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 دورة إعالمية عن املؤشرات اجلغرافية
 
 

 2017 مارس 28جنيف، 
 
 

 الرابع مشروع الربنامج

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مالحظات افتتاحية تقدهما الأمانة 9.30 – 9.15

 وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافيةاجلزء الأول: خصائص 

 خصائص خمتلف الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية 10.00 – 9.30

يفانس،  :ةاملتحدث امللكية قانون حمارضة يف التجارة ادلولية و الس يدة غيل اإ
الفكرية، مركز دراسات القانون التجاري، لكية كوين ماري 

 لندن، لندن امةةجب

 جتارب املنتجني فامي يتةلق حبامية املؤرشات اجلغرافية 11.10 – 10.00

يفانس املنسقة:  الس يدة غيل اإ

احتاد منتجي جنب الس يد جورجيو بوتش يدي، مستشار قانوين،  حدثون:املت
يطاليارجييانوالبارميجيانو  مييليا، اإ  ، رجييو اإ

نبذة وادي اناب، الس يد ج. سكوت غريين، مستشار خاريج ملنتجي أأ 
 امتن وفوغاريت، اناب، الولايت املتحدة الأمريكيةمكتب ديكنسون وبي
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س تيبان روبيو، احتاد مزارعي النب الكولومبيني، بوغوات  الس يد اإ

، أأرلينغتون، ة الشائةةاحتاد أأسامء الأغذي ورن، مستشار،ثريغ كالس يد 
 الولايت املتحدة الأمريكية

داريالس يد ماس ميو فيتوري،  الش بكة ادلولية ، منظمة مدير اإ
 ، جنيفاجلغرافية مؤرشاتلل

 اسرتاحة 11.30 – 11.10

 تختلف الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافيةاملامرسات اخلاصة ب  12.30 – 11.30

يفانس املنسقة:  الس يدة غيل اإ

الس يد فرانسس فاي، رئيس وحدة املؤرشات اجلغرافية، املديرية  حدثون:املت
 الةامة للزراعة والتمنية الريفية، املفوضية الأوروبية، بروكسل

ميي كوتون، مستشارة رئيس ية، مكتب الشؤون الس ياس ية  الس يدة اإ
ةالمات وادلولية، مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات وال

، الولايت املتحدة التجارية، وزارة التجارة، أألكساندراي، فرجينيا
 الأمريكية

الس يد اتتسويو اتكيش يغي، مدير، مكتب الس ياسات متةددة 
الأطراف، شةبة الس ياسات ادلولية، املكتب الياابين 

 طوكيو للرباءات،

سؤول عن امل الس يد ميش يل غونويم، رئيس قسم التدريب والربامج و 
املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية،  برانمج املؤرشات اجلغرافية،

 ايوندي

دارة امللكية الفكرية يف مكبوداي،  الس يد لو ريزي، انئب مدير، اإ
 التجارة، بنوم بنه وزارة

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

 نقاش

 اسرتاحة الغداء

 املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقولاجلغرافية عىل الإنرتنت، و  اجلزء الثاين: حامية املؤرشات

احلقول  نبذة عامة عن حامية املؤرشات اجلغرافية/أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول: 15.30 – 15.00
 الةليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول الةليا املكونة من رموز البدلان

س يد برااين بياكم، رئيس، قسم تسوية منازعات الإنرتنت، مركز ال  املتحدث:
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 التحكمي والوساطة، املنظمة الةاملية للملكية الفكرية )الويبو(، جنيف

 جتربة املس تخدمني فامي خيص املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول 16.10 – 15.30

جلنة ، مدير الشؤون الاقتصادية والقانونية، ز غوميرييلالس يد تشار  املتحداثن:
يربين، الشمبانيا املهنيني الةاملني يف جمال نبيذ  ، فرنسااإ

، جامةة اتسامنيا، هوبرت، ساعدةم س تاذة أأ الس يدة هيذر فورست، 
 أأسرتاليا

 اسرتاحة 16.30 – 16.10

 احلقولجتربة بدل فامي خيص امسه يف نظام أأسامء  17.10 – 16.30

ون القانونية الس يد نيكول غويو يون، مستشار قانوين، شةبة الشؤ  املتحداثن:
 وادلولية، املةهد الفدرايل للملكية الفكرية، برن

 الس يدة هيذر فورست

حاطة من  17.30 – 17.10  هيئة الإنرتنت املةنية ابلأسامء والأرقام املةينةل  اللجنة احلكومية الاستشاريةاإ
 )الإياكن(

 الإياكن الس يد مارك اكرفل، انئب رئيس اللجنة، :املتحدث

 تةليقات ومناقشة 18.20 – 17.30

يفانس املنسقة:  الس يدة غيل اإ

 الس يد نيكول غويو يون املتحدثون:

 ز غوميرييلالس يد تشار 

 الس يدة هيذر فورست

 الس يد مارك اكرفل

 الاختتام 18.30 – 18.20

 ]هناية الوثيقة[


