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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2018 يويول  6اإ
 
 

 للتصوير جديدة وأساليب أنواع جديدة من العالمات

عدادمن   املكتب ادلويل  اإ

 مقدمة

ىل  13، اليت عقدت من ةيف دورته الرابعة عش  .1 ، اتفق الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام 2016 ويوني 17اإ
لهي فامي بعد عىل التوايل "ابلفريق العامل" و"نظام مدريد"( عىل قامئة  اممدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

 الطريق خارطة العامل الفريق وراجع .والبعيد واملتوسط القريب املدى عىل ،1)"خارطة الطريق"( ملناقش هتا مس تقبالا  واضيعم
ىل 19 من جنيف يف عقدت اليت ،2ةعش  اخلامسة دورته يف  . 2017 ويوني 22 اإ

لهيا املشار تكل غري العالمات، أأنواع مناقشة عىل العامل الفريق اتفق القصري، املدى وعىل .2 الالحئة  يف بوضوح اإ
لهيام املشار) التفاق هبذا املتعلق والربوتوكول للعالمات ادلويل التسجيل بشأأن مدريد اتفاق مبوجب املشرتكة التنفيذية  فامي اإ

 .("لالربوتوكو "" واملشرتكة التنفيذيةالالحئة " ابمس التوايل عىل ييل

 من عدداا  وتورد العالمات، بأأنواع يتعلق فامي مدريد لنظام احلايل القانوين الإطار عن عامة نظرة الوثيقة هذه وتقدم .3
ىل العامل الفريق وتدعو العالمات،تصوير  بشأأن املقبل العمل لتكون أأساسا ملناقشات العامل الفريق فهيا لينظر القضااي  اإ

 .املوضوع هذا يف قدماا  امليض كيفية بشأأن املشورة تقدمي
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 البياين النسخ ورشوط العالمات أأنواع بشأأن مدريد لنظام القانوين الإطار

 موضوع، مدريد نظام مبوجب بشأأهنا حامية طلب قدم اليت العالمات، تكون أأن الربوتوكول من (1)2 املادة تشرتط .4
ليه )املشار القبيل هذا من مكتب جسل يف مسجةل أأو املتعاقد الطرف مكتب دلى يودع تسجيل طلب  ابملكتب" بعد فامي اإ

 .املنشأأ"(

 موضوع تكون أأن ميكن املنشأأ  للمكتب املتعاقد طرفال لقانون وفقاا  تسجيلها ميكن اليت العالمات من نوع فأأي وعليه، .5
ىل ةابلإضاف. ودويل تسجيل يداع ميكن اليت العالمات أأنواع التنفيذية الالحئة تقيد ل ،ذكل اإ  طوتشرت  بشأأهنا. دولية طلبات اإ

شارة تدرج أأن فقط  .العالمات أأنواع لبعض ادلويل الطلب يف اإ

لهيا يش مل اليت العالمات أأنواع بكون أأعاله ورد ما ويتأأكد .6  .مدريد نظام مبوجب مسجةل التنفيذية الالحئة يف رصاحة اإ
ىل 1156391 رمق ادلويل الطلب موضوع العالمة وصف يشري املثال، سبيل وعىل  صورة من عبارة عن جزء "العالمة أأن اإ

ىل 1169173 رمق ادلويل الطلب موضوع التجارية العالمة وصف يشري أ خر، لومكثا العالمة". وسط يف يةهولوغرام   أأن اإ
 .التجارية" العالمة من جزءاا  ليس اخلاريج املقطع واخلط احلذاء، نعل قوس عىل عقرابا  تصف ماكن عالمة يه "العالمة

 الأطراف ماكتب من العديد يف العالمات هذه تسجيل يمت ، من حي  العددقليةل التقليدية غري العالمات أأن وفامي .7
 مهنا 5واكن ؛ 2016 عام يف طلباا  116512 الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد مكتب تلقى املثال سبيل وعىل .املتعاقدة
 3عالمة صوتية و 196الفكرية  للملكية الأورويب الاحتاد مكتب ويضم جسل .الأبعاد ثالثية عالمات 190و صوتية عالمات

 للرباءات ةالأمريكي املتحدة الولايت مكتب تلقى ،أ خر ومكثال  عالمة ثالثية الأبعاد. 4621عالمات هولوغرامية و
رسام".  تصويرها ميكن ل خرىأأ  وعالمات صوتية عالمات"مهنا  26 اكن، 2016 عام يف طلباا  391837 التجارية والعالمات

 ثالثية ةعالم 166و صوتية عالمات مهنا اثنتان اكنت عالمة؛ 44726، جسلت الويبو 2016 عام يف ذكل، عىل وعالوة
 ثالثية لعالمات تسجيل 3270و صوتية لعالمات تسجيل 54 حالياا  مدريد نظام مبوجب ادلويل السجل ويضم. الأبعاد
 .الأبعاد

 العالمات مسأأةل اجلغرافية واملؤرشات الصناعية والتصاممي التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة وانقشت .8
ىل 1 من جنيف يف عقدت اليت العشين، دورهتا يف اللجنة ووافقت .التقليدية غري  تقارب جمالت عىل 2008 ديسمرب 5 اإ

، الهولوغرامية والعالمات ،اللون وعالمات ،الأبعاد الثالثية العالمات تشمل3 التقليدية غري العالمات بتصوير تتعلق
 املاكن، والعالمات الإميائية. عالمات، و املتعددة الوسائط عالمات أأو احلركة وعالمات

تقول ، و لعالمةل البياين النسخس توفهيا ي عىل الشوط اليت جيب أأن  التنفيذية الالحئةمن  "5()أأ("4)9القاعدة وتنص  .9
ن مالمئة  اتكون مقاييسهاليت جيب أأن عالمة لصورة مس تنسخة عن ا أأو يبَّين فيه ما ييل:الطلب ادلويل جيب أأن يتضمن " هاإ

ونَّي وابللتكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة وجيب أأن ؛ لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسيةلإدراهجا يف الإطار املعد 
 ".الأسود والأبيض أأو ابلألوان

 للتصوير دة حممتةلجدي أأنواع جديدة من العالمات وأأساليبب املتعلقةالطلبات ادلولية 

يداع  .10 جياز بعض املسائل املتعلقة ابإ اجلديدة من طلبات دولية مبوجب نظام مدريد بشأأن الأنواع حتدد الفقرات التالية ابإ
 العالمات.
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 يف الطلب ادلويل نوع العالمة بيان

"7()أأ("4)9القاعدة مبوجب  .11
اثنيا

ىل   الطلب يف الطلب ادلويل ما  مودع، جيب أأن يشري 4التنفيذية الالحئةمن  (10)اإ
ذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس لهيا فامي ييل "ابلعالمة الأساس ية") اإ تتكون من   (املشار اإ

عالمة ثالثّية الأبعاد أأو عالمة صوتّية أأو عالمة جامعّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة أأو  لون واحد أأو تشكيةل من الألوان،
البياانت الواردة يف الطلب ادلويل تطابق هذه  أأايا من أأن يؤكّدعىل مكتب املنشأأ أأن ، "3()د("5)9 . ومبوجب القاعدةضامن

 .ةالأساس يعالمة يف ال أأيضاا  البياانت الواردة

ذا اكن من ، ول حيدد نظام مدريد أأنواع العالمات اليت ميكن تقدمي طلب دويل بشأأهنا. وابلتايل .12 ميكن النظر يف ما اإ
لهيا  ةالإشار اليت س بقت التنفيذية لشرتاط بيان أأنواع العالمات غري تكل  الالحئةالرضوري تعديل من احملبذ أأو حىت  يف اإ

"7()أأ("4)9القاعدة 
اثنيا

ىل   ن حصل ذكل، ما يه أأنواع العالمات الأخرى التنفيذية الالحئةمن  (10)اإ  املعنية.، واإ

ليه أأعاله قد ل يكون رضورايا بدرجة قصوى لأن الإطار القانوين احلايل ل مينع أأن يكون أأي نوع التعديل و  .13 املشار اإ
ن يؤثر هذا التعديل سلباا عىل أأحصاب العالمات أأ من أأنواع العالمات حمل طلب دويل. وعىل العكس من ذكل، ميكن 

هذا  أأن بيان نوع العالمة يف الطلب الأسايس، أأو حي ل يشرتط ، عىل سبيل املثال، املكتب املنشأأ أأن التجارية حي 
أأن بيان نوع العالمة ب التأأكيدالعالمات بطريقة خمتلفة. ويف هذه احلاةل، يكون املكتب املنشأأ غري قادر عىل  يصنف املكتب

 موجود أأيضاا يف العالمة الأساس ية.

شارة ع أأو املالكون بدلا من ذكل، يكفي أأن يقدم مودعو الطلباتو  .14 ن نوع العالمة لستيفاء هذا الشط يف ماكتب اإ
 وصف يف ،5"6"()ب(4)9طراف املتعاقدة املعينة. وعىل سبيل املثال، ميكن أأن يدرج مودع الطلب، مبوجب القاعدة الأ 

ذا احملدد، نوعها  العالمة  الالحئة يف موجودة مزية من ابلس تفادة الطلب ملودع ذكل يسمح وقد .ذكل الأمر اقتىض اإ
 .الطوعي( )الوصف التنفيذية

 رشط المتثيل البياين

البياين، ابلقول النسخ تنص عىل اشرتاط  "5"()أأ(4)9يمتثل موضوع أ خر يتعَّي أأخذه بعَّي الاعتبار يف كون القاعدة  .15
نه جيب  غري متاحة يف خرية وهذه الأ  العالمة مبقاييس مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية.نسخ اإ

 البياين.النسخ نسق يسمح للمس تخدمَّي بتفادي 
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 "7"(أأ ()4)9تنص القاعدة  
اثنياا 

ىل    عىل ما ييل: التنفيذية  الالحئةمن  (10)اإ
 ما ييل:]مضمون الطلب ادلويل[ )أأ(  جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو يبَّين فيه  (4)"

"[...] 
"7"

   اثنيا 
ذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس  عبارة عن لون أأو تشكيةل من الألوان، بيان يفيد ذكل، اإ

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة ثالثية الأبعاد، بيان بأأن "العالمة ثالثية الأبعاد"، 8"  اإ
ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة صوتية، بيان بأأن "العالمة صوتية"، 9"  اإ
ذا 10"  "اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة جامعية أأو عالمة رقابة أأو عالمة ضامن، بيان ذكل، اإ

5
 التنفيذية عىل ما ييل:  الالحئةمن  "6"(ب()4)9تنص القاعدة  

 "[...] ]مضمون الطلب ادلويل[ (4)"
 ما ييل: يتضمن الطلب ادلويل أأيضاا جيوز أأن  (ب)"
"[...] 
ذا رغب املودع يف ذكل، الوصف الوارد يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، يف حال أأي وصف  "6"" للعالمة ابللكامت أأو، اإ

 "".11()أأ("4عدم تقدمي ذكل الوصف مبوجب الفقرة )
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البياين هو النسخ البياين، ونظراا لأن هذا النسخ جيب مراعاة أأن الأغلبية الساحقة من العالمات تس تويف رشوط و  .16
ن و العالمات يطبق يف مجيع ماكتب أأعضاء احتاد مدريد، لنسخ معيار قيايس  من  ابلرضورة عىل أأساس حرصي ليساإ

دخال أأساليب طرف  ذا اكن ينبغي أأن تسمح الإجراءات مبوجب نظام مدريد ابإ تصوير مجيع املاكتب، وميكن التساؤل ما اإ
ذا قامت بذكل، ماذا ينبغي أأن تكون هذه العالمات وما يه التداعيات القانونية لإدخال أأساليب  ضافية للعالمات، واإ اإ

 . يالتصوير الرمقاجلديدة هذه، ول س امي التصوير 

 جيب أأن تعاجل يف الطلب ادلويل، وكذكل النسق املقبوةل، العالمةتصوير طريقة ميكن اعتبار أأن عالوة عىل ذكل، و  .17
يف التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكول التفاق، اليت تشرتط يف ابلأحرى 

 البداية تصويراا مرئياا للعالمة. 

دخال أأساليب تداع   جديدةتصوير يات اإ

 التداعيات القانونية

ن طراف املتعاقدة يف نظام مدريد، واإ ل يزال التصوير البياين للعالمة اشرتاطاا يطبق عىل نطاق واسع من قبل الأ  .18
جديدة يف نظام مدريد تداعيات عىل الأطراف تصوير . وقد يكون لإدخال أأساليب عىل أأساس حرصي ليس ابلرضورة

 تعيينه. أأثناءقدة ابعتبارها الطرف املتعاقد ملكتب املنشأأ وكذكل املتعا

 كتب املنشأأ، ويعينامل املكتب ادلويل من خالل دلى ( من الربوتوكول، تودع الطلبات ادلولية 2)2مبوجب املادة و  .19
لتصوير عىل أأساليب جديدة ، لطلبات دولية حتتوي التأأكيداملكتب املنشأأ، لأغراض  يطرح هو قبول أأول تساؤلذكل أأن 

 العالمة.

، عندما ة أأن ترفض حامية تسجيل دويلني قدة املع ( من الربوتوكول، حيق ملاكتب الأطراف املتعا1)5مبوجب املادة و  .20
شارة  عىل سبيل املثال، رة الطرف املتعاقد أأو  هذا تعترب مبثابة عالمة جتارية مبوجب قوانَّي لتكون العالمة عبارة عن اإ مصون

 يقة ل يقبلها مكتبه.بطر 

دخال تغيريات عىل الإطار القانوين لبعض الأطراف املتعاقدة. تصوير غري أأن قبول أأساليب  .21 جديدة قد يقتيض اإ
دخال أأساليب  جديدة يف نظام مدريد رشيطة أأن يمت قبولها عىل مراحل وفقاا لتطور الإطار تصوير وكبديل ذلكل، ميكن اإ

 القانوين للأطراف املتعاقدة.

 بعات ابلنس بة للتبادل الإلكرتوين لالتصالت وابلنس بة لأنظمة املعلومات والتصالتالت 

دخال  .22 طار  بطريقة فعاةل جديدة عىل نظام مدريدتصوير أأساليب يتعَّي النظر يف اإ الرمقي للعالمات التصوير مضن اإ
لكرتونياا  لفات الرمقية متوافرة وسهةل الإرسال. ونتيجة . وجعل التقدم احملرز يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت املاملرسةل اإ

لكرتونياا. ةالرمقيابلصور بعض املاكتب حتتفظ ذلكل،   للعالمات ويه قادرة عىل تبادلها اإ

لكرتونياا و  .23 ىل املكتب ادلويل، ل يزال عدد من املاكتب يقدم طلبات دولية عىل  فامي ترسل معظم الطلبات ادلولية اإ اإ
خطارات ورقية من املكتب ادلويلالورق. وابملثل، ل يزال عدد من املاكتب  ىل اإ  .يف حاجة اإ

ذا يرغب الفريق العامل يف نظر قد و  .24 رسال يف نظام مدريد ليشمل  لكرتوين للبياانتالإ تبادل ال اكن ينبغي تطوير ما اإ اإ
ليل الفريق العامل يف الاعتبار أأن يأأخذ حت . وينبغي مثالا  ، العالمات الصوتيةتصويريغري  ىحمتو تضم  اليت البياانتفات مل

لالس تقبال والرتخيص والإرسال معنية، س تكون وظائفها أأن تبادل هذا النوع من امللفات س يؤثر يف ماكتب املنشأأ، حي  
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، اليت ستبلغ ابلتسجيالت ادلولية وسيتعَّي علهيا منح امحلاية أأو رفضها. وسيس تفيد حتليل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينةو 
 تصويري.ال توى غري ذات احمل بياانت ال وتبادل ملفات جتربة املاكتب اليت س بق لها قبول التبادل الإلكرتوين الفريق العامل من 

دخال أأساليب  هاذلي ميكن أأن حيدث يتعَّي أأن تراعي املناقشات الأثر احملمتلو  .25 عىل أأنظمة املعلومات جديدة تصوير اإ
 والتصالت ملاكتب الأطراف املتعاقدة.

ن الفريق  .26 ىل ما العامل مدعو اإ  ييل:اإ

 النظر يف هذه الوثيقة؛ "1"

تصوير  بشأأن أ رائه الإعراب عنو  "2"
نواع اجلديدة من العالمات  يف الأ

 ؛الإجراءات مبوجب نظام مدريد

الإدلء بأ رائه بشأأن مواصةل و  "3"
 العمل املتعلق هبذا املوضوع.

 ]هناية الوثيقة[


