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MM/LD/WG/17/10 

 ابلعربيةاألصل: 

 2019يونيو  24 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019يوليو  26إىل  22جنيف، من 

م من وفود اجلزائر والبحرين ومصر واملغرب وعمان والسودان وتونس 
َّ
اقرتاح مقد

 واجلمهورية العربية السورية
 

، تلقى املكتب ادلويل اقرتاحاً من وفود اجلزائر والبحرين ومرص واملغرب وعامن 2019يونيو  24يف تبليغ بتارخي  .1

معل يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل  لغة   إماكنية إدخال العربيةوالسودان وتونس وامجلهورية العربية السورية بشأن 

نللعالمات ليك ينظر فيه الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات  دورته  إابا

 .2019يوليو  26إىل  22من يف الفرتة املمتدة السابعة عرشة اليت س تعقد يف جنيف 

  الاقرتاح يف مرفق هذه الوثيقة.ويرد ذكل .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

م من وفود اقرتاح  مملكة البحرين ومجهورية مرص العربية واململكة املغربية وامجلهورية التونس ية وامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية مقدَّ

 خبصوص إدراج العربية ومجهورية السودان وامجلهورية العربية السورية الشعبية وسلطنة عامن

 ادلويل للعالمات لكغة رمسية لنظام مدريد بشأن التسجيل

مملكة البحرين ومجهورية مرص العربية واململكة املغربية وامجلهورية التونس ية وامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية وفود  تقرتح .1

إدراج العربية لكغة رمسية لنظام مدريد بشأن التسجيل  مجهورية السودان وامجلهورية العربية السوريةالشعبية وسلطنة عامن و 

 ادلويل للعالمات.

مليون خشص من  380تُعد اللغة العربية واحدة من اللغات الرمسية الست يف منظومة األمم املتحدة. ويتحدهثا أكرث من  .2

نظام مدريد. وتُعد العربية من بني اللغات امخلس األوىل املُتحدث هبا يف العامل من  مليون ينمتون إىل دول أعضاء يف 246بيهنم 

 حيث عدد املتحدثني.

مملكة البحرين ومجهورية مرص مهنا أعضاء يف نظام مدريد يه:  8دوةل عربية  22واللغة العربية يه لغة ادلوةل الرمسية يف  .3

وامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية وسلطنة عامن ومجهورية السودان وامجلهورية  العربية واململكة املغربية وامجلهورية التونس ية

 ، وتُس تخدم اللغة العربية عىل نطاق واسع للتواصل يف عدد من البدلان يف ش ىت جماالت تعامالهتم الاقتصادية.العربية السورية

دلول العربية األعضاء تشهد منواً تصاعداًي خالل س تخدام نظام مدريد يف اليات التسجيل ادلويل للعالمات ابإن مع  .4

الس نوات األخرية، مما يويح مبدى تقبل هذا النظام من طرف أوساط األعامل التجارية يف املنطقة، ومع ذكل، فإن نظام مدريد 

اليت حتول دون  ال يزال بعيداً عن ذروته ابلنظر لإلماكنيات املتاحة يف املنطقة، ويعترب العائق اللغوي من بني األس باب

الاس تفادة من هذا النظام بصفة متاكمةل، إذ أن فئة كبرية من أحصاب املصلحة يف جمال الاقتصاد غري ممتكنني من إحدى اللغات 

 املس تخدمة حالياً يف نظام مدريد.

ويل للعالمات إن اعامتد اللغة العربية لكغة رمسية لنظام مدريد من شأنه أن يسهل معليات إيداعات طلبات التسجيل ادل .5

التجارية عىل املودعني العرب، مما يسامه يف تزايد طلباهتم ادلولية، ويكفل هلم حامية أفضل عىل الصعيد ادلويل وابلتايل زايدة 

 مس توايت اس تخدام نظام مدريد. 

إن العائق اللغوي هو أحد أمه التحدايت اليت تواجه ادلول العربية اكفة وبشلك خاص البدلان األربعة عرش غري املنضمة  .6

 .الانضاممللنظام أو اليت بصدد الانضامم وابلتايل إدراج اللغة العربية لكغة رمسية لنظام مدريد س يحفز البدلان العربية إىل 

ادلول املذكورة أعاله أن األس باب املوضوعية والعملية اليت تدمع هذا الاقرتاح متوفرة. بناء عىل ما س بق، ترى مجموعة  .7

وحرصاً عىل حامية حقوق املودعني الناطقني ابللغة العربية وتيسري تواصلهم مع النظم العاملية محلاية امللكية الفكرية، نرجو أن ينظر 

د بشأن التسجيل ادلويل للعالمات يف دورته السابعة عرش يف اقرتاح إدراج الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدري

قة عن اآلاثر املرتتبة عىل  العربية لكغة رمسية لنظام مدريد وتلمتس الوفود الراعية لالقرتاح من الفريق العامل إعداد دراسة معما

 دريد ابلنظر يف الاقرتاح.اإلدراج احملمتل للغة العربية يف نظام مدريد هبدف توصية مجعية احتاد م

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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