جنيف،
من  30سبتمبر إلى  9أكتوبر،
2019

سلسلة االجتماعات التاسعة والخمسون

برنامج األحداث الجانبية

االثنين  30سبتمبر 2019

الثالثاء  1أكتوبر 2019

 1.00بعد الظهر
افتتاح معرض «فييت نام – ألوان الديباج
ّ
تنظمه حكومة جمهورية
التقليدي والحرير»،
فييت نام والويبو ،ويليه حفل استقبال (بهو
ً
مفتوحا
مبنى الويبو الرئيسي) .ويظل المعرض
ً
صباحا إلى
من االثنين إلى الجمعة من 9.00
مساء وحتى  9أكتوبر .2019
6.00
ً

 1.00بعد الظهر
افتتاح معرض « 25سنة منذ إنشاء مكتب
االتحاد األوروبي للملكية الفكرية – حماية
ّ
ينظمه مكتب االتحاد األوروبي
 /اإلبداع»،
للملكية الفكرية والويبو ،ويليه حفل استقبال
(الطابق األوسط بمبنى الويبو الرئيسي) .ويظل
ً
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة من
المعرض
ً
مساء وحتى  9أكتوبر
6.00
إلى
صباحا
9.00
ً
.2019

مساء
6.00
ً
افتتاح معرض «روسيا :أرض االختراع
ّ
تنظمه حكومة االتحاد الروسي
واإلبداع»،
والويبو ،ويليه أداء موسيقي وحفل استقبال
(بهو مبنى الويبو الرئيسي) .ويظل المعرض
ً
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة من 9.00
ً
مساء وحتى  9أكتوبر .2019
6.00
إلى
صباحا
ً

 1.15بعد الظهر
عرض الفيلم القصير المعنون « Eatnanvuloš
 – lottitطيور في األرض» ،الذي يتناول ثقافة
شعب سامي التقليدي وتناقضاته مع المجتمع
ّ
تنظمه حكومة فنلندا والويبو (مبنى
الحديث،
الويبو الرئيسي ،القاعة  .)Bوستُ قدم وجبة غداء
خفيفة للمشاركين.
مساء
6.00
ً
افتتاح معرض «إيطاليا على الخشبة :مؤشرات
ّ
تنظمه حكومة
جغرافية ،وتقاليد....ومشاعر»،
إيطاليا والويبو ،ويليه أداء ثقافي وحفل
استقبال (بهو مبنى الويبو الرئيسي) .ويظل
ً
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة من
المعرض
ً
مساء وحتى  9أكتوبر
6.00
إلى
صباحا
9.00
ً
.2019

األربعاء  2أكتوبر 2019

الخميس  3أكتوبر 2019

 1.00بعد الظهر
افتتاح معرض « :Piña-Sedaاألناناس
ّ
تنظمه
والمالبس الحريرية من الفلبين»،
حكومة الفلبين والويبو ،ويليه حفل استقبال
(بهو مبنى الويبو الرئيسي) وحلقة نقاش بشأن
«الملكية الفكرية لفائدة الشعوب األصلية»
(بهو مبنى الويبو الرئيسي ،القاعة  .)Bويظل
ً
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة من
المعرض
ً
مساء وحتى  9أكتوبر
6.00
إلى
صباحا
9.00
ً
.2019

 1.00بعد الظهر
افتتاح معرض «المؤشر الجغرافي للحرير
التايلندي – حكمة شعبية للتراث العالمي»،
ّ
تنظمه حكومة تايلند والويبو ،ويليه حفل
استقبال (بهو مبنى الويبو الرئيسي) .ويظل
ً
مفتوحا من االثنين إلى الجمعة من
المعرض
ً
مساء وحتى  9أكتوبر
6.00
إلى
صباحا
9.00
ً
.2019

 1.00بعد الظهر
عروض ومناقشة حول «برنامج الويبو الخاص
بأسماء الحقوق العليا المكونة من رموز البلدان
لفائدة الدول األعضاء والجهات المسؤولة عن
ّ
ينظمها مركز الويبو
تسجيل تلك األسماء»،
للتحكيم والوساطة (مبنى الويبو الجديد،
القاعة  .)NB 0.107وستُ قدم وجبة غداء
خفيفة للمشاركين.
 1.00بعد الظهر
إطالق المبادئ التوجيهية الموجهة لمكاتب
متعددة والمعنونة «المبادئ التوجيهية
الخاصة باستخدام ّبينات البحوث لدعم رسم
تنظمه شعبة الويبو لالقتصاد
السياسات»،
ّ
واإلحصاء (مبنى الويبو الرئيسي ،القاعة .)A
وستُ قدم وجبة غداء خفيفة للمشاركين.

 1.00بعد الظهر
جلسة تفاعلية بشأن «مكاتب الويبو الخارجية»،
ّ
تنظمها أمانة الويبو (مبنى الويبو الرئيسي،
القاعة  .)Aوستُ قدم وجبة غداء خفيفة
للمشاركين.
 1.00بعد الظهر
عرض «تسخير التكنولوجيات الرقمية لتحسين
إنتاج سجالت اجتماعات الويبو :نظام من الكالم
ً
ّ
تنظمه
رقميا»،
إلى النص والفيديو المفهرس
أمانة الويبو (مبنى الويبو الرئيسي ،القاعة .)B
وستُ قدم وجبة غداء خفيفة للمشاركين.
 6.00مساء
افتتاح معرض «أوكرانيا المبتكرة – من الروح
ّ
تنظمه حكومة أوكرانيا والويبو،
إلى العقل»،
ويليه أداء موسيقي وحفل استقبال (بهو مبنى
ً
مفتوحا من
الويبو الرئيسي) .ويظل المعرض
ً
صباحا إلى 6.00
االثنين إلى الجمعة من 9.00
مساء وحتى  9أكتوبر .2019
ً

الجمعة  4أكتوبر 2019

السبت  5أكتوبر 2019

 1.00بعد الظهر
حلقة نقاش حول «التنوع البيولوجي
واالقتصاد األخضر والمعارف التقليدية»،
يشترك في تنظيمها كل من مركز االستثمار
الدولي ومؤسسة مركز التنمية االجتماعية
االقتصادية (مبنى الويبو الرئيسي ،القاعة .)B

مساء
 9.00صباحا إلى 5.00
ً
حلقة عمل حول «النهوض بطاقة التنوع إلى
أبعد حد :القيادة الشاملة والذكاء الثقافي
ّ
تنظمها إدارة الموارد
والتحيز غير العمدي»،
ّ
البشرية في الويبو (الطابق األول ،كافيتيريا
مبنى البراءات) .وستُ قدم وجبة إفطار وغداء
خفيفة للمشاركين .الرجاء تقديم الطلب
ً
مسبقا.

 1.00بعد الظهر
حلقة نقاش حول «الصحة العامة والملكية
ّ
ينظمهما مركز الجنوب (مبنى
الفكرية»،
الويبو الرئيسي ،القاعة  .)Aوستُ قدم وجبة
غداء خفيفة للمشاركين.
 1.00بعد الظهر
حلقة نقاش حول «تمكين النساء في قطاع
ّ
تنظمها إدارة الموارد البشرية في
النشر»،
الويبو وقطاع حق المؤلف والصناعات
اإلبداعية (مبنى الويبو الجديد ،القاعة
 .)NB 0.107وستُ قدم وجبة غداء خفيفة
للمشاركين.
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