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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 نومفرب 22التارخي: 

 
 
 

 ندوة عن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية
 
 

 نظمهتا
 )الويبو( املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016نومفرب  25و 24، جنيف

 الربنامج املؤقت
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2016نومفرب  24 امخليس

 التسجيل 10.00 – 8.30

 اجللسة الافتتاحية 10.30 – 10.00

 )الويبو( الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

قلميية والوطنية واحمللية يف حتديد ": 1املائدة املس تديرة  12.30 – 10.30 " املعارف التقليدية القابةل للحاميةالتجارب الإ
 عىل الصعيد ادلويل

، ادلكتورة شارون لوغال، انئبة معيد )شؤون الطالب( وحمارضة أأوىل وحمامية :ةاملوهج
نديز، احلقوق لكية  ترينيداد وتوابغو، جامعة ويست اإ

،يم، مديرة تنفييية، مكتب امللكية الفكرية يف جاماي،ا، واارة الس يدة لييل لكري بيال املتحدثون:
 الصناعة والتجارة والزراعة والرثوة السمكية، جاماي،ا

املعهد ، ،اةحة القرصنة البيولوجيةالوطنية ملهيئة ال  الس يد أأندريس فاايدوليد، رئيس
 ، بريوالوطين لدلفاع عن القدرة التنافس ية وحامية امللكية الفكرية

 لن،ا النائب العام، رسيمكتب  ،حكو،يم كبريادلكتور أأفانيت برييرا، مستشار 

الإجنااات واملعارف التقليدية، و يتختيار الا طاعق ة، رئيساكرميش يفا ادينامالس يدة 
 ، مجهورية قريغزيس تاندائرة امللكية الفكرية والابت،ار حلكومة مجهورية قريغزيس تان

املديرة التنفييية لش بكة ؛ و كينيايف  املاسايعضو شعب الس يدة لويس مولينيك، 
معلومات الس،ان الأصليني يف كينيا؛ ورئيسة مشاركة لش بكة التنوع البيولويج 

 لنساء الشعوب الأصلية ومنظمة نساء الشعوب الأصلية الأفريقية

البعثة ادلامئة لسويرسا دلى مكتب الأمم املتحدة الس يد رينادل فيار، مستشار،  املقرر:
 ئر املنظامت ادلولية يف جنيفوسا

 مناقشة

 اسرتاحة الغداء 14.30 – 12.30
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 –: أ راء وجتارب يف "الهنج املتعدد املس توايت" محلاية املعارف التقليدية 2املائدة املس تديرة  17.00 – 14.30
 امحلاية والتقييدات والاس تثناءات نطاق

امللكية الفكرية والابت،ار، جامعة  مركزالربوفيسور دانيال كراوس، مدير  املوجه:
 سويرسا نيوشاتل،

صناف النباتية، معهد لأ ل ةالوطني ةالس يدة سوليداد دي ل توري بوسانو، املدير  املتحدثون:
كوادور للملكية الفكرية، كوادور اإ  اإ

، لكية مركز القانون والتكنولوجيا واجملمتعبروفيسور،  ،أأوغامانمالس يد ش يدي 
برانمج الأحباث الابت،ارية التقليدية يف منسق املعارف ؛ و واأأواتة احلقوق، جامع

 املنافع، كندا شاطروت كندا للنفاذ مدير مرشوع الأفريقية املفتوح؛ و 

لكية احلقوق، يف  ة يف القانونوابحث ةحارض م  ، ابلرأأيو  ريسانغالس يدة مرياندا 
ندونيس يا  جامعة ابدجادجاران، اإ

 جامعة، نيالقبلي نيملعهد املهنيني البيئي ةالتنفييي ة، املدير شيشيّل الس يدة أ ن ماري 
 ، الولايت املتحدة الأمريكيةأأريزوان الشاملية

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

لجمهورية اجلزائرية ادلميقراطية ل الس يد فيصل عالق، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة  املقرر:
 دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف الشعبية

 مناقشة

  



WIPO/IPTK/GE/2/16/INF/1 Prov.3 
4 
 

 2016نومفرب  25 امجلعة

 أأس باب وس بل – عىل الصعيد ادلويللكمة افتتاحية: حامية املعارف التقليدية  10.45 – 10.00

 كينيامستشارة يف شؤون امللكية الفكرية، ماريس يال أأوما،  ادلكتورة املتحدثة:

 -: التدابري التمكيلية والقانون العريف محلاية املعارف التقليدية 3املائدة املس تديرة  13.00 – 10.45
 أأمثةل ودروس مس تفادة

ادلكتورة اكرولني ديري بوركبيك، أأحد كبار الباحثني يف برانمج الإدارة الاقتصادية  :ةاملوهج
دارة احلكومية، العاملية  ، اململكة املتحدةجامعة أأكسفورد ،لكية بالفاتنيك لالإ

دارة ال يوفريدا واليوغا والعالج يف قسم التعاون ادلويل،  عاملغزالا جافيد، ادلكتور  املتحدثون: اإ
 الطبيعي والأوانين وس يدها والعالج املثيل، واارة الصحة ورعاية الأرسة، نيودلهيي

، البعثة ادلامئة اخلاص ابمللكية الفكرية لحقاملسون، الس يدة ديبورا لشيل جون 
 دلى منظمة التجارة العامليةالأمريكية حدة للولايت املت

امللكية الفكرية، واارة الشؤون  جسلهرياننديز، الس يدة س يلفيا ليتيس يا غارس يا 
 الاقتصادية، غواتاميل

يف شعبة القانون  يس يةرئ حكومية الس يدة اكثرين بونيايس كهوراي، مستشارة قانونية 
 ادلويل ومكتب النائب العام وواارة العدل، كينيا

كوادور؛  يالغو، من شعب كيشوا/اكايميب يف اإ الس يد رودريغو دي ل كروس اإ
 وممثل منظمة نداء الأرض

ند دلى منظمة املمثل ادلامئ لبعثة اتيال ةانئبو أأوساان بريانندا، وايرةالس يدة  :ةاملقرر
 العاملية التجارة

 مناقشة

 اسرتاحة الغداء 15.00 – 13.00
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العقوابت وس بل الانتصاف، : أ راء وجتارب يف مسائل أأيتخرى: 4املائدة املس تديرة  17.30 – 15.00
دارة احلقوق، ومدة امحلاية، والإجراءات الشلكية، والتدابري الانتقالية،  واإ

 والتعاون عرب احلدودابلتفاقات ادلولية الأيتخرى، واملعامةل الوطنية،  والصةل

 ماريس يال أأوما ادلكتورة :ةاملوهج

الس يدة أ ان فوبول، مستشارة حكومية يف قسم الثقافة والس ياسة الفنية وس ياسة  :املتحداثت
 حق املؤلف واقتصاد الثقافة، واارة الرتبية والتعلمي والثقافة، فنلندا؛

 ادلكتورة شارون لوغال

مكتب املدعي العام يف  ،ةرئيس ي ةقانوني ةشار مست الس يدة تاميميا فااكديوابواك، 
 مجهورية فيجي

 شيشيّل الس يدة أ ن ماري 

دلى مكتب الأمم الس يدة بيالر أأسكوابر، مستشارة، البعثة ادلامئة للمكس يك  :ةاملقرر
 املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف

 مناقشة

 املالحظات اخلتامية 18.00 – 17.30

 ، الويبومساعد املدير العام، قطاع القضااي العامليةالس يد مينيليك غيتاهون، 

 ]هناية الوثيقة[


