
  A 

 

  

WIPO/IPTK/GE/16/INF/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 مايو 26التارخي: 

 
 
 

 ندوة عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية
 

 تنظمها
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 2016 مايو 27و 26يويم ، جنيف

 الربنامج
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2016 مايو 26امخليس، 

 التسجيل 10.00 - 8.30

 :افتتاح اجللسة 10.30 - 10.00

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(عام، الدرر فرانسس غري، امل الس يد

: امللكية الفكرية واملوارد الوراثية: العالقة مع الصكوك ادلولية ذات 1املائدة املس تدررة  12.30 - 10.30
 الصةل

مركز ادلراسات الاقتصادية ، أأس تاذ، ادلكتور بيسواجيت دار :امليّس 
 الهند عية، جامعة جواهر لل هنرو،والتخطيط، لكية العلوم الاجامت

مكتب كوركر براغدون، ممثةل الأغذية والاس تدامة يف ة سوزان الس يد :ناملتحّداث
 دلى الأمم املتحدة

التمنية والابتاكر وامللكية برانمج  ة،فيفياان مونوز تيلزي، منسق ةادلكتور
 مركز اجلنوب، الفكرية

 يةفن ال الس ياسة الثقافة و  قسميف  ة حكوميةمستشار ، فوبولالس يدة أ ان  املقرر:
الثقافة، وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة، اقتصاد و املؤلف  س ياسة حقو 

 فنلندا

 نقاش

 الغداء اسرتاحة 14.30 - 12.30

 أأهداف الس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية: 2املائدة املس تدررة  17.00 - 14.30

 مكتب امللكية الفكرية يف، ةتنفيذي ةمدرر لييل لكري بياليم،  الس يدة :امليّس 
 وزارة الصناعة والتجارة والزراعة والرثوة السمكية، جاماراك جاماراك،

مكتب ، امللحق ابمللكية الفكرية ربانمجال ،نيك كيتنغ، مدررالس يد دومي  املتحّدثون:
، الولايت املتحدة جاريةحدة للرباءات والعالمات التالولايت املت

 الأمرركية

مجع املعلومات البحثية يف الس يد بيري دوبلييس، مستشار كبري، مركز 
 مؤسسة جنوب أأفريقيا للتمنية واخلدمات الاستشارية، انميبيا -أأفريقيا

قسم الس ياسة والتعاون ادلوليني، الس يد ستيفن ابييل، مدرر مساعد، 
 ، أأسرتالياهيئة امللكية الفكرية بأأسرتاليامجموعة الس ياسة واحلومكة يف 

جممتع ملكية الفكرية، ابخمتصة الس يدة داينريا اكماتشو، موظفة دولية 

 ال نداين
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حملّل يف جمال الس ياسة العامة، قبائل الس يد بريس تون هارديسون، 
 تولليب، الولايت املتحدة الأمرركية

مستشارة قانونية مساعدة يف جمال الرباءات، الس يدة مانيشا ديساي، 
ييل لييل ورشاكه، الولايت املتحدة الأمرركية  اإ

ندونيس يا دلى مستشار يف البعثة ادلامئة مجلهو ين أأبدي، دي الس يد املقرر: رية اإ
 واملنظامت ادلولية الأخرى الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية

 نقاش

 2016 مايو 27امجلعة، 

متطلبات الإفصاح املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  :3املائدة املس تدررة  12.30 - 10.00
 هبااملرتبطة 

انئب املدرر العام للمعهد الاحتادي السويسي فيليكس أأدور، الس يد  :امليّس 
رن، لكية احلقوق، جامعة بيف  أأس تاذو ية الفكرية، برن، سويسا / للملك 

 سويسا

لكية الفكرية، وزارة مستشار، رئيس قسم امل انييل بينتو، دالس يد  املتحّدثون:
 ، الربازيلالربازيلية اخلارجية

دارة الشؤون القانونية، مكتب ادلوةل  ةيو اينغ، مدرر ون هالس يدة  اإ
 للملكية الفكرية، الصني

( William L.Prosserاحلائزة عىل جائزة )، أأوكيدجييروث  الس يدة
، الولايت املتحدة ، لكية احلقوق جبامعة مينيسواتأأساتذة القانون

ق حقو  هيئة، ؤلفصالح حق املالوطنية لإ لجنة ال عضو ، و الأمرركية
 ، نيجريايؤلفامل

، شعبة الفحص للكميياء والصيدةل رئيسة، مرييال جورجيسكو ةالس يد
 ، رومانيالالخرتاعات والعالمات التجاريةمكتب ادلوةل 

رشكة كروب الس يد دومينيك مويدلرمانس، مستشار قانوين كبري، 
 ليف، بلجياك

 للجزائرول، البعثة ادلامئة الس يد فيصل عالق، سكرتري أأ  املقرر:

 نقاش

 اسرتاحة الغداء 14.30 - 12.30
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قواعد البياانت وغريها من التدابري ادلفاعية املتعلقة ابملوارد : 4املائدة املس تدررة  17.00 - 14.30
 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

لوفد ادلامئ ملنتدى جزر احمليط ل ةادلامئ ، املمثةلفاملياكالس يدة مري  امليّس:
ىل الهادئ   منظمة التجارة العامليةاإ

 بيسواجيت دارالس يد  :ونثاملتحدّ 

، والعالمات التجارية ؤلفحق املمدررية رئيس ش ييل رو، الس يدة 
 الاقتصادية، كندا تمنيةال بتاكر والعلوم و املؤسسة الكندية لال

ميانويل سايك، املدرر املنظمة امللكية الفكرية،  منيةالتنفيذي لت  الس يد اإ
قلميية للملكية الفكرية  الأفريقية الإ

نغايت أ وا ونغايت  يتليميد، عضو جملس قب ابراييك الس يدة أأروها يت 
والاقتصادية ة يالبيئ الس ياسات جلنة  ةرئيسو  ،، نيوزيلندابورو

 ظ الطبيعةفحلالاجامتعية لالحتاد ادلويل و

لعلوم، ، مكتب مدررية اينياملسؤولني العلم  ةويليامز، كبري  شيناالس يدة 
 كيو، اململكة املتحدة ،احلدائق النباتية امللكية

 وزرر مستشار يف بعثة بريو يف جنيف، ماايوته لويسالس يد  املقرر:

 نقاش

 مالحظات ختامية 17.30 - 17.00

 مساعد املدرر العام، قطاع القضااي العاملية، الويبو، الس يد مينيليك غيتاهون

 ]هناية الوثيقة[


