
 

 

 

 

 

 

 2018أ كتوبر  23

 

 بالغ حصفي

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريمؤمتر رفيع املس توى بشأ    يفتح أ بوابه يف جنوب أ فريقيا ةن ا 

ذاكء الاحرتام  عىل رمس مسارعكفون املئات من اخلرباء من مجيع أ حناء العامل ي –ساندتون، جنوب أ فريقيا  للملكية لزايدة ا 

 أ مهية دور امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية عىل نطاق واسع. من التعاون زيديالفكرية وحتسني فهم كيف 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية "مؤمتر  أ كتوبر، يعزز احلوار  23، اذلي افتتح يف "أ فريقياطراف انطالقا من أ  يزتايد  –ا 

بدلا، مبن فهيم وزراء حكومات وصانعو  70ا ينازز مشارك مم 400يل يعد مبثابة حاضنة لل فاكر ابلنس بة حلواو  الس يايس

نفاذ،  ممثلون عن املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت احلكومية وال عامل وكذكل س ياسات وقضاة ومسؤولون كبار عن ال 

 التجارية.

عىل الصعيدين  –من أ جل التغلب عىل نقص فهم العامة للملكية الفكرية؟ كيف ميكن للتعاون ال زداف: ماذا ميكن القيام به 

مل، والتصدي اكابلأ داة مسخرة للتمنية  ة ابعتبارزاحتقيق مزااي امللكية الفكريضامن  –الوطين وادلويل عىل حد سواء 

 لنهتااكت حقوق امللكية الفكرية بطريقة فعاةل ومتوازنة يف الآن ذاته؟

ىل جانب ال نرتبول  جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أ فريقياواشرتكت يف تنظمي املؤمتر  ومنظمة امجلارك والويبو، ا 

ىل  23عقد من . وس يمنظمة التجارة العامليةو  العاملية  يف ساندتون يف جنوب أ فريقيا. 2018أ كتوبر  25ا 

ىل املؤمتر، قال ن جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أ فريقيا املستشار روري فولري، املفوض عن ويف مالحظات ا  : "ا 

لرشاكت وامللكية الفكرية يف جلنة ازداف املؤمتر تتفق متاما مع ال ولوايت الرازنة جلنوب أ فريقيا. ويف زذا الس ياق، تؤدي أ  

، ل س امي وأ هنا تؤثر يف ال عامل التجارية دورا رئيس يا يف حتفزي الابتاكر وال بداع وختفيف ال عباء التنظميية جنوب أ فريقيا

ذاكء الاحرتام للملكية ال ىل حد كبري يف التمنية الاقتفكرية يف رشايني اجملمتع اجلنوب الصغرية. وحقن ا  صادية أ فريقي سيسامه ا 

 املنشودة."

ّن ، املدير العام للويبو: "وقال الس يد فرنسيس غري لتعزيز الاحرتام عىل الصعيدين الوطين رضورة أ ساس ية التعاون ادلويل ا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  يف اس تضافة مؤمتر كابلشرتاتفخر املنظمة العاملية للملكية الفكرية هذا السبب ول واحمليل.   –ا 

للنظام ادلويل للملكية الفكرية سع اي ل و. أ فريقياطراف انطالقا من أ   يزتايد ال سايس املمتثل يف حتفزي  املنطقي زدفه نفيذت  ا 

http://www.wipo.int/meetings/en/2018/respectip_africa_conference.html
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زدف زو وبناء زذا النوع من الاحرتام ، وابلتايل جلب التمنية، يف بيئة تغذي الاحرتام للملكية الفكرية. ال بداع والابتاكر

 لويبو والتعاون ادلويل يف زذا اجملال يعد زدفا اسرتاتيجيا من أ زداف املنظمة."ادلول ال عضاء يف ا مشرتك بني

ن  ونظام امللكية الفكرية يكتس يان  النظام التجاري ادلويلوقال الس يد روبرتو أ زيفيدو، املدير العام ملنظمة التجارة العاملية: "ا 

قلميية. سرتاتيجيات الامن  ا ل يتجزأ  عنص أ مهية حيوية ابلنس بة للرفاه الاقتصادي والاجامتعي، ويكوانن  ال منائية الوطنية وال 

وحتتل فهيا سالسل القمي العاملية ماكنة ابرزة يف اسرتاتيجيات من أ ي وقت مىض أ كرث ويف أ وقات يزداد فهيا العامل ترابطا 

التجارة العاملية. وحنن ابلتايل لقتناص الفرص اليت تتيحها ومتعددة التخصصات  ةالتمنية، من الرضوري بذل هجود مشرتك

تطرهحا حامية حقوق لتعزيز التعاون بني أ حصاب املصلحة من أ جل رفع التحدايت احلالية اليت  ىلنعترب زذا املؤمتر كفرصة مث

 ."نفاذزاامللكية الفكرية بطريقة مناس بة وفعاةل وا  

عميق منصة مثالية لتبادل الآراء وال فاكر وت زو زذا املؤمتر ": وقال الس يد كونيو ميكوراي، ال مني العام ملنظمة امجلارك العاملية

والتحدايت اليت يواهجها أ حصاب  ،العواقب الوخمية للتقليد والقرصنةبشأ ن ع الس ياسات، وضو  ةالفهم، عىل مس توى الس ياس

نفاذ عند ماكحفة  ل حامية امللكية الفكرية في العديد من البدلان، ل تزافامللكية الفكرية.  التعدي عىلاحلقوق وسلطات ال 

نفاذ القانون ال خرى سلطات الفعاةل من قبل  ىل ا  امجلارك وواكلت ا  جراءات أ كرث كفاءة وزايدة الوعي وادلمع حباجة ا 

 ".الس يايس

نرتبول: " ،وقال الس يد يورغن ش توك اليني من ال راب  امل، وتدر المنول تتوقف عن ال سواق غري املرشوعة ال مني العام لال 

 ا أ ن نأ مل يف وقف زذا املدميكننو يع أ حناء العامل للخطر. جامعات ال جرامية اليت تعرض حصة وسالمة املواطنني يف مج لل

زذا املؤمتر فرصة و . صلحة من القطاعني العام واخلاصيشارك فيه مجيع أ حصاب املمنّسق عاملي هجد اخلطري فقط من خالل 

 ".امالتقليد والقرصنة وماكحفهت يتاملشرتك ملشلكوالتصدي مماثةل ممتازة ل قامة رشااكت 

ذاكء ة واسعة من أ حصاب املصلحة، س يخلق املؤمتر فرصا ل قام مجموعةوابمجلع بني  عالقات تعاون وتعزيز الرشااكت القامئة وا 

 الاحرتام للملكية الفكرية.

القمية الاقتصادية للملكية الفكرية  –اليت تتصل ابملوضوع العام  ملناقشات طائفة متنوعة من املوضوعاتوسوف تشمل ا

نفاذ منطق املصلحة العامةو  ية امللكية الفكر  حقوق من أ جل التصدي لتحدايت حمددة يواهجها خمتلف الفاعلني املشاركني يف ا 

 لتعامل معها بفعالية وتشمل املوضوعات ما ييل:واخليارات املتاحة ل 

  الاقتصادي وال عامل التجارية الصغرية والاستامثر وخلق فرص العمل  قمية امللكية الفكرية ابلنس بة للمنو – 1ادلورة

 والتمنية

  نفاذ امللكية الفكرية – 2ادلورة  وضع املصلحة العامة يف مصمي ا 

  امللكية الفكرية ابعتبارزا أ ولوية من أ جل عامل أ سمل – 3ادلورة 

  نفاذ التعاوين – 4ادلورة  احرتام امللكية الفكرية من خالل ال 

  مسامهة حقوق امللكية الفكرية يف التمنيةهل حدودل التجارة يف عامل  – 5رة ادلو : 

  قلميية: عوامل لتحقيق المنو  – 6ادلورة  فكريةالملكية لل  فعاةل أ نظمة ةومؤازرالتحالفات ال 

  قلميية يف صاحل مع مبدأ  الت – 7ادلورة  لحدودالعابرة لمنازعات امللكية الفكرية ال 

  ماكانت الاس تفادة من – 8ادلورة  تعدد ال طراف: بناء القدرات من خالل املنظامت احلكومية ادلولية ا 
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 نقاط التصال املعنية ابلعالقات مع الصحافة:

Sizwile Makhubu ،جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أ فريقيا 

 722361047 27+الهاتف: 

 SMakhubu@cipc.co.zaالربيد ال لكرتوين: 

Edward Harrisالويبو ، 

 99 28 777 79 41+ الهاتف:

 Edward.harris@wipo.intالربيد ال لكرتوين: 

Laure Tempier 

 58 3333 474 32+الهاتف: 

 Laure.tempier@wcoomd.orgالربيد ال لكرتوين: 

 جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أ فريقيا عن

، واملهنيني بولية، من بني ولايت أ خرى، تسجيل الرشاكت جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أ فريقيا تمتتع

نقاذ ال عامل التجارية   والعالمات التجارية وحقوق املؤلف يف ال فالم والرباءات والتصاممي. وأ سامء الرشاكتاملتخصصني يف ا 

لكرتونية شهرية بشأ ن الرباءات تغطي اكفة  زيئة تنظميية تقوم اللجنة حبفظوابعتبارزا  بياانت امللكية الفكرية وتنرش جريدة ا 

الرشاكت، وتعني والكء  اليت تنفذزاف معليات احلومكة والكشوتتوىل أ يضا هممة تنظمي جمالت امللكية الفكرية ال ربعة. 

بالغه بشأ ن الرشاكت وقوانني امللكية الفكرية.  وتعني كذكل رشاكت لتسوية املنازعات، وتضطلع بأ نشطة تثقيف امجلهور وا 

اتوات املوس يقى وتنظم حومكة جراء و  هممة كذكلتتوىل زذه؛ و  عيات حتصيل ال اتواتمج رسية وسلوك و لتحصيل ا   تنس يقا 

نفاذ امللكية الفكرية. لبحث واملصادرةامعليات   فامي يتعلق اب 

 الويبو عن

ملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يه املنتدى العاملي الرائد يف الهنوض ابلس ياسات واخلدمات واملعلومات وأ نشطة ا

حدى واكلت ال مم املتحدة املتخصصة، ادلول ال عضاء ومجموعها  التعاون املتعلقة ابمللكية الفكرية. وتساعد الويبو، ابعتبارزا ا 

طار قانوين دويل متوازن بشأ ن امللكية الفكرية لتلبية احتياجات اجملمتع املتنامية. وتقدم املنظمة خدمات  191 دوةل يف تطوير ا 

وتنفذ الويبو برامج لتكوين  ان متعددة وخدمة تسوية الزناعات.يف جمال ال عامل للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية يف بدل

ىل بنوك معرفية فريدة من  الكفاءات تساعد البدلان النامية عىل الاس تفادة من اس تخدام امللكية الفكرية. وتكفل نفاذا ابجملان ا 

 .نوعها ختتص مبعلومات امللكية الفكرية

 ال نرتبولعن 

بدلا من العمل معا ملاكحفة اجلرمية العابرة للحدود  192لرشطة يف البدلان ال عضاء البالغ عددزا يمتثل دور ال نرتبول يف متكني ا

قدم ي، و مات الرشطة عن اجملرمني واجلرميةحتتوي عىل معلو  عامليةقواعد بياانت  وميتكل ال نرتبولوجعل العامل ماكان أ كرث أ منا. 

mailto:Edward.harris@wipo.int
mailto:Laure.tempier@wcoomd.org


 
4 
 

عىل مس توى العامل وتدمع ثالثة ال منية  قدراتوتتا  زذه التدريب. الطب الرشعي والتحليل وال خدمات ادلمع التشغييل و 

 برامج عاملية: ماكحفة ال رزاب واجلرمية الس يربانية واجلرمية املنظمة والناش ئة.

 عن منظمة امجلارك ادلولية

 معليات يف املائة من 98 مسؤوةل عن معاجلة حوايل ،من مجيع أ حناء العامل 182منظمة امجلارك ادلولية، بأ عضاهئا البالغ عددمه 

مبفردزا. وتسامه املنظمة يف اجلهود اليت تركز عىل قضااي امجلارك التجارة العاملية، ويه املنظمة احلكومية ادلولية الوحيدة 

ذاكء الوعي هبذه املسأ ةل دلى موظفي امجلارك  الرامية ملاكحفة الاجتار غري املرشوع يف السلع املقدلة واملقرصنة من خالل ا 

وتزويدمه ابملساعدة التقنية املطلوبة. كام تقود املنظمة مناقشات لتحديد احللول القابةل للتطبيق، واعامتد هنج شامل يركز عىل 

نفاذ برمهتا  نفاذ، بس بل مهنا اس تخدام أ دوات تكنولوجيا دراسة الظازرة وسلسةل ال  هبدف حتسني التعاون وقدرات ال 

 املعلومات والتكنولوجيات اجلديدة.

 عن منظمة التجارة العاملية

اتفاقات منظمة تمكن يف مصميها مم. و تتناول قواعد التجارة بني ال  منظمة التجارة العاملية يه املنظمة ادلولية الوحيدة اليت 

الهدف يمتثل  وانهتا. ، اليت مت التفاوض والتوقيع علهيا من طرف أ غلبية ال مم املتاجرة يف العامل وصدقت علهيا برملاالتجارة العاملية

 يف ضامن أ ن تكون تدفقات التجارة سلسة وميكن التنبؤ هبا وحرة قدر ال ماكن.
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