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المعهد الوطني
الجزائري للملكية
الصناعية
ندوة إقليمية
WIPO/HIP/ALG/19/INF/1

األصل :باإلنكليزية
التاريخ 15 :أبريل 2019

الندوة الإقليمية لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية بشأن إذكاء الاحترام
للملكية الصناعية من خلال التوعية

تنظمها
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
(الويبو)

بالتعاون مع

المعهد الوطني الجزائري للملكية
الصناعية (إينابي)
الجزائر العاصمة ،الجزائر 2 ،و 3أبريل 2019
البرنامج

من إعداد المكتب الدولي للويبو
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الثالثاء2 ،
أبريل 2019
– 9.00
9.30

التسجيل

– 9.30
9.45

مراسم االفتتاح وكلمات ترحيب يلقيها:
ممثل المعهد الوطني الجزائري
للملكية الصناعية (إينابي) ،الجزائر
العاصمة
السيد وليد عبد الناصر ،مدير المكتب
اإلقليمي للبلدان العربية ،قطاع
التنمية ،المنظمة العالمية للملكية
الفكرية (الويبو) ،جنيف

– 9.45
10.15

الموضو
ع 1

دور الويبو اإلنمائي في
المنطقة العربية
السيد وليد عبد
المتحدث:
الناصر

 – 10.15الموضو
ع 2
10.45

إذكاء االحترام للملكية
الفكرية في الجزائر
السيد عبد الحفيظ
المتحدث:
بلمهدي ،المدير العام
للمعهد الوطني
الجزائري للملكية
الصناعية (إينابي)،
الجزائر العاصمة
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 – 10.45استراح
ة
11.00
 – 11.00الموضو
ع 3
11.20

نهج متوازن إزاء إنفاذ حقوق
الملكية الفكرية
المتحدثة :السيدة سيسيل بن
بشير ،موظفة برامج،
شعبة إذكاء االحترام
للملكية الفكرية،
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية
(الويبو) ،جنيف
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 – 11.20الموضو
ع 4
12.00

سلوكيات الجمهور حيال
التقليد
المتحدثة :السيدة فرحة
زراوي صالح ،أستاذة
ومديرة بحوث ،مخبر
المؤسسة والتجارة
( ،)LAECكلية الحقوق
والعلوم السياسية،
جامعة وهران ،وهران

 – 12.00الموضو
ع 5
12.30

أدوات الويبو التوعوية
المتحدثة :السيدة سيسيل بن
بشير

 – 12.30استراح
ة
14.00
الغداء
 – 14.00الموضو
ع 6
15.15

مائدة مستديرة :االحتياجات
والتجارب الوطنية في مجال
التوعية
المنسقان :السيد وليد عبد
الناصر
ممثل إينابي
المتحدثون رؤساء المكاتب
الوطنية للملكية
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الفكرية (المجموعة
األولى)
 – 15.15استراح
ة
15.30
 – 15.30الموضو
ع 6
16.45
(تابع)

مائدة مستديرة :االحتياجات
والتجارب الوطنية في مجال
التوعية
المتحدثون رؤساء المكاتب
الوطنية للملكية
الفكرية (المجموعة
الثانية)
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األربعاء 3 ،أبريل 2019
 – 10.00الموضو
ع 7
11.00

الممارسات الجيدة المستمدة
من الدول األعضاء في الويبو
المتحدثة :السيدة سيسيل بن
بشير

 – 11.00استراح
ة
11.15
 – 11.15الموضو
ع 8
11.45

تنظيم أنشطة ألطفال المدارس
المتحدثة :السيدة سيسيل بن
بشير

 – 11.45الموضو
ع 9
12.30

تصميم حملة توعوية
السيد كمال قاضي،
المتحدث:
أستاذ ورئيس وحدة مكافحة
المديرية
التقليد،
العامة للجمارك الجزائرية،
الجزائر العاصمة

 – 12.30استراح
ة
14.00
الغداء
 – 14.00الموضو
ع 10
14.45

نبذة عامة عن أدوات الويبو
وخدماتها الموجهة إلى
المنطقة العربية
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السيد وليد عبد
المتحدث:
الناصر
 – 14.45الموضو
ع 11
15.30

استراتيجيات أصحاب الحقوق
بشأن التوعية
المنسق :السيد وليد عبد
الناصر
السيدة ليندة حاج
المتحدثة
صدوق ،أستاذة قانون
متخصصة في قانون
الملكية الفكرية،
كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،الجزائر
العاصمة

 – 15.30الموضو
ع 12
16.15

مناقشة ختامية :االستنتاجات
وخطط المستقبل
المنسقان :السيد وليد عبد
الناصر
ممثل إينابي
المتحدثون جميع المشاركين

 – 16.15اختتام الندوة
16.30
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][نهاية الوثيقة

