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بشأن التعاون بني بلدان  الثانيمؤمتر الويبو السنوي 
 اجلنوب حول امللكية الفكرية والتنمية

 
 

 تنّظمه
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 3192 نومفرب 33 ،جنيف

 الربنامج

 املكتب ادلويل للويبو عدادمن اإ 
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 3192نومفرب  33امجلعة، 

مثل ادلامئ لبعثة مجهورية جيبويت ادلامئة دلى الأمم املتحدة وسائر سيتوىل رئاسة املؤمتر سعادة السفري محمد س ياد دواليه، امل 
 رية.ابلتمنية وامللكية الفكاملنظامت ادلولية جبنيف، ورئيس ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية 

 التسجيل 91.11 – 1.21

 مرامس الافتتاح 91.21 – 91.11

 :لكمة ترحيب يلقهيا 

 الس يد جيفري أأونياما، انئب املدير العام، قطاع التمنية، املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، جنيف 

 اسرتاحةفرتة  91.01 – 91.21

ثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات عرض تقرير الاجامتع الأقالميي ال  :9املوضوع  99.01 – 91.01

نفاذ  والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ

ىل املعلومات واملعرفة، قطاع البيية الس يد أأخلاندرو رواك ك  تحدانامل  بانيا، مدير رئي،ي، ععبة النفاذ اإ

 التحتية العاملية، الويبو

 د جاد، مستشار، مكتب الوزير، وزارة الشؤون اخلارجية، القاهرةالس يد محم 

تقيمي الاجامتع الأقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات مناقشة:  :3املوضوع  92.11 – 99.01

نفاذ  والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ

 بانيالس يد أأخلاندرو رواك ك ا موجه النقاش:

عام، مديرية التجارة ادلاخلية، وزارة التجارة، وعضو يف مدير الس يد سوفش يات بني، انئب  اخلرباء:

 أأمانة اللجنة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية، بنوم بني

الس يدة ماراي دي لوس أأخنلس سانشس توريس، مديرة عامة، مكتب كواب للملكية الصناعية،  

 وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة، هافاان

 الس يد محمد جاد 

سانو فيالوعاغا، رئيس جملس املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية الس يد هريبرت ت  

 امللكية الفكرية، لامي

 غداءاسرتاحة  91.11 – 92.11
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التعاون حول امللكية الفكرية بتعزيز  اخلاصلتمنية تقرير مرحيل عن تنفيذ مرشوع جدول أأعامل ا :2املوضوع  91.01 – 91.11

 اوالتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منو 

 بانياالس يد أأخلاندرو رواك ك  وناملتحدث

دارة أأفريقيا واملرشوعات   الس يد ابيو ويبوو، مدير مرشوعات، ععبة املرشوعات اخلاصة، اإ

 ويبواخلاصة، قطاع التمنية، ال

ىل املعلومات واملعرفة، قطاع البيية ا  لس يدة انتيل مونتيو، مسؤوةل مساعدة، ععبة النفاذ اإ

 التحتية العاملية، الويبو

 اسرتاحة 90.11 – 91.01

 العمل املقبل. مناقشة عامة :0املوضوع  93.21 – 90:11

 الاختتاممرامس  90.11 – 93.21

 ]هناية الوثيقة[


