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ي الويبو"
 
ي الدول األعضاء ف

 
وعة ف  عرض "تقرير مرحلي عن الحماية من المنافسة غير المشر

 تنظمه
 الفكرية )الويبو(المنظمة العالمية للملكية 

 2022نوفمي   22، جنيف

نامج   الير

 من إعداد المكتب الدولي للويبو
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 افتتاحية يلقيها:  ةكلم 13.35 – 13.30

، إدارة العالمات التجارية والتصاميم الصناعية ات الجغرافية،  السيد ماركوس هوبرغر، مدير رئيسي والمؤشر
 للملكية الفكرية )الويبو(، جنيفقطاع العالمات والتصاميم، المنظمة العالمية 

ي الويبو 13.50 – 13.35
 
ي الدول األعضاء ف

 
وعة ف  عرض تقرير مرحلي عن الحماية من المنافسة غير المشر

دام ،(IViRمعهد قانون المعلومات ) ،أستاذ ومدير  ،السيد مارتن سينفتليبر   المتحدث:   ،جامعة أمسير
دام  أمسير

ي عرض النتائج  14.40 – 13.50
 
 ومناقشتها كل إقليم عل حدةتقارير  المتوصل إليها ف

ي أستاذة ومديرة  ،السيدة كريستبر  هايت فارلي  : ونالمتحدث
 
برنامج عن العدالة اإلعالمية ، لكليةا مساعدة ف

، الواليات المتحدة (،كلية القانون بالجامعة األمريكية بواشنطنPIJIPوالملكية الفكرية )
 (الواليات المتحدة األمريكية و األمريكية )تقرير عن كندا 

كة  ،محامية ،السيدة تامي ل. بريان   ،بريدجتاون ،George Walton Payne & Coشر
( إقليمبربادوس )تقرير عن  ي  البحر الكاريبر

يك ،السيد ميلتون لوسيديو لياو بارسيلوس كة شر ي شر
 
ي  أستاذ و  ،للملكية الفكرية  Leão ف

 
ف

ي للقانون
ازيل ،بورتو أليغري ،مدرسة أنطونيو مينغيبر كة الجنوبية تقرير عن) الير  السوق المشير

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)) 

ون ،دتشانغ ،دتشانغ جامعة ،مساعد أستاذ  ،باتريك جوفيت لوي جينينتديمالسيد   الكامير
 ) تقرير عن المنظمة األفريقية للملكية الفكرية)

 ،شيامن ،معهد أبحاث الملكية الفكرية ةأستاذة بكلية القانون وعميد ،السيدة لبر  شيوكبر  
)  الصبر  )تقرير عن الصبر 

 ،فورت وورث ،كلية الحقوق بجامعة تكساس إيه آند إم  ،أستاذة ،السيدة إيرين كالبولي 
ة و  ،الواليات المتحدة األمريكية اليا  ،ملبورن ،كلية ملبورن للحقوق  ،رئيسيةمحاض   ،أسير

ق آسياسنغافورة ) ،جامعة سنغافورة للعلوم االجتماعية ،ةزائر ة أستاذو   (رابطة أمم جنوب شر

جامعة نيو  ،كلية القانون والعدالة  ،كلية القانون الخاص والتجاري  ،أستاذ  ،السيد مايكل هاندلر 
اليا وجنوب المحيط الهادئ( ،أشفيلد  ،ساوث ويلز  اليا )تقرير عن أسير  أسير

 

 االختتام 14.45 – 14.40

 [نهاية الوثيقة]
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