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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2017 أأبريل 13التارخي: 

 
 
 

 وأشكال التعبري الثقايف التقليديندوة عن امللكية الفكرية 
 
 

 هاتنظم 
 )الويبو( املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2017يونيو  9و 8، جنيف

 الربنامج املؤقت
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2017يونيو  8امخليس 

 التسجيل 9.30 – 8.30

 اجللسة الافتتاحية 10.00 – 9.30

 )الويبو( الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

: الصكوك ادلولية القامئة للملكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: الثغرات لكمة افتتاحية 11.00 – 10.00
ن وجدتسّدها وتكل اليت ينبغي املوجودة،   ؟اإ

الس يد بيرت جازي، أأس تاذ القانون الفخري، لكية احلقوق يف اجلامعة الأمريكية،  :املتحدث
 يف مكتبالفكرية، وة وامللكية علوماتيبرانمج العداةل امليف ك يمؤسس ش و 

 واش نطن، الولايت املتحدة الأمريكية، سامويلسون للملكية الفكرية -غلوشكو 

 مناقشة

س ياسات امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: ل الرئيس ية  ايقضا: ال1املائدة املس تديرة  13.00 – 11.00
 اجللسة الأوىل

رومريو، املديرة العامة، املديرية الوطنية حلق املؤلف، الس يدة اكرولينا رومريو  :املوهجة
 وزارة ادلاخلية، بوغوات، كولومبيا

 )حيدد لحقًا( 1املتحدث  املتحدثون:

 )حيدد لحقًا( 2املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 3املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 4املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 5املتحدث 

 )حيدد لحقًا( املقرر:

 مناقشة

 اسرتاحة الغداء 15.00 – 13.00
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 عشاريامل بادرات و امل عملية و ال  جاربت: ال أأشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية : 2املس تديرة املائدة  17.30 – 15.00

 لبنان، جامعة احلمكة، بريوت ،اخلوري، أأس تاذبيري  املوجه:

 )حيدد لحقًا( 1املتحدث  املتحدثون:

 )حيدد لحقًا( 2املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 3املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 4املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 5املتحدث 

 )حيدد لحقًا( املقرر:

 مناقشة
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 2017يونيو  9 امجلعة

القضااي الرئيس ية لس ياسات امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: : 3املائدة املس تديرة  12.30 – 10.00
 الثانيةاجللسة 

احملدودة،  اهؤ ة، شكة تريي اينيك وشاكحمامية ومدير الس يدة تريي اينيك،  :ةاملوهج
 روزيبريي، أأسرتاليا

 )حيدد لحقًا( 1املتحدث  املتحدثون:

 )حيدد لحقًا( 2املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 3املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 4املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 5املتحدث 

 )حيدد لحقًا( املقرر:

 مناقشة

 اسرتاحة الغداء 15.00 – 12.30

امللكية الفكرية: يف جمال التطورات املعيارية ادلولية السابقة : 4املائدة املس تديرة  17.00 – 15.00
ادلروس املس تفادة من التفاوض عىل صك دويل بشأأن أأشاكل التعبري 

 التقليدي؟ الثقايف

التمنية املس تدامة املركز ادلويل للتجارة و ، شيك رئييسالس يد بيدرو رويف،  :ةاملوهج
(ICTSD)جنيف، سويرسا ، 

 )حيدد لحقًا( 1املتحدث  املتحدثون:

 )حيدد لحقًا( 2املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 3املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 4املتحدث 

 )حيدد لحقًا( 5املتحدث 

 )حيدد لحقًا( املقرر:

 مناقشة

 : تأأمالت يف اخلطوات املس تقبليةاخلتاملكمة  17.30 – 17.00

 مستشار قانوين، نريويب، كينيا، السفري فيليب ريتشارد أأواد املتحدث:
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 مالحظات ختامية  18.00 – 17.30

 ، الويبومساعد املدير العام، قطاع القضااي العامليةغيتاهون، أألميو الس يد مينيليك 

 ]هناية الوثيقة[


