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نلكزيية  الأصل: ابلإ

 2020 نومفرب 6التارخي: 

 إعالمية عن املؤشرات اجلغرافية ورةد

 
 2020 نومفرب 24جنيف، 

 الربنامج
عداد مانة من اإ  *الأ

  

                                         
 والأربعني. الثانيةدورهتا  خالل )جلنة العالمات( وفقًا ملا اتفقت عليه اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية *
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اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية اللكمة الافتتاحية لرئيس  12.10 – 12.00

 واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(

تقيمي الظروف اليت وضعت الأساس محلاية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأي  :1 اجللسة 13.30 – 12.10

 تغيريات يف تكل الظروف

داراهتم الظروف احملددة اليت سيناقش املتحدثون  الطريقة اليت تقمي هبا اإ
وس يعرضون طريقة للحامية بوصفه مؤرشًا جغرافيًا.  ما تسمح بتأأهيل مؤرش

جراء  ولية لطلب امحلاية، أأو يف وقت اإ تقيمي كهذا، سواء يف املرحةل الأ

ذا لحق،   هذه الظروف. تتغريّ اإ

ه النقاش: ، املديرية العامة للزراعة العالقات ادلوليةمدير ، جون الكركالس يد  موّجِّ

 والتمنية الريفية، املفوضية الأوروبية، بروكسل

دارة الإشارات املمزية ،خوان اببلو ماتيوس الس يد ن:واملتحدث يئة الإرشاف ، ه مدير اإ

 ، وزارة الصناعة والتجارة والس ياحة، بوغوات(SIC) ةعىل الصناعة والتجار 

دارة الشؤون الاقتصادية، ، انئب رئيس قطاع، اببلو دجييوريجة الس يد اإ

 قسم التعلمي والبحث، املكتب الاحتادي للزراعة، برن

الس يد ستيفن غازيل، مدير جلسات الاس امتع، مكتب نيوزيلندا للملكية 

 الفكرية، ويلينغتون

بل منع املشغلني :2 اجللسة 14.30 – 13.30 من الاس تفادة من سوء النية يف اس تخدام حقوق امللكية  س ُ

 الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية وتسجيلها يف نظام أأسامء احلقول

سيناقش املشاركون مسأأةل حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات 

، املسجةل أأو املس تخدمة عن سوء نية يف نظام أأسامء احلقول، اجلغرافية
 ذكل. منعوطريقة 

ه النقاش: جون د. رودريغزي، حمام مستشار )العالمات التجارية(، مكتب الس يد  موّجِّ

الشؤون الس ياس ية وادلولية، مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات 

 ، الولايت املتحدة الأمريكيةوالعالمات التجارية، أألكس ندراي، فرجينيا
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س بانيا، بينجامني فونتني، وكيل ملكية فكرية يف فرنسا و  الس يد ن:املتحداث حمام يف اإ

رنس يف بالرسو، أأل ت غومتمكتب اإ  اكنيتيان واإ

يرين اكلبويلالس يدة  ي أأند ، أأس تاذة قانون، اإ لكية القانون جبامعة تكساس اإ

مي، فورت وورث، تكساس  ، الولايت املتحدة الأمريكيةاإ

 ادلورةاختتام  14.30

 ]هناية الوثيقة[
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