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

 
 

 عشرةالثالثة الدورة 
ىل  2جنيف، من   2015نومفرب  6اإ

 
 

()أ( من اتفاق مدريد بشأن التسجيل 2( و)1)14تطبيق املادة  جتميداستعراض االقرتاح الداعي إىل 
 الدويل للعالمات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل  .1 انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
ىل  MM/LD/WG/11/5 عرشة، اقرتاحا يرد يف الوثيقةبعبارة "الفريق العامل"(، يف دورته احلادية  تطبيق  جتميدويدعو اإ

ليه فامي ييل بلكمة "التفاق"(. ويف حني مل 2( و1)14املادة  )أأ( من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
أأن يعّد، لأغراض دورته  يكن هناك أأي توافق يف الآراء بشأأن الاقرتاح، طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل

املعاهدات  تطبيق وين اخلاص بتعليقنعرشة، وثيقة جديدة تس تعرض، يف ضوء القانون ادلويل العام، الإطار القا الثالثة
آاثر. كام طلب الفريق العامل أأن تتناول الوثيقة خيارات  ادلولية، سواء بشلك لكي أأو جزيئ، وما يرتتب عىل ذكل من أ

 1قيق الهدف نفسه.أأخرى قد متكّن من ت 

ئر دلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وثيقة ، أأودعت حكومة اجلزا2015 يوليو 31ويف  .2
ليه فامي ييل بلكمة "الربوتوكول"(. واعتبارا من  ىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ انضامهما اإ

 .فقطعد أأي بدل ملزما ابلتفاق ذكل التارخي، مل ي
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ىل التفاق يف  .3 آخر انضامم اإ ىل 2004 أأغسطس 5واكن أ ، عندما دخل التفاق حزّي النفاذ ابلنس بة اإ
ومل تشهد عضوية التفاق زايدة لأكرث من عرش س نوات ويه تشمل الآن . 2السورية، اليت نقضته بعد ذكل العربية امجلهورية

عداد هذه الوثيقة، أأصبح الربوتوكول،بدلا. وعىل عكس ذكل وخالل  55 س نة من اعامتده، معاهدة ملزمة  25بعد أأكرث من  اإ
ىل   دوةل. 111طرفا متعاقدا، مبا يف ذكل الاتاد الأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، الشامالن لزهاء  95ابلنس بة اإ

وهو اترخي دخوهل حزّي  2015 أأكتوبر 31عتبارا من س يصبح الربوتوكول، ا ( من الربوتوكول1)سادسا()9وطبقا للامدة  .4
ىل اجلزائر، الصك الوحيد املنطبق عىل العالقات بني الأطراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد للتسجيل  النفاذ ابلنس بة اإ

وبروتوكول  " من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق1)اثنيا("1ادلويل للعالمات. وعالوة عىل ذكل، وبناء عىل القاعدة 
مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات، ختضع لك التعيينات يف لك التسجيالت ادلولية السارية للربوتوكول وحده. ونتيجة ذلكل، 

 غري انفذة وأأصبح نظام مدريد نظاما قامئا عىل معاهدة واحدة.أأصبح التفاق، حبمك الوضع، معاهدة 

آنذاك 2006 ويف عام .5 الفريق العامل اخملصص املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد ، خالل دوريت ما اكن يُسمى أ
ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل اخملصص"(، بدأأت تظهر فكرة نظام موحد مبوجب  للتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

بداء لتكل الفكرة يف تلخيص رئيس ادلورة الثانية للفريق العامل اخملصص لس تنتاجات ذكل الفريق  الربوتوكول. واكن أأحسن اإ
جراء الاس تعراض بغرض تبس يط 9 بشأأن العمل التحضريي لس تعراض املادة ذا أأفاد بأأنه ينبغي اإ )سادسا( من الربوتوكول، اإ

غفال  الهدف الهنايئ وهو خضوع النظام ملعاهدة واحدة فقط )انظر معليات نظام مدريد بأأكرب قدر ممكن، دون اإ
لهيا فامي بعد بلكمة (. وحظيMM/LD/WG/2/11 الوثيقة ت تكل الاس تنتاجات لحقا بتأأييد مجعية اتاد مدريد )املشار اإ

 (.MM/A/37/4 "امجلعية"( خالل دورهتا السابعة والثالثني )ادلورة الاس تثنائية احلادية والعرشون( )انظر الوثيقة

، عند اعامتدها لتعديل 2007 ربواخُتذت أأول خطوة صوب النظام القامئ عىل معاهدة واحدة من قبل امجلعية يف سبمت .6
لينص يف فقرة فرعية جديدة )أأ( )سادسا( من الربوتوكول، أأي ما يُسمى "بند الضامن"، 9 ( من املادة1) أأدخل عىل الفقرة

عىل املبدأأ القايض بأأن الربوتوكول والربوتوكول وحده هو اذلي سينطبق يف مجيع احلالت بني ادلول امللزمة بلك من التفاق 
( )متديد فرتة 2)5ربوتوكول. كام نصت امجلعية، يف فقرة فرعية جديدة )ب(، عىل أأن الإعالانت املُقدمة مبوجب املادة وال

 .تؤثر يف تكل العالقات ( )الرمس الفردي( لن7)8الرفض( و

نظام مدريد نظاما قامئا عىل معاهدة واحدة، حان الوقت الآن يك يناقش الفريق وبعد بلوغ الهدف املمتثل يف جعل  .7
صدار توصية مجلعية اتاد مدريد مبا يضمن ترس يخ وحدة نظام مدريد، وذكل بوقف قبول حالت الانضامم  ماكنية اإ العامل اإ

ىل التفاق وحده، مع احلفاظ عىل   )سادسا( من الربوتوكول.9ادة ()ب( من امل1اخلصائص املنصوص علهيا يف الفقرة )اإ

ماكنية  الاعتباراتاجلزء الأول:   تطبيق معاهدة أأو حمك وارد فهيا جتميدادلس تورية املتعلقة ابإ

ىل انقش الفريق العامل، يف دورته السابقة،  .8 تطبيق بعض املواد من اتفاق وبروتوكول  جتميدوثيقة بشأأن اقرتاح يدعو اإ
ىل  24من ابلعامتد )الفقرات مدريد تتعلق  ويف تكل الوثيقة، أأسهب املكتب (. MM/LD/WG/12/4 من الوثيقة 36اإ

ماكنية  تطبيق معاهدة أأو أأحاكم واردة فهيا، وقدم أأمثةل عىل بعض  جتميدادلويل، عىل ضوء القانون ادلويل العام، يف رشح اإ
 س امي مضن نظام مدريد. السوابق الوجهية داخل الويبو، ل

ىل  .9 لهيا سابقا واملتعلقة ابملسأأةل قيد البحث، ترد تكل احلجج يف وابلنظر اإ وجاهة احلجج املقدمة يف الوثيقة املشار اإ
 التالية، مع بعض التعديالت الطفيفة.الفقرات 
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 تطبيق معاهدات أأو أأحاكم واردة فهيا وقف

 اف تطبيقها.أأو أأحاكم واردة فهيا ملدة معّينة حىت يُتخذ قرار ابس تئن تطبيق معاهدات تعليقميكن  .10

هناء  .11 لهيا فامي ييل بعبارة "اتفاقية فيينا"( القانون والإجراءات فامي خيص اإ وتّدد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )املشار اإ
ل من خالل تطبيق أأحاكم تكل ووقف تطبيق املعاهدات هناء تطبيقها أأو وقفه بشلك فعيل اإ . ول ميكن نقض معاهدة أأو اإ

يقاف العمل "من اتفاقية فيينا عىل ما ييل:  57 ( من اتفاقية فيينا(. وتنص املادة2)42فيينا )املادة املعاهدة أأو اتفاقية  جيوز اإ
)أأ( وفقًا لنصوص املعاهدة؛ أأو)ب( يف أأي وقت، برضا مجيع الأطراف  ابملعاهدة ابلنس بة مجليع أأطرافها أأو لطرف معني فهيا:

خرى  ."وبعد التشاور مع ادلول املتعاقدة الأ

 حاكم الواردة اراحة يف معاهدات الويبوالأ 

ىل أأجل غري مسمى )انظر، مثال، املادة .12 من  15 معظم معاهدات الويبو معاهدات غري حمّددة املدة. فهيي تظّل انفذة اإ
 اتفاق وبرتوكول مدريد(.

ماكنية نقضها من قبل الأطراف امل  .13 هناء العمل هبا يه تكل اليت تتعلق ابإ تعاقدة. وتتضمن والأحاكم الوحيدة اخلاصة ابإ
جراء أأحادي اجلانب يتخذه أأحد  معظم معاهدات الويبو، مبا فهيا التفاق والربوتوكول، أأحاكما بشأأن النقض، اذلي يُعد اإ

 الأطراف ويهنيي مبوجبه مشاركته يف املعاهدة.

هناء   الأطراف رضاب تطبيقهاالعمل مبعاهدة أأو وقف اإ

هناء العمل مبعاهدة  .14 ية اختيار شلك ذكل تطبيقها يف أأي وقت برضا مجيع الأطراف، وللأطراف حر  تعليقأأو ميكن اإ
كأهنا تتوىخ أأن يُعرّب عن ذكل الرضا بأأي شلك معنّي. وعىل الرمغ من أأن أأحاكم اتفاقية فيينا تبدو  الرضا. ومن غري الالزم

هناء العمل باكمل التفاقية أأو  هنا تعليقسلطة اإ طراف حرية اإ ن للأ  تعليقالعمل ببعض من أأحاكهما فقط أأو  ءالعمل هبا، فاإ
 تطبيق تكل الأحاكم.

نه ميكن احلصول عىل ويف حاةل التفاق والربوتوكول، وكون الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف مجعية اتاد مدريد، ف .15  الرضااإ
)ج( من التفاق (3)10املادتني تطبيق احلمك قيد البحث يف امجلعية من خالل مبدأأ توافق الآراء. كام أأن  تعليق خبصوص

جراء للحصول عىل رضا أأي من الأعضاء غري احلارضين وقت اختاذ امجلعية للقرار.  والربوتوكول تنصان عىل اإ

 ومت وقف تطبيق بعض من معاهدات الويبو برضا مجيع الأطراف يف احلالت التالية: .16

 معاهدةتطبيق  تعليقوجهية يف الويبو بشأأن سوابق 

. ودخلت تكل املعاهدة 1973 عاهدة تسجيل العالمات التجارية، اليت أأبرمت يف فيينا يف عاممبتتعلق السابقة الأوىل  .17
ىل 1980 حزّي النفاذ يف عام لهيا أأية بدلان أأخرى. ومل يُسّجل مبوجهبا، منذ بدء  ابلنس بة اإ مخسة بدلان، ولكن مل تنضم اإ

نفاذها، سوى عالمتني جتاريتني. وعىل الرمغ من أأهنا ل تزال انف د" بناء عىل قرااإ ن تطبيقها قد "مُجِّّ  ر أأصدرتهذة رمسيا، فاإ
: ل ميكن قبول حالت انضامم جديدة، ول جيوز اخلاص هباالنظام  وقف. وذكل يعين 1991 مجعية تكل املعاهدة يف أأكتوبر

جراء تسجيالت جديدة، ول جيوز أأن جتمتع مجعية اتاد تكل املعاهدة يف دورات عادية. غري أأنه ميكن بقرار  رفع التجميد"" اإ
(. ولكن ذكل مل حيدث TRT/A/VII/2 و TRT/A/VII/1 انظر الوثيقتنيمن مجعية اتاد املعاهدة يف دورة اس تثنائية )

 قط وتوقف رساين لك التسجيالت اليت أأجريت بناء عىل املعاهدة نتيجة عدم جتديدها.
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املصري نفسه. فقد السمعية البرصية )معاهدة تسجيل الأفالم(  مصنفاتالتسجيل ادلويل لل بشأأن عاهدة وعرفت امل .18
. 1991 ، وأأنشأأت جسال دوليا للمصنفات السمعية البرصية. ودخلت حزّي النفاذ يف فرباير1989 أأبرمت تكل املعاهدة يف عام

، 1993 يف مايو ومنذ القرار اذلي اختذته مجعية معاهدة تسجيل الأفالممصنف مسعي برصي.  400 وجُسّل مبوجهبا حنو
آخر فامي خيص السجل ادلويل، اذلي  ىل جنيف، مل يُسّجل أأي نشاط أ مل يعد وقضت فيه برتحيل السجل ادلويل من المنسا اإ

آخر يف ذكل الاجامتع اذل عقدته امجلعيةانفذا للك الأغراض العملية. ويف  ، تقّرر تعليق تطبيق املعاهدة حىت اختاذ أأي قرار أ
ذا الا، قّررت مجعية 2000 امجلعيات العامة لعامتاد. ويف الاية هذا الشأأن من قبل مجع  ل اإ تاد أأهنا لن تنعقد مّرة أأخرى اإ

 . ومل يُقدم قط طلب من هذا النوع.هاقُدم طلب حمّدد بعقد

ويف الآونة الأخرية وللحد من الطابع املعقد اذلي يتسم به نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية، قّررت  .19
لهي1934لأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة لندن )ا فامي ييل  ا( لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ

، جتميد تطبيق 2009 سبمترب 24("(، يف اجامتع اس تثنايئ ُعقد يف جنيف يف 1934"وثيقة لندن ) بعبارة
ىل ذكل، اتفق املشاركون يف الاجامتع الاس تثنايئ عىل أأن . 2010 يناير 1( اعتبارا من 1934) لندن وثيقة وابلإضافة اإ

هناء العمل بوثيقة لندن ىل اإ وقّع من السلطة اخملتصة( املرضا )بعد احلصول عىل ال(، 1934) الإجراء التايل س يكون الانتقال اإ
 دوةل. 15من مجيع ادلول املتعاقدة البالغ عددها 

اكن القرار خيص تعليق تطبيق املعاهدة باكملها. ويف لك احلالت، اكنت امجلعية ويف لك احلالت املبيّنة أأعاله،  .20
فاكن القرار ينص، يف حاةل  –اخملتصة لدلول الأعضاء يه اليت اختذت القرار. وعىل الرمغ من اختالف املصطلح املس تخدم 

ن الآاثر القانونية اكنت  –د" تطبيقها من احلالت، عىل "تعليق" تطبيق املعاهدة؛ واكن ينص، يف حاةل أأخرى، عىل "جتمي فاإ
بطالمماثةل. وأأخريا ميكن، يف مجيع احلالت،   .لحقا التعليق أأو التجميد مبوجب قرار تتخذه امجلعية أأو ادلول الأعضاء اإ

 سابقة وجهية يف نظام مدريد

. فقد قّررت مجعية مدريد، هناك سابقة أأخرية جديرة ابذلكر لأهنا تتعلق ابتفاق وتعليق رساين جزء من أأحد أأحاكمه .21
 من التفاق. 3(1)اثنيا()9، بأأن يوقف املكتب ادلويل تطبيق امجلةل الأخرية من املادة 1995 يف عام

ليه املاكل اجلديد اذلي 1)اثنيا()9واكنت امجلةل الأخرية من املادة  .22 ( تشرتط موافقة مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ
ليه التسجيل قبل تدوين  تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل وذكل خالل مخسة أأعوام من اترخي التسجيل ادلويل. نُقل اإ

. وأأوحض املكتب ادلويل أأن وأأفاد املكتب ادلويل أأن مكتب الطرف املتعاقد املعين أأعطى موافقته يف معظم احلالت
ا القانونية الأصلية، وبناء عىل ذكل اقرتح وقف ( قد فقدت مرّبراهت1)اثنيا()9الإجراءات املبيّنة يف امجلةل الأخرية من املادة 

 .5( عىل الفور1)اثنيا()9 . وقّررت مجعية اتاد مدريد وقف تطبيق املكتب ادلويل للجمةل الأخرية من املادة4تطبيقها

 ( من التفاق)أأ 2( و1)14جتميد تطبيق املادة : الثايناجلزء 

ماكن بدل ما أأن )أأ( من 2( و1)14 س يكون لقرار جتميد تطبيق املادة .23 التفاق أأثر واحد فقط وهو أأنه لن يصبح ابإ
يداع تكل الوثيقة، طبقا أأو  يودع دلى املدير العام للويبو وثيقة التصديق عىل التفاق وحده ماكنه اإ ليه. فلن يكون ابإ الانضامم اإ

يداعه يف الوقت نفسه وثيقة التصديق عىل الربوتوكول أأو الا 14 للامدة ل ابإ ليه.من التفاق، اإ  نضامم اإ
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ذا أأجري النقل قبل انقضاء همةل مخس س نوات من اترخي ال  ( عىل ما ييل: "1)اثنيا()9تنص امجلةل الأخرية من املادة   تسجيل ادلويل، تعني عىل املكتب واإ
ن أأمكن اترخي ورمق تسجيل العالمة يف بدل املاكل اجلديد. دارة بدل املاكل اجلديد، وينرش اإ  "ادلويل أأن يطلب موافقة اإ
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هناء العمل به. فذكل التفاق س يظّل انفذا .24 ىل تعليق رساين التفاق أأو اإ آنفا لن يؤدي اإ والبدلان  والقرار املذكور أ
)سادسا( من الربوتوكول، 9()ب( من املادة 1) سيتواصل تطبيق الفقرة، عليهزمة بأأحاكمه. وبناء الأطراف فيه ستبقى مل

( )الرمس 7)8)ج( )متديد فرتة الرفض( واملادة ()ب( و2)5املقدمة بناء عىل املادة  تتنص عىل عدم تأأثري الإعالاناليت 
 الفردي( من الربتوكول، فامي خيص العالقات بني البدلان امللزمة مبوجب لك من التفاق والربوتوكول.

صص، اليت أأشري فهيا ، خالل ادلورة الأوىل للفريق العامل اخمل2005وس يكون القرار متسقا مع الهنج احملّدد يف عام  .25
ىل أأن  جراءات التسجيل ادلويل اإ طار اإ : الثالثة التاليةرشوط لك من ال استيفاء  حاليف التفاق لن يُطبق بعد ذكل يف اإ

لغاء بند الضامن "1" " وأأن تصبح لك البدلان املتعاقدة امللزمة مبوجب التفاق فقط ملزمة أأيضا مبوجب 2؛ "أأن تقّرر امجلعية اإ
بشأأن معاهدة تسجيل العالمات  1991تطبيق اتفاق مدريد )كام مت يف عام ‘ جتميد"’" وأأن تقّرر امجلعية 3الربوتوكول؛ "

ىل التفاق وحده يف املس تقبل  يداع طلبات بناء عىل التجارية( حىت ل يتس ىن لأي بدل الانضامم اإ  ذكلول يتس ىن بعد ذكل اإ
 6التفاق."
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ىل .26  من التفاق:()أأ(2( و)1)14 جتميد تطبيق املادة والاقرتاح ادلاعي اإ

ليه؛ ولن يتس ىن بعد ذكل  س يحول دون تصديق )أأ( البدلان املتعاقدة اجلديدة عىل التفاق وحده أأو الانضامم اإ
يداع طلبات بناء عىل ذكل التفاق؛  اإ

آن  ()ب لهيام يف أ وس ميكّن الأطراف املتعاقدة اجلديدة من التصديق عىل لك من التفاق والربوتوكول أأو الانضامم اإ
 واحد؛

 ولن جُترى أأية معليات بناء عىل التفاق، مبا يف ذكل تقدمي تعيينات لحقة؛ )ج(

والربوتوكول، سيتواصل تطبيق وفامي خيص العالقات بني الأطراف املتعاقدة امللزمة مبوجب لك من التفاق  )د(
 ()ب(؛1)سادسا()9املادة 

ماكن امجلعية أأن  )ه(  حبث املسائل املتعلقة بتنفيذ التفاق؛ تواصلوس يكون ابإ

ذا اخُتذ من قبل امجلعية، انفذا اعتبارا من ()أأ( 2( و)1)14ر جتميد تطبيق املادة وس يكون قرا )و( من التفاق، اإ
بطاهل يف أأي وقت يف املس تقبل.ومياترخي معنّي تّدده امجلعية،   كن للجمعية مراجعته أأو اإ

ىل ما ييل: .27 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

النظر يف الاقرتاح املقدم يف هذه  "1"
 الوثيقة؛

ذا اكن يويص بأأن تقوم  "2" بيان ما اإ
مجعية اتاد مدريد بتجميد تطبيق 

)أأ( من التفاق، عىل 2( و1)14 املادة
ىل  23من النحو الوارد يف الفقرات   26اإ

من هذه الوثيقة، مبا يف ذكل اترخي بدء 
 نفاذ ذكل القرار.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 )(أٔ) من اتفاق مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات2) و(1(14املادة �قرتاح ا�اعي ٕاىل جتميد تطبيق 

*614املادة 
F 

  -�نضامم ٕاىل و�ئق سابقة  -ا�خول �زي التنفيذ  -[التصديق و�نضامم 
 من اتفاقية �ر�س (أ�قالمي)] 24إال�ا� ٕاىل املادة 

وثيقة أٔن يصدق �لهيا، ؤأن ينضم ٕا�هيا ٕاذا مل �كن جيوز للك ب� من ب�ان �حتاد اخلاص واملوقع �ىل هذه ال )1(*
 قد وقعها بعد.

جيوز للك ب� �ارج �حتاد اخلاص وطرف يف اتفاقية �ر�س محلاية امللكية الصناعية ٔأن ينضم ٕاىل  ( ٔأ ) )2(*
 هذه الوثيقة ويصبح عضوًا يف �حتاد �لتايل.

[...] 

 [هناية املرفق والوثيقة]

                                                
دون  14 ) من املادة2) و(1( اعتبارا من [�رخي]. وحيول جتميد تطبيق الفقرتني 14 من املادة (ٔأ))2) و(1( احتاد مدريد جتميد تطبيق الفقرتنيقّررت مجعية  *

ضامم ٕاليه عند ٕايدا�ه تصديق ب�ان متعاقدة �ديدة �ىل االتفاق و�ده ٔأو �نضامم ٕاليه، ولكن س�يكون ٕ�ماكن ٔأي ب� ٕايداع وثيقة التصديق �ىل االتفاق ٔأو �ن
لطلبات ا�ولية ٔأيضا ٔأنه لن يتس�ىن بعد ذ� ٕايداع ا 14 من املادة (ٔأ))2) و(1( لوثيقة التصديق �ىل الربوتو�ول ٔأو �نضامم ٕاليه. ويعين جتميد تطبيق الفقرتني

 حقة.بناء �ىل االتفاق ؤأنه لن ُجترى ٔأية معليات بناء �ىل االتفاق، مبا يف ذ� تقدمي تعيينات ال


