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ا ألصل :ابلنلكزيية
التارخي 13 :مايو 2016

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة احلادية عشرة

جنيف ،من  5اىل  7سبمترب 2016
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 أأغسطس  2015اىل أأبريل  .2016وقد اسارشدت الويبو يف أأداء هذه
ا ألنشطة بأأهداف الربانمج احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفارة  2015-2014ووثيقة الربانمج واملزيانية للفارة
 2017-2016وكذكل 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 بع ن 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 5
اىل  14أأدانه ،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 ( 10البدلان املنتقةل اىل نظا الاقتصاد احلر
والبدلان املتقدمة)؛ والربانمج ( 16الاقتصاد والحصاء)؛ والربانمج ( 19التواصل)؛ والربانمج ( 20العالقات اخلارجية
والرشااكت واملاكتب اخلارجية).
 .3وترد 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 الويبو ا ألرخر اليت تسهم ابلقدر
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نفس يف حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس .ويركز القسم ا ألول عىل املساعدة املقدمة اىل ادلول ا ألعضاء ،بيامن يصف
القسم الثاين التعاون والتنس يق ب ن معل الويبو ومعل املنظامت احلكومية ادلولية وغري احلكومية ا ألرخر والقطاع اخلاص .أأما
القسم الثالث فيغطي املنشورات ومواد التدريب يف جمال اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية ،ويتناول القسم الرابع برانمج جوائز
الويبو.
 .4وتتاح 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
 .5أأثناء 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.
 .6وفامي يتعلق ابملشورة الترشيعية ،ركز الربانمج  17عىل دراسة مد 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.
 .7واضافة اىل ذكل ،نظمت الويبو تحلقات معل ومنتدايت متخصصة ومؤمترات ،عىل املس توي ن الوطين والقلميي،
ملعاجلة مسأأ ة اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية بصورة شامةل:
-

تحلقة معل أأقال ميية بش أأن انفاذ حق املؤلف ،س يول ،مجهورية كوراي ،من  14اىل  18سب مترب :2015 ،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  20مشاراك من
ماكتب حق املؤلف ومن الهيئات القضايية وامجلارك والرشطة وغريها من الهيئات احلكومية املشاركة يف أأنشطة النفاذ
يف البدلان التالية :من أأذربيجان والص ن وغاان ومالوي ومنغوليا وابراغواي وبريو والفلب ن واتيلند وفييت ان .

-

ندوة معل ش ب اقل ميية بش أأن اذاكء اتحارا امللكية الفكرية موهجة اىل املدع ن العام ن وكبار موظفي الرشطة من بدلان
خمتارة من أأفريقيا اجلنوبية ،بريتوراي ،جنوب افريقيا ،يويم  15و 16سب مترب  :2015واكن الهدف من الندوة ،اليت

نظمت ابلتعاون مع اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،توعية املدع ن العام ن واحملقق ن اب ألثر الاجامتعي
والاقتصادي لتقليد البضايع والقرصنة؛ وتقدمي دليل الويبو التدرييب بشأأن التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية؛ ومناقشة
أأسس س ياسات فرض العقوابت اجلنايية والتناسب يف ا ألحاك ؛ ودراسة التخلص من السلع املتعدية بطريقة تراعي
البيئة ،مع ايالء املراعاة الالزمة للشواغل الامنايية التوج املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس .وقد حرض ندوة
العمل  15من املدع ن العام ن واحملقق ن من بوتسواان وليسوتو ومالوي وموزامبيق وانميبيا وسوازيالند وتزنانيا
وزامبيا وزميبابوي ،اضافة اىل ما يقارب  70من املدع ن العام ن وضباط الرشطة وموظفي اللجنة املعنية ابلرشاكت
وامللكية الفكرية.
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-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة اىل املوظف ن امللكف ن ابنفاذ القوان ن ،سكوبيي،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،من  30سب مترب اىل  1أأكتوبر  :2015ونظمت احللقة ابلتعاون مع مكتب
امللكية الصناعية الوطين ،واكن هدف احللقة هو دراسة املعايري ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من
اتفاق تريبس؛ ومناقشة قضااي موضوعية ،مثل زايدة وعي املس هتكل والتخلص العادل من السلع؛ وحبث التطورات
ا ألخرية للسوابق القضايية؛ والعمل صوب حتقيق تعاون فعال ب ن الواكلت عىل املس تو الوطين .وحرض احللقة
قرابة  40مشاراك ،مهنم قضاة ومدعون عامون ورجال جامرك ورشطة وموظفون تفتيش السوق وحمامون.
تحلقة معل ش ب اقل ميية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية ،بيشكيك ،قريغزيس تان ،يويم  21و 22أأكتوبر :2015
نظمت ابلتعاون مع دائرة امللكية الفكرية والابتاكر حلكومة مجهورية قريغزيس تان ،واكن هدف احللقة :املناقشة وتبادل
اخلربات بشأأن املسايل العملية املتعلقة ابنفاذ حقوق امللكية الفكرية وتعزيز همارات ومعارف أأعضاء السلطات التنفيذية
يف بدلان أس يا الوسطى الالزمة لتوفري معاجلة عاد ة وفعا ة ومتسقة للفصل يف قضااي امللكية الفكرية ،مع ايالء املراعاة
الالزمة للشواغل الامنايية التوج املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس .وحرض احللقة  60مشاراك (معظمهم من
موظفي القضاء ،وممثلون عن الرشطة املالية يف الواك ة احلكومية ملاكحفة الاحتاكر وواك ة امجلارك وموظفون من دائرة
امللكية الفكرية والابتاكر وممثلو أأحصاب احلقوق).
ندوة اقل ميية بش أأن انفاذ امللكية الفكرية موهجة للقضاة ،ابنكوك ،اتيالند ،يويم  28و 29أأكتوبر  :2015ونظمت احللقة
بدمع من املكتب الكوري للملكية الفكرية ودائرة امللكية الفكرية يف اتيلند ،واكن هدفها :تعزيز املعرفة ابنفاذ امللكية
الفكرية وحتدايت ؛ وزايدة فعالية اجراءات امللكية الفكرية املدنية واجلنايية لفايدة التمنية وحامية املس هتكل؛ وانشاء
ش بكة دولية من خرباء امللكية الفكرية من موظفي القضاء مبا يسهل التبادل والتعاون املس مترين .وحرض احللقة 24
قاضيا من البدلان التالية :بروين دار السال وبمبوداي والص ن واندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي
ومياامنار والفلب ن ومجهورية كوراي وس نغافورة واتيلند وفييت ان .

-

تحلقة معل وطنية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية ملوظفي القضاء واملوظف ن امللكف ن ابنفاذ القوان ن ،بيلموابن ،بلزي،
عقدت يويم  2و 3نومفرب :2015 ،ونظمت احللقة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف بلزي ،وهدفت اىل تعزيز
همارات املشارك ن ومعارفهم الالزمة لتوفري معاجلة عاد ة وفعا ة ومتسقة للفصل يف قضااي امللكية الفكرية .وحرض احللقة
يف يوهما ا ألول حنو عرشين من املوظف ن امللكف ن ابنفاذ القوان ن و أأعضاء ا ألوساط القانونية ،وحرض يف اليو الثاين
عرشة قضاة ،ومهنم رييس احملمكة العليا يف بلزي.

-

تحلقة معل وطنية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية ملوظفي القضاء واملوظف ن امللكف ن ابنفاذ القوان ن ،كينغس تون،
جاماياك ،عقدت يويم  6و 7نومفرب  :2015ونظمت احللقة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف جاماياك ،واكن
الهدف من تحلقة العمل تعزيز همارات املشارك ن ومعارفهم الالزمة لتوفري معاجلة عاد ة وفعا ة ومتسقة للفصل يف قضااي
امللكية الفكرية .وحرض ورشة العمل يف يوهما ا ألول حنو  50من املوظف ن امللكف ن ابنفاذ القانون ،ويف اليو الثاين
حرض حوايل  20قاضيا.

-

دورة تدريبية بش أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية ،طوكيو ،الياابن ،من  30نومفرب اىل  10ديسمرب  :2015نظمت
ادلورة ابلتعاون مع مركز أس يا واحمليط الهادئ للملكية الصناعية التابع ملكتب الرباءات الياابين ،وهدفت ادلورة اىل:
دراسة املعايري ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ وتعزيز همارات املشارك ن ومداركهم يف
جمال انفاذ حقوق امللكية الفكرية ابلرجوع اىل املعايري ادلنيا وجوانب املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛
وتعزيز هماراهتم يف التعامل مع قضااي امللكية الفكرية؛ وتقيمي التطورات القانونية ا ألخرية؛ وتوس يع نطاق معارف

-

-
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املشارك ن وهماراهتم املتعلقة ابلتقاي يف تحالت التعدي عىل امللكية الفكرية .وشارك يف ادلورة  13قاضيا من الص ن
واندونيس يا ومالزياي والفلب ن واتيلند والمارات العربية املتحدة وفييت ان .
-

تحلقة معل وطنية بش أأن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية موهجة للمدع ن العام ن وموظفي الرشطة ،سان سلفادور،
السلفادور ،عقدت يويم  9و 10ديسمرب  :2015ونظمت ابلتعاون مع مديرية الس ياسات التجارية يف وزارة التجارة
يف السلفادور ،واكن أأهداف تحلقة العمل :توعية املدع ن العام ن واحملقق ن اب ألثر الاجامتعي والاقتصادي لتقليد
البضايع والقرصنة؛ ودراسة الطرق الناحجة للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا بطريقة متوازنة حتقق املنفعة
املتباد ة ملس تخديم نظا امللكية الفكرية وامجلهور؛ ومعاجلة جوانب أأرخر متصةل ابنفاذ امللكية الفكرية ،مثل التخلص
من السلع املتعدية بطريقة تراعي البيئة .وبلغ عدد املشارك ن يف احللقة  28مشاراك مهنم مدعون عامون من كوس تارياك
ومجهورية ادلومينياكن وغواتاميل وهندوراس ،اضافة اىل مدع ن عام ن وحمقق ن وممثل ن عن اجلهات احلكومية ا ألرخر
املعنية ابمللكية الفكرية يف السلفادور.
 مؤمتر اقل ميي بش أأن امللكية الفكرية والرايضة ،فيلنيوس ،ليتوانيا ،عقد يويم  13و 14أأبريل  :2016ونظم ابلتعاونمع مكتب الرباءات احلكويم مجلهورية ليتوانيا وزارة الاربية البدنية والرايضة يف ليتوانيا واللجنة ا ألوملبية الوطنية يف
ليتوانيا ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،واكن الهدف من هذا احلدث زايدة الوعي بقمية امللكية الفكرية
يف الصناعات الرايضية وتشجيع ماكحفة السلع املقدلة .واحتفل املؤمتر ابليو العاملي للملكية الفكرية ومرور  25عاما
عىل تأأسيس مكتب الرباءات احلكويم .وحرض املؤمتر حوايل  129مشاراك ،مهنم ممثلون عن عدة هجات وطنية
ومؤسسات حكومية من البدلان ا ألوروبية ا ألرخر  ،وهجات معنية مثل ممثيل صناعة السلع الرايضية ورشاكت
البث الذاعي ،وكذكل حمامون متخصصون.

 .8كام شارك الربانمج  17يف برامج لتدريب املوظف ن احلكومي ن ومعلمي امللكية الفكرية وطالب احلقوق ،وقد عروضا
حمددة عن اذاكء الاتحارا للملكية الفكرية خالل ادلورة املتقدمة ،اليت تنظمها الويبو ومنظمة التجارة العاملية ،عن امللكية
الفكرية للموظف ن احلكومي ن ،واملنعقدة يف جنيف من  7اىل  18مارس  ،2016والزايرة ادلراس ية لوفد عامن اىل مقر الويبو
من  14اىل  16سبمترب  ،2015والزايرة ادلراس ية لوفد موزامبيق اىل مقر الويبو يويم  20و 21أأكتوبر .2015

اثنيا .التنس يق والتعاون عىل املس تو ادلويل
 .9متاش يا مع ا ألهداف احملددة يف برانمج ومزيانية الويبو للفارة  2015-2014وبرانمج ومزيانية الويبو
للفارة  2017-2016واصل 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:
-

-

برانمج العالقات احلكومية للجمعية ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAيف جنيف ،سويرسا ،يو  16سبمترب
 :2015واس تضافت الويبو هذا الربانمج اذلي حرضه جملس ادارة امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ،وعرضت
املنظمة ،يف جمال بناء اتحارا امللكية الفكرية ،أأتحدث أأعامل اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ و أأنشطة الويبو بشأأن
امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص.
الاجامتع العا ملرصد الاحتاد ا ألورويب ،أألياكنيت ،اس بانيا ،يويم  21و 22أأكتوبر  :2015نظم املرصد ا ألورويب
بشأأن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية (مرصد الاحتاد ا ألورويب) ،واكن الهدف الريييس لهذ الاجامتع تقدمي حملة
عامة عن العمل اذلي أأجنزه املرصد ا ألورويب عا  2015والعمل اخملطط ع  عا  ،2016وكذكل ملناقشة التجارب
وتبادل اخلربات بشأأن الاجتاهات احلالية يف جمالت التوعية العامة والنفاذ والقانون ادلويل وامللكية الفكرية يف العام
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الرمقي والاقتصاد والحصاء .وحرض الاجامتع ممثلون عن  26دو ة من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب والربملان
ا ألورويب واملفوضية ا ألوروبية والقطاع اخلاص واجملمتع املدين ومراقب ن.
-

الاجامتع الثاين عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة ،بروكسل ،بلجياك ،من  28اىل 30
أأكتوبر  :2015واصلت الويبو تعاوهنا مع منظمة امجلارك العاملية .وحرضت الاجامتع الثاين عرش لفريق 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.

-

مؤمتر "النارنت وقانون حق املؤلف :منظور أأورويب" ،ميالنو ،ايطاليا 4 ،و  5نومفرب :2015 ،نظم برانمج
فرانشيساك فيتشوين ادلامئ لتدريب القضاة اليطالي ن التابع للمدرسة العليا للقضاء ،واجملموعة اليطالية للجمعية ادلولية
محلاية امللكية الفكرية ،وتطرق املؤمتر للقضااي الراهنة املتعلقة بقانون حق املؤلف ،وخاصة مسؤولية الوسطاء
وارختصاص سلطة ضامن التصالت يف طلب جحب التعدي عىل مواقع النارنت ،ومبادرة "السوق الرمقية املوتحدة"
للمفوضية ا ألوروبية ،والاستنفاد عىل النارنت وموقف مجعيات الدارة امجلاعية بشأأن ماكحفة الاحتاكر .وتناول
عرض الويبو املسؤولية الثانوية لوسطاء النارنت .وحتدث خالل الندوة قضاة ومسؤولون و أأاكدمييون وحمامون من
ايطاليا .وشارك يف املؤمتر حنو  170خشصا معظمهم حمامون واستشاريون يف القانون.

-

اجامتع اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص التابعة لرابطة القانون ادلويل ،ميونيخ ،أأملانيا،
 20نومفرب  :2015نظم من قبل اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ومعهد ماكس بالنك لالبداع
واملنافسة ،وحرضه حوايل عرشين مشاراك من أأعضاء اللجنة واملعهد .وعرضت الويبو اس تكامل للعمل عىل العالقة
ب ن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص.

-

ادلورة الرابعة لجامتعات املايدة املس تديرة املتعددة ا ألطراف املعنية ابملساعدة التقنية ملواهجة ا ألدوية املقدلة ،جنيف،
سويرسا 30 ،نومفرب  :2015اس تضافهتا منظمة التجارة العاملية ومجعية ممثل ن من مخس منظامت حكومية دولية
(منظمة الرشطة اجلنايية ادلولية (الناربول) ومنظمة امجلارك العاملية ،ومنظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة
العاملية) وثالث منظامت غري حكومية (الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتج ن الصيدلي ن وامجلعية ا ألوروبية ل ألدوية
اجلنيسة والبيولوجية املثيةل ومعهد ا ألمن ادلوايئ) معنية ابملساعدة التقنية ضد ا ألدوية املقدلة ،و أأاتحت ادلورة
للمشارك ن تبادل املعلومات واخلربات املرتبطة اب ألنشطة يف هذا اجملال.

-

ادلورة السادسة والامثنون للجنة املشاركة ب ن املؤسسات املكس يكية لتعزيز وحامية حق املؤلف وامللكية الصناعية،
مكس يكو سييت ،املكس يك 8 ،ديسمرب  :2015حرضت الويبو ادلورة بناء عىل دعوة من مكتب املدعي العا يف
املكس يك ،ومضت ادلورة مجيع اجلهات احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية وامجلعيات وممثيل القطاع اخلاص
وحرضها  68مشاراك.

-

املنتد الوطين لتعزيز امللكية الفكرية ،مكس يكو سييت ،املكس يك 8 ،ديسمرب  :2015نظم مكتب املدعي العا
يف املكس يك ،واكن الهدف من املنتد تيسري اجراء مناقشات واسعة النطاق بشأأن التحدايت احلالية اليت تقف
أأما امللكية الفكرية يف املكس يك وطرق تعزيز امللكية الفكرية .وحرض املؤمتر حوايل  300مشارك ،من بيهنم ممثلون
عن اجلهات احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية و أأعضاء الربملان وجملس الش يوخ وقضاة وحمامون و أأاكدمييون وممثلون عن
القطاع اخلاص.

-

اجامتع اخلرباء منظمة التعاون والت منية يف امليدان الاقتصادي (" :)OECDجتارة البضايع املقدلة واملقرصنة :الوضع
الراهن" ،ابريس ،فرنسا 30 ،نومفرب  :2015وعقد الاجامتع يف املقر الريييس ملنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية
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( )OECDيف ابريس ،وحرضت الويبو الاجامتع هبدف الاطالع عىل النتاجئ المكية للمرتحةل ا ألوىل ملرشوع التجارة
عرب احلدود يف جمال السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية ومناقشة هذه النتاجئ وابداء الراء ،وتشارك منظمة التعاون
والتمنية مع مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية (العالمات التجارية والرسو والامنذج) يف تنفيذ هذا العمل (ويسمى
الن مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية).
-

اجامتع املايدة املس تديرة بش أأن "تطبيق تدابري حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واماكنية حتس ن الطار الترشيعي
والتنفيذ العميل" ،فيلنيوس ،ليتوانيا 15 ،ديسمرب  :2015نظمت وزارة الثقافة يف ليتوانيا ،وحتدثت في الويبو عن

-

اجامتع فريق تنس يق املرصد ا ألورويب بش أأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،بروكسل ،بلجياك 14 ،يناير :2016
اس تضافت منظمة امجلارك العاملية يف مقرها ،وشارك في املرصد ا ألورويب واملفوضية ا ألوروبية (املديرية العامة للتمنية
واملكتب ا ألورويب ملاكحفة الغش ووتحدة التعاون القضايئ يف الاحتاد ا ألورويب (يوروجوست) ومكتب الرشطة
ا ألورويب (يوروبول) ولكية الرشطة ا ألوروبية ومنظمة التعاون والتمنية .واكن الهدف من الاجامتع مناقشة ا ألنشطة
اجلارية وتطويرها وتنس يقها ،من أأجل جتنب ازدواجية اجلهود ،وتبادل أأفضل املامرسات ب ن املنظامت املشاركة.

-

املؤمتر ادلويل لحتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية بش أأن التجارة غري املرشوعة  -هتديد ا ألمن القويم والاقتصاد

-

تحلقة معل تعل ميية بش أأن امللكية الفكرية من اعداد مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ،أألياكنىت ،اس بانيا ،يويم
 8و 9مارس  :2016اكن الهدف الريييس حللقة العمل مناقشة نتاجئ تقرير املكتب بشأأن "امللكية الفكرية والتعلمي يف
أأورواب" هبدف تشجيع املامرسات اجليدة يف جمال التعلمي وتبادل اخلربات املتعلقة بأأنشطة التوعية املوهجة للش باب
داخل الاحتاد ا ألورويب وخارج  .وحرض تحلقة العمل ممثلون من  16دو ة عضو يف الاحتاد ا ألورويب ،فضال عن
ممثل ن من  10كياانت ومنظامت أأرخر .

-

تحلقة معل ش بكة املدع ن العام ن ا ألوروبي ن بش أأن امللكية الفكرية ،أألياكنىت ،اس بانيا 14 ،و 15مارس  :2016نظمها
مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ووتحدة التعاون القضايئ يف الاحتاد ا ألورويب ،وتناولت دراسات احلالت
املتعلقة مبالحقة املتعدين عىل النارنت وقضااي عامة بشأأن الس ياسة واملعلومات مثل امناذج أأعامل املتعدين عىل
النارنت واساءة اس تخدا أأسامء احلقول ومبد أأ املسؤولية ابملشاركة والربجميات اخلبيثة والعمالت الافاراضية .واكن
معظم املشارك ن (اذلين بلغ عددمه حوايل  40مشاراك) من أأعضاء النيابة العامة من  21دو ة عضو يف الاحتاد
ا ألورويب والرنوجي و أأيسلندا واجلبل ا ألسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والولايت املتحدة ا ألمريكية .كام
حرض تحلقة العمل ممثلون عن معهد ا ألمم املتحدة القلميي لبحوث اجلرمية والعدا ة واليوروبول ووزارة العدل ا ألمريكية.

-

اجامتع جملس الشؤون والس ياسات العامة التابع ملؤمتر لهاي بش أأن القانون ادلويل اخلاص ،لهاي ،هولندا ،من
 15اىل  17مارس  :2016وافق اجمللس عىل اقاراح ينص عىل تعاون اجمللس مع الويبو لتطوير أأداة مصدرية بشأأن
القامس املشارك ب ن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص .وحرض الاجامتع  219مشاراك ميثلون  69دو ة عضو يف
مؤمتر لهاي ،ودولتان مرشتان و 12مراقبا من املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية.

-

مؤمتر مكتب تنس يق السوق ادلاخلية واليوروبول واليوروجوست عن اذاكء املعرفة بش أأن تقليد املواد الغذايية
واملرشوابت واملنتجات الزراعية ،أألياكنىت ،اس بانيا 16 ،مارس  :2016نظم مكتب تنس يق السوق ادلاخلية

انفاذ حق املؤلف ،ول س امي يف البيئة الرمقية .وحرض الاجامتع حنو  60مشاراك.

نيودلهيي ،الهند 15 ،يناير  :2016نظم احتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية ودعيت في الويبو اىل تقدمي عرض عن
أأنشطة القسم املعين ابذاكء اتحارا امللكية الفكرية .وحرض املؤمتر أأكرث من  100مشارك وممثلون عن وسايل العال .
واس تغلت هذه الفرصة لعقد لقاء مع قسم الس ياسة الصناعية والاروجي الصناعي يف وزارة التجارة والصناعة الهندية.
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واليوروبول واليوروجوست ،وركز املؤمتر عىل تبادل اخلربات املس تقاة من معلية ( )Opsonاملشاركة لالناربول
واليوروبول يف ماكحفة اجلرمية الغذايية واملسايل القانونية النامجة عن حامية حقوق مريب النبااتت .واكن من ب ن
املشارك ن (اذلين بلغ عددمه حوايل  100مشارك) ،مدعون عامون وموظفون مسؤولون عن انفاذ القانون وممثلون
عن قطاع الصناعة من دول الاحتاد ا ألورويب وادلول اجملاورة ،اضافة اىل الواكلت ادلولية مثل معهد ا ألمم املتحدة
ا ألقالميي لبحوث اجلرمية والعدا ة والناربول ومنظمة امجلارك العاملية واليوروجوست واليوروبول.
-

اجامتع التنس يق مع املنظامت احلكومية ادلولية العامةل يف جمال اذاكء اتحارا امللكية الفكرية ،جنيف ،سويرسا11 ،
أأبريل  :2016نظمت الويبو وشاركت في املنظامت احلكومية ادلولية التالية :مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية
(ا ألونكتاد) ومعهد ا ألمم املتحدة القلميي لبحوث اجلرمية والعدا ة والناربول والاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة
التعاون والتمنية ومركز اجلنوب ومنظمة امجلارك العاملية ومنظمة التجارة العاملية.

-

الاجامتع الرابع لفرقة معل منظمة التعاون والت منية بش أأن ماكحفة التجارة غري املرشوعة ،ابريس ،فرنسا 18 ،و 19أأبريل
 :2016حرضت الويبو الاجامتع اذلي أأطلق في تقرير "جتارة السلع املقدلة واملقرصنة :رمس ا ألثر الاقتصادي" ،اذلي
أأعدت منظمة التعاون والتمنية ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية.

اثلثا املنشورات ومواد التدريب
 .10ابلس تعانة بمتويالت مقدمة من وزارة الثقافة والرايضة والس ياتحة جبمهورية كوراي ،طلب من الربانمج  17اعداد مواد
تدريس ية ملساعدة املعلم ن عىل تدريس اتحارا حق املؤلف ل ألطفال .وتشمل هذه ا ألدوات ،اليت أأطلقت يف ادلورة العارشة
للجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ ) ،(WIPO/ACE/10/25وتتكون املوارد من مخس مجموعات من املواد التدريس ية
للتالميذ اذلين تاراوح أأعامرمه ب ن  10و  15عاما .وتضم املواد أأنشطة تعمل جذابة وميسورة هتدف اىل توعية النشء حبق
املؤلف .وقد أأ ِحلق بلك مجموعة من املوارد مذكرات للمدرس .وتتاح هذه املواد عند الطلب ،وجيري العمل عىل ابتاكر نسخة
تفاعلية عىل النارنت للمواد.
 .11واتبع الربانمج  17تركزيه عىل موضوع القامس املشارك ب ن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،حيث يزيد
التحدي املمتثل يف التوفيق ب ن انتشار النارنت يف لك ماكن واقلميية حقوق امللكية الفكرية من صعوبة التعارض ب ن املسايل
القانونية .ومن أأجل املسامهة يف فهم القضااي ذات الصةل ،بغرض الوصول اىل نظرة وقايعية للهنج اليت تتبناها احملامك يف البدلان
اخملتلفة وحتديد ا ألنشطة املمكنة مس تقبال ،مجعت بياانت جتريبية يف شلك  56حمك حممكة من  19ولية قضايية .و ُأعد
الربوفيسور أأندرو كريس يت ،من لكية احلقوق يف جامعة ملبورن ،تقريرا مس تقال مبنيا عىل تكل البياانت "قضااي القانون
ادلويل اخلاص املتعلقة مبنازعات التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل النارنت مع العنارص العابرة للحدود :حتليل للهنج
الوطنية" ،ونرش التقرير يف سبمترب .2015
 .12ووضع الربانمج  17مواد تدريبية ملوظفي انفاذ القانون و أأعضاء النيابة العامة ،بعنوان "التحقيق يف جرامئ امللكية
الفكرية ومالحقهتا قضاييا" .توفر هذه املواد توجهيات عامة بشأأن العنارص القانونية للقرصنة والزتوير وقضااي التحقيق والثبوتية
ذات الصةل .ويعمل الربانمج  17مع عدد من السلطات الوطنية لوضع مواد تليب الاحتياجات احمللية .وجيري العمل عىل
ترمجة هذه املواد اىل اللغات العربية والفرنس ية والس بانية.
 .13وميكن 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.
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رابعا برانمج جوائز الويبو
 .14يف اطار دمع الويبو لدلول ا ألعضاء ،منح برانمج جوائز الويبو ،من أأغسطس اىل ديسمرب  73 ،2015ميدالية و42
جائزة و 82شهادة تقدير خملارع ن ومبتكرين ينمتون اىل  27دو ة عضو.1
[هناية الوثيقة]

1

نقلت املسؤولية عن برانمج جوائز الويبو اىل قسم ادارة املرامس والفعاليات اعتبارا من  1يناير .2016

