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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية 
  والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجلغرافية

  ونعشراخلامسة وال الدورة
    2012012012011111     أبريل أبريل أبريل أبريل1111إىل إىل إىل إىل      مارس مارس مارس مارس28282828من من من من ججججننننيف، يف، يف، يف، 

  اعتماد منظمة غري حكومية
  األمانةمن إعدادثويقة 

بت احلصول عىل يتض .1 ية  نظمة غري حكو طلمن مرفق هذه الويقة معلومات عن  مث  املراقب يف دورات صفةم
نظام  ية، وفقا  ياOت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والRذج ا ية بقانون العالمات ا نة اYامئة ا للا ب ع لص ل ن فللج ل ملع

نة   .)SCT/1/2ث من الويقة 6انظر الفقرة (للجاYاخيل 

نة اYا .2 ية بقانون العالمات للجإن ا ملعنمئة ا
ية  ياOت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والRذج ا فا ب ع لص لل

شار  ية ا نظمة غري احلكو يل ا ملمدعوة إىل املوافقة عىل  مل مث مت
 .ثإلهيا يف مرفق هذه الويقة يف دوراهتا

 

 ]ييل ذm املرفق[
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 املرفق
ثل  بت أن  ية اليت  نظمة غري احلكو متا طل  بصفة مراقبممل

نة دوراتيف  للج ا
يني نقابة (يكنقابة احملامني األمر  )لا

يني تضم نقابة احملامني ية بعضوية ، عضو400 000 حنويك األمر نظمة  yن ويه بذm أكرب  ية م ا اكنت هذه ّومل. يف العاملعطو
نقابة يه الصوت الوطين  سني إدارة العدا� القانون، فإهنحملرتيفلا ساعحتا تعكف عىل  د احملامني ت وتعزيز الربامج اليت 
متد  هم، و تعوالقضاة يف  تواصلمعل تعلمي ا ملمعاهد احلقوق، وتقدم خدمات ا ناء ل  عام إدراكب يف جمال القانون، وتعكف عىل 

يادة القانون ية  سـحول العامل بأ يني يف . مه ئت نقابة احملامني األمر يكوقد أ سطس 21نش ي وشمل أعضاؤها حمامني 1878غ أ
بني احلقوقوطالب  ساعدون القانويون ويونم احلكونوظفواملومهنم القامئون عىل إدارة احملامك منتسـ وأعضاء  ن وا كتبة لامل

متون لقانونال يق الصاحل العام وحمامون دويون وغريمه ممن  هيقانويون وأعضاء يف مجموعات تعمل  ل  .لتحقن

شئ و نة نأ ية الفكرية يف  سـسم قانون ا سم واكن 1894مللكق يقدم و عضو 25 000م يضولنقابة يف ا متخصصق أول 
يل  ية اجلودة وحتا لمعلومات عا تصني يف شؤون ل ية للمحامني ا °وأدوات  ية الفكرية، معل يقوم مقام مصدر املعلومات ومللكا

رشيعات اليت تؤثر يف القوانني واللواحئ اخلاصة  نظرون يف ا ندما  ياسات  تعمقة اليت تقدم إىل رامسي ا يقات ا لتوا ل يل ع سـ مل تعل
ية الفكرية مللكشؤون ا سم الحرتام وهو يعرف بأنه . ب تأ األول د ّورامللقوحيظى هذا ا يفللمعارف يف هذا اÀال ا¿ي ال 

يدا يزداد  ية و تعقأ  .بني جماالت القانونمن مه

نظمةواألهداف  ية  للمالغاÁت الر  ئيسـ

ية  -  ؛ملعاهد احلقوقميوضع املعايري األاكد

هن القانوية؛ - ية  ية منوذ نوضع قواعد أخال للم ج  ق

سارتقدمي الفوائد والربامج واخلدمات اليت  - هين وجودة هئا أعضامبتهنض   ؛معيشـهتممل ا

ية؛قدر من أعىل بلتعلمي القانوين  الهنوض - سلوك األخاليق وا نجودة؛ وتعزيز الكفاءة وا  ملهل

ية اليت يقدyاتعزيز اخلدمات العامة  - هن القانوية؛أحصاب نواÀا ن ا  مل

نوع؛ - تحزي وتعزيز ا تالقضاء عىل ا  لل

نا ويف نظام العدا�؛مبالهنوض  - نقابة ويف  ساوية يف ا شاركة اكمÕ و يع  نتشاركة ا ل ت م yمجل  م

هن القانوية ويف نظام العدا�؛القضاء عىل ا - نتحزي يف ا  ملل

يادة القانون؛ -  سـتعزيز 

يادة القانون اإلدراكزÁدة  - هن القانوية يف اYاخل واإلجراء القانوينلسـ العام وØحرتام  ن ودور ا  يف العامل بأرسه؛ومل

نصفة؛وإجراءات ن وضع قوانني عاد�، مبا فهيا حقوق اإلسان، من أجلالعمل  - مقانوية   ن

يع ضام - يةفعال مجلن حصول ا ئات القضا هن القانوية وا تقالل ا ئعىل العدا�؛ واحلفاظ عىل ا ي ن لهسـ  .مل

بÞان اليت  شلك أسايسمتارسلا ها  شا نظمة  ب فهيا ا ن  طمل

ية تحدة األمر يكالوالÁت ا نقابة تضم أعضاء من بÞان أخرى. مل  .لومع ذm فإن ا
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نظمة ملنوان ا  ع

American Bar Association (ABA) 
 North Clark Street321 

Chicago, IL 60654-7598 
United States of America 

هاتف  6254-988-(312) 1+: لا
  6800-988-(312) 1+:الفاكس

 iplaw@americanbar.org: الربيد اإللكرتوين
بكة اإلنرتنت  >www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law <:شـاملوقع عىل 

نظ ملثل ا  مةمم

س نس، ر يدة مارييل  يا ج ئسـ نك ية الفكريةةل سم قانون ا مللك   .ق

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


