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مدريد بشأن نظام القانوني لتطوير الاملعني ب الفريق العامل
 التسجيل الدويل للعالمات

 
 

 عشرةالثالثة الدورة 
 2015نومفرب  6اإىل  2جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتده الفريق العامل

ليه فامي ييل بعبارة  الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتاجمتع  .1 )املشار اإ
ىل  2الفرتة من  ( يف جنيف يف""الفريق العامل  .2015نومفرب  6اإ

اجلزائر و  (OAPI): املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ممثةل يف ادلورة مدريدالتالية يف احتاد  املتعاقدةالأطراف واكنت  .2
س تونيا  وأأنتيغوا وبربودا وأأسرتاليا والمنسا وبيالروس ومكبوداي والصني وكولومبيا وكواب وامجلهورية التش يكية وادلامنرك ومرص واإ

يطاليا والياابن وكينيا ولتفيا وفنلندا وفرنسا وجو والاحتاد الأورويب  رسائيل واإ رجيا وأأملانيا وغاان واليوانن وهنغاراي والهند واإ
وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واجلبل الأسود واملغرب ونيوزيلندا والرنوجي وعامن والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي 

س بانيا والسويد وسويرسا وتونس وتركيا وأأوكرانيا  ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس وسان تويم وبرينسييب وس نغافورة واإ
 (.54) واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وفييت انم وزمبابوي

كندا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية وليبيا ونيبال وسانت كيتس ونيفس واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب:  .3
 (.8) ينيداد وتوابغووالس نغال واتيلند وتر 

 بنيلوكس للملكية الفكرية: مكتب بصفة مراقب املنظمتني احلكوميتني ادلوليتني التاليتنيوشارك يف ادلورة ممثلو  .4
(BOIPومنظمة التجارة العاملية ) (WTO) (2.) 
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للمامرسني يف جمال قانون  امجلعية الفرنس يةاملنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: وشارك يف ادلورة ممثلو  .5
ومجعية املناطق  (MARQUESومجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ) (APRAMالعالمات والتصاممي )

وامجلعية  (CEIPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) (AROPIالسويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية )
 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجاريةو  (AIMاملمزية بعالمة )الأوروبية لصناعة املنتجات 

وامجلعية الياابنية للملكية  (INTAوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) (AIPPIوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )
 (.11) (JTAوامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ) (JPAA) ( وامجلعية الياابنية لوالكء الرباءاتJIPAالفكرية )

 .املرفق الثاين لهذه الوثيقةوترد قامئة املشاركني يف  .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 افتتح املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، الس يد فرانسس غري، ادلورة ورحب ابملشاركني. .7

ل  املشارتسجيل ادلويل للعالمات )مدريد بشأأن ال رصح املدير العام أأن نظام و .8  "نظام مدريد"( بعبارةفامي ييل يه اإ
ومنذ الاجامتع السابق للفريق العامل، انضم أأربعة هذه التغيري.  تسخريوأأن الفريق العامل مسؤول عن  ابلغايشهد تغيريا 

ىل  ىل نظام مدريد وانضم عضو حايل اإ ليه فامي أأعضاء جدد اإ بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
. وبعد أأن وزمبابوي مبياوغا ومكبوداي املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةالأربعة مه اجلدد الأعضاء و (. ييل بلكمة "الربوتوكول"

ىل بروتوكول مدريد، أأصبح نظاا من و بدلا.  112 عضوا ويغطي 96 يضم عىل معاهدة اقامئ انظامالآن مدريد  منضمت اجلزائر اإ
آس يا، لس امي وأأن عددا من أأعضاء القادمةيف الشهور والس نوات اتساعه واصل النظام املتوقع أأن ي  رابطة أأمم جنوب رشيق أ
طورات التو . اتيلندو مالزيايو  مجهورية لو ادلميقراطية الشعبيةو  ندونيس يااإ و  بروين دار السالمم ملل الانضام عىل وشك

التغطية اجلغرافية للنظام جيدة س تصبح . ومن مث ترينيداد وتوابغوو  جنوب أأفريقياو  مالويو  جاماياكمن كندا و متوقعة أأيضا 
آس يا وأأورواب وأأمرياك  يف العامني القادمة عامل الأ  الشاملية. وس تصبح أأمرياك الالتينية ودول اخلليج حمورللغاية يف أأفريقيا وأ

 املقبلني.

نس بة منو متواضعة نسبيا مقارنة مبعاهدة التعاون بشأأن اإىل حتقيق املدير العام  أأشاروابلنس بة لس تخدام نظام مدريد،  .9
يديف املائة  2.3 ، بلغ معدل المنو2014 الرباءات. ويف عام ىل عاملني ويعزىطلب دويل.  48000اع قرابة مع اإ  ضعف المنو اإ

 يف تغرّي  ويتبني. سعرا طلبات مدريد أأغىل اذلي جعلقمية الفرنك السويرسي،  وارتفاع ةالاقتصاد العاملي املس متر  هشاشةهام 
حلت حمل و ل مرة لأو أأصبحت الولايت املتحدة أأكرب مودع وين اجلديد لنظام مدريد: بعد أأن التكأأمناط الإيداع بسبب 

املنشأأ، جسلت  لبدلانابلنس بة وأأملانيا. وييل الولايت املتحدة لك من أأملانيا وفرنسا، وهام من أأكرب املودعني منذ س نوات. 
%، بيامن جسل عدد من 19 واململكة املتحدةيف املائة  35 مجهورية كوراي%، و 23 حنو أأسرتاليا زايدة يف الاس تخدام قدرها

%(. وابلنس بة للتعيينات، 4.8%( وأأملانيا )10%( وفرنسا )حنو 5.5يف الاس تخدام لس امي الصني )الكبرية اخنفاضا  البدلان
يلهيا الاحتاد الأورويب والولايت املتحدة الأمريكية. وأأصبح نظام  طرف متعاقد معنيأأن الصني لتزال أأكرث املدير العام  رصح

مليون تعيني فاعل  5.6حوايل تسجيل دويل انفذا، مما ميثل  600000، أأصبح حنو 2014 مدريد نظام جد شامل وبهناية عام
 صاحب عالمة جتارية. 198000و

املدير العام أأنه خالل العامني املاضيني تقريبا ركز املكتب ادلويل عىل برانمج اإصالح يغطي خدمة العمالء  وذكر .10
 تراجع معدلت مدة املعاجلةمالت والفعالية. ومن النتاجئ البارزة وعبء العمل وختطيط املوارد وتدريب املوظفني وجودة املعا

. وواصت البيئة الإلكرتوين لوحة قياس وتعقب معدلت مدة املعاجلة عىل املوقع وتوفرتيف مجيع املعامالت يف نظام مدريد. 
منصة جديدة لتكنولوجيا تشغيل  من املزمعالإلكرتونية لس تخدام املاكتب واملس تخدمني لنظام مدريد تطورها. واكن 

 . واس مترت اخلدمات الرمقية لنظام مدريد الإلكرتوين2015 قبل هناية عام نظام معلومات جسالت مدريد ادلوليةاملعلومات و 
دما  اخلدمات يف مدخل واحد.وسريُ . 2000 وايلحبيف تطورها بزايدة عدد حساابت املس تخدمني   كز عىل زايدة اإ
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لكرتونية، ابل فامي يتعلقعىل تعاوهنا  وشكر املدير العام املاكتب   .11 ذ تصالت الإ يف املائة  52دوةل عضو  25 ترسلأأ اإ
اية والتعديالت، الإلكرتوين لإرسال الرفض وبياانت منح امحل التبليغاس تخدام  وازداد. املكتب ادلويل من الطلبات ادلولية اإىل

جاميل الواثئق يف املائة  71 رسل حنوأ   2014 وبهناية نتاجية نظام مدريد من اإ لكرتونيا مما زاد من اإ اليت تلقاها املكتب ادلويل اإ
 كلك.

، فورا هانتباه اسرتعتعددا من الاقرتاحات احملددة اليت  يعاجلعليه أأن اكن أأن الفريق العامل ورصح املدير العام  .12
يف تكوين  اجلس ميلتغيري ابمع اخلاص ومهنا تقس مي التسجيالت ادلولية. غري أأنه اكن عىل الفريق أأن يفكر خاصة يف البند الأ 

مائة عام. ومل  معرهام أأكرث منمداه اجلغرايف والبيئة الإلكرتونية اليت يعمل فهيا. ونظام مدريد ومعاهدته الأصلية نظام مدريد و 
تنفيذية  ةحئة ال الاالأعضاء النظر يف مراجعة املعاهدة، ذلا اكن عىل الفريق العامل أأن يعمل يف حدود  يستسغ معظم ادلول

لهيا فامي ييل بعبارة "الال ةحئة التنفيذية  املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
ريق العامل فلتقدمي النتاجئ من أأجل مواصةل تطوير نظام مدريد، مبا يف ذكل السامت اجلديدة. ومن مث اكن ال املشرتكة"(
 نظام مدريد وتطويره. موامئةتعمل عىل  مجموعة تفكري

 الرئيسمن جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب  2البند 

ابلإجامع رئيسا للفريق العامل، والس يدة ماتيدل مانيرتا سوا راهارينوين مياكئيل فرانك رافن )ادلامنرك( خب الس يد انتُ  .13
ليس يو ُمنتيل كوابس )املكس يك(   ئيس.لإجامع انئبني للر اب)مدغشقر( والس يد اإ

 .الفريق العامل لت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمنيوتو  .14

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 ( دون تعديل..MM/LD/WG/13/1 Provاعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .15

 هتا الافتتاحية.اللكمة للوفود لالإدلء ببياانالرئيس  وأأعطى .16

راي أأن هجود كرثة قد بذلت لتحسني تيسري اس تخدام نظام مدريد والتشجيع عىل اس تخدامه. ورصح وفد مجهورية كو  .17
ذ تضمن مسائل نيجدول الأعامل املعمتد يف حتس وسيسامه خل.  كبند التبعية نظام مدريد اإ وتقس مي التسجيالت ادلولية ودجمها اإ

آراء تختلفة عن ت ك املسائل، ولكن بذلت وابحل ضافة التقس مي وادلمج حتديدا، توقع الأعضاء أ هودات هائةل لبلو  جم دي  عن اإ
ىل اقرتاح سويرسا يف ادلورة الثانية عرشة لاليت قاربة املتوافق الآراء حول  املكتب ادلويل اقرتاحا  وقدمفريق العامل. لتستند اإ

اجامتعات متعددة للفريق العامل وعىس أأن يتوصل اإىل  يفت امجممعة من ادلول الأعضاء اإىل مجيع املدخال يستندملموسا 
 الفريق العامل.اجامتع اتفاق حول هذه املسائل يف 

دخالها عىل الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن  4البند  من جدول الأعامل: التعديالت املقرتح اإ
 عالماتالتسجيل ادلويل لل

شرتكة والتعلاميت الإدارية واقرتاحات تغيري الال ةحئة التنفيذية امل  MM/LD/WG/13/2 الوثيقة قدمت الأمانة .18
الرسوم. ولبد من اعتبار الاقرتاحات جزء من املامرسة احلالية جلعل نظام مدريد أأيرس اس تخداما وأأكرث اس تقطااب  وجدول

ماكنية عن بعض الاقرتاحات أأيضا  وجنمتللمس تخدمني.  ضافة اإ الامتسات مبارشة من املس تخدمني واملاكتب، ومهنا اقرتاح اإ
املتعلقة  21 قاعدةاملقرتحة للراجعة وامل ،وهيلكه التنظميي التسجيل ادلويل صاحبل القانونيةالطبيعة تدوين تغيري يف 

نقاصات يف اجامتعه ابلس تعاضة. وجاءت اقرتاحات أأخرى تعقيبا عىل مناقشات الفريق العامل  الأخري خاصة ت ك املتعلقة ابلإ
نقاص يف تسجيل  دويل. املقدمة يف الطلبات ادلولية والامتسات تدوين اإ
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نقاصات. واكن  جاء عقب املناقشات السابقة للفريق العامل 21 أأن اقرتاح تعديل القاعدةبالأمانة  وأأفادت .19 بشأأن الإ
نقاصات يف الطلبات ب  القدرة عىل التنبؤ و وزايدة الاتساق 21 الغرض من الاقرتاح هو توضيح القاعدة نتيجة حفص الإ

نقاصات بنفس الطريقة اليت  املبينة البياانتراقب املكتب ادلويل تصنيف يريه املكتب ادلويل. و جيادلولية اذلي  راقب ييف الإ
ذا ليحدد ما  الرشوطأأو  البياانتادلويل. ول ينبغي عىل املكتب ادلويل أأن يفحص  الطلبلقامئة الأساس ية يف اهبا تصنيف  اإ
نقاصا أأم دمديدا للقامئة الأساس ية. ويقع هذا التحديد دماما يف ولية ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة. ووفقا اكنت فعال  تعترب اإ

ذا اعترب أأن لك السلع واخلدمات  سيشري، 12 ( اجلديدة يف القاعدة8) لقرتاح الفقرة املكتب ادلويل اإىل وجود تخالفة اإ
نقاص ل ميكن أأن جتُ  ()أأ( 1) الفقرة وستنطبقيف القامئة الأساس ية للطلب ادلويل.  املبينة الأصنافمع يف املدرجة يف الإ

جراء ما يلزم من تغيري( 6( اإىل)2) والفقرات من ذا مل و . مع اإ نقاص  اخملالفة يف املهةل تس تدركاإ  لاحملددة، سيتعرب أأن الإ
 اقرتاح التعديل املامرسة احلالية للفحص. وس يوحضيتضمن السلع واخلدمات املذكورة يف اخملالفة. 

نقاص يف التسجيل ادلويل بتقدمي أأن يلمتسوا تدوين  توأأوحضت الأمانة أأنه من املمكن لأحصاب التسجيال .20 اإ
نقاو . 25 وفقا للقاعدة MM6 الاس امترة يف الطلب ادلويل أأو يف التعيني  املبينةصات تختلفة يف طبيعهتا عن ت ك ت ك الإ
ماكنية تدواس تفا الالحق. نقاص وفقا للقاعدةيو د أأحصاب التسجيالت من اإ ظم لتلبية الاحتياجات امللحة تعىل حنو من  25 ن اإ

جراءات ممكنة  نقاصهجات أأخرى أأو  منومهنا جتاوز رفض مؤقت أأو تاليف اإ ادلويل.  قبل جتديد التسجيلنطاق امحلاية  اإ
املكتب يف معظم احلالت صاحب خيرب مبارشة عىل رفض مؤقت،  25 قاص وفقا للقاعدةين انو ويف حال ترتب الامتس تد

صاحب التسجيل بعدها من الامتس تدوين الصياغة املقرتحة  وسيمتكناذلي ميكن حامية سلعه وخدماته. أأيضا التسجيل 
نقاص.  اكإ

املبينة يف الالامتس، البياانت مراقبة اكمةل عىل تصنيف أأن ميارس املكتب ادلويل اكن عىل وبينت الأمانة أأنه يف حال  .21
ة قد تقبلها املاكتب اليت مع صياغمع صياغة اتفق علهيا صاحب التسجيل واملكتب أأو هجة أأخرى، أأو ذكل تداخل ي قد 

نقاص أأثر  وينبغي أأن يقترص حفص املكتب ادلويل لهذه . املعاجلة يفتأأخري  يسفر عنس مما  ،فهيايفرتض أأن يكون لالإ
ضافة أأي تعقدايت غري رضورية أأو تأأخري يف املعاجلة ذلا . الالامتسات عىل ضامن استيفاء مجيع الإجراءات الشلكية دون اإ

نيامتسات تدو لي جيريه املكتب ادلويل لأأن الفحص الرمسي اذلب 26 اقرتح زايدة التوضيح من خالل تعديل القاعدة قاص ن اإ
نقاص  الأصنافينبغي أأن يقترص عىل التأأكد من التطابق بني أأرقام  25 وفقا للقاعدة يف التسجيل  املبينةت ك و املبينة يف الإ

ينبغي عىل ل  أأي أأنه حفص ت ك الالامتسات. تاجئهذا الاقرتاح من الاتساق والقدرة عىل التنبوء بن وسزييد ادلويل املعين. 
ذا ما اكنت  13 و 12 أأن يطبق أأحاكم القاعدتنياملكتب ادلويل  نقاص البياانت ولن جيري حفص اإ موضوعة أأو الرشوط يف الإ

نقاص ت ك  ، وفهيا ل تطابق الأرقام املبينة يف الامتس تدوين26 ( من القاعدة1) . ويف اقرتاح الفقرةالصنف الصحيحيف  اإ
ن اكن بذكل وس  املكتب ادلويل صاحب التسجيل  س يخطريل ادلويل، ج س للت  يف القامئة الأساس ية املبينة يخطر املكتب اإ

ىل مل وهجهالالامتس قد  ة أأشهر ثالثاحب التسجيل ص س ميهلل هذه اخملالفة، ذكل املكتب. ويف حال أأشار املكتب ادلويل اإ
ل اعترب الالامتس مرتواك اخملالفة لس تدراك  .2 وفقا للفقرة واإ

ييرس عىل املودعني ويرو  لس تخدام نظام مدريد. وأأخذ التعديل ورية كوراي التعديل عىل أأساس أأنه س  هودمع وفد مج  .22
 برأأي املودع وعزز القدرة عىل التنبوء والاتساق يف نتيجة الفحص.

نقاصات امللمتسمع وفد الياابن الاقرتاح. وأأوحض اس تعراض دكام  .23 يف ة القاعدتني نطاق  املكتب ادلويل ووليته بشأأن الإ
القدرة عىل التنبوء  وضوح يف حفص املكتب ادلويل وعززال درجةمن حّسن كام أأنه . MM6 و MM2 نيتالاس امتر 

 معلومات جسالت مدريد ادلولية نظام  أأنه عىل أأمل أأن يس تخدم املكتب ادلويل أأيضا الوفد  رصحوملس تخديم نظام مدريد. 
دارة التصنيف.ل املكتب ادلويل و  اذلي جيريهاجلاري تطويره واملوارد البرشية املعززة للميض يف تطوير الفحص   تحسني اإ
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ىل أأربعة فاحصني مؤهلني جدد عىل  25 ورصح وفد أأملانيا أأنه يف الفقرة .24 من الوثيقة، بنّي املكتب ادلويل أأنه يف حاجة اإ
ذ حفصاملكتب ادلويل أأنه اتبع ممارسة غري متسقة  ذكر املناقشة عن الانقاصات،الأقل. وعند بدء  ذا بعض الفاحصني  اإ ما اإ

آخرون أأي يشء، وعليه اكن  نقاصا أأم دمديدا، بيامن مل يفحص أ نقاص فعال اإ ومل ممارسة متسقة.  خلق هو من القواعدالغرض الإ
ضايف عبء معل  وجود عناحلاجة ملوظفني جدد وسأأل  سببالوفد  يفهم ن اكن املكتب  حقيقي،اإ س يجري أأيضا كام سأأل اإ

ن اكنت  26 وفقا للقاعدةالفحص   السلع واخلدمات مهبمة للغاية. بياانت اإ

يرغبان يف التأأكيد جمددا عىل دمعهام القوي فيه  ادلول الأعضاءوفد الاحتاد الأورويب أأن الاحتاد الأورويب و  وذكر .25
وموثوقية ومرونة ويرسا عىل املس تخدمني، ويك يصبح أأكرث فعالية من للميض يف تطوير نظام مدريد يك يزداد بساطة وفعالية 

 حي  الوقت واللكفة حسب احلال.

نقاص يف التسجيل ادلويل، ينبغي عىل املكتب ادلويل أأو مكتب  ورصح .26 وفد سويرسا أأنه يرى أأنه للحصول عىل اإ
نقاص  نقاص حقامن د دويل، أأن جيري الفحص لضامن التأأك يف طلب مبنياملنشأأ يف حال اكن الإ عىل  وينبغي حفصه، أأنه اإ

ذا اكن  توحض نأأ . ومع ذكل، عندما أأدرك الوفد أأن الأمر ليس كذكل، رأأي من الرضوري مهنجيحنو  املسأأةل لتحديد ما اإ
نقاصات وفقا أأول ، لأن ذكل ميس مدى امحلاية. وينبغي النظر س يجرىالفحص  نقاصات يف الطلب ادلويل وبعدها الإ يف الإ
القامئة  حي  تقترصمككتب تعيني التسجيالت ادلولية يتلقى مكتب سويرسا ابنتظام وابلنس بة للتسجيل ادلويل . 25 للقاعدة

نقاصات، فميكن أأن يظن صاحب التسجيل أأنه سيتلقى رفضا من سويرسا ذلا  وميكن أأن عىل سويرسا. تتنوع أأس باب الإ
كتب، ولكن يف امل صة و حفص هذه القامئة املنقمن امحلاية يف سويرسا. واكن لبد  ينقص ومن مثحياول أأن يضمن قبول العالمة 
ن امحلاية ملمتسة للقامئة وتك يف القامئة الأساس ية عندما ل مبنييتأأكد أأن التسجيل ادلويل   لمكتب سويرسا مككتب معني

مانبغي أأن جيالأساس ية. وي  نقاص اإ ، من أأمه العنارص 12 نشأأ. وابلنس بة للقاعدةاملكتب ادلويل أأو مكتب امل  ري حفص مدى الإ
 أأم مكتب املنشأأ أأم راء ذكل الفحص، أأهو املكتب املعنيعىل الفريق العامل أأن يتفق علهيا يه من ينبغي عليه اإجاكن اليت 

 املكتب ادلويل.

يطاليا أأنه يؤيد تعديالت القاعدة .27 ن اكن معل الفاحصني املؤ 12 وأأعلن وفد اإ هلني الأربعة اجلدد ، ولكنه يود أأن يعمل اإ
نقاص وت ك  يف التسجيل ادلويل املعين، أأم أأهنم  املبينةسيتأألف من التأأكد من التطابق بني أأرقام الأصناف املبينة يف الإ

نقاص. كام أأنه س يُ  رمس لهذا العمل ويود الوفد أأن حيصل عىل تسديد لمتس س يفحصون أأيضا حصة بنود التصنيف املبينة يف الإ
 .الشأأنات يف هذا مزيد من املعلوم

أأنه يدمع بشلك عام التعديالت املقرتحة. ودمع املمثل دماما  (INTA) ادلولية للعالمات التجارية الرابطةورصح ممثل  .28
نقاصات  12 مداخةل وفد سويرسا فامي خيص الفقرة مسؤولية طرف  عىليف الطلب ادلويل  املبينةمن الوثيقة. ويقع حفص الإ

. كام أأن طرف املنشأأ املتعاقد وحده يف وسعه أأن 12 املنشأأ املتعاقد وليس الأطراف املتعاقدة املعينة طبقا ملا جاء يف الفقرة
يف الطلب الأسايس أأو  املبينةتقعان يف نطاق العالمة الأساس ية للقامئة  املنقوصةيشهد عىل أأن القامئة الأساس ية والقامئة 

ىلمبدأأ  وضعايس. وعليه من املهم جدا التسجيل الأس أأن مسؤولية الفحص، ابلنس بة لإماكنية دمديد أأو توس يع  يشري اإ
نقاص   عىل بدل املنشأأ لهذا الغرض. ،عمتد الأطراف املتعاقدةقع عىل مكتب املنشأأ. وينبغي أأن ت يف الطلب ادلويل، ت املبنيالإ

ماكنية دمديد حتديدا أأن املكتب ادلويل لي (INTA) رابطةوأأقر ممثل  .29 نقاصات يف س يف وسعه أأن يراقب اإ الإ
نقاصاتابلنس بة املتعاقدة املعينة. و لأطراُف اهذه املراقبة  ريجتُ التعيينات الالحقة وأأنه من املسمل به أأن  ، 25 وفقا للقاعدة لالإ

ياكلها ليس يف وسع املكتب ادلويل أأن يفحص نطاق  نقاص. ويفضل اإ ة املعينة املعنية، مع قرص للأطراف املتعاقدامحلاية يف الإ
نقاص ل تتجاوز ت ك املبينة يف القامئة الأساس ية. الأصنافمن أأن أأرقام  التحققالفحص يف املكتب ادلويل عىل   املبينة يف الإ
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ذ ي26 و 12 ن مراجعة القاعدتنيودمع وفد الياابن اقرتاح املكتب ادلويل بشأأ  .30 وحض ولية املكتب ادلويل ، اإ
ىل الفقرةومسؤوليته. كام أأش ادلراسة اليت اكن  نتيجةوسأأل عن  MM/LD/WG/12/7 من الوثيقة 123 ار وفد الياابن اإ

عدادها.  ينبغي عىل املكتب ادلويل اإ

مرشوع التقرير خاصة يف  بشأأنالتحريرية  بعض املالحظات مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعيةوبنّي ممثل  .31
 .(INTA) رابطةعىل أأن تناقش بعد النظر يف اقرتاحات ممثل  ،26 القاعدة

نقاصات يف التعيينات الالحقة  فس يلكفونوأأوحضت الأمانة أأنه ابلنس بة للأس ئةل عن الفاحصني الإضافيني الأربعة،  .32 ابلإ
نقاصات وفقا للقاعدتنيل  .13 و 12 فحص ت ك الإ

ذا اك26 وابلنس بة لسؤال وفد أأملانيا حول القاعدة .33 نقاص لريى أأيضا يفحص س  ن املكتب ادلويل ، عام اإ ذا ما الإ اكن اإ
فقط من تطابق أأرقام  سيتحقق املكتب ادلويلن الأمر لن يكون كذكل. مبعىن أأن يعترب مهبام للغاية، فاإ ما  اأأو رشط بياان

يطاليا حول مسائل التنفيذ والفاحصني، فس تتناولهاالبياانت الصنف وليس  يف وقت الأمانة  نفسها. وابلنس بة لأس ئةل وفد اإ
ذا ابلنس بة لسؤال ما  ،26 . وفامي يتعلق ابقرتاح تعديل القاعدةلحق من أأرقام الصنف  ابلتحققاكن املكتب ادلويل س يكتفي اإ

ل  يتحققوا، أأوحضت الأمانة أأن الفاحصني لن 13و 12 أأم أأنه س يجري الفحص لأغراض القاعدتني أأرقام الصنف املطابقة من اإ
نقاصات. 13و. 12 للقاعدتني ولن جيري حفص وفقاللقامئة الأساس ية  ضايف يف هذا الشأأن عىل الإ . ومل يقرتح فرض رمس اإ

ذا اكن ميكن للمكتب ادلويل  وردا ىل مناقشة جرت يف أآخر اجامتع للفريق العامل عام اإ عىل سؤال وفد الياابن اذلي أأشار اإ
 ،املنشأأ واملاكتب املعينةواملكتب ادلويل ومكتب  املعينحول النطاق واملسؤولية بني الطرف دلورة قادمة أأن يعد دراسة 

 24 و 12 لقواعدعىل ا. واكنت التعديالت املقرتحة القادمةدر  عىل قامئة املوضوعات أأوحضت الأمانة أأن هذا املوضوع م
نقاصات بشومسؤولياهتا. وأأشارت الأمانة أأنه نظرا دلور مكتب املنشأأ  املعنيةجزءا من توضيح دور الأطراف  26 و أأن الإ

 ( من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة، مل تتضمن معلية الشهادة يف مكتب املنشأأ 5)9 املقدمة يف الطلبات ادلولية وفقا للقاعدة
نقاصات يف  ن تطلب الأمر ذكل  املدرجة يكالبياانت اإ  تعديل هذا احلمك. سيتوجبدلواعي الوضوح، ويشهد املكتب علهيا. واإ

رضورية لأهنا تضمن احتواء السجل ادلويل عىل  واعتربهاوفد كولومبيا أأنه يتفق مع التغيريات املقرتحة  ورصح .34
رشادات واحضة وصندوقا  عداد اس امترة لهذه الأغراض تتضمن اإ معلومات واحضة ودقيقة عن املنتجات واخلدمات. ولبد من اإ

جراء  نقاص بدقة للك بدل، واإ جراء الإ . واعترب الوفد أأنه من املهم للغاية أأيضا القواعد بشأأناليشء نفسه يسمح بكتابة كيفية اإ
نقاصات لأن هذه املسأأةل  ،عند اعامتد التغيري  بدل املنشأأ.ب يف نظره  تتعلقحتديد نطاق الإ

يف مكتب سويرسا للفحص مككتب  يتبع نفس املامرسة كت ك املتبعة مبا أأنهوأأعرب وفد فرنسا عن دمعه لوفد سويرسا  .35
لتسجيل ادلويل. وعليه، ينبغي أأن ل  ابلنس بةيتضمن دمديدا للصياغة  دون أأنقترص حفصه عىل املنتجات واخلدمات وي . معني
نقاصدراسة نطاق  تتعلق  بدلان املنشأأ.ب ملكتب ادلويل وليس ابيف التسجيالت ادلولية  الإ

ذا ما اكن املكتب ادلويل وسأأل وفد أأملانيا .36 نقاصات 12 وفقا للقاعدة ،اإ  ابلتحققس يكتفي يف الطلبات ادلولية،  بشأأن الإ
ضايف جديد مقارنة ابلقامئة الأساس ية للسلع واخلدمات وجودمن  نقاصا رمق صنف اإ ذا ما اكن اإ أأم حقا ، مما يعين أأنه سيستبعد اإ
ذا اكنت  وسيستبعد أأيضا ،دمديدا تقد الوفد يع  ل، ولكن 25 نطبق الأمر نفسه وفقا للقاعدةي مهبمة للغاية. و البياانت حفص ما اإ

كبدل الفحص أأملانيا ذكل جتري . ول 24 القاعدة( من 5يف طريقة أأخرى وفقا للفقرة) نظرمن قبل، بل  نوقشأأن هذا الأمر 
ىل تغيري املكتب  س يحتا الفحص وعليه املكتب ادلويل جيري لطاملا اعتربت أأملانيا أأن  ني،منشأأ. وعند تويل هممة البدل املع اإ

ن انبغى عليه  نقاص وجود من  التحققممارس ته اإ  وليس دمديدا لقامئة السلع واخلدمات.حقا اإ

نقاصات ورشحت الأمانة أأنه ابلنس بة .37 نقاصاتمن املكتب ادلويل  سيتحققاملقدمة يف الطلب ادلويل،  لالإ وفقا  الإ
نقاصات يف بياانت وضع للتأأكد من  13 و 12 للقاعدتني ذا اكنت حمددة عىلالصنف الصحيحالإ  حنو اكف  ، وللتأأكد أأيضا اإ
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نقاصات املقدمة يف الطلبات ادلولية  وس تعاجلوغري مهبمة للغاية.  حفص  دونلطلب ادلويل، لالقامئة الأساس ية طريقة  بنفسالإ
ذا اكن ما لتأأكد ل  نقاصات  مبيناجتاوز ما اكن  البياناإ يف القامئة الأساس ية. وعليه، لن جيرى حفص نطاق الإنقاص. وابلنس بة لالإ

ذا اكن ما  التحقق، الغرض من التعديل املقرتح هو فقط 25 وفقا للقاعدة واليت ستسجل MM6 رةاملقدمة يف اس امت اإ
نقاص حيمل أأرقام  الصنف كأي من ت ك املذكورة يف القامئة الأساس ية، ولن ينظر سوى يف تطابق أأرقام الصنف. ولن نفس الإ

نقاص وفقا للقاعدتني يفالبياانت جيري حفص   النطاق. حفص ول 13 و 12 الإ

ىل  عليهينبغي من  معرفة هو أأن بيت القصيد (INTA) رابطةورصح ممثل  .38 أأن يفحص ماذا. وأأشارت الأمانة اإ
السلع  ه ينبغي عىل مكتب املنشأأ أأن يشهد عىل أأنأأن()د( من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة اليت تنص عىل 5)9 القاعدة

سلع واخلدمات الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة ال 
يف  ةاملبين املنقوصةينطبق عىل القامئة الأساس ية حفسب بل أأيضا عىل القوامئ أأنه ل  احلمك يف هذااملمثل  ويرى. حسب احلال

ذا اكنت لك السلع واخلدمات الطلب ادلويل، نقاص  املبينة واإ أأيضا يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس،  ةني مب يف الإ
نقاص مقارنة ابلقامئة الأساس ية.  أأنه ينبغي عىل مكتب املنشأأ أأن يراقب عدم وجود دمديدمبا يعين  لقامئة السلع واخلدمات يف الإ

ن مل يكن هذا احلمك واحضا ذكل، و من املهم للغاية التفاق عىل و  . وحيامن حتديدااحلمك  ، رمبا ميكن تفصيل هذاابلقدر الاكيفاإ
يداع التعيينااتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتاستند نظام مدريد فقط عىل  ت الالحقة عن ، اكن لبد من اإ
حاةل التعيينات يراقب من املتوقع أأن طريق مكتب املنشأأ، واكن  مكتب املنشأأ عدم وجود دمديد يف القوامئ املنقوصة عند اإ

ن مل يالأمر لأنه يف ظل الربوتوكو  ريتغيالالحقة. والآن  كن لكها أأن حيمكها الربوتوكول، دون ل، من شأأن معظم التعيينات اإ
ىلاحلاجة اإىل  ه كن هذمل تأأن ميارس املراقبة، ولكن مكتب املنشأأ وميكنه اللجوء اإىل حصيح أأنه ميكن و مكتب املنشأأ.  اللجوء اإ

ىل توجه  ة يهاملتبع املامرسةبل  لوفد،ا فامي رأأى ةاملعتاداملامرسة  يه التعيني الالحق مبارشة من صاحب التسجيل ادلويل اإ
ماكنية توس يع  يتحققاملكتب ادلويل. وتساءل املمثل معن عليه أأن  نقاص. وغين عن القول اإ نطاق امحلمن اإ ن اية يف الإ

  هو مكتب الطرف املتعاقد املعنيبذكلاملكتب ادلويل ليس يف وسعه القيام بذكل، وعليه الطرف الوحيد اذلي ميكنه القيام 
نقاصات وفقا للقاعدة ييرس ذاته ابلقدر اذلي خيصه. والأمر  نقاصات يف التعيينات  25 عىل الإ ابلرمغ من أأنه ابلنس بة لالإ

نقاص لأنه يوسع من نطاق حامية ان مكّ  يُ  حمك ما من الالحقة، نقاص أأن يرفض الإ خطار ابإ لطرف املتعاقد املعني عند تلقي اإ
لطلب ادلويل، تطبق شهادة ا يفأأنه  عىلالأطراف املتعاقدة  اتفاق رشطلتسجيل ادلويل. وميكن اعتبار النظام موزوان ا

 مكتب املنشأأ ليس عىل القامئة الأساس ية حفسب، بل أأيضا عىل القوامئ املنقوصة املمكنة يف الطلب ادلويل.

ىل أأنه يف رأأيه،  .39 ُّف قوخلص الرئيس اإ جراء التغيريات  مبدئيا عىل ات ، مع 26 القاعدةو  12 لقاعدةليف الوثيقة  املبينةاإ
وجود بعض املسائل املتعلقة ابلقرتاحات اليت جيب مناقش هتا لس امي ت ك املتعلقة ابلتعيينات الالحقة. وعليه ميكن للفريق 

ىل ينتقلالعامل أأن   يف الوثيقة. امناقشة صياغة هاتني القاعدتني حتديدا كام صيغت اإ

نقاصات يف السجل ادلويل و .40 رجاء املشلكة، فاملشلكة العملية قامئة مبا أأن بعض الإ ل رصح وفد سويرسا أأنه ل يؤيد اإ
رجاء املناقشة يف انتظار عام أأو اثنني أأو ثالثة  يفحصها ل مكتب املنشأأ ول املكتب ادلويل ول املكتب املعني. وقد يتسبب اإ

نقاصات  يف السجل ادلويل. وأأعلن الوفد أأنه ل يؤيد الإجراء املقرتح وأأنه يرص عىل  وموجودة ريةكث ولعلهالالتفاق عىل هذه الإ
نقاص مع أأحصاب أأحياان الك ويواجه مش مككتب منشأأ يفحص مدى امحلايةوأأن مكتب سويرسا  ؛الثالثة اتأأنواع الإ

نقاصا حمددا لب يطلبونهذا الفحص بيامن أ جري  ملاذاهنم ل يفهموم التسجيالت لأ  دل مع ممارسة الفحص يف ذكل البدل اإ
ىل املكتب ادلويل دول  أأن يُرسلويتوقعون  ل يدرك أأحصاب مكتب سويرسا. ويف أأحيان أأخرى  معاجلته يفمبارشة اإ

واجبه مككتب منشأأ أأن من يعترب أأن و ل ميكن ملكتب سويرسا أأن يسمح ابلمتديدات والتسجيل أأهنم ميدون امحلاية فعليا، 
ن جراء تغيريات بعد ال  25 قاص. ووفقا للقاعدةينظر يف مدى الإ ني أأن تسجيل، هيم مكتب سويرسا مككتب معيف حال اإ

نقاص ممتد،  ذا قُبل اإ ذ ي مشلكة قانونية وهذه، قامئحق جديد لتسجيل  منح   أأصبح يعادليفحصها. واإ وجد حق قامئ ابلفعل. اإ
احلمك من وهجة نظر املكتب  توفق صياغةومل عىل املكتب أأن ينقص ت ك المتديدات.  سيتوجب، 27 ذلا، وفقا للقاعدة

نقاصات يف التعيينات اعليهالوفد  يوافق، وعليه ل املعني ت ك التعيينات عن طريق مكتب  تأأيت حنيلالحقة . وابلنس بة لالإ
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نقاص.ي حصها املكتب و ف ي سويرسا،  خطر هبا مكتب حقة اليت أ  عينات الالواملشلكة يه أأنه ابلنسة للت  نظر يف مدى الإ
لميكن ملكتب سويرسا ل ني، مككتب مع سويرسا نقاصات اإ . أأن القامئة الأساس ية أأمر ل خيصهيعترب لأنه  أأن ينظر يف نص الإ
 وفد عىل أأي أأساس قانوين ميكنه أأن يرفض.الول يرى 

، مل يفهم الوفد مل ينبغي 26 لقرتاح القاعدة لنس بة، ولكن ابمن حي  املبدأأ  12 ووافق وفد أأملانيا عىل اقرتاح القاعدة .41
عىل الأقل  والتحقق 12 . وينبغي هنا أأيضا اتباع املقاربة وفقا للقاعدةمن عدمه صنف اإضايفقرص الفحص عىل حتديد تضمني 

ن نالسلعة أأو اخلدمة مهبم للغاية  بياناكن  اإ ، مبا أأن املكتب ادلويل يمتتع ابخلربة املطلوبة ذلكل. ااكن التصنيف حصيح واإ
ضافة اإىل ذكل حصيح أأن مكتب أأملانيا  نقاص يفحص واإ ذا اكنت تتضمنما  ليحدد مككتب معنيالإ دمديدات أأم ل، ينبغي  اإ

 .والبياانتعىل املكتب ادلويل عىل الأقل أأن يفحص حصة التصنيف 

نقاصات وفقا للقاعدة وأأفادت .42 ، الاعتبار يفبعض الأطراف املتعاقدة املعينة  وضعحتديدا مع  صيغت 25 الأمانة أأن الإ
املفيد ابلنس بة لت ك الأطراف املتعاقدة املعينة. كام أأن املكتب ادلويل  ملكتب ادلويل ليس يف وسعه أأن خيمن ماورأأت أأن ا
ن اكن  ىل  مضطرااإ نقاصات وفقا للقاعدتني اس تعراضاإ قبولها أأو عدم قبولها، ل  ضطر فهياي يف موقعنفسه  وجد، 13 و 12 الإ

نقاصات  مع وضع ت ك الأطراف املتعاقدة املعينة  صيغتمع احامتل معارضة الأطراف املتعاقدة املعينة للمكتب ادلويل، لأن الإ
 ، لأن ذكل25 ابلنس بة للقاعدة 13 و 12 يف الاعتبار. وترى الأمانة أأنه ل ينبغي عىل املكتب ادلويل أأن يطبق القاعدتني

 س يخل بسالسة سري العمل.

ذا وفد الهند أأنه يؤيد بشدة روح الاقرتاح، ولكن دليه بعض اخملاوف  ورصح .43  تسجيل ميقس ت  من املمكناكن عام اإ
يداع طلب تقس مي يتعلق  نقاص للسلع واخلدمات للبدل املعين، وما الإجراء والتبعات يف حال اإ دويل حيتوي ابلفعل عىل اإ

 .ابلفعل بتسجيل دويل ُمنح امحلاية

درا   (INTA) رابطةواقرتح ممثل  .44 التصنيف  أأصنافنص عىل "ي  اذلياثنيا( 8)12 من القاعدة الثال يف السطر اإ
( بعد لكمة 6) ( اإىل1) للفقرات هو معدل وفقاعبارة "كام ، "املعينويل ادلطلب اليف  املذكورةادلويل للسلع واخلدمات 

أأنه يف  يه ". واحلمكة من هذا الاقرتاحوجب عليه أأن يصدر تخالفة [...]" :واصل احلمك كام ييلتوي . احلال" حسب املعين"
املقارنة الوجهية كام عدل، وليس ابلرضورة التصنيف  تصنيف القامئة الأساس ية أأساس   س يكوننقاص، الإ حال حفص تصنيف 

 كام هو مبني يف الطلب ادلويل كام تلقاه املكتب ادلويل.

ابلفعل، ولكن من ابب التيسري الترصحي به يف  مبنيعية ادلولية للعالمات التجارية اقرتاح ممثل امجل وذكر الرئيس أأن  .45
ىل اقرتاح القاعدة نقاص،  درا  عبارة "وفهيا اقرتح اإ  26 القاعدة. مث انتقل الرئيس اإ ويف يف حال اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإ

نقاص أأرقام الأصناف املبينة يف  حال اكنت  [....]و التسجيل ادلويل املعين يف نةاملبي ل تطابق ت ك الإ

درا  متطلباو أأنه س يكون من الأوحض  (INTA) رابطةواعترب وفد  .46  26 يف القاعدة حمدد لأبسط ل حماةل عدم اإ
درا  هذا املتطلب يف القاعدة نقاصات، بل يفضل اإ دراجه يف فقرة فرعية25 بشأأن الإ ( 2) )د( جديدة من الفقرة . وميكن اإ

نقاص السلع  واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام أأصناف  أأن جيمع جيوز : "تنص عىل ما ييل 25 من القاعدة الامتس تدوين الإ
ذا مل حالهاعىل  26 املعين". وعليه، تظل القاعدة مات املبيّنة يف التسجيل ادلويلالتصنيف ادلويل للسلع واخلد  تس توف  ، واإ

 للامتس التغيري. مكخالفة 26 لقاعدةل س تخضع)د(،  لفقرة الفرعيةا

ذ يواجه صعوبة يف حتليل الاقرتاح  الوقت لينظر يف الاقرتاحوأأفاد وفد سويرسا أأنه يف حاجة ملزيد من  .47 وتداعياته اإ
ىل الفرنس ية. عقبخاصة   الرتمجة الفورية اإ
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"يتعني فعل "جيوز هل فقط" بدل من فعل عن مغزى اس تخدام  (INTA) رابطةممثل   أأنتيغوا وبربوداوفد  وسأأل .48
 عليه".

 فعلمع قناعته بأأنه طاملا اقرتن جنلزيية لكغة أأم، الناطقة ابللغة الإ املسأأةل اإىل مجيع الوفود  (INTA) رابطةوأأحال ممثل  .49
 مرادفا لفعل"يتعني". أأصبح "فقط" "جيوز" بلكمة

"جيوز فقط أأن حيتوي" تبني بوضوح أأنه ل ينبغي أأن حيتوي عىل  مجةل أأن وأأشار اإىلذكل  أأنتيغوا وبربوداوأأكد وفد  .50
آخر.  أأي يشء أ

( من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة 5)24النص املعدل للقاعدة "بعنوان  MM/LD/WG/13/8 وقدمت الأمانة الوثيقة .51
الأمانة أأن الوثيقة تتعلق  وأأفادت". بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات: مسائل تتعلّق ابلتنفيذ

لفريق العامل . وأأوىص ا2014 احتاد مدريد يف دورهتا الثانية عرشة املنعقدة يف أأكتوبر الفريق العامل اإىل مجعية قدهمابتوصية 
نقاصات املبينة يف التعيينات الالحقة. واعمتدت مجعية احتاد مدريد يف 13 و 12 ن يطبق املكتب ادلويل القاعدتنيبأأ   عىل الإ

 هاالتوصية واترخي نفاذ 2015 ن( املنعقدة يف أأكتوبراحلادية والعرشوالعادية عة والأربعني )ادلورة سالتا دورهتا
عداد تنفيذ التعديالت، واجه املكتب ادلويل عقبتني رئيس يتني2017 نومفرب 1 ىل  ، هام. وللأسف يف طور اإ أأول، احلاجة اإ

جراء حفص وفقا للقاعدتني لتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل نسخ قدمية من ا ابس تخدام 13 و 12 اإ
ن ، املكتب ادلويل معليا يف تويخ املوثوقية والاتساق يف الأداء. واثنيا لن يسعف، اذلي (العالمات )تصنيف نيس حىت واإ
ضافية خض زم ل، غابت املشلكة الأوىل نق ظللأداء العمل يف  من املتوقع أأكربموارد اإ  ابلإشارة، اصات ابس مترارتزايد جحم الإ

ىل الفاحصني الإضافيني الأربعة وهو موضوع نوقش ابلفعل.  أأن أأنسب رأأت الأمانة أأن  حىتواكنت ت ك املسائل مبثابة حتد  اإ
جراء هو  الفريق  يصدروعقب النظر يف املسأأةل، ميكن أأن . ابنفتاحناقش هتا مل حنو شفاف،  عىلتقدميها لعناية الفريق العامل اإ

يف الال ةحئة التنفيذية املشرتكة املزمع  تعديل املعينال  لتسوية 2016 يفاليت ستنعقد احتاد مدريد  العامل توصية جديدة مجلعية
يف وقت اقرتاح  أأيأأن هذه القضااي مل تظهر من قبل  وأأسفت الأمانة. عىل النحو املناسب 2017 نومفرب دخوهل حزي النفاذ يف
عىل الفريق العامل، وابلطبع حتملت اكمل املسؤولية يف هذا الشأأن. وأأفادت الأمانة أأن جسل مدريد يتلقى التعديل يف البداية 

نقاصات بثالث طرق تختلفة: " املتضمنةقوامئ السلع واخلدمات  " يف الطلبات ادلولية وفهيا ميكن للمودع أأن ينقص القامئة 1اإ
" ميكن لصاحب التسجيل أأن 2و" ،13 و 12 مل وفقا للقاعدتنيلبعض الأطراف املتعاقدة املعينة، وهنا جيري حفص اك

نقاص وفقا للقاعدة اقرتاح  عىل الرفض املؤقت. ويقيض للرد أأحصاب التسجيالت اس تخدامه كرث  وهذا ما يُ  25 يلمتس تدوين اإ
نقاص بأأن  ن أأرقام الأصناف بنيتطابق من املكتب ادلويل فقط  يتحققحفص هذا الإ " 3و" ،قاص نفسهالتسجيل ادلويل والإ

نقاصا يف تعيني لحق ولهذا الغرض عدلت الفقرة . وميكن 24 ( من القاعدة5) أأخريا، ميكن لصاحب التسجيل أأن يقدم اإ
نقاص يف التعيني الالحق أأن ينة أأو بعضها، وميكن لصاحب التسجيل أأن حيذف يكون للك الأطراف املتعاقدة املع  لالإ

طاق القامئة الأساس ية للتس يجل ادلويل. ومبا أأن القوامئ داخل نرشوطا أأو أأصنافا أأو ميكنه أأيضا أأن يضيف رشوطا جديدة، 
ن ادلويل أأ  الالحق عقب تصنيف التسجيلللتعيني  د تصنيفها فور التجديد، ميكناس ية يف التسجيالت ادلولية مل يعالأس

يتضمن سلعا أأو خدمات يف صنف تغري رمسيا وفقا للطبعة أأو النسخة احلالية من تصنيف نيس. واكن تنفيذ الفحص الاكمل 
نقاصات مدعاة  نقاصات، وأأن لك من يف املائة  10قلق. وأأفادت الأمانة أأن لللهذه الإ يف املائة  20الطلبات ادلولية تضمنت اإ

نقاصات. ونقطة أأخرى يه تزايد متوسط طول السلع واخلدمات وبلغ متوسط  من الامتسات التعيينات الالحقة تضمنت اإ
من يناير حىت هناية  2015 لكمة. وابلنس بة ملعدلت اخملالفات يف قضااي التصنيف يف 200أأكرث من  2014 الطول يف عام
يف املائة  7، و13 فات ابلقاعدةمن هذه اخملاليف املائة  38اكنت تخال فة، وارتبط الطلبات  لمن مجميف املائة  35أأغسطس، 

. وملعاجلة الامتس 13 القاعدة بناء عىلت اعىل أأخطاء متعددة. وللأسف تزايد عدد اخملالفيف املائة  27واحتوى  12 ابلقاعدة
العديد من الوفود للحصول عىل معلومات عن الفاحصني الأربع الإضافيني، أأفادت الأمانة أأن املكتب ادلويل ميكنه حاليا 

ىل النسخة احلالية من تصنيف  والتوجهياتطلب أأس بوعيا، بدمع من قاعدة بياانت املكتب ادلويل  900جلة معا املستندة اإ
نقاصات يف التعيينات الالحقة وفقا للقاعدتنييه أأعامل الفحص املضافة وس تكون . نيس ، أأي 13 و 12 حفص الإ
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ضايف وفقا 3200 نأأن الأمانةوذكرت  .2014 رقاملأ  ملف اإ دمات يف خلاكنت نفس معدلت اخملالفات متوقعة للسلع وا ه اإ
نقاصات، ميكن توق ضافية عىل الأقل، يف املائة  20ع الإ ي اإجاميلاإ ضافي ملفا 640 اإ طلب  4300 . ويف العام نفسه، احتوىااإ

نقاص أأو أأكرث. ومن مث، ويل للطلبات ادلولية املكتب ادلس يفحصها القامئة الإضافية للسلع واخلدمات اليت  لن تقل دويل عىل اإ
، مع عدم الأخذ يف الاعتبار الزايدة املتوقعة يف طول القوامئ أأو زايدة الإيداع. وبناء عىل هذه الأرقام، ترى الأمانة 4300 عن

ىل أأربع فاحصني جدد عىل الأقل. وذكرت الأمانة أأهنا   املتنايم أأو كيف سيتأأثر حساب التعقيد مل تمتكن منأأهنا س تحتا  اإ
ىل ممارسات العمل اإ  ىل نسخ تختلفة من تصنيف نيس. وأأوحضت الأمانة أأن التصنيف لطاملا استند اإ ذا استند التصنيف اإ

ىل ممارسات الأطراف املتعاقدة املعينة، ولن يمتكن املكتب ادلويل  ممارسات  خذ يف احلس بانأأن يأأ املكتب ادلويل، ل اإ
ىل القضااي الثالث الأساس ية: صةويف اخلاللأطراف املتعاقدة. يع االتصنيف اخملتلفة مجل  ختص قضية أأول ، أأشارت الأمانة اإ

نقاصات ومن تقع عليه مسؤولية حفص نطاقها تصنيف نيس،  تتعلق بكيفية معاجلة النسخ القدمية منواثين قضية  ،نطاق الإ
دارة هذه املسأأةلورحبت بأأي اقرتاحات عن كيفية  ضافيني وهو أأ  ،اإ مر ممكن رشيطة أأن واثل  قضية يه احلاجة لفاحصني اإ
 توفر املنظمة املوارد املطلوبة املتاحة.

التعامل مع النسخ القدمية من تصنيف نيس. وينبغي  حول كيفية وذكر وفد سويرسا بأأن دلى سويرسا مقاربة براغامتية .52
نقاصات جزء من القامئة الأساس ية وأأن يطبق أأحدث نسخة من ت ما عىل املكتب ادلويل أأن يتأأكد  ذا اكنت الإ صنيف نيس اإ

نقا وتطبيق نسخة تسجيل دويل بنسخة قدمية من التصنيف  ص عىل النحو الصحيح. فس تختلط الأمور بنيليصنف الإ
نقاص، ولكن  س بق كام . التسجيالت واملاكتب املعينة ذه املقاربة العملية أأحصاُب هب س هيتديجديدة من التصنيف عىل الإ

ىل أأنه  انقشو  يدمع ختصيص املوارد الإضافية. ميكنه أأنمسأأةل الفاحصني الأربعة اجلدد عىل مس توى رفيع يف املكتب وخلص اإ

نقاصات  .53 ذ يرى اإطالقاوأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه يفضل أأل يفحص املكتب ادلويل الإ أأنه عىل ، اإ
كل، س يدمع الوفد تأأكد املكتب ادلويل من أأن الأصناف يف التعيينات هبذه املسؤولية. ومع ذ أأن تضطلعف املتعاقدة ار الأط

 الالحقة تطابق ت ك املدرجة يف القامئة الأساس ية.

نقاص  .54 ن اكن  املبنيواعترب وفد الصني أأن عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الإ زييد من سيف التعيينات الالحقة حىت واإ
 راجعة.عبء العمل يف املكتب واقرتح تنفيذ القاعدة امل

نقاصات  25 و 12 لقاعدتنيلالتعديالت املقرتحة  امجلهورية التش يكيةوأأيّد وفد  .55 لأنه ينبغي حفص الامتسات الإ
ىل  بأأنه والتعيينات الالحقة. وابلنس بة لتصنيف نيس، ذكّر الوفد  20س نوات أأو  10ملعاجلة الطلبات الوطنية اليت تعود اإ

نقاص  س نة، س يلزم تعديل التصنيف وفقا لآخر نسخة ذا اكن الإ من تصنيف نيس. أأي أأن الوفد يدمع الاقرتاح السويرسي اإ
آخر نسخة من تصنيف نيس. وبشأأن العمل الإضايف،  ل لتارخي معني ينبغي أأن يطابق أ التعديل اجلديد من معل سزييد جُسّ 

نقاصات يف العمالء.  والتواصل معفامي يتعلق مبراقبة السلع واخلدمات  املكتب واس تحسن الوفد فكرة حتسني الرقابة عىل الإ
طار التعيينات الالحقة.  اإ

ل بنسخة تصنيف نيس املطبقة  ملل سويرسا، فالوفد أأملانيا أأن دليه مقاربة معلية  ورصح .56 نقاص اإ يف يفحص مكتبه الإ
ن اعتربت الآن يف صنف خطأأ، يف تبقى ، و ذكل الوقت وشدد الوفد عىل أأن صناف. الأ  ت كبقية السلع واخلدمات حىت واإ

من العمل.  ينطوي حقا عىل هذا العبءن اكن اإ ح ينبغي تفعيهل ليتض ولعهلحل وسط،  ذكل وأأن نوقش لوقت طويلاحلمك 
ذا اكنت احلاجة ماسة  وس يوحض ن مل جُتر  ل حقا ملزيد من الفاحصني، واإ تنفيذ احلمك ما اإ ية مراقبة  اإ وجب عىل املاكتب اإ

جراؤها.  الوطنية اإ

املتحدة الأمريكية. وأأيّد الوفد مناقشة احللول املمكنة للمسائل املبينة  عرب وفد أأسرتاليا عن نفس شعور وفد الولايتو  .57
نقاصات وفقا للقاعدةوبدا هل أأ (، 5)24 لقاعدةلاملتعلقة بتنفيذ التعديالت  ( 1)25 ن املقاربة املقرتحة يف هذه الوثيقة بشأأن الإ

نقاصات وفقا  26 ح تعديل القاعدةظروف. واقرت يف ت ك التأأيت ابلفائدة  قد لتوضيح أأن حفص املكتب ادلويل لالإ
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نقاص  أأصنافدمايش أأرقام ( يقترص عىل التأأكد من 1)25 للقاعدة التسجيل ادلويل. وينطبق تعديل يف  مع ت ك املبينةالإ
اذلي يفرتض التأأكد ( عىل التعيينات الالحقة فقط عىل اجلزء من السلع واخلدمات املدر  يف التسجيل ادلويل، 5)24القاعدة
اليت  24 . وابلنس بة للتعينات الالحقة وفقا للقاعدةيف ذكل الوقتنسخة تصنيف نيس النافذة  مقابليف وقت التسجيل  منه

كد من عترب الوفد أأنه ينبغي مبارشة التأأ تنطبق عىل جزء فقط من القامئة الأساس ية يف التسجيل ادلويل، اة أأخرى مر اكنت 
ن مل تامتش  أأرقام الصنف،  املبينةدمايش أأرقام الصنف  أأخطر يف التعيني الالحق مع أأرقام الصنف يف القامئة الأساس ية. واإ

التدريب يف املكتب ادلويل وحتد من التأأخري و الفحص من عبء عملية هذه ال  وس تقلصاملكتب ادلويل صاحب التسجيل. 
حسب الصياغة احلالية. وس يكون الطرف  25 عىل أأحصاب التسجيالت اذلي قد يطرأأ، يف حال تنفيذ تعديل القاعدة

ذا اخلاصة املتعاقد املعني حيهنا حرا ليحدد مبوجب قانونه اخلاص وممارس ته  نطاق املطالبة الأصلية  يقع يف البياناكن تعبري ما اإ
 تعديالت أأخرى.لإجراء خيارات احامتل وجود الوفد  ورأأىيف التسجيل ادلويل. 

امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات  يف الوقت ذاتهاذلي ميثل  (INTA) رابطةوطلب ممثل  .58
ذ مل يكن دلى الوفود النص كام اعمتدته 5)24 ، أأن يوفر املكتب ادلويل نص القاعدةوالتصاممي . وتساءل املمثل امجلعيات( اإ

مبرور الوقت وفقا لنسخ تختلفة من تصنيف نيس  دمتامتسات اخملتلفة اليت ل( اجلديدة ابلنس بة لال5)24 عن تبعات القاعدة
أأيضا عند  املس تحسن، لعهل من عدم اليقني خفض وللميض يفعدم اليقني.  ل بعضا منيقلّ س   لأنهوأأيّد اقرتاح وفد سويرسا 

ىل أأنه نظر فيه وفقا لأحدث نسخة من تصنيف نيس، لكشف الاختالف بينه وبني  نرش التعيني الالحق، الإشارة اإ
 التسجيل الأصيل السابق.

( حىت يؤكد املكتب ادلويل 5)24 القاعدةاحتاد مدريد بتعليق تنفيذ  واقرتحت الأمانة أأن يويص الفريق العامل مجيعة   .59
ىل موقف متفق عليه عام س يفعهل املكتب ادلويل حتديدا ابلنس بة  املوارد دليهأأن  الالزمة وحىت يتوصل الفريق العامل اإ

ىل(. كام اقرتحت تقدمي وثيقة جديدة 5)24 للقاعدة نقاصات وت القادم  هاجامتعللفريق العامل يف  اإ طاق تبحر يف نتشمل مجيع الإ
نقاصات. وعقب نتيجة املناقشة،س تعد ا بشأأنالفحص ودور املكتب ادلويل ومكتب املنشأأ والأطراف املتعاقدة املعينة  لإ

ذا حتديدا ستشمل و ، قضااي التنفيذ فهيا يف تفاصيل تدخل( 5)24 الأمانة أأيضا وثيقة أأخرى عن القاعدة اكن املكتب ما اإ
اقرتحت الأمانة امليض قدما . وأأخريا، 13 و 12 القاعدتني لتطبيقورية لتنفيذ الاقرتاح قد أأّمن املوارد الرض  ادلويل يف الأثناء

ن وافق الفريق و 25 والقاعدة 12 يف الاقرتاحني السابقني وهام عن القاعدة اترخي دخول حزي النفاذ املقرتح املبني يف الوثيقة. واإ
ىل حد كبري املامرسة املتبعةالعامل عىل تنفيذ هذين املقرتحني ابلفعل، فس يوحض ببساطة   توفري عىلوسيساعد ، ابلفعل واإ

 بعض الاتساق. وس يصبح يف وسع املكتب ادلويل أأن يطبق هذين التغيريين املقرتحني يف التارخي املبني يف الوثيقة املقدمة.

رجاء املناقشة أأو عىل الأقل تعليق اترخي نف .60 ن 5)24 اذ القاعدةوأأكد وفد سويرسا أأن يتفق مع اقرتاح الأمانة وهو اإ ( اإ
نقاص يف ادلورة مب املتعلقةاكن ذكل ممكن قانوان. وأأفاد الوفد أأنه سيسعد بتلقي الوثيقة   .القادمةدى الإ

ن اس توف ودمع وفد الصني اقرتاح الأمانة.  .61 تنفيذ  بعدهاس يجري التنفيذ امجمدي. وسيبدأأ ، ت الرشوط الالزمةيواإ
 ددة.( بعد استيفاء مجيع رشوطه احمل5)24القاعدة

بشأأن الاس تعاضة وأأفادت أأنه متابعة ملناقشة ادلورة السابقة، وفهيا انقش الفريق  21 لقاعدةالاقرتاح لوقدمت الأمانة  .62
الأعضاء  بنيتباين يف التفاسري والإجراءات واملامرسات عن ت ك النتاجئ  وأأوحضتالاس تعاضة.  عنالعامل نتاجئ الاس تبيان 

جراء تعديالت ابلنس بة لالس تعاضة. ونتيجة ذلكل ليوحض معامل  21 لقاعدةل، المتس الفريق العامل أأن يقرتح املكتب ادلويل اإ
درا الا واكنتالاس تعاضة.  العنارص الأساس ية الأربعة لالس تعاضة املنصوص علهيا يف  قرتاحات املطروحة اكلتايل: اإ

رصاحة عىل أأنه ما مل يلمتس شطب  21 ةالقاعد واقرتح أأن تنص. حاليا (1)21 من هذه الوثيقة يف القاعدة 31 الفقرة
 صاحبمتكن ي  أأن واقرتحادلويل. التسجيل  معالوطين أأو الإقلميي الأس بق  احلق يتعايش، التسجيل املس تعاض عنه

تقدمي الالامتس عن طريق املكتب من خالل ويل ادلتسجيل ل ابالطرف املتعاقد أأن يأأخذ علام مكتب من الامتس التسجيل 
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عداد اس امتادلويل. كام   ه( الإجراء عن طريق املكتب ادلويل وحتديدا أأن2) ت الفقرةرة رمسية لت ك الالامتسات. وأأوحضاقرتح اإ
يخطر الطرف املتعاقد املعين وصاحب التسجيل. وترد الإجراءات س  يس تويف الرشوط و اذلي تلقاه و اذلي لامتس الايدون س  

ذا اكن املكتب س يفحص الالامتس 3) خذ علام يف الفقرةس للأ لطرف املتعاقد امللمت  املتاحة أأمام ااملمكنة  (. وتركت مسأأةل ما اإ
ىل ا ،قبل الأخذ علام ذا اكن  وس يحتا  املكتب يف هناية املطاف أأنلترشيع الوطىن والأقلميي املعين. اإ خيطر املكتب ادلويل عام اإ

متكن من الأخذ علام ويوحض سبب ذكل القرار. ، أأم أأنه مل ي املعنية أأخذ علام ابلتسجيل ادلويل اذلي يبني السلع واخلدمات
خطارات ت وس يدون صاحب التسجيل. وما من همةل  ويرسل صورة مهنا اإىلكتب وينرشها امل قاها من لاملكتب ادلويل أأي اإ

ىل املكتب ادلويل. وتنص الفقرة ينبغي أأن يكون اترخي الاس تعاضة  نفاذ( عىل أأن اترخي 4) يك يرسل املكتب ذكل الإخطار اإ
آلية الاس تعاضة من ال  ذ مسحت الأساس يةنظام مدريد  حس ناتتسجيل ادلويل أأو التعيني الالحق املعين. واكنت أ ، اإ

تفامه   . واكن من املأأمول أأن تسامه التعديالت املقرتحة يف بلو من العالمات التجارية حمافظهم بتعزيزلأحصاب التسجيالت 
 الآلية.تعزيز اس تخدام ت ك ل  نتيجةمشرتك وممارسة مشرتكة 

63.  ّ بال  املكتب ادلويل لن ترتد  ذكر أأن مدغشقرلكنّه س يق يف جمال الاس تعاضة. و د وفد مدغشقر التن وأأي عن يف اإ
جراء املكتب ادلويل، رمغوأأعرب الوفد عن قبوهل . فقط بعد منح امحلايةحالت الاس تعاضة ولكن  احامتل أأن يكون  اإ

جراء اكف.الوطين مكتب لل  نه اإ ّ  وقال الوفد اإ كرث الأ نظمة الأ  ذاتالأطراف املتعاقدة  وذكل يك تس متر همةل،د وضع ل يؤي
 وتوحيد، مركزية الإدارة يف املكتب ادلويلمن املالمئ حرص  رى أأني ذكر الوفد أأنهلرسوم، ابيف العمل. وفامي يتعلق رصامة 

لأن من الواجب قطعًا عىل ، الوطين كتبامل و  صاحب التسجيلبني  ينبغي حتسني التواصلورأأى الوفد أأنه الرسوم.  بنية
الاس تعاضة. وأأشار الوفد طلب اليت يقّدم فهيا  لقانونية اخملتلفة للبدلاندراسة اكفة الإجراءات والنظم ا التسجيالت أأحصاب
ىل أأن عىل صاحب  فس ينبغي ،مركزاي الإجراء أأصبحمبجرد و ؛ م بتقدمي طلب الاس تعاضةهيممثلأأحصاب التسجيالت يلكفون  اإ

عىل اعتبار أأن هذه  تلفة،اخمل اكتب املالإجراءات يف عىل كون أأكرث اطالعا يأأن  عاضةطلب اس تالتسجيل اذلي يقدم 
 .عىل مصاحلهتؤثر املعلومات س  

ّ و  الاس تعاضةبأأمهية تسجيل  وأأقرّ  ،قرتاحتأأييده لالوفد اإرسائيل  بدىوأأ  .64 نه ينبغي عىل . وذكر الوفد أأ ةهنج املركزي
راحة صاحب التسجيل  ادلويل مجع رسومملكتب ا  ادلفع املبارش للماكتب.عئب من هبدف اإ

65.  ّ آلية مبسطة للمس تخدمني لطلبنه يوفلأ د وفد نيوزيلندا الاقرتاح، وأأي جراء  الاس تعاضة ويزيد تسجيل ر أ اإ
 .وضوحا الاس تعاضة

ىل الفعيل لتارخي ل اب فامي يتعلق قرتاحعن اعرتاضه عىل الاوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .66 الستبدال، وأأشار اإ
الولايت املتحدة يف املامرسة  وتقيضتسجيل ادلويل أأو تعيني لحق. لل  اً الستبدال اترخيلالتارخي الفعيل  اليت حتدد (،6الفقرة )

ل أأن القانون الوطين ل  دمديدمنح  مبجرد يةقانون  مكسأأةل يقع الاس تعاضةأأن بالأمريكية  امحلاية يف الولايت املتحدة الأمريكية؛ اإ
 رأأىفقط، و امحلاية أأثر قانوين بعد منح عىل متديد ال  وحيصلأأي أأثر قانوين.  تعيني لحقي أأو لأ  لتسجيل ادلويلل يعطي 
عطاء أأثر قانوين  مسأأةل الوفد أأن شعار الولايت ي اترخي ابتداء من  تسجيل ادلويللل اإ ، مسأأةل املتحدة الأمريكيةس بق اإ
شاكلية ا لماكتب اليت تس توىف رسومابلنس بة لعملية كيفية تطبيق ال وفد أأس ئةل حول طرح التحصيل الرسوم، ب . وفامي يتعلق اإ

حاطة عمل ابلس تعاضةلك طلب سرتفض مع الرسوم، اليت جتوطنية الاكتب وأأضاف أأن امل. لتحيط علام ابلس تعاضة بسبب  اإ
املتعاقدة املعينة واملكتب  الأطرافدار التواصل بني س ي فوفد كيلل يكن من الواحض ملوالوة عىل ذكل، رسوم. وعال متطلب
مع  التسجيلصاحب أأي بأأن يتواصل وفد أأن املامرسة احلالية، ورأأى اليف ملل هذه احلالت.  صاحب التسجيلادلويل و 

علام معلية الإحاطة  مقابل صاحب التسجيلمن  اطلب رسومقد يكتب مبا أأن امل كتب مبارشة، معلية أأكرث بساطة، امل 
 .الاس تعاضةماكتب اليت تس توىف رسوم للابلنس بة عملية ال ط ينه س يدمع مناقشة بشأأن كيفية تبس  اإ قال الوفد و لس تعاضة. اب
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حىت الآن، أأي طلبات مل يتلق،  أأنه، و الاس تعاضة بشأأنلواحئ داخلية  أأييضع  مل أأبلغ وفد فرنسا أأن مكتبهو  .67
، قبل أأن املكتب املعنيأأن جيريه  اذلي ينبغيعلام" ونوع الفحص  الإحاطة" عىنوفد عن اهامتمه مبعرفة ماستبدال. وأأعرب ال

 .لس تعاضةابيأأذن 

ن بالده تطلب  كولومبيا وقال وفد .68 يقدم أأن املعروض بح اقرت ، رمغ الالس تعاضةاب مقابل الإحاطة علام دفع رسوماإ
 أأنتوقع الوفد . و ط تقدمي الطلباتسّ الاقرتاح س يب أأن يرى الوفد وأأن املكتب ادلويل  عن طريق هطلب صاحب التسجيل

دارة مركزيحتديد  أأيضا عىلالاقرتاح ينص  يف حال وجب تنشأأ بعض الصعوابت س  أأن  رأأىو  ،ع الرسوممجل ةاملكتب ادلويل اإ
اكن من ن اإ ستتأأثر  ةثالثال ف اطر الأ حقوق لأن فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات؛  هوفد قلقال أأبدىهذا احلمك. و  رساينتأأخري بدء 

 .وق بسبب الاس تعاضةنطاق احلقاحملمتل أأن يتسع 

 تتنص عىل أأن التسجيالاليت ، 21 قاعدةوراء الفقرة الأخرية من الالاكمن فهم املنطق تعرّث عليه  نهاإ وقال وفد الهند  .69
قلميية الوطني هذه  الاس تعاضة يف عن فائدة. وتساءل الوفد ل حملهااذلي حيالتسجيل ادلويل ينبغي أأن تتعايش مع  ة،والإ
 احلاةل.

70.  ّ يقدم  حلقة التواصل اليتاملكتب ادلويل  جبعلمس تخدمني لل  املالمئةكوراي الاقرتاح، لأنه س يحسن د وفد مجهورية وأأي
 معني.يف جسل مكتب طرف متعاقد  أأحصاب التسجيالت عن طريقها طلبات تسجيل الاس تعاضة

71.  ّ س بانيا وأأي يح توض  تس تدعي( 5ن الفقرة )أأ ، رمغ الاس تعاضة بشأأن 21ة قاعدعىل الاملدخةل تغيريات ال د وفد اإ
 السلع واخلدمات اخملتلفة. تيف ترجاماخللط جتنب هبدف  املصطلحات املرادفة

ّ و  .72 ن ورأأى أأ عنارص الاقرتاح. عددا من  (MARQUES) العالمات التجارية الأوروبيني ممثل مجعية ماليكد أأي
 .هاظيف تو و  الاس تعاضةساعد عىل حتسني اس تخدام ست قرتاح الامن عنارص أأن كثريا ف، و اكشلك ب ل تس تخدم  الاس تعاضة

هنا ل تس تخدم ابلقدر الاكيف ،تعممي احملفظات عىل ملس تخدمنيتعني اوس يةل  كام رأأى أأن الاس تعاضة مثل أأبدى امل . و وقال اإ
أأن ذكر ثالثة، ال طراف ابلأ . وفامي يتعلق واس تعامل اس امترة موحدة كتب ادلويلامل طريق  نع طلباتتأأييده لقرتايح تقدمي ال 

سجيل تسجيال دوليا حّل حمل الت يف السجل الوطين أأن وذكل بأأن يدّون ر املزيد من الشفافية، وفّ ينبغي أأن يقرتاح الا
ظل يينبغي أأن كام يف بدل معني، اإىل اترخي سابق. احلق أأعيد، أأن  (ROMARIN)قاعدة بياانت يف  يذكر ؛ وأأنالوطين
يداع طلب  يتاح تقدمي طلب الاس تعاضة عندأأن مفادها  ةأأعرب املمثل عن رغبو . وطين اختيارايالتسجيل ال جتديد  اإ

رأأى أأن عىل وفد ارسائيل حول مسأأةل الرسوم و ما ذكره اتفق املمثل مع و أأي وقت لحق.  أأو يفادلويل الفعيل، التسجيل 
 .يل مجعها لتبس يط العمليةكتب ادلوامل 

عن دمعه لقرتاح املكتب ادلويل، لأن من شأأنه تسهيل الأمور للمس تخدمني واملاكتب  (INTA) رابطةممثل وأأعرب  .73
 (MARQUESمجعية )اتفق املمثل مع ممثل عىل حد سواء، وضامن شفافية السجل ادلويل ابلنس بة للأطراف الثالثة. و 

الطلب تقدمي  عند ادلويل أأومع الطلب  لسجل الوطين أأو الإقلمييتسجيل ادلويل يف الإدرا  ال  تقدمي طلب يةن ماكاإ أأن عىل 
ىل أأن . ، س يبسط العملية أأكرثادلويل عدة حمل  تسجيل دويلاليت حيّل فهيا  اةلاحل تراع مل "3"( 1) 21 قاعدةالوأأشار اإ

قلميية يف تسجيالت  يف كثري من الأحيان، احلال  يهالطرف املتعاقد املعني، كام ذات و ، ذات الولية القضائيةوطنية أأو اإ
، يف  در أأن ت الرابطة، اقرتح ممثل ذكل الهدف املكتب ادلويل. ولتحقيق عن طريق ةاملقدم اتلطلبهبذا ل  حسامال ينبغي و 

". وس يكون من قلمييالإ و وطين أأ اللتسجيل ا"عبارة عبارة "أأو التسجيالت" يف السطر الثاين بعد  ،"3" (1الفقرة الفرعية )
من قبل، أأن تضاف عبارة "أأو عهنا" مضن الفقرة  رصح ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةالرضوري حيهنا، مللام 

اترخي الإيداع ورمقه واترخي التسجيل ورمقه، وعند الاقتضاء اترخي أأولوية التسجيل " لتصبح اكلآيت: "3( "1الفرعية )
قلميية،  ،الإقلمييالوطين أأو  ". ابلتسجيل ادلويلأأو اليت اس تعيض عهنا،  ،اذلي اس تعيض عنهأأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

ب الأطراف اكتملبندا يسمح حتوي  احلايلبنصها  21القاعدة لأن ( )ب(، 1بشأأن الفقرة )تساوره شكوك عن أأعرب املمثل و 
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قلمييتسجيل ب  تحظيى اليت ات عن احلقوق الأخر تقدمي معلومب املتعاقدة املعنية  ، وطلب اعلهي بصيغة متفق وطين أأو اإ
. اليت اتفق معها اكتبوامل الصيغ اليت اتفق علهيا عدد عنو هذه النقطة،  عنمعلومات  توفرياملكتب ادلويل  املمثل من

أأي علومات، توفري مب ح لصاحب التسجيل ادلويل مُس  يف حالاص، اخلهذا احلمك  ابقاءاكن ينبغي  ناإ  ملمثلتساءل او 
 .اكلالأش بأأي شلك منالإدارة الوطنية  تؤكدهاحقوق أأخرى مل ملكية ادعى غري حمددة، أأو معلومات 

أأن  لولايت املتحدة الأمريكية،الهند وا اداليت أأاثرها وف عاضةتارخي الاس تاملتعلقة ب قضااي خبصوص ال الرئيس، أأوحضو  .74
خطار ىل أأي اإ  .كولمن الربوتو )اثنيا(4الرشوط الواردة يف املادة  حال اس توفتيف  الاس تعاضة تلقائية دون احلاجة اإ

الإجراء لأن  حفصاملكتب ادلويل رسوم يطلب قرتح أأن تأأن الوثيقة مل  ،فامي يتعلق مبسأأةل الرسوم، وأأوحضت الأمانة .75
هنا الأمانة  وقالت. جمانيا س يكون بعض املاكتب ل أأن ، و هتاعلام يف جسال ة لتأأخذوطني ااكتب تطلب رسوماملتدرك أأن بعض اإ
ابلعمالت احمللية، ذلكل ل رسوم ابلفرنك السويرسي، الس توىف ي ت الأمانة أأن املكتب ادلويل ر . وذكّ مشاهبة رسومدفع تطلب 
ىل معلومات عن تس يح  آلية لتحويل هذا املباإىل وضع  بعدهاتا  كام يرحج أأن حي رسوم، للددة احمل املبالغا  اإ ىل اأ فرنك اللغ اإ

آلية  ويهسويرسي. ال  عالن بشأأن فاإنيف الال ةحئة التنفيذية املشرتكة لأغراض الرسوم الفردية. قامئة وموجودة أ الرسوم  صدر اإ
ىل املكتب ادلويل  مبالغ( من الربوتوكول، قدمت الأطراف املتعاقدة املعنية 7) 8الفردية مبوجب املادة  احمللية،  هتاعملبالرسوم اإ

ىل املكتب حولها يل   انأأو نقص ةدايزبتقلبات أأسعار الرصف الرمسية، وقد راقب املكتب ادلويل سويرسي. ال فرنك مبالغ ابلاإ
فرنك ابلبالغ وروعيت هذه التقلبات عند وضع امل  ،نقاط مقارنة ةس بعبواسطة ملدة ثالثة أأشهر، يف املائة  10مبعدل 

العديد من  س تمليان، أأن املاكتب مل ت املناقشات يف الفريق العامل والاس تب بفضل  ،املكتب ادلويل أأيضا وعملسويرسي. ال 
آلية لتتبع تقلبات أأسعار الرصف عن مدى احلاجة اإىل وضع  اكنالسؤال الأول غري أأن ؛ ابلس تعاضة عملأأخذ الطلبات  أ
مبالغ تغريات يف ابل بال  املكتب ادلويل لإ اكتب عن حاجة املاكن السؤال الآخر و . ابلس تعاضةعمل الرسوم أأخذ ابلنس بة ل
هذا الارتفاع عدد من جنم عن بداية العام شهدت ارتفاعا يف قمية الفرنك السويرسي. و  وذكت الأمانة أأنالوطنية.  الرسوم

ذ طرأأ  سويرسي.ال فرنك ابلمبالغ الرسوم الفردية يف التغيريات   ارتفاعنتيجة  الرسوم الفردية للأطراف املتعاقدة يفتغيريا  23اإ
آلية لضبط التغريات يف أأسعار الرصف الرمسية، لكهن وجودالأمانة  أأكدتقمية الفرنك السويرسي. و  آلية رسيعة، مل تكن  اأ ذ أ اإ

ىل 5ما بني  اس تغرق وضع املبالغ اجلديدة  ليفتاكمجيع ال  ارتفعتقمية الفرنك السويرسي أأن  عن ارتفاع أأشهر. ونتج 7 اإ
قمية الفرنك  ارتفاع من قبل، بعد صبحت أأعىلأأ رسوم بأأن الملس تخدمني االعديد من وقد اش تىك  ؛ابلنس بة للمس تخدمني

سويرسي لأخذ ال فرنك ابل رمس اثبتفرض ، عاضةلس تابعمل اللرسوم الفردية لأخذ ومن أأحد اخليارات البديةل لالسويرسي. 
احلاجة فتنتفي سويرسي، ال رنك ابلفرمس مبلغ هذا ال يحددعىل الأطراف املتعاقدة املعنية. وس  بعدها وزع ي، عاضةلس تابعمل ال

آليةلوضع  تتطلب قد  الثابترمس الأأن الرسوم الفردية أأو  ىل. وأأشارت الأمانة اإ ومراقبهتا ومقارنهتا أأسعار الرصفلتقلبات  أ
آراء املشاركني تغيريات يف الترشيعات الوطنية، وطلب  بشأأن كيفية امليض قدما.ت أ

 .العمل ابلس تعاضةعن معىن أأخذ  وفد فرنسا عىل سؤال الإجابةطلب الرئيس من الأمانة و  .76

ل وتسجيل ادلويل؛ عن ال  وطينالسجل ال تدوين مالحظة يف  بلك بساطةيعين  عملأأخذ الانة أأن أأوحضت الأمف .77
رمق التسجيل ادلويل. تدوين  ة،ببساطو  )اثنيا(4للامدة  ملعىن ادلقيقه اببيقصد  ، ولكنذكل أأي حفص، ول مينع تطلبي 
ىل اقرتاح ممثل  ةعىل الآاثر املالية مشري  ت الأمانةقبع و  ، بشأأن (INTAرابطة )ممثل  هي دمع، اذل(MARQUESمجعية )اإ

ماكنية   فكرة جيدة، رمغ أأن من السابق لأوانه ارأأت الأمانة أأهنو . عاضةلس تاب عمل أأخذادلويل طلب التسجيل طلب تضمني اإ
ىل تفامه مشرتك حول مصل تو ل مباكن ا نتاجئ الاس تبيان، أأن من املهمورأأت الأمانة، بناء عىل تنفذ. أأن  تعاضة الاس   عىناإ
ماكنية النظر  حيهناميكن ، كام ينبغين ن العامالاهذأأن يش تغل د عوتطوير املامرسات الشائعة، وب ،أأول  نيودعاملمنح يف اإ
 ادلويل.التسجيل طلب مضن  عاضةقدرة عىل طلب الاس تال
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ىل أأن و  .78 ماكنيةدراسة مع  هقافتا ،عاضةلس تاب عملالأأخذ طلب دفع رسوم ت بدلهأأعرب وفد مدغشقر، مشريا اإ  ضعو  اإ
 .موّحدة اثبتة رسوم

ن نظر وفد الهند سأألو  .79 ة وطنيال تتسجياللل   أأساس أأصناف السلع واخلدماتعىل يف فرض رسوماملكتب ادلويل  اإ
 .اليت سيس تعاض عهنا

 اطالعوفد ال وعرضجبميع اللغات الرمسية للأمم املتحدة. الواثئق لإاتحة  عن تقديره يا الاحتاديةوأأعرب وفد روس   .80
الأس باب. عدد من كزي، للختاذ قرار بشأأن نظام مر  امبكر رمبا يزال وقت ال ناإ ل ا، وقالرويس كتبامل جتربة املشاركني عىل 

ل وند تقدمي الطلب. دفع ع ي، مقبول يع الرويس مبلغا حمدوداالترش وقد فرض قرار بشأأن مسأأةل الرسوم؛ أأي ذ يتخمل أأول، ف
صدار لك الطلبات؛  قبلت  ذ ميكن اإ ىل  حييلكتب الرويس امل أأبلغ الوفد أأن و . عاضةلس تالعمل ابخذ بأأ رفض اإ  املكتب ادلويلاإ
. ت حرصاطلبات اليت قبليشمل ال واملكتب ادلويل الرويس تبادل الواثئق بني املكتب فاإن ؛ وابلتايل، الإجيابية فقطلطلبات ا

يداع  رسومويرى الوفد أأن الرفض. عن حالت  تباملك ول يبلغ   يفاملكتب الرويس  مما يفرضه طلب مركزي قد تكون أأعىلاإ
 .راهنالوقت ال

ميكن أأن كيف ل يرى بوضوح  نهاإ خدمات التسجيل ادلويل، وقال و سلع  تصنيف ةقضيأأاثر وفد كولومبيا من جديد و  .81
ذ قد تؤثر ت ك الواردة يف السجل الوطين؛ منتجات أأكرث من تسجيل ادلويل يكون لل   .غريعىل حقوق ال املسأأةلهذه اإ

ن (MARQUES)ممثل مجعية وقال  .82 ىل جانب  تعاضةس  الاتقدمي طلب  اإ اكتب املاعد يسالطلب ادلويل قد اإ
خطاره عندلأهنا ستس تطيع،  الوطنية  يتعلق ا فامييف جسالهتا اخلاصة. أأمّ التحقق فورا من وجود حق أأقدم لتعيني، اب ااإ

 االرمس عالييكون عن طريق املكتب ادلويل، رشيطة أأل طلب الاس تعاضة قدم  ناملمثل فرض رمس موحد، اإ أأيد  رسوم،ابل
 جدا.

ّل أأ  تبس يط النظام، وأأعرب وفد سويرسا عن تأأييده .83 حنو يشء أأكرث ابلنتقال  اانطباع يدل رتكمل يحتليل الوثيقة  نّ اإ
جراء الاس ت وأأوحض أأنبساطة.   ؛املكتبيدرسه  ايقدم طلب صاحب التسجيليف سويرسا بس يط جدا ومبارش، لأن  عاضةاإ

ذا اكن الطلب نظام ف خطار امل  أأرسل، يااإ ىل املكتب ادلويل؛  اكتب اإ بيامن املكتب ادلويل، حيدث تبادل واحد فقط مع  أأياإ
ىل املكتب ادلويل، اذلي  اطلبالتسجيل صاحب عىل أأن يقدم الإجراء املقرتح ينص   املعين كتبيك يكّون امل يف جسهل  يدونهاإ
. وتساءل الوفد حىّت ت ك اللحظة فحص الطلب يملكتب املعين ملفكرة لأن ا لكهنا تظل جمرد؛ عاضةن صالحية الاس تع فكرة
فحص سيبقى ملزما ب املعيناملكتب  عىل اعتبار أأناملس تخدمني وشفافية النظام،  ا فيه منفعةالهنج مل ن مدى حتقيق هذاع

ماكنية قبول الاس تعاضةو الطلب  ذ كيف ميكن هل للمكتب السويرسي لشاكوذكر الوفد أأن ذكل قد يسبب اإ . البت يف اإ ، اإ
ن اكنت الاس تعاضة  عالن الأفضل،يار وس يكون اخل غري قابةل للتطبيق. أأن يتصل بصاحب التسجيل اإ  يف هذه احلال، اإ

ل أأن الوفد  النرشةيف رفض الاس تعاضة  يستشريون  لالأجانب التسجيالت أأن أأحصاب ب هداتقع أأعرب عن االاحتادية، اإ
نهالوفد  أأضافالسجل الاحتادي السويرسي. و  رسل ي، سيتعني عليه أأن أأم رفضه الطلب املعينكتب سواء قبل امل  قائال اإ

ىل املكتب ادلويل؛ اثنية رساةل   تبعاالأول والثاين قد تس متر لأشهر أأو س نوات  ينبني الإخطار انتظار فرتة  وابلتايل هناكلاإ
تتطابق مع الواقع. واختمت الوفد أأن ل  شفافيةب  اجسل دويل يعطي انطباعأأن ذكل س يعين وجود لالإجراءات. وقال الوفد 

 جراءات لن يتحقق.الإ هدف تبس يط 

ن  .84 آليةيف وجود املس تخدمني رغبة وقال الرئيس اإ ومات معل يسرض الرئ وع. ةا واحضة جليس تخداماأأسهل اس تعاضة  أ
يدرس  ،صاحب التسجيلمن أأخذ العمل ابلس تعاضة عند اس تالم طلب ف يف ادلمنارك.  الاس تعاضةة التعامل مع طريقعن 
ذ تنص يع املتطلبات؛ مج استيفاءه لتحديد )اثنيا( 4هذا الطلب يف ضوء املادة كتب ببساطة امل  " عىل 1"(1املادة يف الفقرة )اإ
ىل الطرف املتعاقد املذكور بناء عىل املادة امحلاية النامجأأن  هذا يعين و ؛ (2( أأو )1)اثلثًا()3ة عن التسجيل ادلويل دمتد اإ

أأشار الرئيس و  .سيس تعاض عنه سار  تسجيل وطين ب  ةيحم عالمة، وأأن العالمة بشأأن ت ك المنارك لدل عينيت وجود ببساطة 
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ىل الفقرة ) قلميي مذكورة أأيضًا يف لك السلع أأن  نص عىلت  يت، ال"2"(1اإ واخلدمات املذكورة يف التسجيل الوطين أأو الإ
ىل الطرف املتعاقد املذكو التسجيل ادلويل ابل  ن مكتب ر؛ نس بة اإ التحقق من أأن  وجب عليه، فقط، ادلمناركوقال الرئيس اإ

قل. مث أأ أأكرث ولكن ل ع سل يش متل عىلميكن أأن  ، اذليلتسجيل ادلويلالوطين مشموةل ابتسجيل ال السلع الواردة يف  لك
؛ انفذًا بعد اترخي التسجيل الوطين أأو الإقلميييصبح المتديد املذكور أأعاله عىل أأن ، اليت تنص "3"(1الفقرة ) سيالرئ حلّل 

 نللتعيني يف التسجيل ادلويل أأو اترخي تعيني لحق اإ يف وقت سابق  يكون مؤرخا جيب أأنوطين التسجيل ال هذا يعين أأن و 
وطين التسجيل ابل  أأخذ العمل اتيح ،تطلباتامل مجيع  يتف و اس تيف حال  أأنهاإىل  س أأيضاأأشار الرئيو احلال. اكن هذا هو 
ىل يالرئ  وانتقل. للغري معلومات عىل اعتبارهاجسالت املكتب،  مضنادلمنارك بشأأن تعيني واملعلومات   سؤالس بعد ذكل اإ

نعىل اتفق الرئيس مع الوفد و  ،وفد كولومبيا بشأأن السلع واخلدمات لأن  ؛غريب بعض اليشء أأمرالهوية عدم طلب بياانت  اإ
اقرتح و وسع يف هذا الصدد. هو الأ طابقة أأو اكن التسجيل ادلويل تاكنت السلع واخلدمات م فقط يف حال عمل ممكن أأخذ ال
عداد قامئة ابالرئيس  املعينة الواردة يف السلع واخلدمات ل يف السجدد أأن حت، و أأخذ العملعند  لسلع واخلدمات املتأأثرةاإ

ىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد سويرسا بشأأن الإجراءيانتقل الرئ و . التسجيل ادلويل واملتأأثرة ابلس تعاضة فقد  ؛ةالوطني اتس اإ
ىل وفد أأشار ال كن بذكل، ميتسجيل وطين، و ال اتصال مبارش مع صاحب التسجيل ادلويل و ينطوي عىل أأن الإجراء اإ

وس يةل  يوفر. وأأوحض الرئيس أأن الاقرتاح عاضةلس تابعمل الأأخذ تتعلق بمشلكة يف حال اكنت هناكل معه مبارشة ل واصالت
ىل  التسجيالتلأحصاب  سهل عيل أأحصاب يف عدة ولايت قضائية، مما ي  طلب اس تعاضة سترسيمكتب واحد ليقدموا اإ

ن  وطنيةالاكتب املمينع  هذا النظام ل غري أأن، اكثري  التسجيالت املهمة من التواصل املبارش مع أأحصاب التسجيالت اإ
خطار ببساطة مكن للطرف املتعاقد أأ أأي مشلكة،  مل يطرح الالامتس فاإن. عاضةلس تابعمل ال يف الامتس أأخذ ةمشلك ُوجدت اإ

ن قرر، . ابلس تعاضة عملبتدوين أأخذ الاملكتب ادلويل  غري  ملعال، أأن أأخذ مع صاحب التسجيل بارشامل  واصلتال بعد واإ
ىل الالرئيس تطرق و ة. ذه النتيجهب املكتب ادلويل يبلغأأيضا أأن  همكنأأ ، ممكن  أأاثره وفد الولايت املتحدة الأمريكيةاذلي قلق اإ
ماكنية التفكري يف نظام و ؛ الفعيل التارخي بشأأن ىل اإ  اعمل سابقأأخذ الطلب كون يف  الفصلب ادلويل تاملك يتوىل فيه أأشار اإ
احلالت اليت يكون فهيا  وحييلها فقط يف الالامتساتاملكتب ادلويل يقبل  لتفكري يف أأنمن املمكن ا أأن قال الرئيسو لأوانه. 

خطارا مبوجب القاعدة ا . ، حبسب احلالشهرا قد انهتت 18أأو شهرا  12مدة أأن أأو )اثلثا( 18لطرف املتعاقد قد أأصدر اإ
أأن ب، (INTAرابطة )و  (MARQUES) ممثيل مجعيةد الاقرتاح املقدم من استبعامن شأأن هذا الهنج رأأى الرئيس أأن و 

ي ماكنية تقدمي الالامتس وقت اإ رجاءهع الطلب ادلويل. ادتتاح اإ . جيدا عملينظام  بعد وضعلوقت لحق،  وهو نقاش ميكن اإ
ن من الصعب موعد هنايئ للرد عىل املكتب ادلويل؛ و النظر يف وضع  ل الرئيس مسأأةليل وانتقل الرئيس اإىل حت  دخال قال اإ اإ

ذ. غري واحضة املعامل ابملوعد الهنايئ الالزتامعدم  عواقب، لأن رشط مماثل أأخذ  الوطينكتب امل ض أأن افرت من غري املمكن ا اإ
 مما س يوفر ،(ROMARINيف قاعدة ) املكتب ادلويل لطلبتذكر واقعة تلقي اقرتح الرئيس أأن . و علام يف السجل الوطين

يك حيدد دراسة قضية الرسوم  املكتب ادلويلعىل ذكر الرئيس أأن و . عملالأأخذ أأو رفضه الطرف املتعاقد ل بشأأن قبو  معلومات
ن  ما ماكنه اكن اإ ىلال اعود. حل ميتقدابإ بشأأن هذه املسأأةل،  اصة الوفود اليت حتدثت، وخهاأأفاكر أأن تطرح  رئيس الوفود اإ

 .طريقة ممكنة عقلأأ معاجلة هذا املوضوع ب توفري مزيد من املعلومات حول كيفيةهبدف 

عىل عبء ال، من شأأنه أأن يزيد عاضةس تعىل الا ،فردية مأأ اكنت  ، اثبتةقال وفد مجهورية كوراي أأن فرض رسومو  .85
الوفد أأن من السابق لأوانه مناقشة هذه املسأأةل وأأن  ى. ورأأ عاضةس تعىل الارسوم دفع  تطلبني يف البدلان اليت ل ودعامل

جراء مزيد من التحليل لاملك عىل   يف الأطراف املتعاقدة.املتبعة  لمقارابتتب ادلويل اإ

رسالاملكتب ادلويل اكن ينغي عىل ن ايت املتحدة الأمريكية اإ وتساءل وفد الول .86 ىل  لس تعاضةعمل ابأأخذ ال الامتس اإ اإ
كتب امل تعامل الوفد نه حني ي  وقالبدقة. التسجيل س تذكر صاحب بمعلومات التصال  اكنتن اإ ملكتب الوطين، وتساءل 

ن؛ دوراي ث معلومات التصالمبارشة، حتدّ التسجيل صاحب الوطين مع  فاإن الإخطار عن طريق املكتب ادلويل، ورد  أأّما اإ
زاء دقة معلومات التصال واملراسةل. وذكر الوفد الوفد  علومات تنطوي عىل ذكر ملقرتاح ل هبا الا الطريقة اليت صيغ أأنقلق اإ
 .ثةل احملدّ التصا
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 فرضتاليت القضائية الوطنية عىل الولايت  املكتب ادلويلأأن يّطلع يود ه ناإ رسوم، ، فامي يتعلق ابلوقال وفد الصني .87
 رمس موحد،فرض  يف حال . وذكر الوفد أأنهاملبالغ املفروضة الاختالفات يفعىل ، وكذكل ا وت ك اليت ل تفرض رسومارسوم
 .للغاية امرتفعالرمس كون ّل يينبغي أأ 

، وذكل لتجنب أأي 21دة قاع( من ال4حذف الفقرة )( CEIPI)ة فكريادلراسات ادلولية للملكية الاقرتح ممثل مركز و  .88
 .عاضةالتارخي الفعيل لالس ت بشأأنمناقشات 

صاحب تفاصيل التصال احملدثة لوفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن  لؤ ساعىل ت  اقيعل ت  ،وأأوحضت الأمانة .89
متكني املراسالت الإلكرتونية. وفامي ل وين الربيد الإلكرتوين عنا هيا، مبا فتفاصيلهذ ال  تشملميكن أأن أأن الاس امترة  ،التسجيل

هنا قد تكون، قالت الأمانة 21دة قاع( من ال4حذف الفقرة ) (CEIPIمركز )يتعلق ابقرتاح ممثل  فكرة جيدة لتجنب  اإ
 ت( )ب(، اليت اكن1الفقرة )يف  حذفبشأأن  INTAرابطة  قدم من ممثلقرتاح املالارأأت الأمانة أأيضا أأن و . الالتباس
ىل أأن مقصدها  ىل يقّدم  ميكن أأن صاحب التسجيلجمرد الإشارة اإ  .املعين، اقرتاح صائب كتبامل هذه املعلومات اإ

ن . (CEIPIمركز )ممثل وفد أأملانيا اقرتاح  ووحّض  .90 ىل  ابرمهتالعملية فقال اإ حتقيق درجة معينة من التنس يق هدفت اإ
اترخي التسجيل ادلويل أأو  وه لالس تعاضة التارخي الفعيلأأن يكون  تنس يق، حتديدا،حد عنارص ال اكن أأ ، و عاضةالاس ت بشأأن

ىل تغيري ممارساهتا، تضطروذكر الوفد أأن أأملانيا س   اترخي تعيني لحق. . تعاضة عهناس  وطنية بعد الاالعالمة ال يغا اكنت تللأهن اإ
 .الوطين كتبامل رفض من قبل نظرا لحامتل صدور  ه يُطلب تعيني ممثلأأبلغ الوفد أأنو 

الهاتف والربيد يه أأن املشلكة أأن ، صاحب التسجيلبارش مع امل تصال الفامي يتعلق مبسأأةل ، وذكر وفد سويرسا .91
ذ ينبغي، . يف سويرسا من الناحية القانونيةلالتصال وس يةل سلمية ليسا  الإلكرتوين الاعرتاض أأو الرفض من قبل يف حال اإ

أأن صاحب  . وذكر الوفدالإجراء القانوين السويرسيصاحب التسجيل اعرتاف التصالت الالزمة مع املكتب، أأن تنال 
ىل س يحتا  التسجيل   .املاكتبكثري من امرسات مبعمل ويكون عىل  جراءاتهيمت ابلإ  ممثل قانويناإ

ن اكنت املشلكة تمكن فقط يف  س من وفد سويرسا توضيحطلب الرئيو  .92 الربيد  بصاحب التسجيل عرب صالالتاإ
 شلكة.يه امل  التسجيل صاحبب ، كلك،بارشامل تصال الفكرة أأن  الإلكرتوين، أأم

رساهل مع خار  ر اخطن املكتب الوطين يرسل الإ وأأوحض وفد سويرسا أأ  .93 ّما عرب اإ أأو  احلقيبة ادلبلوماس يةسويرسا اإ
ل  ، لأنهسويرسا خار  قرارب طرأأن خيميكن للمكتب ل يف الوقت احلايل، و. ، يك يكون رشعيا قانوانالنرشة الرمسية يف هنرش ب 

ثبات  يس تطيع رسال البال . اإ ىل  . وأأشار الوفدرمسيا ابلإخطارعرتف يك يُ يف سويرسا  عنواان يطلب املكتب، غرضهذا الول اإ اإ
 .ةوحيدليس حاةل  ياملكتب السويرس حاةل أأن من املؤكد أأن 

ىل املكتب ادلويل، اكن ن الرئيس وفد سويرسا اإ  وسأأل .94 رسال رفض مؤقت اإ بصاحب  مبارشةالتصال  عوضاإ
جراء مقبول ابلنس بة للمكتب الوطين. ،التسجيل  اإ

آخر، ولكن مياب وسيسمى، لن يسمى كذكل رفض املؤقتال أأنبأأجاب وفد سويرسا و  .95 ل رسي أأنكن للمكتب مس أ
خطار  ىل املكتب ادلويل  ااإ ل قانوين يف سويرسا. ثمم  عىل صاحب التسجيل تعيني وأأنالعمل، أأخذ مشلكة يف وجود  هفيؤكد ياإ
نجراء أأكرث تعقيدا، ولكن ذكل س يجعل الإ  لوفد أأنورأأى ا رمغ أأنه  ،به قبلي للنظام، ميكن أأن  شامال اتبس يط اكن ذكل اإ

رسال اإىل حاجة هذه احلاةل  س ينتج عن  .التبليغاتد كبري من عداإ

ن  (MARQUESمجعية )ممثل  قالو  .96 املكتب ادلويل  الاس تعاضة عن طريق طلبمزيات تقدمي مزية هممة من اإ
ىل وكيل حميلانتفاء احلاجة كون تس   ذا اضطر  ؛اإ اإىل رفض الل رسيأأن هو ، فاإن الإجراء املنطقي رفض الطلبلمكتب واإ

ىل بدوره سهل سري ادلويل، اذلي  املكتب  .صاحب التسجيلاإ
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 اتطريقة مركزية لتقدمي طلبجياد هممتة ابإ  س تخدمنيامل تب ادلويل اعترب أأن مجعيات أأن املك ت الأمانة علنوأأ  .97
ىل الأمامالأمر  ملاكتب وأأنا الاس تعاضة اإىل نو من وهجة نظرمه.  س يكون خطوة هامة اإ ذكل هو جوهر  قالت الأمانة اإ

 حُياد يك ل يتعلق املسأأةل برمهتا، فاميوايهتا أأول مجعيات القطاع اخلاص حّض أأن تومن املفيد للمناقشة  الأمانة أأن ورأأتالاقرتاح. 
 عن الهدف الرئييس.

الإبقاء عىل  أأيضا ونبحي  مبساطة، ولكهنيبحثون عن ال املس تخدمني أأن  (MARQUESمجعية )ممثل حض وأأو .98
ماكنية وينبغي أأّل تستبعد . أأخرى خيارات ىل مكتب احمليل،ذلااإ مع  لتعاملل  احمليل مس تعدااملمثل وهكذا يكون  هاب اإ

ىل وكيل حميل. وأأشار هو غياب احلاملكتب ادلويل  للتعامل معاجلانب الإجيايب أأن  وأأضافاملشالك اليت قد تنشأأ.  اجة اإ
ىل أأن العديد من  اس تالم الطلب عن طريق وقد يكون ؛ عاضةطلبات الاس تيف حفص  أأي خربةل دم ك اكتب املاملمثل اإ

 اخلربة واملامرسة.اكتساب  م منمما س ميكهنهذه املشلكة،  ولحلأأحد املكتب ادلويل 

ذلا، صاحب التسجيل؛  التصال املبارش معأأي سويرسا، اليت تواجه املشلكة ذات  تواجه بدلهوفد اإرسائيل أأن  وذكر .99
رسال  اكون قادر أأن يكتب امل يتعني عىل   املكتب ادلويل.اإىل رفض قرارات العىل اإ

للمس تخدمني.  همام اسد تبس يطجي نه لأ عن اقرتاح املكتب ادلويل،  ةراضيالرابطة أأن  (INTA) رابطة وقال ممثل .100
ىل نقطة أأخرى ال نه يود قائال اإ املمثل  أأضافو  بروتوكول )اثنيا( من 4 ر أأن املادةذكّ وأأن ي، ةناقشامل هتا الأمانة يف طرحتطرق اإ

لتسجيل ابعمل هو أأخذ ال الوحيد ن الرشطأأ . و الاس تعاضة نظر يف طلبال ماكتب الأطراف املتعاقدة املعنية ل تلزم مدريد 
رضوراي، لتحذير الأطراف املعنية أأن تراه  بأأي ختل   مرفقا املاكتب ذكلوتنفذ . التسجيل من صاحب الامتسادلويل بناء عىل 

 ذكر املمثل أأن املناقشةو . )اثنيا(، من عدمه4الرشوط املنصوص علهيا يف املادة  استيفاءبشأأن  قرارأأي  شلّك ، ل ي العملأأخذ 
 من املهماملمثل أأن  ورأأى. ى بذكلخر تقوم أأ ، يف حني تتحقق من استيفاء الرشوط سابقة اذلكر كشفت أأن بعض البدلان ل

من حفص  املنشودةاملزااي  حتديد، وكذكل ت ك اليت ل تتحققو اليت تتحقق من استيفاء الرشوط الأطراف املتعاقدة حتديد 
عددا صغريا ، لأن كبرية مل قمية مضافةحين الفحص ل بأأ  هداعتقا عناملمثل  وأأعرب. )اثنيا(4 املادةما مع أأحاكم طلب تطابق 

 بشأأنقرار املكتب يف  س يطعن. ويف هذه احلاةل، ات لحقةزعطرفا يف منا كونفقط من التسجيالت ادلولية املعنية س ي
عىل الفحص،  كلري من الرتكزييصب ال  ا،أأنه، رمباملمثل ورأأى يف هناية املطاف. ليبت فيه قاض  )اثنيا(،4املادة رشوط  حتقق
عادة النظر يف موقفها بشأأن هذه املسأأةل.يف قد ترغب بعض البدلان ف، وابلتايل، )اثنيا(4املادة  ل تشرتطهاذلي   اإ

ىل أأن  ،لعام املايضتعليقا، صدر ا د سويرسا أأنوقال وف .101 قد ل يكون قبل املاكتب املعينة الفحص من أأشار اإ
حبذافريها؛  21دة قاعتطبق الاكنت سويرسا  ذكر أأنمن الربوتوكول. و )اثنيا( 4املادة نطاق  جتاوزت 21دة وأأن القاع، رضوراي

لزامياكن اإ ول جراءه ، فقديذية املشرتكةالال ةحئة التنف مبوجب  ن مل يكن الفحص اإ  ولكن ل بد من توضيح. يكّف املكتب عن اإ
خطارساعد يف حل بعض قضااي ي . وذكر الوفد أأن هذا الهنج قد يف ت ك احلاةل 21دة عاقال  ،همعوالتواصل  املكتب ادلويل اإ

لزاميةيقيض ب مكحل هقيتطب  تبليغ عىل ادر اكتب قينبغي أأن يكون امل  هأأنغري   .الفحص عدم اإ

عادة النظريتعني  هناإ وقال الرئيس  .102 الأمانة أأن تعد وثيقة  عىلن اإ ورة املقبةل للفريق العامل، و يف ادل هذا املوضوعيف  اإ
 .اليت أأعرب عهنا مجيع وهجات النظر يراعتناقشات امل جديدة بناء عىل 

القاعدتني  تعديلب ت بعض املقرتحات محلأأن املناقشات مبا ، 25و 12القاعدتني  بشأأنوثيقة النظر يف ال اقرتح الرئيسو  .103
(، وطلب من )اثنيا( 8، الفقرة )12دة عاقال فتح الرئيس ابب التعليقات عىلو ( )د(. 2) 25كذكل القاعدة ، و 26و 12

 .12دة عاقالالتغيريات اليت أأدخلت عىل  عرضاملكتب ادلويل 

()أأ( 1لفقرات )تطّبق اي تضمن مجةل "اذل، MM/LD/WG13/2 وأأوحضت الأمانة أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة .104
ىل )2و) ويقرأأ اكلتايل: مرشوع جديد  يفامجلةل الأوىل ن الآ  ليصبحقليال،  تهصياغ  تديع أأ "، (، مع ما يلزم من تبديل6( اإ
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ىل )2()أأ( و)1عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الانقاص الوارد يف الطلب ادلويل، تطبيقًا للفقرات )" (، مع ما يلزم من 6( اإ
لتصبح امجلةل:  ؛(INTA) رابطةه ترشوع مع التعديل اذلي اقرتح امل  عىل حالها كام وردت يفامجلةل الثانية ظلت و  ."تبديل

نقاص مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات " ذا مل يس تطع املكتب ادلويل جتميع السلع واخلدمات املذكورة يف الإ واإ
ىل )1املذكورة يف الطلب ادلويل املعين، كام هو معّدل وفقا للفقرات )  ."(، حسب احلال، وجب عليه أأن يصدر تخالفة6( اإ

التعديل أأن أأي ، (INTA) رابطةالاقرتاح اذلي تقدم به ممثل  حتتوي 25دة قاعالمن ( )د( 2فقرة )أأن الالأمانة  تأأوحض مثّ 
. MM/LD/WG13/2  يف الوثيقةبنّي امل  26ن التعديل املقرتح للامدة ، قّدم عوضا ع25دة قاعالمن ( )د( 2الفقرة )عىل 

نقاص من جيب أأن جيمع الامتس تدوين  : "اكلآيت يصبح النصل  أأرقام أأصناف التصنيف ادلويل فقط لسلع واخلدمات قامئة ااإ
 .املعين"  التسجيل ادلويلللسلع واخلدمات املبيّنة يف

نه  .105 نقاص، س يكون أأن هو  فقرة الفرعية )د(لل تفسريهوقال وفد سويرسا اإ ذكر أأرقام الأصناف، يف طلب الامتس الإ
ىل ادون  اكفيا،  ح.اقرت الاذا هو هدف هاكن ن لسلع واخلدمات، وتساءل الوفد اإ الإشارة اإ

ة عودال ي، ولكن رمبا ينبغالنفي عوضا عن ثباتاملنع  بصيغة الإ  وضع تالصياغة حاول بأأن (INTA) رابطةممثل  ردّ و  .106
نقاص من الامتس تدوين وبذكل فاإن  ضوح،من أأجل الو  اإىل صيغة النفي أأرقام عىل  ، جيب أأّل حيتويقامئة السلع واخلدماتاإ

 املعين. التسجيل ادلويلغري املدرجة يف ادلويل للسلع واخلدمات  أأصناف التصنيف

نه قالو  .107 درا  هذه  النظر مرة أأخرىيف مجيع الأحوال من الرضوري  الرئيس اإ ، نظرا 26دة قاعالصيغة يف اليف مواءمة اإ
وهو  حمتوى الطلب، حتدد( )د( 2) 25دة قاعاليف حني أأن ، حفصهب ادلويل املكتعىل  ينبغينطاق ما حتدد  القاعدةلأنه 

 مسأأةل تختلفة جدا.

ىلالرئيس  وانتقل .108  دوين، تMM/LD/WG/13/2 الوثيقةمن  47 الفقرة يتناول، اعتبارا من اذلي التايل بندال  اإ
م الطبيعة القانونية وادلوةل اليت   يفريالتغي  .فهيا صاحب التسجيلينظَّ

م تغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت ال  دوينتاخلاّصة ب  25دة القاعتعديل ب وأأوحضت الأمانة أأن الاقرتاح يتعلق  .109 ينظَّ
ماكنية توفري معلومات عن  فهيا صاحب التسجيل. م الطبيعة القانونية وادلوةل اليت أأضيفت اإ ، فهيا صاحب التسجيلينظَّ

ىل نظام مدريد بغية دمكني أأحصاب التسجيالت من استيفاء املتطلبات املنصوص عل هيا يف قوانني بعض كشخص معنوي، اإ
ن تعيني لحالامتس يف و ،تقدمي ت ك املعلومات يف الطلب ادلويل ورباّم أأمكن .الأطراف املتعاقدة  هذه املعلومات قّدممل تق اإ
أأبلغت الأمانة أأن املكتب ادلويل و . ويف الامتس تدوين تغيري يف امللكية، فامي يتعلق بصاحب تسجيل جديديف الطلب ادلويل، 

م الطبيعة القانونية وادلوةل اليت يس تمل الامتسات تدوين تغيري يف كثريا ما  صاحب التسجيل. ويف بعض الأطراف  فهياينظَّ
نشاء خشص معنوي جديد، ومن  ىل اإ املتعاقدة، ميكن أأن يغرّي الشخص املعنوي طبيعته القانونية دون أأن يؤدي التغيري اإ

القاعدة  وأأوحضت الأمانة أأن .املعلومات الواردة يف السجل ادلويلالتأأكد من حّصة  الرضوري لأحصاب التسجيالت ادلولية
ماكنية التدوين يف السجل ادلويل لأي تغيري يف  25 م الطبيعة القانونية وادلوةل اليت ل تنص رصاحة عىل اإ صاحب  فهياينظَّ

وبدا ادلويل واليت ميكن تدويهنا يف السجل ادلويل.  التسجيل، ولكهنا حتتوي عىل قامئة مكمتةل من التغيريات املمكنة للتسجيل
م الطبيعة القانونية وادلوةل اليت بشأأن تدوين تغيري يف  حاجة لإجراءهناكل  واحضا أأن صاحب التسجيل. واقرتح  فهياينظَّ

م الطبيعة القانونية وادلوةل اليت يك تنّص رصاحة عىل التغيريات يف  25تعديل القاعدة  التسجيل، يف حال صاحب  فهياينظَّ
، اليت تس تعمل للامتس تدوين MM9اكن صاحب التسجيل خشصا معنواي. ورشحت الأمانة أأن الاس امترة الرمسية احلالية 

ماكنية الامتس تدوين تغيري يف البياانت املتعلقة  تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه، ميكن تعديلها يك تشمل أأيضا اإ
م  اليت لطبيعة القانونية وادلوةلاب . وس ميكن لصاحب التسجيل الامتس تدوين تغيري هذه املعلومات فقط معنويخشص  فهياينظَّ

وس يغطي الإجراء املقرتح احلالت اليت مل تدّون فهيا معلومات سابقة، لأهنا  أأو الامتس تدوين تغيري يف امسه أأو عنوانه أأيضا.
ناكنت جمرد تغيري يف التسجيل ادلويل.  ه عىل اعتبار أأن املعلومات املدونة س تنرش يف جريدة الويبو للعالمات وقالت الأمانة اإ
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ىل تضمني الفقرة ) 32التجارية، اقرتح تعديل اتبع يتعلق ابلقاعدة  ىل التغيريات يف البياانت املتعلقة 7()أأ("1يريم اإ شارة اإ " اإ
م لطبيعة القانونية وادلوةل اليت اب دخا فهياينظَّ آخر اتبع ويتعلق ابلبند الشخص املعنوي. كام اقرتح اإ من جدول  4.7ل تعديل أ

ىل التغيري يف البياانت املتعلقة اب شارة اإ ضافة اإ ىل اإ م لطبيعة القانونية وادلوةل اليت الرسوم، ويريم اإ الشخص املعنوي.  فهياينظَّ
احب التسجيل أأو فرناك سويرساي، وهو ذات الرمس الواجب دفعه لقاء التغيري يف امس ص 150وحدد الرمس املقرتح مببلغ 

عنوانه. ويف حال المتس صاحب التسجيل تدوين تغيري يف الامس أأو العنوان أأو الطبيعة القانونية يف اس امترة واحدة، فال يدفع 
 فرناك سويرساي. 150للمكتب ادلويل سوى رمس واحد قدره 

نوقا. ه الرأأيوافقو  املكتب ادلويل، اجنزهعمل اذلي ه للر يقدعن توفد الصني  أأعربو  .110 كون س تاملعلومات املسجةل  ل اإ
بعض  أأنالوفد  أأضاف. و أأو مجيعها حتت امسهالتدوينات الواردة تصحيح بعض  التسجيل منصاحب مما س ميكن أأكرث دقة، 

 ني.ودعأأو املالتسجيالت الاختالفات يف الطبيعة القانونية لأحصاب  نتيجةعالمات ميكن أأن ترفض 

رابطة أأيضا ابمس ، متحداث (APRAMيف جمال قانون العالمات والتصاممي ) امجلعية الفرنس ية للمامرسنيوقال ممثل  .111
(INTA)  ّنه يقر . صاحب التسجيل، ويشكره علهياغيري يف الطبيعة القانونية لت ل فامي يتعلق اب املبذوةلاملكتب ادلويل  ودهجب  اإ

اتحةخلطوة املقبةل أأن ا ناعترب ت ، تنيالعملية مكس تخدم  امعىل أأساس خربهتوأأضاف أأن امجلعية والرابطة  الإماكنية  يه اإ
ن مل ضافة الوضع القانوين، ابإ للمس تخدمني  ىلاإ  كونتعن أأي معلية أأخرى قد أأو أأكرث، ومبعزل  ل دويليسج ت  يذكر من قبل، اإ

ماكنية  تتيحن بعض الولايت القضائية اإ ه. وقال املمثل ذاتيف الوقت  ةرضوري صاحب لوضع القانوين دون تغيري امس تغيري ااإ
. وابلتايل س يكون من املفيد صاحب التسجيلالوضع القانوين لقد ل تش متل عىل الترشيعات الوطنية  نظرا لأن التسجيل

 يف السجل ادلويل. رديقانوين قد ل  منفصل لشلكتسجيل ب لسامح ا

112.  ّ  يفة قامئال الأحاكم وحّض ية أأحصاب التسجيالت ادلولية، وذكر أأنه مصلح اذلي حيقق د وفد مدغشقر الاقرتاح،وأأي
للولية القضائية لصاحب لطبيعة القانونية، وفقا تسجيل تغيري يف ا أأضاف الوفد أأن الاقرتاح يتيحالال ةحئة التنفيذية املشرتكة. و 

تنفيذ هذه احلقوق بغرض ادلويل يف السجل ادلويل  تسجيهلتسوية وضع ب ويل ادلتسجيل ال  صاحبمح ل، ويسالتسجيل
تعود ملكيهتا لنفس عالمة سابقة بجديد، وضع قانوين بيني أأحد الأطراف املتعاقدة عند تع ؛ عىل سبيل املثال بشلك حصيح

ن  طبيعة قانونية تختلفة.ب ، ولكن صاحب التسجيل  مكتب مدغشقريف  امؤقت ارفض ياليقاكن س   الوضع السابقوقال الوفد اإ
 .كتب معنيمك 

عىل صاحب  ئطاخبشلك  سهليبدو وكأنه ي ه ، لأنهالاقرتاح أأاثر تخاوف نّ اإ فد الولايت املتحدة الأمريكية قال و و  .113
يداع  التسجيل ن تغيري  . امللكية هو اخليار الصحيح قانوانً يكون فهيا تغيري تاليف حتغيري الطبيعة القانونية، طلب ل اإ ذ اإ اإ
فد عن وأأعرب الو . امللكيةيف أأنه تغيري  عىل لولايت املتحدة الأمريكيةمبوجب القانون الوطين ل يفرس طبيعة القانونيةلل طرف 

صاحب عن يف السجل ادلويل القانوين  التسجيلصاحب  اليت س ترتتب عىل التقايض نتيجة اختالف تخاوف بشأأن الآاثر
ل الولايت القضائية اليت وطلب الوفد بعض املعلومات عن متديد امحلاية يف الولايت املتحدة الأمريكية. القانوين ل  التسجيل

أأساليب الوقاية وامحلاية اليت  بشأأنأأفضل  فهاميك يكّون الوفد ، صاحب التسجيل قانونية تغيريالطبيعة ال  ريتغييقتيض فهيا 
هو  تغيري يف امللكيةعن طريق اخلطأأ حني يكون ال طبيعة القانونية ال تغيري يف طلب  تقدميعدم ضمن وضعهتا هذه الولايت لت

جراءاقرتح الوفد و . املطلوب  .ذهاتنفي يةوكيف  قانوينال هاأأثر و  ولايت قضائية تختلفةكيفية معل هذه املامرسة يف بشأأن  دراسة اإ

ماكنية ت  نه ينبغياإ ( AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )ممثل  قالو  .114 تغري يف الطبيعة ال ل يسج أأن تتاح اإ
ّ ال القانونية يف  ماكنية أأنه ينبغي أأن ب (APRAM)مجعية ح د اقرتاتسجيل دويل وأأي طبيعة ل حتدي  املعلومات املتعلقة ابتتاح اإ

نقانونية، ال ماكنية ، ةحصيحكن تمل  اإ ناس تكامل البياانت واإ اعترب املمثل أأن و مل تكن مدرجة أأصال يف الطلب ادلويل.  اإ
ب رفض مؤقت. وذكر املمثل لتجنتقدمي الامتس  عند ومهناال، حأأي  يفيتاح  عة القانونية ينبغي أأنتغيري يف الطبيال تسجيل 

 .التبليغاتأأو نوع من  ةبس يط قدم الطلب برساةل ينبغي أأنف ، ةحمدداس امترة  أأنه يف حال عدم وجود
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ري تغيب سمح ت الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الولايت القضائية اليت وفد سؤال من ورود  وأأشار الرئيس اإىل .115
ىل و بعض املعلومات. فيه طلب يو  ،امللكيةتغيري يف يقيض ب  الطبيعة القانونية دون أأن اتحةدعا الرئيس الوفود اإ بعض  اإ
 التعامل مع تغيري الطبيعة القانونية. املعلومات حول طرق

عىل تغيري يف ذكل نطوي أأن ي تغيري يف الطبيعة القانونية دون تسجيل ب سمح بدله ت  اتوأأوحض وفد كولومبيا أأن ترشيع .116
 الطبيعة القانونية يف السجليف ل تغيري يسج لصاحب التسجيل بت  اذلي يتيح لقانوينابدله  وفد نظامالوصف و امللكية. 
لهيا  النظر لكية أأوينطوي ذكل عىل نقل امل  ، دون أأنالوطين   بطريقة متباينة.اإ

صاحب ة لتغيري يف الطبيعة القانونيال تسجيل دوين د الطريقة توحّ ي، لأنه س  صائبقرتاح أأن الاوفد املكس يك ورأأى  .117
ىل تغيري يف  يؤدل يتغيري يف الطبيعة القانونية ال يف املكس يك. وأأوحض الوفد أأن  القامئةمشاهبة للطريقة بطريقة  التسجيل اإ

 يف ريتغين دويتعىل  يف املكس يك نيالأشخاص املعنويالرشاكت و قدرة بل يعين فقط  صاحب التسجيل؛ لكية أأو تغيريامل 
 التسجيالت الأجانبحصاب نظام مدريد يتيح لأ تغيري يف امللكية. وذكر الوفد أأن ىل عذكل ينطوي دون أأن  القانونية ةطبيعال 

ىل املكس يك أأن يأأتوا   ذكل، فاإن يف بدلمه الأصيل. وعالوة عىلالتغيري مبجرد أأن ينفذ  القانونية هتمطبيعيف  اتغيري  ويدونوااإ
عىل ذكل نطوي أأن ي طبيعهتا القانونية، دون يف تغيري  دوينقدر عىل تس ت ةادلولي تالتسجيال صاحبةالرشاكت املكس يكية 

 ر املزيد من اخليارات.وفّ يد نظام مدريد و وحّ يقرتاح الان قائال اإ تغيري يف امللكية. واختمت الوفد 

118.  ّ يطاليا وأأي عة القانونية ملقدم تغيري يف الطبيال  دوينت يتيحالوطين بدله  املكتب ادلويل، وأأبلغ أأن قانون اقرتاحد وفد اإ
 يف امللكية. اتغيري ل يعترب وأأنه  ،لتنفيذا بس يط وسهلالإجراء الوفد أأن . وأأوحض صاحب التسجيلالطلب أأو 

هذا وأأن  الطبيعة القانونية. يف تغيريال لكية و امل تغيري يف ميزي بني ال  الوطينبدله  هورية التش يكية أأن قانونمجل وذكر وفد ا .119
ذ ينبغي عىل دفع الرسوم،  ينطبق أأيضا عىلالمتيزي  ولكن ليس مقابل ية التغيري يف امللك مقابل  رسومدفع  التسجيلصاحب اإ

 .لتغيري الطبيعة القانونيةا

س بانيا أأن من املمكن  .120 أأيد الاقرتاح  يف الطبيعة القانونية، دون اس تخدام نقل امللكية، و ريالتغي تدوينوأأوحض وفد اإ
 بصيغته اليت ورد فهيا.

أأن  فهياشهد مكس تخدم عدة حالت أأنه تلقى  (،INTAرابطة )متحداث أأيضا ابمس  ،(APRAM)مجعية ممثل وأأوحض  .121
تغيري يف امللكية.  يس تتبعهقضائية مل الولايت العدد من  يفيف الطبيعة القانونية يف حمفظة عالمات جتارية كبرية ري يتغ  دوينت
 القانوين املعين، لأنالقضائية اليت أأنشأأ مبوجهبا الكيان ولية ال وهاحلالت أأبرز املمثل أأيضا أأن ما جيب أأن يسود يف ت ك و 

ن مل  بيعهتا القانونية . وابلتايل، يف ط ريتغيطرأأ  دث للرشكة يف حالحينطبق عىل ما هو ما ي  ت ك الولية القضائيةقانون  اإ
التسجيالت  عىل لكأأيضا ذكل نطبق ي غي أأن رمبا ينبف، وجب القانون الوطينمبتغيريا يف الشخصية القانونية يعترب هذا التغيري 

 .قبل صاحب التسجيل ذاته اململوكة من ادلولية

نت اك ن، ما اإ وخاصة، بدلهارسات مملولايت املتحدة الأمريكية توضيح وفد امن  (CEIPIمركز )طلب ممثل و  .122
ت جتارية يف الولاي ةعالمتسجيل  لطلب رشكة فرنس ية ميقدت عندلكية امل تغيري يف حصول  عتربالولايت املتحدة الأمريكية ت 

 طبيعهتا القانونية.يف  ريتغيحدوث ومن مث  وحصولها عىل التسجيل املتحدة الأمريكية

ذ حصيحة.  (CEIPIمركز )افرتاضات ممثل الولايت املتحدة الأمريكية أأن وأأوحض وفد  .123 ن التغياإ الطبيعة   يفرياإ
 لكية مبوجب قوانني الولايت املتحدة الأمريكية.شري اإىل وجود تغيري يف امل ي القانونية للكيان 

هو أأن  قضيةتوضيح ال عىل  الشديد هاحد الأس باب حرص وذكرت أأن أأ عرضت الأمانة توضيحا بشأأن مسأأةل اللبس. و  .124
ن ال . لبسزيد من ال مسبب ي الوضع احلايل  ذ اإ  حيدث لبسا قد، MM9و MM5 الاس امترتنيبح  يف كيفية اس تخدام اإ
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طريقة واحضة وجود  ، دونين الاس امترتنيهذ ابس تخدامقانونية الطبيعة ال بسبب امليل اإىل حماوةل احلصول عىل تغيري يف 
ىل تنفيذ ل  اتحة ذكل بطريقة أأكرث شفافية. وأأشارت الأمانة اإ أأنه أأن يقلل من من شالطبيعة القانونية خيار واحض لتغيري اإ

 .صاحب التسجيلقانون بدل  هوللقانون املعمول به، و  وفقا تغيريل طريقة واحضة ل لأنه س يحدد  ،اللبسمس توى 

هذه  هس تخدامأأن صاحب التسجيل يشهد اببيان رصحي ب قاعدة،الأأو يف  الاس امترةيف ،  در أأن ياقرتحت الأمانة و  .125
أأن  القاعدة طأأن تشرت  اقرتحت الأمانةو ق. طبّ مبوجب القانون امل  تغيري يف الشخصية القانونيةعدم حدوث أأي  الاس امترة
دخال  ل يف حال عدم حدوث أأي  التغيرياإ  ق.طبّ قانونية مبوجب القانون امل الشخصية ال تغيري يف ل ميكن اإ

. هتادون تغيري هويللرشكة طبيعة القانونية ال تغيري يتيح ، لإنشاء الرشاكت يف بدلهقانون بوجود ورصح وفد أأملانيا  .126
ىل  وأأشار الوفد صاحب مكتب ابعتباره املكتب الأملاين،  عن طريق MM9أأو  MM5 رتنيس امتالاأأحدى  ميقدأأنه عند تاإ
يداع الاس امترة املناس بة الاس امترة فحصفاإن املكتب ي، التسجيل ذ للتأأكّد من اإ  كثريا ما يودع أأحصاب التسجيالت اإ
 التغيري يف امللكية. مقابللتجنب دفع رسوم أأعىل  MM5 س امترةن الاعوضا عMM9 الاس امترة

ن مل ي قانونية، وحتديدا، الطبيعة ال من التوضيح بشأأن مفهوم التغيري يف  اوفد كواب مزيد وطلب .127 يف سفر عن تغيري اإ
ىل أأن التغيري يف   قانونية ميكن أأن يؤدي اإىل رفض يف بعض الولايت القضائية.الطبيعة ال امللكية. وأأشار الوفد اإ

قانونية ل يعادل التغيري الطبيعة ال التغيري يف  نكية، وقال اإ ري وفد الولايت املتحدة الأمسؤال  عىل أأجاب وفد فرنساو  .128
ىل يفيض قدهذا الوضع وأأضاف أأن . يف ترشيعه الوطين يف امللكية يف السجل، وابلتايل، فاإن الاقرتاح املقدم من تدوين  اإ

 الاقرتاح. الوفدذلا أأيد  ،الوطين لمكتبل  ةلكسبب أأي مشاملكتب ادلويل لن ي 

ىل وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .129 ىل أأن امجممتعني انتباه الوفد ولفت زال قلقا بشأأن هذا الاقرتاح. ي لأأنه اإ اإ
رأأى الوفد أأنه و قانون الوطين للطرف املتعاقد املعني. يعود لل تنازلال  ةصحب البت يف الاعرتافأأن تنص عىل ( 4) 27دة قاعال

ىل دمدييف حاةل  ن  الولايت املتحدة الأمريكية،د امحلاية اإ يف س ياق  هو من حيدد، املتحدة الأمريكية قانون الولايتفاإ
ن اكن ال التقايض ل  اللبس بدله بأأن عن اعتقادالوفد . وأأعرب صاحب التسجيل يشلّك تنازليف الطبيعة القانونية لتغيري ، اإ
بدله اس تعداد  أأبدى الوفد ؛ ومع ذكل،أأيضا الواجب التطبيق القانونكرث مالءمة لالس تخدام و الأ  الاس امترة بشأأنيزال قامئا 

درا   اس تكشاف فكرة  هو دوينتأأن ال مبوجب القانون املنطبق، التسجيل، صاحب  اعلن فهيي س امترةخانة اختيار يف الااإ
 وليس تغيريا يف امللكية.فقط قانونية الطبيعة ال تغيري يف 

ذكر أأن هناك تغيريا يف  صاحب التسجيلن تقول اإ فرضية ال مبا أأن قطبن ت  ( ل4) 27 القاعدةوأأوحضت الأمانة أأن  .130
دخال  حددوأأضافت أأن الاس امترة س ت .ل ينطوي عىل تغيري يف امللكية، وفقا للقانون املعمول به القانونية تهطبيع  تغيري يف اإ
دخال تغيري ، فقط قانونيةالطبيعة ال  احلاةل  يه ،املذكورة القاعدةفهيا  طبقن اليت ت  ةالوحيد اةلاحلفاإن وذلكل، . يف امللكيةدون اإ

من هذا احلمك ل ينطبق  لكنتغيري يف امللكية. و انطوى عىل  تغيري يف الطبيعة القانونيةأأن ال  الطلب خطأأ مودع فهيا  ذكري اليت
ّل عىلوهجة نظ هامل حالت خطأأ  ر مفاهميية اإ  .أأو اإ

تقدمي  ةوفد الولايت املتحدة الأمريكي من ،(APRAM)مجعية ، متحداث أأيضا ابمس (INTAرابطة )طلب ممثل و  .131
جراءات حفص العالمات ىل أأنه يف حال معلومات عن الأحاكم الواردة يف دليل اإ طبيعة ال  يف ريحدوث تغي التجارية، مشريا اإ

القانون اذلي هو  ،العالمة التجاريةمبوجبه صاحب  اذلي أأسسبدل ال قانون ، ل ن الولايت املتحدة الأمريكيةقانوفاإن  قانونيةال
نتحديد ل طبق س ي  وقد  .منوذ  التأأسيس وليس جمرد تغيري يف قانوينالكيان ال يف املدخل تغريا  تغيريال  اكن ينبغي اعتبار ما اإ

ىل الكيان اجلديد عىل أأنه نيكون الوضع مرباك اإ  الولية  ، مبا يف ذكلالولايت القضائيةيف عدد من  ل يزال عل حاهل نظر اإ
ليه عىل أأنّه، و القضائية اليت أأسس فهيا  وفقا لقانون الولايت املتحدة الأمريكية.كيان جديد  نظر اإ
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 .MM/LD/WG/13/3واقرتح الرئيس تأأجيل املناقشات بشأأن الوثيقة  .132

يد بشأأن )سادسا( من بروتوكول اتفاق مدر 9من جدول الأعامل: املعلومات املتعلقة ابس تعراض تطبيق املادة  5البند 
 التسجيل ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة  .133  .MM/LD/WG/13/3استندت املناقشات اإ

بروتوكول مدريد، من )سادسا( 9املادة ( )أأ( من 1)لفقرة تنص او  .MM/LD/WG/13/3 الأمانة الوثيقة عرضت .134
( )ب( 1) لكن الفقرة. و فقطول لربوتوكينبغي تطبيق ا ،مدريدمبعاهديت  تنيملزتم يف العالقات املتبادةل بني دولتني  عىل أأنه

عالنني تنفيذ أأبطلت  ن املادة ذاهتام  ( من الربوتوكول2) 5وجب املادة الإعالن الصادر مب؛ هام  هذه العالقات املتبادةليفاإ
تطّبق يف  ذلكل،الرسوم الفردية. و ( من الربوتوكول بشأأن7) 8دمديد فرتة الرفض والإعالن املنصوص عليه يف املادة بشأأن 

يف ادلورة قرر و . العادي رسوم التمكيلية والإضافيةالس نة واحدة ونظام احملددة ب  العاديّةرفض الفرتة  هذه العالقات املتبادةل
وأأن  ،نطاقها دّ حيول  )سادسا(9 من املادة( )ب( 1) أأّل تلغى الفقرة، رةاملوضوع أأخر محني انقش الفريق العامل  ،العارشة
علومات وثيقة املالقدمت وعىل هذا الأساس، . 2015عام  أأي بعد فرتة ثالث س نوات، سيس تعرض مرة أأخرىتطبيقها 

 .نياملعني نيالإعالن عدم تطبيقبشأأن  احملدثة املطلوبة

زاء قهقلعن  لوفداوأأعرب  ،للوفد ل وفد سويرسا أأن املعلومات اليت قدهما املكتب ادلويل مفيدة للغايةوقا .135 ت ك املادة.  اإ
جراء ثل يف مت قرتاح املكتب ادلويل، امل وفد دمعه لأأبدى الو   بناء عىلفقط  ،)سادسا(9 من املادة( )ب( 1)فقرة للدراسة اإ

 .حتاد مدريد أأو املكتب ادلويلاأأعضاء أأحد  رصحي منطلب 

ىل الفقرة يالرئ وانتقل  .136 لنظر يف ل دعي الفريق العامل  أأن اليت ذكرت، MM/LD/WG/13/3ة من الوثيق 41س اإ
ن اكن ي والإشارة الواردة يف الوثيقة املعلومات ىل ما اإ لغاء الفقرةويص مجعية احتاد مدريد اإ  من املادة( )ب( 1) بلزوم اإ

جراء أأي عىل  تهوافق يبدي م أأن، و حّد نطاقها أأو )سادسا(9 ( 1) الفقرةلتطبيق جديد اس تعراض اضطالع الفريق العامل ابإ
 أأعضاء احتاد مدريد أأو املكتب ادلويل. أأحد، بناء عىل طلب رصحي من مرحةل لحقةأأي  يف )سادسا(،9 من املادة)ب( 

 واحضة ودقيقة. الوثيقةأأن  رأأىوأأيد وفد الصني اقرتاح املكتب ادلويل لأنه  .137

 هذا الاقرتاح.أأيضا وأأيد وفد امجلهورية التش يكية  .138

وأأن  .نسبيا ايل يعمل بشلك جيدم احل، أأن النظاالأعضاء دوهلالاحتاد الأورويب و أأعلن وفد لكسمرب ، متحداث ابمس و  .139
( )ب( و ) ( 2( )5الإعالانت الصادرة مبوجب املادة )لتعطيل تنفيذ  من خالل اس تعراضتأأكّدت جيابية هذه النظرة الإ 

يز ختاذ مزيد من اخلطوات حنو تعز ل الأعضاء دوهلالاحتاد الأورويب و ورمغ تأأييد ذلكل، و( من الربوتوكول. 7) 8واملادة 
يرى الاحتاد الأورويب ل  ،MM/LD/WG/13/7 املكتب ادلويل يف الوثيقة هقرتحاذلي امدريد، عىل النحو وحدة نظام 
ضافية  جراءاتلإ أأي حاجة   .)سادسا(9 من املادة( )ب( 1) بشأأن الفقرةاإ

ىل أأن الفريق العامل وخل .140 جراء  عىلفق واص الرئيس اإ ل بناء عىل  مس تقبيلمعل عدم الرشوع بأأي أأي تغيري، و عدم اإ اإ
 الاحتاد أأو من املكتب ادلويل.ن أأحد أأعضاء طلب رصحي م

()أأ( من اتفاق مدريد بشأأن 2( و)1)14اس تعراض الاقرتاح ادلاعي اإىل جتميد تطبيق املادة  من جدول الأعامل: 6البند 
 التسجيل ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة  .141  .MM/LD/WG/13/7استندت املناقشات اإ
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ىل الربوتوكول.  2015يوليو  31حكومة اجلزائر أأودعت يف  وأأوحضت الأمانة أأن .142 أأصبح التفاق وأأن وثيقة انضامهما اإ
، عاهدةامل أأحادينظام ويقوم الآن . 2015أأكتوبر  31 غري انفذة مع دخول الربوتوكول حزي النفاذ ابلنس بة للجزائر يفمعاهدة 
ن فاإ عاهدة مبوجب الربوتوكول، أأحادي امل انظامم مدريد ق هدف جعل نظايق حت بعد و . لأغراض معلية ،بروتوكول مدريدوهو 

ماكنية اإصدار مناقشة هو الغرض من هذه الوثيقة   من()أأ( 2( و)1)14تطبيق املادة  تجميدب مجلعية احتاد مدريد  توصيةاإ
 العامل اخملصص.الأوىل للفريق ادلورة  يف 2005مع املسار اذلي رمس عام التطبيق جتميد ار قر سيامتىش . و اتفاق مدريد

ىل أأن التفاقو  جراءات التسجيل ادلويل،كجزء م س يصبح معاهدة غري مطّبقة أأشري اإ عت الظروف الثالثة اجمتيف حال  ن اإ
لغاء  امجلعيةقررت ن اإ ( 1التالية: ) ل؛ ابلربوتوكو ملزتمة  ابلتفاق ةمزت لملمجيع الأطراف املتعاقدة اأأصبحت و ( 2)بند الضامن اإ

ىل ي بدل أأن حبي  ل ميكن لأي  يق اتفاق مدريد،جتميد تطب  امجلعيةوقررت  (3) تلغى وأأن  ،مس تقبالتفاق وحده النضم اإ
يداع  ماكنية اإ ماكن بدل  قتطبيال س يكون لقرار جتميد و فاق. مبوجب الت لطلبات ادلوليةااإ أأثر واحد فقط وهو أأنه لن يصبح ابإ

ليهوثيقة التصديق عىل التفاق وحده أأو الانضامم أأن يودع ما  ماكن. و اإ يداع ت ك الوثيقة، طبقا للامدة بدل ما  لن يكون ابإ  14اإ
ليه. يداعه يف الوقت نفسه وثيقة التصديق عىل الربوتوكول أأو الانضامم اإ ل ابإ ويف هذه احلاةل س يكون الربوتوكول  من التفاق، اإ

ذا اخُتذ من قبل امجلعية، انفذا ()أأ( من التفاق2( و)1)14وس يكون قرار جتميد تطبيق املادة هو املعاهدة السائدة.  ، اإ
بطاهل يف أأي وقت يف املس تقبل.  اعتبارا من اترخي معنّي حتّدده امجلعية، وميكن للجمعية مراجعته أأو اإ

 عىل الوثيقة. قتعليلل باب ال فتح الرئيس و  .143

()أأ( 2( و)1)14تطبيق املادة تجميد ل  الأعضاء، دمعه دوهلمتحداث ابمس الاحتاد الأورويب و وفد لكسمرب ، وأأبدى  .144
التفاق والربوتوكول عىل  دقاللأطراف املتعاقدة اجلديدة أأن تصفقد يتيح هذا التجميد، من حي  املبدأأ، اتفاق مدريد. من 

ل آن معاأأو تنضم اإ ثالثة واملكتب ال طراف الأ و  اكتباملو  املودعنيس يعود ابلنفع عىل و نظام أأكرث بساطة مما س يؤسس ل ، هيام يف أ
 ادلويل.

 .()أأ( من اتفاق مدريد2( و)1)14جتميد تطبيق املادة مدغشقر اقرتاح د وفد يوأأ  .145

، لأنه سيسهم يف تبس يط نظام ()أأ( من اتفاق مدريد2( و)1)14جتميد تطبيق املادة وأأيد وفد مجهورية كوراي اقرتاح  .146
 مدريد.

يف  هيغ تل  أأو د النظر فيهيع ت  ناإ للجمعية وميكن التجميد لن يكون قرارا قطعيا  د الرويس الاقرتاح لأنهوأأيد وفد الاحتا .147
 .أأي وقت

س يعود ابلنفع  ()أأ( من اتفاق مدريد2( و)1)14جتميد تطبيق املادة اقرتاح وأأيد وفد املكس يك الاقرتاح معتربا أأن  .148
 يف املقام الأول. وذكر الوفد أأن الاقرتاح من شأأنه أأن يسهم يف مواءمة نظام ر الأمن القانوين الالزموفولأنه س يعىل النظام، 

 مدريد.

ىل الربوتوكول املزيد من ادلولل انضامم سهسي لالقرتاح اذلي  عن تأأييدهوأأعرب وفد تونس  .149  .ويشجعها عىل ذكل اإ

 ، لأنه سيسهم يف تبس يط نظام مدريد.()أأ( من اتفاق مدريد2( و)1)14جتميد تطبيق املادة وأأيد وفد الصني اقرتاح  .150

ىل مرفق الالرئيس ال قرتح ا، وذلكل ما يبدو عىل الاقرتاح تؤيد أأعلن الرئيس أأن مجيع الوفودو  .151 حي  يرد  وثيقةنظر اإ
 الفقرة.صياغة عىل  الوفودمجيع  ةوافقم نقرار للتأأكد مالمرشوع فقرة 

دول تكن هناكل دوةل من  مل ن، اإ 14دة ( من املا1الفقرة )تطبيق رضورة جتميد ( عن INTAرابطة )ممثل وتساءل  .152
لهيا. نضمت علهيا أأو ، مل تصادق بعد وثيقة س توكهومل اليت وقعت احتاد مدريد ن اكنت لك ادلول قد صادقت وانضمت  اإ  فالواإ



MM/LD/WG/13/10 
25 
 

 يف مناس بات سابقةالرابطة أأبدت  ذكر املمثل أأنو تأأكيد هذه النقطة. الأمانة من مثل امل طلب و (؛ 1تجميد الفقرة )ل  ةرضور 
زاءتردد ىل  الرتدد يشري وأأن هذااتفاق مدريد، بنود بند من ل جتميد رمسي  ها اإ أأخرى من حاكم لأ حممتل لتجميد حات اقرت ااإ
ىل  الأنظار مثلامل وجه تفاق. و ال لهيا يف الفقرتني ريشأأ يف احتاد مدريد، مماثةل سابقة وجود اإ  من الوثيقة 22و  21 اإ

MM/LD/WG/13/7 ،م اتفاق تنفيذ أأحاكاملكتب ادلويل وقف يطلب فيه من ن مجعية احتاد مدريد الصادر عقرار أأي ال
جراء مماثل،اقرتح املمثل امليض قدو أأي مربر قانوين.  ا مل يعد لهيتال مدريد املدير العام طلب من أأي بقرار ي ما من خالل اإ
ىل  للويبو ىل اتفاق مدصك أأي عدم قبول ويدعوه اإ يف ينضم  وكول مدريد، أأو ملربوتب همالزت يبدي ا ريد من بدل ملانضامم اإ

 .ربوتوكولالاإىل الوقت نفسه 

ىل ةمشري  (INTAرابطة )ممثل  عىل اس تفسارالأمانة  تأأجابو  .153 مل تنضم دوةل واحدة وقعت عىل الربوتوكول، ووجود  اإ
ليه  ن بعد، اإ  غرض.الرضوري ذلكل ( 1رة )الفقتطبيق جتميد وعليه، فاإ

ن اكنت  يسؤاهل السابق، اإ  (INTAرابطة ) ممثل وحّض و  .154 دق امدريد ومل تص لتفاقوقعت وثيقة س توكهومل قد دوةل اإ
 .بعد علهيا

لهيا بعدأأي دوةل وقعت وثيقة س توكهومل ومل بأأكدت الأمانة أأن املكتب ادلويل مل يكن عىل عمل و  .155  .تنضم اإ

 2017يناير  1يوم  حدد، و قرتاحأأثر الا بدءاملرفق، وانتقل اإىل اترخي  بشأأن خرىتعليقات أأ  غيابالرئيس  ذكرو  .156
 مقرتح.وعد مك

ىل  (CEIPIمركز )وأأشار ممثل  .157  أأنوأأضاف . هاقرار امجلعية اختاذ  يومكون يأأن  نبغيأأن اترخي بدء نفاذ هذا القرار ي اإ
درا  الفقرة )و . مبارشة قرار امجلعيةصدور بعد ذ افنال يدخل حزي  ينبغي أأنالتجميد  من املادة ( 1طلب املمثل توضيحا بشأأن اإ

ىل الفقرة التعليق عكن أأن يقترص مي، حس امب يبدوبدل د؛ فامب أأهنا ل تنطبق عىل حاةل أأي تجميال يف اقرتاح  من التفاق 14
 ( قد عفا علهيا الزمن.1أأن الفقرة )فتقرير الاجامتع كام بني (، و 2)

 لأنمن وفود الأطراف املتعاقدة، و أأي رد فعللغياب  يف الوثيقةكام ورد  يصدرح ينبغي أأن ارت الاقوذكر الرئيس أأن  .158
تارخي ب  تجميدال اترخي بشأأن حتديد  (CEIPIمركز )ممثل  وافقت الأمانة عىل اقرتاحو أأعرب عن تأأييده لالقرتاح. يع امجل 

 .صدور قرار امجلعية

ويف  املسأأةل دا من الوقت للنظر يفمزي هذه القضية، وطلببشأأن من قبل  قرارمل يتخذ أأي  هناإ وقال وفد سويرسا  .159
 (.CEIPIالآخر ملمثل مركز )قرتاح الا

ما قاهل وفد  وكررالتجميد،  بدء رساين أأثراترخي ( بشأأن CEIPIالاقرتاح اذلي تقدم به ممثل مركز )وأأيد وفد أأملانيا  .160
 .14من املادة  (1بشأأن الفقرة )( CEIPIملمثل مركز )قرتاح الآخر الامزيدا من الوقت للتفكري يف  الباط سويرسا

الفقرة تجميد معنية ب  انبدلوجود  بشأأنمة يضاحات الالز الإ أأملانيا وطلب سويرسا و  يدوفتأأييده لوفد هنغاراي  ىبدوأأ  .161
 .يف املسأأةل ن النظرامع( بلزوم اإ CEIPI( ومركز )INTA رابطة )ممثالعىل ما ذكره  فقوا، و 14املادة ( من 1)

يطاليا  عربوأأ  .162 رسا، وطلب من وسوي  هنغارايوفود أأملانيا و وملا ذكرته  (CEIPIمركز )ممثل قرتاح عن تأأييده لوفد اإ
ماكنيةبيان  املكتب ادلويل ىل  عضو جديدانضامم  اإ قرار  لقرار مجعية مدريد ودخو يف الفرتة الفاصةل بني صدور  تفاق فقطالاإ

 .التجميد حزي النفاذ
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ىل اتفاق الافهيا حالت  تنعدم مرحةل الوصول اإىلهو هدف الفريق العامل  قال اإنخلص الرئيس املسأأةل. و و  .163 نضامم اإ
ىل الربوتوكول دريد دونم يف الوثيقة،  ةر الوارداقر بشأأن فقرة الاليت أأثريت بعض اخملاوف عن الرئيس حتدث . و أأيضا الانضامم اإ
اإىل مجعية احتاد مدريد توعز أأن القائل بح اقرت الا خاصةحتقيق هذا الهدف، و كيفية بشأأن  ساليب البديةلبعض الأ عن توافر و 

ىل  انضاممصك بعدم قبول أأي  يبور العام للو املدي الفريق العامل مجعية احتاد يويص اقرتح الرئيس أأن و . لوحدهتفاق الاإ
ىل اتفاق مدريدجديد انضامم أأي ملنع ختاذ التدابري املناس بة ابمدريد،  امجلعية املقبةل، انعقاد عتبارا من اترخي ، وذكل الوحده اإ

عىل هذا  فتح الرئيس ابب التعليقو . اختاذهااليت ينبغي عىل امجلعية لتدابري حتديد طبيعة امن الأمانة طلب يأأن ميكن من مث و 
 الاقرتاح.

 .تأأييدا اكمال الاقرتاح اذلي تقدم به الرئيس وفد سويرساأأيد و  .164

 الرئيس املناقشات بشأأن متواخت ،يف ملخص الرئيس سريدمن وفد سويرسا،  وذكر الرئيس أأن احلل املقرتح، بدمع .165
 الأعامل.من جدول  9البند 

ماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويلمن جدول الأعامل:  6البند   اقرتاح لإضافة اإ

ىل الوثيقة .166  .MM/LD/WD/13/4 استندت املناقشات اإ

ماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق قرتاح اب املتعلقة MM/LD/WD/13/4ة الأمانة الوثيق وعرضت .167 لإضافة اإ
بناء عىل طلب قدم يف وأأعّد املكتب ادلويل، لفريق العامل. سابقة لاملوضوع يف عدة دورات طرح  وقد. ادلويل ابلتسجيل

مجعية املناطق السويرسية الناطقة  قدمهتا ريق العامل، وثيقة ابلتشاور مع وفد سويرسا ومساهامتادلورة السابقة للف
دتلأمانة اإىل أأن الوثيقة وأأشارت ا .(INTAرابطة )و  ابلفرنس ية للملكية الفكرية )اثنيا( 27هام را  قاعدتني جديدتني قرتح اإ

 )ب( من التعلاميت الإدارية. 16املادة عىل و  32دة قاعوتعديالت عىل ال)اثلثا( 27و

عىل أأنه يتعنّي عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي يُلمتس دليه التقس مي أأن يقّدم  تنص( 1وأأوحضت الأمانة أأن الفقرة ) .168
ىل املكتب ادلويلالالامتس  ي لمكتب ادلويل اذلل دودة احملة يه السلطخرى الأ ساس ية ات الأ زي أأضافت أأن أأحد امل. و اإ

(، فضال عن 1متطلبات الرمسية املذكورة يف الفقرة )ل ل الالامتسات  التأأكد من استيفاء يقترص عىل دور حفصب يضطلعس  
ن مثة مسأأةل املشرتكة أأو التعلاميت الإدارية. وقالت الأميف الال ةحئة التنفيذية الواردة املتطلبات الرمسية الأخرى  أأخرى ذات انة اإ

ن اكن لنظرتتعلق اب صةل لفريق وس تكون هممة ات ك اليت مل تتأأثر.  مرفض مؤقت أأ ب ةتأأثر امل تقس مي السلع واخلدمات ينبغي  فامي اإ
 لتقس ميعىل ارسوم اإىل اقرتاح  ةوأأشارت الأمان. قس ميالت الامتس يف  اهجادر الواجب اإ السلع واخلدمات ر بشأأن اقر اختاذ لعامل ا

ىل ارسوم وتدفع ال .)اثنيا(27 القاعدة اجلديدةك سويرسي، عىل النحو املبني يف فرن 177مببلغ  تقس مي  دوينملكتب ادلويل لتاإ
دخال نطوي ذكل عىل يل ادلويل يف السجل ادلويل. وي التسج  أأن  ىلجدول الرسوم. وأأشارت الأمانة اإ لحق عىل  تعديلاإ
ىل املكتب ادلويل)اثنيا( ت27املقرتحة ديدة اجل ( )أأ( من القاعدة4الفقرة ) دلويل يف السجل تقس مي التسجيل ابتدوين  وعز اإ
ن التقس مي حتت التسجيل اذلي مت تقس ميه.أأن  أأيجزيئ يف امللكية. تغيري  دوينالعملية احلالية لتابتّباع ادلويل،  تقتيض و  يدوَّ
قامئة رئيس ية فهيا فقط  يل ادلويل اجلديد،وس يكون لهذا التسج  ،ينشئ املكتب ادلويل تسجيال جزئيا( أأيضا أأن 4الفقرة )

د التسجيالت اجلزئية دوحتهو الطرف املتعاقد للمكتب اذلي أأرسل الالامتس.  لسلع واخلدمات اليت فُصلت وتعيني واحدا
)ب( من التعلاميت 16وس يقتيض تعديل البند . ين كبريبرمق التسجيل ذاته للتسجيل اذلي انقسمت عنه، متبوعا حبرف لتي

دخال تعديل  مل ينص  يف حال وأأوحضت الأمانة أأنه يقتيض نرش تدوين التقس مي يف اجلريدة. 32عىل القاعدة  لحقالإدارية اإ
آلية عىل ترشيع الطرف املتعاقد  الإجراءات بيق تط  هعلن اختيار ياملس توى الوطين أأو الإقلميي، ميكن للمكتب أأن  تقس مي عىلأ

ن  .(6اجلزئية، كام اقرتح يف الفقرة ) ماكنية دمج التسجيالت  تنص عىل )اثلثا(27عدة اجلديدة املقرتحة القاوقالت الأمانة اإ اإ
ىل  هذا احلمكجتزئة  يف النظر يفقد يرغب الفريق العامل  وأأضافت أأن الناجتة عن التقس مي. واحدة بشأأن دمج  رتني،فقاإ

النظر  الفريق العامل ودقد يو تغيري يف امللكية.  الناجتة عندمج التسجيالت  بشأأن وأأخرى ميقس ت ن ال ت الناجتة عالتسجيال
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ماكنية يف كام هو الشأأن  ،مكتب املعين. وأأوحضت الأمانة من خالل ميقس ت الناجتة عن ال دمج التسجيالت تقدمي طلب  اإ
ىل التقس مي، ولأغراض الإشهار، من املقرتح تعديل   من أأجل اشرتاط نرش حالت ادلمج يف اجلريدة. 32القاعدة ابلنس بة اإ

ّ بوفد اإرسائيل  وأأقرّ  .169 يعىن من الأنسب أأن  أأنبد الاقرتاح. وأأعرب عن اعتقاده أأمهية تقس مي التسجيالت ادلولية وأأي
عن قرارات  بل، الاعرتاضات فقط ل تنجم عن ميقس الامتسات الت  رفض مؤقت، وذكر أأنة بتأأثر لسلع واخلدمات امل التقس مي اب

درا   دامئا تتاح، لن عىل هذا الأساساكتب. و اليت تصدرها امل املؤقتةرفض ال ماكنية اإ . )اثلثا(18مبوجب القاعة  البياانتاإ
ينبغي أأّل يقدم ج ادلم ورأأى أأن الامتس. )اثنيا(27 القاعدة املقرتحة( )د( من 1ح الوفد حذف الفقرة )ونتيجة ذلكل، اقرت 
 .يهواملوافقة عل  هبعد حفص عينكتب املامل عن طريق مبارشة، بل  للمكتب ادلويل

زيد العبء عىل قد ي، و وبساطته نظام مدريدمالمئة  عىل يؤثرقد مج دل واميقس ت ل تدوين اوذكر وفد الصني أأن اقرتاح  .170
ىل أأن . وأأشار لبسسبب ال ي املكتب ادلويل و   ن هذه املزيةس تفادة ميف الاملس تخدمني ا رغبةقلل س يالرسوم فرض الوفد اإ

معان التفكري يف مسأأةل  نظام مدريد. وذكر الوفد أأنل  دمن الرضوري اإ  .وادلمجتقس مي ال  را اإ

ماكنية قمية عىل الأعضاء،  دوهلمتحداث ابمس الاحتاد الأورويب و وفد لكسمرب ، وشّدد  .171  ويلادلتسجيل ال تقس مي اإ
قانون العالمات وس نغافورة.  يتيف معاهدمع املعايري ادلولية املنصوص علهيا التواؤم  ، وابلتايل حتقيقابلنس بة للمس تخدمني
يف  ذكرمللام . و هياينبغي احلفاظ عليه فلسفة قدر الإماكن، و يلالنظام ادلوتبس يط يه  ظام مدريدوذكر الوفد أأن فلسفة ن

ىل تقس مي تسجيل دويل أأن يؤدي  نبغيدلورة السابقة للفريق العامل، ي ا خمت الوفد معراب ل دويل جديد. و تسجيظهور اإ
ماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويلاقرتاح  مناقشة الأعضاء الاحتاد الأورويب ودوهلاس تعداد  ضافة اإ ، اإ

 مضن هنج مركزي.

ماكنية الت قلقه بشأأن عن وأأعرب وفد مدغشقر  .172 ضافة اإ ع تض ، وأأوحض أأن ترشيعات مدغشقر ملنظام مدريد اإىل ميقس اإ
جعل هو  الوفد أأن هدف احتاد مدريد زيئ يف امللكية. وأأكدّ اجلتغيري تنص عىل أأحاكم بشأأن ال  اتقس مي، ولكهنال حكام بشأأن 

 للحشدكثري من أأحصاب املصلحة يف نظام مدريد، نظرا عىل التقس مي الفائدة اليت س يعود هبا ن وتساءل ع ،النظام أأكرث فعالية
ر الوفد . وذكّ مكتب ادلويلوكذكل ابلنس بة لل التقس مي  المتس دلهياالالزم لإدراجه يف النظام، ابلنس بة للماكتب املعينة اليت 

دارة تقس مي وأأن من أأجل ال من الرسوم نوعني ه ينبغي دفع أأنب قرار ادلمج نيدولي نيتسجيلمن الواجب اإ . وأأخريا، اإىل حني اإ
ىل أأن  ةاجمما يعين احلمج، دلاحدوث التجديد رضوراي قبل  يكونأأشار الوفد اىل احامتل أأن   بغية رمسني من الرسومدفع اإ

ن زايدة. نيوليادل لنيالتسجياحلفاظ عىل نفاذ  فعالية من حي  النس بة زايدة  نظام مدريد يعين أأيضافعالية  وقال الوفد اإ
 يف هذه العملية.التسجيالت املشاركني لأحصاب ابلنس بة التلكفة 

173.  ّ اليت  يف مجهورية كوراياملودعني  اليت قد تثقل اكهل اقرتح ختفيض الرسوم هوفد مجهورية كوراي الاقرتاح، ولكند وأأي
يداع   وكذكل يف البدلان النامية. ،الطلبات ادلوليةترتفع فهيا نس بة اإ

آلية فعاةل ملعاجلة س ي ا من نظام مدريد، لأنهأأن يكون جزء نبغيترب وفد نيوزيلندا أأن التقس مي ي واع  .174 الرفض حالت وفر أ
ن ال  ظام مدريد.نمس تخديم  ساعدسي يف بدل معني، و  لرفض. اب املعنّيةابلسلع واخلدمات  ينبغي أأن يرتبطتقس مي وقال الوفد اإ

رسوفد صعوبة اللحظ و  .تقس ميطلب ال ب مرفقاال بيان منح امحلاية اإ

 وقال. ميقس متأأثر ابلت أأثر ادلمج عىل أأي تعيني عن  الوفد الأمانة سأألو . هنج مركزيوضع ل رك دمعهامنوأأكد وفد ادل .175
 MM/LD/WG/12/3 الوثيقةللحمك الوارد يف  حمك مشابهعىل املرشوع املقرتح املتعلق بعدم انطواء  السؤالبشأأن  الوفد

ىل ورة السابقة. وأأشار الوفد دلل أأن  نعالاإ طراف املتعاقدة خيار أأاتحت للأ  ،الوثيقة السابقة)اثنيا( )ب(، من 27قاعدة أأن الاإ
خطار  دمج تسجيل دويل دمج  ننتج عيف حال  اقرتح الوفد أأنهو طرف متعاقد معني. بتأأثري فامي يتعلق  ليس ذاادلمج اإ

ن الات، عيينالت  ىل تعاقدامل طرف فاإ اتحة  س يحتا  اإ ذذ  تعاقد.امل طرف ذكل التأأثري يف  يس ذاتعلن أأن معلية ادلمج ل ي خياراإ اإ
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ىل تعينياقد يؤدي  ط أأو رش  ضارت عساب فرتة الاحب صةل ذات  أأو توارخي أأخرىتختلفة  نرشقبول و توارخي حيمل  دلمج اإ
 قيقي.احل س تخدام الا

، وطلب توضيحا بشأأن الأعضاء دوهللبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب و عن تأأييده ل وفد فرنسا وأأعرب  .176
ن الوثيقة . وقال االنامج عن التقس مي دارة اجلزءاملتعلق ابإ  قرتاحالا ىل  12من يف الفقرات  تحقرت الوفد اإ  يكوانمل خيارين  20اإ

ماكنية مبا فيه الكفاية نيواحض ىل أأن اإ ، ذلا ة يف فرنسا عىل املس توى الوطينغري متاحدمج الطلبات اجلزئية . وأأشار الوفد اإ
ماكنية اتحهتا  رأأى الوفد أأن اإ  كتبامل . وأأضاف الوفد أأن يال شاكاإ يكون س  ملس توى الوطين ا دونعىل املس توى ادلويل اإ

جراءاتهلأدمتة معلية جيري  الوطين دخال أأن و  ،اإ  ت اليتأأدوات تكنولوجيا املعلوما سيتطلب تكييف دلمجوا تقس ميال معلييت اإ
 لبدء نفاذ هذا الاقرتاح. ينبغ أأن تراعى

177.  ّ ماكنية ن لأ قرتاح الاد وفد أأسرتاليا وأأي ر وفّ يثال  حمايد ال يار خل اأأن الوفد رأأى فوائد للمس تخدمني. و  تيحت تقس مي ال اإ
 يريات يف قواننيعىل أأن اخليارات اخملتلفة قد تتطلب تغ الوفد د ت. وشدّ وس يةل مبسطة وفعاةل من حي  التلكفة للرشاك

ن بدله  .، وممارساهتاسرتالياكأ  ،الأطراف املتعاقدة  التتسجيال ج دمحكام بشأأن قانوهنا الوطين، يف ، ضعمل توقال الوفد اإ
ىل أأن مسأأةل  يه ابلتايل؛ ولك من التسجيلني الأصل والفرع حميني اكنيف حال اجلزئية  ىل مزيد من ادلراسة. وأأشار اإ حتتا  اإ
دخال  ومبا أأن العملية  .نيلتسجيالت ادلولية يتطلب التشاور مع املس تخدمني الأسرتاليفامي يتعلق ابمج ادلتقس مي و ال اإ

ن حزي النفاذ، الاقرتاح  اختيار موعد لحق دلخول، اقرتح الوفد احملمتةل ةتنظمييال ترشيعية أأو ال  تغيرياتال  يلستتطلب حتل  ذ اإ اإ
دخال  نواقعي اإ غري  ،2017نومفرب  1اترخي  جراء ترشيعية، تعديالت اكن الاقرتاح يتطلب اإ دخالها يس تدعي اإ معليات لأن اإ

طار الرتتيبات احمل مضن  طويةل وتنافس ية  ة.ة للأطراف املتعاقدلياإ

ون الوطني مودعو الطلباتالامتيازات اليت يمتتع  أأحصاب التسجيالت ادلولية يمتتعون بنفسوذكر وفد كولومبيا أأن  .178
ماكنية صاحب التسجيل ادلويل ل يتاح يف كولومبيا ذلاو ؛مبدأأ املعامةل الوطنيةبفضل  املكتب عىل . ورأأى الوفد أأن تقس ميهاإ
ّ  ادلويل )اثنيا(، لأن 27املقرتحة القاعدة من  (1لفقرة الفرعية )د( من الفقرة )ا داستبعاب د اقرتاح وفد اإرسائيلمجع الرسوم. وأأي

درا  بيان  .غري متاح يف لك احلالت كتب ادلويلم وتقدميه لل عريضة للتقس مي رفقا باية ممنح امحل اإ

ن ، )اثلثا(18 منح امحلاية مبوجب القاعدةالوطين مع  هبة تعامل مكت كيفيح وفد الولايت املتحدة الأمريكية رشو .179 مل اإ
املكتب ادلويل قد أأصدر أأن يكون ، س يصدر بيان منح امحلاية بعد ذكلمنح امحلاية؛ وباإىل حني يصدر بيان منح امحلاية 

يداعه دلى  ميكن لصاحب التسجيل، اذلي تقس ميال الامتس   .العالمات التجاريةمكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات و اإ
صدار و  مبعاجلة الالامتس املكتب ادلويل وس يضطلع ىل مكتب الولايت املتحدة  و ميقس ت ال قرار اإ عادته اإ مرفقا ابلرمق الإضايف اإ

د يددم ذكل احلني، حىّت  ،منحلن يكون قد  مكتب الولايت املتحدة الوفد أأن . وأأرصّ الأصل أأو التسجيل الفرعلتسجيل ل 
درا ، وذلكل محلايةا زاء تنفيذ ا. وأأ املذكور سابقابيان ال  ل ميكن اإ  القاعدة املقرتحة مبوجبمج دلعرب الوفد عن قلقه اإ

معاجلة عىل ؤثر هل أأن ي اجلانب من الاقرتاح وكيف ميكنمعل هذا  يةكيف عىل وجه اخلصوص، عن  ،الوفد سأألو ؛ )اثلثا(27
التقس مي، جراءات وضعت أأحاكما لإ قوانني الولايت املتحدة  وم التجديد. وأأضاف الوفد أأنالتجديد، مبا يف ذكل مجع رس

جراءات مل تضع  اولكهن جراءات مماثةل تنفيذتعذر مج، وأأنه سي لدلأأي اإ التسجيل  اإنف ،ميقس ت . وذكر الوفد أأنه يف حالت ال اإ
التسجيل. وذكر الوفد اعتبارا من اترخي يبدأأ  لتسجيلالتارخي الفعيل ل رفض، وأأن  ضده أأي صدرياذلي مل  الفرع هو التسجيل

يكون اترخي  لهذا السبب،و يداع. منح امحلاية، وليس اترخي الإ صدور اترخي هو الولايت املتحدة  أأن التارخي الفعيل للحامية يف
ديد حتيف  يةل شاكاإ مج دلاتنتج عن يف الولايت املتحدة، وس  الأصل  عن اترخي امحلاية للتسجيل اتختلف امحلاية للتسجيل الفرع

حصاب احملمتل ابلنس بة لأ  اللبسوفد مسأأةل الأأاثر و ا لقانون الولايت املتحدة. ، لأغراض الصيانة وفقخي اذلي س يعتّد بهالتار
ا بتسجيل دويل دجمالتجديد لتسجيلني بعد أأن يمجع رسوم كيفية التجديد، وابلنس بة للماكتب بشأأن  اترخيبشأأن التسجيالت 

عن كفية معاجلته الوفد املكتب ادلويل  وسأألسجيل منفصةل عىل املس توى الوطين. كيفية مجع رسوم ت عن وفد ال وسأأل. واحد
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جراء مزيد من املناقشات أأعرب الوفد عن تأأ و ر. ثالأ وقف ل ىل أأن دراسة اس تقصائية ع بشأأنييده اإ ن معليات ادلمج وأأشار اإ
 مقبوةل عامليا.يف تطوير حلول  مجةدة ائفس تعود ب معليات ادلمجبشأأن الوطنية املاكتب ارسات مم

180.  ّ ىل أأنموقف الاحتاد ا د وفد أأملانياوأأي ضافية عىل  اتتعقيد ضيفمعلية التقس مي س ت  لأورويب، لكنه أأشار اإ  نظاماإ
ذ مل يضعج. . وأأعرب الوفد عن تخاوف بشأأن ادلممدريد رصاحة دمج القانون ظر كام حيمج حكام لدل الوطين لأملانيا القانون اإ

ن بدله جتديد. و  امرسس يفرض و  نتسجيال ،لأغراض التجديد هناكل، كونيأأي س  . اجلزئيةالتسجيالت   وافققال الوفد اإ
وضع أأنفسهم يف  ةادلوليالتسجيالت أأحصاب ل جيد تقس مي التسجيالت ادلولية، يك ب  املتعلققرتاح الاعىل امليض قدما يف 

 أأحصاب التسجيالت ادلولية عىلعىل ذكل حصول أأن يرتتب دون  وطنية، ولكنأأحصاب التسجيالت ال مقارنة مع دنمت
فقط، دون ت ك املوضوعية، ملل ادلمج، مس تقاة من  الرشوط الشلكيةأأن تكون الوفد اقرتح و . وضع أأفضل من نظراهئم

طار القانون الوطين درسيينبغي أأن  قس ميالت القانون ادلويل رمغ أأن الامتس  واقعي،  غري 2017عام موعد . وذكر الوفد أأن يف اإ
السلع  يطالتقس مي ال الوطنية وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات. ورأأى الوفد أأن  اقوانيهنف يتكي حباجة اإىل املتعاقدة الأطراف  لأن

ماكنية يشمل ، وطلب أأن برفض ةتأأثر واخلدمات امل   وطين.رمس حتصيل احلمك اإ

ىل ، وأأشار ةانونيا القهتمنظأأ املشالك اليت أأعربت عهنا الوفود الأخرى بشأأن نفس  ه يواجهناإ وقال وفد املكس يك  .181 الوفد اإ
ىل حاةل من يس  الاقرتاح  داعامت أأن ن مل يوضع  اليقني القانوين عدمفيض اإ قادر عىل التعامل مع و  المئنظام قانوين وطين ماإ

النقاش بشأأن هذه املسأأةل، وأأعرب عن اس تعداده  د الوفد عىل أأمهية مواصةل. وشدّ ودجمهاالتسجيالت ادلولية  ميقس مسأأةل ت 
 ج.مدل واميقس ت ملواصةل حتليل قضااي ال 

داإ وفد الياابن  قالو  .182 ماكن سّ أأن حي  من شأأنهودجمها التسجيالت ادلولية تقس مي  را  تدوينن اإ ىل نظام ن اإ ية الوصول اإ
 أأنّ عىل  الوفد أأكّد. و بعني الاعتبار ضاايقبعد أأن تؤخذ بعض الاب التسجيالت ادلولية، ولكن توفري بدائل لأحص عربمدريد 

د ، لثااث؛ وفعاليةال عىل اثنيا،ومكتب ادلويل واملاكتب الوطنية؛ لل عىل العمل الروتيين  ، أأوًل،ريؤثس  مج دلوارا  التقس مي اإ
ىل أأنه س يعارض طرف متعاقد جديدأأي نضامم عىل ا ورابعا،؛ يعهارس لعمليات وت عىل الإذن اب قرتاح اأأي . وأأشار الوفد اإ

. وقال لامتسع أأو اخلدمات املذكورة يف الاسلدرا  بيان منح امحلاية لل املتعلقة ابإ ، )اثنيا(27من القاعدة  ( )د(1الفقرة ) لتفعيل
الالامتسات مل دمتثل  ناإ ف. مي للرشط املنطبق، وكذكل الرسومقس ت ال الامتسات  حفص امتثالاملكتب ادلويل عىل ن اإ الوفد 

يف ملل و. )اثنيا(27من القاعدة  ( )ب(3)مبوجب الفقرة  تخيل عنهامل الالامتس حبمك  اعتربن ثالثة أأشهر، يف غضو لرشوطل 
ل يف ظل عمال. وأأضاف الوفد أأن  مهبام وركياكمكتب معنيصادر عن الوضع القانوين لبيان منح امحلاية اليصبح  هذه احلاةل،

 .تأأثريا كبريا  واملاكتب الوطنيةعىل النظام ومعليات املكتب ادلويلؤثر س يهذه الظروف 

يطاليا  وأأبدى .183 دلقرتاح  تأأييدهوفد اإ رشيع الإيطايل الت لأن  ،ةوليادل التتسجيابل ج فامي يتعلق مدل واميقس ت ال  دوينت را اإ
العالمات مواءمة نظام مدريد مع معاهدة قانون من أأجل أأفضل الإدرا  س يكون  د الوفد عىل أأن. وشدّ مماثل حمكينص عىل 

جراء  هأأن ومعاهدة س نغافورة، وذكر دارة ما تعلق ابإ ، وخاصة جوانب لك اقرتاح، لتنفيذ بعض اتدلراسمن ا مزيدينبغي اإ
لنفس املمنوحة امحلاية  تعددالعواقب احملمتةل ل  لنظر يفا. وطلب الوفد واحدة جتاريةعالمة ل نيتسجيلوجود  معالسجل 

وذلكل، رأأى الوفد أأن تارخي بدء التجديد. ب خاصة فامي يتعلق و النظام،  يفدات يزيد من التعقيهو ما قد العالمة التجارية، و 
 .واقعيغري  2017ذ عام ادخول حزي النف

درا   عمليات ادلمج وأأنب وأأوحض وفد الهند أأن القانون الهندي ل يعرتف  .184 س يكون  الوطين قانونالمج يف دلمفهوم ااإ
زاء  هقلق. وأأعرب الوفد عن معال ابلغ الصعوبة  فهياقدم يو عنارص عىل بعض ال  يداتقي ت تسجيل اليت يشمل فهيا ال احلالت اإ

 ت.هذه احلال ملل ةجلعاعىل املكتب املعنّي م ورأأى أأن. محلايةبعد منح ا عنارص تختلفةيشمل تقس مي الامتس 
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ىل  دعا الفريق العامل هولكن ،رسومالدفع عىل مسأأةل  يةوفد مجهورية التش يك  ووافق .185 جراءات  تواتريف النظر اإ اإ
دخال حاجة نظرا لل، ميقس ت ال  ىل اإ ىلأأدوات تكنولوجي عىليدة تغيريات عداإ يصبح أأن  ل حيبذقد أأنه  ا املعلومات. وأأشار الوفد اإ
 .بكرثةمتكررة معلية  ميقس لت ا

داريوقواعد  التقس ميجراء تضم أأحاكما تخصصة لإ الوطنية  ن ترشيعاتهاإ وقال وفد الاحتاد الرويس  .186 ف تختلف عرّ ة تاإ
ىل مُع دقسم. و ت م ال تنظّ  العنارص اليت جراء التقس مي ف يتكي  اإ تعاون الاقتصادي مع أأرمينيا ال مع النظام الإقلميي من خالل اإ

الوقت يف  غري مناسبادلمج بشأأن دلان. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح وبيالروس يا واكزاخس تان وقريغزيس تان وغريها من الب
 الرويس. القانونلغياب هذا املفهوم من الراهن، 

داقرتاح حد مس تخديم نظام مدريد، أأ ، ابعتبارها (JPAAمجعية )ممثل وأأيد  .187 ح س يتي وادلمج لأنه ميقس ت ال تدوين  را اإ
 . وأأضاف املمثل بأأن الإجراءنقاصالإ غري  خيارات أأخرى ،س باب النسبيةالأ  فحصت بدلاان ونعيني للمس تخدمني اذلين 

لسلع بشأأن ا ادلوا دون خوفأأن جيبعض السلع واخلدمات، و ب تسجيل فامي يتعلق عىل احلصول برسعة من املتقدمني س ميكّن 
هنج مركزي فعال من  عن طريق اتباع انظام بس يطال  نبغي يف الوقت ذاته أأن يبقىي و  رفض مؤقت.بواخلدمات اليت تأأثرت 

 .سابقا وفودذكرت ال مللامحي  التلكفة، 

وخاصة القضية  ل برسعة،أأن حيميكن  هابعض أأن  رأأىلقضااي، و ا عضلزوم النظر يف بب (INTAرابطة )ممثل  وأأقرّ  .188
يالء خر تس تدعي قضااي أأ ، يف حني )اثنيا(27دة قاع)د( من ال( 1)لفقرة املتعلقة اب لتسجيل ادلويل ا، ملل دمج أأكرب اهامتمى اإ
ن مل يكن مجيعها، أأبدت  ناملمثل أأ  أأىرو . ميقس ت بعد ال  جيابيةمعظم الوفود، اإ  .مواقف اإ

ّ و  .189 معامةل  يعاملواينبغي أأن  نيادلولياملودعني تقس مي التسجيالت ادلولية وفقا ملبدأأ أأن  اقرتاح (CEIPIمركز )د ممثل أأي
ىل ت نيني الوطنيودعامل حصاب التسجيالت ادلولية. لأ  اوملكف امعقدا و أأن النظام قد يكون صعببات الوفود عليق. وأأشار املمثل اإ
جر اإ املمثل  قالو  لزاميا و ن التقس مي لن يكون اإ ن فضلوا ذكل، ةادلولي تب التسجيالاحصس يكون لأ اء اإ  حرية عدم تنفيذه اإ

ىل أأن مبلغ الرمس  انظر ، ذاتهاملنطق فينبغي اتباع رسوم، ابل. وفامي يتعلق تنفيذهالزتام ل ولن يوضع  قدم املمثل و . ةشمناق  حملاإ
ضايف تا  حت قد  هنااملس توى الوطين ولكعىل مي قس الت  تتيحأأطول للماكتب اليت  هملتوفري مرونة و ب اقرتاحا  ف يلتكي اإىل وقت اإ
ىل اعىل املس توى ادلويل انظاهم مضن املهةل ف أأنظمهتا يتكي ت اليت تواهجها بعض املاكتب يف صعوابل، واستند الاقرتاح اإ

ملؤسف تأأخري بدء ن اورأأى املمثل أأن م. 2017يف نومفرب أأي املكتب ادلويل، ه قرتحاذلي االنحو عىل نفاذ ال لبدء احملددة 
تنفيذ مس تعدا ل س يكون  املكتب ادلويل مبا أأن، 2017رتم همةل نومفرب عام قد حت لماكتب اليتابلنس بة ل الأحاكم اجلديدةنفاذ 

 ، واقرتح)اثنيا(27من القاعدة  ( )د(1)الفقرة  املمثل مسأأةل أأاثرو لك اخلطوات التحضريية الالزمة مضن هذا الإطار الزمين. 
لغاءها ىل مسأأةل ادلمو  .يف الآراء نتشار توافق واسعا لنظر  اإ  عن فصل ادلمج الناجت عن معلية التقس مي اقرتحم جأأشار املمثل اإ
ىل دورة لحقة، دون تأأخري اعامتد الأحاكمادلمموضوع تأأجيل مناقشة  واقرتحعن تغيري جزيئ يف امللكية.  الناجتادلمج   ج اإ

جراء ال  د كلهنارأأى أأن و ؛ تقس مياخلاصة ابإ ماكنية أأخرى تمتثل يف اإ  ما ورد يعادل مج،ابدلالأحاكم املتعلقة خيار مضن  را اإ
ماكنية  أأي)ب(، )اثنيا( 27القاعدة  تقس مي يفبشأأن ال   .التحفّظاإ

جراءات التقس مي ،لتقس ميا( اقرتاح JTAممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية )أأيد و  .190 ىل أأن اإ أأن ينبغي  وأأشار اإ
 دعام خاصا املمثل وأأبدى. الوطنية املكتب ادلويل واملاكتبعىل جحم العمل عئب  حدّ هبدف تكون بس يطة وقابةل للتطبيق، 

ىل املكتب ادلويل، تقدمي الامتس لتقس مي  القائل بأأن عىل صاحب التسجيلقرتاح الل مكتب  عن طريقتسجيل دويل اإ
وأأن تكون للمكتب ادلويل ، فقط السلع واخلدماتبعض و ، ا واحدا فقطمتعاقد اطرفالالامتس  خيصأأن و  ،الطرف املتعاقد
 20و 19الفقرتني  ، كام هو مبني يفاحمايد اهنج (1)اثنيا( )27 ديدةاجلدة تعمتد القاع. واقرتح املمثل أأن حمدود سلطة ضبط
ماكنية  تخاوف بشأأنعن  أأعرب املمثلو من الوثيقة.  للسلع واخلدمات املذكورة يف ية بيان منح امحلاالامتس التقس مي  نيتضماإ



MM/LD/WG/13/10 
31 
 

يف  تقس مي بأأثر رجعي،ال  رفض، و مقابل التقس مي عن دفع رسومفهيا ن موقفه حالت مل يعلملال عىل املمثل  ورضب. لامتسالا
صدار بيان أأن حني   .س يكون أأبسط وأأوفر تقس مي يف السجل ادلويلال  تدوينبعد نح امحلاية مب اإ

املكتب مل يس تطع  رفض مؤقت، ولكنعقب  وذكل ،من قبل الامتس تقس مي ىتلق الوطين وقال وفد الفلبني أأن مكتبه .191
ماكنية تقس مي التسجيالت رمغ نظام مدريد، يف  مس تحيل ميقس ت ال معاجلة الالامتس لأن   وطين. وفامي يتعلقال قانونالمبوجب اإ

يف حال مسح  ، بتوارخي منح تختلفة،امحلاية نحمتعددة مل بياانت فس تصدر  ا القانون يف الفلبني،ج، اليت مل ينص علهيمبعملية ادل
 .ودجمهاالتسجيالت ادلولية  قس ميبت 

اتحة الفرصة ختلف املشالك اليت أأثريت لإعطاء ردود حممب واقرتح وفد سويرسا مجع قامئة  .192 بأأن لوفود لددة، وابلتايل اإ
 م أأفضل القرارات املمكنة.تقد

جراءات مبسطة لنظر يف هذه امل اقرتح الرئيس أأن يطلب من الأمانة او  .193 ج يف مدل واميقس ت ال  بشأأن تدوينسأأةل وتقدمي اإ
ضافية أأس ئةل تقدمي معلومات و ب وفود لليف الاجامتع، والسامح  ةحوطر مجيع الأس ئةل امل مراعاةلقادمة، مع ادلورة ا ىل املكتب اإ اإ

ىل املكتب ادلويل  ادلويل قبل هناية العام. وطلب  ج.لتوصل اىل بديل معيل لدلماالرئيس أأيضا اإ

 وأأيّد وفد سويرسا اقرتاح الرئيس. .194

ىل و ج يف ادلورة املقبةل، ادلممسأأةل مناقشة  (INTAرابطة )اقرتح ممثل و  .195 ىل اتفاق عىل رضورة لكنه أأشار اإ التوصل اإ
جراء ال بعض النقاط بشأأن  املقدم من املكتب )اثنيا( من الاقرتاح 27من القاعدة د( )(1الفقرة ) ملل مرشوع؛ تقس مياإ

ن ادلويل.  صدار  تمتكن منلتسجيل، لن السابقة ل  ضارت عة الانظماملمتتعة بأأ  املتعاقدةالأطراف وقال اإ خطار مبوجب اإ القاعدة اإ
ىل املكتب ادلويل. عند حتويل الامتس ال  (1))اثنيا( 18 ن لأطراف املتعاقدة من تمتكن اقد و تقس مي اإ خطار مماثل اإ صدار اإ اكن اإ
حكام تكون ، )اثنيا(27من القاعدة  )د(( 1للفقرة ) اقرتح املمثل صيغة جديدة، ذلكلوتسجيل. لل  لحقة اعرتاضأأنظمة  اله

الالامتس واخلدمات املذكورة يف  سلعل  ابت املقدمة مبوجب هذه الفقرة بياانلامتساأأن تتضمن الا جيوزمجليع ماكتب: " اختياراي
 ".(1)اثنيا( )18( أأو القاعدة 1)اثلثا( )18وفقا للقاعدة 

بعض الأفاكر اليت أأاثرهتا عىل  ركزت، و MM/LD/WG/13/4 وثيقةالخلصت الأمانة املناقشة عىل أأساس و  .196
ىل أأنالوفود.  بشأأن ايد احملهنج لفامي يتعلق ابوأأّما تقس مي. مسأأةل ال التفاق عىل س ترتك جانبا اإىل حني مج دلامسأأةل  وخلصت اإ
ما ف، زيئاجلتسجيل ال يف  اليت ميكن فصلهاالسلع أأو اخلدمات حتديد  قرر الفريق العامل حذف الفقرة الفرعية )د(، عىل أأن ياإ

حكام مك يصري احل، و (INTAرابطة ) اخليار اذلي طرحه ممثلعىل فق أأن يواأأو  ،النحو اذلي اقرتحه عدد من الوفود
ىل ال ةر اشوالإ ، ابس تخدام لكمة "جيوز"، اختياراي الاحامتل نظر يف هذا ت س  اهناإ ت الأمانة قالو )اثلثا(. 18و )اثنيا(18تني قاعداإ

ىل امل  أأن قرارلكهنا أأشارت اإىل يف الوثيقة التالية و  قس مي، يف لك الت الامتس  رسلاذلي يكتب ماهية الإخطار املقّدم س يعود اإ
مل حي مس تقل دماماواحد تسجيل دويل يكون هناك س  ، ميقس ت بعد ال ؛ ف  تقس مي تسجيل دويلاجئ. وأأوحضت الأمانة نتالأحوال
ضافة التسجيل نفس رمق  وقد يعنّي دماما.  نمس تقال اندولي نيكون هناك تسجياللتيين كبري. وبذكل، س   حرفالأم، مع اإ

الطرف املتعاقد هو فقط، و  اواحد امتعاقد اطرف، يف حني يعني التسجيل اجلزيئ من الأطراف املتعاقدة اعدد لنيحد التسجيأأ 
ن وّد  . وابلتايل،مس تقال ادولي جيالتس  ويكون التسجيل اجلزيئ. ميقس ت ال المتس فيه  اذلي املكتب، عند اس تكامل اإ

جراءاته،  لغاءيأأن  التسجيلصاحب وجب عىل  ت املشموةل يف هذا التسجيل،رفض السلع واخلدما قرارد يك تأأ اإ هذا  قرر اإ
بقاءه التسجيل . نيادلولي نيالتسجيلطوال فرتة حياة تدفع رسوم التجديد للمكتب ادلويل والأطراف املتعاقدة املعينة و . أأو اإ

ىل السؤال اذلي طرحه وفد الول  أأثر وقفأأ يف حال ه أأن توأأوحض ،رثالأ بشأأن وقف  ايت املتحدة الأمريكيةوأأشارت الأمانة اإ
قامئة مرفقا ب ا احلدثذاملكتب ادلويل هبمكتب املنشأأ خيطر مخس س نوات،  البالغةفرتة الاعامتد خالل  العالمة الأساس ية
لغاؤها من ا السلع واخلدمات لغاء عىل ال  ؤثريميكن أأن ؛ و دلويلالتسجيل املقرر اإ  .زيئاجلتسجيل الإ
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من الوطين لمتكني املكتب  ،( )د(1)اثنيا( )27 تغيري صياغة القاعدة( INTAرابطة )وأأيد وفد سويرسا اقرتاح ممثل  .197
خطارات مبوجب  صدار اإ ادلويل بشأأن مسأأةل وقف الأثر،  املكتبواتفق الوفد مع رأأي  )اثلثا(.18)اثنيا( و18القاعدتني اإ

 مناقشة مسأأةل الرسوم.واقرتح 

. جتمعهاا الوطنية ن ماكتهبأأ بعض الوفود ذكرت ه ينبغي أأن تدر  الرسوم الوطنية يف النص مبا أأن ناإ يا وقال وفد أأملان  .198
حرية حتديد املتطلبات ترتك للك طرف متعاقد " هأأنعىل  الأخرية هتايف مجل تنصمن الوثيقة  9ىل أأن الفقرة وأأشار الوفد اإ 

ىل املكتب ادلويل حالته اإ ىل املكتب لقاء حفص الالامتس واإ ". وذكر والإجراءات اليت يراها مناس بة، مبا فهيا اشرتاط دفع رمس اإ
ىل املكتب ادلويل،  قبلالالامتس  كتبحفص امل ن الوفد أأنه اإ  رساهل اإ  فد أأن. وطلب الو ارسومعىل ذكل  فينبغي أأن يتقاىضاإ
 مبوجب القانون الوطين.س يجري أأن الفحص عىل  ينص احلمك

 مس تخدمني،ابلنس بة لل  قرتح معقوةل دماماملأأن الرمس ادلويل ا اوحضممسأأةل الرسوم  (INTAرابطة )أأاثر ممثل و  .199
 ةن الإجراءات الوطنياإ التسجيل ادلويل. وقال املمثل  عىل تغيرياتال تعديالت و ال تختلف  وتنسجم مع املبالغ اليت تفرض عىل

ىل اوحتويهل تقس مي الامتس تدوين ال  رسوم الوطنية لفحصس تطّبق، وس تفرض ال حتديد القضااي اليت فيد ملكتب ادلويل. وس ي اإ
يالهئا تس تحق  رشاديف  مزيدا من الاهامتماإ عدادعند  املكتب ادلويل اإ  املقبةل.املرشوع وثيقة  هاإ

ىل  وأأشار وفد كواب .200 الرسوم املس تحقة للماكتب،  قضيةبشأأن  اتحيض تو  مواثيل مس تخديم نظام مدريد قدّ أأن مم اإ
ّ ميقس ت توافق يف الآراء بشأأن قضية ال حتقيق قرتب من ا أأن الفريق العامل واوأأعلن هذا الاقرتاح، وهنج الرسوم الوفد د . وأأي
 .املقرتح

ىل بيان رضورة استيفاء  ن الوثيقةوأأوحضت الأمانة أأ  .201 وطنية دفع الرسوم ال هياالإجراءات الوطنية، مبا فهتدف اإ
ىلقبل تقدمي ةرسوم الوطنيالمجع من  اكتبستمتكن امل وابلتايل،؛ نية الأخرىاملتطلبات الوط و  ملكتب ا  الامتس التقس مي اإ

ن توضوح، للاقرتحت الأمانة، و ادلويل.  ىل ( 1))اثنيا( 27القاعدة   يف در اإ شارة اإ ىل املكتب ادلويلي الالامتسأأن اإ  من قدم اإ
ن وجدت.ةرسوم الوطنيالودفع  الامتثال للمتطلبات املعمول هبا بعدقبل مكتب الطرف املتعاقد   ، اإ

ددت مخسة حماور أأساس ية، حف، (INTAرابطة )الأمانة القضااي الرئيس ية، عىل النحو اذلي اقرتحه ممثل  وصنّفت .202
آراهئاالوفود  حلّتو  بداء أ ن عىل اإ ىل أأن القضااي املت . وأأشارت الأمانة مشلكة مل حتددأأرادت طرح  اإ ؛ الاندما " 1"بقية اكنتاإ
الترشيعات.  عىلتغيريات  دخالاحلاجة احملمتةل لإ " و 4" ؛الرسوم" و 3" ( )د(؛1))اثنيا( 27املقرتحة مرشوع القاعدة " و 2"
يف  احلليمكن ، عىل أأحاكم للتقس مي الوطنية اقوانيهنل تنص ة للأطراف املتعاقدة اليت بالنس بني؛ ف  ممكننّي حلاقرتحت الأمانة و 

ن مكفي، عىل ترشيعاهتا التغيرياتتا  لإدخال بعض وابلنس بة للأطراف املتعاقدة اليت حت  يف الوثيقة؛ الواردبند عدم التقيد 
اتحة اترخي  ل يفاحل ىل  ونظرا .(CEIPIه ممثل مركز )مرن عىل النحو اذلي اقرتحتنفيذ اإ دخال أأن تنفيذ الاقرتاح يتطلب اإ اإ

جراءاهتا املعلوماتيا تكنولوج  أأنظمة عىلتغيريات معينة  اتحة ، اقرتحت الأمانة واإ  تارخي التنفيذ.ل  ابلنس بةمزيد من املرونة اإ

وجود تسجيلني يف الوقت  نلأ  ان النامية، وخاصةمصدر قلق كبري ابلنس بة للبدليه ر وفد كينيا أأن قضية الرسوم وذك .203
 الرسوم.عبء من  يدزي سذاته 

يداعميكعن أأقرب وقت  وفد أأملانيا الأمانة سأألو  .204 ن . الامتس تقس مي ن فيه اإ ذ اإ يداع الامتس التقس مي فرتةاإ مبوجب  اإ
صدور اعرتاض يطال  يف حال الالامتس يقبل. و لالإخطار ابلعرتاض بعد انقضاء املهةل احملددةتبدأأ  أأملانيايف  القانون الوطين

لغاءتوجيه  أأو التسجيل الأصيل حد أأجزاءأأ  جراء اإ  .ضده اإ
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عداد قامئة ةدائفعىل  (AROPIمجعية )ممثل  أأكدو  .205 فهم مشرتك، وذكر أأن حتقيق جلوانب الفنية اليت تسهم يف اب اإ
اذلي صدر عليه اعرتاض زء ل عل اجل ،رفضاذلي مل ي والتسجيل اذلي مل يعرتض عليه أأ  طبق عىل جزءي تقس مي ينبغي أأن ال 
 رفض. وأأ 

عن أأقرب وقت الرئيس سؤال وفد أأملانيا  روكر . للتو وفد أأملانيا أأاثرهما  أأحدها هو ست قضااي،وجود  وأأوحض الرئيس .206
يداع ن اكن ال  أأي، الالامتس ميقدت بابأأس   مسأأةلو  الامتس تقس مي ميكن فيه اإ رفض فهيا  صدرييف احلالت اليت  قبليُ تقس مي اإ

 دون رفض مؤقت سابق. التسجيل ، أأو بناء عىل طلب من صاحبفقط مؤقت

قوانيهنا الوطنية عىل  تنصصيغة ملزمة لدلول اليت  و، وهيدتق ال  بند عدمبشأأن  تخاوفعن وأأعرب وفد السويد  .207
تسجيل ال  ، دونوطينالطلب أأو التسجيل ال تقس مييتيح  لبدلهالوطين  قانونالتقس مي. وأأوحض الوفد أأن أأحاكم بشأأن ال 

ىل أأن مرشوع احلمك احلايل انظر وفد، واقرتح الويل. ادل شمل ت التقيد ل بند عدم تغيري صيغة  ،همام اترشيعي معال سيتطلب اإ
رسال  ماكنية اإ خطااإ  .تقس ميال  تيحعني ي املتعاقد امل طرف اكن الترشيع الوطين لل ناإ و ، حىت الصددر هبذا اإ

ىل وأأشار وفد الياابن  .208  لتارخي الفعيل للتقس مي،أأولها ابيتعلق و ة يف مرشوع القانون املقرتح. ل تزال مهبم أأن عدة نقاطاإ
التسجيل  دوين السجل ادلويل أأو من اترخي ته يفدويناترخي تسيبدأأ اعتبارا من  زيئ اجلالتسجيل ادلويلاكن نفاذ ن اإ أأي 

آاثر التسجيالت ادلولية، ب اهياثنويتعلق . الرئييسادلويل  ن اكن أ ينطبق عىل  رئييس أأولوية التسجيل ادلويل الاترخيأأي اإ
ماكنية اس مترار أأثر زيئالتسجيل ادلويل اجل جراء، واإ خطاراتاإ قبل الصادرة تسجيالت ادلولية ل الرفض املؤقتة ل  ات ملل اإ

ىل مكتب ميقس ت ال  دوينخطار تابإ  ةالثالثوترتبط النقطة . اللحظة احلال حىتكام يه  تقس مي،ال  دوينت ، اذلي لن يرسل اإ
املكتب يدون . وطلب الوفد أأن التسجيل ادلويل ميقس ت معلومات قد ل حيصل املكتب عىل ، وابلتايل فصاحب التسجيل

لغاء ال  ويلادل  واجلزئية عىل حد سواء. الرئيس يةابلنس بة للتسجيالت ادلولية  ةالأساس يأأو التسجيالت  طلباتمعلومات اإ

 .اذلي يرسي فيه أأثر التقس ميدور الطرف املتعاقد بشأأن  اتتوضيحوفد الهند  طلبو  .209

يف الامتس املكتب الوطين  نظريف حال  فأأول،سويرسا وفرنسا.  ديوفد أأملانيا نقطتني بعد مناقشات مع وف وعرض .210
ىل املكتب ادلويل.فال  ،التقس مي ومل يقبهل يداع الامتس ا فرتة بدءل مشلكة وهو ما قد حي حاجة لإرساهل اإ ماكنية اإ  لتقس مي.اإ

 اللامتساس تالم املكتب ادلويل لس يدون بتارخي تقس مي تنص عىل أأن ال  ( )ب(4)اثنيا( )27 القاعدةيضا أأن أأضاف الوفد أأ و 
يعطى التسجيل اجلزيئ اترخي في أأملانيا، ف. بطريقة تختلفةالعملية  حني أأن القانون الأملاين ينظم، يف تصويب اخملالفاتاترخي أأو 

لقانون رتك ينبغي أأن ي ن هذا العنرصالوفد أأ  أأىرو . وهو ما فيه منفعة أأكرب لصاحب التسجيل ،دامئا التسجيل الرئييس
 الطرف املتعاقد املعني.

، وطلب من الأمانة زيئتسجيل اجلال اترخي بدء نفاذ  ومل يقصد به ،ميقس ت ال  دوينت اترخي جلعاي احلمكوأأوحض الرئيس أأن  .211
 يف مرشوع القانون اجلديد. عىل حنو أأفضلذكل  بنيأأن ت 

ناترخيني لوجود  عىل أأن ل رضورةأأرص وفد أأملانيا و  .212  أأي أأثر قانوين. تارخي التقس ميل ن كمل ي اإ

جراء اترخيوأأوحض الرئيس أأن  .213  .مكمتل فقط السجل ادلويل للحفاظ عىل جسل يفيدّون ينبغي أأن  تقس ميال  اإ

نوفد أأملانيا  (INTAرابطة )طمأأن ممثل و  .214 اترخي ورد  بلدر  يف النص، يمل  زيئتسجيل اجلنفاذ ال  بدءاترخي  قائال اإ
ذكل جزء ل  لأن، الرئييسادلويل نفاذ التسجيل  بدءاترخي يحمل س   زيئ، لأن التسجيل ادلويل اجلفقط ميقس تدوين الت 
ون القان بّت فهيامسأأةل ي يبقى  ي، اذلهجوهر ل  ميقس ت ال  دوينت يعاجل قرتاحالا املمثل أأن وبنّي . ميقس ت مفهوم ال يتجزأأ من 

، ور الطرف املتعاقد املعني املعينفامي يتعلق بد سؤال اذلي طرحه وفد الهندلل املمثل  طّرقالوطين الواجب التطبيق. وت
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 هلوحي أأناملكتب  قرر، وس يمكتبه سينظر يف الامتس التقس مي ، لأنميقس ت ال يف معلية  حموراي ادور طرف املتعاقدللوأأوحض أأن 
ىل املكتب ادلويل اإ  ذا  أأن يرفض حتويهلالوطنية، أأو  تثل لترشيعاتهمي اكن  ناإ  .لها مل ميتثلاإ

 مكتب املنشأأ لصاحب التسجيل هو قصودن صيغة مرشوع احلمك قد تويح بأأن الطرف املتعاقد املاإ وفد الهند  قالو  .215
 .املعني الطرف املتعاقدوليس 

ضافة لكمة "معنيو  .216 يتعني أأن يقّدم " :لآيتنصها اك قرأأ (، لي1) 27متعاقد" يف املادة عبارة "طرف  بعد" اقرتح الرئيس اإ
ة اإىل طرف متعاقد الامتس صاحب التسجيل ادلويل لتقس مي تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس ب

 ".معني

تقس مي التسجيل ادلويل أأراد صاحب  نأأنه اإ  ةوفد الياابن، موحض اي املتبقية. وأأشارت اإىل سؤالقضاللالأمانة وتطّرقت  .217
اترخي التسجيل ادلويل واترخي  هيايف التسجيل ادلويل، مبا فالواردة اكفة البياانت  زيئتسجيل اجلال يف  فس تنسخ، تسجيهل

ن و  الأمانة  تأأجابو . لرئييساترخي التسجيل اهو نفس  زيئتسجيل اجلال نيا أأن لوفد أأملا ةرحاشلأمانة واتبعت ا. جدالأولوية، اإ
ابلنس بة  احلال يهتسجيل، كام لن خيطر بتقس مي ال مكتب املنشأأ أأن  توأأوحض ،رثالأ وفد الياابن بشأأن وقف  عىل سؤال

السلع حمددا قامئة  املكتب ادلويل ببساطة بلغأأن ي عىل مكتب املنشأأ  نبغيثر، ي الأ يف حال وقف ويف امللكية.  زيئاجل تغيريلل 
لغاؤها منات واخلدم ضافة ميكنالوضوح، بغرض زايدة  ولكنالتسجيل ادلويل.  الواجب اإ خطار  اإ كتب املنشأأ. م حمك ابإ

ثرت تأأ ويف حال  ".A"الالتيين حلرف مرفقا اب الرئييسحمل رمق التسجيل يوأأوحضت الأمانة أأن التسجيل ادلويل اجلديد س  
ذا منحت امحلاية لو وفقا للترشيعات الوطنية. العملية كتب امل  أأجرىمؤقت، السلع واخلدمات برفض  ض، فاملعين ابلر جزء لاإ

ناإ و اجلزيئ والرئييس؛  نيدمج التسجيل التسجيل منصاحب  ميّكنينبغي أأن ف  وأأما . نينشط نيدولي نيتسجيل س يحوز هل فاإ
لغاء ار يخ التسجيل صاحب فلرفض، الد أأكّ  ناإ   .زيئتسجيل اجلال اإ

ناقشة الاقرتاح بعد امل  . واستنداملسأأةل وفد السويدأأن أأاثر بعد عدم التقيّد، بند ئيس ابب التعليقات بشأأن فتح الر و  .218
ماكنية  الرئيس ملناقشةودعا  .ميقس ت ادلمج وال  يتنطبق عىل معليي س بند عدم التقيّد عىل افرتاض أأن  بلك من  التقيدعدم اإ

ن، والتقس مي جمادل  .مس تقبالمج أأدرجت معلية ادل اإ

ذ تنص . ل يزال رضورة ميقس ت ال  دوينت مسأأةل اترخي توضيحأأن سؤال وفد أأملانيا، وذكر التذكري ب وفد كواب  أأعادو  .219 اإ
يف تلف اذلي خي  ،قس ميالت للامتس  تسمل املكتب ادلويلاترخي  س يكوناملذكور التارخي  أأنعىل  ( )ب(1))اثنيا( 27القاعدة 

 عىل اترخي قس ميت الوطين يبقي عند تلقيه الامتس  هيقة. وأأوحض الوفد أأن مكتبتلقى املكتب الوطين للوث  اترخيأأرحج احلالت عن 
صدار قس ميت يف معاجلة الامتس ال  ملسالت اترخي  مع مراعاة ،الأصيل تسجيلال بدء رساين   واترخيرمق جديد بزيئ التسجيل اجل واإ
كتب امل تلقى اترخي س يعمتد اكن  نوتساءل اإ  ،ميقس لت ا دوينه املكتب ادلويل لتعمتدس ي اذلي رخي التاعن  الوفد سأألجديد. و 

املكتب ادلويل اترخي اس تالم  م، أأ للمكتب اذلي يعاجل الالامتس ات الوطنيةلأغراض الإجراءاملوامئ ، قس ميت الوطين للامتس ال 
 .قس ميت للامتس ال 

الطرف مكتب اإىل  ريسلسأأن الامتس التقس مي  نص عىلي  بند )اثنيا(27در  يف القاعدة يواقرتح وفد الهند أأن  .220
ن اكن الالامتس تخالفا أأم ل  يتس ىن للمكتب أأنر، حىتأأثي يكون فيه للتقس مي املتعاقد اذل  .يقرر اإ

ىل مفهوم  (AROPIمجعية )ممثل  وعاد .221 اإىل مجعيته  عىل دفعت املس تخدمني حلـ، وذكر الأس باب اليت عدم التقيّداإ
درا اق طرح نظام مدريد بشلك تختلف  مس تخدميعامل  ّل أأ  وه سايس املعينالأ بدأأ فامل ىل الفريق العامل. عتقس مي ال  رتاح اإ
بيّنا  لوثيقة املقدمة من املكتب ادلويلان اقرتاح سويرسا و رأأى الوفد أأ لهذا السبب، و ن املس تخدمني عىل املس توى الوطين. ع

دهدف أأن لك البيان   يد،مدر نظام  ادةل بني املس تخدمني الوطنيني ومس تخدمععامةل التأأسيس مل هومج دلالتقس مي وا را اإ
جراء  را دة ابإ الأطراف املتعاقدالاقرتاح ل يلزم  ملزما. وأأوحض املمثل أأندون أأن يكون الإدرا   عىل املس توى  معروفغري اإ
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دولن يكون الوطين.  لأن هذه عىل أأحاكم بشأأن التقس مي الوطين  اقانوهننص ي  ا للأطراف املتعاقدة اليت ليم الز اإ نظام ال  را اإ
 .اطبق علهيتن  املتعاقدة قد تقرر أأن الأحاكم ل الأطراف

نه يف حال تلقي  واترخي الاس تالم.بدء النفاذ  وفد كواب بشأأن اترخي ىل السؤال اذلي طرحهعت الأمانة وردّ  .222 وقالت اإ
ن. للمكتبم معلوما س تالالااترخي للامتس تقس مي فس يكون  عنياملكتب امل   دفعاملتطلبات الوطنية و اس تويف الالامتس  واإ

ن ةرسوم الوطنيال صاحب التسجيل املكتب يتلقى للمكتب ادلويل. ومبجرد أأن الامتس التقس مي  مكن تقدميأأ ، وجدت، اإ
 ادلويلتسمل املكتب اترخي هو تقس مي ال  دويناترخي تس يكون مجيع الرشوط الشلكية،  ائهفيتحقق من است الالامتس وي  ادلويل

نقال. و زيئ اترخي ذكل التدوينتسجيل اجلوس يحمل ال ، لاللامتس اإىل اترخي شارة الإ مناقشة مسأأةل من املمكن  ت الأمانة اإ
 دوينالأمانة أأن اترخي توأأكدت . مهية ذكللأطراف املتعاقدة أأ ارتأأت ا ، يف حاليف السجل ادلويلتلقي املكتب لاللامتس 

ىل الأمانة  وتطرقتالرشوط الشلكية. اذلي يس تويف فقط عىل الالامتس  طبقين تقس مي ال  املسائل اليت أأاثرها وفد الهند. اإ
ن مكتب الطرف املتعاقد مكتب الطرف يه الهند أأي أأن اكنت . مكتب املنشأأ  ابعتبارهلن يعاجل أأي الامتس للتقس مي  وقالت اإ

هنا ، فالتسجيل صاحبلاملتعاقد  ن. تعاجل أأي الامتس تقس ميلن اإ صاحب رغب و  اجزئي امؤقت اصدر رفضوأأ كتب امل  نّي ع أأّما اإ
ىل املكتب املعنّي املكتب يف تقدمي الامتس تقس مي ابلنس بة ذلكل التسجيل . وأأوحضت الأمانة أأن ، فس يقدم الامتس التقس مي اإ

 شأأ.مكتب املن  تهبصف  ل ا،معين ابصفته مكتب يف الامتس تقس مي املكتب فهياينظر   ميكن أأنييال ةالوحيد اةلاحل  ك يهت

تقس مي الامتس  أأنالقاعدة رصاحة د تحدل (، 1))اثنيا( 27مرشوع القاعدة  عىل رضورة توضيحوفد الهند  أأرصّ و  .223
 .الالامتس رأأثاملعين ب طرف املتعاقدتب المك  دلىع س يودالتسجيالت ادلولية 

ن ،ميقس ترشيعاته الوطنية مل تورد أأحاكما بشأأن الت وذكر وفد املكس يك أأن  .224 اليت قدمت أأثناء ه يمثّن ادلفوع وقال اإ
درا  أأحاكم  لنظر يفا تيف حال قرر هاليت من شأأهنا أأن تساعد بدلو املناقشة،  . مس تقبال  يف ترشيعاهتا الوطنيةميقس ت ال اإ

ىل فو    عىل املس توىميقس الكبرية للت اثر مراعاة الآ  من الرضوري قال اإنالاقرتاح، لكنه الواردة يف  تبس يطال ئد اوأأشار الوفد اإ
ماكنية لتحديد هام قيّ س ي ن املكس يك اإ و ، الوطين درا  ال  اإ قواعد ول بد من دراسة . ف حتدي  السجل الوطينتقس مي هبداإ

 مرتنيرسوم التجديد ضطر دلفع يس   صاحب التسجيل اكن ناإ  وفدال سأأل. و ومعايريها لتحقيق هذا الهدفوطنية الاكتب امل
 تقس مي.ال ، يف حاةل فقط تسجيل ادلويللل  مأأ 

د عنو . خي التسجيل ادلويلمن اترابتداء حامية ملدة عرش س نوات فرتة  صاحب التسجيل مينح وأأوحضت الأمانة أأن .225
سجيل ت لل  العرشةس نوات ال  فرتةس يتبع  زيئتسجيل اجلال أأن يطلب التجديد. وأأوحضت الأمانة أأن  انهتاء هذه الفرتة، ميكن هل
اترخي بدء نفاذ ابتداء من فرتة حامية ملدة عرش س نوات نح لن دم أأي  ؛ميقس ت ال  الامتستقدمي اترخي  ادلويل، بغض النظر عن

، قد ؛ وعىل هذا الأساسالتسجيل ادلويلمنح لك فرتة عرش س نوات من اترخي  ايةهنيف تجديد وحيّل موعد ال . ميقس ت ال 
. نيدولي نيلتسجيل ادلويل، دلفع رسوم التجديد لتسجيلجتديد اتسجيل جزيئ فيضطر، وقت تسجيل ال  صاحبليكون 

ىل أأن  ةوفد السويد، مشري  ا طرهيتالاملتعلقة ببند عدم التقيّد الأمانة عىل الأس ئةل وأأجابت  ماكنية اختيار أأورد قرتاح الااإ اإ
ىل احامتل ة القضااي يف قامئ وأأشري. ميقس ت ال ان اليت ل تتيح ترشيعاهتا بدللل  عدم التقيّد  عىل ميقس ت ال  تتيح بدلان وجوداإ

تقرتح  أأناحامتل  يفلنظر ا ميكنو  لتنفيذ الاقرتاح. اترشيعاهتبعض التغيريات عىل  دخالا  اإىل اإ تحت  ا، ولكهناملس توى الوطين
نو . اأأوضاعهيراعي  البدلان موعد تنفيذت ك   املعّينةالأطراف املتعاقدة لإقرار  ةتختلفتوارخي نتج س ي  خيارا مماثال قالت الأمانة اإ
 الاقرتاح.الوقت لتنفيذ مزيد من بعض البدلان اإىل حلاجة  نظرازمة للميض قدما املرونة الالوفر يقد  هالإجراء، ولكنذا هب

جراءات الرتقمياملكتب ادلويل من وطلب وفد الصني  .226 ن أأدر  ت  رشح اإ  .ةوليادل تتسجيالال  ميقس اليت س تتبّع اإ

ىل أأن اجلواب  .227 م س تخدسي وحض أأن املكتب ادلويل اليت تمن الوثيقة قيد املناقشة،  5 يف الصفحة يردوأأشار الرئيس اإ
ن أأي ؛ متاحخذ أأول حرف أأ ، وأأنه س يالالتينية الكبريةحرف الأ  حرف  مس بقا، فسيس تعمل مس تخدقد ا (Aحرف ) اكناإ
(Bتلقائيا ) ( فاإن اكن حرفB( قيد الاس تخدام أأيضا، اس تخدم حرف )C) .وهكذا دواليك 
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نظرا تختلفا جديدا  رمقاالوطنية،  تسجيالتال الطلبات أأو عند تقس مي يعطي، ورصح وفد الهند أأن مكتبه الوطين  .228
ماكنية عن الوفد  وسأأل. الأحرف والأرقامنظام ل يس تعمل كتب لأن امل   اس تخدامتسجيل ادلويل لأن تختلف لل رمق منح اإ
 ها عىل اإصالح أأنظمهتا.جرب ا س ية يف الهند، ممفنيمشلكة  طرحس ي الأحرف والأرقامنظام 

 همقديي عني املعين اذلاملكتب عن طريق امل  ،مبوجب الاقرتاحميّر،  الالامتس بأأن جميبةفد الهند وردت الأمانة عىل و  .229
ىل املكتب ادلويل، بدوره  ّل ب ويعطى رمقا جديدا لن يدّون وأأن التقس مياإ . وأأشارت الأمانة لاللامتساملكتب ادلويل  د تسملّ عاإ

ىل أأن املكتب ادلويل  زيئ يف اجلتغيري ال  دوينلت القامئنظام الرتقمي عن  حتّدثت، و اجديد ارمق زيئتسجيل اجلال  يعطهو من ياإ
ابلنس بة  املعمول به حاليا نظام الرتقميهو و (. A ،B ،Cحرف لتيين كبري ملل)ضافة الرمق ذاته مع اإ س تخدم ي اذلي  امللكية

ضافيا.لن يسبب و يف النظام  شيئاتقس مي ال  اقرتاحلن يغري و  ،زيئ يف امللكيةاجلتغيري لل   عبئا اإ

 ،MM/LD/WG/13/4 ةالوثيقمبوجب مج ادلتقس مي و ال حول  همناقشاتالفريق العامل  يواصلاقرتح الرئيس أأن و  .230
ىل أأن الفريق العامل وأأش ىل الأمانة بشأأن ك  تقدميقق هدف قد حيار اإ عداد وثيقة معلومات اإ يف  ناقشت يفية امليض قدما يف اإ

ماكنية دمج التسجيالت ادلولية اليتقضااي م  بشأأنأأبرز الرئيس أأمهية التواصل و ادلورة التالية.  ل  عينة للماكتب وتساءل عن اإ
 .اتتعليقال فتح الرئيس ابب و التسجيالت ادلولية املدجمة.  تعييناتتسفر عن دمج 

ماكنية  (CEIPIمركز )ممثل  تدارسو  .231 ، ول تتيح ادلولية التسجيالت تقس ميأأحاكما ل  تتيح يتترشيعات المراعاة ال اإ
ىل قسمني: )اثلثا(27، واقرتح تقس مي القاعدة ميقس لت لتسجيالت ادلولية الناجتة عن امج ادل أأحاكما بشأأن  فرعية فقرة" 1" اإ

دمج بشأأن فقرة فرعية اثنية " و 2؛ "ن تغيري جزيئ يف امللكية وفقا للأحاكم احلاليةعدمج التسجيالت ادلولية الناجتة 
واقرتح  .كون موّحدةأأن ت نبغيأأن احللول ي  مع، ا مسأأةل تختلفةدولية، لأهنيالت ادلولية الناجتة عن تقس مي تسجيالت التسج 

 اتترشيعالأحاكم اليت تتطلب تغيريات يف اليت غالبا ما تعمتد فهيا معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اتباع هنج املمثل أأيضا 
جادلول   مثل أأن قامئة طويةلذكر امل و . الال ةحئة التنفيذيةيف  راءاهتا الإدارية وأأنظمهتا املعلوماتية(الأعضاء )مبا يف ذكل تعديل اإ
 مرونةبأأوجه  اأأحاكم تداعمت تمجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءا ىل موقع الويبو. وأأوحض املمثل أأنع مماثةل متاحةحلالت 

مع الترشيعات  اتوافق، يوم اعامته، م احلمك اجلديدمل يكن  نل، اإ عىل سبيل املثاف. املعاهدة حتقيق املواءمة مضنهامة بغية 
مع الترشيعات الوطنية، رشيطة أأن  اتعارضم  ظلكتب طاملا امل  ، فاإن احلمك ل ينطبق عىلما الوطنية املطبقة من قبل مكتب

ادلويل املعلومات يف جريدة املكتب وبعد الإخطار، ينرش  فرتة زمنية معينة.املكتب ادلويل يف غضون املعين  كتبامل بلغ ي 
لوقت الالزم لتلبية الرشوط الالزمة ل نظرا ،موعد هنايئ هذا النوع من احلالتيف ول حيدد امجلهور. معوم  عالمالويبو لإ 

بشلك حصيح.  ديداجل اسويباحلنظام الواجب ختطهيا يك يعمل ال  صعوابتالل الربملان أأو لتغيري القوانني الوطنية، ملل تدخّ 
ن ، ولكن ة الطويةلنتقاليالا ةفرت تمكن يف ال هذا الهنجف املمثل أأن مشلكة اعرت و  لأطراف ستمتكن اهذه الفرتة،  تاعمتداإ

نولوجية. وميكن أأيضا املامرسات الإدارية والتك  ومن مضهناف ترشيعاهتا، يلتكي الإجراءات الالزمة  من مبارشة املتعاقدة املعنية
ىل أأن هذا الهنج ميكن أأن ي. وأأشار امل حبد ذاهتاقس مي ت معلية ال بشأأن  هنجعمتد هذا الي أأن  الشواغل اليت أأعربت عهنا  عاجلمثل اإ

ن  ، حىتافورواجه صعوبة يف اعامتد التقس مي تبعض الوفود اليت   .ا عىل املس توى الوطينتاحاكن م واإ

ىل أأن اقرتاح  .232  ورةح يف ادللتارخي التنفيذ املقرت ابلنس بة يامتىش مع الهنج املرن  (CEIPIممثل مركز )وأأشارت الأمانة اإ
 .من الهنجني مزجيم أأنّه أأ ، التقيدبند عدم يحل حمل س  اكن الاقرتاح  نتوضيح ما اإ  تالسابقة، وطلب

ن (CEIPIمركز )ممثل  قالو  .233  اليت ل تتيحلبدلان خيّص ا لأنهمتاحا  بقىتقس مي سي ابل تعلق عدم التقيّد امل بند  اإ
 ميقس ت ال  تيحاليت ت  بدلانبشأأن ال جديدا  حكاماقرتاحه س يضيف  أأناملمثل وذكر لوطين. توى اتقس مي عىل املس  ترشيعاهتا ال 

دخال حتتا   اعىل املس توى الوطين، ولكهن ىل اإ مع ف التكيّ من أأجل  ارساهتا وأأنظمهتا التكنولوجيةتغيريات يف ترشيعاهتا ومماإ
أأطراف متعاقدة، ملل فرنسا  مشالك حلل ،جادلمذاته بشأأن  اتباع الهنج اقرتح املمثلو تقس مي التسجيالت ادلولية. 

 والسويد. اوأأملاني
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ضافة  (CEIPIمركز )ممثل  الرئيس ابب التعليقات عىل اقرتاحوفتح  .234 ىل جانب حمك انتقايل مرن للغايةابإ بند عدم  اإ
تقس مي  ما بشأأنأأحاك الوطنية اقوانيهناليت ل تتيح املتعاقدة قبل الأطراف  هذا البند فقط من س تخدمي ي  حب ، التقيّد

ماكنية  مبا يف ذكل الوفود عىل الاقرتاح، اتتعليقالتسجيالت الوطنية. وطلب الرئيس   ج.دلمابفامي يتعلق هذا الهنج تطبيق اإ

235.  ّ نه ينبغيميقس ت دلمج وال ابمن املرونة فامي يتعلق ممكن أأقىص قدر بحمك انتقايل  ضعد وفد الهند فكرة و وأأي أأن  . وقال اإ
 .)اثنيا(21رصاحة يف املادة الطريق كام ذكر ذات  يتبعادلمج س  يبنّي أأن الامتس 

236.  ّ احملمتةل  الآاثر احلقيقية أأبدى رغبته يف رؤية ه، ولكن(CEIPIمركز )د وفد سويرسا الاقرتاح اذلي تقدم به ممثل وأأي
التغيريات  الوطين السويرسيانون القيتيح  وكذكلسويرسا. قامئ يف  ، دون ادلمج،. وأأوحض الوفد أأن مبدأأ التقس ميلالقرتاح

ناجل التغيرياتن التسجيالت الناجتة ع دمجيتيح مللكية، ولكن ل يف ا ةزئياجل تب السويرسي يدرك املك  زئية. وقال الوفد اإ
 .عىل الإطالقة مشلك طرح أأيمل ياملس توى الوطين غيابه عىل  يف نظام مدريد، وأأنمتاح  ادلمجهذا النوع من أأن 

237.  ّ رصاحة دمج التسجيالت مينع ملانيا لأ لقانون الوطين ان اإ لكنه قال  (،CEIPIمركز )ممثل د وفد أأملانيا اقرتاح وأأي
جراء لإ  ن أأكرب مشلكةأأ الوفد  أأضافو . (6)اثنيا( )27دة يف القاعورد  ، كامبند عدم التقيّدتفضيل ما دفع بدله ل  هو، و اجلزئية

قوامئ تقدمي طلب أأن ي حلّ كوفد واقرتح ال. ميقس ت قامئة السلع واخلدمات بعد ال حتديد  صعوبة خصوصاو تعقيد، يه ال تقس مي ل ا
 .ني الرئييس واجلزيئالتسجيل د حمتوايتلع واخلدمات احملمية؛ وحتدّ لساب

ن  وقال وفد فرنسا .238 ه نرأأى أأ فريق العامل. و املقبةل للورة ادل أأن يدرس يف يس تحق (CEIPIمركز )اقرتاح ممثل اإ
جاابت وفّريس   دخالها  لتغيريات الترشيعية اليت سيتعنيابعىل بعض الأس ئةل فامي يتعلق  اإ  ف أأدوات تكنولوجيا املعلوماتيتكي و اإ
 املاكتب الوطنية.يف 

ىل  (INTAرابطة )ممثل  وعاد .239 اتحة بند عدم التقيّد ابدل ؛ وخصوصامجقضية ادلاإ أأساس غيابه عىل عىل مج، مسأأةل اإ
ىل أأن ادلمج مسة من سامت نظام مدريدكام فعل  ،أأشار املمثلو . سبب أآخري لأ املس توى الوطين، أأو  طاملا  وفد سويرسا، اإ

ذ ااملمثل هفهمحبسب ما يطعن فهيا ويه مزية مل . امللكيةيف جت عن تغيري  الناميقس الت أأنه خيص  مس تقةل عن  تعترب ؛ اإ
اقرتحه ممثل النوع اذلي حمك من وضع اقرتح املمثل و ظل عىل هذه احلال. ت للأطراف املتعاقدة، وينبغي أأن الترشيع الوطين

عداعند  حلمكالنظر يف هذا ا رأأى املمثل أأن عىل الأمانة. و بلك تأأكيد الانتقال يسهلمما س  (CEIPIمركز )  اقرتاح منقح،د اإ
نة حىت اللحظة، حمددمشالك أأي يطرح  مل نهالنظام ادلويل. لأ القامئ يف  مبدأأ ادلمجاحلفاظ عىل مع  خصوصيات ت برز واإ
رادة صاحب جتيجة لتقس مي اننت  مجلدل  .هذه القضاايملل وجب معاجلة ، لكيةامل ليس نتيجة لتغيري يف التسجيل، و  عن اإ

ن و  .240 أأهنا  املكتب ادلويلببساطة نتاجئ هذا النوع من ادلمج اليت يرى وصف املطروحة أأن ت اتيار من اخل قالت الأمانة اإ
ذ عىل الأطراف املتعاقدة املعينة،  بترت تس    ن النظام احلايل.ا ل ختتلف عأأهن بعن كث دراس هتامن خالل  سيس تخلص رمبااإ

، عىل الأقل فامي (CEIPIمركز )اقرتاح  يفنظر ال الأمانة عىل بةل، وأأوحض أأن دلورة املق اقامئة مواضيع برئيس الر ذكّ و  .241
صدار ااحللول املمكنة أأو وحب   مج،ابدلفامي يتعلق طرح السؤال أأن تأأيضا  اميكهنو ، ميقس ابلت يتعلق  ل نتقحات جديدة. وااقرت اإ

ىل  رئيسال ىل ادخابإ  ( )د(1))اثنيا( 27القاعدة احلمك الوارد يف  ، مللالأخرى املواضيع املذكورةاإ شارة اإ  )اثنيا(.18القاعدة ل اإ

بقاء أأن  (INTAرابطة )وذكر ممثل  .242 ىل اإ  ضرتاعنظام الاتتيح  اليت اندلب، لأن ال ممكن )اثلثا(18 القاعدةالإشارة اإ
جراتس تطيع ، تسجيلالالحق لل  كام ينبغي أأن . )اثلثا(18لقاعدة خطارا وفقا لض أأن تصدر اإ ارت عءات الامبجرد الانهتاء من اإ
ىل   قرارخطار بالإ  واليت ل تس تطيع لتسجيل،السابق ل  ضرتاعالانظام تتيح البدلان اليت لأن  )اثنيا(18القاعدة يشار اإ
خطار مبوجب ال ، س تكون قادرة)اثلثا(18 القاعدةمبوجب  صدار اإ ن ال . )اثنيا(18قاعدة عىل اإ يف الآخر  تغيريوقال املمثل اإ
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درا  لكمة "جيوز" بدل من "هو  الفقرة )د( أأن يتضمن أأي الامتس مقّدم بناء  التالية: "جيوزصيغة ال ". واقرتح املمثل جيباإ
 ".( ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس1)اثلثا()18عىل هذه الفقرة بياان وفقا للقاعدة 

 ،التقيد وقضااي اترخي التنفيذوبند عدم لرسوم اكناقشة، امل ملواضيع الأخرى اليت أأثريت أأثناء التذكري ابالرئيس  وأأعاد .243
لق بتكنولوجيا املعلومات ولكن تتعضية الأخرية املتبقية ن الق اإ لرئيس ات والإجراءات. وقال اتغيريات يف الترشيعال فضال عن 

ن  ة لدلورة القادمة للفريق العاملوثيقة جديد ن الأمانة س تعدّ اإ ، قال الرئيس ختاماوفد عىل هذه املسأأةل. و أأي  علقمل ي واإ
ماكن ا رسال معلومات خطية  ،حىت هناية الس نة، لوفودابإ عداد واثئقعند  بعني الاعتبار الأمانةلتأأخذها ات وتعليقاإ ادلورة  اإ
 القادمة.

 من جدول الأعامل: اس تعراض ممارسة الرتمجة اذلي أأصدرت مجعية احتاد مدريد تلكيفا بشأأنه 7البند 

جيب أأن يدّون التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل  هأأن ت، وأأوحضMM/LD/WG/13/5 الأمانة الوثيقة عرضت .244
ب أأن ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية، وكذكل الشأأن لاكفة البياانت اليت جي للعالمات التجارية وأأن ينرش يف جمةل الويبو

اذلي اليث اللغات لنظام الثذكل نتيجة ل و  ،الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وجبتدّون وتنرش مب
ىل الفقرة )يستند  ىل أأن من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة. 6( من القاعدة 3اإ دلورة منذ ا قامئةممارسة الرتمجة  وأأشارت الأمانة اإ

السلع واخلدمات  مئواق هامو ؛ اللغات ةالثالثيرتمجة ءين ابلنس بة للاس تثنا ملكتب ادلويلفهيا اح من يتالتاسعة للفريق العامل، ال
ىل اس تعراض ممارسة الرتمجة  .مئ املتأأثرة بتقييداتوالقوا رفض املؤقت،ال عقبمنح امحلاية  تيف بياان وتريم هذه الوثيقة اإ

الراهنة، بعد ميض فرتة الثالث س نوات، طبقا للتلكيف الصادر عن مجعية احتاد مدريد. وتقدم هذه الوثيقة خاصة معلومات 
آخر مرةليت ينجزها املكتب ادلويل منذ أأن اس تعرض الفريأأساس ية عن همام الرتمجة الإجاملية ا . ق العامل ممارسة الرتمجة أ

وقع املامرسة املذكورة يف ضوء التطورات اجلارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والرتمجة تصف  وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة
ىل  خلصتو  املؤدمتة. ادلويل  ن املكتبأأ  مبا، بشأأن الرتمجة خاصةممارسة  لأيقامئة اجة احله مل تعد أأن فادهانتيجة مالوثيقة اإ

 .ةديثاحل تعن طريق اس تخدام الرتمجة الآلية والتكنولوجيا املستبعدة سابقاالسلع واخلدمات قوامئ قادرة عىل ترمجة 

ىل معلو اليت ت  38عتبارات الواردة يف الفقرة الا وخاصة بشأأن فتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيقة،و  .245 مات شري اإ
ىل  33الفقرات من عىل  الفريق العامل ةوافقبشأأن مو  ،واردة يف الوثيقة  من الوثيقة. 37اإ

 ن احللول التكنولوجية،اإ  ،الأعضاء متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل ،وقال وفد لكسمرب  .246
 رسةلاملت منح امحلاية ع واخلدمات وبياانالسل امئو ترمجة قمن نت الويبو مكّ ، Tapta4Marksو Word Serverملل

آلية جب  من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة)ب( ( 2)اثلثا( )18قاعدة مبقتىض ال  ةافقأأعرب الوفد عن مو ميع لغات العمل. و ترمجة أ
ىل  32من  اتالإجراءات املقرتحة يف الفقر عىل  الأعضاء دوهلالاحتاد الأورويب و  ودعا املكتب  من وثيقة الفريق العامل، 37اإ

جراء اس تعراض لل  ،قيود املفروضة عىل املزيانيةال ، مع مراعاة تالرتجام تنفيذ ضامنادلويل ل  .بعد س نة مسأأةلواإ

247.  ّ ل حد كبريسهل ي ي س اذلي تقدم به املكتب ادلويل، واذلد وفد الياابن الاقرتاح وأأي أأعرب الوفد و  .اس تخدام النظام اإ
آماهلعن   ز الرتمجة الآلية.تعز  توير تكنولوجياتط املكتب ادلويليواصل بأأن  أ

س بانيا  .248 منح امحلاية بياانت يف ترمجة ة ث س نوات من تنفيذ هذه املامرسبعد ثالجنح  املكتب ادلويل ناإ وقال وفد اإ
. املتأأثرة بتقييداتات ( )ب( من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة، فضال عن قوامئ السلع واخلدم2))اثلثا( 18القاعدة مبوجب 

ىل احلالتكنولوجية  حديثاتمشجعة للغاية وأأن تنفيذ الت ةققأأن النتاجئ احمل وثيقةا الهتاملعلومات اليت قدم تأأظهر و  د من أأدى اإ
أأعامل الرتمجة  رضورة معاجلة. وذكر الوفد هتانوعيوفع من   مدى الس نوات الثالث املاضية،الرتمجة عىلأأعامل التأأخري يف 

 ة.ر تأأخامل و  ةاملرتامك
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249.  ّ  سأألة اليت قدهما املكتب ادلويل، و يف الوثيقالوارد قرتاح الافرنسا البيان اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب ود وفد وأأي
 لرتمجة الآلية.اباقبة اجلودة املتعلقة ملر اخملصصة املكتب ادلويل تدابري عن الأمانة 

ىل  33الفقرات من يف  ادلويلاملكتب  اقرتهاليت االإجراءات  ىلعافق وفد كينيا وو .250 أأ املكتب من الوثيقة، وهنّ  37اإ
جناز عىل ادلويل   .احلفاظ عىل هذه اهلّمة العالية دلويل عىلجشع الوفد املكتب او . 27عامل املرتامكة وفقا للفقرة للأ  هاإ

251.  ّ ب عىل بعض التغليف  ، واليت ساعدتاليت وضعها أأنظمة الرتمجةعىل أأ املكتب ادلويل د وفد كولومبيا الاقرتاح وهنّ وأأي
راقبة موأأنشطة  تغيريات ير جية و عّينم  لطلبات اتاملكتب ادلويل خدميقّدم من املهم أأن  ناإ مشالك املايض. وقال الوفد 

 ة.دداجلودة يف املواعيد احمل

252.  ّ ورأأى أأن  .هتا حتقق أأهدافهاضامن اجلودة ومراقباملناس بة لليات أأن الآ  اليا نرش الأدوات الآلية طاملاد وفد أأسرت وأأي
ىل اس تخدام املوارد احملدودة للغاية  المئمجة مالرت املقرتح بشأأن  جراءالإ  أأن وفد واعترب ال. بفعالية مكتب ادلويللل وهيدف اإ

جيابية وكفاءته يه خطوات نظام مدريد  من رسعة تالإجراءات اليت زاد  ومفيدة ملس تخديم النظام.اإ

ىل  33من الفقرات  عىلفق ووا ،بذلهاي جلهود اليت عىل اوشكر وفد الصني املكتب ادلويل  .253  .37اإ

ىل أأمهيالإجراء عىل شامةل ةقفعن موا (MARQUESمجعية )وأأعرب ممثل  .254 ة عرض قاعدة ات املقرتحة، وأأشار اإ
 .مس تقبال الثالثلغات لواثئق ابل (ROMARINبياانت )

255.  ّ فعالية من حي  الن ضميو فض مدة التبعية وخي املوظفونالأخطاء اليت يرتكهبا لأنه سزييل  قرتاحالاد وفد جورجيا وأأي
 التلكفة.

 تساؤلت بشأأن مراقبة اجلودة.ال الرئيس الأمانة للرد عىل  ودعا .256

 World Serverوبفضل اس تخدام برامج . 2012وأأوحضت الأمانة أأن معلية الرتمجة تغريت بشلك كبري منذ عام  .257
رفع  سوابق الرتمجة، ممادة بياانت داخلية خضمة من مكتب ادلويل قاعأأصبح لل ، TAPTAوتكنولوجيا  World Server2و

 راجعتو  TAPTA تكنولوجيا ابس تخدامقاعدة البياانت يف  مل ترد ؤرشات اليتوترتمج املادلويل. للمكتب ة يّ رتمج الة الكفاء
ابعتبارها الوظيفة ذات  ة اجلودةومراقبالآلية حترير الرتمجة  نياملهمة الرئيس ية للمرتمجني ادلاخلي تشملداخليا أأو خارجيا. و 

ىل أأن توأأشار  (ROMARINقاعدة بياانت )بشأأن  (MARQUESمجعية )ممثل ت الأمانة عىل سؤال وردّ  ولوية.الأ   اإ
 .ارتمجة سابقاملترمجة مجيع الواثئق غري بعد ابللغات الثالث القاعدة س تحّدث 

جراء اس تعراض اجلودة، ويه اقرتاحبشأأن  أأخرى مسأأةل وأأاثر الرئيس .258  راقبة اجلودة.س نوي مل ابإ

وأأضافت أأن ما نيابة عن الاحتاد الأورويب. بيان اذلي أأدىل به وفد لكسمرب  ال  اإيل ريشي ن الاقرتاح اإ وقالت الأمانة  .259
جراء  أأن الوفود ترغب يفهو  طلب،من هذا الاملكتب ادلويل  هفهم ىل وثيقة مما س ي عامل الرتمجة،لأ  جديداس تعراض اإ ؤدي اإ
ن اكن  هنا س تجري الاس تعراضقالت الأمانة اإ . و ي تحدال لوثيقة  ثةلامم  اقرتحت الأمانة أأنلكن، . و احصيحطلب لل هافهم اإ

ىل أأخرى قد  التطورات من س نةفجدا،  كون فعاليس نة لن الاس تعراض لك  ، لأنالث س نواتث جيرى الاس تعراض لك اإ
صدار ا ريلترب يكفي مبا ل تكون كبرية  من حي  اكفية مضافة قمية  جيادابإ ثالث س نوات ال دة وستسمح م .لوثيقة لفريق العاملاإ

 مع ممارسات املكتب ادلويل.الهنج وضامن اتساق املعلومات املفيدة 

جراء اس تعراض، ل بعد س نة و توقعي  نه لاإ ، و معوما عن النتيجة نه راضاإ وفد أأملانيا  وقال .260 بعد  لبروز حاجة تربر اإ
 ثالث س نوات.
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عداد  ةلكنه ل يرى رضور و  ،جدا ةدة هممو اجلمسأأةل  ناإ وقال وفد سويرسا  .261 دراسة لك س نة أأو لك ثالث س نوات. اإ
ذا أأكد املك و   يف حال برزت، وااكفيذكل  فس يكون، ةخارجي مأأ ة اكنت راقبة اجلودة داخليمل أأنه س يضع معليةتب ادلويل اإ

عداد طلب وتابلتأأكيد،  املكتب ادلويل وفودس تخرب الاملس تقبل،  دة يفاجلو يف أأخطاء أأو مشالك   دراسة.بعدها اإ

لإبال   جراءاتالإ نوع من أأي وجود عن  امأأوهلمراقبة اجلودة. بشأأن  سؤالني (MARQUESمجعية )ممثل  وطرح .262
س بانية الإ و ة الفرنس يالنسخ بني حممتل  تناقض بروزيف حاةل النسخة ذات احلجية بشأأن  اماثنهيوعن خطأأ يف الرتمجة؛  الويبو
 واخلدمات.قامئة السلع زيية للكنوالإ 

ن أأفضلقالو  .263 ىل عملية ال  ستندوت . عمليةلل ل ّص وصف مفتقدمي  جابة يهوس يةل لالإ  ت الأمانة اإ  أأوهلاممني، انظاإ
 (.Google translateيش به برانمج ) ي، اذلTAPTA نظامواثنهيام هو  قاعدة بياانت؛ ، وهوWorld Serverدعىي

ىل TAPTAونظام   Worldيف قاعدة البياانتالواردة السجالت وأأّما . ترتجامال  انتلإ  حصاءاتالإ  هو نظام يستند اإ
Server  من  راقب اجلودةوت .يف قاعدة بياانتلها مقابل يطابقها دماما ، و مرتمجدق علهيا اصترجامت دقيقة ملصطلحات فهيي
 فرتاضاب، حة املصطلالتحقق من حص، ويضمن سجل يف قاعدة البياانترا  ال داإ قبل عىل املصطلح مصادقة املرتمج  خالل

ذاته املصطلح س يعيد ترمجة ام نظلأن ال  ارتفاعا كبريال ضامن اجلودة معدارتفاع التحقق، معلية يف أأي خطأأ عدم حدوث 
مجيع شمل ت ل  World Server. وأأوحضت الأمانة أأن قاعدة البياانتمس بقاالتحقق من حصته اذلي جرى  نفس املقابلب 

ذ تترمجاملصطلحات اليت حتتا  اإىل  يغطي نظام س  و . امن مجيع املصطلحات املراد ترمجهتيف املائة  60رمج حوايل ة؛ اإ
TAPTA مصطلحات مقابةل قامئة عىل حتليل اإحصايئ  ، ابلنس بة لهذه املصطلحات،النظام وس يقرتح، ةالباقي املصطلحات

ح ىلمجمموعة من املصطلحات استنادا اإ  واس تعني . Google translateتش به ت ك املس تخدمة يف برانمج صائية خوارزمية اإ
ضافي اار بت الأمانة أأن اخت . وأأوحضمرتمج هتاتحقق من حصي  ملاليت  املصطلحاتللتحقق من  ةخارجيواكةل ترمجة ب  ا شامالاإ

نظام أأو  TAPTAصادرة عن نظام عن طريق أأخذ عينات من الرتجامت عىل مدار الس نة، سواء اكنت  نفذللجودة 
World Server ، ىل توليفة من خلصت الأمانة و . هتاادلويل من جوداملكتب ليتحقق ة مبساعدة ترمجأأن العملية تستند اإ

آليترمجة و ، World Serverنظام احلاسوب يف  ضاف ،TAPTAنظام ة دماما يف أ ىل مرحةل ة اإ مبا  ،اجلودة يف النظامنيملراقبة اإ
املكتب ويتلقى أأخطاء.  دثأأن حت ميكن ، وذلكللفبل الآ ئات ولكن عدد املصطلحات يبلغ امل  .ملطلوبلتوازن اق اقحي

جحم مما سزييد  من الرتجامت امزيد تجن وس ي يعمل بشلك جيد معوما،  نظامال  من املاكتب ولكن ردود الفعل ،أأحياان ،ادلويل
ماكنية الأخطاء و بشأأن  سؤالعن الأمانة  تأأجابو . أأكرث فأأكرث ن اجلودةسحي و  World Serverقاعدة بياانت  طلب اإ

ن القاعدة تصحيح. ال  ن التصحيحات و  تعاجل 28وقالت اإ غري أأن جحم الطلبات  .تاملكتب ادلويل تلقي طلبات تصويب ترجاماإ
 .2014عىل أأساس حتليل البياانت لعام ، من مجيع التصحيحاتيف املائة  3 عتبةصل يمل 

ن  .264 آخر سؤال وقال الرئيس اإ جية يف حال النسخة ذات احل  ( بشأأنMARQUESممثل مجعية )طرحه هو ذكل اذلي أ
 الرتجامت. ىحداإ خطأأ يف بروز 

ن  وقالت الأمانة .265 لال ةحئة التنفيذية من ا 6دة قاعالطلب ادلويل مبقتىض اللغة  يهحي  املبدأأ،  ، منذات احلجية اللغةاإ
 لرتمجة لضامن سالمة السجل.اممارسة بشأأن ثالث س نوات، بناء عىل اقرتاح  اعمتد قبلمبدأأ توجهييي هو املشرتكة. و 

ّ و  .266 ، ولكن س نة لكجراء اس تعراض ل داعي لإ  أأنورأأى  الاقرتاح وموقف وفد سويرسا، (AIMمجعية )د ممثل أأي
جراء اس تعراض  عادة النظر يف اقرتاح اإ ن طرأأت أأي مشلكة.مس تقبيلميكن اإ   اإ

ىل  33الإجراءات املقرتحة يف الفقرات من ة عىل فقمتحداث عن املوا ،خلص الرئيس املناقشاتو  .267 . لوثيقةمن ا 37اإ
ماكن املعلومات اليت قدمهتا الأمانة،بناء عىل  اس تنتج ،وابلنس بة ملسأأةل اجلودة يف  حممتةل قضاايأأي ثري ت الوفود أأن  أأن ابإ

 .من تلقاء نفسها لأمانةا أأن تثريها، أأو طرأأتن اإ  املس تقبل،
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آراء املس تخدمني حول املسائل املتعلقة مببادئ التبعي 8البند   ة يف نظام مدريدمن جدول الأعامل: اس تقصاء أ

ىل الوثيقة  .268  .MM/LD/WG/13/6استندت املناقشات اإ

ىل أأ  ةري شم قدمت الأمانة الوثيقة و  .269 السابقة للفريق العامل، اذلي طلب من لأول مرة يف ادلورة  قشو ن املوضوع ناإ
جراء  .التبعية ئداباملسائل املتعلقة مب  حولمس تخديم نظام مدريد اس تقصاء لآراء  املكتب ادلويل اإ

ىل أأن ال  .270 آراهئم بغية  هو استشارة أأحصاب هدف من وراء الاس تقصاء،وأأشارت الأمانة اإ اختاذ قرار عن املصلحة ومجع أ
ىل أأن مبدأأ التبعية  عمل بشأأن مس تقبل التبعية. ن عمعرفة املزيد  هماكن من امل  ااملس تخدمني، ذلعىل ثر يؤ وأأشارت الأمانة اإ

 18من يف الفرتة عرب الإنرتنت  غفالم اس تقصاء ىجر أأ مانة أأن املكتب ادلويل أأفادت الأ وهجات نظرمه بشأأن هذه املسأأةل. و 
ىل  مايو ، ومعظمهم مجيع الأس ئةلأأجابوا عىل ممن مس تخديم نظام مدريد من  1331عام. ومشلت العينة من ذكل اليونيو  7اإ
ىل أأنوالكهئمأأحصاب التسجيالت ادلولية أأو من  صده حي  أأمكن أأخذ رأأي عينة الاس تقصاء حقق مق . وأأشارت الأمانة اإ

عىل  ةة يف الوثيقة قيد املناقشة، مؤكدملعلومات الواردابالأمانة  تاستشهد. و واسعة وعالية المتثيل من مس تخديم نظام مدريد
 :التاليةالس بعة  س تنتاجاتالا

ن شطب التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة الأساس ية، ل ينجم، يف معظم الأحيان، عن  (1) ادعاء اإ
 مركزي.

 يتساءل عدد كبري من املس تخدمني عن نزاهة التبعية، ويعتربون أأهنا تقلل من قمية نظام مدريد.و  (2)

 ل يعترب كثري من املس تخدمني أأن التبعية مزية من مزيات نظام مدريد.و (3)

لغاء التبعية أأو تقييدها.و  (4)  تؤيد غالبية املس تخدمني اإ

ىل أأهن (5) ىل اس تخدام نظام مدريد بقدر مماثل أأو أأكرب يف حال وتشري الغالبية العظمى للمس تخدمني اإ م س مييلون اإ
لغاء التبعية أأو تقيّيدها.  اإ

ن اس تخدام نظام مدريد محلاية العالمات التجارية املكتوبة خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل مكتب بدل املنشأأ، وأأ  (6)
 قضية تؤثر عىل املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل.

جراء اندر الاس تخدام، ويراه بعض مل يكن للغالبية العظمو (7) ى من املس تخدمني رأأي يف مسأأةل التحويل، وهو اإ
 املس تخدمني ملكفا وصعبا.

ىل  .271 ىل املكتب ادلويل فامي خيص من الوثيقة،  47ا بشأأن الفقرة تقدمي تعليقاهتودعا الرئيس الوفود اإ رشادات اإ وتقدمي اإ
صدار توصية مجلعيةاملمكنة الإجراءات الأخرى ( من اتفاق مدريد 4( و)3( و)2)6احتاد مدريد بتعليق تطبيق املواد  ، ومهنا اإ

 .، أأو بشلك معّدلMM/LD/WG/12/4وبروتوكوهل، عىل النحو املقرتح يف الوثيقة 

 هذه املسأأةل. ةشق انم  تابعةالأعضاء، تأأييده مل  دوهلمتحداث ابمس الاحتاد الأورويب و فد لكسمرب ، أأبدى و و  .272

ىلّل مفّر من الإشارة علومات الواردة يف الوثيقة، أأ امل ، يف ضوءر وفد مدغشقروذكّ  .273 النظام  أأن العديد من مس تخديم اإ
لغاءالتبعية يف تعليق  هتمرغبأأبدو  ىل اس تخدام نظام مدريد بقدر مماثل أأو أأكربو ، هاأأو اإ . دون ت ك املزّية أأهنم س مييلون اإ

العالمة لس تخدام ن مدغشقر بسبب التاكليف الالزمة م املس تخدمنيصغار  فيخت  تبعّيةأأن ال من  هقلقوأأعرب الوفد عن 
آمن بدلخار  ال  جتاراي مبدأأ التبعية مع احلفاظ عىل ادلور الرئييس اذلي  تعليقالسابق، ودمع وفد موقفه وكرر ال .بشلك أ
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ذ توفرالتسجيل ادلويل، امتثال  وكذكلأأساس ية وجود عالمة رضورة  أأكدو  ،وطنيةالاكتب املتضطلع به  الأمن  مجيعها اإ
 يف نظام مدريد.القانوين 

جاابت  أأىرو  .274 لغاء التبعيةدمعه لقرتاح  معلناواحضة، واتفق مع املس تخدمني  املس تخدمنيوفد الرنوجي أأن اإ أأو  اإ
 .هاتقييد

 حمفوفة ابخملاطر وغري معقول ابلنس بة ملعظم مس تخديمو  معقدمبدأأ  التقرير،أأظهر  ، كامالتبعيّة حظ وفد الياابن أأنول .275
ىلاس تخدام نظام مدريد. وأأشاأأمام العقبات  حدهو أأ مدريد و نظام  جميد ت بشأأن ال  عدد من القضااي للمناقشةبروز  ر الوفد اإ
ما يؤدي س   أأول،ف: ملوقفه ثالثة أأس باب ىعطأأ ، و قهتعليأأو  هوتقييدمبدأأ التبعية أأ  لغاءلإ  هديي أأعرب عن تأأ ه ولكن ،املقرتح
ىل س بق  اثنيا، فاإن و؛ نظام مدريد لامعاس تعىل  احملمتلنياملس تخدمني ادلولية وسيشجع تسجيالت لل س تقرار قانوين حتقيق ااإ

لغاء التبعية   جددأأعضاء انضامم ، سيسامه يف تشجيع اثلثاوطنية واملكتب ادلويل؛ والاكتب امليخفف عبء العمل عىل س  اإ
ىل نظام مدريد.  اإ

 لتحقق منل  رضوري، لأن ذكل  بعيةالت  فرتة دواقرتح جتمي ،نظام مدريد بو عيمن  أأن التبعّيةوفد اإرسائيل  رأأىو  .276
 التجميد.نتيجة زايدة اس تخدام نظام مدريد 

يطاليا ممثل  .277 ىل أأن الاس تقصاءته يف مساهامعىل  (MARQUESمجعية )وشكر وفد اإ الاس تقصاء يبدو ، وأأشار اإ
ىل أأن وكأنه وحيد الاجتاه  لىق ،لتعليقل  نظام مدريدل نوين املنتدى القا  عىلرشن اذلي صاغته الأمانة و  الاس تقصاء. وأأشار اإ

يطاليامشاركة واسعة من املس تخدمني وأأحصاب العالمات التجارية وممثلهي  نأأ الوفد وأأضاف  .بني اجلدول الأولي  ، كامم من اإ
 ،ادعاء مركزيغري النامج عن  شطب التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة الأساس يةب  املتعلق، 1الاس تنتا  رمق 

س ية. ر العالمة الأساوقف أأثنتيجة  تسجيل جزيئ أأو لكيتأأثرت بتدوين فقط من التسجيالت ادلولية يف املائة  8يظهر أأن 
 ن س بعاإ الوفد قال فقط. و يف املائة  27 بلغمطلقة يف بدل املنشأأ  أأس بابعىل  اءر بنثالأ وقف للغاء نتيجة الإ وذكر الوفد أأن 

يطاليايف  2015لغيت عام فقط، أأ عالمات جتارية دولية  طلبا دوليا  1900وايل حبحفص ابرشه املكتب تلقائيا، مقارنة  نتيجة اإ
يطالي حالهاأأ  ىل الويبو حىت امكتب اإ ن  الوثيقةيف  2س تنتا  اإىل الاالوفد وأأشار  .اللحظة اإ من  اكبري  اعدداذلي قال اإ

ن عتربون أأهنا تقلل من قمية نظام مدريدوي  عن نزاهة التبعيةيتساءلون املس تخدمني   2س تنتا  مقارنة الا. وقال الوفد اإ
املرفق من  5الصفحة عىل  دالوف علّقة يف نظام مدريد. و مزي ون التبعية يعترب البية املس تخدمني ل تظهر أأن غ ،4س تنتا  لاب

آاثر التبعية عىل نظام مدريد املتعلق ابدول اجلأأن  اوحضمالأول  من  يف املائة 17 ظهر أأن نس بةي لتصور العام السائد عن أ
يف املائة من الإجاابت  35ت نس بة اعترب من الإجاابت "غري حمددة" و يف املائة  7 نس بةاكنت الإجاابت اكنت "دون رأأي؛ و 

 82مجموع ما س بق يبلغ وذكر الوفد أأن  يف املائة أأن املبدأأ هو "الكهام" أأي مزية وعيب. 23 ا واعتربت نس بةعيبمبدأأ التبعية 
ابلس تنتا  . وفامي يتعلق وعيوبه النظام فكرة واحضة عن مزااي تعديل املس تخدمنيدلى زم بأأن ل ميكن اجليف املائة، وذلكل 

ىل ادلخول يف مفاوضات ،3 ورد يف  ،بشأأن الهتديد ابس تخدام الادعاء املركزي كوس يةل دلفع أأحصاب التسجيالت ادلولية اإ
ىل أأنه مل تنفذ أأي من "أأشار  الوثيقة: ما لعدم وجود املس تخدمون، يف تعليقاهتم، اإ الهتديدات ابللجوء اإىل الادعاء املركزي، اإ

 كذكلو  ، أأو نفيه،شلكةامل سبب التبعية يه  ميكن تأأكيد أأن وذلكل ل". أأس باب ملبارشة الإجراء، أأو لأن الأمور سّويت وداي
ن الوفد ر . وحذّ عن التغيري املقرتحنقيّة  فكرة واحضةل دمنيس تختأأكيد، أأو نفي، امتالك امل  ميكنل  لغاقائال اإ التبعية قد  فرتة ءاإ
لغاء رشط خطوة  كون أأولي يف ذكل الوقت، و. 2008عام  نوقشو ل هذه املسأأةل قرتاح حلّ اب ذكّر، و ةعالمة الأساس يالحنو اإ

ىل أأن العديد من الوفود د الوفد عمن عنارص النظام. وشدّ  أأسايسعنرص املبدأأ  لأن الشديد ذرابلزتام احلوفد الأأوىص 
دخال قدر أأكرب من املرونة  نظرال ، واقرتح حيهنامع الاقرتاح تد مل ضا،، أأيالأخرى  نظام مدريد جلعهل أأكرث جاذبية عىليف اإ
لغاوجدد معارضته  ،اس تعاملوأأسهل  ، 6و 5 ابلنس بة لالس تنتاجنياس ية يف بدل املنشأأ. وأأسارية جتء رشط وجود عالمة لإ

ىل  ابلإجيابينظر ميكن أأن ذكر الوفد أأنه  ىل  5 تبعية منفرتة ال  خفضاإ  س نوات. 3س نوات اإ
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جتميد التبعية. وأأشار اإىل وحيدة بشأأن  مناقشةيف  س تعد للميض قدمام غري نه اإ وفد الولايت املتحدة الأمريكية قال و  .278
لغاء التبعية أأو تقييدها5رمق  س تنتا الا رفق املمن 2الصفحة يف الوارد  19السؤال مع أأن ، ، أأي أأن غالبية املس تخدمني تؤيد اإ

ىل أأن هاحدتبعية أأ ميد ال جت اكن من اخليارات  عددعن  سأأل املس تخدمني الثاين، فقط من يف املائة  6. وأأشار الوفد اإ
جراء أأي  يؤيدونيف املائة  30جتميد التبعية، يف حني أأن  ونيؤيد س تخدمنيامل  لغايف املائة  29ويؤيد ، تتغريعدم اإ ، ء التبعيةاإ
ىل أأقل من مخس س نوات، و فرتهتا  خفضيف املائة  21د ؤييو  ، فقط يف حالت معينةحبي  تطبق حرص التبعية  13يفضل اإ

بأأي  جتميد التبعية معدل يو للميض قدما،مسار  هذه الأرقام ل تدمع أأيّ  ورأأى الوفد أأنّ النية.  حالت الإيداع بسوءملل 
ل يجعل التحو  س بلل، مل؛ نظرة شامةل يع اخلياراتينظر مجل رتكزي ومل ال ضيقاكن  س تقصاء. وذكر الوفد أأن مضمون الاحال

نأأكرث جاذبية،  لإجياد حل فعال ومقبول  عملال اخملتلفة. واقرتح الوفد املواقفتقريب  أأو غريها تغيرياتاكن مبقدور هذه ال  أأو اإ
جراء أأعرب الوفد عن تأأييده امليا. و ع  يع اخليارات.تشمل مج مناقشة أأوسع اإ

نوقال وفد سويرسا  .279 لغا الاس تقصاء نتاجئ اإ  وأأضاف الوفد أأن. تأأييدا كبريا مبدأأ التبعيةء قد تفرّس عىل أأهنا ل تؤيد اإ
 أأي ملال، وجود عهنا قبل دراس هتا؛املشالك النامجة سرب ام مدريد وس يكون من املس تحيل يف نظ عنرص أأسايس تبعيةال 

ىل أأنالتبعية. وأأشار الفرتة لتسجيل ادلويل أأو بني العالمة الأساس ية وا عالقة راسة لك ت ك املشالك، من الرضوري د وفد اإ
جياد حل جذريها، و حتديدو  لغاء التبعية. غري  اإ نهص الوفخلّ و اإ عىل اس تعداد تبعية ولكنّه ال  ل يدمع تعليق د موقفه قائال اإ

دخال بعض   لزم الأمر. ناملرونة عىل النظام، اإ أأوجه ملناقشة اإ

جيابيا لنظام  تبعّيةأأن جتميد ال  رأأىنظام مدريد و  يقو ت مزيةالتبعية ل تعترب  ناإ وفد نيوزيلندا  قالو  .280 س يكون تطورا اإ
 مدريد.

لتجميد  الآاثر الإجيابية احملمتةلس تقصاء، و الااس تنتاجات  ىل النظر بعناية يفعمدريد نظام وفد أأسرتاليا أأعضاء  وح ّ  .281
ىل أأن بعض ال  آراء املس تخدمتبعية. وأأشار الوفد اإ آراء الواردة يف الاس تقصاء  نيأ املس تخدمني الاسرتاليني اذلين مشلهم تعكس أ

ن 2007ام عق عمّ الاس تقصاء امل ومن أأجل  يف الس نوات الأخرية، امتسارع اجغرافي اتوسعشهد نظام مدريد . وقال الوفد اإ
امي يتعلق بسلع س هتداف الأسواق فل لعمليف ارونة أأكرب ملالتوسع اجلغرايف يؤسس أأن ينبغ مواكبة العوملة املزتايدة للأسواق، 

املس تخدمني أأن لتينية و غري  اتلغس تخدم ، ت اخملتارة للتوسع من أأسواق التصدير ادأأن عداإىل الوفد أأشار وخدمات معينة. و 
أأن بدل املنشأأ  عالمة أأساس ية يفتعين التبعية لو . ةحمدد الأسواق ابس تخدام خطوطالتجارية يف ت ك  ماإىل حامية عالماهت واسع
، رمغ أأهنم لن يس تخدموا ت ك مكتب بدل املنشأأ  خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل لعالمة وطين يداع طلباإ املس تخدمني عىل 

أأن  أأحصاب العالمات التجاريةاعترب وطين. و ال لرساةل املطلوبة للمس هت كتوصل ا ل الأهنالعالمة يف بدل املنشأأ، عىل الأرحج، 
ارسة ملكفة. ممازدواجية ل لزوم لها و هو عدم الاس تخدام، ب ةياسرتاتيج لدعاءات  عرضة هذا الإيداع، ومبعزل عن كونه

جبار  هد أأنوأأضاف الوف  مشلكةيسبب  ن هذا الأمروأأ يف السجل،  تنيجتاري  نيتفاظ عىل عالم عىل احل الرشاكتل ينبغي اإ
ّ و مدريد. نظام أأعضاء  للك مني اذلين واسعة من املس تخدمجموعة أأمام نه س يفتح نظام مدريد لأ ، د رشط التبعّيةد الوفد جتميأأي
 طريقة أأكرث أأماان ومرونة.املزتايدة للنظام بمن التغطية اجلغرافية  ونديس تف ي س 

بشلك اس تنتاجاته تعكس  ، وللالس تقصاءانب أأحادي اجل ري، لأهنا تفسخيبت أأماهل وثيقةال ناإ وفد أأملانيا  وقال .282
ىل أأن ية وفد الولايت املتحدة الأمريك وأأشار الوفد، كام فعل حصيح.  يؤيدون  فقط من املس تخدمنييف املائة  7من قبل، اإ

ىلكهذا  جوهراي اتغيري د التبعية. وأأضاف الوفد أأن جتمي آراء  ل ينبغي أأن يستند اإ دد ل لأن هذا الع، ا فقطمس تخدم 1300أ
أأحصاب التسجيالت ادلولية، من  500000 أأكرث منعن وجود يان املدير العام للويبو ب اإىل الوفد  وأأشار. افياك اليث يعترب دم 
ىل  5رمق  كام أأشار الاس تنتا . لتجميد التبعية س تخدمنيمن امل مجموعات عدم تأأييد  عىل وأأكدّ  غالبية املس تخدمني تؤيد أأن اإ

لغاء التبعية أأو تقييدها ىل أأن حوايل ، اإ يف  33، وتبعيةفاظ عىل ال احل وا( أأراديف املائة 32)املس تخدمني ثل  وأأشار الوفد اإ
ن ما س بق يظهر أأن  الوفدقال . و يف املائة فقط تعليقها 6أأيّد  ، يف حنياءهالغاإ  وابطل يف املائة  29و وا تقييدهادار ائة أأ امل اإ

 اتغيري أأن الوفد  وأأضافأأغلبية واحضة. وذلكل ل تربز  اخليارات الرئيس ية، أأيد واحدا مناملس تخدمني من حوايل ثل  
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يلجؤون اإىل الادعاء  اذلين نيأأن املس تخدمني الأملاني ذكرو  ،مؤدمر دبلومايس، ينبغي أأن يقرر عرب يف النظاممماثال  جوهراي
صغرية عن مؤسسات ملةل الأ بعض  الواردة يف الاس تقصاء تظهر قراءة التعليقات  كثري من الأحيان، وأأناملركزي يف
 باابأأس   يقّدممل الاس تقصاء ن قائال اإ . واختمت الوفد ةعصنايف وجه عاملقة ال  سالحا مناس باترى يف الادعاء املركزي  ومتوسطة

لغاءه رشط التبعيةتجميد ل   .أأو اإ

نوقال وفد فرنسا  .283  موقف املس تخدمنيذلا فاإن  مسة أأساس ية من سامت نظام مدريد.و  ،مبدأأ التبعية همم ملس تخدميه اإ
اذلين  من املس تخدمنييف املائة  35ن اإ  ادلراسة قائالعن  الوفدوحتدث . اوعيوهبالتبعية حول مزااي  منقسم هرضوري لكن

ن  عيب اعترب أأن مبدأأ التبعيةأأجابوا عىل الاس تقصاء  أأو التبعية جتميد يف املائة من املس تخدمني أأيّد  32يف نظام مدريد؛ واإ
لغاء ية غالب رغبة  اس تخالص ل تتيح النتاجئت ك  رأأى الوفد أأنو  .احلفاظ علهييف املائة مهنم ا 23 يّد؛ يف حني أأ هااإ

لغاء  املس تخدمني تجميد التبعية. ل  نتيجة الالزمةال م قدّ يمل  س تقصاءأأن الاب د الوفد وهجة نظر وفد أأملانيا. وردّ مبدأأ التبعيةابإ
دارة أأداة تفاوض هممّ املركزي  ّدعاءالاأأن  ه أأظهربني مس تخدمي اس تقصاءوأأوحض الوفد أأن املكتب الفرنيس أأجرى  ة يف اإ

نه ل يؤيد جتميد التبعية عات لفرتة مخس س نوات. ناز زة امل رك  م  دمكهنم من  بعيةت الأساس ية، وأأن ال  معالماهت وخمت الوفد قائال اإ
 .ني يعارضون التجميدالفرنس ي نيس تخدملأن امل 

يطالياو  أأملانياو  داخالت وفود فرنساملنغاراي عن تأأييده وفد ه وأأعرب  .284 تقامس و  والولايت املتحدة الأمريكية، سويرساو  اإ
وذكر الوفد أأن املس تخدمني  .بشلك فوري التجميد دمعا تيبدو أأهناليت ل  الاس تقصاء بشأأن وضوح اس تنتاجاتها تخاوف 

آلية دفاع ممكنة. وقالكعيب، بل يروهنا التبعية ون ل ير  الهنغاريني نّه الوفد  أ وفود ه، كيؤيد جتميد أأحاكم التبعية ولكن لاإ
س يع ، وأأيّد تو رى ملعاجلة املشالك احملددةس تكشاف خيارات أأخس تعداده لأأبدى اايت املتحدة الأمريكية، سويرسا والول

 النقاش حول هذه املسأأةل.

سهل أأ لأي تغيري من شأأنه أأن جيعل النظام أأكرث بساطة، وأأكرث جاذبية و  معهعن دوأأعرب وفد مجهورية كوراي  .285
ىل ال  . وذكر الوفد أأناس تعامل حلصول عىل عالمة ان طلب أأ و  .كول مدريدربوتوطلب وفقا لتسجيل دويل ميكن أأن يستند اإ
ىل أأن تفقني قانوين ييمتتع ب وطنية ل  نه يؤ فد و قال الولكن  ل.عالمة وتسجالحص اإ بعض املس تخدمني لأن بقوة الاقرتاح يد اإ

الفحص املوضوعي للأس باب املطلقة رشط  كية الفكرية الكوريأأبقى مكتب املل أأن  بعدامتنعوا عن اس تخدام نظام مدريد، 
يداع امل و ،والنسبية سجيالت الت عوضا عن الأساس ية الطلبات دولية عىل أأساس  طلباتني ل الكوري نيس تخدمذلا تزايد اإ

ن  تخدمني يف للمس   دلعا قد ل يكون نيالوطنيهيئة الفاحصني  صري التسجيل ادلويل بقرارربط مالأساس ية. وقال الوفد اإ
 يه نفسها.النتيجة تكون س  يف لك بدل، ل العالمات التجارية ت تسجيمتطلبااختالف عىل الرمغ من ، فكثري من احلالت
ضافيالتحويل يتطلب  تجميد التبعية، لأنب مقارنة  كون غري فعالس يل يالتحو ن ورأأى الوفد أأ  جراء اإ ممثل  تعاقد معال و  ااإ

لن  للمس تخدمني، اذلين قانوينزيد اليقني القد ي تبعيةجتميد ال أأن الوفد وأأعلن عىل الرشاكت الصغرية.  ءعبوهو حميل، 
اكتب الوطنية وامل تخدمنيس  م ابلنس بة لل ظام مدريد نالتجميد ط بسس ي و الأساس ية.  متةل للطلباتمشالك حم وا بشأأن قلقي

مجهورية ذلكل أأيدت ، ونيمدريد من قبل املس تخدمني الكوري عىل زايدة اس تخدام نظام يشجعس لأنه واملكتب ادلويل، 
 الاقرتاح.وبشدة  كوراي

ىل ر وفد كولومبيا وأأشا .286 لغاإ  ل ينجم عادة عن الادعاء اء التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة الأساس يةأأن اإ
لغاءاتفقط من هذه يف املائة  8 ، اذلي ميثلركزيامل أأبدى س تخديم نظام مدريد، م بعض  ل تعجب التبعية رمغ أأن. و الإ
 يت وغريها من املشالك حىتتخاطر التعيني اذلاوخاصة  سامت النظام؛هامة من ال مة هذه السوفد تخاوف بشأأن أأثر جتميد ال

ن أألغيت  ماكنية  س تكشافلناقشات عىل نطاق أأوسع أأرص الوفد عىل مواصةل امل هذه الأس باب، ل و العالمة الأساس ية. اإ اإ
ضافيةبناء عىل  مدريد رونة يف نظامأأوجه املزايدة   .معلومات اإ
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. اا الوفود سابقهتكر اليت ذس باب للأ  املقرتح، عىل النحوتبعية لغاء مبدأأ ال  مقتنع ابإ غري نهاإ  يةوقال وفد مجهورية التش يك  .287
لغاءسبهبي  املشالك اليت قد تفكري يفل ارأأى الوفد أأن من الرضوري و  ل س امي، ت ك املتعلقة بتجديد العالمة الأساس ية. و. ا الإ
ىل أأكرث ت للمس تخدمني و  الكفن ميكو غالبا ما اذليل، يالتحو تبس يط فكرة أأعرب الوفد عن تأأييده و  أأن عقيدا. وأأشار الوفد اإ

 ابلرضورةت واحضة ليسا ولكهناملنشأأ اكتب ملتكون واحضة قد  لأس باب املطلقة، اليتنتيجة ار العالمة الأساس ية ثوقف أأ 
ماكنية تقييد  شكواكوفد أأبدى اللماكتب املعينة. و ل  .الإيداع بسوء النيةت أأو يف حالت هذه احلال يفمبدأأ التبعية حول اإ

س بانيا و  .288 رأأى أأن مبدأأ لكنه ة. و بيذاطة وجابسأأكرث لتغيريات الرضورية جلعل نظام مدريد اب عن اهامتمهأأعرب وفد اإ
نفاذ  لأنه يتيحثالثة ال طراف والأ  التسجيالتبني مصاحل أأحصاب  توازانر فّ و ي التبعية آلية مركزية لإ . وأأبدى قوق السابقةاحلأ
  النظر يف بدائل أأخرى انعمي نه لاإ قال أأو جتميده، لكنه ء مبدأأ التبعية لغامعارضته اإ الوفد 

يوفود  املتحدثون السابقون، وخاصةكام أأعرب  ،وثيقةال نتاجئمن  هقلقعن وفد المنسا  ربأأعو  .289 طاليا وسويرسا أأملانيا واإ
ن صدار توصية بتعليق تطبيق املواد  دمعل ي هوفرنسا. وقال اإ ، كام هو مقرتح. اتفاق مدريد وبروتوكوهل( من 4( و)3( و)2)6اإ
وذكر الوفد أأن املكتب . انوينيقني القعدم ال من حاةل س ينتج لأنه  خيارا مناس باليس تبعية لل ؤقت املتجميد ال ورأأى الوفد أأن 

الوفد اعترب  يساعد عىل تقليل عدد الإجراءات الإدارية. ذلكل، مبايف المنسا  املركزي دعاءالااس تخدام جتربة طّور المنساوي 
آاثر تقييد فرتة التبعية أأو قرص ناقشة م رغبة بعض الأعضاء تفهمه  الوفدأأبدى . و ميّ قمفهوم  هوم التبعيةمف  أأن بعض عىل  هاأ
نه مس تعد  الت اخلاصة. وقال الوفداحل  لول مس تدامةالتوصل حل فضليولكنه ، ظام سهل الاس تعاملوضع نللعمل عىل اإ

ن انطوىناحية القانونية، حىت ال وراخسة من   مؤدمر دبلومايس.ذكل عىل عقد  اإ

ىل املكتب ادلويلالاس تقصاء عايري مب تشريلوفود أأن اب ه اكن حرايناإ وقال وفد كواب  .290 ىل اإ نتاجئ ، وتطّرق الوفد اإ
الولايت املتحدة من املشمولني ابلعينة مه  س تخدمنيامل من يف املائة  11ن قائال اإ  ؛غري موامئة. وذكر أأن العينة س تقصاءالا
دمثل  فالعينة، 2013عام  ةالولايت املتحدة الأمريكيطلبا يف  6595 ه قد أأودعأأنومع العمل (، اس تخدمم  121مريكية )الأ 

آس ياالعدبلغ و . س تخديم نظام مدريد يف ذكل البدلمن م  يف املائة 0.01 أأي  مس تخدما 122 د الإجاميل للمس تخدمني يف أ
دمثل بدلا  30البالغ عددها  بدلان املنشأأ وتشلّك املنشأأ. بدل حبسب  ملشاركني يف الاس تطالع امن املس تخدمني 0.09٪

آراؤمه  جام31املس تخدمني اذلين اس تطلعت أ  ونممثال ينمت 19 كلهناو  (؛96البالغ عددمه نظام مدريد )ضاء أأع يل عدد٪ من اإ
ىل فاكنوا ي قية املس تخدمني ب أأّما ، 2013نشأأ الرئيس ية عام بدلا من بدلان امل  20اىل مجموعة من  آ  بدلا 11نمتون اإ اف . وأأضخرأ

آلية رسيعة ولكن ليس مجلي رية للغاية وأأن الإنرتنتاكنت قص س تقصاءالوفد أأن فرتة الا ومل ميثّل  ع ادلول الأعضاء يف النظام.أ
م عن جح بياانتأأية قصاء الاس تتضمن مل ي وس تقصاء يف الاطرفا متعاقدا،  96من بني ما مجموعه الأطراف املتعاقدة، من  66

سسات الصغرية واملتوسطة، لأنه لمؤ للفائدة الكبرية لنظام التبعية ابلنس بة ل انظر جدا أأمر هام  هواملس تخدمني املشاركني، و 
نوقال تأأثرت حقوقهم. يف حال  التوفري ضمني ذ مضت، أأورواب أأاثرت اهامتمه ابلنس بة لالس تقصاء حبسب املنطقة الوفد اإ  اإ

آراؤمه ممن  امس تخدم 613 ب بدل املنشأأ سحب القامئة  س تخدمني من فرنسا ويبلغ مجموع عدد امل ن ت ك املنطقة؛ ماس تطلعت أ
يطاليا  س بانيا وأأملانيا واإ جاميل املس تخدمني الأوروبيني. 52 أأي، اس تخدمم  318واإ يعارض هؤلء  بأأنشكك الوفد و ٪ من اإ

. أأكرب تعمقب  درسينبغي أأن ت هذا املبدأأ، واعترب أأن املسأأةلتؤيد   بدلان ذكرت أأهنااإىللنامتهئم  مبدأأ التبعية وناملس تخدم
جام86 ، شلكوا ما نسبتهممثلوناملشاركني مه من املس تخدمني  1146وأأضاف الوفد أأن  . وأأشار شاركنييل عدد امل ٪ من اإ

ىل أأن  ات الاس تنتاجدقة  بشأأنأأعرب الوفد عن شكوك ؛ ذلكل ملسائل التقنيةاب اّطالع وافمثلني اكنوا عىل امل الوفد اإ
ن العديد من الوفود أأشارت اإىل رضورة حتليل  قاللأورواب. و  ابلنس بة أأبداها  اليتوف بعمق بسبب اخملااملشلكة الوفد اإ

ىل أأن عدد حالت الاالوفد من ادلول الأوروبية. وأأشار  ونس تخدمم  يف  غري ذي صةل، وأأن الإحصاءات اليت ء املركزيدعااإ
لغاءات يف املائة 0.7 أأظهرت أأن 2004ام مجعهتا املنظمة عاملائة  لغاء م أأتت نتيجة ادعاء فقط من الإ ركزي. وعارض الوفد اإ

ويل متديد ادلال أأساس وهو ام مدريد، وكذكل رشط العالمة الأساس ية، يقوض الأسس اليت يقوم علهيا نظذكل س   بعية لأنت ال 
ماكنيةعىل ، ملل وفود أأخرى، وفد كوابووافق محلاية تسجيل وطين.  طاملا بقيت معمق، حتليل النظر يف تقييد التبعية بعد  اإ
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وابلتايل، ضامن التوافق بني العالمة الأساس ية والتسجيل ادلويل ر؛ ثالأ خطار بوقف حبمك منصهبا عىل الإ قادرة  املنشأأ اكتب م
 مع احلد من التبعية.

لغاء ورصح وفد كينيا أأنه مل يلكّف ولية النظر يف  .291 شامال، مل يكن  وذكر الوفد أأن الاس تقصاء يدها.التبعية أأو جتم اإ
 الادعاءاليت تس تخدم سطة وأأعرب الوفد عن قلقه عىل الرشاكت الصغرية واملتو  من البدلان املتقدمة. وأأن معظم املشاركني

ىل الوفد مشوقال  ا الواقع بشلك حصيح.هذ ورأأى الوفد أأن الاس تقصاء مل يبني .، وخاصة من البدلان الناميةاملركزي ريا اإ
ذ أأشار كثري التبعية ، أأن 29، الفقرة 6الاس تنتا  رمق  ليست السبب الرئييس وراء اختيار بعض املس تخدمني نظام مدريد، اإ
ىل اثنتني  لهيا  املزااي القمية لنظام مدريدأأو أأكرث من مهنم اإ قال الوفد و  .الإدارةو  ومهنا مركزية الإيداعقراراهتم، اليت استندت اإ
ن عىل الفريق  ام؛ س تخدالادعاء املركزي مل يكن قيد الا الاكمن وراء رشط التبعية وذكر أأن العامل أأن ينظر يف املنطقاإ

لغاء  لتايل، فأأن النظرواب جراء مزيد من املناقشات بشأأن التبعية  .التبعية أأو جتميدها ل يبدو رضوراييف اإ وذكر الوفد أأمهية اإ
 ته اقرتاح جتميد التبعيةعارض وأأعرب عن م

ّ عقي ؛ ولكنّهس تخدم يف الصنيم ل يوفد الصني أأن التحو ورصح  .292 ؤقت املتجميد ال د الوفد اقرتاح د النظام، وذلا أأي
 .بشلك أأمعق التجميد وتقيميللتبعية 

لمس تخدمني اذلين اس تطلعت ل تلفة اخمل  املتعلقة ابلآراءلنوع من املتغريات  ضعأأي اس تقصاء خي ناإ وفد املكس يك  وقال .293
 ّ آراؤمه. وأأي جيابياذلي رأأى فيه أأمرا  التبعية تعليققرتاح د الوفد اأ آ لأن  ااإ ىلت اثر التسجيل ادلويل أ حامية يف توافر  ستند اإ

 مبدأأ التبعيةجتميد  من املفيديكون  قدوابلتايل، ؛ تطوري ن نظام مدريد ينبغي أأن اإ  الوفدوقال دة املعينة. الأطراف املتعاق
 .يف مرحةل لحقة هذا التجميدل فة عىل الأطراف املتعاقدة تلاخمل قانونية الاثر الآ وحتليل 

لغاء التبعيةتأأييد هل  حتيأأنه مل يكن يف وضع ي بورصح وفد غاان  .294   اإىلريشالاس تقصاء ي وذكر الوفد أأن حتليل وجتميدها.  اإ
جراء   .بشأأن القضيةمناقشات أأوسع نطاقا رضورة اإ

ىل أأن الوثيقة وأأشار وفد أأسرتاليا .295 س يكون  هاأأو تعليق التبعية تجميد ل أأي قرار تبني أأن  MM/LD/WG/12/4، اإ
بطالهامعلية  ىل الآراء اليت أأعرب عهنا وففرتة معينة. واستناب دد، وميكن أأن حتميكن اإ  الصني واملكس يك، ذكر الوفد أأندا دا اإ

. ليق العمل ابلأحاكم ذات الصةلع ت  واصةلواختاذ قرار مب، تجميدال الآاثر املرتتبة عىل تقيمي بعد انقضاء ت ك الفرتة،  من املمكن،
جيابية  مجلع بياانت مفيدة كفيتفرتة ل التبعيةجتميد يف الفريق العامل أأن ينظر عىل وذكر الوفد أأن  آاثره، اإ  مأأ اكنت حول أ

اس تخدام نظام  املثبطني عن نفوس املس تخدمنيالثقة يف لزرع  اكفية ةمدينبغي أأن تطول الفرتة التجريبية  واتبع أأنسلبية. 
آراء الأعضاء الآخرينبركزي. وأأعرب الوفد عن اهامتم املالادعاء  بسبب خطرحاليا مدريد  ماكنيةبشأأن  أ فرتة جتريبية وضع  اإ
يكون أأي  . ولنتقديرا حصيحا التجميد رأأثلتقدير  ةرضوري كونتعىل الأقل، س  فرتة مخس س نوات، رأأى الوفد أأن و ، ومدهتا

 فرتةهناية  ولية، حىتدلتقدمي طلبات الثقة  تالرشاكمما مينح الفرتة التجريبية عرضة للتبعية، هذه طلب دويل يودع خالل 
 .التجريبية س س نواتامخل

ّ و  .296 لغا ابلدعاءلأحاكم املتعلقة تقييد ا (JPAA) مجعيةثل مم د أأي أأجرته امجلعية  فقا لبح  سابقو. و ءهااملركزي أأو اإ
عدد يزيد يتوقع أأن و املركزي.  دعاءمبدأأ الا تعارضرشكة ايابنية كربى، يبدو أأن معظم الرشاكت  50أأكرث من ومشل 

آراء  نظر يفال طلب املمثل و . قيّد املركزي أأو الادعاءأألغي  ناإ ، نظام مدريدل  ينيالياابن  س تخدمنيامل  املس تخدمني الياابنيني أ
 بشأأن هذه املسأأةل.

بعية والعالمة التجارية الت ي بدأأ العمل مب  تعليقفامي يتعلق ب  الرمسيمجعيته وقف م (AIPPIمجعية )ممثل  وأأكّد .297
لغاهئام،  الأساس ية ن امجلعية ل تؤيد هذا الأخري مل يكن موضع نقاش. أأن رمغ واإ لغاءها. جتميد التبعيةوقال املمثل اإ ومن  أأو اإ

آاثره اليت وهجت للتبعية نتقاداتالا لغاءا سببفهيا ل ينطبق  بدلان ؤثر عىلتقد ا أأن أ  اجيد توازان غري أأن التبعية توفر ؛لإ
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آلية مركزية لالحقني م أأحصاب العالمات وأأطراف اثلثة، وتقدّ  بني الإبقاء عىل  املمثل اقرتحو السابقة.  همقوق احرتام ح ضمنتأ
ىل  س نوات 5املدة من  ختفيض ، ولكنالتبعيةمبدأأ  صاحل أأحصاب العالمات يوفر توازان أأفضل بني م س نوات ما قد 3اإ

آلية مركزية لبيف المتتع  ثالثةال طراف الأ  تس مترس و ثالثة. ال طراف مصاحل الأ و  س يكون ، يف حني اوضامن احرتام حقوقه الدعاءأ
 .عالماهتمبمن عدم اليقني فامي يتعلق أأقرص فرتة  لأحصاب التسجيالت

ىل أأن ، توافق يف الآراء بشأأن جتميد مبدأأ التبعيةغياب ال الرئيس أأعلن و  .298 كيفية امليض ب  االأمانة اقرتاحدلى وأأشار اإ
 قدما.

آراهئممداخالهتوشكرت الأمانة مجيع الوفود عىل  .299  صبح أأكرثلي النظام، تدمع تطوير ىل أأن مجيع الوفود اإ . وأأشارت م وأ
دامئا س تجيب  يك ي تقبالس  م يف كيفية تطوير النظام  ريفكالت يةأأي أأمه املدير العام يف بداية ادلورة؛ يؤكد ما قاهل  وهو ما، نفعا

أأي  لتقدم يف هذا الاجتاه، وعىلل ه وفري ميكن معهل وتهو ما  يمانة أأن السؤال احلقيقلحتياجات املس تخدمني. وذكرت الأ 
نو وترية.  مجموعة واسعة يطرح  نه؛ ولك بتجميد التبعية قرتاحاقرتاحا بشأأن كيفية حتقيق ما س بق، وهو اهناكل  قالت الأمانة اإ

 املمكنومن  ر النظام؛يتطو فت الأمانة أأن جتميد التبعية ليس الطريقة الوحيدة ل . وأأضااتوافقحيقق  لنظر ومن وهجات ال 
 وقوامئ السلع واخلدمات التجاريةعالمة وخاصة ال مزاايهام من خالل العمل عىل بعض النظ عىلدخال مزيد من املرونة اإ 
ىلالعالمة و صاحب و  ل النظام أأكرث مرونة عطرق جلس تكشاف اعرب قد يكون قدما امليض أأن  التبعية. وأأشارت الأمانة اإ

ل املشالك احلقيقية والعملية دون حل جديدةيارات خ شف ت ك ت قد و لعالمة الأساس ية؛ املّس ابت ك املزيات، دون بشأأن 
ىل التعامل مع بعض السامت الأساس ية للنظام أأو تغيريها جذراي. ، ابلرضورة ،احلاجة نقالت و اإ ماكن  الأمانة اإ املكتب ابإ

عداد وثيقة لطلب ذكل،  نادلويل، اإ  دراجابشلك أأوسع فيه بح  ي دلورة املقبةل للفريق العامل، اإ وضع لمرونة، و مسؤول ل اإ
 يف املس تقبل.تطوير أأرضية ممثرة لل 

دخال مزيد من املرونة أأوسع لكيفيةس تكشاف امانة العامة بشأأن طلب خلص الرئيس الاقرتاح املقدم من الأ و  .300 عىل  اإ
ىل أأن بعض الوفو و النظام.  دخال مأأعربت عن اهامتهما  دأأشار الرئيس اإ من املرونة وفتح الباب للتعليق عىل اقرتاح  زيدابإ
دخال املزيد من امل حتليل ادعداإ أأن يطلب بالأمانة،   صاحبو  قامئة السلع واخلدماتو  ابلعالمة رونة فامي يتعلقحول كيفية اإ

 التبعية.، ورمباالتسجيل، 

عداد وثيقة جديدة لدلورة املقبةل، و ب وفد الياابن الاقرتاح املقدم من الأمانة وأأيد .301 نوع املرونة عن الأمانة  سأألطلب اإ
 يف ت ك املرحةل. احملمتل

معان النظر يف م  تا  اإىلحي أأن الفريق العامل قد اإىل  (INTAرابطة )وأأشار ممثل  .302 تطوير  ةينظام مدريد وكيف  س تقبلاإ
العرشين تفاق مدريد واذلكرى ل اخلامسة والعرشين بعد املائة اذلكرى الس نويةيصادف أأن العام القادم املمثل ذكّر النظام. و 
 ندوة أأو منتدىعقد قرتح املمثل وا. خطيط املس تقبيلمناس بة جيدة للغاية لبدء هذا الت ويه اين بروتوكول مدريد، لبدء رس

ىل يالتطو  امتلترؤيهتا لحبطريقة غري رمسية، بشأأن للتبادل الأفاكر  اخملتلفةمجيع اجلهات الفاعةل تشارك فيه  ر. وأأشار املمثل اإ
عوضا بطريقة غري رمسية  تبادل الأفاكرالتفكري أأو من الأجدى أأن جيري هذا د يكون ق ح الأمانة ولكنأأنه ل يستبعد اقرتا

 فريق العامل.ة للرمسيدورة  عن

غري و الالتينية عن الأحرف  هاأأول ؛ أأملةلرضب ابن حول مرونة النظام، من خالل سؤال أأاثرته الياعن الأمانة  تأأجابو  .303
نطاق  عن فصل واثنهياالنظام. يف المة للعلتينية غري حرف ة بأأ سخمبعاجلة ن جياد وس يةل للسامح اإ  حماوةلوخاصة الالتينية، 

ن  عىل سبيل املثال،فعالمة الأساس ية. الن عقامئة السلع واخلدمات  يفرض  وطين طلبطلب ادلويل عىل استند الاإ
ميكن أأن  من قبل مكتب املنشأأ؛ يف حني دراس تهعند نطاق العالمة الأساس ية ميكن تقييد  ،التحديدمتطلبات عالية من 

من حلفاظ عىل قوامئ أأوسع. و يف النظام عن منفعة اتساءلت الأمانة و ما. لأطراف املتعاقدة املعينة القامئة الأوسع قبول اتتقبل ا
لغاء التسجيالت ادلولية. أأثر حتليل املتابعة،  طرق نه  قالت الأمانةو تضييق أأس باب اإ النظام جعل ت ملةل حماولأأ  هذه بعضاإ
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لغاء ت بشأأنترددالوفود اليت  ترصحياتنتيجة  الأساس يةه سامته ومع احرتام الإرضار بدون  أأكرث فائدة املالمح أأحد  اإ
 أأو تغيريها. الأساس ية للنظام

جراء ملسامهة يف االياابن الأمانة وعرض وشكر وفد  .304  .زيد من التحليل للقضااي املطروحةماإ

ماكن يس أأن أأبلغ الرئ و  .305 مانة لعام، حىت هناية اأأن تقّدم،  الوفودابإ أأو القضااي اليت ينبغي أأخذها يف الاعتبار  اتعليقاهتللأ
 لإعداد وثيقة جديدة.

ت خالل ساهامرسال امل اإ  ذكر أأن من الصعب هولكنه، واملسامهة فيبشأأن العملية عىل التعاون  وأأكد وفد الياابن عزمه .306
  يف وقت مبكر من العام املقبل.مهنا  ييهت ن ، وس ي للتو أأحباثه أأ الس نة لأهنا بد

تدر  فهيا  ة املقبةل للفريق العامل،وثيقة لدلور لأمانةوس تعد اتلقي املساهامت؛  بشأأنجدا  ةمرن اأأهنوأأعربت الأمانة  .307
كون وثيقة تدلورة املقبةل للفريق العامل لن امن أأي وفد يف الوقت احملدد. وأأضافت الأمانة أأن الوثيقة  رسةلاهامت املاملس
 الكلري من الفرص للوفود للمسامهة يف النتيجة الهنائية. يتيحس  ؛ مما هنائية

من  الوفود اربت عهنالاحتياجات اليت ععددا من  مراعاةس تقبل النظام، مع التفكري مب  وأأيد وفد سويرسا فكرة مواصةل .308
عداد العنارص اليت أأدت  ة مراعاةنوية لنظام مدريد. واقرتح الوفد رضور ، مبناس بة اذلكرى الس  قبل ىل اإ  التبعية.بشأأن ادلراسة اإ

متكني الأمانة من أأخذها الوقت احملدد ل  يف مساهامتهرسال اإ للمشاركة يف هذه العملية، وعرض ه وأأعرب الوفد عن اس تعداد
 ر.بعني الاعتبا

ىل غيابواختمت الرئيس  .309 ىل موافقة توافق يف الآراء بشأأن جتميد مبدأأ التبعية،  ابلإشارة اإ  الفريق العاملولكن أأشار اإ
أأخرى  اعداد وثيقة دلورته املقبةل، من شأأهنا أأن تس تكشف طرقاإ الأمانة ولية وتفويض النظر يف هذه املسأأةل، مواصةل عىل 

. والتبعيةالتسجيل  صاحبو  قامئة السلع واخلدماتو  ابلعالمة ، فامي يتعلقةصوخالتحقيق املزيد من املرونة يف النظام؛ 
قد تبار املعلومات اليت الاع بعني  ام، عىل الرمغ من أأن الأمانة س تأأخذقبل هناية الع ،اساهامهتم تقدمي ل لوفود فرصة ل تتاحس و 

 تصل يف مرحةل لحقة.

دخالها عىل الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن  4 البند من جدول الأعامل: التعديالت املقرتح اإ
 التسجيل ادلويل للعالمات

ىل م  .310  (.MM/LD/WG/13/2 )الوثيقة 26و 25و 12شاريع القواعد اجلديدة استندت املناقشات اإ

ن  وقال الرئيس .311 عىل أأن التعديالت املقرتحة عىل الال ةحئة التنفيذية املشرتكة،  وثيقةب يتعلقفامي وافق، الفريق العامل اإ
نقاصاتتعد الأمانة وثيقة بشأأن  من جدول الأعامل  10يف البند  ،قشة ت ك الوثيقةناوسينظر، عند م  لالجامتع القادم. الإ

صدار توصية ل  اتفق عىلاليت (، 5) 24ة قاعدتعلق بتنفيذ الامل  ن طلب مياتفق عىل أأن و . اتنفيذه قيعل بت لمكتب ادلويل اإ
عداد وثيقة جديد نقاصاتاب معلقة عىل القواعد اكنت اتةل. وذكر الرئيس أأن املناقشلدلورة املقب ة بشأأن الاس تعاضةالأمانة اإ  لإ

 .صاحب التسجيلالطبيعة القانونية ل ريتغيت ك اخلاصة ب و 

نقاصاتعىل طبق ن ست  )اثنيا((8) 12ة تذكّر بأأن القاعدثيقة و وقدمت الأمانة  .312 ت وحتّدثسابق. حبسب نقاش ، حفص الإ
نقاصت الامتسان عالأمانة العامة  درا   تيف التسجيالت ادلولية، واقرتح الإ قدم  ،25دة لقاع( )د( يف ا2فقرة جديدة )اإ
ثرها  جيب أأن جيمع الامتس تدوين الاقرتاح كام ييل: "أأىت . و هذا الالامتس بشأأن حمتوايتاقرتاحا  (INTAرابطة )ممثل عىل اإ

نقاص السلع  واخلدمات املنتقصة حتت أأرقام أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل، أأو أأن  الإ
نقاص يؤثر يف مجيع السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من  ذا اكن الأمر كذكليبنّي أأن الإ وأأضافت ". ت ك الأصناف، اإ
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وس يصبح ؛ الامتس فامي يتعلق بأأي املكتب ادلويلاذلي س يجريه  حدد املس توى ادلقيق من الفحصس ت 26دة قاعالالأمانة أأن 
ذا اكن كام ييل: " (،1، الفقرة )26دة املقرتحة القاعنص  ()أأ( ل يس تويف الرشوط 1)25املقدم بناء عىل القاعدة  لامتسالااإ

احب التسجيل ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قدم الالامتس، املطلوبة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لص
نقاص، وجب عىل املكتب ادلويل 3مع مراعاة أأحاكم الفقرة ) (. ولأغراض هذه القاعدة، يف حال اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإ

نقاص مذكورة يف التسجيل ادلويل املعين ن اكنت أأرقام الأصناف املبينة يف الإ  ."أأن يفحص فقط اإ

 25 القاعدةولكن ذكر الوفد أأن  ،املكتب ادلويل س يفحصه( ما 1) 26دة لقاعن من الواحض يف اابإ رصح وفد أأملانيا و .313
ىل مزيد من التوضيح. وقال الوفد اإ  نقاص دوينتيعين أأن الامتس  (INTAرابطة )اقرتاح ممثل ن حتتا  اإ عىل قامئة سلع  اإ

نقاصالتسجيل ادلويل قبل اخلاصة هبذا واخلدمات  قامئة السلع عن أأصنافت بياانفقط قد يتضمن وخدمات   ى. ورأأ الإ
نقاصالسلع واخلدمات، بدل أأن ينص عىل أأن تصنيف كيفية ينظم الوفد أأن الاقرتاح  أأصناف أأكرث توي عىل حي جيب أأن ل  الإ

 من القامئة الأصلية للسلع واخلدمات.

درا  الزام نردت الأمانة أأ و  .314 املكتب ادلويل  يعطس ي، لأصنافهاالسلع واخلدمات وفقا بتصنيف  لصاحب التسجيل اإ
ماكنية االزتام ىل أأناشأأ حضت الأمانة أأن وفد أأملانيا . وأأو الإشارة اإىل وجود تخالفةل أأو اإ د عنه ينبغي عىل صاحب التسجيل، ر اإ

نقاص  " يف الصيغة املقرتحة.بيّنةامل لكمة " وهو ما عنته القامئة الرئيس ية،الواردة  الأصناف أأرقامذات س تخدم أأن ي ، الامتس الإ

نقاص يؤثر يف مجيع السلع : "، أأي عبارة( )د(2) 25 من القاعدة نسا أأن اجلزء الثاينوقال وفد فر  .315 أأن يبنّي أأن الإ
ذا اكن الأمر كذكل"واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من  املقصود هو  اكنن الوفد اإ  وسأأل. ، مل يكن واحضات ك الأصناف، اإ

لغاء  نقاص عىل  حاةل يؤثر مأأ لصنف  التامالإ  .أأصنافعدة فهيا الإ

ن الصيغة قالت الأ و  .316  .اكمل صنفحذف  التسجيلفهيا صاحب يرغب  تحالتغطية  تقصدمانة اإ

عادة جاب وفد فرنسا أأن من املس تحسن أأ و  .317  .أأكرث مفهومة صياغة النص بطريقةاإ

مجيع حيذف  أأو أأن يبنّي أأن الإنقاص"]...[ ( )د(، 2) 25من القاعدة جزء الثاين للالاقرتاح اجلديد الرئيس  أأ قر و  .318
ذا اكن الأمر كذكلالسلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من   ".ت ك الأصناف، اإ

 أأكرث وضوحا. د فرنسا أأن الصيغة املقرتحةوذكر وف  .319

نقاصيف  املنتقصةالسلع واخلدمات  جبمععن من س يضطلع  طلب وفد كينيا توضيحو  .320  .الامتس تدوين الإ

 .هو من مسؤولية صاحب التسجيلو تشري اإىل الالامتس  صيغةأأن ال س وأأوحض الرئي .321

عدم السامح  ولكنه مل يذكرالأصناف  مك ذكر فقط كيفية مجعلأن احل "جيمع" نه يعرتض عىل لكمةوفد أأملانيا أأ  وأأبلغ .322
نقاص جديدة أأصنافضافة ابإ   .يف الامتس الإ

أأو أأن يبنّي الأصناف اليت حُتذف " اكلآيت:الصيغة س تكون  في اللغة الإجنلزيية،ا؛ فمضاد اقدم وفد سويرسا اقرتاحو  .323
نقاص يؤثر يف مجيع السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك الأصناف س تكون: "، وابللغة الفرنس ية يف حال اكن الإ

ن اكن" ". أأصنافة أأو عد صنف واحدأأو أأكرث من الأصناف مجيع ذكل يطال  أأن تبني الأصناف املراد حذفها، أأو أألغاؤها، اإ
 س تلغى.أأو س تحذف  اليتالأصناف يه  القاعدة أأنتوحض وأأعرب الوفد أأنه يود أأن 

نقاص يؤثر يف مجيع السلع  " س الاقرتاح مرة أأخرىيالرئ وقرأأ  .324 أأو أأن يبنّي الأصناف اليت حُتذف يف حال اكن الإ
 ".واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك الأصناف



MM/LD/WG/13/10 
50 
 

 قرتحة.ووافق وفد فرنسا عىل الصيغة امل .325

ن  سؤال اذلي طرحه وفد أأملانيا،ال رّدا عىل وقال الرئيس  .326 دخال لكمة ابإ  الأمور يف النصتوضيح  الأمانة حاولتاإ
نقاص السلع  واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام : نص كام ييلس يصبح ال "فقط"، وابلتايل  "جيب أأن جيمع الامتس تدوين الإ

، ( )د(2) 25دة عىل القاع الرئيس العملواختمت  .املبيّنة يف التسجيل ادلويل"أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات 
 (.1) 26دة بشأأن القاع شاقنمواصةل ال  واقرتح

. وذكر الوفد أأن 26و 12القاعدتني  اترخي بدء نفاذبشأأن  ، ويهبعد ناقشت من الوثيقة مل  27لفقرة أأن ا وذكر وفد أأملانيا .327
ذ جيب عىل  التارخيذكل . وذكر الوفد أأن 2017أأبريل  1اترخي  تقرتحاالأمانة  ف يكي ت  امكتهبسيسبب مشلكة لأملانيا اإ

 .2017يوليو  1النفاذ يف  أأنظمته، واقرتح موعدا لبدء

لطبيعة القانونية اب  املتعلقمكمعاجلة احل، بشأأن اترخي دخول حزي النفاذ، بعد 27قش الفقرة ناأأن ت اقرتح الرئيس و  .328
 ".4" (1) 25ة قاعدعىل ال قلتعلياب وفتح البا صاحب التسجيلل

زاء احامتل تقدمي  .329  يف امللكية تغيريأأحصاب التسجيالت الامتسات وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن قلقه اإ
اليت تطلب تدوين قضائية الولايت ال، وحول الآاثر املرتتبة عىل ذكل يف MM9الاس امترة ، من خالل عن طريق اخلطأأ 

ىل أأنه الوفد تخصيصات. وأأشار ال   أأقل من MM9جعل تلكفة تقدمي املعلومات عن طريق اس امترة س تالرسوم  بنيةبأأن  عملاإ
يداع الامتس  ن الاقرتاح . MM5 الاس امترةلكية عرب يف امل تغيري تلكفة اإ الحقة القانونية يزيد من تخاطر املقد وقال الوفد اإ

أأن املناقشات  الوفد أأبلغالولايت املتحدة الأمريكية. و  حقوقهم لتغطي ةاميح اذلين مددوا التسجيالت الأجانب لأحصاب
أأثبتت أأن الآاثر القانونية  (INTAو) (CEIPI( و)APRAMمجعات )مع ممثيل غري الرمسية  ل اجللسات واملناقشاتخال

وفد الولايت املتحدة الأمريكية مرة ذلكل، اقرتح و. قدماللمجموعة ابمليض يسمح الاقرتاح مل تكن واحضة مبا املرتتبة عىل هذا 
عداد أأخرى  لآاثر القانونية املرتتبة عىل اباتم عىل عمل الفريق العامل  يك يكونذات الصةل، دراسة عن املامرسات الوطنية اإ

 الاقرتاح قبل امليض قدما.

نه ينبغي أأ مزيدا من البح  املكتب ادلويل يف حال أأجرىالتأأكيد عىل أأنه  (INTAو) (APRAM) ممثال كررو  .330  ّل ، فاإ
ن اكن القانون ادلويل اخلاص، وحتليل  ركز فقط عىل املامرسات احمللية، بل عىل تطبيقي يعترب  املؤسسةالتغيري يف شلك اإ

 قانونية مبوجب القانون ادلويل اخلاص.الشخصية ال يف  اتغيري 

ن .331 ، " وتخاوفه4"( 1) 25دة لقاعدة الأمريكية فامي يتعلق ابتحوفد الولايت امل تحفظات ب  عملالأأخذ بعد و  هوقال الرئيس اإ
 .احلمكيف الآراء بشأأن  اتوافقهناكل دو أأن يب

أأو ، تفتقر اإىل لكمةنس ية النسخة الفر  ام هو عليه. وذكر الوفد أأنكتغيري ال املوافقة عىل ىل عواعرتض وفد سويرسا  .332
شارة اإىل عىل احملك، وأأن  دوينتوحض أأن الت ة،صياغ درا  اإ  ، أأوصاحب التسجيل أأو عنوانه تغيري يف امسال من الرضوري اإ

دخال أأو تعديل  .خشصا معنواييف حال اكن صاحب التسجيل  لطبيعة القانونيةاملتعلقة اب تالبياان اإ

 تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه أأو: ""4"( 1) 25املادة بشأأن سويرسا وفد  ر الرئيس اقرتاحكرّ و  .333
دخال أأو تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي أأيضا  حشمل الاقرتاسي و ؛ "اإ

 زائدة عن احلاجة.لأهنا تغيري فهيا"، أأي "، أأو ةالأخري ي اللكامت الأربع أأ حذف اجلزء الأخري من احلمك، 

ذ، صاحب التسجيليعة القانونية لغيري يف الطب قدم وفد كواب حتفظا بشأأن مسأأةل الت و  .334 آاثر قايرتتب عليه  قد اإ نونية يف أ
جراء  عالمة يف كوابالفض رت س مالمئة، اكنت الطبيعة القانونية غري لأنه يف حالكواب   .الفحص املوضوعيعند اإ
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 (.2) 26ة لقاعدوفتح الباب للتعليق عىل ا، سويرساوفد اقرتاح قبول س الرئيأأعلن و  .335

ن خطا س يوضع حتت  (CEIPIمركز )ممثل  وقال .336 ن  قليةلالنص احلايل التغيريات يف  ولكن ،النص بأأمكهلاإ جدا، اإ
ىل التغيريات من مثل امل  طلبو . وجدت (، 1) 27دة وكذكل القاع ةناقشقيد امل  املدخةل عىل القاعدةالأمانة أأن تلفت الانتباه اإ

 اليت ستناقش يف وقت لحق.

ىل التغيري لإشيف ارشعت الأمانة و .337  25دة عالقشارة اىل االإ  هوالتغيري الوحيد فاإن (، 2) 26 ابلنس بة للقاعدة ؛اتارة اإ
ذ عنوان؛ ال  الأمانةاخزتلت ، 27دة عاللق "؛ وابلنس بةالامتس تدوين شطبأأو  يلالامتس تدوين تعد حذف "و ( )أأ(، 1) اكن اإ

أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو دمج التسجيالت ادلولية؛ الإعالن عن ؛ تدوين والإخطارال "هو الاقرتاح القدمي 
نقاص" يدّون املكتب ييل: "كام  ( )أأ(1) 27وس تقرأأ القاعدة  ".التدوين والإخطار": يف الاقرتاح اجلديدأأصبحت امجلةل و . اإ

ليه يف الق اعدة ادلويل عىل الفور البياانت أأو أأي تعديل أأو شطب يف السجل ادلويل، رشط أأن يكون الالامتس املشار اإ
()أأ( مطابقًا للأصول، ويبلغ ذكل ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعّينة اليت يكون للتعديل للتدوين تأأثري يف أأراضهيا، أأو 1)25

وستشمل بقية النص دون تغيري.  ظل. وت]...[" يبلغ ذكل ملاكتب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف حاةل تدوين أأي شطب
ىل "أأي تعديل" صيغة امجلع،ب  ،تاانالبيلكمة  ( )ب(1) 27القاعدة  شارة اإ  يف السطر الأول. اإ

شارة اإ  قال، و 26دة قاععنوان ال تصبح شديدة الغموض مبجرد أأن يعّدل "اخملالفات"لكمة  وقال وفد سويرسا أأن .338 ن اإ
 دلقة.ل   حترايينبغي أأن تدر  25ة قاعدلل

ىل الوانتقل  ،"25التدوين بناء عىل القاعدة  ساتاقرتح الرئيس العنوان التايل: "اخملالفات يف الامتو  .339 للتعليق  27دة قاعاإ
 .اعلهي

ول ة بصيغة امجلع لأ اللغة الإجنلزيي أأضيفت يف "شطبأأو  عديل"تت" وكذكل عبارة بياان"لكمة ن اإ وقال وفد سويرسا  .340
ىل هافرد. واقرتح الوفد تغيري صيغة املب " لتعديل"الكمة امجلع و  بصيغة" بياانت"ابللغة الفرنس ية اكنت لكمة ولكن  لكمتني،  اإ

 صيغة امجلع يف النسخة الفرنس ية.

أأن  ن الواحضمف ؛املفردبعد أأن اكنت بصيغة صيغة امجلع ب " عديل"التكتابة  عن سبب (CEIPIمركز )ممثل  وسأأل .341
دخالهات اليت ميكن عديالتختلفة من الت ا أأنواعكلهنا دخال تعديل واحد لك من حي  املبدأأ  ميكن، ، ولكناإ من . ولعل مرة، اإ

ىل املفرد أأيضا؛ وي وتعديل النسخة الانلكزيية يف الفرنس ية صيغة املفرد املمكن الإبقاء عىل  )أأ( و  1 تنيفقر ال عىلذكل نطبق اإ
 .فضفاضة املعىن" دوينلكمة "تأأن املمثل  ورأأى)ب(. 

ن، (CEIPIمركز ) ممثل مانة اقرتاحالأ قبلت و  .342 ( 1) ةالفقر  يفالثالث ينبغي أأن تكون بصيغة املفرد  اللكامت وقالت اإ
 والفقرة الفرعية )ب(.

 ."البياانت، أأو التعديل أأو الشطب" الصيغةتكون أأن ( CEIPIمركز ) اقرتح ممثلو  .343

ىل ا املوافقة عىلالرئيس  أأعلنو  .344  صبحت بعض التعديالت الالحقة، ل  درجت، حي  اإ 32دة القاعلتغيريات وانتقل اإ
نقاص والتخيل والتعديل يف "عبارة "، مع حذف 27التدوينات بناء عىل أأحاكم القاعدة "العبارة  تغيريات امللكية وحالت الإ

 ".امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه

نوقال وفد سويرسا  .345 ت املقدمة مبوجب الالامتسا دوين"تعنواان هو اقرتح و . ضو غمشديد ال 27دة لقاععنوان ا اإ
 ".شأأهناوالإخطار ب  25 القاعدة
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 ".25فامي يتعلق ابلقاعدة  والإخطار التدوين: "العنوان التايلاقرتح الرئيس و  .346

"، رمغ والإخطار بشأأهنا 25دة قاعاملقدمة مبوجب ال الالامتسات تدوين": عنوان التايلال  (CEIPIمركز )اقرتح ممثل و  .347
 أأن الصيغة املقرتحة اكنت ماكفئة.رأأى  هأأن

سجيل، لطبيعة القانونية لصاحب الت أأو تعديل البياانت املتعلقة ابمقابل تدوين  الأمانة الرسوم املقرتحة وأأوحضت .348
 فرنك سويرسي. 150مبقدار  بلغ احلايلفرض امل  تواقرتح

دخال أأو " النص كام ييل:يكتب واقرتح وفد سويرسا أأن  .349 تغيري يف الامس و/أأو العنوان لصاحب التسجيل و/أأو اإ
يف حال اكن ]...["، وحذف عبارة "انت املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنوايتعديل البيا

 ".خشصا معنوايصاحب التسجيل 

الفرنس ية  تانالنسخ  وردت، يف حني أأ "أأوو/أأورد عبارة " نلكزييأأن النص الإ  (APRAMمجعية )وأأشار ممثل  .350
 ."أأو"و/ من عبارة و "أأو" عىل التوايل بدل ة "و"س بانيوالإ 

ىل أأن  .351 ل اإ تانس بانية حصيح الفرنس ية والإ  تنيصيغ ال وأأشارت الأمانة اإ الوفود الناطقة ابلفرنس ية خالف  ارتأأت ن، اإ
ن "أأو" كأداة عطف يف ذكل.  و أأ  ينيار أأحد اخل عين احامتل وجود ت شامةل كأداةأأن تس تخدم ميكن  ةاللغة الإس بانيوقال اإ
 .اللغة الفرنس يةالأمر ذاته عىل طبق وين ، "أأوو/اليت تس تعمل " اللغة الإجنلزيية اس تخدام يش به، ول عىل حد سواء الكهام

جرت العادة أأن ترتمج ورصح وفد سويرسا بأأنه أأجرى مناقشات مماثةل يف جلنة اخلرباء التابعة لحتاد نيس، حي   .352
 دويناتت" هواللغة الإجنلزيية يف  7عنوان البند لوفد أأن ذكر او  الفرنس ية.اللغة " يف "أأوبأأداة  ابللغة الإجنلزيية "أأوو/عبارة "

س تفي ابلغرض عىل حنو  اكنت "inscriptions diverses"عبارة يف حني أأن  "modification" ةلفرنس ييف امتنوعة" و
 .دقأأ 

ن العنوان ل .353 درا   نتيجةيتغري  نوقال الرئيس اإ  .الفرنس يةقرتحة يف النسخة ن امليو اعنال هذا الاقرتاح، ولكن ميكن اإ

ن وقال الرئيس  .354  الفريق العامل اتفق عىل:اإ

اخلاص جبدول  4-7والبند  32و 27و 26و 25و 12" أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد تعديالت القواعد 1"
 ؛2017يوليو  1الرسوم، كام ترد يف مرفق هذه الوثيقة، مع اقرتاح دخولها حزي النفاذ يف 

ملناقش ته يف دورة مقبةل، مراعيا مجيع  21 أأن يعد اقرتاحا جديدا لتعديل املادة " وأأن يلمتس من املكتب ادلويل2"
الآراء املقدمة خالل ادلورة الثالثة عرشة؛ عىل أأن يتناول هذا الاقرتاح اجلديد ملال املهام الالزم أأن يضطلع هبا 

ذا أأمكن أأن يتوىل  املكتب ادلويل مجع الرسوم املكتب اذلي يطلب منه أأن حييط علام ابلتسجيل ادلويل، وما اإ
ذا أأمكن تقدمي الالامتس عند عرض الطلب ادلويل.  الوطنية وحتويلها، وما اإ

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 11البند 

 اكتب.املالتواصل مع  حمدثة لتسهيلاتصالت  تفاصيلب املكتب ادلويل  زويدالوفود تالأمانة من وطلب  .355

زاء قلقعن  وأأعرب وفد املكس يك .356 قي الإخطارات يف لتلماكان  التسجيالت ادلولية أأحصابمي ك فهيا  لت حاله اإ
جراءات املسجةل يف املكس يك بسبب  قد يؤثر عىل الأمن القانوين للعالماتذكل  املكس يك، لأن لغاءااإ هبذه  ةتعلقامل  لإ
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ماكنية بشأأن  ،املقبةل للفريق العامل دلورةتعّد الأمانة حتليال، تقّدمه لالعالمات. واقرتح الوفد أأن   ويلاملكتب ادلأأن خيطر اإ
 يف املكس يك. عنواانل ميلكون  اذلينالتسجيالت حصاب هذه التبليغات لأ 

لعطةل الصيفية، حبي  ميكن يف دورات الفريق العامل قبل اتعقد من الأفضل أأن  ناإ  (CEIPIمركز )ممثل  قالو  .357
ىل امجلعية يف العام نفسه. و  حاتاقرت اتقدمي  غالق عىل وجه اخلصوص، ، يقصدنه اإ  أأضافاإ الانضامم ابب املسائل امللحة ملل اإ

ىل اتفاق مدريد وقضية املادة   بشأأنيكفي من الوقت لإعداد واثئق ما  ل دم ك ارأأت الأمانة أأهن ناإ و . ميقس ت عن ال ، فضال 14اإ
 الأولوية لقضااي معينة. أأن دمنح اميكهنف بنود املدرجة عىل جدول الأعامل، مجيع ال 

 قرارال أأن تأأوحضا ، ولكهنللويبو امجلعيات العامة بةل للفريق العامل قبلتنظمي ادلورة املق اول س تح اهناإ قالت الأمانة و  .358
ذ، ل يعود لها وحدها  .ام أأخرىهمينبغي مراعاة  اإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 12البند 

)الوثيقة  مداخالت عدد من الوفودل ملراعاة وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس، عىل النحو املعد .359
MM/LD/WG/13/9.) 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 13البند 

 .2015نومفرب  6اختمت الرئيس ادلورة يف  .360

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق الأول

الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل التعديالت املقرتحة بشأأن 
 ادلويل للعالمات

 الال ةحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2017يوليو  1 2015يناير  1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل الثاين
 الطلب ادلويل

 12القاعدة 
 الفات املتعلقة بتصنيفاخمل

 السلع واخلدمات

]...[ 

(8)
)اثنيا(

 اً ، تطبيقالوارد يف الطلب ادلويلالانقاص عىل املكتب ادلويل أأن يفحص  [حفص الإنقاص] 
ىل )2()أأ( و)1) فقراتلل ذا مل يس تطع املكتب ادلويل جتميع السلع واخلدمات (، مع ما يلزم من تبديل. و 6( اإ املذكورة يف اإ

نقاص  ( 1كام هو معّدل وفقا للفقرات )مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين، الإ
ىل ) أأن يصدر تخالفة. ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي عليه وجب (، حسب احلال، 6اإ

نقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل ن الإ  السلع واخلدمات املعنية. الإخطار هبا، فاإ

]...[ 
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 25القاعدة 
 تعديل؛ الامتس تدوين

 الامتس تدوين شطب

ىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية جيب أأن يقدم الامتس التدوين  )أأ( ]تقدمي الالامتس[ (1) اإ
ذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:  اإ

]...[ 
دخال  أأو تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه "4" ابلطبيعة البياانت املتعلقة تعديل أأو اإ

اليت مت  يف ت ك ادلوةل ، حسب ما ينطبق،قلمييةالإ حدة الو و  وادلوةل معنواي اخشصيف حال اكن  لصاحب التسجيلالقانونية 
 ؛بناء عىل قانوهناالشخص املعنوي فهيا تنظمي أأوضاع ذكل 

]...[ 

]...[ 

مقّدم بناء  تدوين أأي تعديل أأو الامتس تدوين أأي شطب الامتسأأي جيب أأن يتضمن  )أأ( ]حمتوايت الالامتس[ (2)
ىل  ()أأ(1عىل الفقرة )  امللمتس ما ييل:التعديل أأو الشطب التدوين أأو يبنيَّ فيه ابلإضافة اإ

]...[ 

نقاص السلع   عجيب أأن جيم (د)  حتت أأرقام أأصناف التصنيف فقط واخلدمات املنتقصة الامتس تدوين الإ
نقاص يؤثر الأصناف اليت حُتذف يف حال اكن ، أأو أأن يبنّي ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل يف مجيع الإ

 واحدة أأو أأكرث من ت ك الأصناف. مضنالسلع واخلدمات 

]...[ 

 26القاعدة 
 تعديل 25بناء عىل القاعدة  تدوينال اخملالفات يف الامتسات 

 أأو تدوين شطب

ذا اكن ]الالامتس اخملالف للأصول[ (1) ليه يف اإ الالامتس  الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب، املشار اإ
وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل  ()أأ( ل يس تويف الرشوط املطلوبة،1)25 القاعدةاملقدم بناء عىل 

ولأغراض هذه القاعدة، يف حال اكن  (.3ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قدم الالامتس، مع مراعاة أأحاكم الفقرة )
ن  نقاص، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يفحص فقط اإ نقاص الالامتس يتعلق بتدوين اإ اكنت أأرقام الأصناف املبينة يف الإ

 يف التسجيل ادلويل املعين.مذكورة 

بليغ عهنا من جانب جيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الت  ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبال  عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإن الالامتس  املكتب ادلويل. واإ

لأي مكتب يكون قد قّدم و ،صاحب التسجيل ادلويلويف الوقت ذاته ليعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل 
، ويرّد لك الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سدد (1)25بناء عىل القاعدة الامتسا الامتس تدوين شطب  الامتس تدوين تعديل أأو

لهيا يف البند   من جدول الرسوم. 7هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم املشار اإ
]...[ 
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 27القاعدة 

 ؛25فامي يتعلق ابلقاعدة  به والإخطارتعديل أأو شطب تدوين ال 
نقاص التسجيالت ادلولية؛دمج   الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

أأي تعديل أأو البياانت أأو يدّون املكتب ادلويل عىل الفور  )أأ( [به والإخطارتعديل أأو شطب تدوين ال ] (1)
ليه يف القاعدة  مطابقًا للأصول، ويبلغ ذكل ملاكتب ()أأ( 1)25شطب يف السجل ادلويل، رشط أأن يكون الالامتس املشار اإ

تأأثري يف أأراضهيا، أأو يبلغ ذكل ملاكتب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف للتدوين  للتعديل الأطراف املتعاقدة املعّينة اليت يكون
حاةل تدوين أأي شطب، كام يبلغ ذكل يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل ولأي مكتب يكون قد قدم الالامتس 

ذا تعلق التدوين بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ أأيضا صاحب التسجيل السابق يف الس ابق ذكره. واإ
حال تغيري اكمل يف امللكية وصاحب اجلزء املتنازل عنه أأو املنقول بطريقة أأخرى من التسجيل ادلويل يف حال تغيري جزيئ 

ذا قدم صاحب التسجيل ادلويل  أأو أأي مكتب خالف مكتب املنشأأ الامتس تدوين أأي شطب خالل فرتة يف امللكية. واإ
لهيا يف املادة  ( من الربوتوكول، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ 3)6( من التفاق واملادة 3)6الس نوات امخلس املشار اإ

 .ذكل أأيضًا ملكتب املنشأأ 

ه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف التعديل أأو الشطب يف التارخي اذلي يتسمل فيالبياانت أأو دّون ت )ب(
م الالامتس وفقا لأحاكم القاعدة  ذا قُّد   () (.2)25الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإ

 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت: ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة )أأ( ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)

]...[ 
نقاص والتخيل والتعديل يف امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه تغيريات  "7" امللكية وحالت الإ

 ؛27بناء عىل أأحاكم القاعدة التدوينات املدّونة 
]...[ 

]...[ 
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 جدول الرسومالتعديالت املقرتحة بشأأن 

 

 جدول الرسوم

 (2017يوليو  1 2015يناير  1 من)انفذ اعتبارًا 

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

دخال أأو و/لصاحب التسجيل عنوان و/أأو ال مس الا يف تغيري 4.7 البياانت املتعلقة تعديل أأو اإ
، وحسب ما ادلوةلو  اكن خشصا معنواييف حال لطبيعة القانونية لصاحب التسجيل اب

قلميية يف ت ك ادلوةلينطبق، أأية وحدة  اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الشخص  ،اإ
أأو تدوين ال  يُلمتستسجيل دويل واحد أأو أأكرث فامي يتعلق ب ، املعنوي بناء عىل قانوهنا

ليه يف نفس التعديل  150 الاس امترة الالامتس ذاته ابلنس بة اإ

 

 

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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Mikael Francke RAVN, Chief Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Business and Growth, Taastrup 
 
Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark 
Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
ASTRID LINDBERG NORS (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Business and Growth, Taastrup 
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ÉGYPTE/EGYPT 
 
Amina Hassan Ahmed Hassan EL GENDY (Ms.), Deputy Manager, Trademark Department, 
Trademarks and Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Marcas Internacionales, 
Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid  
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Janika KRUUS (Ms.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark 
Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
 
 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Debra LEE (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Karen STRZYZ (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark 
Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Law Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trademark Division, Federal Institute of 
Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Unit, Trademarks and Designs Line, Finnish Patent and 
Registration Office, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Direction des affaires juridiques et 
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Cécile CHARRON (Mme), examinatrice marques, Direction des marques, Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
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GÉORGIE/GEORGIA 
 
Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Main Specialist, Trademark, Geographical Indication and 
Design Department, National Intellectual Property Center (Sakpatenti), Mtskheta 
 
 
GHANA 
 
Domtie Afua SARPONG (Ms.), Senior State Attorney, Registrar General’s Department, Ministry 
of Justice and Attorney General, Accra 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head of Section, Industrial Property Law Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Ram Awtar TIWARI, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade 
Mark Registry, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, 
Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Anat Neeman LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry 
of Justice, Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of 
Economic Development, Rome 
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva 
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JAPON/JAPAN 
 
Hirofumi AOKI, Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, 
Trade and Industry, Tokyo 
 
Mayako OE (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the 
Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the 
Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
 
KENYA 
 
Elvine Beryl Apiyo OPIYO (Ms.), Legal Officer, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), 
Ministry of Trade and Industry, Nairobi 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Līga RINKA (Ms.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and 
Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Rīga 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau 
of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
 
MADAGASCAR 
 
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de l’enregistrement international 
des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Said MIKDAM, examinateur de marques, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo 
de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
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MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Tijana SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Planning and Promotion, Ministry of Sustainable 
Development, Podgorica 
 
Milica SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual 
Property Office of Montenegro, Podgorica  
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Knut Andreas BOSTAD, Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), 
Oslo 
 
Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Trade Marks, Intellectual Property Office of 
New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 
 
 
OMAN 
 
Ali AL MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry, 
Muscat 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ 
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé 
 
 
PHILIPPINES 
 
Marites Q. SALVIEJO (Ms.), Head, Madrid Unit, Bureau of Trademarks, Intellectual Property 
Office of Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Ewa KLIMEK (Ms.), Expert, Trademark Examination Department, Patent Office of the Republic 
of Poland, Warsaw 
 
Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, 
Warsaw 
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PORTUGAL 
 
Rui CRUZ, Legal Expert, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, 
Lisbon 
 
Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks and Designs Examiner, 
Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Young Kwon, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
JI Sang Hoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Donghun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Ludmila COCIERU (Ms.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial 
Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice marques, Marques internationales, Office de la 
propriété industrielle, Prague 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Clare HURLEY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Department for 
Business, Innovation and Skills, Newport 
 
Sian SIMMONDS (Ms.), Head, International Exam Team, Intellectual Property Office, 
Department for Business, Innovation and Skills, Newport 
 
 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE 
 
Ladislau D’ALMEIDA, Director, International Cooperation, Ministry of Economy and International 
Cooperation, Sao Tome 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
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Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
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SUÈDE/SWEDEN 
 
Benjamin WINSNER, Legal Adviser, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
 
Håkan BODIN, Senior Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexander PFISTER, chef, Service juridique droits de propriété industrielle, droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne 
 
Ursula PROBST (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne 
 
Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nejmeddine LAKHAL, directeur, Direction coopération multilatérale, Ministère des affaires 
étrangères, Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Melike YILMAZ (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
 
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, Department of International Registrations, State Enterprise 
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), 
Kyiv 
 
Yuliia HROMOVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Rights for Indications, State Enterprise 
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), 
Kyiv 
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department, 
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 
Myriam TABURIAUX (Ms.), Policy Officer, Operations Department, Office for Harmonization in 
the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 
 
VIET NAM 
 
LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division, 
National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
 
 
ZIMBABWE 
 
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
CANADA 
 
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Netra PRASAD BHATTARAI, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu  
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Phengthong CHEMEMALAY, Deputy Director, Trademark and Geographical Indication Division, 
Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane 
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SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Jihan WILLIAMS (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Justice and Legal 
Affairs, Basseterre 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Udomsit PATTRAVADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Legal 
Affairs, Port of Spain  
 
 
 
 
III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR 
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO)  
 
Daria NOVOZHILKINA (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva 
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IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Myrtha HURTADO RIVAS (Ms.), Member, Basel 
Donald SCHNYDER, Member, Zurich 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Danièle LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels 
 
Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of 
European Trade Mark Owners (MARQUES) 
Gregor VERSONDERT, Corporate, First Vice-Chair of MARQUES Council, Petit-Lancy 
Tove GRAULUND (Ms.), Expert, Member of MARQUES Council and MARQUES Trade Mark 
Law and Practice Team, Søborg 
William LOBELSON, Expert, Member of MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Lyon 
 
Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) 
Giulio MARTELLINI, membre, Turin 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Elena MOLINA (Ms.), Member, Barcelona 
Michael REINLE, Member, Zurich 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Jiro MATSUDA, Member, International Activities Center, Tokyo 
Tsutomu TAKEHARA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Fumie ENARI (Ms.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo 
 
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) 
Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Onex 
Éric NOËL, membre, Genève 
Marc-Christian PERRONNET, membre, Genève 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
Giulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Kenichiro OKUBO, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property 
Association, Tokyo 
Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property 
Association, Tokyo 
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V.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:  Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:  Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar) 
 
 Eliseo MONTIEL CUEVAS (Mexique/Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary:  Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
VI.  SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
David MULS, directeur principal, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des 
dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector 
 
Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice de la Division juridique, Service d’enregistrement 
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid 
Registry, Brands and Designs Sector 
 
Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint de la Division juridique, Service d’enregistrement 
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, 
Madrid Registry, Brands and Designs Sector  
 
Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice de la Division des opérations, Service 
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Operations 
Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector 
 
Neil WILSON, directeur de la Division de l’appui aux Services d’enregistrement, Secteur des 
marques et des dessins et modèles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Juan RODRÍGUEZ, juriste principal à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, 
Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid 
Registry, Brands and Designs Sector 
 
Kazutaka SAWASATO, juriste à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands 
and Designs Sector 
 
Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe à la Division juridique, Service 
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal 
Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


