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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرةاخلامسة الدورة 

ىل  19جنيف، من   2017يونيو  22اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل بعبارة  العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتالفريق اجمتع  .1 )املشار اإ
ىل  19"الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2017يونيو  22اإ

أألبانيا و  (OAPI)رية : املنظمة الأفريقية للملكية الفكممثةل يف ادلورة مدريدالتالية يف احتاد  الأطراف املتعاقدةواكنت  .2
وامجلهورية التش يكية وقربص ومكبوداي والصني وكولومبيا وكواب وبروين دار السالم واجلزائر وأأسرتاليا والمنسا وبيالروس 

س تونيا  يسلندا وأأملانيا واليوانن وهنغاراي وجورجيا وفنلندا وفرنسا  والاحتاد الأورويبوادلامنرك واإ يطاليا واإ رسائيل واإ والهند واإ
وُعامن ولتفيا وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واجلبل الأسود واملغرب وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي س تان واكزاخ ياابن وال 

س بانيا والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس وس نغافورة  وسلوفاكيا واإ
 (.55)واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وتركيا  وتونسوالسويد وسويرسا وطاجيكس تان 

واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب: أأفغانس تان وبنن والربازيل وكندا والعراق والكويت ومالزياي ومالطة وابكس تان  .3
 (.11لناك واتيلند ) ورسي

(، BOIP) لوكس للملكية الفكريةيبن : مكتب راقببصفة م املنظامت احلكومية ادلولية التاليةوشارك يف ادلورة ممثلو  .4
 (.3)(، WTO) ، ومنظمة التجارة العاملية(EEC) امجلاعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآس يويةو 
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امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: وشارك يف ادلورة ممثلو  .5
ومركز ، (AROPI) ومجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية ،(APRAM) والتصاممي العالمات

، (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية، و (CEIPI) ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية
وامجلعية الياابنية لوالكء ، (JIPA) ة الياابنية للملكية الفكريةوامجلعي، (INTA) والرابطة ادلولية للعالمات التجارية

مجعية ماليك العالمات التجارية  - MARQUESو، (JTA) وامجلعية الياابنية للعالمات التجارية، (JPAA) الرباءات
 (.9) الأوروبيني

 *.MM/LD/WG/15/INF/1 Prov. 2 وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة .6

 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 

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

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

مل، وانُتخبت الس يدة ماتيدل مانيرتا سوا ابلإجامع رئيسا للفريق العامياكئيل فرانك رافن )ادلامنرك( انُتخب الس يد  .8
يزابيل اتن )س نغافورة(   لإجامع انئبتني للرئيس.ابراهارينوين )مدغشقر( والس يدة اإ

 .وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل .9

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 ( دون تعديل.MM/LD/WG/15/1 Prov. 2ة اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيق .10

لكرتونيا. .11  وأأحاط الفريق العامل علام ابعامتد تقرير ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل اإ

 الاس تعاضةمن جدول الأعامل:  4البند 

ىل الوثيقة .12  .MM/LD/WG/15/2 استندت املناقشات اإ

 عىل: مؤقتا   واتفق الفريق العامل .13

دخالها عىل القاعدة  أأن "1" من جدول الرسوم،  8.7وعىل البند اجلديد  21يوافق عىل التعديالت املقرتح اإ
 ابلصيغة املعّدةل من قبل الفريق العامل وكام هو مبنّي يف املرفق الأول من هذه الوثيقة؛

عداد وثيقة تقرتح مبلغ الرمسوأأن يلمتس من املكتب ادلويل  "2" من جدول  8.7د  املقّرر حتديده يف البناإ
 املعّدةل، يك يناقش ذكل يف دورته القادمة. 21الرسوم واقرتاح اترخي لبدء نفاذ القاعدة 

  

                                                
*

 ستتاح القامئة الهنائية بأأسامء املشاركني يف مرفق تقرير ادلورة. 
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طار نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتمن جدول الأعامل:  5البند   حتليل الإنقاصات يف اإ

ىل الوثيقة .14  .MM/LD/WG/15/3 استندت املناقشات اإ

 أأن يلمتس من املكتب ادلويل ما ييل:واتفق الفريق العامل عىل  .15

رسا "1" مرشوع اس تبيان عن دور املاكتب الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد ودور املكتب ادلويل  لاإ
ىل تكل املاكتب ومنظامت املس تخد نقاصات، اإ  مني؛بشأأن الإ

جراء اس تقصاء عىل صعيد ماكتب الأطراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد واملنظامت املس تخِدمة و  "2" اإ
نقاصات؛  بشأأن دور تكل املاكتب ودور املكتب ادلويل فامي خيص الإ

عداد وثيقة عن نتاجئ ذكل الاس تقصاء يك يناقشها الفريق العامل يف دورته "3"  القادمة. واإ

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  6البند 

ىل الوثيقة .16  .MM/LD/WG/15/4 استندت املناقشات اإ

الفريق العامل عىل تعديل خريطة الطريق املش متةل عىل قامئة ابملوضوعات املزمع أأن يناقشها الفريق  ووافق .17
 العامل أأو مائدته املس تديرة، كام هو مبنّي يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  7البند 

 .ملراعاة مداخالت عدد من الوفود عىل النحو املعّدل ،وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس .18

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  8البند 

 .2017 يونيو 22اختمت الرئيس ادلورة يف  .19

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول
 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

ا ، بصيغهت21دة عاقنص الأأدانه النسخة الهنائية ل  ترد. و MM/LD/WG/14/6الوثيقة يف واملرفق الثاين  "3"13الفقرة انظر 
لهيا عن طريق قيد املناقشة اليت التعديالت املقرتحة  أأمايف دورته الرابعة عرشة.  اليت وافق علهيا الفريق العامل مبدئيا   فيُشار اإ

 .الشطب والتسطري

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 ويل للعالماتبني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادل

د لحقا [)انفذة اعتبارا  من  (]ُُيدَّ

]...[ 

 21القاعدة 

 من التفاق أأو الربوتوكول )اثنيا(4بناء عىل املادة  الاس تعاضة

دلى مكتب  من اترخي الإخطار ابلتعيني، أأن يقدم الامتسا   جيوز لصاحب التسجيل، اعتبارا   ]تقدمي الالامتس[ (1)
ىلم الالامتس مبارشة جيوز أأن يُقدَّ و  ابلتسجيل ادلويل يف جسهل. علام  أأخذ ذكل املكتب ييك الطرف املتعاقد املعني  ذكل  اإ

يف حال قُدم الالامتس من خالل املكتب ادلويل، يتعني تقدميه ابس تخدام الاس امترة ادلويل. وأأو من خالل املكتب املكتب 
 الرمسية ذات الصةل.

ليه  الالامتس املقدم من خالل املكتب ادلويل واإرساهل[ ]حمتوايت (2) )أأ( يتعني أأن يبني الالامتس املشار اإ
 (، يف حال قُدم من خالل املكتب ادلويل، ما ييل:1يف الفقرة )

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

 ،وامس صاحب التسجيل "2"

 والطرف املتعاقد املعين، "3"

دة أأو بعض من السلع واخلدمات ويف حال تعلقت الاس تعاضة بسلعة أأو خدمة واح "4"
 الواردة يف التسجيل ادلويل، فتكل السلع واخلدمات،

واترخي الإيداع ورمقه، واترخي التسجيل ورمقه، واترخي الأولوية اخلاص ابلتسجيل  "5"
ن وجد، قلميية املس تعاض عهنا ابلتسجيل ادلويل، اإ  الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

مبلغ الرسوم اجلاري تسديدها، وطريقة التسديد، أأو (، 7ت الفقرة )يف حال انطبقو "6"
تعلاميت حسب مبلغ الرسوم املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد الطرف اذلي جيري التسديد أأو يعطي 

 التعلاميت.
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ىل مكت )ب( ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ رسال الالامتس املشار اإ ب الطرف املتعاقد يتوىل املكتب ادلويل اإ
بالغ صاحب التسجيل بذكل.  املعني املعين واإ

)أأ( جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أأن يفحص   ]الفحص والإخطار من قبل مكتب الطرف املتعاقد[ (3)
ليه يف الفقرة )  وتوكول.( من التفاق أأو املادة ذاهتا من الرب 1)اثنيا()4( للتحقق من امتثاهل لرشوط املادة 1الالامتس املشار اإ

ابلتسجيل ادلويل يف جسهل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل. ويتعني  يتعني عىل املكتب اذلي أأخذ علام   )ب(
ىل "1()أأ("2أأن يتضمن الإخطار البياانت احملّددة يف الفقرة ) بأأي حقوق  ". وجيوز أأن يتضمن الإخطار معلومات تتعلق5" اإ

قلميية املعنية.  أأخرى مبوجب التسجيل الوطين أأو الإقلميي املعين أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

ل ن أأ يف حال قُدم الالامتس من خالل املكتب ادلويل وقّرر مكتب الطرف املتعاقد املعني املعين  )ج(
 املكتب ادلويل اذلي يبلغ صاحب التسجيل بذكل.أأن خيطر ابلتسجيل ادلويل، جاز هل  يأأخذ علام  وجيوز للمكتب اذلي مل 

خطارات تلقاها وفقا   ]التدوين والإخطار[  (4)  للفقرة  يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل أأي اإ
 ()ب( ويبلغ صاحب التسجيل بذكل.3)

 يتعني أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف   لس تعاضة[اب السلع واخلدمات املعنيةنطاق ] (54)] 

التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية عن  به أأنه مس تعاضالتسجيل ادلويل  تربيع ل  )أأ(
قلميية   سوى فامي خيص السلع واخلدمات املشموةل بلك منمعادةل، ولكن ليس مطابقة ابلرضورة، لتكل املدرجة في أأو الإ

قلميية.ي اس تعيض به عهنا.اذلالتسجيل ادلويل   والتسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

أأو الإقلميي أأو التسجيالت  الوطينتكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل يتعني أأن  )ب(
قلميية املعنية ابلس تعاضة مطابقة أأو معادةل لتكل املشموةل ابلتسجيل ادلويل.  [الوطنية أأو الإ

ميي[ (65) لغاء التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو   ]أآاثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين أأو الإقل ل يتعني اإ
قلميية ول أأن تتأأث عهنا بتسجيل دويل أأو لأن املكتب قد  ةر تكل التسجيالت نتيجة الاس تعاضالتسجيالت الوطنية أأو الإ

 أأخذ علام هبا يف جسهل.

قبل  يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل، بتارخي الاس تالم من)أأ(   [والإخطار]التدوين  (6)
خطار تلقاه وفقا  أأ املكتب ادلويل،   املنطبقة.ميتثل للرشوط ()ب( 3للفقرة ) ي اإ

بالغ صاحب التسجيل بيتعني عىل امل  )ب( خطار مدون وفقا  أأ كتب ادلويل اإ  للفقرة الفرعية )أأ(. ي اإ

(، وقُدم 1يف حال اشرتط طرف متعاقد أأن يُسدد رمس لقاء تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة ) )أأ(  ]الرسوم[ (7])
ذكل الالامتس من خالل املكتب ادلويل، ورغب الطرف املتعاقد يف أأن ُيّصل املكتب ادلويل ذكل الرمس، تعني عليه أأن 

ميكن و  .أأو ابلعمةل املس تخدمة يف املكتب ويرسيبذكل وأأن يبني قمية الرمس ابلفرنك الساملدير العام املكتب ادلويل خيطر 
خطارا  ابللطرف املتعاقد أأن ي ()ب( مع ما 2)35وتُطبق القاعدة  .التقوميية س نةال لتغيريات يف الرمس املطلوب مرتني يف رسل اإ

 يلزم من تبديل.

املدير املكتب ادلوليعلهيا بعد ثالثة أأشهر من اترخي اس تالم  املدخةل ترسي الرسوم أأو التغيرياتسوف  )ب(
خطار  العام  )أأ(.بذكل مبوجب الفقرة الفرعية لأي اإ
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)أأ( حلساب ذكل  الفقرة الفرعيةاملكتب ادلويل نيابة عن طرف متعاقد مبوجب صلها د الرسوم اليت ُي قيَّ )ج( تُ 
 لتعيني هذا الطرف املتعاقد. ام الواجب دفعهو لالإجراء املنطبق عىل الرس الطرف املتعاقد وفقا  

فامي يتعلق املكتب ادلويل اخلدمات اليت يقدهما  ( 2يخضع الالامتس املقدم بناء عىل الفقرة )ختضع )د( 
 [من جدول الرسوم. 8.7الرمس احملدد يف البند لتسديد عاضة ابلس ت
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دخالها عىل جدول الرسوم  التعديالت املقرتح اإ

 جدول الرسوم

 ([د لحقا  دَّ ]ُيُ انفذ يف)

 فرنك سويرسي 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

أأخذ مكتب طرف أأن يب املكتب ادلويلخالل م من قدَّ مُ  الامتس اخلدمات املقدمة بناء عىل 8.7
حاطة ل املكتب ادلويلخالل م من قدَّ مُ  )اس تعاضة( متعاقد معني واحد أأو أأكرث علام بتسجيل دويل الإ

 بتسجيل دويل )اس تعاضة( علام  

 

 

د لحقا]  [ُُيدَّ

 

 [املرفق الثاينييل ذكل ]
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 2017يونيو  – ريطة الطريق املقرتحةالصيغة املعّدةل خل

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

                                                
1

" احامتل زايدة التعاون بني الويبو واملاكتب املعيّنة –ممارسات خمتلفة بشأأن مواصفات السلع واخلدمات  مبا يف ذكل " 
 (.13و 12 ، الفقراتنMM/LD/WG/15/4 )الوثيقة

2
، MM/LD/WG/15/4 الوثيقة" )حتديد همل واحضة للرد عىل اإخطارات الويبو وتدوين هذه املهل عىل الصفحة الأوىل من الرساةليف ذكل " امب  

 (.8اإىل  6الفقرات من 
3

ىل  9، الفقرات من MM/LD/WG/15/4)الوثيقة " ذا الرشطخصم تلقايئ لرسوم اجلزء الثاين عند تعيني بدلان معنية هبمبا يف ذكل "   (.11اإ
4

ىل  14 الفقرات من، MM/LD/WG/15/4 )الوثيقةموضوع جديد    (.16اإ
5

 (.18و 17، لفقراتن MM/LD/WG/15/4 )الوثيقةموضوع جديد  

ىل املائدة املس تديرة  املدى القريب  تقدمي التقارير اإ
   

  املائدة املس تديرة الفريق العامل

 التغطية اجلغرافية بنظام مدريد
 
 

طار الأداء  اإ
 
 

)الفرتة القصوى اليت  الوقت املس تغرق لإجراء املعامالت العادية
 تس تغرقها املعاجلة(

 
 

 نظام مدريد الإلكرتوين

 
 الاس تعاضة

 
 التغيري

 
 أأنواع جديدة من العالمات

 
 نقاصاتالإ 

 
مبادئ التصنيف

1
 

 
 التصحيح

 
 مطابقة العالمات لأغراض املصادقة

 
 العالمات الواردة خبطوط خمتلفة

 استيفاء الرشوط
 

 ممارسات الفحص للمكتب ادلويل )نرش(

 
 
 
 
 
 

   
  املدى املتوسط

  
  املائدة املس تديرة الفريق العامل

 
املهةل املوحدة للرد عىل رفض مؤقت

2
 

 
 احملمتل يف فرتة التبعيةالتقليص 

 
مراجعة الرسوم وخيارات ادلفع

3
 

 
 التصحيح

 
 ممارسات الفحص للمكتب ادلويل )نرش(

 
احلد من أأوجه عدم الاتساق يف 

 ممارسات التصنيف
 

 شهادات التسجيل ادلويل احملدثة
 

تسلمي عاملي لبياانت شامةل عن منح 
 امحلاية من مجيع الأطراف املتعاقدة

4
 

 
حبث عند تعيني الاحتاد  طلبخيار 

الأورويب
5

 

 
 
 
 

   
  املدى البعيد

  
 احلق يف الإيداع

 
"خيارات  MM/LD/WG/14/4 القضااي املندرجة يف اجلزء رابعا من الوثيقة

 للماكتب"
 

جراءات املراجعة  اإ
 

 نطاق قامئة السلع واخلدمات )احامتل الفصل(

 
 
 


