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WIPO/IP/GE/2/21/1 PROV. 
�ة ن  األصل: باإلنكل�ي

 2021أ�ت��ر  5التار�ــــخ: 

 تنتقل إ� العالم�ة WIPO IP Diagnosticsأداة 

ي ت
ك �ف  هام�نظ�ش�ت

 (ال��بو)المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة 
 )ITC( مركز التجارة الدول�ةو 

 )ICCوغرفة التجارة الدول�ة (

 
 

ن 2021نوفم�ب  9 جن�ف،  ، بنسق هجني

نامج المؤقت  ال�ب

 من إعداد المكتب الدو�ي لل��بو
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WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 2021�ب نوفم 9

  كلمات ترحيب�ة 13.45 – 13.30
    
األنظمة اإل�كولوج�ة للمل��ة الس�د ماركو أل�مان، مساعد المدير العام، قطاع  : ونالمتحدث 

 جن�فالمدير العام للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)،  لفك��ة واالبتكار،ا
 

ي ت�مبو، نائبة المدير التنف�ذي، مركز التجارة الدول�ة
 الس�دة دوروئ�

 
 الس�د أندرو و�لسون، مدير الس�اسة العالم�ة، غرفة التجارة الدول�ة

    
 كلمة رئ�س�ة: أهم�ة إدارة المل��ة الفك��ة لتنافس�ة األعمال 14.00 – 13.45

   
" للعلوم التطب�ق�ة، ك��مز، النمساالدكتور  : المتحدث   ألف��د راداو�ر، جامعة "آي ام �ي
    

 : تنتقل إ� العالم�ة WIPO IP Diagnosticsأداة  14.15 – 14.00
    
كا�س�ال، السف�ي والممثل الدائم ألوروغواي لدى سعادة الس�د خوس�ه ل��س   الرئ�س 

ي جن�ف
ورئ�س الف��ق العامل  ،األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة األخرى �ف

ي بال�ش  ة كات غ�ي الرس�ي لمنظمة التجارة العالم�ة المعيف الصغرى والصغ�ي
 والمتوسطة

   
الس�دة تمارا نانا�ا�ارا، مستشارة، شعبة المل��ة الفك��ة  – WIPO IP Diagnosticsداة أل عرض توض��ي  

 ، ال��بوقطاع المل��ة الفك��ة واألنظمة اإل�كولوج�ة لالبتكار لألعمال التجار�ة، 
   
ا) تأمالت  ة والمتوسطة (ُيؤكد الحق� كات الصغ�ي  ممثل االتحاد اإل�طا�ي لل�ش
   
ومديرة الشؤون الدول�ة، مكتب  الس�دة ماري ك��ثار�س، رئ�سة قسم الس�اسات  

اءات والعالمات التجار�الوال�ات المتحدة األم�  الوال�ات المتحدة ة، �ك�ة لل�ب
 األم��ك�ة

    
، مراقب، مكتب المل��ة الفك��ة، حكومة جمهور�ة ت��ن�داد    الس�د ر�غان أسغار�ي

 وت��اغو
    

ي المل��ة الفك��ة  دمج اعتبارات 15.00 – 14.45
 ررحلة المصّد �ن

    
 عرض تقد��ي لمكتب مساعدة التجارة العالم�ة يركز ع� ُبعد المل��ة الفك��ة 
 س�حدد الحقا، مركز التجارة العالم�ة  
    

ي جميع أنحاء العالم من خالل مرا�ز  15.15 – 15.00
 ل��ادة األعمال غرفة التجارة الدول�ة دعم رواد األعمال �ن

   
ا�ات العالم�ة والتنم�ة، غرفة التجارة  المتحدثون:   وس، نائب مدير ال�ش الس�د غاب���ل بي�ت

 ، بار�س، فر�ساةالدول�
  
، رئ�سة مركز    ��ادة األعمال، غرفة ل ةغرفة التجارة الدول�الس�دة كاث��ن فوس�ت

 التجارة الدول�ة، بار�س، فر�سا
   
 األعمال، غانا��ادة ل ةغرفة التجارة الدول�ممثل مركز  تأمالت 

 
 ، لبنان��ادة األعمالل ةغرفة التجارة الدول�ممثل مركز 
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  –الختام  15.15 – 15.05
�
 الط��ق قدما

   
ي ب�ساش، مدير شعبة المل��ة الفك��ة لألعمال التجار�ة،  المتحدث:  

قطاع المل��ة الس�د �ف
 ، ال��بوالفك��ة واألنظمة اإل�كولوج�ة لالبتكار 

 [نها�ة الوث�قة]


	أداة WIPO IP Diagnostics تنتقل إلى العالمية

