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إذكاء االحترام حول  اإلقليميةشبه  ندوة الويبو

 للملكية الفكرية

 
 

 تنظمها
 الفكرية )الويبو(املنظمة العاملية للملكية 

 ابلتعاون مع
 ململكة الأردنية الهامشية، امديرية حامية امللكية الصناعية، وزارة الصناعة والتجارة والمتوين

 2016 سبمترب 22و 21 الأردن، ،مّعان

 البرنامج 

عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2016 سبمترب 21، الأربعاء

 التسجيل 8.45 - 8.30

 مرامس الافتتاح 9.00 - 8.45

 لكمة الرتحيب يلقهيا:

 ممثل حكومة الأردن، مّعان

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مديرة لويز فان غرونن،  الس يدةو  شعبة اإ
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، جنيف

طار  1املوضوع  9.30 - 9.00 هدف حقوق امللكية الفكرية الأساس ية والتقليد والقرصنة يف اإ
 الويبو الاسرتاتيجي السادس

 الس يدة لويز فان غرونن :ةاملتحدث

امللكية  حقوق يف اجلرامئ ضدميكن تربير العقوابت اجلزائية  هل :2املوضوع  10.10 - 9.30
 الفكرية؟

الاس تئناف العليا القايض هارمز، انئب رئيس حممكة  املتحدث:
 بريتوراي امللكية الفكرية، جامعة بريتوراي، سابقا، أأس تاذ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الأردن :3املوضوع  11.00 - 10.10  الإطار اذلي يمت فيه اإ

الس يدة هناد احلس بان، قايض حممكة اس تئناف عامن،  :ةاملتحدث
 عامن

 نقاش حول مائدة مس تديرة -تقارير قطرية  :4املوضوع  12.00 - 11.00

 ممثلو مجيع البدلان املمثةل :وناملتحدث

ذاكء ةالس يد سامر الطراون  موجه النقاش: ، مستشار قانوين، شعبة اإ
 الاحرتام للملكية الفكرية، الويبو، جنيف

 فرتة اسرتاحة 12.30 - 12.00

نفاذ العالمات املشهورة :5املوضوع  13.15 - 12.30  التحدايت املتعلقة ابإ

 القايض هارمز املتحدث:

 وك والتوقعات السلاملس هتكل:  :6املوضوع  13.40 - 13.15

 لويز فان غرونن الس يدة :ةاملتحدث

 اجلزء الأول -امللكية الفكرية  حقوق اجلرامئ ضد :7املوضوع  14.15 - 13.40

 القايض هارمز املتحدث:
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 العالمات التجارية وحق املؤلف يف الأردنالانفاذ يف جمال  :8املوضوع  15.00 - 14.15

حممكة اس تئناف عامن، الس يدة هناد احلس بان، قايض  :املتحدثة
 عامن

 2016سبمترب  22امخليس 

 اجلزء الثاين -امللكية الفكرية  حقوق اجلرامئ ضد :9املوضوع  9.30 - 8.30

 القايض هارمز املتحدث:

التفاق املتعلق ابجلوانب ت مصغرة حول حالت تطبيقية لنقاش جملموعا :10املوضوع  10.30 - 9.30
 (تريبس) امللكية الفكريةاملتصةل ابلتجارة من حقوق 

 الس يدة لويز فان غرونن :النقاش موهجا

 الس يد سامر الطراونه

 : العالمات التجاريةالاحاكم القضائية تطور :11املوضوع  11.15 - 10.30

 القايض هارمز املتحدث:

 : حق املؤلفالاحاكم القضائية تطور :12املوضوع  12.00 - 11.15

 القايض هارمز املتحدث:

 فرتة اسرتاحة 12.30 - 12.00

 حساب الرضر :13املوضوع  13.15 - 12.30

 الس يدة هناد احلس بان :ةاملتحدث

 الإنصاف يف التخلص من السلع اخملالفة :14املوضوع  13.30 - 13.15

 لويز فان غرونن الس يدة :ةاملتحدث

نفاذ :15املوضوع  14.30 - 13.30  الإنرتنتيف جمال  الإ

 القايض هارمز املتحدث:

 نقاش حول مائدة مس تديرة 15.00 - 14.30

 مرامس الاختتام 15.00

 ]هناية الوثيقة[


