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ات الجغرافية  دورة إعالمية عن المؤشر

 2022 ي  منوف 22جنيف، 

نامج  البر

 األمانة من إعداد 

  

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

ً
 ةخامسالالل دورتها وفقا
 . ن  واألربعي 
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 : الكلمة االفتتاحية 10:10 – 10:00
  لسيد ل

ن للجنة الدائمة المعنية بقانون ا (، رئيسجمهورية مولدوف) سيمون ليفيتشر لدورة السادسة واألربعي 
ات الجغرافية  بةنابال  )لجنة العالمات( العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ات الجغرافية للخدمات  : 1الجلسة  11:20 – 10:10  حماية المؤشر

   المشاركونسيتناول  
  ذلك األساس المنطق 

  بلدانهم، بما فن
ات الجغرافية للخدمات فن مسألة حماية المؤشر

ات الجغرافية للخدمات.    تقوم عليها هذه الحماية والتحديات المتعلقة بتطوير المؤشر
 للسياسة الت 

، أستاذ سيال النقاش:  موجه رد، أكسفو جامعة أكسفورد،  ،لكية الفكريةمال قانوند ديف غانجر 
 المتحدة المملكة

ن كارلز السيدة س :المتحدثون ازيل،  ،(، ماريليا Unimarجامعة ماريليا ) ،أستاذة زائرة، ولي   ةمحاضن و البر
  قانون الملكية الفكرية، مركز سياسات وإدارة الملكية الفكرية ) ةرئيسي

ن
(، CIPPMف

 جامعة بورنموث، بورنموث، المملكة المتحدة

  سياسات امستشار ، نانش  أوميلكو السيدة  
ن
مكتب  الدولية،لعالمات التجارية ة رئيسية ف

اءات والعالمات التجارية ) (، ألكسندريا، USPTOالواليات المتحدة األمريكية للبر
 فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية

 السيدة ماريا بوزيتش، مساعدة مدير مكتب الملكية الفكرية لجمهورية ضبيا، بلغراد 

احة 11:40 – 11:20  اسب 

ات الجغرافية للسلع غي  الزراعية : 2الجلسة  13:00 –11:40  حماية المؤشر

ات الجغرافية عىل المنتجات الزراعية، بل يمتد ليشمل الحرف     كثب  من البلدان، ال يقترص استخدام المؤشر
فن

نظرة عامة عىل تجربة الواليات القضائية فيما يتعلق جلسة ال هقدم هذتسو اليدوية وحت  المنتجات الصناعية. 
ات الجغرافية للمنتجات غب  الزراعية، وكذلك    والية قضائية ال تتوفر فيها هذه عىل ابحماية المؤشر

لتطورات فن
 الحماية حالًيا. 

، أستاذة قانون، كلية القانون بجامعة تكساس إي أند إيم، فو  موجه النقاش:  رت السيدة إيرين كالبول 
وزميلة أكاديمية وأستاذة زائرة، جامعة ، وورث، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية

 سنغافورة للعلوم االجتماعية، سنغافورة

ن فيليكس، نائب :المتحدثون لمديرية العامة ارئيس وحدة االقتصاد غب  المادي،  ةالسيدة كلوديا مارتينب 
ة والمتوسطة )للسوق الداخىل  والصناعة وريادة األعمال  كات الصغب  (، Growوالشر

 المفوضية األوروبية، بروكسل

ا( 
ً
 ممثل الهند )ُيؤكد الحق

ات الجغرافية، مكتب -الدكتور كوراج بيساه  أدانو، مستشار الملكية الفكرية بشأن المؤشر
غانا للملكية الصناعية ومحاضن زائر، جامعة كوام  نكروما للعلوم والتكنولوجيا، كلية 

 ة الزراعية والعلوم البيولوجية، أكراالهندس

 اختتام الدورة 13:00

 
 ]نهاية الوثيقة[
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