
 

 

SCP/33/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
خ:  1التاري     كتوبر  2 2أ 0 2 1 

اءات بقانونالمعنية الدائمة اللجنة   البر

 الثالثة والثالثونالدورة 
 2021 ديسمبر  9إىل  6جنيف، من 

ز   اعتماد مراقبي 

 األمانة  وثيقة من إعداد

اءاتوافقت اللجنة الدائمة المعنية بقانون  .1 اءات(، الير ة من  )لجنة الير ي الفير
ي جنيف فز

ي دورتها األوىل المنعقدة فز
 19إىل  15فز

ي ذلك منح صفة مراقب لعدد من المنظمات الحكومية الدولية  واإلجرائية،عىل بعض المسائل التنظيمية  ،1998يونيو 
بما فز

 . (SCP/1/2الوثيقة من  6تمة. )انظر الفقرة والمنظمات غي  الحكومية المه

ي دورات مؤقت صفة مراقب الحصول عىل يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل معلومات عن منظمة غي  حكومية التمست و  .2
فز

اءات أال وهي اللجنة الدائمة المعنية بقانون   . (FORPIQ) كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي الير

 

اءاتإن لجنة  .3 التخاذ قرار بشأن طلب مدعوة  الير
ي مرفق هذه  ،المنظمة غي  الحكوميةاعتماد 

المشار إليها فز
 بصفتها مراقب مؤقت.  ،الوثيقة

 ]يىلي ذلك المرفق[
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ANNEX 
 المرفق
 

 كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي 

 اسم المنظمة

 ( FORPIQ) كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي 

 والية المنظمة وأهدافها

ئ  ي عام كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي أنش 
قانون  من الجزء الثالثبمقتضز ، وهو منظمة غي  ربحية كندية مسّجلة 2001فز

كاتالخاص بالكيبيك   . ش 

كات الكندية المبتكرة ومستشاري  ها بشأن أصول الملكية الفكرية، بغية رفع القيمة و  ي  هدف المنتدى إىل رفع مستوى المعرفة لدى الش 
ا لهذه الغاية، ينظم 

ً
ي مجال الملكية الفكرية، المنتدى منتديات يالمكتسبة من تلك األصول. وتحقيق

اء فز جتمع فيها: قادة أعمال، وخير
 
ً
، وذلك لمناقشة ولتبادل التجارب و ومستثمرون، فضل ز ز حكوميي  المرتبطة بالملكية الفكرية. ويستفيد  الممارساتو أفضل  عن ممثلي 

ي المنتدى 
ز فز ز رئيسيي  ، ووكالء عالمات تجارية، ووكالء براءات، ومفاوضي  ز من تنوع أعضاء مجلس إدارته الذين يعملون بصفتهم محامي 

اكات البحث والتطوير. فيتيح ل يعات الملكية الفكريةه ذلك رؤية شاملة لمجال ش  ي كندا، واإلمكانيات المتاحة لتحسينها من خالل  تش 
فز

ز مختلف االختصاصات.   تبادل المعارف بي 

ز حدثا يتبادل خالله  كات  نو العاملويسىع المنتدى وراء هذه الغاية إذ يستضيف كل سنتي  ي مجال الملكية الفكرية الرائدةوالش 
أفكاًرا  فز

كات المحاماة . واالبتكار  المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية بشأن كل ي مجال الملكية الفكرية وتحظز هذه المبادرة بدعم أكير ش 
 فز

ي المعهد بكندا. وتحظز كذلك بدعم مّشعات األعمال المحلية، عىل غرار 
. تطوير األعمال التجاريةوالمرصف الكندي ل للبرصيات الوطنز

ي مؤتمر االفوقد اجتذب ال
اضز ا من طرف: " ير ً ي ذلك 2" رواد األعمال، "1المقبل الذي ينظمه المنتدى اهتماًما كبي 

ز )بما فز " والممولي 
كات  كات األ رؤوس األموال االستثماريةش  " ومّشعات األعمال )أو الحاضنات أو كل منهما(، المحلّية والدولية 3(، "خاصةالسهم وش 

الحكومة عىل مختلف مستوياتها )حكومات المقاطعات والحكومة الفدرالية باإلضافة إىل " 4منها عىل حد سواء، باإلضافة إىل "
ي للمنتدى المزمع عقده خالل 

اضز م الحدث االفير
َ
ي كيبيك. وسينظ

الوكاالت(، وأطراف حكومية أخري منها وزير االقتصاد واالبتكار فز
ي تضم أكير من AUTM) جمعية مديري التكنولوجيا بالجامعاتبالتعاون مع  2021 عام

ي أكير من  3000( النر
عضو يعملون فز

كات  800 ي شنر أنحاء العالم.  الحكومية اتمنظمالو من الجامعات ومراكز البحث والمستشفيات والش 
 فز

اءات، فيما يتعلق عىل وجه التحديد  المنتدى، ويروم  كنولوجياتالبتكار والبحث والتطوير والتتخصص ل حلقات نقاشعقد بالير
ز حرية إجراء التحليالت قبل إيداع  تناولت جلسات نقاش المثال،عىل سبيل  ،2019لعام  مؤتمرهخالل  ونظم الجديدة.  طلبات تحسي 

اءاتال اءات.  ير مجيات فيما يتعلق بقانون الير ي تواجه الير
االبتكار المفتوح  بشأنندوات  إىلهذه المؤتمرات  وتضافوالتحديات النر

ي االعتبار بيانات األقمار الصناعية المقدمة من وكالة الفضاء الكندية وحيازة الملكية الفكرية.  والتطوير،والبحث 
ي تأخذ فز

عالوة و والنر
ز الفإن غالبية أعضاء مجلس اإلدارة هم من  ذلك،عىل  ي مجالممارسي 

فيما الملكية الفكرية الذين يسعون إىل تعزيز حالة القانون   فز
اعات يتعلق با اءاتذات الصلالخير  . ة بالير

اءات بحيث خالل دورات  مؤقتإىل الحصول عىل صفة مراقب  المنتدى طمحيو  ي تعزيز  بالنظر إىل أهدافه وجهوده ،مكنهتلجنة الير
ز
ف

ات أعضاء مجلس  ي مداوالت جمعيات المنظمة العالمية  من تقديم ،إدارتهالوعي بالملكية الفكرية وخير
مساهمات بناءة وموضوعية فز

ز  الفكرية،للملكية  اءات. وعالوة عىل الخاصة فيما يتعلق بقواني  فإن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من شأنه أن  ذلك،ير
ي المؤتمرات  ييش 

كات الكندية  تعّرفوبالتاىلي  ،المقبلةمشاركة الويبو فز ز والش  ي مجال الملكية الفكرية عىل حماية الفاعلة الممارسي 
فز

. الملكية الفكر   ية عىل نطاق عالمي

ي 
ز
 المنظمة جهاز اإلدارة ف

ز كويار، واألستاذ دافيد دوران،  ، واألستاذ و الدكتور مارتي  ز ، األستاذ فيليب بوافي  .   إسماعيلالسيدة دومينيك المبي   كوليباىلي

ي المنظمة
ز
 المديرون والمسؤولون اإلداريون ف

(؛
ً
ز كويار )رئيسا  الدكتور مارتي 

ز ش( األستاذ جايمس ي )أمي 
ز
 ؛دوف

ز الصندوق(.  ز كالفيه )أمي   الدكتور داميي 

 بيانات االتصال الكاملة للمنظمة

 (FORPIQكيبيك )  –المنتدى الدوىلي للملكية الفكرية 
1200 Dollard Avenue 
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Lasalle, Québec 
H8N 2P2, Canada 

 201، الرقم الداخىلي 1725-490-877-1رقم الهاتف:  
ي 
ونز يد اإللكير   info@forpiq.com ؛forpiq@outlook.com : الير

ي ا
ونز    https://www.forpiq.com : لموقع اإللكير

 

 نهاية المرفق والوثيقة[]
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