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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   5024مارس  2اإ

 
 

 قائمة بالوثائق التحضريية

مانة عداد الأ  من اإ

 موضوع الوثيقة رمز الوثيقة

  
WIPO/ACE/9/INF/1 Prov. 1  مؤقتة ابملشاركنيقامئة 

  
WIPO/ACE/9/INF/2  قامئة ابلواثئق التحضريية 

  
WIPO/ACE/9/1 Prov. مرشوع جدول الأعامل 

  
WIPO/ACE/9/2 ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ
  

WIPO/ACE/9/3  نفاذ حقوق امللكية الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات كأداة لإ
  الفكرية

تريفور الكرك، رشيك، مؤسسة ويلمرهيل، نيويورك، 
 .الولايت املتحدة الأمريكية
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 موضوع الوثيقة رمز الوثيقة

WIPO/ACE/9/4  أأنشطة مركز التحكمي والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية
 الفكرية

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ
  

WIPO/ACE/9/5  لتسوية املنازعات يف املرحةل المتهيديةس بل اكمبوداي البديةل 
دارة حقوق امللكية الفكرية، وزارة  أأوب رادي، انئب مدير، اإ

 التجارة، مكبوداي

WIPO/ACE/9/6 
 
 

الآليات البديةل لتسوية املنازعات اخلاصة حبق املؤلف يف 
 املكس يك

 مانويل غرّيا اثماّرو، املدير العام للمعهد الوطين حلق املؤلف
(INDAUTOR)املكس يك ، 

  
WIPO/ACE/9/7 

 
 التسوية البديةل ملنازعات امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي

اينغ جيونغ هوا، انئبة مدير شعبة الشؤون املتعددة الأطراف، 
 ، مجهورية كوراي(KIPO) املكتب الكوري للملكية الفكرية

  
WIPO/ACE/9/8 

 
واحلقوق اجملاورة خارج أأنظمة تسوية منازعات حق املؤلف 

س بانيا   تطبيقها وأأداؤها –نطاق القضاء يف اإ
راؤول رودريغزي بوراس، كبري املستشارين القانونيني وأأمني 

القسم الأول للجنة امللكية الفكرية، انئب املديرية العامة للملكية 
س بانيا  الفكرية، اإ

  
WIPO/ACE/9/9  الس بل البديةل تسوية مشالكت امللكية الفكرية من خالل

 لتسوية املنازعات
ابرتون، أأس تاذ القانون واملدير املشارك يف مركز  .توماس

ميس كوبر، أأس تاذ  .تسوية املشالكت املتصةل ابلإبداع؛ وج
القانون واملدير املشارك يف مركز تسوية املشالكت املتصةل 

ابلإبداع، التابع للكية حقوق غرب اكليفورنيا ابلولايت املتحدة 
 الأمريكية

  
WIPO/ACE/9/10  ممارسات الأنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية

 وطرق معلها
غيسلشافت، ميوخن، -ميخائيل غروس، مؤسسة فراوهنوفر

 أأملانيا
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WIPO/ACE/9/11  الإجراءات والتدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لتمكةل تدابري
نفاذ اجلارية بغية احلد  من جحم السلع املزورة أأو املقرصنة يف الإ

 السوق
مانةوثيقة  عداد الأ  من اإ

WIPO/ACE/9/12  نشاء ثقافة احرتام جتربة كوس تارياك: املرشوع الوطين من أأجل "اإ
 امللكية الفكرية"

ميينيث سانشيث، املدير العام لسجل كوس تارياك  لويس خ
دارة الت  خطيط الوطين، وغابرييال ثونييغا بريموديث، رئيسة اإ

 املؤسيس يف جسل كوس تارياك الوطين
  

WIPO/ACE/9/13 "امحلةل الاجامتعية "الثقافة القانونية 
، (Fundacja Legalna Kultura) مؤسسة الثقافة القانونية

 بولندا
  

WIPO/ACE/9/14 نفاذ ذاكء الوعي العام ابمللكية الفكرية والإ ـ  مرشوع رائد بشأأن اإ
نفاذ محةل تعزيز "الوعي  ابمللكية الفكرية ـ تعلمي امللكية الفكرية ـ اإ

 "امللكية الفكرية
 لوبوس كنوث، مكتب امللكية الصناعية يف امجلهورية السلوفاكية

  
WIPO/ACE/9/15  جتربة ترينيداد وتوابغو: املرشوع الوطين لإذاكء الاحرتام

 للملكية الفكرية
يكينج، مدير الفحص التقين، مكتب  امللكية الفكرية، ريتشارد اإ

 ترينيداد وتوابغو

WIPO/ACE/9/16  هجود جامعة ادلول العربية يف احلد من انهتاك حقوق امللكية
 الفكرية وماكحفة الغش التجاري

دارة امللكية الفكرية والتنافس ية، جامعة  هما خبيت زيك، مديرة، اإ
 ادلول العربية

  
WIPO/ACE/9/17  (5023) بريو –املؤلف تقرير عن محالت مديرية حق 

عداد املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية  من اإ
 ، بريو(INDECOPI) الفكرية
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WIPO/ACE/9/18  نفاذ القوانني، بغية جراءات وتدابري وقائية لتمكةل تدابري اإ اإ
 تقليص جحم سوق السلع املقرصنة واملقدلة

نفاذ حق املؤلف وامللكية  أأماندا لوثريينجني، كبري املديرين، اإ
(، CIPCالفكرية، واللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية )

 جنوب أأفريقيا
  

WIPO/ACE/9/19  وضع مناذج معل جديدة لتوزيع احملتوى احملمي مبوجب حق
 املؤلف

 املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية
  

WIPO/ACE/9/20  عدادها من قبل املفوضية الأوروبية الإجراءات الوقائية اجلاري اإ
نفاذ اجلارية هبدف تقليص جحم سوق السلع  لس تكامل تدابري الإ

 .املقرصنة أأو املقدلة
جون برغيفن، رئيس وحدة ماكحفة التقليد والقرصنة، املديرية 

دال، املدير العام للخدمات والسوق ادلاخلية، املفوضية 
 الأوروبية

  
WIPO/ACE/9/21  :الإجراء الإداري والقضايئ املتعلق بأأعامل التعدي عرب الإنرتنت

جراء يزيد كثريا عن جمرد الإخطار والسحب  اإ
خوريخ اكنس يو ميليا، املستشار القانوين الأول واملنسق 

القانوين للشعبة الثانية التابعة للجنة امللكية الفكرية يف الإدارة 
س بانيا  العامة للملكية الفكرية، اإ

  
WIPO/ACE/9/22  جتربة اململكة املتحدة يف التصدي لنهتاك امللكية الفكرية عىل

 ش بكة الإنرتنت
نفاذ حق املؤلف وحقوق امللكية  لزيابيث جونز، مديرية اإ اإ

 الفكرية، مكتب امللكية الفكرية، اململكة املتحدة

WIPO/ACE/9/23  نفاذ حقوق املصنفات السمعية البرصية مبوجب القانون اإ
بشأأن تعديالت  5023يوليو  5املؤرخ  FZ-281الاحتادي رمق 

بعض قوانني الاحتاد الرويس الترشيعية اخلاصة حبامية حقوق 
امللكية الفكرية يف ش باكت املعلومات والتصالت؛ والتدابري 

عىل  والتعدي عىل حق املؤلفالأخرى املتخذة ملاكحفة القرصنة 
 ش بكة الإنرتنت

دارة القانون، وزارة الثقافة، الاحتاد اناتليا روماشوفا، رئ  يسة اإ
 الرويس
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WIPO/ACE/9/24  ممارسات مجموعة أأليبااب يف جمال حامية امللكية الفكرية وفقًا
 لمنوذج الأعامل القامئ عىل منصة الإنرتنت

 ، الصنيين ليانغ، مدير أأول، قسم الأمن، مجموعة أأليبااب
  

WIPO/ACE/9/25  حكومية مراقبا مؤقتااعامتد منظمة غري 
مانةوثيقة  عداد الأ  من اإ

  
WIPO/ACE/9/26  اعتبارات البحث التكنولويج واتفاقات التسويق وتسوية

 املنازعات المنوذجية
منسا ،يةسابني فهيرينغري، حمام   فيينا، ال

  
WIPO/ACE/9/27 الآليات الطوعية ملعاجلة الانهتااكت عىل ش بكة الإنرتنت 

النائبة الأوىل لرئيس امجلعية الأمريكية لقطاع ماراين غرانت، 
فالم السيامنئية  الأ

  
WIPO/ACE/9/28  نفاذاملقبل العمل  للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

مانةوثيقة  عداد الأ  من اإ
 

 ]هناية الوثيقة[


