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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2017 ويوني 7التارخي: 

 
 
 

 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: لكمة افتتاحية 11.00 – 10.00
ن وجدتسّدها وتكل اليت ينبغي الثغرات املوجودة،  يه ما  ؟اإ

الس يد بيرت جازي، أأس تاذ القانون الفخري، لكية احلقوق يف اجلامعة الأمريكية،  :املتحدث
 يف مكتبوامللكية الفكرية، وة 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

ويليام بروسري، أأس تاذة قانون، لكية احلقوق جبامعة  الس يدة روت أأوكيدجيي :املوهجة
مينيسوات، مينيابوليس، مينيسوات، الولايت املتحدة الأمريكية / عضو يف اللجنة 

 الوطنية لإصالح حق املؤلف، جلنة حق املؤلف يف نيجرياي، أأبوجا، نيجرياي

دار  املتحدثون: ة حق املؤلف، الس يدة شوانغ هو، رئيسة قسم، شعبة الشؤون ادلولية، اإ
 الوطنية حلق املؤلف يف الصني، بيجني، الصني الإدارة

ندراغوبتا، رئيس، مرفق ادلمع الفين جملموعة امخلسة عرشة،  الس يد جهيان اإ
 سويرسا جنيف،

الربوفيسور بول كوروك، لكية كومربلند للحقوق، جامعة سامفورد، بريمينغهام، 
دير التنفييي، معهد التيمية الأفريقية، أألابما، الولايت املتحدة الأمريكية / امل

 غاان أأكرا،

وشاكؤها ذات امللكية  ن،ياين،ي، كبرية ااحمامني، شةة تريي ايالس يدة تريي 
 أأسرتاليا ااحمدودة، س يدين،

رتراند موليي،، ببري رفي  املس تو  ملكف ابلشؤون ادلولية، ري الس يد ب
 ململكة املتحدةادلويل مجلعيات منتجي الأفالم، لندن، ا الاحتاد

، ببري يف املنظامت والعالقات الثقافية، وزارة الرتاث والثقافة الشحيالس يد أأمحد  املقرر:
 مسقط، عامن

 مناقشة

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

 / حمام متخصص يف امللكية الفكرية، جامعة احلمكة ،قانون اخلوري، أأس تاذبيري  املوج،:
 لبنان، بريوت

مستشار، البعثة ادلامئة مجلهورية كينيا دل  الأمم املتحدة، الس يد بيرت اكماو،  املتحدثون:
 جنيف، سويرسا

اثر، الس يدة لينا مارس يو، منسقة الرتاث غري امللموس، اجمللس الوطين لل  
 هلنس،ي، فنلندا

الس يدة سيس يليا بياكش، رئيسة وحدة الرتاث الثقايف غري املادي، اللجنة الوطنية 
 للثقافة والفنون، مانيال، الفلبني

الس يد ةني فان وي، ببري برانمج، اجمللس الهندي للفنون واحلرف، 
 ادلاخلية الأمريكية، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية وزارة

 فيديو( )رابط

ادلةتورة جني أأنديرسون، أأس تاذة مساعدة يف ادلراسات الأنرثوبولوجية واملتاحف، 
 جامعة نيويورك، مدينة نيويورك، الولايت املتحدة الأمريكية

ادلةتور سوميت سيث، سكرتري أأول، بعثة الهند ادلامئة دل  الأمم املتحدة،  املقرر:
 جنيف، سويرسا

 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 

 الس يدة تريي اين،ي :ةاملوهج

القضااي  قطاعة يف جمال امللكية الفكرية، الس يدة ابول مورينو لتوري، مستشار  املتحدثون:
 الاقتصادية والاجامتعية والبيئية، وزارة اخلارجية، بوغوات، كولومبيا

يري واهيو براس يتيو، سكرتري اثلث )شؤون الويبو(، البعثة ادلامئة  الس يد اإ
ندونيس يا دل  الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية، جنيف،  سويرسا مجلهورية اإ

ة احلقوق والعلوم الس ياس ية، الس يد أأمادو اتنكوانو، أأس تاذ قانون، لكي
 ، نيايم، النيجرموموين عبدو جامعة

الس يد بريس تون هارديسون، حملل س يايس، قبائل التولليب، 
 بواش نطن، الولايت املتحدة الأمريكية توالاليب

الس يدة ماريون هيثكوت، رئيسة، شةة دافيس كوليسون كيف ذات امللكية 
 ااحمدودة، س يدين، أأسرتاليا

 مكنولث جزر الهبامال الس يدة بريانديت ابتلر، وزيرة مستشارة، البعثة ادلامئة  :ةاملقرر
 الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية، جنيف، سويرسا دل 

 مناقشة

 اسرتاحة الغداء 15.00 – 12.30
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الفكرية: امللكية يف جمال التطورات املعيارية ادلولية السابقة : 4املائدة املس تديرة  17.00 – 15.00
 التقليدي؟ املس تفادة من التفاوض عىل صك دويل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف ادلروس

املوهجة: الس يد بيدرو رويف، شيك رئييس، املرةز ادلويل للتجارة والتيمية  :ةاملوهج
 (، جنيف، سويرساICTSDاملس تدامة )

الشؤون القانونية وادلولية، الس يد ماركو دي أأليساندرو، مستشار س يايس، شعبة  املتحدثون:
 املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية، برن، سويرسا

 الس يدة روت أأوكيدجيي

الس يد دانييل بينتو، مستشار، رئيس شعبة امللكية الفكرية، وزارة اخلارجية، 
 برازيليا، الربازيل

قبيليت نغايت أأوا ونغايت بورو،  ويدة أأروها يت ابراييك ميد، عضالس  
 نيوزيلندا لينغتون،وي 

الس يد ريكس مسيتس، ببري استشاري يف الرتاث غري املادي، الأمني السابق 
 لتفاقية اليونسكو بشأأن الرتاث غري املادي، ليدين، هولندا

الس يدة ليني غريك، مستشارة، الشؤون الاقتصادية وامللكية الفكرية، البعثة  :ةاملقرر
 ملتحدة وسائر املنظامت ادلولية، جنيف، سويرساادلامئة مجلهورية لتفيا دل  الأمم ا

 مناقشة

 : تأأمالت يف اخلطوات املس تقبليةلكمة بتامية 17.30 – 17.00

 مستشار قانوين، نريويب، كينيا، السفري فيليب ريتشارد أأواد املتحدث:

 مالحظات بتامية 18.00 – 17.30

 ، الويبوالقضااي العامليةمساعد املدير العام، قطاع غيتاهون، أألميو الس يد مينيليك 

 ]هناية الوثيقة[


