A

SCT/32/4

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 31 :نومفرب 1034

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والبيانات اجلغرافية
الدورة الثانية والثالثون

جنيف ،من  14اإىل  12نومفرب 1034
اعتماد منظمة غري حكومية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .3يتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمة غري حكومية طلبت احلصول عىل صفة املراقب يف دورات اللجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ،وفقا للنظام ادلاخيل للجنة (انظر الفقرة 2
من الوثيقة .)SCT/1/2

 .1اإن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
مدعوة اإىل املوافقة عىل أأن تكون املنظمة غري
احلكومية املشار اإلهيا يف مرفق هذه الوثيقة ممث َّةل يف
دورات اللجنة.
[ييل ذكل املرفق]
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املنظمة غري احلكومية اليت طلبت أأن تكون ممث َّةل بصفة مراقب
يف دورات اللجنة
طلب احلصول عىل صفة مراقب يف دورات اللجنة (الويبو)
مكتب الرابطات ا ألوروبية املعنية ابلتصممي ()BEDA
مقدمة
أأنشئ مكتب الرابطات ا ألوروبية املعنية ابلتصممي ( )BEDAيف عام  .3121وذكل املكتب ُمس ّجل يف بلجياك منذ
عام  1001ابعتباره منظمة ل تس هتدف الرحب مبوجب القانون البلجييك .ويُ ّمول املكتب من قبل أأعضائه .ويتوىل إادارة شؤونه
جملس للمديرين ينتخبه مجموع ا ألعضاء من بيهنم ّمرة لك س نتني .كام ينتخب مجموع ا ألعضاء رئيسا وانئبا للرئيس ّمرة لك
س نتني.
والغرض من املكتب ،منذ تأأسيسه ،هو تنس يق أأنشطة ومصاحل أأعضائه عىل الصعيد ا ألورويب وإانشاء منصة فعاةل للش بكة
املهنية اخلاصة ،أنذاك ،ابلرابطات املهنية ا ألوروبية املعنية ابلتصممي .وظ ّل املكتب دوما يسعى اإىل الرتوجي عىل صعيد
املفوضية ا ألوروبية وسائر مؤسسات الاحتاد ا ألورويب للقمية اليت يكتس هيا التصممي والابتاكر ابلنس بة اإىل الاقتصاد
ا ألورويب ،ومتثيل املصاحل املهنية ألعضائه أأمام تكل الهيئات املؤثّرة هبدف حتسني املامرسة املهنية يف جمال التصممي وزايدة
مس توى نضج القطاع.
ويعمل املكتب حاليا عىل ضامن تواصل دامئ بني أأعضائه (مراكز الهنوض ابلتصممي ،والهيئات املهنية ،والرابطات التجارية
والكياانت/امجلعيات ذات الصةل املعنية ابلتصممي) وبني سلطات الاحتاد ا ألورويب من أأجل الرتوجي للقمية اليت يكتس هيا
التصممي والابتاكر ابلنس بة للثقافة والاقتصاد والبيئة واجملمتع واحلومكة عىل املس توى ا ألورويب ،وتعزيز تكل القمية.
وعضوية املكتب مفتوحة أأمام مجيع املنظامت ا ألوروبية املعنية ابلتصممي ،مبا يف ذكل الرابطات املهنية املعنية ابلتصممي
ومؤسسات الهنوض ابلتصممي أأو أأي كيان أخر هل اهامتم همين ابلتصممي ،مبا يدمع غاايت املكتب و أأهدافه ،واليت أأنشئت
مبوجب قوانني بدلاهنا أأو أأقالميها وتضطلع بأأنشطة عىل حنو ُم َّنظم.
يضم املكتب حاليا  42عضوا يف  13دوةل عضوا اإضافة اإىل الرنوجي وسويرسا وتركيا ورصبيا .ومن أأصل مجموع أأعضائه،
و ّ
هناك  11عضوا ُمس ّجال ابعتباره من مراكز الهنوض ابلتصممي ،يف حني يوجد  31عضوا ُمس ّجال بصفته من الهيئات املهنية
والتجارية املعنية ابلتصممي .ومن املقدّر ،اإجامل ،أأن املكتب ميث ّل ،عرب أأعضائه ،مصاحل بعض مئات ألف املص ّممني املهنيني
يف لك أأحناء أأورواب.
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معلومات التصال
Koloniënstraat 56/7, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 212 94 29 :الهاتف
+32 2 212 94 28 :الفاكس
office@beda.org
www.beda.org
ممثل املنظمة
 رئيسة،الس يدة اإيزابيل رويغ
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
(Disseny Hub Barcelona) E08018 Barcelona, Spain
+34 932 182 822 :الهاتف
iroig@bcd.es
1034  نومفرب30 ،بروكسل
][هناية املرفق والوثيقة

