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مؤتمر دول  
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ية ز األصل: باإلنكلي 
2021أكتوبر  18التاري    خ: 

اء  –الويبو الدول  بشأن الملكية الفكرية والتنمية مؤتمر    التكنولوجيات الخضز
ز
االبتكار ف

 المستدامةمن أجل تحقيق التنمية 

 تنظمه
المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

2021 ي  نوفم 23و 22جنيف، يوم  

نامج   البر

من إعداد المكتب الدولي للويبو
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 2021بر نوفم 22 االثني   

 كلمة ترحيب 12.10 – 12.00
  
 الويبو(، جنيفالسّيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) 
   

اء كيف يمكن ل 1الجلسة  13.20 – 12.10   التكنولوجيات الخضز
ز
  أن يالبتكار ف

ز
لتنمية اتحقيق ساهم ف

 ؟المستدامة
    

ة والممثلة الدائمة : النقاش ةهموّج   ، السفب  البعثة الدائمة  ،سعادة السيدة تاتيانا مولسي  
ي 
 
لجمهورية مولدوفا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف

 جنيف
   

نامج األمم المتحدة للبيئة، كينيا : المتحدثة   السيدة جويس مسويا، نائبة المدير التنفيذي لبر

    

، أستاذ الموارد والسياسة البيئية، مدير  : ناالمتناقش  معهد الموارد المستدامة، السيد بول إكيب  
 (، المملكة المتحدةUCLكلية لندن الجامعية )

 
 السيد أليخاندرو أورتيغا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، سيبو، هولندا

   

 أسئلة وأجوبة النقاش:  

   

  مجال التكنولوجيا 2الجلسة  14.30 – 13.20
ز
اء تدور الملكية الفكرية ف  الخضز

   
ة سعادة الس : النقاش ةهموّج    تاتيانا مولسي   فب 

    

ع ورئيس مجلس إدارة ميكائيل رودلينغب   السيد  : المتحدث  ، BNL Clean Energy، مخبر
 سويرسا

   

ابيث إ : ناالمتناقش  رئيسة بنجر، أستاذة بجامعة برلي   للتكنولوجيا واالقتصاد، يالسيدة إلب  
وع "نماذج الملكية الفكرية لترسي    ع   تحوالت االستدامة"، ألمانيامرسر

 
كة السيد رافائيل كارمونا دافيال، رئيس قسم التكنولوجيا،  شر

GreenMomentumالمكسيك ، 
   

 أسئلة وأجوبة النقاش:  
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 2021بر نوفم 23الثالثاء 
 كلمة ترحيب 12.10 – 12.00

  
 ؤاد، وزيرة البيئة لجمهورية مرص العربية، القاهرةاسمي   فالدكتورة يعالي م 
   

   3الجلسة  13.20 – 12.10
ز
 البلدان النامية: كيفية مواجهة التحدياتاالبتكار األخضز ف

    

ورةسعادة السيد  : ه النقاشموّج  
ّ
لجمهورية لالبعثة الدائمة  ،، السفب  والممثل الدائمسليم بد

ي جنيف اللبنانية
 
 لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف

   

 -( WWFللصندوق العالمي للطبيعة )، الرئيس التنفيذي ر. راغوناتان السيد  : المتحدث 
 مكتب سنغافورة، سنغافورة

    

المجلس االستشاري، مركز وشبكة تكنولوجيا  ةالسيدة روز موابازا، مديرة وأمين : ناالمتناقش 
 تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغب  المناخ، الدانمركال المناخ التابع 

 
 ، الهندGlobal Business Inroads، مديرة لينا بيش توماس السيدة

   

 أسئلة وأجوبة النقاش:  

   

  حوار ختام   14.20 – 13.20

   
ورةفب  سعادة الس : موجه النقاش 

ّ
 سليم بد

    

 السيد أليخاندرو أورتيغا : ونالمتحدث 
 

ابيث إالسيدة   بينجريإلب  
 

 لينا بيش توماس السيدة
   

 أسئلة وأجوبة النقاش:  

   
  الختام 14.30 – 14.20

 الويبو ،السيد حسن كليب، نائب المدير العام لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية 
 

 

 ]نهاية الوثيقة[



المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

+ 41 22 338 91 11 الهاتف: 
+ 41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو الخارجية، 
ُيرجى زيارة الموقع التالي:

www.wipo.int/about-wipo/en/offices
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