
 

 

A 

WIPO/ACE/8/2 

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2012012012012222    سسسسببببمتربمتربمتربمترب    10101010: : : : للللا

 
 
 

  اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

  الثامنةالدورة 
سمرب     20202020وووو    19191919ججججننننيف، يف، يف، يف،  سمرب د سمرب د سمرب د     2012012012012222ييييد

 
 

  أحدث أنشطة الويبو يف جمال إذكاء احرتام امللكية الفكرية

  األمانةمن إعداد

ية الفكرية  قامت هبا يتنشطة الاألثتلخص هذه الويقة  .1 ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل ية ) يالو مللكيف جمال إذاكء احرتام ا
توبر يف  17من خالل الربSمج الفكرية  مترب 2011كالفرتة من أ شطة . 2012سب إىل  بو يف أداء هذه األ نوقد اسرتشدت الو ي

ية للفرتة بأهداف الربSمج احملددة يف  نويقة الربSمج واملزيا ية رمق ، وكذd 2013-2012ث تو ص يات جدول 45ل ص من تو
ية ية، اtول األعضاء اليت تقدمت هبا لطلبات لسـتجابة فهيا عىل mوركزت  ،لتمنأعامل ا ساعدة القانوية وا نللحصول عىل ا ن لتقمل

ية أرقام  يات جدول أعامل ا منمع مراعاة أيضا تو رشيكة والقطاع 17 و14 و13 و12 و6 و1لتص نظامت ا تعاون مع ا ل، وتعزيز ا مل ل
بار بدرجة أكاخلاص،  m توجه بعني ية ا شواغل إمنا تيك تؤخذ ا ل ئ شرتكةعل شطة ا ملرب يف األ  .ن

يجي ُويذكر أن هدف  .2 بو mسرتا تالو سادس ي ية الفكرية"لا تعاون اtويل عىل إذاكء mحرتام  للملكا هو هدف شامل  "ل
نطاق  يةخلق يريم إىل لواسع ا تئة موا تدام وبقدرةمللك تدمع احرتام ايب إلنفاذ يف اtول األعضاء  معززة مسـية الفكرية عىل حنو 
ي ية، مللكحقوق ا ية ولة الفكرية بفعا توجه�متعمع مراعاة املصاحل ا ية ا شواغل إمنا لا ئ سادس بدمع . ل يجي ا هدف mسرتا لوحيظى ا ت ل

شطة املذكورة يف الفقرات من  ثري من األ تلفة وا بو ا ثري من برامج الو نا � لكي يد أدSه، 13 إىل 5لك تعاون تسـتفاليت  ل من ا
تعاونوال سـ¡ ، ثاtاخيل الويق هادئ، وب¤ان أمرياك  (9الربSمج :  معلا يط ا يوية وب¤ان ا ية والعرية واآل ب¤ان األفر لا حمليق سـ ب ل

ب¤ان األقل منوا بحر الاكرييب، وا ية وا لالال ل ني يا (10؛ والربSمج )ت ب¤ان يف أورو وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  16؛ والربSمج )ل
يات( تصادت واإلحصا mئ رشااكت، واملاكتب  (20 والربSمج ؛)mتصاالت (19؛ والربSمج )ق ية، وا لالعالقات اخلار ج

ية  ).جاخلار

ية الفكرية،  .3 تص² بإذاكء احرتام ا بو ا شطة الو ية أ تا سام ا مللكوتوحض األ مل ي ن ل ل نفذة يف إطار الربSمج ق دون أن ، 17ملا
ناك جماالت أخرى من جماالت معل الو ييكون القصد من ذd عرض تقرير شامل؛ نظرا إىل أن  هم يف العمل من ه تسبو 

سادس يجي ا هدف mسرتا يق ا لأجل  ت ل ساعدة املقدمة إىل اtول األعضاء، يف حني يوفر . حتق سم األول عىل ا ملويركز ا لق



WIPO/ACE/8/2 

2 

 

بو و يق بني معل الو تعاون وا ثاين معلومات عن ا سم ا يا سـ ل ل ية والقطاع غريها من لتنلق نظامت غري احلكو نظامت اtوية وا ما مل ل مل
لقاخلاص، وشري ا ية الفكريةي تطورات يف جمال إذاكء احرتام ا رش عن أحدث ا ثالث إىل ما  مللكسم ا ل ُل ثهتمت هذه الويقة و. ن

ساعدة  شطة ا تصل بأ ية  بادل معلومات إضا ية إلنفاذ  شارية ا m نة سابعة  ناء اtورة ا بات اليت قدمت أ مل ن ت ت ن ت للج ل ث فلطل ل ملع س ُ
بو يف جمال إنفاذ ا ية اليت تقدÅا الو ملا ي  .لكية الفكريةلتقن

رش  .4 ية تُنو ناوين املواقع اإللكرتو ية الفكرية، مع  بو يف جمال إذاكء احرتام ا شطة الو تجدات أ نبصورة دورية  ع ي ن مللكسـ م
بول ية يف موقع الو تا ية، عىل الصفحة ا يلربامج ا ل ل  .>activities/en/enforcement/nti.wipo.www://http/<: ملعن

ساعدة املقدمة إىل اtول األعضاء    ....أوالأوالأوالأوال ساعدة املقدمة إىل اtول األعضاءا ساعدة املقدمة إىل اtول األعضاءا ساعدة املقدمة إىل اtول األعضاءا تدريب : : : : ململململا شورة القانوية وا تدريب ا شورة القانوية وا تدريب ا شورة القانوية وا تدريب ا شورة القانوية وا لا ن لمل ن لمل ن لمل ن يةمل تو يةوا تو يةوا تو يةوا تو عوا عل عل عل     ل

متر الربSمج  .5 نظر، ا ناء الفرتة موضع ا سـأ ل ساعدة 17ث بات من اtول األعضاء للحصول عىل ا ثري من ا مل يف تلقي ا لطل لك
تصل  ية الفكريةيف¡  ساعدة القانوية، وكذd تدريب واكنت. مللكبإنفاذ ا شمل ا ن اخلدمات املطلوبة  مل ية ت موظفي إنفاذ عوتو

يةالقانون  سلطات القضا ئوا  .ل

شورة القانوية، ركز الربSمج  .6 تعلق  نف¡  مل رشيع مع مدى حفص  عىل 17ي رشوع ا رشيع احلايل أو  تتوافق ا م لت ل
ثالث من اتفاق  تص² إلنفاذ وفقا للجزء ا لmلزتامات ا تجارة مل تص²  ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل مع ، )ياتفاق تربس(مللك

نة يف mتفاقمراعاة  توازن واملرونة ا تضممواطن ا بهتا . ملل بو إىل اtول األعضاء اليت  ساعدة القانوية من الو طلويمت تقدمي ا ي ن مل
رسية  .لعىل أساس من ا

بو حلقات معل واجáعات ون .7 يةدوات وزرات يوإلضافة إىل ذd، نظمت الو تويني  سـدرا تدت، عىل ا سـو ملن م
هدف مهنا هو  ميي، ا لالوطين واإل شام²املعاجلة قل ية الفكريةلا سأæ إذاكء احرتام ا مللك   :مل

ية الفكريةقلحلقة العمل دون اإل - ية  نظمة األفر ية الفكرية لقضاة اtول األعضاء يف ا للملكية عن ا يق ململلك ول اt ومي
ية األ يةخرىاأليقفر ناطقة لفر سـ ا يربيل، غابون، من نل ف،   2011 نومفرب 11 إىل 9ل

ميت  ية الفكريةمل االشرتاك معلقة هذه احلقأ ية  للملكنظمة األفر تب فرسا  يق تعاون مع  للمو نمك ية ل نا عية ا لص بغرض لك
شاركون املعلومات  يه القضاة ا بادل  شة  نا تدى  ملإقامة  ي ق للم فن ت سائل م يةمليف ا ية الفكريةئيسـالر تص² بإنفاذ ا مللك ا . مل

يا الوسطى وشاد 40 حوايل اوشارك فهي هورية أفر نا فاسو وبوروندي والاكمريون و ثلون بنن وبور شاراك  ت  ي مي يقم مج ك
يجر ورواندا وتوغووجزر القمر والكونغو وكوت يا وا تا شقر ومايل ومور يا ومد ن ديفوار و ن ي غ لي  .نغ

تد - يان، من ريب عىل لدورة ا ية الفكرية، طويو، ا لإنفاذ حقوق ا ك سمرب16 إىل 12مللك  0112 ي د

يان للرباءات، هذه احللقة ُنظمت  تب ا لالشرتاك مع  هاواكن من مضن مك تعراض mجتاهات " 1": فأهدا سـا
ية الفكرية؛  ية يف جمال إنفاذ حقوق ا مللكواملامرسات احلا نظر يف " 2"ل نة وراء وافع اtلا ية وانهتااكت جرامئ مالاك مللكا

شأهنا؛ يف و ،وmنهتااكتهذه اجلرامئ أراكن يف  و،الفكرية ية عهنا، مبا يف ذd األحاكم الصادرة  سؤو با ل حتليل " 3"مل
شة " 4"دور واكالت إنفاذ القانون واحملامك، وكذd أحصاب احلقوق؛  قنا ية خمتلف م ياسا سائل ا تا سـ ية لمل تص² ئيسـالر ملا

ية الفكرية ئات18حرض حلقة العمل قد و. للملكبإذاكء mحرتام  بار موظفي  شاراك من  ي  ك رشطة هم ل mدعاء وقوات ا
سوق وماكتب  وسلطات امجلارك بة ا ئات مرا لو قي ية الفكرية ه يا ومكبود يف مللكا نغويا نيسـوالصني وإندو يان و لا مل

بني و� يلوا يت Sملفل يان للرباءات من .فيند و تب ا بو برSمج نفذه  نفذه الو بق الربSمج ا�ي  ل و ي ت  9 إىل 5مكسـ
سمرب  ت2011يد يةل يركز عىل ا يا نجربة ا  .ل
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ية  - رشطة وموظفي امجلارك وطنحلقة العمل الو لئات mدعاء وا ية بإنلهي ية الفكريةملعنا ، سان سلفادور، مللكفاذ حقوق ا
سلفادور، من   2012  مارس28 إىل 26لا

تعاون مع هذه احللقة ُنظمت  سجالتل ية مكتب املدعي العام، والشرتاك مع للاملركز الوطين  ية الو ن واألاكد طمي
ها الرييس  سلفادور، واكن هد ية يف ا رشطة الو ئلألمن العام واإلدارة العامة للجامرك وا ف ل طن معينة مسائل معاجلة هو ل

ثالث من اتفاق تربس ييف إطار اجلزء ا شاراك70 حوايل هاحرضقد و. ل  .م 

ية  - ية والقطاع العام واخلاص وقلميحلقة العمل دون اإل ئسلطات القضا يةلل ية ملعنا áجm تصادية – عآل�ر m ق
ية الفكللتعدت عىل نقدي مللك ا تصادي وا m حتادm ول األعضاء يفtلرية يف ا نا لق يا، واغادوغو، بور كيغرب أفر يق

 2012 مارس 29 إىل 27فاسو، من 

تعاون معالشرتاك معهذه احللقة ُنظمت  يان للرباءات و تب ا ل  ل يا، مك نقدي لغرب أفر تصادي وا m حتادm يق لق
ية الفك ية  نظمة األفر شاركة ا للملكو يق مل ثلت . ريةمب تعلق مبوا�ة تعزيز Åارات ومعارف يف  هافأهدامتو شاركني ف¡  يا مل

ية الفكرية،  تخدام األدوات القانوية اليت هتدف إىل إذاكء مللكخمالفات ا نجاحات يف ا ش
ت وا شة ا نا نوحتديد و سـ ل مل ق م
ية  áجm ية الفكرية، مع مراعاة الظروف عاحرتام حقوق ا تصادية يف اt –مللك mشة ق نا قول األعضاء يف mحتاد، و م

نطقة mحتاد سقة داخل  مإماكيات وضع إجراءات  ن تصادي . من m حتادm ول األعضاء يفtمن ا æقوقد اكنت لك دو
يا  نا فاسو وكوت ديفوار و يا، أي بنن وبور نقدي لغرب أفر نوا ييق ي غل ث²  –ك نغال وتوغو،  يجر وا ممساو ومايل وا سـ ن لي ل ب

شاركني،  مسة  سة ميخبم نا تب ا ية الفكرية و تب ا فثلون  مل مك مللك سلطةمك ناعةلوا تجارة وا ية وامجلارك وغرفة ا لص القضا ل  .ئ

ية الفكريةملعاالقضاة حلقة معل  - مللكية بإنفاذ حقوق ا نطن العان ية، من شـ، وا تحدة األمر يكمصة، الوالت ا  10 إىل 8مل
 2012مايو 

تجارية، هذه احللقة ُنظمت  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالت ا تعاون مع  ل مل هبدف تعزيز Åارات القضاة يف مكل
ية  نا ب¤ان ا ما ل توصل إىلل ية الفكرية وإذاكء احرتام هذلوا تص² بإنفاذ حقوق ا سائل ا هم  مللك  ملف ه احلقوق من و�ات للم

ية. خمتلفةنظر  تحدة األمر يهنم ومع قضاة من الوالت ا بادل خرباهتم ف¡  هدف هو أيضا متكني القضاة من  يكواكن ا ب ملل . ت
يا من الاكمريون و رش قا ضوشارك يف الربSمج ثالثة  ياS ويرب) مشاراكن(مرص ع لوغاS و  ومالوي ومالزي غ

بني) مشاراكن( يا وا Sلفلو بابوي) مشاراكن (ميب  .موز

ية  - سعودية، طنحلقة العمل الو ية الفكرية، الرض، اململكة العرية ا ية بإنفاذ حقوق ا لا ب مللكن  2012 مايو 23و 22ملع

نة، دراسة" 1": لقة يههذه احلاكنت أهداف  يد والقر ص أثر ا نظر يف اإلطار " 2"مبا يف ذd جانب الطلب؛ لتقل لا
ي ية الفكرية داخ�إجراءات وجزاءات، الواجب من  هفالقانوين، مبا  تعزيز " 3"؛ مللكإنفاذ حقوق ا لناء القدرات  اإلنفاذ ب

سوق؛  بة ا لاحلدودي ومرا ية إنفاذ " 4"ق يجي العام  تعاون mسرتا بغتعزيز ا ت يةل ية الفكرية بفعا لحقوق ا حرض قد و. مللك
شاراك40حلقة العمل حوايل  يهنمم  ينووموظفديوان املظامل،  قضاة من ب، من  يعون مد توى وفن ر من وزارة ملسـ ا

ثقافة  ناعة ومن وزارة ا تجارة وا لا لص سؤولون عن، واإلعالمل يمو . نالقانوية واألخويةن، ومي إنفاذ القانون، وأاكد
dإلضافة إىل ذية الفكرية و يس مركز تدريب ا ثلني للقطاع اخلاص ور مللك، شارك ثالثة  ئ تابع مم تعاون �لا للس ا

يجtول   .ب العريةخللا
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ية وموظفي إنفاذ القانحلقة معل  - ئات القضا ئا ية الفكريةملعاون ولهي مللكية بإنفاذ حقوق ا يغوا وبربودا، ن نت، سانت جونز، أ
 2012 مايو 23و 22

هارات واملعارف مبmرتقاء لقة تريم إىل هذه احلاكنت  ملتوى ا ية الفكرية وإصدار لمبا يكفي سـ مللكتعامل مع قضا ا ل
ساق،  شأهنا بعداæ وكفاءة وا تاألحاكم  يمراعاة مع ب شواغل إمنا ئا توجهل سادسلة ا يجي ا هدف mسرتا ل يف ا ت وقد حرض . ل

ية، يوم  ئات القضا ئحلقة معل ا ياك22لهي يغوا وبربودا ودو يا من أ سعة من قضاة احملامك ا ن مايو،  ن لعل ميت وسانت ي وغرنادا ت
نتس ويفس  يا كي نظمة دول رشيق(سـوسانت لو أما حلقة معل موظفي إنفاذ القانون فقد ؛ ) الاكرييبملك أعضاء 

ية20 مايو، حوايل 23ها، يوم حرض ثلون واكالت إنفاذ القانون الو ن موظفا   .طمي

ية الموظفي إنفاذ القانون حلقة معل  - ية بإنفاذ حقوق ا مللكا تس، فكريةملعن تري، سانت  كي  2012 مايو 25ن ويفس، سـ

ية  إنفاذ القانونرات ومعارف موظفي لقة تريم إىل تعزيز Åاهذه احلاكنت  تعامل مع قضا ا توى الالزم  مللكبلغ ا لل سـ ملت ل
ساق، مع  شأهنا بعداæ وكفاءة وا تالفكرية وإصدار األحاكم  توجهمراعاة ب ية ا شواغل إمنا لا ئ يجي ل هدف mسرتا ت يف ا ل

سادس ية25 حوايل هاوقد حرض. لا ثلون واكالت إنفاذ القانون الو ن موظفا   .طمي

ية  - يا، لطنحلقة العمل الو با ية الفكرية، ترياS، أ ية بإنفاذ حقوق ا نلقضاة ا ل مللكن  2012 ن يويو15و 14ملع

تطورات هذه احلنت اك شة ا نا ية الفكرية و تعلق بإنفاذ حقوق ا يني ف¡  با ناء قدرات القضاة األ للقة تريم إىل  ق ي ن ل مب مللك
شاراك، قواÅم 40 حوايل اوشارك فهي. األخرية يف هذا ا�ال ثلون 30م  شاركون من القطاع اخلاص و يا و مم قا م ض

ب تب األ ية وموظفون يف ا لنظامت اإلدارة امجلا ع  .اين حلق املؤلفملكمل

ية  - ية وموظفي إنفاذ القانون وللسلطاتقلميحلقة العمل اإل ئةاملوظفني ئ القضا تخلص من لبيالعاملني يف جمال ا ية  ل وا ملعن
سلع املق¤ة نلا  2012 ل يويو4و 3د، يل، نكوك، �

نظمي  ئة هذه احلتاشرتك يف  تحدة  بو وبرSمج األمم ا بيلقة لك من الو مل هادئ، للي يط ا يا وا ميي آل تب اإل لوا حململك سـ هبدف قل
توي عىل مواد ضارة لسلع املق¤ة ايف جمال تدمري ، للصاحل العامبناء القدرات،  تدمريا ال يرض  ونفات خطرةحتاليت 

ئة تعلق تعزيز و، لبي ئة، وكذd مع القطاع اخلاص، ف¡  تحدة  بو وبرSمج األمم ا تعاون بني الو يا ب مل ي يل تخلص من لل ل
سلع املق¤ة بطريقة  تدامة ال ترضلا ية ا ييئ وتعزيز ا سـئة، واحملافظة عىل األمن ا من ملب لتل ب  52وقد حرض حلقة العمل . لي

ثلون  ميشاراك،  سلطاتم ية وواكالت إنفاذ القالا ند ئ القضا بني و� بود ومالزي وا ية يف  يلنون والواكالت ا لفل مك ئي لب
ثل  ية دوية  نظامت حكو يت Sم، و مو م لم تحدة جلنة في هادئملاألمم ا يط ا يا وا ية آل áجmتصادية و mل حملق سـ منظمة و ع

ية  يةملامجلارك العا نظمة الصحة العا ملو ية والقطاع ام نظامت غري حكو تحدة و م وسفارة الوالت ا م  .خلاصمل

ية الف - ية بإنفاذ حقوق ا مللكحلقة العمل ا نان، ملعن  2012 ول يوي18 و17لبكرية، بريوت، 

ي نان و تجارة يف  تصاد وا m تعاون مع وزارة مجعنظمت هذه احللقة  ب ل لل ق تزويد موظفي احلكومة ة جتار بريوت، بغرض ُ
ية الفكرية  ية الفكرية، مع الالزمة ملعلومات مللكوأحصاب املصاحل يف ا ية إنفاذ ا تعلق بأ مللكف¡  مه شواغل مراعاة ي

بو هدف  سادسيالو يجي ا لmسرتا  . املصاحل من القطاع اخلاص من موظفي إنفاذ القانون وأحصاب50وقد حرضها . ت
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ية  - ية وموظفي إنفاذ القانون وقلميحلقة العمل اإل ئئات القضا ية الفكريةملعاللهي مللكية بإنفاذ حقوق ا يا، ن مب، لوسااك، زا
 2012ليويو  27و 26

تعاون مع  لنظمت هذه احللقة  ية الفكرية ُ ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي رشاكتقلمل يل الرباءات وا  æلوواك يا تسج مب يف زا
تجاريةوبدمع من  تحدة للرباءات والعالمات ا لتب الوالت ا مل ها يفمك ثلت أهدا ف، و قمية تسليط الضوء عىل " 1": مت

تص mية و áجm ية بة إىل ا ية الفكرية  قحامية وإنفاذ ا عمللك من لتسـ شاركة؛ لن ب¤ان ا ملادية يف ا يا " 2"ل tنحفص املعايري ا
ثالث من اتفاق تربس؛  نة يف اجلزء ا يومواطن املرونة ا ل سائل " 3"ملتضم تعراض  ما يةسـ سـهت� ئيسـر ية ا شمل تو مل،  ع ت

تعدية؛  سلع ا تخلص العادل من ا ملتدبري وقايئ وا ل ل تعاون الفعال، مبا " 4"ك ية  ية وإ يات و للوضع تصور السرتا مي ن قليج ط ت
رشاكة العامة ناء القدرات/ليف ذd ا ياجات  باخلاصة، وكذd ا شاراك، 70وقد حرض حلقة العمل أكرث من . حت م 

ب رشطة وامجلارك يف ا يا وبار موظفي إنفاذ القانون من إدارات ا لهم من ذوي اخلربة من قضاة احملامك ا ك للعل ¤ان معظم
ية تا ية ا لاألفر ل يوس وموزتبوسواS : يق شقر ومالوي ومور سوتو ويرب ومد يا و يا وغاS و شـوغا غ ل ي ي يب لك يا انم Sبيق و ميب م

بابوي، واكن يسيشـو يا وز تحدة وزا يا ا هورية تزنا ندا و ند وأو سودان وسواز يا وا نوب أفر يون و مل وسريا مج يق بج مل ن غ يل ل مل
شاركون من برSمج األمم ا ملناك أيضا  م ية والقطاع اخلاصه نظامت غري حكو متحدة اإلمنايئ و  .م

ميي املعين القضاة مؤمتر  - ية الفكريةقلدون اإل يا، مللكبإنفاذ حقوق ا توا يوس،  ن،  ي لن مترب 5 و4فيل  2012سب 

تب الرباءات هذا  اضطلع تعاون مع  مكاملؤمتر، ا�ي نظم  ل يا، احلكويم ُ توا هورية  نيف  لي ية تلعب مج سائل  يل  معلتح م ل ب
ية الفكرية،  ية الفكرية، وبصورة أمشل، يف إذاكء احرتام ا مللكدورا جوهر يف إنفاذ حقوق ا مت² مللك بات ا حملشمل ا لعق ت

تجدات . حتاد األورويب اإلطار القانوين املعمول به يف mتطبيقأمام  شاركني عىل  سـكام أطلع املؤمتر ا �ود اإلنفاذ ممل
بدي²،  ية، وكذd ال#ذج ا لاملد يا 40املؤمتر وحرض . قانون مرنمثل إعداد ن سلطاتوأعضاء آخرون من ض قا  لا

يا وبوندا توا يا و تويا وال ية يف إ لالقضا ن ي ن سـ لئ  .تف

نغافورة،  - ية الفكرية،  ية بإنفاذ حقوق ا سـندوة القضاة ا مللكن مترب 27 و26ملع  2012سب 

ندوة ُنظمت  تالهذه ا ية الفكرية يف  نظمة ا تعاون مع  سـ كل مللك ساعدة mحتاد األورويب، م ها مو�ة مبن و فواكنت أهدا
سادس، إذ اكنت تريم إىلحنو ا يجي ا لهدف mسرتا ت يد، مبا يف ذd احلاجة إىل " 1 ":ل شة نطاق وأثر ا تقلنا لق م

بديل  يةللتدابري كالوعي العام  ية؛ حفص " 2"؛ بالعقا نا ئمربرات العقوت ا يجي لإلنفاذ، " 3"جل تفكري يف هنج اسرتا تا ل
ت ية حلمع مراعاة ا áجm تا–عدت تصادية يف  m كسـ سائل " 4"ن؛ ق تعراض  ما يةسـ تعاون الفعال ئيسـر شمل ا ل،  ت

ندوة أكرث من . اخلاص/العام ئات mدعاء20لوقد حرض ا هم من القضاة و شاراك،  ي  هم تلف مقاطعات معظم خم، من 
تان  .كسـ

يني ومعلمي17الربSمج كام شارك  .8 ية الفكرية وطالب القانون، و م يف عدد من برامج تدريب املوظفني احلكو قدم مللكا
يهناعنعروضا  ية الفكرية، من  ب إذاكء احرتام ا بو : مللك تقدمة املقدمة من الو ياtورة ا ية ومل تجارة العا ملنظمة ا ل ية عن م مللكا
يف، سورسا، لالفكرية  يني،  يلموظفني احلكو نج بو 2012 مارس 22م ية ملعلمي ي؛ وندوة الو تجارة العا نظمة ا ملو ل ية م مللكا

ييف، سورسا، من الفكرية،  ية 2012 نيويو 22 إىل 18نج ية  يف وا بو يف  تابعة جلامعة الو ية ا مللك؛ واملدرسة ا نيف ن ي ملعل ج لص
يف، سورسا،  يالفكرية،  يفي ؛ 2012 ل يويه12نج بو عن الصوالربSمج ا ية املقدم من الو ينظامت اtوية والقانون واtبلوما سـ ل مل

نطن،  ية بوا تابعة للجامعة األمر ية القانون ا شـو ل  .2012 نيويو 25 إىل 21يسورسا، من جنيف، يكلك

يف 19 قدم اtمع للربSمج 17وإلضافة إىل ذd، فإن الربSمج  .9 ند الطلب، يف ا ساعدة اtول األعضاء،  لتثق يف  ع م
ية  تو عوا نةل يد والقر ية الفكرية وبأثر ا ية ا صبأ تقل لمه ية . مللك نظمي عدد من حلقات العمل الرا مواكن من بني مظاهر هذا اtمع  ت

ية إىل áجm لعواقبية الفكرية وزدة الوعي العام  هم أفضل حلقوق ا ع بث  مللك سلع املق¤ة–ف تصادية املقرتنة  m ل  :ق
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ية  - بو اإل ميحلقات معل الو بني، خماطرعن قلي يال، ا سلع املق¤ة عىل الصحة العامة؛ ما لفل ا ن توبر 25 و24ل ؛ 2011ك أ
يا، من و ينباسا،  يضاء، املغرب، و؛ 2011 نومفرب 3 إىل 1كمم سمرب 6 و5لباtار ا  2011ي د

بو  نظمي حلقات العمل هذه لك من الو ياشرتك يف  ية، يف ظل ت ية األمر يكووزارة اخلار تعاويج نح ا ناتفاق ا ل مبساعدة ، ةمل
يد و ية ملاكحفة ا بني والواكæ ا ية الفكرية يف ا تقلتب ا ن للفل لكي مللك تجارلاملغريب كتب ملامك ية وا نا لية ا ع لص واكنت . يةلملك

ية الفكرية  هم أفضل حلقوق ا رش  مللكحلقات العمل تريم إىل  ف ية وزدة الوعي العام يف هذا ن ملعنيف األوساط ا
يالوقد حرض . الصدد ميت يف ما نحلقة العمل اليت أ بني حوايل ق ية الفكرية 180لفل  ثلون ماكتب ا شاراك  مللك  مي م

يات  ميت يف . ملسـهت� والصحافة والقطاع اخلاصامجعوواكالت إنفاذ القانون وقطاع الصحة و قأما حلقة العمل اليت أ
يا، حفرضها حوايل  ينباسا، يف  ية الفكرية وواكالت إنفاذ القانون وقطاع الصحة 90كمم ثلون ماكتب ا شاراك  مللك  مي م

سـهت� والصحافة والقطاع اخلاص يات ا ملو يضاء يف حني حرض حلقة ال. مجع ميت يف اtار ا لبعمل اليت أ ملغربق 
ية الفكرية وواكالت إنفاذ القانون100حوايل  ثلون ماكتب ا شارك  مللك  مي سـهتلكنيم يات ا مل و  والصحافة والقطاع مجع
 .اخلاص

يايايايا توى اtويل    ....نننن���� تعاون عىل ا يق وا توى اtويلا تعاون عىل ا يق وا توى اtويلا تعاون عىل ا يق وا توى اtويلا تعاون عىل ا يق وا سـا ل سـسـ ل سـسـ ل سـسـ ل ملسـ ملن ملن ملن     للللتتتتن

بو للفرتة  .10 ية الو يا مع األهداف احملددة يف برSمج ومزيا يمتا ن ت17، واصل الربSمج 2013-2012شـ تعاون ل العمل  لعزيز ا
تظماtويل  توازن وشفاف ملنا يجي م والفعال لكفاæ وجود هنج  هدف mسرتا تفق مع ا ية الفكرية مبا  تإلذاكء احرتام ا لي مللك

ية  تو سادس وا صا ل يذ الفعال والكفء لألشطة ذات الص²، 45ل نمن أجل ا نب mزدواج يف العمل،لتنف وترد أدSه . جت و
ية شطة ا ناأل  :ملعن

سادس mجáعان - نةل اخلامس وا يد والقر ية املعين  نظمة امجلارك العا صلفريق  تقل لمل ياك، م سل،  بلج، برو  26 و25ك
توبر   2012 مايو 3 و2، و2011كأ

ية  نظمة امجلارك العا سادس لفريق  ية وحرضت mجáعني اخلامس وا نظمة امجلارك العا بو تعاوهنا مع  ملواصلت الو ل مل مي م
نة يد والقر صاملعين  شطة .لتقل تعلق بأ شات وبادل اخلربات واملامرسات ف¡  نا ن وركز mجáع اخلامس عىل إجراء ا ي ت ق مل

ناء القدرات؛ ونظر أيضا يف اtراسات اإلفرادية وmجتاهات اجلديدة اليت حددهتا إدارات امجلارك يف اtول  بوأدوات 
نة يد والقر تعلقة  صاألعضاء وا تقل بو يف mجáع . لمل رشوع ورقة العمل يوقدمت الو تعلقةماخلامس عرضا عن   ملا

تق² إىل  ب¤ان ا ية الفكرية يف ا نبإنفاذ حقوق ا ملل تصاد احلر، مع الرتكزي عىل جزنظام مللك mيني من الويقةأق ثين ر : ئيسـ
سوق" 2"؛ اإلنفاذ احلدودي" 1" بة ا لمرا شط. ق تعلقة بأ ناول اخلربات واملامرسات ا سادس فقد  نأما mجáع ا مل ت ناء ل بة 

نظمة امجلارك مسـتودعوإلضافة إىل ذd، ُعرض أيضا تقرير مرحيل عن . القدرات واألدوات ذات الص² م معلومات 
ية  ية الفكرية عن ملالعا مللكرشيع ا تعلق ت تدابري احلدوديةملا  .ل

ية الفك املؤمتر اtويل املعين - ية الفكرية وبإنفاذ حقوق ا تصادية يف ا m جلوانبمللك مللك كيشيناو، موtوفا، رية، ق
 2011 نومفرب 10و 9

ية الفكرية، ا�ي  ية الفكرية وبإنفاذ حقوق ا تصادية يف ا m جلوانببو يف املؤمتر اtويل املعين  مللكشاركت الو مللك ق ي
هورية موtوجلنة األنظمته  ية الفكرية يف  ية  ية ا تصادية ألورو والواكæ احلكو m تحدة مجمم ا مللك م نق تب ملعمل مكفا و

تحدة  تجاريةملالوالت ا ية الفكرية، وكذd عىل اجلوانب . لللرباءات والعالمات ا مللكوركز املؤمتر عىل إنفاذ حقوق ا
ية الفكرية ها اجلاري يف جمال إذاكء احرتام ا بو عرضا عن  ية الفكرية، وقدمت الو تصادية يف ا mمللك معل مللك  .يق
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رشاكء امجلارك اخلرض - ثامن  لmجáع ا ناير 11 و10لاء، الهاي، هوندا، ل  2012ي 

ية للربSمج  شطة الر بادرة امجلارك اخلرضاء، وقدمت عرضا عن األ رشاكء  ثامن  بو يف mجáع ا سـشاركت الو ن ل ئيي م ل
ثل17 شرتك مع رشاكء امجلارك اخلرضاء،  سائل ذات mهáم ا م، مع الرتكزي عىل ا مل بناء قدرات موظفي " 1: "مل

ثالث من اتفاق تربس؛ امجلارك وغريمه  يذ اجلزء ا يمن موظفي اإلنفاذ يف  لنف ية الفكرية؛ " 2"ت ية بإذاكء احرتام ا تو مللكا ع ل
ية الفكرية، " 3" نظامت اtوية يف جمال إذاكء احرتام ا تعاون مع ا مللكا ل مل سلع املق¤ة ل لمبا يف ذd العمل عىل تدمري ا

ئةي ال تدمريا  .لبيرض 

ي - ية ا ندوة األقا نا مي ملعل ية ملاكحفة ل بة اجلرامئ لة لطرائق احلا يا، من عىل اإلنرتنت، تكاملر سا، أوكرا نأود  مارس 30 إىل 28ي
2012 

بة عىل اإلنرتنت ية ملاكحفة اجلرامئ املر ية لطرائق احلا ية ا ندوة األقا بو يف ا تكشاركت الو ل ن مي ل ملعي ها mحتاد ل نظم، واليت 
tرشاكة ا تعاون مع ا لاtويل لالتصاالت  تعددة األطراف ملاكحفة هتديدات اإلنرتنت ول موية  ية أل بوبوف . س. ميأاكد

ية لالتصاالت سا الو نأود بة عىل . طي ية لألمن عىل اإلنرتنت واجلرامئ املر ندوة عىل اجلوانب mسرتا تكوركزت ا يج تل
بة عىل اإل ية ملاكحفة اجلرامئ املر ية احلا ية واإلجرا تدابري ا تكاإلنرتنت، وعىل ا ل ئ ن بو عرضا موجزا . نرتنتلتقل يوقد قدمت الو

نة  تطورات احلادثة يف ا باه إىل ا m منت الفرصة يك تلفت نة يف العامل mفرتايض، وا يد والقر للجعن ا ل ن ص تتقل غت ل
ية إلنفاذ شارية ا mن ملعت  .س

سلع املق¤ة، جاكر - ية الفكرية ضد mجتار يف ا ية بإنفاذ حقوق ا تقدمة ا لحلقة العمل ا ن مللكمل يا، من ملع  18نيسـ�، إندو
 2012 أبريل 20إىل 

تجارية وأمانة هذه احلنظم  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالت ا للقة  مل يا، رابطة أمممك نوب رشق آ سـ  واكنت ج
ية احلأهداف  áجm آل�رية  تو يد، وا تعامل مع ا تعلق  شاركني ف¡  علقة يه تعزيز Åارات ومعارف ا ع ل تقل ل ي  –لمل
تص mيدق هورية الو . للتقلادية  يا و بود وإندو سالم و شاركني من بروين دار ا مجوقد نظمت حلقة العمل  سـ مك ل نيمل ُ

يت Sم،  ند و نغافورة و� بني و ية ومالزي وا ية ا ياtميقرا يل سـ لفل ب فط ميثلون واكالت إنفاذ القانون، وال سـ¡ امجلارك لشع
رشطة وmدعاء العام  سلطاتلوا ية لوا سـهت�(، وماكتب املعايري األغذية والعقاقريت وسلطائ القضا ية ) ملحامية ا مللكوا

ية الفكرية. الفكرية تعامل مع خمالفات ا تدبري غري عقايب  ية لوعي العام  نة  بو يف  مللكوقد شاركت الو لل ك ن جل  .معي

ية الفكرية"مؤمتر  - يه : مللكإنفاذ حقوق ا تو تعراض ا جا ل ياك، "EC/48/2004سـ سل،  بلج، برو  2012ل  أبري26ك

بو مؤمتر  ية الفكرية"يحرضت الو يه : مللكإنفاذ حقوق ا تو تعراض ا جا ل توحا أمام لك "EC/2004/48سـ مف، ا�ي اكن 
ية  ياسات إنفاذ ا تعلق  ية األوروية ف¡  هامات أحصاب املصاحل للمفو مللكأحصاب املصاحل وهيدف إىل توفري إ سـس ي ب بض

سات mحتاد األورويب، واtول األعضاء يف mحتاد (احل وقد حرض املؤمتر العديد من أحصاب املص. الفكرية سمؤ
يات أحصاب احلقوق سـهت�، و نظامت ا ية، و نظامت غري حكو مجعاألورويب، و مل م م  ).م

ية ياجáع جملس تربس - تجارة العا نظمة ا تابع  ملا ل مل يف، سل  2012 نيويو 6 و5 فرباير و29 و28يورسا، جن، 

بو اجáعات جملس تربس، ا يحرضت الو يهنا اجتاهات ي سائل من  ية  تجارة العا نظمة ا يه أعضاء  ب�ي Sقش  م مف مل ل
ية وماكن  تجارية املق¤ةكيفاإلنفاذ و سلع ذات العالمات ا لناول ا ل  .ت
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نوي  - ية الفكريةلسـmجáع ا ية احملققني اtويني يف جرامئ ا تابع  شاري ا m مللكللفريق ل للك ل مترب 10، ست ؛ 2012سب 
ية الفكريةاملؤمتر اtويل إلنفاو مترب 13 إىل 11، من مللكذ القانون املعين جبرامئ ا نة ب#، 2012سب   ، ب#يمد

بو يف  ية الفكريةيشاركت الو تديرة تفاعيل  مللكاملؤمتر اtويل إلنفاذ القانون املعين جبرامئ ا هلت عقد اجáع مائدة  مسـو س
تخلص "حول  سلع املق¤ةلا ئة من ا لبطريقة ال ترض  يب نوي ويف m". ل لية احملققني اtويني يف جرامئ لسـجáع ا للك

ية الفكرية سائل ، مللكا تعامل مع  بو عىل فرصة ا ية ومت mتفاق عىل أن حتصل الو شة برSمج ا نا مجرت  ل ي للك ق م
ية  تو صا توجه  45ل ية ا لإمنا رشطةئ بو يف mجáع األول . ليف برامج تدريب ا لية احملققني اtويني يفيكام شاركت الو  للك

ية الفكرية  .2012 مارس 22 ا�ي عقد يوم مللكجرامئ ا

ية الفكرية  - تعدت عىل حقوق ا مللكاملرصد األورويب  ياكنيت،  –لل مترب 28 و27لmجáع العام األول، أ  2012سب 

ية الفكرية  تعدت عىل حقوق ا بو mجáع العام األول للمرصد األورويب  مللكحرضت الو لل مرصد mحتاد (ي
ب² ملرصد mحتاد األورويب). ويباألور ية وا شطة احلا شة األ نا ملقوأفاد mجáع يف  لم ن  .ق

تعاون مع  - ية الفكريةلا  مللكفريق رشاكة أعامل حقوق ا

بو تعاوهنا مع  ية الفكريةيواصلت الو يجي ا�ي عقده مللكفريق رشاكة أعامل حقوق ا ت وشاركت يف mجáع mسرتا
Sتوبر 31 يوم ،يال بإيطا،الفريق يف فريو سرتدام، هبوندا، يوم ؛ 2011ك أ نوي للفريق يف أ لويف mجáع ا م  22لسـ

سورسا، يو2012مارس  يف،  ي؛ ويف اجáع الفريق يف  بج بو الفريق خالل هذه . 2012 نيويو 20م ن يوأخطرت الو
ية أنظمة  ية إلنفاذ وشددت عىل أ شارية ا m نة مهmجáعات بربSمج معل ا ن ت ملعللج توازنة، س ية الفكرية ا ملإنفاذ ا مللك

يع برامج  رشاكتتشجمع  ية  áجm ية سؤو للا ع ل  .مل

ثاثاثاثا شورات    ....لللل���� شوراتا شوراتا شوراتا     ململململننننا

س²  .11 بو سلمضن  بو يف مللكعن إنفاذ حقوق ايمجموعات قضا الو رشت الو يية الفكرية،  مجموعة قضا  2012 نيويون
تاذ جديدة  يف األ ية من تأ با سـللغة اإل ل ن ييك أسـ يو راملكسـا خنورا يسـ  ألحاكم القضاءحتليال ا�موعة  تعرض هذهو. ثتيل أور

بحر الاكرييب ية وا تص² إلنفاذ يف أمرياك الال لا ي نمل يا . ت ية الفكرية، جيري حا تطورات يف إنفاذ ا يح أحدث ا ية تو لو ل ض مللكبغ
تني حتديث  ية من لطبعا تعلقة مجموعة قضا نسـاإلنلكزيية والفر بو ا ملالو ية الفكبي ، لويس هارمزالقايض أن كام . ريةمللكإنفاذ ا

يا، يعمل  نوب أفر يا يف  يقSئب ريس احملمكة ا ج يا عىل إمتام لعلئ ثة من لحا ثا بعة ا لا ل بو لط تعلقةيمجموعة قضا الو إنفاذ حقوق ب ملا
ية الفكرية تاحة حبلول هناية مللكا بعة  تظر أن تكون هذه ا م، ومن ا لط نا. 2012ملن يل و متل عىل  قويه  محتل دث شة ألحتشـ

ية ية العامة واملد نتطورات أحاكم القضاء داخل الوالت القضا يدة مرييل بويدون. ئ سل لسـوقد وافقت ا ية يف برو ك، احملا م
تاذة ةوعضو سلقانون سـ نقابة احملامني يف ريس وأ ية الفكرية يف جامعة برو كا تطورات يف مللك ياك عىل عرض أحدث ا ل  ببلج

بعة ية الفكرية يف  طجمال إنفاذ ا ية جديدة من مللك يال ألحاكم القضاء . نسـمجموعة القضا الفر بعة  شمل هذه ا حتلوسوف  لط ت
يد األورويب تطورات عىل ا شري أيضا إىل أحدث ا ية وسوف  ناطقة لفر ب¤ان ا لصعالصادرة يف ا ل ت سـ ل  .نل

بو17وإلضافة إىل ذd، سامه الربSمج  .12 شورات الو بري من  ي يف عدد  ن تضمني معلومات ، وذdمك ت  هدف ب لتصل 
يل الوصول عرب اإلنرتنت إىل  ية إىل  سادس، وواصل تطوير اخلدمة اليت يقدÅا والرا يجي ا هmسرتا ل تست ياSتم  أحاكم بقاعدة 

ية الفكرية تص²  مللكالقضاء ا بو ا. مل للجواtول األعضاء ومرا يةنة مدعق تقدمي معلومات إضا فوون  تىض احلالل  .مق وفق 

سائل  .13 تطورات األخرية وا ملوميكن mطالع عىل ا ية ل يدين ئيسـالر ية الفكرية عىل ا تص² بإذاكء احرتام ا لصعا مللكمل
ية، يف  تو شطة ا يد عىل أ تأ عالوطين واtويل، مع ا ل ن ك باريةرسال ية خæ إ تاحة للغات اإلنلكزيية والفر ية  سـ دورية إلكرتو نن م
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ية با نواإل نة يف إدرا�ا لرساæ . سـ بو ا تقدم إىل األمانة بأية معلومات ذات ص² ترغب اtول األعضاء ومرا للجوميكن ا قل
بارية  .خاإل

شارية مدعوة لإلحاطة  .14 m نة تإن ا سللج
 .يقةثعلام ملعلومات الواردة يف هذه الو


