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 جدول الأعامل املوّحدمن  13البند 

 نظام مدريد

ىل الوثيق .5  .MM/A/54/1ة استندت املناقشات اإ

ىلو  .6 دخال MM/A/54/1 أأن الوثيقة أأشارت الأمانة اإ من الالحئة  36و 25و 9و 3لقواعد ا عىلتعديالت  تقرتح اإ

لهي  الالحئة التنفيذية"" بعباريتفامي ييل  امالتنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

لكاباملس تخدمني  تُلزم"( اليت الربوتوكول" و ىل عنوان بريد اإ خالء مباين الويبو يف و رتوين. لإشارة اإ أأوحضت الأمانة أأنه بعد اإ

ل أأن ،املعتادةالفحص العادي يف بيئة العمل  نواجتاحلفاظ عىل  هجود رمغأأنه  اتضح رسيعا   ،2020مارس  املكتب ادلويل  اإ

ا  واجه الإخطارات القانونية  ،الإلكرتوينعناوين الربيد ب  يزّودوا املكتباذلين مل  ،املس تخدمنيلضامن اس مترار تلقي حتدًي  كبري 

أأحناء العامل.  ش ىتالورق يف القامئة عىل الربيدية التقليدية  التوصيليف خدمات احلاصةل الاضطراابت  يف ظلالرئيس ية 

ا من التسجيالت ادلولية  بيد أأن اخملاطر،جنح املكتب ادلويل يف التخفيف من هذه  التدابري،مجموعة من  وابختاذه ا كبري  ل عدد 

لكرتوين. ت زال ت ىل عنوان بريد اإ اضطراابت مس مترة يُسبب مصدر قلق كبري و  ما زال يُشلك 19-كوفيد  ولأن فريوسفتقر اإ

ىلأأدى فقد  البدلان،خلدمات الربيدية يف العديد من مس توى ا عىل ىل تعريض مصاحل  افتقار البياانت اإ لكرتوين اإ عنوان بريد اإ

لزامي ا، رشطا  عنوان الربيد الإلكرتوين  تقدمي جعل اقرتحت الأمانة السبب،لهذا و . بهاكن من املمكن جتنّ املس تخدمني خلطر   اإ

دخالها  و ما انعكس يف التعديالت املقرتحوه كام  ،2021فرباير  1يف  النفاذاليت س تدخل حزي و  الالحئة التنفيذيةعىل اإ

ا أأنه مبوجب التعديالت  وردت ىل عندما املقرتحة،يف الوثيقة قيد النظر. وأأوحضت الأمانة أأيض  عنوان الربيد  تفتقر البياانت اإ

ن املكتب ادلويل س يصدر  الطلب،مبودع  بغرض التصال اليت تفيأأخرى يف الطلب ادلويل  بياانت رمغ وجود ،الإلكرتوين فاإ

ا  شعار  يف غضون املهةل احملددة. ولن يكون لهذه اخملالفة تأأثري عىل التارخي احملمتل  معاجلهتا واذلي ميكن للمودع ابخملالفة،اإ

ىل أأن تنفيذ التعديالت املقرتحة لن  وأأخريا ،للتسجيل ادلويل.  جراء عادة ماكتب الأطراف املتعاقدة  يلزمأأشارت الأمانة اإ ابإ

 .تقين هام حتسنيأأي 

ىل أأن جاحئة .7 وأأنه لتجنب  العاملية، وخدمات التوصيلبشدة خدمات الربيد  تقد عطل 19-كوفيد  وأأشار وفد الصني اإ

خطارات من املكتب  دخال اقرتحت الوثيقة قيد النظر  ادلويل،أأي تأأثري سليب عىل املس تخدمني عند تلقي اإ تعديالت عىل اإ

 املقرتحة،لعامتد التعديالت مجع عناوين الربيد الإلكرتوين من املس تخدمني. وأأعرب الوفد عن دمعه  الالحئة التنفيذية بغرض

وس تحمي  الأخرى،فضال  عن حالت الطوارئ احملمتةل  ،ةاحلالي طرحهتا اجلاحئةلأهنا ستساعد عىل مواهجة التحدًيت اليت 

 .بشلك فعال مصاحل املس تخدمني

ىل أأنه من املفيد بال شك تكييف ممارسات العمل لالس تفادة وأأشار  ،ابءابمس اجملموعة  املتحدةوفد اململكة وحتدث  .8 اإ

دارة عبء معلها يف دمع ماكتب امللكية الفكرية تميكن أأن  اليت التكنولوجياالاكمةل من  نظام امللكية  مس تخديم وتوضيح رؤىاإ

أأن الرشط اجلديد من  وذكر الوفد  .19-كوفيد  مثل جاحئة الطوارئ،الظروف الصعبة اليت تفرضها حالت ظل يف الفكرية 

 شأأنه يف ذكل شأأن وفعاةل،شأأنه أأن يساعد املكتب ادلويل عىل التواصل مع املس تخدمني يف الوقت املناسب وبطريقة مرنة 

الشدة كام يف أأوقات التواصل بشلك فعال وتوفري اس مترارية اخلدمة يف أأوقات اليت ستمتكن من ماكتب امللكية الفكرية 

عداد التعديالت املقرتحة.  احلس بانيف  ُأخذتاخلصوصية قد مسأأةل  مشاغلأأن  واقعضوء عىل وسلط الوفد ال .الرخاء عند اإ

ن اجملموعة ابء تؤيد اعامتد التعديالت املقرتحة ورحب مبزيد من املناقشات حول كيفية التعامل مع حالت  وقال الوفد اإ
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لتسجيل ادلويل للعالمات )املشار بشأأن اقانوين لنظام مدريد الطوارئ خالل ادلورة القادمة للفريق العامل املعين ابلتطوير ال

لهي  (.""نظام مدريد"الفريق العامل" و بعباريت التوايل،عىل  ،فامي ييل اماإ

لأهنا سترسع معلية  املقرتحة،عن دمعه لعامتد التعديالت وأأعرب  الأفريقية،ابمس اجملموعة زمبابوي وفد وحتدث  .9

ا توس يع نطاق  ذا اكن من املناسب أأيض  لزامالتسجيل ادلويل. وتساءل الوفد عام اإ ىل عنوان الربيد الإلكرتوين  الإ ابلإشارة اإ

 .التسجيلتغيري يف امس أأو عنوان صاحب  تدوينالتجديد أأو طلبات  من قبيل طلبات الطلبات،ليشمل مجيع 

مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأعرب عن دمعه لعامتد وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس  .10

نه نظرا لالضطراابت  ن رشط الإشارة  ،اجلاحئةأأثناء  والتوصيليف خدمات الربيد احلاصةل التعديالت املقرتحة. وقال الوفد اإ فاإ

ا للغاية.  ىل عنوان الربيد الإلكرتوين أأصبح همم  أأن  الافرتاضية،ابعتبارها وس يةل التصال  رتونية،الإلكمن شأأن الوسائل و اإ

خطارات الرفض املؤقت أأو  املهمة، التبليغاتدون أأن ينتج عن ذكل تأأخري يف الرد عىل  التسلمي،تضمن رسعة  مثل اإ

أأن التعديالت املقرتحة . وأأكد الوفد التبليغمن اترخي  بدءا   ملهةل الزمنية للرد علهيااب املرهونة ادلويل،من املكتب  املبلغةاخملالفات 

ىل  واقعكام يتضح من  ،ذلكل املس تخدمنيمتوافقة مع املامرسة احلالية وتفضيل  تُعد أأن معظم املس تخدمني قد أأشاروا ابلفعل اإ

لكرتوين. وأأضاف الوفد أأن مجموع  عنوان بريد ىل  القريب،تتوقع اس تئناف مناقشات الفريق العامل يف املس تقبل ته اإ ويتطلع اإ

نه يتوقع أأن تساعد ادلراسة الشامةل الفريق العامل عىل النظر يف مسأأةل  مواصةل معهل عىل تطوير نظام اللغات. وقال الوفد اإ

 .الإدخال التدرجيي للغات جديدة يف نظام مدريد

 الإلكرتونية، التبليغاتوفد كولومبيا ابجلهود اليت يبذلها املكتب ادلويل لضامن اس تفادة املس تخدمني من تلقي  وأأقرّ  .11

التصالت واليت تكتيس أأمهية قصوى يف ظل الظروف احلالية. وأأعرب الوفد عن دمعه لعامتد التعديالت املقرتحة لأن 

لوقت عىل وجه اخلصوص. وأأضاف الوفد أأن التعديالت اب املرهونة املراسالتوس يةل أ منة وفعاةل لإرسال يه الإلكرتونية 

دارته. ورصح  املقرتحة س توفر فوائد ىل النظام واإ هممة ملس تخديم نظام مدريد وتعزز اخلدمات الإلكرتونية وتبسط الوصول اإ

 .خطوة حامسة حنو تعزيز نظام مدريد تُعدالوفد بأأن التعديالت املقرتحة 

 عن وعرّب  ،الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشيق بدلان أ س يا به ابمس مجموعة أأديلي وأأيد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي  .12

يف حاةل حىت  املس تخدمني،لأهنا س تبسط معل املكتب ادلويل وتضمن التواصل الفعال مع  املقرتحة،دمعه لعامتد التعديالت 

ىل أأنه يف ربيع عام  حصول املكتب ادلويل يف  بدله ساعد مكتب ،2020اضطراابت يف اخلدمات الربيدية. وأأشار الوفد اإ

ىل  حتاد الرويسالا يفحتديد مس تخديم نظام مدريد  عناوين الربيد الإلكرتوين. وسلط الوفد الضوء عىل اذلين تفتقر بياانهتم اإ

نه يشارك الرأأي  ىل احلد من خماطر تكرار حالت مماثةل يف املس تقبل وقال اإ رسال  اذلي يُرحجاحلاجة اإ لكرتوني ا  التبليغاتاإ اإ

واليت  القريب،ناف مناقشات الفريق العامل يف املس تقبل لإبالغ املس تخدمني عىل الفور. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اس تئ 

ىل نتاجئ ادلراسة الإضافية  .19-كوفيد بسبب جاحئة ُأجلت نه يتطلع اإ دراج بشأأنوقال الوفد اإ عىل  ويعمتد ،لغات جديدة اإ

 .الفريق العامل بشأأن هذا املوضوع املهم املتواصل اذلي يضطلع بهالعمل 

رسال  .13 وأأيد وفد مجهورية كورًي اعامتد التعديالت املقرتحة يف ضوء الصعوابت اليت واهجها املكتب ادلويل يف اإ

ىل مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية أأثناء تفيش جاحئة  الورقية التبليغات مماثةل قد ولأن حالت طوارئ  19-كوفيداإ

رسال  يف املس تقبل. وأأضاف الوفد أأن التعديالت تطرأأ   التبليغاتاملقرتحة من شأأهنا حتسني كفاءة تقدمي اخلدمات وتسهيل اإ

ىل املودعني وأأحصاب الطلبات وممثلهيم.  من املكتب ادلويل اإ
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وأأعرب عن دمعه لعامتد التعديالت  فيه،ادلول الأعضاء الاحتاد الأورويب و وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس  .14

جيابياملقرتحة لأهنا تشلّك  ىل الأمام يف حتديث نظام مدريد خطوة اإ  .ة اإ

الاحتاد البيان اذلي أأدىل به وفد و  ابء،ابمس اجملموعة  املتحدةاململكة  وفد أأدىل به ياذل وأأيد وفد فرنسا البيان .15

 يكتيسوأأعرب عن دمعه لعامتد التعديالت املقرتحة. وذكر الوفد أأن ضامن اس مترار الأداء السلمي لنظام مدريد  الأورويب،

خاصة  واملاكتب،وأأضاف أأن احلفاظ عىل تبادل التصالت بني املس تخدمني  ملس تخدميه،أأمهية قصوى لتوفري أأفضل خدمة 

لخدمات. وشدد الوفد عىل أأن القضية املطروحة يه مسأأةل تبس يط الأداء السلمي لمن  جزء هو الأزمات،يف أأوقات 

اليت تولهيا  الإلكرتوين،ب عن رسوره لأن مسأأةل خصوصية الربيد وأأعر  الفكرية،وحتديث تبادل التصالت ونظام امللكية 

 .عىل النحو الواجب مت مراعاهتاقد  قصوى،فرنسا أأمهية 

نه يو  ابء،ابمس اجملموعة  املتحدةوأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة  .16 عىل  دمع التعديالت املقرتحةقال اإ

فاإن التعديالت املقرتحة س تفيد التواصل بني  ،19-كوفيد جاحئة بسبلتجربة الأخرية . وأأضاف الوفد أأنه يف ضوء االس ياسة

ىل أأن العديد من املس تخدمني ما زالوا  املس تخدمني واملكتب ادلويل يف حاةل تعليق خدمات الربيد ادلولية. وأأشار الوفد اإ

ينبغي  الاس تدللت،أأنه لتجنب الإفراط يف وذكر  الربيدية،لتسجيالت ادلولية عن طريق اخلدمات ا تبليغاتيفضلون تلقي 

ىلأأل   ادلويل،عناوين الربيد الإلكرتوين يف نطاق اخملالفات اليت تؤثر عىل اترخي التسجيل  تصنف الطلبات اليت تفتقر اإ

ىل الالحئة التنفيذية( من 1) 15 القاعدةمبوجب  نه يتطلع اإ  الإداري،عىل املس توى  ادلويل،مع املكتب التنس يق . وقال الوفد اإ

 .جيب أأخذها يف الاعتبار أأثناء تنفيذ التعديالت املقرتحةبشأأن معليات حمددة 

ىل أأنه يف  .17 ىل  ،2018مارس  6وأأشار وفد أأفغانس تان اإ أأودعت حكومة مجهورية أأفغانس تان الإسالمية وثيقة الانضامم اإ

دخل الربوتوكول حزي التنفيذ فامي يتعلق بأأفغانس تان و ريد. يف نظام مد 101العضو البدل أأفغانس تان  لتكون بذكل الربوتوكول،

ا من ذكل 2018يونيو  26يف  لأحصاب العالمات التجارية احمللية يف أأفغانس تان اس تخدام نظام مدريد  أأمكن التارخي،. واعتبار 

يداع طلب دويل واحد ودفع مجمو  ال خرين،الأعضاء املائة  أأقالميمحلاية عالماهتم يف  من و عة واحدة من الرسوم. عن طريق اإ

بدلان مبا يف ذكل من  العامل،ميكن للرشاكت الأجنبية من مجيع أأحناء  مدريد،خالل معلية التعيني املبارشة اليت يوفرها نظام 

 أأن تطلب بسهوةل حامية عالماهتا التجارية عند بيع منتجاهتا والهند،مثل الولًيت املتحدة الأمريكية واكزاخس تان  هممة، منشأأ 

سلطت عضوية أأفغانس تان الضوء عىل التوسع املس متر يف نظام مدريد عرب املنطقة وعززته كعنرص و يف أأفغانس تان.  واخلدمات

هناك عدد من  جيد،رئييس محلاية العالمات عىل الصعيد ادلويل. وأأضاف الوفد أأنه من أأجل تنفيذ نظام مدريد بشلك 

ىل نظام مدريد.  كأن تصبح عضوا يفاهامتم جاد: يوىل لها  أأنالقضاًي اليت حتتاج  ابلإضافة والربوتوكول وعدم الانضامم الاكمل اإ

ىل  طار اعالمة جتارية  تسجيل مل يقم املس تخدم بعد بتقدمي طلب ذكل،اإ من  وأأخريا ، أأفغانس تان؛لتسجيل ادلويل يف يف اإ

وفد من جديد الزتام أأفغانس تان مببادئ امللكية الرضوري توفري التدريب الاكمل وادلمع املايل ملكتب امللكية الفكرية. وأأكد ال

 .الفكرية وأأعرب عن أأمهل يف اس مترار دمع الويبو

وأأعرب عن دمعه لعامتد التعديالت  ابء،وأأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة  .18

. وأأضاف الوفد أأن التعديالت املقرتحة املنرصمالش تاء فصل جتربة  ابلتأأكيد جوهرية ورضورية يف ضوء تُعدواليت  املقرتحة،

ىل الأمام يف مواصةل حتديث نظام مدريد تشلّك  جيابية اإ  .خطوة اإ
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من الالحئة التنفيذية لربوتوكول  36و 25و 9و 3عىل القواعد املدخةل اعمتدت مجعية احتاد مدريد التعديالت  .19

 .MM/A/54/1يف مرفق الوثيقة  نةمبيّ كام يه  للعالمات،اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل 

 ]هناية الوثيقة[


