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االثنين، 3 أكتوبر 2016

1.00 بعد الظهر
افتتاح معرض »ماٍض من أجل المستقبل« 

تنّظمه حكومة الجزائر والويبو، ويليه حفل 
استقبال )بهو قاعة المؤتمرات الجديدة 

والقاعة »باء«(. ويظل المعرض مفتوحا من 
االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحا إلى 

6.00 مساء وحتى 14 أكتوبر 2016.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش حول »التحديات أمام 

المؤشرات الجغرافية وأسماء البلدان في 
سياق أسماء الحقول على اإلنترنت« تنّظمه 
منظمة شبكة المؤشرات الجغرافية الدولية 

)oriGIn( )المبنى الجديد، القاعة 0.107( مع 
وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

6.00 مساء
افتتاح معرض »كنوز جنوب أفريقيا« 

تنّظمه حكومة جنوب أفريقيا والويبو، 
ويليه حفل استقبال وعرض موسيقي )بهو 
مبنى الويبو الرئيسي، ركن أبولون(. ويظل 

المعرض مفتوحا من االثنين إلى الجمعة 
ومن 9.00 صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 

14 أكتوبر 2016.

الثالثاء، 4 أكتوبر 2016

1.00 بعد الظهر
افتتاح معرض »الثقافة التركية والمؤشرات 

الجغرافية« تنّظمه حكومة تركيا والويبو، 
ويليه حفل استقبال وعرض موسيقي )بهو 

مبنى الويبو الرئيسي(. ويظل المعرض 
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 

صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 1 نوفمبر 
.2016

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش حول »مستقبل أجندة الويبو 

بشأن التنمية« ينّظمه مركز الجنوب )مبنى 
الويبو الرئيسي، القاعة 13.1( مع وجبة غداء 

خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش حول »المرأة واالبتكار والملكية 

الفكرية« تنّظمه إدارة الموارد البشرية 
في الويبو )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة 
»ألف«( مع وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

6.00 مساء
افتتاح معرض »ابتكارات طائرة؛ حماية 
التراث؛ فن صناعة الزجاج: خير األفكار 

من سلوفاكيا« تنّظمه حكومة سلوفاكيا 
والويبو، ويليه حفل استقبال )بهو مبنى 

الويبو الرئيسي(. ويظل المعرض مفتوحا 
من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحا 

إلى 6.00 مساء وحتى 14 أكتوبر 2016.

األربعاء 5 أكتوبر 2016

1.00 بعد الظهر
افتتاح معرض »هنغاريا على أشكالها - 

التصميم في القرن 21« تنّظمه حكومة 
هنغاريا والويبو، ويليه حفل استقبال )بهو 

المبنى الجديد(. ويظل المعرض مفتوحا من 
االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحا إلى 

6.00 مساء وحتى 20 أكتوبر 2016.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش حول »تعزيز الشفافية في 

براءات وتراخيص األدوية« تنّظمه مؤسسة 
ميديسين باتنت بول بالتعاون مع المعهد 

الوطني الشيلي للملكية الصناعية ومنظمة 
يونيت إيد )UNITAID( )مبنى الويبو 

الرئيسي، القاعة »باء«( مع وجبة غداء 
خفيفة للمشاركين.



6.00 مساء
افتتاح معرض »البرازيل على خطى اإلبداع 
واالبتكار« تنّظمه حكومة البرازيل والويبو 

)بهو مبنى الويبو الرئيسي(، يليه حفل 
استقبال وعرض موسيقي. ويظل المعرض 
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 

صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 14 أكتوبر 
.2016

الخميس، 6 أكتوبر 2016

1.00
افتتاح معرض »ابتكارات ملهمة من 

إسرائيل« تنّظمها حكومة إسرائيل والويبو 
)بهو مبنى الويبو الرئيسي(. ويظل المعرض 
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 

صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 11 أكتوبر 
.2016

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
جلسة إعالمية للويبو حول »مكاتب الويبو 

الخارجية« تنظمها أمانة الويبو )مبنى الويبو 
الرئيسي، القاعة »ألف«( مع وجبة غداء 

خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش حول »حقوق - كاميرا - 

أكشون: االنتفاع بحق المؤلف والحقوق 
المجاورة لدعم الصناعات المحلية 

المستدامة في مجال المحتويات السمعية 
البصرية« ينّظمها االتحاد الدولي لجمعيات 
منتجي األفالم )FIAPF( )المبنى الجديد، 

القاعة 0.107( مع وجبة غداء خفيفة 
للمشاركين.

6.00 مساء
افتتاح معرض »مئوية الملكية الصناعية 

في المغرب« تنّظمه المملكة المغربية 
والويبو )الطابق الوسط، مبنى الويبو 

الرئيسي(، يليه حفل استقبال وحدث ثقافي 
بعنوان »فاقد البصر بعين جديدة« احتفاال 

بدخول معاهدة مراكش حيز النفاذ )بهو 

مبنى الويبو الرئيسي(. ويظل المعرض 
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 

صباحا إلى 6.00 مساء وحتى 14 أكتوبر 
.2016

الجمعة 7 أكتوبر 2016

8.45 إلى 10.00
حلقة نقاش حول »نظام »كادوبات« 
اإللكتروني: مساهمة المكسيك في 

نظام البراءات في بلدان أمريكا الالتينية 
والكاريبي« تنظمه حكومة المكسيك )مبنى 

الويبو الرئيسي، القاعة 13.1 مع وجبة 
فطور خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
جلسة نقاش حول »نظام لحماية األصناف 

النباتية يصمم في البلدان النامية ولها، 
ودور الويبو« تنّظمها شبكة العالم الثالث 

وجمعية االستنبات لفائدة المجتمع 
)APBREBES( )المبنى الجديد، القاعة 

0.107( مع وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
جلسة نقاش حول »مصنفي األول، 

سجلي األول: قصة نجاح للتعاون فيما بين 
بلدان الجنوب« تنّظمها حكومتا المكسيك 
وغواتيماال )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة 
13.1( مع وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

السبت 8 أكتوبر 2016

10.00 صباحا إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة عمل قيادية للمندوبات حول »تمكين 

النساء في مجال الملكية الفكرية« ينّظمه 
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 
)UNITAR( وإدارة الموارد البشرية في 

الويبو )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة 13.1( 
مع وجبة غداء مقدمة للمشاركين. رجاء 

تقديم الطلب مسبقا.
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