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 ندوة بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية
 
 

 مهاتنظ  
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 2021 يناير 22اإىل  20من ، )افرتاضية(جنيف 

 الربنامج

عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2021يناير  20الأربعاء، 

 جلسة افتتاحية 12.20 – 12.00

 الس يد دارين اتنغ، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( 

 ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبارشوط الكشف املتصةل  :1 املوضوع 14.30 – 12.20

رشوط الكشف يه أأحاكم تقتيض من مودعي طلبات امللكية )

ضافية من املعلومات، مثل  الفكرية/الرباءات تضمني طلباهتم عدة فئات اإ

ثبات للموافقة املس تنرية  مصدر أأو منشأأ املوارد الوراثية، فضاًل عن تقدمي اإ

 املنافع. وُدعي متحدثون لعرض أأحدث املس بقة واتفاق لتقامس

الاس تقصاءات وادلراسات عن رشوط الكشف، وتقامس أ خر التجارب 

قلميي والوطين.  (اخلاصة بتنفيذ رشوط الكشف عىل الصعيدين الإ

سفرية فوق العادة ومفوضة، ممثةل دامئة، ، سوكورو فلوريس ليريا ةالس يد النقاش: ةموج ِ 

ملنظامت ادلولية الأخرى مكتب الأمم املتحدة وا البعثة ادلامئة للمكس يك دلى

 يف جنيف

 تقين دلى الفريق الأفريقي للمفاوضني، خبري، بيري دو بليسيسالس يد  املتحدثون:

 شعبة، مستشار رئييس يف جمال الس ياسة العامة، ماركو داليساندرو الس يد

للملكية املعهد الاحتادي السويرسي ، التمنية املس تدامة والتعاون ادلويل

 سويرسا، الفكرية

دارة احلكومة املؤسس ية  الس يد وارين هاسيت، مستشار رئييس، اإ

 وس ياسة امللكية الفكرية، وزارة الأعامل والابتاكر والعامةل، نيوزيلندا

مندوبة هيئة الإرشاف عىل الصناعة الس يدة ماراي خوزي لموس، 

 كولومبياوالتجارية، 

مستشار قانوين رئييس، الش بكة العاملية ، ومينيك مويدليرمانسالس يد د

 (CropLife Internationalلصناعة العلوم النباتية )

مؤسسة ، مستشارة يف جمال الس ياسة العامة، الس يدة جينفر تويل كوربوز

 الفلبني، تبتيبا

 مناقشة
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 2021يناير  21امخليس، 

الواجبة فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف أأنظمة املعلومات وأ ليات الرعاية  :2 املوضوع 14.30 – 12.00

 التقليدية املرتبطة هبا

تُعترب أأنظمة املعلومات من الأنظمة اليت لها دور أأسايس يف مساعدة )

جياد ما هو وجيه من حاةل التقنية الصناعية السابقة  فاحيص الرباءات عىل اإ

عد من ال ليات وتفادي منح براءات عن خطأأ. أأما أ ليات الرعاية الواجبة فتُ 

ىل املوارد الوراثية طبقًا للأنظمة  ذات ادلور الأسايس فامي خيص النفاذ اإ

قلميية املنطبقة بشأأن النفاذ وتقامس واملنافع ُدعي متحدثون و  .الوطنية والإ

لتقامس جتارهبم اخلاصة بأأنظمة املعلومات وأ ليات الرعاية الواجبة فامي يتعلق 

 (لتقليدية املرتبطة هبا.ابملوارد الوراثية واملعارف ا

الس يدة هيدلا الهنايئ، انئبة املمثل ادلامئ لسلطة عامن دلى منظمة التجارة  النقاش: ةموج ِ 

 العاملية

امللكية الفكرية، مكتب برانمج ملحق ، نغ، مديردومينيك كيت الس يد  ن:واملتحدث

املتحدة  الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، الولايت

 الأمريكية

دارة الرباءات والتصممي التخطيطي ، ديدي ميا يوسانيتالس يدة  مديرة اإ

نسان ، لدلوائر املتاكمةل والأرسار التجارية وزارة القانون وحقوق الإ

ندونيس يا ندونيس يا، اإ  جبمهورية اإ

الس يدة لريسا س ميونوفا، ابحثة، املعهد الاحتادي للملكية الصناعية، ادلائرة 

 (، الاحتاد الرويسROSPATENTللملكية الفكرية ) الروس ية الاحتادية

، One World Analyticsالس يد بول أأودلهام، مدير، رشكة 

 املتحدة اململكة

، صندوق حقوق الأمريكيني رئيس ية موظفة قانونيةالس يدة سو نوي، 

 الأصليني، الولايت املتحدة الأمريكية

 مناقشة

 2021يناير  22، امجلعة

 امللكية الفكرية واملوارد الوراثية: التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة :3 املوضوع 14.20 – 12.00

تشهد التكنولوجيات املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة )

وُدعي متحدثون من ذوي اخلربات التقنية والقانونية  .بوترية رسيعة هبا تطوراً 

املناس بة ووجات النظر اخملتلفة لرشح بعض مما يُعد وجهيًا من تكل 
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والتأأم ل يف كيفية ارتباط أأثر تكل التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة، 

التكنولوجيات ابملفاوضات اجلارية يف جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية 

الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  ابمللكية

 (املعارف التابعة للويبو )جلنة

الأس تاذة مارغو ابجيل، أأس تاذة قانون من درجة أأزا غريغس اكندلر، لكية  النقاش: ةموج ِ 

موري، الولايت املتحدة الأمريكية  القانون جبامعة اإ

، مركز اكتشاف البيولوجيا البحرية، مدير، مارس يل جاس بارس الأس تاذ ن:واملتحدث

دارة الكميياء، جامعة أأبردين، اململكة املتحدة  اإ

الس يدة لكتيس يا تشيتوامولوموين، رئيس ية مشاركة لفريق اخلرباء التقين  

املعين مبعلومات التسلسل الرمقي اخلاصة ابملوارد الوراثية / انئبة مدير، 

 الأسامك، جنوب أأفريقياوزارة البيئة والغاابت ومصايد 

الس يد مانويل رويس مولري، مستشار وابحث رئييس، امجلعية البريوفية  

 للقانون البييئ، بريو

 مناقشة

 مالحظات اختتامية 14.30 – 14.20

 ، مدير، شعبة املعارف التقليدية، الويبوفيند فيندلندالس يد     

 ]هناية الوثيقة[


