
 

 

  A 

 

  

 مؤمتر دويل

WIPO/IPDA/GE/16/1  

 يةي ابلإنلكالأصل: 
 2016 أأبريل 8التارخي: 

 
 
 

 والتنمية مؤمتر الويبو الدويل بشأن امللكية الفكرية
 
 

 )الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية  تنظمه

 2016أأبريل  8و 7جنيف، 

 

 املؤقت الربنامج
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2016أأبريل  7 امخليس

جراءات التسجيل 9:00 - 8:00  اإ

 لكمة ترحيب يلقهيا: 9:15 - 9:00

 الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، جنيف

 متهيدية يقدهما: مالحظات 9:30 - 9:15

دلى مكتب الأمم املتحدة ، سفري الأرجنتني وممثلها ادلامئ دالوتوسعادة السفري أألربتو بدرو 
 ورئيس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املنظامت ادلولية يف جنيف وسائر

 يلقهيا: رئيس يةلكمة  10:00 - 9:30

 ،بريتورايعة، روب ديفيس، وزير التجارة والصنا الس يدمعايل 

 يةترحيب  اسرتاحة 10.30 - 10:00

 التمنية الاجامتعية ودور امللكية الفكرية :1املوضوع  12:00 - 10:30

ه  وانغ بينينغ، انئبة املدير العام، قطاع العالمات والتصاممي، الويبوالس يدة  املوج ِّ

 شعبة الاقتصاد،، العلوم الاجامتعيةلكية كيث ماسكوس، انئب معيد  الأس تاذ املتحدثون
 ، بودلر، الولايت املتحدة الأمريكيةكولورادو جامعة

أأس تاذ حاصل عىل أأس تاذية البحث الفخرية يف قانون امللكية ، شامناد بشري الأس تاذ
 بنغالور،  ومؤسس رشكة س باييس أأي يب،الفكرية، جامعة نريما، 

 أأس ئةل وأأجوبة املناقشة

فرادية: 13:00 - 12:00  العالمات املودلوفية –من مصمي القلب  دراسة اإ

عنية ابمللكية الفكرية، الس يد أأوكتافيان أأبوس تول، املدير العام، الواكةل احلكومية امل  املتحدث:
 كيشيناو

فرادية:  لفائدة هبار اجلريك اجلاماييكتصممي برانمج بشأأن املؤرشات اجلغرافية  دراسة اإ

مرشوع حامية املؤرشات اجلغرافية يف جاماياك،  الس يدة سارا أألني، حمامية ومديرة املتحدث:
 ماندفيل، جاماياك

 اسرتاحة الغداء 14:00 - 13:00
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 التمنية الاقتصادية ودور امللكية الفكرية :2املوضوع  15:15 - 14:00

ه مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد(، الس يد جواكمي ريرت، انئب الأمني العام،  املوج ِّ
 جنيف

خان، أأس تاذ جبامعة اكمربيدج، -هينينغ غروس روس ادلكتور املتحدثون
 جبامعة كينجز كوليدج، اكمربيدج، اململكة املتحدة مبنحة ومنتفع وحمارض

ادلكتور اكرلوس ماراي كوراي، مدير مركز ادلراسات املتعددة التخصصات بشأأن امللكية 
الصناعية والاقتصاد ومدير ادلراسات العليا يف جمال امللكية الفكرية بلكية احلقوق يف 

 ، بوينس أ يرسأ يرسجامعة بوينس 

يفان بلينيت،  ادلكتور  موسكو أأاكدميية ادلوةل الروس ية للملكية الفكرية، معيداإ

 أأس ئةل وأأجوبة املناقشة

فرادية: 16:15 -15:15  تسخري امللكية الفكرية لتسويق نتاجئ البحث: جتربة اجلامعة الباكس تانية دراسة اإ

 الوطنية للنس يج، فيصل أأابد، امعة اجلرئيس، معيد وانئب الس يد أأرشاد عيل،  املتحدث:

فرادية:  الُعامنية العطور التقليدية دراسة اإ

 ،مسقط، رشكة أأمواج، مسؤول مايل رئييس، رابني شطريجالس يد  املتحدث:

 

 التمنية الثقافية ودور امللكية الفكرية :3املوضوع  17:45 - 16:15

ه  الس يد مينيليك أألميو غيتاهون، مساعد املدير العام، قطاع القضااي العاملية، الويبو املوج ِّ

يريين اس تاماتودي، مدير عام،  املتحدثون املنظمة اليواننية حلق املؤلف، وزارة الثقافة الس يدة اإ
 والرايضة، اليوانن

، رابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ور، رئيسكشالس يد ميخايل في 
 بودابست

 أأس ئةل وأأجوبة املناقشة

فرادية دراسة 18:15 - 17:45 عادة توس مي صورة أأفريقيا من خالل مجموعة  :اإ  ”Label TV & Radio“اإ

، Label TV & Radio املؤسس واملدير التنفيذي جملموعة، مكتار س يالالس يد  املتحدث
 ليربوفيل، غابون
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 2016أأبريل  8امجلعة 

 مشاطرة املامرسات واس تحداث الاسرتاتيجيات تصممي نظام حيوي للملكية الفكرية: :4 املوضوع 11:15 - 9:30

ه  اءات والتكنولوجيا، الويبوالس يد جون ساندجي، انئب املدير العام، قطاع الرب  املوج ِّ

للملكية  ديفيس كوليون كيفالأس تاذ أأندرو كريس يت، أأس تاذ حاصل عىل كرس ية  املتحدثون
 الفكرية يف لكية احلقوق جبامعة ملبورن، ملبورن، أأسرتاليا

، املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةالس يد ماكس مييليانو سانتا كروز، مدير، 
 سانتياغو

 الوطين للملكية الفكرية، مينسكبيالروس مركز انئبة مدير، الس يدة أأجنيال بليونكينا، 

 أأس ئةل وأأجوبة املناقشة

فرادية: 11:45 - 11:15  تصممي نظام حيوي للملكية الفكرية دراسة اإ

الس يد غيتاشو أألميو، مستشار وحمام يف جمال امللكية الفكرية، مكتب غيتاشو ورشاكؤه  املتحدث
 رات القانونية، أأديس أأابابلالستشا

 اسرتاحة الغداء 13:45 - 11:45

 التعاون العاملي يف سبيل امللكية الفكرية والتمنية: :5 املوضوع 15:15 - 13:45
 دور الويبو وغريها من اجلهات الفاعةل الرئيس ية

ه العام، الس يد انريش براساد، مساعد املدير العام ورئيس املوظفني، مكتب املدير  املوج ِّ
 الويبو

ي كس ياوزون، انئب املدير العام، منظمة التجارة العاملية، جنيف املتحدثون  الس يد اإ

الس يد جواكمي ريرت، انئب الأمني العام، مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد(، 
 جنيف

الس يدة برابرا مارتني مونوز، مديرة، املكتب التقين للشؤون الأوروبية، مكتب 
 العالقات ادلولية، مدريد

 الس يد غريغ بريي، مدير تنفيذي، مؤسسة مجموعة براءات الأدوية، جنيف

الس يدة شريي انولس، رئيسة، مؤسسة انولس لسرتاتيجيات امللكية الفكرية، أأتالنتا، 
 جورجيا، الولايت املتحدة الأمريكية

 أأس ئةل وأأجوبة املناقشة

 اسرتاحة 15:45 – 15:15
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 التحدايت الراهنة وأ فاق املس تقبل امللكية الفكرية يف سبيل التمنية: :6 املوضوع 17:00 - 15:45

ه  الس يد ماريو ماتوس، انئب املدير العام، قطاع التمنية، الويبو املوج ِّ

 مجيع املتحدثني املتحدثون

 أأس ئةل وأأجوبة املناقشة

 مرامس الاختتام 18:00 - 17:00

 ]هناية الوثيقة[


