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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 احلادية عشرةالدورة 
 2016 سبمترب 7ا ىل  5جنيف، من 

 
 

 ملكية الفكريةلحارا  لااليف جمال إذكاء و أحدث أنشطة الويب

مانة  عداد الأ  من ا 

ذاكء  .1 ملكية ل تحارا  ل الاتلخص هذه الوثيقة الأنشطة اليت قامت هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف جمال ا 
ىل  2015 أأغسطسيف الفارة من  17الفكرية من خالل الربانمج  يف أأداء هذه  ووقد اسارشدت الويب .2016 أأبريلا 

وثيقة الربانمج واملزيانية للفارة و  5201-4201وثيقة الربانمج واملزيانية للفارة الأنشطة بأأهداف الربانمج احملددة يف 
وركزت فهيا عىل الاس تجابة للطلبات اليت  .دول أأعامل التمنيةمن توصيات ج 45ابلتوصية رمق وكذكل  6201-7201

من و  6و 1تقدمت هبا ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية، مع مراعاة توصيات جدول أأعامل التمنية أأرقا  
تعزيز التعاون مع املنظامت الرشيكة والقطاع اخلاص، يك تؤخذ عىل كام ركزت ، عىل النحو الواجب 17و 14 ا ىل 12

 امنايية التوج  بع ن الاعتبار بدرجة أأكرب يف الأنشطة املشاركة.ال  الشواغل 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية" ه وأأن هدف الويبب التذكريجيدر و  .2  والاساراتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل ا 
ىل ، و مس تدا  ويم ا ىل خلق بيئة مواتية تدمع اتحارا  امللكية الفكرية عىل حنير ،واسع النطاقو هدف شامل  قدرة تعزيز ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية، مع مراعاة املصاحل عىل ادلول الأعضاء   امنايية التوج .ال  والشواغل  الاقتصادية الاجامتعيةا 
 5اخملتلفة والكثري من الأنشطة املذكورة يف الفقرات من  والويبوحيظى الهدف الاساراتيجي السادس بدمع الكثري من برامج 

ىل  )البدلان الأفريقية والعربية وبدلان  9الربانمج  أأدانه، اليت تس تفيد من التعاون ادلاخيل الوثيق، ول س امي التعاون مع: 14ا 
ىل نظا  الاقتصاد احلر ) 10(؛ والربانمج ا  الاكرييب والبدلان الأقل امنو الالتينية و  أأمرياكو  احمليط الهادئأ س يا و  البدلان املنتقةل ا 

)العالقات اخلارجية  20(؛ والربانمج التواصل) 19(؛ والربانمج ء)الاقتصاد وال حصا 16(؛ والربانمج والبدلان املتقدمة
 والرشااكت واملاكتب اخلارجية(.

ذاكء الا يف جمالاملنفذة نشطة الأ الأقسا  التالية  وترد يف .3 طار الربانمج لملكية الفكرية ل تحارا  ا  القصد  وليس، 17يف ا 
ذ توجد العديد من؛ يف هذا اجملال الويبو عن مجيع أأنشطة تقرير شامل تقدميمهنا  ابلقدر  سهمت  اليت  رخر الأ  لويبوا برامج ا 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f


WIPO/ACE/11/2 
2 
 

ىل ادلول الأعضاء، و  يف حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس. نفس   يصفبيامن يركز القسم الأول عىل املساعدة املقدمة ا 
أأما  .والقطاع اخلاصالأرخر  كومية احلغري و ولية ادلاحلكومية نظامت امل ومعل  والويب معلالقسم الثاين التعاون والتنس يق ب ن 

ذاكء  التدريب يف جمالاملنشورات ومواد  فيغطيالقسم الثالث  برانمج جوائز الرابع القسم  ويتناول ،لملكية الفكريةل تحارا  الاا 
 الويبو.

ذاكء  يف جمال 17الربانمج أأنشطة  ثة ابنتظا  بشأأنمعلومات حمد   وتتاح .4 واقع مل وصالتلملكية الفكرية، مع ل تحارا  الاا 
 .http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html، عىل موقع الويبو: ذات الصةللربامج ا

 املشورة القانونية والتدريب والتوعية املساعدة املقدمة ا ىل ادلول الأعضاء: .أأول  

 طلبات ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة يف جمالتلقي الكثري من  17الربانمج  واصلالنظر،  حملأأثناء الفارة  .5
ذاكء   فضال عن، الترشيعيةاخلدمات املطلوبة املساعدة  ومشلت امللكية الفكرية.حقوق نفاذ ا  ملكية الفكرية و ل تحارا  ل الاا 

 .التوعيةو تدريب أأنشطة ال 

احلايل مع أأو مرشوع الترشيع مد  توافق الترشيع  دراسةعىل  17، ركز الربانمج الترشيعيةفامي يتعلق ابملشورة و  .6
نفاذ وفقا    للجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(، مع الالزتامات املتصةل ابل 

يالء املراعاة ىل  الترشيعيةاملساعدة  وتقد  الويبو  التوازن واملرونة املتضمنة يف التفاق. جلوانب ةالواجب ا   ، عندادلول الأعضاءا 
 .بشلك رسي ا،طلهب

، عىل املس توي ن الوطين وال قلميي، ومؤمترات متخصصة ومنتدايت تحلقات معل وضافة ا ىل ذكل، نظمت الويبا  و  .7
ذاكء مل  :شامةلبصورة  ملكية الفكريةل تحارا  ل الاعاجلة مسأأ ة ا 

نفاذ حق املؤلفبشأأن  ةأأقالمييمعل  تحلقة - ىل 14 س يول، مجهورية كوراي، من ،ا  الويبو  تظمن :2015 ،سبمترب 18 ا 
من اكن و  .واللجنة الكورية حلق املؤلف ،هورية كوراييف مج ارة الثقافة والرايضة والس ياتحة ابلتعاون مع وز احللقة ههذ

صادية لتمنية الاجامتعية والاقتابلنس بة ل  هانفاذا  و  احلقوق اجملاورةو حامية حق املؤلف قمية  حبث: أأهداف احللقة
نفاذ حق املؤلف س بل الانتصافايس عىل توفري التدريب الأسو يف البدلان املشاركة؛ والثقافية  الاركزي  ، معوتدابري ا 

ذاكء الاتحارا  يف جمال املوضوعية  مناقشة املسايلو  ؛بصفة خاصة عىل البيئة الرمقية  وتويخ ؛حلق املؤلفا 
ذاكء الاتحارا  حلق املؤلف. من أأجلال للتعاون الفع   وعرب الوطنيةساراتيجيات وطنية ا مشاراك  من  20 احللقةحرض و  ا 

نفاذ وغريها من الهيئات احلكومية املشاركة يف أأنشطة  الرشطةو رك من الهيئات القضايية وامجلاماكتب حق املؤلف و  ال 
 .ند وفييت ان وابراغواي وبريو والفلب ن واتيل  ومنغولياومالوي  أأذربيجان والص ن وغاانمن  البدلان التالية: يف

ذاكءبشأأن  ا قلمييةمعل ش ب  ندوة  - ىلالفكرية  مللكيةاتحارا  ا ا   بدلانوكبار موظفي الرشطة من  املدع ن العام ن موهجة ا 
فريقيا، بريتوراي ،اجلنوبية أأفريقيا خمتارة من  ، اليتالندوةمن هدف ال اكن و  :2015سبمترب  16و 15يويم ، جنوب ا 
واحملقق ن ابلأثر الاجامتعي  املدع ن العام نتوعية  ،امللكية الفكريةو لرشاكت اب املعنية لجنةال مع ابلتعاون ن ظمت 

ومناقشة  ؛تدرييب بشأأن التحقيق يف جرامئ امللكية الفكريةالويبو ال دليل والاقتصادي لتقليد البضايع والقرصنة؛ وتقدمي 
التخلص من السلع املتعدية بطريقة تراعي الأحاك ؛ ودراسة  يفأأسس س ياسات فرض العقوابت اجلنايية والتناسب 

يالء مع ، البيئة  ندوة. وقد حرض لشواغل ال امنايية التوج  املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادسالالزمة ل  راعاةاملا 
وسوازيالند وتزنانيا  ي وموزامبيق وانميبياو ومالو بوتسواان وليسوتمن  املدع ن العام ن واحملقق نمن  15العمل 

ىل ما يقارب وزامبيا وزميبابوي ضافة ا  اللجنة املعنية ابلرشاكت موظفي و وضباط الرشطة  من املدع ن العام ن 70، ا 
 .وامللكية الفكرية

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programseoul.pdf
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ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةبشأأن  معل وطنية تحلقة - ىل ا موهجة ا  نفاذ القوان نا  سكوبيي، ، ملوظف ن امللكف ن اب 
ىل  30من ، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة كتوبر 1سبمترب ا  ابلتعاون مع مكتب  احللقة ظمتن  و : 2015 أأ

املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من جوانب دراسة املعايري ادلنيا و هو  هدف احللقة ، واكنة الوطينيامللكية الصناع 
التطورات  وحبث ؛لسلعمن ازايدة وعي املس هتكل والتخلص العادل  مثل، موضوعيةمناقشة قضااي و  ؛اتفاق تريبس

 احللقةوحرض . ب ن الواكلت عىل املس تو  الوطينال فع  تعاون  صوب حتقيقوالعمل ؛ لسوابق القضاييةل الأخرية 
 .وحمامونوموظفون تفتيش السوق  رشطةمشاراك، مهنم قضاة ومدعون عامون ورجال جامرك و 40 قرابة

نفاذ حقوق امللكية الفكريةبشأأن ا قلميية تحلقة معل ش ب   - : 2015 أأكتوبر 22و 21يويم ، بيشكيك، قريغزيس تان، ا 
ناقشة وتبادل امل : هدف احللقة ، واكنكومة مجهورية قريغزيس تانحلنظمت ابلتعاون مع دائرة امللكية الفكرية والابتاكر 

أأعضاء السلطات التنفيذية  رفامعهمارات و تعزيز نفاذ حقوق امللكية الفكرية و املسايل العملية املتعلقة اب   بشأأنربات اخل
يالء امل، مع امللكية الفكرية فصل يف قضاايللعاد ة وفعا ة ومتسقة معاجلة يف بدلان أ س يا الوسطى الالزمة لتوفري   راعاةا 

)معظمهم من مشاراك  60وحرض احللقة . لشواغل ال امنايية التوج  املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادسالالزمة ل 
دائرة من  وموظفون امجلاركواك ة و  الاحتاكرعن الرشطة املالية يف الواك ة احلكومية ملاكحفة  ونوممثل، ءالقضا موظفي

 .(احلقوق أأحصاب ووممثل امللكية الفكرية والابتاكر

نفاذ امللكية الفكرية موهجة للقضاةا قلميي ندوة - احللقة مت نظ  : و 2015أأكتوبر  29و 28، ابنكوك، اتيالند، يويم ة بشأأن ا 
نفاذ امللكية اب  عرفة امل: تعزيز هاهدف واكن  ند،اتيل  يفامللكية الفكرية  دائرةو كوري للملكية الفكرية الكتب امل بدمع من 

جراءات ؛ و الفكرية وحتدايت  نشاء  لفايدةاملدنية واجلنايية  امللكية الفكريةزايدة فعالية ا  التمنية وحامية املس هتكل؛ وا 
 24 لقةوحرض احلين. لتبادل والتعاون املس متر ا هليس مبا  ءالقضامن موظفي  فكريةالش بكة دولية من خرباء امللكية 
ندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي ا   دار السال  وبمبوداي والص ن و قاضيا من البدلان التالية: بروين

 ان . تيوفي  ندومجهورية كوراي وس نغافورة واتيل  مياامنار والفلب نو 

نفاذ القوان ن ءالقضا وظفينفاذ حقوق امللكية الفكرية ملوطنية بشأأن ا   تحلقة معل -  لزي،، بيلموابن، بواملوظف ن امللكف ن اب 
تعزيز  ا ىل هدفتلزي، و بيف مكتب امللكية الفكرية ة ابلتعاون مع لق: ونظمت احل2015نومفرب،  3و 2عقدت يويم 

احللقة . وحرض امللكية الفكرية فصل يف قضاايللعاد ة وفعا ة ومتسقة معاجلة الالزمة لتوفري  همرف اومعاملشارك ن همارات 
نفاذ القوان نمن حنو عرشين الأول  ايوهميف  يف اليو  الثاين حرض الأوساط القانونية، و أأعضاء و  املوظف ن امللكف ن اب 

 رييس احملمكة العليا يف بلزي. ومهنمعرشة قضاة، 

نفاذ القوان ن ءالقضا وظفية الفكرية ملنفاذ حقوق امللكيوطنية بشأأن ا   تحلقة معل - كينغس تون، ، واملوظف ن امللكف ن اب 
جاماياك، واكن يف مكتب امللكية الفكرية ونظمت احللقة ابلتعاون مع : 2015 نومفرب 7و 6عقدت يويم جاماياك، 

 فصل يف قضاايللعاد ة وفعا ة ومتسقة معاجلة الالزمة لتوفري  همرف اومعاملشارك ن همارات تعزيز  العمل تحلقةالهدف من 
ويف اليو  الثاين  ،نفاذ القانونمن املوظف ن امللكف ن اب   50الأول حنو  ا. وحرض ورشة العمل يف يوهمامللكية الفكرية
 قاضيا. 20 حرض حوايل

نفاذ حقوق امللكية الفكريةبشأأن دورة تدريبية  - ىل  30من ، طوكيو، الياابن، ا  : نظمت 2015ديسمرب  10نومفرب ا 
ىلادلورة  ت، وهدفرباءات الياابينالكتب التابع مل مركز أ س يا واحمليط الهادئ للملكية الصناعية ادلورة ابلتعاون مع   :ا 

يف  مداركهمتعزيز همارات املشارك ن و و  ؛املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبسجوانب دراسة املعايري ادلنيا و 
نفاذ حقوق امللكية  ؛ املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبسجوانب املعايري ادلنيا و  الفكرية ابلرجوع ا ىلجمال ا 

رف اتقيمي التطورات القانونية الأخرية؛ وتوس يع نطاق معو  ؛تعزيز هماراهتم يف التعامل مع قضااي امللكية الفكريةو 
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من الص ن  ياض اق 13يف ادلورة  شاركو . امللكية الفكرية يف تحالت التعدي عىللتقاي اب ةتعلقوهماراهتم امل املشارك ن 
 .حدة وفييت ان ند وال مارات العربية املتدونيس يا ومالزياي والفلب ن واتيل نا  و 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةبشأأن  معل وطنية تحلقة - ، سان سلفادور، رشطةال  وموظفيللمدع ن العام ن  موهجة ا 
يف وزارة التجارة  نظمت ابلتعاون مع مديرية الس ياسات التجاريةو : 2015 سمربدي  10و 9عقدت يويم السلفادور، 
توعية املدع ن العام ن واحملقق ن ابلأثر الاجامتعي والاقتصادي لتقليد  العمل:تحلقة  هدافاكن أأ ، و ريف السلفادو 

ق املنفعة بطريقة متوازنة حتقامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا جر يف لتحقيق الناحجة ل طرق الدراسة البضايع والقرصنة؛ و 
التخلص  نفاذ امللكية الفكرية، مثلاب  صةل مت   امللكية الفكرية وامجلهور؛ ومعاجلة جوانب أأرخر املتباد ة ملس تخديم نظا

 ن من كوس تارياكوعام نومدع مشاراك مهنم 28يف احللقة . وبلغ عدد املشارك ن من السلع املتعدية بطريقة تراعي البيئة
ىل ومينياكن وغواتاميل وهندوراس، مجهورية ادلو  ضافة ا  رخر  وممثل ن عن اجلهات احلكومية الأ  مدع ن عام ن وحمقق نا 

 السلفادور. يفاملعنية ابمللكية الفكرية 

نظم ابلتعاون و : 2016أأبريل  14و 13 يموعقد ي ،، فيلنيوس، ليتوانياامللكية الفكرية والرايضة بشأأنمؤمتر ا قلميي  -
ليتوانيا واللجنة الأوملبية الوطنية يف  الاربية البدنية والرايضة يفوزارة مكتب الرباءات احلكويم مجلهورية ليتوانيا مع 

دة الوعي بقمية امللكية الفكرية زاياحلدث اكن الهدف من هذا ، و ورويب للملكية الفكريةمكتب الاحتاد الأ و ليتوانيا 
عاما  25مرور   العاملي للملكية الفكرية و ليو املؤمتر ابحتفل واتشجيع ماكحفة السلع املقدلة. و  ةيالرايض  اتصناعيف ال 
ن عدة هجات وطنية عن وممثل مهنممشاراك،  129 املؤمتر حوايل وحرض. مكتب الرباءات احلكويم تأأسيس عىل

ورشاكت  مثل ممثيل صناعة السلع الرايضية ةمعنيمن البدلان الأوروبية الأرخر ، وهجات حكومية ومؤسسات 
 ن.ون متخصصوحمامكذكل و  البث ال ذاعي،

تدريب املوظف ن احلكومي ن ومعلمي امللكية الفكرية وطالب احلقوق، وقد  عروضا  ل برامج يف  17كام شارك الربانمج  .8
ذاكء الاحمددة  عن امللكية  ،ومنظمة التجارة العاملية الويبو اليت تنظمها ،ادلورة املتقدمةخالل  ملكية الفكريةلل تحارا  عن ا 

ىل  7من واملنعقدة يف جنيف الفكرية للموظف ن احلكومي ن،  ىل مقر الويبو امنع  راس ية لوفد ادلزايرة ، وال2016مارس  18ا   ا 
ىل  14من  ىل مقر الويبو، والزايرة ادلراس ية لوفد موزامبيق 2015سبمترب  16ا   .2015أأكتوبر  21و 20يويم  ا 

 التنس يق والتعاون عىل املس تو  ادلويل .نيا  اث

برانمج ومزيانية الويبو و  2015-2014مع الأهداف احملددة يف برانمج ومزيانية الويبو للفارة  متاش يا   .9
وشفاف  مزتنهنج  اتباع لضامنادلويل املنتظم والفعال   تعزيز تعاونعىل العمل  17واصل الربانمج  2017-2016 للفارة

ات جدول أأعامل التمنية، من توصي 45والتوصية  ،لملكية الفكرية مبا يتفق مع الهدف الاساراتيجي السادسل تحارا  الا ذاكءل  
 وترد أأدانه الأنشطة املعنية: وجتنب الازدواج يف العمل. ،اءةوكف يةفعال ب لأنشطة ذات الصةلامن أأجل تنفيذ 

سبمترب  16يو  جنيف، سويرسا، يف ، (INTA)جمعية ادلولية للعالمات التجارية ل ل  برانمج العالقات احلكومية -

دارة حرض هذا الربانمج اذلي  الويبوواس تضافت : 2015 وعرضت ، عالمات التجاريةللامجلعية ادلولية ه جملس ا 
نل اللجنة الاستشارية عامتحدث أأ أأ  يف جمال بناء اتحارا  امللكية الفكرية، املنظمة، ذ وأأنشطة الويبو بشأأن افاملعنية ابل 

 .امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص

س بانياملرصد الاحتاد الأورويب العا  الاجامتع - رصد الأورويب امل نظم : 2015أأكتوبر  22و 21يويم ، ، أألياكنيت، ا 
تقدمي حملة  الاجامتعهذ ل اكن الهدف الريييس (، و الأورويبالاحتاد  مرصدعىل حقوق امللكية الفكرية ) تالتعدايبشأأن 

التجارب ، وكذكل ملناقشة 2016طط ع  عا  والعمل اخمل 2015املرصد الأورويب عا  اذلي أأجنزه عمل العامة عن 
لكية الفكرية يف العام وامل  قانون ادلويللوا ذانفال  و الاجتاهات احلالية يف جمالت التوعية العامة  بشأأنوتبادل اخلربات 
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والربملان ول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب دو ة من ادل 26ممثلون عن  الاجامتعصاء. وحرض الاقتصاد وال حو الرمقي
 .مراقب نو  اخلاص واجملمتع املدين الأورويب واملفوضية الأوروبية والقطاع

ىل  28من ، بروكسل، بلجياك، عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنةثاين الاجامتع ال  -  30ا 
فريق منظمة امجلارك لعرش ثاين الاجامتع ال  توحرض  : واصلت الويبو تعاوهنا مع منظمة امجلارك العاملية.2015 أأكتوبر

واكن الهدف من الاجامتع تبادل اخلربات واملامرسات فامي يتعلق بأأنشطة وأأدوات بناء  العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة.
دارات امجلارك الوطنية يف التصدي للتقليد والقرصنة.القدرات، ومناقشة اجلهود واملبادرات   اليت تقو  هبا ا 

يطالياو، ميالنمؤمتر "ال نارنت وقانون حق املؤلف: منظور أأورويب" - برانمج   : نظم2015نومفرب،  5و  4 ،، ا 
يطالية للجمعية ادلولية واجملموعة ال   ،التابع للمدرسة العليا للقضاء  نيطاليالقضاة ال  لتدريب ادلامئ  فيتشوينفرانشيساك 

وسطاء المسؤولية  خاصة، و املؤلف تعلقة بقانون حقلقضااي الراهنة امل لاملؤمتر  تطرقرية، و اية امللكية الفكمحل
" السوق الرمقية املوتحدة، ومبادرة "ال نارنت مواقععىل جحب التعدي طلب يف سلطة ضامن التصالت وارختصاص 

. وتناول ماكحفة الاحتاكربشأأن  ات ال دارة امجلاعيةيع مج نارنت وموقف ىل ال  ع الاستنفاد، ولمفوضية الأوروبيةل
من  نووحمام نون وأأاكدمييوء ال نارنت. وحتدث خالل الندوة قضاة ومسؤولوسطالعرض الويبو املسؤولية الثانوية 

يطالي  .واستشاريون يف القانونن وحمامخشصا معظمهم  170حنو يف املؤمتر  شاركو . اا 

يخ، أأملانيا، ، ميون اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص التابعة لرابطة القانون ادلويلاجامتع  -
بداع مع و اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص من قبل  : نظم2015 نومفرب 20 هد ماكس بالنك لال 

 العالقةت الويبو اس تكامل للعمل عىل وعرض. دواملعه جنةحوايل عرشين مشاراك من أأعضاء الل  هواملنافسة، وحرض 
 ب ن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص.

، جنيف، ة لجامتعات املايدة املس تديرة املتعددة الأطراف املعنية ابملساعدة التقنية ملواهجة الأدوية املقدلةرابعدلورة الا -
من مخس منظامت حكومية دولية  ممثل ن يةمجع و ة منظمة التجارة العاملي ااس تضافهت: 2015نومفرب  30سويرسا، 

الويبو ومنظمة التجارة و  ظمة الصحة العاملية)منظمة الرشطة اجلنايية ادلولية )ال ناربول( ومنظمة امجلارك العاملية، ومن
لأدوية امجلعية الأوروبية لو  الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتج ن الصيدلي نالعاملية( وثالث منظامت غري حكومية )

وأأاتحت ادلورة  ة،قدل  نية ضد الأدوية املالتق ساعدة مل معنية ابادلوايئ( الأمن ومعهد  ةليث البيولوجية امل اجلنيسة و 
 يف هذا اجملال. ةنشطاملرتبطة ابلأ  للمشارك ن تبادل املعلومات واخلربات

، وامللكية الصناعيةاملؤلف للجنة املشاركة ب ن املؤسسات املكس يكية لتعزيز وحامية حق السادسة والامثنون ادلورة  -
بناء عىل دعوة من مكتب املدعي العا  يف حرضت الويبو ادلورة : 2015ديسمرب  8مكس يكو سييت، املكس يك، 

يل القطاع اخلاص مللكية الفكرية وامجلعيات وممثابمجيع اجلهات احلكومية املعنية ادلورة  تمضو املكس يك، 
 مشاراك. 68 اوحرضه

: نظم  مكتب املدعي العا  2015ديسمرب  8، مكس يكو سييت، املكس يك، املنتد  الوطين لتعزيز امللكية الفكرية -
جراء مناقشات واسعة  احلالية اليت تقف تحدايت بشأأن ال  النطاقيف املكس يك، واكن الهدف من املنتد  تيسري ا 

ن بيهنم ممثلومن مشارك،  300. وحرض املؤمتر حوايل امللكية الفكرية طرق تعزيزملكس يك و يف ا أأما  امللكية الفكرية
عن  ونن وممثلون وأأاكدمييوجملس الش يوخ وقضاة وحمامو  الربملانوأأعضاء  مللكية الفكريةابعن اجلهات احلكومية املعنية 

 القطاع اخلاص.

 ضعة واملقرصنة: الو قدلاملجتارة البضايع (: "OECD) قتصادياجامتع اخلرباء منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الا -
يف املقر الريييس ملنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية  : وعقد الاجامتع2015 نومفرب 30، ابريس، فرنسا، "راهنال
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(OECD ،يف ابريس ) التجارة  لمرتحةل الأوىل ملرشوعلالنتاجئ المكية هبدف الاطالع عىل جامتع الاالويبو  تحرض و
التعاون  منظمةوتشارك  ،بداء ال راءوا   ومناقشة هذه النتاجئ امللكية الفكريةعىل السلع املتعدية عرب احلدود يف جمال 

ويسمى ) يف تنفيذ هذا العمل )العالمات التجارية والرسو  والامنذج(مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية مع والتمنية 
 .(للملكية الفكريةحتاد الأورويب مكتب الاال ن 

"تطبيق تدابري حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وا ماكنية حتس ن ال طار الترشيعي  بشأأنس تديرة امل ايدة اجامتع امل -
ن عالويبو في   توزارة الثقافة يف ليتوانيا، وحتدث  : نظمت2015ديسمرب  15، فيلنيوس، ليتوانيا، والتنفيذ العميل"

نفاذ حق املؤلف، ول س   مشاراك. 60حنو  جامتعامي يف البيئة الرمقية. وحرض الاا 

: 2016 يناير 14، بروكسل، بلجياك، اجامتع فريق تنس يق املرصد الأورويب بشأأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية -
للتمنية امة واملفوضية الأوروبية )املديرية الع املرصد الأورويب  في شاركو  ملية يف مقرها،منظمة امجلارك العااس تضافت  

ومكتب الرشطة  وتحدة التعاون القضايئ يف الاحتاد الأورويب )يوروجوست(و املكتب الأورويب ملاكحفة الغش و 
مناقشة الأنشطة  الاجامتعالهدف من  اكنروبول( ولكية الرشطة الأوروبية ومنظمة التعاون والتمنية. و )يو  الأورويب
 وتبادل أأفضل املامرسات ب ن املنظامت املشاركة. ،ازدواجية اجلهودجتنب من أأجل  ،هاوتنس يق  هاوتطوير  اجلارية

 هتديد الأمن القويم والاقتصاد - لتجارة غري املرشوعةبشأأن احتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية لاملؤمتر ادلويل  -
الويبو ا ىل تقدمي عرض عن في  دعيت و احتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية : نظم  2016يناير  15نيودلهيي، الهند، 

ذاكء اتحارا  أأنشطة وسايل ال عال .  ون عنمشارك وممثل 100املؤمتر أأكرث من امللكية الفكرية. وحرض  القسم املعين اب 
 .يةالهندوزارة التجارة والصناعة يف والاروجي الصناعي  لصناعيةاقسم الس ياسة لقاء مع لعقد  هذه الفرصة تاس تغلو 

عداد معل  تحلقة - س بانيا، السوق ادلاخليةيف تنس يق ال مكتب تعلميية بشأأن امللكية الفكرية من ا  يويم ، أألياكنىت، ا 
"امللكية الفكرية والتعلمي يف  بشأأنكتب امل مناقشة نتاجئ تقرير اكن الهدف الريييس حللقة العمل  :2016مارس  9و 8

 لش بابل أأنشطة التوعية املوهجة املتعلقة بدل اخلربات تباة يف جمال التعلمي و أأورواب" هبدف تشجيع املامرسات اجليد
دو ة عضو يف الاحتاد الأورويب، فضال عن  16العمل ممثلون من  تحلقة . وحرض ورويب وخارجالاحتاد الأ داخل 

 كياانت ومنظامت أأرخر . 10ممثل ن من 

س  امللكية الفكريةتحلقة معل ش بكة املدع ن العام ن الأوروبي ن بشأأن  -  ها: نظم 2016مارس  15و 14بانيا، ، أألياكنىت، ا 
 تالاحلتناولت دراسات و  وتحدة التعاون القضايئ يف الاحتاد الأورويب،و السوق ادلاخلية يف تنس يق ال مكتب 
املتعدين عىل  علومات مثل امناذج أأعاملاملو  لس ياسةاعامة بشأأن نارنت وقضااي ال  الحقة املتعدين عىل مباملتعلقة 

ساءة اس تخدا  و  نارنتال   اكن ثة والعمالت الافاراضية. و والربجميات اخلبي  ةركاشابمل املسؤولية  أأ ومبد قولأأسامء احلا 
يف الاحتاد  دو ة عضو 21النيابة العامة من من أأعضاء  (مشاراك 40اذلين بلغ عددمه حوايل  ) نشاركمعظم امل 

كام مريكية. والولايت املتحدة الأ  سابقةال  ةيوغوسالفيال  الأورويب والرنوجي وأأيسلندا واجلبل الأسود ومجهورية مقدونيا
 وزارة العدل الأمريكية.و يوروبول وال  العمل ممثلون عن معهد الأمم املتحدة ال قلميي لبحوث اجلرمية والعدا ةتحلقة  حرض

، لهاي، هولندا، من ؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاصاجامتع جملس الشؤون والس ياسات العامة التابع مل -
ىل  15 مصدرية بشأأن تطوير أأداة ل  ينص عىل تعاون اجمللس مع الويبواقاراح عىل لس اجملوافق : 2016مارس  17ا 

 دو ة عضو يف 69مشاراك ميثلون  219 وحرض الاجامتع. القامس املشارك ب ن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص
 كومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية.مراقبا من املنظامت احل 12و تانن مرش ادولتو مؤمتر لهاي، 

ذاك اليوروجوستو  اليوروبولو  مكتب تنس يق السوق ادلاخليةمؤمتر  - املواد الغذايية تقليد  بشأأن عرفةء املعن ا 
س بانيا، ، أألياكواملرشوابت واملنتجات الزراعية  ليةمكتب تنس يق السوق ادلاخ   : نظم2016مارس  16نىت، ا 
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ناربول Opson)معلية املس تقاة من كز املؤمتر عىل تبادل اخلربات رو  ،اليوروجوستو واليوروبول  ( املشاركة لال 
اكن من ب ن و حامية حقوق مريب النبااتت.  ة عنمجواملسايل القانونية النا ييةماكحفة اجلرمية الغذايف  واليوروبول
نفاذ القانون وممثلن موظفون مسؤولون عو  ، مدعون عامون(مشارك 100 اذلين بلغ عددمه حوايل) املشارك ن  ونا 
ىل الادلول اجملاورة، الصناعة من دول الاحتاد الأورويب و عن قطاع  ضافة ا  واكلت ادلولية مثل معهد الأمم املتحدة ا 

 .يوروبولوال  اليوروجوستو  ناربول ومنظمة امجلارك العامليةوال  الأقالميي لبحوث اجلرمية والعدا ة 

ذاكء اتحارا  امللكية الفكريةاجامتع التنس يق مع املنظامت  -  11، جنيف، سويرسا، احلكومية ادلولية العامةل يف جمال ا 
شاركت في  املنظامت احلكومية ادلولية التالية: مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية و : نظمت  الويبو 2016أأبريل 

منظمة و ناربول والاحتاد ادلويل لالتصالت )الأونكتاد( ومعهد الأمم املتحدة ال قلميي لبحوث اجلرمية والعدا ة وال  
 مركز اجلنوب ومنظمة امجلارك العاملية ومنظمة التجارة العاملية.و التعاون والتمنية 

 أأبريل 19و 18، ابريس، فرنسا، ةغري املرشوع التجارةماكحفة بشأأن معل منظمة التعاون والتمنية فرقة الاجامتع الرابع ل -
، اذلي "الأثر الاقتصادي واملقرصنة: رمس قدلةامل السلع"جتارة  في  تقرير قطلأأ اذلي  الويبو الاجامتع ت: حرض 2016
 .مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو  منظمة التعاون والتمنيةأأعدت  

 ومواد التدريب املنشورات اثلثا  

عداد  17الربانمج من  طلب، ابلس تعانة بمتويالت مقدمة من وزارة الثقافة والرايضة والس ياتحة جبمهورية كوراي .10 مواد ا 
، اليت أأطلقت يف ادلورة العارشة لأطفال. وتشمل هذه الأدواتل اتحارا  حق املؤلف تدريس عىلملساعدة املعلم ن تدريس ية 

نفاذ  وتتكون املوارد من مخس مجموعات من املواد التدريس ية  ،)PO/ACE/10/25WI(للجنة الاستشارية املعنية ابل 
توعية النشء حبق هتدف ا ىل  شطة تعمل جذابة وميسورةوتضم املواد أأن . عاما 15و  10للتالميذ اذلين تاراوح أأعامرمه ب ن 

وتتاح هذه املواد عند الطلب، وجيري العمل عىل ابتاكر نسخة  وقد أأحِلق بلك مجموعة من املوارد مذكرات للمدرس.. املؤلف
 تفاعلية عىل ال نارنت للمواد.

 يدز ي والقانون ادلويل اخلاص، حيثب ن امللكية الفكرية  ملشاركامس القاموضوع  تركزيه عىل 17لربانمج واتبع ا .11
 املسايل التعارض ب نصعوبة من وق امللكية الفكرية قلميية حقيف لك ماكن وا   ل نارنتا انتشارالتحدي املمتثل يف التوفيق ب ن 

ىل، بغرض املسامهة يف فهم القضااي ذات الصةلمن أأجل و . يةالقانون  بدلان ال احملامك يف  تتبناها يتج العية للهن  اي قنظرة و  الوصول ا 
ُأعد و  .قضايية ةولي 19من  حممكة حمك 56جتريبية يف شلك بياانت  تع، مج  وحتديد الأنشطة املمكنة مس تقبال تلفةاخمل 

قضااي القانون مس تقال مبنيا عىل تكل البياانت " اتقرير الربوفيسور أأندرو كريس يت، من لكية احلقوق يف جامعة ملبورن، 
: حتليل للهنج نارنت مع العنارص العابرة للحدودالفكرية عىل ال  ادلويل اخلاص املتعلقة مبنازعات التعدي عىل حقوق امللكية 

 . 2015، ونرش التقرير يف سبمترب ية"الوطن 

نفاذ القانون وأأعضاء النيابة العامة، بعنوان " 17وضع الربانمج و  .12 التحقيق يف جرامئ امللكية مواد تدريبية ملوظفي ا 
قرصنة والزتوير وقضااي التحقيق والثبوتية للاملواد توجهيات عامة بشأأن العنارص القانونية هذه ". توفر الفكرية ومالحقهتا قضاييا

العمل عىل  وجيريمواد تليب الاحتياجات احمللية.  وضعمع عدد من السلطات الوطنية ل 17الربانمج ويعمل ذات الصةل. 
ىل اللغهذه ترمجة   .العربية والفرنس ية وال س بانية اتاملواد ا 

ذاكء  واملسايل الرييس ية اجلديدةوميكن الاطالع عىل التطورات  .13 ملكية الفكرية عىل الصعيدين ل تحارا  ل الااملتصةل اب 
رخباريةالوطين وادلويل، مع التأأكيد عىل أأنشطة التوعية، يف  ىل الأمانة بأأية  .متاتحة عىل ال نارنتورية د رسا ة ا  وميكن التقد  ا 

دراهجا يرغب الأعضاء و  معلومات ذات صةل ترغب ادلول  الرسا ة ال رخبارية.يف مراقبو اللجنة يف ا 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=321039
http://www.wipo.int/enforcement/en/news/
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 برانمج جوائز الويبو رابعا  

طار دمع الويبو لدلول الأعضاء .14 ىل ديسمرب  ،منح برانمج جوائز الويبو ،يف ا   42و ميدالية 73 ،2015من أأغسطس ا 
ىل  82وجائزة   .1دو ة عضو 27شهادة تقدير خملارع ن ومبتكرين ينمتون ا 

 هناية الوثيقة[]
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دارة املرامس والفعاليات اعتبارا من  تقلن     .2016يناير  1املسؤولية عن برانمج جوائز الويبو ا ىل قسم ا 


