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مؤمتر الويبو السنوي األول بشأن التعاون 
بني بلدان اجلنوب حول امللكية الفكرية 

 والتنمية
 
 

 تنّظمه
املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 )الويبو(

 2012 سبتمرب 28 جنيف

 ؤقتالربنامج امل
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 2012 سبتمرب 28اجلمعة 

 التسجيل  10:00 – 9:30

  االفتتاحمراسم 10:30 – 10:00

 : آلمة ترحيب يلقيها

السيد جوفري أونيياما، نائب املدير 
العام، قطاع التنمية، املنظمة 

، )الويبو(العاملية للملكية الفكرية 
 جنيف

عرض العمل املنجز يف   :1املوضوع  11:15 – 10:30
دون اإلقليمي إطار االجتماع 

بشأن التعاون بني بلدان األول 
املعارف جمال اجلنوب يف 
أشكال التعبري  والتقليدية

املوارد الثقايف التقليدي و
 الوراثية

السيدة ناتاشا بينهريو  :ةاملتحدث
أغوستيين، أمينة شعبة امللكية 

الفكرية، وزارة العالقات 
  برازيليااخلارجية،

 اسرتاحةفرتة  11:30 – 11:15

عرض العمل املنجز يف   :2املوضوع   12:15 – 11:30
دون اإلقليمي إطار االجتماع 

األول بشأن التعاون بني بلدان 
حق املؤلف واحلقوق جمال اجلنوب يف 
 اجملاورة

السيد ميهايل فيكسور،   :املتحدثان
أوروبا الوسطى رئيس رابطة 

 ست، بودابوالشرقية حلق املؤلف

السيد جوزيف فوميتو، 
بروفيسور، آلية العلوم 

القانونية والسياسية، جامعة 
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نغاوونديري، نغاوونديري، 
 الكامريون

عرض العمل املنجز يف   :3املوضوع   13:00 – 12:15
دون اإلقليمي إطار االجتماع 

األول بشأن التعاون بني بلدان 
إدارة امللكية جمال اجلنوب يف 
 الفكرية

السيد أمحد عبد اللطيف،   :املتحدث
رئيسي، برنامج الربامج المدير 

بشأن االبتكار والتكنولوجيا 
وامللكية الفكرية، املرآز 
الدويل للتجارة والتنمية 

 املستدامة، جنيف

 اسرتاحة الغذاء 15:00 – 13:00

دون تقييم االجتماع   :4املوضوع   15:45 – 15:00
األول بشأن التعاون اإلقليمي 

 مناقشة عامة.  بلدان اجلنوببني

 أمانة الويبو  :املنسق

ممثلون من البلدان   :موجهو احلوار
 املشارآة

 فرتة اسرتاحة 16:00 – 15:45

تقرير مرحلي عن   :5املوضوع   16:15 – 16:00
تنفيذ مشروع جدول أعمال 

التنمية بشأن تعزيز التعاون 
بني بلدان اجلنوب يف امللكية 

لبلدان الفكرية والتنمية يف ا
 النامية والبلدان األقل منوا

 أمانة الويبو  :املتحدث

االجتماع دون   :6املوضوع   17:00 – 16:15
اإلقليمي الثاني بشأن امللكية 

املهام : الفكرية والتنمية
 املقرتحة وجدول األعمال املؤقت
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 أمانة الويبو  :املتحدث

تقييم املؤمتر   :7املوضوع   17:30 - 17:00
 اقشة عامةمن. السنوي األول

 أمانة الويبو  :املنسق

ممثلون من البلدان   :موجهو احلوار
 املشارآة

 مراسم االختتام 18:00 – 17:30

 ]هناية الوثيقة[

 


