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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :سبمترب 2018

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  3اإىل  5سبمترب 2018

الجدول الزمني المقترح

من اإعداد ا ألمانة

الثنني  3سبمترب2018 ،
13.00 – 10.00

البند :1

افتتاح ادلورة

البند :2

انتخاب الرئيس وانئبيه

البند :3

اعامتد جدول ا ألعامل

البند :4

قبول املراقبني املؤقتني

البند :5

مناقشة برانمج العمل املتفق عليه يف ادلورة الثانية عرشة للجنة

البند أألف من برانمج العمل :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؛
منتجات أأو أأنشطة توعية حمددة لدلول ا ألعضاء يف الويبو
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 :WIPO/ACE/13/4أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل
لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية


أأنشطة اإذاكء الوعي اليت تس هتدف التالميذ واملطبقة يف كرواتيا

الس يدة أأان راشيك مارينوكوفيتش ،انئبة املدير العام ،مكتب ادلوةل للملكية
الفكرية مجلهورية كرواتيا ،غررب ،كرواتيا


أأنشطة التوعية العامة والتواصل مع امجلهور يف جمال حقوق امللكية الفكرية:
جتربة اكغاخس تان  -امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة

الس يدة رولنارا اككني ،انئبة املدير ،اإدارة حقوق امللكية الفكرية ،وغارة
العدل ،أأس تاان


التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي يف اتيلند

الس يد ساس يوات رااتانفان ،مسؤول العالقات العامة ،مكتب الإدارة
املركزية ،اإدارة امللكية الفكرية ،وغارة التجارة ،نونثابوري ،اتيلند


محالت توعية امجلهور ابمللكية الفكرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية

الس يد بيرت ،ن ،فولر ،مستشار رئييس ،مكتب الشؤون الس ياس ية
وادلولية ،مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية،
أألكساندراي ،الولايت املتحدة ا ألمريكية


مرشوع مدن ا ألصاةل

الس يد هوغيه أأنتونيو مورينو اكمبوس ،مدير عام الرابطة الإس بانية محلاية
العالمات التجارية ( أأندميا) ،مدريد


احرتام حقوق املؤلف©  -اإذاكء الوعي حبقوق املؤلف بني صفوف التالميذ

الس يدة الكوداي اكمف رئيسة فرع ا ألعضاء يف امجلعية السويرسية حلقوق
مؤلفي وانرشي املصنفات املوس يقية ( ،)SUISAبرن
15.00 – 13.00

اسرتاحة الغداء

18.00 – 15.00

مناقشة جامعية

الس يدة اإلزيابيث جونز ،مستشارة س ياسات اإنفاذ امللكية
املنسق
الفكرية ،مديرية اإنفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية ،مكتب امللكية الفكرية،
نيوبورت ،اململكة املتحدة
البند ابء من برانمج العمل :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
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ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
أليات تسوية مناغعات امللكية الفكرية بطريقة متواغنة وشامةل وفعاةل
العالقة بني اإنفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة
 :WIPO/ACE/13/5العالقة بني اإنفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة
التقاطع بني حقوق امللكية الفكرية وقانون ماكحفة الاحتاكر يف الرباغيل



الس يدة بول أأغيفيدو ،مفوضة ،اجمللس الإداري محلاية الاقتصاد (،)CADE
براغيليا
امللكية الفكرية وقانون املنافسة غري املرشوعة يف بريو



الس يد راي ميلوين ،مدير ،مديرية الإشارات ا ز
ملمزية ،املعهد الوطين لدلفاع
عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( ،)INDECOPIلامي
مناقشة جامعية

الس يد جيوفاين انبوليتانو ،انئب مدير ،اإدارة البدلان
املتحوةل والبدلان املتقدمة

املنسق
18.00

افتتاح املعرض

الثالاثء 4 ،سبمترب 2018
13.00 – 10.00

البند ابء من برانمج العمل :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
أليات تسوية مناغعات امللكية الفكرية بطريقة متواغنة وشامةل وفعاةل (متابعة)
تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية
 :WIPO/ACE/13/6تنس يق اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيدين
الوطين وا إلقلميي


تسوية املناغعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بيالروس :الهيئات احلكومية
املعنية واختصاصاهتا

الس يد أأليكساندر غاايتس ،انئب رئيس قسم القانون واملعاهدات ادلولية،
املركز الوطين للملكية الفكرية ( ،)NCIPمينسك


تعزيز حامية التصاممي الصناعية لتشجيع تطوير صناعة الإضاءة  -حامية
حقوق امللكية الفكرية يف روغن ،تشونغشان
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الس يد يني مينغ ،مدير مكتب بدلية تشونغشان للملكية الفكرية ،مدينة
تشونغشان ،الصني


جتربة الصني يف تعزيز اس تخدام الربجميات املرشوعة

الس يد ليانغبني غينغ ،مدير قسم الإنفاذ ،اإدارة حق املؤلف ،الإدارة الوطنية
حلق املؤلف يف الصني ،بيجني


أأفضل املامرسات لس تعامل رسائل منع الاس تخدام والكف عنه املوهجة اإىل
ا ألفراد يف فنلندا

الس يدة أان فوابل ،مستشارة حكومية ،شعبة س ياسات حق املؤلف والثقافة
السمعية البرصية ،اإدارة الثقافة والس ياسة الفنية ،وغارة الرتبية والتعلمي
والثقافة ،هلس نيك


ماكحفة قرصنة الربجميات يف املكس يك



أأنظمة الإنفاذ يف البدلان املشموةل ابلربانمج ا أليبريي  -ا ألمرييك للملكية
الصناعية وتعزيز التمنية ()IBEPI

الس يد أأيريل أأكييك بينيدا ،مديرة ،شعبة حامية امللكية الفكرية ،املعهد
املكس ييك للملكية الصناعية ،مكس يكو سييت

الس يد راي ميلوين ،مدير ،مديرية الإشارات ا ز
ملمزية ،املعهد الوطين لدلفاع
عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( ،)INDECOPIلامي


التدابري الإدارية اليت اختذها مكتب كوراي للملكية الفكرية مبوجب قانون منع
املنافسة غري املرشوعة وحامية ا ألرسار التجارية

الس يدة يه كيونغ شونغ ،انئبة املدير ،شعبة حتري امللكية الفكرية ،مكتب
امللكية الفكرية الكوري ( ،)KIPOداجيون ،مجهورية كوراي


التحري اجلنايئ واملالحقة القضائية للتعدي عىل امللكية الفكرية يف
مجهورية كوراي



تطوير أليات لضامن الامتثال حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاحتاد
الرويس

الس يد شونغيون كمي ،م ِّزدع عام وانئب مدير ،شعبة الشؤون القانونية
ادلولية ،وغارة العدل ،سول

الس يدة اناتليا روماشوفا ،مديرة ،الإدارة القانونية يف وغارة الثقافة ،موسكو
15.00 – 13.00

اسرتاحة الغداء
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18.00 – 15.00

تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف أأورندا



الس يد بامينيا تويباغي ،املسجل العام ملكتب خدمات التسجيل يف أأورندا،
مكبال
مناقشة جامعية
الرتتيبات ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت
 :WIPO/ACE/13/7الرتتيبات ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية
عرب الإنرتنت
تدابري مقرتحة لإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت يف إارسائيل



الس يدة أأيليت فيدلمان ،مستشارة ، ،شعبة قانون امللكية الفكرية ،وغارة
العدل ،القدس ،إارسائيل
جتارب اململكة املتحدة يف العمل مع وسطاء للتصدي للتعدايت عىل حقوق
امللكية الفكرية



الس يدة اإلزيابيث جونز ،مستشارة س ياسات اإنفاذ امللكية الفكرية ،مديرية
اإنفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية ،مكتب امللكية الفكرية ،نيوبورت،
اململكة املتحدة
غايدة اجلهود اليت تقودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية
الفكرية – حتديث من املفوضية ا ألوروبية



الس يدة اناتليا غيربوفساك ،موظفة شؤون الس ياسة العامة ،قسم امللكية
الفكرية ومقاومة التقليد ،الإدارة العامة للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة
ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة وهيئة الاحتاد ا ألورويب ،بروكسل
مناقشة جامعية

املنسق

الس يدة ابربرا سور-جيسني ،رئيسة اإدارة الإنفاذ وماكحفة
التقليد ،مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية
( ،)DKPTOاتسرتوب ،ادلامنرك

ا ألربعاء 5 ،سبمترب 2018
13.00 – 10.00

البند ابء من برانمج العمل :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
أليات تسوية مناغعات امللكية الفكرية بطريقة متواغنة وشامةل وفعاةل (متابعة)
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تسوية مناغعات امللكية الفكرية بطريقة متواغنة وشامةل وفعاةل
 :WIPO/ACE/13/8امللكية الفكرية والقضاء

الس يد خافيري سواب ،أأس تاذ حمارض ومدير تدريب القضاة ومدير دبلوم التقايض يف
جمال الرباءات يف أأورواب ،يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية (،)CEIPI
سرتاس بورغ ،فرنسا
 :WIPO/ACE/13/9تقدير التعويض يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية


تقدير التعويض عىل امللكية الفكرية :وهجة نظرة من النظام القانوين
الكولوميب



حساب الرضر يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية

الس يد خوريخ ماريو أأورليت كولغوس ،انئب الوكيل ا ألعىل للشؤون
القضائية ،الواكةل العليا للصناعة والتجارة ،بوروات

القايض ادلكتورة هناد احلس بان ،قايض حممة اس تئناف عامن


التعويض عن الرضر يف دعاوى الزتييف



خربات اململكة املتحدة يف جمال تقدير التعويض عن التعدايت عىل حقوق
امللكية الفكرية

القايض عبد الرغاق العمراين ،الرئيس ا ألول حملمة الاس تئناف التجارية،
ادلار البيضاء ،املغرب

القايض أألن جونز ،قايض دائرة مبحمة امللكية الفكرية ،حممة العدل العليا،
لندن


دراسة امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بشأأن تقدير التعويض

ادلكتور أري لكونني ،املقرر العام املساعد للجمعية ادلولية محلاية امللكية
الفكرية ،غيورخي ،سويرسا
مناقشة جامعية

املنسق

الس يد خافيري سواب ،أأس تاذ حمارض ومدير تدريب القضاة
ومدير دبلوم التقايض يف جمال الرباءات يف أأورواب ،يف مركز
ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIسرتاس بورغ،
فرنسا
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البند جمي من برانمج العمل :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 أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان
وابلتوافق مع أأولوايت ادلول ا ألعضاء
15.00 – 13.00

اسرتاحة الغداء
البند دال من برانمج العمل :تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين
الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو ألرراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل
الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات
املعنية من أأجندة التمنية وولية اللجنة.
 :WIPO/ACE/13/10التجارب الوطنية وا إلقلميية يف مواءمة مواد الويبو
التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا"


أأمهية اتباع هنج شامل يف تدريب موظفي واكلت اإنفاذ القانون ابس تخدام
مواد تدريبية خمصصة

الس يدة أأماندا لوثريينجني ،كبرية مديري اإنفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية،
جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية ،بريتوراي


مواءمة دليل الويبو التدرييب للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة
مرتكبهيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية يف
ا ألردن

القايض ادلكتورة هناد احلس بان ،قايض حممة اس تئناف عامن


مواءمة مواد الويبو التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا
قضائيا" واس تخداهما يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو

الس يد فرانندو دوس سانتوس ،املدير العام للمنظمة ا إلقل ميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية (ا ألريبو) ،هراري
مناقشة
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البند :6

أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 :WIPO/ACE/13/2أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية

أأمانة الويبو
البند :7

معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ

البند :8

اعامتد ملخص الرئيس

البند :9

اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

