
 

 

A 

MM/LD/WG/13/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأكتوبر 14التارخي: 

 
 
 

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

 
 

 عشرةالثالثة الدورة 
ىل  2جنيف، من   2015نومفرب  6اإ

 
 

بشأن مدريد وبروتوكول اتفاق ( من الالئحة التنفيذية املشرتكة بني 5)24النص املعدل للقاعدة 
 : مسائل التسجيل الدويل للعالمات

 
 التنفيذق بتتعل

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل  الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتانقش  .1 )املشار اإ
عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول بعبارة "الفريق العامل"(، خالل دورته الثانية عرشة، تعديالت حمّددة 

لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(. وأأوىص الفري عامل، ق المدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
(. واعمتدت مجعية احتاد مدريد، يف دورهتا التاسعة والأربعني 5)24يف مجةل أأمور، بأأن تعمتد مجعية احتاد مدريد القاعدة 

 .20171 نومفرب 1(، عىل أأن تدخل حزّي النفاذ يف 5)24لقاعدة عىل ا، التعديالت املُدخةل 2015 املعقودة يف أأكتوبر

ات ني يتعلقان ابلتعيين( من الالحئة التنفيذية املشرتكة جانبني خاص5)24 وتُغّّي التعديالت املُدخةل عىل القاعدة .2
مع ما يلزم من  13و 12 تطبيق القاعدتنيوجوب )أأ( و)د(  وتُدرج التعديالت املُدخةل عىل الفقرتني الفرعيتنيالالحقة. 

ُ يف حال اكن التعيني الالحق ل خيص سوى جتبديل  ، درجة يف التسجيل ادلويل املعينزءا من السلع واخلدمات امل
ّّ  و ملالآاثر النامجة عن خمالفة  منفتحّد  )ج( التعديالت املُدخةل عىل الفقرة الفرعية أأما عالن عن عدم وجود تتعلق ب تُح اإ

 نية اس تخدام العالمة أأو بعيب يشوب ذكل الإعالن.
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 عىلالتعديالت املُدخةل  تنفيذاملكتب ادلويل، خالل العمل التّضّيي اذلي قام به من أأجل حتديد كيفية  ومتكّن .3
()أأ( و)د(. 5)24من حتديد بعض املسائل اليت تؤثّر يف تنفيذ التعديالت املُدخةل عىل القاعدة الالحئة التنفيذية املشرتكة، 

تحنيف ل ل  القدمية طبعاتاملدرجة يف التعيينات الالحقة وفق ال تكل املسائل برضورة التّقّق من تحنيف البياانت ق وتتعلّ 
العمل اخلاص ابلفّص  عبء، والزايدة املتوقّعة يف (نيس تحنيفادلويل للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات )

جنازه حدود ، و تعقيده درجةو   .الالزمة لتنفيذ القاعدة املعّدةلاملوارد واملهارات مجموعة ، و ابلوسائل املؤمتتةما ميكن اإ

ىل تكل املسائل وابلنظر  .4 لهيا، املتعلقة ابلتنفيذ، بدا رضوراي اسرتعااإ فقد تقتيض تكل املسائل ء انتباه الفريق العامل اإ
 .()أأ( و)د(5)24القاعدة يف التعديالت املُدخةل عىل  أأدقالنظر بحورة 

()ج(، 5)24 فيذ التعديالت املُدخةل عىل القاعدةاملكتب ادلويل ل يرى وجود أأية مسائل تُذكر فامي خيص تن أأن ومبا  .5
هنا س تظّل ابلحيغة اليت اعمتد  .2017 نومفرب 1حتاد مدريد لتدخل حزّي النفاذ يف هتا هبا مجعية افاإ

 ذتتعلّق ابلتنفي حمّددةمسائل 

 القدمية لتحنيف نيس طبعاتل ل ا وفقالتّقّق 

نسخة أأو  طبعةوفق  املكتب ادلويل من تحنيف بياانت السلع واخلدمات املدرجة يف الطلبات ادلوليةيتّقّق  .6
يعيد املكتب ادلويل تحنيف قامئة السلع واخلدمات يف أأي  ول. للطلب ادلويلمكتب املنشأأ سّّل ت نافذة وقت تحنيف نيس ال 

 .2كةوقت بعد ذكل، ول يوجد أأي تلكيف بذكل يف املعاهدات أأو الالحئة التنفيذية املشرت 

يف تعيني لحق ( أأن يتّقّق املكتب ادلويل من تحنيف السلع واخلدمات املُدرجة 5)24ّدةل املعالقاعدة تقتيض و  .7
خطار صاحب التسجيل عندما ل تكون تكل السلع واخلدمات محنّفة بحورة سلمية.  توىل ي ، أأن لالتساقضامان  ينبغي،و واإ

دراج ونُسخ  طبعاتل  اويتوىل املكتب ادلويل التّقّق مهنا وفقالحق التعيني ال يف السلع واخلدمات  صاحب التسجيل اإ
 تحنيف نيس اليت اس ُتخدمت لتحنيف القامئة الرئيس ية يف التسجيل ادلويل املعين.

ونُسخ تحنيف نيس  طبعاتوما يقابلها من خمتلف أأدانه عدد التسجيالت ادلولية النافذة  1اجلدول ويبنّي  .8
يظهر يف ذكل اجلدول، ميكن أأن حيتوي التعيني الالحق عىل سلع وخدمات وكام املُس تخدمة لتحنيف قوامئها الرئيس ية. 

(، 5)24 الآن، مبوجب القاعدة املعّدةلملكّف يل املكتب ادلوو نسخة من تحنيف نيس تقريبا و أأ  طبعةُمدرجة يف أأي 
 ابلتّقّق من ذكل التحنيف.
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وتكل  أألغيتالبياانت اليت  شطبت ادلولية وقت دجديدها، ب التسجيال، يقوم بتجميع قامئة السلع واخلدمات يف 1996مارس  31املكتب ادلويل، حىت اكن  
تحنيف نيس النافذة وقت دجديد  طبعةوعالوة عىل ذكل، اكن املكتب ادلويل يعيد تحنيف قامئة السلع واخلدمات وفق تعاقدة. اليت ُرفضت يف لك الأطراف امل 

بشأأن التسجيل ادلويل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد عندما دخلت  1996 أأبريل 1تكل املامرسة يف  فوقومت التسجيل ادلويل. 
 حزّي النفاذ. للعالمات
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 ونُسخ تحنيف نيس طبعاتالتسجيالت ادلولية حبسب عدد  – 1اجلدول 

 والنسخة طبعةال 
أأو ادلخول حزّي النرش 

 النفاذ

التسجيالت عدد 

 ادلولية

املئوية النس بة 

)%( 

 %2 13 397 1971يناير  1 (2نيس )تحنيف 

 %1 5 569 1981يناير  1 (3نيس )تحنيف 

 %3 17 835 1983يناير  1 (4نيس )تحنيف 

 %5 33 314 1987يناير  1 (5نيس )تحنيف 

 %9 53 781 1992يناير  1 (6نيس )تحنيف 

 %9 53 374 1997يناير  1 (7نيس )تحنيف 

 %17 102 977 2002يناير  1 (8نيس )تحنيف 

 %30 189 426 2007يناير  1 (9نيس )تحنيف 

 %7 42 430 2012يناير  1 (2012-10نيس )تحنيف 

 %7 45 548 2013يناير  1 (2013-10نيس )تحنيف 

 %7 45 469 2014يناير  1 (2014-10نيس )تحنيف 

 %3 20 584 2015يناير  1 (2015-10نيس )تحنيف 

    

 

 623 704 اجملموع

 
 تعقيده درجةالعمل اخلاص ابلفّص و  عبءالزايدة املتوقّعة يف 

ىل دجدر  .9  اش متلت، 2011عام في ف نقاص واحد عىل الأقل.لإ الشامةل عدد التعيينات الالحقة املُدّونة  تزايدالإشارة اإ
نقاصعىل تعيينا  2 242التعيينات الالحقة البالغ عددها  ، ارتفع ذكل العدد ليبلغ 2014عام ويف الأقل. عىل  واحد اإ

 .3تعيينا لحقا مدّوان 3 211

ىل زايدة وابلإضافة  .10 نقاص واحد عىل الأقل، من تزايد  جّراءالعمل من  عبءاإ عدد التعيينات الالحقة املش متةل عىل اإ
جراء الفّص اذلي يقوم به املكتب ادلويل ( 5)24 تنفيذ القاعدة املُعّدةل جيعلاملتوقّع أأيضا أأن  أأكرث تعقيدا بسبب تزايد عدد اإ

نقاص اليت تمت  ُمدرجة يف القامئة ادلويل ول يف التسجيل  ليست واردةأأي بياانت حّرة،  تعبّيات من خاللحالت الإ
 .4نيسالأجبدية لتحنيف 

ذا اكن الغرض منه جمّرد ق التعيني الالحق بلك تعلّ حال يف و .11 السلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل أأو اإ
لكن و البس يطة.  من الإجراءات حفحه وتدوينه يكون، أأكرث مما يرد يف التسجيل ادلويل استبعاد بيان أأو صنف واحد أأو

 قامئة السلع واخلدمات ابس تخدام تعبّيات حّرة.من  نقاصتدوين اإ التسجيل  صاحب يلمتسعندما الفّص يحب  أأكرث تعقيدا 

بشأأهنا، اليت تُمّدد امحلاية  التعبّيات احلّرة صاحب التسجيل من أأن حيّدد بطريقة أأكرث تفحيال السلع واخلدماتومتكّن  .12
ميكن لحاحب التسجيل تكييف وابلتايل تضمن، نسبيا، سوى القليل من البياانت يف القامئة الأجبدية. لأن تحنيف نيس ل ي 
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، من ادلقة درجة عاليةعّينة، ل س امي تكل اليت يُعرف أأهنا تشرت  قوامئ السلع واخلدمات وفق خمتلف الأطراف املتعاقدة امل 
 وذكل حملاوةل تفادي حالت الرفض املؤقت.

حصاب التسجيالت، أأ عىل  كثّياتسهّل الأمور اس تخدام التعبّيات احلّرة يف التعيينات الالحقة مرونة  يتي حني ويف  .13
ن جراءها مبقتىض القاعدةالتّقّق معلية زيد من تعقيد يه فاإ ُُشح أأعاله، جيب وكام (. 5)24 اليت يتعنّي عىل املكتب ادلويل اإ

ونسخة تحنيف نيس اليت اس ُتخدمت لتحنيف القامئة الرئيس ية يف التسجيل  طبعةذكورة وفقا ل الاضطالع بعملية التّقّق امل
 دلويل املعين.ا

نقاص يف التعيينات الالحقة دحدو   أأمتتة تحنيف حالت الإ

مات املُدرجة يف قاعدة البياانت احلالية اليت تساعد الفاححني عىل تحنيف السلع واخلد ،2005يف عام  أأدرجت، .14
وفقا  (سمى بشلك غّي رمسي "جشرة عيد امليالد"قاعدة البياانت املذكورة )اليت تُ نظام دجميع حمتوايت ومت . الطلبات ادلولية

يّيات اليت أأدخلهتا لك نسخة من نُسخ الطبعة العاُشة قاعدة البياانت لبلورة التغ وُحّدثت . التاسعة من تحنيف نيس طبعةلل 
ُ من تحنيف نيس ولإدراج املحطلحات  قاعدة البياانت، حاليا، عىل تش متل و  حنّفة تحنيفا متسقا.وامل  س تخدمة بكرثةامل

الطبعتان التاسعة والعاُشة من وأأدرجت بياان ابلإس بانية.  45 534بياان ابلفرنس ية، و 46 425بياان ابلإنلكزيية، و 88 387
ىل الثامنة.الطبعات من الأ فيه النظام، بيامن مل تُدرج  تحنيف نيس يف  وىل اإ

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد لأداةعيد امليالد املذكورة ليست مماثةل وجشرة  .15 أأداة التحنيف ، اليت تُعد اإ
وتكل الأداة أأقّل اش امتل عىل قامئة السلع واخلدمات. تحنيف دجميع و عىل  للمساعدةاخلارجية املتاحة للمس تخدمني 

 سوى الطبعة احلالية لتحنيف نيس. محطلحات البياانت من جشرة عيد امليالد ول تبلور

نقاص مع 5)24القاعدة عىل وبناء  .16 ()أأ( و)د(، اليت يقدم صاحب التسجيل مبوجهبا تعيينا لحقا يش متل عىل حالت اإ
ول يف قاعدة  نيسالأجبدية لتحنيف ُمدرجة يف القامئة ادلويل ول يف التسجيل  ليست واردةأأي بياانت ة )ات حرّ تعبّي 

نقاص املذكورةأأن يفّص يدواي ، يتعنّي عىل املكتب ادلويل ة(بياانت التحنيف ادلاخلي ، ويتّقّق من التحنيف حالت الإ
 ُ  يف التسجيل ادلويل.س تخدمة وفقا لطبعة ونسخة تحنيف نيس امل

من ولكن القوامئ الأجبدية للك الطبعات السابقة لتحنيف نيس. زايدة تطوير جشرة عيد امليالد لتضميهنا وميكن  .17
ن ،ونلن يك التطويرذكل  أأن الأرحج اكفيا ابلنس بة للمكتب ادلويل لإجناز هممتيه اجلديدتني املتعلقتني ق، حتقّ  حىت واإ

 ابلفّص والتحنيف.

 الإضافية املؤّهةلاملوارد 

وفقا للطبعات القدمية لتحنيف من تحنيف السلع واخلدمات املُدرجة يف التعيينات الالحقة يدواي التّقّق  ه يتعنّي أأنمبا  .18
نه يُشرت  أأن يكون للفا ميتكل جسل ول بلك طبعات تحنيف نيس.  ُمعّمقة اترخييةاذلين يقومون بذكل معرفة  ححنينيس، فاإ

 من تكل الالزموى املس تاحلحول عىل الأحوال،  أأحسن، يف س يكون من الحعبالتارخيية و  ، تكل املعرفةمدريد، حاليا
 .املعرفة

به،  ةطالتعقيد املرتبدرجة مراعاة (، دون 5)24 عبء العمل الإضايف النامج عن تنفيذ القاعدةما روعي فقط ذا واإ  .19
ضافيني. ف  ماكنيةأأنه غّي س يلزم توظيف أأربعة فاححني اإ املس توى  دلهيممن اخلارج ممن توظيف فاححني  مل تتض  بعد اإ

 ية.ميثّل حتداي تواهجه أأيضا املاكتب الوطن وذكل . بتحنيف نيساملعرفة التارخيية من املطلوب 
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ولكن ذكل يس توجب استامثرا كبّيا املعرف التارخيية الوجهية،  لإكساهبامع مرور الوقت، تطوير موارد داخلية  وميكن، .20
ىل اكتساب تكل الكفاءة جيب الوزن بني ولكن ودامئا يف التدريب.  وبني املكسب الفعيل الناجت عن اجلهود الرامية اإ

 الاضطالع يدواي بعملية التّقّق املذكورة أأعاله.

حداث دة املُعّدةل، مثل قد تظهر نتيجة تنفيذ القاععىل ذكل، هناك خماطر حممتةل وة وعال .21 ماكنية اإ مدة عىل سليب أأثر اإ
ىل تكذكل مدة معاجلة التعيينات الالحقة مما قد يؤدي املعاجلة معوما، وخباصة عىل  س بة لأحصاب أأخّي ل داعي هل ابلن اإ

 .تالتسجيال

ذا اكن التّقّق يدواي من التحنيف اذلي أأجراه حصاب التس جيب عىل الأطراف املتعاقدة وأأ  ،وأأخّيا .22 جيالت تقيمي ما اإ
لتعيني لحق قمية مضافة للفّص اذلي دجريه املاكتب املعّينة لتحديد نطاق امحلاية ، بقدر الإماكن، جيلب كتب ادلويلامل 

 ة.ح  نققامئة مُ ش متل عىل ي 

ذا اكن ينبغي تنفيذ القاعدةويف  .23 ( 5)24 املُعّدةل ضوء املسائل املطروحة أأعاله، جيب عىل الفريق العامل النظر فامي اإ
 بشلك أأمعق.مراجعهتا ، أأو احلاليةغهتا بحي

ن  .24 ىل الإحاطة علام اإ الفريق العامل مدعو اإ
والنظر يف لتنفيذ اب املتعلقةاملذكورة أأعاله  ابملسائل

حتديد التوصيات الإضافية اليت قد تكون رضورية 
يف لعامتدها من قبل مجعية احتاد مدريد 

 .2016 عام

 ]هناية الوثيقة[


