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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اير  28التاري    خ:   2022فير

ات الجغرافية  دورة إعالمية عن المؤشر

 2022مارس  29جنيف، 

نامج  البر

 األمانة من إعداد 

  

                                                 
 ات الجغرافية )لجنة العالمات( خ  لما اتفقت عليه اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ً
.  الرابعةالل دورتها وفقا ن  واألربعي 
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ن  الكلمة االفتتاحية لرئيس 15:10 – 15:00 للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الدورة الخامسة واألربعي 
ات الجغرافية )لجنة العالمات(  الصناعية والمؤشر

ي األنظمة الفريدة وأنظمة العالمات التجاريةف  : 1الجلسة  16:30 – 15:10
ز
ات الجغرافية ف  حص المؤشر

ات  المشاركونسيوضح     طريقة فحص المؤشر
  ذلك " الجغرافية فن

الكلمات " 1والياتهم القضائية، بما فن
ات جغ نة بعنارص تصويرية ومؤشر األهمية المعطاة للعنارص " و 2؛ "رافية مكّونة من عنرص تصويري فقطالمقبر

اعات؛ "3؛ "الوصفية ن ل 4" والبن
ّ
   المشاركون" ونطاق الحماية. ويمث

األنظمة الفريدة وأنظمة  المكاتب فن
 . التجاريةالعالمات 

  جامعة ماريليا ) موجهة النقاش: 
ن
ن كارلز، أستاذة زائرة ف ازيلUnimarالسيدة سولي   (، ماريليا، البر

ة مستشاري العالمات التجارية ،  نانس  أوميلكو السيدة  :المتحدثون السياسات الدولية،  ألغراضكبب 
اءات (، مكتب الواليات المتحدة األمOPIAمكتب الشؤون السياسية والدولية ) ريكية للبر

 (، ألكسندريا، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكيةUSPTOوالعالمات التجارية )

ة المديرين المعنية بالعالمات التجارية، رئيسة شعبة   السيدة فلوريت كوتزيه، كبب 
كات والملكية الفكريةالعالمات التجارية،  ، إدارة التجارية (CIPC) اللجنة المعنية بالشر

توريا(DTIC) عية والمنافسةوالصنا  ، بب 

  السيدة  
ات الجغرافية والعالمات التجارية،  نغوين ث  بفونغ ثاو، فاحصة، مركز المؤشر

  فييت نام، هانوي
ن
 مكتب الملكية الفكرية ف

، نائب رئيس اإلدارة الدولية، الدائرة القانونية والدولية،    
  السيد ألكسندر لفن

المعهد الوطنن
 ، مونتغروي، فرنسا(INAO) للمنشأ والجودة

احة 16:40 – 16:30  اسبر

ات جغرافية أو تحتوي عليها  : 2الجلسة  18:00 –16:40 ي تتألف من مؤشر
سبل منع تسجيل أسماء الحقول الت 

 عن سوء نية

ات الجغرافية، المسجلة أو المستخدمة  ستتناول هذه الجلسة  مسألة حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمؤشر
  نظام أسماء نظام أسماء الحقولعن سوء نية 
 ، وطريقة منع ذلك. فن

الوزارة االتحادية لشؤون العدل وحماية السيد كريستيان فيتشارد، نائب المدير العام،  موجه النقاش: 
ن   المستهلك، برلي 

ات الجغرافية  السيد  :نالمتحدثو  ماسيمو فيتوري، المدير العام لمنظمة الشبكة الدولية للمؤشر
(oriGinجنيف ،) 

ات الجغرافية، الرابطة الدولية للعالمات التجارية السيد لنديساي لو، رئيس   لجنة المؤشر
(INTAبوغوتا، كولومبيا ) 

ن تيلور، المدير المساعد، دائرة الشؤون السياسا  اليا السيد دستي  تية والدولية، مكتب أسبر
 للملكية الفكرية

 اختتام الدورة 18:00
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