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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 25 :أأغسطس 2016

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الحادية عشرة

جنيف ،من  5اإىل  7سبمترب 2016

الجدول الزمني المقترح

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
الثنني 5 ،سبمترب 2016
 11:00 – 10:00البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
البند  3من جدول ا ألعامل :قبول املراقبني املؤقتني
البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص رئيس ادلورة العارشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
 13:00 – 11:00البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل املتفق عليه يف ادلورة العارشة للجنة الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ
أألف .تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها
وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا ،طبقا ألولوايت ادلول
ا ألعضاء التعلميية وغريها من ا ألولوايت
 :WIPO/ACE/11/4أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية
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تدريب و أأنشطة التوعية ملكتب ادليوان الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اجلزائر

الس يد سايم بن ش يخ حلسني ،املدير العام يف مكتب ادليوان الوطين حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،اجلزائر



محالت تثقيفية ومسابقات للش باب من أأجل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودا



املبادرات املعنية بتدريس امللكية الفكرية للش باب اليت أأطلقهتا همهورية الصني الشعبية



تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية من أأجل حتسني الالزتام بقوانني الاس ترياد والتصدير يف الصني
الس يد ليو اينغ ،املدير املساعد لشعبة الشؤون القانونية يف الإدارة الفرعية بغواندونغ ،ل إالدارة
العامة للجامرك ،يف غوانغزو ،الصني



مدرسة حق املؤلف اليواننية – رفع مس توى الوعي حبامية حق املؤلف يف مرحليت التعلمي
الابتدايئ والثانوي



جتربة هنغاراي يف توعية عامة امجلهور



إاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وزايدة الوعي هبا:
جتربة مكتب براءات همهورية لتفيا



برامج التوعية اليت تضطلع هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي



محالت التثقيف والتوعية ابمللكية الفكرية اليت يقوم هبا مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني



أأنشطة التوعية الرامية اإىل اإذاكء احرتام امللكية الفكرية يف همهورية كوراي

الس يدة رييك اكماتشو ،أأمينة التسجيل ،مكتب أأنتيغوا وبربودا للتجارة وامللكية الفكرية ،وزارة
لشؤون القانونية ،أأنتيغوا
الس يدة سو هااين مديرة شعبة الإعالانت،مكتب الشؤون العامة ،املكتب احلكويم للملكية
الفكرية يف همهورية الصني الشعبية ،بيجني

الس يدة اإيفا كوكينو ،رئيسة اإدارة املعلومات وتنظمي الندوات ،املنظمة اليواننية حلق املؤلف،
وزارة الثقافة والرايضة ،أأثينا
الس يدة روبريات ابل ،انئبة أأمينة اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد ،مكتب هنغاراي للملكية
الفكرية ،بودابست
الس يد أأرفيس غرينبريغس ،مدير مرشوعات ،مكتب براءات همهورية لتفيا ،ريغا

الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي ،املدير العام ل إالدارة العامة ل إالنفاذ ،التابعة للمديرية الوطنية
للملكية الفكرية ،أأسونس يون
الس يدة جوزفني رميا سانتياغو ،مدير عام مكتب امللكية الفكرية اتغويغ سييت ،الفلبني

الس يد اينغ داي-غيونغ ،املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة ا ألطراف ،املكتب الكوري
للملكية الفكرية ،مدينة داجيون ،همهورية كوراي
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معل رابطة موزعي الربامج التليفزيونية سس يغنال يف انوهو ابمللكية الفكرية من لالل
التثقيف وإاذاكء الوعي يف بولندا



"نيكست بيغ ثينغ" س - NEXT BIG THINGمحةل توعية بقمية املوس يقى املسجةل
ابإرشاف همعية املوس يقيني السوييرية

الس يدة ترييزا فايرزبوساك ،رئيسة رابطة موزعي الربامج التليفزيونية سس يغنال  ،وارسو
الس يد كريس توف ترامر ،رئيس همعية املوس يقيني السوييرية ،زيورخي ،سوييرا

 15:00 – 13:00الغذاء
 16:10 – 15:00البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل ساتبع
 :WIPO/ACE/11/4أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية ساتبع
 :WIPO/ACE/11/5مبادرات أأاكدميية الويبو للتوعية ابمللكية الفكرية بني الش باب من لالل نظم
التعلمي

أأمانة الويبو

 16:40 – 16:10اسرتاحة قهوة
 18:00 – 16:40البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل ساتبع
ابء .تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة
اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل
 :WIPO/ACE/11/6وظائف الإنفاذ يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية


حامية امللكية الفكرية وإانفاذها يف الصني



السلطات القضائية للواكةل العليا للصناعة والتجارة واملديرية الوطنية حلق املؤلف بكولومبيا يف
جمال امللكية الفكرية



املديرية الوطنية للملكية الفكرية تتوىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ابراغواي

الس يد زاو ميش نغ ،انئب مدير عام ،شعبة اإدارة شؤون الرباءات ،املكتب احلكويم للملكية
الفكرية يف همهورية الصني الشعبية ،بيجني

الس يد فيدل بوينتس س يلفا ،انئب الوكيل ا ألعىل للشؤون القضائية ،الواكةل العليا للصناعة
والتجارة ،بوغوات

الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي ،املدير العام ل إالدارة العامة ل إالنفاذ ،التابعة للمديرية الوطنية
للملكية الفكرية ،أأسونس يون
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وظيفة الإنفاذ يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني :أأفضل املامرسات والتحدايت

الس يد ألن يب .غيبيت ،انئب مدير عام ،مكتب امللكية الفكرية يف اتغويغ سييت ،الفلبني

18:00

افتتاح معر عن احرتام امللكية الفكرية والس ياحة وحفل اس تقبال

الثالاثء 6 ،سبمترب 2016
 13:00 – 10:00البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل ساتبع
ابء :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة
اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل
ساتبع
 :WIPO/ACE/11/8تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين


مرشوع املركز الكندي ملاكحفة الغش" :رد املعامالت" لردسع املزيفني



التجربة الوطنية يف جورجيا بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية حتديدا من لالل التعاون
املؤسيس يف جمال س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية



الس ياسة الوطنية الهندية بشأأن حقوق امللكية الفكرية  -الإنفاذ والفصل يف القضااي



املبادرات الإيطالية ملاكحفة التقليد عىل الصعيدين الاسرتاتيجي والتنفيذي



تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف ابكس تان



اإنفاذ حقوق امللكية الصناعية يف الربتغال :جتارب املعهد الوطين للملكية الصناعية وفريق ماكحفة
الزتييف

الس يد نيكولس غوردون ،مسؤول كبري يف الس ياسات التجارية ،شعبة امللكية الفكرية
والس ياسات التجارية ،الشؤون العاملية ،أأواتوا
الس يد نيكولوز غوغيليدسه رئيس املركز الوطين للملكية الفكرية  ،متسختا ،متسختا،
جورجيا

الس يد راجيف أأغاروال ،رئيس شعبة امللكية الفكرية ،اإدارة الس ياسات الصناعية والتطوير
الصناعي ،وزارة التجارة والصناعة ،نيودلهيي
الس يدة فرانشيساك أأ ّرا ،كبرية املوظفني املعنيني مبساعدة الرشاكت يف ماكحفة التقليد ،الرتوجي
للملكية الفكرية والشؤون ادلولية ،املديرية العامة ملاكحفة التقليد  -مكتب اإيطاليا للرباءات
والعالمات التجارية ،وزارة الت منية الاقتصادية يف اإيطاليا ،روما
الس يد محمد اإسامعيل ،انئب مدير الإدارة املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،منظمة امللكية
الفكرية يف ابكس تان ،اإسالم أأابد

الس يد جوزيه ماريو سوزا ،املستشار القانوين ابإدارة العالمات التجارية وبراءات الالرتاع
ابملعهد الوطين للملكية الصناعية ،لش بونه
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ترتيبات الإمارات العربية املتحدة الترشيعية واملؤسس ية محلاية حقوق امللكية الفكرية



املستشار ادلكتور محمد محمود الكاميل ،مدير معهد التدريب وادلراسات القضائية ،أأبو ظيب



دور املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية الفكرية يف اإنفاذ امللكية الفكرية يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية

الس يد بروس فواكرت ،مدير مركز حقوق امللكية الفكرية ،اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاليل،
دائرة الهجرة وامجلارك يف الولايت املتحدة ،وزارة ا ألمن ادلاليل للولايت املتحدة ،واش نطن
العامصة

حلقة نقاش

الس يد روس لينش ،مدير إانفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية ،مكتب اململكة املتحدة
للملكية الفكرية ،نيوبورت ،اململكية املتحدة

امليير:
 15:00 – 13:00الغذاء

 18:00 – 15:00البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل ساتبع
ابء :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة
اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل
ساتبع
 :WIPO/ACE/11/7أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة مزتنة وشامةل وفعاةل
اإنشاء حمامك للملكية الفكرية يف ابكس تان

•

الس يد محمد اإسامعيل ،انئب مدير ،الإدارة املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،منظمة امللكية
الفكرية يف ابكس تان ،اإسالم أأابد


جتربة حممكة امللكية الفكرية الربتغالية



جتربة حمامك الاحتاد الرويس



احملامك املتخصصة يف امللكية الفكرية :املشالكت والتحدايت

الس يد جوزيه ماريو سوزا ،املستشار القانوين ابإدارة العالمات التجارية وبراءات الالرتاع
ابملعهد الوطين للملكية الصناعية ،لش بونه
الس يد فياتشيسالف يف .جورشكوف ،قا ابحملمكة العليا لالحتاد الرويس ،رئيس القضاة
املدنيني ،موسكو
الس يد جاك دي ويرا ،انئب رئيس جامعة جنيف وأأس تاذ امللكية الفكرية وقانون العقود
ابجلامعة
 16:30 – 16:00اسرتاحة قهوة

WIPO/ACE/11/INF/3
6

 18:00 – 16:30البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل ساتبع
ابء :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة
اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل
ساتبع
 :WIPO/ACE/11/7أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة مزتنة وشامةل وفعاةل ساتبع


جتربة جنوب أأفريقيا



جتربة احملمكة املركزية التايلندية للملكية الفكرية والتجارة العاملية



احملامك املتخصصة يف امللكية الفكرية يف اإنلكرتا وويلز :حممكة شؤون امللكية الفكرية



الفصل يف منازعات امللكية الفكرية – تقرير من غرفة التجارة ادلولية عن الوحدات القضائية
ّ ِّ
املتخصصة يف امللكية الفكرية يف خمتلف أأحناء العامل

القايض لويس هارمز ،انئب رئيس احملمكة العليا يف جنوب أأفريقيا ساب ًقا؛ وأأس تاذ فوق العادة
جبامعة بريتوراي ،جنوب أأفريقيا؛ وعضو رشيف يف همعية ميدل ت ميبل ،لندن

ادلكتور اثمانون فيتايبورن ،انئب رئيس القضاة ،احملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة
العاملية ،ابنكوك
القايض ريتشارد هاكون ،رئيس حممكة شؤون امللكية الفكرية ،دائرة ا ألموال يف حممكة العدل
العليا لإنلكرتا وويلز ،لندن
الس يد أأوجني أأريفيش ،رشيك يف بيكر وماكيزني ،موسكو
حلقة نقاش
امليير:

ابجلامعة

الس يد جاك دي ويرا ،انئب رئيس جامعة جنيف وأأس تاذ امللكية الفكرية وقانون العقود

ا ألربعاء 7 ،سبمترب 2016
 13:00 – 10:00البند  5من جدول ا ألعامل :مناقشة برانمج العمل ساتبع
جمي :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ،مع
الرتكزي عىل صياغة قوانني الإنفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف
التقاليد القانونية واحامتل اإساءة اس تعامل اإجراءات الإنفاذ ،مع أألذ املصلحة الاجامتعية ا ألمع يف
احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول ا ألعضاء
دال :تبادل القصص الناحجة بشأأن لدمات تكوين الكفاءات ولدمات ادلمع املُقدمة من الويبو
ألغرا تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني
طبقا للتوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية وولية اللجنة
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 :WIPO/ACE/11/10أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية

أأمانة الويبو

 :WIPO/ACE/11/9بناء القدرات وادلمع املقدم من الويبو ألغرا تنفيذ أأنشطة التدريب


جتربة جنوب أأفريقيا يف جمال أأنشطة تكوين الكفاءات والتدريب



بناء القدرات وادلمع املقدم من الويبو ألغرا تنفيذ أأنشطة التدريب :جتارب املنظمة ا إلقلميية
ا ألفريقية للملكية الفكرية



هنج متوازن مو ّجه لإذاكء احرتام امللكية الفكرية ولاصة اإنفاذ امللكية الفكرية

الس يدة أأماندا لوثريينجني ،كبرية املديرين ،حق املؤلف و إانفاذ امللكية الفكرية ،اللجنة املعنية
ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،بريتوراي
الس يد فرانندو دوس سانتوس ،املدير العام للمنظمة ا إلقل ميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ،هراري

القايض لويس هارمز ،انئب رئيس احملمكة العليا يف جنوب أأفريقيا ساب ًقا؛
وأأس تاذ فوق العادة جبامعة بريتوراي ،جنوب أأفريقيا؛ وعضو رشيف يف همعية ميدل ت ميبل ،لندن

حلقة نقاش

املييرة

الس يدة أأماندا لوثريينجني ،كبرية املديرين ،حق املؤلف و إانفاذ امللكية الفكرية ،اللجنة
املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،وزارة التجارة والصناعة

املشاركون

الس يدة غلوراي ليسوس بورتيو شابيس ،منسقة الشؤون القانونية واملؤسس ية ،وزارة
الاقتصاد ،سان سلفادور
الس يد شينجي اإيغارايش ،انئب مدير شعبة التعاون ادلويل ،مكتب الياابن للرباءات،
طوكيو
الس يدة زين عوامةل ،مديرة مديرية حامية امللكية الصناعية ،وزارة الصناعة والتجارة،
عامن
الس يد بدر الش يدي ،رئيس الشعبة القانونية ،الإدارة العامة للجامرك ،رشطة عامن
السلطانية ،مسقط

البند  6من جدول ا ألعامل :أخر أأنشطة الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
 :WIPO/ACE/11/2أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

أأمانة الويبو

 15:00 – 13:00الغذاء
 18:00 – 15:00البند  7من جدول ا ألعامل :معل جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
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البند  8من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

