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لفريق العامل المعني بالتطوير القانوني ا

 لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 2016يونيو  17ٕاىل  13جنيف، من 

 
 التقرير

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

 �مس ييل ف� ٕاليه املشار( للعالمات ا�ويل للتسجيل مدريد ملعين �لتطو�ر القانوين لنظاما العامل اجمتع الفريق .1
 .2016 يونيو 17–13 من الفرتة يف جنيف يف") العامل الفريق"

ٔألبانيا واجلزا�ر و  )OAPI(املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية : ا�ورة يف مدريد �حتاد ة املتعاقدةالتالي أ�طراف وُمثلت .2
ؤأسرتاليا وا�منسا وبيالروس ومكبود� والصني و�ولومبيا و�و� وامجلهورية التش�يكية وا�امنرك وٕاس�تونيا وفنلندا  ؤأنتيغوا و�ربودا

وفر�سا ؤأملانيا و�ا� واليو�ن وهنغار� والهند وٕارسائيل وٕايطاليا واليا�ن و�ينيا ومجهورية الو ا�ميقراطية الشعبية والتفيا 
واجلبل أ�سود واملغرب وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية وليتوانيا ومدغشقر واملكس�يك 

س�بانيا والسويد وسو�رسا وطاجيكس�تان ومجهورية إ �ور� ومجهورية مو�وفا ورومانيا و�حتاد الرويس ورصبيا وس�نغافورة و 
 ).54( ملكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وفييت �مواملو�حتاد أ�ورويب مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ؤأو�رانيا 

 مالزي�، الكويت، أ�ردن، ،ٕاندونيس�يا هندوراس، السلفادور، كندا، الربازيل،: مراقب بصفة التالية ا�ول وُمثلت .3
 ).10( �يلند مالطا،

 ،)BOIP( بنيلو�س للملكية الفكرية: مكتب بصفة مراقب املنظامت احلكومية ا�ولية التاليةوشارك يف ا�ورة ممثلو  .4
 .)EEC( )3( امجلا�ة �قتصادية للمنطقة أ�وروبية ا�ٓس�يوية ،)WTO( منظمة الت�ارة العاملية

مجعية �حتادات أ�وروبية للعاملني يف املنظامت ا�ولية �ري احلكومية التالية بصفة مراقب: وشارك يف ا�ورة ممثلو  .5
امجلعية الفر�س�ية  ،)ELSA International( امجلعية أ�وروبية لطالب احلقوق، )ECTA( جمال العالمات الت�ارية

امجلعية اليا�نية ، )AIPPI( امجلعية ا�ولية محلاية امللكية الفكرية، )APRAM( للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي
مجعية املناطق السو�رسية الناطقة �لفر�س�ية للملكية ، )JTA( امجلعية اليا�نية للعالمات الت�ارية، )JPAA( لو�ء الرباءات
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، )INTA( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية، )CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية، )AROPI( الفكرية
 .)MARQUES( )11( مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني، )JIPA( امجلعية اليا�نية للملكية الفكرية

 .الوثيقة لهذه اخلامس املرفق يف املشاركني قامئة و�رد .6

 ا�ورة افتتاح: أ�عامل �دول من 1 البند

افتتحت ا�ورة �ئب املد�ر العام املسؤو� عن قطاع العالمات والتصاممي �ملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)،  .7
 .ورّحبت �ملشاركني

 نظام ٕاىل الشعبية ا�ميقراطية الو انضمت مجهورية العامل، للفريق السابق �ج�ع منذ ٔأنه العام املد�ر �ئب وذ�رت .8
 ٔأعضاء 5ٕاىل  3من ٔأن ينضم  املتوقع من . واكن")مدريد نظام" �مس ييل ف� ٕاليه املشار( للعالمات ا�ويل للتسجيل مدريد

بي�  بأٔنه العام املد�ر ؤأفادت �ئب. ومالزي� وتو�غو ينيدادو�ر  و�يالند واندونيس�يا ومه �رو�ي العام، هناية حبلول ٕاضافيني
س�بة املزتايد بن  لالجتاه نظرا ،2016يف  ٔأ�دادا ٔأفضل ٔأن نتوقع ٕاال ٔأنه ميكن ،يف املائة 2.9 بنس�بة 2015 التقدميات يف زادت

 .يف املائة 8و 7 ترتاوح بني

 ا��رى شهد 2016كام ٔأن �ام  س�نة، 125قد ٔأمكل  مدريد اكن نظام ،2016 �ام يف ٔأنه العام املد�ر �ئب ؤأ�رزت .9
" الربوتو�ول"ييل  ف� ٕا�هيا املشار( للعالمات ا�ويل التسجيل �شأٔن مدريد �تفاق املتعلق الربوتو�ول نفاذ العرش�ن لبدء

س�يصبح  مدريد فٕان نظام الربوتو�ول، ٕاىل اجلزا�ر انضامم مع ٕاىل ٔأنه العام املد�ر كام أٔشارت �ئب). ، �ىل التوايل"االتفاق"و
 .النظام تبس�يط من ملزيد الطريق ميهد ٔأن شأٔنه من وا�دة. وهذا معاهدة نظام الواقع حبمك

 ويلاجلديد ملعلومات التسجيل ا� مدريد نظام �رش ٔأثريت مع القضا� بعض ٔأن ٕاىل العام املد�ر �ئب ؤأشارت .10
)MIRIS .(ٔأن العام املد�ر �ئب ؤأ�لنت. ٔأيضا الوطنية ذ� �ىل ماكتب ؤأ�ر ا�ويل، الس�ل يف العمليات تأٔ�رت وقد 

 .بل وحتسينه الطبيعي، وضعه ٕاىل التشغييل وٕا�ادة املس�توى النظام اس�تقرار لتحقيق املمكنة اجلهود لك يبذل ا�ويل املكتب

 بفرصة ا�ويل �زود املكتب ٔأن هناشأٔ  من العامل مدريد لفريق املس�تد�رة املائدة ٕاىل ٔأن العام املد�ر ؤأشارت �ئب .11
 .واملس�ت�دمني املاكتب لصاحل لك مدريد نظام تطو�ر �شأٔن الص� ذات القضا� من �شأٔن �دد املشاركني من املشورة لطلب

 من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس 2البند 

�ٕالجامع رئيسا للفريق العامل، وانُتخبت الس�يدة يل دونغكس�يا مياكئيل فرانك رافن (ا�امنرك) انُتخب الس�يد  .12
 ٕالجامع �ئبتني للرئيس.�(الصني) والس�يدة ماتي� مانيرتا سوا راهارينوين (مدغشقر) 

 .وتولت الس�يدة دييب رونينغ �مة ٔأمني الفريق العامل .13

 أ�عامل اع�د �دول: أ�عامل �دول من 3 البند

  ) دون تعديل.MM/LD/WG/14/1 Prov. 2وع �دول أ�عامل (الوثيقة اعمتد الفريق العامل مرش  .14

 ط الفريق العامل �لام �ع�د تقر�ر ا�ورة الثالثة عرشة للفريق العامل ٕالكرتونيا.يؤأح  .15

 .�انب الوفود لبيا�ت �فتتاحية منلٕالدالء �ا�ال  الرئيس وفتح .16
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 اخلريف دورة قبل العامل الفريق النعقاد دورة ارتيا�ه عن مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية ؤأعرب ممثل .17
 للتعديالت املبكر �الع�د �سمح ٔأن شأٔنه مدريد، أ�مر ا�ي من احتاد الس�� مجعية الويبو، يف أ�عضاء ا�ول مجلعيات

 االتفاق بذ� املتعلق والربوتو�ول للعالمات ا�ويل التسجيل �شأٔن اتفاق مدريد مبوجب املشرتكة الالحئة املقرت�ة �ىل
 يف رغبته عن مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية ممثل ؤأعرب"). التنفيذية املشرتكة الالحئة" �مس ييل ف� ٕا�هيا املشار(

 .الويبو مبارشة يف أ�عضاء ا�ول مجعيات دورات قبل يف �نعقاد العامل للفريق املقب� �س�متر ا�ورات ٔأن

 أٔن الوفد وذ�ر. مدريد نظام �شأٔن تطو�ر والويبو املتعاقدة أ�طراف لك جلهود تقد�ره عن �ور� مجهورية ؤأعرب وفد .18
 النظام، القضا� املتعلقة بتصممي �شأٔن ٕالجراء مناقشات تفصيلية املتعاقدة مثينة لٔ�طراف فرصة س�يكون العامل الفريق اج�ع
 هناك الالحئة التنفيذية املشرتكة. وس�يكون تعديل عن فضال و�ستبدال والتحول إالنقاصات مثل حمددة مسائل عن فضال

 �الل عن اس�تعداده للتعاون ؤأعرب الوفد. املس�ت�دمني ملصل�ة س�تكون املناقشات ٔأن ٕاال املتعاقدة أ�طراف اختالف بني
 .الشأٔن هذا يف املناقشات

�ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق و�روتو�ول  من �دول أ�عامل: التعديالت املقرتح ٕاد�الها 4البند 
 مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات

 ..MM/LD/WG/14/2 Rev استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .19

 4و 3�لقوا�د  املعنية املقرت�ة التعديالت ٔأنؤأفادت أ�مانة . .MM/LD/WG/14/2 Rev الوثيقة وقدمت أ�مانة .20
 اتفاق لتطبيق إالدارية التعل�ت من 16القسم  وكذ� املشرتكة، التنفيذية الالحئة من 32و 27و 22و 21(�لثا) و 18و

 ومت اقرتاح"). إالدارية التعل�ت" �مس ييل ف� ٕا�هيا املشار( به اخلاص والربوتو�ول للعالمات ا�ويل التسجيل �شأٔن مدريد
 واملاكتب نظام مديد ٔأكرث سهو� و�اذبية للمس�ت�دم جلعل اجلارية العملية وأٔيد �قرتاح. اجلديدة (�نيا) 23القا�دة 

 .املعنية وأ�طراف

 ا�هنايئ الترصف �شأٔن املقرتح التعديل ٔأن الوفد وذ�ر. املقرت�ة التعديالت عن دمع أ�ورويب �حتاد وفد ؤأعرب .21
وذ�ر . ا�ويل للتسجيل امحلاية ف� يتعلق بنطاق �لنس�بة للمس�ت�دمني القانوين اليقني �دم من �زيد قد حول موقف العالمة

 رسالإ  ٕادراج خيار ينبغيفٕانه  املعلومات، لتقنية الوطنية يف النظم التغيريات جتنب مع املرونة �سب ٔأ�ل من ٔأنه الوفد
 �شأٔن وقف املقرتح التعديل ٔأنه، حي� اكن الوفد ورٔأى. 19 املادة يف لتطبيقها الضمين القبول بعد �شأٔن القرارات املعلومات

�ىل  املقرتح التعديل �س�تثناء النفاذ، حلزي ل�خول املقرتح التارخي كام دمع الوفد. ٔألف للخيار هناك قمية ذي ص�، التأٔثري
 يأٔ�ذ نفاذ بت�ديد �رخي ا�ويل املكتب من وتوفري توصية الت�ليل من مزيد الوفد اقرتح احلمك، . وف� يتعلق بذ�21 املادة
 .الوطين املس�توى ٕا�هيا �ىل �ا�ة هناك �كون قد اليت الهامة إالجرائية التغيريات �عتبار بعني

 3 القا�دة

. ا�ويل ٔأمام املكتب ممثل تعيني �سجيل مع التعامل ،3 القا�دة من) ب) (4( الفقرة التعديالت �ىل أ�مانة عرضت .22
 ماكتب ليس ولكن املكتب، هذا س�يقوم ٕ�خطار ا�ويل املكتب فٕان كتب،امل  طريق عن التسجيل طلب تقدمييف �ال و

بصاحب الطلب  االتصال احملدد املتعاقد الطرف مكتب �ىل يتعني حيث �االت هناك �كون وقد. املعينة املتعاقدة أ�طراف
 قبل من ُاختذت إاللغاء اليت �شأٔن ٕاجراءات ٔأو املكتب، �لزتام هبا أٔمام ينبغياليت  الصيانة متطلبات حول املعلومات لتوفري

 �كون فقد حمليا، عنوا� املناس�بات هذه مثل قد ال �كون �ى صاحب الطلب يف وحيث. املثال سبيل �ىل ٔأخرى ٔأطراف
 ،)ب) (4(3 القا�دة تعديل وهكذا، ُاقرتح. ا�ويل الس�ل يف املس�� املمثل تعيني �شأٔن املعلومات �ىل احلصول املفيد من
 .ممثل تعيني احملددة �شأٔن �سجيل املتعاقدة أ�طراف ماكتب إالخطارات ٕاىل ذ� يف مبا
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كام  مبمثل، االتصال فهيا ٕاىل حيتاج اليت احلاالت مكتبه يف �سا�د ٔأن شأٔنه من ٔأن وذ�ر �قرتاح، مدغشقر وفد ودمع .23
 .بذ� للقيام أٓلية يوفر ال احلايل القانوين إالطار ٔ�ن املثال، سبيل �ىل املؤقت الرفض �االت يف

 .املهمتة أ�طراف �لنس�بة مجليع �شأٔن ا�متثيل وضوح يوفر أٔن شأٔنه من ٔأنه حب�ة �قرتاح، �ور� مجهورية ودمع وفد .24

 .ؤأعرب عن تأٔييده �� التعديل املقرتح، التعديل �الل من املقدمة املعلومات ٔأمهية مو�وفا مجهورية ؤأوحض وفد .25

 احلايل، املمثل عنوان ٔأو امس يف كتغيري �ديد ممثل بتعيني إالخطار يمت ٔأن ينبغي عام ٕاذا اكن ال الرنوجي وفد و�ساءل .26
ٔأن  املعينة املتعاقدة ميكن لٔ�طراف فٕانه مث املمثلني القامئني، ومن وعنوان امس تغيري ٕاخطارات ليشمل �قرتاح توس�يع واقرتح

 .املمثلني عن حمدثة مبعلومات �متتع

ٔأنه حي�  ٕاىلالرابطة  ؤأشار ممثل. الرنوجي وفد اقرتاح وكذ� �قرتاح، الت�اريةالرابطة ا�ولية للعالمات  ممثل ودمع .27
قد مت  ا�ويل الس�ل يف �سجي� �كشف بأٔن 32و 14للقا�دتني  املشرتكة فٕان القراءة ا�ويل، الطلب يف ممثل يمت تعيني

 مفيدة املعلومات مل �كن ت� وحيث. �رشه تتوقع ال 32 فٕان القا�دة املعني، املمثل تغيري ٔأو �رشه، ٕاال ٕاذا ٔأجري تعيني �ديد
 .يطرٔأ �ليه ٔأي تغيري ٔأو اجلديد املمثل تعيني �رشالنص �ىل الرابطة  ممثل اقرتح ٔأخرى، حفسب، بل ٔ�طراف للماكتب

 .املقرت�ة التعديالت طاجيكس�تان وفد ودمع .28

 أ�طراف ُختطر ٔأن الرضوري من ٔأنه والتصامميامجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات  واعترب ممثل .29
 .ٕ�لغاء تعيني املمثل ٔأيضا إالخطار ينبغي و�لتايل، ممثل، تعيني بتسجيل املتعاقدة

امجلعية الفر�س�ية للمامرسني و  الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثلو ٔأ�رها اليت القضا� توضي�ا �شأٔن وقدمت أ�مانة .30
 وف�. 32 املادة لتعديل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية اقرتاح يف �دارة ورٔأت أ�مانة. العالمات والتصاممييف جمال قانون 

املس�ل، فٕان  املمثل تغيري ٔأو ٕالغاء �شأٔن امجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي �قرتاح يتعلق
 سيمت اجلديدة، التسجيالت ٔأو تعلق أ�مر �ٕاللغاء املس�ل، وحي� اخلاصة �ملمثل اتالتغيري  س�تغطي 25رمق  احلالية القا�دة

 .املعينة املتعاقدة ٕالخطار أ�طراف وضع ٕاجراء

 .25مشمو� يف القا�دة  التغيريات �كون ٔأنه من املناسب ٔأن الرنوجي وفدرٔأى و  .31

تغطية  �يفية حول التوضيح من مزيدا والتصامميامجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات ممثل  وطلب .32
 .ممثل تعيني ٕالغاء ٔأو جتديد �شأٔن موسعا كام طلب تفسريا املمثل، وعنوان امس يف التغيريات لتسجيل 25القا�دة 

 يف �بع( 25 و 3 القوا�د للمقرتح �شأٔن صيا�ة ٕا�ادة تقدم ٔأن أ�مانة ٔأنه يتعني �ىل ٕاىل الرئيس و�لص .33
 ).224 الفقرة

 4 القا�دة

نصت �ىل ) 4(4 املادة أٔن أ�مانة ؤأوحضت. املهل الزمنية حول حساب ،)4(4 �شأٔن املادة املقرتح عرضت أ�مانة .34
 يف فٕان املهل الزمنية س�تنهتيي املعين مفتو�ا للجمهور، املكتب ٔأو ا�ويل املكتب �كن مل يوم يف املهل الزمنية انهتت ٕاذا ٔأنه

حيث ) 4( الفقرة تعديل كام سيشمل اقرتاح. للجمهور املكتب مفتو�ا ٔأو ا�ويل �كون املكتبالالحق عندما  أ�ول اليوم
 ٔأو ا�ويل املاكن ا�ي يقع فيه املكتب يف العادي الربيد فيه �سلمي يمت ا�ي لن اليوم الزمنية يف املهل تنهتيي فهيا اليت احلا�

. العادي الربيد فيه �سلمي سيس�تأٔنف ا�ي الالحق أ�ول اليوم املهل الزمنية يف س�تنهتيي احلا� هذه مثل ويف. املكتب



MM/LD/WG/14/7 
5 
 

وقت  حيث ٔأنه س�يوحض ا�ويل، واملكتب واملاكتب للمس�ت�دمني مفيدا س�يكون �قرتاح ٔأن ٕاىل العامة أ�مانة ؤأشارت
 .املهل الزمنية احملددة انهتاء

 يف الربيد �سلمي عن معلومات �ىل احلصول املمكن من �كون ان ميكن �يف �شأٔن توضي�ات اليا�ن وفد وطلب .35
التسل�ت اليت يغطهيا  من مجمو�ة �شأٔن التوضي�ات من مزيدا الوفد وطلب. �نهتاء توارخي من التأٔكد ٔأ�ل من ٔأخرى دول
ستشمل  ٔأو احملددة املتعاقدة أ�طراف ماكتب ٕاىل املو�ة التسل�ت ٔأيضا ستشمل اكنت ٕاذا ما الس�� املقرتح، احلمك

 .ا�ويل املكتب ٕاىل املو�ة الوحيدة تالتسل�

 �ىل الربيدية اخلدمات يف مثل إالرضا�ت ٔأخرى، �االت سيشمل املقرتح احلمك اكن ٕاذا عام ٔأملانيا و�ساءل وفد .36
 .املثال سبيل

 مكتب اس�تالم عند س�تنهتيي اليت املهل الزمنية �شأٔن توضي�ات الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثل وطلب .37
 املشرتكة، التنفيذية الالحئة مبوجب ٔأنه الرابطة ممثل ؤأشار. املقرتح يف النص مشمو� �كون ٔأن هبا ويقصد املتعاقد، الطرف

 �س�تالم ٔ�ي اتصال. واكنت �رخي من وليس إالرسال، �رخي من املتعاقد �لطرف املتعلقة يمت حساب املهل الزمنية ما �ادة
قد نُظمت  الزمنية املهل هذه ولكن املؤقت، الرفض بعد املراجعة طلبات مثل �س�تالم �رخي من حمسوبة �ل زمنية هناك

 .املشرتكة التنفيذية من قبل الالحئة وليس املعين، املتعاقد للطرف الوطين قبل القانون من

 العالمات قانونتعديالت �ىل  حىت ورمبا احمللية ٔأنظمته �ىل تعديالت سيتطلب �قرتاح ٕاىل أٔن ٔأسرتاليا ؤأشار وفد .38
يبدو ٔأنه  ؤأعرب عن اعتقاده بأٔن التعديل ال واسع، نطاق قد صيغ �ىل أٔن يبدو املقرتح بأٔن التعديل ؤأفاد الوفد. الت�ارية

 مدريد بعض ٔأعضاء بأٓراء �� اكن ٔأنه الوفد وذ�ر. �امة ٔأو عط� التعطل من فقط وا�د �ىل موقف يوم احلمك يقرص تطبيق
قد تغطي  احلالية رمبا 5 القا�دة ٔأن ورٔأى الوفد. الهدف نفس لتحقيق ٔأخرى طرق هناك اكن ٕاذا وما ح�شأٔن اقرتا ا�ٓخر�ن

ٔأن  من الرمغ �ىل ا�ويل املكتب وكذ� للماكتب الزمنية املهل مبا �سمح بتطبيق تعديلها املمكن من اكن ٕاذا املتو�، الوضع
 .املاكتب يف لالس�ت�دام مرهقا يبدو قد ذ�

 ا�ويل املكتب ٔأن أ�مانة ٔأوحضت اليا�ن، وفد سؤال �ىل وردا. �قرتاح من التوضيح �ىل امزيد أ�مانةؤأضافت  .39
 ٔأنظمة يف ا�ةمت ٔأيضا واكنت املعلومات هذه �ُرشت فهيا مغلقة. وقد اليت س�تكون �شأٔن أ��م املاكتب من معلومات تلقى

 ومل. �ريدي �سلمي هناك �كون اليت احلاالت فقط ٕاىل معاجلة هيدف �قرتاح ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. ا�ويل املكتب بيا�ت
 الزالزل، مثل ،القاهرة القوة هو اش��ل �االت �قرتاح من املقصود كام ٔأن. احلمك يمت تعديل مضمون ٔأن املفرتض من �كن

�لنس�بة  الضارة املواقف جتنب و�لتايل املتعاقدة، �ى أ�طراف الربيد �سلمي يف مشالك هناك �كون ٔأن ميكن حيث
 املشرتكة وليست املهل التنفيذية الالحئة يف املوجودة ت� اكنت املتو�اة الزمنية املهل ٔأن أ�مانة وذ�رت. ٔ�حصاب الطلبات

اد اكن ميكن ٕاجي ٕاذا �شأٔن ما أٔسرتاليا ا�ي طر�ه وفد للسؤال �لنس�بة ٔأما. احمللية الوطنية اليت تغطهيا �ادة القوانني الزمنية
 .ذ� بأٔهنا منفت�ة �شأٔن اس�تكشاف ٔأفادت أ�مانة الهدف، نفس البدي� لتحقيق الوسائل

يف  مت تغطيهتا �لفعلتتو�اها أ�مانة القاهرة اليت  القوة �االت ٔأن الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةوذ�ر ممثل  .40
�ىل  الرابطة ؤأكد ممثل. أ�مر لزم ٕاذا ،5 القا�دة مراجعة يف النظر ميكن ٔأنه . ؤأضافاملشرتكة التنفيذية الالحئة من 5 القا�دة
 .ٔأي مكتب قبل من املقرتح �شأٔن �س�تالم التعديل يف املتو�اة الزمنية املهل حول سؤا�

�لنس�بة  �نهتاء توارخي يف حتديد اليت توا�ها املاكتب قلقه �شأٔن الصعوبة عن اليا�ن ؤأعرب وفد .41
 .املتعاقدة لٔ�طراف
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فٕان  و�لتايل ،5 القا�دة يف قد انعكست �لفعل القاهرة القوة �االت من و�ريها إالرضا�ت بأٔن ٔأملانيا و�لق وفد .42
 �قرتاح ٔأن الوفد ؤأوحض. معنية الربيدية اخلدمات اكنت ٕاذا النظامية �ري املواقف يف �شوبه �زدواجية ٔأن ميكن �قرتاح

 ليس ولكن ا�ولية، واملنظامت ا�ويل املكتب �ىل رمبا تؤ�ر اليت الربيدية اخلدمات انقطاع حلاالت ؤ�نه للتصدي يبدو
 .�ري رضوري املقرتح �كون التعديل ٔأن �دا املرحج من بأٔنه الوفد واختمت. املتعاقدة أ�طراف ماكتب

 املالك ٔأو مقديم الطلبات ٔأو قبل من ا�ويل �س�ت�ابة للمكتب سيشمل حاملقرت  ٔأن احلمك املعدل ؤأوحضت أ�مانة .43
مثال  أ�مانة عرضت ،الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ذ�رها ممثل اليت املهل الزمنية حول سؤال �ىل ردها ويف. املاكتب
 ا�ويل ا�ي �كون فيه املكتب اليوم يف س�تنهتيي الرفض ٕالصدار الزمنية امله� فهيا �كون اليت احلاالت يف: املؤقت الرفض

ٔأنه عندما  أ�مانة وذ�رت. املقرتح التعديل من سيس�تفيد املكتب فٕان للربيد، �سلمي ٔأي هناك �كون لن مفتو�ا للعمل ولكن
�قرتاح، حيث سيمت تأٔجيل  من ٔأيضا �س�تفيد ٔأن ميكن فٕانه �شأٔن ٔأمر �ري منتظم، خطاب �ىل للرد املنشأٔ  مكتب حيتاج

 �ريدي ٕاىل ٔأن �س�تأٔنف �سلمي ٔأي ليس هناك مفتو�ا للعمل ولكن ا�ويل فيه املكتب �كون يوم امله� الزمنية اليت تنهتيي يف
 .5 القا�دة تنطبقال  ،احلاالت هذه مثل ويف. الربيدي التسلمي

 ؤأفاد بأٔن القضية .ا�ويل �شأٔن اس�تالم املكتب صعوبة جيد مل ٔأنهالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأوحض ممثل .44
التنفيذية  الالحئةأٔن املهل الزمنية يف ٕاطار  الظروف من حتت ٔأي ظرف �رى ٔأن ميكنه ال يه ٔأنهالرابطة  ملمثل �لنس�بة
 يتحقق، ٔأن ميكن املطلق الوضوح اكن ٕاذا ٔأنهالرابطة  ممثل وذ�ر. املتعاقد الطرف اس�تالم مكتب �رخي يف س�تنهتيي املشرتكة

حيث  الربيد، طريق عن املتو�اة يه اليت �ُرسل الوحيدة االتصاالت ٔأن 4 املادة يمت الت�ديد يف ٔأن الرضوري من فس�يكون
 ممثل وخلص. إاللكرتونية االتصاالت �ىل يؤ�ر مل سو�رسا يف ٔأغسطس 1�سلميه حبلول  يمت ا�ي مل الربيد يه أٔن ٔأن احلقيقة

 ينبغيؤأنه  املقرت�ة القا�دة هو املتو� من الربيد طريق عن التسلمي بأٔن الت�ديد الرضوري من س�يكون بقو� ٔأنهالرابطة 
 .الرابع السطر يف" املكتب ٔأو" عبارة �ذف

 حيل ٔأن فٕانه ميكن بعض القلق، قد س�ببت" مت �سلميه" صيا�ة لالقرتاح. وحيث بدا ٔأن لكمة ٕا�ادة واقرتحت أ�مانة .45
ا�ي �كون فيه  اليوم يف ٔأو"[...] كام ييل ئذ، س�يكون نص �قرتاحوعند". قيد العمل"لفظ  املثال، سبيل �ىل حملها،
ٔأنه ال ميكن  الصيا�ة توحض ٕا�ادة ٔأن أ�مانة ؤأوحضت ."املكتب ٔأو ا�ويل يف موقع املكتب العمل قيد ليس العادي الربيد

 .معني يوم يف تعمل ال اكنت الربيدية نظرا ٔ�نه اخلدمة ا�ويل املكتب ٕاىل االتصاالت �رسل ٔأن للمكتب

 املكتب اكن فيه ا�ي �� زمنية يف اليوم انهتت ٕاذا: "العامة أ�مانة من املقرتح الصيا�ة �ىل النحو ٕا�ادة وقرٔأ الرئيس .46
 فيه املكتب املاكن ا�ي يقع يف العمل قيد العادي مل �كن الربيد يوم يف ٔأو للجمهور �ري مفتوح املعين املكتب ٔأو ا�ويل
�كون فيه  ا�ي أ�ول اليوم يف تنهتيي) 3( اىل) 1( الفقرات فٕان امله� الزمنية، بغض النظر عن ٔأحاكم املكتب، ٔأو ا�ويل
 ". العادي الربيد فيه اس�تئناف ا�ي يمت ٔأو للجمهور مفتو�ا املعين املكتب ٔأو ا�ويل املكتب

 يف الوطنية وأ�نظمة للقوانني متتثل املقرت�ةاجلديدة  الصيغة اكنت ٕاذا ملا حتليل ٕاىل �ا�ة يف ٔأنه اليا�ن وفد وذ�ر .47
لن  بأٔنه الوفد ٔأ�لن ��، ونتي�ة. �يه املعلومات تقنية وٕاجراءات نظام �ىل ذ� ٔأ�ر يف النظر ٕاىل حيتاج كام ٔأنه بالده.

 .العامل للفريق احلالية ا�ورة يف اجلديد �القرتاح يقبل ٔأن �س�تطيع

 �قرتاح. ؤأشار من الرابع السطر يف املكتب ٕاىل �ٕالشارة تتصل خماوفه نتاك ٕاذا عام اليا�ن وفد وسأٔل الرئيس .48
 .هذه إالشارة مع �يه ٔأيضا مشلكةالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ممثل ٔأن ٕاىل الرئيس

 .قلقه مرتبط �ٕالشارة املذ�ورة أٔن اليا�ن وفد ؤأكد .49

 .الوفد خماوف يبدد أٔن شأٔنه املذ�ورة من إالشارة �ذف اكن ٕاذا عام اليا�ن وفد وسأٔل الرئيس .50
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 .فقط ا�ويل املكتب ينطبق �ىل �قرتاح بأٔن توضيح ٕاىل حبا�ة بأٔنه س�يكون الرئيس سؤال �ىل اليا�ن وفد ؤأ�اب .51

امجلعية وممثلو  اليا�ن وفد ٔأ�رها اليت ا�اوف ضوء يف ٔأنهمركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية  ورٔأى ممثل .52
 �قرتاح ٔأن هذا اعتبار ميكن ال ،الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةو  للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصامميالفر�س�ية 

مركز ا�راسات ا�ولية  ممثل واقرتح. والتشاور التفكري من مزيد ٕاىل �ا�ة وهناك. مدريد احتاد مجعية ٕاىل لتقدميه �اهز
 .العامل للفريق املقب� ل�ورة رضورة تأٔجيل املقرتح للملكية الفكرية

 ٕاىل إالشارة حيذف أٔن شأٔنه ا�ي من اجلديد �شأٔن �قرتاح �الرتياح �شعرون اكنوا ٕاذا عام الوفود وسأٔل الرئيس .53
 ".قيد العمل"�لكمة " مت التسلمي" لكمة واستبدال الرابع، السطر يف املكتب

 ُذ�ر فقط بي� أ�ول، اجلزء قد ذ�را يف واملكتب ا�ويل املكتب من بأٔن لك �ري راض عن الواقع ٔأنه ٔأملانيا وفدٔأفاد و  .54
 أٔن ميكن ٔ�نه حصي�ة، �كون ٔأال شأٔهنا من تفسريات ذ� ٕاىل يؤدي قد و�لنس�بة للوفد،. الثاين اجلزء يف ا�ويل املكتب
 بقو� ٔأنه ٔأملانيا وفد واختمت. العبارة من الثاين اجلزء �ري واردة يف اكنت ٕاذا املاكتب �ىل قد ينطبق خمتلفا نظاما ٔأن ٕاىل خنلص

 .ا�ورة ت� �الل قرارا العامل ٔأال يت�ذ الفريق املس�تحسن من س�يكون

الرابطة  وممثل اليا�ن طر�ا وفد اليت ت� الس�� مطرو�ة، هامة قضا� هناك طاملا اكنت ٔأنه سو�رسا وذ�ر وفد .55
 .العامل للفريق املقب� ا�ورة انعقاد حلني �قرتاح تأٔجيل يمت ٔأن يفضل فٕانه ،ا�ولية للعالمات الت�ارية

 أ��ذ مع العامل، للفريق املقب� ا�ورة يف �ديدا اقرتا�ا تقدم ٔأن أ�مانة ٕاىل ٔأنه ينبغي �ىل و�لص الرئيس .56
 .�ج�ع يف ٔأثريت اليت وا�اوف املالحظات مجيع �عتبار بعني

 (�لثا) 18 القا�دة

 ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. معني متعاقد �شأٔن طرف العالمة وضع يف ا�هنايئ الترصف �شأٔن مقرت�ا قدمت أ�مانة .57
) 3(الفقرة  ٔأو) 2( للفقرة وفقا بيان ٕالرسال التالية أ�خرى البيا�ت ٕارسال �ىل اليت نصت (�لثا)، 18القا�دة  من) 4( الفقرة

 مثل قضائية صادرة عن هيئة ٔأو نفسه املكتب اختذها البيا�ت إالضافية قرارات هذه احلمك. وميكن ٔأن �كون مثل نفس من
 فٕانه يتعني �ىل العالمة، حامية �ىل ؤأ�ر قضائية هيئة اختذته ا�ي القرار اكن ٕاذا ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت. طعن جملس ٔأو حممكة

 ٕاذا مما التحقق ٔأوال فٕانه يتعني �ىل املكتب الغرض، ولهذا. �لقرار بذ� طاملا اكن �ىل �مل ا�ويل املكتب خطارإ  املكتب
 احلال، هو هذا اكن وٕاذا. املعين ا�ويل (�لثا) للتسجيل18يف ٕاطار القا�دة  تاله بيان اؤقتم ارفض �لفعل ٔأرسل قد اكنت
 املكتب ولكن كذ�، ). وٕاذا مل �كن أ�مر4(�لثا) (18يف ٕاطار القا�دة  �لقرار أ��ري كقرار �خطار ميكن للمكتب فٕانه

 انطبق، قد مضين هناك قبول ٔأو) 1( (�لثا) 18يف ٕاطار القا�دة  امحلاية منح ٔأخطر ببيان املثال، سبيل �ىل بذ�،قد قام 
وذ�رت . 19 املادة مبقتىض ٕابطاال �عتباره العالمة حامية نطاق أ��ري ا�ي يؤ�ر �ىل �لقرار فقط خطارالٕ ا فٕانه ميكن للمكتب

وقد يعين . معني دويل لتسجيل السابق التارخي عن النظر بغض أٓخر قرار ٕ�رسال �سمح ٔأن شأٔنه من �قرتاح ٔأن أ�مانة
 أٔو ،)1((�لثا)  18 يف ٕاطار القا�دة قد أ�رسل امحلاية نحمب  بيان هناك اكن حيث ٔأيضا �س�ت�دم ٔأن ميكن احلمك هذا ٔأن ذ�

 للماكتب سهو� ٔأكرث أ�مر هو جعل �قرتاح من الوحيد الغرض واكن. الضمين القبول مبدأٔ  مبوجب محمية مت اعتبار العالمة
  .ممتدة رفض ٕ�ماكنية �زويد املاكتب منه الغرض وليس امحلاية، نطاق �ىل يؤ�ر الحق قرار بأٔي ا�ويل املكتب يف ٕاخطار

 املكتب. و�ٕالضافة ٕاجراءات �يفية تبس�يط �رى ال ٔأنه وذ�ر �قرتاح، هذا مزا� حول توضي�ات ٔأملانيا وفد وطلب .58
 لن �كون العالقة ذ�، �ىل و�الوة. الوطين املس�توى امللكية الفكرية �ىل ٔأن يؤ�ر �ىل ٕاجراءات لالقرتاح ميكن ذ�، ٕاىل
 .اليشء بنفس لٕالبالغ نيهناك طريقت ٔأن ويبدو. واحضة 19 واملادة اجلديدة املقرت�ة القا�دة بني
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 قابال �كون أٔن شأٔنه حيث من �قرتاح، مناقشة ٕاىل ٔأن هناك فائدة من مواص� مو�وفا مجهورية ؤأشار وفد .59
 .�س�ت�دام �سبب �دم البطالن يف �االت املثال، سبيل �ىل للتطبيق،

 18 �لهيا القا�دة تنطبق اليت احلاالت �شأٔن التوضي�ات من املزيد من أ�مانة الرويس �حتاد وطلب وفد .60
 امحلاية من �س�تفيد العالمة عندما ) فقط4(�لثا) ( 18القا�دة تنطبق  الرويس، �حتاد يف ٔأنه الوفد ؤأوحض. )4( (�لثا)

 اكن يقوم بتطبيق الرويس �حتاد فٕان قضائية، �عوى نتي�ة ذ� بعد ٕاجيايب قرار تعديل مت وحي�. سابق قرار مبوجب
 .19 القا�دة

 عن بديال يعرض ٔأن ينبغي ال ح�قرتا اعتربت ٔأن اليت الوفود مع الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثل واتفق .61
 ٔأخرى ٔأمث� هناك �كون قد حيث مفيد، ٔأن �قرتاحالرابطة  ممثل اعترب ذ� ومع. 19 املادة مبوجب الصادرة إالخطارات

) EUIPO( الفكرية للملكية �ورويب �حتاد مكتب من إالخطارات مثل امحلاية نطاق �ىل تؤ�ر اليت القرارات من ملزيد
 الس�ل ا�ويل �لتطبيق يفاملس��  الت�ارية، العالمات الالحئة �حتاد أ�ورويب التنفيذية �شأٔن من 28 املادة مبوجب

 ).4((�لثا)  18 القيايس للقا�دة

�ادة ما اكن  اليت القرارات و�شلك تدرجيي الختاذ الترشيع مبوجب خمو� ُمنحت سلطة املاكتب ٔأن ؤأوحضت أ�مانة .62
 ٔأخرى �س�ت�دام، وهناك ماكتب لعدم �شأٔن إاللغاء قرارات اختاذ املاكتب فقط. وميكن لبعض احملامك قبل اختاذها منيمت 
 مع أ�مانة واتفقت. حمددة فرتة بعد إاللغاء ٕاجراءات �شأٔن قرار اختاذ �هيا ٕاماكنية �كون ٔأن وميكن معارضة، فرتة �هيا ليس
 العالمات الحئة التنفيذية �شأٔنال من 28املادة  مبوجب الصادرة �ىل ٔأن إالخطاراتالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثل 

 ماكتب ٕاضافية لت� قبل من للرفض �ديدة يعين توفري ٕاماكنيات مل �كن �قرتاح ذ� ومع. مناسب يه مبثابة مثال الت�ارية
 .املاكتب القامئة

 سلطة عن الصادرة سواء إاللغاءات، قد تعاملت مع 19 املادة ٔأنة ا�ولية للعالمات الت�ارية الرابط ؤأشار ممثل .63
 و�لتايل ،19 املادة بأٔحاكم إال�الل دون تنفيذه مت قد �قرتاح ٔأن حقيقة عن �كشف ٕاضافية صيغة واقرتح حممكة، ٔأو ٕادارية

 .19 املادة عن �بديل اس�ت�دا�ا ميكن ال)  4((�لثا)  18 القا�دة ٔأن توضيح

 �ديدة ٔأخرى قرارات هناك �كون ٔأن ميكن أٓخر، مت ٕارسال قرار ٔأنه قد بغض النظر عن حقيقة ٔأنه ؤأوحضت أ�مانة .64
مت اس�تالم  العملية، الناحية من ذ�، ومع. طعن ٔأي هناك عن ٕالغاء، قد ال �كون إالبالغ يمت عندما ولكن. املس�تقبل يف

ميكن  و��،. ٔأخرى قرارات أ�رسلت ومت �سجيلها يف الس�ل ا�ويل، مث املاكتب نٕالغاء" م 19القا�دة " قرارات �سمى
 س�تقوم ٕ�رسالها ٕاىل اليت املمكنة القرارات نطاق توس�يع �الل من املاكتب �سا�د ) ٔأن4(�لثا ( 18لتعديل القا�دة 

 .ا�ويل املكتب

 ٕاذا 19ستنطبق القا�دة  للعالمة، اليت منحت ةامحلاي بعد ٔأنه الوفد ؤأوحض. التوضيح من مزيدا ٔأملانيا وفد وطلب .65
جزيئ من  ٔأو لكي ٕاىل حرمان هنايئ قرار ٕاىل يؤدي ٔأن ميكن املؤقت الرفض ٔأن الوفد وذ�ر. ٔأخرى ٕاجراءات ةٔأي هناك اكنت
 مجيع يغطي ال �قرتاح ٔأن رٔأى الوفد ذ�، �ىل و�الوة. 19 القا�دة الحقة ٕاجراءات ةتتبع ٔأي ٔأن ينبغيو . العالمة حامية

 �ى الطرف محمية حيث العالمة اكنت واخلدمات السلع ٕاىل اليت �شري البيا�ت فقط ٔ�نه تو� احملمت�، السيناريوهات
 �كون �س�ت�دام بو�ه �اص، وهذا لن يف �االت �دم ينطبق إاللغاء الاكمل �لغاء ما حيث ٔأنه �ادة املعين، املتعاقد
  .�القرتاح مشموال

 .إاللغاء ٕاخطارات قد ٔأشار ٕاىل املقرتح اكن ٕاذا عام و�ساءل ٔأملانيا، من وفد مع عن اتفاقه الرويس �حتاد وفد ٔأعربو  .66
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ٕاىل  املاكتب �لنس�بة حلا�ة معليا هن�ا واعترب �قرتاح أ�مانة ملنطق الاكمل تأٔييده عن أ�سود اجلبل ؤأعرب وفد .67
 .املتو�اة �لقرارات إالبالغ

 18يف ٕاطار القا�دة  بيان أ�رسل فهيا اليت احلاالت �ىل ينطبق اجلديد احلمك اكن ٕاذا عام مو�وفا مجهورية و�ساءل وفد .68
 .واخلدمات السلع من فقط جزء �ىل تقترص الالزمة ) �خلطأٔ واكنت امحلاية1(�لثا) (

 مثال ٔأن ؤأشار ٕاىل الرويس، و�حتاد مو�وفا ومجهورية ٔأملانيا اليت ٔأعرب عهنا وفود ��اوف ا�منسا وشارك وفد .69
 .(�لثا) 18�لقا�دة  مهنجي �شلك يتناسب ال �س�ت�دام �دم �سبب إاللغاء

 مبقتىض �رسل البيا�ت ٕاما ٔ�نه مفع�،) 4( (�لثا) 18القا�دة  ٔأنه �لنس�بة ملكتبه، لن �كون بيالروس وفد ؤأوحض .70
 مبقتىض تلهيا يف ا�هناية بيا�ت مث ،17القا�دة  مبقتىض املؤقت الرفض ٔأو احملمية ) �لنس�بة للعالمات1(�لثا) ( 18القا�دة 
ار�كب  ٕاذا ذ�، ومع. العليا واحملمكة الطعن جملس قرارات �الل من �قتضاء وعند ،)3( ٔأو) 2((�لثا)  18القا�دة 

 وف� يتعلق بعدم. أ�خطاء الالزم لتصحيح يطبق إالجراء ولكن (�لثا)، 18القا�دة  يطبق فٕانه لن املكتب خطأٔ،
 أٔن �س�تفيد من أ�خرى ٔأنه ميكن للماكتب الوفد تفهم ذ�، ومع. 19القا�دة  مبقتىض �رسل بيالروس القرار �س�ت�دام،

 ٔأي سلطة ٔأو العليا ميكن للمحمكة ومن مث قرارها، �س�تئناف تصدر فهيا حممكة اليت احلاالت يف رمبا املقرت�ة، القا�دة املعد�
 .�قرتاح بيالروس وفد ٔأيد ��، ووفقا. كذ� قرار ٕاصدار ماكفئة

 ا�هنائية القرارات الختاذ 19 املادة مبوجب القرارات ٕالرسال ممارس�ته مع �س�متر ٔأن ميكن ٔأملانيا وفد ٔأن ؤأوحضت أ�مانة .71
ٕاىل ٔأن  املاكتب و�ا�ة املتعاقدة، لٔ�طراف القانونية أ�طر توضي�ا �شأٔن تنوع وقدمت أ�مانة. �س�تئناف من مزيد دون

حتد  ٔأن أ�خرى ٕاما القرارات احملامك. وميكن لهذه طريق عن ٔأو املكتب قبل من سواء ا�هنايئ، �لقرار إالبالغ �ىل قادرة �كون
أ�خطاء، ٔأوحضت أ�مانة أٔن �شأٔن ردا �ىل سؤال وفد مجهورية مو�وفا و  .الوطنية للترشيعات وفقا من امحلاية توسع ٔأو

. ومبوجب مثل هذا �ح�ل يعمتد �ىل الترشيعات الوطنيةو اماكنية ارسال قرار أٓخر: �ىل تلقائيا ينص النص املقرتح مل 
اكتب مع امله� احملددة، والقصد من التعديل اليت تمت من قبل املالتصويبات ٔأن تتوافق  ينبغيالالحئة التنفيذية املشرتكة، 

 ية.لتوس�يع ٕاماكنية املكتب �ىل رفض امحلاليس املقرتح 

طلب وفد ٔأملانيا مزيد من التوضيح حول ما ٕاذا اكن ٔأو مل �كن احلمك اجلديد املقرتح من شأٔنه أٔن ينطبق �ىل و  .72
 .بعد منح امحلاية س�ت�دام مجليع السلع واخلدمات�عدم لعالمة ٕالغاء ال فهيا يمتاحلاالت اليت 

 وطنية.اللقوانني املسأٔ� مرتوكة للبت فهيا من قبل اأٔن بأ�مانة  تٔأ�ابو  .73

خرى ٕاىل السلع واخلدمات اليت مت ا�ٔ بيا�ت �شري ال ٔأن  ينبغياحلالية،  (�لثا) 18القا�دة  ؤأوحض وفد ٔأملانيا ٔأنه مبوجب .74
 ،)4( (�لثا) 18مبوجب القا�دة عام ٕاذا اكن من املمكن ا�ٓن ٕارسال بيان أٓخر الوفد . و�لتايل �ساءل ٔ��لها حامية العالمة

 مجليع السلع واخلدمات.�لنس�بة ٔألغيت قد ية ٔ�هنا حيث العالمة مل تعد محم 

ما ٕاذا اكن سيمت توس�يع نطاق . و ا�ٓن لك احلاالت )4(�لثا) ( 18 القا�دةٔأن تغطي من املفرتض  هأ�مانة ٔأنت ؤأوحض .75
. )4((�لثا)  18القا�دة  مبوجبإاللغاء التام إالبالغ عن وميكن بعد ذ� . س�يعمتد �ىل القانون الوطين هامحلاية ٔأو تقييد

  احلمك املقرتح.يف ٕاطار �االت الرفض الاكمل للحامية وكذ� �االت منح امحلاية تندرج ٔأن  ينبغيو 

�متثل الرئيس حقيقة ٔأن ا�هنج املتبع يف �قرتاح قد مت تفسريه �لفعل كام ورد يف الصيغة احلالية للحمك. و  وحضوأٔ  .76
 يغة ٔأفضل.رضورة لص هناك  اكنف� ٕاذا القضية احلقيقية 
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من حيث املبدٔأ، ينبغي ٔأن ). وافاد بأٔنه 4(�لثا) ( 18 تفسري القا�دةعن دهش�ته �شأٔن ؤأعرب وفد �حتاد الرويس  .77
هبذا املعىن ٕاىل الس�ل خطار ٔأن يمت ٕارسال إ  ينبغيالسلع واخلدمات احملمية. ولكن يف �ا� إاللغاء الاكمل، ٕاىل �شري القرار 

ٔأن نفس التفسري ميكن اس�ت�الصه من لك من النص �ىل لن تطبق. واتفق الوفد  )4(�لثا) ( 18 لقا�دةا�ويل، ويبدو ٔأن ا
 ديدة.القا�دة اجلو  )4(�لثا) ( 18 لقا�دةلاحلايل 

قدم و . الوطين القانون مع ��ساق وضامن ٔأسهل، املاكتب معل جعل هو �قرتاح من الهدف ٔأن �و� وفد واعترب .78
 معيل، منظور ومن الغرض، وذ�ر ٔأنه لهذا. مو�وفا مجهورية وفد ٔأ�رها ا�هنائية اليت أ�خطاء مسأٔ� توضي�ا �شأٔن الوفد

 الناحية من بقو� ٔأنه الوفد واختمت. نفسها املعنية إالدارة قبل من القرار صنع معلية تصحيح يف �سهم ٔأن ميكن لالقرتاح
 .الوطنية �لنس�بة للماكتب مفيدا يعد �قرتاح العملية،

 تؤ�ر اليت التغيريات حول �شأٔن تقدمي ٕاخطارات التيسري �ىل املاكتب ٕاىل هيدف املقرتح ٕاىل ٔأن الرنوجي ؤأشار وفد .79
 فٕان و�لتايل،. احملددة املتعاقدة أ�طراف ٔ��د ا�ويل �شأٔن معر التسجيل مت اختاذ قرار حيث مر�� ٔأي يف امحلاية �ىل

 وفر ٕاماكنية قيام املاكتب ٕ�بالغ ا�ويل التسجيل يمت فهيا رفض مل اليت �شأٔن احلاالت) 4((�لثا)  18 القا�دة توس�يع اقرتاح
ؤأفاد بأٔن احلال . ا�هناية يف �س�تئناف ٕالماكنية نظرا هنائية �لرضورة �كون ال اليت قد ولكن امحلاية، �ىل تؤ�ر اليت القرارات

 و��. �س�تئناف اليت ُاستنفذت فهيا ٕاماكنية احلاالتاحلمك يغطي  ٔأن حيث ،19 املادة كذ� مبقتىض �كون لن
 .�قرتاح ٔأيد

 .الرنوجي وفد منطق مع اليا�ن واتفق وفد .80

يف  ذ� يف مبا الالحقة، القرارات و�سجيل االتصال �رس �قرتاح ٔأن الوفد وأٔوحض. �قرتاح �ولومبيا وفد ودمع .81
 .الرفض بعد اية�محل املتعلقة فهيا البيا�ت أ�رسلت اليت احلاالت

 �ىل ينطوي أٔن شأٔنه من �قرتاح ٔأن اعترب ٔ�نه أ�مانة، من اخلاصة �خللفية املعلومات من مزيدا الصني وطلب وفد .82
 .ٕاضافية شكوك

ينص  ميكن ٔأن ٔ�نه مفيدا �كون قد �قرتاح ٔأن املمثل �قرتاح. ؤأ�لن امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ممثل ودمع .83
 والصحيح ا�هنايئ النطاق اليت تعكس أ�خرى البيا�ت لصاحب املتعاقد الطرف ومكتب ا�ويل الس�ل يف �ىل التسجيل

 .امحلاية من

 ٕاىل هيدف ال املقرتح التعديل �ىل ٔأن أ�مانة ؤأرصت. �قرتاح هذا معىن حول توضي�ات ٕاضافية وقدمت أ�مانة .84
 املعاهدات من 5 املادة يف �لهيا املنصوص الزمنية بأٔن املهلؤأفادت . مؤقت رفض ٕالرسال ٕاضافية بفرص �زويد املاكتب

 احلالية الصيغة مبوجب ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت. أٓخر بقرار�ٕالبالغ  املاكتب التيسري �ىل هو الهدف واكن قيد التطبيق. ظلت
اكن  املاكتب ٕاال ٔأن بعض. هنايئ تاله قرار مؤقت رفض �لفعل صدر قد اكن ٕاذا ٕاال أٓخر بقرار إالخطار يمت ٔأن ميكن للحمك،

 هذا �ٕالبالغ مبثل أٔن يقوم املكتب املفرتض من اكن وٕاذا. إاللغاء ٕاجراءات يف ٔأيضا القرارات اختاذ بصالحية �هيا تفويض
 املكتب ٕاىل إالخطار طبيعة حتديد ٔأ�ل بعينه من ا�ويل �� التسجيل السابق التارخي يف النظر ٕاىل حبا�ة فٕانه القرار،
 أٓخر قرارا �كون ٔأن فٕان إالخطار ميكن ،هنايئ رفضا مؤقتا تاله قرار ٔأصدر قد املكتب اكن ٕاذا ٔأنه ؤأفادت أ�مانة. ا�ويل

فٕانه يتعني  قرار، يمت ٕارسال ٔأي مل ٔأو امحلاية ملنح بيان فقط صدر قد اكن ٕانه ٕاذا �ني يف ،)4((�لثا)  18مبوجب القا�دة 
 قابل �ري وهو قرار ،19 املادة إاللغاء مبقتىض وٕاصدار ا�هناية يف القانونية تاتباع إالجراءا من التأٔكد �ىل املكتب
 �سجيل �رخي يف النظر ٕا�ادة ٕاىل احلا�ة دون إالبالغ �لقرار املاكتب �ىل سيسهل �قرتاح ؤأفادت بأٔن. لالس�تئناف

 .بعينه دويل
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 قبل من يف مرشوع احلمك سواء أٓخر قرار ٕاىل جرت مراجعته ليك �ش�متل ٕاشارة قد �قرتاح ٔأن ؤأوحضت أ�مانة .85
وعندئذ، ستتضمن ". 19القا�دة  بأٔحاكم إال�الل ودون"[...] احلمك ا�ي ينص �ىل  وكذ� ٔأخرى، ٔأي سلطة ٔأو املكتب
 .احملمية واخلدمات ذ� ٕاىل السلع انطبق وحي� العالمة �ا� بيان ٕاىل ٕاشارة الصيغة

 21 القا�دة

 للنقاش عبارة عن متابعة �قرتاح �الستبدال. واكن املتعلقة 21حول القا�دة  �قرتاحتوضي�ا �شأٔن  قدمت أ�مانة .86
 ويتضمن. نواملمثلو الوفود ااقرت� اليت والتغيريات إالضافية وتضمن املزيات العامل، ا�ورة السابقة للفريق ا�ي مت يف

 أ�مانة ؤأشارت. ا�ويل املكتب �الل من ٔأو املعين ب�ى املكت مبارشة الطلب لصاحب الطلب بتقدمي خيارا ا�ٓن �قرتاح
فٕانه  املكتب، ٕاىل مبارشة الطلبات س�تقدم وحي� ا�ويل، املكتب �الل من العروض لتقدمي رمسي سيمت ٕا�شاء منوذجٔأنه  ٕاىل

 حفسب، وا�د�سجيل  حمل ال حيل قد ا�ويل التسجيل �ىل أٔن �قرتاح حمدد. ونص رمسي منوذج اس�ت�دام ميكن للمكتب
 فٕانه ا�ويل، املكتب طريق عن الطلب حي� سيمت تقدمي ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت. ٕاقلميية ٔأو وطنية �سجيالت حمل �دة بل

 وقدمت أ�مانة. الطلب بدراسة ا�ويل ولن يقوم املكتب. صاحب الطلب وسيبلغ املعين، املكتب الطلب ٕاىل س�يحيل
 من الفحص ٔأن ا�ٓن من الواحض اكن وهكذا. ا�ويل �لتسجيل إال�اطة طلبات يفحص قد املكتب أٔن توضي�ا �شأٔن حقيقة

طبقا  ا�ويل املكتب خيطر ٔأن ا�ويل �لتسجيل جس� ا�ي ٔأحيط �لام يف ويتعني �ىل املكتب. ٕالزاميا ليس املاكتب قبل
 رسوما لن يفرض ا�ويل املكتب بأٔن ؤأفادت أ�مانة. صاحب الطلب إالخطار وٕابالغ بتسجيل ا�ويل ويقوم املكتب. ��

 وقدمت الفقرة. جسالهتا يف إال�اطة طلبات �ىل عروض رسوم دفع املتعاقدة ولكن، قد �شرتط أ�طراف. مقابل مع�
الفردية.  الرسوم ت� اخلاصة بت�ديد مبالغ من ٔأ�سط معلية �الل من الرسوم مبلغ لت�ديد تصورا �شأٔن ٕاجراء) 7( املقرت�ة

 أٔن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. الس�نة يف مرتني ٔأو ملرة رمبا دوري، س�يوزعها �شلك فٕانه الرسوم جبمع ا�ويل وٕاذا قام املكتب
 قد حيتاج ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة. الترشيعي وقتا للتغيري يتطلب مما احمللية، القوانني يف تغيريات �ىل ينطوي قد املقرتح إالجراء
 ٕاىل العوامل هذه �ىل املرتتبة الرسوم. وحتتاج ت� ا�ٓ�ر وتوزيع وٕادارة �شأٔن مجع املالية ٕاىل �سوية لعملياته ا�ويل املكتب

ممارسة �شأٔن  الوثيقة اقرتحت ��، ونتي�ة. املتعاقدة ٔأو أ�طراف ا�ويل املكتب قبل من سواء الت�ليل من مزيد
يف  21القا�دة  من) 7( الفقرة الع�د ا�هنائية وتناول التوصية احلمك �شأٔن مبادئ اتفاق ٕاىل التوصل هبدف املعد� 21 القا�دة
 العامل. للفريق القادمة ا�ورة

 الرسوم مجع ٔأن الوفد مركزي. ورٔأى هنج ٕاطار يف التسجيل واقر �الرتياح الستبدال �قرتاح، ٕارسائيل وفد ؤأيد .87
 .لالقرتاح مفيدة مبثابة مزية اكن ا�ويل املكتب قبل من

 املزيات أٔن الوفد ورٔأى. السابق يف دمعه قد ا�ي اكن اجلديد �قرتاح �ىل املبدأٔ  حيث من نيوزيلندا وفد ووافق .88
 .�ستبدال ٕاجراءات حتسني وينبغي ٕاجيابية اكنت والتغيريات إالضافية

مل �كن  و�لتايل س�نو�، استبدال طلب 30 ٕاىل 20 تلقى حوايل ٔأن املكتب أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأوحض .89
 هناك حي� اكن امحلاية متديد بطلبات يتعلق ف� رفضا ٔأال يصدر ٔأنه ميكن للمكتب الوفد وذ�ر. مع� من �بريا جزءا ال�ستبد
 فيه خمتلفني مبا امحلاية متديد وطلب الوطين ا�ا�يل يعترب التسجيل القانون ٔ�نه مبقتىض ذ�، خبالف مماثل وطين �سجيل
 هذه ملثل الرسوم مجع امحلاية. ومت متديد مبجرد �سجيل �الستبدال إال�اطة طلبات التعامل معٔأنه مت  الوفد وذ�ر. الكفاية

 وف� يتعلق مبو�د. إال�اطة اخلاصة بطلب مل يمت رد الرسوم امحلاية، منح ا�هناية مل يمت فهيا يف اليت احلاالت الطلبات. ويف
 مت ا�ي �شأٔ عندما �رتباك ٕازاء قلقه عن ؤأعرب ا�تلفة، النظر تبو�ا بينة �ىل بأٔنه اكن تفعيل �ستبدال، ٔأفاد الوفد

 مع تصور املشلكة، ملعاجلة) 1( 21القا�دة  صيا�ة ملرشوع ٕا�ادة الوفد واقرتح. إال�اطة تقدمي طلب بعد متديد امحلاية رفض
 وفقا جس� يف ا�ويل �شأٔن إال�اطة �لتسجيل املعني املتعاقد الطرف ملكتب بطلب يتقدم صاحب الطلب قد ٔأن

 .محمية العالمة اعتبار �رخي من الربوتو�ول ٔأو االتفاق من) 2 ( 4 للامدة
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 .كلك �قرتاح موافقته �ىلمدغشقر عن  وفد ؤأعرب .90

ا�ي مت  الرسوم من يتو� دخول املبلغ اجلديد اجلديد النص ٕاىل ٔأن الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثل ؤأشار .91
 مشلكة �سبب قد هذا ٔأنة الرابط ممثل واعترب. �رشه فور التنفيذ �زي ٕاىل املت�دة لٔ�مم الرمسي الرصف سعر حسابه بتطبيق

 يف مدة ا�ويل ينظر املكتب الرابطة ٔأن ممثل اقرتح و��،. سابقا احملدد سينطبق �لهيا املبلغ اليت العا�رة طلباتل � يتعلق ف�
�لنس�بة  لها داعي ال وتعقيدات خمالفات تنشأٔ  قد رمبا ذ�، اجلديد. وخبالف تطبيق الرمس بدء قبل ٔأشهر قدرها ثالثة

. متعاقد طرف للك مناسب وا�د التوصل ٕاىل �رخي بصعوبة الرابطة ممثل ٔأقرّ  الرس�ن، بتارخي يتعلق وف�. للمس�ت�دمني
 اكن �لنس�بة للمتقدمني أ�سهل إالجراء ٔأن العامل، اقرتحت الرابطة للفريق أ��رية ا�ورة يف أٔنهالرابطة  ممثل ذكّر كام

. املعينة املتعاقدة أ�طراف مجيع �ريض ال قد احلل هذا ٔأن من الرمغ �ىل ا�ويل، الطلب يف �ستبدال اش��ل طلب
 ذ� املكتب مع"[...]  من بدال): 1( 21القا�دة  من أ��ري قبل ما �شأٔن السطر مرشوع اقرتاحالرابطة  ممثل واقرتح
لك أ�حول  يف ٔ�نه ،[...] " ا�ويل املكتب �الل من ٔأو ذ� املكتب ٕاىل مبارشة: "[...] ييل كام �كون النص ،[...]"
 ا�ويل املكتب �الل من أٔو مبارشة"[...] العبارة  فٕان و�لتايل املعين، املتعاقد الطرف �ى مكتب الطلب وضع يمت سوف
 لقرص املؤرشات املزيد الرابطة ممثل واقرتح. ا�هناية يف املاكن الطلب ٕاىل نفس س�يصل الطريقة، اكنت �ام ٔأنه س�توحض[...] "

تقدميه  �رخي ٕاىل إالشارة وذ� حبذف إالقلميي، ٔأو الوطين ورمق التسجيل التسجيل �ىل �رخي) �امسا) (أٔ ( 2 فقرةال يف
 .املعين املتعاقد ى الطرف� �سجيلها س�بق قد حيث ٔأن العالمة الت�ارية ورمقه،

مجعية ماليك العالمات  قدمهتا اليت �قرتا�ات بعض ٔأنٕاىل  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني ممثل ؤأشار .92
 .�قرتاح ؤأيد قد أ�درجت، الت�ارية أ�وروبيني

 �كون ٔأن ينبغي ال واخلدمات السلع ٔأن وحقيقة �ستبدال نطاق �شأٔن توضي�ا أ�سود اجلبل وفد وطلب .93
 .متطابقة �لرضورة

 نطاق تفسري عند صعو�ت ٕاىل تؤدي ٔأن ميكن واليت التاكفؤ قضية ٕازاء قلقه ٔأيضا عن �ولومبيا وفد ؤأعرب .94
 .واخلدمات السلع بني العملية لتوفري التاكفؤ املامرسة يف هبا املاكتب قدما اليت س�متىض عن الكيفية الوفد و�ساءل. �ستبدال

 واخلدمات السلع بتوضيح أٔسامء يتعلق ف� املرونة من وفر قدرا �قرتاح ٔأن ورٔأى. �قرتاح �ور� مجهورية وفد ودمع .95
 الوفد توضيح طلب ذ�، ومع. �لرضورة متطابقة �كون ٔأن ينبغي ال ٔأهناحيث  وا�ويل، الوطين التسجيل يف املدر�ة
 .التاكفؤ مفهوم

) USPTO( يف الوال�ت املت�دة كتب التسميات والعالمات والرباءاتم تناول  ٕاماكنية عن الرئيس من سؤال وبعد .96
 ورمبا املامرسة تغيري قد يتطلب ٔأنه أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ٔأوحض املقرت�ة، القا�دة مبوجب �الستبدال إال�اطة طلب
 �ىل اكن ولكنه انتقالية، فرتة يتطلب رمبا ذ� ٔأن الوفد وذ�ر املكتب. يف املعلومات �كنولوجيا ٔأنظمة �ىل تعديالت ٕاد�ال

�ى الوفود أ�خرى  الطلبات من �بري �دد وجود �ىل ال يبدو ٔأهنا تؤ�ر املشلكة اقرتا�ه ٔ�ن وحسب املرونة ٕالبداء اس�تعداد
 .يف الوال�ت املت�دة مكتب التسميات والعالمات والرباءات من ٔأكرث

قرٔأ  �قرتاح، هذا يف اجلديد صيا�ة النص من التحقق رغبته يفا�ي ٔأعرب عن  ٔأسرتاليا، وفد من طلب �ىل وبناء .97
 .الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثل قبل من املقرت�ة التغيريات مع 21القا�دة  من) 1( الفقرة نص الرئيس

 بصيغة والربوتو�ول االتفاق من) 2( 4املواد  ٕاىل كتابة إالشارة مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية واقرتح ممثل .98
 .سوف تنطبق فقط وا�دة مهنا ٔ�ن املفرد
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 جعلها ٔأ�ل من الطوي� الفقرة تقس�مي عن فضال الصيا�ة، ٕا�ادة من ٔأنه س�يكون هناك رضورة للمزيد الرئيس ؤأوحض .99
 .وضو�ا ٔأكرث

 �رخي عتبارا منوقدم مسامهة �شأٔن ٔأنه جيوز لصاحب الطلب، ا املبدٔأ، حيث من اجلديد �قرتاح ٔأملانيا وفد ؤأيد .100
 �شأٔن إال�اطة �لتسجيل ا�ويل، املكتب �الل من ٔأو متعاقد معني، طرف مكتب ٕاىل طلب تقدمي �لتعيني، إالخطار

 .الربوتو�ول ٔأو االتفاق من) 2( (�نيا) 4 للامدة وفقا املكتب هذا جسل يف ا�ويل

 .ا�تص ماهية الس�ل حول الشكوك بعض يلقي قد ٔأملانيا وفد اقرتاح ٔأن الرئيس ؤأوحض .101

 .21 القا�دة من) 2( الفقرة يف والرمق �يداع �رخي ٕاىل إالشارة حول �ذف �ب املناقشة الرئيس وفتح .102

 .أ�ولوية �رخي حيدد ٔ�نه الطلب تقدمي �رخي ٕاىل إالشارة عن شكوكه �شأٔن ٕاماكنية �ذف بيالروس وفد ؤأعرب .103

 املعنية. التسجيالت لت�ديد الالزمة واملؤرشات �ستبدال طلب يه مضمون املطرو�ة القضية ٔأن الرئيس وذ�ر .104
 .أٓخر حق ٔأي �ىل تأٔثري الطلب ولن �كون لت�ديد مضمون

 .قبل املكتب من الطلب لفحص إاللزامية �ري الطبيعة �شأٔن توضي�ا مو�وفا مجهورية وفد وا�متس .105

تنص  مل بنود املعاهدات ٔأن �شأٔن حقيقة اتفاق ٕاىل التوصل مت العامل، للفريق أ��رية ا�ورة يف ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت .106
السبب، ٔأد�ل  الطلبات. ولهذا دراسة معينة ٔأعربت عن رغبهتا يف هناك ماكتب ٔأن من الرمغ �ىل إاللزايم، �ىل الفحص

 .�قرتاح يف" جيوز"لفظ 

 و�لتايل ،)�امسا( -"1") أٔ ( 2 الفقرة ٕاىل ٕاشارة تضمنت 21القا�دة  من) 3( الفقرة ٕاىل ٔأن الرنوجي وفد ؤأشار .107
 .ٕايداع الطلب ورمقه اش��ل �رخي

 .�ستبدال حي� ال ينطبق املكتب الطلب بواسطة تنفيذ ٕاخطار صاحب ٕاماكنيةعن  مدغشقر و�ساءل وفد .108

 طلب ٔأن احملددة املتعاقدة أ�طراف اعتربت ماكتب ٕاذا التطبيق واجب إالجراء حول توضي�ا اليا�ن وا�متس وفد .109
 .مقبول �ري ل�ستبدا

 إالخطارات �شأٔن تصور تفصيال ٔأكرث حكام السابقة دورته يف �قش اكن قد العامل ٕاىل ٔأن الفريق أ�مانة ؤأشارت .110
 ٔأنه مفاده اس�تنتاج ٕاىل املعاهدات من 4 املادة وقد ٔأدى حتليل. حي� متت إال�اطة وحي� مل تمت ا�ويل املكتب املرس� ٕاىل

 س�تكون ٔأنه مضنا يعين ��. وهذا احلمك تبعا تبس�يط مت وقد. متت فهيا إال�اطة اليت يف احلاالت ٕاال ال يُنظرأٔ  املقرر من
 ٔأن �ىل االتفاق مت الوضع، هذا وملعاجلة. إال�اطة، وس�تظهر مشلكة ٕاخطار صاحب الطلب تمت لن حيث �االت هناك

ٔأنه س�يكون  كذ� أ�مانة ؤأوحضت. الاكفية االتصال الطلب لتفاصيل صاحب توفري يتوقع ٔأن ينبغي منوذج �ستبدال
 حبيث يتس�ىن إال�اطة، مل �س�تطع بأٔهنا ا�ويل املكتب ٕابالغ ٔأو بصاحب الطلب مبارشة االتصال ٕاما ٕ�ماكن املاكتب

تو�  �ديدة (�نيا) 23قا�دة  اقرتاح ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. صاحب الطلب ٕاىل املعلومات هذه �رسل ٔأن ا�ويل للمكتب
ٔأحصاب  بدوره ٕا�ا�هتا ٕاىل ا�ويل للمكتب يتس�ىن حىت ا�ويل املكتب املاكتبات ٕاىل بعض ٕ�رسال قيام املاكتب ٕاماكنية

 يف الفقرة ٕادراج ٕا�ادة يف �متثل أٓخر خيارا هناك ٔأن ؤأوحضت أ�مانة. �عتبار يف اخليار هذا وضع كام ميكن. الطلبات
 .إال�اطة هبا ميكهنا �حلاالت اليت ال ا�ويل ٕ�بالغ املكتب املاكتب ا�ي يتو� رضورة قيام السابق املرشوع

 املكتب بأٔن اووضع تصور) ج) (3( فرعية فقرة �شمل ٔأن شأٔنه من اجلديد ا�ي �قرتاح �ىل ؤأطلع الرئيس الوفود .111
 .�� س�يقوم ٕ�خطار صاحب الطلب وفقا وا�ي بدوره ا�ويل، املكتب خيطر يمت ٕا�اطته قد مل ا�ي
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 .اجلديد �قرتاح مع اتفاقه مدغشقر عن وفد ؤأعرب .112

 .ٔأكرث تعقيدا ٔأال �كون �قرتاح بي� طلب" جيوز"احلمك املقرتح  مع ٔأملانيا وفد واتفق .113

 نطاق مع واليت تتعامل ،21القا�دة  من) 5( تقدمي مزيد من التوضيح �شأٔن الفقرة ٕاىل أ�مانة الرئيس ود�ا .114
 .فؤالتاك �شأٔن مفهوم الس�� �ستبدال،

 ينبغي: "[...] س�يكون اكلتايل النص فٕان ��، ووفقا". معاد�"حمل لكمة " مشمو�" لكمة ٔأن حتل واقرتحت أ�مانة .115
 ا�ويل التسجيل يف املدر�ة مشمو� يف ت� إالقلميي ٔأو الوطين التسجيل يف املدر�ة واخلدمات السلع ٔأسامء �كون ٔأن

 ".حم� �ل ا�ي

 السلع ٔأسامء"[...] النص اكلتايل وس�يكون مرشوع. النص أٓخر رضوري �ىل هناك تعديل ٔأن وذ�ر الرئيس .116
�كون  نأٔ  ينبغي"[...]  النص اكلتايل وعندئذ، س�يكون مرشوع". بأٔنه ينبغي �ذف لفظ "ٔأسامء ؤأفاد الرئيس". واخلدمات

 ".حم� ا�ي �ل ا�ويل التسجيل يف املدر�ة مشمو� يف ت� إالقلميي ٔأو الوطين التسجيل يف املدر�ة واخلدمات السلع

 �شمل سوى لن الوطين التسجيل ٔأن �ني يف سلع ٔأوسع ا�ويل التسجيل سيتضمن قضية حيث ٔأملانيا وفد ؤأ�ر .117
 ٕاال �ىل لن ينطبق السابق إاليداع فٕان �رخي ٔأولوية،ذات  مطالبة هناك ٔأنه ٕاذا اكنت الوفد ورٔأى. السلع هذه من حمدد جزء

 .ٔأوسع بنطاق تغطيهتا سيمت اليت احملددة السلع

 السلع بني �لتطابق يتعلق تعاجل ا�اوف ف� أ�مانة من املقدمة ٔأن �قرتا�ات ٔأنه ينبغي اعتبار ٔأسرتاليا واقرتح وفد .118
 .�ل حم� ا�ي ا�ويل التسجيل يف املدر�ة وت� إالقلميي ٔأو الوطين التسجيل يف املدر�ة واخلدمات

 احلريف �ملعىن الهوية ٕاىل أٔن �كون �ا�ة ٔأنه ليس هناك ٕاىل �لصت قد السابقة املناقشات ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .119
 يبدو ما �ىل املقرت�ة الصيغة ٔأن ؤأفاد الرئيس. ا�ي مت استبدا� إالقلميي ٔأو الوطين والتسجيل ا�ويل التسجيل بني لللكمة

 �ذف يف النظر املفيد من �كون وقد. احلا�ة عن زائدة س�تكون و�لتايل الربوتو�ول، من (�نيا) 4 �كرار للامدة يه جمرد
 .متاما) 5( الفقرة

 .الرئيس من اقرتاح مع مو�وفا مجهورية وفد واتفق .120

 مع تتعارض عن احلا�ة ورمبا زائدة) 5( الفقرة ٔأن )CEIPI( مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية ممثل واعترب .121
 .�ذفها أ�فضل من س�يكون فٕانه و�لتايل نفسها، املادة

 ).5( الفقرة �ذف ٔأيضا ا�امنرك ؤأيد وفد .122

 .21القا�دة  من) 6( للفقرة �ب املناقشة الرئيس وفتح .123

 .به س�يظل معموال اكن ٕاذا ما ٔأو وتأٔثريه الوطين للتسجيل ا�هنايئ إاللغاء عن أ�مانة �ولومبيا وفد وسأٔل .124

 من بقرار السابقة للحقوق ٕالغاء ٔأي �كون ٔأن وينبغي. ٕالغاءه حبمك وظيفته حيدث ٔأن ينبغي ٔأنه ال ؤأوحضت أ�مانة .125
 .ملن يعينه يف مدريد امحلاية املعني مينح املكتب حىت �سجي� الوطين �� بت�ديد �كون قد ا�ي صاحب الطلب،

 .الرسوم رشح قضية يف التوسع ٕاىل أ�مانة الرئيس ود�ا .126
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 تضمن اخليار فٕان �قرتاح رسوما مقابل إال�اطة، طلبت املتعاقدة أ�طراف طاملا ٔأن بعض ٔأنه ؤأوحضت أ�مانة .127
 بتوضيح مقدار املتعاقدة ٔأن تقوم أ�طراف املقرتح ٕاما عهنا. وتو� إالجراء نيابة الرسوم من مجع ا�ويل ميًكن املكتب ا�ي
 الرسوم �رش وسيمت .ا�ويل املكتب قبل من سو�رسي فرنك ٕاىل حتويلها ليمت احمللية، �لعم� ٔأو السو�رسي �لفرنك الرمس

إالجراء القامئ  ٔأ�سط من �كون ٔأن شأٔنه من الرسوم لتحويل ٕاجراء يتضمن �قرتاح ٔأن أ�مانة وذ�رت. الويبو �ىل موقع
 يف ا�هناية وتطلب الرصف ٔأسعار يف التقلبات مراقبة يف املتعاقدة لٔ�طراف مرتواك أ�مر الفردية. وس�يكون اخلاص �لرسوم

. أٓخر ٕالجراء حتويل ا�ويل للمكتب احمللية �لعم� حتديد املبالغ ٔأو السو�رسي �لفرنك املبالغ اجلديدة �رش ا�ويل املكتب من
مبا  اجلديدة، تطبيق املبالغ بدء قبل اكفية فرتة سيتو� إالجراء فٕان ،مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية ممثل اقرتح وكام

 الرسوم اخلاصة بت�ديد مبلغ الرئيس�ية القضا� �شأٔن الوفود من الفعل ردود انةاملس�ت�دمني. وطلبت أ�م مصل�ة هو يف
 .وحتصيلها وتوزيعها

 رشطا اكن الرسوم دفع الوفد ٔأن كام ٔأبلغ. كلك �قرتاح �ىل رسام، ووافق قد طلب مكتبه ٔأن مدغشقر وفد ؤأبلغ .128
 .وإال�اطة �الستبدال الطلب ملراجعة

 اكفيا ضام� س�يكون ُسددت قد الرسوم بأٔن املكتب ٕاىل إالخطار اكن ٕاذا ما مدغشقر من وفد الرئيس وسأٔل .129
 .لٕال�اطة للمكتب

 .رسوم حيث ٔأنه لن يمت اس�تالم الطلب ٕاذا مل يمت سداد ٔأي �ٕالجياب، مدغشقر وفد ؤأ�اب .130

 .النفاذ اجلديدة �زي 21 عن مو�د دخول القا�دة ٔأملانيا وسأٔل وفد .131

 ذ�، �ىل �ستبدال. و�الوة مبادئ �شأٔن اتفاق ٕاىل التوصل هو املناقشة من الهدف ٔأن الرئيس ؤأوحض .132
 ٔأنه ٕاذا مت االتفاق �ىل احلمك، فٕان هناك �ا�ة ٕاىل اختاذ قرار حيث املقب�، ا�ورة يف الرسوم مسأٔ� يف النظر سيمت
 .احلمك �زي النفاذ دخول �شأٔن

 21 القا�دة ٕاىل ليس ولكن الرسوم، ٕامنا �شري فقط ٕاىلالوثيقة  ٔأن تأٔجيل ا�خول ٕاىل �زي النفاذ يف ٔأملانيا وفد ؤأشار .133
 تضمن �قرتاح ٔأن ؤأوحض الوفد. 2017 متوقعا حبلول أ�ول من نومفرب ا�خول ٕاىل �زي النفاذ اكن ��، الاكم�. و�الفا

 �كون فلن للجمعية، املقب� رةا�و  يف �ىل النظم. وٕاذا ما اع�د النص ٔأيضا تؤ�ر واليت �لنس�بة ٔ�ملانيا، �برية ٕاجرائية تغيريات
 .املطلوبة التغيريات مع للتعامل الوقت من �كفي ما هناك

 �ج�ع ويف. املقرتح إالجراء �ىل املبدأٔ  حيث املوافقة من ينبغي احلالية ا�ورة ٔأنه �الل ٕاىل الرئيس ؤأوحض .134
 .دخول القا�دة كلك �زي النفاذ بدء وكذ� املناقشة، من ملزيد 21القا�دة  من) 7( سيمت طرح الفقرة املقبل،

 1 النفاذ يف �زي تد�ل لن 21القا�دة  ٔأن الرئيس حيدد ملخص ٔأن وطلب للتفسري، ارتيا�ه عن ٔأملانيا ؤأعرب وفد .135
 .2017 نومفرب

 هذه راعى� ٔأن ؤأنه ينبغي املعلومات ملكتبه، �كنولوجيا وٕاجراءات نظام ميس قد �قرتاح ٔأن اليا�ن وفد ورصح .136
 .النفاذ �زي دخو� �رخي اقرتاح عند ا�ويل املكتب قبل من احلقيقة

 نوقشت واليت واخلدمات، السلع �اكفؤ مفهوم مع ٕاىل العالقة �ستبدال وأٔشار توضي�ا �شأٔن نطاق �و� وقدم وفد .137
 .العامل للفريق السابقة ا�ورات يف واسع نطاق �ىل



MM/LD/WG/14/7 
16 
 

السابقة يف  املناقشات ويف ا�هناية دمج نتي�ة ضيةالق  يف النظر س�تواصل أ�مانة ٔأن �و� وفد الرئيس ؤأبلغ .138
 .التايل �قرتاح

ورمقه يف النس�ة  التسجيل مو�د �شأٔن املعلومات �ذف مت ،)�امسا( البند يف ٕاىل ٔأنه سو�رسا ؤأشار وفد .139
 .الفر�س�ية النس�ة مل يمت �ذفها يف ولكن إالجنلزيية

 .التسجيل ورمق �رخي ٕاىل إالشارة �ذف �ىل االتفاق الرئيس ؤأكد .140

 السابقة. للمناقشة مرشوع �قرتاح وفقا من) �امسا( البند �ذف عام ٕاذا اكن ينبغي ٔأملانيا و�ساءل وفد .141

و�ختتام  حول املسأٔ�، السابقة املناقشات يف النظر �شأٔن رضورة �و� ٕاىل مدا�� وفد ؤأشار الرئيس .142
 .العامل للفريق املقب� �� يف ا�ورة وفقا النص تطويع ضوء يف املسأٔ� مراجعة هذه لٔ�مانة ينبغي بأٔنه

 هذه ٔأن يعين ٔ�نه ورمق ٕايداع الطلب، �رخي ٕاىل إالشارة �ذف يف النظر ٕا�ادة رضورة بيالروس ٕاىل وفد ؤأشار .143
 .س�يكون �ري موجودا الت�ارية للعالمة أ�ولوية �رخي فٕان ��، ونتي�ة. ا�ويل الس�ل يف تظهر لن املعلومات

 هناك �كن مل "5" البند يف ٔأنه �ني يف ا�ويل، التسجيل أٔشارت ٕاىل رمق "1") أٔ ) (2( الفقرة ٕاىل ٔأن �و� وفد ؤأشار .144
 بني اكن قد ٔأوحض العالقة �قرتاح، لهذا السابقة املناقشة �الل مدا�لته يف ٔأنه، الوفد ؤأوحض. الرمق لهذا �كرار
 ).5( والفقرة) رابعا) (أٔ ( )2( الفقرة

 ٔأو الوطين التسجيل ورمق الطلب تقدمي �رخي ٕادراج ٕاىل احلا�ة ف� يتعلق مبسأٔ� ٔأنه الرويس �حتاد ؤأوحض وفد .145
 ٔأولوية بتارخي يتعلق ف� ٔأنه الوفد كام ذ�ر. رضور� التسجيل س�يكون رمق التسجيالت اليت سيمت استبدالها، ٔأو إالقلميي

إالقلميي.  ٔأو الوطين التسجيل ٔأولوية �رخي حتديد �ىل �سا�د نه�ٔ  ورمقه رضور�، الطلب تقدمي س�يكون �رخي التسجيل،
 .اجلديد املرشوع يف هبام �حتفاظ ينبغي ٔأنه الوفد ورٔأى

 ينبغي اليت ٕابالغ املعلومات ضامن و�لتايل ورمقه، الطلب تقدمي �رخي �ىل للحفاظ بيالروس احلا�ة وفد ؤأوحض .146
 .املكتب قبل من الفحص بعد) ب) (3( الفقرة ا�ويل مبوجب املكتب هبا ٕاىل إالخطار

عن تقد�ره ٔ�مهية  ؤأعرب الوفد. الرويس و�حتاد بيالروس لك من وفدي عهنا ٔأعرب اليت ا�ٓراء الرنوجي وفد ودمع .147
 ؤأعرب عن رضورة ٕاظهاره يف ا�ويل، املكتب ٕاىل املكتب من املقدم إالخطار �ىل أ�قل يف الطلب تقدمي ٕادراج �رخي

 .ا�ويل الس�ل

 .ورمقه الطلب تقدمي �رخي ٕادراج اجلزا�ر وفد ودمع .148

 يف ٔأنه ٕاىل ؤأشار ورمقه الطلب تقدمي �رخي ٕاىل إالشارة ٕاد�ال ٕا�ادة �ىل قامئا ااتفاق هناك بأٔن واختمت الرئيس .149
 ).7( والفقرة)  5(للفقرة  املنق�ة �شمل الصيغة �ديد اقرتاح بتقدمي س�تقوم أ�مانة العامل، للفريق املقب� ا�ورة

 �رخي وكذ� ،)7(و) 5( الفقرتني �ىل املقب�، دورته يف �ركز، ٔأن ينبغي العامل الفريق أٔن ٕاىل ٔأملانيا وفد ؤأشار .150
 .املعدل �زي التنفيذ احلمك دخول
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 22 القا�دة

 والثاين) ب( 1 الفقرة هو �ذف) لفأٔ  اخليار( أ�ول اكن املقرتح ؛22 املادة لتعديل مقرت�ني أ�مانة ووضعت .151
ٕاجراء  ٔأو قضائية بدٔأت دعوى ٕاذا نصت �ىل ٔأنه) ب( 1 الفقرة ٔأن أ�مانة ؤأوحضت). ب( 2 الفقرة هو تعديل) ء� اخليار(

 انهتاء قبل تنازل ٔأو ا�س�اب ٔأو هنايئ قرار ٔأي مهنام ٕاىل يؤد مل ولكن س�نوات مخس اليت مدهتا التعليق فرتة انهتاء قبل قضايئ
 ٔأن شأٔنه من بذ� وا�ي ا�ويل املكتب ٕاخطار احلقيقة، هبذه �مل �ىل اكن مىت املنشأٔ، �ىل مكتب ينبغي فٕانه الفرتة، ت�

 مل تؤد ٕاذا ٔأنه كذ� أ�مانة ؤأوحضت. وٕاىل املا�  املعينني املتعاقدة أ�طراف ماكتب منه ٕاىل �س�ة وحييل إالخطار �س�ل
ٔ�ي  الزتام وجود ٔأي نظرا لعدم ا�ويل، الس�ل يف الواردة لوماتاملع ظلت التنفيذ، بوقف قرار ٕاىل إالجراءات ٔأو ا��اوى
 نقل املثال، سبيل �ىل حقوقهم، ممارسة يف صعوبة ا�ولية التسجيالت جيد ٔأحصاب قد و�لتايل املعلومات؛ �سحب مكتب

. حقوقهم ٕالغاء ٕاىل تؤدي قد �ارية ٕاجراءات هناك ٔأن ٕاىل �شري سوف الس�ل يف املس�� املعلومات ٔ�ن ا�ولية �سجيالهتم
 ٕاخطار ٕ�رسال املكتب من �الل ٕالزام احلايل الوضع حتسني شأٔنه من) ب( 1 الفقرة �ذف اقرتاح ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت
 ٔأيضا �قرتاح يقلل وقد. هنايئ قرار صدور بعد ٔأ�ر أ�ساس�ية للعالمة �كون مبجرد ٔأال فقط ا�ويل التسجيل ٕ�لغاء ومطالبة

 �لقيام �ٕالخطارات ملَزمة �كون لن ٔ�هنا ا�ويل، واملكتب املتعاقدة أ�طراف ٍلك من ماكتب الواقع �ىل العمل عبء من
ٔأن  يف رغبة هناك اكنت ٕاذا �بديل، ذ�، ومع. أ�ساس�ية العالمة مصري �شأٔن ا�هنائية �ري �لقرارات يتعلق ف� والتسجيالت

 �رغب قد أ�ساس�ية، �لعالمة العمل وقف ٕاىل تؤدي قد اليت اجلارية �ٕالجراءاتاملتعلقة  ا�ويل املعلومات الس�ل ُحتفظ يف
 ميكن للام�، �لنس�بة اليقني �دم �ا� من التخفيف ٔأ�ل من احلا�، هذه ويف .)ب( 1 الفقرة �ىل يف احلفاظ العامل الفريق
 العمل وقف عن ا�هنايئ القرار �ُسفر ال عندما ٕاخطار ٕارسال ٔأيضا املنشأٔ  مكتب �ىل �شرتط بأٔن) ج( 1 الفقرة تعديل

 .أ�ساس�ية �لعالمة

 .القانوين التنبؤ �ىل القدرة ضامن هبدف ،ء� للخيار تفضي� عن اليا�ن وفد ؤأعرب .152

 يؤيد ٕاىل ٔأنه ٔأيضا الوفد ؤأشار. القانوين اليقني �ىل سليب تأٔثري اكن � التبعية ٔأن مبدأٔ  �رى ٕاىل ٔأنه الرنوجي ؤأشار وفد .153
 ونتاجئها اجلارية إالجراءات عن املعلومات توفري �الل من اليقني �دم من احلد يف �سامه ٔأن شأٔهنا من اليت املقرت�ات
مة معلومات اكنت واليت ا�هنائية،  امحلاية هتدد قد اليت اجلارية إالجراءات عن واكنت املعلومات الثالثة، ولٔ�طراف للمالك قيِّ

 التأٔثري فٕان وقف املطاف، هناية ويف إالطالق. �ىل معلومات �دم وجود ٔأي نم ٔأفضلالقضائية  الوال�ت من العديد يف
�د الوفد �� ونتي�ة. مكفا�أٔة ٔأقل بدر�ة س�يأٔيت  وبتعديل 22 املادة من) ب( 1 الفقرة �ىل ا�ي يفيد �حلفاظ �قرتاح ٔأي
 ).ج( 1 الفقرة

 فقط أٔرسل ٕان مكتبه الوفد وقال. القانوين اليقني من �دم حيد ٔ�نه لفاخليار أٔ  يفضل بأٔنه ٔأملانيا وفد ورصح .154
هو  ٔأيضا اكن احلل هذا ٔأن ٕاىل ؤأشار �س�تمكل اليت مل ٔأو اجلارية إالجراءات وليس ا�هنائية، �لقرارات املتعلقة إالخطارات

 ٔأغراض لنقل املثال سبيل �ىل الت�ارية بأٔمان، العالمات حمفظة ٕادارة هلم يتيح حيث للُمالك، أ�فضل من الناحية العملية
 .�لثقة و�د�را مؤَكدا �كون الس�ل ٔأن ضامن اليت ميكهنا يه الوحيدة ا�هنائية �لقرارات إالخطارات ٔأن الوفد وذ�ر. العالمة

�د وفد .155  واملكتب املاكتب لعمل تبس�يطا اخليار هذا وس�يكون ٔأملانيا. اليت قد�ا وفد والتفسريات لفأٔ  اخليار فر�سا ؤأي
 .ا�هنايئ �لقرار ا�ٓ�ر مبجرد ِ�مل املكتب بوقف تقدم ٕاخطارا بأٔن املتعاقدة أ�طراف ميكِّنمما  ا�ويل،

 .معيل ٔأفضل �ل اعتربه ٔ�نه ،لفأٔ  للخيار عن تفضي� ا�امنرك وفد ؤأعرب .156

�د وفد .157 ح. للمالك وخماطر ُحتِدث بلب� قد ا�هنائية �ري القرارات ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. ٔألفاخليار  ٕايطاليا ؤأي بأٔن  ونص�
 .ا�هنائية فقط القرارات �سجيل �ىل والبساطة يقترص الوضوح
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�د اخليار و�لتايل الشفافية، فقدان ٕاىل ٔأدى ٔألف اخليار ٔأن أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ورٔأى .158  .�ء ٔأي

�د وفد .159  و�لتايل املناسب؛ وقتال ويف اك�ال ٔأكرث ٔأنه من أ�فضل توفري معلومات ورٔأى وجود الشفافية، ٔأسرتاليا ؤأي
�د الوفد  .ٔألف اخليار ٔأي

الشفافية  اكنت ٕاذا أ�فضل اخليار يبدُ  مل �ء ٔأن اخليار السابقة، الوفود �ىل حنو ما ٔأشارت ٕاليه نيوزيلندا، ورٔأى وفد .160
 ٔأمرا مطلو�.

 �الل من والشفافية القانوين اليقني تعز�ز شأٔنه من ٔأن ٔأساس �ىل �ء عن تأٔييده للخيار �ور� مجهورية وفد ؤأعرب .161
 ا�ويل املكتب ٕ�بالغ �لكيفها مت املنشأٔ  ماكتب ٔأن الوفد وذ�ر. اك�لها بعد وإالجراءات القضائية إالجراءات عن إالبالغ

 .الرس�ة و�ه �ىل �لقرارات

�د وفد .162  .توفري الشفافية من ٔأ�ل �ء اخليار �ولومبيا ؤأي

�د وفد .163  .وشفافا واقعيا اعتربه حيث �ء اخليار أ�سود اجلبل ؤأي

 ٔأن �ني يف دقة، ؤأكرث وضو�ا ٔأكرث اخليار هذا ٔأن الوفد واعتربٔألف  عن تأٔييده للخيار الرويس �حتاد وفد ؤأعرب .164
 .مدريد �ىل حنو مالمئ نظام يف اس�ت�دام صعوبة ٔأكرث أ�مر جيعل ٔأن شأٔنه من �ء اخليار

�د وفد .165  يف سامهت ا�هنائية �ري �لقرارات إالخطارات ٔأن الوفد وذ�ر. �ساطة ٔأكرث واعتربه ،ٔألف اخليار املكس�يك ؤأي
 .بلب� ٕا�داث

 .هنايئ قرار ٔأساس �ىل اليقني ٔأضاف ٔ�نه ٔألف، للخيار عن تأٔييده التش�يك مجهورية وفد ؤأعرب .166

�د وفد .167  .ٔألف اخليار ٕاس�بانيا ؤأي

كام  اكن ٔأمرا مناس�با، التفكري من مزيدا ٔأن )MARQUESمجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني (ورٔأى ممثل  .168
�د اخليار  و�لتايل الص�، ذات املعلومات �ىل مجيع �حلصول س�هيمتون املالك ٔأن ٔأيضا اعترب  .�ءٔأي

�د ممثل  .169  والشفافية القانوين اليقني سزييد ٔأنه ورٔأى ،�ء اخليار )JPAAامجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات (وكذ� ٔأي
 تطور استرشاف يف املسا�دة شأٔنه ومن للعالمة، احلايل الوضع عن املعلومات توفري �الل من ا�ولية للتسجيالت

 .الوضع هذا

�د ممثل  .170  يوفر ٔأنه ورٔأى ،�ء اخليار )APRAM( امجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصامميؤأي
 من السهل دامئا �كن مل املنشأٔ  ماكتب بيا�ت قوا�د املس�� يف املعلومات أٔن حقيقة ضوء يف س�� ال املعلومات، من املزيد

 .لغوية ٔ�س�باب ا�ويل، وذ� الس�ل يف �لنس�بة للمعلومات �س�تعانة هبا بنفس القدر مثلام اكن احلال

�د وفد .171  �ء اخليار �و� ؤأي

 أ�فضل من س�يكون بأٔنه اس�تنتاج ٕاىل وصل فقد التفكري، من مزيدا من �الل ٔأنه، التش�يك مجهورية وذ�ر وفد .172
هناك  �كن مل ماكتب أ�حيان بعض يف ٔأنه الوفد الحظ ذ�، ومع. املعنية �المة تطور عن اكم� معلومات �ىل احلصول
 �ري املعلومات هذه ٔ�ن ببساطة وذ� املناسب الوقت يف املعلومات مع ا�ويل املكتب تقدمي من ميكهنا وضع يف ماكتب
 جمي. خيار اقرتاح املمكن من اكن ٕاذا عام الوفد و�ساءل. املناسب الوقت يف للمكتب متا�ة
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 احلقوق ٔ�حصاب ضامنة ٔأفضل "ب" يقدم اخليار ٔأن )OAPI( املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية وفد ورٔأى .173
املنظمة  حيث ٔأن لومات،املع يف نقل مشلكة اكنت هناك التش�يك، مجهورية وفد ما ٔأفاد �ىل حنو ومع ذ�،. واملس�ت�دمني

 يف احملامك ٔأمام ا��اوى املطرو�ة ٔأحيا� ما يعين الس�ندات حصة ؤأن حتليل عضوا دو� 17تضم  أ�فريقية للملكية الفكرية
 ا�ول اليت تت�ذها القرارات عن معلومات �ىل احلصول يف صعوبة احلقيقة هذه �س�ببت أ�حيان، بعض ويف أ�عضاء. ا�ول

 .الضام�ت ٔأفضل يقدم �ء اخليار ٔأن �رى �زال الوفد ال واكن. أ�عضاء

 بعني املس�ت�دمني ٔأ�ذ أٓراء ينبغي و�� �س�ت�دام، سهل ٔأن �كون ينبغي النظام ٕاىل ٔأن ٕايطاليا ؤأشار وفد .174
 �ء ٔأن اخليار ويه املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية قد�ا وفد اليت املالحظات يف مزية هناك ٔأن ٔأيضا الوفد ورٔأى. �عتبار

قا هن�ا يقدم لن  .ا�هنايئ القرار عن إالخطار �الل من املمكنة، احللول ٔأفضل يقدم ٔألف اخليار ٔأن الوفد رٔأى و�لتايل،. منس�

 �لقرارات دراية �ىل س�يكون فٕان مكتب املكتب، �ارج تت�ذاليت  يتعلق أ�مر �لقرارات عندما ٔأنه، ٔأملانيا وفد وذ�ر .175
 للمس�ت�دمني القانوين أ�فضل لليقني من س�يكون و�لتايل ا�هنائية للمحمكة، قرارات للمكتب سوى يتاح وال. فقط ا�هنائية
 ا�ويل جبميع املكتب ٕابالغ يتطلب السلمي القانوين اليقني ٔأن الوفد ذ�ر ومع ذ�. ا�هنائية �لقرارات إالبالغ ٔأن يمت

 .ا�هنائية القرارات

 املقدمة، املعلومات وضوح حيث من للماكتب، ذا ٔأمهية أٔكرب �كون قد ٔألف اخليار ٔأن مو�وفا مجهورية ورٔأى وفد .176
 .اكم� معلومات توفري يتو� ٔ�نه أ�فضل، هو �ء اخليار �كون قد للمس�ت�دمني �لنس�بة ولكن

 �كن مل املس�ت�دمني، من مكنظمة ٔأهنا،امجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي  وذ�ر ممثل .177
 �كون قد اليت أ�ساس�ية العالمة بتطور ا�راية عن تبحث بل ا�ويل، الس�ل من املقدمة املعلومات يف اليقني عن تبحث
 مت القيام هبا رمبا معلية هناية يف احلصول �ىل املعلومات جمرد من بدال الوطين، املس�توى �ىل وضعها من يف التأٔكد فائدة ذات

 .سبيل ٔأفضل هو املعلومات من ممكن قدر ٔأكرب توفر �رى ٔأن ا�ي جعل املمثل السبب هو وهذا س�نوات. قبل �دة

 جيدة �ىل دراية �ام، �شلك اكنوا، املس�ت�دمني ٔأن وذ�رت مو�وفا، مجهورية وفد ٕاىل مدا�� ؤأشارت أ�مانة .178
 العمليات عن مفص� معلومات تقدميهو  الطويل املدى �ىل الهدف �كون ٔأن وينبغي النظام. يف اليت متت ا�تلفة �ملعامالت

 البداية، يف اكنت �قصة لو حىت تفصيال، ٔأكرث معلومات توفر ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. املتعاقدة أ�طراف يف اليت يمت تنفيذها
 .ا�هنج هذا مع تتفق اليت اخلطوة يه

 ينبغي فٕانه معينة، قضائية بدعوى ا�ويل املكتب ٕابالغ يمت مل ٕاذا ٔأنه، هو �قرتاح من الهدف ٕاىل ٔأن ؤأشار الرئيس .179
 ؤأشار. ا�ويل والتسجيل أ�ساس�ية العالمة �ىل النتي�ة تؤ�ر لن فهيا اليت احلاالت يف حىت ا�عوى هذه بنتاجئ ٕابال�ه
 املس�ت�دمني مصاحل استيعاب هبدف ،�ء اخليار يف النظر ٕا�ادة واقرتح للمس�ت�دمني التفصيلية املعلومات ٔأمهية ٕاىل الرئيس

 ٔأن يقوم املالك ٔأيضا ٕ�دراج ٕاماكنية 22 املادة من) ج( الفقرة تعديل الرئيس اقرتح الغرض، ولهذا. املاكتب معل تيسري مع
 طريق عن تصحيحها املطاف هناية يف س�ميكن املالك يقد�ا معيبة معلومات ٔأي ٔأن الرئيس ؤأوحض. ا�ويل ٕ�بالغ املكتب

 .ا�هنايئ القرار اختاذ مبجرد مكتب

 ال هنايئ ٔأي قرار ٕ�رسال املكتب الزتام ادراج كذ� الوفد واقرتح. للرئيس تفكري لطريقة عن تأٔييده �و� وفد ؤأعرب .180
 .املطاف هناية يف شك ٔأي معاجلة و�لتايل أ�ساس�ية، وقف العمل �لعالمة ٕاىل يؤدى

�د  .181  معلومات توافر س�يضمن ٔأنه ورٔأى. الرئيس اقرتاحممثل مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني ؤأي
 .ومس�مترة اكم�
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�د يف قد اكن الوفد ٔأن من �لرمغ ٕانه �ا� وفد وقال .182 ل ا�ٓن ميكن فٕانه ،�ء اخليار البداية ٔأي  ٔ�نه الرئيس، اقرتاح ٔأن يفّضِ
 .املس�ت�دمني مصاحل مع م�ش�يا يبدو

 للنظام نيينمع  ٔأن مشغلني قضية يثري قد الرئيس اقرتاح ٔأن) INTAالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ( ممثل ورٔأى .183
 امجل� صيا�ة ٕا�ادة املمثل واقرتح. ا�ويل الس�ل يف مدر�ة سلطة مهنا تتحقق مل معلومات �ىل يف �طالع مرتدد�ن
 ٔأو ا�و� من سلطات يمت ٕاخطاره عندما ا�ويل املكتب خيطر ينبغي ٔأن املنشأٔ  مكتب ٔأن ليك تذ�ر ،)ج( الفقرة من أ��رية

 .املنشأٔ  مكتب من املعلومات تأٔيت الطريقة، وهبذه. املعنية أ�طراف ٔأ�د

 ٕارسال املكتب املا� من يطلب ٔأن ٕاماكنية �ىل تنص اليت مدريد اتفاق من 6 �ملادة �سرتشد ٔأن واقرتح الرئيس .184
 فهيا ينبغي اليت ٕ�دراج احلا� املسار وذ� هذا �تباع الرئيس واقرتح ا�ويل. املكتب ٕاىل قضائية دعوى نتاجئ حول معلومات

 املاكتب ٕابالغ سيتعني �ىل املالك ٔأنه الرئيس ؤأوحض. ا�ويل املكتب ٕاخطار املا�، من طلب �ىل بناء املنشأٔ، �ىل مكتب
 ا�هنايئ القرار يف للنظر الفرصة املاكتب س�يكون �ى ذ� وبعد. ا�ويل التسجيل �ىل تأٔثري دون انهتت قد إالجراءات بأٔن

 .ا�ويل املكتب ٕاىل الص� ذات املعلومات وبعد ذ� ٕارسال كذ�، س�يكون أ�مر هذا مثل ٔأن من والتأٔكد

 .الرئيس اقرتاح ٕايطاليا ؤأيد وفد .185

 ٔأي �رد ال عندما ا�ويل املكتب ٕاخطار �ىل املكتب ينبغي اكن ٕاذا وما الصيا�ة �شأٔن توضي�ات ٔأملانيا وطلب وفد .186
 .املا� من معلومات

 طلب �ىل بناء يمت ٔأرسا� من املكتب لتقدمي ٕاخطار ٕاضافية ٕاماكنية ٕادراج يف متثل اقرتا�ه ٔأن رئيسال ؤأوحض .187
 .املا� من

�د وفد .188  يف أ�قل �ىل قضا�، تثري ٔأن ميكن الرئيس اقرت�ا اليت الصيغة ٔأن رٔأى حيث ،�ء اخليار البيضاء روس�يا ؤأي
 احملمكة تقوم يف ٔأي قضية، فمبجرد احلمك. الفكرية امللكية قضا� يف �ختصاص �هيا العليا احملمكة ٔأن الوفد ؤأوحض. ب�ه �ا�

املا�  خيطر عندما ٔأيضا ٔأن ٕاىل وإالشارة كخيار، �قرتاح صيا�ة أ�فضل من �كون قد ��، ونتي�ة. املكتب ٕ�خطار
 .بذ� الرس�ة و�ه �ىل ا�ويل املكتب بدوره خيطر فٕانه املنشأٔ، مكتب

 �ىل بناء ٔأو نفسه تلقاء من املنشأٔ، كتبمل  ينبغي ٔأنه مفادها صيغةالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ممثل واقرتح .189
 .بذ� ا�ويل املكتب ٕاخطار املا�، طلب

 .املقرتح النص يف عنه غىن ال عنرصا تُع�د املكتب دراية ٕاىل ٔأي ٕاشارة ٔأن بيالروس وذ�ر وفد .190

�د وفد .191 ل ٔأن اخليار ؤأوحض ،�ء اخليار اجلزا�ر ؤأي اليت �ستند ٕا�هيا  �خللفية يتعلق ف� الوضوح من يقدم مزيدا املفض�
�د ٔأيضا. ا�هناية وحىت البداية من للعالمة الاكم� السابقة التارخيية �ىل احلصول وكذ� العالمة،  من املقدم �قرتاح ؤأي
 .الص� ذات املعلومات لتقدمي للام� هنايئ مو�د يو�د اكن ٕاذا عام �ساءل ولكن من املا�، لطلب وفقا الرئيس

 �اضعة اكنت اليت احملمكة، ٕاجراءات �ىل مثاال وقدم اجلزا�ر، ا�ي طر�ه وفد السؤال نع الرئيس ؤأ�اب .192
 وال ميكن. هنائية مواعيد ٕاد�ال صعوبة الرئيس ؤأكد. أ��رية اللمسات لوضع س�نوات �س�تغرق ٔأن وميكن لالس�تئنافات

 .الرس�ة و�ه �ىل تنفيذه ٔأن ينبغي إالخطار أٔن حقيقة ٕاىل ٕاشارة سوى ٕادراج
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 ٕاىل ٔأن ؤأشار مفيدا، �كون لن ا�هنائية املواعيد ٕاد�ال ٔأنممثل مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني وقال  .193
 أ�طراف مجليع املعلومات توافر فٕان و�لتايل ٔأيضا. الثالثة �ٔ�طراف ولكن �ملالك، فقط ليس ص� ذات اكنت املعلومات

 .النقاش يف ٔأساس�يا يُعد عنرصا املعنية

�د وفد .194  .به ا�ي ُعرض الشلك يف �ء اخليار و�ربودا ٔأنتيغوا ؤأي

 �ىل حامية القرار ال يؤ�ر فهيا اليت �حلاالت فقط تتعلق إالضافية الصيا�ة اكنت ٕاذا ما توضيح ٔأملانيا وطلب وفد .195
 .ا�ويل هبا املكتب ٕاخطار يتعني القرارات من �ريه ٔ�ن ا�ويل، التسجيل

 .ٔأملانيا وفد تفسري ؤأكد الرئيس .196

 ذات املعنية أ�طراف ذ�ر ولكن أ�ول، املقام يف �متني اكنوا املالك ٔأنالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  وذ�ر ممثل .197
 .هلم أ�طراف املرخص مثل املس��، املعلومات �ىل معنية �حلصول ٔأخرى ٔأطراف ٔأيضا هناك �كون قد ٔأنه حبقيقة الص�

 �كون عندما سيترصف املنشأٔ  مكتب ٔ�ن احلاالت، مجيع �شمل ٔأن ميكن أ�صيل �قرتاح ٔأن بيالروس وذ�ر وفد .198
 .احملمكة ٔأو ٔأو املا� � املرخ�ص ِقبل من ٕاما ٕا�المه هبا، مت اليت الكيفية عن النظر بغض �مل، �ىل

 ٔأن يقرتح ينبغي و�لتايل تعدي�، املقرتح النحو �ىل �ء اخليار �ىل ا�رتاض يو�د ال بأٔنهقائال  الرئيس واختمت .199
 .�� وفقا نَصا ا�ويل املكتب

 هو توضيح املقرتح التعديل من الهدف واكن .)22( املادة من) ب( 2 الفقرة تعديل �شأٔن �نيا اقرتا�ا وقدمت أ�مانة .200
 دويل �سجيل ٔأي ولكن أ�م، ا�ويل التسجيل �ىل فقط ليس يؤ�ر ٔأن شأٔنه هبا من العمل ٔأو أ�ساس�ية العالمة توقف ٔأن

 النامجة ت� عن فضال العمل، وقف ٕاخطار يف املذ�ور ا�ويل التسجيل مبوجب املس�� يف امللكية جزيئ تغري عن �مج
 .دجمهام عن

�د وفد .201  .املقرتح التعديل ا�امنرك ؤأي

�د وفد .202  .املقرتح التعديل سو�رسا ؤأي

�د .203  .�قرتاح التش�يك مجهورية وفد ؤأي

 قد" نفسه �لقدر" تعبري ٕاىل ٔأن املمثل ؤأشار. عن تأٔييده لالقرتاحالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأعرب ممثل .204
 يل،ا�و التسجيل يف املدر�ة واخلدمات السلع بعض سوى امللكية يف اجلزيئ ال يغطي التغيري عندما ٔ�نه مغوضا، �سبب
 ممثل واقرتح أ�صيل. ا�ويل التسجيل من واخلدمات السلع يمت ٕالغاء ت� إالدارية، التعل�ت من) ب( 16 املادة مبوجب
 ".به املعمول احلد ٕاىل" بعبارة" نفسه �لقدر"عبارة  استبدالالرابطة 

 الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية. ممثل اقرتاح وقبل الرئيس .205

 اجلديدة املقرت�ة (�نيا) 23 القا�دة

 العامل، للفريق أ��رية يه ا�ورة �قرتاح �لفية واكنت. (�نيا) 23 اجلديدة قا�دةاقرتاح �ديدا لل قدمت أ�مانة .206
 عنوان مل �شريوا ٕاىل ا��ن املقميني �ري للمالك معينة اتصاالت ٕالرسال وس�ي� �هيا ٔأي ليس بأٔهنا املاكتب ٔأبلغت بعض حيث

 اجلديدة (�نيا) 23 القا�دة س�متكن ماكتب، مسا�دة ٔأ�ل من ٔأنه، أ�مانة ؤأوحضت. حمليا ممثال يعينوا ومل ٔأراضهيم يف لل�دمة
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 االتصاالت، هذه مثل ا�ويل املكتب سيتلقى وحي�. ا�ويل املكتب �الل من االتصاالت حمددة من نقل ماكتب املقرت�ة
 .املس��ل للممثل ٔأو للام� املعنية ينقل فقط االتصاالت ولكن ا�ويل الس�ل يف �س�لها ولن حمتو�هتا، يفحص لن فٕانه

 و�لتايل املقميني، �ري املالك ٕاىل مبارشة اتصاالت ٕ�رسال �سمح ال إالرسائييل القانون ٕاىل ٔأن ٕارسائيل ؤأوحض وفد .207
 .ٕارسائيل يف بعد ممثال يعينوا�ملالك ا��ن مل  �التصال �سمح ٔ�نه مفيدا �قرتاح اكن

�د وفد .208  .املقميني �ري �ملالك االتصال ٕاماكنية يقدم مل املكس�ييك ٔ�ن القانون �قرتاح، املكس�يك ؤأي

 .عن تأٔييده لالقرتاح مو�وفا مجهورية وفد ؤأعرب .209

�د وفد .210  ٔأو اخلدمات إاللكرتوين الربيد ستشمل االتصال وسائل اكنت ٕاذا عام توضي�ا وطلب �قرتاح اليا�ن ؤأي
 .لكهيام ٔأو يديةالرب 

 مع التنفيذ وكذ� حتليل املاكتب، مع املسأٔ� هذه النقاش �شأٔن مواص� الرضوري من س�يكون ٔأنه ؤأوحضت أ�مانة .211
 االتصاالت ٔأن أ�مانة ٔأوحضت ومع ذ�. ا�ويل املكتب يف املعنية التنفيذية والو�دات املعلومات �كنولوجيا و�دات

 .املفضل اخليار يه إاللكرتونية

�د وفد .212  مثل ٔأخرى وسائل اس�ت�دام �ستبعد ال ٔأن ينبغي �لكرتونية االتصاالت ٔأن ٕاىل ؤأشار �قرتاح، �و� ؤأي
 .الفا�س ٔأو العادي الربيد

فٕاهنا سوف  ٕالكرتونيا، التواصل اكن هو والطويل املتوسط املديني �ىل ٔأن الهدف من الرمغ �ىل ٕانه وقالت أ�مانة .213
 .املطلوبة املعلومات ٔأيضا �ىل سوف حتصل االتصاالت من ٔأخرى ٔأنواع اس�ت�دام ٕاىل حتتاج اليت ا�ول ٔأن من تتأٔكد

 الوفد وسأٔل. املتعاقد الطرف قانون ٕاىل ٔأشار عندما املقرتح، النص من) 1( الفقرة �شأٔن قلقه عن �ينيا وفد ؤأعرب .214
 .�قرتاح يف املدر�ة �التصاالت ال �سمح املتعاقد الطرف قانون من ٔأخرى هناك �االت اكنت ٕاذا عام

 للمكتب �سمح ال املعني املتعاقد الطرف قانون فهيا �كون اليت احلاالت فقط �شمل �قرتاح ٔأن الرئيس ؤأوحض .215
 .املا� مع مبارشة �لتواصل

 فريق ٕاىل االتصال ٕارسال ٔأن ينبغي اكن ٕاذا عام الوفد وسأٔل. إاللكرتونية االتصاالت وكذ� �قرتاح ٕايطاليا وفد ؤأيد .216
ل سوف حيدد االتصال موضوع اكن ٕاذا ما ٔأو ا�تص للمعاجلة مدريد  .ٕاليه املرس�

 .القا�دة مرشوع مبجرد اع�د تناو� يمت سوف ٕايطاليا وفد سؤال ٔأن الرئيس ؤأوحض .217

 16 وأ�مر إالداري 27 القا�دة

 ٔأي تغيري �سجيل بعد اجلديد ا�ويل التسجيل ٕا�شاء �ىل تنص اليت ،)2( الفقرة ،27 القا�دة ٔأن ٔأوحضت أ�مانة .218
 من 16 يه القسم ٔأصبحت القا�دة مث .2002 ٔأ�ريل 1 يف �ذفها مت التسجيل، لهذا �رق� ٔأيضا ووضعت امللكية، يف جزيئ

 ٔأحاكم ولكن إالدارية، أ�وامر يف ٔأفضل �شلك ا�ولية التسجيالت التعامل مع �رقمي مت ٕانه أ�مانة وقالت. إالدارية أ�وامر
. املشرتكة التنفيذية الالحئة يف شامل معهام �شلك التعامل ينبغي التسجيالت هذه ودمج اجلديد ا�ويل التسجيل ٕا�شاء

 تغيري �سجيل بعد �ديد، دويل �سجيل ٕا�شاء ٕاد�ال ٕا�ادة تتناول املقرت�ة اجلديدة )2( 27 القا�دة ٔأن أ�مانة ؤأوحضت
 .ا�ويل التسجيل �رقمي مع حرصا تعاملي ل  سيمت تعدي� إالدارية أ�وامر من 16 القسم ٔأن �ني يف امللكية، يف جزيئ
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 ٕاىل نُقل قد إالدارية أ�وامر من 16 القسم من املوضوعي اجلزء ٕاىل ٔأنالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأشار ممثل .219
 ٔ�ن احملمت�، وأٓ�ره �دوث ذ� النقل املقدمة يف �ا� الصيغة اللغوية تغيري �شأٔن أ�مانة من تفسريا وطلب ،27 القا�دة
 التسجيل مبوجب منقول خمصص ٔأو جزء يمت ٕالغاء ٔأي"[...]  تنص �ىل ا�ٓن، �ليه يه ما �ىل ،16 القسم من) ب( الفقرة

 ".من فص� ينبغي"[...]  ينص �ىل ٕاىل ٔأن �قرتاح املمثل ٔأشار �ني يف ،"منفصل دويل كتسجيل و�سجي� املذ�ور ا�ويل

 حماو� جمرد ولكن مك،احل جوهر يه �دم تغيري النية اكنت" فصل" �لكمة" ٕالغاء" �ستبدال لكمة ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت .220
 .مدريد نظام يف للغاية حمدد معىن لها ٔ�هنا" ٕالغاء" لكمة لتجنب

 أ�صيل لن التسجيل ٔأن ويهعن مدى حصة فهمه لنقطة معّينة  ٔأيضاالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  وسأٔل ممثل .221
 ..أ�صيل التسجيل عن فصلها ٔأو �ذفها مت س�يكون قد ٔ�هنا املفصو�، واخلدمات السلع �شمل

 الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية. ممثل افرتاض ؤأكد الرئيس .222

 واكن. مالمئا قانونيا مصطل�ا �كن مل "منفص�" �شأٔن ٔأنالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ممثل مع ٔأملانيا وفد واتفق .223
 كتسجيل واملس�� ا�ويل التسجيل من امللغاة" تعبري اس�ت�دام أ�فضل من �كون قد ٔأنه رٔأى ا�ي للوفد واحض �ري معناها
 ".منفصل دويل

 .�قرتاح وبقية الرئيس اقرتاح �ىل الوفود ووافقت". حمذوفة" �لكمة" مفصو�" لكمة عن �س�تعاضة الرئيس واقرتح .224

 32 القا�دة

 ا�ولية للعالمات الويبو جريدة �ىل ٔأن احلُمك ونص .)3( 32 للقا�دة مقرتح تعديل رشح وواصلت أ�مانة .225
 وتُنرش املس�تقبل، يف يتغري قد للجريدة احلايل الشلك ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. الويبو موقع �ىل تُنرش ٔأن ينبغي") اجلريدة("

) 3( 32 املادة تعديل اقرتحت �ح�ل، هذا مثل ولتوقع املتا�ة. التكنولوجيا من اس�تفادةحتقق ٔأفضل  اليت �لطريقة
 .الويبو موقع �رشها �ىل ينبغي املنشورات ٕاىل ٔأن ببساطة لٕالشارة

  املقرتحتان 25و 3 القا�دتنيٕا�ادة صيا�ة 

 .نياملقرتحت 25و 3 تنيالقا�دٕا�ادة صيا�ة  �شأٔن املناقشة افتتح الرئيس .226

 يقدم ٔأن ا�ويل �ىل املكتب ينبغي ٔأنه �ىل ينص ،)4( 3 القا�دة ٕاىل صغري مت ٕاضافة تعديل ٕاىل ٔأنه ؤأشارت أ�مانة .227
 أ�طراف ماكتب أ��رية، احلا� ويف املا�، ٔأو الطلب مقدم من لك ٕاىل) أٔ ( الفرعية الفقرة يف ٕا�هيا املشار ٕاخطارا �لتسجيل

 ٕ�لغاء تقدمي ٕاخطار ينبغئأنه  �ىل نصت) و( 6 اجلديدة الفقرة بأٔن أ�مانة ؤأفادت. املمثل عن فضال املعينة، املتعاقدة
 املمثل �شأٔن التسجيل يف تغيري ٔأي أٔن حقيقة أ�مانة تناولت مث. املعينة املتعاقدة أ�طراف ماكتب ٕاىل ٔأيضا املمثل �سجيل

. 25 �لقا�دة ٔأيضا ٕاليه ا�ي �شار ،MM10 ا�منوذج الواقع، يف و ،25 القا�دة مضن يندرج �ىل ٔأنه دامئا تفسريه مت قد
 .املمثل عنوان ٔأو امس يف التغيري 25 القا�دة يف رصا�ة يُذ�ر ٔأن ا�ٓن ُاقرتح و�لتايل

 يف ،ةحصي� �كن مل ،3 القا�دة من) و) (6( الفرعية الفقرة صيا�ة ٔأناملنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية  وذ�ر وفد .228
 .الفر�س�ية النس�ة

 .اللغة حيث من خطأٔ  اكنت) 1( 32 القا�دة يف "4" البند �رمجة ٕاىل ٔأن سو�رسا وفد ؤأشار .229
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 مبقتىض املا� املقدمة ممثل تعيني �سجيالت �رش ٕالد�ال ،"13") 1( 32 القا�دة �ىل أٓخر تعديال وعرضت أ�مانة .230
 ).أٔ ) (6( 3للقا�دة  وفقا املا� ممثل ٔأو املا� من طلب �ىل اليت تمت بناء وإاللغاءات) ب) (2( 3 القا�دة

 يف التناقضات بعض وذ� لوجود ،)1( 32 القا�دة يف" 13" البند �شأٔن �س�يطة مشلكة ٕاىل سو�رسا وفد ؤأشار .231
 .الفر�يس النص

 بأٔن ا�ويل املكتب اقتناع بعد تنفيذه مت قد املمثلني �سجيل ٔأن ٕاىلممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأشار .232
 3 القا�دة ٕاىل ،"13" البند يف املمثل، تعيني �سجيالت ٕا�ا�الرابطة  ممثل اقرتح و�لتايل نظاميا، �ري مل �كن التعيني هذا

 ).2( 3 القا�دة من بدال ،)4(

 ٔأحملت النرشة ٔأن حقيقة تربره) ب) (2( 3 القا�دة ٕاىل �ٔ�حرى، ٔأو،) 2( 3 القا�دة ٕاىل إالشارة ٔأن أ�مانة ؤأوحضت .233
 .منفصل اتصال يف ا�ي يمت تلقيه املمثل تعيني ٕاىل

 ٕاخطار ٕارسال ال يمت عندما"تنص �ىل ٔأنه  ٔأن ينبغي واليت املنق�ة، )4( )�لثا( 18 القا�دة مرشوع وعرضت أ�مانة .234
 ٕاما وفقا بيان ٕارسال يمت، بعد عندما ٔأو، الربوتو�ول، ٔأو االتفاق من) 2( 5 املادة مبوجب احملددة امله� مضن املؤقت الرفض
يتعني �ىل  العالمة، حامية �ىل يؤ�ر ٔأخرى، سلطة ٔأو املكتب عن طريق أٓخر اختاذ قرار ،)3( ٔأو) 2(ٔأو ) 1( للفقرة

 وضع يوحض أٓخر بيا� ا�ويل املكتب ٕاىل ٔأن �رسل ،19 �لقا�دة املساس ودون القرار، هبذا �لمه ٕاىل مدى املكتب،
 ".املعين املتعاقد الطرف يف العالمة حامية من ٔأ�لها يمت اليت واخلدمات والسلع ذ�، ينطبق وحي� العالمة،

 .اليقني �دم ز�دة عن فضال املا� �ىل العمل عبء من سزييد ٔ�نه للتعديل، عن معارضته الصني وفد ؤأعرب .235

 املكتب يف ٕاخطار والسهو� املرونة من �ملزيد للماكتب هو السامح املقرتح التعديل من الغرض ٔأن ؤأوحضت أ�مانة .236
 عندما ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت. القضية �رخي ٕاىل الرجوع ٕاىل احلا�ة دون الوطنية، للترشيعات وفقا يمت اختاذه بأٔي قرار ا�ويل

 .للتطبيق قاب� 19 املادة مبوجب الصادرة إالخطارات تظل الوطين، القانون �ليه مبوجب الطعن ال جيوز حممكة قرار اختاذ يمت

 .حمددة �االت يف للماكتب مل يقدم سوى خيار املقرتح التعديل ٔأن ؤأوحض الرئيس .237

 .يؤيده ٔأن فٕانه ميكن خيارا، قدم املقرتح التعديل ٔأن ٕاىل نظرا ٔأنه الصني وذ�ر وفد .238

 :العامل �ىل ووافق الفريق .239

 25و 22و )�لثا( 18و 3 القوا�د �ىل أ�د�لت اليت التعديالت �ع�د مدريد احتاد ٕاىل مجعية التوصية "1"
 العامل الفريق ِقبل من املعد� بصيغهتا اجلديدة، املشرتكة التنفيذية الالحئة من (�نيا) 23 القا�دة ٕاد�ال و 32و 27و

 .التنفيذ �زي �خولها كتارخي 2017 نومفرب 1وبتارخي  للوثيقة احلالية، أ�ول املرفق يف املبني النحو و�ىل

 يف الوارد النحو �ىل التنفيذ، �زي دخول �رخي بنفس إالدارية أ�وامر املعدل من املقرتح 16 قسم مع "2"
 .للوثيقة احلالية أ�ول املرفق

 العامل الفريق ِقبل من املعد� بصيغته ،)6(و) 4( ٕاىل) 1( الفقرة ،21 القا�دة �ىل املقرتح التعديل مع "3"
) 7(و) 5( الفقرتني �شأٔن وثيقة ٕا�داد ا�ويل املكتب من وطلب للوثيقة احلالية، الثاين املرفق يف املبني النحو و�ىل

 .العامل للفريق املقب� ا�ورة يف ليمت مناقش�ته تنفيذ بدء �رخي واقرتاح املقرت�ة، املعد� القا�دة من
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 اقرتاح ٕالضافة ٕاماكنية تدو�ن التقس�مي وا�مج ف� يتعلق �لتسجيل ا�ويل .5: أ�عامل �دول من 5 البند

 .MM/LD/WG/14/3 REV الوثيقة ٕاىل املناقشات استندت .240

 ينص ٔأن ينبغي اجلديد �قرتاح ٔأن �ىل أ��رية دورهتا يف وافق العامل الفريق ٔأن ؤأوحضت املقرتح، وعرضت أ�مانة .241
 يف املقررة الرشوط �س�تويف الطلب هذا ٔأن من للتحقق الطلب ٕ�رسال للمكتب هو خيار أ�ول ٕاضافية؛ عنارص ٔأربعة �ىل

 طلب مع جنب ٕاىل جنبا العالمة حامية بوضع املتعلقة البيا�ت ٕ�رسال مكتب لنفس خيارا واكن الثاين املطبق؛ قانوهنا
. للتقس�مي متأٔخر انتقايل تنفيذ حمك ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة هو حمك اختيار �دم القبول، الثالث اخليار �كون ٔأن وينبغي. التقس�مي
. التقس�مي عن النامجة ا�ولية التسجيالت اليت تتضمن خيار �دم القبول �شأٔن دمج التنفيذ املتأٔخر املامث� ؤأحاكم ؤأ�ريا،
 لتطو�ر ٕاضافية مساهامت ٕالرسال واملراقبني الوفود العامل الفريق د�ا لالج�ع، التحضريات من كجزء بأٔنه أ�مانة وذ�رت

 الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية، من وكذ� سو�رسا مكتب من قمية مساهامت وردت وقد ا�ويل. �قرتاح ٕاىل املكتب
 �ىل �ليه تعديالت يرتتب سوف اجلديد �قرتاح ٔأن كذ� أ�مانة ؤأوحضت. الوثيقة صيا�ة يف �عتبار بعني وأ��ذت
 (�نيا) 27 اجلديدتني القا�دتني وٕاد�ال إالدارية، أ�وامر من 17و 16 القسمني عن فضال 40و 32و 27و 22 القوا�د

 .الرسوم �دول يف 7.7 اجلديد والبند )�لثا( 27و

 املقرت�ة اجلديدة (�نيا) 27القا�دة 

وسوف يتعني . ا�ويل التسجيل تقس�مي مع اجلديد احلمك ويتعامل. املقرت�ة اجلديدة (�نيا) 27 القا�دة أ�مانة قدمت .242
. التقس�مي �سجيل طلب �ىل للويبو رسوم ويمت دفع املعين. املعني املتعاقد الطرف مكتب �الل من التقس�مي طلب تقدمي

 ٔأن ٔأن يقرر املكتب بعد ٔأنه ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. رسوم دفع ٔأيضا تطلب قد املعينة املتعاقدة أ�طراف ٔأن أ�مانة ؤأوحضت
 من ا�ويل املكتب يتحقق مث ا�ويل؛ املكتب ٕاىل الطلب �ليه ٕارسال ينبغي الوطين، القانون متطلبات �س�تويف الطلب
. ُشعيب �سجيل ٕا�شاء طريق عن بذ� القيام وميكن. ا�ويل أ�م التسجيل تقس�مي لتسجيل الشلكية للرشوط الطلب امتثال
 ملكية، يف جزيئ ٔأي تغيري مراقبهتا ٔ�غراض �سجيل جيري �اليا اليت والعمليات املبادئ سيمت اتباع نفس ٕانه أ�مانة وقالت

 املقدم سيتعني ٔأن �شري الطلب ٔأنه كذ� أ�مانة ؤأوحضت. حرف وٕاضافة ا�ويل التسجيل رمق نفس اس�ت�دام يعين ما وهو
 للتقس�مي عنده س�يكون ا�ي التارخي �كون هو �قتضاء، وعند املا�، من للطلب املكتب اس�تالم �رخي ٕاىل املكتب من

أ�صيل  دخول التسجيل �رخي هو�زي التنفيذ  الُشعيب التسجيل دخول �رخي وس�يكون. املعين املتعاقد الطرف �ىل تأٔثري
 نفس �ىل أ�صيل وحيتوي التسجيل أٓ�ر نفس �يه س�يظل الُشعيب التسجيل ٔأن حقيقة أ�مانة وتناولت. �زي التنفيذ
 يتعلق ف� املكتب يت�ذه امحلاية نطاق �شأٔن قرار ٔأي وكذ� فٕان التسجيل. هذا يف الواردة الص� ذات املعلومات
 ٔأرسل ا�ي املكتب الُشعيب التسجيل وسيتضمن اجلديد. ا�ويل عيبالش التسجيل �ىل ٔأ�ر � ٔأيضا أ�صيل يظل �لتسجيل

 واخلدمات السلع الُشعيب سوى للتسجيل الرئيس�ية ولن يضاف ٕاىل القامئة الوحيد، الطرف التعاقد املعني الطلب بوصفه
 ٔأو القيود ٔأو إاللغاءات مثل املعين املتعاقد �لطرف الص� ذات التسجيالت ٕاىل ٔأن أ�مانة ٔأشارت وقد. الطلب يف املدر�ة

 �ا� عن بيا� املكتب يقدم ٔأن ٕ�ماكنية وف� يتعلق. عيبالش التسجيل ٕاطار يف ٔأيضا ستس�ل وما ٕاىل ذ�، القرارات،
 مث. الرمسي ا�منوذج من كجزء طلب يف تضمينه ٔأو منفص� وثيقة يف ولكن وا�د وقت يف ٕاما ٕارسا� فميكنه للعالمة، امحلاية

 س�تكون إالماكنية هذه شارت ٕاىل ٔأنأٔ و ). 6( (�نيا) 27 القا�دة يف �لهيا �دم القبول املنصوص ٕاماكنية أ�مانة تناولت
 للفريق أ��رية ا�ورة يف ٔأنه ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. التقس�مي �رشيع �لهيا ينص مل اليت املتعاقدة أ�طراف �ىل ت� مقصورة
 �ىل تعديالت ٕاجراء ٕاىل س�تحتاج ولكهنا �لتقس�مي، مسحت الوطنية قوانيهنا ٔأن املتعاقدة أ�طراف بعض ٔأوحضت العامل
 الفقرة مبوجب بذ�، ا�ويل املكتب ٕاخطار ٕاماكنية املتعاقدة أ�طراف ت� و�ى ا�ولية. التسجيالت تقس�مي تنفيذ

 مقرت�ا تبعيا تعديال أ�مانة ؤأ�لنت). 1( (�نيا) 27 ديدةالقا�دة اجل تطبيق تعليق ٔأ�ر �ىل ،40 القا�دة من) 6( اجلديدة
 تنص ليك ،22 القا�دة بتعديل اقرتا�ا أ�مانة ذ�رت مث. املتأٔخر التنفيذ يمت تلقيه �شأٔن ٕاخطار ٔأي �رش يتناول 32 للقا�دة
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وقف  أ�صيل �سبب التسجيل ٕالغاء بطلب ٕاخطارا ا�ويل املكتب ٔأن يتسمل بعد س�يلغى الُشعيب التسجيل �ىل ٔأن رصا�ة
 .أ�ساس�ية العمل �لعالمة

 )�لثا( 27 القا�دة

 حملها لت�ل ،)3( 27 القا�دة �ذف احلايل �قرتاح وتضمن. ا�مج �شأٔن �قرتاح من الثاين اجلزء أ�مانة تناولت .243
اجلديدة  تتعامل القا�دة وسوف. ا�ولية التسجيالت دمج مع �شلك شامل اليت تتعامل ،)�لثا( 27اجلديدة  القا�دة

اجلديدة  س�تتناول القا�دة بي� امللكية يف جزيئ تغيري ٔأي �سجيل عن الناجتة ا�ولية التسجيالت دمج مع) 1( )�لثا( 27
�ىل املا�  سيتعني ا�مج طلب ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. أ�صيل فقط التسجيل مع الُشعبية التسجيالت دمج) 2( )�لثا( 27

 الطلب امتثال من قد حتقق �كون املكتب عندما وفقط التقس�مي طلب �كون قد قدم معني مكتب �الل من تقدميه
 املكتب ٕاىل الطلب املكتب من ٕارسال �متكن سوف فقط وعندها رسوم. دفع ٔأي ذ� يف مبا به، املعمول قانونه ملتطلبات

 لٔ�طراف خيار �دم القبول �لنس�بة ٕا�ال�ت تضمن للتقس�مي، �لنس�بة مثلام احلال ٔأن �قرتاح، ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. ا�ويل
 ٕاىل احلا�ة �سبب املتأٔخر �لتنفيذ إالخطار ٕاماكنية عن فضال الوطنية، �رشيعاهتا يف دمج ٔأحاكم اليت ليس �هيا املتعاقدة

 .القوانني الوطنية �ىل الالزمة التعديالت ٕاجراء

قد مت  إالدارية أ�وامر من 17و 16 والفقرتني 27 القا�دة �ىل ٔأد�لت اليت التعديالت ٕاىل ٔأن ٔأ�ريا ؤأشارت أ�مانة .244
 إالدارية سوى مع �رقمي أ�وامر يف لن يمت التعامل ذ� وبعد قانوين مت اكتشافه، تناقض معاجلة ٔأ�ل من اقرتا�ا

 .ا�ولية التسجيالت

ح .245  ووافق. هبذا الشأٔن ٕا�ال� مدغشقر سوف تصدر و�لتايل التقس�مي �ىل تنص ال �رشيعاته بأٔن مدغشقر وفد ورص�
 .2018 ٔأ�ريل 1وهو  �زي التنفيذ �خول املقرتح التارخي �ىل الوفد

 العمل جحم يف الز�دة من احلد ٔأ�ل من ومعلية �س�يطة �كون ٔأن ينبغي التقس�مي ٕاجراءات ٔأن الكوري الوفد ورٔأى .246
 .واملاكتب ا�ويل املكتب يف

�د وفد .247  حتتاج من املأٔمول ٔأال حيث التنفيذ، �زي ل�خول خمتلف �رخي يف النظر واقرتح �قرتاح، سو�رسا ؤأي
 لٔ�طراف �لنس�بة متوقعا اكن التحفظ ٕا�الن ٕاىل ٔأن الوفد ؤأشار. الالزمة التعديالت ٕال�داد طويال وقتا املتعاقدة أ�طراف
ا�مج يو�د  ٔ�ن ذ�، ومع. الوطنية قوانيهنا يف �هيا تقس�مي �كون قد ولكن الوطنية �ىل ا�مج قوانيهنا تنص مل اليت املتعاقدة
ملثل هذه  ملزما �كون ٔأن ينبغي ا�مج حمك ٔأن الوفد رٔأى امللكية، يف اجلزيئ التغيري �االت يف دوليا �سجيال �عتباره

 امللكية، يف اجلزيئ للتغيري يه النتي�ة �كون ٔأن ميكن ا�ٓلية ٔأن الوفد ورٔأى. خيار �دم القبول ودون املتعاقدة، أ�طراف
 املعنية املتعاقدة أ�طراف ٔأن حقيقة كذ� وتناول الوفد. ا�مج من النو�ني � الواقع، يف نفسها، �شمل القا�دة ٔأن وميكن
 �ىل التقس�مي، لتسجيالت املنطقي أ�ساس نفس ٕاماكنية اتباع ف� يتعلق بأٔس�باب �دم تفصيال ٔأكرث تفسريات تقدم ٔأن ميكن
 عن موافقته الوفد ؤأعرب. امللكية يف التغيري بعد للتسجيالت مدريد نظام يف �لفعل موجودة ا�مج معليات ٔأن من الرمغ
 لن سو�رسا ٔأن وذ�ر لوفد. التنفيذ �زي ل�خول معقوال مو�دا ،2018 ينا�ر 1ٔأن  واعترب امحلاية، بيا�ت ٕادراج نقطة �ىل

 .الوطنية �رشيعاهتا يف موجوداو  معروفا مبدأٔ  اكن التقس�مي ٔأن ٕاىل �لنظر ٕا�الن حتفظ، تصدر

. لعملها مشالك �سبب ورمبا املتعاقدة أ�طراف معل �ىل العبءمزيدا من  ٔأضاف �قرتاح ٔأن الصني ورٔأى وفد .248
 اكن مدريد نظام يف التقس�مي ٕاد�ال ٔأن واعترب النظام اس�ت�دام �ىل سليب �شلك يؤ�ر قد �قرتاح ٔأن الوفد ؤأضاف

 .ٔ�وانه سابقا
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 وتتأٔلف ،1938 �ام يف تأٔسست �اصة منظمة اكنتامجلعية  ٔأن )JIPA(امجلعية اليا�نية للملكية الفكرية  ؤأفاد ممثل .249
 �دا مفيدا س�يكون ٔ�نه وا�مج، التقس�مي ٕاد�ال اقرتاحامجلعية اليا�نية للملكية الفكرية  ممثل ؤأيد. ��نية رشكة 900 حنو من

 ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة. مؤقت ٔأي رفض ٕارسال يمت عندما �م خيار التقس�مي ٔأن املمثل ؤأوحض. املس�ت�دمني ملعظم �لنس�بة
اليت ليست  اليا�نية للرشاكت �اصة فائدة ذا ا�مج وسوف �كون. ت�دامهاس�  وسهو� مدريد نظام تبس�يط يف �سامه فٕانه

 .ا�ٓلية هبذه �ىل دراية اكفية

 اليت ٔأبداها التحفظات نفسٕابداء  مع �قرتاح، جتاه العام عن ارتيا�هالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأعرب ممثل .250
 ،الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ٕان املمثل وقال. �نتقايل �حلمك ،ٔأساسا تتعلق، التحفظات هذه واكنت. سو�رسا وفد
 �ُس�متد اليت ا�مج، الرابطة ٔأمهية ممثل ؤأوحض. القيد من بنوع �متزي احلمك هذا �رى ٔأن تود سو�رسا، احلال �لنس�بة لوفد مثل
من  الت�ارية العالمات مالك �متكني و�لت�ديد، ا�ويل، التسجيل لنظام الرئيس�ية واملزا� أ�ساس�ية أ�غراض ٔأ�د من

 جزء نقل يمت عندما املثال، سبيل �ىل هنا، ومن وا�د. دويل �سجيل يف ا�ويل املس�توى �ىل س�نداهتم حامية �ىل احلفاظ
 النقل عن النامج ا�ويل التسجيل ٕا�ادة دمج يمت أ�صيل، املا� ٕاىل بعد ف� ونق� أٓخر، ٕاىل طرف ا�ويل التسجيل من

 �ىل ا�مج �ىل ينص املعنية أ�طراف ٔأو املتعاقد الطرف قانون اكن ٕاذا عام النظر أ�صيل بغض التسجيل مع اجلزيئ
 ؤأشار. نفسه مدريد نظام سامت من مسة اكنت حيث الوطين، الترشيع عن متاما �مس�تق ا�ٓلية واكنت الوطين. املس�توى

 ٕاىل �شملها �سجي� اليت واخلدمات السلع من جزء �ىل للام� الت�ارية عندما تقترص العالمة ٕاىل ٔأنه ٔأيضاالرابطة  ممثل
 أ�خرى واخلدمات السلع نفسه املتعاقد ذ� الطرف ٕاىل الحق، تعيني يف الحق، وقت مينح يف رمبا فٕانه املتعاقد، الطرف

 �ىل ولو حىت أ�صيل ا�ويل التسجيل يف بطبيعة احلال الالحق التعيني يمت دمج الواقع، ويف أ�ساس�ية. �المته يف املشمو�
 بأٔنالرابطة  ممثل ؤأقر. �ديد �سجيل �ىل واحلصول �ديد طلب تقدمي الت�ارية ما� العالمة ويتعني �ىل الوطين املس�توى

 ما حتديد بغية الصعو�ت ت� يف التحقيق ا�ويل املكتب من وطلب املتعلقة ��مج، القضا� بعض ٔأوحضت قد الوفود بعض
يتضمن خيار �دم  حمك طريق عن ليس ولكن ،40 القا�دة يف املقرتح النحو �ىل انتقايل حمك طريق عن �لها ميكن اكن ٕاذا

 ا�ويل، قام به املكتب اليت التحقيقات مثل هذه نتاجئ �شأٔن مؤرشات الوثيقة يف جيد �س�تطع ٔأن مل ٕانه املمثل وقال. القبول
 اكن ٕاذا ف� النظر �ىل صعو�ت اليت توا�ه املتعاقدة أ�طراف ت� ��رتام فٕانه س�يحث سو�رسا، فعل وفد مثلام و�لتايل،

 .ا�مج �شأٔن قضا�مه حيل أٔن شأٔنه من املقرتح �نتقايل احلمك

 حتقيق و�لتايل ا�ويل التسجيل تقس�مي من ٕاماكنية اليت تعود �ىل املس�ت�دمني القمية أ�ورويب �حتاد وفدؤأ�رز  .251
 س�نغافورة ومعاهدة) TLT( الت�ارية العالمات قانون معاهدة ٕاطار يف سواء �ليه املنصوص ا�ويل املعيار مع ��ساق

 نظام فلسفة �ىل احلفاظ الرضوري من اكن نفسه، الوقت يف ه،ٕان الوفد وقال). STLT( الت�ارية العالمات قانون �شأٔن
 يؤدي ٔأن ينبغي ا�ويل التسجيل تقس�مي ٔأن الوفد ٕاىل ؤأشار. إالماكن قدر �س�يطا ا�ويل النظام �ىل احلفاظ ويه مدريد،

 ذ� يف مبا ،)�لثا( 27و (�نيا) 27 اجلديدتني للقا�دتني املقرتح �ع�د الوفد ٔأيد و��. �ديد دويل �سجيل ٕاىل
 خيار �دم القبول حمك الوفد ٔأيد كام. الرسوم و�دول إالدارية وأ�وامر املشرتكة، الالحئة �ىل الالزمة الالحقة التعديالت

 �ىل مل تنص �رشيعاهتا اليت املتعاقدة أ�طراف املتعلق بت� (�نيا) 27 اجلديدة اقرتاح القا�دة من) 6( الفقرة يف الوارد
 الوفد ٔأيد ا�مج، مبسأٔ� يتعلق وف�. الوطنية تنص �ليه قوانيهنا مل اليت املتعاقدة لٔ�طراف املتأٔخر التنفيذ عن الفض التقس�مي،

 التسجيالت دمج الوطنية �ىل قوانيهنا تنص مل اليت املتعاقدة أ�طراف �ىل خيار �دم القبول ٕا�الن ٔأن يقترص اقرتاح
 العام املد�ر من وطلب ،2019 فربا�ر 1�ىل ٔأن �كون  التعديالت هذه تنفيذ بدء �رخي حتديد الوفد اقرتح ؤأ�ريا،. الُشعبية

 �زي التنفيذ. دخول �رخي قبل املتأٔخر التنفيذ ٔأو خيار �دم القبول ٕ�ماكنية املتعلقة املعلومات ٕالرسال املاكتب دعوة للويبو

 النظام جيعل ٔأن وميكن. �دا معقدة �االت ٕاىل يؤدي قد ا�ويل الس�ل يف التقس�مي ٔأن ٕادراج �ولومبيا وفد ورٔأى .252
 من ٔأنه الوفد رٔأى ��، ونتي�ة. ا�ويل املكتب يف هيلكية تغيريات �ىل وينطوي للمس�ت�دمني، �لنس�بة �لكفة ٔأكرث

 لكام الوطنية الس�الت يف التقس�مي �سجيل أٓليات حتليل وكذ� التقس�مي من معينة جوانب مناقشة مواص� الرضوري
 .دويل �سجيل لتقس�مي ٕاماكنية الترشيعات وضعت
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�ىل  عام ٕاذا اكن أ�مانة الوفد وسأٔل. الوطين هنظام يف تقس�مي ه�ي �كن املكس�يك مل ٕاىل ٔأن املكس�يك ؤأشار وفد .253
 .ا�ويل املكتب ٕاىل �لتايل رس�� ٔأن تقس�مي طلب تتلقى عندما تقس�مي ا�ي ليس �يه الب�

 هناك �كون التقس�مي، �ىل الوطين الترشيع ينص مل ٕاذا ٔأنه ٕاىل ؤأشارت املكس�يك وفد سؤال �ىل أ�مانة ؤأ�ابت .254
 فلن ا�ويل، املكتب ٕاىل ٕ��الته � �سمح وضع يف �كن ومل تقس�مي طلب املكتب تلقى ٕاذا و�لتايل خيار �دم القبول، ٕاماكنية
 .املكتب طريق عن ٕارسا� من بد ال اكن ٔ�نه الطلب، ا�ويل �ىل املكتب حيصل

 املكتب اكن ��، ونتي�ة. 2016 يوليو 2 يف انت�ا�ت عن ٔأ�لنت قد ةسرتاليا�ٔ  كومةاحل ٔأن ٔأسرتاليا وفد وذ�ر .255
 الوفد ؤأشار. القادمة احلكومة تلزم قد قرارات ٔأي اختاذ ٔأو اتفاقات ٔأي ٕا�رام ميكنه ال ٔأنه يعين مما مؤقتة، حكومة خيضع لتنظمي

 الترشيعية ؤ�ن ٕا�داد التعديالت. ل�مج الُشعيب ٔأو ا�ولية للتسجيالت تقس�مي ٔأي ىل� ينص ال أ�سرتايل القانون ٔأن ٕاىل
 اجلديدة للمقرت�ات تقد�ره عن ٔأعرب الوفد حملية، ٕاجراءات ت� التعديالت �رب ومتر الوقت بعض �س�تغرق قد والتنظميية

 واقعي �ري ،2018 ٔأ�ريل 1 يف التنفيذ �زي دخول ٔأن يعترب �زال ال ٔأنه الوفد وذ�ر. ا�ي ميكن رفضه والتنفيذ املتأٔخر للتنفيذ
 عن املعلومات ٕارسا� أ�ويل بعد إالخطار تعديل املتعاقد جيوز للطرف اكن ٕاذا عام الوفد وسأٔل. أ�سرتايل الس�ياق يف متاما

 حبلول متوافقا �كون لن القانون ٔأن الحقا ويدرك املقرت�ة التغيريات مع متوافقا حبلو� س�يكون قانونه ا�ي املتوقع التارخي
 .التارخي ذ�

 �ىل �هيا تقس�مي مو�وفا من ٔأن مجهورية �ىل الرمغ ؤأوحض ٔأنه، عن تأٔييده لالقرتاح مو�وفا مجهورية وفد ؤأعرب .256
 يصب يف �قرتاح ٔأن الوفد رٔأى ذ� ومع. ا�ا�يل قانوهنا يف تغيريات ٕاد�ال ٕاىل حبا�ة فٕاهنا الوطين، املس�توى
 .املس�ت�دمني مصل�ة

 الرئيس و�ساءل. العام املد�ر املقدمة ٕاىل إالخطارات يف املدر�ة املواعيد �شأٔن ٔأسرتاليا وفد ٕاىل سؤال ؤأشار الرئيس .257
 إالخطار حسب ينبغي ٔأنه وذ�ر ٕاخطار ٕاىل جمرد �شري 40 املقرت�ة القا�دة ٔأن حتديد �رخي ؤأشار ٕاىل مطلو� اكن ٕاذا عام

 .الوطين القانون مع متوافقة املعنية تصبح أ�حاكم ٔأن مبجرد

 أ�س�ئ� بعض �ى الوفد واكن. فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد وفد به ٔأدىل ا�ي البيان مع فر�سا وفد واتفق .258
 بعد التقس�مي ٕاماكنية �شمل مل ولكن وطنية، �المة تطبيق ينص �ىل املزمع الوطين قانونه ٔ�ن �قرتاح، بتنفيذ املتعلقة

 يمت حىت يتأٔ�ل قد �قرتاح هذا تنفيذ اكن ٕاذا عام الوفد �ساءل و��،. ا�ولية العالمات تقس�مي وال �دوث التسجيل،
 .الصدد هذا يف ٕا�ال� يُصدر سوف و�لتايل ا�مج يذ�ر ال الوطين قانونه ٔأن ؤأوحض الوفد. احمليل القانون �كييف

 ميكن متوافقا، يبدو ال التقس�مي �شأٔن احمليل القانون نظرا ٔ�ن ٔأنه وذ�رت فر�سا، وفد �ىل سؤال ؤأ�ابت أ�مانة .259
خيار �دم القبول  �كون لن الوطين، القانون يف موجود �ري نظرا ٔ�نه ��مج، يتعلق وف� التنفيذ املتأٔخر. اس�ت�دام

 .للتطبيق قابال

 الوطين قانونه ٕاىل أٔن الوفد ؤأشار. احمللية ممارساته ٔأساس �ىل القضا� بعض أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأ�ر .260
 واكن اخلدمات. ٔأو السلع من فقط جلزء موضوعي رفض عندما صدور التقس�مي ما مت اس�ت�دام و�ادة. التقس�مي �ىل ينص

 اليت سيتكبدها التلكفة ٕاىل ؤأشار. رفضها يمت مل اليت واخلدمات السلع �سجيل ٕاىل ٔأن ميتد وميكن منقسام �لتايل التطبيق
 فهيا متديد لزم اليت الوطنية، ممارساته ظل يف ٔأنه الوفد ؤأوحض. �قرتاح تنفيذ يف أ�مر�كية املت�دة الوال�ت يف املس�ت�دمون

ٕاىل طلب ٔأصيل  التقس�مي ؤأدى رسوم واكن يمت فرض الوطنية. ف� يتعلق �لطلبات العملية تنطبق نفس التقس�مي، و�دث
 مجمو�ة دفع �شأٔن الوطنيني مودعي الطلبات �ىل مزية �هيم ا�ولية التسجيالت ٔأحصاب ٔأن الوفد ٔأشار ذ�، ومع. وفرعي
 التسجيالت من اثنني ٕا�شاء �ىل ينطوي �قرتاح بأٔن الوفد ؤأفاد. أ�خرى الت�ديد ورسوم الصيانة رسوم من فقط وا�دة
 ٔأسرتاليا وفدي مع الوفد واتفق. التاكليف يف ز�دة يعين ما وهو ا�ٓن، الرسوم من يف مقابلها سيمت دفع مجموعتني اليت ا�ولية
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 �برية دا�لية تغيريات �ىل �ش�متل �قرتاح ٔأن الوفد ؤأوحض. التنفيذ �زي دخول �رخي �شأٔن القلق يف أ�ورويب و�حتاد
�د ذ�، �ىل وبناء. ا�ويل من التسجيل ٕاضايف �دد الستيعاب  ،2019 فربا�ر 1 �عتبار أ�ورويب �حتاد اقرتاح الوفد ٔأي

 الرفض �االت يف �دث الوطين املس�توى �ىل التقس�مي ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشار ��مج، يتعلق وف�. �زي التنفيذ دخول �رخي هو
 اتفاق ٕاىل التوصل يمت ما �ادة لبس، �دوث اح�ل �االت ويف. لبس �دوث اح�ل ٔأو ال��ز �دم �ىل القامئ املوضوعي

 الطلب، �ادة ما يعدل املس�ت�دمون ال��ز، وجود �دم �االت يف ولكن. الرفض �ىل التغلب يمت وجود مشرتك و�لتايل
وجود  النتي�ة واكنت. الرفض �ىل للتغلب مكتس�بة ممزية صفة ٕاثبات ٔأو ٕا�الء الطرف ٕاضافة طريق عن املثال سبيل �ىل

 من �اللها استيعاهبا اليت ميكن عن الكيفية الوفد و�ساءل. امحلاية من خمتلفة الواقع نطاقات يف ٔأصلية وفرعية لها �سجيالت
 �كون ٔأن شأٔهنا من بطريقة الص� ذات املعلومات تتبع ميكن و�يف ا�مج، تنفيذ مت ٕاذا الوطين املس�توى �ىل احلا� هذه مثل

 الوطين. لقانونه وفقا املطلوب �س�ت�دام عن ا�ورية إالفادات ٕاىل الوفد ؤأشار. واملس�ت�دمني املاكتب من للك شفافة
 أ�صلية والفرعية ٔأن التسجيالت يه القضية واكنت امحلاية؛ منح �رخي وهو التسجيل، لتارخي وفقا لتقدميها ا�هنائية املواعيد
 فٕان �س�ت�دام ٕافادات لتقدمي احلا�ة عند و�لتايل ا�ا�يل، القانون ٕاطار يف خمتلفة �سجيل مواعيد يف العادة � س�يكون

مقدم  و�ىل. التوارخي تغيري املمكن من �كن مل التسجيالت، ت� دمج �االت ويف خمتلفة، �كون الص� ذات خيالتوار
 الوفد ٔأشار ؤأ�ريا،. البلب� ذ� ٕا�رة شأٔن ومن خمتلفة بتوارخي مرتبطة �الس�ت�دام، ٔأكرث خمتلفتني ٔأو تقدمي ٕافادتني الطلب

 .�قرتاح هذا الستيعاب ٔأنظمته يف �دا �بري تغيري ٕاىل ٔأنه س�يكون هناك �ا�ة ٕالجراء

 التقس�مي ٕاد�ال معلية بأٔن �مل �ىل اكن ٔأنهامجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي  ممثل وذ�ر .261
 .للمس�ت�دمني مفيدة ٕاضافية ٔأداة اكن التقس�مي ٔأن املمثل ومع ذ� رٔأى. جوهر� املناسب التوقيت واكن تدرجيية س�تكون

 الوال�ت لنظام �ىل ما قدمه من رشح أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفدالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  وشكر ممثل .262
 مدريد احتاد يف الوحيد العضو �ولومبيا، رمبا �س�تثناء تُعد، أ�مر�كية املت�دة الوال�ت ٕاىل ٔأنالرابطة  ممثل ؤأشار. املت�دة

لها  �كون قد واليت ،منبثقة عن تقس�مي جسلها �سجيالتيف  لها بأٔن تنشئ مما �سمح ا�ويل، لالتسجي فهيا تقس�مي ميكن اليت
 ممثل و�ساءل. الواقع يف ظلت مدجمة، ا�ويل التسجيل عن النامجة الوطنية التسجيالت ت� ٔأن ٕاال ٕانفاذ خمتلفة؛ توارخي

 املت�دة الوال�ت يف الوطنية التسجيالت من اثنني مقاب� ا�ولية التسجيالت من اثنني يف ٔأن وجود الرابطة عن السبب
 .فارقا ُحيدث سوف مس�تقل وا�د دويل �سجيل يف مدجمني أ�مر�كية

 خيار �دم القبول � من حيث ٔأتيح املرونة. ٕا�سابه ٔأكرب قدر ممكن من مت قد �قرتاح قائال ٕان واختمت الرئيس .263
ٕاىل  �النتقال لٔ��لبية السامح من اليت اكن �هيا حتفظات الوفود �متكن ت� ٔأن يف ٔأم� الرئيس ؤأعرب. املتأٔخر والتنفيذ

 ينبغي ٔأنه ٔأظهر النقاش ٔأن الرئيس اعترب ��مج، يتعلق ف� سو�رسا وفد طر�ه ا�ي �لسؤال لقيتع وف�. �قرتاح اع�د
 .القوا�د مرشوع يف النظر الرئيس اقرتح مث. ٕاماكنية �دم قبول هناك �كون ٔأن

�د ومع ذ� العملية. تؤخر �دم القبول قد ٕاماكنية ٔأن من الرمغ �ىل مر�، ليكون اس�تعداده �ولومبيا وفد ؤأبدى .264  ٔأي
 .التقس�مي فكرة

�كون  ٔأن ميكن الرئيس�ية القضية ٔأن الوفد ورٔأى. للمكتب �برية مشالك �سبب ال التقس�مي هذا ٔأن �و� ورٔأى وفد .265
 ٔأن الوفد وذ�ر. من الويبو مبسا�دة �لهيا التغلب ميكن القضية هذه ٔأن من ثقة �ىل �و� وفد ومع ذ� اكن أٓيل، نظام ٕا��ة
 الوفد ؤأشار. ا�ولية التسجيالت �مج حمك �هيا �كن مل �و� ٔ�ن ملكتبه، قلق مصدر �كون قد التقس�مي من بدال ا�مج
 .الصدد هذا يف خيار �دم القبول أٓلية اس�ت�دام ٕاىل قد حتتاج �و� ٔأن ٕاىل ٔأيضا

 )�متة( (�نيا) 27 القا�دة

 .(�نيا) 27 القا�دة �شأٔن املناقشة افتتح الرئيس .266
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 يف قرار ٔأي هناك �كن ٔأنه مل الوفد ورٔأى الطلب. يف ٕايضا�ا ينبغي اليت واخلدمات السلع عن ٔأملانيا وفد و�ساءل .267
 .الصدد هذا

 .اجلديد الُشعيب التسجيل يف يتعني ٕادرا�ه القامئة من جزء ٔأي يقرر حرية ٔأن للام� س�ترتك أأهن ؤأوحضت أ�مانة .268

 تنفيذ املتعلق بتارخي احلمك يف يدر�ا ٔأن يود ولكن ،"6") ب) (1( الفقرة ٕاىل حيتاج ال ٔأنه ٔأملانيا وفد وذ�ر .269
 .الُشعيب التسجيل

 الوفد ورٔأى. ٔأحاكم خيار �دم القبول ٕادراج مت طاملا ا�مج ٔأو التقس�مي ٕاد�ال �ىل يعرتض مل ٔأنه اليا�ن وذ�ر وفد .270
 املتعاقد الطرف مكتب مع وحتديدا التقس�مي، تقدمي طلب رضورة قضية حول بعد اس�تنتاج ٔأي ٕاىل التوصل يمت مل ٔأنه ٔأيضا

 لني�ح� � ٔأن الوفد ورٔأى. املعني املتعاقد الطرف مكتب سوى ومع ذ� مل تذ�ر الوثيقة ا�ويل. املكتب مع ٔأو املعين
 .مناقش�هتام ينبغي

 ٔأوحض السابقة ا�ورة يف ا�ي مت مناقش�ته املقرتح ٔأن ؤأوحضت اليا�ن، ٔأ�رها وفد اليت وتطرقت أ�مانة ٕاىل املسأٔ� .271
 الوفود ٔ�ن الصدد، هذا يف واحض اتفاق هناك ٔأنبدا  و. املعني املتعاقد الطرف ٕاىل مكتب تقدميه من بد ال الطلب ٔأن �لفعل

 حي� الرسوم، دفع وكذ� احمللية قوانيهنا الواردة يف �ملتطلبات تفي ٔأن الطلبات من للتحقق �ا�ة يف ٔأهنا ذ�رت قد
 .ذ� ينطبق

 املعني املتعاقد الطرف يف التقس�مي حلا� الفعيل التارخي �شأٔن ٔأملانيا، وفد ٔأ�رها اليت املسأٔ� وتناول الرئيس .272
) ب) (1( الفقرة من رضورة �ذفه الرئيس اقرتح التارخي، لهذا اس�ت�دام ٔأي هناك ٔأن مل �كن يبدو ونظرا ٔ�نه املعين.

 التوصل مت قد الُشعيب، للتسجيل الفعيل التارخي ٕاىل �ٕالشارة عندما يتعلق أ�مر ٔأنه ٕاىل الرئيس ؤأشار). السادس(
 .ا�ويل التسجيل هو �رخي �كون ٔأن ينبغي ٔأنه ٕاىل

 ٕادرا�ه ميكن فٕانه التوضيح، ٔ�غراض الُشعيب، للتسجيل الفعيل التارخي �ىل �بقاء يف �ا� ٕاىل ٔأنه ٔأملانيا ؤأشار وفد .273
 .5 الفقرة يف

 املتعاقد الطرف مكتب ما سريس� ٔ�ن احلذف، �ىل يعرتض ال ٕانهالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  وقال ممثل .274
 التسجيل ولكن التطبيق، الواجبة متطلباته �س�تويف هذا الطلب ٔأن �رى عندما التقس�مي طلب هو ا�ويل املكتب ٕاىل املعين
 �ديد �لتسجيل املعين املتعاقد الطرف خيطر سوف بدوره وا�ي ا�ويل، املكتب مس�توى �ىل يمت تقس�ميه سوف ا�ويل
 .املقسم التسجيل عن الناجت

ٔأن �كون الطلب  اختيار مشلت) د( الفقرة ٔأن ٕاىل ؤأشار ،)د(و) ج) (2( حول الفقرتني املناقشات الرئيس وافتتح .275
 .ذ� البيان يف مدر�ا ٔأو ،)�لثا( 18 ٔأو (�نيا) 18للقا�دتني  وفقا ببيان مصحو�

ل .276 ل و�لتايل منفص�، بيا�ت تقدمي ٔأملانيا وفد وفض�  �كنولوجيا نظام هو ٔأن والسبب". مصحو� �كون ٔأن" صيغة فض�
 .معليتني يتطلب احمليل املعلومات

�دوث  نعٔأن م  رمغ �ديد، �رشيع ٕاىل �ا�ة وجود ٔأن حلقيقة نظرا قوي، تفضيل ليس �يه ٕانه ٔأسرتاليا وفد وقال .277
 .ا�منوذج نفس يف دراج البيانالٕ  افيدم  من �كون قد ٔأخطاء

 .قبول ت� الصيغة ومت ."�كون مصحو� بـ ٔأو يمت ٕادرا�ه قد" صيغة الرئيس اقرتح املرونة، ٔأ�ل ومن .278

 ).3(و) 2( الفقرتني حول املناقشة وافتتح الرئيس .279
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 رسوم ٕاىل قد أٔملح) ب) (3( الفقرة يف ٕا�هيا املشار مدفو�ة رسوم ٔأي اسرتداد اكن ٕاذا عام ٔأملانيا واس�تفرس وفد .280
 ٔ�غراض ٕا�ادة الصيا�ة، ٕاىل �ا�ة هناك س�تكون أ��رية، الرسوم ويف حفا� �وهنا الوطنية. الرسوم ٔأو ا�ويل املكتب

 .ومت رفضه معينة متطلبات مع يتفق ال الطلب اكن ٕاذا الرسوم يعيد ال مكتبه ٔأن الوفد وذ�ر الوضوح.

 .ا�ويل املكتب رسوم يه احملك اليت �ىل الرسوم ٔأن الرئيس ؤأوحض .281

 .احلمك نص املعنية يف الرسوم رضورة حتديد ٔأملانيا وطلب وفد .282

 وبعد ،)2( الفقرة مبوجب تدفع رسوم ٔأي �رد"[...]  صيغة واقرتح احلمك، يف املواصفات س�يدرج ٕانه الرئيس وقال .283
 ).5(و) 4( الفقرتني �شأٔن املناقشات الرئيس افتتح مث". الرسوم هذا لنصف املعادل مبلغ خصم

 .)5( الفقرة يف ورمبا احلمك، يف رصا�ة يُذ�ر ٔأن ينبغي الُشعيب للتسجيل دخول �زي التنفيذ �رخي ٔأن ٔأملانيا وفد وذ�ر .284
أ�صيل  دخول التسجيل هو �رخي س�يكون الُشعيب للتسجيل دخول �زي التنفيذ �رخي ٔأن الصيا�ة �ىل تنص �ال، ٔأي ويف

م يف �ٔ�ولوية مطالبة �ىل ٔأية احلفاظ ينبغي ؤأنه �زي التنفيذ،  يف رصا�ة ٕاضافهتا ٕاذا مت أ�صيل التسجيل تقد�
 .(�نيا) 27 القا�دة

 امللكية يف اجلزيئ التغيري �شأٔن مماثل حمك �ىل الُشعيب التسجيل س ٕا�شاءانعاكمسائل مثل  ٔأن ؤأوحضت أ�مانة .285
 التارخي، حتديد يمت مل امللكية، يف اجلزيئ وف� يتعلق �لتغيري .املقرتح يه مسائل مدر�ة يف احلمك �ديد دويل �سجيل وٕا�شاء

 ٕادراج املواصفات رضور� يعترب مل ��، ونتي�ة. أ�صيل ا�ويل �رخي التسجيل مثل التارخي نفس هو اكن ٔأنه من الرمغ �ىل
 .اجلديد التسجيل ٕاىل حرف ٕاضافة مع والعدد، التارخي وسوف يتقامس � التسجيلني نفس القا�دة. مرشوع يف

مت  وٕاذا. الالحق التعيني �رخي املطاف، هناية يف ٔأو، ا�ويل �رخي التسجيل هو اكن املعين التارخي ٔأن وذ�ر الرئيس .286
 يف اجلزيئ التغيري �ىل ٕاىل ٕاد�ال تعديالت ٔأيضا أ�رحج �ىل �ا�ة هناك س�تكون ة،القا�د مرشوع يف توضيح ٕادراج
 .الصيا�ة تغيري �دم يه أ��سط الطريقة ٔأن الرئيس ورٔأى. امللكية

 .مر� س�يكون فٕان الوفد رصا�ة، ذ�ره ينبغي الهام العنرص هذا مثل ٔأن يعترب ٔأنه من الرمغ �ىل ٕانه، ٔأملانيا وقال وفد .287

 ال ا�ي املتعاقد، للطرف جيوز): "6( الفقرة يف" الواو" ٕاىل حرفالرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأشار ممثل .288
هذا مل  ند اختيار �دم القبولب  ٕان املمثل وقال[...] ".  العالمة و�سجيالت العالمة �سجيل طلبات تقس�مي قانونه �ىل ينص
وبطبيعة . سواء �سجيل �ىل �د وتقس�مي الطلب تقس�مي �ىل ما ينصاملتعاقدة اليت ليس �هيا  سوى لٔ�طراف مفتو�ا �كن

 اكن ٕاذا ما �ىل اع�دا أ�خرى، ٔأو وا�دة �ىل تنص الب�ان من �بريا �ددا ٔأن ٕاال لكهيام، �ىل تنص الب�ان بعض فٕان احلال،
 ٕاىل ٔأنالرابطة  ممثل ؤأشار. بعد نالتسجيل ع�ىل  ا�رتاض ٕاجراءات ٔأو املس�بق �ىل التسجيل ا�رتاض ٕاجراءات �هيم

 للطلب قبل تقس�مي �دم وجود عند فقط ٕالزاميا التسجيل تقس�مي جعلتمعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات الت�ارية 
 ".ٔأو"�لكمة  عنه �س�تعاضة وميكن الفهم، سوء ٕاىل يؤدي قد" الواو" حرف قو� بأٔنالرابطة  ممثل واختمت. املعارضة

 النقاش وفتح املرونة. من املزيد قدمت املقرت�ة الصيغة ٔ�ن احلمك، صيا�ة مرشوع �ادةإ  رضورة ٕاىل الرئيس ؤأشار .289
 .)�لثا( 27 القا�دة �شأٔن

قد  )�لثا( 27 القا�دة مرشوع من) أٔ ) (2( الفقرة يف) 1( الفقرة ٕاىل إالشارة اكنت عام ٕاذا ٔأملانيا واس�تفرس وفد .290
 .(�نيا) 27 القا�دة مرشوع ٕاىل تطرقت

 .(�نيا) 27 القا�دة مرشوع ٕاىل متت إالشارة ٔأنه الرئيس ؤأكد .291
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 وقت، ٔأي ٕانفاذه يف ميكن) ب) (2( الفقرة الوارد يف العام املد�ر ٕاىلاملو�ه  إالخطار اكن ٕاذا عام ٔأملانيا وفد واس�تفرس .292
 القا�دة هذه دخول �رخي قبل"[...]  ويه ،)6( (�نيا) 27 القا�دة مرشوع الواردة يف الصيا�ة من ذ� اتباع بدال ينبغي ٔأو

 [...] ". الربوتو�ول ٔأو �التفاق ملزما املذ�ور املتعاقد يصبح فيه الطرف ا�ي التارخي اعتبارا من ٔأو التنفيذ �زي

 ).6( (�نيا) 27 القا�دة يف الصيا�ة تنعكس سوف و�لتايل تطابقا،ت  ٔأن ينبغي الصيغتني � ٔأن الرئيس ؤأكد .293

 يف �ُسحب قد إالخطار ٔأن احلمك مرشوع من �س�بانية تبني النس�ة رضورة ٔأنٕاىل  املكس�يك ؤأشار وفد .294
 .وقت ٔأي

 التسجيالت �رقمي �شأٔن وحتديدا إالدارية، أ�وامر من 16 القسم يف التغيريات �شأٔن توضي�ات اليا�ن وطلب وفد .295
 الرتقمي تعيني يمت ٔأن قبل ولكن التقس�مي، �سجيل طلب بعد ا�ويل التسجيل �ىل التعرف عن �يفية الوفد و�ساءل. ا�ولية
 .مؤقت رمق ختصيص املعني املتعاقد الطرف �ىل مكتب ينبغي اكن ٕاذا عام الوفد واس�تفرس التقس�مي، عن النامج اجلديد

 ا�ي ا�ويل، املكتب �ليه ٕاخطار ينبغي فٕانه هبا، املعمول ملتطلباته لالمتثال املكتب تأٔ�يد مبجرد ٔأنه ؤأوحضت أ�مانة .296
اجلديد  الُشعيب التسجيل لت�ديد وذ� متوفر حرف ؤأول أ�صيل، للتسجيل مطابق �ددا، ويعني ٔأن �س�ل شأٔنه من

 .�شلك واحض متاما

 .ا�مج �االت يف ا�ولية التسجيالت �رقمي عن �و� واس�تفرس وفد .297

 دمج عند ٔأو. فقط أ�صيل مقالر حتت �كون ا�مج أٔن احملمتل نمف الُشعبية التسجيالت دمج ٕاذا ٔأنه ؤأوحضت أ�مانة .298
 التغيري مع �االت ا�مج احلالية ٕاجراءات اتباع وسيمت خمتلف. حرف مع العدد نفس كذ� تعيني الفرعية قد يمت التسجيالت

 .امللكية يف اجلزيئ

 قبل ا�ويل املكتب الوارد من لتعيني العدد �نتظار ٕاىل �ا�ة يف املتعاقد الطرف اكن ٕاذا ما ارسائيل وسأٔل وفد .299
 .رسيعة ا�ويل جيرهيا املكتب اليت املعاجلة بأٔن �كون وطالب التقس�مي، تنفيذ

 .ممكن وقت بأٔرسع التقس�مي طلبات س�يعاجل ا�ويل املكتب بأٔن أ�مانة ؤأ�ابت .300

 .2019 فربا�ر 1 �رخي ٔأيدت الوفود من �ددا ٔأن ٕاىل ؤأشار �زي التنفيذ، دخول �رخي �شأٔن املناقشة وافتتح الرئيس .301

 .2019 فربا�ر 1 لتارخي عن تأٔييده أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأعرب .302

 .2019 فربا�ر 1 �رخي �ىل اتفاقا هناك لكمته بأٔن الرئيس واختمت .303

 :العامل �ىل ما ييل ووافق الفريق .304

 ،40و 32و 27و 22 القوا�د �ىل املقرت�ة التعديالت �ع�د مدريد احتاد ٕاىل مجعية التوصية "1"
 الفريق ِقبل من املعد� بصيغهتا املشرتكة، التنفيذية الالحئة من )�لثا( 27و (�نيا) 27 القا�دتني اس�ت�داث وكذ�
 1وبتارخي  للوثيقة احلالية، الثالث املرفق يف املبني النحو يف �دول الرسوم، �ىل 7.7واس�ت�داث البند  العامل،

 .التنفيذ �زي �خولها كتارخي 2019 فربا�ر

 �ىل التنفيذ، �زي دخول �رخي بنفس إالدارية أ�وامر املعدلني من املقرت�ني 17و 16 القسمني " مع2"
 .للوثيقة احلالية الثالث املرفق يف الوارد النحو
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 تطو�ر نظام مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات يف املس�تقبل: أ�عامل �دول من 6 البند

 .MM/LD/WG/14/4 الوثيقة تقدمي أ�مانة من الرئيس طلب .305

 الرشحية ؤأظهرت. رشحيتني أ�مانة وقدمت. �ىل النظام شام� �د �وهنا نظرة ٕاىل وصلت الوثيقة ٔأن أ�مانة ؤأوحضت .306
 ز�دة املايض العام فقد شهد ز�دة متواص�؛ اكن �شهد وا�ي �دد إاليدا�ات، حيث من النظام اس�ت�دام تطور أ�وىل
 �س�بة ويه ملدريد، السوقية الثانية احلصة الرشحية وتناولت. احلايل يف العام ٔأكرب ز�دة املتوقع من واكن ،يف املائة 2 بنس�بة
 ٔأنه الثانية الرشحية ت� ؤأظهرت املبارش؛ إاليداع مقابل مدريد نظام �الل من اليت مرت لغري املقميني الت�ارية العالمة ٕايداع

 ذ�، مقارنة مع اخنفضت، فقد ،يف املائة 60بنس�بة بلغت  �دا، �الية اكنت 2014 �ام السوقية يف احلصة ٔأن �ني يف
 ينبغي و�يف هبا النظام اليت اكن يعمل الكيفية �شأٔن احلقيقة ٕاىل التفكري هذه تؤدي ٔأن وينبغي. 2008/2009�لثنائية 
. املس�ت�دمني مبطالب مع� طريقة يف ٔأو تصمميه يف سواء الكفاية فيه مبا يفي ال قد مدريد نظام ٔأن ؤأوحضت أ�مانة. تطو�ره

 معنيا س�يكون العامل الفريق اكن ٕاذا عام والتساؤل القضية، هذه عرض هو الوثيقة هذه من الغرض ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت
 ذ� ٔأن شأٔن ومن. �لول ٔأي تقدم مل الوثيقة ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت". الشامل" املس�توى هذا يف مدريد نظام تطور بت�ليل
 ضوء يف النظر ٔأهنا �س�تحق ا�ويل رٔأى املكتب اليت للقضا� متثل جردا الوثيقة واكنت. اللحظة هذه يف زائدا طمو�ا �كون

 ويه النظام، تصممي أ�ول يتناول اجلزء ؛نجزٔأ�تتأٔلف من  اكنت الوثيقة ٕاىل ٔأن ؤأشارت أ�مانة. للنظام اجلودة املس�تقبلية
 جتربة وس�تكون أ�مهية، من القدر نفس اجلانبني �ىل � واكن. للنظام العميل بيق�لتط  الثاين ويتعلق اجلزء. القانوين إالطار
 ؤأشارت. املبارش الطريق خيتارون ٔأو النظام اس�ت�دام يف سيس�مترون اكنوا ٕاذا ما س�ت�دد يه اليت واملس�ت�دمني املالك
 ٔأكرث قضا� �س�هتدف املس�تد�رة املائدة ٔأن �ني يف �لتصممي املتعلقة املسائل �ىل الرتكزي ٕاىل مييل العامل الفريق ٔأن ٕاىل أ�مانة
 اخلاصة �ملائدة وت� القانوين إالطار �ىل تغيريات ٔأهنا �ىل العامل نتاجئ الفريق ٕاىل النظر ميكن شام�، وبنظرة. معلية

 العامل للفريق الطريق �ارطة مبثابة �كون قد الوثيقة ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. التوصيات ٔأو املامرسات ٔأفضل �عتبارها املس�تد�رة
 اليت تتناول أ�س�ئ� التعليق �ىل الوفود من أ�مانة وطلبت. املقب� الس�نوات يف ا�ويل املكتب وكذ� املس�تد�رة واملائدة

 ٔأو الوثيقة ٕاىل القضا� بعض ٕاضافة ينبغي اكن ٕاذا وما املقب�، الس�نوات يف �لهيا اليت يتعني العمل للقضا� ٕاطار ٕا�شاء �يفية
 .القصري املدى يف �شلك متعمق معاجلهتا اليت يفِضل القضا� توضيح العامل الفريق من أ�مانة طلبت ؤأ�ريا. مهنا �ذفها

 ومفيد للغاية �ذاب مدريد ٔأن نظام مدغشقر رٔأت مدريد، �روتو�ول ٕاىل �نضامم قبل حىت بأٔنه مدغشقر وفد ؤأفاد .307
املالك  وتطلعات مهوم لكيا يليب مل لو حىت فعال النظام فٕان س�نوات، مثاين وبعد. البالد يف �قتصادي القرار لصناع

 �ني يف فعالية ٔأكرث النظام جعل يف الوثيقة الوارد يف القضا� حتليل �سامه ٔأن يف ٔأم� عن الوفد ؤأعرب. واملود�ني
 .واقعيا يبقى

 الوثيقة يف أ�داء ٕاطار قسم اكن ٕاذا عام و�ساءل أ�داء مبقاييس عن اه�مه أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأعرب .308
ا��ن يقومون  احملامني معل الس�تعراض اجلودة ملراقبة حمددة �يه معلية اكن مكتبه ٔأن الوفد ؤأوحض. اجلودة ملراقبة أٓلية مشل

. اجلودة ملراقبة أٓلية وجود يؤيد للوفدٔأن  ميكن و��،. أ�مر�كية املت�دة الوال�ت لس�ياسة ميتثل ٔأنه من والتأٔكد �لفحص
. الشاكوى ت� �ل مبو�د إالبالغ املفيد من وس�يكون الرمسية. وشاكوامه العمالء �س�تفسارات تتعلق الوثيقة ٔأن ٕاىل ؤأشار
 .ٕاىل التحسني هيدف فٕانه املس�ت�دمني، من سلبية فعل ردود يثري قد ذ� ٔأن من الرمغ و�ىل

 يف مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني واقرتاح الوثيقة الواردة يف التبعية مسأٔ� �شأٔن النتاجئ ا�ر وتناول وفد .309
 �ٕالجراءات يضطلعوا ٔأن ميكهنم ٔ�هنم واملتوسطة، الصغرية املؤسسات مصل�ة �دمت التبعية ٔأن الوفد ورٔأى. الصدد هذا
 وبطريقة اخلاصة بلغهتم ذ� يفعلوا ٔأن ميكهنم ؤأهنم س�نوات، مخس فرتة غضون يف ا�ويل التسجيل ٕالغاء ٕاىل تؤدي اليت
 ورٔأى. س�نتني ٕاىل س�نوات مخس من التبعية فرتة تقليل اقرتاح الوفد ٔأن يؤيد ال ميكن ��، ونتي�ة. التلكفة حيث من فعا�
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 ا�ريني، املس�ت�دمني احتيا�ات يليب النظام ٔأن الوفد ورٔأى. أ�ساس�ية العالمة رشط ٕالغاء اجتاه يف حترك �قرتاح ٔأن الوفد
 .مدريد نظام يف كعيب وليس فعا� دفاعية �ٓلية املركزي الهجوم لرؤية مييلون ا��ن

 يف النظام هو تطور �كون ٔأن ينبغي العامل الفريق ِقبل من حتقيقه املراد بأٔن الهدف رٔأيه عن سو�رسا ؤأعرب وفد .310
الكربى يه  أ�مهية ذات القضية اكنت و�لنس�بة للوفد،. أ�ساس�ية مبادئه يف التشكيك دون واملاكتب املس�ت�دمني مصل�ة
 ومه املاكتب، �شأٔن الوثيقة الواردة يف واخليارات للبنود تقد�ره عن الوفد ؤأعرب. للتسجيالت ممكنة جودة ٔأفضل حتقيق
 فٕان حتقيق �لنس�بة للوفدو. السادس البند يف ا�ويل واملكتب واملاكتب اخلامس، البند يف ا�ويل واملكتب الرابع البند

 املساس دون يمت ٔأن ينبغي واخلدمات، للتسجيالت الفعلية اجلودة من احلايل املس�توى حتسني ٔأو وصيانة املعلنة أ�هداف
 أ�ساس�ية العالمة �رشط وال س�نتني ٕاىل س�نوات من مخس التبعية فرتة خفض يف س�� ال مدريد، لنظام أ�ساس�ية �ملبادئ

 .تقدمي املتطلبات �س�تحقاق ٔأو

�د .311 . ٔأولوية ذات التبعية مدة ختفيض ومل �كن مناقشة. وسو�رسا هنغار� وفدا هبا أٔدىل اليت البيا�ت ٔأملانيا وفد ؤأي
حيث ٔأن  الوثيقة؛ يف تناول التبعية ٕاىل الوفد وأٔشار. التبعية وليس الوطنية القوانني يف اكنت احلقيقية املشالك ٔأن الوفد ورٔأى

 لتقدمي ٔأساس�ية كعالمة هو اس�ت�دامه وحيد لغرض املنشأٔ، مكتب يف ا��ن يقدمون الطلب الت�ارية العالمات ٔأحصاب
 هذا يتحقق قد املتعاقدة أ�طراف من �دد ويف أ�ساس�ية. العالمة اس�ت�دام �دم �سبب إاللغاء خطر يوا�ون دويل طلب

 اجلوانب اتفاق من 19 املادة يف �ليه املنصوص أ�دىن احلد أ�سايس، التسجيل �رخي من س�نوات ثالث �الل ا�هتديد
 �دد قانوهنا الوطين يف الواقع فرتة ب� هناك اكنت ٕاذا عام ٔأملانيا وفد و�ساءل). �ريبس اتفاق( الفكرية امللكية حلقوق الت�ارية

 �س�ت�دام. �واعي �دم لٕاللغاء س�نوات مخس من ٔأقرص

ٔأيد وفد ٕايطاليا مواقف وفود ا�ر وسو�رسا ؤأملانيا. واكن الوفد �ىل اس�تعداد ملناقشة معلية ٕاد�ال حتسينات �ىل و  .312
ملبادئ الرئيس�ية اخلاصة �لنظام، مثل فرتة تبعية ملدة مخس س�نوات، كام يه حىت لو اكن مع وجوب �حتفاظ �النظام 

ملثل فٕان الوفد اكن يعارض �ذف متطلبات العالمة أ�ساس�ية ٔأو اح�ل الوفد مس�تعدا ملناقشة القيام بتخفيض ضئيل. و�
 إاليداع بصورة مبارشة من �الل املكتب ا�ويل. 

ورصح وفد اليا�ن بأٔنه حيبذ الرتكزي �ىل بعض اخليارات املتعلقة بتصممي نظام مدريد، ٔأي العالمات، ونطاق قوامئ  .313
نسقة للرد �ىل �االت الرفض املؤقت. وتوقع الوفد ٔأن تؤدي املناقشات �ستباقية السلع واخلدمات والتبعية واملهل الزمنية امل 

حول ت� البنود بني أ�طراف املتعاقدة ٕاىل حتسني نظام مدريد ف� يتعلق �لوفاء �حتيا�ات املس�ت�دمني وتغيري بيئة 
ل مزيد من املناقشات من قبل الفريق العامل. تبين مبدٔأ العالمة أ�ساس�ية ليكون حم ينبغيأ�سواق. ورٔأى وفد اليا�ن ٔأنه 

ويعترب حتليل املسائل املتعلقة بقامئة السلع واخلدمات من أ�مور ذات الص�. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن التعقيبات اليت مت تقدميها 
بعية من ٔأ�ل ضامن من جمال الصنا�ة ٕاىل مكتب اليا�ن للرباءات قد ٔأظهرت ٔأن الرشاكت �رغب يف ٕا�ادة التفكري يف فرتة الت 

 تضمني مسأٔ� التبعية يف مزيد من مناقشات الفريق العامل.  ينبغيحتقيق اليقني القانوين. �ا 

ورصح وفد �ولومبيا بأٔنه �رى أ�مهية الكربى التباع هنج شامل ووضع �ارطة طريق �اصة �الج��ات التالية.  .314
الالتينية مبعرفة �يفية معل نظام مدريد يف دول املنطقة اليت قامت مؤخرا ؤأشار الوفد ٕاىل اه�م ا�ول �ري أ�عضاء يف ٔأمر�اك 

�النضامم ٕاليه. و�شد الوفد امجليع التفكري يف معلية ضبط ٕادارة النظام، لتعريف �ريانه، واليت اكنت تعترب ٔأسواقا طبيعية �، 
ة التبعية واليت تعترب ٔأ�د املبادئ أ�ساس�ية يف بأٔن نظام مدريد نظام سهل �س�ت�دام. ومل �ر الوفد ٔأي مزية يف تعديل فرت 

النظام ٔأو يف تعديل اس�تحقاق متطلبات إاليداع. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املس�ت�دمني يف دول معينة �اولوا اس�ت�دام نظام 
مدريد من �الل قنوات �ولومبية بدون الوفاء مبتطلبات �س�تحقاق، وهو ٔأمر �لق مش�ت �لنس�بة للمكتب. واكن 

ومل حيبذ وفد  �اورة � لالنضامم ٕاىل النظام.ٕاتبا�ه هو العمل معا لتحفزي ا�ول ا ينبغيلوفد �رى ٔأن ا�هنج الصحيح ا�ي ا
�ولومبيا مناقشة تنس�يق املهل الزمنية اليت تتعلق حباالت الرفض املؤقتة، ٔ�ن القوانني الوطنية ال �سمح حبدود زمنية خمتلفة 
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يني واملس�ت�دمني ا�وليني. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه يوافق �ىل �دد من البنود اليت تؤ�ر �ىل �لنس�بة للمس�ت�دمني الوطن 
 معليات املكتب، مبا يف ذ� أ�نواع اجلديدة من العالمات. 

ٔأن �كون سهل �س�ت�دام ورٔأى ٔأن مصفوفة العمل املقرت�ة  ينبغيو�رب وفد ٕارسائيل عن اعتقاده بأٔن نظام مدريد  .315
فد بأٔنه اكن يؤيد جتميد فرتة التبعية ٔأو �ىل أ�قل تقليلها وبذ� فهو يود قيام الفريق العامل بعقد مزيد من مفيدة. وذ�ر الو 

املناقشات حول هذا أ�مر. وبوصف ٕارسائيل دو� �س�ت�دم حروف �ري التينية فقد رٔأى الوفد مزيه �برية يف السامح 
ى مكتب املنشأٔ ٔأهنا تتوافق يف جوهرها مع العالمة أ�ساس�ية، ٔ�حصاب التسجيل ٕ�يداع طلبات دولية للعالمات اليت �ر 

 ينبغيؤأوىص ٕ��داد وثيقة حول هذا أ�مر لعرضها يف ا�ورة التالية للفريق العامل. و�رب وفد ٕارسائيل عن اعتقاده بأٔنه 
 مراجعة نظام الرسوم ٕاىل �انب مراجعة خيارات السداد. 

 نت املوضو�ات اليت بدٔأ الفريق العامل �لفعل مبناقش�هتا ورٔأى ٔأن ت� املسائلؤأملح وفد الرنوجي ٕاىل ٔأن الوثيقة تضم  .316
العالمة  يف �ني ال �زال نظام رشط�س�تحق �ه�م املس�متر. ومن هذه أ�مور تقليل سلبيات التبعية. ورٔأى الوفد ٔأنه 

العامل دراسة �يفية استيعاب �ختالفات ف� يتعلق �للغات وأ�جبد�ت. وهذه  للفريقينبغي  عية قامئا، فٕانهوالتب أ�ساس�ية 
يه الطريقة اليت ميكن جعل نظام مدريد من �اللها نظاما �ديثا و�امليا. ويف الوقت نفسه، ينبغي وضع ٔأهداف واقعية. 

ية للوفاء بتوقعات املس�ت�دمني ولضامن تناول التعامالت بصورة فعا� التلكفة. ويتطلب املس�تقبل التوصل حللول الكرتون 
هامة وكذ� الشفافية وحتديث معلومات ٔأحصاب التسجيل وحتقيق ورٔأى الوفد ٔأن ٕاماكنية تنبؤ املس�ت�دمني تعترب مسأٔ� 

 ٔأفضل وقت للمعاجلة وتنس�يق املهل الزمنية.

يصبح نظام مدريد ٔأكرث �ساطة وسهل �س�ت�دام و�روق للمود�ني  و�رب وفد مجهورية �ور� عن رغبته يف أٔن .317
اجلدد. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مت �حتفاظ �لتبعية بوصفها أٓلية لتحقيق التوازن بني املصاحل اخلاصة ٔ�حصاب التسجيل 

العوامل اليت ٔأثنت والطرف الثالث كام ٔأسهمت يف منع التسجيالت بنية سيئة. و�لرمغ من ذ�، فقد اكنت التبعية ٔأ�د 
املود�ني عن اس�ت�دام نظام مدريد �سبب �دم اليقني القانوين. ورٔأى الوفد ٔأن �دد مس�ت�ديم نظام مدريد يف مجهورية 
�ور� سوف يزتايد ٕاذا مت التعامل مع �االت �دم اليقني القانوين اليت تتسبب فهيا التبعية و�لها. ورصح الوفد بأٔن العديد 

لت�ارية انتقدوا مبدٔأ التبعية، و�اصة املس�ت�دمني يف ا�ول اليت ال �س�ت�دم ٔأجبدية التينية مثل من ماليك العالمات ا
مجهورية �ور� واليا�ن. واكن املس�ت�دمني الكوريني يف �ا�ة ٕاىل �سجيل �المات حبروف التينية، ووا�وا خطر ٕالغاهئا 

يل ا�ويل. و�� �رى الوفد ٔأنه سوف �كون ممتنا ٕاذا متت �سبب �دم اس�ت�دا�ا يف ب� املنشأٔ ونتي�ة �� يفقدون التسج 
 ٕا�ادة النظر يف مبدٔأ التبعية. 

بأٔن هناك رضورة لت�ديد أ�ولو�ت، ورٔأى ٔأنه �ىل الفريق العامل مواص� حتليل املوضو�ات  بيالروسورصح وفد  .318
ة �لعالمة أ�ساس�ية، والتبعية والتحويل، فقد اليت بدٔأت مناقش�هتا و�اصة يف ا�ورة احلالية. وف� يتعلق �ملسائل املتعلق

 ينبغئأشار الوفد ٕاىل ٔأهنام مرتابطان و�اهزان للنقاش و�اصة العالمة أ�ساس�ية واليت تضمنت متطلبات صارمة للغاية. واكن 
ٔ�خرى مثل ٔأنواع �ىل الفريق العامل مناقشة �يفية ختفيفها مبا يف ذ� ما يتعلق هبوية العالمة. وقد رٔأى الوفد ٔأن أ�مور ا

 العالمات اجلديدة ٔأو تنس�يق املهل الزمنية ليست ٔأمورا �ا�� ٔ�هنا من املرحج ٔأن تتطلب مناقشات طوي�. 

ورصح وفد فر�سا �ه�مه بوجود نظام حمسن لصاحل املس�ت�دمني. ومل �شكك الوفد يف املبادئ أ�ساس�ية للنظام.  .319
العالمة أ�ساس�ية ٔأكرث مرونة. و�لرمغ من ذ�، فٕان الوفد ميكنه قبول  ومل �رغب الوفد يف ٔأن يعمل �ىل جعل متطلبات

العمل �ىل تقليل فرتة التبعية. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ميكنه ٔأيضا قبول مناقشة تنس�يق املهل الزمنية لالس�ت�ابة للرفض املؤقت. 
ايل ورٔأى ٔأمهية العمل �ىل البند�ن اخلامس و�رب الوفد عن رغبته يف تنحية املسائل املتعلقة �ملكتب �انبا يف الوقت احل

 والسادس من الوثيقة. 
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ؤأيد وفد ا�منسا وفود ٔأملانيا وا�ر وٕايطاليا واعترب ٔأن تقييد التبعية س�يجعل ٕادارة النظام معلية صعبة. �� فقد اكن  .320
ل مدريد. وف� يتعلق مبتطلبات الوفد يفضل ٔأن تعطى أ�ولوية لت�ليل خيارات مبدٔأ التبعية يف ا�ورة التالية �مو�ة مع

العالمة أ�ساس�ية، رٔأى الوفد ٔأن الفصل بني قامئة السلع واخلدمات يف العالمة أ�ساس�ية عن ت� املتعلقة �لطلب ا�ويل 
ٔأن �كون بني  ينبغيسوف �كون نذ�را �شطب متطلبات العالمة أ�ساس�ية. وبناء �ليه، فٕان نطاق قامئة السلع واخلدمات ال 

 �ت ا�ورات التالية �مو�ة معل مدريد. وفضل الوفد حتليل أٓلية �ديدة ملراجعة القرارات. ٔأولو

قر الوفد بصعوبة أٔ ؤأ�اط وفد مجهورية مو�وفا بأٔمهية ز�دة الشفافية. واكن الوفد يفضل مناقشة مدة فرتة التبعية. و  .321
املمكن بذل �ود من ٔأ�ل التنس�يق بيهنا. ؤأكد الوفد حتديد �ل زمنية متطابقة للرد �ىل الرفض املؤقت لكنه رٔأى ٔأنه من 

�ىل فائدة �رش دليل ممارسات املكتب ا�ويل �لنس�بة للمس�ت�دمني واملاكتب ؤأضاف ٔأنه يؤيد مناقشة ٔأنواع �ديدة من 
 اء املكتب ا�ويل. العالمات. ويف ا�هناية، ٔأقر الوفد بنرش معلومات حول ٔأد

ؤأيد وفد �حتاد أ�ورويب، نتي�ة للنطاق الكبري من اخليارات املتا�ة يف الوثيقة، اقرتاح ٕاعطاء أ�ولوية لت�ليلها �ىل  .322
يد الفريق العامل و/ٔأو مائدته املس�تد�رة. وف� يتعلق �خليارات املتعلقة بتصممي نظام مدريد اقرتح الوفد ٕاعطاء أ�ولوية يف 

�س�تحقاق و�يفية القيام بذ� وتنس�يق املهل الزمنية من ٔأ�ل  شطب متطلبات ينبغيلقة مبا ٕاذا اكن البداية للمناقشات املتع
الرد �ىل الرفض املؤقت، �ٕالضافة ٕاىل ٔأسلوب حساهبا. وف� يتعلق �خليارات اخلاصة �ملاكتب، اقرتح الوفد، مع ٕاقراره 

ة. وف� خيتص �خليارات املتعلقة �ملكتب ا�ويل، اقرتح الوفد بفائدة ت� �قرتا�ات، بأٔن تمت مناقش�هتا يف مر�� الحق
ٕاعطاء أ�ولوية يف البداية لنرش والتشاور �شأٔن ممارسات حفص املكتب ا�ويل �لنس�بة لاكفة العمليات املتعلقة بنظام مدريد، 

ع املعامالت املنتظمة من قبل والنرش املنتظم ملعلومات حول ٔأداء املكتب ا�ويل، ووضع ضام�ت ٔ�قىص وقت للتعامل م
املكتب ا�ويل، وتوضيح املسائل املتعلقة �لتصحيح والتقيمي واح�لية ٕاصدار، بناء �ىل الطلب، شهادات �سجيل دولية 
حمدثة توحض الوضع احلايل للعالمة يف لك من ا�ول املتعاقدة احملددة، ومراجعة �دول الرسوم وخيارات السداد وتطو�ر نظام 

�لكرتوين. وف� خيتص �خليارات املتعلقة �ملاكتب واملكتب ا�ويل، اقرتح الوفد بأٔن يمت ٕاعطاء أ�ولوية لاكفة مدريد 
 يارات اليت تقع حتت هذا العنوان.اخل 

ؤأيد وفد املغرب وفود ٔأملانيا وا�ر وٕايطاليا وسو�رسا والوفود أ�خرى �شأٔن مسأٔ� التبعية ورٔأى ٔأن تقليل فرتة  .323
ليس من أ�ولو�ت. ورٔأى الوفد ٔأنه من الرضوري العمل �ىل مسأٔ� املهل الزمنية للرد �ىل الرفض املؤقت و�اصة  التبعية

 طريقة احلساب. 

 س�بانيا عن تأٔييده الاكمل القرتا�ات وفد �حتاد أ�ورويب وموقف الوفود املعارض لتقليل فرتة التبعية. إ و�رب وفد  .324

ٕاعطاء أ�ولوية للتوسع يف النطاق اجلغرايف لنظام مدريد لتطو�ر هذا النظام. وقد  بغيين ورٔأى وفد �حتاد الرويس ٔأنه  .325
اكن املس�ت�دمني الروس ينتظرون يف لهفة انضامم �دد من ا�ول ٕاىل نظام مدريد. وف� يتعلق بتصممي نظام مدريد، رٔأى 

رتاح املتعلق �لعالمة أ�ساس�ية، �لرمغ من تأٔييده الوفد أٔنه من الرضوري احلفاظ �ىل مبادئه أ�ساس�ية. ومل يؤيد الوفد �ق
للتفكري يف متطلبات �س�تحقاق. وف� يتعلق مببدٔأ التبعية، ٔأيد الوفد دراسة تبعات إالبطال املركزي، و�اصة ٔ�ن ٔأس�باب 

ل الشطب الصاحلة يف بعض ا�ول أ�طراف ال تصلح يف دول ٔأخرى و�لرمغ من ذ� فٕاهنا تؤدي ٕاىل شطب التسجي
دراسة اقرتا�ات املس�ت�دمني يف هذا الصدد ٔأيضا. ورٔأى وفد �حتاد الرويس رضورة دراسة ٔأنواع  ينبغيا�ويل متاما. و 

العالمات اجلديدة، ٕاىل �انب تنس�يق املهل الزمنية للرد �ىل الرفض املؤقت. كام تعد معلية تنس�يق قا�دة بيا�ت السلع 
ؤأيد  ية قصوى مليثاق �لزتام مبدريد.ا. وف� يتعلق �ملاكتب، ٔأيد الوفد ٕاعطاء ٔأولو واخلدمات من أ�مور اجلد�رة �لنظر ٔأيض

الوفد وضع �دود زمنية لٕالجراءات وتوافر املعلومات هبا. وقد ٔأقر الوفد �رش املعلومات بصورة منتظمة وٕا�شاء نظام مدريد 
  ختتص �ملاكتب واملكتب ا�ويل. تنس�يق معلية التصنيف ف� يتعلق �ٔ�مور اليت ينبغي �لكرتوين. و
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و�رب وفد السويد عن رغبته يف ٕاعطاء ٔأولوية ملناقشة ٔأنواع العالمات اجلديدة، مبا ي�ىش مع توجيه �حتاد أ�ورويب  .326
اجلديد �شأٔن العالمات الت�ارية. ورٔأى الوفد ٔأن معلية التحويل حتتاج ٕاىل املناقشة �سبب و�اههتا �لنس�بة للمس�ت�دمني. 

ٕاعطاء ٔأولوية للتبعية ٔأيضا لكن �ىل مس�توى ٔأمع. ويف ا�هناية، ٔأقر الوفد بعقد مناقشات حول تنس�يق املهل الزمنية  ينبغي كام
ف� يتعلق �لرفض املؤقت. وف� يتعلق �ملوضو�ات اليت رٔأى الوفد ٔأنه ينبغي �ذفها ٔأو مناقش�هتا يف منتدى أٓخر، قام الوفد 

�ملاكتب الوطنية فقط. ؤأقر الوفد بو�اهة املسائل املتعلقة �ملكتب ا�ويل �لرمغ من �دم اعتقاده �نتقاء املسائل اليت تتعلق 
بأٔن املناقشات املتعلقة ٕ�جراءات املراجعة ال �س�تحق ٕاعطاهئا ٔأولوية ٔ�هنا �ري جمدية �لنس�بة لنظام مدريد. بل ٕان ٕاجراءات 

 م كام س�تضيف مزيدا من أ�عباء للعمل. املراجعة سوف جتعل النظام ٔأقل سهو� يف �س�ت�دا

ؤأيد وفد اململكة املت�دة تنس�يق املهل الزمنية للرد �ىل الرفض املؤقت ٔ�ن تعقيبات املس�ت�دمني ٔأثبتت صعوبة  .327
 حساب �رخي إال�ابة. 

عن ٔأولوية تبس�يط النظام حبيث �كون معليا وسهل  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبينيو�رب ممثل  .328
س�ت�دام. ويعترب التوسع يف النطاق اجلغرايف ٔأ�د أ�ولو�ت أ�خرى. وأٔشار ممثل الرابطة ٕاىل العالقة املتباد� بني �

املوضو�ات. واكن هذا هو الوضع �لنس�بة لفرتة التبعية ومسأٔ� النص �لنس�بة للمناقشة اليت اكن الوفد حريصا �لهيا. ؤأقر 
مبدريد وضامن اجلودة. وقد وا�ه املس�ت�دمون مش�ت �برية عندما انضمت ٔأطراف  الوفد بصورة اكم� مبيثاق �لزتام

متعاقدة �ديدة للنظام بدون تطبيقه يف قوانيهنا. كام ٔأيد ممثل الرابطة بصورة اكم� القيام بتنس�يق ممارسات التصنيف. كام 
نس�بة للمس�ت�دمني ؤأحصاب احلقوق مناقشة وجود شهادات �رخيص دولية حمدثة ٔ�هنا متثل مصدر ارتباك �ل  ينبغي

وأ�طراف أ�خرى �ىل �د سواء. ؤأيد الوفد القيام بتوضيح بعض املسائل. واكنت املناقشة اجلارية حول �ستبدال ٔأ�د 
أ�مث� �ىل ذ�. واكن موضوع التحويل هو ٔأ�د أ�مث� أ�خرى، وهو ٔأمر اكن حيتاج ٕاىل تبس�يطه. واكن املس�ت�دمون 

من إاليضا�ات �شأٔن فكرة التأٔسيس احلقيقي والفعال. ويف هذا الصدد فقد رحب ممثل امجلعية ٕ��شاء قا�دة  يطلبون املزيد
بيا�ت �ىل ٔأسس وممارسات قانونية وطنية. وف� يتعلق مبسأٔ� تنس�يق املهل الزمنية للرد �ىل الرفض املؤقت، اقرتح ممثل 

خي هناية امله� يف لك ٕاشعار خمالفة. وسيمت الرتحيب بقيام املس�ت�دمني الرابطة البدء يف تبس�يط أ�مور من �الل تضمني �ر
 بعمل إاليداع من �الل �نرتنت. 

و�رب ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات عن رغبته يف وجود نظام �ديث سهل �س�ت�دام. ؤأعطت امجلعية ٔأولوية  .329
و�لنس�بة ملسأٔ� التبعية فقد ٔأظهر البحث ف� يتعلق هبوية العالمة. ادات ملسائل التبعية واملرونة يف ٕاجراءات ٕاصدار الشه

رشكة ��نية بأٔن إالبطال املركزي قد جعل الرشاكت ترتدد يف اس�ت�دام النظام. ويف اليا�ن فٕان  30املس�بق للواك� �شأٔن 
بناء �ليه، فٕان ٕابطال ٔأو تعليق عوام من �رخي التسجيل. و أٔ ثالثة يبقى قامئا ل شطب العالمة الت�ارية لعدم �س�ت�دام 

التبعية ٔأو تقليل فرتة التبعية لفرتة تقل عن ثالث س�نوات �شجع الرشاكت اليا�نية �ىل اس�ت�دام نظام مدريد. وف� يتعلق 
لية. �لهوية، �ربت امجلعية عن رغبهتا يف ٔأن يمت ختفيف املس�توى الصارم للهوية املطلوبة بني العالمة أ�ساس�ية والعالمة ا�و 

وٕاذا مسح النظام بوجود �شابه بني العالمات سيمت �ذب املزيد من املس�ت�دمني للنظام من دول �س�ت�دم النص الالتيين 
ومن دول ال تقوم �س�ت�دامه. وهناك �رحيب بتوافر مرونة تتعلق �لتشابه بني قامئة السلع واخلدمات اخلاصة �لعالمة 

 . أ�ساس�ية وت� اليت تتعلق �لطلب ا�ويل

بأٔنه النظام من و�ة نظره متوازن للغاية  امجلعية الفر�س�ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصامميورصح ممثل  .330
من �قرتا�ات ويه  او�ا البد من ٔأن حيتفظ مببادئه أ�ساس�ية مع القيام �ز�دة اليقني القانوين. واكن ممثل امجلعية حيبذ �دد

المات، وتنس�يق املهل الزمنية اخلاصة �لرد �ىل الرفض املؤقت ؤأي اقرتا�ات تتعامل مع ٕادراج ٔأنواع �ديدة من الع
ٔأن يمت ٕاد�ال معلية �ستبدال والتقس�مي بصورة استباقية. ؤأشار ممثل امجلعية ٕاىل أٔن  ينبغيالشفافية والتواصل �لكرتوين. و 

تتضمن ختفيف املعايري اخلاصة �حلصول �ىل التسجيل �يه شكوك �لنس�بة لفائدة بعض �قرتا�ات لتطور النظام. ويه 
ا�ويل من �الل مكتب املنشأٔ. و�لنس�بة ملمثل امجلعية فٕان النظام مرن �لشلك الاكيف ويوفر للمس�ت�دمني بدائل وخيارات 
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عية بتطبيق نفس اكفية. ٕان القيام �ملزيد من التخفيف للنظام هنا سوف يؤدي ٕاىل �لق انعدام يقني قانوين. وقام ممثل امجل 
�حتفاظ مببدٔأ الهوية بني هاتني العالمتني بدال من مهنج  ينبغياملنطق �ىل العالقة بني العالمة أ�ساس�ية والعالمة ا�ولية. و 

التشابه وا�ي ميكن ٔأن يتسبب يف �دوث ارتباك. و�ملثل مل يقر ممثل امجلعية بتخفيف املعايري املتعلقة �لروابط بني السلع 
دمات يف العالمة أ�ساس�ية والسلع واخلدمات يف العالمة ا�ولية. وف� يتعلق مببدٔأ التبعية، اكنت اللجنة مس�تعدة واخل

 للنقاش لكهنا تفضل الرتكزي �ىل اح�ل تقليل فرتة التبعية ٕاىل ثالث س�نوات. 

لعالمة أ�ساس�ية ٔأو مبدٔأ التبعية. بأٔنه ال حيبذ شطب متطلبات ا الفكريةامجلعية ا�ولية محلاية امللكية ؤأ�لن ممثل  .331
و�لرمغ من ذ�، ٔأيد ممثل امجلعية تقليل فرتة التبعية من مخس س�نوات ٕاىل ثالث س�نوات ٔ�ن ذ� سوف يوفر توازن ٔأكرب 
بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق ومصاحل أ�طراف الثالثة �ٕالضافة ٕاىل تقليل ا�ٓ�ر السلبية للتبعية، و�اصة غياب اليقني �لنس�بة 

 ٔ�حصاب احلقوق. 

ؤأيد وفد املكس�يك وجود قدر ٔأكرب من املرونة ليسمح ٔ�حصاب احلقوق واملود�ني �لتوافق مع �رشيعات أ�طراف  .332
 املتعاقدة املعنية. 

ؤأيد وفد ٕايطاليا �قرتا�ات اليت اكنت هتدف ٕاىل ز�دة سهو� اس�ت�دام النظام. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأمهية مهنج ا�ورة  .333
املزدو�ة، ا�دها مع الفريق العامل ملناقشة إالطار القانوين لنظام مدريد وندوة مائدة مس�تد�رة للتعامل مع تنس�يق إالجراءات 

ٕاىل ٔأمهية وجود قوا�د بيا�ت دقيقة وحمدثة وسهل النفاذ ٕا�هيا وسهل البحث فهيا من قبل  والنوا� التشغيلية. وأٔشار الوفد
املس�ت�دمني واملاكتب الوطنية �ىل �د سواء. ؤأشار وفد ٕايطاليا ٔأيضا ٕاىل و�اهة تنس�يق ممارسات التصنيف واليت توفر 

با لوضع رسوم خمتلفة �لنس�بة للعالمات ذات اللونني ز�دة اليقني القانوين وتقليل زمن الفحص وا�الفات. ومل �ر الوفد سب 
أ�بيض وأ�سود والعالمات امللونة مع تأٔ�ر النرش من �الل �نرتنت. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من احملمتل ٔأن تمت دراسة الوقت 

 الالزم لفحص العالمات يف املس�تقبل عند حتديد الرسوم. 

ٕاعطاؤها ٔأولوية متوسطة ٔأو مرتفعة. وقد  ينبغيعنارص التصممي يف النظام. و ورصح وفد اسرتاليا بأٔنه مس�تعد ملناقشة  .334
�رب الوفد بصفة �اصة عن اه�مه مبناقشة تقليل فرتة التبعية. وركزت اسرتاليا �ىل التصم�ت اليت �ركز �ىل املس�ت�دم 

مهية بعض التوضي�ات اليت قدمهتا و�قتصاد�ت السلو�ية هبدف فهم احتيا�ات املس�ت�دم. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد أٔ 
. وف� يتعلق �خليارات املرتبطة �ملكتب ا�ويل، ٔأعطى الوفد ٔأولوية قصوى ملبدأٔ  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني

ل، الشفافية يف املامرسات والعمليات. وقدر الوفد ٔأن مثل هذه اخليارات ال تتطلب مناقشات مطو� من قبل الفريق العام
ٔأن يتفرغ ملتابعهتا. ؤأقر الوفد مبناقشة البند السادس كذ�. ؤأعطى وفد اسرتاليا ٔأولوية متوسطة  ينبغئ�ن املكتب ا�ويل 

للخيارات املتعلقة �لتتبع الرسيع وميثاق �لزتام وضامن اجلودة ؤأشار ٕاىل ٔأمهية التصحيح واليقني �لنس�بة لٔ�طر الزمنية. 
ءات مراجعة �ٕالضافة ٕاىل شهادات �سجيل حمدثة ذات ٔأولوية متوسطة. وشارك الوفد مجعية ماليك ؤأيد الوفد ٕاد�ال ٕاجرا

 املهل الزمنية اخلاصة �لرفض املؤقت. ؤأيد الوفد مبادرة نظام أٔ�العالمات الت�ارية أ�وروبيني يف الرٔأي �شأٔن الشفافية ومس
 ية وحتسني النتاجئ. مدريد �لكرتوين �وس�ي� من وسائل القضاء �ىل �زدواج 

عن تقد�ره ملهنج املكتب ا�ويل املتعلق مبسأٔ� متطلبات العالمة  امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءاتو�رب ممثل  .335
أ�ساس�ية، و�اصة ف� يتعلق �لنص املكتوب والتبعية. وف� يتعلق �لتبعية، رصح ممثل امجلعية بأٔن امجلعية تود من الفريق 

 يارات تقليل فرتة التبعية ٔأو ٔأن يمت قرص شطب التسجيالت ا�ولية �ىل ٔأس�باب معينة. العامل مناقشة خ 

ورصح وفد �و� بأٔنه مل �ر ٔأنه من املناسب الرتوجي لت�ليل يؤدي ٕاىل التشكيك يف أٔساس النظام. وسوف يتضمن  .336
ملناقشة تطبيق مناجه مرنة. ورٔأى ذ� �ىل و�ه اخلصوص املسائل املتعلقة �لعالمة أ�ساس�ية حىت لو اكن الوفد مس�تعدا 

. كام حبذ الوفد ٔأيضا حتليل مراجعة حفص املكتب ا�ويل مبا يف 6والبند  5ٔأن �ركز �ىل البند  ينبغيالوفد ٔأن املناقشات 
ذ� معلية التصحيح. ؤأيد الوفد كذ� تنس�يق ممارسات التصنيف. و�لنس�بة للوفد، البد ٔأال �كون قامئة السلع واخلدمات 
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لطلب ا�ويل قامئة مطو� بصورة ٔأكرب من قامئة العالمة أ�ساس�ية. وينبغي التعامل مع معلية تنس�يق املهل الزمنية املتعلقة يف ا
�لرفض املؤقت بصورة متحفظة، مع أ��ذ يف احلس�بان ٔأن احلا�ة لتعيني ممثل حميل قد تؤدي ٕاىل املساس �لوقت املتوافر 

  يتعلق ��متديد ا�هنايئ للمه� الزمنية ٔ�هنا لن ت�ىش مع الترشيعات احمللية. للرد. و�رب الوفد عن حتفظاته ف�

ؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأنه س�يكون من املفيد مناقشة ٔأنواع �ديدة من العالمات. واكن الوفد  .337
ٔأنه ميكن ٕاجراء مناقشات ؤأن ذ� لن  مدراك ٔ�ن فكرة الفصل بني السلع واخلدمات اكنت فكرة مثرية لل�دل، لكنه اعتقد

يدمر التبعية بصورة اكم�. واكن تقليل فرتة التبعية من أ�مور اليت �س�تحق النظر. وأٔ�لن الوفد ٔأنه �شجع ويقدر ٕاجراء 
 من الوثيقة، مبا �سمح بتوافر املرونة يف صورة توفري معلومات 7مناقشات تتعلق مبسأٔ� الوفاء �ملتطلبات بدٔأ من صف�ة 

ٕاضافية، كام هو احلال ف� يتعلق �لقيام �لتقدم بطلبات �المات �ع�د ؤأن ذ� سوف �كون ذو فائدة عظمية. كام ٔأيد 
 .9الوفد ٔأيضا مناقشة اخليارات املتعلقة �ملكتب ا�ويل بدءا من الصف�ة 

 ملراجعة وتبس�يط �دول الرسوم ؤأشار وفد نيوزيلندا ٕاىل و�اهة مناقشة تقليل فرتة التبعية، ؤأن هناك �ا�ة كذ� .338
ٔأن تظل حمايدة �ىل أ�قل، وخليارات السداد جلعلها ٔأكرث �ساطة. وسوف �ُرحب �لقيام �ملزيد من العمل �شأٔن  ينبغيواليت 

مناقشة تقليل ٔأخطاء البيا�ت كذ� ٔ�هنا سوف  ينبغيتطو�ر وسائل تواصل الكرتوين مثل نظام مدريد �لكرتوين. كام 
 عبء التصحيح.  تقلل من

وخلص الرئيس املناقشات مشريا ٕاىل ٔأن الوفود قد انقسمت ٕاىل مجموعتني �شأٔن اخليارات املتعلقة بتصممي نظام  .339
مدريد: اكنت بعض الوفود ال تود ٔأن �رى �شكياك يف املبادئ أ�ساس�ية للنظام، بي� اكنت هناك مجمو�ة ٔأخرى تود 

 ينبغيثل العالمة أ�ساس�ية والتبعية والنص املكتوب، اخل. ورٔأى الوفد ٔأنه القيام مبناقشة بعض العنارص أ�ساس�ية م 
التفكري يف مناقشة بعض هذه املوضو�ات �ىل أ�قل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه من بني ا�ول اليت �ربت عن تفضيلها 

قشة التبعية والنظر لعدم التعامل مع بعض املبادئ أ�ساس�ية، اكنت هناك بعض ا�ول اليت �رغب �ىل أ�قل يف منا
ف� ٕاذا اكنت هناك طرق أٔخرى للتعامل مع املش�ت اليت وا�هتا بعض أ�طراف املتعاقدة ف� يتعلق بت� املبادئ. 
ومل يبدو ٔأن هناك تأٔييدا �بريا لتضمني خيارات تتعلق �ملاكتب، بي� مت اع�د اخليارات املتعلقة �ملكتب ا�ويل من 

�ىل اخليارات املتعلقة �ملاكتب واملكتب ا�ويل معا. ؤأشار الرئيس  اليشءوفود. وانطبق نفس قبل �دد خضم من ال
ٕاىل ٔأن بعض املوضو�ات قد �كون مناس�بة بصورة ٔأكرب ملناقشات ندوة املائدة املس�تد�رة بي� يناسب بعضها ا�ٓخر 

نظرها  ينبغيارطة طريق تتضمن أ�مور اليت اج��ات الفريق العامل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن أ�مانة س�تقوم ٕ��داد �
مناقش�هتا مع الفريق العامل  ينبغي�ىل املدى القصري واملتوسط والطويل كام تتضمن معلومات حول املوضو�ات اليت 

 مناقش�هتا يف ندوة املائدة املس�تد�رة.  ينبغيواليت 

يتضمن املنظور القصري املدى وقدمت أ�مانة �ارطة طريق من منظور قصري ومتوسط وطويل املدى. وسوف  .340
ا�ورتني التاليتني للفريق العامل. ٔأما املنظور املتوسط املدى فسوف يغطي املسائل املقرر مناقش�هتا بعد ت� ا�ورتني. ٔأما 
 املنظور طويل املدى فيتعلق �ملسائل �ري حمددة اجلدول، واليت من احملمتل ٔأن يناقشها الفريق العامل ٔأو تمت مناقش�هتا يف
ندوة املائدة املس�تد�رة. و�ىل املدى القصري، ٔأي �لنس�بة لالج�ع املقبل للفريق العامل، ٔأو �ج�ع ا�ي يليه، سيمت 

من الوفود قد ٔأ�رت موضوع التحويل �ىل ٔأنه موضوع مناسب للنظر فيه  امناقشة موضوع �ستبدال. وذ�ر الوفد بأٔن �دد
ن للامئدة املس�تد�رة مناقشات حول مبادئ ان القادمااجلديدة. وسوف �شهد �ج���شلك ٔأكرب، ٕاىل �انب ٔأنواع العالمات 

التصنيف واليت ستبدٔأ يف اليوم التايل. كام سيمت تضمني معلية التصحيح ٔأيضا يف املنظور قصري املدى. �الوة �ىل ذ�، 
ٕاصدار الشهادات. كام مت ٕادراج خمتلف ستس�متر املائدة املس�تد�رة يف مناقشة مسأٔ� �شابه العالمات الت�ارية ٔ�غراض 

ٔأيضا القيام بت�ليل ممارسات الفحص يف املكتب ا�ويل ٔأيضا. و�لنس�بة  ينبغيالنصوص املكتوبة والوفاء �ملتطلبات. كام اكن 
تاج للمنظور املتوسط املدى، س�يقوم الفريق العامل بدراسة تنس�يق املهل الزمنية اخلاصة �لرد �ىل الرفض املؤقت. وقد حي 

الفريق العامل النظر يف نتاجئ مناقشات املائدة املس�تد�رة حول التصحيح. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن بعض الوفود قد قامت 
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ٕ��رة مسأٔ� مراجعة الرسوم وخيارات السداد ٔأثناء ا�ورة، �ٕالضافة ٕاىل التقليل ا�هنايئ من فرتة التبعية. وأٔشارت أ�مانة ٕاىل 

هبا املكتب ا�ويل. وسوف �كون سوف تتعامل �ىل املدى املتوسط مع ممارسات الفحص اليت يقوم ٔأن املائدة املس�تد�رة 
موضوع تنس�يق ممارسات التصنيف �ىل قامئة املائدة املس�تد�رة ٕاىل �انب نطاق قامئة السلع واخلدمات ومعلية الفصل �وس�ي� 

ناقشة شهادات التسجيل ا�ولية احملدثة. مث قامت أ�مانة لتخفيف مساوئ التبعية. ويف ا�هناية س�تقوم املائدة املس�تد�رة مب 
�ٕالسهاب �شأٔن املنظور طويل املدى. وسوف يتضمن أ�حقية يف إاليداع وخيارات املاكتب وٕاجراءات املراجعة. و�لتوازي 

ة الطريق ٔأيضا مع ذ�، سوف �كون هناك أٓلية ٕا�داد تقار�ر من املكتب ا�ويل ٕاىل املائدة املس�تد�رة. كام تغطي �ارط
 النطاق اجلغرايف لنظام مدريد وٕاطار أ�داء ؤأقىص فرتة ٕالهناء إالجراءات ٕاىل �انب نظام مدريد �لكرتوين. 

ورصح وفد ٔأملانيا بأٔنه �شعر بعدم �رتياح �شأٔن مسائل ٔأنواع العالمات اجلديدة و�شابه العالمات ٔ�غراض ٕاصدار  .341
 ريق ٕالغاء متطلبات العالمات أ�ساس�ية �� فٕان الوفد ال يقبل ت� املوضو�ات. الشهادات، ٔ�هنا تعترب ٔأول خطوة �ىل ط

التنفيذية  الالحئةؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه ف� يتعلق �لعالمات الت�ارية اجلديدة، فٕان الهدف هو التد�ر �شأٔن حمدودية  .342
يدة اليت قامت معاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون املشرتكة حول ت� املسأٔ�. واكن الهدف هو النظر يف ٔأنواع العالمات اجلد

العالمات الت�ارية �ال�رتاف هبا �لفعل يف �ا� ٕاماكنية �دوث ٔأي ٕاضافة. وال يو�د ٔأي �القة من ٔأي نوع بني ذ� وبني 
اقش�هتا ٕالغاء متطلبات العالمة أ�ساس�ية. وف� يتعلق بتشابه العالمات ف� يتعلق بأٔغراض ٕاصدار الشهادات فسوف يمت من

ت يف اج��ات املائدة �لفعل يف املائدة املس�تد�رة ٔأثناء ا�ورة احلالية حىت لو اكن هناك اح�لية الس�مترار املناقشا
 املس�تقبلية.  املس�تد�رة

ٕاىل ٔأن �البية املقرت�ات �س�تحق النظر. واكن السؤال ا�ي يطرح  الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةؤأشار ممثل  .343
 يف يمت التعامل مع املسائل ا�تلفة من املنظور قصري املدى واملتوسط املدى وطويل املدى. نفسه هو � 

 مناقش�هتا �ىل املدى الطويل.  ينبغيورٔأى وفد ا�ر ٔأن مسأٔ� التبعية  .344

و�ساءل وفد سو�رسا عام ٕاذا اكن من املربر القيام ٕ�دراج مسأٔ� التحويل يف املنظور قصري املدى، نتي�ة لل�االت  .345
القلي� اليت اكن �ىل املاكتب التعامل معها. و�رب الوفد عن شكوكه املتعلقة �حلا�ة للمركزية يف املكتب ا�ويل، ٔ�ن املسأٔ� 

ل املكتب ا�ويل قد يطيل العملية. و�لرمغ من ذ�، ميكن ٔأن يفهم وفد سو�رسا ٔأنه ذات طبيعة وطنية، ٕاىل �انب أٔن تد�
قد �كون من املفيد �لنس�بة لبعض املاكتب ٔأن يتعامل املكتب ا�ويل مع الفحص ٔأو اس�تالم الطلبات املتعلقة �لتحويل. 

واخلدمات تؤدي بصورة خطرية ٕاىل التشكيك يف وف� يتعلق �ٔ�مور متوسطة املدى، رٔأى الوفد ٔأن مسأٔ� نطاق قامئة السلع 
اليقني القانوين ٔ�نه ٕاذا اكن من املمكن القيام �متديد القامئة �ىل املس�توى ا�ويل فٕان صاحب احلق سوف �متكن من 

� جتنب مثل هذا املوقف. وف� يتعلق �ملسائل طوي ينبغي�س�تفادة بصورة ٔأكرب من العالمة أ�ساس�ية. ورٔأى الوفد ٔأنه 
املدى مل حيبذ الوفد ٕا�ادة النظر يف ٔأحقية إاليداع ٔ�هنا ستس�تتبع خماطر �برية تتعلق �لبحث عن ٔأفضل �ة للتقايض. وف� 
يتعلق بتنس�يق امله� الزمنية لٕال�ابة �ىل الرفض املؤقت ٔأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأنه مبوجب القوانني الوطنية فٕانه مت حتديد 

 يد �رخي امله� لتلقي إال�ابة �ىل الرفض ٔأيضا. املهل الزمنية بل ومت حتد

ؤأيد وفد ٔأملانيا و�ات نظر وفد سو�رسا. و�لنس�بة لوفد ٔأملانيا، اكنت ٔأكرث املوضو�ات و�اهة يه نطاق قامئة السلع  .346
د الوفد ٕادراج واخلدمات ٔأي الفصل املمكن بني القوامئ اخلاصة �لعالمة أ�ساس�ية والقوامئ اخلاصة �لتسجيل ا�ويل. ومل �ر 

املسأٔ� يف �ارطة الطريق، ٔ�نه اعتقد ٔأن ت� يه اخلطوة أ�وىل الكبرية �ىل طريق شطب متطلبات العالمة أ�ساس�ية. 
التعامل معه يف املاكتب الوطنية ٔ�نه موضوع  ينبغيوف� يتعلق بعملية التحويل، شارك الوفد أٓراء وفد سو�رسا ٔ�نه رٔأى ٔأنه 

ضوع التبعية اكن طنية. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان إالجراءات الوطنية سوف �كون ٔأرسع. و�لنس�بة ملو يتعلق �لعالمات الو 
 وفد ٔأملانيا �رغب يف مناقشة التقليل ا�هنايئ لفرتة التبعية. 
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ؤأيد وفد فر�سا مواقف وفدي سو�رسا ؤأملانيا حول مسأٔ� التحويل. ومل �كن املسأٔ� �ا�� �لنس�بة للوفد ومل �كن  .347
ه مش�ت تتعلق �لتحويل. ٔأما �لنس�بة ملسأٔ� التبعية، فقد ٔأيد وفد فر�سا موقف وفد ٔأملانيا وفضل مناقشة القيام �ي

 �لتقليل ا�هنايئ لفرتة التبعية. 

�ولومبيا بأٔن التحويل ال ميثل ٔأولوية �لنس�بة ملكتبه ٔ�نه ال يتلقى �ددا �بريا من الطلبات اخلاصة  ورصح وفد .348
 يف املنظور قصري املدى بدال من معلية التحويل.  إالنقاصاتى الوفد رضورة تضمني �لتحويل. ورأٔ 

ٔأن توضع يف موضع مبكر يف �ارطة الطريق. واتفق الوفد مع املدا�الت  ينبغيورٔأى وفد �و� ٔأن ٕاجراءات املراجعة  .349
معلية التحول ال متثل مسأٔ� �ا��. ٔأما �لنس�بة لتنس�يق املهل الزمنية اخلاصة �لرد �ىل الرفض املؤقت، فقد  �ونالسابقة 

رٔأى الوفد ٔأن املناقشة سوف �س�تغرق وقتا طويال وكذ� التطبيق ا�هنايئ و�� البد �دم ٕادرا�ا يف املنظور متوسط 
ل الفرتة من �الل املنظور املتوسط. ؤأيد وفد �و� و�ة نظر وفد �ولومبيا املدى. وف� يتعلق �لتبعية، ميكن النظر يف تقلي

 ق بوجوب ٕاعطاء ٔأولوية لٕالنقاصات.املتعل

 ٔأن تناقش �ىل املدى البعيد.  ينبغيورٔأى وفد ا�منسا ٔأن مسأٔ� قامئة السلع واخلدمات  .350

ٕاعطاء  ينبغيب اليا�ن للرباءات فٕانه ورصح وفد اليا�ن بأٔنه وفقا لو�ات نظر جمال الصنا�ة اليت وردت ٕاىل مكت .351
 ٔأولوية ملراجعة فرتة التبعية. 

�ساؤ� عن سبب �دم ٕادراج ؤأ�لن وفد �حتاد الرويس ٔأنه يتفق مع �ارطة الطريق املقرت�ة، �لرمغ من  .352
 وا�مج.  التقس�مي

الل ا�ورة، فال ؤأوحض الرئيس ٔأنه طاملا ٔأن الفريق العامل قد توصل ٕاىل اتفاق �شأٔن التقس�مي وا�مج � .353
 ٕالدرا�ام.  داعي

 ٔأن يناقش �ىل املدى املتوسط. ينبغيورٔأى وفد الرنوجي ٔأن موضوع التبعية  .354

واتفق وفد مجهورية التش�يك مع أٓراء وفود فر�سا ؤأملانيا وسو�رسا حول التحويل والتبعية. و�لنس�بة ملسأٔ� تنس�يق  .355
لوفد ٕانه ميكن مناقش�هتا �ىل املدى القصري ٔ�ن املس�ت�دمني يوا�ون املهل الزمنية اخلاصة �لرد �ىل الرفض املؤقت، قال ا

 مش�ت تتعلق بتنوع املهل الزمنية. 

و�رب وفد اسرتاليا عن اه�مه مبناقشة التقليل ا�هنايئ لفرتة التبعية يف س�ياق معل الفريق العامل، ووافق �ىل و�ة  .356
�ىل املدى املتوسط. وفهم الوفد ا�اوف اليت مت التعبري عهنا ف� يتعلق ٔأن ميثل ٔأولوية  ينبغيالنظر القائ� بأٔن هذا أ�مر 

بنطاق قامئة السلع واخلدمات. و�لرمغ من ذ�، فقد ٔأيد اس�مترار مناقشات الفريق العامل �ىل املدى املتوسط كذ�. وف� 
وضعها يف املنظور املتوسط مؤكدا بأٔن يتعلق بعملية تنس�يق املهل الزمنية اخلاصة �لرد �ىل الرفض املؤقت، ٔأيد الوفد 

 ن �شدة مبعاجلة هذه املسأٔ�. واملس�ت�دمني �مت

و�لنس�بة لوفد مجهورية مو�وفا، اكنت مسأٔ� التبعية وفرتهتا من ٔأمه املسائل. ؤأعطى الوفد ٔأيضا ٔأولوية لتنس�يق  .357
 ت الويبو وتنس�يق ممارسات التصنيف. املهل الزمنية للرد �ىل الرفض املؤقت. وتتضمن أ�ولو�ت أ�خرى �رش ممارسا

مناقشة التبعية �ىل املدى القصري ٔ�ن االتفاق �ىل  ينبغيبأٔنه  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبينيورصح ممثل  .358
املس�ت�دمني اكنوا  القامئة ٔ�ن�حتفاظ بعملية التحويل �ىل  ينبغيالتقليل ا�هنايئ سوف �س�تغرق وقتا طويال للتوصل ٕاليه. و 
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توضي�ه  ينبغياكن  )ا�لث( احيتاجون للحصول �ىل ٕايضا�ات �شأٔن ت� املسأٔ�. ؤأكد ممثل امجلعية �ىل ٔأن هناك موضو�
 وهو فكرة إال�شاء احلقيقي والفعال. ووافق ممثل امجلعية �ىل أ�ولوية اليت مت حتديدها ملامرسات التصنيف والتنس�يق. 

�ملكتب ا�ويل ينبغي ٔأن املناقشات املتعلقة مبامرسات الفحص اخلاصة  ولية للعالمات الت�اريةالرابطة ا�ورٔأى ممثل  .359
ٔأن تبدٔأ �ىل املدى القصري. وينبغي ٔأن تتطور �ارطة الطريق ؤأن تمت مراجعهتا بصورة دورية. وف� يتعلق �لتقليل احملمتل 

و�ة نظره  ورٔأى ممثل الرابطة، منض من الرابطة يف هذا الصدد. لفرتة التبعية، أٔشار ممثل الرابطة ٕاىل ٔأنه ليس �يه تفوي
 لربوتو�ول مدريد �ا ٔأوىص ٕ�جراء مناقشات مبكرة. تعديالٔأن أ�مر يتطلب  ،الشخصية

 وحبذ وفد اجلبل أ�سود ٕاجراء مناقشات حول التقليل احملمتل لفرتة التبعية �ىل املدى املتوسط.  .360

حت أ�مانة بأٔن �كون مفهوم �دم إالقصاء ٔأ�د املفاهمي إالرشادية ٔ�ن الوثيقة قد اقرتحت فقط القيام مبناقشات واقرت  .361
ٕادرا�ه �ىل أ�قل �ىل  ينبغيحول موضو�ات خمتلفة. واقرتحت أ�مانة ٔأنه يف �ا� رغبة ٔأ�د الوفود مناقشة موضوع ما، 

 املناقشات يف املائدة املس�تد�رة مث يمت رفعها ف� بعد ٕاىل الفريق العامل.  ملس�توى املتوسط. وذ�رت أ�مانة بأٔنه ميكن بدأٔ ا

واقرتحت امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات القيام مبناقشة التقليل احملمتل لفرتة التبعية �ىل املدى القصري ٔ�نه موضوع  .362
 �م �لنس�بة للمس�ت�دمني. 

ري. واكنت هناك رضورة لتقدمي ٕايضا�ات ف� يتعلق مبامرسات �ىل املدى القص ٕانقاصاتواقرتح الرئيس تضمني  .363
من  االتصنيف والتنس�يق واكن الهدف هو تقليل التناقضات. وطالب الرئيس بتعقيبات حول موضوع التحويل ٔ�ن �دد

دمون نظره �ا��، بي� ٔأظهرت دراسة ٔأجريت �شأٔن التبعية ٔأن التحويل هو موضوع �ريد املس�ت��ري مسأٔ�  اعتربوهالوفود 
وحتسينه. كام ٔأ�ر الرئيس ٔأيضا مسأٔ� فصل قامئة السلع واخلدمات. ورصح �دد من الوفود بأٔهنم ال �ريدون مناقشة هذا 

 املوضوع بي� ٔأيد وفد وا�د �ىل أ�قل ٕادرا�ه يف مناقشات املائدة املس�تد�رة وبدا ٔأن ذ� �ال مناس�با. 

 ية التحويل ومل يعرتض �ىل مناقش�هتا �ىل املدى القصري. ؤأوحض وفد سو�رسا ٔأنه ال يعارض مناقشة معل  .364

وذ�ر وفد ٔأملانيا بأٔنه تقرر يف ا�ورة السابقة للفريق العامل �دم التشكيك يف املبادئ أ�ساس�ية. ورٔأى الوفد ٔأن  .365
انيا مناقشة نطاق قامئة السلع واخلدمات ميس ٔأ�د ت� املبادئ وهو مطلب العالمة أ�ساس�ية. وبناء �ليه، �ارض وفد ٔأمل

 هذا أ�مر حىت يف مناقشات املائدة املس�تد�رة. 

من قبل مكتب ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة  إالنقاصاتؤأقر وفد �حتاد أ�ورويب بأٔمهية مبدٔأ رضورة مناقشة اكفة  .366
ينات الالحقة. يف التعي  إالنقاصاتاحملددة املعنية ؤأيد احلا�ة ٕاىل وجود اعتبارات ٕاضافية تتعلق �ٔ�ساس القانوين لفحص 

ومبجرد توضيح ت� املسأٔ� بصورة مرضية، س�يقوم الوفد بدمع حتليل خيار الرفض املؤقت يف س�ياق مبدٔأ حفص اكفة 
من قبل مكتب خمصص يف الطرف املتعاقد. ورصح الوفد بأٔن �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء اكن يوافق �ىل  إالنقاصات

 املقرت�ة. ٕاجراء مناقشات حول اخليارات البدي� 

ؤأشار وفد ٕايطاليا ٔأنه طاملا مت ٕاجراء نقاش حول التحويل يف ا�ورات السابقة فٕانه من ا�دي �س�مترار يف النقاش  .367
، حبذ الوفد ٕادرا�ا �ىل املدى القصري. ؤأيد وفد ٕايطاليا مناقشة مبادئ ٕالنقاصاتوالتوصل ٕاىل اتفاق. وف� يتعلق �

 التصنيف والتنس�يق يف املائدة املس�تد�رة و�ىل املدى القصري. 

هو ما ميكن ؤأوحضت أ�مانة، ف� يتعلق مبامرسات التصنيف، ٔأن املكتب ا�ويل اكن يعزتم �رش مبادئ حفصه ٔأوال، و  .368
 ات �ىل املدى املتوسط. ؤدي ٕاىل تقليل التناقضٔأن ي
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ميكن املوضوع تناول ؤأسهب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حول موضوع فصل السلع واخلدمات. ورٔأى الوفد ٔأن  .369
الطرق اليت خيتلف هبا نطاق امحلاية يف ظل اختالف املهنج املتبع يف لك طرف متعاقد ف� يتعلق مبعايري  ٔأن �كون من �الل

د ف� يتعلق بنطاق امحلاية ا�ي يقدمه مكتبه وا�ي اكن ال يدرس فقط الفئات املطلوبة ولكنه يدرس �رتباك. ؤأسهب الوف
ٔأيضا حقائق السوق وقوة العالمة ٕاىل �انب عوامل ٔأخرى. وبي� اكن يفهم مشاعر الوفود أ�خرى حول مسأٔ� التبعية، فٕان 

وع س�تكون هامة وذات قمية من ٔأ�ل جعل النظام ٔأكرث مرونة وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية قد رٔأى ٔأن مناقشة املوض
 ؤأكرث �ذ� �لنس�بة لٔ�عضاء احملمتلني اجلدد. 

وذك�ر الرئيس بأٔن الفريق العامل �يه تفويض من امجلعية العامة �لنظر يف املسائل املتعلقة �لتطو�ر القانوين  .370
ئيس�ية. ؤأيد الوفد تضمني املسأٔ� من ٔأ�ل حتليلها �ىل املدى لنظام مدريد، واليت تضمنت أ�مور املرتبطة مببادئه الر 

البعيد. وذ�ر الرئيس أٔيضا �قرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية املتعلق مبوضوع نطاق امحلاية، بدال من نطاق قامئة 
ن أ�مر سوف تمت السلع واخلدمات و�ساءل عام ٕاذا اكن ميكن مناقش�ته �ىل املدى املتوسط. واختمت الرئيس قائال أٔ 

 مناقش�ته �ىل املدى البعيد. 

 ؤأكد وفد ٔأملانيا ٔأنه ال يود مناقشة أ�مر حىت �ىل املدى البعيد.  .371

وذ�ر الرئيس ٔأنه ال يو�د توافق يف الرٔأي �شأٔن مسأٔ� وجوب مناقشة املوضوع ٔأم ال. واكن من الرضوري  .372
ضا موضوع التحويل. ونظرا لردود فعل الوفود، اس�تنتج ٔأ�ذ رغبات الوفود يف احلس�بان. وذ�ر الرئيس بأٔنه قد ٔأ�ر ٔأي

ٔأن يطرح للنقاش �ىل املدى القصري. وذ�ر الرئيس ٕ�جياز ٔأنه سيمت �حتفاظ خبارطة  ينبغيالرئيس ٔأن املوضوع 
ىل �ىل املدى القصري ومناقشة مسأٔ� الفصل � إالنقاصاتالطريق كام مت تقدميها يف الوثيقة مع تغيريات تتعلق مبناقشة 

املدى الطويل ٕاىل �انب القيام ٕ��ادة صيا�ة موضوع تنس�يق ممارسات التصنيف ليصبح احلد من التناقضات يف 
 ممارسات التصنيف. 

ووافق الفريق العامل �ىل �ارطة طريق تتضمن قامئة مبوضو�ات يقوم مبناقش�هتا الفريق العامل ٔأو املائدة  .373
�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يعد  ينبغيل �ٕالضافة ٕاىل قامئة �ٔ�مور اليت املس�تد�رة �ىل املدى القصري واملتوسط والطوي

 . هذه الوثيقةل  املرفق الرابعرد يف �تقار�ر �شأٔهنا بصورة دورية ورفعها ٕاىل املائدة املس�تد�رة كام 

 وفقا لنظام مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات  إالنقاصاتمن �دول أ�عامل: حتليل  7البند 

 .MM/LD/WG/14/5ملناقشات �ىل وثيقة اعمتدت ا .374

يف الطلبات ا�ولية ويف  إالنقاصاتوقدمت أ�مانة الوثيقة وذ�رت �ملناقشات السابقة �شأٔن كفاءة التحقق من نطاق  .375
يف التسجيل ا�ويل. وذ�رت أ�مانة بأٔن الفريق العامل قد طلب من  إالنقاصاتالتعيينات الالحقة ويف طلبات �سجيل ٔأ�د 

املكتب ا�ويل ٕا�داد وثيقة تقوم بت�ليل املسأٔ� وتقوم بصفة �اصة ببحث ٔأدوار ومسؤوليات مكتب املنشأٔ واملكتب ا�ويل 
لنفس املعام�  إالنقاصاتاكفة  . وتضمنت الوثيقة اقرتا�ا لضامن خضوعإالنقاصاتوماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة يف حفص 

حبيث �زيد اليقني القانوين ٔأمام املس�ت�دمني واملاكتب. وذ�رت أ�مانة بأٔن بعض ا�ول املتعاقدة قد ٔأشارت يف املناقشات 
خيرج عن نطاق القامئة أ�ساس�ية  إالنقاصالسابقة ٕاىل ٔأهنا ليست يف موقف يؤهلها لرفض امحلاية �ىل ٔأساس ٔأهنا تعترب ٔأن 

سجيل ا�ويل، ٔ�هنا ال متت� ٔأي ٔأساس قانوين يف �رشيعاهتا الوطنية للقيام بذ�. ومن ٔأ�ل حتقيق مصل�ة ت� للت 
التنفيذية املشرتكة. وقد  الالحئةتعديل إالطار القانوين من �الل تعديل الترشيعات الوطنية ٔأو  ينبغيأ�طراف املتعاقدة، 

ٔأو توفري ٔأساس قانوين اكيف للرفض، ٔأو تقدمي  17من �الل تعديل القا�دة  ٔأشارت الوثيقة ٕاىل طريق حممتل للسري لٔ�مام
 .27ٕا�الن �ام �سري �ىل منوال القا�دة 
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ٔأن تفحص للتأٔكد من ٔأهنا تندرج حتت القامئة الرئيس�ية للسلع واخلدمات.  ينبغي إالنقاصاتورٔأى وفد ٕارسائيل ٔأن  .376
الواردة يف الطلبات ا�ولية من قبل مكتب املنشأٔ. وف� يتعلق �لتعيينات الالحقة، ؤ�ن  إالنقاصاتحفص  ينبغيبناء �ليه، 

اليت تطلب  إالنقاصاتمبارشة من قبل املكتب ا�ويل، رٔأى الوفد ٔأنه يتعني �ىل املكتب ا�ويل حفصها. ٔأما  فهيا ينظر�البيهتا 
 من قبل الطرف املتعاقد املعني ذو الص�.  حفصها ينبغي�ىل ٔأهنا مبثابة تغيريات يف التسجيل ا�ويل ف 

توفر أ�ساس القانوين  25تغيريات يف التسجيل ا�ويل فٕان القا�دة  إالنقاصاتورٔأى وفد بيالروس ٔأنه عندما متثل  .377
الواردة يف الطلبات ا�ولية من قبل مكتب  إالنقاصاتحفص  ينبغيٕالس�ناد الفحص ٕاىل مكتب الطرف املتعاقد املعني. و 

ال توفر أٔساسا قانونيا للمكتب املعني يك �رفض  17). ورٔأى الوفد ٔأن القا�دة 6) (د)(5( 9، كام هو وارد يف القا�دة املنشأٔ 
مبا جيعل مسؤولية مكتب  9تعد مبثابة ٕاضافة. واقرتح الوفد ٕاد�ال تعديل �ىل القا�دة  إالنقاصاتامحلاية بناء �ىل ٔأن هذه 

اكن  ٔأن حيدد ما ٕاذا ينبغيعيينات الالحقة، رٔأى الوفد ٔأن مكتب الطرف املتعاقد املعني املنشأٔ ٔأكرث وضو�ا. وف� يتعلق �لت 
 إالنقاص يعترب ٕاضافة ٔأم ال.

أٔن يقوم بفحصها مكتب الطرف املتعاقد املعني املعىن  ينبغي إالنقاصاتووافق وفد اسرتاليا من حيث املبدٔأ �ىل ٔأن  .378
ف املتعاقد. وطالب الوفد بقيام املكتب ا�ويل بتقدمي مزيد من التوضيح حول يقصد هبا الوفاء مبتطلبات الطر  إالنقاصاتٔ�ن 

اكفة اخليارات اليت وردت يف الوثيقة وتقدمي اس�تنتا�اته يف وثيقة لتمت مناقش�هتا يف ا�ورة التالية للفريق العامل. و�رب الوفد 
 عن اه�مه �خليار الثالث. 

فقط �ملقارنة �لقامئة الرئيس�ية للتسجيل ا�ويل، وليس �ملقارنة  إالنقاصاتحفص  ينبغيو�ساءل وفد ٔأملانيا عام ٕاذا اكن  .379
. وذ�ر الوفد ٕالنقاصاتبقامئة العالمة أ�ساس�ية. وٕاذا قورنت �لقامئة الرئيس�ية للتسجيل ا�ويل �كون املكتب املعني خمتصا �

 . إالنقاصاتاخليارات هو ٔأن تقوم املاكتب املعينة بفحص . و�لنس�بة للوفد فٕان ٔأفضل 25بأٔن هذا هو احلل الوارد يف القا�دة 

ٔأن يقوم بفحصها مكتب املنشأٔ. ٔأما �لنس�بة  ينبغيالواردة يف الطلبات ا�ولية  إالنقاصاتورٔأى وفد سو�رسا ٔأن  .380
يقوم  للتعيينات الالحقة، �كون هناك اح�لني، فٕاما ٔأن يقوم بفحصها مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل ٔأو

�ىل املكتب املعني  ينبغي�ري الواردة يف الطلبات ا�ولية ٔأو التعيينات الالحقة  نقاصاتبذ� املكتب ا�ويل. و�لنس�بة لالٕ 
 ينبغياملتضمنة يف الطلبات ا�ولية والتعيينات الالحقة،  إالنقاصاتحفصها. ورٔأى الوفد ٔأنه ٕاذا قامت املاكتب املعنية بفحص 

ية ٕاىل ت� املاكتب. ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأن هذا املهنج قد يؤدي ٕاىل ز�دة �برية يف �دد �االت الس�بل القانون  ٕاعطاء
بال تأٔثري، ٔ�ن ٔأس�باب الرفض ميكن ٔأن �كون متنو�ة كعدد أ�طراف املتعاقدة  إالنقاصاتالرفض وإال�ال�ت عندما �كون 

 املعينة مبا يؤ�ر سلبا �ىل معلية تبس�يط النظام. 

. وسوف يعين ذ� ٔأن إالنقاصاتنيوزيلندا �ىل �س�تنتاج القائل بأٔنه �ىل الطرف املتعاقد املعني حفص  ووافق وفد .381
 . مي� ٔأ�ر هبا س�تقوم بتقيميه. وفضل الوفد تقدمي مزيد من إاليضا�ات �شأٔن اخليار ج إالنقاصا�و� اليت س�يكون 

يف الطلبات ا�ولية من قبل مكتب املنشأٔ كجزء من ٔأعامل �ع�د. وف�  إالنقاصاتحفص  ينبغيورٔأى وفد فر�سا ٔأنه  .382
اخلاصة �لتعيينات الالحقة أٔشار الوفد ٕاىل أٔن مكتبه ال ميت� إالماك�ت الترشيعية اليت تؤه� لفحصها  ٕالنقاصاتيتعلق �

 بوصفه مكتب معني، ٔ�ن ذ� سوف يتطلب حفص متعمق. 

، �ىل ٔأساس العالمة أ�ساس�ية. وف� يتعلق إالنقاصاته �ىل مكتب املنشأٔ حفص نأٔ ورٔأى وفد مجهورية التش�يك  .383
 �لتعيينات الالحقة فقد اقرتح الوفد حفصها من قبل مكتب املنشأٔ ٔأو حيمتل قيام املكتب ا�ويل بذ�. 

ا، واقرتح قيام ورٔأى وفد الصني ٔأن قيام ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة �لفحص سوف �زيد من ٔأعباء العمل �هي .384
 املكتب ا�ويل �لفحص.
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يف التعيينات الالحقة  إالنقاصاتورٔأى وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه �ىل مكتب الطرف املتعاقد املعني حفص  .385
�ٕالضافة ٕاىل ت� الواردة يف طلبات �سجيل التغيريات. ؤأ�لن الوفد ٔأنه يتقبل فكرة ٔأنه �ىل مكتب املنشأٔ القيام بفحص 

 الواردة يف الطلبات ا�ولية.  نقاصاتاالٕ 

لها القدرة �ىل احلد من نطاق امحلاية يف أ�طراف املتعاقدة املعينة. وف� يتعلق  إالنقاصاتؤأشار وفد السويد ٔأن  .386
مر الواردة يف الطلبات ا�ولية، ٔأيد الوفد قيام مكتب الطرف املتعاقد املعني بفحصها. وكذ� رٔأى الوفد نفس ا�ٔ  ٕالنقاصات�

املقدمة يف طلب منفصل فٕاهنا تؤ�ر �ىل بعض ٔأو لك أ�طراف املتعاقدة املعينة �ا  إالنقاصات�لنس�بة للتعيينات الالحقة. ٔأما 
 حفصها من قبل مكتب الطرف املتعاقد املعني املعين.  ينبغي

وجب وظيفة �ع�د. وف� الواردة يف الطلبات ا�ولية مب إالنقاصاتورٔأى وفد �ولومبيا ٔأنه �ىل مكتب املنشأٔ حفص  .387
 الواردة هبا.  إالنقاصاتيتعلق �لتعيينات الالحقة، رٔأى الوفد ٔأنه �ىل املكتب ا�ويل حفص 

تقيمي تأٔثري  ينبغيالواردة يف الطلبات ا�ولية ف  إالنقاصاتورصح وفد اليا�ن بأٔنه ٕاذا ٔأرد� قيام ماكتب املنشأٔ بفحص  .388
حتليل معلية ٕاد�ال تعديالت �ىل أ�حاكم ذات الص� كذ�. ورٔأى وفد اليا�ن أٔن  غيينبذ� �ىل معل ت� املاكتب. كام 

 املسأٔ� الزالت يف �ا�ة ٕاىل مناقشات حريصة يف ا�ورات التالية للفريق العامل. 

ه الواردة يف الطلبات ا�ولية ؤأشار ٕاىل ٔأن إالنقاصاتؤأشار وفد املكس�يك ٕاىل التعقيدات املتضمنة يف معلية حفص  .389
و�اصة يف ظل �ختالف ا�هنايئ  إالنقاصاتليس من الواحض ما ٕاذا اكن من الواجب قيام ماكتب املنشأٔ بفحص مثل ت� 

مع معايري مكتب الطرف املتعاقد املعني ذو الص�. وبناء �ليه، ٔأيد وفد املكس�يك الرٔأي القائل بأٔنه �ىل ماكتب أ�طراف 
 إالنقاصات.املتعاقدة املعينة حفص 

ٔأن يمت من قبل املكتب ا�ويل. ٔأما �ني �رد  ينبغيالواردة يف الطلبات ا�ولية  إالنقاصاتوفد ٕايطاليا ٔأن حفص ورٔأى  .390
�شأٔن تعيينات الحقة، فٕان الفحص يتعلق مبكتب الطرف املتعاقد املعني ذو الص�. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن  إالنقاصات
�لطرف املتعاقد املعني. �ا فيكون الطرف املتعاقد املعني هو الطرف  توضع �البا من ٔأ�ل التوافق مع ٕاطار قانوين إالنقاصات

ة وضع ٕاطار �ام حول . ؤأكد وفد ٕايطاليا �ىل و�اهإالنقاصاتالوحيد ا�ول �لقيام بصورة فا�� بفحص هذا النوع من 
 �ه�م.  املسأٔ� موضع

وفود اليت ٔأيدت ٔأن �كون حفص إالنقاصات الواردة يف ورصح ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية بأٔنه يتفق مع ال .391
) من الالحئة التنفيذية املشرتكة 6) (د)(5(9الطلبات ا�ولية مسؤولية مكتب املنشأٔ. ورصح ممثل الرابطة بأٔن فهمه للقا�دة 

قامئة السلع واخلدمات  هو ٔأن مكتب املنشأٔ ينبغي ٔأن يتأٔكد من ٔأن اكفة السلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف الطلب ا�ويل تغطهيا
الواردة يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس. وال ينبغي تضمني السلع واخلدمات الواردة يف القامئة الرئيس�ية حفسب 

دودة يف الطلب ا�ويل وذ� للوفاء احملٔأو القوامئ لكن من الواحض ٔأنه ينبغي تضمني السلع واخلدمات الواردة يف القامئة 
ة لبعض أ�طراف املتعاقدة املعينة ٔأو املتطلبات الت�ارية ٔ�ن املودع قد �كون � مصاحل معل خمتلفة يف دول مبتطلبات معين

الوثيقة قد أٔشار� ٕاىل ٔأن الالحئة التنفيذية التفاق مدريد اليت  من 22و 21خمتلفة. وأٔشار ممثل الرابطة ٕاىل ٔأن الفقرتني 
ٔأن اعتبار ال ميكن  واس�تنتج من ذ� ٔأنهس�بقت الالحئة التنفيذية املشرتكة مل �رش ٕاىل ٕادراج ٕانقاصات يف الطلب ا�ويل، 

ممثل الرابطة بأٔنه قبل دخول الالحئة  يق اليت يقوم هبا مكتب املنشأٔ �شمل ٔأصال حفص إالنقاصات. وذكّروظيفة التصد
التنفيذية املشرتكة �زي النفاذ فقد مت تقدمي إالنقاصات واكفة التعديالت والتعيينات الالحقة ٕاىل املكتب ا�ويل من قبل 

ٕانقاص �لفعل، ؤأن قامئة السلع واخلدمات املتضمنة يف إالنقاص هو  مكتب املنشأٔ، وا�ي اكن من املتوقع ٔأن يتحمك يف ٔأن
التعيينات الالحقة قد متت تغطيهتا �لفعل من �الل العالمة أ�ساس�ية. وقد حتمك املكتب ا�ويل يف إالنقاصات واكن ميكنه 

�ع�د، بل ٕاهنا قامت �لفعل  الرجوع ٕاىل مكتب املنشأٔ ٕاذا دعت الرضورة. و�ا، اكن ميكن لٔ�طراف املتعاقدة املعينة
�الع�د، �ىل مكتب ب� املنشأٔ للتأٔكد من ٔأن ٔأي ٕانقاص هو ٕانقاص �لفعل. والحظ ممثل الرابطة ٔأن املوقف قد تغري مع 
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دخول الربوتو�ول �زي النفاذ ٔ�ن التعيينات الالحقة مل �كن متر مجيعها من �الل مكتب املنشأٔ، واكن ميكن ٕايداع 

ٕاد�ال  ، بناء �ليه،مبا يف ذ� إالنقاصات، يف املكتب ا�ويل بصورة مبارشة. ؤأشار ممثل الرابطة ٕاىل ٔأنه متالتعديالت، 
مع ٕاد�ال ٕاماكنية قيام مكتب الطرف املتعاقد املعني �رفض أٓ�ر إالنقاص. ومت  ،27معاجلة خمتلفة لت� إالنقاصات يف القا�دة 

رٔأت ٔأن قامئة السلع  ٕاذا�سمح ملاكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة �رفض أٓ�ر التعيني  24 ٕاد�ال بند مماثل يف القا�دة
 واخلدمات مل �رد يف القامئة الرئيس�ية. ؤأقر ممثل الرابطة �حلا�ة ٕاىل التوصل حلل معيل �لرمغ من ٔأن ذ� ينبغي ٔأال يعىن ٔأنه

اصات. ؤأكد ممثل الرابطة �ىل احلا�ة ٕاىل احلفاظ �ىل حتمك مكتب ينبغي �ىل سلطة وا�دة فقط بعيهنا القيام بفحص إالنق
 املنشأٔ يف الطلبات ا�ولية.

الواردة يف الطلبات ا�ولية  إالنقاصاتورصح ممثل رابطة العالمات الت�ارية �ليا�ن بأٔنه من أ�فضل القيام بفحص  .392
 ء �ىل لك طرف متعاقد معني. من قبل مكتب املنشأٔ، ٔ�ن تفسري نطاق السلع واخلدمات قد خيتلف بنا

ٔأن يفحصها مكتب املنشأٔ.  ينبغيالواردة يف الطلبات ا�ولية  إالنقاصاتورٔأى ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ٔأن  .393
�لنس�بة للمس�ت�دم. و�نيا ٔ�ن مكتب املنشأٔ قام �لفعل بفحص املتطلبات  امفهوم أأوال ٔ�ن حفص مكتب املنشأٔ س�يكون ٔأمر 

الواردة يف الطلبات ا�ولية اكنت عبارة عن امتداد لعملية  إالنقاصاتأ�ساس�ية اخلاصة بعملية �ع�د �ا فٕان معلية حفص 
ردة يف القامئة أ�ساس�ية �رتبط مبامرسات �ع�د. ؤأ�ريا ٔ�ن املس�ت�دمني يفرتضون ٔأن نطاق قامئة السلع واخلدمات الوا

 العالمات الت�ارية اخلاصة مبكتب املنشأٔ يف وقت ٕايداع الطلب ا�ويل. 

الواردة يف الطلبات  نقاصاتورصح ممثل الرابطة ا�ولية محلاية امللكية الفكرية بأٔنه حيبذ حفص مكتب املنشأٔ لالٕ  .394
التنفيذية املشرتكة املتعلقة �الع�د. مث اسرتسل ممثل  الالحئةطبقة يف ا�ولية. ٔأوال، �ىل ٔأساس التفسري النيص للبنود امل 

الرابطة يف توضيح مثال قدمه املكتب ا�ويل يف الوثيقة، وقام بذ�ر نقيضه. ٕاذا اكن �ى مكتب املنشأٔ ممارسات مقيدة �شأٔن 
من  إالنقاصاتاملوضوع فٕانه عند حفص تفسري عناو�ن الفئات واكن �ى مكتب الطرف املتعاقد املعني �ربة واسعة بنفس 

واسعة �ملقارنة بتفسري مكتب املنشأٔ  ٕانقاصات�الل مكتب الطرف املتعاقد املعني فٕان النتي�ة ا�هنائية س�تكون عبارة عن 
 للعالقة بني نطاق الطلب ٔأو التسجيل أ�سايس وذ� املتعلق �لتسجيل ا�ويل. ومل يبدو ٔأن ذ� هو هدف نظام مدريد. 

 ٕالنقاصاتر الرئيس بأٔن الفريق العامل قد قام يف املناقشات السابقة بت�ليل دور املكتب ا�ويل ف� يتعلق �وذ� .395
يقع يف نطاق العالمة أ�ساس�ية أٔو  إالنقاصواس�تنتج ٔأنه ليس من نطاق معل املكتب ا�ويل القيام �لنظر ف� ٕاذا اكن 

أٔن �ركز الت�ليل �ىل ما ٕاذا  ينبغيتعاقدة املعينة. ويف هذا الس�ياق، التسجيل ا�ويل. واكنت ت� يه �مة أ�طراف امل 
اكنت ت� املهمة تقع �ىل �اتق مكتب املنشأٔ، ٔأو ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة. وأٔشار الرئيس ٕاىل ٔأن املناقشات قد 

رئيس أ�مانة بتوضيح ت� ٔأن �كون مضن �ام مكتب املنشأٔ. وطالب ال ينبغئأوحضت ٔأن الغالبية العظمى �رى ٔأن ذ� 
التنفيذية املشرتكة، من ٔأ�ل عرضها �ىل ا�ورة التالية للفريق العامل. ٔأما �لنس�بة لل�االت  الالحئةاحلقيقة بصورة ٔأكرب يف 

تقع مضن نطاق  إالنقاصاتأ�خرى، فٕان الغالبية اكنت حتبذ قيام ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة بتقيمي ما ٕاذا اكنت 
تؤ�ر �ىل ت� أ�طراف املتعاقدة. وطلب الرئيس من أ�مانة تقدمي اقرتاح يف هذا  إالنقاصاتيل ا�ويل ٔأم ال، ٔ�ن التسج 

 �جتاه، مبا يوفر ٕاطار قانوين مناسب للماكتب. 

وطالب الفريق العامل املكتب ا�ويل ٕ��داد وثيقة، تمت مناقش�هتا يف ا�ورة التالية، حبيث حتلل دور مكتب  .396
ٔأن حتلل الوثيقة أٔيضا دور  ينبغيالواردة يف الطلبات ا�ولية والتبعات احملمت� ��. و  إالنقاصاتاملنشأٔ يف حفص 

اخلاصة �لتسجيل ا�ويل ٔأو التعيينات الالحقة اليت تؤ�ر  صاتٕالنقاماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة ف� يتعلق �
 فهيا، والتبعات احملمت� ��، �ٕالضافة ٕاىل اقرتا�ات متعلقة ��ور�ن. 
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 أٔخرى مسائلمن �دول أ�عامل:  8البند 

اصل بصورة بأٔن هناك ماكتب معينة مل �كن قادرة �ىل التو  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبينيذ�ر ممثل  .397
وجود ممثل حميل للقيام بذ�. واقرتح ممثل امجلعية ٕارسال ٕاشعار مو�د ٔ�حصاب غياب مبارشة مع ٔأحصاب التسجيل ل 

 بأٔن ذ� قد يضاف ٕاىل بيا�ت منح امحلاية �ىل سبيل املثال.  يبلغهم فيهالتسجيل 

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 9 البند

 .MM/LD/WG/14/6ام ورد يف الوثيقة قر الفريق العامل ملخص الرئيس كأٔ  .398

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 10البند 

 .2016 ويوني 17اختمت الرئيس ا�ورة يف  .399

[تيل ذ� املرفقات]
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ANNEX I 
 املرفق أ�ول
 

�شأٔن التسجيل ا�ويل اتفاق و�روتو�ول مدريد بني �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتح ٕاد�الها تعديالت ال 
 للعالمات

 (املعّدل من قبل الفريق العامل) .MM/LD/WG/14/2 REVالوثيقة  مرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق و�روتو�ول مدريد

 �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات

 )2017 نومفرب 1 (�فذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل أ�ول
 أٔحاكم �امة

]...[ 

 3القا�دة 
 ا�متثيل ٔأمام املكتب ا�ويل

[...] 

   [تدو�ن تعيني و�يل وتبليغه؛ �رخي نفاذ تعيني الو�يل] )4(

[...] 

 (ٔأ) للمودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ التدو�ن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ب)
. وٕاذا ٔأجري تعيني الو�يل يف الو�يل عن فضال ،املعينة املتعاقدة طرافا�ٔ  اكتبمل ٕاىلو  أ��رية، احلا� للو�يل يف ،و

 .تبليغ منفصل عن طريق مكتب، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأيضًا ٔأن يبلغ التدو�ن لهذا املكتب

[...] 

 ؛ �رخي نفاذ الشطب]تدو�ن[شطب ال  )6(

[...] 

 أ�طراف ملاكتب ٔأيضا و�ي� ٔأو التسجيل صاحب طلب �ىل بناء ُجترى اليت الشطب �االت تُبلّغ (و)
 .املعينة املتعاقدة
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 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأٔ �ىل أ�طراف املتعاقدة

 وتؤ�ر يف التسجيالت ا�ولية

[...] 

 (�لثا)18القا�دة 
 البّت ا�هنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد معّني 

[...] 

 من) 2(5 املادة �ىل بناء املنطبقة امله� مضن املؤقت �لرفض ٕاخطار ٕارسال �دميف �ال   [قرار �ديد] )4(
ٔأ�ر يف حامية العالمة  إالدارة ٔأو املكتب قبل من املُت�ذاكن للقرار اجلديد  �ال يف ٔأو الربوتو�ول، من ذاهتا املادة ٔأو االتفاق

 )، يتعّني �ىل املكتب، يف �دود �لمه بذ� القرار3) ٔأو الفقرة (2( الفقرة ٔأو) 1(للفقرة  الفقرةبناء �ىل وفقا بعد ٕارسال بيان 
السلع  �قتضاء، حسب ،و العالمة وضع، ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل بيا� أٓخر بّني فيه 19 �لقا�دة إال�الل ودون

0Fاملعين.واخلدمات اليت من ٔأ�لها ُحتمى العالمة يف الطرف املتعاقد 

5 

[...] 
  22لقا�دة ا

 وقف أٓ�ر الطلب أ�سايس والتسجيل املرتتب �ليه ٔأو التسجيل أ�سايس

[...] 

 [إالخطار بوقف أٓ�ر الطلب أ�سايس والتسجيل املرتتب �ليه ٔأو التسجيل أ�سايس] )1(
[...] 

(ب) ٕاىل احلمك ا�هنايئ املشار  بعدما تفيض ا�عوى القضائية ٔأو إالجراءات املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية ج)(
) من الربوتو�ول، ٔأو ٕاىل 3(6) من االتفاق، ٔأو ٕاىل القرار ا�هنايئ املشار ٕاليه يف امجل� الثانية من املادة 4(6ٕاليه يف املادة 

ن �ىل �مل ) من الربوتو�ول، يتعني �ىل مكتب املنشأٔ ٕاذا اك3(6السحب ٔأو الت�يل املشار ٕا�هيام يف امجل� الثالثة من املادة 
ويف �ال  ."4" ٕاىل "1بذ� ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ� �ىل الفور، ويقدم البيا�ت املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (أٔ)"

املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ب) ومل �سفر عن ٔأي من القرارات ا�هنائية  املعاجلةاس�تمكلت ا��اوى القانونية ٔأو ٕاجراءات 
بناء �ىل طلب صاحب  ٔأوٕاذا اكن �ىل �مل بذ�  ،املذ�ورة ٔأ�اله ٔأو عن حسب ٔأو ختٍل، يتعني �ىل مكتب املنشأٔ 

  ٔأن خيطر املكتب ا�ويل �ىل الفور.التسجيل، 

                                                
 بيان تفسريي ٔأقّرته مجعية احتاد مدريد: 5

يت�ذ فهيا املكتب ذ� القرار اجلديد، يف ) ٕاىل قرار �ديد يؤ�ر يف حامية العالمة �شمل ٔأيضا احلا� اليت 4(�لثا)(18"إالشارة يف القا�دة 
 �ال الرفض اللكي مثال، �لرمغ من ٔأن �كون املكتب قد ٔأفاد بأٔن إالجراءات املبارشة ٔأمامه قد اس�تمكلت."
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 ]�ويلتدو�ن إالخطار وٕارسا�؛ وشطب التسجيل ا[ )2(
[...] 
)(ٔأ) ٔأو (ج) يتطلب شطب التسجيل ا�ويل 1خطار مشار ٕاليه يف الفقرة (إ ٕاذا اكن ٔأي  (ب)

و�س�تويف رشوط الفقرة املذ�ورة، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �شطب التسجيل ا�ويل من الس�ل ا�ويل بقدر ما 
ا�ولية  التسجيالت به التدابري املطبقة ح�سم ما بقدريتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يلغي  كام �سمح بذ� التدابري املطبقة.

 عن النامجة التسجيالتالتسجيل ا�ويل امللغى، عقب إالخطار املذ�ور، و  حتت مدونجزيئ يف امللكية  تغيريعن  النامجة
 .دمج معلية

[...] 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

[...] 

 (�نيا)23القا�دة 
 املعينة املتعاقدة أ�طراف املاكتب تبليغات

 املرس� من �الل املكتب ا�ويل 

يف �ال اكن قانون طرف  ]الالحئة هذه يف املشمو� �ري املعينة املتعاقدة أ�طراف ماكتب من التبليغات[ )1(
املكتب ٔأن يطلب من  الهذ جيور التسجيل، لصاحب مبارشة دويل �سجيل عن تبليغ رسالمتعاقد معني ال �سمح للمكتب �ٕ 

 التبليغ ٕاىل صاحب التسجيل نيابة عنه. ذ�املكتب ا�ويل ٕارسال 

يتعني �ىل املكتب ا�ويل وضع الشلك ا�ي جيب ٔأن �س�ت�دمه املكتب املعين ٕالرسال  ]التبليغ شلك[  )2(
 ).1( التبليغ املشار ٕاليه يف الفقرة

) 1( يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل التبليغ املشار ٕاليه يف الفقرة ]التسجيل صاحب ٕاىل إالرسال[  )3(
 ٕاىل صاحب التسجيل، يف الشلك ا�ي وضعه املكتب ا�ويل، دون ٔأن يفحص حمتو�ته ٔأو ٔأن يدونه يف الس�ل ا�ويل.

 25القا�دة 
 تعديل؛ تدو�نال�س 
 شطب تدو�نال�س 

ٕاىل املكتب ا�ويل بنس�ة وا�دة �ىل �س��رة  تدو�نال�س ال جيب ٔأن يقدم  )أٔ (  [تقدمي �ل�س] )1(
 الرمسية ٕاذا اكن هذا �ل�س يتعلق مبا يأٔيت:

[...] 
شطب التسجيل ا�ويل للك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، �لنس�بة ٕاىل لك أ�طراف  "5"

 املتعاقدة املعينة.
 .عنوانه ٔأو الو�يل امس يف تغيري "6"

[...] 
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ٔأي شطب ٔأو يبني�  تدو�نٔأي تعديل ٔأو ال�س  تدو�نجيب أٔن يتضمن ال�س  (ٔأ)  [حمتو�ت �ل�س] )2(
 فيه �ٕالضافة ٕاىل التعديل ٔأو الشطب امللمتس ما ييل:

[...] 
التعديل �مس الو�يل ٔأو  تعلق �ال فيما مل يتعلق، الو�يل امس ٔأو امس صاحب التسجيل ا�ويل "2"
 عنوانه،

[...] 
 27القا�دة 

 تدو�ن تعديل ٔأو شطب وإالخطار به؛ دمج التسجيالت ا�ولية؛
 إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل تغيري يف امللكية ٔأو ٕانقاص

[...] 

لتسجيل ا�ويل عن جزء ا يف امللكية تغيري(ٔأ)  تغيري جزيئ لصاحب التسجيل ا�ويل] تدو�ن[]�ذفت[ )2(
يف الس�ل ا�ويل حتت رمق  يدّونمن السلع واخلدمات فقط ٔأو عن بعض أ�طراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب ٔأن 

 جزء منه. �ريالتسجيل ا�ويل ا�ي �كون قد 

 املعينالتسجيل ا�ويل  نمالتسجيل ا�ويل  يف امللكية لتغيري تدوينا شهد ا�ياجلزء  �ذف ويتعني (ب)
 .منفصل دويل �سجيل يف تدوينه ويتعني

[...] 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقا�دة البيا�ت

 32القا�دة 
 اجلريدة

ينرش املكتب ا�ويل يف اجلريدة البيا�ت املعنية واملتعلقة مبا  (ٔأ)  [معلومات �شأٔن التسجيالت ا�ولية] )1(
 يأٔيت:

[...] 
 التسجيالت ا�ولية اليت مل جتدد. "12"
 (ب))2(3صاحب التسجيل وا�طر هبا بناء �ىل القا�دة  و�يلالتدو�ن اخلاصة بتعيني  �االت "13"

 )(ٔأ).6(3 القا�دة مبوجب�ىل ال�س صاحب التسجيل ٔأو و�ي�  بناءتمت  اليتو�االت الشطب 

[...] 

�ىل املوقع  )2( و) 1( الفقرتني يف �لهيا املنصوص نشوراتامل ا�ويل  املكتباجلريدة  نجزي تنرش  )3(
 .إاللكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
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مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل و�روتو�ول التعديالت املقرتح ٕاد�الها �ىل التعل�ت إالدارية لتطبيق اتفاق 
 للعالمات

 التعل�ت إالدارية لتطبيق
 مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالماتو�روتو�ول اتفاق 

 )2017 نومفرب 1 من (�فذة اعتبارا

[...] 

 اجلزء السادس
 �رقمي التسجيالت ا�ولية

 تغيري جزيئ يف امللكية : الرتقمي بعد16 البند

يقي�د يف الس�ل ا�ويل التنازل عن التسجيل ا�ويل ٔأو نق� بطريقة ٔأخرى �لنس�بة ٕاىل بعض السلع  (ٔأ)
و�كون للقيد رمق التسجيل ا�ويل ا�ي مت التنازل عن جزء منه ٔأو واخلدمات فقط ٔأو بعض أ�طراف املتعاقدة املعي�نة فقط، 

امللكية رمق التسجيل  يف جزيئٔأن حيمل التسجيل ا�ويل املنفصل املرتتب �ىل تدو�ن تغيري  يتعني .نقل اجلزء بطريقة ٔأخرى
 يليه حرف التيين �بري. ،امللكية يف اجلزيئ التغيري حمل

التنازل عنه ٔأو نق� بطريقة ٔأخرى من حتت رمق التسجيل ا�ويل �ُشطب ٔأي جزء مت  ]�ذفت[ (ب)
املذ�ور، و�كون حمل �سجيل دويل منفصل. و�كون للتسجيل ا�ويل املنفصل رمق التسجيل ا�ي مت التنازل عن جزء منه 

 ٔأو نقل اجلزء بطريقة ٔأخرى، مع حرف التيين �بري

]ييل ذ� املرفق الثاين[ 
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�شأٔن التسجيل ا�ويل اتفاق و�روتو�ول مدريد بني �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتح ٕاد�الها تعديالت ال 
 للعالمات

 (املعّدل من قبل الفريق العامل) .MM/LD/WG/14/2 REVالوثيقة  مرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق و�روتو�ول مدريد

 �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات

 ...) (�فذة اعتبارًا من

[...] 

 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأٔ �ىل أ�طراف املتعاقدة

 وتؤ�ر يف التسجيالت ا�ولية

[...] 

  21القا�دة 
 الربوتو�ول ٔأو االتفاق من (�نيا)4 املادة�ىل  بناءبتسجيل دولي   �سجيل وطين ٔأو ٕاقلمييعن �س�تعاضة 

) من االتفاق 2(�نيا)(4ٕاذا ٔأ�ذ مكتب طرف متعاقد معني �لامً يف جس�، وفقًا ٔ�حاكم املادة   [إالخطار] )1(
) من الربوتو�ول، ٕا�ر ال�س قدمه صاحب التسجيل ا�ويل مبارشة لهذا املكتب، بأٔنه اس�تعيض عن 2(�نيا)(4ٔأو املادة 

خيطر املكتب ا�ويل بذ�. وجيب ٔأن يبني يف هذا  �سجيل وطين ٔأو ٕاقلميي بتسجيل دويل، وجب �ىل املكتب املذ�ور ٔأن
 إالخطار ما ييل:

 رمق التسجيل ا�ويل املعين، "1"
ٕاذا مل يتعلق �ستبدال سوى ٕ��دى السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا الوارد ذ�رها يف  "2"

 التسجيل ا�ويل، هذه السلع واخلدمات،
وعند �قتضاء �رخي ٔأولوية التسجيل الوطين ٔأو  �رخي إاليداع ورمقه و�رخي التسجيل ورمقه، "3"

 إالقلميي ا�ي اس�تعيض عنه �لتسجيل ا�ويل.
جيوز ٔأن �ش�متل إالخطار �ىل معلومات عن ٔأية حقوق ٔأخرى مكتس�بة مبوجب ذ� التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي، يف شلك 

 إالخطار �رخي من اعتبارا التسجيل، لصاحب جيوز  ]�ل�س تقدمي[ املعينمتّفق �ليه بني املكتب ا�ويل واملكتب 
ٔأن  وجيوز. جس� يف ا�ويل �لتسجيل �لام كتبامل  ذ� يأٔ�ذ يكمكتب الطرف املتعاقد املعني  �ى ال�سالتعيني، ٔأن يقدم �

 ،ا�ويل املكتب �الل من �ل�س قُدم �ال يفويُقدم �ل�س مبارشة �ى ذ� املكتب ٔأو من �الل املكتب ا�ويل. 
 �س�ت�دام �س��رة الرمسية ذات الص�. هتقدمي يتعني

[التدو�ن]  (أٔ)  �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل البيا�ت املبلغة � بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة  )2(
  )، ويبلغها لصاحب التسجيل ا�ويل.1(
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) اعتبارا من التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل ٕاخطارا 1الفقرة ( يتعني تدو�ن البيا�ت املبل�غة بناء �ىل ٔأحاكم (ب)
 �ل�س يبنئأن  يتعني(ٔأ)   ]ٕارسا�املقدم من �الل املكتب ا�ويل و  �ل�س حمتو�ت[ �س�تويف املتطلبات املطبقة.

 ما ييل: ا�ويل، املكتب �الل من قُدم �ال يف)، 1( الفقرة يف ٕاليه املشار
 املعين، ا�ويل التسجيل رمق "1"
 التسجيل صاحب وامس "2"
 املعين، املتعاقد والطرف "3"
 يف الواردة واخلدمات السلع من بعض ٔأو وا�دة �دمة ٔأو �سلعة �س�تعاضة تعلقت �ال يفو "4"

 واخلدمات، السلع فت� ا�ويل، التسجيل
الوطين  �لتسجيل اخلاصو�رخي التسجيل ورمقه، و�رخي أ�ولوية إاليداع ورمقه،  و�رخي "5"

 ،ٕان و�د ،عهنا �لتسجيل ا�ويل املس�تعاض إالقلميية التسجيالت الوطنية ٔأو ٔأو إالقلميي ٔأو
 تعل�ت ٔأو التسديد، وطريقة �سديدها، اجلاري الرسوم مبلغ)، 7( الفقرة انطبقت �ال ويف "6"

 يعطي وحتديد الطرف ا�ي جيري التسديد ٔأو ،ا�ويل املكتب �ى مفتوح حساب من املطلوب الرسوم مبلغ حسب
 .التعل�ت

 الطرف مكتب ٕاىل(ٔأ)  الفرعية الفقرة يف ٕاليه املشار �ل�س ٕارسالاملكتب ا�ويل  توىلي  (ب)
 .بذ� التسجيل صاحب وٕابالغاملتعاقد املعني املعين 

 يفحص ٔأن معني متعاقد طرف ملكتب جيوز(أٔ)   ]املتعاقد الطرف مكتب قبل من وإالخطار الفحص[ )3(
 .الربوتو�ول من ذاهتا املادة ٔأو االتفاق من) 1(�نيا)(4 املادة رشوطل  امتثا� من للتحقق) 1( يف الفقرة ٕاليه املشار �ل�س

ا�ويل يف جس� ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ�.  �لتسجيلا�ي ٔأ�ذ �لام  املكتب �ىل يتعني (ب)
 معلومات إالخطار يتضمن ٔأن وجيوز". 5" ٕاىل" 1)(ٔأ)"2( الفقرةاحملّددة يف  البيا�ت إالخطار يتضمن ٔأنويتعني 
 .املعنية إالقلميية ٔأو الوطنية التسجيالت ٔأو املعين إالقلميي ٔأو الوطين التسجيل مبوجب ٔأخرى حقوق بأٔي تتعلق

 .بذ� التسجيل صاحب بلغي  ا�ي ا�ويل املكتب ٕاخطار �لام يأٔ�ذ مل ا�ي للمكتب وجيوز (ج)

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدون يف الس�ل ا�ويل ٔأي ٕاخطارات تلقاها وفقا  يتعني  ]وإالخطار التدو�ن[ )4(
 .بذ� ليسج ت صاحب ال  ويبلغ (ب))3( للفقرة

الوطين ٔأو إالقلميي  ليسج ت ال  يف املدر�ة واخلدمات السلع ٔأسامء �كون ٔأن يتعني  ]�س�تعاضة نطاق[ )5([
 اس�تعيضل ا�ويل اليت يسج ت لت� املدر�ة يف ال  ،مطابقة �لرضورة ليس لكنو  ،معاد�إالقلميية  ٔأو الوطنيةالت يسج ت ال  ٔأو
 ].عهنا به

الوطين ٔأو إالقلميي  التسجيل ٕالغاء يتعني ال  ]إالقلميي ٔأو الوطين التسجيل �ىل �س�تعاضة أٓ�ر[ )6(
 قد املكتب ٔ�نعهنا بتسجيل دويل ٔأو  �س�تعاض نتي�ةالتسجيالت  ت� تتأٔ�ر ٔأن والالتسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية  ٔأو

 .جس� يف هبا �لام ٔأ�ذ

 قُدمو )، 1( الفقرة �ىل بناء ال�س تقدميلقاء  رمس �ُسدد ٔأنطرف متعاقد  اشرتط�ال  يف  ]الرسوم[ )7([
 ٔأن، تعني �ليه الرمس ذ� ا�ويل املكتب حيّصل ٔأن يف املتعاقد الطرفذ� �ل�س من �الل املكتب ا�ويل، ورغب 

وتُطبق  .املكتب يف املس�ت�دمة �لعم� ٔأو السو�رسي �لفرنكقمية الرمس  يبنئأن و  بذ� ا�ويل املكتب خيطر
 ].تبديل من يلزم ما مع)(ب) 2(35 القا�دة

 املرفق الثالث][ييل ذ�  



MM/LD/WG/14/7 
ANNEX III 

 الثالث املرفق
 

الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق و�روتو�ول مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل  �ىل املقرتح ٕاد�الهاالتعديالت 
 للعالمات

 )(املعّدل من قبل الفريق العامل .MM/LD/WG/14/3/REVالوثيقة  مرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق و�روتو�ول مدريد

 �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات

 )2019 فربا�ر 1 (�فذة اعتبارًا من

[...] 

 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأٔ �ىل أ�طراف املتعاقدة

 وتؤ�ر يف التسجيالت ا�ولية

[...] 

 22القا�دة 
 وقف أٓ�ر الطلب أ�سايس

 والتسجيل املرتتب �ليه ٔأو التسجيل أ�سايس

[...] 

 ]تدو�ن إالخطار وٕارسا�؛ وشطب التسجيل ا�ويل[ )2(
[...] 

)(ٔأ) ٔأو (ج) يتطلب شطب التسجيل ا�ويل 1مشار ٕاليه يف الفقرة (خطار إ ٔأي ٕاذا اكن  (ب)
و�س�تويف رشوط الفقرة املذ�ورة، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �شطب التسجيل ا�ويل من الس�ل ا�ويل بقدر ما 

لتسجيالت ا�ولية ا بقدر ما �سمح به التدابري املطبقةكام يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يلغي  �سمح بذ� التدابري املطبقة.
التسجيل ا�ويل امللغى، عقب إالخطار املذ�ور، والتسجيالت  حتتمدون  تقس�مي ٔأو النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية

 .النامجة عن معلية دمج
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

[...] 

 27القا�دة 
 دمج التسجيالت ا�ولية؛ تدو�ن تعديل ٔأو شطب وإالخطار به؛

 إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل تغيري يف امللكية ٔأو ٕانقاص

[...] 

عندما �كون الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي نفسه مدّو�   [تدو�ن دمج �سجيالت دولية] ]�ذفت[ )3(
كصاحب �سجيلني ٔأو ٔأكرث من التسجيالت ا�ولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، فٕان هذه التسجيالت تدمج بناء 
. �ىل ال�س يقدمه هذا الشخص، مبارشة ٔأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل
وجيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن خيطر بذ� ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري ؤأن يبلغه يف الوقت ذاته 

 لصاحب التسجيل ا�ويل وللمكتب ا�ي قدمه ٕان و�د.

[...] 

 (�نيا)27القا�دة 
 �سجيل دويل تقس�مي

�سجيل  تقس�ميل  ا�ويلالتسجيل  صاحب ال�س ميقدّ  ٔأن يتعني(ٔأ)   �سجيل دويل] تقس�مي[ال�س  )1(
الرمسية  س��رة�املكتب ا�ويل �س�تعامل  ىلإ  معنيدويل ف� يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد 

 املتطلباتا�ي يلمتس تدوينه �س�تويف  التقس�مئأن  املكتب ذ�ٔأن �رتيئ  فور ،ذ� الطرف املتعاقد مكتُب  ،املناس�بة
 .رسومل� املتعلقة املتطلباتمبا يف ذ�  طبق،ن امل  قانونه يف الواردة

 :ييل ما �ل�س بّني ي  ٔأن يتعني (ب)
 �ل�س، يقّدم ا�ي للمكتب املتعاقد الطرف "1"
 �ل�س، يقدم ا�ي املكتب امس "2"
 التسجيل ا�ويل، رمق "3"
 ،ا�ويل التسجيل صاحب امس "4"
يف أ�صناف املناس�بة من التصنيف ا�ويل للسلع  عةً السلع واخلدمات اليت س�ُتفصل، مجم�  ٔأسامء "5"

 ،واخلدمات
بلغ املطلوب من حساب مفتوح �ى امل الرمس املسدد وطريقة �سديده، ٔأو تعل�ت القتطاع  قمية "6"

 صدر التعل�ت.يرى التسديد ٔأو جياملكتب ا�ويل، وحتديد هوية الطرف ا�ي 
ا�ي يقّدم �ل�س، ويف �ال اكن املكتب يقتيض ذ�، جيب  املكتُب  �ل�س يوقّع ٔأن يتعني (ج)

 ٔأيضا. ا�ويل ٔأن يوقعه صاحب التسجيل
(�نيا)  18للقا�دة وفقا �رسل بيانب  �شفعٔأو  يتضمن ٔأنبناء �ىل هذه الفقرة  قّدممٌ  ال�س ي�ٔ  جيوز (د)

 .�ل�س يف املذ�ورة واخلدمات �لسلع (�لثا)18 لقا�دةا ٔأو

 من �دول الرسوم. 7.7الرمس احملدد يف البند  لتسديدالتسجيل ا�ويل  تقس�مئأن خيضع  يتعني  [الرمس] )2(
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�ىل املكتب ا�ويل  يتعنياملطبقة،  املتطلبات(ٔأ) ٕاذا مل �س�توف �ل�س   [�ل�س ا�الف لٔ�صول] )3(
 صاحب التسجيل ا�ويل.يبلغ  أٔناملكتب ا�ي قّدم �ل�س ٕاىل اس�تدراك ا�الفة ويف الوقت ذاته  يدعؤأن 

�رخي ا�عوة طبقا للفقرة الفرعية (ٔأ)،  منٔأشهر  ثالثةا�الفة �الل  املكتبس�تدرك � وٕاذا مل  (ب)
 يتعني ذاتهيف الوقت و بذ�، �ل�س قّدم ا�ي املكتب ٕاخطاراملكتب ا�ويل �ىل  ويتعنياعتبار �ل�س مرتواك  يتعني
 .الرمس ذ�، بعد خصم مبلغ �ساوي نصف )2بناء �ىل الفقرة ( ٔأي رمس مسدد وردّ صاحب التسجيل ا�ويل  ٕابالغ

 ا�ويل املكتب�ىل  يتعني املطبقة، املتطلبات�ال اكن �ل�س �س�تويف  يف (أٔ)  ]وإالخطار[التدو�ن  )4(
ويف الوقت  بذ�، �ل�س قّدم ا�ي املكتب وٕاخطاردويل جزيئ يف الس�ل ا�ويل،  �سجيل وٕا�شاء ،تقس�ميال  تدو�ن

 .ا�ويل التسجيل صاحب ٕابالغ ذاته
 ٔأو ،�لتارخي ا�ي �سمل فيه املكتب ا�ويل �ل�سا�ويل  التسجيل تقس�ميتدو�ن  يتعني (ب)

 .ينطبق ما حسب)، 3( الفقرة يف ٕا�هيا املشار ا�الفة فيه اس�ُتدر�ت ا�ي �لتارخي

�سجيل دويل �لنس�بة ٕاىل طرف  تقس�ميل  ال�س ٔأي ال�ساً  يعتربال   ]ال�ساً  يعترب ال ا�ي[�ل�س  )5(
 .�ل�س يف املذ�ورة واخلدمات للسلع ا�ويل التصنيف ٔأصناف ٕاىل �لنس�بةمل يعد معي�نا  ٔأو معي�نامتعاقد معني� ٕاذا مل ميكن 

ملكتب الطرف املتعاقد ا�ي ال ينّص  جيوز  ]تقس�ميال  ال�سات يقّدم لن املتعاقد الطرف بأٔن إال�الن[ )6(
قبل �رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو التارخي  ،العام املد�ر خيطر ٔأن �المة �سجيالت ٔأوطلبات �سجيل �المة  تقس�ميقانونه �ىل 

بأٔنه لن يقّدم ٕاىل املكتب ا�ويل �ل�س املشار ٕاليه يف الفقرة  الربوتو�ول، ٔأو �التفاق ملزتماا�ي يصبح فيه الطرف املتعاقد 
 ). وجيوز حسب هذا إال�الن يف ٔأي وقت.1(

 (�لثا)27القا�دة 
 دمج التسجيالت ا�ولية

الشخص الطبيعي ٔأو �ال اكن  يف  ]امللكيةتغيري جزيئ يف  تدو�نالتسجيالت ا�ولية النامجة عن  دمج[ )1(
دمج  يتعنياملعنوي نفسه مدّو� كصاحب �سجيلني ٔأو ٔأكرث من التسجيالت ا�ولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، 

التسجيالت بناء �ىل ال�س يقدمه هذا الشخص، مبارشة ٔأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه هذه 
�ىل املكتب . ويتعني املعنيةاملكتب ا�ويل �س�تعامل �س��رة الرمسية  ٕاىل �ل�س ميتقد ويتعنيصاحب التسجيل ا�ويل. 

ٔأو أ�طراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري ؤأن يبلغه يف الوقت  الطرفٔأن خيطر بذ� ماكتب و  ا�مج يدّون ٔأنا�ويل 
 ذاته لصاحب التسجيل ا�ويل وللمكتب ا�ي قدمه ٕان و�د.

 �مج دويل �سجيل دمج يتعني (ٔأ)  ]دويل �سجيل تقس�ميالتسجيالت ا�ولية النامجة عن تدو�ن  دمج[ )2(
 املكتبطريق  عن قدميُ  ا�ويل التسجيل صاحب من ال�س �ىل بناء عنه انقسم ا�ي ا�ويل التسجيل يف تقس�مي عن

 املعنوي ٔأورشيطة أٔن �كون نفس الشخص الطبيعي  ،(�نيا)27 من القا�دة )1( الفقرة يف ٕاليه املشار �سل� قدم ا�ي
املدون يف التسجيلني ا�وليني املذ�ور�ن ٔأ�اله ورشيطة ٔأن �رتيئ املكتب املعين ٔأن �ل�س  ا�ويل التسجيل صاحب هو

ويتعني تقدمي �ل�س ٕاىل املكتب ا�ويل �س�تعامل  .�لرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذ�  ،طبقن امل  هقانون متطلبات�س�تويف 
 يف وخيطر �ل�س قدم ا�ي املكتب بذ� خيطر ٔأنو  ا�مج يدّون ٔأن�س��رة الرمسية املعنية. ويتعني �ىل املكتب ا�ويل 

 .ا�ويل التسجيل صاحب ذاته الوقت

عالمة ٔأن خيطر املد�ر العام، ال ت�سجيال دمج(ب) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد ا�ي ال ينّص قانونه �ىل 
بأٔنه لن يقّدم ٕاىل �رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو التارخي ا�ي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما �التفاق ٔأو الربوتو�ول،  قبل

 ). وجيوز حسب هذا إال�الن يف ٔأي وقت.أٔ ( الفرعية املكتب ا�ويل �ل�س املشار ٕاليه يف الفقرة
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 السابعالفصل  
 اجلريدة وقا�دة البيا�ت

 32القا�دة 
 اجلريدة

(ٔأ)  ينرش املكتب ا�ويل يف اجلريدة البيا�ت املعنية واملتعلقة مبا   [معلومات �شأٔن التسجيالت ا�ولية] )1(
 يأٔيت:

[...] 
) وا�مج املدّون بناء �ىل 4(�نيا)(27املدون بناء �ىل القا�دة  تقس�ميال  "(�نيا)8"

 (�لثا)؛27 القا�دة
[...] 

) 3(27و 23)(ٔأ) و2(22(�نيا) و21و 21(�نيا) و20و 20املعلومات املدّونة بناء �ىل القوا�د  "11"
 )؛3(40) و4(و

[...] 
[...] 

ينرش املكتب ا�ويل يف اجلريدة   �ال�ت أ�طراف املتعاقدة]إ مات �شأٔن بعض املتطلبات اخلاصة و [معلو  )2(
 ييل: ما

القا�دة  ٔأو) 6(�نيا)(20القا�دة ٔأو  7القا�دة  القوا�دبناء �ىل ٔأحاكم  لك ٕاخطار جيرى "1"
 )؛ه)(د) ٔأو (5(17ولك ٕا�الن جيرى بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  )6(40ٔأو  )(ب)2(�لثا)(27 ٔأو) 6(�نيا)(27

[...] 
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 الفصل التاسع
 أٔحاكم متنو�ة

[...] 

 

 40القا�دة 
 ا�خول �زي التنفيذ؛ ٔأحاكم انتقالية

[...] 

(ٔأ) من 2 ٔأو الفقرة (�نيا)27 القا�دة) من 1( الفقرة اكنت ٕاذا ]الوطنية القوانني معالتوافق  �دم[ )6(
ا�ي  تارخيال ٔأو يف  �زي النفاذ القا�دة هذه دخول�رخي  يفمتعاقد،  طرفلالقانون الوطين  معمتوافقة  �ري(�لثا) 27 القا�دة

املعنية، حسب احلا�، �لنس�بة للطرف  الفقرات ٔأو الفقرة تطبق ال الربوتو�ول، �التفاق ٔأو املزتم تعاقدامل  طرفاليصبح فيه 
ذ� القانون، رشيطة أٔن خيطر ذ� الطرف املتعاقد املكتب ا�ويل بذ� قبل  مع متوافقةاكنت �ري  طاملا املعيناملتعاقد 

 هذاوجيوز حسب املتعاقد ملزتما �التفاق ٔأو الربوتو�ول.  الطرف ذ�ا�ي يصبح فيه  تارخيال �رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو 
 .يف ٔأي وقت خطاراالٕ 

[...] 
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 التعديالت املقرتح ٕاد�الها �ىل �دول الرسوم

 

 �دول الرسوم

 )2019 فربا�ر 1 (�فذ اعتبارًا من

 �لفرناكت السو�رسية

[...] 

 تدوينات متنو�ة .7

[...] 

 177 �سجيل دويل تقس�مي 7.7

[...] 

  



MM/LD/WG/14/7 
Annex III 
7 
 

مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل و�روتو�ول اتفاق  التعل�ت إالدارية لتطبيقالتعديالت املقرتح ٕاد�الها �ىل 
 للعالمات

 

 التعل�ت إالدارية لتطبيق
 مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالماتو�روتو�ول اتفاق 

 )2019 فربا�ر 1 (�فذة اعتبارًا من

[...] 

 اجلزء السادس
 ا�ولية�رقمي التسجيالت 

 تغيري جزيئ يف امللكيةٔأو  تقس�مي : الرتقمي بعد16البند 

 رمق تقس�مي ٔأوجزيئ يف امللكية  تغيرئأن حيمل التسجيل ا�ويل املنفصل النامج عن تدو�ن  يتعني  (ٔأ)
 .�بري التيين حرف يليه ،ٔأو تقس�مي امللكية يف لتغيري منه جزءخضع  ا�ي ا�ويل التسجيل

[...] 

 الرتقمي بعد دمج التسجيالت ا�ولية: 17البند 

خضع  يا� رمق التسجيل ا�ويل )3((�لثا)27�كون للتسجيل ا�ويل النامج عن دمج �سجيالت دولية وفقًا للقا�دة 
�بري حرف التيين  يليه مع ،اجلزء بطريقة ٔأخرى التنازل عن جزء منه ٔأو نقلا�ي مت  تقس�مي ٔأو امللكية يف لتغيري منه جزء
 �قتضاء.عند 

[...] 

[ييل ذ� املرفق الرابع] 
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 خريطة الطريق املقرت�ة

]امساملرفق اخل ييل ذ�[

 املائدة املس�تد�رة تقدمي التقار�ر ٕاىل  املدى القريب
   

  املائدة املس�تد�رة الفريق العامل

 التغطية اجلغرافية بنظام مدريد
 
 
 

 ٕاطار أ�داء
 
 
 

(الفرتة  الوقت املس�تغرق ٕالجراء املعامالت العادية
 القصوى اليت �س�تغرقها املعاجلة)

 
 
 

 نظام مدريد إاللكرتوين

 
 �س�تعاضة

 
 التغيري

 
 ٔأنواع �ديدة من العالمات

 
 إالنقاصات

 

 
 التصنيفمبادئ 

 
 التصحيح

 
 مطابقة العالمات ٔ�غراض املصادقة

 
 العالمات الواردة خبطوط خمتلفة

 استيفاء الرشوط
 

ممارسات الفحص للمكتب ا�ويل 
 (�رش)

 

 
 
 
 
 
 

   
  املدى املتوسط

  
  املائدة املس�تد�رة الفريق العامل

 
امله� املو�دة للرد �ىل 

 مؤقت رفض
 

 التصحيح
 

 مراجعة الرسوم وخيارات ا�فع
 

 التقليص احملمتل يف فرتة التبعية
 

 
ممارسات الفحص للمكتب 

 (�رش) ا�ويل
 

يف  احلد من ٔأو�ه �دم ��ساق
 ممارسات التصنيف

 
 شهادات التسجيل ا�ويل احملدثة

 
 
 
 

 
 

  

  املدى البعيد
  
 

 احلق يف إاليداع
 

 MM/LD/WG/14/4 من الوثيقة "رابعا"القضا� املندر�ة يف اجلزء 
 "خيارات للماكتب"

 
 ٕاجراءات املراجعة

 
 نطاق قامئة السلع واخلدمات (اح�ل الفصل)

 

 
 
 



MM/LD/WG/14/7 Prov. 2 
ANNEX V 
 املرفق اخلامس
 

1F

* 

 

 MM/LD/WG/14/INF/1   
ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH 

DATE : 17 JUIN 2016 / JUNE 17, 2016 
 
 
 
 
 
Groupe de travail sur le développement juridique du système 
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques 
 
 
Quatorzième session 
Genève, 13 – 17 juin 2016 
 
 
Working Group on the Legal Development of the Madrid System for 
the International Registration of Marks 
 
 
Fourteenth Session 
Geneva, June 13 to 17, 2016 
 
 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS* 
LIST OF PARTICIPANTS* 
 
 
 
établie par le Secrétariat 
prepared by the Secretariat 

                                                
*  Les participants sont priés d’informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des 
modifications qui devraient être prises en considération lors de l’établissement de la liste finale des participants.   
*  Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account 
in preparing the final list of participants.  Changes should be requested by making corrections on the present 
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GHANA 
 
Domtie Afua SARPONG (Ms.), Principal State Attorney, Legal, Registrar General’s Department, 
Ministry of Justice and Attorney General, Accra  
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GRÈCE/GREECE 
 
Dimitrios GIAGTZIDIS, Trademarks Examiner, Directorate of Commercial and Industrial 
Property, General Secretariat of Commerce, Ministry of Economy, Development and Tourism, 
Athens 
 
Elena KATSOULA (Ms.), Trademarks Examiner, Directorate of Commercial and Industrial 
Property, General Secretariat of Commerce, Ministry of Economy, Development and Tourism, 
Athens 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Gabriella KISS (Ms.), Head of Section, International Trademark Section, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Iqbal Singh JUNEJA, Assistant Registrar of Trademarks, Office of the Controller-General of 
Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of 
Commerce and Industry, New Delhi 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Anat LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of 
Justice, Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Trademarks Department, 
Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against 
Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome 
 
Bruna GIOIA (Ms.), Senior Examiner, Trademarks Department, 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 
 
Giuseppe CICCARELLI, Intern, Permanent Mission, Geneva 
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JAPON/JAPAN 
 
Kazuhiro KIMURA, Director, Trademark Policy Planning Office, Trademark Division, Japan 
Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Masataka TAKENOUCHI, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Japan Patent 
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Satomi HAYASHI (Ms.), Specialist for Formality Examination, 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 
 
Geoffrey M. RAMBA, Senior Trademarks Examiner, Trademarks Department, Kenya Industrial 
Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Dzintra MEDNE (Mme), examinatrice principale des marques internationales, Département des 
marques, Office des brevets de la République de Lettonie, Riga 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademark and Design 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 
 
Fatima BELKACEM (Mme), chef d’entité d’opposition, Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
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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 
 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Dusanka PEROVIĆ (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Office of Montenegro, 
Podgorica 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Emídio RAFAEL, Legal Department Coordinator, Industrial Property Institute, Ministry of 
Industry and Commerce, Maputo 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Paal LEFSAKER, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian 
Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo 
 
Ingeborg Alme RÅSBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand 
(IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ 
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Jacqueline Taylord BISSONG EPSE HELIANG (Mme), chef, Service des affaires juridiques, 
Yaoundé 
 
 
PHILIPPINES 
 
Marie Kim GAYOSO (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist I, Intellectual Property Office 
of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
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POLOGNE/POLAND 
 
Ala GRYGIEŃĆ-EJSMONT (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 
 
 
PORTUGAL 
 
Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, Legal Affairs Department, External Relations and Legal 
Affairs Directorate, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks Examiner, Trademarks, Designs 
and Models Department, Trademarks and Patents Directorate, 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 
 
CHO Changlae, Assistant Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Khamphet VONGDALA, Deputy Director General, Department of Intellectual Property, Ministry 
of Science and Technology, Vientiane 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Head, 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 
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ROUMANIE/ROMANIA 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Sian SIMMONDS (Ms.), Team Leader, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office 
(UKIPO), Newport 
 
Cassie PHELPS (Ms.), Policy Advisor, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office 
(UKIPO), Newport 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Marija BOZIĆ (Ms.), Head, International Trademark Department, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Martin BERGER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
 
Kristian BLOCKENS, Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Eric MEIER, chef de la Division des marques, Division des marques, Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Ursula PROBST (Mme), collaboratrice marques internationales, Division des marques, Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne 
 
Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
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TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Mirzobek ISMOILOV, Head, Department of National Registration of Trademarks, Services and 
Consultations, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic 
Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
Nilufar KURBANOVA, Senior Examiner, Division of International Registration of Trademarks, 
National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and 
Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
 
UKRAINE 
 
Anatolii GORNISEVYCH, Director of the Development of Intellectual Property, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), State Intellectual Property Service of 
Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Inna SHATOVA (Ms.), Head, Industrial Property Legal Support Division, State Intellectual 
Property Service of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Management of Methodology of the Law 
Intellectual Property, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), 
State Intellectual Property Service of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Kyiv 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department, 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Daniel ARISTI GAZTELUMENDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
VIET NAM 
 
LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division, 
National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
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II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Rodrigo ARAÚJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
Érica LEITE (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
CANADA 
 
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Jorge Camilo TRIGUEROS GUEVARA, Negociador de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Economía, San Salvador 
 
 
HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Lilian JUAREZ DURÓN (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Gerson RUIZ GUITY, Becario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Agung INDRIYANTO, Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
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JORDANIE/JORDAN 
 
Saja MAJALI (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Zain AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry 
and Trade, Amman 
 
Zeid ABUHASSAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Hashim IYLIA (Ms.), Legal Officer, Legal Advisory Division, Intellectual Property Corporation of 
Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Edward GRIMA BALDACCHINO, Trade Mark Law, Commerce Department, Industrial Property 
Registrations Directorate, Ministry for the Economy, Investment and Small Business, Valetta 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Tanapote EKKAYOKKAYA, Trademarks Expert, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
 
 
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 
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO)  
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC) 
 
Elena IZMAYLOVA (Ms.), Head, Intellectual Property Rights Protection Division, Moscow 
 
Irina IVKINA (Ms.), Senior Expert, Intellectual Property Rights Protection Division, Moscow 
 
 
 
 
IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, London 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Hana TEMSAMANI (Ms.), Brussels 
Timea TÖRŐCSIK (Ms.), Brussels 
Hesham ABDELGAWAD (Ms.), Brussels 
Sara CALAMITOSI (Ms.), Brussels 
Ymane GLAOUA (Ms.), Brussels 
 
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, Zurich 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Enari FUMIE (Ms.), JPAA International Activities Center, Tokyo 
Kakiuchi MIZUE (Ms.), Trademark Committee, Tokyo 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Chisako YAGI (Ms.), Member, International Committee, Tokyo 
 
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) 
Éric NOËL, membre, Genève 
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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 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo 
Yuka KOBAYASHI (Ms.), Member, Trademark Commitee, Tokyo 
 
MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners 
Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice 
Team, Søborg 
Jochen HOEHFELD, Chair, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, 
Munich 
Eduardo MAGALHÃES MACHADO, Member, MARQUES International Trade Mark Law and 
Practice Team, Rio de Janeiro 
 
 
 
 
V.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)  
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   LI Dongxiao (Mme/Ms.) (Chine/China) 
 
 Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar) 
 
Secrétaire/Secretary:   Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
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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 اخلامس والوثيقة[


