ندوة قانونية
WIPO/IPR/JU/RBA/22/1
األصل :بالفرنسية
سبتمب 2022
التاري خ22 :
ر

ندوة قانونية حول حقوق الملكية الفكرية
من تنظيم
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

بالتعاون مع
العال للقضاء
المعهد
ي

ً
 29سبتمب  2022ر
(افباضيا)
ر
البنامج
ر
الدول للويبو
العال للقضاء والمكتب
من إعداد المعهد
ي
ي
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2
مالحظة :التوقيت الوارد هنا هو توقيت الرباط ،المغرب.

9:10-9:00

كلمة ترحيب
ن
ن
ان
السيد عبد الحني التوز ي
العال للقضاء ،الرباط
المكلف بمهام المدير العام للمعهد
ي
الستاذ وليد عبد النارص
ن
مدير دائرة الدول العربية يف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،جنيف

10:20-9:10

الموضوع 1

10:50-10:20

الموضوع 2

11:30-10:50

الموضوع 3

12:00-11:30

الموضوع 4

رشوط الحماية بموجب براءة
المتحدثون:
ن
شوف
السيدة إيزابيل
ي
الباءات والتكنولوجيا ،قطاع
خببة قانونية رئيسية ،شعبة قانون ر
الباءات والتكنولوجيا ،الويبو
ر
السيد منصف العافية
المغرن للملكية الصناعية
الباءات ،المكتب
رئيس إدارة فحص ر
ري
والتجارية ( ،)OMPICالدار البيضاء
السيد موىس جلول
مستشار رئيس نف يا ر
سباتيجية المقاولة؛
ن ي ي
قانون ن يف الصول التجارية بالدار البيضاء
خبب
ي
الباءات
الباءات ،وعقود التنازل عن ر
تراخيص ر
المتحدث :السيد عابد كبادي
خبب ومستشار معتمد ن يف الملكية الصناعية بالدار البيضاء
الباءات ،بما يف ذلك آليات الدفاع
تحليل ظاهرة تقليد ر
المتحدث :السيد شارل ببنار
ن
المحامي رببوكسل؛ ومرشد لدى مركز الدراسات الدولية
محام بهيئة
ٍ
للملكية الفكرية ()CEIPI؛ مكتب المحاماة جانسون ،بروكسل

األوروب
القرارات الرئيسية الصادرة عن محكمة العدل التابعة لالتحاد
ري
الباءات
يف مجال ر
المتحدث :السيد شارل ببنار

ر
اسباحة الغداء
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3
تقييم نطاق حق المؤلف يف البيئة الرقمية

14:20-13:30

الموضوع 5

14:50-14:20

الموضوع 6

15:40-14:50

الموضوع 7

16:20-15:40

مائدة مستديرة :دور المحاكم يف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

المتحدث :السيد باسم عوض
قاض سابق ن يف محكمة االستئناف بمص ،وأستاذ ن يف كلية القانون ،جامعة
ٍ
غرب أونتاريو ،لندن (كندا)
القرارات الرئيسية الصادرة عن محكمة النقض يف مجال حق المؤلف
المتحدثة :السيدة سعاد الفرحاوي
قاضية ومستشارة بمحكمة النقض؛
ن
ن
العال للقضاء؛
القضائيي والقضاة بالمعهد
الملحقي
ومديرة تكوين
ي
وعضو ن يف مجلس القضاة االستشاري للويبو
سبل االنتصاف :األوامر الزجرية المؤقتة والدائمة والتعويضات
المتحدث :السيد محمد زاوك
ن
المحامي بالدار البيضاء؛ وعضو ن يف المجلس
محام بهيئة
قاض سابق ،و ٍ
ٍ
العىل للسلطة القضائية

المنسقة :السيدة سعاد الفرحاوي
المشاركون :جميع القضاة المشار ن
كي ن يف الندوة
16:30-16:20

االختتام

[نهاية الوثيقة]

