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 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  2014 ينايريف الفارة من  17الفكرية من خالل الربانمج  يف أأداء هذه الأنشطة  ووقد اسارشدت الويب .2015 يوليوا 
من توصيات جدول  45ابلتوصية رمق ، وكذكل 5201-4201وثيقة الربانمج واملزيانية للفارة بأأهداف الربانمج احملددة يف 

للطلبات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية،  وركزت فهيا عىل الاس تجابة .أأعامل التمنية
ىل 12من و  6و 1مع مراعاة توصيات جدول أأعامل التمنية أأرقا   تعزيز التعاون عىل كام ركزت ، عىل النحو الواجب 17و 14 ا 

 بعني الاعتبار بدرجة أأكرب يف الأنشطة املشاركة.امنايية التوج  ال  مع املنظامت الرشيكة والقطاع اخلاص، يك تؤخذ الشواغل 

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

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية، مع مراعاة املصاحل عىل ادلول الأعضاء   امنايية التوج .ال  والشواغل  الاقتصادية الاجامتعيةا 
 6اخملتلفة والكثري من الأنشطة املذكورة يف الفقرات من  ووحيظى الهدف الاساراتيجي السادس بدمع الكثري من برامج الويب

ىل  )البدلان الأفريقية والعربية وبدلان  9الربانمج  أأدانه، اليت تس تفيد من التعاون ادلاخيل الوثيق، ول س امي التعاون مع: 15ا 
تعاون مع بعض البدلان يف أأورواب )ال  10(؛ والربانمج ا  الاكرييب والبدلان الأقل امنو أأمرياك الالتينية و و  احمليط الهادئأ س يا و 

)العالقات اخلارجية والرشااكت  20(؛ والربانمج التواصل) 19(؛ والربانمج ء)الاقتصاد وال حصا 16وأ س يا(؛ والربانمج 
 واملاكتب اخلارجية(.

لهدف الاساراتيجي ل  تقيامي ،شعبة الرقابة ادلاخلية، مبساعدة مستشار خاريج مس تقل أأجرت، 2014يف عا   .3
ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية" السادس:  ذا اكنت الويبو لتحديد"التعاون ادلويل عىل ا  من خالل الربانمج  ،تتناولقد  ما ا 

أأمهية الأنشطة مدى  والوقوف عىل ،بشلك شامل وفعاللهدف الاساراتيجي السادس ل الأهداف الرييس ية ، أأساسا 17

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f
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أأكتوبر  16الصادر يف تقرير التقيمي الاكمل وميكن الاطالع عىل ا التقيمي يف مرفق هذه الوثيقة. . وترد نتاجئ هذاملضطلع هبا
-http://www.wipo.int/about: ال لكاروين، )ابللغة ال جنلزيية فقط( عىل موقع الويبو 2014

wipo/en/oversight/iaod/evaluation./ 

ذاكء الا جماليف املنفذة نشطة الأ الأقسا  التالية  وترد يف .4 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  رخرىالأ  للويبو برامج ا 
ىل ادلول الأعضاء، و  يف حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس. نفس   يصفبيامن يركز القسم الأول عىل املساعدة املقدمة ا 

أأما  .والقطاع اخلاصالأرخرى كومية احلغري و ولية ادلاحلكومية نظامت امل ومعل  والويب معلالقسم الثاين التعاون والتنس يق بني 
ذاكء  املنشورات ومواد التدريب يف جمال فيغطيالقسم الثالث  برانمج جوائز الرابع القسم  ويتناول ،الفكرية لملكيةل تحارا  الاا 

 الويبو.

ذاكء  يف جمال 17الربانمج أأنشطة  ثة ابنتظا  بشأأنمعلومات حمد   وتتاح .5 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  

 جمالطلبات ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة يف تلقي الكثري من  17الربانمج  واصلالنظر،  حملأأثناء الفارة و  .6
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 مدى توافق الترشيع  دراسةعىل  17، ركز الربانمج الترشيعيةفامي يتعلق ابملشورة و  .7
نفاذ وفقا  الالزتامات   للجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(، مع املتصةل ابل 
يالء املراعاة ىل  الترشيعيةاملساعدة  وتقد  الويبو  التوازن واملرونة املتضمنة يف التفاق. جلوانب ةالواجب ا   ، عندادلول الأعضاءا 

 .بشلك رسي ا،طلهب

، عىل متخصصة تحلقات معل واجامتعات وندوات وزايرات دراس ية ومنتدايت وا ىل ذكل، نظمت الويبضافة ا  و  .8
ذاكء ملاملس تويني الوطين وال قلميي،   :شامةلبصورة  ملكية الفكريةل تحارا  ل الاعاجلة مسأأ ة ا 

ىل  22 من مانيال، الفلبني،، لتوعيةامحالت و  امللكية الفكريةلتعزيز  شامةلبعثة استشارية لوضع رخطة  - يناير،  24ا 
قدت جامتعات الا ل الهدف منومتث  ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني،  البعثة ظمت: ن  2014 مع اليت ع 
ذاكء الاتحارا  للملكية ل  وضع رخطة رييس ية وطنية شامةل  عىل املكتب مساعدة يفالقطاعني العا  واخلاص  ممثيل

 س ياسة امللكية الفكرية الوطنية. مبا يتوافق مع هاوتنفيذالفكرية 

ذاكء الاتحارا  حلبشأأن  وطنية معلتحلقة  - ىل قوق امللكية الفكرية ا  كرا ،نفاذ القانوناب   امللكفة هيئاتال موهجة ا   26، غاان، أأ
املرونة  وجوانب املعايري ادلنياحفص  الهدف مهنا هو واكن غاان، حكومة: ن ظمت احللقة ابلتعاون مع 2014 مارس
توعية املس هتكل والتخلص العادل من  مثل ،موضوعيةمسايل  ومناقشة؛ يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس الواردة
قامة تعاون فعال والعمل عىل؛ السوابق القضاييةيف  الأخرية التطورات ومعاجلة؛ اخملالفةالسلع  عىل  بني الواكلت ا 

وهيئة  وهيئة الادعاء اركامجلالرشطة و  ،مهنا ميثلون هجات مشاراك، 45 حوايلوقد حرض احللقة  املس توى الوطين.
دارة حق املؤلف يف وزارة ا  و  ل،يمكتب الأمني العا  للتسج لك من من حكوميون ولون مسؤ ، كام حرض املعايري
 .العدل

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programnepal.pdf
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ذاكء الاتحارا  بشأأن وطنية  ندوة - ىل الهيئل ا  كرا، غاان، ، القضايية ةلملكية الفكرية موهجة ا  : 2014 ،مارس 28و 27أأ
يف اجلزء الثالث  الواردةاملرونة  وجوانباملعايري ادلنيا ص ا ىل حف هتدفابلتعاون مع حكومة غاان، واكنت  الندوةن ظمت 

 وحبثاخملالفة؛ توعية املس هتكل والتخلص العادل من السلع  مهنا ،موضوعيةمسايل  ؛ ومناقشةمن اتفاق تريبس
قامة تعاون فع   والعمل عىل؛ يف السوابق القضايية  الأخريةالتطورات  ال بني الواكلت عىل املس توى الوطين. وقد ا 

 .ةائر من حمامك ادلقاضيان و  ،من احملمكة العليا قاضيا 18 الندوةحرض 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكتحلقة معل  - ىل الهيئات  ريةوطنية بشأأن ا  نفاذ القانون امللكفةموهجة ا  ، أأوغندا، اكمبال، اب 
ومعهد ، داأأوغن يف مكتب خدمات التسجيلمع  ابلتعاونن ظمت  ، اليتاحللقةل الهدف من متث  : 2014 بريل 9

نفاذ فهمالارتقاء مبس توى  يف ادلراسات القضايية يف أأوغندا، نفاذ القانون، بني مسؤ  امللكية الفكرية ا  بغية متكيهنم ويل ا 
جراء حتقيقات يالء املراعاة الالزمةو ، قضااي امللكية الفكريةيف كفاءة العدا ة و لاب تتسم من ا  امنايية التوج  ال  شواغل لل  ا 

من ضباط مشاراك،  25مجموعة منوعة، عددها حوايل وقد حرض احللقة  يف الهدف الاساراتيجي السادس.املتضمنة 
 .لقطاع اخلاصاوممثيل اخلدمة الاجامتعية ويل الرشطة ومسؤ 

ىل  - ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية موهجة ا  بريل أأ  11و 10اكمبال، أأوغندا،  ،القضاء رجالتحلقة معل وطنية بشأأن ا 
هد ادلراسات ن ظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا، ومع ل الهدف من احللقة، اليت متث  : 2014

نفاذ فهمالارتقاء مبس توى  ، يفأأوغنداالقضايية يف  صدار أأحاك  ، بغية متكيهنم من رجال القضاءبني  امللكية الفكرية ا  ا 
يالء املراعاة الالزمةقضااي امللكية الفكرية، يف كفاءة العدا ة و لاب تتسم يف الهدف املتضمنة امنايية التوج  ال  شواغل لل  وا 

يف العليا مكة احملو وحممكة الاس تئناف  اللكية احملمكة ا منقاضي   25 حوايلوقد حرض احللقة  الاساراتيجي السادس.
 .مكتب خدمات التسجيل يف أأوغنداموظفي فضال عن  ،التدريب القضايئ معاهدمن أأعضاء و ، اأأوغند

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية بشأأنتحلقة العمل دون ال قلميية  - ىل قضاة بالد املغرب ا  اجلزائر العامصة، ، موهجة ا 
ىل  ملعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية،ا ن ظمت احللقة ابلتعاون مع :2014يونيو  18و 17، اجلزائر وهتدف ا 
ذات موضوعية مسايل  ؛ ومناقشةيف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس الواردةاملرونة  وجوانباملعايري ادلنيا  دراسة
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املعنية. حرض احللقة ل أأمهية قضاة من بدلان املغرب  9لقضاة اذلين يتعاملون مع ا 

وأأيضا ، والقرصنة التقليدهيئات حكومية خمتلفة تتعامل مع ل ممثلني ) مشاراك حمليا 45شاركة، فضال عن امخلس امل  
 (.الادعاءوهيئات حمامني 

ىل موهجة  يةتدريب  تحلقة معل - فريقية للملكية الفكرية ادلول الأعضاء يف يف لكيات الرشطة  مديريا  املنظمة ال قلميية الأ
ىل 9 من ،هراري، زميبابوي ،(أأريبو) مع  اشاركت أأريبوالعمل، اليت  تحلقةالهدف من واكن : 2014يوليو،  11ا 

طار و ،يف تنظميها ال ناربول الرشطة  بني قوات ابمللكية الفكريةالسادس، تعزيز الوعي  الهدف الاساراتيجييف ا 
نفاذ حقوق  ةهبدف تعزيز القدر  ،يف لكيات الرشطة امللكية الفكرية لتدريساملس تقبلية  فرصالواس تكشاف  يف جمال ا 

 منمتحدثني و  ،لكيات الرشطة مديري يف احللقة من بني املشاركنيو أأريبو. ة الفكرية يف ادلول الأعضاء يف امللكي
 اخلاص. وكذكل القطاع ،وامجلارك ؤلفامل جملس حق ممثيل

نفاذ حقو  تدريبية تحلقة معل - ىل موهجة امللكية الفكرية  قبشأأن ا  ضباط كتب التحقيقات املركزي و مل   التابعنيققنياحملا 
ىل  20الهند، من نيو دلهيي، ، الوليةرشطة  مكتب التحقيقات  ظمت احللقة ابلتعاون معن   :2014أأغسطس  22ا 
نفاذ القانون  ،لهنديف ا املركزي نفاذ  امللكفةهبدف تدريب ضباط رشطة املكتب ورشطة الولية وغريمه من هيئات ا  اب 

عداد أأدوات ومواد تدريب لتعزيز قدرة أأاكدميية عقد فرصة قة لأأاتحت احل. كام حقوق امللكية الفكرية مناقشات بشأأن ا 
نفاذ القانونمن  غريمهلو  لضباطهاال تقدمي تدريب فع  عىل  مكتب التحقيقات املركزي عىل مسايل امللكية  هيئات ا 

  نفاذ القانون.اب   امللكفة قواتالمن كبار ضباط  50 حوايل وحرض احللقة. الفكرية

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programnepal.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program-istanbul.pdf
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ذاكء الاتحارا  حلتحلقة معل وطنية  - ىلقوق ابشأأن ا  نفاذ القانونمسؤ  مللكية الفكرية موهجة ا  بندر سريي بيغاوان، ، ويل ا 
، برواني امللكية الفكرية يف بناء عىل طلب من مكتباحللقة  ظمتن  : 2014 سبمترب، 9و 8برواني دار السال ، 

 املرونة الواردة يفوجوانب امللكية الفكرية يف ضوء املعايري ادلنيا حقوق نفاذ ل  دراسة ال طار القانوين  من أأهدافها واكن
س هتكل والتخلص العادل من السلع زايدة وعي امل  مثل، املوضوعيةقضااي المناقشة و  ؛اجلزء الثالث من اتفاق تريبس

رساء . والعمل عىلاخملالفة  من مشاراك   25 حوايل احللقة ال بني الواكلت عىل املس توى الوطين. وحرضفع  تعاون  ا 
 .وممثيل القطاع اخلاص في امجلاركضباط الرشطة وموظ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  بشأأنتحلقة معل  - ىل اموهجة ا  : 2014سبمترب  9كييف، أأوكرانيا،  ،وهيئات الادعاءلقضاة ا 
مناقشة وتبادل اخلربات  يف، يف أأوكرانيا ويمكاحل الفكرية امللكية مرفقظمت ابلتعاون مع ، اليت ن  لقةاحلأأهداف ل وتمتث  

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف  ةعمليبشأأن املسايل ال  املهارات ومس توى املعرفة  وحتسني ،القضايية ادلعاوىاملتصةل اب 
يالء املمع  ،ا ة ومتسقةعاد ة وفع   فهيا بصورة عاجلة قضااي امللكية الفكرية والفصلمل الالز  لشواغل الالزمة ل  راعاةا 

من  معظمهم ،مشاراك 50 حوايل نياملشارك بلغ عددو . ال امنايية التوج  املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس
 العاملني يف جمال امللكية الفكرية.غريمه من واحملامني و  اءوهيئات الادعالقضاة 

نفاذ حق املؤلفبشأأن  ةأأقالميي معل تحلقة - ىل 13س يول، مجهورية كوراي، من، ا  كتوبر 17ا   ههذالويبو  تظمن :2014 ،أأ
من اكن و  .واللجنة الكورية حلق املؤلف ،هورية كورايارة الثقافة والرايضة والس ياتحة يف مج ابلتعاون مع وز احللقة

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

ذاكء الاتحارا  يف جمال املوضوعية  مناقشة املسايل و  ؛بصفة خاصة عىل البيئة الرمقية  وتويخ ؛حلق املؤلفا 
ذاكء الاتحارا  حلق املؤلف. من أأجلال للتعاون الفع   وعرب الوطنيةساراتيجيات وطنية ا مشاراك  من  18 احللقةحرض و  ا 

نفاذ  الرشطةو من الهيئات القضايية وامجلارك ماكتب حق املؤلف و  وغريها من الهيئات احلكومية املشاركة يف أأنشطة ا 
ندونيس يا واكزارخس تان  البدلان التالية: يفحق املؤلف   ومنغوليا ومالزياي ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبيةمن الصني وا 

فر   .يقيا وتركياونيجرياي وجنوب ا 

ىلالفكرية  لملكيةالاتحارا  ل  ذاكءاملعنية اب   ال قلمييةالندوة  -  يف القانون العا  اليت تعمتد بدلانال  يف ءلقضاا رجال املوهجة ا 
فريقيا، بريتوراي ،رابطة أأفريقيا اجلنوبية للتمنية كتوبر 30و 29، جنوب ا  ن ظمت  ، اليتالندوةمن هدف ال اكن  :2014أأ

الارتقاء مبس توى فهم ، الياابينرباءات الومبساعدة من مكتب  ،امللكية الفكريةو لرشاكت اب املعنية لجنةال مع ابلتعاون 
نفاذ امللكية الفكرية  صدار أأحاك  تتسم ابلعدا ة والكفاءة يف ل رجال القضاء  بنيا  مللكية اب املتعلقة قضاايالمتكيهنم من ا 

يالء املمع الفكرية،  . وقد حرض لشواغل ال امنايية التوج  املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادسالالزمة ل  راعاةا 
بوتسواان وليسوتو ومالوي وجزر سيشل وجنوب أأفريقيا  يفالعليا  مكاقضاة احمل ، ومهءالقضا العاملني يفمن  17 الندوة

ضافة وسوازيالند ومجهورية تزنانيا املتحدة وزامبيا وزميبابوي،  ىل ا  كام . موريش يوسيف  مللكية الصناعيةاحممكة  رييسةا 
عية الياابنية وامجل  مجعية امللكية الفكرية يف الياابنو ، لرباءات الياابينامكتب ممثلون من خالل يويم الندوة،  ،حرض

 .لوالكء الرباءات

ذاكءبشأأن  استشارية لوضع اساراتيجية وطنية بعثة - : 2014نومفرب،  4و 3 ،بلغراد، رصبيا، لملكية الفكريةل  تحارا الا ا 
طار الهدف الاساراتيجي السادس،  رصبيا يف وضع  امللكية الفكرية يف الاجامتعات مساعدة مكتب اس هتدفتيف ا 

 ينياحلكوم  حلامناقشة مايدة مس تديرة مع أأحصاب املص قدتوع  لملكية الفكرية. ل تحارا  الا ل ذاكءاساراتيجية وطنية 
وزارة و (؛ ال لكارونيةرام قسم اجلوزارة ادلاخلية ) الاساراتيجية الوطنية، ومهوضع يف  تكون هلم مصلحة قداذلين 
وزارة التجارة و (؛ امللكية الفكرية املدارس ومكتبو ة عن لك من ؤ )املس ةالتكنولوجي والتمنية و العلو  التعلمي

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programseoul.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/prog_bulgaria_12.pdf
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ووزارة الزراعة وحامية البيئة.  ؛مراقبة الربجميات(قسم سوق(؛ وزارة املالية )هيئة مراقبة ال التصالت والس ياتحة )و 
قدتو   .مناقشة مايدة مس تديرة مماثةل  مع ممثيل القطاع اخلاص ع 

ذاكء الاتحارا بشأأن تحلقة معل وطنية  - ىل موهجة لملكية الفكرية ل  ا   7و 6، مجهورية مودلوفا، تشيسينو، ءالقضارجال ا 
املعهد الوطين و . يف مجهورية مودلوفامللكية الفكرية اب املعنية ادلو ةواك ة ابلتعاون مع  احللقة ن ظمت: 2014نومفرب، 
عن طريق حفص املعايري  ،مللكية الفكريةاب املتعلقة جمال ادلعاوى القضاييةتعزيز همارات القضاة يف  هبدفللعدا ة، 
مثل مجع الأد ة،  موضوعيةمسايل مناقشة و  ؛املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبسجوانب ادلنيا و 

السوابق  يف الأخريةالتطورات  وحبثال جراءات املدنية وال جراءات التصحيحية، وال جراءات والعقوابت اجلنايية؛ و 
واتحد من  قاض   فضال عن ،ادلرجة الأوىل وحمامك الاس تئنافحمامك قضاة ا من قاضي   50 حوايل احللقة القضايية. وحرض

 .مللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفااب املعنية ادلو ةواك ة  موظفيمن  10حوايل  همشارك و  ،احملمكة العليا

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية بشأأن  ا قلميية ندوة - ىل موهجة ا  كولومبو،  جنوب أ س يا للتعاون ال قلميي، مجعيةقضاة ا 
اكنت و  .ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية الوطين يف رسي لناك الندوة ظمت: ن  2014نومفرب،  25و 24رسي لناك، 

نفاذ امللكية الفكرية دلى رجال القضاء ا ىلدف هت  قضااي امللكية الفكرية معاجلةبغية متكيهنم من  ،الارتقاء مبس توى فهم ا 
يالء املمع ، كفاءةب وقد حرض  لشواغل ال امنايية التوج  املتضمنة يف الهدف الاساراتيجي السادس.الالزمة ل  راعاةا 

من بنغالديش وبواتن والهند  نو مساعدوقضاة قضاة احملمكة العليا  ومه ،ءقضاال من العاملني يف 18 حوايلاحللقة 
 ورسي لناك.ومياامنار ونيبال وابكس تان 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةبشأأن وطنية  اساراتيجيةبعثة استشارية لوضع  - نومفرب  26كولومبو، رسي لناك، ، ا 
قدت: 2014 اتتحة الفرصة ل هبدف العا  واخلاصمن القطاعني  أأحصاب املصاحلجامتعات مع ا ع   جمديةوضع رخطة ا 

لعا   للملكية الفكرية رخطة معل حكومة رسي لناك مبا يتفق مع، لناكمللكية الفكرية يف رسي اب للتوعيةوواقعية 
وزارة من و ن املس هتكل، ئون من هيئة ش  ولوؤ مس العا من القطاع  حلاأأحصاب املصمع جامتع . حرض الا2014

 قضاء، ومكتب النايب عا .الال عال  والتصالت، والرشطة وامجلارك، و 

نفاذ حقوق امللكية بشأأن دورة تدريبية  - ىل  1 من طوكيو، الياابن، الفكرية،ا   معالويبو  اشاركت: 2014ديسمرب،  12ا 
صص رخ  و  يف تنظمي ادلورة. الياابينالرباءات كتب مل  التابعأ س يا واحمليط الهادئ )أأبيك( يف  مركز امللكية الصناعية

نفاذ عىل املس توى ادلويل. اذلي تناولالأس بوع الثاين  أأعقب  لموضوعات الياابنية،لادلورة  من الأس بوع الأول  قضااي ال 
طار الهدف الاساراتيجي السادس للويبو،  واكنت  والارتقاء بفهمهمتعزيز همارات املشاركني  يهأأهداف ادلورة، يف ا 

ىل املعايري ادلنيا نفاذ حقوق امللكية الفكرية ابلرجوع ا  املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق جوانب و  ،يف جمال ا 
معان  النظرو  ؛القضايية ادلعاوىلأد ة يف احبث  ؛تريبس غريها لسوابق القضايية؛ ومناقشة ل الأخرية يف التطورات اب 

 24 ادلورة شارك يف .الويبويف نفاذ ابل   املعنيةاليت تتناولها اللجنة الاستشارية  ذات الصةل املوضوعية من املسايل
ندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي ومياامنار و بواتن ومكبوداي والصني من  دعاءوهيئة ا قاضيا نيجرياي وا 

 ند وفييت ان .وابكس تان والفلبني واتيل 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية بشأأن تحلقة معل  - ىل اموهجة ا  نفاذ اب   امللكفنيولني واملسؤ وهيئات الادعاء لقضاة ا 
ل يف ابلتعاون مع وزارة العداحللقة : نظمت الويبو هذه 2015 ،مايو 7و 6ابجنول، مجهورية غامبيا، ، القوانني

نفاذ حقوق امللكية  وهيئات الادعاءتدريب القضاة مجهورية غامبيا، وذكل هبدف  والرشطة وموظفي امجلارك بشأأن ا 
رشادمهجرى ، مشاراك   45 حوايل احللقةالفكرية. وحرض  مبا والقرصنة،  التقليدتوازن يف قضااي امل نفاذ ال  مبادئ بشأأن  ا 

 هدف الويبو الاساراتيجي السادس. يتفق مع
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ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةبشأأن تحلقة العمل ال قلميية  -  أأهدافمتثلت  :2015مايو،  27و 26القاهرة، مرص،  ،ا 
لملكية ل  ل ذاكء الاتحارا عىل الاضطالع بأأنشطة  هاوتشجيع  الأعضاء يف جامعة ادلول العربية ادلول يف متكني احللقة
اتتحة الفرصةي تقدم  الويبو يف هذه الأنشطة؛ رشح ادلمع اذلو ؛الفكرية ذات  والتجاربتبادل الأفاكر واملعلومات ل  وا 
ذاكء الاتحارا الرامية ا ىل ساراتيجياتتوعية الرأأي العا  وغريها من الاب الصةل  من بني املشاركني و لملكية الفكرية.   ل ا 

يف رباءات ال مكتب العربية، ومدير البدلانيف  ةوماكتب حق املؤلف الوطني ماكتب امللكية الفكريةرؤساء يف احللقة 
نفاذ القانون احمليل وممثيل ؤ ، وكذكل املسجملس التعاون اخلليجي  .وقحلقا أأحصابولني عن ا 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةبشأأن  معل وطنية تحلقة - ىل ا موهجة ا  نفاذ القواننيا  صوفيا، بلغاراي، ، ملوظفني امللكفني اب 
دراسة املعايري هو  هدف احللقة هورية بلغاراي، واكنمج يف رباءات الابلتعاون مع مكتب  احللقة ظمت: ن  2015يونيو  4

زايدة وعي  مثل، موضوعيةمناقشة قضااي و  ؛املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبسجوانب ادلنيا و 
والعمل ؛ لسوابق القضاييةل التطورات الأخرية  وحبث ؛لملكية الفكريةل  اخملالفةلسلع من ااملس هتكل والتخلص العادل 

 ال بني الواكلت عىل املس توى الوطين.فع  تعاون  صوب حتقيق

اكدمييات الرشطة يف ادلولعىل تدريب املدربني ل معل  تحلقة - املنظمة ال قلميية يف  الأعضاء تدريس امللكية الفكرية يف أأ
فريقية للملكية الفكرية  ىل  8 من هراري، زمبابوي،، )أأريبو(الأ ، اليت احللقةالهدف من  واكن: 2015يونيو،  12ا 

 يفنفاذ حقوق امللكية الفكرية اب   امللكفةلرشطة ا، هو تعزيز قدرات السوق ادلاخلية مواءمةظمت ابلتعاون مع مكتب ن  
مبا ، وذكل ةمتوازنبطريقة  مللكية الفكرية يف لكيات الرشطةا تدريسس بل من خالل تطوير  ،أأريبويف  ول الأعضاءادل

لي  يف الفقرة ار الهدف الاساراتيجي السادس املش بشأأنلتقرير التقيمي  العميلمن امللخص  5 الاس تنتاجمع  يامتىش  3ا 
نفاذ القانون امل عد  مللكية الفكريةاملتعلقة ابرام اجليف قاضاة امل بشأأن، دليل التدريب س اميأأعاله: ل وهيئات لسلطات ا 
ىل  اذلي ق د الادعاء،   .أأريبويف  عضو دو ة 16يف تدريب الرشطة  اتممثيل مؤسسا 

ذاكء الاتحارا  للملكية بشأأن  تانمعل وطني  تحلقتا - ىل يونيو 30من  ،كوتونو، بنني، الفكريةا  ن ظمت : 2015 ،يوليو 2 ا 
واملنظمة  ،فرنسايف  امجلارك عىل التوايل، ابلتعاون مع املعهد الوطين للملكية الفكريةموظفي و معل للقضاة  تحلقتا

ىل ا املوهجة عملال تحلقةمن هدف ال  . واكنالأفريقية للملكية الفكرية نفاذ حقوق  مقدراهتتطوير هو لقضاة ا  يف جمال ا 
الفق  أأدوات عىل  واطالعهمتعزيز كفاءاهتم يف ال جراءات القضايية، و امللكية الفكرية وتعزيز اتحارا  امللكية الفكرية، 

قضاة  من بيهنم مشاراك   30حوايل  احللقةحرض هذه و اليت وضعهتا الويبو واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.  القضايئ
ىل املوهجة عمل ال تحلقة أأماحمرضين. امني و وحم وهيئات ادعاء تطوير قدرات موظفي  الهدف مهنا فاكنامجلارك موظفي ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتعزيز اتحارا  امللكية الفكرية،   جراءاتل  اب  يتعلقتعزيز كفاءاهتم فاميو امجلارك يف جمال ا 
اليت وضعهتا الويبو واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وقد حرض هذه  الفق  القضايئأأدوات عىل  واطالعهم، يةرك امجل

   امجلارك. موظفيمن  20حوايل  احللقة

يف عدد من برامج تدريب املوظفني احلكوميني ومعلمي امللكية الفكرية وطالب احلقوق، وقد   17كام شارك الربانمج  .9
ذاكء الاحمددة عروضا   يف جنيف،  تحدثت يف مناس بات املقدمةالتالية العروض  ن بيهنام ،ملكية الفكريةلل تحارا  عن ا 
ادلورة املتقدمة املقدمة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ومنظمة التجارة العاملية عن امللكية الفكرية  سويرسا:

ىل  10للموظفني احلكوميني، من  ىل مقر الويبو، ا؛ زايرة دراس ية لوفد 2014مارس  21ا  ىل  6من لقضاء القطري ا   18ا 
ىل  16من ، امللكية الفكرية منظمة التجارة العاملية ملعلميو ؛ ندوة الويبو 2014يونيو،  دورة دراس ية ؛ 2014يونيو،  27ا 

ىل  يونيو 23من جامعة جنيف و صيفية حول امللكية الفكرية نظمهتا الويبو  ويبو الا هتأأقامتحلقة دراس ية  ؛2014يوليو  3ا 
ديسمرب  15ركز العاملي للملكية الفكرية عن الاس تخدا  التجاري للملكية الفكرية يف البدلان اليت متر مبرتحةل انتقالية، وامل

 17و 16 امللكية الفكرية للموظفني احلكوميني، بشأأنادلورة املتقدمة املقدمة من الويبو ومنظمة التجارة العاملية  ؛2014
ىل مقر الويبو، لة يدراس  ة ؛ زاير 2015مارس،  امللكية الفكرية  حولصيفية  دورة دراس ية. 2015مارس  17لوفد السعودي ا 

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/prov_program_md.pdf
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ىل  22جامعة جنيف من و لويبو نظمهتا ا ىل مقر الويبو، ؛ 2015يوليو  3يونيو ا  ىل  6من وزايرة رمسية لوفد لبنان ا  ا 
 .2015 ،يوليو 8

 التنس يق والتعاون عىل املس توى ادلويل .اثنيا  

تعزيز عىل العمل  17، واصل الربانمج 2015-2014مع الأهداف احملددة يف برانمج ومزيانية الويبو للفارة  متاش يا  و  .10
لملكية الفكرية مبا يتفق مع الهدف ل تحارا  الا ذاكءل  وشفاف  مزتنهنج  اتباع لضامنادلويل املنتظم والفعال   تعاون

 ،اءةوكف يةفعال ب لأنشطة ذات الصةلاالتمنية، من أأجل تنفيذ  ات جدول أأعاملمن توصي 45والتوصية  ،الاساراتيجي السادس
 وترد أأدانه الأنشطة املعنية: وجتنب الازدواج يف العمل.

: 2014يناير  29بروكسل، بلجياك،  رصد الأورو ي بشأأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية،املاجامتع فريق تنس يق  -
عىل حقوق امللكية  تالتعدايبشأأن لمرصد الأورو ي التابع لتنس يق ال شاركت الويبو يف الاجامتع الافتتايح لفريق 

ورو ي ن املكتب الأ مالسوق ادلاخلية. وحرض الاجامتع ممثلون  مواءمة( يف مكتب الأورو يالاحتاد  مرصدالفكرية )
الش ئون و ، روبيةالتابعة للمفوضية الأو  العامة للصحة وشؤون املس هتلكني املديريةو ، واملرصد الأورو ي، ملاكحفة الغش

، ولكية للمفوضية الأوروبية التابع ، والعدل والتجارة، ومركز البحوث املشاركةالسوق ادلاخليو اخلدمات ادلاخلية، 
الاحتاد الأورو ي يف ، ومكتب الرشطة الأورو ي )يوروبول(، وتحدة التعاون القضايئ ةالرشطة الأوروبي

جامتع الا أأسهموقد والويبو. ، مجلارك العامليةامنظمة اجلنايية )ال ناربول(، و للرشطة )يوروجوست(، واملنظمة ادلولية 
نفاذ امللكية الفكرية والتوعية.يف   تنس يق العمل يف جمال ا 

اخملالفة للملكية من السلع  لتخلصبغرض ا أأفرقة اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة والتعاون مرافقزايرة  -
ىل هو للمرافق زايرة الويبو الغرض من اكن: 2014مارس  10ولندا، ، أأمساردا ، هالفكرية فهم أأفضل  التوصل ا 

واحلصول  ،فعا ة من حيث التلكفةو  ،بيئيا أ منةبصورة من السلع املقدلة واملقرصنة لتخلص ا املس تخدمة يف مرافقلل
 .ل س امي البدلان النامية، الأرخرى لبدلانيف ا البناء هذه املرافق واس تخداهم الاقتصاديةاجلدوى  بشأأنمعلومات  عىل

مللكية الفكرية يف اب املتعلقة راماجلاملعرفة بشأأن  ل ذاكءالأورو ي  واملرصد (اليوروبول )مكتب الرشطة الأورو ي مؤمتر -
س بانيا، الرايضة ىل  26من ، أألياكنيت، ا  ذاكءمؤمتر : شاركت الويبو يف 2014مارس،  28ا   بشأأناملعرفة والتوعية  ا 
ذاكء "وحتدثت عن ،واملرصد الأورو ي اليوروبول  يف تنظمي اذلي اشاركالرايضة، جمال يف  امللكية الفكرية جرام  ا 
يف الرايضة، رام امللكية الفكرية جب ةوعيتال  هواملؤمتر من هدف ال  واكن. "ملكية الفكرية يف س ياق الرايضيةلل تحارا  الا

من ، وتوس يع ش بكة املشاركني للسوابق القضاييةالصعوابت من خالل أأمثةل تقيمي وتبادل أأفضل املامرسات و 
 اتومديري حامية العالم ،، وممثلني عن السلطة القضايية، وصانعي الس ياساتنفاذال  عن احلكوميني )املسؤولني 
 التجارية(.

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

نفاذ بغية اجل للمساعدة والتعاون، وامجلعية العامة لأفرقة اخلرباء املعنيني ابلتوفري الع  مسايلتبادل املعلومات بشأأن ا 
 .اواتحاراهم كية الفكريةاملل 

جنيف، سويرسا،  ،: مشلكة معقدة  املغشوشةبشأأن الأدوية  لبحوث اجلرمية والعدا ة ال قلمييمعهد الأمم املتحدة مؤمتر  -
مواهجة املتبعة يف تلفة اخمل ساليب الأ تسليط الضوء عىل  بغية املؤمترالأمم املتحدة هذا معهد م نظ :2014 ،مارس 31

عىل أأمهية  والتشديد ،اذلي تقو  ب  اجلرمية املنظمة الكبريادلور  والتأأكيد عىل، املغشوشةالأرخطار النامجة عن الأدوية 
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الأدوية تداعيات وضع اساراتيجية متعددة القطاعات ملاكحفة انتشارها. وركزت مسامهة الويبو مكتحدث عىل 
 عىل امللكية الفكرية. املغشوشة

الاجامتع، اذلي نظم : 2014أأبريل،  3و 2، أأثينا، اليوانن، مرصد الاحتاد الأورو ييف لقطاع العا  ا اجامتع ممثيل -
ممثيل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملنظامت  اطالعمرصد الاحتاد الأورو ي هبدف  الويبو بصفة مراقب، ت حرض 

 ربانمج معهلاليت أأعدها ل ططاخلو  ،املرصد هبشأأن التقد  اذلي أأحرز املس تجدات أ رخرعىل  احلكومية ادلولية املعنية
 واقاراتحاهتم. مسامههتمل  الامتساوذكل  ،يف املس تقبل

: 2014، أأبريل 29و 28، بروكسل، بلجياك، لتقليد والقرصنةاب املعينمنظمة امجلارك العاملية  فريقلالعارش جامتع الا -
املعين ابلتقليد فريق منظمة امجلارك العاملية العارش جامتع وحرض الا .العاملية واصلت الويبو تعاوهنا مع منظمة امجلارك

 ةناقشم الاجامتع تبادل اخلربات واملامرسات فامي يتعلق بأأنشطة وأأدوات بناء القدرات، و  من هدفال . واكن والقرصنة
دارات امجلارك الوطنية يف   لقرصنة.لتقليد وال  التصدياجلهود واملبادرات اليت تقو  هبا ا 

اكحفة ملالويبو املنتدى ادلويل " ت: حرض 2014، مايو 22و 21، أأس تاان، اكزارخس تان، التقليداملنتدى ادلويل ملاكحفة   -
، وقدمت عروضا تحلقة نقاشالويبو  تترأأسو . السابعس تاان الاقتصادي الأ منتدى  جزءا من ي شلكي "، اذلالتقليد

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل ش بكة ال نارنت لعملها يف جمال نفاذ حقوق  اتترشيعواس تخدا   ،ا  عايدات اجلرمية يف ا 
 امللكية الفكرية.

، الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا، والتقليدالاجتار يف السلع غري املرشوعة  بشأأنالرابع التوجهييي ل ناربول ابرانمج  -
ناربول تدريب مجموعة من من هدف اكن ال : 2014مايو  26ليون، فرنسا،   11رشطة من ط باض 20 حوايلبرانمج ال 

عامن و املغرب و لبنان و الكويت و الأردن و مرص و البحرين و خمتلفة يف شامل أأفريقيا والرشق الأوسط )اجلزائر  دو ة
نفاذ اجلنايئلاجلوانب القانونية  عىلاململكة العربية السعودية وال مارات العربية املتحدة( و قطر و  حلقوق امللكية  ال 

 حقوق امللكية الفكرية يف شامل أأفريقيا والرشق الأوسط. ا عنعرض وقدمتتحدث، بصفة م شاركت الويبو و الفكرية. 

واملقرصنة: تقيمي  املقدلة السلع جتارة حولنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي مل املايدة املس تديرة اجامتع  -
يف امليدان  والتمنية منظمة التعاونيف  عضاءالأ ول ادلمن  ونع ممثلمتج ا: 2014مايو  28ابريس، فرنسا،  املهنجيات،
يف امليدان  منظمة التعاون والتمنيةو ، السوق ادلاخلية مواءمةمكتب و الصناعة والأوساط الأاكدميية، ومن  الاقتصادي
العالية املس توى خملاطر اس تديرة حتت رعاية منتدى امل ايدة امل تمظن  و  .والويبو ،منظمة امجلارك العامليةو ، الاقتصادي

الأعامل التجارية و  ،السوق ادلاخلية مواءمة، بدمع من مكتب يف امليدان الاقتصادي نظمة التعاون والتمنيةالتابع مل 
ىل تقدير جحم  الراميةجدوى البحوث  اس تطالعكام جرى غرفة التجارة ادلولية لوقف التقليد والقرصنة، التابعة ل ا 

 الاقتصادية. وأ اثرهاقرصنة وامل السلع املقدلةالتجارة العاملية يف 

نفاذ ا ةمقة دولي -  املفوضية -اململكة املتحدةيف  امللكية الفكريةمكتب  -السوق ادلاخليةمكتب مواءمة  :مللكية الفكريةل 
نفاذ حقوق امللكية  ةالويبو يف القمة ادلولي: شاركت 2014، يونيو 12و 11لندن، اململكة املتحدة، ، الأوروبية  ل 
 ".التصدي–"الأمن ادلاخيلعن و الفكرية" مللكية اتحارا  ا -معليات اس تعراض اساراتيجي" وحتدثت عنالفكرية، 

أأرخرى  بدلانو املفوضية الأوروبية و  القمة بني عدد من املتحدثني رفيعي املس توى من حكومة اململكة املتحدة تمجعو 
القمة مبادئ توجهيية للمنظامت املشاركة للعمل يف رشاكة لتوفري حامية بيان  وتضمن القطاع اخلاص.من و أأوروبية 

 .فعا ة حلقوق امللكية الفكرية

ن والأعضاء املشاركتبادل : 2014يوليو  1بروكسل، بلجياك،  ،رصد الاحتاد الأورو يالتابع ملاجامتع فريق التنس يق  -
السوق ادلاخلية ومنظمة امجلارك مكتب مواءمة ، لرباءات الأورو يامكتب وروبية، التنس يق )املفوضية الأ  فريقمن 
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ذاكءيف جمالت  املعلومات حول معل لك مهنم( الويبوالعاملية وال ناربول و  نفاذ امللكية ا  لملكية الفكرية و ل تحارا  الا ا 
 الفكرية.

بروكسل،  ،املزيفة الأدوية ملواهجةتقدمي املساعدة التقنية ب  املعنية املتعددة الأطرافس تديرة امل الاجامتع الثالث للاميدة  -
شارك في  ممثلون من مخس منظامت و  ،عامليةمنظمة امجلارك ال اس تضافت الاجامتع: 2014سبمترب  8بلجياك، 
كام ، (والويبو العاملية، ومنظمة الصحة العامليةدولية )ال ناربول ومنظمة امجلارك العاملية ومنظمة التجارة حكومية 
منتجي  لرابطاتوالاحتاد ادلويل  امجلعية الأوروبية للأدوية غري املسجةل امللكيةثالث منظامت غري حكومية ) شاركت

اذلين أأحصاب املصاحل  توحيد صفوفالاجامتع من هدف اكن ال و  .املس تحرضات الصيدلنية وش بكة العامل الثالث(
وتبادل  ،من أأجل تعزيز التعاون العميل ،املزيفةلأدوية ا حفةملاكتقدمي املساعدة التقنية  يف جمال يعملون بنشاط

 املعلومات ذات الصةل.

نفاذ املؤمتر ادلويل الثامن  - : شاركت 2014، سبمترب 25و 24ان ،  ، هانوي، فيتمللكية الفكريةاب رامجب املعين قانونالل 
يف  رشاكت التأأمني خمترباتو الرشطة الوطنية مع  ال ناربول  تنظمياذلي اشارك يف يف املؤمتر، متحدث بصفة الويبو 

ات املتوفرة تحديثا، دو الأ : امللكية الفكريةسايل م  بشأأناملساعدة القانونية للبدلان  تقدميموضوع " وتناولت، فييت ان 
القضاة  فضال عنمن رجال الرشطة وموظفي امجلارك،  معظمهممشارك،  400حرض املؤمتر حوايل و ". أ فاق وحتدايت

 وبعض ممثيل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية. ،وأأحصاب احلقوق ،املهن القانونية وأأعضاء من ،الادعاءوهيئات 

يف هذا املؤمتر، اذلي شاركت الويبو : 2014أأكتوبر  1، لندن، اململكة املتحدة، مؤمتر حول حق املؤلف والتكنولوجيا -
، Giant Steps Media Technology Strategies)) ينت س تبس ميداي تكنولويج اساراتيجياج رشكة نظمت 
 .تعدي عىل حق املؤلف عىل الانارنتال نارنت يف منع ال  اتمتحدث يف تحلقة نقاش حول دور مقديم خدمبصفة 

قانون  ،عرب الوطنيةمللكية الفكرية اب املعين ركزامليف السوق العاملية،  هتاوحاميتعزيز قمية العالمة التجارية  بشأأنمؤمتر  -
 اعرضالويبو قدمت : 2014أأكتوبر  2حقوق بوسرييوس، هامبورغ، أأملانيا، ، لكية والتكنولوجياعال  وس ياسة ال  

اللجنة ا هتتناولاليت  اخملتارةاملوضوعات الهدف الاساراتيجي السادس، مع الاركزي عىل  حتقيقجمال يف عملها ل 
نفاذ . وحرض املؤمتر التنظميذاتية بيئة التقليد والقرصنة، والتوعية، وأ ليات طوعية/ ، مثل فهم الاستشارية املعنية ابل 

 من طالب القانون والأاكدمييني وممثيل رشاكت احملاماة احمللية. ، معظمهممشاراك 75 حوايل

 ،الرش يدة وال دارةوامللكية الفكرية واحملامك احللول: ال جتار و  جنيف، التحدايت نظم: 2014 لعا  السلسةل ادلولية -
، يف الولايت املتحدة يف ادلوائر الاحتادية احملامني رابطةنظمت : 2014، أأكتوبر 21و 20جنيف، سويرسا، 

"السلسةل حول الس نوي احلوار  املكتب الأورو ي لرباءات الاخاراعابلتعاون مع الويبو ومنظمة التجارة العاملية و 
النظم  عىل مس توىلتبادل املامرسات  ، وذكلممارسنيقضاة وممثيل حكومات وقادة أأعامل و  اذلي مض، ادلولية"

"اتحارا  امللكية  عنالويبو  تحتدثو اجملمتعات. أأحوال لبتاكر وحتسني ابمدى ارتباط تكل املامرسات حتديد و القانونية، 
 .الفكرية"

ىل   ةال قلمييدون ادلراس ية  ل ناربول اتحلقة  -  ،ةغري املرشوع التجارةماكحفة  بشأأنجملس التعاون اخلليجي دول املوهجة ا 
 صكوكال" وقدمتمتحدث،  بصفةيف هذه احللقة ادلراس ية  ت الويبوشارك: 2014أأكتوبر  21املنامة، مملكة البحرين، 

 50حوايل احللقة . وحرض "قوق امللكية الفكريةحل اخملالفةاملنتجات يف  ةغري املرشوع التجارةماكحفة  يسريت ل ولية ادل
نو  ،ن وزارات العدل وادلاخلية واملاليةمالسلطة القضايية، وممثلني  معظمهم منمشاراك،  فاذ املوظفني امللكفني اب 

 .دلول الأعضاء يف جملس التعاون اخلليجيمن االقوانني )الرشطة وامجلارك( 
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س بانيا، رصد الاحتاد الأورو يملالعامة  اجللسة - الاجامتع تقدمي الهدف من : اكن 2014أأكتوبر،  29و 28، أألياكنيت، ا 
جنازاتحملة عامة عن  مناقشة وتبادل اخلربات ، فضال عن  2015عا  يف  هل اخملططالعمل و  ،2014املرصد يف عا   ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجيع  احلالية الاجتاهات بشأأن  نمورو ي. وحرض الاجامتع ممثلون الاحتاد الأ بدلان يف ا 
بصفة الويبو شاركت وقد ن. ومراقب كام حرض ،عضاء يف الاحتاد الأورو ي، والقطاع اخلاص، واجملمتع املدينالأ ول ادل
ذاكءأأنشطهتا يف جمال التعاون ادلويل من أأجل  عرضتو تحدث، م   لملكية الفكرية.ل تحارا  الا ا 

نفاذ امللكية الفكرية،  حولحمارضة افتتاحية  - دلراسات امركز  ،درجة املاجس تري ملنحغ امعة ساراس بورج برانمجا 
 4، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يي، سكوبسرييل وميثوديوس القديسنْي  جامعة ،الصناعيةادلولية للملكية 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  عنحمارضة  الويبو: قدمت 2014نومفرب  ذاكء الاتحارا  للملكية و موضوع "ا  الفكرية عىل ا 
اجلزء الثالث من  عىل والتأأكيد ،امللكية الفكرية التعدايت عىلادلويل"، مع الاركزي عىل الصكوك ادلولية ملعاجلة  الصعيد

ذاكء الاتحارا  للملكية يف جمال هتا أأنشطاليت تضطلع ب  الويبو و ور ادلاتفاق تريبس، و  خمتلف  حتديدو الفكرية ا 
 .عىل الانارنترية عىل امللكية الفك، مثل التعدايت احملددة الصعوابت

وتحدة التعاون القضايئ التابعة  -(اليوروبول) مكتب الرشطة الأورو ي -السوق ادلاخلية مواءمةكتب مل  مشاركمؤمتر  -
حقوق امللكية الفكرية عىل  التعدايت عىل بشأأن الوعيا ذاكء و املعرفة لتمنية  (يوروجوست)لالحتاد الأورو ي 

س بانياأألياكنيت، ، ال نارنت ىل  5من ، ا  عىل التعدايت  بشأأن مشلكة التوعيةاملؤمتر من هدف ال  اكن: 2014نومفرب،  7ا 
 ؛للسوابق القضاييةالصعوابت من خالل أأمثةل  وتقيميتبادل أأفضل املامرسات و  ؛عىل ال نارنت امللكية الفكريةحقوق 

نفاذ  العاملني يف جمالوتوس يع ش بكة  ،تسليط الضوء عىل الاجتاهات احلاليةو  التعدايت  ماكحفة يف جمالالنشطني ال 
نفاذ القانون من  معظمهم، ميثل مشارك 100أأكرث من  حرض املؤمترامللكية الفكرية عىل الانارنت.  عىل سلطات ا 

 عرضتو واملفوضية الأوروبية.  ،وكياانت القطاع اخلاص ،خمتارة اثلثةودول  ،ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورو ي
 امللكية الفكرية عىل ال نارنت.لتعدايت عىل ل الويبو دورها يف التصدي 

اس تضافت   ، اذلياملؤمتر ركز: 2014نومفرب  6، جنيف، سويرسا، يف عرص ال نارنت القضايئ الارختصاصمؤمتر بشأأن  -
نارنت.  القضايئ عىل الارختصاص ،ال نارنتعىل جنيف  ومنصةجامعة جنيف  موضوع الويبو  في  تتناولو يف عرص ال 

 ".مللكية الفكرية عىل ال نارنتاملتعلقة اب ص القضايئ يف املنازعات"الارختصا

، املس توى تدنيةامل وأأهجزة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  التقليدمؤمتر الاحتاد ادلويل لالتصالت بشأأن ماكحفة  -
 العاملي والتأأثري نطاقال ناقشة مؤمترا مل : نظم الاحتاد ادلويل لالتصالت 2014، نومفرب 18و 17جنيف، سويرسا، 

تسليط الضوء عىل اخملاوف املشاركة والتحدايت و  تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛مس توى منتجات  وتدين لتقليدل 
منتجات تكنولوجيا املعلومات  التقليد ماكحفهتميف  حلاخملتلف أأحصاب املصاملتاتحة واملبادرات واملامرسات والفرص 

كنولوجيا املعلومات والتصالت، معايري ت وضع املعنية بلمنظامت ل ودراسة ادلور احملمتل  ؛س توىاملتدنية امل  لتصالتوا
 الويبو قدمتعاملية للحد من الأهجزة املقدلة. الساراتيجية ل س امي الاحتاد ادلويل لالتصالت، وذكل كجزء من الا

 املتدنية تكنولوجيا املعلومات والتصالتومنتجات ملاكحفة املنتجات املقدلة  ادلولية "املبادرات احلكومية عن ورقة
 ".املس توى

 أ فاق،: اس تعراض و اجلرام املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنيةة عرش س نوات من ماكحف -املؤمتر العاملي لال ناربول  -
هجاز الرشطة و  ناربولال    تنظمياشارك يف اذلي املؤمتر، الهدف من  متثل: 2014نومفرب،  20و 19يرلندا، أ  دبلن، 
جراءيف ، يرلنداأ   يفوهيئة تنظمي املنتجات الصحية لأيرلندية ا الوطنية مبناس بة  ،والتحدايت املقبةل احملققةلنتاجئ ل تقيمي  ا 
 ةالتابع املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنيةاجلرام و الطيب املنتج  زتييفل ديرية الفرعيةاملنشاء ل  رشة اعال الس نوية اذلكرى

ناربولل نفاذ سلطة  ميثلون مشاراك   180 حوايل املؤمتر حرضو  .ال   ،يالصح القطاع تنظمي واكلتو  ،الوطينالقانون ا 
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شاركت الويبو يف تحلقة نقاش حول وقد رشاكت الأدوية.  فضال عن – احلكوميةواملنظامت ادلولية واملنظامت غري 
عىل  املزيفةالأدوية  تأأثري تناولتكام  ،اجلرام املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنيةضد  الفع  ال للعملال طار القانوين 
 .امللكية الفكرية

نفاذ حقوق امللكية الفكرية منظمة التجارة العاملية ب أأعدهتا معل ا قلميية  تحلقة - أأورواب الوسطى والرشقية  بدلانيف شأأن ا 
ىل  10 من فيينا، المنسا، القوقاز،و  أ س يا وسطو  اذلي  نشاط التدرييبهذا ال : شاركت الويبو يف 2014 ديسمرب، 12ا 

أأورواب الوسطى والرشقية ووسط  بدلاننفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ا  ويل التجارة و ئمنظمة التجارة العاملية ملس  أأعدت  
نفاذ حقوق امللكية الفكريةعن املبادئ الرييس ية  ت، وحتدثأ س يا والقوقاز ذاكء ،ل  لملكية الفكرية يف ل تحارا  الا وا 

نفاذللجنة الاستشارية  يتشاورال العمل املنظمة، و   .املقدلة؛ والتخلص من السلع املعنية ابل 

طار جنوب أ س يا يف الأوزون  موظفياجامتع  - : 2014ديسمرب  17ند، ، ابنكوك، اتيالبرانمج الأمم املتحدة للبيئةيف ا 
 قوق امللكية الفكريةحلالسلع اخملالفة من ضامن التخلص من أأجل لتعاون ل أ ليات  عرضبجامتع شاركت الويبو يف الا

 والواكلت، امجلارك من بيهنا، ون هجاتاملس توى ميثل ع رفيمشاراك   30 حوايلحرض الاجامتع و . بصورة أ منة بيئيا
 .ونرخر أ  و ، متحداث 20حوايل كام شارك  .البيئية

: 2015يناير  16، جنيف، سويرسا، حول امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاصومجعية القانون ادلويل الويبو ندوة  -
 ومرشوع حتت التنفيذ منجزةمرشوعات  الندوة أأربعة عرضتو ، لتعاون مع مجعية القانون ادلويلابالندوة ظمت ن  

بالنك الأورو ي املعين بتنازع -فريق ماكسو القانون الأمرييك، معهد ) :بشأأن امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص
ضافة (، مجعية القانون ادلويلو ، يةكورال يةالياابن املبادئ و الشفافية )الياابن(، و ، لقوانني يف س ياق امللكية الفكريةا ا 

ىل لهيا ة اليت توصلتالنتاجئ الأوليعرض  ا  الربوفيسور أأندرو كريس يت، جامعة من الويبو، بتلكيف أأعدها،  دراسة ا 
حقوق نازعات التعدي عىل املتعلقة مب اخلاص قضااي القانون ادلويل املتبعة يف الوطنية ج الهن  "جتميع  ، حولملبورن

 .لقانون ادلويل اخلاصبشأأن اي ل مؤمتر لهاعامأأ عرض لحدود"، و ل العابرةعنارص ال الانارنت مع  عىلامللكية الفكرية 
 .متحداث دوليا 18مشارك و  100اس تقطبت الندوة أأكرث من و 

، امللكية الفكرية بشأأناملؤسس ية  اتنظورامل  حول مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية حمارضات سلسةل -
مركز ادلراسات ادلولية للملكية حمارضات : شاركت الويبو يف سلسةل 2015 ،مارس 10ساراس بورغ، فرنسا، 

حمارضة عامة عن الهدف ، وقدمت لملكية الفكريةل جامتعية س ياس ية والاوال  املؤسس ية املنظورات بشأأنالصناعية 
نفاذ الضوء عىل معل وسلطتجي السادس، الاساراتي  دماتاخلأأنشطة الويبو و عىل و ، اللجنة الاستشارية املعنية ابل 

ذاكءالتدابري الوقايية  ، فضال عن دوراليت تقدهما طالبا  60حوايل  احملارضةحرض و لملكية الفكرية. ل تحارا  الا يف ا 
 .أأعضاء هيئة التدريس يف اللكيةغريمه من و  ،ايجامع  اتاذوأأس  

توفري العاجل للمساعدة و  ابل نيفرقة اخلرباء املعنيلأ  امجلعية العامةو  فريق رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكريةاجامتع  -
 فريق: شاركت الويبو يف هذه الأتحداث من أأجل تعزيز تعاوهنا مع 2015مارس  19أأمساردا ، هولندا،  ،التعاون

نف طالع عىلالاالاجامتعات فرصة  أأاتحتو . وأأفرقة اخلرباءالرشاكة  اذ حقوق امللكية الفكرية جمالت الاركزي يف ا 
 .امللكية الفكرية واتحارا 

 25، لهاي، هولندا، لشؤون العامة والس ياسةاباملعين لس اجملاجامتع  ،ادلويل اخلاصلقانون بشأأن امؤمتر لهاي  -
للمسامهة يف املناقشات  ،: شاركت الويبو بصفة مراقب يف اجامتع جملس الشؤون العامة والس ياسة2015مارس 
 .لقانون ادلويل اخلاصبشأأن الهاي ؤمتر التابع مل رشوع الأحاك مب  املعين الفريق العامل يفامللكية الفكرية  بشأأن اجلارية
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 25، جنيف، سويرسا، مرصد الاحتاد الأورو ي بشأأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكريةيف فريق التنس يق اجامتع  -
  يوروبولوو  يوروجوست،و ، لكية الرشطة الأوروبيةوحرضه ممثلون عن  الاجامتع، : اس تضافت الويبو2015مارس 

السوق  مواءمةمكتب و ، منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاديو وال ناربول والاحتاد ادلويل لالتصالت، 
أأوج  حتديد  هوالاجامتع من هدف اكن ال و  .والويبو ،معهد الأمم املتحدة الأقالميي لبحوث اجلرمية والعدا ةو ادلاخلية، 

ذاكء يف جمال املبذو ة اجلهود زدواجالتأ زر من أأجل التعاون وجتنب ا نفاذ و لملكية الفكرية ل تحارا  الا ا   امللكية الفكرية.ا 

 ،ةغري املرشوع التجارةبتخطيط  املعنيةمنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي معل  ةقالاجامتع الثالث لفر  -
 املتعلقةللجلسة  اخاص ااهامتم وأأولتالاجامتع، هذا : شاركت الويبو يف 2015، مارس 31و 30ابريس، فرنسا، 

كومات ادلول حلممثال  70حرض الاجامتع حوايل و . املقرصنةاملقدلة و السلع  يفلتجارة املارتب عىل ا الاقتصادي لأرراب
 الصناعة.و  ،نظامت ادلوليةامل و  ،يف امليدان الاقتصادي الأعضاء يف منظمة التعاون والتمنية

ة : شاركت الويبو بصف2015، أأبريل 22و  21ريغا، لتفيا،  ،الأورو ي الاحتادمرصد يف لقطاع العا  ااجامتع ممثيل  -
ممثيل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية  طالعامرصد الاحتاد الأورو ي هبدف مراقب يف الاجامتع اذلي نظم  

بل. وحرض يف املس تق  رخطط برانمج معهلعىل و ه املرصد، التقد  اذلي أأحرزعىل واملنظامت احلكومية ادلولية املهمتة 
الرنوجي، فضال عن املفوضية الأوروبية، و أأيسلندا،  منو  يف الاحتاد الأورو ي، اعضو  ابدل 27ن ماملؤمتر ممثلون 

معهد الأمم املتحدة و ، منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاديو ، (الافتا)الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة و 
 ومنظمة امجلارك العاملية، والويبو.   ،الأقالميي لبحوث اجلرمية والعدا ة

مرصد  مي نظ يف ت تضمن املؤمتر، اذلي شارك : 2015أأبريل  23، ريغا، لتفيا، انفاذ حقوق امللكية الفكرية بشأأنمؤمتر  -
، الالتفيةالتجارة وغرفة  ،هورية لتفيامجل رباءات ال، ومكتب الحتاد الأورو يل هتارياس أأثناء لتفيا والاحتاد الأورو ي، 

نفاذ امللكية الفكرية يف لتفيا وضععن  حلامن خمتلف أأحصاب املص اعروض مشاراك ميثلون ماكتب  98 املؤمتر وحرض .ا 
وأأحصاب  ،وكذكل السلطات العامة احمللية ،واملنظامت احلكومية ادلولية ،حتاد الأورو ييف الا الوطنية امللكية الفكرية

 .احلقوق

اكدميي  ادلويل املؤمتر - ، موسكو، لسوابق القضايية يف جمال امللكية الصناعيةاب املتعلقةالقضااي الراهنة  بشأأن العميلو الأ
طار ،املؤمتر حممكة امللكية الفكرية يف الاحتاد الرويس تنظم: 2015أأبريل  22الاحتاد الرويس،  املنتدى ادلويل  يف ا 

متحدث، بصفة الويبو  شاركتو مشاراك.  180حنو  املؤمتر وحرض .القرن احلادي والعرشين" -الثامن "امللكية الفكرية 
 قوق امللكية الفكرية.املتعلقة حب ادلعاوىقدمت عرضا حول س بل الانتصاف املدنية يف و 

وزارة التمنية  املؤمتر ت: نظم2015، أأبريل 24و 23كييف، أأوكرانيا،  املنتدى ادلويل ملاكحفة التقليد والقرصنة، -
واللجنة الوطنية الأوكرانية لغرفة ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية ابلتعاون مع  الاقتصادية والتجارة يف أأوكرانيا

نفاذ حقوق امللكية الفكرية للتقد  الاقتصادي يف أأوكرانيا؛ و  .التجارة ادلولية تبع املال" ت "هنج و تناول املؤمتر أأمهية ا 
ىل احلاجة و املس هتكل؛  تثقيفأأمهية و اختاذ تدابري فعا ة عىل احلدود؛  احلاجة ا ىلو  مللكية الفكرية؛املتعلقة ابجرام لل ا 

 واملس تحرضاتوالبذور  ة عن املواد الكمييايية الزراعيةواملشالك النامج ؛عىل الانارنت والتقليدالقرصنة  ماكحفة
وعرضت " املسؤول "املس هتكل متحدث يف مناقشة املايدة املس تديرةبصفة شاركت الويبو و . املغشوشة الصيدلنية

جياز  ذاكء يف جمالمعلها اب   لملكية الفكرية.ل تحارا  الا ا 

، الرايض، اململكة العربية حقوق امللكية الفكريةحامية ماكحفة الغش التجاري والتقليد و  حولاملنتدى العر ي الرابع  -
ىل  5من السعودية،  ذاكءمعلها  وعرضتمتحدث، بصفة : شاركت الويبو يف املنتدى 2015 مايو، 7ا   يف جمال ا 

تلف الواكلت احلكومية املعنية من خم  نمشارك، من بيهنم ممثلو 400حوايل حرض املنتدى و لملكية الفكرية. ل تحارا  الا
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الربازيل، ومجهورية و دو ة عربية،  17لسلطات امجلركية يف وا، يف اململكة العربية السعودية لغش التجاري والتقليداب
 املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية.و ، والولايت املتحدة الأمريكية، كوراي، وسويرسا

ىل السوق ادلاخلية  مواءمةندوة مكتب  - ، الأوروبية اعةمجلا يفممي اتصوال  العالمات التجاريةقضاة حمامك املوهجة ا 
س بانياأألياكنيت،   .السوق ادلاخلية مواءمةها مكتب نظم اليت ندوة ال عيت الويبو حلضور : د  2015مايو،  6و 5، ا 

اركزي عىل مصادرة عايدات اجلنايية، مبا يف ذكل الال جراءات املدنية مقابل ال جراءات موضوع "الندوة  تناولتو 
اتتحة الفرصة ،مللكية الفكريةيف جمال االتعاون القضايئ  من أأجل تعزيز "اجلرمية  30حرض الندوة تبادل اخلربات. ل  وا 

 .هيئات الادعاء منعضوا  11قاضيا و

ىل  27من ، سانت بطرسربغ، الاحتاد الرويس،القانوين ادلويلبطرسربغ  تمنتدى سان - : شاركت 2015مايو،  30ا 
مبا يتفق  القواننيحتديث تعزيز  هبدف ،متحدث يف املنتدى اذلي نظمت  وزارة العدل يف الاحتاد الرويسبصفة الويبو 

س يف؟ القضااي الراهنة   ( "العالمات التجارية: درع أأ 1: )تنيمس تدير  مايدتنيشاركت الويبو يف و ملعايري ادلولية. ا مع
لتعدي عىل العالمات التجارية ابناقشة القضااي املتعلقة مل مشاراك  150حوايل  املايدة حرض .لمامرسة القانونية"ل

لقانون ادلويل يف ادور  ما( "2)القضايية. وتطورات السوابق و  ،وليات صاحب احلقئمس  و واملنافسة غري املرشوعة، 
 .مشاراك   70 حوايلاملنتدى  حرضو "، ةغري املرشوع ةتجار منع ومقع ال 

س بانيا، أألياكنيت، للملكية الفكرية نيعامال املدعنيتأأسيس ش بكة من أأجل معل للتعاون  تحلقة - : 2015يونيو،  2و 1، ا 
ظمت ن  اليت للملكية الفكرية،  للمدعني العامني ةش بكة الأوروبيل ل العمل الافتتاحية  تحلقةعيت الويبو للمشاركة يف د  

ومناقشة اخلطوات املس تقبلية لتعزيز قمية  ،من خمتلف ادلول الأعضاء للملكية الفكرية املدعني العامنيامجلع بني  هبدف
 هذه الش بكة بدمع من املرصد الأورو ي.

مس تحرضات التجميل بشأأن الوعي ا ذاكء املعرفة و لتمنية يوروجوست  -يوروبول  -الاحتاد الأورو يمرصد مؤمتر  -
س بانيا، أألياكنيت، املقدلةة الكامليالسلع والعطور و  ىل  3من ، ا  لويبو حلضور املؤمتر اذلي عيت ا: د  2015يونيو،  5ا 

صناعة  جماليف  التقليدهبدف اس تعراض أأرر  ،ويوروجوستيوروبول مع ابلشاراك مرصد الاحتاد الأورو ي نظم  
 .من القطاعني العا  واخلاص الك ميثلون ،نياملعني أأحصاب املصاحلحمددة. وحرض املؤمتر عدد من 

نفاذ القواننيلمنظمة التجارة العاملية  أأعدهتا معل وطنية تحلقة -  20من ، مينسك، روس يا البيضاء، لموظفني امللكفني اب 
ىل   بشأأنمعل وطنية ملدة ثالثة أأاي   تحلقةيف الويبو شاركت دعوة من منظمة التجارة العاملية ب: 2015يوليو،  22ا 

، بدمع من وزارة التجارة. واكن ابيالروس ييف  لنفط والكميياءاملعنية اب احلكومية ؤسسةامل احللقة نظمت .امللكية الفكرية
يف  هاومفاهمي فهم مبادئ امللكية الفكرية عىل القطاع اخلاص موظفي ريب موظفي احلكومة و تدهو لقة احلمن الهدف 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  .نطاق اتفاق تريبس، مع الاركزي عىل ا 

 ومواد التدريب املنشورات اثلثا  

 سبمترب يف الفرنس ية،ابللغة ، نفاذ حقوق امللكية الفكرية، نرشت الويبواب   املتعلقة قضاايال مجموعاتمضن سلسةل و  .11
عداد القضااي جملموعة نيةالطبعة الثا، 2014  ،وبروكسل ابريس عضو يف نقابة احملامني يف حما ، مرياي بويدينس الأس تاذة من ا 

نفاذ  القضااي جملموعةزيية للطبعة ال نلك الارمجة العربية، ن رشت 2014ويف مايو  بروكسل احلرة. يف جامعة ةس تاذالأ و  املتعلقة اب 
 .لويس هارمز املوقرالقايض اليت أأعدها  حقوق امللكية الفكرية

 تدريس عىلأأدوات ملساعدة املعلمني  17الربانمج أأعد بدمع من الصناديق الاستامئنية اليت قدمهتا مجهورية كوراي، و  .12
 10للتالميذ اذلين تاراوح أأعامرمه بني  ادلراس يةطط اخللأطفال. وتشمل هذه الأدوات مخس مجموعات من ل امللكية الفكرية
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ىل. عاما 15و  ضافة ا ىل ذكل، املتطلبات احمللية.  حسب ومواءمهتا هاتحميل ل عىل موقع الويبو هذه اخلطط  وميكن الوصول ا  ا 
أأنشطة التوعية اليت تقو  هبا ماكتب  ةدراس، من خالل مي املشورة وادلمع لدلول الأعضاءعىل تقد قدرت  17الربانمج عزز 

أأنشطة القيا  بال عال  الاجامتعية، يف  طوسايل س امي  ،واس تخدا  تقنيات التصال ،لش بابل  املوهجةامللكية الفكرية الوطنية 
 العا . التثقيفلتوعية و ل 

 تزداد والقانون ادلويل اخلاص، حيثبني امللكية الفكرية  ملشاركامس القاهو موضوع  17لربانمج الاركزي ل حماور أأتحدو  .13
اء يةالقانون  املسايل التعارض بنيصعوبة  نارنتا انتشارالتحدي املمتثل يف التوفيق بني  جر  حقوق قلميية ا  و  يف لك ماكن ل 

جتريبية يف بياانت  تعتلفة، مج  اخمل بدلان ال احملامك يف  تتبناها يتج العية للهن  اي قنظرة و  الوصول ا ىلمن أأجل و ية الفكرية. امللك 
 املتعلقةقضااي القانون ادلويل اخلاص املتبعة يف ج الوطنية الهن  بشأأن تقرير ُأعد و  ،قضايية ةولي 19من  حممكة حمك 56شلك 

الأمانة  اشاركتمعلها، س ياق يف ولحدود. ل ةبر اعنارص ع اليت تنطوي عىل ،ال نارنتعىل  عىل امللكية الفكريةزناعات التعدي ب
ندوة حول امللكية الفكرية  ،2015يف يناير ، نظمتو لقانون ادلويل اخلاص، بشأأن امؤمتر لهاي  مثل، املعنيةمع املنظامت 

كرت، القانون ادلويل مجعيةابلتعاون مع والقانون ادلويل اخلاص   .أأعاله ذ 

ذاكء  اجلديدةوميكن الاطالع عىل التطورات  .14 ملكية الفكرية عىل الصعيدين ل تحارا  ل الاواملسايل الرييس ية املتصةل 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 معلومات ذات صةل ترغب ادلول الأعضاء و   الرسا ة ال رخبارية.يف مراقبو اللجنة يف ا 

 برانمج جوائز الويبو رابعا  

طار دمع الويبو و .15 ميدالية/جائزة  242 ،النظر حملخالل الفارة  ،منح برانمج جوائز الويبو ،لدلول الأعضاءيف ا 
ىل  314و  اجلديدة لتوجهياتاتنفيذ  2015يناير  1 منذوقد بدأأ  دو ة عضوا . 45شهادة تقدير خملارعني ومبتكرين ينمتون ا 

ىل اليت  ،بشأأن جوائز الويبو  .وصورت  الربانمج ماكنةعىل  احملافظةهتدف ا 

ن اللجنة الاستشارية .16 نفاذ ا   املعنية ابل 
ىل امدعوة  ابملعلومات الواردة يف هذه  ل تحاطة علام  ا 
 .ومرفقها الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 امللخص

ويريم  .2009اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء عا   ،السادس أأتحد أأهداف الويبو الاساراتيجية التسعةالهدف الاساراتيجي ي عد 
ىل دمع الويبو يف تنفيذ ىل  وليهتا يف بيئة خارجية متغرية. ا  لهنوض ابتحارا  امللكية الفكرية بطريقة ل مواتيةبيئة  هتيئةويدعو ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  ،مس تدامة التمنية الاجامتعية الاقتصادية وحامية  لضامن بفعاليةوتقوية قدرة ادلول الأعضاء عىل ا 
ذا اكنتوالغرض الريييس املنشود من هذا التقيمي هو  املس هتكل.  17، من خالل الربانمج تتناولقد  الويبو الوقوف عىل ما ا 

 .املنفذةلهدف الاساراتيجي السادس بطريقة شامةل وفعا ة، ومدى وجاهة الأنشطة ل ، الأهداف الرييس ية أأساسا

  اتهنجيامل و  ال جراءات

ق لواثيق  التقيميواس تنتاجات هذا نتاجئ اس ت خلصت  ومن خالل لقاءات  ،الربانمج بتوفريهاكثرية ابدر بعد حتليل معم 
واكن ملوظفي الربانمج دور يف  الرييس يني ادلاخليني واخلارجيني. احلمن أأحصاب املص 40مع حوايل  منظمةواجامتعات ش ب  

ىل أأن الروح البن اءة مل وجتدر  ممي ومجع البياانت لهذا التقيمي.يف مرتحةل التص امنذ بدايهت اتال جراء  ويل وموظفيئس  ال شارة ا 
متام  يف الوقت املناسب أأسهمتالربانمج   واحضوهو درس ابتباع مهنج تكراري وتشاريك:  ،بقدر كبري يف جناح التقيمي وا 
 .هذا التقيمي منب  ي س تفاد 

 الاس تنتاجات

 .هتامالءمو  هتادق من حيثيف هذا التقرير  الواردة تالاس تنتاجا التثبت من، 17ابلتشاور مع الربانمج  ،مت

دارة الهدف الاساراتيجي السادس غاايتتحقيق ل دمع الويبو أُدير ، بوج  عا : 1 الاس تنتاج  . جيدة ا 

دارة ابلتعاون املمتاز مع  ،أأجريت معهم مقابالتاذلين  ،أأشاد معظم أأحصاب املصاحل ادلاخليون واخلارجيون  17 الربانمجا 
قة املنطقية ومن شأأن وضع تعاريف أأوحض للعال دة والتجاوب والتوج  حنو اخلدمة.اجلو  عىل وج  التحديد، وذكروا .وموظفي 

سهام اس تعامل أأداة ال طار املنطقي عىل مس توى الربامج املسامهة، أأن يضفي  مثل، املنشودةيف النتاجئ  اهتمبني اخملرجات وا 
 مزيدا من الوضوح عىل ال جنازات احملققة.

لك من  يف النتاجئيوجد جمال لتحسني تطبيق الويبو ملبادئ ال دارة القامئة عىل بعض التقد ،  ا حرازرمغ : 2 س تنتاجالا
طار الهدف الاساراتيجي السادسختطيط ورصد الأنشطة املدرجة يف  . ا 

ن  طرأأ و  دارة الربانمج، مبا يف ذكل عىل حتس  مؤرشات الأداء الرييس ية  تعريفتطبيق مبادئ ال دارة القامئة عىل النتاجئ يف ا 
أأما ابلنس بة مجليع أأهداف الويبو  .افضفاض تعريفا فةعر  املنواجت ال هداف لأ  وميكن اس تخدا  هذا التعريف، اواس تخداهم

دة أأهداف فهناكالاساراتيجية وبراجمها،  ف للنواجت حمد  مبؤرشات  املرتبطة لنواجتا أأهداف تعريفمن املهم علام بأأن   .مل تعرَّ
 الناجتة عهنا. الواسعة النطاق، بدل من الاقتصار عىل التغيريات لويبو املبارشةا اجنازات"سامرت" لقياس 

طار سامهت وقد  نفاذاليت أُ  ،17الربانمج مجيع الأنشطة املنفذة يف ا  ذاكء الاتحارا   ،بلغت هبا اللجنة الاستشارية لال  يف ا 
 وبناءاملشورة القانونية  عىل املنفقةالأموال  وت عزى يف الهدف الاساراتيجي السادس. عىل النحو احملددللملكية الفكرية 

ىل االكفاءات  بو يف الهدف الاساراتيجي السادس من موارد اس تفاد معل الوي قد و  .لهدفني الاساراتيجيني الأول والثالثا 
السادس. ويف املس تقبل، ينبغي أأنالهدف الاساراتيجي  مضناليت ل حتتسب التمنية والصناديق الاستامئنية، كبرية من قطاع 
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 جهللأ  ت س تخد واتحتساهبا للغرض اذلي  املناظر،لهدف الاساراتيجي اب يك يتس ىن ربطها مبي نةتكون مرصوفات مجيع الربامج 
ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية"(.وهو )  يف هذه احلا ة "ا 

 : قدمت الأمانة النوع املناسب من ادلمع عايل اجلودة واملفيد من أأجل حتقيق الهدف الاساراتيجي السادس. 3الاس تنتاج 

 تمجعاليت من خالل أأنواع ادلمع املناس بة،  وعوجل ،دلول الأعضاءى ادل أأمهية كبريةالهدف الاساراتيجي السادس  اكتىس 
نفاذبشأأن وار احلبني تسهيل  طار اجامتعات اللجنة الاستشارية املعنية ابل   وبناءوتقدمي املشورة القانونية  ،الس ياسات يف ا 
 .والتوعيةالكفاءات 

ذاكم مبثابة اللجنة  اجامتع واكن  ء الاتحارا  للملكية الفكرية.نصة مفيدة لتبادل ال راء واملعلومات عن املامرسات يف ا 

مت وعىل الرمغ من حمدودية املوارد املالية  احملددة للمس تفيدين املس هتدفني. الاحتياجات يليبجيد  عىل حنوالأنشطة  ومص 
 عالية. واس تجابت لطلبات ادلول الأعضاء يف الوقت املناسب وجبودة ،والبرشية، نف ذت الأمانة الأنشطة اخملطط لها

 دمع الويبو للهدف الاساراتيجي السادس الأهداف اخملططة هل.حق ق : 4الاس تنتاج 

دة يف الربانمج واملزيانية عدد  ،وفاقت التوقعات يف بعض احلالت )عىل سبيل املثال ،حتق قت النتاجئ اخملطط لها كام يه حمد 
يف جاءت الأنشطة املنفذة فا ن رمسية ورمغ غياب أ لية تنس يق  (.2013-2012ساعدة القانونية يف البدلان املس تفيدة من امل 

طار الهدف الاساراتيجي السادس ممك ةل للخدمات اليت  هما قطاعات أأرخرى من الأمانة.ا  من العديد  اشاراك تحا ةويف  تقد 
ليات تنس يق واحضة داخل الكفاءات( ينبغي حتديد أ   وبناء والتوعية، املشورة القانونية حمددة )مثل مرشوعاتالربامج يف 

 ل س امي مع املاكتب.نة، الأما

مت املساعدة التقنية بكفاءة معوما: ق  5الاس تنتاج   من جدول أأعامل التمنية 45 ةاملبادئ الأساس ية للتوصي وتضمنت ،د 

ل الهنج املتبع يف التدريب تدرجييا من التسلمي املبارش  ىل بناءحتو  القدرات التدريبية املؤسس ية يف البدلان املس تفيدة )مثل  ا 
 ؛ز هذا الهنجيعز ت، ينبغي جمداي اقتصادايوحيامث اكن ذكل  (.، عىل سبيل املثالالأاكدمييات القضايية ومدارس تدريب الرشطة

 دامة النتاجئ.يف اس تأأيضا  أأن ي سهم من املرحجلأن  بل (، انطاقأأوسع لأن  أأكرث فعالية من حيث التلكفة )ليس 

ف   قمية مضافة رييس ية.متثل لويبو يف اساراتيجيات التوعية ا ةمسامهبأأن واعار 

ن أأمكنحتدد أأن وجيب عىل مذكرات التفامه القامئة واجلديدة املربمة مع املنظامت الأرخرى  الربامج ، و للتعاون حمددةجمالت  ،ا 
 واحضة الصياغة.الهداف ذات الأ  املرشوعاتأأو 

ن اكنت مل ت عمم ذت رخطوات أأولية: اخت  6الاس تنتاج   حنو تعزيز الاس تدامة عىل مس توى ادلول الأعضاء. ،بعد، وا 

ىل تعزيز مؤسسات التدريب، )ب( ودمع ادلول  ةمبارش بصورة الكفاءات  بناءفامي ييل أأمثةل عىل الأنشطة: )أأ( التحول من و  ا 
عداد براجمها اخلاصة اء لبناء اساراتيجياهتا اخلاصة، الأعض ذاكء ل  ل س امي يف جمال التوعية، )ج( ومساعدة ادلول الأعضاء عىل ا 

ضفاء الطابع املؤسيس عىل بناء  .وتنفيذها الاتحارا  للملكية الفكرية ويف املس تقبل، يقارح مواصةل تعزيز الهنج حنو )أأ( ا 
 ؤسسات التدريبية املتخصصة )أأي املدارس والأاكدميياتالقدرات ل ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية من خالل بناء قدرات امل

(، )ب( وتزويد ادلول الأعضاء ابملشورة بشأأن اساراتيجيات التوعية وتصممي براجمها اخلاصة ل ذاكء الاتحارا  املتخصصة
نفاذ حقوق  -بس للملكية الفكرية، )ج( وتعزيز كفاءات القامئني عىل صياغة القوانني يف تنفيذ اجلزء الثالث من اتفاق تري  ا 

 الفكرية. امللكية
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طار الهدف الاساراتيجي السادس اكن فعال وانجعا ومفيدايرى ومعوما،  وأأن التحسينات اليت  ،التقيمي أأن معل الأمانة يف ا 
مج اليت تحددهتا الربا القليةل التحدايتة، مس متر  وبصورة ،( تعاجل بشلك اكف2014-2010عىل مدى فارة التقيمي ) ُأدخلت
 .املسامهة

أأو  17توصيات من أأجل التحسني موج   رخصيصا للربانمج  ل توجدوبناء عىل الاس تنتاجات واملالحظات الواردة أأعاله، 
لهيا يف   موهجة لعناية املنظمة بأأمكلها.تحة املذكورة أأعاله يهفالتحسينات املقار  سامهة أأرخرى.امل لربامج ل وقد س بقت ال شارة ا 

 وصيغت توصيات حمددة ملعاجلهتا. 1تقارير الرقابة السابقة

 

 ]هناية الوثيقة[
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