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WIPO/ACE/14/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يونيو  18 التارخي:

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
ىل  2جنيف، من   2019سبمترب  4اإ

 ملكية الفكريةللحرتام االيف جمال إذكاء و أحدث أنشطة الويب

مانة  عداد الأ  وثيقة من اإ

 
 
ذاكء  .1 ملكية ل حرتام ل الاتلخص هذه الوثيقة الأنشطة اليت قامت هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف جمال اإ

ىل  2018مايو  يف الفرتة من 17الفكرية من خالل الربانمج  شطة يف أأداء هذه الأن  وقد اسرتشدت الويبو. 2019أأبريل اإ

أأجندة من توصيات  45ابلتوصية رمق ، وكذكل 2019-8201وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة بأأهداف الربانمج احملددة يف 

وركزت فهيا عىل الاس تجابة للطلبات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية، مع  .التمنية

تعزيز التعاون مع املنظامت الرشيكة عىل ، و حق املراعاة 17و 14و 10و 6و 3و 1منية أأرقام الت  أأجندةمراعاة توصيات 

يك و ادلولية الس ياسات بني الاتساق حتقيق بغية التمنية أأجندة توصيات من 40 رمق التوصية مع يتوافق مباوالقطاع اخلاص، 

 نشطة املشرتكة.منائية التوجه بعني الاعتبار بدرجة أأكرب يف الأ الإ تؤخذ الشواغل 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" هو أأن هدف الويبوب جيدر التذكريو  .2  الاسرتاتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل اإ

ىل خلق بيئة مواتية تدمع احرتام امللكية الفكرية عىل حنوو هدف شامل  مس تدام وبقدرة معززة يف ادلول  واسع النطاق يريم اإ

نفاذ حقوق   وحيظى منائية التوجه.الإ والشواغل جامتعية الاقتصادية امللكية الفكرية بفعالية، مع مراعاة املصاحل الاالأعضاء لإ

 اليت أأدانه، الفقرات يف املذكورة الأنشطة من والكثري اخملتلفة الويبو برامج من الكثري بدمع السادس الاسرتاتيجي الهدف

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f


WIPO/ACE/14/2 
2 
 

 التجارية العالمات) 2 والربانمج ؛)الرباءات قانون( 1 الربانمج :مع تعاونال  س امي ول الوثيق، ادلاخيل التعاون من تس تفيد

 الأفريقية البدلان) 9الربانمج (؛ و حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) 3والربانمج ؛)اجلغرافية واملؤرشات الصناعية والتصاممي

ىل املنتقةل البدلان) 10 والربانمج ؛(منوا   الأقل والبدلان والاكرييب الالتينية وأأمرياك الهادئ واحمليط أ س يا وبدلان والعربية  نظام اإ

 والربانمج ؛)العاملية البياانت قواعد أأنظمة) 13 والربانمج ؛)الويبو أأاكدميية) 11 والربانمج ؛ )املتقدمة والبدلان احلر الاقتصاد

 ؛)اخلارجية واملاكتب والرشأاكت اخلارجية العالقات) 20 والربانمج ؛)لتواصل)ا19  والربانمج ؛)صاءلإحوا الاقتصاد) 16

 (.التنفيذية دارة)الإ  21 والربانمج

ذاكء جمال يف املنفذة الأنشطة التالية الأقسام يف وترد .3 طار يف الفكرية للملكية الاحرتام اإ  القصد وليس .17الربانمج اإ

ذ اجملال؛ هذا يف الويبو أأنشطة مجيع عن شامل تقرير تقدمي مهنا  ابلقدر تُسهم اليت الأخرى الويبو برامج من العديد توجد اإ

ىل املقدمة املساعدة عىل الأول القسم ويركز السادس. الاسرتاتيجي الهدف حتقيق يف نفسه  يصف بيامن الأعضاء، ادلول اإ

 أأما اخلاص. والقطاع الأخرى احلكومية وغري ادلولية احلكومية املنظامت ومعل الويبو معل بني والتنس يق التعاون الثاين القسم

ذاكء جمال يف التدريب ومواد املنشورات فيغطي الثالث القسم  الفكرية. للملكية الاحرتام اإ

ذاكء جمال يف 17 الربانمج أأنشطة بشأأن ابنتظام حمّدثة معلومات تاحوتُ  .4  ملواقع وصالت مع الفكرية، للملكية الاحرتام اإ

 .http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html الويبو: موقع عىل الصةل، ذات الربامج

 املشورة القانونية والتدريب والتوعية املساعدة املقدمة اإىل ادلول الأعضاء: .أأول  

 جمال يف املساعدة عىل للحصول الأعضاء ادلول طلبات من الكثري يتلق 17 الربانمج واصل النظر، حمل الفرتة أأثناء .5

ذاكء  عن فضال الترشيعية، املساعدة املطلوبة اخلدمات ومشلت الفكرية. امللكية حقوق نفاذاإ و  الفكرية للملكية الاحرتام اإ

 والتوعية. التدريب أأنشطة

 مع الترشيع مرشوع أأو احلايل الترشيع توافق دىم حتليل ىلع 17 الربانمج ركز الترشيعية، ابملشورة يتعلق وفامي .6

نفاذ املتصةل الالزتامات  مع تريبس(، )اتفاق ابلتجارة املتصةل الفكرية امللكية حقوق جوانب اتفاق من الثالث للجزء وفقا   ابلإ

يالء ىل الترشيعية املساعدة الويبو وتقدم التفاق. يف املتضمنة واملرونة التوازن جلوانب الواجبة املراعاة اإ  عند الأعضاء، ادلول اإ

 1رسي. بشلك طلهبا،

ىل ضافةاإ و  .7  والإقلميي، الوطين املس تويني عىل ومؤمترات، متخصصة ومنتدايت معل حلقات الويبو نظمت ذكل، اإ

ذاكء مسأأةل ملعاجلة  :2شامةل بصورة الفكرية للملكية الاحرتام اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةحلق - ميية عن اإ ىل  3، ابكو، أأذربيجان، من ة معل ش به اإقل نُظمت : 2018مايو  4اإ
ىل مناقشة . احللقة ابلتعاون مع مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف أأذربيجان وتبادل اخلربات واكنت هتدف اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بشأأن املسائل الع  نفاذ حقوق تعزيز همارات ومعارف السلطات امل و ملية املتعلقة ابإ عنية ابإ
يف بدلان أ س يا الوسطى الالزمة لتوفري معاجلة عادةل وفعاةل ومتسقة للفصل يف قضااي امللكية الفكرية، امللكية الفكرية 

                                         
نفاذ جمال يف الويبو تقدهما اليت الترشيعية املساعدة (،2017) الويبو أأمانة انظر املفصةل، املعلومات من للمزيد 1  )الوثيقة الفكرية امللكية حقوق اإ

WIPO/ACE/12/14،) ال يت: الرابط عىل املتاحة doc_id=372936 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?. 
ذاكء جمال يف والتدريب الكفاءات لتكوين الويبو أأنشطة (،2016) الويبو أأمانة نظرا املفصةل، املعلومات من للمزيد 2  )الوثيقة الفكرية للملكية الاحرتام اإ

WIPO/ACE/11/10،) ال يت: الرابط عىل املتاحة http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916. 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47666
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?%20doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916
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يالء املراعاة الالزمة للشواغل الإمنائية التوجه امل  وحرض حلقة العمل . تضمنة يف الهدف الاسرتاتيجي السادسمع اإ
الرشطة ودائرة امجلارك احلكومية وممثلو أأحصاب  مشاراك ، من بيهنم أأعضاء السلطة القضائية وممثلو 50حوايل 
 .احلقوق

ميية عن  - ىل  9، ريغا، لتفيا، من تطوير وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكريةندوة اإقل : 2018مايو  10اإ
جراء مناقشة معمقة مع دول أأورواب  نُظمت ابلتعاون مع مكتب براءات مجهورية لتفيا، واكن الهدف من الندوة اإ

حومكة  :رية الوطنية، مع الرتكزي عىلالوسطى ودول البلطيق بشأأن الأهداف الرئيس ية لسرتاتيجيات امللكية الفك
امللكية الفكرية؛ وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتاكرية للجامعات ومؤسسات البحث والرشاكت الصغرية 

ذاكء الوعي  نفاذ امللكية الفكرية؛ والتحدايت احلالية لإطار حق املؤلف؛ ومبادرات جديدة يف جمال اإ واملتوسطة؛ واإ
وخصص اجلزء الثاين من هذا احلدث لتبادل التجارب بشأأن تنفيذ . مي امللكية الفكريةابمللكية الفكرية؛ وتعل

كام درس املشاركون . الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، واملناقشات حول أأكرث الآليات فعالية لرصد تنفيذها
تب امللكية الفكرية يف أألبانيا ممثال  عن ماك 14وحرض الندوة . ادلروس املس تفادة من أأجل وضع توصيات للمس تقبل

س تونيا وجورجيا وهنغاراي وليتوانيا ومجهورية مودلوفا واجلبل الأسود وبولندا ورومانيا ورصبيا وسلوفاكيا وتركيا  .واإ

نفاذ حقوق امللكية  - ميية عن اإ ىل  6، كيشيناو، مجهورية مودلوفا، من الفكريةندوة اإقل نُظمت الندوة : 2018يونيو  7اإ
نفاذ حقوق امللكية "وبدمع من مرشوع  ابلتعاون مع الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا دمع اإ

طار الهدف الاسرتاتيجي ة أأهداف الندو  اكنتو . املمول من الاحتاد الأورويب" الفكرية يف مجهورية مودلوفا يف اإ
ىل  نفاذ القانون السادس اإ ىل سلطات اإ يف املنطقة ( امجلارك والرشطة وأأعضاء النيابة العامة والقضاة)تقدمي املساعدة اإ

 املؤلف حق وقرصنة التجارية العالمات تقليد قضااي يف التحقيق جمال يفمن أأجل حتسني معارفهم وتطوير هماراهتم 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ومالحقهتا واكن من بيهنم ممثلو الاحتاد . خشصا   119وحرض الندوة . واملسامهة يف اإ

الأورويب والقضاة واملسؤولون احلكوميون ومسؤولو امجلارك من أأرمينيا وبلغاراي ومجهورية التش يك ولتفيا وهنغاراي 
ىل مشاركني من البدل املضي قضاة من حممكة العدل العليا يف مجهورية مودلوفا واحملامك )ف وبولندا ورومانيا، ابلإضافة اإ

 .(الأدىن درجة، وممثلون عن عدة وزارات وممثلون عن القطاع اخلاص

ذاكء بشأأن وطنية لة معلقح - ىل موهجة الفكرية للملكية الاحرتام اإ نفاذ قانون امللكية الفكرية اإ ، مسؤويل اإ
ىل  27من  اجلزائر، العامصة، اجلزائر  للملكية اجلزائري الوطين املعهد مع ابلتعاون احللقة نُظمت: 2018يونيو  28اإ

ىل هتدفاكنت و ة واملدرسة العليا للقضاء، الصناعي نفاذ القانون  اإ الرشطة وامجلارك وأأعضاء )تقدمي املساعدة لواكلت اإ
نفاذ؛ و ( النيابة العامة ذاكءيف تطوير قدراهتا التدريبية فامي يتعلق ابلإ  ابلأثر العامني واملدعني احملققني كبار وعي اإ

تعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من و  ؛والقرصنة التقليد عىل املرتتب والاقتصادي الاجامتعي
تأأهيل احملققني واملدعني العامني للتعامل مع جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من  القطاعني العام واخلاص؛ وضامن

مشاراك  ميثلون  50وحرض احللقة حوايل . التمنيةالويبو بشأأن  من أأجندة 45جرامئ بأأسلوب مؤات لتنفيذ التوصية 
 .القضاء والرشطة ووالكء النيابة وامجلارك يف اجلزائر

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة ل  - ، غابورون، املدعني العامنيالرشطة و مسؤويل كبار حلقة معل وطنية بشأأن اإ
ىل  27بوتسواان، من   واكنتنُظمت ابلتعاون مع الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية، : 2018يونيو  28اإ

طار يف احللقة أأهداف تعزيز همارات ومعرفة كبار احملققني واملدعني العامني  السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ
طالقابلتحقيقات واملالحقة القضائية والفصل يف والقضاة فامي يتعلق   الويبودليل  اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية واإ

 10ضابط رشطة و 30وحرض احللقة . "ا  يف بوتسواانالفكرية ومالحقهتا قضائيالتحقيق يف جرامئ امللكية "التدرييب 
ىل جانب عدد من موظفي الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية وممثل عن دائرة الإيرادات  مدعني عامني، اإ

 .املوحدة يف بوتسواان

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48026
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47870
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48227
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48487
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ذاكء  - : 2018يونيو  29غابورون، بوتسواان، ، قضاةموهجة لل الاحرتام للملكية الفكريةحلقة معل وطنية بشأأن اإ
طار يف احللقة أأهداف واكنتنُظمت ابلتعاون مع الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية،   الويبو هدف اإ

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية  السادس الاسرتاتيجي الويبو التدرييب دليل  والتدريب القامئ عىل اتفاق تريبس وتقدمياإ
عىل  حمامك ادلرجة الاوىل يف لتدريب القضاة "ا  يف بوتسواان امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيالتحقيق يف جرامئ"

قاضيا  وموظفو الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية  11وحرض احللقة . الفصل يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية
 .وممثل عن دائرة الإيرادات املوحدة يف بوتسواان

نفاذ امللكية الفكرية موهجة للرشطة من ادلول الأعضاء يف ا - ميية حلقة معل لتدريب املدربني حول اإ ملنظمة الإقل
فريقية للملكية الفكرية  ىل  2، هراري، زمبابوي، من (الأريبو)الأ ُ : 2018يوليو  3اإ ظمت ابلتعاون مع مكتب الياابن ن

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  للرباءات طار يف احللقة أأهداف واكنت، (الأريبو)واملنظمة الإ  الويبو هدف اإ
تعزيز همارات ومعارف ضباط التدريب يف لكيات الرشطة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو  السادس الاسرتاتيجي

وحرض احللقة ". التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا  "التدرييب  الويبودليل  الأريبو مننسخة  وتقدمي
سواتيين وغاان وكينيا وليسوتو وانميبيا ورواندا )دوةل عضوا  يف الأريبو  11ضابط تدريب رشطة من  15 بوتسواان واإ

 (.وسان تويم وبرينسييب وتزنانيا وأأوغندا وزمبابوي

نفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة للسلطة القضائيةش به  ندوة - ميية حول اإ ىل  26، اكسرتيس، سانت لوس يا، من اإقل اإ
، واكن الرشقيةلمحمكة العليا يف منطقة الاكرييب نُظمت ابلتعاون مع معهد التعلمي القضايئ التابع ل: 2018يوليو  27

تعزيز معرفة الهيئة القضائية ابمللكية الفكرية مبا يتيح التعامل مع قضااي الهدف من هذه الندوة حتسني املهارات و 
من كبار القضاة من منطقة الاكرييب  15وحرض الندوة  .امللكية الفكرية والفصل فهيا بأأسلوب عادل وفعال ومتسق

 .الرشقية

نفاذ القانون - نفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة ملسؤويل اإ بورت أأوف س بني، ، حلقة معل تدريبية وطنية حول اإ
ىل  30 ترينيداد وتوابغو، من مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد نُظمت هذه احللقة ابلتعاون مع : 2018يوليو  31اإ

ىل وتوابغو ذاكء وعي كبار، واكنت تريم اإ نفاذ القانون ابلأثر الاجامتعي والاقتصادي املرتتب عىل  اإ املسؤولني عن اإ
؛ "قضائيا   لتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتاا"توى ادلليل التدرييب للويبو التقليد والقرصنة؛ ومناقشة حم 

نفاذ تأأهيل امل  وضامن مع جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من جرامئ بأأسلوب مؤات لتنفيذ للتعامل سؤولني عن الإ
 .التمنيةالويبو بشأأن  من أأجندة 45التوصية 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة للقضاة - ، بورت أأوف س بني، ترينيداد وتوابغو، حلقة معل تدريبية وطنية حول اإ
ىل مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغومع  نُظمت هذه احللقة ابلتعاون: 2018 يوليو 31 ، واكنت تريم اإ

الهيئة القضائية مبا يتيح التعامل مع قضااي امللكية الفكرية والفصل فهيا بأأسلوب عادل وفعال أأعضاء  رفاتعزيز مع
 .قة العمل مخسة قضاةوحرض حل. ومتسق

نفاذ امللكية الفكرية موهجة للقضاة وا - ميية حول اإ  31، بوغوات، كولومبيا، من ملوظفني اخملولني بسلطات قضائيةندوة اإقل
ىل  املديرية الوطنية حلق املؤلف رة و  العليا للصناعة والتجالواكةلنُظمت ابلتعاون مع ا: 2018أأغسطس  1يوليو اإ

طار يف ندوةال  أأهداف واكنت، بكولومبيا ذاكء وعي  السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ القضاة واملوظفني اخملولني اإ
نفاذ  بسلطات قضائية ابلأثر الاجامتعي والاقتصادي املرتتب عىل التقليد والقرصنة؛ وتعزيز معرفة املشاركني ابإ

جراءات امللكية الفكرية املدنية واجلنائية لفائدة التمنية وحامية املس هتكلامللكية الفكرية وحتدايته؛   ؛وزايدة فعالية اإ
وحرض  .لية من خرباء امللكية الفكرية من موظفي القضاء مبا يسهل التبادل والتعاون املس متريننشاء ش بكة دو اإ و 

 .مشاراك ، مبن فهيم قضاة من كولومبيا ودول أأمرياك الالتينية الأخرى وموظفون خمولون بسلطات قضائية 115الندوة 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48348
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48348
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48167
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48168
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48206
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48447
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ىل  11مال، لتفيا، من ، جورالتدريب الس نوي الوطين لفائدة القضاة يف جمال امللكية الفكرية - : 2018سبمترب  12اإ
طار هدف الويبو الاسرتاتيجي  ت الندوة تريمواكننُظم ابلتعاون مع مكتب الرباءات يف مجهورية لتفيا،  يف اإ

ىل مجع يف لتفيا لس تكشاف أ خر التطورات يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل  أأعضاء الهيئة القضائية السادس اإ
قاضيا  من  35وحرض الندوة . ل التعويض عن الأرضار، مع الرتكزي بشلك خاص عىل حق املؤلفاملناقشات حو 

خمتلف حمامك لتفيا، ومثانية مسؤولني من مكتب الرباءات يف مجهورية لتفيا، وعضوان من النيابة العامة، وممثل عن 
 .وزارة العدل

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف البيئة الرمقية لفائدة ضباط الرشطةحلقة معل وطنية  - ، ديب، الإمارات بشأأن اإ
ىل  8العربية املتحدة، من  نُظمت ابلتعاون مع رشطة ديب، واكنت أأهداف حلقة العمل تقدمي : 2018أأكتوبر  9اإ

نفاذ امللكية الفكرية؛  نفاذ القانون يف تطوير قدراهتا التدريبية فامي يتعلق ابإ ىل واكلت اإ وتعزيز التعاون املساعدة اإ
عامني للتعامل مع ضامن تأأهيل احملققني واملدعني الو  الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص؛

 .التمنيةالويبو بشأأن  من أأجندة 45جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من جرامئ بأأسلوب مؤات لتنفيذ التوصية 
نفاذ القانون 40وحرض حلقة العمل حوايل   .مشاراك  حمليا  من امللكفني ابإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف جمايل العالمات التجارية وحق املؤلف لفائدة املسؤولني و حلقة معل  - طنية بشأأن اإ
نفاذ القوانني ىل  10ديب، الإمارات العربية املتحدة، من  ،عن اإ مجعية نُظمت احللقة ابلتعاون مع : 2018أأكتوبر  11اإ

نفاذ القانون يف تطوير قدراهتا التدريبية فامي  ، واكنتالإمارات للملكية الفكرية ىل واكلت اإ ىل تقدمي املساعدة اإ تريم اإ
نفاذ امللكية الفكرية؛  ضامن و  وتعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص؛يتعلق ابإ

نفاذ القانون تأأهيل امل كرية وما يرتبط هبا من جرامئ بأأسلوب مؤات للتعامل مع جرامئ امللكية الفوظفني امللكفني ابإ
مشاراك ، مبن فهيم مدعون عامون  50وحرض حلقة العمل حوايل . التمنيةالويبو بشأأن  من أأجندة 45لتنفيذ التوصية 

 .وحمققون ومسؤولو امجلارك وموظفون قضائيون

ذاكء الاحرتام حلق املؤلف لفائدة القضاة واملدعني العامني واحملامنيحلقة  - أأكتوبر  22، ترياان، أألبانيا، معل بشأأن اإ
من حلقة العمل مجع القضاة  نُظمت ابلتعاون مع مديرية حق املؤلف يف مجهورية أألبانيا، واكن الهدف: 2018

واملدعني العامني وممثيل وزارة الثقافة ووزارة التاكمل ووزارة العدل وماكتب احملاماة ورشطة ادلوةل وامجلارك 
ذاكء  طالعهم عىل أأحدث التطورات يف جمال اإ ومكتب الرضائب وممثيل مجعيات الإدارة امجلاعية من أألبانيا واإ

مبا يتفق مع هدف الويبو الاسرتاتيجي الرتكزي بشلك خاص عىل حق املؤلف، الاحرتام للملكية الفكرية، مع 
 .مشاراك   30وحرض حلقة العمل حوايل  .السادس

نفاذ امللكية الفكرية لفائدة القضاة - ميية بشأأن اإ ىل  31زاخس تان، من ، أأس تاان، اكندوة دون اإقل نومفرب  1أأكتوبر اإ
اكنت أأهداف الندوة عقد املناقشات وتبادل نُظمت ابلتعاون مع وزارة العدل يف مجهورية اكزاخس تان، و : 2018

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتعزيز همارات ومعارف أأعضاء هيئات الانفاذ  اخلربات بشأأن املسائل العملية املتعلقة ابإ
يالء يف بدلان أ س يا ال وسطى الالزمة ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية والفصل فهيا بصورة عادةل وفّعاةل ومتسقة، مع اإ

 60وحرض الندوة حوايل . الاسرتاتيجي السادس الويبو املراعاة الالزمة للشواغل الإمنائية التوجه املتضمنة يف هدف
نفاذ القانون وأأعضاء الأ   .وساط القانونية اذلين ميثلون أأحصاب احلقوقمشاراك ، من بيهنم قضاة ومسؤولون عن اإ

ىل  13، لوسأاك، زامبيا، من ااسرتاتيجية للتوعية ابمللكية الفكرية موهجة لزامبي: اجامتعات املائدة املس تديرة -  15اإ
نُظمت هذه الاجامتعات ابلتعاون مع واكةل تسجيل الرباءات والرشاكت، واكن الهدف مهنا مساعدة : 2018نومفرب 

واكةل تسجيل الرباءات والرشاكت عىل تقيمي الاحتياجات يف جمال احرتام امللكية الفكرية يف زامبيا وصياغة 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49768
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49769
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49769
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49826
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49688
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=53146
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وحرض الاجامتعات حوايل . واملزيانية اسرتاتيجية وطنية للتوعية حتدد الأهداف والأنشطة والأدوات واجلدول الزمين
نفاذ القانون وصانعو الس ياسات وممثلو القطاع اخلاص والصحفيون 40  .مشاراك ، مبن فهيم مسؤولو اإ

ميية  - ذاكء الاحرتام حلق املؤلف ومحلقة معل دون اإقل ، طشقند، اكحفة التقليد والقرصنة يف البيئة الرمقيةبشأأن اإ
ىل  21أأوزبكس تان، من  نُظمت ابلتعاون مع واكةل امللكية الفكرية مجلهورية أأوزبكس تان، واكنت : 2018نومفرب  22اإ

طار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس حف ص املعايري ادلنيا وأأوجه املرونة اليت يتضمهنا اجلزء أأهداف احللقة يف اإ
نفاذ  ؛والنظر يف أأحدث تطورات السوابق القضائية ؛بسي الثالث من اتفاق تر  ومناقشة املسائل العملية املتعلقة ابإ

 .ادلروس املس تفادة يف تكل اجملالتاملامرسات اجليدة و وتبادل  ؛حقوق امللكية الفكرية ول س امي بشأأن الإنرتنت
مشاراك ، مبن فهيم مسؤولون حكوميون وممثلون عن اجلامعات ومنظامت حامية  50حلقة العمل أأكرث من وحرض 

 .أأحصاب احلقوق

نفاذ - ىل  27، طوكيو، الياابن، من امللكية الفكرية لفائدة القضاة ادلورة التدريبية املتقدمة بشأأن اإ : 2018نومفرب  29اإ
تعزيز احرتام امللكية الفكرية من خالل ، واكنت أأهداف ادلورة التدريبية مكتب الياابن للرباءاتنُظمت ابلتعاون مع 

نفاذ امللكية الفكريةجوانب مناقشة املعايري ادلنيا و مراجعة و  ، اجلزء الثالث من اتفاق تريبساملضمنة يف  املرونة يف اإ
طار هدف الويبو الاسرت  اتحة الفرصة للمشاركني يف اإ الأدةل ويف البت  حفصلإظهار هماراهتم يف اتيجي السادس؛ واإ

وتقيمي التطورات الأخرية يف السوابق القضائية واملسائل اليت نوقشت يف جلنة الويبو  ؛يف قضااي امللكية الفكرية
نفاذ بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية  قا  متكني املشاركني من اكتساب معرفة أأوسع نطا؛ و الاستشارية املعنية ابلإ

جراءات فامي يتعلق ابلتقايض؛ وتعميق الفكرية وأأنظمة التقايض ؛ وطرق احملامكة بشأأن امللكية الفكرية فهمهم لالإ
مشاراك  من مكبوداي  18وحرض ادلورة التدريبية . تعزيز القدرات املهنية فامي خيص معليات التقايض بشأأن التعديو 
 .واتيلند وفييت انم لناك ورسي وميامنار والفلبني وس نغافورة قراطية الشعبيةمجهورية لو ادلميو 

نفاذ القواننيح - ىل املوظفني امللكفني ابإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة اإ ، مكبال، أأوغندا، لقة معل وطنية بشأأن اإ
طار نُظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا، واكنت أأهداف حلقة العمل : 2019فرباير  27 يف اإ

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وفهم ا هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس نفاذ املنصوص علهيا  ملعايري ادلنيااإ لآليات الإ
نفاذ امللكية الفكرية؛ وتقدمييف اتفاق تريبس؛ ومناقشة التطورات ا  لأخرية يف السوابق القضائية والترشيعات بشأأن اإ

صدار  التدرييبالويبو دليل  نسخة الاريبو من نفاذ القانون واملدعني العامني والطبعة الرابعة من اإ ىل سلطات اإ اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية"الويبو  نفاذ مشا 80حلقة العمل حوايل  وحرض".  سوابق قضائية :اإ راك  من واكلت اإ

ىل مسؤويل مكتب خدمات التسجيل يف  القانون، مبن فهيم املدعون العامون وموظفو الرشطة وامجلارك، ابلإضافة اإ
 .أأوغندا

مييش بة  حلقة معل - ذاكء الاحرتام للملكية اإقل ، مكبال، أأوغندا، من موهجة لأعضاء السلطة القضائية الفكريةة بشأأن اإ
ىل 28 يف نُظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا، واكنت أأهداف احللقة : 2019مارس  1 فرباير اإ

طار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وفهم ا اإ نفاذ امللكية ال ملعايري ادلنيااإ فكرية لإ
نفاذ امللكية  املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس؛ ومناقشة التطورات الأخرية يف السوابق القضائية والترشيعات بشأأن اإ

صدار  نفاذ القانون واملدعني العامني والطبعة الرابعة من اإ ىل سلطات اإ الفكرية؛ وتقدمي مواد الويبو والأريبو التدريبية اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكر "الويبو  مشاراك  معظمهم من القضاة  40حلقة العمل حوايل  وحرض".  سوابق قضائية :يةاإ

ىل أأربعة ممثلني عن حممكة امللكية الصناعية الكينية  .ابلإضافة اإ

نفاذ حق املؤلف ةحلق - ميية حول اإ ىل  25هورية كوراي، من ، س يول، مج معل أأقال نُظمت ابلتعاون : 2019مارس  29اإ
والواكةل الكورية محلاية حق املؤلف واللجنة الكورية حلق يف مجهورية كوراي  مع وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49987
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=49206
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51126
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51127
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51206
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طار هدف ، واكنت تريم املؤلف ومنظمة التجارة العاملية ىل الاسرتاتيجي السادسالويبو يف اإ الاعتبار خذ بعني الأ  اإ
نفاذها فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف البدلان  أأمهية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واإ

جراءات الإ  نفاذ حق املؤلفاملشاركة؛ وتوفري التدريب عىل اإ ، مع الرتكزي واحلقوق اجملاورة نصاف والعداةل وتدابري اإ
ذاكء الاحرتام حلق املؤلفبصفة خاصة عىل البيئة الرمقية ؛ واحلقوق اجملاورة ؛ ومناقشة املسائل املوضوعية يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام حلق املؤلف  .واحلقوق اجملاورة وتويخ اسرتاتيجيات وطنية وعرب وطنية للتعاون الفّعال من أأجل اإ
صني ربازيل والال :ال تية من ماكتب حق املؤلف والهيئات القضائية من البدلان مشاراك   16وحرض حلقة العمل 

نو وكولومبيا والهند  املنظمة كام شارك يف هذه احللقة ممثل عن . وس نغافورة والسودان وأأوغندا وأأوكرانيا دونيس يااإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  (.الأريبو) الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الصناعية من خالل التوعيةا - ميية لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اإ ، اجلزائر لندوة الإقل
ىل  2العامصة، اجلزائر، من  ة، واكنت املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعي لتعاون معنُظمت اب: 2019أأبريل  3اإ

الاضطالع بأأنشطة لإذاكء الاحرتام الصناعية يف املنطقة عىل أأهداف الندوة تشجيع املاكتب الوطنية للملكية 
اتحة الفرصة لتبادل الأفاكر واملعلومات اإ هذه الأنشطة؛ و ل للملكية الفكرية؛ ورشح ادلمع اذلي تقدمه الويبو 

ذاكء الاحرتام للملكية الف ىل اإ  .كريةوالتجارب ذات الصةل بتوعية الرأأي العام وغريها من الاسرتاتيجيات الرامية اإ
مشاراك  من اجلزائر وجزر القمر ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وسلطنة عامن وفلسطني  15وحرض الندوة حوايل 

مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج وامجلهورية العربية السورية وتونس وجامعة ادلول العربية و 
 .العربية

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ش بة  حلقة معل - ميية عن اإ نفاذ القانوناإقل ىل  25، مدينة بامن، بامن، من موهجة لواكلت اإ اإ
لتسجيل امللكية الصناعية بوزارة  واملديرية العامة نُظمت ابلتعاون مع منظمة امجلارك العاملية: 2019أأبريل  26

واملكتب الإس باين للرباءات  التجارة والصناعة يف بامن، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
خذ بعني الأ ، واكنت أأهداف حلقة العمل مجعية الأمريكيتني للملكية الصناعيةوالعالمات التجارية، وبدمع من 

نفاذها فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف البدلان وق امللكية الفكرية قالاعتبار أأمهية حامية ح واإ
، مع الرتكزي بصفة خاصة يف جمال امللكية الفكريةنفاذ الإ وتدابري س بل الانتصاف املشاركة؛ وتوفري التدريب عىل 

ذاكء الاحرتام ل ؛ ومناقشة املسائل املمعل سلطات امجلارك واملدعني العامني عىل ؛ لملكية الفكريةوضوعية يف جمال اإ
ذاكء الاحرتام ل  وحرض حلقة  .لملكية الفكريةوتويخ اسرتاتيجيات وطنية وعرب وطنية للتعاون الفّعال من أأجل اإ

والسلفادور  من كوس تارياك وكواب وامجلهورية ادلومينيكيةومسؤولني مجركيني مشاراك ، من مدعني عامني  65العمل 
القضاء والنيابة العامة وامجلارك ومنطقة التجارة احلرة )وغواتاميل وهندوراس، وممثلني عن خمتلف السلطات البمنية 

 .وحمامني حمليني( يف كولون ووزارة التجارة والصناعة

نفاذ حقوق امللكية الفكريةمناقشات  - ىل  29، هافاان، كواب، من املائدة املس تديرة حول اإ نُظمت : 2019أأبريل  30اإ
ابلتعاون مع املكتب الكويب للملكية الصناعية واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية، واكنت أأهداف 

نفاذها فامي يتعلق ابلتمنية وق امللكية الفكرية خذ بعني الاعتبار أأمهية حامية حقالأ مناقشات املائدة املس تديرة  واإ
ومناقشة نطاق أأحاكم اجلزء الثالث من اتفاق تريبس وتنفيذها عىل املس توى الاجامتعية والاقتصادية والثقافية؛ 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية آليات فعاةل ومتوازنة لإ نشاء أ وحرض مناقشات . الوطين؛ وتقيمي احتياجات كواب بشأأن اإ
مشاراك  ميثلون خمتلف السلطات الكوبية، ويه القضاء والنيابة العامة وامجلارك واملركز الوطين  30ائدة املس تديرة امل

  .حلق املؤلف واملكتب الكويب للملكية الصناعية

 دمتوقُ  الفكرية. امللكية ومعلمي حكوميني ملسؤولني مقدمة تدريبية برامج يف 17 الربانمج شارك ،ذكل عىل وعالوة .8

ذاكء بشأأن خاصة حمارضات مي العاملية التجارة ومنظمة الويبو بني املشرتكة الندوة أأثناء الفكرية امللكية احرتام اإ  امللكية مُلعّلِّ

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51166
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51547
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51548
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ىل 18 من جنيف يف املعقودة ،الفكرية  الفكرية للملكية العاملية املنظمة من واملعدة قدمةتامل  ادلورةو ،2018 ويوني 29 اإ

ىل 11 من جنيف يف عقدت اليت ،احلكوميني للموظفني الفكرية امللكية عن العاملية رةالتجا ومنظمة )الويبو(  مارس 22 اإ

ىل وابلإضافة .2019  8 يف احليوية التكنولوجيا لرابطات ادلويل واجمللس الويبو بني ثنايئ اجامتع خالل حمارضة تدمقُ  ،ذكل اإ

 .2018 نومفرب

 التنس يق والتعاون عىل املس توى ادلويل اثنيا  

العمل عىل تعزيز  17 ، واصل الربانمج9201-8201برانمج ومزيانية الويبو للفرتة مع الأهداف احملددة يف  متاش يا   .9

الويبو تعاونه ادلويل املنتظم والفعال لضامن اتباع هنج مزتن وشفاف لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا يتفق مع هدف 

، من أأجل زايدة متاسك الس ياسات ادلولية، وجتنب التمنية أأجندةات من توصي 45و 40 التوصيتنيالاسرتاتيجي السادس، و 

  الازدواج يف العمل.

 وترد أأدانه الأنشطة املعنية: .10

، س ياتل، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة لرابطة ادلولية للعالمات التجاريةالس نوي املائة والأربعون ل الاجامتع -
ىل  19الأمريكية، من  يف الاجامتع الس نوي املائة والأربعني للرابطة ادلولية  17الربانمج  : شارك2018مايو  23اإ

ىل جلنة ماكحفة  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اإ للعالمات التجارية، وقدم أأنشطة الويبو ومس تجداهتا يف جمال اإ
 .همنيا  يف جمال امللكية الفكرية 275التقليد اليت تضم أأكرث من 

ىل  12من  ، ابتويم، جورجيا،"جورجيا تاكحف التقليد والقرصنة"الرابع  املؤمتر ادلويل - شاركت  :2018يوليو  13اإ
الويبو يف هذا املؤمتر الس نوي، وقدمت هنجها لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا يامتىش مع الهدف الاسرتاتيجي 

اي التعدي عىل امللكية السادس، وشاركت يف حلقة نقاش حول احلصول عىل الأدةل وحساب الأرضار يف قضا
 مشارك، مبن فهيم مسؤولون وممثلو الصناعة وحمامون. 100الفكرية. وحرض املؤمتر أأكرث من 

حاكم  لرابطة ادلولية للعالمات التجاريةندوة ا - خرية يف الأ نديز والتطورات الأ حول نظام امللكية الصناعية يف دول الأ
نديز : تناولت هذه الندوة اليت نظمهتا 2018يوليو  30وغوات، كولومبيا، ، بالقضائية حملمكة العدل مجلاعة دول الأ

نفاذ امللكية الفكرية وتطوراهتا احلالية يف س ياق الأحاكم القضائية السابقة  التجارية لرابطة ادلولية للعالماتا موضوع اإ
نفاذ امللكية حملمكة العدل مجلاعة دول الأنديز واحملامك الوطنية. وقدمت الويبو هنجها املوجه حنو ا لتمنية يف جمال اإ

 .قاضيا   30الفكرية. وحرض الندوة حوايل 

ىل  25، ديب، الإمارات العربية املتحدة، من الفكرية نفاذ القانون املعين جبرامئ امللكيةلإ  ؤمتر ادلويل الثاين عرشامل - اإ
طة ديب، ابلرشاكة مع وزارة : نظمت املؤمتر املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية )الإنرتبول( ورش2018سبمترب  26

ومجعية الإمارات  والتحالف ادلويل ملاكحفة التقليد "أ ندر رايرتز لبوراتوريزادلاخلية يف الإمارات العربية املتحدة و"
ىل تطوير أأفضل املامرسات ملاكحفة جرامئ التقليد والقرصنة. وشاركت الويبو يف جلسة  للملكية الفكرية. واكن هيدف اإ

نفاذ والعقاب" حيث سلطت الضوء عىل القضااي القانونية -ليد عىل مس توى الس ياسات "ماكحفة التق  ىل الإ  ادلعوة اإ
 فامي يتعلق مباكحفة التقليد والقرصنة عىل املس توى ادلويل، فضال  عن ادلور اذلي تقوم به الويبو والس ياسات العامة

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. واكن من بني املشاركني املسجلني البالغ عددمه  مشاراك  ممثلون عن  750يف جمال اإ
 الرشطة وامجلارك والهيئات التنظميية والقطاع اخلاص.

يا، من ، ساندتون، جنوب أأفريق "من طرف أأفريقيا ظاهرة تتناىم انطالقا   –املؤمتر ادلويل "احرتام امللكية الفكرية  -
ىل  23 : اشرتكت يف تنظميه الويبو وجلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا ومنظمة 2018أأكتوبر  25اإ

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2018_2019.pdf
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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واكن  وار يف جمال الس ياسة العامةامجلارك العاملية والإنرتبول ومنظمة التجارة العاملية. وعزز هذا املؤمتر ادلويل احل
نفاذ مشارك من  400فعال ومتوازن للملكية الفكرية. وحرض املؤمتر أأكرث من  مبثابة حاضنة للأفاكر دلمع نظام اإ

نفاذ، وممثلون عن املنظامت دوةل، مبن فهيم و  70حوايل  زراء وصانعو س ياسات وقضاة ومسؤولون كبار عن الإ
 .هتلكنيوأأعضاء الأوساط القانونية وجامعات املس  والأعامل التجارية احلكوميةغري احلكومية ادلولية واملنظامت 

وحبثوا الس بل اليت ميكن للتعاون عىل  عىل نقص فهم العامة للملكية الفكريةواس تكشف املشاركون س بل التغلب 
، اس تفادة لتمنيةمن أأدوات اابعتبارها  ،مزااي امللكية الفكريةخمتلف املس توايت أأن يضمن من خاللها الاس تفادة من 

الع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين اتمة جتمع بني الفعالية والتوازن. وميكن الاط
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2018/article_0010.html. 

، نيودلهيي، الهند، الهتريب وجتارة املواد املقدلة حركة ماكحفة – 2018حركة احتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية  -
ىل  1من  : شاركت الويبو يف هذا املؤمتر ادلويل اذلي نظمه احتاد غرف التجارة والصناعة الهندية. 2018نومفرب  2اإ

 وتناول املؤمتر العواقب الاقتصادية للتقليد عىل نطاق واسع والهتريب والقرصنة والس ياسات الالزمة ملاكحفة هذه
طالق العنان الأنشطة غري القانونية. وشاركت الويبو بصفة متحدث يف اجللسة الافتتاحية للربانمج حول موضوع " اإ

مشاراك  من  150". وحرض املؤمتر أأكرث من لقوة اس تجابة عاملية متعددة الأطراف للحد من الاجتار غري املرشوع
وادلولية والإعالم ونشطاء حقوق املس هتكل ومزودو اخلدمات خمتلف القطاعات، مبا يف ذكل املؤسسات الصناعية 

نفاذ ومسؤولو الرشطة وامجلارك.  التكنولوجية وواكلت الإ

ىل  6 من ، بروكسل، بلجياك،لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنةالاجامتع اخلامس عرش  -  7اإ
عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد امس بصفة مراقب يف الاجامتع اخل : شاركت الويبو2018ديسمرب 

لإماكانت اليت تتيحها سلسةل الصةل بني اجلرمية املنظمة والتقليد؛ والتجارة الإلكرتونية؛ واوالقرصنة اذلي تناول 
طار بندي جدول  للجامرك؛ والإتالف املس تدام بيئيا  للسلع املقدلة املضبوطة. وقدمتالكتل  الويبو عروضا  يف اإ

 . وحرضالإتالف املس تدام بيئيا  للسلع املقدلة املضبوطةو أأحدث التطورات من الرشاكء ادلوليني والأعضاءالأعامل 
ممثال  عن سلطات امجلارك يف ادلول الأعضاء يف منظمة امجلارك العاملية، واملنظامت احلكومية  119الاجامتع حوايل 

 .قطاع اخلاص، واملنظامت غري احلكوميةادلولية، وال

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  -  7، جنيف، سويرسا، الاجامتع الثاين لأحصاب املصلحة –مرشوع قاعدة بياانت اإ
اجامتعا  اثنيا  لأحصاب املصلحة لتقدمي حتديثات حول تطوير املرشوع، وتبادل وهجات  : نظمت الويبو2018ديسمرب 

حراز املزيد من التقدم يف املرشوع، وضامن مشاركة الواكلت احلكومية ذات الصةل وأأطراف  النظر حول س بل اإ
يطاليا أأخرى يف اختبار قاعدة البياانت. واكنت من بني املشاركني يف الاجامتع واكلت من ادلمن ارك وفرنسا والهند واإ

والياابن والاحتاد الرويس ومجهورية كوراي. كام حرض ممثلون عن البعثات ادلامئة لإندونيس يا والياابن ومجهورية كوراي 
ىل ممثل عن املفوضية الأوروبية  .والاحتاد الرويس وفييت انم، ابلإضافة اإ

ىل  12بوخارست، رومانيا، من  ،ورويب للملكية الفكريةجامتع ممثيل القطاع العام يف مرصد مكتب الاحتاد الأ ا -  13اإ
املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد الأورويب للملكية : نظمه 2019فرباير 

ع خمتلف ومكتب املدعي العام الروماين. ومجع الاجامت يا جمللس الاحتاد الأورويبرومان رئاسة ابلتعاون مع  الفكرية
ممثيل القطاع العام واملنظامت احلكومية ادلولية ومؤسسات الاحتاد الأورويب ذات الصةل هبدف مناقشة العمل 

عن مشاراك ، مبن فهيم ممثلون  50اجلاري ملرصد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. وحرض الاجامتع حوايل 
رابطة الأوروبية للتجارة احلرة وواكةل الاحتاد الأورويب للتعاون يف دول الاحتاد الأورويب واملفوضية الأوروبية وال

نفاذ القانون  منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاديو مكتب امجلاعة الأوروبية للأصناف النباتية و  جمال اإ
 .معهد الأمم املتحدة الإقلميي لبحوث اجلرمية والعداةلو 

https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2018/article_0010.html
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50208
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ورويب  - : شارك 2019فرباير  14بوخارست، رومانيا، ، للملكية الفكرية بشأأن التعلميمؤمتر مرصد مكتب الاحتاد الأ
عرض أأحدث التطورات ومشاركة وسامه املؤمتر يف يا جمللس الاحتاد الأورويب، رومان املرصد يف تنظميه مع رئاسة 

مشاراك  ميثلون  70حوايل . وحرض املؤمتر اخلربات الوطنية ووهجات النظر فامي يتعلق ابمللكية الفكرية يف التعلمي
 .وزارات الرتبية الوطنية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية والهيئات املهنية

بشأأن انهتأاكت حقوق رصد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية الاجامتع السابع جملموعة التنس يق التابعة مل -
يف هذا الاجامتع اذلي حرضه ممثلون من خمتلف : شاركت الويبو 2019مارس  14، ليون، فرنسا، امللكية الفكرية

نفاذ ومكتب امجلاعة الأوروبية للأصناف النباتية و كياانت الاحتاد الأورويب ) اكةل الاحتاد الأورويب للتعاون يف جمال اإ
نفاذ القانون القانون  رصد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةوم وواكةل الاحتاد الأورويب للتدريب عىل اإ

( واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية )الإنرتبول(، وقدمت مكتب الاحتاد الأورويب للملكية ووحدة التعاون القضايئو 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. و   ساعد الاجامتع عىل مناقشة الأنشطة اجلاريةأ خر أأنشطهتا وأأحداهثا يف جمال اإ

 وتطويرها وتنس يقها بغية جتنب ازدواج اجلهود.

منية يف امليدان الاقتصادي  فرقة معلع السابع لالاجامت - ، بشأأن ماكحفة التجارة غري املرشوعةمنظمة التعاون والت
ىل  18ابريس، فرنسا، من  : شاركت الويبو يف هذا الاجامتع اذلي أأاتح منتدى ملوظفي امجلارك 2019مارس  19اإ

نفاذ القانون والقطاع اخلاص واملنظامت احلكومية ادلو  لية واملنظامت غري احلكومية والأاكدمييني ملناقشة وواكلت اإ
املامرسات والس ياسات اليت تبين القدرة عىل مواهجة الهتديد العاملي للتجارة غري املرشوعة. وقدمت منظمة التعاون 

ذكل  نتاجئ معلهام املشرتك، مبا يف رصد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةوالتمنية يف امليدان الاقتصادي وم
طالق حتديث عاملي  ". ومشلت املواضيع جتارة السلع املقدلة واملقرصنة"بعنوان  2016ام يف عام تقرير الصادر عهنل ل اإ

 .الأخرى التكنولوجيات اجلديدة والابتاكر يف ماكحفة الاجتار غري املرشوع واس تخدام الطرود الصغرية كوس يةل نقل

نفاذ حقوق امللكية هنج  - وحقوق امللكية  نرش الإعالانت عرب الإنرتنت. مذكرة تفامه بشأأن الفكريةتعّقب الأموال لإ
: شاركت الويبو يف هذا الاجامتع بشأأن التطورات 2019مارس  25، بروكسل، بلجياك، اجامتع عام –الفكرية 

ة الفكرية وحقوق امللكي نرش الإعالانت عرب الإنرتنتمبوجب مذكرة التفامه الصادرة عن املفوضية الأوروبية بشأأن 
ىل احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية والتطبيقات اليت تنهتك حق املؤلف أأو تنرش السلع  اليت تسعى اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وحرض الاجامتع حوايل  ممثال عن  20املقدلة. وقدمت الويبو مرشوع قاعدة بياانت اإ
 نية يف جمال الإعالانت ومنظامت حامية أأحصاب احلقوق وصناعة املراهنات.صناعة الإعالانت ومقديم اخلدمات التق 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية - : نظمت 2019مارس  28، بروكسل، بلجياك، الاجامتع العارش لفريق اخلرباء املعين ابإ
لأورويب والبدلان ممثال عن سلطات ادلول الأعضاء يف الاحتاد ا 30هذا الاجامتع املفوضية الأوروبية، ومجع حوايل 

ىل الاحتاد الأورويب وم واملكتب  رصد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةالثالثة والبدلان املرحشة لالنضامم اإ
الأورويب للرباءات واملفوضية الأوروبية. وقدم الاجامتع حتديثات حول خمتلف املبادرات لتنفيذ حزمة املفوضية 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية لس نة وا 2017الصادرة يف عام  الأوروبية بشأأن امللكية الفكرية . كام 2007لتوجيه بشأأن اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.  قدمت الويبو مرشوع قاعدة بياانت اإ

ىل  28من  ، أأمسرتدام، هولندا،(React)اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة والتعاونلفرق  امجلعية العامة - اإ
اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل لفرق  اركت الويبو بصفة مراقب يف اجامتع امجلعية العامة: ش2019مارس  29

. وتضمنت امجلعية معلومات بشأأن معلها املس متر ومبادراهتا املرتقبة الفرق اذلي قدمت فيه هذه للمساعدة والتعاون
نفاذ قوانني امجلارك ومعايري مزودي خدمات العامة العديد من حلقات النقاش والعروض،  مبا يف ذكل ما تعلق ابإ

 .الإنرتنت ومسؤولية املالك
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ىل  23، موسكو، الاحتاد الرويس، من املؤمتر ادلويل الثاين التحول الرمقي: الرتكزي عىل امللكية الفكرية - أأبريل  24اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية : شاركت الويبو يف هذا املؤمتر وقدمت عرضا  عن مرشوع قاعدة 2019 بياانت اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية". واكن من بني املتحدثني ال خرين ا دلائرة الاحتادية املعنية خالل جلسة حول "اإ
 وهيئة تنظمي التصالت الإيطالية.املعلومات والإعالم امجلاهريي ا تكنولوجيعىل التصالت و  ابلإرشاف

ىل ذكل، .11 مبرشوع جترييب لتطوير قاعدة بياانت لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية هبدف  17اضطلع الربانمج  وابلإضافة اإ

مساعدة ادلول الأعضاء يف تنس يق التدابري الطوعية املتخذة وفقا  لهنج "تعقب الأموال" بشأأن انهتأاكت حق املؤلف. وتش متل 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل منصة  أ منة عرب الإنرتنت ميكن التحمك فهيا وجتمع قوامئ املواقع الإلكرتونية اليت قاعدة بياانت اإ

 .3تسهِّّل انهتاك حق املؤلف عن معد

 املنشورات ومواد التدريب اثلثا  

البطريق  حلقتني جديدتني انطقتني ابللغة الإنلكزيية من سلسةل الرسوم املتحركة للأطفال "بورورو 17نرش الربانمج  .12

، وتوىل دبلجة ثالثة أأفالم بورورو 5و"ابتاكر تصممي جديد لزلقة" 4الصغري" بعنوان "أأمهية احرتام حقوق امللكية الفكرية"

 .7. ومجيع مقاطع الفيديو متاحة عىل قناة الويبو عىل يوتيوب6للرسوم املتحركة ابللغة العربية

ة، ويه حق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية ابللغتني بدبلجة ثالثة رسوم متحركة قدمي 17وقام الربانمج  .13

 .10يوتيوب وجعل هذه املقاطع متاحة عىل قناة الويبو عىل 9والعربية 8الصينية

مالوي تتبعت رحةل تالميذ املدارس من مالوي للتعرف عىل حق فيديو عن حاةل ميدانية يف  17ونرش الربانمج  .14

ذاكء الاحرتام حلق املؤلفاملؤلف يف املدرسة حيث اس تخدم املع واس تعان الفيديو بأأحد مشاهري . 11لمون مواد الويبو بشأأن اإ

ونظرا  لرد فعل الأطفال الإجيايب بشأأن . موس يقى البوب احملليني، الس يد اتي غرين، اذلي أأبرز أأمهية حق املؤلف يف معهل

                                         
ذاكء بياانت قاعدة مرشوع (،2019) الويبو أأمانة نظرا املفصةل، املعلومات من للمزيد 3  (،WIPO/ACE/14/10 )الوثيقة الفكرية للملكية الاحرتام اإ

 .?meeting_id=50412https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp ال يت: الرابط عىل املتاحة
 .https://youtu.be/JSAvF_bX23M ال يت: الرابط عىل متاحة 4
 .https://youtu.be/7kJgSCUv2jk ال يت: الرابط عىل متاحة 5
 ؛cc-https://youtu.be/j3azpDvPو ؛https://youtu.be/0AGWTEJEoXM ال تية: الروابط عىل متاحة 6

 .Ihttps://youtu.be/zCD8cvIWVZو
 .الفكرية للملكية كوراي مكتب من املقدم الاستامئين الصندوق من بدمع املشاريع هذه نفذت 7
 ؛pFkdS7U-https://youtu.be/E83و ؛https://youtu.be/yxIVpRtB9no ال تية: الروابط عىل متاحة 8

 .https://youtu.be/ZtLkGXtEOYQو
 ؛https://youtu.be/HV1jZv51_zkو ؛https://youtu.be/fSZOvYlFiU4: ال تية الروابط عىل متاحة 9

 .https://youtu.be/vYcyrnwi0coو
 الاستامئين الصندوق من وبدمع بريو، يف الفكرية امللكية وحامية املنافسة عن لدلفاع الوطين ملعهدا مع ابلتعاون الأصل يف املتحركة الرسوم هذه أأنتجت 10

 .الفكرية للملكية كوراي كتبمل 
 كوراي. مجهورية يف والس ياحة والرايضة الثقافة وزارة من املقدم الاستامئين الصندوق من بدمع املرشوع هذا نفذ 11

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412
https://youtu.be/JSAvF_bX23M
https://youtu.be/7kJgSCUv2jk
https://youtu.be/0AGWTEJEoXM؛
https://youtu.be/j3azpDvP-cc
https://youtu.be/zCD8cvIWVZI
https://youtu.be/yxIVpRtB9no؛
https://youtu.be/E83-pFkdS7U
https://youtu.be/ZtLkGXtEOYQ
https://youtu.be/fSZOvYlFiU4؛
https://youtu.be/HV1jZv51_zk
https://youtu.be/vYcyrnwi0co
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ونرُش مقطع . احرتام حق املؤلف بطريقة معلية وجذابةاملواد وتفاعلهم مع موس يقي حميل، أأبرز مقطع الفيديو قمية تقدمي أأمهية 

 .201812سبمترب  4يوتيوب يف  الفيديو عىل قناة الويبو عىل

ذاكء الاحرتام للعالمات  17وأأعد الربانمج  .15 نسخة مطبوعة من موقعه الإلكرتوين احلايل اخلاص ابلتوعية بشأأن اإ

يس هتدف هذا املورد الش باب اذلين . و 13(www.respectfortrademarks.orgميكن الاطالع علهيا عىل املوقع )التجارية 

ىل الفن والتصممي، كام يتيح للمعلمني طرق ا  مبتكرة لتثقيف  يدرسون مجموعة من املوضوعات، بدءا  من ادلراسات التجارية اإ

 .ة من املنتجات واخلدماتالطالب بشأأن أأمهية حقوق امللكية الفكرية للك من املس هتلكني واملبدعني جملموعة واسع

نفاذ القانون وأأعضاء النيابة العامة  .16 ىل مسؤويل اإ عداد صيغ معدةل من ادلليل التدرييب املوجه اإ وواصلت الويبو اإ

وتقدم املادة املتاحة ابللغات . 2015اذلي نرُش للمرة الأوىل يف عام " التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا  "

رشادا  بشأأن العنارص القانونية اخلاصة ابلقرصنة والتقليد ومسائل أأخرى هممة تتعلق العربية والإ  نلكزيية والفرنس ية والإس بانية اإ

لبوتسواان وانميبيا والإمارات ادلليل التدرييب  تكييف 17ويف الفرتة قيد الاس تعراض، أأمكل الربانمج . ابلتحقيق والأدةل

قلميية   .(الأريبو)الأفريقية للملكية الفكرية العربية املتحدة واملنظمة الإ

صدارها ابللغة الإن، نرشت الويبو 2018ويف نومفرب  .17 نفاذ حقوق امللكية الفكرية"زيية بعنوان لكطبعة رابعة من اإ  :اإ

ل " سوابق قضائية عداد كتاب أأيضا   وجيري حاليا  . 14يس هارمز. يت. أأعده القايض اإ  مك اتمكطقة العربية لسوابق قضائية جديد اإ

نفاذ ابللغة العربيةخاصة   .2019 مع ختام عامه ومن املتوقع الانهتاء من. ابلإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل الصعيدين  .18 وميكن الاطالع عىل التطورات الأخرية واملسائل الرئيس ية املتصةل ابإ

خباريةالوطين وادلويل يف  ىل الأمانة بأأية معلومات ذات صةل ترغب ادلول . دورية متاحة عىل الإنرتنت رساةل اإ وميكن التقدم اإ

دراهجا يف الرساةل الإخبارية  .الأعضاء ويرغب مراقبو اللجنة يف اإ

 

 [هناية الوثيقة]

                                         
 )العربية(؛ https://youtu.be/_CUP1hu8R54و )الإنلكزيية(؛ https://youtu.be/nQlzcKWWB98 ال تية: الروابط عىل متاح 12

 )الفرنس ية(؛ ps://youtu.be/_0i3uwqAZ8chttو )الصينية(؛ https://youtu.be/BaiuzM6QpBYو

 )الإس بانية(. https://youtu.be/lPt1Xxv8bTQو )الروس ية(؛ https://youtu.be/M7sQH_yvhLcو
نشاء حظي 13    .للرباءات الياابن ملكتب الاستامئين الصندوق بدمع الإلكرتوين املوقع اإ
 .https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4363&plang=EN ال يت: الرابط عىل متاحة  14

http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/building_respect.html
http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/building_respect.html
https://youtu.be/nQlzcKWWB98
https://youtu.be/_CUP1hu8R54
https://youtu.be/BaiuzM6QpBY
https://youtu.be/_0i3uwqAZ8c
https://youtu.be/M7sQH_yvhLc
https://youtu.be/lPt1Xxv8bTQ
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4363&plang=EN
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