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االثنين 2 أكتوبر 2017

6.00 مساء
 – عامًا   50 بعد  اآلسيان  “رابطة  افتتاح معرض 
الملكية الفكرية واالبتكار والتنمية”، تنّظمه رابطة 
)اآلسيان( والويبو ويليه  أمم جنوب شرقي آسيا 
حفل استقبال وعرض موسيقي )بهو مبنى الويبو 
الرئيسي، ركن أبولون(. ويظل المعرض مفتوحًا من 
إلى 6.00  الجمعة ومن 9.00 صباحًا  إلى  االثنين 

مساء وحتى 13 أكتوبر 2017.

الثالثاء 3 أكتوبر 2017

1.00 بعد الظهر
الفكرية في  بالملكية  “النهوض  افتتاح معرض 
كولومبيا”، تنّظمه حكومة كولومبيا والويبو ويليه 
حفل استقبال )بهو مبنى الويبو الرئيسي(. ويظل 
المعرض مفتوحًا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 

صباحًا إلى 6.00 مساء وحتى 13 أكتوبر 2017.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
حلقة نقاش حول “مبادرة معلومات البراءات من 
أجل األدوية )Pat INFORMED(، ينّظمها االتحاد 
الدولي لجمعيات ومنتجي األدوية )IFPMA( والويبو 
)مبنى الويبو الرئيسي، القاعة “ألف”( مع وجبة غداء 

خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 1.45 بعد الظهر
للمؤسسات  الفكرية  الملكية  “ُعّدة  حول  عرض 
باالقتصاد  األكاديمي  البحث  ربط   – األكاديمية 
والمجتمع”، تنّظمها إدارة البلدان المتحولة والبلدان 
المتقدمة في الويبو )مبنى الويبو الجديد، القاعة 

0.107( مع وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

6.00 مساء
اقتصاديًا”،  بلد خصب  “باراغواي  افتتاح معرض 
حفل  ويليه  والويبو  باراغواي  حكومة  تنّظمه 
الويبو  مبنى  )بهو  موسيقي  وعرض  استقبال 
االثنين  المعرض مفتوحًا من  ويظل  الرئيسي(. 
6.00 مساء  إلى  9.00 صباحًا  الجمعة ومن  إلى 

وحتى 13 أكتوبر 2017.

األربعاء 4 أكتوبر 2017

1.00 بعد الظهر
هويات  الجغرافية  “المؤشرات  معرض  افتتاح 
ويليه  والويبو  إيطاليا  تنّظمه حكومة  األقاليم”، 
الجديدة(.  المؤتمرات  قاعة  )بهو  استقبال  حفل 
الجمعة  إلى  المعرض مفتوحًا من االثنين  ويظل 
 13 وحتى  مساء   6.00 إلى  9.00 صباحًا  ومن 

أكتوبر 2017.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
عروض ومناقشات حول “أجندة الويبو للتنمية”، 
ينّظمها مركز الجنوب )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة 

“باء”( مع وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
عرض “صندوق أستراليا االستئماني لدى الويبو من 
أجل الملكية الفكرية: تقديم برامج فعالة لتكوين 
الكفاءات”، ينّظمه مكتب أستراليا للملكية الفكرية 
القاعة 0.107( مع  الجديد،  الويبو  والويبو )مبنى 

وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

6.00 مساء
تنّظمه حكومة  “تابعوا جورجيا”،  افتتاح معرض 
جورجيا والويبو )بهو مبنى الويبو الرئيسي( ويليه 
حفل استقبال وعرض موسيقي. ويظل المعرض 
مفتوحًا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحًا 

إلى 6.00 مساء وحتى 13 أكتوبر 2017.



الخميس 5 أكتوبر 2017

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
الخارجية”،  الويبو  “مكاتب  إعالمية حول  جلسة 
تنّظمها أمانة الويبو )مبنى الويبو الرئيسي، القاعة 

“ألف”( مع وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
الخضراء في  “االبتكارات  عرض ومناقشة حول 
الدولي  ينّظمه مركز االستثمار  الروسي”،  االتحاد 
)مبنى الويبو الرئيسي، القاعة “باء”( مع وجبة غداء 

خفيفة للمشاركين.

1.00 إلى 3.00 بعد الظهر
والملكية  واالبتكار  “المرأة  حول  نقاش  حلقة 
الفكرية”، تنّظمه إدارة الموارد البشرية في الويبو 
)مبنى الويبو الجديد، القاعة 0.107( مع وجبة غداء 

خفيفة للمشاركين.

6.00 مساء
افتتاح معرض “التصميم المكسيكي المعاصر مع 
المكسيك  المستقبل”، تنّظمه حكومة  رؤية نحو 
ويليه حفل  الرئيسي(  الويبو  )بهو مبنى  والويبو 
المعرض  ويظل  موسيقي.  وعرض  استقبال 
مفتوحًا من االثنين إلى الجمعة ومن 9.00 صباحًا 

إلى 6.00 مساء وحتى 13 أكتوبر 2017.

السبت 7 أكتوبر 2017

9.00 صباحًا إلى 5.00 مساء
حلقة عمل قيادية للمندوبات حول “تمكين النساء 
في مجال الملكية الفكرية”، تنّظمها إدارة الموارد 
القاعة  الجديد،  الويبو  )مبنى  الويبو  البشرية في 
رجاء  للمشاركين.  إفطار وغداء  0.105( مع وجبة 

تقديم الطلب مسبقًا.
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