
 

WIPO/ACE/15/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022يونيو  30 التاري    خ: 

 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

ة  الدورة الخامسة عشر
 2022 سبتمي   2أغسطس إىل  31جنيف، من 

ي مجال إذكاء 
 
ام للملكية الفكريةأحدث أنشطة الويبو ف  االحتر

 وثيقة من إعداد األمانة

ي اضطلعت بها  .1
ام للملكية الفكرية التر ي مجال إذكاء االحتر

ام للملكية إذكاء ب المعنية شعبةالتلخص هذه الوثيقة األنشطة ف  االحتر
ي ا
ة من مايو الفكرية ف  شدت األنشطة باألهداف 2022إىل مايو  2019لمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( خالل الفتر . واستر

ي 
دة ف 

ّ
ة  المحد انية للفتر نامج والمت   انية برنامج العملو  2021/ 2020التر ة والمت    من توصيات أجندة 45التوصية و  2022/2023 للفتر
لواجبة للتوصيات مع المراعاة ا -واستجابت هذه األنشطة لطلبات الدول األعضاء للحصول عىل المساعدة القانونية والتقنية  التنمية. 

 مع االتعاون مع المن وعىل توطيد –التنمية  من أجندة 17و 14و 10و 6و 3و 1
ً
يكة والقطاع الخاص تمشيا  40لتوصية ظمات الشر

 إىل ضمان من
ً
ي األنشطة  التساق بي   السياسات الدولية وزيادة مراعاةا توصيات أجندة التنمية وسعيا

الشواغل الموجهة نحو التنمية ف 
 كة. المشتر 

اتيجية  وتهدف .2 ة االستر اكات مع أصحاب المصلحة من أجل رسم  2الركت   مستقبل معالم للويبو )الجمع بي   الناس وإقامة شر
ي العالمي للملكية الفكرية  تبادل األفكار وأفضل الممارسات. ( إىل أن تكون الويبو بمثابة منتدى عالمي ل1النظام اإليكولوجر

ً
وتتوج  أيضا

 
 
اكات ون ي يكون للملكية الفكرية تعدد أصحاب المصلحة للتصدي للتحد هج قائمة عىلإقامة شر

دة التر
ّ
دور فيها. يات العالمية المعق

ام للملكية الفكرية )الحوار والتعاون الدوىلي  .32 وتشدد النتيجة المتوقعة ام للملكية الفكرية 2بشأن إذكاء االحتر ( عىل أهمية إذكاء االحتر
ي هذا باعتبارها جزءا ال يتجز 

أ من النظم اإليكولوجية للملكية الفكرية ومجاال مستمرا من مجاالت تركت   الويبو. ويتمثل عمل الويبو ف 
ي اتباع نهج واسع وشامل بهدف 

كات واألفراد، ومنهم  تعزيز فهم الملكية الفكرية والوعي بها بي   المجال ف  المجتمعات المحلية والشر
 الشباب

ام الملكية الفكرية بطريقة مستدامة، و  وشاملواسع هدف  2.3 جة المتوقعةوللنتي .3 إىل يهدف إىل خلق بيئة مؤاتية تدعم احتر
والشواغل الموجهة  تعزيز قدرة الدول األعضاء عىل اإلنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية، مع مراعاة المصالح االجتماعية واالقتصادية

استفاد العديد من األنشطة المذكورة أدناه من التعاون ختلف كيانات الويبو، و بدعم م 2.3 وتحظ  النتيجة المتوقعةنحو التنمية. 

                                              
اتيجية المتوسطة األجل للفتر   1 :  موقع، المتاحة عىل ال2026-2022ة انظر خطة الويبو االستر التاىلي

https://w ww.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373 . 
ي السادس ) تم توجيه ،2020/2021خالل الثنائية   2 اتيجر ام للملكية الفكرية من خالل الهدف االستر التعاون الدوىلي عىل عمل الشعبة المعنية بإذكاء االحتر

ام للملكية الفكرية  (. إذكاء االحتر

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_360_pb20_21.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373
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الداخىلي الوثيق، وال سيما مع وحدة المساعدة المعنية بالوسائل السمعية والفيديو؛ شعبة قانون حق المؤلف؛ إدارة االقتصاد وتحليل 

ات  َعب البيانات؛ إدارة العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
ُّ
الجغرافية؛ شعبة االنخراط الديبلوماسي وشؤون الجمعيات؛ الش

ي المعنية بأفريقيا والبلدان العربية وآسيا والمحيط اله ي تمر اقتصاداتها  ادئ وأمريكا الالتينية والكاريتر
 والبلدان التر

ً
والبلدان األقل نموا

؛  بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة؛ شعبة العالقات الخارجية؛ شع بة قواعد البيانات العالمية؛ شعبة المعلومات والتواصل الرقمي
 . ي
اءات والتكنولوجيا؛ أكاديمية الويبو؛ معهد الويبو القضائ   شعبة األخبار واإلعالم؛  شعبة قانون التر

ي األقسام التالية أنشطة إذكاء االحتر  .4
ي اضطلعت بهاوترد ف 

ام للملكية الفكرية. الشعبة المعنية بإذكاء  ام للملكية الفكرية التر االحتر
ي هذا المجال ألنوليس القصد منها تقديم تقرير شامل عن 

ساهمت بالقدر  ديد من كيانات الويبو األخرىالع جميع أنشطة الويبو ف 
ي إطار النتيجة المتوقعة 

ي حي    . ويركز القسم األول عىل المساعدة المقدمة إىل الدول األعضاء3-2نفسه ف 
ي الويبو، ف 

القسم يصف  ف 
ي التعاون والتنسيق

المنظمات الحكومية الدولية وغت  الحكومية األخرى والقطاع الخاص. أما القسم الثالث فيغظي بي   الويبو و  الثائ 
ام للملكية الفكرية. وأخت   ي مجال إذكاء االحتر

، يتناول القسم الرابع مبادرة المنشورات ومواد التدريب ف 
ً
، وهي مبادرة WIPO ALERTا

ام للملكية الفكرية، تهدف إىلا  الشعبة المعنية بإذكاأطلقته ة الحد ء االحتر ي من اإلعالن بدرجة كبت 
ونية التر ات عىل المواقع اإللكتر

ى
ّ
ي عام  تتعد

ي ازدادت أهميتها منذ طرحها ف 
 . 20183عىل حق المؤلف، والتر

ا .5 امج ذات و يمكن االطالع عىل تحديثات منتظمة ألنشطة الشعبة المعنية بإذكاء االحتر م للملكية الفكرية، مع روابط إىل التر
ي التاىلي الصلة، عىل موقع الويب

وئ   . http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html: و اإللكتر

يعةالدول المساعدة المقدمة إىل  . أوال  والتدريب والتوعية األعضاء: المساعدة التشر

ة قيد  .6 ي العدخالل الفتر
ام للمكية الفكرية تلقر يد من الطلبات من الدول االستعراض، واصلت الشعبة المعنية بإذكاء االحتر

ام للملكية الفكرية وإنفاذاألعضاء من أجل ا ي مجال إذكاء االحتر
ساعدة مطلوبة المها. وشملت الخدمات اللحصول عىل المساعدة ف 

يعية  عن أنشطة التدريب والتوعية. التشر
ً
 ، فضال

يعية .7 يعات وفيما يتعلق بالمساعدة التشر ام للملكية الفكرية عىل تحليل مدى توافق التشر ، ركزت الشعبة المعنية بإذكاء االحتر
 للجزء الثالث من 

ً
امات المتصلة باإلنفاذ وفقا يعات مع االلتر  المتصلة اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية الحالية أو مشاري    ع التشر

ي االتفاق. ، (بالتجارة )اتفاق تريبس
يعية مع إيالء المراعاة الواجبة لجوانب التوازن والمرونة المتضمنة ف  إىل  وتقدم الويبو المساعدة التشر

مت الشعبة المعنية بإذكاء 4الدول األعضاء بناًء عىل طلبها وعىل أساس من الّشية
ّ
ام للملكية الفكرية م. وقد لما  شورة قانونيةاالحتر

ي الويبو 30مجموعه 
 . 5دولة عضوا ف 

ي  متخّصصةوندوات واجتماعات باإلضافة إىل ذلك، نظمت الشعبة المعنية حلقات عمل  .8
ومؤتمرات، عىل الصعيدين الوطت 

، ام للملكية الفكرية وإنفاذها إذكاء اال  مسألةلمعالجة  واإلقليمي  حتر
ً
  معالجة

ً
 : 6شاملة

ااإلندوة ال - ، الجزائر التوعية م للملكية الصناعية من خاللقليمية لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية بشأن إذكاء االحتر
ي الج2019أبريل  3و 2العاصمة، الجزائر، 

اك مع المعهد الوطت  ظمت الندوة باالشتر
 
زائري للملكية الصناعية. وكان : ن

ي المنطقة العربية عىل: االضطالع بأنشطة إل  تشجيع المكاتب الوطنية للملكية الصناعية هو الندوة  الهدف من
 
ذكاء ف

ام للملكية الفكرية؛  ح الدعم المقدم لهذه األنشطة؛ االحتر ذات  بادل األفكار والمعلومات والتجاربإتاحة الفرصة لتشر
ها من الصلة بتوعية الرأي العام و  اتيجيات الرامية إىلغت  ام للملكية الفكرية. إ االستر  وحض  الندوة مشاركون منذكاء االحتر

مان وفلسطي   والجمهورية العربية السورية والمغرب وجزر القمر ولبنان وليبيا وموريتانياالجزائر 
 
وجامعة الدول  وتونس وع

اع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.   العربية ومكتب براءات االختر

ام للملكية الفكرية  وطنيةالعمل الحلقة  - في   بإنفاذ القانونال لفائدةبشأن إذكاء االحتر
ّ
، 2019مايو  1، موظفي   المكل

ام للملكية الفكرية لفائدة أعضاء السلطة القضائيةالعمل الوحلقة  ، 2019مايو  3و 2، وطنية بشأن إذكاء االحتر
ظمت حلقتا العمل بالتعاون مع مكتب جا

 
ي مايكا كينغستون، جامايكا: ن

هو العمل  للملكية الفكرية. وكان الهدف من حلقتر
عادل  ملكية الفكرية والفصل فيها عىل نحو قضايا ال معالجةمساعدة المشاركي   عىل تحسي   مهاراتهم ومعارفهم بما يتيح 

سق،
ّ
ي جرائم الملكية الفكريةم مواد الويبو التدريبية بشأن "وتوفت  التدريب عىل استخدا وفّعال ومت

اة ومقاض التحقيق ف 
 ل"، مرتكبيها

ً
يابات الن رئيس لعمل األوىل مشاركون من بينهموحض  حلقة ا التنمية.  من توصيات أجندة 45لتوصية وفقا

                                              
ام للملكية الفكرية(، 2019انظر الويبو )  3 وع قاعدة البيانات الخاصة بإذكاء االحتر : WIPO/ACE/14/9()الوثيقة  مشر ؛  المتاح عىل الموقع التاىلي

https://w ww.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=439052 . 
ي مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية )الوثيقة (2017نظر الويبو )لالطالع عىل مزيد من المعلومات المفّصلة، ا  4

ي تقدمها الويبو ف 
يعية التر ، المساعدة التشر

WIPO/ACE/12/14) : http://w ، المتاحة عىل الموقع التاىلي ww.wipo.int/meetings/en/doc_details. jsp?doc_id=372936 . 
  11و 2019ثالثة مساعدات بي   يونيو وديسمتر   5

ً
ي عام  مساعدة

ي عام  11و 2020ف 
 ف 
ً
 . 2022مساعدات بي   يناير ومايو  5و 2021مساعدة

ام للملكية الفكرية  أنشطة(، 2016لة، انظر أمانة الويبو )مزيد من المعلومات المفّص طالع عىل لال  6 ي مجال إذكاء االحتر
الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب ف 

: (WIPO/ACE/11/10)الوثيقة  ي
http://w ، المتاحة عىل الموقع اآلئر w w.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/doc_details.jsp?doc_id=439052
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916
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  العامة ومكتب المدعي العام
ً
طة والجمارك، فضال ي جمايكا. عن مدي والشر

وحض  حلقة العمل الثانية ر العالمات التجارية ف 
  25لمشاركي   )مجموعتان مختلفتان من القضاة ا

ً
اوح بي   قضاة   قاضيا وقضاة محاكم  شير ابمحاكم الكل يوم( تتر

 االستئناف. 

في   بإنفاذ القانونلموظفافائدة وطنية لالعمل الحلقة  -
ّ
أعضاء فائدة وطنية لالعمل الحلقة ، و2019مايو  8و 7 ،ي   المكل

ظمت حلقتا العمل بالتعاون مع مكتب أنتيغوا وبربودا 2019مايو  8، السلطة القضائية
 
، سانت جونز، أنتيغوا وبربودا: ن

ي . (ABIPCO)للملكية الفكرية والتجارة 
ن ي   بإنفاذ القانو مساعدة الموظفي   المكلف هو  العمل وكان الهدف من حلقتر

 معارفهم الالزمة لمعالجة قضايا الملكية مهاراتهم و عىل تحسي   
ً
سق وفقا

ّ
الفكرية   والفصل فيها عىل نحو عادل وفّعال ومت

 حلقتا العمل حواىلي  من توصيات أجندة 45للتوصية 
، بمن فيهم ممثلون عن مكتب مشارك 25 التنمية. وحض 

ً
 رئيسا

طة، فضال عن اثني   من المدعي   العاجارة ووزارة العدل والجمارك النيابات العامة ووزارة الت مي   التابعي   والمعايت  والشر
 للتاج. 

مت 2019يونيو  7و 6، كيشيناو، جمهورية مولدوفا، بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكريةالثانية الندوة اإلقليمية  -
ّ
ظ
 
: ن

ي جمهورية مولدوفا.  (AGEPI) الندوة بالتعاون مع الوكالة الحكومية المعنية بالملكية الفكرية
ي للعدالة ف 

 والمعهد الوطت 
شدتكان و  ي استر

اتي الهدف من الندوة، التر ي السادس للويبو،بالهدف االستر مساعدة سلطات إنفاذ القانون وأعضاء  جر
يات عىل حقوق الملكية 

ّ
ي التصدي للتعد

ي المنطقة من أجل تحسي   معارفهم وتطوير مهاراتهم ف 
السلطة القضائية ف 

كت   بوجه خاص عىل إنفاذ حقوق العالمات التج ام للملكية الفكرية. الفكرية، مع التر ما وحض  الندوة  ارية وإذكاء االحتر
 واليونان مشارك، بمن فيهم قضاة ومسؤولو جمارك ومسؤولون حكوميون مختلفون من ألبانيا وأذربيجان 100 يقرب من

حكمة ، باإلضافة إىل مشاركي   من البلد المضيف، وال سيما قضاة من مسود ورومانيا وطاجيكستانوليتوانيا والجبل األ
  عن عدة وزارات وعن القطاع الخاص. ، وممثلي   العدل العليا والمحاكم الدنيا

، بشأن حق المؤلف 1999مايو  18المؤرخ  VIII-1185من القانون رقم  78وطنية بشأن تنفيذ المادة العمل الحلقة  -
 
ّ
 2019يونيو  19، فيلنيوس، ليتوانيا، لة(والحقوق المجاورة )بصيغته المعد

 
العمل بالتعاون مع وزارة  ظمت حلقة: ن

ي جمهورية ليتوانيا ولجنة ا
ي ليتوانيا. الثقافة ف 

وركزت حلقة العمل عىل تنفيذ نظام ليتوانيا لحجب إلذاعة والتلفزيون ف 
ونية بموجب المادة    78المواقع اإللكتر

ّ
ي سنت مؤخرا من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد

مت الويبو التر
 معلومات عملية عن 

ّ
اتيجية فّعالة لمكافحة التعد نتي المرتكب عىل تنفيذ استر . وحض  حلقة عىل نطاق تجاري اإلنتر

 العمل مسؤولون من وزارة الثقافة ووزارة العدل وهيئة اإلذاعة والتلفزيون وممثلون عن منظمات اإلدارة الجماعية. 

يا، ال" لمكافحة قرصنة حق المؤلفحول التدابت  الطوعية لتنفيذ نهج "متابعة األمو  االجتماع األقاليمي  - ، كوااللمبور، مالت  
ي جمهورية كوريا ومؤسسة الملكية 2019يونيو  27و 26

م االجتماع بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ف 
ّ
ظ
 
: ن

ية شد(MyIPO) الفكرية المالت   ي السادس للويبو، . وكان الهدف من االجتماع، الذي استر اتيجر يست  تهو  بالهدف االستر
ام لحق المؤلف من خالل تدابت  طوعية. كما استهدف االجتماع  مناقشات المسائل ي مجال إذكاء االحتر

الموضوعية ف 
اتيجيات وطنية وعتر وطنية من أجل اتصو  ي معالجةر استر

 لنهج  قضايا لتعاون الفعال ف 
ً
التعدي عىل حق المؤلف وفقا

ي الويبو من مسؤولي   حكوميي    16من "متابعة األموال". وحض  االجتماع مشاركون 
 وموظفي   مكلفي   بإنفاذ دولة عضوا ف 

 عن أصحاب الحقوق ومقدمي خدمات الدفع ومحركات البحث.  القانون
 وممثلي  

ام للملكية الفكريةاإلعمل دون الحلقة  - مت 2019سبتمتر  12و 11، طشقند، أوزبكستان، قليمية بشأن إذكاء االحتر
ّ
ظ
 
: ن

ي جمهورية أوزبكستاناون مع وكالة الملكية الفكرية حلقة العمل بالتع
ي أهداف حلقة العمل  تمثلتو . (AIPU) ف 

 ف 
مهارات ومعارف  قوق الملكية الفكرية وتحسي   بشأن المسائل العملية المتعلقة بإنفاذ ح مناقشة وتبادل التجاربال

ي بلدان القوقاز لتوفت  معالجة عادلة وفعالة ومتسقة لقضايا الملكية الفكرية 
 
سلطات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف

ي السادس للويبو.  اتيجر ي الهدف االستر
 والفصل فيها، مع إيالء المراعاة الالزمة للشواغل الموجهة نحو التنمية المتضمنة ف 

 من كازاخستان وطاجيكستان م 50 ب منما يقر وحض  حلقة العمل 
ً
وتركمانستان يمثلون عدة وكاالت وطنية شاركا

ي   عنومنظمات عامة، باإلضافة إىل ممثلي   
 
السلطات األوزبكية )وزارة العدل واللجنة الحكومية ومفتشية الدولة للرقابة ف

 ر(. مجال المعلومات واالتصاالت وغرفة التجارة والصناعة ولجنة مكافحة االحتكا

ام للملكية الفكرية لالندوة ال - سبتمتر  18و 17، الرياض، المملكة العربية السعودية، لقضاةفائدة اوطنية بشأن إذكاء االحتر
2019 
 
 : ن
ّ
 مع إطار  تمثلت. و (SAIP) مت الندوة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةظ

ً
أهداف الندوة، تمشيا

ي السادس للويبو، اله اتيجر ي دف االستر
 
" تكوين كفاءات المسؤولي   القضائيي   بشأن الجزء الثالث من اتفاق تريبس؛ 1" ف

ي بي   أصحاب المصلحة من القطاعي   العام والخاص عىل السواء؛ "2" اتيجر مسائل ال" مناقشة 3" تعزيز التعاون االستر
ي المملكة العربية السعودية، مثل الذين يتعامل لقضاةالهامة بالنسبة إىل االموضوعية 

 
ون مع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف

، والتخلص من السلع المتعدية، و  ي
ي والجنائ 

ار. تطورات السوابق القضائية، والمسائل المتعلقة بالقانون المدئ  تقدير األض 
.  20 ما يقرب منوحض  الندوة 

ً
 مشاركا
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ي لفائدة السنوي الدريب الت -
: 2019سبتمتر  24و 23، يورماال، التفيا، اية حقوق الملكية الفكريةلقضاة بشأن حماوطت 

ي جمهورية 
اءات ف  م التدريب بالتعاون مع مكتب التر

ّ
ظ
 
شد بالهدف  . وكان (LPO)التفيان الهدف من التدريب، الذي استر

ي السادس للويبو، هو جمع اتيجر ي الفصل  االستر
ي التفيا من أجل استكشاف أحدث التطورات ف 

أعضاء السلطة القضائية ف 
ي ذلك المناقشات حول "

ي قضايا الملكية الفكرية، بما ف 
كت   بشكل خاص عىل حق 1ف  نت مع التر " طبيعة التعدي عتر اإلنتر

ار؛ 2؛ "المؤلف حجب ال" مبادئ 4الفكرية؛ " " جوانب المسؤولية الجنائية عن التعدي عىل الملكية3"" تقدير األض 
ي للمواقال

ونية لقضائ   عىل  طقفيس ع اإللكتر
ً
ي تعرض سلعا

 المواقع التر
ً
ى عىل حق المؤلف، بل أيضا

ّ
ي تتعد

المواقع التر
دة. وحض  التدريب 

ّ
 من مختلف محاكم التفيا، وثالث 40مقل

ً
ي قاضيا

ي ة أعضاء من مجلس االستئناف ف 
اءات ف  مكتب التر

اءاتجمهورية التفيا،  ي البلد ومسؤولون من مكتب التر
 . ف 

مت حلقة 2019سبتمتر  27، سيول، جمهورية كوريا، قليمية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكريةاإلعمل دون الحلقة  -
ّ
ظ
 
: ن

ي جمهورية كوريا.  العمل بالتعاون مع
 بالتوصية وزارة العدل ف 

ً
شادا  صيات أجندة الويبو بشأن التنمية،من تو  45واستر

ي تعزيز قدرات إنفاذ المل
ي  كية الفكرية وتيست  تبادل التجارب ومناقشة المسائلتمثلت أهداف حلقة العمل ف 

الموضوعية ف 
  20مجال اإلنفاذ. وحض  حلقة العمل 

ً
من كمبوديا وإقليم  الموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانونمن المدعي   العامي   و مشاركا

 ميانمار جمهورية كوريا. و اليابان هونغ كونغ اإلداري الخاص و 

ام للملكية الفكرية لفائدة العمل الحلقة  - عمل الحلقة ، و2019أكتوبر  16و 15، لمحامي   اوطنية بشأن إذكاء االحتر
ام للملكية الفكرية لفائدة أعضاء السلطة القضائيةال ، الدار البيضاء، المغرب: 2019أكتوبر  17، وطنية بشأن إذكاء االحتر
 
 
 ن
ّ
ي للملكية الصناعية والتجاريةمت حلقتا ظ ي (OMPIC) العمل بالتعاون مع المكتب المغرئر

. وتمثلت أهداف حلقتر

ي ما يىلي 
ي السادس للويبو، ف  اتيجر  مع إطار الهدف االستر

ً
تكوين كفاءات المسؤولي   القضائيي   بشأن  "1: "العمل، تمشيا

ي مجال إنفاذ حقوق ا المحامي    تعزيز معارف وتجارب "2؛ "الجزء الثالث من اتفاق تريبس
" 3لملكية الفكرية؛ "والقضاة ف 

ي 
ي المغرب،  مناقشة المسائل الموضوعية التر

تهم المحامي   والقضاة الذين يتعاملون مع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف 
ية وتطورات السوابق القضائية والمسائل مثل ت

ّ
ي والتخلص من السلع المتعد

ي والجنائ 
قدير المتعلقة بالقانون المدئ 

ار. وحض  حلقتا العمل  ، بمن فيهم ممثلون عن  50األض 
ً
 المحامي   ب هيئةمشاركا

ً
عن  المغرب والسلطة القضائية، فضال

ي الرباط. 
ي لحقوق المؤلف ف  ي للملكية الفكرية والمكتب المغرئر  مسؤولي   من المكتب المغرئر

نت: المشاكل واآلفاق اإلقليمية بشأنندوة ال - أكتوبر  17و 16، نور سلطان، كازاخستان، حماية حق المؤلف عىل اإلنتر
 مع الهدف 2019

ً
ي جمهورية كازاخستان. وتمثلت أهداف الندوة، تمشيا

مت الندوة بالتعاون مع وزارة العدل ف 
ّ
ظ
 
: ن

ي السادس للويبو،  اتيجر : " فيمااالستر ي الجزء الثالث من اتفاق " فحص المعايت  الدنيا ومواطن 1يىلي
المرونة الواردة ف 

ي أحدث تطورات السوابق القضائية؛ "2تريبس؛ "
" مناقشة المسائل العملية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية 3" النظر ف 

نت؛ " ي هذه المجاالت. وحض  الندوة أكتر من 4الفكرية وال سيما عىل اإلنتر
، بم 50" تبادل الممارسات الجيدة ف 

ً
ن مشاركا

فيهم مسؤولون حكوميون محليون وممثلون عن جامعات وأصحاب حقوق من أذربيجان وبيالروس واالتحاد الروسي 
 وطاجيكستان وأوزبكستان. 

ام للملكية الفكرية لفائدة مالعمل الحلقة  - طة ىلي سؤووطنية بشأن إذكاء االحتر ، اإلمارات العر الشر ي  7و 6بية المتحدة، ، دئر
 2019نوفمتر 

 
 : ن
ّ
. وتمثلت أهداف حلقة العمل، بما يتسق مع إطار الهدف  مت حلقةظ ي طة دئر

العمل بالتعاون مع شر
ي "

 
ي السادس للويبو، ف اتيجر ي تطوير قدراتهم التدريبية الخاصة فيما يتعلق 1االستر

 
طة ف " تقديم المساعدة إىل مسؤوىلي الشر

ي بي   أصحاب الم2بإنفاذ الملكية الفكرية؛ " اتيجر " ضمان 3صلحة من القطاعي   العام والخاص؛ "" تعزيز التعاون االستر
ية الفكرية والجرائم ذات الصلة عىل نحو تزويد المحققي   المعنيي   بجرائم الملكية الفكرية بما يلزم لمعالجة جرائم الملك

 حلقة العمل حواىلي الويبو بشأن من توصيات أجندة  45تنفيذ التوصية  يؤدي إىل
 من جميع 40التنمية. وحض 

ً
 مشاركا

 . اإلمارات

ام للملكية الفكريةالندوة ال - ي مجال إذكاء االحتر
: 2019نوفمتر  26، كييف، أوكرانيا، وطنية بشأن توعية الصحفيي   ف 

 
ّ
ظ
 
ي أوكرانيا. وكان الن

 
ي أوساط مت الندوة بالتعاون مع وزارة التنمية االقتصادية والتجارة ف

 
هدف من الندوة هو إذكاء الوعي ف

ام  االصحفيي   بشأن القضاي ي مجال إذكاء االحتر
اتيجية، وال سيما ف  للملكية الرئيسية للملكية الفكرية وأهميتها االستر

 من صحفيي   وطالب صحافة ومسؤولي   حكوميي   وبعض ممثىلي أوساط  30 الفكرية. وحض  الندوة ما يقرب من
ً
مشاركا

 الملكية الفكرية. 

مت 2019ديسمتر  5إىل  3، طوكيو، اليابان، من الفكريةحلقة عمل طوكيو المتقدمة بشأن إنفاذ حقوق الملكية  -
ّ
ظ
 
: ن

اءات ي  (JPO)حلقة العمل بالتعاون مع مكتب اليابان للتر اتيجر  مع الهدف االستر
ً
. وتمثلت أهداف حلقة العمل، تمشيا

: "السادس للويبو،  ي ما يىلي
 
الدنيا ومواطن المرونة النيابة العامة وكبار المدعي   العامي   بالمعايت   رؤساء" تعزيز معارف 1ف

ي الجزء الثالث من اتفاق تريبس؛ "
ي إنفاذ الملكية الفكرية الواردة ف 

" تعزيز مهاراتهم ومعارفهم فيما يتعلق بالمصلحة 2ف 
ي جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها؛  "

لقيمة الملكية الفكرية  " تعزيز فهم المشاركي   3العامة المنوطة بالتحقيق ف 
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ي مجال إ " مناقشة المسائل4إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ " بالنسبة
ام للملكية الفكرية. الموضوعية ف  ذكاء االحتر

ي دار السالم  19وحض  حلقة العمل 
عي   العامي   ودوائر االدعاء العام ووزارات التجارة من بروئ 

ّ
 يمثلون مكاتب المد

ً
مشاركا

يا وميانمار والفلبي   وسنغافورة وتايلند وفييت نام. وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو الد  يمقراطية الشعبية ومالت  

ام للملكية الفكريةالعمل الحلقة  - مت حلقة العمل 2019ديسمتر  4و 3، أديس أبابا، إثيوبيا، وطنية بشأن إذكاء االحتر
ّ
ظ
 
: ن

ي للملكية الفكرية ي لتنسيق حقوق وبدعم من وزارة العد (EIPO) بالتعاون مع المكتب اإلثيوئر
ل األمريكية والمركز الوطت 

ي  الملكية الفكرية
:  فيما. وتمثلت أهداف حلقة العمل (INTA) الواليات المتحدة والرابطة الدولية للعالمات التجاريةف  يىلي

" تحسي   مهارات 2بشأن المسائل العملية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ " المناقشة وتبادل التجارب" 1"
ي مجال مكافحة تقليد العالمات التجارية وقرصنة حق المؤلف، مع إيالء 3المشاركي   ومعارفهم؛ "

" تحسي   قدراتهم ف 
ي السادس للويبو.  وحض  حل اتيجر   76قة العمل االعتبار الواجب للهدف االستر

ً
عون مشاركا

ّ
، بمن فيهم القضاة والمد

ي للملكية العامون وال طة ومفتشو السوق( وموظفو المكتب اإلثيوئر فون بإنفاذ القانون )الجمارك والشر
ّ
موظفون المكل

 الفكرية والمحامون. 

ونية بشأن إنفاذ حق المؤلفاإلندوة ال - اك مع وزارة ال2020يونيو  30، لكتر ونية باالشتر مت الندوة اإللكتر
ّ
ظ
 
ثقافة : ن

ي السادس،  اتيجر ي استندت إىل الهدف االستر
ونية، التر : " فيماوالرياضة والسياحة. وتمثلت أهداف الندوة اإللكتر " 1يىلي

ام لحق المؤلف والحقوق المجاورة؛ " المسائلمناقشة  ي مجال إذكاء االحتر
" تقديم تحديث عن 2الموضوعية ف 

" التعرف عىل أي 3؛ "19-لسياحة وتعزيز التواصل أثناء جائحة كوفيدمستجدات عمل الويبو ووزارة الثقافة والرياضة وا
ي 
ام لحق المؤلف ف  ي مجال إذكاء االحتر

ونية  المحاكم الوطنيةتطورات حالية ف  . وحض  الندوة اإللكتر   15للمشاركي  
ً
مشاركا

ي كمبوديامن جمهورية كوريا والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية ووزارة الث
وجامعة  قافة والفنون الجميلة ف 

ي 
ي تشونغنان لالقتصاد والقانون ف 

ي جمهورية إندونيسيا ووزارة القالصي   والمحكمة العليا ف 
انون وحقوق اإلنسان ف 

ي  إندونيسيا
كات ف  اءات والشر كات والملكية الفكرية ووكالة تسجيل التر ي كينيا واللجنة المعنية بالشر

ومجلس حق المؤلف ف 
 امبيا. ز 

ونية اإلندوة ال - في   باللكتر
ّ
عي   العامي   والموظفي   المكل

ّ
ام للملكية الفكرية لفائدة المد ي  اإلنفاذوطنية بشأن إذكاء االحتر

ف 
ونية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 2020نوفمتر  4و 3، المملكة العربية السعودية مت الندوة اإللكتر

ّ
ظ
 
: ن

ي وتمثلت أهداف 
ي السادس، ف  اتيجر ي استندت إىل الهدف االستر

ونية، التر : " الندوة اإللكتر " تدريب الموظفي   1ما يىلي
عي   العامي   فيما يتعلق بإنفاذ الملكية الفكرية؛ "

ّ
عي   العامي   2المكلفي   بإنفاذ القانون والمد

ّ
" توعية المحققي   والمد

عي   العامي   بما يلزم للتعامل مع جرائم  زويدضمان ت" 3للتقليد والقرصنة؛ "باألثر االجتماعي واالقتصادي 
ّ
المحققي   والمد

ي إىل تنفيذ التوصية 
" 4" أجندة الويبو بشأن التنمية؛ تتوصيامن  45الملكية الفكرية والجرائم ذات الصلة عىل نحو يفض 

ونية  WIPO ALERT. تعزيز قاعدة بيانات  يمثلو  40 ما يقرب منوحض  الندوة اإللكتر
ً
ن الموظفي   المكلفي   مشاركا

ي الهيئة السعودية للملكية الفكرية.  
 باإلنفاذ والمدعي   العامي   ف 

 ال العملحلقة  -
ّ
ي باراغوايوطنية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لفائدة القضاة والمد

نت، عي   العامي   ف   3، عىل اإلنتر
اك مع مدي2020ديسمتر  مت حلقة العمل باالشتر

ّ
ظ
 
ي : ن

ي باراغواي. رية حقوق الملكية الفكرية ف 
محكمة العدل العليا ف 

اتيجيي   الثالث والسادس، في ي إطار الهدفي   االستر
 
: "وتمثلت أهداف حلقة العمل، ف ي أهمية حماية  "1ما يىلي

 
النظر ف

" توفت  التدريب عىل 2؛ "الملكية الفكرية وإنفاذها من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلدان المشاركة
ي البيئة الرقمية؛ "

كت   بوجه خاص عىل انتهاكات الملكية الفكرية ف  " عرض 3تدابت  اإلنفاذ الجنائية وسبل االنتصاف، مع التر
ام لل . وحض  حلقة العمل السلطة القضائيةوخدماتها الخاصة بأعضاء ملكية الفكرية عمل الويبو من أجل إذكاء االحتر

ونية  عض 33 اإللكتر
ً
ي باراغواي.  وا

 
 من أعضاء السلطة القضائية ف

 اإلندوة ال -
ّ
ام للملكية الفكرية لفائدة الموظفي   المكل ونية بشأن إذكاء االحتر ي ع  لكتر

مارس  17و 16، مانفي   بإنفاذ القانون ف 
ونية بالتعاون مع وزارة ا : 2021 مت الندوة اإللكتر

ّ
ظ
 
ي سلطنة عمان. ن

لندوة وتمثلت أهداف التجارة والصناعة ف 
ي 
 
ي السادس، ف اتيجر ي استندت إىل الهدف االستر

ونية، التر :  اإللكتر  " 1"ما يىلي
ّ
في   بإنفاذ القانون تدريب الموظفي   المكل

عون العامون( فيما يتعلق بإنفاذ الملكية الفكرية؛ "
ّ
طة وموظفو الجمارك والمد  2)الشر

ّ
عي   " توعية المحق

ّ
قي   والمد

عي   العامي   بما يلزم للتعامل 3العامي   باألثر االجتماعي واالقتصادي للتقليد والقرصنة؛ "
ّ
" ضمان تزويد المحققي   والمد

ي إىل تنفيذ التوصية 
أجندة الويبو بشأن  من توصيات 45مع جرائم الملكية الفكرية والجرائم ذات الصلة عىل نحو يفض 

ونية ما يقرب من . WIPO ALERTة بيانات " تعزيز قاعد4التنمية؛ "   30 وحض  الندوة اإللكتر
ّ
 يمث

ً
لون سلطات مشاركا

مان.  ي ع 
 إنفاذ القانون ف 

ونيةاإلندوة ال - ي مدغشقر وماىلي  نأبش لكتر
ام للملكية الفكرية لفائدة أعضاء السلطة القضائية ف  مايو  20و 19، إذكاء االحتر

مت الندوة اإل2021
ّ
ظ
 
ونية بالتعاون مع المركز الماىلي لتعزيز الملكية الصناعية: ن

ومكتب مدغشقر  (CEMAPI) لكتر
ي استندت إىل التوصية  (OMAPI). للملكية الصناعية

ونية، التر من توصيات أجندة  45وتمثلت أهداف الندوة اإللكتر
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ي 
: " التنمية، ف  ي مدغش1ما يىلي

قر وماىلي فيما يتعلق بمسائل محددة " تحسي   معارف ومهارات أعضاء السلطة القضائية ف 
ي تواجهومن تجارب" تبادل ال2ملكية الفكرية؛ "تتعلق باإلجراءات القانونية وإدارة منازعات ال

 اقشة الصعوبات العملية التر
ونية  ي بلدانهم. وحض  الندوة اإللكتر

ي البلدين والمركز  35إنفاذ قواني   الملكية الفكرية ف 
 يمثلون السلطة القضائية ف 

ً
مشاركا

 الماىلي لتعزيز الملكية الصناعية ومكتب مدغشقر للملكية الصناعية. 

ام للملكية الفكرية لفائدة أعضاء السلطة القضائيةالحلقة  - ي والموظفي   المكلفي    عمل بشأن إذكاء االحتر
 بإنفاذ القانون ف 

نت، من  ، عىلالجزائر ي الجزائري 2021يوليو  1يونيو إىل  29اإلنتر
مت حلقة العمل بالتعاون مع المعهد الوطت 

ّ
ظ
 
: ن

ي استندت إىلللملكية الفكرية ووزارة العدل الجزائرية. وتمثلت أه
ي  داف حلقة العمل، التر

ي السادس، ف  اتيجر الهدف االستر
: " ما  1يىلي

ّ
طة وموظ عون العامون( " تدريب الموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون )الشر

ّ
فيما يتعلق بإنفاذ فو الجمارك والمد

عي   العامي   باألثر االجتماعي واالقتصادي للتقليد والقرصنة؛ "2الملكية الفكرية؛ "
ّ
" ضمان 3" توعية المحققي   والمد

عي   العامي   بما 
ّ
ي إىل تنفيذ تزويد المحققي   والمد

يلزم للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية عىل نحو يفض 
ي مجال إنفاذ حقوق المل4أجندة الويبو بشأن التنمية؛ " توصياتمن  45التوصية 

اتهم ف  كية " تعزيز معارف القضاة وختر
 يمثلون السلطة القضائية والعدي 70 الفكرية. وحض  حلقة العمل ما يقرب من

ً
د من سلطات إنفاذ القانون مشاركا

طة(.   )الجمارك والدرك والشر

ي اإلعمل دون الحلقة  -
ي الدول األعضاء ف 

قليمية بشأن إنفاذ الملكية الفكرية لفائدة الموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون ف 
ق آسيا نت، رابطة أمم جنوب شر اك مع وزار 2021أغسطس  24و 23، عىل اإلنتر مت حلقة العمل باالشتر

ّ
ظ
 
ة العدل، : ن

ي استندت إىل الهدف 
ي جمهورية كوريا. وتمثلت أهداف حلقة العمل، التر

بالتعاون مع المجلس الرئاسي للملكية الفكرية ف 
ي 
ي السادس، ف  اتيجر : " االستر بشأن المسائل العملية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية  المناقشة وتبادل التجارب" 1ما يىلي

عون العامون( عىل تحسي   2الفكرية "
ّ
طة وموظفو الجمارك والمد " مساعدة الموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون )الشر

جتماعي " توعية المحققي   والمدعي   العامي   باألثر اال 3"ة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ مهاراتهم ومعارفهم المتعلق
عي   العامي   بما يلزم للتعامل مع جرائم الملكية 4واالقتصادي للتقليد والقرصنة؛  "

ّ
" " ضمان تزويد المحققي   والمد

ي إىل تنفيذ التوصية 
أجندة الويبو بشأن التنمية. وحض  حلقة  من توصيات 45الفكرية والجرائم ذات الصلة عىل نحو يفض 

 من ا 75 ما يقرب منالعمل 
ً
ي دار السالم وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية  لمهنيي   المكلفي   بإنفاذ القانون منمشاركا

وبروئ 
يا وميانمار والفلبي   وجمهورية كوريا وسنغافورة وتايلند وفييت نام.   الو الديمقراطية الشعبية ومالت  

ام للملكية الفكرية لفائدة الموظفي   اإلوطنية الندوة ال - ونية بشأن إذكاء االحتر ي الكويتلكتر
 25، المكلفي   بإنفاذ القانون ف 

ي دولة الكويت. وتمثلت أهداف 2021أكتوبر  26و
ونية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ف  مت الندوة اإللكتر

ّ
ظ
 
: ن

ي السادس،  اتيجر ي استندت إىل الهدف االستر
ونية، التر : " فيماالندوة اإللكتر انون " تدريب الموظفي   المكلفي   بإنفاذ الق1يىلي

عون العامون( فيما يتعلق بإنفاذ الملكية الفكرية؛ "
ّ
فو الجمارك والمد

ّ
طة وموظ عي   2)الشر

ّ
" توعية المحققي   والمد

عي   العامي   بما يلزم للتعامل 3العامي   باألثر االجتماعي واالقتصادي للتقليد والقرصنة؛ "
ّ
" ضمان تزويد المحققي   والمد

ي إىل تنفيذ التوصية مع الجرائم المتعلقة بالملكية ال
أجندة الويبو بشأن التنمية. من توصيات  45فكرية عىل نحو يفض 

ونية  ي الكويت.  25ما يقرب من وحض  الندوة اإللكتر
 يمثلون العديد من سلطات إنفاذ القانون ف 

ً
 مشاركا

ونية اإلندوة ال - ام للملكية الفكرية لفائدة الموظفي   المكلفاللكتر ي   بإنفاذ القانون وأعضاء السلطة وطنية بشأن إذكاء االحتر
ي أنغوال

ونية بالتعاون مع المعهد األنغوىلي للملكية الصناعية. 2021نوفمتر  16و 15، القضائية ف 
مت الندوة اإللكتر

ّ
ظ
 
: ن

 مع التوصية 
ً
ونية، تمشيا : " فيمامن توصيات أجندة التنمية،  45وتمثلت أهداف الندوة اإللكتر " توعية المشاركي   1يىلي

يات عىل الملكية 2باألثر االجتماعي واالقتصادي للتقليد والقرصنة؛ "
ّ
" تعزيز قدرة المشاركي   عىل التعامل مع التعد

 للجزء الثالث من اتفاق تريبس، مع مر 
ً
ي عىل السواء، وفقا

 
ي والجنائ

 
ي اإلطارين المدئ

 
اعاة مواطن المرونة الواردة الفكرية ف

ي بي   أصحاب الم3" فيه؛ اتيجر   73وحض  الندوة صلحة من القطاعي   العام والخاص. " تشجيع التعاون االستر
ً
مشاركا

ي أنغوال.  الموظفي   المكلفي   باإلنفاذيمثلون 
 
 وأعضاء السلطة القضائية ف

ي البيئة الرقمية لالعمل الحلقة  -
ام للملكية الفكرية ف  عي   العافائدة اوطنية بشأن إذكاء االحتر

ّ
مي   والموظفي   المكلفي   لمد

ي إندونيسيا
نت، بإنفاذ القانون ف  مت حلقة العمل بالتعاون مع المديرية العامة 2021ديسمتر  2و 1، عىل اإلنتر

ّ
ظ
 
: ن

 
ً
اءات. وتمثلت أهداف حلقة العمل، تمشيا ي إندونيسيا ومكتب اليابان للتر

 
للملكية الفكرية ووزارة القانون وحقوق اإلنسان ف

ي الرابع للويبو، مع إطار الهد اتيجر : " فيماف االستر  1يىلي
ّ
ي ذلك التعد

 
ي عىل حقوق " مناقشة المسائل الموضوعية، بما ف

ي البيئة الرقمية وأثره عىل االقتصاد؛ "
؛ "2الملكية الفكرية ف  ي

" 3" ضمان التعاون الفّعال بي   الوكاالت عىل الصعيد الوطت 
عي   العامي   بما ي

ّ
ي إىل ضمان تزويد المحققي   والمد

تنفيذ لزم للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية عىل نحو يفض 
عي   العامي    60 ما يقرب منأجندة الويبو بشأن التنمية. وحض  حلقة العمل  من توصيات 45التوصية 

ّ
 من المد

ً
مشاركا

 والموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون من إندونيسيا. 



WIPO/ACE/15/2 
7 
 
 

عي   العامي   والموظفي   المكلفي   بإنفاذ وطنية بشأن إذكاء العمل الحلقة  -
ّ
ام للملكية الفكرية لفائدة القضاة والمد االحتر

نت، القانون انا، ألبانيا، عىل اإلنتر مت حلقة العمل بالتعاون مع المديرية العامة للم2021ديسمتر  7، تت 
ّ
ظ
 
لكية : ن

ي ألبانيا. وكان الهدف من حلقة العمل هو 
دعي   العامي   والموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون جمع القضاة والم الصناعية ف 

ي البيئة 
كت   بشكل خاص عىل التعديات المرتكبة ف  ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية، مع التر

وإطالعهم عىل أحدث التطورات ف 
ية. الرقم

ّ
 عىل استخدام النسخة األلبانية المخّصصة منية والتخلص من السلع المتعد

ً
مواد  وشجعت حلقة العمل أيضا

ي جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها. 
 الويبو التدريبية بشأن التحقيق ف 

ام للملكية الفكرية لفائدة كبار الموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون والمدعي   العامالعمل الحلقة  - ي   وطنية بشأن إذكاء االحتر
ايد ل" عنوانومؤتمر البلدان األفريقية ب ي التر 

ام اآلخذ ف  ي أفريقيااالحتر
، كيب تاون، جنوب أفريقيا، عىل "لملكية الفكرية ف 

نت، من  اير  24إىل  22اإلنتر  2022فتر
ّ
كات والملكية الفكرية حلقة ا: نظ لعمل بالتعاون مع مت اللجنة المعنية بالشر

ك كات والملكية الفكرية وا الويبو، واشتر ي تنظيم المؤتمر اللجنة المعنية بالشر
ي لمف 

نامج األفريقر  كافحة التقليدلتر
ّ
مت . وقد

ي حلقة العمل الويبو 
 بشأن ف 

ً
ونيا  إلكتر

ً
ام للملكية الفكرية "عرضا  "،نهج متوازن إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية -إذكاء االحتر

ي  "ظهور المعضلة الرقمية -الملكية الفكرية الرقمية: االقتصاد الرقمي "أدارت مناقشة بشأن كما 
ي المؤتمر الذي عقد ف 

ف 
 . 2022اير فتر  24

ونية اإلندوة ال - ي المملكة العربية السعوديةاللكتر
ام للملكية الفكرية لفائدة القضاة ف  مارس  3و 2، وطنية بشأن إذكاء االحتر

 مع 2022
ً
ونية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمكلية الفكرية. وتمثلت أهداف الندوة، تمشيا مت الندوة اإللكتر

ّ
ظ
 
: ن

 إىل التوصية  ،2.3 النتيجة المتوقعة
ً
ي تكوين كفاء 45واستنادا

ات القضاة من توصيات أجندة الويبو بشأن التنمية، ف 
ي مجال

اتهم ف  إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما يتماسر مع الجزء الثالث من اتفاق تريبس، ومناقشة  ومعارفهم وختر
ي ذلك تطور السوابق القضائية واإلجراءات ال

مدنية والجنائية والتخلص المراعي للبيئة من المسائل الموضوعية، بما ف 
ية عىل ا

ّ
ونية لملكية الفكرية. و السلع المتعد   60 ما يقرب منحض  الندوة اإللكتر

ّ
 يمث

ً
لون أعضاء السلطة القضائية مشاركا

ي المملكة العربية السعودية. 
 ف 
ً
 من المحاكم التجارية المنشأة حديثا

ونية اإلندوة ال - ام للملكية الفك وطنية بشأن إذكاءاللكتر ي فلسطي    رية وإنفاذ حقوق الملكية الفكريةاالحتر
 17إىل  16، من ف 

 2022مايو 
ّ
ظ
 
. : ن ي

ي الفلسطيت 
ي وزارة االقتصاد الوطت 

ونية بالتعاون مع مديرية الملكية الصناعية ف  مت الندوة اإللكتر
 مع النتيجة المتوقعة

ً
  2.3 وتمثلت أهداف الندوة، تمشيا

ً
:  فيمامن توصيات أجندة التنمية،  45وصية إىل الت واستنادا يىلي

اتهم 2" توعية المشاركي   باألثر االجتماعي واالقتصادي للتقليد والقرصنة؛ "1" " تكوين كفاءات المشاركي   ومعارفهم وختر
 
ّ
؛ "للتعامل مع التعد ي

ي والجنائ 
ي اإلطارين المدئ 

تعاون " التأكيد عىل الحاجة إىل التوعية العامة وتشجيع ال3يات ف 
ي بي   أصحاب المصلحة من القط اتيجر ونية اعي   العام والخاص عىل حد سواء. االستر  50 ما يقرب منوحض  الندوة اإللكتر

 يمثلون أعضاء السلطة القضائية والموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون. 
ً
 مشاركا

ونية اإلندوة ال - ام للملكية الفكرية ومكافحة اللكتر ي كازاخستانوطنية بشأن إذكاء االحتر
ي البيئة الرقمية ف 

، التقليد والقرصنة ف 
ي جمهورية كازاخستان. وتمثلت أهداف 2022مايو  20و 19

ونية بالتعاون مع وزارة العدل ف  مت الندوة اإللكتر
ّ
ظ
 
: ن

 مع النتيجة المتوقعة
ً
: " 45واستنادا إىل التوصية  2.3 الندوة، تمشيا ي ما يىلي

ناقشة " م1من توصيات أجندة التنمية، ف 
ام ل ي عىل حقوق الملكية اهاالمسائل الموضوعية المتعلقة بإنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر

ّ
ي ذلك التعد

 
لفكرية ، بما ف

ي البيئة الرقمية، وأثره
 
يات؛ "عىل االقتصاد وطريقة ال ف

ّ
عىل الحاجة إىل التوعية العامة والدور  " التأكيد2تصدي لهذه التعد

ي هذا الصدد؛ "الذي تؤديه سلطات إ
" ضمان تزيد المحققي   والمدعي   العامي   بما يلزم للتعامل مع جرائم 3نفاذ القانون ف 

ي إىل تنفيذ التوصية 
ي البيئة الرقمية، عىل نحو يفض 

 
من توصيات أجندة الويبو بشأن  45الملكية الفكرية، وال سيما ف

 يمثلون الحكوم 50 وحض  الندوة ما يقرب منالتنمية. 
ً
 ة والموظفي   المكلفي   بإنفاذ القانون. مشاركا

ي برامج تدريبية لفائدة المسؤولي   الذلكعالوة عىل  .9
ام للملكية الفكرية ف  حكوميي   ، شاركت شعبة الويبو المعنية بإذكاء االحتر

ام للملكية الفت عروضا متعددة لطالب الجامعات. وقدم ومدّرسي الملكية الفكرية دمت عروض بشأن إذكاء االحتر
 
ي وق

الدورة كرية ف 
كة بي   الويبو ومنظمة التجارة العالمي مارس  22)جنيف،  مسؤولي   الحكوميي   ة بشأن الملكية الفكرية لفائدة الالمتقدمة المشتر

كة بي   الويبو ومنظمة التجارة العالمية ل(، و2019 سي الملكية الفكريةفائدة الندوة المشتر
، 2019يونيو  29إىل  17جنيف، من ) مدرّ

نت، من  عىلو  ي مجال مدرسةال(، و2021نوفمتر  12إىل  1اإلنتر
كة بي   الويبو وجامعة جنيف ف  )عىل الملكية الفكرية  الصيفية المشتر

نت، من  ي جامعة (، 2021يوليو  9يونيو إىل  28اإلنتر
نت،تكساس إي إند إموالمناقشة مع طالب كلية الحقوق ف  مايو  14 ، )عىل اإلنتر

ك بي   الويبو وجامعة تورينو (، 2020 ي الملكية الفكرية المشتر
نامج الماجستت  ف  نت، والمؤتمر السنوي لتر (، 2020مايو  29)عىل اإلنتر

ي القانون 
ي برنامج الماجستت  ف 

اضية للطالب ف  ي كلية الوالجولة الدراسية االفتر
ي جامعة كابيتول حقوقاالقتصادي الدوىلي ف 

ي  األوروبية ف 
ف 

نت، )عىل ا تولوز اير  9إلنتر كة بي   الويبو ومعهد العالالندوة الو ،(2021فتر الشؤون  لوزارةالتابع  قات الدبلوماسية والدوليةمشتر
ي ا
نت، من  لجزائر بشأن مقدمة عن الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيي   الخارجية ف  وجلسات (، 2021مايو  26 إىل 24)عىل اإلنتر

متها الويبو  لمناقشةا
ّ

ي نظ
ي القانون لفائدة طال التر

ك بي   الويبو وجامعة تورينو ب برنامج الماجستت  ف  ي مجال الملكية الفكرية المشتر
 ف 

نت،  ي المقارن(، و2021مايو  31)عىل اإلنتر
 المؤتمر الدوىلي الثالث للقانون المدئ 

ّ
ي ، الذي نظ

مته جامعة كوتافي   الحكومية للحقوق ف 
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نت، من  كة بي   الويبو ومنظو ،(2021تر ديسم 11إىل  9موسكو )عىل اإلنتر مة التجارة العالمية بشأن المسائل الدورة المتقدمة المشتر
 (. 2022أبريل  5)الملكية الفكرية  الموضوعية لسياسات

ي مكافحة التقليد لعام  وعرضت
 مقطعي فيديو لمعرض االبتكار ف 

ً
ام للملكية الفكرية أيضا ، الذي 2021الشعبة المعنية بإذكاء االحتر

ات  بول( ومختتر طة الجنائية )اإلنتر نت المنظمة الدولية للشر ي تنظيمه عىل اإلنتر
كت ف  ز"اشتر ي  "اندر رايتر

 . 2021سبتمتر  28ف 

 ىل الصعيد الدوىل  التنسيق والتعاون ع . ثانيا

 مع األهداف المحددة  .10
ً
ي تمشيا

ة  ف  انية للفتر نامج والمت   ة و  2020/2021التر انية للفتر  2022/2023برنامج العمل والمت  
ي والفعّ من توصيات أجندة التنمية 45التوصية و  ام للملكية الفكرية تعاونها الدوىلي المنهجر

ال ، واصلت شعبة الويبو المعنية بإذكاء االحتر
 للنتيجة المتوقعة للويبو  بهدف

ً
ام للملكية الفكرية وفقا من  45و 40والتوصيتي    2.3 ضمان اتباع نهج متوازن وشفاف إلذكاء االحتر

ساق
ّ
ي العمل.  توصيات أجندة التنمية، بهدف زيادة ات

 السياسات الدولية وتفادي االزدواجية ف 

 ة ذات الصلة: ويرد أدناه موجز لألنشط .11

ي تنظيم المنتدى 2019يونيو  13إىل  12، باريس، فرنسا، من إنفاذ الملكية الفكريةدوىلي بشأن المنتدى ال -
كت ف  : اشتر

ي للملكية الفكرية، بهدف  ي الميدان االقتصادي والمفوضية األوروبية ومكتب االتحاد األوروئر
منظمة التعاون والتنمية ف 

كات متعددة الجنسية والجهاجمع صانعي القرار األوروبيي   والدوليي   الرئيسيي   ووكاالت اإلنف ي القطاع اذ والشر
ت الفاعلة ف 

هم عىل صعيد  أصحاب المصلحة المعنيي   لمناقشة االتجاهات والتقنيات البديلة إلنفاذ الملكية الفكرية من الخاص وغت 
ي والصعيد الدوىلي   عىل السواء االتحاد األوروئر

ً
ي "عن  . وقدمت الويبو عرضا

إنفاذ حقوق  كيفية تعزيز التعاون الدوىلي ف 
 . "الملكية الفكرية

ام للملكية الفكريةالندوة ال - يا، وطنية بشأن إذكاء االحتر يا 2019يونيو  25، كوااللمبور، مالت   : نظمت الندوة مؤسسة مالت  

يا للملكية الفكرية. وكان الهدف من الندوة هو وأكاديمية مؤسس(MyIPO) للملكية الفكرية  كاء وعي المشاركي   إذ  ة مالت  
 وتحسي   فهمهم لها لملكية الفكرية وقيمتها االقتصاديةبا

ً
طت الندوة الضوء أيضا

ّ
ي  . وسل

عىل مختلف التحديات التر
 ما يقرب منمختلف الجهات الفاعلة من أصحاب الحقوق وواضعي السياسات وعامة الجمهور. وحض  الندوة  تواجهه
 بإنفاذ القانون والطالب وممثىلي الصناعة.  ي   المكلفمشارك من مجموعة متنوعة من المسؤولي   والموظفي    100

ام للملكية الفكر الجتماع اال  - ي مجال إذكاء االحتر
ي للمنظمات الحكومية الدولية العاملة ف 

يوليو  2، جنيف، سويشا، يةتنسيقر
مته الويبو، هو  كان الهدف من  : 2019

ّ
نظمات الحكومية تحسي   فهم العمل الذي تضطلع به الم االجتماع، الذي نظ

ي مجاىلي 
ام للملكية الفكرية وإنفاذها وتعزيز التعاون بينها بهدف  الدولية ف  ساقإذكاء االحتر

ّ
ي ات

السياسات  المساهمة ف 
كة. وحض  االجتماع  المواردالدولية وتحقيق أقض قدر من التأثت  من خالل تسخت    يمثلون تسع  11المشتر

ً
مشاركا

 منظمات حكومية دولية. 

مندوب  5000: اجتذب المؤتمر 2019سبتمتر  24، سيول، جمهورية كوريا، المحامي   الدولية المؤتمر السنوي لنقابة -
كات والحكومات من  كات المحاماة والشر .  120يمثلون شر

ً
ام للملكية الفكرية مع  وقدمتبلدا  عن إذكاء االحتر

ً
الويبو عرضا

حتإيالء اهتمام خاص للسوق الرقمية، 
ّ
  متوازنها النهج فيه المنظمة وض

ً
ام لها تمشيا إزاء إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر

عّرفمع الهدف اال
 
ي السادس للويبو، وت اتيجر غWIPO ALERTبمنصة  ستر

ّ
بل
 
عن عمل اللجنة االستشارية المعنية  ، وت

 باإلنفاذ. 

ي للملكية الفكريةالجتماع اال  - ، إسبانيا، عام لمرصد مكتب االتحاد األوروئر ي
: كان الهدف 2019تمتر سب 26و 25، أليكانتر

ي اضطلع بها من االجتماع هو تقديم لمحة عامة عن 
ي للملكية الفكرية األنشطة التر ي عام مرصد مكتب االتحاد األوروئر

 
ف

يات عىل حقوق الملكية الفكرية لمكتب االتحاد  2019
ّ
ي بشأن التعد للملكية الفكرية )مرصد مكتب االتحاد  األوروئر

ي للملكية( وبرنامج  من كامل شبكة أصحاب  112 ما يقرب من. وحض  االجتماع 2020عمله لعام  األوروئر
ً
مشاركا

ي مرصد مكتب االتحا
ي للملكية الفكرية، الذي ضّم المصلحة ف  ي  د األوروئر

ممثلي   عن سلطات إنفاذ الملكية الفكرية ف 
ي األخرى ذات الصلة  ي والرابطة األوروبية للتجارة الحرة وسلطات االتحاد األوروئر ي االتحاد األوروئر

 
الدول األعضاء ف

ي وم
 وشاركت الويبو بصفة مراقب.   ختلف المنظمات الحكومية الدولية. والقطاع الخاص والمجتمع المدئ 

ي بالتقليد والقرصنةاالجتماع الساد -
: 2019سبتمتر  30، بروكسل، بلجيكا، س عشر لفريق منظمة الجمارك العالمية المعت 

ي بالتقليد والقرصنة، واختصاصات هو استعراض واليةكان الهدف من االجتماع 
 فريق منظمة الجمارك العالمية المعت 

ي منظمة الجمارك تعزيز قدرات إدارات جمارك بغرض
والمواد التدريبية  العالمية من خالل تطوير األدوات الدول األعضاء ف 

ية. 
ّ
 عن تشجيع زيادة تعاون أصحاب الحقوق مع الجمارك فيما يتعلق بالسلع المتعد

ً
واإلرشادات غت  الملزمة، فضال

 
ّ
ي المجال. وحض  االجتماع  متوقد

 
 عن أنشطتها بشأن إذكاء الوعي ف

ً
 موجزا

ً
  119 ما يقرب منالويبو عرضا

ً
عن ممثال

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_360_pb20_21.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
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ي منظمة الجمارك العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص 
السلطات الجمركية للدول األعضاء ف 

 والمنظمات غت  الحكومية. 

ي بجرائم الملكية الفكرية -
أكتوبر  23و 22، كيب تاون، جنوب أفريقيا، المؤتمر الدوىلي الثالث عشر إلنفاذ القانون المعت 

بول 2019 م اإلنتر
ّ
اتيجيات : نظ ي حلقة العمل التنفيذية بشأن استر

لجهات "ا مواجهةهذا المؤتمر. وشاركت الويبو ف 
 عن

ً
نت، وقدمت عرضا ي بيئة اإلنتر

وعمل اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ.  WIPO ALERT الفاعلة السيئة" ف 
 بلغ العدد اإلجماىلي للمش 90ما يقرب من واجتذبت حلقة العمل 

ي حي  
، ف 
ً
ي المؤتمر مشاركا

شخص، بمن  600اركي   ف 
هم من الموظفي    طة رفيعو المستوى وغت   وممثىلي ا فيهم أفراد الشر

لمكلفي   بإنفاذ القانون والمسؤولي   الحكوميي  
 المنظمات الحكومية الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. 

ي جنوب أفريقيااجتماع حوار السياسات بشأن التدابت  الفّعالة لمكافحة التقليد خارج  -
نت ف  ن، جنوب ، كيب تاو شبكة اإلنتر

بول )انظر أعال2019أكتوبر  24أفريقيا،  ه(. : نظمت الرابطة الدولية للعالمات التجارية االجتماع عىل هامش مؤتمر اإلنتر
ي نوقشت 

ام للملكية الفكرية وبعض المسائل الموضوعية التر  عن عمل الشعبة المعنية بإذكاء االحتر
ً
وقدمت الويبو عرضا

ي إطار اللجنة 
 ف 

 
ي االستشارية المعنية باإلنفاذ. وأ

نت، بما ف  ي تتناول بيئة اإلنتر
عرب عن اهتمام خاص بمبادرات الويبو التر

 لقانون الدوىلي الخاص. ذلك التداخل بي   الملكية الفكرية وا

ي آسيا -
نظمت رابطة صناعة الفيديو  : 2019نوفمتر  6إىل  4غافورة، من ، سنقمة الفيديو اآلسيوية لرابطة صناعة الفيديو ف 

ي آسيا ن
ي ف 

ي حلقة ، باعتبارها جزًء من قمة الفيديو اآلسيوية2019نوفمتر  4دوة لمكافحة القرصنة ف 
. وشاركت الويبو ف 

نت، وقدمتنقاش بشأن تدفق د ي للقرصنة عىل اإلنتر  WIPOمنصة  المنظمة والرات اإلعالنات داخل النظام اإليكولوجر

ALERT  
ً
ي للقرصنة. وحض  القمة  باعتبارها أداة ي تغذي النظام اإليكولوجر

وعة التر لتعطيل مصادر اإليرادات غت  المشر
هم من أصحاب مشارك من الوكاالت الحكومية والسلطات التنظيمية لالتصا 100أكتر من  الت ووكاالت اإلعالن وغت 

 المصلحة من القطاع الخاص المهتمي   بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. 

اد؛ من  - ي لالستت 
 الدوىلي الثائ 

ي 2019نوفمتر  10إىل  5معرض الصي  
ّ
ي بشأن مكافحة التعد

، ومنتدى التعاون الدوىلي الثائ 
ي حفل افتتاح المعرض 2019نوفمتر  7و 6، يدلعىل حقوق الملكية الفكرية والتق

: شاركت الويبو ف  ، شنغهاي، الصي  
مته وزارة التجارة الصينية و 

ّ
اد الذي نظ ي لالستت 

ي إطار هذا الحدث الحكومة الشعبية لبلدية شنغهاي. الدوىلي الثائ 
رفيع وف 

ي بمكافحة التعدي عىل والفريق (SAMR) المستوى، نظمت اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق
ي الرائد المعت 

 الوطت 
ي عىل حقوق الملكية الفكرية والتقليد، 

ّ
ي بشأن مكافحة التعد

حقوق الملكية الفكرية والتقليد، منتدى التعاون الدوىلي الثائ 
ي حماية

االبتكار  الذي ألقت فيه الويبو خطابا رئيسيا سلطت فيه الضوء عىل أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ودورها ف 
ي التنظيم وتعزيز الحماية. وحض  المعرض العديد من قادة الدول، فضال عن 

 بشأن االبتكار ف 
ً
 تقديميا

ً
وتشجيعه، وعرضا

  155 اجتذب مشاركي   منالمنظمات الحكومية الدولية، و ممثلي   عن مختلف 
ً
كة مشاركة.  3800 وأكتر من بلدا  شر

 2019نوفمتر  13و 12ريفان، أرمينيا، ، يالمنتدى الدوىلي السابع لمكافحة التقليد -
ّ
االقتصادية  اللجنةمت المنتدى : نظ

ي  (EEC) للمنطقة األوروبية اآلسيوية
ي أرمينيا. وتمثلت أهداف المنتدى ف 

 
المناقشة بالتعاون مع وكالة الملكية الفكرية ف

ي ذلك المسائل العملية  بشأن السياسات والممارسات والتدابت  الرامية إىل مكافحة التقليد وتبادل التجارب
 
والقرصنة، بما ف

ي مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
ي الدول  ،ف 

وسبل تحسي   مهارات ومعارف سلطات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف 
ي االتحاد االقتصا

ي . (EAEU)دي للمنطقة األوروبية اآلسيوية األعضاء ف 
 عن الملكية الفكرية ف 

ً
وقدمت الويبو عرضا

ي تناولتها "مستقبل بدون تقليدة األوروبية اآلسيوية "قتصادي للمنطقاالتحاد اال
طت الضوء عىل المواضيع التر

ّ
، وسل

نت  يات عىل حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر
ّ
اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ، وال سيما المسائل المتعلقة بالتعد

 المنتدى حواىلي   . WIPO ALERTوالتعريف بمنصة 
ي ذلك مسؤولون حكوميون وممثلو  مشارك، بما 400وحض 

 
 ف

ي االتحاد 
وكاالت اإلنفاذ وأوساط األعمال واألوساط األكاديمية وأصحاب الحقوق ورابطاتهم من الدول األعضاء ف 

 االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية. 

ي منصة -
نت، WIPO ALERT االجتماع الثالث ألصحاب المصلحة ف  : 2019ديسمتر  11، جنيف، سويشا، عىل اإلنتر

ي المبادرة وتبادل اآلراءأحدث عىل  WIPO ALERTكان الهدف من االجتماع هو إطالع أعضاء 
 التطورات ف 

ثي   
ّ
. وحض  هذا الحدث  والمعلومات. وقدم أربعة متحد

ً
ي  85 ما يقرب منعروضا

، بمن فيهم أصحاب المصلحة ف 
ً
مشاركا

WIPO ALERT بعثات الدائمة المهتمة وممثلون عن القطاع الخاص. وال 

ي  -
ي االجتماع الثامن لفريق التنسيق ف  ، بشأن التعديات عىل حقوق الملكية الفكريةللملكية الفكرية مرصد االتحاد األوروئر

بهدف  وتطويرها وتنسيقها مناقشة األنشطة الجارية هو  : كان الهدف من االجتماع2020يناير  29بروكسل، بلجيكا، 
ام للملكية الفكرية. وحض   ي مجال إذكاء االحتر

 
ة والمقبلة ف تجنب ازدواجية الجهود. وعرضت الويبو أنشطتها األخت 

  18االجتماع 
ً
ي )، من بينهم ممثلون عن مشاركا وب النبامختلف كيانات االتحاد األوروئر  تتاالمكتب المجتمعي لض 
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(CPVO)  ي للتعاو و ي مجال إنفاذ القانون وكالة االتحاد األوروئر
ي لمكافحة االحتيال (EUROPOL)ن ف   والمكتب األوروئر

(OLAF)  ي للتدريب عىل إنفاذ القانون اءات  (CEPOL)ووكالة االتحاد األوروئر ي للتر  (EPO)والمكتب األوروئر
ي للملكية الفكرية ي  (EUIPO) والمفوضية األوروبية ومكتب االتحاد األوروئر

لالتحاد التابعة ووحدة التعاون القضائ 
ي  ي الميدان االقتصادي و والمنظمات الحكومية الدولية و  (EUROJUST)) األوروئر

معهد منظمة التعاون والتنمية ف 
ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية(،   (UNICRI)األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة

ي ال
 عن وزارة األمن الداخىلي ف 

ً
. فضال ي  واليات المتحدة وبعثة الواليات المتحدة لدى االتحاد األوروئر

ي لمكافحة االتجار  -
ك بي   مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والتحالف عتر الوطت  وع المشتر منتدى االتجار غت  المشر

وع اير  4و 3، جنيف، سويشا، غت  المشر مه مؤتمر األمم المت2020فتر
ّ
حدة للتجارة والتنمية : عمل المنتدى، الذي نظ

ي لمكافحة االتجار غت  الم
وع، عىل مناقشة المسائل المتعلوالتحالف عتر الوطت  ي ذلك قشر

وع، بما ف  ة باالتجار غت  المشر
وع والحد  الخاصآثاره عىل تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ودور القطاع  ي مكافحة االتجار غت  المشر

ف 
وع. وأدىل من التدفقات المال وع والتوصيات العالمية بشأن االتجار غت  المشر من  28ية المتأتية من االتجار غت  المشر

ي حلقات النقاش بمداخالت. وشاركت الويبو بصفة مراقب. 
ثي   والمشاركي   ف 

ّ
 المتحد

ام للملكية الفكرية - ي مجال إذكاء االحتر
ي للمنظمات الحكومية الدولية العاملة ف 

مارس  3جنيف، سويشا،  ،االجتماع التنسيقر
ي مجال إذكاء اال  : ضّم 2020

ام للملكية االجتماع، الذي نظمته الويبو، مختلف المنظمات الحكومية الدولية العاملة ف  حتر
ساقمن أجل تحقيق فهم أفضل لعمل كل منظمة منها وتعزيز التعاالفكرية وإنفاذها 

ّ
ي ات

 ون بينها، بهدف المساهمة ف 
كة. وحض  االجتماع ثمانية مشاركي   التأثت  من خالل تسخت  الموارد  حقيق أقض قدر منالسياسات الدولية وت المشتر

ي  (ITU) واالتحاد الدوىلي لالتصاالت (INCB)يمثلون الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 
ومنظمة التعاون والتنمية ف 

بول ومنظمة الجمارك  الميدان االقتصادي واألونكتاد ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة واإلنتر
 العالمية ومنظمة التجارة العالمية. 

ي  -
فة  االتجار   الميدان االقتصادي بشأن مكافحةاجتماع فرقة عمل منظمة التعاون والتنمية ف  ي األدوية المزيّ

وع ف  غت  المشر
)CIT-TF( ،نت ي : عمل االجتماع عىل إطالق 2020مارس  23، عىل اإلنتر كة بي   مكتب االتحاد األوروئر الدراسة المشتر

ي 
ي   الميدان االقتصادي بشأن االتجار للملكية الفكرية ومنظمة التعاون والتنمية ف 

وشاركت  المنتجات الصيدالنية المقلدة. ف 
 الويبو بصفة مراقب. 

كة - ونية المشتر ي تنظيمها الويبو 2020أبريل  16، جنيف، سويشا، الندوة اإللكتر
والرابطة الدولية لحماية الملكية : شارك ف 

، مع (AIPPI) الفكرية ك بي   المنظمتي   ونية هو مناقشة المسائل ذات االهتمام المشتر ، وكان الهدف من الندوة اإللكتر
 نيابة عن مختلف شعب الويبو. 

ً
ثي   عروضا

ّ
ي المجموع، قدم خمسة متحد

كت   عىل خدمات الويبو ومشاريعها. وف  التر
 عن عمل اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ الحقوق وقدمت الشعبة الم

ً
ام للملكية الفكرية عرضا عنية بإذكاء االحتر

ي الرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية. WIPO ALERTومنصة 
 . وحض  هذا الحدث مهنيون قانونيون وأعضاء ف 

نت، REACTالجمعية العامة لرابطة  -  عىلمن الحدث هو تقديم نظرة عامة  : كان الهدف2020أبريل  21، عىل اإلنتر
ي عدلت بها األفرقة خدماتها خالل جائحة كوفيد

كت   بشكل خاص عىل الطريقة التر -عمل المنظمة ألعضاء األفرقة. وتم التر
 . وشاركت الويبو بصفة مراقب. 19

ونية لفرقة عمل منظمة اإلندوة ال - ي لكتر
وعالتعاون والتنمية ف  ي وقت األزمات:   الميدان االقتصادي بشأن االتجار غت  المشر

ف 
نت،  ،التحديات الراهنة واآلثار طويلة األجل ونية هو مناقشة 2020أبريل  23عىل اإلنتر : كان الهدف من الندوة اإللكتر

وع 19-تأثت  جائحة كوفيد ي اعىل االتجار غت  المشر
. وشاركت الويبو  16وقدم  . لبيئة الرقمية، خاصة ف 

ً
 عروضا

ً
متحدثا

 بصفة مراقب. 

نت، )EIPPN( حلقة عمل لشبكة المدعي   العامي   األوروبيي   للملكية الفكرية - مت حلقة 2020مايو  19، عىل اإلنتر
ّ
ظ
 
: ن

ي االتحاد ا
ي ف 
ي للملكية الفكرية وحدة التعاون القضائ   بي   مكتب االتحاد األوروئر

ً
كا  مشتر

ً
، بهدف جمع العمل تنظيما ي ألوروئر

ي جرائم 
 
ي لمناقشة أحدث التطورات ف ي االتحاد األوروئر

 
ي مجال الملكية الفكرية من الدول األعضاء ف

 
عي   العامي   ف

ّ
المد

ي 
 
دة وجرائم الملكية الفكرية المتعلقة بالتلفزيون والتعاون القضائ

ّ
ي ذلك األدوية الصيدالنية المقل

 
الملكية الفكرية، بما ف

 .  الدوىلي

طة والمدعي   العامي   حلقة  - ي الشر  بشأن الملكية الفكرية لفائدة مدرئر
، غابورون، العمل اإلقليمية لتدريب المدربي  

 2019مايو  22إىل  20سوانا، من بوت
ّ
ليمية األفريقية للملكية مت حلقة العمل وزارة العدل األمريكية والمنظمة اإلق: نظ

، بدعم ماىلي من مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القواني   (ILEA) الدولية إلنفاذ القانون واألكاديمية  (ARIPO)الفكرية
ي وزارة خارجية الواليات المتحدة

. وكان الهدف من حلقة العمل هو تعزيز مهارات ومعارف ضباط (INL) الدولية ف 
ي 
عي   العامي   ف 

ّ
طة والمد ي المنظمة اإلقليمي التدريب وضباط الشر

ي الدول األعضاء ف 
ة األفريقية للملكية الفكرية للتحقيق ف 
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من مواد  (ARIPO)  إطالق طبعة األريبو  والفصل فيها. كما أتاحتقضايا جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها 
ي جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها". وحض  حلقة العمل 

 من بينهم ضباط  36الويبو التدريبية "التحقيق ف 
ً
مشاركا

طة والمدعون العامون من تد يا ومالوي  10ريب الشر ي األريبو )أنغوال وبوتسوانا وغامبيا وليسوتو وليتر
دول أعضاء ف 

اليون وزامبيا(.  يا وست   وموزامبيق ونيجت 

ي ااإلندوة ال -
ونية لفرقة عمل منظمة التعاون والتنمية ف  وعلكتر بشأن جائحة  لميدان االقتصادي ومكافحة االتجار غت  المشر

وع ب 19-وفيدك فةاألدوية المواالتجار غت  المشر نت، زيّ ونية هو 2020يونيو  10، عىل اإلنتر : كان الهدف من الندوة اإللكتر
ي لوحظ

وع باألدوية والمنتجات الطبية المقلدة وغت  المستوفية للمعايت  التر ت حتر مناقشة اتجاهات االتجار غت  المشر
 وشاركت الويبو بصفة مراقب.  . 19-اآلن خالل جائحة كوفيد

ي ال -
امج ومنسقر ام لها مع مديري التر ي مجال  مناقشة بشأن إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر

ي القانون ف 
برامج الماجستت  ف 

ي الملكية الفكرية
نت، ، الملكية الفكرية وبرامج شهادة الماجستت  ف  : كان الهدف من المناقشة، 2020يونيو  29عىل اإلنتر

ي 
ي السادس، هو "التر اتيجر ي استندت إىل الهدف االستر

ي برامج " ت1 نظمتها الويبو، والتر
امج ومنسقر عريف مديري التر

ي مجال الملكية الفكرية وبرامج 
ي القانون ف 

ي الملكية الفكرية عىل شهادالماجستت  ف 
نهج الويبو الموجه نحو ة الماجستت  ف 

ام للملكية الفكرية؛ "التنمية بغرض إنفاذ الملكية الفكرية ومفهوم إ " تحديد دور إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء 2ذكاء االحتر
ي المناهج الدر 

ام لها ف  ي مجال الملكية الفكريةاالحتر
ي القانون ف 

ي برامج الماجستت  ف 
وبرامج   اسية للماجستت  الممثلة ف 

ي الملكية الفكرية؛ "
نب معينة من الموضوع. وعرضت الويبو " التعرف عىل اهتمام الطالب بجوا3شهادة الماجستت  ف 

ام له، وأعقبتها مناقشة مائدة مستديرة. وحض  هذا الحدث    12عملها بشأن إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر
ً
أستاذا

 يمثلون سبع جامعات من الصي   وإندونيسيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية كوريا وتركيا وزمبابوي. 
ً
ا  ومحاض 

ون - كة بي   الويبو ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن إنفاذ حق المؤلفالندوة اإللكتر نت،  ،ية المشتر يونيو  30عىل اإلنتر
و 2020 ظمت الندوة اإللكتر
 
 بي   الويبو : ن

ً
كا  مشتر

ً
" مناقشة 1ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بهدف "نية تنظيما

ام لحق  ي مجال إذكاء االحتر
" تقديم تحديث عن عمل الويبو ووزارة 2المؤلف والحقوق المجاورة؛ "المسائل الموضوعية ف 

ة جائحة كوفيد3الثقافة والرياضة والسياحة؛ " ي 4؛ "19-" تعزيز التواصل خالل فتر
" التعرف عىل أي تطورات راهنة ف 

ي ال
ام لحق المؤلف ف  . محاكم الوطنية مجال إذكاء االحتر بشأن منع اإلعالنات عىل  وقدمت الويبو عرضي   للمشاركي  

ى عىل حق المؤلف 
ّ
ي تتعد

ونية التر ة لألوامر الزجرية  WIPO ALERT قاعدة بيانات -المواقع اإللكتر والطبيعة المتغت 
ونية   من المكاتب الوطنية لحق المؤلف  15الديناميكية والحية والشيعة، لفائدة  -لحجب المواقع اإللكتر

ً
مشاركا

 والهيئات القضائية. 

وع عرض - نت، ىل، عWIPO ALERT منصة لمشر : نظمته هيئة تنظيم االتصاالت اإليطالية 2020يوليو  1 اإلنتر

(AGCOM( ي للدعاية
ومناقشة  WIPO ALERT منصةعرض  االجتماع(، وأتاح IAP( والمعهد اإليطاىلي للتنظيم الذائر

 مشارك 39راءات االنضمام لفائدة جالخطوات القانونية لالنضمام إليها. وعرضت الويبو مزايا المنصة وفشت إ
ً
يمثلون  ا

فيه واإلعالم.   عن أوساط الدعاية والتر
ً
 عالمات تجارية إيطالية، فضال

ونيةال  - ي الميدان االقتصاديفرقة ل ندوة اإللكتر
وع  منظمة التعاون والتنمية ف  بشأن القطاعات المعنية باالتجار غت  المشر

ي من كوفيد
ي التعاف 

تأثت  جائحة كوفيد مناقشة مدى  : كان الهدف من هذه الندوة هو 2020سبتمتر  16، عالية المخاطر ف 
وع 19 ي قطاعات محددة عالية الخطورة )مثل التبغ عىل االتجار غت  المشر

ي السلع المقلدة ف 
ي ذلك التجارة ف 

 
، بما ف

ي قدم سبيلوالكحول والطعام( و 
ت إنفاذ القانون ا. وحض  الحلقة ممثلون عن منظمات حكومية دولية وسلطاالمض 

 الوطنية ومنظمات غت  حكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. وشاركت الويبو بصفة مراقب. 

نت وحقوق  لدعايةاالجتماع العام بشأن نهج متابعة األموال إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومذكرة التفاهم بشأن ا - عتر اإلنتر
نت ، عىلالملكية الفكرية ي  ،اإلنتر

 
: نظمته المديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال 2020تر سبتم 25ف

ي تنفيذ مذكرة التفاهم 
ة والمتوسطة التابعة للمفوضية األوروبية، وأتاح االجتماع عرض آخر التطورات ف  كات الصغت  والشر

نت وحقوق الملكية الفكرية. وأبلغت الويبو عن آخر التطور  ي منصة بشأن الدعاية عتر اإلنتر
 
. WIPO ALERTات ف

فيه.   وشمل المشاركون ممثلي   عن القطاع الخاص، وال سيما من أوساط الدعاية واأللعاب واإلعالم والتر

ي للملكية الفكرية االتحاد لمكتباالجتماع العام للمرصد التابع  - نت ، عىلاألوروئر ي  ،اإلنتر
: 2020أكتوبر  1سبتمتر و 30ف 

ي عام كان الهدف األساسي من االجتما 
. 2021وبرنامج عمله لعام  2020ع هو تقديم لمحة عامة عن أنشطة المرصد ف 

ة للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ، وإنشاء برنامج   WIPO PROOFوأبلغت الويبو عن تأجيل الدورة الخامسة عشر
 عن شبكة المرصد برمتها، أي ممثلي   عن س 150. وحض  االجتماع WIPO ALERTومنصة 

ً
لطات إنفاذ الملكية ممثال

ي 
 
ي و الالفكرية ف ي كل من االتحاد األوروئر

ي المعنية  الرابطة األوروبية للتجارة الحرةدول األعضاء ف  وسلطات االتحاد األوروئر
ي 
 
 والمنظمات الحكومية الدولية. والقطاع الخاص والمجتمع المدئ
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ونية - "بشأن إلطالق تقرير منظمة الجمارك العالمية  الندوة اإللكتر ي عملية "كق 
: كان الهدف من 2020أكتوبر  6، ف 

"، وهي استجابة طارئة لمكافحة التجا الحلقة هو  غت  رة )سواء كانت عالمة تجارية مقلدة أو اإلبالغ عن نتائج عملية "كق 
وعة تنسقها منظمة  معايت  المستوفية لل ي األدوية واألجهزة الطبية غت  المشر

لعالمية عىل الجمارك اأو منتهية الصالحية( ف 
 يوم 63مدى 

ً
ي  ا

 . وشاركت الويبو بصفة مراقب. 2020يوليو  12انتهت ف 

ي  -
ي للملكية الفكرية االتحاد مكتببالتوعية العامة التابع لمرصد  اجتماع فريق العمل المعت  نت ، عىلاألوروئر ي  ،اإلنتر

ف 
دمت العروض من ثمانية 2020أكتوبر  21

 
. وحض  االجتماع : ق  مشارك 80متحدثي  

ً
، بمن فيهم ممثلون عن القطاعي   ا

ي ذلك عن 
.  DG GROWو Ipsosو Deloitteالعام والخاص، بما ف  ي  وبعثة الواليات المتحدة لدى االتحاد األوروئر

ي العالم الرقمي  -
ي بالملكية الفكرية ف 

ي للملكية الفكرية االتحاد مكتبالتابع لمرصد اجتماع فريق العمل المعت   ، عىلاألوروئر
نت ي  ،اإلنتر

 : قدمت الويبو عرض2020أكتوبر  22 ف 
ً
فريق العمل، الذي كان يتألف لفائدة  WIPO ALERT مبادرةعن  ا

 رابطات تجارية.  منا أساس

ق األوسط وشمال أفريقيا - ي الشر
بول اإلقليمي التاسع بشأن جرائم الملكية الفكرية ف  نتمؤتمر اإلنتر ي ، عىل اإلنتر

 17و 16، ف 
ي إطار حلقة نقاش حول الويبو عرض: قدمت 2020نوفمتر 

كيف يمكن أن تساعد   التطلع إىل مستقبل الملكية الفكرية: ا ف 
الجديدة ومدى قدرة تلك التكنولوجيات عىل  التكنولوجياتوجسد العرض مدى تفاعل الويبو مع  ؟التكنولوجيا

ي يمكن للويبو 
ي إنفاذ الملكية الفكرية ونوع المساعدة التقنية التر

 أن تقدمها. المساعدة ف 

نت، عىل اجتماع لجنة التسويق التابعة لغرفة التجارة الدولية - ي  ،اإلنتر
وي    ج لمنصة 2020ديسمتر  1ف  : بهدف التر

WIPO ALERTا عن المبادرة لفائدة أعضاء لجنة التسويق التابعة لغرفة التجارة الدولية. ، قدمت الويبو عرض 

ي ناميبياالعمل الوطنية لمنظمة الجمارك العالمية ب حلقة -
 ، عىلشأن مكافحة التقليد والقرصنة إلدارة الجمارك والمكوس ف 

نت، من  ي  30ن ورشة العمل هو تدريب زهاء : كان الهدف م2020ديسمتر  11إىل  7اإلنتر
 من موظق 

ً
الجمارك عىل  موظفا

  الحدودية. مكافحة التقليد والقرصنة. وقدمت الويبو عرضا عن إنفاذ الملكية الفكرية، وال سيما التدابت  

ي البيئة الرقمية حلقة -
نت، عىل العمل بشأن مكافحة القرصنة ف  ي اإلنتر

العمل المعهد  : نظم حلقة2020ديسمتر  9و 8، ف 
ي وجزئيا كحدث مغلق للمسؤولي   الحكوميي   المكسيكي للملكية الصناعية، جزئي

ا كبث شبكي عام. وشاركت الويبو ف 
ي البيئة الرقمية. مناقشة مائدة مستديرة حول اإلطار القا

ي المكسيكي الجديد لمكافحة القرصنة والتقليد ف 
 نوئ 

ونية - ي بشأن إنفاذ الملكية الفكرية الندوة اإللكتر
: نظمتها المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية 2020ديسمتر  14، ف 

اءات والعالمات التجارية،  اكة مع مكتب الواليات المتحدة للتر وقدمت الحلقة لمحة عامة عن إنفاذ الفكرية )األريبو( بالشر
والمقرصنة. وقدمت الويبو لمحة عامة عن األنشطة  احة لمعالجة انتشار السلع المقلدةالملكية الفكرية، أي التدابت  المت

كة بي   الويبو  ي مجال إذكاء المشتر
ي ذلك أقلمة مواد الويبو  واألريبو ف 

ام للملكية الفكرية، بما ف  ي جرائم  للتحقيقاحتر
ف 

ي مجال القانون  مرتكبيها الملكية الفكرية ومقاضاة
 
ي األريبو. وحض  الحلقة مهنيون ف

ي الدول األعضاء ف 
الستخدامها ف 

 ومسؤولون عن اإلنفاذ. 

ي البوسنة  ك العالمية بشأنالعمل الوطنية لمنظمة الجمار  حلقة -
ة ف  ائب غت  المباشر مكافحة التقليد والقرصنة لهيئة الض 

نت، من اإلن ، عىلوالهرسك  من  30تدريب زهاء هو العمل  . كان الهدف من حلقة2020ديسمتر  81إىل  16تر
ً
موظفا

ي 
الجمارك عىل مكافحة التقليد والقرصنة. وقدمت الويبو عرضا عن إنفاذ الملكية الفكرية وال سيما التدابت   موظق 

 الحدودية. 

نت، المنتدى الدوىلي الثامن لمكافحة التقليد - : نظمته اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية 2020سمتر دي 21، عىل اإلنتر

 عن منصة 
ً
مت الويبو عروضا

ّ
ي مجال مكافحة التقليد. وقد

اآلسيوية، وأتاح المنتدى تبادل المعلومات حول التطورات ف 
WIPO ALERT  ّرين. وإنفاذ العالمات التجارية ضد المزو 

ونية ةندو ال - ي الميدان االقتصاديفرقة منظمة التعاون ل اإللكتر
وع المعنية ب والتنمية ف  بشأن سياسة تدبت  االتجار غت  المشر

وع والدروس المستخلصة من اإلغالق ي األزمات والكحول غت  المشر
 : كان الهدف من الندوة هو 2021يناير  12، ف 

وعمناق ي العديد من الصناعات عالية المخ شة مدى تأثت  الجائحة عىل االتجار غت  المشر
اطر، من أجل تحديد الثغرات ف 

ي الحوكمة، إىل جانب مخاطر السوق. ور  ي تعتر
و  كزت عىل الحركة الدينامية لالتجار ذات الصلة التر خالل ع غت  المشر
وع. واستمع زهاء وآثار القيود المفروضة عىل الكحول عىل  19جائحة كوفيد   50النشاط اإلجرامي واالجار غت  المشر

 
ً
ة وإقليمية ومؤسسات وطنية من القطاع العام وجمعيات صناعية وتجارية باإلضافة إىل القطاع من مؤسسات دولي مشاركا

ي قدمها خمسة متحدثي   من الت
وعالخاص إىل العروض التر ي لمكافحة االتجار غت  المشر

واليوروبول  حالف عتر الوطت 



WIPO/ACE/15/2 
13 
 
 

(. وشاركت Coparmexالمكسيكي ) واتحاد أصحاب العمل منظمة الجمارك العالمية والمركز الدوىلي لمنع الجريمةو 
 الويبو بصفة مراقب. 

ي  -
وئ  نت، عىل  للجنة الفرنسية لمكافحة التقليدالتبادل اإللكتر ي  ،اإلنتر

: ركز الحدث عىل ثالثة مواضيع 2021يناير  18ف 

 : ي جدول أعمال الملكية الفكرية للمفوضية األوروبية، أال وهي
ح، و الرقمية الخدماتقانون رئيسية ف  خطة عمل المقتر

ي بشأن الملكية الفكرية ي لمكافحة التقليد االتحادمجموعة أدوات ، واالتحاد األوروئر ت الويبو بصفة األوروئر . وحض 

 مراقب. 

يات عىلاالجتماع التاس -
ّ
ي بالتعد

ي  االتحاد مكتبق الملكية الفكرية التابع لمرصد حقو  ع لفريق التنسيق المعت  األوروئر
نت، ، عىل للملكية الفكرية ة الجارية وتطويرها مناقشة األنشطهو : كان الهدف من االجتماع 2021يناير  26اإلنتر
ي  وتنسيقها بهدف المكتب )تجنب ازدواجية الجهود. وحض  االجتماع ممثلون من مختلف كيانات االتحاد األوروئر

وب النباتات طة  اليوروبولخفر السواحل األوروبية )فرونتكس( و ووكالة حرس الحدود و  المجتمعي لض  وكلية الشر
ي االتحاد مكتب و  روبية والمفوضية األوروبيةاألو  ي التابعة لالتحاد األوروئر

ي للملكية الفكرية ووحدة التعاون القضائ   األوروئر
اعومنظمات حكومية دولية )الم اءات االختر بول ومنظمة التعاون نظمة األوروبية لتر ي الميدان االقتصادي واإلنتر

 والتنمية ف 
وعرضت  قاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية(د األمم المتحدة األومعه

ام للملكية الفكرية.  ي مجال إذكاء االحتر
ة ف   الويبو أنشطتها األخت 

ي الميدان االقتصاديعمل فرقة إطالق تقرير  -
وعالمعنية باالتجار غت   منظمة التعاون والتنمية ف  نت ، عىلالمشر ي  ،اإلنتر

ف 
اير  22 كة بي   : أتاح هذا الح2021فتر ي للملكية الفكرية ومنظمة التعاون  االتحاد مكتبدث إطالق الدراسة المشتر األوروئر

ي 
ي الميدان االقتصادي بشأن إساءة استخدام الشحن البحري للحاويات ف 

.  التجارة العالمية للسلع المقلدةوالتنمية ف 

 بصفة مراقب.  وشاركت الويبو 

ي للملكية الفكرية االتحاد مكتبتماع ممثىلي القطاع العام لمرصد اج - ي  ، عىلاألوروئر
نت ف  اير  23اإلنتر : ضم 2021فتر

ي   ذات الصلة بهدفاالجتماع مختلف ممثىلي القطاع العام والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات االتحاد األوروئر
كاء القطاع العمناقشة العمل الجاري للمرصد وتعاونه   مشارك 65االجتماع زهاء  وحض  ام. مع شر

ً
ممثلون عن ، بمن فيهم ا

ي و  الدول األعضاء من ي للتعاون  والمفوضية األوروبية الرابطة األوروبية للتجارة الحرةاالتحاد األوروئر ووكالة االتحاد األوروئر
ي مجال إنف

وب النباتاو  اذ القانون )اليوروبول(ف  بول تالمكتب المجتمعي لض  ي الميدان ومنظمة التعاو  واإلنتر
ن والتنمية ف 

 ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة.  االقتصادي

نت ، عىلWIPO ALERTاالجتماع الرابع للمعنيي   بمنصة  - ي  ،اإلنتر
: نظمت الويبو هذا االجتماع 2021مارس  4و 3ف 

 ومناقشة المسائل المعلقة.  WIPO ALERTن عىل مستجدات منصة بغية إطالع المساهمي   والمستخدمي   المعتمدي

ون للملكية الفكرية - ي الخامس والعشر نتالمنتدى األوروئر ي ، عىل اإلنتر
: نظم المنتدى اتحاد 2021مارس  12و 11، ف 

عي   )
ّ
إجابة  -الملكية الفكرية (، وجمع أصحاب المصلحة من القطاعي   الخاص والعام لمعالجة موضوع UNIFABالمصن

أهمية إذكاء الوعي العام وتعزيز التعاون بي   القطاعي   العام  للمناقشة. وشملت المواضيع المطروحة أساسية عىل األزمة
يعية من أجل حماية فعالة للملكية  مشارك 150الفكرية. واستمع زهاء  والخاص والتحديثات التشر

ً
من القطاعي   العام  ا

ي قدمها  والخاص
 حدثمت 28إىل العروض التر

ً
 من أعضاء حلقة النقاش.  ا

ً
 وعضوا

ي الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا حلقة -
، عىل العمل بشأن الصحة والملكية الفكرية والتجارة للدول األعضاء ف 

نت ي  ،اإلنتر
 
ي  23و 22ف

 
ي نظمتها منظمة التجارة العالمية، تعزيز فهم: أتاحت هذه الحلقة2021مارس  29 مارس وف

 ، التر
ي مجاالت الصحة والتجارة ووضع السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية.   للقضايا وأوجه التداخلالمشاركي   

الرئيسية ف 
 عىل م

ً
 . غت  المستوفية للمعايت  وضوع المنتجات الطبية المزورة و وشاركت الويبو بصفتها معلقا

ي العالم الرقمي  -
ي بالملكية الفكرية ف 

ي للملكية الفكرية االتحاد مكتبد التابع لمرصاجتماع فريق العمل المعت  ، عىل األوروئر
ي 
نت ف  بيل إساءة استخدام أسماء الحقول : كان الهدف من االجتماع هو معالجة مواضيع من ق2021مارس  24اإلنتر

ي عىل الملكية الفكرية
ّ
.  الزجرية للحجب الديناميكي وامر األو  للتعد  والذكاء االصطناعي

ي الميدان االقتصاديفرقة لاالجتماع العام التاسع  -
وع،  منظمة التعاون والتنمية ف  باريس، فرنسا، المعنية باالتجار غت  المشر

ي  عىل
نت ف  وع: تحت عنوان 2021مارس  26و 25اإلنتر ح ، وأتا انتعاش قويتحقيق من أجل  مكافحة االتجار غت  المشر

ي قدم
 االجتماع مناقشة سبل المض 

ً
ي ضمان  ا
. وشملت 19د " من جائحة كوفيانتعاش اقتصادي "نظيفتحقيق ف 

ي تناولتها
ي  المواضيع التر

وعةالمناقشة التحديات الجديدة التر ي سياق االتجار غت  المشر
وتعزيز الشفافية   تطرحها الجائحة ف 

ي مناطق التجارة الحرة والتصدي إلساءة استخدام النقل البحري بالحاويات. وشاركت الويبو بصفة مراقب. 
 ف 
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نت ، عىلREACTبطة الجمعية العامة لرا - ي  ،اإلنتر
: كان الهدف من الحدث هو أن توفر الرابطة 2021أبريل  15ف 

نت وإنفاذ الجمارك.  كت   باألخص عىل اإلنفاذ عتر اإلنتر معلومات عن عملها الجاري وعن المبادرات المقبلة. وانصب التر
 
ّ
. وشاركت الويبو واستمع أعضاء الرابطة إىل العروض المقدمة من متحد  بصفة مراقب.  ثي  

ي   -
ي الدوىلي الثائ 

ي لطشقند -المنتدى القانوئ 
نت، ، عىل الربيع القانوئ  نظمت المنتدى وزارة  : 2021أبريل  23و 22اإلنتر

ي أوزبكستان. وقدمت الويبو عرضي   بخصوص موضوعي 
ي البيئة الرقمية حمايةالعدل ف 

مكافحة السلع و الملكية الفكرية ف 
 . الممارسات الحالية والتحديات الجديدة - المقلدة

ام للملكية الفكرية - ي مجال إذكاء االحتر
ي مع المنظمات الحكومية الدولية العاملة ف 

ي  ، عىلاالجتماع التنسيقر
نت ف  اإلنتر

ي  : نظمت الويبو هذا االجتماع بهدف2021مايو  5
تحسي   فهم العمل الذي تقوم به المنظمات الحكومية الدولية ف 

ام للملكية الفكرية وإنفاذمجا ي اتساق السياسات الدولية  التعاونوتعزيز  هاالت إذكاء االحتر
بينها بهدف المساهمة ف 

كة. وحض  االجتماع  مشاركي   يمثلون تسع منظمات حكومية  10وتحقيق أقض قدر من التأثت  من خالل الموارد المشتر
 دولية. 

ي جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها -العمل بشأن عائدات الجريمة  حلقة -
نت ، عىلالتحقيق ف  ي  ،اإلنتر

مايو  12ف 
كات والملكية الفكرية ) : نظمت2021 ي أتاحت مناقشة الوسائل الجانبية  ( هذه الحلقةCIPCاللجنة المعنية بالشر

التر
ي  التشر

ً
 عنالجريمة بعائداتعات المتعلقة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، وتحديدا

ً
موضوع  . وقدمت الويبو عرضا

 مسؤولية المالك. 

نت،  ، عىل)EIPPN(عمل الشبكة األوروبية للمدعي   العامي   المعنيي   بالملكية الفكرية حلقة  - : 2021مايو  20اإلنتر
ظ
 
كة بي   مت حلقة ن ي للملكية الفكرية األورواالتحاد مكتب العمل بصفة مشتر ي التابعة لالتحاد ووحدة ئر

التعاون القضائ 
ي  ي وتقديم تحديث  بهدف األوروئر ي االتحاد األوروئر

ي مجال الملكية الفكرية من الدول األعضاء ف 
جمع المدعي   العامي   ف 
ي عىل من قبيل الذكاء مواضيععن جرائم الملكية الفكرية، ومعالجة 

ّ
ي  االصطناعي والتعد

حق المؤلف والبث غت  القانوئ 
ي عىلعند الطل والفيديو 

ّ
 حقوق الملكية الفكرية.  ب وإساءة استخدام نظام اسم الحقول للتعد

نت، من ، عىل اإلقليمية األوىل بشأن الصناعات الثقافية وحق المؤلف كعامل للنمو االقتصادي الندوة - مايو إىل  31اإلنتر
(، وأتاحت الندوة AECIDانية للتعاون الدوىلي ): نظمتها وزارة الثقافة والرياضة اإلسبانية والوكالة اإلسب2021يونيو  11

ي مجال حق المؤلف باعتبارها  تكوين الكفاءات
 ف 

ً
 رئيسي عامال

ً
ي  ا

ي الصناعات الثقافية والتنمية االجتماعية واالقتصادية ف 
ف 

ام حقوق الملكية الفكرية.  ي موضوع تعزيز احتر
 أمريكا الالتينية. وتدخلت الويبو كمتحدث ف 

ي الجز  التقليدمؤتمر مكافحة  -
 بمركز التجارة العالمي ف 

ً
 ودوليا

ً
، الجزائر العاصمة، ائر العاصمة: كيف تحمي نفسك داخليا

نت الجزائر، عىل ي  ،اإلنتر
ام : قدمت الويبو مداخلة حول موضوع 2021يونيو  2ف  إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإذكاء االحتر

 مشارك 65. وحض  الحدث النهج الدوىلي  -للملكية الفكرية 
ً
، بمن فيهم أصحاب المصلحة من القطاعي   العام والخاص، ا

 عن ممثىلي وسائل اإلعالم. 
ً
 فضال

ونية - نت،  ، عىلية: تحسي   المعارف وتقاسم التجارببشأن حقوق الملكية الفكر  الندوة اإللكتر : 2021يونيو  17اإلنتر

ي بتكوين كفاءات نظم هذه الحلقة المك
عزيز فهم با التابع لمنظمة الجمارك العالمية بهدف تمنطقة أورو تب اإلقليمي المعت 

يات عىل
ّ
حقوق الملكية الفكرية ومناقشة الممارسات الجيدة لمكافحتها عىل نحو فعال. وعرضت  سلطات الجمارك للتعد

ام للملكية الفكرية وسلطت الضوء عىل أهميتها بالنسبة للسلطات الجمركية.   الويبو عملها عىل إذكاء االحتر

نت، عىل اإلنفاذ الدوليةقمة  - ي  ،اإلنتر
 2021يونيو  23و 22ف 

 
 : ن
ّ
ي للملكية  االتحاد مكتبمت القمة بالتشارك بي   ظ األوروئر

 صانعي القرار  ب السويدي للملكية الفكرية. وكان الهدف من القمة هو الفكرية والمفوضية األوروبية والمكت
الجمع بي  

كات متعددة الجنسيةفاذ األوروبيي   والدوليي   الرئيسيي   وسلطات إن والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة  القانون والشر
ي وحول العالم.  ي االتحاد األوروئر

 
 لمناقشة سبل تحسي   حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ف

ونية وحقوق الملكية الفكرية اع السنوي للمفوضية األوروبية حولاالجتم -  ، عىلمذكرة التفاهم بشأن الدعاية اإللكتر
نت،  ظم االجتماع من 2021يوليو  7اإلنتر

 
كات قبل . ن المديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال والشر

ة والمتوسطة التابعة للمفوضية األوروبية، وقد أتاح إبالغ الموقعي   عىل مذكرة التفاهم بآخر المستجدات والتقدم  الصغت 
 دمت الويبو تحديثلق بتنفيذها. وقالمحرز فيما يتع

ً
 . WIPO ALERTعن منصة  ا

نت، من  ، عىلدى الدوىلي التاسع لمكافحة التقليدالمنت - اللجنة االقتصادية  : اضطلعت2021أغسطس  28إىل  62اإلنتر
ي كازاخستان بتنظيم هذا المنتدى تحت عنوان 

التحديات العالمية للمنطقة األوروبية اآلسيوية والسلطات الحكومية ف 
ي الواقع الجديدوإنفاذ 

ي أغلبها عىل مكافحة تقليد. وانصبت المدالملكية الفكرية ف 
العالمات التجارية وقرصنة  اخالت ف 
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ي 
كة التر حق المؤلف، وأهمية تحسي   التعاون بي   السلطات العامة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص واآلليات المشتر

ي المناقشة بخصوص موضوع أصحاب حقوق يجري تطويرها، من قبيل أدوات إصدار الشهادات. وشار 
كت الويبو ف 

رضت منصة  -الملكية الفكرية واألسواق  . وع  باعتبارها أداة لتسهيل  WIPO ALERTالبحث عن نموذج التفاعل المثاىلي
ي مكافحة قرصنة حق المؤلف. وحض  

التفاعل بي   السلطات العامة والخاصة )قطاع الدعاية( من شأنها أن تساعد ف 
ي االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية  المنتدى

أصحاب المصلحة من القطاعي   العام والخاص من الدول األعضاء ف 
ي قدمها  اآلسيوية الذين استمعوا

ث 30إىل العروض التر
ّ
 متحد
ً
 . ا

ونية - وع والتقليد -بشأن مناطق التجارة الحرة  الندوة اإللكتر نت، ، عىل سبل مكافحة االتجار غت  المشر سبتمتر  8و 7اإلنتر
ظمت هذه الندوة2021
 
كة بي   المنظمة العالمية للمناطق الحرة ) : ن الدولية للعالمات  ( والرابطةWFZOبصفة مشتر
ي مناطق التجارة الحرة، وأفضل الم(INTA)التجارية 

ي مكافحة االتجار ، وتناولت الحلقة االتجاهات الحالية ف 
مارسات ف 

وع والتقليد. كما أتاحت ف ي رصة غت  المشر
تبادل المعلومات والحوار السياسي بي   القطاع الخاص والمؤسسات العامة التر

ي قد
ي مناطق التجارة الحرة. واستمع إىل العروض التر

  30مها سبعة متحدثي   زهاء تعمل ف 
ً
من الرابطات التجارية  مشاركا

 ومشغىلي مناطق التجارة الحرة والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية. 

ي لمكافحة التقليد أصحاب المصلحة بشأن مجموعة أدوات  حوار  - وسائل التواصل  حلقة العمل بشأن –االتحاد األوروئر
نت، اإل ، عىلاالجتماعي  ظمت حلقة2021سبتمتر  14نتر

 
كة بي   مرصد  : ن ي االتحاد مكتب العمل بصفة مشتر األوروئر

ة والمتوسطة التابعة للملكية الفكرية والمديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة  كات الصغت  وريادة األعمال والشر
إمكانية التشاور وجمع وجهات نظر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من الحلقة للمفوضية األوروبية، وأتاحت 

. وحض   ي مجال وسائل التواصل االجتماعي
القطاعي   العام والخاص بشأن قضايا إنفاذ الملكية الفكرية ذات الصلة ف 

  67ة الورش
ً
 التجارية والمنظمات الحكومية الدولية.  القطاعي   العام والخاص والرابطات ، من بينهم ممثلون عنمشاركا

كة 2021سبتمتر  29، جنيف، سويشا، االجتماع السنوي للويبو ومركز االبتكار العالمي  - ظم هذا االجتماع بصفة مشتر
 
: ن

.  بي   الويبو ومركز االبتكار العالمي التابع لغرفة التجارة األمريكية بهدف تيست  تبادل اآلراء والمعلومات بي   المنظمتي  
ام للملكية الفكرية. وحض  الحدث  ي مجال إذكاء االحتر

ام للملكية الفكرية عرضا عن عملها ف   14وقدمت شعبة إذكاء االحتر
 
ً
 . مشاركا

ي للملكية الفكرية االتحاد مكتباالجتماع العام لمرصد  - نتاإل عىل ،األوروئر ي نتر
: كان الهدف 2021سبتمتر  30و 29، ف 

 160. وضم االجتماع 2022ام وبرنامج عمله لع 2021تقديم لمحة عامة عن أنشطة المرصد لعام  من االجتماع هو 
 مشارك
ً
ي ذلك ممثلي   عن سلطات إنفاذ الملكية ال ا

ي من شبكة المرصد، بما ف 
ي الدول األعضاء ف 

ي فكرية ف  االتحاد األوروئر
ي وس األوروبية للتجارة الحرة الرابطةو 

ي ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدئ  والمنظمات  لطات االتحاد األوروئر
ي حلقة نقاش بشأن التوعية وتكوين الكفاءات الحكومية الدولية األخرى. 

  وقدمت وشاركت الويبو ف 
ً
عن إنفاذ  عرضا

نت.  ي بيئة اإلنتر
 الملكية الفكرية ف 

ي  ، عىللف أمريكا الالتينية لمكافحة التهريباالجتماع السادس لتحا -
نت ف  : اضطلعت رابطة 2021سبتمتر  30و 29اإلنتر

ي إكوادور )ANDIاألعمال الوطنية لكولومبيا )
 
( CIP( بتنظيم هذا االجتماع بالتعاون مع غرفة الصناعات واإلنتاج ف

ي إكوادور )
 . نهج متوازن إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية(. وقدمت الويبو عرضا عن AITEوجمعية الصناعات النسيجية ف 

ي ألصحاب المصلحة بشأن مجموعة أدوات  -
ي لمكافحة التقليد الحوار الثائ  حلقة العمل بشأن أسماء  -االتحاد األوروئر
نت، عىل الحقول ي  ،اإلنتر

 
ظمت حلقة2120أكتوبر  12ف

 
كة بي   مرصد  : ن ي  االتحاد مكتبالعمل بصفة مشتر األوروئر

ة والمتوسطة التابعة  كات الصغت  للملكية الفكرية والمديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال والشر
للمفوضية األوروبية، وأتاحت الورشة إمكانية التشاور وجمع وجهات نظر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من 

ي مجال أسماء الحقولملكية الفكرية القطاعي   العام والخاص بشأن قضايا إنفاذ ال
 
. وقدمت الويبو عرضا عن ذات الصلة ف

ي مبادرة 
 . WIPO ALERTالتقدم المحرز ف 

ي بمكافحة التقليداالجتماع الثامن ع -
نت ، عىلوالقرصنة التابع لمنظمة الجمارك العالمية شر للفريق المعت  ي  ،اإلنتر

 
ف

ي جملة أ: تطرق االجتماع2021نوفمتر  18و 17
 
ي مجال حقوق الملكية ، ف

 
مور، إىل عمل منظمة الجمارك العالمية ف

ي مكافحة السلع المقلدة الفكرية وبرنامج الصحة والسالمة والتكنولوجيات
ه ممثلون عن السلطات الناشئة ف  . وحض 

ي منظمة الجم
ي الدول األعضاء ف 

نظمات غت  والملحكومية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات ا ارك العالميةالجمركية ف 
 الحكومية. وشاركت الويبو بصفة مراقب. 

نت، من  ، عىلالمنتدى اإلقليمي األول بشأن حقوق المؤلفي   والتنمية الرقمية - : 2021ديسمتر  3 إىل نوفمتر  22اإلنتر

ي الدوىلي بتنظيم هذا المنتدى. و  اضطلعت
 وزارة الثقافة والرياضة اإلسبانية والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائ 

ً
كان موجها
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ي موضوع 
ي أمريكا الالتينية. وتدخلت الويبو كمتحدث ف 

 وممثىلي الصناعات الثقافية ف 
تعزيز لفائدة المسؤولي   الحكوميي  
ام حقوق الملكية الفكرية  . احتر

ي لمكافحة التقليد حوار أصحاب المصلحة بشأن مجموعة أدوات  - ، العمل المتعلقة بالمدفوعات حلقة -االتحاد األوروئر
نت، ا عىل ظمت حلقة 2021ديسمتر  2إلنتر

 
كة بي   مرصد : ن ي للملكية الفكرية  االتحاد مكتبالعمل بصفة مشتر األوروئر

ة والمتوسطة التابعة للمفوضية األوروبية،  كات الصغت  والمديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال والشر
ها عىل أدوار ومسؤوليات الجهات ا ي معالجة استوانصب تركت  

ي لفاعلة الرئيسية ف 
ّ
ي أنشطة التعد

خدام خدمات الدفع ف 
مناقشة كيفية تعزيز التعاون القائم والممارسات الجيدة ودعمها بطرق  لكية الفكرية، كبيع السلع المقلدة، بهدفالم عىل

 مشارك 63لعمل ملموسة. وحض  ورشة ا
ً
يمثلون الهيئات الحكومية وسلطات اإلنفاذ والقطاع الخاص والمنظمات  ا

ي مناقشة حية. 
، وقد استمعوا إىل ثالثة عروض وشاركوا ف  ي  الحكومية الدولية ومؤسسات االتحاد األوروئر

 الويبو والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية بشأن حماية الملكية الفكرية الندوة -
كة بي   ي المشتر

نت ف  ديسمتر  7، عىل اإلنتر
 الويبو والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية، وكانت موجهة لفائدة 2021

كة بي   ظمت الحلقة الدراسية بصفة مشتر
 
: ن

بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وقدمت الويبو لمحة عامة عن  وقد يشت المناقشة وتبادل التجاربمسؤوىلي المعهد 
ي ال

 دوىلي إلنفاذ الملكية الفكرية. اإلطار القانوئ 

ونية - ي الدول  ات المتداخلة إزاء مكافحة التقليدبشأن المنظور  )INTA(الدولية للعالمات التجارية  للرابطة الندوة اإللكتر
ف 

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية
نت، عىل األعضاء ف  ي  اإلنتر

ذه الحلقة بهدف ه : نظمت الرابطة2021ديسمتر  13ف 
ي مكافحة السلع  تجاربتبادل 

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية ف 
المحامي    المقلدة وتعزيز معارفالدول األعضاء ف 

ي للمنظمة. واستمع ستة  ية والقانونية من أجل منع التقليدبالتدابت  العمل
ي اإلطار القانوئ 

وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف 
ي قدمها خم

ون مشاركا إىل العروض التر . وعشر  سة متحدثي  

ق األوسط وشمال أفريقيا - ي الشر
بول اإلقليمي العاشر بشأن جرائم الملكية الفكرية ف  ي مؤتمر اإلنتر ، اإلمارات العربية ، دئر

نت المتحدة، عىل ي  ،اإلنتر
ي وجمعية اإلمارات للملكية 2021ديسمتر  14و 13ف  طة دئر

بول بالتشارك مع شر : نظمته اإلنتر

كرية وإنفاذها. )الفرص والتنقل واالستدامة( بحماية الملكية الف 2020ربط مواضيع اكسبو مر لفكرية، وأتاح هذا المؤتا
 وقدمت الويبو عرض
ً
  موجز ا

ً
ي حلقة نقاش حول  ا

ي أنشأتها الملكية الفكريةوشاركت ف 
. واستمع الشواغل والحلول البيئية التر

ي قدمها مشارك إىل العروض ا 500أكتر من 
 ا. متحدث 32لتر

يات عىلالعاشر االجتماع  -
ّ
ي بالتعد

ي  االتحاد مكتبالملكية الفكرية التابع لمرصد  حقوق  لفريق التنسيق المعت  األوروئر
ي  ، عىلللملكية الفكرية

نت ف   من مختلف كيانات  33: كان الهدف من االجتماع هو جمع 2022يناير  24اإلنتر
ً
ممثال

ي )المكتب ا ي لمكافحة االحتيال االتحاد األوروئر والمفوضية األوروبية( والمنظمات الحكومية الدولية  واليوروبولألوروئر
ي الميدان االقتصادي)منظمة التعاو 

ومنظمة  قاليمي ألبحاث الجريمة والعدالةومعهد األمم المتحدة األ ن والتنمية ف 
ي مجال إذكاء اال 

ي جولة طاولة وناقشت عملها الحاىلي والمقبل ف 
ام للملكية الفكرية. الجمارك العالمية(. وشاركت الويبو ف   حتر

ون للملكية الفكرية - ي السادس والعشر ي  ،، باريسالمنتدى األوروئر
اير  11و 10ف  : نظم اتحاد المصنعي   هذا 2022فتر

ه  ي قانون الملكية الفكرية. وحض 
ي معظمهم  273المنتدى الذي يهدف إىل مناقشة التطورات الجديدة ف 

ا يمثلون ف 
ً
مشارك

 عن الوسطاء والكيانات العامة من فرنسا وبلدان أخرى من أصحاب حقوق الملكية ال
ً
فكرية ومحامي الملكية الفكرية، فضال

،  47أوروبا وخارجها. واستمع المشاركون إىل  ي ا بخصوص مواضيع تشمل قانون الخدمات الرقمية لالتحاد األوروئر
ً
عرض

ي إنفاذ الملكية الفكرية واعتبارات الملكية الفك
 
س. وقدم مساعد المدير العام للويبو والشواغل البيئية ف ي الميتافت 

 
رية ف

ي اليوم األول من المنتدى. 
 كواكوا مالحظات ختامية ف 

ي أفريقيا -
ايد للملكية الفكرية ف  ام المتر  نت، من  ، عىلمؤتمر االحتر اير  24إىل  22اإلنتر ظم المؤتمر بصفة 2022فتر

 
: ن

كات والملكية الف كة بي   اللجنة المعنية بالشر
ي أفريقيا بهدفCIPCكرية )مشتر

تنظيم مؤتمر  ( وبرنامج مكافحة التقليد ف 
ي إنفاذ الملكية الفكرية. 

ام الملكية الفكرية. وترأست الويبو حلقة نقاش ركزت عىل التحديات الرقمية ف  عام بشأن احتر
ي ألقاها خمسة متحدثي   زهاء ألف شخص من الحضور، بمن فيهم الطالب و 

 عامة الجمهور. واستمع إىل العروض التر

ي الميدان االقتصاديلاالجتماع العام العاشر  -
وع فرقة منظمة التعاون والتنمية ف  نت، اإل ، عىلالمعنية باالتجار غت  المشر نتر

ي 
ي  : كان الهدف من االجتماع هو 2022مارس  17و 16ف 

ي نفذها الفريق خالل العام السابق، بما ف 
تلخيص األنشطة التر

ي السلع المقلدةالت ذلك نشر العديد من
 
وع ف ونية قارير الوقائعية بشأن االتجار غت  المشر ، وإساءة استخدام التجارة اإللكتر

ي  كة بي   مكتب االتحاد األوروئر
والمخاطر المتعلقة بالنقل البحري بالحاويات. كما أتاح هذا االجتماع إطالق الدراسة المشتر

ي الميد
ي السلع  -لخطرة ا المنتجات المزيفةان االقتصادي بشأن للملكية الفكرية ومنظمة التعاون والتنمية ف 

التجارة ف 
ي تطرح مخاطر عىل الصحة والسالمة والبيئة المقلدة

 . التر
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 الدوىلي  -
ي االجتماع السنوي العام لمنتدى المؤلفي  

نت ف   الدوىلي بغرض 2022مارس  22، عىل اإلنتر
: نظمه منتدى المؤلفي  

ام للملكية الفكمناقشة قرصنة حق المؤلف. وشاركت شعب ي حلقة نقاش حول القرصنة عىلة إذكاء االحتر
نت.  رية ف  اإلنتر

 . ي قدمها ثالثة متحدثي  
وا االجتماع إىل العروض التر  واستمع أعضاء المنتدى الذين حض 

ونية - ي منطقة التجارة الحرة  الندوة اإللكتر
القارية بشأن الملكية الفكرية واالبتكار: تعزيز القدرة التنافسية لألعمال ف 

نت ، عىلاألفريقية ي  ،اإلنتر
ظمت هذه الندوة2022مارس  23و 22ف 

 
كة بي   الويبو والجماعة االقتصادية  : ن بصفة مشتر

كات  ، وذلك بغية زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية وإنفاذها لفائدة الشر ي
لدول غرب أفريقيا ومفوضية االتحاد األفريقر

ي أفر 
ة والمتوسطة الحجم ف  ي المناقشة الالصغت 

ي تلته. يقيا. وقدمت الويبو عرضا عن إنفاذ الملكية الفكرية وشاركت ف 
تر

ي قدمها  150واستمع زهاء 
 إىل العروض التر

ً
 ا. متحدث 31مشاركا

كة بي    - نامج مراقبة الحاويات المشتر ق أفريقيا وجنوب  ها التابعة لتر الدورة التدريبية اإلقليمية عىل حقوق الملكية الفكرية لشر
ي بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية

: 2022أبريل  8إىل  4نت، من اإلنتر  ، عىلمكتب األمم المتحدة المعت 

ي الهدف من هذ كان
ق أفريقيا وجنوب  ها. وقدمت الويبو عرضا عن  ه الدورة التدريبية تكوين كفاءات موظق  ي شر

الجمارك ف 
ام لنهج الملكية الفكرية. وحض  الدورة زهاء  وإذكاء نفاذ حقوق الملكية الفكريةالجوانب الدولية إل  من  60االحتر

ً
مسؤوال

 الجمارك. 

ي WIPO ALERTاالجتماع الخامس للجهات المعنية بمنصة  -
نت ف  : نظمت الويبو هذا 2022أبريل  4، عىل اإلنتر

ي بأحدث التطورات التقن WIPO ALERTإبالغ الجهات المعنية بمنصة  "1"االجتماع الرامي إىل 
ية والتقدم المحرز ف 

إعطاء الدول  "3"تشجيع وتحفت   المشاركي   المحتملي   عىل االنضمام؛  "2"المبادرة وإتاحة الفرصة لتبادل التعليقات؛ 
ي تطوير المبادرة. وعرضت الويبو الوضع الحاىلي للمبادرة ووصفت التحسينات الجديدة 

ي الويبو فرصة للتدقيق ف 
األعضاء ف 

منح المستخدمي   إمكانية رؤية عمليات إعادة توجيه حركة المرور من المواقع المدرجة إىل عناوين  لوظائف المنصة، مثل
 :  بما يىلي

ً
حيط المشاركون علما

 
أن نظام منصة  "1"شبكية أخرى ووضع المواقع المدرجة )متصل / غت  متصل(. وقد أ

WIPO ALERT  ي ذلك ثالث شر
ي مجال الدعاية؛ قد ضاعف عدد المستخدمي   المضح لهم، بما ف 

كات عالمية رائدة ف 
أنه أضيفت وظيفة  "3"أن المنصة قد أتيحت باللغة الصينية، مما يجعل واجهة المستخدم متاحة بست لغات؛  "2"

نت من  ي المنصة. االستفسار عما إذا كانت الحقول بحث جديدة لتمكي   المشغلي   عىل اإلنتر
الخاصة بهم قد تم وسمها ف 

دمت العروض من
 
. وحض  االجتماع زهاء سبعة متحدث وق ا، بمن فيهم ممثلو الدول األعضاء، مشارك 54ي  

 والمؤسسات/الوكاالت الوطنية، ومكاتب الملكية الفكرية، وممثلو صناعة الدعاية من القطاع الخاص. 

ي لمكافحة التقليد حوار أصحاب المصلحة بشأن مجموعة أدوات اال - قل العمل بشأن الن حلقة -تحاد األوروئر
ي اإل ، عىلواللوجستيات

نت، ف  ظمت حلقة2022أبريل  27نتر
 
كة بي   مرصد  : ن ي  االتحاد مكتبالعمل بصفة مشتر األوروئر

ة والمتوسطة التابعة  كات الصغت  للملكية الفكرية والمديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال والشر
ي قطاع النقل واللوجستيات.  لحالية لمنع التعديات عىلالمبادرات ا للمفوضية األوروبية بغية تقييم

الملكية الفكرية ف 
ي مناقشة حية.  80واستمع زهاء 

 عن القطاعي   الخاص والعام إىل خمسة عروض وشاركوا ف 
ً
 ممثال

ي  ، عىل(INTAالدولية للعالمات التجارية ) االجتماع السنوي للرابطة -
 
نت ف المعنية الشعبة : شاركت 2022مايو  2اإلنتر

ي حلقة نقاش حول ب
ام للملكية الفكرية ف  ي عام  كيفية مقاربة مكافحة التقليدذكاء االحتر

: أفضل الممارسات 2022ف 
نت عىل الصعيد العالمي  لمكافحة التقليد عىل يعات  -اإلنتر اتيجيات والتكنولوجياتالتشر . وتم االستماع إىل واالستر

. وحض  االجتما العروض من أربعة متحد  (. INTAالدولية للعالمات التجارية ) ع أعضاء للرابطةثي  

ي للملكية الفكرية االتحاد مكتبجتماع ممثىلي القطاع العام لمرصد ا - ي األوروئر
: كان 2022مايو  5و 4، باريس، فرنسا ف 

 الهدف من االجتماع هو الجمع بي   مختلف ممثىلي القطاع العام والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات االتحاد
ي ذات الصل كاء القطاع العام. وحض  االجتماع ة لمناقشة العمل الجاري للمرصد و األوروئر  عن الدول  39تعاونه مع شر

ً
ممثال
ي  ي والرابطة األوروبية للتجارة الحرة، إىل جانب كيانات تابعة لالتحاد األوروئر ي كل من االتحاد األوروئر

)المفوضية األعضاء ف 
وب النباالمكتب المجتمعي األوروبية و  ي للملكية الفكرية( ومنظمتي   دوليتي   )منظمة  االتحاد مكتبو  تتالض  األوروئر

ي الميدان االقتصادي ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة(. 
 التعاون والتنمية ف 

ك بي   مكتب األمم المتحدة - ي بالمخدرات والجريمة  الدورة التدريبية لجامايكا عىل برنامج مراقبة الحاويات المشتر
المعت 

نت، من  ، عىلومنظمة الجمارك العالمية ي بناء 2022مايو  20إىل  16اإلنتر
: تمثلت الغاية من هذه الدورة التدريبية ف 

ي جامايكا. وقدمت الويبو عرضا عن الجوانب الدولية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية 
قدرات المسؤولي   عن إنفاذ القانون ف 

ام لنهج الملكية الفكرية. واستمع زهاء وإذكاء االح  عن إنفاذ القانون إىل العروض المقدمة.  60تر
ً
 مسؤوال

ي للملكية الفكرية االتحاد مكتبلمرصد  Blockathonمنتدى  - نت،  ، عىلاألوروئر : كان الهدف من 2022مايو  18اإلنتر
ي مسابقة التصميم لعام والحل الفا لمكافحة التقليد Blockathonالمنتدى تقديم البنية التحتية 

. وأتاح 2021ئز ف 
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ييف والتقدم المحرز قبل  ي لمكافحة التر  ا رؤى وتحديثات بخصوص مجموعة أدوات االتحاد األوروئر
ً
المنتدى أيض

ا، بمن فيهم ممثلون عن مؤسسات ووكاالت  40متحدثا. وحض  المنتدى زهاء  12اإلطالق. وقدمت العروض من 
ً
مشارك

، وإ ي دارات الجمارك الوطنية، ومنظمات حكومية دولية، وجمعيات تجارية ورابطات للعالمات التجارية، االتحاد األوروئر
 وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص )قطاع اللوجستيات والعالمات التجارية(. 

ي لمك - ، اتالعمل حول تبادل المعلوم حلقة -افحة التقليد حوار أصحاب المصلحة بشأن مجموعة أدوات االتحاد األوروئر
نت، عتر  ظمت حلقة2022مايو  31اإلنتر

 
كة بي   مرصد  : ن ي للملكية الفكرية  االتحاد مكتبالعمل بصفة مشتر األوروئر

ة والمتوسطة التابعة للمفوضية األوروبية  كات الصغت  والمديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال والشر
من  معلومات عىل نحو فعال وناجع بي   جميع أصحاب المصلحة الرئيسيي   بغية استكشاف سبل جديدة لتيست  تبادل ال

ي تتعدي
العمل فرصة لمناقشة كيفية  السلع القلدة. كما أتاحت حلقةالملكية الفكرية، كبيع  أجل تقويض األنشطة التر

ي هذا المجال. واستمع المشاركون من القطاعي   العام و 
الخاص عىل حد سواء إىل تعزيز أواض التعاون واألدوات القائمة ف 

ي مناقشة حية. 
 سبعة متحدثي   وشاركوا ف 

 المنشورات والمواد التدريبية . ثالثا

ام حقوق واصلت شعبة إذ  .12 ام للملكية الفكرية تطوير العديد من األدوات الرامية إىل إذكاء وعي الجمهور بأهمية احتر كاء االحتر
ي 
ي حمالت التوعية الوطنية.  الملكية الفكرية ووضعها تحت تضف الدول األعضاء ف 

 الويبو الستخدامها ف 

ي تم  .13
، والتر ة بورورو البطريق الصغت  وأما مجموعتها من الرسوم المتحركة لألطفال باستخدام الشخصية الكرتونية الشهت 

من  . وتمت دبلجة مسلسلي   7مليون مشاهدة 19.5بتسع لغات ، فقد حققت أكتر من  YouTubeإصدارها عىل قناة الويبو عىل 
ييف، إىل اللغات العربية ي عام  10واإلسبانية 9والفرنسية 8الرسوم المتحركة، عن التصاميم والتر 

ي عام  11وإىل الكورية 2020ف 
. 2021ف 

ازيلية 13والروسية 12وتمت دبلجة مقاطع الفيديو الخمسة كافة إىل الصينية تغالية التر ي عام  14والتر
ي عام  15؛ وإىل التايالندية2021ف 

ف 
2022 . 

يةوبا .14 تيحت باللغات اإلنكلت  
 
ام حق المؤلف وأ عدت رسوم متحركة جديدة بشأن احتر

 
 17والفرنسية 16إلضافة إىل ذلك، أ

ي عام  18واإلسبانية
ازيلية 19، وباللغات العربية2019ف  تغالية التر ي عام  22والروسية 21والصينية 20والتر

ي عام  23، وبالكورية2020ف 
ف 

ي عام  24وبالتايالندية 2021
 . 2022ف 

يط فيديو لتوعية ساعد .15 ي ترينيداد وتوباغو عىل إعداد شر
ام للملكية الفكرية مكتب الملكية الفكرية ف  ت شعبة إذكاء االحتر

 ، ي سبل عيش الفناني   المبدعي  
، عىل أهمية حق المؤلف ف  ي

ور بأسلوب وثائقر . وركز الفيديو، الذي ص  الشباب من خالل العمل المباشر
 . 25وظهر فيه موسيقيون محليون

ي بوتسوانا )باإل .16
كات والملكية الفكرية ف  يط فيديو بالتعاون مع هيئة الشر عد شر

 
ي CIPAضافة إىل ذلك، أ

( ومدرسة موغوديتشائ 
ي غابورون، بوتسوانا

 من مواد الويبو 26الثانوية العليا ف 
ً
ام الملكية الفكرية انطالقا . وقد أتاح ذلك فرصة للطالب إلدراك الحاجة إىل احتر

                                              
 بدعم من األموال االستئمانية المقدمة من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمكتب الكوري للملكية الفكرية.   7
  https://youtu.be/uYWcDBb3sPgو  https://youtu.be/lssE5tKOFR0 متاح عىل:   8
  https://youtu.be/xdKSJVxd4L8و  https://youtu.be/5MmNbpOPk6g متاح عىل:   9

https://youtu.be/muK2Fwو  :youtu.be/UP29Yn1Ob4s//https متاح عىل:   10 duDlk  
  https://youtu.be/n77m5QHjO2sو  nXDQIWI-o-https://youtu.be/P متاح عىل:   11
  https://youtu.be/t6IRIbT3cPcو  https://youtu.be/JVBZ5LQRI5g متاح عىل:   12
https://youtu.be/cXN9zImMKYو  :youtu.be/Aqy2kho3d5Q//https متاح عىل:   13 I  
  abI5dP_Qhttps://youtu.be/8M2و  https://youtu.be/kVpKUWykv48 متاح عىل:   14
  https://youtu.be/0jxhlTKaqMYو  https://youtu.be/W4cIsfLqV8c متاح عىل:   15
 https://youtu.be/e7NEZBN9Cawمتاح عىل:   16
 a4-https://youtu.be/MS9n4oRiمتاح عىل:   17
 https://youtu.be/xzbquxaNBOEمتاح عىل:   18
 https://youtu.be/2HIIcO9ZqgQمتاح عىل:   19
 https://youtu.be/KvR3eTksVv8متاح عىل:   20
https://youtu.be/c3YvYyZaRwمتاح عىل:   21 M 
 WyPk-https://youtu.be/4fIIknمتاح عىل:   22
 https://youtu.be/k4Mlh2McepEمتاح عىل:   23
https://youtu.be/wمتاح عىل:   24 RBu1Qo8cV8 
  https://youtu.be/iNgFB5V4udoبدعم من األموال االستئمانية المقدمة من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة. الفيديو متاح عىل:   25
https://youtu.be/L_wمتاح عىل:   26 6DeOICKc 

https://youtu.be/lssE5tKOFR0
https://youtu.be/lssE5tKOFR0
https://youtu.be/uYWcDBb3sPg
https://youtu.be/5MmNbpOPk6g
https://youtu.be/5MmNbpOPk6g
https://youtu.be/xdKSJVxd4L8
https://youtu.be/UP29Yn1Ob4s
https://youtu.be/UP29Yn1Ob4s
https://youtu.be/muK2FwduDlk
https://youtu.be/P-o-nXDQIWI
https://youtu.be/P-o-nXDQIWI
https://youtu.be/n77m5QHjO2s
https://youtu.be/JVBZ5LQRI5g
https://youtu.be/JVBZ5LQRI5g
https://youtu.be/t6IRIbT3cPc
https://youtu.be/Aqy2kho3d5Q
https://youtu.be/Aqy2kho3d5Q
https://youtu.be/cXN9zImMKYI
https://youtu.be/kVpKUWykv48
https://youtu.be/kVpKUWykv48
https://youtu.be/8M2abI5dP_Q
https://youtu.be/W4cIsfLqV8c
https://youtu.be/W4cIsfLqV8c
https://youtu.be/0jxhlTKaqMY
https://youtu.be/e7NEZBN9Caw
https://youtu.be/MS9n4oRi-a4
https://youtu.be/xzbquxaNBOE
https://youtu.be/2HIIcO9ZqgQ
https://youtu.be/KvR3eTksVv8
https://youtu.be/c3YvYyZaRwM
https://youtu.be/4fIIkn-WyPk
https://youtu.be/k4Mlh2McepE
https://youtu.be/wRBu1Qo8cV8
https://youtu.be/iNgFB5V4udo
https://youtu.be/L_w6DeOICKc
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 عن ذلك، التعليمية، مع ال
ً
يط فيديو للتوعية يستهدف أقرانهم، وذلك بمساعدة مهنية. وفضال ي إلعداد شر

وع تعاوئ  ي مشر
مشاركة ف 

يط فيديو للتوعية بالتعاون مع سفت  الملكية الفكرية المحىلي 
ي إعداد شر

ساعدت الويبو المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية ف 
ييف والقرصنة وشمل أغنية  2د السيد ديريك مبوفو ومدرسة هاتفيل  من التر 

ً
ي هراري، زمبابوي. وغظ الفيديو كال

االبتدائية ف 
Trademarkفها السيد مبوفو خصيًصا وأداها بمعية أطفال المدرسة

ّ
ي أل

 . 27، التر

ة من  شاركت .17 ي الفتر
ي 2019أغسطس  17إىل  14الويبو، ف 

وع عن صحافة المواطن والملكية الفكرية لفائدة المدارس ف  ي مشر
، ف 

كات والملكية  كة بي   اللجنة المعنية بالشر ظم بصفة مشتر
 
وع ورش عمل ألطفال المدارس ون غ، جنوب أفريقيا. وشمل المشر جوهانستر

ي استمرت  ، وهي Vuselela Media( وCIPCالفكرية )
وكالة غت  ربحية لتنمية الشباب من جنوب أفريقيا. وأقيمت ورش العمل التر

ي إىل زيادة وعي الطالب بمفاهيم الملكية الفكرية  وع التجريتر
ي بلدة سويتو. وسع هذا المشر

ي ثالث مدارس ثانوية مختلفة ف 
نصف يوم ف 

ي ذلك تزييف العالمات التجارية والقرصنة، وأ
ام حقوق الملكية الفكرية وقيمة الملكية الفكرية( مع تعريفهم األساسية )بما ف  همية احتر

ي تم تنظيمها 
ي األنشطة ذات الصلة التر

وع وف  ي المشر
. وشارك ما مجموعه مائة طالب ف  بمهارات صحافة الفيديو باستخدام الهاتف الذكي

ي وا
ام بدعم من مشاهت  وفناني   محليي   شاطروا تجارب  هم الخاصة والتحديات التر ي حماية أعمالهم. وتعاونت شعبة إذكاء االحتر

جهوها ف 
يط فيديو ي إعداد شر

كات والملكية الفكرية ف  ي سياق  28للملكية الفكرية مع اللجنة المعنية بالشر
للتوعية يوثق األنشطة المضطلع بها ف 

وع.   المشر

ي عام  .18
ي باللغة اإلسبانية )2019وف 

وئ  ِعد موقع إلكتر
 
ي المدارس، بناًء www.respetoporlasmarcas.org، أ

( ليستخدم ف 
ام العالمات التجارية، مع تصوير مقاطع فيديو جديدة باللغة اإلسبانية.  عىل ية بشأن احتر موقع الويبو لتوعية الشباب باللغة اإلنجلت  

ي أوروغ
ف بكل امتنان بمساعدة المديرية الوطنية للملكية الصناعية ف   نسخة مطبوعة متاحة. ويعتر

ً
( والرابطة DNPIواي )وثمة أيضا

 (. ANDEMAاإلسبانية للدفاع عن العالمات التجارية )

ِعد .19
 
ام حق المؤلف بالتعاون مع مكتب وأ ية بشأن احتر ت نسخة برتغالية برازيلية من موقع الويبو لتوعية الشباب باللغة اإلنجلت  

ازيل ) ي التر
ي عامwww.respeitoaosdireitosautorais.orgالويبو ف 

طلقت ف 
 
ي حدث عام شاركت فيه المدارس  2022 ( وأ

ف 
ازيل.  ي التر

 ووسائل اإلعالم نظمه مكتب الويبو ف 

ي أنشطتها الوطنية لتوعية الشباب، إذ قدمت مواد تعليمية  .20
ام للملكية الفكرية دعم الدول األعضاء ف  واصلت شعبة إذكاء االحتر

م حقوق الملكية الفكرية" وجوائز،  ي وعناض ترويجية تحت شعار "أحتر
ي إطار مسابقات أطفال المدارس )عىل سبيل المثال، ف 

ال سيما ف 
 أنتيغوا وبربودا وكرواتيا وبنما وعمان(. 

اتيجيات التوعية الوطنيةوفيما يتع .21 ي عام لق باستر
ي بلد نام ف 

ي ف 
دمت المساعدة والمشورة إىل مكتب الملكية الفكرية الوطت 

 
، ق

اتيجية وطنية للملكية الفكرية وخطة تنفيذ تشمل أنشطة إذكاء  2020عام ، مما أدى إىل اعتماد السلطات الحكومية 2018 الستر
 .  الوعي

ي عام  .22
ي  2020ف 

ام للملكية الفكرية ف   إىل مقطعي الفيديو اللذين أنتجتهما شعبة إذكاء االحتر
ً
عد اختبار للملكية الفكرية استنادا

 
، أ

تيَح عىل
 
موقع الويبو الشبكي  ترينيداد وتوباغو وبوتسوانا، كما ذكر أعاله، وأ

29 . 

عد كتاب فكاهي وويبتون بأسلوب مانهوا الكوري لألطفال، باستخدام قصة مسلية لتعريف األطفال بفكرة حق المؤلف  .23
 
وأ

ي ديسمتر 
 
ونية واألخرى مطبوعة ف نت بنسختي   إحداهما إلكتر تيح عىل موقع الويبو عىل اإلنتر

 
امه. وقد أ ورة احتر باللغات  2020وض 

ية ي عام  اإلنكلت  
 
ازيلية والصينية والفرنسية والروسية 2021والفرنسية والكورية وف تغالية التر  . 30باللغات العربية والتر

ي كل من مالوي وبوتسوانا  .24
ظمت دورات تدريبية للمعلمي   ف 

 
وبالتعاون مع المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية، ن

ي هذه البلدان( بهدف إط2022وزيمبابوي )من أبريل إىل مايو 
ي المدارس الثانوية ف 

عد كتيب لميشي 31الق أندية للملكية الفكرية ف 
 
. وأ

وع أندية الملكية الفكرية.  ي مشر
ي تدريب المعلمي   المشاركي   ف 

 أندية الملكية الفكرية الستخدامه ف 

                                              
اءات. متاح عىل: بد  27 ي للتر

 https://youtu.be/oAdRqqqBdV4عم من األموال االستئمانية المقدمة من المكتب اليابائ 
 https://youtu.be/Ox9LlIoSmmYمتاح عىل:   28
and  quiz-our-Take-Copyright-by-protected-are-books-text-https://surveys.wمتاح عىل:   29 ipo.int/s3/School

https://surveys.w ipo.int/s3/BRIP-Quiz-Trinidad 
بدعم من األموال االستئمانية المقدمة من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة. متاح عىل:   30

https://w ww.wipo.int/enforcement/en/aw areness-raising/ 
 بدعم من األموال االستئمانية المقدمة من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.   31

https://youtu.be/oAdRqqqBdV4
https://youtu.be/Ox9LlIoSmmY
https://surveys.wipo.int/s3/School-text-books-are-protected-by-Copyright-Take-our-quiz
https://surveys.wipo.int/s3/School-text-books-are-protected-by-Copyright-Take-our-quiz
https://surveys.wipo.int/s3/BRIP-Quiz-Trinidad
https://www.wipo.int/enforcement/en/awareness-raising/
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ي  .25
ي مجال الملكية الفكرية ف 

ي بشأن أنشطة إذكاء الوعي والتثقيف ف 
كمل استبيان استقصائ 

 
ي المنظمة واست

 البلدان األعضاء ف 
ي عام 

ي الدورة الخامسة 2021األفريقية للملكية الفكرية ف 
عرض بعضها ف  ة بلدان ناطقة بالفرنسية محتويات قيمة، وسي  . وقدمت عشر

ة للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ.   عشر

ي عام  .26
ت عىل سبيل التجربة 2021وف  شر

 
بالتعاون مع  32للمستهلكي   التابعة للويبو مجموعة أدوات الدراسة االستقصائية، ن

ي الفلبي   )
ي الفلبي   ومدى فعالية IPOPHLمكتب الملكية الفكرية ف 

ييف والقرصنة ف  (، لتقييم مواقف المستهلكي   وسلوكهم تجاه التر 
 عن ملخص 33الحمالت اإلعالمية

ً
ي . وستعرض حصيلة لعملية تنفيذ مجموعة أدوات الدراسة االستقصائية فضال

للنتائج المحرزة ف 
ة  ي الفتر

عدت نسخة مبسطة من مجموعة األدوات ف 
 
ة للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ. كما أ  2022-2021الدورة الخامسة عشر

 .  للتمكي   من إجراء دراسات استقصائية أشع وأرخص لمواقف المستهلكي  

ام للملكية الفكرية عىل اإلنتر  .27 ززت موارد شعبة إذكاء االحتر ي عام وع 
، من خالل إنشاء صفحات شبكية عامة للويبو 2021نت ف 

رجمت جميع مقاطع YouTubeباللغة الكورية وقوائم تشغيل فيديوهات للتوعية مصنفة حسب اللغة عىل قناة الويبو عىل 
 
. وقد ت

ي لغات )لغات األمم المتحدة الست إضافة إىل YouTubeالفيديو الحية للشعبة المتوفرة عىل 
ازيلية والكورية(. إىل ثمائ  تغالية التر   التر

ي ديسمتر  .28
ام للملكية الفكرية ورقة عمل تتعلق2021وف  ت شعبة إذكاء االحتر بانتهاك حق المؤلف وتوافر المحتوى  ، نشر

ية ي الناطقة باإلنكلت   ي منطقة البحر الكاريتر
السمعي البضي المرخص ف 

ي 34
منطقة ، وهي دراسة بشأن دوافع القرصنة السمعية البضية ف 

ها من الوكاالت  ف بامتنان بالمساعدة المقدمة من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية وغت  عتر ية. وي  ي الناطقة باإلنكلت   البحر الكاريتر
ي المنطقة. 

 الحكومية ف 

ي جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها، لفائدة .29
 واصلت الويبو إعداد نسخ مخصصة من موادها التدريبية، التحقيق ف 

ي عام 
ت ألول مرة ف  شر

 
، وقد ن ي عام  2015سلطات إنفاذ القانون والمدعي   العامي  

دثت ف  . وتقدم هذه المواد، المتاحة 2020ثم ح 

 عن قضايا التحقيق 
ً
وير، فضال ية والفرنسية واإلسبانية، إرشادات بخصوص العناض القانونية للقرصنة والتر  باللغات العربية واإلنكلت  

ام للملكية الفكرية نسختي   جديدتي   مخصصتي   من المواد واإلثبات ذات ال ة قيد االستعراض، أنجزت شعبة إذكاء االحتر ي الفتر
صلة. وف 

ق  ي رابطة أمم جنوب شر
التدريبية مكيفتي   مع األطر القانونية المعمول بها لتلبية المتطلبات المحلية )نسخة إقليمية للدول األعضاء ف 

 . آسيا ونسخة وطنية أللبانيا(

اير  .30 ي فتر
ت الويبو الطبعة األوىل من 2021ف  ي المنطقة العربية، نشر

، من إعداد كتاب قضايا بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف 
، عمان، األردن ي

ي الدكتورة نهاد الحسبان، محكمة السلط وعضو مجلس القضاء األردئ 
 . 35القاض 

ي إذكاء اال  .31
ي وتتجسد التطورات الجديدة والمسائل الجوهرية ف 

ي والدوىلي ف 
ام للملكية الفكرية عىل الصعيدين الوطت  ة نشر حتر

ي  إخبارية
. ويجوز موافاة األمانة العامة بأي معلومات ذات صلة ترغب الدول األعضاء والجهات المراقبة للجنة ف 

ً
ونيا دورية متاحة إلكتر
ي الرسالة اإلخبارية. 

 إدراجها ف 

 WIPO ALERTمنصة  . رابعا

ة للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ، WIPO ALERTمنصة  36بياناتاعدة ت قلمشلقد  .32 ي الدورة الرابعة عشر
ي أطلقت ف 

، التر
ازيل وإكوادور واليونان  ، إيطاليا وجمهورية كوريا، وهي التر ي الويبو إضافة إىل أعضائها األصليي  

مشاركة العديد من الدول األعضاء ف 
و واال ي قطاع واليابان وليتوانيا والمكسيك وبت 

 ف 
ً
ا اهتمام أبرز الفاعلي   عالميا

ً
تحاد الروسي وإسبانيا وأوكرانيا. واستقطبت المبادرة أيض

 معتمدين، ويبلغ عددهم اإلجماىلي اآلن 
.  18الدعاية بصفتهم مستخِدمي  

ً
 فاعال

ي منصة  .33
ي  WIPO ALERTونظمت الويبو اجتماعات ألصحاب المصلحة ف 

؛ 202138مارس  4و 3؛ و201937ديسمتر  11ف 
ونية، والتمكي   من تبادل وجهات النظر حول مستقبل المبادرة 392022أبريل  4و

، لتقديم تحديثات بخصوص تطورات المنصة اإللكتر
ا من المشاركي   

ً
ايد وتأمي   مشاركة وكاالت حكومية جديدة ذات صلة ومستخدمي   من قطاع الدعاية. وسجل كل اجتماع عدًدا متر 

ي 
 
، بما ف

ً
ونيا  وإلكتر

ً
ازيل وكمبوديا وكندا وشيىلي والدانمرك وإكوادور حضوريا ذلك ممثلو الوكاالت الوطنية والقطاع الخاص من بلجيكا والتر

و والفلبي   وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي والمملكة ا تغال وبت  لعربية وفرنسا واليونان وإيطاليا واليابان وليتوانيا والمكسيك وعمان والتر

                                              
https://wمتاح عىل:   32 ww.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4240 
 وزارة الثقافة والرياضة والسياحة. بدعم من األموال االستئمانية المقدمة من   33
caribbean.pdf-infringement-https://wمتاح عىل:   34 ww.wipo.int/export/sites/w ww/enforcement/en/pdf/copyright 
https://wعىل: متاح   35 ww.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/w ipo_pub_1068.pdf 
search.jsp-asealert/en/datab-https://wمتاح عىل:   36 ww.wipo.int/w ipo 
https://wلمزيد من المعلومات، يرجر االطالع عىل:   37 ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51186 
https://wلمزيد من المعلومات، يرجر االطالع عىل:   38 ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61529 
https://wلمزيد من المعلومات، يرجر االطالع عىل:   39 ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69168 

https://www.wipo.int/newsletters-archive/en/building_respect.html
https://www.wipo.int/newsletters-archive/en/building_respect.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4240
https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/pdf/copyright-infringement-caribbean.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1068.pdf
https://www.wipo.int/wipo-alert/en/database-search.jsp
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51186
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61529
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69168


WIPO/ACE/15/2 
21 
 
 

انيا وسويشا وتايلند وأوكرانيا والمملكة المتحدة وفييت نام والواليات المتحدة األمريكية. وشاركت المفوضية السعودية وسلوفاكيا وإسب
ي تنتهك حق المؤلف. 

ي كل اجتماع، وقدمت أنشطتها التكميلية بشأن الدعاية والمواقع الشبكية التر
 األوروبية بفاعلية ف 

عدت أدوات جديدة وأدخلت تحسينات تقنية  .34
 
ي االجتماعات السنوية ألصحاب المصلحة، أ

ي عقدت ف 
وعقب المناقشات التر

جمهور عىل صفحة شبكية اللضمان تشغيل المنصة وشفافيتها: إتاحة قاعدة بيانات لإلجراءات التشغيلية ووظيفة البحث لفائدة 
لتيست  الرصد وتحليل البيانات. والمنصة متاحة بست لغات. وقام  مخصصة، وختم عضوية للمستخدمي   ووظائف إضافية
ا عىل المنصة.  10,269المساهمون المعتمدون حتر اآلن بتحميل ما مجموعه 

ً
 نطاق

 ]نهاية الوثيقة[


