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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2018 يويول  6اإ
 
 

 اقرتاح من وفد الصني

 

ماكنية اعامتد اللغة الصينية لغة معل 2018مايو  31يف تبليغ بتارخي  .1 ، تلقى املكتب ادلويل اقرتاحًا من وفد الصني عن اإ
الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن ، يك ينظر فيه لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

ىل  2يف دورته السادسة عرشة املزمع عقدها يف جنيف خالل الفرتة من  لتسجيل ادلويل للعالماتا  .2018يوليو  6اإ

 ويرد ذكل الاقرتاح يف مرفق هذه الوثيقة. .2

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

 املرفق الأول

 اللغة الصينيةمرشوع اقرتاح عن اعامتد 
 نظام مدريديف لغة معل 

ذ اكنت أأكرث البدلان الأعضاء تعيينًا عىل مدى  ن الصني، كام تعلمون، عضو همم يف نظام مدريد اإ عامًا متتاليًا.  13اإ
ىل ذكل، شهدت الطلبات املودعة من الصني أأرسع نس بة منو يف العامل. ففي عام  ضافة اإ  4810، أأودعت الصني 2017واإ

يداعات يف طار نظام مدريد مع منو س نوي نسبته  اإ ن لنظام ابملئة 59.6اإ ، فاحتلت املرتبة الثالثة يف احتاد مدريد. ومن مث، فاإ
يف س ياسة الانفتاح وتوعية أأوساط الأعامل  أأخرى كبريةاختاذ احلكومة الصينية خطوة يف الصني مع  عظميً  مدريد مس تقبالً 

 ة يف اخلارج.التجارية الصينية حبامية العالمات التجاري

ىل أأن الصني تلقت أأكرث من  در الإشارة اإ التجمست  2017مليون طلب عالمة ُتارية حميل يف عام  5.7ومع ذكل، ُتج
ذ ابملئة مهنا.  5امحلاية ادلولية عن طريق نظام مدريد لأقل من  ماكانته الاكمةل والهائةل يف اإ ن نظام مدريد مل يطلق بعد اإ اإ

ىل أأن ا ىل أأن الصني. ويجعزى ذكل اإ لعائق اللغوي عامل رئييس يعيق اس تخدام املودعني الصينيني لنظام مدريد بفعالية، نظرًا اإ
ذا أأصبحت اللغة الصينية لغة معل يف نظام مدريد، فقد يسه ِّل  اللغة الصينية ليست من لغات معل نظام مدريد حىت الآن. واإ

شك  الصينية. ول والوسومعىل تدويل العالمات التجارية فائدة ذكل عىل املودعني الصينيني ويكفل هلم حامية أأفضل ويعود ابل
ماكانت الصني يف طلبات  يف أأن ذكل س يحفز أأوساط الأعامل التجارية الصينية عىل اس تخدام نظام مدريد، مبا يطلق اكمل اإ

 نظام مدريد.

ظومة الأمم املتحدة بوصفها عضوًا اللغة الصينية. وتؤدي الصني دورًا حموراًي يف من أأكرب عدد ساكن يف العاملويس تخدم 
مم املتحدة. واللغة الصينية من اللغات الرمسية الست للأمم املتحدة ومن لغات العمل الست يف  دامئًا يف جملس الأمن التابع للأ

لأمم مجعيات الويبو. وعليه، فاإن اعامتد اللغة الصينية لغة معل يف نظام مدريد مطلب معقول ومرشوع؛ فهو ميتثل لقاعدة ا
 املتحدة ومن شأأنه أأن يعزز التأأثري ادلويل لنظام مدريد، فيعود يف هناية املطاف ابلفائدة عىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو.

وفضاًل عن ذكل، نرى أأن اعامتد اللغة الصينية لغة معل يف نظام مدريد لن يزيد كثريًا من تاكليف الرتمجة يف ظل 
 و.حتسن نظام الرتمجة اذليك للويب

ويف جلسة افتتاح منتدى بواو يف شهر أأبريل املايض، أألقى الرئيس الصيين، الس يد يش جني بينغ، لكمة افتتاحية 
الرئيس ية الأربعة لتوس يع انفتاح الصني. ويشهد ذكل عىل  امية امللكية الفكرية من الإجراءاتأأعلن فهيا رصاحًة أأن تعزيز ح

ىل مس توى غري  موقف بدلان وعزمه الرصحي عىل تعزيز حامية امللكية الفكرية. وقد وصلت حامية امللكية الفكرية يف الصني اإ
مة واحئ ادلولية مس بوق. وس تظل الصني دامئًا من املدافعني واملشاركني واملسامهني النشطني والرئيس يني يف تطوير الل املنظ ِّ

 للملكية الفكرية.

م، ظام مدريد لعدة أأس باب معلية مهنا أأن فرصة جيدة لعامتد اللغة الصينية لغة معل يف نال تبدو أأن ويف ضوء ما تقدَّ
قبال عىل نظام مدريد يف سوق الصني الضخم، وميك ِّن نظام مدريد من بلوغ مس توايت أأعىل من  ذكل الإجراء س يحفز الإ

شك يف  تخدام وتغطية أأوسع يف الصني، ويامتىش مع توهجات س ياسة الإصالح والانفتاح يف الصني والتمنية العاملية. ولالاس  
 أأنه سيهنض مباكنة نظام مدريد واملنظمة العاملية للملكية الفكرية يك يؤداين دورًا نشطًا للغاية يف الساحة ادلولية.

عاون بني الصني والويبو وحتسني تطور نظام مدريد، نرجو أأن ينظر الفريق وبعد دراسة متأأنية وحرصًا عىل توطيد الت
الالحئة من  6العامل يف دورته املقبةل يف اقرتاح اعامتد اللغة الصينية لغة معل يف نظام مدريد وما يتبعه من تعديل يف القاعدة 

 .ماتبشأأن التسجيل ادلويل للعال بني اتفاق وبروتوكول مدريد التنفيذية املشرتكة

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ثايناملرفق ال   

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2017نومفرب  1 )النافذة اعتباراً من

 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

]...[ 

 6القاعدة 
 لغات العمل

أأو الفرنس ية حسب ما يقرره أأو الصينية جيب حترير الطلب ادلويل ابلإس بانية أأو الإنلكزيية   ]الطلب ادلويل[ (1)
 والفرنس ية. والصينية مكتب املنشأأ، علامً بأأنه جيوز ملكتب املنشأأ أأن خيري  املودعني بني الإس بانية والإنلكزيية

(، لك تبليغ يتعلق بطلب دويل أأو 3" و)5("2)17مع مراعاة أأحاكم القاعدة   ]التبليغات خالف الطلب ادلويل[ (2)
ر:  بتسجيل دويل، جيب أأن حير 

ذا أأرسل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو أأو الصينية ابلإس بانية أأو الإنلكزيية  "1" أأو الفرنس ية، اإ
ىل املكتب ادلويل؛ أأي مكتب هذا  التبليغ اإ

ذا متثل التبليغ يف الإعالن عن النية عىل اس تعامل العالمة 2)7ابللغة املطبقة بناء عىل القاعدة  "2" (، اإ
 "؛1()ب("3)24()و(، أأو املرفقة ابلتعيني الالحق بناء عىل القاعدة 5)9املرفقة ابلطلب ادلويل بناء عىل القاعدة 

ر هبا "3" ىل مكتب ما، ما  ابللغة اليت حر  خطارًا أأرسهل املكتب ادلويل اإ ذا اكن التبليغ اإ الطلب ادلويل، اإ
راً  راً ابلإس بانية أأو أأن يكون حمر  خطار من ذكل القبيل جيب أأن يكون حمر  مل يكن هذا املكتب قد أأخطر املكتب ادلويل بأأن لك اإ

راً ابلإنلكزيية  رًا  ابلصينيةأأو أأن يكون حمر  ذا اكن الإخطار املرسل من املكتب ادلويل يتعلق بتدوين أأو أأن يكون حمر  ابلفرنس ية. واإ
نه جيب أأن يوحض اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل املعين؛  تسجيل دويل يف السجل ادلويل، فاإ

ىل املود "4" خطارًا أأرسهل املكتب ادلويل اإ ذا اكن التبليغ اإ ىل ابللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل، اإ ع أأو اإ
صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يوحض هذا املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأنه يرغب يف تسمل لك هذه الإخطارات ابلإس بانية 

 .أأو تسل مها ابلصينية أأو تسل مها ابلإنلكزيية أأو تسل مها ابلفرنس ية

ر التدوين يف السجل ادلويل ونرش ال   )أأ(  ]التدوين والنرش[ (3) تسجيل ادلويل ولك البياانت الواجب أأن جيب أأن حير 
ن وتنرش يف اجلريدة، بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية، فمي يتعلق ابلتسجيل ادلويل، ابلإس بانية والإنلكزيية  والفرنس ية. والصينية تدو 

 وجيب أأن توحض عند تدوين التسجيل ادلويل ونرشه اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل.

ل فمي يتعلق بتسجيل دويل مت  نرشه، بناء عىل صيغ سابقة لهذه القاعدة، ابلفرنس ية  )ب( ذا أأجري تعيني لحق أأو  اإ
ما ابلإس بانية والإنلكزيية  ويعيد والصينية فقط أأو ابلإنلكزيية والفرنس ية فقط، وجب عىل املكتب ادلويل أأن ينرش التسجيل ادلويل اإ

ويعيد نرشه ابلإنلكزيية والفرنس ية، حسب احلال، فضاًل عن نرش  والصينية جيل ادلويل ابلإس بانيةنرشه ابلفرنس ية أأو أأن ينرش التس 
 والفرنس ية. والصينية التعيني الالحق يف اجلريدة. ويتعني تدوين ذكل التعيني الالحق يف السجل ادلويل ابلإس بانية والإنلكزيية

 ]...[  ]الرتمجة[ (4)

 والوثيقة[]هناية املرفق الثاين 


