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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :أأبريل 2016

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل
الدويل للعالمات
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  13اإىل  17يونيو 2016
تطوير نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات يف املستقبل

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأو ًل .مقدمة
 .1طلب الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل ابمس
"الفريق العامل") يف دورته الثالثة عرشة أأن يع ُّد املكتب ادلويل وثيقة تضم اقرتاحات بشأأن تطوير نظام مدريد اس تجاب ًة
لتحتيااات يمي أأعضاهه وزايدة مرونته وفعاليته دون املساس بابادهه ا ألساس ية.

أأهداف نظام مدريد ومزاايه
 .2اتحتفل نظام مدريد يف أأبريل  2016برور  125عام ًا عىل اإنشاهه .وهيدف هذا النظام اإىل توفري ألية تحيث تصابح
تحامية عالمة جتارية انش ئة يف طرف متعاقد واحد انفذة يف يمي ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى عن طريق تسجيل دويل واحد.
.3

ويوفر نظام مدريد املزيتني الرهيس يتني التاليتني للمودعني و أأحصاب التسجيالت:
" "1اإيداع مركزي :ميكن للمودعني احلصول عىل امحلاية يف عدة أأسواق خارجية عن طريق اإيداع طلب دويل
واحد دلى مكتب واحد (مكتب املنشأأ) ابس تخدام لغة واحدة وتسديد رسوم بعمةل واحدة؛
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" "2اإدارة مركزية للحقوق املكتس ابة :ينتف أأحصاب العالمات التجارية ابلعديد من الإجراءات اليت ميكن طلهبا من
مكتب واحد (املكتب ادلويل) وتكون سارية النفاذ يف يمي ا ألرايض املشموةل ابلتسجيل ادلويل مثل التجديد
أأو تدوين التغيريات أأو تقييد نطاق امحلاية (الشطب والإنقاص) أأو توس ي النطاق اجلغرايف عن طريق التعيني
الالتحق ألعضاء اإضافيني من نظام مدريد.
.4

ويوفر نظام مدريد ل ألطراف املتعاقدة املزااي التالية:
" "1اإجراءات شلكية ينظمها مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل؛
" "2تصنيف للسل واخلدمات موحد يضعه املكتب ادلويل وتقبهل لك املاكتب؛
" "3حتصيل مركزي للرسوم وتوزيعها عىل ا ألطراف املتعاقدة؛
" "4تسجيل دويل واحد حيتفظ به املكتب ادلويل ويرسي يف يمي ا ألطراف املتعاقدة وتعفى مس تخرااته من
التصديق أأو التوثيق؛
" "5مساعدات تقنية و أأنشطة بناء قدرات يوفرهام املكتب ادلويل ابلتعاون م ا ألطراف املتعاقدة.

الإطار القانوين
 .5اإن بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الربوتوكول" وإاىل اتفاقه ابمس
"التفاق") ،اذلي اع ُتمد يف عام  1989بوصفه املعاهدة اليت يعمل النظام بوجهبا ،قد حافظ عىل املابادئ ا ألساس ية لالتفاق
مثل رشوط العالمة ا ألساس ية ،و أأهلية اس تخدام نظام مدريد ،وتابعية التسجيل ادلويل للطلب ا ألسايس.
 .6ومكَّن الربوتوكول منظامت تحكومية دولية من الانضامم اإىل نظام مدريد اإذ انضم الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية اإىل الربوتكول .و أأاتح ل ألطراف املتعاقدة املزيد من املرونة مقارنة ابلتفاق اإذ أأاتح خيار اإصدار اإعالن بشأأن
همةل رفض أأطول أأو حتصيل رسوم فردية .وانتف أأحصاب التسجيالت أأيض ًا ابملزيد من املرونة اإذ أأتيح اختيار صاتحب احلق
وإاماكنية التحويل عقب شطب تسجيل دويل بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية.

اس تخدام نظام مدريد
 .7بلغ اإجاميل عدد الطلابات ادلولية املودعة بناء عىل نظام مدريد  49 273طلاب ًا دولي ًا يف عام  2015مسج ًال بذكل
سادس س نة من الزايدة عىل التوايل و أأعىل عدد من الطلابات ادلولية املودعة خالل عام واحد .وفض ًال عن ذكل" ،ازداد عدد
الطلابات ادلولية املودعة س نو ًاي [عىل مدار الس نوات التس عرشة املاضية] ابس تثناء ثالث س نوات شهدت ركود ًا اقتصاد ًاي
1
يف أأواهل ا أللفينيات ويف عام ."2009

1
منشور الويابو رمق  ،940E/15الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد لعام  ،2015الصفحة  ،16املتاح عىل املوق الإلكرتوين التايل:
.www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3918
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الشلك  – A.1.1منحىن الطلابات ادلولية
معدل المنو ()%

طلابات مدريد
طلابات مدريد

املصدر :قاعدة بياانت اإتحصاءات الويابو ،مارس 2015

س نة الطلب

 .8وعىل الرمغ من أأن عدد الطلابات ادلولية قد ازداد بفضل زايدة عدد ا ألعضاء يف احتاد مدريد والتواه التصاعدي العام
يف طلابات العالمات التجارية املودعة عاملي ًا ،فتجدر الإشارة اإىل أأن تحصة الطلابات املودعة بناء عىل نظام مدريد قد اخنفضت
من حنو  70ابملئة من مجموع اإيداعات العالمات التجارية لغري املقميني يف عام  2008لتصل اإىل حنو  60ابملئة يف عام .2013
الشلك  – A.1.6منحىن الأصناف احملددة يف طلابات العالمات التجارية لغري املقميني حبسب طريقة الإيداع (املابارش أأو مدريد)
ا ألصناف احملددة يف تعيينات مدريد

توزي ا ألصناف احملددة يف طلابات أأو
تعيينات غري املقميني

تحصة مدريد ()%

ا ألصناف احملددة يف الطلابات املابارشة (أأعضاء مدريد فقط)

س نة الطلب

ملحوظة :الابياانت اخلاصة ابلطلابات املابارشة متاحة تحىت عام  2013فقط؛ ومن مث مل تُدرج بياانت تعيينات مدريد لعام  .2014ويشري املسار املابارش اإىل
ا ألصناف احملددة يف طلابات أأودعها غري مقميني مبارشة دلى ماكتب امللكية الفكرية الوطنية أأو ا إلقلميية يف أأعضاء مدريد تحرص ًا .و أأما مسار مدريد فيشري اإىل
ا ألصناف احملددة يف التعيينات اليت تلقهتا ماكتب عن طريق نظام مدريد .وتحرص ًا عىل التبس يط ،يشار اإىل هذه التعيينات ابمس طلابات غري املقميني الواردة عن
طريق نظام مدريد.
املصدر :قاعدة بياانت اإتحصاءات الويابو ،مارس 2015
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اتحتيااات املس تخدمني وتطلعاهتم
 .9يرى بعض املس تخدمني ،وفق ًا ل ألدةل التجريبية ،أأن نظام مدريد ل يليب جوانب حمددة من اتحتياااهتم وتطلعاهتم
بسبب العوامل التالية حتديد ًا:
-

التغطية اجلغرافية غري العاملية بعد؛

-

اس تثناء املس تخدمني احملمتلني من اإيداع طلابات دولية بسبب رشوط ا ألهلية الصارمة؛
تقييد املس تخدمني من خالل اشرتاط عالمة أأساس ية ،ما يصعب عىل الرشاكت امللمتسة امحلاية للنسخ ادلولية
أأو ا إلقلميية من عالماهتا اليت تختلف لغو ًاي عن العالمة املس تخدمة حملي ًا؛

-

اقتصار السل واخلدمات يف الطلب ادلويل عىل تكل املابينة يف الطلب ا ألسايس ما يؤثر يف الرشاكت اليت
تلمتس امحلاية لعالماهتا يف أأسواق خارجية لسل وخدمات ل ت َّابني يف الطلب ا ألسايس؛

-

عدم كفاية اليقني القانوين بسبب " "1التنفيذ غري املالمئ يف بعض ا ألطراف املتعاقدة؛ " "2وصعوبة اإنفاذ
احلقوق املكتس ابة يف بعض ا ألطراف املتعاقدة؛

-

التعقيد املفرط بسبب " "1رشوط ا ألطراف املتعاقدة وزايدة تعقيد بياانت املس تخدمني وتصنيفهم للسل
واخلدمات؛ " "2والتواصل غري الفعال بني املاكتب واملكتب ادلويل و أأحصاب التسجيالت؛ " "3وادول
الرسوم املعقد؛

-

جودة اخلدمات اليت يوفرها املكتب ادلويل أأو املاكتب يف بعض ا ألطراف املتعاقدة واليت ينبغي حتسيهنا.

-

احلااة اإىل التطوير
 .10بغض النظر عن التعديالت الكبرية اليت أأدخلها الربوتوكول ،يتعني مواصةل تطوير نظام مدريد لتلابية اتحتيااات يمي
املس تخدمني وتطلعاهتم؛ ويشمل ذكل خباصة أأداء املاكتب دور ًا ابرز ًا عىل الساحة ادلولية للعالمات التجارية.
 .11وتنبثق رضورة تطوير نظام مدريد عن العوامل التالية:
-

ا ألسواق العاملية تحق ًا؛

-

تنوع ادلول ا ألعضاء يف ش ىت القارات وش ىت اللغات؛

-

التطلعات املتنامية للمس تخدمني واملاكتب عىل حد سواء اإىل خدمات أأيرس اس تخدام ًا و أأرسع معاجلة
ومعقوةل التلكفة؛
اختالف مس توايت املعرفة ابختالف املاكتب اإذ يكون بعضها عىل اإملام أأكرب بنظام مدريد مقارنة بغريها اليت
ل تزال يف بداية الطريق؛

-

التكنولوجيا الرسيعة التقدم.

-
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الغرض من هذه الوثيقة
 .12الغرض الرهييس من هذه الوثيقة هو عرض مجموعة من اخليارات يرى املكتب ادلويل أأهنا قد تليب الاتحتيااات
والتطلعات املذكورة أنف ًا .وتغطي هذه اخليارات نطاق ًا واسع ًا اإذ تخص أأو ًل تصممي نظام مدريد نفسه؛ واثني ًا التشغيل العميل
للماكتب (مكتب املنشأأ ومكتب الطرف املتعاقد َّ
املعني) وللمكتب ادلويل؛ واثلث ًا املاكتب واملكتب ادلويل لكهيام.
 .13وسيتطلب تنفيذ بعض اخليارات املابيَّنة فامي ييل اإدخال تغيريات عىل الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة") أأو لكهيام أأو عىل
الترشيعات أأو اللواحئ الوطنية أأو ا إلقلميية اليت تنظم هذا التنفيذ .وسيتطلب تنفيذ خيارات أأخرى اإجراء تغيريات تنفيذية
وتعزيز الشفافية.
 .14وهتدف هذه الوثيقة اإىل ما ييل:
" "1جرد اخليارات املتاحة دون التطرق اإىل تفاصيلها؛
" "2توضيح املناقشات املقبةل للابت يف اإدراج خيارات أأخرى أأو حذف بعض من اخليارات القامئة؛
" "3حتديد أأولوايت العمل يف ادلورات املقبةل للفريق العامل و /أأو ماهدته املس تديرة.
 .15ولعل اإرشادات الفريق العامل بشأأن اخليارات اليت ينبغي مناقشاهتا س متكن املكتب ادلويل من اإجراء حتليل معمق
وتقدمي نتاجئه اإىل الفريق العامل أأو ماهدته املس تديرة يك يناقشها خالل دوراته املقبةل.
 .16وعليه ،تريم هذه الوثيقة اإىل أأن اإرساء أأساس يرشد التطور الاسرتاتيجي احملمتل عىل ا ألال الطويل لنظام مدريد.

اثني ًا .التغطية اجلغرافية لنظام مدريد
 .17لكام توسعت التغطية اجلغرافية لنظام مدريد ازدادت قميته اإذ يتس ىن احلصول عىل امحلاية يف بدلان أأكرث عن طريق
طلب واحد وإادارة لك احلقوق اإدارة مركزية.
 .18و أأتحرز توس ا ألعضاء يف الربوتوكول تقدم ًا اإجيابي ًا للغاية خالل الس نوات املاضية .واستناد ًا اإىل اخلطة احلالية
واملعلومات الراهنة ،يرحج أأن تكون غالابية الابدلان ا ألعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا أأعضاء يف النظام حبلول هناية
عام  .2017وفض ًال عن ذكل ،يتوق أأن تنضم عدة بدلان أأخرى حبلول عام  2018ومهنا كندا وربا جنوب أأفريقيا.
 .19فبعابارة أأخرى ،سيمتت نظام مدريد بعد س نتني أأو ثالث بتغطية جغرافية ممتازة وس يصل اإىل أأقىص حدود التوس يف
أأفريقيا وأس يا و أأورواب و أأمرياك الشاملية.
 .20وعليه ينبغي أأن يكون الرتكزي الاسرتاتيجي املقبل عىل الابدلان يف أأمرياك الالتينية ودول جملس التعاون دلول
2
اخلليج العربية.

2

الابحرين وعامن عضوان يف نظام مدريد.
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اثلث ًا .خيارات بشأأن تصممي نظام مدريد
أأهلية اإيداع طلب دويل
 .21جيب أأن يكون املودع أأه ًال لإيداع طلب دويل أأي أأن يمتت حبقوق املعامةل الوطنية أأو ميكل مؤسسة صناعية أأو
جتارية تحقيقية وفعلية يف الطرف املتعاقد تحيث ميتكل العالمة ا ألساس ية.
 .22واخليار هو حبث س ابل تخفيف رشط ا ألهلية أأو اإلغاهه عن طريق تخفيف رشط الصةل لإيداع طلب دويل.
 .23وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة.

رشط العالمة ا ألساس ية
( أأ) العالمة
 .24اإذا اس تحال اإلغاء رضورة امتالك عالمة أأساس ية ،فيجدر حبث املعايري اليت ينبغي اس تخداهما لتحديد اإذا اكنت
العالمة الواردة يف الطلب ادلويل يه عالمة أأساس ية.
 .25وقد انقش فريق مدريد العامل يف ماهدته املس تديرة لعام  2015مسأأةل اعتابار العالمات اخملتلفة اخلطوط العالمة ذاهتا
ألغراض التصديق 3.وقامت هذه املناقشة عىل أأن مفهوم "التطابق" الوارد يف املادة  )1(3من الربوتوكول قد استُبدل ابملفهوم
الأكرث رصامة ألن تكون العالمة حمل الطلب ادلويل يه العالمة "ذاهتا" يف القاعدة ()5(9د)" "4من الالحئة التنفيذية
املشرتكة .وت َّابني من املناقشة أأن املاكتب تتب مبادئ رصامة خمتلفة يف حتديد تطابق العالمتني يف اإجراء التصديق .وقد يكون
من املفيد حبث اإماكنية مواءمة الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة بغية متكني أأحصاب العالمات من اإيداع طلابات دولية
لعالمات يرى مكتب املنشأأ أأهنا تتوافق يف جوهرها م مفهوم العالمة ا ألساس ية .وميكن اس تكامل هذا الابحث بتحليل مقارنة
للمامرسات الراهنة يف خمتلف املاكتب.
 .26وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار التفاق عىل تفسري مفهوم التطابق الوارد يف املادة  )1(3من الربوتوكول عن طريق بيان
تفسريي فض ًال عن مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة.
(ب) نطاق قامئة السل واخلدمات
 .27يُفرتض أأل تكون قامئة السل واخلدمات يف الطلب ادلويل (القامئة ا ألساس ية) أأوس نطاق ًا من قامئة السل واخلدمات
يف الطلب ا ألسايس .وميكن للمودع أأن ينتقص من القامئة ا ألساس ية ل ألطراف املتعاقدة املع َّينة ولكن ل ميكنه أأن يوسعها
نطاق ًا .ويؤثر ذكل سلاب ًا عىل أأحصاب العالمات الراغابني يف تحامية عالماهتم واس تخداهما يف أأسواق خارجية لسل أأو خدمات
ل يغطهيا الطلب ا ألسايس.
 .28ونظر ًا اإىل زايدة تنوع الثقافات واملامرسات يف جمال العالمات التجارية بفضل زايدة عدد ا ألعضاء يف نظام مدريد وما
طرحه هذا التطور من حتدايت أأمام زايدة املواءمة املوضوعية يف هذا اجملال ،فقد يكون من املفيد حبث أأواه املرونة املمكنة
يف تطابق قامئة السل واخلدمات للطلب ا ألسايس م القامئة الواردة يف الطلب ادلويل .اإذ اإن "فصل" قامئيت السل واخلدمات
س مينح أأحصاب العالمات التجارية املزيد من املرونة يف اسرتاتيجيات امحلاية اليت يعمتدوهنا يف خمتلف ا ألسواق اخلارجية.
3
انظر الوثيقة " MM/LD/WG/13/RT/PPT3هل ميكن اعتابار العالمات اخملتلفة اخلطوط العالمة ذاهتا ألغراض التصديق؟" املتاحة عىل املوق
الإلكرتوين التايل.www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=37742 :
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 .29وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة.

أأنواع اديدة من العالمات
 .30ينص الربتوكول عىل التسجيل ادلويل للعالمة حمل التسجيل أأو الواردة يف طلب تسجيل مودع دلى مكتب الطرف
املتعاقد .ولكن ل حيدد الربوتوكول أأنواع ًا معينة من العالمات وعليه ميكن لنظام مدريد أأن يتكيف م أأنواع اديدة من
العالمات.
 .31وميكن اإدراج أأنواع اديدة من العالمات عن طريق اإجراء اس تعراض شامل ل إالطار القانوين للربوتوكول وملامرسات
املكتب ادلويل .وقد يغطي هذا الاس تعراض عىل ا ألقل ا ألنواع اجلديدة للعالمات املذكورة يف معاهدة س نغافورة بشأأن
قانون العالمات.
 .32ولن يفرض اإدراج أأنواع اديدة من العالمات أأي الزتامات عىل ا ألطراف املتعاقدة يف الربوتوكول؛ اإذ س تخض تحامية
هذه ا ألنواع من العالمات للقوانني السارية .وينطابق هذا الوض حالي ًا اإذ تصدق ا ألطراف املتعاقدة عىل الطلابات ادلولية
وترسلها وفق ًا ألتحاكم الربوتوكول ولكهنا متنح امحلاية للعالمات حمل التسجيل ادلويل اليت َّ
تعني فهيا طرف ًا متعاقد ًا وفق ًا ألتحاكم
الربوتوكول والقوانني الوطنية السارية.
 .33وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية لتطابيق اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكول التفاق (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "التعلاميت الإدارية") والاس امترات فض ًال عن تغيري
املامرسات والابىن الراهنة.

استيفاء الرشوط
 .34مينح نظام مدريد للمودعني و أأحصاب العالمات خيار اإدراج معلومات أأو بياانت يف الطلب ادلويل أأو يف التعيني
الالتحق قد تكون اإلزامية بوجب القوانني احمللية يف أأطراف متعاقدة حمددة .فقد ي ُشرتط عىل املودع أأو صاتحب العالمة أأن
يذكر انسيته أأو أأن ِّ
يقدم تريمة لعالمته مث ًال.
 .35وعليه ،فقد تُعمتد أأواه مرونة اإضافية لمتكني املودعني و أأحصاب العالمات من استيفاء الرشوط الإضافية املنصوص
علهيا يف القوانني احمللية ل ألطراف املتعاقدة املع َّينة.
 .36وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية والاس امترات فض ًال عن تغيري
املامرسات والابىن الراهنة.

التابعية
 .37اإن أأحصاب العالمات التجارية اذلين يودعون طلاب ًا دلى مكتب املنشأأ لس تخدامه كطلب أأسايس لإيداع طلب دويل
تحرص ًا يتعرضون خلطر الشطب بسبب عدم اس تخدام العالمة ا ألساس ية .وقد يصابح هذا اخلطر تحقيقة يف عدد من
ا ألطراف املتعاقدة بعد مرور ثالث س نوات عىل اترخي تسجيل الطلب ا ألسايس ويه املهةل ادلنيا املنصوص علهيا يف املادة
 19من اتفاق جوانب تحقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) يف حني تابلغ مدة التابعية مخس س نوات.
 .38وإاذا اس تحال اإلغاء التابعية أأو تعليق أأتحاكهما ،فقد يُنظر يف تقليص مدة التابعية اإىل أأقل من ثالث س نوات مث ًال.
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 .39وفض ًال عن ذكل ،ميكن رهن شطب التسجيل ادلويل بتوقف أأثر العالمة ا ألساس ية لكي ًا أأو بابعض ا ألس اباب مثل
سوء النية.
 .40وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة.

التحويل
 .41يُع ُّد اإجراء التحويل اإجر ًاء ثقي ًال وملكف ًا .فقد تكون املهةل الزمنية لإيداع طلب وطين أأو إاقلميي عىل أأساس التحويل
– أأي يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي شطب التسجيل ادلويل – همةل قصرية نظر ًا اإىل رشط احلصول عىل متثيل لإيداع
الطلب .وعليه ،ينبغي النظر يف اإجراء بديل لتحويل التسجيالت ادلولية املشطوبة تحيث يتوىل املكتب ادلويل لك
الإجراءات الشلكية.
 .42وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة.

الاس تعاضة
 .43لعل الاس تعاضة مسة مفيدة للغاية ابلنس ابة اإىل أأحصاب احلقوق الراغابني يف الاس تفادة من سامت الإدارة املركزية
لنظام مدريد دون اللجوء اإىل الإيداع املركزي.
 .44وميكن احلصول عىل تسجيالت وطنية أأو إاقلميية عن طريق الإيداعات املابارشة بوجب نظام مدريد ابللجوء اإىل اإجراء
ً4
الاس تعاضة .ولكن من الناتحية العملية ،ل يُنتف بعد باكمل اإماكانت هذا الإجراء .ويناقش الفريق العامل هذه املسأأةل حاليا.
 .45وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار موض مناقشة الفريق العامل مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة .وقد يتطلب تنفيذ أأية
خيارات أأخرى مراجعة الربوتوكول.

التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل
 .46تنص املادة  4من الربوتوكول عىل أأن للتسجيل ادلويل ا ألثر ذاته للتسجيل اذلي أأجري دلى مكتب طرف متعاقد
َّ
معني .وعليه فاإن أأحد املابادئ التوجهيية لنظام مدريد يه أأنه ل ينبغي متيزي أأحصاب التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية عىل
أأحصاب التسجيالت ادلولية .و أأرشد هذا املابد أأ مث ًال اإدخال الابيان الإلزايم بنح امحلاية.
 .47ويناقش الفريق العامل حالي ًا اإماكنية اإدراج التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية يف طرف متعاقد َّ
معني.
وحيدث ذكل عادة عندما يتلقى صاتحب العالمة رفض ًا جزهي ًا مؤقت ًا ويرغب يف فصل اجلزء غري املرفوض للحصول عىل امحلاية
وإانفاذ تحقوقه م الطعن يف اجلزء املرفوض من التسجيل ادلويل.
 .48وميكن للفريق العامل أأن حيدد حالت أأخرى يتعرض فهيا أأحصاب التسجيالت ادلولية ل إالحجاف و أأن يقرتح س اب ًال
ملعاجلة هذا الوض .
5

 .49وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة.
4
انظر الوثيقة " MM/LD/WG/14/2تعديالت مقرتحة فامي يتعلق ابلالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
وبروتوكوهل".
5
انظر الوثيقة " MM/LD/WG/14/3اقرتاح لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل".

MM/LD/WG/14/4
9

مواءمة املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت
 .50وفق ًا ألتحاكم القاعدة  "7")2(17من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،ينبغي لإخطار الرفض املؤقت أأن حيدد همةل الزمنية
"تكون معقوةل تحسب ظروف احلال" لتقدمي الامتس لإعادة حفص الرفض املؤقت أأو الطعن فيه أأو تقدمي رد عليه .وتختلف
املهةل الزمنية وطريقة تحساهبا ابختالف ا ألطراف املتعاقدة .وقد تكون املهةل الزمنية احملددة غري اكفية عندما ي ُشرتط المتثيل
احمليل مث ًال.
 .51وكشفت مناقشات املاهدة املس تديرة لفريق مدريد العامل يف عام  2014أأن املهل الزمنية اليت حتددها املاكتب ترتاوح
بني  15يوم ًا و  15شهر ًا و أأن املاكتب حتسب هذه املهل الزمنية بطريقة خمتلفة اإما " "1اعتابار ًا من اترخي اإرسال املكتب
ل إالخطار اإىل املكتب ادلويل؛ " "2أأو من اترخي اإرسال املكتب ادلويل ل إالخطار اإىل صاتحب العالمة؛ " "3أأو من اترخي تلقي
6
صاتحب التسجيل ل إالخطار.
 .52وعليه ،فاإن مواءمة املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت وطريقة تحساب هذه املهةل الزمنية اعتابار ًا من اترخي اإرسال
املكتب ادلويل ل إالخطار اإىل صاتحب التسجيل مث ًال س تتيح ألحصاب العالمات املزيد من الوقت لستيفاء الرشوط الوطنية
أأو ا إلقلميية للرد عىل رفض مؤقت.
 .53وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة والقوانني الوطنية أأو ا إلقلميية يف ا ألطراف املتعاقدة.

رابع ًا .خيارات للماكتب
ميثاق الالزتام بدريد وضامن اجلودة
 .54الرشط الوتحيد ليك ينضم طرف متعاقد اإىل الربوتوكول هو أأن يكون عضو ًا يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية
(املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية ابريس") .ولكن ميكن ل ألطراف املتعاقدة املنضمة اإىل نظام مدريد أأن تصدر تعهد ًا رصحي ًا
بضامن التنفيذ الفعال للربوتوكول من خالل الانضامم اإىل ميثاق الالزتام بدريد.
 .55وقد يشمل هذا امليثاق الزتامات حمددة بامتيش القوانني الوطنية أأو ا إلقلميية م أأتحاكم اتفاقية ابريس والربوتوكول
والالحئة التنفيذية املشرتكة و أأي الزتامات أأخرى بوجب معاهدة؛ وتنفيذ الإجراءات الوطنية وفق ًا ألتحاكم الربوتوكول؛
والامتثال ملعايري تصنيف حمددة؛ وضامن اتساق همةل معاجلة املعامالت املتعلقة ابلربوتوكول م همةل معاجلة الطلابات أأو
الالامتسات املودعة دلى املكتب مبارشةً؛ وبناء القدرات دلى السلطات القضاهية وامجلركية؛ وتوافر املعلومات.
 .56وميكن ل ألطراف املتعاقدة أأن تخض أأيض ًا عىل أأساس طوعي لربانمج ضامن جودة يديره املكتب ادلويل .والهدف من
الربانمج هو اإرشاد الطرف املتعاقد بشأأن امتثاهل مليثاق الالزتام بدريد .وميكن ألي طرف هممت أأن يسلط الضوء عىل أأواه
اخللل اليت لتحظها يك يدوهنا املكتب ادلويل وينرشها.
 .57وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة القوانني و /أأو اللواحئ و /أأو املامرسات الوطنية أأو ا إلقلميية يف ا ألطراف املتعاقدة
وإابرام اتفاق بني الطرف املتعاقد املعين واملكتب ادلويل قد يتخذ شلك مذكرة تفامه.

6
انظر الوثيقة " MM/LD/WG/12/RT/P2_ROENNINGمعلومات عن الرفض املؤقت" املتاحة عىل املوق الإلكرتوين التايل:
.www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33964
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املسار الرسي
 .58توفر بعض املاكتب خدمة املسار الرسي للطلابات اليت تس تويف بعض الرشوط احملددة مثل الطلابات املدفوعة مقدم ًا
اليت تضم قامئة سل وخدمات من قاعدة بياانت لإشارات مقبوةل للسل واخلدمات .وتنتف هذه الطلابات بهل معاجلة أأقرص.
وميكن للماكتب أأن تلزتم أأيض ًا هبذه اخلدمة للتعيينات بوجب نظام مدريد .وميكن للمكتب ادلويل أأن يلزتم الزتام ًا مماث ًال
ابلس تفادة من أأواه التأزر م قاعدة بياانت مدريد للسل واخلدمات.
 .59وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة القوانني و /أأو اللواحئ و /أأو املامرسات الوطنية أأو احمللية يف الطرف املتعاقد.

خامس ًا.

خيارات للمكتب ادلويل

ممارسات الفحص
 .60ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينرش ممارسات الفحص فيه اخلاصة بمي املعامالت املتعلقة بنظام مدريد .وينبغي لهذه
املامرسات أأن تقوم عىل دليل الفحص ادلاخيل املتوافر.
 .61وقد بد أأ العمل عىل املامرسات املتعلقة بتنفيذ القاعدتني  12و 13من الالحئة التنفيذية املشرتكة .وس تقدَّم نتاجئ
هذا العمل اإىل فريق مدريد العامل يف ماهدته املس تديرة املزم عقدها يف يونيو .2016
 .62وبعد نرش ممارسات الفحص يف املكتب ادلويل ،ميكن أأن تس ابق أأية تغيريات جوهرية يف هذه املامرسات عقد
مشاورات م املس تخدمني واملاكتب.
 .63وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار أأن يس تحدث املكتب ادلويل ممارسة اديدة.

اإطار ا ألداء
 .64ميكن نرش معلومات عن أأداء املكتب ادلويل عىل أأساس منتظم .وميكن للمكتب ادلويل أأن ينرش مث ًال معلومات عن
معدلت املعاجلة مجلي املعامالت يف نظام مدريد 7با يف ذكل اس تفسارات العمالء والشاكوى الرمسية؛ ومعدلت ا ألخطاء
واخملالفات م توضيح تفاصيل مصادرها (التصنيف أأو الابيان أأو الرسوم أأو غريها)؛ والامتثال م ممارسات الفحص املنشورة.
 .65وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار أأن يس تحدث املكتب ادلويل ممارسة اديدة.

همةل معاجلة املعامالت الصحيحة
 .66ميكن للمكتب ادلويل أأن يضمن أأفضل همةل معاجلة للمعامالت الصحيحة ول س امي معاجلة الطلابات ادلولية وطلابات
تدوين التغيريات وتدوين القرارات.
 .67وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار أأن يس تحدث املكتب ادلويل ممارسة اديدة.

7
ينرش املكتب ادلويل معلومات عن معدلت املعاجلة املتوسطة للمعامالت العادية بوجب نظام مدريد .وتتوافر معدلت املعاجلة تحىت  29فرباير 2016
عىل املوق الإلكرتوين التايل.www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0012.html :
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التصويابات
 .68تنص القاعدة  28من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل تصويب ا ألخطاء يف السجل ادلويل دون تقدمي اإرشادات أأخرى
عن أأنواع ا ألخطاء اليت ميكن تصويهبا ول حتديد همةل زمنية لطلب تصويهبا يف يمي احلالت .ول جيوز تصويب بعض
ا ألخطاء املنسوبة اإىل مكتب بعد مرور تسعة أأشهر عىل اترخي نرشها يف اجلريدة .و أأدى تنفيذ هذه القاعدة اإىل تصويب
أأخطاء بعد عدة س نوات من نرشها وإاخطار ا ألطراف املتعاقدة املعنية بذكل .ويف بعض احلالتُ ،أخطرت ماكتب جمدد ًا
بتسجيل دويل هل اترخي النفاذ ا ألصيل ولكنه ينطوي عىل همةل رفض اديدة.
 .69وقد تلزم مراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة لتوضيح عدة مساهل تخص التصويابات ومهنا أأنواع ا ألخطاء اليت ميكن
تصويهبا واش امتل هذه ا ألنواع عىل ا ألخطاء اليت يرتكهبا املودع أأو صاتحب التسجيل.

اإجراء املراجعة
 .70من شأأن نرش ممارسات الفحص زايدة اليقني القانوين .وإاضافة اإىل ذكل ،وض املكتب ادلويل مسار ًا داخلي ًا ملعاجلة
الشاكوى .وم ذكل ،فاإن القرارات اليت يتخذها املكتب ادلويل ل تخض ملراجعة رمسية.
 .71وعليه ينبغي النظر يف مدى اس تصواب اس تحداث ألية مراجعة رمسية للقرارات اليت يتخذها املكتب ادلويل وس ابل
تنفيذ هذه اللية.
 .72وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الربوتوكول و /أأو الالحئة التنفيذية فض ًال عن تغيري املسارات والابىن اجلديدة يف
املكتب ادلويل.

شهادات التسجيل ادلولية احملدثة
 .73ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر يف ادوى اإصدار شهادات تسجيل دولية حمدَّثة بناء عىل الطلب لتوضيح الوض
الراهن للعالمة يف لك من ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة.
 .74وميكن اإاتحة الرتيمة اللية لهذه الشهادات بأأكرب عدد ممكن من اللغات .وقد تُصدر نسخ أأكرث رمسية وااذبية من هذه
الشهادات بناء عىل طلب أأحصاب التسجيالت.
 .75وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة الالحئة التنفيذية واس تحداث املكتب ادلويل مسار ًا اديد ًا.

اس تعراض ادول الرسوم وخيارات الرسوم
 .76حددت يف  1أأبريل  1996املابالغ احلالية للرمس ا ألسايس للطلب ادلويل والتعيني الالتحق والتجديد
وتدوين التغيريات .ويف  1سبمترب  ،2008ازدادات الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية من  73فرناكً سويرس ًاي اإىل
 100فرنك سويرسي .وعليه ،فقد مر أأكرث من  20عام ًا عىل الاس تعراض الشامل املايض جلدول الرسوم.
 .77ومن شأأن الاس تعراض أأن يف ي اإىل ادول رسوم مبسط و أأكرث شفافية بغية تقليص عدد اخملالفات وتقدمي معلومات
أأفضل للمودعني و أأحصاب التسجيالت واملاكتب.
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 .78ويتطلب اس تعراض ادول الرسوم حتلي ًال معمق ًا وحبث ًا مس تفيض ًا .وينبغي لهذا الاس تعراض أأن يؤدي اإىل ما ييل:
-

مجموعة رسوم مبسطة م حذف أأو دمج بعض الابنود؛

-

حتفزي السلوك املناسب دلى املودعني و أأحصاب التسجيالت عن طريق المتيزي بني الطلابات والالامتسات
الصحيحة وغري الصحيحة وماكفأأة الإيداع الإلكرتوين أأو اس تخدام قاعدة بياانت الإشارات املقبوةل
للسل واخلدمات؛

-

احليادية بني املودعني و أأحصاب العالمات م الاس تثناء املمكن للطلابات والالامتسات غري الصحيحة؛

-

عدم التأأثري يف مزيانية احتاد مدريد.

 .79وفض ًال عن ذكل ،ينبغي توفري س ابل تسديد اديدة ومجموعة أأوس من وساهل ادلف اليل.
 .80وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة ادول الرسوم وممارسات املكتب ادلويل فض ًال عن تخصيص املكتب ادلويل
للموارد الالزمة.

نظام مدريد الإلكرتوين
 .81ميكن تخصيص املوارد لمتكني املودعني و أأحصاب التسجيالت من أأداء يمي املعامالت املتعلقة بنظام مدريد عرب
الإنرتنت ومعاجلة هذه املعامالت ألي ًا وجعلها شفافة متام ًا للمودعني و أأحصاب العالمات واملاكتب.

سادس ًا.

خيارات للماكتب واملكتب ادلويل

مواءمة ممارسات التصنيف
 .82يع ُّد عدم اتساق املامرسات بني املاكتب واملكتب ادلويل من تحيث دراة التخصيص وتصنيف السل واخلدمات حتد ًاي
رهيس ي ًا عاملي ًا يوااه نظام مدريد.
 .83وينبغي للماكتب واملكتب ادلويل أأن يتعاوان عىل احلد من هذه املشلكة .وميكن لهذه اجلهود أأن تقوم عىل
املابادئ التالية:
-

الإقرار بأأن مشلكة التصنيف أأسهل ح ًال من املشلكة اخلاصة بدراة التخصيص م مراعاة الرشوط اخملتلفة
حبسب الولايت القضاهية؛

-

الزتام املاكتب واملكتب ادلويل بواءمة ممارساهتام لتس يري نظام مدريد تس يري ًا سلس ًال؛

-

قبول الطرفني للقامئة ا ألبدية لتصنيف نيس بوصفها املرج مجلي احلالت؛

-

اتفاق املاكتب عىل اتاباع ممارسة التصنيف اليت يتبعها املكتب ادلويل ما مل يواد مان قانوين وإاذا اكن الصنف
غري وارد يف القامئة املذكورة؛

-

بذل املكتب ادلويل هجود ًا يك تامتىش ممارساته م أأحدث التوهجات ادلولية وييرس امتثال املاكتب ملامرساته؛
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 .84وينبغي النظر يف اإماكنية ترصحي املاكتب ابللزتام ابتاباع ممارسة املكتب ادلويل فامي خيص التصنيف يف اإطار اإعالن
ميكن أأن يكون مشفوع ًا بتحفظات حمددة.
 .85وفض ًال عن ذكل ونظر ًا اإىل السل واخلدمات اجلديدة اليت تظهر يف ا ألسواق بفضل الابتاكر ،ميكن النظر يف وض
ألية متكن املس تخدمني واملاكتب من اقرتاح بياانت مقبوةل اديدة لتصنيفها وإاضافهتا اإىل قواعد بياانت املكتب ادلويل.
 .86وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار اإبرام اتفاق بني ا ألطراف املتعاقدة املهمتة واملكتب ادلويل عىل هيئة مذكرة تفامه.

نظام مدريد الإلكرتوين
 .87ميكن تخصيص موارد لضامن توافر الابياانت اخلاصة بعامالت نظام مدريد واليت يودلها املكتب ادلويل وتودلها
املاكتب للمودعني و أأحصاب التسجيالت واملاكتب وغريها من ا ألطراف بأأيرس طريقة ممكنة عىل أأساس تحقوق انتفاع
حمددة بعناية.
 .88وينبغي للمكتب ادلويل واملاكتب أأن يابذل قصارى هجدهام لضامن أأن يكون تابادل الابياانت اإلكرتوني ًا وبصيغة تتيح
املعاجلة اللية يف أأكرب قدر ممكن من احلالت .وس يضمن ذكل ترسي املعاجلة وإاخطار أأحصاب التسجيالت واملاكتب.
 .89و أأخري ًا ،ميكن تخصيص موارد لضامن اإاتحة الإيداع الإلكرتوين للطلابات ادلولية دلى لك املاكتب.
 .90وقد يتطلب تنفيذ هذا اخليار مراجعة ممارسات املاكتب واملكتب ادلويل فض ًال عن تخصيص موارد اكفية
ل ألطراف املعنية.

.91

اإن الفريق العامل مدعو اإىل:
" "1أأن ينظر يف اخليارات املابيَّنة يف
هذه الوثيقة؛
" "2و أأن يذكر اخليارات ا ألخرى اليت
ينبغي النظر فهيا و /أأو اخليارات املابيَّنة يف
هذه الوثيقة اليت ينبغي حذفها؛
" "3و أأن يذكر اإذا اكن س يطلب من
املكتب ادلويل حتليل أأي من هذه
اخليارات يف اإطار واثهق يناقشها الفريق
العامل يف دوراته املقبةل م توضيح
ترتيب أأو أأولوية اإعداد هذه الواثهق.

[هناية الوثيقة]

