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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونو الثانيةالدورة 

ىل  14جنيف، من   1034نومفرب  12اإ
 
 

 اعتماد منظمة غري حكومية

عداد  مانةوثيقة من اإ  الأ

يتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمة غري حكومية طلبت احلصول عىل صفة املراقب يف دورات اللجنة  .3
 2 الصناعية والبياانت اجلغرافية، وفقا للنظام ادلاخيل للجنة )انظر الفقرة تصامميعالمات التجارية وال ادلامئة املعنية بقانون ال

 (.SCT/1/2 من الوثيقة

ن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات  .1 اإ
الصناعية والبياانت اجلغرافية  والتصامميالتجارية 

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

 .اللجنة دورات

]ييل ذكل املرفق[
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 صفة مراقبتكون ممثَّةل باملنظمة غري احلكومية اليت طلبت أأن 
 يف دورات اللجنة

 صفة مراقب يف دورات اللجنة )الويبو(احلصول عىل طلب 

 (BEDAممي )املعنية ابلتصالأوروبية  الرابطاتمكتب 

 مقدمة

يف بلجياك منذ  . وذكل املكتب ُمسّجل3121( يف عام BEDA) مميوروبية املعنية ابلتصالأ  الرابطاتمكتب أأنشئ 
 دارة شؤونه. ويتوىل اإ املكتب من قبل أأعضائهمّول ييك. ويُ لرحب مبوجب القانون البلج تس هتدف ا منظمة ل ابعتباره 1001 عام

كام ينتخب مجموع الأعضاء رئيسا وانئبا للرئيس مّرة لك مّرة لك س نتني. الأعضاء من بيهنم مجموع  جملس للمديرين ينتخبه
 س نتني.

نشاء منصة فعاةل للش بكة  ، هو تنس يق أأنشطة ومصاحل أأعضائه، منذ تأأسيسهاملكتبوالغرض من  عىل الصعيد الأورويب واإ
ىل الرتوجي ي دوما املكتب ّل ممي. وظتصوروبية املعنية ابل ابلرابطات املهنية الأ ، أ نذاك، اخلاصةاملهنية  عىل صعيد سعى اإ

ىل الاقتصاد للقمية اليت يكتس هيا التصممي والابتاكاملفوضية الأوروبية وسائر مؤسسات الاحتاد الأورويب  ر ابلنس بة اإ
ّ   ومتثيل املصاحل املهنية لأعضائه يب،الأورو ممي وزايدة املامرسة املهنية يف جمال التصرة هبدف حتسني أأمام تكل الهيئات املؤث

 مس توى نضج القطاع.

 التجارية ات املهنية، والرابطاتئممي، والهي لتصالهنوض اب)مراكز  عىل ضامن تواصل دامئ بني أأعضائه حاليا املكتبعمل يو 
للقمية اليت يكتس هيا  ( وبني سلطات الاحتاد الأورويب من أأجل الرتوجيمميمجلعيات ذات الصةل املعنية ابلتصوالكياانت/ا

 التصممي والابتاكر ابلنس بة للثقافة والاقتصاد والبيئة واجملمتع واحلومكة عىل املس توى الأورويب، وتعزيز تكل القمية.

تصممي مبا يف ذكل الرابطات املهنية املعنية ابل  ممي،امت الأوروبية املعنية ابلتصوعضوية املكتب مفتوحة أأمام مجيع املنظ
واليت أأنشئت  أأهدافه،غاايت املكتب و  يدمعمبا  يان أ خر هل اهامتم همين ابلتصممي،أأو أأي ك  مميومؤسسات الهنوض ابلتص

 م.بدلاهنا أأو أأقالميها وتضطلع بأأنشطة عىل حنو ُمنظَّ مبوجب قوانني 

ىل الرنوجي وسويرسا وتركيا ورصبيا.  13عضوا يف  42ويضّم املكتب حاليا  ضافة اإ عضائه، ومن أأصل مجموع أأ دوةل عضوا اإ
املهنية عضوا ُمسّجال بصفته من الهيئات  31ممي، يف حني يوجد ابعتباره من مراكز الهنوض ابلتص عضوا ُمسّجال 11هناك 

جامل، أأن املكتب ميثّل، ممي. ومن اوالتجارية املعنية ابلتص املصّممني املهنيني أ لف مئات أأعضائه، مصاحل بعض  عربملقّدر، اإ
 يف لك أأحناء أأورواب.
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 التصالمعلومات 

Koloniënstraat 56/7, 1000 Brussels, Belgium 
  29 94 212 2 32+:الهاتف
 28 94 212 2 32+ :الفاكس

office@beda.org 
.beda.orgwww 

 ممثل املنظمة
يزابيل رويغ، رئيسةالس يدة   اإ

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 
(Disseny Hub Barcelona) E08018 Barcelona, Spain 

 822 182 932 34+ الهاتف:
iroig@bcd.es 

 1034نومفرب  30بروكسل، 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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