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 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 
 عشرة الثالثةالدورة 

ىل  3جنيف، من   2018سبمترب  5اإ
 

 أحدث أنشطة الويبو في مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ذاكء جمال يف )الويبو( الفكرية للملكية العاملية املنظمة هبا قامت اليت الأنشطة الوثيقة هذه تلخص .1  للملكية الاحرتام اإ
ىل 2017مايو من الفرتة يف 17 الربانمج خالل من الفكرية بريل اإ  الأنشطة هذه أأداء يف الويبو اسرتشدت وقد .2018اإ

 2018-1920 للفرتة واملزيانية الربانمج ووثيقة 2016-2017 للفرتة واملزيانية الربانمج وثيقة يف احملددة الربانمج بأأهداف
 الأعضاء ادلول هبا تقدمت اليت للطلبات الاس تجابة عىل فهيا وركزت التمنية. أأجندة توصيات من 45 رمق ابلتوصية وكذكل

ىل 10 ومن 6و 3و 1أأرقام التمنية أأجندة توصيات مراعاة مع والتقنية، القانونية املساعدة عىل للحصول  النحو عىل 17و 14 اإ
 توصيات من 40 رمق التوصية مع يتوافق مبا اخلاص، والقطاع الرشيكة املنظامت مع التعاون تعزيز عىل ركزت كام الواجب،

 يف أأكرب بدرجة الاعتبار بعني الإمنائية الشواغل تؤخذ ويك ادلولية الس ياسات بني الاتساق حتقيق بغية التمنية أأجندة
 املشرتكة. الأنشطة

ذاكء عىل ادلويل "التعاون السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف بأأن التذكري وجيدر .2  هو الفكرية" للملكية الاحرتام اإ
ىل يريم النطاق، وواسع شامل هدف ىل مس تدام، حنو عىل الفكرية امللكية احرتام تدمع مواتية بيئة خلق اإ  قدرة تعزيز واإ
نفاذ عىل الأعضاء ادلول  وحيظى الإمنائية. والشواغل الاقتصادية الاجامتعية املصاحل مراعاة مع بفعالية، الفكرية امللكية حقوق اإ

 اليت أأدانه، الفقرات يف املذكورة الأنشطة من والكثري فةاخملتل الويبو برامج من الكثري بدمع السادس الاسرتاتيجي الهدف
 التجارية )العالمات 2 والربانمج الرباءات(؛ )قانون 1الربانمج مع: التعاون س امي ول الوثيق، ادلاخيل التعاون من تس تفيد

 وأأمرياك الهادئ واحمليط أ س يا وبدلان والعربية الأفريقية )البدلان 9 والربانمج اجلغرافية(؛ واملؤرشات الصناعية والتصاممي
ىل املنتقةل )البدلان 10 والربانمج منوًا(؛ الأقل والبدلان والاكرييب الالتينية  والربانمج املتقدمة(؛ والبدلان احلر الاقتصاد نظام اإ

 19 والربانمج والإحصاء(؛ )الاقتصاد 16 والربانمج العاملية(؛ البياانت قواعد )أأنظمة 13 والربانمج الويبو(؛ )أأاكدميية 11
 التنفيذية(. )الإدارة 21 والربانمج اخلارجية(؛ واملاكتب والرشااكت اخلارجية )العالقات 20 والربانمج )التواصل(؛

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2018_2019.pdf
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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ذاكء جمال يف املنفذة الأنشطة التالية الأقسام يف وترد .3 طار يف الفكرية للملكية الاحرتام اإ  القصد وليس .17الربانمج اإ
ذ اجملال؛ هذا يف الويبو أأنشطة مجيع عن شامل تقرير تقدمي مهنا  ابلقدر تُسهم اليت الأخرى الويبو برامج من العديد توجد اإ

ىل املقدمة املساعدة عىل الأول القسم ويركز السادس. الاسرتاتيجي الهدف حتقيق يف نفسه  يصف بيامن الأعضاء، ادلول اإ
 أأما اخلاص. والقطاع الأخرى احلكومية وغري ادلولية احلكومية املنظامت ومعل الويبو معل بني والتنس يق التعاون الثاين القسم
ذاكء جمال يف التدريب ومواد املنشورات فيغطي الثالث القسم  الفكرية. للملكية الاحرتام اإ

ذاكء جمال يف 17 الربانمج أأنشطة بشأأن ابنتظام حمّدثة معلومات وتتاح .4  ملواقع وصالت مع الفكرية، للملكية الاحرتام اإ
 .http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html الويبو: موقع عىل الصةل، ذات الربامج

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

 جمال يف املساعدة عىل للحصول الأعضاء ادلول طلبات من الكثري تلقي 17 الربانمج واصل النظر، حمل الفرتة أأثناء  .5
ذاكء نفاذ الفكرية للملكية الاحرتام اإ  عن فضال الترشيعية، املساعدة املطلوبة اخلدمات ومشلت الفكرية. امللكية حقوق واإ

 والتوعية. التدريب أأنشطة

 مع احلايل الترشيع مرشوع أأو الترشيع توافق مدى دراسة عىل17 الربانمج ركز الترشيعية، شورةابمل  يتعلق وفامي .6
نفاذ املتصةل الالزتامات  مع تريبس(، )اتفاق ابلتجارة املتصةل الفكرية امللكية حقوق جوانب اتفاق من الثالث للجزء وفقاً  ابلإ

يالء ىل الترشيعية املساعدة الويبو وتقدم التفاق. يف منةاملتض  واملرونة التوازن جلوانب الواجبة املراعاة اإ  عند الأعضاء، ادلول اإ
 1رسي. بشلك طلهبا،

ضافة .7 ىل واإ  والإقلميي، الوطين املس تويني عىل ومؤمترات، متخصصة ومنتدايت معل حلقات الويبو نظمت ذكل، اإ
ذاكء مسأأةل ملعاجلة  :2شامةل بصورة الفكرية للملكية الاحرتام اإ

 ذاكء بشأأن وطنية معل حلقة ىل موهجة الفكرية للملكية الاحرتام اإ  العامصة، اجلزائر القضاء، رجال اإ
 وهتدف .الصناعية للملكية اجلزائري الوطين املعهد مع ابلتعاون احللقة نُظمت :2017مايو 24و 23 اجلزائر،

ىل  بني الاسرتاتيجي التعاون وتعزيز تريبس، اتفاق من الثالث ابجلزء يتعلق فامي القضاء رجال كفاءات تكوين اإ
 يتعاملون اذلين للقضاة أأمهية ذات موضوعية مسائل ومناقشة واخلاص؛ العام القطاعني من املصلحة أأحصاب

نفاذ مع  السوابق وتطورات املس هتكل، وعي زايدة ياتاسرتاتيج  مثل اجلزائر، يف الفكرية امللكية حقوق اإ
 الفكرية. امللكية حقوق عىل التعدي نتيجة التعويض وتقدير املتعدية السلع من العادل والتخلص القضائية،

 اجلزائر. يف العامة النيابة وأأعضاء القضاء رجالل ممثلني بيهنم من مشارك 50 حوايل العمل حلقة وحرض

 نفاذ الفكرية امللكية حبامية اخلاصة الوطنية الندوة  رومانيا، بوخارست، ،الس يارات غيار بقطع املتعلق والإ
 أأهداف واكنت .التجارية والعالمات ابلخرتاعات املعين ادلوةل مكتب مع ابلتعاون نُظمت :2017 مايو 25

نفاذ املتعلقة العملية املسائل بشأأن اخلربات وتبادل املناقشات عقد الندوة  قطع جمال يف الفكرية امللكية حقوق ابإ
 الس يارات صناع ميثلون مشاراك 55 الندوة وحرض اجملال. ذاهب املشاركني معرفة بناء ومواصةل الس يارات غيار

نفاذ سلطات عن فضال واحملامني حمللينيا الغيار قطع ومنتجي املس توردين ومجعيات  الفكرية امللكية جمال يف الإ
 العامة(. النيابة وأأعضاء وامجلارك )الرشطة

                                                
1

نفاذ جمال يف الويبو تقدهما اليت الترشيعية املساعدة(،2017) الويبو أأمانة انظر املفصةل، املعلومات من للمزيد   )الوثيقةالفكرية امللكية حقوق اإ
WIPO/ACE/12/14،) ال يت: الرابط عىل املتاحة doc_id=372936doc_details.jsp?http://www.wipo.int/meetings/en/. 

2
ذاكء جمال يف والتدريب الكفاءات لتكوين الويبو أأنشطة (،2016) الويبو أأمانة أأنظر املفصةل، املعلومات من للمزيد   )الوثيقة الفكرية للملكية الاحرتام اإ

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

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43345
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43585
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916
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 نفاذ خاصة معل حلقة نفاذ امللكفني للموظفني الفكرية امللكية حقوق ابإ نفاذ خاصة معل وحلقة القانون ابإ  حقوق ابإ
 ابلتعاون نُظمت :2017 يونيو 30و 29 غرينادين، وجزر فنسنت سانت ،كينجزاتون ،للقضاة الفكرية امللكية

دارة مع  العمل حلقات من الهدف واكن .غرينادين وجزر فنسنت سانت يف الفكرية وامللكية الرشاكت جسل اإ
ذاكء جراء خالل من الفكرية ابمللكية الوعي اإ  للمسؤولني مقدمة بسي تر  اتفاق أأساس عىل قامئة تدريبات اإ

 امللكية قضااي مع التعامل يتيح مبا ةالفكري مللكيةاب القضائية الهيئة عرفةم ولتعزيز والقضاء القانون نفاذابإ  امللكفني
نفاذ امللكفني ابملوظفني اخلاصة العمل حلقة وحرض ومتسق. وفعال عادل بأأسلوب فهيا والفصل الفكرية  ابإ
 مجعيات احتاد عن وممثلون القانون، يف واملتخصصني احلكومية، الإدارات خمتلف من ممثال 15 حوايل القانون

دارة  املوهجة العمل حلقة قاضيان وحرض احملليني. الأداء فناين الفنانني/ عن فضال الاكرييب يف املؤلف حق اإ
 للقضاة.

 نفاذ خاصة معل حلقة نفاذ امللكفني للموظفني الفكرية امللكية حقوق ابإ نفاذ خاصة معل حلقةو القانون ابإ  ابإ
 مكتب مع ابلتعاون نُظمت :2017يوليو 4و 3 ونيفس، كيتس سانت ابس يتري، ،للقضاة الفكرية امللكية حقوق
ذاكء العمل حلقيت أأهداف واكنت ونيفس، كيتس سانت يف الفكرية امللكية نفاذ املعنيني املسؤولني وعي اإ  ابإ

 وفعال عادل بأأسلوب فهيا والفصل الفكرية امللكية قضااي مع التعامل يتيح مبا الفكرية ابمللكية والقضاة القانون
ىل املوهجة العمل حلقة وحرض ومتسق. نفاذ امللكفني املوظفني اإ  خملتلف ممثال 15و العامة النيابة مدير القانون ابإ
  للقضاة. املوهجة العمل حلقة قاضيان وحرض احلكومية. الإدارات

 نفاذ خاصة معل حلقة نفاذ امللكفني للموظفني الفكرية امللكية حقوق ابإ ىل 22 الهند، نيودلهيي، ،القانون ابإ  24اإ
دارهتا الفكرية امللكية حقوق تروجي خلية مع ابلتعاون نُظمت :2017 أأغسطس،  التجارة لوزارة التابعة واإ

ذاك العمل حلقة أأهداف واكنت .والصناعة  والاقتصادي الاجامتعي ابلأثر العامني واملدعني احملققني كبار وعي ءاإ
 جرامئ يف ابلتحقيق اخلاص للويبو التدرييب ادلليل حمتوى احلضور ومشاركة والقرصنة، التقليد عىل املرتتب
 يرتبط وما ريةالفك امللكية جرامئ مع للتعامل العامني واملدعني احملققني تأأهيل وضامن ومالحقهتا الفكرية امللكية

 اكمشار  600العمل حلقة وحرض الويبو. يف التمنية أأجندة من 45 التوصية لتنفيذ مؤات بأأسلوب جرامئ من هبا
 الهندية، الولايت من كبري عدد من العامة النيابة وأأعضاء الرشطة موظفي كبار ميثلون فمين ميثلون تقريبا

 اخلاص. القطاع من وأأفراد احلقوق وداريس القانونية الأوساط وأأعضاء

 ميية معل حلقة نفاذ بشأأن أأقال ىل 18من كوراي، مجهورية س يول، ،املؤلف حق اإ  نظمت :2017 سبمترب، 21اإ
 محلاية الكورية والواكةل كوراي، مجهورية يف س ياحةوال  والرايضة الثقافة وزارة مع ابلتعاون احللقة هذه الويبو

طار يف العمل احللقة: أأهداف من واكن العاملية. التجارة ومنظمة املؤلف حلق الكورية واللجنة املؤلف حق  اإ
 اجملاورة واحلقوق املؤلف حق حامية أأمهية الاعتبار بعني والاخذ ،للويبو السادس الاسرتاتيجي الهدف

نفاذها  الأسايس التدريب وتوفري املشاركة؛ البدلان يف والثقافية والاقتصادية الاجامتعية لتمنيةاب لقيتع فامي واإ
جراءات عىل نفاذ وتدابري والعداةل الانصاف اإ  الرمقية؛ البيئة عىل خاصة بصفة الرتكزي مع املؤلف، حق اإ

ذاكء جمال يف املوضوعية املسائل ومناقشة  الوطنية وعرب وطنية تيجياتاسرتا وتويخ املؤلف؛ حلق الاحرتام اإ
ذاكء أأجل من الفّعال للتعاون  املؤلف حق ماكتب من مشاراك 18 العمل حلقة وحرض املؤلف. حلق الاحرتام اإ

ندونيس يا الصني ال تية: البدلان من القضائية اتوالهيئ  واتيلند والفلبني وبامن ونيبال واملكس يك والأردن واإ
 وفيتنام.

 ميية ندوة نفاذ حول اإقل  :2017أأكتوبر 18و 17الياابن، طوكيو، ،العليا احملامك يف للقضاة الفكرية امللكية حقوق اإ
 أأهداف واكنت والابتاكر. الاخرتاع عىل للتشجيع الياابين واملعهد للرباءات الياابن مكتب مع ابلتعاون نُظمت
قلميية الندوة ذاكء الإ  الفكرية، ابمللكية اخلاص التقايض عن الناش ئة املهمة ابملسائل العليا احملامك يف القضاة وعي اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43784
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43844
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43844
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43845
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43785
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43785
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=44688
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=44444
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 بأأدوار معارفهم توس يع بغية الصورية احملاكامت خالل من الفكرية امللكية قضااي مع التعامل يف هماراهتم وتعزيز
طار يف الأهداف هذه وقُدمت الفكرية. امللكية جمال يف ملتخصصنيا والقضاة احملامك  الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ

قلميية الندوة وحرض السادس.  وس نغافورة والفلبني اجلديدة غينيا واببوا وابكس تان ميامنار من ممثال 12 الإ
 ورسيالناك.

 ذاكء عن الوطنية العمل حلقة  منسك، ،الرمقي احمليط يف والقرصنة التقليد وماكحفة املؤلف حلق الاحرتام اإ
 بيالروس يف الفكرية للملكية الوطين املركز مع ابلتعاون احللقة نُظمت :2017أأكتوبر 19و 18 بيالروس،

 جمال يف ادلولية ابلتطورات اخلاصة املعرفة توفري العمل حلقة من الهدف واكن العالية. التكنولوجيا ومراكز
ذاكء ىل الرمقي احمليط يف الفكرية ابمللكية الوعي اإ  للويبو. التمنية أأجندة من 45 التوصية س ياق يف املشاركني اإ

 ت.براءا وحمايم حمام 60 قرابة العمل حلقة وحرض

 ذاكء بشأأن وطنية معل حلقة ىل املقدمة الفكرية امللكية احرتام اإ  البيضاء، ادلار ،القضائية الهيئة أأعضاء اإ
 والتجارية. الصناعية ةللملكي املغريب املكتب مع ابلتعاون العمل حلقة نُظمت :2017أأكتوبر 20و 19 املغرب،

طار يف العمل احللقة أأهداف واكنت  يف املسؤولني كفاءات تكوين السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ
 وتعزيز فهيا، علهيا املنصوص املرونة أأوجه مراعاة مع تربس، اتفاق من الثالث اجلزء بشأأن القضائية الهيئات
 موضوعية مسائل ومناقشة اخلاص، والقطاع العام اعالقط من املصلحة أأحصاب بني الاسرتاتيجي التعاون

نفاذ مع يتعاملون اذلين للقضاة أأمهية ذات  السوابق تطورات مثل املغرب، يف الفكرية امللكية حقوق اإ
 التعويض وتقدير املتعدية السلع من العادل والتخلص واجلنائية، املدنية ابملسؤولية املتعلقة واملسائل القضائية،

 وأأعضاء القضائية للهيئة ممثلني مشاراك 25العمل حلقة وحرض الفكرية. امللكية حقوق عىل التعدي نتيجة
 العامة. النيابة

 ميية دون الندوة ذاكء املعنية الإقل  :2017أأكتوبر 25و 24 طاجكس تان، دوشانيب، ،الفكرية للملكية الاحرتام ابإ
 الندوة أأهداف واكنت والتجارة. الاقتصادية التمنية لوزارة التابع واملعلومات للرباءات الوطين املركز مع ابلتعاون

نفاذ املتعلقة العملية املسائل بشأأن اخلربات وتبادل مناقشات عقد  للموظفني وتأأهيل الفكرية امللكية حقوق ابإ
نفاذ امللكفني  مع للتعامل الرضورية واملعرفة ابملهارات الوسطى أ س يا بدلان يف الفكرية ابمللكية اخلاصة احلقوق ابإ

 الهدف حول املرتكزة الانشغالت مراعاة مع ومتسق، وفعال عادل بأأسلوب فهيا والفصل الفكرية امللكية قضااي
 املالية الرشطة من ممثلنيو  القضائية الهيئة )أأعضاء تقريبا مشاراك 50 الندوة وحرض السادس. الاسرتاتيجي

 من القضاة عن فضال احلقوق أأحصاب من وممثلني امجلركية اخلدمة ودائرة الاحتاكر ملاكحفة احلكومية والواكةل
 وأأوزبكس تان(. وقريغزيس تان اكزخس تان

 لكبار الفكرية امللكية جرامئ يف واملالحقة التحقيق جمال يف للتدريب أأفريقيا بجنو  دليل عن معل حلقة 
نفاذ عن املسؤولني  الرشاكت مفوضية مع ابلتعاون نُظمت :2017نومفرب 1 أأفريقيا، جنوب بريتوراي، ،القانون اإ

 التحقيق جمال يف يبللتدر  أأفريقيا جنوب بدليل اخلاص احملتوى تقدمي وهام هدفان لها واكن الفكرية، وامللكية
ىل الفكرية امللكية جرامئ يف واملالحقة نفاذ عن املسؤولني كبار اإ  الرشاكت مفوضية عن الصادر القانون اإ

 واملعرفة ابملهارات الفكرية امللكية جرامئ مباكحفة املعنية العامة النياابت أأعضاء تأأهيل وضامن الفكرية وامللكية
 التمنية أأجندة من 45 التوصية لتنفيذ مؤات بأأسلوب الفكرية ابمللكية لقةاملتع اجلرامئ مع للتعامل الرضورية

 عام. ومدع   رشطي 68 العمل حلقة وحرض ابلويبو. اخلاص

 نفاذ بشأأن الأمريكية الإيبريية العمل حلقة  نُظمت :2017نومفرب 10و 9بريو، لامي، ،املمزية الإشارات يف احلقوق اإ
يبريوا برانمج مع ابلتعاون احللقة  املنافسة عن لدلفاع الوطين واملعهد التمنية وتعزيز الصناعية للملكية أأمرياك -اإ
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ىل العمل حلقة وقسمت بريو، يف الفكرية امللكية وحامية  مس تديرة مائدة ومناقشات نومفرب( 9) عامة ندوة اإ
نفاذ املعين العامل للفريق يبريوا لربانمج التابع ابلإ  العامل الفريق وتأألف نومفرب(. 10) الصناعية للملكية أأمرياك -اإ

 ادلومينيكية وامجلهورية وكوس تارياك وكولومبيا والربازيل الأرجنتني يف الصناعية امللكية ماكتب من ممثلني من
يبريوا لربانمج الفين الأمني عن فضال وأأوروغواي والربتغال وبريو وابراغواي واملكس يك  للملكية أأمرياك -اإ

 اخلربات لتبادل العامل الفريق أأعضاء أأمام الفرصة املس تديرة املائدة مناقشات وأأاتحت التمنية. وتعزيز الصناعية
نفاذ يتعلق فيا نفاذ موضوعات العامة الندوة وتناولت الصناعية. امللكية حقوق ابإ  الأمهية ذات الفكرية امللكية اإ

نفاذ ادلويل القانوين الإطار مثل العامة  جامعة حممكة معل يف الفكرية وامللكية الرمقي العرص يف الفكرية امللكية واإ
 الأاكدميية والأوساط العام القطاع عن وممثلني مشاراك 102 الندوة وحرض اخلاص. القطاع ودور الأنديز دول

 العامل. الفريق وأأعضاء الطالب عن فضال اخلاص والقطاع

 نفاذ بشأأن الوطنية العمل حلقة  نُظمت :2017نومفرب 14و 13 ابراغواي، أأسنس يون، ،الفكرية امللكية اإ
ىل العمل حلقة وهدفت ابراغواي، يف الفكرية للملكية الوطنية املديرية مع ابلتعاون  املشاركني معرفة تقوية اإ

نفاذ  مبهاهمم الفكرية ابمللكية املعنية الأطراف مجيع بني فامي الفهم مس توى وتعميق الفكرية للملكية املتوازن ابلإ
 القضائية والهيئة الإدارية الكياانت خمتلف أأغلهبم ميثل مشاراك 98 العمل حلقة وحرض وحتدايهتم. وكفاءاهتم

 اخلاصة. والرشاكت احملاماة ورشاكت والرشطة العامة النيابة وأأعضاء

 ميية دون العمل حلقة  14و 13 ترمكنس تان، أأابد، عشق ،امجلارك ملسؤويل الفكرية امللكية حقوق عن الإقل
 واكنت والتمنية. الاقتصاد لوزارة التابعة احلكومية الفكرية امللكية دائرة مع ابلتعاون نُظمت :2017 نومفرب

 احلدودية ابلجراءات املتعلقة العملية املسائل جمال يف اخلربات وتبادل مناقشات عقد العمل حلقة أأهداف
نفاذ  بفعالية للترصف الرضورية واملعارف ابملهارت امجلارك مسؤويل وتأأهيل امجلارك منظور من امللكية حقوق واإ

 عن ممثلني ذكل يف مبا تقريبا مشاراك 50 العمل حلقة وحرض .احلدودية الاجراءات تنفيذ عند واتساق
 وطاجيكس تان وقرغزيس تان اكزخس تان من امجلارك سلطات وممثيل املصاحل وأأحصاب املالية، الرشطة

 وأأوزبكس تان.

 ذاكء بشأأن وطنية معل حلقة ىل املقدمة الفكرية امللكية احرتام اإ  تالإمارا الشارقة، ،القضائية الهيئة أأعضاء اإ
 العربية الإمارات يف الاقتصاد وزارة مع ابلتعاون العمل حلقة نُظمت :2017 نومفرب 23و 21 املتحدة، العربية

 العمل احللقة أأهداف واكنت القضائية. وادلراسات التدريب ومعهد الفكرية، للملكية الامارات ومجعية املتحدة
طار يف  اجلزء بشأأن القضائية الهيئات يف املسؤولني كفاءات تكوينل  السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ

 بني الاسرتاتيجي التعاون وتعزيز ،التفاق يف املتضمنة املرونة أأوجه مراعاة مع بس،ي تر  اتفاق من لثالثا
 اذلين للقضاة أأمهية ذات موضوعية مسائل ومناقشة اخلاص، والقطاع العام القطاع من املصلحة أأحصاب

نفاذ مع يتعاملون  ابملسؤولية املتعلقة واملسائل القضائية، السوابق تطورات مثل ، الفكرية امللكية حقوق اإ
 امللكية حقوق عىل التعدي نتيجة التعويض وتقدير املتعدية السلع من العادل والتخلص واجلنائية، املدنية

 العامة. النيابة وأأعضاء القضائية للهيئة ممثلني مشاراك 35 العمل حلقة وحرض الفكرية.

 ذاكء بشأأن وطنية معل حلقة ىل املقدمة الفكرية امللكية احرتام اإ  الكويت، مدينة ،القضائية الهيئة أأعضاء اإ
 ادلراسات ومعهد والصناعة، التجارة وزارة مع ابلتعاون العمل حلقة نُظمت :2017 نومفرب 30و 28 الكويت،

طار يف العمل حللقةا أأهداف واكنت والقانونية. القضائية  كفاءات تكوين السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ
 يف املتضمنة املرونة أأوجه مراعاة مع ،تريبس اتفاق من الثالث اجلزء بشأأن القضائية الهيئات يف املسؤولني

 ومناقشة اخلاص، والقطاع العام القطاع من املصلحة أأحصاب بني الاسرتاتيجي التعاون وتعزيز ،التفاق
نفاذ مع يتعاملون اذلين للقضاة أأمهية ذات موضوعية سائلم   السوابق تطورات مثل الفكرية، امللكية حقوق اإ
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 التعويض وتقدير املتعدية السلع من العادل والتخلص واجلنائية، املدنية ابملسؤولية املتعلقة واملسائل القضائية،
 النيابة وأأعضاء القضائية للهيئة ممثلني مشاراك 25العمل حلقة وحرض الفكرية. امللكية حقوق عىل التعدي نتيجة

 العامة.

 نفاذ عن وطنية معل حلقة  12 جورجيا، تبلييس، ،التحقيق ودوائر امجلارك مأأموري لفائدة الفكرية امللكية اإ
ىل العمل حلقة وهدفت الفكرية، للملكية الوطين جورجيا مركز مع تعاونابل  نُظمت :2017 ديسمرب 13و  اإ

ىل املساعدة تقدمي نفاذ سلطات اإ  يف التحقيق جمال يف هماراهتا وتطوير معارفها لتحسني جورجيا يف القانون اإ
 للجامرك ممثال 32 العمل حلقة وحرض ومالحقهتا. املؤلف حق وقرصنة التجارية العالمات تقليد قضااي

ىل التابعة التفتيش دائرة ذكل يف مبا والرشطة  والقضاة. العامني واملدعني املالية وزارة اإ

 ميية دون ندوة ذاكء عن اإقل  ابكو، ،الرمقي احمليط يف والقرصنة التقليد وماكحفة املؤلف حق احرتام اإ
 واكنت أأذربيجان، مجهورية يف املؤلف حق واكةل مع ابلتعاون نُظمت :2017 ديسمرب 14و 13 ربيجان،أأذ

 يف والنظر تربس، اتفاق من الثالث اجلزء يتضمهنا اليت املرونة وأأوجه ادلنيا املعايري حفص يه الندوة أأهداف
ن املتعلقة العملية املسائل ومناقشة القضائية، السوابق تطورات أأحدث  س امي ول الفكرية امللكية حقوق فاذابإ

 الربملان عن ممثلني مشاراك 60 الندوة وحرض اجملالت. تكل يف املس تفادة ادلروس وتبادل الإنرتنت بشأأن
 اكزخس تان من ممثلني ذكل يف مبا احلقوق أأحصاب عن وممثلني اجلامعات ورؤساء احلكوميني واملسؤولني

 وأأوزبكس تان. وقريغزس تان

 ميية دون معل حلقة ذاكء عن اإقل فريقية املنظمة يف الأعضاء ادلول من للقضاة املوهجة الفكرية امللكية احرتام اإ  الأ
ىل 22اكمريون، ايوندي، ،واملغرب الفكرية للملكية  الفرنيس املعهد مع اونابلتع نُظمت :2018 يناير 26 اإ
 واكنت والتجارية. الصناعية للملكية املغريب واملكتب الفكرية للملكية الأفريقية واملنظمة الصناعية للملكية
طار يف العمل حلقة أأهداف  فامي القضاة من احلضور كفاءات تكوين السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ

اتحة بسي تر  اتفاق من الثالث ابجلزء يتعلق  املرونة جوانب مراعاة )مع بشأأنه اخلربات تبادل أأمام اجملال واإ
قلميية الوطنية والترشيعات (التفاق يف املتضمنة  من قاضيا 20العمل حلقة وحرض هل. واملنفذة املطبقة والإ

 وتوغو. وموريتانيا ومايل بيساو وغينيا القمر وجزر وتشاد الوسطى أأفريقيا ومجهورية الاكمريون

 ميية دون معل حلقة ذاكء عن اإقل فريقية املنظمة يف الأعضاء ادلول من للقضاة املوهجة الفكرية امللكية احرتام اإ  الأ
ىل 22 املغرب، البيضاء، ادلار ،واملغرب الفكرية للملكية  الفرنيس عهدامل  مع ابلتعاون نُظمت :2018 يناير 26اإ
 مع ابلتوازي والتجارية، الصناعية للملكية املغريب واملكتب الفكرية للملكية الأفريقية واملنظمة الصناعية للملكية

طار يف العمل حلقة أأهداف واكنت أ نفا. املذكور الاجامتع  تكوين السادس الاسرتاتيجي الويبو هدف اإ
اتحة تربس اتفاق من الثالث ءابجلز  يتعلق فامي القضاة من احلضور كفاءات  بشأأنه اخلربات تبادل أأمام اجملال واإ

قلميية الوطنية والترشيعات فيه( علهيا املنصوص املرونة جوانب مراعاة )مع  وحرض هل. واملنفذة املطبقة والإ
 نغالوالس   والنيجر والغابون ديفوار وكوت والكونغو والاكمريون وبوركينافاسو بنني من قاضيا 16 العمل حلقة

 املغرب. من احملليني القضاة عن فضال

 اكدميية من املدربني تدريب ىل 5 ،جورجيا تبلييس، ،جورجيا يف الفكرية امللكية أأ  نظمت :2018 مارس 9 اإ
 العالمات بشأأن تدريب) 4الوحدة تدريب الفكرية للملكية الوطين جورجيا مركز مع ابلتعاون الويبو أأاكدميية

 وأأهداف جورجيا. يف الفكرية امللكية أأاكدميية يف املدربني تدريب من (التجارية العالمات واإنفاذ التجارية
ىل الرضورية املعارف تقدمي النشاط نفاذ بشأأن جورجيا يف الفكرية امللكية أأاكدميية من املدربني اإ  تالعالما اإ
 مشاراك. 20 التدريب وحرض اجملال. يف تدرييب برانمج تقدمي من لمتكيهنم التجارية
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 ذاكء عن معل حلقة نفاذ موظفي كبار لصاحل الفكرية امللكية احرتام اإ  اتون، كيب ،العامني واملدعني القانون اإ
ىل 27 أأفريقيا، جنوب ذاكء معل وحلقة ،2018 مارس 29 اإ نفاذ موظفي كبار لصاحل الفكرية امللكية احرتام اإ  اإ
ىل 3 ،أأفريقيا جنوب نلسربويت، ،العامني واملدعني القانون  اللجنة مع ونابلتعا نُظمت :2018 أأبريل 5 اإ

ذاكء ادلورتني أأهداف واكنت الفكرية. وامللكية ابلرشاكت املعنية  بشأأن العامني واملدعني الكبار املفتشني وعي اإ
 الويبو عن الصادر التدرييب ادلليل حمتوى وتدريس وقرصنهتا، البضائع لتقليد والاقتصادي الاجامتعي الأثر

 مالحقهتا الفكرية امللكية جرامئ يف التحقيق بشأأن أأفريقيا جنوب يف الفكرية وامللكية ابلرشاكت املعنية واللجنة
نفاذ مسؤويل كبار لصاحل  من ميكهنم مبا النيابة وأأعضاء الفكرية امللكية جرامئ مفتيش تأأهيل وضامن القانون اإ

 التمنية ةأأجند من 45 التوصية لتنفيذ مؤات بأأسلوب هبا املتصةل واجلرامئ الفكرية امللكية جرامئ مع التعامل
 من مسؤول 21 نلسربويت يف العمل حلقة حرض بيامن خشصا 93 اتون كيب يف العمل حلقة وحرض للويبو.

نفاذ امللكفني  العامني. واملدعني القانون ابإ

 مية الرتوجي بشأأن وطنية معل حلقة  2018 أأبريل 23 ،الإعالمية املواد أأخصائيي بني فامي الفكرية لكيةامل  لق
 يف الفكرية امللكية بيوم والاحتفال امجلارك مسؤويل كبار بني الفكرية امللكية احرتام لإذاكء وطنية معل وحلقة
نفاذ عن وطنية معل وحلقة ،2018 أأبريل 24 ،انميبيا جامعة نفاذ مسؤويل لكبار فكريةال امللكية حقوق اإ  اإ

 أأبريل 26 ،الفكرية امللكية يوم بشأأن وطنية معل وحلقة ،2018أأبريل 25 ،انميبيا يف الرشطة لكية يف القانون
نفاذ بشأأن وطنية معل وحلقة ،2018  ،2018 أأبريل 27،العامني واملدعني للقضاة الفكرية امللكية حقول اإ

 أأهداف واكنت انميبيا. يف الأعامل وقطاع الفكرية ابمللكية املعنية الهيئة مع ابلتعاون نُظمت انميبيا: ويندهوك،
 امللكية بيوم والاحتفال الفكرية؛ امللكية احرتام لإذاكء سرتاتيجيةالا اخلطة تنفيذ يف البدء العمل حلقات
 بتدريس للهنوض حمليتني جامعتني مع التعاون وتعزيز والإبداع الابتاكر جمال يف للمرأأة التغيري ومتكني الفكرية

 واملدعني املفتشني كبار لتدريب وضعت اليت التدريبية املادة وتقدمي ومبادهئا، الفكرية امللكية قانون ودراسة
 البضائع لتقليد والاقتصادي الاجامتعي الأثر بشأأن درجة الأدىن احملامك يف والقضاة الرشطة وجمندي العامني

 طالب 100و امجلارك مسؤويل نم 37و الإعالم، وسائل ممثيل من 20 املذكورة الأنشطة وحرض والقرصنة.
 عام. ومدع قاضيا 25و الرشطة مفتيش كبار من مفتش 35و وهمنيون وحمارضون

 ميية معل حلقة نفاذ بشأأن أأقال ىل أأبريل 30من كوراي، مجهورية ل،س يو  ،املؤلف حق اإ  نظمت :2018 مايو 4اإ
 محلاية الكورية والواكةل كوراي، مجهورية يف والس ياحة والرايضة الثقافة وزارة مع ابلتعاون احللقة هذه الويبو

طار يف العمل احللقة: أأهداف من واكن العاملية. التجارة ومنظمة املؤلف حلق الكورية واللجنة املؤلف حق  اإ
 اجملاورة واحلقوق املؤلف حق حامية أأمهية الاعتبار بعني والاخذ س،الساد الاسرتاتيجي الويبو هدف

نفاذها  عىل الأسايس التدريب وتوفري املشاركة؛ البدلان يف قافيةوالث والاقتصادية الاجامتعية للتمنية ابلنس بة واإ
جراءات نفاذ وتدابري والعداةل الانصاف اإ  ومناقشة الرمقية؛ البيئة عىل خاصة بصفة الرتكزي مع املؤلف، حق اإ

ذاكء جمال يف املوضوعية املسائل  للتعاون الوطنية وعرب وطنية اسرتاتيجيات وتويخ املؤلف؛ حلق الاحرتام اإ
ذاكء أأجل من الالفعّ   اتوالهيئ املؤلف حق ماكتب عن ثالمم  18 العمل حلقة وحرض املؤلف. حلق الاحرتام اإ

 ممثل عن فضال وزامبيا وأأوروغواي والفلبني وابكس تان ومالزياي وغواتاميل وأأثيوبيا والصني مكبوداي من القضائية
  الأفريقي. واجلنوب أأفريقيا لرشق املشرتكة السوق عن

 وقدمت الفكرية. امللكية ومعلمي حكوميني ملسؤولني مقدمة تدريبية برامج يف 17 الربانمج شارك ذكل عىل وعالوة .8
ذاكء بشأأن خاصة حمارضات مي العاملية التجارة ومنظمة الويبو بني املشرتكة الندوة أأثناء الفكرية امللكية احرتام اإ  امللكية مُلعّلِّ

ىل 19 من جنيف يف املعقودة ،فهيا والباحثني الفكرية  للملكية العاملية املنظمة من واملعدة قدمةتامل  ادلورةو ،2017 ويوني 30 اإ
ىل 12 من جنيف يف تُعقد اليت ،احلكوميني للموظفني الفكرية امللكية عن العاملية التجارة ومنظمة )الويبو( الفكرية  ارسم 23 اإ
ىل وابلإضافة .2018  عامة تدريبية دورة لوضع القضاء من هيئة انعقاد أأثناء أأنشطته عن عامة حملة 17 الربانمج قدم ذكل اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47268
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47269
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47269
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47647
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47649
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47649
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47649
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47652
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47652
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47648
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47648
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47651
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47651
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47650
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47348
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ىل موهجة الفكرية امللكية جمال يف بعد عن للتعمل ىل 17 من جنيف يف الويبو أأاكدميية نظمهتا ،القضائية الهيئة اإ  19 اإ
 .2017ويولي

 ادلويل املس توى عىل والتعاون التنس يق اثنيا:

- 2018 للفرتة وبرانمج ومزيانية الويبو 2016-2017 للفرتة ومزيانية الويبومتاش يًا مع الأهداف احملددة يف برانمج  .9
العمل عىل تعزيز تعاونه ادلويل املنتظم والفعال لضامن اتباع هنج مزتن وشفاف لإذاكء الاحرتام  17 واصل الربانمج 2019

التمنية، من أأجل زايدة  أأجندةمن توصيات  45و 40 ف الاسرتاتيجي السادس، والتوصيتنيللملكية الفكرية مبا يتفق مع الهد
 وترد أأدانه الأنشطة املعنية: ة، وجتنب الازدواج يف العمل.متاسك الس ياسات ادلولي

 ورويب الاحتاد مكتب مرصد ندوة ىل 11 أأس بانيا، أألياكنيت، ،القضاة لصاحل الفكرية للملكية الأ  مايو 12 اإ
 الأورويب الاحتاد ملكتب التابع الفكرية، امللكية حقوق عىل التعدايت بشأأن الأورويب املرصد نظمها :2017

جراءات مقارنة الندوة من الهدف واكن الفكرية(. للملكية الأورويب الاحتاد مكتب )مرصد الفكرية للملكية  اإ
 عضوا 64 الندوة وحرض الفكرية. امللكية حقوق عىل التعدايت جمال يف واجلنائية املدنية والعداةل الانصاف

 أأعضاء من عضو دوةل 20 من امني(الع املدعني عن فضال وجنائيون مدنيون )قضاة القضائية الهيئة من
ىل ابلإضافة الأورويب الاحتاد  الأورويب. الاحتاد خارج من بدلان من قضاة س تة اإ

 نفاذ ادلولية القمة  للعدل الاحتادية الوزارة نظمهتا :2017ويوني 23و 22 أأملانيا، برلني، ،الفكرية امللكية حقوق لإ
 املتنايم الأثر القمة وتناولت الفكرية، للملكية الأورويب حتادالا ومكتب الأوروبية واملفوضية املس هتكل، وحامية

نفاذ. سلطات تواجه اليت لها املصاحبة والتحدايت الفكرية امللكية لتعدايت  الثالثة اللجنة يف الويبو وشاركت الإ
نفاذ وواكلت الأوروبيني القرار صناع كبار القمة ومجعت ادلويل. التعاون وعنواهنا  متعددة والرشاكت الإ

 الأعامل. وقطاع املس هتلكني وممثيل اجلنس يات

 مكتب نّظمه :2017 يوليو 21و 20 جورجيا، ،ابتويم "،والقرصنة التقليد تاكحف "جورجيا ادلويل املؤمتر 
 الولايت يف التجارة لوزارة التجاري القانون تطوير وبرانمج (SAKPATENTI) جورجيا يف الفكرية امللكية

 لتبادل الفرصة وأأاتح واخلاص، العام القطاعني عن املمثلني من كبرياً  عدداً  املؤمتر واس تقطب الأمريكية، املتحدة
 وقّدمت القطاعات. من خمتلف تواهجها اليت الفكرية، امللكية عىل التعدي عن املرتتبة املشالك عن املعلومات

ذاكء جمال يف ادلويل املس توى عىل التعاون موضوع تناول عرضاً  الويبو  ويّّست الفكرية، للملكية الاحرتام اإ
نفاذ معيل منظور من والتقليد املرشوعة غري التجارة لطبيعة وصفاً  قّدم خبري متحّدث حضور  القانون. لإ

 نفاذ عرش احلادي ادلويل املؤمتر  الأمريكية، املتحدة الولايت نيويورك، ،الفكرية ابمللكية جبرامئ املعين القانون لإ
دارة مع الإنرتبول تنظميه يف اشرتك :2017 أأغسطس 29و 28 نفاذ اإ  املتحدة ابلولايت وامجلارك الهجرة قوانني اإ

 رايرت أأندر مع وابلرشاكة الأمريكية، املتحدة ابلولايت الفكرية امللكية حقوق لتنس يق الوطين واملركز
نفاذ مسائل مناقشة املؤمتر من الأسايس الهدف واكن التقليد. ملاكحفة ادلويل والتحالف ، وراتريلب  قانون اإ

 ممعظمه مشاراك 500 املؤمتر وحرض الفكرية. امللكية جرامئ ملاكحفة الناجعة والس بل العامل حول الفكرية امللكية
 املاكتب من ممثلني عن فضال احلقوق وأأحصاب القانونية والأوساط النيابة وأأعضاء كوامجلار  الرشطة من

نفاذ حتقيق بعنوان نقاش حلقة الويبو أأدارت و الفكرية. للملكية الوطنية  ووضع الفكرية امللكية جمال يف الإ
 الس ياسات.

 20و 19 بلجياك، أأنتويرب، ،الفعال لالإنفاذ املبتكرة والاسرتاتيجيات الفكرية ابمللكية جبرامئ املعين املؤمتر 
نفاذ جمال يف للتعاون الأورويب الاحتاد واكةل تنظميه يف اشرتك :2017 سبمترب  للجامرك العامة والإدارة القانون اإ

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2018_2019.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
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 من الهدف واكن التقليد. ملاكحفة ادلويل والتحالف لبوراتري رايرت أأندر مع وابلرشاكة بلجياك، يف والرسوم
نفاذ مسائل عن شامةل عامة حملة تقدمي املؤمتر  جرامئ يف جديد هو ما مراجعة وخصوصا الفكرية، امللكية اإ

نفاذ واسرتاتيجيات الفكرية، امللكية  350 املؤمتر وحرض .معلية حالت دراسة خالل من اجليدة واملامرسات الإ
نفاذ املكف مسؤول  امللكية جرامئ ماكحفة عن عرضا الويبو وقدمت والصناعة. الأمن جمال يف وخرباء القانون ابإ

 دويل. ظورمن من – احرتاهما واإذاكء الفكرية

 ونظمه :2017 سبمترب 28و 27 أأس بانيا أألياكنيت، ،الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد مكتب ملرصد عام اجامتع 
 عن عامة حملة عرض الاجامتع من الأسايس الهدف واكن الفكرية. للملكية الأورويب الاحتاد مكتب مرصد

 الامثين ادلول بني من ممثال 90 الاجامتع وحرض .2018 لعام معهل وبرانمج 2017 عامل املرصد أأنشطة
 والقطاع الأوروبية واملفوضية الأورويب والربملان الأورويب الاحتاد ورئاسة الأورويب ابلحتاد الأعضاء والعرشين

ذاكء اخلاصة أأنشطهتاو  أأدواهتا الويبو وعرضت ولية.ادل املنظامت عن فضال املدين واجملمتع اخلاص  يف الوعي ابإ
ذاكء جمال  بنرش اخلاصة نشطة"الأ  بعنوان احلوارية اجللسة يف امشاركهت خالل من ،الفكرية امللكية احرتام اإ

 .للش باب" الوعي

 ميي املؤمتر  :2017 نومفرب 7و 6 ة،املتحد العربية الإمارات ديب، ،الفكرية امللكية جبرامئ اخلاص السابع الإقل
 ديب، وجامرك ديب، ورشطة العدل، وزارة مع ابلتعاون والإنرتبول، الفكرية للملكية الإمارات مجعية اس تضافته

نفاذ مسؤولو املؤمتر وحرض .لبوراتري رايرت أأندر العالمات، أأحصاب حامية ومجموعة  املنطقة من القانون اإ
 الهنوض املؤمتر من الهدف واكن اخلاص. والقطاع والرشطة امجلارك من وممثلني العامني املدعني عن فضال

 أأفريقيا. وشامل الأوسط الرشق يف البضائع تقليد ماكحفة بغية الاسرتاتيجية الس ياسات وتنفيذ ابلبتاكر
نفاذ وأأنشطة اجلديدة، التكنولوجيا واس تخدام وادلويل الإقلميي التعاون أأمهية عىل املناقشات وركزت  الإ

 ودفع الرادعة غري واجلزاءات احلرة التجارة مناطق مثل والتحدايت املتحدة العربية الإمارات يف حجةالنا
عادة حمدود نطاق عىل التعويضات  املتعدية. البضائع تصدير واإ

 حاكم الاعرتاف بشأأن اخلاص ادلويل للقانون لهاي ملؤمتر اخلاصة للجنة الثالث الاجامتع  الأجنبية ابلأ
 ملؤمتر اخلاصة اللجنة اجامتع يف مراقب بصفة الويبو شاركت :2017 نومفرب 14و 13 هولندا، هاي،ل ،واإنفاذها

عداد عىل تعكف اليت اخلاص، ادلويل للقانون لهاي  الأجنبية ابلأحاكم الاعرتاف بشأأن اتفاقية مرشوع اإ
نفاذها.  والاحتاد اخلاص، دلويلا للقانون لهاي مؤمتر يف عضو دوةل 57 من مشاراك 180 الاجامتع وحرض واإ

 حكومية. وغري حكومية منظمة 14و املؤمتر يف مراقب بصفة دول ومخس الأورويب،

 نومفرب 16و 15 بلجياك، بروكسل، ،والقرصنة ابلتقليد املعين العاملية امجلارك منظمة لفريق عرش الرابع الاجامتع 
 ابلتقليد املعين العاملية امجلارك منظمة لفريق عرش الرابع الاجامتع يف مراقب بصفة الويبو شاركت :2017

 والإجراءات الاسرتاتيجيات وانقش الرمقي السوق يفرضها اليت العاملية التحدايت تناول اذلي والقرصنة،
نفاذ املعنية للواكلت ميكن اليت املشرتكة  150 قرابة الاجامتع وحرض التحدايت. لهذه للتصدي اعامتدها ابلإ

 اخلاص والقطاع ادلولية احلكومية واملنظامت العاملية امجلارك منظمة يف الأعضاء كامجلار  سلطات من ممثال
 احلكومية. غري واملنظامت

 نُظم :2017 ديسمرب 13و 12 الصني، ش نغهاي، ،ش نغهاي يف عرش الرابع الفكرية للملكية ادلويل املنتدى 
 مجهورية يف الفكرية للملكية ادلوةل بمكت من بدمع الشعبية البدلية ش نغهاي وحكومة الويبو بني ابملشاركة

 مسائل بشأأن التعاون بشأأن ادلويل للحوار املس توى رفيع منتدى عن عبارة املنتدى واكن الشعبية. الصني
 الفكرية امللكية حلقوق القضائية وامحلاية الفكرية امللكية تطور يف العاملية الاجتاهات عىل وركز الفكرية، امللكية
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 صناع وخصوصا مشاراك 300 حوايل املنتدى وحرض هبا. اخلاصة الرتاخيص ومنح فكريةال امللكية وجتارة
 ماكتب من املس توى رفيعي ممثلني ذكل يف مبا والأعامل، احلكومة يف الاسرتاتيجيات وواضعي الس ياسات

 فضال الفكرية كيةاملل  وحمايم الصناعة ممثيل وكبار والقضاة املعنية ادلولية احلكومية واملنظامت الفكرية امللكية
 املرموقني. الأاكدمييني عن

 الاحتاد مكتب مبرصد اخلاص الفكرية امللكية حقوق عىل التعدايت بشأأن التنس يق جملموعة السادس الاجامتع 
 الكياانت خمتلف وحرضه املرصد اس تضافه :2018 يناير 16 بلجياك، بروكسل، الفكرية: للملكية الأورويب

نفاذ جمال يف للتعاون الأورويب الاحتاد وواكةل الأوروبية )املفوضية الأورويب لالحتاد التابعة  ومكتب القانون اإ
 عىل للتدريب الأورويب دالاحتا وواكةل الغش، ملاكحفة الأورويب واملكتب النباتية( للأصناف الأوروبية امجلاعة

نفاذ  الاحتاد يف القضايئ التعاون ووحدة للملكية الأورويب الاحتاد ومكتب الأوروبية( الرشطة )لكية القانون اإ
 الأمم ومركز الاقتصادي امليدان يف والتمنية التعاون ومنظمة )الانرتبول احلكومية ادلولية واملنظامت الأورويب

 اجلارية الأنشطة مناقشة عىل الاجامتع وساعد العاملية(. امجلارك ومنظمة وينالإلكرت  للحساب ادلويل املتحدة
 اجلهود. ازدواج جتنب بغية وتنس يقها وتطويرها

 ورويب الاحتاد مكتب مرصد مؤمتر  شارك :2018 فرباير 20 بلغاراي، صوفيا، ،التعلمي بشأأن الفكرية للملكية الأ
 وحرض الأورويب، الاحتاد جمللس بلغاراي رئاسة رعاية حتت ريالبلغا الرباءات مكتب مع هتنظمي يف املرصد

 الأعضاء ادلول من وماكتهبا الفكرية امللكية ووزارات بلغاراي، يف والعلوم التعلمي وزارة عن ممثلون املؤمتر
 ومشاركة التطورات أأحدث عرض يف املؤمتر وسامه املدين. واجملمتع اخلاص القطاع عن فضال الأورويب ابلحتاد

 التعلمي. يف الفكرية ابمللكية يتعلق فامي النظر ووهجات الوطنية اخلربات

 ورويب الاحتاد مكتب مرصد يف العام القطاع ممثيل اجامتع  بلغاراي، صوفيا، ،الفكرية للملكية الأ
 املاكتب من ممثلني الاجامتع ومجع البلغاري. الرباءات مكتب مع ابلتعاون املرصد نظمه :2018 فرباير 22و 21

 العمل مناقشة هبدف ادلولية احلكومية واملنظامت املعنية الأورويب الاحتاد ومؤسسات الفكرية للملكية الوطنية
 الاجامتع وحرض التجارب.و  املعلومات وتبادل اجلديدة املبادرات بشان التوجيه وتقدمي للمرصد، املس متر

 الاحتاد وواكةل احلرة للتجارة الأوروبية والرابطة الأوروبية واملفوضية الأورويب الاحتاد دول عن ممثلني
نفاذ جمال يف للتعاون الأورويب  املتحدة الأمم ومركز الاقتصادي امليدان يف والتمنية التعاون ومنظمة القانون اإ

 الإلكرتوين. للحساب ادلويل

 ذاكء جمال يف العامةل ادلولية احلكومية للمنظامت تنس يقي اجامتع  جنيف، ،الفكرية امللكية احرتام اإ
 املنظامت بني فامي التنس يق زايدة الاجامتع من الهدف واكن الويبو. هتنظم  :2018 مارس 13 سويّسا،
ذاكء جمال يف ادلولية احلكومية  ادلويل والاحتاد الانرتبول من ممثلني الاجامتع وحرض الفكرية. امللكية احرتام اإ

 والتمنية للتجارة املتحدة الأمم ومؤمتر اجلنوب ومركز الاقتصادي امليدان يف والتمنية التعاون ومنظمة لالتصالت
 املعين املتحدة الأمم ومكتب الإلكرتوين للحساب ادلويل حدةاملت الأمم ومركز للبيئة املتحدة الأمم وبرانمج

 العاملية. التجارة ومنظمة العاملية امجلارك ومنظمة واجلرمية ابخملدرات

 منية التعاون منظمة معل لفرقة السادس الاجامتع  غري التجارة ماكحفة بشأأن الاقتصادي امليدان يف والت
 املنظمة معل لفرقة السادس الاجامتع الويبو حرضت :1820 مارس 16و 15 فرنسا، ابريس، ،املرشوعة

ىل الرايم ادلويل التعاون تعزيز هدفه اكن اذلي  الاجامتع وانقش وردعها. املرشوعة غري التجارة من احلد اإ
 املرشوعة. غري التجارة ملاكحفة الرضورية الأساس ية ابلكفاءات اخلاصة التوجهيات وضع يف العمل فرقة ولية

 الاجتار بعنوان الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد ومكتب املنظمة عن الصادر التقرير الاجامتع لخال وُأطلق

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46946
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 املقدلة السلع أأثر عىل أأجريت اليت ابلبحوث تتعلق عروض وقدمت .احلرة التجارة ومناطق املقدلة السلع يف
 ادلول من عدد الاجامتع وحرض اخلاص. القطاع عىل املرتتب الأثر عن فضال الوطنية الاقتصادات عىل

 وفرقة الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد مكتب مرصد ذكل يف )مبا العام القطاع ومنظامت املنظمة يف الأعضاء
 احلكومية. غري واملنظامت العاملية( التجارة ومنظمة العاملية امجلارك ومنظمة املالية لالإجراءات العمل

 ن للجنة والثالثون السابعة ادلورة ىل التابعة فاذالإ  مارس 22 بلجياك، بروكسل، ،العاملية امجلارك منظمة اإ
نفاذ جلنة :2018 نفاذ مبسائل يتعلق فامي القرار لختاذ العاملية امجلارك منظمة داخل هيئة أأعىل يه الإ  امجلارك اإ

 ادلورة وحرض املس هتكل. وحامية الفكرية امللكية حقوق ذكل يف مبا اجملالت من واسع نطاق عن مسؤوةل ويه
 وترأأست سلطة. 180 عددها البالغ العاملية امجلارك منظمة يف الأعضاء امجلارك سلطات من ممثال 200 حوايل
 .بيئيا مأأمونة بطريقة واإتالفها احملجوزة املقدلة السلع ختزين عنواهنا نقاش حلقة الويبو

 املصنعني احتاد نظمه :2018 أأبريل 6و 5 فرنسا، ابريس، ،الفكرية للملكية والعرشين الثالث الأورويب املنتدى 
 الوطنية واللجنة الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد مكتب من بدمع والفنية الصناعية للملكية ادلولية للحامية
 املسؤولية وحس الوعي لإذاكء أأداة بصفته التعلمي بشأأن للنقاش منربا املنتدى وقدم فرنسا. يف التقليد ملاكحفة

 الاقتصادية التطورات وأأثر الرمقي الاقتصاد حتدايت مواهجة يف الس ياسات وصناعة باب،الش   بني فامي
 العام القطاع من مشاراك 100حوايل املنتدى وحرض الفكرية. امللكية حقوق حامية عىل الس ياس ية واجلغرافية

 اخلاص. والقطاع

 فرقة العامة امجلعية  :2018 أأبريل 12هولندا، أأمسرتدام، ،التعاونو  للمساعدة العاجل ابلتوفري املعنيني اخلرباء لأ
 والتعاون للمساعدة العاجل ابلتوفري املعنيني اخلرباء لأفرقة العامة امجلعية اجامتع يف مراقب بصفة الويبو شاركت

 املنظمة مع الوثيقة العمل عالقة عىل احلفاظ بغية املرتقبة، ومبادراهتا املس متر معلها بشأأن معلومات لتوفري
نفاذ جمالت يف اخلاص القطاع من املصاحل لأحصاب الأسايس الاهامتم موضع املسائل ملواكبة  الفكرية امللكية اإ
ذاكء  املعنيني اخلرباء أأفرقة يف الأعضاء الرشاكت من رشكة 150 من أأكرث العامة امجلعية وحرض احرتاهما. واإ

 .ابدل 80 حوايل من والتعاون للمساعدة العاجل ابلتوفري

 وجرامئ الفكرية امللكية انهتااكت جمال يف السالمة نوايح عن الفكرية للملكية العامني املدعني ش بكة معل حلقة 
 العمل حلقة يف مراقب بصفة الويبو شاركت أأس بانيا: أألياكنيت، أأبريل، 18و 17 ،الإنرتنت بروتوكول تلفزيون

 الاحتاد مكتب شارك اليت العمل حلقة لتوتناو  الفكرية. للملكية روبينيالأو  العامني املدعني ةكلش ب هذه
 بنوايح تتعلق أأس ئةل تنظميها يف الأورويب الاحتاد يف القضايئ التعاون ووحدة الفكرية للملكية الأورويب
 من 36 العمل حلقة وحرض الإنرتنت. بروتوكول تلفزيون وجرامئ الفكرية امللكية انهتااكت جمال يف السالمة

نفاذ قضااي مع يتعاملون ممن الأورويب الاحتاد يف عضو دوةل 20و العامة النيابة أأعضاء  الفكرية. امللكية اإ

 2018أأبريل 19،والصني الأورويب الاحتاد من الفكرية للملكية العامني للمدعني اجليدة املامرسات فريق اجامتع، 
 للملكية العامني للمدعني اجليدة املامرسات فريق اجامتع يف مراقب بصفة الويبو شاركت أأس بانيا: أألياكنيت،

 العامني املدعني بني التعاون س بل مناقشة الاجامتع من الهدف واكن والصني. الأورويب الاحتاد من الفكرية
نفا قضااي بشأأن والأوروبيني الصينيني  ادلول من عامني مدعني س بعة الاجامتع رضوح الفكرية. امللكية ذاإ
 الأورويب الاحتاد واكلت من لعدد ممثلني عن فضال الصني من وأأربعة الأورويب الاحتاد يف الأعضاء

 ادلولية. احلكومية واملنظامت الوطنية والواكلت
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 التدريب ومواد املنشورات  اثلثا:

 املصممة النرش محالت وتقيمي ومواقفه املس هتكل سلوك ياسبق  للسامح ونرشها للتقيمي عامة أأداة 17الربانمج وضع .10
 كوراي. مجهورية يف والس ياحة والرايضة الثقافة وزارة مع أأبرم استامئين صندوق اتفاق من بدمع الفكرية امللكية احرتام لإذاكء

نفاذ الاستشارية نةللج  عرشة الثانية ادلورة خالل الفكرية للملكية املس هتكل احرتام لتقيمي الويبو أأداة وُعرضت  وجيري .3لالإ
عداد وجيري الوزارة، أأاتحته اذلي الاستامئين الصندوق من بدمع لأداةا تجربةل  الاس تعداد ىل مرتمجة نسخ اإ  الأمم لغات اإ

 امخلس. املتحدة

ذاكء بشأأن الش بكة عىل القامئ التعلميي موقعه من الاس بانية ابللغة نسخة 17 الربانمج أأعد .11  املؤلف، حق احرتام اإ
ليه الوصول وميكن  www.respetoporelderechodeautor.org4ال يت: الرابط خالل من اإ

لكرتونيا موقعا 17 الربانمج أأعد الياابين الرباءات مكتب من مايل بدمع .12  وميكن التجارية. العالمات احرتام بشأأن تعلمييا اإ
 النشء تس هتدف وحدات ثالث من ويتأألفwww.respectfortrademarks.org ال يت الرابط عىل املوقع عىل الاطالع

 حتقيق أأمهية بشأأن النقاش دلمع تفاعلية وهمام خشصية ملقابالت فيديو مقاطع عىل املوقع ويش متل س نة. 14 العمر من البالغني
 عام. بشلك واجملمتع الاقتصاد لصاحل التجارية للعالمات متوازنة حامية

عداد الويبو وواصلت .13 ىل املوجه التدرييب ادلليل من معدةل صيغا اإ نفاذ مسؤويل اإ  العامة النيابة وأأعضاء القانون اإ
 ابللغات املتاحة املادة وتقدم .2015 عام يف الأوىل للمرة نرُشت اليت ،قضائيا ومالحقهتا الفكرية يةامللك  جرامئ يف التحقيق

رشادا والأس بانية والفرنس ية والإنلكزيية العربية  تتعلق هممة أأخرى ومسائل والتقليد ابلقرصنة اخلاصة القانونية العنارص بشأأن اإ
 لتناسب املواد تعديل عىل الوطنية السلطات من عدد مع 17 الربانمج معل الاس تعراض قيد الفرتة ويف والأدةل. ابلتحقيق

 وجيري .2018 عام مطلع يف ونرُشت واملغرب والأردن ملرص معدةل نسخة وضعت الصدد هذا ويف احمللية. الاحتياجات
عداد قلميية ونسخة لناميبيا أأخرى نسخة اإ قلميية املنظمة يف الأعضاء ادلول يف لس تخداهما اإ  ول الفكرية. للملكية الأفريقية الإ

 .الالتينية وأأمرياك أ س يا من الويبو يف الأعضاء لدلول الوطين القانوين الاطار ليالمئ ادلليل تعديل بشأأن قامئة املناقشات تزال

عداد الويبو لكفت 2017 عام ويف .14 صدارها من رابعة طبعة اإ نفاذ بعنوان الإنلكزيية ابللغة اإ  :الفكرية امللكية حقوق اإ
ل. القايض أأعده قضااي مجموعة عداد أأيضا حاليا وجيري هارمز. يس يت. اإ نفاذ اخلاصة القضااي مبجموعة كتاب اإ  العربية. ابللغة ابلإ

 .2018 عام ختام مع املرشوعني من الانهتاء املتوقع ومن

ذاكء املتصةل الرئيس ية واملسائل الأخرية التطورات عىل الاطالع وميكن .15  الصعيدين عىل الفكرية ةللملكي الاحرتام ابإ
خبارية رساةل يف وادلويل الوطين ىل التقدم وميكن الإنرتنت. عىل متاحة دورية اإ  ادلول ترغب صةل ذات معلومات بأأية الأمانة اإ

دراهج يف اللجنة مراقبو ويرغب الأعضاء  الإخبارية. الرساةل يف ااإ

 الوثيقة[ ]هناية
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 الثقافة وزارة من املقدم الاستامئين الصندوق من بدمع أأعد قد pyright.orgwww.respectforco الإنلكزيية ابللغة ُأنشئ اذلي الأصيل املوقع اكن 

ىل 10 بني أأعامرمه ترتاوح اذلين للتالميذ التعلميية املواد من مجموعات مخس من ويتأألف كوراي مجلهورية والس ياحة والرايضة  س نة.15 اإ
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