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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2018 يويول  6اإ
 
 

 نظام اللغات املعمول به يف نظام مدريد

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

خالل التحضري لدلورة السادسة عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  .1
لهيا فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"(، اليت س ُتعقد يف الفرتة من  ىل  2للعالمات )املشار اإ ، تلقى املكتب 2018يوليو  6اإ

ضافيتني يف نظام مدريد، وهامادلويل  دراج لغتني اإ  .2والروس ية 1الصينية اقرتاحني خبصوص اإ

وتورد هذه الوثيقة معلومات أأساس ية بشأأن نظام اللغات احلايل املعمول به يف ثالثة أأنظمة عاملية محلاية امللكية الفكرية  .2
بشأأن الرباءات، فضال عن بعض الاعتبارات العامة  تديرها الويبو، أأي نظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون

 خبصوص املوارد الالزمة للعمل بنظام متعّدد اللغات واملنافع احملمتةل اليت ميكن أأن جينهيا املس تخدمون من ذكل النظام.
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 ".اقرتاح من وفد الصني " MM/LD/WG/16/7انظر الوثيقة  
2

 ".اقرتاح مقدم من وفد الاحتاد الرويس " MM/LD/WG/16/9انظر الوثيقة  
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 الأنظمة العاملية ونظام اللغات اخلاص بلك مهنا

 نظام الثاليث اللغات املعمول به يف نظام مدريدال 

، أأضيفت اللغة 1996عندما دخل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات حزي النفاذ يف عام  .3
ىل نظام مدريد، اذلي اكن يعمل حىت ذكل الوقت ابللغة  ، أأضيفت اللغة الإس بانية 20043ويف عام فقط.  الفرنس يةالإنلكزيية اإ

ىل ذكل النظام.  اإ

، يف ظّل نظام ثاليث اللغات. ويعين ذكل أأن نظام مدريد يس تخدم ثالث 2004ام وابلتايل يعمل نظام مدريد، منذ ع .4
 الإيداع والتسجيل والتدوين والنرش والتصال والإخطار.س امي لأغراض  لغات لأغراض الطلبات والتسجيالت ادلولية؛ ول

بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن  من الالحئة التنفيذية املشرتكة 6 وترد الأحاكم املتعلقة بنظام اللغات يف القاعدة .5
لهيام فامي ييل، عىل التوايل، بعباريت "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"الربوتوكول"(.  التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

جيب حترير الطلب ادلويل ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية من الالحئة التنفيذية املشرتكة،  6 ومبوجب القاعدة .6
الإيداع بلغة واحدة فقط أأو بلغتني فقط من تكل اللغات أأن خيرّي املودعني بني  هلجيوز  اذليره مكتب املنشأأ، سب ما يقرّ ح 

ىل املكتب ادلويل ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية،  أأو الإيداع بأأي من تكل اللغات. كام جيب أأن ُُيّرر أأي تبليغ موجه اإ
ماكنية تلقي وأأخريا، ميكن للماكتب واملودعني وأأحصاب التسجيالت ادلو حس امب خيتاره الطرف املرسل للتبليغ.  لية اختيار اإ

 التبليغات الواردة من املكتب ادلويل بأأي من اللغات املذكورة أأعاله.

ىل اللغات الثالث  6 ويف حني ل تشري القاعدة .7 نه يُشار اإ ىل مصطلح "اللغات الرمسية"، فاإ من الالحئة التنفيذية اإ
 املقبوةل مضن نظام مدريد، عىل حنو غري رمسي، مبصطلح "لغات العمل".

 جحم العمل: الإحصاءات والرتمجة

ما يف نظام مدريد بأأي من لغات العمل املعمول هبا يف ذكل النظام، حسب اختيار املاكتب  معامةلميكن معاجلة  .8
ىل اللغتني الأخريني  معامةلالبياانت اخلاصة بلك  تقّررت ترمجةحصاب التسجيالت ادلولية؛ ويف حال املودعني أأو أأ  أأو اإ

ن امل   كتب ادلويل هو اذلي جيب أأن جيري تكل الرتمجة.املعنيتني فاإ

حدى لغات العمل  .9 ويتعلق معظم نشاط الرتمجة اذلي يضطلع به املكتب ادلويل برتمجة قوامئ السلع واخلدمات من اإ
ىل  لغيت العمل الأخريني. اإ

% ابلفرنس ية، 14% مهنا ابلإنلكزيية، و83طلب دويل، أأوِدع  56 200، اس تمل املكتب ادلويل 2017 ويف عام .10
املودعة من  أأخرى، مثل التعيينات الالحقة والامتسات التدوين معامالت% ابلإس بانية. وتنطبق النسب ذاهتا أأيضا عىل 3و

 قبل أأحصاب التسجيالت ادلولية، فضال عن القرارات املرسةل من املاكتب خبصوص نطاق امحلاية.

% مهنا ابس تخدام أأدوات الرتمجة الآلية. 70لكمة، تُرمج  37 410 427ء الفرتة نفسها، ترمج املكتب ادلويل وأأثنا .11
وتُرمج ابيق اللكامت ابس تعامل املوارد البرشية. ونس بة اللكامت اليت تُرمجت من خالل الأدوات الآلية يه نتيجة معلية جارية 

ىل لغات أأخرى، ذكل أأن تطوير  منذ زمن طويل. وبناء عليه، ل ميكن توقّع أأن حُتقّق فورا نس بة مماثةل يف الرتمجة الآلية اإ
 أأدوات الرتمجة الآلية يس تغرق وقتا طويال.
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 .MM/A/35/1و MM/A/34/1انظر الوثيقتني  
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دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريدويتيح نظام مدريد  .12 ، ويه أأداة اس ُتحدثت ملساعدة املودعني عىل جتميع أأداة اإ
مصطلحا ابلإنلكزيية،  94 743ت لأغراض طلب دويل. وتش متل تكل الأداة حاليا عىل قوامئ السلع واخلدما

ىل ذكل، عىل مصطلحات بزهاء  56 155مصطلحا ابلفرنس ية، و 59 722و لغة  15مصطلحا ابلإس بانية. وحتتوي، ابلإضافة اإ
والهولندية (؛ 33 571والصينية )(؛ 25 184أأخرى، وتكل اللغات يه اكلتايل )يرد عدد املصطلحات بني قوسني(: العربية )

(؛ 38 772(؛ والياابنية )31 241(؛ والإيطالية )44 586(؛ والعربية )27 126(؛ والأملانية )40 783)
(؛ 32 656(؛ والروس ية )44 477(؛ والربتغالية )32 393(؛ والرنوجيية )9 363(؛ واملنغولية )36 084) والكورية

 (.9 353(؛ والأوكرانية )10 352(؛ والرتكية )28 264والرصبية )

دراج املزيد من املصطلحات، ابللغات احلالية وبلغات أأخرى، من خالل توظيف الاستامثر الالزم وابلتعاون  .13 وميكن اإ
ندونيس يا واتيلند  مع ماكتب الأطراف املتعاقدة املعنية. وتلقى املكتب ادلويل، حىت الآن، طلبات من مكبوداي وجورجيا واإ

ضاف لإ   ية يف تكل الأداة.دراج لغات اإ

 نظام اللغات املعمول به يف نظام لهاي

يطبق نظام لهاي أأيضا نظاما ثاليث اللغات ويس تخدم لغات العمل نفسها املعمول هبا يف نظام مدريد لأغراض  .14
 الإيداع والتسجيل والتدوين والنرش والتصال والإخطار.

لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وقد ( 1999طرفا متعاقدا مبوجب وثيقة جنيف ) 54وهناك  .15
طار ذكل النظام يف عام  5 213أأودع زهاء  ن نظام لهاي يعمل بأأجحام أأقّل من نظام 2017طلبا دوليا يف اإ ، وابلتايل فاإ

ماكنية الإيداع املبارش نيمدريد. والاختالف الآخر بني النظام ماكنية  يمكن، مثال، يف أأن نظام لهاي يتيح اإ ول يوفر اإ
جراء تعيينات لحقة بناء عىل تسجيل دويل، ويتيح عددا أأقل من املعامالت التالية للتسجيل اليت ميكن تدويهنا يف جسهل  اإ

ىل فرتة امحلاية احملدودة.  ادلويل ابلنظر اإ

ىل النظ .16 دراج الروس ية يف نظام لهاي، فضال عن طلب يدعو اإ دراج وقد تلقى املكتب ادلويل اقرتاحا ابإ ماكنية اإ ر يف اإ
لتان خالل ادلورة املقبةل للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل الصينية. وستُناقش هااتن املسأأ 

ىل  16ادلويل للتصاممي الصناعية، املزمع عقدها يف جنيف يف الفرتة من   .2018يوليو  18اإ

 التعاون بشأأن الرباءات )نظام معاهدة الرباءات( نظام اللغات املعمول به يف نظام معاهدة

ذ يضّم  .17 طاره أأكرث من  152نظام معاهدة الرباءات هو أأكرب أأنظمة الويبو العاملية، اإ طرفا متعاقدا، وأأودع يف اإ
 (.2017طلب دويل )يف عام  243 000

زيية والفرنس ية والأملانية والياابنية وينهتج نظام معاهدة الرباءات حاليا النرش بعرش لغات يه العربية والصينية والإنلك .18
يداع طلب دويل يف نظام معاهدة الرباءات بأأي لغة يقبلها  والكورية والربتغالية والروس ية والإس بانية. وبعبارة أأبسط، جيوز اإ

لهيا أأعاله، جيب عىل امل ذا أأودع الطلب دلى مكتب تسمل الطلبات بلغة غري اللغات املشار اإ ودع مكتب تسمل الطلبات. واإ
دارة البحث  حدى لغات النرش املذكورة. وقد يكون عىل املودع أأيضا توفري ترمجة، يف حال اشرتطهتا اإ توفري ترمجة للطلب ابإ

ذا اكن الطلب حمّررا خب ، وجب عىل لتيينط غري ادلويل اخملتصة، لمتكني الاضطالع ببحث دويل بلغة تقبلها تكل الإدارة. واإ
ىل   الالتيين. طاخلاملودع توفري نقل حريف اإ

ىل  .19 حدى اللغات العرش الآنف ذكرها. وسيتوىل املكتب ادلويل ترمجة العنوان وامللخص اإ وس ُينرش الطلب بعد ذكل ابإ
ىل الإنلكزيية.  الإنلكزيية والفرنس ية. ويتوىل أأيضا ترمجة تقرير البحث ادلويل والتقرير المتهيدي ادلويل عن الأهلية للرباءة اإ

جراء أأي تر  ول  جامت أأخرى.يُشرتط اإ
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ن دلى شعبة العمليات التابعة لقطاع  .20 ويف حني تُعد الإنلكزيية لغة التواصل بني املكتب ادلويل واملودع واملاكتب، فاإ
 معاهدة الرباءات أأفرقة قادرة عىل التواصل ابللغات العرش املذكورة سابقا.

ضافة لغات  ىلاإ  ذلكلنظام مدريد والآاثر احملمتةل  اإ

ىل نظام مدريد تعديل القاعدةمن وهجة النظر القانونية البحتة،  .21 ضافة لغات اإ من الالحئة التنفيذية  6 س تقتيض اإ
ن ذكل  ىل تعديل الربوتوكول، فاإ املشرتكة. ومع أأن ذكل سيتطلّب اختاذ قرار من قبل مجعية احتاد مدريد، دون احلاجة اإ

آاثر كبرية.  التغيري سينطوي عىل أ

جراء  .22 ىل نظام مدريد. وس يلزم اإ ضافة لغات اإ دراسة معّمقة من أأجل وضع حتليل اكمل للآاثر احملمتةل النامجة عن اإ
وسيتعنّي عىل تكل ادلراسة التعّمق يف الآاثر العملية والتشغيلية وتكل املتعلقة ابملوظفني وتكنولوجيا املعلومات ومجمل الآاثر 

 املالية للقرار املذكور.

 لغات جديدةالامنذج املمكنة لإدراج 

آاثرها احملمتةل.  .23 وقد ترتاوح تكل ميكن أأن حتّدد ادلراسة مناذج ممكنة خمتلفة لإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد وتصف أ
ضافية. دراج لكي للغات معل اإ ىل اإ ضافية اإ دراج جزيئ للغات اإ  الامنذج، بداهًة، من اإ

دراج .24 ضافية، مثال، يف اإ يداع طلب دويل  وميكن أأن يمتثّل الإدراج اجلزيئ للغات اإ عدد من اللغات لأغراض اإ
والاحتفاظ، يف الوقت ذاته، ابلنظام احلايل الثاليث اللغات لأغراض التدوين والتقييد والتصال والنرش. وبعبارة أأخرى، 

ىل لغات العمل احلالية لأغراض التدوين والنرش. حدى لغات الإيداع اجلديدة املدرجة اإ  س ُيرتمج الطلب ادلويل املودع ابإ

ضافية يكون العمل هبا وفقا لنظام اللغات املنصوص عليه  .25 ومن الامنذج الأخرى املمكن اعامتدها الإدراج اللكي للغات اإ
دراج عدد من اللغات لي  لأ من الالحئة التنفيذية املشرتكة. وس يؤدي ذكل 6 حاليا يف القاعدة ىل اإ غراض الإيداع سحسب،  اإ

طار هذابل كذكل لأغراض التسجيل والتقييد والت جنازها يف اإ الهنج هو  صال والنرش. وس يكون جحم الرتجامت الواجب اإ
 الأكرب مقارنة بلك الامنذج املمكنة وسزيداد بشلك مطّرد مع لك لغة جديد تُضاف.

 الآاثر التشغيلية

ضافة لغة واحدة أأو  .26 ىل نظام اللغات  أأكرثل بّد من توقّع حدوث أأثر كبري عىل معليات نظام مدريد نتيجة اختاذ قرار ابإ اإ
جراء معليات التسجيل والتدوين  احلايل، أأاي اكن المنوذج اخملتار لإدراهجا. وعقب ذكل القرار ووفق المنوذج اخملتار، قد يتعنّي اإ

 والتصال والنرش بلك اللغات.

يداع الطلبات ادلولية بأأي من تكل اللغات؛  .27 ضافية أأنه سيمت، عىل أأقل تقدير، اإ دراج لغات اإ وقد يتعنّي، وس يعين اإ
حسب طريقة تنفيذ القرار، سحص تكل الطلبات من قبل املكتب ادلويل ابللغة اليت أأوِدعت هبا وترمجهتا لأغراض التسجيل 

 والنرش والإخطار.

قادرين عىل العمل  أأنشطة الفحص ويقدمون ادلمع للزابئن أأن يكونوايضطلعون ب اذلينوسيُتوقّع من موظفي الويبو  .28
 المنوذج اخملتار، مما س يؤثر بشلك مبارش عىل مس توايت التوظيف ومؤهالت املوظفني املطلوبة.ن بلك اللغات، أأاي اك

ىل حد ما ومع مرور الوقت، استيعاهبا ابس تخدام أأدوات حمس نة للرتمجة  .29 ضافية للرتمجة ميكن، اإ وس يلزم توفري موارد اإ
ىل نظام اللغات احلايل، الآلية. غري  ضافة لغة واحدة أأو أأكرث اإ ىل زايدة جحم أأن اإ أأاي اكن المنوذج اخملتار لإدراهجا، س يؤدي اإ
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ىل التأأثري سلبا عىل الفرتات اليت تس تغرقها  الرتمجة بقدر كبري. وميكن أأن تؤدي زايدة جحم الرتمجة، بدورها، اإ
 املعامالت. معاجلة

طاق امحلاية من ماكتب وميكن أأن تؤثر اللغات الإضافية أأيضا عىل املس تخدمني، اذلين قد يس تلمون قرارات بشأأن ن .30
خطارات ابلرفض املؤقت، لي  ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية سحسب، بل بأأي  الأطراف املتعاقدة املعّينة، مبا يف ذكل اإ

دراج تكل اللغات.  لغة من اللغات اجلديدة املدرجة، وذكل حسب طريقة اإ

 الآاثر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات

دراج لغات ج .31 ديدة يف نظام مدريد عن عدد من الآاثر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات. فاجلدير ابذلكر، عىل سيسفر اإ
سبيل املثال، أأن مجيع أأدوات تكنولوجيا املعلومات املس تخدمة خارجيا وداخليا مضن نظام مدريد تعمل حاليا بلك اللغات 

اتحهتا خلدمات التدوين والنرش والإخطار الثالث. وقد يس توجب حتديث تكل الأدوات املعلوماتية وصيانهتا لض امن اإ
اتحهتا، عىل الأقل، خلدمة نرش املعلومات بلك اللغات املعنية، مبا يف ذكل تكل اليت ل تس تخدم اخلطوط الالتينية.  واإ

 الآاثر املالية

آاثر مالية من جّراء ال .32 ضافة لغة واحدة من الواقعي توقّع أ جنازه للتكيّف مع اإ ىل اللغأأك وأأ عمل الالزم اإ ات املعمول رث اإ
 حاليا. هبا

وس تخص تكل الآاثر، عىل وجه اخلصوص، التاكليف املرتبطة بتطوير تكنولوجيا املعلومات، وزايدة جحم الرتمجة  .33
عىل املدى  واملوارد وزايدة حممتةل يف عدد املوظفني القادرين عىل العمل ابللغة أأو اللغات اجلديدة. ولن يتس ىن، ابلرضورة

آخر لغة أأدرجت يف نظام  القريب، تغطية تكل التاكليف بزايدة الإيرادات. فقد تبنّي من التجربة مع اللغة الإس بانية، ويه أ
ع بتكل اللغة سوى ابملائة من مجموع تاكليف الرتمجة يف نظام مدريد، بيامن ل يود   50 تكل اللغة تس تأأثر بنحو مدريد، أأن

 ادلولية.مجموع الطلبات من   3%

ىل نظام مدريد  .34 ضافة لغات جديدة اإ غفالها بدون تلكفة، ولكن لول ميكن تصّور اإ ، لأن أأنظمة الويبو ينبغي مع ذكل اإ
العاملية محلاية امللكية الفكرية تُعد، حبمك طبيعهتا ادلولية الاكمنة، أأنظمة حتّث عىل انهتاج نظام متعدد اللغات، وخري مثال عىل 

 الرباءات.ذكل نظام معاهدة 

ىل س ياسة الويبو العامة بشأأن اللغات .35 فامي يتعلق بتوس يع نطاق التغطية اللغوية  ويف هذا الس ياق ميكن الرجوع أأيضا اإ
لواثئق اجامتعات هيئات الويبو الرئيس ية وجلاهنا وأأفرقهتا العامةل، فضال عن املنشورات الرئيس ية واجلديدة، لتكون بلغات 

دراج التغطية الأمم املتحدة الرمسية الست ىل أأن ادلول الأعضاء يف الويبو أأوصت، يف هذا الصدد، ابإ . وجتدر الإشارة اإ
طار تدابري الرتش يد والرقابة  .4ابللغات الست بطريقة تدرجيية وفعاةل من حيث التلكفة يف اإ

ىل حتسني جتربة الز .36 ىل وميكن أأن تؤدي زايدة عدد اللغات املس تخدمة يف نظام عاملي للملكية الفكرية اإ ابئن ورضامه، واإ
زايدة نس بة اس تخدام ذكل النظام. وس يعود الاس تخدام املكثّف لنظام مدريد ابلفائدة عىل ماليك العالمات والأطراف 

 املتعاقدة اليت تُلمت  امحلاية فهيا.
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ىل نظام مدريد، وحتديد الأهداف الرئ  .37 ضافة لغة واحدة أأو أأكرث اإ ىل مسأأةل اإ يس ية اليت وينبغي النظر بطريقة شامةل اإ
آخر التوهجات  ينبغي حتقيقها من خالل توس يع نظام اللغات واحلرص، يف الوقت ذاته، عىل الاس تفادة بقدر اكمل من أ

املُسجةل يف تكنولوجيا الرتمجة. عالوة عىل ذكل، ينبغي أأن يس تلهم ذكل التحّول من س ياسة الويبو العامة بشأأن اللغات 
ومراعاة ادلروس املس تفادة من الأنشطة املامثةل لهنج التدرجيي وفعالية التلكفة( س امي من حيث الرشطني اخلاصني اب )ل

طار نظام معاهدة الرباءات. وأأخريا ل جيب التغايض عن احتياجات وامتيازات مجيع مس تخديم النظام،  الأخرى املنجزة يف اإ
سم ابلكفاءة والقدرة عىل الاس تجابة ويواصل وخباصة توقّعهم أأن يكون النظام ادلويل لتسجيل العالمات التجارية نظاما يت 

 تقدمي خدمات عالية اجلودة.

 ]هناية الوثيقة[


