
 

 

A 

MM/LD/WG/15/6 PROV. 2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 يناير 16التارخي: 

 
 
 

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرةاخلامسة الدورة 

 2017 يونيو 22اإىل  19جنيف، من 
 
 

 املنقح التقريرمشروع 

عداد مانة من اإ  الأ

ليه فامي ييل بعبارة  ريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتالفاجمتع  .1 )املشار اإ
ىل  19"الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2017يونيو  22اإ

أألبانيا و  (OAPI)الفكرية : املنظمة الأفريقية للملكية ممثةل يف ادلورة مدريدالتالية يف احتاد  الأطراف املتعاقدةواكنت  .2
وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وقربص ومكبوداي والصني وكولومبيا وكواب وبروين دار السالم واجلزائر وأأسرتاليا والمنسا وبيالروس 

س تونيا  ييسلندا أ  و وأأملانيا واليوانن وهنغاراي وجورجيا وفنلندا وفرنسا ( EU) والاحتاد الأورويبواإ رسائيل واإ طاليا والياابن والهند واإ
والفلبني وُعامن ولتفيا وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واجلبل الأسود واملغرب وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي واكزاخس تان 

س بانيا وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس وس نغافورة  والسويد وسويرسا وسلوفاكيا واإ
 (.55)واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وتونس وتركيا تان وطاجيكس  

واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب: أأفغانس تان وبنن والربازيل وكندا والعراق والكويت ومالزياي ومالطة وابكس تان  .3
 (.11لناك واتيلند ) ورسي

(، BOIP) لوكس للملكية الفكريةيبن : مكتب بصفة مراقب يةاملنظامت احلكومية ادلولية التال وشارك يف ادلورة ممثلو  .4
.(3)(، WTO) ، ومنظمة التجارة العاملية(EEC) امجلاعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية ال س يويةو 
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امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: وشارك يف ادلورة ممثلو  .5
ومركز ، (AROPI) ومجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية ،(APRAM) لعالمات والتصامميا

، (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية، و (CEIPI) ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية
وامجلعية الياابنية لوالكء ، (JIPA) وامجلعية الياابنية للملكية الفكرية، (INTA) والرابطة ادلولية للعالمات التجارية

مجعية ماليك العالمات  - MARQUESو، (JTA) وامجلعية الياابنية للعالمات التجارية، (JPAA) الرباءات
 (.9) الأوروبيني التجارية

 املرفق الثالث من هذه الوثيقة. وترد قامئة املشاركني يف .6

 الأعامل: افتتاح ادلورة من جدول 1البند 

 افتتح الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، ادلورة ورّحب ابملشاركني. .7

ليه فامي  .8 "نظام ييل وأأشار املدير العام اإىل وجود قدر كبري من الاهامتم بنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
ىل أأنه ذكر مدريد"(. و  ىل نظام مدريد، ليصل العدد اإ عضوا  98منذ ادلورة السابقة للفريق العامل، انضمت بروين دار السالم اإ

ىل نظام مدريد وأأبرز أأمهية توس يع نطاقه اجلغرايف لمتكني نظام مدريد بدلا 114يغطي  . وجشع املدير العام املراقبني عىل الانضامم اإ
 الرشق الأوسط وأأمرياك الالتينية.من  بدلاانعىل الأخص شمل ، لي ابلفعلمن أأن يصبح نظاما عامليا 

يداع أأكرث من قبل أأعضائهفامي يتعلق ابس تخدام نظام مدريد  منوا كبرياشهد  2016عام أأن  املدير العاموذكر  .9 . ومت اإ
اليت  اتايد، وما ميثل زايدة أأكرب بكثري من الز%7.2، وهو ما ميثل زايدة بنس بة 2016طلب دويل يف عام  52.500 من

الولايت املتحدة وأأودعت . 2017لعام  %2.3معدل منو حوايل أأقل يف الس نوات الأخرية. ومن املتوقع أأن يبلغ حتققت 
فرنسا والصني. وفامي يتعلق مث أأملانيا مبارشة، تلهتا ، 7700حوايل ، للس نة الثالثة عىل التوايل، أأكرب عدد من الطلبات، الأمريكية

ذ جلغرايف، لواقع ااب من الطلبات. وازدادت  %62حنو أأودعت ذكر املدير العام أأن البدلان الأوروبية ظلت أأبرز املودعني، اإ
. وشهد عدد كبري من البدلان معدلت منو مرتفعة جدا من حيث %17.5معليات الإيداع يف أ س يا، لكهنا ظلت تشلك حوايل 

ىل منو مزدوج يف عدد من البدلان كام . %68اس تخدام النظام، لس امي الصني، حيث ارتفعت الطلبات بنس بة  أأشار املدير العام اإ
(  %24( وفنلندا ) %32( والاحتاد الرويس ) %10.4( واململكة املتحدة ) %14يطاليا )اإ ( و  %10.8الأوروبية، مهنا أأملانيا )

ىل ملدير العام أأشار ا(. و %14وهولندا ) ىل أأن تكون العالمات ااحلصول عىل أأن هذا أأمر مشجع لأن طلبات اإ لتجارية متيل اإ
قبل أأن حتدث تغريات يف معدلت منو الناجت  ،ثل المنو يف طلبات العالمات التجاريةمي مؤرشا رئيس يا للنشاط الاقتصادي. و 

، املعينني الأعضاءأأبرز ن الصني تظل أأ ذكر املدير العام كام منتجات وخدمات ومشاريع جديدة تدخل الاقتصاد.  ،احمليل الإجاميل
 نني.أأعضاء معيّ  10تب بني أأفضل اا الاحتاد الأورويب والولايت املتحدة الأمريكية. كام احتلت الهند واملكس يك مر يلهي

فامي يتعلق ابلتطورات يف نظام مدريد واملكتب ادلويل خالل العام املايض، مبس توى غري مقبول من ، أأقر املدير العامو  .10
ىل أأنه قدالتأأخريمعدلت الرتامك و   توفرحتقق حتسن كبري يف هذا الصدد خالل اجلزء الأول من الس نة ومن املتوقع أأن ي  . وأأشار اإ

ىل أأن اإطالق  مس توى اخملزون القيايس حبلول الربع الثالث من العام. وفامي يتعلق مبنصة تكنولوجيا املعلومات، أأشار املدير العام اإ
جيابية لمخدمة " مدريد، ويه قاعدة نظام لغاية. وتضمنت قاعدة بياانت أأعضاء رصد مدريد" اكن انحجا وأأنه مت تلقي ردود فعل اإ

 90معلومات مفيدة عن أأكرث من وتضم حاليا مدريد، ذات الصةل بنظام بياانت ميكن البحث فهيا عن املامرسات والإجراءات 
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القادمة دمج خمتلف التطورات الرئيس ية اليت س تطرأأ خالل الس نتني أأو الثالث س نوات من الأعضاء. و ادلول مكتبا من خمتلف 
 مدريد يف منصة واحدة متاكمةل.بنظام عنارص بيئة تكنولوجيا املعلومات 

ىل املدير العام  أأشارو  .11 أأن اجامتع املائدة املس تديرة اذلي عقده الفريق العامل يف مدريد س يتيح للمكتب ادلويل فرصة اإ
 املاكتب واملس تخدمني.فائدة مدريد ل الامتس مشورة املشاركني بشأأن عدد من املسائل ذات الصةل بتطور نظام

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

ابلإجامع رئيسا للفريق العامل، وانُتخبت الس يدة ماتيدل مانيرتا سوا مياكئيل فرانك رافن )ادلامنرك( انُتخب الس يد  .12
يزابيل اتن )س نغافورة(   انئبتني للرئيس.لإجامع ابراهارينوين )مدغشقر( والس يدة اإ

 .وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل .13

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

" أأعده املكتب ادلويل 2017شكر الرئيس املشاركني عىل انتخابه وعرض رشيط فيديو قصري بعنوان "س نة الاس تعراض  .14
ىل يوني 2016 ويف الفرتة من يونييسلط الضوء عىل الإجنازات الهامة اليت حتققت و   .2017 واإ

 ( دون تعديل.MM/LD/WG/15/1 Prov. 2اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .15

لكرتونيا. .16  وأأحاط الفريق العامل علام ابعامتد تقرير ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل اإ

 من جدول الأعامل: الاس تعاضة 4البند 

ىل الوثيقةاستندت املناقشا .17  .MM/LD/WG/15/2 ت اإ

( من 7)( و5وأأبلغت أأن التعديالت املقرتحة املنقحة تتعلق ابلفقرتني ) ،MM/LD/WG/15/2الأمانة الوثيقة عرضت و  .18
من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات والربوتوكول املتعلق بذكل التفاق  21 القاعدة

قد وافق اكن الفريق العامل أأفادت بأأن "الالحئة التنفيذية املشرتكة "و" التفاق "و" الربوتوكول "(. و  عبارةـ ليه فامي ييل ب )املشار اإ 
ىل )1من حيث املبدأأ، عىل الإجراء املقرتح والتعديالت املقرتحة عىل الفقرات ) من الالحئة التنفيذية  21( من املادة 6( و)4( اإ

 للمناقشة.تني مفتوح  زالتاوالرسوم والنفاذ احملمتل، لعاضة بنطاق الاس تتني املتعلق  ،(7)( و5رتني )غري أأن الفق، املشرتكة

ىل نتاجئ دراسة اس تقصائية سابقة بشأأن الاس تعاضة قُ  .19 دمت يف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل وأأشارت الأمانة اإ
يق العامل واليت كشفت عن املامرسات اخملتلفة فامي بني املاكتب واملناقشات السابقة اليت جرت خالل ادلورة الثالثة عرشة للفر 

4للامدة  ضيقة. واتبعت بعض املاكتب قراءة حرفية س تعاضةنطاق الاحول 
)اثنيا(
جيب أأن أأنه من الربوتوكول، من حيث  "2"( 1)

جيعل من  ضيقذا التفسري ال السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأيضا يف التسجيل ادلويل. وهتدرج 
، لس امي عندما تكون احلقوق الوطنية س تعاضةالصعب عىل أأحصاب العالمات التجارية أأن يطلبوا من املكتب أأن حييط علام ابل

زاء املادة  قلميية الأقدم أأوسع نطاقا من التسجيل ادلويل الأحدث. واتبعت بعض املاكتب هنجا أأكرث مرونة اإ 4أأو الإ
)اثنيا(
(1) "2" 

يسمح للمكتب بأأن حييط علام ابلتسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات املتداخةل، مما يسمح الأمر اذلي من الربوتوكول، 
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أأهنا بأأفادت  2014عىل الاس تقصاء يف عام اليت ردت املاكتب الواحد والس بعني من  %40أأكرث من ذكر أأن . و ةجزئي س تعاضةاب
ن الفريق العامل قد يرغب يف أأ الأمانة ذكرت للتفسريات اخملتلفة اليت قدمهتا املاكتب،  . ونظراةاجلزئي س تعاضةالا هستنظر يف هذ
أ لية  ا، مما جيعلهس تعاضة( املقرتحة، لأن ذكل لن يؤثر عىل املامرسات احلالية وسيسمح أأيضا بتنفيذ أأكرث مرونة لال5جتاهل الفقرة )

  التجارية.لأحصاب العالمات ابلنس بة أأكرث فائدة وقابةل لالس تخدام 

اول حيرسوم عىل الأطراف املتعاقدة. و ( تتعلق جبمع الرسوم من قبل املكتب ادلويل وتوزيع ال7وأأوحضت الأمانة أأن الفقرة ) .20
قامة توازن بني التقليل من عبء العمل الإضايف اذلي يتحمهل املكتب ادلويل ىل أأدىن حد الإجراء املقرتح اإ ، مبا يعود ابلنفع عىل اإ

ح أأن يقوم املكتب ادلويل دفع رسوم للطلبات اليت جيب أأخذها يف الاعتبار مرة واحدة فقط. واقرتُ يف  ت التجاريةالعالماأأحصاب 
هذه الرسوم رشيطة أأن يبلغ الطرف املتعاقد املعين املكتب ادلويل ابملبلغ. شرتط لأطراف املتعاقدة اليت ت قائدة اجبمع الرسوم ل

(، وعىل الطرف املتعاقد املعين أأن خيطر املكتب ادلويل ابملبلغ 7وم وتوزيعها يف الفقرة )هناك قيود معينة عىل حتصيل الرسولكن 
ىل الفرنك السويرسي ولن يراقب أأي تقلبات يف بتحول املكتب ادلويل  يقومابلفرنك السويرسي فقط. ولن  مبالغ ابلعمةل احمللية اإ

أأو عندما يرغب الطرف  وقتالدار ف العمالت عىل مأأسعار رصف العمالت. وحيامث اكن هناك تقلب كبري يف أأسعار رص 
املتعاقد يف حتصيل مبلغ جديد، يتعني عىل الطرف املتعاقد أأن يبلغ املكتب ادلويل هبذا املبلغ اجلديد املبني ابلفرنك السويرسي. 

ثالثة أأشهر من اترخي  طبق املبلغ اجلديد بعدن بالغ جديدة مرتني يف س نة معينة وسي مب خطار الإ وسيمتكن الطرف املتعاقد من 
نفس ال ليات املعمول هبا ابتباع  نقلالطرف املتعاقد املعين مث تُ لصاحل قيد الرسوم احملصةل اس تالم الإخطار يف املكتب ادلويل. وتُ 

 لنظام الرسوم القياس ية أأو نظام الرسوم الفردية.ابلنس بة ابلفعل 

دارة الطلبات تقاىض ي  وذكرت الأمانة أأنه س يكون من الرضوري للمكتب ادلويل أأن .21 رسام عن العمل املتوقع، مبا يف ذكل اإ
املراد الإحاطة علام هبا، ووضع حلول تكنولوجيا املعلومات املناس بة، وما اإىل ذكل. ويف هذا الصدد، س يحتاج املكتب ادلويل اإىل 

ثر من أأجل فهم أأفضل مجليع التاكليف املرتت  جراء تقيمي للأ بة عىل ذكل. وذلكل س يكون من وقت لإجراء مشاورات داخلية واإ
عادة النظر يف مسأأةل مقدار الرسوم اليت   املكتب ادلويل يف ادلورة املقبةل للفريق العامل. سيتقاضاهاالرضوري اإ

ىل أأنه ل يوجد يف الوقت احلارض أأي اقرتاح بشأأن اترخي بدء نفاذ ا .22 املعدةل املقرتحة. وس يحتاج  21 لقاعدةوأأشارت الأمانة اإ
يل اإىل وقت للنظر بشلك أأكرب يف تطوير حلول تكنولوجيا املعلومات الالزمة وكذكل لتوضيح أأي مسائل متبقية بعد املكتب ادلو

لالضطالع ابملهمة. وابلإضافة اإىل ذكل، قد فيه ا دمس تعيكون املكتب ادلويل الوقت اذلي س  مناقشات ادلورة، للتأأكد من 
ديل ترشيعاهتا ومعليات تكنولوجيا املعلومات ذات الصةل قبل أأن تكون حتتاج ماكتب الأطراف املتعاقدة أأيضا اإىل وقت لتع

تعليقات من املاكتب للحصول عىل يط علام هبا املكتب ادلويل. ويف هذا الصدد، دعت الأمانة حي لتلقي الطلبات اليت مس تعدة 
 .نفاذال لبدء ناس با بشأأن ما تعتربه اترخيا م 

، ودخول حزي س تعاضة، ورسوم الاس تعاضةمسائل للمناقشة: نطاق الا وأأوحض الرئيس أأن الأمانة أأشارت اإىل ثالث .23
 نطاق الاس تعاضة. النفاذ. وفتح الرئيس ابب التعليق عىل املسأأةل الأوىل، ويه

4وأأوحض وفد مدغشقر أأنه يف حني أأن مكتبه يفرس املادة  .24
(اثنيا)

اذلي يتطلب تغطية اكمةل للمنتجات  ، الأمرابملعىن احلريف 
ل أأ درجة يف السجل الوطين، واخلدمات امل يقبل رشوطا ماكفئة اإىل حد ما. وأأشار الوفد اإىل تفضيل احرتام املامرسات س  نه اإ

. وعىل هذا ةزئياجل س تعاضةالامن املاكتب اليت ردت عىل الاس تبيان مل تقبل  %60املتباينة للأطراف املتعاقدة، مع التسلمي بأأن 
 دها.املتعاقدة أأن تفرس الاس تعاضة مبوجب الترشيعات واملامرسات يف بالالنحو، ينبغي أأن يكون من املمكن للأطراف 
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نه  .25 بذ حي واتفق وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل أأن الاس تعاضة سوف تس تفيد من معلية مواءمة، ومن مث فاإ
جراء  ىل اتباع ممارسة متسقة فامي يتعلق ب اإ ىل توافق يف ال راء واإ  .س تعاضةنطاق الامناقشات هبدف التوصل اإ

كام . س تعاضة( املقرتحة لأهنا تسمح بهنج أأكرث مرونة لتنفيذ الا5الواردة يف الفقرة ) امدةوأأعرب وفد الصني عن تفضيهل لل .26
ذا اكن للماكتب حق مراجعة الا العالمات التجاريةحصاب ابلنس بة لأ مئ واملفيد المن املذكر الوفد أأنه س يكون  قبل  س تعاضةاإ

 س تعاضة. واقرتح الوفد أأيضا أأن تمت معاجلة طلبات الاغري مقبول بشأأن املوافقة عىل الطلب أأو تصحيحه أأو اعتبارهاختاذ القرارات 
ىل اتباع هنج أأكرث اتساقا وجتنب ميكن أأن يؤدي ذكل أأفاد أأن من خالل املكتب ادلويل فقط ابس تخدام منوذج موحد. و  وجود اإ

جراءات موازية   لوطين وادلويل.عىل الصعيدين ايف نفس الوقت اإ

وأأكد وفد أأسرتاليا الزتامه بزايدة تنس يق ممارسات خمتلف الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد. ومع ذكل، ذكر الوفد أأنه  .27
ىل تنس يق الإجراءات يف ضوء الطلب العام والعبء الإداري. وابلإضافة اإىل ذكل، ينبغي موازنة  عتبارات الاينبغي السعي اإ

ىل ال راء ناس بةعامل ابلقدرة عىل حل القضااي وحتقيق النتاجئ مضن أأطر زمنية م املواءمة بني الفريق ال . ورأأى الوفد أأنه ابلنظر اإ
. ومن شأأن حذف تكل الفقرة أأن 21( من القاعدة 5الفقرة اجلديدة )تفضل حذف املتباينة، يبدو أأن معظم الأطراف املتعاقدة 

4ادة عىل قدرة لك طرف متعاقد عىل تفسري وتطبيق امل يبقي
(اثنيا)

قوانيهنا وممارساهتا الوطنية، ما تقتضيه حسب "، 2" (1)
ىل املواءمة. وأأوحض الوفد أأن  حاليا رسوما لالإحاطة علام صل ل حتبالده وجتنب القيام بعملية مطوةل يف حماوةل للتوصل اإ

دراج الفب ابلس تعاضة  عىل النحو املقرتح  21( من القاعدة 7قرة )سجلها الوطين. وأأيد الوفد حكام مران ملثل هذا الإجراء واعترب اإ
ضافية عىل املكتب ادلويل و 7وس يةل مناس بة لتحقيق ذكل. وأأقر الوفد بأأن الفقرة ) توفري أأيد ( عىل النحو املقرتح س تضع أأعباء اإ

ضايف للمكتب ادلويل لتقيمي أأي  ملطلوبة لتنفيذ تكل تكنولوجيا املعلومات ااملتعلقة ب تشغيلية و ال قانونية و التعديالت من ال وقت اإ
ىل التارخي املقرتح عن تطلعه الوفد أأعرب التغيريات املقرتحة. و  ( يف 7ملكتب ادلويل لبدء نفاذ الفقرة )من جانب ااإىل الاس امتع اإ

 الاجامتع املقبل.

4وأأوحض وفد اإرسائيل أأن مكتبه يفرس املادة  .28
 (اثنيا)

لتسجيل حرفيا ويطلب أأن تكون مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف ا
املعىن ولكهنا ليست متطابقة ابلرضورة، تاكفئة يف الوطين مشموةل ابلقامئة يف التسجيل ادلويل. وذكر الوفد أأن السلع واخلدمات امل 

 (.5مقبوةل، وشدد عىل تفضيل الإطار القانوين عىل النحو املقرتح يف الفقرة )

ىل عدم وجود توافق يف ال راء. .29  وأأشار الرئيس اإ

ن (INTA) ابطة ادلولية للعالمات التجاريةالر ممثل  وقال .30  س تعاضةمواءمة املامرسات املتعلقة ابليفضلون  املس تخدمني اإ
ىل  ةاجلزئي س تعاضةوأأوحض الأس باب اليت جتعل الا مسة ينبغي أأن تقبلها مجيع الأطراف املتعاقدة. وأأشار املمثل اإ

الحئة التنفيذية لتفاق مدريد وبروتوكول مدريد"، "تعليقات عىل بعض قواعد مرشوع ال بعنوان GT/PM/VI/3 الوثيقة
ن تكل الوثيقة بّينتتفاق مدريد وبروتوكول مدريد. ل، عند تصممي مرشوع الالحئة التنفيذية 1994يف عام  والصادرة يف  وقال اإ

4مفاده أأن املادة اكن و موقف املكتب ادلويل ذكل الوقت 
(اثنيا)

وأأن أأحدا مل  ةزئياجل اضةس تعلمن التفاق والربوتوكول تسمح اب 
حيث ، من الوثيقة 99من الفقرة  قتطفمب املمثل  واستشهد. اذلي طّور الالحئة يف اجامتعات الفريق العامل يعارض ذكل املوقف

4 الواردة يف املادة "املذكورةأأنه ينبغي التشديد عىل أأن لكمة " جاء
)اثنيا(
.  "شموةلامل لكمة " ينبغي فهمها عىل أأهنا تشمل "2("1)

ذا اكنت العالمة موضوع التسجيل ادلويل   طرف متعاقد ويف التسجيل تعيني الكحولية" املرشوابت"تشمل فعىل سبيل املثال، اإ
ىل "ابالعالمة نفس ل يتسج مت  حيث نه ، "مخلورالنس بة اإ ذا  س تعاضةقترص الات ينبغي أأن فاإ عىل امخلور. ومن انحية أأخرى، اإ

العالمة مت تسجيل نفس  حيث متعاقد طرف ورد يف التسجيل تعينيو شمل امخلور اكنت العالمة موضوع تسجيل دويل ت 
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من الواحض جدا أأنه . ورأأى املمثل ورنطبق عىل امخلت  س تعاضةاملرشوابت الروحية، فاإن الا وأأ  لخمورلللمرشوابت الكحولية أأو 
 .21 القاعدةاعامتد عند  مقبوةلاكنت أأن الاس تعاضة اجلزئية 

بشأأن  MM/LD/WG/15/2من الوثيقة  12أأن الفقرة  (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةممثل  لحظو .31
ذا اكن ميكن مواءمة املامرسات من خالل تعديل الالحئة التن  ،س تعاضةالا فيذية توفر بديلني: الرشوع يف مناقشات ملعرفة ما اإ

لغاء الفقرة نطاق الاس تعاضة ابلطريقة التالية: ( بشأأن 5)يال اثلثا يمتثل يف قراءة الفقرة( متاما. واقرتح املمثل بد5)املشرتكة، أأو اإ
ذا مل تُ  قلميي ةالوطني/ التسجيالت درج مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل"اإ فاإن نطاق يف التسجيل ادلويل،  ةأأو الإ

السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل ادلويل". ويف اخلتام، أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن جيب أأن يقترص عىل الاس تعاضة 
ىل توافق يف ال راء ب، غري ماكفئةأأم اكفئة ملسأأةل ليست مسأأةل سلع أأو خدمات ما 4بأأن املادة  ل يه حماوةل الوصول اإ

(اثنيا)
ل متنع  

 .الاس تعاضة اجلزئية

ىل أأنه من  ،(INTA) للعالمات التجارية الرابطة ادلوليةبيان  (JPAA) امجلعية الياابنية لوالكء الرباءاتأأعرب و  .32 مشريا اإ
تكون مواصفات السلع أأو اخلدمات الواردة يف الطلب الأصيل أأو التسجيل أأل ، س يكون من املفيد أأن خدموهجة نظر املس ت

 متطابقة متاما مع مواصفات التسجيل ادلويل.

عادة أأيضمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني  - MARQUESوأأيد ممثل  .33 اليت قدهما ممثل  املقرتحةاغة الصيا اإ
 (.5)للفقرة( INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجارية

تقدمي أأمثةل عن اقرتاحه من أأجل  (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةوطلب وفد الاحتاد الرويس من ممثل  .34
ىل فهم أأفضل ملدى الا ذا اكن اذلي جيري مناقش ته. وتساءل س تعاضةالتوصل اإ تعلق برشوط مطابقة ت الاس تعاضة  تالوفد عام اإ
ذا اكن نطوي عىل سلع وخدمات غري متطابقة. وأأعرب الوفد عن قلقه من أأن ت  س تعاضةالا تللسلع واخلدمات أأو ما اإ

ىل نطاق خمتلف للحقوق عىل املس توى الوطين والإقلميي للتسجيل أأكرث مما هو عليه عىل  املصطلحات غري املتطابقة قد تؤدي اإ
 املس توى ادلويل.

ىل أأن نص الفقرةوأأشار وفد الولايت امل  .35 "، ولكن مل ماكئفاملقرتحة يس تخدم تعبري " 21 القاعدة( من 5)تحدة الأمريكية اإ
يكن هناك توافق يف ال راء عىل اعامتد هذه الصيغة يف ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل. وأأوحض الوفد أأن النظام الأسايس 

مد التفسري حبيث ". واعتُ ماكئفأأهنا "عىل ملتحدة يس تخدم عبارة "نفس" السلع أأو اخلدمات، ولكنه يفرس لكمة "نفس" للولايت ا
ىل أأن ترمجة كام . عالمة التجاريةيتسم ابملرونة ويسمح ابلنظر اإىل السلع واخلدمات يف ضوء أأكرث مالءمة لصاحب ال أأشار الوفد اإ

ىل أأخ ىل أأخرى تعين أأن الت اكئف رى تس تلزم اس تخدام املعيار املقامئة السلع واخلدمات من لغة اإ لن عيني لأن الرتمجة من لغة اإ
ذا اكن التعيني بلغة خمتلفة. ويف هذا الس ياق، فاإن اس تخدام معيار مماثل هو تقييد  يكون أأبدا مساواي للتسجيل الوطين القامئ اإ

 (.5)21 للقاعدةاملقرتحة  . وأأيد الوفد الصياغةعالمة التجاريةلصاحب ال ايتو مفرط وغري م

جنازا ت س  س تعاضةواتفق وفد مجهورية كوراي عىل أأن الا .36 س تفيد من معلية التنس يق، ولكنه أأقر بأأن هذه العملية لن تكون اإ
سهال بسبب تباين ممارسات الأطراف املتعاقدة. وميكن أأن يس تويف التنفيذ املرن من جانب الأطراف املتعاقدة ممارسات تصنيف 

، مما جيعلها أ لية أأكرث فائدة س تعاضةميكن أأن توفر تنفيذ مرن لال 21( من القاعدة 5كر الوفد أأن الفقرة اجلديدة )خمتلفة. وذ
ىل التحدايت العملية املمتثةل يف تنس يق املامرسات املتباينة بشأأن نطاق الا ، س تعاضةلأحصاب العالمات التجارية. وذلكل، ابلنظر اإ
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ضافة الفقرة اجلديدة عن طريق القانوين للأطراف املتعاقدة مبعاجلة هذه املسأأةل  س يكون من الرضوري السامح لالإطار اإ
 .21( من القاعدة 5) املقرتحة

وأأنه يقبل الاس تعاضة اجلزئية ويرى أأن ، س تعاضةدامئا تفسري غري حريف لنطاق الابالده اعمتدت وذكر وفد سويرسا أأن  .37
ىل رأأى الوفد أأن املكتكام هذا هو الهدف من احلمك.  عادة الصياغة اخلاصة مب ب ادلويل قد أأكد ذكل يف وثيقته. وأأشار الوفد اإ مثل اإ

ىل أأنه  ،وبعض التعليقات الأخرى اليت أأدلت هبا الوفود اليت أأخذت اللكمة( INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجارية وخلص اإ
يبدو أأن تطبيق احلمك كام اكن متوىخ يف البداية هو  ذكر أأنه فامييود أأن يرى تنس يقا للمامرسة حىت لو اكنت هذه معلية صعبة. و 

  .عالمة التجاريةلصاحل صاحب ال

يتناول املشلكة الرئيس ية، لن  21 القاعدة( من 5وأأعرب وفد بيالروس عن اعتقاده بأأن استبعاد أأو ترك الفقرة املقرتحة ) .38
ماكنية ذكر بأأن . و ةزئياجل س تعاضةلاعدة حرفيا ويسمح ابنه مككتب ل يفرس القأأ الوفد أأفاد . و ةزئياجللأنه ل يسمح ابلس تعاضة  اإ

ن الصياغة املقرتحة ل تسمح ابلس تعاضة اجلزئية مبعىن أأنه عىل الرمغ من أأن السلع أأو ، وأأ رضورية للغاية ةاجلزئي س تعاضةالا
ل أأ ، اكفئةاخلدمات املذكورة قد تكون م هذا الصدد، أأيد الوفد من حيث نه ينبغي أأن تظل مجيع السلع واخلدمات موجودة. ويف اإ

. وللتوضيح، أأكد الوفد جمددا أأن املسأأةل ل تتعلق فقط مبعادةل (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةاملبدأأ اقرتاح ممثل 
 السلع واخلدمات، بل جيب أأل تكون مجيع السلع واخلدمات ابلرضورة مدرجة يف قامئة التسجيل ادلويل.

 (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةممثل تفسري  ،(CEIPI) راسات ادلولية للملكية الفكريةمركز ادلوأأيد ممثل  .39
ن النص املقرتح يف الوثيقة يتناول مشلكة خمتلفة واقرتح أأ املمثل ذكر . و ةاجلزئي س تعاضةواقرتاحه املتعلق ابل س تعاضةالتارخيي لال

ىل أأهنا ل  (INTA) ت التجاريةالرابطة ادلولية للعالماامجلع بني هنج ممثل  والتغيريات احملمتةل يف النص الوارد يف الوثيقة، نظرا اإ
 (CEIPI) مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةبعض وتناول لك مهنا جوانب خمتلفة وهممة جدا . واتفق ممثل ال تستبعد بعضها 

 متةل اليت ميكن أأن تنشأأ.مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن املسائل اللغوية احمل 

ىل عدم وجود توافق يف ال راء فامي يتعلق ابلس تنتاجات املقرتحة يف الوثيقة، وأأوحض كذكل أأن هناك  .40 وأأشار الرئيس اإ
اذلي يتناول الاس تعاضة اجلزئية،  (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةمسأألتني للمناقشة: الاقرتاح املقدم من ممثل 

( املقرتحة يف الوثيقة قيد املناقشة. وطلب الرئيس من الأمانة دمج هذين 5)طلحات املاكفئة املتناوةل يق الفقرة املصومسأأةل 
 املفهومني وتقدمي اقرتاح جديد للمناقشة خالل ادلورة.

 الرسوم.بشأأن وفتح الرئيس ابب التعليق  .41

تسجيل يف السجل الوطين. وقد تقرر مبلغ الرسوم وال عاجلة لتغطية تاكليف املاس تعاضة وأأكد وفد مدغشقر أأنه تلقى رمس  .42
لمكتب ادلويل أأن ، حيث ميكن ل لتحويلبشأأن ارمس ابلفرنك السويرسي الدفع يمت مبوجب مرسوم وزاري. واتفق الوفد عىل أأن 

 ملعاجلة هذه الطلبات، وأأنه ميكن دفع الرسوم للمكتب ادلويل ابس تخدام الوسائل الإلكرتونية.مناس بة يفرض رسوما 

ادلولية الأخرى مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي  لطلباتاأأنه يف ظل أأنظمة بيدرك  نهأأ وفد الياابن  ذكرو  .43
خطار املكتب ادلويل مببلغ معني من الرسوم بعمالهتالأطراف املتعاقدة  ماكنابإ للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية،  . ويف هذا ااإ

ملالمئ أأن يقوم املكتب ادلويل، نيابة عن ماكتب الأعضاء املعينني، جبمع رسوم فردية ابلفرنك السويرسي الصدد، قد يكون من ا
 .35، وفق ما جاء يف القاعدة تكل املاكتب هبا حيولها املكتب ادلويل من العمالت الوطنية اليت تبلغبعد أأن 
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ىل الفقرة ) .44 الوفد أأعرب دفع الرسوم. و تأأن ينبغي اجلهة اليت وتساءل عن  21)د( املقرتحة من القاعدة (7وأأشار وفد أأملانيا اإ
رغبوا و  اس تعاضةفرض رسوم  تدفع الرسوم من قبل الأطراف املتعاقدة اذلين اختار يمت أأن هناك ثالثة احامتلت: س عن تفهمه 

فرض رسوم بديةل اختارت دفع الرسوم من قبل الأطراف املتعاقدة اليت يمت أأو أأن  ؛تحصيل الرسومب ملكتب ادلويل يف أأن يقول ا
الرسوم من قبل بعض الأطراف املتعاقدة أأو يمت دفع تكل الرسوم؛ أأو أأن  بتحصيلا ل ترغب يف أأن يقوم املكتب ادلويل ولكهن

عىل سبيل املثال. وبناء عىل مثل أأملانيا الطلبات حىت عندما ل يكون الطرف املتعاقد قد دفع رسوما عىل الإطالق، ودعي م
 بدفع الرسوم. ةكون ملزمتس   اجلهة اليتذكل، طلب الوفد توضيحا بشأأن 

ىل الظروف الوطنية. وأأكد الوفد أأن الصني مل  س تعاضةورأأى وفد الصني أأن القرارات املتعلقة برسوم الا .45 ينبغي أأن تستند اإ
وافق من حيث املبدأأ عىل أأن تكون الرسوم اليت يتعني عىل املكتب ادلويل حتصيلها ت، ولكهنا س تعاضةصل أأي رسوم لالحتُ 
 مرتفعة جدا. وغريناس بة م 

عن اتفاقه لوفد أأعرب ا. ومع ذكل، س تعاضةأأن نيوزيلندا ل تفرض أأي رسوم عىل الإحاطة علام ابلبوأأبلغ وفد نيوزيلندا  .46
ىل فوائد يف التاكليف ب لكرتونية حرصية، الأمر اذلي من شأأنه أأن يؤدي اإ ابلنس بة أأن هناك مزية يف الاقرتاح املتعلق ابس امترة اإ

 .س تعاضة، فضال عن حسن توقيت طلبات الاس تعاضةات يف طلبات الاللمس تخدمني وحتسين

ىل أأنه ينبغي أأن يكون  .47 خيارا للأطراف املتعاقدة. وطلب الاحتاد الأورويب رسوم الفرض وأأشار وفد الاحتاد الأورويب اإ
ذا اكن من املتوقع أأن تفرض الرسوم الإضافية احملمتةل اليت سيتحملها املكتب ادلويل فقط  وادلول الأعضاء فيه توضيحات بشأأن ما اإ

 مجيع الأطراف املتعاقدة.عىل أأو يف الواقع ( 7)21مبوجب القاعدة  اس تعاضةعىل الأطراف املتعاقدة اليت س تختار فرض رسوم 

ىل ال (CEIPI) مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةوأأشار ممثل  .48 ىل أأن 7من الفقرة ) 4سطر فقرة الفرعية )أأ( من ال اإ ( اإ
انة قد حلت حمل "املكتب ادلويل" بعبارة "املدير العام" للتنس يق مع الفقرات الأخرى اليت تتناول الإخطارات. غري أأن الأم

ىل الإخطارات  ىل الظهور يف الفقرة الفرعية )ب(، حيث أأشري اإ طار املكتب ادلويل عاد اإ  تبديلواقرتح  ،(1الفقرة الفرعية )يف اإ
 تساق.الالأغراض يف الفقرة الفرعية )ب( 

 الأس ئةل اليت أأاثرهتا الوفود. للرد عىلودعا الرئيس الأمانة  .49

ذا اكن من املمكن للمكتب ادلويل حتويل الرسوم ابلعمةل  .50 ىل السؤال اذلي طرحه وفد الياابن بشأأن ما اإ وأأشارت الأمانة اإ
ىل الفرنك السويرسي كام هو احلال ابلنس بة للرسوم الفردية. وأأوحضت الأمانة أأن ه ابلنظر اإىل عبء معل املكتب ادلويل احمللية اإ

عالن الرسوم الفردية والتغيريات يف الرسوم وكذكل مع مراعاة التغريات اليت حتدث بسبب التقلبات يف أأسعار  فامي يتعلق ابإ
ما حيدث أأوحضت الأمانة أأن املكتب ادلويل، خبالف كام سويرسي. ال فرنك ابلتكون الرسوم املذكورة أأن من الأفضل الرصف، 

هبدف الرسوم الفردية، لن يرصد تقلبات أأسعار الرصف. ويبدو أأن هذه جتارة عادةل لقبول حتصيل الرسوم نيابة عن املاكتب يف 
من املس تخدمني متصورة يف حتصيلها الأمور ابلنس بة للمس تخدمني. وعالوة عىل ذكل، مل تكن هذه الرسوم اليت يتعني تبس يط 

 الإطار القانوين.

)د(، أأن الرسوم س تكون (7ردا عىل وفد أأملانيا بشأأن اجلهة اليت ينبغي علهيا دفع الرسوم يف الفقرة )وأأوحضت الأمانة،  .51
. ويف س تعاضةلابيط املاكتب علام حي العالمات التجارية اذلين يطلبون من املكتب ادلويل أأن أأحصاب رسوما عىل املس تخدمني و 

ما خمريا ، س يكون لصاحب العالمة التجارية اطةم عىل الإحاحلالت اليت ل تفرض فهيا الأطراف املتعاقدة أأي رسو  أأن يقدم اإ
أأن يوازن بني التاكليف صاحب العالمة التجارية من خالل املكتب ادلويل. ويتعني عىل التعامل لمكتب أأو ل طلب مبارشة 
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ىل اللغل وكيل حميل حيث يقدم الطلب مبارشة بشأأن توفري  املتكبدة دفع رمس بس يط و ة احمللية، لمكتب وتاكليف ترمجة الطلب اإ
ىل املكتب ادلويل حيث ميكن تقدمي الطلب ابللغات الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. وابلإضافة اإىل ذكل، من  لتقدمي الطلب اإ

حاطة  ةواحداس امترة بأأن يطلب يف  عالمة التجاريةالويب لصاحب الاس امترة سمح ت املتوقع أأن  ات عدة ماكتب. وردا عىل التعليقاإ
ىل املكتب ادلويل بدل ، أأكدت الأمانة أأهنا ست (CEIPI) مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةاليت أأدىل هبا ممثل  الإشارة اإ

 ملدير العام عىل النحو املقرتح.اب

ىل املكتب ادلويل خدمون يدفعه املس تأأن الرمس اذلي  (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةواعترب ممثل  .52 ابل مقاإ
اذلين يرغبون يف خدمني رشحية حمددة من املس تل ل ينبغي  هأأنعىل . غري أأن املمثل أأكد من جديد مناس بانقل الرسوم وتسجيلها 

دراج  يف السجل الوطين أأن يتحملوا التاكليف املتصةل بتطوير وصيانة حلول تكنولوجيا املعلومات من الاس تعاضة اخلاصة هبم اإ
 الفائض الكبري يف مزيانية الويبو.مع لس امي أأجل تنفيذ اخلدمة، 

تشري  21 القاعدة)د( من 7أأيضا اإىل صياغة غري عادية يف الفقرة  (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةوأأشار ممثل  .53
ىل اخلدمات اليت يقدهما املكتب ادلويل فامي يتعلق ابل ذا اكنت هناك رسوم خمتلفة بناءس تعاضةاإ ذا  . وتساءل املمثل عام اإ عىل ما اإ

ىل مبارشة مقدم ن طلب التسجيل يف السجل الوطين اك املكتب الوطين أأو املكتب الإقلميي، وابلتايل ل ترتتب عليه أأية تاكليف اإ
ذا اكن قد مت نقهل عن طريق  ىل أأنه ل يوجد رمس حمدد كام ادلويل. املكتب حمددة للمكتب ادلويل، أأو ما اإ أأشار املمثل اإ

ذا اكنت النية يه فرض رمس فقط عندما حيال الطلب من السجل ادلويل عن طريق املكتب ، وذلكل 21 لقاعدةل تساءل عام اإ
ذا اكن ميكن توضيح ذكل من قبل الأمانة ومن مث تساءل ادلويل. و   عند الرضورة.يف النص املمثل عام اإ

اس تعاضة دلى طلب قدمي ه لتتأأييدجمددا عن مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني  - MARQUESممثل  أأعربو  .54
ىل اإجراءات ذكل ن شأأن مالويبو، لأن  من املهم تبس يط  ه. ورأأى أأنأأحصاب العالمات التجاريةأأن يضيف مزيدا من التوضيح اإ

 .ليس لأي هجة أأخرىدفع رسوم للويبو و أأن ب س تعاضةالاطلب صاحب ينبغي لالإجراء حبيث 

 - MARQUESوعىل التعليقات اليت أأبداها ممثل عن اتفاقه مع  (JIPA) امجلعية الياابنية للملكية الفكريةممثل أأعرب و  .55
عىل أأنه ينبغي توضيح متلقي الرسوم. وعالوة عىل ذكل، أأبرز املمثل أأن الأطراف  مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني

س تخد ي نظام مدريد. ومن شأأن ابلنس بة مل  اصعبالامر ، مما جيعل س تعاضةاملتعاقدة لها ممارسات وس ياسات خمتلفة فامي يتعلق ابل
ذا مُج  العالمة التجاريةذكل أأن يفيد صاحب   دجمت يف مصدر واحد متاح للجمهور.عت املعلومات املتعلقة بلك طرف متعاقد وأ  اإ

ىل معاجلة ا .56  ا بعض الوفود.هتاليت أأاثر  لقضاايودعا الرئيس الأمانة اإ

ل عند تقدمي طلب الإحاطة ابلوأأوحضت الأمانة أأن املكتب ادلويل لن يفرض ر  .57 ىل املكتب ادلويل. ويف  س تعاضةسوما اإ اإ
عادة صياغة  ماكنية اإ  الفقرة الفرعية )د(.نص هذا الصدد، سينظر املكتب ادلويل يف اإ

ىل الرئيس شار وأأ  .58 ( وأأكد من جديد أأن الأمانة س تقدم نصا منقحا فامي 7الصياغة الواردة يف الفقرة )حول ادلمع والتعليقات اإ
 ( ملزيد من املناقشة.5(، وكذكل الفقرة )7تعلق ابلفقرة )ي 

ىل أأنه مل جتر أأية مناقشات بشأأن مقدار الرسوم وتساءل عن سبب عدم اقرتاح مبلغ .59  .ما وأأشار وفد سويرسا اإ
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ثر، من أأجل التوصل  .60 وأأوحضت الأمانة أأن املكتب ادلويل س يحتاج اإىل وقت لإجراء مشاورات داخلية، ورمبا تقيمي للأ
ىل جراء لتلقي طلبات من أأحصاب العالمات التجارية،  اإ حلول تطوير و فهم أأفضل للعمل والتلكفة اليت ينطوي علهيا وضع اإ

جياد ويب، و اس امترة التكنولوجيا املعلومات املناس بة مثل  عداد الوثيقة، مل يكن ذكر أأنه الرسوم. و لتحصيل أ لية كذكل اإ يف وقت اإ
قدم يف الاجامتع املقبل اقرتاح بشأأن مبلغ الرسوم يت ينطوي علهيا ذكل. وبناء عىل ذكل، س يُ هناك فهم واحض للتاكليف احملمتةل ال

 الواجب حتصيلها مقابل تلقي هذه الطلبات.

ذا اكن الهدف تغطية مجيع الت ناس بةوشدد وفد سويرسا عىل أأن الرسوم جيب أأن تكون م  .61 ، فقد تكون اكليفجدا. واإ
 جدا. مرتفعة

الرابطة ادلولية أأيد الوفد ممثل كام جدا. ناس بة ن الرسوم ينبغي أأن تكون م أأ  أأفادنظر وفد سويرسا، و  وأأيد وفد أأملانيا وهجة .62
ىل أأن العديد من املاكتب ل تفرض رسوما. ومع ذكل، عندما مت تغيري القواعد و (INTA) للعالمات التجارية اكنت ، مشريا اإ

جراءات جديدة، هناك  ا املعلومات رضورية وميكن أأن تكون ملكفة للغاية. وعىل هذا التغيريات يف حلول تكنولوجيأأصبحت اإ
ىل أأن الا ذا اكنت هناك حاجة اإىل رمس، ابلنظر اإ اإىل حد ما مع قيام العديد من  ةواحض س تعاضةالأساس، تساءل الوفد عام اإ

دفع وهو تب ادلويل املك عن طريق للماكتب اليت ترغب يف حتصيل الرسوم ابلنس بة حل أ خر هناك املاكتب بذكل دون رسوم. و 
 رمس خدمة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي للماكتب أأن تدفع بدل من املس تخدم.

ىل أأن .63 ىل أأن النص املنقح س يقدم ملزيد من املناقشة خالل ادلورة، وأأشار اإ مناقشة بشأأن مبلغ  ه س تجريوأأشار الرئيس اإ
 يف الاجامتع القادم.فرض الرسوم اليت س ت

لبدء النفاذ، أأوحضت الأمانة أأنه مل يمت اقرتاح اترخي حمدد لأنه من الواحض أأن املكتب ادلويل وفامي يتعلق ابلتارخي احملمتل  .64
ىل أأن بعض املاكتب أأشارت املناقشات السابقة يف الفريق العامل ذكرت أأن حيتاج اإىل وقت لالس تعداد للقيام هبذه املهمة. و  اإ

لإحاطة اطلبات من املكتب ادلويل. وطلبت الأمانة من املاكتب س تحتاج أأيضا اإىل وقت لتغيري ترشيعاهتا ليك تمتكن من تلقي 
 عندما تكون عىل اس تعداد لتلقي طلبات من املكتب ادلويل.ابلس تعاضة 

 بدء النفاذ. بشأأنوافتتح الرئيس ابب التعليق  .65

ىل أأنه من أأجل الامتثال للتنقيحات املقرتحة  .66 مبا يف ذكل  ، س يحتاج بعض الأعضاء،21 للقاعدةوأأشار وفد الياابن اإ
ىل تعديل نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبم. وذلكل، طلب الوفد من املكتب ادلويل أأن يأأخذ ذكل يف الاعتبار عند  الياابن، اإ

 حتديد التارخي الفعيل للتعديل.

 .نفاذال بدء ل مرونته ابلنس بة عن وفد اإرسائيل  عربوأأ  .67

جراء مركزي جلعل الاعن اعرتافه ية وفد الولايت املتحدة الأمريك  أأعربو  .68 أأسهل ابلنس بة  س تعاضةابلرغبة يف اإ
دليه  الولايت املتحدةالتسميات والرباءات والعالمات يف بني املاكتب الوطنية. وأأوحض الوفد أأن مكتب موحدة للمس تخدمني و 

لكرتونيا لتقدمي طلب  جراء وطين قامئ ابلفعل يعمل بشلك جيد. وقدم منوذجا اإ مكتب تلقى ذكر أأن . و س تعاضةعلام ابل لإحاطةااإ
. وهناك رمس س تعاضةطلبا يف الس نة لالإحاطة علام ابل 20أأقل من  الولايت املتحدةالتسميات والرباءات والعالمات يف 

يد للك فئة طلب، لتغطية املقارنة بني السلع واخلدمات يف التسجيل الوطين مع السلع واخلدمات يف متدأأمرييك دولر  100 قدره
ل أأ ، "املاكئف" مقياس س تخدمي عىل الرمغ من أأنه و . امحلاية املسجةل مكتب أأن . وأأفاد ةزئياجل س تعاضةابلعلام حييط نه مل اإ
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عند مه ركزي سيساعداملجراء الإ من املس تخدمني يف الفريق العامل بأأن تفهم  الولايت املتحدةالتسميات والرباءات والعالمات يف 
صدار الرفض فامي يتعل يشار ذكر أأنه اكن و  طرف متعاقد معني عىل أأساس وجود تسجيل وطين قامئ.دلى ق بطلب متديد امحلاية اإ

ىل مل  الأمريكية الولايت املتحدةالتسميات والرباءات والعالمات يف مكتب أأحياان عىل أأنه حامية مزدوجة. وذكر الوفد أأن  ذكل اإ
ذكر أأنه يقبل لحق للحامية مع تسجيل وطين قامئ ابمس املاكل نفسه. و يصدر رفضا مؤقتا عندما تزامن طلب تقدمي طلب متديد 

يداع خمتلف. وقد مُس  الطلبللتسجيل كنوع خمتلف من املقدم للحامية الالحق لمتديد اب  بذكل بشلك مزتامن،ح لأنه هل أأساس اإ
ذا اكن سيتخىل عن التسجيل الوطين السابق و وتُ  بقاء ديد امحلاية أأو فقط عىل متيبقي رك للامكل أأن يقرر ما اإ عىل لكهيام. ومع الإ

جراء من ذكل، أأقر الوفد ابلفوائد اليت تعود عىل املس تخدمني  ضفاء الطابع املركزي عىل اإ يف املكتب ادلويل، وذلكل مل يعرتض ما اإ
أ اثر تنفيذ تكنولوجيا  دم يف ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل. غري أأن الوفد مل يأأخذ يف الاعتبارعىل مرشوع القاعدة اذلي قُ 

بالغه بوأأكد أأنه منذ ذكل احلني  ،21 القاعدةالإجراء املبني يف مرشوع لاملعلومات  جراء تغيريات تكنولوجيا مت اإ أأنه ل ميكن اإ
املعلومات  ايتکنولوج املرتبطة ب  اتيري تغ وذكر أأن ال املعلومات الالزمة لتنفيذ الإجراء اجلديد يف أأي وقت يف املس تقبل القريب. 

 املعلومات. اياملقرتحة الأخرى لتکنولوج  اتيري مقابل التغ املتعلقة هبا  تايولوالأ  ديحتد بجيو  اليملكفة وتس تغرق وقتا طو 

ذا اكن من املقرر امليض قدما يف مرشوع  .69 ، فسيتعني عليه أأن 21 القاعدةورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه اإ
ىل النص: خي ضافة أأحد اخليارين اإ جراء للأطراف املتعاقدة اليت دلهيا ابلفعل الانسحاب ار يطلب اإ وطين الإحاطة علام اإ

ىل أأنه الزمة س نوات لتنفيذ التغيريات ال 10أأو فرتة انتقال مدهتا  ،س تعاضةابل بصدد يف تكنولوجيا املعلومات. وأأشار الوفد اإ
 عدة س نوات.لالعملية  من املتوقع أأن تس متر هذه هوأأنيف بالده تطوير نظام تكنولوجيا املعلومات 

جرائية هامة تؤثر أأيضا عىل  21ورأأى وفد الاحتاد الأورويب أأن التعديالت املتوخاة للقاعدة  .70 سوف تنطوي عىل تغيريات اإ
جراء التعديالت الرضورية يف لك ماكن قبل املوعد احملدد، اقرتح ل نظم تكنولوجيا املعلومات للأطراف املتعاقدة. و  لسامح ابإ

 .2019املعدةل قبل عام  21فيه عدم حتديد اترخي بدء نفاذ القاعدة  الأعضاءيب وادلول الاحتاد الأورو

تغريات ال لتبادل املعلومات والتصالت بأأن  مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني - MARQUESممثل  أأقرو  .71
ل عىل خيبة أأمهل لسامع أأن الأمر سيس تغرق تكنولوجيا املعلومات ميكن أأن تكون صعبة للغاية. ومع ذكل، شدد املمثاملرتبطة ب 

ذا اضطر أأفاد أأنه عرش س نوات. و  نه س يختار خيار لاإ ن ،الانسحاب خيارس نوات بدل من  العرشالختيار، فاإ ل فاإ سيمت  هواإ
 بعض املنافع مثل توضيح الإجراء.فقدان 

ذكر أأن ات ل ينبغي أأن تكون كبرية. و موعدا للتنفيذ. ورأأى الوفد أأن التغيري  2019يوليو  1 اترخيواقرتح وفد سويرسا  .72
 من املتوقع حدوث منو هائل.يس هناك عدد قليل من الطلبات س نواي وفقا لتجربة املكتب السويرسي، ول 

نه ل يرى أأن التغيريات يف تكنولوجيا املعلومات مطلوبة. وأأوحض الوفد أأنه شارك يف مرشوع كبري يتعلق أأ وفد أأملانيا  وذكر .73
يه تغيري نظام تكنولوجيا املعلومات لعامتد القانون اجلديد، ابلنس بة لبالده احلالية ة ولويأأن الأ قانون الأورويب و بتغيري كبري يف ال

لتشاور ل بعض الوقت ب ولكن هذا لن يس تغرق س نوات وس نوات. وطلب الوفد مزيدا من الوقت لتحديد موعد للتنفيذ للسامح 
 ع ذكل، اقرتح الوفد اترخي دخول حزي النفاذ يف غضون ثالث س نوات.مع وحدات تكنولوجيا املعلومات ذات الصةل. وم

. وفامي يتعلق ابلرسوم، رأأى الوفد أأنه ميكن للفريق س تعاضةرضورة توضيح نطاق الاعن اتفاقه مع وفد املكس يك  أأعربو  .74
ىل توافق يف ال راء بشأأن املصطلحات الأكرث حتديدا خالل ادلورة. ورأأى الوفد أأن فرتة ترتاوح بني س نتني  العامل التوصل اإ
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طار زمين واقعي لبدء  حقا عىل وجود نظام أأكرث كفاءة ومرونة يعمتدون  نياملس تخدموأأفاد أأن نفاذ. ال وثالث س نوات يه اإ
 للعالمات ادلولية.ابلنس بة 

ىل أأن طلبات الاس تع، (CEIPI) مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةوأأشار  .75 ىل عدة وفود، اإ اضة بعد أأن اس متع اإ
ىل ثالث س نوات. واقرتح الوفد أأن املاكتب  ىل مزيد من اليت اندرة جدا، وميكن حتديد بدء النفاذ يف غضون س نتني اإ حتتاج اإ

ىل أأن تصبح جاهزة  نفاذال بدأأ من اترخي بدء أأن ت  هياالوقت لتكييف نظم تكنولوجيا املعلومات دل من خالل معاجلة الطلبات يدواي اإ
 الأحاكم.من بدء نفاذ مات اخلاصة هبا حىت ل تبطئ تكنولوجيا املعلو بأأنظمة 

أأفاد أأن نفاذ. و ال بدء كتارخي ل ، 2019يوليو  1بشأأن اترخي اقرتاح وفد سويرسا عن اتفاقه مع وفد الاحتاد الرويس أأعرب و  .76
 وقت اكف للأعضاء لتكييف أأنظمهتم، مبا يف ذكل نظم تكنولوجيا املعلومات.مينح و يبدو مناس با تارخي ال هذا 

امللكية الفكرية يف أأسرتاليا أأيضا مكتب مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأوحض أأن اتفاقه وأأعرب وفد أأسرتاليا عن  .77
هنا س تقدم نظاهما لأ لن يكون ممكنا ابلنس بة لأسرتاليا نظرا  2019عام يف خول حزي النفاذ ادلنظمه. ورصح الوفد بأأن  غيريت بصدد 

ىل بالده يف حني أأن ذكر أأنه لتجارية ادلاخلية يف ذكل الوقت. و العالمات افضااي اجلديد لإدارة  س نوات،  10لن حتتاج ابلرضورة اإ
ل أأ  ىل مزيد من الوقت لتنفيذ تغيريات النظام.اإ  هنا حتتاج اإ

نظام موحد، كام أأن الإجراءات احمللية من خالل تمت عن طريق املكتب ادلويل  س تعاضةورصح وفد الصني بأأن معلية الا .78
ىل تكييف. ويف ضوء هذه الاعتبارات، رأأى الوفد أأنه ينبغي أأل تدخل الأحاكم حزي النفاذ قبل عام سوف حتت  .2019اج اإ

ىل أأن الوفود  .79 ىل أأن بعض املاكتب تريد اترخي نفاذ لها مواقف وخلص الرئيس اإ أأكرث من غريها. واقرتح مبكر خمتلفة مشريا اإ
لس امي ر يف هذه املسأأةل ومناقش هتا مرة أأخرى يف ادلورة املقبةل للفريق العامل، الرئيس، بناء عىل طلب وفد أأملانيا، مواصةل النظ

من شأأن ذكل أأن يوفر الوقت الالزم للنظر يف ذكر أأنه املكتب ادلويل أأيضا النظر يف فرض رسوم حممتةل. و سيتعني عىل  هأأن
 ومناقشة مزيد من املدخالت املقرتحة. التغيريات الرضورية وتقدمي فكرة أأفضل عن الوقت اذلي ميكن فيه تنفيذ تغيري

ذا اكن  .80 ىل نفس املشملدة س نة املناقشة تأأجيل وتساءل وفد سويرسا عام اإ أأنه . وشدد الوفد عىل الكتمرة س يؤدي اإ
ذا اكن يفضل  غلبية. واإ ذا اكن ذكل مناس با ابلنس بة للأ امليض قدما يف موعد لبدء النفاذ يف غضون س نتني أأو ثالث س نوات، اإ

بعينه مشلكة حقيقية يف هذا الاقرتاح، فميكن عندئذ مناقشة املسأأةل مرة أأخرى يف العام املقبل. وأأعرب الوفد عن  دلى مكتب
ملشلكة مرة أأخرى، وأأن قضااي تكنولوجيا املعلومات س تكون دامئا ذريعة لعدم ابقلقه من أأن عدم اختاذ قرار من شأأنه أأن يدفع 

 امليض قدما.

ىل أأن ردود الفعل الواردة  وأأعرب الرئيس عن تعاطفه مع .81 رغبة وفد سويرسا يف امليض قدما يف هذه املسأأةل، لكنه أأشار اإ
ضافةيف تكل املرحةل الزمنية. ورأأى الرئيس أأن الأمانة س تحاول  خمتلفةمن الوفود بشأأن ما يبدو ممكنا  اقرتاح قبل الاجامتع  اإ

ىل مزيد من التفصيل.  القادم، ودعا الأمانة اإ

وأأشارت اإىل س من الواحض يف تكل املرحةل مقدار الوقت واملوارد الالزمني لتنفيذ الإجراء الهنايئ. يأأنه ل بالأمانة  وأأفادت .82
مما اكن متوقعا. وذلكل، فاإن احلل املفضل هو أأكرث من الوقت واملوارد  لكتوضع أأطر زمنية قبل الأوان اس هتمت يف املايض، أأنه، 

عطاء املكتب ادلويل مزيدا من الوقت لإجرا ىل اتفاق بشأأن اترخي  نيء تقيمي اكمل ملقدار الوقت واملوارد الالزماإ لتفادي التوصل اإ
ىل التأأخري غري املتوقع يف تنفيذ ترتيب دفع رسوم   جزءين.عىل تنفيذ ل ميكن الوفاء به. وعىل سبيل املثال، أأشارت الأمانة اإ
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طار  تقدمواقرتحت الأمانة أأن  .83 ىل الفريق العامل اإ جراء اس تعراض شامل للعمليات املعنية.  اواقعي ازمني ااإ للتنفيذ بعد اإ
نه، و  يف الواقع، أأن تنشأأ مشالك  ،. ومع ذكل،ميكننييبدو التنفيذ والعمليات املعنية واحضأأن  ميكنمن الناحية النظرية، قالت اإ
ىل املسائل املعلقة بشأأ و  ن الرسوم املعنية وما ميكن أأن أأن يكون مجع الرسوم صعبا للغاية. ولتوضيح هذه النقطة، أأشارت الأمانة اإ

ذا اكن هذا الطلب  املعّينةينطوي عليه الأمر بعد حفص الطلب املقدم من املكتب ادلويل والأطراف املتعاقدة  ميكن أأن و . خمالفاإ
ىل عدد كبري من اخلطوات واملهام تس تغرق وقتا طويال. وأأكدت الأمانة من جديد أأهنا ل تريد أأن ت  تسبب يف يؤدي الإجراء بأأمكهل اإ

ىل قبل أأن تتفق عىل دخول واقعي  الزم القيام بهأأن تكون واقعية بشأأن مقدار العمل الإمنايئ ال تريدأأي تأأخري مصطنع، ولكهنا  اإ
ىل أأن بعض املاكتب تعتقد التنفيذ زيح ، واضعة يف اعتبارها أأيضا التعليقات اخملتلفة اليت أأدىل هبا بعض الوفود. وأأشارت الأمانة اإ

 س يكون بس يطا، يف حني أأن ماكتب أأخرى دلهيا ثقة أأقل بنظم تكنولوجيا املعلومات دلهيا. أأن التنفيذ

من  تللغاية فامي يتعلق بتطوير تكنولوجيا املعلومات، وطلب اصعب امؤخرا وقت جتاوزوأأوحضت الأمانة أأن املكتب ادلويل  .84
ثر  ستس تغرقه معلية اذلي الوقت مقدار احملمتل للتنفيذ و الوفود أأن تعطيه الوقت اذلي حتتاجه لإجراء تقيمي معقول وواقعي للأ

 وضع الإجراءات داخليا مع الزمالء يف الشؤون املالية، فضال عن العمليات ومن مث العودة وتقدمي اقرتاح يف هذا الصدد.

ىل تعليقات الأمانة واقرتح أأن جيري مجيع الأعضاء نفس التحليل، لتقيمي الوقت الالزم للت  .85 نفيذ. وذكر وأأشار الرئيس اإ
جابة  ىل اإ ىل أأن عددا من الوفود  واحضةالرئيس أأيضا أأنه س تكون هناك حاجة اإ عىل هذه املسأأةل يف العام املقبل. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأهن تأأشار  ىل أأن عام 2019بذ موعدا يف عام حت  ااإ ىل البعض. واتفق  2019، ولكهنا أأشارت اإ قد يكون مبكرا جدا ابلنس بة اإ
 بشلك متيون من اجليد أأن يكون هناك وقت، بناء عىل طلب وفد أأملانيا، للنظر يف املسأأةل بشلك أأكرب، ول الرئيس عىل أأنه س يك

 ملدة اليت سيس تغرقها تنفيذ التغيري.تفهم اأأفضل 

ىل أأن الفريق العامل وخلُ  .86  وافق عىل أأن تعد الأمانة وثيقة جديدة ملزيد من املناقشة يف دورهتا املقبةل.يص الرئيس اإ

، 21التغيريات اجلديدة عىل القاعدة  متوفرة مبا فهيا من 2017يونيو  20 بتارخي 1لرئيس بأأن الورقة غري الرمسية رمق ا فادوأأ  .87
ىل تقدمي الورقة غري الرمسية.  ودعا الأمانة اإ

ىل النص املعدل  .88 ىل تغيري يف و وأأشارت الأمانة اإ ىل ، حيث حُ 21 القاعدةمن  "6")أأ( 2 الفقرةاإ ذف النص اذلي يشري اإ
ال ن فقراتن  هبا( 5أأن الفقرة )بالأمانة  وأأفادت( س تطبق دامئا. 7السبب يف احلذف هو أأن الفقرة )أأوحضت أأن (. و 7الفقرة )

أأن  شارت اإىلة ابلس تعاضة[". وأأ لقعت"]السلع واخلدمات امل  ليصبح( 5فرعيتان هام )أأ( و)ب(. وأأعيد تسمية عنوان الفقرة )
( يف 5الاس تعاضة اجلزئية يف حني تتضمن الفقرة الفرعية )ب( الصياغة الواردة يف الفقرة )الفقرة الفرعية اجلديدة )أأ( توحض 

ما ال تعديالت ال  بعضمع  MM/LD/WG/15/2 الوثيقة عادة الصياغة ستسمح للماكتب اإ طفيفة علهيا. وأأضافت الأمانة أأن اإ
ىل ممارسلـ ةلابس تخدام لكمة "نفس" أأو عبارة "معاد   )ب(، اس تعيض عن عبارة "املكتب ادلويل"  7الفقرة  هتا. ويفا"، استنادا اإ

ىل الأمانة  أأشارتبعبارة "املدير العام" من أأجل الاتساق مع الفقرة الفرعية )أأ(. و  عادة صياغة الفقرات الفرعية )ب( اإ )ج( واإ
يضاحأأنب فادتوأأ  )د(.و دلفع الرسوم احملددة يف  أأن الطلب املقدم من املكتب ادلويل خيضعلتنص عىل الفقرة الفرعية )د(  ه مت اإ

أأن حييط بطلب الليصبح نصه ال ن " 8.7من جدول الرسوم. وابملثل، أأعيدت صياغة بند جدول الرسوم يف الفقرة  8.7الفقرة 
 علام ابلتسجيل ادلويل )الاس تعاضة( املقدم من املكتب ادلويل". املعّينةأأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة لطرف  التابعكتب امل 

ىل أأن املناقشات السابقة تركزت عىل الفقرة )وأأشار ا .89 الباب للتعليق عىل الفقرة الرئيس (، ومن مث فتح 5لرئيس اإ
 (.5) املعدةل
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ذا اكن ينبغي أأن 5عن معىن لكمة "جيوز" يف الفقرة )بوصفه غري انطق ابلإنلكزيية،  ،وتساءل وفد أأملانيا .90 ( وما اإ
 "جيب". تكون

 ( ينبغي أأن يكون نصها "جيب".5ن لكمة "جيوز" الواردة يف الفقرة )أأملانيا عىل أأ فد واتفق الرئيس مع  .91

ىل تعليقات وفد أأملانيا وذكر أأنه ينبغي تكييف النص الفرنيس بنفس الطريقة. .92  وأأشار وفد سويرسا اإ

يطاليا وفضّ  .93  "جيب" بدل من "جيوز". لكمة اس تخدام( املقرتحة مع 5)21 القاعدةل وفد اإ

 ( ولكمة "جيب" كام ذكر الرئيس.5) 21اجلديدة املقرتحة للقاعدة وأأيّد وفد الرنوجي الصياغة  .94

س بانيا التغيري املقرتح يف القاعدة  .95  (.5اجلديدة والصياغة اجلديدة للفقرة ) 21وأأيّد وفد اإ

ىل اتفاق بشأأن القاعدة وخلُ  .96  (.7( اجلديدة املقرتحة وفتح ابب التعليق عىل الفقرة املعدةل )5) 21ص الرئيس اإ

 .21سويرسا عن حذف الإشارة اإىل اترخي التسجيل يف القاعدة  وتساءل وفد .97

ىل القاعدة  .98 ذا اكن وفد سويرسا يشري اإ شارة اإىل اترخي الإيداع ورمق"5")أأ( (2)21وأأوحض الرئيس ما اإ  ه، حيث توجد اإ
 واترخي التسجيل ورمقه.

( اعتبارا 1ات الواردة يف الفقرة )جل الإشار )ب( تقول "تس  (2)21وأأجاب وفد سويرسا عىل الرئيس وأأوحض أأن القاعدة  .99
ىل أأن اترخي اس تالم املكتب ادلويل مل يرش   ليه يف مرشوع النص ول من اترخي اس تالم املكتب ادلويل ]...[". وأأشار الوفد اإ  يس اإ

 هناك أأي توضيح فامي يتعلق ابلتارخي. وطلب الوفد مزيدا من الوقت للنظر يف هذه املسأأةل.

. ونظر 21يف مرشوع القاعدة  ا)ب( احلالية مفقود(2)21رسا يف أأن هناك شيئا يف القاعدة سوي وفد واتفق الرئيس مع  .100
دخال  ( ليصبح نصه "يسجل املكتب ادلويل، اعتبارا من 4عىل مرشوع الفقرة ) تعديلالرئيس يف املسأأةل مع الأمانة واقرتح اإ

خطار يرد مبوجب ا بلغ صاحب التسجيل بذكل". واقرتح )ب( ويُ 3لفقرة اترخي اس تالم املكتب ادلويل، يف السجل ادلويل أأي اإ
 )ب(.(2)21الرئيس الإبقاء عىل الصيغة الواردة يف القاعدة 

"يسجل املكتب ادلويل يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي نصها ليصبح ينقل امجلةل الرئيس بأأن من الأمانة  والمتست .101
خطار يرد ]...[".  اس تالم املكتب ادلويل أأي اإ

ذا اكن ذكل وسأأل الر  .102  املسأأةل. يعاجلئيس وفد سويرسا عام اإ

ذا تلقى املكتب ادلويل الطلب مث  .103 نه يساوره شكوك بشأأن الصياغة اجلديدة وسأأل عام س يحدث اإ وقال وفد سويرسا اإ
ىل املكتب  أأحاهل ماكن املكتب ادلويل التدخل  املعنّي اإ ذا اكن ابإ ذا اكن مقبول أأم ل. وتساءل الوفد عام اإ مرتني، قبل للبت فامي اإ

 الفحص وبعد الفحص.

خطارا من  .104  بأأنه املعنّي كتب امل وأأوحضت الأمانة، ردا عىل وفد سويرسا، أأن الفقرة ستنطبق عندما يتلقى املكتب ادلويل اإ
ىل املاكتب ليحيهل . ول ينطبق ذكل عندما يتلقى املكتب ادلويل الطلب ابلطلبأأحاط علام   .املعّينةاإ
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 وهام احلالية 21)ب( من القاعدة 2ة للعالمات التجارية الانتباه اإىل وجود عنرصين يف الفقرة ممثل الرابطة ادلولي ولَفت .105
. واقرتح س تويف املتطلبات املطبقةت اليت خطارات الإ سجل ي اترخي الاس تالم واترخي التسجيل؛ وكذكل حقيقة أأن املكتب ادلويل 

ضافة عبارة "  "اإخطار"." بعد لكمة س تويف املتطلبات املطبقةت  املمثل اإ

ىل أأن الفقرة  هرديف  ،وأأشار الرئيس .106 )ب( تشري ابلفعل اإىل 3عىل اقرتاح ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية، اإ
ىل  "1")أأ( (2املتطلبات املنطبقة يف الفقرة ) ضافية يف  أأن اعترب، و "5"اإ ذا أأراد أأوحض أأنه، . و ال لزوم له هذه الصددأأي صياغة اإ اإ

شارة دراج اإ دراهج الأعضاء اإ موجود ابلفعل، اقرتح الرئيس ترك النص  الإشارة. ومع ذكل، ومبا أأن امبارشة يف النص، فميكن اإ
 هو. كام

ىل أأن 3واتفق ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عىل أأن الفقرة  .107 )ب( تتضمن ابلتأأكيد عددا من املتطلبات وأأشار اإ
خطارات ترد مبوجب الفقرة ( املقرتحة يقيض بأأن يسجل املكتب ا4نص الفقرة ) )ب(. أأما مسأأةل امتثالها للمتطلبات 3دلويل أأي اإ

بأأن النص احلايل يامتىش مع عدة أأحاكم أأخرى من القواعد اليت يسجل فهيا  علام أأحاطأأم ل فهيي مسأأةل أأخرى. غري أأن املمثل 
 املكتب ادلويل فقط ما يفي ابملتطلبات املنطبقة.

جدا. واقرتح الوفد  ةوصعب طويةل تأأصبح امجلةلرابطة ادلولية للعالمات التجارية واعترب أأن واتفق وفد أأملانيا مع ممثل ال .108
ىل فقرتني فرعيتني،   )أأ( و)ب(، من أأجل التوضيح.(2)هام تقس مي امجلةل اإ

 أأي مث اقرتح الرئيس الصياغة التالية: "يسجل املكتب ادلويل يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل .109
 )ب( يتوافق مع املتطلبات املعمول هبا ويبلغ صاحب التسجيل وفقا ذلكل".3ار مبوجب الفقرة خطاإ 

ىل أأنه يود أأن يرى ترمجة فرنس ية قبل  .110 ورأأى وفد سويرسا أأن النص املقرتح يس تويف الرشوط. وأأشار الوفد اإ
 .موافقته تأأكيد

ىل أأن النص جيري  هرديف  ،وأأشار الرئيس .111 اثرة أأي مسائل تتعلق عىل وفد سويرسا، اإ العمل فيه ابللغة الإنلكزيية، وميكن اإ
 ابلرتمجة الفرنس ية للنص أأثناء اعامتد ملخص الرئيس.

ذا اكن ميكن تعديل  تركيبةوتساءل وفد سويرسا عن  .112 اقرتح  عىل حنو ماالوضوح، مزيد من من أأجل  الرتكيبةالصياغة وما اإ
 أأملانيا.وفد 

ن هذه املسأأةل س تع .113 َ وقال الرئيس اإ عداد ال ج يف ملخص الرئيس. وس تؤخذ يف الاعتبار أأية تعليقات يمت تقدميها عند اإ
 .التايلمزيد من املناقشة يف الاجامتع جرا مرشوع النص لإ 

ىل القاعدة  .114 ط علام أأن خيطر املكتب ادلويل "جيوز للمكتب اذلي مل حيُ اليت تنص عىل: )ج(، (3)21وأأشار وفد سويرسا اإ
لذه الفقرة العمل هبينبغي ه ل غ صاحب التسجيل بذكل". ورأأى الوفد أأنه من الرضوري حتديد أأنبالاإ يتعني عليه بذكل، اذلي   اإ

بعد تسجيل  جيئي( غريب لأنه 5الفقرة الفرعية ) موضععندما يقدم الطلب عن طريق املكتب ادلويل. ورأأى الوفد أأيضا أأن 
 (.3الفقرة ) توجدرمبا حيث ، ماكن يس بق ذكلالإخطار. واقرتح الوفد وضع تكل الفقرة يف 

عداد النص املعدل يف القاعدة  .115 ن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا س تؤخذ يف الاعتبار عند اإ  21وقال الرئيس اإ
 لالجامتع القادم.
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ذا اكن الطلب (3وعلق وفد أأملانيا عىل الفقرة ) .116 قدم عن طريق املكتب ادلويل أأو م)ج(. ورأأى الوفد أأنه بغض النظر عام اإ
ىلمبارشة  ذا مل حيُ فاملكتب املعين،  اإ نه اإ نه ل ينبغي عليه أأن يُ عاضةط املكتب علام ابلس تاإ  بلغ املكتب ادلويل.، فاإ

عداد مرشوع الفقرة الفرعية ) .117  (.3وأأحاط الرئيس علام ابلتعليقات وأأكد أأن الأمانة س تأأخذ التعليقات يف الاعتبار دلى اإ

 20املؤرخة  1( يف الورقة غري الرمسية رمق 7لطفيف يف نص الفقرة )ا التعديلوفتح الرئيس ابب التعليق عىل  .118
 .2017 يونيو

عادة صياغة طفيفة للسطر الثالث من الفقرة  .119 )ج( بشأأن الإجراء 7واقرتح ممثل رابطة الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإ
دفع الرسوم املوحدة، يتلقى الطرف يمت دما أأكرث مالءمة، لأنه عنس تكون املنطبق عىل الرمس. واقرتح املمثل أأن "الرسوم" 

 رمس التسمية وحصة يف الرمس التمكييل. وذلكل فاإن "الرسوم" س تكون أأفضل من "الرمس".الك من املتعاقد 

ىل "الس نة التقوميية" يف الفقرة  .120 شارة اإ ضافة اإ ىل "س نة مسامة" لتفادي أأي 7واقرتح وفد سويرسا اإ )أأ( بدل من الإشارة اإ
ىل نشوء مشالك.  حالت قد يكون فهيا املكتب قادرا عىل التواصل ثالث مرات يف الس نة. وميكن أأن يؤدي تعريف الس نة اإ

ذا اكنت الس نة حمسوبة اعتبارا من اترخي الإخطار أأ   الس نة التقوميية فقط.أأهنا  موتساءل الوفد عام اإ

ىل الس نة التقوميية. .121 شارة اإ ضافة اإ  وأأجاب الرئيس بأأن الأمانة وافقت عىل اإ

 )ج( املتعلقة جبدول الرسوم.7تح الرئيس ابب التعليق عىل الفقرة وف  .122

ذا اكنت لكمة " .123 ضافية يف هنايeكون لها "ي" يف النسخة الفرنس ية ينبغي أأن presentوتساءل وفد سويرسا عام اإ  .هتا" اإ

ىل أأن الناطقني ابلفرنس ية وافقوا وأأكدوا أأن لكمة " .124 ضايف يف هنايe"" ينبغي أأن يكون لها presentوأأشار الرئيس اإ  .هتا" اإ

مع وفد سويرسا. ورأأى املمثل أأيضا أأنه ينبغي أأن توجد يف يف الرأأي واتفق ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية  .125
 .”présente“النسخة الانلكزيية فاصةل بعد لكمة "الاس تعاضة"، ويف الصيغة الفرنس ية لكمة 

ىل أأن أأي مقرتحات تقد   4البند واختمت الرئيس مناقشة الفريق العامل بشأأن  .126 م ستنعكس يف من جدول الأعامل، وأأشار اإ
عادة صياغة القاعدة لجامتع العام املقبل.  ملخص الرئيس ويف اإ

 عىل ما ييل: مؤقتااتفق الفريق العامل و  .127

دخالها عىل القاعدة  "1" ، من جدول الرسوم 8.7وعىل البند اجلديد  21أأن يوافق عىل التعديالت املقرتح اإ
 ابلصيغة املعّدةل من قبل الفريق العامل وكام هو مبنّي يف املرفق الأول من هذه الوثيقة؛

عداد وثيقة تقرتح مبلغ الرمس املقّرر حتديده يف البند  "2" من جدول  8.7وأأن يلمتس من املكتب ادلويل اإ
 القادمة.املعّدةل، يك يناقش ذكل يف دورته  21الرسوم واقرتاح اترخي لبدء نفاذ القاعدة 
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نقاصاتمن جدول الأعامل: حتليل  5البند   يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات الإ

ىل الوثيقة .128  .MM/LD/WG/15/3 استندت املناقشات اإ

الفريق العامل بأأن التوصيات  تيف ادلورات السابقة وذك ر اليت جرت وأأوحضت الأمانة أأن املوضوع اس مترار للمناقشات  .129
دخال تعديالت عىل القواعد  2015العامل يف دورته الثالثة عرشة يف نومفرب  اليت قدهما الفريق ىل اإ نقاصات أأدت اإ  12بشأأن الإ

ىل  25و  . وقد نرشت التغيريات القادمة مؤخرا عىل موقع مدريد الإلكرتوين.2017يوليو  1، اليت س تدخل حزي النفاذ يف 27اإ

ىل الأمانة  أأشارتو  .130 أأي يوحض أأن املكتب ادلويل سرياقب أأيضا، عند حفص  12اعدة دخل عىل القأأن التعديل اذلي أ  اإ
نقاصات الواردة يف ذكل الطلب. ويتعني عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة  ذا اكن  املعّينةطلب دويل، تصنيف الإ أأن حتدد ما اإ

نقاص   يف نطاق القامئة الرئيس ية أأم ل.يقع الإ

ىل  25من  وأأوحضت الأمانة أأن التعديالت املدخةل عىل القواعد .131 نقاصات املسجةل كتغيري يف التسجيل  27اإ تتعلق ابلإ
نقاصات يف التسجيل، يتعني عىل  (MM6اس امترة الطلب ادلويل الرمسية )ادلويل. ويف  ع القامئة م  أأن جيَُ  صاحب التسجيللالإ

. وسينظر املكتب ادلويل يف الطلب الفئات املقابةل الواردة يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل حتتاحملدودة للسلع أأو اخلدمات 
ذا اكنت أأرقام  لهيا يف الإ  الفئاتلتحديد ما اإ يف التسجيل ادلويل. ويتعني عىل مكتب  لفئاتتتطابق مع أأرقام ا نقاصاملشار اإ

نقاصات  املعنّي الطرف املتعاقد  نقاص  فيهاذلي س يكون لالإ ذا اكن هذا الإ  يف نطاق القامئة الرئيس ية أأم ل.يقع أأثر ما اإ

عد املكتب ادلويل وثيقة حتلل دور مكتب املنشأأ يف وأأضافت الأمانة أأن الفريق العامل طلب يف ادلورة السابقة أأن يُ  .132
نقاصات يف الطلبات ادلولية وال اثر احملمتةل املرتتبة علهيا. وس تحلل الوثيقة أأيضا دور ماكتب الأطراف املتعاقدة  فامي  املعّينةحفص الإ

نقاصات لتسجيالت ادلولية أأو التسميات الالحقة اليت تؤثر علهيا، وال اثر احملمتةل املرتتبة علهيا، مبا يف ذكل ا يف يتعلق ابلإ
نقاصات  املقرتحات املتعلقة بالك ادلورين. وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة تتضمن ثالثة أأجزاء تشمل دور مكتب املنشأأ فامي يتعلق ابلإ

نقاصات؛ ودور ماكتب  يف الطلبات ادلولية؛ ودور املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية والتسميات الالحقة اليت تتضمن اإ
نقاصات. املعّينةالأطراف املتعاقدة   فامي يتعلق ابلإ

عادة النظر يف  يتناولي وأأوحضت الأمانة كذكل أأن اجلزء من الوثيقة اذل .133 دور املكتب ادلويل، يتضمن أأيضا اقرتاحا ابإ
عادة النظر يف التعديل اذلي س بق اعامتده عىل (5)24و )أأ((5)24 ةمسأأةل القاعد ىل اإ )د(. ودعت الأمانة الفريق العامل اإ

ن الاقرتاح يعكس مس توى الفحص (5)24)أأ( و(5)24 ةالقاعد نقاصات مبوجب القاعدة امل )د(. وقالت الأمانة اإ . ومع 25تعلق ابلإ
نقاص الوار  لالاقرتاح، سيتحمك املكتب ادلويل يف أأ  ل ابل يتعلق الإ القامئة الرئيس ية  تضمهااليت  فئاتد يف التسمية الالحقة اإ

نقاصات املقدمة يف التسميات  للتسجيل ادلويل. ومن شأأن هذا الهنج أأن يوازن مس توى الفحص اذلي جيريه املكتب ادلويل لالإ
نقاصات، هناك  ملعّينةا. ويف اجلزء اذلي يتناول دور ماكتب الأطراف املتعاقدة 25كتغيري مبوجب القاعدة و الالحقة  فامي يتعلق ابلإ

عالان  17وينص اقرتاح تعديل القاعدة  .27و 17مقرتحات لتعديل القاعدتني  ماكنية أأن يتضمن الإخطار ابلرفض املؤقت اإ عىل اإ
نقاص يف التسجيل ادلويل. وعالوة عىل ذكل،  جراء ح ااقرت مت يتعلق بأ اثر الإ قانوين لتوضيح الأساس ال 27القاعدة عىل تعديل اإ

نقاصات املسجةل كتغيري.ل  لأطراف املتعاقدة الرفض   اثر الإ

ىل أأن اجلزء الأول يتضمن ثالثة اإىل ص الرئيس لُ وخ .134 : عىل النحو التايل صولفأأن الوثيقة مقسمة اإىل جزأأين، وأأشار اإ
نقاصات والطلبات ادلولية؛ و  الثاين دور املكتب ادلويل فامي تناول الفصل ي يتناول الفصل الأول دور مكتب املنشأأ فامي يتعلق ابلإ

نقاصات؛ و   املعّينةتناول الفصل الثالث دور ماكتب الأطراف املتعاقدة ي يتعلق ابلطلبات ادلولية والتسميات الالحقة اليت تتضمن اإ
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نقاصات. وأأ  تتضمن اقرتاحات لالس تنتاجات اليت ميكن اس تخالصها من  28أأن الفقرة عىل الرئيس كذكل  كدفامي يتعلق ابلإ
 الثالثة الأوىل، ويتضمن اجلزء الثاين من الوثيقة التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة. لفصولا

ىل  3وفتح الرئيس ابب املناقشة بشأأن الفقرات من  .135  يف اجلزء الأول من الوثيقة. 11اإ

نقاصات، كام  ساعد مودعي الطلبات يف صياغةي وذكر وفد مدغشقر أأن مكتبه، بصفته مكتبا للمنشأأ،  .136 م أأيضا بفحص و قيالإ
نقاص.  نقاص املقرتح، حيذر قبل التصديق و نطاق الإ ضبط ي قد  وبذكلاملكتب مودع الطلب من أأي توسع يف هناية املطاف يف الإ

 مودع الطلب قامئة السلع واخلدمات للمراسةل مع العالمة الأساس ية.

يطاليا عىل الفقرة  .137 د عىل 3ووافق وفد اإ نقاصات من الوثيقة وشد  يتعني أأن  اقتناعه بأأن ادلور املركزي للفحص فامي يتعلق ابلإ
امحلاية الأصلية للسلع واخلدمات ويكفل عدم تغيري نطاق امحلاية عن  يراقب. وميكن ملكتب املنشأأ أأن يقوم به مكتب املنشأأ 

نقاص. طريق  الإ

ن مكتبه اكن يعتقد منذ عدة س نوات أأن املكتب ادلويل  .138 نقاصات املقدمة وقال وفد سويرسا اإ مسؤول عن التحقق من الإ
نقاصات دون أأي حفص لأن العديد من  دراج العديد من الإ نه يدرك ال ن أأنه قد مت اإ بعد التسجيل. واس تطرد الوفد قائال اإ
د الوفد عىل رضورة معاجلة الوضع وطلب  ريق الف مناملاكتب اكنت تعتقد أأيضا أأن املكتب ادلويل أأجرى حفصا قبل الإدراج. وشد 

نقاصات. ورأأى الوفد أأن املكتب ادلويل ميكنه أأن يلعب دورا حمتيا يف حفص  جياد حل يضمن حفص مجيع الإ العامل أأن ينظر يف اإ
نقاصات. غري أأن الفحص قبل الإدراج همم لتوضيح السجل وضامن حامية حقوق أأحصاب التسجيالت. وعىل هذا النحو، رأأى  الإ

نقاص.املكتب السويرسي أأن من واجب مكتب ا  ملنشأأ النظر يف نطاق الإ

نقاص عند اس تالم الطلب، ورأأى أأن .139 ن مكتبه يفحص نطاق الإ مكتب املنشأأ أأيضا أأن عىل ينبغي  هوقال وفد الصني اإ
مودع الطلب تعرض طاق التسجيل ادلويل، للمساعدة يف تقليل خطر القوامئ احملدودة للسلع واخلدمات اليت تدخل يف ن يراقب

 خملالفات.

ذا لزم الأمر، ي وذكر وفد امجلهورية التش يكية أأن مكتبه  .140 فحص يساعد مودعي الطلبات عىل صياغة قامئة الإنقاصات. واإ
نقاص الالحقة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي  نقاصات مككتب للمنشأأ ومكتلق لطلبات الإ لويبو أأن تتحقق من الطلبات اليت ا عىلأأيضا الإ

نقاصا   عالمة وضع اإىل ذكل يؤدي وقد. متعاقدة أأطراف أأو بدلان عدة يفل متر مبكتب املنشأأ، لأن أأحصاهبا كثريا ما يطلبون اإ
نقاصات 10 عىل نقاصات املنشأأ  مكتب يقوم أأن وينبغي. حفصها اخملتلفة املاكتب عىل يتعني خمتلفة اإ  كنول الالحقة، بفحص الإ
 .املمرك ز الويبو هو املكتب تكون أأن ينبغي

نقاصات تقع مضن القامئة الرئيس ية للطلب ادلويل،  .141 ذا اكنت الإ وأأكد وفد المنسا أأن مكتب املنشأأ هو اذلي يفحص ما اإ
نقاص أأعرب عن تأأييده لوذلكل  ذا اكن الإ نقاصالرأأي القائل بأأن مكتب املنشأأ ينبغي أأن يكون مسؤول عن حفص ما اإ . اامتدادأأو  اإ

نقاصات بشلك رصحي كجزء من  9وأأيّد الوفد طلب تعديل القاعدة  دراج الإ من الالحئة التنفيذية املشرتكة من خالل اإ
 التصديق. وظيفة

دراهجا مضن القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات  .142 نقاصات لضامن اإ وذكر وفد جورجيا أأنه جيب أأن ينظر مكتب املنشأأ يف الإ
ىل أأن كجزء من معلية التصديق ضافة أأساس قانوين لرفض امحلاية استنادا اإ ىل اإ . وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح ادلاعي اإ

نقاص   امتدادا. يُعدالإ



MM/LD/WG/15/6 Prov. 2 
19 
 

نقاصات  اذلي أأعربوكرر وفد فرنسا موقفه  .143 عنه يف ادلورة السابقة للفريق العامل، وهو أأنه ل يتفق مع املبدأأ القائل بأأن الإ
نقاصات، ولكنه ي. وأأوحض الوفد أأن مكتبه، بصفته مكتب املنشأأ، املعّينةاملتعاقدة  ينبغي أأن تدرسها ماكتب الأطراف فحص الإ

دراهجا يف التسميات الالحقة أأو  يفحصها نقاصات يف  عىلطلهبا كتغيريات يأأيضا عند اإ التسجيالت ادلولية. وفامي يتعلق ابلإ
دراج. وعندما حفصهانشأأ هو الأفضل يف امل الطلبات ادلولية، رأأى الوفد أأن مكتب  نقاصات يف التسميات الالحقة، رأأى  يمت اإ الإ

نقاصات عندما ل مفالوفد أأنه ينبغي أأن يفحصها املكتب ادلويل؛  نقاص عىل  ينطبقن الصعب عىل مكتب املنشأأ أأن يفحص الإ الإ
قلميه نقاص  .اإ صدا متعلقاوابلإضافة اإىل ذكل، حيامث يكون الإ ىل أأسس بأأطراف متعاقدة خمتلفة، ميكن أأيضا اإ ر الرفض استنادا اإ

ىل تبس يط أأو تنس يق النظام؛  ن ال حيثخمتلفة، الأمر اذلي لن يؤدي اإ املاكتب مبامرسات خمتلفة س يجعل اذلي جتريه فحص اإ
ذا اكن ينبغي ت ل االنظام أأكرث صعوبة ابلنس بة للمس تخدمني. وأأعرب الوفد عن عدم ارتياحه للتعديالت املقرتحة لأهن عىل وحض ما اإ

جراء الفحص املعنّي ب ادلويل أأو مكتب املنشأأ أأو املكتب ملكتا ذا اكن الفحص من جانب املاكتب الوطنية اختياراي، فاإن و  .اإ اإ
جابة.يري الفحص س  جيُ ن جيب أأن مب السؤال املتعلق  ظل دون اإ

نقاصات. و  املعنّي ورأأى وفد املكس يك أأنه ينبغي أأن يقوم مكتب املنشأأ واملكتب  .144 وفقا ، أأوحض الوفد أأنهبفحص الإ
لهيا يف الطلب ادلويل 9 للقاعدة أأيضا يف التسجيل  ةدرجم، ينبغي عىل مكتب املنشأأ التحقق من أأن السلع واخلدمات املشار اإ

ىل أأنه أأصدر  نقاص اثنواي، بل هو أأمر يتوقف عىل التسجيل الأسايس. وأأشار الوفد أأيضا اإ الأسايس. ول ينبغي اعتبار هذا الإ
نقاص ل ميكن أأن يتجاوز قامئة عامة أأو رئيس ية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأنه ينبغي أأن تكون رفض عىل أأساس أأن اقرارات  لإ

ذا واهجت املاكتب هذه  املعّينةهناك بعض املراسالت بني الفحص يف مرحةل التصديق والفحص اذلي جتريه املاكتب  ، لأنه اإ
بأأن مكتب املنشأأ قد قبهل.  حيتجرفض وبأأن صاحب التسجيل قد لابقرارا مؤقتا  معنّي مكتب يُصدر املشالك، فقد تنشأأ قضية بأأن 

 .املعّينةورأأى الوفد أأنه ينبغي أأن تكون هناك صةل بني وظيفة مكتب املنشأأ وهمام الأطراف املتعاقدة 

ل .145 هيا يف ورأأى ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أأن من واجب مكتب املنشأأ التحقق من أأن السلع واخلدمات املشار اإ
قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس. وذكر املمثل أأيضا أأنه من يف  مدرجةالطلب ادلويل 

نقاصات. وأأعرب املمثل عن قلقه لأن ازدايد فرص  املعنّي وهجة نظر املس تخدم، ينبغي عىل مكتب الطرف املتعاقد  أأن يفحص الإ
ىل زايدة تاكليف تسجيل العالمة، سزييد من  اذليادلولية، العوائق يف مرحةل الطلبات  اليت تواجه صعوبة القد يؤدي اإ

ىل أأنه حيبذ تعديل القاعدة  ىل ابإ ( وأأي قواعد ذات صةل 5)9املس تخدمني. وأأشار املمثل اإ نقاصات يف الطلبات ادلولية اإ ضافة اإ
 مكتب املنشأأ. اليت يقوم هباوظيفة التصديق 

ىل تعليقاته اليت وأأشار ممثل رابطة الر  .146 يف ادلورات السابقة للفريق العامل بشأأن هبا  أأدىلابطة ادلولية للعالمات التجارية اإ
". وأأكد املمثل من جديد أأنه التقرير" MM/LD/WG/14/7من الوثيقة  391بصفة خاصة يف الفقرة  سجةلامل هذه املسأأةل، و 

قأأن يُ أأن مكتب املنشأأ ينبغي  "6")د( (5)9من الواحض من القاعدة  لهيا يف الطلب عىل  صّد  أأن مجيع السلع واخلدمات املشار اإ
ليس فقط السلع واخلدمات الواردة يف  ؛الأسايس أأو التسجيل الأسايس طلببقامئة السلع واخلدمات الواردة يف ال مدرجةادلويل 

در الواردة يف القامئة أأو  تكلالقامئة الرئيس ية، بل أأيضا  اهجا يف الطلب ادلويل. وأأيّد املمثل وهجة نظر القوامئ احملدودة اليت ميكن اإ
ني السابقني، وذكر كذكل أأنه من الواحض أأن مكتب املنشأأ هو املكتب الوحيد اذلي ميكن أأن حيدد بيقني نطاق حامية تحدثامل 

د املمثل املعنّي العالمة الأساس ية. وجيب أأن يكون املكتب  عىل أأن ذكل هو  قادرا عىل الاعامتد عىل شهادة مكتب املنشأأ. وشد 
نشائه أأن ينص عىل توس يع نطاق حامية العالمة يف بدل املنشأأ  الأعضاء  لتشملأأحد دعامئ نظام مدريد اذلي من املفرتض منذ اإ

 تفاق مدريد.ليغري هذا الأساس  ال خرين يف الاحتاد وأأن الربوتوكول ل
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ىل أأنه يشاطر ، عية الياابنية لوالكء الرباءاتوأأيّد ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكريةوهجة نظر ممثل امجل  .147 نفس  هوأأشار اإ
نقاصات من جانب الطرف املتعاقد   .املعنّي القلق فامي يتعلق بفحص الإ

ىل الفقرات من  .148 ىل  3وأأشار الرئيس اإ  الذلينأأن هناك بعض الإجامع من  وأأوحض MM/LD/WG/15/3من الوثيقة  11اإ
ىل نتيجة عن أأن مكتب املنشأأ هل دور ما فامي واحتدث نقاصات يف الطلبات ادلولية. غري أأن الرئيس مل يمتكن من التوصل اإ  يتعلق ابلإ

 ملموسة بشأأن هذه املسأأةل.

ىل الفقرات من  .149 ىل  12وأأشار الرئيس اإ من الوثيقة اليت تتناول دور املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية  20اإ
نقاصات. ودعا ىل  والتسميات الالحقة اليت تتضمن اإ جراء الرئيس اإ مناقشة تستند اإىل سؤال نظري يتعلق ابلتسجيل ادلويل اإ

دعي أأهنا قامئة ابلسلع واخلدمات اليت يُ مع املكتب ادلويل  يفمبارشة  توَدععاما والتسمية الالحقة اليت  15معره اذلي يبلغ 
ذا اكن دلى الوفود أأي أ راء بشأأن من ينبغي أأن يتحق نقاصات. وسأأل الرئيس عام اإ نقاص يف التسمية الالحقة املاإ  وَدعةق من الإ

 املكتب ادلويل. يفمبارشة 

نقاصات يف التسميات الالحقة أأو اس تعراض  .150 ورأأى وفد سويرسا أأنه ميكن أأن يقوم مكتب صاحب التسجيل بتحديد الإ
نقاصات. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن اخليار الأكرث منطقية هو أأن يكون للمكتب ادلويل صالحيات  ليه، تكل الإ ضافية مفوضة اإ اإ

نه من املرحج أأن يكون املكتب ادلويل، بوصفه  نقاص. وردا عىل سؤال الرئيس حتديدا، قال الوفد اإ للتحقق من هذا النوع من الإ
نقاصات بشلك مناسب.  الويص عىل النظام، يف وضع أأفضل لفهم هذه املامرسة وحفص الإ

يطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا .151 ماكنية  وأأيّد وفد اإ ىل اإ يداعفامي يتعلق ابلتسمية الالحقة. وابلنظر اإ طلبات مبارشة  اإ
ذا لزم الأمر. يف نقاص، وأأن تطلب ادلمع من املكتب الوطين اإ  الويبو، ينبغي عىل الويبو أأن تدرس الإ

نقا .152 صات يف وذكر وفد الصني أأنه ينبغي عىل املكتب ادلويل، بوصفه خبريا يف تصنيف السلع واخلدمات، أأن يفحص الإ
الطلبات ادلولية، يف التسميات الالحقة أأو تكل املسجةل كتغيري، وذكل لضامن أأن تكون القامئة احملدودة للسلع واخلدمات تندرج 

ذا اكن التسجيل  ًذا عاما،  15من  أأقدماخلدمات مضن نطاق التسجيل ادلويل. واإ ينطبق التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات اإ
ليه فامي ييل ابمس "تصنيف نيس"(. لأغراض تسجيل العالمات )ا ىل أأن املشار اإ أأفضل معرفة دليه ملكتب ادلويل وأأشار الوفد اإ

جراء الفحص وفقا للنسخ الأقدم من الأحاكم ذات الصةل من تصنيف نيس  يف  املعمول بهبتصنيف نيس، وذلكل من الأفضل اإ
 ذكل الوقت.

نقاص ووافق وفد فرنسا عىل أأن املكتب ادلويل س يكون يف أأفضل  .153 لحقة  ةدرج يف تسميموضع للنظر يف وجود اإ
نقاصات الواردة يف التسميات  15 هلتسجيل دويل معر  عاما. ورأأى الوفد أأيضا أأنه ينبغي عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الإ

جراء هذا الفحص.و يق ل عندماالالحقة   م مكتب املنشأأ ابإ

نقاصات  .154 ن حفص الإ . ورأأى الوفد أأن املسائل املتعلقة املعّينةاملكتب ادلويل واملاكتب تعلق مباكتب املنشأأ و ي وقال وفد كواب اإ
نقاص اكنت يف وقت متأأخر من أأكرث القضااي اليت يواهجها املس تخدمون جوهريةابلسلع واخلدمات  د الوفد عىل أأن قضااي الإ . وشد 

ن  .تعقيدا واملاكتب حاةل لإ اكفيا  ليسمفيدا للغاية، غري أأنه ا أأمرً املكتب ادلويل أأداة تصنيف  اس تحداثويف هذا الصدد، قال اإ
ىل املاكتب  نقاص الصعبة اإ أأن الفحص هو الواجب اخلاص  بشأأنمع الوفود الأخرى يف الرأأي . واتفق الوفد املعّينةمسائل الإ

ىل املاكتب  مشالك  حيتوي عىل وهو املعّينةملاكتب املنشأأ. ومن غري املقبول أأن يصل التسجيل اذلي يفحصه املكتب ادلويل اإ
ىل أأنه  ىل املكتب ادلويل وطلب من املكتب ادلويل يخطرية تتعلق بتصنيف السلع واخلدمات. وأأشار الوفد اإ نقاص اإ مت دفع رسوم اإ
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نقاصات. وذكر الوفد بأأن املاكتب  نقاصات اليت تصل  املعّينةبذل هجد أأكرب بشأأن تقيمي الإ لها دور يف حفص العدد املزتايد من الإ
لهيا ذا ،اإ نقاصات تتضمن تصنيفات خاطئة، ينبغي أأن يدرك املس تخدمون أأن املاكتب  ولكن اإ سرتفع طلبات  املعّينةاكنت تكل الإ

 رفض مؤقت.

 عن عدم اعتقادهالوفد  وأأعرب(. 5)24( و3)24وأأيّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .155
نقاصب نطاق صياغة السلع واخلدمات. ومع ذكل، وافق الوفد عىل أأن ب  فامي يتعلقات أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يفحص الإ

ساعدة يف منع الأخطاء البس يطة اليت يرتكهبا أأحصاب التسجيالت فامي يتعلق ابلتصنيف يسمح هل ابمل املكتب ادلويل يف وضع جيد 
يداع الإ عند  جراء بعض التعديالت البس يطة عىل نقاصات. ومن شأأن التعديالت املقرتحة أأن تسمح للمكتب ادلويل ابإ اإ

نقاص ينبغي أأل يتضمن فئات مل ترد يف التسجيل ادلويل.لأ حض أأن توو  الاس امترات  حصاب التسجيالت أأن الإ

ىل عدم وجود توافق حقيقي يف ال راء بشأأن هذه املسأأةل. وأأشار كذكل اإىل رضورة المتيزي بشلك كبري فامي  .156 وأأشار الرئيس اإ
نق ذا اكنت مسأأةل الإ  تصنيف ونطاق امحلاية.ل اصات تتعلق ابلتصنيف فقط أأو اباإ

نقاصات اليت متر مبكتب املنشأأ  .157 مت التحقق مهنا واملوافقة ياليت و وأأوحض وفد امجلهورية التش يكية أأنه ينبغي المتيزي بني تكل الإ
نقاصات اليت ل متر عرب مكتب املنشأأ. و  عبء العمل. ومع ذكل، رأأى الوفد أأنه هذه طريقة لتوزيع تُعترب علهيا لحقا يف الطلب والإ

نقاصات يف نفس الوقت اذلي يمت فيه حفص قامئة السلع واخلدمات من أأجل  ، ورأأى أأن ةالشلكيالأمور ميكن التحقق من الإ
ىل أأن . و يف ذكل الفاحصني يف الويبو عىل دراية جيدة يف هذا اجملال، يف حني أأن مكتب املنشأأ قد جيد صعوبة ذكل من أأشار اإ

ىل  هبانهتيي ي للماكتب، وقد يعين ذكل أأن العديد من املاكتب س  أأكرث كثريا  أأيضا أأن يكون معال هشأأن  نفس العمل.القيام ب املطاف اإ

ىل  21وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الفقرات من  .158 فامي  املعّينةمن الوثيقة بشأأن دور ماكتب الأطراف املتعاقدة  27اإ
نقاصات.  يتعلق ابلإ

رفض أ اثر  املعنّي ملكتب الطرف املتعاقد  تتيححيث  27و 17يا عىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدتني ووافق وفد أأسرتال  .159
نقاصات يف مكتب الطرف املتعاقد  نقاص اذلي ل يعترب مضن نطاق التسجيل ادلويل. ورأأى الوفد أأنه من الأفضل حفص الإ الإ

نقاص هو أأن يكون هل تأأثري الهدف أأن، حيث  املعنّي  ىل الظروف من الإ نقاص اإ  املعنّي املكتب  اليت تواجه. وقد تستند أأس باب الإ
نقاصات  يديؤ أأن بعض املاكتب دلهيا متطلبات خاصة. و  مالحظةفقط، و  ىلترك حفص الإ ىل احرتام ترشيعات  املعنّي املكتب  اإ اإ

رهاق املكتب ادلويل دون داع بوظائف الفحص واإ  مينعلك طرف متعاقد. ومن شأأن ذكل أأيضا أأن  ابلتسوق  املنتدىماكنية قيام اإ
نقاصات اليت يتعني  ذا اكن من املمكن اس تخدام مكتب املنشأأ لفحص الإ دخالها حزي النفاذبني مودعي الطلبات اإ يف طرف  اإ

 خمتلف. معنّي متعاقد 

من مساعدة ( اليت تنص عىل أأن التعديل س ميكن املكتب ادلويل 5)24وأأيّد وفد أأسرتاليا التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .160
نقاص يف تسمية لحقة مضن الفئات اليت تظهر يف التسجيل  عىل حتديد مىت ل املعّينةماكتب الأطراف املتعاقدة  دراج اإ يمت اإ

ىل املوعد املقرتح لبدء النفاذ يف  نه لن يوفر الوقت الاكيف للتشاور مع أأحصاب  2019فرباير  1ادلويل. وأأشار الوفد اإ وقال اإ
ىل تعليق مجعية احتاد مدريد  وتطرق الوفد. 27و 24و 17يعاته الوطنية لستيعاب التعديالت عىل القواعد املصلحة وتعديل ترش  اإ

لغاء اعامتد تكل التعديالت. وأأقر الوفد بوجود و )أأ( و)د(، (5)24لبدء نفاذ التعديالت اليت س بق اعامتدها عىل القاعدة  أأيد الوفد اإ
نقاصات، وأأيّد اس مترار أ راء متباينة فامي بني الأعضاء بشأأن الط ذا اكن ينبغي أأن يشمل ذكل اإ ابع ادلقيق لوظيفة التصديق وما اإ

 نقاصات كجزء من دور استشاري.الإ  صياغةقدرة ماكتب املنشأأ عىل مساعدة مودعي الطلبات يف 
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نقاصات لتحديد ينبغي أأن يكون لها احلق يف حفص مجي املعّينةرأأيه بأأن الأطراف املتعاقدة بوفد أأسرتاليا أأيضا  ومتسك .161 ع الإ
ذا اكنت تقع مضن نطاق التسجيل ادلويل. ورأأى الوفد أأن التعديالت املقرتحة سابقا عىل القاعدة  )أأ( و)د( املتعلقة (5)24ما اإ

عىل ، س تكون خارج نطاق ولية املكتب ادلويل ةمبراقبة املكتب ادلويل لتصنيف املؤرشات املدرجة يف التسمية احملدود الالحق
 ( من بروتوكول مدريد، وس تضع عبئا ثقيال عىل املكتب ادلويل.2)3 املادةنصوص عليه يف امل  النحو

هو  املعنّي أأن الطرف املتعاقد ب برأأيه ومتسكووافق وفد نيوزيلندا عىل العديد من التعليقات اليت أأبداها وفد أأسرتاليا،  .162
نقاصات يف مجيع احلالت. وهذا يعين أأن البدل اخلاض نقاصات خيضع دامئا للرقابة واملسؤولية الاكمل الأنسب لفحص الإ  تنيع ل اثر الإ

نقاص  عن النظر يف نطاق امحلاية. ومن شأأن ذكل أأن يوفر بعض الاتساق لأنه لن يؤدي اإىل حاةل ختتلف تبعا لوقت تقدمي الإ
نقاصات، أأن يبحث . وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك قمية يف ينظرهومن  أأخطاء أأي مع مالحظة مكتب املنشأأ يف وجود اإ

مسؤول. وأأكد الوفد موافقته  املعنّي تصحيحات ممكنة، ولكن يف هناية املطاف جيب أأن يكون الطرف املتعاقد  اتواحضة واقرتاح
 .27و 24و 17عىل التعديالت املقرتحة عىل القواعد 

نقاص.  ينبغي أأن تكون مسؤوةل عن املعّينةوظل وفد الياابن غري مقتنع بأأن ماكتب البدلان  .163 ن  وقالحفص الإ تعديل اإ
طار فرضية أأن البدلان يأأيت  17القاعدة  نقاص. ومع ذكل، رأأى الوفد املعّينةيف اإ أأنه ينبغي، قبل تقدمي حمك  مسؤوةل عن حفص الإ

ىل اس تنتاج بشأأن نوع الأدوار اليت ينبغي أأن يقوم هبا مكتب املنشأأ وماكتب البدلان   ةاملعّينحمدد، عىل الأعضاء التوصل اإ
ىل اس تنتاج، فاإن مسائل من قبيل املشالك احملمتةل اليت  نه عند التوصل اإ نقاصات. وقال الوفد اإ واملكتب ادلويل يف حفص الإ

نه، و املعّينةيتحملها املس تخدمون يف ظل النظام احلايل، تؤثر عىل العمليات يف مكتب املنشأأ وماكتب البدلان   ةينبغي مناقش اإ
نقاصات.الطرق اليت ميكن أأن يشارك هب  ا املكتب ادلويل يف حفص الإ

جراء وأأدرك وفد الياابن أأن  .164 ىل أأنه ل يوجد يشء يأأيت بسبب التعديل اقرتاح اإ أأن طرفا متعاقدا أأشار يف الاجامتع الأخري اإ
ّ يف القواعد  ىل  املعّينةكن مكتب البدلان مي نه  عيوبمن رفض التسميات استنادا اإ نقاص. وقال الوفد اإ أأن تنفيذ أأيضا  يدركيف الإ

ىل تنفيذه. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن هناك بعض املسائل  معنّي التعديل املقرتح اختياري للك طرف متعاقد  ولن تضطر املاكتب اإ
نه وافق عىل التعديل املقرتح. أأول، يالهامة اليت ينبغي معاجلهتا قبل أأن  نهفامي يتعلق ابملس تخدمني، قال الوفد اإ عىل عمل ليس  فاإ

نقاص. وكام أأشري بأأي مشالك فامي ليه  يتعلق بفحص الإ ذا دخل التعديل حزي النفاذ للسامح بسبب جديد اإ يف وقت سابق، اإ
لتعامل مع الإجراءات الإضافية للمكتب. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن أ راء فامي خيص اللرفض، مفن املتوقع أأن يزداد عبء العمل 

هذه املسأأةل. واثنيا، ميكن أأن يكون للقاعدة املعدةل أأثر عىل معليات ماكتب مبا فيه الكفاية بشأأن  اس تقصاؤهااملس تخدمني مل يمت 
 بعض البدلان، مبا فهيا الياابن، تعديل قوانيهنا وأأنظمهتا احمللية. يتعني عىل، وس املعّينةالبدلان 

ا أأثر سليب، من قبيل س يكون له املعّينةوأأضاف وفد الياابن أأن املسؤوليات اجلديدة املقرتحة ملاكتب الأطراف املتعاقدة  .165
د الوفد عىل أأنملدة أأطول يف تأأخري يف الفحص التسبب ينبغي جتنب الاس تنتاج املترسع بشأأن ه ، ويف ظل هذه الظروف، شد 

دخاهللتعديل املقرتح ل  هتأأييد عن عدمالوفد  أأعرباملسأأةل. وبناء عىل ذكل،  جراء مزيد 17لقاعدة عىل ا اإ . ورأأى الوفد أأنه يلزم اإ
 قشات املتأأنية بشأأن هذه املسأأةل، مع مراعاة بعض املسائل املذكورة.من املنا

تب املنشأأ واملكتب ادلويل تتحمل مجيعها بعض املسؤولية يف حفص وماك املعّينةوذكر وفد الصني أأن الأطراف املتعاقدة  .166
نقاصات ينبغي أأن تكون م نقاصات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اخلطوة الأوىل يف حفص الإ ن قبل مكتب املنشأأ. غري أأن الإ

نقاص ميتثل لترشيعاهتا. ويف بعض الأحيان يف بدل مكتب املنشأأ،  املعّينةالأطراف املتعاقدة  تتحمل مسؤولية التحقق من أأن الإ
نقاص مضن النطاق، ولكن يكون . كام أأن بعض السلع واخلدمات قد تكون غري املعّينةيف الأطراف املتعاقدة  ه ليس كذكلالإ
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ذا اكن النطاق  املعّينة يف بعض البدلان. وذلكل، رأأى الوفد أأن للأطراف املتعاقدة مقبوةل نقاصات لتحديد ما اإ احلق يف حفص الإ
 احملدود يقع مضن التسجيل ادلويل.

نقاصات ينبغي أأخذها يف الاعتبار .167 فامي يتعلق ابلتصنيف، رأأى الوفد . أأول ورأأى وفد سويرسا أأن هناك ثالثة جوانب لالإ
نقاصأأن ذكل يداعه لحقا  ينطوي عىل حفص بس يط وذكر أأنه مل يواجه قط أأي اإ ضافية لتكل اليت يف التسجيل  وبه مت اإ فئات اإ
ضايف اثنيا، الأويل. و نقاص، رأأى الوفد أأن املكتب ادلويل، من خالل تفويض اإ ات، س يكون لختصاصابفامي يتعلق بنطاق الإ

نقاص، أأقر اثلثا، الأنسب لتنفيذ هذه املهمة من أأجل حتقيق الاتساق الفعيل واملركزية يف هذه املامرسة. و فامي يتعلق بصياغة الإ
ذا اكنت هناك مشلكة يف الصياغة وأأهنا ل متتثل املعّينةالوفد بأأن الصياغة قد تسبب مشالك لبعض الأطراف املتعاقدة  . واإ

نقاص  املعنّي ة، فاإن املكتب للمامرسة الوطني قلميه. ومع ذكل،  ليس انفذاس يظل قادرا عىل أأن يذكر أأن الإ عن الوفد  أأعربيف اإ
ذا أ  ب هداعتقا ليه املوارد والكفاءات.أأن املسأأةل الرئيس ية املتعلقة ابلنطاق أأمر ميكن للمكتب ادلويل أأن يفحصه، اإ  س ندت اإ

جياد سبيل للميض قدما. غري أأن أأنه ل يوجد ت وأأوحضوخلص الرئيس املناقشات،  .168 وافق حقيقي يف ال راء وأأنه من الصعب اإ
يف ال راء، عىل الأقل فامي يتعلق  اهناك توافق نن الواحض أأ مفتوافق يف ال راء بشأأن مسأألتني. نوع من ال الرئيس أأشار اإىل وجود 

أأن للمكتب ادلويل دورا يؤديه فامي يتعلق بثاين توافق ال ويتعلق ال الطلبات ادلولية.  خيصمبكتب املنشأأ ودوره اذلي يؤديه فامي 
ىل أأن ابلتصنيف يف الطلبات ادلولية. وأأقر الرئيس بأأنه ل يوجد توافق يف ال راء فامي يتعلق ابلتسميات الالحقة. و  بعض أأشار اإ

جراء حفص اكمل من جانب املكتب ادلويل، يف حني أأن البعض ال خر مل  اعن رغبهت تالأعضاء أأعرب  حاجةن هناك أأ  يريف اإ
نه ل ميكنه . ذلكل أأن يرى سوى قامس واحد مشرتك واحد، مبعىن أأنه ينبغي عىل املكتب ادلويل، فامي يتعلق قال الرئيس اإ

 أأن يتحقق من أأرقامعليه فعل يف الطلبات ادلولية، عىل الأقل ينبغي يابلتسميات الالحقة، أأن ينظر يف مسائل التصنيف كام 
ذا اكما الفئات، لتحديد   نت مطابقة.اإ

هناء املناقشات  .169 واقرتح الرئيس، بعد النظر يف املقرتحات الأخرى الواردة يف الوثيقة فامي يتعلق ابلحئة التنفيذية املشرتكة، اإ
، نظرا اإىل أأنه من الواحض أأنه ل يوجد توافق يف ال راء، وأأن يواصل املناقشات بشأأن الاقرتاح الوارد يف 27و 17بشأأن املادتني 

ىل دون  2010، حيث توجد فرصة لالتفاق. وأأوحض الرئيس أأن هذا املوضوع نوقش منذ عام 24القاعدة  الوثيقة أأي التوصل اإ
ىل تقدمي املزيد من املعلومات   بشأأن كيفية مواصةل مناقشة املوضوع. والأفاكرحل مناسب. ودعا الرئيس الوفود اإ

ىل أأن 17مرشوع القاعدة  بنيةشواغل بشأأن وأأبدى ممثل معهد مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية  .170 . وأأشار املمثل اإ
( ينص عىل 2)17القاعدة  أأسر املقرتحة. وأأوحض املمثل أأن  اثنيا "4"(2( ل تتفق مع صياغة الفقرة )2)17صياغة عنوان القاعدة 

ىل ]...[". وتنطوي الصياغة "جيب أأن  أأن عىل " اإىل شريي ضمن أأو تي أأن "الإخطار ابلرفض املؤقت جيب أأن يتضمن أأو يشري اإ
ىل  "1"(2)17الإخطار جيب أأن يتضمن البنود املدرجة يف القاعدة   "4"اليت تلهيا. غري أأن الصياغة الواردة يف الفقرة الفرعية  "7"اإ

ىل أأن حمتوايت الإخطار اب ينص عىلاثنيا املقرتحة تنص عىل أأن "الإخطار ابلرفض جيوز أأن  لرفض املؤقت ]...["، مشريا اإ
ذا عرضت حمتوايت اقرتاح القاعدة  لزامية. واقرتح املمثل أأنه اإ مرة أأخرى لس تعراضها يف ادلورة القادمة،  17اختيارية وليست اإ

لزامية، يف حني أأن (2الفقرة )يه ( 2ينبغي أأن تصبح حمتوايت الفقرة ) الصيغة ينتج عن )أأ(، اليت حتتوي عىل الصياغة الإ
 )ب(.(2عية مس تقةل )الاختيارية فقرة فر 

املكتب ادلويل عىل التصنيف للتأأكد من  رقابةللحد من  عن عدم ارتياحهممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية  وأأعرب .171
جديد من الفئات. وأأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن املكتب ادلويل، بوصفه الويص عىل تصنيف نيس، يتحمل  عددعدم ظهور 

تعمتد  املعّينةلتسميات الالحقة كام هو احلال ابلنس بة للطلبات ادلولية، لأن ماكتب الأطراف املتعاقدة مسؤولية مراقبة تصنيف ا
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ن مل يكن مجيعها، كثري من  تعرتض ، وليف ذكلعىل املكتب ادلويل  املكتب ادلويل. وتبعا  هقرريالتصنيف اذلي عىل املاكتب، اإ
ضافة الفقرة  24التغيريات املقرتحة يف القاعدة  أأييدتواجه صعوبة كبرية يف أأنه ياملمثل أأوحض ذلكل،  ( أأو 3اثنيا والفقرة ) "4"ابإ

 (.5حذف العبارات الواردة يف الفقرة )

وأأيّد ممثل مجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية البياانت اليت أأدىل هبا ممثل الرابطة ادلولية  .172
ىل أأ للعالمات التجارية.  جراء، نه وأأشار اإ ماكن املكتب ادلويل اختاذ اإ ذا اكن ابإ جراءات يف هل أأنه  وتراءىاإ جيب عليه اختاذ اإ
اتساق للمس تخدمني أأكرب يف التصنيف، ومن شأأن ذكل أأن يساعد نظام مدريد عىل العمل عىل هناك الفحص، س يكون 

 أأفضل. حنو

ىل أأنه، فامي يتعلق به،  .173 تفسري القواعد. ورأأى الوفد أأنه من السابق لأوانه هناك مسأأةل تتعلق ب فاإن وأأشار وفد سويرسا اإ
بعض التفاق  يكون فيهوقت ل 24ل الوفد ترك النظر يف القاعدة تغيري القواعد عندما ل يكون هناك اتفاق عىل املبادئ. وفضّ 

 عىل دور املاكتب وواجباهتا.

ىل اتفاق اكمل بشأأن ا .174 ملبادئ عىل مدى الس نوات العرش املاضية أأو وأأكد الرئيس جمددا أأن الفريق العامل حاول التوصل اإ
ىل الأمام، حيث حتقيق حنو ذكل، دون  ىل أأنه . و التوافقهناك عىل الأقل بعض  أأنجناح. واقرتح الرئيس اختاذ خطوة اإ من أأشار اإ

أأخرى تقدمي  ام ينبغي معهل بعد ذكل، وطلب مرةعالرئيس الوفود  وسأأل، الأمر معظم عىلالواحض أأنه ل يوجد توافق يف ال راء 
ىل تذكري الفريق العامل بتارخي املناقشات، للمساعدة يف توضيح  أأفاكر عن كيفية امليض قدما يف املوضوع. ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل  لالنتقالالرئيس  اذلي اقرتحهالطريق  وتأأييداملوقف   .24مناقشة القاعدة اإ

جراء تغي .175 ( بشأأن حفص املكتب ادلويل 5)24ري عىل القاعدة وأأوحضت الأمانة أأن املكتب ادلويل اقرتح من قبل اإ
 مت تعليق تنفيذ. ومع ذكل، 2017يف عام  تدخل حزي النفاذ، من املقرر أأن حمدودة ةالسلع واخلدمات يف تسمية لحق لتصنيف
هذا الفحص.  ( حيث أأصبح من الواحض أأن املكتب ادلويل ل ميكل املوارد ول مجموعة املهارات املطلوبة لإجراء5)24القاعدة 

ن الرقابة املتوخاة يف القاعدة   ليس( املعدةل تتجاوز ما هو منصوص عليه حاليا يف الإطار القانوين، و 5)24وعالوة عىل ذكل، فاإ
نقاصات أأو حتديد نطاق امحلاية. وس تحدد املاكتب  جراء هذا النوع من حفص الإ ذا اكنت  املعّينةللمكتب ادلويل ولية اإ ما اإ

نقاص تس تطيع منح امحل الفئات تتطابق مع  سيتحقق املكتب ادلويل من أأن أأرقامو اية جملموعة من السلع واخلدمات مع مراعاة الإ
ىل أأن القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل. و  ىل أأشارت الأمانة اإ ىل عبء العمل و  زايدة كبرية يفأأي حفص أ خر س يؤدي اإ ىل اإ احلاجة اإ

. وس يكون من الصعب العثور عىل املوارد اليت دلهيا هذا النوع من اخلربة البرشيةرد مزيد من موارد تكنولوجيا املعلومات واملوا
ىل العديد من  ُ  الإصدارتلإجراء حفص التصنيف اذلي يعود اإ  ترى حيث سخ. ومن الواحض أأن هناك أأيضا مصاحل متعارضةوالن

ماكتب أأخرى أأنه ينبغي  ترى، يف حني عنّي املتعاقد امل طرف البعض املاكتب أأن البت يف النطاق هو دور واحض وحرصي ملكتب 
 أأن يكون للمكتب ادلويل دور.

الفئات  ووافقت الأمانة عىل اس تنتاج الرئيس بأأن توافق ال راء الوحيد هو أأن املكتب ادلويل ميكنه أأن يتحقق من أأن أأرقام .176
عدد من عىل مدى هذا املوضوع نوقش ن أأ  وأأوحضت الأمانةتتطابق مع الأرقام الواردة يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل. 

ىل  ىل اتفاق، ابلنظر اإ ىل املوضوع يف الس نة التالية س تؤدي اإ ذا اكنت العودة اإ حراز أأي تقدم، وشككت يف ما اإ الس نوات دون اإ
قة عىل فقط. وأأوحضت الأمانة أأن عدم املواف الفئةح أأن يقوم املكتب ادلويل بفحص رمق ااقرت مت عدد املصاحل املتعارضة. وذلكل، 

عادة تهذا الاقرتاح لن  ىل اإ ىل املزيد من أ راء (. واقرتحت الأمانة، كخطوة أأوىل، أأن تس متع 5)24القاعدة  تفعيلؤدي اإ الوفود اإ
 الكيفية اليت ترغب هبا يف امليض قدما. بشأأن
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نه ل يرغب يف تغيري القاعدة. ومن الناحية الفنية، ل ميكن للمكتب ادلويل أأن  .177 يسجل رمقا مع رمق فئة وقال وفد سويرسا اإ
جراء مناقشة أأكرث موضوعية بشأأن هذه  ن القاعدة ل معىن لها. وأأعرب الوفد عن تفضيهل امليض قدما يف اإ جديد، وابلتايل فاإ

ىل أأنه، أأفضل. و عىل حنو  املسأأةل، بعد فهم ممارسات املاكتب اخملتلفة التحدايت اليت تواهجها املاكتب اخملتلفة  فهمعندما أأشار اإ
 أأفضل، ميكن التوصل اإىل حل توفيقي. بشلك

ذا مل يكن هناك 24اعامتد التعديالت عىل القاعدة  اذلي يرفضوأأقر وفد سويرسا بأأنه املكتب الوحيد  .178 نه اإ . وقال الوفد اإ
ذا اكن ميكن تأأييد نه س يعيد النظر فامي اإ نه  غريقبول التغيري أأم ل.  همن ماكتب أأخرى، فاإ ذا اكن هناك تأأييد، فاإ أأنه اإ
 وقفه.مب سكسيمت 

وتشاطر وفد فرنسا رغبة وفد سويرسا يف فهم الأدوار الرئيس ية للك مكتب بشلك أأفضل قبل امليض قدما. ووافق الوفد  .179
قبل اختاذ أأي  ةكون مفيدتأأو الاس تبيان ملعرفة املزيد عن ممارسات ماكتب املنشأأ اخملتلفة س   الاس تقصاءعىل أأن بعض أأشاكل 

 قرارات أأخرى.

نه .180 ىل النظر يف مرشوع القواعد الوارد يف مرفق  وقال الرئيس اإ ل يوجد توافق يف ال راء ولن تكون هناك حاجة اإ
ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفدا سويرسا وفرنسا بشأأن MM/LD/WG/15/3 الوثيقة جراء . وأأشار الرئيس اإ أأو  ءاس تقصااإ

 بشأأن املوضوع. مةالقاداس تبيان، وطلب من الأمانة تقدمي معلومات عام س تعده لالجامتعات 

يطاليا أأن  .181 ن للميض قدما أأنه ينبغي اختاذ خطوات  ورأأى طويال اوقتيُعد س نوات يف مسأأةل واحدة  10قضاء واعترب وفد اإ اإ
ىل أأنه أأمكن. وأأيّد الوفد الاقرتاح املقدم من فرنسا.  ميكن امليض قدما بعد احلصول عىل خلفية أأوحض بشأأن املوقف اذلي وأأشار اإ

 ب الوطنية.اختذ يف املاكت

وأأشار وفد أأملانيا اإىل سؤال سابق مت طرحه حول مدى ومس توى اخلدمات املقدمة واملهام اليت تقوم هبا ماكتب املنشأأ،  .182
د الوفد عىل أأنه يفضل عدم الإجابة ت  من تكل املاكتب أأهنا %69حيث ذكر  نقاصات. وشد  ساعد مودعي الطلبات يف صياغة الإ

ذا اكن ابلإماكن اس تخدام الإجاابت عىل الأس ئةل السابقة.عىل الأس ئةل نفسها مرة أأخرى و   تساءل عام اإ

ىل الأس ئةل اليت طُ  ارد ،وأأشار الرئيس .183 الأمانة أأن تذكر  من، وطلب بعيدرحت منذ وقت عىل وفد أأملانيا، اإ
 الاس تبيان. تفاصيل

ىل اقرتاح حبذف العالمة الأساس ية للمساع .184 ىل أأن الاس تبيان يستند اإ ذا وأأشارت الأمانة اإ دة يف حتديد دور مكتب املنشأأ اإ
ذا اكن أأي من الإجاابت عىل الأس ئةل س يكون مفيدا، و ذفت العالمة الأساس ية. حُ  من املمكن اس تعراض الاس تبيان للتحقق مما اإ
 ، فضال عن دور املكتب ادلويل يف احلصول عىل الصورة الاكمةل فامياملعّينةأأن هناك حاجة اإىل عرض اكمل لأدوار املاكتب  غري

نقاصات.  يتعلق ابلإ

د عىل رضورة مراعاة  .185 ىل التعليقات السابقة اليت أأدىل هبا وفد الياابن وشد  وأأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإ
املاكتب أأو الأعضاء حفسب بل أأيضا ليس تعليقات تقدمي يتضمن أأي اس تبيان أأو دعوة ل  نالتأأثري عىل املس تخدمني واقرتح أأ 

ذا اكن ذكل ممكنا.املس تخدمني  ، اإ

 واختمت الرئيس املناقشات. .186
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 املكتب ادلويل ما ييل: من يلمتسالفريق العامل عىل أأن  ووافق .187

رسال مرشوع اس تبيان عن دور املاكتب الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد ودور املكتب ادلويل بشأأن  "1" اإ
نقاصات، اإىل تكل املاكتب ومنظامت املس تخدمني؛  الإ

جرا "2" مة بشأأن واإ ء اس تقصاء عىل صعيد ماكتب الأطراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد واملنظامت املس تخد 
نقاصات؛  دور تكل املاكتب ودور املكتب ادلويل فامي خيص الإ

عداد وثيقة عن نتاجئ ذكل الاس تقصاء يك يناقشها الفريق العامل يف دورته القادمة. "3"  واإ

 خرىمن جدول الأعامل: مسائل أأ  6البند 

ىل الوثيقة .188  .MM/LD/WG/15/4 استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي  .189  موقفه.اليت توحض ورقة الودعا الرئيس وفد اململكة املتحدة اإ

بني التغيريات اليت تعتقد اململكة املتحدة أأهنا ميكن أأن حتدث برسعة واليت من ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن الورقة تُ  .190
للمكتب  القادمةالورقة الورقة هذه  وتيلس تخدمني والأطراف املتعاقدة واملكتب ادلويل نفسه. شأأهنا أأن تعود ابلفائدة عىل امل 

ىل تقدمي بياانت اكمةل مبنح امحلاية من  ادلويل وخريطة الطريق، وورد العديد من الاقرتاحات يف لكهيام، ابس تثناء الاقرتاح ادلاعي اإ
ىل أأن انتشاراعل نظام مدريد أأكرث جتساعد املس تخدمني بشدة و مجيع الأطراف املتعاقدة، واليت رأأى الوفد أأهنا ست  . وأأشار الوفد اإ

حدى اجلزء الثاين من الاقرتاح املتعلق ابلس تعاضة وقامئة أأرقام التسجيل قد يتطلب تغيريا يف  اعد واعرتف بأأنه ليس التغيري و القاإ
ىل تبادل أأفاكرها، ولكنه املاكتالوفد  االإجرايئ املبارش اذلي توقعه. وبغض النظر عن ذكل، دع ذا اكن هناك  أأشار اإىلب اإ أأنه اإ

نه  صغريطلب  ن الاقرتاح الثاين غري الوارد يف ي لإجراء التغيري، فاإ عتقد أأن اجلزء الأول من الاقرتاح ل يزال قامئا مبفرده. وقال اإ
دراج خيار للبحث عن تسمية لالحتاد الأورويب، الأمر اذلي س يو  القادمةالورقة  فر مرة أأخرى قدرا أأكرب من اليقني يتعلق ابإ

ىل تقدمي  الوفود ومجموعات املس تخدمني الأخرى املس تخد ي النظام. وشكر الوفد الوفود اليت حتدثت ودع  .هاأأفاكر اإ

 .MM/LD/WG/15/4وافتتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيقة  .191

وفر اليقني للمس تخدمني. تس   ااعيد الهنائية لأهنوأأيّد وفد س نغافورة اقرتاح وفد اململكة املتحدة بشأأن التنس يق بني املو  .192
ذكل عىل وجه اخلصوص و  ،وتلقى الوفد تعليقات من مس تخدميه بأأن وضع جداول زمنية ضيقة جدا يضعهم يف وضع صعب للغاية

لبدل يتعني علهيم تسمية ممثل حميل يف اس عندما يتعلق الرفض املؤقت ابلأس باب املطلقة أأو الأس باب النسبية للرفض، حيث 
. وهذا يتطلب ةسابقال ، فضال عن مجع الأدةل أأو رمبا احلصول عىل خطاب موافقة أأو التفاوض مع ماكل العالمة املذكورة املعنّي 

نه  ذا اكن الوقت املتاح لالس تجابة ضيق جدا، فاإ يف وضع صعب للغاية. وأأضاف الوفد أأنه س يقرتح همةل زمنية  جيعلهموقتا، واإ
ىل تقدمي  لصاحب التسجيلعىل الأقل  معقوةل ملدة شهر أأو شهرين للرد عىل الرفض املؤقت. وأأيّد الوفد أأيضا الاقرتاح ادلاعي اإ

ىل أأن بيان اكمل مبنح امحلاية للمس تخدمني. و  مكتب س نغافورة س يصدر بياان مبنح امحلاية لأحصاب التسجيالت مبجرد أأشار اإ
ذا اكنت قد قُ  التفاصيل ذات الصةل برصف يتضمنحامية العالمة يف س نغافورة  اية امحلاكمةل أأو الاية لأغراض امحلبل النظر عام اإ

 زئية فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات.اجل
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ىل أأن مس تخدميه اش تكوا أأحياان من م وأأيّد وفد امجلهورية التش يكية اقرتاح تنس يق اجلداول الزمنية لالس تجابة،  .193 شريا اإ
املؤقتة بأأرسع ما ميكن. وفامي يتعلق ابلرسوم، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه  توقيت نقل الويبو للرفض. ويتعني نقل حالت الرفض

ذا اكن من املمكن رؤية املبلغ مضن  س يكون من اجليد للويبو أأن تبلغ مس تخدمهيا فعال ابملبلغ اذلي سيمت دفعه، وتساءل عام اإ
 ومهية.ال مرصد مدريد، لأن ذكل من شأأنه أأن يساعد يف مشلكة الفواتري

ن املقرتحات تقدم بعض النقاط للتفكري والأفاكر اليت من شأأهنا أأن جتعل نظام مدريد وعلق و  .194 يطاليا قائال اإ يف  أأسهلفد اإ
يطاليا عىل اقرتاح حتديد مواعيد واحضة يه هذه املهمة  ورأأى أأنالاس تخدام،  عىل  للردأأمه هممة للفريق العامل. ووافق وفد اإ

خطارات الويبو، وأأعرب عن رغبته يف مواص نظرا لأن الوثيقة تتناول العديد من أأنه، ةل مناقشة املسأأةل. ومع ذكل، رأأى الوفد اإ
نه س يكون من املفيد مناقشة لك نقطة عىل حدة؛ عىل سبيل املثال، مل يوافق الوفد عىل البياانت الاكمةل فاإ املوضوعات اخملتلفة، 

ذا اكن ينبغي تقس مي املناقشات بشأأن  مهأأفاكرتقدمي الوفود الأخرى من ملنح امحلاية. وطلب الوفد   لك نقطة عىل حدة. وتناولما اإ

يطاليا  .195  مقرتح مبناقشة الاقرتاح وطلب من الرئيس توضيحا. تقدميوأأحاط وفد الصني علام بطلب وفد اإ

 مجيع النقاط معا. تناولوأأوحض الرئيس أأنه ميكن  .196

ىل اقرتاح وفد اململكة املتحدة بشأأن املواعيد الهن .197 ائية للرد عىل الرفض املؤقت. وذكر الوفد أأن تكل وأأشار وفد الصني اإ
ساس يف القوانني احمللية للأطراف املتعاقدة. وميكن للمكتب ادلويل أأن يعزز مراسالته مع ابلأ املواعيد الهنائية منصوص علهيا 

يالت ابملوعد الهنايئ وفاء أأحصاب التسج عدم  لتفاديالأطراف املتعاقدة، والأمه من ذكل، حتسني كفاءته يف نقل املراسالت، 
للرد. ورأأى الوفد أأيضا أأن املعلومات املتعلقة ابملواعيد الهنائية يف الأطراف املتعاقدة ميكن أأن تتاح عىل الإنرتنت أأيضا. وأأشار 

ضافة ب أأعرب عن اعتقادهالوفد اإىل الاقرتاح املتعلق برسوم اجلزء الثاين، و  س يجعل  (MM2) لس امترة الطلب ادلويل مربعأأن اإ
الرسوم من  أأخذ قد يمت، مدرجةذكل أأكرث تعقيدا. وعالوة عىل ذكل، ومبا أأن حساابت لك من مودعي الطلبات واملكتب 

ىل  ممااحلساب اخلاطئ  ضافة حدوث يؤدي اإ يف مرصد مدريد حىت يمتكن  رابطارتباك. ورأأى الوفد أأنه س يكون من املمكن اإ
الف يف تصنيف السلع واخلدمات، رأأى الوفد أأن هذا يرجع يف معظم احلالت مودع الطلب من تسديد املبلغ. وفامي يتعلق ابلخت

ىل تفهم خمتلف للسلع واخلدمات املعنية من ق   بل املكتب ادلويل ومودعي الطلبات واملاكتب اخملتصة أأو بسبب الاختالفات اإ
ىل أأن اللغوية. و  نه يورية، لتقدمي خدمة أأفضل للمس تخدمني وتقليل اخلسائر غري الرض أأشار الوفد اإ قرتح أأن تعزز مجيع الأطراف فاإ
وفامي يتعلق  لتقليل تكل احلالت قدر املس تطاع. ورأأى الوفد أأن احلل الأسايس هو تنس يق معايري التصنيف. التواصلاملعنية 

ضافة معلومات مفصةل ابللغة احمللية يف البيان، لأنه حىت لو أأضيفت  ببياانت منح امحلاية، رأأى الوفد أأنه من غري الرضوري اإ
نه ل ميكن اس تخداهما كشهادة تسجيل. و  ىل أأن معلومات فاإ ضافة املعلومات ابللغة الصينية يف ل يس تطيع مكتب الصني أأشار اإ اإ

جراء معلية خيار طلب أأشار الوفد اإىل جدواها. و  دراسةتكل املرحةل. ومع ذكل، ذكر الوفد أأنه ميكن أأن يواصل  حبث عند اإ
ضافة املزيد من و تسمية الاحتاد الأورويب،    الطلب ادلويلعىل اس امتريت املربعاتأأعرب عن اعتقاده بأأنه من الأفضل عدم اإ

(MM2  أأوMM4) ىل مزيد من الأخطاء؛ ف الاس امترتني، لأن ذكل س يجعل لس امترات جيب أأن حتدد اأأكرث تعقيدا ويؤدي اإ
ضا رسوما ومن شأأن حساب هذه الرسوم أأن يضيف املقرتحة أأي ربعاتتضمن املت فقط املتطلبات الأساس ية. وعالوة عىل ذكل، 

 املاكتب اخملتصة واملكتب ادلويل. اذلي تقوم بهالعمل جحم مزيدا من 

ىل الأطر الزمنية والبياانت الاكمةل  .198 شارة واحضة اإ نه تلقى تعليقات مماثةل من املس تخدمني فامي يتعلق ابإ وقال وفد نيوزيلندا اإ
ضافات ملنح امحلاية. ورأأى الوفد أأن تكل الإ   لنظام مدريد. مفيدةضافات س تكون اإ



MM/LD/WG/15/6 Prov. 2 
28 
 

ىل الفقرات من  .199 ىل  6وأأشار وفد الياابن اإ أأن يمت أأن املس تخدمني الياابنيني طلبوا  وذكراملناقشة،  قيدمن الوثيقة  8اإ
ىل الفقرات من  املوجه اإىلحتديد اترخي الرد بوضوح   14ماكتب البدلان عىل املراسالت، مثل الرفض املؤقت. وأأشار الوفد اإ

نفاذ مل  بياان معنّي صدر لك مكتب رغب يف أأن يُ ي ي دليهصناعالقطاع ال أأنه يدرك أأن وأأفاد بمن الوثيقة  16 اإىل نح امحلاية لتيسري اإ
ماكنية تزويد املس تخدمني، بناء عىل طلهبم، بشهادات  حقوق العالمات التجارية يف لك بدل. وذلكل أأيد الوفد الاقرتاح املتعلق ابإ

ىل . و معنّي ليك تعكس حاةل العالمة يف لك بدل التسجيل ادلويل  بأأن بعض  وأأقرالاقرتاح املتعلق ببيان منح امحلاية، أأشار الوفد اإ
صدر ابلرضورة مثل هذه البياانت. وذلكل، أأيد الوفد الفكرة القائةل بأأن مجيع املاكتب ينبغي أأن تقدم مثل هذا البيان املاكتب ل تُ 

نه ينبغي النظر بعناية يف حمتوايت هذه البياانت واللغات اليت أ  مبنح امحلاية. ومع ذكل، قال الو  ا، مع مراعاة املامرسات هبعدت فد اإ
عداد حاليا قوم . وأأوحض الوفد أأن مكتب الياابن للرباءات ياملعّينةبدلان ال احلالية ملاكتب  بيان منح امحلاية ابللغة الإنلكزيية فقط، ابإ

ىل تزويد املس تخدمني هبذه البياانت ابللغات الثالث، ويه ورأأى أأنه س يكون من الرضوري مناقشة م ذا اكنت هناك حاجة اإ ا اإ
ىل اللغة الأولية للمضيف املعين. ةالإنلكزيية والفرنس ي  والإس بانية، ابلإضافة اإ

ىل تأأييده لالقرتاح اذلي من شأأنه أأن يوفر خيارات مفيدو من الوثيقة،  18و 17وفد الياابن الفقرتني  تناولو  .200 ة أأشار اإ
ىل  9للمس تخدمني الياابنيني محلاية حقوقهم يف العالمات التجارية يف الاحتاد الأورويب. وفامي يتعلق ابلفقرات من  من الوثيقة،  11اإ

ىل تيسري ممارسة املس تخدمني، بل أأيضا  ىل رأأى الوفد أأن ادلفع ال يل لن يؤدي فقط اإ تبس يط التشغيل ادلاخيل للماكتب، اإ
نه يتفق مع الرأأي  10من الوثيقة. وفامي يتعلق ابلفقرة  9القرتاح الوارد يف الفقرة ل أأعرب عن تأأييدهوذلكل  من الوثيقة، قال الوفد اإ

غفال دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي. وذلكل، ومن أأجل معاجلة هذه  اذلي أأعرب عنه بعض املس تخدمني يف أأنه ميكن أأحياان اإ
 لتحميل الرسوم عىلاختيار للسامح للمكتب ادلويل  مربعالفكرة املبينة، ويه توفري  احلالت املؤسفة، أأيد الوفد من حيث املبدأأ 

ىل مرصد مدريد. ورأأى الوفد أأن تفاصيل هذه اخلدمات حتتاج  شارة مرجعية اإ ضافة اإ  ع ذكلمحساب مودع الطلب تلقائيا أأو اإ
ىل مزيد من املناقشة.   اإ

ليه يف الفقرة  أأينجز عىل  فعادلورأأى الوفد أأنه يلزم معاجلة مسأأةل مراجعة نظام  .201 من الوثيقة. ومن شأأن  11نفسه، املشار اإ
زاةل نظام ادلفع  ىل  عىلاإ ضايف وضع جزأأين أأن يؤدي اإ ىل طلب اسرتداد الأموال  عىلمعل اإ مودع الطلب، اذلي قد يضطر اإ

دخال  ه متمنح امحلاية. وأأبرز الوفد أأنعندما ل تُ  د مع النظم الوطنية محلاية هبدف تنس يق نظام مدري 2001النظام يف عام اإ
جلعهل  2002العالمات التجارية يف بعض البدلان الأعضاء. وقد خضع قانون الياابن للعالمات التجارية للتعديالت الالزمة يف عام 

لسابقة اقانون العالمات التجارية  لعودة اإىل صياغةامامتش يا مع تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة. وس يكون من الصعب جدا 
ن . ويف اخلتام، اقرتح الوفد أأن يقدم 2002 لعام ضافة وظيفة أأخرى تسمح تلقائيا حيّس  املكتب ادلويل خدماته عرب الإنرتنت ابإ

 احلايل للرسوم الفردية. جزئنيعىل مع الإبقاء عىل نظام ادلفع هبا الثاين أأو تبلغه  ةادلفعسداد ملودع الطلب ب 

الهنائية يه السبيل الصحيح للميض قدما مكصلحة للمس تفيدين وللمنظومة  ورأأى وفد ادلامنرك أأن التنس يق بني املواعيد .202
ىل أأن الوثيقة  لهيا أأيضا يف خريطة الطريق اليت نوقشت يف ادلورة ت كلك. وأأشار الوفد اإ تضمن العديد من املوضوعات املشار اإ

ذا اك الوفد الأخرية للفريق العامل، وذلكل طلب ن ينبغي اس تعراض املوضوعات الواردة يف توضيحا من املكتب ادلويل بشأأن ما اإ
 الوثيقة مع خريطة الطريق.

أأن املقرتحات اليت قدمهتا اململكة املتحدة ستسهم يف حتسني نظام مدريد. وقال اذلي يفيد ب مع الرأأيوفد سويرسا  واتفق .203
نه يشاطر التحفظ اذلي أأعرب عنه وفد الصني بشأأن اخليار الإضايف للبحث عن تسمية الا حتاد الأورويب. ورأأى الوفد الوفد اإ

ضافة هذا اخليار اإىل  مناقشة جراء بوجه عام لإ  عن اس تعدادهالوفد  وأأعربس امترة قد يزيد من تعقيد حساب الرسوم. الاأأن اإ
 .القادممتعمقة بشأأن هذه النقاط يف الاجامتع 
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نه يؤيد اقرتاح التنس يق بني املواعيد الهنائية ويود أأيضا أأن .204 يناقش املزيد من التنس يق بني مواصفات  وقال وفد بيالروس اإ
نه  ريغب يف وثيقة سأأن صاحب التسجيل  يدركالسلع واخلدمات، لأن ذكل ميثل مشلكة متكررة ملس تخدمهيا. وقال الوفد اإ

صدار بياانت اكمةل عن منح امحلاية. و  ليسحمددة تشري اإىل حقوقه يف العالمات التجارية، لكنه  أأنه الوفد ذكر يف وضع يسمح هل ابإ
ىل وأأشارس يعمل عىل تقدمي بياانت اكمةل، ولكن ذكل سيس تغرق بعض الوقت ولن حيدث يف املس تقبل القريب.  اخلصم  الوفد اإ

ن أأحصاب و التلقايئ للرسوم والبحث عن تسميات الاحتاد الأورويب،   تكل املقرتحات.ب  تأأثراأأقل الطلب قال اإ

ىل تنس يق التصنيف وأأوحض أأن بدله قد وأأيّد وفد هنغاراي املقرتحات الواردة يف الوثيقة  .205 بشلك عام. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ
جراءات التصنيف  ( ابعتباره EUIPOمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ) معبذل ابلفعل الكثري من اجلهد فامي يتعلق ابإ

ات العالمات التجارية لتيسري معل عدة بدلان نظام فئب مجموعة لغوية صغرية. واقرتح أأن يبدأأ نظام مدريد أأعامل التنس يق  يهبدلا دل
ىل أأنه ليس  عداد البياانت الاكمةل جبميع من هو املسؤول عن  واحضامعا. وأأشار الوفد أأيضا اإ أأوحض أأن . و هبا لو عملغات املالاإ

عداد لك بيان بثالثة لغاتك مكتب املنشأأ اذلي س يقوم به عبء معل   أأربع.بأأو رمبا  بري جدا يف اإ

حتاد الرويس أأنه س يكون من الصعب جدا حل مسأأةل تنس يق املواعيد الهنائية، لأن هذه املواعيد حمددة يف ورأأى وفد الا .206
ىل الفقرة  نه وفقا للربوتوكول، يدير املكتب ادلويل السجل ادلويل، وأأنه ميكن  14الترشيع الوطين. وأأشار الوفد اإ من الوثيقة وقال اإ

حاةل التسجيل ادلويل. غري أأنه ل يوجد أأي الزتام فامي يتعلق حبامية احلقوق يف مجليع مودعي الطلبات أأن يطلبوا بياان عن 
 الأقالمي. خمتلف

أأن الوفد أأوحض أأن مكتبه ملزم ابلترشيعات الوطنية  غريؤقت؛ امللرفض ا للرد عىلاملواعيد الهنائية  تنس يقوأأيّد وفد فرنسا  .207
ن تقدمي بياانت اكمةل عن لك تسمية ا للرد عىل اليت حتدد احلد الأدىن واحلد الأقىص من املهل الزمنية لرفض املؤقت. وقال اإ

 هذا الاقرتاح.ل  هتأأييد عن عدمالوفد  أأعربس يكون مرهقا للغاية وس يكون من الصعب جدا تنفيذه، وذلكل 

يطاليا عىل أأن تنس يق املُهل الزمنية الالزمة للرد عىل الرفض املؤقت س يكون  .208 ووافق للمس تخدمني.  مفيداووافق وفد اإ
يطاليا. ورأأى الوفد أأن تنس يق  الوفد أأيضا عىل الاقرتاح املتعلق برسوم اجلزء الثاين، عىل الرمغ من أأن ذكل ل ينطبق عىل اإ
ىل أأن املبادئ التوجهيية للفحص املتعلق بتصنيف السلع واخلدمات يف الطلب ادلويل يه أأداة  التصنيف اقرتاح جيد وأأشار اإ

الوطنية وللمس تخدمني. وفامي يتعلق ببيان منح امحلاية، وافق الوفد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفدا  جيدة وفرهتا الويبو للماكتب
ذكل هنغاراي وبيالروس، ورأأى أأنه من اجليد تزويد املس تخدمني بوثيقة حمددة ملنح امحلاية. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن قلقه لأن 

، واقرتح أأن يقدم املكتب ادلويل مثل هذه الواثئق القيام به تب الوطنيةملاكعىل اس تحيل ي عمل قدر كبري من الس يؤدي اإىل 
مبجرد أأن يتلقى قامئة التسميات املعمتدة يف التسجيل ادلويل. وميكن للمكتب ادلويل أأن يصدر بياان واحدا مبنح امحلاية بثالث 

 لغات يه الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.

نه وقال وفد الولايت املتحدة الأم .209 اليت سيمت مناقش هتا فامي ملواضيع من أأجل التعرف عىل اخريطة الطريق  رجع اإىلريكية اإ
ىل أأن الفريق العامل قد أأعطى ابلفعل الأولوية ملواضيع املناقشة  بعد ىل أأن الوثيقة املطروحة القادمةوأأشار اإ . وأأشار الوفد أأيضا اإ

ج موضوع ادر اإ ابلفعل مت اجلديدة اليت مل يناقشها الفريق العامل. وقد  أأاثرت بعض املواضيع اليت س بق النظر فهيا وبعض املواضيع
ىل أأنه يف املس تقبل. و اذلي سيمت التصنيف يف خريطة الطريق للعمل و املواعيد الهنائية مناقشة  ج موضوع ادر مت اإ مل يأأشار الوفد اإ

دراجه للمناقشة، لأنه أأيد من س يؤيد هالبياانت العاملية ملنح امحلاية، ولكن هذا املفهوم لصاحل زايدة شفافية النظام  بعيدذ وقت اإ
زاء املشلكة اليت قد حتدث مع  ابلنس بة للمس تخدمني. وفامي يتعلق ابخلصم التلقايئ للجزء الثاين من الرسوم، أأعرب الوفد عن قلقه اإ

جراء  معلومات بطاقة الئامتن. وأأشار معلية تلقائية عندما يكون هناك مثال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل أأو حىت تغيري يف اإ
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ىل أأنه مل يتلق طلبا مماثال ملثل هذه املزية من  ،الوفد فامي يتعلق مبوضوع طلب البحث عند تسمية الاحتاد الأورويب، اإ
ذا بغرض يف احلصول عىل مزيد من املدخالت من مس تخدميه ومن املكتب ادلويل  تهرغب  وأأعرب عنمس تخدميه،  تقيمي ما اإ
 تفوق تاكليف التنفيذ.س  اليت تعود عىل املس تخدمني  اكنت الفوائد

نه ل اإىل وفد امجلهورية التش يكية وأأشار  .210 دراج مجيع املنتجات  يرىأأنه فامي يتعلق بتقدمي البياانت الاكمةل فاإ من الرضوري اإ
القوامئ طويةل  تكون، يف بعض الأحيانوأأوحض أأنه، ابلفعل.  يف تسجيل هتادرجأأ الويبو  واخلدمات املدرجة ابللغات الثالث لأن

ىل  الوفد  أأن غريالعديد من التسميات عن وثيقة كبرية؛  يتناولصفحات للك لغة. وميكن أأن يسفر تسجيل دويل  10جدا، ومتتد اإ
 مفيدا.أأمرا بيان يتعلق بلك بدل س يكون أأن وجود  رأأى

نه من املشجع أأن نرى أأن العديد من الأش ياء اليت أأثريت يف .211 عداد  وقال وفد أأسرتاليا اإ الورقة قد مت النظر فهيا ابلفعل يف اإ
لبعض الوقت عىل التصممي  رك ز هخريطة الطريق. وذكر الوفد أأنه خالل ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل، أأوحض وفد أأسرتاليا أأن

ضامن اس تجابته حبواث للمس تخدمني ل ىاذلي يركز عىل املس تخدمني. وقد معل املكتب الأسرتايل ابنتظام مع مس تخدميه وأأجر 
د العديد نعكس يف ورقة املوقف، وعىل هذا الأساس، أأي  ي . وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل دليهلحتياجات أأحصاب املصلحة 

ىل مناقشة القضااي ابلتفصيل كجزء من  هتطلعأأعرب عن من املواضيع اليت أأثريت و  نظر يف خريطة الطريق ابل الفريق العامل قيام اإ
ذا اكن هناك وقت.يف املاوكذكل   ئدة املس تديرة، اإ

ىل اهامتمه  .212 املواعيد الهنائية للرد عىل الرفض املؤقت واحضة جدا. وأأوحض الوفد أأن  بأأن تكونوأأشار وفد املكس يك اإ
لأنه جراءات معقدة للغاية. وفامي يتعلق ابخلصم التلقايئ للرسوم، اعترب الوفد هذا الأمر ابلغ الأمهية، أأن الإ أأيضا  يرونمس تخدميه 

مواصفات السلع واخلدمات، واستنادا اإىل خربته الأخرية يف حفص الطلبات ادلولية، تناول الوفد سيسهل اس تخدام نظام مدريد. و 
ىل  هرأأى الوفد أأن من الرضوري أأن تتعاون املاكتب مع الويبو للحصول عىل قوامئ أأفضل للسلع واخلدمات وأأن تقدم املساعدة اإ

ىل أأهنالأ تب ملاكاأأفاكر  املس تخدمني. ورأأى الوفد أأن متاما  ةجديد اخرى بشأأن البياانت الاكمةل ملنح امحلاية مثرية لالهامتم، نظرا اإ
 لنظام مدريد ول س امي أأنه يرسل ابلفعل بياانت منح امحلاية للك تسجيل دويل.ابلنس بة 

ن معظم املسائل اليت نوقشت يف الو  .213 ثيقة تواجه املس تخدمني عىل أأساس وقال ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات اإ
املواعيد الهنائية الأكرث  وتُعديو ي. ورحب املمثل ابلقرتاح املتعلق بتحديد مواعيد هنائية واحضة فضال عن بياانت منح امحلاية. 

وجود ىل الرمغ من : عهام دقة لالس تجابة هممة للمس تخدمني. وفامي يتعلق ببياانت منح امحلاية، رأأى ممثل امجلعية أأن هناك مسأألتني
18القاعدة 

اثلثا
مقدمو الطلبات يف بعض احلالت بياانت مبنح امحلاية؛ وحيتاج  ىيتلق ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، ل1)

نفاذ احلقوق. ىل وثيقة تعادل شهادة التسجيل، ول س امي يف البدلان اليت تكون فهيا شهادة التسجيل رضورية لإ  املس تخدمون اإ

 6ابمس املس تخدمني يف الياابن، وأأيّد الاقرتاح الوارد يف الفقرات من  امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ممثلوحتدث  .214
ىل أأنمن الوثيقة. و  8 اإىل بلغة الطلب ادلويل، ابللغة الانلكزيية ابلنس بة ملعظم مكتوبة صفحة غالف الرفض املؤقت  أأشار اإ

ذا اكن املوعد الهنايئ مكتواب ابللغة نه، أأ وذكر ملؤقت ميكن أأن تكون ابللغة الإس بانية. املس تخدمني الياابنيني. غري أأن لغة الرفض ا اإ
 التعرف عىل املوعد الهنايئ برسعة.يف للمس تخدمني  امفيدذكل الإنلكزيية عىل صفحة الغالف، فس يكون 

ح اململكة املتحدة وتوقع تقدمي املزيد من ورحب ابقرتا، الرشاكت الياابنية ابمس ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكريةوحتدث  .215
 املقرتحات يف الفريق العامل القادم. وأأيّد املمثل أأيضا وهجات النظر اليت أأعرب عهنا لك من ممثيل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات
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ىل اس امترة  مربعضافة ابإ وامجلعية الياابنية للعالمات التجارية  ل الرسوم تلقائيا عىل ميلويبو بتح يسمح لمبا  (MM2الطلب ادلويل )اإ
 مودع الطلب للجزء الثاين من الرسوم، لأن ذكل س يكون مفيدا للغاية للمس تخدمني.

ىل تنس يق املواعيد الهنائية وأأكد من جديد أأنه  - MARQUESوأأشار ممثل  .216 مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني اإ
ل الضوء عىل أأن املواعيد الهنائية غري الواحضة تثري قلقا ابلغا دلى املس تخدمني يه الوضوح. وسلط املمث مهيرى أأن الأولوية الأ 

ىل املوعد الهنايئ الفعيل لإخطار الرفض. و أأنه و  نه، س يكون من دواعي تقديره أأن تشري مجيع املاكتب اإ ىل أأن قال املمثال اإ ابلنظر اإ
ىل هذه املواعيد الهنائية بشأأن الرفض  ةر اشفاإن الإ ناقشة، مل أأمدا بعيدا يف ا تس تغرقالتنس يق بني املواعيد الهنائية ميكن أأن  اإ

ن مسأأةل رمس اجلزء الثاين يه أأيضا مسأأةل رئيس ية  توفرس تكون حال معليا جيدا للمساعدة عىل  بعض الوضوح. وقال املمثل اإ
ساعد يف ي أأي يشء أأوحض أأن و احلقوق يف حاةل عدم تلقي الرسوم.  ضياعمثرية للقلق، ل س امي وأأن هناك خطرا يمتثل يف احامتل 

ذا اكن ينبغي أأن يكون هناك وأأنه  ،حل هذا الشاغل س يكون موضع تقدير جزء اثن وفقا خلريطة  سدادميكن مناقشة مسأأةل ما اإ
ىل أأن املزيد من التوجهيات بشأأن تصنيف السلع واخلدمات  أأفضل. أأمرا  يُعتربالطريق. وأأشار املمثل من وهجة نظر املس تخدم اإ

علق ببيان منح امحلاية، أأعرب املمثل عن رسوره لرؤية هذا الأمر قيد املناقشة. وأأكد املمثل من جديد أأن الوضوح هو وفامي يت
ذا اكن هناك من الحامية التسمية أأمر هام. كام أأن النجاح يف يقني بأأن و أأولوية  رضوري الوضوح يف قامئة السلع واخلدمات اإ

نقاص، سواء  نرتنت. ورأأى املمثل أأن الوضوح واليقني أأكرث أأولوية من اللغاتيف واثئق املنحاكن الوضوح اإ  ،ة أأو امحلاية أأو عرب الإ
 بعض البدلان لأأوحض املمثل أأن العامتد عىل التسجيل ادلويل يف احملمكة. و لينبغي أأن يكون املس تخدمون عىل دراية مبا يلزم أأنه و 

ىل املكتب للحصول نياملس تخدم يتعني عىل، وذلكل الأصيلنصها ب شهادة دولية قد ل تطبع أأي تعرتف ب  يف تكل البدلان التوجه اإ
ن هناك حاجة اإىل  جراء عىل شهادة مناس بة تثبت فعال أأهنم يمتتعون ابحلقوق. واختمت املمثل لكمته قائال اإ مزيد من املناقشات اإ

 بشأأن هذه املسأأةل.

واعيد الهنائية، مؤكدا أأن لهذه املسأأةل أأثرا عىل القانون وفد كواب الشواغل اليت أأاثرهتا وفود أأخرى بشأأن تنس يق امل تشاطرو  .217
مكتب كواب حبساب املوعد  يقوملواثئق؛ مث ابفيه  أأخطرالوطين. وذكر الوفد أأنه طلب من املكتب ادلويل نرش التارخي اذلي 

ثيقة الرفض املؤقت س تبني شهر واحد مبوجب قانونه الوطين اعتبارا من ذكل التارخي. وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن و دة الهنايئ مل
املكتب ادلويل. وذكر الوفد أأن اذلي يقوم به خطار الإ سب من اترخي شهر واحد ينبغي أأن حيُ اذلي مدته بوضوح أأن املوعد الهنايئ 

ىل مسائل تتعلق بتسجيالت دولية  يسفر عن هذا الهنج ل شاكوى من املس تخدمني. ويف بعض احلالت، أأشار املكتب ادلويل اإ
ىل و  معينة ىل املكتب اإ نه من املفيد جدا للمكتب أأن حييل اإ خطار أأحصاب حالت الرفض املؤقت يف وقت متأأخر. وقال الوفد اإ اإ

دراج مكتب كواب  وس يقومادلويل بياان ابمحلاية للك عالمة.  البياانت الواردة يف امللفات املناظرة، وعندما تناقش القضااي يف حمامك ابإ
عىل طلبات من أأحصاهبا، شهادات تسجيل خاصة عىل أأساس بياانت امحلاية. وفامي يتعلق بتصنيف صدر املكتب، بناء العدل، يُ 

ىل اتفاق بشأأنه. وأأشار الوفد اإىل  جراء مناقشة مكثفة يف الفريق العامل والتوصل اإ د الوفد عىل رضورة اإ املنتجات واخلدمات، شد 
ىل أأنهرارات بشأأن امللفات اليت ل تتضمن تصنيفات حصيحة. الصعوابت اليت تواهجها املاكتب اليت يتعني علهيا اختاذ ق من  وأأشار اإ

ذا اكنت الأخطاء تُ  ىل الوضوح بشأأن ما اإ جراء مناقشات مع املكتب ادلويل للتوصل اإ ىل املكتب ادلويل أأو الرضوري اإ عزى اإ
 املس تخدم. اإىل

وفد اململكة املتحدة، وأأعرب عن اعتقاده بأأنه  عرضهاىل الوثيقة اليت اإ ممثل والرابطة ادلولية للعالمات التجارية  وأأشار .218
ىل أأن بعض املقرتحات  ينبغي مناقشة املقرتحات مبزيد من التفصيل. واتفق املمثل مع التعليقات اليت أأبدهتا وفود أأخرى، وأأشار اإ

الأولوية مكشاريع  انلتوردت ابلفعل يف خريطة الطريق. وأأقر املمثل أأيضا بأأن خريطة الطريق تتضمن عددا من املسائل اليت 
عطاء الأولوية للمسائل املعلقة يف خريطة  املمثل رأأى ذكل، ومع. والبعيديتعني معاجلهتا يف املدى القصري واملتوسط  أأنه ينبغي اإ
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الطريق بدرجة عالية من املرونة، ملراعاة املتطلبات اجلديدة اليت قد تنشأأ، واقرتح أأن يمت ختصيص بعض الوقت يف لك دورة 
ىل بندين من البنود الواردة يف التاليةيف ادلورة  هقش تانم ا ينبغي لتحديد م . وأأعرب املمثل عن رغبته يف توجيه عناية خاصة اإ

ديدة من العالمات املدرجة للمناقشة يف املدى القصري والتخفيض احملمتل يف فرتة التبعية املدرجة اجلنواع الأ خريطة الطريق وهام 
ىل متثيل مصور لبعض  نأأوحض املمثل أأن مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية لللمناقشة يف املدى املتوسط. و  حيتاج اإ

مات الالبرصية لع أأو السمعية ل امللفات السمعيةو قبسيمت  ىل سبيل املثالع، و 2017اعتبارا من أأكتوبر ، العالمات غري التقليدية
ىل هذا النحو، رأأى املمثل أأنه من الرضوري البرصية. وعأأو السمعية قبل البدلان الأخرى امللفات السمعية ت . كام ناطقةال املواد 

الاحتاد الأورويب أأو البدلان الأخرى اليت  تسميالنظر يف العواقب اليت قد ترتتب عىل هذه املامرسة يف التسجيالت ادلولية اليت 
وع برصية، وتساءل عن كيف ومىت س يكون املكتب ادلويل يف وضع يسمح هل بقبول هذا النال أأو السمعية سمعية ال لفات املتقبل 

ىل أأنه، من المتثيل. و  ىل العواقب احملمتةل ملودعي الطلبات الراغبني يف اس تخدام أأشار اإ الاحتاد الأورويب أأو العالمة عالمة ابلنظر اإ
النوع من المتثيل كأساس لتسجيل دويل، أأصبح املوضوع ال ن ملحا وينبغي أأن يظل عىل القامئة القصرية  اليت لها هذاالوطنية 

 طريق.املدى خلريطة ال

ماكنية ختفيض فرتة التبعية  .219 عطاء الأولوية لس تعراض اإ ذا اكن ينبغي اإ وتساءل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عام اإ
دارة الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اعمتداليت ستناقَ  مارس من ذكل العام يف  ش يف املدى املتوسط. وأأوحض املمثل أأن جملس اإ

ىل ثالث س نوات. وعىل الرمغ من أأن مناقشة التبعية من املقرر أأن جتري قرارا يويص بتخفي ض فرتة التبعية من مخس س نوات اإ
. وميكن امجلع بني العديد من ولعل من املفيد بدء املناقشات مبكرا سيس تغرق بعض الوقت لنقاشاعىل املدى املتوسط، فاإن 

هناك  أأاثرها وفد اململكة املتحدة. غري أأن اليت القضاايالعديد من مع القضااي، عىل سبيل املثال، ميكن التعامل برسعة اإىل حد ما 
ىل أأنه س يكون من املفيد أأن يكرس الفريق العامل بعض الوقت لوضع أأخرى تتطلب مزيدا من النظر. وخلُ  قضااي ص املمثل اإ

 .املقبلأأولوايت لعمهل 

ىل توجيه  وأأيّد وفد أأملانيا التعليقات اليت أأدىل هبا ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية، كام .220 أأعرب عن رغبته يف الإشارة اإ
تبني ي . وأأوحض الوفد أأن مكتب أأملانيا س يغري قانونه قريبا لقبول ملفات الصوت أأو الفيديو. و املصورالاحتاد الأورويب بشأأن المتثيل 

الطلب س امترة من املناقشات اليت جرت بني مكتب أأملانيا واملكتب ادلويل أأنه ميكن أأن تكون هناك مسائل تتعلق ابس تخدام ا
ىل أأنه، عىل حد علمه. و لها ورشط المتثيل املصور (MM2ادلويل ) ، لن يكون من املمكن التقدم بطلب لتسجيل أأشار الوفد اإ

جياد حل لهذه املشلكة.مف، ومن مث تصويرايدويل لعالمة جتارية ل ميكن متثيلها   ن املهم مناقشة املسأأةل واإ

قشة مجيع املوضوعات املدرجة يف الوثيقة اليت قدهما وفد اململكة املتحدة، وحتديد وأأعرب وفد كولومبيا عن اهامتمه مبنا .221
 ينبغي أأن تكون لتنس يق املواعيد الهنائية الأولوية الأوىل.أأنه لوفد ا ورأأىأأولوايهتا. 

ىل ثالث  عىلووافق ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية  .222 س نوات. مناقشة ختفيض فرتة التبعية من مخس س نوات اإ
ن هذا التخفيض يف فرتة التبعية س يكون موضع ترحيب وسيشجع عىل زايدة اس تخدام نظام مدريد.  وقال اإ

ىل تناول التعليقات اليت أأبدهتا الوفود وتلخيص موقفها. .223  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل ادلورة السابقة للفريق العامل واملناقشة املتعلقة بورقة التمنية املس   .224 . وأأوحضت الأمانة أأن خريطة يةتقبل وأأشارت الأمانة اإ
الطريق يه نتيجة لتكل املناقشات، وأأن املواضيع الواردة يف خريطة الطريق قد أأدرجت للمناقشة عىل املدى القصري واملدى 

 وس ميتد ؛2018و 2017 عا ي املنعقدة يف الاجامتعات البداية يف القصري املدى يغطي أأن املقرر ومن. واملدى البعيداملتوسط 
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ويف املنظور القصري املدى،  املدى. البعيد املنظور عىل توقيت هناك وليس بعده؛ وما 2019 عام من اعتبارا املدى املتوسط
نقاصات. وبيامن جرت املناقشات  تتضمن املوضوعات املدرجة للفريق العامل الاس تعاضة والتحويل وأأنواع جديدة من العالمات والإ

نقاصات خال ل ادلورة احلالية، ذكرت الأمانة أأن املناقشات بشأأن الاس تعاضة ستس متر يف الاجامتع القادم، بشأأن الاس تعاضة والإ
ومراجعة املنسقة فضال عن املناقشات بشأأن أأنواع جديدة من العالمات والتحويل. وقد وضعت مواضيع، مثل املُهل الزمنية 

 يف املدى املتوسط. اهتمناقش يمت ل  ،الرسوم وخيارات ادلفع، واحامتل ختفيض فرتة التبعية

ىل الأمانة  وأأشارت .225 أأن بعض الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة اليت قدهما وفد اململكة املتحدة تتداخل مع املوضوعات اإ
ىل أأنه عىل الرمغ من أأن عددا من الوفود أأعرب عن تفضيهل للمواضيع اليت  املدرجة ابلفعل يف خريطة الطريق. وأأشارت الأمانة اإ

 ش يف املس تقبل.هناك توافق يف ال راء بشأأن ترتيب املواضيع اليت ستناقَ  فليسيد أأولوايهتا، يرغبون يف حتد

ىل  6ورأأت الأمانة أأن الاقرتاح الوارد يف الفقرات من  .226 من الوثيقة، واذلي يشمل املواعيد الهنائية الواحضة والرد عىل  8اإ
يف املنظور املتوسط املدى يف الفريق  االرفض املؤقت املقرر مناقش هتالرفض املؤقت، ميكن ربطه ابملُهل الزمنية املنسقة للرد عىل 

ىل  9العامل. وعالوة عىل ذكل، ميكن ربط الفقرات من  من الوثيقة، املتعلقة ابقرتاح خصم رسوم اجلزء الثاين تلقائيا، مبناقشة  11اإ
فريق العامل. وميكن ربط الاقرتاح املتعلق بزايدة مراجعة الرسوم وخيارات ادلفع املقرر مناقش هتا يف املنظور املتوسط املدى لل

أأوجه عدم الاتساق  ابحلد منمن الوثيقة، ابملناقشة املتعلقة  13و 12التعاون فامي يتعلق مبواصفات السلع واخلدمات، يف الفقرتني 
اقشة مبادئ التصنيف يف يف ممارسات التصنيف، اليت ستناقش يف املائدة املس تديرة يف املنظور املتوسط املدى، فضال عن من

 املائدة املس تديرة.

ىل وأأشارت الأمانة  .227 يف الوارد اقرتاح توفري بياانت اكمةل ملنح امحلاية،  وهام حني مل تشملهام خريطة الطريقاقرت اأأن هناك اإ
ىل  14الفقرات من  اد عند تسمية الاحت (MM4و MM2الطلب ادلويل ) ييف الوثيقة؛ واقرتاح طلب البحث يف اس امتر  16اإ

ىل أأن بعض الوفود أأعربت عن تأأييدها لهذين الاقرتاحني،  18و 17الأورويب، عىل النحو املبني يف الفقرتني  يف الوثيقة. وابلنظر اإ
ضافة هذين املوضوعني   ناقش هتام يف املائدة املس تديرة، يف املنظور املتوسط املدى.مل اقرتحت الأمانة اإ

نه ل توجد حدود .228 ذا مسح الوقت،  واختمتت الأمانة قائةل اإ واحضة بني املنظور القصري املدى واملنظور املتوسط املدى، واإ
ديدة من اجلنواع الأ س تعاضة والتحويل و الارفع املواضيع من املدى املتوسط للمناقشة. ومع ذكل، فاإن موضوعات، مثل  قد ميكن

نقاصات تبقى عىل جدول الأعامل للمناقشة يف العام  ذالقادمالعالمات والإ ضافية، . واإ ا اكن هناك أأي وقت متبقي ملناقشة مواضيع اإ
ىل  ةاملنسق يةالزمن  املهةلفاإن املوضوع الأول ذي الأولوية للمنظور املتوسط املدى هو   التأأييدللرد عىل الرفض املؤقت، ابلنظر اإ

ختفيض فرتة التبعية ومراجعة املتوسط املدى هو احامتل  نظور. وس يكون الرتتيب التايل مل حتدثالوفود اليت  الكبري اذلي قدمته
 ش يف املنظور املتوسط املدى.الرسوم وخيارات ادلفع وأأخريا موضوع التصحيح، اذلي س يكون املوضوع الأخري اذلي سيناقَ 

 لأمانة.هتا اقرتحليت اوفتح الرئيس ابب التعليق عىل الطريقة ا .229

ناقشات املقرتح مل ا ورحب عىل وجه اخلصوص ابووافق وفد ادلامنرك عىل الطريقة اليت اقرتحهتا الأمانة للميض قدم .230
جراؤها يف   .املدى املتوسطاملائدة املس تديرة و اإ

 ووافق وفد أأسرتاليا أأيضا عىل الطريقة اليت اقرتحهتا الأمانة. .231

 هنجه املرن.عىل املكتب ادلويل و وشكر وفد اململكة املتحدة امجليع عىل تعليقاهتم  .232
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يطاليا خريطة الطريق كام .233 ىل النظر يف بعض القضااي الهامة و  أأكدالأمانة، لكنه  اأأوحضهت وأأيّد وفد اإ ترتيهبا احلاجة اإ
 .ةولويللأ  وفقا

ىل الإرساع يف املناقشات  .234 يطاليا واحلاجة اإ ووافق ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإ
ىل أأنه اكن هناك يف املايض دوراتن اليت ميكن مع القاضاايبشأأن بعض القضااي، ول س امي  اجلهتا عىل وجه الرسعة. وأأشار املمثل اإ

 س نواي للفريق العامل، واقرتح التفكري يف عقد دورتني س نواي يف املس تقبل.

مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني مع اقرتاح ممثل رابطة الرابطة ادلولية للعالمات  - MARQUESواتفق ممثل  .235
 املعلقة اليت يتعني معاجلهتا. القضااي، ل س امي ابلنظر اإىل وايعقد دورتني للفريق العامل س ناذلي يفيد بالتجارية 

ووافق الفريق العامل عىل تعديل خريطة الطريق، مبا يف ذكل قامئة ابملواضيع اليت سيناقشها الفريق العامل أأو  .236
 ه الوثيقة.، عىل النحو املبني يف املرفق الثاين لهذةاملس تدير  مائدته

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 7البند 

 ملراعاة مداخالت عدد من الوفود. لاملعدّ  عىل النحووافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس،  .237

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 

 .2017يونيو  22اختمت الرئيس ادلورة يف  .238

 [تيل ذكل املرفقات] 
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 املرفق الأول
 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات ادلويل

ا ، بصيغهت21دة عاقنص الترد أأدانه النسخة الهنائية ل . و MM/LD/WG/14/6الوثيقة يف واملرفق الثاين  "3"13انظر الفقرة 
لهيا عن طريق اليت التعديالت املقرتحة  أأما. يف دورته الرابعة عرشة اليت وافق علهيا الفريق العامل مبدئياً  قيد املناقشة فيُشار اإ

 الشطب والتسطري.

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

د لحقًا[)انفذة اعتبارًا من  (]حُيد 

]...[ 

 21القاعدة 

 تفاق أأو الربوتوكولمن ال )اثنيا(4بناء عىل املادة  الاس تعاضة

دلى مكتب  من اترخي الإخطار ابلتعيني، أأن يقدم الامتساً  جيوز لصاحب التسجيل، اعتباراً  ]تقدمي الالامتس[ (1)
م الالامتس مبارشة اإىل ذكل املكتب أأو و  ابلتسجيل ادلويل يف جسهل. علامً يأأخذ ذكل املكتب الطرف املتعاقد املعني يك  جيوز أأن يُقد 

يف حال قُدم الالامتس من خالل املكتب ادلويل، يتعني تقدميه ابس تخدام الاس امترة الرمسية ذات كتب ادلويل. ومن خالل امل 
 الصةل.

ليه يف  ]حمتوايت الالامتس املقدم من خالل املكتب ادلويل واإرساهل[ (2) )أأ( يتعني أأن يبني الالامتس املشار اإ
 ما ييل: (، يف حال قُدم من خالل املكتب ادلويل،1الفقرة )

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

 ،وامس صاحب التسجيل "2"

 والطرف املتعاقد املعين، "3"

ويف حال تعلقت الاس تعاضة بسلعة أأو خدمة واحدة أأو بعض من السلع واخلدمات الواردة  "4"
 يف التسجيل ادلويل، فتكل السلع واخلدمات،

اخلاص ابلتسجيل الوطين واترخي الإيداع ورمقه، واترخي التسجيل ورمقه، واترخي الأولوية  "5"
ن وجد، قلميية املس تعاض عهنا ابلتسجيل ادلويل، اإ  أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

مبلغ الرسوم اجلاري تسديدها، وطريقة التسديد، أأو تعلاميت (، 7يف حال انطبقت الفقرة )و "6"
 التعلاميت. رف اذلي جيري التسديد أأو يعطيحسب مبلغ الرسوم املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد الط

ىل مكتب الطرف املتعاقد املعني  )ب( ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ رسال الالامتس املشار اإ يتوىل املكتب ادلويل اإ
بالغ صاحب التسجيل بذكل.  املعين واإ
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أأن يفحص الالامتس  )أأ( جيوز ملكتب طرف متعاقد معني  ]الفحص والإخطار من قبل مكتب الطرف املتعاقد[ (3)
ليه يف الفقرة )  ( من التفاق أأو املادة ذاهتا من الربوتوكول.1)اثنيا()4( للتحقق من امتثاهل لرشوط املادة 1املشار اإ

ابلتسجيل ادلويل يف جسهل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل. ويتعني أأن  يتعني عىل املكتب اذلي أأخذ علامً  )ب(
ىل "1()أأ("2دة يف الفقرة )يتضمن الإخطار البياانت احملدّ  ". وجيوز أأن يتضمن الإخطار معلومات تتعلق بأأي حقوق أأخرى 5" اإ

قلميية املعنية. قلميي املعين أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ  مبوجب التسجيل الوطين أأو الإ

وجيوز ل ن أأ يف حال قُدم الالامتس من خالل املكتب ادلويل وقّرر مكتب الطرف املتعاقد املعني املعين  )ج(
 املكتب ادلويل اذلي يبلغ صاحب التسجيل بذكل.أأن خيطر ابلتسجيل ادلويل، جاز هل  يأأخذ علامً للمكتب اذلي مل 

خطارات تلقاها وفقاً  ]التدوين والإخطار[  (4)  للفقرة  يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل أأي اإ
 ()ب( ويبلغ صاحب التسجيل بذكل.3)

 يتعني أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف   لس تعاضة[اب السلع واخلدمات املعنيةاق نط] (54)] 

التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو عن  به أأنه مس تعاضالتسجيل ادلويل  تربل يع  )أأ(
قلميية  التسجيل  سلع واخلدمات املشموةل بلك منسوى فامي خيص ال معادةل، ولكن ليس مطابقة ابلرضورة، لتكل املدرجة في الإ
قلميية.ي اس تعيض به عهنا.اذلادلويل   والتسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية  الوطينتكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل يتعني أأن  )ب(
قلميية املعنية ابلس تعاضة  [مطابقة أأو معادةل لتكل املشموةل ابلتسجيل ادلويل. أأو الإ

لغاء التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت   ]أ اثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين أأو الإقلميي[ (65) ل يتعني اإ
قلميية ول أأن تتأأثر تكل التسجيالت نتيجة الاس تعاض أأخذ علام هبا يف  عهنا بتسجيل دويل أأو لأن املكتب قد ةالوطنية أأو الإ

 جسهل.

قبل  يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل، بتارخي الاس تالم من)أأ(   [والإخطار]التدوين  (6)
خطار تلقاه وفقاً أأ املكتب ادلويل،   ()ب( ميتثل للرشوط املنطبقة.3للفقرة ) ي اإ

بالغ صاحب التسجيل ب )ب( خطار مدو أأ يتعني عىل املكتب ادلويل اإ  للفقرة الفرعية )أأ(. ن وفقاً ي اإ

(، وقُدم ذكل 1يف حال اشرتط طرف متعاقد أأن يُسدد رمس لقاء تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة ) )أأ(  ]الرسوم[ (7])
الالامتس من خالل املكتب ادلويل، ورغب الطرف املتعاقد يف أأن حيّصل املكتب ادلويل ذكل الرمس، تعني عليه أأن خيطر 

ميكن للطرف و  .أأو ابلعمةل املس تخدمة يف املكتب بذكل وأأن يبني قمية الرمس ابلفرنك السويرسيدير العام املاملكتب ادلويل 
خطارًا اباملتعاقد أأن ي ()ب( مع ما يلزم من 2)35وتُطبق القاعدة  .التقوميية س نةال لتغيريات يف الرمس املطلوب مرتني يف رسل اإ

 تبديل.

املدير املكتب ادلوليعلهيا بعد ثالثة أأشهر من اترخي اس تالم  دخةلامل ترسي الرسوم أأو التغيرياتسوف  )ب(
خطار  العام  )أأ(.بذكل مبوجب الفقرة الفرعية لأي اإ
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)أأ( حلساب ذكل  الفقرة الفرعيةاملكتب ادلويل نيابة عن طرف متعاقد مبوجب صلها د الرسوم اليت حي قي  )ج( تُ 
 لتعيني هذا الطرف املتعاقد. ام الواجب دفعهو لالإجراء املنطبق عىل الرس الطرف املتعاقد وفقاً 

عاضة فامي يتعلق ابلس تاملكتب ادلويل اخلدمات اليت يقدهما  ( 2يخضع الالامتس املقدم بناء عىل الفقرة )ختضع )د( 
  [من جدول الرسوم. 8.7الرمس احملدد يف البند لتسديد 
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دخالها عىل جدول الرسوم  التعديالت املقرتح اإ

 جدول الرسوم

 ([د لحقاً د  ]حيُ فذ يفان)

 فرنك سويرسي 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

أأخذ مكتب طرف أأن يب املكتب ادلويلخالل م من قد  مُ  الامتس اخلدمات املقدمة بناء عىل 8.7
الإحاطة ل املكتب ادلويلخالل م من قد  مُ  )اس تعاضة( متعاقد معني واحد أأو أأكرث علام بتسجيل دويل

 تعاضة(بتسجيل دويل )اس   علامً 

 

 

د لحقا]  [حُيد 

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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  الثاين املرفق
 

 2017يونيو  –الصيغة املعّدةل خلريطة الطريق املقرتحة 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

                                                
1

، MM/LD/WG/15/4 " )الوثيقةاحامتل زايدة التعاون بني الويبو واملاكتب املعيّنة –ممارسات خمتلفة بشأأن مواصفات السلع واخلدمات  مبا يف ذكل " 
 (.13و 12 الفقراتن

2
الفقرات ، MM/LD/WG/15/4 الوثيقة" )ذه املهل عىل الصفحة الأوىل من الرساةلحتديد همل واحضة للرد عىل اإخطارات الويبو وتدوين همبا يف ذكل "  

 (.8اإىل  6من 
3

 (.11اإىل  9، الفقرات من MM/LD/WG/15/4)الوثيقة " خصم تلقايئ لرسوم اجلزء الثاين عند تعيني بدلان معنية هبذا الرشطمبا يف ذكل " 
4

 (.16اإىل  14 الفقرات من، MM/LD/WG/15/4 )الوثيقةموضوع جديد  
5

 (.18و 17لفقراتن ا، MM/LD/WG/15/4 )الوثيقةموضوع جديد  

 تقدمي التقارير اإىل املائدة املس تديرة  املدى القريب
   

  املائدة املس تديرة الفريق العامل

 التغطية اجلغرافية بنظام مدريد
 
 

 اإطار الأداء
 
 

)الفرتة القصوى اليت  جراء املعامالت العاديةالوقت املس تغرق لإ 
 تس تغرقها املعاجلة(

 
 

 نظام مدريد الإلكرتوين

 
 الاس تعاضة

 
 التغيري

 
 أأنواع جديدة من العالمات

 
نقاصات  الإ

 
مبادئ التصنيف

1
 

 
 التصحيح

 
 مطابقة العالمات لأغراض املصادقة

 
 العالمات الواردة خبطوط خمتلفة

 استيفاء الرشوط
 

 الفحص للمكتب ادلويل )نرش(ممارسات 

 
 
 
 
 
 

   
  املدى املتوسط

  
  املائدة املس تديرة الفريق العامل

 
املهةل املوحدة للرد عىل رفض مؤقت

2
 

 
 التقليص احملمتل يف فرتة التبعية

 
مراجعة الرسوم وخيارات ادلفع

3
 

 
 التصحيح

 
 ممارسات الفحص للمكتب ادلويل )نرش(

 
احلد من أأوجه عدم الاتساق يف 

 ممارسات التصنيف
 

 شهادات التسجيل ادلويل احملدثة
 

تسلمي عاملي لبياانت شامةل عن منح 
امحلاية من مجيع الأطراف املتعاقدة
 4

 
 

خيار طلب حبث عند تعيني الاحتاد 
الأورويب

5
 

 
 
 
 

   
  املدى البعيد

  
 احلق يف الإيداع

 
"خيارات  MM/LD/WG/14/4 املندرجة يف اجلزء رابعا من الوثيقة القضااي

 للماكتب"
 

 اإجراءات املراجعة
 

 نطاق قامئة السلع واخلدمات )احامتل الفصل(
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GRÈCE/GREECE 
 
Dimitrios GIAGTZIDIS, Expert, Directorate of Commercial Property, General Secretariat of the 
Trade and Consumer Protection, Ministry of Economy, Development and Tourism, Athens 
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Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Katalin LADANYI (Ms.), Trademark Examiner, Trademark, Model and Design Department, 
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Virander Kumar PAUL, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Pawan Kumar PANDEY, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade 
Marks Registry Ahmedabad, Office of the Controller General of Patents Designs and Trade Marks, 
Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Ahmedabad 
 
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISLANDE/ICELAND 
 
Margrét HJÁLMARSDÓTTIR (Ms.), Head, Legal Affairs, Icelandic Patent Office, Ministry of 
Economic Affairs, Reykjavik 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Sharon NIR-SHALOM (Ms.), Team Leader, Trademarks and Appellations of Origin, Israel Patent 
Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Merav BARON (Ms.), Senior Trademarks Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, 
Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark Office 
(UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development, 
Rome 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Takeshi MIKI, Director General, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent 
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Kazuhiro KIMURA, Director, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry 
of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Shinichiro HARA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry 
of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
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Yuka TSUKAMOTO (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the 
Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid 
Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KAZAKHSTAN 
 
Natalya PAN (Ms.), Director, Department on Intellectual Property Rights, Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan, Astana 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Līga RINKA (Ms.), Head, International Trademark Division, Patent Office of the Republic of Latvia, 
Riga 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademarks and Designs 
Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
 
MADAGASCAR 
 
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de l’enregistrement international des 
marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Mouna KARIE (Mme), cheffe, Service des marques, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Hassan BOUKILI, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Miguel Ángel MARGÁIN GONZÁLEZ, Director General, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
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Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de 
Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Magali ESQUINCA GUZMÁN (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Ana RUTOVIĆ (Ms.), Advisor, Industrial Property Department, Intellectual Property Office of 
Montenegro, Podgorica 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
José Joaquim MEQUE, Director General, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and 
Commerce, Maputo 
 
Nacivia Safina GONÇALVES MACHAVANA MANJAMA (Ms.), Director for Information and 
Communication, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian 
Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo 
 
Pål LEFSAKER, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial 
Property Office (Patentstyret), Oslo 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand 
(IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 
 
 
OMAN 
 
Sulaiman AL ZAABI, Legal Researcher, Legal Department, Ministry of Commerce and Industry, 
Muscat 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ 
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Jacqueline Taylord BISSONG EPSE HELIANG (Mme), cheffe, Service des affaires juridiques et du 
contentieux, Yaoundé 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jesus Antonio ROS, Officer-in-Charge Assistant Director, Bureau of Trademarks, Intellectual 
Property Office of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
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POLOGNE/POLAND 
 
Ala GRYGIEŃĆ-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
 
Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, 
Warsaw 
 
PORTUGAL 
 
Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, Legal Affairs Department, External Relations and Legal 
Affairs Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Vanessa SEMEDO (Ms.), Trademarks Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, 
Trademarks and Patents Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of 
Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LIM Seongyong, Assistant Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Galina BOLOGAN (Ms.), Acting Head, International Marks, State Agency on Intellectual Property 
(AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Marques internationales, Office de la propriété 
industrielle, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Catalin NITU (Ms.), Director, Legal and International Cooperation, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head of Service, Legal and International Cooperation, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
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Clare HURLEY (Ms.), Head of International and Brands Policy, UK Intellectual Property Office (UK 
IPO), Newport 
 
Sian SIMMONDS (Ms.), International Team Manager, UK Intellectual Property Office (UK IPO), 
Newport 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS), Singapore 
 
Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS), Singapore 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Anton FRIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Kristian BLOCKENS, Legal Officer, Designs and Trademarks Department, Swedish Patent and 
Registration Office, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
 
Johan NORDLUND, Legal Officer, Designs and Trademarks Department, Swedish Patent and 
Registration Office, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
(IPI), Berne 
 
Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Farhad BOIROV, Head, Law Department, National Center for Patents and Information (NCPI), 
Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
Mirzobek ISMAILOV, Head, Trademark Department, National Center for Patents and Information 
(NCPI), Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
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TURQUIE/TURKEY 
 
Elif YASIYAN OZMEN (Ms.), Trademark Examiner, Turkish Patent and Trademark Office 
(TURKPATENT), Ankara 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Kate HOGAN (Ms.), Political Officer, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
Myriam TABURIAUX (Ms.), Political Officer, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 
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[


