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WIPO/ACE/14/INF/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 سبمترب 2 التارخي:

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 اجلدول الزمني املقرتح
عداد مانة من اإ  الأ

  2019سبمترب  2 الثنني

 افتتاح ادلورة :1البند  13.00 – 10.00

 انتخاب الرئيس وانئبيه :2البند 

 اعامتد جدول الأعامل :3البند 

 قبول املراقبني املؤقتني :4البند 

 عرشة للجنة الثالثةمناقشة برانمج العمل املتفق عليه يف ادلورة  :5البند 

ادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة برانمج العمل: تبالبند أألف من  

التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور 

 ء التعلميية وغريها من الأولوايتمعوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضا
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 حمددة لدلول الأعضاء يف الويبومنتجات أأو أأنشطة توعية  

 .Rev 4/4WIPO/ACE/1 : أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل

 لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

  بقاء القراصنة بعيدا  محةل ماكحفة القرصنة يف الهند –اإ

دارة الهنو  ض الس يد راجيف أ غاروال، الأمني املشرتك، شعبة امللكية الفكرية، اإ

 ابلصناعة والتجارة ادلاخلية، وزارة التجارة والصناعة، نيودلهي ، الهند

   جتنب رشاء السلع املقدلة عرب الإنرتنت  –مبادرات التوعية الرنوجيية بشأأن التقليد

  وخالل العطل

رنوجي  للملكية الس يدة هيدفيغ بينغس تون، كبرية املستشارين القانونيني، املكتب ال

 الصناعية، أأوسلو

   اخلاصة ابحرتام حق املؤلف يف عامن 2018/2019املسابقة املدرس ية لعام  

ومديرة دائرة الابتاكر والأوملبياد العلم ، ادلكتورة مااي العزري، خبرية تربوية وتعلميية 

 وزارة الرتبية والتعلمي، مسقط

   برانمج  – السلع املقدلة وأأرفضامللكية الفكرية  أأحرتم –القرار يل، والاحرتام مين

 يف بريو الثانوية  لتالميذ املرحةلتربوي جديد 

املعهد الوطين  عالمات الفارقة،ال مديريةالس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا، مدير 

 (، لاميINDECOPIلدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )

  برانمج التغيري الثقايف يف مجهورية مودلوفا  

دارة حق املؤلف، االس يدة رودياك بوبيسكو،   لواكةل احلكومية للملكية الفكريةرئيسة اإ

(AGEPI)كيشيناو ، 

 مناقشة 

 اسرتاحة الغداء 15.00 – 13.00

البند ابء من برانمج العمل: تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات  18.00 – 15.00

نفاذ امللكية  الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

 ة بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةلامللكية الفكري
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نفاذ امللكية الفكرية   تنس يق اإ

 .Rev 5/4WIPO/ACE/1 : نفاذ حقوق امللكية الفكريةت  نس يق اإ

  الربازيل خطة أأعامل اجمللس الوطين املعين مباكحفة جرامئ القرصنة وامللكية الفكرية يف  

الس يد لوتش يانو تمي، الأمني الوطين لشؤون املس هتكل ورئيس اجمللس الوطين املعين 

وزارة العدل والسالمة العامة،  (،CNCPمباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية )

 برازيليا

   نفاذ امللكية الفكرية يف اليوانن ملراقبة التنس يقية هيئة ال التعاون بني  –تنس يق اإ

نفاذوسلطات  الاجتار غري املرشوع وماكحفةق الأسوا  اليواننية  الإ

مانة العامة للتجارة وحامية املس هتكل، وزارة  الس يد س برييدون برييس ترييس، ممثل الأ

، وماكحفة الاجتار غري املرشوع الهيئة التنس يقية ملراقبة الأسواقالاقتصاد والتمنية، 

 أأثينا

   قطع غيار الس يارات يف املغرب: قنوات توزيع ملنح عالمة التصديق ل نظام جديد

 التصديق "سالمتنا" تاكحف التقليد  عالمة

، املدير العام، املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية العريب بن رزوقالس يد 

(OMPIC)املغرب، ادلار البيضاء ، 

   يف مجهورية كوراي الصناعيةلتعزيز حامية امللكية جديدة ترشيعية تعديالت  

، املكتب س ياسة حامية امللكية الفكريةاملدير، قسم انئب تشو، سانغوم الس يد 

 (، داجيون، مجهورية كورايKIPOالكوري للملكية الفكرية )

   نفاذ حقوق امللكية الصناعية الشامةل خطة العمل الوطنية ملاكحفة بيع السلع املقدلة واإ

س بانيا يف   اإ

دارة واحملمكة ادلويل والتصالالس يدة مارات ميالن غونزاليس، رئيسة التعاون  ، اإ

العالقات ادلولية والتنس يق القانوين، املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية 

(OEPMمدريد ،) 

   نفاذ   امللكية الفكرية يف مناطق التجارة اخلارجيةحقوق اإ

امللكية الفكرية دلى الاحتاد شؤون سوزان فرانشيساك ويلسون، ملحق الس يدة 

 الأورويب، بعثة الولايت املتحدة دلى الاحتاد الأورويب، بروكسل، بلجياك

 مناقشة جامعية 

 ، املدير العام، املكتب الإثيويب للملكية الفكريةرمياس ميانيربهاناإ الس يد املوّجه: 

نفاذ دار السيامن للجنةافتتاح  18.00  الإ
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  2019سبمترب  3 الثالاثء

من برانمج العمل: تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات البند ابء  13.00 – 10.00

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات  املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

 )متابعة( امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل

نفاذ امللكية الفكرية   التكنولوجيات اجلديدة واإ

 IPO/ACE/14/6Wنفاذ امللكية الفكرية  : التكنولوجيات اجلديدة واإ

   نفاذ امللكية الفكرية يف العرص الرمق   جتارب سويرسية مع اإ

ادلكتور دانيال كراوس، أأس تاذ قانون الابتاكر ومدير مركز امللكية الفكرية والابتاكر، 

 جامعة نيوشاتيل، سويرسا

   :نفاذها  - Blockathonالفرص التكنولوجية اجلديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية واإ

  لتماكحفة التقليد عرب تكنولوجيا سلسةل الك 

 الس يدة لكري اكس تل، رئيسة شعبة امللكية الفكرية يف العامل الرمق  وخدمة التوعية،

حتاد الأورويب مكتب الا املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية،

س بانيا  للملكية الفكرية، أألياكنيت، اإ

 مناقشة 

 ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت املؤسس يةالرتتيبات  

 WIPO/ACE/14/7: نفاذ امللكية الفكرية، ل س امي تدابري م اكحفة دراسة عن تدابري اإ

  القرصنة يف البيئة الرمقية

ن، لندنالس يدة جني لمربت  ادلكتور فريدريك موس تريت، أأس تاذ، و ، حمامية، غرايز اإ

كسفورد ، مزاول لكية احلقوق يف ديكسون بون، لكية كينغز، لندن، زميل ابحث، مركز أأ

 لأحباث امللكية الفكرية

 .Rev WIPO/ACE/14/8 :ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية  املتخذة رتتيباتال

 الإنرتنت عىل

   حامية حق املؤلف عىل الإنرتنت  جمال الصني يفجتربة 

دارة حق املؤلف، شعبة انئب استشاري، الس يد شني اكنغ،  نفاذ والإرشاف، اإ الإ

 (، بيجنيNCACة )الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف مجهورية الصني الشعبي
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   اجملاورة عىل حق املؤلف واحلقوق املعنية ابلإخطار عن التعّدي اللجنة اليواننية

 الإنرتنت  عىل

دارة الشؤون القانونية، ماراي دافين ابابدوبولو ، رئيسة ادلكتورة   املنظمة اليواننية حلقاإ

 (، أأثيناHCO) املؤلف

  حتسني أ ليات ماكحفة نرش احملتوى املقرصن عىل الإنرتنت يف الاحتاد الرويس  

اف عىل التصالت الس يد فادمي سيبواتن، انئب رئيس ادلائرة الاحتادية لالإرش 

 موسكو وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم،

   اململكة املتحدةرشطة يف  الفكرية ماكحفة جرامئ امللكيةوحدة  

القيادة الوطنية ، يف وحدة ماكحفة القرصنةمرشف  حمقق، ياو ستيفني سال الس يد

 ملاكحفة الاحتيال، رشطة مدينة لندن، لندن

 اسرتاحة الغداء 14.45 – 12.45

 مناقشة جامعية 18.00 – 14.45

 ادلكتور فريدريك موس تريتاملوّجه: 

 حق املؤلفاملواقع الإلكرتونية املتعدية عىل مبادرات ملنع الإعالانت املدفوعة عىل  

 WIPO/ACE/14/9 :ذاكء الاحرتام للملكية   الفكرية مرشوع قاعدة البياانت اخلاّصة ابإ

 أأمانة الويبو

 .Rev WIPO/ACE/14/10 :الإلكرتونية نع الإعالانت املدفوعة عىل املواقع مل  مبادرات

 عىل حق املؤلفاملتعدية 

  ( يطاليا ( يف معاجلة نرش الإعالانت عرب AGCOMدور هيئة تنظمي التصالت يف اإ

  الفكرية الإنرتنت عىل املواقع الإلكرتونية املتعّدية عىل حقوق امللكية

دارة احملتوى السمع   ،الرمقيةوحدة احلقوق انئب مدير  الس يد جيورجيو غرييب، اإ

يطاليا يطاليا، انبويل، البرصي، هيئة تنظمي التصالت يف اإ  اإ

   يف قمية وتأأثريها الإعالانت عىل املواقع الش بكية املتعدية عىل حق املؤلف دراسة عن

  العالمات املروج لها يف مجهورية كوراي

يل، مدير، فريق التعاون اخلاريج، مكتب امحلاية عرب الإنرتنت، الواكةل  الس يد اتجيني

 (، س يولKCOPAالكورية محلاية حق املؤلف )
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   تعاون أأحصاب املصلحة مبوجب مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت

  حتديث من املفوضية الأوروبية -وحقوق امللكية الفكرية

مسؤوةل عن الشؤون القانونية والس ياسات العامة،   مايم،الس يدة اناتليا زيربوفساك

دارة امللكية الفكرية وماكحفة التقليد، ا لإدارة العامة للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة اإ

 واملتوسطة، املفوضية الأوروبية، بروكسل ريةالأعامل والرشاكت الصغ

 مناقشة جامعية 

كبرية مستشاري الس ياسات العامة، الأعامل ة أأجنيال فان دير مري، الس يداملوهّجة: 

دارة الابتاكر واملعرفة، وزارة الشؤون الاقتصادية والس ياسة املناخية، لهاي  والابتاكر، اإ

تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة من برانمج العمل:  جميالبند  

قوانني الإنفاذ الوطنية اليت تراع   الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة

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 الأعضاء

 WIPO/ACE/14/14 : يعية اليت تقدهما الويبو يف جمال جتربة منغوليا مع املساعدة الترش

نفاذ امللكية الفكرية   اإ

دارة الس ياسات  الس يدة أأمارمورون أأمارتوفشني، قامئة عىل الس ياسات القانونية، اإ

 القانونية، وزارة العدل والشؤون ادلاخلية، أأولنبااتر، منغوليا

  2019سبمترب  4الأربعاء 

ومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات البند ابء من برانمج العمل: تبادل املعل .0013 – 0.001

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات  املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

 )متابعة( امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل

 .Rev WIPO/ACE/14/11 :نفاذ امللكية الفكرية  دور الوسطاء يف اإ

  الإمدادسلسةل  عىل التخفيف من أ اثرهاسرتاتيجيات امللكية الفكرية و  التعدي عىل 

  ادلولية الربيدية

دارة الشؤون القانونية، الاحتاد الربيدي العامل   الس يد رياكردو غيلريم فيلو، مدير اإ

(UPUبرن ،) 

  اسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية دلى الوسطاء عىل الإنرتنت  

رئيس رابطة صناعة احلواسيب والتصالت  انئبين، الس يد كريستيان بورغر 

(CCIA) ومدير مكتب الرابطة بأأورواب، بروكسل التابعة لالحتاد الأورويب 
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  جنازات مجموعة   يف حامية امللكية الفكرية (Alibabaعيل اباب ) اإ

، تشوغ هان ، Alibabaالس يدة تشينغ جونفانغ، رئيسة املسؤولني عن اخملاطر، مجموعة 

 الصني

   التقليد  ملنع أأمازون اتمبادر 

الفكرية  امللكية –الس يد كريس توفر أأودلنو، مدير رئييس، شعبة الس ياسات العامة 

 ، لندنAmazonواملس هتلكون وسالمة العالمات، 

   نس تغرام فيس بوكحامية امللكية الفكرية عىل   واإ

، Facebookالس يد مارك فيوري، املدير واملستشار العام املساعد، امللكية الفكرية، 

 ، الولايت املتحدة الأمريكيةمينلو ابرك، اكليفورنيا

   خدمة البحث لغوغلحامية حق املؤلف يف  

 ، ابريسGoogleالس يد س يدريك ماانرا، رئيس حق املؤلف، 

 مناقشة جامعية 

 املوّجه: الس يد راي أأوغوس تو ميلوين غارس يا

 WIPO/ACE/14/12 : جراءات التعدي السلطة التقديرية للقضاء والادعاء العام يف اإ

 عىل امللكية الفكرية

  جتربة ممارسة سلطة القضاء التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية :

  الروس ية احملامك

 ، احملمكة العليا لالحتاد الرويس، موسكوقاضالس يد فالدميري بوبوف، 

   يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية يف سانت كيتس التقديرية دعاء العام الاسلطة

 ونيفس 

العامة، وزارة العدل والشؤون القانونية،  النيابةالس يد فالس تون غراهام، مدير 

 ابس يتري

   ( من قانون 2)97ممارسة السلطة التقديرية يف منح التعويضات الإضافية مبوجب املادة

  1988يف اململكة املتحدة لعام  الصناعية والرباءاتالتصاممي حق املؤلف و 

حممكة شؤون امللكية الفكرية، دائرة الأموال وشؤون ، الس يدة شارلوت هارت، قاضية

 امللكية الفكرية يف حممكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز، لندن

 اسرتاحة الغداء 15.00 – 13.00

 مناقشة 18.00 – 15.00
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القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات البند دال من برانمج العمل: تبادل  

وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين 

من أأجندة التمنية  والإقلمي  لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية

 وولية اللجنة

 .Rev WIPO/ACE/14/13 : قلميية املتعلقة أأنشطة الويبو بشأأن التجارب الوطنية والإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةببناء القدرات   يف جمال اإ

   ذاكء الاحرتام املتعلقة ببناء القدرات، ودمع أأنشطة التدريب أأنشطة الويبو يف جمال اإ

نفاذ  يف بوتسواان  هاللملكية الفكرية واإ

، وزارة الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكريةالس يد بول ماسينا، املسجل العام، 

 التجارة والصناعة، غابورون

   يف جمال امللكية الفكرية وبناء القدراتاحملمكة العليا لرشق الاكرييب  

لس تئناف، حممكة الاس تئناف، ورئيسة معهد التعلمي اب ة، قاضيثومل يالس يدة غريت 

 ، اكسرتيسا لرشق الاكرييب، احملمكة العليالقضايئ

 مناقشة 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية أأحدث :6 البند   أأنشطة الويبو يف جمال اإ

 WIPO/ACE/14/2ذاكء الاحرتام للملكية  الفكرية : أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ

 أأمانة الويبو

نفاذ :7البند    معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 اعامتد ملخص الرئيس :8البند  

 اختتام ادلورة :9البند  

 ]هناية الوثيقة[


