A

MM/LD/WG/17/12

ا ألصل :ابلإنلكزيية
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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل

الدويل للعالمات

الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  22اإىل  26يوليو 2019
التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة
"الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  22اإىل  26يوليو .2019
 .2واكنت ا ألطراف املتعاقدة التالية يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،و أألبانيا ،واجلزائر،
و أأسرتاليا ،والمنسا ،والبحرين ،وبيالروس ،والربازيل ،وبلغاراي ،وكندا ،والصني ،وكولومبيا ،وكواب ،وامجلهورية التش يكية،
وادلامنرك ،ومرص ،وإاس تونيا ،والاحتاد ا ألورويب ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وهنغاراي ،والهند،
وإاندونيس يا ،وإايران (مجهورية  -الإسالمية) ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،والياابن ،وكينيا ،ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية،
ولتفيا ،وليتوانيا ،ومدغشقر ،واملكس يك ،واملغرب ،ونيوزيلندا ،والرنوجي ،وعامن ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي،
ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وس نغافورة ،وإاس بانيا ،والسودان ،والسويد ،وسويرسا ،وطاجيكس تان،
وتركيا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وفييت انم (.)57

MM/LD/WG/17/12
2

 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :بنغالديش ،وابكس تان ،واململكة العربية السعودية ،ورسي لناك ،وترينيداد
وتوابغو ،والإمارات العربية املتحدة (.)6
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية احلكومية التالية بصفة مراقب :منظمة بنلوكس للملكية الفكرية (،)BOIP
وا ألمانة العامة مجلاعة ا ألنديز ،ومنظمة التجارة العاملية (.)3
 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية
( ،)CCPITومجعية العالمات التجارية ا ألوروبية ( ،)AIMومجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات
التجارية ( ،)ECTAوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAوامجلعية
الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAوامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ( ،)JTAومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني
) ،(MARQUESواملعهد القانوين حملايم العالمات التجارية (.)9( )CITMA
.6

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثالث لهذه الوثيقة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .7افتتحت انئبة املدير العام ،الس يدة بينينغ وانغ ،ادلورة ور ّحبت ابملشاركني نيابة عن الس يد فرانسس غري ،املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).
 .8و أأشارت انئبة املدير العام أأنه منذ ادلورة السابقة للفريق العامل ،انضمت الربازيل وكندا ومالوي وساموا اإىل نظام
مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (امل مشار اإليه فامي ييل ابمس "نظام مدريد") .ومن املتوقع أأن يزداد عدد املنضمني اإىل نظام
مدريد خالل ا ألشهر والس نوات املقبةل ،ليصبح هذا ا ألخري نظا ًما عامل ًيا بلك ما لللكمة من معىن .ولوحظ أأن عدد ًا من
البدلان أأحرزت تقدم ًا جيد ًا يف التحضري لالنضامم اإىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه
فامي ييل ابمس "بروتوكول مدريد" وي مشار اإىل اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ابمس "اتفاق مدريد") ،ويه
مالزياي ومالطة وابكس تان وترينيداد وتوابغو .وجيب الرتكزي عىل بدلان أأمرياك الالتينية والرشق ا ألوسط لتحقيق املزيد من
التقدم يف الس نوات املقبةل يف هذا اجملال .وفامي يتعلق ابس تخدام نظام مدريد ،مت تقدمي  61200طلب دويل يف عام ،2018
أأي بزايدة قدرها  6.4يف املائة مقارنة ابلعام السابق .واكن من املتوقع أأن يبلغ معدل المنو حوايل  9يف املائة يف عام .2019
وللعام اخلامس عىل التوايل ،قدم املودعون من الولايت املتحدة ا ألمريكية أأكرب عدد من الطلبات ،يلهيم املودعون من أأملانيا
والصني وفرنسا وسويرسا .و مُسّل أأعىل معدل منو يف مجهورية كوراي ،حيث ارتفع عدد الطلبات بنس بة  26.2يف املائة ،تلهيا
الياابن ،بنس بة  22.8يف املائة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،بنس بة  11.9يف املائة ،وتركيا ،بنس بة  10.2يف املائة .كام
أأشارت انئبة املدير العام إاىل أأن الاحتاد ا ألورويب هو الطرف املتعاقد الأكرث تعيينًا ،يليه الصني والولايت املتحدة ا ألمريكية.
واكنت رشكة نوفارتيس ( )Novartis AGالأكرث نشاطا يف تقدمي الطلبات ادلولية يف عام  ،2018تلهيا لورايل ()L’Oréal
ودميلر ( )Daimler AGورشكة أأبل ( )Appleورشكة هنلك ورشاكه ( .)Henkel AG & Coأأما فامي يتعلق
ابلتطورات يف نظام مدريد وعىل مس توى املكتب ادلويل خالل العام املايض ،أأشارت انئبة املدير العام اإىل أأن نس بة
الانتظار ملعاجلة الطلبات ادلولية اخنفضت بنس بة  42يف املائة ،من  60اإىل  35يو ًما ،و أأنه مت اإطالق نسخة جديدة من
خدمة مدريد للتجديد الإلكرتوين ،وبد أأ العمل التحضريي ملرشوع منصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة اخلاصة بنظام مبدريد.
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ورصحت انئبة املدير العام بأأن اجامتع املائدة املس تديرة للفريق العامل س يتيح للمكتب ادلويل فرصة ا ألخذ بأراء املشاركني
بشأأن عدد من املسائل الهامة املتعلقة بتطور نظام مدريد ،وذكل لصاحل لك من املاكتب واملس تخدمني.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .9ان متخب الس يد ستيفن غزييل (نيوزيلندا) رئيس ًا للفريق العامل ،والس يدة ماتيدل مانيرتا سوا راهارينوين (مدغشقر)
والس يدة كونس تانس يل (س نغفاورة) انئبتني للرئيس.
 .10وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .11شكر الرئيس املشاركني عىل انتخابه وانئبة املدير العام عىل مالحظاهتا الافتتاحية.
 .12اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)MM/LD/WG/17/1 Prov. 4
 .13و أأحاط الفريق العامل علام ابعامتد تقرير ادلورة السادسة عرشة للفريق العامل اإلكرتونيا.
 .14وفتح الرئيس الباب للبياانت الافتتاحية العامة للوفود
 .15و أأشار وفد الربازيل اإىل أأنه يف  2يوليو  ،2019أأودعت حكومة الربازيل دلى املدير العام للويبو صك انضامهما اإىل
بروتوكول مدريد ،واذلي س يدخل حزي التنفيذ ابلنس بة للربازيل يف  2أأكتوبر  .2019ويشلك الانضامم اإىل بروتوكول مدريد
جزءا من الزتام الربازيل بأأنظمة امللكية الفكرية املتعددة ا ألطراف وبتحقيق الازدهار الاقتصادي يف جمال الابتاكر يف بيئة
ً
مواتية لقتصاد السوق .وقام املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل ( )INPIيف الونة ا ألخرية مبعاجلة الطلبات اليت
اكنت مرتامكة وتقليص مدة حفص العالمات التجارية اإىل تسعة أأشهر من اترخي تقدمي الطلب .ويعمل املعهد الوطين حال ًيا مع
املكتب ادلويل لرتمجة التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات اإىل الربتغالية ألغراض تسجيل العالمات مبوجب اتفاقية نيس.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املسامهة يف املناقشات حول تطوير نظام مدريد.
 .16و أأشار وفد كندا اإىل أأنه يف  17مارس  ،2019أأودعت حكومة كندا دلى املدير العام للويبو صك انضامهما اإىل
بروتوكول مدريد ،اإىل جانب عدد من الإعالانت والإخطارات ،واذلي دخل حزي التنفيذ ابلنس بة لكندا يف  17يونيو .2019
و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن معلية الانضامم اإىل بروتوكول مدريد والاس تفادة من هذه الفرصة لتحديث ا إلطار الترشيعي اخلاص
به ،تدمع أأولوايت كندا يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية .و أأكد الوفد أأنه يف عام  ،2017أأطلقت كندا خطة الابتاكر
مركزا رائدً ا عامل ًيا يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية ،مبا يف ذكل العالمات
واملهارات اليت موضع مبوجهبا برانمج جلعل كندا ً
التجارية اليت ّ
عنرصا أأساس ًيا يف هذه اخلطة .ويف عام  ،2018كشفت كندا أأيضً ا عن اسرتاتيجية جديدة للملكية
شلكت ً
الفكرية هتدف اإىل مساعدة الرشاكت واملبدعني ورجال ا ألعامل واملبتكرين الكنديني عىل فهم امللكية الفكرية وكيفية حاميهتا
والنفاذ اإلهيا .و أأشار الوفد اإىل أأن اخلطة الإسرتاتيجية للمكتب الكندي للملكية الفكرية حددت رؤية للمس تقبل تستند اإىل
الراكئز امخلس التالية )1( :حتفزي الابتاكر؛ ( )2تقدمي خدمات عالية اجلودة ويف الوقت املناسب يف جمال حقوق امللكية
الفكرية؛ ( )3تعزيز الوعي وتثقيف الكنديني حول امللكية الفكرية؛ ( )4تقدمي اخلدمات بطريقة حديثة؛ و ( )5تعزيز ا ألداء
العايل واملمتزي دلى منظمة .و أأضاف الوفد أأن كندا قد انضمت أأيضً ا اإىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية
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واتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ،وكذكل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.
ورصح الوفد بأأن كندا بصدد الانضامم اإىل معاهدة قانون الرباءات ،واليت س تدخل حزي التنفيذ يف أأكتوبر من هذا العام.
و أأشار الوفد اإىل أأن كندا قدمت الإعالانت التالية :متديد فرتة الرفض من  12اإىل  18شهر ًا؛ اإرسال اإخطار حممتل ابلرفض
شهرا؛ حتديد رمس فردي؛ و أأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه
استنادًا اإىل اعرتاض بعد انقضاء همةل ً 18
أأي أأثر عىل النحو املنصوص عليه يف القانون احمليل .و أأعرب الوفد عن تطلع كندا اإىل العمل مع ا ألمانة ومجيع أأعضاء احتاد
مدريد.
 .17و أأشار وفد طاجيكس تان اإىل أأنه مس تعد ملناقشة القضااي املطروحة يف جدول ا ألعامل ،ول س امي اإماكنية اإضافة لغات
جديدة اإىل نظام مدريد .ورصح الوفد بأأن تعدد اللغات همم للغاية ابلنس بة ملنظمة الويبو و أأعرب عن أأمهل يف أأن يساعد هذا
التطور يف نظام مدريد ،املكتب ادلويل عىل حتقيق بعض ا ألهداف احملددة للمنظمة ،ل س امي يف جمال توس يع نطاق خدمات
امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.
 .18وذكر وفد الصني أأنه منذ اإنشاء نظام مدريد يف عام  ،1891حقق هذا ا ألخري تقدم ًا ملحوظ ًا و أأشار اإىل تعليقات انئبة
املدير العام بشأأن عدد البدلان اليت انضمت اإىل النظام وتكل اليت تس تعد للقيام بذكل .و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل أأن الفريق
كبريا وحقق نتاجئ ملحوظة يف تطوير النظام وقال اإن الصني تويل أأمهية كبرية لهذا التطور ومن مصلحهتا أأن
دورا ً
العامل لعب ً
يس متر .وذكر الوفد أأنه يسعى بنشاط للمشاركة يف مناقشة بنود جدول ا ألعامل و أأنه يتوقع حتقيق املزيد من التقدم ،ل س امي فامي
يتعلق ابللغات الإضافية للنظام ،وذكل جلعهل أأكرث جاذبية واحلث عىل تطويره بشلك أأفضل.
 .19وذكر وفد أأوكرانيا أأنه يود لفت انتباه الفريق العامل اإىل حقيقة أأن طلبات العالمات التجارية ادلولية ،اليت أأدّت فامي
بعد اإىل تسجيالت دولية ،تشري اإىل عناوين مقديم الطلبات يف ا ألرايض اليت حتتلها بدلان أأخرى .عىل سبيل املثال،
ابلنس بة للطلبات املقدمة من أأرايض مجهورية القرم املمتتعة ابحلمك اذلايت ،فاإن امس البدل املشار اإليه يف عنوان مقدم الطلب
هو الاحتاد الرويس ،عىل الرمغ من أأن هذه ا ألرايض يه أأرايض اتبعة دلوةل أأوكرانيا .و أأشار الوفد اإىل أأن املكتب ادلويل
أأضاف عىل منصة مرصد مدريد عىل الإنرتنت حتذيرا يف هذا الصدد ،لكنه ذكر أأنه ل يعتقد أأن هذا التدبري هو احلل
ا ألنسب .ورصح الوفد بأأنه يتعني عىل الويبو ،بصفهتا واكةل اتبعة ل ألمم املتحدة ،أأن تشارك وهجات نظرها و أأن تلزتم مببادئ
تكل املنظمة ادلولية العاملية .و أأشار الوفد اإىل أأن تدوين هذه التسجيالت ادلولية من قبل املكتب ادلويل يتعارض مع موقف
ا ألمم املتحدة بشأأن السالمة ا إلقلميية ألوكرانيا املنصوص علهيا يف قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة  ،262/68واذلي اعمتد يف
 27مارس  .2014وشدد الوفد عىل أأن عناوين مقديم الطلبات و أأحصاب التسجيالت ادلولية اذلين يعيشون يف ا ألرايض
اليت حتتلها بدلان أأخرى واملشار الهيا يف التسجيالت ادلولية متثل مشلكة ،واعترب أأنه من الرضوري اإاثرة هذه املسأأةل ليك
ينظر فهيا الفريق العامل .ودعا الوفد الوفود ا ألخرى وممثيل املنظامت ادلولية واحلكومية ادلولية اإىل تطبيق مجيع الآليات
القانونية املتاحة يف بدلاهنم لرفض حامية هذه التسجيالت ادلولية .و أأضاف الوفد أأنه ّمت اإدلء بيان مماثل يف اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.
 .20و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل اقرتاحه املعنون " الإسهام يف السالمة املالية للمنظمة" اذلي نوقش خالل
ادلورة السابقة للفريق العامل (الوثيقة  .)MM/LD/WG/16/10و أأكد الوفد من جديد أأن احتاد مدريد ل يدفع حصة
عادةل من النفقات املشرتكة ،وطلب اإعادة تقيمي مزيانية ورسوم احتاد مدريد ،ورمبا تعديلها .و أأشار الوفد اإىل أأن الفريق العامل
قرر النظر يف اقرتاحه عند مراجعة جدول رسوم نظام مدريد ،و أأنه قرر اإضافة هذه املراجعة اإىل خارطة الطريق ملناقش هتا
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عىل املدى املتوسط .وذكر الوفد أأنه فهم أأن هذه املراجعة سيمت التطرق الهيا يف اجللسة القادمة للفريق العامل .وحث الوفد
الفريق العامل عىل تناول القضية عاج ًال وليس أج ًال ،ل س امي يف ضوء الاقرتاحات اخلاصة ابإضافة لغات جديدة اإىل نظام
مدريد ،و أأكد أأن الإيرادات ل تغطي التاكليف املبارشة وغري املبارشة .وذلكل ،ليس من املفيد مناقشة اإضافة تاكليف اإىل
النظام قبل فهم نتاجئ مراجعة جدول الرسوم بشلك اكمل ا ألمر اذلي سيسمح بتحقيق التوافق بني نظام مدريد و أأحاكم مواد
املعاهدة اخلاصة به ،واليت مبوجهبا جيب أأن يودل النظام دخل اكيف يغطي تاكليف اإدارته ويسامه يف معل املنظمة كلك.
 .21و أأشار وفد الاحتاد الرويس ،رد ًا عىل املداخةل اليت أأدىل هبا وفد أأوكرانيا ،اإىل أأنه يقدر تقدير ًا كبرياً دور نظام مدريد
و أأمهيته كنظام عاملي للتسجيل ادلويل للعالمات .وشدد الوفد عىل أأن الفريق العامل ،اذلي اجمتع حىت الن  17مرةّ ،
يشلك
منصة مثالية لإجراء مناقشات بناءة بني اخلرباء واملتخصصني العاملني يف جمال امللكية الفكرية ومنصة ملناقشة عدد كبري من
القضااي الهامة املدرجة يف جدول ا ألعامل واملتعلقة بكيفية تطوير هذه املنصة .ودعا الوفد املشاركني يف الاجامتع اإىل تركزي
هجودمه عىل القضااي اليت تندرج يف نطاق اختصاص املشاركني يف ذكل الاجامتع ،والالزتام جبدول ا ألعامل املقرتح.

البند  4من جدول ا ألعامل :الاس تعاضة
 .22استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/2
 .23وعرضت ا ألمانة الوثيقة  MM/LD/WG/17/2ولحظت أأن الفريق العامل اكن قد انقش الاس تعاضة منذ دورته
الثانية عرشة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الفريق العامل طلب من املكتب ادلويل يف ادلورة السابقة تقدمي اقرتاح بشأأن تعديل
القاعدة  21لتعكس هذه ا ألخرية املبادئ ا ألساس ية اليت حتمك الاس تعاضة ،واليت انقشها الفريق العامل ووافق علهيا مبدئي ًا
خالل ادلورات السابقة .وذكرت ا ألمانة أأن هذه املبادئ س توفر توجهيات مفيدة للك من أأحصاب العالمات التجارية
واملاكتب بشأأن كيفية اإدارة الاس تعاضة .وتنص التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21عىل ما ييل )1( :جيوز لصاحب
الامتسا ل إالحاطة علام ابلس تعاضة مبارش ًة اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املمع َّينة املعنية ،اعتبار ًا من اترخي
التسجيل تقدمي ً
الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق ،حسب احلاةل؛ ( )2ل جيوز التذرع ابلتسجيل الوطين أأو ا إلقلميي
املس تعاض عنه لرفض منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل ادلويل؛ ( )3جيب السامح بوجود أأي تسجيل وطين أأو إاقلميي
مس تعاض عنه جنب ًا اإىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل حمهل؛ ( )4جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد امل م َّعني أأن يقوم
بفحص الامتسات الإحاطة علام ابلس تعاضة؛ ( )5ل تتطلب الاس تعاضة تطابق ًا مطلق ًا لقامئة السلع واخلدمات ،بل جيب أأن
تكون السلع واخلدمات املمدرجة يف التسجيل الوطين املمس تعاض عنه مشموةل لك ًيا أأو جزئ ًيا ابلسلع واخلدمات املمدرجة يف
التسجيل ادلويل؛ ( )6حتدث الاس تعاضة اعتبار ًا من التارخي اذلي يبد أأ فيه رساين مفعول التسجيل ادلويل دلى الطرف
املتعاقد املمع َّني .واقرتحت ا ألمانة أأن تدخل التعديالت حزي التنفيذ يف  1فرباير  ،2020وهو التارخي اذلي تدخل فيه الالحئة
التنفيذية اجلديدة لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس " الالحئة التنفيذية")
حزي التنفيذ.
 .24و أأشار الرئيس اإىل أأن القضااي املطروحة للمناقشة يه "1" :الوقت اذلي جيوز فيه اإيداع الامتس مبوجب املادة
(4اثني ًا)( )2من بروتوكول مدريد ،تتناول الفقرتني  5و 6من الوثيقة هذا املوضوع؛ " "2املبادئ املتعلقة ابلتسجيل الوطين أأو
ا إلقلميي السابق ،تتناول الفقرات من  7اإىل  12من الوثيقة هذا املوضوع؛ " "3حفص الالامتس املمقدَّم مبوجب املادة (4اثني ًا)()2
من بروتوكول مدريد ،تتناول الفقرات من  13اإىل  18من الوثيقة هذا املوضوع؛ " "4قامئة سلع وخدمات التسجيل الوطين
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أأو ا إلقلميي السابق ،تتناول الفقرات  19اإىل  26من الوثيقة هذا املوضوع؛ " "5اترخي رساين الاس تعاضة ،تتناول الفقرات
من  27اإىل  31من الوثيقة هذا املوضوع ؛ و" "6التارخي املقرتح دلخول التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21من الالحئة
التنفيذية حزي التنفيذ ،تتناول الفقرة  32من الوثيقة هذا املوضوع.
 .25وكرر وفد الاحتاد ا ألورويب ر أأيه ذاكر ًا أأن الاس تعاضة ستس تفيد من معلية مواءمة املامرسات و أأكد عىل دمعه
للمناقشات هبدف اإجياد حل توافقي ومواءمة املامرسات ،فامي يتعلق بنطاق الاس تعاضة .ورحب الوفد ابلقرتاح املقدم من
ا ألمانة ،والوارد يف الوثيقة وملحقها ،وابلقرتاحات امللموسة لتعديل القاعدة  21و أأعرب عن تقديره كون الوثيقة توحض املبادئ
ا ألساس ية اليت تنظم الاس تعاضة ،واليت تعكس مبعظمها فهمه اخلاص لها .و أأيد الوفد الاقرتاحات بشأأن الوقت اذلي جيوز
فيه اإيداع الامتس مبوجب املادة (4اثني ًا)( )2من بروتوكول مدريد واملبادئ املتعلقة ابلتسجيل الوطين أأو ا إلقلميي السابق،
وحفص الالامتس املمقدَّم مبوجب املادة (4اثني ًا)( )2من بروتوكول مدريد .ووجد الوفد أأيضً ا أأن ا ألقسام املعنية يف التعديالت
املقرتحة الواردة يف امللحق قد متت صياغهتا ابلشلك املناسب ووفقًا لتكل الاقرتاحات .ومع ذكل ،أأكد الوفد أأنه ل ميكنه دمع
مجيع الاقرتاحات املتعلقة بقامئة سلع وخدمات التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي السابق .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من موافقته
عىل الاقرتاحات الواردة يف الفقرتني  20و 21من الوثيقة  MM/LD/WG/17/2فاإنه ليس مس تعدً ا لتأأييد الاس تعاضة
عن التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي جزئ ًيا بتسجيل دويل .ويف ضوء هذه الشواغل ،قال الوفد اإنه يؤيد بشلك اتم اقرتاح
ا ألمانة بأأن جيري الفريق العامل مزيدً ا من املناقشات حول الاس تعاضة ،تركز عىل طرق تطبيق معلية الاس تعاضة يف
ماكتب ا ألطراف املتعاقدة هبدف تسهيل هذه العملية ومواءمهتا مع احتياجات مس تخديم نظام مدريد .ورحب الوفد بفكرة
اإجراء مثل هذه املناقشات خالل اجامتع مائدة مس تديرة يف املس تقبل ،مشريا اإىل أأنه عىل اس تعداد للمشاركة بنشاط يف
املناقشات املتعلقة هبذه املسأأةل.
 .26ورصح وفد الياابن أأن تقدمي تفسري واحض للقواعد اخلاصة بنظام مدريد س يكون مفيد ًا للمس تخدمني ،ودمع مجيع
التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية .و أأعرب الوفد عن دمعه للفريق العامل و أأوىص ابعامتد التعديالت املقرتحة خالل
ادلورة املقبةل مجلعية احتاد مدريد ،واليت س تعقد يف وقت لحق من ذكل العام .و أأشار الوفد اإىل أأن املعلومات الإضافية عن
الاس تعاضة ،مثل املعلومات املتعلقة ابإجراءات الاس تعاضة يف قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد ،من شأأهنا أأن
تعزز سهوةل اس تخدام النظام.
 .27و أأشار وفد مدغشقر اإىل أأن مكتبه مل يتلق سوى مخس الامتسات لالس تعاضة منذ انضامم مدغشقر اإىل بروتوكول
مدريد يف عام  .2008وذكر الوفد أأن مكتبه يسعى دامئًا لتقدمي خدمات عالية اجلودة ملس تخدميه .وذلكل ،أأيد حتسني الإطار
القانوين املتعلق ابلس تعاضة والتوضيح الوارد يف القاعدة  21لضامن تطبيق موحد لتكل القاعدة من قبل املاكتب والتغلب
عىل أأي صعوابت قد يواهجها أأحصاب التسجيالت ادلولية مع املاكتب اخملتلفة .وذكر الوفد أأن تقدمي الامتس الاس تعاضة اإىل
املكتب ساعد عىل التواصل بشلك أأفضل مع أأحصاب التسجيالت ادلولية ،وابلتايل ،مسح مبعاجلة الامتساهتم بشلك أأفضل.
و أأعرب الوفد عن تأأييده أأيضً ا لقرتاح تبادل اخلربات بني ماكتب ا ألطراف املتعاقدة حول تنفيذ الاس تعاضة خالل املائدة
املس تديرة.
 .28و أأشار وفد الصني اإىل أأن املبادئ املتعلقة ابلس تعاضة مل ترد عىل الالحئة التنفيذية و أأن التعديالت املقرتحة س توحض
بعض تكل املبادئ ،عىل سبيل املثال ،املبد أأ املتعلق بتارخي رساين الاس تعاضة أأو الوقت اذلي جيوز فيه اإيداع الامتس.
و أأشار الوفد اإىل أأن التعديالت املقرتحة س تكون مفيدة ووافق عىل أأن يويص الفريق العامل ابعامتدها للجمعية ،لتدخل ّ
حزي
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التنفيذ يف  1فرباير  .2020وذكر الوفد أأيضا ،أأن املزيد من التبادلت حول املامرسات املتعلقة إابجراءات الاس تعاضة
رضورية هبدف فهمها بشلك أأفضل.
 .29ورصح وفد كولومبيا أأن التسجيل الوطين والتسجيل ادلويل اذلي حل حمهل ل ميكن أأن يتواجدا يف كولومبيا جنب ًا اإىل
جنب و أأن املكتب س يحتاج اإىل الوقت لتنفيذ التعديالت املقرتحة .ذلا ،أأشار الوفد اإىل أأن التارخي املقرتح دلخول التعديالت
حزي التنفيذ قريب جدً ا.
 .30و أأيد وفد أأسرتاليا التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21ألهنا س تجعل اس تخدام نظام مدريد أأسهل وتبسط معلية
الاس تعاضة عىل املس تخدمني واملاكتب .وذكر الوفد انه س يدمع اإجراء املزيد من املناقشات بشأأن الاس تعاضة خالل املائدة
املس تديرة و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن بأأن تقوم ا ألطراف املتعاقدة بتحديث املعلومات املتعلقة ابلس تعاضة يف
قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد .و أأضاف الوفد أأنه س يدمع توجيه توصية اإىل مجعية احتاد مدريد ابعامتد
التعديالت.
رصح وفد إارسائيل أأن مكتبه مل يتلق سوى  20الامتس لالس تعاضة عىل مدار تسع س نوات .ومع ذكل ،ذكر الوفد
 .31و ّ
أأن هناك حاجة اإىل اإحراز تقدم يف مسأأةل الاس تعاضة من أأجل توضيح املامرسات وتنس يقها بشلك أأفضل بني مجيع ا ألطراف
املتعاقدة .و أأيد الوفد معظم التعديالت املقرتحة .ومع ذكل ،وكام ذكر خالل ادلورة السابقة للفريق العامل ،فقد فضل التفسري
احلريف للامدة (4اثني ًا)( "2")1من بروتوكول مدريد اذلي من شأأنه أأن حيول دون الاس تعاضة اجلزئية عن التسجيل الوطين.
وذكر الوفد أأن مكتبه لن يمتكن من تسهيل الاس تعاضة اجلزئية اإىل أأن يمت تغيري الترشيعات ا إلرسائيلية ،ا ألمر اذلي يتطلب
وقتًا طوي ًال .و أأعرب الوفد عن اتفاقه مع وفد كولومبيا و أأشار اإىل أأن اترخي دخول التعديالت حزي التنفيذ قريب جدً ا.
 .32واشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأنه يتفق مع وفد كولومبيا وذكر أأن الفقرة اجلديدة (( )3أأ) من القاعدة  21تشلك
مشلكة ابلنس بة لروس يا اإذ أأن الترشيعات الوطنية ل تسمح مبا يسمى "التسجيل املزدوج" لعالمة مطابقة مع قامئة مطابقة
ابلسلع أأو اخلدمات ابمس صاحب التسجيل نفسه .وسأأل الوفد ا ألمانة عام اإذا اكن يتعني عىل املكتب ،مبوجب الفقرة اجلديدة
(( )3أأ) ،قبول هذا التسجيل املزدوج ،أأو ما اإذا أأمكن للمكتب رفضه.
 .33و أأيد وفد بيالروس معظم الاقرتاحات املتعلقة مببادئ الاس تعاضة ،مبا يف ذكل ،وعىل خالف الوفود ا ألخرى،
اإماكنية الاس تعاضة اجلزئية ،ولكنه وجد أأن الفقرتني  5و 6من الوثيقة قيد ادلراسة تشالكن مسأأةل اإشاكلية .ووفقًا لالقرتاح،
ابتداء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق اإىل مكتب الطرف
ميكن ايداع الامتس الاس تعاضة ً
املتعاقد املعني .وس يضطر املكتب يف هذه احلاةل اإىل اإعطاء ا ألولوية لفحص العالمات املس تعاض عهنا عىل العالمات
ا ألخرى .وقال الوفد ان مكتبه يفضل حفص العالمات املس تعاض عهنا مع العالمات ا ألخرى املودعة يف نفس التارخي .ولكن،
ومبوجب ترشيعها الوطين ،ينبغي اختاذ قرار بشأأن الامتس الاس تعاضة يف غضون  15يو ًما .وقال الوفد اإنه يفضل السامح
ابإيداع الامتس الاس تعاضة فقط بعد منح امحلاية للعالمة موضوع التسجيل دويل يف بيالروس ،أأي بعد تسجيل بيان مبنح
نظرا لوجود وهجات نظر أأخرى ،وافق الوفد مع الوفود ا ألخرى و أأعرب عن ترحيبه مبزيد من
امحلاية يف السجل ادلويل .و ً
املناقشات حول الاس تعاضة.
 .34و أأشار وفد الربازيل اإىل الفقرة  22من الوثيقة وذكر بأأنه فهم أأنه ل داعي ألن تكون السلع واخلدمات مطابقة و أأن
الاس تعاضة اجلزئية ممكنة .وشدد الوفد عىل أأن حفص الاس تعاضة اجلزئية س يكون أأكرث تعقيدً ا وسزييد تاكليف ووقت
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الفحص وقد يزيد من احامتل اقرتاف ا ألخطاء .ومع ذكل ،ذكر أأنه ل يعارض هذا املبد أأ ويوافق عىل التارخي املقرتح دلخول
التعديالت حزي التنفيذ ،لكنه حيتفظ حبقه يف التعليق عىل املبادئ ا ألخرى الواردة يف الوثيقة ،بعد اإجراء املزيد من ادلراسات
حولها.
 .35و أأشار الرئيس اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بيالروس وقال اإنه فامي يتعلق بتوقيت حفص الامتس الاس تعاضة ،ميكن
لصاحب التسجيل ايداع الامتس الاس تعاضة يف أأي وقت .وذلكل ،قد يكون احلل احملمتل ملكتب بيالروس هو تأأخري النظر
يف هذا الالامتس اإىل أأن يمت منح امحلاية .وميكن أأن تدرج بيالروس مثل هذه املعلومات عىل صفحة قاعدة البياانت أأعضاء
نظام مدريد اخلاصة هبا.
 .36و أأيد وفد جورجيا التعديل املقرتح عىل القاعدة  21اذلي يتناول نطاق الاس تعاضة ،ول س امي اإماكنية اإيداع الالامتس
مبارشة يف املاكتب املعنية اعتبار ًا من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن
يعمل عىل مرشوع تعديل عىل قانونه الوطين اخلاص ابلعالمات التجارية وعىل اإدخال مبد أأ التعايش مع التسجيل الوطين
واحلفاظ عىل حق صاحب التسجيل يف جتديد هذا ا ألخري.
 .37وتساءل وفد اجلزائر ّمعا ييل :يف حال حصول تعديل يف السجل ادلويل عىل امس أأو عنوان صاحب التسجيل من
دون أأن يمت تدوين هذا التعديل يف السجل الوطين أأو ا إلقلميي ،فهل ينبغي عىل املكتب مراعاة ذكل التعديل أأو الطلب من
صاحب التسجيل اإيداع الامتس لتعديل التسجيل يف املكتب؟ ويف مثل هذه احلاةل ،هل حيول التسجيل الوطين السابق
دون منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل ادلويل؟ ورصح الوفد بأأن املاكتب س تحتاج اإىل الوقت ل إالحاطة علامً ابلتسجيل
ادلويل يف السجل الوطين .واعترب الوفد أأن س تة أأشهر يه فرتة معقوةل للماكتب لفحص الالامتس ،والإحاطة علامً وإاخطار
املكتب ادلويل.
 .38و أأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاحات لعدة ا ألس باب ،و أأشار اإىل أأنه مت وضع اإجراء الاس تعاضة للتخفيف من عبء
جتديد التسجيالت الوطنية السابقة مع طرف واحد أأو أأكرث من ا ألطراف املتعاقدة ،ولكن ل ينبغي أأن يعترب هذا ا ألمر
سبب لإبطال أأو اإلغاء التسجيل الوطين املس تعاض عنه .وابلإضافة إاىل ذكل ،ينبغي أأن حيافظ صاحب التسجيل عىل حق
جتديد التسجيل الوطين املمس تعاض عنه أأو عىل حق اإسقاطه .وذكر الوفد انه من املهم لصاحب التسجيل أأن يقرر ما اإذا
اكن يريد الاحتفاظ ابلتسجيل الوطين املمس تعاض عنه أأم ل ،و أأضاف أأن الاس تعاضة ل تتطلب تطابق ًا أأو تَامثم ًال مطلق ًا لقامئة
السلع واخلدمات .وقد حتدث الاس تعاضة حىت اإذا اكن التسجيل ادلويل ل يشمل اإل بعض السلع واخلدمات املمدرجة يف
التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي .وإان السامح ألحصاب التسجيل ابختاذ القرار فامي خيص إاسقاط التسجيل الوطين بعد
الاس تعاضةَ ،منح هؤلء مس توى أأعىل من الاس تقاللية يف ممارسة حقوقهم ابلإضافة اإىل اليقني القانوين بشأأن تكل احلقوق.
وكرر الوفد دمعه للتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21وقال اإنه يؤيد أأيضً ا اإجراء املزيد من املناقشات املعمقة بشأأن
الاس تعاضة يف مرحةل لحقة.
 .39وذكّر وفد سويرسا بأأنه مت تقدمي عرض حول صياغة احملتوى بطريقة حمايدة جنساني ًا خالل اجللسة السابقة للفريق
العامل وتساءل عن سبب عدم اس تخدام صيغة حمايدة جنساني ًا يف التعديالت املقرتحة عىل القواعد .وتساءل الوفد كذكل
عام اإذا اكن املكتب ادلويل يعزتم مراجعة الالحئة التنفيذية يف جلسة لحقة ،أأو اإذا اكن ينوي تعديل بنود الالحئة واحد تلو
الخر .وفامي خيص الاس تعاضة ،أأيد الوفد الاقرتاحات اليت تتوافق مع املامرسات السويرسية وتغطي بعض القضااي املهمة ،ل

MM/LD/WG/17/12
9

س امي الاس تعاضة اجلزئية .وأأيد الوفد أأيض ًا املبد أأ اذلي مبوجبه ميكن تقدمي الالامتسات اعتبار ًا من اترخي الإخطار ابلتسجيل
ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق اذلي مل يفحصه املكتب املعني .وتساءل الوفد عام سوف حيدث اإذا رفض املكتب املعني
التسجيل ادلويل أأو التعيني الالحق بسبب عىل سبيل املثال ،تغيري يف املامرسة ،وإاذا اكن ينبغي وضع حمك يقيض بأأن ل
يرسي مفعول الإحاطة علامً اإل اإذا منح املكتب امحلاية للتسجيل ادلويل .و أأقر الوفد بأأن املسأأةل يه مسأأةل عامة ولكنه طلب
مزيدً ا من التوضيح بشأأهنا .و أأاثر الوفد أأيضا مسأأةل اترخي رساين مفعول الاس تعاضة لكنه فهم أأنه سيمت مناقشة ذكل يف
مرحةل لحقة.
 .40و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود قد طرحت أأس ئةل ودعا ا ألمانة اإىل أأخذ اللكمة والإجابة عهنا.
 .41و أأجابت ا ألمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الاحتاد الرويس بشأأن ما اإذا اكن يتعني عىل املاكتب أأن تقبل ابلتعايش
ًّ
اختياراي .وذكرت ا ألمانة أأن الفقرة  9من الوثيقة توحض مبد أأ التعايش ،وتشري هذه الفقرة اإىل املؤمتر
أأم اإذا اكن هذا ا ألمر
ادلبلومايس اذلي عقد يف عام  1897وطرح خالهل موضوع الاس تعاضة .وخالل مناقشة املادة (4اثني ًا) من اتفاق مدريد أنذاك،
حذر املكتب ادلويل من أأن الهيئات الإدارية أأو احملامك يف بعض بدلان الاحتاد قد متيل اإىل رفض التسجيل ادلويل يف حال
وجود تسجيل وطين سابق ،و أأن هذا الرفض س يلغي مجيع فوائد نظام التسجيل ادلويل .وذكرت الوثيقة أأيضً ا أأنه من
املناسب أأن يمت اإعالن أأن التسجيل الوطين السابق ل ميثل عقب ًة أأمام حصة التسجيل ادلويل اذلي حيل حمل أأي تسجيالت
وطنية سابقة .ووفقًا ذلكل ،تدمع الواثئق التارخيية هذا التعايش ابعتباره مبد أأ وليس مزية اختيارية .ورد ًا عىل التعليقات اليت
أأبداها وفد بيالروس بشأأن موعد تلقي الالامتسات ل إالحاطة علامً ،أأوحضت ا ألمانة أأنه ميكن تأأجيل حفص الالامتس ،عىل
النحو اذلي اقرتحه الرئيس .ومع ذكل ،تتفهم ا ألمانة أأن هذا ا ألمر قد يكون صعب ًا ويرتبط ابملامرسة الوطنية .وقالت ا ألمانة اإنه
ليس مطلو ًاب من أأي مكتب البدء تلقائ ًيا بفحص التسجيل ادلويل عند اس تالم الالامتس ،ولكن س يكون من املفيد أأن يكون
عىل عمل مبا ينوي صاحب التسجيل الاس تعاضة عنه عند اإجراء حفص التسجيل ادلويل .وإاذا مل يتوفر الامتس ل إالحاطة علامً،
قد مييل املكتب إاىل اإصدار الرفض وسيتعني عىل صاحب التسجيل العثور عىل حمام حميل للطعن يف هذا الرفض .وذكرت
ا ألمانة أأنه مع مراعاة الصعوابت اليت تواهجها معلية تعديل املامرسات الوطنية يف بيالروس واليت أأشار اإلهيا وفد بيالروس،
ميكن للفريق العامل أأن يبحث أأيضً ا يف توضيح الفقرة  1من القاعدة  21من خالل حتديد أأن الوقت لتلقي الإخطار يبد أأ من
اترخي الإخطار ويف أأقرب وقت ممكن .ورد ًا عىل السؤال ا ألول اذلي طرحه وفد سويرسا بشأأن اللغة احملايدة جنساني ًا،
أأشارت ا ألمانة اإىل العملية اليت متت يف العام السابق وإاىل أأن النسخة الإجنلزيية حمايدة جنساني ًا بشلك اتم .و أأشارت ا ألمانة
أأيضا اإىل أأنه مت التفاق عىل اإجراء املناقشات يف املس تقبل بشأأن ما اإذا اكن ممكن ًا جعل النسختني الفرنس ية والإس بانية
الإجنلزيية حمايدتني جنساني ًا ،مع مراعاة الشواغل اليت أأاثرهتا بعض الوفود واملمثلني حول هذا املوضوع .وعند اإطالق هذه
العملية ،سيتأأكد املكتب ادلويل من استشارة الوفود الناطقة ابللغتني الإس بانية والفرنس ية .ورد ًا عىل السؤال الثاين اذلي
طرحه وفد سويرسا بشأأن حالت الرفض ،ذكرت ا ألمانة أأنه يف حال أأصدر املكتب رفضً ا ،فلن يكون مطلو ًاب منه أأن حييط
علامً حبدوث الاس تعاضة.
 .42ووافق ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAعىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  )1(21من الالحئة
التنفيذية فامي يتعلق ابلتارخي اذلي ميكن اعتبارا منه تقدمي الامتس ل إالحاطة علامً ابلتسجيل ادلويل .ومع ذكل ،لحظ املمثل أأنه
مبوجب هذه الفقرة ( ،)1ميكن لصاحب التسجيل تقدمي الامتس ل إالحاطة علامً ابلتسجيل ادلويل بدء ًا من اترخي الإخطار
ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق .و أأشار املمثل اإىل أأنه مبوجب القاعدة  24من الالحئة التنفيذية يمت اإبالغ صاحب
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التسجيل ابلإخطار ابلتعيني الالحق يف نفس الوقت اذلي يصدر خالهل املكتب ادلويل ذكل الإخطار ولكن ل يمت اإرسال
هذه املعلومات اإىل صاحب التسجيل مبوجب القاعدة  14عند اإجراء التعيني يف الالامتس ادلويل .وبد ًل من ذكل ،يرسل
املكتب ادلويل شهادة تسجيل اإىل صاحب التسجيل .ويف حال اإصدار الشهادة يف الوقت عينه اذلي يمت خالهل اإخطار
ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،ميكن أأن تكون الشهادة مصحوبة مبعلومات موهجة اإىل صاحب التسجيل بشأأن اترخي اإصدار
الإخطار ابلتعيني .وإاذا مل يكن ا ألمر كذكل ،ميكن تعديل املادة  14عىل غرار املادة  .24ورحب املمثل ابلفقرتني الفرعيتني
الإضافيتني املقرتحتني (( )3أأ) و (ب) اللتني أأ ّقرات ابحلاجة اإىل التعايش ولحظتا أأن هذا ا ألخري همم بشلك خاص خالل
فرتة التبعية .كام رحب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ابلفقرة الفرعية (( )3د) بشأأن الاس تعاضة اجلزئية ،ووافق
عىل الفقرة الفرعية (( )3هـ) بشأأن اترخي رساين الاس تعاضة .وأأعرب املمثل عن مشاعره اخملتلطة بشأأن الفقرة الإضافية
املقرتحة (( )3ج) واليت تنص عىل اإلزام ا ألطراف املتعاقدة املعينة بفحص الالامتس ل إالحاطة علامً ابلتسجيل ادلويل يف ُسلها
من أأجل حتديد ما اإذا مت استيفاء رشوط املادة (4اثني ًا).
 .43و أأيد ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAالتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  ،21كام وردت يف مرفق
الوثيقة ،واليت ّوحضت املبادئ الرئيس ية لالس تعاضة ووحدت تفسري الاس تعاضة ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة املعينة .و أأعرب
ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عن أأمهل يف أأن تس متر املناقشات هبدف وضع اإجراءات ملموسة ورسوم حمددة.
 .44و أأيد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( )MARQUESالاقرتاحات الواردة يف الوثيقة .ولكن ،متاش ي ًا
مع بياانته السابقة فامي يتعلق هبذا املوضوع ،ذكر أأنه جيب توفري اماكنية تقدمي الامتسات الاس تعاضة إاىل املكتب ادلويل ،ومبا
يف ذكل اماكنية دفع املس تخدمني لرسوم الاس تعاضة ابس تخدام أآلية مركزية .ووجد املمثل أأن تسهيل العمليات املتعلقة
ابلس تعاضة ابلنس بة للمس تخدم أأمر رضوري ،ويف حال توفّر اإماكنية الإيداع املركزي ،فاإن مشلكة عدم وجود اإجراء وطين
مو ّحد بني ا ألطراف املتعاقدة س تختفي ،ألن املس تخدمني س يفضلون خيار الايداع مركزي كونه أأكرث جاذبية ومن ا ألسهل
النفاذ اليه .ومن دون هذا اخليار ،ستبقى الاس تعاضة قليةل الاس تخدام .و أأشار املمثل اإىل ورقة مجعية ماليك العالمات
التجارية ا ألوروبيني اليت توحض موقفها ابلنس بة لهذا املوضوع واملواضيع ا ألخرى.
 .45وقال ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ( )JTAأأن املس تخدمني ليسوا مطلعني عىل اإجراءات الاس تعاضة
بشلك اكف ،مبا يف ذكل متطلباهتا و أأثرها؛ وذلكل ،يرتدد املس تخدمون يف الاس تعاضة عن التسجيل الوطين ا ألقدم
ابلتسجيل ادلويل ا ألحدث ،ذلا اكن من الرضوري اجياد حل لعدم اليقني القانوين بشأأن الاس تعاضة .ويف هذا الصدد ،ر أأى
املمثل أأن اإضافة الفقرة اجلديدة ( )3اإىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية سامهت بتوضيح مبادئ الاس تعاضة بشلك أأفضل
و أأعطت املزيد من التوجهيات حولها ،وسيشجع ذكل ا ألمر مس تخديم نظام مدريد احملمتلني عىل اس تعامل حمفظة مركزية
اخلاصة بلك واحد مهنم مبوجب بروتوكول مدريد .ووافق املمثل عىل التعديل املقرتح اذلي يعكس تكل
للعالمات التجارية ّ
املبادئ و أأعرب عن أأمهل يف أأن جيعل نظام مدريد أأكرث سهوةل لالس تخدام.
 .46و أأيد ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( )JIPAالاقرتاح اخلاص بتوضيح الاس تعاضة ،ألن مس تخديم نظام
اخلاصة هبم يف املس تقبل.
مدريد سيمتكنون من الاس تفادة من اإجراء الاس تعاضة عند اإدارة حمفظات العالمات التجارية ّ
 .47ورد ًا عىل سؤال طرحه ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAذكر الرئيس أأن لك من شهادة التسجيل
والإخطار ابلتعيني الالحق يتضمنان اترخي اإخطار ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
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 .48و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى عىل الفقرتني  5و 6من الوثيقة ،وفتح ابب التعليقات عىل الفقرات من
 7اإىل  12بشأأن املبادئ املتعلقة ابلتسجيل الوطين أأو ا إلقلميي السابق .وبعد الاشارة اإىل عدم وجود تعليقات عىل الفقرات
من  7اإىل  ،12فتح الرئيس ابب التعليقات عىل بقية الوثيقة.
تفسريا حرفيًا للامدة
 .49و أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأضاف أأن مكتب المنسا ط ّبق ً
من بروتوكول مدريد .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن مكتب المنسا يشرتط أأن تكون قامئة السلع واخلدمات املعنية ابلس تعاضة
مطابقة لتكل اليت يشملها التسجيل ادلويل أأو أأضيق نطاقًا.

(4اثني ًا)

 .50وطلب وفد الاحتاد الرويس توضيحا بشأأن الفقرة ( ( )3أأ) ،وبشلك خاص ،اإذا اكنت تنطبق فقط يف حال تقدمي
الامتس ل إالحاطة علامً ابلتسجيل ادلويل اإىل املكتب املعين ،أأو يف مجيع احلالت ،أأي أأيضً ا عندما مل يتلق املكتب أأي الامتس
همم ألن مكتب الاحتاد الرويس مل يسمح بعد ابلتسجيل املزدوج .ويف حال عدم
ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة .وهذا السؤال ّ
تقدمي أأي الامتس اإىل املكتب ،تساءل الوفد اإذا اكن من املمكن أأل يتبع املكتب أأحاكم الفقرة ( ( )3أأ).
 .51ورد ًا عىل السؤال اذلي طرحه وفد الاحتاد الرويس ،أأشارت ا ألمانة اإىل املناقشات السابقة و أأكدت جمددًا عىل أأن
الاس تعاضة حتدث تلقائ ًيا ،من دون أأن يضطر صاحب التسجيل اإىل فعل أأي يشء ،طاملا مت استيفاء الرشوط .وهذا يؤكد
عىل أأمهية التعايش .وابلفعل اإذا أأراد صاحب التسجيل أأن حييط املكتب علامً ،فميكنه أأن يقدم الامتس هبذا الشأأن .ومبجرد أأن
يؤكد املكتب أأنه قد أأحاط علامً ابلس تعاضة ،قد يقرر صاحب التسجيل السامح ابإسقاط احلق الوطين .وإاذا لحظ املكتب،
أأثناء حفصه للتسجيل ادلويل ،عدم وجود الامتس ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة ،فقد يطلب معلومات من صاحب التسجيل
بشأأن ما اإذا اكن احلق الوطين ،أأي احلق السابق ،خيصه .وقد تطلب بعض املاكتب هذه املعلومات عىل شلك رفض مؤقت.
وإاذا أأكد أأحصاب التسجيل للمكتب أأن احلقوق الوطنية ختصهم ،فسيتعني عىل املكتب القبول ابلتعايش .وشددت ا ألمانة
أأيضً ا عىل أأمهية السامح ألحصاب التسجيالت بتقدمي الالامتسات يف أأقرب وقت ممكن لتمتكن املاكتب من احلصول عىل مجيع
املعلومات املتاحة عند حفص التسجيالت ادلولية.
 .52و أأعرب وفد نيوزيلندا عن موافقته املبدئ ّية عىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21واليت تعكس املبادئ ا ألساس ية
رصح الوفد أأنه عىل الرمغ من اتباع نيوزيلندا لتكل املبادئ ا ألساس ية اإىل حد كبري ،فهو يرحب ابلتوضيح
لالس تعاضة .و ّ
(اثنيا)ً
املقدم بشأأن الاس تعاضة اجلزئية .و أأوحض الوفد أأن الهنج املتبع يف نيوزيلندا يستند اإىل تفسري حريف للامدة "2" )1( 4
و أأن التوضيح املقرتح بأأن الاس تعاضة اجلزئية لبعض السلع واخلدمات ممكنة ،من شأأنه أأن يؤدي اإىل تغيري املامرسة يف
نيوزيلندا للسامح ابلس تعاضة اجلزئية .وفامي يتعلق ابلفقرة  4من الوثيقة ،أأكد الوفد أأنه س يكون مس تعدّ ًا لإجراء املزيد من
املناقشات حول الاس تعاضة يف املس تقبل ول س امي حول النظام املركزي لتقدمي الالامتسات ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة،
واذلي نوقش خالل ادلورات السابقة للفريق العامل ،ألن هذا النظام يقدم فوائد اإضافية للمس تخدمني واملاكتب حبيس
اعتقاده.
 .53وذكر وفد هنغاراي أأن ترشيع هنغاراي يتطلب أأيضً ا أأن تكون قامئة السلع واخلدمات مطابقة ،متام ًا كام ذكر وفد المنسا.
 .54و أأشار وفد أأملانيا اإىل أأن مبادئ الاس تعاضة قد نوقشت يف الفريق العامل منذ عام  ،2010و أأعرب عن قلقه إازاء
تكرار املوضوع .ويف املايض ،مل تسمح أأملانيا ابلتعايش بني التسجيل الوطين وادلويل أأي تواجدهام جن ًبا اإىل جنب ،ألهنا
اعتقدت سابقًا أأن التسجيل الوطين مل يعد موجو ًدا .ولكن ،يبدو من تكل اجللسة أأن بعض املاكتب ما زالت ل تسمح
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ابلتعايش وتقوم ابإلغاء العالمة الوطنية عند الاس تعاضة عهنا .و أأوحض الوفد أأن املكتب قد غري ممارساته و أأن هذا التغيري مل
يكن من الصعب تنفيذه من قبل قسم تكنولوجيا املعلومات و أأن املكتب ابت يقبل حال ّي ًا ابلتعايش .وذكر الوفد ان املكتب ل
يقبل ابلس تعاضة اجلزئية .و أأشار الوفد اإىل دليل التسجيل ادلويل للعالمات بناء عىل اتفاق مدريد وبروتوكوهل (ادلليل) اذلي
نرشته الويبو ،وقال اإنه يعتقد أأن ادلليل ينص ،كرشط لالس تعاضة ،عىل أأن مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيالت
الوطنية أأو ا إلقلميية جيب أأن تكون مدرجة أأيضا يف التسجيل ادلويل .و أأوحض ادلليل أأن التسجيل ادلويل ل حيتاج اإىل وجود
قامئة مطابقة للسلع واخلدمات ،بل ميكن أأن تكون هذه القامئة ذات نطاق أأوسع ،ولكن ليس ذات نطاق أأضيق .و أأوحض الوفد
أأنه ،لقبول الاس تعاضة اجلزئية بقامئة أأضيق يف التسجيل ادلويل ،سيتوجب عىل املكتب تغيري نظامه ،ا ألمر اذلي لن يكون
من املمكن تنفيذه حبلول فرباير  .2020و أأشار الوفد مرة أأخرى اإىل املناقشات السابقة اليت دارت حول هذا املوضوع
نظرا اإىل
وتساءل ّمعا اإذا اكن نظام الإيداع املركزي س يحسن الوضع ،كام ذكرت مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبينيً ،
أأن اإلغاء التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ل يزال ممكن ًا .واعترب الوفد أأنه بعد س نوات عديدة من املناقشة ،جيب التفاق عىل
املبادئ العامة عىل ا ألقل.
 .55و أأشارت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد اجلزائر وقالت اإنه ،عندما حييط مكتب الطرف املتعاقد علامً
ابلس تعاضة ويمت اخطاره بتغيري يف امللكية يف التسجيل ادلويل املعين ،ميكن للمكتب الإعالن أأن هذا التغيري ليس هل أأي
تأأثري عىل ذكل الطرف املتعاقد ،ما مل يغري صاحب التسجيل أأيضً ا امللكية يف التسجيل الوطين.
 .56ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل أأخذ اللكمة للتعليق عىل التفسري احلريف للامدة (4اثني ًا) من بروتوكول مدريد والاس تعاضة
اجلزئية.
 .57وذكرت ا ألمانة أأن موضوع الاس تعاضة اجلزئية ،كام أأوحضت بعض الوفود ،قد نوقش يف الفريق العامل لعدة س نوات.
واكنت بعض املناقشات متعلقة بطريقة صياغة املادة (4اثني ًا) ،واعامتد قراءة حرفية من قبل بعض املاكتب لهذا احلمك ،يف حني
اعمتدت بعض املاكتب ا ألخرى عىل قراءة أأكرث مرونة .وذكّرت ا ألمانة أأن احلاش ية السفلية رمق  14من الوثيقة تشري اإىل
وثيقة اتبعة لدلورة السادسة للفريق العامل املعين بتطبيق بروتوكول مدريد لعام  ،1989واليت عقدت يف جنيف من  2اإىل 6
مايو  ،1994ويه الوثيقة  .GT/PM/VI/3وتشري الفقرات من  98اإىل  100من الوثيقة  GT/PM/VI/3بوضوح اإىل
أأن التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي السابق ميكن الاس تعاضة عنه جزئ ًيا و أأن الاس تعاضة ل تتطلب تطابق ًا أأو تَامثم ًال مطلق ًا لقامئة
السلع واخلدمات .و أأشارت ا ألمانة اإىل نص الفقرة  99من الوثيقة  GT/PM/VI/3وذكرت أأن ل يشء يف التفاقية أأو يف
الربوتوكول مينع الطرف املتعاقد من التحقق من أأن مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي مدرجة
أأيضً ا يف التسجيل ادلويل .وعالوة عىل ذكل ،أأشارت ا ألمانة اإىل انه جيب فهم لكمة "مدرجة" عىل أأهنا تشمل أأيضً ا لكمة
"مشموةل" .فعىل سبيل املثال ،اإذا اكنت العالمة حمل التسجيل ادلويل تشمل "املرشوابت الكحولية" ووورد يف التسجيل
تعيني طرف متعاقد حيث مت تسجيل نفس العالمة ابلنس بة اإىل "امخلور" ،فاإنه ينبغي أأن تقترص الاس تعاضة عىل امخلور،
ويس تفيد صاحب التسجيل من احلقوق السابقة الناجتة عن التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،سواء مت جتديد هذا التسجيل أأم
ل .ومن انحية أأخرى ،اإذا اكنت العالمة موضوع التسجيل ادلويل تشمل امخلور وورد يف التسجيل تعيني طرف متعاقد
حيث مت تسجيل نفس العالمة للمرشوابت الكحولية أأو للخمور أأو املرشوابت الروحية ،فاإن الاس تعاضة تنطبق عىل
امخلور فقط .وإاذا أأراد صاحب التسجيل الاحتفاظ ابلتسجيل الوطين فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات غري املشموةل
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ابلس تعاضة ،فسيتعني عليه جتديد هذا التسجيل لتكل السلع واخلدمات .ويف ضوء الوثيقة  ،GT/PM/VI/3كررت
ا ألمانة أأن الاس تعاضة اجلزئية ممكنة ول يقترص ا ألمر عىل الاس تعاضة الاكمةل.
 .58وطلب وفد المنسا من ا ألمانة توضيح بعض املراجع الواردة يف الواثئق التارخيية.
 .59و أأشارت ا ألمانة من جديد اإىل مراجع الواثئق التارخيية ،و أأضافت أأن الفقرة  26من الوثيقة MM/LD/WG/17/2
واحلاش ية السفلية رمق  15من تكل الوثيقة حتتوي عىل أأسس مبد أأ الاس تعاضة .وتشري احلاش ية اإىل املؤمتر ادلبلومايس اذلي
عقد يف لندن يف عام  1934حيث ذكر املكتب ادلويل لالحتاد أأنه ينبغي أأن يذكر املكتب أأي فرق بني قامئة السلع واخلدمات
يف التسجيل الوطين والقامئة يف التسجيل ادلويل عند الاحاطة علامً يف ُسهل.
 .60و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تفهّمه للرغبة يف احلصول عىل املزيد من التوجهيات حول الاس تعاضة
وتوفري معلومات أأوحض للمس تخدمني واملاكتب الوطنية .ولحظ أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
نواي ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة .فقد تلقى هذا
( )USPTOيمتتع ابإجراء وطين انحج جدّ ًا يتلقى ما بني  15و 20الامتس ًا س ً
املكتب  21،812تعيينًا يف عام  2017و 22،827تعيينًا يف عام  .2018ور أأى الوفد أأن التوجهيات الإضافية ستساعد
بناء عىل تسجيل وطين قامئ ،ويشار
املس تخدمني يف احلالت اليت يتلقون فهيا رفضً ا مؤقتًا من مكتب الطرف املتعاقد املعني ً
اإىل هذا الرفض أأحياانً برفض امحلاية املزدوجة .وقال الوفد اإن الالامتس ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة يشلك أأداة للمس تخدمني
املعني ابإجراء واحض ل إالحاطة علامً
متكهنم من الاعرتاض عىل الرفض املؤقت ،ل س امي عندما ل يمتتع الطرف املتعاقد ّ
ابلس تعاضة .وذكر الوفد أأيضً ا أأنه فامي يتعلق ابملبادئ املقرتحة اليت حتمك الاس تعاضة ،فال ميكنه سوى الانضامم اإىل التوافق
يف الراء اذلي يدمع تأأثري الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين ودمع التفسري احلريف للامدة املتعلقة ابلسلع واخلدمات ألغراض
رصح الوفد أأنه لن يمتكن من الانضامم اإىل التوافق يف الراء اذلي يدمع الاقرتاحات اليت مفادها أأنه ميكن
حتديد النطاق .و ّ
ايداع الامتس الاس تعاضة وتمعترب الاس تعاضة سارية املفعول اعتبار ًا من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني
الالحق .فاإن اترخي رساين الاس تعاضة هو التارخي اذلي يمت فيه تسجيل متديد امحلاية لتشمل الولايت املتحدة ا ألمريكية .ول
يمتتع التسجيل ادلويل ول الامتس المتديد بأأي أأمهية قانونية اإىل أأن يمت اإصدار المتديد فعل ًيا وتسجيهل يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .عندها فقط ميكن للتسجيل ادلويل أأن يأأخذ ماكن التسجيل الوطين السابق .وهنا ،اإذا مت ايداع الالامتس
ل إالحاطة علام ابلس تعاضة قبل تسجيل متديد امحلاية ،يعترب مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأن
الالامتس مل يمت يف الوقت املناسب أأو أأنه سابق ًا ألوانه ول يعاجله ويرد الرسوم املدفوعة لصاحهبا .وهبدف توفري املرونة والراحة
ألحصاب التسجيل ،يبحث مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يف اإماكنية الاحتفاظ ابللامتس وتثبيته اإىل
أأن يمت تسجيل متديد امحلاية .وخالل هذا الوقت ،س يقوم املكتب بفحص الالامتس وحتديد مصريه .ويف هذه احلال لن يمت رد
أأي رسوم .وذكر الوفد أأنه يف حال امليض قدما مبرشوع القاعدة  ،21س تقوم الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلحتفاظ ابللامتس
ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة حىت يمت منح أأو تسجيل متديد امحلاية لتشمل الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومبجرد منح متديد
امحلاية ،س يقوم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بفحص الالامتس وابلإحاطة علامً ابلس تعاضة .ولكن،
س يحتاج املكتب اإىل الوقت لتنفيذ التعديالت ذات الصةل عىل نظام تكنولوجيا املعلومات لتطبيق ذكل .وذلا ،طلب وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية اإضافة فرتة انتقالية عىل القاعدة .وقال الوفد انه قد ينضم اإىل توافق الراء بشأأن الاقرتاح املتعلق
بأاثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين ،ل س امي فامي يتعلق ابإماكنية تعايش التسجيل الوطين مع متديد امحلاية املسجل لحقًا.
ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأن يمتتع ماكل التسجيل أأو صاحبه فقط ابحلق يف اختاذ قرار التخيل عن التسجيل الوطين أأو
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الاحتفاظ به .ول جيوز للطرف املتعاقد املعني اإلغاء التسجيل الوطين تلقائ ًيا .ومل يصدر مكتب الولايت املتحدة للرباءات
بناء عىل مبد أأ امحلاية املزدوجة عندما تزامن الامتس متديد امحلاية مع تسجيل وطين قامئ .ووافق
والعالمات التجارية أأي رفض ً
املكتب عىل الامتس متديد امحلاية كونه نوع خمتلف من الطلبات مبوجب ترشيعات الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذلكل ،ميكن
أأن يتواجد الكهام جنب ًا اإىل جنب ( أأو أأن يتعايش الكهام) يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .ورصح الوفد بأأنه قد ينضم اإىل
التوافق يف الراء بشأأن الاقرتاح اذلي مفاده أأن يقوم الطرف املتعاقد املعني بفحص الالامتس ل إالحاطة علامً ابلس تعاضة قبل
الإحاطة علامً فع ًال بتكل الاس تعاضة .اإذ يتبع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية تكل املامرسة ويفحص
الالامتس للتأأكد من أأنه ميتثل لرشوط املادة (4اثني ًا) ( .)1ولكن ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب أأن يمت هذا الفحص وهذه
الإحاطة بعد تسجيل متديد امحلاية .و أأخري ًا ،وفامي يتعلق بنطاق السلع واخلدمات ،قال الوفد ان الولايت املتحدة ا ألمريكية قد
تنضم اإىل التوافق يف الراء بشأأن الاقرتاح ادلاعي اإىل التفسري احلريف للامدة املتعلقة ابلسلع واخلدمات ،أأي أأن تكون أأسامء
السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين مطابقة أأو مماثةل لتكل املشموةل ابلتسجيل ادلويل .ور أأى الوفد أأن املعيار
املاكئف يسمح بتسوية أأي مشألك متعلقة ابلرتمجة ،وهو مالءم ومفيد أأكرث ملقدم الطلب .ول تسمح ممارسة مكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعالمات التجارية حال ًيا ابلس تعاضة اجلزئية .اإذ يطلب املكتب من صاحب التسجيل حذف أأو تضييق
نطاق السلع واخلدمات يف التسجيل الوطين واليت مل يمت مشلها يف متديد امحلاية املسجةل .واعرتف الوفد بأأن هذا مل يكن مفيدً ا
لصاحب التسجيل لس ببني .أأو ًلُ ،أجرب صاحب التسجيل عىل فقدان حقوق العالمات التجارية للسلع واخلدمات احملذوفة
من التسجيل الوطين أأو اليت مت تضييق نطاقها .اثني ًا ،مل يكن هناك حافز أأو سبب يدفع صاحب التسجيل اإىل الاحتفاظ
ابلتسجيل الوطين ابس تثناء ،رمبا ،دعوى قضائية حممتةل يف املس تقبل ألن التسجيل الوطين ومتديد امحلاية املسجل يشمالن
نفس السلع واخلدمات .وذلكل ،ذكر الوفد انه سينظر فامي اإذا اكن ينبغي السامح ابلإحاطة علامً ابلس تعاضة اجلزئية حبيث
ميكن لصاحب التسجيل الاحتفاظ حبامية العالمة التجارية للسلع واخلدمات الواردة يف التسجيل الوطين .ولكن ،اإذا أأدرج
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية الاس تعاضة اجلزئية يف ممارساته ،فسوف حيتاج اإىل مدة ترتاوح بني
مخس وعرش س نوات دلراسة وتنفيذ التعديالت يف نظام تكنولوجيا املعلومات للمتكن من حتديد السلع واخلدمات اليت متت
الاس تعاضة أأو مل تمت الاس تعاضة عهنا يف قاعدة بياانت العالمات التجارية التابعة للمكتب ويف شهادة التسجيل.
 .61ولحظ الرئيس أأن هناك توافق يف الراء بشأأن معظم مبادئ الاس تعاضة واعرتف بأأن قضية اخلالف الرئيس ية تدور
حول الاس تعاضة اجلزئية والتفسري احلريف للامدة (4اثني ًا) واليت تمتحور ،بشلك خاص ،حول الوقت الإضايف الالزم لتعديل
القوانني الوطنية وحتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل أأخذ اللكمة لطرح اإماكنية اإدراج حمك انتقايل.
 .62و أأشارت ا ألمانة اإىل الاقرتاح السابق اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اإماكنية اإدراج حمك انتقايل
و أأشارت اإىل أأن حكامً انتقالي ًا اكن قد أأدرج يف عام  2009يف القاعدة  ،)5(40بعد اإدراج الرشط الإلزايم اذلي يقيض
ابإصدار منح امحلاية املنصوص عليه يف القاعدة ( 18اثلث ًا) ( .)1وتقترص القاعدة  )5(40فقط عىل بياانت منح امحلاية وذكرت
ملزما ابإرسال بياانت منح امحلاية بناء عىل القاعدة ( 18اثلث ًا) ( )1قبل ا ألول من يناير ".2011
التايل" :لن يكون أأي مكتب َ
نظرا اإىل بعض الشواغل اليت أأاثرهتا الوفود ،ترى ا ألمانة أأنه ميكن اتباع هنج مماثل فامي يتعلق
ولقد مت حذف هذه الفقرة الن .و ً
مببد أأ الاس تعاضة اجلزئية .وإاذا وافق الفريق العامل عىل الاقرتاح املنقح املتعلق ابلقاعدة  ،21فقد يكون ممكن ًا أأيضً ا اإدخال
فقرة جديدة (رمق  )7عىل القاعدة  40بعنوان "[حمك انتقايل بش أأن الاس تعاضة]" حتتوي عىل النص التايل " :لن يكون أأي
ملزما بتطبيق القاعدة ( )3( 21د) قبل  1فرباير  ".2025وقالت ا ألمانة ان هذا احلمك س يوفر الوقت الاكيف للماكتب
مكتب َ
لتمتكن من تعديل ترشيعاهتا و أأنظمهتا اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات.
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 .63وفتح الرئيس ابب املناقشات حول اقرتاح ا ألمانة ومل يالحظ أأي تعليقات اإضافية.
 .64وذكّر ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية الرئيس بتدخهل السابق فامي يتعلق مبشاعره اخملتلطة بشأأن الفقرة الإضافية
املقرتحة (( )3ج) وتساءل عام اإذا اكن ممكن ًا الرجوع اإىل هذه املناقشات عند النظر يف مرشوع صياغة احلمك الانتقايل يف
القاعدة  ،40عىل النحو اذلي اقرتحته ا ألمانة.
 .65و أأشار الرئيس اإىل أأنه مت فتح ابب التعليقات عىل الوثيقة بأأمكلها ،و أأنه مل يمت اإبداء أأي تعليقات بشأأن الفقرة الإضافية
املقرتحة (( )3ج) .وابلتايل ،ستس متر املناقشات حول النص اجلديد فامي يتعلق ابلفرتة الانتقالية املقرتحة فقط.
 .66و أأشار الرئيس اإىل تعديل بس يط أأجرته ا ألمانة عىل الصياغة املقرتحة للقاعدة  ،)7( 40ويمتثل بفاصةل قد أأدخلت عىل
امجلةل الثانية.
 .67و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب من جديد عزمه عىل مواصةل املناقشات حبذر ،طاملا ل تزال هناك بعض النقاط اليت
ينبغي النظر فهيا .وعىل وجه التحديد ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء احامتل عدم اتساق امجلةل الثانية من مرشوع القاعدة 21
(( )3د) املقرتح ،واملادة (4اثني ًا) ( )2( )1من بروتوكول مدريد .فاإدخال هذه الفقرة اجلديدة س يغري ابلتأأكيد اإجراءات نظام
مدريد .وحىت مع الإعفاء املؤقت املمتد اإىل عام  ،2025فاإن العواقب هممة جد ًا دلرجة أأنه جيب أأخذ هذه املسأأةل بعني
الاعتبار .ولهذا السبب ،اقرتح الوفد أأن يمت مناقشة املرشوع اذلي قدمته ا ألمانة كخطوة أأوىل و أأن يمت تأأجيل اختاذ القرار
بشأأن هذه املسأأةل اإىل اجللسة التالية للفريق العامل .ورمغ ذكل ،فاإن الوفد جاهز لإجراء املزيد من النقاش حول هذه املسأأةل
الهامة.
 .68وطلب الرئيس توضيح ًا من وفد الاحتاد ا ألورويب وسأأل عام اإذا اكن طلب الوفد اذلي يقيض بتأأجيل املبد أأ الوارد يف
املرشوع املقرتح للقاعدة ( )3( 21د) ،امجلةل الثانية ،يتعلق فقط هبذا ا ألخري أأو جبميع املبادئ ،مشري ًا اإىل أأن املبادئ
ا ألخرى قد مت التفاق علهيا مبدئي ًا يف الفريق العامل.
 .69و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب أأنه يرغب بتأأجيل املبد أأ املذكور أأعاله فقط.
 .70واقرتح الرئيس حذف امجلةل الثانية من القاعدة ( )3( 21د) ،واليت تتعلق ابلقاعدة  40وابلس تعاضة اجلزئية .وقال
الرئيس اإن هذا سيسمح ملا تبقى من الصياغة املقرتحة أأن تدخل حزي التنفيذ يف  1فرباير  ،2020واقرتح اإعادة النظر يف
امجلةل الثانية خالل اجللسة التالية للفريق العامل .و أأضاف الرئيس أأن التفكري مبوعد دخول هذه امجلةل الثانية حزي التنفيذ
س يكون مفيد ًا .وفتح ابب التعليقات عىل هذا الاقرتاح.
 .71و أأشار وفد أأملانيا اإىل انه مل يكن عىل عمل بوجود أأي توافق ،خاصة و أأن بعض ا ألطراف املتعاقدة دلهيا مشألك مع
التعايش وليس فقط مع الاس تعاضة اجلزئية الواردة يف امجلةل الثانية من القاعدة ( )3( 21د) كام ذكر وفد الاحتاد ا ألورويب.
وطلب الوفد توضيحا بشأأن اقرتاح الرئيس اذلي يريم اإىل حذف امجلةل الثانية ومل يعتقد أأن املسأأةل تمتحور حول موعد دخول
هذه امجلةل حزي التنفيذ ،ألن بعض الوفود مل توافق علهيا من حيث املبد أأ ،ولكهنا تمتحور حول ما اإذا اكن ينبغي أأن تدخل
حزي التنفيذ أأص ًال.
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 .72و أأشار الرئيس ،رد ًا عىل وفد أأملانيا ،اإىل أأنه مت اجراء بعض املناقشات حول الشواغل املتعلقة ابلتعايش .وتبني أأن
تكل الشواغل اكنت مرتبطة ابلإطار الزمين املطلوب لتعديل الترشيعات وليس ابملبادئ .ومتت مناقشة س نة  2021عىل أأن
تكون س نة التنفيذ لضامن اإاتحة الفرصة ل ألعضاء لتعديل ترشيعاهتم .و أأشار الرئيس اإىل أأن عددًا من ا ألعضاء قد مسحوا
ابلفعل ابلس تعاضة اجلزئية و أأن ا ألمانة اكنت قد رشحت التارخي املرتبط هبذه ا ألخرية .وتبعا ذلكل ،مل تعد املبادئ حمور
املناقشات بل الإطار الزمين دلخولها حزي التنفيذ والهدف من حذف امجلةل الثانية هو المتكن من امليض قدم ًا يف بقية
مشريا اإىل وجود توافق عىل نص مرشوع القاعدة  ،21مع حذف امجلةل
الاقرتاح .و أأوحض الرئيس املوقف بشلك ملخّص ً
الثانية ،اليت تنص عىل أأن الاس تعاضة قد تشمل فقط بعض السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،كام
مت التفاق أأيضا عىل دخول التعديالت عىل القاعدة  21حزي التنفيذ اعتبار ًا من  1فرباير  .2021وذكر الرئيس ان املوعد
املقرتح مينح وقتًا اكفي ًا لضامن اإجراء أأي تعديالت يف الترشيعات الوطنية وأأنه خالل اجللسة التالية للفريق العامل ،ينبغي
اإعادة النظر يف املناقشات حول هذه امجلةل الثانية .وفتح الرئيس الباب لتلقي أأية اعرتاضات عىل الهنج املقرتح للميض قد ًما.
 .73وقال وفد اإس بانيا انه ل يعرتض عىل الهنج املقرتح للميض قد ًما ،ولكن بعد التحدث اإىل الوفود ا ألخرى ،أأراد التعليق
عىل تفسري نص املادة ،عىل النحو اذلي أأشارت اإليه ا ألمانة .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء الاختالف يف الراء حول كيفية
تفسري املادة ،ونظر ًا لتكل الاختالفات يف التفسري ،يعتقد الوفد أأنه جيب توضيح هذه املادة بشلك أأكرب .واقرتح الوفد أأن يمت
النظر يف ادلورة املقبةل للفريق العامل يف املادة هبدف مراجعة صياغهتا والعمل عىل توضيحها.
 .74و أأشار الرئيس ،رد ًا عىل وفد اإس بانيا ،اإىل أأن مسأأةل الاس تعاضة اجلزئية سيمت البحث فهيا خالل ادلورة القادمة
للفريق العامل و أأن الوثيقة اليت س يعدّها املكتب ادلويل س توفر مزيدً ا من املعلومات حول اخللفية وحول القاعدة املنقحة.
 .75وقرر الفريق العامل:
" "1أأن يوافق عىل توجيه توصية اإىل مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة  21من
الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (الالحئة التنفيذية) ،بصيغهتا املبيَّنة
يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة ،عىل أأن تدخل تكل التعديالت حزي النفاذ اعتبار ًا من  1فرباير 2021؛
" "2و أأن يطلب من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة حتتوي عىل اقرتاح تعديل اإضايف للقاعدة  21من الالحئة
التنفيذية خيص الاس تعاضة اجلزئية عن تسجيل وطين أأو إاقلميي بتسجيل دويل ،وموافاته بتكل الوثيقة لينظر
فهيا ا ّإابن دورته املقبةل.

البند  5من جدول ا ألعامل :التعديالت ا ألخرى املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .76استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/3
 .77وعرضت ا ألمانة الوثيقة  MM/LD/WG/17/3و أأوحضت أأن املكتب ادلويل حدد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد و أأشارت اإىل أأهنا تدمع املسار اجلاري املتعلق بتيسري الالحئة التنفيذية وجعل نظام
مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد") نظاما أأيرس أأمام مس تخدميه .وختص هذه
الوثيقة ابلتحديد اإدخال تعديالت عىل القواعد  25و(27اثنيا) و 30و 40من الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد .و أأشارت
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ا ألمانة اإىل أأن التعديالت ا ألربعة املقرتحة هتدف اإىل "1" :توضيح ،يف القاعدة  ،)4( 25أأنه ابلنس بة للامتس تدوين تغيري يف
امللكية يشري اإىل تعدد أأحصاب التسجيل ادلويل اجلدد ،جيب أأن يس تويف لك واحد من أأحصاب التسجيل ادلويل اجلدد
الرشوط املطلوبة؛ " "2توضيح ،يف القاعدة (27اثني ًا) ( ،)3أأن اخملالفات املتعلقة بدفع الرسوم اإىل املكتب ادلويل لتدوين
تقس مي تسجيل دويل جيب أأن يس تدركها صاحب التسجيل وليس املكتب؛ " "3تبس يط معلية التجديد احلالية ومعلية
حساب الرسوم يف القاعدة  30من خالل الإعفاء من تقدمي بيان يف حال التجديد ل ألطراف املتعاقدة ،يف احلالت اليت
منحت فهيا امحلاية اجلزئية؛ و" "4معاجلة عدم التوافق مع قانون املنظامت احلكومية ادلولية بشأأن التقس مي وادلمج ،املنصوص
علهيام يف القاعدة  .)6(40واقرتحت ا ألمانة أأن تدخل هذه التعديالت حزي التنفيذ يف  1فرباير  ،2020وهو أأيضً ا التارخي
اذلي س تدخل فيه الالحئة التنفيذية اجلديدة لربوتوكول اتفاق مدريد حزي التنفيذ.
 .78واقرتح الرئيس مناقشة الوثيقة عىل أأربعة مراحل وفتح الباب أأو ًل للتعليق عىل الفقرتني  3و 4فامي يتعلق ابلامتس
تدوين تغيري يف امللكية يشري اإىل تعدد أأحصاب التسجيل ادلويل اجلدد ،يف القاعدة .)4( 25
 .79و أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAعن موافقته عىل التعديل املقرتح عىل القاعدة .25
 .80ومل يكن دلى وفد سويرسا مبدئ ّي ًا أأي تعليق عىل التعديل املقرتح عىل القاعدة  25ووجد أأنه يبسط العملية .ومع
ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن نص القاعدة  25اذلي مبوجبه ينبغي للك ماكل جديد أأن يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف املادة
 2من الربوتوكول ،ومبا أأن هذه الرشوط غري ترامكية ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ينبغي للقاعدة أأن تنص عىل ما ييل " :أأحد
الرشوط املشار اإلهيا يف املادة  2من الربوتوكول" .وذكر الوفد كذكل أأهنا جمرد مسأأةل صياغة ،عىل ا ألقل ابللغة الفرنس ية،
وطلب من الوفود ا ألخرى الناطقة ابلفرنس ية أأن ّ
تعرب عن وهجات نظرها بشأأن هذا املوضوع .ومل يذكر الوفد بوضوح اإذا اكن
للصياغة أأي تأأثري عىل املضمون.
 .81ودعا الرئيس الوفود الناطقة ابلفرنس ية اإىل أأخذ اللكمة وتبادل ا ألفاكر بشأأن املسأأةل اليت أأاثرها وفد سويرسا .و أأضاف
الرئيس أأن الصياغة أأدرجت يف النسخة ا ألصلية للقاعدة ،وابلتايل ،اعترب أأهنا ل جيب أأن تشلك مشلكة.
 .82و أأشار وفد سويرسا اإىل وجود نفس املشلكة يف ابلنص الإنلكزيي .اإذ ذكرت املادة  2من الربوتوكول أأن الرشوط غري
ترامكية .وابلتايل ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ينبغي مناقشة تعدي ًال لهذه الصياغة عند البحث يف تعديل القاعدة  .25ومع ذكل،
نظرا اإىل خربهتا يف صياغة النصوص القانونية.
طلب الوفد من ا ألمانة البت غي هذه املسأأةل ً
 .83و أأشار الرئيس اإىل الصياغة اليت شكك فهيا وفد سويرسا واقرتح ترك النص كام هو هبدف جتنب اإاثرة مشألك
جديدة ،وخاصة أأن هذه الصياغة مل تسبب أأي مشألك يف املايض.
 .84و أأشار الرئيس اإىل وجود توافق عىل التغيري املقرتح عىل القاعدة  )4( 25وفتح ابب التعليق عىل الفقرات من  5اإىل
 8اليت تتعلق ابخملالفات يف الامتسات تقس مي التسجيل ادلويل ،القاعدة (27اثني ًا) (.)3
 .85و أأشار وفد بيالروس اإىل أأن القاعدة (27اثني ًا) ( )3املنقحة تشري اإىل اخملالفة اليت مل يمت اس تدراكها خالل ثالثة أأشهر
من اترخي الإبالغ طبق ًا للفقرة الفرعية ( أأ) أأو (ب) واقرتح استبدال لكمة " أأو" يف الصياغة بـ"و /أأو" ألن الامتس التقس مي قد
حيتوي عىل عيوب ترتبط ابلرسوم وغريها من املسائل.
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 .86و أأشار الرئيس اإىل الاقرتاح املقدم من قبل وفد بيالروس وحدد أأنه من ا ألفضل ترك الصياغة كام يه ،ألهنا تتوافق
مع ممارسات الصياغة القياس ية .عالوة عىل ذكل ،فاإن اس تخدام لكمة " أأو" ل مينع اإاثرة أأي من اخملالفتني أأو الكهام مع ًا.
وابلتايل ،من املفرتض أأن تكون الصياغة املقرتحة اكفية ملعاجلة الشواغل اليت أأثريت.
 .87و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات اإضافية عىل القاعدة (27اثني ًا)( ،)3وإاىل التوافق املبديئ عىل التعديالت
املقرتحة .مث فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  9اإىل  19من الوثيقة املتعلقة ابلقاعدة .30
 .88و أأيد وفد الياابن التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ور أأى أأهنا تعزز سهوةل الاس تخدام .ومع ذكل،
نظرا ألن الفقرة
تردد الوفد يف املوافقة عىل التعديل املقرتح عىل القاعدة  30من دون احلصول عىل املزيد من التوضيح .و ً
(()2د) من القاعدة  30سوف حتذف ،فاإن الإجراء املتبع لتجديد التسجيل ادلويل مجليع السلع واخلدمات لبعض ا ألطراف
املتعاقدة املعينة ،عندما يمت رفض هذه السلع واخلدمات جزئ ًيا ،مل يكن واحضًا.
 .89و أأعرب وفد سويرسا عن بعض الشواغل البس يطة فامي يتعلق بصياغة القاعدة  30و أأشار اإىل أأن الفقرة اجلديدة
نظرا ألن الرسوم الفردية
(()1ج) تسمح بتحديد مبلغ الرمس الفردي مع مراعاة السلع واخلدمات املشار اإلهيا فقط .ومع ذكلً ،
يمت حتديدها وفقًا لعدد أأصناف السلع واخلدمات املعنية ،وليس وفقًا للسلع واخلدمات ،اقرتح الوفد تعديل الفقرة لتعكس أأن
الرسوم الفردية تأأخذ بعني الاعتبار عدد أأصناف السلع واخلدمات املعنية.
 .90ورصح وفد المنسا بأأنه يؤيد أأي تعديل عىل القاعدة  30من شأأنه أأن يبسط اس امترة التجديد  .MM11ففي املايض،
واجه املس تخدمون يف المنسا مشألك يف فهم البندين  3و 4من الاس امترة  .MM11وقد أأدى وجود قامئتني أأجبديتني
ل ألطراف املتعاقدة اإىل ارابك املس تخدمني .وسأأل الوفد عن النتاجئ العملية النامجة عن التعديل املقرتح عىل القاعدة  ،30ول
س امي اإذا اكن سيمت اعامتد قامئة أأجبدية واحدة فقط.
 .91وطلب وفد الربازيل احلصول توضيح التعديل املقرتح عىل القاعدة  .30فقد فهم الوفد أأن صاحب التسجيل دليه
خيارين "1" :يف حال مل يصدر صاحب التسجيل الإعالن ،فسوف يمت جتديد امحلاية املمنوحة للصنف؛ و" "2يف حال
أأصدر صاحب التسجيل الإعالن ،فسيمت جتديد التسجيل مجليع ا ألصناف ولن يكون هناك اماكنية لختيار السلع واخلدمات
اليت يمراد جتديد تسجيلها .وذكر الوفد انه يوافق عىل التعديل اإذا اكن قد فهمه بشلك حصيح.
 .92و أأشار الرئيس اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد سويرسا بشأأن الإشارة اإىل عدد ا ألصناف ،بد ًل من السلع أأو
نظرا ألن القواعد ا ألخرى يف الالحئة التنفيذية تشري اإىل السلع
اخلدمات ،ولكنه أأعرب عن تردده يف اإدراج مثل هذه الإشارة ً
واخلدمات بدل من ا ألصناف .ذلا ،اقرتح الرئيس أأنه قد يكون من ا ألفضل ترك الصياغة املقرتحة كام يه لضامن الاتساق مع
القواعد ا ألخرى .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل أأخذ اللكمة ل إالجابة عىل بعض ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود ا ألخرى.
 .93أأوحضت ا ألمانة أأنه ،يف حال تلقى صاحب التسجيل بيان وف ًقا للقاعدة (18اثلثا)( )2أأو ( )4بشأأن امحلاية اجلزئية دلى
طرف متعاقد معني ،فميكن لصاحب التسجيل اختيار ادلفع مقابل ا ألصناف اليت يغطهيا نطاق امحلاية فقط .يف مثل هذه
احلاةل ،اإذا أأراد صاحب التسجيل جتديد التسجيل مجليع ا ألصناف املشموةل يف التسجيل ادلويل ،ومبا يف ذكل تكل اليت مت
رفضها جزئ ًيا ،فسيتوجب عليه الإدلء ببيان ودفع الرسوم مقابل مجيع ا ألصناف املعنية .وهبذه الطريقة ،حيافظ صاحب
التسجيل عىل حقوقه يف حال تغل ّب عىل الرفض اجلزيئ من خالل الطعن به .و أأشارت تعليقات املس تخدمني اإىل أأن الإجراء
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اكن مرهقًا .عالوة عىل ذكل ،ذكرت بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأهنا ل تس تطيع قبول ادلفع مقابل ا ألصناف اليت ل
يشملها نطاق امحلاية احملدد .و ّبسط الاقرتاح املطروح معلية التجديد وجعل معلية جتديد التسجيل ادلويل أأسهل ابلنس بة
مطلواب من صاحب التسجيل الإدلء ببيان ،ولن يمطلب منه دفع رسوم مقابل
ألحصاب التسجيالت .وابلفعل مل يعد ً
ا ألصناف اليت ل يشملها نطاق امحلاية .ويف حال ل تزال اإجراءات الطعن دلى صاحب التسجيل قامئة ويف حال جناهحا،
س يدفع عندئذ صاحب التسجيل الرسوم مقابل مجيع ا ألصناف املشموةل يف النطاق املوسع يف اترخي التجديد التايل.
و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن التعديل املقرتح عىل القاعدة  30سيسهل التجديد عىل أأحصاب التسجيل بفضل الفصل بني
الامتس التجديد وتسديد الرسوم ل ألصناف .ويس تلزم هذا التغيري اإدراج تغيريات يف الاس امترة  .MM11ور ّد ًا عىل السؤال
اذلي طرحه وفد المنسا ،ذكرت ا ألمانة أأن الاس امترة س تصبح أأبسط بكثري و أأنه لن يكون هناك سوى قامئة واحدة ل ألطراف
املتعاقدة .كام سيمت تبس يط أأداة التجديد الإلكرتوين .و أأضافت ا ألمانة أأن التغيري املقرتح ينطبق عىل احلالت اليت مت فهيا منح
امحلاية اجلزئية من قبل طرف متعاقد .وعندما يرغب صاحب التسجيل يف التجديد لطرف متعاقد أأصدر رفضً ا ات ًما ،ل يزال
يتعني عليه ادلفع مقابل مجيع ا ألصناف املشموةل يف التسجيل ادلويل.
 .94و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل تطلب وفود أأخرى اللكمة وإاىل وجود توافق عىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .30وفتح
الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرة  20من الوثيقة املتعلقة ابلإخطار مبوجب القاعدة .46
 .95و أأعرب وفد الصني عن تأأييده للتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  ،25و أأشار اإىل أأن مجيع أأحصاب التسجيالت ادلولية
اجلدد جيب أأن ميتثلوا لرشوط الربوتوكول املتعلقة اب ألهلية؛ والقاعدة (27اثني ًا) بشأأن اخملالفات املتعلقة ابدلفع مقابل تقس مي
التسجيل ادلويل وس بل الاس تدراك اخلاصة هبا؛ والقاعدة  ،30تبس يط جتديد التسجيل ادلول؛ والقاعدة  ،40حول
الإخطار .ولكن ،فامي يتعلق ابلقاعدتني (27اثني ًا) و(27اثلث ًا) بشأأن تقس مي التسجيل ادلويل ودجمه ،كرر الوفد أأن الصني قد
أأصدرت اإعالانً يؤكد أأن تكل القواعد ل تنطبق حال ًيا عىل الصني.
 .96واكن دلى وفد الربازيل بعض ا ألس ئةل املتعلقة ابلتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  30وهو حباجة اإىل املزيد من الوقت
للبحث يف تداعياهتا بعد الرشح اذلي قدمته ا ألمانة.
 .97وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرة  21من الوثيقة املتعلقة ابلتارخي املقرتح دلخول التعديالت حزي التنفيذ أأي
 1فرباير .2020
 .98وشدد وفد كولومبيا عىل رضورة تأأخري اترخي دخول التعديالت املقرتحة حزي التنفيذ ابلنس بة لكولومبيا لتمتكن من
تطوير نظام جديد للتعامل مع تكل املتطلبات.
 .99ورد ًا عىل وفد كولومبيا ،أأوحض الرئيس أأنه ،نظر ًا اإىل طبيعة التعديالت املقرتحة ،ل ينبغي أأن يكون لها تأأثري ًا هام ًا عىل
ا إلجراءات أأو املتطلبات اخلاصة ابملاكتب و أأشار اإىل أأن التارخي املقرتح من املفرتض أأن يكون مقبو ًل واكفي ًا.
 .100ووافق وفد كولومبيا عىل التعليقات اليت أأدىل هبا الرئيس.
 .101و أأشار وفد مدغشقر اإىل أأنه ،نظر ًا اإىل طبيعة التعديالت املقرتحة ،يؤيد دخولها حزي التنفيذ يف  1فرباير .2020
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 .102و أأشار الرئيس بوجود توافق حول توصية مجعية احتاد مدريد بدخول التعديالت املقرتحة حزي التنفيذ يف  1فرباير
 ،2020وفتح ابب التعليقات الهنائية.
 .103و أأكد وفد الربازيل عىل عدم وجود أأي تعليقات أأخرى دليه عىل القاعدة .30
 .104واتفق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املدخةل عىل القواعد 25
و 30و 40من الالحئة التنفيذية ،بصيغهتا الواردة يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة ،عىل أأن تدخل تكل التعديالت حزي
التنفيذ اعتبار ًا من  1فرباير 2020؛

و(27اثنيا)

البند  6من جدول ا ألعامل :اس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن ا ألنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب متثيلها
 .105استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/4
 .106و أأشار الرئيس اإىل أأن املناقشات بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل ،حول الاس تقصاء بشأأن ا ألنواع املقبوةل من
العالمات ،سيمت دجمها مع املناقشات حول البند  10من جدول ا ألعامل ،حول التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  9من
الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.
 .107و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الفريق العامل ،خالل دورته السابقة يف  ،2018اكن قد طلب من املكتب ادلويل اإجراء
اس تقصاء يشمل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة يف نظام مدريد بشأأن ا ألنواع املقبوةل من العالمات و أأساليب متثيلها ،وتقدمي وثيقة
حتتوي عىل نتاجئ هذا الاس تقصاء خالل ادلورة احلالية .و أأوحضت ا ألمانة أأن الاس تقصاء ،وهو عىل شلك اس تبيان عرب
الإنرتنت ،قد أأجري بني  14يناير و 15فرباير  2019وشارك فيه  82مكتب .والاس تبيان والردود عليه متوفرة عىل صفحة
الويب اخلاصة ابدلورة احلالية للفريق العامل ،حتت قسم "واثئق أأخرى ذات صةل" .وحيتوي مرفق الوثيقة عىل ملخص عن
الردود ،من دون تقدمي حتليل .وتوحض النتاجئ أراء املاكتب يف جمالت عدة مثل تعريف العالمة التجارية ،والإشارات
املس تثناة من التسجيل ،وا ألنواع املقبوةل من العالمات و أأساليب متثيلها ،ونسق ووس يةل اإيداع الطلب دلى املكتب،
وا ألنساق اليت يس تخدهما املكتب لتخزين المتثيل الإلكرتوين للعالمات وإادارته ونرشه.
 .108واقرتح الرئيس تقس مي املناقشات حول نتاجئ الاس تقصاء اإىل عدة أأجزاء وفَتَح ابب التعليق عىل اجلزء ا ألول من
الوثيقة "تعريف العالمة التجارية" وجزهئا الثاين "الإشارات املس تثناة من التسجيل".
 .109و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات عىل اجلز أأين ا ألول والثاين من الوثيقة وفتح ابب للتعليقات عىل جزهئا الثالث
"ا ألنواع املقبوةل من العالمات و أأساليب متثيلها".
 .110وذكر وفد بيالروس ان دليه تعليق عىل السؤال  .1أأ .من الاس تقصاء بشأأن الإشارات اليت ميكن اإدراكها برص ًاي.
و أأشار الوفد اإىل أأن الإجاابت عىل بعض ا ألس ئةل قد ل تكون دامئًا مفيدة ،فعىل سبيل املثال ،اضطر مكتب بيالروس اإىل
الإجابة بـ"ل" عىل السؤال  .1أأ .ألن قانون بالده ل ينص عىل أأي حمك بشأأن الإشارات اليت ميكن اإدراكها برص ًاي .ومع ذكل،
فهذا ل يعين أأن بيالروس لن تقبل بتسجيل الإشارات اليت ميكن اإدراكها برص ًاي ،فقانوهنا يتبع منطقًا خمتل ًفا وهو ينص عىل
أأن العالمة التجارية يه أأي اإشارة ميكن بواسطهتا المتيزي بني سلع وخدمات رشكة وسلع وخدمات رشكة أأخرى .وميكن للمرء
أأن يفرس هذا احلمك يف بيالروس عىل أأنه ليربايل للغاية مبا أأنه يسمح ابلقبول بأأي نوع من العالمات .ولكن ،هناك حمكًا أخر
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يف القانون يقيد هذا ا ألخري ألنه ينص عىل أأنه ميكن تسجيل العالمات اللفظية ،والعالمات التصويرية ،والعالمات اليت يه
يف نفس الوقت لفظية وتصويرية فقط .وذلكل أأكد الوفد من جديد أأن الإجاابت عىل ا ألس ئةل قد ل تكون دامئ ًا مفيدة.
 .111و أأشار الرئيس اإىل عدم طلب أأي وفود أأخرى اللكمة ،ولكنه أأشار اإىل أأن اجلزء الثالث من الوثيقة كبري ،وابلتايل،
اعترب أأنه قد يكون من املفيد تقس مي املناقشات اإىل مجموعات من ا ألس ئةل .واقرتح الرئيس البدء ابلسؤال  .3من اجلزء الثالث
من الوثيقة حيث يشرتط عىل املودع أأن حيدد يف الطلب نوع العالمة اليت يطلب تسجيلها .و أأشارت الإجاابت اإىل أأن معظم
املاكتب تشرتط عىل املودع أأن حيدد نوع العالمة .ومن مث اقرتح الرئيس الانتقال اإىل السؤال  .4من اجلزء الثالث من
الوثيقة ،واذلي تشري الإجاابت عليه اإىل أأن وصف العالمة ابلنس بة لـ  22يف املائة من املاكتب اإجباري ،واختياري ابلنس بة
لـ  77يف املائة مهنا .و أأفاد أأحد املاكتب عن عدم اإماكنية تقدمي وصف .و أأخري ًا ،اقرتح الرئيس أأن ينظر الفريق العامل يف
السؤال  .5من الوثيقة ،فامي يتعلق ابحلاةل اليت مل يمت فهيا حتديد اإشارة اإىل نوع العالمة أأو اإدراهجا يف الوصف ،وما اإذا اكن
املكتب س يقبل الطلب ويعاجله يف هذه احلاةل .و أأشار الرئيس اإىل أأن  60يف املائة من املاكتب س تقوم مبعاجلة الطلب ،و40
يف املائة لن تقوم بذكل ،بيامن أأشار  19مكتب اإىل أأهنم يتيحون ملودع الطلب فرصة لتحديد نوع العالمة.
 .112وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل ا ألس ئةل من  .3اإىل  .5من اجلزء الثالث من الوثيقة.
 .113وذكر وفد الهند أأن وصف العالمة التجارية جيب أأن يكون اإجبار ًاي ألن مودع الطلب س يصف العالمة بشلك
اختياراي ،فقد يؤدي ذكل اإىل بعض املشألك ابلنس بة للماكتب
مناسب يف هذه احلاةل ،كام هو مقصود ،وقال اإنه يف حال اكن
ً
اليت س يرتتب علهيا أأن تصف العالمة عند فهرس هتا عىل الانرتنت .وذكر الوفد أأنه جيب أأن يقوم مقدم الطلب بوصف العالمة
بشلك حصيح.
 .114وذكر وفد أأملانيا أأن املكتب ا ألملاين قد أأجاب "ب ".عىل السؤال رمق  .4ذلا فهو ينمتي اإىل الـ  77يف املائة ممن قالوا ان
وصف العالمة اختياري .ولكن ،هذه ا إلجابة خاطئة ومت اختيارها فقط ألن الوصف غري مسموح به يف بعض ا ألحيان يف
إجباراي ،عىل
أأملانيا ومل يمتكن املكتب من اختيار أأكرث من اإجابة واحدة .ومع ذكل ،قد يكون الوصف يف بعض ا ألحيان ا ً
سبيل املثال ،يف حال مل تكن العالمة واحضة من دونه ،فس يحتاج املكتب اإليه .واجلواب ا ألنسب هو أأن الوصف إا ّما
اإجباري أأو غري مسموح به.
 .115وقال وفد اإس بانيا ان مكتبه ،متام ًا مككتب أأملانيا ،أأجاب عىل السؤال  .4من اجلزء الثالث بطريقة ل تعكس ممارس ته.
فاخليارات املتاحة أأجربت املكتب الإس باين عىل الإشارة اإىل أأن وصف العالمة اختياري .ومع ذكل ،فهناك بعض احلالت
اليت تتطلب وصف العالمة ليك يفهمها املكتب بشلك أأفضل ،ألن العالمة قد تكون معقدة يف بعض الاحيان أأو قد يعود
ذكل ألس باب أأخرى مرتبطة هبا.
 .116وشكر الرئيس الوفود عىل تعليقاهتا وانتقل اإىل السؤال  .6من اجلزء الثالث من الوثيقة ،فامي يتعلق بأأنواع العالمات
اليت يقبلها املكتب ،وحسب الاقتضاء ،الطريقة اليت جيب متثيلها هبا .و أأشار الرئيس اإىل وجود العديد من أأنواع العالمات
اخملتلفة ،وإاىل أأن لك املاكتب تقبل العالمات اللفظية ،وحوايل نصف تكل املاكتب تطلب اس تخدام احلروف القياس ية لمتثيل
العالمات اللفظ ّية .وتطلب معظم املاكتب ترمجة اللكامت .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأكد عدد كبري من املاكتب احلاجة اإىل النقل
الصويت لللكامت اإىل اللغة اليت يس تخدهما املكتب.
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 .117وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .6أأ .من اجلزء الثالث من الوثيقة ،بشأأن العالمات اللفظية.
 .118و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .6أأ .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل السؤال
.6ب .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن العالمات التصويرية .وأأشارت مجيع املاكتب تقري ًبا اإىل أأهنا تقبل العالمات التصويرية
و أأشارت معظمها اإىل أأن العالمة جيب أأن متثل برمس تصويري واحض (عىل سبيل املثال ،بصورة) .و أأشارت بعض املاكتب اإىل
متطلبات أأخرى ،مثل ،متطلبات متعلقة حبجم المتثيل وجودته أأو أأن يقدم مودع الطلب اإشارة واحضة اإىل اللون ،عند
الاقتضاء .وتشمل التنس يقات املقبوةل املشار اإلهيا أأمناط  JPEGو GIFو.PNG
 .119وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .6ب .من اجلزء الثالث من الوثيقة ،بشأأن العالمات التصويرية.
 .120و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .6ب .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل
السؤال .6ج .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن العالمات الهولوغرامية .و أأشار الرئيس اإىل أأن  50مكت ًبا ،أأي  61يف املائة،
يقبل العالمات الهولوغرامية .وفامي خيص المتثيل ،أأشارت معظم املاكتب اإىل أأهنا تطلب عدد من الصور أأو الرسومات للعالمة
لتحديد أأثر الهولوغرام .و أأشار العديد من املاكتب أأيضً ا اإىل قبول امللفات الرمقية أأو ملفات الفيديو .وتشمل ا ألنساق املقبوةل
املشار اإلهيا  MP4و.JPEG
 .121وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .6ج .من اجلزء الثالث من الوثيقة ،بشأأن العالمات الهولوغرامية ،ول
س امي متثيلها.
 .122و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .6ج .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل السؤال
.6د .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن العالمات الثالثية ا ألبعاد املعروفة أأحيا ًان بعالمات الشلك .ولحظ الرئيس أأن معظم
املاكتب 96 ،يف املائة ،تقبل العالمات الثالثية ا ألبعاد ،فامي يتعلق بتغليف املنتج و أأشاكل املنتج .وفامي يتعلق بمتثيل العالمات
الثالثية ا ألبعاد ،تتطلب معظم املاكتب صورة فوتوغرافية مس تنسخة أأو متثيال ابلرسوم للعالمة .وطلب أأحد املاكتب أأيضً ا
عينة مادية ،عند الرضورة .وتشمل ا ألنساق اخملتلفة املقبوةل املشار اإلهيا  JPEGو OBJو STLو.X3D
 .123وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال .6د .من اجلزء الثالث من الوثيقة املتعلق ابلعالمات الثالثية ا ألبعاد.
 .124و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .6د .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل السؤال
.6ه .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات اللون .و أأشارت  93يف املائة من املاكتب اإىل أأن عالمات اللون مقبوةل.
وتقبل عدة ماكتب 82 ،يف املائة ،العالمات ا ألحادية اللون ،بيامن ل تقبلها  18يف املائة من املاكتب .وتقبل مجيع املاكتب
مبزجي من ا أللوان .ومن حيث متطلبات المتثيل ،تطلب معظم املاكتب صورة مس تنسخة واحضة للعالمة اب أللوان .وإاذا
اش متلت العالمة عىل مزجي من ا أللوان ،فتطلب املاكتب غال ًبا صورة مس تنسخة توحض الرتتيب املهنجي ملزجي ا أللوان .وتطلب
معظم املاكتب وص ًفا واحضًا للون أأو اإشارة اإىل اللون ،وبعضها الخر يطلب رمز اللون وفقًا ملعايري ا أللوان املعرتف هبا دول ًيا،
ابس تخدام نظام ابنتون ( )Pantoneيف معظم ا ألحيان .واكن النسق الأكرث ش يوعًا هو .JPEG
 .125وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال .6ه .من اجلزء الثالث من الوثيقة املتعلق بعالمات اللون.
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 .126و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .6ه .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات
اللون ومتثيلها وانتقل اإىل السؤال  .6و .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات الصوت .و أأشار الرئيس اإىل أأن  73يف
املائة من املاكتب تقبل عالمات الصوت ،ومع ذكل 27 ،يف املائة مهنا ام تقبلها .وختتلف املامرسات الوطنية أأو ا إلقلميية
كبريا .ويطلب العديد من املاكتب إا ّما ملفا صوتيا أأو متثيال بيان ًيا للرموز
املتعلقة ابس تنساخ العالمات الصوتية اختالفًا ً
املوس يقية ،مع أأو بدون وصف للصوت .وتطلب بعض املاكتب مل ًفا صوت ًيا و ً
متثيال بيان ًيا للصوت ،أأو تقبل نسخًا أأخرى من
الصوت ،مثل اخملططات الصوتية أأو التسجيالت الصوتية .وتمتتع بعض املاكتب ابملرونة وتتيح ملودع الطلب عدّة خيارات
لالس تنساخ.
 .127وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .6و .من اجلزء الثالث من الوثيقة املتعلق بعالمات الصوت.
 .128و أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن رسوره كون  73يف املائة من املاكتب اليت ردت عىل الاس تقصاء
تقبل عالمات الصوت .ومع ذكل ،أأشار املمثل أأيضً ا اإىل أأن السؤال ّ .1
وحض أأن  43يف املائة من هذه املاكتب تطلب أأن
يكون من املمكن اإدراك العالمة برص َاي ،ونظر ًا لعدم الاتساق هذا ،تساءل عام اإذا اكن السؤال ا ألول قد مت فهمه بشلك
حصيح.
 .129و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .6و .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل السؤال
 .6ز .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات احلركة .و أأشار الرئيس اإىل أأن  54يف املائة من املاكتب تقبل عالمات
احلركة ،يف حني  46يف املائة ل تقبلها .و أأشار  21مكت ًبا اإىل أأهنم يقبلون عالمات احلركة املمثةل يف مقطع فيديو أأو يف رسوم
بيانية .و أأشارت مخسة ماكتب اإىل أأهنا تطلب متثيل فيديو ورسوم بيانية .و أأشار  16مكتبا اإىل أأهنم يطلبون اس تنساخا
رسوميا وسلسةل من الصور املتسلسةل .ومل حتدد مجيع املاكتب كيفية متثيل العالمة ،ولكهنا أأشارت اإىل أأن ا ألنساق املقبوةل
تشمل  JPEGو .MP4ونظر ًا اإىل وجود بعض أأوجه التشابه ،مجع الرئيس السؤال .6ز .مع السؤال  .6ح ،.املتعلق
بعالمات الوسائط املتعددة وذكر أأن  44يف املائة من املاكتب أأشارت اإىل قبول عالمات الوسائط املتعددة .و أأشار  15مكت ًبا
اإىل أأهنم يقبلون أأو يطلبون ملفات مسعية برصية جتمع بني الصورة والصوت .ويطلب العديد من املاكتب مقاطع فيديو بنسق
 .MP4و أأشار الرئيس اإىل أأن عدد قليل من املاكتب ما يزال يطلب اس تنساخا بيانيا للعالمة.
 .130وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤالني  .6ز .و.6ح .من اجلزء الثالث من الوثيقة حول عالمات احلركة وعالمات
الوسائط املتعددة.
 .131و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤالني  .6ز .و.6ح .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل
السؤال .6ط .من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن مجموعة من العالمات اخملتلفة ا ألخرى .وإان هذه العالمات املشار اإلهيا يف
السؤال .6ط .تعترب أأقل ش يوعًا وتشمل عالمات الإمياءات ،وعالمات الراحئة ،وعالمات النقش ،وعالمات املاكن،
وعالمات املذاق ،وعالمات امللمس ،واملظهر التجاري .و أأشار الرئيس اإىل عدم قبول مجيع املاكتب مجيع تكل العالمات ولكن
 60يف املائة من املاكتب أأشاروا اإىل قبول نوع واحد أأو أأكرث من هذه ا ألنواع من العالمات .من مث أأشار الرئيس اإىل
التفاصيل الواردة يف الوثيقة وذكر قبول  21مكتب عالمات النقش ،و 23مكتب عالمات املاكن ،و 9ماكتب املظهر
التجاري ،ومثانية ماكتب عالمات الراحئة ،وس تة ماكتب عالمات اللمس ،وس بعة ماكتب عالمات املذاق وس تة ماكتب
عالمات الإمياءات .و أأخري ًا ،أأشار الرئيس اإىل أأن عرشة ماكتب أأوحضت أأهنا س تقبل أأي عالمة ميكن متثيلها بيانيا.
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 .132وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل العالمات ا ألخرى املشار اإلهيا يف السؤال .6ط.
 .133ولحظ الرئيس أأن الوفود مل تبد أأي تعليقات عىل السؤال .6ط .من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإىل اجلزءين
الرابع واخلامس مهنا حول نسق ووس يةل اإيداع الطلب دلى املكتب وا ألنساق واملعايري اليت يس تخدهما املكتب لتخزين المتثيل
الإلكرتوين للعالمات وإادارته ونرشه.
 .134وفتح الرئيس ابب التعليق عىل السؤال  7من اجلزء الرابع من الوثيقة ،بشأأن ا ألنساق املقبوةل لإيداع الطلب دلى
املكتب و أأشار اإىل أأن  91يف املائة من املاكتب ل تزال تسمح بتقدمي اس امترة ورقية يف حني أأن س بعة املاكتب ،أأي  9يف
املائة ،ذكرت أأهنا مل تعد تسمح بذكل .وتقبل نصف املاكتب صورة عن الاس امترة الورقية ،عىل سبيل املثال ملف  PDFأأو
 .JPEGو أأشار الرئيس اإىل أأن البياانت املهيلكة (ملفات الإيداع الإلكرتوين) ،تس تخدم يف  68يف املائة من احلالت.
 .135ولحظ الرئيس عدم طلب أأي من الوفود اللكمة واقرتح مراجعة السؤالني  8و 9من اجلزء الرابع من الوثيقة املتعلقني
بتقدمي الطلب ،ولحظ أأن  76يف املائة من املاكتب مل تعد تس تخدم الفاكس و أأن معظم املاكتب ،أأي  74يف املائة ،تسمح
بتقدمي متثيل اإلكرتوين للعالمة.
 .136وفتح الرئيس ابب التعليق عىل السؤالني  8و 9من اجلزء الرابع من الوثيقة املتعلقني بتقدمي الطلب.
 .137و أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية بناء عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ،اإىل أأن ثالثة من أأصل أأربعة من
املاكتب املشاركة يف هذه ادلراسة ،تطلب أأو تسمح بتقدمي متثيل اإلكرتوين للعالمة ،ومن بني تكل املاكتب ،وافق مكتب
من أأصل مكتبني عىل تسجيل رمقي للصوت .وتقبل أأربعة ماكتب من أأصل  10ماكتب بتسجيل رمقي لصور متحركة مع أأو
بدون صوت .ور أأى ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأن هذه املعلومات س تكون مفيدة للغاية يف مناقشة الوثيقة
 ،MM/LD/WG/17/8املتعلقة ابلتعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة .9
 .138وفتح الرئيس ابب التعليق عىل ا ألس ئةل املتبقية يف اجلزء الرابع من الوثيقة ويه ا ألس ئةل  10و 11و 12و.13
 .139و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى عىل ا ألس ئةل املتبقية من اجلزء الرابع من الوثيقة وفتح ابب التعليق عىل
اجلزء ا ألخري من الوثيقة ،اجلزء اخلامس وا ألس ئةل من  14اإىل .16
 .140ولحظ الرئيس عدم وجود تعليقات عىل ا ألس ئةل من  14اإىل  16من اجلزء اخلامس من الوثيقة و أأن املناقشات
ستس متر فامي يتعلق ابلبند  10من جدول ا ألعامل.
 .141و أأحاط الفريق العامل علامً ابس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن ا ألنواع املقبوةل من العالمات و أأساليب تصويرها،
اليت وردت يف الوثيقة.

البند  7من جدول ا ألعامل :اإخطار الرفض املؤقت – املهةل الزمنية للرد وطرق حساهبا
 .142استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/5
 .143وذكرت ا ألمانة ان املكتب ادلويل غالب ًا ما يتلقى شاكوى من مس تخديم نظام مدريد تتعلق ابلرفض املؤقت واملهل
الزمنية .ويف ضوء تكل الشاكوى ،وملعرفة املزيد عن خمتلف هذه املهل الزمنية ،أأجرى املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية
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حول حالت الرفض املؤقت مشلت ا ألطراف املتعاقدة وعرض نتاجئ تكل ادلراسة يف اجامتع املائدة املس تديرة يف عام .2014
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذا املوضوع مدرج عىل قامئة املوضوعات ذات ا ألولوية خلارطة الطريق اخلاصة ابلفريق العامل
ملناقش ته عىل املدى املتوسط .وذلكل ،أأعد املكتب ادلويل الوثيقة  MM/LD/WG/17/5لتمت مناقش هتا خالل ادلورة
احلالية للفريق العامل .وذكرت ا ألمانة أأن الوثيقة حتتوي عىل حتدايت حمددة واهجها مس تخدمو نظام مدريد عندما تلقوا
اإخطارات ابلرفض املؤقت ،وتمركّز بشلك خاص عىل املهل الزمنية اخملتلفة اليت يتعني عىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة أأن
ترسل خاللها هذه الإخطارات ،واملهل الزمنية اخملتلفة املمنوحة من قبل املاكتب لصاحب التسجيل للرد عىل هذه
الإخطارات ،والطرق اخملتلفة اليت َحتسب هبا املاكتب هذه املهل الزمنية .وملعاجلة شواغل املس تخدمني ،أأضافت ا ألمانة أأنه
ميكن للفريق العامل أأن يبحث يف تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتوحيد املهةل الزمنية املمنوحة ألحصاب التسجيل للرد
عىل املاكتب املعنية ،أأو لتحديد حد أأدىن لهذه املهةل ،وتوحيد طريقة حساب هذه املهةل الزمنية .و أأقرت ا ألمانة أأن حتديد
عضوا يف
املهةل الزمنية ل إالخطار ابلرفض املؤقت قد يشلك ً
حتداي ملكتب طرف متعاقد ،خاص ًة اإذا اكن الطرف املتعاقد املعين ً
اتفاق مدريد وقد أأصدر اإعال ًان بمتديد املهةل الزمنية لتصبح  18شهر ًا .ويف هذه احلاةل ،س يحتاج املكتب اإىل تقيمي ،عىل
أأساس لك حاةل عىل حدة ،ما اإذا اكن مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل املعني هو أأيضً ا
عضوا يف اتفاق مدريد ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فسيمت ختفيض املهةل الزمنية لإصدار الرفض املؤقت لتصبح س نة واحدة فقط.
ً
و أأشارت ا ألمانة اإىل الإحصاءات الواردة يف الفقرة  10من الوثيقة و أأقرت أأن أأكرث من  90يف املائة من مجيع الإخطارات
ابلرفض املؤقت اليت تلقاها املكتب ادلويل يف عام  2017تلقاها يف غضون  12شهر ًا من اترخي بداية فرتة الرفض .ويف ضوء
ما تقدَّم ،دعت ا ألمانة الفريق العامل اإىل النظر فامي اإذا اكن ينبغي اإجراء اس تعراض لسري العمل مبوجب الفقرة (()2ب) من
املادة  5من بروتوكول مدريد من أأجل توحيد املهةل الزمنية املمنوحة للماكتب ل إالخطار برفض مؤقت تلقايئ لتكون  15شهر ًا
أأو س نة واحدة أأو لختاذ قرار بشأأن همةل زمنية أأخرى .ولحظت ا ألمانة أأن الطريقة اليت يمرسل هبا الإخطار ابلرفض املؤقت
تقرص املهةل الزمنية اليت يمتتع هبا صاحب التسجيل لريد خاللها عىل
اإىل املكتب ادلويل ،وبعد ذكل اإىل صاحب التسجيل قد ّ
الإخطار ابلرفض املؤقت .ولحظت ا ألمانة أأن  30مكت ًبا فقط أأرسلوا املعلومات اإىل املكتب ادلويل يف نسق قابل للقراءة أآلي ًا
أأي يف نسق لغة الرتمزي املوسعة أأو  .XMLوذكرت ا ألمانة ان الفريق العامل قد يرغب يف معاجلة هذا الوضع لضامن اإرسال
الإخطارات ابلرفض املؤقت اإىل أأحصاب التسجيل بشلك أأرسع .كام اقرتحت ا ألمانة أأن يقدم أأحصاب التسجيالت وممثلهيم
عنوان بريد اإلكرتوين اإىل املكتب ادلويل هبدف اس تالم الإخطارات اإلكرتون ًيا لضامن حصوهلم عىل أأكرب قدر ممكن من الوقت
للرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت .و أأكدت ا ألمانة أأن  88يف املائة من الإخطارات ابلرفض املؤقت قد ُأحيلت اإلكرتوني ًا
اإىل أأحصاب التسجيالت .وذلكل ،أأشارت ا ألمانة اإىل ان الفريق العامل قد ينظر يف جعل التصال الإلكرتوين اخليار
الافرتايض للمراسالت املرسةل من املكتب ادلويل اإىل مودعي الطلبات و أأحصاب التسجيالت .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن
الوثيقة تلخص املسائل املطروحة للنظر فهيا وتقرتح بعض الس بل املمكنة للميض قدم ًا.
 .144وذكر الرئيس أأن املسائل الست املطروحة للمناقشة يه "1" :املهةل الزمنية املمنوحة ل ألطراف املتعاقدة ل إالخطار
ابلرفض املؤقت واليت تغطهيا الفقرات من  5اإىل  13من الوثيقة؛ " "2املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت وطريقة حساهبا
واليت تغطهيا الفقرات من  14اإىل  17من نفس الوثيقة؛ " "3اختالف املهل الزمنية وطرق حساهبا واليت تغطهيا الفقراتن 18
و  19من الوثيقة؛ " "4اإرسال الإخطار اإىل املكتب ادلويل وتغطي هذه املسأأةل الفقرات من  20اإىل  24من الوثيقة؛ ""5
اإرسال الإخطار اإىل صاحب التسجيل وتغطي هذه املسأأةل الفقرات من  25اإىل  30من الوثيقة؛ و " "6مسائل أأخرى للنظر
فهيا ،واليت تغطهيا الفقرات من  31اإىل  .38وفتح الرئيس أأو ًل الباب ل إالدلء ابلبياانت العامة املتعلقة ابلوثيقة.
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 .145وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب انه جاهز لس تكشاف التدابري اليت هتدف اإىل توحيد ،قدر الإماكن ،الطرق اليت ميكن
هبا حساب املهةل الزمنية ،لصاحل مس تخديم النظام .و أأيد الوفد الاقرتاح الرايم اإىل توحيد طرق حساب اترخي البداية .ومع
ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن الاقرتاح الرايم اإىل تقليص املهةل الزمنية اليت يتعني أأن ترسل خاللها املاكتب اإخطار
الرفض املؤقت التلقايئ اإىل س نة واحدة ،ألن هذا الإجراء قد خيلق صعوابت لبعض ا ألطراف املتعاقدة لاللزتام ابملهةل الزمنية
يعرض حقها يف الإعالن عن عدم اإماكنية منح امحلاية يف ا ألرايض التابعة لها ،للخطر .و أأيد الوفد
بسبب القيود القانونية و ّ
الاقرتاحات الواردة يف الفقرات  34اإىل  .37و أأشار الوفد اإىل الاقرتاحات الواردة يف البندين " "1و" "2من الفقرة  38من
الوثيقة ،وذكر أأن الاحتاد ا ألورويب يؤيد أأن ينظر الفريق العامل يف اإماكنية وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية ،أأو أأن يوحد ،بد ًل
من ذكل ،املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت .ومع ذكل ،ذكر الوفد أأنه ل حيبذ توحيد املهةل الزمنية اليت يتعني أأن ترسل
خاللها املاكتب اإخطار الرفض املؤقت التلقايئ لتكون هذه املهةل س نة واحدة.
 .146و أأشار وفد مدغشقر اإىل أأن الإخطارات ابلرفض املؤقت تؤثر عىل أأحصاب التسجيالت ادلولية يف مجيع احلالت
وينبغي أأل يتعرضوا ملزيد من العقاب بسبب الصعوابت يف ادلفاع عن حقوقهم ومصاحلهم .وذكر الوفد انه جيب أأن هيمت نظام
مدريد بدمع مصاحل أأحصاب التسجيالت ادلولية ،مع جتنب املعامةل الغري العادةل بني الايداعات الوطنية والتسجيالت
ادلولية.
 .147و أأقر وفد جورجيا ابلصعوابت اليت يواهجها مقدمو الطلبات بسبب الهنج اخملتلفة اليت تس تخدهما ا ألطراف املتعاقدة
حلساب توارخي بداية املهل الزمنية للرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت و أأعرب عن دمعه لتوحيد التارخي املذكور .وذكر الوفد
بناء عىل ترشيعه ،تبد أأ املهةل الزمنية ليقوم مقدم الطلب ابلرد يف اترخي نرش الرفض يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية
انه ً
("اجلريدة") .وتتعلق املهةل الزمنية للرد عىل الرفض ابلترشيعات الوطنية اخلاصة بلك طرف متعاقد ،وابلتايل ،وجد الوفد أأنه
س يكون من ا ألفضل حتديد كيفية حساب اترخي البداية بد ًل من املهةل الزمنية للرد.
 .148و أأيد وفد اململكة املتحدة التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد ا ألورويب ،واليت تامتىش مع مواقف اليت أأعربت عهنا
اململكة املتحدة منذ زمن بعيد واملتعلقة بتحقيق التجانس يف هذا اجملال ،ول س امي تكل الواردة يف ورقة املوقف
 MM/LD/WG15/4املقدمة من وفد اململكة املتحدة خالل ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل ،يف عام .2017
 .149و أأيد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني تأأييد ًا شديد ًا حل املسائل املتعلقة ابلرد عىل اإخطارات الرفض
املؤقت ووافق عىل املوقف اذلي اختذه وفد اململكة املتحدة يف ورقة موقفه املقدمة خالل ادلورة اخلامسة عرشة ،عىل النحو
اذلي أأشار اإليه الوفد .وشدد املمثل عىل أأنه من املهم للغاية ،لضامن سهوةل اس تخدام النظام وتعزيز الثقة يف تشغيهل ،أأن
إخطارا رسي ًعا ابملشألك اليت تؤثر عىل تسجيالهتم ادلولية وإاشارة واحضة اإىل املهةل الزمنية للرد .و أأضاف
يتلقى املس تخدمون ا ً
املمثل أأنه يف حال مل يوفر النظام مثل هذه التسهيالت عىل ا ألقل ،فقد يؤدي ذكل ا ألمر اإىل هتديد عداةل النظام وسهوةل
اس تخدامه .وجشع املمثل بشدة الفريق العامل عىل اإجراء مثل هذه التعديالت الرضورية لضامن توحيد ،قدر الإماكن ،املهل
الزمنية احملددة للرد ،و أأشار اإىل أأنه من الناحية املثالية جيب أأن يمت هذا التوحيد عىل مس توى الالحئة التنفيذية وليس من
قبل ا ألطراف املتعاقدة الفردية .وذكر املمثل انه ينبغي أأن يكون هناك معاجلة رسيعة للرفض املؤقت ،سواء من قبل الطرف
املتعاقد أأو املكتب ادلويل ،وينبغي تسهيل هذه املعاجلة بواسطة وسائل التصال الإلكرتونية بني مجيع ا ألطراف .وسلط
املمثل الضوء عىل وجوب اإدراج بيان واحض للتارخي اذلي من املطلوب الرد قبل حلوهل يف مجيع املراسالت الواردة من
املكتب ادلويل ألن اماكنية ارتاكب ا ألخطاء تبقى مرتفعة يف حال عدم حتديد اترخي املوعد الهنايئ يف املراسالت بشلك واحض.
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ولن حيل املسأأةل بيان حيدد اترخي الإخطار أأو طريقة حساب اترخي الرد بشلك أأوحض .و أأشار املمثل اإىل أأن حتديد اترخي الرد
يمعد من املامرسات الشائعة ،و أأن هذه طريقة واحضة لتعزيز الثقة يف النظام .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن توحيد املهل
الزمنية ل إالخطارات هو أأمر مثايل من أأجل جتنب املواعيد الهنائية القصرية أأو غري القابةل للمتديد ،اإل أأن وجود اإشارة واحضة
لتارخي الرد املطلوب من شأأنه أأن حيل العديد من مشألك مقديم الطلبات وممثلهيم يف التعامل مع املواعيد الهنائية.
 .150و أأعرب وفد الرنوجي عن موافقته عىل أأن الوثيقة ذكرت أأن معاجلة اإخطارات الرفض املؤقت قد تكون صعبة للغاية
ابلنس بة ألحصاب التسجيالت و أأيد فكرة توحيد املهل الزمنية لتحسني الوضع .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد
اس تخدام وسائل التصال الإلكرتونية القابةل للقراءة أآلي ًا يف حل املشلكة ،و أأشار اإىل أأن املكتب الرنوجيي يسعى ابس مترار اإىل
حتسني اتصالته الإلكرتونية مع الويبو واملس تخدمني الخرين ويرى أأن وجود اإشارة دقيقة لتارخي الرد يف اإخطار الرفض
املؤقت الصادر عن املاكتب أأمر همم ،كام أأشار اليه ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني.
 .151وذكر وفد اإيطاليا انه يؤيد بشدة البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأشار اإىل أأن مكتبه قد أأبلغ الويبو جبزء
كبري من الإخطارات ابلرفض املؤقت يف غضون همةل زمنية مدهتا س نة واحدة .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه يفضل احلفاظ
عىل املهةل الزمنية احلالية ،عىل الرمغ من أأنه جاهز ملناقشة املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت .واملهةل الزمنية للرد عىل
الرفض املؤقت الصادر عن املكتب يف اإيطاليا يه ثالثة أأشهر من اترخي اإخطار صاحب التسجيل .ومع ذكل ،فاإن الوفد
جاهز ًا لإجياد حل.
 .152وذكر وفد مجهورية كوراي انه يفهم أأن ل ألطراف املتعاقدة وهجات نظر خمتلفة ملا يعترب وقت ًا معقو ًل للرد ،ولهذا السبب
حددت ا ألطراف املتعاقدة همل زمنية خمتلفة للرد عىل الرفض املؤقت .ويف هذا الصدد ،وجد الوفد أأنه من الرضوري وضع
حد أأدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت لتوفري الضامانت املؤسس ية ملقديم الطلبات اذلين يردون عىل الإخطار ،وذكر
انه يأأمل يف أأن تمتكن ا ألمانة من اقرتاح طريقة موحدة حلساب املهةل الزمنية .و أأخري ًا ،اقرتح الوفد أأن يشجع املكتب ادلويل
ادلول ا ألعضاء عىل اإرسال املستندات بنسق مقروء أآلي ًا لترسيع وقت املعاجلة و أأن يمت توفري ادلمع حلل القضااي املتعلقة يف
البىن التحتية لتوفري املساعدة التقنية عند احلاجة.
 .153و أأقر وفد بيالروس بأأن أأحصاب التسجيالت حباجة اإىل نظام أأكرث شفافية واتساق عند التعامل مع اإخطارات الرفض
املؤقت .وذكر الوفد انه يتفهم رضورة دراسة الوثيقة من قبل الوفود لغاية حتقيق هذا الهدف .و أأيد الوفد بعض الاقرتاحات
الواردة يف الوثيقة ،عىل سبيل املثال ،حتديد احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت وجعل الربيد الإلكرتوين
شهرا،
اخليار الافرتايض لالتصال .ومع ذكل ،مل يدمع الوفد توحيد أأو تقليص همةل الرد عىل الرفض املؤقت اإىل اثين عرش ً
وفقًا لتفاق مدريد .ويف حني أأن املكتب يلزتم هبذه املهةل ،اكنت هناك حالت حيث توجب عليه اس تخدام حقه يف الإخطار
خارج هذه املهةل الزمنية .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأنه لن يمتكن من الإشارة اإىل اترخي حمدد للرد عىل الرفض املؤقت بسبب
قانونه الوطين .و أأوحض الوفد أأنه عىل الرمغ من اإجراء مشاورات حول ما اإذا اكن ينبغي تغيري ا ألحاكم يف القانون الوطين
للسامح حبساب املهةل الزمنية لتبد أأ من اترخي التصال ،مل يكن هناك توافق هبذا الشأأن ولن يمت ذكل يف املس تقبل القريب.
 .154وذكر وفد إارسائيل ان مكتبه يرسل الرفض املؤقت عرب املراسةل الإلكرتونية واكن يف ذكل الوقت يطور نظامه ليقوم
هذا ا ألخري بذكل تلقائ ًيا بشلك يويم هبدف تقصري وقت العملية .و أأوحض الوفد أأنه يف حني أأن الوقت الرمسي للرد عىل
الرفض املؤقت يف إارسائيل هو ثالثة أأشهر بدء ًا من اترخي صدور الرفض ،اإل أأنه من الناحية العملية مت السامح بثالثة أأشهر
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اإضافية قبل اختاذ القرار الهنايئ .و أأشار الوفد اإىل أأن التدبري ا ألمثل هو حتديد اإطار زمين عاملي واحد ،ممتّفق عليه بني مجيع
ا ألطراف املتعاقدة ،ابس تخدام طريقة حساب متسقة .وذكر الوفد انه أأدرك أأن هذا ا ألمر غري واقعي ألنه يس تلزم تغيري
القانون الوطين دلى ا ألطراف املتعاقدة ،ولهذا السبب ،ذكر أأن وضع حد أأدىن معقول للمهةل الزمنية للرد أأمر رضوري ،مع
مراعاة وقت الإرسال ومجيع الإجراءات املطلوبة من صاحب التسجيل للرد عىل الرفض املؤقت .وابلإشارة اإىل الاقرتاح
الرايم اإىل تقليص املهةل الزمنية لإصدار الرفض املؤقت لتصبح س نة واحدة ،أأشار الوفد اإىل أأن املكتب يصدر اإخطارات
الرفض املؤقت يف غضون س تة أأشهر من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل ،و أأنه يتوقع تقليص هذه املدة .ومع ذكل ،ذكر
الوفد أأن اإعالن إارسائيل بمتديد املهةل الزمنية للرفض اإىل  18شهر ًا مسح للمكتب بتغيري قرار الرفض املؤقت بعد الفحص
شهرا ،ولكنه
الثاين يف بعض احلالت الاس تثنائية واملعقدة .ولهذا السبب ،شدد الوفد عىل أأنه يفضّ ل احلفاظ عىل فرتة الـ ً 18
ذكر انه لن يعارض الإجراء الرايم اإىل تقليص هذه املهةل الزمنية لتصبح س نة واحدة اإذا اتفق معظم ا ألعضاء عىل القيام
بذكل ،و أأضاف أأن هذا التقليص سيتطلب تعديل ترشيع إارسائيل الوطين .وذكر الوفد أأن املهةل الزمنية للرد وطريقة حساهبا
جيب أأن تكون واحضة ملقدم الطلب و أأشار اإىل أأن هذه املعلومات واردة بشلك واحض يف الإخطار ابلرفض املؤقت اذلي
يرسهل املكتب .وذكر الوفد أأن املكتب ادلويل جيب أأن يطلب عنوان الربيد ا إللكرتوين وجيعهل اخليار الافرتايض لالتصال.
 .155وذكر وفد كولومبيا انه ل يوافق عىل الاقرتاح الرايم اإىل تقليص املهةل الزمنية لإصدار الرفض املؤقت لتصبح 12
شهرا ألهنا توفر املزيد من املرونة لدلول اليت تنضم اإىل نظام مدريد
شهر ًا ،واقرتح أأن حيافظ الفريق العامل عىل همةل الـ ً 18
وتزيد من جاذبية هذا ا ألخري .ورصح الوفد بأأنه جاهز ملناقشة املهةل الزمنية البالغة  12شهر ًا ،اإل أأنه أأراد الإبقاء عىل املهةل
شهرا لس تخداهما يف احلالت الاس تثنائية.
الزمنية البالغة ً 18
رصح وفد الصني أأن مكتبه يس تخدم ابلفعل الوسائل الإلكرتونية لإرسال الإخطارات ابلرفض املؤقت و أأن صاحب
 .156و ّ
التسجيل يف الصني دليه  15يو ًما من اترخي اس تالم الرفض املؤقت للرد .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألطراف املتعاقدة دلهيا قواعد
خمتلفة ،وابلتايل س يكون من الصعب علهيا حتقيق التجانس وتوحيد املهل ،ألن بعض ا ألطراف املتعاقدة قد تعترب أأن همةل
ثالثة أأشهر طويةل جدً ا ،عىل سبيل املثال ،وكون املهةل يف الصني يه  15يو ًما ،س يكون اعامتد همةل أأقرص غري عادل ابلنس بة
اإىل املس تخدمني الوطنيني .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن تقوم ا ألطراف املتعاقدة املعينة بتحديد املهةل الزمنية وطريقة حساهبا.
 .157وذكر وفد الياابن انه يعي أأن توحيد العمليات بني ماكتب ا ألطراف املتعاقدة س يكون مفيدً ا للمس تخدمني .وعىل الرمغ
من ذكل ،وفامي يتعلق ابملهةل الزمنية املمنوحة ل ألطراف املتعاقدة ل إالخطار ابلرفض املؤقت ،أأشار الوفد اإىل أأن أأحد املبادئ
الرئيس ية لربوتوكول مدريد هو اإماكنية اإعالن طرف متعاقد أأن املهةل الزمنية البالغة س نة واحدة ستستبدل بـمهةل تبلغ 18
شهرا ،ا ألمر اذلي اكن مفيد بشلك خاص ل ألطراف املتعاقدة اليت أأجرت حفص موضوعي .وذكر الوفد أأن اإلغاء خيار الـ 18
ً
حمل
شهرا قد مينع ا ألعضاء ا متلني اجلدد من الانضامم اإىل بروتوكول مدريد .و أأعرب الوفد عن دمعه ملراجعة احلمك الوارد يف املادة
ً
ً
)
ا
(سادس
 ، 9واذلي يبدو أأنه يعقد ا ألمور ابلنس بة ملس تخديم نظام مدريد ،مبا يف ذكل املاكتب املعنية وا ألطراف ا ألخرى.
و أأشار الوفد اإىل رضورة مناقشة توحيد املهةل الزمنية املمنوحة ألحصاب التسجيل للرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت
بعناية ،كون املهل الزمنية ختضع للقوانني الوطنية.
 .158و أأشار وفد هنغاراي اإىل أأنه يف ضوء نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية من الرضوري اختاذ تدابري ملعاجلة الصعوابت اليت
يواهجها الخرون فامي يتعلق ابلرفض املؤقت .و أأشار الوفد اإىل أأنه يفضل وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية بد ًل من توحيد هذه
املهةل الزمنية للرد عىل اإخطار الرفض املؤقت وقال اإن التوصل اإىل حل مقبول للطرفني ابت أأصعب نظر ًا اإىل الاختالفات
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رصح الوفد أأن قانون العالمات التجارية يف هنغاراي ينص عىل همةل زمنية اثبتة مدهتا ثالثة أأشهر بدء ًا
بني ادلول ا ألعضاء .و ّ
من اترخي الإخطار لتقدمي التعليقات ،وهذه املهةل قابةل للمتديد بناء عىل طلب من صاحب التسجيل .و أأضاف أأن مكتبه
يس تخدم نسق  XMLيف معهل اليويم ويفضل أأن يس تخدمه أأيضً ا يف املس تقبل.
 .159ورصح وفد ادلمنارك بأأن اإجراء اس تعراض لسري العمل مبوجب املادة ()2(5ب) من الربوتوكول مل يكن رضور ًاي ،ومل
يوافق عىل الاقرتاح الرايم اإىل توحيد املهةل الزمنية اليت يتعني أأن ترسل خاللها املاكتب اإخطار الرفض املؤقت التلقايئ
وجعل هذه املهةل  12شهر ًا .وذكَّر الوفد بأأن ادلمنارك قد انضمت اإىل الربوتوكول فقط واس تفادت من اإماكنية استبدال املهةل
شهرا كام ورد يف املادة ( )2( 5ب) ،وذكر أأنه يف معظم احلالت متكّن مكتهبا
شهرا بـمهةل زمنية تبلغ ً 18
الزمنية البالغة ً 12
من اس تكامل مجيع الإجراءات املتعلقة بفحص التعيينات قبل انهتاء همةل الـ  12شهر ًا بكثري .ومع ذكل ،مل يكن من غري املأألوف
أأن تأأخذ الإجراءات املزيد من الوقت بسبب املواصفات اخلاصة بلك تعيني ،وابلتايل ،اكنت هناك حاجة اإىل اإخطار املكتب
شهرا .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن تغيري املهةل الزمنية ل إالخطار ابلرفض املؤقت من
ادلويل ابلرفض املؤقت بعد انهتاء همةل الـ ً 12
شهرا يتطلب تعديل الترشيعات الوطنية وإاجراء تعديالت عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة ابملكتب.
 18اإىل ً 12
و أأشار الوفد اإىل أأنه وفقًا للامدة ( 18اثلثا) من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،فاإن مجيع املاكتب ملزمة ابإرسال بيان منح امحلاية يف
أأقرب وقت ممكن ،وذكر أأن املكتب ادلمناريك ميتثل لهذا الرشط ،مما يضمن اس تالم أأحصاب التسجيالت ادلولية ،يف معظم
شهرا بكثري .وقال الوفد
شهرا والـ ً 12
احلالت ،اإخطارات بشأأن حامية عالماهتم التجارية يف ادلمنارك قبل انهتاء فرتيت الـ ً 18
انه ل يدمع اس تعراض سري العمل لتوحيد املهةل الزمنية املمنوحة للماكتب ل إالخطار ابلرفض املؤقت .و أأقر الوفد بأأن نظام
مدريد يسمح مبهلتني زمنيتني ،وهام  18شهر ًا و 12شهر ًا عىل التوايل ،وابلتايل ،بقي الوفد جاهزاً للمناقشات حول توحيد
هذه املهةل الزمنية لتصبح  18شهر ًا .وفامي يتعلق ابملسائل ا ألخرى الواردة يف الوثيقة ،أأضاف الوفد أأنه يف حال قرر الفريق
العامل النظر يف وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة لصاحب التسجيل للرد عىل اإخطار الرفض املؤقت ،فيجب عليه أأن
يأأخذ بعني الاعتبار أأن معظم ا ألطراف املتعاقدة يه أأيض ًا أأطراف يف معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات و أأن املادة
 )1( )2( 14من تكل املعاهدة تسمح لصاحب التسجيل من طلب متديد املهةل الزمنية .عالوة عىل ذكل ،تنص القاعدة 9
( '2' )1من الالحئة التنفيذية التابعة ملعاهدة س نغافورة أأنه ميكن تقدمي هذه الطلبات يف غضون همةل زمنية ل تقل عن
شهرين بدء ًا من اترخي انهتاء املهةل الزمنية املعنية .وذكَّر الوفد بأأنه مت وضع هذه املزية اخلاصة ملعاهدة س نغافورة بسبب عدم
التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت خالل املؤمتر ادلبلومايس اذلي
اكن منعقدً ا يف س نغافورة .وذكر الوفد أأن ادلمنارك طرف يف معاهدة س نغافورة و أأهنا طبقت املادة  )1( )2( 14يف ترشيعاهتا
الوطنية ،مما يعين أأن املكتب ادلمناريك ،بعد انقضاء املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت ،جيب أأن ينتظر شهرين اإضافيني
قبل اإصدار الرفض الهنايئ ،اإل يف حال الامتس مودع الطلب متديد املهةل الزمنية .وابلتايل ،ذكر الوفد ان احلد ا ألدىن للمهةل
الزمنية جيب أأل يتجاوز مدة أأربعة أأشهر ،ألن ذكل يعين ،بسبب معاهدة س نغافورة ،أأن املكتب ادلمناريك سيتوجب عليه
الانتظار ملدة س تة أأشهر عىل ا ألقل ،بعد الإخطار ابلرفض املؤقت ،قبل أأن يمتكن من اإصدار الرفض الهنايئ .وذكر الوفد أأن
التفاق عىل احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية أأمر هام جدً ا وينبغي أأن يعتربه الفريق العامل أأولوية ،وجشع املاكتب عىل الإشارة
بوضوح اإىل املهةل الزمنية املمنوحة لصاحب التسجيل للرد عىل اإخطار الرفض املؤقت عرب الإشارة اإىل التارخي احملدد للرد.
 .160و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود توافق يف الراء حول تقليص املهةل الزمنية من  18اإىل  12شهر ًا.
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 .161و أأشار وفد س نغافورة اإىل أأنه تلقى تعليقات من املس تخدمني تشري اإىل أأن الطرق اخملتلفة املس تخدمة حلساب املهل
الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت اكنت مربكة ابلنس بة اإلهيم .وذكر انه عىل الرمغ من صعوبة توحيد املهل الزمنية يف
تكل املرحةل الزمنية ،فهو يؤيد الاقرتاح الرايم اإىل وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة لصاحب التسجيل للرد عىل الرفض
املؤقت هبدف مساعدة املس تخدمني.
 .162و أأعرب وفد السويد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ولكنه أأضاف أأنه ميكن توحيد املهةل الزمنية
املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت لتبلغ مدة ثالثة أأشهر ،عىل أأن يمت حساهبا بدء ًا من وقت صدور الرفض املؤقت ،أأو
عندما مت اإرساهل اإىل املكتب ادلويل .و أأعرب الوفد عن تأأييده للر أأي القائل ان التواصل بني املكتب ادلويل وصاحب
التسجيل ينبغي أأن يكون اإلكرتوني ًا.
 .163و أأثىن وفد الربازيل عىل هجود أأعضاء نظام مدريد املبذوةل لغريض التنس يق والشفافية وطرح أأربع نقاط للمناقشة:
" "1فامي يتعلق ابلرفض املؤقت الرمسي ،الوارد يف الفقرة  "3"38من الوثيقة ،يتفق الوفد مع الوفود ا ألخرى عىل أأن املهةل
املقرتحة والبالغة س نة واحدة ليست اكفية ،ابلنظر اإىل النظام ادلاخيل الربازييل احلايل املتعلق ابلعرتاض؛ " "2وفامي يتعلق
بتارخي البدء ابحلساب ،والوارد يف الفقرة  17من الوثيقة ،ر أأى الوفد أأنه جيب أأن يكون اترخي اإرسال املكتب الوطين
ل إالخطار اإىل الويبو؛ و" "3وافق الوفد عىل أأن تبلغ همةل الرد أأقل من  60يو ًما وذكر أأنه وفقًا للترشيع الربازييل ،جيب أأن يمت
الرد عىل الرفض املؤقت خالل  60يو ًما من اترخي نرش الإخطار يف اجلريدة ،وابلتايل ،لن يمتكن الوفد من دمع الاقرتاح
املقدم من قبل وفد السويد .و أأضاف الوفد فامي يتعلق برتمجة قوامئ السلع واخلدمات الواردة يف الفقرة  "2"19من الوثيقة ،أأنه
يؤيد الإبقاء عىل القاعدة  "5")2( 17من الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت تسمح للماكتب بأأن تدرج ،يف الإخطار ،قامئة
ابلسلع واخلدمات احملمتل أأن تكون مشموةل حبقوق سابقة ،وذكل ابللغة اليت يس تخدهما املكتب.
 .164و أأشار وفد أأسرتاليا اإىل أأن النقطة ا ألساس ية اليت جيب الانطالق مهنا ملعاجلة للتحدايت اليت يواهجها أأحصاب
التسجيالت ،يه توحيد طريقة حساب املهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت ،مما س يبسط ا ألمور ابلنس بة
ألحصاب التسجيالت .وشدد الوفد عىل دمعه لإجراء املزيد من املناقشات حول احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض
املؤقت.
 .165وذكر وفد امجلهورية التش يكية أأن توحيد املواعيد الهنائية أأمر معقد كونه من الواحض أأن للك مكتب ممارساته اخلاصة
وتساءل عام اإذا اكن من املفيد أأن يمتكن املكتب ادلويل من تطوير أأداة أأو قاعدة بياانت هبدف احلصول عىل توجيه أأفضل
فامي خيص حساب املواعيد الهنائية .و أأضاف الوفد أأن اس تخدام هذه ا ألداة ،سيسهل فهم ا ألنظمة العديدة املس تخدمة
حلساب املهل الزمنية وللرد ألنه ،عىل سبيل املثال ،يف حال قام املس تخدم بتعيني  40طرفًا متعاقدً ا ،س يكون من الصعب
جدً ا العثور عىل لك هذه املعلومات يف قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد ،ألن هذه املعلومات مربكة بعض اليشء
يف بعض ا ألحيان.
 .166و أأيد وفد كندا توحيد املهل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت ،و أأشار اإىل أأن املكتب الكندي مينح فرتة س تة
أأشهر للرد بدء ًا من اترخي صدور الرفض املؤقت .وعندما ل يقدم صاحب التسجيل أأي رد ،تممنح همةل اإضافية مدهتا شهرين
ملعاجلة الوضع .ويف مجيع احلالت ،تمت الإشارة اإىل املوعد الهنايئ أأو اترخي الانهتاء .ومن املمكن أأيض ًا تقدمي طلبات للحصول
عىل س تة أأشهر اإضافية اإذا احتاج صاحب التسجيل اإىل املزيد من الوقت لتقدمي رد اكمل .و أأضاف الوفد أأنه من أأجل اإبالغ
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صاحب التسجيل يف أأقرب وقت ممكن اب ألس باب اليت أأدت اإىل الرفض وابلإضافة اإىل اإرسال الرفض املؤقت اإلكرتون ًيا اإىل
املكتب ادلويل ،يمت اإرسال نسخة عن الرفض املؤقت اإىل صاحب التسجيل ،عىل الرمغ من اإماكنية عدم امتالكه عنوان
نظرا اإىل أأن توحيد املهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت قد ل يكون ممكن ًا ابلنس بة لبعض املاكتب عىل
كندي .و ً
املدى القصري ،ذكر الوفد الكندي انه س يدمع وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة كخطوة أأوىل.
 .167و أأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأشار اإىل أأن املكتب الفرنيس يصدر اإخطارات ابلرفض
املؤقت يف غضون س نة ،ولكنه ل يزال يرغب يف الاحتفاظ ابملهةل الزمنية البالغة  18شهر ًا .و أأعرب الوفد عن دمعه لإماكنية
وجود حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة ألحصاب التسجيل للرد ،واذلي اكن ابلنس بة للمكتب الفرنيس شهر ًا واحد بدء ًا من
اترخي اس تالم الإخطار.
 .168وذكر وفد كواب عدم وجود مشلكة دليه مع املهةل الزمنية املقرتحة للنظر فهيا كون كواب تطبق همةل زمنية مدهتا س نة
واحدة .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل وجود مشلكة مع الاقرتاح املتعلق حبساب املهةل الزمنية للرد .و أأشار الوفد اإىل أأن القانون
اعتبارا من اترخي اإخطار مقدم الطلب.
الكويب ،كام يه احلال يف فرنسا ،ينص عىل همةل زمنية مدهتا شهر واحد للردً ،
ورصح الوفد بأأن املهةل احملددة والبالغة شهر واحد ل ينبغي أأن تسبب أأي مشألك ،رشط أأن يمت التواصل مع مقدم الطلب
بواسطة الوسائل الإلكرتونية ،وابلتنس يق مع املكتب ادلويل .وذكَّر الوفد بأأن املكتب ادلويل ينرش عىل منصة مرصد مدريد
التارخي اذلي أأخطر فيه مقدم الطلب واكن أأمام مقدم الطلب همةل شهر واحد من ذكل التارخي للرد .ومع ذكل ،أأقر الوفد بأأن
بناء عىل التحليل
املهةل الزمنية املمنوحة للرد ستشلك مشلكة ألحصاب التسجيل اذلين يمت اإخطارمه بواسطة الربيد وقال انه ً
اذلي قدمه املكتب ادلويل حول كيفية معل اخلدمات الربيدية ،ميكن حتديد اترخي افرتايض ل إالخطار يف هذه احلالت .وذكر
الوفد أأن املكتب الكويب قد واجه مشألك جس مية مع املهةل الزمنية املذكورة أأعاله قبل بضع س نوات ،ولكن مت حل مجيع هذه
املشألك تقريب ًا بعد اإقامة اتصال اإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،ابس تثناء تكل اليت يواهجها أأحصاب التسجيالت اذلين ما زالوا
يتلقون املراسالت عن طريق الربيد ،اإذ أأن حتديد التارخي اذلي يس تمل فيه صاحب التسجيل الإخطار يشلك مشلكة.
 .169وقال وفد نيوزيلندا اإنه تلقى تعليقات من مس تخدميه ،تفيد أأن املهل الزمنية اخملتلفة املمنوحة للرد والطرق اخملتلفة
حلساب تكل املهل الزمنية قد تكون مربكة ،وابلتايل ،فهو جاهز لإجراء املزيد من املناقشات حول الس بل املمكنة للميض
قدم ًا .ورصح الوفد أأنه يتفق مع وفد أأسرتاليا و أأن النقطة ا ألساس ية اليت جيب الانطالق مهنا يه حتديد طريقة موحدة
حلساب اترخي بدء املهل الزمنية.
 .170و أأشار وفد لتفيا اإىل ممارسة مكتبه ،كوهنا ختضع للك من اتفاق وبروتوكول مدريد ،وذكر ان املهةل الزمنية اليت يعمتدها
املكتب يه س نة واحدة لإصدار الإخطار ابلرفض املؤقت لتسجيل دويل و أأنه جيب أأن يرد أأحصاب التسجيل خالل ثالثة
بدءا من اترخي اإرسال الإخطار من قبل املكتب ادلويل اإىل صاحب التسجيل.
أأشهرً ،
 .171واشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإىل عدم وجود رغبة كبرية لس تعراض املادة ()2( 5ب) من الربوتوكول
ولكنه ذكر ان البياانت الواردة يف الفقرة  10من الوثيقة ،واليت أأظهرت أأن  92يف املائة من الإخطارات ابلرفض املؤقت
صدرت ابلفعل يف غضون  12شهر ًا ،مشجعة للغاية و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر العمل يف هذا الاجتاه .وفامي يتعلق ابملهةل
الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت ،أأشار املمثل اإىل أأن العديد من املداخالت قد أأوحضت أأن حماوةل توحيد املهةل الزمنية
رصح املمثل أأنه ينبغي بذل لك اجلهود املمكنة حملاوةل التفاق عىل حد أأدىن
س تثري العديد من املشألك .ومن انحية أأخرىّ ،
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معقول للمهةل الزمنية والتفاق عىل طريقة موحدة حلساب احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية اإذا اكن ذكل ممكنًا .ورصح املمثل بأأن
املكتب ادلويل جيب أأن يس متر يف تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل تزويد قاعدة البياانت اخلاصة اب ألعضاء يف نظام مدريد بأأكرب
قدر ممكن من املعلومات ،ليس فقط تكل املتعلقة ابملهةل الزمنية لإيداع طلب للمراجعة ولكن أأيضً ا تكل املتعلقة ابملهةل الزمنية
لتعيني ممثل لهذا الغرض واملهةل الزمنية لتقدمي احلجج ،واليت يه أأيض ًا هممة ،ابلإضافة اإىل معلومات حول الاماكنيات اخملتلفة
لمتديد تكل املهل الزمنية .و أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ابهامتم اإىل املداخالت اليت أأدىل هبا وفدا كندا
والصني يف هذا الصدد .وابلإضافة اإىل ذكل ،ر أأى املمثل أأن املكتب ادلويل ل ينبغي أأن يواصل تشجيع املاكتب عىل
اس تخدام وسائل التصال الإلكرتونية حفسب ،بل جيب أأن يساعدها أأيض ًا عىل تسهيل معلية الإبالغ عن الإخطارات
ابلرفض املؤقت يف الوقت املناسب.
 .172و أأيد ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات التعليقات اليت أأبدهتا بعض الوفود فامي يتعلق بتوحيد طريقة حساب املهةل
الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت وحتديد احلد ا ألدىن للمواعيد الهنائية .و أأشار املمثل اإىل أأن أأحصاب التسجيالت
غالب ًا ما يواهجون مشألك تتعلق ابملهل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت وطريقة حساب تكل املهل .وشدد عىل أأن
املشألك املذكورة تنشأأ عندما تكون هذه املهل الزمنية قصرية ،وحني يمت حساب تكل املهل الزمنية بطرق خمتلفة ،كام هو
مبني يف الوثيقة .وفامي يتعلق بطرق حساب املهل الزمنية ،أأوحض ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أأنه يف كثري من
احلالت ،مل يكن أأحصاب التسجيالت عىل يقني بكيفية حساب املهل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت أأو مل يكونوا متأأكدين
بناء عىل ذكل ،ذكر املمثل أأن حتديد اترخي انهتاء معني للمهةل الزمنية
من اترخي البداية والهناية احملددين لتكل املهل الزمنية .و ً
يف لك اإخطار ابلرفض املؤقت س يكون واحض ومفيد ابلنس بة ألحصاب التسجيالت .وفامي يتعلق ابحلد ا ألدىن للمهةل الزمنية
املمنوحة للرد ،أأشار املمثل اإىل أأن أأحصاب التسجيالت يواهجون أأيضً ا صعوابت عندما يتعني علهيم الرد عىل الرفض املؤقت
يف غضون فرتة قصرية ،ولهذا السبب ،حىت لو اكن من الصعب توحيد املهةل الزمنية ،فتحديد احلد ا ألدىن لها ،عىل سبيل
املثال 60 ،يوم ًا أأو ثالثة أأشهر ،س يكون مفيدً ا لكثري من مس تخديم نظام مدريد.
 .173وقال ممثل املعهد القانوين حملايم العالمات التجارية ان الوثيقة اليت أأعدها املكتب ادلويل ساعدت عىل وضع ا ألمور
مضن اإطارها احلقيقي وابت واحض ًا أأن مس تخديم العالمات التجارية جيدون صعوبة يف الرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت
التية من العديد من ا ألطراف املتعاقدة اخملتلفة ذات املعايري اخملتلفة .و أأيد املمثل ا ألوراق اليت قدهما وفدا اململكة املتحدة
بناء عىل مداخالت احلضور ،اإىل وجود مشلكة حقيقية ألن العديد من
ومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني و أأشارً ،
املس تخدمني ل يعرفون كيفية التعامل مع هذه املواعيد الهنائية .و أأشار املمثل اإىل أأن املعهد القانوين حملايم العالمات التجارية
نظرا اإىل الترشيعات الوطنية ،وذكر أأنه يود التوصل إاىل حتديد
يؤيد متا ًما توحيد املهل الزمنية لكنه يدرك أأن ا ألمر معقد للغاية ً
مواعيد هنائية واحضة يف املراسالت وليس فقط عىل مواعيد هنائية متجانسة .وجشع املمثل بشدة املراسالت الإلكرتونية.
 .174و أأشار ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية اإىل أأن امجلعية تريد حتديد حد أأدىن معقول للمهةل الزمنية املمنوحة للرد
عىل الرفض املؤقت للك طرف من ا ألطراف املتعاقدة املعينة مبوجب نظام مدريد ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت توحيد احلد
ا ألدىن املعقول للمهةل الزمنية وتوحيد الطرق املعقوةل حلساب هذه املهل الزمنية يف املس تقبل ،مما س يعزز سهوةل الاس تخدام
نظام مدريد.
 .175و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية عن موافقته ،بشلك عام ،عىل أأن توحيد املهةل الزمنية س يفيد نظام
مدريد ومس تخدميه .وعىل الرمغ من أأن امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ل ترى أأن هناك أأي مشألك جس مية يف احرتام
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شهرا قد
املهةل الزمنية البالغة  12شهر ًا لإصدار الإخطارات ابلرفض املؤقت ،فقد ختوفت من أأن حتديد املهةل الزمنية بـ ً 12
يؤدي اإىل تردد ا ألعضاء اجلدد احملمتلني يف الانضامم اإىل بروتوكول مدريد .وفامي يتعلق ابملهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض
املؤقت وطريقة حساب هذه املهةل الزمنية ،ذكر املمثل أأن توحيدهام س يكون صعب ويعود ذكل اإىل اختالف القانون الوطين
نظرا لمتالك املكتب ادلويل نتاجئ دراسة اس تقصائية أأجريت منذ مخس س نوات وقامئة
يف لك دوةل .ويف هذا الصدد ،و ً
حتتوي عىل املهل الزمنية وكيفية حساهبا يف لك دوةل ،فقد دعا املمثل املكتب ادلويل اإىل حتديث تكل القامئة ومشاركهتا لك
إخطارا ابلرفض اإىل أأحصاب التسجيل ،ميكن أأن يمت ارفاق
عام ،اإن أأمكن .و أأضاف املمثل أأنه عندما يرسل املكتب ادلويل ا ً
النسخة الإجنلزيية لتكل القامئة احملدّثة اإىل هذا الإخطار ،مما سيسهل عىل مس تخديم نظام مدريد فهم املهةل الزمنية وكيفية
حساهبا يف لك دوةل ويعزز سهوةل اس تخدام هذا نظام .و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية عن اتفاقه مع الوفود
ا ألخرى عىل رضورة حتديد احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية يف الإطار القانوين لنظام مدريد واقرتح أأن تبلغ هذه املهةل شهرين عىل
ا ألقل بدء ًا من اترخي اإرسال املكتب ادلويل ل إالخطار اإىل صاحب التسجيل عن طريق الربيد الإلكرتوين .ويف هذا الصدد،
أأشار املمثل اإىل موافقته أأيضا عىل الاقرتاح الرايم اإىل جعل التصال الإلكرتوين اخليار الافرتايض للتواصل مع املكتب
ادلويل.
 .176و أأشار ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية اإىل رضورة تعديل املهل الزمنية لرتاعي املتطلبات الترشيعية اخملتلفة
ل ألطراف املتعاقدة اخملتلفة ،ويف حني أأن اعامتد همةل زمنية موحدة أأمر غري واقعي ،اإل أأن حتديد احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية ل
يزال ممكن ًا .و أأشار املمثل اإىل أأن املامرسات املتعلقة حبساب املهةل الزمنية خمتلفة متا ًما بني ا ألطراف املتعاقدة وقال اإنه يعمل
بوجود ممارس تني متبعتني ،ا ألوىل من اترخي اإرسال الإخطار ،والثانية من اترخي اس تالم هذا الإخطار ،مضي ًفا أأن أأ ًاي من تكل
املامرسات س يكون مقبو ًل اإذا اكن من املمكن حساب حد أأدىن للمهةل الزمنية.
 .177و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه يدرك قمية توصية املكتب ادلويل الرامية اإىل حتديد حد أأدىن للمهةل
الزمنية املمنوحة لتفادي تعرض أأحصاب التسجيالت ملعامةل غري عادةل بسبب انعدام املواءمة بني املهل الزمنية ،ل س امي عندما
يكون دلى بعض املاكتب همل قصرية للغاية للرد والبعض الخر همل طويةل للغاية .و أأضاف الوفد أأن املهل القصرية املمنوحة
للرد غري معلية ،ألهنا ل توفر وقتًا اكف ًيا لصاحب التسجيل لتقيمي املشلكة أأو خيارات الرد اليت يمتتع هبا بشلك حصيح أأو
لتعيني مستشار قانوين والتشاور معه لوضع اسرتاتيجية الرد واملعاجلة؛ يف حني أأن املهل الطويةل املمنوحة للرد غالب ًا ما اكنت
تأأخر الطلبات املوجودة يف السجل من دون جدوى ،حىت ولو مل يمت منحها امحلاية يف هناية املطاف .وشدد الوفد عىل أأن
املسأأةل تتعلق مبدى اماكنية اعتبار همل الرد الطويةل أأو القصرية معقوةل يف ظل الظروف القامئة ،وهذا ما تناوهل املعيار الوارد
يف القاعدة  "7")2(17و أأشار اإىل أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية ل توحضان ما هو معقول يف ظل
الظروف القامئة ،ا ألمر اذلي أأجرب ا ألطراف املتعاقدة عىل التوصل اإىل تفسريات خمتلفة .و أأعرب الوفد عن انفتاحه للنظر يف
مسأأةل حتديد احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية املمنوحة للرد ،وذكر أأن مدة هذه املهةل س تة أأشهر يف الولايت املتحدة ا ألمريكية،
مشري ًا اإىل أأن بعض أأحصاب املصلحة يعتربوهنا طويةل جدً ا وتؤدي اإىل بقاء الطلبات اليت ل ينوي مقدموها الرد علهيا أأو
معاجلهتا يف السجل .وذكر الوفد انه يسعى اإىل احلصول عىل معلومات من قبل ا ألمانة أأو الفريق العامل فامي يتعلق بأأنواع
مراسالت املكتب اليت تعترب رفض مؤقت ،وابلتايل ختضع للحد ا ألدىن للمهةل الزمنية ،ابعتبار هذه املسأأةل من ا ألولوايت
ابلنس بة هل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن الرفض املؤقت هو رفض قامئ عىل أأسس موضوعية أأو ما اإذا اكن يشمل حالت
الرفض نتيجة خلل يف الإجراءات الشلكية .أأما ابلنس بة لتوصية املكتب ادلويل الرامية اإىل توحيد طرق حساب املهةل الزمنية
املمنوحة للرد ،فقد أأيد الوفد هذه املسأأةل و أأقر بفائدة اليقني القانوين للمس تخدمني اذلي يوفره وجود طريقة موحدة متسقة
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حلساب املواعيد الهنائية للرد عىل الرفض املؤقت .ومبا أأن مجيع حالت الرفض املؤقت جيب اإخطارها اإىل املكتب ادلويل
اذلي يقوم بدوره ابإحالهتا اإىل أأحصاب التسجيالت ،اقرتح الوفد أأنه ميكن حتديد املهةل الزمنية لتبد أأ من اترخي اس تالم املكتب
ادلويل للرفض املؤقت من املكتب ،وهذه يه املامرسة اليت يعمتدها مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية حالي ًا ،واليت تَعترب التارخي اذلي مت فيه اإحاةل الرفض املؤقت أأو اإخطاره اإىل املكتب ادلويل ،اترخي اإرسال الرفض.
وذكَّر الوفد بأأنه عندما حييل املكتب ادلويل الرفض املؤقت اإىل صاحب التسجيل ،يظهر ذكل التارخي يف اخلطاب املرفق
ابلرفض ،و أأشار اإىل أأن هذا التارخي موحض أأيضً ا يف قاعدة بياانت مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية املتوفرة عىل الانرتنت واليت تسمح ابلتحقق من وضع الطلب ومراجعة مجيع الواثئق ذات الصةل .واقرتح الوفد أأن
ينظر الفريق العامل فامي اإذا اكنت ا ألنظمة ا ألخرى ،مثل نظام لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ،تتعامل أأو قد
تعاملت مع مسأأليت حتديد احلد ا ألدىن للمهل الزمنية وتوحيد طريقة حساب تكل املهل الزمنية وكيف قامت بذكل ،نظر ًا
لإماكنية وجود حلول ميكن تطبيقها عىل نظام مدريد.
 .178و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود بياانت عامة أأخرى وفتح ابب التعليق عىل بقية الوثيقة.
 .179و أأعرب وفد أأملانيا عن موافقته عىل ما قاهل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية بأأنه من الصعب للغاية حتديد همةل
زمنية معينة ولكن وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية ممكن ،ويعود ذكل اإىل الإجامع اذلي ميكن مالحظته حول هذه املسأأةل.
و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من مجموعات املس تخدمني قد طلبت احلصول عىل اترخي حمدد ،ولكنه قال ان هذا قد يكون
صع ًبا للغاية ،ألنه كام هو موحض يف الفقرات  "1"16و "2"16و "3"16من الوثيقة ليس من املمكن وضع اترخي حمدد بسبب
وجود نقاط انطالق خمتلفة حلساب املواعيد الهنائية .وحتسب أأملانيا هذا التارخي وفقًا للفقرة  ،"2"16مثل الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،بدء ًا من اترخي اإرسال املكتب ادلويل ل إالخطار اإىل صاحب التسجيل ،وهذا التارخي مشار اليه بوضوح يف
املراسالت التية من املكتب ادلويل و أأوحض أأن اإخطار الرفض املؤقت يتضمن وص ًفا دقيقًا للمهةل الزمنية وكيف مت حساهبا.
وذكر الوفد أأن صاحب التسجيل دليه همةل زمنية مدهتا أأربعة أأشهر للرد عىل الرفض املؤقت ويف حال مل حيرتم هذا املوعد
الهنايئ ،فميكنه دفع رسوم معينة للحصول عىل همةل اإضافية مدهتا شهر واحد .وذكر الوفد أأن وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية يبلغ
مدة شهرين أأو ثالثة أأشهر ،كام ذكرت وفود أأخرى ،فكرة جيدة واقرتح أأن يقوم املكتب ادلويل ابإ نشاء اس امترة تسمج
للمس تخدمني العثور بسهوةل عىل املهةل الزمنية .و أأوحض الوفد أأنه مل يكن يقرتح أأن حيدد املكتب ادلويل املهةل الزمنية ولكن أأن
ينشئ اس امترة بنسق حمدد وعناوين واحضة تس تخدهما مجيع ا ألطراف املتعاقدة ،حىت يعرف املس تخدمون عىل ا ألقل أأين
علهيم أأن يبحثوا.
 .180و أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب بشأأن حساب اترخي البدء ،و أأضاف أأنه يؤيد التوحيد
اذلي من شأأنه أأن حيدد اترخي بدء واحض ،وابلتايل ،اترخي انهتاء واحض .وقال الوفد انه وجد أأن اترخي البدء ،كام هو موصوف
يف الفقرة  "3"16من الوثيقة ،يطرح مشلكة بسبب عدم تسجيل اترخي اس تالم صاحب التسجيل ل إالخطار من املكتب
ادلويل يف السجل ادلويل ،وابلتايل ،ل تتسم هذه العملية ابلشفافية.
 .181ورصح وفد سويرسا بأأنه يؤيد لك ما يسهل ا ألمور عىل مقدم الطلب ،و أأضاف أأنه يؤيد توحيد املوعد الهنايئ ونقطة
الانطالق حلساب املهةل الزمنية ووضع حد أأدىن لهذه املهةل .واقرتح الوفد أأنه قد يكون من املفيد العمل بشلك تدرجيي،
والبدء أأ ًول بتحديد احلد ا ألدىن للموعد الهنايئ وذكر أأنه جاهز ملناقشة املزيد من الاقرتاحات حول هذا املوضوع.
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شهرا ،و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من
شهرا اإىل ً 12
 .182و أأقر الرئيس بعدم وجود اتفاق عىل تقليص املهةل الزمنية من ً 18
وجود بعض الاهامتم يف اإماكنية توحيد املهةل الزمنية ،فقد اكن واحضًا بناء عىل التعليقات اليت أأدلت هبا بعض الوفود ،أأن
ذكل قد يكون صعب ًا .و أأشار الرئيس اإىل وجود نوع من التوافق حول بعض الاقرتاحات املقدمة يف الوثيقة واقرتح أأن ينظر
الفريق العامل يف اإماكنية الطلب من املكتب ادلويل بأأن يعد وثيقة مع بعض التعديالت احملمتل اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
املشرتكة فامي يتعلق ابحلد ا ألدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت وتوحيد طريقة حسابه .و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض
الوفود قد ذكرت أأن حتديد احلد ا ألدىن للمهةل الزمنية قد يكون صعب ًا ،وابلتايل ،اقرتح أأن يتضمن هذا الاقرتاح أأحاك ًما بشأأن
التأأخر يف التطبيق وبعض الرشوط الأكرث رصام ًة حول وجوب الإشارة اإىل اترخي الانهتاء يف الرفض املؤقت ،اإذا اكن ذكل
ممكنًا .و أأضاف الرئيس أأنه ،يف حال عدم متكن املكتب من حتديد التارخي ،ميكن اإضافة معلومات واحضة اإىل الالحئة التنفيذية
حول كيفية حساب اترخي الانهتاء ابلنس بة للرفض املؤقت لتسهيل ا ألمور عىل املس تخدمني .و أأشار الرئيس أأيضً ا اإىل وجود
نوع من التوافق حول رضورة اس تخدام الربيد الإلكرتوين ،ل س امي فامي خيص املراسالت من املكتب ادلويل اإىل صاحب
التسجيل ،وإاىل اماكنية فرض ذكل من خالل اجراء تعديل عىل القاعدة  .9وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الاقرتاحات
املذكورة أأعاله.
 .183و أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإىل أأنه قد فهم أأن الاقرتاح املتعلق مبراسةل أأحصاب التسجيل أأو
املمثلني بواسطة الربيد الإلكرتوين س يكون اخليار الافرتايض وأأن ذكل لن يستبعد املراسةل الورقية يف حال اكن من غري
املمكن اس تخدام املراسةل الإلكرتونية ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فهو ل يسجل أأي اعرتاض.
 .184واختمت الرئيس املناقشات.
 .185وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة عن التعديالت املمكن اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
ليك تنص عىل:
" "1همةل دنيا للرد عىل رفض مؤقت؛
" "2وطريقة موحدة حلساب املهةل املذكورة أنف ًا؛
" "3وإاماكنية تأأخري تطبيق ا ألحاكم اجلديدة عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت حتتاج همةل لتغيري أأطرها القانونية
أأو ممارساهتا أأو بناها ا ألساس ية؛
" "4ورشط ًا أأشد رصامة بأأن يذكر اإخطار الرفض املؤقت رصاح ًة اإما أأجل املهةل املذكورة أنف ًا اإن أأمكن وإاما
طريقة حساهبا؛
" "5و أأن وسائل التصال الإلكرتونية يه الطريقة الاعتيادية اليت يتبعها املكتب ادلويل يف توجيه التبليغات
اإىل مودعي الطلبات و أأحصاب التسجيالت وممثلهيم،
وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا ا ّإابن دورته املقبةل.
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البند  8من جدول ا ألعامل :التقليص احملمتل يف فرتة التبعية
 .186استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/6
 .187وعرضت ا ألمانة الوثيقة وأأشارت اإىل أأن هذا املوضوع متت اإضافته اإىل خارطة الطريق يف عام  2016ملناقش ته عىل
املدى املتوسط .وقد س بق أأن انقش الفريق العامل مسأأةل التبعية ،اإما مبفردها أأو كجزء من املناقشات بشأأن الإلغاء احملمتل
لرشط العالمة ا ألساس ية .وخالل هذه املناقشات ،أأعربت الوفود عن وهجات نظر خمتلفة ،ومن بيهنا اإلغاء العمل مببد أأ
التبعية بشلك اكمل أأو تعليق العمل هبا (جتميدها) ،واحلفاظ علهيا كام يه أأو مع ادخال بعض التعديالت ،مثل ختفيض عدد
س نوات فرتة التبعية أأو احلد من أأس باهبا .وعرضت هذه الوثيقة اترخي التبعية يف نظام مدريد والس ياق اذلي انقش فيه الفريق
لخصا للمواقف اليت عربت عهنا الوفود وحددت خيارات ملزيد من املناقشات
العامل مسأأةل التبعية سابقًا .وقدمت أأيضً ا م ً
احملمتةل من قبل الفريق العامل بشأأن هذا املوضوع.
 .188ولحظ الرئيس أأن الوثيقة مقسمة اإىل ثالثة أأجزاء ،ويه :الفقرات من  3اإىل  7اليت قدمت نبذة عامة عن التبعية،
والفقرات  8اإىل  19املتعلقة ابملناقشات السابقة للفريق العامل بشأأن التبعية ،والفقرات  20اإىل  33بشأأن الس بل املمكنة
للميض قدم ًا .وفتح الرئيس أأو ًل ابب للتعليق بشلك عام عىل الوثيقة.
 .189و أأشار وفد الرنوجي اإىل أأن هدف الفريق العامل هو تطوير نظام مدريد من خالل حتسينه وجعهل أأكرث فعالية ومن
ا ألسهل اس تخدامه ،وذكر أأن الإلغاء التام ملبد أأ التبعية أأو تعليق (جتميد) العمل هبا س يكون مفيد ًا لنظام مدريد ومس تخدميه.
و أأيد الوفد أأيضً ا النظر يف اماكنية ختفيض فرتة التبعية ،من مخس اإىل ثالث س نوات ،أأو غريها من التغيريات احملمتةل املذكورة
يف الوثيقة واليت ميكن أأن حتقق تواز ًان أأفضل و أأكرث ً
عدل ملس تخديم النظام ابلإضافة اإىل زايدة اليقني القانوين دلهيم .وذكر
الوفد أأن اتفاقية ابريس تنص عىل مبد أأ اس تقالل الرباءات وحقوق العالمات التجارية ،ول س امي املادة  )3(6من اتفاقية
ابريس اليت تنص عىل أأن العالمة اليت ُسلت طبقا للقانون يف اإحدى دول الاحتاد تعترب مس تقةل عن العالمات اليت ُسلت
يف دول الاحتاد ا ألخرى مبا يف ذكل دوةل املنشأأ .و أأشار الوفد اإىل أأنه مبوجب نظام مدريد ،يتعني عىل ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة املعينة حتديد امحلاية الفعلية للعالمة يف التسجيل ادلويل .ويف ضوء هذه املبادئ ،ذكر الوفد أأن طلبات العالمات
رصح أأنه مبا أأن أآلية الادّعاء املركزية ل تس تخدم عىل نطاق
التجارية ل ينبغي أأن ترتبط بتقيمي ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى و ّ
واسع عىل ما يبدو ،فاإن التبعية ليست رضورية حقًا و أأضاف أأن أآلية الادّعاء املركزية ل ميكن اس تخداهما كحجة دلمع احلاجة
اإىل مبد أأ التبعية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات حول هذا املوضوع.
 .190و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب السعي اإىل اختاذ خطوات حنو تبس يط نظام مدريد ل س امي فامي يتعلق هذه القضية الهامة
واملعقدة .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه بفضل الامتناع عن اجراء أأي تعديالت جوهرية وجذرية يف نفس الوقت أأو يف
املس تقبل القريب أأو البعيد ،مبا يف ذكل تعليق العمل مببد أأ التبعية .وفامي يتعلق ابلطريقة املمكنة للميض قدم ًا ،أأشار الوفد اإىل
أأن ختفيض فرتة التبعية ميكن أأن يشلك حال توافقيا ،عىل النحو املقرتح يف الفقرات  22اإىل  25من الوثيقة ،عىل سبيل
املثال ،ختفيض فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات بدل من مخس س نوات أأو احلد من أأس باب التبعية اذلي متت مناقش ته يف
الفقرتني  26و 27من الوثيقة .وقال الوفد اإن اخليار ا ألخري هو اقرتاح جديد ميكن مواصةل اس تكشافه حبذر ،و أأضاف أأنه من
ا ألفضل الرتكزي عىل ختفيض فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات حملاوةل التوصل اإىل حل وسط .وذكر الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب
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وادلول ا ألعضاء فيه ما زالوا منفتحني عىل أراء املشاركني الخرين يف الفريق العامل و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من
املناقشات حول هذه املسأأةل.
 .191و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لإماكنية تعليق العمل ابلتبعية و أأشار اإىل أأن غالبية املس تخدمني الروس لنظام
مدريد اذلين اجابوا عىل اس تقصاء ُأرسل يف عام  2014قد أأيدوا التعديالت املقرتحة املتعلقة بتعليق العمل مببد أأ التبعية .كام
أأشار املس تخدمون اإىل أأن التعديالت املقرتحة عىل التعليق املؤقت لهذا املبد أأ من شأأهنا أأن تساعد يف زايدة عدد الطلبات
ادلولية املودعة ،بشلك خاص ،من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم .وعلق املس تخدمون أأن عدم معرفة مصري
التسجيالت ادلولية قبل اختاذ قرار هنايئ بشأأن الطلب ا ألسايس ،اإىل جانب اعتبارات فعالية التلكفة ،يشلك اإىل حد كبري
أأحد القيود الرئيس ية اليت قد حتول دون تقدمي طلب دويل .واعترب الوفد أأن تعليق أأو جتميد العمل مببد أأ التبعية للتسجيالت
ادلولية س يكون هل تأأثري نفيس اإجيايب ليس فقط عىل املس تخدمني احلاليني ،بل أأيضً ا عىل املس تخدمني احملمتلني لنظام مدريد.
ومن شأأن تعليق العمل ابلتبعية أأن يوفر ح ًال ألحصاب التسجيالت اذلين ليسوا يف وضع يسمح هلم ابس تخدام العالمة
ا ألساس ية يف بدل املنشأأ ،ألهنا حتتوي عىل لكامت وعبارات ل يفهمها املس هتكل العادي يف هذا البدل .عىل سبيل املثال ،عالمة
نظرا ملا
أأساس ية حتتوي عىل أأحرف لتينية مت التقدم بطلب لتسجيلها أأو مسجةل يف بدل املنشأأ اذلي يس تخدم السرييليةً .
تقدم ،رصح الوفد أأنه يود أأن يؤكد من جديد دمعه للتعليق احملمتل ملبد أأ التبعية ،مشريا اإىل أأن مجعية احتاد مدريد ميكهنا اختاذ
قرار بشأأن جتميد تطبيق الفقرات ( )2و ( )3و ( )4من املادة  6من الربوتوكول ،عل ًما أأن هذا القرار جيب أأن خيضع
ملراجعات دورية لقياس تداعياته .ويرى الوفد بأأنه ميكن تطبيق التجميد ملدة مخس س نوات يمت خاللها اإجراء مراجعات
دورية .وميكن مجلعية احتاد مدريد اإلغاء القرار يف أأي وقت ،مع مراعاة حقوق أأحصاب احلقوق اذلين اس تفادوا من التدابري
املؤقتة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اعامتد تعليق التبعية يتطلب فقط قر ًارا من امجلعية من دون احلاجة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس.
 .192ورصح وفد بيالروس بأأنه عىل الرمغ من اإدراكه أأن التبعية تشلك عقبة حتول دون زايدة عدد مس تخديم نظام
مدريد وتؤدي اإىل خلق مشألك للمس تخدمني احلاليني وعىل الرمغ من اقراره ابحلاجة ملناقشة الس بل املمكنة لتحسني هذا
النظام ،اإل أأنه ل يؤيد الإلغاء الاكمل للتبعية ،ألن هذا التدبري يبدو صارم ًا للغاية ،ول جتميد مبد أأ التبعية ألنه س يخلق حاةل
من عدم اليقني القانوين داخل نظام مدريد وس يؤدي اإىل عدم املساواة يف احلقوق بني أأحصاب التسجيالت .ورصح الوفد أأنه
س يؤيد ختفيض فرتة التبعية واحلد من ا ألس باب اليت جتعل التسجيل ادلويل مرتبط ابلعالمة ا ألساس ية.
 .193وقال وفد اجلزائر اإنه ل حيبذ اإلغاء أأو تعديل أأو تعليق مبد أأ التبعية و أأوحض أأن هناك عالقة بني مبد أأ التبعية وشطب
أأو اإلغاء عالمة أأساس ية ما يف الترشيع اجلزائري اذلي ينص عىل أأنه ميكن اختاذ اإجراء اإلغاء ضد العالمة ا ألساس ية مبجرد
تسجيل العالمة ،وملدة مخس س نوات من ذكل التارخي ،ما مل تكن العالمة مسجةل بسوء نية .وذكر الوفد أأن التبعية يه
رضورية للحفاظ عىل مصاحل الرشاكت اليت قد تبد أأ اإجر ًاء يؤدي اإىل اإلغاء تسجيل دويل خالل فرتة التبعية اليت تبلغ مدهتا
مخس س نوات ،و أأضاف أأن أآلية الادّعاء املركزية ت مس تخدم اس تثنائ ًيا .ودعا الوفد ا ألمانة لس تكشاف خيارات أأخرى ،عىل
سبيل املثال ،احلد من املشألك النامجة عن ا ألثر التلقايئ للتبعية ،من دون التشكيك يف مبد أأ التبعية ،مبا يف ذكل فرتة امخلس
س نوات.
 .194و أأقر وفد اإرسائيل مبساوئ التبعية عند الامتس امحلاية من خالل نظام مدريد وذكر أأن يف إارسائيل تس تخدم ا ألحرف
العربية وخارهجا تس تخدم ا ألحرف الالتينية بشلك عام ،مما جيعل العالمة ا ألساس ية عرضة ل إاللغاء جراء عدم
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الاس تخدام .وذكّر الوفد أأن الهدف اكن حتقيق التوازن بني احتياجات مقدم الطلب ومصلحة ا ألطراف ا ألخرى ورصح أأنه
لزايدة اس تخدام نظام مدريد وجعهل أأكرث مرونة وتوفري درجة أأعىل من اليقني القانوين ،تؤيد إارسائيل ختفيض أأو جتميد فرتة
التبعية .ومبا أأن ختفيض فرتة التبعية يتطلب عقد مؤمتر دبلومايس ،ا ألمر اذلي جيعل هذه العملية معقدة وصعبة ،ر أأى الوفد
أأن احلل املناسب هو جتميد فرتة التبعية ألنه من ا ألسهل حتقيق معلية التجميد ،وس يكون تأأثريها قاب ًال للقياس وميكن
عكسه .ورمغ ذكل ،اشار الوفد اإىل أأن هذا التجميد سيتطلب تعديالت عىل القانون الوطين يف إارسائيل.
 .195ورصح وفد هنغاراي أأنه ل حيبذ أأبدً ا اإلغاء التبعية و أأنه يرى أأن القضاء عىل التبعية ميكن أأن يكون خطوة أأوىل حنو
اإلغاء رشط العالمة ا ألساس ية اذلي يعد مبد ًأ أأساس ي ًا من مبادئ نظام مدريد .و أأيد الوفد متا ًما البيان اذلي أأدىل به وفد
الاحتاد ا ألورويب بشأأن الامتناع عن اإجراء أأي تعديالت جذرية وجوهرية .وذكر الوفد أأن القضاء عىل ا ألثر التلقايئ للتبعية
أأو تعليق العمل ابلتبعية س يؤدي اإىل القضاء عىل التبعية عىل املدى الطويل و أأنه ل يدمع أأي من هذه الاقرتاحات .ور أأى
الوفد أأن أأفضل طريقة للميض قدم ًا يه احلفاظ عىل التبعية كام يه ولكنه أأعرب عن انفتاحه للبحث يف خيار ختفيض فرتة
التبعية.
 .196و أأيد وفد جورجيا احلفاظ عىل فرتة التبعية احلالية اليت تبلغ مدهتا مخس س نوات وقال اإهنا أأداة قانونية متوازنة بشلك
جيد ألحصاب احلقوق واملؤسسات اليت تعمل بفعالية حىت الن .و أأشار الوفد اإىل أأن اإماكنية حتويل التسجيل ادلويل
والصعوابت اليت يواهجها مقدمو الطلبات فامي يتعلق ابإجراءات عدم الاس تخدام ،قد عزز موقفه لكنه مل يستبعد اإماكنية
مناقشة ختفيض فرتة التبعية من مخس اإىل ثالث س نوات وإاماكنية اإدخال طلبات ا إللغاء بسبب عدم الاس تخدام يف الويبو.
رصح أأن هذا
 .197و أأيد وفد فنلندا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،و أأشار اإىل الفقرتني  26و 27من الوثيقة ،و ّ
الاقرتاح ميكن أأن يؤدي إاىل مشألك اإذا اكنت أآلية الادّعاء املركزية تعمل فقط لصاحل ا ألطراف ا ألخرى ،وذكل ألن هذا
الاقرتاح مل يأأخذ يف الاعتبار احلاةل اليت يمت فهيا حفص ا ألس باب النسبية تلقائ ًيا .وذكر الوفد أأن ا ألطراف ا ألخرى قد تواجه
مواقف غري متاكفئة يف احلالت اليت يمت فهيا حفص ا ألس باب النسبية .و أأوحض الوفد أأنه عىل سبيل املثال ،عندما يكون
املكتب الفنلندي قد رفض ابلفعل تسجيل عالمة بسبب احلقوق السابقة ،فلن تكون هناك حاجة ألي اإجراء من قبل طرف
أخر ،وابلتايل ،اإذا اكن الوفد قد فهم الاقرتاح بشلك حصيح ،فلن يكون اس تخدام أآلية الادّعاء املركزية ممكنًا .يف املقابل،
ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت ل تقوم بفحص ا ألس باب النسبية تلقائ ًيا ،ميكن لطرف أخر تقدمي اعرتاض واس تخدام أآلية
الادّعاء املركزية .واقرتح الوفد أأل يقترص الاقرتاح عىل الإجراءات اليت يتخذها ا ألطراف ا ألخرى.
 .198و أأوحض وفد الصني ،فامي يتعلق مبسأأةل ختفيض فرتة التبعية ،أأنه وفقًا ملامرس ته ،ل يوجد حس نات للتبعية .و أأعرب عن
اعتقاده بأأن التبعية حتدّ من نظام مدريد وتؤدي اإىل حاةل من عدم اليقني و أأنه عىل الرمغ من اإجراءات التحويل ،اإل أأن
التلكفة عىل أأحصاب التسجيالت مرتفعة .وذلكل ،اقرتح الوفد جتميد العمل ابلتبعية ومراجعة أأثر هذا التجميد بشلك منتظم.
واقرتح الوفد أأيضً ا مطالبة مجعية احتاد مدريد ابختاذ قرار هبذا الشأأن.
 .199و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل أأنه اقرتح مر ًارا اإلغاء التبعية وقال اإنه سعيد ملناقشة احامتل اإلغاء التبعية أأو ختفيض فرتة
التبعية .ورصح الوفد بأأنه ينبغي اإلغاء التبعية لعدد من ا ألس باب و أأشار اإىل أأن فرتة التبعية واخلوف من أآلية الادّعاء املركزية
أأضافا عقبات كبرية أأمام اس تخدام نظام مدريد من قبل املس تخدمني الكوريني .و أأشار الوفد اإىل أأن املس تخدمني الكوريني
يعتقدون اعتقادا راخسا أأن التبعية عيب وينبغي اإلغاؤها أأو تقليص مدهتا ،ومن دون التبعية س يكون املس تخدمون يف
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مجهورية كوراي أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد .وذكَّر الوفد بأأن الإحصاءات أأظهرت أأن مجهورية كوراي حتتل املركز اخلامس
عرش بني امل مقدّمني الرئيس يني لطلبات التسجيل ادلويل ،لكن ابملقارنة مع عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ولهاي الواردة من مجهورية كوراي ،اكن عدد طلبات مدريد أأقل بكثري من التوقعات .و أأكد الوفد أأنه ل توجد مؤسسات من
مجهورية كوراي من بني أأفضل  10مؤسسات من حيث عدد الطلبات املقدمة .و أأشار الوفد اإىل أأن مصري التسجيل ادلويل
خيتلف وفقًا لنتاجئ حفص العالمة ا ألساس ية وأأشار اإىل أأن التبعية تشلك نقطة ضعف يف نظام مدريد بسبب عدم اتساقها مع
املادة  )3(6من اتفاقية ابريس .وعالوة عىل ذكل ،جعلت بعض نوايح النظام غري منطقية ألن أآلية الادّعاء املركزية س توقف
أاثر العالمات دلى مجيع ا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت متكل معايري موضوعية خمتلفة لتسجيل العالمات .ورصح الوفد بأأنه
لتحسني الاس تقرار القانوين للتسجيل ادلويل وتشجيع انضامم مس تخدمني جدد اإىل نظام مدريد ،ينبغي اإلغاء التبعية.
 .200و أأشار وفد أأسرتاليا اإىل أأنه مرسور ملناقشة التبعية مرة أأخرى يف الفريق العامل ،ألن التعديالت يف التبعية تشلك
خطوة كبرية يف سبيل حتديث نظام مدريد ،و أأكد دمعه لتجميد العمل ابلتبعية وجشع مجيع ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف أاثره
الإجيابية احملمتةل ابعتبار أأن هذا التجميد سيسهل اس تخدام نظام مدريد .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن التوسع اجلغرايف املتسارع
لنظام مدريد يف الس نوات ا ألخرية وعوملة ا ألسواق املزتايدة ينبغي أأن خيلقا مرونة أأكرب للرشاكت لس هتداف ا ألسواق بسلع
وخدمات معينة .ورمغ ذكل ،فاإن العديد من أأسواق التصدير املفضةل لتوس يع ا ألعامل التجارية تس تخدم لغات ليست
اب ألحرف الالتينية .ويسعى املس تخدمون اإىل حامية عالماهتم التجارية يف تكل املناطق يف نصوص حمددة ملامرسة ا ألعامل
التجارية ومحلاية تكل احلقوق يف تكل ا ألسواق .وتنشأأ التبعية لعالمة أأساس ية يف البدل ا ألم عندما يقوم املس تخدمون بتسجيل
العالمة يف بدل املنشأأ ابس تخدام النص ا ألجنيب للسوق املعين .وعىل ا ألرحج لن يمت اس تخدام هذه العالمة يف البدل ا ألم ألهنا
لن تنقل الرساةل املطلوبة اإىل املس هتلكني الوطنيني؛ وذلكل ،فهذه العالمة عرضة لإجراءات الإلغاء بسبب عدم الاس تخدام.
وابلتايل س يؤدي ذكل ا ألمر اإىل تكرار الإجراءات ودفع تاكليف اإضافية من قبل أأحصاب العالمات محلاية عالماهتم التجارية،
اإذ ل ينبغي أأن حتتفظ الرشكة التجارية بعالمتني جتاريتني يف بدل املنشأأ ،اإحداهام ابللغة املس تخدمة يف البدل ا ألم ،وا ألخرى
بلغة خمصصة لسوق التصدير .ورصح الوفد أأن هذا ا ألمر يشلك مشلكة مجليع ا ألعضاء و أأنه بيامن تفضل أأسرتاليا جتميد
التبعية ،يرى الوفد قمية كبرية يف مواصةل مناقشة الطرق اليت ميكن أأن يتطور هبا مبد أأ التبعية دلمع احتياجات مس تخديم نظام
مدريد .و أأيد الوفد ختفيض فرتة التبعية من مخس س نوات اإىل ثالث س نوات وعقد مناقشات بشأأن احلد من ا ألس باب.
و أأشار الوفد إاىل أأنه ل يزال يشعر ابلقلق إازاء التاكليف الكبرية املرتبطة مبراقبة العالمات ا ألساس ية والإبالغ عهنا ملدة مخس
س نوات ،خاصة أأنه ل توجد أأدةل اكفية تشري اإىل أأن مثل هذا النشاط خيدم أأهداف اجلزء الأكرب من التسجيالت ادلولية.
عباء أأيضً ا ،اإذ
وابلإضافة اإىل معلية املراقبة والإبالغ اليت يتولها مكتب املنشأأ ،يتحمل املكتب ادلويل وا ألطراف املتعاقدة أأ ً
يتوجب عىل املكتب ادلويل اإخطار مجيع ا ألطراف املتعاقدة املعينة واليت بدورها جيب أأن تتوىل الإجراءات الرامية اإىل فرض
القيود أأو وقف ا ألثر .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل.
رصح وفد أأملانيا أأنه يؤيد متاما البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأكد أأنه ل ميكن أأن يدمع جتميد التبعية.
 .201و ّ
و أأشار الوفد اإىل أأن التبعية قد نوقشت يف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ،يف أأكتوبر  ،2014و أأنه عىل الرمغ من عدم
وجود توافق يف الراء بشأأن جتميد فرتة التبعية ،فقد مت طرح نفس احلجج مرة أأخرى يف ادلورة احلالية من نفس الوفود.
و أأشار الوفد اإىل أأن مسأأةل جتميد فرتة التبعية مل يمت ادراهجا يف خارطة الطريق ،بصيغهتا املعدةل يف عام  ،2016واليت مشلت
فقط موضوع ختفيض فرتة التبعية .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل من املكتب ادلويل لإاثرة موضوع جتميد التبعية يف الوثيقة
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وقال اإنه عىل الرمغ من انفتاحه ملناقشة ختفيض فرتة التبعية من مخس اإىل ثالث س نوات ،فاإنه ل يرغب يف مواصةل مناقشة
خيارات نوقشت سابقًا يف عام .2014
 .202ورصح وفد كولومبيا بأأن اإلغاء فرتة التبعية لن يكون فعا ًل ،ألهنا مرتبطة ابلولية القضائية الوطنية وابحلق الوطين
و أأضاف أأنه اإذا مل تكن هناك فرتة تبعية فلن يكون هناك سبب لوجود عالمة أأساس ية .ومع ذكل ،أأيد الوفد ختفيض فرتة
التبعية اإىل ثالث س نوات لتسهيل معليات التسجيل والتجارة ادلولية.
 .203و أأشار وفد السويد اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد فنلندا و أأعرب عن رغبته يف تبادل بعض احلقائق املتعلقة ابلتبعية يف
إلغاء اإدار ًاي س نو ًاي و أأنه يمت حفص ا ألس باب النسبية.
السويد .وذكر الوفد أأن املكتب يتلقى حوايل  120اعرتاضً ا و 10اإىل  15ا ً
وبني صيف  2016وصيف  ،2019اكن دلى املكتب حوايل  170طل ًبا للتسجيل ادلويل مت تقدميها من خالل مكتبه .وقد مت
اإخطار املكتب عن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية حلوايل  5.5يف املائة من هذه الطلبات .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن
الإخطار مل حيدد اإذا اكن وقف ا ألثر انجت ًا عن حفص تلقايئ للأس باب النسبية أأو اعرتاض أأو اإلغاء اإداري ،ولعدم امتالك
املكتب أأي معلومات عن ا ألس باب اليت أأدت اإىل رفض العالمة ا ألساس ية أأو اإلغاؤها.
 .204ور أأى وفد الياابن أأنه مبا أأن التبعية مبد أأ أأسايس يف نظام مدريد ،فينبغي مناقش هتا بطريقة متأأنية و َد َمع التخفيف من
لتنوع اللغات وختفيض عدم اليقني القانوين.
مبد أأ التبعية لإعطاء املزيد من املرونة ّ
 .205و أأشار وفد نيوزيلندا اإىل أأنه اكن قد أأيد يف السابق جتميد العمل ابلتبعية وهو مل زال يؤيد هذا املوضوع .وقد
أأظهرت نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية لعام  2015اليت متت مناقش هتا يف ادلورة الثالثة عرشة أأن غالبية املس تخدمني ل يعتربون
التبعية من نقاط قوة نظام مدريد و أأن  62يف املائة من املس تخدمني يفضلون اإلغاء التبعية أأو تعليقها أأو احلد مهنا .ورحب
الوفد مبزيد من املناقشات حول اخليارات املقرتحة.
 .206و أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ورصح أأنه دليه نفس اخملاوف اليت أأعربت عهنا وفود
بيالروس و أأملانيا وهنغاراي .و أأوحض الوفد أأنه ،وفق ًا لتجربته ،مت اس تخدام أآلية الادّعاء املركزية يف المنسا حيث يعد مبد أأ
التبعية ذا قمية .وشدد الوفد عىل أأن التبعية حتقق التوازن بني مصاحل أأحصاب التسجيالت ادلولية وا ألطراف ا ألخرى ،مبا أأن
الكهام يس تفيد من اإجراءات مركزية .ويه تتيح لصاحب احلق نفاذ ًا ً
سهال اإىل العالمة التجارية ،ويف الوقت نفسه ،توفر
ل ألطراف ا ألخرى أآلية دفاع فعاةل من حيث التلكفة .وابلتايل ،أأشار الوفد اإىل أأنه ل يدمع اإلغاء مبد أأ التبعية ول تعليق العمل
هبا و أأن تعليق العمل ابلتبعية س يؤدي اإىل حاةل من عدم اليقني القانوين حبسب اعتقاده .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن تفضيهل
خلفض فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات وعن انفتاحه ملزيد من املناقشات حول هذا املوضوع.
 .207و أأشار وفد كواب اإىل أأنه يشارك وهجات نظر وفد أأملانيا فامي يتعلق مبناقشة مبد أأ التبعية مرة أأخرى يف الفريق
العامل .و أأعرب الوفد عن رسوره لسامع املداخالت اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد ا ألورويب وعدد من وفود ادلول ا ألعضاء فيه
بشأأن اخملاوف املتعلقة بأآلية الادّعاء املركزية .و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل التعليقات املتعلقة ابلتبعية وأآلية الادّعاء املركزية اليت حتول
دون انضامم أأطراف متعاقدة جديدة ،ولحظ أأن التبعية يه من أأحد أأراكن نظام مدريد ،اذلي مىض عليه أأكرث من 100
عام .وخالل تكل الس نوات ،ارتفع عدد ادلول اليت انضمت اإىل النظام وعدد طلبات التسجيل ادلويل .و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل
أأن التبعية شلكت ح ًال ً
وسطا بني حقوق أأحصاب التسجيالت وا ألطراف ا ألخرى اليت مل متنع نظام مدريد من التقدم .وشدد
الوفد عىل أأمهية مناقشة حتديث نظام مدريد مع احلفاظ عىل املزيات القمية ملس تخدميه ،مثل أآلية الادّعاء املركزية ،اليت
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رصح الوفد
وفرت الكثري عىل املس تخدمني يف كواب مضن اإطار معلية ادلفاع عن حقوقهم ألن مواردمه حمدودة جدً ا .وذلكلّ ،
أأنه ل يوافق عىل اإلغاء أأو جتميد مبد أأ التبعية .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه منفتح دلراسة اإماكنية تقليص فرتة التبعية مع
مراعاة مصلحة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان ا ألقل منواً.
 .208و أأيد وفد اإس بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأشار اإىل أأنه يشارك خماوف وفود اجلزائر والمنسا
وكولومبيا وكواب و أأملانيا واجملر .وقال الوفد اإنه عىل الرمغ من أأن املس تخدمني ل يتفقون عىل بساطة مبد أأ التبعية أأو عىل
حس ناته أأو سيئاته ،اإل أأنه يمعدّ مسة أأساس ية لنظام مدريد و أأحد مبادئه ا ألساس ية .و أأشار الوفد إاىل أأن اإلغاء التبعية أأو
جتميدها أأو تقليص فرتة التبعية يعين مضن ًا اإجراء تعديالت عىل املزيات واملبادئ ا ألساس ية لنظام مدريد .وابلإشارة اإىل
املداخةل اليت أأدىل هبا وفد كولومبيا ،ذكر الوفد أأن الشاغل الرئييس املمتثل يف القضاء عىل التبعية هو أأن وجود عالمة
رصح الوفد أأنه ينبغي التفكري يف العواقب
أأساس ية والعمل اذلي يضطلع به مكتب املنشأأ س يصبح موضع تساؤل .وذلكلّ ،
اليت قد ترتتب عىل أأي تغيري يف مبد أأ التبعية يف نظام مدريد واليت قد تتخطى مبد أأ التبعية حبد ذاته .و أأخري ًا ،كرر الوفد
البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب واذلي هو ضد اإدخال أأي تعديل جذري عىل نظام مدريد عىل املدى القصري أأو
املتوسط.
 .209و أأشار وفد سويرسا اإىل أأنه يوافق عىل البيان اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا و أأضاف أأن التبعية يه أأحد أأراكن نظام
مدريد ويه ترتبط بشلك مبارش بوجود العالمة ا ألساس ية .وذكر الوفد أأن اقرتاح جتميد أأحد الراكئز ا ألساس ية لنظام مدريد
مل يكن مقبو ًل.
 .210و أأيد وفد اإيطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من اماكنية موافقته عىل ختفيض
فرتة التبعية ،اإل أأنه يعارض بشدة التعليق بسبب احامتل اإجياد حاةل من عدم اليقني القانوين .ورصح الوفد بأأنه يفضل احلفاظ
جذراي للغاية.
عىل فرتة التبعية احلالية و أأن أأي تغيري س يكون ً
 .211أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإىل أأن مسأأةل التبعية ،كام أأشارت اإليه ا ألمانة يف الوثيقة ،متت مناقش هتا
يف الفريق العامل ملدة حوايل  11عا ًما حتت عناوين خمتلفة .وفامي يتعلق ابملناقشات السابقة حول اإجيابيات وسلبيات
املقرتحات املتعلقة إابلغاء التبعية ،أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن أراء املس تخدمني اكنت منقسمة متا ًما مثل وهجات نظر أأعضاء
احتاد مدريد .و أأضاف اإىل أأنه ل ميكن أأن يؤيد التعليق املؤقت للتبعية من قبل مجعية احتاد مدريد ،ا ألمر اذلي لن يوفر اليقني
القانوين املطلوب حلاميل التسجيالت ادلولية كام أأكد عدد من الوفود .و أأوحض املمثل أأنه يف مارس  ،2017بعد مراجعة
شامةل لنظام التبعية من قبل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،واليت مشلت دراسة اس تقصائية لعينة من أأعضاء الرابطة،
تبىن جملس اإدارة الرابطة ادلولية للعالمات التجارية قر ًارا يؤيد ختفيض فرتة التبعية من مخسة اإىل ثالث س نوات .وميكن
الاطالع عىل هذا القرار و أأس باب اعامتده عىل الورق خارج القاعة وعىل موقع الرابطة وموقع الفريق العامل .وقال املمثل اإن
ختفيض فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات من شأأنه أأن يوفر قدر ًا أأكرب من اليقني ابلنس بة لوضع التسجيالت ادلولية ،مما قد
يزيد من اس تخدام أأحصاب العالمات التجارية للنظام ،وقد يؤدي اإىل تعزيز الاتساق واملواءمة بني الولايت القضائية اليت
تعمتد أأطر زمنية خمتلفة لإجراءات الإلغاء بسبب عدم الاس تخدام .ويف هذا الصدد ،أأشار املمثل اإىل أأن عدم القدرة عىل
اس تخدام أآلية الادّعاء املركزية ضد تسجيل دويل بني الس نة الثالثة واخلامسة من اترخي التسجيل ادلويل ،لن يؤثر مبدئ ًيا
نظرا اإىل الترشيعات احلالية يف مجيع أأحناء العامل ،ميكن
بشلك كبري عىل أآلية الادّعاء املركزية القامئة حال ًيا .و أأوحض املمثل أأنه ً
ل ألطراف ا ألخرى الاعرتاض عىل الطلبات أأو التسجيالت اجلديدة ،ابس تخدام اإجراءات الاعرتاض ما قبل املنح وما بعده،
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خالل فرتة ثالث س نوات يف الغالبية العظمى من احلالت .ويف الولايت القضائية اليت تبلغ فهيا فرتة عدم الاس تخدام ثالث
س نوات ،فاإن ختفيض فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات من شأأنه أأن خيفف من خماطر اإجراءات ا إللغاء بسبب عدم
الاس تخدام يف احلالت اليت ل يمقصد فهيا اس تخدام العالمة ا ألساس ية يف البدل املنشأأ ،عىل سبيل املثال كام هو احلال
ابلنس بة للعالمات املسجةل ابحلروف الالتينية اليت يمت اس تخداهما يف أأسواق التصدير ،حيث ل ي مس تخدم النص الالتيين يف
بدل املنشأأ لهذه العالمة .و أأشار املمثل اإىل أأن العديد من الولايت القضائية تقوم حال ًيا إابعداد إاجراءات مم ّبسطة ل إاللغاء النامج
عن عدم الاس تخدام ،ا ألمر اذلي سيسهل معلية اإلغاء التسجيالت بسبب عدم الاس تخدام وجيعلها أأكرث فعالية ويساعد يف
معاجلة القضية املتعلقة بأآلية الادّعاء املركزية .وبشلك عام ،ذكر املمثل أأن فوائد ختفيض فرتة التبعية تفوق اإىل حد كبري عدم
القدرة عىل اس تخدام أآلية الادّعاء املركزية جملموعة فرعية صغرية جدً ا من التسجيالت ادلولية.
 .212وذكّر ممثل مجعية "مارك" ( )MARQUESبأأهنا امجلعية ا ألوروبية ملاليك العالمات التجارية يف أأورواب ،و أأشار اإىل
أأن املناقشات حول التبعية تعكس حقيقة أأن أآلية الادّعاء املركزية والعالمة ا ألساس ية تشالكن ابلفعل صعوابت ألحصاب
العالمات التجارية .و أأكد املمثل للفريق العامل أأن امجلعية قامت مبراجعة موقفها بعناية ،واذلي ميثل موقف أأحصاب العالمات
التجارية الكبرية والصغرية ،مبا يف ذكل ا ألطراف ا ألخرى و أأهنا قد انقشت بدقة ا إلجيابيات والسلبيات .و أأشار املمثل اإىل أأن
ورقة مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني أأدرجت اخليارات حبسب ترتيب ا ألفضلية ،واليت يه :أأو ًل ،الغاء العالمة
ا ألساس ية وفرتة التبعية ،واثني ًا ،جتميد التبعية ومن مث ،يف حال عدم تنفيذ أأي من هاتني النقطتني ،ختفيض فرتة التبعية اليت
ذكرها ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية .وشدد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني عىل أأن ا ألطراف
املتعاقدة اليت تطبق ا إللغاء بسبب عدم الاس تخدام لفرتة تقل عن مخس س نوات تشلك مشلكة حقيقية.
 .213و أأوحض ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية أأن العديد من املس تخدمني الياابنيني امتنعوا عن اس تخدام نظام مدريد
بسبب خماطر أآلية الادّعاء املركزية و أأشار اإىل أأن خطر الإلغاء يف الياابن بسبب عدم اس تخدام العالمة ا ألساس ية ينشأأ بعد
ثالث س نوات من اترخي التسجيل .ويف حال مت ختفيض فرتة التبعية اإىل أأقل من ثالث س نوات ،فس يؤدي ذكل اإىل خفض
خماطر أآلية الادّعاء املركزية جزئ ًيا .وذلكل ،فاإن اإلغاء التبعية أأو تعليقها أأو ختفيض فرتة التبعية اإىل أأقل من ثالث س نوات
سيشجع املزيد من املس تخدمني الياابنيني عىل اس تخدام نظام مدريد.
 .214و أأيد ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية جتميد التبعية ،ألن ذكل سيشجع املزيد من الناس عىل اس تخدام
نظام مدريد .و أأشار املمثل اإىل أأن هذا اخليار س يتيح للفريق العامل تقيمي هذا التدبري من خالل مراقبة أأثره لفرتة معينة قبل
الإلغاء الهنايئ للمبد أأ.
 .215واختمت الرئيس مناقشة الفريق العامل بشأأن البند  8من جدول ا ألعامل ،و أأشار اإىل عدم وجود توافق يف الراء فامي
يتعلق بتجميد مبد أأ التبعية .ومع ذكل ،أأشار الرئيس اإىل وجود نوع من التوافق حول التوسع يف دراسة ومناقشة ثالث
نقاط ،ويه :ختفيض فرتة التبعية من مخس اإىل ثالث س نوات ،واحلد من ا ألس باب ،والقضاء عىل ا ألثر التلقايئ للتبعية.
وفتح الرئيس الباب للتعليقات أأو اب ألحرى ألي اعرتاضات بشأأن الطريقة املقرتحة للميض قد ًما.
رصح وفد أأملانيا أأنه س يكون من املفيد للغاية مناقشة ختفيض فرتة التبعية لكنه مل يتذكّر أأي تأأييد للقضاء عىل ا ألثر
 .216و ّ
التلقايئ للتبعية.
 .217وطلب وفد ادلامنرك من الرئيس تكرار اخليارات.
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 .218وكرر الرئيس أأن اخليارات يه :أأو ًل ،ختفيض فرتة التبعية ،كام هو مبني يف الفقرات  22اإىل  25من الوثيقة ،مث احلد
من ا ألس باب ،كام هو مذكور يف الفقرتني  26و 27من الوثيقة ،و أأخري ًا ،القضاء عىل ا ألثر التلقايئ للتبعية ،كام هو مبني يف
الفقرتني  28و 29من الوثيقة.
 .219و أأوحضت ا ألمانة ،ردا عىل وفد أأملانيا ،أأن الرتتيب اذلي أأدرج فيه الرئيس النقاط يعكس درجة التأأييد لها يف الغرفة.
و أأشارت اإىل أأنه ل يوجد اعرتاض حقيقي عىل النقطة ا ألخرية ،و أأكدت من جديد أأن هذا اخليار هو قيد ادلرس وميكن أأن
تستبعده الوفود بوضوح يف ادلورة القادمة.
 .220وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة تتابع دراسة اإماكنية تقليص فرتة التبعية من مخس
س نوات اإىل ثالث س نوات؛ وأأس باب اإلغاء التسجيل ادلويل عقب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية؛ وإاماكنية اإلغاء ا ألثر
التلقايئ للتبعية ،وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا ا ّإابن دورته املقبةل.

البندان  9و 12من جدول ا ألعامل :اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام مدريد واقرتاح من وفود
اجلزائر والبحرين ومرص واملغرب وعامن والسودان وامجلهورية العربية السورية وتونس
 .221متت مناقشة البندين  9و 12من جدول ا ألعامل م ًعا.
 .222واستندت املناقشات حول البندين  9و 12من جدول ا ألعامل اإىل الوثيقتني MM/LD/WG/17/7 Rev.
و.MM/LD/WG/17/10
 .223ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض الوثيقة .MM/LD/WG/17/7 Rev
 .224وذكّرت ا ألمانة بأأن وفدا الصني والاحتاد الرويس قد قدما خالل ادلورة السابقة للفريق العامل ،اقرتاحات لعامتد
اللغتني الصينية والروس ية لكغيت معل يف نظام مدريد .وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإجراء دراسة متعمقة لتحليل
الاثر املرتتبة عىل اإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد وحتديد خمتلف الامنذج املمكنة لهذا الغرض .واحتوت الوثيقة اليت
قدمهتا ا ألمانة عىل حتليل متعمق للاثر املرتتبة عىل نظام مدريد فامي يتعلق ابإدراج اللغتني الصينية والروس ية ،عل ًما بأأن
الاقرتاح الرايم اإىل اعامتد اللغة العربية مل يكن قد قمدّ م عند نرش الوثيقة  .MM/LD/WG/17/7 Revواقرتحت الوثيقة
مخس خيارات ممكنة لإدراج لغات جديدة ويه ،حبسب درجة التعقيد ،لغة الإيداع ولغة املعاجلة ولغة الإرسال ولغة
التبليغ/التصال ولغة العمل واملعايري اليت ميكن الاستناد اإلهيا لتنفيذ هذا الإدراج ومزاايه وعيوبه ،من دون التأأثري عىل النظام
الثاليث اللغات املعمتد حال ّي ًا .وترد يف هذه الوثيقة التاكليف التقديرية للرتمجة والتاكليف التشغيلية والاثر احملمتةل املرتتبة عىل
أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت للمكتب ادلويل .كام نصت الوثيقة عىل اإماكنية اإجراء مراجعة شامةل لنظام اللغات
املعمول به هبدف المتكن من اإدراج لغات أأخرى.
 .225ودعا الرئيس وفد البحرين اإىل تقدمي اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  MM/LD/WG/17/10من البند  12من جدول
ا ألعامل.
 .226و أأيد وفد البحرين الاقرتاح املقدم من قبل وفدي الصني والاحتاد الرويس خالل اجللسة السابقة للفريق العامل .وذكر
الوفد أأن البحرين ابلتنس يق مع اجلزائر ومرص واملغرب وعامن وتونس والسودان وامجلهورية العربية السورية اقرتحت اإدراج
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العربية لكغة معل يف نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .و أأشارت البحرين اإىل أأن اللغة العربية تمعد واحدة من
اللغات الرمسية الست يف منظومة ا ألمم املتحدة .ويتحدهثا أأكرث من  380مليون خشص من بيهنم  246مليون ينمتون اإىل دول
أأعضاء يف نظام مدريد .وتمعد العربية من بني اللغات امخلس ا ألوىل املمتحدث هبا يف العامل من حيث عدد املتحدثني .وقد ارتفع
اس تخدام نظام مدريد بني ا ألطراف املتعاقدة العربية خالل الس نوات ا ألخرية ،ولكنه ل يزال بعيد ًا عن ذروته .و أأشار الوفد
اإىل أأن العائق اللغوي هو من بني ا ألس باب الرئيس ية اليت حتول دون اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع دلى ا ألطراف
حتداي لتكل ا ألطراف املتعاقدة ،وخاصة ابلنس بة ألولئك اذلين يفكرون يف الانضامم .وابلتايل،
املتعاقدة العربية ،كام أأنه ميثل ً
ذكر الوفد ان اعامتد اللغة العربية لكغة رمسية لنظام مدريد س يحفز البدلان اإىل الانضامم ويسامه يف زايدة اس تخدام نظام
مدريد بني ا ألطراف املتعاقدة العربية .ويف ضوء ما تقدم ،طلب الوفد من الفريق العامل النظر يف الاقرتاح وتأأييده.
 .227وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيقتني.
 .228و أأيد وفد تونس الاقرتاح املقدم من قبل وفد البحرين ورحب مبزيد من املناقشات .و أأيد الوفد أأيضا الاقرتاحات اليت
قدهما وفدا الصني والاحتاد الرويس .وشدد الوفد عىل أأمهية اإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد ،مما سيسهل تسجيل
العالمات ويسامه يف إازاةل العوائق والعقبات اليت تواهجها بعض ا ألطراف املتعاقدة .وطلب الوفد مزيدا من املعلومات من
ا ألمانة حول اخليارات املقرتحة يف الوثيقة.
 .229وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس اجملموعة ا إلقلميية لبدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،و أأيد الاقرتاح اذلي
تقدم به وفد الاحتاد الرويس لإدراج اللغة الروس ية لكغة معل يف نظام مدريد بناء عىل طلب من مقديم الطلبات
واملؤسسات يف ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة ا إلقلميية .وأأشار الوفد اإىل الاهامتم اذلي أأبدته ماكتب أأرمينيا و أأذربيجان
وبيالروس واكزاخس تان وقريغزيس تان وطاجيكس تان وتركامنس تان وأأوزبكس تان وإاىل املعلومات الإحصائية اليت قدمهتا
املاكتب املذكورة أأعاله واليت أأكدت عىل الزايدة الكبرية يف عدد طلبات التسجيل ادلويل بني سنيت  2015و ،2017حيث
بلغ متوسط هذه الزايدة  22يف املائة ،وعىل ارتفاع يف عدد التعيينات املس تلمة .و أأظهر هذا التوجه الإجيايب أأن اإدراج اللغة
الروس ية لكغة معل يف نظام مدريد قد يؤدي اإىل زايدة كبرية يف عدد الطلبات ادلولية املقدمة من قبل تكل ا ألطراف
املتعاقدة .كام قد يزيد من فعالية النظام ويقلص الفرتة الزمنية اليت تس تغرقها املاكتب الوطنية للنظر يف الطلبات املقدمة ،كون
اإجراءات املاكتب تمت ابللغة الروس ية يف عدد من بدلان اجملموعة ا إلقلميية حيث التحدث ابللغة الروس ية هو أأمر شائع .وذكر
الوفد أأن حوايل  92يف املائة من اخلرباء العاملني يف املاكتب الوطنية املعنية يتقنون اللغة الروس ية و أأن الطلب علهيا مرتفع،
مما يربر التاكليف التشغيلية دلجمها عىل املدى القصري .و أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن تبس يط العملية بدمع من ماكتب ادلول
املهمتة و أأن ا ألطراف املتعاقدة يف املنطقة ،بشلك خاص ،أأعربت عن اس تعدادها لتقدمي لك املساعدة املمكنة هبدف تكييف
أأدوات تكنولوجيا املعلومات لس تخدام احلروف غري الالتينية ،ابلإضافة اإىل تقدمي خرباء انطقني ابلروس ية للعمل يف الويبو.
نظرا لتنوع الترشيعات والصعوابت التشغيلية اليت تمت مواهجهتا خالل تعاون الويبو مع املاكتب الوطنية ،فاإن اإدراج اللغة
و ً
الروس ية ،ابعتبارها من أأكرث اللغات املطلوبة يف نظام مدريد ،من شأأنه حتسني جودة خدمات التسجيل اإىل حد كبري
واملساعدة يف تقليل عدد ا ألخطاء التقنية و أأخطاء الرتمجة .وشدد الوفد عىل أأمهية مواصةل العمل عىل اإجراء دراسة شامةل
لنظام اللغات املعمول به حال ًيا يف نظام مدريد للبحث يف اإماكنية توس يعه ،وفقًا لحتياجات مقديم الطلبات .و أأيد الوفد
الاس تنتاج اذلي ينص عىل احلاجة اإىل بناء نظام ترمجة متوازن وفعال واقرتح اإجراء املزيد من ادلراسات حول جحم الرتجامت
املطلوبة من قبل مقديم الطلبات والنظر يف الس بل املمكن اعامتدها لتطوير التنوع اللغوي يف نظام مدريد .و أأيد الوفد أأيضا
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الراء واحلجج الإضافية املقدمة من قبل وفد الصني ووفود ا ألطراف املتعاقدة الناطقة ابللغة العربية فامي يتعلق بتوس يع قامئة
اللغات املس تخدمة يف نظام مدريد ،وهنم ج تكل الوفود الساعية اإىل تعزيز النظام وجعهل يف متناول املس تخدمني يف مناطق
خمتلفة من العامل.
 .230وذكر وفد الصني أأن نظام مدريد هو نظام سهل الاس تخدام ويتعني تطويره أأكرث ،و أأشار اإىل أأن موضوع اإدراج لغات
جديدة نوقش سابق ًا يف عام  2009وشدد عىل عدم اإماكنية جتنب هذه املناقشة .وذكر الوفد أأن اإدراج لغات جديدة س يجعل
النظام أأكرث تنوعًا وسزييد من عدد الطلبات .وس تظهر فوائد جديدة بعد اإدراج لغات جديدة ،وسرتتفع الإيرادات يف حال زاد
عدد الطلبات اجلديدة .و أأشار الوفد اإىل الاس تخدام املمتزي للنظام يف الصني يف الس نوات القليةل املاضية ،وهذه حقيقة من
احلقائق املعروفة جيد ًا ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات حول اإدراج اللغة الصينية ،واللغات اجلديدة ا ألخرى ،اإىل
حتقيق بعض التقدم الإجيايب.
 .231و أأوحض وفد كندا أأن كندا دوةل متعددة الثقافات وثنائية اللغة ،كوهنا تعمتد اللغتني الفرنس ية والإجنلزيية لكغات رمسية
منذ عام  .1979و أأيد الوفد اإدراج لغات اإضافية يف نظام مدريد يف حال س يجعل ذكل النظام يف متناول املس تخدمني .وكرر
الوفد دمعه لتنفيذ س ياسة تعدد اللغات يف منظومة ا ألمم املتحدة ،وخاصة من منظور الفعالية من حيث التلكفة .ورصح
الوفد بأأن كندا مقتنعة بأأن الفريق العامل واملكتب ادلويل س يضمنان التنفيذ السلس لس ياسة تعدد اللغات ،ابلإضافة اإىل
احلفاظ أأو حىت حتسني مدة املعاجلة .و أأشار الوفد اإىل أأنه من املالمئ اإجراء مناقشات حول املواءمة اللغوية يف الويبو و أأعرب
عن تأأييده إلجراء مراجعة شامةل لنظام اللغات املعمول به يف نظام مدريد.
 .232ورحب وفد اجلزائر جبميع اجلهود الرامية اإىل حتويل نظام مدريد اإىل نظام متعدد اللغات ومتاح للمتحدثني ابللغات
ا ألخرى واملقميني يف مجيع املناطق يف لك أأحناء العامل خالل الس نوات املقبةل .و أأيد الوفد املداخالت السابقة حول اعامتد اللغة
العربية لكغة معل يف نظام مدريد و أأشار اإىل الاقرتاحات املقدمة من قبل وفدي الصني والاحتاد الرويس .وطلب الوفد من
ا ألمانة تقدمي املزيد من التوضيحات حول احللول املمكن اعامتدها فامي خيص الرتمجة الآلية وحول الفعالية من حيث التلكفة
النامجة عن اإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد.
 .233و أأيد وفد مرص متام ًا البيان اذلي أأدىل به وفد البحرين بشأأن اإدراج اللغة العربية يف نظام مدريد .و أأشار الوفد اإىل أأن
اللغة العربية يه اإحدى اللغات الرمسية يف منظومة ا ألمم املتحدة ودلهيا ماليني املتحدثني يف مجيع أأحناء العامل .وذكر الوفد أأن
اإدراج اللغة العربية سيسامه من دون أأي شك يف زايدة عدد الطلبات التية من ا ألطراف املتعاقدة الناطقة ابلعربية ويف
تشجيع انضامم املزيد من ادلول العربية اإىل نظام مدريد .و أأيد الوفد أأيضا الاقرتاحات اليت قدهما وفدا الصني والاحتاد الرويس
فامي يتعلق ابللغات ا ألخرى اليت س تدرج يف نظام مدريد.
 .234وذكر وفد الاحتاد الرويس انه يؤيد متام ًا مداخةل وفد طاجيكس تان املتحدث ابمس اجملموعة ا إلقلميية لبدلان أس يا
ساسا ميكن الاستناد الهيا ملواصةل العمل عىل مسأأةل
الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية .واعترب الوفد أأن الوثيقة تشلك أأ ً
اإدراج اللغات اجلديدة ،ول س امي هبدف تعزيز قدرات مس تخديم خدمات الويبو العاملية الناطقني ابللغة الروس ية .وذكر الوفد
أأنه وفقًا للتقياميت اخملتلفة ،يبلغ عدد املتحدثني ابللغة الروس ية يف العامل حوايل  300مليون خشص .والروس ية يه اللغة الثانية
الأكرث اس تخدا ًما عىل الإنرتنت؛ فأأكرث من  18مليون خشص حول العامل يدرسوهنا ،ويرتفع هذا العدد لك عام .وهناك ارتفاع
منتظم يف عدد الطالب ا ألجانب اذلين يدرسون يف روس يا ،وكذكل يف عدد الطالب اذلين يدرسون اللغة الروس ية يف
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البدلان اليت يقميون فهيا .وتدمع املنظامت ا إلقلميية اليت اكن الاحتاد الرويس عضو ًا فهيا ،الرتوجي للغة الروس ية لكغة معل
ألنظمة التسجيل ادلولية .و أأشار الوفد اإىل أأن اللغة الروس ية يه لغة معل لالحتاد الاقتصادي ا ألورويب الس يوي ،و أأهنا
ت مس تخدم يف اإطار النظام ا إلقلميي للحامية القانونية للملكية الفكرية اذلي مت اإنشاؤه يف هذا الاحتاد .وعىل وجه اخلصوص ،مت
التخطيط لتنفيذ الإجراءات املنصوص علهيا يف التفاق بشأأن العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ ابللغة
الروس ية .و أأشار الوفد اإىل أأن اجملمتع املهين قد أأيد فكرة اإدراج اللغة الروس ية لكغة معل و أأن أأكرب رابطات احملامني
املتخصصني يف الرباءات وجدت أأن هذا الإدراج مطلوب بشلك كبري من مقديم الطلبات و أأكدت أأنه س يؤدي اإىل زايدة
عدد مس تخديم النظام من روس يا وا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل اإماكنية تطبيق املعايري املمقرتحة عىل اللغات
اجلديدة ،مبا يف ذكل نشاط الإيداع املعمول به للطلبات الوطنية وادلولية وعدد التعيينات يف الطلبات ادلولية .ويف هذا
الس ياق ،شدد الوفد عىل أأنه ابلنس بة للغة الروس ية ل يتعلق ا ألمر ابلحتاد الرويس حفسب ،بل يرتبط أأيضً ا بعدد من ادلول
ا ألخرى الناشطة يف تقدمي الطلبات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإدراج احلمك اخلاص ابللغات الرمسية ل ألمم املتحدة ومعلومات
عن س ياسة اللغات اليت اعمتدهتا الويبو عام  2010واليت ّ
شلكت حد ًاث هام ًا ابلنس بة لتوس يع نطاق التغطية اللغوية وتعزيز
ماكنة الويبو بني الواكلت املتخصصة التابعة ل ألمم املتحدة امللزتمة مببادئ تعدد اللغات والتاكفؤ بني اللغات الرمسية ل ألمم
املتحدة .و أأكد الوفد عىل اس تعداده لتقدمي لك املساعدة املمكنة يف جمال تدريب اخلرباء واعداد قواعد بياانت الرتمجة وتكييف
أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،مبا يف ذكل التعديالت الالزمة إلضافة احلروف غري الالتينية عىل هذه ا ألنظمة
ولضامن معلها بشلك فعال .وذكّر الوفد بأأداة الويبو عىل الإنرتنت  -قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات
اعتبارا من مايو  ،2017بلغت نس بة متثيل البياانت ابللغة الروس ية 76
( ،)MGSواليت دلهيا حال ًيا واهجة ابللغة الروس ية .و ً
يف املائة .ووفقًا لبياانت الويبو ،حيتل املس تخدمون من الاحتاد الرويس صدارة قامئة مس تخديم قاعدة بياانت نظام مدريد
بشأأن السلع واخلدمات .ومتت ترمجة تصنيف نيس اإىل اللغة الروس ية .وذكر الوفد أأنه مع وجود هذا العدد الكبري من
املصطلحات ابللغة الروس ية ،ستتطلب ترمجة قاعدة بياانت املصطلحات احلد ا ألدىن من املوارد .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأكد
الوفد أأن مقديم الطلبات الروس يس تخدمون بشلك أأسايس الوسائل الإلكرتونية لتقدمي طلباهتم و أأنه فامي خيص الإجراءات
الوطنية جتاوزت هذه النس بة الـ  70يف املائة .ومبا أأنه عند تقدمي الطلب اإلكرتون ًيا يمنصح مقدم الطلب ابختيار املصطلحات
من التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ،س يكون من املمكن خفض جحم املوارد والتاكليف الالزمة للرتمجة وملراقبة اجلودة.
ور أأى الوفد أأن أأدوات الرتمجة الآلية اخلاصة ابلويبو ستسمح بزايدة الإنتاجية وختفيض الوقت اذلي تس تغرقه ترمجة
النصوص .وذكر الوفد انه يفضل ممارسة الرتمجة غري املبارشة مع اعامتد اللغة الإنلكزيية لكغة انتقالية .و أأيد الوفد اس تنتاجات
نظرا للتوسع اجلغرايف للنظام ولكن
ادلراسة اليت ذكرت أأن تطوير نظام مدريد عن طريق اإدراج لغات جديدة أأ ًمرا ل مفر منه ً
هذا التطوير مرغوب فيه أأيضً ا ألنه يسهل نفاذ املس تخدمني اإىل النظام .و أأشار الوفد اإىل أأنه يوافق عىل الر أأي القائل بأأنه
ينبغي حتديد نظام الرتمجة بطريقة تضمن اس تدامة النظام وحت ّد من ا ألعباء املالية والإدارية الإضافية عىل الاحتاد .ومع ذكل،
شدد الوفد عىل أأن البياانت الواردة يف ادلراسة ،حبسب ر أأيه ،كشفت عن عدم التاكفؤ يف اس تخدام لغات العمل احلالية.
ور أأى أأنه ميكن للفريق العامل مواصةل حتسني نظام اللغات عن طريق حتديد أأنواع الرتمجة املطلوبة من قبل مقديم الطلبات
ومس تخديم النظام ،وختفيض تاكليف الرتمجة ،مبا يف ذكل عن طريق اس تخدام أأدوات الرتمجة الآلية ،وزايدة عدد لغات
رصح الوفد أأنه
العمل يف النظام .و أأشار الوفد اإىل أأن هممة تعزيز نظام اللغات اخلاص بنظام مدريد يه هممة معقدة جدً ا .و ّ
س يكون من املثري لالهامتم تقيمي عدد الطلبات ،اإذا أأصبحت اللغات الروس ية والصينية والعربية لغات معل للنظام ،ويف هذا
الصدد ،أأيد الوفد الاعتبارات واحلجج الإضافية اليت قدمهتا وفود الصني واجلزائر والبحرين ومرص وتونس فامي يتعلق بتعزيز
نظام اللغات اخلاص بنظام مدريد وزايدة اإماكنية نفاذ املس تخدمني اإىل النظام يف مناطق خمتلفة من العامل.
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نظرا اإىل ا ألمهية ا ألساس ية اليت يمتتع
 .235وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ان اختاذ موقف حمدد يف تكل املرحةل ل يزال صعب ًا ً
هبا نظام اللغات .و أأعرب الوفد من جديد عن قلقه من أأن اإضافة لغات جديدة قد تتعارض مع الهدف الرئييس للفريق
العامل ،وهو تبس يط نظام مدريد وتعزيز فعاليته .و أأشار الوفد اإىل أأنه من غري املمكن يف الوقت الراهن تقيمي ا ألعباء املالية
والإدارية احلقيقية النامجة عن اإدخال لغات جديدة و أأضاف أأنه من غري املؤكد أأن اعامتد نظام جديد للرتمجة س يؤدي اإىل
معاجلة التعقيدات املذكورة ابلشلك املناسب .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه منفتحون
لإجراء املزيد من املناقشات حول هذا املوضوع.
 .236و أأعرب وفد عمامن عن تأأييده للمقرتحات اليت تقدمت هبا وفود البحرين والصني والاحتاد الرويس ،وشكر وفد
البحرين عىل هجود التنس يق بني البدلان العربية فامي يتعلق ابإضافة اللغة العربية لكغة رمسية لنظام مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات .و أأشار الوفد اإىل أأن اإضافة اللغة العربية جيب أأن تؤدي اإىل ارتفاع عدد مس تخديم نظام مدريد.
 .237و أأضاف وفد الصني ،للتوضيح ،أأنه يؤيد اإدراج اللغات الصينية والعربية والروس ية يف نظام مدريد و أأنه يأأمل أأن حتقق
املناقشات حول هذا املوضوع نتاجئ اإجيابية.
 .238و أأيد وفد السودان الاقرتاح اذلي تقدم به وفد البحرين و أأكد من جديد التأأثري الإجيايب لتعدد اللغات عىل نظام
مدريد ،ل س امي فامي يتعلق بتسهيل النفاذ اإىل امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل وزايدة اس تخدام هذا النظام وتشجيع
الانضامم اليه .و أأشار الوفد اإىل أأن اإدراج لغات جديدة سيساعد عىل حتسني نظام مدريد وتطويره وس يكون مفيدً ا
ملس تخدميه ،و أأشار اإىل أأن حاجز اللغة هو أأحد أأس باب عدم اس تخدام النظام .و أأشار الوفد اإىل أأحاكم املادة  "7")2(6من
اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،حيث مت حتديد لغات معل ا ألمانة مع مراعاة اللغات املعمتدة من قبل منظومة
ا ألمم املتحدة .وطلب الوفد مزيدً ا من املعلومات بشأأن اخلطوات الالزمة لإضافة اللغة العربية اإىل نظام مدريد.
 .239وشدد وفد املغرب عىل أأن املغرب يدمع بشلك مهنجي تعدد اللغات يف خمتلف أأنشطة الويبو ،وأأشار اإىل فوائد
اإدخال لغات جديدة اليت طرحهتا وفود أأخرى و أأيد املقرتحات اليت قدمهتا وفود البحرين والصني والاحتاد الرويس .ورصح
الوفد بأأن اللغات اجلديدة س تحسن أأداء نظام مدريد وتشجع عىل انضامم املزيد من ا ألطراف املتعاقدة.
 .240و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييد الربازيل ملبد أأ تعدد اللغات ور أأى أأن هذا املوضوع من املهم جدً ا مناقش ته بطريقة
شامةل تأأخذ بعني الاعتبار اللغات احلالية لنظام مدريد وإاماكنية اإدراج لغات أأخرى يف املس تقبل .و أأعرب الوفد عن اهامتمه
ابحلصول عىل مزيد من املعلومات حول اس تدامة ومشولية نظام مدريد ،مبا يف ذكل الاثر املرتتبة عىل التلكفة عىل املدى
الطويل ،وذكّر ابلإماكانت اليت قد توفرها أأدوات الرتمجة اليت تعمتد عىل اذلاكء الاصطناعي.
رصح وفد بيالروس أأنه يؤيد متا ًما املداخالت اليت أأدلت هبا وفود أأعضاء اجملموعة ا إلقلميية لبدلان أس يا الوسطى
 .241و ّ
والقوقاز و أأورواب الرشقية ،والاحتاد الرويس ،والصني ،وادلول العربية .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل ينبغي النظر يف املقرتحات
اخلاصة بلك لغة من اللغات الثالث بشلك منفصل ،بل جيب اعتبارها مقرت ًحا واحدً ا ،وذكر أأن الهدف الهنايئ هو اإضافة
اللغات العربية والصينية والروس ية لكغات معل اإىل نظام مدريد .وذكر الوفد أأنه يفهم جيدً ا أأن ذكل ا ألمر سيتطلب قدرا كبريا
من العمل التحضريي و أأنه جيب أأن تمت ا ألعامل التحضريية عىل عدة مراحل .و أأقر الوفد ابملسائل التقنية و أأشار اإىل أأنه ،عىل
ما يبدو ،لن يمت اس تخدام الرتمجة املبارشة و أأن الرتمجة من اللغة الإجنلزيية ميكن أأن ترسع معلية اإدراج لغات جديدة يف نظام
مدريد.
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 .242واعرتف وفد كولومبيا ابلاثر الإجيابية لتعدد اللغات عىل نظام مدريد .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن خماوفه بشأأن
اسرتاتيجية الرتمجة اليت ستس تخدم ألنه يف بعض ا ألحيان ،يف معلية الرتمجة ،قد ل يمت نقل املعىن ملا هو مراد التعبري عنه
ابللغة ا ألصلية بشلك حصيح ،ا ألمر اذلي سيشلك عبئًا اإضاف ًيا عىل املكتب لفهم املعلومات املقدمة من املكتب ادلويل.
وذلكل ،أأشار املكتب اإىل أأنه ،قبل اإدراج لغة جديدة ،جيب أأن يقوم املكتب ادلويل بتطوير البنية التحتية الالزمة لضامن
تنفيذ معليات الرتمجة ابلشلك املناسب.
 .243ورصح وفد مدغشقر أأن زايدة عدد مس تخديم نظام مدريد هو أأحد ا ألهداف الرئيس ية لعملية اس تعراضه بشلك
منتظم و أأن اإحدى الطرق لتحقيق ذكل الهدف يه من خالل توس يع نظام اللغات .و أأضاف الوفد أأنه عىل الرمغ من ذكل،
من املهم احلفاظ عىل املزااي ا ألساس ية لنظام مدريد ومن بيهنا سهوةل اس تخدام النظام وتلكفته املنخفضة وختفيض الإطار
الزمين لإجراءات الفحص .واقرتح الوفد أأن يمت اإدراج اللغات اجلديدة بشلك تدرجيي ،بعد حتليل ودراسة الوضع احلايل
للنظام ابلشلك املناسب ،مبا يف ذكل ا ألثر عىل التاكليف وعىل ا ألطر الزمنية إلجراءات الفحص.
 .244و أأيد وفد ادلامنرك البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب .وذكّر الوفد ابملناقشات اليت دارت يف اجللسة السابقة
للفريق العامل فامي يتعلق ابإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد والتاكليف الكبرية املرتبطة هبذه العملية وكيف سيمت حتميل
جزءا من هذه التاكليف يف هناية املطاف .و أأشار الوفد اإىل أأن مجيع اخليارات املطروحة يف الوثيقة
مس تخديم نظام مدريد ً
تؤكد خماوفه ،ولهذا السبب ،مل يكن الوفد يف وضع يسمح هل بتأأييد أأي من هذه اخليارات الن ألن نظام مدريد س يكون أأكرث
تلكفة للمس تخدمني والفوائد الإجاملية النامجة عن اإدخال لغات جديدة ل تتناسب مع التاكليف.
 .245وشدد وفد الياابن عىل أأمهية العمل بشلك مس متر عىل حتسني نظام مدريد لتعزيز سهوةل اس تخدامه .و أأضاف الوفد
أأن مسأأةل حتديد اللغات اليت جيب اعامتدها لكغات لعمل يه هممة وأأساس ية ابلنس بة للنظام .وح ّذر الوفد من أأن لغات العمل
الإضافية قد تزيد من التاكليف من حيث املوارد البرشية واملالية للمكتب ادلويل النامجة عن الرتجامت وإاجراءات التشغيل
الإضافية .و أأعرب الوفد عن خماوفه من أأن يعاين املس تخدمون من مشألك غري متوقعة ترتبط جبودة ترمجة املعلومات اخلاصة
ابلسلع واخلدمات مبا أأن هذه املعلومات تؤثر عىل نطاق حقوقهم .و أأعرب الوفد عن أأنه اإىل جانب املشألك املرتبطة ابللغة ،قد
يواجه املس تخدمون صعوابت أأخرى ،عىل سبيل املثال ،عدم اإملاهمم ابإجراءات تقدمي الطلبات .وذكر الوفد أأن اإضافة لغات
جديدة قد جتعل نظام مدريد أأكرث تعقيدً ا .واقرتح الوفد ،بد ًل من ذكل ،العمل عىل حتفزي املس تخدمني وا ألطراف املتعاقدة
الغري ممترسني بلغات العمل احلالية للنظام بطرق أأخرى ،وذكل من خالل ختفيض الصعوابت الإجاملية اليت يواهجوهنا
لتحسني سهوةل اس تخدام النظام .عىل سبيل املثال ،تطوير خدمة العمالء لتمتكن من توفري ادلمع للمس تخدمني بشلك
أأفضل ،ل س امي خالل ايداع الطلبات ،ا ألمر اذلي سيسهل اس تخدام النظام.
 .246ورحب وفد اململكة العربية السعودية ابلقرتاحات لإضافة لغات جديدة عىل نظام مدريد .و أأوحض الوفد أأن اململكة
العربية السعودية تدرس اإماكنية الانضامم اإىل بروتوكول مدريد ،وابلتايل فهيي هممتة مبقرتحات من شأأهنا تشجيع أأحصاب
العالمات التجارية احمللية ،وكذكل السلطات احمللية ،عىل الانضامم اإىل هذا النظام.
 .247و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل أأن اإدراج اللغات الثالث اجلديدة املقرتحة يف نظام مدريد يبدو أأمر ًا صعب ًا يف العديد
من النوايح .ورصح الوفد بأأنه قبل اختاذ أأي قرار ،حيتاج الفريق العامل اإىل مزيد من الوقت ملراجعة للقضااي املالية والإدارية
الهائةل اليت ينطوي علهيا هذا ا ألمر.

MM/LD/WG/17/12
49

 .248و أأيد ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية بشدة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الصني بشأأن اإدخال لغات جديدة.
وقال املمثل اإن الاقرتاح يعكس مطالب الصناعة الصينية و أأشار اإىل أأنه يف عام  ،2018بلغ عدد الطلبات ادلولية املقدمة من
الصني أأكرث من  6000طلب ،ويف الوقت نفسه ،بلغت طلبات املواطنني الصينيني املمودعة يف اخلارج  36يف املائة فقط ،مما
يعين أأن اإماكنية زايدة اس تخدام نظام مدريد يف الصني مرتفعة جدً ا .و أأضاف ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية أأنه
اإذا أأصبحت اللغة الصينية لغة رمسية لنظام مدريد ،فذكل س يؤدي ابلتأأكيد اإىل ارتفاع هذا العدد .و أأشار املمثل اإىل أأن امجلعية
مؤخرا دراسة اس تقصائية بني ممثيل الرشاكت واحملامني و أأن  98يف املائة من املشاركني يف
الصينية للعالمات التجارية أأجرت ً
الاس تقصاء يعتقدون أأن اإضافة اللغة الصينية ستمسهل معلية تقدمي الطلبات ،بيامن أأشار  95يف املائة إاىل أأن احامتل اس تخدام
نظام مدريد من قبلهم سريتفع يف حال اعمتدت اللغة الصينية لكغة معل .وذكر املمثل أأن اإدراج اللغة الصينية يف نظام مدريد
نظرا اإىل أأن ادلراسة الاس تقصائية تشري اإىل ارتفاع احامتل اس تخدامه من قبل مقديم الطلبات الصينيني.
أأمر منطقي ً
 .249و أأكد وفد جورجيا موقفه اذلي س بق أأن عرضه يف ادلورات السابقة للفريق العامل واملمتثل يف أأن اإدراج اللغة
الروس ية يف نظام مدريد من شأأنه أأن يزيد من تاكليف اإدارته بشلك غري معقول وس يؤدي اإىل تعقيد معليات الفحص يف
نظرا اإىل عدد طلبات التسجيل ادلويل املودعة ابللغة الروس ية،
املكتب ادلويل بشلك غري رضوري .و أأشار الوفد إاىل أأنهً ،
والطلبات املودعة يف اخلارج حيث يمت التحدث ابللغة الروس ية والنس بة املئوية للحصة من سوق مدريد ،فاإن جحج الاحتاد
الرويس لإدراج الروس ية بني اللغات الرمسية لنظام مدريد ليست قامئة عىل أأسس جيدة.
 .250و أأيد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،مبدئي ًا ،الاقرتاحات اخلاصة ابإدراج لغات جديدة ،اإذ ميكن أأن
يسهم ذكل يف حتسني اإماكنية نفاذ املس تخدمني اإىل النظام .لكنه أأعرب عن شكوكه حول ما اإذا اكن التوقيت مناس با و أأشار
اإىل أأنه يتفق مع وفد مدغشقر عىل رضورة النظر يف مجيع اجلوانب .وذكر الوفد أأن ا ألمر ل يتعلق فقط بزايدة اس تخدام
نظام مدريد ،بل يتعلق أأيضً ا ابحلفاظ عىل جودته وحتسيهنا وتقليل وقت الفحص .ورصح املمثل أأنه يتفق مع وفد ادلامنرك اإذ
أأنه ل يريد زايدة التاكليف وقال اإنه يشاطر ر أأي وفد الياابن يف أأنه من ا ألفضل الرتكزي بد ًل من ذكل عىل حتسني النظام.
و أأشار الوفد اإىل أأن جودة الرتمجة س تكون مصدر قلق حقيقي ألنه اإذا مت اإدراج املزيد من اللغات ،فقد يؤدي ذكل اإىل
ارتفاع نس بة ا ألخطاء وتأأخر الفحص يف حال مل تكن الرتمجة جيدة و أأشار اإىل وجود مشألك يف اإدراج اللغة الإس بانية .و أأشار
املمثل اإىل موقفه فامي يتعلق حبامية العالمات ابحلروف غري الالتينية ،و أأضاف أأنه س يكون من ا ألفضل يف الواقع مناقشة
والرتكزي عىل التعامل مع اللغات فامي يتعلق ابلعالمات التجارية نفسها قبل البحث يف لغات العمل.
 .251و أأيد وفد أأسرتاليا تسهيل اس تخدام نظام مدريد وقال اإن اإدخال لغات جديدة س يجعل نظام مدريد أأكرث جاذبية
للمس تخدمني احلاليني واحملمتلني .و أأشار الوفد اإىل أأن اللغات الإضافية س توفر فوائد مجليع مس تخديم النظام من خالل
التخفيف من احلواجز اللغوية ،وحتسني جودة الطلبات ،ا ألمر اذلي س يؤدي اإىل ختفيض عدد املشألك ،وارتفاع الاس تخدام
الإجاميل للنظام .و أأشار الوفد اإىل أأنه جيب العمل حبذر شديد وفهم أأثر اإضافة لغة جديدة عىل أأوقات الإجراءات واجلودة
بشلك جيد ،للتأأكد من أأن اإدراج أأي لغة جديدة سيمت بشلك حصيح .كام أأشار الوفد اإىل دمعه ملراجعة شامةل لنظام اللغات
احلايل اذلي اقرتحه وفد كندا ،واذلي سيبحث يف املامرسات احلالية لتحديد اإذا اكن ميكن اإجراء تعديالت لإدراج لغات
جديدة يف نظام مدريد بشلك تدرجيي ،من دون فرض عبء مايل وإاداري كبري عىل ادلول ا ألعضاء أأو املكتب ادلويل.
و أأضاف الوفد أأن ا ألدوات اليت تس تخدم اذلاكء الاصطناعي والتعمل اليل ستساعد عىل ا ألرحج يف جعل الرتمجة أأسهل و أأكرث
فعالية من حيث التلكفة ،لكنه أأضاف أأن تكل ا ألدوات حتتاج اإىل وقت واختبار جيد لتطويرها وتعديلها لتلبية احتياجات
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املكتب ادلويل ومعايري اجلودة .ورصح الوفد بأأن اإدراج لغات جديدة س يفيد نظام مدريد ،لكن ينبغي أأن يمت حبذر وعناية
والتأأكد من توفر ا ألدوات واملوارد للمتكن من اإدراهجا ولضامن عدم تأأثر جودة اخلدمات وتوقيهتا وتلكفهتا بشلك سليب.
 .252و أأشار ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات اإىل أأنه من املطلوب تطبيق ادلقة بشلك صارم عند ترمجة قامئة السلع
واخلدمات ألهنا تتعلق مبارشة بتفسري نطاق احلقوق .و أأضاف أأنه نظر ًا اإىل أأن اللغات اجلديدة املقرتحة ختتلف بشلك كبري عن
لغات العمل احلالية املعمتدة يف نظام مدريد ،فهو قلق بشأأن اإماكنية ترمجة البضائع واخلدمات بدقة حبيث تعكس نية مقديم
الطلبات .وذلكل ،ذكر املمثل أأن امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات تعتقد أأن اإجراء مزيد من املناقشات رضوري لإضافة لغات
معل جديدة مع احلفاظ عىل جودة الرتجامت وا ألخذ بعني الاعتبار التاكليف املرتبطة هبا.
 .253وشارك وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية خماوفه بشأأن الاستامثر الإداري واملايل الكبري والوقت الالزم لإضافة لغات
جديدة عىل نظام مدريد وقال اإن فكرة توس يع نظام اللغات غري منطقية قبل تقيمي الوضع احلايل جلودة الرتمجة البرشية وال آلية.
و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلإضافة اإىل اس تكشاف أأوجه القصور احلالية يف قدرات الرتمجة وتاكليف معاجلة أأوجه القصور هذه،
فهو يقرتح عىل املكتب ادلويل أأن يبحث يف س بل معاجلة مشألك اللغة ابس تخدام أأدوات وواهجات الويبو الإلكرتونية
احلالية ،و أأن حيدد التحسينات أأو ا ألدوات الإضافية اليت ميكن أأن جتعل من تقدمي طلب دويل جتربة سهةل ابلنس بة
للمس تخدم .و أأشار الوفد اإىل أأن موقع الويبو عىل الانرتنت متوفر بلغات ا ألمم املتحدة الست و أأن قاعدة بياانت نظام مدريد
بشأأن السلع واخلدمات متوفرة حبوايل  15أأو  16لغة .و أأضاف الوفد أأن أأدوات مدريد الإلكرتونية ا ألخرى ،مثل قاعدة
بياانت العالمات التجارية العاملية ،ومنصة مرصد مدريد ،وحاس بة الرسوم ،وقاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد،
رصح الوفد أأنه يعتقد أأنه من املهم جدً ا أأن جيري املكتب ادلويل مراجعة شامةل
تبدو متاحة بلغات نظام مدريد الثالث .و ّ
لنظام اللغات احلايل لنظام مدريد ،مبا يف ذكل مراجعة ا ألدوات الإلكرتونية املتاحة للماكتب الوطنية وإادخال حتسينات عىل
تكل ا ألدوات .و أأشار الوفد اإىل أأن املكتب ادلويل دليه الكثري من العمل املرتامك واقرتح ترمجة بعض الواثئق فقط عند
الطلب .وذكّر الوفد أأيضً ا بأأنه أأيد هذا الاقرتاح ولكن الفريق العامل مل يوافق يف الهناية عليه ،رمغ حصوهل أأيض ًا عىل تأأييد
املكتب ادلويل .و أأوحض الوفد أأنه يؤيد هذا الاقرتاح لضامن أأن املكتب ادلويل خيصص املوارد الاكفية لفحص ومعاجلة
الطلبات ،وخيصص موارد أأقل للرتجامت اليت قد ل تكون مطلوبة اإل من قبل عدد قليل من ا ألطراف املعنية .وذكر الوفد أأنه
يتفهم خماوف أأولئك اذلين يعملون بلغات أأخرى ويريد ضامن حصول هؤلء عىل املعلومات اليت حيتاجوهنا بطريقة ميكهنم
فهمها .و أأشار الوفد اإىل أأنه منذ بضع س نوات مسع العديد من الاقرتاحات لتوس يع القدرات اللغوية لنظام مدريد بشلك
هائل .ور أأى الوفد أأن الفريق العامل حباجة اإىل دراسة هذا التوسع وتبعاته بعناية فائقة ،ل س امي جحم الاستامثر املايل لإدراج
اللغات اجلديدة .و أأشار الوفد اإىل اقرتاحه اذلي مت تقدميه يف ادلورة السابقة للفريق العامل بعنوان "الإسهام يف السالمة املالية
للمنظمة " وذكر بأأن نظام مدريد ل يدفع حصته من النفقات املشرتكة للويبو ابلاكمل أأو حىت من النفقات غري املبارشة لحتاد
مدريد .وذكر الوفد أأن احتاد مدريد اكن يس تفيد من طريقة ختصيص الإيرادات والنفقات هل ،اإذ أأنه مل يكن يدفع حصة عادةل
من النفقات املشرتكة ،وبد ًل من ذكل ،اكن مدعو ًما من قبل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مما أأدى اإىل جعز يف
املساهامت املقدمة من الاحتادات ،وإاذا اس متر ذكل ،فس يكون هذا ا ألمر غري حصي ابلنس بة للويبو .و أأقر الوفد بأأن الفريق
العامل أأضاف مسأأةل مراجعة رسوم احتاد مدريد اإىل خارطة الطريق ملناقش هتا عىل املدى املتوسط ،ومن املتوقع أأن يمت تناولها
يف العام املقبل .وطلب الوفد من الفريق العامل اإعطاء ا ألولوية لهذه املسأأةل ،اإذ أأنه من الرضوري مناقشة اماكنية حصول
نظام مدريد عىل ا إليرادات من الرسوم مبا يكفي دلفع النفقات املبارشة وغري املبارشة .و أأشار الوفد إاىل أأن اإضافة لغات اإىل
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النظام س يؤثر بشلك مبارش عىل الرسوم اليت يتعني فرضها عىل املس تخدمني لتغطية هذه النفقات .وشدد الوفد عىل أأنه
جيب تناول خمتلف هذه املواضيع ابلتوازي يف املناقشات املس تقبلية.
 .254و أأعرب وفد نيوزيلندا عن تأأييده لإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد ليعكس هذا ا ألمر بشلك أأفضل الطبيعة
العاملية للنظام وجيعهل أأكرث جاذبية للمس تخدمني .وقد يسامه اإضافة لغات جديدة اإىل زايدة اإماكنية النفاذ اإىل نظام مدريد
ويشجع املزيد من ادلول عىل الانضامم .ومع ذكل ،أأشار الوفد إاىل أأنه يريد التأأكد من أأنه س يكون من املمكن حتمل التاكليف
النامجة عن اإضافة اللغات من قبل املس تخدمني واملكتب ادلويل .ووافق الوفد عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا للمكتب
ادلويل و أأيده وفد أأسرتاليا لإجراء مراجعة شامةل لعملية اإدراج لغات جديدة.
 .255و أأشار وفد الصني اإىل أأنه استنادًا اإىل املناقشات اجلارية فاإن غالبية الوفود تريد المتسك مبا مت التفاق عليه سابقًا ،أأي
رضورة اإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد .و أأشار الوفد اإىل أأن اإضافة اللغتني الإجنلزيية والإس بانية اإىل نظام مدريد سامهت
يف جذب أأطراف متعاقدة جديدة و أأشار اإىل أأن معظم الطلبات يف نظام مدريد تقدم ابللغة الإجنلزيية .وقال الوفد اإن معظم
الوفود قد أأوحضت أأنه ينبغي البت يف مسأأةل اإضافة لغات جديدة يف أأقرب وقت ممكن ،و أأشار اإىل أأن ا ألمانة أأجرت ابلفعل
دراسة وحتليل متعمق ميكن الاستناد الهيام لتربير اختاذ أأي قرار .و أأقر الوفد بأأن بعض الوفود قد أأعربت عن قلقها بشأأن
اإضافة لغات جديدة اإىل النظام ل س امي جودة الرتمجة عىل سبيل املثال .و أأشار الوفد إاىل أأنه ل يعتقد أأن هناك عالقة مبارشة
بني اإدراج لغات جديدة وجودة الرتجامت ،و أأضاف أأن اإدراج اللغتني الإجنلزيية والإس بانية يف الربوتوكول مل يؤثر عىل جودة
الرتمجة ،بل سامه يف تطوير نظام مدريد .و أأقر الوفد أأيضً ا ابلشواغل اليت أأعربت عهنا الوفود ا ألخرى بشأأن الاثر املرتتبة عىل
التلكفة وقال اإنه يدرك أأن التلكفة التشغيلية سزتداد اإذا أأضيفت لغات جديدة ،ل س امي تاكليف الرتمجة .ومع ذكل ،أأكد الوفد
أأنه جيب الاخذ يف الاعتبار اماكنية تطوير أأدوات وتقنيات جديدة للرتمجة يف املس تقبل القريب من شأأهنا أأن ختفض تاكليف
الرتمجة .و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأدوات الرتمجة املتقدمة هذه .و أأقر الوفد أأيضً ا ابخملاوف اليت أأاثرهتا الوفود ا ألخرى و أأشار
اإىل أأنه مس تعد لإضافة اللغة الصينية بشلك تدرجيي .وجيب أأن يكون نظام مدريد متعدد اللغات ومتنوعًا ليعكس التنوع
الراخس يف عاملنا احلايل .و أأشار الوفد اإىل أأن تعدد اللغات أأمر اإجيايب وهمم جدً ا ابلنس بة لالحتاد ا ألورويب .و أأكد الوفد من
جديد أأنه ينبغي تطوير نظام مدريد يف أأقرب وقت ممكن للسامح إابضافة لغات جديدة .و أأخري ًا ،أأشار الوفد اإىل املداخالت
اليت أأدلت هبا الوفود املتعلقة ابإماكنية اإجراء اس تعراض شامل لنظام اللغات يف نظام مدريد ،وذكر انه س يؤيد مثل هذا
الاس تعراض اإذا اكن مفيدً ا وسيسهل التوصل اإىل توافق يف الراء.
 .256و أأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب .و أأوحض الوفد أأنه يمت اس تخدام
العالمات عىل سلع وخدمات معينة من أأجل بيع تكل السلع أأو تقدمي تكل اخلدمات يف السوق ادلولية .وهذا يعين أأن
املس تخدمني س يحتاجون اإىل القيام بأأنشطة معينة عىل ا ألرض ،ابس تخدام لغات خمتلفة ،من أأجل تنفيذ ا ألعامل التجارية،
ول يكفي أأن تكون العالمة التجارية ابللغة العربية أأو الصينية أأو الروس ية فقط .وبعض املس تخدمني قد ختتلط علهيم ا ألمور
بسبب تعدد اللغات ويواهجون صعوابت ابلغة .ويف بعض ا ألحيان مل تمت الرتمجة بشلك جيد واكنت هناك أأخطاء .ويؤدي
اعامتد املزيد من اللغات اإىل ارتفاع اإماكنية حدوث أأخطاء .وذلكل ،ذكر الوفد أأن اللغات احلالية اكفية و أأشار اإىل أأن دليه
خماوف بشأأن اجلانب املايل ،كام هو مبني يف الوثيقة.
 .257وخلص الرئيس التعليقات العامة اليت أأبدهتا الوفود و أأشار اإىل أأنه يف حني أأيد عدد من الوفود اإدراج لغات جديدة،
فاإن الوفود ا ألخرى مل تقرر بعد ودلهيا حتفظات .ومع ذكل ،يبدو أأن هناك نوع من الإجامع العام عىل أأن املناقشات حول
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املوضوع جيب أأن تس متر عىل ا ألقل ،ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار ،فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  5اإىل 17
املتعلقة ابملعايري املمكن اعامتدها إلدراج لغات جديدة.
 .258و أأقر وفد الصني بأأن الوثيقة تناولت عددًا من املعايري املمكن اعامتدها لإدراج لغات جديدة ،عىل سبيل املثال ،نشاط
الإيداع املعمول به ،وإادراج لغات جديدة واحدة تلو ا ألخرى ،والطرق اليت ميكن اعامتدها لرتمجة تكل اللغات .و أأعلن الوفد
أأن نظام مدريد نظام سهل الاس تخدام ومكرس لتلبية احتياجات املس تخدمني عن طريق تطوير النظام .ويعمتد تطوير النظام
عىل عدد الطلبات اجلديدة مبا أأن املصدر الرئييس لدلخل يف نظام مدريد هو الطلبات اجلديدة .ومن خالل حتسني نظام
مدريد بشلك مس متر ،والاس تفادة من املزااي اليت يقدهما ،وجذب املزيد من حاميل العالمات التجارية لس تخدام نظام
مدريد هبدف زايدة عدد الطلبات اجلديدة ،ميكن احلفاظ عىل ازدهار النظام واس تدامته وحامية مصاحل مجيع املس تخدمني
وا ألطراف املتعاقدة بشلك أأفضل .وبناء عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن عدد الطلبات ابلنس بة لطرف متعاقد معني هو املعيار
لإدراج لغات جديدة تليب بشلك أأفضل متطلبات ومصاحل مجيع ا ألطراف املتعاقدة يف نظام مدريد .وذكّر الوفد بأأن نظام
مدريد قد أأحرز تقدم ًا ملحوظ ًا يف الصني يف الس نوات ا ألخرية .ومت تسجيل ارتفاع س نوي لعدد الطلبات اجلديدة املودعة
نواي يف الصني 3,053
مبوجب نظام مدريد يف الصني .وبني عايم  2016و ،2018بلغ عدد الطلبات اجلديدة املودعة س ً
و 4,810و 6,900عىل التوايل ،وهو ما ميثل  5.8يف املائة و 8.5يف املائة و 11.3يف املائة من مجيع الطلبات اجلديدة
الس نوية مبوجب نظام مدريد .ويف عايم  2017و ،2018احتلت الصني املرتبة الثالثة من حيث عدد الطلبات اجلديدة
املودعة مبوجب نظام مدريد .وذكّر الوفد أأيضا أأنه منذ عام  ،2006وملدة  12س نة متتالية ،اكنت الصني الطرف املتعاقد
الأكرث تعيينًا يف نظام مدريد .ومن  2016اإىل  ،2018اكنت ا ألعداد الس نوية لتعيينات الصني من قبل املودعني ا ألجانب
مبوجب نظام مدريد  22,444و 26,148و 24,289عىل التوايل .و أأشار الوفد إاىل أأن هذه ا ألرقام تعكس الاحتياجات
الفعلية واحملمتةل للمس تخدمني ا ألجانب يف السوق الصينية .ويف مارس  ،2019أأجرت امجلعية الصينية للعالمات التجارية،
ويه منظمة متخصصة يف العالمات التجارية عىل املس توى الوطين يف الصني ،اس تطالعًا عرب الإنرتنت حول اإدراج اللغة
الصينية لكغة معل جديدة يف نظام مدريد ،وفوائد هذه العملية وإاذا اكن س يكون ذلكل أأي أأثر عىل رغبة املس تخدمني يف
اختيار نظام مدريد .واكن من بني املشاركني يف الاس تطالع متخصصني يف العالمات التجارية يف الرشاكت ووالكء
العالمات التجارية وغريمه من املهنيني يف اجملالت ذات الصةل .ويعتقد مثانية وتسعون يف املائة من املشاركني أأن اإدراج اللغة
الصينية سيسهل اس تخداهمم لنظام مدريد .ويرى  95يف املائة مهنم أأنه اإذا مت اإدراج اللغة الصينية لكغة معل يف نظام مدريد،
فس يكونون أأكرث اس تعداد ًا لس تخدام نظام مدريد عند تقدمي طلبات العالمات التجارية يف اخلارج .ووفقًا لإحصاءات
املكتب ادلويل ،يف عام  ،2017بلغت حصة نظام مدريد فقط  36يف املائة من اإجاميل عدد طلبات العالمات التجارية
صغريا نسب ًيا .ووفقًا لالس تطالع اذلي أأجرته امجلعية الصينية للعالمات التجارية ،اإذا
جزءا ً
ا ألجنبية يف الصني ،ويشلك ذكل ً
مت اإضافة اللغة الصينية إاىل نظام مدريد ،فاإن اس تخدام نظام مدريد من قبل املس تخدمني الصينيني لتقدمي طلبات العالمات
التجارية يف اخلارج من احملمتل أأن يزيد بنس بة  61يف املائة ،مما سيسامه بشلك كبري اإىل تطوير نظام مدريد .وذكر الوفد أأنه
من أأجل تسهيل اس تخدام نظام مدريد من قبل املس تخدمني الصينيني ،يعمل مكتب الصني عىل تطوير خدمة تقدمي
الطلبات عرب الإنرتنت للطلبات ادلولية يف اإطار نظام مدريد منذ عام  .2017وقد قام املكتب حبل عدد من املشألك الصعبة
مثل نقل البياانت بني اللغة الصينية واللغة الإجنلزيية ،وحتقيق التوافق بني نظام مدريد للطلبات عرب الإنرتنت ونظام الفحص
ادلاخيل اخلاص به؛ و أأخذ املكتب بعني الاعتبار احتياجات مس تخديم نظام مدريد وطور خدمة تقدمي الطلبات عرب
الإنرتنت للطلبات ادلولية يف اإطار هذا النظام .وقد مت تطوير هذه اخلدمة مبساعدة تقنية من الويبو ،ومت اإطالقها رمس ًيا يف
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يونيو  .2018ومت نرش املعلومات اخلاصة هبذه اخلدمة يف جريدة الويبو الصادرة يف  29أأكتوبر  .2018و أأوحض الوفد أأن خدمة
تقدمي الطلبات عرب الإنرتنت تغطي الإجراء الاكمل لإيداع الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد وقدمت مساعدة كبرية
للمس تخدمني املهمتني ابلصني .ويف الشهر ا ألول اذلي ييل اإطالق اخلدمة ،بلغ عدد الطلبات  ،418وهو ما ميثل  55.58يف
املائة من مجيع الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد يف الصني .ويف النصف ا ألول من عام  ،2019وصلت الطلبات عرب
نظرا لسالسة خدمة تقدمي
الإنرتنت ابلفعل اإىل  83.12يف املائة من مجيع الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد يف الصني .و ً
الطلبات عرب الإنرتنت ،مت اختبار خدمة أأخرى عرب الإنرتنت لإجراءات التعيينات الالحقة سيمت اإطالقها قري ًبا .وبعد اإطالق
هذه اخلدمة ،س تصبح معلية تقدمي الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد يف الصني رمقية ابلاكمل .ويف هذه ا ألثناء ،ابلنس بة
قادرا عىل تلقي اإخطارات بشأأن التعيينات من املكتب ادلويل
للتسجيالت ادلولية اليت تعني الصني ،أأشار الوفد اإىل أأنه اكن ً
ابلوسائل الإلكرتونية منذ عام  ،2011وحبلول مايو  ،2019أأصبحت مجيع التصالت مع املكتب ادلويل اإلكرتونية .وذكر
الوفد أأن التصال الإلكرتوين أأكرث مالءمة وفعالية ابلنس بة للمس تخدمني ا ألجانب اذلين يبحثون عن حامية العالمات التجارية
يف الصني بواسطة نظام مدريد .و أأكد وفد الصني عىل أأن نشاط الإيداع احلايل ابلنس بة للطرف املتعاقد جيب أأن يكون
املعيار لإدراج لغات جديدة ،بد ًل من اإدراج اللغات واحدة تلو ا ألخرى .جيب حتديد طرق اإدراج لغات جديدة عىل أأساس
خطة تطوير نظام مدريد الطويةل ا ألمد واحتياجات املس تخدمني .وبسبب التوسع اجلغرايف لنظام مدريد ،فاإن تطوير هذا
النظام عن طريق اإدراج لغات جديدة هو أأمر منطقي ل مفر منه .وكرر الوفد أأن مجعية احتاد مدريد انقشت يف عام 2009
مسأأةل اإدراج لغات جديدة .والهدف من اإضافة لغات جديدة هو ضامن تنوع نظام مدريد ،وتعزيز مرونته ،وجذب املزيد من
املس تخدمني وحتسني معلية التطوير الشامل لنظام مدريد .و أأقر الوفد بأأن اإدخال لغات جديدة س يؤدي اإىل تاكليف اإضافية،
ولكنه أأيضً ا سيسامه يف رفع الفوائد وزايدة ا ألرابح .وميكن اعامتد تدابري معينة خلفض التلكفة ،عىل سبيل املثال ،كام ذكر
املكتب ادلويل ابلفعل ،ميكن النظر يف ممارسات الرتمجة اخملتلفة .ووفقًا لتقدير املكتب ادلويل ،فاإن اعامتد الرتمجة غري املبارشة
مقا نر ًة ابلرتمجة املبارشة من شأأنه أأن يقلل من تلكفة الرتمجة بشلك كبري .و أأيد الوفد طريقة الرتمجة غري املبارشة من أأجل تقليل
تلكفة الرتمجة.
 .259و أأعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن بعض املعايري احملددة يف الوثيقة ،عىل سبيل املثال ،تكل القامئة عىل عدد
التعيينات وحصة مدريد يف السوق مل تكن مفيدة ل ألعضاء اجلدد اذلين مل تتس ىن هلم الفرصة بعد لس تخدام النظام .وذلكل،
اقرتح الوفد أأن يؤخذ احامتل الاس تخدام يف الاعتبار مكعيار .وذكّر الوفد الوفود ا ألخرى بأأن  250مليون خشص يتحدثون
الربتغالية ،ويه سادس أأكرث اللغات حتد ًاث يف العامل.
 .260وقال وفد سويرسا ،فامي يتعلق مبعايري اإدراج لغات جديدة ،اإنه يعتقد أأن الرتكزي جيب أأن يكون عىل مدة مالءمة
معلية اإدراج لغات جديدة ملقديم الطلبات ومكتب املنشأأ ونظام مدريد بشلك عام .و أأضاف الوفد أأن لغة الطلب ا ألسايس
أأو التسجيل ا ألسايس واللغات الأكرث اس تخدا ًما يه بعض املعايري اليت ميكن أأخذها يف الاعتبار.
رصح وفد الإمارات العربية املتحدة أأنه يعمل عىل انضاممه اإىل نظام مدريد و أأنه يعمل عن كثب مع ا ألمانة يف هذا
 .261و ّ
الصدد .والمتس الوفد توضيحا من ا ألمانة بشأأن الفقرة  5من الوثيقة  ،MM/LD/WG/17/7 Rev.والإشارة اإىل الوثيقة
 PCT/A/38/6اليت اعمتدهتا امجلعية يف عام  .2008وتساءل الوفد عام اإذا اكنت املعايري املذكورة يف امللحق الثالث من
الوثيقة  PCT/A/38/6تنطبق عىل نظام مدريد وما اإذا اكنت تكل املعايري تنطبق عىل لغات معل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات أأو عىل لغات اإضافية .كام طلب الوفد توضيحا بشأأن الوثيقة  MM/A/42/1من عام  ،2009املشار اإلهيا أأيضا يف

MM/LD/WG/17/12
54

الوثيقة .وتتناول هذه الوثيقة دراسة أأجراها املكتب ادلويل بشأأن قبول لغات اإيداع اإضافية ويه العربية والصينية والربتغالية
والروس ية ولغات معل الويبو ا ألربع واللغات الهولندية وا ألملانية والإيطالية والياابنية ،واليت اس توفت معايري ا ألهلية يف ذكل
الوقت .وخلمصت الوثيقة اإىل التفاق عىل اإعداد مرشوع جترييب .وطلب الوفد من ا ألمانة تقدمي مزيد من املعلومات حول
هذا املرشوع وفعاليته.
 .262و أأوحضت ا ألمانة ،ردا عىل وفد الإمارات العربية املتحدة ،أأن الإشارة اإىل الواثئق اليت ظهرت يف وثيقة الفريق العامل
قيد املناقشة اكنت جمرد اإشارات اإىل حقيقة أأنه عندما نوقشت مسأأةل اللغات من قبل هيئات خمتلفة ،وضعت هذه الهيئات
معايري لإدراج لغات جديدة .ول تنطبق املعايري املوجودة يف تكل الواثئق عىل الفريق العامل .ول إالجابة عىل السؤال الثاين،
فامي يتعلق ابإدراج لغة الإيداع ،متت مناقشة هذا الاقرتاح و أأسفر عن تطوير قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع
واخلدمات ،ويه أأداة تس تخدهما الن معظم املاكتب .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن فكرة اإدراج لغات ايداع جديدة قد مت
تعليقها ،وبد ًل من ذكل ،مطلب من املكتب ادلويل تطوير أأداة تسمح ملقديم الطلبات البحث عن بياانت السلع واخلدمات
بلغات خمتلفة ،وجيب أأن تكون هذه السلع واخلدمات مصنفة بشلك حصيح وفقًا لتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع
واخلدمات ،واكنت ا ألداة متوفرة يف ذكل الوقت بـ  19لغة.
 .263و أأشار ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني اإىل الرتمجة املبارشة وغري املبارشة و أأشار اإىل أأنه يؤيد الرتمجة
كبريا عىل جودهتا .ورصح بأأنه ل ميكن حتقيق ذكل اإل من خالل
خطرا ً
املبارشة و أأن اعامتد أأي مقاربة أأخرى للرتمجة سيشلك ً
الاعامتد عىل نظام الرتمجة الآلية املناسب و أأنه عندئذ فقط لن تشلك الرتمجة املبارشة أأي مشلكة.
 .264و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل تطلب أأي وفود أأخرى اللكمة ولتشجيع احلارضين عىل بعض احملاداثت الإضافية اقرتح عل
الوفود أأن توحض اإذا اكنت تؤيد معو ًما املعايري املدرجة يف الوثيقة أأو اإذا اكن ميكهنا أأن تقرتح معايري أأخرى حممتةل.
رصح وفد أأملانياً ،
متحداث عن املعيارين ا ألولني املدرجني يف الوثيقة ،أأنه فامي يتعلق بعدد الطلبات ادلولية ،يعتقد
 .265و ّ
الوفد أأن العبء احلقيقي يقع عىل مقدم الطلب اذلي مل يمتكن من تقدمي طلب بلغته اخلاصة ،كام هو احلال يف أأملانيا .ومع
ذكل ،أأقر الوفد أأنه بد ًل من اعامتد لغات ايداع جديدة ،طور املكتب ادلويل قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع
واخلدمات ،املتاحة حال ًيا يف  19لغة ،ويه توفر مساعدة حقيقية ملقديم الطلبات .وفامي يتعلق ابملعيار الثاين املتعلق
ابلتعيينات ،ذكر الوفد أأنه ل يعترب عدد التعيينات معيار ًا جيد ًا نظر ًا ألن التعيينات يمت اختيارها دامئًا من قبل مقديم الطلبات
دلى ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى .عىل سبيل املثال ،اإذا قام مقدم طلب أأملاين بتعيني الصني ،فلن يس تفيد من اإدراج اللغة
الصينية لكغة معل ألن مقديم الطلبات ا ألملان ل يتحدثون الصينية.
 .266ولحظ الرئيس أأن هناك بعض التوافق بشأأن نشاط الإيداع مكعيار حممتل لإدراج لغات جديدة ،و أأشار اإىل اجلزء
نظرا اإىل أأن اللغات الثالث املقرتحة يه لغات معمتدة من ا ألمم
التايل من الوثيقة اذلي يذكر اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة .و ً
املتحدة ،فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات  19اإىل  24من الوثيقة املتعلقة إابدراج اللغات واحدة تلو ا ألخرى.
 .267و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل تطلب أأي وفود اللكمة فاعترب أأن ذكل يدل عىل التوافق حول معيار اإدراج اللغات الواحدة
تلوى ا ألخرى.

MM/LD/WG/17/12
55

 .268و أأشار وفد الربازيل اإىل بياانته السابقة و أأكد من جديد أأنه ينبغي اتباع هنج شامل لعامتد لغات جديدة وليس
ابلرضورة اإدراج اللغات الواحدة تلوى ا ألخرى .ور أأى الوفد أأنه س يكون من املفيد أأن تقدم ا ألمانة مزيد ًا من املعلومات حول
كيف سيمت اإدراج لك لغة من اللغات اجلديدة ،فعىل سبيل املثال ،هل سيمت وضع قامئة ابللغات ابلتسلسل اذلي سيمت به
اإدراهجا.
 .269و أأكد وفد الاحتاد الرويس جمددا أأنه يؤيد اإدراج اللغات الثالث بشلك مزتامن و أأشار اإىل أأن وفودا أأخرى أأيدت هذا
الاقرتاح وهذا املعيار لإدراج لغات جديدة.
 .270ومل يكن وفد بيالروس مؤيدً ا إلدراج اللغات الثالثة يف النظام يف أأوقات خمتلفة .واقرتح الوفد أأن اجلهود التنظميية
وغريها من اجلهود لإدراج اللغات جيب القيام هبا للغات الثالثة م ًعا .وهبذه الطريقة ،سيمت توحيد احللول املقرتحة للغات
الثالث ،وميكن أأن يؤدي ذكل اإىل نوع من الوفورات ألنه سيمت التغلب عىل الصعوابت اليت قد تواهجا معلية اإدراج هذه
اللغات الثالثة يف نفس الوقت .وقال الوفد اإنه يفهم أأن حماوةل حتديد اللغة اليت ستمت اإضافهتا أأو ًل قد تؤدي اإىل مناقشات
ساخنة ورمبا غري بناءة ،و أأن بعض ا ألطراف قد تشعر ابلمتيزي .وذلكل ،اقرتح الوفد اإدراج هذه اللغات يف وقت واحد يف
النظام ابعتباره الهنج ا ألحص.
 .271و أأشار وفد الربازيل ،موحض ًا نقطته السابقة ،اإىل أأن اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة ونشاط الإيداع احلايل مل يمت اخذمه
يف الاعتبار عند البحث يف اقرتاح اإدراج اللغات الواحدة تلوى ا ألخرى أأو يف وقت واحد .وذلكل ،رحب الوفد مبقرتحات
ا ألمانة لتحديد اللغات اليت ينبغي اإدراهجا يف النظام وبشلك خاص إاذا اكنت املعايري ترامكية أأو سيمت النظر فهيا بطريقة أأخرى.
 .272و أأشار الرئيس ،رد ًا عىل وفد الربازيل ،إاىل أأن الفريق العامل هو اذلي سينظر يف املعايري ويقرر ما هو ا ألنسب.
 .273ولحظ الرئيس عدم وجود وفود أأخرى تطلب اللكمة ،وفتح الباب للتعليق عىل الفقرات من  25اإىل  42من الوثيقة
املتعلقة ابلرتمجة.
 .274والمتس وفد البحرين توضيحا بشأأن الاثر املرتتبة عىل التاكليف الواردة يف الوثيقة و أأشار اإىل أأنه يود أأن حيصل عىل
املزيد من التفاصيل حول التاكليف املذكورة ،وبشلك خاص ،الفرق بني تلكفة الرتمجة املبارشة وغري املبارشة.
 .275أأوحضت ا ألمانة أأنه من أأجل فهم أأفضل لكيفية حساب التقديرات يف الوثيقة ،س يكون من املفيد للفريق العامل أأن
يفهم كيف يعمل النظام .يعمل النظام احلايل يف ظ ّل نظام ثاليث اللغات .وحسب ما يسمح به مكتب املنشأأ ،ميكن ملقدم
الطلب تقدمي طلب ابللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية .ويمت اس تالم الطلب ومعاجلته من قبل املكتب ادلويل بتكل
اللغة ،مما يعين أأن هناك فاحصني ممترسني يف تكل اللغات الثالثة يقومون مبعاجلة الطلب والتحقق من التصنيف الصحيح
لقامئة السلع واخلدمات .وجيوز ملكتب املنشأأ ومقدم الطلب اختيار لغة التصال من بني اللغات الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو
الإس بانية أأيضً ا .وسيتواصل املكتب ادلويل معهم ابللغة اخملتارة ،وابلتايل ،تمت معاجلة الطلب ومن مث اإرساهل للرتمجة .و أأشارت
ا ألمانة اإىل أأن املكتب ادلويل قد طور قاعدة بياانت داخلية للرتمجة حتتوي عىل حوايل  1.5مليون مصطلح مت ترمجت حوايل
 75يف املائة مهنا .يمت اإرسال الطلب اإىل نظام الرتمجة الآلية اذلي يس تخدم اذلاكء الاصطناعي .وكام أأشارت اإليه بعض
الوفود ،فاإن اذلاكء الاصطناعي ل يوفر املس توى املطلوب من اجلودة .وذلكل ،يمت اإرسال الرتمجة الآلية اإىل اإحدى رشاكت
الرتمجة لتقوم مبراجعهتا والتأأكد من حصة الرتمجة .ومن بعدها ،يقوم املرتمجون ادلاخليون ابلتحقق من الرتمجة املرسةل من
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الرشكة لضامن اجلودة ،ومن مث يمت نرش الرتمجة ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية .وميكن ل ألطراف املتعاقدة املعينة بعد
ذكل تلقي الإخطارات ابللغة اخملتارة سو ًاء اكنت الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية .و أأشارت ا ألمانة اإىل خيار التنفيذ ا ألول
يف ملحق الوثيقة واذلي سيسمح ملقدم الطلب بتقدمي الطلب بلغة جديدة .وبعد ذكل ،سيمت ترمجة الطلب اإىل اإحدى لغات
قادرا عىل تقدمي الطلب
العمل ملزيد من املعاجلة .والفائدة ابلنس بة ملقدم الطلب ومكتب املنشأأ أأن مقدم الطلب س يكون ً
قادرا عىل التصديق عىل هذا
ابللغة ا ألصلية للعالمة ا ألساس ية ،أأو اللغة املس تخدمة يف بدله ،و أأن مكتب املنشأأ س يكون ً
الطلب يف تكل اللغة .وبعد ذكل ،سيمت معاجلة الطلب و أأي اتصالت أأخرى ستمت بلغة العمل .وفامي يتعلق بتقديرات التلكفة،
لحظت ا ألمانة أأهنا قد قدرت فقط تلكفة الاس تعانة برشاكت خارجية ملراجعة الرتمجة ،معترب ًة أأن املكتب ادلويل س يضع
قاعدة بياانت داخلية للرتمجة ،مع عائد يرتاوح بني  20و 25يف املائة تقري ًبا للك سنت يف مرحةل أأولية ،ويرتفع هذا العائد
مبعدل حوايل  2أأو  2.5يف املائة لك عام .ويف سيناريو الرتمجة املبارشة ،سيمت ترمجة الطلب مبارشة من اللغة املصدر ،عىل
سبيل املثال ،الصينية أأو الروس ية ،مبارشة اإىل الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية .وتؤثر هذه العملية عىل التلكفة ألن
املكتب ادلويل س يحتاج اإىل الاس تعانة مبصادر خارجية ملراجعة تكل الرتمجة .وقدّرت الوثيقة أأيضً ا مقدار الساعات الالزمة
ملراقبة اجلودة ولحظت أأنه ملراقبة جودة سيناريو الرتمجة املبارشة ،حيتاج املكتب ادلويل اإىل مرتمجني حمرتفني يف لك لغة من
اللغات اجلديدة ويف لك تشكيةل من التشكيالت اللغوية املمكنة .و أأوحضت ا ألمانة أأنه يف سيناريو الرتمجة غري املبارشة ،مت
ختفيض التاكليف بشلك كبري ألن الرتمجة ل تمت مبارشة من لغة املصدر اإىل لك لغة من اللغات ا ألخرى .تمت هذه الرتمجة من
خالل ما يسمى اللغة الانتقالية .و ألس باب خمتلفة ،تتعلق بشلك أأسايس بتلكفة املوارد وتوافرها ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه من
املنطقي اختيار اللغة الإجنلزيية لكغة انتقالية ،ويف هذه احلاةل سيمت ترمجة الطلب من لغة املصدر ،سواء اكنت صينية أأم
روس ية ،اإىل الإجنلزيية .مبجرد اإهناء الرتمجة الإجنلزيية ،س يكون من املمكن الاس تفادة من اماكنيات الرتمجة املتوفرة دلى
املكتب ادلويل ،لرتمجة هذا النص اإىل الفرنس ية والإس بانية .و أأوحضت ا ألمانة أأن اخليار الثاين يف ملحق الوثيقة ،املتعلق بلغة
الإيداع واملعاجلة ،هو تعديل طفيف عىل اخليار ا ألول أأي خيار لغة الإيداع .وابلنس بة خليار الإيداع واملعاجلة ،سيمتكن مقدم
قادرا عىل التصديق عىل هذا الطلب ابللغة اجلديدة.
الطلب من تقدمي الطلب ابللغة اجلديدة وس يكون مكتب املنشأأ ً
وس يقوم املكتب ادلويل مبعاجلة الطلب ابللغة اجلديدة ،مما يعين أأن أأي اتصال أخر بشأأن ذكل الطلب ادلويل ،ل س امي
اخملالفات ،سيمت التعامل معه بواسطة هذه اللغة اجلديدة .وس يكون ذكل ا ألمر مفيدً ا ملقدم الطلب ومكتب املنشأأ ألن ا ألخري
ميكنه تلقي الطلب والتصديق عليه والتواصل مع املكتب ادلويل ابللغة اجلديدة سواء اكنت الصينية أأو الروس ية أأو العربية.
وس يقوم املكتب ادلويل بعد ذكل بتسجيل العالمة وترمجهتا اإىل الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية ،ومن هنا فصاعدا،
س يواصل املكتب ادلويل العمل يف ظل النظام الثاليث اللغات .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ابلنس بة للخيار الثالث ،املتعلق بلغة
الإرسال ،لن ي مسمح فقط ابإيداع الطلبات ومعاجلهتا ابللغة اجلديدة ،بل سيمت منح املاكتب املعينة أأيضً ا خيار تلقي الإخطارات
بلغة الإيداع .وقد يكون ذكل مفيدً ا ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة اليت تس تخدم لغة يس تخدهما أأيضا أأطراف متعاقدة أأخرى.
عىل سبيل املثال ،يف حال مت ايداع طلب دلى أأحد ا ألطراف املتعاقدة الناطقة ابللغة الروس ية ومت تعيني طرفًا أخر متعاقدً ا
يتحدث اللغة الروس ية ميكن اإرسال إاخطار لهذا املكتب املعني ابللغة الروس ية .وهذا ا ألمر ليس مفيدً ا فقط ملقدم الطلب
ومكتب املنشأأ ،بل أأيضا للماكتب املعينة يف احلالت اليت يمت فهيا تقدمي الطلب ابللغة اجلديدة .وميكن للماكتب تلقي الإخطار
ابللغة اجلديدة ،ومعاجلهتا ابللغة اجلديدة وإارسال قرارها بتكل اللغة .ومع ذكل ،ابلنس بة مجليع التسجيالت ادلولية ا ألخرى،
يظل النظام الثاليث اللغات متاح ًا لالس تخدام .و أأوحضت ا ألمانة أأن اخليار التايل يف ملحق الوثيقة رمبا اكن اخليار الأكرث
مشو ًل ،وليس بعيدا كثريا من أأن يكون لغة معل اكمةل .يسمح خيار لغة التصال ملقديم الطلبات و أأحصاب التسجيالت
واملاكتب بتقرير اللغة اليت يريدون التواصل هبا مع املكتب ادلويل ،أأي اللغة اليت سيس تخدموهنا لإرسال أأي تبليغ موجه اإىل
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املكتب ادلويل وتلقي أأي تبليغ وارد منه .والفرق بني هذا اخليار ولغة العمل هو أأنه يف هذا اخليار ،س يقوم املكتب ادلويل
ابإجراء معليات الرتمجة فقط عند احلاجة .و أأوحضت ا ألمانة أأنه يف ظل نظام لغة العمل الاكمل ،جيب ترمجة لك ما جيب
تقييده وإابالغه اإىل اللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية ،وفقًا للغة اليت مت اس تخداهما إليداع املستند ،وإاذا اكنت هذه
الرتمجة رضورية ألغراض التواصل مع مقدم الطلب أأو املاكتب املعينة ،أأم ل .ويف خيار لغة التصال ،سيس تفيد مقدمو
الطلبات و أأحصاب التسجيالت واملاكتب اليت تعمل مككتب منشأأ واملاكتب املعينة من العمل بلغهتم املفضةل ولكن املكتب
خريا،
ادلويل س يرتمج فقط عند احلاجة ألغراض التواصل مع مقدم الطلب أأو صاحب التسجيل أأو املاكتب املعنية .و أأ ً
رشحت ا ألمانة أأن اخليارات واملزيات اليت توفرها هذه اخليارات تزداد تعقيدً ا بشلك تدرجيي مع لك خيار من اخليارات
املقدمة .ومع ذكل ،وكام متت الإشارة اليه يف ملحق الوثيقة ،ترتفع التاكليف ابلنس بة للمكتب ادلويل مع لك خيار من
اخليارات وجيب النظر يف الاثر املرتتبة عىل التلكفة ،وليس فقط اختيار أأحد اخليارات.
 .276وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل رشح ا ألمانة.
 .277و أأيد ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية خيار الرتمجة غري املبارشة من بني اخليارين بسبب الاثر املرتتبة عىل
التلكفة و أأشار اإىل أأنه مضن اإطار نظام مدريد ،معظم الرتجامت يه ترجامت بس يطة وسهةل لبياانت السلع واخلدمات.
 .278وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات  45اإىل  71من الوثيقة املتعلقة خبيارات التنفيذ املمكنة لإدراج لغات
جديدة.
رصح وفد الاحتاد الرويس أأنه نظر يف ا ألرقام بعناية فائقة و أأعرب عن رسوره دلى اطالعه عىل التوقعات املقدمة
 .279و ّ
بشأأن اس تخدام اللغة الروس ية يف نظام مدريد ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار حقيقة أأن مثانية أأطراف متعاقدة تس تخدم هذه
اللغة .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل وجود مشلكة فامي يتعلق بنفقات معاجلة الطلبات ابللغة الروس ية .وذلكل ،اقرتح الوفد اإجراء
املزيد من ادلراسات حول هذه الإحصاءات املالية ليمتكن من النظر يف اإماكنية تبين الاقرتاح ،ألن الرمق اذلي سيمت احلصول
عليه من خالل رضب هذه ا ألرقام بامثنية هو كبري جدً ا .و أأضاف الوفد أأن الطلبات الصينية ،من الناحية التارخيية ،حتتوي
عىل قوامئ قصرية ،عىل عكس الطلبات املقدمة من الاحتاد الرويس .ومع ذكل ،ذكر الوفد أأن مدى تعقيد هذه الطلبات
ينبغي أأن يؤخذ أأيضً ا يف الاعتبار .و أأشار الوفد اإىل أأن الطلبات ادلولية من مكتبه يف الاحتاد الرويس يمت التحقق مهنا جيدا
ل س امي من انحية اس تخدام املصطلحات املطلوبة ،و أأن مصطلحات السلع واخلدمات املس تخدمة يف تكل الطلبات ادلولية
اكنت دامئا مقبوةل ،وابلتايل اكن من السهل جدا ابلنس بة للخرباء مراجعة هذه الطلبات.
 .280و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن بيانه ا ألول ،املتعلق مبعايري اإضافة اللغات ،ينبغي فهمه يف ضوء اخليار اذلي مت اختياره يف
تكل املرحةل ،فاإن اإضافة لغة الإيداع يه اخليار ا ألسهل وا ألقل تلكفة للنظام ولكن يف نفس الوقت الأكرث فائدة.
 .281و أأكد وفد بيالروس من جديد أأن اإدخال اللغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد بشلك اكمل ينبغي أأن
يكون الهدف الهنايئ .و أأشار اإىل أأن اخليارات اخملتلفة ،مثل لغة الايداع أأو لغة املعاجلة أأو لغة التصال ،ل تستبعد بعضها
البعض .و أأكد الوفد أأن هذه اخليارات تعكس مراحل التنفيذ إلدراج اللغات اجلديدة بشلك تدرجيي ،أأو ًل ،لكغة اإيداع ،مث
لكغة معاجلة ،ومن بعدها لكغة اتصال ،و أأخري ًا لكغة معل .ورصح الوفد بأأن هذا الهنج هو الأكرث منطقية ومعلية لإدراج لغات
جديدة.
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 .282و أأشار وفد الربازيل إاىل أأنه يعترب خيار لغة التصال هو اخليار ا ألنسب.
 .283وذكّر ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني الوفود بأأن سبب اإضافة اللغة الإس بانية اإىل نظام مدريد هو
جذب البدلان الناطقة ابلإس بانية ،ومع ذكل ،مل يمت حتقيق هذا الهدف .ولكن ،أأشار املمثل اإىل أأن حتقيق ذكل ا ألمر ما زال
ابلطبع ممكنًا.
 .284و أأعلن وفد البحرين ،ابمس وفود اجلزائر والبحرين وبيالروس والصني ومرص واملغرب وعامن والاحتاد الرويس واململكة
العربية السعودية والسودان وامجلهورية العربية السورية وطاجيكس تان وتونس والإمارات العربية املتحدة ،أأن هذه الوفود
قدمت مسامهة اإضافية للمناقشة يف ورقة بعنوان "ورقة غري رمسية من اجلزائر والبحرين وبيالروس والصني ومرص واملغرب
وعامن والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والسودان وسوراي وطاجيكس تان وتونس والإمارات العربية املتحدة".
و أأشار الوفد اإىل أأن تعدد اللغات ميثل قمية أأساس ية ل ألمم املتحدة ومنظمة الويبو اليت ساعدت يف تعزيز فعالية النظام املتعدد
ا ألطراف .ويمعد تعدد اللغات مكوانً أأساس ًيا للتنوع الثقايف ومفتا ًحا لتوس يع النطاق اجلغرايف ألنشطة الويبو .وذكّر الوفد بأأن
الإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية يه اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة والويبو .وهذه اللغات يه من
بني اللغات الأكرث ش يوعًا يف العامل ،وتعد لغات رمسية يف أأكرث من  100دوةل ،وت مس تخدم عىل نطاق واسع للتواصل يف مجيع
أأحناء العامل .وسامه العديد من املتحدثني ابلعربية والصينية والروس ية والفرنس ية والإس بانية بشلك كبري يف تطوير العلوم
نظرا اإىل تطوير أأدوات الرتمجة اليت ترتكز عىل اذلاكء الاصطناعي والتعمل اليل
والتكنولوجيا وامللكية الفكرية بشلك عام .و ً
واليت تدرسها منظمة الويبو ،من املتوقع حتقيق وفورات كبرية ميكن أأن تسهل معلية تطبيق س ياسة اللغات املرتقبة بطريقة
فعاةل من حيث التلكفة .وس يؤدي تنفيذ املبادرة اإىل توس يع اس تخدام نظام مدريد والنفاذ اإليه يف مجيع أأحناء العامل .وذكر الوفد
أأنه اقرتح تنفيذ هذه املبادرة بشلك تدرجيي ومعيل مع ا ألخذ بعني الاعتبار التعقيدات املرتبطة بتطبيقها عىل املس توى
الإداري .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن يطلب الفريق العامل من ا ألمانة اإعداد "1" :دراسة شامةل حول الاثر املرتتبة عىل التلكفة
واجلدوى التقنية ل إالدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد؛ و" "2اس تعراض نظام اللغات احلايل
ليمت مناقش ته يف اجللسة التالية للفريق العامل .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح متوفر يف الوثيقة املعنونة "ورقة غري رمسية من
اجلزائر والبحرين وبيالروس والصني ومرص واملغرب وعامن والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والسودان وسوراي
وطاجيكس تان وتونس والإمارات العربية املتحدة".
 .285و أأعلن الرئيس أأن نسخا من الورقة غري الرمسية املذكورة أأعاله متاحة خارج قاعة املؤمترات ومنح الوفود بعض الوقت
ملراجعهتا .وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل تكل الوثيقة.
 .286و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس ادلول ا ألعضاء فيه ،موقفه بشأأن الطبيعة املعقدة للقضية وأاثرها اخملتلفة.
وذكر الوفد أأنه جيب احلصول عىل املزيد من املعلومات هبدف تطوير ر أأي مس تنري حول املواضيع اليت جتري مناقش هتا.
وذلكل ،يفضل الوفد اإجراء دراسة أأكرث مشو ًل ،واليت جيب أأن تشمل مجيع العوامل اخملتلفة ذات الصةل من دون استبعاد أأي
خيار ممكن .والهدف من هذه ادلراسة هو تسليط الضوء عىل النوايح اليت ما زالت غري واحضة حىت الن ،عىل سبيل
املثال ،التفاصيل الاكمةل للتاكليف أأو التأأثري احملمتل عىل نظام المتويل .وبناء عىل ذكل ،اعترب الوفد أأنه من السابق ألوانه اختاذ
أأي قرار خبالف اإجراء دراسة شامةل لاثر اإضافة اللغات املقرتحة عىل نظام مدريد ،وجيب عدم اإجراء اس تعراض أأوسع
لس ياسة اللغات يف الوقت احلايل.
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 .287و أأكد وفد الربازيل من جديد أأنه يفضل تعدد اللغات ويعتقد أأن نظام جيب أأن يسعى لإدراج لغات خمتلف ادلول
ا ألعضاء .و أأثىن الوفد عىل الاقرتاح ،لكنه ،ابلإضافة اإىل اللغات العربية والصينية والروس ية ،جشع اإدراج مجيع اللغات الرمسية
ل ألمم املتحدة واللغات ا ألخرى لدلول ا ألعضاء .وينبغي أأن يتضمن الاقرتاح طل ًبا موهجا اإىل ا ألمانة إلعداد دراسة شامةل حول
الاثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى التقنية ل إالدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية ،ابلإضافة اإىل لغات أأخرى يف
نظام مدريد .وس يكون الانفتاح عىل اللغات ا ألخرى قري ًبا من المنوذج اذلي اعمتده احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
واذلي بفضل أأدوات اذلاكء الاصطناعي ،متكن من توس يع نطاقه بنجاح ليشمل لغات خمتلفة.
 .288و أأيد وفد الرنوجي البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب.
 .289و أأشار الرئيس اإىل توافق الراء فامي يتعلق ابلطلب من املكتب ادلويل ابإجراء دراسة شامةل للاثر املرتتبة عىل التلكفة
واجلدوى التقنية ل إالدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد ،اخليار ( أأ) .ولحظ الرئيس أأيضا أأنه مل
يكن هناك توافق يف الراء أأو اتفاق فامي يتعلق ابإجراء اس تعراض لنظام اللغات احلايل يف ادلورة املقبةل للفريق العامل ،اخليار
(ب) .وفتح الرئيس الباب ألي تعليقات أأخرى عىل اخليار ا ألخري.
 .290و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وكرر أأن ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ليست
مس تعدة لإجراء مراجعة أأوسع لس ياسة اللغات ،اخليار (ب) ،كام أأشار الرئيس.
 .291و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مداخلته السابقة واهامتمه مبراجعة شامةل لنظام اللغات احلايل حىت يمت فهم
التاكليف بشلك اكمل والاثر املرتتبة عىل اللغات الثالث احلالية قبل اإجراء دراسة لتاكليف اإضافة لغات جديدة .و أأشار
الوفد اإىل أأنه ،مضن اإطار هذه املراجعة الشامةل ،يريد اإعادة النظر يف ا ألدوات احلالية املتاحة ،عىل سبيل املثال ،حاس بة
الرسوم ،و أأداة التجديد الإلكرتوين ،وقاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات ،لتقيمي مدى صالحيهتا وجودهتا
وإاماكنية التنبؤ هبا وموثوقيهتا ومعرفة اإذا اكن من املمكن اإضافة لغات جديدة علهيا ،بد ًل من النظر يف اإضافة لغات جديدة اإىل
نظام مدريد يف الوقت احلايل .و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اخليارين ( أأ) و (ب) ،اذلي أأشار الهيام الرئيس.
 .292واقرتح الرئيس أأن يطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يمعد دراسة شامةل للاثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى
التقنية ملناقش هتا يف ادلورة املقبةل ،مبا يف ذكل تقيمي أأدوات الويبو املتاحة حاليا ،والإدراج التدرجيي للغات العربية والصينية
والروس ية يف نظام مدريد .وفتح الرئيس ابب التعليقات.
 .293و أأشار وفد الربازيل اإىل أأنه مل ي مس ّجل أأي اعرتاض من احلضور فامي يتعلق ابقرتاحه إابدراج لغات أأخرى يف نظام مدريد.
 .294و أأوحض الرئيس أأن عددًا من الوفود مل يوافق عىل مراجعة نظام اللغات احلايل أأو نظام اللغات بشلك عام ،وابلتايل ،مل
يكن هناك اجامع عىل اإضافة املزيد من اللغات اإىل ادلراسة.
 .295و أأشار وفد الربازيل إاىل أأنه قد فهم أأن اخليار (ب) ،اذلي أأشار اليه الرئيس ،هو مراجعة نظام اللغات احلايل ،واخليار
( أأ) هو ببساطة دراسة شامةل للاثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى التقنية ل إالدراج التدرجيي للغات يف النظام ،واليت قد
تشمل لغات أأخرى غري تكل املقرتحة.
 .296ودعا الرئيس الوفود اإىل التعليق عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل.

MM/LD/WG/17/12
60

 .297ووافق وفد أأملانيا عىل الفقرة املقرتحة اليت حتدد الإدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد مبا
يف ذكل تقيمي أأدوات الويبو احلالية املتاحة .وقال الوفد اإنه ل يتذكر أأي يشء يتعلق ابللغات فقط.
 .298و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود أأي تأأييد لإدراج لغات أأخرى يف ادلراسة وخلص اإىل أأن ادلراسة ستشمل فقط
اللغات العربية والصينية والروس ية.
 .299ووافق ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني عىل اقرتاح اتباع هنج تدرجيي وذكّر الفريق العامل بأأن ا ألمور
تس تغرق بعض الوقت و أأن الفريق العامل قد يعمل عىل اإدراج لغات أأخرى يف املس تقبل.
 .300ووافق وفد الصني عىل أأنه ينبغي اتباع هنج تدرجيي لإدراج املزيد من اللغات ،و أأشار اإىل أأن الفريق العامل جيب أأن
يبحث حال ًيا يف اإدراج اللغات العربية والصينية والروس ية فقط يف النظام .واقرتح الوفد مناقشة اللغات ا ألخرى بعد اإجراء
ا ألمانة لتحليل متعمق للوضع.
 .301وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد دراسة وافية عن الاثر املالية واجلدوى التقنية (مبا يف ذكل
تقيمي أأدوات الويبو املتاحة) فامي يتعلق ابلإدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد ،وموافاته
بتكل ادلراسة لينظر فهيا ا ّإابن دورته املقبةل.

البند  10من جدول ا ألعامل :التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق
وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
 .302استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/8
 .303ولحظ الرئيس أأن املناقشات بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل ،حول الاس تقصاء بشأأن ا ألنواع املقبوةل من
العالمات ،سيمت أأخذها بعني الاعتبار خالل املناقشات ذات الصةل ابلبند  10من جدول ا ألعامل بشأأن التعديالت املمكن
اإدخالها عىل القاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.
 .304و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الفريق العامل ،يف دورته السابقة ،قد المتس من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة تمقدّم وصفا
للتعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،من أأجل استيعاب أأساليب متثيل جديدة .وقد
أأظهر الاس تقصاء اذلي نوقش خالل البند  6من جدول أأعامل ادلورة احلالية للفريق العامل أأن العديد من ا ألطراف املتعاقدة
ل تزال حباجة اإىل اس تنساخ بياين للعالمة .ومع ذكل ،دعت ا ألمانة الفريق العامل اإىل مناقشة كيفية الاس تعداد للتطورات
املس تقبلية من خالل تعزيز حيادية الإطار القانوين وإااتحة املزيد من املرونة .ومل تقرتح الوثيقة ًنصا معد ًل للمناقشة ،ولكهنا
حددت ووصفت ثالثة تعديالت ممكن اإدخالها عىل القاعدة  ،9ويه "1" :اإلغاء الرشط اذلي مبوجبه جيب أأن تكون
مقاييس العالمة مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية  ،MM2وبد ًل من ذكل ،ميكن تعديل
تكل القاعدة لشرتاط أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو تمرفق به صورة واحضة ودقيقة للعالمة؛ " "2اإلغاء رشط تقدمي متثيل اثن
للعالمة وإازاةل الإطار املوجود مضن البند (7ب) من الاس امترة الرمسية  MM2واذلي يمت اس تخدامه فقط يف حال احتوت
العالمة عىل املطالبة ابللون كعنرص ممزي ولكن يمت نرشها ابللونني ا ألسود وا ألبيض من قبل مكتب املنشأأ؛ و" "3مواءمة
القاعدة ()5(9د)" "4مع نص املادة  )1(3من الربوتوكول ،حبيث يمطلب من مكتب املنشأأ أأن يؤكّد أأن بياانت العالمة الواردة
يف الطلب ادلويل يه نفسها بياانت العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس .واقرتحت ا ألمانة أأن يمت

MM/LD/WG/17/12
61

حتديد التفاصيل املتعلقة بكيفية متثيل العالمات يف الطلب ادلويل يف التعلاميت الإدارية ،عىل أأن ّتبني التعلاميت الإدارية
ا ألنساق املقبوةل ومتطلبات المتثيل .و أأوحضت ا ألمانة أأن التعلاميت الإدارية س تتناول التفاصيل ا ألساس ية ل ألنساق
واملتطلبات ،عىل سبيل املثال ،صورة مس تنسخة ل يزيد جحمها عن جحم  A4للعالمة املمثةل عىل الورق أأو ا ألنساق املقبوةل
للمتثيل الإلكرتوين ،عىل سبيل املثال JPEG ،أأو  MP3أأو  .MP4ومن املتوقع أأن تقبل مجيع ا ألطراف املتعاقدة يف
جاهزا خلدمة
املس تقبل أأساليب متثيل اخملتلفة املتبادةل اإلكرتونيا وبنسق رمقي .وذكرت ا ألمانة ان نظام مدريد جيب أأن يكون ً
مس تخدميه من خالل حتديث اإطاره القانوين وتعديل العمليات واملامرسات والبىن التحتية التنظميية .ومت حتديد يف الوثيقة
الاعتبارات العملية والتقنية احملددة اليت س يحتاج الفريق العامل اإىل مناقش هتا .وذكرت ا ألمانة كذكل أأن التعديالت املمكن
اإدخالها عىل القاعدة  9لن جترب ماكتب ا ألطراف املتعاقدة عىل منح امحلاية ل إالشارات اليت ل ّ
تشلك عالمة وفقًا لقوانيهنا
املعمول هبا .وابلإضافة إاىل ذكل ،لن تزيل التعديالت احملمتةل املصاعب النامجة عن وجود متطلبات متثيل خمتلفة دلى
ا ألطراف املتعاقدة يف نظام مدريد .ومع ذكل ،تفرض هذه التعديالت عىل ماكتب مجيع ا ألطراف املتعاقدة تبادل أأشاكل
المتثيل الإلكرتوين ابس تخدام وسائل اإلكرتونية وفرضت أأيضً ا تعديالت عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف
املكتب ادلويل.
 .305واقرتح الرئيس مناقشة الوثيقة عىل عدة مراحل وفتح الباب للتعليق عىل الفقرات من  3اإىل  6من الوثيقة املتعلقة
ابلتعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة .9
 .306وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب أأن ترشيعاته اجلديدة املنسقة أألغت رشط قابلية المتثيل البياين واستبدلته برشط عام
يتعني مبوجبه أأن تكون العالمة التجارية قابةل للمتثيل يف السجل بطريقة تممكّن السلطات اخملتصة وامجلهور من حتديد موضوع
امحلاية بشلك واحض ودقيق .وعقب هذا التغيري ،اعترب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه من املهم جدً ا أأن حيصل
أأحصاب العالمات التجارية يف الاحتاد ا ألورويب عىل فرصة الامتس توس يع نطاق حامية عالماهتم غري التقليدية ابس تخدام
مسار مدريد ،وفق ًا للرشوط احملدثّة نفسها املتاحة هلم مبوجب الترشيعات اجلديدة لالحتاد ا ألورويب .وقد فهم الوفد و أأقر متاما
ابلصعوابت اليت أأوحضهتا ا ألمانة واليت قد تواهجها بعض ا ألطراف املتعاقدة يف حال مت اإدخال أأساليب جديدة للمتثيل يف نظام
مدريد .و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل الشواغل اليت مت الإعراب عهنا بشأأن ما اإذا اكنت اإماكنية اإيداع طلب دويل مع أأي متثيل
للعالمة ،بياين أأو غري بياين ،س تؤدي اإىل إازاةل املصاعب اليت يواهجها أأحصاب التسجيالت بسبب رضورة الامتثال ملتطلبات
المتثيل اخملتلفة ل ألطراف املتعاقدة املعينة و ألنواع حمدّدة من العالمات ،رشط أأن تكون هذه العالمة قابةل للتسجيل دلى
ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة .و أأقر الوفد متا ًما بصعوبة املشلكة اليت يتعني حلها والتعقيدات املرتبطة هبا ،ولكنه كرر وهجة نظره
القائةل بأأن اس تخدام أأحدث التكنولوجيات لتطبيق املامرسات سيسامه يف حتديث نظام مدريد ورمقنته وتعزيز سهوةل
اس تخدامه .وعىل هذه اخللفية ،أأعرب الوفد عن تقديره الكبري للوثيقة  MM/LD/WG/17/8اليت قر أأها ابهامتم كبري .وقدم
الوفد دمعه الاكمل ل ألمانة يف هجودها املبذوةل ملعاجلة هذه القضية املعقدة بطريقة شامةل وتركز عىل اإجياد احللول ،وشكر
ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  MM/LD/WG/17/4حول اس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن ا ألنواع املقبوةل من العالمات
ساسا متين ًا ملزيد من املناقشات ويه معلومات معلية
و أأساليب متثيلها .فاملعلومات اليت مت جتميعها يف تكل الوثيقة تشلك أأ ً
ومفيدة للعمل املس متر عىل هذه القضية .وفامي يتعلق ابلس بل املمكنة للميض قدم ًا ،قال الوفد انه نظر ًا اإىل احلقائق العملية
والصعوابت القانونية ،قد يرغب الفريق العامل يف اتباع هنج تدرجيي وتطوير حل مهنجي يتسم بأأكرب قدر من املرونة .ور أأى
الوفد أأن مراعاة اجملموعة الواسعة من احلالت اخملتلفة اخلاصة بلك دوةل من ادلول ا ألعضاء يف نظام مدريد أأمر ابلغ ا ألمهية
و أأعرب عن انفتاحه لسامع أراء املشاركني الخرين يف الفريق العامل .و أأشار اإىل تطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
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اإىل مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل واس تعداده للعمل مع ا ألمانة و أأعضاء احتاد مدريد لإجياد حلول تقنية وقانونية
لتأأمني امحلاية املناس بة للعالمات التجارية غري التقليدية من خالل نظام مدريد.
 .307و أأيد وفد الياابن التعديالت عىل القاعدة  ()4(9أأ)" "5و" "7والاقرتاح املتعلق مبواءمة القاعدة ()5(9د)" "4مع نص
املادة  )1(3من بروتوكول مدريد .وذكر الوفد أأن اس تخدام البياانت الإلكرتونية س يحقق فوائد كبرية للك من مقديم الطلبات
واملاكتب ،لكنه شدد عىل رضورة مناقشة التعديالت بعناية شديدة من قبل الفريق العامل ألن بعض املاكتب ،مبا يف ذكل
مكتب الرباءات الياابين ،حباجة اإىل الوقت ملراجعة قوانيهنا احمللية وتطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا ملعاجلة
البياانت الإلكرتونية.
 .308و أأيّد وفد ادلامنرك مواصةل العمل عىل التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة ()4(9أأ) " "5والقاعدة ()5(9د)""6
من الالحئة التنفيذية املشرتكة وعىل اإضافة بعض التوجهيات يف التعلاميت الإدارية حول كيفية متثيل العالمات يف الطلبات
ادلولية ،مبا يف ذكل الإشارة اإىل ا ألنساق املقبوةل واملتطلبات التقنية للك شلك من أأشاكل المتثيل الإلكرتوين لتكييف
أأساليب المتثيل اجلديدة .و أأشار الوفد اإىل القاعدة ()4(9أأ)" "10اليت تنص عىل أأن الطلب ادلويل جيب أأن حيتوي أأو يشري
اإىل ما اإذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس يه عالمة جامع ّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة
ضامن .وذكر الوفد أأنه ،وفقًا للترشيعات الوطنية يف ادلمنارك ،من الرضوري معرفة بشلك حمدد اإذا اكنت العالمة يه عالمة
جامع ّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة ضامن .وذلكل ،يف لك مرة يمت فهيا ا إلشارة اإىل نوع العالمة وفقًا للقاعدة ()4(9أأ)" "10يف
تسجيل دويل يعني ادلمنارك ،اكن عىل املكتب ادلمناريك أأن يصدر رفضً ا مؤقتًا لك ًيا .وبناء عىل ذكل ،اقرتح الوفد تقس مي
الإشارة اإىل نوع العالمة اإىل قسمني حبيث يشري الطلب ادلويل بوضوح اإىل أأحدهام أأو الخر .ابلإضافة اإىل ذكل ،يتطلب
الترشيع الوطين لدلمنارك وضع لواحئ تنظم اس تخدام العالمات امجلاعية وعالمات الرقابة والضامن .وذلكل ،اقرتح الوفد أأنه
جيب أأن يكون من املمكن توفري تكل اللواحئ عند اإيداع الطلب ادلويل .وذكر الوفد أأن اماكنية الإشارة بشلك واحض اإذا اكنت
العالمة يه عالمة جامع ّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة ضامن وإاماكنية توفري اللواحئ اليت تنظم اس تخدام العالمة س يكون أأيضً ا
مفيدً ا للمس تخدمني ،اإذ لن يتلقوا رفضً ا مؤقتًا لك ًيا عىل هذا ا ألساس.
 .309و أأشار وفد إارسائيل إاىل أأن نظام مدريد ينبغي أأن يتيح الفرصة لتقدمي الطلبات ادلولية مع متثيل غري بياين للعالمات
مبا أأن بعض ا ألعضاء ل تشرتط قوانيهنم الوطنية متثيال بيانيا للعالمات .وجيب تطوير نظام مدريد لستيعاب هذا التطور
اجلديد .وذلكل ،اقرتح الوفد تعديل نظام مدريد لتلبية احتياجات املس تخدمني واملاكتب .وقد تساعد اماكنية تقدمي متثيالت
اإضافية للعالمات غري التقليدية يف الطلب ادلويل أأحصاب هذه العالمات عىل جتنب حالت الرفض املؤقت دلى ا ألطراف
املتعاقدة حيث المتثيل البياين اإلزايم .وفامي يتعلق ابلفقرة  5من الوثيقة ،أأشار الوفد اإىل أأنه من ا ألفضل أأن تكون معلية
التصديق عىل الطلبات ادلولية أأكرث مرونة وتعديل الالحئة التنفيذية ملدريد ليصبح مكتب املنشأأ مسؤول عن التأأكيد بأأن
العالمة الواردة يف الطلب ادلويل يه نفسها العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس .وفامي يتعلق
ابلتعلاميت الإدارية ،أأقر الوفد بأأمهية وضع معايري لمتثيل العالمات يف الطلبات ادلولية ،وهذا ا ألمر مرتبط بطريقة اإرسال
الطلبات اإىل املكتب ادلويل .وجيب أأن تشري التعلاميت الإدارية رصاح ًة اإىل ا ألنساق املقبوةل واملتطلبات التقنية مجليع أأنواع
المتثيل ا إللكرتوين ،عىل سبيل املثال ،عالمات الصوت وعالمات الوسائط املتعددة والعالمات الهولوغرامية .و أأعرب الوفد
عن اعتقاده الراخس بأأن املكتب ادلويل جيب أأن يبد أأ يف تطوير تبادل البياانت الإلكرتونية يف نظام مدريد هبدف توفري اماكنية
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نظرا اإىل الوترية الرسيعة للتقدم التكنولويج يف جمال
ارسال امللفات الرمقية اليت حتتوي عىل متثيل غري بياين للعالمات .و ً
الرمقنة ،سيمتكن ا ألعضاء من الانضامم تدرجي ًيا مبرور الوقت والاس تفادة من هذا المنط من التصالت.
 .310و أأشار وفد نيوزيلندا اإىل أأن المتثيل البياين هو من الرشوط املفروضة يف نيوزيلندا .ويف الس نة املالية  ،2018اكن
 0.3يف املائة فقط من اإجاميل التعيينات ملكتب نيوزيلندا لعالمات جتارية غري تقليدية .ويف الس نوات الثالث السابقة ،مل
تمسجل نيوزيلندا أأي طلب دويل لعالمات جتارية غري تقليدية من بني  1200طلب .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يتلق مالحظات
من املس تخدمني تشري اإىل أأن رشط المتثيل البياين اكن السبب يف هذا العدد املنخفض .وا ألرحج أأن السبب هو أأن
متطلبات التسجيل للعالمات التجارية غري التقليدية غال ًبا ما تكون أأكرث صعوبة وتتطلب توفري أأدةل عىل الاس تخدام بشلك
نظرا للتطور يف جمال التكنولوجيا ووسائل الإرسال الإلكرتونية ،يبدو أأنه من الرضوري السامح مبزيد من املرونة
منتظم .و ً
ابلنس بة لمتثيل العالمات .وإان الاقرتاح الوارد يف القاعدة  9بعدم اشرتاط قبول الطرف املتعاقد املعني للمتثيالت غري البيانية
أأمر مرغوب فيه ألنه يعين أأنه ميكن ل ألعضاء تقيمي الطلب عىل العالمات غري التقليدية وإاجراء أأي تغيريات عىل املس توى
احمليل وفقًا ذلكل .واعرتف الوفد ابملصاعب اليت قد يواهجها املس تخدمني عند اإيداع طلبات العالمات التجارية اليت ل متكل
نظرا اإىل العدد الكبري من ا ألطراف املتعاقدة اليت ل تزال تطلب ً
متثيال بيان ًيا .ولكن من املفرتض أأن مثل هذه
متثيال بياني ًا ً
احلالت قليةل جدً ا ألن مقديم طلبات العالمات التجارية غري التقليدية مه عادة أأشخاص حمنكني ،وابلتايل ،يمفرتض أأن يكونوا
مطلعني عىل متطلبات المتثيل اخملتلفة .واقرتح الوفد اإدراج هذه املعلومات يف قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد.
 .311وذكر وفد مجهورية كوراي أأنه عىل الرمغ من تزايد عدد الطلبات اخلاصة ابلعالمات غري التقليدية يف مجيع أأحناء العامل،
اإن معلية اإيداع طلب لعالمة غري تقليدية ليست متوفرة بعد يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .وجعل هذا ا ألمر
توفري امحلاية بواسطة هذا النظام ملثل هذه العالمات أأ ًمرا صع ًبا .ووافق الوفد عىل الاقرتاحات اليت قدمهتا الويبو لتحسني
النظام عن طريق تغيري الاس امترة والسامح بتقدمي متثيل اثن للعالمة لضامن حقوق هذه العالمات .ومع ذكل ،مبا أأن العديد
من أأعضاء نظام مدريد مل يقدموا بعد عالمات غري تقليدية ،اقرتح الوفد أأن تبذل الويبو لك هجد ممكن لزايدة عدد ا ألطراف
املتعاقدة اليت تقبل العالمات غري التقليدية عن طريق ختفيف العبء اذلي قد ينجم عن ذكل تعديل.
 .312و أأشار وفد مدغشقر اإىل أأنه يف حني أأن ترشيعاته احلالية ل تعرتف اإل ابلعالمات املرئية اليت ميكن تسجيلها ،مفن
املنتظر دخول قانون جديد حزي التنفيذ مبوجب مرسوم يعرتف جبميع العالمات املمزية مبا فيه الكفاية ابلنس بة لالس تخدام
املقصود .وذلكل ،أأيد الوفد إاضافة وسائل جديدة للمتثيل يف نظام مدريد ملصلحة مودعي الطلبات ،ولكن بطريقة مرنة ،أأي
من خالل توفري وسائل تمكيلية لمتثيل العالمات مع مراعاة ترشيعات ا ألطراف املتعاقدة ،كام هو موحض يف نتاجئ الاس تقصاء.
ويرى الوفد أأنه جيب احلصول عىل متثيل بياين مع مجيع الطلبات وقبول المتثيل الرمقي كمتثيل اإضايف .ومع ذكل ،طلب الوفد
توضيحا للفقرة  5وحول مفهوم ونطاق املطابقة.
 .313و أأشار وفد كولومبيا اإىل أأن كولومبيا تقبل أأنواعًا خمتلفة من العالمات ،مبا يف ذكل العالمات اليت تعترب غري تقليدية،
و أأن املكتب قد تلقى طل ًبا ألنواع غريبة من العالمات ،مثل العالمات املرتبطة حباسة الشم عىل سبيل املثال .ومع ذكل،
تقبل كولومبيا أأساليب المتثيل هذه يف حال مت تقدميها بشلك اإضايف اإىل المتثيل البياين ا ألسايس .وتسمح اللواحئ الوطنية
املتوافقة مع قانون جامعة دول ا ألنديز ،للمودعني بتقدمي طلبات للحصول عىل عالمات غري تقليدية ،و محتدد احلد ا ألدىن من
املتطلبات لإجراء الفحص ولتحديد ما اإذا اكنت هذه العالمات ممزية .و أأشار الوفد إاىل أأنه خالل هذه اخلطوة يواجه املكتب
العديد من العقبات حتول دون منح امحلاية للعالمة .ومع ذكل ختضع امللكية الصناعية يف كولومبيا بصفهتا دوةل عضو يف جامعة
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دول ا ألنديز لقرار ا ألنديز رمق  486وهو قانون فوق وطين .وذلكل ،فاإن تعديل هذا القانون فوق الوطين لتغيري أأو اإلغاء
رشط المتثيل البياين ،يتطلب أأن تمت مراجعته من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف جامعة دول ا ألنديز ليمتكنوا من اختاذ قرار عىل
املس توى ا إلقلميي ،ومل تكن هذه ادلول أأعضاء يف نظام مدريد.
 .314و أأيد وفد أأسرتاليا تبس يط القاعدة  9للك من املس تخدمني واملاكتب .ولكن ،كام أأشار اإليه وفد الياابن ،ذكر الوفد أأنه
جيب تويخ احلذر ألن أأي تعديل جيب أأن يأأخذ يف الاعتبار الظروف اخملتلفة للك طرف متعاقد .و أأشار الوفد اإىل أأن نتاجئ
الاس تقصاء أأظهرت أأنه مل تكن دلى مجيع املاكتب نفس الظروف .وذكر الوفد أأنه يرحب بأأي اقرتاح لتعديل القاعدة  9يف
ادلورة املقبةل للفريق العامل استنا ًدا اإىل ما ورد يف الوثيقة.
 .315و أأشار وفد الصني اإىل أأن ا ألطراف املتعاقدة دلهيا قوانني خمتلفة للعالمات التجارية وفقا لنتاجئ الاس تقصاء .ونظرا
لختالف أأنواع العالمات التجارية والمتثيالت يف لك بدل ،اقرتح الوفد أأن يعمتد نظام مدريد اإطار معل مرن ومفتوح نسبيا
ليمتكن املس تخدمون من طلب امحلاية دلى ا ألطراف املتعاقدة اخملتلفة ألنواع خمتلفة من العالمات.
 .316وذكر وفد بيالروس أأنه فهم أأن الاجتاه العام هو اإدراج أأنواع جديده من العالمات يف قوانني ا ألطراف املتعاقدة.
ابلإضافة اإىل ذكل ،تدعو احلاجة أأيضً ا اإىل قبول المتثيل غري البياين للعالمات ابلإضافة اإىل المتثيل البياين .وبناء عىل ما
تقدم ،أأعرب الوفد عن تأأييده للتعديالت عىل القاعدة  9املقرتحة يف الفقرات من  3اإىل  6من الوثيقة .وقد فهم الوفد أأن
القاعدة اجلديدة سيمت تفسريها وفقًا للقانون الوطين يف بيالروس ووفقًا لقدرات هذا البدل التقنيةّ .
وعرب الوفد عن قلقه إازاء
تكل املاكتب اليت ل تسمح حبامية العالمات غري التقليدية .ومل تكن مثل هذه العالمات ،حبمك طبيعهتا ،قابةل للحامية يف
بيالروس اإما بسبب نوع العالمة أأو ألن متثيلها غري بياين .و أأشار الوفد اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد إارسائيل بشأأن
اس تخدام قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد لطالع املس تخدمني عىل أأنواع العالمات املقبوةل .ومل يكن مجيع
املس تخدمني حمنكني ،وابلتايل ،قد يكون من املمكن تعديل اس امترة الطلب ادلويل ملعاجلة هذه املشلكة .فعىل سبيل املثال،
توجد حال ًيا حوايش سفلية لبعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،توحض متطلباهتا احملددة ،مثل س ياسة الاس تخدام .وتساءل
الوفد عام اإذا اكن من املمكن تعديل اس امترة الطلب ادلويل ل إالشارة بشلك مبارش اإىل قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام
مدريد ،أأو رمبا ،اإذا مل يكن ذكل أأمر ًا معقد ًا ،اإضافة املزيد من املعلومات حول قبول هذه العالمات .عىل سبيل املثال ،ميكن
اإضافة حاش ية حتتوي عىل قامئة ا ألطراف املتعاقدة اليت ل حتمي عالمات الصوت .وميكن أأيضً ا التعامل مع أأنواع أأخرى من
العالمات بنفس الطريقة .وإاذا اكنت القامئة طويةل جدً ا ،فقد تكفي ا إلشارة اإىل قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد.
نظرا للتطور التكنولويج اذلي
 .317و أأشار وفد سويرسا إاىل أأنه يتفهم احلاجة اإىل حتديث القاعدة  9بشأأن متثيل العالمةً ،
فرصا جديدة مل تكن موجودة عند صياغة القاعدة .وقد رحب الوفد بتحديث هذه القاعدة ،ومن حيث املبد أأ ،أأيد الوفد
أأاتح ً
ا ألفاكر املقرتحة يف الفقرات من  3اإىل  6من الوثيقة .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل وجود مشلكة يف نص الفقرة  4فامي يتعلق
ممزيا أأم ل
عنرصا ً
ابإدراج اللون حيامن يمطالب به كعنرص ممزي .فاملعايري املعمتدة من قبل لك مكتب لتحديد اإذا اكن العنرص ً
ممزيا ،ولكن قد يكون مزجي ا أللوان أأو مزجي
ختتلف وفق ًا للقانون الوطين اذلي خيضع هل املكتب .وقد ل يكون اللون حبد ذاته ً
ممزيا .ولهذا السبب ،يرى الوفد أأن صياغة القاعدة  9يف املس تقبل ميكن أأن تتضمن ،عىل سبيل
اللون مع عنارص أأخرى ً
جزءا من العنارص املكونة للعالمة .و أأوحض الوفد أأنه أأبدى مالحظته
املثال :عندما يمت املطالبة ابللون أأو عندما يكون اللون ً
ليمت أأخذها ابلعتبار يف جدول أأعامل العام التايل و أأشار اإىل أأمهية هذا املوضوع ابلنس بة للوفد ،وس يقدم لحقا بعض
املالحظات يف هذا الصدد .وتساءل الوفد عن تفسري القاعدة ()4(9أأ)" "7من الالحئة التنفيذية املشرتكة وذكر أأن مكتبه
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حيصل يف بعض ا ألحيان عىل صور مس تنسخة عن عالمات ملونة من دون أأن حتتوي الطلبات عىل ممطالبة ابللون .وذلكل،
مل يمت الإشارة اإىل أأي لون حتت رمز ( 591من رموز  )INIDيف مرصد مدريد .وحىت الن ،يعترب املكتب السويرسي تكل
العالمات بدون لون ،أأي أأهنا عالمات اب ألسود وا ألبيض ميكن محياهتا همام اكن اللون .وابلفعل ،فقد فهم الوفد القاعدة
 ()4(9أأ)" "7عىل أأهنا تعين أأنه اإذا اكن جيب حامية العالمة اب أللوان ،فيجب الإشارة اإىل هذه ا أللوان يف الطلب .وذكّر الوفد
بأأن القاعدة  ()4(9أأ)" "7تنص عىل " :جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل  ...عىل بيان ابملمطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون
املمطالب به أأو تشكيةل ا أللوان املمطالب هبا .".وتساءل الوفد عام اإذا اكن ينبغي تعديل تفسريه احلايل أأو يف حال حامية العالمة
اب أللوان ،جيب ذكر ا أللوان يف اللكامت.
 .318و أأيد وفد الربازيل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بيالروس بشأأن اإضافة احلوايش يف الاس امترة مع معلومات تتعلق
اب ألشاكل غري املقبوةل خملتلف ادلول ا ألعضاء ،أأو اإشارة اإىل قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء مدريد .و أأشار الوفد إاىل أأن ذكل
س يكون مفيدا للك من املس تخدمني وماكتب العالمات التجارية من حيث التاكليف والوقت وعبء العمل.
 .319ورحب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ابقرتاح إازاةل الإطار اذلي يبلغ مقاسه  8 × 8س نتميرتات من اس امترة
الطلب ادلويل .و أأشار املمثل اإىل أأنه مت حذف هذا الرشط يف معاهدة س نغافورة .وسلط املمثل الضوء عىل أأنه من الصعب
للغاية ابلنس بة للمتقدمني بطلبات لتسجيل عالمات ثالثية ا ألبعاد اإدراج أأكرث من متثيل للعالمة يف مساحة 8 × 8
س نتميرتات .واجلدير ابذلكر أأنه من املمكن قبول نسق  A4مكرفق للطلب ادلويل .و أأشار املمثل اإىل الفقرة  7من الوثيقة
و أأعرب عن سعادته الشديدة ابلبيان اذلي أأدىل به املكتب ادلويل واذلي يفيد بأأن نظام مدريد جيب أأن يس تعد خلدمة
مس تخدميه يف بيئة متطورة .وذكر املمثل أأنه ينبغي بذل لك اجلهود املمكنة للسامح ملودعي الطلبات ادلوليني بتلبية مجيع أأنواع
متطلبات ا ألطراف املتعاقدة املعينة ابس تخدام نظام مدريد .و أأشار املمثل اإىل الفقرتني  14و 15من الوثيقة و أأوحض أأنه من
املمكن أأن يواجه مقدم الطلب ادلويل بعض املشألك يف حال المتس امحلاية من قبل طرف متعاقد يطلب تسجيل رمقي
للصوت .و أأشار املمثل اإىل أأنه يؤيد الاقرتاح املقدم يف الفقرة  15بشأأن المتثيل الإضايف للعالمة ،واذلي ميكن أأن يكون متثيال
بياان أأو لكامت تصف الصوت ،رهن ًا ابحلصول عىل تأأكيد من مكتب املنشأأ بأأن المتثيل البياين أأو اللكامت اليت تصف الصوت
تتوافق مع المتثيل الرمقي للصوت.
 .320دعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل عدد من ا ألس ئةل اليت أأاثرهتا الوفود.
 .321وردت ا ألمانة أأو ًل عىل السؤال اذلي طرحه وفد ادلامنرك فامي يتعلق بتجميع العالمات امجلاع ّية وعالمات الرقابة
وعالمات الضامن م ًعا يف الطلب ادلويل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مكتب ادلمنارك ل يقبل سوى نوع واحد من بيهنا ،وإاذا مل
يتلق أأي اإشارة واحضة اإىل نوع العالمة ،فس يصدر رفضً ا ات ًما .و أأقرت ا ألمانة بأأن حتديد نوع العالمات من هذا النوع حباجة
اإىل مزيد من التنس يق وهذه املسأأةل معقدة جدً ا .ويسمح جتميع هذه ا ألنواع الثالثة من العالمات م ًعا بأأكرب قدر من املرونة
للمس تخدمني عند تعيني طرف متعاقد اذلي قد يفرس نوع العالمة بشلك خمتلف عن تفسري مكتب املنشأأ .وميكن
للمس تخدمني تعيني ا ألطراف املتعاقدة واس تخدام الوصف الطوعي لتحديد نوع العالمة ،اإذا لزم ا ألمر .ووافقت ا ألمانة عىل
أأنه س يكون من ا ألسهل اإذا تلقى املكتب ادلويل الالحئة التنفيذية و أأرسلها اإىل املاكتب و أأقرت بأأن هذا اخليار ممكن مبجرد أأن
تعمتد مجيع املاكتب وسائل التصال الإلكرتونية .وذكرت ا ألمانة أأنه مبجرد إانشاء التصالت الإلكرتونية ،قد يصبح نظام مدريد
أأكرث سهوةل يف الاس تخدام ألن املكتب ادلويل ميكن أأن يتلقى املزيد من الواثئق .و أأشارت ا ألمانة ،رد ًا عىل السؤال اذلي
طرحه وفد مدغشقر بشأأن مطابقة العالمات ،اإىل أأنه متت مناقشة بشلك مفصل مسأأةل رشط املطابقة بني العالمة
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ا ألساس ية والعالمة ادلولية الوارد يف القاعدة ()5(9د)" "4من الالحئة التنفيذية ورشط املطابقة مبوجب املادة  )1(3من
الربوتوكول اليت تشري اإىل املطابقة بني البياانت الواردة يف الطلب ادلويل وبياانت العالمة ا ألساس ية .وتساءلت بعض املاكتب
عام اإذا اكنت القاعدة  9أأكرث رصامة من املادة  )1(3من الربوتوكول .وقد أأشارت نتاجئ الاس تقصاء اليت مت عرضها خالل
اجامتع املائدة املس تديرة اإىل أأن بعض املاكتب تشرتط املطابقة الاكمةل ،يف حني تمتتع ماكتب أأخرى مبزيد من املرونة .عىل
سبيل املثال ،يف حال وجود اختالفات بس يطة بني العالمة ا ألساس ية والعالمة ادلولية ،س تعترب بعض املاكتب أأن العالمات
يه نفسها ألغراض املصادقة .ور أأت ا ألمانة أأن مسأأةل املطابقة ميكن أأن تكون هممة للغاية عند النظر يف مسأأةل املتطلبات
اخملتلفة للمتثيل وتساءلت عام اإذا اكن املكتب س يعترب عالمة أأساس ية وعالمة دولية ممثةل بأأنساق خمتلفة عىل أأهنا تليب رشط
املطابقة ،ولحظت أأنه ،يف الوقت احلارض ،ا ألمر مرتوك للمكتب لختاذ القرار .و أأشارت ا ألمانة ،ردًا عىل التعليقات اليت
أأدىل هبا وفد بيالروس بشأأن اإماكنية اإضافة حاش ية اإىل اس امترة الطلب ،اإىل أأن احلاش ية قد تؤدي اإىل بعض التعقيدات
التقنية ألن املاكتب ل تقبل نفس ا ألنواع من العالمات .و أأضافت ا ألمانة أأنه س يكون من املمكن اإضافة ا إلشارة اإىل قاعدة
البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد اإىل الاس امترة و أأن تنصح مقديم الطلبات ابلرجوع اإىل قاعدة البياانت هذه ملعرفة ما اإذا
اكنت ا ألطراف املتعاقدة املعينة تقبل أأنواعًا معينة من العالمات .و أأضافت ا ألمانة أأن مجيع املاكتب مسؤوةل عن ضامن حتديث
املعلومات املوجودة يف قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد .ورد ًا عىل وفد سويرسا فامي يتعلق ابملمطالبة ابللون،
أأوحضت ا ألمانة أأنه عاد ًة ل يمت املطالبة اب أللوان للك العالمات املمثةل اب أللوان ألن ذكل يرتبط مبامرسة مكتب املنشأأ .ويف
حال مت املطالبة اب أللوان يف العالمة ا ألساس ية ،فيجب أأن تمت املطالبة اب أللوان أأيضً ا يف الطلب ادلويل .وإاذا مل يكن دلى
مكتب املنشأأ أأي اإجراء معمتد هبذا الشأأن أأو مل تمت املطالبة اب أللوان يف العالمة ا ألساس ية ،فال يزال ابإماكن مقدم الطلب
الامتس تسجيل عالمة جتارية ملونة وإاضافة املطالبة بشلك طوعي ألن بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة قد تشرتط مثل هذه
املطالبة .و أأضافت ا ألمانة أأن ا ألمر مرتوك للمكتب السويرسي لتفسري ما اإذا اكن حيتاج اإىل املطالبة اب أللوان أأو وصف
للعالمة اب أللوان و أأشارت اإىل أأن املاكتب تعمتد مقارابت خمتلفة .فالبعض مهنا ينظر اإىل العالمة كام يه ويقبل فقط ا أللوان
املشار الهيا يف العالمة ،من دون أأن مينح ابلرضورة امحلاية مجليع ا أللوان احملمتةل للعالمة .و أأشارت ا ألمانة إاىل أأهنا س تدرس
الاقرتاح اذلي قدمه الوفد بشأأن تغيري الصياغة يف القاعدة  9وسرتد عىل الوفد بشأأن هذا املوضوع يف وقت لحق.
 .322وقدم الرئيس ملخصا عن املناقشات حول الفقرات من  1اإىل  6من الوثيقة و أأقر بوجود توافق عام عىل رضورة
تطوير نظام مدريد للسامح ابلمتثيل غري البياين .وعىل هذا ا ألساس ،اقرتح الرئيس أأن يعد املكتب ادلويل وثيقة مع
التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  9لدلورة التالية ،واليت ميكن أأن تشمل أأيضً ا توضيح دور مكتب املنشأأ وإاماكنية اس تخدام
أأكرث من متثيل يف الطلبات ادلولية.
 .323وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  7اإىل  11من الوثيقة.
 .324وذكر وفد كواب أأنه ،فامي يتعلق ابلتعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،يبدو من
احلمكة تقيمي مسأأةل اإدخال أأساليب جديدة لمتثيل العالمات غري التقليدية ،وذكل هبدف تكييف نظام مدريد لحتياجات
ا ألطراف املتعاقدة اليت تقبل أأساليب لمتثيل العالمات غري متوفرة حاليا يف هذا النظام .و أأضاف الوفد أأن هذا ا ألمر س يتيح
ل ألطراف املتعاقدة اإماكنية اإضافة أأساليب المتثيل اجلديدة هذه اإىل ا ألطر القانونية ذات الصةل يف املس تقبل .وكام أأشارت اليه
وفود أأخرى ،شدد الوفد عىل أأن هذه ا إلضافة س تكون معلية معقدة تتطلب مراحل تطوير متنوعة و أأطر قانونية متنوعة بني
خمتلف ا ألطراف املتعاقدة اليت س تكون حباجة اإىل درجة معينة من املرونة وفقا لقدراهتا املتاحة يف هذا اجملال .واقرتح الوفد
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أأن تشري القاعدة  9اجلديدة رصاحة اإىل أأن التعديالت لن يكون لها أأي تأأثري عىل حق ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف رفض
امحلاية للعالمات املمزية اليت ل ميكن أأن تعترب عالمة مبوجب ا ألطر واملامرسات القانونية املعمتدة من قبلها ،عىل النحو املشار
اإليه يف الفقرة  9من الوثيقة .و أأكد وفد كواب أأنه ابلإضافة اإىل تنظمي اإجراءات نظام مدريد ابلشلك املناسب ،ينبغي اإيالء
الاهامتم أأيضا لتعديل الاس امترات الرمسية واس امترات النرش والإخطار ومزيات البحث يف قواعد البياانت الإلكرتونية فامي
يتعلق بوسائل المتثيل اجلديدة احملمتةل .وفامي يتعلق مبسأأةل ادراج يف التعلاميت الإدارية ا ألساليب وا ألنساق املقبوةل لمتثيل
العالمة يف الطلب ادلويل ،أأشار الوفد إاىل أأنه يف حني أأن ذكل سيسامه يف توضيح تكل املسائل من الناحية ا إلجرائية ،غري
أأن ذكل لن يكون اكفيا .وذكر الوفد أأنه ،عىل سبيل املثال ،س يكون من الصعب اإدراج ملفات الصوت وملفات الوسائط
املتعددة يف الإطار املقدم يف الاس امترة الرمسية احلالية ،عىل النحو املطلوب مبوجب القاعدة  ()4(9أأ)" "5من الالحئة
التنفيذية املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل الصعوابت اليت يواهجها املودعون عند اس تخدام الاس امترة الرمسية احلالية لطلب
التسجيل ادلويل للعالمات الثالثية ا ألبعاد ،كام أأوحض من قبل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية .وشدد الوفد عىل
ا ألثر اذلي س تحدثه وسائل المتثيل اجلديدة عىل قواعد البياانت احلالية املتاحة عىل الإنرتنت ،ول س امي عىل نظام مرصد
مدريد واحلاجة اإىل حتديث حمرك البحث اخلاص به ،واذلي يوفر معليات البحث الصويت والبحث ابس تخدام الصور ولكنه
ل يوفر معليات البحث ابس تخدام الصوت والوسائط املتعددة ،واليت يعتقد الوفد بأأهنا قيد التطوير .وقال الوفد اإنه يلزم اختاذ
قرار بشأأن كيفية اإدراج العالمات املمثةل بأأساليب جديدة يف الطلب ادلويل ،ويف املراسالت املتعلقة ابلقرارات الإدارية ويف
اجلريدة ،فمبوجب املادة  32من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،جيب أأن تنرش العالمات كام تظهر يف الطلب ادلولية .و أأشار
الوفد اإىل أأن املرسوم الترشيعي رمق  203املعمول به يف كواب ،يتطلب صورة مس تنسخة واحضة للعالمة ،واذلي ،كام هو حمدد
يف املادة (2د) ،يشرتط تقدمي ً
بناء عىل ذكل ،ويف ظل
متثيال بيان ًيا أأو وص ًفا مفهوما ل إالشارات الغري ممكن اإدراكها ابلنظر .و ً
هذه املرونة اليت مينحها املرشعون يف كواب ،ميكن ملقديم الطلبات امجلع بني العديد من أأساليب المتثيل هذه لتلبية متطلبات
المتثيل ،واليت تستبعد بعض وسائل المتثيل ا ألخرى مثل الصوت التناظري أأو الرمقي ،أأو تسجيالت الفيديو أأو الوسائط
املتعددة .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن الترشيع الكويب حيتوي عىل العديد من ا ألحاكم اليت حتد من عدد الإشارات اليت ميكن
أأن تشلك عالمة ،واليت تتضمن ا ألشاكل الثالثية ا ألبعاد ،وتكل اليت حتددها ا أللوان بطريقة معينة ،وتشكيالت ا أللوان،
وا ألصوات وتشكيالت الصوت .ومع ذكل ،ومبوجب حمك هنايئ ،استبعد الترشيع حامية الرواحئ وا ألصوات كعالمات اإىل أأن
تتوفر الرشوط الالزمة لتسجيلها .و أأوحض الوفد أأنه للتغلب عىل هذا العائق القانوين ،جيب تعديل ترشيع العالمات التجارية
يف كواب أأو سن قواعد جديدة لقبول هذه الإشارات وحتديد أأساليب متثيلها لكام توفّرت الرشوط الالزمة لتسجيلها .و أأشار
الوفد اإىل أأن تكل الرشوط رضورية ،وذكّر أأن نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( )IPASاذلي طورته الويبو ،ونظام اإدارة امللكية
الفكرية اذلي يس تخدمه املكتب الكويب ،يعمتدان عىل الصورة والوصف كوس يةل لمتثيل العالمات فقط ول يسمحان
ابس تخدام أأساليب المتثيل اجلديدة .وقال الوفد اإنه لقبول ومعاجلة أأساليب المتثيل اجلديدة هذه ،اكن من الرضوري اإدخال
وظائف جديدة يف نظام أأمتتة امللكية الصناعية أأو ربط هذا النظام بقاعدة بياانت خارجية .وعالوة عىل ذكل ،ل يسمح نظام
أأمتتة امللكية الصناعية ابإجراء معليات للبحث عن احلقوق السابقة للعالمات املمثةل بواسطة هذه ا ألساليب اجلديدة للمتثيل،
حيث أأنه يوفر فقط معليات البحث الصويت ومعليات البحث وفقًا لتصنيف فيينا .وذلكل ،من املطلوب أأيضً ا تطوير وظائف
جديدة ألنظمة تكنولوجيا املعلومات لإضافة اإماكنية البحث عن احلقوق السابقة للعالمات املمثةل ابلتسجيالت الصوتية أأو
تسجيالت الفيديو .و أأشار الوفد اإىل أأن الإطار القانوين ينص عىل نرش مجيع طلبات العالمات التجارية يف اجلريدة الرمسية
للمكتب الكويب ،واليت جيب أأن تتضمن العالمة دون حتديد مزيد من التفاصيل مبوجب قانون العالمات التجارية يف كواب.
ولهذا السبب ،ميكن أأن يتضمن هذا املنشور ر ً
ابطا لمتثيل العالمة ،عندما يتأألف هذا المتثيل من تسجيل صويت أأو وسائط
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متعددة .وابلرمغ من ذكل ،ذكر الوفد أأن نرش مثل هذه العالمة يف اجلريدة الرمسية ،اليت تتكون من ملف بنسق  ،PDFلن
يكون واحضًا .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف ضوء الاعتبارات القانونية والعملية املذكورة أأعاله ،ل ميكن لكواب قبول أأساليب متثيل
جديدة قبل أأن يتطور ا إلطار القانوين املرتبط هبا ويمت استيفاء الرشوط الالزمة لقبولها.
 .325و أأشار وفد مدغشقر اإىل الفقرات من  7اإىل  ،11وبشلك خاص اإىل الإشارات اليت ل ميكن أأن تشلك عالمة،
و ّ
وحض أأن مكتب مدغشقر يعترب أأن العالمات يه اإشارات مرئية ،وفقًا لترشيعاته الوطنية السارية حال ًيا ،عل ًما أأن  34مكت ًبا
أخر يطبقون نفس هذه املعايري .وبناء عىل ذكل ،يرفض املكتب العالمات اليت ليست مضن هذه الفئة حال ًيا .ور أأى الوفد أأن
قوانني ا ألطراف املتعاقدة اليت اكنت يف نفس الوضع ل ينبغي أأن تكون حمدودة ،واقرتح أأن يناقش الفريق العامل س بل
تطويرها يف اجامتع املائدة املس تديرة .و أأشار الوفد اإىل أأن الترشيع اجلديد ملدغشقر من املنتظر دخوهل حزي التنفيذ قريبا ،كام
ذكر سابقا.
 .326و أأشار وفد املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية اإىل أأن املنظمة متر مبرحةل انتقالية وأأن قوانيهنا اجلديدة اليت يه قيد
الإعداد حاليا ،س تأأخذ يف الاعتبار التعديالت اجلديدة املقرتحة عىل القاعدة  .9وذكر الوفد أأيضا أأن عددا من املاكتب ،مبا يف
ذكل مكتب املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،واهجت بعض املشألك عندما قامت بتزنيل عالمات لفظية من نظام أأمتتة
امللكية الصناعية .ولحظ الوفد أأن هذه العملية س تكون أأكرث تعقيدً ا مع ا ألنواع اجلديدة من العالمات ،مثل عالمات
الصوت أأو الصور املتحركة .و أأشار الوفد إاىل أأن املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية س تحتاج اإىل مساعدة املكتب ادلويل
لتطبيق القاعدة  9املعدةل.
 .327وذكّر ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات بأأنه اكن قد اقرتح يف ادلورة السابقة للفريق العامل اإضافة مربعات اختيار
اإىل اس امترة  MM2حىت يمتكن مقدم الطلب من حتديد نوع العالمة .و أأشار الوفد اإىل أأن ذكل من شأأنه أأن مينع احلالت
اليت يمت فهيا تسجيل العالمة دلى طرف متعاقد ّ
معني حتت نوع معني من العالمات ،يف حني يرغب مقدم الطلب يف
احلصول عىل حامية لنوع خمتلف من العالمات .و أأشار املمثل اإىل ملخص الردود عىل السؤال  5من الاس تبيان املتعلق بأأنواع
العالمات و أأساليب المتثيل املقبوةل ،يف مرفق الوثيقة  .MM/LD/WG/17/4ولحظ املمثل اإىل أأنه ،وفقا لتكل الردود،
قبلت  10ماكتب ( 20يف املائة) طلبات ل تتضمن اإشارة اإىل نوع العالمة وعاجلهتا ،يف حني قبل  20مكتبا ( 41يف املائة)
طلبات حتمل اإشارة تلقائية اإىل نوع العالمة وعاجلهتا هذه املاكتب .و أأكد املمثل أأنه ،كام أأشار اليه سابقًا ،يفضل املودعون
حتديد نوع العالمة يف اس امترة  MM2أأو ،كام يسمح  19مكتب ًا ( 39يف املائة) ،عند الرد عىل اس تفسار هبذا الشأأن موجه
من قبل مكتب طرف متعاقد معني .وبناء عىل ذكل ،طلب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أأن ينظر الفريق العامل يف
اإماكنية اإضافة مربعات اختيار لتحديد أأنواع العالمات يف اس امترة الطلب كحل للمشلكة اليت يواهجها بعض املس تخدمني.
 .328ورد ًا عىل التعليقات اليت أأدىل هبا ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ،قال الرئيس انه يف الوقت احلارض ميكن ملقدم
الطلب أأن يشري اإىل نوع العالمة يف الوصف الطوعي ،يف البند (9هـ)" "2من اس امترة  .MM2و أأشار الرئيس اإىل أأن هذا
ا ألمر مفيد ملقديم الطلبات ألنه ،هبذه الطريقة ،ل تقترص خياراهتم عىل أأنواع العالمات املذكورة يف الاس امترة أأو ا ألنواع اليت
قد حيددها مكتب املنشأأ.
 .329وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  12اإىل  18من الوثيقة حول ما اإذا اكن جيب عىل الفريق العامل
حتديد احلد ا ألدىن من متطلبات المتثيل للك نوع من أأنواع العالمات وكيف ميكن للفريق العامل حتقيق هذا الهدف.
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 .330و أأعرب وفد سويرسا بأأنه يفضل تعديل ممارسة مصادقة املكتب وجعلها أأكرث مرونة ،كام هو مقرتح يف الفقرة  15من
الوثيقة ،أأو حتديد احلد ا ألدىن من املتطلبات .وذكر الوفد أأيضا أأنه ل يس تطيع دمع الاقرتاح اذلي ينص عىل اإماكنية طلب
ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ن مسخا اإضافية بعد اإصدار الرفض املؤقت.
 .331وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  19اإىل  25من الوثيقة وجشع الوفود عىل اإعطاء تقديرات حلجم العمل
مطلواب لتنفيذ التعديالت عىل القاعدة  9والوقت اذلي قد
عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اذلي قد يكون ً
يس تغرقه ذكل.
 .332ورصح وفد املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية أأن بعض املاكتب ،مبا يف ذكل مكتبه ،ل متكل نظام اإيداع اإلكرتوين ول
نظام أأمتتة امللكية الصناعية .وتساءل الوفد عام اإذا اكن املكتب ادلويل ميكن أأن يساعد ماكتب ا ألطراف املتعاقدة عىل
احلصول عىل مثل هذه ا ألنظمة.
 .333ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل السؤال اذلي طرحه وفد املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
 .334و أأوحضت ا ألمانة أأن الزمالء يف منظمة الويبو اذلين يعملون عىل نظام أأمتتة امللكية الصناعية ميكن أأن يساعدوا
املاكتب يف املسأأةل اليت أأاثرها وفد املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .وذكرت ا ألمانة أأن الويبو مسحت للماكتب اس تخدام
واهجة الإيداع الإلكرتوين اخلاصة بنظام مدريد و أأشارت اإىل أأنه سيمت تقدمي عرض عن تكل ا ألداة خالل اجامتع املائدة
املس تديرة و أأن املاكتب اليت تس تخدم الواهجة املذكورة س تقدم مالحظاهتا.
 .335و أأشار وفد أأسرتاليا اإىل أأن املزيد من ا ألطراف املتعاقدة ينقل املراسالت اإلكرتونيا اإىل املكتب ادلويل .وذلكل ،اقرتح
الوفد أأن يطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل تقيمي التعديالت اليت س يحتاج اإىل اإجراهئا عىل معلياته و أأنظمة تكنولوجيا
املعلومات للسامح هل بتلقي وحفص ونرش أأشاكل المتثيل الإلكرتوين أأو الرمقي .و أأضاف الوفد أأنه ميكن للمكتب ادلويل أأن يقدم
تقرير ًا اإىل الفريق العامل بشأأن هذا التقيمي يف دورته التالية وميكن أأن يقدم التوجهيات بشأأن توقيت تنفيذ أأي تعديل عىل
القاعدة .9
 .336و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل تطلب أأي وفود أأخرى اللكمة واقرتح أأن يعد املكتب ادلويل وثيقة مع التعديالت املقرتحة
عىل القاعدة  9لدلورة التالية .وميكن أأن تتضمن تكل الوثيقة مواطن املرونة الالزمة وتأأخذ يف الاعتبار املواقف اخملتلفة اليت
أأعربت عهنا بعض الوفود .و أأضاف الرئيس أأن هذه الوثيقة قد تساعد عىل توضيح دور مكتب املنشأأ و أأن تتناول املتطلبات
العملية للبىن التحتية ألنظمة تكنولوجيا املعلومات ليس فقط للماكتب بل أأيضً ا للمكتب ادلويل .وفتح الرئيس ابب التعليقات
عىل هذا الاقرتاح.
 .337و أأيد وفد أأملانيا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا .وطلب الوفد من ا ألمانة تقدير الإطار الزمين للمكتب ادلويل
لتلقي وحفص ونرش أأساليب المتثيل اجلديدة هذه.
 .338و أأعرب وفد مدغشقر عن موافقته عىل اقرتاح الرئيس .و أأشار الوفد اإىل رضورة حتديد البىن التحتية الالزمة للماكتب
يف املقام ا ألول .وذكر الوفد كذكل أأن الوثيقة ميكن أأن تقرتح حلو ًل بس يطة لتكنولوجيا املعلومات ،وفقًا لحتياجات املكتب
املعين.
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 .339ورحب ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ابس تعراض نظام مدريد للسامح بعالمات غري تقليدية.
وسلط املمثل الضوء عىل ا ألمهية البالغة اليت تولهيا امجلعية اإىل انعاكس التطور اذلي شهدته هذه العالمات وتصور املس هتكل
لها وتفاعهل معها يف نظام مدريد .و أأشار املمثل اإىل أأنه من مصلحة أأحصاب العالمات أأن يمتكنوا من حامية العالمات غري
التقليدية بطريقة منسقة بواسطة نظام مدريد .وذكر املمثل أأن نتاجئ الاس تقصاء أأظهرت أأن اجلوانب القانونية والتقنية دلى لك
طرف متعاقد اكنت شديدة التباين .ورصح املمثل أأنه يرحب مبراجعة اس امترة الطلب ادلويل للتأأكد من أأن أأنواع أأخرى من
العالمات يه أأيضا متاحة ،عىل الرمغ من أأن هذه العالمات قد ل تكون مقبوةل دلى مجيع ا ألطراف املتعاقدة .ووافق املمثل
أأيضا عىل أأنه ينبغي يف هناية املطاف إازاةل رشط المتثيل البياين .وذكر املمثل أأنه ينبغي تطوير النظام وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات اخلاصة به ليك ي َمت استيعاب العالمات غري التقليدية ،ا ألمر اذلي س مينح أأحصاب العالمات التجارية املزيد من
املرونة ويسمح حبامية هذ النوع من العالمات .و أأشار املمثل اإىل أأمهية هذه اخلطوات ا ألوىل ،لكنه ،كام ذكرت بعض الوفود،
أأكد أأيضً ا عىل رضورة أأن يكون واحضا ابلنس بة ملقديم الطلبات أأي من ا ألطراف املتعاقدة تقبل ابلعالمات غري التقليدية.
وإاذا مسحت اس امترة الطلب بتقدمي طلبات لعالمات غري تقليدية وتعيني أأي طرف متعاقد ،من دون وجود اإشارة واحضة اإىل
أأشاكل متثيل العالمات أأو العالمات حبد ذاهتا املقبوةل من قبل لك طرف متعاقد ،فقد يم ّعني مقدم الطلب أأطراف متعاقدة ل
تقبل ابلعالمة املقدمة من قبهل .و أأشار املمثل إاىل أأن ذكل س يكون مضيعة للوقت و أأموال الرسوم ملقديم الطلبات ،كام أأنه
س يؤخر قرارات أأحصاب العالمات بشأأن أأفضل طريقة محلاية العالمات غري التقليدية عند اإيداع طلب دويل وتعيني أأطراف
متعاقدة متعددة .ور أأى املمثل أأن ذكل من شأأنه أأن يقوض الثقة يف نظام مدريد أأي أأن مقديم الطلبات س يرتددون يف
اس تخدام هذا النظام للعالمات غري التقليدية.
 .340ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأملانيا.
 .341وذكرت ا ألمانة أأنه ل ميكن حتديد جدول زمين حمدد بشأأن الوقت اذلي س يكون فيه املكتب ادلويل قادرا عىل قبول
اساليب متثيل جديدة حال ًيا .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن املسأأةل حتتاج اإىل مزيد من التقيمي وسيمت ادراج املزيد من املعلومات يف
الوثيقة اليت سيناقشها الفريق العامل يف دورته التالية .ومع ذكل ،ل تتوقع ا ألمانة أأن تكون املسأأةل معقدة للغاية ابلنس بة
للمكتب ادلويل .وذكّرت ا ألمانة الوفود مبعايري الويبو خملتلف ا ألنساق املقبوةل واليت مت وضعها يف اإطار اللجنة املعنية مبعايري
الويبو .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ليس من الرضوري انتظار الوثيقة اجلديدة واملزيد من املعلومات امللموسة حول مىت ميكن
للمكتب ادلويل تغيري بنيته التحتية لقبول ا ألنساق اخملتلفة .فميكن أأن تبد أأ املاكتب يف التحضريات لمتهيد الطريق ملزيد من
التبادلت الإلكرتونية وقبول ا ألنساق الرمقية .ومن معايري الويبو املوجودة حاليا نذكر معيار الويبو  ST.68للعالمات الصوتية،
ومعيار الويبو  ST.67للعنارص التصويرية للعالمات ،أأي الصور الرمقية الثابتة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اللجنة املعنية مبعايري
الويبو تعمل حال ًيا عىل معيار لعالمات الوسائط املتعددة .وجشعت ا ألمانة أأعضاء الوفود وزمالهئم العاملني يف تكنولوجيا
املعلومات عىل الاطالع عىل تكل املعايري .وقالت ا ألمانة أأنه ،كام اقرتحت بعض الوفود ومنظامت املس تخدمني ،ينبغي عىل
املاكتب حتديث صفحهتا عىل منصة قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء مدريد لتعكس أأنواع العالمات و أأساليب المتثيل اليت
تقبلها حال ًيا.
 .342و أأيّد ممثل معهد حمايم العالمات التجارية املالحظات اليت أأدىل هبا ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني
و أأشار اإىل قلقه بشأأن الصعوبة اليت يواهجها أأحصاب العالمات معل ًيا ،اإذ أأهنم مرمغون عىل مراجعة معلومات البدلان املتوفرة
مطلواب وما هو نوع العالمات املقبوةل .وذكر
عىل قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء مدريد للتحقق مما اإذا اكن المتثيل البياين ً
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املمثل أأن مثل هذا المترين س يكون معقد ًا ويتطلب الكثري من الوقت ،وقد يؤدي اإىل ردود فعل عكس ية واضعاف الثقة يف
نظام مدريد بدل من جعل النظام أأكرث مرونة ،وهو عكس ما حياول الفريق العامل القيام به .واقرتح املمثل ،بد ًل من اإضافة
حوايش اإىل اس امترة  MM2أأو حتديث قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء مدريد ،تطوير أأداة عىل موقع نظام مدريد ،مثل
حاس بة رسوم مدريد ،تسمح ابلتحقق برسعة مما هو مقبول ابلنس بة للك طرف متعاقد.
 .343وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة:
" "1حتتوي عىل اقرتاح ابإدخال تعديالت عىل القاعدة  9من الالحئة التنفيذية يك تنص عىل أأساليب
جديدة لمتثيل العالمات ،وإادخال ما يلزم من أأوجه املرونة لمتكني املودعني من استيفاء خمتلف متطلبات
المتثيل دلى ا ألطراف املتعاقدة املعيَّنة؛
" "2وحتلل دور مكتب املنشأأ يف التصديق عىل متثيل العالمة يف الطلب ادلويل؛
" "3وتتناول الاثر العملية للتعديالت املذكورة أنف ًا عىل بنية تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املاكتب
واملكتب ادلويل؛ وتعزز النفاذ اإىل املعلومات عن ا ألنواع املقبوةل من العالمات ومتطلبات المتثيل،
وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا ا ّإابن دورته املقبةل.

البند  11من جدول ا ألعامل :اقرتاح من وفد سويرسا
 .344استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/9
 .345وعرض وفد سويرسا الوثيقة ولفت انتباه احلضور اإىل اخلطأأ املطبعي الوارد يف الصفحة  14املتعلقة ابلتعديالت عىل
القاعدة  .26موطلب من الفريق العامل أأن يتجاهل الفقرة  4املقرتحة من القاعدة املذكورة.
 .346و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن اقرتاحاته اخملتلفة سيمت توضيحها بواسطة رسومات اإضافية .وفامي يتعلق ابلإنقاصات ،اكن
من الواحض أأن حتديد هذا النطاق جيب أأن يمت وفقا للامدتني  12و 13من الالحئة التنفيذية املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأن
الإنقاصات قد نوقشت خالل ادلورات السابقة للفريق العامل و أأن النقطة الوحيدة اليت بدا أأن الفريق العامل متفق علهيا يه
عدم وجود حلول للمشألك الهامة املرتبطة بفحص الإنقاصات .وابلتايل ،ذكر الوفد انه يرغب يف مواصةل تكل املناقشات
واقرتح حلو ًل حممتةل لينظر فهيا الفريق العامل .أأما الغرض من الاقرتاح فهو حماوةل توضيح أأدوار صاحب التسجيل واملكتب
ادلويل ومكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل وماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة لإجياد حلول
تليب احتياجات امجليع ،وبشلك خاص احتياجات املس تخدمني مع احلفاظ عىل ُسل دويل عايل اجلودة .واقرتح الوفد مناقشة
الوثيقة يف ثالثة أأجزاء بد ًل من فتح الباب للتعليقات العامة ألن ذكل سيسمح ابلرتكزي عىل احللول بشلك أأفضل .و أأشار
الوفد اإىل أأن بعض الاقرتاحات قد قطعت ً
كبريا ولكن الهدف هو مواصةل املناقشات وإاجياد حل معيل .ودعا الوفد
شوطا ً
الفريق العامل اإىل مناقشة الوثيقة ورحب بأأي تعليقات وانتقادات ومقرتحات وتأأييد.
 .347ودعا الرئيس الوفود اإىل الإدلء ببياانت عامة بشأأن الاقرتاح.
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 .348و أأعرب وفد إارسائيل عن قلقه إازاء وجود اإنقاصات مدونة يف السجل ادلويل من دون أأن يمت حفصها من قبل أأي
مكتب أأو من قبل املكتب ادلويل .ور أأى الوفد أأنه هبدف احلفاظ عىل موثوقية نظام مدريد ومتتعه بدرجة عالية من اليقني
القانوين ،جيب عىل الفريق العامل اإحراز التقدم يف املناقشات والتوصل اإىل اتفاق ميكن أأن ينعكس يف الالحئة التنفيذية
املشرتكة.
 .349و أأقر وفد الاحتاد ا ألورويب ابلهدف الهنايئ من الاقرتاح و أأيده ،وهو يمتثل يف توضيح املسأأةل بشلك أأفضل واعامتد
الشفافية لإحراز التقدم املرجو ،وهذا ا ألمر يس تحق املزيد من التفكري .و أأعرب الوفد عن تقديره للروح البناءة لهذا الاقرتاح
واملنعكسة يف السعي اإىل مراعاة مصاحل ا ألطراف املعنية اخملتلفة من أأجل التوصل اإىل حل يريض امجليع .ووافق الوفد عىل
أأن الطريقة املمكن اتباعها للميض قدم ًا قد تتطلب بعض التعديالت عىل الإطار القانوين واقرتح أأن يواصل الفريق العامل
العمل عىل مشلكة الانقاصات لإجياد حل مقبول من امجليع .وذكر الوفد ان الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل
اس تعداد إلجراء مزيد من املناقشات حول املوضوع.
 .350و أأشار وفد نيوزيلندا اإىل أأنه ينبغي عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني أأن يكون وحده مسؤول عن حفص مجيع
الإنقاصات .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء احامتل ازدواجية العمل بني مكتب املنشأأ ،ومكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه
صاحب التسجيل ،واملكتب ادلويل ،ومكتب الطرف املتعاقد املعني ،وعن قلقه أأيضا من أأن يفرض هذا ا ألمر عىل املكتب
ادلويل اإجراء حفص موضوعي ،مما قد يؤدي اإىل مزيد من التعقيدات والتاكليف يف نظام مدريد ويؤخر سري معهل .واقرتح
الوفد ،نظر ًا اإىل عدم متكن الوفود من التوصل اإىل توافق يف الراء خالل جلسات الفريق العامل ،أأن تس متر املناقشات يف
اجللسة املقبةل للامئدة املس تديرة.
 .351وذكر وفد المنسا ان تويل لك طرف معين ،أأي مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ومكتب
بناء .واقرتح الوفد أأن يشارك املكتب ادلويل قدر
جزءا من املهمة قد يشلك أأمر ًا ً
الطرف املتعاقد املعني واملكتب ادلويلً ،
نظرا اإىل خربته يف الإبالغ عن اخملالفات وفقًا للقاعدة .13
الإماكن يف معلية حفص الإنقاصاتً ،
 .352وذكر وفد الصني ان الاقرتاح السويرسي اقرتاح معيل وسيساعد عىل توضيح املسأأةل .وابلفعل فاإن حفص الانقاصات
للتأأكد من أأن السل َع واخلدمات املنتقصة تندرج مضن نطاق القامئة ا ألولية للسلع واخلدمات من شأأنه حتسني نظام مدريد .ومع
ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء بعض الاقرتاحات ،وخاصة الاقرتاح الرايم اإىل اإحاةل الانقاصات من خالل املكتب املعني،
اليت قد جتعل النظام معقدً ا .عىل سبيل املثال ،اإذا أأحال مقدم الطلب طل ًبا من خالل مكتب معني ،فسوف حيتاج ا ألمر اإىل
مشاركة وكيل حميل .عالوة عىل ذكل ،تساءل الوفد عن املكتب اذلي ينبغي ملقدم الطلب اللجوء اإليه اإذا اكن الإنقاص
ينطبق عىل العديد من ا ألطراف املتعاقدة .وقال الوفد اإنه يف الصني ،ينبغي أأن يمقل ّص طلب الإنقاص قامئة السلع واخلدمات.
وهبدف جتنب أأي سوء تفامه فامي خيص السلع واخلدمات املراد مشلها ،ينبغي أأل يغري الإنقاص وصف السلع واخلدمات
حول هذا الطلب
ا ألصلية .وجيب أأن يمقلّص الإنقاص السلع واخلدمات املدرجة عىل القامئة فقط .وقال الوفد اإن املكتب اذلي ّ
ليس ملزم ًا بفحص الإنقاص.
 .353و أأيد وفد ادلامنرك تأأييد ًا اكم ًال البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأقر ابملسائل املهمة اليت يتناولها الاقرتاح
السويرسي .وجشع الوفد عىل مواصةل العمل واملناقشات حول الاقرتاح واقرتح أأن يبقى هذا ا ألخري عىل جدول أأعامل ادلورة
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وسع
القادمة للفريق العامل ،اإىل جانب مناقشة حالت الشطب حني يكون النطاق غري دقيق أأو غري واحض ،أأو عندما ي ّ
الشطب نطاق حامية التسجيل ادلويل.
 .354و أأعرب وفد أأسرتاليا عن اخملاوف عيهنا اليت أأشار الهيا وفد نيوزيلندا .ور أأى الوفد أأن مكتب الطرف املتعاقد املعني
جيب أأن يفحص مجيع الانقاصات .و أأعرب الوفد عن خماوفه إازاء قيام املكتب ادلويل ابإجراء حفص موضوعي ألن هذا
الاقرتاح سيس هتكل الكثري من املوارد ،فهو يتطلب التوظيف والتدريب وإاجراء تعديالت عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات
التابعة للمكتب ادلويل .وذكر الوفد أأن الانقاصات ت مس تخدم عادة ملعاجلة أأو جتنب املشألك دلى الطرف املتعاقد املعني ذات
الصةل وقد يشلك الوقت يف بعض ا ألحيان عامال أأساس ي ًا ابلنس بة لهذه الانقاصات ،وابلتايل ،جيب جتنب أأي تعديل من
شأأنه أأن يؤدي اإىل تعقيد العملية أأو تأأخري سريها .و أأيد الوفد أأيضا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيوزيلندا والرايم اإىل اإجراء
املزيد من املناقشات خالل اجللسة املقبةل للامئدة املس تديرة.
 .355و أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأيد مناقشة الانقاصات يف ادلورة املقبةل للفريق العامل
وليس خالل جلسة املائدة املس تديرة.
 .356وذكّر وفد الياابن ،بناء عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت قدهما املكتب ادلويل خالل ادلورة السابقة للفريق
العامل ،أأن معظم ماكتب املنشأأ تفحص الإنقاصات الواردة يف الطلبات ادلولية ،وابلتايل ،فقد أأيد الاقرتاح الرايم اإىل تعديل
القاعدة  9هبدف توضيح دور مكتب املنشأأ .ومن انحية أأخرى ،ر أأى الوفد أأن السامح بتقدمي التعيينات الالحقة والانقاصات
مبوجب القاعدة  25من خالل مكتب طرف متعاقد معني قد يكون معقدً ا ومر ًباك ،ألنه قد يؤثر بشلك ملحوظ عىل
العمليات والقوانني الوطنية و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات التابعة للمكتب املعني .ذلا ،ر أأى الوفد أأن الاقرتاح ينبغي مناقش ته
رضوراي أأو منطقياَّ.
بعناية شديدة ،لتحديد ما اإذا اكن
ً
 .357و أأيد وفد امجلهورية التش يكية الاقرتاح السويرسي وقال اإنه يرغب يف مواصةل املناقشات خالل دورات الفريق
العامل.
 .358أأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب .وقد اتضح من جلسات من دورات الفريق العامل
السابقة أأن املاكتب حتتاج اإىل مواصةل املناقشات بشأأن دورها يف حفص الانقاصات .و أأشار الوفد اإىل وجود ثالثة أأنواع من
بدءا ابلإنقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية ،نظر ًا
الانقاصات و أأنه قد يكون من املثري لالهامتم مناقشة لك نوع عىل حدةً ،
اإىل كون بعض املاكتب تتبع ممارسة مماثةل.
 .359و أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإىل أأن الرابطة قدمت ،خالل ادلورة السابقة للفريق العامل يف مارس
 ،2018ردود ًا عىل الاس تبيان اذلي أأعده املكتب ادلويل بشأأن مسأأةل الانقاصات .وذكّر املمثل ،مع ا ألسف ،بأأنه مل يمت
التوصل اإىل توافق يف الراء أنذاك ،ولكن ،وكام أأكد الاقرتاح السويرسي ،ل تزال هناك مشألك وجيب معاجلهتا .ذلكل،
رحب املمثل مببادرة وفد سويرسا الرامية اإىل حتديد املشألك وتقدمي اقرتاحات للحلول املمكنة .وبشلك خاص ،فامي يتعلق
بدور مكتب املنشأأ يف حفص نطاق انقاص السلع واخلدمات املدرجة يف طلب التسجيل ادلويل وفامي يتعلق ابدلور املركزي
gملكتب ادلويل يف مراقبة التصنيف الصحيح ألي قامئة من السلع واخلدمات.
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 .360و أأشار وفد مجهورية كوراي إاىل أأنه ليس يف وضع يسمح هل بتأأييد الاقرتاح املقدم من قبل وفد سويرسا ألنه ليس ً
فعال
ول معل ًيا .ور أأى الوفد أأن مكتب املنشأأ عليه أأن يفحص ما اإذا اكنت القامئة احملصورة تشملها القامئة الرئيس ية .ومع ذكل ،ل
يوافق الوفد عىل أأن مكتب الطرف املتعاقد املعني ينبغي أأن يتلقى الانقاص مبارشة من مقديم الطلبات.
 .361و أأشار ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني اإىل ورقته املتعلقة جبميع احلالت اليت قد حيصل فهيا انقاص
ومن جيب أأن يكون هممتًا بفحص ذكل الانقاص .ور أأى املمثل أأن الانقاصات جيب أأن تناقش يف س ياقها احملدد و أأعرب عن
تطلعه اإىل مواصةل املناقشات.
 .362وذكّر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن الفريق العامل قد انقش الانقاصات لس نوات عديدة و أأن املكتب ادلويل
أأعد اس تبيا ًان يف عام  2018للتعرف عىل ممارسات املاكتب الوطنية اخلاصة ابلنقاصات .وعىل الرمغ من لك هذه اجلهود
املبذوةل ،مل يمت التوصل اإىل قرار واحض بشأأن اجلهة اليت يتوجب علهيا حفص نطاق الانقاصات .ور أأى الوفد أأن هذا القرار من
شأأنه اإغالق النقاش .وكرر الاقرتاح احلايل الكثري من الاقرتاحات السابقة ،اليت مل يمتكن الفريق العامل من التفاق علهيا،
وذهب اإىل أأبعد من ذكل ،حيث بدا أأنه يقرتح أأن تفحص املاكتب الثالثة الانقاصات اإىل حد ما ،مما س يؤدي اإىل تأأثر سري
العمل و أأوقات املعاجلة بشلك سليب .واقرتح أأيضً ا اإيداع الانقاصات دلى ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،بيامن حالي ًا يمت
اإيداعها إا ّما دلى مكتب املنشأأ أأو دلى املكتب ادلويل .ور أأى الوفد أأنه من ا ألفضل اإنفاق وقت الفريق العامل وموارده عىل
مناقشة قضااي أأخرى.
 .363و أأشار ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات اإىل أأن الاقرتاح السويرسي تضمن اإماكنية قيام مكتب املنشأأ واملكتب
ادلويل ومكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة بتكرار حفص الانقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية وتكل املدرجة يف التعيينات
الالحقة وتكل اليت تعترب تعدي ًال .ذلا ،أأشار املمثل اإىل أأن امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ترى أأن اإجراء املزيد من
املناقشات ادلقيقة أأمر رضوري ،نظر ًا اإىل احامتل اإطاةل مدة الإجراءات وتقييد الفعالية .و أأعرب املمثل أأيض ًا عن قلقه إازاء
احامتل ارتفاع عبء العمل اذلي يؤديه املكتب ادلويل والعبء الاقتصادي عليه ،ألن مجيع اخليارات املقرتحة ،تفرض عىل
املكتب ادلويل حفص الانقاصات.
 .364و أأيد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وكرر وهجة نظره اليت مفادها أأن مكتب الطرف املتعاقد
املعني ينبغي أأن يفحص الانقاصات املدرجة يف التسجيالت ادلولية ،وابلتايل ،أأيد البياانت اليت أأدىل هبا وفدا أأسرتاليا
ونيوزيلندا.
 .365و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأعرب عن ر أأيه ادلاعي اإىل مناقشة املوضوع مبزيد من
التفاصيل ،خاصة و أأن العديد من الانقاصات املدونة يف السجل ادلويل مل يمت حفصها أأبد ًا ول ميكن أأن يبقى الوضع عىل هذه
احلال .و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من ماكتب املنشأأ تقوم ابلفعل بفحص الانقاصات املدرجة يف طلبات التسجيل ادلويل.
ومع ذكل ،ا ألمر ا ألمه هو توضيح من اذلي ينبغي عليه حفص الانقاصات املدرجة يف التعيينات الالحقة والانقاصات وفق ًا
للقاعدة  ،25حيث أأن الكثري من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة مل تكن تفحصها ،وهذا مصدر قلق ،كون  78يف املائة من
التعيينات الالحقة و 97يف املائة من الانقاصات وفق ًا للقاعدة  25تقدّم مبارشة اإىل املكتب ادلويل .و أأكد الوفد من جديد أأنه
ل جيوز تدوين الانقاصات اليت مل ختضع للفحص يف السجل ادلويل.
 .366و أأيد وفد اإيطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وطلب املزيد من الوقت للتفكري يف حمتوايت الاقرتاح.
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 .367ودعا الرئيس وفد سويرسا اإىل عرض اجلزء ا ألول من الوثيقة.
 .368وعرض وفد سويرسا اجلزء ا ألول من الوثيقة املتعلقة ابلنقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية وفق ًا للقاعدة  .9و أأوحض
الوفد أأن الغالبية العظمى من ماكتب املنشأأ ،ترى أأنه من واجهبا ،كجزء من معلية التصديق املنجزة وفق ًا للقاعدة
()5(9د)" ،"6التحقق من أأن القامئة احملصورة تشملها يف نفس الوقت قامئة العالمة ا ألساس ية والقامئة الرئيس ية للتسجيل
ادلويل .ويف حال مت قبول هذا املبد أأ عىل نطاق واسع ،اقرتح الوفد تعديل هذه القاعدة لتعكس هذا املبد أأ بوضوح .ويفحص
املكتب ادلويل حال ًيا الإنقاص الوارد يف طلب دويل مبوجب القاعدة  12،لتصنيف السلع واخلدمات ،كام يفحصها مبوجب
القاعدة  ،13للتأأكد من دقهتا ،عىل رمغ أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة احلالية ل حتتوي عىل أأي حمك يرتبط هبذه القاعدة .ذلا،
اقرتح الوفد تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفرض عىل املكتب ادلويل حفص الانقاصات وفقًا للقاعدة  .13وذكر الوفد أأن
معل املكتب ادلويل جيب أأن يذهب اإىل ما هو أأبعد من ذكل ،أأي ينبغي أأن يفحص اإذا اكن نطاق الإنقاص مقبو ًل أأو تشمهل
القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل .والهدف من هذا الفحص هو تفادي احامتل تدوين ا ألخطاء اجلس مية ،وهو أأمر قد حيدث،
عىل الرمغ من تصديق الطلب من قبل مكتب املنشأأ .وقد هيدف هذا الفحص أأيضً ا اإىل تعزيز توحيد التفسريات واملامرسات.
ويف أأي حال ،جيب استشارة مكتب املنشأأ بشأأن الإخطار ابخملالفة املرسل من املكتب ادلويل وفق ًا للقاعدة  .13وفامي يتعلق
مبكتب الطرف املتعاقد املعني ،ر أأى الوفد ان وجود حمك حمدد للقيام بذكل الفحص ليس رضوري ،ابعتبار أأهنا هممة تعود
ملكتب املنشأأ .وعىل سبيل املثال ،قام الوفد بعرض رمس توضيحي ووصف لطلب حيث وردت أأحذية عىل القامئة الرئيس ية
وجوارب عىل القامئة احملصورة .ويف هذه احلاةل ،يتلقى مكتب املنشأأ الطلب ويرفض الإنقاص للجوارب .بعد ذكل ،سيمت
اإرسال الطلب اإىل املكتب ادلويل ،اذلي س يفحص القامئة احملصورة بدوره للتحقق من عدم وجود أأخطاء جس مية مل يكتشفها
مكتب املنشأأ.
 .369و أأيد وفد بيالروس اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن الانقاصات .و أأيد الوفد ابلاكمل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
سويرسا بشأأن دور مكتب املنشأأ .اإذ جيب عىل مكتب املنشأأ حتديد ما اإذا اكن الانقاص هو تقليص أأو توس يع للقامئة
الرئيس ية .وذكر الوفد أأن غالبية املاكتب تعتقد أأن دور مكتب املنشأأ هو حفص الانقاصات .وذلكل ،اقرتح الوفد تعديل
القاعدة ()5(9د)" "6من الالحئة التنفيذية املشرتكة ليصبح نصها كام ييل" :حسب الاقتضاء ،فاإن السلع واخلدمات املشار
اإلهيا يف أأي اإنقاص تشملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف القامئة الرئيس ية للطلب ادلويل" .و أأشار الوفد إاىل أأن مثل هذا
التعديل س يجعل احلمك أأكرث وضوحا ويامتىش مع التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .13وفامي يتعلق بفحص الانقاصات الواردة
يف الطلبات ادلولية من قبل املكتب ادلويل ،ذكر الوفد أأنه يتفهم خماوف وفد سويرسا فامي يتعلق اب ألخطاء اجلس مية ،لكنه اكن
مرتددًا يف مسأأةل جعل املكتب ادلويل مسؤول عن حتديدها فقد يؤدي ذكل اإىل اطاةل معلية تسجيل طلب دويل .وفامي
يتعلق بدور مكتب الطرف املتعاقد املعني ،أأيد وفد بيالروس الاقرتاح السويرسي تأأييدا اتما.
 .370ودعا الرئيس وفد سويرسا اإىل عرض اجلزء الثاين من الوثيقة.
 .371وعرض وفد سويرسا اجلزء التايل من الوثيقة بشأأن الانقاصات يف التعيينات الالحقة .و أأشار الوفد اإىل أأن التعيني
الالحق اذلي حيتوي عىل انقاص ميكن تقدميه اإىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل و أأن بعض تكل
املاكتب تفحصه يف حني أأن البعض الخر ل يفعل ذكل .ومن مث يمت ارسال الطلب اإىل املكتب ادلويل ،اذلي ل ينظر يف
نطاق الانقاص .وبعد تدوين التعيني الالحق يف السجل ادلويل ،يمت اإرسال اإخطار ابلتعيني الالحق اإىل مكتب الطرف
املتعاقد املعني ،واذلي قد يمتتع أأو ل يمتتع اب ألساس القانوين الالزم لرفض أأي انقاص .وميكن أأيضا تقدمي تعيني لحق حيتوي
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عىل انقاص مبارشة اإىل املكتب ادلويل اذلي ل يفحصه ويقوم ابإرسال اإخطار ابلتعيني الالحق اإىل مكتب الطرف املتعاقد
املعني ،اذلي قد يمتتع أأو ل يمتتع اب ألساس القانوين الالزم لفحص التعيني الالحق بشلك أأوسع .و أأوحض الوفد أأن الإجراءات
املذكورة أأعاله تستند اإىل فهمه للوضع احلايل القامئ ومالحظته لوجود عدد من التعيينات الالحقة اليت حتتوي عىل انقاصات
واسعة النطاق مدونة يف السجل ادلويل .وحلل هذه املشألك ،أأوحض الوفد حلوهل املقرتحة عىل النحو التايل "1" :ميكن تقدمي
تعيني لحق حيتوي عىل انقاص من خالل مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ،اإذا اكن هذا املكتب
يقبل اس تالم مثل هذه الطلبات؛ جيب عىل املكتب بعد ذكل حفص الانقاص قبل اإرساهل اإىل املكتب ادلويل .وجيب أأن يقوم
املكتب ادلويل بفحص هذا التعيني وس يكون هل القرار الهنايئ بشأأنه .بعد تدوين التعيني الالحق يف السجل ادلويل ،يمت
اإرسال اإخطار ابلتعيني الالحق اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،واليت قد تمتتع او ل تمتتع اب ألساس القانوين الالزم
لفحص نطاق الانقاص؛ " "2ميكن أأيضا تقدمي تعيني لحق حيتوي عىل انقاص اإىل املكتب ادلويل مبارشة .ويف هذه احلاةل،
جيب أأن يقوم املكتب ادلويل بفحص نطاق الانقاص .وبعد ذكل ،يمت اإرسال اإخطار ابلتعيني الالحق اإىل مكتب الطرف
املتعاقد املعني اذلي قد يمتتع أأو ل يمتتع اب ألساس القانوين الالزم لرفض الانقاص اذلي يعد واسع النطاق .ويتعلق الاقرتاح
ا ألخري ( )3ابحلالت اليت قدم فهيا صاحب التسجيل تعيني لحق حمصور بسبب وجود مشلكة مع أأحد ا ألطراف املتعاقدة
املعينة .واعترب الوفد هذا الاقرتاح خمتل ًفا بعض اليشء ألنه يف هذه احلالت ،ميكن تقدمي تعيني لحق لطرف متعاقد واحد
فقط حيتوي عىل انقاص مبارش ًة اإىل مكتب ذكل الطرف املتعاقد اذلي س يقوم ابلتحقق من التعيني مبا يف ذكل النطاق .ويف
حفصا
حال مت استيفاء الرشوط ،ل س امي فامي يتعلق ابلنطاق ،سريسلها املكتب اإىل املكتب ادلويل .وس يجري املكتب ادلويل ً
صغريا لتجنب أأي أأخطاء فادحة ،مث يرسل التعيني اإىل مكتب الطرف املتعاقد املعني لفحصه مرة أأخرى .ويف هذه املرحةل،
ً
س يقوم املكتب بفحصه اكملعتاد ،ولكن بعد اس تالم التعيني يكون املكتب قد انهتيى من حفص النطاق .و أأوحض الوفد أأن هذا
اخليار ا ألخري يتعلق فقط ابلتعيينات الالحقة اليت عينت طرفًا متعاقدً ا واحدً ا .ويف احلالت اليت يتضمن فهيا التعيني الالحق
أأكرث من طرف متعاقد ،ينبغي تقدميه مبارشة اإىل املكتب ادلويل.
 .372ودعا الرئيس وفد سويرسا لعرض اجلزء الثالث من الوثيقة.
 .373وعرض وفد سويرسا اجلزء الثالث من الوثيقة فامي يتعلق ابلنقاصات مبوجب القاعدة  25من الالحئة التنفيذية
املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن تقدمي انقاص مبوجب القاعدة  25اإىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب
التسجيل .وبعض هذه املاكتب تفحص نطاق الانقاص بيامن البعض الخر ل يفعل ذكل .وبعد ذكل ،يمت اإرسال الانقاص اإىل
املكتب ادلويل ،اذلي ل يفحص نطاق الانقاص .مث يمت اإرسال الانقاص اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،اليت قد تمتتع
أأو ل تمتتع اب ألساس القانوين لرفض الانقاص .وتنظر بعض املاكتب يف نطاق الانقاص وميكن أأن تعلن أأن الانقاص ليس هل
أأي مفعول مبوجب القاعدة  .27ومع ذكل ،ذكر عدد من الوفود يف العام السابق أأن ماكتهبم مل تس تخدم القاعدة  .27وعىل
حنو مماثل ،ميكن اإرسال الانقاص مبارشة إاىل املكتب ادلويل ،اذلي ل يفحص نطاق الانقاص ويرسهل اإىل مكتب الطرف
املتعاقد املعني اذلي قد يس تخدم القاعدة  .27واقرتح الوفد أأن يقوم مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب
التسجيل بفحص الانقاص املقدم اإليه لتحديد ما اإذا اكنت تشمهل القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل قبل اإرساهل اإىل املكتب
ادلويل .وجيب أأن ينظر املكتب ادلويل مرة أأخرى ابلنقاص للتحقق من أأنه مقبول .بعد ذكل ،سيمت اإخطار مكتب الطرف
املتعاقد املعني واذلي قد يفحص الانقاص ويطبق أأو ل يطبق القاعدة  .27و أأقر الوفد بأأن اقرتاحه يؤدي اإىل ازدواجية يف
العمل ولكنه ذكّر الوفود بأأنه يف ظل الوضع احلايل ،يقوم مكتب املنشأأ مبراجعة الطلب ادلويل واملصادقة عليه ،ومث يقوم
املكتب ادلويل بفحص الطلب مبوجب القاعدتني  12و ،13ومن مث ،يف بعض ا ألحيان ،يمت حفصه من قبل املكتب املعني؛
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ذلا ،فاإن الازدواجية يف العمل موجودة ابلفعل يف س ياق أخر داخل نظام مدريد .و أأشار الوفد إاىل وجود خيار أخر يقيض
ابإرسال الانقاص مبوجب القاعدة  25مبارشة إاىل املكتب ادلويل ،اذلي س يكون مرغام يف هذه احلاةل عىل اإجراء حفص لنطاق
الانقاص قبل اإرساهل اإىل مكتب الطرف املتعاقد املعني .وميكن بعد ذكل ملكتب الطرف املتعاقد املعني أأن جيري الفحص وفقًا
للقاعدة  .27ومع ذكل ،أأوحض الوفد أأن تطبيق القاعدة  27معلية معقدة وقد ل تكون قابةل للتنفيذ يف بعض احلالت ،وابلتايل
يتجنب مكتبه اس تخدام القاعدة  27لكام اكن ذكل ممكنًا .و أأشار الوفد اإىل احامتل اثلث يمتثل يف اإرسال الانقاص اذلي
ينطبق عىل تعيني طرف متعاقد حمدد مبارشة اإىل مكتب ذكل الطرف املتعاقد احملدد .فيقوم هذا املكتب بفحص نطاق
الانقاص .والهدف من ذكل هو الاس تجابة للحاجة اليت أأعربت عهنا العديد من الوفود يف مناس بات عديدة سابقة ،اإذ أأن
الانقاص وفق ًا للقاعدة  25هيدف يف هناية املطاف اإىل حل مشلكة ترتبط بطرف متعاقد معني .ومن املفضل أأن يقوم املكتب
املعين بفحص الانقاص ،ويف هذه احلالت ،يمت الفحص مس بق ًا ويف حال متت املوافقة عليه فقط يمت اإرسال طلب الانقاص
اإىل املكتب ادلويل .ومن مث جيري املكتب ادلويل الفحص مرة أأخرى لتجنب أأي أأخطاء فادحة .ويقوم املكتب ادلويل
ابإخطار مكتب الطرف املتعاقد املعني ،اذلي س يفحص الانقاص مرة أأخرى مضن اإطار ممارس ته املعتادة .ولكن ،اإذا اكن
الانقاص ينطبق عىل العديد من ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،فال يوجد أأي سبب لإرساهل اإىل أأي طرف متعاقد معني بشلك
مبارش ،وابلتايل جيب اإرساهل اإىل املكتب ادلويل يف مثل هذه احلالت .وقام الوفد بتذكري الوفود بأأن عدد كبري من
الانقاصات مت تدويهنا يف السجل ادلويل من دون أأن يمت حفصها من قبل .و أأشار اإىل أأنه قد اقرتح عددا من احللول وحاول
تبس يط العملية والتأأكد من عدم قيام العديد من املاكتب بتكرار حفص نطاق الانقاص .ويف الوقت احلايل ميكن ألحصاب
الطلبات تقدمي طلب حيتوي عىل نفس الانقاص لعرشة أأطراف متعاقدة أأو أأكرث ،فيقوم لك مكتب من هذه املاكتب بفحص
هذا الطلب مما قد يؤدي اإىل  10اس تنتاجات خمتلفة فامي يتعلق ابلنطاق .ابلتايل ،جيب اإجياد حلول لفحص الانقاصات ،ل
س امي للحالت املامثةل .وبناء عىل ذكل ،اقرتح الوفد أأن يطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يدرج حفص الانقاصات
يف جدول أأعامل ادلورة املقبةل للفريق العامل ،بدء ًا من الإنقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية ،مث الانقاصات املدرجة يف
التعيينات الالحقة ووصول اإىل الانقاصات مبوجب القاعدة  ،25كام اقرتح وفد فرنسا.
 .374وفتح الرئيس ابب التعليقات الإضافية.
 .375و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا للبدء بنطاق الانقاص املدرج يف الطلب ادلويل ألنه يبدو أأن هناك
اإجامع حول هذه املسأأةل .وذكّر الوفد بأأن احلالتني ا ألخريني أأكرث أأمهية اإذ ل يمت حفص الانقاصات عىل الإطالق.
 .376و أأشار الرئيس اإىل الاجامع عىل مواصةل املناقشات حول الاقرتاح اذلي قدمه وفد سويرسا يف ادلورة املقبةل للفريق
العامل فامي يتعلق ابلنقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية .وفتح الرئيس الباب للتعليقات الإضافية عىل هذا الاقرتاح.
 .377وطالب وفد سويرسا ابملرونة ابلنس بة جلدول أأعامل ادلورة املقبةل و أأل تقترص املناقشات عىل الانقاصات املدرجة يف
الطلبات ادلولية ولكن أأن تشمل أأيضا أأنواع أأخرى من الانقاصات.
 .378و أأوحض الرئيس أأن الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا ،بشلك عام ،سيبقى عىل جدول أأعامل ادلورة املقبةل و أأن
ملخص الرئيس سيشري اإىل أأنه ينبغي تركزي النقاش عىل الانقاصات املدرجة يف طلبات التسجيالت ادلولية.
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 .379واقرتح وفد بيالروس أأن تقوم ا ألمانة العامة بدعوة الوفود اإىل تقدمي اقرتاحات أأو مالحظات حول مجيع أأنواع
الانقاصات ،ل س امي الانقاصات املدرجة يف التعيينات الالحقة والانقاصات مبوجب القاعدة  25ألنه من املهم أأيضً ا اإحراز
تقدم يف هذين اجملالني.
 .380واتفق الفريق العامل عىل اس تئناف مناقشة الوثيقة  MM/LD/WG/17/9ا ّإابن دورته املقبةل ،مع الرتكزي
بشلك خاص عىل حفص الإنقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية.

البند  12من جدول ا ألعامل :اقرتاح من وفود اجلزائر والبحرين ومرص واملغرب وعامن والسودان وامجلهورية العربية
السورية وتونس
 .381متت مناقشة البندان  9و 12معا (انظر الفقرات من  221اإىل  301أأعاله).
 .382واستندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/10
 .383و أأحاط الفريق العامل علام ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة و أأشار اإىل قراره بشأأن البند  9من جدول ا ألعامل يف
هذا الصدد.

البند  13من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .384وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس كام عمدّ ل ملراعاة مداخالت عدد من الوفود.

البند  14من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .385اختمت الرئيس ادلورة يف  26يوليو .2019
[ييل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

التعديل املمقرتح للقاعدة  21من الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (الوثيقة
)MM/LD/WG/17/2
الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1فرباير )20202021
[…]

القاعدة 21
الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقل ميي بتسجيل دويل
ابتداء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق ،حسب مقتىض
([ )1الالامتس والإخطار] ً
احلال ،جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارش ًة اإىل مكتب الطرف املتعاقد امل م َّعني ابلامتس يطلب فيه أأن حييط ذكل املكتب
علامً يف ُسهل ابلتسجيل ادلويل ،وفق ًا للامدة (4اثني ًا)( )2من الربوتوكول .وإاذا أأحاط املكتب الطرف املتعاقد امل م َّعني علامً يف ُسهل،
ً
بناء عىل الامتس قدمه صاحب التسجيل مبارش ًة اإىل ذكل
بناء عىل الالامتس املذكورً ،
وفق ًا للامدة (4اثنيا) 2من الربوتوكول ً
املكتب،بأأن تسجي ًال وطني ًا أأو إاقلميي ًا واحد ًا أأو أأكرث ،حسب مقتىض احلال ،قد اس متعيض عنه بتسجيل دويل ،وجب عىل
ذكل املكتب أأن مخيطر املكتب ادلويل بذكل .وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإىل ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2وإاذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإل ابإحدى السلع واخلدمات املمدرجة يف التسجيل ادلويل أأو
بعضها ،فيجب أأن يشري الإخطار اإىل تكل السلع واخلدمات،
" "3اترخي الإيداع ورمقه ،واترخي التسجيل ورمقه ،واترخي أأولوية ما اس متعيض عنه ابلتسجيل ادلويل
من تسجيل وطين أأو إاقلميي واحد أأو أأكرث التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي اذلي اس متعيض عنه
ابلتسجيل ادلويل اإذا اكن هل اترخي أأولوية.
وجيوز أأيض ًا أأن يش متل الإخطار عىل معلومات تتعلق بأأي حقوق أأخرى ممكتس بة مبوجب ذكل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي
تسجيل واحد أأو أأكرث من تكل التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية ،يف شلك متّفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعين.
دون يف السجل ادلويل البياانت املمبلغة هل بناء عىل أأحاكم
([ )2التدوين] ( أأ) جيب عىل املكتب ادلويل أأن يم ّ
الفقرة ( ،)1و أأن يمبلغ صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت.
(ب) جيب تدوين البياانت املمبلَّغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1اعتباراً من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب
ادلويل اإخطار ًا يس تويف املتطلبات املمطبقة.
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([ )3تفاصيل أأخرى بش أأن الاس تعاضة] ( أأ) ل جيوز أأن يمرفض ،ولو جزئي ًا ،منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل
ادلويل استناد ًا اإىل تسجيل وطين أأو إاقلميي يمعترب ممس تعاض ًا عنه بذكل التسجيل ادلويل.
(ب) جيب أأن ي مسمح بوجود التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي جنب ًا اإىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل
حمهل .ول جيوز اإلزام صاحب التسجيل أأن يتنازل عن ،أأو أأن يطلب اإلغاء ،التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي اذلي يمعترب ممس تعاض ًا
عنه بتسجيل دويل ،وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل ،اإذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل ،وفق ًا للقانون الوطين أأو
ا إلقلميي الساري.
(ج) جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد امل م َّعني ،قبل الإحاطة علامً يف ُسهل ،أأن يفحص الالامتس املمشار اإليه
يف الفقرة ( )1ل ميحدّ د هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة (4اثني ًا)( )1من الربوتوكول قد اس متوفيت أأم ل.
(د) جيب أأن تكون السلع واخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا ،املمدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي،
مشمو ًةل ابلسلع واخلدمات املمدرجة يف التسجيل ادلويل.
(ه) يمعترب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ممس تعاض ًا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبار ًا من التارخي اذلي يبد أأ فيه
رساين ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد امل م َّعني املعين ،وفق ًا للامدة  ()1(4أأ) من الربوتوكول.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (الوثيقة
)MM/LD/WG/17/3
الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذ اعتبارا من  1فرباير )2020
[]...
الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
[]...

القاعدة 25
الامتس تدوين
[]...
([ )4تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد] اإذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل اإىل
أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد ،فاإن هذا التغيري ل جيوز تدوينه ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني اإذا مل يكن واحد أأو
أأكرث من أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد فالبد للك مهنم أأن يس تويف الرشوط املطلوبة بناء عىل القاعدة  2من بروتوكول
مدريد ليك يكون صاحب تسجيل دويل ابلنس بة اإىل هذا الطرف املتعاقد.
[]...
(27اثنيا)

القاعدة
تقس مي تسجيل دويل
[]...
([ )3الالامتس اخملالف ل ألصول] ( أأ) اإذا مل يس توف الالامتس املتطلبات املطبقة الواردة يف الفقرة ( ،)1يتعني عىل
املكتب ادلويل أأن يدعو املكتب اذلي قدّم الالامتس اإىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته أأن يبلغ صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) وإاذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية ( أأ) ،يتعني
اعتبار الالامتس مرتواك و اكن مبلغ الرسوم املس تلمة أأقل من املبلغ املشار اإليه يف الفقرة ( ،)2يتعني عىل املكتب ادلويل اإخطار
املكتب اذلي قدّم الالامتس صاحب التسجيل بذكل ،ويف الوقت ذاته يتعني اإبالغ صاحب التسجيل ادلويل ور ّد أأي رمس
مسدد بناء عىل الفقرة ( ،)2بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس املكتب اذلي قدّم الالامتس.
(ج) وإاذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ طبقا للفقرة الفرعية (أأ) أأو(ب)،
يتعني اعتبار الالامتس مرتواك ويتعني عىل املكتب ادلويل اإخطار املكتب اذلي قدّم الالامتس بذكل ،ويف الوقت ذاته يتعني
اإبالغ صاحب التسجيل ادلويل ور ّد أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة ( ،)2بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس.
[]...
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[]...
الفصل السادس
التجديدات

[]...
القاعدة 30
تفاصيل التجديد
([ )1الرسوم] ( أأ) []...

[]...
(ج) دون الإخالل ابلفقرة ( ،)2عند تسجيل بيان بناء عىل القاعدة (18اثلثا)( )2أأو ( )4يف السجل ادلويل
لطرف متعاقد فامي يتعلق بدفع الرمس الفردي بناء عىل الفقرة الفرعية ( أأ)( ،)3جيب حتديد مبلغ هذا الرمس الفردي مع مراعاة
السلع واخلدمات املدرجة يف البيان املذكور فقط.
([ )2اإيضاحات اإضافية] ( أأ) []...
(ب) اإذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني ،عىل
الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة (18اثلثا) يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية ،فاإن
تسديد الرسوم املطلوبة ،مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اإىل هذا الطرف املتعاقد،
يدون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل
جيب أأن يكون مصحو ًاب ابإعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن ّ
ابلنس بة اإىل هذا الطرف املتعاقد فامي يتعلق جبميع السلع واخلدمات املعنية.
(ج) ل مجيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد ّ
معني يكون قد ّدون عنه اإبطال يشمل لك السلع
واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)2(19أأو ّدون عنه خت ّل بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()1(27أأ) .ول مجيدد التسجيل ادلويل
ابلنس بة اإىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد ّدون عهنا اإبطال لاثر التسجيل ادلويل يف هذا الطرف
املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)2(19أأو ّدون عهنا اإنقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()1(27أأ).
(د) [حذفت]يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة (18اثلثا)( "2")2أأو( )4يف السجل ادلويل ،ل مجي ّدد
التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد ّ
املعني للسلع واخلدمات اليت ل ترد يف ذكل البيان ،ما مل يكن تسديد الرسوم
املطلوبة مصحواب ابإعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.
(ه) التسجيل ادلويل اذلي ل مجيدد مبوجب الفقرة الفرعية (د) للسلع واخلدمات املعينة ل يعترب تعدي ًال ملفهوم
املادة  )2(7من الربوتوكول .والتسجيل ادلويل اذلي ل مجيدد ابلنس بة اإىل لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة ل يعترب تعدي ًال حسب
مفهوم املادة  )2(7من الربوتوكول.

[]...
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الفصل التاسع
أأحاكم متنوعة

[]...
القاعدة 40
ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

[]...
([ )6عدم التوافق مع القوانني الوطنية أأو ا إلقل ميية] اإذا اكنت الفقرة ( )1من القاعدة (27اثنيا) أأو الفقرة  (2أأ)
من القاعدة (27اثلثا) غري متوافقة مع القانون الوطين أأو ا إلقلميي لطرف متعاقد ،يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي
النفاذ أأو يف التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلربوتوكول ،ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية ،حسب
احلاةل ،ابلنس بة للطرف املتعاقد املعين طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون ،رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف
املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه ذكل الطرف املتعاقد ملزتما
ابلربوتوكول .وجيوز حسب هذا الإخطار يف أأي وقت.
[]...
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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YANG Wenjing (Ms.), Program Officer, International Cooperation Department, China National
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA
Juan Manuel SERRANO CASTILLO (Sr.), Director de Signos Distintivos, Delegatura para
la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Bogotá D.C.
Yesid Andrés SERRANO ALARCÓN (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

CUBA
Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos,
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, La Habana
Le 2 juillet 2019, le Gouvernement du Brésil a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le Protocole de Madrid entrera en
vigueur à l’égard du Brésil, le 2 octobre 2019.
*
On July 2, 2019, the Government of Brazil deposited its instrument of accession to the Protocol Relating to the
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. The Madrid Protocol will enter into force with
respect to Brazil on October 2, 2019.
1
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DANEMARK/DENMARK
Ida Rømer JOHANNESEN (Ms.), Legal Adviser, Trademarks and Designs, Danish Patent and
Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup
Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ESPAGNE/SPAIN
Juan UCEDA (Sr.), Jefe de Servicio, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA
Kai KLANBERG (Ms.), Chief Examiner, Trade Mark Department, The Estonian Patent Office,
Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Kelly CHOE (Ms.), Attorney Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark
Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of
Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Finnish Patent and
Registration Office, Helsinki
Minna AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Chief Specialist, Ministry of Economic Affairs and Employment of
Finland, Helsinki
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Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
FRANCE
Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et chargée
de mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Courbevoie
Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Direction juridique et financière, Institut national
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA
Ana DALAKISHVILI (Ms.), Chief Specialist, Department of Trademarks, Geographical
Indications and Designs, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

GRÈCE/GREECE
Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Economy and
Development, Athens

HONGRIE/HUNGARY
Lilla Fanni SZAKACS (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark
Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA
Susheel Kumar PANDEY (Mr.), Senior Examiner of Trademarks, Trademarks – Madrid Section,
Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, New Delhi

INDONÉSIE/INDONESIA
Irnie Mela YUSNITA (Ms.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual
Property (DGIP), Ministry of Legal and Human Rights Affairs, Jakarta
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (IP Issues), Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Erfan MOAZEN (Mr.), Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Mohammadtaghi RAHIMI (Mr.), Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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ISRAËL/ISRAEL
Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem
Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY
Bruna GIOIA (Ms.), Trademarks Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate
General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome
Giuseppa TATA (Ms.), Trademarks Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate
General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

JAPON/JAPAN
Fumio ENOMOTO (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent
Office (JPO), Tokyo
Yuko HAYASHIDA (Ms.), Deputy Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO),
Tokyo
Kaori OGINO (Ms.), Assistant Director, Office for International Design Applications under the
Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the
Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Dzintra MEDNE (Ms.), Senior Trademark Examiner, Patent Office of the Republic of Latvia,
Riga

LITUANIE/LITHUANIA
Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Advisor of Trademarks and Designs Division, Trademarks and
Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe de service, Service de l'enregistrement
international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Antananarivo
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MAROC/MOROCCO
Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services, Office
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY
Pål LEFSAKER (Mr.), Senior Legal Adviser, Design and Trademark Department, Norwegian
Industrial Property Office (NIPO), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Steffen GAZLEY (Mr.), Hearings Manager, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ),
Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington
Rosa GOULD (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand
(IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Ali AL MAMARI (Mr.), Head of Intellectual Property Rights Control Section, Intellectual Property
Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat
Ammar AL MATAANI (Mr.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs,
Yaounde

POLOGNE/POLAND
Ala GRYGIEŃĆ-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic
of Poland, Warsaw
Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland,
Warsaw
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PORTUGAL
Ana Cristina FERNANDES (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks, Designs and Models
Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information and
Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC
Vilay DUANGTHONGLA (Mr.), Head, Madrid Unit, Department of Intellectual Property, Ministry
of Science and Technology, Vientiane

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Ludmila COCIERU (Mme), cheffe, Section marques internationales, Direction marques et
modèles industriels, Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Département des marques internationales,
Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA
Cătălin NIŢU (Mr.), Director, Legal Affairs Directorate, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jeff LLOYD (Mr.), Deputy Director, Trade Marks and Designs Policy, Intellectual Property Office
(UK IPO), Newport
Matthew DAVIES (Mr.), Principal Examination Officer, International Trade Marks – Tribunal,
Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport
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SINGAPOUR/SINGAPORE
Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks and Geographical Indications, Intellectual
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore
Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore
(IPOS), Singapore
Gladys SIM (Ms.), Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS),
Singapore

SOUDAN/SUDAN
Zainab Mohammed Ibrahim ELSHAMI (Ms.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual
Property Department, Ministry of Justice, Khartoum
Sahar Mohammed Isshag GASMELSEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN
Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent
and Registration Office, Söderhamn
Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent
and Registration Office, Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND
Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI), Berne
Sébastien TINGUELY (M.), coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Mahmud JUMAZODA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY
Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark
Office (TURKPATENT), Ankara
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UKRAINE
Volodymyr RYSAK (Mr.), Expert, Department of the International and Public Relations, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, Kyiv
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Legal Providing of Intellectual Property,
State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, Kyiv

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, International Relations and Legal
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
Myriam TABURIAUX (Ms.), Senior Examiner, Operations Department, European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

VIET NAM
LUU Duc Thanh (Mr.), Director, Geographical Indication and International Trademark
Examination Center, Intellectual Property Office of Viet Nam (IP Viet Nam), Ministry of Science
and Technology, Hanoi

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP),
Riyadh

BANGLADESH
Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab
Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva
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PAKISTAN
Muhammad Usman CHATTHA (Mr.), Director, Trademarks Office, Intellectual Property
Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad
Zunaira Latif BHATTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA
Ms. Nadeeka Dammi Karunarathne KOSGODA ARACHCHIGE (Ms.), Development Officer,
Trademark Division, National Intellectual Property Office (NIPO), Colombo

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY
Deyanira CAMACHO (Ms.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Dirección General 3, Propiedad Intelectual, Lima

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)
Camille JANSSEN (Mr.), Legal Officer, Legal Affairs Department, The Hague

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
Natalie CARLSON (Ms.), Legal Analyst, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
Aliakbar MODABBER (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government
Procurement and Competition Division, Geneva
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IV.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)
Claire LAZENBY (Ms.), Chartered Trade Mark Attorney, Member of ECTA-WIPO Link
Committee, London
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Alix DUCHER WILLEMS (Ms.), Senior IP Counsel, Brussels
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)
Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo
Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Shunji SATO (Mr.), Chair of International Committee, Tokyo
China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)
LONG Chuanhong (Mr.), Vice President, CCPIT Patent and Trademark Law Office, Beijing
ZHANG Honggen (Mr.), Director, Legal Affairs Department, Beijing
LI Mingyan (Ms.), Director, Development and Research Department, Beijing
YU Haiyang (Mr.), Director, CCPIT Representative Office in Switzerland, Beijing
YU Ning (Ms.), Business Commissioner, Intellectual Property Service Center, Beijing
International Trademark Association (INTA)
Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative Africa Middle East and IGOs, New York
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle
Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Mitsuru SAITO (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo
MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners
Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice
Team, Copenhague
Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice
Team, London
The Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)
Oscar BENITO (Mr.), Chair of CITMA-WIPO Liaison Committee, Brentford
Daniel HARDMAN-SMART (Mr.), Chartered Trade Mark Attorney, Manchester
Chris MCLEOD (Mr.), Chartered Trade Mark Attorney, London
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V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New Zealand)

Vice-présidentes/Vice-Chairs:

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)
Constance LEE (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore)

Secrétaire/Secretary:

VI.

Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General
David MULS (M./Mr.), directeur principal, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des
marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs
Sector
CHEN Hongbing (M./Mr.), directeur, Division des opérations du système de Madrid, Service
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid
Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique du système de Madrid, Service
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid
Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systèmes informatiques de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director,
Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Tetyana BADOUD (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior
Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs
Sector
Juan RODRÍGUEZ GUERRA (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du système de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior
Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du système de Madrid, Service
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer,
Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
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Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du système de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant
Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique du
système de Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins
et modèles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and
Designs Sector

][هناية املرفق الثالث والوثيقة

