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يس  مترب 16مخلا  2010سب 
 

 

شاركني 10:00 – 9:00 مليل ا  تسج
10:00 – 10:15 

 )Aالقاعة (
تاح  فتمرامس الا

ية الفكرية  ية  نظمة العا سس غري، مدير عام ا يد فرا للملكا مل مل ن لسـ
بو(  جنيف، )يالو

10:15 – 12:30 
 )Aالقاعة (

ية الفكرية:جلسة عامة شاطرة املعرفة والعمل فامي بني إدارات ا مللك  ما . م
تعاون؟ نا أن  رشوعات اجلارية ويف  نيه ا ن ك  ميكمل

تحدثون   :ملا
يد رشي كوراين، مراقب عام الرباءات والرسوم والامنذج  لسـا

تجاريةوالعالمات بايل ا  م، مو
تب  يد ووبو دي ابور، ريس  مكوا ئ ية يف تنسـيق لالسـ سوق ادلا خلا ل

(OHIM)يا با نت، إ ن،  سـ  لق
تب األورويب للرباءات،  يد ومي فان در إيك، انئب ريس ا ملكوا ئ لسـ

 ميوخن
يد اكمران أمانوف، ريس واكةل حق املؤلف  ئوا بهورية أذريجان، لسـ مجل

 ابكو
 فرتة غداء 14:30 – 12:30
14:30 – 16:00 

 )Aالقاعة (
 :1 املوضوع -أ  1جلسة نقاش 

ية ؛من الوريق إىل الرمقي ها ماكتب ا تحدايت اليت توا مللك ما يه ا هج ل
ها؟ توسطة ويف تعاملمت  معالفكرية الصغرية وا ك  مل

نقاش بة حتد:لموجه ا يد ويلمي مريدث، مدير  شع ا يةلسـ بىن ا تيث ا  لتحل
تحدثون  :ملا

يد أندرو  ية ئاكيملسـا بني  تب ا للملكيل أونغ، انئب مدير عام  لفلمك
 مااكيتالفكرية، 

بة  يا فاال، مدير  يد اكرلوس إنرييك بوال شعوا ن تجارة لسـ تة، مديرية ا لاأل مت
ناع  ة، بوغواتلصوا

ية الف يا  هورية أر يد أرمن عزيزاين، مدير واكةل  للملكوا نمج يسـ كرية، مل
 يرييفان

ية  ية األفر نظمة اإل بحث والفحص يف ا يد إي سايك، مدير ا يقوا مي مل ل قلسـ ل
 ، هراري)يأربو(للملكية الفكرية 

16:00 – 17:30 
 )Aالقاعة (

 :2 املوضوع –أ  2جلسة نقاش 
بحث والفحص؛ ما  تعاون ادلويل عىل ا سني ا ية  ية ا ية ا لا ل تح ن لت لتقتح ل لبن

رشوط يه  لبات األعامل وا نصة متطل تطوير  ية  ية اليت تعد أسا ما ل سـ ّن لتق
تعاون ادلويل؟ للشرتكة   م

نقاش يد يو اتاكغي، انئب املدير العام: لموجه ا  لسـا
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تحدثون   :ملا
يب نوانن،  يد  فلا بريالسـ ية الفكرية، أ يا  تب أسرتا ممدير عام  للملك  لمك

تجارية  سجةل العالمات ا يدة ماري اكرمان، مفوضة الرباءات و لوا م ّسـ ّ ل
يكومديرة ية الفكرية،  ندا  تب  يذية،  ب  للملك مك كينف ك  ت

ية  تب ا يذي ومراقب عام،  يد جون أليت، مدير  مللكوا مك تنف لسـ
يوبورت  نالفكرية، 

ية  هد الوطين  يال، ريس ا تا أ يد خوريخ دي ابوال كو للملكوا ملع ئ ف سـ لسـ
ية، ريو دي جانريو نا عا  لص

14:30 – 16:00 
 )Bالقاعة (

 :3 املوضوع – ب 1جلسة نقاش 
ت شموةل حبق املؤلفلا نفات ا ملدوين الطوعي  سامه يف فكي: للمص ت 

تحدايت؟ ية وما يه آخر ا نفات اإلبدا لصفقات ا ع  ملص
نقاش ساعد املدير العام: لموجه ا يد تريفور الكرك،  ما  لسـ

تحدثون  :ملا
بة الك يرتز، جسل حق املؤلف،  يدة ماربث  تا ب مكسـ ي تب نول مكغرس، 

نطن  شـحق املؤلف، وا
نويل غريا  يد  موا هد الوطين حلق املؤلف، لسـ ملعزامارو، مدير عام ا

يك  ملكسـا
س نت، ر نا  يدة ماغد يوا ي ئسـ بين ل ية ةل نظامت ا ن الاحتاد ادلويل  ملعللم

سخ   ، مدريد(IFRRO)لنحبقوق ا
16:00 – 17:30 

 )Bالقاعة (
 :4 املوضوع – ب 2جلسة نقاش 

ية وكف توسطة أن جتري بفعا ية الفكرية الصغرية وا ليف ملاكتب ا مل اءة مللكك
تغالل  بات الرباءات؟ وهل ميكن ا بحث والفحص يف  سـأعامل ا طل ل

نجزها  بحث والفحص اليت  تأعامل ا ية الفكريةل ؟ ى األخرمللكماكتب ا
ية الفكرية ذكل كويف بهتا بعض ماكتب ا مللك؟ وما يه اخلربة اليت ا كتس

ساهبا؟ بحث  ية الفكرية بأداء أعامل ا حليف تلزمي ماكتب أخرى  ل  للملك
نقاش تعلقة سـيد لا: لموجه ا سم املعلومات ا مللوتز مايالندر، مدير  ق

 ابلرباءات
تحدثون  :ملا

ية الفكرية،  نغافورة  تب  يو وون يني، مديرة عامة  يدة  للملكا سـملك ل لسـ
 سـنغافورة

يل للرباءات، وزارة العدل،  تب إرسا يد مري نعام، مفوض  ئوا مكسـ ل
 القدس

نظامت والاتفاقات  سم ا يدة زين العوامةل، مديرة  ملوا ق لادلوية، وزارة لسـ
تجارة، معان ناعة وا ّا ل  لص

بال 18:00  سـتقحفل ا
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مترب 17امجلعة    2010سب 
10:00 – 11:30 

 )Aالقاعة (
 :5 املوضوع -أ  3جلسة نقاش 

ية  سة ماكتب ا مللكرشوعات مؤ س سةالفكرية م ما يه رضورهتا : مخلا
تحدايت  لشاطرة العمل وما يه ا ها مجموعة ماكتب امل مللاليت تر كية فع

سة؟  مخلالفكرية ا
نقاش  جميز بويل، انئب املدير العام :لموجه ا

تحدثون  :ملا
تب األورويب للرباءات،  يد ومي فان در إيك، انئب ريس ا ملكا ئ لسـ

 ميوخن
يد و ياابن للرباءات، طويولسـا تب ا نايم، انئب مفوض  ككوييش  ل مكي  م

يد  يئمياكلسـوا ية ادلوية محلاية ا مللكيل برونر، أمني عام ا ل ية مجلع نا عة ا لص
(AIPPI)زيورخ ، 

يد اين مودين، ويل براءات أورويب،  كوا الاحتاد ادلويل لوالكء لسـ
ية  نا ية ا عا لص هومل(FICPI)مللك تو ك، ا  سـ

11:30 – 13:00 
 )Aالقاعة (

 :6 املوضوع –أ  4جلسة نقاش 
سلع واخلدمات؛  تجارية وعوملة توسـمي ا بات العالمات ا لتزايد عدد  ل طل

تحدايفكي تجارية وما يه ل تؤثر هذه ا لت يف إدارة ماكتب العالمات ا
متوها مؤخرا؟ تحد ثاملامرسات اليت ا  سـ

نقاشةموهج بة املدير العام: ل ا نغ، ان يدة وانغ  ئا ي بينسـ  ل
تحدثون  :ملا

تجارية، إدارة  تب العالمات ا نغ، انئب مدير عام  يد شني و لا مكسـ نت ل
يجني ية،  هورية الصني ا تجارة  ناعة وا بادلوةل  ب ل لشعللص  مجل

يد مارك يا ولسـوا تب أملا تجارية،  نس أورتلب، مدير العالمات ا مكل
يوخن تجارية،  مللرباءات والعالمات ا  ل

ية يف شارية ر يدة جني كونس،  سـوا ت يسـ ئل سم تجارية، رشكة ل ل العالمات ا
شن، براانجنتسـ ن كروب بر  ليكتك

11:30 – 13:00 
 )Bالقاعة (

 :7 املوضوع – ب 3جلسة نقاش 
تعلقة ابلرباءات؛ لختطي حاجز اللغة يف ا ملبحث يف املعلومات ا

تعددة  ها أدوات اسرتجاع املعلومات بلغات  ماإلماكيات اليت  تتيح ن
ية  لوأدوات الرتمجة اآل

نقاش يد ك: لموجه ا ياانت رفوسـتيرلسـا سم قواعد ا ب مازنك، مدير  لق
ية  ملالعا

تحدثون  :ملا
تب  ياسة املعلومات،  تب  يه، مدير عام  شك  يد دا مكا مك سـج ي لسـ

 ملكية الفكرية، داجيونللكوراي 
سفك تب األورويب للرباءات،  يد ابرو دايلو، مديراألحباث، ا يوا غسـ ملك ل

ساابت  يد روبرت ويلوز، انئب ريس ماكتب الرباءات وا حلوا ئسـ ل
ندن سن رويرتز،  لاخلاصة، تو  م
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ية،   ية الفكرية العا يرت فاندرهايدن، انئب ريس ومدير ا يد  ملوا ب مللكسـ ئ ل

سرتد-ليكسس مسس، أ  امنيك
 فرتة غداء 15:00 – 13:00
15:00 – 15:30 

 )Aالقاعة (
تجارية  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا شأن ا رشاكة  لعرض اتفاقات ا ب ل ب لل

تخصصة يف الرباءات  ملا
ثة ادلامئة  - ثل دامئ، ا نش هبااتري، سفري وو يد د بعسعادة ا لسـ مل ي

يةنيبال مجلهورية  يفلالفدرا ية،  ن ادلميقرا  جط
يد ديفد براو - سن لسـوا ية الفكرية، تو من، ريس حلول ا مللك ئ

ندن  لرويرتز، 
بو - سس غري، الو يد فرا يواملدير العام، ا ن  لسـ

15:30 – 16:50 
 )Aالقاعة (

 :8 املوضوع – أ 5جلسة نقاش 
تعلقة ابلرباءات و تاكر احمليل ابملعلومات ا ملسري الا ب خرى األدوات األتي

تاكر احمليل؛ ما يه املامرسات  واخلدمات اليت بالقادرة عىل حفز الا
متوها  ية الفكرية مؤخرا؟ وما يه اخلربة اليت ا متدهتا ماكبمك  با كتسع للملك ت
ية وقطاع األعامل  ية مع األوساط األاكد رشااكت الاسرتا مييف إقامة ا يج تل

ية؟  موالواكالت احلكو
نقاش يا، مدير: لموجه ا با يد أخلاندرو رواك اك نا مسـ ئشار رييس-ل  مست

تحدثون  :ملا
يد ألربتو يا للرباءات لسـا با تب إ يو، مدير عام  سادو رس ن  سـ مكك بين

تجارية، مدريد  لوالعالمات ا
ية  هد الوطين  تا كروس، مدير وطين  يانو سا يد  للملكوا للمع ن سمل مكسـ ل

ية نا عا ياغولص تصاد، سا ت، وزارة الا  نق
تعلقة ابلرباءات  رشد فالمر، مدير رييس، املعلومات ا يد ر ملوا ت ئسـ ي ل

تب تعاون األورويب، ا ملكوا نال  فيي األورويب للرباءات، 
هد الوطين  يب اكدر، انئب مدير مديرية الرباءات، ا يد  ملعوا يل فسـ ل

ية، ابريس نا عية ا لص  للملك
16:50 – 17:50 

 )Aالقاعة (
ية تا سة ا ما خل  :جلل

تحدثون  :ملا
هد تريا للرباءات،  سن، ريس ومدير جملس إدارة  يب  يد  كا ح ب معسـ ئ ح ل

 أنقرة
يف، مدير  يل فا يخا يد  لوا ئ مسـ ية ل تعاون ادلويل، اخلدمة الفدرا لإدارة ا ل

تجارية، موسكو لية الفكرية والرباءات والعالمات ا  للملك
بحث  ية  يذي، الواكةل الو توي، مدير  يد فرانندو أ للوا ن سـ طسـ م تنفل

يديو تاكر، مو نتيفوالا  ب
17:50 – 18:00 

 )Aالقاعة (
بوختايمبيان  سس غري، املدير العام للو يد فرا يه ا ي  ن لسـ  يلق

 

 ]ثاية الويقةهن[


