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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 نومفرب 6التارخي: 

 
 
 

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

 
 

 عشرةالثالثة الدورة 
ىل  2جنيف، من   2015نومفرب  6اإ

 
 

 ملخص الرئيس

متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل بعبارة  العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتالفريق اجمتع  .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  الأطراف املتعاقدةواكنت  .2
س تونيا  وأأنتيغوا وبربودا وأأسرتاليا والمنسا وبيالروس ومكبوداي والصني وكولومبيا وكواب وامجلهورية التش يكية وادلامنرك ومرص واإ

س والاحتاد الأورويب  يطاليا والياابن وكيييا ولففيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وأأملانيا وغاان واليوانن وهنغاراي والهند واإ اييل واإ
وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واجلبل الأسود واملغرب ونيوزيلندا والرنوجي وعامن والفلبني وبولندا والربفغال ومجهورية كوراي 

س بانيا والسويد وسويرسا وفونس وتركيا وأأوكرانيا  ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس وسان فويم وبرييسييب 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) والس نغال واتيلند وتريييداد وفوابغو

 بييلوكس للملكية الفكرية: مكتب بصفة مراقب تني احلكوميتني ادلوليتني التاليتنياملنظم وشارك يف ادلورة ممثلو  .4
(BOIPومنظمة التجارة العاملية ) (WTO) (2.) 
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امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون املنظامت 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) للعاملني يف جمال العالمات التجاريةمجعية الاحتادات الأوروبية و  (AIMالأوروبية لصناعة املنتجات املمزية بعالمة )

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

 *.MM/LD/WG/13/INF/1 Prov. 2 وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

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

  الرييسمن جدول الأعامل: انتخاب الرييس وانييب 2البند 

ابلإجامع رييسا للفريق العامل، والس يدة مافيدل مانيرتا سوا راهارينوين مياكييل فرانك رافن )ادلامنرك( انتخب الس يد  .8
ليس يو ُمنتيل كوابس )املكس يك(   لإجامع انيبني للرييس.اب)مدغشقر( والس يد اإ

 .الفريق العامل لت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمنيوفو  .9

 الأعامل: اعامتد جدول الأعاملمن جدول  3البند 

 ( دون فعديل..MM/LD/WG/13/1 Provاعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .10

لكرتونيا. .11  وأأحاط الفريق العامل علام ابعامتد فقرير ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل اإ

دخالها عىل الالحئة  4البند  التنفيذية املشرتكة بني اففاق وبروفوكول مدريد بشأأن من جدول الأعامل: التعديالت املقرتح اإ
 التسجيل ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة .12  .MM/LD/WG/13/2 استندت املناقشات اإ

 الفريق العامل اففق عىل:واففق  .13

 من 4.7والبند  32و 27و 26و 25و 12يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد فعديالت القواعد أأن  "1"
ترد يف مرفق هذه الوثيقة، مع كام من جدول الرسوم،  7وكذكل الرتمجة الفرنس ية للبند جدول الرسوم، 

 ؛2017يوليو  1اقرتاح دخولها حزي النفاذ يف 

ملناقش ته يف دورة مقبةل،  21يلمتس من املكتب ادلويل أأن يعد اقرتاحا جديدا لتعديل املادة وأأن  "2"
ملهام الالزم مراعيا مجيع الآراء املقدمة خالل ادلورة الثالثة عرشة؛ عىل أأن يتناول هذا الاقرتاح اجلديد مثال ا

ذا أأمكن  حييطأأن يضطلع هبا املكتب اذلي يطلب منه أأن  أأن يتوىل املكتب علام ابلتسجيل ادلويل، وما اإ
ذا أأمكن فقدمي الالامتس عند عرض الطلب ادلويل.وحتويلها، مجع الرسوم الوطنية ادلويل   وما اإ

                                                
*

 املشاركني يف مرفق فقرير ادلورة.ستتاح القامئة الهنايية بأأسامء  
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9ة من جدول الأعامل: املعلومات املتعلقة ابس تعراض فطبيق املاد 5البند 
)سادسا( 

من بروفوكول اففاق مدريد بشأأن التسجيل 
 ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة .14  .MM/LD/WG/13/3 استندت املناقشات اإ

 عىل:الفريق العامل  واففق .15

لغاء الفقرة )أأن  "1" 9()ب( من املادة 1يويص مجعية احتاد مدريد بعدم اإ
)سادسا( 

من بروفوكول مدريد وعدم 
 حتديد نطاقها؛

آخر الفريق العامل وأأن يتوىل  "2" جراء أأي اس تعراض أ يف أأي وقت لحق، لتطبيق املادة املذكورة، اإ
 .بطلب رصحي من أأي عضو من أأعضاء احتاد مدريد أأو املكتب ادلويل

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

ىل الوثيقة  .16  .MM/LD/WG/13/4استندت املناقشات اإ

ن الفريق العامل: .17  اإ

عداد  ،MM/LD/WG/13/4، عىل أأساس الاقرتاح الوارد يف الوثيقة المتس من املكتب ادلويل "1" اإ
ماكنية فدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويلجديد اقرتاح  ، يك يُناقش يف دورفه لإضافة اإ

ذا اكن ييبغي أأن فنص  عرشة؛ ل القادمة، عىل أأن يتناول لك املسايل املطروحة خالل دورفه الثالثة س امي ما اإ
 قاعدة جديدة عىل ما ييل:

خيار اشرتاط تسديد رمس واستيفاء الرشوط الأخرى، وفقا للقانون املنطبق، قبل أأن يرسل  -
 املكتب الامتس التقس مي؛

 واخليار املتاح لهذا املكتب يك يرسل البياانت املتعلقة بوضع حامية العالمة مع الامتس التقس مي؛ -

وحمك انتقايل يتعلق بتأأخري التنفيذ مصاغان استنادا للأحاكم الواردة يف نظام  وحمك يتعلق ابلرفض -
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛

 وأأحاكم مماثةل يف حال دمج تسجيالت انجتة عن فقس مي؛ -

ىل املكتب ادلويل يف غضون شه "2" ىل فقدمي املزيد من املساهامت اإ رين عقب ودعا الوفود واملراقبني اإ
 اختتام دورفه الثالثة عرشة.

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

ىل الوثيقة .18  .MM/LD/WG/13/5 استندت املناقشات اإ

 :عىل الفريق العامل واففق .19

ىل  33الإجراءات املقرتحة يف الفقرات من  أأن يقبل "1"  ؛MM/LD/WG/13/5 من الوثيقة 37اإ
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آخر لهذه املسأأةل، يف أأي وقت لحق، بطلب رصحي و  "2" جراء أأي اس تعراض أ أأن يتوىل الفريق العامل اإ
 من أأي عضو من أأعضاء احتاد مدريد أأو املكتب ادلويل.

آراء املس تخدمني 8البند   حول املسايل املتعلقة مببادئ التبعية يف نظام مدريد من جدول الأعامل: اس تقصاء أ

ىل الوثيقة .20  .MM/LD/WG/13/6 استندت املناقشات اإ

ىل أأنه ل يوجد فوافق يف الآراء حول ف و  .21 ( من اففاق مدريد 4( و)3( و)2)6 عليق فطبيق املوادخلص الرييس اإ
فقدمي وثيقة جديدة فُناقش يف دورفه القادمة وأأن الفريق العامل اففق عىل أأن يلمتس من املكتب ادلويل  وبروفوكوهل

دون أأكرث مرونة وفعالية، عهل جو يتطور لتلبية احتياجات مجيع أأعضايه جلعل نظام مدريد أأخرى اقرتاحات وتشمل 
ىل املكتب ادلويل.ه الأساس ية، يديف مباسؤال ل ا ىل فقدمي مزيد من املساهامت اإ  وعليه دعا الرييس الوفود واملراقبني اإ

 ففاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات()أأ( من ا2( و)1)14اقرتاح جتميد فطبيق املادة من جدول الأعامل:  9البند 

ىل الوثيقة .22  .MM/LD/WG/13/7 استندت املناقشات اإ

أأوىص الفريق العامل بأأن فتخذ مجعية احتاد مدريد، يف دورهتا القادمة، التدابري الالزمة للحيلوةل دون حالت و  .23
ىل اففاق مدريد وحده والمتس من املكتب ادلويل أأن يقرتح   .الأنسببري التد عىل امجلعية املذكورةالانضامم اإ

بشأأن التسجيل ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لففاق مدريد 5)24النص املعدل للقاعدة من جدول الأعامل:  10البند 
 وبروفوكول اففاق مدريد: مسايل التنفيذ ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة .24  .MM/LD/WG/13/8 استندت املناقشات اإ

 عىل:ووافق الفريق العامل  .25

( حزيز النفاذ حىت يس تعرض ( )أأ( و)د5)24 أأن يويص مجعية احتاد مدريد بتعليق دخول القاعدة "1"
 الفريق العامل ابلتفصيل الآاثر املرتفبة عىل فنفيذها؛

ن، ملقبةلا فهحُيلزل، يف وثيقة فُناقش يف دور وأأن يلمتس من املكتب ادلويل أأن "2" املُلمتسة يف  قاصاتالإ
فدوين فغيري؛ ول س امي أأدوار ومسؤوليات مكتب امليشأأ  والتعيينات الالحقة واكلامتس دلوليةالطلبات ا

نواملكتب ادلويل ومكتب الأطراف املتعاقدة املعيزنة يف حفص نطاق   ؛قاصاتالإ

وأأن يلمتس من املكتب ادلويل أأن يقرتح يف وثيقة أأخرى، ويف ضوء نتاجئ الوثيقة السابقة، خيارات  "3"
( ويبنيز املوارد الإضافية اليت س يلزم فوفريها لتنفيذ فكل ()أأ( و)د5)24النص املعدل للقاعدة ص فنفيذ فامي خي

 اخليارات.

 مسايل أأخرىمن جدول الأعامل:  11البند 

ىل تزويد املكتب ادلويل مبعلومات الفصال اخلاصة مباكتهبا، أأو حتديث فكل املعلومات، حسب  .26 دعت الأمانة الوفود اإ
 احلال.
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ماكنية أأن يرسل وفد املكس يك أأن يُ والمتس  .27 عد املكتب ادلويل، لأغراض ادلورة القادمة للفريق العامل، وثيقة حتلزل اإ
ىل صاحب العالمة، عرب املكتب ادلويل، فبليغات فتعلق ابلإجراءات اليت ميكهنا التأأثري يف  العالمة يف حامية مكتب ما اإ

رسال بياانت مبنح امحلاية  .طرف متعاقد معنيز عقب اإ

أأن حياول املكتب ادلويل، قدر الإماكن، برجمة ادلورات القادمة  الفكريةمركز ادلراسات ادلولية للملكية واقرتح ممثزل  .28
ىل مجعية احتاد مدريد يف أأقرص فرتة ممكنة.  للفريق العامل بطريقة يتس ىن هبا فقدمي فوصيافه اإ

 ملخص الرييسمن جدول الأعامل:  12البند 

 .عىل النحو املعدل ملراعاة مداخالت عدد من الوفودعىل ملخص الرييس،  وافق الفريق العامل .29

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  13البند 

 .2015 نومفرب 6اختمت الرييس ادلورة يف  .30

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

التعديالت املقرتحة بشأأن الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اففاق وبروفوكول مدريد بشأأن التسجيل 
 ادلويل للعالمات

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اففاق وبروفوكول مدريد

 التسجيل ادلويل للعالماتبشأأن 

 (2017يوليو  1 2015يناير  1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل الثاين
 الطلب ادلويل

 12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات

]...[ 

(8)
)اثنيا(

 اً ، فطبيقالوارد 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 فبديل. و 6( اإ املذكورة يف اإ

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

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

]...[ 
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 25القاعدة 
 فعديل؛ الامتس فدوين

 الامتس فدوين شطب

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

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

اليت مت  يف فكل ادلوةل ، حسب ما ينطبق،قليميةالإ حدة الو و  وادلوةل معنواي اخشصيف حال اكن  لصاحب التسجيلالقانونية 
 ؛بناء عىل قانوهناالشخص املعنوي فهيا فنظمي أأوضاع ذكل 

]...[ 

]...[ 

م  فدوين أأي فعديل أأو الامتس فدوين أأي شطب الامتسأأي جيب أأن يتضمن   )أأ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2) مقدز
ىل  ()أأ(1الفقرة ) بناء عىل  امللمتس ما ييل:التعديل أأو الشطب التدوين أأو يبنين فيه ابلإضافة اإ

]...[ 

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

 واحدة أأو أأكرث من فكل الأصناف. مضنالسلع واخلدمات 

]...[ 

 26القاعدة 
 فعديل 25بناء عىل القاعدة  تدوينال اخملالفات يف الامتسات 

 أأو فدوين شطب

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

ه القاعدة، يف حال اكن ولأغراض هذ (.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 

جيوز فصحيح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب   ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
ن الالامتس  ذا مل فصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإ املكتب ادلويل. واإ

م و ،ويلصاحب التسجيل ادلويف الوقت ذافه ليعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل  لأي مكتب يكون قد قدز
، ويردز لك الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سدد (1)25بناء عىل القاعدة الامتسا الامتس فدوين فعديل أأو الامتس فدوين شطب 

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 والإخطارفعديل أأو شطب تدوين ال 
نقاص دمج التسجيالت ادلولية؛  الإعالن عن أأنه ل يرتفب أأي أأثر عىل فغيري يف امللكية أأو اإ

ن املكتب ادلويل عىل الفور   [به والإخطارفعديل أأو شطب تدوين ال ] (1) أأي فعديل أأو البياانت أأو )أأ(  يدوز
ليه يف القاعدة  شطب يف السجل ادلويل، رشط ()أأ( مطابقًا للأصول، ويبلغ ذكل ملاكفب 1)25أأن يكون الالامتس املشار اإ

فأأثري يف أأراضهيا، أأو يبلغ ذكل ملاكفب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف للتدوين  للتعديل الأطراف املتعاقدة املعيزنة اليت يكون
التسجيل ادلويل ولأي مكتب يكون قد قدم الالامتس  حاةل فدوين أأي شطب، كام يبلغ ذكل يف الوقت ذافه لصاحب

ذا فعلق التدوين بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ أأيضا صاحب التسجيل السابق يف  السابق ذكره. واإ
يري جزيئ حال فغيري اكمل يف امللكية وصاحب اجلزء املتنازل عنه أأو املنقول بطريقة أأخرى من التسجيل ادلويل يف حال فغ 

ذا قدم صاحب التسجيل ادلويل أأو أأي مكتب خالف مكتب امليشأأ الامتس فدوين أأي شطب خالل فرتة  يف امللكية. واإ
لهيا يف املادة  ( من الربوفوكول، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ 3)6( من الففاق واملادة 3)6الس نوات امخلس املشار اإ

 .ذكل أأيضًا ملكتب امليشأأ 

ن ف )ب( التعديل أأو الشطب يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف البياانت أأو دوز
م الالامتس وفقا لأحاكم القاعدة  ذا قُدزِّ  ()ج(.2)25الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز فدوينه يف اترخي لحق اإ

 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 ييرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  )أأ(  التسجيالت ادلولية[ ]معلومات بشأأن (1)

]...[ 
نقاص والتخيل والتعديل يف امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه فغيريات  "7" امللكية وحالت الإ

نة   ؛27بناء عىل أأحاكم القاعدة التدوينات املدوز
]...[ 

]...[  
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 جدول الرسومالتعديالت املقرتحة بشأأن 

 

 جدول الرسوم

 (2017يوليو  1 2015يناير  1 )انفذ اعتبارًا من

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 فدوينات متنوعة .7

]...[ 

دخال أأو و/لصاحب التسجيل عنوان و/أأو ال مس الا يف فغيري 4.7 البياانت املتعلقة فعديل أأو اإ
، وحسب ما ادلوةلو  اكن خشصا معنواييف حال لطبيعة القانونية لصاحب التسجيل اب

قليمية يف فكل ادلوةل اليت مت فهيا فنظمي أأوضاع ذكل الشخص  ،ينطبق، أأية وحدة اإ
أأو تدوين ال  يُلمتستسجيل دويل واحد أأو أأكرث فامي يتعلق ب ، املعنوي بناء عىل قانوهنا

ليه يف نفس التعديل  150 الاس امترة الالامتس ذافه ابليس بة اإ

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


