
 تقر�ر:

 تعز�ز التمنية �قتصادية من أٔ�لنظام مدريد  مبوجبات الت�ارية حامية العالم

 معيلملخص 

أٔن دراسة مشرتكة �شينغداو) مذ�رة تفامه ٕالجراء � ينغداو (حكومة � عت الويبو واحلكومة الشعبية لب�ية ، وقّ 2011 ويف يولي
 .تعز�ز التمنية �قتصادية احملليةمن ٔأ�ل يف الصني  نظام مدريداس�ت�دام 

  

 معلومات أٔساس�ية

الفائقة املبتكرة املوا� وصنا�ات وقا�دة وطنية للصنا�ات البحرية  ،يف الصني اجلديدة" �امصة العالمات الت�ارية" وبوصفها
  .مبوجب مذ�رة التفامه ٕافراديةدراسة موضوع لتكون ينغداو � مدينة  وقع �ختيار، التكنولوجيا

رمغ �جتاهات �قتصادية . و 2015و 2011بني ، ما نيللص رشةاخلطة امخلس�ية الثانية ع  فرتةوقد ٔأجريت ا�راسة �الل 
مليار   917 45عن املتوسط الوطين (ليصل ٕاىل تنيمئوي  تنينقط  ينغداو مبقدارلك لصادرات الرتامكي جاميل االٕ  إالقلميية، ارتفع

 دوالر ٔأمر�يك) �الل هذه الفرتة.

 ضعفا، 31ملحوظة بلغت ينغداو ز�دة � الطلبات ا�ولية املود�ة مبوجب نظام مدريد يف  زادت، 2015وحبلول هناية �ام 
 2015طلب يف  800ٔأكرث من قّدم و مخس س�نوات.  اليت اس�تغرقت معلية ٕايداع �الل فرتة ا�راسة 1 836ٕاىل  لتصل
طلبات يف املائة من  88.15و ،الصني اليت ٔأودعهتايف املائة من مجموع الطلبات  35، ٔأي ما ميثل حنو او�ده

 شاندونغ. مقاطعة

 ازيةمو قتصادية �منية امن  وا�هباوما  ،يف ٕاطار نظام مدريد املود�ةالطلبات �دد الز�دة امللحوظة يف هذه �ىل طلق أ� قد و 
 ينغداو".� امس "ظاهرة 

 النتاجئ الرئيس�ية
 ينغداو� يف لعالمات الت�ارية لا�ويل تسجيل ال  تعرتضالعقبات اليت 

احملددة �دمت ا�راسات �س�تقصائية و�س�تبيا�ت واملقابالت املتعمقة ، اس�تُ إالفراديةراسة ا�و�الل املر�� أ�وىل من 
 حتول دون رئيس�ية عقبات ثالث. وكشفت البيا�ت عن رشكة وممثل ةرشك 2 200بيا�ت من ٔأكرث من  عمجلأ�هداف 

 ينغداو:� يف نظام مدريد  ريف ٕاطالعالمات الت�ارية لا�ويل تسجيل ال 

 الوعي بأٔمهية العالمات الت�ارية يف الت�ارة ا�ولية انعدام .1

لت�ارة اخماطر و  ،ف� يتعلق �مللكية الفكريةالوعي ٕاىل  �شلك �ام، ،تفتقر ينغداو� رشاكت التصد�ر العام� يف لوحظ ٔأن 
لوقاية من ا�اطر املعنيني �املوظفني الرئيس�يني  ٔأنتبني  كام�يفية ٕادارة هذه ا�اطر. و ، الت�ارية اتالماملرتبطة �لعالعاملية 

املوظفون تدريبا فعاال �ىل �يفية  مل يتلق؛ ونتي�ة ��، ٔأمهية حامية العالمات الت�اريةدى مل الاكيف يفتقرون ٕاىل الفهم
 �ىل الصعيد ا�ويل. هتاوٕادار العالمات الت�ارية  اس�ت�دام

مهية العالمات �ٔ  السلمئأن الفهم  �شري ٕاىلمما ، بني الرشاكت املعرفة مس�تو�تيف تفاوت  ٔأيضا عن ت ا�راسةشفك و 
وبرية  ،Hisenseزناهيو ، Haierها�ر مثل:( املشهورة�ىل الرشاكت الكبرية ذات العالمات الت�ارية  يقترصالت�ارية 
 ).Tsingtao Beer�سينغتاو

http://www.wipo.int/madrid/ar/
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=700&menu=1515
http://www.haier.net/en/about_haier/
http://global.hisense.com/about/
http://tsingtaobeer.com/


 
 

 تسجيل ا�ويل للعالمات الت�اريةلل  �فتقار ٕاىل ا�مع احلكويم .2

ٕاضافة . لعالمات الت�اريةل ويلا�تسجيل �ىل ال احمللية  الت�ارية الرشاكت هتنو�ٔأو ينغداو لك تصد�ر ال سوق �شجع هيلك  ال
�دا من  ضئيل �ددسوى  ال تقدم كام ٔأن هذه النظم، ةاحلكوم �رشف �لهياالرتوجي بفعالية لنظم التسجيل اليت  �دمٕاىل 

 للعالمات الت�ارية. ا�ويلالتسجيل  طلباتاحلوافز الس�ياس�ية لتشجيع 

  واكالت العالمات الت�ارية�ربة ضعف مس�توى  .3

 سلبيةال ة صورالنب إاىل � ،ينغداو� يف  العالمات الت�ارية �ربة و�ءمس�توى �ام يف  عن قصورث بيا�ت البحكشفت 
 ٕاىل ثالثة ٔأس�باب رئيس�ية يه: ذ�عزى يُ واكالت. و هذه الالعامة ل 

احمللية  الت�اريةاملؤسسات ) �دم فهم 1( �سبب وذ�( ب �كثريو طليفوق املاملعروض و�ء العالمات الت�ارية  �دد ٔأوال.
 )؛�ري فعا�بصورة  العالمات الت�اريةدمات خل الو�ء �روجي) 2(ية العالمات الت�ارية ا�ولية، ومه �ٔ 

  ؛يف هذا ا�ال �لهيا واحلفاظ اهتم�رب لتطو�ر  الو�ء �ى افزاحل انعدام �نيا.

 .طوالضوابالتنظمي معوما ٕاىل  واكالت العالمات الت�ارية افتقارو  �لثا.

 لز�دة التسجيالت ا�ولية للعالمات الت�ارية حمددة أ�هداف: اسرتاتيجيات العقباتالتغلب �ىل 

ا�ويل  التسجيل يف طلبات ةس�نوي �سجيل ز�دةهناية ٕاىل ا�ٔأدى يف و ، 2015و 2011بني يف الفرتة ما ا�هنج التايل  اعُتمد
 عالمات الت�ارية:لل

 ةواملس�متر  الفعا� الويبو اتتوجهي .1

زارت كام  .، �ئبة املد�ر العام للويبوبينينغ وانغالس�يدة ينغداو �دة دعوات ٕاىل � ، و�ت حكومة مدة ا�راسة �ىل مدار
���رى  حتفال�ينغداو � يف  ٔأقمي ، 2016يف نومفرب وفصيلية. مناقشات ت مقر الويبو يف جنيف ٕالجراء احلكومة 
الب��ت لنظام مدريد. وسا�دت هذه اجلهود التعاونية �ىل ٕارساء ٔأساس متني للتواصل بني الويبو وحكومات  125 الس�نوية

 الصينية يف املس�تقبل.

ينغداو، فضال � مع حكومة  �الشرتاكالويبو ٕ�جراء منتد�ت دورية رفيعة املس�توى �شأٔن نظام مدريد تعهدت  ،لميض قدماول
 احمللية.الت�ارية نغداو لتدريب املؤسسات �ي نظام مدريد ٕاىل يف عن ٕايفاد �رباء 

احمللية اليت اس�ت�دمت نظام  الت�ارية ؤسساتامل يصورفيمل و�ئقي �روجيي يف ٕا�داد والويبو �ينغداو حكومة  وستشرتك
 مدريد اس�ت�داما فعاال يف �منية �الماهتا الت�ارية �ىل الصعيد ا�ويل.

 املشاريع أٔحصابالت�ارية بني  اتالوعي �لعالم ٕاذاكء .2

التصد�ر. ومشلت أ��شطة الرتوجيية ت مؤسسا�ىل تعز�ز التسجيل ا�ويل للعالمات الت�ارية بني �ينغداو حكومة  ركز�
 ييل: ما

 ندوات تثقيفية تربز ٔأمهية "التسجيل ا�ويل قبل التوسع يف اخلارج"؛عقد  •

 اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والعالمات الت�ارية؛ لتعز�زتنظمي الفعاليات واملؤمترات اخلاصة واملشاركة فهيا و  •

https://www.flickr.com/photos/wipo/6472278069/in/album-72157628304979795/
http://www.wipo.int/meetings/en/2016/madrid-125-anniversary-quingdao.html


 
 

 .مايومن  الرابعميدان يف  اقطنواسعة �روجيية  عروضٕاقامة و  •

 2014تنة لعام �الل املعرض ا�ويل للبس  فعا� �روجيية ةأٔ�شطبمن مس�ت�ديم نظام مدريد  100 قيامو  •
 ينغداو)؛ �  ته(ا�ي اس�تضاف 

 ز�رات ٕاىل الرشاكت احمللية.القيام �و  •

 عالمات الت�ارية لل ويلا�لتسجيل ا �ىل الت�اريةؤسسات املوحتفزي  املس��ر�اية العالمات الت�ارية  .3

 و�ينغدإادارة  قدمتتدريب متعمق �شأٔن نظام مدريد. و�ىل طول الطريق،  لتلقيرئيس�ية  جتاريةمؤسسات  ُاختريت
العالمات اسرتاتيجية �شأٔن نظام مدريد، وٕارشادات يف تسجيل �شأٔن ال من �الل ٕاصدار توصيات  ،ا�مع لصنا�ة والت�ارةل 

 الت�ارية، ومعلومات عن قانون العالمات الت�ارية.

، ذ� من �الل نظام مدريد. وملسا�دهتم �ىل ادولين �ىل �سجيل �المة جتارية وا�دة �ىل أ�قل �ع املصدر يشج جرى � و 
ز�رات شهرية وربع س�نوية ملسا�دة  ُرِتبت كاموزعت �ىل نوافذ �سجيل أ�عامل الت�ارية، وُ  ،بعت ٔأد� نظام مدريدطُ 

يف  للتسجيل يف اخلارج متاكم��دمات استشارية  قُدمتلقانونية يف طلباهتا. كام ا العوائقالرشاكت احمللية �ىل التغلب �ىل 
 .املعنية الت�ارية مؤسساتللخطوة وا�دة 

 وجرىاملدينة من �الل نظام مدريد. فرقة معل حكومية مشرتكة لتعز�ز �سجيل العالمات الت�ارية �ىل نطاق  وُشِلكت
يف تقدمي احمللية  الت�ارية للمؤسساتتقيمي حكومات الب��ت الفرعية والسلطات ذات الص� �شأٔن ٔأداهئا يف تقدمي املسا�دة 

 للتمنية املس�تدامة).�ينغداو (كجزء من التقيمي الشامل ا�ي ٔأجرته  لباتط ال 

 اقدراهتا�هنوض بو  حتسني نوعية واكالت العالمات الت�ارية .4

هذه �ودها الرامية ٕاىل تدريب �ينغداو حكومة  كثفت ،العالمات الت�ارية ءو�نقص اخلربة �ى  اس�هتداف رويف ٕاطا
 .بتاكر يف جمال أ�عامل الت�ارية، فضال عن حتفزي �هاورصد الواكالت

مات الت�ارية الجمال ٕادارة الع العاملني يف للو�ءحمارضات ومنتد�ت  ٕادارة �ينغداو للصنا�ة والت�ارةونظم ممثلون عن 
ني �دد ، كام مت اختيار ٔأو تعيةا�اتي التمنيةلتشجيع متخصصة �دمات مت مواد ومنصات . وقد ُمص هتا�منيو  هتاحام�ا�ولية و 

 .هتانظر�ات الت�ارية و ة �شأٔن قانون العالمي�امع من الو�ء حلضور �رامج 

حوافز  تقدميب   يتعلقف�  للتقيميحلكويما�دم نظام امخلس جنوم �لهيا، اس�تُ  واحلفاظودة اخلدمات جب �رتقاءوللمسا�دة يف 
مقا�د يف نوافذ احلصول �ىل أٔولوية ب جنوم ٔأو ٔأ�ىل تصنيف ثالث حصلت �ىلالواكالت اليت  مت ماكفأٔةيو ىل اجلودة. إ  �ستند
 املوجودة يف مبىن اخلدمات إالدارية احمللية. ،و�يل العالمة الت�ارية ات�دم

 ٔأو واكالت العالمات الت�اريةدمع �متويل الس�ياسات الرامية ٕاىل صناديق أ��شئت حوافز مالية و  قُدمتٕاضافة ٕاىل ذ�، و 
قا�دة بيا�ت �امة اكم�  �شاءالٕ  الواكالت. كام معلت احلكومة مع العديد من الت�ارية أ�عامل يف جمال �بتاكر هتا �ىلماكفأٔ 

سرتاتيجيات تطو�ر ال امبعلومات عن املشهد احمليل للعالمات الت�ارية �شجيع الواكالتات الت�ارية، و�زويد المن العع
 املبتكرة. أ�عامل الت�ارية

 �س�تنتا�ات

 ارتفاعدى ٕاىل يؤ  افزو احل قامئ �ىلهداف ا�ٔ  حمدد وتثقيفئأن تنفيذ �ر�مج �روجيي ٕاىل كينغداو ل  إالفراديةراسة ا�نتاجئ  �شري
 .يةاقتصادي مواز  �منية، ٕاىل �انب لعالمات الت�ارية يف ٕاطار نظام مدريدلا�ويل  التسجيل �بري يف طلبات

http://www.qdaic.gov.cn/
http://www.qdaic.gov.cn/


 
 

س امخلضعفا �ىل مدى فرتة  31الطلبات ا�ولية مبقدار يف ينغداو" ز�دة � "ظاهرة  ٔأمثرت، 2015وحبلول هناية د�سمرب 
 اخلدمات.قطاع ينغداو، مبا يف ذ� � د يف مجيع القطا�ات الرئيس�ية يف منو يف ٕايدا�ات نظام مدريل س�نوات. وُجس 

 يف متاك��شلك �ري  كزارَ مُ ، ظل توزيع التسجيالت ا�ولية للعالمات الت�ارية اتالقطا�يف و�ىل الرمغ من التنوع 
اجلهود املس�تقبلية ٔأيضا �ىل �منية الوعي �ى الرشاكت  زي�ركرضورة العالمات الت�ارية الصناعية الكبرية، مما �شري ٕاىل 

 الصغرية واملتوسطة والرشاكت الناش�ئة.اخلاصة 

يف مجيع ٔأحناء الصني و�ارج فعال حنو �ىل تشجيع اس�ت�دام نظام مدريد �سرتاتيجية املبينة أٔ�اله ل  اس�ت�داموميكن ٔأيضا 
 �دودها.

 

  .لالطالع �ىل النص الاكمل للتقر�ر

http://www.wipo.int/madrid/ar/docs/qingdao_report_2017.pdf
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