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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 عشرة ثانيةالالدورة 
ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ

 
 

 اجلدول الزمني املقرتح

مانة عداد الأ  من اإ

 2017سبمترب،  4 الثنني

 ادلورة افتتاح :1البند  

 انتخاب الرئيس وانئبيه :2 البند

 اعامتد جدول الأعامل :3البند 

 قبول املراقبني املؤقتني :4البند 

 للجنة احلادية عرشةمناقشة برانمج العمل املتفق عليه يف ادلورة  :5البند  

تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة البند أألف من برانمج العمل: 
نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ابلرتتيبات  املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

 أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل

تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا  التخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ

WIPO/ACE/12/3:  تالفها لكية الفكرية املتعدية عىل امل التخلص من السلع واإ
 فيذيتن موجز  -بطريقة مأأمونة بيئيا

 ، جنيفمستشار مس تقل يف جمال البيئةادلكتور مارتن غوارد، 
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 WIPO/ACE/12/4:  تخلص ال من بيئيًا من السلع التجارب الوطنية يف ال
 املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية

   ًمن السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية التخلص ال من بيئيا 

  دارة امجلارك جتربة  الإيطاليةاإ
، الإدارة املركزية للضبط رئييسموظف جامرك ادلكتور دافيد اتنزاريال، 

 واكةل امجلارك والاحتاكرات، روماوماكحفة الاحتيال، 

   تالفها  -ال منان بيئياالتخلص من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية واإ
 حاةل املكس يك

كس ي ي للملكية ، املعهد امل ن، املدير العاميمارغا أأخنيل مغيلادلكتور 
 سييت الصناعية، مكس يكو

نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد   والإقلميي الوطين ينتنس يق اإ

WIPO/ACE/12/5: نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين  تنس يق اإ

   نفاذ امللكية الفكريةجتربة أأرمينيا يف  تنس يق اإ
الس يدة كريس تني هامباراين، رئيسة قسم حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

يبا ، يريفانواكةل امللكية الفكرية مجل   هورية أأرمينيا ياإ

   نفاذ حقوق امللكية الفكرية: الهدف الرئييس يف الاسرتاتيجية تنس يق اإ
 الوطنية للملكية الصناعية يف ش ييل

دارة الشؤون ادلولية والس ياسة الس يدة  يلني فرودن، مستشارة قانونية يف اإ اإ
 العامة ابملعهد الوطين للملكية الصناعية يف سانتياغو دي ش ييل

   حامية حقوق امللكية الفكرية وبناء ثقافة امللكية الفكرية: ممارسات بدلية
 ش نغهاي، الصني

دارة ا امللكية الفكرية يف بدلية لس يد روي وينبياو، انئب املدير العام، اإ
 ش نغهاي، ش نغهاي، الصني

   نفاذ لكبح التعدي عىل امللكية الفكرية تعزيز التعاون الوطين بشأأن تدابري الإ
املعين مباكحفة التعدي عىل الرائد الفريق الوطين معل  –برصامة يف الصني 

 الصني والتقليد يف حقوق امللكية الفكرية
الفريق الوطين الرائد املعين مكتب العام، دير امل، انئب شينغيل وانغالس يد 

 بيجنيمباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد، 

  اسرتاحة الغداء 

  WIPO/ACE/12/5:  نفاذ امللكية الفكرية  الوطين ينالصعيدعىل تنس يق اإ
 يمتابعة  والإقلميي
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   نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الياابن التعاون بني الواكلت الإدارية املعنية ابإ
 اجلوانب القانونية والتشغيلية -

، ، مدير شعبة التعاون ادلويل، مكتب الياابن للرباءاتهوشينو اكزوالس يد 
 طوكيو

   نفاذ امللكية الفكرية ركزية هامة خلطة انميبيا الاسرتاتيجية  -تنس يق معلية اإ
 للملكية الفكريةلإذاكء الاحرتام 

س. أأندميا،  ، الهيئة املعنية ابمللكية املسؤول التنفيذي الأولالس يد تيلينغ اإ
 يندهوكف الفكرية وقطاع الأعامل، 

   نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف طار التعاون الإقلميي بشأأن اإ رابطة أأمم جنوب اإ
 رشق أ س يا

والس ياسات  املساندةلشؤون  العام ن جيبيت، انئب املديرأ ل الس يد
نفاذ، مكتب الفلبني للملكية الفكرية مدينة اتغويغ،  والعالقات ادلولية والإ

 الفلبني

   نفاذ امللكية الفكرية ودور  نديةالرشطة امللكية التايل تنس يق اإ
اجلرامئ ماكحفة يالتحقيق ، شعبة  مديرادلكتور تشافاليت تشافاليتفونغبون، 

 الرشطة امللكية التايالندية، ابنكوك الاقتصادية، مكتب التحقيقات املركزي،

  نفاذ حق املؤلف يف تركيا  تنس يق اإ
منسقة يف فريق العالقات ادلولية وخبرية يف جمال حق ، الس يدة بلغني أأسالن

 املديرية العامة حلق املؤلف، وزارة الثقافة والس ياحة، أأنقرة املؤلف،

   نفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم ودور املكتب الوطين للملكية تنس يق اإ
 الفكرية

تران يل هونغ، مدير مكتب الشؤون الإدارية، املكتب الوطين للملكية كتور ادل
 انم، هانوى الفكرية يف فييت

 مناقشة جامعية 

ادلكتور مغيل أأخنيل مارغاين، املدير العام، املعهد املكس ي ي للملكية  امليرس: 
 سييت الصناعية، مكس يكو

رشاك املعنون عر  املافتتاح   ذاكءيف  امجلاهرياإ وحفل  ةتوعيأأنشطة  -الاحرتام  اإ
 اس تقبال
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 2017سبمترب  5الثالاثء، 

تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة البند أألف من برانمج العمل:  
نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف  ذكل ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

 يمتابعة  أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل

 الإجراءات القضائية الفعاةل 

WIPO/ACE/12/6:  أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة
 الإجراءات القضائية الفعاةل –وشامةل وفعاةل 

   امللكية الفكرية يف مرصالإجراءات القضائية الفعاةل يف منازعات 
املعهد أأس تاذ القانون التجاري ومدير  ،أأ. د./ حسام ادلين عبد الغين الصغري

ميي للملكية الفكرية  ةجامعة حلوان، القاهر  -ية احلقوق ك ، الإقل

  جراءات فّعاةل للمحامك يف جمال امللكية الفكرية يف بامن  اإ
دواردو أ يو برادو اكانلس، رئيس  حممكة العدل العليا، الس يد خوس يه اإ

 سييت بامن

  كفاءة وفعالية الإجراءات أأمام احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويرسا 
ادية للرباءات، سانت غالن، ادلكتور ديرت براندل، رئيس احملمكة الاحت

 اسويرس 

  مناقشة جامعية 

 الس يد سام غراانات، قا  مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب، امليرس:  
 بلجياك، وحممكة العدل لبنيلوكس، لكسمربغ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص   اإ

WIPO/ACE/12/7:  امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاصقانون الصةل بني 
 ملرشوع ادلليل ملخص معيل –
 ،، س يدينكتورة أأانبيل بينيت، قايية سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدراليةادل

، بلجياك والس يد سام غراانات، قا  مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب،أأسرتاليا، 
 وحممكة العدل لبنيلوكس، لكسمربغ

 WIPO/ACE/12/8 : أأعامل مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص فامي يتعلق
نفاذ حقوق امللكية الفكرية   ابإ

بشأأن القانون ادلويل مؤمتر لهاي الس يدة نينغ زاو، موظفة قانونية رئيس ية، 
 اخلاص، لهاي، هولندا
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 الرتتيبات املؤسس ية ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت 

WIPO/ACE/12/9:  التعدي عىل العالمات التجارية عرب مقارابت دراسة يف
 الإنرتنت

كسفور د، اململكة املتحدة، ادلكتور فريدريك موسرتت، زميل ابحث، جامعة أأ
 كية كينغز، لندنيف  وأأس تاذ زائر

 WIPO/ACE/12/10:  نفاذ الرتتيبات املؤسس ية اخلاصة بس ياسات وأأنظمة اإ
 ملعاجلة التعدايت عىل الإنرتنتامللكية الفكرية 

   امللكية الفكرية عىل الإنرتنت التعدي عىلالإيطالية يف ماكحفة  تجاربال 
فينشزنو توزي، رئيس الوحدة اخلاصة محلاية امللكية الفكرية،  الكولونيل

 روما ،رشطة ماكحفة اجلرامئ املالية
ماكحفة ش املركزية محلاية اجلودة و يفت مديرية الت وادلكتور ستيفانو فااكري، 

املنتجات الزراعية الغذائية، وزارة الس ياسات الزراعية قسم يف الزتوير 
 اوالغذائية والغاابت، روم

   الرتتيبات املؤسس ية املنفذة يف مجهورية كوراي للتصدي لنتشار السلع املقدلة
 عىل الإنرتنت

يونغ، املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة الأطراف، -الس يد لمي جون
  ، داجيون، مجهورية كورايKIPOمكتب امللكية الفكرية الكوري ي

  اسرتاحة الغداء 

  WIPO/ACE/12/10:  اخلاصة بس ياسات وأأنظمة الرتتيبات املؤسس ية
نفاذ امللكية الفكرية   يمتابعة  ملعاجلة التعدايت عىل الإنرتنتاإ

   حتدايت التقايض يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت: وهجة
 نظر مكتب املدعي العام لتايلند

دارة امللكية الفكرية  الس يدة دوانغبورن تيتشاكومتورن، مدعية عامة يف اإ
 والتقايض التجاري ادلويل، مكتب املدعي العام، ابنكوك

  أأوامر جحب املواقع الش بكية: جتربة اململكة املتحدة 
حممكة العدل العليا يف  حممكة الرباءات، دائرة الأموالريتشارد أأرنودل،  الس يد
 لندن ا وويلز،لإنلكرت 

   رية عىل املؤسسات ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكالرتتيبات اليت تتخذها
 يوروبول جتربة -الإنرتنت

الس يد كريس فانس تينكيست، قائد فريق، الئتالف املنسق للتصدي 
  ، يوروبول، لهاي، هولنداIPC3للتعدايت عىل امللكية الفكرية ي
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   للحد من القرصنة عىل الإنرتنت اتالصناعلقطاعات طوعية التدابري ال 
مستشار قانوين رئييس وانئب رئيس الإدارة  ،غريارت بورلونالس يد 

امجلعية الأمريكية لقطاع  ،شؤون أأورواب والرشق الأوسط وأأفريقياالقانونية ل 
فالم السيامنئية ي  بروكسل ، MPAAالأ

 مناقشة جامعية 

كسفورد، اململكة ادلكتور فريدريك موسرتت امليرس:  ، زميل ابحث، جامعة أأ
 املتحدة، وأأس تاذ زائر يف كية كينغز، لندن

 2017سبمترب  6الأربعاء، 

تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة البند ابء من برانمج العمل:  
للملكية بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام 

الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء 
 التعلميية وغريها من الأولوايت

 توهجات املس هتكل وسلوكه 

 WIPO/ACE/12/11:  املواطنون الأوروبيون وامللكية الفكرية: التصور والوعي
 والسلوك

للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية، الس يد ابول ماييري، مدير املرصد الأورويب 
س بانيا  التابع ملكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، أألياكنيت، اإ

 WIPO/ACE/12/12:  أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية– 
 تقيمي السلوكيات وفعالية محالت التوعية

الس يد مايك كوب، خبري استشاري مس تقل يف حبوث املس هتكل والرئيس 
 ، تويكيهنام، اململكة املتحدةActualise Research Servicesالتنفيذي لرشكة 

 منتجات أأو أأنشطة توعية حمددة لدلول الأعضاء يف الويبو 

WIPO/ACE/12/13:  أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل
 لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

   امحلالت واملنافسات التعلميية للش باب من أأجل بناء احرتام امللكية الفكرية
 يف أأنتيغوا وبربودا

ةل براءات، مكتب أأنتيغوا وبربودا للملكية  الس يدة ري ي اكماتشو، ُمسّجِّ
 سان جونزالفكرية والتجارة، وزارة الشؤون القانونية، 

   ثيوبيازايدة الوعي  حول أأمهية امللكية الفكرية يف اإ
يشيت، املدير العام للمكتب الإثيويب للملكية الفكرية يف  ادلكتور ماندفرو اإ

ثيوب ، أأديس أأاباب  يااإ
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   ذاكء احرتام امللكية الفكرية وتوعية أأطفال املدارس: أأولوية تربوية يف اإ
 جورجيا

للملكية الفكرية، وطين ال مركز جورجيا، رئيس نيكولوز غوغيليدسهالس يد 
 امتسخيتا، جورجي

   احرتام امللكية الفكرية لطالب املدارس يف ُعامنالس ياحة مسابقة 
  2016/2017ي

سعيد العزري، خبرية تربوية يف املديرية العامة لتطوير املناجه  ماايادلكتورة 
 ومديرة دائرة الابتاكر والأوملبياد العلمي، وزارة الرتبية والتعلمي، مسقط

   ذاكء  جتربة بريو - ريهاللملكية الفكرية بني امجلحرتام الااإ
الس يد كريس توابل ميلغار، وزير مستشار، وزارة اخلارجية، البعثة ادلامئة لبريو 

خرى يف   جنيفدلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأ

  الفكرية: اللعبة اليت تعّّل املراهقني احرتام امللكية يوناحلقيق  الصيادون 
الس يدة جيادا ماريننيس، والس يدة برونيال بوت والس يدة ستيفانيا ابراك، 

يطاليا  ابحثات، جامعة لينك اكمبوس، روما، اإ

تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة البند جمي من برانمج العمل:  
الإنفاذ الوطنية ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني 

اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل 
جراءات الإنفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان  ساءة اس تعامل اإ اإ

 وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء

WIPO/ACE/12/14: نفاذ  املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ
 حقوق امللكية الفكرية

 أأمانة الويبو 

 اسرتاحة الغداء 

تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين البند دال من برانمج العمل:  
الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغرا  تنفيذ أأنشطة التدريب عىل 
الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات 

 التمنية وولية اللجنة أأجندةاملعنية من 

 مناقشة جامعية: التجارب الوطنية 

س. أأندميا،  املناقشون:  ، املسؤول التنفيذي الأولالس يد تيلينغ اإ
الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية وقطاع الأعامل، 

 ييُؤكد لحقا  يندهوكف 

لشؤون  العام الس يد أ لن جيبيت، انئب املدير 
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نفاذ،  املساندة والس ياسات والعالقات ادلولية والإ
 اتغويغ، الفلبنيمكتب الفلبني للملكية الفكرية مدينة 

الس يدة روديغا بوبشكو، رئيسة شعبة املساعدة  
القانونية وتسجيل العقود، الإدارة القانونية، الواكةل 

 احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية، شزيانو

مييفا، رئيسة القسم   الس يدة انهاريسوا أأويب رافانوتس 
القانوين، املكتب امللغايش للملكية الفكرية، 

 فوأأنتاانانري

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

 2WIPO/ACE/12/:  ذاكء الاحرتام للملكية أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ
 الفكرية

 أأمانة الويبو

نفاذ: معل 7البند    اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 : اعامتد ملخص الرئيس8البند  

 اختتام ادلورة: 9البند  18.00

 ]هناية الوثيقة[


