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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اىل  25نومفرب 2015
أحدث أنشطة الويبو يف جمال إذكاء االحارا للملكية الفكرية

من اعداد ا ألمانة
 .1تلخص هذه الوثيقة ا ألنشطة اليت قامت هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية
الفكرية من خالل الربانمج  17يف الفارة من يناير  2014اىل يوليو  .2015وقد اسارشدت الويبو يف أأداء هذه ا ألنشطة
بأأهداف الربانمج احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفارة  ،2015-2014وكذكل ابلتوصية رمق  45من توصيات جدول
أأعامل التمنية .وركزت فهيا عىل الاس تجابة للطلبات اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية،
مع مراعاة توصيات جدول أأعامل التمنية أأرقا  1و 6ومن  12اىل  14و 17عىل النحو الواجب ،كام ركزت عىل تعزيز التعاون
مع املنظامت الرشيكة والقطاع اخلاص ،يك تؤخذ الشواغل الامنايية التوج بعني الاعتبار بدرجة أأكرب يف ا ألنشطة املشاركة.
 .2وجيدر التذكري بأأن هدف الويبو الاساراتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية" هو
هدف شامل وواسع النطاق ،يريم اىل خلق بيئة مواتية تدمع اتحارا امللكية الفكرية عىل حنو مس تدا  ،واىل تعزيز قدرة
ادلول ا ألعضاء عىل انفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية ،مع مراعاة املصاحل الاجامتعية الاقتصادية والشواغل الامنايية التوج .
وحيظى الهدف الاساراتيجي السادس بدمع الكثري من برامج الويبو اخملتلفة والكثري من ا ألنشطة املذكورة يف الفقرات من 6
اىل  15أأدانه ،اليت تس تفيد من التعاون ادلاخيل الوثيق ،ول س امي التعاون مع :الربانمج ( 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان
أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل امنوا)؛ والربانمج ( 10التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب
وأس يا)؛ والربانمج ( 16الاقتصاد والحصاء)؛ والربانمج ( 19التواصل)؛ والربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشااكت
واملاكتب اخلارجية).
 .3يف عا  ،2014أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية ،مبساعدة مستشار خاريج مس تقل ،تقيامي للهدف الاساراتيجي
السادس" :التعاون ادلويل عىل اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية" لتحديد ما اذا اكنت الويبو قد تناولت ،من خالل الربانمج
 17أأساسا ،ا ألهداف الرييس ية للهدف الاساراتيجي السادس بشلك شامل وفعال ،والوقوف عىل مدى أأمهية ا ألنشطة
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املضطلع هبا .وترد نتاجئ هذا التقيمي يف مرفق هذه الوثيقة .وميكن الاطالع عىل تقرير التقيمي الاكمل الصادر يف  16أأكتوبر
( ،2014ابللغة الجنلزيية فقط) عىل موقع الويبو اللكاروينhttp://www.wipo.int/about- :
./wipo/en/oversight/iaod/evaluation
 .4وترد يف ا ألقسا التالية ا ألنشطة املنفذة يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية يف اطار الربانمج  ،17وليس القصد
مهنا تقدمي تقرير شامل عن مجيع أأنشطة الويبو يف هذا اجملال؛ اذ توجد العديد من برامج للويبو ا ألرخرى اليت تسهم ابلقدر
نفس يف حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس .ويركز القسم ا ألول عىل املساعدة املقدمة اىل ادلول ا ألعضاء ،بيامن يصف
القسم الثاين التعاون والتنس يق بني معل الويبو ومعل املنظامت احلكومية ادلولية وغري احلكومية ا ألرخرى والقطاع اخلاص .أأما
القسم الثالث فيغطي املنشورات ومواد التدريب يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،ويتناول القسم الرابع برانمج جوائز
الويبو.
 .5وتتاح معلومات حمدثة ابنتظا بشأأن أأنشطة الربانمج  17يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،مع وصالت ملواقع
الربامج ذات الصةل ،عىل موقع الويبو.http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html :
أأول .املساعدة املقدمة اىل ادلول ا ألعضاء :املشورة القانونية والتدريب والتوعية
 .6و أأثناء الفارة حمل النظر ،واصل الربانمج  17تلقي الكثري من طلبات ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املساعدة يف جمال
اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية وانفاذ حقوق امللكية الفكرية .ومشلت اخلدمات املطلوبة املساعدة الترشيعية ،فضال عن
أأنشطة التدريب والتوعية.
 .7وفامي يتعلق ابملشورة الترشيعية ،ركز الربانمج  17عىل دراسة مدى توافق الترشيع أأو مرشوع الترشيع احلايل مع
الالزتامات املتصةل ابلنفاذ وفقا للجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) ،مع
ايالء املراعاة الواجبة جلوانب التوازن واملرونة املتضمنة يف التفاق .وتقد الويبو املساعدة الترشيعية اىل ادلول ا ألعضاء ،عند
طلهبا ،بشلك رسي.
 .8واضافة اىل ذكل ،نظمت الويبو تحلقات معل واجامتعات وندوات وزايرات دراس ية ومنتدايت متخصصة ،عىل
املس تويني الوطين والقلميي ،ملعاجلة مسأأ ة اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية بصورة شامةل:

 بعثة استشارية لوضع رخطة شامةل لتعزيز امللكية الفكرية ومحالت التوعية ،مانيال ،الفلبني ،من  22اىل  24يناير، :2014نظمت البعثة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ،ومتثل الهدف من الاجامتعات اليت عقدت مع
ممثيل القطاعني العا واخلاص يف مساعدة املكتب عىل وضع رخطة رييس ية وطنية شامةل لذاكء الاتحارا للملكية
الفكرية وتنفيذها مبا يتوافق مع س ياسة امللكية الفكرية الوطنية.

-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا حلقوق امللكية الفكرية موهجة اىل الهيئات امللكفة ابنفاذ القانون ،أأكرا ،غاان26 ،
مارس  :2014نظمت احللقة ابلتعاون مع حكومة غاان ،واكن الهدف مهنا هو حفص املعايري ادلنيا وجوانب املرونة
الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ ومناقشة مسايل موضوعية ،مثل توعية املس هتكل والتخلص العادل من
السلع اخملالفة؛ ومعاجلة التطورات ا ألخرية يف السوابق القضايية؛ والعمل عىل اقامة تعاون فعال بني الواكلت عىل
املس توى الوطين .وقد حرض احللقة حوايل  45مشاراك ،ميثلون هجات مهنا ،الرشطة وامجلارك وهيئة الادعاء وهيئة
املعايري ،كام حرض مسؤولون حكوميون من لك من مكتب ا ألمني العا للتسجيل ،وادارة حق املؤلف يف وزارة
العدل.
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-

ندوة وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل الهيئة القضايية ،أأكرا ،غاان 27 ،و 28مارس:2014 ،
نظمت الندوة ابلتعاون مع حكومة غاان ،واكنت هتدف اىل حفص املعايري ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس؛ ومناقشة مسايل موضوعية ،مهنا توعية املس هتكل والتخلص العادل من السلع اخملالفة؛ وحبث
التطورات ا ألخرية يف السوابق القضايية ؛ والعمل عىل اقامة تعاون فعال بني الواكلت عىل املس توى الوطين .وقد
حرض الندوة  18قاضيا من احملمكة العليا ،وقاضيان من حمامك ادلائرة.

-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل الهيئات امللكفة ابنفاذ القانون ،اكمبال ،أأوغندا،
 9بريل  :2014متثل الهدف من احللقة ،اليت نظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا ،ومعهد

ادلراسات القضايية يف أأوغندا ،يف الارتقاء مبس توى فهم انفاذ امللكية الفكرية بني مسؤويل انفاذ القانون ،بغية متكيهنم
من اجراء حتقيقات تتسم ابلعدا ة والكفاءة يف قضااي امللكية الفكرية ،وايالء املراعاة الالزمة للشواغل الامنايية التوج
املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس .وقد حرض احللقة مجموعة منوعة ،عددها حوايل  25مشاراك ،من ضباط
الرشطة ومسؤويل اخلدمة الاجامتعية وممثيل القطاع اخلاص.

 تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل رجال القضاء ،اكمبال ،أأوغندا 10 ،و 11أأبريل :2014متثل الهدف من احللقة ،اليت نظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا ،ومعهد ادلراسات

القضايية يف أأوغندا ،يف الارتقاء مبس توى فهم انفاذ امللكية الفكرية بني رجال القضاء ،بغية متكيهنم من اصدار أأحاك
تتسم ابلعدا ة والكفاءة يف قضااي امللكية الفكرية ،وايالء املراعاة الالزمة للشواغل الامنايية التوج املتضمنة يف الهدف
الاساراتيجي السادس .وقد حرض احللقة حوايل  25قاضيا من احملمكة اللكية وحممكة الاس تئناف واحملمكة العليا يف
أأوغندا ،و أأعضاء من معاهد التدريب القضايئ ،فضال عن موظفي مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا.

-

تحلقة العمل دون القل ميية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل قضاة بالد املغرب ،اجلزائر العامصة،
اجلزائر 17 ،و 18يونيو  :2014نظمت احللقة ابلتعاون مع املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،وهتدف اىل

-

تحلقة معل تدريبية موهجة اىل مديري لكيات الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف املنظمة القل ميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( أأريبو) ،هراري ،زميبابوي ،من  9اىل 11يوليو :2014 ،واكن الهدف من تحلقة العمل ،اليت اشاركت أأريبو مع

-

تحلقة معل تدريبية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة اىل احملققني التابعني ملكتب التحقيقات املركزي وضباط
رشطة الولية ،نيو دلهيي ،الهند ،من  20اىل  22أأغسطس  :2014نظمت احللقة ابلتعاون مع مكتب التحقيقات

دراسة املعايري ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ ومناقشة مسايل موضوعية ذات
أأمهية للقضاة اذلين يتعاملون مع انفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املعنية .حرض احللقة  9قضاة من بدلان املغرب
امخلس املشاركة ،فضال عن  45مشاراك حمليا (ممثلني لهيئات حكومية خمتلفة تتعامل مع التقليد والقرصنة ،و أأيضا
حمامني وهيئات الادعاء).
الناربول يف تنظميها ،ويف اطار الهدف الاساراتيجي السادس ،تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية بني قوات الرشطة
واس تكشاف الفرص املس تقبلية لتدريس امللكية الفكرية يف لكيات الرشطة ،هبدف تعزيز القدرة يف جمال انفاذ حقوق
امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء يف أأريبو .ومن بني املشاركني يف احللقة مديري لكيات الرشطة ،ومتحدثني من
ممثيل جملس حق املؤلف وامجلارك ،وكذكل القطاع اخلاص.

املركزي يف الهند ،هبدف تدريب ضباط رشطة املكتب ورشطة الولية وغريمه من هيئات انفاذ القانون امللكفة ابنفاذ
حقوق امللكية الفكرية .كام أأاتحت احللقة فرصة عقد مناقشات بشأأن اعداد أأدوات ومواد تدريب لتعزيز قدرة أأاكدميية
مكتب التحقيقات املركزي عىل تقدمي تدريب فعال لضباطها ولغريمه من هيئات انفاذ القانون عىل مسايل امللكية
الفكرية .وحرض احللقة حوايل  50من كبار ضباط القوات امللكفة ابنفاذ القانون.
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-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا حلقوق امللكية الفكرية موهجة اىل مسؤويل انفاذ القانون ،بندر سريي بيغاوان،
برواني دار السال  8 ،و 9سب مترب :2014 ،نظمت احللقة بناء عىل طلب من مكتب امللكية الفكرية يف برواني،

-

تحلقة معل بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة اىل القضاة وهيئات الادعاء ،كييف ،أأوكرانيا 9 ،سب مترب :2014
وتمتثل أأهداف احللقة ،اليت نظمت ابلتعاون مع مرفق امللكية الفكرية احلكويم يف أأوكرانيا ،يف مناقشة وتبادل اخلربات
بشأأن املسايل العملية املتصةل ابنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ادلعاوى القضايية ،وحتسني املهارات ومس توى املعرفة
الالز ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية والفصل فهيا بصورة عاد ة وفعا ة ومتسقة ،مع ايالء املراعاة الالزمة للشواغل
الامنايية التوج املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس .وبلغ عدد املشاركني حوايل  50مشاراك ،معظمهم من
القضاة وهيئات الادعاء واحملامني وغريمه من العاملني يف جمال امللكية الفكرية.

-

تحلقة معل أأقال ميية بش أأن انفاذ حق املؤلف ،س يول ،مجهورية كوراي ،من 13اىل 17أأكتوبر :2014 ،نظمت الويبو هذه
احللقة ابلتعاون مع وزارة الثقافة والرايضة والس ياتحة يف مجهورية كوراي ،واللجنة الكورية حلق املؤلف .واكن من
أأهداف احللقة :حبث قمية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وانفاذها ابلنس بة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية
والثقافية يف البدلان املشاركة؛ وتوفري التدريب ا ألسايس عىل س بل الانتصاف وتدابري انفاذ حق املؤلف ،مع الاركزي
بصفة خاصة عىل البيئة الرمقية؛ ومناقشة املسايل املوضوعية يف جمال اذاكء الاتحارا حلق املؤلف؛ وتويخ
اساراتيجيات وطنية وعرب الوطنية للتعاون الفعال من أأجل اذاكء الاتحارا حلق املؤلف .وحرض احللقة  18مشاراك من
ماكتب حق املؤلف ومن الهيئات القضايية وامجلارك والرشطة وغريها من الهيئات احلكومية املشاركة يف أأنشطة انفاذ
حق املؤلف يف البدلان التالية :من الصني واندونيس يا واكزارخس تان ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي ومنغوليا
ونيجرياي وجنوب افريقيا وتركيا.

-

الندوة القل ميية املعنية ابذاكء الاتحارا للملكية الفكرية املوهجة اىل رجال القضاء يف البدلان اليت تع متد القانون العا يف
رابطة أأفريقيا اجلنوبية للت منية ،بريتوراي ،جنوب افريقيا 29 ،و 30أأكتوبر :2014اكن الهدف من الندوة ،اليت نظمت

-

بعثة استشارية لوضع اساراتيجية وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،بلغراد ،رصبيا 3 ،و 4نومفرب:2014 ،
يف اطار الهدف الاساراتيجي السادس ،اس هتدفت الاجامتعات مساعدة مكتب امللكية الفكرية يف رصبيا يف وضع
اساراتيجية وطنية لذاكء الاتحارا للملكية الفكرية .وعقدت مناقشة مايدة مس تديرة مع أأحصاب املصاحل احلكوميني
اذلين قد تكون هلم مصلحة يف وضع الاساراتيجية الوطنية ،ومه وزارة ادلاخلية (قسم اجلرام اللكارونية)؛ ووزارة
التعلمي والعلو والتمنية التكنولوجية (املسؤو ة عن لك من املدارس ومكتب امللكية الفكرية)؛ ووزارة التجارة

واكن من أأهدافها دراسة الطار القانوين لنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ضوء املعايري ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف
اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ ومناقشة القضااي املوضوعية ،مثل زايدة وعي املس هتكل والتخلص العادل من السلع
اخملالفة .والعمل عىل ارساء تعاون فعال بني الواكلت عىل املس توى الوطين .وحرض احللقة حوايل  25مشاراك من
ضباط الرشطة وموظفي امجلارك وممثيل القطاع اخلاص.

ابلتعاون مع اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،ومبساعدة من مكتب الرباءات الياابين ،الارتقاء مبس توى فهم
انفاذ امللكية الفكرية بني رجال القضاء لمتكيهنم من اصدار أأحاك تتسم ابلعدا ة والكفاءة يف القضااي املتعلقة ابمللكية
الفكرية ،مع ايالء املراعاة الالزمة للشواغل الامنايية التوج املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس .وقد حرض
الندوة  17من العاملني يف القضاء ،ومه قضاة احملامك العليا يف بوتسواان وليسوتو ومالوي وجزر سيشل وجنوب أأفريقيا
وسوازيالند ومجهورية تزنانيا املتحدة وزامبيا وزميبابوي ،اضافة اىل رييسة حممكة امللكية الصناعية يف موريش يوس .كام
حرض ،خالل يويم الندوة ،ممثلون من مكتب الرباءات الياابين ،ومجعية امللكية الفكرية يف الياابن وامجلعية الياابنية
لوالكء الرباءات.
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والتصالت والس ياتحة (هيئة مراقبة السوق)؛ وزارة املالية (قسم مراقبة الربجميات)؛ ووزارة الزراعة وحامية البيئة.
وعقدت مناقشة مايدة مس تديرة مماثةل مع ممثيل القطاع اخلاص.
-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل رجال القضاء ،تشيسينو ،مجهورية مودلوفا 6 ،و7
نومفرب :2014 ،نظمت احللقة ابلتعاون مع واك ة ادلو ة املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا .واملعهد الوطين

-

ندوة اقل ميية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل قضاة مجعية جنوب أس يا للتعاون القل ميي ،كولومبو،
رسي لناك 24 ،و 25نومفرب :2014 ،نظمت الندوة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية الوطين يف رسي لناك .واكنت

-

بعثة استشارية لوضع اساراتيجية وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،كولومبو ،رسي لناك 26 ،نومفرب
 :2014عقدت اجامتعات مع أأحصاب املصاحل من القطاعني العا واخلاص هبدف ااتتحة الفرصة لوضع رخطة جمدية

-

دورة تدريبية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية ،طوكيو ،الياابن ،من  1اىل  12ديسمرب :2014 ،اشاركت الويبو مع
مركز امللكية الصناعية يف أس يا واحمليط الهادئ ( أأبيك) التابع ملكتب الرباءات الياابين يف تنظمي ادلورة .ورخصص
ا ألس بوع ا ألول من ادلورة للموضوعات الياابنية ،أأعقب ا ألس بوع الثاين اذلي تناول قضااي النفاذ عىل املس توى ادلويل.
واكنت أأهداف ادلورة ،يف اطار الهدف الاساراتيجي السادس للويبو ،يه تعزيز همارات املشاركني والارتقاء بفهمهم
يف جمال انفاذ حقوق امللكية الفكرية ابلرجوع اىل املعايري ادلنيا ،وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق
تريبس؛ حبث ا ألد ة يف ادلعاوى القضايية؛ والنظر ابمعان يف التطورات ا ألخرية للسوابق القضايية؛ ومناقشة غريها
من املسايل املوضوعية ذات الصةل اليت تتناولها اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ يف الويبو .شارك يف ادلورة 24
قاضيا وهيئة ادعاء من بواتن ومكبوداي والصني واندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي ومياامنار ونيجرياي
وابكس تان والفلبني واتيلند وفييت ان .

-

تحلقة معل بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل القضاة وهيئات الادعاء واملسؤولني امللكفني ابنفاذ
القوانني ،ابجنول ،مجهورية غامبيا 6 ،و 7مايو :2015 ،نظمت الويبو هذه احللقة ابلتعاون مع وزارة العدل يف

للعدا ة ،هبدف تعزيز همارات القضاة يف جمال ادلعاوى القضايية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،عن طريق حفص املعايري
ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ ومناقشة مسايل موضوعية مثل مجع ا ألد ة،
والجراءات املدنية والجراءات التصحيحية ،والجراءات والعقوابت اجلنايية؛ وحبث التطورات ا ألخرية يف السوابق
القضايية .وحرض احللقة حوايل  50قاضيا من قضاة حمامك ادلرجة ا ألوىل وحمامك الاس تئناف ،فضال عن قاض واتحد من
احملمكة العليا ،وشاركهم حوايل  10من موظفي واك ة ادلو ة املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا.

هتدف اىل الارتقاء مبس توى فهم انفاذ امللكية الفكرية دلى رجال القضاء ،بغية متكيهنم من معاجلة قضااي امللكية الفكرية
بكفاءة ،مع ايالء املراعاة الالزمة للشواغل الامنايية التوج املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس .وقد حرض
احللقة حوايل  18من العاملني يف القضاء ،ومه قضاة احملمكة العليا وقضاة مساعدون من بنغالديش وبواتن والهند
ومياامنار ونيبال وابكس تان ورسي لناك.

وواقعية للتوعية ابمللكية الفكرية يف رسي لناك ،مبا يتفق مع رخطة معل حكومة رسي لناك للملكية الفكرية لعا
 .2014حرض الاجامتع مع أأحصاب املصاحل من القطاع العا مسؤولون من هيئة ش ئون املس هتكل ،ومن وزارة
العال والتصالت ،والرشطة وامجلارك ،والقضاء ،ومكتب النايب عا .

مجهورية غامبيا ،وذكل هبدف تدريب القضاة وهيئات الادعاء والرشطة وموظفي امجلارك بشأأن انفاذ حقوق امللكية
الفكرية .وحرض احللقة حوايل  45مشاراك ،جرى ارشادمه بشأأن مبادئ النفاذ املتوازن يف قضااي التقليد والقرصنة ،مبا
يتفق مع هدف الويبو الاساراتيجي السادس.
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-

تحلقة العمل القل ميية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،القاهرة ،مرص 26 ،و 27مايو :2015 ،متثلت أأهداف
احللقة يف متكني ادلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية وتشجيعها عىل الاضطالع بأأنشطة لذاكء الاتحارا للملكية
الفكرية؛ ورشح ادلمع اذلي تقدم الويبو يف هذه ا ألنشطة؛ وااتتحة الفرصة لتبادل ا ألفاكر واملعلومات والتجارب ذات
الصةل بتوعية الر أأي العا وغريها من الاساراتيجيات الرامية اىل اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية .ومن بني املشاركني
يف احللقة رؤساء ماكتب امللكية الفكرية وماكتب حق املؤلف الوطنية يف البدلان العربية ،ومدير مكتب الرباءات يف
جملس التعاون اخلليجي ،وكذكل املسؤولني عن انفاذ القانون احمليل وممثيل أأحصاب احلقوق.

-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل املوظفني امللكفني ابنفاذ القوانني ،صوفيا ،بلغاراي،
 4يونيو  :2015نظمت احللقة ابلتعاون مع مكتب الرباءات يف مجهورية بلغاراي ،واكن هدف احللقة هو دراسة املعايري

-

تحلقة معل لتدريب املدربني عىل تدريس امللكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف املنظمة القل ميية
ا ألفريقية للملكية الفكرية ( أأريبو) ،هراري ،زمبابوي ،من  8اىل  12يونيو :2015 ،واكن الهدف من احللقة ،اليت

-

تحلقتا معل وطنيتان بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،كوتونو ،بنني ،من  30يونيو اىل  2يوليو :2015 ،نظمت
تحلقتا معل للقضاة وموظفي امجلارك عىل التوايل ،ابلتعاون مع املعهد الوطين للملكية الفكرية يف فرنسا ،واملنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية .واكن الهدف من تحلقة العمل املوهجة اىل القضاة هو تطوير قدراهتم يف جمال انفاذ حقوق
امللكية الفكرية وتعزيز اتحارا امللكية الفكرية ،وتعزيز كفاءاهتم يف الجراءات القضايية ،واطالعهم عىل أأدوات الفق
القضايئ اليت وضعهتا الويبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .وحرض هذه احللقة حوايل  30مشاراك من بيهنم قضاة
وهيئات ادعاء وحمامني وحمرضين .أأما تحلقة العمل املوهجة اىل موظفي امجلارك فاكن الهدف مهنا تطوير قدرات موظفي
امجلارك يف جمال انفاذ حقوق امللكية الفكرية وتعزيز اتحارا امللكية الفكرية ،وتعزيز كفاءاهتم فامي يتعلق ابلجراءات
امجلركية ،واطالعهم عىل أأدوات الفق القضايئ اليت وضعهتا الويبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .وقد حرض هذه
احللقة حوايل  20من موظفي امجلارك.

ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ ومناقشة قضااي موضوعية ،مثل زايدة وعي
املس هتكل والتخلص العادل من السلع اخملالفة للملكية الفكرية؛ وحبث التطورات ا ألخرية للسوابق القضايية؛ والعمل
صوب حتقيق تعاون فعال بني الواكلت عىل املس توى الوطين.

نظمت ابلتعاون مع مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ،هو تعزيز قدرات الرشطة امللكفة ابنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف
ادلول ا ألعضاء يف أأريبو ،من خالل تطوير س بل تدريس امللكية الفكرية يف لكيات الرشطة بطريقة متوا نزة ،وذكل مبا
يامتىش مع الاس تنتاج  5من امللخص العميل لتقرير التقيمي بشأأن الهدف الاساراتيجي السادس املشار الي يف الفقرة 3
أأعاله :لس امي ،دليل التدريب بشأأن املقاضاة يف اجلرام املتعلقة ابمللكية الفكرية املعد لسلطات انفاذ القانون وهيئات
الادعاء ،اذلي قد اىل ممثيل مؤسسات تدريب الرشطة يف  16دو ة عضو يف أأريبو.

 .9كام شارك الربانمج  17يف عدد من برامج تدريب املوظفني احلكوميني ومعلمي امللكية الفكرية وطالب احلقوق ،وقد
عروضا حمددة عن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،من بيهنا العروض التالية املقدمة يف مناس بات تحدثت يف جنيف،
سويرسا :ادلورة املتقدمة املقدمة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة التجارة العاملية عن امللكية الفكرية
للموظفني احلكوميني ،من  10اىل  21مارس 2014؛ زايرة دراس ية لوفد القضاء القطري اىل مقر الويبو ،من  6اىل 18
يونيو2014 ،؛ ندوة الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية ،من  16اىل  27يونيو2014 ،؛ دورة دراس ية
صيفية حول امللكية الفكرية نظمهتا الويبو وجامعة جنيف من  23يونيو اىل  3يوليو 2014؛ تحلقة دراس ية أأقامهتا الويبو
واملركز العاملي للملكية الفكرية عن الاس تخدا التجاري للملكية الفكرية يف البدلان اليت متر مبرتحةل انتقالية 15 ،ديسمرب
2014؛ ادلورة املتقدمة املقدمة من الويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية الفكرية للموظفني احلكوميني 16 ،و17
مارس2015 ،؛ زايرة دراس ية للوفد السعودي اىل مقر الويبو 17 ،مارس  .2015دورة دراس ية صيفية حول امللكية الفكرية
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نظمهتا الويبو وجامعة جنيف من  22يونيو اىل  3يوليو 2015؛ وزايرة رمسية لوفد لبنان اىل مقر الويبو ،من  6اىل
 8يوليو.2015 ،
اثنيا .التنس يق والتعاون عىل املس توى ادلويل
 .10ومتاش يا مع ا ألهداف احملددة يف برانمج ومزيانية الويبو للفارة  ،2015-2014واصل الربانمج  17العمل عىل تعزيز
تعاون ادلويل املنتظم والفعال لضامن اتباع هنج مزتن وشفاف لذاكء الاتحارا للملكية الفكرية مبا يتفق مع الهدف
الاساراتيجي السادس ،والتوصية  45من توصيات جدول أأعامل التمنية ،من أأجل تنفيذ ا ألنشطة ذات الصةل بفعالية وكفاءة،
وجتنب الازدواج يف العمل .وترد أأدانه ا ألنشطة املعنية:
-

اجامتع فريق تنس يق املرصد ا ألورو ي بش أأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،بروكسل ،بلجياك 29 ،يناير :2014
شاركت الويبو يف الاجامتع الافتتايح لفريق التنس يق التابع للمرصد ا ألورو ي بشأأن التعدايت عىل حقوق امللكية
الفكرية (مرصد الاحتاد ا ألورو ي) يف مكتب مواءمة السوق ادلاخلية .وحرض الاجامتع ممثلون من املكتب ا ألورو ي
ملاكحفة الغش ،واملرصد ا ألورو ي ،واملديرية العامة للصحة وشؤون املس هتلكني التابعة للمفوضية ا ألوروبية ،والش ئون
ادلاخلية ،اخلدمات والسوق ادلاخلية ،والعدل والتجارة ،ومركز البحوث املشارك التابع للمفوضية ا ألوروبية ،ولكية
الرشطة ا ألوروبية ،ومكتب الرشطة ا ألورو ي (يوروبول) ،وتحدة التعاون القضايئ يف الاحتاد ا ألورو ي
(يوروجوست) ،واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنايية (الناربول) ،ومنظمة امجلارك العاملية ،والويبو .وقد أأسهم الاجامتع
يف تنس يق العمل يف جمال انفاذ امللكية الفكرية والتوعية.

-

زايرة مرافق أأفرقة اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة والتعاون بغرض التخلص من السلع اخملالفة للملكية
الفكرية ،أأمساردا  ،هولندا 10 ،مارس  :2014اكن الغرض من زايرة الويبو للمرافق هو التوصل اىل فهم أأفضل

-

مؤمتر مكتب الرشطة ا ألورو ي( اليوروبول) واملرصد ا ألورو ي لذاكء املعرفة بش أأن اجلرام املتعلقة ابمللكية الفكرية يف
الرايضة ،أألياكنيت ،اس بانيا ،من  26اىل  28مارس :2014 ،شاركت الويبو يف مؤمتر اذاكء املعرفة والتوعية بشأأن

-

اجامتع فريق رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكرية ،وامجلعية العامة ألفرقة اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة
والتعاون ،أأمساردا  ،هولندا 27 ،مارس :2014 ،واصلت الويبو تعاوهنا مع فريق رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكرية

-

مؤمتر معهد ا ألمم املتحدة القل ميي لبحوث اجلرمية والعدا ة بش أأن ا ألدوية املغشوشة :مشلكة معقدة ،جنيف ،سويرسا،
 31مارس :2014 ،نظم معهد ا ألمم املتحدة هذا املؤمتر بغية تسليط الضوء عىل ا ألساليب اخملتلفة املتبعة يف مواهجة
ا ألرخطار النامجة عن ا ألدوية املغشوشة ،والتأأكيد عىل ادلور الكبري اذلي تقو ب اجلرمية املنظمة ،والتشديد عىل أأمهية

للمرافق املس تخدمة يف التخلص من السلع املقدلة واملقرصنة بصورة أمنة بيئيا ،وفعا ة من حيث التلكفة ،واحلصول
عىل معلومات بشأأن اجلدوى الاقتصادية لبناء هذه املرافق واس تخداهما يف البدلان ا ألرخرى ،ل س امي البدلان النامية.
جرام امللكية الفكرية يف جمال الرايضة ،اذلي اشارك يف تنظمي اليوروبول واملرصد ا ألورو ي ،وحتدثت عن" اذاكء
الاتحارا للملكية الفكرية يف س ياق الرايضية" .واكن الهدف من املؤمتر هو التوعية جبرام امللكية الفكرية يف الرايضة،
وتبادل أأفضل املامرسات وتقيمي الصعوابت من خالل أأمثةل للسوابق القضايية ،وتوس يع ش بكة املشاركني من
(املسؤولني احلكوميني عن النفاذ ،وممثلني عن السلطة القضايية ،وصانعي الس ياسات ،ومديري حامية العالمات
التجارية).

وامجلعية العامة ألفرقة اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة والتعاون ،بغية تبادل املعلومات بشأأن انفاذ مسايل
امللكية الفكرية واتحاراهما.
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وضع اساراتيجية متعددة القطاعات ملاكحفة انتشارها .وركزت مسامهة الويبو مكتحدث عىل تداعيات ا ألدوية
املغشوشة عىل امللكية الفكرية.
-

اجامتع ممثيل القطاع العا يف مرصد الاحتاد ا ألورو ي ،أأثينا ،اليوانن 2 ،و 3أأبريل :2014 ،نظم الاجامتع ،اذلي
حرضت الويبو بصفة مراقب ،مرصد الاحتاد ا ألورو ي هبدف اطالع ممثيل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملنظامت
احلكومية ادلولية املعنية عىل أرخر املس تجدات بشأأن التقد اذلي أأحرزه املرصد ،واخلطط اليت أأعدها لربانمج معهل
يف املس تقبل ،وذكل الامتسا ملسامههتم واقاراتحاهتم.

-

الاجامتع العارش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة ،بروكسل ،بلجياك 28 ،و 29أأبريل:2014 ،
واصلت الويبو تعاوهنا مع منظمة امجلارك العاملية .وحرض الاجامتع العارش فريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد
والقرصنة .واكن الهدف من الاجامتع تبادل اخلربات واملامرسات فامي يتعلق بأأنشطة و أأدوات بناء القدرات ،ومناقشة
اجلهود واملبادرات اليت تقو هبا ادارات امجلارك الوطنية يف التصدي للتقليد والقرصنة.

-

املنتدى ادلويل ملاكحفة التقليد ،أأس تاان ،اكزارخس تان 21 ،و 22مايو :2014 ،حرضت الويبو املنتدى ادلويل "ملاكحفة
التقليد" ،اذلي يشلك جزءا من منتدى ا ألس تاان الاقتصادي السابع .وتر أأست الويبو تحلقة نقاش ،وقدمت عروضا
لعملها يف جمال انفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل ش بكة النارنت ،واس تخدا ترشيعات عايدات اجلرمية يف انفاذ حقوق
امللكية الفكرية.

-

برانمج الناربول التوجهييي الرابع بش أأن الاجتار يف السلع غري املرشوعة والتقليد ،الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا،
ليون ،فرنسا 26 ،مايو  :2014اكن الهدف من برانمج الناربول تدريب مجموعة من حوايل  20ضابط رشطة من 11
دو ة خمتلفة يف شامل أأفريقيا والرشق ا ألوسط (اجلزائر والبحرين ومرص وا ألردن والكويت ولبنان واملغرب وعامن
وقطر واململكة العربية السعودية والمارات العربية املتحدة) عىل اجلوانب القانونية لالنفاذ اجلنايئ حلقوق امللكية
الفكرية .وشاركت الويبو بصفة متحدث ،وقدمت عرضا عن حقوق امللكية الفكرية يف شامل أأفريقيا والرشق ا ألوسط.

-

اجامتع املايدة املس تديرة ملنظمة التعاون والت منية يف امليدان الاقتصادي حول جتارة السلع املقدلة واملقرصنة :تقيمي
املهنجيات ،ابريس ،فرنسا 28 ،مايو  :2014اجمتع ممثلون من ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان

-

مقة دولية لنفاذ امللكية الفكرية :مكتب مواءمة السوق ادلاخلية -مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة -املفوضية
ا ألوروبية  ،لندن ،اململكة املتحدة 11 ،و 12يونيو :2014 ،شاركت الويبو يف القمة ادلولية لنفاذ حقوق امللكية

-

اجامتع فريق التنس يق التابع ملرصد الاحتاد ا ألورو ي ،بروكسل ،بلجياك 1 ،يوليو  :2014تبادل ا ألعضاء املشاركون
من فريق التنس يق (املفوضية ا ألوروبية ،مكتب الرباءات ا ألورو ي ،مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ومنظمة امجلارك

الاقتصادي ومن الصناعة وا ألوساط الأاكدميية ،ومكتب مواءمة السوق ادلاخلية ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان
الاقتصادي ،ومنظمة امجلارك العاملية ،والويبو .ونظمت املايدة املس تديرة حتت رعاية منتدى اخملاطر العالية املس توى
التابع ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،بدمع من مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ،وا ألعامل التجارية
التابعة لغرفة التجارة ادلولية لوقف التقليد والقرصنة ،كام جرى اس تطالع جدوى البحوث الرامية اىل تقدير جحم
التجارة العاملية يف السلع املقدلة واملقرصنة وأاثرها الاقتصادية.

الفكرية ،وحتدثت عن "معليات اس تعراض اساراتيجي -اتحارا امللكية الفكرية" وعن "ا ألمن ادلاخيل–التصدي".
ومجعت القمة بني عدد من املتحدثني رفيعي املس توى من حكومة اململكة املتحدة واملفوضية ا ألوروبية وبدلان أأرخرى
أأوروبية ومن القطاع اخلاص .وتضمن بيان القمة مبادئ توجهيية للمنظامت املشاركة للعمل يف رشاكة لتوفري حامية
فعا ة حلقوق امللكية الفكرية.
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العاملية والناربول والويبو) املعلومات حول معل لك مهنم يف جمالت اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية وانفاذ امللكية
الفكرية.
-

الاجامتع الثالث للاميدة املس تديرة املتعددة ا ألطراف املعنية بتقدمي املساعدة التقنية ملواهجة ا ألدوية املزيفة ،بروكسل،
بلجياك 8 ،سبمترب  :2014اس تضافت الاجامتع منظمة امجلارك العاملية ،وشارك في ممثلون من مخس منظامت
حكومية دولية (الناربول ومنظمة امجلارك العاملية ومنظمة التجارة العاملية ،ومنظمة الصحة العاملية والويبو) ،كام
شاركت ثالث منظامت غري حكومية (امجلعية ا ألوروبية ل ألدوية غري املسجةل امللكية والاحتاد ادلويل لرابطات منتجي
املس تحرضات الصيدلنية وش بكة العامل الثالث) .واكن الهدف من الاجامتع توحيد صفوف أأحصاب املصاحل اذلين
يعملون بنشاط يف جمال تقدمي املساعدة التقنية ملاكحفة ا ألدوية املزيفة ،من أأجل تعزيز التعاون العميل ،وتبادل
املعلومات ذات الصةل.

-

املؤمتر ادلويل الثامن لنفاذ القانون املعين جبرام ابمللكية الفكرية ،هانوي ،فيت ان  24 ،و 25سبمترب :2014 ،شاركت
الويبو بصفة متحدث يف املؤمتر ،اذلي اشارك يف تنظمي الناربول مع الرشطة الوطنية وخمتربات رشاكت التأأمني يف
فييت ان  ،وتناولت موضوع "تقدمي املساعدة القانونية للبدلان بشأأن مسايل امللكية الفكرية :ا ألدوات املتوفرة تحديثا،
أفاق وحتدايت" .وحرض املؤمتر حوايل  400مشارك ،معظمهم من رجال الرشطة وموظفي امجلارك ،فضال عن القضاة
وهيئات الادعاء ،و أأعضاء من املهن القانونية ،و أأحصاب احلقوق ،وبعض ممثيل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية.
مؤمتر حول حق املؤلف والتكنولوجيا ،لندن ،اململكة املتحدة 1 ،أأكتوبر  :2014شاركت الويبو يف هذا املؤمتر ،اذلي
نظمت رشكة جاينت س تبس ميداي تكنولويج اساراتيجي (،(Giant Steps Media Technology Strategies
بصفة متحدث يف تحلقة نقاش حول دور مقديم خدمات النارنت يف منع التعدي عىل حق املؤلف عىل الانارنت.

-

مؤمتر بش أأن تعزيز ق مية العالمة التجارية وحاميهتا يف السوق العاملية ،املركز املعين ابمللكية الفكرية عرب الوطنية ،قانون
وس ياسة العال والتكنولوجيا ،لكية حقوق بوسرييوس ،هامبورغ ،أأملانيا 2 ،أأكتوبر  :2014قدمت الويبو عرضا

-

السلسةل ادلولية لعا  :2014نظم جنيف ،التحدايت واحللول :الجتار وامللكية الفكرية واحملامك والدارة الرش يدة،
جنيف ،سويرسا 20 ،و 21أأكتوبر :2014 ،نظمت رابطة احملامني يف ادلوائر الاحتادية يف الولايت املتحدة،
ابلتعاون مع الويبو ومنظمة التجارة العاملية واملكتب ا ألورو ي لرباءات الاخاراع احلوار الس نوي حول "السلسةل
ادلولية" ،اذلي مض قضاة وممثيل حكومات وقادة أأعامل وممارسني ،وذكل لتبادل املامرسات عىل مس توى النظم
القانونية ،وحتديد مدى ارتباط تكل املامرسات ابلبتاكر وحتسني أأحوال اجملمتعات .وحتدثت الويبو عن "اتحارا امللكية
الفكرية".

-

تحلقة الناربول ادلراس ية دون القل ميية املوهجة اىل دول جملس التعاون اخلليجي بش أأن ماكحفة التجارة غري املرشوعة،

-

لعملها يف جمال حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس ،مع الاركزي عىل املوضوعات اخملتارة اليت تناولهتا اللجنة
الاستشارية املعنية ابلنفاذ ،مثل فهم بيئة التقليد والقرصنة ،والتوعية ،وأليات طوعية /ذاتية التنظمي .وحرض املؤمتر
حوايل  75مشاراك ،معظمهم من طالب القانون والأاكدمييني وممثيل رشاكت احملاماة احمللية.

املنامة ،مملكة البحرين 21 ،أأكتوبر  :2014شاركت الويبو يف هذه احللقة ادلراس ية بصفة متحدث ،وقدمت "الصكوك
ادلولية لتيسري ماكحفة التجارة غري املرشوعة يف املنتجات اخملالفة حلقوق امللكية الفكرية" .وحرض احللقة حوايل 50
مشاراك ،معظمهم من السلطة القضايية ،وممثلني من وزارات العدل وادلاخلية واملالية ،واملوظفني امللكفني ابنفاذ
القوانني (الرشطة وامجلارك) من ادلول ا ألعضاء يف جملس التعاون اخلليجي.
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-

اجللسة العامة ملرصد الاحتاد ا ألورو ي ،أألياكنيت ،اس بانيا 28 ،و 29أأكتوبر :2014 ،اكن الهدف من الاجامتع تقدمي
حملة عامة عن اجنازات املرصد يف عا  ،2014والعمل اخملطط هل يف عا  ، 2015فضال عن مناقشة وتبادل اخلربات
بشأأن الاجتاهات احلالية يف انفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجيع بدلان الاحتاد ا ألورو ي .وحرض الاجامتع ممثلون من
ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورو ي ،والقطاع اخلاص ،واجملمتع املدين ،كام حرض مراقبون .وقد شاركت الويبو بصفة
متحدث ،وعرضت أأنشطهتا يف جمال التعاون ادلويل من أأجل اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية.

-

حمارضة افتتاحية حول انفاذ امللكية الفكرية ،برانمج جامعة ساراس بورغ ملنح درجة املاجس تري ،مركز ادلراسات
ْ
القديسني سرييل وميثوديوس ،سكوبيي ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة4 ،
ادلولية للملكية الصناعية ،جامعة

-

مؤمتر مشارك ملكتب مواءمة السوق ادلاخلية -مكتب الرشطة ا ألورو ي (اليوروبول) -وتحدة التعاون القضايئ التابعة
لالحتاد ا ألورو ي (يوروجوست) لت منية املعرفة واذاكء الوعي بشأأن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عىل
النارنت ،أألياكنيت ،اس بانيا ،من  5اىل  7نومفرب :2014 ،اكن الهدف من املؤمتر التوعية بشأأن مشلكة التعدايت عىل

-

مؤمتر بش أأن الارختصاص القضايئ يف عرص النارنت ،جنيف ،سويرسا 6 ،نومفرب  :2014ركز املؤمتر ،اذلي اس تضافت
جامعة جنيف ومنصة جنيف عىل النارنت ،عىل الارختصاص القضايئ يف عرص النارنت .وتناولت في الويبو موضوع
"الارختصاص القضايئ يف املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل النارنت".

-

مؤمتر الاحتاد ادلويل لالتصالت بش أأن ماكحفة التقليد و أأهجزة تكنولوجيا املعلومات والتصالت املتدنية املس توى،
جنيف ،سويرسا 17 ،و 18نومفرب :2014 ،نظم الاحتاد ادلويل لالتصالت مؤمترا ملناقشة النطاق والتأأثري العاملي
للتقليد وتدين مس توى منتجات تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛ وتسليط الضوء عىل اخملاوف املشاركة والتحدايت
واملبادرات واملامرسات والفرص املتاتحة خملتلف أأحصاب املصاحل يف ماكحفهتم التقليد منتجات تكنولوجيا املعلومات
والتصالت املتدنية املس توى؛ ودراسة ادلور احملمتل للمنظامت املعنية بوضع معايري تكنولوجيا املعلومات والتصالت،
ل س امي الاحتاد ادلويل لالتصالت ،وذكل كجزء من الاساراتيجية العاملية للحد من ا ألهجزة املقدلة .قدمت الويبو
ورقة عن "املبادرات احلكومية ادلولية ملاكحفة املنتجات املقدلة ومنتجات تكنولوجيا املعلومات والتصالت املتدنية
املس توى".

-

املؤمتر العاملي لالناربول  -عرش س نوات من ماكحفة اجلرام املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنية :اس تعراض وأفاق،

نومفرب  :2014قدمت الويبو حمارضة عن موضوع "انفاذ حقوق امللكية الفكرية واذاكء الاتحارا للملكية الفكرية عىل
الصعيد ادلويل" ،مع الاركزي عىل الصكوك ادلولية ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية ،والتأأكيد عىل اجلزء الثالث من
اتفاق تريبس ،وادلور اليت تضطلع ب الويبو و أأنشطهتا يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية وحتديد خمتلف
الصعوابت احملددة ،مثل التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الانارنت.

حقوق امللكية الفكرية عىل النارنت؛ وتبادل أأفضل املامرسات وتقيمي الصعوابت من خالل أأمثةل للسوابق القضايية؛
وتسليط الضوء عىل الاجتاهات احلالية ،وتوس يع ش بكة العاملني يف جمال النفاذ النشطني يف جمال ماكحفة التعدايت
عىل امللكية الفكرية عىل الانارنت .حرض املؤمتر أأكرث من  100مشارك ،ميثل معظمهم سلطات انفاذ القانون من
ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورو ي ،ودول اثلثة خمتارة ،وكياانت القطاع اخلاص ،واملفوضية ا ألوروبية .وعرضت
الويبو دورها يف التصدي للتعدايت عىل امللكية الفكرية عىل النارنت.

دبلن ،أيرلندا 19 ،و 20نومفرب :2014 ،متثل الهدف من املؤمتر ،اذلي اشارك يف تنظمي الناربول وهجاز الرشطة
الوطنية ا أليرلندية وهيئة تنظمي املنتجات الصحية يف أيرلندا ،يف اجراء تقيمي للنتاجئ احملققة والتحدايت املقبةل ،مبناس بة
اذلكرى الس نوية العارشة لنشاء املديرية الفرعية لزتييف املنتج الطيب واجلرام املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنية التابعة
لالناربول .وحرض املؤمتر حوايل  180مشاراك ميثلون سلطة انفاذ القانون الوطين ،وواكلت تنظمي القطاع الصحي،
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واملنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية – فضال عن رشاكت ا ألدوية .وقد شاركت الويبو يف تحلقة نقاش حول
الطار القانوين للعمل الفعال ضد اجلرام املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنية ،كام تناولت تأأثري ا ألدوية املزيفة عىل
امللكية الفكرية.
-

تحلقة معل اقل ميية أأعدهتا منظمة التجارة العاملية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية يف بدلان أأورواب الوسطى والرشقية
ووسط أس يا والقوقاز ،فيينا ،المنسا ،من  10اىل  12ديسمرب :2014 ،شاركت الويبو يف هذا النشاط التدرييب اذلي

-

اجامتع موظفي ا ألوزون يف جنوب أس يا يف اطار برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ،ابنكوك ،اتيالند 17 ،ديسمرب :2014
شاركت الويبو يف الاجامتع بعرض أليات للتعاون من أأجل ضامن التخلص من السلع اخملالفة حلقوق امللكية الفكرية
بصورة أمنة بيئيا .وحرض الاجامتع حوايل  30مشاراك رفيع املس توى ميثلون هجات ،من بيهنا ،امجلارك والواكلت
البيئية .كام شارك حوايل  20متحداث ،وأرخرون.

-

ندوة الويبو ومجعية القانون ادلويل حول امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،جنيف ،سويرسا 16 ،يناير :2015
نظمت الندوة ابلتعاون مع مجعية القانون ادلويل ،وعرضت الندوة أأربعة مرشوعات منجزة ومرشوع حتت التنفيذ
بشأأن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص( :معهد القانون ا ألمرييك ،وفريق ماكس-بالنك ا ألورو ي املعين بتنازع
القوانني يف س ياق امللكية الفكرية ،والشفافية (الياابن) ،واملبادئ الياابنية الكورية ،ومجعية القانون ادلويل) ،اضافة
اىل عرض النتاجئ ا ألولية اليت توصلت الهيا دراسة أأعدها ،بتلكيف من الويبو ،الربوفيسور أأندرو كريس يت ،جامعة
ملبورن ،حول "جتميع الهنج الوطنية املتبعة يف قضااي القانون ادلويل اخلاص املتعلقة مبنازعات التعدي عىل حقوق
امللكية الفكرية عىل الانارنت مع العنارص العابرة للحدود" ،وعرض أأعامل مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص.
واس تقطبت الندوة أأكرث من  100مشارك و  18متحداث دوليا.

-

سلسةل حمارضات مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية حول املنظورات املؤسس ية بش أأن امللكية الفكرية،
ساراس بورغ ،فرنسا 10 ،مارس :2015 ،شاركت الويبو يف سلسةل حمارضات مركز ادلراسات ادلولية للملكية
الصناعية بشأأن املنظورات املؤسس ية والس ياس ية والاجامتعية للملكية الفكرية ،وقدمت حمارضة عامة عن الهدف
الاساراتيجي السادس ،وسلطت الضوء عىل معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ ،وعىل أأنشطة الويبو واخلدمات
اليت تقدهما ،فضال عن دور التدابري الوقايية يف اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية .وحرض احملارضة حوايل  60طالبا
وأأس تاذا جامعيا ،وغريمه من أأعضاء هيئة التدريس يف اللكية.

-

اجامتع فريق رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكرية وامجلعية العامة ألفرقة اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة و
التعاون ،أأمساردا  ،هولندا 19 ،مارس  :2015شاركت الويبو يف هذه ا ألتحداث من أأجل تعزيز تعاوهنا مع فريق

-

مؤمتر لهاي بش أأن القانون ادلويل اخلاص ،اجامتع اجمللس املعين ابلشؤون العامة والس ياسة ،لهاي ،هولندا25 ،
مارس  :2015شاركت الويبو بصفة مراقب يف اجامتع جملس الشؤون العامة والس ياسة ،للمسامهة يف املناقشات
اجلارية بشأأن امللكية الفكرية يف الفريق العامل املعين مبرشوع ا ألحاك التابع ملؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص.

أأعدت منظمة التجارة العاملية ملس ئويل التجارة وانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف بدلان أأورواب الوسطى والرشقية ووسط
أس يا والقوقاز ،وحتدثت عن املبادئ الرييس ية لنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،واذاكء الاتحارا للملكية الفكرية يف
املنظمة ،والعمل التشاوري للجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ؛ والتخلص من السلع املقدلة.

الرشاكة و أأفرقة اخلرباء .و أأاتحت الاجامتعات فرصة الاطالع عىل جمالت الاركزي يف انفاذ حقوق امللكية الفكرية
واتحارا امللكية الفكرية.
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-

اجامتع فريق التنس يق يف مرصد الاحتاد ا ألورو ي بش أأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،جنيف ،سويرسا25 ،
مارس  :2015اس تضافت الويبو الاجامتع ،وحرضه ممثلون عن لكية الرشطة ا ألوروبية ،ويوروجوست ،وويوروبول
والناربول والاحتاد ادلويل لالتصالت ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،ومكتب مواءمة السوق
ادلاخلية ،ومعهد ا ألمم املتحدة ا ألقالميي لبحوث اجلرمية والعدا ة ،والويبو .واكن الهدف من الاجامتع هو حتديد أأوج
التأزر من أأجل التعاون وجتنب ازدواج اجلهود املبذو ة يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية وانفاذ امللكية الفكرية.

-

الاجامتع الثالث لفرقة معل منظمة التعاون والت منية يف امليدان الاقتصادي املعنية بتخطيط التجارة غري املرشوعة،

-

اجامتع ممثيل القطاع العا يف مرصد الاحتاد ا ألورو ي ،ريغا ،لتفيا 21 ،و  22أأبريل :2015 ،شاركت الويبو بصفة
مراقب يف الاجامتع اذلي نظم مرصد الاحتاد ا ألورو ي هبدف اطالع ممثيل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية
واملنظامت احلكومية ادلولية املهمتة عىل التقد اذلي أأحرزه املرصد ،وعىل رخطط برانمج معهل يف املس تقبل .وحرض
املؤمتر ممثلون من  27بدلا عضوا يف الاحتاد ا ألورو ي ،ومن أأيسلندا ،والرنوجي ،فضال عن املفوضية ا ألوروبية،
والرابطة ا ألوروبية للتجارة احلرة (الافتا) ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،ومعهد ا ألمم املتحدة
ا ألقالميي لبحوث اجلرمية والعدا ة ،ومنظمة امجلارك العاملية ،والويبو.
مؤمتر بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية ،ريغا ،لتفيا 23 ،أأبريل  :2015تضمن املؤمتر ،اذلي شارك يف تنظمي مرصد
الاحتاد ا ألورو ي ،ولتفيا أأثناء رياس هتا لالحتاد ا ألورو ي ،ومكتب الرباءات مجلهورية لتفيا ،وغرفة التجارة الالتفية،
عروضا من خمتلف أأحصاب املصاحل عن وضع انفاذ امللكية الفكرية يف لتفيا .وحرض املؤمتر  98مشاراك ميثلون ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية يف الاحتاد ا ألورو ي ،واملنظامت احلكومية ادلولية ،وكذكل السلطات العامة احمللية ،و أأحصاب
احلقوق.

-

املؤمتر ادلويل أالاكدميي والعميل بش أأن القضااي الراهنة املتعلقة ابلسوابق القضايية يف جمال امللكية الصناعية ،موسكو،
الاحتاد الرويس 22 ،أأبريل  :2015نظمت املؤمتر حممكة امللكية الفكرية يف الاحتاد الرويس ،يف اطار املنتدى ادلويل
الثامن "امللكية الفكرية  -القرن احلادي والعرشين" .وحرض املؤمتر حنو  180مشاراك .وشاركت الويبو بصفة متحدث،
وقدمت عرضا حول س بل الانتصاف املدنية يف ادلعاوى املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية.
املنتدى ادلويل ملاكحفة التقليد والقرصنة ،كييف ،أأوكرانيا 23 ،و 24أأبريل :2015 ،نظمت املؤمتر وزارة التمنية
الاقتصادية والتجارة يف أأوكرانيا ابلتعاون مع ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية واللجنة الوطنية ا ألوكرانية لغرفة
التجارة ادلولية .وتناول املؤمتر أأمهية انفاذ حقوق امللكية الفكرية للتقد الاقتصادي يف أأوكرانيا؛ وهنج "تتبع املال"
للجرام املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ واحلاجة اىل اختاذ تدابري فعا ة عىل احلدود؛ و أأمهية تثقيف املس هتكل؛ واحلاجة اىل
ماكحفة القرصنة والتقليد عىل الانارنت؛ واملشالك النامجة عن املواد الكمييايية الزراعية والبذور واملس تحرضات
الصيدلنية املغشوشة .وشاركت الويبو بصفة متحدث يف مناقشة املايدة املس تديرة "املس هتكل املسؤول" وعرضت
ابجياز معلها يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية.

-

املنتدى العر ي الرابع حول ماكحفة الغش التجاري والتقليد وحامية حقوق امللكية الفكرية ،الرايض ،اململكة العربية
السعودية ،من  5اىل  7مايو :2015 ،شاركت الويبو يف املنتدى بصفة متحدث ،وعرضت معلها يف جمال اذاكء
الاتحارا للملكية الفكرية .وحرض املنتدى حوايل  400مشارك ،من بيهنم ممثلون من خمتلف الواكلت احلكومية املعنية

-

-

ابريس ،فرنسا 30 ،و 31مارس :2015 ،شاركت الويبو يف هذا الاجامتع ،و أأولت اهامتما خاصا للجلسة املتعلقة
اب ألرر الاقتصادي املارتب عىل التجارة يف السلع املقدلة واملقرصنة .وحرض الاجامتع حوايل  70ممثال حلكومات ادلول
ا ألعضاء يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،واملنظامت ادلولية ،والصناعة.
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ابلغش التجاري والتقليد يف اململكة العربية السعودية ،والسلطات امجلركية يف  17دو ة عربية ،والربازيل ،ومجهورية
كوراي ،وسويرسا ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية.
-

ندوة مكتب مواءمة السوق ادلاخلية املوهجة اىل قضاة حمامك العالمات التجارية والتصاممي يف امجلاعة ا ألوروبية،
أألياكنيت ،اس بانيا 5 ،و 6مايو :2015 ،دعيت الويبو حلضور الندوة اليت نظمها مكتب مواءمة السوق ادلاخلية.
وتناولت الندوة موضوع "الجراءات املدنية مقابل الجراءات اجلنايية ،مبا يف ذكل الاركزي عىل مصادرة عايدات
اجلرمية" من أأجل تعزيز التعاون القضايئ يف جمال امللكية الفكرية ،وااتتحة الفرصة لتبادل اخلربات .حرض الندوة 30
قاضيا و 11عضوا من هيئات الادعاء.

-

منتدى سانت بطرسربغ القانوين ادلويل ،سانت بطرسربغ ،الاحتاد الرويس ،من 27اىل  30مايو :2015 ،شاركت
الويبو بصفة متحدث يف املنتدى اذلي نظمت وزارة العدل يف الاحتاد الرويس ،هبدف تعزيز حتديث القوانني مبا يتفق
مع املعايري ادلولية .وشاركت الويبو يف مايدتني مس تديرتني" )1( :العالمات التجارية :درع أأ س يف؟ القضااي الراهنة
للمامرسة القانونية" .حرض املايدة حوايل  150مشاراك ملناقشة القضااي املتعلقة ابلتعدي عىل العالمات التجارية
واملنافسة غري املرشوعة ،ومس ئوليات صاحب احلق ،وتطورات السوابق القضايية .و(" )2ما دور القانون ادلويل يف
منع ومقع التجارة غري املرشوعة" ،وحرض املنتدى حوايل  70مشاراك.

-

تحلقة معل للتعاون من أأجل ت أأسيس ش بكة املدعني العامني للملكية الفكرية ،أألياكنيت ،اس بانيا 1 ،و 2يونيو:2015 ،
دعيت الويبو للمشاركة يف تحلقة العمل الافتتاحية للش بكة ا ألوروبية للمدعني العامني للملكية الفكرية ،اليت نظمت
هبدف امجلع بني املدعني العامني للملكية الفكرية من خمتلف ادلول ا ألعضاء ،ومناقشة اخلطوات املس تقبلية لتعزيز قمية
هذه الش بكة بدمع من املرصد ا ألورو ي.

-

مؤمتر مرصد الاحتاد ا ألورو ي -يوروبول  -يوروجوست لت منية املعرفة واذاكء الوعي بش أأن مس تحرضات التجميل
والعطور والسلع الكاملية املقدلة ،أألياكنيت ،اس بانيا ،من  3اىل  5يونيو :2015 ،دعيت الويبو حلضور املؤمتر اذلي

-

تحلقة معل وطنية أأعدهتا منظمة التجارة العاملية للموظفني امللكفني ابنفاذ القوانني ،مينسك ،روس يا البيضاء ،من 20
اىل  22يوليو :2015 ،بدعوة من منظمة التجارة العاملية شاركت الويبو يف تحلقة معل وطنية ملدة ثالثة أأاي بشأأن
امللكية الفكرية .نظمت احللقة املؤسسة احلكومية املعنية ابلنفط والكميياء يف بيالروس يا ،بدمع من وزارة التجارة .واكن
الهدف من احللقة هو تدريب موظفي احلكومة وموظفي القطاع اخلاص عىل فهم مبادئ امللكية الفكرية ومفاهميها يف
نطاق اتفاق تريبس ،مع الاركزي عىل انفاذ حقوق امللكية الفكرية.

نظم مرصد الاحتاد ا ألورو ي ابلشاراك مع يوروبول ويوروجوست ،هبدف اس تعراض أأرر التقليد يف جمال صناعة
حمددة .وحرض املؤمتر عدد من أأحصاب املصاحل املعنيني ،ميثلون الك من القطاعني العا واخلاص.

اثلثا املنشورات ومواد التدريب
 .11ومضن سلسةل مجموعات القضااي املتعلقة ابنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،نرشت الويبو ،ابللغة الفرنس ية ،يف سبمترب
 ،2014الطبعة الثانية جملموعة القضااي من اعداد ا ألس تاذة مرياي بويدينس ،حما عضو يف نقابة احملامني يف ابريس وبروكسل،
وا ألس تاذة يف جامعة بروكسل احلرة .ويف مايو  ،2014نرشت الارمجة العربية للطبعة النلكزيية جملموعة القضااي املتعلقة ابنفاذ
حقوق امللكية الفكرية اليت أأعدها القايض املوقر لويس هارمز.
 .12وبدمع من الصناديق الاستامئنية اليت قدمهتا مجهورية كوراي ،أأعد الربانمج  17أأدوات ملساعدة املعلمني عىل تدريس
امللكية الفكرية ل ألطفال .وتشمل هذه ا ألدوات مخس مجموعات من اخلطط ادلراس ية للتالميذ اذلين تاراوح أأعامرمه بني 10
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و  15عاما .وميكن الوصول اىل هذه اخلطط عىل موقع الويبو لتحميلها ومواءمهتا حسب املتطلبات احمللية .اضافة اىل ذكل،
عزز الربانمج  17قدرت عىل تقدمي املشورة وادلمع لدلول ا ألعضاء ،من خالل دراسة أأنشطة التوعية اليت تقو هبا ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية املوهجة للش باب ،واس تخدا تقنيات التصال ،ل س امي وسايط العال الاجامتعية ،يف القيا بأأنشطة
للتوعية والتثقيف العا .
 .13و أأتحد حماور الاركزي للربانمج  17هو موضوع القامس املشارك بني امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،حيث تزداد
صعوبة التعارض بني املسايل القانونية جراء التحدي املمتثل يف التوفيق بني انتشار النارنت يف لك ماكن واقلميية حقوق
امللكية الفكرية .ومن أأجل الوصول اىل نظرة وقايعية للهنج اليت تتبناها احملامك يف البدلان اخملتلفة ،مجعت بياانت جتريبية يف
شلك  56حمك حممكة من  19ولية قضايية ،و ُأعد تقرير بشأأن الهنج الوطنية املتبعة يف قضااي القانون ادلويل اخلاص املتعلقة
بزناعات التعدي عىل امللكية الفكرية عىل النارنت ،اليت تنطوي عىل عنارص عابرة للحدود .ويف س ياق معلها ،اشاركت ا ألمانة
مع املنظامت املعنية ،مثل مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص ،ونظمت ،يف يناير  ،2015ندوة حول امللكية الفكرية
والقانون ادلويل اخلاص ابلتعاون مع مجعية القانون ادلويل ،ذكرت أأعاله.
 .14وميكن الاطالع عىل التطورات اجلديدة واملسايل الرييس ية املتصةل ابذاكء الاتحارا للملكية الفكرية عىل الصعيدين
الوطين وادلويل ،مع التأأكيد عىل أأنشطة التوعية ،يف رسا ة ارخبارية دورية متاتحة عىل النارنت .وميكن التقد اىل ا ألمانة بأأية
معلومات ذات صةل ترغب ادلول ا ألعضاء ويرغب مراقبو اللجنة يف ادراهجا يف الرسا ة الرخبارية.
رابعا برانمج جوائز الويبو
 .15ويف اطار دمع الويبو لدلول ا ألعضاء ،منح برانمج جوائز الويبو ،خالل الفارة حمل النظر 242 ،ميدالية/جائزة
و 314شهادة تقدير خملارعني ومبتكرين ينمتون اىل  45دو ة عضوا .وقد بد أأ منذ  1يناير  2015تنفيذ التوجهيات اجلديدة
بشأأن جوائز الويبو ،اليت هتدف اىل احملافظة عىل ماكنة الربانمج وصورت .

 .16ان اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ
مدعوة اىل التحاطة علام ابملعلومات الواردة يف هذه
الوثيقة ومرفقها.
[ييل ذكل املرفق]
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شعبة التدقيق ادلاخيل

املرجعEVAL 2014-01 :

تقرير التقيمي

الهدف الاساراتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية

 16أأكتوبر2014 ،
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امللخص
يعد الهدف الاساراتيجي السادس أأتحد أأهداف الويبو الاساراتيجية التسعة ،اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء عا  .2009ويريم
اىل دمع الويبو يف تنفيذ وليهتا يف بيئة خارجية متغرية .ويدعو اىل هتيئة بيئة مواتية للهنوض ابتحارا امللكية الفكرية بطريقة
مس تدامة ،وتقوية قدرة ادلول ا ألعضاء عىل انفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية لضامن التمنية الاجامتعية الاقتصادية وحامية
املس هتكل .والغرض الريييس املنشود من هذا التقيمي هو الوقوف عىل ما اذا اكنت الويبو قد تناولت ،من خالل الربانمج 17
أأساسا ،ا ألهداف الرييس ية للهدف الاساراتيجي السادس بطريقة شامةل وفعا ة ،ومدى وجاهة ا ألنشطة املنفذة.

الجراءات واملهنجيات
اس تخلصت نتاجئ واس تنتاجات هذا التقيمي بعد حتليل معمق لواثيق كثرية ابدر الربانمج بتوفريها ،ومن خالل لقاءات
واجامتعات ش ب منظمة مع حوايل  40من أأحصاب املصاحل الرييس يني ادلاخليني واخلارجيني .واكن ملوظفي الربانمج دور يف
الجراءات منذ بدايهتا يف مرتحةل التصممي ومجع البياانت لهذا التقيمي .وجتدر الشارة اىل أأن الروح البناءة ملس ئويل وموظفي
الربانمج أأسهمت بقدر كبري يف جناح التقيمي وامتام يف الوقت املناسب ،ابتباع مهنج تكراري وتشاريك :وهو درس واحض
يس تفاد ب من هذا التقيمي.

الاس تنتاجات
مت ،ابلتشاور مع الربانمج  ،17التثبت من الاس تنتاجات الواردة يف هذا التقرير من حيث دقهتا ومالءمهتا.
الاس تنتاج  :1بوج عا  ،أُدير دمع الويبو لتحقيق غاايت الهدف الاساراتيجي السادس ادارة جيدة.
أأشاد معظم أأحصاب املصاحل ادلاخليون واخلارجيون ،اذلين أأجريت معهم مقابالت ،ابلتعاون املمتاز مع ادارة الربانمج 17
وموظفي  .وذكروا عىل وج التحديد ،اجلودة والتجاوب والتوج حنو اخلدمة .ومن شأأن وضع تعاريف أأوحض للعالقة املنطقية
بني اخملرجات واسهاماهتم يف النتاجئ املنشودة ،مثل اس تعامل أأداة الطار املنطقي عىل مس توى الربامج املسامهة ،أأن يضفي
مزيدا من الوضوح عىل الجنازات احملققة.
الاس تنتاج  :2رمغ احراز بعض التقد  ،يوجد جمال لتحسني تطبيق الويبو ملبادئ الدارة القامئة عىل النتاجئ يف لك من
ختطيط ورصد ا ألنشطة املدرجة يف اطار الهدف الاساراتيجي السادس.
وطر أأ حتسن عىل تطبيق مبادئ الدارة القامئة عىل النتاجئ يف ادارة الربانمج ،مبا يف ذكل تعريف مؤرشات ا ألداء الرييس ية
واس تخداهما ،وميكن اس تخدا هذا التعريف ألهداف النواجت املعرفة تعريفا فضفاضا .أأما ابلنس بة مجليع أأهداف الويبو
تعرف .علام بأأن من املهم تعريف أأهداف النواجت املرتبطة مبؤرشات
الاساراتيجية وبراجمها ،فهناك أأهداف حمددة للنواجت مل َّ
"سامرت" لقياس اجنازات الويبو املبارشة ،بدل من الاقتصار عىل التغيريات الواسعة النطاق الناجتة عهنا.
وقد سامهت مجيع ا ألنشطة املنفذة يف اطار الربانمج  ،17اليت ُأبلغت هبا اللجنة الاستشارية لالنفاذ ،يف اذاكء الاتحارا
للملكية الفكرية عىل النحو احملدد يف الهدف الاساراتيجي السادس .وتعزى ا ألموال املنفقة عىل املشورة القانونية وبناء
الكفاءات اىل الهدفني الاساراتيجيني ا ألول والثالث .وقد اس تفاد معل الويبو يف الهدف الاساراتيجي السادس من موارد
كبرية من قطاع التمنية والصناديق الاستامئنية ،اليت ل حتتسب مضن الهدف الاساراتيجي السادس .ويف املس تقبل ،ينبغي أأن
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تكون مرصوفات مجيع الربامج مبينة يك يتس ىن ربطها ابلهدف الاساراتيجي املناظر ،واتحتساهبا للغرض اذلي تس تخد ألجهل
(وهو يف هذه احلا ة "اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية").
الاس تنتاج  :3قدمت ا ألمانة النوع املناسب من ادلمع عايل اجلودة واملفيد من أأجل حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس.
اكتىس الهدف الاساراتيجي السادس أأمهية كبرية دلى ادلول ا ألعضاء ،وعوجل من خالل أأنواع ادلمع املناس بة ،اليت مجعت
بني تسهيل احلوار بشأأن الس ياسات يف اطار اجامتعات اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ ،وتقدمي املشورة القانونية وبناء
الكفاءات والتوعية.
واكن اجامتع اللجنة مبثابة منصة مفيدة لتبادل الراء واملعلومات عن املامرسات يف اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية.
ومصمت ا ألنشطة عىل حنو جيد يليب الاحتياجات احملددة للمس تفيدين املس هتدفني .وعىل الرمغ من حمدودية املوارد املالية
والبرشية ،نفذت ا ألمانة ا ألنشطة اخملطط لها ،واس تجابت لطلبات ادلول ا ألعضاء يف الوقت املناسب وجبودة عالية.
الاس تنتاج  :4حقق دمع الويبو للهدف الاساراتيجي السادس الأهداف اخملططة هل.
حتققت النتاجئ اخملطط لها كام يه حمددة يف الربانمج واملزيانية ،وفاقت التوقعات يف بعض احلالت (عىل سبيل املثال ،عدد
البدلان املس تفيدة من املساعدة القانونية يف  .)2013-2012ورمغ غياب ألية تنس يق رمسية فان ا ألنشطة املنفذة جاءت يف
اطار الهدف الاساراتيجي السادس ممكةل للخدمات اليت تقدهما قطاعات أأرخرى من ا ألمانة .ويف تحا ة اشاراك العديد من
الربامج يف مرشوعات حمددة (مثل ،املشورة القانونية والتوعية وبناء الكفاءات) ينبغي حتديد أليات تنس يق واحضة داخل
ا ألمانة ،ل س امي مع املاكتب.
الاس تنتاج  :5قدمت املساعدة التقنية بكفاءة معوما ،وتضمنت املبادئ ا ألساس ية للتوصية  45من جدول أأعامل التمنية
حتول الهنج املتبع يف التدريب تدرجييا من التسلمي املبارش اىل بناء القدرات التدريبية املؤسس ية يف البدلان املس تفيدة (مثل
الأاكدمييات القضايية ومدارس تدريب الرشطة ،عىل سبيل املثال) .وحيامث اكن ذكل جمداي اقتصاداي ،ينبغي تعزيز هذا الهنج؛
ليس ألن أأكرث فعالية من حيث التلكفة ( أأوسع نطاقا) ،بل ألن من املرحج أأن يسهم أأيضا يف اس تدامة النتاجئ.
واعارف بأأن مسامهة الويبو يف اساراتيجيات التوعية متثل قمية مضافة رييس ية.
وجيب عىل مذكرات التفامه القامئة واجلديدة املربمة مع املنظامت ا ألرخرى أأن حتدد ان أأمكن ،جمالت حمددة للتعاون ،والربامج
أأو املرشوعات ذات ا ألهداف الواحضة الصياغة.
الاس تنتاج  :6اختذت رخطوات أأولية ،وان اكنت مل تعمم بعد ،حنو تعزيز الاس تدامة عىل مس توى ادلول ا ألعضاء.
وفامي ييل أأمثةل عىل ا ألنشطة ( :أأ) التحول من بناء الكفاءات بصورة مبارشة اىل تعزيز مؤسسات التدريب( ،ب) ودمع ادلول
ا ألعضاء لبناء اساراتيجياهتا اخلاصة ،ل س امي يف جمال التوعية( ،ج) ومساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اعداد براجمها اخلاصة لذاكء
الاتحارا للملكية الفكرية وتنفيذها .ويف املس تقبل ،يقارح مواصةل تعزيز الهنج حنو ( أأ) اضفاء الطابع املؤسيس عىل بناء
القدرات لذاكء الاتحارا للملكية الفكرية من خالل بناء قدرات املؤسسات التدريبية املتخصصة ( أأي املدارس والأاكدمييات
املتخصصة)( ،ب) وتزويد ادلول ا ألعضاء ابملشورة بشأأن اساراتيجيات التوعية وتصممي براجمها اخلاصة لذاكء الاتحارا
للملكية الفكرية( ،ج) وتعزيز كفاءات القامئني عىل صياغة القوانني يف تنفيذ اجلزء الثالث من اتفاق تريبس  -انفاذ حقوق
امللكية الفكرية.
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ومعوما ،يرى التقيمي أأن معل ا ألمانة يف اطار الهدف الاساراتيجي السادس اكن فعال وانجعا ومفيدا ،و أأن التحسينات اليت
ُأدخلت عىل مدى فارة التقيمي ( )2014-2010تعاجل بشلك اكف ،وبصورة مس مترة ،التحدايت القليةل اليت تحددهتا الربامج
املسامهة.
وبناء عىل الاس تنتاجات واملالحظات الواردة أأعاله ،ل توجد توصيات من أأجل التحسني موج رخصيصا للربانمج  17أأو
للربامج املسامهة أأرخرى .فالتحسينات املقارتحة املذكورة أأعاله يه موهجة لعناية املنظمة بأأمكلها .وقد س بقت الشارة الهيا يف
تقارير الرقابة السابقة 1وصيغت توصيات حمددة ملعاجلهتا.
[هناية الوثيقة]
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