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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

  اية أمساء الدول وبرامج التوسيم الوطنيالدراسات والدراسات اإلفرادية املتعلقة حبم
  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

تجارية  .1 ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لدعت ا ن ية يف دورهتا وملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا فالرسوم والامنذج ا ب ع للص
يف من  نعقدة يف  رشين ا سادسة وا نا مل جل توبر 28 إىل 24لع متني إىل تزويد 2012 فرباير 3 إىل 1 ومن 2011ك أ مله األعضاء ا

توسـمي الوطين، مبا  تعلقة حبامية أسامء ادلول وبأية معلومات عن برامج رشعت فهيا  للاألمانة ابدلراسات وادلراسات اإلفرادية ا مل
يذها شالكت اليت واهجهتا يف  تنفيف ذكل ا نة من األمانة أن جتمو. مل ست ا للجا يغات يف ويقة معل تلمت ُع هذه ا ث علهيا عرض لتبل

رشين، وأن تيف دورهتا سابعة وا ُ ا لع توسـمي الوطين ّضمل تاحة دلى الوبو عن ا لن هذه الويقة املعلومات ا ي مل  من 14الفقرة (ث
تعني أن تصل ). SCT/26/8 ثالويقة متني إىلتبليغاتيواكن  نة ا مله أعضاء ا ، إال أن 2012 مارس 15 األمانة يف موعد أقصاه للج

هةل مددت إىل  رشين وناء عىل طلب من وفدي 2012ايو  م15ملهذه ا سابعة وا يري موعد انعقاد ادلورة ا ب عىل إثر  ل لعتغ
 .ماياكابرابدوس وج

هورية مودلوفا وتريا يلماياك وا من وفود جتبليغات 2012 مايو 15 األمانة حىت توسلمت .2 يك وبوندا و يا وا كتوا ل سـ مجن ملك
شور ها  ية، و تحدة األمر ندا والوالايت ا نوأو مل مغ يعمج نة اإللكرتوين عىل اإلنرتنتيك تدى ا للج عىل موقع   .من

نة  .3 للجوتعرض هذه الويقة العمل اذلي أجنزته ا حىت اآلن إزاء حامية أسامء ادلول، مث تلخص املعلومات الواردة عن ث
توسـمي الوطينحامية أسامء ادلول أوال مث  بذة. لاملعلومات الواردة عن برامج ا توي الويقة عىل  نويف الهناية  ث  من املعلومات حت

تاح توسـمي الوطينملا بو عن ا لة دلى الو  .ي
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نجزة سابقا إزاء حامية أسامء ادلول ملاألعامل ا
 

يف من  .4 نعقدة يف  رشين ا نة يف دورهتا احلادية وا ست ا نا مل للج جمت لع  أن تعد من األمانة 2009ن يويو 26 إىل 22ل
يان عن حامية  سـتبرشوع ا ها أو م ية لدلول من  تسجيلاألسامء الر ث من الويقة 15الفقرة (عالمات جتارية ك نالاتفاع هبامس

SCT/21/7.( 

يان  .5 رشوع ا نة أول  شت ا سـتبوان م للج يف من ) SCT/22/4ثالويقة (ق نعقدة يف  رشين ا ية وا ثا نيف دورهتا ا مل ن جل  23لع
ست من األمانة . 2009 نومفرب 26إىل  نقحلمتوا يقات املقدتأن  يع ا يان، مع مراعاة  رشوع الا تعل  لمج سـتب مة من الوفود يف تكل م

 ).SCT/22/8ث من الويقة 14الفقرة  (ادلورة

يف من  .6 نعقدة يف  رشين ا ثة وا ثا نة يف دورهتا ا متدت ا نوا مل ل ل جللج لع رشوع 2010ل يويو 2ن يويو إىل 30ع م نص 
نقح  يان ا ملالا ّومن مث مع) SCT/23/4ثالويقة (سـتب يان ُ د الواردة عىل مث عرضت األمانة ملخصا للردو. عىل األعضاءسـتبم الا

يان  يف من ) .SCT/24/6 Provثالويقة (سـتبالا نعقدة يف  رشين ا نة يف دورهتا الرابعة وا نعىل ا مل جللج . 2010  نومفرب4 إىل 1لع
ناء تكل ادلورة وبعدهاعقبثحت الويقة ُّقون يق األمانة علهيا أ ث  ية للملخص يف الويقة . تعل يغة الهنا ثوترد ا ئ . SCT/24/6لص

نة ست ا للجوا نظر فهيا يف دورهتا أيضا  لمت ية يك  رشوع ويقة مر تمن األمانة أن تعد  جع ث م يةّ تا لا ند الويقة إىل ل ث، عىل أن  تست
تارخي،  نة يف هذا اجملال حىت ذكل ا لمعل ا تويللج تعلق حبامية حتو ي عىل عرض شامل لقوانني ادلول األعضاء وممارساهتا يف ما 

ها  ية لدلول من  تسجيلاألسامء الر تخداهممس  . كعالمات جتاريةاسـوا

يف من  .7 نعقدة يف  رشين ا سة وا ناء ادلورة اخلا نوأ مل م جث شات 2011 أبريل 1 مارس إىل 28لع نا نة  ق أجرت ا مللج
ناد إىل  تخداهما كعالمات جتاريةستابال ها وا بدلان من  ية عن حامية أسامء ا سـرشوع ويقة مر ل جع تسجيلث ). SCT/25/4 ثالويقة (م

ند هذه الويقة  ثو يل كعالمات جتارية ود  ردإىلتست بعاد أسامء ادلول من ا ناول ا يان، و لتسجادلول األعضاء عىل الا ت ت سب ت سـت
تخدام كعالمات جتارية واملادة  تجارية وامحلاية من الا يل العالمات ا تعلقة  ية ا سائل اإلجرا سـوا ل سج مل ئ ية ابريس 10بتمل ق من اتفا

ية  نا ية ا عمحلاية ا لص ية ابريس(مللك يقات رئوخلص ريس ادلو). قاتفا توحة  رشين إىل أن تظل هذه الويقة  سة وا تعلة اخلا ث لم مف لع
نة اإللكرتوين تدى ا نة من خالل  للجأعضاء ا ن ية . مللج رشوع الويقة املر نقح  نة أيضا من األمانة أن  ست ا جعوا ث ت للج ممت ل

رشين سادسة وا نة يف دورهتا ا ها عىل ا يقات املقدمة وأن تعر نادا إىل ا لعا ل للج ضتعل لت  .س

تعلقة حبامية أسامء ادلولادلراسات  ملوادلراسات اإلفرادية ا
 

يغيتألف .8 تني هاما املقدم من وفد جلتبل ا يع لدلراسات اإلفرادية: ثيقماياك من و . جتمتقرير عن ادلراسات اإلفرادية و
يطرة عىل أسامء بدلاهنا  تصادية يف ا نوية والا تع ادلول ابحلقوق ا تقرير عىل أن  سـوشدد ا ملع مت ل لي ق يةلوصورهتا ات  طنتجارية الو

ها دون ترصحي بذكل تغالل  نع أي ا لويف  تخدام غري املرصح به 1.سـم نع الا بغي أال تكون القدرة عىل  سـ وفضال عن ذكل  م ين
تجارة أو ابحامتل  ناء مزاوةل ا تخدام أ لمرهونة بوقوع هذا الا ث تخدامتسببسـ يك عن أن 2.رضرلبس أو يف  سـ هذا الا ه ان

يطرة عىل أسام تد أيضا إىل لسـحق ادلول يف ا بغي أن  ميء بدلاهنا  ها يف واللكامت هذه األسامءترجامت ين هجاء ل املطابقة  لا
تلف عهنا يف املعىن واللفظ تلف عهنا واللكامتخت ولكن  هجاء ولكن  ها يف ا خت املطابقة  ل ها يف واللكامت يف اللفظل ل املطابقة 
هجاءاللفظ تلف عهنا يف ا ل ولكن   3.خت

شعوب يف تقرير املصريماياك أن حاماويرى وفد ج .9 يادة ادلول يامتىش مع حق ا بدلان جزء أسايس من  لية أسامء ا سـ  4.ل
تطع حكومة جو تخدام امس اتسـإن مل  بدلسـماياك إدارة ا تجارية لا يةلوصورهتا ا يقوطن الو ّ فإن ذكل  بذهل من هجود د سـ تما 
تطوير و تامثرات هائةل  لا تجاريةس بلصورهتا ا تخدام امس ا نع ا ية و ل الو سـ من تجاريةدل أو ط ية دون ترصحيلالصورة ا  ويف 5.طن الو

تقرير أيضا عىل  شدد ا لالهناية  تفاءي ية من امحلاية مبوجب  أينا ية ادلوية بدرجة عا نظامت احلكو تع أسامء ا نطقي  ل مربر  ل مل ممت لم
ثا(6املادة  ية ابريس وعدم ) لاث سه من امحلاية ألسامء ادلولمنحقمن اتفا توى  نف ا  6.ملسـ
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تقر .10 تجارية القامئة لوحيلل ا بدلان يف إطار أنظمة العالمات ا لير أيضا مدى حامية أسامء ا ية (ل عوخاصة العالمات امجلا
تصديق متويه) لوعالمات ا تجارية وا لواألسامء ا ية/ل ياانت اجلغرا رشوعة وا سة غري ا نا فا ب ف لمل تقرير إذ 7.مل  أن هذه توصل إىلل وا

توى املرغوب من امحلاية ألسامء منحقد خلص إىل أهنا غري قادرة عىل األنظمة ال توفر سوى قدر حمدود من امحلاية، ف ملسـ ا
بدلان  .لا

ية الفكرية  .11 تب جاماياك  سمح  يد احمليل ال  للملكوعىل ا مك ي يانلصع ثري من األ حيف  تجارية اليت ك يل العالمات ا ل  بتسج
ُومع ذكل ال . حتتوي عىل أسامء بدلان شأ يف جاماياك من ات رشاكت اليت  سـنع ا ن تم تب أيضا ". جاماياك"تخدام امس ل ملكوسعى ا ي

نة ته الرا يا إىل إضفاء الطابع الرمسي عىل ممار بدلان  تضمن حامية أسامء ا تجارية  هإىل تعديل قانون العالمات ا سـ سع ل ي  8.لل

باع مقاربة دوية  .12 بدلان وحاميهتا يدعو وفد جاماياك إىل ا توى املقرتح من الاعرتاف بأسامء ا هوللوصول إىل ا لمل ت ل يلكية سـ
ها املادة . شامةل يع نطاق امحلاية اليت  سب هو تو تكفلويرى الوفد أن احلل األ سـ ثا(6ن سحب عىل ) لاث ية ابريس  لتنمن اتفا ق

بدلان ية الفكرية ومن مث يضمن. لأسامء ا للملكتب جاماياك  ية  مك يع ادلول األطراف يف الاتفا قألسامء  توى امحلاية ّاملعدةلمج مسـ 
نحه المس  ميسه اذلي  ية  9.بدلهنف لوبديل ذكل ميكن لوضع آ تجارية أو ك لتعلق ابلعالمة ا ية ت يجة ذاهتالآ . لنتخاصة أن حتقق ا

تلقي اقرتاحات أخرى هويؤكد وفد جاماياك فضال عن ذكل أن تعداد  ل عىل ا ناسب ويكفي من امحلسـ ناية القانوية يجمدية توفر ما 
يةل  بل ا لكفوا تخدام أساممبنحلسـ بدلان دون ترصحيسـ امحلاية والردع عن ا  .لء ا

تخدام امس بدلها ابملوافقة  .13 تع ابحلق يف أن ترهن ا بغي أن  تقرير أكد وفد جاماياك أن أية دوةل  سـويف خالصة ا مت تل ين
تصادية نافع الا تفق علهيا وتقامس ا نرية ورشوط  بقة ا قا م ملت ب بسـ ملسـ تخداممل سـ املرتبة عىل هذا الا يات  .10فعل تقاسام اكمال و

ث .14 لوتربز الويقة ا يات ث سوق حتت  تجات اليت  تقرير عددا من ا ية اليت قدهما وفد جاماياك إىل جانب ا سما ت ن ل من مل
تجات ومعلومات من املواقع ". أسلوب جاماييك"أو " جاماييك"أو " جاماياك" تطفات من اجلرائد وصور  توي عىل  نو ملحت مق

تجات نعي بعض هذه ا  ية  ناإللكرتو ملص توي الويقة أيضا عىل قامئة. ملن ثو بحث عن مصطلح حت تاجئ ا ل  يف قواعد " جاماياك"بن
تارة من بني  خمياانت  تجاريةب ياانت العالمات ا لقواعد   .ب

ية اليت  .15 نا تجارية والرسوم والامنذج ا يل العالمات ا بات  يا عن أن مودعي  توا عوأبلغ وفد  لص ل سج طل ن تي تضمن رموز تل
تخدام هذه الرموز مبوجب معاي بقا ريسـادلوةل علهيم احلصول عىل إذن اب يةمسـحمددة  أما يف ما خيص أسامء احلقول . هل لأل

تضمن امس دوةل اكمس حقل من ادلرجة  يل امس حقل  بقا من أجل  يجيب احلصول عىل إذن مبوجب املعايري احملددة  سج تسـ م
ية  ثا نا بق امس احلقل (ل  ).lt.يسـاجلزء اذلي 

بعد ا .16 ية الفكرية احمليل ال  يك أن قانون ا توأوحض وفد ا يسمللك تضمن أسامء دول من ملكسـ تجارية اليت  تلعالمات ا ل
يس الزما تصة  سلطات ا يل وأن احلصول عىل ترصحي من ا لا خمل ل ها إذا اكن . لتسج تجارية ال ميكن  تسجيلغري أن العالمات ا ل

تخدام  سلع واخلدمات أو سـا شأ هذه ا بة إىل  بس اب ها يؤدي إىل  لامس ادلوةل لوصف سلع وخدمات مطلوب  ن مسـ لنسج لت يل
يزيية بأي شلك آخريفتقر  سمة ا متإىل ا ناء عىل طلب يقدمه الغري من ابب .لل يا أو  باب تلقا نظر يف هذه األ ب و ئ سـ ي

ناء إجراءات اإللغاء  .ثاملالحظات أو أ

ها بيّو .17 هورية مودلوفا يف  يغنت  يد الوطين تبلمج تضمن أسامء دول عىل ا تجارية اليت  يل العالمات ا لصعأن  ت ل تسج
تصةيسـتلزم احلصول عىل إذن م سلطة ا خملن ا تخدامات . ل ثل هذه الا سـويف ما خيص امس مودلوفا ترد معايري املوافقة عىل  م

يذية خاصة  .تنفيف لواحئ 

تا أسامء دول .18 تني جتارتني  نح امحلاية لعال تني رفض فهيام  تني  نوأبلغ وفد بوندا عن حا ي ل تضمل م م ثال األول . معين ملففي ا
يل عالمة جتارية تصويرية ِلُط تايب تتضمنتسجب  نرص ا لكا ند الرف". ID "لع من قانون العالمات ) 6(8 إىل املادة ضستوا
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تجارية الوطين اليت ال  تضمن امس دوةل عضو يف احتاد ابريس جتزيلا تجارية اليت  يل العالمات ا ت  ل ترصها تسج إال إذا خمأو 
تخدام ته يف هذا الا يل أ بت مودع طلب ا سـأ ي حقسج لت يار . ث نادا إىل ا ملعوا يد  من 3166ست تو نظمة ادلوية  حمعايري ا ل ل مل

يس  يار (ياملقا تايب )  فامي ييلISO 3166ملعا نرص ا لكهم ا لعف ُ"ID "يا و يلعليه نيسـعىل أنه الرمز احلريف إلندو  .لتسجرفض ا

ية الفكرية أن العالمة  .19 تب بوندا  ثاين ذكر  ثال ا للملكويف ا لمك ل لاليت أودع مقاول بوندي طلب " MI CUBA"مل
سـهتلكني يفتسجيلها كعالمة  بس دلى ا بب يف  ملجتارية من شأهنا عىل األرحج أن  ل سلع اليت حتمل  تتس تعلق بأصل ا لما  ي

يل العالمةالعالمة  تب  يه رفض ا سجأو جودهتا و تعل  .ملك

تعلق حبامية أسامء ادلول .20 ية الفكرية يف ما  تب تريا  يغه إىل تغري ممارسة  يوأشار وفد تريا يف  ك بل للملكك مك نقح . ت بل أن  تو ق
ية يف نومفرب م تو تب ا جهيبادئ ا ل بدلان كعالمات جتارية إذا حصل مودع الطلب 2011ملك يل أسامء ا ل اكن من املمكن  تسج

تصة سلطات ا خملعىل ترصحي من ا بدلان كعالمات جتارية. ل يل أسامء ا ثا فال جتزي  ياسة املعدةل حد لأما ا سج ي تسـ  .ل

يل إشارات وعرض .21 سج وفد تريا ثالث حاالت طلب فهيا  تك ِ يل يف . تتضمن أسامء دول كعالمات جتاريةُ لتسجورفض ا
ية سلع واخلدمات ا شأ اجلغرايف  ياان حمضا  تربت  تني مهنا ألن اإلشارات ا نحا لل ن ب ع ملعل ثة فقد جسلت . للم ثا لأما يف احلاةل ا ل

تجارية  يضBAHAMAلالعالمة ا يب األ يكوالتة من ا ند املغطاة  ب لرقائق جوز ا حلل شـ به  .ل

ندا .22 يغه غوأوحض وفد أو ندا  أن تبليف  القانون حيمي قانون حمدد محلاية أسامء ادلول يف حد ذاهتا، لكن دلهيا ليس غأو
ندا، كام العمل الوطين و باةل يف أو غشعارات ا ها املادة ّبني الوفدلن ثا(6تكفل أن امحلاية اليت  ية ابريس ) لاث لمن اتفا شعارات ق

نظامت احلكو ية وشعارات ا شعارات الر مادلول وا مل مس ندا أيضالية ادلويةل بق يف أو غ   .تط

توي .23 يل إشارات  رش حاالت رفض فهيا  تعراض  ية عىل ا تحدة األمر يغ الوالايت ا توي  حتو سج سـ مل بل تحي لعت  أسامء  عىليك
يع هذه احلاالت . دول ند الرفض يف  مجوا ية أو إىلست سلع ا شأ اجلغرايف  ن كون العالمات جمرد وصف  لل ملعن كوهنا ال تصف للم

شأ اجلغرا يحا ملنا ية واكن فهيا  ربط يف احلاالت اليتحصيف يف األساس وصفا  سلع ا هور بني املعىن اجلغرايف للعالمة اب نا ملعل مجل
سلع  لشأ هذه ا  .ماكن آخريف من

تجارية، .24 بدلان  حتظىلوخبالف جمال قانون العالمات ا ياق أسامء احلقولبشلكل أسامء ا وجدير ابذلكر . سـ من امحلاية يف 
نة هيئة اإلنرتنتأن  ية ابألسامء واألرقام ا ي ا ملعن سجل  )اإلياكن(ملع يا جديدة مكونة من أسامء تلن  بدلان كحقول  علأسامء ا ل

نة بات الرا هعامة يف فرتة إيداع ا سجل ألغراض احلقول  11.لطل باره امس بدل  نظر يف أي امس اب بت يف ا يد  يار الو يوا ت ل لل عملع ح
يار  يا املكونة من أسامء عامة هو ا ملعا يا مكونة من أسامء . ISO 3166لعل يل كحقول  بعد من ا سق ذاته  علوعىل ا سج لتن تست ل

تحويالت  يهنا فضال عن األسامء اليت يف لعامة ا تداخالت  بهذه األسامء وا بدليشـهتر هبال  .ل ا

توسـمي الوطين تجاريةلا بدل ا ل أو الصورة ا ل
 

توسـمي الوطين تعلقة اب لادلراسات وادلراسات اإلفرادية ا مل
 

هورية تتناول ثالث .25 يغات وفود جاماياك و توسـمي الوطين، ويه  سأةل ا ية املقدمة  يغات الامث يغات من ا مجة  بل ل م ن بل تبل ت لت
ندا  .غمودلوفا وأو

توسـمي الوطين اليت اضطلعت هبا جاماياك إىل اآلن .26 شطة ا لوقدم وفد جاماياك وصفا مفصال أل تعت جاماياك . ن متولطاملا 
هود بدأ نة، إال أن ا جلسمعة ممزية و ي بدل تبذل ت متب تأثري يف صورة ا نرصم  يات من القرن ا ليف شـىت أرجاء العامل يف ا لل مل مخلسـين

ياحة" جاماياك"حيامن جسل امس  سـابإلضافة إىل شعار مربط به كعالمة جتارية من أجل الهنوض اب ّويف اآلونة األخرية هجز . لت
ئات ادلوةل تلف  يعدد من  ية وعالمات تصديق  والقطاع اخلاص عالمات جتارية وعالمات جهخم ها من أجل متنوعةعام جسل و



SCT/27/5 

5 

 

شأها أو  ية من جاماياك و سلع اآل تجات وا ية ا نإبراز أ ت ل ن مصل تغالل مل تامثرسـال تجارة والا ية للهنوض اب سمسعة جاماياك اإلجيا ل  12.ب
تنيتوشمل هذه العال تني  يجتارتني ممات عالمة تصديق وعال نهوة بلو موا صديق ؛ ومخس عالمات ت)Blue Mountain(لق

ية احملرضة بطريقة اجلرك  بات اجلاما يكلهبارات وصلصات الو يدية ج بة )jerk(لتقلا سل، ولو ية، و يفالت ا ج، و للعن لصيللفل
يس  با ما ية ) Bammies(ل ية عامة؛ وأربع عالمات جام تجات غذا عو ئ بسملن تجات الطازجة واألعامل ملللفن ا ملن وللفن املريئ وا

باع يف ا ية اليت  تجارية الزرا تا ع تجارل تقطاب ا تلفة ال لتاجر؛ ومخس عالمات جتارية  سـ خم تامثر؛ وعالميتمل  تصديق سة والا
ية؛ وثالث عالمات جتارية  ية األ لتجات اجلاما صلللم نفرد هبا جاماياكيكن تتجات اليت   .لمن

توسـمي الوطينويف بداية القرن احلادي و .27 ها إزاء ا يع نطاق املقاربة اليت  رشين رشعت جاماياك يف تو لا تتبعسـ يف . لع بتلكو
تصادية  ية الا ية الفكرية وا سابقة  بو ا بة الو قمن  منللملك ل ي شاري اخلاريجلتشع بري الا تمكل ا تا خل يدسسـ ميون أهنولت يف لسـ ا سـ 

ت 2006عام  ية  للدراسة جدوى حول رمس اسرتا يذهاوسـمي الوطين يف جتيج  13.تنفاماياك و

يذها .28 توسـمي الوطين و يات ا بذة عن رمس اسرتا نت ادلراسة  بارات القطرية اخلاصة  تنفوخبالف الا ل يج ن تضم تت هم . ع يفو
سمعة  توسـمي الوطين عىل أنه الصورة أو ا لا نة ل بدل وخارجهملعيا ناس داخل ذكل ا تع هبا أي بدل يف نظر ا لاليت  ل وبذا . يمت

توسـمي الوطين جما لتجاوز ا ناس عىل ي بدلان وا ية تدريب ا هم عىل أنه  ية الفكرية وميكن أن  لل ا ل معل يف يهمللك  حنوك سلوياهتم جتو
يا  شرتك يكون إجيا باجتاه  بدلل بوناءم ترب هذه اإلدارة الفعاةل . لسمعة ا يةتعو تجارية الو نللصورة ا سة  عىل أهنا مزية يف طل فنا م
ته بدل للحصول عىل  حصا سـهتلكني ورأس املالل يمل من ا ساعدة وا ّ وا سـ مثرين يف العامل وعىل الظفر اباح لمل نتباه ملستوالطالب وا

متع املدين واحرتاهماموسائل اإلع  .جملالم وا

بدلان األخرى من أجل  .29 شاركة جاماياك مع ا يع جوانب  لوسلط ادلراسة الضوء عىل رضورة مواءمة  م مج يهت  جتو
بدل  لسلويات ا بوةل حنوك تجاريةمق رؤية  تصدير  ، واللللصورة ا ياحة وا لسـامي يف جماالت ا هجرة واإلدارةلسـ تامثر وا ل والا س

يعا تعزيز الرؤية ذاهتا ناس  ثقافة والرتاث، وعىل ا مجوا ل  .ل

نت ادلراسة .30 شورة ،تضمو ية،مل من ابب ا توسـمي الوطين  خطة معل من مثاينلعملا ية  لل خطوات لرمس اسرتا تيج
يذها ويه  :تنفو

توسـمي؛ -  لتعريف هممة ا
يف فريق ا -  لتوسـمي؛لوتأ

توسـمي؛ - يق يف أصول ا تد لوا  قل

توسـمي؛ -  لوتعريف رؤية ا

متةل؛ - توسـمي ا بار رؤى ا حملوا ل  خت

يا؛ - توسـمي  حملوتطوير رؤية ا  ل

توسـمي؛ - يذ ا لو  تنف

تقدم -  .لورصد ا

بت ادلراسة بأن .31 يذ عىل وجه اخلصوص، طا لويف ما خيص مرحةل ا توسـمي  يكونلتنف ية الفكريةمبنيا عىل ل ا ويقوم . مللكا
بدلهذا الاقرت يا يف مسعة ا تأثري إجيا تاكر هل قدرة قوية عىل ا لاح عىل افرتاض أن الا ب ل بقا أن . ب مسـومع ذكل يفرتض هذا األمر 

ية توسـمي ا ية ا تواءم مع اسرتا تحدثة  تاكرات ا نالا ل يج ت سـ ملعب ت  .مل

تصديق عىل األخص،وإن اكنت .32 ية وعالمات ا تجارية، والعالمات امجلا ل العالمات ا ع مية عىل ا تضفيل مل  نتجات اليت ق
تخدمت من يهتا، فإنسـجسلت وا ها أو ترفع من نو ع أ ها القدرة أيضا عىل جل توسـمي الوطين إذا ل  يات ا لامليض قدما ابسرتا تيج

ها ية عىل القمي واألفاكر  يات  نفساكنت هذه الاسرتا ن بيج  .مت
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بو يف عام  .33 تكامل دراسة اجلدوى نظمت الو يوعقب ا تطورات2007سـ تابعة ا ل حلقة معل   أعربت 2008 عام ويف. مل
شاري  بري ا شورة من  بل أن تطلب ا يذها  توسـمي الوطين و ية  يا عن عزهما عىل رمس اسرتا تحكومة جاماياك ر مل لل يج سمس خت ق نف ت

توسـمي الوطين2010خاريج يف عام  شأن ا ل   14.ب

ية .34 ية الو يق ا تجزأ من العمل حنو  توسـمي الوطين جزءا ال  شطة ا يوم أحضت أ نوا من ي ل ن طل لت بح إع. حتق بادرة صوأ مداد 
ها حكومة جاماياك يف إطار  بذ هود اليت  يذها جزءا من ا لتوسـمي الوطين و جل تنف تصدير الوطين"تلل ية ا لاسرتا  هبااخلاصة " تيج

سوق العامليوحصةلزايدة الصادرات  تجاهتا وخدماهتا من ا ل  توسـمي الوطين . من تمدت خطة معل من ثالث مراحل  للوقد ا ُع
توسـ ية  للمن أجل رمس اسرتا يذها ورصدهاتيج  .تنفمي الوطين و

توسـمي يف عام  .35 ية  هورية مودلوفا عن تدشني اسرتا للوأبلغ وفد  تيج هوم 2006مج ناد إىل"مف تركز عىل  ، " اجلودةستالا
ية، وال بدل األسا تق من خصائص ا هوم  سـوهو  ل مشـ بدل سـامي  مف يعة ا يد ادلويل و توجه للعمل عىل ا تح وا لمتعه ا ب لصع طمل ملنف جم

ب ية ا خلصاجلغرا بارة عن مكعب ثاليث . ةف توسـمي ويه  ية ا يل اسرتا متدة  برصية ا يغ أيضا اإلشارة ا عوترد يف ا ل يج ث ل تبل مت لت ملع ل
به امس مودلوفا بالغ عددها . يصحاألبعاد  ئات ا يع ا ية  تصاد هذه اإلشارة كعالمة جتارية و لوقد جسلت وزارة الا مجل لفن ئة45طق  .ف 

شطة  .36 بدل بأ ندا عن اضطالع ا نوأبلغ وفد أو ل توسـمي الوطين، فقد نغ ُملموسة يف جمال ا تخر"ظمت محةل ل ندي وأ فأو " غ
ندية، ومحةل  تجات األو غدلمع ا يعة"ملن ببة ا لتكون صورة جتارية " لطه تامثرية للهنوض ل بادرات جتارية وا سبدل معوما، واختذت  م ل

بارش نيب ا تامثر األ يع الا ياحة والصادرات و ملاب شج جسـ س ت يغ أيض. ل شأن توسـمي لتبلوذكر الوفد يف ا بو احلايل  رشوع الو با  ي م
ندية فريدة  تجات اليت حتمل خصائص أو غا  ). أدانه48 إىل 46انظر الفقرات من (ملن

توسـمي الوطين بو عن ا تاحة دلى الو لاملعلومات ا ي مل
 

رشوعني هام .37 توسـمي الوطين أساسا من خالل  بو عن ا تاحة دلى الو ممجعت املعلومات ا ل ي شأن دور العالمات : مل بأداة 
رشوع  توسـمي الوطين و ية يف ا ياانت اجلغرا تجارية وا ما ل ب فل بدلان ل تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لشأن ا ل ن ملب مللك

بدلان األقل منوا ية وا نا لا  .مل

تحداث  ية يف ا ياانت اجلغرا تجارية وا ية الفكرية وخاصة العالمات ا شأن دور ا سـأداة  ب ل فب يةلمللك  ا وتطويرهطنصورة جتارية و
 )2012-2009 (اوتعزيزه

ياتنفذ  .38 بدلان يف أورواب وآ بعض ا بو  سـبة الو ل ل ي توسـمي الوطينشع رشوعا عن ا ل  بة تقدمي ادلمع . م لشعوإحدى أولوايت ا
يةإىل ادلول األعضاء لرمس  ية تيجاسرتا ثقا تصادية وا يات ادلول الا سالسة مع اسرتا ية الفكرية تامتىش  ية  ف و ق لللملك يج ب تن ط

يةل. الوجهية هز مجموعة جديدة من األدوات سـوكو بة  ية الفكرية أخذت ا ية  يات الو ية دلمع تطوير الاسرتا جت  شعللملك ن يج لمعل ط ت
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا ياسات يف ا تخصصني ولرامسي ا قللخرباء وا ن ل سـ ململ  15.ل

توسـمي الوطين  .39 ية الفكرية يف ا ناول إحدى هذه األدوات دور ا لو مللك توسـمي ا(تت واكنت ). لوطين يف ما ييللأداة ا
ثالث من  رشها يف الربع ا توقع  تكامل هذه الويقة ومن ا يد اإلعداد يف وقت ا توسـمي الوطين  ية ألداة ا سخة الهنا لا مل ث سـ ل ئ نن ق ل

ند هذه األداة . 2012 عام تجاريةتستو بدأ كون الصورة ا لإىل  ية ال م نحه قوية الطنو ية متألي بدل  ية يف األسواق ا نا حمللمزية  سـ فت
يةو ية والعا ملاإل ية شامةل . قلمي ية كجزء من اسرتا ياانت اجلغرا تجارية وا تخدام العالمات ا بل ا شف األداة  يجو ب ل سـ سـ تتك ل فسـ ت

يع بني  تآزر اليت يفوز فهيا ا توسـمي الوطين، كام أهنا حتدد أوجه ا ناسقة  مجلو ل لل تجاريةمت تجات لالصور ا والصورة ملن لفرادى ا
تجارية األمع تجات واخلدمات ونقل رساةل عن ه هو للبدل اليت متزي لا تجاته وخدماته عن سائر ا تو ن ملن يهتام  مالمح وبذا ترمس عنو

تجاته وخدماته بدل و سـهتكل ووالئه  نيل ا لل مل  16.متفض
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تجارب اجملمعة من ثالث وثالثني دوةل تدخل  .40 توسـمي الوطين إىل ا ند أداة ا لو ل بدلان  والية يفتست بعض ا بو  لبة الو ل ي شع
ييف أورواب  ية يف فرباير 17،اسـوآ ية الفكرية الو ية أرسلت إىل ماكتب ا تقصا تاجئ دراسة ا ن وخاصة  ئ سـ طن تاجئ 2010مللك لن، وا

ية يف عام  شا ثات ا فاليت خلصت إلهيا عدة  تك توسـمي الوطين 2010سـبع شرتكة بني األقالمي عن ا ل وتاجئ ثالثة اجامتعات  م ن
تاجات ا. 2011و 2009 عقدت بني عايم يل ا لومع ذكل  بة إىل سـتنمت تعممي وبذا ميكن أيضا أن تكون هممة اب سـتقرير إىل ا لنل

 .ال تدخل يف نطاق اإلقلمي اجلغرايف املعينبدلان 

تحديد  .41 ية الفكرية، وعىل وجه ا تلزم رش ثقافة ا توسـمي الوطين  بادرات ا لوشدد األداة أوال عىل أن جناح  سـ ل مللكت نم ت
يه وحامية ا نفاذ إ هل ا لوضع إطار قانوين واحض و ل ية يس تو بية الفكرية وا ع ل تصاديةمللك تجارية والا قميهتا ا ل  .ق

تقرير أن ماكتب بإماكهناموعىل الرمغ من أن القطاعني العام واخلاص  .42 توسـمي الوطين، فريد يف ا بادرات ا ل رمس مالمح  ل م
تعان هبا  ية ال  ية الفكرية الو سـا ين ط بدو مبا يكفي مللك بادرا. مكورد للخرباتيعىل ما  نظر إىل ا ملواب ئات ل لهيت اليت تقودها ا

تصديق  ية وعالمات ا تخدمت فهيا العالمات امجلا ثةل حمددة ا تصادية، ترد يف األداة أ لالا ع سـ م تجات كإلسابق ية ا نو ن مسعة  ع ملل
ية ية يف األسواق ا تجات ا ياحة، بل وأيضا يعزز ا نيب وا تامثر األ تقطب الا ية، ما  ية الو حمللالغذا ن ن سـ سـ ن ملعئ مل ل ي جط ويف الهناية . س

تجني من القطاع اخلاصُي يع وزارات احلكومة مع ا ها  سقة تعمل من خال ية  باع مقاربة اسرتا نطلب يف األداة ا مج ن يج ملت لت  .م

توسـمي الوطين ميكن أن  .43 بادرات ا لوشري األداة إىل أن  ية ترتكزمت ثل سامته اجلغرا ية ألي بدل  ف عىل اخلصائص املوضو م ع
ثقايف أو أية مسعة  نةلأو اترخيه الاجامتعي وا يا  نولو معيقامئة  ج توسـمي الوطين توقعات . لتك ية أن يليب ا لوال يقل عن ذكل أ مه
يا دلهيم باعا إجيا تخدمني وأن يرتك ا با نط  .ملسـ

ية وإن اكنت .44 ياانت اجلغرا تجارية وا شري األداة إىل أن العالمات ا تجات واخلدمات،  تفات إىل توسـمي ا فوابال ب ل ت ن لل ثلمل  مت 
تحداث للملكية الفكرخمتلفة أشاكال  ساعدة عىل ا ميكهنا ا سـية،  مل تجصورةف تجاتيملن جتارية  هاملن ا . بعض، كام ميكهنا أن تعزز 

تلكل حماوالت الربط بني تجاريةسـو تجات أو اخلدمات ل الصورة ا هذه ا ملن  تجارية ل يةلابلصورة ا نجاح إذا طنالو ل بأكرب قدر من ا
بدل بأي شلك من ية ختص ا تجات أو اخلدمات ا لاكنت ا ن ملعن  . األشاكلمل

يذها  .45 توسـمي الوطين و بادرات  يات بإعداد  نفوختلص األداة إىل تو تم لل بط ما لص ياانت تسـتنو تجارية وا بلعالمات ا لل
بادرات ية من دور ميكن أن تؤديه يف إعداد هذه ا ملاجلغرا  . ف

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من  )2010نذ عام م (ململلك

ية .46 ية اب نة ا منوافقت ا ن لتللج ية الفكريةملع يف من مللك وا نعقدة يف  سة ا ن يف دورهتا اخلا مل  عىل 2010 أبريل 30 إىل 26جم
نفذ يف الوقت  بدلان األقل منوا اذلي  ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا يرشوع ا ل ل ل ل من ململلك م

يذها من أجل مل ويريم هذا ا18.الراهن يات و ية يف رمس الاسرتا تجني واملزارعني ا يات ا تنفرشوع إىل دمع  يج حملل ن تمجع مل
تجات ية الفكرية عىل حنو مالمئ يف توسـمي ا تعانة اب نالا ملسـ يهنا يف لك. مللك تجات  رشوع عىل ثالثة  بعويركز ا من  من  بدلمل

بدلان  ثالثة لا يدة لا ندا(ملسـتفا ند وبامن وأو غات 19).يل
 

هوة ابملريا حتققولقد  .47 توسـمي  يات  يث رمست اسرتا رشوع يف بامن  تاجئ ا قت أوىل  لح يج تن لوباس املوالس ) Palmira(مل
)molas) ( يدي مجلاعة غوان تقلباس  ية يف بامن ويه اثين أكرب جامعGuna(20(ل  ).La Chorrera(وأانانس ال كوريرا ) صلة أ

ثالث هالويف احلاالت ا يات عىل تطومجيع  تخداهما هبدف تيج تركزت الاسرتا تصديق وا ية وعالمات ا سـير العالمات امجلا ل ع
تجات  ية ا نضامن أ يهتاملصل ية .عونو يات تو يغت اسرتا رش ابخلري، إذ  تاجئ يف اتيالند  سه، حتققت  نوال  مي وعىل ا يج ص ن نف سـمل ت تب

تجات  شأها ويه  يدوية حتمل امس ماكن  تجات احلرف ا تجات من  نثالثة  ن ل ن ن مل م م شا ويكر"َم شو  تابنغ  سوجات "ت  ملنوا
شام"ية لقطنا يزيية"تماه  تخدام العالمات وغريها من اإلشارات ا مت واحلرير املقصب، اب لسـ ّ. 
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ية  .48 تجات ا يح أن ا توسـمي الوطين، جيدر تو تجات فقط ويس اب تعلق اب رشوع  نوعىل الرمغ من أن ا ن ض ل ن ملعي مل لمل مل
شـهئا اجلغرايف ثل خصائص تربط  تريت ألهنا  نا ت مبمت يجوشدد اسرتا. خ توسـمي عىل التت بدل، إال أنلية ا تجات وا لربط بني ا  من ملن

ية املمكن  تعانة هبذه الاسرتا يجالا توسـمي الوطين يصل مداهاتسـ بادرة  للكخطوة أوىل لوضع  يدام  يفرتض غري أن هذا األمر. بع 
توسـمي الوطين  للبقا وجود رؤية  يدا، وارباط الصورة اليت تعطهيا ابلفعل مسـ تيصل مداها  تملن اصورةبع جارية هبذه الرؤية لتج ا

ها  .لوتعزيزها 

 ]ثهناية الويقة[

 

                                                 

تقرير(تبليغ وفد جاماياك  .1 تان ) لا توسـمي الوطين، انظر الصفحات من . 28 و2لصفحا بادرات جاماياك  للأما يف ما خيص   . أدانه33 إىل 25م
يغ وفد جاماياك .2  .32 إىل 30، الصفحات من )تقريرلا(تبل 
يغ وفد جاماياك .3 تقرير(تبل  ناها تدعى ابإلنلكزيية . 33، الصفحة )لا تلف  هجاء واللفظ ولكن  تطابقة يف ا يغه أن اللكامت ا معويوحض وفد جاماياك يف  خي مل لبل ت
)homonyms ( ها تدعى تلف  هجاء ولكن  تطابقة يف ا لفظوأن اللكامت ا خيل تلف هجاؤها تدعى وأن ) homographs(مل تطابقة ولكن  خياللكامت ا مل
)homphones.( 
يغ وفد جاماياك .4 تقرير(تبل   .35، الصفحة )لا
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 5 يف الواردة يف الصفحات . 38 و37 و2، الصفحات )لا تاك لوانظر أيضا ا  .12 و11 و10ل
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 6  .34، الصفحة )لا
تقرير(اماياك تبليغ وفد ج. 7  .34 إىل 29، الصفحات من )لا
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 8 تان )لا  .36 و35لصفح، ا
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 9  .36، الصفحة )لا
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 10  .38، الصفحة )لا
يل اإلياكن . 11 يلمللد باب عليا  حقول تسجودع طلب  تايل4.1.2.2لجديدة مكونة من أسامء عامة، ا شور عىل املوقع اإللكرتوين ا ل ا : ملن

<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb> . 
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 12  .22 إىل 8، الصفحات من )لا
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 13  . 24 إىل 22، الصفحات من )لا
تقرير(تبليغ وفد جاماياك . 14 تان )لا  . 24 و23لصفح، ا
تايل انظر امل. 15 يهتا للفرتة </http://www.wipo.int/dcea/en/tools>لوقع ا بو ومزيا ن، ابإلضافة إىل برانمج الو  من مرفق 85، الصفحة 2011-2010ي

 .A/47/3ثالويقة 
ية الفكرية والأداة . 16 ية وتطويرها و مللكعن دور ا تاكر صورة جتارية و ية يف ا ياانت اجلغرا تجارية وا نسـامي العالمات ا ب ب طل  .9 و8 و7 الصفحات، تعزيزهافل
يق . 17 رشة دوةل من دول أورواب الوسطى وا بع  يا  بدلان يف أورواب وآ بعض ا بو  بة الو ثالثني اليت تدخل يف والية  ثالث وا بلطشمل ادلول ا ع سـ سـ ل ل ي شع ل ل لت
يا و( نغاراي وال تويا و يك وإ هورية ا يا و هرسك وبلغاراي وكروا نة وا بو يا وا با يوخاصة أ ه ن سـ شـ ت سـ ل ن لل تفت مج يا لل بل األسود وبوندا وروما هورية مودلوفا وا يا و نتوا ل جل مجن

سابقة ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا يا و يا وسلو يا وسلوفا لورص ل ن ن ك فب مج يا الوسطى ورشق أورواب والقوقاز )في رشة دوةل من دول آ سـ؛ وإحدى  يا وأذريجان (ع بأر مين
تان والاحتاد الرويس وطا تان وقريغزي يا واكزا سـويالروس وجور سـ خب تانج يا وأوزاب تان وأوكرا سـتان وتركام ن سـ كسـ ن توسط )جيك قربص (مل؛ ومخس دول من حوض ا

يل ومالطة وتريا يوانن وإرسا كوا ئ  ). ل
تايلCDIP/5/5ثالويقة . 18 شورة عىل املوقع اإللكرتوين ا ل، ا   .<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_5/cdip_5_5.pdf>: ملن

ثاين للويقة  من املرفق 18الصفحة . 19 ثا تايلCDIP/9/2ل شورة عىل املوقع اإللكرتوين ا ل ا : ملن
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_9/cdip_9_2.pdf> . من 2012 يف عدد أبريل 19 إىل 14وانظر أيضا الصفحات من 

تايل بو عىل املوقع اإللكرتوين ا لجمةل الو  .<http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2012/wipo_pub_121_2012_02.pdf>: ي
هجاء . 20 تب ابإلنلكزيية اب لثريا ما  تك هجاء Kunaك  . أيضاCunaل أو ا


