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MM/A/54/1 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 سبمترب 7 التارخي:

 (مدريد احتاد) للعالمات الدويل للتسجيل اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 (احلادية والثالثون االستثنائية الدورة) واخلمسون الرابعة الدورة
 2020 سبمترب 25اإىل  21جنيف، من 

 : جعل الربيد اإللكرتوني من البيانات املطلوبة19-التدابري اخلاصة بكوفيد
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

يف اضطراابت شديدة ابلنس بة ملس تخديم نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  19-جاحئة كوفيد تلقد تس بّب .1

ليه فامي ييل بعب  ارة "نظام مدريد"( وذكل نتيجة التدابري املتخذة يف عدة بدلان من أأجل ماكحفة انتشارها.للعالمات )املشار اإ

دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة عىل الصعيد العاملي ىل تعطيل خدمات اإ  .وأأّدت تكل التدابري، عىل وجه اخلصوص، اإ

عداد  طويةلتتواصل الاضطراابت املذكورة أأعاله ملدة ومن احملمتل أأن  .2 يف عدة مناطق من العامل. ويف وقت اإ

الوثيقة، ل تزال هناك تدابري قامئة يف العديد من البدلان محلاية الساكن من أ اثر اجلاحئة؛ ومثة بدلان أأخرى بصدد رفع  هذه

ماكنية فرض تكل القيود من جو  القيود املفروضة، ولكهنا تظّل تواجه احامتل ظهور موجة أأخرى من حالت العدوى  ديد.اإ

التذكري بأأن ادلورة الثامنة عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل وجيدر  .3

ليه فامي ، أأي بعد انعقاد ادلورة الرابعة والأربعني 2020يف أأكتوبر  ييل بعبارة "الفريق العامل"( س ُتعقد للعالمات )املشار اإ
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ن امجلعية لن تمتكّن من النظر يف أأي توصية صادرة عن مجلعية احتاد مدريد )املشا لهيا فامي ييل بلكمة "امجلعية"(. وابلتايل فاإ ر اإ

ّل يف دورهتا اخلامسة وامخلسني.  الفريق العامل اإ

وتقرتح هذه الوثيقة يك تنظر فهيا عىل الفور. عية امجل وللأس باب املذكورة، ل بّد من عرض هذه الوثيقة مبارشة عىل  .4

دخال  لكرتونية من املكتب ادلويل، مما س ميكّهنم من  مس تخديم نظام مدريدتكفل اس تفادة تعديالت اإ من تلقي تبليغات اإ

خطارات الرفض املؤقت، يف حال املس تعجةلالتفاعل برسعة مع التبليغات  ظهور اضطراابت أأخرى يف ، مثل اإ

 الربيد. خدمات

دخال تعديالت  .5 من الالحئة التنفيذية لربوتوكول  36و 25و 9و 3عىل القواعد وعىل جه التحديد، تقرتح هذه الوثيقة اإ

لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية"(  اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

 عنوان الربيد الإلكرتوين

للرد عىل  بشأأن املهةل الزمنية MM/LD/WG/17/5انقش الفريق العامل، يف دورته السابعة عرشة، الوثيقة  .6

خطار  جراء مناقشات، المتس الفريق العامل من املكتب ادلويل اقرتاح تعديالت عىل الالحئة 1الرفض املؤقت اتاإ . وبعد اإ

ىل املودعني وأأحصاب التسجيالت التنفيذية  رسال تبليغات اإ لكرتوين الطريقة الاعتيادية لإ ادلولية مبا جيعل التواصل الإ

لكرتوين"( لهذا ، وذكل ابلشرتاط مهنموالوالكء ليه فامي ييل بعبارة "الربيد الإ لكرتوين )يُشار اإ  .2الغرض بيان عنوان بريد اإ

ىل أأحصاب التسجيالت وأأدرج املكتب ادلويل .7 لكرتونية اإ رسال التبليغات ابلوسائل الإ ادلولية  املامرسة املمتثةل يف اإ

ل2007أأغسطس  28 يف والوالكء ىل بيان عنوان بريد اإ  ، أأرسل املكتب ادلويل2019ويف عام  .3كرتوين، وذكل بدعوهتم اإ

ىل املودعني وأأحصاب التسجيالت 86 ابلوسائل الإلكرتونية. غري أأن عدد التبليغات ادلولية ووالكهئم  ابملائة من التبليغات اإ

دارات الربيداليت يرسلها املكتب ادلويل عرب خدمات  بليغ ت  270,000ل يزال مرتفعا. فقد أأرسل املكتب، عىل سبيل املثال،  اإ

ىل املودعني   .2019يف عام  والكهئمأأحصاب التسجيالت ادلولية أأو و بتكل الوس يةل اإ

رسال أأو اس تالم تبليغات عن طريق الربيد ، 2020مارس  30ويف  .8 أأعلن املكتب ادلويل أأنه ليس بوسعه، مؤقتا، اإ

ىل الا دارة الربيد بني سويرسا وعدد من البدلان واحلاجة اإ رشادات السلطات الصحية العامةبسبب توقف خدمات اإ . 4لزتام ابإ

رسال تبليغات يف احلالت اليت مل  ببيان فهيا الطرف املعين  يقمونتيجة ذلكل أأصبح يف غري مقدور املكتب ادلويل، مؤقتا، اإ

لكرتوين. فعىل سبيل املثال، مل يمتكّن املكتب ادلويل، حىت  رسال ما 2020مايو  الأس بوع الثاين منعنوان بريد اإ ، من اإ

خطار ابلرفض املؤقت. 2,500رب ايق دارة الربيد يف الأس بوع الأول  اإ رسال التبليغات عن طريق اإ واس تأأنف املكتب ادلويل اإ

 ، وحبلول هناية الأس بوع التايل، اكن قد أأرسل فعال لك التبليغات العالقة.2020 من يونيو

                                         
. MM/LD/17/5انظر الوثيقة  1

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf). 
 MM/LD/17/12انظر الوثيقة  2

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_12.pdf) 
 (.https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2007/madrid_2007_15.pdf) 15/2007انظر املذكرة الإعالمية رمق  3

 (.nt/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_11.pdfhttps://www.wipo.i) 11/2020انظر املذكرة الإعالمية  4

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf
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دارة الربيد، اتصل املكتب ادلويل وللتخفيف من ال اثر السلبية النامجة عن تو  .9 قف التبليغات املرسةل عن طريق اإ

لكرتوين. ونتيجة لتكل املبادرة، اخنفض عدد  يقوموا ببيانبأأحصاب التسجيالت ادلولية والوالكء اذلين مل  عنوان بريد اإ

لكرتوين من حنو ببيان بشأأهنا ل صاحب التسجيل ادلويل ول الوكيل  يقمالتسجيالت ادلولية السارية اليت مل  عنوان بريد اإ

ىل ما يفوق بقليل  2020يف الأس بوع الأخري من مارس  160,000  .2020خالل الأس بوع الأول من يوليو  85,000اإ

لكرتوين هو الوس يةل الأرسع والأكرث كفاءة ومرونة لإرسال املعلومات. ويف حال اعُتمد كوس يةل التواصل  .10 والتواصل الإ

نه س يفيد  مس تخديم نظام مدريد بضامنه توصيل التبليغات برسعة وبدون التأأثري سلبا يف الالزتام ابملُهل احملّددة الاعتيادية، فاإ

خطارات الرفض املؤقت.للرد عىل الت   بليغات املس تعجةل، مثل اإ

" من الالحئة التنفيذية 3()أأ("2)25"، و3" و"2()أأ("4)9، و)أأ((4و)()أأ( 2)3 القواعد ل، يُقرتح تعديوبناء عليه .11

لكرتوين يف الطلب ادلويل، أأو يف  ادلولية ووالكهئم أأن يقوم املودعون وأأحصاب التسجيالت شرتاطل ببيان عنوان بريد اإ

" من الالحئة 2"36. وسينجم عن ذكل تعديل للقاعدة تغيري يف امللكية ، أأو يف الامتس تدوينوكيلتبليغ منفصل لتعيني 

لكرتوين للوكيلالتنفيذية لتوضيح أأن التغيريات اليت تُدخل عىل س ُتحذف لكمة كام معفاة من الرسوم؛   عنوان الربيد الإ

ذ مل يعد املكتب ادلويل يس تخدم الفاكس لأغراض التواصل.  "الفاكس" من تكل القاعدة، اإ

لكرتوين من  .12 ذا اكن تبليغ قد وصل فعال  العملياتوالتواصل الإ القابةل للتتبّع، مما ميكّن املكتب ادلويل من حتديد ما اإ

ىل  لكرتوين املسّجل توفروهجتهاإ حدى خدمات الربيد الإ جسل اس تالم  . ويرسل املكتب ادلويل تبليغات مس تعجةل ابس تعامل اإ

ىل وهجته. لكرتوين اإ لكرتوين يُرسل وتبنّي احلالت اليت ل يصل فهيا الربيد الإ وكام هو احلال يف الوقت  مسجل عن لك بريد اإ

دارة الربيد يف احلالت اليت  رسال التبليغات عرب خدمات اإ أأرِسل  اتبليغيتبنّي فهيا أأن الراهن، س يواصل املكتب ادلويل اإ

ىل مل يصل  ابلوسائل الإلكرتونية  وهجته.اإ

ن تقديراته مجع عنوانني الربيد الإ يل مبادرة التصال اليت اس هتلها بغرض ويف حني يواصل املكتب ادلو .13 لكرتوين، فاإ

ىل أأنه ل يزال هناك  ابملائة من التسجيالت ادلولية السارية اليت مل يقم بشأأهنا ل صاحب التسجيل ول الوكيل  11تشري اإ

لكرتوين. وس يواصل املكتب ادلويل  دارات الربيد فامي خيص التسجيالت اليت مل ببيان عنوان اإ رسال التبليغات عن طريق اإ اإ

لكرتوين لأنه مل يكن مطلوابيقم بشأأهنا ا  مهنام بيانه. ملودع أأو الوكيل ببيان عنوان بريد اإ

لكرتونية اخلاصة ابملودعني وكام هو احلال يف الوقت احلارض وتوخيا للخصوصية،  .14 لن يُدرج املكتب ادلويل العناوين الإ

لكرتونية لنظ والكهئمأأو  ادلولية أأو أأحصاب التسجيالت متتبع ام مدريد )مثل مرصد مدريد، و يف اخلدمات الإعالمية الإ

ىل ذكل، وطبقا للقاعد ، لن ينرش املكتب ادلويل تكل املعلومات ()أأ( من الالحئة التنفيذية1)32ة مدريد ال ين(. وابلإضافة اإ

 لأهنا ليست وجهية ابلنس بة للتسجيل ادلويل. جريدة الويبو للعالمات ادلوليةيف 
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية حزّي النفاذ يف يُقرتح أأن تدخل التعديالت املقرتح و  .15 التارخي اذلي  ، وهو2021فرباير  1اإ

 س تدخل فيه حزّي النفاذ تعديالت أأخرى اعمتدهتا مجعية احتاد مدريد.

ىل اعامتد  .16 ن مجعية احتاد مدريد مدعوة اإ اإ
 36و 25و 9و 3التعديالت املدخةل عىل القواعد 

ق مدريد بشأأن من الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفا
التسجيل ادلويل للعالمات، كام يه مبيّنة يف 

 .MM/A/54/1 مرفق الوثيقة

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل   للعالماتالتعديالت املقرتح اإ

 للعالمات الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل

 2021فرباير  1]...[ 2020فرباير  1 انفذة اعتبارًا من

 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

]...[ 

 3القاعدة 

 المتثيل أأمام املكتب ادلويل

]...[ 

 ]تعيني الوكيل[ (2)

ليه يف القاعدة جيوز تعيني أأي وكيل يف الطلب  )أأ( مع بيان  25ادلويل أأو يف تعيني لحق أأو يف أأي طلب مشار اإ

لكرتوين ، طبقا للتعلاميت الإدارية، وعنوانعنوانهو الوكيل امس   .بريده الإ

]...[ 

 ]تدوين تعيني وكيل وتبليغه؛ اترخي نفاذ تعيني الوكيل[ (4)

ذا تبنّي للمكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل يس تويف  )أأ( الرشوط احملددة، وجب عليه أأن يدّون يف السجل ادلويل اإ

لكرتوين أأن املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل، ويدّون أأيضًا امس الوكيل وعنوانه . وعنوان بريده الإ

ويف هذه احلاةل، يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل، أأو 

 عيني الالحق، أأو الطلب أأو التبليغ املنفصل اذلي يعنّي فيه الوكيل.الت 

]...[ 

]...[ 
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 الفصل الثاين

 الطلب ادلويل

]...[ 

 9القاعدة 

 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

]...[ 

 ]مضمون الطلب ادلويل[ (4)

 ييل: جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو يبنين فيه ما )أأ(

]...[ 

لكرتوين، وفقا للتعلاميت الإدارية، ،عنوان املودع "2"  وعنوان بريده الإ

ن وجد وعنوانه "3" لكرتوين، وفقا للتعلاميت الإدارية، ،امس الوكيل اإ  وعنوان بريده الإ

]...[ 

]...[ 

]...[ 
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 الفصل اخلامس

 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 25القاعدة 

 الامتس تدوين

]...[ 

 ]حمتوايت الالامتس[ (2)

ىل التدوين امللمتس ما ييل:1جيب أأن يتضمن أأي الامتس مقّدم بناء عىل الفقرة ) )أأ(  ()أأ( أأو يبنين فيه ابلإضافة اإ

]...[ 

، احملددان وفقًا لأحاكم التعلاميت الإدارية ،يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، الامس والعنوان "3"

لكرتوين عنوي الوارد ذكره يف الالامتس كصاحب التسجيل للشخص الطبيعي أأو امل  وعنوان الربيد الإ

ليه فامي بعد بعبارة "صاحب التسجيل ادلويل  اجلديد"(، ادلويل اجلديد )واملشار اإ

]...[ 

]...[ 

]...[ 

  



MM/A/54/1 
Annex 
4 
 

 الفصل الثامن

 الرسوم

]...[ 

 36القاعدة 

 الإعفاء من الرسوم

 تعفى من الرسوم التسجيالت املتعلقة ابلبياانت التالية:

]...[ 

لكرتوين وأأية وس يةل والفاكس الهاتف  برمقبأأرقام لك تعديل يتعلق  "2" وعنوان املراسةل وعنوان الربيد الإ

، كام هو منصوص عليه يف أأو الوكيل التسجيل ادلويلصاحب  لصاحب أأخرى للتواصل مع املودع أأو 

 التعلاميت الإدارية،

]...[ 

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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