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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرةاخلامسة الدورة 

ىل  19جنيف، من   2017 يونيو 22اإ
 
 

 ورقة موقف قدمها وفد اململكة املتحدة

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

المتس فهيا أأن تضمنت ورقة موقف من وفد اململكة املتحدة  2017 مايو 19رساةل مؤرخة يف  املكتب ادلويل ىتلق .1
 . ادلويل للعالماتالفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ىل عتُعرض وثيقته 

 وترد ورقة املوقف املذكورة يف مرفق هذه الوثيقة.  .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 لكة املتحدة مورقة موقف للم –نظام مدريد 

 معلومات أأساس ية 

ن . ويؤمل يف أ ٍن معاً  ابلنس بة ملودعي الطلبات وللماكتب الوطنية هائالً شّكل نظام مدريد منذ بدء العمل فيه جناحًا  .1
نظام مدريد ملودعي الطلبات طريقة سهةل ومقتصدة للوقت للحصول عىل تسجيالت العالمات التجارية يف الأسواق 

دارة حافظة االرشكة وتطورهالرئيس ية اليت يعملون فهيا. ومع منو  ، ميكن اس تخدام النظام لتوس يع امحلاية يف أأسواق جديدة واإ
لن  لتقامسوالنظام ابلنس بة للماكتب املتعاقدة أأكرب نظام عاملي زي. العالمات التجارية للامكل من خالل نظام مرك العمل. ويمث

وأأحصاب املصلحة يف اململكة املتحدة نظام مدريد ويعتقدون أأنه يؤدي دورًا همامً يف  حدةامللكية الفكرية يف اململكة املتكتب م 
 دمع الابتاكر والمنو الاقتصادي وتشجيعهام دلى الأطراف املتعاقدة. 

ماكنيات حامية يف وهو يوفر حال نطاقه. وسع ويعمل نظام مدريد بشّك جيد بفضل مرونته و  .2 قلميً  114يًا اإ  تتو   اإ
أأعىل عدد من الإيداعات حىت هذا التارخي ابرتفا   2016عضوًا. وجسلل النظام خالل عام  98عىل أأعضائه البالغ عددمه 

يداعات العام السابق. 7 بلغت نسبته  % مقارنة ابإ

 ملخص 

تطوير نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل الورقة املعنونة " فريق معل مدريدلعرضت الأمانة يف ادلورة الرابعة عرشة  .3
ويرى وفد اململكة رحب اململكة املتحدة هبذه الورقة، يف ما ييل "ورقة املس تقبل"(. وت املسامة) 1"للعالمات يف املس تقبل

النظام يف  مس تخديموتبني التشاورات مع لكثري من الاقرتاحات اليت ميكن أأن يدمعها. املتحدة أأهنا مفيدة جدًا وتتضمن ا
 أأهنم يدمعون الكثري من هذه الاقرتاحات.  اململكة املتحدة

ىل النظر يف س بل حتسني  .4 ويعمل نظام مدريد بشّك جيد لكننا نوافق عىل الاقرتاح الوارد يف الورقة اذلي يدعو اإ
ىل نظام أأبسط تزداد ثقة املس تخدمني فيه.  ومن شأأن اإ اةل النظام. وتعترب اململكة املتحدة أأن حتسني التجانس س يؤدي اإ

 التناقضات  ايدة عدد أأعضاء النظام. 

بل وس يةل جيدة لضامن عرض خيارات حتسني النظام ومناقش هتا والتوافق علهيا بني الأطراف املتعاقدة. وورقة املس تق  .5
وتنطلق ورقة موقف اململكة املتحدة من ورقة املس تقبل. ويه تعرض أأولوايتنا وأ رائنا يف التحسينات اليت نعتقد أأنه ميكن 

وسيسعدان أأن نناقش النظام واملكتب ادلويل واملاكتب الوطنية.  حتقيقها برسعة معقوةل واليت س تعود ابلفائدة عىل مس تخديم
 ها.املقبةل لفريق معل مدريد أأو أأثناءهذه الاقرتاحات ابلتفصيل قبل ادلورة 

 الاقرتاحات 

خطارات الويبو وتدوين هذه املهل عىل الصفحة الأوىل من الرساةل.    حتديد همل واحضة للرد عىل اإ

خيتلف كثريًا بني طرف متعاقد وأ خر، وقد يرتاوح بني  عىل الرفض املؤقتهل الزمنية للرد بيلنت ورقة املس تقبل أأن امل  .6
نه يصع شهرًا. وقد وردتنا تعليقات من مس تخديم النظام يف اململكة املتحدة 15يومًا و 15 ذا اكنت  بجاء فهيا اإ التحقق مما اإ

صعلبان عىل املس تخدمني كثريًا معرفة توارخي الرد. وقد يؤدي الويبو أأو املاكتب الوطنية. وهذان العامالن ي  حتددهاالتوارخي 
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 املتاحة عىل الرابط التايل:  MM/LD/WG/14/4الوثيقة  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_4.pdf 
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ىل  ىل ذكل، قد يزيد اللغط حول همل هذا الغموض اإ لغاء عالمات من دون مربر. ابلإضافة اإ ىل اإ حرماهنم من فرصة الرد واإ
عادة قبول الطلباتالرد من عبء العمل عىل املكتب ادلويل  ىل رضورة اإ  . واملاكتب الوطنية يف حال أأدى اإ

ننا نثين  .7 جراءات الأطراف املتعاقدة اخملتلفة واإ بشأأن عىل العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل مجلع املعلومات عن اإ
اتحة هذه املعلومات بوضوح اتم. 2، مبا فهيا املهل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقتالطلبات والتسجيالت ونش يد أأيضًا ، واإ

ىل أأولوية متوسطة املدى لفريق العمل، كام ورد يف ورقة  جبهود املكتب ادلويل والأعضاء لتحويل جمانسة املهل الزمنية هذه اإ
ذا اكن من املمكن أأن حيسب املكتب  .3طة الطريق املرتبطة هباياملس تقبل وخر  وسأأل املس تخدمون من اململكة املتحدة اإ

د اترخيًا واحضًا للرد عىل الصفحة الأوىل من لك   رساةل.ادلويل همل الرد وأأن حُيدل

ننا نعترب أأن الاقرتاحات الواردة يف ورقة املس تقبل مفيدة.  .8 ىل مدى أأبعد، فاإ طار وابلنظر اإ وسرنحب ابملناقشات يف اإ
ىل  ايدة يقني املس تخدمني واملاكتب واملكتب ادلويل.   الفريق العامل بشأأن جمانسة املهل بني أأعضاء نظام مدريد سعيًا اإ

 .معنية هبذا الرشطتعيني بدلان عند خصم تلقايئ لرسوم اجلزء الثاين 

ىل أأكرث من عرشين عامًا. وتنص الورقة عىل .9 ىل أأن أ خر اس تعراض جلدول الرسوم يعود اإ  أأن تشري ورقة املس تقبل اإ
ننا ندمع ؤتمتةينبغي أأن يركز عىل خيار جديد لدلفع، خاصة فمي خيص اخلدمات املالوقت قد حان لإجراء اس تعراض جديد  . واإ

دراج مراجعة للرسوم وخيارات لدلفع يف خريطة الطريق املتفق علهيا.هذه الاقرتا ننا نعتقد أأن  حات دعامً اكماًل، كام ندمع اإ واإ
اس تعراضًا جلدول الرسوم س يضمن أأن معلية ادلفع يف نظام مدريد تواكب عرصها وأأهنا تس متر يف دمع مصاحل املس تخدمني 

 واملاكتب الوطنية واملكتب ادلويل نفسه. 

مع أأحصاب املصلحة يف اململكة املتحدة أأيضًا مسأأةل دفع رسوم اجلزء  حدةامللكية الفكرية يف اململكة املتكتب م  وانقش .10
ننا نُدرك أأن دفع الرمس الثاين قد يُغفل بسهوةل وأأن الثاين. . وللمساعدة يف بعض املس تخدمني ل يعلمون بوجود هذا الرشط واإ

ضافة خانة يف  الرمس الثاين من مبلغ جتزي للويبو أأن تسحب تلقائيًا  MM2الاس امترة حل هذه املشلكة، نود أأن نقرتح اإ
ضافة حساب مقدم الطلب.  البياانت اخلاصة ابلعالمات التجارية رمق املرجعي لعملية ادلفع يف قاعدة الونود أأن نقرتح أأيضًا اإ

( اليت س تخلفها، حبيث ل يُضطر املس تخدم Madrid Monitor) أأداة الرصد يف نظام مدريدو ، أأ (Romarinادلولية )
ىل انتظار اس تالم الطلب الوريق. ونرى أأن ذكل س يقلص أأيضًا عبء معل املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية  لأن معلومات اإ

ضافية مع مقدم ا ىل مراسالت اإ  لطلب. ادلفع س تكون متاحة بسهوةل وس تنتفي احلاجة اإ

دراج املناقشات يف موضو  رشط رسوم اجلزء الثاين ودورها يف مسار الطلب، يف  .11 وعىل مدى أأبعد، نود أأن نقرتح اإ
ر أأي فرصة لس تطال  هذه املسأأةل وسرنحب بأ راء الأطراف املتعاقدة الأخرى  أأي اس تعراض أأوسع نطاقًا للرسوم. وس ُنقدل

 وأأمانة الويبو يف هذا الشأأن. 

لنة  واحامتل  ايدة التعاون بني الويب –ة بشأأن مواصفات السلع واخلدمات ممارسات خمتلف  واملاكتب املعي

ىل التحدايت احمليطة مبسأأةل حتقيق التجانس يف املواصفات بسبب الاختالف يف  .12 تشري ورقة املس تقبل بوضوح اإ
ننا نش يد ابلعمل  دارة السلع ادلويل بشأأن قاعدة  القّيل اذلي اضطلع به املكتباملامرسات عىل املس توى العاملي. واإ بياانت اإ

مبادئ الفحص التوجهيية بشأأن تصنيف السلع واخلدمات يف الطلبات . ونش يد أأيضًا بتعمّي "واخلدمات يف نظام مدريد
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لتقدمي املشورة للمس تخدمني والأطراف املتعاقدة بشأأن املبادئ اليت يطبقها فاحصو العالمات التجارية العاملني  4"ادلولية
ونود أأن نسلط الضوء عىل احامتل  ايدة التعاون بني الويبو واملاكتب املعيلنة عند تقيّي املواصفات، كجزء ممكل دلى الويبو. 

ذا اكن ميكن اس تحداث أ لية تسمح للمكتب ادلويل  لهذا العمل. وعىل سبيل املثال، هيمنا أأن يتواصل مع املاكتب أأن نعرف اإ
ضافية من السلع واخلدمات.  ضافة لأصناف اإ  واملودعني قبل أأن يبتل يف رضورة فرض رسوم اإ

، وحنن نرى أأن تعزيز تعاون من هذا النو  سيسمح للمس تخدمني بتأأمني الأموال قبل دفع أأية مبالغ. وعالوة عىل ذكل .13
ىل حتقيق الإدارة املالية يف املكتب املعنيل ويف املكتب ادلويل لوفورات يف الفعالية بفضل حتسني  فقد يؤدي هذا التعاون اإ

دارة معليات ادلفع وخفض التصالت اليت ميكن تفادهيا.   فعالية اإ

 تسلّي عاملي لبياانت شامةل عن منح امحلاية من مجيع الأطراف املتعاقدة. 

ننا نرحب .14 ابلقرتاحات الواردة يف ورقة املس تقبل عن احامتل تزويد املس تخدمني، عند الطلب، بشهادات تسجيل  اإ
ميكن أأن تكون مفيدة جدًا دولية تبنيل وضع العالمة يف لك طرف متعاقد. ونود أأن نؤكد أأيضًا أأن بياانت منح امحلاية 

عامل حقوقهم يف الأسواق اخلارجية.  ىل اإ ليت ل تُصدر بياانت منح للحامية، يتعني عىل ويف البدلان اللمس تخدمني يف سعهيم اإ
، لكننا ندرك (Madrid Monitorو) (Romarin)املس تخدمني الاعامتد عىل املعلومات املس تخرجة من قاعديت البياانت 

ىل وجود بعض املشالك يفأأن هذه املعلومات قد ل تشّك يف بعض احلالت أأدةل اكفية.   الاعرتاف وتشري ورقة املس تقبل اإ
نفاذها يف بعض الأطراف املتعاقدة وقد وردتنا تعليقات من املس تخدمني يف اململكة املتحدة تدمع  ،بعالمات نظام مدريد واإ

 يف بعض الأسواق.  أأنشطهتم التجارية، ويفيد املس تخدمون فهيا بأأهنم واهجوا بعض املشالك يف هذا الرأأي

ننا نقرتح أأن تناقش ادلول الأعضاء .15 ذا اكن يتس ىن أأن يتعهد الأعضاء بتسلّي بيان شامل مبنح امحلاية يكون  ذلا، فاإ ما اإ
وميكن أأن حتل هذه البياانت حمل قامئة أأرقام التسجيل اليت يُصدرها بعض الأعضاء. وميكن  -خاصًا ابلعالمة التجارية املعنية

اليت يُقدم لأجلها صيل عن املود /املاكل والعالمة أأن يتضمن بيان شامل ملنح امحلاية مجيع املعلومات الرئيس ية، مبا فهيا التفا
وس يكون من املفيد يف نظران أأن يُتاح البيان ابللغات الرئيس ية الثالث  ارخيها.و الطلب وخصائص امحلاية وت

والفرنس ية والإس بانية( وابللغة احمللية لس تخداهما مع اجلهات الأخرى أأو أأمام احملامك أأو دلى امجلارك وغريها من  )الإنلكزيية
  حملية. تالسلطات يف أأي منا عا

ننا نرى أأن تسلميً  .16 الانتفا  س يعز  نظام مدريد وسيساعد املس تخدمني يف  ةل عن منح امحلايةلبياانت شام اً عامليواإ
 بأأفضل قمية حلقوقهم. ذلا فسزيداد، حسب اعتقادان، اس تخدام النظام لأن ثقة املودعني يف قوة حقوقهم ادلولية سزتداد.

 تعيني الاحتاد الأورويب خيار طلب حبث عند 

ضا .17 ضافة هذا اخليار الاحتاد الأورويب حبث عند تعيني فة خيار لطلبنود أأن نقرتح اإ . وعىل سبيل املثال، ميكن اإ
دراج خانة يف الاس امترتني  ىل رغبهتم يف أأن ُُيرى حبث MM4 و MM2ابإ ميكن أأن يشري بواسطهتا املس تخدمون اإ

 حتديد الأقالّي(.  )مع

ضافة هذه اخلانة حبساب رمس البحث مع رسوم الطلب. ومن شأأن ذكل .18 خر  وتسمح اإ ط العملية احلالية ويدل أأن يبسل
ضافية   يف مرحةل الفحص. وقت املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية ويساعد يف جتنيب املود /املمثل تلقي طلب بدفع رسوم اإ
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 اخلالصات 

مانةتتقدم اململك . وتتطلع هائالً الثاقبة. واكن نظام مدريد ول يزال جناحًا لإعدادها هذه الورقة  ة املتحدة جمددًا ابلشكر للأ
ىل التعاون مع املكتب ادلويل وادلول الأعضاء الأخرى ومس تخديم النظام ملناقشة كيفية حتسني النظام  اململكة املتحدة اإ

وتعرض هذه الورقة بعض اخليارات وتبني أأفاكران الأولية بشأأهنا لكن اململكة املتحدة منفتحة ابلطبع عىل ادلويل للتجارة. 
 وايت أأخرى. مناقشة خيارات وأأول

 

 . 2017ورقة قُدمت يف مايو 

 

 [والوثيقة املرفق هناية]

 


