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 التقرير

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

(املشار ٕاليه ف� ييل بعبارة  الفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالماتاجمتع  .1
 .2017يونيو  22ٕاىل  19"الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من 

ٔألبانيا و  )OAPI(ية الفكرية : املنظمة أ�فريقية للملك ممث� يف ا�ورة مدريدالتالية يف احتاد  أ�طراف املتعاقدةواكنت  .2
وامجلهورية التش�يكية وا�امنرك وقربص ومكبود� والصني و�ولومبيا و�و� و�روين دار السالم واجلزا�ر ؤأسرتاليا وا�منسا وبيالروس 

ٓ و ؤأملانيا واليو�ن وهنغار� وجورجيا وفنلندا وفر�سا ) EU( و�حتاد أ�ورويبوٕاس�تونيا  وٕايطاليا واليا�ن والهند وٕارسائيل �سلندا أ
والفلبني وُعامن والتفيا وليتوانيا ومدغشقر واملكس�يك واجلبل أ�سود واملغرب وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي واكزاخس�تان 

والسويد وسو�رسا وسلوفا�يا وٕاس�بانيا وبولندا والربتغال ومجهورية �ور� ومجهورية مو�وفا ورومانيا و�حتاد الرويس وس�نغافورة 
 ).55(واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وتو�س و�ر�يا وطاجيكس�تان 

واكنت ا�ول التالية ممث� بصفة مراقب: ٔأفغا�س�تان وبنن والربازيل وكندا والعراق والكويت ومالزي� ومالطة و��س�تان  .3
 ).11الناك و�يلند ( ورسي

)، BOIP( لو�س للملكية الفكريةيبن : مكتب بصفة مراقب املنظامت احلكومية ا�ولية التاليةممثلو وشارك يف ا�ورة  .4
.)WTO ،()3( ، ومنظمة الت�ارة العاملية)EEC( امجلا�ة �قتصادية للمنطقة أ�وروبية ا�ٓس�يويةو 
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ية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون امجلع املنظامت ا�ولية �ري احلكومية التالية بصفة مراقب: وشارك يف ا�ورة ممثلو  .5
ومركز ، )AROPI( ومجعية املناطق السو�رسية الناطقة �لفر�س�ية للملكية الفكرية ،)APRAM( العالمات والتصاممي

، )ECTA( مجعية �حتادات أ�وروبية للعاملني يف جمال العالمات الت�ارية، و )CEIPI( ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية
وامجلعية اليا�نية لو�ء ، )JIPA( وامجلعية اليا�نية للملكية الفكرية، )INTA( والرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية

مجعية ماليك العالمات  - MARQUESو، )JTA( وامجلعية اليا�نية للعالمات الت�ارية، )JPAA( الرباءات
 ).9( أ�وروبيني الت�ارية

 رفق الثالث من هذه الوثيقة.امل و�رد قامئة املشاركني يف .6

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 افتتح الس�يد فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، ا�ورة ورّحب �ملشاركني. .7

"نظام ييل (املشار ٕاليه ف�  ؤأشار املد�ر العام ٕاىل وجود قدر �بري من �ه�م بنظام مدريد للتسجيل ا�ويل للعالمات .8
عضوا  98منذ ا�ورة السابقة للفريق العامل، انضمت �روين دار السالم ٕاىل نظام مدريد، ليصل العدد ٕاىل ذ�ر ٔأنه مدريد"). و 

ام مدريد . وجشع املد�ر العام املراقبني �ىل �نضامم ٕاىل نظام مدريد ؤأ�رز ٔأمهية توس�يع نطاقه اجلغرايف �متكني نظب�ا 114يغطي 
 الرشق أ�وسط ؤأمر�اك الالتينية.من  ب�ا��ىل أ�خص ، ليشمل �لفعلمن ٔأن يصبح نظاما �امليا 

. ومت ٕايداع ٔأكرث من قبل ٔأعضائهف� يتعلق �س�ت�دام نظام مدريد  منوا �برياشهد  2016�ام ٔأن  املد�ر العاموذ�ر  .9
اليت  ات، وما ميثل ز�دة ٔأكرب �كثري من الز�د%7.2بنس�بة ، وهو ما ميثل ز�دة 2016طلب دويل يف �ام  52.500 من

الوال�ت املت�دة ؤأودعت . 2017لعام  %2.3معدل منو حوايل ٔأقل يف الس�نوات أ��رية. ومن املتوقع ٔأن يبلغ حتققت 
فر�سا والصني. وف� يتعلق مث ٔأملانيا مبارشة، تلهتا ، 7700حوايل ، للس�نة الثالثة �ىل التوايل، ٔأكرب �دد من الطلبات، أ�مر�كية

من الطلبات. وازدادت  %62حنو ٔأودعت جلغرايف، ذ�ر املد�ر العام ٔأن الب�ان أ�وروبية ظلت ٔأ�رز املود�ني، ٕاذ لواقع ا�
. وشهد �دد �بري من الب�ان معدالت منو مرتفعة �دا من حيث %17.5معليات إاليداع يف أٓس�يا، لكهنا ظلت �شلك حوايل 

ٔأشار املد�ر العام ٕاىل منو مزدوج يف �دد من الب�ان كام . %68ام، الس�� الصني، حيث ارتفعت الطلبات بنس�بة اس�ت�دام النظ
)  %24) وفنلندا ( %32) و�حتاد الرويس ( %10.4) واململكة املت�دة ( %14يطاليا (إ ) و  %10.8أ�وروبية، مهنا ٔأملانيا (

العالمات الت�ارية متيل ٕاىل ٔأن �كون احلصول �ىل هذا ٔأمر مشجع ٔ�ن طلبات ٔأن ٕاىل ملد�ر العام أٔشار ا). و %14وهولندا (
قبل ٔأن حتدث تغريات يف معدالت منو الناجت  ،ثل ا�منو يف طلبات العالمات الت�اريةمي مؤرشا رئيس�يا للنشاط �قتصادي. و 

، املعينني أ�عضاءٔأ�رز ن الصني تظل أٔ ذ�ر املد�ر العام كام منت�ات و�دمات ومشاريع �ديدة تد�ل �قتصاد.  ،احمليل إالجاميل
 نني.ٔأعضاء معيّ  10تب بني ٔأفضل ايلهيا �حتاد أ�ورويب والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. كام احتلت الهند واملكس�يك مر 

ى �ري مقبول من ف� يتعلق �لتطورات يف نظام مدريد واملكتب ا�ويل �الل العام املايض، مبس�تو ، ٔأقر املد�ر العامو  .10
 توفر. ؤأشار ٕاىل ٔأنه قد حتقق حتسن �بري يف هذا الصدد �الل اجلزء أ�ول من الس�نة ومن املتوقع ٔأن ي التأٔ�ريمعدالت الرتامك و 

مس�توى ا�زون القيايس حبلول الربع الثالث من العام. وف� يتعلق مبنصة �كنولوجيا املعلومات، ٔأشار املد�ر العام ٕاىل ٔأن ٕاطالق 
مدريد، ويه قا�دة نظام رصد مدريد" اكن �حجا ؤأنه مت تلقي ردود فعل ٕاجيابية للغاية. وتضمنت قا�دة بيا�ت ٔأعضاء مة "�دم

 90معلومات مفيدة عن ٔأكرث من وتضم �اليا مدريد، ذات الص� بنظام بيا�ت ميكن البحث فهيا عن املامرسات وإالجراءات 
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تطورات الرئيس�ية اليت س�تطرٔأ �الل الس�نتني ٔأو الثالث س�نوات القادمة دمج خمتلف ال من أ�عضاء. و ا�ول مكتبا من خمتلف 
 مدريد يف منصة وا�دة متاكم�.بنظام عنارص بيئة �كنولوجيا املعلومات 

ٔأن اج�ع املائدة املس�تد�رة ا�ي عقده الفريق العامل يف مدريد س�يتيح للمكتب ا�ويل فرصة ٕاىل املد�ر العام  ٔأشارو  .11
 املاكتب واملس�ت�دمني.فائدة مشورة املشاركني �شأٔن �دد من املسائل ذات الص� بتطور نظام مدريد لال�س 

 من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس 2البند 

�ٕالجامع رئيسا للفريق العامل، وانُتخبت الس�يدة ماتي� مانيرتا سوا مياكئيل فرانك رافن (ا�امنرك) انُتخب الس�يد  .12
 ٕالجامع �ئبتني للرئيس.�رينوين (مدغشقر) والس�يدة ٕا�زابيل �ن (س�نغافورة) راها

 .وتولت الس�يدة دييب رونينغ �مة ٔأمني الفريق العامل .13

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 3البند 

" ٔأ�ده املكتب ا�ويل 2017شكر الرئيس املشاركني �ىل انت�ابه وعرض رشيط فيديو قصري بعنوان "س�نة �س�تعراض  .14
 .2017 وٕاىل يوني 2016 و�سلط الضوء �ىل إالجنازات الهامة اليت حتققت يف الفرتة من يونيو 

 دون تعديل.) MM/LD/WG/15/1 Prov. 2اعمتد الفريق العامل مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة  .15

 ؤأ�اط الفريق العامل �لام �ع�د تقر�ر ا�ورة الرابعة عرشة للفريق العامل ٕالكرتونيا. .16

 من �دول أ�عامل: �س�تعاضة 4البند 

 .MM/LD/WG/15/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .17

) من 7() و5لفقرتني (ؤأبلغت ٔأن التعديالت املقرت�ة املنق�ة تتعلق � ،MM/LD/WG/15/2أ�مانة الوثيقة عرضت و  .18
من الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات والربوتو�ول املتعلق بذ� االتفاق  21 القا�دة

وافق  قداكن الفريق العامل ٔأفادت بأٔن "الالحئة التنفيذية املشرتكة "و" االتفاق "و" الربوتو�ول "). و  عبارة� (املشار ٕاليه ف� ييل ب 
من الالحئة التنفيذية  21) من املادة 6) و(4) ٕاىل (1من حيث املبدٔأ، �ىل إالجراء املقرتح والتعديالت املقرت�ة �ىل الفقرات (

 للمناقشة.تني مفتوح  زالتاوالرسوم والنفاذ احملمتل، العاضة بنطاق �س�تتني املتعلق  ،)7() و5�ري ٔأن الفقرتني (، املشرتكة

دمت يف ا�ورة الثانية عرشة للفريق العامل ٕاىل نتاجئ دراسة اس�تقصائية سابقة �شأٔن �س�تعاضة قُ ؤأشارت أ�مانة  .19
واملناقشات السابقة اليت جرت �الل ا�ورة الثالثة عرشة للفريق العامل واليت كشفت عن املامرسات ا�تلفة ف� بني املاكتب 

جيب ٔأن ٔأنه من الربوتو�ول، من حيث  "2") 1((�نيا)4للامدة  ضيقةة . واتبعت بعض املاكتب قراءة حرفيس�تعاضةنطاق �حول 
جيعل من  ضيقالسلع واخلدمات املدر�ة يف التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي ٔأيضا يف التسجيل ا�ويل. وهذا التفسري ال تدرج 

 عندما �كون احلقوق الوطنية ، الس��س�تعاضةالصعب �ىل ٔأحصاب العالمات الت�ارية ٔأن يطلبوا من املكتب ٔأن حييط �لام �ال
 "2" )1((�نيا)4ٔأو إالقلميية أ�قدم ٔأوسع نطاقا من التسجيل ا�ويل أ��دث. واتبعت بعض املاكتب هن�ا ٔأكرث مرونة ٕازاء املادة 

�سمح للمكتب بأٔن حييط �لام �لتسجيل ا�ويل لت� السلع واخلدمات املتدا��، مما �سمح أ�مر ا�ي من الربوتو�ول، 
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أٔهنا بٔأفادت  2014�ىل �س�تقصاء يف �ام اليت ردت املاكتب الوا�د والس�بعني من  %40ٔأكرث من ذ�ر ٔأن . و ةجزئي س�تعاضة�
ن الفريق العامل قد �رغب يف أٔ أ�مانة ذ�رت . ونظرا للتفسريات ا�تلفة اليت قدمهتا املاكتب، ةاجلزئي س�تعاضة� هستنظر يف هذ
أٓلية  ا، مما جيعلهس�تعاضةٔ�ن ذ� لن يؤ�ر �ىل املامرسات احلالية وسيسمح ٔأيضا بتنفيذ ٔأكرث مرونة لال) املقرت�ة، 5جتاهل الفقرة (

  ٔ�حصاب العالمات الت�ارية.�لنس�بة ٔأكرث فائدة وقاب� لالس�ت�دام 

اول حياملتعاقدة. و رسوم �ىل أ�طراف ) تتعلق جبمع الرسوم من قبل املكتب ا�ويل وتوزيع ال7ؤأوحضت أ�مانة ٔأن الفقرة ( .20
، مبا يعود �لنفع �ىل ٕاىل ٔأدىن �د إالجراء املقرتح ٕاقامة توازن بني التقليل من عبء العمل إالضايف ا�ي يتحم� املكتب ا�ويل

ح ٔأن يقوم املكتب ا�ويل دفع رسوم للطلبات اليت جيب ٔأ�ذها يف �عتبار مرة وا�دة فقط. واقرتُ يف  العالمات الت�اريةٔأحصاب 
هذه الرسوم رشيطة ٔأن يبلغ الطرف املتعاقد املعين املكتب ا�ويل �ملبلغ. شرتط ٔ�طراف املتعاقدة اليت � قائدة امع الرسوم لجب

)، و�ىل الطرف املتعاقد املعين ٔأن خيطر املكتب ا�ويل �ملبلغ 7هناك قيود معينة �ىل حتصيل الرسوم وتوزيعها يف الفقرة (ولكن 
مبالغ �لعم� احمللية ٕاىل الفرنك السو�رسي ولن �راقب ٔأي تقلبات يف بتحول املكتب ا�ويل  يقومولن  �لفرنك السو�رسي فقط.

ٔأو عندما �رغب الطرف  وقتالدار ٔأسعار رصف العمالت. وحي� اكن هناك تقلب �بري يف ٔأسعار رصف العمالت �ىل م
غ املكتب ا�ويل هبذا املبلغ اجلديد املبني �لفرنك السو�رسي. املتعاقد يف حتصيل مبلغ �ديد، يتعني �ىل الطرف املتعاقد ٔأن يبل

طبق املبلغ اجلديد بعد ثالثة ٔأشهر من �رخي ن بالغ �ديدة مرتني يف س�نة معينة وسي مب خطار االٕ وسيمتكن الطرف املتعاقد من 
نفس ا�ٓليات املعمول هبا �تباع  نقل تُ الطرف املتعاقد املعين مثلصاحل قيد الرسوم احملص� اس�تالم إالخطار يف املكتب ا�ويل. وتُ 

 لنظام الرسوم القياس�ية ٔأو نظام الرسوم الفردية.�لنس�بة �لفعل 

رسام عن العمل املتوقع، مبا يف ذ� ٕادارة الطلبات تقاىض وذ�رت أ�مانة ٔأنه س�يكون من الرضوري للمكتب ا�ويل ٔأن ي  .21
لومات املناس�بة، وما ٕاىل ذ�. ويف هذا الصدد، س�يحتاج املكتب ا�ويل ٕاىل املراد إال�اطة �لام هبا، ووضع �لول �كنولوجيا املع

وقت ٕالجراء مشاورات دا�لية وٕاجراء تقيمي لٔ��ر من ٔأ�ل فهم ٔأفضل مجليع التاكليف املرتتبة �ىل ذ�. و�� س�يكون من 
 رة املقب� للفريق العامل.املكتب ا�ويل يف ا�و  سيتقاضاهاالرضوري ٕا�ادة النظر يف مسأٔ� مقدار الرسوم اليت 

املعد� املقرت�ة. وس�يحتاج  21 لقا�دةؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه ال يو�د يف الوقت احلارض ٔأي اقرتاح �شأٔن �رخي بدء نفاذ ا .22
املكتب ا�ويل ٕاىل وقت للنظر �شلك ٔأكرب يف تطو�ر �لول �كنولوجيا املعلومات الالزمة وكذ� لتوضيح ٔأي مسائل متبقية بعد 

لالضطالع �ملهمة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، قد فيه ا دمس�تعيكون املكتب ا�ويل الوقت ا�ي س� قشات ا�ورة، للتأٔكد من منا
حتتاج ماكتب أ�طراف املتعاقدة ٔأيضا ٕاىل وقت لتعديل �رشيعاهتا ومعليات �كنولوجيا املعلومات ذات الص� قبل ٔأن �كون 

تعليقات من املاكتب للحصول �ىل يط �لام هبا املكتب ا�ويل. ويف هذا الصدد، دعت أ�مانة حي لتلقي الطلبات اليت مس�تعدة 
 .نفاذال لبدء ناس�با �شأٔن ما تعتربه �رخيا م 

، ودخول �زي س�تعاضة، ورسوم �س�تعاضةؤأوحض الرئيس ٔأن أ�مانة ٔأشارت ٕاىل ثالث مسائل للمناقشة: نطاق � .23
 نطاق �س�تعاضة. �ىل املسأٔ� أ�وىل، ويه النفاذ. وفتح الرئيس �ب التعليق

ا�ي يتطلب تغطية اكم� للمنت�ات  ، أ�مر�ملعىن احلريف )�نيا(4ؤأوحض وفد مدغشقر ٔأنه يف �ني ٔأن مكتبه يفرس املادة  .24
امرسات يقبل رشوطا ماكفئة ٕاىل �د ما. ؤأشار الوفد ٕاىل تفضيل ا�رتام املس� نه ٕاال أٔ واخلدمات املدر�ة يف الس�ل الوطين، 

. و�ىل هذا ةزئياجل س�تعاضة�من املاكتب اليت ردت �ىل �س�تبيان مل تقبل  %60املتباينة لٔ�طراف املتعاقدة، مع التسلمي بأٔن 
 دها.النحو، ينبغي ٔأن �كون من املمكن لٔ�طراف املتعاقدة ٔأن تفرس �س�تعاضة مبوجب الترشيعات واملامرسات يف بال
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بذ حي  وا�ول أ�عضاء فيه �ىل ٔأن �س�تعاضة سوف �س�تفيد من معلية مواءمة، ومن مث فٕانه واتفق وفد �حتاد أ�ورويب .25
 .س�تعاضةمناقشات هبدف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء وٕاىل اتباع ممارسة متسقة ف� يتعلق بنطاق �ٕاجراء 

كام . س�تعاضة�هنج ٔأكرث مرونة لتنفيذ �) املقرت�ة ٔ�هنا �سمح 5الواردة يف الفقرة ( امدةؤأعرب وفد الصني عن تفضي� لل .26
قبل  س�تعاضةٕاذا اكن للماكتب حق مراجعة � العالمات الت�اريةحصاب �لنس�بة �ٔ مئ واملفيد المن املذ�ر الوفد ٔأنه س�يكون 

 س�تعاضةطلبات �. واقرتح الوفد ٔأيضا ٔأن تمت معاجلة �ري مقبول اختاذ القرارات �شأٔن املوافقة �ىل الطلب ٔأو تصحي�ه ٔأو اعتباره
وجود ٕاىل اتباع هنج ٔأكرث ا�ساقا وجتنب ميكن ٔأن يؤدي ذ� ٔأفاد ٔأن من �الل املكتب ا�ويل فقط �س�ت�دام منوذج مو�د. و 

 �ىل الصعيد�ن الوطين وا�ويل.يف نفس الوقت ٕاجراءات موازية 

نظام مدريد. ومع ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنه  ؤأكد وفد ٔأسرتاليا الزتامه �ز�دة تنس�يق ممارسات خمتلف أ�طراف املتعاقدة يف .27
عتبارات �ينبغي السعي ٕاىل تنس�يق إالجراءات يف ضوء الطلب العام والعبء إالداري. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ينبغي موازنة 

ىل ا�ٓراء . ورٔأى الوفد ٔأنه �لنظر إ ناس�بةاملواءمة بني الفريق العامل �لقدرة �ىل �ل القضا� وحتقيق النتاجئ مضن ٔأطر زمنية م 
. ومن شأٔن �ذف ت� الفقرة ٔأن 21) من القا�دة 5الفقرة اجلديدة (تفضل �ذف املتباينة، يبدو ٔأن معظم أ�طراف املتعاقدة 

قوانيهنا وممارساهتا الوطنية، ما تقتضيه حسب "، 2" )1()�نيا(4�ىل قدرة لك طرف متعاقد �ىل تفسري وتطبيق املادة  يبقي
�اليا رسوما لٕال�اطة �لام صل ال حتبالده � يف حماو� للتوصل ٕاىل املواءمة. ؤأوحض الوفد ٔأن وجتنب القيام بعملية مطو

�ىل النحو املقرتح  21) من القا�دة 7س�لها الوطين. ؤأيد الوفد حكام مر� ملثل هذا إالجراء واعترب ٕادراج الفقرة (� �الس�تعاضة 
توفري ٔأيد ) �ىل النحو املقرتح س�تضع ٔأعباء ٕاضافية �ىل املكتب ا�ويل و 7وس�ي� مناس�بة لتحقيق ذ�. ؤأقر الوفد بأٔن الفقرة (

تكنولوجيا املعلومات املطلوبة لتنفيذ ت� املتعلقة ب تشغيلية و ال قانونية و التعديالت من ال وقت ٕاضايف للمكتب ا�ويل لتقيمي ٔأي 
) يف 7ملكتب ا�ويل لبدء نفاذ الفقرة (من �انب اقرتح ٕاىل �س��ع ٕاىل التارخي املعن تطلعه الوفد ٔأعرب التغيريات املقرت�ة. و 

 �ج�ع املقبل.

حرفيا ويطلب ٔأن �كون مجيع السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجيل  )�نيا(4ؤأوحض وفد ٕارسائيل ٔأن مكتبه يفرس املادة  .28
املعىن ولكهنا ليست متطابقة �لرضورة، تاكفئة يف الوطين مشمو� �لقامئة يف التسجيل ا�ويل. وذ�ر الوفد ٔأن السلع واخلدمات امل 

 ).5مقبو�، وشدد �ىل تفضيل إالطار القانوين �ىل النحو املقرتح يف الفقرة (

 ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم وجود توافق يف ا�ٓراء. .29

 س�تعاضةعلقة �المواءمة املامرسات املتيفضلون  املس�ت�دمني ٕان )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةممثل  وقال .30
مسة ينبغي ٔأن تقبلها مجيع أ�طراف املتعاقدة. ؤأشار املمثل ٕاىل  ةاجلزئي س�تعاضةؤأوحض أ�س�باب اليت جتعل �

"تعليقات �ىل بعض قوا�د مرشوع الالحئة التنفيذية التفاق مدريد و�روتو�ول مدريد"،  بعنوان GT/PM/VI/3 الوثيقة
يف  وقال ٕان ت� الوثيقة بّينتتفاق مدريد و�روتو�ول مدريد. الرشوع الالحئة التنفيذية ، عند تصممي م 1994يف �ام  والصادرة

ؤأن ٔأ�دا مل  ةزئياجل س�تعاضةالمن االتفاق والربوتو�ول �سمح � )�نيا(4مفاده ٔأن املادة اكن و موقف املكتب ا�ويل ذ� الوقت 
حيث ، من الوثيقة 99من الفقرة  قتطفمب املمثل  واستشهد. ا�ي طّور الالحئة يف اج��ات الفريق العامل يعارض ذ� املوقف

.  "شمو�امل لكمة " ينبغي فهمها �ىل ٔأهنا �شمل "2)"1((�نيا)4 الواردة يف املادة "املذ�ورةٔأنه ينبغي التشديد �ىل ٔأن لكمة " �اء
 طرف متعاقد ويف التسجيل تعيني الكحولية" ملرشو�تا"�شمل فعىل سبيل املثال، ٕاذا اكنت العالمة موضوع التسجيل ا�ويل 

�ىل امخلور. ومن �حية ٔأخرى، ٕاذا  س�تعاضةقترص �ت ينبغي ٔأن فٕانه ، �لنس�بة ٕاىل "امخلور"العالمة نفس ل ي�سج مت  حيث
العالمة مت �سجيل نفس  حيثطرف متعاقد  وورد يف التسجيل تعينيشمل امخلور اكنت العالمة موضوع �سجيل دويل � 
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من الواحض �دا ٔأنه . ورٔأى املمثل ورنطبق �ىل امخلت  س�تعاضةاملرشو�ت الروحية، فٕان � وأٔ  لخمورلللمرشو�ت الكحولية ٔأو 
 .21 القا�دةاع�د عند  مقبو�اكنت ٔأن �س�تعاضة اجلزئية 

�شأٔن  MM/LD/WG/15/2من الوثيقة  12ٔأن الفقرة  )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةممثل  والحظ .31
فيذية توفر بديلني: الرشوع يف مناقشات ملعرفة ما ٕاذا اكن ميكن مواءمة املامرسات من �الل تعديل الالحئة التن  ،س�تعاضة�

) �شأٔن نطاق �س�تعاضة �لطريقة التالية: 5(يال �لثا �متثل يف قراءة الفقرة) متاما. واقرتح املمثل بد5(املشرتكة، ٔأو ٕالغاء الفقرة
فٕان نطاق يف التسجيل ا�ويل،  ةٔأو إالقلميي ةالوطني/ التسجيالت درج مجيع السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجيلٕاذا مل تُ "

السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجيل ا�ويل". ويف اخلتام، ٔأعرب املمثل عن اعتقاده بأٔن جيب ٔأن يقترص �ىل �س�تعاضة 
ال متنع  )�نيا(4بأٔن املادة  بل يه حماو� الوصول ٕاىل توافق يف ا�ٓراء ، �ري ماكفئةٔأم فئة اكاملسأٔ� ليست مسأٔ� سلع ٔأو �دمات م

 �س�تعاضة اجلزئية.

مشريا ٕاىل ٔأنه من  ،)INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةبيان  )JPAA( امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءاتٔأعرب و  .32
�كون مواصفات السلع ٔأو اخلدمات الواردة يف الطلب أ�صيل ٔأو التسجيل ٔأال ، س�يكون من املفيد ٔأن �دمو�ة نظر املس�ت

 متطابقة متاما مع مواصفات التسجيل ا�ويل.

اليت قد�ا ممثل  املقرت�ةا�ة الصئأيضا ٕا�ادة مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني  - MARQUESؤأيد ممثل  .33
 ).5(للفقرة) INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية

تقدمي ٔأمث� عن اقرتا�ه من ٔأ�ل  )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةوطلب وفد �حتاد الرويس من ممثل  .34
تعلق �رشوط مطابقة ت �س�تعاضة  تا�ي جيري مناقش�ته. و�ساءل الوفد عام ٕاذا اكن س�تعاضةالتوصل ٕاىل فهم ٔأفضل ملدى �

نطوي �ىل سلع و�دمات �ري متطابقة. ؤأعرب الوفد عن قلقه من ٔأن ت  س�تعاضة� تللسلع واخلدمات ٔأو ما ٕاذا اكن
املصطل�ات �ري املتطابقة قد تؤدي ٕاىل نطاق خمتلف للحقوق �ىل املس�توى الوطين وإالقلميي للتسجيل ٔأكرث مما هو �ليه �ىل 

 املس�توى ا�ويل.

"، ولكن مل ماك�املقرت�ة �س�ت�دم تعبري " 21 لقا�دةا) من 5(ت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأن نص الفقرةؤأشار وفد الوال�ت امل  .35
�كن هناك توافق يف ا�ٓراء �ىل اع�د هذه الصيغة يف ا�ورة الرابعة عرشة للفريق العامل. ؤأوحض الوفد ٔأن النظام أ�سايس 

مد التفسري حبيث ". واعتُ ماك�ٔأهنا "�ىل للوال�ت املت�دة �س�ت�دم عبارة "نفس" السلع ٔأو اخلدمات، ولكنه يفرس لكمة "نفس" 
ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن �رمجة كام . عالمة الت�اريةيتسم �ملرونة و�سمح �لنظر ٕاىل السلع واخلدمات يف ضوء ٔأكرث مالءمة لصاحب ال

لن عيني ٔ�ن الرتمجة من لغة ٕاىل ٔأخرى تعين ٔأن الت اك� قامئة السلع واخلدمات من لغة ٕاىل ٔأخرى �س�تلزم اس�ت�دام املعيار امل
�كون ٔأبدا مساو� للتسجيل الوطين القامئ ٕاذا اكن التعيني بلغة خمتلفة. ويف هذا الس�ياق، فٕان اس�ت�دام معيار مماثل هو تقييد 

 ).5(21 للقا�دة. ؤأيد الوفد الصيا�ة املقرت�ة عالمة الت�اريةلصاحب ال ايتو مفرط و�ري م

ة التنس�يق، ولكنه ٔأقر بأٔن هذه العملية لن �كون ٕاجنازا س�تفيد من معليت س  س�تعاضةواتفق وفد مجهورية �ور� �ىل ٔأن � .36
سهال �سبب تبا�ن ممارسات أ�طراف املتعاقدة. وميكن ٔأن �س�تويف التنفيذ املرن من �انب أ�طراف املتعاقدة ممارسات تصنيف 

ا جيعلها أٓلية ٔأكرث فائدة ، ممس�تعاضةميكن ٔأن توفر تنفيذ مرن لال 21) من القا�دة 5خمتلفة. وذ�ر الوفد ٔأن الفقرة اجلديدة (
، س�تعاضةٔ�حصاب العالمات الت�ارية. و��، �لنظر ٕاىل الت�د�ت العملية املمتث� يف تنس�يق املامرسات املتباينة �شأٔن نطاق �
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ٕاضافة الفقرة اجلديدة عن طريق س�يكون من الرضوري السامح لٕالطار القانوين لٔ�طراف املتعاقدة مبعاجلة هذه املسأٔ� 
 .21) من القا�دة 5( رت�ةاملق

ؤأنه يقبل �س�تعاضة اجلزئية و�رى ٔأن ، س�تعاضةدامئا تفسري �ري حريف لنطاق �بالده اعمتدت وذ�ر وفد سو�رسا ٔأن  .37
مثل ٕا�ادة الصيا�ة اخلاصة مب رٔأى الوفد ٔأن املكتب ا�ويل قد ٔأكد ذ� يف وثيقته. ؤأشار الوفد ٕاىل كام هذا هو الهدف من احلمك. 

و�لص ٕاىل ٔأنه  ،وبعض التعليقات أ�خرى اليت ٔأدلت هبا الوفود اليت ٔأ�ذت اللكمة) INTA( ا�ولية للعالمات الت�ارية الرابطة
يبدو ٔأن تطبيق احلمك كام اكن متو� يف البداية هو ذ�ر ٔأنه ف� يود ٔأن �رى تنس�يقا للمامرسة حىت لو اكنت هذه معلية صعبة. و 

  .عالمة الت�اريةلصاحل صاحب ال

يتناول املشلكة الرئيس�ية، لن  21 القا�دة) من 5ٔأعرب وفد بيالروس عن اعتقاده بأٔن استبعاد ٔأو �رك الفقرة املقرت�ة (و  .38
ٕاماكنية ذ�ر بأٔن . و ةزئياجل س�تعاضةالنه مككتب ال يفرس القا�دة حرفيا و�سمح �أٔ الوفد ٔأفاد . و ةزئياجلٔ�نه ال �سمح �الس�تعاضة 

ن الصيا�ة املقرت�ة ال �سمح �الس�تعاضة اجلزئية مبعىن ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن السلع ٔأو ، وأٔ رضورية للغاية ةاجلزئي س�تعاضة�
نه ينبغي ٔأن تظل مجيع السلع واخلدمات موجودة. ويف هذا الصدد، ٔأيد الوفد من حيث ٕاال أٔ ، اكفئةاخلدمات املذ�ورة قد �كون م

. وللتوضيح، ٔأكد الوفد جمددا ٔأن املسأٔ� ال تتعلق فقط مبعاد� )INTA( الت�ارية الرابطة ا�ولية للعالماتاملبدٔأ اقرتاح ممثل 
 السلع واخلدمات، بل جيب ٔأال �كون مجيع السلع واخلدمات �لرضورة مدر�ة يف قامئة التسجيل ا�ويل.

 )INTA( مات الت�اريةالرابطة ا�ولية للعالممثل تفسري  ،)CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأيد ممثل  .39
ن النص املقرتح يف الوثيقة يتناول مشلكة خمتلفة واقرتح أٔ املمثل ذ�ر . و ةاجلزئي س�تعاضةواقرتا�ه املتعلق �ال س�تعاضةالتارخيي لال

ىل ٔأهنا ال والتغيريات احملمت� يف النص الوارد يف الوثيقة، نظرا إ  )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةامجلع بني هنج ممثل 
 )CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةبعض وتناول لك مهنا جوانب خمتلفة و�مة �دا . واتفق ممثل ال �ستبعد بعضها 

 مع وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن املسائل اللغوية احملمت� اليت ميكن ٔأن تنشأٔ.

يتعلق �الس�تنتا�ات املقرت�ة يف الوثيقة، ؤأوحض كذ� ٔأن هناك  ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم وجود توافق يف ا�ٓراء ف� .40
ا�ي يتناول �س�تعاضة اجلزئية،  )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةمسأٔلتني للمناقشة: �قرتاح املقدم من ممثل 

. وطلب الرئيس من أ�مانة دمج هذ�ن ) املقرت�ة يف الوثيقة قيد املناقشة5(املصطل�ات املاكفئة املتناو� يق الفقرة ومسأٔ� 
 املفهومني وتقدمي اقرتاح �ديد للمناقشة �الل ا�ورة.

 الرسوم.�شأٔن وفتح الرئيس �ب التعليق  .41

والتسجيل يف الس�ل الوطين. وقد تقرر مبلغ الرسوم عاجلة لتغطية �اكليف املاس�تعاضة ؤأكد وفد مدغشقر ٔأنه تلقى رمس  .42
لمكتب ا�ويل ٔأن ، حيث ميكن ل لتحويل�شأٔن ارمس �لفرنك السو�رسي الدفع يمت مبوجب مرسوم وزاري. واتفق الوفد �ىل ٔأن 

 ية.ملعاجلة هذه الطلبات، ؤأنه ميكن دفع الرسوم للمكتب ا�ويل �س�ت�دام الوسائل إاللكرتون مناس�بة يفرض رسوما 

ا�ولية أ�خرى مثل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ونظام الهاي  الطلباتأٔنه يف ظل ٔأنظمة بيدرك  ٔأنهوفد اليا�ن  ذ�رو  .43
. ويف هذا اأ�طراف املتعاقدة ٕاخطار املكتب ا�ويل مببلغ معني من الرسوم بعمالهت ٕ�ماكنللتسجيل ا�ويل للتصاممي الصناعية، 

مئ ٔأن يقوم املكتب ا�ويل، نيابة عن ماكتب أ�عضاء املعينني، جبمع رسوم فردية �لفرنك السو�رسي الصدد، قد �كون من املال
 .35، وفق ما �اء يف القا�دة ت� املاكتب هبا حيولها املكتب ا�ويل من العمالت الوطنية اليت تبلغبعد ٔأن 
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الوفد ٔأعرب دفع الرسوم. و تينبغي ٔأن اجلهة اليت ل عن و�ساء 21(د) املقرت�ة من القا�دة )7ؤأشار وفد ٔأملانيا ٕاىل الفقرة ( .44
رغبوا و  اس�تعاضةفرض رسوم  تدفع الرسوم من قبل أ�طراف املتعاقدة ا��ن اختار يمت ٔأن هناك ثالثة اح�الت: س عن تفهمه 

فرض رسوم بدي� رت اختادفع الرسوم من قبل أ�طراف املتعاقدة اليت يمت ٔأو ٔأن  ؛تحصيل الرسومب ملكتب ا�ويل يف ٔأن يقول ا
الرسوم من قبل بعض أ�طراف املتعاقدة ٔأو يمت دفع ت� الرسوم؛ ٔأو ٔأن  بتحصيلولكهنا ال �رغب يف ٔأن يقوم املكتب ا�ويل 

�ىل سبيل املثال. وبناء �ىل مثل ٔأملانيا الطلبات حىت عندما ال �كون الطرف املتعاقد قد دفع رسوما �ىل إالطالق، ودعي م
 بدفع الرسوم. ةكون ملزمتس� اجلهة اليت ذ�، طلب الوفد توضي�ا �شأٔن 

ينبغي أٔن �ستند ٕاىل الظروف الوطنية. ؤأكد الوفد ٔأن الصني مل  س�تعاضةورٔأى وفد الصني ٔأن القرارات املتعلقة �رسوم � .45
ٔأن �كون الرسوم اليت يتعني �ىل املكتب ا�ويل حتصيلها وافق من حيث املبدٔأ �ىل ت، ولكهنا س�تعاضةصل ٔأي رسوم لالحتُ 
 و�ري مرتفعة �دا.ناس�بة م 

عن اتفاقه لوفد ٔأعرب ا. ومع ذ�، س�تعاضةأٔن نيوزيلندا ال تفرض ٔأي رسوم �ىل إال�اطة �لام �البؤأبلغ وفد نيوزيلندا  .46
�لنس�بة من شأٔنه ٔأن يؤدي ٕاىل فوائد يف التاكليف أٔن هناك مزية يف �قرتاح املتعلق �س��رة ٕالكرتونية حرصية، أ�مر ا�ي ب

 .س�تعاضة، فضال عن حسن توقيت طلبات �س�تعاضةللمس�ت�دمني وحتسينات يف طلبات �

خيارا لٔ�طراف املتعاقدة. وطلب �حتاد أ�ورويب رسوم الفرض ؤأشار وفد �حتاد أ�ورويب ٕاىل ٔأنه ينبغي ٔأن �كون  .47
شأٔن ما ٕاذا اكن من املتوقع ٔأن تفرض الرسوم إالضافية احملمت� اليت سيتحملها املكتب ا�ويل فقط وا�ول أ�عضاء فيه توضي�ات � 

 مجيع أ�طراف املتعاقدة.�ىل ٔأو يف الواقع ) 7(21مبوجب القا�دة  اس�تعاضة�ىل أ�طراف املتعاقدة اليت س�تختار فرض رسوم 

) ٕاىل ٔأن 7من الفقرة ( 4سطر فقرة الفرعية (ٔأ) من ال ٕاىل ال )CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأشار ممثل  .48
أ�مانة قد �لت حمل "املكتب ا�ويل" بعبارة "املد�ر العام" للتنس�يق مع الفقرات أ�خرى اليت تتناول إالخطارات. �ري ٔأن 

 تبديلواقرتح  ،)1لفقرة الفرعية (ايف ٕاطار املكتب ا�ويل �اد ٕاىل الظهور يف الفقرة الفرعية (ب)، حيث أٔشري ٕاىل إالخطارات 
 ��ساق.ٔ�غراض يف الفقرة الفرعية (ب) 

 أ�س�ئ� اليت ٔأ�رهتا الوفود. للرد �ىلود�ا الرئيس أ�مانة  .49

ؤأشارت أ�مانة ٕاىل السؤال ا�ي طر�ه وفد اليا�ن �شأٔن ما ٕاذا اكن من املمكن للمكتب ا�ويل حتويل الرسوم �لعم�  .50
احمللية ٕاىل الفرنك السو�رسي كام هو احلال �لنس�بة للرسوم الفردية. ؤأوحضت أ�مانة ٔأنه �لنظر ٕاىل عبء معل املكتب ا�ويل 

ية والتغيريات يف الرسوم وكذ� مع مرا�اة التغريات اليت حتدث �سبب التقلبات يف ٔأسعار ف� يتعلق ٕ��الن الرسوم الفرد
ما حيدث ٔأوحضت أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل، خبالف كام سو�رسي. ال فرنك �ل�كون الرسوم املذ�ورة ٔأن من أ�فضل الرصف، 

هبدف �اد� لقبول حتصيل الرسوم نيابة عن املاكتب  الرسوم الفردية، لن �رصد تقلبات ٔأسعار الرصف. ويبدو ٔأن هذه جتارةيف 
من املس�ت�دمني متصورة يف حتصيلها أ�مور �لنس�بة للمس�ت�دمني. و�الوة �ىل ذ�، مل �كن هذه الرسوم اليت يتعني تبس�يط 

 إالطار القانوين.

(د)، ٔأن الرسوم س�تكون )7قرة (ؤأوحضت أ�مانة، ردا �ىل وفد ٔأملانيا �شأٔن اجلهة اليت ينبغي �لهيا دفع الرسوم يف الف .51
. ويف س�تعاضةال�يط املاكتب �لام حي العالمات الت�ارية ا��ن يطلبون من املكتب ا�ويل ٔأن ٔأحصاب رسوما �ىل املس�ت�دمني و 

ٔأن يقدم ٕاما خمريا ، س�يكون لصاحب العالمة الت�ارية اطةاحلاالت اليت ال تفرض فهيا أ�طراف املتعاقدة ٔأي رسوم �ىل إال�
ٔأن يوازن بني التاكليف صاحب العالمة الت�ارية من �الل املكتب ا�ويل. ويتعني �ىل التعامل لمكتب ٔأو ل مبارشة  طلب
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دفع رمس �س�يط و لمكتب و�اكليف �رمجة الطلب ٕاىل اللغة احمللية، ل و�يل حميل حيث يقدم الطلب مبارشة �شأٔن توفري  املتكبدة
تقدمي الطلب �للغات إالنلكزيية ٔأو الفر�س�ية ٔأو إالس�بانية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، من لتقدمي الطلب ٕاىل املكتب ا�ويل حيث ميكن 

�دة ماكتب. وردا �ىل التعليقات ٕا�اطة  ةوا�داس��رة بأٔن يطلب يف  عالمة الت�اريةالويب لصاحب الاس��رة سمح � املتوقع ٔأن 
إالشارة ٕاىل املكتب ا�ويل بدل ، ٔأكدت أ�مانة ٔأهنا ست )CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةاليت ٔأدىل هبا ممثل 

 ملد�ر العام �ىل النحو املقرتح.�

مقابل ٕاىل املكتب ا�ويل �دمون يدفعه املس�تٔأن الرمس ا�ي  )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةواعترب ممثل  .52
ا��ن �رغبون يف �دمني رشحية حمددة من املس�تل ال ينبغي  هٔأن�ىل . �ري ٔأن املمثل ٔأكد من �ديد مناس�بانقل الرسوم و�سجيلها 

يف الس�ل الوطين ٔأن يتحملوا التاكليف املتص� بتطو�ر وصيانة �لول �كنولوجيا املعلومات من �س�تعاضة اخلاصة هبم ٕادراج 
 الفائض الكبري يف مزيانية الويبو.الس�� مع ٔأ�ل تنفيذ اخلدمة، 

�شري  21 القا�دة(د) من 7ٔأيضا ٕاىل صيا�ة �ري �ادية يف الفقرة  )INTA( عالمات الت�اريةالرابطة ا�ولية للؤأشار ممثل  .53
. و�ساءل املمثل عام ٕاذا اكنت هناك رسوم خمتلفة بناء �ىل ما ٕاذا س�تعاضةٕاىل اخلدمات اليت يقد�ا املكتب ا�ويل ف� يتعلق �ال

ب الوطين ٔأو املكتب إالقلميي، و�لتايل ال ترتتب �ليه ٔأية �اكليف املكتٕاىل مبارشة مقدم ن طلب التسجيل يف الس�ل الوطين اك
ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأنه ال يو�د رمس حمدد كام ا�ويل. املكتب حمددة للمكتب ا�ويل، ٔأو ما ٕاذا اكن قد مت نق� عن طريق 

ا�ويل عن طريق املكتب  ، و�� �ساءل عام ٕاذا اكنت النية يه فرض رمس فقط عندما حيال الطلب من الس�ل21 لقا�دةل
 عند الرضورة.يف النص املمثل عام ٕاذا اكن ميكن توضيح ذ� من قبل أ�مانة ومن مث �ساءل ا�ويل. و 

اس�تعاضة �ى طلب قدمي تأٔييده لتجمددا عن مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني  - MARQUESممثل  ٔأعربو  .54
من املهم تبس�يط  ه. ورٔأى ٔأنٔأحصاب العالمات الت�اريةٔأن يضيف مزيدا من التوضيح ٕاىل ٕاجراءات ذ� ن شأٔن مالويبو، ٔ�ن 

 .ليس ٔ�ي �ة ٔأخرىدفع رسوم للويبو و ٔأن ب س�تعاضة�طلب صاحب ينبغي لإالجراء حبيث 

 - MARQUESوثل �ىل التعليقات اليت ٔأبداها مم عن اتفاقه مع  )JIPA( امجلعية اليا�نية للملكية الفكريةممثل ٔأعرب و  .55
�ىل ٔأنه ينبغي توضيح متلقي الرسوم. و�الوة �ىل ذ�، ٔأ�رز املمثل ٔأن أ�طراف  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني

س�ت�ديم نظام مدريد. ومن شأٔن ا �لنس�بة مل صعب�مر ، مما جيعل س�تعاضةاملتعاقدة لها ممارسات وس�ياسات خمتلفة ف� يتعلق �ال
 دجمت يف مصدر وا�د متاح للجمهور.عت املعلومات املتعلقة �لك طرف متعاقد وأ� ٕاذا ُمج  العالمة الت�اريةد صاحب ذ� ٔأن يفي

 ا بعض الوفود.هتاليت ٔأ�ر  لقضا�ود�ا الرئيس أ�مانة ٕاىل معاجلة ا .56

كتب ا�ويل. ويف ٕاىل امل  س�تعاضةؤأوحضت أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل لن يفرض رسوما ٕاال عند تقدمي طلب إال�اطة �ال .57
 الفقرة الفرعية (د).نص هذا الصدد، سينظر املكتب ا�ويل يف ٕاماكنية ٕا�ادة صيا�ة 

) ؤأكد من �ديد ٔأن أ�مانة س�تقدم نصا منق�ا ف� 7الصيا�ة الواردة يف الفقرة (حول ا�مع والتعليقات ٕاىل الرئيس شار وأٔ  .58
 اقشة.) ملزيد من املن5)، وكذ� الفقرة (7يتعلق �لفقرة (

 .ما ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأنه مل جتر ٔأية مناقشات �شأٔن مقدار الرسوم و�ساءل عن سبب �دم اقرتاح مبلغ .59
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ؤأوحضت أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل س�يحتاج ٕاىل وقت ٕالجراء مشاورات دا�لية، ورمبا تقيمي لٔ��ر، من ٔأ�ل التوصل  .60
�لول تطو�ر و ٕاىل فهم ٔأفضل للعمل والتلكفة اليت ينطوي �لهيا وضع ٕاجراء لتلقي طلبات من ٔأحصاب العالمات الت�ارية، 

يف وقت ٕا�داد الوثيقة، مل �كن ذ�ر ٔأنه الرسوم. و لتحصيل أٓلية كذ� ٕاجياد ، و ويباس��رة ال�كنولوجيا املعلومات املناس�بة مثل 
قدم يف �ج�ع املقبل اقرتاح �شأٔن مبلغ الرسوم هناك فهم واحض للتاكليف احملمت� اليت ينطوي �لهيا ذ�. وبناء �ىل ذ�، س�يُ 

 الواجب حتصيلها مقابل تلقي هذه الطلبات.

، فقد �كون اكليف�دا. وٕاذا اكن الهدف تغطية مجيع الت ناس�بةسوم جيب ٔأن �كون م وشدد وفد سو�رسا �ىل ٔأن الر  .61
 �دا. مرتفعة

الرابطة ا�ولية ٔأيد الوفد ممثل كام �دا. ناس�بة ن الرسوم ينبغي ٔأن �كون م أٔ  ٔأفادؤأيد وفد ٔأملانيا و�ة نظر وفد سو�رسا، و  .62
اكنت ال تفرض رسوما. ومع ذ�، عندما مت تغيري القوا�د و  ، مشريا ٕاىل ٔأن العديد من املاكتب)INTA( للعالمات الت�ارية

التغيريات يف �لول �كنولوجيا املعلومات رضورية وميكن ٔأن �كون ملكفة للغاية. و�ىل هذا ٔأصبحت ٕاجراءات �ديدة، هناك 
قيام العديد من  ٕاىل �د ما مع ةواحض س�تعاضةأ�ساس، �ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت هناك �ا�ة ٕاىل رمس، �لنظر ٕاىل ٔأن �

دفع وهو املكتب ا�ويل عن طريق للماكتب اليت �رغب يف حتصيل الرسوم �لنس�بة �ل أٓخر هناك املاكتب بذ� دون رسوم. و 
 رمس �دمة. ورٔأى الوفد ٔأنه ينبغي للماكتب ٔأن تدفع بدال من املس�ت�دم.

مناقشة �شأٔن مبلغ  ه س�تجري، ؤأشار ٕاىل ٔأنؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن النص املنقح س�يقدم ملزيد من املناقشة �الل ا�ورة .63
 يف �ج�ع القادم.فرض الرسوم اليت س�ت

وف� يتعلق �لتارخي احملمتل لبدء النفاذ، ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه مل يمت اقرتاح �رخي حمدد ٔ�نه من الواحض ٔأن املكتب ا�ويل  .64
ٕاىل ٔأن بعض املاكتب ٔأشارت املناقشات السابقة يف الفريق العامل ذ�رت ٔأن حيتاج ٕاىل وقت لالس�تعداد للقيام هبذه املهمة. و 

ٕال�اطة اس�تحتاج ٔأيضا ٕاىل وقت لتغيري �رشيعاهتا ليك �متكن من تلقي طلبات من املكتب ا�ويل. وطلبت أ�مانة من املاكتب 
 عندما �كون �ىل اس�تعداد لتلقي طلبات من املكتب ا�ويل.�الس�تعاضة 

 بدء النفاذ. �شأٔنوافتتح الرئيس �ب التعليق  .65

، س�يحتاج بعض أ�عضاء، مبا يف ذ� 21 للقا�دةؤأشار وفد اليا�ن ٕاىل ٔأنه من ٔأ�ل �متثال للتنقي�ات املقرت�ة  .66
بار عند اليا�ن، ٕاىل تعديل نظم �كنولوجيا املعلومات اخلاصة هبم. و��، طلب الوفد من املكتب ا�ويل ٔأن يأٔ�ذ ذ� يف �عت 

 حتديد التارخي الفعيل للتعديل.

 نفاذ.ال بدء ل مرونته �لنس�بة عن وفد ٕارسائيل  عربوأٔ  .67

أٔسهل �لنس�بة  س�تعاضة�لرغبة يف ٕاجراء مركزي جلعل �عن ا�رتافه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  ٔأعربو  .68
�يه  الوال�ت املت�دةلرباءات والعالمات يف التسميات وابني املاكتب الوطنية. ؤأوحض الوفد ٔأن مكتب مو�دة للمس�ت�دمني و 

مكتب تلقى ذ�ر ٔأن . و س�تعاضةٕال�اطة �لام �الإاجراء وطين قامئ �لفعل يعمل �شلك جيد. وقدم منوذ�ا ٕالكرتونيا لتقدمي طلب 
هناك رمس . و س�تعاضةطلبا يف الس�نة لٕال�اطة �لام �ال 20ٔأقل من  الوال�ت املت�دةالتسميات والرباءات والعالمات يف 

للك فئة طلب، لتغطية املقارنة بني السلع واخلدمات يف التسجيل الوطين مع السلع واخلدمات يف متديد ٔأمر�يك دوالر  100 قدره
مكتب ٔأن . ؤأفاد ةزئياجل س�تعاضة�ال�لام حييط نه مل ٕاال أٔ ، "املاك�" مقياس س�ت�دم� �ىل الرمغ من ٔأنه و . امحلاية املس��
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عند مه ركزي سيسا�داملجراء االٕ من املس�ت�دمني يف الفريق العامل بأٔن تفهم  الوال�ت املت�دةوالعالمات يف  التسميات والرباءات
�شار ذ�ر ٔأنه اكن و  طرف متعاقد معني �ىل ٔأساس وجود �سجيل وطين قامئ.�ى ٕاصدار الرفض ف� يتعلق بطلب متديد امحلاية 

مل  أ�مر�كية الوال�ت املت�دةالتسميات والرباءات والعالمات يف مكتب ٔأحيا� �ىل ٔأنه حامية مزدو�ة. وذ�ر الوفد ٔأن  ذ� ٕاىل
ذ�ر ٔأنه يقبل يصدر رفضا مؤقتا عندما �زامن طلب تقدمي طلب متديد الحق للحامية مع �سجيل وطين قامئ �مس املا� نفسه. و 

 بذ� �شلك مزتامن،ح ٔ�نه � ٔأساس ٕايداع خمتلف. وقد ُمس  الطلبسجيل كنوع خمتلف من للت املقدم للحامية الالحق �متديد �
�ىل لكهيام. ومع إالبقاء فقط �ىل متديد امحلاية ٔأو يبقي رك للام� ٔأن يقرر ما ٕاذا اكن سيت�ىل عن التسجيل الوطين السابق و و�ُ 

يف املكتب ا�ويل، و�� مل يعرتض ما لطابع املركزي �ىل ٕاجراء ٕاضفاء امن ذ�، ٔأقر الوفد �لفوائد اليت تعود �ىل املس�ت�دمني 
دم يف ا�ورة الرابعة عرشة للفريق العامل. �ري ٔأن الوفد مل يأٔ�ذ يف �عتبار أٓ�ر تنفيذ �كنولوجيا �ىل مرشوع القا�دة ا�ي قُ 

أٔنه ال ميكن ٕاجراء تغيريات �كنولوجيا �ه بمت ٕابالؤأكد ٔأنه منذ ذ� احلني  ،21 القا�دةٕالجراء املبني يف مرشوع لاملعلومات 
املعلومات  ايتکنولوج املرتبطة ب  اتيري تغ وذ�ر ٔأن ال املعلومات الالزمة لتنفيذ إالجراء اجلديد يف ٔأي وقت يف املس�تقبل القريب. 

 املعلومات. ايلتکنولوج املقرت�ة أ�خرى  اتيري مقابل التغ املتعلقة هبا  ت�ولوا�ٔ  ديحتد بجيو  اليملكفة و�س�تغرق وقتا طو 

، فسيتعني �ليه ٔأن 21 القا�دةورصح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔنه ٕاذا اكن من املقرر امليض قدما يف مرشوع  .69
وطين إال�اطة �لام ٕاجراء لٔ�طراف املتعاقدة اليت �هيا �لفعل ��س�اب يطلب ٕاضافة ٔأ�د اخليار�ن ٕاىل النص: خيار 

بصدد يف �كنولوجيا املعلومات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه الزمة س�نوات لتنفيذ التغيريات ال 10انتقال مدهتا  ٔأو فرتة ،س�تعاضة�ال
 عدة س�نوات.لمن املتوقع ٔأن �س�متر هذه العملية  هؤأنيف بالده تطو�ر نظام �كنولوجيا املعلومات 

ىل تغيريات ٕاجرائية هامة تؤ�ر ٔأيضا �ىل سوف تنطوي � 21ورٔأى وفد �حتاد أ�ورويب ٔأن التعديالت املتو�اة للقا�دة  .70
لسامح ٕ�جراء التعديالت الرضورية يف لك ماكن قبل املو�د احملدد، اقرتح ل نظم �كنولوجيا املعلومات لٔ�طراف املتعاقدة. و 

 .2019املعد� قبل �ام  21فيه �دم حتديد �رخي بدء نفاذ القا�دة  أ�عضاء�حتاد أ�ورويب وا�ول 

تغريات ال لتبادل املعلومات واالتصاالت بأٔن  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني - MARQUESممثل  ٔأقرو  .71
تكنولوجيا املعلومات ميكن ٔأن �كون صعبة للغاية. ومع ذ�، شدد املمثل �ىل خيبة أٔم� لسامع ٔأن أ�مر سيس�تغرق املرتبطة ب 

سيمت  هوٕاال فٕان ،��س�اب خيارس�نوات بدال من  العرشخيار  الختيار، فٕانه س�يختارلٕاذا اضطر ٔأفاد ٔأنه عرش س�نوات. و 
 بعض املنافع مثل توضيح إالجراء.فقدان 

ذ�ر ٔأن مو�دا للتنفيذ. ورٔأى الوفد ٔأن التغيريات ال ينبغي ٔأن �كون �برية. و  2019يوليو  1 �رخيواقرتح وفد سو�رسا  .72
 من املتوقع �دوث منو هائل.يس رسي، ول هناك �دد قليل من الطلبات س�نو� وفقا لتجربة املكتب السو� 

نه ال �رى ٔأن التغيريات يف �كنولوجيا املعلومات مطلوبة. ؤأوحض الوفد ٔأنه شارك يف مرشوع �بري يتعلق أٔ وفد ٔأملانيا  وذ�ر .73
د القانون اجلديد، يه تغيري نظام �كنولوجيا املعلومات الع��لنس�بة لبالده احلالية ة ولوئأن ا�ٔ بتغيري �بري يف القانون أ�ورويب و 

لتشاور ل بعض الوقت ب ولكن هذا لن �س�تغرق س�نوات وس�نوات. وطلب الوفد مزيدا من الوقت لت�ديد مو�د للتنفيذ للسامح 
 مع و�دات �كنولوجيا املعلومات ذات الص�. ومع ذ�، اقرتح الوفد �رخي دخول �زي النفاذ يف غضون ثالث س�نوات.

. وف� يتعلق �لرسوم، رٔأى الوفد ٔأنه ميكن للفريق س�تعاضةرضورة توضيح نطاق �ع عن اتفاقه موفد املكس�يك  ٔأعربو  .74
العامل التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن املصطل�ات ا�ٔكرث حتديدا �الل ا�ورة. ورٔأى الوفد ٔأن فرتة ترتاوح بني س�نتني 
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حقا �ىل وجود نظام ٔأكرث كفاءة ومرونة يعمتدون  نياملس�ت�دمؤأفاد ٔأن نفاذ. ال وثالث س�نوات يه ٕاطار زمين واقعي لبدء 
 للعالمات ا�ولية.�لنس�بة 

بعد ٔأن اس�متع ٕاىل �دة وفود، ٕاىل ٔأن طلبات �س�تعاضة ، )CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأشار  .75
حتتاج ٕاىل مزيد من اليت اكتب �درة �دا، وميكن حتديد بدء النفاذ يف غضون س�نتني ٕاىل ثالث س�نوات. واقرتح الوفد ٔأن امل

من �الل معاجلة الطلبات يدو� ٕاىل ٔأن تصبح �اهزة  نفاذال بدٔأ من �رخي بدء ٔأن ت  هياالوقت لتكييف نظم �كنولوجيا املعلومات �
 أ�حاكم.من بدء نفاذ �كنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا حىت ال تبطئ بأٔنظمة 

ٔأفاد ٔأن نفاذ. و ال بدء كتارخي ل ، 2019يوليو  1�شأٔن �رخي قرتاح وفد سو�رسا اعن اتفاقه مع وفد �حتاد الرويس ٔأعرب و  .76
 وقت اكف لٔ�عضاء لتكييف ٔأنظمهتم، مبا يف ذ� نظم �كنولوجيا املعلومات.مينح و يبدو مناس�با تارخي ال هذا 

فكرية يف ٔأسرتاليا ٔأيضا امللكية المكتب مع وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأوحض ٔأن اتفاقه ؤأعرب وفد ٔأسرتاليا عن  .77
هنا س�تقدم نظا�ا �ٔ لن �كون ممكنا �لنس�بة ٔ�سرتاليا نظرا  2019�ام يف خول �زي النفاذ ا�نظمه. ورصح الوفد بأٔن  تغيريبصدد 

س�نوات،  10لن حتتاج �لرضورة ٕاىل بالده يف �ني ٔأن ذ�ر ٔأنه العالمات الت�ارية ا�ا�لية يف ذ� الوقت. و فضا� اجلديد ٕالدارة 
 هنا حتتاج ٕاىل مزيد من الوقت لتنفيذ تغيريات النظام.ٕاال أٔ 

نظام مو�د، كام ٔأن إالجراءات احمللية من �الل تمت عن طريق املكتب ا�ويل  س�تعاضةورصح وفد الصني بأٔن معلية � .78
 .2019ي ٔأال تد�ل أ�حاكم �زي النفاذ قبل �ام سوف حتتاج ٕاىل �كييف. ويف ضوء هذه �عتبارات، رٔأى الوفد ٔأنه ينبغ

ٔأكرث من �ريها. واقرتح مبكر خمتلفة مشريا ٕاىل ٔأن بعض املاكتب �ريد �رخي نفاذ لها مواقف و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الوفود  .79
الس�� فريق العامل، الرئيس، بناء �ىل طلب وفد ٔأملانيا، مواص� النظر يف هذه املسأٔ� ومناقش�هتا مرة ٔأخرى يف ا�ورة املقب� لل

من شأٔن ذ� ٔأن يوفر الوقت الالزم للنظر يف ذ�ر ٔأنه املكتب ا�ويل ٔأيضا النظر يف فرض رسوم حممت�. و سيتعني �ىل  هٔأن
 التغيريات الرضورية وتقدمي فكرة ٔأفضل عن الوقت ا�ي ميكن فيه تنفيذ تغيري ومناقشة مزيد من املد�الت املقرت�ة.

ٔأنه . وشدد الوفد �ىل �تمرة س�يؤدي ٕاىل نفس املشملدة س�نة املناقشة تأٔجيل  ٕاذا اكن و�ساءل وفد سو�رسا عام .80
امليض قدما يف مو�د لبدء النفاذ يف غضون س�نتني ٔأو ثالث س�نوات، ٕاذا اكن ذ� مناس�با �لنس�بة لٔ��لبية. وٕاذا اكن يفضل 

املسأٔ� مرة ٔأخرى يف العام املقبل. ؤأعرب الوفد عن �ى مكتب بعينه مشلكة حقيقية يف هذا �قرتاح، فميكن عندئذ مناقشة 
ملشلكة مرة ٔأخرى، ؤأن قضا� �كنولوجيا املعلومات س�تكون دامئا ذريعة لعدم �قلقه من ٔأن �دم اختاذ قرار من شأٔنه أٔن يدفع 

 امليض قدما.

ٕاىل ٔأن ردود الفعل الواردة  ؤأعرب الرئيس عن تعاطفه مع رغبة وفد سو�رسا يف امليض قدما يف هذه املسأٔ�، لكنه ٔأشار .81
اقرتاح قبل �ج�ع  ٕاضافةيف ت� املر�� الزمنية. ورٔأى الرئيس ٔأن أ�مانة س�ت�اول  خمتلفةمن الوفود �شأٔن ما يبدو ممكنا 

 القادم، ود�ا أ�مانة ٕاىل مزيد من التفصيل.

ؤأشارت ٕاىل لالزمني لتنفيذ إالجراء ا�هنايئ. س من الواحض يف ت� املر�� مقدار الوقت واملوارد ايأٔنه ل بأ�مانة  ؤأفادت .82
مما اكن متوقعا. و��، فٕان احلل املفضل هو ٔأكرث من الوقت واملوارد  لكتوضع ٔأطر زمنية قبل أ�وان اس�هتمت يف املايض، ٔأنه، 

لتفادي التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن �رخي  نيٕاعطاء املكتب ا�ويل مزيدا من الوقت ٕالجراء تقيمي اكمل ملقدار الوقت واملوارد الالزم
 جزء�ن.�ىل تنفيذ ال ميكن الوفاء به. و�ىل سبيل املثال، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل التأٔ�ري �ري املتوقع يف تنفيذ �رتيب دفع رسوم 
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عنية. للتنفيذ بعد ٕاجراء اس�تعراض شامل للعمليات امل  اواقعي ازمني إاىل الفريق العامل ٕاطار  تقدمواقرتحت أ�مانة ٔأن  .83
يف الواقع، ٔأن تنشأٔ مشالك  ،. ومع ذ�،ميكننييبدو التنفيذ والعمليات املعنية واحضٔأن  ميكنمن الناحية النظرية، قالت ٕانه، و 
ٔأن �كون مجع الرسوم صعبا للغاية. ولتوضيح هذه النقطة، أٔشارت أ�مانة ٕاىل املسائل املعلقة �شأٔن الرسوم املعنية وما ميكن ٔأن و 

ميكن ٔأن و . خمالفٕاذا اكن هذا الطلب  املعّينةمر بعد حفص الطلب املقدم من املكتب ا�ويل وأ�طراف املتعاقدة ينطوي �ليه ا�ٔ 
يؤدي إالجراء بأٔمك� ٕاىل �دد �بري من اخلطوات واملهام �س�تغرق وقتا طويال. ؤأكدت أ�مانة من �ديد ٔأهنا ال �ريد ٔأن تتسبب يف 

ٕاىل قبل ٔأن تتفق �ىل دخول واقعي  الزم القيام بهواقعية �شأٔن مقدار العمل إالمنايئ ال ٔأن �كون �ريدٔأي تأٔ�ري مصطنع، ولكهنا 
، واضعة يف اعتبارها ٔأيضا التعليقات ا�تلفة اليت ٔأدىل هبا بعض الوفود. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن بعض املاكتب تعتقد التنفيذ زي�

 ة ٔأقل بنظم �كنولوجيا املعلومات �هيا.ٔأن التنفيذ س�يكون �س�يطا، يف �ني ٔأن ماكتب ٔأخرى �هيا ثق

من  تللغاية ف� يتعلق بتطو�ر �كنولوجيا املعلومات، وطلب اصعب امؤخرا وقت جتاوزؤأوحضت أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل  .84
معلية ستس�تغرقه ا�ي الوقت مقدار الوفود ٔأن تعطيه الوقت ا�ي حتتا�ه ٕالجراء تقيمي معقول وواقعي لٔ��ر احملمتل للتنفيذ و 

 وضع إالجراءات دا�ليا مع الزمالء يف الشؤون املالية، فضال عن العمليات ومن مث العودة وتقدمي اقرتاح يف هذا الصدد.

ؤأشار الرئيس ٕاىل تعليقات أ�مانة واقرتح ٔأن جيري مجيع أ�عضاء نفس الت�ليل، لتقيمي الوقت الالزم للتنفيذ. وذ�ر  .85
�ىل هذه املسأٔ� يف العام املقبل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن �ددا من الوفود  واحضةٕاىل ٕا�ابة الرئيس ٔأيضا ٔأنه س�تكون هناك �ا�ة 

قد �كون مبكرا �دا �لنس�بة ٕاىل البعض. واتفق  2019، ولكهنا ٔأشارت ٕاىل ٔأن �ام 2019بذ مو�دا يف �ام حت  إاىل ٔأهن تٔأشار 
 �شلك متيوفد ٔأملانيا، للنظر يف املسأٔ� �شلك ٔأكرب، ول الرئيس �ىل ٔأنه س�يكون من اجليد ٔأن �كون هناك وقت، بناء �ىل طلب 

 ملدة اليت سيس�تغرقها تنفيذ التغيري.تفهم أأفضل 

 وافق �ىل ٔأن تعد أ�مانة وثيقة �ديدة ملزيد من املناقشة يف دورهتا املقب�.يص الرئيس ٕاىل ٔأن الفريق العامل و�لُ  .86

، 21التغيريات اجلديدة �ىل القا�دة  متوفرة مبا فهيا من 2017يونيو  20 بتارخي 1الرئيس بأٔن الورقة �ري الرمسية رمق  فادوأٔ  .87
 ود�ا أ�مانة ٕاىل تقدمي الورقة �ري الرمسية.

ذف النص ا�ي �شري ٕاىل ، حيث �ُ 21 القا�دةمن  "6"(ٔأ) 2 الفقرةٕاىل تغيري يف و ؤأشارت أ�مانة ٕاىل النص املعدل  .88
ا�ٓن فقر�ن  هبا) 5أٔن الفقرة (بأ�مانة  ؤأفادت) س�تطبق دامئا. 7ن الفقرة (السبب يف احلذف هو أٔ ٔأوحضت ٔأن ). و 7الفقرة (

ٔأن  شارت ٕاىلة �الس�تعاضة]". وأٔ لقعت"[السلع واخلدمات امل  ليصبح) 5فرعيتان هام (ٔأ) و(ب). ؤأعيد �سمية عنوان الفقرة (
) يف 5رعية (ب) الصيا�ة الواردة يف الفقرة (الفقرة الفرعية اجلديدة (أٔ) توحض �س�تعاضة اجلزئية يف �ني تتضمن الفقرة الف

طفيفة �لهيا. ؤأضافت أ�مانة ٔأن ٕا�ادة الصيا�ة ستسمح للماكتب ٕاما ال تعديالت ال  بعضمع  MM/LD/WG/15/2 الوثيقة
ويل" (ب)، اس�تعيض عن عبارة "املكتب ا� 7هتا. ويف الفقرة ا"، استنادا ٕاىل ممارسلـ ��س�ت�دام لكمة "نفس" ٔأو عبارة "معادِ 

(ج) وٕا�ادة صيا�ة الفقرات الفرعية (ب) ٕاىل أ�مانة  ٔأشارتبعبارة "املد�ر العام" من ٔأ�ل ��ساق مع الفقرة الفرعية (ٔأ). و 
ٔأن الطلب املقدم من املكتب ا�ويل خيضع �فع الرسوم احملددة يف لتنص �ىل الفقرة الفرعية (د)  ه مت ٕايضاحأٔنب فادتوأٔ  و(د).
أٔن حييط بطلب الليصبح نصه ا�ٓن " 8.7الرسوم. و�ملثل، ٔأعيدت صيا�ة بند �دول الرسوم يف الفقرة  من �دول 8.7الفقرة 

 �لام �لتسجيل ا�ويل (�س�تعاضة) املقدم من املكتب ا�ويل". املعّينةٔأو ٔأكرث من أ�طراف املتعاقدة لطرف  التابعكتب امل 

الباب للتعليق �ىل الفقرة الرئيس )، ومن مث فتح 5ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن املناقشات السابقة �ركزت �ىل الفقرة ( .89
 ).5( املعد�



MM/LD/WG/15/6 
14 
 

) وما ٕاذا اكن ينبغي ٔأن 5عن معىن لكمة "جيوز" يف الفقرة (بوصفه �ري �طق �ٕالنلكزيية،  ،و�ساءل وفد ٔأملانيا .90
 "جيب". �كون

 ) ينبغي ٔأن �كون نصها "جيب".5ا �ىل ٔأن لكمة "جيوز" الواردة يف الفقرة (ٔأملانيفد واتفق الرئيس مع  .91

 ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل تعليقات وفد ٔأملانيا وذ�ر ٔأنه ينبغي �كييف النص الفر�يس بنفس الطريقة. .92

 "جيب" بدال من "جيوز". لكمة اس�ت�دام) املقرت�ة مع 5(21 القا�دةل وفد ٕايطاليا وفضّ  .93

 ) ولكمة "جيب" كام ذ�ر الرئيس.5( 21لصيا�ة اجلديدة املقرت�ة للقا�دة ؤأيّد وفد الرنوجي ا .94

 ).5اجلديدة والصيا�ة اجلديدة للفقرة ( 21ؤأيّد وفد ٕاس�بانيا التغيري املقرتح يف القا�دة  .95

 ).7) اجلديدة املقرت�ة وفتح �ب التعليق �ىل الفقرة املعد� (5( 21ص الرئيس ٕاىل اتفاق �شأٔن القا�دة و�لُ  .96

 .21اءل وفد سو�رسا عن �ذف إالشارة ٕاىل �رخي التسجيل يف القا�دة و�س .97

 ه، حيث تو�د ٕاشارة ٕاىل �رخي إاليداع ورمق"5"(ٔأ) )2(21ؤأوحض الرئيس ما ٕاذا اكن وفد سو�رسا �شري ٕاىل القا�دة  .98
 و�رخي التسجيل ورمقه.

) اعتبارا 1إالشارات الواردة يف الفقرة ( �ل(ب) تقول "�س� )2(21ؤأ�اب وفد سو�رسا �ىل الرئيس ؤأوحض ٔأن القا�دة  .99
 يس ٕاليه يف مرشوع النص ول من �رخي اس�تالم املكتب ا�ويل [...]". ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن �رخي اس�تالم املكتب ا�ويل مل �رش� 

 هناك ٔأي توضيح ف� يتعلق �لتارخي. وطلب الوفد مزيدا من الوقت للنظر يف هذه املسأٔ�.

. ونظر 21يف مرشوع القا�دة  ا(ب) احلالية مفقود)2(21سو�رسا يف ٔأن هناك شيئا يف القا�دة وفد واتفق الرئيس مع  .100
) ليصبح نصه "�س�ل املكتب ا�ويل، اعتبارا من 4�ىل مرشوع الفقرة ( تعديلالرئيس يف املسأٔ� مع أ�مانة واقرتح ٕاد�ال 

بلغ صاحب التسجيل بذ�". واقرتح (ب) ويُ 3مبوجب الفقرة �رخي اس�تالم املكتب ا�ويل، يف الس�ل ا�ويل ٔأي ٕاخطار �رد 
 (ب).)2(21الرئيس إالبقاء �ىل الصيغة الواردة يف القا�دة 

"�س�ل املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل اعتبارا من �رخي نصها ليصبح ينقل امجل� الرئيس بأٔن من أ�مانة  وا�متست .101
 اس�تالم املكتب ا�ويل ٔأي ٕاخطار �رد [...]".

 املسأٔ�. يعاجلوسأٔل الرئيس وفد سو�رسا عام ٕاذا اكن ذ�  .102

وقال وفد سو�رسا ٕانه �ساوره شكوك �شأٔن الصيا�ة اجلديدة وسأٔل عام س�ي�دث ٕاذا تلقى املكتب ا�ويل الطلب مث  .103
التد�ل مرتني، قبل  للبت ف� ٕاذا اكن مقبوال ٔأم ال. و�ساءل الوفد عام ٕاذا اكن ٕ�ماكن املكتب ا�ويل املعّني ٕاىل املكتب  ٔأ�ا�

 الفحص وبعد الفحص.

 بأٔنه املعّني كتب امل ؤأوحضت أ�مانة، ردا �ىل وفد سو�رسا، ٔأن الفقرة ستنطبق عندما يتلقى املكتب ا�ويل ٕاخطارا من  .104
 .املعّينةٕاىل املاكتب ليحي� . وال ينطبق ذ� عندما يتلقى املكتب ا�ويل الطلب �لطلبٔأ�اط �لام 
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 وهام احلالية 21(ب) من القا�دة 2ة ا�ولية للعالمات الت�ارية �نتباه ٕاىل وجود عنرص�ن يف الفقرة ممثل الرابط ولَفت .105
. واقرتح س�تويف املتطلبات املطبقة� اليت خطارات االٕ س�ل � �رخي �س�تالم و�رخي التسجيل؛ وكذ� حقيقة ٔأن املكتب ا�ويل 

 عد لكمة "ٕاخطار"." بس�تويف املتطلبات املطبقة�  املمثل ٕاضافة عبارة "

(ب) �شري �لفعل ٕاىل 3�ىل اقرتاح ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية، ٕاىل ٔأن الفقرة  هرديف  ،ؤأشار الرئيس .106
ٕاذا ٔأراد ٔأوحض ٔأنه، . و اال لزوم له هذه الصددأٔي صيا�ة ٕاضافية يف  ٔأن اعترب، و "5"ٕاىل  "1"(ٔأ) )2املتطلبات املنطبقة يف الفقرة (

موجود �لفعل، اقرتح الرئيس �رك النص  إالشارة. ومع ذ�، ومبا ٔأن إادراج ٕاشارة مبارشة يف النص، فميكن ٕادرا�أ�عضاء 
 هو. كام

(ب) تتضمن �لتأٔ�يد �ددا من املتطلبات ؤأشار ٕاىل ٔأن 3واتفق ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية �ىل ٔأن الفقرة  .107
(ب). ٔأما مسأٔ� امتثالها للمتطلبات 3�ل املكتب ا�ويل ٔأي ٕاخطارات �رد مبوجب الفقرة ) املقرت�ة يقيض بأٔن �س4نص الفقرة (

بأٔن النص احلايل ي�ىش مع �دة ٔأحاكم ٔأخرى من القوا�د اليت �س�ل فهيا  �لام ٔأ�اطٔأم ال فهيي مسأٔ� ٔأخرى. �ري ٔأن املمثل 
 املكتب ا�ويل فقط ما يفي �ملتطلبات املنطبقة.

�دا. واقرتح الوفد  ةوصعب طوي� تٔأصبح امجل�مع ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية واعترب ٔأن  واتفق وفد ٔأملانيا .108
 (ٔأ) و(ب)، من ٔأ�ل التوضيح.)2(هام تقس�مي امجل� ٕاىل فقرتني فرعيتني، 

ملكتب ا�ويل ٔأي مث اقرتح الرئيس الصيا�ة التالية: "�س�ل املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل اعتبارا من �رخي اس�تالم ا .109
 (ب) يتوافق مع املتطلبات املعمول هبا ويبلغ صاحب التسجيل وفقا ��".3ار مبوجب الفقرة خطإ 

ورٔأى وفد سو�رسا ٔأن النص املقرتح �س�تويف الرشوط. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه يود ٔأن �رى �رمجة فر�س�ية قبل  .110
 .موافقته تأٔ�يد

النص جيري العمل فيه �للغة إالنلكزيية، وميكن ٕا�رة ٔأي مسائل تتعلق  �ىل وفد سو�رسا، ٕاىل ٔأن هرديف  ،ؤأشار الرئيس .111
 �لرتمجة الفر�س�ية للنص ٔأثناء اع�د ملخص الرئيس.

اقرتح  �ىل حنو ماالوضوح، مزيد من من ٔأ�ل  الرت�يبةالصيا�ة وما ٕاذا اكن ميكن تعديل  �ر�يبةو�ساءل وفد سو�رسا عن  .112
 ٔأملانيا.وفد 

َ وقال الرئيس ٕان هذه  .113 ج يف ملخص الرئيس. وس�تؤ�ذ يف �عتبار ٔأية تعليقات يمت تقدميها عند ٕا�داد املسأٔ� س�تعال
 .التايلمزيد من املناقشة يف �ج�ع جرا مرشوع النص الٕ 

ط �لام ٔأن خيطر املكتب ا�ويل "جيوز للمكتب ا�ي مل حيُ اليت تنص �ىل: (ج)، )3(21ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل القا�دة  .114
 ٕاالذه الفقرة العمل هبينبغي ه ال غ صاحب التسجيل بذ�". ورٔأى الوفد ٔأنه من الرضوري حتديد ٔأنباليتعني �ليه إ بذ�، ا�ي 

بعد �سجيل  جي�) غريب ٔ�نه 5الفقرة الفرعية ( موضععندما يقدم الطلب عن طريق املكتب ا�ويل. ورٔأى الوفد ٔأيضا ٔأن 
 ).3الفقرة ( تو�د، رمبا حيث �س�بق ذ� ماكنإالخطار. واقرتح الوفد وضع ت� الفقرة يف 

 21وقال الرئيس ٕان التعليقات اليت ٔأدىل هبا وفد سو�رسا س�تؤ�ذ يف �عتبار عند ٕا�داد النص املعدل يف القا�دة  .115
 لالج�ع القادم.
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ا�ويل ٔأو  قدم عن طريق املكتبم(ج). ورٔأى الوفد ٔأنه بغض النظر عام ٕاذا اكن الطلب )3و�لق وفد ٔأملانيا �ىل الفقرة ( .116
 بلغ املكتب ا�ويل.، فٕانه ال ينبغي �ليه ٔأن يُ عاضةط املكتب �لام �الس�تٕانه ٕاذا مل حيُ فاملكتب املعين،  ٕاىلمبارشة 

 ).3ؤأ�اط الرئيس �لام �لتعليقات ؤأكد ٔأن أ�مانة س�تأٔ�ذ التعليقات يف �عتبار �ى ٕا�داد مرشوع الفقرة الفرعية ( .117

 20املؤر�ة  1) يف الورقة �ري الرمسية رمق 7الطفيف يف نص الفقرة ( التعديلوفتح الرئيس �ب التعليق �ىل  .118
 .2017 يونيو

(ج) �شأٔن إالجراء 7واقرتح ممثل رابطة الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ٕا�ادة صيا�ة طفيفة للسطر الثالث من الفقرة  .119
دفع الرسوم املو�دة، يتلقى الطرف يمت أٔكرث مالءمة، ٔ�نه عندما س�تكون ن "الرسوم" املنطبق �ىل الرمس. واقرتح املمثل أٔ 

 رمس التسمية وحصة يف الرمس التمكييل. و�� فٕان "الرسوم" س�تكون ٔأفضل من "الرمس".� من املتعاقد 

 "س�نة مسامة" لتفادي ٔأي (ٔأ) بدال من إالشارة ٕاىل7واقرتح وفد سو�رسا ٕاضافة ٕاشارة ٕاىل "الس�نة التقوميية" يف الفقرة  .120
�االت قد �كون فهيا املكتب قادرا �ىل التواصل ثالث مرات يف الس�نة. وميكن ٔأن يؤدي تعريف الس�نة ٕاىل �شوء مشالك. 

 الس�نة التقوميية فقط.ٔأهنا  مو�ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت الس�نة حمسوبة اعتبارا من �رخي إالخطار أٔ 

  ٕاضافة ٕاشارة ٕاىل الس�نة التقوميية.ؤأ�اب الرئيس بأٔن أ�مانة وافقت �ىل .121

 (ج) املتعلقة جبدول الرسوم.7وفتح الرئيس �ب التعليق �ىل الفقرة  .122

 .هتا" ٕاضافية يف هنا�eكون لها "�" يف النس�ة الفر�س�ية ينبغي ٔأن presentو�ساءل وفد سو�رسا عام ٕاذا اكنت لكمة " .123

 .هتا" ٕاضايف يف هنا�e" ينبغي ٔأن �كون لها "presentأٔن لكمة " ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن الناطقني �لفر�س�ية وافقوا ؤأكدوا .124

مع وفد سو�رسا. ورٔأى املمثل ٔأيضا ٔأنه ينبغي ٔأن تو�د يف يف الرٔأي واتفق ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية  .125
 .”présente“النس�ة �نلكزيية فاص� بعد لكمة "�س�تعاضة"، ويف الصيغة الفر�س�ية لكمة 

م ستنعكس يف من �دول أ�عامل، ؤأشار ٕاىل ٔأن ٔأي مقرت�ات تقد�  4تمت الرئيس مناقشة الفريق العامل �شأٔن البند واخ  .126
 ملخص الرئيس ويف ٕا�ادة صيا�ة القا�دة الج�ع العام املقبل.

 �ىل ما ييل: مؤقتااتفق الفريق العامل و  .127

من �دول الرسوم،  8.7و�ىل البند اجلديد  21ٔأن يوافق �ىل التعديالت املقرتح ٕاد�الها �ىل القا�دة  "1"
 �لصيغة املعّد� من قبل الفريق العامل وكام هو مبّني يف املرفق أ�ول من هذه الوثيقة؛

من �دول  8.7ؤأن يلمتس من املكتب ا�ويل ٕا�داد وثيقة تقرتح مبلغ الرمس املقّرر حتديده يف البند  "2"
 املعّد�، يك يناقش ذ� يف دورته القادمة. 21ة الرسوم واقرتاح �رخي لبدء نفاذ القا�د
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 يف نظام مدريد للتسجيل ا�ويل للعالمات إالنقاصاتمن �دول أ�عامل: حتليل  5البند 

 .MM/LD/WG/15/3 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .128

العامل بأٔن التوصيات الفريق  تيف ا�ورات السابقة وذك�ر اليت جرت ؤأوحضت أ�مانة ٔأن املوضوع اس�مترار للمناقشات  .129
 12�شأٔن إالنقاصات ٔأدت ٕاىل ٕاد�ال تعديالت �ىل القوا�د  2015اليت قد�ا الفريق العامل يف دورته الثالثة عرشة يف نومفرب 

 . وقد �رشت التغيريات القادمة مؤخرا �ىل موقع مدريد إاللكرتوين.2017يوليو  1، اليت س�تد�ل �زي النفاذ يف 27ٕاىل  25و

ٔأي يوحض ٔأن املكتب ا�ويل سرياقب ٔأيضا، عند حفص  12د�ل �ىل القا�دة ٔأن التعديل ا�ي أ� ٕاىل انة أ�م ٔأشارتو  .130
ٔأن حتدد ما ٕاذا اكن  املعّينةطلب دويل، تصنيف إالنقاصات الواردة يف ذ� الطلب. ويتعني �ىل ماكتب أ�طراف املتعاقدة 

 يف نطاق القامئة الرئيس�ية ٔأم ال.يقع إالنقاص 

تتعلق �ٕالنقاصات املس�� كتغيري يف التسجيل  27ٕاىل  25مانة ٔأن التعديالت املد�� �ىل القوا�د من ؤأوحضت ا�ٔ  .131
ع القامئة مِ ٔأن جيَُ  صاحب التسجيللٕالنقاصات يف التسجيل، يتعني �ىل  )MM6اس��رة الطلب ا�ويل الرمسية (ا�ويل. ويف 

دة يف القامئة الرئيس�ية للتسجيل ا�ويل. وسينظر املكتب ا�ويل يف الطلب الفئات املقاب� الوار  حتتاحملدودة للسلع ٔأو اخلدمات 
يف التسجيل ا�ويل. ويتعني �ىل مكتب  لفئاتتتطابق مع ٔأرقام ا نقاصاملشار ٕا�هيا يف االٕ  الفئاتلت�ديد ما ٕاذا اكنت ٔأرقام 

 يف نطاق القامئة الرئيس�ية ٔأم ال.يقع ٔأ�ر ما ٕاذا اكن هذا إالنقاص  فيها�ي س�يكون لٕالنقاصات  املعّني الطرف املتعاقد 

عد املكتب ا�ويل وثيقة حتلل دور مكتب املنشأٔ يف ؤأضافت أ�مانة ٔأن الفريق العامل طلب يف ا�ورة السابقة ٔأن يُ  .132
ف�  املعّينةدور ماكتب أ�طراف املتعاقدة حفص إالنقاصات يف الطلبات ا�ولية وا�ٓ�ر احملمت� املرتتبة �لهيا. وس�ت�لل الوثيقة ٔأيضا 

التسجيالت ا�ولية ٔأو التسميات الالحقة اليت تؤ�ر �لهيا، وا�ٓ�ر احملمت� املرتتبة �لهيا، مبا يف ذ�  يف يتعلق �ٕالنقاصات
شأٔ ف� يتعلق �ٕالنقاصات ا�ور�ن. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن الوثيقة تتضمن ثالثة ٔأجزاء �شمل دور مكتب املن  املقرت�ات املتعلقة ��

يف الطلبات ا�ولية؛ ودور املكتب ا�ويل ف� يتعلق �لطلبات ا�ولية والتسميات الالحقة اليت تتضمن ٕانقاصات؛ ودور ماكتب 
 ف� يتعلق �ٕالنقاصات. املعّينةأ�طراف املتعاقدة 

ويل، يتضمن ٔأيضا اقرتا�ا ٕ��ادة النظر يف دور املكتب ا� يتناولي ؤأوحضت أ�مانة كذ� ٔأن اجلزء من الوثيقة ا� .133
(د). ودعت أ�مانة الفريق العامل ٕاىل ٕا�ادة النظر يف التعديل ا�ي س�بق اع�ده �ىل )5(24(أٔ) و)5(24 ةمسأٔ� القا�د

. ومع 25تعلق �ٕالنقاصات مبوجب القا�دة امل (د). وقالت أ�مانة ٕان �قرتاح يعكس مس�توى الفحص )5(24(أٔ) و)5(24 ةالقا�د
القامئة الرئيس�ية  تضمهااليت  فئاتيتعلق إالنقاص الوارد يف التسمية الالحقة ٕاال �ل  ال�قرتاح، سيتحمك املكتب ا�ويل يف أٔ 

للتسجيل ا�ويل. ومن شأٔن هذا ا�هنج ٔأن يوازن مس�توى الفحص ا�ي جيريه املكتب ا�ويل لٕالنقاصات املقدمة يف التسميات 
ف� يتعلق �ٕالنقاصات، هناك  املعّينة. ويف اجلزء ا�ي يتناول دور ماكتب أ�طراف املتعاقدة 25القا�دة كتغيري مبوجب و الالحقة 

�ىل ٕاماكنية ٔأن يتضمن إالخطار �لرفض املؤقت ٕا�ال�  17وينص اقرتاح تعديل القا�دة  .27و 17مقرت�ات لتعديل القا�دتني 
لتوضيح أ�ساس القانوين  27القا�دة �ىل تعديل ٕاجراء ح ااقرت مت �ىل ذ�،  يتعلق بأٓ�ر إالنقاص يف التسجيل ا�ويل. و�الوة

 �ر إالنقاصات املس�� كتغيري.�ٓ ٔ�طراف املتعاقدة الرفض 

: �ىل النحو التايل فصولٔأن الوثيقة مقسمة ٕاىل جزٔأ�ن، ؤأشار ٕاىل ٔأن اجلزء أ�ول يتضمن ثالثة ٕاىل ص الرئيس لُ و� .134
تناول الفصل الثاين دور املكتب ا�ويل ف� ي يتناول الفصل أ�ول دور مكتب املنشأٔ ف� يتعلق �ٕالنقاصات والطلبات ا�ولية؛ و 

 املعّينةتناول الفصل الثالث دور ماكتب أ�طراف املتعاقدة ي يتعلق �لطلبات ا�ولية والتسميات الالحقة اليت تتضمن ٕانقاصات؛ و 
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تتضمن اقرتا�ات لالس�تنتا�ات اليت ميكن اس�ت�الصها من  28ٔأن الفقرة �ىل الرئيس كذ�  كدقاصات. وأٔ ف� يتعلق �ٕالن
 الثالثة أ�وىل، ويتضمن اجلزء الثاين من الوثيقة التعديالت املقرت�ة �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة. الفصول

 أ�ول من الوثيقة.يف اجلزء  11ٕاىل  3وفتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن الفقرات من  .135

م ٔأيضا بفحص و قيسا�د مودعي الطلبات يف صيا�ة إالنقاصات، كام � وذ�ر وفد مدغشقر ٔأن مكتبه، بصفته مكتبا للمنشأٔ،  .136
ضبط ي قد  وبذ�املكتب مودع الطلب من ٔأي توسع يف هناية املطاف يف إالنقاص املقرتح، حيذر قبل التصديق و نطاق إالنقاص. 

 واخلدمات للمراس� مع العالمة أ�ساس�ية. مودع الطلب قامئة السلع

د �ىل اقتنا�ه بأٔن ا�ور املركزي للفحص ف� يتعلق �ٕالنقاصات 3ووافق وفد ٕايطاليا �ىل الفقرة  .137 يتعني ٔأن  من الوثيقة وشد�
امحلاية عن  امحلاية أ�صلية للسلع واخلدمات و�كفل �دم تغيري نطاق �راقب. وميكن ملكتب املنشأٔ ٔأن يقوم به مكتب املنشأٔ 

 إالنقاص. طريق

وقال وفد سو�رسا ٕان مكتبه اكن يعتقد منذ �دة س�نوات ٔأن املكتب ا�ويل مسؤول عن التحقق من إالنقاصات املقدمة  .138
بعد التسجيل. واس�تطرد الوفد قائال ٕانه يدرك ا�ٓن أٔنه قد مت ٕادراج العديد من إالنقاصات دون ٔأي حفص ٔ�ن العديد من 

د الوفد �ىل رضورة معاجلة الوضع وطلب املاكتب اكنت تعتقد  الفريق  منٔأيضا ٔأن املكتب ا�ويل ٔأجرى حفصا قبل إالدراج. وشد�
العامل ٔأن ينظر يف ٕاجياد �ل يضمن حفص مجيع إالنقاصات. ورٔأى الوفد ٔأن املكتب ا�ويل ميكنه ٔأن يلعب دورا حمتيا يف حفص 

لس�ل وضامن حامية حقوق ٔأحصاب التسجيالت. و�ىل هذا النحو، رٔأى إالنقاصات. �ري ٔأن الفحص قبل إالدراج �م لتوضيح ا
 املكتب السو�رسي ٔأن من واجب مكتب املنشأٔ النظر يف نطاق إالنقاص.

مكتب املنشأٔ ٔأيضا ٔأن �ىل ينبغي  هوقال وفد الصني ٕان مكتبه يفحص نطاق إالنقاص عند اس�تالم الطلب، ورٔأى ٔأن .139
مودع الطلب تعرض ت اليت تد�ل يف نطاق التسجيل ا�ويل، للمسا�دة يف تقليل خطر القوامئ احملدودة للسلع واخلدما �راقب

 �الفات.

فحص يسا�د مودعي الطلبات �ىل صيا�ة قامئة إالنقاصات. وٕاذا لزم أ�مر، � وذ�ر وفد امجلهورية التش�يكية ٔأن مكتبه  .140
لويبو ٔأن تتحقق من الطلبات اليت �ىل افد ٔأنه ينبغي ٔأيضا إالنقاصات مككتب للمنشأٔ ومكتلق لطلبات إالنقاص الالحقة. ورٔأى الو 

 �المة وضع ٕاىل ذ� يؤدي وقد. متعاقدة ٔأطراف ٔأو ب�ان �دة يفال متر مبكتب املنشأٔ، ٔ�ن ٔأحصاهبا كثريا ما يطلبون ٕانقاصا 
 ولكن الالحقة، إالنقاصاتبفحص  املنشأٔ  مكتب يقوم ٔأن وينبغي. حفصها ا�تلفة املاكتب �ىل يتعني خمتلفة ٕانقاصات 10 �ىل

 .املمرِكز الويبو هو املكتب �كون ٔأن ينبغي

ؤأكد وفد ا�منسا ٔأن مكتب املنشأٔ هو ا�ي يفحص ما ٕاذا اكنت إالنقاصات تقع مضن القامئة الرئيس�ية للطلب ا�ويل،  .141
. أأو امتداد ٕانقاصان إالنقاص لرٔأي القائل بأٔن مكتب املنشأٔ ينبغي ٔأن �كون مسؤوال عن حفص ما ٕاذا اكٔأعرب عن تأٔييده لو�� 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة من �الل ٕادراج إالنقاصات �شلك رصحي كجزء من  9ؤأيّد الوفد طلب تعديل القا�دة 
 التصديق. وظيفة

وذ�ر وفد جورجيا ٔأنه جيب ٔأن ينظر مكتب املنشأٔ يف إالنقاصات لضامن ٕادرا�ا مضن القامئة الرئيس�ية للسلع واخلدمات  .142
كجزء من معلية التصديق. ؤأعرب الوفد عن تأٔييده لالقرتاح ا�اعي ٕاىل ٕاضافة ٔأساس قانوين لرفض امحلاية استنادا ٕاىل ٔأن 

 امتدادا. يُعدإالنقاص 
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عنه يف ا�ورة السابقة للفريق العامل، وهو ٔأنه ال يتفق مع املبدٔأ القائل بأٔن إالنقاصات  ا�ي ٔأعربو�رر وفد فر�سا موقفه  .143
فحص إالنقاصات، ولكنه ي. ؤأوحض الوفد ٔأن مكتبه، بصفته مكتب املنشأٔ، املعّينةتدرسها ماكتب أ�طراف املتعاقدة  ينبغي ٔأن
التسجيالت ا�ولية. وف� يتعلق �ٕالنقاصات يف  �ىلطلهبا كتغيريات ئأيضا عند ٕادرا�ا يف التسميات الالحقة ٔأو  يفحصها

إالنقاصات يف التسميات الالحقة، رٔأى  يمت ٕادراج. وعندما حفصهانشأٔ هو أ�فضل يف امل الطلبات ا�ولية، رٔأى الوفد ٔأن مكتب 
إالنقاص �ىل  ينطبقن الصعب �ىل مكتب املنشأٔ ٔأن يفحص إالنقاصات عندما ال مفالوفد ٔأنه ينبغي ٔأن يفحصها املكتب ا�ويل؛ 

خمتلفة، ميكن ٔأيضا ٕاصدار الرفض استنادا ٕاىل ٔأسس  بأٔطراف متعاقدة متعلقاو�ٕالضافة ٕاىل ذ�، حي� �كون إالنقاص  .ٕاقلميه
املاكتب مبامرسات خمتلفة س�يجعل ا�ي جتريه فحص ٕان ال حيثخمتلفة، أ�مر ا�ي لن يؤدي ٕاىل تبس�يط ٔأو تنس�يق النظام؛ 

�ىل ٕاذا اكن ينبغي وحض ما ت ال االنظام ٔأكرث صعوبة �لنس�بة للمس�ت�دمني. ؤأعرب الوفد عن �دم ارتيا�ه للتعديالت املقرت�ة ٔ�هن
ٕاذا اكن الفحص من �انب املاكتب الوطنية اختيار�، فٕان و  .ٕاجراء الفحص املعّني ملكتب ا�ويل ٔأو مكتب املنشأٔ ٔأو املكتب ا

 ظل دون ٕا�ابة.يري الفحص س� جيُ ن جيب ٔأن مب السؤال املتعلق

وفقا ٔأوحض الوفد ٔأنه، نقاصات. و بفحص االٕ  املعّني ورٔأى وفد املكس�يك ٔأنه ينبغي ٔأن يقوم مكتب املنشأٔ واملكتب  .144
ٔأيضا يف التسجيل  ةدر�م، ينبغي �ىل مكتب املنشأٔ التحقق من ٔأن السلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف الطلب ا�ويل 9 للقا�دة

أ�سايس. وال ينبغي اعتبار هذا إالنقاص �نو�، بل هو ٔأمر يتوقف �ىل التسجيل أ�سايس. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأنه ٔأصدر 
رفض �ىل ٔأساس ٔأن إالنقاص ال ميكن ٔأن يت�اوز قامئة �امة ٔأو رئيس�ية. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد ٔأنه ينبغي ٔأن �كون رارات ق

، ٔ�نه ٕاذا وا�ت املاكتب هذه  املعّينةهناك بعض املراسالت بني الفحص يف مر�� التصديق والفحص ا�ي جتريه املاكتب 
بأٔن مكتب املنشأٔ قد قب�.  حيتجرفض وبأٔن صاحب التسجيل قد لقرارا مؤقتا � معّني مكتب يُصدر املشالك، فقد تنشأٔ قضية بأٔن 

 .املعّينةورٔأى الوفد ٔأنه ينبغي ٔأن �كون هناك ص� بني وظيفة مكتب املنشأٔ و�ام أ�طراف املتعاقدة 

ورٔأى ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ٔأن من واجب مكتب املنشأٔ التحقق من ٔأن السلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف  .145
قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس. وذ�ر املمثل ٔأيضا ٔأنه من يف  مدر�ةالطلب ا�ويل 

ٔأن يفحص إالنقاصات. ؤأعرب املمثل عن قلقه ٔ�ن ازد�د فرص  املعّني الطرف املتعاقد  و�ة نظر املس�ت�دم، ينبغي �ىل مكتب
اليت توا�ه صعوبة القد يؤدي ٕاىل ز�دة �اكليف �سجيل العالمة، سزييد من  ا�يالعوائق يف مر�� الطلبات ا�ولية، 

ضافة ٕانقاصات يف الطلبات ا�ولية ٕاىل �ٕ ص�  ) وأٔي قوا�د ذات5(9املس�ت�دمني. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأنه حيبذ تعديل القا�دة 
 مكتب املنشأٔ. اليت يقوم هباوظيفة التصديق 

يف ا�ورات السابقة للفريق العامل �شأٔن هبا  ٔأدىلؤأشار ممثل رابطة الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ٕاىل تعليقاته اليت  .146
". ؤأكد املمثل من �ديد ٔأنه التقر�ر" MM/LD/WG/14/7 من الوثيقة 391بصفة �اصة يف الفقرة  س��امل هذه املسأٔ�، و 

قٔأن مكتب املنشأٔ ينبغي ٔأن يُ  "6"(د) )5(9من الواحض من القا�دة  ٔأن مجيع السلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف الطلب �ىل  صّدِ
ع واخلدمات الواردة يف ليس فقط السل ؛أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس طلببقامئة السلع واخلدمات الواردة يف ال مدر�ةا�ويل 

القوامئ احملدودة اليت ميكن ٕادرا�ا يف الطلب ا�ويل. ؤأيّد املمثل و�ة نظر الواردة يف القامئة ٔأو  ت�القامئة الرئيس�ية، بل ٔأيضا 
ية ني السابقني، وذ�ر كذ� ٔأنه من الواحض ٔأن مكتب املنشأٔ هو املكتب الوحيد ا�ي ميكن ٔأن حيدد بيقني نطاق حامت�دثامل 

د املمثل �ىل ٔأن ذ� هو  املعّني العالمة أ�ساس�ية. وجيب ٔأن �كون املكتب  قادرا �ىل �ع�د �ىل شهادة مكتب املنشأٔ. وشد�
أ�عضاء  لتشملٔأ�د د�امئ نظام مدريد ا�ي من املفرتض منذ ٕا�شائه ٔأن ينص �ىل توس�يع نطاق حامية العالمة يف ب� املنشأٔ 

 تفاق مدريد.اليغري هذا أ�ساس  ربوتو�ول الا�ٓخر�ن يف �حتاد ؤأن ال
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نفس  هؤأشار ٕاىل ٔأنه �شاطر ، ؤأيّد ممثل امجلعية اليا�نية للملكية الفكريةو�ة نظر ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات .147
 .املعّني القلق ف� يتعلق بفحص إالنقاصات من �انب الطرف املتعاقد 

 ال��نٔأن هناك بعض إالجامع من  ؤأوحض MM/LD/WG/15/3من الوثيقة  11ٕاىل  3ؤأشار الرئيس ٕاىل الفقرات من  .148
عن ٔأن مكتب املنشأٔ � دور ما ف� يتعلق �ٕالنقاصات يف الطلبات ا�ولية. �ري ٔأن الرئيس مل �متكن من التوصل ٕاىل نتي�ة  واحتدث

 ملموسة �شأٔن هذه املسأٔ�.

من الوثيقة اليت تتناول دور املكتب ا�ويل ف� يتعلق �لطلبات ا�ولية  20ٕاىل  12ٕاىل الفقرات من ؤأشار الرئيس  .149
مناقشة �ستند ٕاىل سؤال نظري يتعلق �لتسجيل ا�ويل ٕاجراء والتسميات الالحقة اليت تتضمن ٕانقاصات. ود�ا الرئيس ٕاىل 

دعي ٔأهنا قامئة �لسلع واخلدمات اليت يُ مع املكتب ا�ويل  يفارشة مب توَدع�اما والتسمية الالحقة اليت  15معره ا�ي يبلغ 
 وَد�ةٕانقاصات. وسأٔل الرئيس عام ٕاذا اكن �ى الوفود ٔأي أٓراء �شأٔن من ينبغي ٔأن يتحقق من إالنقاص يف التسمية الالحقة امل

 املكتب ا�ويل. يفمبارشة 

ديد إالنقاصات يف التسميات الالحقة ٔأو اس�تعراض ورٔأى وفد سو�رسا ٔأنه ميكن ٔأن يقوم مكتب صاحب التسجيل بت� .150
ت� إالنقاصات. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٔأن اخليار ا�ٔكرث منطقية هو ٔأن �كون للمكتب ا�ويل صالحيات ٕاضافية مفوضة ٕاليه، 

�ويل، بوصفه للتحقق من هذا النوع من إالنقاص. وردا �ىل سؤال الرئيس حتديدا، قال الوفد ٕانه من املرحج ٔأن �كون املكتب ا
 الويص �ىل النظام، يف وضع ٔأفضل لفهم هذه املامرسة وحفص إالنقاصات �شلك مناسب.

طلبات مبارشة  ٕايداعؤأيّد وفد ٕايطاليا البيان ا�ي ٔأدىل به وفد سو�رسا ف� يتعلق �لتسمية الالحقة. و�لنظر ٕاىل ٕاماكنية  .151
 لب ا�مع من املكتب الوطين ٕاذا لزم أ�مر.الويبو، ينبغي �ىل الويبو ٔأن تدرس إالنقاص، ؤأن تط يف

وذ�ر وفد الصني ٔأنه ينبغي �ىل املكتب ا�ويل، بوصفه خبريا يف تصنيف السلع واخلدمات، ٔأن يفحص إالنقاصات يف  .152
درج الطلبات ا�ولية، يف التسميات الالحقة ٔأو ت� املس�� كتغيري، وذ� لضامن ٔأن �كون القامئة احملدودة للسلع واخلدمات تن

ينطبق التصنيف ا�ويل للسلع واخلدمات ٕاًذا �اما،  15من  ٔأقدماخلدمات مضن نطاق التسجيل ا�ويل. وٕاذا اكن التسجيل 
ٔأفضل معرفة �يه ملكتب ا�ويل ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن أ�غراض �سجيل العالمات (املشار ٕاليه ف� ييل �مس "تصنيف نيس"). 

يف  املعمول بهء الفحص وفقا للنسخ أ�قدم من أ�حاكم ذات الص� من تصنيف نيس بتصنيف نيس، و�� من أ�فضل ٕاجرا
 ذ� الوقت.

الحقة  ةدرج يف �سميمووافق وفد فر�سا �ىل ٔأن املكتب ا�ويل س�يكون يف ٔأفضل وضع للنظر يف وجود ٕانقاص  .153
ص إالنقاصات الواردة يف التسميات �اما. ورٔأى الوفد ٔأيضا ٔأنه ينبغي �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يفح 15 هلتسجيل دويل معر 

 م مكتب املنشأٔ ٕ�جراء هذا الفحص.و يق ال عندماالالحقة 

. ورٔأى الوفد ٔأن املسائل املتعلقة املعّينةتعلق مباكتب املنشأٔ واملكتب ا�ويل واملاكتب ي وقال وفد �و� ٕان حفص إالنقاصات  .154
د الوفد �ىل ٔأن قضا� إالنقاجوهرية�لسلع واخلدمات  ص اكنت يف وقت متأٔخر من ٔأكرث القضا� اليت يوا�ها املس�ت�دمون . وشد�

�ا� الٕ اكفيا  ليسمفيدا للغاية، �ري ٔأنه ٔأمًرا املكتب ا�ويل ٔأداة تصنيف  اس�ت�داثويف هذا الصدد، قال ٕان  .تعقيدا واملاكتب
ٔأن الفحص هو الواجب اخلاص  �شأٔنمع الوفود أ�خرى يف الرأٔي . واتفق الوفد املعّينةمسائل إالنقاص الصعبة ٕاىل املاكتب 

مشالك  حيتوي �ىل وهو املعّينةملاكتب املنشأٔ. ومن �ري املقبول ٔأن يصل التسجيل ا�ي يفحصه املكتب ا�ويل ٕاىل املاكتب 
من املكتب ا�ويل مت دفع رسوم ٕانقاص ٕاىل املكتب ا�ويل وطلب يخطرية تتعلق بتصنيف السلع واخلدمات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه 
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لها دور يف حفص العدد املزتايد من إالنقاصات اليت تصل  املعّينةبذل �د ٔأكرب �شأٔن تقيمي إالنقاصات. وذ�ر الوفد بأٔن املاكتب 
سرتفع طلبات  املعّينةولكن ٕاذا اكنت ت� إالنقاصات تتضمن تصنيفات �اطئة، ينبغي ٔأن يدرك املس�ت�دمون ٔأن املاكتب  ،ٕا�هيا

 ت.رفض مؤق

 عن �دم اعتقادهالوفد  ؤأعرب). 5(24) و3(24ؤأيّد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية التعديالت املقرت�ة �ىل القا�دة  .155
نطاق صيا�ة السلع واخلدمات. ومع ذ�، وافق الوفد �ىل ٔأن ب  ف� يتعلقأٔن املكتب ا�ويل ينبغي ٔأن يفحص إالنقاصات ب

سا�دة يف منع أ�خطاء البس�يطة اليت �ر�كهبا ٔأحصاب التسجيالت ف� يتعلق �لتصنيف �سمح � �مل املكتب ا�ويل يف وضع جيد 
نقاصات. ومن شأٔن التعديالت املقرت�ة ٔأن �سمح للمكتب ا�ويل ٕ�جراء بعض التعديالت البس�يطة �ىل ٕايداع االٕ عند 

 د يف التسجيل ا�ويل.حصاب التسجيالت ٔأن إالنقاص ينبغي ٔأال يتضمن فئات مل �ر �ٔ حض ٔأن توو  �س��رات

ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم وجود توافق حقيقي يف ا�ٓراء �شأٔن هذه املسأٔ�. ؤأشار كذ� ٕاىل رضورة ا�متيزي �شلك �بري ف�  .156
 تصنيف ونطاق امحلاية.ل ٕاذا اكنت مسأٔ� إالنقاصات تتعلق �لتصنيف فقط ٔأو �

مت التحقق مهنا واملوافقة ياليت و إالنقاصات اليت متر مبكتب املنشأٔ  ؤأوحض وفد امجلهورية التش�يكية ٔأنه ينبغي ا�متيزي بني ت� .157
هذه طريقة لتوزيع عبء العمل. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٔأنه تُعترب �لهيا الحقا يف الطلب وإالنقاصات اليت ال متر �رب مكتب املنشأٔ. و 

، ورٔأى ٔأن ةالشلكيأ�مور دمات من ٔأ�ل ميكن التحقق من إالنقاصات يف نفس الوقت ا�ي يمت فيه حفص قامئة السلع واخل
ذ� من ٔأشار ٕاىل ٔأن . و يف ذ� الفاحصني يف الويبو �ىل دراية جيدة يف هذا ا�ال، يف �ني ٔأن مكتب املنشأٔ قد جيد صعوبة

 نفس العمل.القيام ب املطاف ٕاىل  هبانهتيي ي للماكتب، وقد يعين ذ� ٔأن العديد من املاكتب س� ٔأكرث كثريا  أٔيضا ٔأن �كون معال هشأٔن

ف�  املعّينةمن الوثيقة �شأٔن دور ماكتب أ�طراف املتعاقدة  27ٕاىل  21وفتح الرئيس �ب التعليق �ىل الفقرات من  .158
 يتعلق �ٕالنقاصات.

رفض أٓ�ر  املعّني ملكتب الطرف املتعاقد  تتيححيث  27و 17ووافق وفد ٔأسرتاليا �ىل التعديالت املقرت�ة �ىل القا�دتني  .159
ي ال يعترب مضن نطاق التسجيل ا�ويل. ورٔأى الوفد ٔأنه من أ�فضل حفص إالنقاصات يف مكتب الطرف املتعاقد إالنقاص ا�

 املعّني املكتب  اليت توا�همن إالنقاص هو ٔأن �كون � تأٔثري. وقد �ستند ٔأس�باب إالنقاص ٕاىل الظروف  الهدف ٔأن، حيث  املعّني 
ٕاىل ا�رتام �رشيعات  املعّني املكتب  ٕاىل�رك حفص إالنقاصات  يديؤ �اصة. و  ٔأن بعض املاكتب �هيا متطلبات مالحظةفقط، و 

�لتسوق  املنتدىٕارهاق املكتب ا�ويل دون داع بوظائف الفحص وٕاماكنية قيام  مينعلك طرف متعاقد. ومن شأٔن ذ� ٔأيضا ٔأن 
يف طرف  ٕاد�الها �زي النفاذيتعني بني مودعي الطلبات ٕاذا اكن من املمكن اس�ت�دام مكتب املنشأٔ لفحص إالنقاصات اليت 

 خمتلف. معّني متعاقد 

) اليت تنص �ىل ٔأن التعديل س�ميكن املكتب ا�ويل من مسا�دة 5(24ؤأيّد وفد ٔأسرتاليا التعديالت املقرت�ة �ىل القا�دة  .160
يت تظهر يف التسجيل يمت ٕادراج ٕانقاص يف �سمية الحقة مضن الفئات ال �ىل حتديد مىت ال املعّينةماكتب أ�طراف املتعاقدة 

وقال ٕانه لن يوفر الوقت الاكيف للتشاور مع ٔأحصاب  2019فربا�ر  1ا�ويل. ؤأشار الوفد ٕاىل املو�د املقرتح لبدء النفاذ يف 
ٕاىل تعليق مجعية احتاد مدريد  وتطرق الوفد. 27و 24و 17املصل�ة وتعديل �رشيعاته الوطنية الستيعاب التعديالت �ىل القوا�د 

ٔأيد الوفد ٕالغاء اع�د ت� التعديالت. ؤأقر الوفد بوجود و (ٔأ) و(د)، )5(24اذ التعديالت اليت س�بق اع�دها �ىل القا�دة لبدء نف
أٓراء متباينة ف� بني أ�عضاء �شأٔن الطابع ا�قيق لوظيفة التصديق وما ٕاذا اكن ينبغي ٔأن �شمل ذ� ٕانقاصات، ؤأيّد اس�مترار 

 نقاصات كجزء من دور استشاري.االٕ  صيا�ة�دة مودعي الطلبات يف قدرة ماكتب املنشأٔ �ىل مسا
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ينبغي ٔأن �كون لها احلق يف حفص مجيع إالنقاصات لت�ديد  املعّينةرٔأيه بأٔن أ�طراف املتعاقدة �وفد ٔأسرتاليا ٔأيضا  ومتسك .161
(أٔ) و(د) املتعلقة )5(24القا�دة ما ٕاذا اكنت تقع مضن نطاق التسجيل ا�ويل. ورٔأى الوفد ٔأن التعديالت املقرت�ة سابقا �ىل 

�ىل ، س�تكون �ارج نطاق والية املكتب ا�ويل ةمبراقبة املكتب ا�ويل لتصنيف املؤرشات املدر�ة يف التسمية احملدود الالحق
 ) من �روتو�ول مدريد، وس�تضع عبئا ثقيال �ىل املكتب ا�ويل.2(3 املادةاملنصوص �ليه يف  النحو

هو  املعّني أٔن الطرف املتعاقد ب �رأٔيه ومتسكووافق وفد نيوزيلندا �ىل العديد من التعليقات اليت ٔأبداها وفد ٔأسرتاليا،  .162
 تنيأ��سب لفحص إالنقاصات يف مجيع احلاالت. وهذا يعين ٔأن الب� اخلاضع �ٓ�ر إالنقاصات خيضع دامئا للرقابة واملسؤولية الاكمل 

ة. ومن شأٔن ذ� ٔأن يوفر بعض ��ساق ٔ�نه لن يؤدي ٕاىل �ا� ختتلف تبعا لوقت تقدمي إالنقاص عن النظر يف نطاق امحلاي
ٔأخطاء ٔأي مكتب املنشأٔ يف وجود ٕانقاصات، مع مالحظة ٔأن يبحث . ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن هناك قمية يف ينظرهومن 

مسؤوال. ؤأكد الوفد موافقته  املعّني ن الطرف املتعاقد تصحي�ات ممكنة، ولكن يف هناية املطاف جيب ٔأن �كو اتواحضة واقرتا�
 .27و 24و 17�ىل التعديالت املقرت�ة �ىل القوا�د 

تعديل ٕان  وقالينبغي ٔأن �كون مسؤو� عن حفص إالنقاص.  املعّينةوظل وفد اليا�ن �ري مقتنع بأٔن ماكتب الب�ان  .163
ٔأنه ينبغي، قبل تقدمي حمك  و� عن حفص إالنقاص. ومع ذ�، رٔأى الوفدمسؤ  املعّينةيف ٕاطار فرضية ٔأن الب�ان يأٔيت  17القا�دة 

 املعّينةحمدد، �ىل أ�عضاء التوصل ٕاىل اس�تنتاج �شأٔن نوع أ�دوار اليت ينبغي ٔأن يقوم هبا مكتب املنشأٔ وماكتب الب�ان 
ئل من قبيل املشالك احملمت� اليت واملكتب ا�ويل يف حفص إالنقاصات. وقال الوفد ٕانه عند التوصل ٕاىل اس�تنتاج، فٕان مسا

 ةينبغي مناقش ٕانه، و املعّينةيتحملها املس�ت�دمون يف ظل النظام احلايل، تؤ�ر �ىل العمليات يف مكتب املنشأٔ وماكتب الب�ان 
 الطرق اليت ميكن ٔأن �شارك هبا املكتب ا�ويل يف حفص إالنقاصات.

ٔأن طرفا متعاقدا ٔأشار يف �ج�ع أ��ري ٕاىل ٔأنه ال يو�د يشء �سبب  يأٔيتالتعديل اقرتاح ٕاجراء ؤأدرك وفد اليا�ن ٔأن  .164
ّ يف القوا�د  أٔيضا ٔأن تنفيذ  يدركيف إالنقاص. وقال الوفد ٕانه  عيوبمن رفض التسميات استنادا ٕاىل  املعّينةكن مكتب الب�ان مي

ولن تضطر املاكتب ٕاىل تنفيذه. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٔأن هناك بعض املسائل  معّني التعديل املقرتح اختياري للك طرف متعاقد 
�ىل �مل ليس  فٕانهف� يتعلق �ملس�ت�دمني، قال الوفد ٕانه وافق �ىل التعديل املقرتح. ٔأوال، يالهامة اليت ينبغي معاجلهتا قبل ٔأن 

د�ل التعديل �زي النفاذ للسامح �سبب �ديد  يف وقت سابق، ٕاذإاليه بأٔي مشالك ف� يتعلق بفحص إالنقاص. وكام ٔأشري 
لتعامل مع إالجراءات إالضافية للمكتب. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٔأن أٓراء ف� خيص اللرفض، مفن املتوقع ٔأن �زداد عبء العمل 

�ىل معليات ماكتب مبا فيه الكفاية �شأٔن هذه املسأٔ�. و�نيا، ميكن ٔأن �كون للقا�دة املعد� ٔأ�ر  اس�تقصاؤهااملس�ت�دمني مل يمت 
 بعض الب�ان، مبا فهيا اليا�ن، تعديل قوانيهنا ؤأنظمهتا احمللية. يتعني �ىل، وس املعّينةالب�ان 

س�يكون لها ٔأ�ر سليب، من قبيل  املعّينةؤأضاف وفد اليا�ن أٔن املسؤوليات اجلديدة املقرت�ة ملاكتب أ�طراف املتعاقدة  .165
د الوفد �ىل ٔأنملدة ٔأطول يف تأٔ�ري يف الفحص التسبب ينبغي جتنب �س�تنتاج املترسع �شأٔن ه ، ويف ظل هذه الظروف، شد�

. ورٔأى الوفد ٔأنه يلزم ٕاجراء مزيد 17لقا�دة �ىل ا ٕاد�ا�لتعديل املقرتح ل  هتأٔييد عن �دمالوفد  ٔأعرباملسأٔ�. وبناء �ىل ذ�، 
 املذ�ورة.من املناقشات املتأٔنية �شأٔن هذه املسأٔ�، مع مرا�اة بعض املسائل 

تب املنشأٔ واملكتب ا�ويل تتحمل مجيعها بعض املسؤولية يف حفص وماك املعّينةوذ�ر وفد الصني ٔأن أ�طراف املتعاقدة  .166
إالنقاصات. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن اخلطوة أ�وىل يف حفص إالنقاصات ينبغي ٔأن �كون من قبل مكتب املنشأٔ. �ري ٔأن 

تحمل مسؤولية التحقق من ٔأن إالنقاص ميتثل لترشيعاهتا. ويف بعض أ�حيان يف ب� مكتب املنشأٔ، ت  املعّينةأ�طراف املتعاقدة 
. كام ٔأن بعض السلع واخلدمات قد �كون �ري املعّينةيف أ�طراف املتعاقدة  ه ليس كذ�إالنقاص مضن النطاق، ولكن �كون
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احلق يف حفص إالنقاصات لت�ديد ما ٕاذا اكن النطاق  املعّينةة مقبو� يف بعض الب�ان. و��، رٔأى الوفد ٔأن لٔ�طراف املتعاقد
 احملدود يقع مضن التسجيل ا�ويل.

ف� يتعلق �لتصنيف، رٔأى الوفد . ٔأوال ورٔأى وفد سو�رسا ٔأن هناك ثالثة جوانب لٕالنقاصات ينبغي ٔأ�ذها يف �عتبار .167
فئات ٕاضافية لت� اليت يف التسجيل  وبه مت ٕايدا�ه الحقا ٔأن ذ� ينطوي �ىل حفص �س�يط وذ�ر ٔأنه مل يوا�ه قط ٔأي ٕانقاص

الختصاصات، س�يكون �ف� يتعلق بنطاق إالنقاص، رٔأى الوفد ٔأن املكتب ا�ويل، من �الل تفويض ٕاضايف �نيا، أ�ويل. و
يتعلق بصيا�ة إالنقاص، ٔأقر ف� �لثا، أ��سب لتنفيذ هذه املهمة من ٔأ�ل حتقيق ��ساق الفعيل واملركزية يف هذه املامرسة. و

. وٕاذا اكنت هناك مشلكة يف الصيا�ة ؤأهنا ال متتثل املعّينةالوفد بأٔن الصيا�ة قد �سبب مشالك لبعض أ�طراف املتعاقدة 
عن الوفد  ٔأعربيف ٕاقلميه. ومع ذ�،  ليس �فذاس�يظل قادرا �ىل ٔأن يذ�ر ٔأن إالنقاص  املعّني للمامرسة الوطنية، فٕان املكتب 

 س�ندت ٕاليه املوارد والكفاءات.أٔن املسأٔ� الرئيس�ية املتعلقة �لنطاق ٔأمر ميكن للمكتب ا�ويل ٔأن يفحصه، ٕاذا أ� ب هداقعتا

ٔأنه ال يو�د توافق حقيقي يف ا�ٓراء ؤأنه من الصعب ٕاجياد سبيل للميض قدما. �ري ٔأن  ؤأوحضوخلص الرئيس املناقشات،  .168
يف ا�ٓراء، �ىل أ�قل ف� يتعلق  اهناك توافق نن الواحض أٔ مفا�ٓراء �شأٔن مسأٔلتني.  توافق يفنوع من ال الرئيس ٔأشار ٕاىل وجود 

أٔن للمكتب ا�ويل دورا يؤديه ف� يتعلق بتوافق الثاين ويتعلق ال الطلبات ا�ولية.  خيصمبكتب املنشأٔ ودوره ا�ي يؤديه ف� 
بعض ٔأشار ٕاىل ٔأن ق يف ا�ٓراء ف� يتعلق �لتسميات الالحقة. و �لتصنيف يف الطلبات ا�ولية. ؤأقر الرئيس بأٔنه ال يو�د تواف

 �ا�ةٔأن هناك  �ريف ٕاجراء حفص اكمل من �انب املكتب ا�ويل، يف �ني ٔأن البعض ا�ٓخر مل  اعن رغبهت تأ�عضاء ٔأعرب
�ويل، ف� يتعلق ٔأن �رى سوى قامس وا�د مشرتك وا�د، مبعىن ٔأنه ينبغي �ىل املكتب اقال الرئيس ٕانه ال ميكنه . ��

 ٔأن يتحقق من ٔأرقام�ليه فعل يف الطلبات ا�ولية، �ىل أ�قل ينبغي ي�لتسميات الالحقة، ٔأن ينظر يف مسائل التصنيف كام 
 ٕاذا اكنت مطابقة.ما الفئات، لت�ديد 

ة املشرتكة، ٕاهناء املناقشات واقرتح الرئيس، بعد النظر يف املقرت�ات أ�خرى الواردة يف الوثيقة ف� يتعلق �الحئة التنفيذي .169
، نظرا ٕاىل ٔأنه من الواحض ٔأنه ال يو�د توافق يف ا�ٓراء، ؤأن يواصل املناقشات �شأٔن �قرتاح الوارد يف 27و 17�شأٔن املادتني 
ٔأي التوصل ٕاىل دون  2010، حيث تو�د فرصة لالتفاق. ؤأوحض الرئيس ٔأن هذا املوضوع نوقش منذ �ام 24الوثيقة القا�دة 

 �شأٔن �يفية مواص� مناقشة املوضوع. وأ�فاكر�ل مناسب. ود�ا الرئيس الوفود ٕاىل تقدمي املزيد من املعلومات 

. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأن 17مرشوع القا�دة  بنيةؤأبدى ممثل معهد مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية شوا�ل �شأٔن  .170
) ينص �ىل 2(17القا�دة  رٔأساملقرت�ة. ؤأوحض املمثل ٔأن  �نيا "4")2الفقرة () ال تتفق مع صيا�ة 2(17صيا�ة عنوان القا�دة 

ٔأن �ىل " ٕاىل شري� تضمن ٔأو ي ٔأن "إالخطار �لرفض املؤقت جيب ٔأن يتضمن ٔأو �شري ٕاىل [...]". وتنطوي الصيا�ة "جيب ٔأن 
 "4"�ري ٔأن الصيا�ة الواردة يف الفقرة الفرعية اليت تلهيا.  "7"ٕاىل  "1")2(17إالخطار جيب ٔأن يتضمن البنود املدر�ة يف القا�دة 

[...]"، مشريا ٕاىل ٔأن حمتو�ت إالخطار �لرفض املؤقت  ينص �ىل�نيا املقرت�ة تنص �ىل ٔأن "إالخطار �لرفض جيوز ٔأن 
ورة القادمة، مرة ٔأخرى الس�تعراضها يف ا� 17اختيارية وليست ٕالزامية. واقرتح املمثل ٔأنه ٕاذا عرضت حمتو�ت اقرتاح القا�دة 

الصيغة ينتج عن (ٔأ)، اليت حتتوي �ىل الصيا�ة إاللزامية، يف �ني ٔأن )2الفقرة (يه ) 2ينبغي ٔأن تصبح حمتو�ت الفقرة (
 (ب).)2�ختيارية فقرة فرعية مس�تق� (

صنيف للتأٔكد من املكتب ا�ويل �ىل الت  رقابةلل�د من  عن �دم ارتيا�هممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأعرب .171
�ديد من الفئات. ؤأعرب املمثل عن اعتقاده بأٔن املكتب ا�ويل، بوصفه الويص �ىل تصنيف نيس، يتحمل  �دد�دم ظهور 

تعمتد  املعّينةمسؤولية مراقبة تصنيف التسميات الالحقة كام هو احلال �لنس�بة للطلبات ا�ولية، ٔ�ن ماكتب أ�طراف املتعاقدة 
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املكتب ا�ويل. وتبعا  هقرريالتصنيف ا�ي �ىل املاكتب، ٕان مل �كن مجيعها، كثري من  تعرتض ، واليف ذ� �ىل املكتب ا�ويل
) ٔأو 3�نيا والفقرة ( "4"ٕ�ضافة الفقرة  24التغيريات املقرت�ة يف القا�دة  تأٔييدوا�ه صعوبة �برية يف ٔأنه ياملمثل ٔأوحض ��، 

 ).5�ذف العبارات الواردة يف الفقرة (

ؤأيّد ممثل مجعية املناطق السو�رسية الناطقة �لفر�س�ية للملكية الفكرية البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ممثل الرابطة ا�ولية  .172
جيب �ليه اختاذ ٕاجراءات يف � ٔأنه  و�راءىٕاذا اكن ٕ�ماكن املكتب ا�ويل اختاذ ٕاجراء، ؤأشار ٕاىل ٔأنه للعالمات الت�ارية. 
ت�دمني ٔأكرب يف التصنيف، ومن شأٔن ذ� ٔأن �سا�د نظام مدريد �ىل العمل �ىل ا�ساق للمس� هناك الفحص، س�يكون 

 ٔأفضل. حنو

هناك مسأٔ� تتعلق بتفسري القوا�د. ورٔأى الوفد ٔأنه من السابق ٔ�وانه فٕان ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأنه، ف� يتعلق به،  .173
بعض االتفاق  �كون فيهوقت ل 24ك النظر يف القا�دة ل الوفد �ر تغيري القوا�د عندما ال �كون هناك اتفاق �ىل املبادئ. وفضّ 

 �ىل دور املاكتب وواجباهتا.

ؤأكد الرئيس جمددا ٔأن الفريق العامل �اول التوصل ٕاىل اتفاق اكمل �شأٔن املبادئ �ىل مدى الس�نوات العرش املاضية ٔأو  .174
من ٔأشار ٕاىل ٔأنه . و التوافق�ىل أ�قل بعض  هناك ٔأنجناح. واقرتح الرئيس اختاذ خطوة ٕاىل أ�مام، حيث حتقيق حنو ذ�، دون 

ام ينبغي مع� بعد ذ�، وطلب مرة ٔأخرى تقدمي عالرئيس الوفود  وسأٔل، أ�مر معظم �ىلالواحض ٔأنه ال يو�د توافق يف ا�ٓراء 
لمسا�دة يف توضيح ٔأفاكر عن �يفية امليض قدما يف املوضوع. ود�ا الرئيس أ�مانة ٕاىل تذكري الفريق العامل بتارخي املناقشات، ل 

 .24مناقشة القا�دة ٕاىل  لالنتقالالرئيس  ا�ي اقرت�هالطريق  وتأٔييداملوقف 

) �شأٔن حفص املكتب ا�ويل 5(24ؤأوحضت أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل اقرتح من قبل ٕاجراء تغيري �ىل القا�دة  .175
 مت تعليق تنفيذ. ومع ذ�، 2017يف �ام  نفاذتد�ل �زي ال ، من املقرر ٔأن حمدودة ةالسلع واخلدمات يف �سمية الحق لتصنيف
) حيث ٔأصبح من الواحض ٔأن املكتب ا�ويل ال مي� املوارد وال مجمو�ة املهارات املطلوبة ٕالجراء هذا الفحص. 5(24القا�دة 

 ليسالقانوين، و  ) املعد� تت�اوز ما هو منصوص �ليه �اليا يف إالطار5(24و�الوة �ىل ذ�، فٕان الرقابة املتو�اة يف القا�دة 
ما ٕاذا اكنت  املعّينةللمكتب ا�ويل والية ٕاجراء هذا النوع من حفص إالنقاصات ٔأو حتديد نطاق امحلاية. وس�ت�دد املاكتب 

الفئات تتطابق مع  سيتحقق املكتب ا�ويل من ٔأن ٔأرقامو �س�تطيع منح امحلاية �مو�ة من السلع واخلدمات مع مرا�اة إالنقاص 
احلا�ة ٕاىل ٕاىل عبء العمل و  ز�دة �برية يفٔأي حفص أٓخر س�يؤدي ٕاىل ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ية للتسجيل ا�ويل. و القامئة الرئيس� 

. وس�يكون من الصعب العثور �ىل املوارد اليت �هيا هذا النوع من اخلربة البرشيةمزيد من موارد �كنولوجيا املعلومات واملوارد 
ُ  إالصدارتٕالجراء حفص التصنيف ا�ي يعود ٕاىل العديد من   �رى حيث سخ. ومن الواحض ٔأن هناك ٔأيضا مصاحل متعارضةوالن

ماكتب ٔأخرى ٔأنه ينبغي  �رى�ني ، يف املعّني تعاقد امل طرف البعض املاكتب ٔأن البت يف النطاق هو دور واحض وحرصي ملكتب 
 ٔأن �كون للمكتب ا�ويل دور.

الفئات  ووافقت أ�مانة �ىل اس�تنتاج الرئيس بأٔن توافق ا�ٓراء الوحيد هو ٔأن املكتب ا�ويل ميكنه ٔأن يتحقق من ٔأن ٔأرقام .176
�دد من �ىل مدى ضوع نوقش هذا املو ٔأن  ؤأوحضت أ�مانةتتطابق مع أ�رقام الواردة يف القامئة الرئيس�ية للتسجيل ا�ويل. 

الس�نوات دون ٕاحراز ٔأي تقدم، وشككت يف ما ٕاذا اكنت العودة ٕاىل املوضوع يف الس�نة التالية س�تؤدي ٕاىل اتفاق، �لنظر ٕاىل 
فقط. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن �دم املوافقة �ىل  الفئةح أٔن يقوم املكتب ا�ويل بفحص رمق ااقرت مت �دد املصاحل املتعارضة. و��، 

الوفود ٕاىل املزيد من أٓراء ). واقرتحت أ�مانة، كخطوة ٔأوىل، ٔأن �س�متع 5(24القا�دة  تفعيلؤدي ٕاىل ٕا�ادة ت�قرتاح لن  هذا
 الكيفية اليت �رغب هبا يف امليض قدما. �شأٔن
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مع رمق فئة وقال وفد سو�رسا ٕانه ال �رغب يف تغيري القا�دة. ومن الناحية الفنية، ال ميكن للمكتب ا�ويل ٔأن �س�ل رمقا  .177
�ديد، و�لتايل فٕان القا�دة ال معىن لها. ؤأعرب الوفد عن تفضي� امليض قدما يف ٕاجراء مناقشة ٔأكرث موضوعية �شأٔن هذه 

الت�د�ت اليت توا�ها املاكتب ا�تلفة  فهمعندما ٔأشار ٕاىل ٔأنه، ٔأفضل. و �ىل حنو  املسأٔ�، بعد فهم ممارسات املاكتب ا�تلفة
 ن التوصل ٕاىل �ل توفيقي.�شلك ٔأفضل، ميك

. وقال الوفد ٕانه ٕاذا مل �كن هناك 24اع�د التعديالت �ىل القا�دة  ا�ي �رفضؤأقر وفد سو�رسا بأٔنه املكتب الوحيد  .178
ٔأنه ٕاذا اكن هناك تأٔييد، فٕانه  �ريقبول التغيري ٔأم ال.  همن ماكتب ٔأخرى، فٕانه س�يعيد النظر ف� ٕاذا اكن ميكن تأٔييد

 .وقفهمب سيمتسك

و�شاطر وفد فر�سا رغبة وفد سو�رسا يف فهم أ�دوار الرئيس�ية للك مكتب �شلك ٔأفضل قبل امليض قدما. ووافق الوفد  .179
قبل اختاذ ٔأي  ةكون مفيدتٔأو �س�تبيان ملعرفة املزيد عن ممارسات ماكتب املنشأٔ ا�تلفة س�  �س�تقصاء�ىل ٔأن بعض ٔأشاكل 

 قرارات ٔأخرى.

توافق يف ا�ٓراء ولن �كون هناك �ا�ة ٕاىل النظر يف مرشوع القوا�د الوارد يف مرفق وقال الرئيس ٕانه ال يو�د  .180
ٔأو  ءاس�تقصإاجراء . ؤأشار الرئيس ٕاىل التعليقات اليت ٔأدىل هبا وفدا سو�رسا وفر�سا �شأٔن MM/LD/WG/15/3 الوثيقة

 ملوضوع.�شأٔن ا القادمةاس�تبيان، وطلب من أ�مانة تقدمي معلومات عام س�تعده لالج��ات 

ٕان للميض قدما ٔأنه ينبغي اختاذ خطوات  ورٔأى طويال اوقتيُعد س�نوات يف مسأٔ� وا�دة  10قضاء واعترب وفد ٕايطاليا ٔأن  .181
ميكن امليض قدما بعد احلصول �ىل �لفية ٔأوحض �شأٔن املوقف ا�ي ؤأشار ٕاىل ٔأنه ٔأمكن. ؤأيّد الوفد �قرتاح املقدم من فر�سا. 

 .اختذ يف املاكتب الوطنية

ؤأشار وفد ٔأملانيا ٕاىل سؤال سابق مت طر�ه حول مدى ومس�توى اخلدمات املقدمة واملهام اليت تقوم هبا ماكتب املنشأٔ،  .182
د الوفد �ىل ٔأنه يفضل �دم إال�ابة �  من ت� املاكتب ٔأهنا %69حيث ذ�ر  سا�د مودعي الطلبات يف صيا�ة إالنقاصات. وشد�

 ٕاذا اكن �ٕالماكن اس�ت�دام إال�ا�ت �ىل أ�س�ئ� السابقة. �ىل أ�س�ئ� نفسها مرة ٔأخرى و�ساءل عام

أ�مانة ٔأن تذ�ر  من، وطلب بعيدرحت منذ وقت �ىل وفد ٔأملانيا، ٕاىل أ�س�ئ� اليت طُ  ارد ،ؤأشار الرئيس .183
 �س�تبيان. تفاصيل

يد دور مكتب املنشأٔ ٕاذا ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن �س�تبيان �ستند ٕاىل اقرتاح حبذف العالمة أ�ساس�ية للمسا�دة يف حتد .184
من املمكن اس�تعراض �س�تبيان للتحقق مما ٕاذا اكن ٔأي من إال�ا�ت �ىل أ�س�ئ� س�يكون مفيدا، و ذفت العالمة أ�ساس�ية. �ُ 

، فضال عن دور املكتب ا�ويل يف احلصول �ىل الصورة الاكم� ف� املعّينةٔأن هناك �ا�ة ٕاىل عرض اكمل ٔ�دوار املاكتب  �ري
 �ٕالنقاصات.يتعلق 

د �ىل رضورة مرا�اة  .185 ؤأشار ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ٕاىل التعليقات السابقة اليت ٔأدىل هبا وفد اليا�ن وشد�
املاكتب ٔأو أ�عضاء حفسب بل ٔأيضا ليس تعليقات تقدمي يتضمن ٔأي اس�تبيان ٔأو دعوة ل  نالتأٔثري �ىل املس�ت�دمني واقرتح أٔ 

 ن ذ� ممكنا.املس�ت�دمني، ٕاذا اك

 واختمت الرئيس املناقشات. .186
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 املكتب ا�ويل ما ييل: من يلمتسالفريق العامل �ىل ٔأن  ووافق .187

ٕارسال مرشوع اس�تبيان عن دور املاكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدريد ودور املكتب ا�ويل �شأٔن  "1"
 إالنقاصات، ٕاىل ت� املاكتب ومنظامت املس�ت�دمني؛

�ىل صعيد ماكتب أ�طراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد واملنظامت املس�ت�ِدمة �شأٔن  وٕاجراء اس�تقصاء "2"
 دور ت� املاكتب ودور املكتب ا�ويل ف� خيص إالنقاصات؛

 وٕا�داد وثيقة عن نتاجئ ذ� �س�تقصاء يك يناقشها الفريق العامل يف دورته القادمة. "3"

 من �دول أ�عامل: مسائل أٔخرى 6البند 

 .MM/LD/WG/15/4 ت املناقشات ٕاىل الوثيقةاستند .188

 موقفه.اليت توحض ورقة الود�ا الرئيس وفد اململكة املت�دة ٕاىل تقدمي  .189

بني التغيريات اليت تعتقد اململكة املت�دة ٔأهنا ميكن ٔأن حتدث �رس�ة واليت من ورصح وفد اململكة املت�دة بأٔن الورقة تُ  .190
للمكتب  القادمةالورقة الورقة هذه  وتيلأ�طراف املتعاقدة واملكتب ا�ويل نفسه. شأٔهنا ٔأن تعود �لفائدة �ىل املس�ت�دمني و 

ا�ويل وخريطة الطريق، وورد العديد من �قرتا�ات يف لكهيام، �س�تثناء �قرتاح ا�اعي ٕاىل تقدمي بيا�ت اكم� مبنح امحلاية من 
. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن انتشاراعل نظام مدريد ٔأكرث جتت�دمني �شدة و مجيع أ�طراف املتعاقدة، واليت رٔأى الوفد ٔأهنا ستسا�د املس� 

ا�د وا�رتف بأٔنه ليس التغيري و القٕا�دى اجلزء الثاين من �قرتاح املتعلق �الس�تعاضة وقامئة ٔأرقام التسجيل قد يتطلب تغيريا يف 
ٔأنه ٕاذا اكن هناك  ٔأشار ٕاىلدل ٔأفاكرها، ولكنه املاكتب ٕاىل تباالوفد  اإالجرايئ املبارش ا�ي توقعه. وبغض النظر عن ذ�، د�

عتقد ٔأن اجلزء أ�ول من �قرتاح ال �زال قامئا مبفرده. وقال ٕان �قرتاح الثاين �ري الوارد يف ي ٕالجراء التغيري، فٕانه  صغريطلب 
رى قدرا ٔأكرب من اليقني يتعلق ٕ�دراج خيار للبحث عن �سمية لالحتاد أ�ورويب، أ�مر ا�ي س�يوفر مرة ٔأخ القادمةالورقة 

 .هأأفاكر ٕاىل تقدمي  الوفود ومجمو�ات املس�ت�دمني أ�خرى املس�ت�ديم النظام. وشكر الوفد الوفود اليت حتدثت ود�

 .MM/LD/WG/15/4وافتتح الرئيس �ب التعليق �ىل الوثيقة  .191

وفر اليقني للمس�ت�دمني. تس�  اائية ٔ�هنؤأيّد وفد س�نغافورة اقرتاح وفد اململكة املت�دة �شأٔن التنس�يق بني املواعيد ا�هن .192
ذ� �ىل و�ه اخلصوص و  ،وتلقى الوفد تعليقات من مس�ت�دميه بأٔن وضع �داول زمنية ضيقة �دا يضعهم يف وضع صعب للغاية

يتعني �لهيم �سمية ممثل حميل يف الب� س عندما يتعلق الرفض املؤقت �ٔ�س�باب املطلقة ٔأو أ�س�باب النسبية للرفض، حيث 
. وهذا يتطلب ةسابقال ، فضال عن مجع أ�د� ٔأو رمبا احلصول �ىل خطاب موافقة ٔأو التفاوض مع ما� العالمة املذ�ورة املعّني 

يف وضع صعب للغاية. ؤأضاف الوفد ٔأنه س�يقرتح �� زمنية  جيعلهموقتا، وٕاذا اكن الوقت املتاح لالس�ت�ابة ضيق �دا، فٕانه 
للرد �ىل الرفض املؤقت. ؤأيّد الوفد ٔأيضا �قرتاح ا�اعي ٕاىل تقدمي  لصاحب التسجيلأ�قل معقو� ملدة شهر ٔأو شهر�ن �ىل 

مكتب س�نغافورة س�يصدر بيا� مبنح امحلاية ٔ�حصاب التسجيالت مبجرد ٔأشار ٕاىل ٔأن بيان اكمل مبنح امحلاية للمس�ت�دمني. و 
اية امحلاكم� ٔأو الاية ٔ�غراض امحلبل ر عام ٕاذا اكنت قد قُ التفاصيل ذات الص� برصف النظ يتضمنحامية العالمة يف س�نغافورة 

 زئية ف� يتعلق ببعض السلع واخلدمات.اجل
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شريا ٕاىل ٔأن مس�ت�دميه اش�تكوا ٔأحيا� من م ؤأيّد وفد امجلهورية التش�يكية اقرتاح تنس�يق اجلداول الزمنية لالس�ت�ابة،  .193
قتة بأٔرسع ما ميكن. وف� يتعلق �لرسوم، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔنه توقيت نقل الويبو للرفض. ويتعني نقل �االت الرفض املؤ 

س�يكون من اجليد للويبو ٔأن تبلغ مس�ت�دمهيا فعال �ملبلغ ا�ي سيمت دفعه، و�ساءل عام ٕاذا اكن من املمكن رؤية املبلغ مضن 
 ومهية.ال مرصد مدريد، ٔ�ن ذ� من شأٔنه ٔأن �سا�د يف مشلكة الفواتري

يف  ٔأسهلطاليا قائال ٕان املقرت�ات تقدم بعض النقاط للتفكري وأ�فاكر اليت من شأٔهنا ٔأن جتعل نظام مدريد و�لق وفد ٕاي .194
�ىل  للردٔأمه �مة للفريق العامل. ووافق وفد ٕايطاليا �ىل اقرتاح حتديد مواعيد واحضة يه هذه املهمة  ورٔأى ٔأن�س�ت�دام، 

نظرا ٔ�ن الوثيقة تتناول العديد من ٔأنه، اقشة املسأٔ�. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٕاخطارات الويبو، ؤأعرب عن رغبته يف مواص� من
نه س�يكون من املفيد مناقشة لك نقطة �ىل �دة؛ �ىل سبيل املثال، مل يوافق الوفد �ىل البيا�ت الاكم� فإ املوضو�ات ا�تلفة، 

 لك نقطة �ىل �دة. وتناولا اكن ينبغي تقس�مي املناقشات �شأٔن ما ٕاذ مهٔأفاكرتقدمي الوفود أ�خرى من ملنح امحلاية. وطلب الوفد 

 مقرتح مبناقشة �قرتاح وطلب من الرئيس توضي�ا. تقدميؤأ�اط وفد الصني �لام بطلب وفد ٕايطاليا  .195

 مجيع النقاط معا. تناولؤأوحض الرئيس ٔأنه ميكن  .196

للرد �ىل الرفض املؤقت. وذ�ر الوفد ٔأن ت�  ؤأشار وفد الصني ٕاىل اقرتاح وفد اململكة املت�دة �شأٔن املواعيد ا�هنائية .197
ساس يف القوانني احمللية لٔ�طراف املتعاقدة. وميكن للمكتب ا�ويل ٔأن يعزز مراسالته مع ��ٔ املواعيد ا�هنائية منصوص �لهيا 

�ملو�د ا�هنايئ وفاء ٔأحصاب التسجيالت �دم  لتفاديأ�طراف املتعاقدة، وأ�مه من ذ�، حتسني كفاءته يف نقل املراسالت، 
للرد. ورٔأى الوفد ٔأيضا ٔأن املعلومات املتعلقة �ملواعيد ا�هنائية يف أ�طراف املتعاقدة ميكن ٔأن تتاح �ىل إالنرتنت ٔأيضا. ؤأشار 

س�يجعل  )MM2( الس��رة الطلب ا�ويل مربعأٔن ٕاضافة ب ٔأعرب عن اعتقادهالوفد ٕاىل �قرتاح املتعلق �رسوم اجلزء الثاين، و 
الرسوم من  ٔأ�ذ قد يمت، مدر�ةكرث تعقيدا. و�الوة �ىل ذ�، ومبا ٔأن حسا�ت لك من مودعي الطلبات واملكتب ذ� أٔ 

يف مرصد مدريد حىت �متكن  رابطارتباك. ورٔأى الوفد ٔأنه س�يكون من املمكن ٕاضافة �دوث يؤدي ٕاىل  ممااحلساب اخلاطئ 
مودع الطلب من �سديد املبلغ. وف� يتعلق �الختالف يف تصنيف السلع واخلدمات، رٔأى الوفد ٔأن هذا �رجع يف معظم احلاالت 

بل املكتب ا�ويل ومودعي الطلبات واملاكتب ا�تصة ٔأو �سبب �ختالفات ٕاىل تفهم خمتلف للسلع واخلدمات املعنية من قِ 
قرتح ٔأن تعزز مجيع أ�طراف فٕانه يلتقدمي �دمة ٔأفضل للمس�ت�دمني وتقليل اخلسا�ر �ري الرضورية، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن . و اللغوية
وف� يتعلق  لتقليل ت� احلاالت قدر املس�تطاع. ورٔأى الوفد ٔأن احلل أ�سايس هو تنس�يق معايري التصنيف. التواصلاملعنية 

ه من �ري الرضوري ٕاضافة معلومات مفص� �للغة احمللية يف البيان، ٔ�نه حىت لو ٔأضيفت ببيا�ت منح امحلاية، رٔأى الوفد ٔأن
ٕاضافة املعلومات �للغة الصينية يف ال �س�تطيع مكتب الصني ٔأشار ٕاىل ٔأن معلومات فٕانه ال ميكن اس�ت�دا�ا كشهادة �سجيل. و 

حبث عند ٕاجراء معلية خيار طلب ٔأشار الوفد ٕاىل . و �دواها دراسةت� املر��. ومع ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنه ميكن ٔأن يواصل 
  الطلب ا�ويل�ىل اس��ريت املربعاتٔأعرب عن اعتقاده بأٔنه من أ�فضل �دم ٕاضافة املزيد من و �سمية �حتاد أ�ورويب، 

)MM2  ٔأوMM4( حتدد الس��رات جيب ٔأن أأكرث تعقيدا ويؤدي ٕاىل مزيد من أ�خطاء؛ ف �س��رتني، ٔ�ن ذ� س�يجعل
املقرت�ة ٔأيضا رسوما ومن شأٔن حساب هذه الرسوم ٔأن يضيف  ربعاتتضمن املت فقط املتطلبات أ�ساس�ية. و�الوة �ىل ذ�، 

 املاكتب ا�تصة واملكتب ا�ويل. ا�ي تقوم بهالعمل جحم مزيدا من 

ٕاىل أ�طر الزمنية والبيا�ت الاكم�  وقال وفد نيوزيلندا ٕانه تلقى تعليقات مماث� من املس�ت�دمني ف� يتعلق ٕ�شارة واحضة .198
 لنظام مدريد. مفيدةملنح امحلاية. ورٔأى الوفد ٔأن ت� إالضافات س�تكون ٕاضافات 
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ٔأن يمت ٔأن املس�ت�دمني اليا�نيني طلبوا  وذ�راملناقشة،  قيدمن الوثيقة  8ٕاىل  6ؤأشار وفد اليا�ن ٕاىل الفقرات من  .199
 14تب الب�ان �ىل املراسالت، مثل الرفض املؤقت. ؤأشار الوفد ٕاىل الفقرات من ماك املو�ه ٕاىلحتديد �رخي الرد بوضوح 

نح امحلاية لتيسري ٕانفاذ مل  بيا� معّني صدر لك مكتب رغب يف ٔأن يُ � ي �يهصناعالقطاع ال أٔنه يدرك ٔأن ؤأفاد بمن الوثيقة  16 ٕاىل
حقوق العالمات الت�ارية يف لك ب�. و�� ٔأيد الوفد �قرتاح املتعلق ٕ�ماكنية �زويد املس�ت�دمني، بناء �ىل طلهبم، �شهادات 

ن بعض بأٔ  ؤأقر�قرتاح املتعلق ببيان منح امحلاية، ٔأشار الوفد ٕاىل . و معّني التسجيل ا�ويل ليك تعكس �ا� العالمة يف لك ب� 
صدر �لرضورة مثل هذه البيا�ت. و��، ٔأيد الوفد الفكرة القائ� بأٔن مجيع املاكتب ينبغي ٔأن تقدم مثل هذا البيان املاكتب ال تُ 

ا، مع مرا�اة املامرسات هب�دت مبنح امحلاية. ومع ذ�، قال الوفد ٕانه ينبغي النظر بعناية يف حمتو�ت هذه البيا�ت واللغات اليت أ� 
بيان منح امحلاية �للغة إالنلكزيية فقط، ٕ��داد �اليا قوم . وأٔوحض الوفد ٔأن مكتب اليا�ن للرباءات ياملعّينةب�ان ال لية ملاكتب احلا

ورٔأى ٔأنه س�يكون من الرضوري مناقشة ما ٕاذا اكنت هناك �ا�ة ٕاىل �زويد املس�ت�دمني هبذه البيا�ت �للغات الثالث، ويه 
 إالس�بانية، �ٕالضافة ٕاىل اللغة أ�ولية للمضيف املعين.و  ةإالنلكزيية والفر�س�ي

ٔأشار ٕاىل تأٔييده لالقرتاح ا�ي من شأٔنه ٔأن يوفر خيارات مفيدة و من الوثيقة،  18و 17وفد اليا�ن الفقرتني  تناولو  .200
من الوثيقة،  11ٕاىل  9ات من للمس�ت�دمني اليا�نيني محلاية حقوقهم يف العالمات الت�ارية يف �حتاد أ�ورويب. وف� يتعلق �لفقر 

تبس�يط التشغيل ا�ا�يل للماكتب، ٕاىل رٔأى الوفد ٔأن ا�فع ا�ٓيل لن يؤدي فقط ٕاىل تيسري ممارسة املس�ت�دمني، بل ٔأيضا 
رٔأي من الوثيقة، قال الوفد ٕانه يتفق مع ال 10من الوثيقة. وف� يتعلق �لفقرة  9القرتاح الوارد يف الفقرة ل ٔأعرب عن تأٔييدهو�� 

ا�ي ٔأعرب عنه بعض املس�ت�دمني يف ٔأنه ميكن ٔأحيا� ٕاغفال دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي. و��، ومن ٔأ�ل معاجلة هذه 
 لتحميل الرسوم �ىلاختيار للسامح للمكتب ا�ويل  مربعاحلاالت املؤسفة، ٔأيد الوفد من حيث املبدٔأ الفكرة املبينة، ويه توفري 

 مع ذ�ئيا ٔأو ٕاضافة ٕاشارة مرجعية ٕاىل مرصد مدريد. ورٔأى الوفد ٔأن تفاصيل هذه اخلدمات حتتاج حساب مودع الطلب تلقا
 ٕاىل مزيد من املناقشة. 

من الوثيقة. ومن شأٔن  11نفسه، املشار ٕاليه يف الفقرة  ٔأ�نجز �ىل فع ا�ورٔأى الوفد ٔأنه يلزم معاجلة مسأٔ� مراجعة نظام  .201
مودع الطلب، ا�ي قد يضطر ٕاىل طلب اسرتداد أ�موال  �ىلمعل ٕاضايف وضع ي ٕاىل جزٔأ�ن ٔأن يؤد �ىلٕازا� نظام ا�فع 

هبدف تنس�يق نظام مدريد مع النظم الوطنية محلاية  2001النظام يف �ام ٕاد�ال  ه متمنح امحلاية. ؤأ�رز الوفد ٔأنعندما ال تُ 
جلع�  2002مات الت�ارية للتعديالت الالزمة يف �ام العالمات الت�ارية يف بعض الب�ان أ�عضاء. وقد خضع قانون اليا�ن للعال
السابقة قانون العالمات الت�ارية  العودة ٕاىل صيا�ةم�ش�يا مع تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة. وس�يكون من الصعب �دا 

ن . ويف اخلتام، اقرتح الوفد ٔأن يقدم 2002 لعام وظيفة ٔأخرى �سمح تلقائيا املكتب ا�ويل �دماته �رب إالنرتنت ٕ�ضافة حيّسِ
 احلايل للرسوم الفردية. جزئني�ىل مع إالبقاء �ىل نظام ا�فع هبا الثاين ٔأو تبلغه  ةا�فعسداد ملودع الطلب � 

ورٔأى وفد ا�امنرك ٔأن التنس�يق بني املواعيد ا�هنائية يه السبيل الصحيح للميض قدما مكصل�ة للمس�تفيد�ن وللمنظومة  .202
تضمن العديد من املوضو�ات املشار ٕا�هيا ٔأيضا يف خريطة الطريق اليت نوقشت يف ا�ورة ت كلك. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الوثيقة 

توضي�ا من املكتب ا�ويل �شأٔن ما ٕاذا اكن ينبغي اس�تعراض املوضو�ات الواردة يف  فدالو  أ��رية للفريق العامل، و�� طلب
 الوثيقة مع خريطة الطريق.

أٔن املقرت�ات اليت قدمهتا اململكة املت�دة ستسهم يف حتسني نظام مدريد. وقال ا�ي يفيد ب مع الرٔأيوفد سو�رسا  واتفق .203
صني �شأٔن اخليار إالضايف للبحث عن �سمية �حتاد أ�ورويب. ورٔأى الوفد الوفد ٕانه �شاطر التحفظ ا�ي أٔعرب عنه وفد ال

مناقشة جراء بو�ه �ام الٕ  عن اس�تعدادهالوفد  ؤأعربس��رة قد �زيد من تعقيد حساب الرسوم. �ٔأن ٕاضافة هذا اخليار ٕاىل 
 .القادممتعمقة �شأٔن هذه النقاط يف �ج�ع 
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لتنس�يق بني املواعيد ا�هنائية ويود ٔأيضا ٔأن يناقش املزيد من التنس�يق بني مواصفات وقال وفد بيالروس ٕانه يؤيد اقرتاح ا .204
ريغب يف وثيقة سٔأن صاحب التسجيل  يدركالسلع واخلدمات، ٔ�ن ذ� ميثل مشلكة متكررة ملس�ت�دمهيا. وقال الوفد ٕانه 

ٔأنه الوفد ذ�ر بيا�ت اكم� عن منح امحلاية. و  يف وضع �سمح � ٕ�صدار ليسحمددة �شري ٕاىل حقوقه يف العالمات الت�ارية، لكنه 
اخلصم  الوفد ٕاىل ؤأشارس�يعمل �ىل تقدمي بيا�ت اكم�، ولكن ذ� سيس�تغرق بعض الوقت ولن حيدث يف املس�تقبل القريب. 

 ت� املقرت�ات.ب  تأٔ�رأأقل الطلب قال ٕان ٔأحصاب و التلقايئ للرسوم والبحث عن �سميات �حتاد أ�ورويب، 

وفد هنغار� املقرت�ات الواردة يف الوثيقة �شلك �ام. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل تنس�يق التصنيف ؤأوحض ٔأن ب�ه قد ؤأيّد  .205
) �عتباره EUIPOمكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكرية ( معبذل �لفعل الكثري من اجلهد ف� يتعلق ٕ�جراءات التصنيف 

نظام فئات العالمات الت�ارية لتيسري معل �دة ب�ان ب ٔأن يبدٔأ نظام مدريد ٔأعامل التنس�يق مجمو�ة لغوية صغرية. واقرتح  يهب�ا �
ٔأوحض ٔأن . و هبا لو عملغات املالٕا�داد البيا�ت الاكم� جبميع من هو املسؤول عن  واحضامعا. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأنه ليس 

 أٔربع.بٔأو رمبا  بيان بثالثة لغاتبري �دا يف ٕا�داد لك � مكتب املنشأٔ ا�ي س�يقوم به عبء معل 

ورٔأى وفد �حتاد الرويس ٔأنه س�يكون من الصعب �دا �ل مسأٔ� تنس�يق املواعيد ا�هنائية، ٔ�ن هذه املواعيد حمددة يف  .206
ميكن من الوثيقة وقال ٕانه وفقا للربوتو�ول، يد�ر املكتب ا�ويل الس�ل ا�ويل، ؤأنه  14الترشيع الوطين. ؤأشار الوفد ٕاىل الفقرة 

مجليع مودعي الطلبات ٔأن يطلبوا بيا� عن �ا� التسجيل ا�ويل. �ري ٔأنه ال يو�د ٔأي الزتام ف� يتعلق حبامية احلقوق يف 
 أ�قالمي. خمتلف

ٔأن الوفد ٔأوحض ٔأن مكتبه ملزم �لترشيعات الوطنية  �ريؤقت؛ امللرفض ا للرد �ىلاملواعيد ا�هنائية  تنس�يقؤأيّد وفد فر�سا  .207
لرفض املؤقت. وقال ٕان تقدمي بيا�ت اكم� عن لك �سمية ا للرد �ىلدد احلد أ�دىن واحلد أ�قىص من املهل الزمنية اليت حت

 هذا �قرتاح.ل  هتأٔييد عن �دمالوفد  ٔأعربس�يكون مرهقا للغاية وس�يكون من الصعب �دا تنفيذه، و�� 

للمس�ت�دمني. ووافق  مفيدارد �ىل الرفض املؤقت س�يكون ووافق وفد ٕايطاليا �ىل ٔأن تنس�يق املُهل الزمنية الالزمة لل .208
الوفد ٔأيضا �ىل �قرتاح املتعلق �رسوم اجلزء الثاين، �ىل الرمغ من ٔأن ذ� ال ينطبق �ىل ٕايطاليا. ورٔأى الوفد ٔأن تنس�يق 

لب ا�ويل يه ٔأداة التصنيف اقرتاح جيد ؤأشار ٕاىل ٔأن املبادئ التوجهيية للفحص املتعلق بتصنيف السلع واخلدمات يف الط
جيدة وفرهتا الويبو للماكتب الوطنية وللمس�ت�دمني. وف� يتعلق ببيان منح امحلاية، وافق الوفد �ىل التعليقات اليت ٔأدىل هبا وفدا 

 ذ�هنغار� وبيالروس، ورٔأى ٔأنه من اجليد �زويد املس�ت�دمني بوثيقة حمددة ملنح امحلاية. ومع ذ�، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٔ�ن 
، واقرتح ٔأن يقدم املكتب ا�ويل مثل هذه الو�ئق القيام به ملاكتب الوطنية�ىل اس�تحيل � عمل قدر �بري من الس�يؤدي ٕاىل 

مبجرد ٔأن يتلقى قامئة التسميات املعمتدة يف التسجيل ا�ويل. وميكن للمكتب ا�ويل ٔأن يصدر بيا� وا�دا مبنح امحلاية بثالث 
 ة وإالس�بانية.لغات يه إالنلكزيية والفر�س�ي

اليت سيمت مناقش�هتا ف� ملواضيع من ٔأ�ل التعرف �ىل اخريطة الطريق  رجع ٕاىلوقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕانه  .209
. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأن الوثيقة املطرو�ة القادمةؤأشار ٕاىل ٔأن الفريق العامل قد ٔأعطى �لفعل أ�ولوية ملواضيع املناقشة  بعد

ج موضوع ادر إ �لفعل مت ض املواضيع اليت س�بق النظر فهيا وبعض املواضيع اجلديدة اليت مل يناقشها الفريق العامل. وقد ٔأ�رت بع
ج موضوع ادر مت إ مل ئأشار الوفد ٕاىل ٔأنه يف املس�تقبل. و ا�ي سيمت التصنيف يف خريطة الطريق للعمل و املواعيد ا�هنائية مناقشة 

هذا املفهوم لصاحل ز�دة شفافية النظام  بعيدٕادرا�ه للمناقشة، ٔ�نه ٔأيد منذ وقت  س�يؤيد هية، ولكنالبيا�ت العاملية ملنح امحلا
�لنس�بة للمس�ت�دمني. وف� يتعلق �خلصم التلقايئ للجزء الثاين من الرسوم، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء املشلكة اليت قد حتدث مع 

يري يف ملكية التسجيل ا�ويل ٔأو حىت تغيري يف معلومات بطاقة االئ�ن. ؤأشار معلية تلقائية عندما �كون هناك مثال تغ ٕاجراء 
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ف� يتعلق مبوضوع طلب البحث عند �سمية �حتاد أ�ورويب، ٕاىل ٔأنه مل يتلق طلبا مماثال ملثل هذه املزية من  ،الوفد
تقيمي ما ٕاذا بغرض يف احلصول �ىل مزيد من املد�الت من مس�ت�دميه ومن املكتب ا�ويل  تهرغب  ؤأعرب عنمس�ت�دميه، 

 تفوق �اكليف التنفيذ.س� اكنت الفوائد اليت تعود �ىل املس�ت�دمني 

من الرضوري ٕادراج مجيع املنت�ات  �رىٔأنه ف� يتعلق بتقدمي البيا�ت الاكم� فٕانه ال ٕاىل وفد امجلهورية التش�يكية ؤأشار  .210
القوامئ طوي�  �كونيف بعض أ�حيان، ؤأوحض ٔأنه، �لفعل.  يف �سجيل هتادرجأٔ الويبو  اخلدمات املدر�ة �للغات الثالث ٔ�نو 

الوفد  ٔأن �ريالعديد من التسميات عن وثيقة �برية؛  يتناولصف�ات للك لغة. وميكن ٔأن �سفر �سجيل دويل  10�دا، ومتتد ٕاىل 
 مفيدا.ٔأمرا س�يكون  بيان يتعلق �لك ب�ٔأن وجود  رٔأى

وقال وفد ٔأسرتاليا ٕانه من املشجع ٔأن نرى ٔأن العديد من أ�ش�ياء اليت ٔأثريت يف الورقة قد مت النظر فهيا �لفعل يف ٕا�داد  .211
لبعض الوقت �ىل التصممي  رك�ز هخريطة الطريق. وذ�ر الوفد ٔأنه �الل ا�ورة الرابعة عرشة للفريق العامل، ٔأوحض وفد ٔأسرتاليا ٔأن

حبو� للمس�ت�دمني لضامن اس�ت�ابته  ىي �ركز �ىل املس�ت�دمني. وقد معل املكتب أ�سرتايل �نتظام مع مس�ت�دميه ؤأجر ا�
� ي . ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن ذ� �يهالحتيا�ات ٔأحصاب املصل�ة  د العديد نعكس يف ورقة املوقف، و�ىل هذا أ�ساس، ٔأي

نظر يف خريطة الطريق �ل الفريق العامل قيام ٕاىل مناقشة القضا� �لتفصيل كجزء من  هتطلعٔأعرب عن من املواضيع اليت ٔأثريت و 
 يف املائدة املس�تد�رة، ٕاذا اكن هناك وقت.وكذ� 

املواعيد ا�هنائية للرد �ىل الرفض املؤقت واحضة �دا. ؤأوحض الوفد ٔأن  بأٔن �كونؤأشار وفد املكس�يك ٕاىل اه�مه  .212
راءات معقدة للغاية. وف� يتعلق �خلصم التلقايئ للرسوم، اعترب الوفد هذا أ�مر �لغ أ�مهية، ٔ�نه جٔأن االٕ ٔأيضا  �رونمس�ت�دميه 

مواصفات السلع واخلدمات، واستنادا ٕاىل �ربته أ��رية يف حفص الطلبات ا�ولية، تناول الوفد سيسهل اس�ت�دام نظام مدريد. و 
الويبو للحصول �ىل قوامئ ٔأفضل للسلع واخلدمات ؤأن تقدم املسا�دة ٕاىل  من الرضوري ٔأن تتعاون املاكتب مع هرٔأى الوفد ٔأن

متاما  ة�ديد اخرى �شأٔن البيا�ت الاكم� ملنح امحلاية مثرية لاله�م، نظرا ٕاىل ٔأهنا�ٔ تب ملاكااملس�ت�دمني. ورٔأى الوفد ٔأن ٔأفاكر 
 لك �سجيل دويل.لنظام مدريد وال س�� ٔأنه �رسل �لفعل بيا�ت منح امحلاية ل�لنس�بة 

وقال ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ٕان معظم املسائل اليت نوقشت يف الوثيقة توا�ه املس�ت�دمني �ىل ٔأساس  .213
املواعيد ا�هنائية ا�ٔكرث  وتُعديويم. ورحب املمثل �القرتاح املتعلق بت�ديد مواعيد هنائية واحضة فضال عن بيا�ت منح امحلاية. 

وجود : �ىل الرمغ من هام بة �مة للمس�ت�دمني. وف� يتعلق ببيا�ت منح امحلاية، رٔأى ممثل امجلعية ٔأن هناك مسأٔلتنيدقة لالس�ت�ا
مقدمو الطلبات يف بعض احلاالت بيا�ت مبنح امحلاية؛ وحيتاج  ىيتلق ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة، ال1(�لثا18القا�دة 

 املس�ت�دمون ٕاىل وثيقة تعادل شهادة التسجيل، وال س�� يف الب�ان اليت �كون فهيا شهادة التسجيل رضورية ٕالنفاذ احلقوق.

 6رتاح الوارد يف الفقرات من �مس املس�ت�دمني يف اليا�ن، ؤأيّد �ق ممثل امجلعية اليا�نية للعالمات الت�اريةوحتدث  .214
بلغة الطلب ا�ويل، �للغة �نلكزيية �لنس�بة ملعظم مكتوبة صف�ة �الف الرفض املؤقت  ٔأشار ٕاىل ٔأنمن الوثيقة. و  8 ٕاىل

 �للغة ٕاذا اكن املو�د ا�هنايئ مكتو�نه، أٔ وذ�ر املس�ت�دمني اليا�نيني. �ري ٔأن لغة الرفض املؤقت ميكن ٔأن �كون �للغة إالس�بانية. 
 التعرف �ىل املو�د ا�هنايئ �رس�ة.يف للمس�ت�دمني  امفيدذ� إالنلكزيية �ىل صف�ة الغالف، فس�يكون 

ورحب �قرتاح اململكة املت�دة وتوقع تقدمي املزيد من ، الرشاكت اليا�نية �مس ممثل امجلعية اليا�نية للملكية الفكريةوحتدث  .215
ؤأيّد املمثل ٔأيضا و�ات النظر اليت ٔأعرب عهنا لك من ممثيل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات املقرت�ات يف الفريق العامل القادم. 
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ل الرسوم تلقائيا �ىل مي�سمح للويبو بتح مبا  )MM2الطلب ا�ويل (ٕاىل اس��رة  مربعضافة �ٕ وامجلعية اليا�نية للعالمات الت�ارية 
 س�يكون مفيدا للغاية للمس�ت�دمني.مودع الطلب للجزء الثاين من الرسوم، ٔ�ن ذ� 

مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني ٕاىل تنس�يق املواعيد ا�هنائية ؤأكد من �ديد ٔأنه  - MARQUESؤأشار ممثل  .216
 يه الوضوح. وسلط املمثل الضوء �ىل ٔأن املواعيد ا�هنائية �ري الواحضة تثري قلقا �لغا �ى املس�ت�دمني مه�رى ٔأن أ�ولوية ا�ٔ 

�لنظر ٕاىل ٔأن قال املمثال ٕانه، س�يكون من دواعي تقد�ره ٔأن �شري مجيع املاكتب ٕاىل املو�د ا�هنايئ الفعيل ٕالخطار الرفض. و ٔأنه و 
ٕاىل هذه املواعيد ا�هنائية �شأٔن الرفض  ةر اشفٕان االٕ ناقشة، ٔأمدا بعيدا يف امل  �س�تغرقالتنس�يق بني املواعيد ا�هنائية ميكن ٔأن 

بعض الوضوح. وقال املمثل ٕان مسأٔ� رمس اجلزء الثاين يه ٔأيضا مسأٔ� رئيس�ية  توفريدا للمسا�دة �ىل س�تكون �ال معليا ج 
سا�د يف � ٔأي يشء ٔأوحض ٔأن احلقوق يف �ا� �دم تلقي الرسوم. و  ضياعمثرية للقلق، ال س�� ؤأن هناك خطرا �متثل يف اح�ل 

جزء �ن وفقا خلريطة  سدادميكن مناقشة مسأٔ� ما ٕاذا اكن ينبغي ٔأن �كون هناك ؤأنه  ،�ل هذا الشا�ل س�يكون موضع تقد�ر
ٔأفضل. ٔأمرا  يُعتربالطريق. ؤأشار املمثل من و�ة نظر املس�ت�دم ٕاىل ٔأن املزيد من التوجهيات �شأٔن تصنيف السلع واخلدمات 

د املناقشة. وأٔكد املمثل من �ديد ٔأن الوضوح هو وف� يتعلق ببيان منح امحلاية، ٔأعرب املمثل عن رسوره لرؤية هذا أ�مر قي
رضوري الوضوح يف قامئة السلع واخلدمات ٕاذا اكن هناك من الحامية التسمية ٔأمر هام. كام ٔأن الن�اح يف يقني بأٔن و ٔأولوية 

 ،رث ٔأولوية من اللغاتيف و�ئق املن�ة ٔأو امحلاية ٔأو �رب إالنرتنت. ورٔأى املمثل ٔأن الوضوح واليقني ٔأكاكن الوضوح ٕانقاص، سواء 
 بعض الب�ان الٔأوحض املمثل ٔأن الع�د �ىل التسجيل ا�ويل يف احملمكة. و لينبغي ٔأن �كون املس�ت�دمون �ىل دراية مبا يلزم ٔأنه و 

 يف ت� الب�ان التو�ه ٕاىل املكتب للحصول نياملس�ت�دم يتعني �ىل، و�� أ�صيلنصها ب شهادة دولية قد ال تطبع أٔي تعرتف ب
مزيد من املناقشات ٕاجراء ىل شهادة مناس�بة تثبت فعال أٔهنم �متتعون �حلقوق. واختمت املمثل لكمته قائال ٕان هناك �ا�ة ٕاىل �

 �شأٔن هذه املسأٔ�.

وفد �و� الشوا�ل اليت ٔأ�رهتا وفود ٔأخرى �شأٔن تنس�يق املواعيد ا�هنائية، مؤكدا ٔأن لهذه املسأٔ� ٔأ�را �ىل القانون  �شاطرو  .217
مكتب �و� حبساب املو�د  يقوملو�ئق؛ مث �فيه  ٔأخطروذ�ر الوفد ٔأنه طلب من املكتب ا�ويل �رش التارخي ا�ي  الوطين.
شهر وا�د مبوجب قانونه الوطين اعتبارا من ذ� التارخي. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان وثيقة الرفض املؤقت س�تبني دة ا�هنايئ مل

املكتب ا�ويل. وذ�ر الوفد ٔأن ا�ي يقوم به خطار االٕ سب من �رخي وا�د ينبغي ٔأن حيُ شهر ا�ي مدته بوضوح ٔأن املو�د ا�هنايئ 
شاكوى من املس�ت�دمني. ويف بعض احلاالت، ٔأشار املكتب ا�ويل ٕاىل مسائل تتعلق بتسجيالت دولية  �سفر عن هذا ا�هنج ال

نه من املفيد �دا للمكتب ٔأن حييل ٕاىل املكتب ٕاخطار ٔأحصاب �االت الرفض املؤقت يف وقت متأٔخر. وقال الوفد إ ٕاىل و  معينة
البيا�ت الواردة يف امللفات املناظرة، وعندما تناقش القضا� يف حمامك ٕ�دراج مكتب �و�  وس�يقوما�ويل بيا� �محلاية للك �المة. 

ة. وف� يتعلق بتصنيف صدر املكتب، بناء �ىل طلبات من ٔأحصاهبا، شهادات �سجيل �اصة �ىل ٔأساس بيا�ت امحلايالعدل، يُ 
د الوفد �ىل رضورة ٕاجراء مناقشة مكثفة يف الفريق العامل والتوصل ٕاىل اتفاق �شأٔنه. ؤأشار الوفد ٕاىل  املنت�ات واخلدمات، شد�

من  ؤأشار ٕاىل ٔأنهالصعو�ت اليت توا�ها املاكتب اليت يتعني �لهيا اختاذ قرارات �شأٔن امللفات اليت ال تتضمن تصنيفات حصي�ة. 
عزى ٕاىل املكتب ا�ويل ٔأو الرضوري ٕاجراء مناقشات مع املكتب ا�ويل للتوصل ٕاىل الوضوح �شأٔن ما ٕاذا اكنت أ�خطاء تُ 

 املس�ت�دم. ٕاىل

وفد اململكة املت�دة، ؤأعرب عن اعتقاده بأٔنه  عرضهاىل الوثيقة اليت إ ممثل والرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأشار .218
�ات مبزيد من التفصيل. واتفق املمثل مع التعليقات اليت ٔأبدهتا وفود ٔأخرى، ؤأشار ٕاىل ٔأن بعض املقرت�ات ينبغي مناقشة املقرت 

أ�ولوية مكشاريع  �لتوردت �لفعل يف خريطة الطريق. ؤأقر املمثل ٔأيضا بأٔن خريطة الطريق تتضمن �ددا من املسائل اليت 
ٔأنه ينبغي ٕاعطاء أ�ولوية للمسائل املعلقة يف خريطة  املمثل رٔأى ذ�، ومع. والبعيديتعني معاجلهتا يف املدى القصري واملتوسط 
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الطريق بدر�ة �الية من املرونة، ملرا�اة املتطلبات اجلديدة اليت قد تنشأٔ، واقرتح ٔأن يمت ختصيص بعض الوقت يف لك دورة 
يف توجيه عناية �اصة ٕاىل بند�ن من البنود الواردة يف . ؤأعرب املمثل عن رغبته التاليةيف ا�ورة  هقش�تانم لت�ديد ما ينبغي 

ديدة من العالمات املدر�ة للمناقشة يف املدى القصري والتخفيض احملمتل يف فرتة التبعية املدر�ة اجلنواع ا�ٔ خريطة الطريق وهام 
تاج ٕاىل متثيل مصور لبعض حي  نللمناقشة يف املدى املتوسط. ؤأوحض املمثل ٔأن مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكرية ل

مات الالبرصية لع ٔأو السمعية ل امللفات السمعيةو قبسيمت  ىل سبيل املثال�، و 2017اعتبارا من ٔأكتو�ر ، العالمات �ري التقليدية
وري البرصية. و�ىل هذا النحو، رٔأى املمثل ٔأنه من الرض ٔأو السمعية قبل الب�ان أ�خرى امللفات السمعية ت . كام ناطقةال املواد 

�حتاد أ�ورويب ٔأو الب�ان أ�خرى اليت  �سميالنظر يف العواقب اليت قد ترتتب �ىل هذه املامرسة يف التسجيالت ا�ولية اليت 
برصية، و�ساءل عن �يف ومىت س�يكون املكتب ا�ويل يف وضع �سمح � بقبول هذا النوع ال ٔأو السمعية سمعية ال لفات املتقبل 

�حتاد أ�ورويب ٔأو العالمة �المة �لنظر ٕاىل العواقب احملمت� ملودعي الطلبات الراغبني يف اس�ت�دام ٔأنه،  ٔأشار ٕاىلمن ا�متثيل. و 
النوع من ا�متثيل ٔ�ساس لتسجيل دويل، ٔأصبح املوضوع ا�ٓن مل�ا وينبغي ٔأن يظل �ىل القامئة القصرية  اليت لها هذاالوطنية 

 املدى خلريطة الطريق.

ة ا�ولية للعالمات الت�ارية عام ٕاذا اكن ينبغي ٕاعطاء أ�ولوية الس�تعراض ٕاماكنية ختفيض فرتة التبعية و�ساءل ممثل الرابط .219
مارس من ذ� العام يف  ش يف املدى املتوسط. ؤأوحض املمثل ٔأن جملس ٕادارة الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية اعمتداليت ستناقَ 

وات ٕاىل ثالث س�نوات. و�ىل الرمغ من ٔأن مناقشة التبعية من املقرر ٔأن جتري قرارا يويص بتخفيض فرتة التبعية من مخس س�ن
. وميكن امجلع بني العديد من ولعل من املفيد بدء املناقشات مبكرا سيس�تغرق بعض الوقت النقاش�ىل املدى املتوسط، فٕان 

هناك اليت ٔأ�رها وفد اململكة املت�دة. �ري ٔأن  القضا�العديد من مع القضا�، �ىل سبيل املثال، ميكن التعامل �رس�ة ٕاىل �د ما 
ص املمثل ٕاىل ٔأنه س�يكون من املفيد ٔأن �كرس الفريق العامل بعض الوقت لوضع ٔأخرى تتطلب مزيدا من النظر. و�لُ  قضا�

 .املقبلٔأولو�ت لعم� 

ؤأيّد وفد ٔأملانيا التعليقات اليت ٔأدىل هبا ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية، كام ٔأعرب عن رغبته يف إالشارة ٕاىل توجيه  .220
تبني ي . ؤأوحض الوفد ٔأن مكتب ٔأملانيا س�يغري قانونه قريبا لقبول ملفات الصوت ٔأو الفيديو. و املصور�حتاد أ�ورويب �شأٔن ا�متثيل 

الطلب اليت جرت بني مكتب ٔأملانيا واملكتب ا�ويل ٔأنه ميكن ٔأن �كون هناك مسائل تتعلق �س�ت�دام اس��رة من املناقشات 
، لن �كون من املمكن التقدم بطلب لتسجيل ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه، �ىل �د �لمه. و لها ورشط ا�متثيل املصور )MM2ا�ويل (

 ن املهم مناقشة املسأٔ� وٕاجياد �ل لهذه املشلكة.مف ، ومن مثتصو�ر�دويل لعالمة جتارية ال ميكن متثيلها 

ؤأعرب وفد �ولومبيا عن اه�مه مبناقشة مجيع املوضو�ات املدر�ة يف الوثيقة اليت قد�ا وفد اململكة املت�دة، وحتديد  .221
 ينبغي ٔأن �كون لتنس�يق املواعيد ا�هنائية أ�ولوية أ�وىل.ٔأنه لوفد ا ورٔأىٔأولو�هتا. 

مناقشة ختفيض فرتة التبعية من مخس س�نوات ٕاىل ثالث س�نوات.  �ىللرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ووافق ممثل ا .222
 وقال ٕان هذا التخفيض يف فرتة التبعية س�يكون موضع �رحيب وسيشجع �ىل ز�دة اس�ت�دام نظام مدريد.

 ود�ا الرئيس أ�مانة ٕاىل تناول التعليقات اليت ٔأبدهتا الوفود وتلخيص موقفها. .223

. وأٔوحضت أ�مانة ٔأن خريطة يةؤأشارت أ�مانة ٕاىل ا�ورة السابقة للفريق العامل واملناقشة املتعلقة بورقة التمنية املس�تقبل  .224
الطريق يه نتي�ة لت� املناقشات، ؤأن املواضيع الواردة يف خريطة الطريق قد ٔأدرجت للمناقشة �ىل املدى القصري واملدى 

 وس�ميتد ؛2018و 2017 �ايم املنعقدة يف �ج��ات البداية يف القصري املدى يغطي ٔأن ملقررا ومن. واملدى البعيداملتوسط 
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ويف املنظور القصري املدى،  املدى. البعيد املنظور �ىل توقيت هناك وليس بعده؛ وما 2019 �ام من اعتبارا املدى املتوسط
املوضو�ات املدر�ة للفريق العامل �س�تعاضة والتحويل ؤأنواع �ديدة من العالمات وإالنقاصات. وبي� جرت املناقشات  تتضمن

�شأٔن �س�تعاضة وإالنقاصات �الل ا�ورة احلالية، ذ�رت أ�مانة ٔأن املناقشات �شأٔن �س�تعاضة ستس�متر يف �ج�ع القادم، 
ومراجعة املنسقة يدة من العالمات والتحويل. وقد وضعت مواضيع، مثل املُهل الزمنية فضال عن املناقشات �شأٔن ٔأنواع �د

 يف املدى املتوسط. هتامناقش�يمت ل  ،الرسوم وخيارات ا�فع، واح�ل ختفيض فرتة التبعية

املوضو�ات  ٔأن بعض �قرتا�ات الواردة يف الوثيقة اليت قد�ا وفد اململكة املت�دة تتدا�ل معٕاىل أ�مانة  ؤأشارت .225
املدر�ة �لفعل يف خريطة الطريق. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن �ددا من الوفود ٔأعرب عن تفضي� للمواضيع اليت 

 ش يف املس�تقبل.هناك توافق يف ا�ٓراء �شأٔن �رتيب املواضيع اليت ستناقَ  فليس�رغبون يف حتديد ٔأولو�هتا، 

من الوثيقة، وا�ي �شمل املواعيد ا�هنائية الواحضة والرد �ىل  8ٕاىل  6يف الفقرات من  ورٔأت أ�مانة ٔأن �قرتاح الوارد .226
يف املنظور املتوسط املدى يف الفريق  االرفض املؤقت، ميكن ربطه �ملُهل الزمنية املنسقة للرد �ىل الرفض املؤقت املقرر مناقش�هت

من الوثيقة، املتعلقة �قرتاح خصم رسوم اجلزء الثاين تلقائيا، مبناقشة  11ٕاىل  9العامل. و�الوة �ىل ذ�، ميكن ربط الفقرات من 
مراجعة الرسوم وخيارات ا�فع املقرر مناقش�هتا يف املنظور املتوسط املدى للفريق العامل. وميكن ربط �قرتاح املتعلق �ز�دة 

ٔأو�ه �دم ��ساق  �حلد منيقة، �ملناقشة املتعلقة من الوث  13و 12التعاون ف� يتعلق مبواصفات السلع واخلدمات، يف الفقرتني 
يف ممارسات التصنيف، اليت ستناقش يف املائدة املس�تد�رة يف املنظور املتوسط املدى، فضال عن مناقشة مبادئ التصنيف يف 

 املائدة املس�تد�رة.

يف الوارد  بيا�ت اكم� ملنح امحلاية، اقرتاح توفري وهام �ني مل �شملهام خريطة الطريقاقرت أأن هناك ٕاىل ؤأشارت أ�مانة  .227
عند �سمية �حتاد  )MM4و MM2الطلب ا�ويل ( ييف الوثيقة؛ واقرتاح طلب البحث يف اس��ر  16ٕاىل  14الفقرات من 

ا�ني، يف الوثيقة. و�لنظر ٕاىل ٔأن بعض الوفود ٔأعربت عن تأٔييدها لهذ�ن �قرت  18و 17أ�ورويب، �ىل النحو املبني يف الفقرتني 
 ناقش�هتام يف املائدة املس�تد�رة، يف املنظور املتوسط املدى.مل اقرتحت أ�مانة ٕاضافة هذ�ن املوضو�ني 

واختمتت أ�مانة قائ� ٕانه ال تو�د �دود واحضة بني املنظور القصري املدى واملنظور املتوسط املدى، وٕاذا مسح الوقت،  .228
ديدة من اجلنواع ا�ٔ س�تعاضة والتحويل و �ة. ومع ذ�، فٕان موضو�ات، مثل رفع املواضيع من املدى املتوسط للمناقش قد ميكن

. وٕاذا اكن هناك ٔأي وقت متبقي ملناقشة مواضيع ٕاضافية، القادمالعالمات وإالنقاصات تبقى �ىل �دول أ�عامل للمناقشة يف العام 
 التأٔييدللرد �ىل الرفض املؤقت، �لنظر ٕاىل  ةاملنسق يةالزمن  امله�فٕان املوضوع أ�ول ذي أ�ولوية للمنظور املتوسط املدى هو 

املتوسط املدى هو اح�ل ختفيض فرتة التبعية ومراجعة  نظور. وس�يكون الرتتيب التايل مل حتدثالوفود اليت  الكبري ا�ي قدمته
 ور املتوسط املدى.ش يف املنظالرسوم وخيارات ا�فع ؤأ�ريا موضوع التصحيح، ا�ي س�يكون املوضوع أ��ري ا�ي سيناقَ 

 ٔ�مانة.هتا اقرتحليت اوفتح الرئيس �ب التعليق �ىل الطريقة ا .229

ناقشات املقرتح مل ووافق وفد ا�امنرك �ىل الطريقة اليت اقرتحهتا أ�مانة للميض قدما ورحب �ىل و�ه اخلصوص � .230
 .املدى املتوسطاملائدة املس�تد�رة و ٕاجراؤها يف 

 الطريقة اليت اقرتحهتا أ�مانة.ووافق وفد ٔأسرتاليا ٔأيضا �ىل  .231

 هن�ه املرن.�ىل املكتب ا�ويل و وشكر وفد اململكة املت�دة امجليع �ىل تعليقاهتم  .232
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�رتيهبا احلا�ة ٕاىل النظر يف بعض القضا� الهامة و  ٔأكدأ�مانة، لكنه  اؤأيّد وفد ٕايطاليا خريطة الطريق كام ٔأوحضهت .233
 .ةولويل�ٔ  وفقا

ية للعالمات الت�ارية �ىل التعليقات اليت ٔأدىل هبا وفد ٕايطاليا واحلا�ة ٕاىل إالرساع يف املناقشات ووافق ممثل الرابطة ا�ول  .234
اليت ميكن معاجلهتا �ىل و�ه الرس�ة. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأنه اكن هناك يف املايض دور�ن  القاضا��شأٔن بعض القضا�، وال س�� 

 ورتني س�نو� يف املس�تقبل.س�نو� للفريق العامل، واقرتح التفكري يف عقد د

مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني مع اقرتاح ممثل رابطة الرابطة ا�ولية للعالمات  - MARQUESواتفق ممثل  .235
 املعلقة اليت يتعني معاجلهتا. القضا�، ال س�� �لنظر ٕاىل و�عقد دورتني للفريق العامل س�نا�ي يفيد بالت�ارية 

عامل �ىل تعديل خريطة الطريق، مبا يف ذ� قامئة �ملواضيع اليت سيناقشها الفريق العامل ٔأو ووافق الفريق ال .236
 ، �ىل النحو املبني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.ةاملس�تد�ر  مائدته

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 7البند 

 الت �دد من الوفود.ملرا�اة مدا� لاملعدّ  �ىل النحووافق الفريق العامل �ىل ملخص الرئيس،  .237

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 8البند 

 .2017يونيو  22اختمت الرئيس ا�ورة يف  .238

 ]تيل ذ� املرفقات[ 
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التعديالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق و�روتو�ول مدريد �شأٔن التسجيل 
 للعالمات ا�ويل

ا ، بصيغهت21دة �اقنص ال�رد ٔأد�ه النس�ة ا�هنائية ل . و MM/LD/WG/14/6الوثيقة يف واملرفق الثاين  "3"13انظر الفقرة 
قيد املناقشة فيُشار ٕا�هيا عن طريق اليت التعديالت املقرت�ة  ٔأمايف دورته الرابعة عرشة.  ياً اليت وافق �لهيا الفريق العامل مبدئ 

 الشطب والتسطري.

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق و�روتو�ول مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات

د الحقًا](�فذة اعتبارًا من  )[ُحيد�

[...] 

 21القا�دة 

 من االتفاق ٔأو الربوتو�ول (�نيا)4�ىل املادة بناء  �س�تعاضة

�ى مكتب  من �رخي إالخطار �لتعيني، ٔأن يقدم ال�ساً  جيوز لصاحب التسجيل، اعتباراً  [تقدمي �ل�س] )1(
م �ل�س مبارشة ٕاىلو  �لتسجيل ا�ويل يف جس�. �لامً يأٔ�ذ ذ� املكتب الطرف املتعاقد املعني يك  ذ� املكتب ٔأو  جيوز ٔأن يُقد�

يف �ال قُدم �ل�س من �الل املكتب ا�ويل، يتعني تقدميه �س�ت�دام �س��رة الرمسية ذات من �الل املكتب ا�ويل. و
 الص�.

(ٔأ) يتعني ٔأن يبني �ل�س املشار ٕاليه يف  [حمتو�ت �ل�س املقدم من �الل املكتب ا�ويل وٕارسا�] )2(
 دم من �الل املكتب ا�ويل، ما ييل:)، يف �ال قُ 1الفقرة (

 رمق التسجيل ا�ويل املعين، "1"
 ،وامس صاحب التسجيل "2"
 والطرف املتعاقد املعين، "3"
ويف �ال تعلقت �س�تعاضة �سلعة ٔأو �دمة وا�دة ٔأو بعض من السلع واخلدمات الواردة  "4"

 يف التسجيل ا�ويل، فت� السلع واخلدمات،
التسجيل ورمقه، و�رخي أ�ولوية اخلاص �لتسجيل الوطين و�رخي إاليداع ورمقه، و�رخي  "5"

 ٔأو إالقلميي ٔأو التسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية املس�تعاض عهنا �لتسجيل ا�ويل، ٕان و�د،
مبلغ الرسوم اجلاري �سديدها، وطريقة التسديد، ٔأو تعل�ت )، 7يف �ال انطبقت الفقرة (و "6"

 التعل�ت. ح �ى املكتب ا�ويل، وحتديد الطرف ا�ي جيري التسديد ٔأو يعطيحسب مبلغ الرسوم املطلوب من حساب مفتو 
يتوىل املكتب ا�ويل ٕارسال �ل�س املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ٔأ) ٕاىل مكتب الطرف املتعاقد املعني  (ب)

 املعين وٕابالغ صاحب التسجيل بذ�.
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(أٔ) جيوز ملكتب طرف متعاقد معني ٔأن يفحص �ل�س   [الفحص وإالخطار من قبل مكتب الطرف املتعاقد] )3(
 ) من االتفاق ٔأو املادة ذاهتا من الربوتو�ول.1(�نيا)(4) للتحقق من امتثا� لرشوط املادة 1املشار ٕاليه يف الفقرة (

ن �لتسجيل ا�ويل يف جس� ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ�. ويتعني أٔ  يتعني �ىل املكتب ا�ي ٔأ�ذ �لامً  (ب)
". وجيوز ٔأن يتضمن إالخطار معلومات تتعلق بأٔي حقوق ٔأخرى 5" ٕاىل "1)(ٔأ)"2يتضمن إالخطار البيا�ت احملّددة يف الفقرة (

 مبوجب التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي املعين ٔأو التسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية املعنية.

وجيوز ال ن أٔ لطرف املتعاقد املعني املعين يف �ال قُدم �ل�س من �الل املكتب ا�ويل وقّرر مكتب ا (ج)
 املكتب ا�ويل ا�ي يبلغ صاحب التسجيل بذ�.ٔأن خيطر �لتسجيل ا�ويل، �از �  يأٔ�ذ �لامً للمكتب ا�ي مل 

للفقرة  يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدون يف الس�ل ا�ويل ٔأي ٕاخطارات تلقاها وفقاً  [التدو�ن وإالخطار]  )4( 
 )(ب) ويبلغ صاحب التسجيل بذ�.3(

 يتعني ٔأن �كون أٔسامء السلع واخلدمات املدر�ة يف   الس�تعاضة]� السلع واخلدمات املعنيةنطاق [ )45([ 

التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي ٔأو التسجيالت الوطنية ٔأو عن  به ٔأنه مس�تعاضالتسجيل ا�ويل  تربال يع  (ٔأ)
التسجيل  سوى ف� خيص السلع واخلدمات املشمو� �لك منليس مطابقة �لرضورة، لت� املدر�ة في معاد�، ولكن إالقلميية 
 والتسجيل الوطين ٔأو إالقلميي ٔأو التسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية.ي اس�تعيض به عهنا.ا�ا�ويل 

ٔأو إالقلميي ٔأو التسجيالت الوطنية  الوطين�كون ٔأسامء السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجيل يتعني ٔأن  (ب)
 ]ٔأو إالقلميية املعنية �الس�تعاضة مطابقة ٔأو معاد� لت� املشمو� �لتسجيل ا�ويل.

ال يتعني ٕالغاء التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي ٔأو التسجيالت   [أٓ�ر �س�تعاضة �ىل التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي] )56(
عهنا بتسجيل دويل ٔأو ٔ�ن املكتب قد ٔأ�ذ �لام هبا يف  ةر ت� التسجيالت نتي�ة �س�تعاضالوطنية ٔأو إالقلميية وال ٔأن تتأٔ�

 جس�.

قبل  يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدون يف الس�ل ا�ويل، بتارخي �س�تالم من(أٔ)   ]وإالخطار[التدو�ن  )6(
 )(ب) ميتثل للرشوط املنطبقة.3للفقرة ( ي ٕاخطار تلقاه وفقاً أٔ املكتب ا�ويل، 

 للفقرة الفرعية (ٔأ). ي ٕاخطار مدون وفقاً أٔ يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٕابالغ صاحب التسجيل ب (ب)

)، وقُدم ذ� 1يف �ال اشرتط طرف متعاقد ٔأن �ُسدد رمس لقاء تقدمي ال�س بناء �ىل الفقرة ( (ٔأ)  [الرسوم] )7[(
�ل�س من �الل املكتب ا�ويل، ورغب الطرف املتعاقد يف ٔأن حيّصل املكتب ا�ويل ذ� الرمس، تعني �ليه ٔأن خيطر 

ميكن للطرف و  .ٔأو �لعم� املس�ت�دمة يف املكتب و�رسيبذ� ؤأن يبني قمية الرمس �لفرنك الساملد�ر العام املكتب ا�ويل 
)(ب) مع ما يلزم من 2(35وتُطبق القا�دة  .التقوميية س�نةال لتغيريات يف الرمس املطلوب مرتني يف رسل ٕاخطارًا �املتعاقد ٔأن �

 تبديل.

املد�ر املكتب ا�ولي�لهيا بعد ثالثة ٔأشهر من �رخي اس�تالم  املد�� �رسي الرسوم ٔأو التغيرياتسوف  (ب)
 (ٔأ).بذ� مبوجب الفقرة الفرعية ٔ�ي ٕاخطار  العام
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(ٔأ) حلساب ذ�  الفقرة الفرعيةاملكتب ا�ويل نيابة عن طرف متعاقد مبوجب صلها د الرسوم اليت حي قي� (ج) تُ 
 لتعيني هذا الطرف املتعاقد. ام الواجب دفعهو لٕالجراء املنطبق �ىل الرس الطرف املتعاقد وفقاً 

عاضة ف� يتعلق �الس�تاملكتب ا�ويل اخلدمات اليت يقد�ا  ) 2يخضع �ل�س املقدم بناء �ىل الفقرة (ختضع (د) 
  ]من �دول الرسوم. 8.7الرمس احملدد يف البند لتسديد 
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 التعديالت املقرتح ٕاد�الها �ىل �دول الرسوم

 �دول الرسوم

 )]د الحقاً د� [حيُ �فذ يف(

 فرنك سو�رسي 

 تدوينات متنو�ة .7

[...] 

أٔ�ذ مكتب طرف أٔن يب املكتب ا�ويل�الل م من قد� مُ  ال�س اخلدمات املقدمة بناء �ىل 8.7
ٕال�اطة ل املكتب ا�ويل�الل م من قد� مُ  (اس�تعاضة) متعاقد معني وا�د ٔأو ٔأكرث �لام بتسجيل دويل

 بتسجيل دويل (اس�تعاضة) �لامً 

 

 

د الحقا[  ]ُحيد�

 ]املرفق الثاينييل ذ� [
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  الثاين املرفق
 

 2017يونيو  –الصيغة املعّد� خلريطة الطريق املقرت�ة 

 املرفق الثالث][ييل ذ� 

                                                
، MM/LD/WG/15/4 " (الوثيقةاح�ل ز�دة التعاون بني الويبو واملاكتب املعيّنة –ممارسات خمتلفة �شأٔن مواصفات السلع واخلدمات  مبا يف ذ� " 1

 ).13و 12 الفقر�ن
الفقرات ، MM/LD/WG/15/4 الوثيقة" (ل �ىل الصف�ة أ�وىل من الرسا�حتديد �ل واحضة للرد �ىل ٕاخطارات الويبو وتدو�ن هذه املهمبا يف ذ� "  2

 ).8ٕاىل  6من 
 ).11ٕاىل  9، الفقرات من MM/LD/WG/15/4(الوثيقة " خصم تلقايئ لرسوم اجلزء الثاين عند تعيني ب�ان معنية هبذا الرشطمبا يف ذ� " 3
 ).16ٕاىل  14 الفقرات من، MM/LD/WG/15/4 (الوثيقةموضوع �ديد  4
 ).18و 17لفقر�ن ا، MM/LD/WG/15/4 (الوثيقةموضوع �ديد  5

 تقدمي التقار�ر ٕاىل املائدة املس�تد�رة  املدى القريب
   

  املائدة املس�تد�رة الفريق العامل

 التغطية اجلغرافية بنظام مدريد
 
 

 ٕاطار أ�داء
 
 

(الفرتة القصوى اليت  الوقت املس�تغرق ٕالجراء املعامالت العادية
 �س�تغرقها املعاجلة)

 
 

 نظام مدريد إاللكرتوين

 
 �س�تعاضة

 
 التغيري

 
 ٔأنواع �ديدة من العالمات

 
 إالنقاصات

 
0Fمبادئ التصنيف

1 
 

 التصحيح
 

 مطابقة العالمات ٔ�غراض املصادقة
 

 العالمات الواردة خبطوط خمتلفة
 استيفاء الرشوط

 
 ممارسات الفحص للمكتب ا�ويل (�رش)

 
 
 
 
 
 

   
  املدى املتوسط

  
  املائدة املس�تد�رة الفريق العامل

 
1Fامله� املو�دة للرد �ىل رفض مؤقت

2 
 

 التقليص احملمتل يف فرتة التبعية
 

2Fمراجعة الرسوم وخيارات ا�فع

3 
 

 التصحيح

 
 ممارسات الفحص للمكتب ا�ويل (�رش)

 
احلد من ٔأو�ه �دم ��ساق يف 

 ممارسات التصنيف
 

 شهادات التسجيل ا�ويل احملدثة
 

�سلمي �املي لبيا�ت شام� عن منح 
 امحلاية من مجيع أ�طراف املتعاقدة

3F

4 
 

خيار طلب حبث عند تعيني �حتاد 
4Fأ�ورويب

5 

 
 
 
 

   
  املدى البعيد

  
 احلق يف إاليداع

 
"خيارات  MM/LD/WG/14/4 القضا� املندر�ة يف اجلزء رابعا من الوثيقة

 للماكتب"
 

 ٕاجراءات املراجعة
 

 نطاق قامئة السلع واخلدمات (اح�ل الفصل)
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Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, Direction juridique, Pôle international, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
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Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Ahmedabad 
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Rome 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Takeshi MIKI, Director General, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent 
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Warsaw 
 
PORTUGAL 
 
Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, Legal Affairs Department, External Relations and Legal 
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João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Alicante 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
AFGHANISTAN 
 
Tariq Ahmad SARFARAZ, Director General, Afghanistan Central Business Registry and Intellectual 
Property, Ministry of Commerce and Industry (MoCI), Kabul 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Chite Flavien AHOVE, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Fernando CASSIBI, Intellectual Property Researcher, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Rio de Janeiro 
 
 
CANADA 
 
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Trademarks Branch, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau 
 
Stephanie GOLDEN (Ms.), Policy Analyst, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau 
 
 
IRAQ 
 
Nawar ALMAHMODI, Official, International Organizations and Conferences, Ministry of Foreign 
Affairs, Baghdad 
 
M. Baqir Bahir Rasheed RASHEED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
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Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Zaitilakhtar Binti MOHAMED YUNUS (Ms.), Intellectual Property Officer, Trademark Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Hubert FARUGIA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
PAKISTAN 
 
Muhammad Irfan TARAR, Director General, Intellectual Property Organization of Pakistan 
(IPO-Pakistan), Islamabad 
 
Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Geethanjali RUPIKA RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office, 
Colombo 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Khachaphorn THIENGTRAKUL, Trademark Registrar, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
 
 
III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC) 
 
Samat ALIEV, Deputy Director of the Member of the Board, Minister for Economy and Financial 
Policy, Moscow 
 
Elena IZMAYLOVA (Ms.), Head, Intellectual Property Protection Section, Business Development 
Department, Moscow 
 
Ekaterina MYASNIKOVA (Ms.), Advisor, Intellectual Property Protection Section, Business 
Development Department, Moscow 
 
 
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR 
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
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Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)  
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and Competition 
Division, Geneva 
 
Leticia CAMINERO (Ms.), Young Professional Program, Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division, Geneva 
 
 
IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, Member of ECTA's WIPO-Link Committee, London 
 
Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)/Association of 
Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM) 
Mathieu PROT, observateur auprès de l’OMPI, Paris 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
Chikako MORI (Ms.), Member, Tokyo 
Yoshiki TOYANA, Member, Tokyo 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Reiko HASE (Ms.), Member, Nagoya 
 
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) 
Eric NOËL, membre, Genève 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Yuka KOBAYASHI (Ms.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo 
Toru SUGISAKI, Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo 
 
MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners 
Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, 
Copenhague 
 
 
V.  BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:  Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark) 
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Vice-présidents/Vice-Chairs:  Isabelle TAN (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore) 
 
 Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar) 
 
Secrétaire/Secretary:  Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 
VI.  SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
Marcus HÖPPERGER, directeur, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des 
dessins et modèles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector 
 
Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, 
Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands 
and Designs Sector 
 
Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, 
Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, 
Brands and Designs Sector  
 
Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice, Division des opérations, Service d’enregistrement 
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Operations Division, Madrid 
Registry, Brands and Designs Sector 
 
Glenn MAC STRAVIC, directeur par intérim, Division des systèmes informatiques de Madrid, 
Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Acting Director, 
Madrid Information Systems Division, Brands and Designs Sector 
 
Juan RODRÍGUEZ, juriste principal, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, 
Brands and Designs Sector 
 
Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique, Service 
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, 
Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector 
 
Kazutaka SAWASATO, juriste, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des 
marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and 
Designs Sector 
 
Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique, Service d’enregistrement 
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Legal Division, 
Madrid Registry, Brands and Designs Sector 

 [هناية املرفق الثالث والوثيقة]


