
 

 

 
 

 ندوة
WIPO/GEO/GE/21/INF/1 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021 أغسطس 20التار�ــــخ: 

ات الجغراف�ةال  ندوة العالم�ة �شأن المؤ�ش

 تنظمها
 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)

) جن�ف
�
اض�ا  2021 سبتم�ب  8إ�  6، من (اف�ت

نامج  ال�ب

 وث�قة من إعداد المكتب الدو�ي لل��بو
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 ، ن  2021سبتم�ب  6االثنني

 ر�ط االتصال لحضور الندوة 12:00 –  11:40

 كلمة ترح�ب �لقيها:  12:20 –  12:00

 السّ�د دار�ن تانغ، المدير العام للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)، جن�ف    

احة 12:30 – 12:20  اس�ت

 تطورات دول�ة مختارة 13:40 – 12:30

ي أو اإلقل��ي أو الدو�ي الذي  ات الجغراف�ة باختالف الس�اق الوطين �ختلف نهج الحما�ة القانون�ة للمؤ�ش
ات للف�ما يتعلق با تطور مستمر  اكوهنُوضعت وُ�ستخدم ف�ه.  وائح واألنظمة االستباق�ة لحما�ة المؤ�ش

ي 
مختارة وع� مستوى القضائ�ة الوال�ات الالجغراف�ة. وس�ستعرض هذا الف��ق بعض من هذە التطورات �ن

 متعدد األطراف. 

ات الجغراف�ة، المدي��ة العامة  الم�ّ�:  للزراعة والتنم�ة الس�د فرا�س�س فاي، رئ�س وحدة المؤ�ش
 ال��ف�ة، المفوض�ة األورو��ة، بروكسل

، مديرة سجل لشبونة، إدارة العالمات التجار�ة والتصام�م الصناع�ة  المتحدثون:  الس�دة أل�سندرا غراز�و�ي
ات الجغراف�ة، قطاع العالمات والتصام�م، ال��بو  والمؤ�ش

ي جامعة مار�ل�ا  
ن كارلز، أستاذة زائرة �ن از�ل(Unimar)الس�دة سولني  ، مار�ل�ا، ال�ب

ي الس�د �ي يو،  
ن الوطن�ة للمل��ة الفك��ة، خب�ي �ن قسم حما�ة المل��ة الفك��ة، إدارة الصني

ن  ن ب�جني  ، الصني

احة 13:50 –  13:40  اس�ت

ات الجغراف�ة 15:00 – 13:50  األثر االجتما�ي واالقتصادي للمؤ�ش

ات الجغراف�ة أدوات س�اس�ة �مكن است اقتصاد�ة واجتماع�ة  –خدامها لتحقيق أهداف مختلفة ُتعّد المؤ�ش
ن والمجتمعات  أثر وثقاف�ة. وسيتيح الف��ق فرصة لمناقشة  ات الجغراف�ة ع� المنتجني س�اسات المؤ�ش

، ولمراجعة  ن  ما تنطوي عل�ه المنشورة حيت اآلن حولو  األ��� شمو�ً الدراسات االقتصاد�ة  إحدىوالمستهل�ني
ات الجغراف�ة  . من ق�مة اقتصاد�ة المؤ�ش

ي  ل�فرامنتو، موظفة الشؤون االقتصاد�ة-الس�دة إنتان حمدان الم�ّ�ة: 
قسم اقتصاد االبتكار، إدارة  �ن

 االقتصاد وتحل�ل الب�انات، قطاع المل��ة الفك��ة واألنظمة اإل�كولوج�ة لالبتكار، ال��بو

ي ش�فر، مستشار  المتحدثون: 
ي  الس�د تان�ن

كة  �ن  ، فر�سا، بار�سAND International�ش

ي مؤسسة 
، غوتا ، بو Artesanías de Colombiaالس�د أل�سندر بارا بين�ا، محا�ي �ن

 كولومب�ا

ي مساعد ةهازل م��ر، أستاذة الدكتور 
، الجامعة الوطن�ة (CES)مركز الدراسات األورو��ة  ة �ن

ال�ة  ا (ANU)األس�ت ال�ا، كانب�ي  ، أس�ت

، منسق  ي  مشار�ــــعالالس�د ر�تو م��ي
، المعهد الفدرا�ي الس���ي للمل��ة �ن قسم التعاون الدو�ي

  الفك��ة، برن
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 2021سبتم�ب  7الثالثاء، 

 الندوةلحضور  ر�ط االتصال 12:00 –  11:40

ات الجغراف�ة 13:15 – 12:00 ات�ج�ات �س��ق المؤ�ش  اس�ت

ات الجغراف�ة لبعض المنتجات بدافع  ن تلب�ة غالبا� ما ُتعتمد حما�ة المؤ�ش ن وتحسني الحاجة إ� تنظ�م المنتجني
 . ي

ي تلقائ�ا� فور اعتماد نظام و جودة المنتجات الُمسّوقة وفرضها وفقا� لمؤ�ش جغرا�ن
ل�ن النجاح التجاري ال �أئت

ي ل
ي لها صفة مؤ�ش جغرا�ن لجذب  ،لحما�ة. فك�ف �جب أن تبدو العالمات التجار�ة الخاصة بالمنتجات اليت

 ؟التجارينجاحها 

، اسبان�ا م�ّ�ة: ال    ي ، أل�كانيت ي ي القانون التجاري، جامعة أل�كانيت
و، أستاذة �ن  الس�دة ب�الر مونت�ي

ات الجغراف�ة، الرابطة الدول�ة  المتحدثون:  ي لجنة المؤ�ش
و تور�س، عضو �ن الس�دة باوال أندر�ا روم�ي

 ، كولومب�ابوغوتا  (INTA)للعالمات التجار�ة 

 ، كة  الس�دة مارغاليتا أفك��اشف��ي ، جورج�اBrother’s Cellars�ش  ، بولن��ي

الس�د خالد راحل، رئ�س قسم الجودة والبحث والتنم�ة، ورازة الس�احة والصناعة التقل�د�ة  
، ال��اط  ، المغربوالنقل الجوي واالقتصاد االجتما�ي

احة 13:30 – 13:15  اس�ت

ات الجغراف�ة والتجارة 15:00 – 13:30  المؤ�ش

ات جغراف�ة ُتتداولغالبا� ما  ي تحمل مؤ�ش لجميع السلع غ�ي  و�النسبة. الحدود  تداوً� ع�ب  المنتجات اليت
ي تواجه العدد من التحد�ات  �صاحب ذلكالملموسة،  ن ع� حد سواء. اليت ن والتجار والمستهل�ني وقد منتجني

درجت
�
ة ط��لة ،أ ي  ،منذ ف�ت

ي تحمل ممنتجات الأحكام خاصة للتجارة �ن ات جغراف�ةاليت ي  ،ؤ�ش
اتفاقات التجارة  �ن

ي اتفا، وال س�ما الدول�ة الثنائ�ة واإلقل�م�ة ومتعددة األطراف
�شأن جوانب حقوق  منظمة التجارة العالم�ةق �ن

ي هذا  نعامة ع لمحةس�قدم هذا الف��ق و . المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة (ت��بس)
أحدث التطورات �ن

ي فرصة لتقد�م حجج ضد استخدا حيكما سيتالمجال،   ي األسواق اليت
ات جغراف�ة �ن م األسماء الجغراف�ة كمؤ�ش

ات  ليوجد فيها استخدام مسبق   . لمنتجاتل ةف عاماوصكأهذە المؤ�ش

ي ت��مان، مدير  الم�ّ�: 
�ات الحكوم�ة والمنافسة، منظمة و  المل��ة الفك��ةشعبة الس�د توئن المش�ت

 التجارة العالم�ة، جن�ف

، زم�لة أ�اد�م�ة وأستاذة زائرة، جامعة سنغافورة للعلوم االجتماع�ةالدكتورة إي��ن كالب المتحدثون:  ، و�ي
 سنغافورة

الس�د ما�س�م�ل�انو سانتا كروز، مدير مؤسسة سانتا كروز للمل��ة الفك��ة، سانت�اغو دي  
 ش��ي 

)، أرلينغتون، CCFN، اتحاد أسماء األغذ�ة الشائعة (رئ�س�ة ةمدير شاونا مور�س،  ةالس�د 
 الوال�ات المتحدة األم��ك�ة فرجين�ا،
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 2021سبتم�ب  8األر�عاء، 

 ر�ط االتصال لحضور الندوة 12:00 –  11:40

ات الجغراف�ة واالستدامة 13:15 – 12:00  المؤ�ش

ات الجغراف�ة �مكن أن تدعم، مثلما ذكر ف��قا� سابقا�  مجموعة متنوعة من أهداف الس�اسة. تحقيق  المؤ�ش
ة، و  مسألة اإلنتاج المستدام  أصبحتاالحتباس الحراري وتغ�ي المناخ،  من قب�لع� خلف�ة التطورات األخ�ي

ا�دة. تكت�ي لجميع أنواع المنتجات  ن  هذا الف��ق بعض الحاالت الملموسة. وس�عرض أهم�ة م�ت

ات الج الم�ّ�:  ، (oriGin)غراف�ة الس�د ماس�مو فيتوري، المدير العام لمنظمة الشبكة الدول�ة للمؤ�ش
 جن�ف

ي  المتحدثون:  ، مكتب دراسات االقتصاد واإلقل�م -الس�د بائب ي االقتصاد الزرا�ي
، خب�ي �ن ي

و كانوئت طاه�ي
 ، ز�غينشور، السنغال(ETDS)والتنم�ة والخدمات 

، مدير  ات�ج�وضع تخط�ط و الالس�د ديرك تروس�ي األعمال، قطاع الزراعة، وزارة  اتاس�ت
 جنوب أف��ق�ا الزراعة، إلسينبورغ،

ي كل�ة الحقوق، جامعة 
ي القانون �ن

ة و�احثة �ن اندا ر�سانغ أيو بالر، ُمحا�ن الس�دة م�ي
 بادجادجاران، باندونغ، إندو�س�ا

احة 13:30 – 13:15  اس�ت

ي تواجهها ال 14:45 – 13:30
نتالتحد�ات اليت ات الجغراف�ة ونظام أسماء الحقول ع� اإلن�ت  مؤ�ش

نتالمسجلة  الحقولعدد أسماء  �شهد  ا�دا� منذ تفاقم استخدام اإلن�ت ن ي عام ف. ارتفاعا� م�ت
كةقّد  ،2019�ن  رت �ش

Verisign  من  ا� دائم ال �سلم الحقول�سج�ل أسماء و مسجل.  حقلمليون اسم  460وجود ما مجموعه
اع جميع أنو ب ما يتعلقالمل��ة أو المصالح الشخص�ة ف� الحقول أسماءس�اسات �سج�ل تح�ي و المنازعات، 

نت لألسماء واألرقام ب) الخاصة UDRPالس�اسة الموحدة لتس��ة المنازعات ( ولعّل أبرزها األسماء.  هيئة اإلن�ت
ي (ICANN)المخصصة  أسماء  ع� أنها  �سوء ن�ة لعالمات التجار�ةا �سج�ل منحما�ة للتوفر آل�ة ، واليت

ات الجغراف�ة الف��دة، و�ي حق�قة أدت الموحدة س�اسة ال هذە . ومع ذلك، فإنحقول ال تنطبق ع� المؤ�ش
ي هذا الصدد.  الوضع الراهن الف��قستعرض �سو مستف�ضة.  اتمناقشعقد إ� 

 �ن

ن (أستاذة مساعدة)، جامعة تاسمان�ا، ه��رت،  الس�دة الم�ّ�ة:  ه�ذر فورست، إحدى كبار الباحثني
ال�ا  أس�ت

، مح الس�د  المتحدثون:  ن ام مستشار (العالمات التجار�ة)، مكتب الشؤون الس�اس�ة جون د. رودر�غ�ي
اءات والعالمات التجار�ة (OPIA)والدول�ة  ، مكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة لل�ب

(USPTO)أل�سندر�ا، فرجين�ا، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ، 

ي مجال  ةد�ل�ا ب�لشيو، رئ�س الس�دة
ن �ن لجنة الب�انات، جمع�ة االتحادات األورو��ة للعاملني

 ، بلج�كا، بروكسل(ECTA)العالمات التجار�ة 

نت لألسماء واألرقام  الس�دة منال إسماع�ل، رئ�سة اللجنة االستشار�ة الحكوم�ة، هيئة اإلن�ت
  ، القاهرة، م�(ICANN)المخصصة 
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 كلمات ختام�ة تلقيها:  15:00 – 14:45

 لس�دة وانغ بينينغ، نائبة المدير العام المسؤولة عن قطاع العالمات والتصام�م، ال��بوا   

 ]نها�ة الوث�قة[
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