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االثنين، 5 أكتوبر 2015

5.30 مساء
تنّظمه  للجميع”  الملكي  “اإلبداع  افتتاح معرض 
)بهو  تايلند والويبو، ويليه حفل استقبال  مملكة 
مبنى الويبو الرئيسي، ركن أبولون(. ويظل المعرض 
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحا 

إلى 6.00 مساء وحتى 21 أكتوبر 2015. 

6.45 إلى 7.30 مساء
)قاعة  تايلند والويبو  تنّظمه مملكة  حدث ثقافي 

مؤتمرات الويبو الجديدة(. 

الثالثاء، 6 أكتوبر 2015

9.45 صباحا
التاريخية”  الويبو  الدائم “وثائق  المعرض  افتتاح 
المبنى  بين  السفلي  الويبو  )ممر  الويبو  تنّظمه 

 .)PCT الرئيسي ومبنى

1.00 بعد الظهر
عاما   120“ التشيكية  الجمهورية  افتتاح معرض 
تنّظمه   ”1895 لسيارة سكودا: محض ذكاء منذ 
حكومة الجمهورية التشيكية والويبو، ويليه حفل 
استقبال )بهو مبنى الويبو الجديد(. ويظل المعرض 
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحا 

إلى 6.00 مساء وحتى 16 أكتوبر 2015. 

1.00 بعد الظهر
العاشرة  “الذكرى  اإلسباني  المعرض  افتتاح 
الويبو”  الويبو االستئماني: إسبانيا في  لصندوق 
تنّظمه حكومة إسبانيا والويبو، ويليه حفل استقبال 
ويظل  الجديدة(.  الويبو  قاعة مؤتمرات  )مدخل 
المعرض مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 

صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 14 أكتوبر 2015. 

6.00 مساء
الهند:  في  “ُصنع  الهندي  المعرض  افتتاح 
معرض للبيانات الجغرافية” تنّظمه حكومة الهند 
الويبو  )بهو مبنى  والويبو، ويليه حفل استقبال 
الرئيسي(. ويظل المعرض مفتوحا من االثنين إلى 
 الجمعة ومن 9.00 صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 

14 أكتوبر 2015. 

األربعاء 7 أكتوبر 2015

1.00 بعد الظهر
 - صامتة  “ثورات  السلوفيني  المعرض  افتتاح 
التصميم المعاصر في سلوفينيا” تنّظمه حكومة 
سلوفينيا والويبو، ويليه حفل استقبال )بهو مبنى 
من  مفتوحا  المعرض  ويظل  الرئيسي(.  الويبو 
إلى 6.00  الجمعة ومن 9.00 صباحا  إلى  االثنين 

مساء وحتى 26 أكتوبر 2015. 

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة عمل بعنوان “تثمين الملكية الفكرية: الوقوف 
المملكة  ينّظمه مكتب  العالمية”  التحديات  على 
الويبو  )مبنى  والويبو  الفكرية  للملكية  المتحدة 
الجديد، القاعة 0.107(، وتتخللها وجبة غذاء باردة.



1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش بعنوان “العمل اإلبداعي في صناعة 
 )WDW( األفالم” تنّظمه جمعية الكّتاب والمخرجين
 )FIAPF( واالتحاد الدولي لجمعيات منتجي األفالم
والويبو )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة “باء”( وبدعم 
من االتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين 

)CISAC(، وتتخللها وجبة غذاء باردة.

6.00 مساء
الجورجي “تراث جورجيا” تنّظمه  المعرض  افتتاح 
في  الوسط  والويبو)الطابق  جورجيا  حكومة 
الرئيسي(، يليه حفل استقبال وأداء  الويبو  مبنى 
إلى  المعرض مفتوحا من االثنين  ثقافي. ويظل 
 الجمعة ومن 9.00 صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 

30 أكتوبر 2015.

الخميس، 8 أكتوبر 2015

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
األولى  العشر  “السنوات  عن  إعالمية  جلسة 
)حق  كوريا  جمهورية  االستئماني:  للصندوق 
تنّظمها حكومة جمهورية  الويبو”  المؤلف( في 
كوريا والويبو )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة “باء”(، 

وتتخللها وجبة غذاء باردة.

الجمعة 9 أكتوبر 2015

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
جلسة إعالمية للويبو عن “مكاتب الويبو الخارجية” 
الويبو  للويبو )مبنى  العام  المدير  ينّظمها مكتب 
الرئيسي، القاعة “ألف”(، وتتخللها وجبة غذاء باردة.  

1.00 إلى 2.30 بعد الظهر
 WIPO الويبو  جلسة إعالمية للويبو عن “برنامج 
االبتكارات في مكافحة  - مشاركة   Re:Search
األمراض االستوائية المهملة” ينظمها قسم الصحة 
العالمية، شعبة التحديات العالمية في الويبو )مبنى 
الويبو الجديد، القاعة 0.107(، وتتخللها وجبة غذاء 

باردة. 

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
لخير  بالتجزئة:  البيع  “حق  عن  تخصصية  جلسة 
فناني المرئيات” ينّظمها االتحاد الدولي لجمعيات 
)مبنى  والويبو   )CISAC( والملحنين  المؤلفين 
الويبو الرئيسي، القاعة “باء”(، وتتخللها وجبة غذاء 

باردة. 

الثالثاء 13 أكتوبر 2015

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
جلسة إعالمية للويبو عن “المرأة في مجال الملكية 
الفكرية” تنّظمها إدارة الموارد البشرية في الويبو 
وتتخللها   ،)13.1 القاعة  الرئيسي،  الويبو  )مبنى 

وجبة غذاء باردة.
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