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ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 1 :مارس 2021

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
ر
والمؤشات الجغرافية
الدورة الرابعة واألربعون
جنيف ،من  17إىل  19مايو 2021

اعتماد مراقب
وثيقة من إعداد األمانة

يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل معلومات عن منظمة غي حكومية التمست صفة مراقب ز يف دورات اللجنة الدائمة المعنية
.1
ر
الداخىل للجنة العالمات
بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشات الجغرافية (لجنة العالمات) ،وفقا للنظام
ي
(انظر الفقرة  6من الوثيقة .)SCT/1/2

.2

إن لجنة العالمات مدعوة إىل الموافقة عىل أن
تكون المنظمة غي الحكومية المشار إليها ز يف مرفق
َّ
هذه الوثيقة ممثلة ز يف دورات اللجنة

[يىل ذلك المرفق]
ي
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ئيس
المنظمة العالمية للملكية الفكرية – المقر الر ي
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
ر
مونييال 12 ،رفياير 2021
الموضوع:

َّ
منظمة غي حكومية التمست أن تكون ممثلة بصفة مراقب ز يف دورات اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية
ر
والمؤشات الجغرافية
والتصاميم الصناعية

الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك ()FORPIQ
إنشاء المنتدى
ي
ر
 ،2001بمقاطعة كيبيك ز يف كندا .وهو منظمة غي ربحية كندية مسجلة
الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك ز يف 27
أنس المنتدى
ر
ي
نوفمي ُ
ز
ُ
ز
ر
ر
بمقتض الجزء الثالث من قانون كيبيك الخاص بالشكات ،وقد أدرجت يف سجل شكات كيبيك تحت الرقم  .1160459583ويتاح
عي هذا الرابط ،حيث يمكن إدخال الرقم الخاص ر
بالشكة للحصول عىل معلومات بشأنها.
موقع ذلك السجل ر
الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك ومهمته وغاياته
أهداف المنتدى
ي
يهدف المنتدى إىل رفع مستوى المعرفة لدى ر
الشكات الكندية المبتكرة ومستشاري ها بشأن أصول الملكية الفكرية ،بغية رفع القيمة
ً
ز
وخياء يف مجال الملكية الفكرية،
المكتسبة من
تلك األصول .وتحقيقا لهذه الغاية ،ينظم منتديات تجتمع فيها :قادة أعمال ،ر
ا
ز
ز
حكوميي ،وذلك لمناقشة ولتبادل التجارب وأفضل والممارسات المرتبطة بالملكية الفكرية .ويستفيد
ممثلي
ومستثمرون ،فضًل عن
ز
ز
ز
ئيسيي ز يف
ومفاوضي ر
محامي ،ووكالء عالمات تجارية ،ووكالء براءات،
المنتدى من تنوع أعضاء مجلس إدارته الذين يعملون بصفتهم
ز
مجال رشاكات البحث والتطوير .فيتيح له ذلك رؤية شاملة ل ر
تشيعات الملكية الفكرية يف كندا ،واإلمكانيات المتاحة لتحسينها من خالل
تبادل المعارف ز
بي مختلف االختصاصات.
والشكات األبرز زف مجال الملكية الفكرية ً
سنتي حدثا يتبادل خالله العاملون ر
ز
أفكارا
ويسىع المنتدى وراء هذه الغاية إذ يستضيف كل
ي
ز
ز
ر
أكي شكات المحاماة يف مجال الملكية الفكرية
بشأن كل المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار .وتحظ هذه المبادرة بدعم ر
ز
ز
الوطن للبرصيات والمرصف الكندي لتطوير األعمال التجارية.
بكندا.
وتحظ كذلك بدعم مشعات األعمال المحلية ،عىل غرار المعهد
ي
ز
ر
ً
ز
ً
ز
:
اض المقبل الذي ينظمه المنتدى اهتماما كبيا من طرف " "1رواد األعمال "2" ،والممولي (بما يف ذلك
وقد اجتذب المؤتمر االفي ي
رشكات رؤوس األموال االستثمارية ر
وشكات األسهم الخاصة) "3" ،ومشعات األعمال (أو الحاضنات أو كل منهما) ،المحلية والدولية
منها عىل حد سواء ،باإلضافة إىل " "4الحكومة عىل مختلف مستوياتها (حكومات المقاطعات والحكومة الفدرالية باإلضافة إىل
الوكاالت) ،وأطراف حكومية أخري منها وزير االقتصاد واالبتكار زف كيبيك .وسينظم الحدث ر
االفي ز
اض للمنتدى المزمع عقده خالل
ي
ي
أكي من  3000عضو يعملون زف ر
الن تضم ر
عام  2021بالتعاون مع جمعية مديري التكنولوجيا بالجامعات ( )AUTMر
أكي من
ي
ي
 800من الجامعات ومراكز البحث والمستشفيات و ر
الشكات والمنظمات الحكومية زف ر
شن أنحاء العالم.
ي
ز
الوطن
معلومات بشأن المجموعات واألعضاء عىل الصعيد
ي
ً
ز
ز
ز
ال يضم المنتدى أي أعضاء فيما عدا المديرين اإلدار ز
سنتي ،كما أشي إليه أعاله ،حدثا يتيح
المعيني .لكنه يستضيف كل
والموظفي
يي
ي ر
للعامل ز
وللشكات األبرز ز يف مجال الملكية الفكرية إمكانية تبادل أفكار بشأن كل المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار.

الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك ()FORPIQ
المديرون والموظفون والمسؤولون اإلداريون ز يف المنتدى
ي
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قائمة المديرين ("مسؤولو الشخصية االعتبارية")
ُ
ر
الن ُعقدت ز يف  5أكتوبر :2020
انتخب المديرون ("مسؤولو الشخصية االعتبارية")
التاىل ذكرهم خالل الجمعية العامة للمنتدى ي
ي


الدكتور مار ز
تي كويار ،الحاصل عىل شهادة دكتوراه؛



والسيدة دومينيك المبي ،وكيلة براءات؛



واألستاذ دافيد دوران ،محام ووكيل عالمات تجارية؛



ز
بوافي ،محام؛
األستاذ فيليب



كوليباىل ،محام ووكيل عالمات تجارية.
واألستاذ إسماعيل
ي

قائمة الموظ ز
في
ُ ز
التاىل ذكرهم خالل اجتماع مجلس اإلدارة السنوي الذي ُعقد ز يف  5أكتوبر :2020
عي الموظفون ي


تي كويار ،الحاصل عىل شهادة دكتوراه (ر ً
الدكتور مار ز
ئيسا)؛



ز
ز
(أمي صندوق)؛
داميي كالفيه ،وكيل براءات
الدكتور



ز
دوف ،محام ووكيل براءات (سكرتي).
األستاذ جايمس ي

بيانات االتصال الكاملة للمنظمة
الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك ()FORPIQ
المنتدى
ي
1200 Dollard Avenue
Lasalle, Québec
H8N 2P2, Canada
الداخىل 201
رقم الهاتف ،1-877-490-1725 :الرقم
ي
ر ز
ونforpiq@outlook.com :
ر
الييد اإللكير زي
ونhttps://www.forpiq.com :
اإللكي
لموقع
ا
ي
الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك)
جهات االتصال ز يف المنظمة (ممثلو المنتدى
ي
الدكتور مار ز
تي كويار ،الحاصل عىل شهادة دكتوراه
األستاذ دافيد دوران (جهة اتصال بديلة)
1255 Robert Bourassa, Suite 1500
Montreal, Quebec, H3B 3X2
الداخىل 201
رقم الهاتف ،1-877-490-1725 :الرقم
ي
الداخىل .101
رقم الهاتف (جهة االتصال البديلة):
الرقم
،
1-877-490-1725
ي
الفاكس1-877-500-5250 :
ر ز
ونforpiq@outlook.com :؛ info@forpiq.com
الييد
ر
اإللكي ز ي
ر
ون (جهة االتصال البديلة)ddurrand@durand-lex.com :
اإللكي
يد
الي
ر
ي

SCT/44/4
Annex
3
ً
وإذ نشكركم مسبقا عىل حسن اهتمامكم ونظركم ز يف طلب اعتمادنا ،نؤكد لكم استعدادنا لتقديم أي معلومات إضافية قد تحتاجونها.
ر
االحيام والتقدير،
وتفضلوا بقبول فائق
المنتدى الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك ()FORPIQ
يمثله
الدكتور مار ز
تي كويار ،الحاصل عىل شهادة دكتوراه
رئيس المنتدى

____________________________

[نهاية المرفق والوثيقة]

