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االثنين  22سبتمبر 2014
13:00

افتتاح المعرض البولندي «أجمل تصاميم الفخار» ،تنظمه حكومة بولندا
والويبو ،ويليه حفل استقبال (وسط مبنى الويبو أرباد بوكش ( ،)ABبصالة
أبولون) .والمعرض مفتوح من االثنين إلى الجمعة من  9:00إلى ،18:00
إلى غاية  17أكتوبر .2014

الثالثاء  23سبتمبر 2014
9:30

افتتاح معرض «السنوات العشر األوائل من مشاريع كوريا االستئمانية مع
الويبو» ،تنظمه حكومة جمهورية كوريا والويبو ،وتليه مائدة فطور صباحية
(وسط مبنى الويبو أرباد بوكش ( .))ABوالمعرض مفتوح من االثنين إلى
الجمعة من  9:30إلى  ،18:00إلى غاية  2أكتوبر .2014

15:00 - 13:00

جلسة نقاش حول «كيف نظمن مستقبل المؤلفين؟» ،ينظمها االتحاد
الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين ( )CISACوالويبو ،بمشاركة محاضرين
زائرين رفيعي المستوى (مبنى الويبو أرباد بوكش ( ،)ABالقاعة  .)Aوسيدعى
المشاركون إلى مأدبة غداء.

15:00 - 13:00

جلسة إعالمية حول «تطوير االبتكار والنفاذ والصحة العامة من خالل ترخيص
مجمع براءات األدوية (Medicines
البراءات ونقل التكنولوجيا» ،ينظمها
ّ
وسيقدم غداء
( )Patent Poolالمبنى الجديد للويبو ( ،)NBالقاعة .)0.107
ّ
سريع للمشاركين.

األربعاء  24سبتمبر 2014
15:00 - 13:00

حلقة عمل حول التمويل المدعوم بالملكية الفكرية بعنوان «الملكية الفكرية
كمصدر دعم لتمويل االبتكار في الشركات» ،ينظمها مكتب المملكة المتحدة
للملكية الفكرية ومكتب سنغافورة للملكية الفكرية ومكتب جمهورية الصين
الشعبية للملكية الفكرية (المبنى الجديد للويبو ( ،)NBالقاعة .)0.107
وسيقدم غداء سريع للمشاركين.
ّ

15:00 - 13:00

حلقة عمل حول «نظام لشبونة (تسميات المنشأ)» بعنوان «جرد ممارسات
الحاضر واستكشاف آفاق المستقبل» ،تنظمها البعثة الدائمة للبرتغال لدى
مكتب األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف ومعهد البرتغال
للملكية الصناعية والويبو (مبنى الويبو أرباد بوكش ( ،)ABالقاعة .)B
وسيقدم غداء سريع للمشاركين.
ّ

18:00

افتتاح معرض برتغالي «طريق نبيذ بورتو» ،تنظمه حكومة البرتغال والويبو،
(الطابق الوسط من مبنى الويبو أرباد بوكش ( ،))ABيليه حفل استقبال.
والمعرض مفتوح من االثنين إلى الجمعة من  9:00إلى  ،18:00إلى غاية 3
أكتوبر .2014

الخميس  25سبتمبر 2014
15:00 - 13:00

جلسة نقاش بعنوان «تصوير األحالم  -كيف يستخدم منتجو األفالم
والتلفزيون نظام حق المؤلف» ،ينظمها االتحاد الدولي لجمعيات منتجي
األفالم ( )FIAPFبمشاركة ثالثة من المنتجين المقتدرين من القطاع السمعي
البصري في أفريقيا وأوروبا (المبنى الجديد للويبو ( ،)NBالقاعة .)0.107
وسيقدم غداء سريع للمشاركين.
ّ

15:00 - 13:00

جلسة إعالمية للويبو حول إطالق بوابة القاعدة االصطالحية «لؤلؤة الويبو»،
ينظمها قسم الترجمة لقطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات في الويبو
وسيقدم غداء سريع للمشاركين.
(مبنى الويبو أرباد بوكش ( ،)ABالقاعة .)B
ّ

الجمعة  26سبتمبر 2014
15:00 - 13:00

التنوع في الويبو» ،تنظمها إدارة
جلسة إعالمية للويبو بعنوان «اإلكثار من
ّ
الموارد البشرية في الويبو (المبنى الجديد للويبو ( ،)NBالقاعة .)0.107
وسيقدم غداء سريع للمشاركين.
ّ

15:00 - 13:00

جلسة نقاش حول «الرياضة والترفيه :نماذج أعمال جديدة وتكنولوجيا جديدة
ّ
للبث
 ...ومتطلبات قانونية جديدة» ،ينظمها التحالف األيبيري-األمريكي
وسيقدم غداء سريع للمشاركين.
(مبنى الويبو أرباد بوكش ( ،)ABالقاعة .)B
ّ
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