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

جنيف ،من  2اإىل  6يوليو 2018

االستعاضة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1وافق الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيام فامي ييل ابمس
"الفريق العامل" و"نظام مدريد" عىل التوايل) يف دورته اخلامسة عرشة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  19اإىل  22يونيو
 2017مبدئيا عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  21من اللواحئ التنفيذية املشرتكة يف اإطار اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات والربوتوكول املتعلق هبذا التفاق (املشار اإلهيام فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة"
و"الربوتوكول" عىل التوايل) وعىل البند اجلديد  7.8من جدول الرسوم كام هو مشار اإليه يف املرفق ا ألول من تقرير هذ
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ادلورة.
 .2وابلإضافة اإىل ذكل ،طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة يقرتح فهيا اترخيا يدخل فيه التعديل عىل
القاعدة  21من اللواحئ التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ ويقرتح أأيضا مبلغ الرمس املقرر حتديد يف البند اجلديد  7.8من جدول
الرسوم ،عىل أأن تناقش هذ الوثيقة يف دورته القادمة.

 1انظر الوثيقة .MM/LD/WG/15/6
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 .3تنفيذ ا ألطراف املتعاقدة للتعديالت املقرتحة
 .4أأثناء مناقشة التارخي اذلي ميكن أأن تدخل فيه التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  21من اللواحئ املشرتكة حزي
النفاذ ،أأحاطت الوفود يف الفريق العامل علام أأن هذ التعديالت قد تتطلب اإدخال تعديالت معيارية وإاجرائية هممة .و أأعربت
بعض الوفود أأن هذ التغيريات قد تمثل عبئا ثقيال عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت دلهيا اإطارها القانوين ومعلياهتا عىل أأرض
الواقع من حيث اإحاطهتا علام يف جسلها ابلس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقلميي بتسجيل دويل ،طبقا للامدة (4اثنيا)()2
من بروتوكول مدريد .و أأشارت وفود أأخرى أأنه س يكون لإدخال التعديالت املذكورة تبعات عىل نظام تكنولوجيا املعلومات
والتصالت ل ألطراف املتعاقدة .وطلبت الوفود أأن يأأخذ املكتب ادلويل يف الاعتبار ما ذكر سابقا عند اقرتاح التارخي اذلي
س تدخل فيه التعديالت املقرتحة حزي النفاذ.
 .5وابلإضافة اإىل ذكل ،بدا أأنه مل يكن هناك توافق يف الآراء بشأأن التارخي اذلي س تطلب فيه ا ألطراف املتعاقدة تطبيق
التعديالت املذكورة أأعال  .واقرتح رئيس الفريق العامل أأن تتشاور الوفود مع السلطات الوطنية أأو ا إلقلميية ذات الصةل
لتحديد هذا التارخي والتعمق يف مناقشة هذ القضية يف ادلورة القادمة للفريق العامل.
 .6وإان الفريق العامل مدعو ملناقشة القضية املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة ،لتحدد التارخي اذلي تطلب فيه ا ألطراف
املتعاقدة تنفيذ القاعدة  21املعدةل ،ولس امي أآلية الإيداع املركزي الاختيارية اليت تنص علهيا القاعدة املعدةل.

تنفيذ املكتب ادلويل للتعديالت املقرتحة
 .7أأحاطت ا ألمانة علام يف ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل أأنه يف هذ املرحةل مل يكن معروفا الوقت الالزم ول
املوارد الرضورية لتنفيذ الإجراءات اجلديدة احملمتةل ذات الصةل بأآلية الإيداع املركزي الاختيارية مبوجب التعديالت املقرتح
اإدخالها عىل القاعدة  21من اللواحئ التنفيذية املشرتكة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن صياغة و أأمتتة الإجراءات ذات الصةل اكنت
أأكرث تعقيدا واس هتالاك للموارد أأكرث ما بدا عليه ا ألمر يف الوهةل ا ألوىل.
 .8ويف هذا الس ياق ،جتدر الإشارة ،طبقا لقرار ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،اإىل أأن نظام مدريد يعكف حاليا عىل
مرشوع املنصة املعلوماتية بغرض حتقيق الهدف التايل ]...[" :تصممي وختطيط وتنفيذ املكوانت ا ألساس ية حلل شامل
2
ورسيع وعىل أأحدث طراز ألعامل مجيع خدمات نظام مدريد".
 .9وكجزء من املرشوع ،س يجري املكتب ادلويل تقيامي شامال مجليع خدماته يف نظام مدريد بغية اس تحداث منصة شامةل
تركز عىل العمالء بغرض تقدمي هذ اخلدمات يف صيغة تمتزي ابجلودة واملرونة والآنية اليت يتوقعها املس تددمن.
 .10ووفقا ذلكل ،قد يكون ا ألمر حساسا اإذا ما ُأجل الرشوع يف العمليات املؤمتتة اجلديدة حىت الانهتاء من اإجراء التقيمي
السابق ذكر والرشوع يف العمل عىل اإدخال التحسينات الالزمة ووضع النظم اجلديدة املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة.
 .11وكنتيجة ملا ذكر ،ل يوجد املكتب ادلويل يف الوقت احلايل يف وضع خيول هل أأن يويص بتارخي ميكن أأن تدخل فيه
التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21من اللواحئ التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ ،ولس امي تكل اللواحئ املتعلقة بتنفيذ أآلية الإيداع
املركزي الاختيارية فامي خيص طلب الإحاطة علام ابلس تعاضة .وميكن تقدمي هذ التوصية حال توظيف التحسينات الالزمة
ووضع النظم اجلديدة املشار اإلهيا يف الفقرة  8من هذ الوثيقة.

 2انظر الفقرة الثانية من الوثيقة  ،WO/PBC/27/9املرفق الرابع "منصة مدريد املعلوماتية".
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رمس الطلب املقدم مبوجب القاعدة  21املعدةل
 .12اتفق الفريق العامل يف دورته السابقة عىل اإماكنية قيام املكتب ادلويل جبمع رسوم مقابل تقدمي طلب مبوجب القاعدة
3
بناء عليهُ ،اتفق من حيث املبد أأ عىل البند اجلديد  7.8من جدول الرسوم.
 21املعدةل من الالحئة التنفيذية املشرتكة .و ً
وطلبت عدة وفود أأن يكون مبلغ هذا الرمس معقول وشام ًال للنفقات املرتبطة مبارشة بتقدمي الطلب وليس الاستامثر الالزم
لإنشاء أآلية جديدة اختيارية ل إاليداع املركزي املتوخاة مبوجب القاعدة املعدةل املقرتحة.
 .13ويف ضوء تقيمي خدمات نظام مدريد املعلوماتية ابلإضافة اإىل التحسينات احملمتةل ووضع النظم اجلديدة املشار إالهيا يف
الفقرة  8من هذ الوثيقة ،من السابق ألوانه أأن يقرتح املكتب ادلويل مبلغ ًا للبند اجلديد  7.8من جدول الرسوم .ومع ذكل،
عند اإعادة النظر يف هذ املسأأةل ،س يأأخذ املكتب ادلويل يف الاعتبار الآراء اليت أأعربت عهنا الوفود حول هذا املوضوع.
الطريقة املمكنة للميض قدما
 .14انقش الفريق العامل الاس تعاضة يف دوراته الثانية عرشة 4والثالثة عرشة 5والرابعة عرشة 6واخلامسة عرشة 7.واكن
للتعديالت املقرتحة عىل املادة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،اليت وافق علهيا الفريق العامل من حيث املبد أأ ،هدفان.
حيث سعت هذ التعديالت اإىل تزويد املس تددمن بأآلية ا إليداع املركزي الاختيارية ،وسعت أأيضا اإىل حتديد عدد من
املبادئ اليت تنظم الاس تعاضة .واكنت هذ املبادئ ا ألربعة اليت نوقشت يف ادلورات املذكورة أأعال اكلتايل:
" "1التارخي الفعيل لالس تعاضة :ينبغي أأن يكون التارخي الفعيل لالس تعاضة هو نفسه اترخي التسجيل ادلويل أأو
اترخي التعين الالحق.
" "2التارخي اذلي ميكن فيه اإيداع طلب مبوجب املادة (4اثنيا)( )2يف املكتب :ينبغي للماكتب أأن تقبل طلبات
الإحاطة علام ابلس تعاضة اعتبارا من اترخي اإبالغ املكتب ادلويل ابلتسجيل ادلويل أأو ابلتعين الالحق.
" "3السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي :هناك قراءاتن خمتلفتان للامدة (اثنيا)( )2ونطاق
الاس تعاضة؛
 القراءة احلرفية ،واليت تقتيض أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات يف التسجيل أأو التسجيالت الوطنيةأأو ا إلقلميية املعنية ابلس تعاضة يه نفسها أأو ما يعادل تكل املشموةل ابلتسجيل ادلويل؛
 القراءة املرنة ،واليت تسمح ابإجراء اس تعاضة "جزئية" ،حيث يعترب التسجيل ادلويل قد حل حملالتسجيل أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية فقط فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات اليت يغطهيا التسجيل
ادلويل والتسجيل أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية.
" "4أآاثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي :ينبغي أأن يكون ابإماكن لك من التسجيل الوطين أأو
ا إلقلميي والتسجيل ادلويل اذلي حيل حمهل التعايش معا .ول تعين الاس تعاضة نفسها ابلرضورة ،أأو تتطلب ،اإلغاء
التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي .ويرجع قرار جتديد التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي اإىل املاكل.
 3انظر الفقرتن  12و 13من الوثيقتن  MM/LD/WG15/2و. MM/LD/WG/15/5
 4انظر الوثيقة .MM/LD/WG/12/5
 5انظر الوثيقة .MM/LD/WG/13/2
 6انظر الوثيقة .MM/LD/WG/14/2 Rev
 7انظر الوثيقة .MM/LD/WG/15/2
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 .15وبيامن قد تس تغرق أآلية الإيداع املركزي الاختيارية بعض الوقت للتنفيذ ،فاإن ذكل ل ينبغي أأن يؤخر اعامتد مجعية
بناء عىل ذكل ،يويص
احتاد مدريد ل ألحاكم اليت حتدد املبادئ اليت تنظم الاس تعاضة حالي ًا وكذا دخولها حزي النفاذ .و ً
املكتب ادلويل بأأن يأأخذ الفريق العامل يف الاعتبار يف دورته القادمة مناقشة اقرتاح جديد لتعديل املادة  21من الالحئة
التنفيذية املشرتكة مبا يعكس املبادئ املذكورة أأعال فقط.

 .16اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1النظر يف هذ الوثيقة؛
" "2بيان ما اإذا اكن ينبغي للمكتب
ادلويل تقدمي اقرتاح لتعديل املادة  21من
الالحئة التنفيذية املشرتكة مبا يعكس
املبادئ اليت تنظم الاس تعاضة ،عىل
النحو املقدَّم يف الفقرة  13من هذ
الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

