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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ل يويو11: لا

  مؤمتر بشأن االبتكار وتغري املناخ

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكنظمه ا مل مل بو(ت  )يالو
 

 

 2011ل يويو 12 و11جنيف، 

 الربانمج

بومن إعداد تب ادلويل للو ي ا  ملك
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 2011 ليويو 11ثالانني 

يل 8:00  لتسجا

ية يلقهيا تا حلكامت ا  :فت

تحدثون يد فر :ملا سلسـا ية الفكريةس غري،نا ية  نظمة العا للملك املدير العام  مل بو(للم يف)يالو  جن، 

سفريسعادة و ثل اخلاص املع ولا يك،ملما ناخ، ا سأةل تغري ا سـين  مل يد  ملكمب لويس لسـا
با لألفوسو دي أ  ن

يد و نوب منيكييل السـا يات، دائرة  جاندامبيب، مدير عام ا يا لألرصاد لعمل يقأفر
 ياجلوية، برتوراي

يات ريو،  سم اتفا يد جوزي رومريو، ريس  شوا ق قسـ ئ شؤون ادلوية يف ل لبة ا ل ع
ئة، برين، سورسا تب الفدرايل  يا ي  للبملك

يا والعلوم،  نولو يف وا سؤوةل عن برانمج ا يدة فاان اتنوشايوااتان، ا جوا تك لتك ل مل ن لسـ
ناخالا شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملتفا ب ّمل ياق  ن، بون، أملا

 فرتة اسرتاحة 11:00 - 10:30

سة العامة  12:30 - 11:00  األوىلجللا

تاكر مناذج من  رشااكتوبالا  لا

تقاة من  ثةل  سة يف أ سـنظر هذه ا مجلل م يقي"ست تاكر مناذج عن " حلقالعامل ا رشاكةوبالا تطوير لا ل 
ها، من وهجة نظر احلكومة والقطاع اخلاص يدة و يات  مينولو مف ج  .تعمتك

يد جوزي رومريو :ئالريس  لسـا

تحدثون يد اكرل هورتون،  :ملا شارين كبري لسـا ية الفكرية دلى رشكةيف ملستا  جرنال مللكشؤون ا
تحدة ملإلكرتيك، فايريدل، الوالايت ا  ف

بريايكوف، و يد سريغي  سـيا بؤ لسـ سم ا تاذ، ريس  نأ لتئ ق تصاد سـ يد الا قعىل  صع
يا، جباللكي بحوث،مرشف، لعلامعة العلوم اإلدارية ا يت  هد ترا لل  ن   موسكونسـمبع

يدرو روفوو يد  با ئساعد رييس، لسـ تدامة، مللك امرشوع، م ية ا سـية الفكرية وا ملمن لت
تدامة ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل يفلت  جن، 

 نقاش

 فرتة الغداء 14:30 - 12:30
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ية 16:00 - 14:30 ثا سة العامة ا نا ل  جلل

يةاخلربات  ية ا حلقيقالعا يامل نولو ج يف جمال نقل ا  لتك

سة العامة اب بحث هذه ا سة العامة األوىل،  لانطالقا من ا جلل يا يف ستجلل نولو جتحديد دور نقل ا لتك
بدلا ية  نولو ياجات ا ية الا سامهة يف  للا ت ب جمل لتك ح ية يف جمال تل نا من ا تدامةل ئة وا ية املالمئة  سـا ملمن للبي . لت

بو إىل إاتحهتا  سعى الو سة أيضا اخلدمات اليت  بني ا يو ت سجلل بو األخرضبرانمج  بواسطةتسـ  .يالو

ب :ئالريس سفري لويس ألفوسو دي أ لسعادة ا ن  ال

تحدثون سة  :ملا ندرا انت روي، ريس جملس إدارة مؤ يد را سا ئسـ ثي ناي، ل تاكرات،  ييلغرو لال شف ب
ند  لها

يدة فاان اتنوو  شايوااتاننلسـا

يخار داسغوتا، و ندرا سفري  بسعادة ا شـ شـ متزي ل تاذ  مأ ـيسـ يود ههد الطاقة واملوارد،  لمبع  ن

ية الفكرية و بة ا يد يوشريو اكوامورا، املدير العام  مللكا شع لسـ كرشكة هوندا، طويول  ب

 نقاش

 اسرتاحةفرتة  16:15 - 16:00

ثة 17:45 - 16:15 ثا سة العامة ا لا ل  جلل

تعممي متويل لإلرساع بوترية ا لسري ا لي  ت

رش ملؤمتر األطراف  سادس  ععىل إثر انعقاد الاجامتع ا يولويجل نوع ا تعلقة اب ية ا بيف الاتفا ت لمل ل  ق
تحداثباك يث اتفق أطراف املؤمتر عىل ا سـنكون  ية "ح نولو ية  جآ تك ناخ األخرض"و" ل ملندوق ا ، "ص

يات ستسـتكشف  بل دمع هذه اآل سة  لهذه ا ل سـ ية جلل نا لبدلان ا م ل تاكر ل بسخري إماكانت الا ت
يا يف جمال  نولو جوا يف مع لتك يف من حدتهلتكا نايخ وا تغري ا لتخفا مل تدامةل ية ا يق ا سـ ويف  ملمن لت  .حتق

يد يه اييف،  :ئالريس سفري ا سـسعادة ا سفري لل هورية لا ثل ادلامئ للوفد ادلامئ  مجلوا  الصنيملم
ية دلى تبلشعبا تحدة مك  يف مل األمم ا نظامت ادلوية األخرىجنيف  لوا  ي يف سورسامل

تحدثون يد  :ملا نوب، ، منسق، فيسنيت ابولو يولسـا تابع ملركز ا ية ا جلاإلدارة العامة للربامج اإلمنا ل ئ
 جنيف

تاال، أخصايئ و يد أري هو ها توىلسـ يع ا ملسـر تغري  ف ئة، الفريق املعين  بيف جمال ا لبي
نطن  نك العاملي، وا ناخ دلى ا شـا ب  العامصةلمل

يد جوزيف نغانغا، و يذي األول عنلسـا سؤول ا لتنفا نريوابل إنريج   رشكةمل
ية احملدودة سؤو لرشس ذات ا مل  ، نريويبفنت

 نقاش

 حفل 20:00 - 18:00
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ثالاثء  2011 ليويو 12 لا

توازية 11:30 - 9:30 مسات معل   جل

رشااك  :1املوضوع  تاكر وا لمناذج الا  تب

نقاش نك، ا  :لموجه ا ييد اكرسنت  فسـ بول تصاديني يف الو يبري الا  قك

تحدثون يد  :ملا سون، لسـا يو اب يما بة تث ناخ يف شعمدير  جملس األعامل العاملي ملقضااي الطاقة وا
تدامةة للتمني يفملسـا  جن، 

تني اتنوك، و يد اك نا ية الفكرية، ئريس جملسلسـ للملك إدارة رشكة اكمربيدج 
تحدة  ملاكمربيدح، اململكة ا

يد أندرس فلودسو هد األورورتلسـا ملعوم، انئب ريس جملس إدارة ا تاكر ئ بيب لال
يا، بودا نولو بوا ج  ستلتك

 نقاش

يةاخلربات  : 2املوضوع  ية ا حلقيقالعا يامل نولو ج يف جمال نقل ا  لتك

نقاش يليل :لموجه ا يوفاين أ يد  نا جسـ يا ل نولو سم نقل ا ج، مدير  لتك تابع ق لا بنظمة األوروية ل لم
نووية يفللألحباث ا  جن، 

تحدثون يد ماير بوغاتش،  :ملا هومل ولسـا تو بكة ا بحوث يف  كمدير ا سـ شـ توى، ل يع ا ملسـحمارض ر ف
هومل اشـبكة  كتو يلبحيفا، وجامعة سـ  ئإرسا

بة الطاقة و سؤول  يد مارك راداك،  شعا م تابعة للسـ تحلا ئةملربانمج األمم ا ، للبيدة 
 جنيف

يد محمد أسد الو نغالديشلسـا هد  بحوث  بزمان، مدير ا ية مبعل   داك،ئلدلراسات اإلمنا

يد يويج و ية الفكرية لسـا بة تطوير ا تايش،  رشكة  مللكتودا، املدير العام  شع ي هل
 كوإدارهتا، طويو

 نقاش
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تعممي : 3املوضوع  متويل لإلرساع بوترية ا لسري ا لي  ت

نقاش يد  :لموجه ا تغري أريلسـا ئة، الفريق املعين  توى يف جمال ا يع ا تاال، أخصايئ ر ب هو سـ يه لبف مل
نطن العامصة نك العاملي، وا ناخ دلى ا شـا ب  لمل

تحدث يد  :نوملا سلولسـا يلو أ مأ ية، جامعة أديس أاباب، أديس أابابخبري،  اتيلك يا ا ئ يف اجلغرا  لبيف

سكوت توناكك، و يد  با تخصص يف شؤون املوظفني، مركز قانلسـ ئة محمام  لبيون ا
نطن)CIEL (ادلويل  شـ، وا

يد كولن ترنر، مدير اإلدارة يف  رشس، لسـوا يك  سة غر تمؤ فنس  يسورسانيون، نتي

يد  يف، لسـوا ياسة العامة يف احتاد أوسفام،  شار ا يو،  نرومان  ك سـ ت جشـ لس مت بني
 يسورسا

تحدة  ئة والطاقة، برانمج األمم ا شاري فريق ا بري  يد فريدرك ابرث،  ملوا ت ك لبيسـ مس ل
يةاإلمن تحدة األمر يويورك، الوالايت ا يكايئ،  مل  ن

 نقاش

ناء ادلورة(فرتة اسرتاحة   )ثأ

ناخ 12:15 - 11:30 ية تغري ا بو يف  ملشاركة الو قض ي  م

تحدثون يد  :ملا يان ولسـا ية، انئب املدير العاميشارد، يستيوهانس كر بوملقطاع القضااي العا  ي، الو

يد و تاكر، قطاع انئب املدير العامجاميس بوالي، لسـا يا والا نولو با ج بولتك  ي، الو

ساعد املدير العام، و يويك اتاكيج،  يد يو ما شـ يةلسـ ية العا ية ا ملقطاع ا لتحت بو، لبن  يالو

 نقاش

 فرتة الغداء 14:00 - 12:15

سات العمل و 16:00 - 14:00 نقاشجلتقارير    فهيالا

نادا إىل ا  ملا نقات اردشات اليت قانست سة من لخالل يويم املؤمتر، سريفع موهجو ا جلش يف لك 
شاركون يف  خالل هذا الاجامتع،شاهتماقنجلسات العمل تقريرمه عن  جل و سة نقاش عام موسعة سي

نو تاجئ من تكل ا لتخلصون ا ن لسـ بار اخلرباء يف . شاتاقي شارك  كو بةل نقاشاتسي شأن اخلطوات ا ملق  ب
ت يا والا نولو تخدام ا ية عىل ا نا بدلان ا ساعدة ا بالالزم اختاذها  سـ ل ل جمل تك يع املؤمتر إطاراكر يف لم  .ضموا

سان يد رشيف سعد الل :ئيالر يذي إلدير امله، ـلسـا بولتنفا ية، الو يدارة العالقات اخلار  ج

بايت، مديرة و يدة كوجني  سيا بولسـ ية، الو تحدايت العا يدية وا يإدارة املعارف ا مل ل  لتقل
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تاكر: 1املوضوع  :املقررون  بالا

تني اتنوك، ريس جملس إدارة رش يد اك ئا ن ية الفكرية، اكمربيدح، لسـ للملككة اكمربيدج 
تحدة  ملاململكة ا

يا: 2املوضوع  نولو جنقل ا  لتك

يد محمد أسد ال نغالديلسـا هد  بحوث  بزمان، مدير ا ية، شمبعل ، داكئلدلراسات اإلمنا
 بنغالديش

متويل: 3املوضوع   لا

ت ئة، الفريق املعين  توى يف جمال ا يع ا تاال، أخصايئ ر يد أري هو با سـ ه يسـ لبف مل غري ل
نطن العامصة نك العاملي، وا ناخ دلى ا شـا ب  لمل

 نقاش

ية 16:15 - 16:00 تا ماملالحظات ا  خل

تحدث يان وشارد :ملا يد يوهانس كر يا يستسـ  ل

 

 ]ثهناية الويقة[


