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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السابعةالدورة 

ىل  27جنيف، من   2017 مارس 30اإ
 
 

 اعتماد منظمة غري حكومية 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

منظمة غري حكومية المتست صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية  معلومات عنيف مرفق هذه الوثيقة  ترد  .1
، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )جلنة العالمات( اجلغرافية واملؤرشاتبقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

 (. SCT/1/2 الوثيقة من 6 الفقرة )انظر

ن    .2 ىل املوافقة عىل  نة العالماتجل اإ مدعوة اإ
لهيا  أأن تكون املنظمة غري احلكومية املشار اإ

َّةل يف دورات اللجن يف  ة.مرفق هذه الوثيقة ممث

 ]ييل ذكل املرفق[
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َّةل بصفة مراقب  يف دورات اللجنة  املنظمة غري احلكومية اليت طلبت أأن تكون ممث

 طلب احلصول عىل صفة مراقب يف دورات اللجنة )الويبو( 

 (CIGIمركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية )

مركز حبث وتفكري مس تقل وغري منحاز هل هدف ومنظور عاملي فريد.  (CIGI) حنن مركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية
ِدث فرقًا  ببحوثنا ضفاء الوضوح والتفكري الابتاكري وأ رائنا وحضوران العام، حنح . العامليةوضع الس ياسات  عىليف عامل اليوم ابإ

 .ل املوثوق بهحث املؤثر والتحليالب مصدر حىت أأصبحناابلتعاون مع أأفضل الأقران واخلرباء  ، نعملالتخصصات ويف خمتلف

ىل أأن يكون  )الربانمج( القانون ادلويليف ث و لبحل  املركز ويسعى برانمج املنرب الأول يف العامل للبحث والتفكري يف القانون اإ
نا ربط املعارف يف تناول القانون ادلويل للقضااي العاملية املهمة. وهممت  مع الاعرتاف بتأأثريهس امي احلومكة ادلولية،  ادلويل، ول

طار القانون ادلويل  يف تشكيلوالس ياسات واملامرسات  دعامً للحومكة ادلولية يف املس تقبل.  – املعوملس يادة القانون  –اإ
مياننا بأأن  يفوهيدينا  طار القانون ادلويل و حتسني احلومكة ادلولية يف مسعاان اإ الرخاء  يف ياة الشعو  وزايدةً حب  ارتقاءً تعزيز اإ

 عامل ملؤه الأمن والأمان.ل قوق الإسسان ويهيةةً حل لأوجه عدم املساواة وصوانً  تصدايً الس تدامة العاملية و  لوضامانً 

ويتأأثر تفاعل كندا مع اجملمتع ادلويل تأأثرًا ابلغًا بتطور بنيهتا اخلاصة للملكية الفكرية. وتسامه حبوث املركز يف وضع أأطر قانونية 
ية الناش ةة. وقانون العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية من بني جمالت امللكية الفكرية مالمئة تغطي قضااي امللكية الفكر 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية . ويكتيس معل ودولياً  وطنياً ربانمج لاليت يركز علهيا ا
البحثية يف جمال قانون العالمات التجارية ومس تقبل حامية املؤرشات  أأمهية ابلغة يف مشاريع الربانمج واملؤرشات اجلغرافية

قانون املؤرشات اجلغرافية ومعل مقارنة  يفالربانمج حبواًث  ياجلغرافية وأ اثرها يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وجير 
انمج أأيضًا التوهجات وال اثر النامجة عن . ويبحث الربوادلويل الوطينعىل الصعيدين لتأأثري قواعد املؤرشات اجلغرافية 

 التطورات القانونية الوطنية وادلولية يف جمال العالمات التجارية ونظام أأسامء احلقول.

 :بياانت التصال الاكمةل للمنظمة 

 (CIGIمركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية )
67 Erb Street West 
Waterloo, Ontario 
Canada, N2L 6C2 

 x 7212 1.519.885.2444+اتف: اله

 1.519.885.5450+الفاكس: 

 ofitzgerald@cigionline.orgو bawad@cigionline.orgالربيد الإلكرتوين: 

 law-https://www.cigionline.org/program/internationalو /https://www.cigionline.orgاملوقع الإلكرتوين: 

mailto:bawad@cigionline.org
mailto:ofitzgerald@cigionline.org
https://www.cigionline.org/
https://www.cigionline.org/program/international-law
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 :هاماملنظمة ومنصبا ممثيل ءسامأأ 

 ث يف القانون ادلويلو نون ادلويل للملكية الفكرية والابتاكر، برانمج البحللقا مدير املركزابمس عوض، انئب  -

 ث يف القانون ادلويلو برانمج البح ة، مدير فيزتجريادلأأوان  -

 طلب اعامتدان.اهامتممك بوسشكرمك عىل حسن 

 فيزتجريادلأأوان 

 ث يف القانون ادلويلو برانمج البح ةمدير 

 ادلوليةمركز الابتاكر يف جمال احلومكة 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


