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CDIP/23/15 

 ابلإس بانيةالأصل: 

 2019 أأبريل 4 التارخي:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الثالثة الدورة

 2019 مايو 24اإىل  20جنيف، من 

مقترح مشروع مقدم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات بشأن 

 محورية في قضية بصفتهتسجيل العالمات الجماعية للشركات المحلية 

 قتصادية االتنمية ال

عداد مانة من اإ  الأ

ىل الأمانةموهجة  ،2019مارس  21مؤرخة  شفهيةيف مذكرة  .1 ، قدمت البعثة ادلامئة دلوةل بوليفيا املتعددة القوميات اإ

المات امجلاعية للرشاكت احمللية مرشوع لتسجيل الع مقرتحدلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف 

 ابلتمنية وامللكية الفكريةعنية امل قتصادية شامةل للنظر فهيا يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الاتمنية ال  حمورية يف قضية بصفته

 .)اللجنة(

 ومقرتح املرشوع. الشفهيةاملذكرة عىل مرفق هذه الوثيقة وحيتوي  .2

ن اللجنة  .3 ىل  مدعوةاإ  مرفقالنظر يف اإ

 .هذه الوثيقة

 [يل ذكل املرفقي]
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 جنيفيف  املتعددة القومياتدلوةل بوليفيا  البعثة ادلامئة]ترمجة خطاب من 

ىل أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية[  اإ

 

MBNU-300 

 

 

 

طيب أأ  دلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيفهتدي البعثة ادلامئة دلوةل بوليفيا املتعددة القوميات 

ىل أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  نظر ل وترفق هبذه الوثيقة مرشوع بوليفيا بشأأن العالمات امجلاعية ل حتياهتا اإ

ىل  20والتابعة للويبو اليت س ُتعقد من  ابلتمنية وامللكية الفكريةاملعنية للجنة  نيوالعرش الثالثة ادلورة  خالل فيه مايو  24اإ

 يف جنيف، سويرسا. 2019

 

هذه  دلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيفت دلوةل بوليفيا املتعددة القومياوتنهتز البعثة ادلامئة 

 املناس بة لتعرب من جديد لأمانة الويبو عن فائق عبارات التقدير والاحرتام.

 

 2019مارس  21جنيف، 

 

 ]خمت وتوقيع البعثة ادلامئة[

 

  



CDIP/23/15 
Annex 
2 
 

 

 مرشوع
المات امجلاعية للرشاكت تسجيل الع

تمنية حمورية يف ال قضية  بصفتهاحمللية 

 قتصادية الا

 ادلائرة الوطنية للملكية الفكرية
 2019فرباير، 
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 ملخص .1

 العنوان

 

 تمنية اقتصاديةال  قضية حمورية يف بصفتهالمات امجلاعية للرشاكت احمللية تسجيل الع
 

 توصيات أأجندة التمنية

 

واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل الرتكزي بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية  .4

يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بناًء عىل طلب مهنا، يف 

 وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

منائية ومدفو  يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص .13 عة اإ

حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي البدلان 

الأقل منوًا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تكون الأنشطة حمل 

 جداول زمنية لس تكاملها.

 جمال التعاون والتمنية.جرد أأنشطة الويبو احلالية لتقدمي املساعدة التقنية يف  .41

 

 وصف موجز للمرشوع

 

ادلائرة الوطنية للملكية الفكرية هيدف املرشوع اإىل حتويل املكتب الوطين اخملتص )

(SENAPI)  ىل  املعينيف حاةل دوةل بوليفيا املتعددة القوميات، أأو املكتب يف لك بدل مس تفيد( اإ

اليت لرشاكت الصغرية واملتوسطة كدمع ل ط بني تسجيل العالمات امجلاعية والتمنية احمللية يربكيان 

جيابية لسلعها، وتسو ع املامرساتشج  هابط ها عىل املس توى الوطين، وتر ق ت اليت تودلد صورة اإ

 ًا.حتديد أأولوايت املنتجات العضوية واملس تدامة بيئيد أأجل ابملامرسات التقليدية والقمية املضافة من 

 

نشاء "  (SENAPI)ادلائرة الوطنية  مبشاركة" حاضنة للعالمات امجلاعيةويمتثل الاقرتاح يف اإ

مسؤوةل )حسب الاقتضاء يف لك بدل مس تفيد(، واليت س تكون  املعنيةوالهيئات اخلاصة والعامة 

لهيئات، التقنية واملالية والسوقية للسلع واخلدمات اليت ختتارها ا من الناحية قيمي اجلدوىعن ت 

تقنية بشأأن حامية العالمات التجارية، ووضع خطط التسويق واملبيعات،  املشورةوتقدمي خدمات 

ذا اقتىض الأمر ذكل ،وأأخرياً  ىل المتويل لتس تجيل عالمة جامعية اإ  .توفري النفاذ اإ

 

القوميات وابلتايل، سيُسهم ذكل يف المنو الاقتصادي والتمنية يف اكفة مناطق دوةل بوليفيا املتعددة 

)وثالثة بدلان انمية أأخرى( من خالل الاس تفادة القصوى من الروابط القامئة بني رأأس املال 

نتاج وامللكية الفكرية.  الاجامتعي ورشاكت الإ
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ثالث مراحل.  أأن جيري يف" حاضنة العالمات امجلاعيةتقدمي املساعدة التقنية اإىل "من شــأأن و 

م خاللها توجهيات لفائدة رواد الأعامل بشأأن تطوير  أأوًل، مرحةل ما قبل احلضانة، اليت س ُتقدَّ

العالمة امجلاعية، وضع رَصد خاللها ويُ س تعرض نة، اليت سيُ احلضاعالمهتم امجلاعية. واثنيًا، مرحةل 

جراءات مجلع الواثئق املطلوبة للتسجيل الفعيل.  يف الإجراءات  وس تلغى البريوقراطيةوستتخذ اإ

ىل التسجيل ومنح حق امللكية  امللفات معاجلةأأثناء تصبح ل مركزية وبس يطة و  لإاتحة النفاذ اإ

 الفكرية ذي الصةل. 

نتاج هبدف  رشكةم املساعدة بعد اإطالق قدتُ س  اليت ما بعد احلضانة، واثلثًا، مرحةل   احتسيهنالإ

 .املس متر

 

 النتاجئ املتوخاة من املرشوع

 بصفتهرصد لتيسري تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية الو تعزيز ال مع و لدلنظام  هيلكة

نتاج.يف ا اً ورحم  لتمنية الاقتصادية القامئة عىل الإ

  برانمج التنفيذ

الربامج  معروابط ال

ذات الصةل أأو الأخرى 

 التمنية أأجندةمشاريع 

 

 

 

نتاجئ البدل  معروابط ال

  املتوخاة حسب الربانمج

 

 شهراً  18 مدة املرشوع

  املرشوعمزيانية 

 

  



CDIP/23/15 
Annex 
5 
 

 وصف املرشوع .2
 

 مقدمة 1.2

 
اكنت من تشكيل مجموعات، اكتسبهتا مزااي نسبية من الرشاكت الصغرية واملتوسطة  تس تفيديف العديد من بدلان املنطقة، 

ىل السوق من خالل التخصص يف توريد السلع واخلدمات حسب  هانفاذتعزز  ،تعرف تقليداًي ابلحتادات أأو امجلعيات اإ

 القطاع اجلغرايف أأو حسب الفرع الصناعي.

 تشلكلأهنا  حامية العالمات امجلاعيةبشأأن معلدقة )قوانني(  خاصة أأحاكمهناك ويف دوةل بوليفيا املتعددة القوميات، ل تزال 

ع أأو غريها من السامت املشرتكة لسلع أأو املواد اخلام أأو طريقة التصني املنشأأ متيزي حقيقيًا للرشاكت اجملمتعية، ما يتيح متثياًل 

 أأخرى.اعية. وقد ينطبق ذكل أأيضًا عىل بدلان انمية اليت مل تقرر بعد اس تخدام العالمة امجلخدمات امجلعيات و 

بصورة جامعية، لكهنا غري مدركة  (SENAPI)تعمل معظم الرشاكت الاجامتعية اجملمتعية اليت حددهتا الإدارة الوطنية و 

ىل الإعالن بشلك واسع عن نطاق الرشاكت الصغرية دام عالمة جامعية، وابلتايل، لمزيات اليت يتيحها اس تخل هناك حاجة اإ

مية دينا ا تكتسبمزية نسبية، ونظرًا لأهنا رشاكت صغرية نسبيًا، فاإهن تشلكواملتوسطة وفوائدها ومسامههتا، اليت ميكن أأن 

ودلهيا مرونة أأكرب يف التكيف مع ظروف السوق. ومن كبري  يدون هجاز بريوقراطية أأكرب. وتعمل الرشاكت الصغرية جامع 

ذالأخرى هو العمل امجلاعي،  زاايامل ىل اعرتاف أأكرب "ب  اإ اليت حتمل عالمة جتارية" عىل حنو  سلعهيفيض اإىل وفورات احلجم واإ

 ما حيدث يف الرشاكت الكبرية.

 الأهداف 2.2

 الهدف الشامل

تمنية يف ال  حمورية قضية بصفتهللرشاكت احمللية امجلاعية رصد لتيسري تسجيل العالمات التعزيز و ال مع و لدلنظام  هيلكة

 قتصادية.الا

 الأهداف احملددة
صياغة اسرتاتيجية لإذاكء الوعي واملعلومات ونرشها، حول مزااي تسجيل العالمات امجلاعية والفرص املتاحة  <

 ، مكلكية فكرية للرشاكت اجملمتعية الصغرية.وفوائدهأأمامه 

نتاج الشامةل القامئة عىل حتديد العالمات امجلاعية احملمتةل. <  تطوير هيلك مؤسيس لحتضان معليات الإ

 تأأثريها عىل الاقتصاد الوطين.تقديرًا ل ودمعها  وحفظهاتعزيز أ ليات محلاية الرشاكت الصغرية  <

قامة عالقات مع كياانت خاصة وعامة  < نتاج احملددة مع العالمات امجلاعية، واإ ملتابعة أأخرى تنس يق قطاعات الإ

ذا اقتىض الأمر،  معها والتعاون ودمعهاالرشكة  قامة روابط، اإ لمتويل و/أأو السوق الناش ئة عن فامي يتعلق بفرص اواإ

 عليه.التسجيل املتحَصل 

جراء حتليل لأغراض التحسني املس متر. ورصد متابعة <  "دورة حياة" املرشوع أأو الرشكة من أأجل اإ
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 النطاق أألف.

سيُنفدذ املرشوع يف دوةل بوليفيا املتعددة القوميات وثالث دول مس تفيدة أأخرى، مع مراعاة دمع الويبو وخطوط التعاون 

 املشرتك.
 

 معايري اختيار البدلان املس تفيدة ابء.
 عنأأن يقدم معلومات أأولية  ينبغيللبدل واذلي  يف المتثيل املؤسيسأأن تقوم ادلول الأعضاء املهمتة بتعيني منسق  ينبغي

 املسائل الآتية:

بداء اهامتم <  ؛ادلول الأعضاءهيئات املعنية ابمللكية الفكرية يف ال  اإ

 اسرتاتيجية لتحقيق ذكل. واتباع بدلال الالزتام بتنفيذ نتاجئ املرشوع يف  <
 

 اسرتاتيجية التنفيذ جمي.
يف لك بدل  املعين)أأو املكتب  (SENAPI)ادلائرة الوطنية  جيب أأن تقوملتحقيق الأهداف املقرتحة أأعاله وبلوغ النتاجئ، 

 أأدانه. نطاق املسائل الواردةينبغي أأل ينحرص يف مس تفيد( ابستامثر كبري 

 

 مراحل:وسيتضمن تنفيذ املرشوع ثالث 
 

 الأعامل التحضريية لتحديد العالمات امجلاعية (أأ )

نتاج والفرص املتاحة ملسح الرشاكت اجملمتعية. <   الاس ناد اجلغرايف ملناطق الإ

عالمية لفائدة السلطات احمللية حول العالمات اجلامعية ذات الصةل  < نتاجيةتنظمي أأحداث اإ  .ابلعمليات الإ

عالمية لفائدة  < نتاجيةذات الصةل  امجلاعيةحول العالمات  احملليني رواد الأعاملتنظمي أأحداث اإ  .ابلعمليات الإ

نتاجية قطاعاتالابلتعاون مع   العام واخلاص املهمتةمن القطاعني اجلهات الفاعةلتنظمي أأحداث توعية لفائدة  <  .الإ
 

 الاضطالع بأأنشطة احلضانة لإدارة العالمات امجلاعية ودمع تسجيلها )ب( 

نتاج ذات الصةل بتوليد العالمات امجلاعية. <  عالمية حول سالسل الإ  تنظمي أأحداث اإ

 تنظمي ورش معل حول بناء الهوية امجلاعية والعالمات التجارية. <

دارة <  تسجيل العالمة امجلاعية. ودمع معلية اإ
 

 العالمات امجلاعيةوضع رصد وتقيمي ضانة و مرحةل ما بعد احل )ج( 

 .سلع الرشاكت اجملمتعية لوضعوالرتوجي دارة الإ والتقيمي منذ وضع العالمة امجلاعية اإىل  رصدال <

 .جتميع ادلروس املس تفادة واملامرسات اجليددة لتكرارها يف سيناريوهات دوةل أأخرى <
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 اخملاطر احملمتةل وتدابري ختفيف وطأأهتا دال.

 

 اخلطر

 

 التخفيفتدبري 

 

 

 اخلطر

 

 

 التخفيفتدبري 

 

 

ي <  تسجيل العالمة امجلاعية. من أأجل الرشوع يفبعض مجعيات املنتجني للتغيري  تصدد

 

ذاكء الوعي بشأأن املزيات النسبية لس تخدام ا ذات تأأثري كبري من حيث معلياتوضع  < لإعالم واإ

 العالمات امجلاعية.

 

لإطالق معلية  احامتل نشوب نزاعات داخل امجلعيات اجملمتعية واليت ميكن أأن تعرقل الأعامل <

 احتضان العالمة امجلاعية.

 

آاثر الضعف التنظميي عىل صياغة  ة لفائدةوعيت معليةالرشوع يف  < السلطات احمللية بشأأن أ

 ممثرة.لأفاكر  الرشاكء

 

 

  



CDIP/23/15 
Annex 
8 
 

 لتنفيذالزمين ل  دولاجل .3

 التوقيت النشاط املرحةل

الأعامل التحضريية 

لتحديد العالمات 

 امجلاعية

نتاج والفرص املتاحة ملسح الاس ناد اجلغرايف  ملناطق الإ

 .الرشاكت اجملمتعية

 2019سبمترب/

الأشهر 

 الس تة الأوىل

  

عالمية لفائدة السلطات احمللية حول  تنظمي أأحداث اإ

نتاجيةالعالمات اجلامعية ذات الصةل   .ابلعمليات الإ

 

الأشهر الس تة 

 الأوىل

  

عالمية لفائدة رواد الأعامل احملليني حول  تنظمي أأحداث اإ

نتاجيةذات الصةل  امجلاعيةالعالمات   .ابلعمليات الإ

 

الأشهر الس تة 

 الأوىل

  

ن القطاعني م اجلهات الفاعةلتنظمي أأحداث توعية لفائدة 

نتاج الابلتعاون مع  ةالعام واخلاص املهمت  .يةقطاعات الإ

الأشهر الس تة 

 الأوىل

  

الاضطالع بأأنشطة 

احلضانة لإدارة 

العالمات امجلاعية ودمع 

  تسجيلها

نتاج ذات  عالمية حول سالسل الإ تنظمي أأحداث اإ

 الصةل بتوليد العالمات امجلاعية.

 2020مارس/ 

الأشهر 

 الس تة الثانية

 

 رش معل حول بناء الهوية امجلاعيةتنظمي و 

 والعالمات التجارية.

الأشهر  

 الس تة الثانية

 

دارة   تسجيل العالمة امجلاعية.ودمع معلية اإ
الأشهر  

 الس تة الثانية

 

مرحةل ما بعد 

 رصدضانة و احل

وضع وتقيمي 

 العالمات امجلاعية

ىل الرصد وال  دارة الإ تقيمي منذ وضع العالمة امجلاعية اإ

 سلع الرشاكت اجملمتعية لوضعوالرتوجي 

 2020سبمترب/  

الأشهر 

 الس تة الثالثة

ادلروس املس تفادة واملامرسات اجليددة لتكرارها يف جتميع 

 سيناريوهات دوةل أأخرى

الأشهر الس تة   

 الثالثة
 

 

 والوثيقة[ رفق]هناية امل


