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اللجنة الدائمة المعنية بقانون الع��مات التجارية والتصاميم الصناعية 
 والمؤ��ات الجغرافية

 ا��ربعون الدورة
 2018 نوفمبر 16إلى  12جنیف، من 

 إسبانيا وفد من اقتراح

 األمانة من إعدادوثیقة 

، أرسل وفد إسبانیا إلى المكتب الدولي للمنظمة 2018أكتوبر  10في تبلیغ بتاریخ 
 العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو) االقتراح الوارد في مرفق ھذه الوثیقة.

 

 [یلي ذلك المرفق]
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ANNEX 
 المرفق

اقتراح من وفد إسبانیا إلعداد دراسة بشأن حمایة التصامیم الصناعیة في 
 المعارض في الدول األعضاء

 معلومات أساسیة
من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، تتاح الحمایة  11عمالً بالمادة  .1

المنفعة والتصامیم المؤقتة في بعض المعارض الدولیة لالختراعات ونماذج 
 الصناعیة والعالمات التجاریة.

 على اآلتي: 11وتنص المادة  .2

) تمنح دول االتحاد، طبقا لتشریعھا الداخلي، حمایة مؤقتة لالختراعات التي 1("
یمكن أن تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج 

وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في الصناعیة والعالمات الصناعیة أو التجاریة 
 المعارض الدولیة الرسمیة أو المعترف بھا رسمیا والتي تقام على إقلیم أیة دولة منھا.

) ال یترتب على تلك الحمایة المؤقتة امتداد المواعید المنصوص علیھا في المادة 2(
أن تجعل  . ویجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فیما بعد بحق األولویة،4

 سریان المیعاد یبدأ من تاریخ إدخال المنتج في المعرض.

) یجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروریا من المستندات التي تثبت ذاتیة الشيء 3(
 "المعروض وتاریخ إدخالھ المعرض.

ي)، البروفسور بومثلما ذكر مدیر المكاتب الدولیة لحمایة الملكیة الفكریة (البیر .3
في المعدَّلة ( دلیل تطبیق اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، في بودونھاوزن

)، فإن عدم حمایة الملكیة الصناعیة على نحو مالئم كان فعال من 1967استكھولم في 
 .1883بین االسباب التي أفضت إلى إبرام االتفاقیة في 

المؤقتة  الصناعیةالملكیة الدوَل األعضاء بتفعیل حمایة  11المادة وتُلزم  .4
وإنفاذھا للمنتجات المعروضة في بعض المعارض. وتترك للدول األعضاء حریة 

تحدید أفضل طریقة لتوفیر تلك الحمایة. وتنمح بعض البلدان حقوق الملكیة المشابھة 
من االتفاقیة. ویجوز أیضا أن تقّرر بأن العرض لمدة  4لتلك المشار إلیھا في المادة 

 ى المساس بجدّة تلك المنتجات.زمنیة معیّنة ال یؤدي إل

یة الرسمیة أو المعترف بھا المعارض الدولوال یوجد تعریف موّحد لعبارة " .5
رسمیا". وبعض الدول األعضاء والمنظمات متعددة البلدان اعتمدت التعریف 

في باریس في المبرمة المنصوص علیھ في االتفاقیة الخاصة بالمعارض الدولیة 
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بالنظر إلى  11ذا التعریف ال یمكن أن یطبّق على المادة . ولكن ھ1928 نوفمبر 22
 كما أوضح ذلك البروفسور بودنھاوزن. ،الغرض المنشود منھا

مستخدمي النظام، إذ على سلبي جدا  أثروغیاب التنسیق في ھذا المضمار لھ  .6
 .فیھاالتي یطلبون الحمایة باختالق الدول األعضاء تعترضھم إجراءات مختلفة 

 اقتراح
المقترح أن تعدّ اللجنة الدائمة المعنیة بقانون العالمات التجاریة والتصامیم من 

فیما بین الدول وتنجزھا الصناعیة والمؤشرات الجغرافیة دراسة استقصائیة 
من اتفاقیة باریس  11األعضاء لتحدید كیف تنفَّذ الحمایة المنصوص علیھا في المادة 

 لرسمیة أو المعترف بھا رسمیا".یة االمعارض الدولوكیف یفسَّر مفھوم "
 
 
 

 الوثیقة]المرفق و [نھایة
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