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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مارس  1التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعونالرابعة الدورة 
 2021مايو  19إىل  17جنيف، من 

 اعتماد مراقب

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي دورات اللجنة الدائمة المعنية  .1
يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل معلومات عن منظمة غي  حكومية التمست صفة مراقب فز

ات ال  العالمات لنظام الداخىلي للجنةوفقا لجغرافية )لجنة العالمات(، بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 (. SCT/1/2من الوثيقة  6الفقرة  )انظر

إن لجنة العالمات مدعوة إىل الموافقة عىل أن  . 2
ي مرفق 

تكون المنظمة غي  الحكومية المشار إليها فز
ي دورات اللجنة

لة فز
َّ
 هذه الوثيقة ممث

]يىلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 
 

 
 الرئيسي  المقر  – المنظمة العالمية للملكية الفكرية

34, chemin des Colombettes 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland 

 

يال اير  12، مونير  2021فير
 

ي دورات التمست منظمة غي  حكومية  الموضوع: 
لة بصفة مراقب فز

َّ
اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية أن تكون ممث
ات الجغرافية  والتصاميم الصناعية والمؤشر

 
 

 (FORPIQ) كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي  إنشاء
 

ي  كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي  أنسر  
ي كندا. وهو منظمة غي  2001نوفمير  27فز

لة كندية مسج    ربحية، بمقاطعة كيبيك فز
كاتالخاص بالكيبيك قانون   من الجزء الثالث بمقتضز  درجت وقد ، شر

ُ
كات كيبيك تحت أ ي سجل شر

وُيتاح . 1160459583رقم ال فز
كة الخاصالرقم يمكن إدخال  ، حيثالرابطالسجل عير هذا ذلك موقع   للحصول عىل معلومات بشأنها.  بالشر

 

 ومهمته وغاياته كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي أهداف 
 

كات الكندية المبتكرة ومستشاري  ها بشأن أصول الملكية الفكرية يهدف المنتدى قيمة ، بغية رفع الإىل رفع مستوى المعرفة لدى الشر
ا لهذه . األصول المكتسبة من تلك

ً
اءجتمع فيها: قادة منتديات ت نظم، يالغايةوتحقيق ي مجال أعمال، وخير

لملكية الفكرية، ا فز
، مستثمرون، و  ز ز حكوميي   عن ممثلي 

ا
ويستفيد  الملكية الفكرية. المرتبطة ب الممارساتو أفضل و  التجارب وذلك لمناقشة ولتبادلفضًل

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

اكاتمجال  يعات الملكية الفكريةرؤية شاملة ل له ذلكفيتيح  ث والتطوير. البح شر ي كندا، واإل  تشر
تحسينها من خالل المتاحة لمكانيات فز

ز   مختلف االختصاصات. تبادل المعارف بي 
 

ز حدثا ويسىع  كات األبرز  نو العاملخالله  يتبادلالمنتدى وراء هذه الغاية إذ يستضيف كل سنتي  ي مجال الملكية الفكرية والشر
أفكاًرا  فز

كات المحاماةوتحظز هذه المبادرة بدعم  . واالبتكار  المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية كل  بشأن ي مجال الملكية الفكرية أكير شر
 فز

عات األعمال المحلية، دعم ب بكندا. وتحظز كذلك ي المعهد عىل غرار مش 
 . تطوير األعمال التجاريةوالمرصف الكندي ل للبرصيات الوطنز

ي وقد اجتذب ال
اضز ا من طرف: " مؤتمر االفير ً ز 2" رواد األعمال، "1المقبل الذي ينظمه المنتدى اهتماًما كبي  ي ذلك)بما  " والممولي 

 فز
كات  كات األ  رؤوس األموال االستثماريةشر ة والدولية  ،)أو الحاضنات أو كل منهما(األعمال عات مش  " و 3(، "خاصةالسهم وشر المحلي 
)حكومات المقاطعات والحكومة الفدرالية باإلضافة إىل مختلف مستوياتها عىل  ةالحكوم" 4عىل حد سواء، باإلضافة إىل "منها 

ي كيبيك. الوكاالت(
 ، وأطراف حكومية أخري منها وزير االقتصاد واالبتكار فز

 
ي للمنتدى المزمع وسينظ

اضز خالل  عقدهم الحدث االفير
ي تضم أكير من AUTM) جمعية مديري التكنولوجيا بالجامعاتبالتعاون مع  2021 عام

ي أكير من  3000( النر
عضو يعملون فز

كات و المستشفيات و البحث كز ا ومر  من الجامعات 800 ي  الحكومية اتمنظمالو الشر
 أنحاء العالم.  شنر فز

 
ي 
 معلومات بشأن المجموعات واألعضاء عىل الصعيد الوطنز

 
ز يما عدا المديرين فال يضم المنتدى أي أعضاء  ز والموظفي  . لكناإلداريي  ز ز  هالمعيني  ا كما أشي  إليه أعاله،   ،يستضيف كل سنتي 

ً
يتيح حدث

ز عامللل كات األبرز  ي  ي مجال الملكية الفكرية وللشر
 واالبتكار.  المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية كل  بشأنأفكار  إمكانية تبادل فز

  

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
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ي اإلداريون  والمسؤولون المديرون والموظفون
 (FORPIQ) كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىلي فز

 
 الشخصية االعتبارية"( مسؤولو ن )"مديريقائمة ال

 
خب المديرون 

ُ
ي  الشخصية االعتبارية"( مسؤولو )"انت

قدت فز
ُ
ي ع

 : 2020 أكتوبر  5التاىلي ذكرهم خالل الجمعية العامة للمنتدى النر
 

  ز كويار،  الدكتور  ه؛دكتوراشهادة عىل  الحاصلمارتي 

 

  وكيلة براءات؛و ،  السيدة دومينيك المبي 

 

  األستاذ دافيد دوران، محام ووكيل عالمات تجارية؛و 

 

  محام؛األستاذ فيليب ، ز  بوافي 

 

  محام ووكيل عالمات تجارية.   إسماعيلاألستاذ و ،  كوليباىلي

 
ز ظقائمة المو   في 

 
ي 
قد فز

ُ
 الموظفون التاىلي ذكرهم خالل اجتماع مجلس اإلدارة السنوي الذي ع

ز ي  
ُ
 : 2020 أكتوبر  5ع
 

  ز كويار، الحاصل عىل  الدكتور  ه )رئيًسا(؛دكتوراشهادة مارتي 

 

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

 

 محام ووكيل براءات ) يمساألستاذ جا ، ي
 (. سكرتي  دوفز

 
 بيانات االتصال الكاملة للمنظمة

 
 (FORPIQكيبيك )  –المنتدى الدوىلي للملكية الفكرية 

1200 Dollard Avenue 
Lasalle, Québec 

H8N 2P2, Canada 
 
 201الداخىلي ، الرقم 1725-490-877-1رقم الهاتف:  

ي 
ونز يد اإللكير  forpiq@outlook.com : الير

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

 

ي المنظمة )ممثلو 
 (كيبيك  –المنتدى الدوىلي للملكية الفكرية جهات االتصال فز

 
ز كويار، الحاصل عىل الدكتور   هدكتوراشهادة مارتي 

 األستاذ دافيد دوران )جهة اتصال بديلة(
 

1255 Robert Bourassa, Suite 1500 
Montreal, Quebec, H3B 3X2 

 
 201، الرقم الداخىلي 1725-490-877-1: رقم الهاتف

 . 101 ، الرقم الداخىلي 1725-490-877-1: جهة االتصال البديلة(رقم الهاتف )
 5250-500-877-1الفاكس: 

ي 
ونز يد اإللكير  info@forpiq.com ؛forpiq@outlook.com : الير
ي 
ونز يد اإللكير  lex.com-ddurrand@durandجهة االتصال البديلة(: ) الير

  

mailto:forpiq@outlook.com
https://www.forpiq.com/
mailto:forpiq@outlook.com؛
mailto:info@forpiq.com
mailto:ddurrand@durand-lex.com
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ا 
ً
ي عىل حسن اهتمامكم  وإذ نشكركم مسبق

 . قد تحتاجونها معلومات إضافية  تقديم أيل طلب اعتمادنا، نؤكد لكم استعدادنا ونظركم فز
 

ام والتقدير وتفضل  ،وا بقبول فائق االحير
 

 (FORPIQ) كيبيك  –للملكية الفكرية  المنتدى الدوىل  
 يمثله

 
ز  الدكتور   هدكتوراشهادة كويار، الحاصل عىل مارتي 
 المنتدى رئيس

 
 

____________________________ 

 

 

 
 نهاية المرفق والوثيقة[]
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