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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية
الدورة األربعون

جنيف ،من  12اىل  16نومفرب 2018

اعتماد منظمة غري حكومية

وثيقة من اعداد ا ألمانة
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل معلومات عن منظمة غري حكومية المتست صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ،معال ابلنظام ادلاخيل للجنة
(انظر الفقرة  6من الوثيقة .)SCT/1/2

 .2ان جلنة العالمات مدعوة اىل املوافقة عىل
أأن تكون املنظمة غري احلكومية املشار الهيا يف
مرفق هذه الوثيقة ممث َّةل يف دورات اللجنة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

أأمانة جلنة العالمات ()SCT
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
SWITZERLAND
بوردو 10 ،سبمترب 2018
املوضوع :طلب للحصول عىل صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية
حتية طيبة وبعد،
يرشفين أأن أأرسل اليمك طيه طلب امجلعية الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية ( )AFIGIAاحلصول عىل صفة
مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.
وقد أأنشئت امجلعية يف عام  2015بعد أأن أأقرت احلكومة الفرنس ية نظام املؤرشات اجلغرافية للمنتجات غري الزراعية
(املؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية) .وامجلعية مسجةل يف فرنسا بصفة مجعية غري رحبية طبقا للقانون الفرنيس .ومتول من
مساهامت أأعضاهئا .ويتوىل جملس ادارة يُنتخب مرة لك ثالث س نوات تس يري شؤون امجلعية .وينتخب ا ألعضاء أأيضا مكتب
امجلعية مرة لك ثالث س نوات ابنتخاب الرئيس وانئبه و أأمني الصندوق.
ولعل امس امجلعية خري وصف ملهمهتا :السعي ،قدر املس تطاع ،اىل متثيل مجيع املؤرشات اجلغرافية الفرنس ية املتعلقة ابملنتجات
احلرفية أأو الصناعية عن طريق اقامة ش بكة للتبادل والتشاور تربز صورة القطاعات املنتفعة من نظام املؤرشات اجلغرافية
الصناعية واحلرفية واسامع صوهتا .ومن أأهداف امجلعية أأيضا ضامن الاعرتاف مبفهوم املؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية
والرتوجي لها وتعزيزها وادلفاع عهنا فضال عن مد جسور احلوار والتشاور مع املؤسسات الفرنس ية وا ألوروبية وادلولية.
وترعى امجلعية املنتجات التقليدية الفرنس ية املرتخة يف النس ي الاقتصادي الفرنيس ،وال س امي املناطق الريفية ،وحترص عىل
حامية الوظائف والاقتصاد بل تعزيزهام يف اجملاالت املعنية .وتطالب حبامية تكل املنتجات مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية.
واليمك بعض أأمثةل تكل املنتجات عىل سبيل املثال ال احلرص،le savon de Marseille ،le couteau de Laguiole :
،le granit de Bretagne ،la pierre de Bourgogne ،la dentelle du Puy ،le linge Basque
،les poteries d'Alsace (poterie de Soufflenheim et poterie de Betschdorf) ،le grenat de Perpignan
،la pierre du Midi ،la pierre d’Arudy ،la porcelaine de Limoges ،les sièges de Liffol
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،la pierre du Périgord ،l’horlogerie Franc-Comtoise ،le vase d’Anduze
.les couteaux de Nontron ،les santons de Provence ،les tapis et tapisseries d’Aubusson
وتسعى مجيع هذه القطاعات جاهدة منذ س نني اىل ارساء نظام املؤرشات اجلغرافية يف فرنسا دهدف حامية منتجاهتا اليت تقف
شاهدة عىل خربهتا الفريدة واحمللية .وتيرس امجلعية التعارف بني أأعضاهئا فيتس ىن هلم توحيد اجلهود لتحقيق هدفهم املشرتك.
وينص النظام ا ألسايس للجمعية عىل ا ألهداف التالية:
– تنظمي وتوجيه ش بكة من الرشاكت اليت حصلت أأو تود احلصول عىل مؤرش جغرايف؛
– متثيل الرشاكت املذكورة أأمام أأحصاب القرار وخمتلف الرشاكء الاقتصاديني من أأجل حتسني الاعرتاف بأأشاكل
امحلاية الوطنية وا ألوروبية وادلولية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية؛
– ضامن الاعرتاف مبفهوم املؤرشات اجلغرافية للمنتجات الصناعية واحلرفية والرتوجي هل وتعزيزه وادلفاع عنه؛
– تنظمي وتمنية س بل التعاون بني الرشاكت عىل املسائل القانونية والتقنية والاقتصادية والثقافية ،وال س امي عن
طريق تعزيز احلوار والتشاور وادلراسات وا ألنشطة املشرتكة بني تكل الرشاكت؛
– متثيل املصاحل املادية واملعنوية ل ألعضاء وادلفاع عهنم أأمام مجيع الهيئات الوطنية وا ألوروبية وادلولية؛
– ماكحفة الانتحال والتقليد ومجيع أأنواع التعدي عىل املؤرشات اجلغرافية للمنتجات الصناعية واحلرفية؛
– ادلفاع عن املصاحل املادية واملعنوية ل ألعضاء بلك الوسائل املمكنة ،وال س امي الوسائل القضاء.
بياانت االتصال ابمجلعية:
العنوان39 rue Charles Martin - 33 300 Bordeaux (France) :
الهاتف+33 9 54 99 67 36 :
الهاتف احملمول+33 6 82 93 64 18 :
الربيد االلكرتوينafigia.asso@gmail.com :
املوقع االلكرتوينafigia.fr :
هجة االتصال :الس يدة أأودري أأوابر ،ا ألمينة العامة للجمعية
واذ نشكرمك عىل حسن اهامتممك بطلبنا ،نؤكد لمك اس تعدادان لتقدمي أأي معلومات اضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،
رئيس امجلعية
فابريس ديكومب
[هناية املرفق والوثيقة]

