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كيفية االستفادة من  –مؤمتر الويبو الدويل بشأن امللكية الفكرية والتنمية 
 نظام امللكية الفكرية

 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( تنظمه

 2019مايو  20جنيف، 
 

 

 الربانمج

عداد   املكتب ادلويل للويبومن اإ
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 2019مايو  20 ،الثنني

 التسجيل 9.15 – 8.15

 لكمة ترحيب: 9.30 – 9.15

 للويبوفرانسس غري، املدير العام الس يد  

 مالحظات متهيدية: 9.40 – 9.30

ندونيس يا وممثلها سعادة  دلى مكتب الأمم املتحدة ادلامئ الس يد حسن لكيب، سفري مجهورية اإ
 (جلنة التمنيةواملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف، ورئيس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )

 لكمة رئيس ية: 10.00 – 9.40

لرايضة والثقافة والرتاث سكرترية جملس الوزراء، وزارة ادة الس يدة أأمينة ش. محمد، سعا
 كينيا مجهورية يف

 اسرتاحة 10.20 – 10.00

 رفيعة املس توى لكمة تلقهيا خشصية 10.30 – 10.20

ندونيس يا  سعادة الس يد ترايوان موانف، رئيس الواكةل الوطنية لالقتصاد الإبداعي يف مجهورية اإ

 امللكية الفكريةالابتاكر من نظام  اس تفادة يةكيف  1املوضوع  12.00 – 10.30

 ة، الويبوالس يد يوش يويك اتاكغي، مساعد املدير العام، قطاع البنية التحتية العاملي : املنسق

دارة الابتاكر،  أأس تاذالس يد دومينيك فوراي،  املتحدثون: ولكية ورئيس قسم عمل الاقتصاد واإ
دارة التكنولوجيا  ، لوزانيف مدرسة لوزان الاحتادية للعلوم التطبيقية اإ

العاملي،  مديرة معهد حبوث الاقتصادو الس يدة مارزينا أأانا فرييزا، أأس تاذة اقتصاد، و 
 مدرسة وارسو لعلوم الاقتصاد، بولندامعيدة لكية الاقتصاد العاملي يف و 

نتاج والابتاكر، معهد حبوث و  الس يدة فريانندا دي نيغري، مديرة شعبة دراسات الإ
 الاقتصاد التطبيقي؛ برازيليا، الربازيل

 أأس ئةل وأأجوبة :مناقشة
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 الإبداع من نظام امللكية الفكرية اس تفادة يةكيف  2املوضوع  13.30 – 12.00

، حق املؤلف والصناعات الإبداعيةس يلفي فورابن، انئبة املدير العام، قطاع الس يدة  :املنسقة
 الويبو

 جامعة كينجس تون للتكنولوجيا، جاماياك يف الس يد فانوس جامس، أأس تاذ سابق املتحدثون:

س ياسة  مركزة يف مشارك ةمدير و ، جامعة بورمنوثريت تويس، أأس تاذة يف الس يدة و  
دارهتا  ، اململكة املتحدةامللكية الفكرية واإ

وزارة الثقافة والصناعات الإبداعية يف التقين الرئييس ستشار امل الس يد عزيز ديينغ، و  
 رية الس نغاللكية الفكرية يف مجهو وامل 

 أأس ئةل وأأجوبة مناقشة: 

 )س ُتقدم وجبة خفيفة( اسرتاحة الغداء 14.30 – 13.30

 القضااي العاملية من نظام امللكية الفكرية اس تفادة يةكيف  3املوضوع  16.15 – 14.30

 ، الويبوقطاع القضااي العاملية، املدير العاممساعد الس يد مينيليك أألميو غيتاهون،  :املنسق

 ، أأس تاذة يف جامعة كيب اتون، جنوب أأفريقيااكرولني نكويب الس يدة املتحدثون:

مدير مركز القانون وامللكية و تصالت، الو  القانونيف  أأس تاذوالس يد بيرت كـ. يو، 
م، فورت وورث لكيةالفكرية،  ي أ ند اإ ، احلقوق جبامعة تكساس اإ
 الأمريكية املتحدة الولايت

منسق و يف جامعة احلقوق يف سرتاس بورغ، ، أأس تاذ مشارك الس يد خافيري سوابو 
(، CEIPIيف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) أأاكدميي ومسؤول علمي

 سرتاس بورغ، فرنسا

راسات لدل املعهد العايل، مركز الصحة العامليسوري مون، مديرة البحوث يف  ةالس يدو 
 ، جنيفادلولية والإمنائية

 وأأجوبةأأس ئةل  مناقشة:

 اسرتاحة 16.30 – 16.15
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والفرص اليت يتيحهاظام امللكية الفكرية التحدايت اليت يطرهحا ن مناقشة مفتوحة حول  4املوضوع  18.00 – 16.30
 احلايل يف العامل  

 ، الويبو، قطاع العالمات والتصامميغ، انئبة املدير العامان بينينو  ةالس يد :ةاملنسق

 املشاركون 
املعهد يف ورئيس جملس الإدارة الأول الس يد فالدميري لوابتني، الرئيس التنفيذي  الأساس يون:

، (، موسكوRSRIIPلكية الفكرية )يف جمال امل امجلهوري للبحث العلمي 
 الرويس الاحتاد

الحتاد ادلويل ب تمنية التصالت التابع لمكتيف  الس يد يويش تورجيو، انئب املديرو 
 جنيف، لالتصالت

 الس يد فرانندو اكنو ترفيينو، ممثل أأورواب، جملس تنظمي التكيال، جنيفو 

 أأس ئةل وأأجوبة مناقشة:

 الاخامتم 18.15 – 18.00

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

 مرامس الاخامتم 20.30 – 18.15

 [هناية الوثيقة]


