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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2018 يويول  6اإ
 
 

 اقرتاح مقدم من وفد االحتاد الروسي
 

دخال الروس ية  2018يونيو  1 بتارخي تبليغيف  .1 ماكنية اإ ، تلقى املكتب ادلويل اقرتاحا من وفد الاحتاد الرويس بشأأن اإ
العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد الفريق  يل ادلويل للعالمات ليك ينظر فيهلكغة معل يف نظام مدريد للتسج 

ىل  2يت س تعقد يف جنيف من يف دورته السادسة عرشة ال بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  .2018يوليو  6اإ

 ويرد هذا الاقرتاح املذكور يف مرفق هذه الوثيقة. .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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 اقرتاح من الاحتاد الرويس
دراجفامي يتعلق   الروس ية  ابإ

 لنظام مدريد بشأأن التسجيل رمسية غةلك
 ادلويل للعالمات

 .ادلويل للعالمات بشأأن التسجيلدراج الروس ية لكغة رمسية لنظام مدريد ابإ  ااحاقرت الاحتاد الرويس  قدم

عد تُ و مليون خشص.  250أأكرث من  ويتحدهثا الأمم املتحدة.منظومة يف واحدة من اللغات الرمسية اللغة الروس ية وتُعد 
 عدد املتحدثني. من حيثيف العامل املُتحدث هبا اللغات العرشة الأوىل الروس ية من بني 

لغة رمسية يف  وتُعديف الاحتاد الرويس ومجهورية بيالروس يا ومجهورية اكزاخس تان.  ادلوةلاللغة الروس ية يه لغة و 
نطقة الأوروبية امل  يف عدد من البدلان يف مجيع أأحناءتس تخدم اللغة الروس ية عىل نطاق واسع للتواصل و ن. مجهورية قريغزيس تا

 .الآس يوية

، ويه أأداة فعاةل دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريدابإ تعمل الويبو بنشاط عىل قاعدة بياانت الويبو اخلاصة و 
 ند تقدمي الطلبات ادلولية والوطنية لتسجيل العالمة التجارية.للمس تخدمني الروس لتجميع قامئة ابلسلع واخلدمات ع 

 من بني ادلول هو الاحتاد الرويسويشارك الاحتاد الرويس بنشاط يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات. و 
طار نظام مدريد. تعييناامخلس الأوىل يف الويبو الأكرث  الأعضاء  يف التسجيالت ادلولية يف اإ

ىل الويبو خالل الس نوات الثالث الأخرية. المنو امل  توضيحوفامي ييل   وقد ُُسل يفس تدام للطلبات ادلولية املقدمة اإ
جيابي زخام 2017 عام  .2016( مقارنة مع عام يف املائة 20أأكرث من ب منوطلبات العالمات التجارية )يف  ااإ

ىل الويبو من أأجل املقدمةات الطلب  اإ
 ةالتجاريالتسجيل ادلويل للعالمات 

 
 
 

دراج آس يا الوسطى و ادلولية من روس يا  الطلبات تزايداللغة الروس ية لكغة رمسية لنظام مدريد  وس يحفز اإ بدلان أ

 .والقوقاز وأأورواب الرشقية
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ىل تزايد اهامتم مقديم الطلبات من حالياالإحصاءات  وتشري آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية  اإ بنظام بدلان أ
 .البدلان هذه ادلولية يف عدد من الطلبات بنحو ملفت ازدادت حيث، مدريد

 الطلبات ادلولية املقدمة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 مكتب املنشأأ  الطرف املتعاقد

%  

2017/ 

2016 

 59.1 35 22 22 30 38 25 32 24 أأرمينيا أأرمينيا

 275.0 15 4 8 37 8 3 5 16 أأذربيجان أأذربيجان

 2.9 144 140 156 200 325 288 203 106 بيالروس بيالروس

 0.9 112 111 51 51 78 79 54 48 اكزاخس تان اكزاخس تان

 0.0 6 6 2 4 4 4 7 0 قرغزيس تان قرغزيس تان

 29.9 1630 1255 1059 1543 1307 1591 1652 1218 الاحتاد الرويس الاحتاد الرويس

 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0 طاجيكس تان طاجيكس تان

 600.0 6 0 2 0 0 0 0 0 تركامنس تان تركامنس تان

 2.1 481 471 460 519 578 363 365 287 أأوكرانيا أأوكرانيا

 333.3 13 3 1 3 4 1 0 2 أأوزبكس تان أأوزبكس تان

 

 21.4 2442 2012 1762 2388 2342 2354 2318 1701 اجملموع

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب  تُعد بدلان املنطقة مثرية لالهامتم ابلنس بة للمتقدمني الأجانب اذلين يعينون بدلان أ
 .أأكرث فأأكرث الطلباتالرشقية يف 

 التعيينات والتعيينات الالحقة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 مكتب املنشأأ  الطرف املتعاقد

%  

2017/ 

2016 

 أأرمينيا أأرمينيا
2655 2902 3087 3025 2874 3149 2268 2983 31.5 

 أأذربيجان أأذربيجان
3304 3553 3893 3992 3795 4044 3046 3565 17.0 

 بيالروس بيالروس
5328 5857 6022 6107 5506 5510 4281 5235 22.3 

 اكزاخس تان اكزاخس تان
3607 5112 6053 6448 5814 5820 4564 5570 22.0 

 قرغزيس تان قرغزيس تان
2530 2624 2832 2901 2499 2862 2143 2784 29.9 

 الاحتاد الرويس الاحتاد الرويس
14250 15691 16634 18239 16573 17436 14301 17199 20.3 

 طاجيكس تان طاجيكس تان
1537 1945 2467 2463 2238 2484 1837 2298 25.1 

 تركامنس تان تركامنس تان
2240 2293 2548 2521 2281 2559 1899 2270 19.5 

 أأوكرانيا أأوكرانيا
8288 8903 9282 9589 8430 7828 6090 7630 25.3 

 أأوزبكس تان أأوزبكس تان
2481 2621 2844 2804 2587 2809 2020 2392 18.4 

 

 اجملموع
46220 51501 55662 58089 52597 54501 42449 51891 22.2 
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ىل حد كبري. مل يمت استيفاء  ماكانت منو نظام مدريد اإ دراج الروس ية لكغة رمسية يف احلفاظ عىل و اإ  الزمخسيسامه اإ
آس يا الوسطى والقوقاز  لتقدمي الطلبات لتسجيل العالمات التجارية ليس فقط من روس يا ولكن أأيًضا من مجيع الإجيايب بدلان أ

 .وأأورواب الرشقية

ىل النظم العاملية محلاية  الروس ية ابللغة الناطقني دعنياملو وس يكفل تنفيذ املبادرة احرتام حقوق  وتيسري وصوهلم اإ
 ملعاجلةالروس ية وختفيض الفرتات الزمنية الالزمة للغة امللكية الفكرية فضاًل عن حتسني كفاءة معل الفاحصني الناطقني اب

 .اتللطلبماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة 

أأن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ويتوقع الطرف الرويس من 
 ويص مجعية احتاد مدريد ابلنظر يف الاقرتاح.ت

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


