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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 6 التارخي:

إعالمية بشأن احلماية املؤقتة املمنوحة للتصاميم الصناعية يف بعض  دورة
من اتفاقية باريس حلماية امللكية  11املعارض الدولية مبوجب املادة 

 الصناعية

 2020 نومفرب 26جنيف، 

 الربنامج
عداد مانة من اإ  الأ

                                         
  دورهتا  خالل)جلنة العالمات( وفقًا ملا اتفقت عليه اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 والأربعني. الثانية
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اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي رئيس افتتاحية يلقهيا  مالحظات  12:10 – 12:00

 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 من اتفاقية ابريس 11املادة ب امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية مبوج :1 اجللسة 13:10 – 12:10

 ممارسات املاكتب –   

امحلاية املؤقتة للتصاممي الكيفية اليت متنح هبا بدلاهنم  س يعرض املتحدثون 
 اليت تعرض يف املعارض ادلولية الرمسية أأو املعرتف هبا رمسيا. الصناعية

دارة العالمات التجارية والتصاممي ، رئييسمدير ماركوس هوبرغر، الس يد   املنسق: اإ

املنظمة العاملية قطاع العالمات والتصاممي،  الصناعية واملؤرشات اجلغرافية،

 للملكية الفكرية )الويبو(، جنيف

عدل وحامية الاحتادية لشؤون الوزارة المسؤول قانوين يف الس يد تمي فرينري،  املتحدثون:

 املس هتكل، برلني

بأأعامل حملل الس ياسات والترشيعات، فرع  نيالقامئ كبري الس يد ماكس مي فيلمري،

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، املكتب و ترشيعات، الس ياسات وال 

 ، كنداغاتينوالكندي للملكية الفكرية، 

دارة  ئيسالس يد س ميون ليفيتيش، ر  ، ةممي الصناعياالمات التجارية والتصالعاإ

 الواكةل احلكومية للملكية الفكرية، كيشيناو

 من اتفاقية ابريس 11املادة ب للتصاممي الصناعية مبوجامحلاية املؤقتة املمنوحة  :2 اجللسة  14:00 – 13:10

 جتربة املس تخدمني –   

محلاية املؤقتة ابيف هذه اجللسة خرباهتم فامي يتعلق س يعرض املس تخدمون  
من  11يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة املمنوحة للتصاممي الصناعية 

 س بل التغلب علهيا.و  واهجوهااتفاقية ابريس، ول س امي املشألك اليت 

دارة الس يدة  املنسقة: ماري بول ريزو، رئيسة قسم الس ياسات واملشورة الترشيعية، اإ

، قطاع العالمات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 والتصاممي، الويبو، جنيف

، ومالوي هدلو مكندروز  مكتب احملاماةراين، رشيك، اك رالس يد كريس توف املتحداثن:

 ش ياكغو، الولايت املتحدة الأمريكية

 الكربىعارض لمل للرابطة الأوروبية، الأمينة العامة كراويزسالس يدة ابربرا   

 اختتام اجللسة 14:00

 [الوثيقةهناية ]
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