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SCT/43/8 REV.2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2022 يناير 18 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020 نومفرب 26اإىل  23جنيف، من 

 الردود على االستبيان اخلاص حبماية العالمات الوطنية يف الدول األعضاء
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

يف ختام ادلورة الثانية والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  .1

ىل موافاة الأمانة ابقرتاح مرشوع اس تبيان بشأأن حامية العالمات (جلنة العالمات)اجلغرافية  ، دعا رئيس اللجنة وفد بريو اإ

دراهجا يف مرشوع الاس تبيان قبل  ىل تقدمي الأس ئةل اليت يرغبون يف اإ  31الوطنية يف ادلول الأعضاء. ودعا الرئيس الأعضاء اإ

انة، حبلول ذكل التارخي، مساهامت من ادلول الأعضاء . وتلقت الأم(SCT/42/8من الوثيقة  23الفقرة ) 2019ديسمرب 

كوادور وبريو وسويرسا.  التالية: أأسرتاليا والربازيل واإ

ت عىل أأساسها مرشوع اس تبيان SCT/43/3 Rev.2ومجَّعت الأمانة لك الأس ئةل اليت تلقهتا يف الوثيقة  .2 ، وأأعدَّ

عىل الصفحة الإلكرتونية اخملصصة  .SCT/43/7 Provثيقة بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء. ونرُشت الو 

 .2020مايو  31للجنة العالمات، وظل ابب التعليق علهيا عرب املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات مفتوحًا حىت 

وبريو وتلقت الأمانة، حبلول ذكل التارخي، تعليقات من ادلول الأعضاء التالية: بيالروس وش ييل وكوس تارياك والياابن  .3

. وفضاًل عن ذكل، أأرسلت املنظامت غري (1). وأأرسل الاحتاد الأورويب أأيضًا تعليقاته (6)والولايت املتحدة الأمريكية 

 .(2) (INTA)وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية  (FICPI)احلكومية التالية تعليقاهتا: الاحتاد ادلويل حملايم امللكية الفكرية 
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ىل ا .4 ت الأمانة النسخة الهنائية من الوثيقة واستنادًا اإ "اس تبيان بشأأن حامية  SCT/43/7لتعليقات الواردة، أأعدَّ

ىل الرد عىل الاس تبيان حبلول  عن طريق  2020سبمترب  23العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء" ودعت ادلول الأعضاء اإ

لكرتونية لس تطالع الآراء متاحة ابللغات الإنلكزيية والعر   بية والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية.أأداة اإ

من ادلول الأعضاء التالية: اجلزائر، والبحرين، والربازيل، وكندا، وكولومبيا،  ردود اس ُتلمتحبلول ذكل التارخي، و  .5

س تونيا، وفرنسا، وجورجيا، وأأملانيا، وهنغاراي،  كوادور، واإ وكوس تارياك، وكرواتيا، وامجلهورية التش يكية، وادلامنرك، واإ

آيسلندا، والياابن، وقريغزيس تان، وليتوانيا، ومدغشقر، واملكس يك، واجلبل  الأسود، واملغرب، وهولندا، وعامن، وبريو، وأ

س بانيا،  والفلبني، والربتغال، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، واململكة العربية السعودية، وسيش يل، وس نغافورة، واإ

 والسودان، والسويد، وسويرسا، واتيلند، وأأوكرانيا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، وأأوروغواي،

 .(1). وأأرسل الاحتاد الأورويب أأيضًا رده عىل الاس تبيان (44)وأأوزبكس تان، وفييت انم 

ىل  .6 الثالثة والأربعني.  هتادور يف العالماتنظر فهيا جلنة يك ت ل SCT/43/8، أأعدت الأمانة الوثيقة الردودواستنادًا اإ

عادة فتح أأداة اس تطالع الآراء  الُتمس، ادلورةتكل  وعقب  لفتح جمال، 2021يناير  29الاس تبيان حىت  شأأنب من الأمانة اإ

للنظر فهيا يف للجنة العالمات ذكل وتقدميها  بعد SCT/43/8لوثيقة ل الصيغة الهنائيةزيد من ردود الوفود ووضع امل تلقّي

 .(SCT/43/11من الوثيقة  23)الفقرة  الرابعة والأربعني هتادور

رسائيل وجاماياك ونيوزيلندا وابكس تان وابراغواي وبولندا  ردود لمتاس تُ و  .7 جديدة من: أأذربيجان وبيالروس والصني واإ

وابلتايل وصل العدد الإجاميل  .(2، يف حني اس ُتمل ردان حمداثن من الفلبني والربتغال )(12)ورصبيا وسلوفاكيا وتونس 

 .57للردود اإىل 

فتح أأداة اس تطالع الآراء مات، الُتمس من الأمانة أأن تعيد، مّرة أأخرى، وعقب ادلورة الرابعة والأربعني للجنة العال .8

لوثيقة ل الصيغة الهنائيةزيد من ردود الوفود ووضع امل لفتح جمال تلقّي، 2021سبمترب  30حىت  الاس تبيان بشأأن

SCT/43/8 Rev.2 من  22)الفقرة  والأربعني اخلامسة هتاذكل وتقدميها للجنة العالمات للنظر فهيا يف دور بعد

 .(SCT/44/7 الوثيقة

(، يف 8الأرجنتني وبنن والسلفادور وفنلندا والعراق والاحتاد الرويس وسلوفينيا وتركيا ) ردود جديدة من: اس ُتلمتو  .9

وابلتايل وصل العدد الإجاميل للردود  (.5من اجلزائر والصني وكولومبيا وكوس تارياك وجورجيا )حني اس ُتلمت ردود حمدثة 

 .65 اإىل

حصائية. .10  ويعرض مرفق هذه الوثيقة لك الردود الواردة عىل الاس تبيان عىل شلك بياانت اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاءاس تبيان بشأأن 

 اجلزء الأول: تعريف العالمة الوطنية والأساس املنطقي الس ياسايت واحملتوى

 يف البدل اجمليب، ميكن وصف العالمة الوطنية بأأهنا: – 1السؤال 

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 45 %69 س ياسة أأو اسرتاتيجية هتدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية أأو صورة البدل أأو لكهيام اإشارة تُس تخدم كعنرص مريئ يف أأي

 10 %15 ل ينطبق

 15 %23 (يُرىج التحديد)غري ذكل 

 65 مجموع اجمليبني
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 البدل غري ذكل، يُرىج التحديد 

أأداة للمنو والتمنية عىل الصعيد الوطين. ويه متثّل س ياسة طويةل الأجل هتدف اإىل العالمة الوطنية يه   .1

نتاجية وخدماته ومواهبه وثقافته ووهجاته الس ياحية. ونعّرف العالمة الوطنية بأأهنا الهنوض  بقطاعات البدل الإ

ويل، من حتديد مركز المتكّن، عىل الصعيدين الوطين وادلالفريدة لدلوةل هبدف  سامتوس يةل لالس تفادة من ال 

 ، مثل الس ياحة والصادرات والثقافة والاستامثر، وتدعمي ثقافة امللكية.اجملالت الاقتصادية الرئيس ية وتطويرها

 الأرجنتني

 كندا مساعدة صناعة الأغذية والزراعة الكندية يف متيزي منتجاهتا حمليًا ودوليًا بوصفها منتجات كندية.  .2

بأأهنا الإشارة املس تخدمة لمتيزي القمي الاجامتعية والاقتصادية للبدل وتنوعه البيولويج  تُفهم العالمة الوطنية  .3

برازها.  وصورته ومسعته وغريها من القمي، والرتوجي لها واإ

كوادور  اإ
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ليس دلى فنلندا مفهوم العالمة الوطنية حبد ذاهتا، ولكن من املمكن تسجيل عالمات جتارية )عالمات   .4

 فردية/جامعية/تصديق( ومؤرشات جغرافية تتعلق ابلهوية الوطنية و/أأو صورة البدل.

 فنلندا

عالانهتا حتديدًا أأفضل بغية توضيح املعلومات وجعلها مفهومة للمواطنني )عالمة   .5 جراءات ادلوةل واإ حتديد اإ

 ادلوةل(.

 فرنسا

يف أأي س ياسة أأو اسرتاتيجية هتدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية و/ أأو صورة ادلوةل  امرئي اعالمة عنرص تشلك ال  .6

 والسلع واخلدمات والأشخاص والعنارص الأخرى للثقافة والرتاث الوطنيني.

 جاماياك

ل نطلق مصطلح العالمة الوطنية عىل الإشارة املرئية أأو الهوية احملددة لس ياسات البدل أأو اسرتاتيجياهتا   .7

منا يه مزجي فريد ومتعدد الأبعاد من العنارص يشري اإىل الإدراك والفهم املبارشين وغري املبارشين  حفسب. واإ

 لثقافة البدل وتراثه وقميه وشعبه وس ياساته وسلوكياته ومسعته وصورته يف أأذهان امجلهور املس هتدف.

 ليتوانيا

اسرتاتيجية هتدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية أأو اإشارة تُس تخدم كعنرص مريئ أأو غري مريئ يف أأي س ياسة أأو   .8

 صورة البدل.

 مدغشقر

جيابية للبدل.  .9  اجلبل الأسود التوس مي الوطين هو العملية اليت تساعد يف رمس صورة جيدة واإ

ليس دلينا مفهوم العالمة الوطنية كام هو موصوف. ومع ذكل، ميكن تسجيل العالمات التجارية )العالمات   .10

اعية وعالمات التصديق( املتعلقة ابلهوية الوطنية و/أأو صورة البدل وفقًا لقواعد العالمات التجارية الفردية وامجل

 املعمول هبا.

 هولندا

العالمة التجارية يه مزية يضعها التاجر لميزي منتجاته / خدماته عن بقية املنتجات/اخلدمات املطروحة يف   .11

 الأسواق.

 عامن

متكّن العالمة الوطنية املس هتلكني من التعّرف بطريقة أأسهل وأأرسع عىل بدل منشأأ السلع واخلدمات ومتثّل أأداة   .12

 عاملية تتيح الربط بني السلع واخلدمات والبدل. اتصال

 سلوفينيا

س بانيا اإشارة تُس تخدم يف س ياسة أأو اسرتاتيجية هتدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية أأو صورة البدل أأو لكهيام.  .13  اإ

طار   .14 اإشارة ذات نطاق وطين تُس تخدم لتحديد الأنشطة اليت تقوم هبا ادلوةل مثل الأنشطة املضطلع هبا يف اإ

 برامج الس ياحة أأو الرتوجي ملنتجات حمددة أأو الطاقة أأو مسائل أأخرى.

 سويرسا

 أأوكرانيا اإشارة أأو مجموعة من الإشارات تُس تخدم هبدف الرتوجي للبدل يف العامل.  .15



SCT/43/8 Rev.2 
Annex 
3 
 

 

 هل اّّتذ البدل اجمليب أأي ]قرار[ لوضع واس تخدام اإشارة ميكن وصفها عىل أأهنا عالمة وطنية؟ - 2السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 17 %26 ل

 33 %58 نعم

 6 %9 ليس بعد، لكنه خيطط للقيام بذكل

 4 %6 ل ينطبق

 65 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، أأي من اجلهات التالية   اّتذت القرار:اإ

 

  

26%

58%

9%
6%

                                         

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

79%

13%

0%

8%

                                      

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



SCT/43/8 Rev.2 
Annex 
4 
 

 

 الردود الاختيارات

 30 %79 يُرىج التحديد -هيئة عامة 

 5 %13 يُرىج التحديد -هيئة ش به عامة 

 0 %0 يُرىج التحديد -هيئة خاصة 

 3 %8 يُرىج التحديد -هيئة أأخرى 

 38 مجموع اجمليبني

 

 البدل يُرىج التحديد 

 الأرجنتني مكتب رئيس امجلهورية  .1

نشاء وتنظمي أ لية  2016أأكتوبر  18بتارخي الصادر  18ملرسوم الرئايس رمق ا  .2 جراءات اإ لسداد اجلزيئ من موازنة ادلوةل ابشأأن اإ

يف "صنع لعالمة لوالرتوجي  التسويق،والبحث عن الأسواق اخلارجية وأأنشطة  اخلارج، يفالتصدير  هماماملتعلقة بتنظمي  للتاكليف

رباءات الاخرتاع فامي يتعلق بأأنشطة التصدير العىل الشهادات و احمللية يف اخلارج  الرشاكت وحصول اخلارج،يف  "أأذربيجان

 وبرامج البحث ومشاريع تمنية الصادرات.

 أأذربيجان

 الربازيل وزارة الس ياحة  .3

 كندا (AAFCحكومة كندا: وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية )  .4

 كولومبيا .2004يف عام  للعالمات الوطنيةاعامتد اسرتاتيجية احلكومة  قّررت  .5

 كرواتيا وزارة الس ياحة والرايضة وغرفة التجارة الكرواتية  .6

 ادلامنرك هذا القرار VisitDenmarkاّتذت مؤسسة   .7

كوادور رئاسة امجلهورية  .8  اإ

 حاةل العالمة الوطنية ، يفالصادرات تروجي، وواكةل Café de El Salvadorالوطنية وزارة الزراعة، يف حاةل العالمة   .9

El Salvador. 

 السلفادور

ويه تعمل حتت اإرشاف وزارة الشؤون الاقتصادية والتصالت. ومؤسسة  Entreprise Estoniaعامة هو امس الهيئة ش به ال  .10

Entreprise Estonia  س تونيا. وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عرب يه مؤسسة وطنية هتدف اإىل تمنية اقتصاد اإ

 /https://www.eas.ee املوقع الإلكرتوين التايل:

س تونيا  اإ

 فرنسا هجاز املعلومات الفرنيس )خيضع لسلطة رئيس الوزراء(.  .11

 جورجيا الوطنية اجلورجية للس ياحة لإدارةا  .12

 أأملانيا احلكومة الاحتادية  .13

 هنغاراي واكةل الس ياحة اجملرية  .14

آيسلندا " ابلتعاون مع وزارة الس ياحة.Promote Icelandهيئة من القطاعني العام واخلاص امسها "  .15  أ

 العراق مكتب العالمات التجارية  .16

 اإرسائيل ادلبلوماس ية العامة  شعبةاخلارجية، الشؤون وزارة   .17

https://www.eas.ee/eas/?lang=en
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 جاماياك اماييكاجلالس ياحة  مكتب  .18

نشاء العالمة الوطنية جارية فمل تكن   .19 اّتذت حكومة مجهورية ليتوانيا خطوات لإنشاء العالمة الوطنية. ول تزال املسابقة عىل اإ

رسال الرد عىل الاس تبيان.  النتيجة الهنائية معروفة يف اترخي اإ

 ليتوانيا

اجلبل  اجلبل الأسود، وزارة الاقتصاد حكومة  .20

 الأسود

توجد عالمات حبسب القطاع )الصناعة احلرفية والزراعة وما اإىل ذكل(. واّتذت القطاعات املعنية، مثل قطاع الصناعة   .21

 التقليدية وقطاع الزراعة )واكةل التمنية الزراعية واملؤسسة املس تقةل ملراقبة وتنس يق الصادرات(، هذا القرار.

 املغرب

 نيوزيلندا حكومة نيوزيلندا   .22

عند ادخال البياانت يتطلب حتديد ابن الطلب وطين اضافة اىل الرمق التسلسيل للطلب واخريا ان الاس مترات بني الطلب   .23

 الوطين ادلويل خمتلفة متاما

 عامن

 ابراغواي . 8819/2018 الشعار متاش يًا مع املرسوم التنفيذي رمق  وأأنشئ. التصالتتكنولوجيا املعلومات و وزارة الصناعة والتجارة ووزارة   .24

 بريو (.PROMPERÚواكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .25

مجهورية  اجلهاز الكوري للثقافة والإعالم  .26

 كوراي

 32253، و26104، و21864عىل مر الس نني، مت اس تحداث عدة عالمات وطنية وحاميهتا بوصفها عالمات جتارية )رمق   .27

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx ةل (. وسنشري يف الاس تبيان اإىل الإشارة املسجَّ

دارية مركزية اتبعة 27307بوصفها العالمة التجارية رمق  . ويف البداية، اكنت الإشارة مسجَّةل ابمس واكةل الس ياحة ويه هيئة اإ

  الس ياحة عن طريق ادلمج مع )استيعاب( واكةل الاستامثر.للحكومة. مث أأعيد تنظمي واكةل

مجهورية 

 مودلوفا

ذ القرار ابلشرتاك بني هيئة عامة   .28 وهيئتني ش به عامتني اتبعتني لوزارة التجارة  -ويه وزارة التصالت واملعلومات  -اّتخ

 افورة.والصناعة هام جملس الس ياحة يف س نغافورة وجملس التمنية الاقتصادية يف س نغ

 س نغافورة

 سلوفاكيا وزارة اخلارجية والشؤون الأوروبية مجلهورية سلوفاكيا   .29

 سلوفينيا مكتب التصالت احلكويم )حتت سلطة رئيس احلكومة(.  .30

س بانيا، عن طريق وزارة الشؤون اخلارجية والاحتاد الأورويب والتعاون )  .31 س بانيا (MAEUECحكومة اإ  اإ

مت رشكة فيدرالية طلب   .32 العالمة مبوجب القانون العام. وهذه الرشكة يه املسؤوةل عن تشجيع الطلب عىل السفر وقضاء قدَّ

 العطالت يف سويرسا.

 سويرسا

 اتيلند هيئة عامة: وزارة الزراعة والتعاونيات، ووزارة التجارة، وغريهام. وهيئة ش به عامة: هيئة اتيلند للس ياحة وغريها  .33

 أأوكرانيا جملس وزراء أأوكرانيا  .34

 فييت انم وزارة الصناعة والتجارة  .35
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 صور للعالمة )للعالمات( الوطنية املس تخدمة يف البدلان اجمليبة:

 الصورة البدل

 الأرجنتني .1

 

 أأذربيجان .2

 

 الربازيل .3

 

 كندا .4

 

 كولومبيا .5

 

 كوس تارياك .6

 

 FULL OF LIFE HRVATSKA, PUNA ŽIVOTA كرواتيا .7
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 ادلامنرك .8

 
 

س تونيا .9  اإ

 
 

 عالمة فرنسا: فرنسا .10

 

  

 عالمة ادلوةل:
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 جورجيا .11

 

 أأملانيا .12

 

 هنغاراي .13

 

آيسلندا .14   أ
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 يف اإرسائيلالتجارية  اتلعالمل ةتلفالصيغ اخمل  اإرسائيل .15

للطباعة والعنارص شرتكة امل رئية" امللغة ال" عن املريئ،قد خيتلف املظهر و . متغرّي العالمة التجارية الإرسائيلية يه شعار 

 الرسومية والألوان.

 

 جاماياك .16
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 اجلبل الأسود .17

 

 املغرب .18

 

 نيوزيلندا .19

 

 ابراغواي .20

 

 بريو .21

 

مجهورية  .22

 مودلوفا
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 س نغافورة .23

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 سلوفاكيا .24

 

 سلوفينيا .25

 
س بانيا .26  اإ
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 سويرسا .27

 
 

 اتيلند .28

  
 

 

 
 

 تركيا .29

 

 أأوكرانيا .30
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 أأوروغواي .31

 

 فييت انم .32
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لهيا يف السؤال  - 3السؤال   ؟2ما هو الأساس املنطقي الس ياسايت الاكمن وراء اس تحداث العالمة الوطنية املُشار اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 40 %91 الرتوجي للس ياحة

 32 %73 جذب الاستامثرات

 13 %30 جذب العامل

 33 %75 الصادراتزايدة 

 36 %82 الرتوجي للسلع و/أأو اخلدمات احمللية

 25 %57 زايدة القدرة التنافس ية

 27 %61 تعزيز العالقات اخلارجية

 40 %91 الرتوجي لثقافة البدل أأو تقاليده أأو قميه أأو جوانبه الإجيابية داخليًا وخارجياً 

 41 %93 تعزيز ماكنة البدل

 0 %0 ل ينطبق

 4 % 9 يُرىج التحديد - غري ذكل

 44 مجموع اجمليبني
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 الوطنية، لكيّاً أأو جزئيًّا، عىل امس البدل )يف صيغته الاكمةل أأو اخملترصة(؟)أأ( هل حتتوي العالمة  - 4السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 1 %2 ل

 39 %89 نعم

 4 %9 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني
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 البدل يُرىج التحديد -غري ذكل  

 أأملانيا اس تقطاب اخلرجيني واملرحشني لنيل درجة ادلكتوراه.  .1

 فرنسا جعل ترصحيات ادلوةل أأوحض للمواطن )عالمة فرنسا وعالمة ادلوةل(.  .2

-739وفقًا ملفهوم الرتوجي لأوكرانيا يف العامل ومصاحلها يف الفضاء املعلومايت العاملي املعمتدين مبوجب املرسوم رمق   .3

p  الرتوجي لأوكرانيا يف موارد املعلومات العاملية  -: 2016-10-11الصادر عن جملس وزراء أأوكرانيا بتارخي

من أأجل تعزيز مصاحلها الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية وموارد املعلومات الوطنية يف البدلان الأجنبية 

جيابية لأوكرانيا عن طريق نرش  -والثقافية، وتعزيز أأمهنا القويم واحلفاظ عىل سالمة أأراضهيا؛  رمس صورة اإ

جنازاهتا عىل املس توى العاملي وتعاوهنا عىل نطاق واسع  معلومات حمايدة عن مزاايها التنافس ية ومواطن قوهتا واإ

الاندماج يف الفضاء املعلومايت العاملي وتأأكيد صورة أأوكرانيا كرشيك جتاري موثوق به ودوةل  -مع اجملمتع ادلويل؛ 

نتاج والتصدير والس ياحة والاستامثر؛  ماكانت كبرية يف الإ الاضطالع بأأعامل  -ذات اترخي وثقافة زاخرين واإ

عداد معلومات صادقة وغري متحزية عن أأوكرانيا منتظمة ورسيعة ومنسقة ومشرتكة بني املؤسسات يف جمال اإ 

ونرشها يف الفضاء املعلومايت العاملي، وخباصٍة فامي يتعلق مبناطقها احملددة، فضاًل عن تعزيز جاذبية أأوكرانيا يف 

 جمايلي الس ياحة والاستامثر.

 أأوكرانيا

س بانية.  .4 س بانيا الرتوجي لالإ  اإ
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ذا اكنت الإجابة ل، يُرىج حتديد السبب.  اإ

)اثلثًا( من 6)ب( هل حتتوي العالمة الوطنية، لكيًّا أأو جزئيًّا، عىل اإشارة )اإشارات( اكنت موضوع اإخطار مبوجب املادة 

لهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية   ابريس"(؟اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )املُشار اإ

 

 الردود الاختيارات

 25 %57 ل

 12 %27 نعم

 7 %16 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

57%

27%

16%

           

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 البدل الردود 

ومن الناحية العملية، تُس تخدم العالمة حاليًا مع امس يظهر امس البدل يف عالمات وطنية أأخرى للامكل نفسه.   .1

 البدل.

 سويرسا
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 )ج( هل حتتوي العالمة الوطنية، لكيًّا أأو جزئيًّا، عىل عنارص محمية مبوجب عالمة مسّجةل؟

 

 الردود الاختيارات

 8 %18 ل

 26 %59 نعم

 10 %23 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

آاثر(؟)د(   هل حتتوي العالمة الوطنية، لكيّاً أأو جزئيًّا، عىل رموز أأخرى )عىل سبيل املثال: حيواانت ونبااتت وأ

 

 الردود الاختيارات

 19 %43 ل

 18 %41 نعم

 7 %16 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني
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ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج التحديد.  اإ

 البدل الردود 

أأشاكل هندس ية متثل مناطق كولومبيا امخلس. وللك مهنا لون ودلةل: فالأصفر يتكون الشعار من مخسة   .1

للرثوة، والأزرق للبحار ولك املوارد املائية يف البدل، والأخرض للجبال والسهول، والأمحر للموهبة ودفء 

ز " وهو رمCOالشعب، والأرجواين جملموعة متنوعة من الزهور )السحلبية(. ويتكون عنرص اللكمة من "

البدل عىل الإنرتنت وهو الرمز ادلويل املكون من حرفني اذلي عرفت به املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس 

(ISO البدل منذ عام )1974. 

 كولومبيا

 ادلامنرك عنرص عىل شلك قلب مع أألوان وشلك يش به العمل ادلامنريك  .2

كوادور اإشارة عىل شلك حلزوين متثل تركز تنوع العامل يف مركز الشلك.  .3  اإ

، El Salvador ، اس ُتخدمت حبة بن، وفامي خيص عالمة Café de El Salvador فامي خيص  .4

 اخلاصة به.اس ُتخدمت أأش ياء متثّل ثقافة البدل وتقاليده والأعراف 

 السلفادور

 جورجيا ني، مما ميكن اعتباره جزءًا من عمل جورجيا.رمز حيتوي عىل صليبي  .5

 أأملانيا الوطنية لأملانيازهور داليا ابلألوان   .6

 هنغاراي أألوان العمل الوطين ولكن ليس عىل شلك عمل.  .7

آاثر  .8  العراق أ

 اجلبل الأسود النرس ذو الرأأسني.  .9

 نيوزيالندا نيوزيلندا. تتفّرد به وهو نبات  فيض،رسخس ورقة  يأأخذ الشعار شلك  .10

 عامن شلك ميزها عن بقية العالماتالعالمة رمبا اتخذ اشاكل عديدة رمسة حيوان او نبات اي اي   .11

 ابراغواي . للبدلتغيريات عىل الشعار جلعهل أأكرث متثياًل  أأجريت  .12

 مجهورية مودلوفا تتكون الإشارة من رمز "جشرة احلياة" املرسوم عىل الطراز الوطين.  .13

س بانيا( وعنرص تصويريMarca Españaشعار النباةل الوطين للعالمة الوطنية "  .14 يش به كرة  " )عالمة اإ

س بانيا العاملية(.España Globalأأرضية للعالمة الوطنية "  " )اإ

س بانيا  اإ

ديلويس )كف الأسد(.  .15  سويرسا اإ

 اتيلند الفيل والأرز والطاووس وغريها  .16

 تركيا الزنبق  .17

 أأوكرانيا "UAالرمز ادلويل دلوةل أأوكرانيا "  .18
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 الس نوات الأخرية؟هل استُبدلت العالمة الوطنية أأو عُّدلت يف  - 5السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 20 %45 ل

 16 %36 نعم

 8 %18 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا أأمكن، اإىل عدد املّرات اليت استُبدلت أأو عُّدلت فهيا العالمة الوطنية والإشارة،  ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج الإشارة، اإ اإ

 الاستبدال أأو التعديل.وأأس باب ذكل والس نوات اليت طرأأ فهيا 
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 البدل الردود 

 اإطالق العالمة الوطنية – 2005  .1

عادة تصممي العالمة الأصلية – 2012  اإ

طارالعالمة  – 2018  القادمةالإدارة الوطنية اجلديدة  يف اإ

 زايدة تطوير العالمة الوطنية الأساس ية – 2020

 الأرجنتني

 الربازيل .2015وحلت حمل العالمة املنشأأة يف عام  2019تغريت يف عام   .2

لت العالمة الوطنية مرة واحدة يف عام   .3  .2012عُّدِّ

وأأدت اإىل  2005" )كولومبيا احلبيبة( يف عام Colombia es Pasiónوُأطلقت امحلةل الأوىل حتت شعار "

بداع البدل يف اتسجيل عالمات جتارية خمتلفة. وهتدف العالمة اإىل حتسني صورة  لعامل ابلتعبري عن اإ

 وحيلهتم ومواههبم ودفهئم. الكولومبيني

، أأي بعد س بع س نوات من محةل "كولومبيا احلبيبة" الرامية اإىل رفع ماكنة البدل، اعُترب من 2012ويف عام 

الرضوري الاس تعاضة عهنا بعالمة حتتوي عىل عنرص أأكرث عقالنية وحقائق وبياانت ميكن التحقق مهنا ول 

منا امس البدل ورمزها ادلويل. وذلكل استُبدلت ابلعالمة الوطنية احلالية. تكون  مجةل واإ

 كولومبيا
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 فامي خيص عالمة فرنسا:  .4

نشاء شعار  -  ؛2008يف عام  France.frاإ

نشاء عالمة فرنسا وعالمات للقطاعات الفرعية يف عام  -  2019اإ

 وفامي خيص عالمة ادلوةل:

نشاء عالمة حكومية يف عام  - جتمع بني لك الهيئات احلكومية حتت شعار ملاراين قابل  1999اإ

 للتعديل؛

نشاء عالمة لدلوةل يف عام  - تنطبق عىل اجلهات العامةل لدلوةل فضاًل عن املس توى الوزاري  2020اإ

واخلدمات الالمركزية: ويستند هذا املعرف اجلديد املتجانس لدلوةل اإىل عالمة ماراين املنقحة. وبتوحيد 

 عالمات ادلوةل، ُوضعت هذه العالمة بوصفها اسرتاتيجية لعالمة ادلوةل. خمتلف

 فرنسا

 جورجيا عُّدل الرمز عدة مّرات لأغراض التحديث والامتثال للمعايري احلديثة.  .5

ثالث مرات يف الس نوات العرشين املاضية من أأجل حتديث العالمة ودمج شعار مصور ومكتوب جديد.   .6

 .2018 واكنت أأحدث مرة يف عام

 هنغاراي

ثت العالمة الوطنية مرة بعد حتديث الس ياسة اليت تنظم العالمة. وتتكون النسخة احلالية من لكامت   .7 ُحّدِّ

 وصورة.

آيسلندا  أ

 جاماياك . هانفس  الوطنيةلعالمة مع الاحتفاظ ابشعارات خمتلفة لك بضع س نوات وضع   .8

 -)املاكل  2008مرة واحدة. وأأول حماوةل لإنشاء العالمة الوطنية وتسجيلها كعالمة جتارية اكنت يف عام   .9

من تصنيف نيس. وانقضت مدة التسجيل.  41و 39و 35وزارة الس ياحة( للخدمات املدرجة يف الأصناف 

-2020وأأس باب قرار الاستبدال يه الرؤية والاسرتاتيجية اجلديداتن للرتوجي لليتوانيا يف اخلارج يف الفرتة 

2030 

 ليتوانيا

عطاء ال  ُأجريت  .10 نشاء النسخة الأصلية، من أأجل اإ شعار مظهًرا أأكرث التغيريات مرة واحدة، بعد عامني من اإ

 ية.حداثة وجاذب 

 ابراغواي

يف البداية، ُُصمت عالمة حتتوي عىل لكمة مودلوفا مث ُُصمت عالمة حتتوي عىل شلك مماثل وعبارة   .11

"Invest Moldova الاستامثر يف مودلوفا(. وتشدد هذه الإشارة البديةل عىل جاذبية الاستامثرات يف( "

 مجهورية مودلوفا.

 مودلوفامجهورية 

 العالمات للس ياحة والأعامل التجارية عىل مر الس نني.اكنت يف س نغافورة بعض   .12

آت( Surprising Singapore -الس بعينيات   )س نغافورة املفاجأ

1996 - Singapore New Asia )س نغافورة أآس يا اجلديدة( 

2004 - Uniquely Singapore )س نغافورة الفريدة( 

2010 – YourSingapore الس ياحة( / جاهزة للمس تقبل( 

دارة اس تخدام عالمة س نغافورة الوطنية للأعامل. ويف عام  واكن جملس الس ياحة يف س نغافورة يتوىل اإ

نشاء عالمة مشرتكة 2017 ، قرر جملس التمنية الاقتصادية وجملس الس ياحة يف س نغافورة أأنه من املنطقي اإ

 وموحدة.

 س نغافورة

 سلوفينيا .2017، وُحّدثت يف عام 2006أأنشئت يف عام   .13
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 اجلزء الثاين: الاعرتاف وامللكية والإدارة

هل العالمة الوطنية معرتف هبا رمسياً مبوجب صك قانوين خمصص )قانون أأو لحئة أأو ترشيع أأو اإجراء أأو اعرتاف  - 6السؤال 

 مثاًل( يف البدل اجمليب؟

 

 الردود الاختيارات

 19 %43 ل

 17 %39 نعم

 8 %18 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج تقدمي الرابط اإىل الصك القانوين اخملصص املعين.  اإ
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وحلت حملها العالمة الوطنية  2012" يف عام Marca Españaالعالمة الوطنية "ُأنشئت   .14

"España Global بعد تغري احلكومة. 2018" يف عام 

س بانيا  اإ

لت النسخة الأوىل من العالمة يف عام   .15 لت عدة عالمات ولكن دون تغيري العنرص 1995ُسِّّ . مث ُسِّّ

ديلويس مع صليب سويرسي(. مث  ُأودعت العالمات الالحقة ملنتجات/خدمات جديدة مع الأسايس )اإ

ضافية.  عنارص تصويرية اإ

 سويرسا

 البدل الردود 

 الأرجنتني مرسوم رئايس، لحئة  .1
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2.  − http://www.e-qanun.az/framework/33825 أأذربيجان 

3.  www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf الربازيل 

 كندا ( )ن(.1) 9قانون العالمات التجارية، القسم   .4

نشأأت ادلول الأعضاء يف جامعة دول )نظام العالمات الوطنية املشرتك مجلاعة دول الأنديز(، أأ  2021لعام  876مبوجب القرار رمق  −  .5

 الوطنيةامجلاعة. ومبوجب ذكل الصك ، ميكن حامية العالمات  بدلانيف خمتلف  الوطنيةالأنديز نظامًا مشرتاكً محلاية العالمات 

 .والفحص يؤدي اإىل حاميهتا رمسياً  التصالىل قامئ ع ادلول الأعضاء عن طريق اإجراء عىل مس توى

 كولومبيا

واملمكل ابملرسوم  RE-COMEX-TUR-37669لحئة تنفيذ واس تخدام العالمة الوطنية لكوس تارياك، املرسوم التنفيذي رمق  −  .6

 .RE-COMEX-TUR-38356التنفيذي رمق 

 .)د((3)املادة  MP-TUR-38271لحئة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك، املرسوم التنفيذي رمق  −

 الالحئة املنظمة لس تخدام العالمة الوطنية. −

 كوس تارياك

7.  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/243 ادلامنرك 

8.  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf كوادور  اإ

9.  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1725.KOR&txtreferer=00000001.txt هنغاراي 

10.  http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={A2CA1CCE-C569-4E2A-

842F-%206817969082DE} 

اجلبل 

 الأسود

 عامن التجاريةالصك القانوين يه شهادة تسجيل العالمة   .11

12.  www.snin.gov.py ابراغواي 

13.  https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-

supremo-n-003-2012-mincetur-751496-

2/#:~:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003 

 بريو

14.  https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/brand_10128.pdf سلوفينيا 

15.  https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-8672-consolidado.pdf س بانيا  اإ

"بعض املسائل املتعلقة بشلك اإشارة )عالمة( أأوكرانيا"  2018-5-10بتارخي  416لحئة جملس الوزراء يف أأوكرانيا رمق   .16

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text 

 أأوكرانيا

17.  https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/ أأوروغواي 

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/243
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1725.KOR&txtreferer=00000001.txt
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-%206817969082DE%7d
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-%206817969082DE%7d
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:~:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:~:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:~:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-8672-consolidado.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-п#Text
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/
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ليه يف السؤال  - 7السؤال   ؟6هل يرد تعريف مصطلح "العالمة الوطنية" يف الصك القانوين اخملصص واملُشار اإ

 

 الردود الاختيارات

 9 %50 ل

 9 %50 نعم

 0 %0 ل ينطبق

 18 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج تقدمي التعريف.  اإ
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18.  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=1

&mode=detail&document_id=198011 

 فييت انم

 البدل الردود 

الس ياحة والثقافة والرايضة واملواهب  مركزحتديد  ومن أأهدافهالأرجنتني. ل للرتوجيأأداة  الوطنيةالعالمة  −  .1

 وتعزيز الاستامثر الأجنيب املبارش.عىل الصعيد ادلويل وتروجيها والصادرات الأرجنتينية 

 الأرجنتني

أأي عالمة تعيهنا أأو تس تخدهما دوةل عضو لتعزيز صورهتا يف ادلاخل واخلارج : "اكلتايلف عرّ تُ  فهيينعم ،  −  .2

 اصادراهتاحمللية و  ومنتجاهتا املطبخية هامةل أأمور مهنا الس ياحة وثقافة ادلوةل العضو وتقاليدجب والهنوض

 ".وطنيةتشلك عالمة  واستامثراهتا

 كولومبيا

-RE-37669لحئة تنفيذ واس تخدام العالمة الوطنية لكوس تارياك، املرسومان التنفيذاين رمق  −  .3

COMEX-TUR  38356ورمق-RE-COMEX-TUR عىل ما ييل: "العالمة  5. تنص املادة

الوطنية لكوس تارياك يه أأداة اسرتاتيجية للقدرة التنافس ية وتعريف البدل وترس يخ مسعته والرتوجي هل 

 وجذب امجلاهري ادلاخلية واخلارجية تعزيزًا لتمنية الصادرات والاستامثر والس ياحة."

 كوس تارياك

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198011
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198011
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-MP-38271وم التنفيذي رمق لحئة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك، املرس −

TUR ب( عىل ما ييل: "العالمة الوطنية لكوس تارياك يه أأداة اسرتاتيجية للقدرة 3. وتنص املادة(

التنافس ية وتعريف البدل وترس يخ مسعته والرتوجي هل وجذب امجلاهري ادلاخلية واخلارجية تعزيزًا لتمنية 

 الصادرات والاستامثر والس ياحة."

م اللواحئ − املنظمة لس تخدام العالمة الوطنية التعريف التايل: "العالمة الوطنية يه أأداة تنافس ية  وتقّدِّ

ىل البدل بطريقة متاكمةل  وتسويقية هتدف اإىل اس تقطاب الس ياح واملستمثرين واملشرتين الأجانب اإ

 ومنسقة وتعاونية."

الهوية الثقافية للبدل وقميه الاجامتعية والاقتصادية تُفهم العالمة الوطنية بأأهنا الإشارة املس تخدمة لمتيزي   .4

برازها.  وس ياساته وتنوعه البيولويج وصورته ومسعته وغريها من القمي، والرتوجي لها واإ

كوادور  اإ

مجموعة من القمي امللموسة وغري امللموسة، والإماكانت الطبيعية والاقتصادية، ومنتجات وخدمات اجلبل   .5

التجارية وفرص احلياة يف اجلبل الأسود، والرتاث الثقايف والتارخيي والطبيعي، واملوارد الأسود، والأعامل 

البرشية، أأي الإماكنيات واملوارد والأنشطة اليت تعزز الاعرتاف مباكنة اجلبل الأسود وقدرة البدل التنافس ية 

 وتسامه يف السمعة اجليدة للبدل وصورته املس تدامة.

 اجلبل الأسود

نظًرا لأن قطاعات الأعامل  وصورته، البدلمسعة  اس تغالل" عىل فكرة للبدلوم "العالمة التجارية مفه يقوم  .6

نشاء هويهتا اخلاصة يف الأسواق ادلولية.  قمي ملا جيب عىل  اقرتاحمبثابة  والشعار هوواحلكومات حباجة اإىل اإ

تأأكيد عىل قمية ماكن منشأأ املنتجات تس تجيب لهدف ال  توفيقيةتقدميه للزوار واملستمثرين واسرتاتيجية  البدل

 ؤسساتالثقافة والرايضة والرشاكت واملو  الس ياحةوكذكل  العاملية،والرشاكت والأشخاص يف الأسواق 

 . هذه العنارص جممتعة الشعار وخيزتلالعامة. 

 ابراغواي

جيابية للبدل يف اخلارج ومتيزيه عن البدلان   .7 الأخرى يف املنطقة والعامل، رمز ممزي لبريو هيدف اإىل عكس صورة اإ

وتعزيز الس ياحة الوافدة، وجعل منتجاتنا التصديرية أأكرث قدرة عىل املنافسة، وتعزيز تدفق رأأس املال 

 الاستامثري. وهذه الأهداف تفيد البدل وتسامه يف تمنيته.

 بريو

أأسهل وأأرسع ابعرتاف ، يسمح "سلوفينياب أأشعر "، مع شعار سلوفينياوذج عالمة الاس تخدام املوحد لمن  .8

سلوفينيا. ول ميكن ل هو رمز التعريف العاملي "أأشعر بسلوفينيا" منوذج  . اإنبدلوسلوفينيا ك  ابعالمة سلوفيني

ل وفقاً "أأشعر بسلوفينيا"، اذلي حيمل شعار سلوفينياعالمة منوذج اس تخدام   ذكللدلليل. واس تخدام  ، اإ

 سلوفينيا.و  وجود صةل بني منتج أأو خدمة مااتصال تؤكد  المنوذج عىل املنتجات ولومس اخلدمات هو أأداة

 سلوفينيا

طار مرجعي ومؤرش للجودة يتعلق مبنتجات البدل وخدماته فضاًل عن   .9 تؤدي عالمة البدل دور ش بكة أأمان واإ

مناطق اجلذب الس يايح يف البدل بوصفه بدلًا لالستامثرات، ويزرع شعورًا ابلفخر الوطين يف مجيع أأحناء 

 د. وتشمل اجملالني العام واخلاص لكهيام وتشري اإىل لك جوانهبام الإجيابية مبا يعود ابلفائدة عىل البدل كلك.البال

 أأوروغواي
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 هل يوجد ماكل للعالمة الوطنية يف البدل اجمليب؟ - 8السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 2 %5 ل

 36 %82 نعم

 6 %14 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا   اكنت الإجابة نعم، يُرىج الإشارة اإىل الصفة القانونية للامكل وهل ماكل العالمة الوطنية هو؟اإ

 

 الردود الاختيارات

 24 %67 يرىج تقدمي الامس وموقع الويب -هيئة/سلطة عامة 

 6 %17 يرىج تقدمي الامس وموقع الويب -هيئة/سلطة ش به عامة 
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 1 %3 الويبيرىج تقدمي الامس وموقع  -هيئة خاصة 

 4 %11 يُرىج التحديد -هيئة أأخرى 

 1 %3 ل ينطبق

 36 مجموع اجمليبني

 

 البدل يُرىج التحديد 

 الأرجنتني وزارة الس ياحة والرايضة  .1

2.  http://azpromo.az أأذربيجان 

 الربازيل www.turismo.gov.br -وزارة الس ياحة   .3

 (AAFCالكندية ) حكومة كندا: وزارة الزراعة والأغذية الزراعية  .4

https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html 

 كندا

الصندوق الاستامئين الوطين للتجارة  يه، و(FIDUCOLDEX)للتجارة اخلارجية  ةالكولومبي الهيئة  .5

دارة الواكةل اخلارجية كام جاء يف الإجابة . و ProColombia احلكومية ومؤسسة اخلدمات املالية اليت تتوىل اإ

طار 2عن السؤال  ن العالمة الوطنية اكسرتاتيجية للرتوجي اكنت قرارًا حكوميًا. ونُفِّّذت الاسرتاتيجية يف اإ ، فاإ

للتجارة اخلارجية. FIDUCOLDEX  وهيئةعقد الثقة التجارية املربم بني وزارة التجارة والصناعة والس ياحة 

للتجارة اخلارجية تسجيالت FIDUCOLDEX  هيئةاسرتاتيجية حكومية متكل مبوجهبا ومن مث، فهيي 

احلكومية  لواكةل الهيئة املديرةالعالمات التجارية القامئة يف كولومبيا، مبا فهيا العالمة الوطنية، بوصفها 

ProColombia  .املوقع املعنية بتشجيع الصادرات واليت ترشف علهيا وزارة التجارة والصناعة والس ياحة

 ./https://procolombia.co الإلكرتوين: 

 كولومبيا

كوس تارياك لرتوجي ( وواكةل /https://www.ict.go.cr/enاجلهتان املالكتان: جملس الس ياحة يف كوس تارياك )  .6

 (/https://www.procomer.com) (Procomerواكةل التجارة اخلارجية )

 كوس تارياك

( وغرفة التجارة الكرواتية https://mint.gov.hr/enوزارة الس ياحة والرايضة )  .7

(https://www.hgk.hr) 

 كرواتيا

 ادلامنرك مصادر عامةمموةل جزئيًا من   .8

كوادور رئاسة امجلهورية.  .9  اإ

س تونيا /Enterprise Estonia https://www.eas.eeمؤسسة   .10  اإ

هجاز املعلومات احلكويم  -ادلوةل الفرنس ية ممثةل يف رئيس الوزراء   .11

(https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig) 

 فرنسا

 جورجيا .لإدارة الوطنية اجلورجية للس ياحةا لكهمبوجب عالمة جتارية، متالرمز، اذلي يس تفيد أأيضًا من حامية   .12

يدين )أأرض الأفاكر(،   .13  أأملانيا land-der-ideen.deمبادرة لند دي اإ

 هنغاراي /https://mtu.gov.huواكةل الس ياحة اجملرية   .14

https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html
https://www.ict.go.cr/en/
https://www.procomer.com/
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
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15.  Íslandsstofa  /Promote Iceland www.islandsstofa.com آيسلندا  أ

 اإرسائيل اخلارجية الإرسائيلية الشؤون دوةل اإرسائيل/ وزارة  .16

 جاماياك اماييكاجلالس ياحة  مكتب  .17

قطاع الزراعة:  -  التقليدية/-الصناعةhttps://mtataes.gov.ma/ar/مثالن: قطاع الصناعة التقليدية:   .18

/utellet-sous-srganismes/oagev.ma/ar/poe.ggriculturw.ahttp://ww املس تقةل-املؤسسة-

 الصادرات-تنس يق-و-ملراقبة

 املغرب

 نيوزيلندا جروب س توري النيوزيلندي  .19

ماكل العالمة الوطنية رمبا يكون هيئه عامة او خاصة حيث نص قانن العالمات التجارية اخلليجي املوحد من   .20

 اذلي حيق هل تسجيل العالمة التجارية.

 عامن

 ابراغواي دوةل ابراغواي   .21

 - /https://www.promperu.gob.pe( PROMPERÚواكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .22

https://peru.info/es-pe/marca-peru 

 بريو

 مجهورية كوراي والإعالماجلهاز الكوري للثقافة   .23

 مجهورية مودلوفا http://invest.gov.md/moldovan-investment-agencyواكةل الاستامثر املودلوفية،   .24

( سلطة/هيئة 3( هام سلطتان/هيئتان ش به عامتني يف حني أأن اجلهة )2( و)1اجلهتان املالكتان املشاركتان )  .25

 (https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.htmlجملس الس ياحة يف س نغافورة ) (1عامة: )

وزارة التصالت واملعلومات  (3) (https://www.edb.gov.sgجملس التمنية الاقتصادية ) (2)

(https://www.mci.gov.sg) 

 س نغافورة

 سلوفاكيا وزارة اخلارجية والشؤون الأوروبية مجلهورية سلوفاكيا   .26

-https://www.gov.si/en/state  (UKOM حلكومة مجهورية سلوفينيا )مكتب التصالت التابع   .27

authorities/government-offices/government-communicationoffice/ 

 سلوفينيا

س بانيا وزارة اخلارجية.  .28  اإ

 سويرسا /https://www.myswitzerland.com/fr-chسويرسا للس ياحة   .29

هيئة الس ياحة يف  -والتعاونيات، ووزارة التجارة، سلطة/هيئة ش به عامة سلطة/هيئة عامة: وزارة الزراعة   .30

 اتيلند وغريهام

 اتيلند

 أأوكرانيا قدمت وزارة الس ياسة الإعالمية يف أأوكرانيا طلبًا لتسجيل العالمة الوطنية كعالمة جتارية.  .31

)واكةل تشجيع الاستامثرات والصادرات والعالمة القطرية(، مكتب رئيس  Uruguay XXIهيئة ش به عامة:   .32

 امجلهورية.

 أأوروغواي

33.  www.moit.gov.vn فييت انم 

https://mtataes.gov.ma/ar/الصناعة-التقليدية/
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/organismes-sous-tutelle/
https://www.promperu.gob.pe/
https://peru.info/es-pe/marca-peru
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دارة العالمة الوطنية يه: - 9السؤال   يف البدل اجمليب، اجلهة اليت تتوىل اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 30 %68 يرىج تقدمي الامس وموقع الويب -عامة هيئة/سلطة 

 10 %23 يرىج تقدمي الامس وموقع الويب -هيئة/سلطة ش به عامة 

 1 %2 يرىج تقدمي الامس وموقع الويب -هيئة خاصة 

 2 %2 يُرىج التحديد -هيئة أأخرى 

 5 %11 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني
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 البدل يُرىج التحديد 

 والرايضةوزارة الس ياحة   .1

www.argentina.gob.ar/marca-pais 

 الأرجنتني

2.  http://azpromo.az أأذربيجان 

 الربازيل www.turismo.gov.br -وزارة الس ياحة   .3

 (AAFCحكومة كندا: وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية )  .4

https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html 

 كندا

http://www.turismo.gov.br/
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احلكومية املعنية  ProColombiaواكةل ل الهيئة املديرةوصفها بللتجارة اخلارجية FIDUCOLDEX هيئة   .5

طار عقد الثقة التجارية املربم مع وزارة التجارة والصناعة والس ياحة كام ورد يف الإج ابة بتشجيع الصادرات يف اإ

 /https://procolombia.coاملوقع الإلكرتوين:  السابقة.

 كولومبيا

 (Procomerواكةل ( و /https://www.ict.go.cr/enاجلهتان املالكتان: جملس الس ياحة يف كوس تارياك )  .6

(https://www.procomer.com/) 

 كوس تارياك

( وغرفة التجارة الكرواتية https://mint.gov.hr/enوزارة الس ياحة والرايضة )  .7

(https://www.hgk.hr) 

 كرواتيا

كوادور /https://www.turismo.gob.ec -امات، وزارة الس ياحة اللجنة الاسرتاتيجية للع  .8  اإ

 السلفادور (PROESA، واكةل تروجي التصدير والاستامثر يف السلفادور )السلفادوريجملس القهوة   .9

س تونيا /Enterprise Estonia https://www.eas.eeمؤسسة   .10  اإ

هجاز املعلومات احلكويم  -ادلوةل الفرنس ية ممثةل يف رئيس الوزراء   .11

(https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig) 

 فرنسا

 جورجيا الإدارة الوطنية اجلورجية للس ياحة  .12

يدين )أأرض الأفاكر(  .13  أأملانيا لند دير اإ

 هنغاراي /https://mtu.gov.huواكةل الس ياحة اجملرية   .14

15.  Íslandsstofa  /Promote Iceland آيسلندا  أ

 اخلارجيةالشؤون ادلبلوماس ية العامة بوزارة شعبة   .16

https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx 

https://www.gov.il/he/departments/Units/media_and_public_affairs  

 اإرسائيل

 جاماياك  اماييكاجلالس ياحة مكتب   .17

نظرًا اإىل أأن العالمة الوطنية مزجي فريد ومتعدد الأبعاد من العنارص يشري اإىل الإدراك والفهم املبارشين وغري   .18

املبارشين لثقافة البدل وتراثه وقميه وشعبه وس ياساته وسلوكياته ومسعته وصورته يف أأذهان امجلهور املس هتدف، 

ذا اعتربان  أأن العالمة الوطنية تتكون من مفهوم العالمة مفن الصعب حتديد مالكها. ويف الوقت نفسه، اإ

واسرتاتيجيهتا وتصورها، فاإن مالكها هو مصمم العالمة الوطنية أأو اسرتاتيجيهتا أأو تصورها. وكام هو احلال يف 

-2020فاإن مكتب حكومة ليتوانيا هو صاحب اسرتاتيجية الرتوجي لليتوانيا يف اخلارج يف الفرتة  -ليتوانيا 

 /https://lrv.lt/enالإلكرتوين: . املوقع 2030

 ليتوانيا

 اجلبل الأسود https://mek.gov.meوزارة الاقتصاد يف اجلبل الأسود،   .19

الإدارة والرقابة عىل اس تخدام الشعار. نيوزيلندا مكتب س توري ر وفي  .20

https://www.nzstory.govt.nz/about-us/our-board 

 نيوزيلندا

 عامن دائرة امللكية الفكرية -وزارة التجارة والصناعة   .21

التصالت تكنولوجيا املعلومات و ( ووزارة www.mic.gov.pyوزارة الصناعة والتجارة )  .22

(www.mitic.gov.py .) 

 ابراغواي

https://www.ict.go.cr/en/
https://www.procomer.com/
https://www.hgk.hr/
https://www.turismo.gob.ec/
https://www.eas.ee/eas/?lang=en
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://mtu.gov.hu/
https://mtu.gov.hu/
https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx
https://lrv.lt/en/
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 - /https://www.promperu.gob.pe( PROMPERÚواكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .23

https://peru.info/es-pe/marca-peru 

 بريو

 مجهورية كوراي اجلهاز الكوري للثقافة والإعالم  .24

. مبوجب قرار http://invest.gov.md/moldovan-investment-agencyواكةل الاستامثر املودلوفية،   .25

دارة وتروجي  322/2018احلكومة رمق  بشأأن تنظمي وتشغيل واكةل الاستامثر، تتحمل الواكةل املسؤولية عن اإ

العالمة الوطنية والعالمات القطاعية للبدل 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119170&lang=ro 

 مجهورية مودلوفا

( هام سلطتان/هيئتان ش به عامتني يف حني 2( و)1تدير اجلهات املالكة الثالث العالمة الوطنية. واجلهتان )  .26

جملس الس ياحة يف س نغافورة  (1( سلطة/هيئة عامة: )3أأن اجلهة )

(https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.html) (2)  جملس التمنية الاقتصادية

(https://www.edb.gov.sg) (3) ( وزارة التصالت واملعلوماتhttps://www.mci.gov.sg) 

 س نغافورة

-https://www.gov.si/en/state ( UKOM مكتب التصالت التابع حلكومة مجهورية سلوفينيا )  .27

authorities/government-offices/government-communicationoffice/ 

 سلوفينيا

س بانية فامي خيص عالمة "  .28 س بانيا والرتوجي لالإ " Marca Españaوزارة اخلارجية )اكنت اللجنة العليا ملاراك اإ

". España Global"والآن مكتب وزير ادلوةل لإس بانيا غلوابل فامي خيص عالمة 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCoope) 

س بانيا  اإ

 سويرسا /https://www.myswitzerland.com/fr-chسويرسا للس ياحة   .29

هيئة الس ياحة يف  -سلطة/هيئة عامة: وزارة الزراعة والتعاونيات، ووزارة التجارة، سلطة/هيئة ش به عامة   .30

 اتيلند وغريهام

 اتيلند

 أأوكرانيا /https://mkip.gov.uaوزارة الثقافة والس ياسة الإعالمية يف أأوكرانيا   .31

32.  https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/ أأوروغواي 

 أأوزبكس تان واكةل تروجي الصادرات التابعة لوزارة الاستامثرات والتجارة اخلارجية يف مجهورية أأوزبكس تان  .33

 فييت انم وزارة الصناعة والتجارة  .34

https://www.promperu.gob.pe/
https://peru.info/es-pe/marca-peru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119170&lang=ro
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCoope%20racion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
https://mkip.gov.ua/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/
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 اجلزء الثالث: اس تخدام العالمة الوطنية للبدل اجمليب

 هل خيضع اس تخدام العالمة الوطنية لرشط الامتثال لقانون أأو لقواعد حمددة يف البدل اجمليب؟ - 10السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 15 %34 ل

 21 %48 نعم

 8 %18 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج تقدمي الرابط اإىل القوانني أأو القواعد ذات الصةل.  اإ
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 البدل يُرىج التحديد 

 الأرجنتني ادلس تور  .1

2.  http://www.e-qanun.az/framework/33978 أأذربيجان 

3.  http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-

brazil.pdf 

 الربازيل

4.  https://brandcanada.agr.gc.ca/pdf/marquecanadabrand-eng.pdf كندا 

عن الهوية البرصية لأحصاب حقوق العالمة الوطنية. وهو يتضمن املبادئ التوجهيية  دليلتاح يف كولومبيا، يُ   .5

 الواجب اتباعها من جانب الأشخاص احلاصلني عىل ترخيص ابس تخدام العالمة. 

http ://www.fiducoldex.com.co/sident/files/resitaciones-

archivospdf/Direct20Identidad% 20Visual% 20CO.pdf 

. 2021لعام  876يف القرار رمق منصوص علهيا أأيضًا  الوطنيةاعد الواجب مراعاهتا عند اس تخدام العالمة القو و 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204216.pdf 

 

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
https://brandcanada.agr.gc.ca/pdf/marquecanadabrand-eng.pdf
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 .MP-TUR-38271لحئة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك، املرسوم التنفيذي رمق   .6

 الالحئة املنظمة لس تخدام العالمة الوطنية.

 كوس تارياك

 ادلامنرك https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88قانون العالمات التجارية ادلامنريك   .7

8.  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf كوادور  اإ

 فرنسا خيضع اس تخدام العالمة الوطنية لالمتثال لترشيعات الاحتاد الأورويب بشأأن ومس املنتجات/اخلدمات.  .9

10.  https://www.jtbonline.org/wp-content/uploads/JTB-Heartbeat-Brand-Guidelines-

Quick-Reference-Guide_FINAL-V1_EXTERNAL.pdf 

 جاماياك

. والعالمة الوطنية 2030-2020وافقت حكومة ليتوانيا عىل اسرتاتيجية الرتوجي لليتوانيا يف اخلارج يف الفرتة   .11

 قيد الإعداد والصياغةواسرتاتيجية اس تخداهما 

 ليتوانيا

12.  http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={A2CA1CCE-C569-4E2A-

842F- 6817969082DE} 

 اجلبل الأسود

 نيوزيلندا اس تخدام الشعار من خالل اتفاقات الرتخيص.  يُقنّن   .13

14.  https://peru.info/Portals/0/Images/Licenciatario/reg_ES_oficial.pdf بريو 

 مجهورية كوراي قانون العالمات التجارية  .15

 سيش يل 2014قانون امللكية الصناعية لعام   .16

توجد مبادئ توجهيية لس تخدام العالمة ليست قانواًن. ومع ذكل، توجد أأيضًا بعض العالمات حتت العالمة   .17

لت مبوجب قانون العالمات التجارية يف س نغافورة. والترشيعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف  الوطنية قد ُسِّّ

 .https://www.ipos.gov.sg/resources/ip-legislationس نغافورة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 

 س نغافورة

 سلوفينيا .(23/2020ورمق  100/2013ورمق  UPB-51/2006قانون امللكية الصناعية )اجلريدة الرمسية، رمق   .18

د قواعد اس تخدام اإشارة )عالمة( أأوكرانيا طبقًا للمعايري الفنية )كتيب العالمات(   .19 حُتدَّ

https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-brandbook.pdf 

 أأوكرانيا

 /https://marcapaisuruguay.gub.uy/conveniosالتفاق والكتيب   .20

https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-marca/ 

 أأوروغواي

 فييت انم 2008مارس  4بتارخي  QĐ-BCT/1331قرار وزارة الصناعة والتجارة رمق   .21

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://peru.info/Portals/0/Images/Licenciatario/reg_ES_oficial.pdf
https://www.ipos.gov.sg/resources/ip-legislation
https://www.ipos.gov.sg/resources/ip-legislation
https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-brandbook.pdf
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/
https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-marca/
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 ما يه اجلهات اليت ميكهنا اس تخدام العالمة الوطنية؟ - 11السؤال 

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 34 %77 يُرىج التحديد -الهيئات/السلطات العامة 

 32 %73 يُرىج التحديد -الهيئات/السلطات ش به العامة 

 29 %66 يُرىج التحديد -الهيئات اخلاصة 

 8 %18 يُرىج التحديد -هيئات أأخرى 

 5 %11 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني
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 البدل يُرىج التحديد 

 الإدارة العامة عىل املس توى الوطين ومس توى املقاطعات واملس توى احمليل -  .1

 الرشاكت -

 امجلعيات -

 كبار الشخصيات العامة -

 الأرجنتني

نتاج أأغذية ومنتجات أأغذية زراعية كندية أأو الرتوجي  العالمة الكندية  .2 متاحة للكياانت الكندية اليت لها دور يف اإ

 لها أأو دمعها. وجيب استيفاء أأحد الرشطني التاليني عىل الأقل للمتكن من اس تخدام عالمة كندا:

 املكوانت أأو املدخالت تزرع أأو حُتصد يف كندا. -

 أأو املزجي بيهنام(املكوانت )احمللية أأو اخلارجية  -

 كندا
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لت اإىل منتج جديد يف كندا.  حّوِّ

 مؤسسةكولومبيا من قبل الأشخاص الطبيعيني اذلين دلهيم الوطنية يف الوقت الراهن، ميكن اس تخدام العالمة   .3

أأن تُس تخدم العالمات الوطنية احملمية  للرشوط الرمسية للرتخيص ابس تخدام العالمة. وميكن وفقاً  منشأأةجتارية 

 أأحصاهبا وأأحصاب احلقوق وغريمه من الأشخاص املرخص هلم رمسياً من قبل  2021لعام  876مبوجب القرار 

 .بذكل

 كولومبيا

من لحئة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك، ميكن للجهات التالية اس تخدام  6وفقًا للامدة   .4

العالمة الوطنية: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون اذلين يُمنحون رخصة اس تخدام؛ وواكلت القطاع العام، 

ية العامة مبوجب مرسوم لالس تخدام ادلويل وتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك؛ ومنظمو الأحداث ذو الأه 

تنفيذي؛ واملؤسسات اليت تنظم أأو تؤيد الأحداث الرمسية املأأذون هبا واليت س تعقد يف اخلارج واليت أأعلنت 

وزارة الثقافة والش باب يف كوس تارياك أأهنا ذات أأهية ثقافية؛ ومنظمو الأنشطة اليت أأعلن جملس الس ياحة يف 

مو الأنشطة أأو الأحداث يف اخلارج اليت تؤيدها هيئة الس ياحة يف كوس تارياك أأهنا ذات أأهية س ياحية؛ ومنظ

كوس تارياك أأو تكون ضيفًا خاصًا فهيا؛ وهيئات القطاع العام أأو اخلاص اليت أأبرمت اتفاقًا ساراًي وفعاًل للتعاون مع 

املنظامت جملس الس ياحة يف كوس تارياك بشأأن مبادرات لتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك؛ والغرف والرابطات و 

 اليت تسعى اإىل الرتوجي لكوس تارياك كوهجة س ياحية عىل الصعيد العاملي.

 كوس تارياك

 ادلامنرك قد تمتكن سلطات/هيئات أأخرى من اس تخدام العالمة الوطنية مبوجب اتفاقات حمددة.  .5

6.  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf كوادور  اإ

دارة العالمة الوطنية.  .7  السلفادور الهيئات العامة واخلاصة اليت تس تويف الرشوط احملّددة من قبل اجلهات املعنية ابإ

داراهتا،   .8 والوفود املشرتكة بني الوزارات، فامي خيص عالمة ادلوةل وعالمة فرنسا: لك الهيئات الإدارية املركزية، واإ

 واملقاطعات، والسفارات، ولك املرافق الالمركزية.

وفامي خيص عالمة ادلوةل وعالمة فرنسا: املشغلون احلكوميون كام مه معرفون يف مرفق مرشوع املزيانية املعنون 

 "املشغلون احلكوميون".

للهنوض بصورة فرنسا يف اخلارج يف القطاعات  وفامي خيص عالمة فرنسا: لك الهيئات اليت وضعت اسرتاتيجية

 الاقتصادية والس ياحية والثقافية.

 فرنسا

 جورجيا لك الكياانت والأشخاص ممن يرّوجون جلورجيا.  .9

 هنغاراي  واكةل الس ياحة اجملرية  .10

"(. LAPAMالكياانت العامة: الوزارات احلكومية، مبا يف ذكل واكةل الإعالانت احلكومية الإرسائيلية )"  .11

ذن خاص للك طلب. احلصول عىل الكياانت اخلاصة: و الكياانت ش به العامة: معهد التصدير الإرسائييل. و  اإ

ذن خاص للك طلب. احلصول عيل أأخرى: منظمة غري حكومية مبوجب وكياانت   اإ

 اإرسائيل

ذن مبوجب احلصول عىل   .12  جاماياك اإ

 ليتوانيا ابس تخدام العالمة الوطنية( قيد الصياغة.س ياسة الاس تخدام )مفهوم اللواحئ املتعلقة   .13

 مدغشقر ميكن للك الأطراف املعنية اليت تس تويف الرشوط احملددة أأن تس تخدم العالمة الوطنية.  .14

الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون، وهيئات ادلوةل، وهيئات ادلوةل الإدارية، وهيئات البدلية اخملتصة،   .15

والهيئات احلكومية احمللية، واحملامك، ومكتب املدعي العام لدلوةل، والرشاكت اململوكة لدلوةل اليت تقوم بأأنشطة 

 اجلبل الأسود

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
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ات واملرافق اليت أأسسها اجلبل الأسود أأو ذات مصلحة عامة، والبعثات ادلبلوماس ية والقنصلية، واملؤسس

 البدلية، وأأحصاب املشاريع، واملنظامت، وامجلعيات الأخرى.

الأشخاص الطبيعيون أأو الاعتباريون اذلين حصلوا عىل ترخيص أأو اعامتد من ماكل العالمة )عىل غرار   .16

 عالمات التصديق(.

 املغرب

 عامن الوطنية لك ماذكر اعالهحيق اس تخدام العالمة التجارية   .17

 املشرتكة بني الهيئات والسلطات احلكومية، والرشاكت العامة احملدودة اليت تسامه فهيا ادلوةل بأأغلبية، والسلطات   .18

 )اجلانب الباراغوايين( بدلين

 ابراغواي

 أأي خشص اعتباري وطين أأو أأجنيب حيمكه القانون العام؛ −  .19

سواء اكن مقاميً أأو غري مقمي يف البدل، يقوم بأأنشطة اقتصادية هادفة أأو أأي خشص اعتباري وطين أأو أأجنيب،  −

 غري هادفة للرحب؛

أأي خشص اعتباري وطين أأو أأجنيب حيمكه القانون اخلاص، سواء اكن مقاميً أأو غري مقمي يف البدل، يقوم  −

 بأأنشطة اقتصادية هادفة أأو غري هادفة للرحب؛

، سواء اكن مقاميً أأو غري مقمي يف البدل، يقوم بأأنشطة أأي خشص طبيعي أأو اعتباري وطين أأو أأجنيب −

 اقتصادية هادفة للرحب أأو غري رحبية.

 بريو

ذن الاس تخدام من ماكل احلقوق.  .20  مجهورية كوراي أأي هيئات عامة حتصل عىل اإ

وجيوز جيوز للجهات املالكة املشاركة )سلطة/هيئة عامة وسلطتان/هيئتان ش به عامتني( اس تخدام العالمات.   .21

 الرتخيص ابس تخدام العالمات لأطراف أأخرى مبا فهيا السلطات/الهيئات ش به العامة والهيئات اخلاصة.

 س نغافورة

سلوفينيا ورشط العالمات يف ميكن اس تخدام عالمة سلوفينيا من قبل أأي كيان عام أأو خاص وفقًا دلليل   .22

 مجهورية سلوفينيا.احلصول مس بقًا عىل ترصحي من مكتب التصالت التابع حلكومة 

 سلوفينيا

دارة   .23 س بانيا الإذن رشيطة أأن يكون هناك تعاون مع الكيان املعين. España Globalمتنح اإ  اإ

 سويرسا ماكل العالمة.  .24

 تركيا ميكن لأي هجة متتكل املؤهالت الالزمة اس تخدام العالمة.  .25

 أأوكرانيا والكياانت، واملنظامت بلك أأشاكلها.سلطات ادلوةل، وسلطات احلمك اذلايت احمللية، واملؤسسات،   .26

لك مؤسسات ادلوةل، والسلطة الإدارية، ومجيع الأشخاص اخلاضعني للقانون اخلاص اذلين يُمنحون رخصة   .27

 اس تخدام.

 أأوروغواي

طار برانمج العالمات الوطنية يف فييت  .28 نشاء وتنفيذ مشاريع يف اإ )الربانمج(؛ انم  السلطات العامة: الوزارات: اإ

نشاء وتنفيذ مشاريع VNA، وواكةل الأنباء الفيتنامية )(VOVانم ) ، وصوت فييت(VTVوتلفزيون فيتنام ) (: اإ

طار برانمج العالمات الوطنية يف فييت انم. الهيئات اخلاصة: املؤسسات اليت دلهيا منتجات  البث وادلعاية يف اإ

 ذات قمية واليت تشارك يف الربانمج.

 فييت انم
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 كيف يرُّصح ابس تخدام العالمة الوطنية؟ - 12السؤال 

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 18 %41 خيضع لتفاق ترخيص

 18 %41 خيضع لترصحي مس بق صادر عن السلطة الوطنية اخملتصة يف البدل اجمليب

 9 %20 ل ينطبق

 8 %18 يُرىج التحديد -غري ذكل 

 44 اجمليبنيمجموع 
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 البدل (يُرىج التحديدطرق أأخرى ) 

اس تخدام العالمة الوطنية مرّصح به من قبل املؤسسات العامة اليت تدير العالمة. وقد أأوىص املكتب الوطين   .1

ضفاء الطابع الرمسي عىل ذكل الاس تخدام من خالل اتفاق ترخيص.  للملكية الفكرية ابإ

 السلفادور

 ادلامنرك وابتباع دليل العالمة VisitDenmarkجيب أأن يمت ذكل ابلتفاق والتنس يق مع   .2

قواعد اس تخدام خمتلف العالمات الفرعية لعالمة فرنسا / قواعد الاس تخدام متاحة عىل الإنرتنت لعالمة   .3

 ادلوةل

 فرنسا

 ليتوانيا قيد الصياغةس ياسة الاس تخدام )مفهوم اللواحئ املتعلقة ابس تخدام العالمة الوطنية(   .4

 مدغشقر مل حُتدد أأساليب الترصحي بعد.  .5

يكتسب الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون وأأحصاب املشاريع واملنظامت وامجلعيات الأخرى احلق يف   .6

من قانون العالمة الوطنية. حتدد لحئة  23اإىل  20اس تخدام شعار العالمة الوطنية ابلطريقة احملددة يف املواد 

تضعها احلكومة رشوط العالمة الوطنية وطريقة احلصول علهيا واس تخداهما ابلنس بة لهيئات ادلوةل، وهيئات 

 اجلبل الأسود
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 هل يُشرتط عىل املس تخدمني دفع رسوم مقابل اس تخدام العالمة الوطنية؟ - 13السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 27 %61 ل

 4 %9 نعم

 13 %30 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج بيان مبلغ الرسوم  ىل أأي هجة تُدفع الرسوم.اإ  )ابلعمةل احمللية( واإ
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ادلوةل الإدارية، وهيئات البدلية اخملتصة، والهيئات احلكومية احمللية، واحملامك، ومكتب املدعي العام لدلوةل، 

س ية والقنصلية، والرشاكت اململوكة لدلوةل اليت تقوم بأأنشطة ذات مصلحة عامة، والبعثات ادلبلوما

 واملؤسسات واملرافق اليت أأسسها اجلبل الأسود أأو البدلية.

 عامن دائرة امللكية الفكرية ابلوزارة -توجد اجراءات ترخيص لس تخدام العالمة ويمت توثيقها ابجلهة اخملتصة   .7

 أأوكرانيا )عالمة( لأوكرانيا متاحة لالس تخدام احلراإشارة   .8

 البدل الردود 

 أأملانيا تُسدد الرسوم للامكل.  .1

طار جزء معنيَّ من املرشوع، ومع ذكل ل يلزم سداد Promote Icelandتُسدد الرسوم ملؤسسة "  .2 " يف اإ

 أأي رسوم يف أأغلب احلالت.

آيسلندا  أ

دولر نيوزيلندي، اعامتًدا عىل جحم الرتخيص التجاري  5000و  750ترتاوح رسوم الرتخيص الس نوية بني   .3

 . جروب س توري النيوزيلنديالرسوم اإىل  وتُدفعلس تخدام الشعار. 

 نيوزيلندا

 عامن رايل عامين اىل وزارة التجارة والصناعة اجلهة اخملتصة حبامية العالمة التجارية 200الرسوم   .4
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 اجلزء الرابع: حامية العالمة الوطنية للبدل اجمليب عىل املس توى الوطين

 هل تس تفيد العالمة الوطنية من امحلاية يف البدل اجمليب؟ - 14السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 4 %9 ل

 35 %80 نعم

 5 %11 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج بيان وسائل   امحلاية:اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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 الردود الاختيارات

 27 %77 عالمة جتارية

 6 %17 عالمة جامعية

 5 %14 عالمة تصديق

 3 %9 مؤرش جغرايف

 3 %9 قانون حميل خمصص

 13 %37 يُرىج التحديد -وسائل أأخرى 

 35 مجموع اجمليبني

 

 البدل يُرىج التحديد -وسائل أأخرى  

 الأرجنتني مرسوم رئايس ولحئة حيكامن الاس تخدام.  .1

 ()ن( من قانون العالمات التجارية:1)9عالمة رمسية. الفقرة الفرعية   .2

ل جيوز لأي خشص أأن يعمتد فامي يتعلق بعمل جتاري وكعالمة جتارية أأو غري ذكل أأي عالمة تتكون من أأو 

 تش به تقريبًا )ن( أأي شارة أأو شعار أأو عالمة

 اعمتدهتا وتس تخدهما أأي من قوات صاحبة اجلالةل عىل النحو احملدد يف قانون ادلفاع الوطين، "1"

 أأو أأي جامعة، "2"

 أأو اعمتدهتا وتس تخدهما أأي سلطة عامة يف كندا كعالمة رمسية لسلع أأو خدمات، "3"

ل قد قام، بناء عىل طلب صاحبة اجلالةل أأو اجلامعة أأو السلطة العامة خطار  ويكون املسّجِّ حبسب احلال، ابإ

 امجلهور ابعامتدها واس تخداهما؛

 كندا

 2021لعام  876هناك معلية جارية لضامن حاميهتا يف كولومبيا من خالل تطبيق أأحاكم القرار رمق   .3

 العالمات الوطنية املشرتك( )نظام

 كولومبيا

ادلاخلية اإصدار مرسوم محلاية شعار أأو عمل الشؤون . جيوز لوزير 1974 - 5735 الشعار رمق قانون حامية   .4

داري حميل أأو كيان عام دويل.  عالن و معني لكيان عام اإرسائييل أأو كيان اإ مينع املرسوم أأي اس تخدام جتاري أأو اإ

ذن.  احلصول عىل دون ابلإضافة اإىل ذكل، حىت يف حاةل عدم وجود مرسوم فامي يتعلق مبثل هذا الشعار أأو واإ

عالن أأو لأغراض جتارية، بطريقة تضلل امجلهور  العمل، حيظر القانون اس تخدام مثل هذا الشعار أأو العمل لالإ

داري حميل، أأو أأي اس تخدام يتعارض  بأأن املس تخدم يترصف نيابة عن وجتعهل يعتقد دوةل اإرسائيل أأو كيان اإ

 مل يصدر مرسوم بشأأهنا. طاملاالعالمة التجارية الإرسائيلية محمية مبوجب القاعدة العامة و مع الس ياسة العامة. 

 اإرسائيل

لت   .5 نشاء تكل الإشارة واعامتدها. ُسِّّ توجد خطة محلاية العالمة الوطنية اجلديدة كعالمة جتارية عندما سيمت اإ

الإشارة السابقة كعالمة جتارية وميكن العثور علهيا عرب املوقع الإلكرتوين التايل: 

https://search.vpb.lt/pdb/trademark/details/20082745b 

 ليتوانيا

، 288215، 288210، 288209، 288209، 288208. رمق العالمة التجاريةو  املؤلف حقتسجيل   .6

288216 ،288217 ،601541 ،979656 ،979657 ،979658 ،979659 ،979660 ،979661 ،

 نيوزيلندا
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 التصديق املقابل، اإن وجد.يُرىج تقدمي الرابط اإىل التسجيل أأو 

979662 ،979663 ،979664 ،979665 ،979666 ،979667 ،979668 ،979670،979669، 

979671. 

 عامن امحلاية تكون مبوجب القانون الوطين  .7

 بريو مصنف )حق املؤلف(.  .8

جيوز لأي خشص يعمل يف أأعامل جتارية غري رحبية يف مجهورية كوراي احلصول عىل تسجيل لشعار معهل   .9

 التجاري.

 مجهورية كوراي

من قواعد العالمات  13( وكرمس لفظي مبوجب القاعدة )اثلثا(6يُسجَّل شعار س نغافورة كشعار لدلوةل )املادة   .10

التجارية وميكن أأن حيتج به مكتب امللكية الفكرية ضد أأي طلب لعالمة جتارية حتتوي عىل الرمس اللفظي أأو 

نه جيوز  ل مينح 13تتكون منه. وعىل الرمغ من أأن التسجيل مبوجب القاعدة  حقوقًا قانونية أأو حامية قانونية، فاإ

ملاكل الرمس اللفظي منع الغري من تسجيل عالمات جتارية مشاهبة. وتُسجَّل بعض العالمات الأخرى حتت 

 العالمة الوطنية كعالمات جتارية يف س نغافورة.

 س نغافورة

 اتيلند اإشارات رمسية  .11

حبيث ل يُسمح بتسجيل العالمات التجارية املش متةل  ،)اثلثًا( من اتفاقية ابريس6 تس تفيد من أ لية مماثةل للامدة   .12

 عىل عالمة وطنية.

 تركيا

"بعض املسائل املتعلقة بشلك اإشارة )عالمة(  2018-5-10بتارخي  416لحئة جملس الوزراء يف أأوكرانيا رمق   .13

 أأوكرانيا".

 أأوكرانيا

 البدل يُرىج التحديد 

 رمق امللف رمق الشهادة الإشارة  .1

 عالمة جامعية 468472 12141200

 عالمة جامعية 468474 12141204

 عالمة جامعية 468478 12141208

 عالمة جامعية 468477 12141212

SD2017/0064968 598668 عالمة جتارية لسلع 

SD2017/0064980 586023 عالمة جتارية لسلع 

SD2017/0064986 586011 عالمة جتارية لسلع 

SD2017/0064991 586012 عالمة جتارية لسلع 

SD2019/0001810 640097 عالمة جتارية خلدمات 

SD2019/0001813 640099 عالمة جتارية خلدمات 

SD2019/0047705 636155 عالمة جتارية خلدمات 

SD2019/0047711 636156 رية خلدماتعالمة جتا 

 كولومبيا

 كوس تارياك 228803" رمق Essential Costa Ricaتسجيل"  .2
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 229122" رمق Essential Costa Ricaتسجيل"

 229857" رمق Essential Costa Ricaتسجيل"

 232668" رمق Essential Costa Ricaتسجيل"

3.  https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150201 

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150199 

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150359 

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150358 

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160881 

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160880 

 كرواتيا

4.  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536 ادلامنرك 

 017902836العالمة التجارية لالحتاد الأورويب   .5

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836 

 017902837العالمة التجارية لالحتاد الأورويب 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837 

 56619العالمة التجارية الإس تونية رمق 

https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201800512&ln=et 

س تونيا  اإ

6.  /ti.gov.ge/en/search_engine/view/87826/3https://www.sakpaten جورجيا 

7.  https://www.hugverk.is/trademark/v0080982 https://www.hugverk.is/trademark/v0082578 آيسلندا  أ

 العراق غري متاح  .8

رابط العالمة التجارية )مكثال(:   .9

http://search.ompic.ma/web/pages/consulterMarque.do?id=2653531&debutRes=0&finRes=10 

 املغرب

10.  https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of

_Trademarks_March2020.pdf 

 نيوزيندا

 P000179302الشهادة   .11

 T00002566الشهادة 

 INDECOPIشهادة العالمة الوطنية 

 بريو

 - 27307العالمة التجارية   .12

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17iufl5YQ2WpZNec 

 - 044733الطلب 

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdLKe 

 - 044734الطلب 

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdxU2 

مجهورية 

 مودلوفا

 س نغافورة .40201804356V، 40201804358Y، 40201804360Y، 40201804361Tأأرقام العالمات التجارية املسجةل:   .13

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150201
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150199
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150359
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150358
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160881
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160880
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201800512&ln=et
https://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engine/view/87826/3/
https://www.hugverk.is/trademark/v0080982
https://www.hugverk.is/trademark/v0080982
http://search.ompic.ma/web/pages/consulterMarque.do?id=2653531&debutRes=0&finRes=10
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17iufl5YQ2WpZNec
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdLKe
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdxU2


SCT/43/8 Rev.2 
Annex 
42 
 

 

 حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب تغطي السلع/اخلدمات التالية: - 15السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 4 %11 ل ينطبق

 12 %34 واخلدمات اليت تنمتي اإىل مجيع أأصناف التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق نيسالسلع 

يُرىج بيان الصنف )الأصناف( املقابةل من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق  –بعض السلع و/أأو اخلدمات فقط 

 نيس، حسب الاقتضاء.

54% 19 

 35 مجموع اجمليبني
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 L202005646Pرمس لفظي: 

  :A202007812T(SG27رمق  - )اثلثا(6شعار ادلوةل )املادة 

يداع الإلكرتوين والبحث  )اثلثا(6تفاصيل العالمات التجارية والرسوم اللفظية واملادة   -متاحة عىل منصتنا لالإ

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimple/IP.aspx 

14.  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/518- سلوفاكيا 

العالمتان التجاريتان ، http://www2.uil-sipo.si/dse.htm( SIPO-DSقواعد بياانت حقوق امللكية الفكرية يف سلوفينيا )  .15

من تصنيف  43و 41و 39و 35و 28و 25و 21و 20و 18و 16و 9فامي خيص الأصناف  201770217ورمق  200671673رمق 

 نيس.

 سلوفينيا

 España :http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtmlعالمة   .16

 España Global :http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtmlعالمة 

س بانيا  اإ

17.  https://www.swissreg.ch/srclient/de/tm/738275 سويرسا 

18.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text أأوكرانيا 

19.  http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-

search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0# 

 فييت انم

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimple/IP.aspx
http://www2.uil-sipo.si/dse.htm
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
https://www.swissreg.ch/srclient/de/tm/738275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-п#Text
http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0
http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0
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يُرىج بيان الصنف )الأصناف( املقابةل من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق  –بعض السلع و/أأو اخلدمات فقط 

 نيس، حسب الاقتضاء 
 البدل

 كولومبيا 41و 35و 25و 21و 18و 16الأصناف   .1

 كوس تارياك من التصنيف ادلويل لتفاق نيس. تقريباً  لك الأصناف حامية مكفوةل ل  .2

 ادلامنرك 41و 39و 35و 16الأصناف   .3

كوادور 35و 21و 25الأصناف   .4  اإ

 41و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902836العالمة التجارية لالحتاد الأورويب   .5

 41و 36و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902837العالمة التجارية لالحتاد الأورويب 

 41؛ تصنيف نيس: 56619العالمات التجارية الإس تونية رمق 

س تونيا  اإ

 45و 44و 43و 42و 41و 39و 38و 36و 35و 16و 9فامي خيص عالمة فرنسا:   .6

 44و 42و 41و 35و 16وفامي خيص عالمة ادلوةل: 

 فرنسا

 جورجيا .44و 43و 41و 39و 35اف الأصن  .7

 أأملانيا 45و 42و 41و 35و 25و 21و 16و 8الأصناف   .8

9.  V0080982 :16 قضية طعن جارية( 39و 35و( 

V0082578 :29-33 قضية طعن جارية( 43و( 

آيسلندا  أ

 جاماياك  43و  41و  39و  35و  28و  25و  18و  16و  9 الأصناف  .10

ف لحقًا. اكنت العالمة السابقة غري املس تخدمة محمية للخدمات اليت تنمتي اإىل الأصناف   .11  ليتوانيا 41و 39و 35س ُتعرَّ

 املغرب نشاطها.ّتتار لك منظمة املنتجات و/أأو اخلدمات اليت تغطي قطاع   .12

مبوجب اتفاقية  مغطاةامحلاية تمكن ابلنس بة للعالمات احملمية فقط ماعدا العالمات اليت تعترب مشهورة فهيي   .13

 اثنيا 6ابريس املادة 

 عامن

 مجهورية مودلوفا من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق نيس. 43و 42و 41و 39و 35و 16الأصناف   .14

 14و 10و 5تُسجَّل بعض العالمات حتت العالمة الوطنية كعالمات جتارية للسلع واخلدمات من الأصناف   .15

 من تصنيف نيس. 43و 41و 39و 35و 28و 25و 18و 16و

 س نغافورة

و  39و  38و  35و  34و  27و  25و  24و  21و  20و  19و  18و  16و  14و  9و  8و  6 الأصناف  .16

 43و  42و  41

 سلوفاكيا

 سلوفينيا .43و 41و 39و 35و 28و 25و 21و 20و 18و 16و 9الأصناف   .17

18.  Marca España ( من تصنيف نيس. 45مسجةل يف الأصناف امخلسة والأربعني )España Global 

 .41و 39و 38و 35و 16و 9مسجةل يف الأصناف 

س بانيا  اإ

 سويرسا 43و 41و 39و 35و 16و 14و 9الأصناف   .19
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 تُعترب العالمة الوطنية أأحد أأصول امللكية الصناعية يف البدل اجمليب؟هل  - 16السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 9 %20 ل

 27 %61 نعم

 8 %18 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني
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 هل واهجت حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب أأي حتدايت يف هذا البدل؟ - 17السؤال 

 

 

 الردود الاختيارات

 29 %66 ل

 5 %11 نعم

 10 %23 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، مفا يه أأوجه هذه التحدايت:  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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 الردود الاختيارات

اجمليب قُّدم طلب تسجيل العالمة الوطنية ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف البدل 

 1.يُرىج بيان النتيجة -وجرى الاعرتاض عىل هذا الطلب 

60% 3 

العالمة الوطنية مسجةل ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف البدل اجمليب وقُّدم الامتس 

بطال التسجيل   2يُرىج بيان النتيجة -اإ

40% 2 

جراء، اعرتاف(  العالمة الوطنية محمية مبوجب صك قانوين خمصص )عىل سبيل املثال، قانون حمدد، لحئة، ترشيع، اإ

 يُرىج بيان النتيجة -وجرى الاعرتاض عىل الصك القانوين أأو غريه 

20% 1 

 1 %20 3أأدانه يُرىج التحديد -حتدايت أأخرى 

 5 مجموع اجمليبني

 

 

 اجلزء اخلامس: حامية العالمة الوطنية للبدل اجمليب يف اخلارج

لهيا فامي هل  - 18السؤال  تس تفيد العالمة الوطنية للبدل اجمليب من حامية بدلان/مناطق أأخرى غري حامية البدل اجمليب )مشار اإ

 ييل "ابمحلاية يف اخلارج"(؟
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 البدل يُرىج التحديد 

آيسلندا للطعن يف حقوق امللكية الفكرية الصناعية. 2  .1 آيسلندا قضية طعن يف لك من التسجيلني جارية أأمام جملس أ  أ

ملام مبهمة العالمات الوطنية. 3  .2  العراق عدم وجود اإ

س بانيا ُرفض الطعنان. 1  .3  اإ
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 الردود الاختيارات

 18 %41 ل

 19 %43 نعم

 7 %16 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج بيان وسائل امحلاية:  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 14 %74 عالمة جتارية

 2 %11 عالمة جامعية

 1 %5 عالمة تصديق

 7 %37 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6اإخطار مبوجب املادة 

 2 %11 يُرىج التحديد -وسائل أأخرى 

 0 %0 مؤرش جغرايف

 0 %0 قانون حميل خمصص

 0 %0 اتفاق ثنايئ

 19 مجموع اجمليبني
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آخر، اإن وجد.يُرىج تقدمي الرابط اإىل التسجيل أأو   التصديق املقابل، أأو صك قانوين خمصص أ

 البدل يُرىج التحديد -وسائل أأخرى  

كوادور. و   .1 طبقًا لأحاكم القرار رمق  محلايهتايف بريو وبوليفيا، معلية جارية هناك، عالمة كولومبيا الوطنية محمية يف اإ

 .2021لعام  876

 كولومبيا

 نيوزيلندا حق املؤلف  .2

 البدل الردود  

 بريو  .1

http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644616

-2015 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644617

-2015 

كوادور  اإ

CO  52433-2015. امللف رمق 35كولومبيا الصنف 

 الأرجنتني

CO  35كولومبيا الصنف https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467019 

CO  41الصنف  -كولومبيا https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467020 

 35كولومبيا الصنف  COالربازيل 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3300928 

 ش ييل

 https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx 

 كوس تارياك

CO  0000091-2016. امللف رمق 41و 35كولومبيا الصنفان 

 1533623. امللف رمق 35كولومبيا الصنف  COاملكس يك 

 بامن

CO  246623. امللف رمق 41و 35كولومبيا الصنفان 

 1760612. امللف رمق 41و 35كولومبيا الصنفان  COكندا 

كولومبيا  CO - 1188605التسجيل ادلويل رمق 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1188605 

كولومبيا  CO - 1172086التسجيل ادلويل رمق 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1172086 

 الولايت املتحدة الأمريكية

 ةمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكري

 سويرسا

 كولومبيا

http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644616-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644616-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644617-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644617-2015
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467019
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467020
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3300928
https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1188605
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1172086
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 اململكة املتحدة

 اإرسائيل

 الاحتاد الرويس 

 الصني

 الياابن

 مجهورية كوراي

 س نغافورة

-SENADI-2021-003و SENADI-DNPI-MP-2021-002و SENADI-DNPI-MP-2021-001القرارات رمق 

DNPI-MP 2021-004و-SENADI-DNPI( كوادوري للملكية الفكرية  (.SENADI، الصادرة عن املعهد الإ

 كوس تارياك 2003-1-29، 2001-5-27تصنيف فيينا:  2014-9-30اترخي النرش:   .2

3.  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536 ادلامنرك 

4.  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836 

س تونيا  اإ

 011102753العالمة التجارية لالحتاد الأورويب، رمق الإيداع:   .5

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011102753 

 أأملانيا

آيسلندا  1094966التسجيل ادلويل رمق   .6  أ

رابط العالمة التجارية )مكثال(:   .7

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/showData.jsp?ID=ROM.1260278 

 املغرب

8.  https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_

Trademarks_March2020.pdf  

 ندال نيوزي 

9.  https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-

SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC%2fPE 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137274 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137275 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137276 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137277 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137278 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137279 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137280 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137281 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137283 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137284 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=EMTM.010491521 

 بريو

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011102753
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/showData.jsp?ID=ROM.1260278
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/PE
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/PE
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137274
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137275
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137276
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137277
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137278
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137279
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137280
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137281
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137283
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137284
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=EMTM.010491521
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https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476640 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476635 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476633 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476639 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476637 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476631 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476638 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476634 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476636 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476632 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=AUTM.1655651 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039346 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039350 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039338 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039345 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039342 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039341 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039340 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039339 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039354 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039343 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476640
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476635
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476633
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476639
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476637
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476631
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476638
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476634
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476636
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476632
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=AUTM.1655651
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039346
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039350
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039338
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039345
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039342
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039341
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039340
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039339
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039354
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039343
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
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https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-

dd47fde0c2e7&m=l 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CRTM.2011-011736 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/33/15657983.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/15657982.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/39/15657981.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/41/15657980.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/19135823.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/42/15657979.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/30/15657985.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/31/15657984.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/25/15657987.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/29/15657986.html?ln=spa 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575887 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575878 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575879 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575883 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575886 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575881 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575871 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575873 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575874 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575876 

https://trademark-

search.marcaria.com/es/resultado?applicant=PROMPERU&country=BR&status=0&mode=4 

مجهورية  /IR1523813 https://www3.wipo.int/madrid/monitor/enالعالمة التجارية ادلولية   .10

 مودلوفا

11.  https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.947489 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W00947489 

 سلوفينيا

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CRTM.2011-011736
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/33/15657983.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/15657982.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/39/15657981.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/41/15657980.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/19135823.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/42/15657979.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/30/15657985.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/31/15657984.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/25/15657987.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/29/15657986.html?ln=spa
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575887
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575878
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575879
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575883
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575886
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575881
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575871
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575873
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575874
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575876
https://trademark-search.marcaria.com/es/resultado?applicant=PROMPERU&country=BR&status=0&mode=4
https://trademark-search.marcaria.com/es/resultado?applicant=PROMPERU&country=BR&status=0&mode=4
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.947489
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ذا اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب محمية يف اخلارج، يُرىج حتديد قامئة البدلان/املناطق املعنية، فامي يتعلق  - 19السؤال  اإ

 يةل من وسائل امحلاية.بلك وس  

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

12.  https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-

SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC%2fES 

س بانيا  اإ

 عالمة جتارية اجمليب 

كوادور، الأرجنتني، الربازيل، ش ييل، كوس تارياك، املكس يك، بامن، كندا، الولايت املتحدة، الاحتاد  كولومبيا  .1 بريو، اإ

 مجهورية كوراي، س نغافورة.الأورويب، سويرسا، اململكة املتحدة، اإرسائيل، روس يا، الصني، الياابن، 

 عالمة جتارية لالحتاد الأورويب ادلامنرك  .2

س تونيا  .3  الاحتاد الأورويب اإ

 نطاق تسجيل العالمات التجارية لالحتاد الأورويب أأملانيا  .4

آيسلندا  .5  .IR 1094966الاحتاد الأورويب والرنوجي عىل أأساس  أ

بطال يف الولايت املتحدة الأمريكية يف عام    .2019اإ

 الولايت املتحدة الأمريكيةو اململكة املتحدة و  كندا اماياكج  .6

 أألبانيا، رصبيا، البوس نة والهرسك، مقدونيا، الصني اجلبل الأسود  .7

 نيوزيلندا  .8
الرابط التايل:   العالمات التجارية النيوزيلندية املسجةل عىل النحو املبني يف

https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_ 

Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf 

كوادور، بريو  .9 ش ييل، ابراغواي، أأوروغواي، الاحتاد الأورويب، كوس تارياك،  الأرجنتني، بوليفيا، الربازيل، كولومبيا، اإ

 املكس يك، أأسرتاليا، الصني

كندا، الاحتاد الأورويب، اململكة املتحدة، تركيا، الولايت املتحدة الأمريكية، بيالروس، سويرسا، الصني،  مجهورية مودلوفا  .10

 الاحتاد الرويس، أأوكرانيا

 ?https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/results سلوفينيا  .11

page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=i%20feel%20slovenia 

الولايت املتحدة الأمريكية، الاحتاد الأورويب، مرص، الصني، مجهورية كوراي، مجهورية كوراي الشعبية  سويرسا  .12

 الرويسادلميقراطية، ليختنش تاين، الاحتاد 

   

 عالمة جامعية اجمليب 

https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/ES
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/ES
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets
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كوادور، الأرجنتني، الربازيل، ش ييل، كوس تارياك، املكس يك، بامن، كندا، الولايت املتحدة، الاحتاد  كولومبيا  .1 بريو، اإ

 الأورويب، سويرسا، اململكة املتحدة، اإرسائيل، روس يا، الصني، الياابن، مجهورية كوراي، س نغافورة.

   

 تصديقعالمة  اجمليب 

ن العالمة التجارية " املغرب  .1 " )مصنوع يدواًي يف املغرب( مثاًل محمية مبوجب نظام مدريد Morocco Handmadeاإ

 عىل مس توى املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، ويف الاحتاد الأورويب، ويف الولايت املتحدة الأمريكية.

   

 اتفاقية ابريس)اثلثاً( من 6اإخطار مبوجب املادة  اجمليب 

آس يا، أأفريقيا، أأوقيانوس يا كوس تارياك  .1  أأورواب، أأمرياك، أ

كوادور  .2  الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاقية ابريس اإ

  فرنسا  .3

 لك الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاقية ابريس، ابس تثناء الولايت املتحدة الأمريكية بريو  .4

 (SG27رمق  )اثلثا(6شعار ادلوةل )املادة  س نغافورة  .5

س بانيا  .6  الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاقية ابريس اإ

 الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاقية ابريس تركيا  .7

 وسائل أأخرى اجمليب 

كوادور  كولومبيا  .1  .2021لعام  876العالمة الوطنية محمية مبوجب القرار رمق  –اإ

ن الشعار محمي املؤلف  مبوجب قانون حق نيوزيلندا  .2 عىل الأقل يف البدلان الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية ادلويل، فاإ

 واتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية.



SCT/43/8 Rev.2 
Annex 
54 
 

 

 حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب تغطي السلع/اخلدمات التالية؟ - 20السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 2 %11 ل ينطبق

 4 %21 أأصناف التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق نيسالسلع واخلدمات اليت تنمتي اإىل مجيع 

يُرىج بيان الصنف )الأصناف( املقابةل من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق  –بعض السلع و/أأو اخلدمات فقط 

 نيس، حسب الاقتضاء.

68% 13 

 19 مجموع اجمليبني
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 البدل بعض السلع واخلدمات فقطب  املتعلقةالردود  

 كولومبيا 41و 35الصنفان   .1

 ادلامنرك 41و 39و 35و 16الأصناف   .2

كوادور كندا: لك أأصناف تصنيف نيس A201513735Qس نغافورة:   .3  اإ

 41و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902836" رمق Work Estoniaالعالمة التجارية لالحتاد الأورويب "  .4

 36و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902837" رمق Invest Estoniaالعالمة التجارية لالحتاد الأورويب " 

 41و

س تونيا  اإ

 أأملانيا 45و 42و 41و 35و 25و 21و 16و 8الأصناف   .5

آيسلندا 39و 35و 16الأصناف   .6  أ

 جاماياك  41و 39و 35و 16 الأصناف  .7
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 واهجت حامية العالمة الوطنية أأي حتدايت يف اخلارج؟هل  - 21السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 10 %53 ل

 5 %26 نعم

 3 %21 ل ينطبق

 19 مجموع اجمليبني
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21%
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ّتتار لك منظمة املنتجات و/أأو اخلدمات اليت تغطي قطاع نشاطها. فتشري العالمة   .8

"Morocco Handmade :لقطاع الصناعة التقليدية مثاًل اإىل املنتجات اليت تنمتي اإىل أأصناف نيس التالية "

 .27و 25و 21و 18و 14

 املغرب

 39و 35و 33و 32و 31و 30و 29و 25و 24و 23و 21و 20و 19و 18و 16و 14و 5و 3الأصناف   .9

 من التصنيف ادلويل. 43و 42و 41و

 بريو

 مجهورية مودلوفا من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق نيس. 42و 41و 39و 35الأصناف   .10

 س نغافورة يرجع الاعرتاف/عدم الاعرتاف بشعار ادلوةل اإىل ماكتب امللكية الفكرية يف الولايت القضائية.  .11

 سلوفينيا .43و 41و 39و 35و 28و 25و 21و 20و 18و 16و 9الأصناف   .12

 سويرسا 35و 16و 9الأصناف   .13
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ذا اكنت الإجابة نعم، مفا يه أأوجه هذه التحدايت:  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

الوطنية ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف اخلارج وجرى قُّدم طلب تسجيل العالمة 

 1يُرىج بيان النتيجة -الاعرتاض عىل هذا الطلب 

60% 3 

خطار مبوجب املادة   3 %60 2يُرىج بيان النتيجة -)اثلثًا( من اتفاقية ابريس 6الاعرتاض عىل اإ

 1 %20 3يُرىج التحديد -حتدايت أأخرى 

جراء، اعرتاف(  العالمة الوطنية محمية مبوجب صك قانوين خمصص )عىل سبيل املثال، قانون حمدد، لحئة، ترشيع، اإ

 يُرىج بيان النتيجة -وجرى الاعرتاض عىل الصك القانوين أأو غريه 

0% 0 

بطال العالمة الوطنية مسجةل ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف اخلارج  وقُّدم الامتس اإ

 يُرىج بيان النتيجة -التسجيل 

0% 0 

 5 مجموع اجمليبني
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60%

60%
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 البدل يُرىج التحديد 

آيسلندا جاٍر. 1  .1  أ

 ، أأصدر قراران ابلرفض املؤقت اللكي.IR 1523813فامي يتعلق ابلطلب ادلويل  1  .2

ذن   وُأصدر أأحد القرارين لأس باب شلكية، والآخر بسبب نزاع عىل عالمة جتارية سابقة وعدم احلصول عىل اإ

 من حكومة مجهورية مودلوفا ابس تخدام امس "مودلوفا".

 مجهورية مودلوفا

لت العالمة الوطنية. 35فامي خيص الأرجنتني، ُُسب الطعن اخلاص ابلصنف  1  .3  بريو من التصنيف ادلويل وُسِّّ
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ذا اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب محمية يف اخلارج، فهل تعرضت العالمة الوطنية للبدل اجمليب لأي  - 22السؤال  اإ

 اس تخدام قامئ عىل التعّدي أأو اس تخدام غري مرّصح به يف اخلارج؟

 

 الردود الاختيارات

 12 %63 ل

 4 %21 نعم

 3 %16 ل ينطبق

 19 مجموع اجمليبني

63%
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 .)اثلثا(6أأعلنت الولايت املتحدة اعرتاضًا عىل الإخطار فمل متنحنا امحلاية مبوجب املادة  2

طار الصنف  3 نظرًا للتشابه مع  39رفض مكتب امللكية الفكرية يف الربازيل تسجيل العالمة الوطنية يف اإ

الفكرية ىف الصني اليت س بق تسجيلها يف الربازيل. واعرتض املكتب الوطىن للملكية  LAN PERUعالمة 

عىل تسجيل العالمة الوطنية. ومع ذكل، طعنت بريو يف الاعرتاض، ومت يف هناية املطاف منح تسجيل 

طار الصنفني   .30و 29العالمة الوطنية يف اإ

س بانيا 2015.-9-29بتارخي  EEUUالاعرتاض  2  .4  اإ

م الاعرتاض يف الولايت املتحدة يف  2  .5  كوس تارياك 2015.سبمترب  29قُّدِّ
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ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج رشح طبيعة الاس تخدام:  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

%50 اس تخدام كعالمة جتارية غري مرّصح به  2 

 4 %100 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا يف جمال التجارة

 0 %0 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا

 0 %0 التحديديُرىج  -غري ذكل 

 4 مجموع اجمليبني
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 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس محلاية العالمات الوطنية للبدل اجمليب6اجلزء السادس: اس تخدام املادة 

 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس؟6هل اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب أأو عنارص مهنا موضوع اإخطار مبوجب املادة  - 23السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 28 %64 ل

 9 %20 نعم

 7 %16 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، هل مشل الإخطار العالمة الوطنية اكمةل أأم عنارص مهنا فقط؟  اإ

 

 الردود الاختيارات
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 5 %56 العالمة الوطنية اكمةل

 4 %44 عنارص من العالمة الوطنية

 9 مجموع اجمليبني

ذا اكنت   )اثلثا( من اتفاقية ابريس؟ 6الإجابة نعم، حتت أأي فئة من الإشارات املشموةل ابملادة اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 2 %22 العملي 

 0 %0 شعار النباةل

آخر لدلوةل  5 %56 شعار أ

 3 %33 عالمة أأو دمغة رمسية للرقابة والضامن

 9 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج بيان الرمق )الأرقام( املرجعية لالإشارة )الإشارات( املدرجة يف قاعدة بياانت املادة   )اثلثًا(.6اإ

22%
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 البدل الردود 

1.  CA2 كندا 

 كوس تارياك 2014-9-30اترخي النرش:   .2

كوادور  29-1-2015، 26-4-2009، 26-1-2001  .3  اإ

 فرنسا ل تعليق.  .4

5.  PE8 بريو 
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ر ابلعالمة الوطنية للبدل اجمليب مبوجب املادة  - 24السؤال  ذا اكن قد أأخطِّ )اثلثًا( من اتفاقية ابريس، فهل اكن هذا الإخطار 6اإ

 ( من اتفاقية ابريس؟4)اثلثًا( )6موضوع اعرتاض وفقا للامدة 

 

 الردود الاختيارات

 3 %33 ل

 4 %44 نعم

 2 %22 ل ينطبق

 9 مجموع اجمليبني
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6.  SG27 س نغافورة 

7.  ES11 س بانيا  اإ

8.  CH66 سويرسا 

9.  TR1 - turquality تركيا 
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ذا اكنت الإجابة نعم، ما يه أأس باب تكل الاعرتاضات:  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 0 %0 تتعارض مع عالمة جتارية مسّجةل مس بقاً 

 3 %75 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6العالمة غري مناس بة لالإخطار مبوجب املادة 

 0 %0 العالمة مس تخدمة من طرف هيئة عامة أأدىن

 1 %25 يُرىج التحديد -أأس باب أأخرى 

 4 مجموع اجمليبني
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 البدل غري ذكل )يُرىج التحديد( 

م اعرتاض يف الولايت املتحدة يف   .1  كوس تارياك .2015سبمترب  29قُّدِّ
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ر ابلعالمة الوطنية للبدل اجمليب مبوجب املادة  - 25السؤال  ذا اكن قد أأخطِّ أأي  ت)اثلثًا( من اتفاقية ابريس، فهل واهج6اإ

 شلك من أأشاكل الاس تخدام غري املرصح به يف اخلارج؟

 

 الردود الاختيارات

 6 %67 ل

 1 %11 نعم

 2 %22 ل ينطبق

 9 مجموع اجمليبني

ذا   اكنت الإجابة نعم، يُرىج رشح ذكل:اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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 الردود الاختيارات

 0 %0 اس تخدام كعالمة جتارية غري مرّصح به

 1 %100 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا يف جمال التجارة

 0 %0 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا

 0 %0 يُرىج التحديد -غري ذكل 

 1 اجمليبنيمجموع 

ذا اكنت الإجابة نعم، هل جنح يف الاعرتاض عىل ذاك الاس تخدام مبوجب املادة   )اثلثاً( من اتفاقية ابريس؟6اإ

 

 الردود الاختيارات

 0 %0 ل

 1 %100 نعم

 1 مجموع اجمليبني

0%

100%

    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%



SCT/43/8 Rev.2 
Annex 
65 
 

 

 اجلزء السابع: مراقبة واإنفاذ العالمة الوطنية يف البدل اجمليب

 اس تخدام العالمة الوطنية للبدل اجمليب للمراقبة يف البدل اجمليب؟هل خيضع  - 26السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 10 %23 ل

 21 %48 نعم

 13 %30 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، كيف يمت ذكل؟ ما يه اجلهة اليت تتوىل املراقبة؟  اإ
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 البدل الردود 

 الأرجنتني الوطنية، الرقابة ومراقبة الاس تخداماملديرية الوطنية للعالمة   .1

 أأذربيجان وزارة الاقتصاد   .2

مسؤوةل عن مراقبة اس تخدام ، للتجارة اخلارجيةFIDUCOLDEX هيئة   ، ويهاإن صاحبة التسجيل  .3

احلكومية املعنية بتشجيع الصادرات. وعند  ProColombiaالعالمة الوطنية يف كولومبيا ابلنيابة عن واكةل 

جراء داخيل للموافقة عىل العالمات  برام عقد ترخيص ابس تخدام العالمة، يُتاح للأشخاص املرخص هلم اإ اإ

 فسخ العقد يف حاةل عدم الامتثال لأي من أأحاكمه. ProColombiaوالأعامل الفنية الهنائية. وجيوز لواكةل 

خدام غري املرصح هبا عن طريق رسائل كف ومنع. ومع ذكل، فاإن الترشيع ومت التعامل مع حالت الاس ت

ذا تعرضت حقوقه لالنهتاك )وهل  املعمول به خيول صاحب العالمة رفع دعاوى أأمام السلطات القضائية املدنية اإ

اذ أأن يطلب اّتاذ تدابري احرتازية( أأو تعرض لأعامل منافسة غري مرشوعة. وقد يكون من املمكن أأيضًا اّت

تدابري جنائية ضد المتكل غري املرشوع حلقوق امللكية الصناعية وتطبيق تدابري حدودية لوقف العمليات 

 كولومبيا
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دارية معيَّنة بغية حامية حقوق املس هتكل  امجلركية. وفضاًل عن ذكل، مينح الترشيع الوطين سلطات لهيئات اإ

 اليت قد تترضر بسوء اس تخدام العالمة.

، 876املنصوص عليه يف القرار رمق  حاةل العالمات الوطنية احملمية مبوجب الإجراءوابلإضافة اإىل ما س بق ويف 

ية يف محم  عالمة وطنيةعىل عمل ابنهتاك كتب الوطين اخملتص ".)...( امل  )يصبح(، حيامث من املنصوص عليه أأنه

ارية ذات الصةل ملنع أأو الإجراءات الإداّتاذ يف ، حبمك وظيفته ،رشعي أأن  تعني عليهالأرايض اخلاضعة لوليته، 

 ذكلعندما يمت ، ميةاحمل  الوطنيةلعالمة ل مشاهبةوقف أأي اس تخدام أأو اس تخدام وش يك لعالمة مطابقة أأو 

ذن رصحي وخطي من ماكل العالمة  احلقوق أأو صاحب  الوطنيةالاس تخدام أأو الاس تخدام الوش يك دون اإ

 ".املرتبطة هبا

من لحئة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع الس ياحة يف كوس تارياك، جيوز جمللس الس ياحة يف  10وفقًا للامدة   .4

كوس تارياك أأن يتخذ الإجراءات القانونية الالزمة ضد الاس تخدام غري السلمي أأو غري املرصح به للعالمة الوطنية 

العالمة التجارية بدون يف حق لك من املرخص هلم والأشخاص الطبيعيني والاعتباريني اذلين يس تخدمون 

ذن مس بق.  اإ

 كوس تارياك

وزارة الس ياحة عن طريق الالحئة التالية:   .5

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf 

كوادور  اإ

 السلفادور املؤسسات اليت تديرها.  .6

س تونيا )العالمات الوطنية( Enterprise Estoniaمالكة العالمات التجارية احملمية   .7  اإ

يداعات العالمات التجارية فامي يتصل جبهاز APIEقيام بعثة "دمع الرتاث غري املادي لدلوةل" )  .8 ( مبراقبة اإ

 املعلومات احلكويم.

 فرنسا

الإنرتنت  رصدالإدارة الوطنية اجلورجية للس ياحة، ابس تخدام الأساليب املعتادة، ومهنا  املراقبةيتوىل تنظمي   .9

 واحلصول عىل معلومات من أأطراف اثلثة وغري ذكل من الأساليب.

 جورجيا

 أأملانيا رشكة حماماة مس تقةل.  .10

آيسلندا عن طريق خدمات مراقبة عاملية تديرها وزارة اخلارجية.  .11  أ

 جاماياك مكتب الس ياحة اجلاماييك   .12

 املغرب يتوىل ماكل العالمة هممة املراقبة.  .13

 نيوزيلندا  يف جمال امللكية الفكريةامنياحملحامية العالمة التجارية الصفراء والاس تعانة خبدمات العديد من   .14

 عامن وزارة التجارة والصناعة  .15

(، مبارشًة أأو عن طريق أأشخاص أأو PROMPERÚترشف واكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .16

هيئات حمددة رصاحًة لغرض الإرشاف، عىل التطبيق السلمي للواحئ اليت تنظم اس تخدام العالمة الوطنية 

 والاس تخدام السلمي للعالمات الوطنية. ولهذا الغرض، جيوز لها:

 الإرشاف عىل الاس تخدام السلمي للعالمة الوطنية )أأ(

 ل للرشوط اليت تربر منح ترخيص اس تخدام العالمة الوطنيةضامن الامتثا )ب(

طلب معلومات من املرخص هلم أأو أأطراف أأخرى مرتبطة هبم للتحقق من الاس تخدام السلمي  )ج(

 للعالمة الوطنية.

 بريو 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
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 هل خيضع اس تخدام العالمة الوطنية يف البدل اجمليب للمراقبة يف اخلارج؟ - 27السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 16 %36 ل

 14 %32 نعم

 14 %32 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، كيف يمت ذكل؟ وما يه اجلهة اليت تتوىل املراقبة؟  اإ
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32% 32%
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قلمي مجهورية مودلوفا، ل تراقب واكةل الاستامثر سوى حالت اس تخدام العالمة الوطنية يف صفوف   .17 يف اإ

 شخاص اذلين أأبرموا اتفاقًا مع الواكةل لس تخدام العالمة الوطنية.الأ 

 مجهورية مودلوفا

( التابع لوزارة التصالت واملعلومات حامية عالمة س نغافورة. SGBOيتوىل مكتب س نغافورة للعالمات )  .18

 ويعمتد املكتب يف ذكل هنجًا تفاعليًا وليس استباقيًا.

 س نغافورة

 سلوفينيا ممثهلمن قبل املاكل و/أأو   .19

 أأوكرانيا ./https://mkip.gov.uaوزارة الثقافة والس ياسة الإعالمية يف أأوكرانيا   .20

 فييت انم واكةل تشجيع التجارة يف فييت انم، وزارة الصناعة والتجارة  .21

 البدل الردود 

 أأذربيجان وزارة الاقتصاد   .1

 الأرجنتني وشؤون العبادةطنية، مع وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة ادلولية املديرية الوطنية للعالمة الو   .2

 كندا ش بكة كندا ادلولية للسفارات والبعثات.  .3
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مسؤوةل عن مراقبة  ،للتجارة اخلارجيةFIDUCOLDEX هيئة  ، ويهاإن صاحبة التسجيل  .4

احلكومية املعنية بتشجيع  ProColombiaاس تخدام العالمة الوطنية يف اخلارج ابلنيابة عن واكةل 

بعملية املراقبة يف اخلارج عن طريق حمامني ومراسلني  ProColombiaالصادرات. وذلكل تقوم 

 حمليني.

، مت اعة دول الأنديز(مجلاملشرتك  الوطنية ات)نظام العالم 2021عام ل 876ومبوجب القرار رمق 

، جيوز من القرار 20. ومبوجب املادة العالمات الوطنيةتأأسيس فئة قانونية جديدة فامي يتصل ابنهتاك 

ملنع  ، )...(الإجراءات الإدارية ذات الصةلاّتاذ يف ، حبمك وظيفته ،رشعي الوطين اخملتص أأن  للمكتب

عندما ، ميةاحمل  الوطنيةلعالمة ل مشاهبةأأو وقف أأي اس تخدام أأو اس تخدام وش يك لعالمة مطابقة أأو 

ذن رصحي وخطي من ماكل العالمة  ذكليمت  أأو  الوطنيةالاس تخدام أأو الاس تخدام الوش يك دون اإ

فيجوز أأن يأأمر ذكل املكتب بأأن تُتخذ التدابري الالزمة ملنع . وعليه، "احلقوق املرتبطة هباصاحب 

ذن أأو أأن يصدر أأمرًا زجراًي من أأجل حتقيق  اس تخدام عالمة وطنية أأو اس تخداهما الوش يك دون اإ

 ذكل الهدف.

 كولومبيا

شؤون عىل املؤسسات العامة املعنية ب  يتعنييف حال الكشف عن اس تخدام غري مرشوع يف اخلارج،   .5

( اّتاذ Procomerالس ياحة يف كوس تارياك وواكةل  ومعهدالعالمة الوطنية )وزارة اخلارجية 

 ابلتنس يق مع وزارة الشؤون اخلارجية.الإجراءات القانونية املناس بة 

 كوس تارياك

 أأملانيا رشكة حماماة مس تقةل  .6

آيسلندا وزارة اخلارجية. عن طريق خدمات مراقبة عاملية تديرها  .7  أ

 جاماياك مكتب الس ياحة اجلاماييك   .8

 املغرب يتوىل ماكل العالمة هممة املراقبة.  .9

 نيوزيلندا حامية العالمة التجارية الصفراء والعديد من احملامني يف جمال امللكية الفكرية  .10

التجارية يف ( عن طريق املاكتب PROMPERÚواكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .11

 اخلارج وماكتب احملاماة املعينة لتسجيل العالمة الوطنية لبريو.

 بريو

جراءات )قضائية أأو غريها( ضد املس تخدمني غري املرصح   .12 يبت مكتب س نغافورة للعالمات يف اّتاذ اإ

 هلم حبسب لك حاةل.

 س نغافورة

 سلوفينيا من قبل املاكل و/أأو ممثهل  .13

 فييت انم فييت انم، وزارة الصناعة والتجارةواكةل تشجيع التجارة يف   .14
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نفاذ العالمة الوطنية للبدل اجمليب يف البدل اجمليب؟ - 28السؤال   هل يمت اإ

 

 الردود الاختيارات

 9 %20 ل

 21 %48 نعم

 14 %32 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، كيف يمت ذكل؟  اإ

جابة   واحدة()حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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  الردود الاختيارات

بطالها جراءات الاعرتاض عىل العالمات موضوع الزناع و/أأو اإ   13 %62 اإ

جراءات التعدي عىل العالمات موضوع الزناع   13 %62 اإ

  13 %62 دعوى مدنية و/أأو جنائية

  6 %29 يُرىج التحديد -وسائل أأخرى 

  21 مجموع اجمليبني

 

ذا اكنت الإجابة نعم، من يتوىل الإنفاذ؟  اإ

 البدل التحديديُرىج  -وسائل أأخرى  

شارة حمظورة يف كندا مبوجب قانون العالمات التجارية.  .1  كندا غري قابةل للتسجيل لأن العالمة اإ

دارية معيَّنة بغية حامية حقوق املس هتكل اليت قد تترضر بسوء   .2 مينح الترشيع الوطين سلطات لهيئات اإ

 اس تخدام العالمة.

 كولومبيا

 العراق تسجيلها ونرشها.  .3

 عامن شكوى امام اجلهة اخملتص ابمحلاية قبل اللجوء اىل احملمكةتقدمي   .4

ذا تعارضت عالمة ممزية مع اإحدى العالمات الوطنية، فميكن تطبيق الأس باب املطلقة للرفض رمسيًا أأثناء   .5 اإ

جراء التسجيل.  اإ

س بانيا  اإ

 البدل الردود 

 الأرجنتني للعالمة الوطنية ووزارة الس ياحة والرايضةاملديرية الوطنية   .1

 أأذربيجان وزارة الاقتصاد  .2

نفاذ عالمهتا أأمام القضاء الكندي ضد الاس تخدام غري املرصح به.  .3  كندا دلى حكومة كندا القدرة عىل اإ

نفاذ العالمة الوطنية  ،للتجارة اخلارجيةFIDUCOLDEX هيئة  ، ويهاإن صاحبة التسجيل  .4 مسؤوةل عن اإ

احلكومية املعنية بتشجيع الصادرات. وذلكل تقوم مبراقبة حالت  ProColombiaابلنيابة عن واكةل 

 الاس تخدام غري املرصح هبا واّتاذ الإجراءات القانونية الالزمة معاًل بقانون كولومبيا.

يداع اإخطارات الاعرتاض أأثن جراءات تسجيل العالمات املتضاربة. ومع ذكل، وتتاح املعلومات املتعلقة ابإ اء اإ

دارية أأخرى من ادلعاوى اليت ينص علهيا القانون  مل يُصدر اإخطار بشأأن رفع دعاوى مدنية أأو جنائية أأو اإ

الوطين. يقوم صاحب التسجيل ابّتاذ الإجراءات من خالل ممثل قانوين متخصص يف مسائل امللكية 

 الصناعية.

املنصوص عليه يف القرار رمق  س بق ويف حاةل العالمات الوطنية احملمية مبوجب الإجراءوابلإضافة اإىل ما 

 عالمة وطنيةعىل عمل ابنهتاك كتب الوطين اخملتص ".)...( امل  )يصبح(، حيامث من املنصوص عليه أأنه، 876

ءات الإدارية ذات الإجرااّتاذ يف ، حبمك وظيفته ،رشعي أأن  تعني عليهية يف الأرايض اخلاضعة لوليته، محم 

مية، احمل  الوطنيةلعالمة ل مشاهبةالصةل ملنع أأو وقف أأي اس تخدام أأو اس تخدام وش يك لعالمة مطابقة أأو 

 كولومبيا
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ذن رصحي وخطي من ماكل العالمة  ذكلعندما يمت   الوطنيةالاس تخدام أأو الاس تخدام الوش يك دون اإ

 ".احلقوق املرتبطة هباصاحب  أأو

 

 كوس تارياك كوس تارياك.جملس الس ياحة يف   .5

 كرواتيا مالك العالمة التجارية أأي هيئة عامة  .6

كوادور الوطين حلقوق امللكية الفكرية )  .7 ( يف حاةل حدوث انهتاك SENADIاملكتب القانوين التابع ملكتب اإ

 قانوين.

كوادور  اإ

 السلفادور املؤسسات اليت تديرها.  .8

 أأملانيا املاكل واجلهات العامة اخملتصة  .9

10.  Promote Iceland. آيسلندا  أ

 العراق مكتب العالمات التجارية  .11

 املغرب مالكو العالمة.  .12

 نيوزيلندا جروب س توري النيوزيلندي  .13

 عامن وزارة التجارة والصناعة  .14

( الإجراءات الإدارية والقانونية املتاحة PROMPERÚستتخذ واكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .15

اس تخدام أأو اس تنساخ غري مرصح به للعالمة الوطنية. وجيوز للواكةل أأن تطلب من  لتجنب أأو وقف أأي

جراءات ضد انهتاك INDECOPIاملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ) ( اّتاذ اإ

 حقوق امللكية الفكرية واّتاذ التدابري الاحرتازية املناس بة.

 بريو

 س نغافورة ، والعالمات التجارية.)اثلثا(6املالكون واملالكون املشاركون للرسوم اللفظية املسجةل، والعالمات مبوجب املادة   .16

 سلوفينيا من قبل املاكل والسلطات العامة اخملتصة.  .17

س بانيا للرباءات والعالمات التجارية.  .18 س بانيا مكتب اإ  اإ

 أأوروغواي التجارية.تُسجَّل كعالمة يف سل العالمات   .19

 فييت انم واكةل تشجيع التجارة يف فييت انم  .20
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نفاذ العالمة الوطنية يف اخلارج؟ - 29السؤال   هل يمت اإ

 

 الردود الاختيارات

 17 %39 ل

 14 %32 نعم

 13 %30 ل ينطبق

 44 مجموع اجمليبني

ذا اكنت الإجابة نعم، كيف يمت ذكل؟  اإ

جابة واحدة()حيمتل السؤال أأكرث من   اإ
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 الردود الاختيارات

بطالها جراءات الاعرتاض عىل العالمات موضوع الزناع و/أأو اإ  7 %50 اإ

جراءات التعدي عىل العالمات موضوع الزناع  6 %43 اإ

 7 %50 دعوى مدنية و/أأو جنائية

 6 %43 القنوات ادليبلوماس ية

 4 %29 يُرىج التحديد -وسائل أأخرى 

 14 مجموع اجمليبني

 

ذا اكنت الإجابة نعم، من يتوىل الإنفاذ؟  اإ

 البدل يُرىج التحديد -وسائل أأخرى  

 الأرجنتني وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة ادلولية وشؤون العبادة  .1

تتناول شعبة الس ياسة التجارية للملكية الفكرية التابعة للشؤون العاملية الكندية، ابلتشاور مع ش بكة   .2

السفارات والبعثات الكندية يف اخلارج، حالت الاس تخدام غري املرصح به لرموز كندا احملمية، مبا يف ذكل 

 من اتفاقية ابريس. )اثلثا(6عنارص عالمة وطنية مت الإخطار هبا طبقًا للامدة 

 كندا

مسؤوةل عن مراقبة اس تخدام للتجارة اخلارجية، FIDUCOLDEX هيئة  ، ويهاإن صاحبة التسجيل  .3

احلكومية املعنية بتشجيع الصادرات. وذلكل  ProColombiaالعالمة الوطنية يف اخلارج ابلنيابة عن واكةل 

 امني ومراسلني حمليني.بعملية املراقبة يف اخلارج عن طريق حم ProColombiaتقوم 

وابملثل، متكل املاكتب الوطنية اخملتصة سلطة الرشوع، حبمك وظيفهتا، يف اّتاذ الإجراءات الإدارية ذات 

عندما يتبنّي اس تخدام عالمة الصادر عن جامعة دول الأنديز  2021لعام  876القرار رمق الصةل مبوجب 

ذن  .وطنية محمية دون اإ

 كولومبيا

خطارًا مبوجب املادة ادلول اليت   .4  كوس تارياك )اثلثًا( من اتفاقية ابريس.6تتلقى اإ

ل خطاابت موثقة تطلب من املتسلمني الامتناع عن اس تخدام العالمة الوطنية.  .5  بريو تُرسي

 البدل الردود 

 أأذربيجان وزارة الاقتصاد   .1

تتناول شعبة الس ياسة التجارية للملكية الفكرية التابعة للشؤون العاملية الكندية، ابلتشاور مع ش بكة   .2

السفارات والبعثات الكندية يف اخلارج، حالت الاس تخدام غري املرصح به لرموز كندا احملمية، مبا يف ذكل 

 من اتفاقية ابريس. )اثلثا(6عنارص عالمة وطنية مت الإخطار هبا طبقًا للامدة 

 كندا

نفاذ العالمة الوطنية ، للتجارة اخلارجيةFIDUCOLDEX هيئة  ، ويهاإن صاحبة التسجيل  .3 مسؤوةل عن اإ

هبذه العملية  ProColombiaيف اخلارج ابلنيابة عن الواكةل احلكومية املعنية بتشجيع الصادرات. وتقوم واكةل 

 عن طريق حمامني ومراسلني حمليني.

 كولومبيا
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 اجلزء الثامن: حامية العالمات الوطنية للبدلان الأخرى

 هل تس تفيد العالمات الوطنية للبدلان الأخرى من امحلاية يف البدل اجمليب؟ - 30السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 10 %15 ل

 38 %58 نعم

 17 %26 ل ينطبق

 65 مجموع اجمليبني
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 كوس تارياك ، ووزارة اخلارجية.Procomerواكةل لس الس ياحة يف كوس تارياك، و جم  .4

كوادور وزارة الس ياحة ووزارة اخلارجية والتنقل البرشي.  .5  اإ

 أأملانيا املاكل واجلهات العامة اخملتصة  .6

7.  Promote Iceland. آيسلندا  أ

 املغرب مالكو العالمة.  .8

 نيوزيلندا والعديد من احملامني يف جمال امللكية الفكريةحامية العالمة التجارية الصفراء   .9

( عن طريق املاكتب التجارية يف اخلارج PROMPERÚواكةل تشجيع الصادرات والس ياحة يف بريو )  .10

 وماكتب احملاماة املعينة لإرسال خطاابت موثقة.

 بريو

 سلوفينيا من قبل املاكل والسلطات العامة اخملتصة  .11

12.  Uruguay XXI .)أأوروغواي )واكةل تشجيع الاستامثرات والصادرات والعالمة القطرية 
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ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج بيان وسائل امحلاية:  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 33 %87 عالمة جتارية

 16 %42 عالمة جامعية

 12 %32 عالمة تصديق

 14 %37 مؤرش جغرايف

 1 %3 قانون حميل خمصص

 1 %3 اتفاق ثنايئ

 24 %63 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6املادة 

 3 %8 يُرىج التحديد -وسائل أأخرى 

 38 مجموع اجمليبني
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 البدل يُرىج التحديد -وسائل أأخرى  

 كولومبيا .الصادر عن جامعة دول الأنديز 2021لعام  876من خالل أ لية امحلاية املوضوعة مبوجب القرار رمق   .1

هنا س تكون محمية مبوجب  عىل الرمغ من أأن الهدف من  .2 "العالمات الوطنية" ليس واحضًا مبا فيه الكفاية، فاإ

ليه كعالمة وطنية يف الاس تبيان.  القوانني الياابنية الوجهية حبسب فئة العنرص املشار اإ

 الياابن

مبوجب  حامية العالمة لتتمت الا للطلبات احملمية داخل حدود السلطنة ما عدا العالمات املشهورة فهيي محمي  .3

 اتفاقية ابريس

 عامن
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استناداً هل س بق أأن رفض مكتب امللكية الفكرية يف البدل اجمليب تسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل امس بدل  - 31السؤال 

آخر مبوجب املادة  اإىل اإخطار بعالمة وطنية  )اثلثاً( من اتفاقية ابريس؟6ورد من بدل أ

 

 الردود الاختيارات

 33 %51 ل

 14 %21 نعم

 18 %28 ل ينطبق

 65 مجموع اجمليبني
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 اجلزء التاسع: نطاق امحلاية

 هل ميكن ملكتب امللكية الفكرية يف البدل اجمليب رفض طلب عالمة جتارية بسبب عالمة وطنية موجودة أأصاًل؟ - 32السؤال 

 

 الردود الاختيارات

 6 %9 ل

 45 %69 نعم

 14 %22 ل ينطبق

 65 مجموع اجمليبني
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ذا اكنت الإجابة نعم، عىل أأي أأساس يمت الرفض؟  اإ

جابة واحدة(  )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 

 الردود الاختيارات

 37 %82 )اثلثا( من اتفاقية ابريس 6حتت طائةل املادة 

آخر   31 %69 1يُرىج التحديد -حتت طائةل أأي أأساس قانوين أ

 37 %82 عىل أأساس اعرتاضات ما

 12 %27 عىل أأساس مراقبة ما

 5 %11 2يرىج التحديد -عىل أأساس أآخر 

 45 مجموع اجمليبني
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 البدل يُرىج التحديد 

ابملوافقة عىل قانون )نظام( العالمات التجارية دلول جملس  2014( لس نة 6( من القانون رمق )3من املادة ) 3وفقًا للفقرة  1  .1

الشعارات العامة  -التعاون دلول اخلليج العربية: ل تعد عالمة جتارية أأو ]جزءًا[ مهنا، ول جيوز أأن يسجل هبذا الوصف ما يأأيت: 

ة والورقية وغريها من الرموز اخلاصة بأأي والأعالم والشارات العسكرية والرشفية والأومسة الوطنية والأجنبية والعمالت املعدني

 من دول اجمللس أأو أأي دوةل أأخرى، أأو ابملنظامت العربية أأو ادلولية أأو اإحدى مؤسساهتا، أأو أأي تقليد لأي من ذكل.

 البحرين

 بيالروس يا قانون العالمات التجارية 1  .2

()د( من قانون العالمات 1)12ميكن رفض طلب عالمة جتارية عىل أأساس اخللط مع عالمة جتارية مسجةل سابقًا )املادة  1  .3

التجارية(. وميكن أأن يشمل ذكل العالمات الوطنية احملمية يف كندا كعالمات جتارية مسجةل. وميكن رفض طلب عالمة جتارية 

 ()ب( من قانون العالمات التجارية(.1)12 عىل أأساس أأن العالمة وصفية بوضوح )املادة

 كندا
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)ن( من قانون العالمات التجارية واليت جيوز مبوجهبا رفض عالمة 7من اتفاقية ابريس ابملادة  )اثلثا(6جيب أأن تتعلق املادة  1  .4

ذا اكنت من العالمات الرمسية لدلوةل. وجيوز رفضها أأيضًا بسبب التسجيل السابق لعالمة   وطنية عىل غرار حاةل بريو.جتارية اإ

 كوس تارياك

 السلفادور عىل أأساس منع اتم للتسجيل.  .5

 13و 12، البندان 2019/544القانون الفنلندي للعالمات التجارية  1  .6

 الأس باب املطلقة للرفض والبطالن - 12املادة 

بطالهاجيوز ل جيوز تسجيل عالمة جتارية أأو  ذا: ، يف حاةل تسجيلها ،اإ  - -اإ

 ؛لعامة أأو مبادئ الأخالق املقبوةلخمالفة للقانون أأو الس ياسة االعالمة التجارية اكنت ( 4

 ؛امجلهور يضلّلطابع العالمة التجارية ذات ( اكنت 5

آخر لدلوةللدلوةل أأ  نباةل ، شارةتجارية تشمل، دون موافقة مناس بةال عالمة ال ( اكنت6  نباةل ، أأو شارةو عمل لدلوةل أأو شعار أ

آخر ملنظمة حكومية دوليةنباةل ، أأو عمل أأو شارة فنلنديةبدلية ل  اإىل معاهدة دولية ملزمة  ، أأو شارة أأخرى محمية تستندأأو شعار أ

 ؛لفنلندا

، للسلع ن، أأو عالمة رمسية أأو عالمة ممزية، شهادة رمسية أأو عالمة ضامتشمل، دون املوافقة املناس بةالعالمة التجارية ( اكنت 7

 ؛لنس بة لها أأو للسلع املامثةل لهالعالمة اباليت يتعني تسجيل ا

دراجه يف العالمة اإىل خطر خلط امجلهور بني العالمة  ، شيئاً تشمل، دون املوافقة املناس بةالعالمة التجارية اكنت  (8 قد يؤدي اإ

لهيا يف أأو الشارة أأو الشعار أأو العالمة املمزية شارة النباةلالتجارية والعالمة أأو العمل أأو   ؛7و 6 الفقرتني املشار اإ

سامء املنشأأ حبمك يتعلق حبامية أأ  دة من التسجيل يف فنلندا أأو يف الاحتاد الأورويب معالً تجارية مستبعي ال عالمة ( اكنت ال9

 -- ؛يدية املضمونة، أأو الاختصاصات التقل واملؤرشات اجلغرافية، أأو الرشوط التقليدية للنبيذ

طلب سابق لعالمة جامعية أأو تسجيل لعالمة  ،يف سل العالمات التجارية، تجاريةال عالمة اكن يوجد أأصاًل بشأأن ال( 11

 ؛مطابقةخدمات فامي يتعلق بسلع أأو  مماثةلعالمة  خيصجامعية 

طلب سابق لعالمة تصديق أأو تسجيل لعالمة  ، يف سل العالمات التجارية،عالمة التجاريةاكن يوجد أأصاًل بشأأن ال( 12

تسجيل  اكن يوجد أأصاًل، يف سل العالمات التجارية، أأو ،مطابقةخدمات سلع أأو ب  لقفامي يتع ةلمماثعالمة  خيصتصديق 

 .انهتت صالحيته بسبب عدم التجديدتصديق لعالمة 

بطال  .العالمة التجارية عندما يقدم صاحب العالمة التجارية طلب تسجيل العالمة التجارية بسوء نية ويتعني أأيضًا اإ

 الأس باب النسبية للرفض والإبطال - 13املادة 

بطالهاجيوز ل جيوز تسجيل عالمة جتارية أأو  ذا:، يف حاةل تسجيلها، اإ  اإ

 ؛سلع أأو خدمات مطابقةابلنس بة ل  قامئةلعالمة جتارية سابقة سلت أأو أأصبحت  مماثةلالعالمة التجارية  ( اكنت1

مع العالمة التجارية السابقة اليت  اأأو تشاهبه ثلهامتاهور بسبب من جانب امجل  خلطاحامتل تؤدي اإىل العالمة التجارية  اكنت (2

 ؛مشاهبةأأو  مماثةلسلع أأو خدمات ابلنس بة ل  قامئةسلت أأو أأصبحت 

ذا  مماثةل أأو مشاهبةالعالمة التجارية اكنت ( 3 لعالمة جتارية سابقة لها مسعة يف فنلندا أأو يف الاحتاد الأورويب بغض النظر عام اإ

ذا: مماثةل أأو مشاهبةاكنت تس تخدم لسلع أأو خدمات   اإ

 شهرةمزي أأو من غري عادةل من الطابع امل س يؤدي اإىل الاس تفادة بطريقة وجيهاس تخدام العالمة التجارية بدون سبب اكن  أأ(

 ؛ ذات السمعة العالمة التجارية

 - - ذات السمعةالعالمة التجارية  بشهرةس يرض ابلطابع املمزي أأو  وجيهاس تخدام العالمة التجارية بدون سبب  ب( أأو اكن

 فنلندا
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يداع  جغرايف مؤرشمنشأأ أأو  لتسميةدم طلب قُ  ( اكن هناك طلب قد9 مبوجب ترشيع فنلندا أأو الاحتاد الأورويب قبل اترخي اإ

التسجيل احلق يف حظر  ومنح لحقاً  املذكور املؤرشأأو  املذكورة التسمية تسجيل ؛ رشيطةرخي أأولويهتاالمة التجارية أأو اتالع

 .اس تخدام العالمة التجارية الالحقة

آخر 2 لغاء. -عىل أأساس سبب أ  عىل أأساس اإ

 جورجيا ة عىل حد سواء.ييقدم مكتبنا، حبمك وظيفته، خدمات حفص العالمات التجارية عىل أأساس الأس باب املطلقة والنسب  1  .7

ليس عىل أأساس أأن العالمة يه عالمة وطنية فقط. وجيوز رفض حامية العالمة عىل أأساس الترشيعات الوطنية للعالمات  1  .8

 لوصفية أأو التشابه اإىل حد اللبس مع عالمات أأخرى.التجارية، أأي لأس باب مثل عدم المتزي أأو ا

آيسلندا  أ

 .8املادة  :1972-5732 رمق العالمات التجارية ]الإصدار اجلديد[قانون  1  .9

ذاعالمة جتارية كعالمة مؤهةل للتسجيل ال ل تكونأأ( . 8) :العالمات املؤهةل للتسجيل ل اإ ما متيزي سلع ماكل عالمة ل  ُّصمت اإ

جيوز للمسجل ب( . 8) ؛ابمس "العالمة املمزية"( ييلفامي  املصممة لهذا الغرضالعالمة  يشار اإىلن )يالآخر عن سلع الأشخاص 

، أأن تأأخذ يف الاعتبار للعالمة الفعيل التداول، يف حاةل املمزية عىل السمةجتارية مسأأةل اش امتل عالمة  اليت تنظر يفأأو احملمكة 

أأو  املسجةللسلع امن  اليت متزيها عن نظرياهتا ةالسمة املمزّيِّ  فعالً  ايف اكتساهبهذه العالمة التجارية تداول  سامهمدى اإىل أأي 

  .اليت يعزتم تسجيلها

تشري اإىل عالقة ما  ات اليتعالمال( 1. العالمات التالية غري مؤهةل للتسجيل: )11 املادة :العالمات غري املؤهةل للتسجيل

( أأعالم وشعارات ادلوةل 2؛ )قبيليس تخلص من عالقة أأو رعاية من هذا  ما قدالرئيس أأو  يرعاه نمبرئيس ادلوةل أأو أأرسته أأو 

 العامة النباةل( شعارات 3؛ )من هذا القبيلأأو مؤسساهتا وأأعالم وشعارات ادلول الأجنبية أأو املنظامت ادلولية وأأي عالمة 

أأو الضامن، وأأي عالمة تش به أأاًي من هذه العالمات  املراقبةالرمسية اليت تس تخدهما أأي دوةل لالإشارة اإىل أأو الأختام  والعالمات 

لرئيس دوةل  أأو سلع أأو يقدم خدمات حكومةأأو  رئيس دوةلعىل أأن مالكها يمتتع برعاية  خاللها وأأي عالمة ميكن الاس تدلل من

"براءة  -فهيا اللكامت التالية  ترد( العالمات اليت 4) كل العالمة حيق هل اس تخداهما؛ أأو حكومة، ما مل يثبت للمسجل أأن ما

 تزييف"و"حق املؤلف" و"تصممي مسجل" و "مسجةل"ولكية"، امل  المتليك اتبراءمبوجب "ورباءة اخرتاع" حامةل ل"و اخرتاع"

( 6ابلس ياسة العامة أأو الآداب العامة؛ ) متّس قد أأو  متّس ( العالمات اليت 5؛ )عبارات مماثةلأأي تزوير" أأو مبثابة هذا هو 

والعالمات اليت تشجع املنافسة  خاطئةمنشأأ  مؤرشاتامجلهور والعالمات اليت حتتوي عىل  تضللالعالمات اليت حيمتل أأن 

فامي يتعلق ابلسلع اليت ل تنشأأ يف املنطقة اجلغرافية  ةجغرافي تسميةحتتوي عىل  ات اليتعالمالأأ(  .6التجارية غري املرشوعة؛ )

لهيا، أأو  ب( عالمة حتتوي  .6جغرافية ميكن أأن تكون مضلةل فامي يتعلق ابملنطقة اجلغرافية احلقيقية ملنشأأ السلع؛ ) تسميةاملشار اإ

( العالمات 7نطقة جغرافية أأخرى؛ )يف م  السلعيفيد بأأن منشأأ  مزيفاً  متثيال تتضمنجغرافية حصيحة شفهًيا ولكهنا  تسميةعىل 

يف و؛ تهاحلصول عىل موافق  دونظهر متثيل خشص ت  ات اليتعالمال( 8املطابقة أأو املشاهبة لشعارات ذات أأهية دينية خالصة؛ )

عدم معقوةل ل دواعيي ، نظره، يف هناك قيد احلياة ما مل تكن الأفراد حاةل متثيل خشص متوىف، جيب عىل املسجل أأن يطلب موافقة

آخر، ويه مسجةل ابلفعل يف السجل فامي يتعلق  يف حوزةامثةل لعالمة امل اتعالمال( 9القيام بذكل؛ ) أأو  هانفس   ابلسلعماكل أ

اثرة اللبساإىل حد  عالمات مشاهبة، أأو سلع مماثةل تتكون من أأرقام أأو حروف أأو لكامت شائعة  ات اليتعالمال( 10؛ )اإ

وجودهتا، ما مل يكن  خصائصهاالسلع أأو اليت تشري مبارشة اإىل  أأصنافالاس تخدام يف التجارة، لمتيزي أأو وصف السلع أأو 

جغرافية أأو  عاديةال هتادلل ات اليت تكونعالمال( 11؛ )9 البند ب( أأو .8) البند الفرعييف  للعالمات صفة ممزية ابملعىن املقصود

( 12؛ )9البند ب( أأو . 8)البند الفرعي  لقب، ما مل تكن ممثةل بطريقة خاصة أأو ما مل يكن لها صفة ممزية ابملعىن املقصود يف

ذا مل يكن منشأأ النبيذ أأو املرشوب الكحويل يف  حيتوينبيذ أأو مرشوب كحويل  اليت تشري اإىل اتعالمال عىل دلةل جغرافية، اإ

نشهورة حىت امل  والعالمات، حد التضليلاإىل املطابقة أأو املشاهبة  ات( العالم13؛ )هانفس  يةاملنطقة اجلغراف  مل تكن عالمة  واإ

املطابقة  ات( العالم14؛ )نفسهااخلصائص  ذاتمعروفة أأو فامي يتعلق بسلع  هتاجتارية مسجةل، فامي يتعلق ابلسلع اليت تكون عالم

نعالمة جتارية مسجةل،  تكون، واليت أأو املشاهبة لعالمة جتارية معروفة  يف حاةل ، ل حتمل اخلصائص ذاهتابسلع  الأمر تعلق واإ

ىل  قد و  .عالمة وماكل العالمة املسجةلال عىل للحصول تسعىاليت  السلعبني  رابطوجود اكنت العالمة املطلوب تسجيلها تشري اإ

 ماكل العالمة نتيجة اس تخدام العالمة املطلوبة.يترضر 

 اإرسائيل
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 جاماياك ؛ مضلل/خادعمتويه/عالمة غري مسجةل – أأخرى ةقانوني أأحاكمأأي  حتت طائةل 1  .10

ذا اكنت أأس باب الرفض املنصوص علهيا يف قانون العالمات التجارية الياابين تنطبق عىل العالمة  1  .11 س يعمتد القرار عىل ما اإ

ىل دوةل أأو هيئة عامة حملية(؛ املادة 6("1)4املعنية. أأمثةل: املادة  " )خمالفة النظام العام أأو 7("1)4" )عالمة مشهورة تشري اإ

آخر(؛ املادة 10("1)4الآداب العامة(؛ املادة  يداع عالمة جتارية مسجةل 11("1)4" )عالمة جتارية مشهورة لشخص أ " )اإ

يداع طلب العالمة التجارية املعنية(؛ املا آخر قبل اترخي اإ " )لبس بشأأن مصدر السلع واخلدمات(؛ املادة 15("1)4دة لشخص أ

" )التضليل لنوعية السلع أأو اخلدمات( 16("1)4

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/all.pdf 

 الياابن

بطال العالمة  7مقتطف من املادة  1  .12 . 1من قانون العالمات التجارية يف مجهورية ليتوانيا. الأس باب املطلقة لرفض التسجيل أأو اإ

بطال التسجيل يف احلالت التالية: ) الرمسية مجلهورية ليتوانيا أأو العالمة تتكون من الرموز  (8يُرفض تسجيل العالمة أأو يُعلن اإ

جراءات اليت حددها وزير العدل مجلهورية ليتوانيا؛ ) العالمة تتكون من شعارات  (9تشملها أأو تقدلها ومل يُمنح الإذن وفقًا لالإ

أأو  نباةل أأخرى أأو شارات أأخرى مبوجب قانون شعارات النباةل الوطنية وشعارات النباةل والشارات الأخرى مجلهورية ليتوانيا

تتشلك لكيًا أأو جزئيًا من عالمات ممزية ملؤسسات عامة يكون اس تخداهما الرمسي خاضعًا للقانون، ما مل يمت احلصول عىل 

العالمة تتكون من اإشارات مل تسمح اجلهات اخملتصة يف دول أأخرى أأو منظامت  (10الترصحي الالزم من اجلهات اخملتصة؛ )

مارس  20من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية املؤرخة يف  )اثلثا(6بطل مبوجب املادة دولية بتسجيلها ويُرفض تسجيلها أأو يُ 

لهيا فامي ييل بعبارة "اتفاقية ابريس"(،  1979سبمترب  28، واملعدةل يف 1967يوليو  14واملنقحة يف اس تكهومل يف  1883 )املشار اإ

س امي  المة تتكون لكيًا أأو جزئيًا من اإشارة ذات قمية رمزية عالية، ولالع (11أأو حتتوي العالمة عىل اإشارات من ذكل النوع؛ )

 https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-actsرمز ديين؛ 

 ليتوانيا

لرفض تسجيل العالمات املطابقة أأو اليت تدفع  تعّددةامل  مجموعة من الأحاكم 2002 الصادر يفقانون العالمات التجارية  يقّدم 1  .13

 الأجنبية. للبدلاناملشاهبة بشلك مربك للعالمات التجارية 

 نيوزيلندا

سامء اليت عالمات: ... )ب( شعارات النباةل أأو الشارات أأو الشعارات أأو الأ ابعتبارها : ل جيوز تسجيل ما ييل 2"املادة  1  .14

تس تخدهما ادلوةل أأو الكياانت الاعتبارية الأخرى اخلاضعة للقانون العام أأو املنظامت ادلولية، ما مل تطلب تكل الكياانت 

 يف هذا الشأأنمصلحة مرشوعة  سوا من ذويأأشخاص لي  دلن، أأو طلب تسجيلها، من ُسّلتالعالمات اليت " 1"ذكل؛ ... 

 أأن يعلموا أأن العالمات ّتص أأطرافًا اثلثة؛ ... ".أأو اكن ينبغي  عىل عملأأو اكنوا 

 ابراغواي

 (:486رفض التسجيل املنصوص عليه يف الترشيع الوطين )القرار رمق  2  .15

ذن من السلطات اخملتصة، 135)أأ( املادة  ذا اكنت تس تنسخ أأو تقدل، بدون اإ )م(: ل جيوز تسجيل الإشارات كعالمات جتارية اإ

من عالمات جتارية أأو شعارات نباةل أأو أأعالم أأو شارات أأو عالمات رمسية تشري اإىل سلطات ادلول عالمات جتارية أأو عنارص 

 وأأي تقليد من حيث التصممي للشعارات أأو شعارات النباةل أأو الأعالم أأو أأي شعارات أأو خمترصات أأو أأسامء لأي منظمة دولية.

ذا اكن اس تخداهما التجاري س يؤثر بشلك غري مالمئ يف حق )أأ(: ل جيوز تسجيل الإشارات كعالمات جتاري136)ب( املادة  ة اإ

آخر، فامي خيص  آخر، وخباصٍة عندما تكون مطابقة أأو مشاهبة لعالمة جتارية س بق أأن أأودعت للتسجيل أأو سلها طرف أ طرف أ

 اإىل اللبس أأو الاختالط.السلع أأو اخلدمات نفسها أأو فامي خيص السلع واخلدمات اليت قد يؤدي اس تخدام العالمة التجارية علهيا 

ذا اكنت دليه أأدةل اكفية عىل أأن التسجيل قد ُأودع لغرض 137)ج( املادة  : جيوز للمكتب الوطين اخملتص أأن يرفض التسجيل اإ

 غري املرشوعة أأو تيسري تكل املنافسة أأو دمعها. املنافسة

 بريو

لغا للعالمات الوطنية املامثةلالعالمات يف  الطعن ، جيوزأأحاكم قانون امللكية الفكرية مبوجب 1/2  .16 ذا اكنت تكل العالمة  ؤهاواإ  اإ

شارةأأو اكنت   ؛]أأ[( 1-123)برموز وطنية زورًا بأأهنا متصةل تويح  أأو من احملمتل أأن تضلل  ؛[(ب] 1-123)لبدل أأجنيب اإ

من خالل تقدمي عريضة مبوجب ؛ ]ز[( 1-123)لسلع واخلدماتل نشأأ اجلغرايف امل امجلهور خاصة فامي يتعلق جبودة أأو خصائص أأو 

 من قانون امللكية الفكرية بشأأن حتديد خاطئ للمنشأأ، أأو وصف خاطئ أأو تصور خاطئ للحقيقة. 169البند 

 الفلبني

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/all.pdf
https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts
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آخر  من دلن ،مسجةل مس بقًا ،عالمة جتارية نسخمن قانون امللكية الصناعية الربتغايل ) º.232املادة  1  .17 نتجات تتعلق مب طرف أ

 خدمات متطابقة(.أأو 

 الربتغال

مجهورية  استنادًا اإىل املبادئ التوجهيية لفحص العالمات التجارية 1  .18

 كوراي

 2008لس نة  38()ط( من قانون حامية العالمات التجارية رمق 1)7املادة  -حتت طائةل أأي من أأحاكم القانون  1  .19

(https://wipolex.wipo.int/en/text/425803) 

آخر   2  2008لس نة  38()ل( من قانون حامية العالمات التجارية رمق 1)7املادة  -عىل أأساس سبب أ

مجهورية 

 مودلوفا

يداع طلب لتسجيل العالمة الوطنية أأو تسجيلها يف س نغافورة كعالمة جتارية أأو عالمة تصديق أأو   .20 حبمك القانون: يف حال اإ

عالمة جامعية، جيوز ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأن حيتج بأأس باب مطلقة أأو أأس باب نسبية يف الاعرتاض عىل أأي عالمة 

ة الوطنية أأو تُعترب مشاهبة للعالمة الوطنية. ويف حال تسجيل العالمة الوطنية كرمس جتارية تودع لحقًا وحتتوي عىل العالم

ل لواكلتنا احلكومية(، جيوز  13لفظي مبوجب القاعدة  من قواعد العالمات التجارية )ل جيوز عادًة تسجيل الرسوم اللفظية اإ

لعالمات التجارية اليت تتكون لكيًا أأو جزئيًا من الرمس ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأن يس تخدمه لالعرتاض عىل طلبات ا

لغاء العالمات املسجةل مبوجب قانون العالمات التجارية  بطال أأو اإ اللفظي وأأن يطلب احلصول عىل الإذن الوجيه. وجيوز اإ

 للأس باب املنصوص علهيا يف قانون وقواعد العالمات التجارية.

 س نغافورة

 UPB-51/2006، رمق من قانون امللكية الصناعية )اجلريدة الرمسية 43الأس باب املطلقة للرفض املنصوص علهيا يف املادة  1  .21

 (.23/2020ورمق  100/2013ورمق 

 سلوفينيا

س بانيا عىل أأساس الأس باب املطلقة لرفض تسجيل العالمات. 1  .22  اإ

 أأوكرانيا قانون أأوكرانيا بشأأن حامية حقوق عالمات السلع واخلدمات. 1  .23

 أأوروغواي حبمك القانون لتعارض العالمة مع عالمة سابقة. 1  .24

من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ: "تسميات خاطئة أأو تسميات تضلل  9-10وفقًا للامدة  2  .25

 املس هتلكني بشأأن هجة التصنيع"

 أأوزبكس تان

https://wipolex.wipo.int/en/text/425803
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ذا اكنت العالمة الوطنية احملمية يف البدل اجمليب تتضمن امس البدل، اإىل جانب عنارص أأخرى، فهل متتّد هذه  - 33السؤال  اإ

 امحلاية لتشمل:

 

 الردود الاختيارات

 0 %0 امس البدل حفسب

 41 %63 امس البدل والعنارص الأخرى كلك

 13 %20 عنارص الأخرى، دون امس البدلال 

 11 %17 ل ينطبق

 65 مجموع اجمليبني

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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