
 

 

 
WIPO/ACE/15/INF/3 REV. 
�ة ن  األصل: باإلنكل�ي

 2022 أغسطس 31التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

ةمساخالدورة ال  ة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2 أغسطس إ� 31جن�ف، من 

ح ي المق�ت  الجدول الزمين

 إعداد األمانةمن 

 2022أغسطس  31األر�عاء، 

 افتتاح الدورة  : 1البند  13.00 – 10.00

 انتخاب الرئ�س ونائب�ه : 2البند 

 اعتماد جدول األعمال  : 3البند 

ي للجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ (الوث�قة  : 4البند 
وئن  اعتماد ملخص رئ�س الحوار اإلل��ت

WIPO/ACE/OD/1/3 Prov.( 

ن   : 5البند  ن المؤقتني  قبول المراقبني

ة  للجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ  : 6البند  ي الدورة الرابعة ع�ش
 مناقشة برنامج العمل المتفق عل�ه �ن

تيبات المؤسس�ة �شأن  البند باء من برنامج العمل:   تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة 

س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ن
 متوازنة وشاملة وفعالة

نت  تيبات المؤسس�ة لمواجهة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت  ال�ت

 IPO/ACE/15/4Wي صناعة ألعاب: د
 الف�ديو راسة �شأن التعدي ع� حق المؤلف �ن

ي جامعة لندن؛ 
�ن، مركز دراسات القانون التجاري، كل�ة ك��ن ماري �ن الدكتور غيتانو د�ميتا، كب�ي المحا�ن
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. ، كل�ة الحقوق، جامعة ب��ستول، الممل�ة المتحدة؛ والدكتور  ، محا�ن رئ��ي ة م�كا�ال والدكتور ين هارن �ي
ي جامعة لندن

ة، مركز دراسات القانون التجاري، كل�ة ك��ن ماري �ن  ما�دونالد، محا�ن

 مناقشة 

 WIPO/ACE/15/5نت: ا  لمبادرات الوطن�ة لمواجهة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

ي مجال إنفاذ تداب�ي  − 
ي ع�نفاذ اإل حق المؤلف واإلنجازات الحديثة �ن

نت �ن  جمهور�ة كور�ا  اإلن�ت
، مكتب حق المؤلف، وزارة الثقافة  الثقافة والتجارة والتعاون شعبةالس�د جونهيوك �شوي، نائب مدير 

 وال��اضة والس�احة، س�جونغ، جمهور�ة كور�ا

ي إسبان�ا − 
ي �ن

ي البيئة الرقم�ة والتنظ�م الذائت
 اإلجراءات اإلدار�ة لمكافحة القرصنة �ن

نانديز ف ي مستشار  �الر،الس�دة مرس�دس ه�ي
 ةالثان� شعبةالأمينة المدي��ة الفرع�ة للمل��ة الفك��ة و ة �ن

 وزارة الثقافة وال��اضة، مدر�دللجنة المل��ة الفك��ة، 

 مناقشة 

احة الغداء 15.00 – 13.00  اس�ت

 تنسيق إنفاذ المل��ة الفك��ة 18.00 – 15.00

WIPO/ACE/15/6نسيق إنفاذ المل��ة الفك��ة: ت 

ي مجال مكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة − 
از�ل�ة �ن  الجهود ال�ب

و، رئ�س قسم مكافحة القرصنة، الوكالة الوطن�ة لألفالم،  فيتو كارن�ي و، الس�د إدواردو ل��ز ب�ي ر�و دي جان�ي
از�ل ي لمكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة ( ،ال�ب ي المجلس الوطين

 )، براز�ل�ا. CNPوعضو �ن

ي ش��ي لالدائرة الوطن�ة  ةور وتج��د − 
 التداب�ي الحدود�ة�شأن لجمارك �ن

تا س�س�ل�ا ليت�لي�ي أولموس، الرئ�سة الوطن�ة، المل��ة الفك��ة والصحة العامة، مدي��ة  الس�دة م�ي
ي  الجمارك الوطن�ة، الدائرة الوطن�ة للجمارك

، فالبار�سو، ش��ي �ن  ش��ي

ي كازاخستانإذكاء الأ�شطة توسيع نطاق التوع�ة و التعاون، و المبادرات الحكوم�ة، وتع��ز  − 
 و�ي �ن

ي للمل��ة الفك��ة، نور سلطان ، رئ�سة مركز حقوق المل��ة الفك��ة، المعهد الوطين ن سابارغا�ي  الس�دة ألتني

ي المكتب ال�وري  قض�ة − 
 �ن

�
طة التكنولوج�ا والتصام�م المنشأة حديثا ي شعبة �ش

التحقيق الرئ�س�ة �ن
 للمل��ة الفك��ة

طة التكنولوج�ا والتصام�م، المكتب ال�وري للمل��ة  الس�د نامكيو ك�م، محقق ونائب مدير شعبة �ش
 الفك��ة، دا�جون، جمهور�ة كور�ا

ي إنفاذ حقوق المل�� − 
ي جمهور�ة كور�ادور المقاضاة �ن

 ة الفك��ة �ن
ي جرائم المل��ة الفك��ة، مكتب المد�ي العام ، المد�ي العامالس�د مينوو سيو، 

شعبة التحق�قات �ن
 للمقاطعة، دا�جون، جمهور�ة كور�ا

ام المل��ة الفك��ة مسؤو�ي برنامج  −  ي اح�ت
 الممل�ة الع���ة السعود�ة�ن

، المدير التنف�ذي ام المل��ة الفك��ة، الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة، ال��اض ،الس�د �ا� الدبا�ي  اح�ت

ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة  −  ن مكتب األمم المتحدة المعين ك بني أعمال برنامج مراقبة الحاو�ات المش�ت
ي مجال حقوق المل��ة الفك��ة

 الجمارك العالم�ة �ن
ي الس�د  

امج مراقبة الحاو�ات، ف�ع إدارة الحدود، شعبة ، برن(التدر�ب) ، خب�ي إنفاذ القانونالندي ئت
ي بالمخدرات والج��مة، فيينا، النمسا  العمل�ات، مكتب األمم المتحدة المعين



WIPO/ACE/15/INF/3 Rev. 
3 
 
 

 

 مناقشة جماع�ة 

فرناندو جاف�ي غارس�ت ساندر، المدير العام لإلنفاذ، المدي��ة الوطن�ة للمل��ة  الس�د   موجه النقاش:  
 الفك��ة، أسو�سيون

 دار السينما للجنة اإلنفاذافتتاح  

 

 2022سبتم�ب  1 ،الخم�س

تيبات المؤسس�ة �شأن  البند باء من برنامج العمل:  13.00 – 10.00 تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة 

س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ن
 متوازنة وشاملة وفعالة (متابعة)

 (
�
 وماد�ا

�
ون�ا ي إنفاذ المل��ة الفك��ة (إل��ت

 دور الوسطاء �ن

 O/ACE/15/7WIPنت: د ي إنفاذ حق المؤلف ع� اإلن�ت
 راسة عن دور نظام أسماء الحقول ومشغل�ه �ن

ي  فخري محام ومدير تنف�ذي ،الس�د دين س. ماركس 
لف من أجل المساءلة ، التحاومستشار قانوئن

ون�ة ند كال�فورن�ا، ، لوس أنجلوس،  اإلل��ت ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، والدكتور جان ب�ي
نوردمان، محاٍم �ن

�كه، ن  نوردمان ت��شوس�ي و�ش ن برلني  . ، وأستاذ فخري بجامعة هومبولت برلني

 WIPO/ACE/15/8د :(
�
 وماد�ا

�
ون�ا ي إنفاذ المل��ة الفك��ة (إل��ت

 ور الوسطاء �ن

): ح −  ي
ي الممل�ة ملة ر�ل د�ل (اإلجراء الحق��ت

ي األسواق �ن
ي لمواجهة جرائم المل��ة الفك��ة �ن

نهج تعاوئن
 المتحدة

 ، ن ، من أجل أسواق خال�ة من المنتجات الم��فة ، حملة ر�ل د�لمديرة الحملةالس�دة بات��س�ا لنني
 مجموعة األسواق الوطن�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة، لندن

ي مكافحة التقل�د –) AIM(منظور الرابطة األورو��ة للعالمات  − 
نت �ن  �شأن دور وسطاء اإلن�ت

ة مديري حما�ة العالمات التجار�ة والعالمات، الس�دة ماري باتولو، كب الرابطة األورو��ة  – AIM�ي
 للعالمات، بروكسل

ي مكافحة القرصنة −
نت �ن  منظور صناعة الموس��ت المسجلة �شأن دور وسطاء اإلن�ت

 )، لندنIFPI، االتحاد الدو�ي لصناعة الفونوغرامات (ة إ�لينا بل��ل، مديرة، المنازعات الدول�ةالس�د

ي صناعة  −
 DHL Express منهج –ال��ــــع النقل معالجة االمتثال الجمر�ي �ن

 DHL االمتثال الجمر�ي العال�ي والشؤون التنظ�م�ة،قسم الرئ�س،  ةالس�دة آشا مينون، نائب
Express ،ا، بلج�كد�غ�م 

كارد لمنع  −  المل��ة الفك��ة التعدي ع�مبادرات ماس�ت
ي بف��ق ال، نائب الرئ�س، الس�د جوناثان ت��ف�الس ، مشاركة العمالء واألداء، أدوات التوس�مأداء المعين

اءقسم  ناشيونال ال�ش كارد إن�ت ي ماس�ت
 ، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ني��ورك�ن

 مناقشة جماع�ة 

نر، مسؤول الشؤون القانون�ة والس�اسات، االقتصاد غ�ي المادي، فالس�د ت�م   موجه النقاش:   المدي��ة �ي
ة والمتوسطة ( كات الصغ�ي  DGالعامة للسوق الداخ�ي والصناعة ور�ادة األعمال وال�ش

Growالمفوض�ة األورو��ة، بروكسل ،( 

احة الغداء 15.00 – 13.00  اس�ت



WIPO/ACE/15/INF/3 Rev. 
4 
 
 

 

تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بأ�شطة التوع�ة والحمالت البند ألف من برنامج العمل:  
 
�
، طبقا

�
ن الجمهور عموما والشباب خصوصا ام للمل��ة الفك��ة بني ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت االس�ت

ها من األول��ات  ألول��ات الدول األعضاء التعل�م�ة وغ�ي

ي ال��بو 18.00 – 15.00
 منتجات أو أ�شطة توع�ة محددة للدول األعضاء �ن

WIPO/ACE/15/9ام للمل��ة الفك��ة�شطة التوع�ة والحمالت : أ ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت  االس�ت

ي الدانمرك  − 
ة �شأن مكافحة التقل�د �ن  أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

ب جينسن،  قانون�ة، قسم إنفاذ المل��ة الفك��ة والشبكات، المكتب  مستشارة الس�دة ماري أمس�ت
اب،  اءات والعالمات التجار�ة، تاس�ت  الدانمركالدانمر�ي لل�ب

ونها ألجلك!   −  اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت  حملة حديثة لمكافحة - عل�ك بعدم �ش
ي ال�ابا

 نالتقل�د �ن
اءات، طوكيو ي لل�ب

 الس�د تا���ا سوغ�اما، مدير مكتب مكافحة التقل�د، المكتب ال�ابائن

ي مركز ما − 
 �ي للنهوض بالمل��ة الصناع�ةاأل�شطة المضطلع بها مؤخرا� إلذكاء الو�ي �ن

المل��ة الصناع�ة ب للنهوضما�ي الس�د المختار بابا كونتا، رئ�س قسم اإل�داع والتسج�ل، مركز 
)CEMAPI(باما�و ، 

 هاو�نفاذ لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ةتداب�ي  − 
، نائب المدير العام للمل��ة الصناع�ة؛ والس�دة ف�ف�انا ه��رتا غارس�ا، مديرة شعبة الس�د ألدو فراغوسو 

ي  و�ــــج وخدمات تكنولوج�ا المعلومات، المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة، مكس�كو سييت  ال�ت

ي الن� − 
ي الوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار �ن

 جرأ�شطة التوع�ة المضطلع بها مؤخرا� �ن
 ، ن�ا�ي )AN2PI(الس�د �امب�ه إبراه�ما، المدير العام للوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار 

ن واآلباء  2020/21حملة التوع�ة بالمل��ة الفك��ة للثنائ�ة  −  لفائدة طالب المدارس والمعلمني
ي عمان

 والمجتمعات المحل�ة �ن
ي مجال ، الدكتورة ما�ا العزري

ة �ن ي وزارة التعل�مقسم  ،، مديرةالتعل�مخب�ي
 ،االبتكار واألولمب�اد العل�ي �ن

 مسقط

ن  −  ي الفلبني
ن ووعيهم �ن ام النتائج و  –سلوك�ات المستهل�ني الدروس المستفادة من ��ش أداة ال��بو لتقي�م اح�ت

 المستهلك للمل��ة الفك��ة
ن الس�د نلسون ب. اللوس�س، نائب المدير العام لشؤون اإلدارة والت سج�ل والفصل، مكتب الفلبني

ن   للمل��ة الفك��ة مدينة تاغ��ــــغ، الفلبني

ي تا�لند − 
 األ�شطة الحال�ة للتوع�ة بالمل��ة الفك��ة �ن

ي التجارة، إدارة المل��ة الفك��ة، وزارة التجارة، نونثابوري، تا�لند
 الس�د بورش�ه جارومون، كب�ي موظ�ن

 مناقشة 

تيبات المؤسس�ة �شأن  البند باء من برنامج العمل:   تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة 

س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ن
 متوازنة وشاملة وفعالة (متابعة)

 التكنولوج�ات الجد�دة و�نفاذ المل��ة الفك��ة 

WIPO/ACE/15/10لتكنولوج�ات الجد�دة و�نفاذ المل��ة الفك��ة: ا 

تحد�ث �شأن مكافحة المنتجات  –فرص تكنولوج�ة جد�دة لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها  − 
 المقلدة من خالل تكنولوج�ا سالسل ال�تل
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ي العالم الرق�ي وخدمة التوع�ة، المرصد األ
ي الس�دة كل�ي كاستل، رئ�سة شعبة المل��ة الفك��ة �ن وروئب

، إسبان�ا ي ي للمل��ة الفك��ة، أل�كانيت  للتعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة، مكتب االتحاد األوروئب

 

 

 2022سبتم�ب  2 ،الجمعة

تيبات المؤسس�ة �شأن  البند باء من برنامج العمل:  13.00 – 10.00 تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة 

س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ن
 متوازنة وشاملة وفعالة (متابعة)

 (تتمة) التكنولوج�ات الجد�دة و�نفاذ المل��ة الفك��ة 

WIPO/ACE/15/10(تتمة) لتكنولوج�ات الجد�دة و�نفاذ المل��ة الفك��ة: ا 

ي  −  ن من خالل االبتكار التكنولو�ب ي الصني
 �سه�ل حما�ة حق المؤلف �ن

ن تنسنيالس�د ج�انغ بو، نائب رئ�س الشؤون القانون�ة، ونائب المستشار العام، مجموعة ت ن، الصني ن  ، ش�ن

 مناقشة 

ي قضا�ا التعدي  
 ع� المل��ة الفك��ةالفصل �ن

 WIPO/ACE/15/11ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة: ا
 لفصل �ن

ةاألوامر  −  ي الهنداألخرى  ةزج��المر واألوا المتغ�ي
 �ن

، الهند شعبةالقاض�ة براثيبا إم سينغ،   المل��ة الفك��ة، محكمة دل�ي العل�ا، نيودل�ي

 المل��ة الفك��ة التعدي ع�الرابطة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة �شأن التع��ض عن آخر أعمال  − 
 ، ي  ، الرابطة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة، ز�ورخ، س���اة المساعدةعامالمقرر الالس�دة ليندا ل�كوميت

�عات المتعلقة با −   التمه�د�ة ألوامر القضائ�ة أعمال الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة �شأن تنسيق الت�ش
، نائب رئ�س لجنة اإلنفاذ الس�د غوراف م ي

، الوال�ات ابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة، ني��ورك، الر �غالئن
 المتحدة األم��ك�ة

 جماع�ة مناقشة 

ي كل�ة الحقوق، جامعة   موجه النقاش:  
د. باسم عوض، قاض� سابق بمحكمة االستئناف، م�، وأستاذ �ن

ن  أونتار�و، لندن، كندا و�س�ت

ي  
�ع�ة اليت البند ج�م برنامج العمل: تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بالمساعدة الت�ش

ي ترا�ي مواطن المرونة ومستوى التنم�ة 
ن اإلنفاذ الوطن�ة اليت ن ع� ص�اغة قوانني ك�ي تقدمها ال��بو، مع ال�ت

استعمال إجراءات اإلنفاذ، مع أخذ المصلحة االجتماع�ة األعم واختالف التقال�د القانون�ة واحتمال إساءة 
ي الحسبان و�التوافق مع أول��ات الدول األعضاء

 �ن

البند دال من برنامج العمل: تبادل القصص الناجحة �شأن خدمات تك��ن ال�فاءات وخدمات الدعم  
ي 

واإلقل��ي لفائدة الوكاالت  الُمقدمة من ال��بو ألغراض تنف�ذ أ�شطة التدر�ب ع� الصع�دين الوطين
ن طبقا للتوص�ات المعن�ة من أجندة التنم�ة ووال�ة لجنة اإلنفاذ ن الوطنيني  والموظفني

ام للمل��ة الفك��ة  ي مجال إذكاء االح�ت
 دعم ال��بو لتك��ن ال�فاءات �ن
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 3WIPO/ACE/15/ : ي تجارب وطن�ة و�قل�م�ة
ي مجال �ن

ام دعم ال��بو أل�شطة تك��ن ال�فاءات �ن إذكاء االح�ت
 للمل��ة الفك��ة

ي جرائم المل��ة الفك��ة ومقاضاة مرتكبيهاعداد ص�غة مخّصصة لمادة ال��بو التدر�ب�ة إ − 
من  التحقيق �ن

ي ألبان�ا. 
 أجل استخدامها �ن

ي  ي القانون،-الدكتورة مار�انا سميين
، أستاذة �ن ي

ي  توتوالئن
المدرسة األلبان�ة  ورئ�سة برنامج التدر�ب االبتدائئ

انا  للقضاة، ت�ي

  سجل ال��بو للقضا�ا الع���ة حول إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة − 
ي   أستاذ ، و قاض� سابق بمحكمة االستئناف، م�  د. باسم عوض،

ن أونتار�و، �ن كل�ة الحقوق، جامعة و�س�ت
 ، كندالندن

 ةمناقش 

احة الغداء 15.00 – 13.00  اس�ت

ام للمل��ة الفك��ة  : 7د البن 18.00 – 15.00 ي مجال إذكاء االح�ت
 آخر أ�شطة ال��بو �ن

WIPO/ACE/15/2ام للمل��ة الفك��ة: أ ي مجال إذكاء االح�ت
 حدث أ�شطة ال��بو �ن

 أمانة ال��بو

 عمل اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ  : 8البند  

 اعتماد ملخص الرئ�س  : 9البند  

 اختتام الدورة  : 10البند  

 

 [نها�ة الوث�قة]
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