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 ابلفرنس يةالأصل: 

 2018سبمترب  11 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعون الدورة
ىل  12جنيف، من   2018 نومفرب 16ا 

 حكومية غري منظمة اعتماد
عدادوثيقة  مانة من ا   الأ

معلومات عن منظمة غري حكومية المتست صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة عىل مرفق هذه الوثيقة  حيتوي .1

املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة 

 (.SCT/1/2من الوثيقة  6)انظر الفقرة 

ىل املوافقة عىل  .2 ن جلنة العالمات مدعوة ا  ا 

لهيا يف  أأن تكون املنظمة غري احلكومية املشار ا 

َّةل يف دورات اللجنة.  مرفق هذه الوثيقة ممث

 ]ييل ذكل املرفق[
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 (SCT) نة العالماتجل  أأمانة

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 

SWITZERLAND 

 2018سبمترب  10بوردو، 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  دورات يفمراقب للحصول عىل صفة طلب  :املوضوع

 اجلغرافية واملؤرشات

 حتية طيبة وبعد،

ليمك طيه احلصول عىل صفة  (AFIGIAاجلغرافية الصناعية واحلرفية ) للمؤرشاتمجلعية الفرنس ية اطلب  يرشفين أأن أأرسل ا 

 .اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةدورات مراقب يف 

زراعية اجلغرافية للمنتجات غري ال املؤرشاتاحلكومة الفرنس ية نظام  بعد أأن أأقرت 2015يف عام  امجلعيةأأنشئت قد و 

 من. ومتول لقانون الفرنيسل طبقا  مجعية غري رحبية بصفة . وامجلعية مسجةل يف فرنسا (املؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية)

دارة ويتوىلمساهامت أأعضاهئا.  مكتب امجلعية. وينتخب الأعضاء أأيضا   تس يري شؤون يُنتخب مرة لك ثالث س نوات جملس ا 

 .وأأمني الصندوق هوانئب رئيسال ابنتخابامجلعية مرة لك ثالث س نوات 

ىل: خري وصف ملهمهتاولعل امس امجلعية  اجلغرافية الفرنس ية املتعلقة ابملنتجات  املؤرشاتمجيع   متثيلالسعي، قدر املس تطاع، ا 

قامةاحلرفية أأو الصناعية  نظام املؤرشات اجلغرافية صورة القطاعات املنتفعة من تربز ش بكة للتبادل والتشاور  عن طريق ا 

سامع صوهتا.  الصناعية واحلرفية الاعرتاف مبفهوم املؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية ضامن أأيضا   امجلعية ومن أأهدافوا 

 .مع املؤسسات الفرنس ية والأوروبية وادلولية مد جسور احلوار والتشاورال  عن وادلفاع عهنا فض وتعزيزها والرتوجي لها

عىل  حترصو  ،الريفية س امي املناطق وال ،الفرنيسة يف النس ي  الاقتصادي رتخاملفرنس ية التقليدية ال نتجات امل امجلعية  وترعى

. مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية املنتجات تكلحبامية . وتطالب املعنية اجملاالتبل تعزيزهام يف الاقتصاد و الوظائف حامية

ليمك بعض أأمثةل تكل املنتجات عىل سبيل املثال ال احلرص:  ، le couteau de Laguiole، le savon de Marseilleوا 

le linge Basque ،la dentelle du Puy ،la pierre de Bourgogne ،le granit de Bretagne ،

le grenat de Perpignan ،les poteries d'Alsace (poterie de Soufflenheim et poterie de Betschdorf) ،

les sièges de Liffol ،la porcelaine de Limoges ،la pierre d’Arudy ،la pierre du Midi ،
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le vase d’Anduze ،l’horlogerie Franc-Comtoise ،la pierre du Périgord ،

les tapis et tapisseries d’Aubusson ،les santons de Provence، les couteaux de Nontron. 

رساء نظام  ىل ا  اليت تقف  غرافية يف فرنسا دهدف حامية منتجاهتااجل املؤرشاتوتسعى مجيع هذه القطاعات جاهدة منذ س نني ا 

 .املشرتك هدفهمتحقيق اجلهود ل توحيد  فيتس ىن هلمتيرس امجلعية التعارف بني أأعضاهئا و . الفريدة واحمللية خربهتاشاهدة عىل 

 :وينص النظام الأسايس للجمعية عىل الأهداف التالية

 حصلت أأو تود احلصول عىل مؤرش جغرايف؛ الرشاكت اليت منتوجيه ش بكة تنظمي و  –

بأأشاكل أأحصاب القرار وخمتلف الرشاكء الاقتصاديني من أأجل حتسني الاعرتاف  أأمام املذكورة الرشاكت متثيل –

 ؛الصناعية واحلرفيةاجلغرافية  لمؤرشاتل وروبية وادلوليةامحلاية الوطنية والأ 

 تعزيزه وادلفاع عنه؛الرتوجي هل و اجلغرافية للمنتجات الصناعية واحلرفية و  املؤرشاتمبفهوم ضامن الاعرتاف  –

س امي عن  ، والالقانونية والتقنية والاقتصادية والثقافية املسائل عىللرشاكت ابني  س بل التعاون وتمنية تنظمي –

 ؛ادلراسات والأنشطة املشرتكة بني تكل الرشاكتاحلوار والتشاور و تعزيز طريق 

عضاءمتثيل املصاحل املادية واملعنوية  –  أأمام مجيع الهيئات الوطنية والأوروبية وادلولية؛ موادلفاع عهن للأ

 ؛للمنتجات الصناعية واحلرفيةاجلغرافية  التعدي عىل املؤرشاتماكحفة الانتحال والتقليد ومجيع أأنواع  –

 القضاء.الوسائل وال س امي  املمكنة، بلك الوسائل للأعضاءادلفاع عن املصاحل املادية واملعنوية  –

 :عيةبياانت االتصال ابمجل 

 rue Charles Martin - 33 300 Bordeaux (France) 39العنوان: 

 36 67 99 54 9 33+الهاتف: 

 18 64 93 82 6 33+الهاتف احملمول: 

 comafigia.asso@gmail.الربيد اال لكرتوين: 

 afigia.frاملوقع اال لكرتوين: 

 للجمعية ةالعام ةأأودري أأوابر، الأمين ةالتصال: الس يداهجة 

ذو  ضافية  تقدمي أأيل  ، نؤكد لمك اس تعدادانعىل حسن اهامتممك بطلبنا نشكرمك ا   .قد حتتاجوهنامعلومات ا 

 بقبول فائق الاحرتام والتقدير، وتفضلوا

 رئيس امجلعية

 فابريس ديكومب

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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