الوطن الجزائري للملكية الصناعية
المعهد
ي

وزارة العدل يف الجزائر

حلقة عمل وطنية
WIPO/IP/JU/ALG/21/INF/1
ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 22 :يونيو 2021

ر
ر
حلقة عمل ر
مشيكة ز
االحيام للملكية الفكرية
بي الويبو والجزائر بشأن إذكاء
إلكيونية
ز
والمسؤولي عن إنفاذ القانون
لفائدة أعضاء السلطة القضائية
تنظمها
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
بالتعاون مع
الوطن الجزائري للملكية الصناعية
المعهد
ي
ووزارة العدل يف الجزائر

الجزائر العاصمة ،الجزائر ،من  29يونيو إىل  1يوليو ( 2021بتوقيت جنيف)

البنامج
ر
الدول للويبو
من إعداد المكتب
ي

WIPO/IP/JU/ALG/21/INF/1
2
الثالثاء  29يونيو 2021
15:15 – 15:00

مراسم االفتتاح
كلمتا ترحيب يلقيهما:
ممثل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجزائر العاصمة
والسيد محمد السالك أحمد عثمان ،مدير مكتب الويبو يف الجزائر ،الجزائر العاصمة

15:45 – 15:15

الموضوع :1

16:15 – 15:45

الموضوع :2

16:30 – 16:15

أسئلة وأجوبة

17:00 - 16:30

الموضوع :3

17:45 – 17:00

الموضوع :4

18:00 – 17:45

أسئلة وأجوبة

ر
االحيام للملكية الفكرية
النهج المتوازن إزاء إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإذكاء
المتحدث:

ر
االحبام للملكية
قانون ،شعبة إذكاء
السيد سامر الطراونه ،مستشار
ي
الفكرية ،قطاع التحديات ر
والشاكات العالمية ،الويبو

ز
ز
القانون إلنفاذ الملكية الفكرية يف الجزائر
اإلطار
ي
المتحدث:

الوطن الجزائري
السيد عبد الحفيظ بلمهدي ،المدير العام للمعهد
ي
للملكية الصناعية ،الجزائر

ز
التدابي الحدودية – التنفيذ يف الجزائر
المتحدث:

محل (سيمثل سلطات الجمارك يف الجزائر)
متحدث
ي

الجنان للملكية الفكرية والمصلحة العامة
اإلنفاذ
ي
المتحدث:

(ف إجازة) ،ومدرس
باسم عواد ،رئيس محكمة االستئناف يف مرص ي
مساعد ومدير إدارة الملكية الفكرية والمعلومات والتكنولوجيا يف كلية
القانون ،الجامعة الغربية ،أونتاريو ،كندا

األربعاء  30يونيو 2021
15:30 – 15:00

الموضوع :5

16:00 – 15:30

الموضوع :6

16:15 – 16:00

أسئلة وأجوبة

تقليد العالمات التجارية
المتحدث:

قاض رشطة ومساعد نائب عام يف محكمة
السيد نادر السالمات،
ي
االستئناف ر
الشطية ،عمان ،األردن

قرصنة حق المؤلف
المتحدث:

القاض باسم عواد
ي

WIPO/IP/JU/ALG/21/INF/1
3
16:45 – 16:15

ز
الموضوع  :7التحقيق يف جرائم الملكية الفكرية ومالحقة مرتكبيها :النطاق التجاري وتعمد
ارتكاب الفعل واالشتباه المعقول
المتحدث:

17:30 – 16:45

الموضوع :8

17:45 – 17:30

أسئلة وأجوبة

السيد نادر السالمات

ز
جمع األدلة يف اإلجراءات المدنية والجنائية
المتحدث:

القاض باسم عواد
ي

الخميس  1يوليو 2021
ز
التحديات يف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عىل اإل رنينت

15:45 – 15:00

الموضوع :9

16:30 – 15:45

ز
الموضوع  :10تطور أحكام القضاء يف مجال إنفاذ العالمات التجارية

المتحدثة:

المتحدث:

القاضية نهاد الحسبان ،رئيسة محكمة السلط وعضو يف المجلس
األردن ،عمان ،األردن
القضان
ي
ي

القاض باسم عواد
ي

16:45 – 16:30

أسئلة وأجوبة

17:30 – 16:45

الموضوع  :11التحديات المتعلقة بإنفاذ العالمات المشهورة
المتحدثة:

17:50 – 17:30

ز
الموضوع  :12اإلنصاف يف التخلص من السلع المخالفة
المتحدث:

18:05 – 17:50

القاضية نهاد الحسبان

السيد سامر الطراونه

أسئلة وأجوبة

[نهاية الوثيقة]

