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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 يونيو 8التارخي: 

 
 
 

 أخطودعة العناصر واألجزاء املحلقة عمل بشأن 
 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية اتنّظمه
 

 2018يونيو  19جنيف، 
 
 

 الربنامج املؤقت

عدادمن   املكتب ادلويل للويبو اإ

 افتتاح حلقة العمل 10.05 - 10.00

 والكءلالآس يوية عية اجل ، رباءاتالجلنة  يف ، رئيس مشاركالس يد بول هاريسونالرئيس: 
 ، أأسرتاليالرباءات، س يدينا

 مقدمة 10.20 - 10.05

دارا الشنون القانونية وادلولية الكاملتحدث: الس يد  ملعاهدا وم ماتيس، مد ر رئي ،، اإ
 قطاع الرباءات والتكنولوجيا، املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، التعاون بشأأن الرباءات

 وهجات نظر املس تخدمني 10.40 - 10.20

، معهد لجنة الأوروبية ملامرسة الرباءات، عضو ال الس يد مانوليس سامويليديساملتحدث: 
 ، اليوانن، أأثينا(EPI)املكتب الأورويب للرباءات دلى املعمتد ن الوالكء

                                                


آراهئم املتحدثون املدعوون يعربأأن ميكن    لهيا. موقفابلرضورا  يه ل متثل، وبصفهتم الشخصية عن أ  املنظمة غري احلكومية اليت ينتس بون اإ
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؛ (I3PM) املعهد ادلويل لإدارا امللكية الفكرية، عضو الس يد بول روزينيتش املتحدث: 11.00 - 10.40
وروبيني يف جمال امللكية مندوب عن ليختنش تا ن يف اللجنة التنفيذية لحتاد املامرسني الأ 

 ليختنش تا ن، تريس نربغ، (UNION-ip) الفكرية

 الرباءات والكء، اجلعية الآس يوية لرباءاتالالس يد مينتشول كمي، عضو جلنة املتحدث:  11.20 - 11.00
(APAA)مجهورية كوراي، س يول ، 

 - يف اجملموعة الثالثة والعمل، عضو جلنة ادلراسات باكوفالس يد فالدميري ري : املتحدث 11.40 - 11.20
، (FICPI) امللكية الفكرية لوالكء، الاحتاد ادلويل (CET 3الرباءات ادلولية )

 ، الاحتاد الرويسغبطرسرب  تسان

لكية اجلعية ادلولية محلاية امل  مكتبيف العام  املقررن أأواا، انئب اتجوانالس يد : املتحدث 12.00 - 11.40
 ، سويرسا، زيورخ(AIPPI) الفكرية

مياي: ناملتحداث 12.20 - 12.00 ، مجعية الياابن للملكية رئيس اللجنة ادلولية للرباءات، الس يد اويتشريو اإ
، اللجنة ادلولية للرباءات، عضو ؛ والس يد أأكيتسوغو ساسايك، الياابن، طوكيو(JIPA) الفكرية

 ، الياابن، طوكيو(JIPA) مجعية الياابن للملكية الفكرية

 مائدا مس تد را 12.40 - 12.20

 بول هاريسون: الس يد موجه النقاش

 املتحدثون: لك املتحدثني املدعو ن

 أأس ئةل وأأجوبة عامة 13.00 - 12.40

 اختتام حلقة العمل

 ]هناية الوثيقة[


