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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 سبتمب   20التاري    خ: 

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات
 
ي بالتطوير القانون

  الفريق العامل المعن 

ةالدورة   التاسعة عشر
 2021 نوفمب   19إل  15جنيف، من 

 اعتماد مراقب

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي دورات  .1
ز
ي يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل معلومات عن منظمة غي  حكومية التمست صفة مراقب ف

الفريق العامل المعنز
ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليه فيما يىلي بعبارة "الفريق العامل"(

 . بالتطوير القانونز

مدعو إل الموافقة عىل أن  الفريق العاملإن  . 2
ي مرفق هذه 

تكون المنظمة غي  الحكومية المشار إليها فز
ي دورات

لة فز
َّ
 . هالوثيقة ممث

]يىلي ذلك المرفق[
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 التجاريةالجمعية الصينية للعالمات 
 

No.8 Beisan Street, Fucheng Road, Haidian District, BEIJING 100048, CHINA  

 الهاتف: 86.10.68030515+ الفاكس: 86.10.68018055+

 http//: www.cta.org.cn   : ي
ونز الموقع اإللكير international@cta.org.cn  : ي

ونز يد اإللكير   الير
 

 
 المقر الرئيسي  – المنظمة العالمية للملكية الفكرية

34, chemin des Colombettes 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland 

 

 ، ز  2021سبتمير  10بيجي 

 
ي دورات عىل  الحصول الصينية للعالمات التجاريةالجمعية التماس  الموضوع: 

ز
ي بالتطوير  الفريق العاملصفة مراقب ف

المعنز
ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

 القانونز
 
 

 جمعية الصينية للعالمات التجاريةلل القانون الداخىلي 
ي عام الصينية لجمعية التأسست 

ز
كات محلية معروفة بناًء ذات إطار وهي منظمة اجتماعية  ،1994لعالمات التجارية ف ي أنشأتها شر

وطنز
اف اإلدارة الوطنية للملكية الفكرية ي  عىل موافقة وزارة الشؤون المدنية، وتعمل تحت إشر
ز
ز الشعبية.  ف  جمهورية الصي 

 
 لجمعية الصينية للعالمات التجاريةا وغاياتمهام 
:  فيما هذه الجمعية المهام الرئيسية لتتمثل  ز ولوائح ب تعريف الجمهور الوعي االجتماعي بالعالمات التجارية من خالل  إذكاءيىلي قواني 

ي العالمات التجارية وتنفيذها، 
ر
كات ب والرف مستوى استخدام العالمات التجارية وحمايتها وإدارتها من خالل توجيه ومساعدة الشر

ي تنفيذ ا
ز
اتيجياتال األعضاء ف أنشطة أكاديمية،  وتنظيم، لها تجارية، وتقديم خدمات االستشارات القانونية العالمات الب المتعلقة سير

احات للسلطات الحكومية، والوسوموإجراء دراسات بحثية فيما يتعلق بالعالمات التجارية   تعاون وإقامة صالت وعالقات، وتقديم اقير
ي مجال العالمات التجارية، عىل المستوى

ز
 . وغي  ذلك، ذات الصلة بالمجالونشر وتوزي    ع الوثائق والمنشورات  الدولي ف

 
:  إلالجمعية الصينية للعالمات التجارية تهدف و  حماية الحقوق و ؛ واالنتفاع منها تعزيز إنشاء حقوق الملكية الفكرية وحمايتها  ما يىلي

وعة لألعضاء، والعمل   ز الحكومة واألعضاء وتعزيز وصل  كصلةوالمصالح المشر تسهيل و قدرتها عىل خدمة األعضاء بشكل أفضل؛  بي 
اتيجياتال تنفيذ ا ي إدارة العالمات التجارية والوسومالعالمات التجارية ب المتعلقة سير

ز
كات والوسوم الخاصة با، وتعزيز قدرتها ف لشر

ي المنافسة الدولية باستخدام عالماتها التجارية 
ز
كات المحلية ف  اتالعالم بتطور اقتصاد  النهوض من أجل ووسومها وتشجيع مشاركة الشر

؛  والوسومالتجارية  ز ي الصي 
ز
 الذاتية بغية هللوائح القطاعوضع وتشجيع  ؛ذات المكانة البارزة وكاالت العالمات التجارية تقييستعزيز و ف

ي اوا؛ والسليمةالمستدامة  تنميتهتعزيز 
ز
اتيجياتال لمساهمة ف ي من خالل عىل المستوى  والوسومالعالمات التجارية ب المتعلقة سير

الوطنز
ي هذا المجال من أجل النهوض بها وتعزيز التأثي   والوسومالعالمات التجارية مجال الوعي العام ب إذكاء

ز
ز ف بلدا له لتصبح الدولي للصي 

ي مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز هفي كلمته
ز
المنظمات غي  التعاون والتبادل مع المنظمات الدولية و عالقات ؛ والمشاركة بنشاط ف

 . والوسومالحكومية األجنبية بشأن العالمات التجارية 
 

 الجمعية الصينية للعالمات التجاريةأعضاء 
ز إل أعضاء  الجمعيةأعضاء  ينقسم ز وأعضاء اعتباريي  ز عضاء األ يشمل و . ذاتيي  عىل سبيل المثال ال الحرص وكاالت العالمات  االعتباريي 

كات ذات العالمات ي مختلف  التجارية والشر
ز
فيتشكلون  الذاتيوناألعضاء أما ؛ المجاالت التجارية المسجلة والمجموعات ذات الصلة ف

ي األساس
ز
ز عىل دراية  من ف ز قانونيي  اء وعاملي  ز عليها.  بمواضيعخير   العالمات التجارية ومطلعي 
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 وهيكلها التنظيمي  الجمعية الصينية للعالمات التجاريةمسؤولو 
 

 المسؤولون
 

 ما فوالرئيس: 
ز العام: وو دونغ بينغ  األمي 
ز العام: نان بينغ  نائب األمي 

 
 الهيكل التنظيمي 

 
 وشعبة الشؤون ،الدعاية وشعبة ،الشؤون القانونية وشعبة، األعضاء  وشعبة، مكتب عامالجمعية الصينية للعالمات التجارية  تضم
ز  والوسومواألمانة العامة لمعهد أبحاث العالمات التجارية  ة،الدولي ي الصي 

ز
مركز تقييم العالمات  -باإلضافة إل ثالث هيئات تابعة  ،ف

 . مطبعة جريدة العالمات التجارية الصينية، و لتطوير العالمات التجارية Zhongqiمركز و  ،Zhongqiالتجارية 
 

 للجمعيةبيانات االتصال الكاملة 

 
 الجمعية الصينية للعالمات التجارية

No.8 Beisan Street, Fucheng Road, 
 Haidian District, BEIJING 100048,  

CHINA 
 
 86.10.68030515+رقم الهاتف:  

 86.10.68018055+: الفاكس
ي ا

ونز  http//: www.cta.org.cn : لموقع اإللكير
 

 االتصال ةجهاسم 

 
 زياويو تشاي السيد 

 
No.8 Beisan Street, Fucheng Road, Haidian  

District, BEIJING 100048, CHINA 
 

 68030515-10-86+: رقم الهاتف
 68018055-10-86+الفاكس: 

يدي:   100048الرمز الير
 18612259881-86+ : رقم المحمول

ي 
ونز يد اإللكير  international@cta.org.cn: الير

 
ي لنظام  حصول عىل صفة مراقبالبصدق  منكم الجمعية الصينية للعالمات التجاريةلتمس تو 

ي بالتطوير القانونز
ي الفريق العامل المعنز

ز
ف

 . منا  موضع تقدير كبي   ممدريد للتسجيل الدولي للعالمات، وستكون موافقتك
 

ام والتقدير وتفضل  ،وا بقبول فائق االحير

 
 

 جاريةالجمعية الصينية للعالمات الترئيس 

 نهاية المرفق والوثيقة[]

http://www.cta.org.cn/
mailto:international@cta.org.cn

