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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونالدورة 

ىل  4جنيف، من   5023 نومفرب 8اإ
 
 

 اعتماد منظمة غري حكومية

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

يتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمة غري حكومية طلبت احلصول عىل صفة املراقب يف دورات اللجنة  .2
 6 الفقرة للجنة )انظر الصناعية والبياانت اجلغرافية، وفقا للنظام ادلاخيل والتصامميادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية 

 (.SCT/1/2من الوثيقة 

ن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات  .5 اإ
الصناعية والبياانت اجلغرافية  والتصامميالتجارية 

ىل املوافقة عىل أأن تكون املنظمة غري  مدعوة اإ
َّةل يف  لهيا يف مرفق هذه الوثيقة ممث احلكومية املشار اإ

 دورات اللجنة.

 

 املرفق[]ييل ذكل 
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 املرفق
 

 منظمة غري حكومية المتست المتثيل بصفة مراقب يف دورات اللجنة

 (ITSSDمعهد التجارة واملعايري والتمنية املس تدامة )

 مقدمة

جيايب حث القانوين و تعمل يف الب ،املعهد منظمة تربوية مس تقةل ل تبتغي الرحب وغري منحازة تكرس نشاطها للهنوض بمنوذج اإ
والويبو. منظمة التجارة العاملية  ومبادئ حمك القانون يفللتمنية املس تدامة املتسقة مع امللكية اخلاصة ونظام السوق احلرة 

حلرية الاقتصادية والتمنية ة من حيث عالقهتام ابلتجارة والعلوم والتكنولوجيا وايوينظر املعهد يف تطور القانون والس ياسة ادلول 
 استشاري يتأألف من علامء وهمندسني وحمامني واقتصاديني. ويرشف عىل أأنشطة املعهد جملس   املس تدامة يف العامل.

دجرييس ابلولايت املتحدة الأمريكية بوصفه مؤسسة غري رحبية ترحب ابلتربعات وغريها من  يف نيو 5002وُأنشئ املعهد عام 
سم التربعات وسائر أأشاكل ادلمع من الرضائب ول أأشاكل ادلمع اليت تؤثر يف أ راء املعهد  تساعد عىل تأأدية رسالهتا اخلريية. وُتح

 أأو س ياساته.

ويعمل املعهد يف البحث القانوين وُتليل املسائل املعقدة يف جمال التجارة ادلولية والتنظمي )بشأأن البيئة والصحة والسالمة 
عادة يف اجملالت والنرشات والكتب القانونية والاقتصادية، مث تتاح للجمهور ابجملان من خالل  والاقتصاد(. وتحنرش البحوث

حمارضين يف مؤمترات داخلية ودولية لأهل القانون والتعلمي العايل املشاع الرمقي أأو من عىل موقع املعهد. ويشارك ممثلو املعهد 
يف جمال القانون والس ياسة ادلولية، مهنا القضااي القانونية املتعلقة بتنظمي حكويم أأو غري حكويم وتتناول قضااي ش ىت تعقد 

املعهد لأغراض هذه املؤمترات  التجارية ونقل التكنولوجيا. ويِعدبقانون الرباءات والتجارة والأرسار وحقوق املؤلفني والعالمات 
ىل عروضا تحنرش عىل موقعه ليّطلع علهيا امجلهور ابجملان. ويقمي املعهد من وق ىل أ خر منتدايت عن قضااي الساعة تتطرق اإ ت اإ

 حقوق امللكية الفكرية.

 لالتصال:

Institute for Trade, Standards and Sustainable Development 
P.O. Box 223 

Princeton Junction, NJ 08550 
United States of America 

Tel.:  (609) 658-7417 
info@itssd.orgEmail:   
www.itssd.orgWeb.:   

  

mailto:info@itssd.org
http://www.itssd.org/
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 ممثل املنظمة

Mr. Lawrence A. Kogan 
Director 

ITSSD 
c/o The Kogan Law Group, P.C. 

100 United Nations Plaza 
Suite # 14F 

New York, NY 10017 
United States of America 

Phone:  001-609-658-7417 
    001-212-644-9240 

Email: lkogan@itssd.org 
   lkogan@koganlawgroup.com 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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