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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  21التاري    خ: 

ي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذال
ز
ون  حوار اإللكير

 االجتماع األول
 
 2021 سبتمير  21

ح ي المقتر
 الجدول الزمن 

 األمانةمن إعداد 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند  12.15 – 12.00
 

ي الرئيس 2البند   من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائن 
 

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 3البند 
 

ي مجال مكافحة  4البند  14.00 – 12.15
التقليد والقرصنة عىل من جدول األعمال: مناقشة موضوع التطورات المستجدة ف 

نت  اإلنتر

نت : WIPO/ACE/OD/1/1الوثيقة   ي مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر
 التطورات المستجدة ف 

 
  نت ي مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر

 تطورات الصي   ف 
اإلدارة السيد هان زونليانغ، نائب مدير قسم مكافحة التقليد والتعدي، مكتب تحقيق إنفاذ القانون، 

 (، بيجي   SAMRالحكومية الصينية لتنظيم األسواق )
 

   نت قانون المسؤولية الجنائية لتشغيل منصات التجارة  -نهج ألمانيا الجديد لمكافحة جرائم اإلنتر
ي ضوء مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية

 اإلجرامية ف 
ي الوزارة 

ي ف 
، مسؤول قانون  نت   االتحادية لشؤون العدل وحماية المستهلك، برلي   المتحدثون: السيد تيم فت 

 
  ي مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق

نت ف  ي إنفاذ الملكية الفكرية عت  اإلنتر
 التطورات ف 

 السيد بيتر البودي، رئيس قسم حق المؤلف، المكتب الهنغاري للملكية الفكرية، بودابست
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   :ي البيئة الرقمية
 
ي ف

 19-أوجه التآزر لتعزيز إجراءات الدولة أثناء جائحة كوفيداإلنفاذ التعاون 
ي للدفاع عن المنافسة 

ة، المعهد الوطن  ، لجنة اإلشارات الممت   ي
، أمي   فن  ي

السيد رونالد غاستيلو زارانر
 (، ليماINDECOPIوحماية الملكية الفكرية )

 
  ي التجارة الرقمية

 
 نهج الفلبي   لحماية الملكية الفكرية ف

، مدينة تاغوي    غ، الفلبي   السيد  ي الفلبي  
 رويل باربا، المدير العام، مكتب الملكية الفكرية ف 

 
  نت ي مكافحة انتشار المحتوى المقرصن عىل اإلنتر

 
 تجربة االتحاد الروسي ف

اف والرقابة عىل االتصاالت الرقمية، الدائرة االتحادية  ، نائب رئيسأليكسي سكرياغي   السيد  قسم اإلشر
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم، موسكو  لإلشر

 
   نت لدعم اإلنفاذ الفعال للملكية الفكرية تحرير القدرات وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق  -استخدام اإلنتر

 أنشطة التعليم والتوعية
كات والملكية  ة مديري إنفاذ حق المؤلف والملكية الفكرية، لجنة الشر ، كبت  ينجي   السيدة أماندا لوثت 

 الفكرية، بريتوريا
 

 مناقشة 14.30 – 14.00
 

 من جدول األعمال: اختتام االجتماع 5البند  14.30
 

 
 
 
 

 ]نهاية الوثيقة[
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