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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2019 نومفرب 5التارخي: 

 
 
 

 امللكية الفكرية املستمر يف جمال القضائي التعليمندوة الويبو بشأن 
 
 

 2019 نومفرب 12، جنيف

 الربنامج
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2019نومفرب  12الثالاثء، 

 (AB 1.6القاعة امحلراء ) املاكن:

، الفدرايلمركز القضايئ السابق للدير وامللكي القضايئ؛ بري عهد فوغل، املدير التنفيذي مل  جريميي الندوة:  رئيس
 املتحدة الأمريكية الولايت

 الافتتاح وتقدمي املشاركني 13.45 – 13.30

 

 ، املستشار القانوين، الويبوفريتس بونتكوي لكمة ترحيب يلقهيا: 

 

 : تقدمي برانمج الويبو للتعلمي القضايئ املس متر يف جمال امللكية الفكرية1املوضوع  14.00 – 13.45

 

 الأهداف -

 القضايئ اذلي توفره الويبو التدريبمبادئ  -

 نبذة عامة والنتاجئ املرتقبة -

 خطوات التنفيذ -

 

 ، مديرة معهد الويبو القضايئأأون جو مني املتحدثة: 

 

 لالحتياجاتتداويل مهنج تعلميي قضايئ عىل أأساس تقيمي  بناء: 2املوضوع  14.20 – 14.00

 

 س تقصاءالا -

بارشة مع السلطات الوطنية )الإدارات القضائية ومعاهد التدريب، واملاكتب امل جامتعات الا -

 الوطنية للملكية الفكرية(

 اجامتعات أأحصاب املصلحة -

 

للقانون ادلس توري غيريمو فيناات ميدينا، قاٍض، الغرفة الثالثة رياكردو  املتحدث: 

 والاجامتعي التابعة حملمكة العدل العليا، لامي، بريو

 

 حتديد املسامهني الرئيس يني ودور لك مهنم: 3املوضوع  14.45 – 14.20

 

 الويبو -

 السلطة الوطنية -

 املستشار الوطين املعين ابملرشوع -

 بوناملدر    -
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 أأخرى اتهج -

 

رنيس تو غيال أألفارو، قايض اس تئناف، حممكة الاس تئناف غيريمو  املتحدث:  يف اإ

 العمل، ادلائرة القضائية الأوىل، أألخويال، كوس تارياكوقضااي  القضااي املدنية

   

د التخصصات4املوضوع  15.30 – 14.45  وقامئ عىل املشاركة : وضع هنج تدرييب متعد 

 

دارة القضااي( والسامت القانونية وغري القانونيةتناول املعارف واملهارات  -  )مثل التواصل أأو اإ

بيداغوجيا التعلمي القضايئ، مبا يف ذكل مناذج تدريب املدر  بني والأساليب القامئة عىل املشاركة  -

 واحملادثة

 حتديد أأسس املقارنة ملا قبل التعلمي وما بعده -

 

يف س تئناف الا، حممكة 28للغرفة رمق  رئيس غالغو بيكو، قاٍض يل أأن  املتحدث: 

س بانيا  مدريد، اإ

 

عداد مواد التدريب5ملوضوع ا 16.00 – 15.30  : اإ

 

 مجموعة القوانني والأحاكم القضائية الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية -

 الكتاب املرجعي يف جمال امللكية الفكرية -

 فهم الس ياق الاجامتعي والاقتصادي اذلي تنشأأ فيه منازعات امللكية الفكرية -

 مواد أأخرى -

 

 ، قاضية، حممكة اباتن العليا، نيبالسابكوات س يدهايا شانت :ةاملتحدث 

 

 اسرتاحة 16.15 – 16.00

 

 

 : دورات التعمل عن بعد للقضاة6املوضوع  16.45 – 16.15

 

 أألتاي تيدل ديس تا، رئيسة برانمج التعمل عن بعد، أأاكدميية الويبو :ةاملتحدث 
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ىل برامج مدعومة ذاتيا  مس تديرةمائدة  17.50 – 16.45  : تطور املشاريع املدعومة من الويبو اإ

 

  املشاركنيلك  

 

  الاختتام 18.00 – 17.50

 ]هناية الوثيقة[


