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MM/LD/WG/17/12 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 يوليو 10 التارخي:

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 عشرة السابعةالدورة 
ىل  22جنيف، من   2019يوليو  26اإ

 التقرير
متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل بعبارة  .1 اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

ىل  22"الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2019يوليو  26اإ

احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، وأألبانيا، واجلزائر، واكنت الأطراف املتعاقدة التالية يف  .2

وأأسرتاليا، والمنسا، والبحرين، وبيالروس، والربازيل، وبلغاراي، وكندا، والصني، وكولومبيا، وكواب، وامجلهورية التش يكية، 

س تونيا، والاحتاد الأورويب، وفنلندا، وف رنسا، وجورجيا، وأأملانيا، واليوانن، وهنغاراي، والهند، وادلامنرك، ومرص، واإ

يران )مجهورية  ندونيس يا، واإ يطاليا، والياابن، وكينيا، ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية،  -واإ رسائيل، واإ الإسالمية(، واإ

ربتغال، ومجهورية كوراي، ولتفيا، وليتوانيا، ومدغشقر، واملكس يك، واملغرب، ونيوزيلندا، والرنوجي، وعامن، وبولندا، وال

س بانيا، والسودان، والسويد، وسويرسا،  وطاجيكس تان، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، والاحتاد الرويس، وس نغافورة، واإ

 (.57وتركيا، وأأوكرانيا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، وفييت انم )
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َّةل بصفة مراقب: بنغال .3 لناك، وترينيداد  ديش، وابكس تان، واململكة العربية السعودية، ورسيواكنت ادلول التالية ممث

 (.6وتوابغو، والإمارات العربية املتحدة )

(، BOIPوشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية احلكومية التالية بصفة مراقب: منظمة بنلوكس للملكية الفكرية ) .4

 (.3العاملية ) والأمانة العامة مجلاعة الأنديز، ومنظمة التجارة

اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  .5

(CCPIT( ومجعية العالمات التجارية الأوروبية ،)AIM ومجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات ،)

(، وامجلعية JIPA(، وامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )INTAولية للعالمات التجارية )(، والرابطة ادلECTAالتجارية )

(، ومجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني JTA(، وامجلعية الياابنية للعالمات التجارية )JPAAالياابنية لوالكء الرباءات )

(MARQUES)واملعهد القانوين حملايم العالمات التجارية ، (CITMA( )9.) 

 .هذه الوثيقةل الثالث  رفقيف املوترد قامئة املشاركني  .6

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

املدير  ،، ادلورة ورّحبت ابملشاركني نيابة عن الس يد فرانسس غريبينينغ وانغالس يدة  انئبة املدير العام، افتتحت .7

 )الويبو(.لمنظمة العاملية للملكية الفكرية ل  العام

ىل نظام شار وأأ  .8 ت انئبة املدير العام أأنه منذ ادلورة السابقة للفريق العامل، انضمت الربازيل وكندا ومالوي وساموا اإ

م  ليه فامي ييل ابمس "نظام مدريد"(. مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )امل ىلمن املتوقع و شار اإ نظام  أأن يزداد عدد املنضمني اإ

. ولوحظ أأن عددًا من لك ما لللكمة من معىننظاًما عاملًيا ب هذا الأخري صبحلي ، قبةلنوات امل مدريد خالل الأشهر والس  

ليه  تالبدلان أأحرز ىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ تقدمًا جيدًا يف التحضري لالنضامم اإ

ىل اتفاق مدريد يم فامي ييل ابمس "بروتوكول مدريد" و  ويه "اتفاق مدريد"(،  بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ابمسشار اإ

لتحقيق املزيد من دلان أأمرياك الالتينية والرشق الأوسط عىل ب زيرتكجيب الو مالزياي ومالطة وابكس تان وترينيداد وتوابغو. 

، 2018طلب دويل يف عام  61200فامي يتعلق ابس تخدام نظام مدريد، مت تقدمي و . اليف هذا اجمل قبةليف الس نوات امل  التقدم

. 2019يف املائة يف عام  9 حوايل اكن من املتوقع أأن يبلغ معدل المنوو يف املائة مقارنة ابلعام السابق.  6.4بزايدة قدرها أأي 

ا من أأملانياملودعون من الولايت املتحدة الأمريكية أأكرب عدد من الطلبات، يلهيم  ونعاملودللعام اخلامس عىل التوايل، قدم و 

ّلوالصني وفرنسا وسويرسا. و   لهياتيف املائة،  26.2الطلبات بنس بة  عدد أأعىل معدل منو يف مجهورية كوراي، حيث ارتفع ُسم

يف املائة. كام  10.2يف املائة، وتركيا، بنس بة  11.9يف املائة، والولايت املتحدة الأمريكية، بنس بة  22.8الياابن، بنس بة 

ىل أأن الاحتاد الأورويب هو الطرف املتعاقد الأكرث تعيينًا، يليه الصني والولايت املتحدة الأمريكية. املدير العام اإ  ةانئب تأأشار 

 (L’Oréal) ، تلهيا لورايل2018الأكرث نشاطا يف تقدمي الطلبات ادلولية يف عام ( Novartis AG)نوفارتيس  رشكة اكنتو 

فامي يتعلق أأما  .(Henkel AG & Co) ورشكة هنلك ورشاكه (Apple) ورشكة أأبل (Daimler AG) ودميلر

ىل أأن نس بة  العام املدير ةانئبأأشارت املكتب ادلويل خالل العام املايض، عىل مس توى ابلتطورات يف نظام مدريد و  اإ

ىل  60، من يف املائة 42لطلبات ادلولية اخنفضت بنس بة عاجلة االانتظار مل طالق نسخة  يوًما، 35اإ جديدة من وأأنه مت اإ

. مبدريد ة بنظاماخلاص ةعلومات اجلديداملالعمل التحضريي ملرشوع منصة تكنولوجيا  بدأأ و مدريد للتجديد الإلكرتوين، خدمة 
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املشاركني  الأخذ بأ راءمل س يتيح للمكتب ادلويل فرصة اعالفريق لاملدير العام بأأن اجامتع املائدة املس تديرة ل ةانئب تورصح

 لك من املاكتب واملس تخدمني.وذكل لصاحل املتعلقة بتطور نظام مدريد،  الهامةبشأأن عدد من املسائل 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس من جدول الأعامل: 2البند 

انتمخب الس يد ستيفن غزييل )نيوزيلندا( رئيسًا للفريق العامل، والس يدة ماتيدل مانيرتا سوا راهارينوين )مدغشقر(  .9

 اورة( انئبتني للرئيس.والس يدة كونس تانس يل )س نغف

 وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل. .10

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل: 3البند 

 شكر الرئيس املشاركني عىل انتخابه وانئبة املدير العام عىل مالحظاهتا الافتتاحية. .11

 (.MM/LD/WG/17/1 Prov. 4اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .12

لكرتونيا. .13  وأأحاط الفريق العامل علام ابعامتد تقرير ادلورة السادسة عرشة للفريق العامل اإ

 للبياانت الافتتاحية العامة للوفودالباب فتح الرئيس و  .14

ىل وفد الربازيل  راشأأ و  .15 ىل  صك، أأودعت حكومة الربازيل دلى املدير العام للويبو 2019يوليو  2أأنه يف اإ انضامهما اإ

ىل بروتوكول مدريد ويشلك  .2019أأكتوبر  2يف  ابلنس بة للربازيل ذينف ت بروتوكول مدريد، واذلي س يدخل حزي ال  الانضامم اإ

الابتاكر يف بيئة يف جمال الازدهار الاقتصادي تحقيق ب و  بأأنظمة امللكية الفكرية املتعددة الأطراف جزًءا من الزتام الربازيل

اليت  الطلبات مبعاجلة( يف ال ونة الأخرية INPIقام املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل )و  لسوق.مواتية لقتصاد ا

ىل تسعة أأشهر من اترخي تقدمياكنت مرتامكة  حالًيا مع  املعهد الوطينعمل وي الطلب. وتقليص مدة حفص العالمات التجارية اإ

ىل الربتغالية خلدماتاملكتب ادلويل لرتمجة التصنيف ادلويل للسلع وا . مبوجب اتفاقية نيس لأغراض تسجيل العالمات اإ

ىل املسامهة يف املناقشات حول تطوير نظام مدريد هتطلع عنالوفد أأعرب و   .اإ

ىل وفد كندا  شارأأ و  .16 ىل 2019مارس  17أأنه يف اإ ، أأودعت حكومة كندا دلى املدير العام للويبو صك انضامهما اإ

ىل جانب عدد من   .2019يونيو  17كندا يف ابلنس بة ل ي دخل حزي التنفيذ اذلو ، والإخطارات الإعالانتبروتوكول مدريد، اإ

ىل  أأيضاالوفد  أأشارو  ىل بروتوكول مدريد ومعلية أأن اإ اخلاص  طار الترشيعيالإ الفرصة لتحديث  ن هذهالاس تفادة مالانضامم اإ

، أأطلقت كندا خطة الابتاكر 2017وأأكد الوفد أأنه يف عام  الابتاكر وامللكية الفكرية. يف جمايلدمع أأولوايت كندا ت ،به

الابتاكر وامللكية الفكرية، مبا يف ذكل العالمات  جلعل كندا مركًزا رائًدا عاملًيا يف جمايل برانمج مبوجهبا عض  وم واملهارات اليت 

، كشفت كندا أأيًضا عن اسرتاتيجية جديدة للملكية 2018يف عام و .اخلطةهذه  يفعنرًصا أأساس ًيا  شلّكت اليت التجارية

ىل الفكرية  حاميهتا كيفية مساعدة الرشاكت واملبدعني ورجال الأعامل واملبتكرين الكنديني عىل فهم امللكية الفكرية و هتدف اإ

لهيا والنفاذ ىل أأن اخلطة الإسرتاتيجية للمكتب الكندي للملكية الفكرية حددت رؤية . اإ ىل للمس تقبلوأأشار الوفد اإ  تستند اإ

يف جمال حقوق امللكية  ويف الوقت املناسب خدمات عالية اجلودة ( تقدمي2الابتاكر؛ ) حتفزي( 1الراكئز امخلس التالية: )

الأداء ( تعزيز 5؛ و )تقدمي اخلدمات بطريقة حديثة( 4امللكية الفكرية؛ )حول الوعي وتثقيف الكنديني  تعزيز( 3؛ )الفكرية

ىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية . منظمةدلى  متزيالعايل وامل  وأأضاف الوفد أأن كندا قد انضمت أأيًضا اإ
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 الصناعية. للتصامميواتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، وكذكل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل 

ىل معاهدة قانون الرباءات، واليت س تدخل حزي التنفيذ يف أأكتوبر من  . العام هذاورصح الوفد بأأن كندا بصدد الانضامم اإ

ىل الوفد شار أأ و  ىل  12الرفض من  فرتةمتديد  :ليةالتا الإعالانتأأن كندا قدمت اإ خطار حممتل ابلرفض اً شهر  18اإ رسال اإ ؛ اإ

ىل  تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه رمس فردي؛ وأأن  حتديدشهًرا؛  18همةل انقضاء بعد اعرتاض استناًدا اإ

ىل أأعرب الوفد عن تطلع و . عىل النحو املنصوص عليه يف القانون احمليلأأي أأثر  مجيع أأعضاء احتاد و  الأمانة العمل معكندا اإ

 .مدريد

ماكنية  .17 ىل أأنه مس تعد ملناقشة القضااي املطروحة يف جدول الأعامل، ول س امي اإ ضافةوأأشار وفد طاجيكس تان اإ لغات  اإ

ىلجديدة  هذا  يساعدالويبو وأأعرب عن أأمهل يف أأن  ابلنس بة ملنظمةالوفد بأأن تعدد اللغات همم للغاية  رصحنظام مدريد. و اإ

خدمات  نطاق حتقيق بعض الأهداف احملددة للمنظمة، ل س امي يف جمال توس يععىل ملكتب ادلويل ا ،التطور يف نظام مدريد

 امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.

نشا ذكرو  .18 ىل تعليقات انئب هذا الأخري، حقق 1891يف عام  ء نظام مدريدوفد الصني أأنه منذ اإ  ةتقدمًا ملحوظًا وأأشار اإ

ىل النظام و  ىل أأن الفريق  أأيًضا وأأشار الوفد. اليت تس تعد للقيام بذكل تكلاملدير العام بشأأن عدد البدلان اليت انضمت اإ اإ

ن الصني تويل أأمهية كبرية لهذا التطور  أأن  هتامصلحومن العامل لعب دوًرا كبرًيا وحقق نتاجئ ملحوظة يف تطوير النظام وقال اإ

ى بنشاط للمشاركة يف مناقشة بنود جدول الأعامل وأأنه يتوقع حتقيق املزيد من التقدم، ل س امي فامي سعي وذكر الوفد أأنه  .يس متر

 تطويره بشلك أأفضل.عىل ث احلجلعهل أأكرث جاذبية و وذكل يتعلق ابللغات الإضافية للنظام، 

ىل حقيقة أأن طلبات العالمات ال أأ وفد أأوكرانيا  ذكرو  .19 فامي  أأّدتتجارية ادلولية، اليت نه يود لفت انتباه الفريق العامل اإ

ىلبعد  ىل عناوين مقديم اإ عىل سبيل املثال،  .بدلان أأخرى حتتلهااليت  الأرايضيف  الطلبات تسجيالت دولية، تشري اإ

نفلطلبات املقدمة من أأرايض مجهورية القرم املمتتعة ابحلمك اذلايت، ل  ابلنس بة ليه يف عنوان مقدم الطلب  اإ امس البدل املشار اإ

ىل أأن املكتب ادلويل  .أأوكرانيا اتبعة دلوةل أأرايضيه هو الاحتاد الرويس، عىل الرمغ من أأن هذه الأرايض  وأأشار الوفد اإ

ل ، لكنه ذكر أأنه ل يعتقد أأن هذا التدبري هو احلحتذيرا يف هذا الصدد مدريد عىل الإنرتنتمرصد عىل منصة  أأضاف

وهجات نظرها وأأن تلزتم مببادئ تشارك ورصح الوفد بأأنه يتعني عىل الويبو، بصفهتا واكةل اتبعة للأمم املتحدة، أأن الأنسب. 

ىل الوفد أأشارو  تكل املنظمة ادلولية العاملية. يتعارض مع موقف  هذه التسجيالت ادلولية من قبل املكتب ادلويل تدوينن أأ  اإ

قلميية لأوكرانيا املنصوص علهيالأمم املتحدة بشأأن السالمة  اذلي اعمتد يف و ، 68/262يف قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة  االإ

اذلين يعيشون يف الأرايض أأحصاب التسجيالت ادلولية و  الطلبات ن مقديمويعنا وشدد الوفد عىل أأن. 2014مارس  27

اثرة هذه املسأأةل ليك مت  واملشار الهيا يف التسجيالت ادلولية بدلان أأخرى حتتلهااليت  ثل مشلكة، واعترب أأنه من الرضوري اإ

ىل تطبيق مجيع الآليات  ينظر فهيا الفريق العامل. ودعا الوفد الوفود الأخرى وممثيل املنظامت ادلولية واحلكومية ادلولية اإ

دل وأأضاف الوفد أأنه متّ  القانونية املتاحة يف بدلاهنم لرفض حامية هذه التسجيالت ادلولية. بيان مماثل يف اللجنة ادلامئة  ءاإ

 والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.املعنية بقانون العالمات التجارية 

ىل اقرتاحه املعنون " .20 اذلي نوقش خالل  "يف السالمة املالية للمنظمةالإسهام  وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

حصة  وأأكد الوفد من جديد أأن احتاد مدريد ل يدفع (.MM/LD/WG/16/10ادلورة السابقة للفريق العامل )الوثيقة 

عادة تقيمي مزيانية عادةل ىل أأن الفريق العامل  احتاد مدريد، ورمبا تعديلها. ورسوم من النفقات املشرتكة، وطلب اإ وأأشار الوفد اإ

ضافةقرر النظر يف اقرتاحه عند مراجعة جدول رسوم نظام مدريد، وأأنه قرر  ىل خارطة الطريق ملناقش هتا  اجعةاملر  ههذ اإ اإ
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وحث الوفد   املراجعة سيمت التطرق الهيا يف اجللسة القادمة للفريق العامل.هذه أأنه فهم أأن الوفد  ذكرو  .عىل املدى املتوسط

ضافة لغات الاقرتاحاتمل عىل تناول القضية عاجاًل وليس أ جاًل، ل س امي يف ضوء االع الفريق ىل نظام  جديدة اخلاصة ابإ اإ

ضافة تاكيس من املفيد ذلكل، ل و غطي التاكليف املبارشة وغري املبارشة.تل  الإيراداتمدريد، وأأكد أأن  ىل يل مناقشة اإ ف اإ

مواد  أأحاكمو نظام مدريد  تحقيق التوافق بنياذلي سيسمح ب الأمر  بشلك اكمل مراجعة جدول الرسومنتاجئ  فهم قبلالنظام 

دار تاكليف يغطي  اكيف دخل النظام ودلأأن ي مبوجهبا جيباملعاهدة اخلاصة به، واليت   املنظمة كلك.معل سامه يف ي و  تهاإ

ىل أأنه يقدر تقديرًا كبرياً دور نظام مدريد  .21 وأأشار وفد الاحتاد الرويس، ردًا عىل املداخةل اليت أأدىل هبا وفد أأوكرانيا، اإ

 يشلّك مرة،  17ال ن  حىت ي اجمتعمل، اذلاالع الفريقأأن  وشدد الوفد عىل وأأمهيته كنظام عاملي للتسجيل ادلويل للعالمات.

مناقشات بناءة بني اخلرباء واملتخصصني العاملني يف جمال امللكية الفكرية ومنصة ملناقشة عدد كبري من مثالية لإجراء منصة 

ىل تركزي  .هذه املنصة ريتطو كيفية ب  املتعلقةو املدرجة يف جدول الأعامل  الهامةالقضااي  ودعا الوفد املشاركني يف الاجامتع اإ

 .قرتحاملهجودمه عىل القضااي اليت تندرج يف نطاق اختصاص املشاركني يف ذكل الاجامتع، والالزتام جبدول الأعامل 

 الاس تعاضة من جدول الأعامل: 4البند 

ىل الوثيقة  .22  .MM/LD/WG/17/2استندت املناقشات اإ

ولحظت أأن الفريق العامل اكن قد انقش الاس تعاضة منذ دورته  MM/LD/WG/17/2الأمانة الوثيقة  وعرضت .23

ىل أأن الفريق العامل طلب من املكتب ادلويل تقدمي اقرتاح بشأأن تعديل  يف ادلورة السابقة الثانية عرشة. وأأشارت الأمانة اإ

الفريق العامل ووافق علهيا مبدئيًا لتعكس هذه الأخرية املبادئ الأساس ية اليت حتمك الاس تعاضة، واليت انقشها  21القاعدة 

خالل ادلورات السابقة. وذكرت الأمانة أأن هذه املبادئ س توفر توجهيات مفيدة للك من أأحصاب العالمات التجارية 

دارة الاس تعاضة. وتنص التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  صاحب لوز جي( 1عىل ما ييل: ) 21واملاكتب بشأأن كيفية اإ

حاطة االامتسً تقدمي التسجيل  معيَّنة املعنية، اعتبارًا من اترخي  لالإ ىل ماكتب الأطراف املتعاقدة امل علام ابلس تعاضة مبارشًة اإ

( ل جيوز التذرع ابلتسجيل الوطين أأو الإقلميي 2؛ )الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق، حسب احلاةل

قلميي  جيب( 3؛ )التسجيل ادلويل منح امحلاية للعالمة حمللرفض  املس تعاض عنه السامح بوجود أأي تسجيل وطين أأو اإ

ىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل حمهل؛ ) معنيَّ 4مس تعاض عنه جنبًا اإ يقوم أأن  ( جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد امل

أأن  جيبلع واخلدمات، بل ( ل تتطلب الاس تعاضة تطابقًا مطلقًا لقامئة الس5علام ابلس تعاضة؛ ) الإحاطة الامتسات فحصب

مدرجة يف  مس تعاض عنه مشموةل  لكًيا أأو جزئًيا ابلسلع واخلدمات امل مدرجة يف التسجيل الوطين امل تكون السلع واخلدمات امل

الطرف  دلىالتسجيل ادلويل  مفعول التارخي اذلي يبدأأ فيه رساين اعتبارًا من( حتدث الاس تعاضة 6التسجيل ادلويل؛ )

مع . واقرتحت الأمانة أأن تدخل التعديالت حزي التنفيذ يف املتعاقد امل ، وهو التارخي اذلي تدخل فيه الالحئة 2020فرباير  1نيَّ

لهيا فامي ييل ابمس " الالحئة التنفيذية"(  التنفيذية اجلديدة لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

 .التنفيذحزي 

ىل أأن  .24 يداع الامتس مبوجب  "1"القضااي املطروحة للمناقشة يه: وأأشار الرئيس اإ املادة الوقت اذلي جيوز فيه اإ

املبادئ املتعلقة ابلتسجيل الوطين أأو  "2"؛ هذا املوضوع من الوثيقة 6و 5الفقرتني  تتناولمن بروتوكول مدريد، ( 2))اثنيًا(4

ىل  7الفقرات من تتناول الإقلميي السابق،  م مبوجب  "3"؛ هذا املوضوع من الوثيقة 12اإ مقدَّ  ( 2))اثنيًا(4املادة حفص الالامتس امل

ىل  13الفقرات من تتناول من بروتوكول مدريد،  قامئة سلع وخدمات التسجيل الوطين  "4"؛ هذا املوضوع من الوثيقة 18اإ
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ىل  19الفقرات تتناول أأو الإقلميي السابق،  الفقرات تتناول اين الاس تعاضة، اترخي رس "5"؛ هذا املوضوع من الوثيقة 26اإ

ىل  27من  من الالحئة  21التارخي املقرتح دلخول التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  "6"؛ وهذا املوضوع  من الوثيقة 31اإ

 .هذا املوضوع من الوثيقة 32الفقرة تتناول التنفيذية حزي التنفيذ، 

وأأكد عىل دمعه  املامرسات تس تفيد من معلية مواءمةوكرر وفد الاحتاد الأورويب رأأيه ذاكرًا أأن الاس تعاضة س  .25

جياد حل توافقي ومواءمة املامرسات، فامي يتعلق بنطاق الاس تعاضة. ورحب الوفد ابلقرتاح املقدم من  للمناقشات هبدف اإ

ثيقة توحض املبادئ وأأعرب عن تقديره كون الو  21الأمانة، والوارد يف الوثيقة وملحقها، وابلقرتاحات امللموسة لتعديل القاعدة 

. وأأيد الوفد الاقرتاحات بشأأن الوقت اذلي جيوز لها تعكس مبعظمها فهمه اخلاصاليت الاس تعاضة، و  تنظمالأساس ية اليت 

يداع الامتس مبوجب  من بروتوكول مدريد واملبادئ املتعلقة ابلتسجيل الوطين أأو الإقلميي السابق،  ( 2))اثنيًا(4املادة فيه اإ

م مبوجب وحفص الالامتس  مقدَّ املعنية يف التعديالت  الأقساممن بروتوكول مدريد. ووجد الوفد أأيًضا أأن  ( 2))اثنيًا(4املادة امل

دمع أأنه ل ميكنه ناسب ووفقًا لتكل الاقرتاحات. ومع ذكل، أأكد الوفد امل شلك ل املقرتحة الواردة يف امللحق قد متت صياغهتا اب

نه عىل الرمغ من موافقته أأ مجيع الاقرتاحات املتعلقة بقامئة سلع وخدمات التسجيل الوطين أأو الإقلميي السابق. وذكر الوفد 

نه ليس مس تعًدا لتأأييد الاس تعاضة  MM/LD/WG/17/2من الوثيقة  21و 20عىل الاقرتاحات الواردة يف الفقرتني  فاإ

نه يؤيد عن التسجيل الوطين أأو الإقلميي جزئًيا  اتم اقرتاح بشلك بتسجيل دويل. ويف ضوء هذه الشواغل، قال الوفد اإ

الاس تعاضة يف تطبيق معلية  طرقالأمانة بأأن جيري الفريق العامل مزيًدا من املناقشات حول الاس تعاضة، تركز عىل 

دريد. ورحب الوفد بفكرة ومواءمهتا مع احتياجات مس تخديم نظام م عمليةل هذه ال يسه ت ماكتب الأطراف املتعاقدة هبدف 

جراء مثل هذه املناقشات  ىل أأنه عىل اس تعداد للمشاركة بنشاط يف يف املس تقبلاجامتع مائدة مس تديرة  خاللاإ ، مشريا اإ

 ذه املسأأةل. هب املتعلقةاملناقشات 

  مجيعودمع ،نظام مدريد س يكون مفيدًا للمس تخدمنيب  اخلاصةورصح وفد الياابن أأن تقدمي تفسري واحض للقواعد  .26

أأوىص ابعامتد التعديالت املقرتحة خالل و عن دمعه للفريق العامل  الوفد التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية. وأأعرب

ىل أأن املعلومات الإضافية عن  ادلورة املقبةل مجلعية احتاد مدريد، واليت س تعقد يف وقت لحق من ذكل العام. وأأشار الوفد اإ

جراءات الاس تعاضة، مثل املعلو  يف قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد، من شأأهنا أأن الاس تعاضة مات املتعلقة ابإ

 تعزز سهوةل اس تخدام النظام. 

ىل وفد مدغشقر  شاروأأ  .27 ىل بروتوكول اإ أأن مكتبه مل يتلق سوى مخس الامتسات لالس تعاضة منذ انضامم مدغشقر اإ

، أأيد حتسني الإطار كلذلودامئًا لتقدمي خدمات عالية اجلودة ملس تخدميه. ن مكتبه يسعى أأ . وذكر الوفد 2008مدريد يف عام 

لضامن تطبيق موحد لتكل القاعدة من قبل املاكتب والتغلب  21القانوين املتعلق ابلس تعاضة والتوضيح الوارد يف القاعدة 

ىل الاس تعاضةالامتس تقدمي وفد أأن املاكتب اخملتلفة. وذكر ال مععىل أأي صعوابت قد يواهجها أأحصاب التسجيالت ادلولية   اإ

مسح مبعاجلة الامتساهتم بشلك أأفضل.  ،أأفضل مع أأحصاب التسجيالت ادلولية، وابلتايلبشلك تواصل ساعد عىل ال املكتب 

تنفيذ الاس تعاضة خالل املائدة  حولقرتاح تبادل اخلربات بني ماكتب الأطراف املتعاقدة لأأيًضا  عن تأأييده الوفد عربوأأ 

 املس تديرة.

ىل أأن املبادئ املتعلقة ابلس تعاضة مل ترد عىل الالحئة التنفيذية وأأن التعديالت املقرتحة س توحض  .28 وأأشار وفد الصني اإ

يداع الامتس.  بعض تكل املبادئ، عىل سبيل املثال، املبدأأ املتعلق بتارخي رساين الاس تعاضة أأو الوقت اذلي جيوز فيه اإ

ىل أأن التعديالت املقرتحة  س تكون مفيدة ووافق عىل أأن يويص الفريق العامل ابعامتدها للجمعية، لتدخل حزّي وأأشار الوفد اإ
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جراءات 2020فرباير  1التنفيذ يف   الاس تعاضة. وذكر الوفد أأيضا، أأن املزيد من التبادلت حول املامرسات املتعلقة ابإ

 هبدف فهمها بشلك أأفضل.  رضورية

ىل  ورصح وفد كولومبيا أأن التسجيل الوطين والتسجيل .29 ادلويل اذلي حل حمهل ل ميكن أأن يتواجدا يف كولومبيا جنبًا اإ

ىل الوقت لتنفيذ التعديالت املقرتحة. ذلا،  ىل الوفد أأشارجنب وأأن املكتب س يحتاج اإ ن التارخي املقرتح دلخول التعديالت أأ  اإ

 جًدا.  قريبحزي التنفيذ 

نظام مدريد أأسهل وتبسط معلية  اس تخدام ا س تجعللأهن 21وأأيد وفد أأسرتاليا التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .30

جراء املزيد من املناقشات بشأأن الاس تعاضة خالل املائدة  الاس تعاضة عىل املس تخدمني واملاكتب. وذكر الوفد انه س يدمع اإ

 لس تعاضة يفاب املتعلقةعلومات امل املس تديرة وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن بأأن تقوم الأطراف املتعاقدة بتحديث

ىل مجعية احتاد مدريد ابعامتد قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام مدريد. وأأضاف الوفد أأنه س يدمع  توجيه توصية اإ

 . التعديالت

رسائيل أأن مكتبه مل يتلق سوى  رّصحو .31 الامتس لالس تعاضة عىل مدار تسع س نوات. ومع ذكل، ذكر الوفد  20وفد اإ

حراز تقدم ىل اإ بني مجيع الأطراف  ها بشلك أأفضلتنس يق و  اتامرستوضيح املالاس تعاضة من أأجل مسأأةل يف  أأن هناك حاجة اإ

تفسري ال املتعاقدة. وأأيد الوفد معظم التعديالت املقرتحة. ومع ذكل، وكام ذكر خالل ادلورة السابقة للفريق العامل، فقد فضل 

الوطين. اذلي من شأأنه أأن حيول دون الاس تعاضة اجلزئية عن التسجيل من بروتوكول مدريد  "2"(1))اثنيًا(4ريف للامدة احل

ىل أأن  تغيري الترشيعات الإرسائيلية، الأمر اذلي يتطلب يمت وذكر الوفد أأن مكتبه لن يمتكن من تسهيل الاس تعاضة اجلزئية اإ

ىل أأن اترخي دخول التعدعن اتفاقه الوفد  وأأعربوقتًا طوياًل.   جًدا. قريبيالت حزي التنفيذ مع وفد كولومبيا وأأشار اإ

ىل أأنه يتفق معوفد الاحتاد الرويس  شاروا .32  تشلك 21( )أأ( من القاعدة 3وفد كولومبيا وذكر أأن الفقرة اجلديدة ) اإ

ذ أأن  ابلنس بة لروس يا مشلكة ترشيعات الوطنية ل تسمح مبا يسمى "التسجيل املزدوج" لعالمة مطابقة مع قامئة مطابقة ال اإ

ذا اكن يتعني عىل املكتب، مبوجب الفقرة اجلديدة لسلع أأو اخلداب مات ابمس صاحب التسجيل نفسه. وسأأل الوفد الأمانة عام اإ

ذا أأمكن للمكتب رفضه. 3)  ( )أأ(، قبول هذا التسجيل املزدوج، أأو ما اإ

ى، وأأيد وفد بيالروس معظم الاقرتاحات املتعلقة مببادئ الاس تعاضة، مبا يف ذكل، وعىل خالف الوفود الأخر  .33

ماكنية الاس تعاضة اجلزئية، ولكنه وجد أأن الفقرتني  شاكلية. ووفقًا لالقرتاح،  تشالكن من الوثيقة قيد ادلراسة 6و 5اإ مسأأةل اإ

ىل مكتب الطرف  ميكن ايداع الامتس الاس تعاضة ابتداًء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق اإ

عطاء الأولوية لفحص العالمات املس تعاض عهنا عىل العالمات  يف هذه احلاةلب املتعاقد املعني. وس يضطر املكت ىل اإ اإ

، لكنالأخرى. وقال الوفد ان مكتبه يفضل حفص العالمات املس تعاض عهنا مع العالمات الأخرى املودعة يف نفس التارخي. و 

نه يفضل السامح  15ومبوجب ترشيعها الوطين، ينبغي اختاذ قرار بشأأن الامتس الاس تعاضة يف غضون  يوًما. وقال الوفد اإ

يداع الامتس الاس تعاضة فقط بعد منح امحلاية للعالمة  تسجيل دويل يف بيالروس، أأي بعد تسجيل بيان مبنح ل موضوع اابإ

مبزيد من  هبي رح أأعرب عن تلوجود وهجات نظر أأخرى، وافق الوفد مع الوفود الأخرى و  نظًراامحلاية يف السجل ادلويل. و 

 ات حول الاس تعاضة.املناقش

ىل الفقرة  .34 السلع واخلدمات مطابقة وأأن  ه ل داعي لأن تكوننه فهم أأنبأأ من الوثيقة وذكر  22وأأشار وفد الربازيل اإ

 ف ووقتيل اكتالاس تعاضة اجلزئية ممكنة. وشدد الوفد عىل أأن حفص الاس تعاضة اجلزئية س يكون أأكرث تعقيًدا وسزييد 
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 التارخي املقرتح دلخول عىلف الأخطاء. ومع ذكل، ذكر أأنه ل يعارض هذا املبدأأ ويوافق وقد يزيد من احامتل اقرتا الفحص

جراء املزيد من ادلراسات التعديالت  حزي التنفيذ، لكنه حيتفظ حبقه يف التعليق عىل املبادئ الأخرى الواردة يف الوثيقة، بعد اإ

 .حولها

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بيالر و  .35 نهأأشار الرئيس اإ فامي يتعلق بتوقيت حفص الامتس الاس تعاضة، ميكن  وس وقال اإ

ذلكل، قد يكون احلل احملمتل ملكتب بيالروس هو تأأخري النظر ولصاحب التسجيل ايداع الامتس الاس تعاضة يف أأي وقت. 

ىل أأن يمت منح امحلاية. وميكن أأن تدرج بيالروس مثل هذه املعلومات عىل صفحة الالامتسيف هذا  أأعضاء بياانت ال قاعدة  اإ

 نظام مدريد اخلاصة هبا. 

ماكنية  21وأأيد وفد جورجيا التعديل املقرتح عىل القاعدة  .36 يداعاذلي يتناول نطاق الاس تعاضة، ول س امي اإ الالامتس  اإ

ىل أأنه اكن املاكتب املعنية اعتبارًا من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق. وأأشار الوف يفمبارشة  د اإ

دخال مبدأأ التعايش مع التسجيل الوطين  يعمل عىل مرشوع تعديل عىل قانونه الوطين اخلاص ابلعالمات التجارية وعىل اإ

 احلفاظ عىل حق صاحب التسجيل يف جتديد هذا الأخري.و 

من تسجيل امس أأو عنوان صاحب ال  عىل تعديل يف السجل ادلويل حصولوتساءل وفد اجلزائر مّعا ييل: يف حال  .37

أأو الطلب من التعديل يف السجل الوطين أأو الإقلميي، فهل ينبغي عىل املكتب مراعاة ذكل  هذا التعديل دوينيمت تدون أأن 

يداع الامتس  حيول التسجيل الوطين السابق هل يف مثل هذه احلاةل، واملكتب؟  يف ليسج ت لتعديل ال صاحب التسجيل اإ

حاطة علامً ابلتسجيل  ادلويل؟ منح امحلاية للعالمة حمل التسجيلدون  ىل الوقت لالإ ورصح الوفد بأأن املاكتب س تحتاج اإ

خطار  ادلويل يف السجل الوطين. واعترب الوفد أأن س تة أأشهر يه فرتة معقوةل للماكتب لفحص الالامتس، والإحاطة علامً واإ

 املكتب ادلويل.

ىل أأن .38 جراءه مت وضع وأأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاحات لعدة الأس باب، وأأشار اإ من عبء  للتخفيفالاس تعاضة  اإ

 أأن يعترب هذا الأمرينبغي ل طرف واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة، ولكن  معجتديد التسجيالت الوطنية السابقة 

لغاء التسجيل الوطين املس تعاض عنه. و سبب حق عىل صاحب التسجيل  حيافظىل ذكل، ينبغي أأن ابلإضافة اإ لإبطال أأو اإ

مس تعاض عنه أأو  ذا  عىل حقجتديد التسجيل الوطين امل سقاطه. وذكر الوفد انه من املهم لصاحب التسجيل أأن يقرر ما اإ اإ

مس تعاض عنه أأم ل، وأأضاف أأن الاس تعاضة ل تتطلب تطابقًا أأو تاَمثماًل مطلقًا لقامئة  يريداكن  الاحتفاظ ابلتسجيل الوطين امل

مدرجة يف وقد حتدث الاس  السلع واخلدمات.  ل بعض السلع واخلدمات امل ذا اكن التسجيل ادلويل ل يشمل اإ تعاضة حىت اإ

ن السامح و . التسجيل الوطين أأو الإقلميي بعد  التسجيل الوطين سقاطاإ التسجيل ابختاذ القرار فامي خيص  لأحصاباإ

ىل نح هؤلء مس توى أأعىل من الاس تقاللية يف ممارسة حقوقهم الاس تعاضة، مَ  تكل احلقوق.  بشأأناليقني القانوين ابلإضافة اإ

جراء املزيد من املناقشات املعمقة بشأأن  21وكرر الوفد دمعه للتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  نه يؤيد أأيًضا اإ وقال اإ

 الاس تعاضة يف مرحةل لحقة. 

السابقة للفريق  خالل اجللسةحمايدة جنسانيًا  احملتوى بطريقة صياغة عرض حول ه مت تقدميوذكّر وفد سويرسا بأأن .39

يف التعديالت املقرتحة عىل القواعد. وتساءل الوفد كذكل صيغة حمايدة جنسانيًا العامل وتساءل عن سبب عدم اس تخدام 

ذا اكن املكتب ادلويل يعزتم مراجعة الالحئ ذا اكن  ةعام اإ واحد تلو بنود الالحئة تعديل ينوي التنفيذية يف جلسة لحقة، أأو اإ

السويرسية وتغطي بعض القضااي املهمة، ل  اتالاس تعاضة، أأيد الوفد الاقرتاحات اليت تتوافق مع املامرسخر. وفامي خيص ال  
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تقدمي الالامتسات اعتبارًا من اترخي الإخطار ابلتسجيل  ميكنس امي الاس تعاضة اجلزئية. وأأيد الوفد أأيضًا املبدأأ اذلي مبوجبه 

ذا رفض املكتب املعني ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق اذل ي مل يفحصه املكتب املعني. وتساءل الوفد عام سوف حيدث اإ

ذا  ل  يقيض بأأن حمك وضعينبغي اكن التسجيل ادلويل أأو التعيني الالحق بسبب عىل سبيل املثال، تغيري يف املامرسة، واإ

ذا منح املكتب امحلاية للتسجيل ادلويل. وأأقر  علامً  الإحاطةيرسي مفعول  ل اإ الوفد بأأن املسأأةل يه مسأأةل عامة ولكنه طلب اإ

اترخي رساين مفعول الاس تعاضة لكنه فهم أأنه سيمت مناقشة ذكل يف مسأأةل الوفد أأيضا  أأاثرمزيًدا من التوضيح بشأأهنا. و 

 مرحةل لحقة. 

ىل أأخذ اللكمة و  .40 ىل أأن بعض الوفود قد طرحت أأس ئةل ودعا الأمانة اإ  عهنا.  والإجابةأأشار الرئيس اإ

ذا اكن يتعني عىل املاكتب أأن تقبل ابلتعايش أأ و  .41 جابت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الاحتاد الرويس بشأأن ما اإ

ذا اكن هذا الأمر اختياراّيً.  ىل املؤمتر  هذه ريش، وت من الوثيقة توحض مبدأأ التعايش 9الأمانة أأن الفقرة  وذكرتأأم اإ الفقرة اإ

من اتفاق مدريد أ نذاك،  )اثنيًا(4مناقشة املادة  وخاللالاس تعاضة.  رح خالهل موضوعوط 1897عقد يف عام ي ادلبلومايس اذل

ىل رفض التسجيل ادلويل  متيلأأو احملامك يف بعض بدلان الاحتاد قد الهيئات الإدارية حذر املكتب ادلويل من أأن  يف حال اإ

من  أأنه أأيًضا الوثيقةذكرت دلويل. و تسجيل وطين سابق، وأأن هذا الرفض س يلغي مجيع فوائد نظام التسجيل ا وجود

عالن يمت املناسب أأن أأن التسجيل الوطين السابق ل ميثل عقبًة أأمام حصة التسجيل ادلويل اذلي حيل حمل أأي تسجيالت  اإ

مبدأأ وليس مزية اختيارية. وردًا عىل التعليقات اليت  ابعتبارهدمع الواثئق التارخيية هذا التعايش توفقًا ذلكل، و وطنية سابقة. 

حاطة علامً أأبداها وفد بيالروس بشأأن موعد تلقي الالامتسات  حفص الالامتس، عىل  ه ميكن تأأجيل، أأوحضت الأمانة أأنلالإ

نه و  ية.ملامرسة الوطن اب رتبطقد يكون صعبًا ويالأمر فهم الأمانة أأن هذا تت النحو اذلي اقرتحه الرئيس. ومع ذكل،  قالت الأمانة اإ

من أأي مكتب البدء تلقائًيا بفحص التسجيل ادلويل عند اس تالم الالامتس، ولكن س يكون من املفيد أأن يكون  ابً وطلم يسل 

ذا مل يتوفر الامتس  جراء حفص التسجيل ادلويل. واإ حاطةعىل عمل مبا ينوي صاحب التسجيل الاس تعاضة عنه عند اإ علامً،  لالإ

صدار الرفض وسيتعني عىل صاحب التسجيل العثور عىل حمام حميل للطعن يف هذا الرفض. وذكرت املكتب اإ  مييلقد  ىل اإ

لهيا وفد  معلية تعديل تواهجهانه مع مراعاة الصعوابت اليت أأ الأمانة  ، بيالروساملامرسات الوطنية يف بيالروس واليت أأشار اإ

تلقي الإخطار يبدأأ من ل وقت الأأن  من خالل حتديد 21القاعدة من  1أأيًضا يف توضيح الفقرة  بحثميكن للفريق العامل أأن ي 

، احملايدة جنسانياً . وردًا عىل السؤال الأول اذلي طرحه وفد سويرسا بشأأن اللغة ويف أأقرب وقت ممكناترخي الإخطار 

ىل  ىل أأن النسخة الإجنلزيية  العملية اليت متت يفأأشارت الأمانة اإ اتم. وأأشارت الأمانة حمايدة جنسانيًا بشلك العام السابق واإ

ذا اكن ممكنًا جعل النسختني الفرنس ية والإس بانية  جراء املناقشات يف املس تقبل بشأأن ما اإ ىل أأنه مت التفاق عىل اإ أأيضا اإ

طالق هذه  عند. و حول هذا املوضوع بعض الوفود واملمثلني اليت أأاثرهتا، مع مراعاة الشواغل الإجنلزيية حمايدتني جنسانياً  اإ

استشارة الوفود الناطقة ابللغتني الإس بانية والفرنس ية. وردًا عىل السؤال الثاين اذلي من املكتب ادلويل  تأأكد، سي عمليةال 

أأن حييط  منه ابً وطلم يكون طرحه وفد سويرسا بشأأن حالت الرفض، ذكرت الأمانة أأنه يف حال أأصدر املكتب رفًضا، فلن

 . الاس تعاضة دوثعلامً حب

( من الالحئة 1)21( عىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدة INTAووافق ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) .42

حاطة علامً ابلتسجيل ادلويل. ومع ذكل، لحظ املمثل أأنه اذلي ميكن اعتبارا منه تارخي ل التنفيذية فامي يتعلق اب تقدمي الامتس لالإ

حاطة علامً ابلتسجيل ادلويل بدءًا من اترخي الإخطار (، ميكن لصاح1مبوجب هذه الفقرة ) ب التسجيل تقدمي الامتس لالإ

ىل أأنه مبوجب القاعدة  بالغ صاحب يمن الالحئة التنفيذية  24ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق. وأأشار املمثل اإ مت اإ
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رسال  كتب ادلويل ذكل الإخطار ولكن لصدر خالهل امل يالوقت اذلي نفس التسجيل ابلإخطار ابلتعيني الالحق يف  يمت اإ

ىل صاحب التسجيل مبوجب القاعدة  جراءعند  14هذه املعلومات اإ رسل يالتعيني يف الالامتس ادلويل. وبدًل من ذكل،  اإ

ىل صاح صداريف حال وب التسجيل. املكتب ادلويل شهادة تسجيل اإ خطار  اإ الشهادة يف الوقت عينه اذلي يمت خالهل اإ

صدار موهجة املتعاقدة املعينة، ميكن أأن تكون الشهادة مصحوبة مبعلومات الأطراف  ىل صاحب التسجيل بشأأن اترخي اإ اإ

ذا مل يكن الأمر كذكل، ميكن تعديل املادة  الإخطار . ورحب املمثل ابلفقرتني الفرعيتني 24عىل غرار املادة  14ابلتعيني. واإ

ىل التعايش ولحظتا أأن هذا 3الإضافيتني املقرتحتني ) همم بشلك خاص خالل  الأخري( )أأ( و )ب( اللتني أأقّرات ابحلاجة اإ

( )د( بشأأن الاس تعاضة اجلزئية، ووافق 3ابلفقرة الفرعية )ولية للعالمات التجارية الرابطة ادلفرتة التبعية. كام رحب ممثل 

( )هـ( بشأأن اترخي رساين الاس تعاضة. وأأعرب املمثل عن مشاعره اخملتلطة بشأأن الفقرة الإضافية 3عىل الفقرة الفرعية )

لزام الأطراف املتعاقدة املعينة بفحص الا3املقرتحة ) حاطة علامً ابلتسجيل ادلويل يف ُسلها ( )ج( واليت تنص عىل اإ لامتس لالإ

ذا مت استيفاء رشوط املادة   . )اثنيًا(4من أأجل حتديد ما اإ

، كام وردت يف مرفق 21( التعديالت املقرتحة عىل القاعدة JPAAوأأيد ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) .43

لأطراف املتعاقدة املعينة. وأأعرب ل ابلنس بة الاس تعاضة ريفست ت وحدو ت املبادئ الرئيس ية لالس تعاضة الوثيقة، واليت وحّض 

جراءات ملموسة ورسوم حمددة.   ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عن أأمهل يف أأن تس متر املناقشات هبدف وضع اإ

، متاش يًا لكن. و ( الاقرتاحات الواردة يف الوثيقةMARQUESوأأيد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ) .44

املكتب ادلويل، ومبا  ىلاإ تقدمي الامتسات الاس تعاضة  اماكنية ه جيب توفريأأنمع بياانته السابقة فامي يتعلق هبذا املوضوع، ذكر 

آلية مركزية. ووجد املمثل أأن  ابس تخدامرسوم الاس تعاضة ل املس تخدمني دفع اماكنيةيف ذكل  املتعلقة  تسهيل العملياتأ

ماكنية أأمر رضوري، ويف حال توفّر نس بة للمس تخدم ابل لس تعاضة اب جراء وطين اإ ن مشلكة عدم وجود اإ الإيداع املركزي، فاإ

سهل من الأ جاذبية و  أأكرثالأطراف املتعاقدة س تختفي، لأن املس تخدمني س يفضلون خيار الايداع مركزي كونه  بني موّحد

ىل ورقة مجعية ماليك العالمات ، ستبقى الاس تعاضة قليةل هذا اخليارمن دون و . النفاذ اليه الاس تخدام. وأأشار املمثل اإ

 هذا املوضوع واملواضيع الأخرى. ل  اليت توحض موقفها ابلنس بة التجارية الأوروبيني

جراءات الاس تعاضةمطلعني عىل ( أأن املس تخدمني ليسوا JTAوقال ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ) .45  اإ

ذلكل، يرتدد املس تخدمون يف الاس تعاضة عن التسجيل الوطين الأقدم ولباهتا وأأثرها؛ ، مبا يف ذكل متط بشلك اكف

الاس تعاضة. ويف هذا الصدد، رأأى  بشأأنابلتسجيل ادلويل الأحدث، ذلا اكن من الرضوري اجياد حل لعدم اليقني القانوين 

ضافة الفقرة اجلديدة ) ىل القاعدة 3املمثل أأن اإ  سامهت بتوضيح مبادئ الاس تعاضة بشلك أأفضل من الالحئة التنفيذية 21( اإ

 مركزية ةحمفظ اس تعاملمس تخديم نظام مدريد احملمتلني عىل سيشجع ذكل الأمر ، و هاحول  اتزيد من التوجهياملأأعطت و 

م مبوجب بروتوكول مدريد. ووافق املمثل عىل التعديل املقرتح اذلي يعكس تكل لك واحد مهنلعالمات التجارية اخلاّصة بل

 الس تخدام. لادئ وأأعرب عن أأمهل يف أأن جيعل نظام مدريد أأكرث سهوةل املب

( الاقرتاح اخلاص بتوضيح الاس تعاضة، لأن مس تخديم نظام JIPAوأأيد ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) .46

دارة حمفظات العالمات التجارية اخلاّصة  جراء الاس تعاضة عند اإ  هبم يف املس تقبل.مدريد سيمتكنون من الاس تفادة من اإ

(، ذكر الرئيس أأن لك من شهادة التسجيل INTAوردًا عىل سؤال طرحه ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) .47

خطار ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة.    والإخطار ابلتعيني الالحق يتضمنان اترخي اإ
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ىل عدم وجود تعليقات أأخرى عىل الفقرتني  .48 ن الوثيقة، وفتح ابب التعليقات عىل الفقرات من م 6و 5وأأشار الرئيس اإ

ىل  7 ىل عدم وجود تعليقات عىل الفقرات  بعد الاشارةاملبادئ املتعلقة ابلتسجيل الوطين أأو الإقلميي السابق. و  بشأأن 12اإ اإ

ىل  7من   ، فتح الرئيس ابب التعليقات عىل بقية الوثيقة. 12اإ

 )اثنيًا(4حتاد الأورويب وأأضاف أأن مكتب المنسا طّبق تفسرًيا حرفيًا للامدة وأأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الا .49

ىل أأن مكتب المنسا يشرتط أأن تكون قامئة السلع واخلدمات املعنية ابلس تعاضة  من بروتوكول مدريد. وأأشار الوفد كذكل اإ

 مطابقة لتكل اليت يشملها التسجيل ادلويل أأو أأضيق نطاقًا. 

ذا اكنت تنطبق فقط يف حال تقدمي اخ بشلك( )أأ(، و 3الرويس توضيحا بشأأن الفقرة )وطلب وفد الاحتاد  .50 ص، اإ

ىل املكتب املعين، أأو يف مجيع احلالت، أأي أأيًضا  حاطة علامً ابلتسجيل ادلويل اإ مل يتلق املكتب أأي الامتس  عندماالامتس لالإ

حاطة يف حال عدم وابلتسجيل املزدوج.  بعد رويس مل يسمحعلامً ابلس تعاضة. وهذا السؤال همّم لأن مكتب الاحتاد ال لالإ

ذا  ىل املكتب، تساءل الوفد اإ  ( )أأ(. 3أأحاكم الفقرة ) املكتب تبعاكن من املمكن أأل ي تقدمي أأي الامتس اإ

ىل املناقشات السابقة وأأكدت جمدًدا عىل أأن  .51 وردًا عىل السؤال اذلي طرحه وفد الاحتاد الرويس، أأشارت الأمانة اإ

ىل فعل أأي يشء، طاملا مت استيفاء الرشوط. وهذا يؤكد  الاس تعاضة حتدث تلقائًيا، من دون أأن يضطر صاحب التسجيل اإ

ذا أأراد صاحب التسجيل أأن حييط املكتب علامً،  مبجرد أأن و . هبذا الشأأن قدم الامتسي فميكنه أأنعىل أأمهية التعايش. وابلفعل اإ

سقاطقرر صاحب التسجيل السامح يؤكد املكتب أأنه قد أأحاط علامً ابلس تعاضة، قد ي ذا لحظ املكتب، و احلق الوطين.  ابإ اإ

حاطةأأثناء حفصه للتسجيل ادلويل، عدم وجود الامتس  علامً ابلس تعاضة، فقد يطلب معلومات من صاحب التسجيل  لالإ

ذا اكن احلق الوطين، أأي احلق السابق، خيصه. وقد تطلب بعض املاكتب هذه املعلومات عىل شلك  رفض مؤقت. بشأأن ما اإ

ذا أأكد أأحصاب التسجيل للمكتب أأن احلقوق الوطنية ختصهم، فسيتعني عىل املكتب القبول ابلتعايش. و  شددت الأمانة و اإ

عىل أأمهية السامح لأحصاب التسجيالت بتقدمي الالامتسات يف أأقرب وقت ممكن لتمتكن املاكتب من احلصول عىل مجيع أأيًضا 

 املعلومات املتاحة عند حفص التسجيالت ادلولية. 

واليت تعكس املبادئ الأساس ية  21عىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  ةبدئيّ عن موافقته امل  وفد نيوزيلنداوأأعرب  .52

ىل حد كبري، فهو يرحب ابلتوضيح  رّصحلالس تعاضة. و الوفد أأنه عىل الرمغ من اتباع نيوزيلندا لتكل املبادئ الأساس ية اإ

ىل تفسري حريف للامدة ي املقدم بشأأن الاس تعاضة اجلزئية. وأأوحض الوفد أأن الهنج املتبع يف نيوزيلندا   "2"( 1) )اثنيًا(4ستند اإ

ىل  يؤديعاضة اجلزئية لبعض السلع واخلدمات ممكنة، من شأأنه أأن وأأن التوضيح املقرتح بأأن الاس ت تغيري املامرسة يف اإ

من الوثيقة، أأكد الوفد أأنه س يكون مس تعّدًا لإجراء املزيد من  4ح ابلس تعاضة اجلزئية. وفامي يتعلق ابلفقرة سامل نيوزيلندا ل 

حاطة اتلامتستقدمي الازي ل املناقشات حول الاس تعاضة يف املس تقبل ول س امي حول النظام املرك علامً ابلس تعاضة،  لالإ

ضافية للمس تخدمني واملاكتب يقدم هذا النظام واذلي نوقش خالل ادلورات السابقة للفريق العامل، لأن حبيس  فوائد اإ

 . اعتقاده

  ذكر وفد المنسا.وذكر وفد هنغاراي أأن ترشيع هنغاراي يتطلب أأيًضا أأن تكون قامئة السلع واخلدمات مطابقة، متامًا كام  .53

ىل أأن مبادئ الاس تعاضة قد نوقشت يف الفريق العامل منذ عام  .54 زاء 2010وأأشار وفد أأملانيا اإ ، وأأعرب عن قلقه اإ

ىل جنب يف املايض، مل تسمح أأملانيا ابلتعايش بني التسجيل الوطين وادلويلوتكرار املوضوع.  ، لأهنا أأي تواجدهام جنًبا اإ

من تكل اجللسة أأن بعض املاكتب ما زالت ل تسمح  وبدي ، ولكن. ادً و وجماعتقدت سابقًا أأن التسجيل الوطين مل يعد 
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لغاء العالمة الوطنية عند الاس تعاضة . وأأوحض الوفد أأن املكتب قد غري ممارساته وأأن هذا التغيري مل عهنا ابلتعايش وتقوم ابإ

قسم تكنولوجيا املعلومات وأأن املكتب ابت يقبل حالّيًا ابلتعايش. وذكر الوفد ان املكتب ل  تنفيذه من قبل صعبمن اليكن 

ىل  )ادلليل( اذلي  دليل التسجيل ادلويل للعالمات بناء عىل اتفاق مدريد وبروتوكوهليقبل ابلس تعاضة اجلزئية. وأأشار الوفد اإ

نه يعتقد أأن ادلليل ينص، كرشط لالس   تعاضة، عىل أأن مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيالت نرشته الويبو، وقال اإ

ىل وجود  الوطنية أأو الإقلميية جيب أأن تكون مدرجة أأيضا يف التسجيل ادلويل. وأأوحض ادلليل أأن التسجيل ادلويل ل حيتاج اإ

أأضيق. وأأوحض الوفد  بل ميكن أأن تكون هذه القامئة ذات نطاق أأوسع، ولكن ليس ذات نطاق قامئة مطابقة للسلع واخلدمات،

لن يكون ضيق يف التسجيل ادلويل، سيتوجب عىل املكتب تغيري نظامه، الأمر اذلي أأ أأنه، لقبول الاس تعاضة اجلزئية بقامئة 

ىل املناقشات السابقة اليت دارت حول هذا املوضوع 2020فرباير  حبلول تنفيذهمكن ملمن ا . وأأشار الوفد مرة أأخرى اإ

ذا اكن نظ ىل  نظًراام الإيداع املركزي س يحسن الوضع، كام ذكرت مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني، وتساءل مّعا اإ اإ

لغاء التسجيل الوطين أأو الإقلميي ل يزال ممكنًا. و  التفاق عىل  ، جيببعد س نوات عديدة من املناقشةاعترب الوفد أأنه أأن اإ

 املبادئ العامة عىل الأقل. 

ىل السو  .55 نه، عندما حييط مكتبأأشارت الأمانة اإ علامً  الطرف املتعاقد ؤال اذلي طرحه وفد اجلزائر وقالت اإ

لتسجيل ادلويل املعين، ميكن للمكتب الإعالن أأن هذا التغيري ليس هل أأي يف الكية امل بتغيري يف  مت اخطارهابلس تعاضة وي

 التسجيل الوطين.  يفلكية امل ذكل الطرف املتعاقد، ما مل يغري صاحب التسجيل أأيًضا  عىلتأأثري 

ىل أأخذ اللكمة للتعليق عىل التفسري احلريف للامدة و  .56 من بروتوكول مدريد والاس تعاضة  )اثنيًا(4دعا الرئيس الأمانة اإ

 اجلزئية. 

قد نوقش يف الفريق العامل لعدة س نوات.  ، كام أأوحضت بعض الوفود،ذكرت الأمانة أأن موضوع الاس تعاضة اجلزئيةو  .57

يف حني اعامتد قراءة حرفية من قبل بعض املاكتب لهذا احلمك، و ، )اثنيًا(4صياغة املادة طريقة بمتعلقة  بعض املناقشات اكنتو 

ىل  14رت الأمانة أأن احلاش ية السفلية رمق قراءة أأكرث مرونة. وذكّ اعمتدت بعض املاكتب الأخرى عىل  من الوثيقة تشري اإ

ىل  2، واليت عقدت يف جنيف من 1989وثيقة اتبعة لدلورة السادسة للفريق العامل املعين بتطبيق بروتوكول مدريد لعام   6اإ

ىل  98الفقرات من  شري. وت GT/PM/VI/3، ويه الوثيقة 1994مايو  ىل وح بوض GT/PM/VI/3من الوثيقة  100اإ اإ

أأن التسجيل الوطين أأو الإقلميي السابق ميكن الاس تعاضة عنه جزئًيا وأأن الاس تعاضة ل تتطلب تطابقًا أأو تاَمثماًل مطلقًا لقامئة 

ىل نص الفقرة  وذكرت أأن ل يشء يف التفاقية أأو يف  GT/PM/VI/3من الوثيقة  99السلع واخلدمات. وأأشارت الأمانة اإ

ملتعاقد من التحقق من أأن مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي مدرجة الربوتوكول مينع الطرف ا

ىل الأمانة  أأشارتعالوة عىل ذكل، و أأيًضا يف التسجيل ادلويل.  أأيًضا لكمة  تشملانه جيب فهم لكمة "مدرجة" عىل أأهنا اإ

ذا اكنت العالمة ف"مشموةل".  يف التسجيل وورد ويل تشمل "املرشوابت الكحولية" و التسجيل ادل حملعىل سبيل املثال، اإ

نه ينبغي أأن تقترص الاس تعاضة عىل امخلور،  ىل "امخلور"، فاإ تعيني طرف متعاقد حيث مت تسجيل نفس العالمة ابلنس بة اإ

ل أأم ويس تفيد صاحب التسجيل من احلقوق السابقة الناجتة عن التسجيل الوطين أأو الإقلميي، سواء مت جتديد هذا التسجي

ذا اكنت العالمة موضوع التسجيل ادلويل تشمل امخلور وورد يف التسجيل تعيني طرف متعاقد  ل. ومن انحية أأخرى، اإ

ن الاس تعاضة تنطبق عىل  حيث مت تسجيل نفس العالمة للمرشوابت الكحولية أأو للخمور أأو املرشوابت الروحية، فاإ

ذا أأراد صاحب التسجيل الاحتفاظ ابلت  سجيل الوطين فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات غري املشموةل امخلور فقط. واإ
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، كررت GT/PM/VI/3ابلس تعاضة، فسيتعني عليه جتديد هذا التسجيل لتكل السلع واخلدمات. ويف ضوء الوثيقة 

 الأمانة أأن الاس تعاضة اجلزئية ممكنة ول يقترص الأمر عىل الاس تعاضة الاكمةل. 

 بعض املراجع الواردة يف الواثئق التارخيية.  وطلب وفد المنسا من الأمانة توضيح .58

ىل مراجع الواثئق التارخيية، وأأضافت أأن الفقرة  .59  MM/LD/WG/17/2من الوثيقة  26وأأشارت الأمانة من جديد اإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس اذلي  مبدأأ  أأسسمن تكل الوثيقة حتتوي عىل  15واحلاش ية السفلية رمق  الاس تعاضة. وتشري احلاش ية اإ

حيث ذكر املكتب ادلويل لالحتاد أأنه ينبغي أأن يذكر املكتب أأي فرق بني قامئة السلع واخلدمات  1934يف لندن يف عام عقد 

 . عند الاحاطة علامً يف ُسهل يف التسجيل الوطين والقامئة يف التسجيل ادلويل

ن التوجهيات حول الاس تعاضة لرغبة يف احلصول عىل املزيد مل عن تفهّمه وفد الولايت املتحدة الأمريكيةأأعرب و  .60

مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية لحظ أأن وحض للمس تخدمني واملاكتب الوطنية. ومعلومات أأ توفري و 

(USPTO ) جراء وطين انحج جّدًا يمتتع حاطة علامً ابلس تعاضة.  20و 15تلقى ما بني ي ابإ  هذا تلقى فقدالامتسًا س نواًي لالإ

. ورأأى الوفد أأن التوجهيات الإضافية ستساعد 2018تعيينًا يف عام  22،827و 2017تعيينًا يف عام  21،812كتب امل 

يشار رفًضا مؤقتًا من مكتب الطرف املتعاقد املعني بناًء عىل تسجيل وطين قامئ، و  فهيا يتلقون يف احلالت اليتاملس تخدمني 

ىل ن الالامتس برفض امحلاية املزد أأحياانً  هذا الرفض اإ حاطةوجة. وقال الوفد اإ أأداة للمس تخدمني  يشلكعلامً ابلس تعاضة  لالإ

جراء واحض الرفض املؤقت، ل س امي عندما ل يمتتع الطرف املتعاقد املعنّي  عىل الاعرتاضمتكهنم من  حاطة ابإ علامً  لالإ

ىل التوافق ابلس تعاضة. وذكر الوفد أأيًضا أأنه فامي يتعلق ابملبادئ املقرتحة اليت حتمك الا س تعاضة، فال ميكنه سوى الانضامم اإ

يف ال راء اذلي يدمع تأأثري الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين ودمع التفسري احلريف للامدة املتعلقة ابلسلع واخلدمات لأغراض 

ىل التوافق يف ال راء اذلي يدمع الاقرتاحات اليت رّصححتديد النطاق. و أأنه ميكن  مفادها الوفد أأنه لن يمتكن من الانضامم اإ

سارية املفعول اعتبارًا من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني  الاس تعاضةتمعترب ايداع الامتس الاس تعاضة و 

ن اترخي رساين الاس تعاضة هو التارخي اذلي الالحق. ف مت فيه تسجيل متديد امحلاية لتشمل الولايت املتحدة الأمريكية. ول ياإ

ىل أأنتسجيل ادلويل ول الامتس المتديد بأأي أأمهية قانونية يمتتع ال  صدار المتديد فعلًيا  اإ يف الولايت املتحدة  تسجيهلو يمت اإ

ذا مت ايداع الالامتس  للتسجيل ادلويلالأمريكية. عندها فقط ميكن  أأن يأأخذ ماكن التسجيل الوطين السابق. وهنا، اإ

حاطة أأن محلاية، يعترب مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية علام ابلس تعاضة قبل تسجيل متديد ا لالإ

. وهبدف توفري املرونة والراحة املدفوعة لصاحهبا سابقًا لأوانه ول يعاجله ويرد الرسوم أأنه أأو مل يمت يف الوقت املناسبالالامتس 

ىل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التج يبحثلأحصاب التسجيل،  ماكنية الاحتفاظ ابللامتس وتثبيته اإ ارية يف اإ

. ويف هذه احلال لن يمت رد مصريه، س يقوم املكتب بفحص الالامتس وحتديد وخالل هذا الوقتيمت تسجيل متديد امحلاية.  أأن

للامتس اب لحتفاظابالولايت املتحدة الأمريكية س تقوم ، 21أأي رسوم. وذكر الوفد أأنه يف حال امليض قدما مبرشوع القاعدة 

حاطة علامً ابلس تعاضة حىت يمت منح أأو تسجيل متديد امحلاية لتشمل الولايت املتحدة الأمريكية. ومبجرد منح متديد  لالإ

، ولكنعلامً ابلس تعاضة.  وابلإحاطةامحلاية، س يقوم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بفحص الالامتس 

ىل الوقت لتنفيذ  كتبامل س يحتاج  ذلا، طلب وفد وذكل.  يقب لتط تكنولوجيا املعلومات  نظام التعديالت ذات الصةل عىلاإ

ضافةالولايت املتحدة الأمريكية  ىل توافق ال راء بشأأن الاقرتاح املتعلق  اإ فرتة انتقالية عىل القاعدة. وقال الوفد انه قد ينضم اإ

ماكنيةل س اميبأ اثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين،  التسجيل الوطين مع متديد امحلاية املسجل لحقًا.  تعايش  فامي يتعلق ابإ

ورأأى الوفد أأنه ينبغي أأن يمتتع ماكل التسجيل أأو صاحبه فقط ابحلق يف اختاذ قرار التخيل عن التسجيل الوطين أأو 
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لغاء التسجيل الوطين  مل يصدر مكتب الولايت املتحدة للرباءات . وتلقائًياالاحتفاظ به. ول جيوز للطرف املتعاقد املعني اإ

 وافقامحلاية املزدوجة عندما تزامن الامتس متديد امحلاية مع تسجيل وطين قامئ. و  مبدأأ  رفض بناًء عىلأأي والعالمات التجارية 

ميكن ذلكل، ومبوجب ترشيعات الولايت املتحدة الأمريكية.  اتالامتس متديد امحلاية كونه نوع خمتلف من الطلبعىل  كتبامل 

ىل جنب أأن ىل  (الكهام يتعايش نأأ  و)أأ  يتواجد الكهام جنبًا اإ يف الولايت املتحدة الأمريكية. ورصح الوفد بأأنه قد ينضم اإ

حاطة علامً ابلس تعاضة قبل  التوافق يف ال راء بشأأن الاقرتاح اذلي مفاده أأن يقوم الطرف املتعاقد املعني بفحص الالامتس لالإ

ذ ي اًل بتكل الاس تعاضة. الإحاطة علامً فع فحص يتبع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية تكل املامرسة و اإ

هذا الفحص وهذه جيب أأن يمت  هأأنب عن اعتقاده الوفدأأعرب ، ولكن(. 1) )اثنيًا(4الالامتس للتأأكد من أأنه ميتثل لرشوط املادة 

الإحاطة بعد تسجيل متديد امحلاية. وأأخريًا، وفامي يتعلق بنطاق السلع واخلدمات، قال الوفد ان الولايت املتحدة الأمريكية قد 

ىل التفسري احلريف للامدة املتعلقة ابلسلع واخلدمات، أأي أأن  ىل التوافق يف ال راء بشأأن الاقرتاح ادلاعي اإ تكون أأسامء تنضم اإ

ورأأى الوفد أأن املعيار  لتسجيل ادلويل.اباملدرجة يف التسجيل الوطين مطابقة أأو مماثةل لتكل املشموةل واخلدمات  السلع

مالءم ومفيد أأكرث ملقدم الطلب. ول تسمح ممارسة مكتب الولايت  هوسمح بتسوية أأي مشألك متعلقة ابلرتمجة، و ي املاكئف 

ذ يا ابلس تعاضة اجلزئية. املتحدة للرباءات والعالمات التجارية حاليً  كتب من صاحب التسجيل حذف أأو تضييق امل طلب اإ

نطاق السلع واخلدمات يف التسجيل الوطين واليت مل يمت مشلها يف متديد امحلاية املسجةل. واعرتف الوفد بأأن هذا مل يكن مفيًدا 

التجارية للسلع واخلدمات احملذوفة  لصاحب التسجيل لس ببني. أأوًل، ُأجرب صاحب التسجيل عىل فقدان حقوق العالمات

ىل الاحتفاظ ييض ت  مت من التسجيل الوطين أأو اليت ق نطاقها. اثنيًا، مل يكن هناك حافز أأو سبب يدفع صاحب التسجيل اإ

 يشمالنابلتسجيل الوطين ابس تثناء، رمبا، دعوى قضائية حممتةل يف املس تقبل لأن التسجيل الوطين ومتديد امحلاية املسجل 

ذا اكن ينبغي السامح ابلإحاطة علامً ابلس تعاضة اجلزئية حبيث كلذلولسلع واخلدمات. نفس ا ، ذكر الوفد انه سينظر فامي اإ

ذا أأدرج ولكنيف التسجيل الوطين.  الواردةميكن لصاحب التسجيل الاحتفاظ حبامية العالمة التجارية للسلع واخلدمات  ، اإ

ىل مدة حي التجارية الاس تعاضة اجلزئية يف ممارساته، فسوف  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  ترتاوح بنيتاج اإ

متت  اليت دماتاخلسلع و للمتكن من حتديد ال تكنولوجيا املعلومات  نظام يف التعديالتوتنفيذ  دلراسةعرش س نوات و مخس 

 . لمكتب ويف شهادة التسجيليف قاعدة بياانت العالمات التجارية التابعة ل  الاس تعاضة أأو مل تمت الاس تعاضة عهنا

ولحظ الرئيس أأن هناك توافق يف ال راء بشأأن معظم مبادئ الاس تعاضة واعرتف بأأن قضية اخلالف الرئيس ية تدور  .61

ص، حول الوقت الإضايف الالزم لتعديل اخ بشلكواليت تمتحور،  )اثنيًا(4حول الاس تعاضة اجلزئية والتفسري احلريف للامدة 

ىل أأخذ اللكمة القوانني الوطنية وحت دراج حمك انتقايل.  لطرحديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات. ودعا الرئيس الأمانة اإ ماكنية اإ  اإ

دراج حمك انتقايل  .62 ماكنية اإ ىل الاقرتاح السابق اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن اإ وأأشارت الأمانة اإ

ىل أأن حكامً انتقاليًا اكن قد أأدرج يف عام  دراج الرشط الإلزايم اذلي يقيض 5)40يف القاعدة  2009وأأشارت اإ (، بعد اإ

صدار منح امحلاية املنصوص عليه يف القاعدة ( فقط عىل بياانت منح امحلاية وذكرت 5)40(. وتقترص القاعدة 1) )اثلثًا( 18 ابإ

رسال بياانت منح امحلاية بناء عىل القاعدة  نل"التايل:   ".2011( قبل الأول من يناير 1) )اثلثًا( 18يكون أأي مكتب ملَزما ابإ

ىل بعض الشواغل اليت أأاثرهتا ال اولقد مت حذف هذه الفقرة ال ن. ونظرً  كن اتباع هنج مماثل فامي يتعلق مي أأنهالأمانة  ترىوفود، اإ

ذ دخال 21وافق الفريق العامل عىل الاقرتاح املنقح املتعلق ابلقاعدة  امببدأأ الاس تعاضة اجلزئية. واإ ، فقد يكون ممكنًا أأيًضا اإ

نص التايل: " لن يكون أأي ال  حتتوي عىل[" الاس تعاضة بشأأنحمك انتقايل بعنوان "] 40( عىل القاعدة 7رمق فقرة جديدة )

." وقالت الأمانة ان هذا احلمك س يوفر الوقت الاكيف للماكتب 2025فرباير  1( )د( قبل 3) 21مكتب ملَزما بتطبيق القاعدة 

 اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات.   أأنظمهتالتمتكن من تعديل ترشيعاهتا و 
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ضافية.  املناقشات حول اقرتاح الأمانة ومل يالحظابب وفتح الرئيس  .63  أأي تعليقات اإ

وذكّر ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية الرئيس بتدخهل السابق فامي يتعلق مبشاعره اخملتلطة بشأأن الفقرة الإضافية  .64

ىل هذه املناقشات عند النظر يف مرشوع صياغة احلمك الانتقايل يف 3املقرتحة ) ذا اكن ممكنًا الرجوع اإ ( )ج( وتساءل عام اإ

 ، عىل النحو اذلي اقرتحته الأمانة. 40القاعدة 

ىل أأنه مت فتح ابب التعليق .65 بداء أأي تعليقات بشأأن الفقرة الإضافية  اتوأأشار الرئيس اإ عىل الوثيقة بأأمكلها، وأأنه مل يمت اإ

 ( )ج(. وابلتايل، ستس متر املناقشات حول النص اجلديد فامي يتعلق ابلفرتة الانتقالية املقرتحة فقط.3املقرتحة )

ىل تعديل بس يط أأجرته الأمانة عىل الصياغة املقرتحة للقاعدة و  .66 (، ويمتثل بفاصةل قد أأدخلت عىل 7) 40أأشار الرئيس اإ

 امجلةل الثانية. 

وأأكد وفد الاحتاد الأورويب من جديد عزمه عىل مواصةل املناقشات حبذر، طاملا ل تزال هناك بعض النقاط اليت  .67

زاء احامتلدالتحديينبغي النظر فهيا. وعىل وجه   21امجلةل الثانية من مرشوع القاعدة  عدم اتساق ، أأعرب الوفد عن قلقه اإ

جراءات نظام 2( )1) )اثنيًا(4( )د( املقرتح، واملادة 3) ( من بروتوكول مدريد. فاإدخال هذه الفقرة اجلديدة س يغري ابلتأأكيد اإ

ىل عام  ن ، ف2025مدريد. وحىت مع الإعفاء املؤقت املمتد اإ أأخذ هذه املسأأةل بعني دلرجة أأنه جيب  جداً العواقب هممة اإ

ي قدمته الأمانة كخطوة أأوىل وأأن يمت تأأجيل اختاذ القرار اذل املرشوع مناقشةالاعتبار. ولهذا السبب، اقرتح الوفد أأن يمت 

ىل اجللسة التالية للفريق العامل. و  ن ذكل، ف رمغبشأأن هذه املسأأةل اإ من النقاش حول هذه املسأأةل  املزيد لإجراءالوفد جاهز اإ

 الهامة. 

ذا اكن طلب الوفد اذلي يقيض بتأأجيل املبدأأ الوارد يف  .68 وطلب الرئيس توضيحًا من وفد الاحتاد الأورويب وسأأل عام اإ

ىل أأن املبادئ 3) 21املرشوع املقرتح للقاعدة  ( )د(، امجلةل الثانية، يتعلق فقط هبذا الأخري أأو جبميع املبادئ، مشريًا اإ

 لأخرى قد مت التفاق علهيا مبدئيًا يف الفريق العامل. ا

 املبدأأ املذكور أأعاله فقط.  بتأأجيلوأأوحض وفد الاحتاد الأورويب أأنه يرغب  .69

وابلس تعاضة اجلزئية. وقال  40( )د(، واليت تتعلق ابلقاعدة 3) 21واقرتح الرئيس حذف امجلةل الثانية من القاعدة  .70

ن هذا سيسمح ملا تبق عادة النظر يف 2020فرباير  1دخل حزي التنفيذ يف تى من الصياغة املقرتحة أأن الرئيس اإ ، واقرتح اإ

امجلةل الثانية خالل اجللسة التالية للفريق العامل. وأأضاف الرئيس أأن التفكري مبوعد دخول هذه امجلةل الثانية حزي التنفيذ 

 عىل هذا الاقرتاح.  اتس يكون مفيدًا. وفتح ابب التعليق

ىل وفد أأملانيا  أأشارو  .71 ، خاصة وأأن بعض الأطراف املتعاقدة دلهيا مشألك مع توافقانه مل يكن عىل عمل بوجود أأي اإ

كام ذكر وفد الاحتاد الأورويب. ( )د( 3) 21ليس فقط مع الاس تعاضة اجلزئية الواردة يف امجلةل الثانية من القاعدة التعايش و 

ىل حذف امجلةل الثانية ومل يعتقد أأن املسأأةل تمتحور حول موعد دخول وطلب الوفد توضيحا بشأأن اقرتاح الرئيس اذلي ي ريم اإ

ذا اكن ينبغي أأن تدخل  ا تمتحورهذه امجلةل حزي التنفيذ، لأن بعض الوفود مل توافق علهيا من حيث املبدأأ، ولكهن حول ما اإ

 حزي التنفيذ أأصاًل. 
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ىل  .72 أأن  تبنيلتعايش. و اب املتعلقةناقشات حول الشواغل امل  ضأأنه مت اجراء بعوأأشار الرئيس، ردًا عىل وفد أأملانيا، اإ

عىل أأن  2021تكل الشواغل اكنت مرتبطة ابلإطار الزمين املطلوب لتعديل الترشيعات وليس ابملبادئ. ومتت مناقشة س نة 

اتحة الفرصة للأعضاء  ىل أأن عدًدا من الأعضاء قد مسحوا  لتعديلتكون س نة التنفيذ لضامن اإ ترشيعاهتم. وأأشار الرئيس اإ

 حمورتبعا ذلكل، مل تعد املبادئ و ذه الأخرية. هب املرتبط تارخيال  رشحتابلفعل ابلس تعاضة اجلزئية وأأن الأمانة اكنت قد 

امليض قدمًا يف بقية من  كنهو المتحذف امجلةل الثانية  من هدفبل الإطار الزمين دلخولها حزي التنفيذ وال  اتاملناقش

ىل  مشرًياملّخص  بشلك املوقف حض الرئيسوالاقرتاح. وأأ  ، مع حذف امجلةل 21عىل نص مرشوع القاعدة توافق وجود اإ

كام الثانية، اليت تنص عىل أأن الاس تعاضة قد تشمل فقط بعض السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي، 

. وذكر الرئيس ان املوعد 2021فرباير  1 اعتبارًا منحزي التنفيذ  21التعديالت عىل القاعدة  خولدمت التفاق أأيضا عىل 

جراء أأي  يف الترشيعات الوطنية وأأنه خالل اجللسة التالية للفريق العامل، ينبغي  تعديالتاملقرتح مينح وقتًا اكفيًا لضامن اإ

عادة النظر يف املناقشات حول هذه امجلةل الثانية. و   أأية اعرتاضات عىل الهنج املقرتح للميض قدًما.  الباب لتلقيفتح الرئيس اإ

ىل الوفود الأخرى، أأراد التعليق  .73 س بانيا انه ل يعرتض عىل الهنج املقرتح للميض قدًما، ولكن بعد التحدث اإ وقال وفد اإ

زا ليه الأمانة. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ حول كيفية  ال راءء الاختالف يف عىل تفسري نص املادة، عىل النحو اذلي أأشارت اإ

 يمت . واقرتح الوفد أأنذه املادة بشلك أأكربه توضيح يعتقد الوفد أأنه جيب تفسري املادة، ونظرًا لتكل الاختالفات يف التفسري،

 .  هاتوضيح والعمل عىل  هتاللفريق العامل يف املادة هبدف مراجعة صياغ ادلورة املقبةليف نظر ال 

ىل أأن مسأأةل الاس تعاضة اجلزئية سيمت البحث فهيا خالل ادلورة القادمة  .74 س بانيا، اإ وأأشار الرئيس، ردًا عىل وفد اإ

 للفريق العامل وأأن الوثيقة اليت س يعّدها املكتب ادلويل س توفر مزيًدا من املعلومات حول اخللفية وحول القاعدة املنقحة. 

 وقرر الفريق العامل: .75

ىل مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة أأن يوافق عىل توجيه  "1" من  21توصية اإ

َّنة  الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )الالحئة التنفيذية(، بصيغهتا املبي

 ؛2021فرباير  1من يف املرفق الأول هبذه الوثيقة، عىل أأن تدخل تكل التعديالت حزي النفاذ اعتبارًا 

ضايف للقاعدة  "2" عداد وثيقة حتتوي عىل اقرتاح تعديل اإ من الالحئة  21وأأن يطلب من املكتب ادلويل اإ

قلميي بتسجيل دويل، وموافاته بتكل الوثيقة لينظر  التنفيذية خيص الاس تعاضة اجلزئية عن تسجيل وطين أأو اإ

اّبن دورته املقبةل.  فهيا اإ

لتعديالت الأخرى املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن ا من جدول الأعامل: 5البند 

 التسجيل ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة  .76  . MM/LD/WG/17/3استندت املناقشات اإ

دخالها وأأوحضت أأن املكتب ادلويل حدد التعديالت  MM/LD/WG/17/3الأمانة الوثيقة  وعرضت .77 عىل املقرتح اإ

ىل أأ أأ فيذية لربوتوكول اتفاق مدريد و الالحئة التن  دمع املسار اجلاري املتعلق بتيسري الالحئة التنفيذية وجعل نظام تهنا شارت اإ

ليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد"( نظاما أأيرس أأمام مس تخدميه. وخت  ص هذهمدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

دخال تعديالت عىل القواعد  من الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد. وأأشارت  40و 30و )اثنيا(27و 25الوثيقة ابلتحديد اإ
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ىل أأن التعديالت الأربعة املقرتحة  ىل:  هتدفالأمانة اإ (، أأنه ابلنس بة للامتس تدوين تغيري يف 4) 25ح، يف القاعدة يتوض  "1"اإ

ىل تعدد  أأن يس تويف لك واحد من أأحصاب التسجيل ادلويل اجلدد  جيب أأحصاب التسجيل ادلويل اجلدد،امللكية يشري اإ

ىل املكتب ادلويل ل 3) )اثنيًا(27ح، يف القاعدة يتوض  "2" ؛الرشوط املطلوبة ن يدو ت(، أأن اخملالفات املتعلقة بدفع الرسوم اإ

ط معلية التجديد احلالية ومعلية يتبس   "3"تقس مي تسجيل دويل جيب أأن يس تدركها صاحب التسجيل وليس املكتب؛ 

 يف احلالت اليت ،ةتعاقدامل ف اطر لأ لمن خالل الإعفاء من تقدمي بيان يف حال التجديد  30حساب الرسوم يف القاعدة 

عدم التوافق مع قانون املنظامت احلكومية ادلولية بشأأن التقس مي وادلمج، املنصوص  معاجلة "4"امحلاية اجلزئية؛ و امنحت فهي

، وهو أأيًضا التارخي 2020فرباير  1(. واقرتحت الأمانة أأن تدخل هذه التعديالت حزي التنفيذ يف 6)40علهيام يف القاعدة 

 لتنفيذ. اذلي س تدخل فيه الالحئة التنفيذية اجلديدة لربوتوكول اتفاق مدريد حزي ا

فامي يتعلق ابلامتس  4و 3واقرتح الرئيس مناقشة الوثيقة عىل أأربعة مراحل وفتح الباب أأوًل للتعليق عىل الفقرتني  .78

ىل تعدد أأحصاب التسجيل ادلويل اجلدد تدوين تغيري يف امللكية  . (4) 25، يف القاعدة يشري اإ

 . 25 عىل التعديل املقرتح عىل القاعدةموافقته عن ( INTAممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )أأعرب و  .79

ووجد أأنه يبسط العملية. ومع  25 ومل يكن دلى وفد سويرسا مبدئّيًا أأي تعليق عىل التعديل املقرتح عىل القاعدة .80

ىل أأن نص القاعدة  ة اذلي مبوجبه ينبغي للك ماكل جديد أأن يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف املاد 25ذكل، أأشار الوفد اإ

ذا اكن ينبغي لل 2  أأحد" :تنص عىل ما ييل قاعدة أأنمن الربوتوكول، ومبا أأن هذه الرشوط غري ترامكية، تساءل الوفد عام اإ

لهيا يف املادة  من الربوتوكول". وذكر الوفد كذكل أأهنا جمرد مسأأةل صياغة، عىل الأقل ابللغة الفرنس ية،  2الرشوط املشار اإ

ذا اكن و وضبالوفد  يذكر. ومل هذا املوضوعوهجات نظرها بشأأن   عنتعرّب ابلفرنس ية أأن  وطلب من الوفود الأخرى الناطقة ح اإ

 للصياغة أأي تأأثري عىل املضمون. 

ىل أأخذ اللكمة وتبادل الأفاكر بشأأن املسأأةل اليت أأاثرها وفد سويرسا. وأأضاف  .81 ودعا الرئيس الوفود الناطقة ابلفرنس ية اإ

 الأصلية للقاعدة، وابلتايل، اعترب أأهنا ل جيب أأن تشلك مشلكة.  الرئيس أأن الصياغة أأدرجت يف النسخة

ىل وجود  .82 ذاملشلكة يف ابلنص الإنلكزيي. نفس وأأشار وفد سويرسا اإ الرشوط غري أأن من الربوتوكول  2ذكرت املادة  اإ

ذا اكن ينبغي مناقشة تعدياًل لهذه الصياغة عند  . ومع ذكل، 25القاعدة  تعديليف  البحثترامكية. وابلتايل، تساءل الوفد عام اإ

ىل خربهتا يف صياغة النصوص القانونية.  انظرً البت غي هذه املسأأةل  الأمانة منالوفد  طلب  اإ

اثرة مشألك  .83 ىل الصياغة اليت شكك فهيا وفد سويرسا واقرتح ترك النص كام هو هبدف جتنب اإ وأأشار الرئيس اإ

 املايض.جديدة، وخاصة أأن هذه الصياغة مل تسبب أأي مشألك يف 

ىل وجود  .84 ىل  5( وفتح ابب التعليق عىل الفقرات من 4) 25عىل التغيري املقرتح عىل القاعدة  توافقوأأشار الرئيس اإ اإ

 (. 3) )اثنيًا(27اليت تتعلق ابخملالفات يف الامتسات تقس مي التسجيل ادلويل، القاعدة  8

ىل أأن القاعدة  .85 ىل  ( املنقحة تشري3) )اثنيًا(27وأأشار وفد بيالروس اإ مل يمت اس تدراكها خالل ثالثة أأشهر  اليت الفةاخملاإ

"و/أأو" لأن الامتس التقس مي قد ـمن اترخي الإبالغ طبقًا للفقرة الفرعية )أأ( أأو )ب( واقرتح استبدال لكمة "أأو" يف الصياغة ب

 .  ها من املسائللرسوم وغري اب ترتبطحيتوي عىل عيوب 
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ىل الاقرتاح املقدم من قب .86 ل وفد بيالروس وحدد أأنه من الأفضل ترك الصياغة كام يه، لأهنا تتوافق وأأشار الرئيس اإ

ن اس تخدام لكمة "أأو" ل مينع القياس يةمع ممارسات الصياغة  اثرة. عالوة عىل ذكل، فاإ أأي من اخملالفتني أأو الكهام معًا.  اإ

 ت. الشواغل اليت أأثري ملعاجلة أأن تكون الصياغة املقرتحة اكفية  من املفرتض، وابلتايل

ىل الرئيس أأشار و  .87 ضافية عىل القاعدة اإ ىل(، و 3))اثنيًا(27عدم وجود تعليقات اإ  عديالتعىل التاملبديئ ق فاو تال  اإ

ىل  9 من املقرتحة. مث فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات  . 30من الوثيقة املتعلقة ابلقاعدة  19اإ

وأأيد وفد الياابن التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ورأأى أأهنا تعزز سهوةل الاس تخدام. ومع ذكل،  .88

من دون احلصول عىل املزيد من التوضيح. ونظًرا لأن الفقرة  30تردد الوفد يف املوافقة عىل التعديل املقرتح عىل القاعدة 

ن  30()د( من القاعدة 2) الإجراء املتبع لتجديد التسجيل ادلويل مجليع السلع واخلدمات لبعض الأطراف سوف حتذف، فاإ

 . مل يكن واحًضااملتعاقدة املعينة، عندما يمت رفض هذه السلع واخلدمات جزئًيا، 

ىل أأن الفقرة اجلديدة  30بعض الشواغل البس يطة فامي يتعلق بصياغة القاعدة عن وفد سويرسا  أأعربو  .89 وأأشار اإ

لهيا فقط. ومع ذكل، نظًرا لأن الرسوم الفردية  معالرمس الفردي  مبلغ بتحديد()ج( تسمح 1) مراعاة السلع واخلدمات املشار اإ

لسلع واخلدمات، اقرتح الوفد تعديل الفقرة لتعكس أأن وفقًا ل ، وليس املعنية السلع واخلدمات عدد أأصنافل وفقًامت حتديدها ي

 ناف السلع واخلدمات املعنية. أأخذ بعني الاعتبار عدد أأص تالرسوم الفردية 

. ففي املايض، MM11التجديد من شأأنه أأن يبسط اس امترة  30ورصح وفد المنسا بأأنه يؤيد أأي تعديل عىل القاعدة  .90

وجود قامئتني أأجبديتني قد أأدى . و MM11من الاس امترة  4و 3المنسا مشألك يف فهم البندين ن يف س تخدموامل واجه 

ىل ارابك املس تخدمني للأطراف املتعاقدة ، ول 30. وسأأل الوفد عن النتاجئ العملية النامجة عن التعديل املقرتح عىل القاعدة اإ

ذا اكن سيمت اعامتد قامئة أأجبدية واحدة فقط.س امي   اإ

فهم الوفد أأن صاحب التسجيل دليه فقد . 30وطلب وفد الربازيل احلصول توضيح التعديل املقرتح عىل القاعدة  .91

يف حال  "2"ومل يصدر صاحب التسجيل الإعالن، فسوف يمت جتديد امحلاية املمنوحة للصنف؛  يف حال "1" خيارين:

لختيار السلع واخلدمات  اماكنيةأأصدر صاحب التسجيل الإعالن، فسيمت جتديد التسجيل مجليع الأصناف ولن يكون هناك 

ذا اكن قد فهمه بشلك حصيح. جتديد تسجيلها. وذكر الوفد انه يوافق عىل التعديل  راديم اليت   اإ

ىل الاقرتاح اذلي  .92 ىل عدد الأصناف، بدًل من السلع أأو ب قدمتوأأشار الرئيس اإ ه وفد سويرسا بشأأن الإشارة اإ

ىل السلع  هتردد أأعرب عن اخلدمات، ولكنه دراج مثل هذه الإشارة نظًرا لأن القواعد الأخرى يف الالحئة التنفيذية تشري اإ يف اإ

مع  الاتساقن الأصناف. ذلا، اقرتح الرئيس أأنه قد يكون من الأفضل ترك الصياغة املقرتحة كام يه لضامن واخلدمات بدل م

جابة عىل بعض الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود الأخرى.  ىل أأخذ اللكمة لالإ  القواعد الأخرى. ودعا الرئيس الأمانة اإ

دلى ( بشأأن امحلاية اجلزئية 4أأو )( 2))اثلثا(18قاعدة أأوحضت الأمانة أأنه، يف حال تلقى صاحب التسجيل بيان وفقًا لل .93

فع مقابل الأصناف اليت يغطهيا نطاق امحلاية فقط. يف مثل هذه ادلار يخت ا لصاحب التسجيل ميكنف طرف متعاقد معني، 

ذا أأراد صاحب التسجيل جتديد التسجيل مجليع الأصناف املشموةل يف التسجيل ادلويل، ومبا يف ذكل  تكل اليت مت احلاةل، اإ

حب ارفضها جزئًيا، فسيتوجب عليه الإدلء ببيان ودفع الرسوم مقابل مجيع الأصناف املعنية. وهبذه الطريقة، حيافظ ص

ىل أأن الإجراء تعليقات . وأأشارت به الطعنمن خالل ب عىل الرفض اجلزيئ يف حال تغلّ  حقوقهالتسجيل عىل  املس تخدمني اإ
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قًا. عالوة عىل ذكل، ذك رت بعض الأطراف املتعاقدة املعينة أأهنا ل تس تطيع قبول ادلفع مقابل الأصناف اليت ل اكن مره 

أأسهل ابلنس بة  جتديد التسجيل ادلويلجعل معلية يشملها نطاق امحلاية احملدد. وبّسط الاقرتاح املطروح معلية التجديد و 

ببيان، ولن يمطلب منه دفع رسوم مقابل من صاحب التسجيل الإدلء  مطلوابً . وابلفعل مل يعد حصاب التسجيالتلأ 

جراءات ل تزال الأصناف اليت ل يشملها نطاق امحلاية. ويف حال  ، اهحاويف حال جن قامئة طعن دلى صاحب التسجيلالاإ

. اترخي التجديد التايلصاحب التسجيل الرسوم مقابل مجيع الأصناف املشموةل يف النطاق املوسع يف  عندئذ   س يدفع

سيسهل التجديد عىل أأحصاب التسجيل بفضل الفصل بني  30وأأوحضت الأمانة كذكل أأن التعديل املقرتح عىل القاعدة 

دراج تغيريات يف الاس امترة لرسوم الالامتس التجديد وتسديد  . ورّدًا عىل السؤال MM11لأصناف. ويس تلزم هذا التغيري اإ

رة س تصبح أأبسط بكثري وأأنه لن يكون هناك سوى قامئة واحدة للأطراف اذلي طرحه وفد المنسا، ذكرت الأمانة أأن الاس امت

املتعاقدة. كام سيمت تبس يط أأداة التجديد الإلكرتوين. وأأضافت الأمانة أأن التغيري املقرتح ينطبق عىل احلالت اليت مت فهيا منح 

رف متعاقد أأصدر رفًضا اتًما، ل يزال امحلاية اجلزئية من قبل طرف متعاقد. وعندما يرغب صاحب التسجيل يف التجديد لط

 يتعني عليه ادلفع مقابل مجيع الأصناف املشموةل يف التسجيل ادلويل. 

ىل .94 ىل وجود ت أأنه مل تطلب وفود أأخرى اللكمة وأأشار الرئيس اإ . وفتح 30املقرتحة عىل القاعدة  عديالتفق عىل التواواإ

 . 46تعلقة ابلإخطار مبوجب القاعدة من الوثيقة امل  20الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرة 

ىل أأن مجيع أأحصاب التسجيالت ادلولية 25وأأعرب وفد الصني عن تأأييده للتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .95 ، وأأشار اإ

 بشأأن اخملالفات املتعلقة ابدلفع مقابل تقس مي )اثنيًا(27؛ والقاعدة هليةاجلدد جيب أأن ميتثلوا لرشوط الربوتوكول املتعلقة ابلأ 

، حول 40جتديد التسجيل ادلول؛ والقاعدة تبس يط ، 30؛ والقاعدة ااخلاصة هب س تدراكالتسجيل ادلويل وس بل الا

بشأأن تقس مي التسجيل ادلويل ودجمه، كرر الوفد أأن الصني قد  )اثلثًا(27و )اثنيًا(27، فامي يتعلق ابلقاعدتني ولكنالإخطار. 

عالاًن يؤكد أأن تكل القواعد ل تنطب  ق حالًيا عىل الصني. أأصدرت اإ

ىل املزيد من الوقت  ةاجهو حبو  30واكن دلى وفد الربازيل بعض الأس ئةل املتعلقة ابلتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .96 اإ

 يف تداعياهتا بعد الرشح اذلي قدمته الأمانة. بحث لل 

أأي حزي التنفيذ  التعديالت دلخولمن الوثيقة املتعلقة ابلتارخي املقرتح  21وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرة  .97

 .2020فرباير  1

اترخي دخول التعديالت املقرتحة حزي التنفيذ ابلنس بة لكولومبيا لتمتكن من  تأأخريوشدد وفد كولومبيا عىل رضورة  .98

 نظام جديد للتعامل مع تكل املتطلبات.  تطوير

ىل طبيعة  .99 املقرتحة، ل ينبغي أأن يكون لها تأأثريًا هامًا عىل الت التعديوردًا عىل وفد كولومبيا، أأوحض الرئيس أأنه، نظرًا اإ

ىل أأن التارخي املقرتح  ملاكتباباخلاصة  تطلباتامل جراءات أأو الإ   .  واكفياً  أأن يكون مقبولً  من املفرتضوأأشار اإ

 التعليقات اليت أأدىل هبا الرئيس. عىل وفد كولومبيا  وافقو  .100

ىل طبيعة .101 ىل أأنه، نظرًا اإ  . 2020فرباير  1التعديالت املقرتحة، يؤيد دخولها حزي التنفيذ يف  وأأشار وفد مدغشقر اإ
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فرباير  1توصية مجعية احتاد مدريد بدخول التعديالت املقرتحة حزي التنفيذ يف  حولفق واالرئيس بوجود ت شاروأأ  .102

 ، وفتح ابب التعليقات الهنائية. 2020

 . 30وأأكد وفد الربازيل عىل عدم وجود أأي تعليقات أأخرى دليه عىل القاعدة  .103

 )اثنيا(27و 25واتفق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املدخةل عىل القواعد  .104

دخل تكل التعديالت حزي عىل أأن تمن الالحئة التنفيذية، بصيغهتا الواردة يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة،  40و 30و

 ؛2020فرباير  1التنفيذ اعتبارًا من 

 اس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب متثيلها  من جدول الأعامل: 6البند 

ىل الوثيقة  .105  . MM/LD/WG/17/4استندت املناقشات اإ

ىل أأن املناقشات بشأأن البند و  .106 ، حول الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من من جدول الأعامل 6أأشار الرئيس اإ

دخالها عىل القاعدة  10العالمات، سيمت دجمها مع املناقشات حول البند  من  9من جدول الأعامل، حول التعديالت املمكن اإ

 الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات. 

ىل أأن .107 جراء 2018الفريق العامل، خالل دورته السابقة يف  وأأشارت الأمانة اإ ، اكن قد طلب من املكتب ادلويل اإ

ماكتب الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد بشأأن الأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب متثيلها، وتقدمي وثيقة يشمل اس تقصاء 

نة أأن الاس تقصاء، وهو عىل شلك اس تبيان عرب هذا الاس تقصاء خالل ادلورة احلالية. وأأوحضت الأمانتاجئ حتتوي عىل 

عىل صفحة  متوفرةمكتب. والاس تبيان والردود عليه  82وشارك فيه  2019فرباير  15يناير و 14الإنرتنت، قد أأجري بني 

ملخص عن عىل مرفق الوثيقة  تويحي و . "واثئق أأخرى ذات صةل" قسم حتتالويب اخلاصة ابدلورة احلالية للفريق العامل، 

مثل تعريف العالمة التجارية، والإشارات  عدة النتاجئ أ راء املاكتب يف جمالت توحضالردود، من دون تقدمي حتليل. و 

يداع الطلب دلى املكتب،  املس تثناة من التسجيل، والأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب متثيلها، ونسق ووس يةل اإ

دارته ونرشه.  والأنساق اليت يس تخدهما املكتب لتخزين المتثيل  الإلكرتوين للعالمات واإ

ىل عدة أأجزاء وفَ  .108 ح ابب التعليق عىل اجلزء الأول من تَ واقرتح الرئيس تقس مي املناقشات حول نتاجئ الاس تقصاء اإ

 الوثيقة "تعريف العالمة التجارية" وجزهئا الثاين "الإشارات املس تثناة من التسجيل". 

ىل عدم وجود تعليقات عىل .109  اجلزأأين الأول والثاين من الوثيقة وفتح ابب للتعليقات عىل جزهئا الثالث وأأشار الرئيس اإ

 "الأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب متثيلها". 

دراكها برصاًي. .1وذكر وفد بيالروس ان دليه تعليق عىل السؤال  .110 أأ. من الاس تقصاء بشأأن الإشارات اليت ميكن اإ

ىل أأن الإجاابت عىل بعض  ىل اضطر  ال،ثفعىل سبيل امل الأس ئةل قد ل تكون دامئًا مفيدة، وأأشار الوفد اإ مكتب بيالروس اإ

دراكها برصايً حمك بشأأن عىل أأي  ينصل  بالده .أأ. لأن قانون1ل" عىل السؤال بـ"الإجابة  . ومع ذكل، الإشارات اليت ميكن اإ

دراكها برص هو ينص عىل اًي، فقانوهنا يتبع منطقًا خمتلًفا و فهذا ل يعين أأن بيالروس لن تقبل بتسجيل الإشارات اليت ميكن اإ

شارة  أأن المتيزي بني سلع وخدمات رشكة وسلع وخدمات رشكة أأخرى. وميكن للمرء  ميكن بواسطهتاالعالمة التجارية يه أأي اإ

لقبول بأأي نوع من العالمات. ولكن، هناك حمكًا أ خر اب يسمح مبا أأنه للغاية أأن يفرس هذا احلمك يف بيالروس عىل أأنه ليربايل
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اليت يه  توالعالما ،والعالمات التصويرية ،تسجيل العالمات اللفظية أأنه ميكنيف القانون يقيد هذا الأخري لأنه ينص عىل 

ً وذلكل فقط. لفظية وتصويرية  يف نفس الوقت  ا مفيدة.أأكد الوفد من جديد أأن الإجاابت عىل الأس ئةل قد ل تكون دامئ

ىل عدم  .111 ىلأأي وفود أأخرى اللكمة، ولكنه أأ  طلبوأأشار الرئيس اإ أأن اجلزء الثالث من الوثيقة كبري، وابلتايل،  شار اإ

ىل مجموعات من الأس ئةل. واقرتح الرئيس البدء ابلسؤال قد يكون من املفيد  هاعترب أأن . من اجلزء الثالث 3تقس مي املناقشات اإ

ىل أأن معظم من الوثيقة حيث يشرتط عىل ا ملودع أأن حيدد يف الطلب نوع العالمة اليت يطلب تسجيلها. وأأشارت الإجاابت اإ

ىل السؤال و املاكتب تشرتط عىل املودع أأن حيدد نوع العالمة.  . من اجلزء الثالث من 4من مث اقرتح الرئيس الانتقال اإ

ىل أأن وصف العالمة ابلنس بة لـ  الإجاابت عليه شريت الوثيقة، واذلي  جباري، واختياري ابلنس بة  22اإ يف املائة من املاكتب اإ

ماكنية تقدمي وصف. وأأخريًا، اقرتح الرئيس أأن ينظر الفريق العامل يف  77لـ  يف املائة مهنا. وأأفاد أأحد املاكتب عن عدم اإ

دراهجا5السؤال  ىل نوع العالمة أأو اإ شارة اإ ذا اكن  . من الوثيقة، فامي يتعلق ابحلاةل اليت مل يمت فهيا حتديد اإ يف الوصف، وما اإ

ىل أأن يف هذه احلاةلاملكتب س يقبل الطلب ويعاجله   40يف املائة من املاكتب س تقوم مبعاجلة الطلب، و 60. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأهنم يتيحون ملودع الطلب فرصة لتحديد نوع العالمة.  19يف املائة لن تقوم بذكل، بيامن أأشار   مكتب اإ

ىل  .3عىل الأس ئةل من  وفتح الرئيس ابب التعليقات .112  . من اجلزء الثالث من الوثيقة. 5اإ

جباراًي وذكر وفد الهند أأن وصف العالمة التجارية جيب أأن يكون  .113 س يصف العالمة بشلك مودع الطلب لأن اإ

نه يف حال اكن اختياراًي، فقد يف هذه احلاةلمناسب  ىل بعض يؤدي ذكل، كام هو مقصود، وقال اإ للماكتب ابلنس بة شألك امل  اإ

صف العالمة بو مقدم الطلب  ه جيب أأن يقوم. وذكر الوفد أأنالانرتنتاليت س يرتتب علهيا أأن تصف العالمة عند فهرس هتا عىل 

 . حصيحبشلك 

ىل ال4وذكر وفد أأملانيا أأن املكتب الأملاين قد أأجاب "ب." عىل السؤال رمق  .114 يف املائة ممن قالوا ان  77 ـ. ذلا فهو ينمتي اإ

جابة خاطئة ومت اختيارها فقط لأن الوصف غري مسموح به يف بعض الأحيان يف الإ اختياري. ولكن، هذه  وصف العالمة

جباراًي، عىل  جابة واحدة. ومع ذكل، قد يكون الوصف يف بعض الأحيان اإ أأملانيا ومل يمتكن املكتب من اختيار أأكرث من اإ

ليه. سبيل املثال، يف حال مل تكن العالمة واحضة من دونه، فس يحتا ّما و ج املكتب اإ اجلواب الأنسب هو أأن الوصف اإ

جباري   غري مسموح به.  أأواإ

س بانيا ان مكتبه، متامًا مككتب أأملانيا، أأجاب عىل السؤال  .115 . من اجلزء الثالث بطريقة ل تعكس ممارس ته. 4وقال وفد اإ

ىل أأن وصف العالمة اختيا ري. ومع ذكل، فهناك بعض احلالت فاخليارات املتاحة أأجربت املكتب الإس باين عىل الإشارة اإ

قد يعود  أأو يف بعض الاحيان معقدة قد تكون العالمة لأنتطلب وصف العالمة ليك يفهمها املكتب بشلك أأفضل، ت اليت 

 . مرتبطة هبا أأخرىس باب لأ  ذكل

ىل السؤال  .116 بأأنواع العالمات  . من اجلزء الثالث من الوثيقة، فامي يتعلق6وشكر الرئيس الوفود عىل تعليقاهتا وانتقل اإ

ىل وجود العديد من أأنواع العالمات  اليت يقبلها املكتب، وحسب الاقتضاء، الطريقة اليت جيب متثيلها هبا. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأن و  ،اخملتلفة اس تخدام احلروف القياس ية لمتثيل  تطلب وحوايل نصف تكل املاكتب ،العالمات اللفظية تقبل لك املاكتباإ

ىل العالمات اللفظّية. وتطلب معظم املاكتب ترمجة اللكامت.  ىل النقل وابلإضافة اإ ذكل، أأكد عدد كبري من املاكتب احلاجة اإ

ىل اللغة اليت يس تخدهما املكتب الصويت  . لللكامت اإ
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 الوثيقة، بشأأن العالمات اللفظية.. أأ. من اجلزء الثالث من 6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .117

ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .118 ىل السؤال 6وأأشار الرئيس اإ . أأ. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

ىل أأهنا تقبل العالمات التصويرية 6 .ب. من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن العالمات التصويرية. وأأشارت مجيع املاكتب تقريًبا اإ

ىل أأن العالمة جيب أأن متثل برمس تصويري واحض )عىل سبيل املثال، بصورة( ىل  .وأأشارت معظمها اإ وأأشارت بعض املاكتب اإ

ىل اللون، عند  شارة واحضة اإ متطلبات أأخرى، مثل، متطلبات متعلقة حبجم المتثيل وجودته أأو أأن يقدم مودع الطلب اإ

لهي  . PNGو GIFو JPEGا أأمناط الاقتضاء. وتشمل التنس يقات املقبوةل املشار اإ

 . ب. من اجلزء الثالث من الوثيقة، بشأأن العالمات التصويرية.6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .119

ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .120 ىل 6وأأشار الرئيس اإ . ب. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

ىل أأن .ج. من اجلزء الثالث من الوثي6السؤال  يف املائة،  61مكتًبا، أأي  50قة بشأأن العالمات الهولوغرامية. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأهنا تطلب عد رسومات للعالمة أأو الصور ال د منيقبل العالمات الهولوغرامية. وفامي خيص المتثيل، أأشارت معظم املاكتب اإ

ىل قبول امل لفات الرمقية أأو ملفات الفيديو. وتشمل الأنساق املقبوةل لتحديد أأثر الهولوغرام. وأأشار العديد من املاكتب أأيًضا اإ

لهيا   . JPEGو MP4املشار اإ

. ج. من اجلزء الثالث من الوثيقة، بشأأن العالمات الهولوغرامية، ول 6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .121

 س امي متثيلها. 

ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .122 ىل السؤال . 6وأأشار الرئيس اإ ج. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

.د. من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن العالمات الثالثية الأبعاد املعروفة أأحيااًن بعالمات الشلك. ولحظ الرئيس أأن معظم 6

ج. وفامي يتعلق بمتثيل العالمات تغليف املنتج وأأشاكل املنتب  فامي يتعلقيف املائة، تقبل العالمات الثالثية الأبعاد،  96املاكتب، 

الثالثية الأبعاد، تتطلب معظم املاكتب صورة فوتوغرافية مس تنسخة أأو متثيال ابلرسوم للعالمة. وطلب أأحد املاكتب أأيًضا 

لهيا   . X3Dو STLو OBJو JPEGعينة مادية، عند الرضورة. وتشمل الأنساق اخملتلفة املقبوةل املشار اإ

 .د. من اجلزء الثالث من الوثيقة املتعلق ابلعالمات الثالثية الأبعاد. 6قات عىل السؤال وفتح الرئيس ابب التعلي .123

ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .124 ىل السؤال 6وأأشار الرئيس اإ . د. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

ىل أأن عالمات اللون مقبوةل. يف امل 93.ه. من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات اللون. وأأشارت 6 ائة من املاكتب اإ

يف املائة من املاكتب. وتقبل مجيع املاكتب  18تقبلها  يف املائة، العالمات الأحادية اللون، بيامن ل 82قبل عدة ماكتب، ت و 

 ذاابلألوان. واإ من حيث متطلبات المتثيل، تطلب معظم املاكتب صورة مس تنسخة واحضة للعالمة و مبزجي من الألوان. 

غالًبا صورة مس تنسخة توحض الرتتيب املهنجي ملزجي الألوان. وتطلب  املاكتب اش متلت العالمة عىل مزجي من الألوان، فتطلب

ىل اللون للون معظم املاكتب وصًفا واحًضا شارة اإ ، رمز اللون وفقًا ملعايري الألوان املعرتف هبا دولًياوبعضها ال خر يطلب  ،أأو اإ

 . JPEGش يوعًا هو  الأكرثنسق ال  اكن. و يف معظم الأحيان (Pantone) نظام ابنتون ابس تخدام

 .ه. من اجلزء الثالث من الوثيقة املتعلق بعالمات اللون.  6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .125
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ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .126 بشأأن عالمات  . ه. من اجلزء الثالث من الوثيقة6وأأشار الرئيس اإ

ىل السؤال  ىل أأن 6اللون ومتثيلها وانتقل اإ يف  73. و. من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات الصوت. وأأشار الرئيس اإ

قلميية و م تقبلها. ايف املائة مهنا  27بل عالمات الصوت، ومع ذكل، تق املائة من املاكتب  ختتلف املامرسات الوطنية أأو الإ

ّما ملفا صوتيا أأو متثيال بيانًيا للرموز املتعلقة ابس تنساخ ا لعالمات الصوتية اختالفًا كبرًيا. ويطلب العديد من املاكتب اإ

املوس يقية، مع أأو بدون وصف للصوت. وتطلب بعض املاكتب ملًفا صوتًيا ومتثياًل بيانًيا للصوت، أأو تقبل نسًخا أأخرى من 

. وتمتتع بعض املاكتب ابملرونة وتتيح ملودع الطلب عّدة خيارات الصوت، مثل اخملططات الصوتية أأو التسجيالت الصوتية

 لالس تنساخ. 

 . و. من اجلزء الثالث من الوثيقة املتعلق بعالمات الصوت. 6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤال  .127

عىل الاس تقصاء  يف املائة من املاكتب اليت ردت 73وأأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن رسوره كون  .128

ىل أأن السؤال  يف املائة من هذه املاكتب تطلب أأن  43. وحّض أأن 1تقبل عالمات الصوت. ومع ذكل، أأشار املمثل أأيًضا اإ

دراكيكون من املمكن  ذا اكن السؤال الأول قد مت فهمه بشلك  اإ العالمة برصاَي، ونظرًا لعدم الاتساق هذا، تساءل عام اإ

 حصيح. 

ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤال  .129 ىل السؤال 6وأأشار الرئيس اإ . و. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

ىل أأن 6 يف املائة من املاكتب تقبل عالمات  54. ز. من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن عالمات احلركة. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأهنم يقبلون عالمات احلركة املمثةل يف مقطع فيديو أأو يف رسوم  21شار أأ و يف املائة ل تقبلها.  46احلركة، يف حني  مكتًبا اإ

ىل أأهنا تطلب متثيل فيديو ورسوم بيانية. وأأشار  ىل أأهنم يطلبون اس تنساخا  16بيانية. وأأشارت مخسة ماكتب اإ مكتبا اإ

ىل أأن الأنساق املقبوةل رسوميا وسلسةل من الصور املتسلسةل. ومل حتدد مجيع املاكتب كيفية متثيل العال مة، ولكهنا أأشارت اإ

ىل وجود بعض أأوجه التشابه، مجع الرئيس السؤال MP4و JPEGتشمل  . ح.، املتعلق 6. مع السؤال ز.6. ونظرًا اإ

ىل قبول عالمات الوسائط املتعددة. وأأشار  44بعالمات الوسائط املتعددة وذكر أأن  مكتًبا  15يف املائة من املاكتب أأشارت اإ

ىل  أأهنم يقبلون أأو يطلبون ملفات مسعية برصية جتمع بني الصورة والصوت. ويطلب العديد من املاكتب مقاطع فيديو بنسق اإ

MP4 .ىل أأن عدد قليل من املاكتب ما يزال يطلب اس تنساخا بيانيا للعالمة  . وأأشار الرئيس اإ

من الوثيقة حول عالمات احلركة وعالمات .ح. من اجلزء الثالث 6. ز. و6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل السؤالني  .130

 الوسائط املتعددة. 

ىل عدم وجود تعليقات من الوفود عىل السؤالني  .131 ىل 6. ز. و6وأأشار الرئيس اإ .ح. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

ن هذه.ط. من اجلزء الثالث من الوثيقة بشأأن مجموعة من العالمات اخملتلفة الأخرى. 6السؤال  لهيا يف العال واإ مات املشار اإ

شمل عالمات الإمياءات، وعالمات الراحئة، وعالمات النقش، وعالمات املاكن، ت عترب أأقل ش يوعًا و ت .ط. 6السؤال 

ىل عدم قبول مجيع املاكتب مجيع تكل العالمات ولكن  وعالمات املذاق، وعالمات امللمس، واملظهر التجاري. وأأشار الرئيس اإ

ىل يف املائة من املاكتب  60 ىل قبول نوع واحد أأو أأكرث من هذه الأنواع من العالمات. من مث أأشار الرئيس اإ أأشاروا اإ

ماكتب املظهر  9مكتب عالمات املاكن، و 23مكتب عالمات النقش، و 21التفاصيل الواردة يف الوثيقة وذكر قبول 

تب عالمات املذاق وس تة ماكتب التجاري، ومثانية ماكتب عالمات الراحئة، وس تة ماكتب عالمات اللمس، وس بعة ماك

ىل أأن عرشة ماكتب أأوحضت أأهنا س تقب  ل أأي عالمة ميكن متثيلها بيانيا.عالمات الإمياءات. وأأخريًا، أأشار الرئيس اإ
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لهيا يف السؤال  .132  .ط.6وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل العالمات الأخرى املشار اإ

ىل اجلزءين 6ل ولحظ الرئيس أأن الوفود مل تبد أأي تعليقات عىل السؤا .133 .ط. من اجلزء الثالث من الوثيقة وانتقل اإ

يداع الطلب دلى املكتب والأنساق واملعايري اليت يس تخدهما املكتب لتخزين المتثيل  الرابع واخلامس مهنا حول نسق ووس يةل اإ

دارته ونرشه.   الإلكرتوين للعالمات واإ

ن الوثيقة، بشأأن الأنساق املقبوةل لإيداع الطلب دلى من اجلزء الرابع م 7وفتح الرئيس ابب التعليق عىل السؤال  .134

ىل أأن  يف  9يف املائة من املاكتب ل تزال تسمح بتقدمي اس امترة ورقية يف حني أأن س بعة املاكتب، أأي  91املكتب وأأشار اإ

أأو  PDFملف  ، عىل سبيل املثالالاس امترة الورقية عن قبل نصف املاكتب صورةت . و ذكلاملائة، ذكرت أأهنا مل تعد تسمح ب

JPEGىل أأن البياانت املهيلكة  يف املائة من احلالت.  68، تس تخدم يف (ملفات الإيداع الإلكرتوين) . وأأشار الرئيس اإ

من اجلزء الرابع من الوثيقة املتعلقني  9و 8ولحظ الرئيس عدم طلب أأي من الوفود اللكمة واقرتح مراجعة السؤالني  .135

يف املائة، تسمح  74ملائة من املاكتب مل تعد تس تخدم الفاكس وأأن معظم املاكتب، أأي يف ا 76بتقدمي الطلب، ولحظ أأن 

لكرتوين للعالمة  .بتقدمي متثيل اإ

 من اجلزء الرابع من الوثيقة املتعلقني بتقدمي الطلب.  9و 8وفتح الرئيس ابب التعليق عىل السؤالني  .136

ىل أأن ثالثة من أأصل أأربعة من  وأأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية بناء عىل .137 نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية، اإ

لكرتوين للعالمة، ومن بني تكل املاكتب، وافق مكتب تقدمي سمح ب ت طلب أأو ت املاكتب املشاركة يف هذه ادلراسة، متثيل اإ

كة مع أأو ماكتب بتسجيل رمقي لصور متحر  10قبل أأربعة ماكتب من أأصل ت من أأصل مكتبني عىل تسجيل رمقي للصوت. و 

بدون صوت. ورأأى ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأن هذه املعلومات س تكون مفيدة للغاية يف مناقشة الوثيقة 

MM/LD/WG/17/8 دخالها عىل القاعدة  . 9، املتعلقة ابلتعديالت املمكن اإ

 .13و 12و 11و 10يه الأس ئةل وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الأس ئةل املتبقية يف اجلزء الرابع من الوثيقة و .138

ىل عدم وجود تعليقات أأخرى عىل الأس ئةل املتبقية من اجلزء الرابع من الوثيقة وفتح ابب التعليق عىل  .139 وأأشار الرئيس اإ

ىل  14اجلزء الأخري من الوثيقة، اجلزء اخلامس والأس ئةل من   . 16اإ

ىل  14ولحظ الرئيس عدم وجود تعليقات عىل الأس ئةل من  .140 جلزء اخلامس من الوثيقة وأأن املناقشات من ا 16اإ

 من جدول الأعامل.  10ستس متر فامي يتعلق ابلبند 

س تنتاجات الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب تصويرها، وأأحاط الفريق العامل علامً اب .141

 اليت وردت يف الوثيقة.

 الزمنية للرد وطرق حساهبااملهةل  –من جدول الأعامل: اإخطار الرفض املؤقت  7البند 

ىل الوثيقة  .142  . MM/LD/WG/17/5استندت املناقشات اإ

ذكرت الأمانة ان املكتب ادلويل غالبًا ما يتلقى شاكوى من مس تخديم نظام مدريد تتعلق ابلرفض املؤقت واملهل و  .143

ادلويل دراسة اس تقصائية  املهل الزمنية، أأجرى املكتب هذهخمتلف الزمنية. ويف ضوء تكل الشاكوى، وملعرفة املزيد عن 
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. 2014حول حالت الرفض املؤقت مشلت الأطراف املتعاقدة وعرض نتاجئ تكل ادلراسة يف اجامتع املائدة املس تديرة يف عام 

ىل الأمانة  أأشارتو   اخلاصة ابلفريق العامل خلارطة الطريق عىل قامئة املوضوعات ذات الأولويةأأن هذا املوضوع مدرج اإ

لتمت مناقش هتا خالل ادلورة  MM/LD/WG/17/5، أأعد املكتب ادلويل الوثيقة كلذلو. املدى املتوسطعىل  تهملناقش  

احلالية للفريق العامل. وذكرت الأمانة أأن الوثيقة حتتوي عىل حتدايت حمددة واهجها مس تخدمو نظام مدريد عندما تلقوا 

خطارات  خملتلفة اليت يتعني عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة أأن ز بشلك خاص عىل املهل الزمنية اركّ ، وتم لرفض املؤقتاباإ

الإخطارات، واملهل الزمنية اخملتلفة املمنوحة من قبل املاكتب لصاحب التسجيل للرد عىل هذه  هذهترسل خاللها 

أأنه  مانةاملهل الزمنية. وملعاجلة شواغل املس تخدمني، أأضافت الأ  هذه املاكتب سب هباالإخطارات، والطرق اخملتلفة اليت حتَ 

يف تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتوحيد املهةل الزمنية املمنوحة لأحصاب التسجيل للرد  بحثأأن ي  ميكن للفريق العامل

، وتوحيد طريقة حساب هذه املهةل الزمنية. وأأقرت الأمانة أأن حتديد هةلامل  هأأدىن لهذ حدتحديد ل عىل املاكتب املعنية، أأو 

ذا اكن الطرف املتعاقد املعيناملهةل الزمنية  خطار ابلرفض املؤقت قد يشلك حتداًي ملكتب طرف متعاقد، خاصًة اإ عضًوا يف  لالإ

عالاًن بمتديد املهةل الزمنية لتصبح  مدريد اتفاق ىل تقيمي، عىل  18وقد أأصدر اإ شهرًا. ويف هذه احلاةل، س يحتاج املكتب اإ

ذا اكن مكتب الطرف  ليه صاحب التسجيل ادلويل املعني هو أأيًضا أأساس لك حاةل عىل حدة، ما اإ املتعاقد اذلي ينمتي اإ

ذا اكن الأمر كذكل، فسيمت عضًوا يف اتفاق مدريد املهةل الزمنية لإصدار الرفض املؤقت لتصبح س نة واحدة فقط.  ختفيض، واإ

ىل الإحصاءات الواردة يف الفقرة  املائة من مجيع الإخطارات يف  90من الوثيقة وأأقرت أأن أأكرث من  10وأأشارت الأمانة اإ

شهرًا من اترخي بداية فرتة الرفض. ويف ضوء  12تلقاها يف غضون  2017ابلرفض املؤقت اليت تلقاها املكتب ادلويل يف عام 

جراء اس تعراض لسري العمل مبوجب الفقرة ) ذا اكن ينبغي اإ ىل النظر فامي اإ م، دعت الأمانة الفريق العامل اإ ()ب( من 2ما تقدَّ

خطار برفض مؤقت تلقايئ لتكون  مدريد من بروتوكول 5 املادة شهرًا  15من أأجل توحيد املهةل الزمنية املمنوحة للماكتب لالإ

أأو س نة واحدة أأو لختاذ قرار بشأأن همةل زمنية أأخرى. ولحظت الأمانة أأن الطريقة اليت يمرسل هبا الإخطار ابلرفض املؤقت 

ىل صاحب  ىل املكتب ادلويل، وبعد ذكل اإ التسجيل قد تقرّص املهةل الزمنية اليت يمتتع هبا صاحب التسجيل لريد خاللها عىل اإ

آليًا أأرسلوا مكتًبا فقط  30الإخطار ابلرفض املؤقت. ولحظت الأمانة أأن  ىل املكتب ادلويل يف نسق قابل للقراءة أ املعلومات اإ

رسال . وذكرت الأمانة ان الفريق الXMLأأي يف نسق لغة الرتمزي املوسعة أأو  عامل قد يرغب يف معاجلة هذا الوضع لضامن اإ

ىل أأحصاب التسجيل . كام اقرتحت الأمانة أأن يقدم أأحصاب التسجيالت وممثلهيم أأرسعبشلك  الإخطارات ابلرفض املؤقت اإ

لكرتونًيا لضامن حصوهلم عىل أأكرب قدر ممكن من ا ىل املكتب ادلويل هبدف اس تالم الإخطارات اإ لكرتوين اإ لوقت عنوان بريد اإ

لكرتونيًا  88للرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت. وأأكدت الأمانة أأن  يف املائة من الإخطارات ابلرفض املؤقت قد ُأحيلت اإ

ىل أأحصاب ىل الأمانة  أأشارت، كلذلو. التسجيالت اإ يار اخل ان الفريق العامل قد ينظر يف جعل التصال الإلكرتوين اإ

ىل أأن فرتايض للمراسالت املرسةل من املك الا ىل مودعي الطلبات وأأحصاب التسجيالت. وأأشارت الأمانة اإ تب ادلويل اإ

 الوثيقة تلخص املسائل املطروحة للنظر فهيا وتقرتح بعض الس بل املمكنة للميض قدمًا. 

خطار  "1"وذكر الرئيس أأن املسائل الست املطروحة للمناقشة يه:  .144 املهةل الزمنية املمنوحة للأطراف املتعاقدة لالإ

ىل  5فض املؤقت واليت تغطهيا الفقرات من ابلر  املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت وطريقة حساهبا  "2"من الوثيقة؛  13اإ

ىل  14واليت تغطهيا الفقرات من   18الفقراتن  ا تغطهييتاختالف املهل الزمنية وطرق حساهبا وال "3"من نفس الوثيقة؛  17اإ

رسال الإخطار "4"من الوثيقة؛  19و  ىل املكتب ادلويل وتغطي اإ ىل  20الفقرات من  هذه املسأأةل اإ  "5"من الوثيقة؛  24اإ

ىل صاحب التسجيل  رسال الإخطار اإ ىل  25الفقرات من وتغطي هذه املسأأةل اإ مسائل أأخرى للنظر  "6"من الوثيقة؛ و  30اإ

ىل  31فهيا، واليت تغطهيا الفقرات من   . وفتح الرئيس أأوًل الباب لالإدلء ابلبياانت العامة املتعلقة ابلوثيقة. 38اإ
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ىل دف هت اليت تدابريال وذكر وفد الاحتاد الأورويب انه جاهز لس تكشاف  .145 توحيد، قدر الإماكن، الطرق اليت ميكن اإ

ىل توحيد طرق حساب اترخي البداية. ومع هبا حساب املهةل الزمنية،  لصاحل مس تخديم النظام. وأأيد الوفد الاقرتاح الرايم اإ

خطار  ىل تقليص املهةل الزمنية اليت يتعني أأن ترسل خاللها املاكتب اإ ذكل، أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن الاقرتاح الرايم اإ

ىلالرفض املؤقت التلقايئ  لاللزتام ابملهةل الزمنية ق صعوابت لبعض الأطراف املتعاقدة س نة واحدة، لأن هذا الإجراء قد خيل اإ

ماكنية منح امحلاية يف الأرايض التابعة لها، للخطر. وأأيد الوفد  بسبب القيود القانونية ويعّرض حقها يف الإعالن عن عدم اإ

ىل  34الاقرتاحات الواردة يف الفقرات  ىل الاقرتاحات الواردة يف البندي37اإ من  38من الفقرة  "2"و "1"ن . وأأشار الوفد اإ

ماكنية وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية، أأو أأن يوحد، بدًل  الوثيقة، وذكر أأن الاحتاد الأورويب يؤيد أأن ينظر الفريق العامل يف اإ

ترسل  من ذكل، املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت. ومع ذكل، ذكر الوفد أأنه ل حيبذ توحيد املهةل الزمنية اليت يتعني أأن

خطار الرفض املؤقت التلقايئ لتكون هذه املهةل س نة واحدة.   خاللها املاكتب اإ

ىل أأن الإخطارات ابلرفض املؤقت ت .146  ثر عىل أأحصاب التسجيالت ادلولية يف مجيع احلالتؤ وأأشار وفد مدغشقر اإ

نظام  أأن هيمتجيب  هكر الوفد انبسبب الصعوابت يف ادلفاع عن حقوقهم ومصاحلهم. وذ وينبغي أأل يتعرضوا ملزيد من العقاب

الوطنية والتسجيالت  الايداعاتعادةل بني الغري العامةل املبدمع مصاحل أأحصاب التسجيالت ادلولية، مع جتنب  مدريد

 ادلولية. 

وأأقر وفد جورجيا ابلصعوابت اليت يواهجها مقدمو الطلبات بسبب الهنج اخملتلفة اليت تس تخدهما الأطراف املتعاقدة  .147

توحيد التارخي املذكور. وذكر الوفد ل  هدمعأأعرب عن توارخي بداية املهل الزمنية للرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت و  حلساب

اترخي نرش الرفض يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية  يفاملهةل الزمنية ليقوم مقدم الطلب ابلرد  تبدأأ انه بناًء عىل ترشيعه، 

لك طرف متعاقد، وابلتايل، وجد الوفد أأنه ب اخلاصة)"اجلريدة"(. وتتعلق املهةل الزمنية للرد عىل الرفض ابلترشيعات الوطنية 

 حساب اترخي البداية بدًل من املهةل الزمنية للرد. كيفية حتديدالأفضل س يكون من 

أأعربت عهنا لكة املتحدة التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب، واليت تامتىش مع مواقف اليت وأأيد وفد املم .148

ورقة املوقف يف هذا اجملال، ول س امي تكل الواردة يف بتحقيق التجانس واملتعلقة  منذ زمن بعيد اململكة املتحدة

MM/LD/WG15/4 2017اخلامسة عرشة للفريق العامل، يف عام  خالل ادلورة من وفد اململكة املتحدة املقدمة . 

خطارات الرفض  .149 وأأيد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني تأأييدًا شديدًا حل املسائل املتعلقة ابلرد عىل اإ

عىل النحو املؤقت ووافق عىل املوقف اذلي اختذه وفد اململكة املتحدة يف ورقة موقفه املقدمة خالل ادلورة اخلامسة عرشة، 

ليه الوفد. وشدد املمثل عىل أأنه من املهم للغاية، لضامن سهوةل اس تخدام النظام وتعزيز الثقة يف تشغيهل، أأن  اذلي أأشار اإ

ىل املهةل الزمنية للرد. وأأضاف  شارة واحضة اإ خطاًرا رسيًعا ابملشألك اليت تؤثر عىل تسجيالهتم ادلولية واإ يتلقى املس تخدمون اإ

ىل هته يف حااملمثل أأن د عداةل النظام وسهوةل يدل مل يوفر النظام مثل هذه التسهيالت عىل الأقل، فقد يؤدي ذكل الأمر اإ

جراء مثل هذه التاس تخدام املهل  ، قدر الإماكن،ت الرضورية لضامن توحيدعدياله. وجشع املمثل بشدة الفريق العامل عىل اإ

ىل أأنه و الزمنية احملددة للرد،  من الالحئة التنفيذية وليس أأن يمت هذا التوحيد عىل مس توى  جيب اليةمن الناحية املثأأشار اإ

. وذكر املمثل انه ينبغي أأن يكون هناك معاجلة رسيعة للرفض املؤقت، سواء من قبل الطرف الفردية املتعاقدةقبل الأطراف 

 سلطونية بني مجيع الأطراف. و بواسطة وسائل التصال الإلكرت  عاجلةتسهيل هذه املاملتعاقد أأو املكتب ادلويل، وينبغي 

دراج بيان واحض للتارخي اذليعىل  الضوء املمثل ن الواردة ميف مجيع املراسالت  قبل حلوهل الردمن املطلوب  وجوب اإ

. بشلك واحض يف املراسالت املوعد الهنايئ يف حال عدم حتديد اترخي تبقى مرتفعة ارتاكب الأخطاء اماكنيةاملكتب ادلويل لأن 
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ىل أأن بشلك أأوحض طريقة حساب اترخي الرد أأواترخي الإخطار حيدد ولن حيل املسأأةل بيان  اترخي الرد  حتديد. وأأشار املمثل اإ

ىل من املامرسات الشائعة، وأأن هذه طريقة واحضة لتعزيز الثقة يف النظام. وأأشار يمعد  توحيد املهل عىل الرمغ من أأن أأنه اإ

شارة واحضة  من أأجل مثايلهو أأمر الزمنية لالإخطارات  ل أأن وجود اإ جتنب املواعيد الهنائية القصرية أأو غري القابةل للمتديد، اإ

 يف التعامل مع املواعيد الهنائية.  مقديم الطلبات وممثلهيم ل العديد من مشألكحيلتارخي الرد املطلوب من شأأنه أأن 

خعن موافقته وفد الرنوجي أأعرب و  .150 طارات الرفض املؤقت قد تكون صعبة للغاية عىل أأن الوثيقة ذكرت أأن معاجلة اإ

ابلنس بة لأحصاب التسجيالت وأأيد فكرة توحيد املهل الزمنية لتحسني الوضع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد 

لكرتونية  آليًا اس تخدام وسائل التصال الإ ىلالقابةل للقراءة أ ىل أأن املكتب الرنوجيي يسعى ابس مترار اإ  يف حل املشلكة، وأأشار اإ

شارة دقيقة لتارخي الرد يف  لكرتونية مع الويبو واملس تخدمني ال خرين ويرى أأن وجود اإ خطار حتسني اتصالته الإ الرفض اإ

 ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني.  أأشار اليهاملؤقت الصادر عن املاكتب أأمر همم، كام 

ىل أأن مكتبه قد أأبلغ الويبو جبزء  .151 يطاليا انه يؤيد بشدة البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأشار اإ وذكر وفد اإ

ىل أأنه يفضل احلفاظ من كبري  الإخطارات ابلرفض املؤقت يف غضون همةل زمنية مدهتا س نة واحدة. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ

من أأنه جاهز ملناقشة املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت. واملهةل الزمنية للرد عىل  عىل املهةل الزمنية احلالية، عىل الرمغ

يطاليا  خطار صاحب التسجيل. ومع ذكل، يه الرفض املؤقت الصادر عن املكتب يف اإ نثالثة أأشهر من اترخي اإ الوفد  فاإ

 جاهزًا لإجياد حل. 

خمتلفة ملا يعترب وقتًا معقوًل للرد، ولهذا السبب  وهجات نظردة لأطراف املتعاقلوذكر وفد مجهورية كوراي انه يفهم أأن  .152

حددت الأطراف املتعاقدة همل زمنية خمتلفة للرد عىل الرفض املؤقت. ويف هذا الصدد، وجد الوفد أأنه من الرضوري وضع 

لإخطار، وذكر ا يردون عىلين حد أأدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت لتوفري الضامانت املؤسس ية ملقديم الطلبات اذل

انه يأأمل يف أأن تمتكن الأمانة من اقرتاح طريقة موحدة حلساب املهةل الزمنية. وأأخريًا، اقرتح الوفد أأن يشجع املكتب ادلويل 

آليًا لترسيع وقت املعاجلة و  رسال املستندات بنسق مقروء أ يف  املتعلقةل القضااي حل ادلمعأأن يمت توفري ادلول الأعضاء عىل اإ

 املساعدة التقنية عند احلاجة.  لتوفري التحتية البىن

ىل أأحصاب التسجيالت أأن وأأقر وفد بيالروس ب .153 خطارات الرفض حباجة اإ نظام أأكرث شفافية واتساق عند التعامل مع اإ

قرتاحات فهم رضورة دراسة الوثيقة من قبل الوفود لغاية حتقيق هذا الهدف. وأأيد الوفد بعض الات املؤقت. وذكر الوفد انه ي 

الربيد الإلكرتوين  جعلالواردة يف الوثيقة، عىل سبيل املثال، حتديد احلد الأدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت و 

ىل اثين عرش شهًرا، الا اخليار فرتايض لالتصال. ومع ذكل، مل يدمع الوفد توحيد أأو تقليص همةل الرد عىل الرفض املؤقت اإ

ذه املهةل، اكنت هناك حالت حيث توجب عليه اس تخدام حقه يف الإخطار هب يلزتم املكتبيف حني أأن ووفقًا لتفاق مدريد. 

ىل اترخي حمدد للرد عىل الرفض املؤقت بسبب  ىل أأنه لن يمتكن من الإشارة اإ خارج هذه املهةل الزمنية. وأأشار الوفد كذكل اإ

جراء مشاو  ذا اكن ينبغي تغيري الأحاكم يف القانون الوطين قانونه الوطين. وأأوحض الوفد أأنه عىل الرمغ من اإ رات حول ما اإ

 املس تقبل القريب.  يف مت ذكلهبذا الشأأن ولن ي توافق، مل يكن هناك من اترخي التصالللسامح حبساب املهةل الزمنية لتبدأأ 

رسائيل ان مكتبه يرسل الرفض املؤقت عرب املراسةل الإلكرتونية واكن  .154 يطور نظامه ليقوم يف ذكل الوقت وذكر وفد اإ

هذا الأخري بذكل تلقائًيا بشلك يويم هبدف تقصري وقت العملية. وأأوحض الوفد أأنه يف حني أأن الوقت الرمسي للرد عىل 

ل أأنه من الناحية العملية مت السامح بثالثة أأشهر  رسائيل هو ثالثة أأشهر بدءًا من اترخي صدور الرفض، اإ الرفض املؤقت يف اإ
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ضافي طار زمين عاملي واحد، مم اإ ىل أأن التدبري الأمثل هو حتديد اإ فق عليه بني مجيع تّ ة قبل اختاذ القرار الهنايئ. وأأشار الوفد اإ

الأطراف املتعاقدة، ابس تخدام طريقة حساب متسقة. وذكر الوفد انه أأدرك أأن هذا الأمر غري واقعي لأنه يس تلزم تغيري 

ة، ولهذا السبب، ذكر أأن وضع حد أأدىن معقول للمهةل الزمنية للرد أأمر رضوري، مع الأطراف املتعاقد دلىالقانون الوطين 

ىل   الاقرتاحمراعاة وقت الإرسال ومجيع الإجراءات املطلوبة من صاحب التسجيل للرد عىل الرفض املؤقت. وابلإشارة اإ

ىل تقليص املهةل الزمنية لإصدار الرفض املؤقت لتصبح س نة واحدة،  ىل لوفد ا أأشارالرايم اإ خطارات اإ أأن املكتب يصدر اإ

. ومع ذكل، ذكر ه املدةهذ تقليصالرفض املؤقت يف غضون س تة أأشهر من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل، وأأنه يتوقع 

رسائيل بمتديد  عالن اإ ىل ل الزمنية هةلامل الوفد أأن اإ تغيري قرار الرفض املؤقت بعد الفحص ب لمكتب ل  مسحشهرًا  18لرفض اإ

شهًرا، ولكنه  18ل احلفاظ عىل فرتة الـ فضّ أأنه يعقدة. ولهذا السبب، شدد الوفد عىل وامل الاس تثنائية التبعض احل الثاين يف

ىل تقليص هذه املهةل ذا اتفق معظم الأعضاء عىل القيام  الزمنية ذكر انه لن يعارض الإجراء الرايم اإ لتصبح س نة واحدة اإ

رسائيل الوطين. وذكر الوفد أأن املهةل الزمنية للرد وطريقة حساهبا بذكل، وأأضاف أأن هذا التقليص سيتطلب تعدي ل ترشيع اإ

ىل أأن هذه املعلومات واردة ب  يف الإخطار ابلرفض املؤقت اذلي شلك واحض جيب أأن تكون واحضة ملقدم الطلب وأأشار اإ

 عهل اخليار الافرتايض لالتصال.لكرتوين وجيالإ ربيد الرسهل املكتب. وذكر الوفد أأن املكتب ادلويل جيب أأن يطلب عنوان ي

ىل تقليص املهةل الزمنية لإصدار الرفض املؤقت لتصبح  الاقرتاحوذكر وفد كولومبيا انه ل يوافق عىل  .155  12الرايم اإ

ىل نظام مدريد  18 ـشهرًا، واقرتح أأن حيافظ الفريق العامل عىل همةل ال شهًرا لأهنا توفر املزيد من املرونة لدلول اليت تنضم اإ

ل أأنه أأراد الإبقاء عىل املهةل اً شهر  12ة املهةل الزمنية البالغة زيد من جاذبية هذا الأخري. ورصح الوفد بأأنه جاهز ملناقشوت ، اإ

 شهًرا لس تخداهما يف احلالت الاس تثنائية.  18الزمنية البالغة 

وفد الصني أأن مكتبه يس تخدم ابلفعل الوسائل الإلكرتونية لإرسال الإخطارات ابلرفض املؤقت وأأن صاحب  رّصحو .156

ىل أأن الأطراف املتعاقدة دلهيا قواعد  15التسجيل يف الصني دليه  يوًما من اترخي اس تالم الرفض املؤقت للرد. وأأشار الوفد اإ

، لأن بعض الأطراف املتعاقدة قد تعترب أأن همةل جانس وتوحيد املهلحتقيق التخمتلفة، وابلتايل س يكون من الصعب علهيا 

غري عادل ابلنس بة  اعامتد همةل أأقرصيوًما، س يكون  15 يهالصني  املهةل يف ثالثة أأشهر طويةل جًدا، عىل سبيل املثال، وكون

ىل املس تخدمني الوطنيني.   املهةل الزمنية وطريقة حساهبا.  حديدبت الأطراف املتعاقدة املعينةتقوم ، اقرتح الوفد أأن كلذلواإ

لمس تخدمني. وعىل الرمغ ل  افيدً كون م ماكتب الأطراف املتعاقدة س ي بنيوذكر وفد الياابن انه يعي أأن توحيد العمليات  .157

خطار ابلرفض املؤقت، ىل أأن  من ذكل، وفامي يتعلق ابملهةل الزمنية املمنوحة للأطراف املتعاقدة لالإ دئ أأحد املباأأشار الوفد اإ

عالن طرف متعاقد أأن املهةل الزمنية البالغة س نة واحدة ستستبدل بـمهةل تبلغ  ماكنية اإ  18الرئيس ية لربوتوكول مدريد هو اإ

لغاء خيار ال  18 ـشهًرا، الأمر اذلي اكن مفيد بشلك خاص للأطراف املتعاقدة اليت أأجرت حفص موضوعي. وذكر الوفد أأن اإ

ىل بروتوكول مدريد. وأأعرب الوفد عن دمعه ملراجعة احلمك الوارد يف املادة  جلددا شهًرا قد مينع الأعضاء احملمتلني من الانضامم اإ

، واذلي يبدو أأنه يعقد الأمور ابلنس بة ملس تخديم نظام مدريد، مبا يف ذكل املاكتب املعنية والأطراف الأخرى. )سادسًا(9

ىل رضورة مناقشة  ة لأحصاب التسجيل للرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت املهةل الزمنية املمنوح توحيدوأأشار الوفد اإ

 بعناية، كون املهل الزمنية ختضع للقوانني الوطنية. 

ىل أأنه وفد هنغاراي أأشارو  .158 لصعوابت اليت املعاجلة اختاذ تدابري من الرضوري يف ضوء نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية  اإ

ىل أأنه يفضل وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية بدًل من توحيد هذه يواهجها ال خرون فامي يتعلق ابلرفض املؤقت. وأأشار الو  فد اإ

ىل الاختالفات  ىل حل مقبول للطرفني ابت أأصعب نظرًا اإ ن التوصل اإ خطار الرفض املؤقت وقال اإ املهةل الزمنية للرد عىل اإ
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ية اثبتة مدهتا ثالثة أأشهر بدءًا الوفد أأن قانون العالمات التجارية يف هنغاراي ينص عىل همةل زمن  رّصحبني ادلول الأعضاء. و

من صاحب التسجيل. وأأضاف أأن مكتبه بناء عىل طلب قابةل للمتديد وهذه املهةل من اترخي الإخطار لتقدمي التعليقات، 

 يف املس تقبل.  أأيًضا س تخدمهأأن ي اليويم ويفضل  معهليف  XMLيس تخدم نسق 

جراء اس تعراض لسري العمل مبوجب املادة  .159 ()ب( من الربوتوكول مل يكن رضوراًي، ومل 2)5ورصح وفد ادلمنارك بأأن اإ

خطار الرفض املؤقت التلقايئ  ىل توحيد املهةل الزمنية اليت يتعني أأن ترسل خاللها املاكتب اإ يوافق عىل الاقرتاح الرايم اإ

ماكنية استبدال املهةل شهرًا. وذكَّر الوفد بأأ  12املهةل  هذه وجعل ىل الربوتوكول فقط واس تفادت من اإ ن ادلمنارك قد انضمت اإ

ن مكتهبا أأنه يف معظم احلالت متكّ  ذكر( )ب(، و 2) 5شهًرا كام ورد يف املادة  18شهًرا بـمهةل زمنية تبلغ  12الزمنية البالغة 

. ومع ذكل، مل يكن من غري املأألوف كثريب  شهراً  12 ةل الـهم انهتاءقبل  التعييناتمن اس تكامل مجيع الإجراءات املتعلقة بفحص 

خطار املكتب تعينيبسبب املواصفات اخلاصة بلك  املزيد من الوقت الإجراءاتأأن تأأخذ  ىل اإ ، وابلتايل، اكنت هناك حاجة اإ

ىلشهًرا.  12ادلويل ابلرفض املؤقت بعد انهتاء همةل الـ  ن تغيري املهةل الزمنيوابلإضافة اإ خطار ابلرفض املؤقت من  ذكل، فاإ ة لالإ

ىل  18 جراء ت يتطلبشهًرا  12اإ عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة ابملكتب.  يالتدعتعديل الترشيعات الوطنية واإ

ىل أأنه وفقًا للامدة  رسال بيان منح امحلاية من الالحئة التنفيذية املشرتكة،  )اثلثا( 18وأأشار الوفد اإ ن مجيع املاكتب ملزمة ابإ يف فاإ

أأن املكتب ادلمناريك ميتثل لهذا الرشط، مما يضمن اس تالم أأحصاب التسجيالت ادلولية، يف معظم  ذكر، و أأقرب وقت ممكن

خطارات بشأأن حامية عالماهتم التجارية يف ادلمنارك قبل انهتاء فرتيت ال . وقال الوفد كثريب  شهًرا 12 ـشهًرا وال 18ـ احلالت، اإ

خطار ابلرفض املؤقت. وأأقر الوفد بأأن نظام انه ل يدمع اس تعراض سري ال عمل لتوحيد املهةل الزمنية املمنوحة للماكتب لالإ

عىل التوايل، وابلتايل، بقي الوفد جاهزاً للمناقشات حول توحيد  اً شهر  12و اً شهر  18مبهلتني زمنيتني، وهام  يسمحمدريد 

خرى الواردة يف الوثيقة، أأضاف الوفد أأنه يف حال قرر الفريق شهرًا. وفامي يتعلق ابملسائل الأ  18هذه املهةل الزمنية لتصبح 

خطار الرفض املؤقت، ف  عليه أأن  يجبالعامل النظر يف وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة لصاحب التسجيل للرد عىل اإ

العالمات وأأن املادة يأأخذ بعني الاعتبار أأن معظم الأطراف املتعاقدة يه أأيضًا أأطراف يف معاهدة س نغافورة بشأأن قانون 

 9القاعدة تنص صاحب التسجيل من طلب متديد املهةل الزمنية. عالوة عىل ذكل، ل تسمح( من تكل املعاهدة 1( )2) 14

يف غضون همةل زمنية ل تقل عن أأنه ميكن تقدمي هذه الطلبات ' من الالحئة التنفيذية التابعة ملعاهدة س نغافورة 2( '1)

بسبب عدم  هذه املزية اخلاصة ملعاهدة س نغافورة وضع ه متاملعنية. وذكَّر الوفد بأأن الزمنية نهتاء املهةلشهرين بدءًا من اترخي ا

ىل توافق يف ال راء بشأأن احلد الأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت خالل املؤمتر ادلبلومايس اذلي  التوصل اإ

( يف ترشيعاهتا 1( )2) 14ادلمنارك طرف يف معاهدة س نغافورة وأأهنا طبقت املادة  الوفد أأن ذكريف س نغافورة. و  اكن منعقًدا

ضافيني  الوطنية، مما يعين أأن املكتب ادلمناريك، بعد انقضاء املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت، جيب أأن ينتظر شهرين اإ

صدار الرفض الهنايئ،  ل يف حالقبل اإ الوفد ان احلد الأدىن للمهةل  ذكرملهةل الزمنية. وابلتايل، االطلب متديد  ودعم الامتس اإ

بسبب معاهدة س نغافورة، أأن املكتب ادلمناريك سيتوجب عليه  ،يعين ذكلالزمنية جيب أأل يتجاوز مدة أأربعة أأشهر، لأن 

صدار الرفض الهن ايئ. وذكر الوفد أأن الانتظار ملدة س تة أأشهر عىل الأقل، بعد الإخطار ابلرفض املؤقت، قبل أأن يمتكن من اإ

وينبغي أأن يعتربه الفريق العامل أأولوية، وجشع املاكتب عىل الإشارة  هام جًداالتفاق عىل احلد الأدىن للمهةل الزمنية أأمر 

ىل التارخي احملدد  خطار الرفض املؤقت عرب الإشارة اإ ىل املهةل الزمنية املمنوحة لصاحب التسجيل للرد عىل اإ  . للردبوضوح اإ

ىل عدم وجود توافق يف ال راء حول تقليص وأأشار  .160 ىل  18املهةل الزمنية من الرئيس اإ  . اً شهر  12اإ
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ىل أأن الطرق اخملتلفة املس تخدمة حلساب املهل  .161 ىل أأنه تلقى تعليقات من املس تخدمني تشري اإ وأأشار وفد س نغافورة اإ

لهيم. وذكر ا نه عىل الرمغ من صعوبة توحيد املهل الزمنية يف الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت اكنت مربكة ابلنس بة اإ

ىل وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة لصاحب التسجيل للرد عىل الرفض  تكل املرحةل الزمنية، فهو يؤيد الاقرتاح الرايم اإ

 املؤقت هبدف مساعدة املس تخدمني.  

املهةل الزمنية  ه ميكن توحيدرويب ولكنه أأضاف أأنوأأعرب وفد السويد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأو  .162

يمت حساهبا بدءًا من وقت صدور الرفض املؤقت، أأو عىل أأن املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت لتبلغ مدة ثالثة أأشهر، 

ىل املكتب ادلويل. وأأعرب الوفد عن تأأييده للرأأي القائل ان التواصل بني املكتب ادلويل وصاحب رساهل اإ  عندما مت اإ

لكرتوني  . اً التسجيل ينبغي أأن يكون اإ

والشفافية وطرح أأربع نقاط للمناقشة: التنس يق وأأثىن وفد الربازيل عىل هجود أأعضاء نظام مدريد املبذوةل لغريض  .163

تفق الوفد مع الوفود الأخرى عىل أأن املهةل ي من الوثيقة،  "3"38فامي يتعلق ابلرفض املؤقت الرمسي، الوارد يف الفقرة  "1"

ىل النظام ادلاخيل الربازييل احلايل املتعلق ابلعرتاض؛ امل وفامي يتعلق  "2"قرتحة والبالغة س نة واحدة ليست اكفية، ابلنظر اإ

رسال املكتب الوطين  أأن يكون أأنه جيب من الوثيقة، رأأى الوفد 17بتارخي البدء ابحلساب، والوارد يف الفقرة  اترخي اإ

ىل الويبو؛  خطار اإ أأنه وفقًا للترشيع الربازييل، جيب أأن يمت  ذكريوًما و  60وافق الوفد عىل أأن تبلغ همةل الرد أأقل من  "3"ولالإ

ريدة، وابلتايل، لن يمتكن الوفد من دمع الاقرتاح اجليوًما من اترخي نرش الإخطار يف  60 خاللالرد عىل الرفض املؤقت 

من الوثيقة، أأنه  "2"19مجة قوامئ السلع واخلدمات الواردة يف الفقرة املقدم من قبل وفد السويد. وأأضاف الوفد فامي يتعلق برت 

بقاء عىل القاعدة  بأأن تدرج، يف الإخطار، قامئة سمح للماكتب ت من الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت  "5"(2) 17يؤيد الإ

 . ملكتبابلسلع واخلدمات احملمتل أأن تكون مشموةل حبقوق سابقة، وذكل ابللغة اليت يس تخدهما ا

ىل وفد أأسرتاليا أأشار و  .164 للتحدايت اليت يواهجها أأحصاب  ملعاجلةمهنا  الانطالقاليت جيب  الأساس يةأأن النقطة اإ

طريقة حساب املهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت، مما س يبسط الأمور ابلنس بة توحيد التسجيالت، يه 

املزيد من املناقشات حول احلد الأدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض  لأحصاب التسجيالت. وشدد الوفد عىل دمعه لإجراء

 املؤقت. 

واحض أأن للك مكتب ممارساته اخلاصة من الوذكر وفد امجلهورية التش يكية أأن توحيد املواعيد الهنائية أأمر معقد كونه  .165

ذا اكن من املفيد أأن يمتكن املكتب ادلويل من تطوير أأداة أأو  قاعدة بياانت هبدف احلصول عىل توجيه أأفضل وتساءل عام اإ

فامي خيص حساب املواعيد الهنائية. وأأضاف الوفد أأن اس تخدام هذه الأداة، سيسهل فهم الأنظمة العديدة املس تخدمة 

طرفًا متعاقًدا، س يكون من الصعب  40الزمنية وللرد لأنه، عىل سبيل املثال، يف حال قام املس تخدم بتعيني  هلحلساب امل 

أأعضاء نظام مدريد، لأن هذه املعلومات مربكة بعض اليشء ب اخلاصة بياانتال ا العثور عىل لك هذه املعلومات يف قاعدة جدً 

 يف بعض الأحيان. 

ىلوأأيد وفد كندا توحيد املهل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت، وأأ  .166 أأن املكتب الكندي مينح فرتة س تة  شار اإ

ضافية مدهتا شهرين  صدور الرفض املؤقت. وعندما ل يقدم صاحب التسجيل أأي رد، تم أأشهر للرد بدءًا من اترخي منح همةل اإ

ىل املوعد الهنايئ أأو اترخي الانهتاء. و  مكن أأيضًا تقدمي طلبات للحصول من اململعاجلة الوضع. ويف مجيع احلالت، تمت الإشارة اإ

ىل املز  ذا احتاج صاحب التسجيل اإ ضافية اإ بالغ  من أأجليد من الوقت لتقدمي رد اكمل. وأأضاف الوفد أأنه عىل س تة أأشهر اإ اإ
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ىل الرفض  اليت س بابلأ صاحب التسجيل يف أأقرب وقت ممكن اب ىل وأأدت اإ لكرتونًيا اإ رسال الرفض املؤقت اإ ىل اإ ابلإضافة اإ

ماكنية عدم  ىل صاحب التسجيل، عىل الرمغ من اإ رسال نسخة عن الرفض املؤقت اإ امتالكه عنوان املكتب ادلويل، يمت اإ

ىل أأن توحيد املهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت قد ل يكون ممكنًا ابلنس بة لبعض املاكتب  اكندي. ونظرً  عىل اإ

 القصري، ذكر الوفد الكندي انه س يدمع وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة كخطوة أأوىل.  املدى

خطارات ابلرفض وأأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وف .167 ىل أأن املكتب الفرنيس يصدر اإ د الاحتاد الأورويب وأأشار اإ

. وأأعرب الوفد عن دمعه لإماكنية اً شهر  18ابملهةل الزمنية البالغة  املؤقت يف غضون س نة، ولكنه ل يزال يرغب يف الاحتفاظ

للمكتب الفرنيس شهرًا واحد بدءًا من  ابلنس بة اكنوجود حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة لأحصاب التسجيل للرد، واذلي 

 اترخي اس تالم الإخطار. 

همةل زمنية مدهتا س نة  تطبقوذكر وفد كواب عدم وجود مشلكة دليه مع املهةل الزمنية املقرتحة للنظر فهيا كون كواب  .168

ىل وجود مشلكة مع الاقرتاح املتعلق حبساب املهةل الزمنية للرد. و  ىل أأن القانون واحدة. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ أأشار الوفد اإ

خطار مقدم الطلب.  ، كام يه احلال يف فرنسا،الكويب ينص عىل همةل زمنية مدهتا شهر واحد للرد، اعتباًرا من اترخي اإ

ورصح الوفد بأأن املهةل احملددة والبالغة شهر واحد ل ينبغي أأن تسبب أأي مشألك، رشط أأن يمت التواصل مع مقدم الطلب 

مرصد مدريد  منصة نرش عىلي الإلكرتونية، وابلتنس يق مع املكتب ادلويل. وذكَّر الوفد بأأن املكتب ادلويل بواسطة الوسائل 

التارخي اذلي أأخطر فيه مقدم الطلب واكن أأمام مقدم الطلب همةل شهر واحد من ذكل التارخي للرد. ومع ذكل، أأقر الوفد بأأن 

خطارمه بواسطة الربيد وقال انه بناًء عىل التحليل  املهةل الزمنية املمنوحة للرد ستشلك مشلكة لأحصاب التسجيل اذلين يمت اإ

خطار يف هذه احلالت. و افرتايض اذلي قدمه املكتب ادلويل حول كيفية معل اخلدمات الربيدية، ميكن حتديد اترخي   ذكرلالإ

ذه ه ل بضع س نوات، ولكن مت حل مجيعالوفد أأن املكتب الكويب قد واجه مشألك جس مية مع املهةل الزمنية املذكورة أأعاله قب

لكرتوين مع املكتب ادلويل، ابس تثناء تكل اليت يواهجها أأحصاب التسجيالت اذلين ما زالوا  املشألك قامة اتصال اإ تقريبًا بعد اإ

ذيتلقون املراسالت عن طريق الربيد،   حتديد التارخي اذلي يس تمل فيه صاحب التسجيل الإخطار يشلك مشلكة.  أأن اإ

نه تلقى تعليقات من مس تخدميه، تفيد أأن املهل الزمنية اخملتلفة املمنوحة للرد والطرق اخملتلفة  وقال  .169 وفد نيوزيلندا اإ

حلساب تكل املهل الزمنية قد تكون مربكة، وابلتايل، فهو جاهز لإجراء املزيد من املناقشات حول الس بل املمكنة للميض 

يه حتديد طريقة موحدة النقطة الأساس ية اليت جيب الانطالق مهنا أأن و ا تفق مع وفد أأسرتاليي  أأنه قدمًا. ورصح الوفد

 حلساب اترخي بدء املهل الزمنية. 

ىل وفد لتفيا  شاروأأ  .170 اليت يعمتدها  زمنيةالهةل امل ، وذكر ان مدريد ممارسة مكتبه، كوهنا ختضع للك من اتفاق وبروتوكولاإ

ثالثة  خالل أأحصاب التسجيلأأن يرد  جيبأأنه س نة واحدة لإصدار الإخطار ابلرفض املؤقت لتسجيل دويل و  يه املكتب

ىل صاحب التسجيل.  رسال الإخطار من قبل املكتب ادلويل اإ  أأشهر، بدًءا من اترخي اإ

ىل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية  شاروا .171 ()ب( من الربوتوكول 2) 5س تعراض املادة لعدم وجود رغبة كبرية اإ

يف املائة من الإخطارات ابلرفض املؤقت  92من الوثيقة، واليت أأظهرت أأن  10ولكنه ذكر ان البياانت الواردة يف الفقرة 

. وفامي يتعلق ابملهةل العمل يف هذا الاجتاه شهرًا، مشجعة للغاية وأأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر 12صدرت ابلفعل يف غضون 

ىل املمثل  شار الرفض املؤقت، أأ الزمنية للرد عىل  املهةل الزمنية توحيدأأن العديد من املداخالت قد أأوحضت أأن حماوةل اإ

مثل أأنه ينبغي بذل لك اجلهود املمكنة حملاوةل التفاق عىل حد أأدىن امل  رّصحس تثري العديد من املشألك. ومن انحية أأخرى، 
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ذا اكن ذكل ممكنًاساب احلد الأدىن للمهةل الزمنية معقول للمهةل الزمنية والتفاق عىل طريقة موحدة حل  . ورصح املمثل بأأن اإ

قاعدة البياانت اخلاصة ابلأعضاء يف نظام مدريد بأأكرب  تزويداملكتب ادلويل جيب أأن يس متر يف تشجيع ادلول الأعضاء عىل 

ة ولكن أأيًضا تكل املتعلقة ابملهةل الزمنية طلب للمراجع لإيداعقدر ممكن من املعلومات، ليس فقط تكل املتعلقة ابملهةل الزمنية 

ىليه أأيضًا هممة، اليت لتعيني ممثل لهذا الغرض واملهةل الزمنية لتقدمي احلجج، و  الاماكنيات اخملتلفة  معلومات حول ابلإضافة اإ

ىل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ابهامتم  أأشارلمتديد تكل املهل الزمنية. و  املداخالت اليت أأدىل هبا وفدا كندا اإ

ىل ذكل، رأأى املمثل أأن املكتب ادلويل ل ينبغي أأن يواصل تشجيع املاكتب عىل  والصني يف هذا الصدد. وابلإضافة اإ

لكرتونية حفسب، بل  الإبالغ عن الإخطارات  تسهيل معليةيساعدها أأيضًا عىل جيب أأن اس تخدام وسائل التصال الإ

 . الوقت املناسبيف  ابلرفض املؤقت

طريقة حساب املهةل  بتوحيدأأيد ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات التعليقات اليت أأبدهتا بعض الوفود فامي يتعلق و  .172

ىل أأن أأحصاب التسجيالت  حتديدالزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت و  احلد الأدىن للمواعيد الهنائية. وأأشار املمثل اإ

ون مشألك تتعلق ابملهل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت وطريقة حساب تكل املهل. وشدد عىل أأن غالبًا ما يواهج

يمت حساب تكل املهل الزمنية بطرق خمتلفة، كام هو  املشألك املذكورة تنشأأ عندما تكون هذه املهل الزمنية قصرية، وحني

نية، أأوحض ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أأنه يف كثري من مبني يف الوثيقة. وفامي يتعلق بطرق حساب املهل الزم 

احلالت، مل يكن أأحصاب التسجيالت عىل يقني بكيفية حساب املهل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت أأو مل يكونوا متأأكدين 

أأن حتديد اترخي انهتاء معني للمهةل الزمنية من اترخي البداية والهناية احملددين لتكل املهل الزمنية. وبناًء عىل ذكل، ذكر املمثل 

خطار ابلرفض املؤقت س يكون واحض ومفيد ابلنس بة لأحصاب التسجيالت. وفامي يتعلق ابحلد الأدىن للمهةل الزمنية  يف لك اإ

ىل أأن أأحصاب التسجيالت يواهجون أأيًضا صعوابت عندما يتعني علهيم الرد عىل الرفض اامل املمنوحة للرد، أأشار  ملؤقت مثل اإ

عىل سبيل  توحيد املهةل الزمنية، فتحديد احلد الأدىن لها،لو اكن من الصعب يف غضون فرتة قصرية، ولهذا السبب، حىت 

 أأو ثالثة أأشهر، س يكون مفيًدا لكثري من مس تخديم نظام مدريد.  اً يوم 60، املثال

الأمور  وضععىل  أأعدها املكتب ادلويل ساعدتان الوثيقة اليت  املعهد القانوين حملايم العالمات التجارية وقال ممثل .173

طارها مضن احلقيقي وابت واحضًا أأن مس تخديم العالمات التجارية جيدون صعوبة يف الرد عىل الإخطارات ابلرفض املؤقت  اإ

ململكة املتحدة ال تية من العديد من الأطراف املتعاقدة اخملتلفة ذات املعايري اخملتلفة. وأأيد املمثل الأوراق اليت قدهما وفدا ا

ىل وجود مشلكة حقيقية لأن العديد من  ومجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني وأأشار، بناًء عىل مداخالت احلضور، اإ

ىل أأن  املعهد القانوين حملايم العالمات التجارية املس تخدمني ل يعرفون كيفية التعامل مع هذه املواعيد الهنائية. وأأشار املمثل اإ

ىل الترشيعات الوطنية، وذكر أأنه يود ال يؤيد متا  حتديد ىلاإ  توصلًما توحيد املهل الزمنية لكنه يدرك أأن الأمر معقد للغاية نظًرا اإ

 املراسالت الإلكرتونية.  بشدة . وجشع املمثلمتجانسةمواعيد هنائية واحضة يف املراسالت وليس فقط عىل مواعيد هنائية 

ىل أأن امجلعية  .174 حد أأدىن معقول للمهةل الزمنية املمنوحة للرد  تريد حتديدوأأشار ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية اإ

لك طرف من الأطراف املتعاقدة املعينة مبوجب نظام مدريد، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت توحيد احلد لعىل الرفض املؤقت 

الطرق املعقوةل حلساب هذه املهل الزمنية يف املس تقبل، مما س يعزز سهوةل الاس تخدام د توحيالأدىن املعقول للمهةل الزمنية و 

 نظام مدريد. 

، بشلك عام، عىل أأن توحيد املهةل الزمنية س يفيد نظام عن موافقته ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجاريةأأعرب و  .175

المات التجارية ل ترى أأن هناك أأي مشألك جس مية يف احرتام مدريد ومس تخدميه. وعىل الرمغ من أأن امجلعية الياابنية للع
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قد  شهًرا 12 بـ ملهةل الزمنيةا حتديدلإصدار الإخطارات ابلرفض املؤقت، فقد ختوفت من أأن  اً شهر  12املهةل الزمنية البالغة 

ىل بروتوكول مدريد. ىل تردد الأعضاء اجلدد احملمتلني يف الانضامم اإ هةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض وفامي يتعلق ابمل  يؤدي اإ

ىل اختالف القانون الوطين  وداملؤقت وطريقة حساب هذه املهةل الزمنية، ذكر املمثل أأن توحيدهام س يكون صعب ويع ذكل اإ

يف لك دوةل. ويف هذا الصدد، ونظًرا لمتالك املكتب ادلويل نتاجئ دراسة اس تقصائية أأجريت منذ مخس س نوات وقامئة 

ىل حتديث تكل القامئة ومشاركهتا لك حتتوي  عىل املهل الزمنية وكيفية حساهبا يف لك دوةل، فقد دعا املمثل املكتب ادلويل اإ

ىل أأحصاب التسجيل، مي خطاًرا ابلرفض اإ ن أأمكن. وأأضاف املمثل أأنه عندما يرسل املكتب ادلويل اإ أأن يمت ارفاق  كنعام، اإ

ىل هذاالنسخة الإجنلزيية لتكل القامئة احملّدثة  الإخطار، مما سيسهل عىل مس تخديم نظام مدريد فهم املهةل الزمنية وكيفية  اإ

مع الوفود  عن اتفاقهممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية  وأأعربحساهبا يف لك دوةل ويعزز سهوةل اس تخدام هذا نظام. 

وين لنظام مدريد واقرتح أأن تبلغ هذه املهةل شهرين عىل الأخرى عىل رضورة حتديد احلد الأدىن للمهةل الزمنية يف الإطار القان

ىل صاحب التسجيل عن طريق الربيد الإلكرتوين. ويف هذا الصدد،  خطار اإ رسال املكتب ادلويل لالإ الأقل بدءًا من اترخي اإ

ىل موافقته املمثل أأشار  ىل جعل التصال الإلكرتوين اخليار الافرتايض اإ املكتب  واصل معللتأأيضا عىل الاقرتاح الرايم اإ

 ادلويل. 

ىل رضورة تعديل املهل الزمنية لرتاعي املتطلبات الترشيعية اخملتلفة اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية وأأشار ممثل  .176 اإ

ل أأن حتديد احلد الأدىن للمهةل الزمنية ل أأمر همةل زمنية موحدة  يف حني أأن اعامتدو ،للأطراف املتعاقدة اخملتلفة غري واقعي، اإ

ىل أأن املامرسات املتعلقة حبساب املهةل الزمنية خمتلفة متاًما  نهالأطراف املتعاقدة وقال  بنييزال ممكنًا. وأأشار املمثل اإ  يعمل اإ

رسال الإخطار، والثانية من اترخي اس تالمب هذا الإخطار، مضيًفا أأن أأاًي من تكل  وجود ممارس تني متبعتني، الأوىل من اترخي اإ

ذا اكن من املمكن كون مقبولً املامرسات س ي  حد أأدىن للمهةل الزمنية.  حساب اإ

ىل أأنه يدرك قميةوفد الولايت املتحدة الأمريكية  شاروأأ  .177 ىل حتديد حد أأدىن للمهةل  اإ توصية املكتب ادلويل الرامية اإ

ل س امي عندما بسبب انعدام املواءمة بني املهل الزمنية، ملعامةل غري عادةل يالت الزمنية املمنوحة لتفادي تعرض أأحصاب التسج 

املاكتب همل قصرية للغاية للرد والبعض ال خر همل طويةل للغاية. وأأضاف الوفد أأن املهل القصرية املمنوحة  يكون دلى بعض

شلكة أأو خيارات الرد اليت يمتتع هبا بشلك حصيح أأو للرد غري معلية، لأهنا ل توفر وقتًا اكفيًا لصاحب التسجيل لتقيمي امل 

؛ يف حني أأن املهل الطويةل املمنوحة للرد غالبًا ما اكنت املعاجلةلتعيني مستشار قانوين والتشاور معه لوضع اسرتاتيجية الرد و 

أأن وشدد الوفد عىل  تأأخر الطلبات املوجودة يف السجل من دون جدوى، حىت ولو مل يمت منحها امحلاية يف هناية املطاف.

املعيار الوارد  وهذا ما تناوهل، القامئة اعتبار همل الرد الطويةل أأو القصرية معقوةل يف ظل الظروف تتعلق مبدى اماكنيةسأأةل امل 

ىل أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية  "7"(2)17يف القاعدة   ما هو معقول يف ظل انتوحضل وأأشار اإ

ىل تفسريات خمتلفة. و لقامئةا الظروف للنظر يف عن انفتاحه الوفد أأعرب ، الأمر اذلي أأجرب الأطراف املتعاقدة عىل التوصل اإ

أأن مدة هذه املهةل س تة أأشهر يف الولايت املتحدة الأمريكية،  ذكرحتديد احلد الأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة للرد، و مسأأةل 

ىل أأن بعض أأحصاب املصلحة يعتربوهنا طويةل جًدا و  ىل بقاء امشريًا اإ أأو  الرد علهيامقدموها اليت ل ينوي  لطلباتتؤدي اإ

ىل احلصول عىل م يف السجل. وذكر الوفد انه معاجلهتا العامل فامي يتعلق بأأنواع  ت من قبل الأمانة أأو الفريقعلومايسعى اإ

 ر هذه املسأأةل من الأولوايتاعتباب، مراسالت املكتب اليت تعترب رفض مؤقت، وابلتايل ختضع للحد الأدىن للمهةل الزمنية

ذا اكن يشملابلنس بة هل ذا اكن الرفض املؤقت هو رفض قامئ عىل أأسس موضوعية أأو ما اإ  حالت . وتساءل الوفد عام اإ

ىل توحيد طرق حساب املهةل الزمنية الإجراءات الشلكيةيف  خلل نتيجةرفض ال . أأما ابلنس بة لتوصية املكتب ادلويل الرامية اإ

املمنوحة للرد، فقد أأيد الوفد هذه املسأأةل وأأقر بفائدة اليقني القانوين للمس تخدمني اذلي يوفره وجود طريقة موحدة متسقة 
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ىل املكتب ادلويل . حلساب املواعيد الهنائية للرد عىل الرفض املؤقت خطارها اإ ومبا أأن مجيع حالت الرفض املؤقت جيب اإ

ىل أأحصاب التسجيالت، حالهتا اإ حتديد املهةل الزمنية لتبدأأ من اترخي اس تالم املكتب  ميكن اقرتح الوفد أأنه اذلي يقوم بدوره ابإ

والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة ادلويل للرفض املؤقت من املكتب، وهذه يه املامرسة اليت يعمتدها مكتب الرباءات 

رسال الرفض. الأمريكية حاليًا، واليت تَ  ىل املكتب ادلويل، اترخي اإ خطاره اإ حاةل الرفض املؤقت أأو اإ عترب التارخي اذلي مت فيه اإ

ىل صاحب التسجيل، يظهر ذكل التارخي يف اخل املرفق  بطاوذكَّر الوفد بأأنه عندما حييل املكتب ادلويل الرفض املؤقت اإ

ىل أأن هذا التارخي موحض أأيًضا يف قاعدة بياانت مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة اب لرفض، وأأشار اإ

لتحقق من وضع الطلب ومراجعة مجيع الواثئق ذات الصةل. واقرتح الوفد أأن اليت تسمح ابو عىل الانرتنت املتوفرة الأمريكية 

ذا اكنت الأنظمة الأخرى، مثل ينظر الفريق العامل فامي لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع، تتعامل أأو قد نظام  اإ

طريقة حساب تكل املهل الزمنية وكيف قامت بذكل، نظرًا  توحيدتعاملت مع مسأأليت حتديد احلد الأدىن للمهل الزمنية و 

 عىل نظام مدريد.  هاق ي طب ت  ميكنلإماكنية وجود حلول 

ىل عدم وجود بياانت عامة أأخرى وفتح ابب التعليق عىل بقية الوثيقة.  .178  وأأشار الرئيس اإ

حتديد همةل  ه من الصعب للغايةبأأنممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية  قاهلموافقته عىل ما  نعوفد أأملانيا أأعرب و  .179

ىل  ودويع ،زمنية معينة ولكن وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية ممكن هذه املسأأةل.  حول لإجامع اذلي ميكن مالحظتهاذكل اإ

ىل أأن العديد من مجموعات املس تخدمني قد طلبت احلصول عىل اترخي حمدد، ولكنه قال ان هذا قد يكون  وأأشار الوفد اإ

 بسببوضع اترخي حمدد من الوثيقة ليس من املمكن  "3"16و "2"16و "1"16لأنه كام هو موحض يف الفقرات صعًبا للغاية، 

، مثل الولايت املتحدة "2"16لفقرة ل وفقًاسب أأملانيا هذا التارخي حت د نقاط انطالق خمتلفة حلساب املواعيد الهنائية. و وجو 

ىل صاحب التسجيل، وه خطار اإ رسال املكتب ادلويل لالإ ح يف و وضمشار اليه ب ذا التارخيالأمريكية، بدءًا من اترخي اإ

خطار الرفض املؤقت أأن املراسالت ال تية من املكتب ادلويل وأأوحض وصًفا دقيقًا للمهةل الزمنية وكيف مت حساهبا.  يتضمن اإ

الوفد أأن صاحب التسجيل دليه همةل زمنية مدهتا أأربعة أأشهر للرد عىل الرفض املؤقت ويف حال مل حيرتم هذا املوعد  ذكرو 

ضافية مدهتا شهر واحد. وذكو حصلل معينةفميكنه دفع رسوم الهنايئ،  ر الوفد أأن وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية يبلغ ل عىل همةل اإ

نشاء اس امترة   تسمجمدة شهرين أأو ثالثة أأشهر، كام ذكرت وفود أأخرى، فكرة جيدة واقرتح أأن يقوم املكتب ادلويل ابإ

ة ولكن أأن  العثور بسهوةل عىل املهةل الزمنية. وأأوحض الوفد أأنه مل يكن يقرتح أأن حيدد املكتب ادلويل املهةل الزمنينيلمس تخدمل 

ينشئ اس امترة بنسق حمدد وعناوين واحضة تس تخدهما مجيع الأطراف املتعاقدة، حىت يعرف املس تخدمون عىل الأقل أأين 

 علهيم أأن يبحثوا. 

وأأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب بشأأن حساب اترخي البدء، وأأضاف أأنه يؤيد التوحيد  .180

اترخي بدء واحض، وابلتايل، اترخي انهتاء واحض. وقال الوفد انه وجد أأن اترخي البدء، كام هو موصوف اذلي من شأأنه أأن حيدد 

خطار من املكتب  "3"16يف الفقرة  من الوثيقة، يطرح مشلكة بسبب عدم تسجيل اترخي اس تالم صاحب التسجيل لالإ

 . ل تتسم هذه العملية ابلشفافيةادلويل يف السجل ادلويل، وابلتايل، 

ورصح وفد سويرسا بأأنه يؤيد لك ما يسهل الأمور عىل مقدم الطلب، وأأضاف أأنه يؤيد توحيد املوعد الهنايئ ونقطة  .181

، ه قد يكون من املفيد العمل بشلك تدرجييالانطالق حلساب املهةل الزمنية ووضع حد أأدىن لهذه املهةل. واقرتح الوفد أأن

 ملزيد من الاقرتاحات حول هذا املوضوع. ناقشة اايئ وذكر أأنه جاهز مل تحديد احلد الأدىن للموعد الهنب  والبدء أأوًل 
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ىل  18وأأقر الرئيس بعدم وجود اتفاق عىل تقليص املهةل الزمنية من  .182 ىل أأنه عىل الرمغ من  12شهًرا اإ شهًرا، وأأشار اإ

ماكنية توحيد املهةل الزمنية، فقد اكن واحًضا بناء عىل التعليقات يف الاهامتم  بعضوجود  اليت أأدلت هبا بعض الوفود، أأن اإ

ىل  بعض الاقرتاحات املقدمة يف الوثيقة واقرتح أأن ينظر  حولفق وانوع من التوجود ذكل قد يكون صعبًا. وأأشار الرئيس اإ

ماكنية الفريق العامل يف  دخالها عىل الالحئة التنفيذية باملكتب ادلويل  منالطلب اإ أأن يعد وثيقة مع بعض التعديالت احملمتل اإ

ىل أأن بعض توحيد املشرتكة فامي يتعلق ابحلد الأدىن للمهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت و  طريقة حسابه. وأأشار الرئيس اإ

بشأأن الوفود قد ذكرت أأن حتديد احلد الأدىن للمهةل الزمنية قد يكون صعبًا، وابلتايل، اقرتح أأن يتضمن هذا الاقرتاح أأحاكًما 

ىلرشوط الأكرث رصامًة حول وجوب وبعض ال  طبيقالتأأخر يف الت  ذا اكن ذكل  الإشارة اإ اترخي الانهتاء يف الرفض املؤقت، اإ

ضافةممكنًا. وأأضاف الرئيس أأنه، يف حال عدم متكن املكتب من حتديد التارخي،  ىل  ةواحض معلومات ميكن اإ الالحئة التنفيذية اإ

ىل وجود لرفض املؤقت لتسهيل ل ابلنس بةحول كيفية حساب اترخي الانهتاء  الأمور عىل املس تخدمني. وأأشار الرئيس أأيًضا اإ

ىل املكتب ادلويل  منالربيد الإلكرتوين، ل س امي فامي خيص املراسالت  اس تخدام رضورة حولفق واالت نوع من صاحب اإ

ىل االتسجيل، و  . وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الاقرتاحات 9القاعدة عىل تعديل اجراء  ذكل من خالل فرض يةن ماكاإ

 املذكورة أأعاله. 

ىل  ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية شاروأأ  .183 الاقرتاح املتعلق مبراسةل أأحصاب التسجيل أأو  ه قد فهم أأنأأناإ

اكن من غري الورقية يف حال املمثلني بواسطة الربيد الإلكرتوين س يكون اخليار الافرتايض وأأن ذكل لن يستبعد املراسةل 

ذا اكن الأمر كذكل، ف  املمكن اس تخدام  . يسجل أأي اعرتاض هو لاملراسةل الإلكرتونية، واإ

 واختمت الرئيس املناقشات.  .184

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  .185 عداد وثيقة عن التعديالت املمكن اإ وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ

 ليك تنص عىل:

 للرد عىل رفض مؤقت؛همةل دنيا  "1"

 وطريقة موحدة حلساب املهةل املذكورة أ نفًا؛ "2"

ماكنية تأأخري تطبيق الأحاكم اجلديدة عىل الأطراف املتعاقدة اليت حتتاج همةل لتغيري أأطرها القانونية  "3" واإ

 أأو ممارساهتا أأو بناها الأساس ية؛

ما أأجل املهةل "4" خطار الرفض املؤقت رصاحًة اإ ما ورشطًا أأشد رصامة بأأن يذكر اإ ن أأمكن واإ  املذكورة أ نفًا اإ

 طريقة حساهبا؛

لكرتونية يه الطريقة الاعتيادية اليت يتبعها املكتب ادلويل يف توجيه التبليغات  "5" وأأن وسائل التصال الإ

ىل مودعي الطلبات وأأحصاب التسجيالت وممثلهيم،  اإ

اّبن دورته املقبةل.  وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا اإ
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 التقليص احملمتل يف فرتة التبعية  الأعامل:من جدول  8البند 

ىل الوثيقة  .186  .MM/LD/WG/17/6استندت املناقشات اإ

ىل أأن  وعرضت .187 ضافته املوضوعهذا الأمانة الوثيقة وأأشارت اإ ىل خ متت اإ ملناقش ته عىل  2016عام يف رطة الطريق ااإ

ما مبفرده مسأأةل س بق أأن انقش الفريق العاملوقد  املدى املتوسط. لغاء أأو كجزء من املناقشات بشأأن االتبعية، اإ متل حمل ا الإ

لغاء ومن بيهنااملناقشات، أأعربت الوفود عن وهجات نظر خمتلفة،  هذه وخالل رشط العالمة الأساس ية.ل  العمل مببدأأ  اإ

عدد  ختفيضبعض التعديالت، مثل  ادخال أأو مع يهاحلفاظ علهيا كام و ، )جتميدها( هباالعمل تعليق أأو  بشلك اكمل التبعية

الفريق  فيه الوثيقة اترخي التبعية يف نظام مدريد والس ياق اذلي انقشهذه  عرضتو  .اس نوات فرتة التبعية أأو احلد من أأس باهب

زيد من املناقشات ملخيارات  تلمواقف اليت عربت عهنا الوفود وحددل الخًص م وقدمت أأيًضا  .العامل مسأأةل التبعية سابقًا

 .بشأأن هذا املوضوع  من قبل الفريق العاملحملمتةل ا

ىل ثالثة أأجزاء، ويهو .188 ىل  3الفقرات من  :لحظ الرئيس أأن الوثيقة مقسمة اإ عامة عن التبعية، نبذة اليت قدمت  7اإ

ىل  8والفقرات  ىل  20بشأأن التبعية، والفقرات  للفريق العامل السابقة اتاملتعلقة ابملناقش 19اإ ملمكنة ا الس بلبشأأن  33اإ

 عام عىل الوثيقة.بشلك لتعليق وفتح الرئيس أأوًل ابب ل  .للميض قدماً 

ىل أأن هدف  .189 من مل هو تطوير نظام مدريد من خالل حتسينه وجعهل أأكرث فعالية و االعالفريق وأأشار وفد الرنوجي اإ

لغاء التاماس تخدامه سهلالأ  . ومس تخدميهلنظام مدريد  اً س يكون مفيد هبا العمل )جتميد( تعليقأأو  ملبدأأ التبعية ، وذكر أأن الإ

ىل ثالث س نوات، أأو غريها من التغيريات احملمتةل املذكورة  اماكنية وأأيد الوفد أأيًضا النظر يف ختفيض فرتة التبعية، من مخس اإ

ىل  أأفضل وأأكرث عدًل ملس تخديم النظاميف الوثيقة واليت ميكن أأن حتقق توازاًن  وذكر  .دلهيم وينزايدة اليقني القانابلإضافة اإ

( من اتفاقية 3)6رباءات وحقوق العالمات التجارية، ول س امي املادة الالوفد أأن اتفاقية ابريس تنص عىل مبدأأ اس تقالل 

حدى دول الاحتاد تعترب مس تقةل عن العالمات اليت ُسلت ابريس اليت تنص عىل  أأن العالمة اليت ُسلت طبقا للقانون يف اإ

ىل أأنه مبوجب نظام مدريد، يتعني عىل ماكتب الأطراف  مبا يف ذكل دوةل املنشأأ.يف دول الاحتاد الأخرى  وأأشار الوفد اإ

يف ضوء هذه املبادئ، ذكر الوفد أأن طلبات العالمات و املتعاقدة املعينة حتديد امحلاية الفعلية للعالمة يف التسجيل ادلويل.

آلية الاّدعاء املركزية أأن  مبا ح أأنهرصّ الأخرى وتقيمي الأطراف املتعاقدة ب  ترتبطالتجارية ل ينبغي أأن  ل تس تخدم عىل نطاق أ

ن التبعية ليست رضورية حقًا وأأضاف أأن واسع عىل ما يبدو آلية الاّدعاء املركزية ، فاإ ل ميكن اس تخداهما كحجة دلمع احلاجة أ

ىل  ىل مواصةل املناقشات حول هذا املوضوع. هتطلع عنالوفد  أأعربو  التبعية.مبدأأ اإ  اإ

ىل اختاذ خطوات حنو تبس يط نظام مدريد  .190 هذه القضية الهامة  ل س امي فامي يتعلقوأأيد وفد الاحتاد الأورويب السعي اإ

ىل أأنه ب الوفد أأشارومع ذكل،  واملعقدة. أأو يف  نفس الوقت جوهرية وجذرية يف تعديالتأأي  اجراء فضل الامتناع عناإ

ىلالوفد  شاروفامي يتعلق ابلطريقة املمكنة للميض قدمًا، أأ  التبعية. العمل مببدأأ املس تقبل القريب أأو البعيد، مبا يف ذكل تعليق   اإ

ىل  22، عىل النحو املقرتح يف الفقرات اتوافقي حال يشلك ميكن أأن فرتة التبعيةختفيض  أأن من الوثيقة، عىل سبيل  25اإ

ىل املثال، متت مناقش ته يف  اذلي التبعيةمن مخس س نوات أأو احلد من أأس باب بدل  س نوات ثالث ختفيض فرتة التبعية اإ

ن اخليار الأخري  من الوثيقة. 27و 26الفقرتني  اقرتاح جديد ميكن مواصةل اس تكشافه حبذر، وأأضاف أأنه من  هووقال الوفد اإ

ىل حل وسط. ىل ثالث س نوات حملاوةل التوصل اإ وفد أأن الاحتاد الأورويب وذكر ال الأفضل الرتكزي عىل ختفيض فرتة التبعية اإ
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ىل مزيد من  هتطلعأأعرب عن مل و االع الفريقوادلول الأعضاء فيه ما زالوا منفتحني عىل أ راء املشاركني ال خرين يف  اإ

 املناقشات حول هذه املسأأةل.

ىل أأن غالبية املس تخدمني الاب العمل لإماكنية تعليق يدهي عن تأأ وفد الاحتاد الرويس  أأعربو  .191 روس لنظام لتبعية وأأشار اإ

كام   .العمل مببدأأ التبعية قد أأيدوا التعديالت املقرتحة املتعلقة بتعليق 2014رسل يف عام أُ  ءاس تقصاعىل مدريد اذلين اجابوا 

ىل أأن التعديالت املقرتحة عىل التعليق املؤقت لهذا املبدأأ من شأأهنا أأن تساعد يف زايدة عدد الطلبات  أأشار املس تخدمون اإ

مصري  معرفةعلق املس تخدمون أأن عدم و  من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم. ، بشلك خاص،ودعةادلولية امل

ىل جانب اعتبارات فعالية  الطلبالتسجيالت ادلولية قبل اختاذ قرار هنايئ بشأأن  ىل حد كبري  يشلك التلكفة،الأسايس، اإ اإ

بدأأ التبعية للتسجيالت مب  العمل تعليق أأو جتميد أأنالوفد  واعترب .حتول دون تقدمي طلب دويل قد أأحد القيود الرئيس ية اليت

جيايب ليس فقط  لنظام مدريد. متلنياحمل ملس تخدمني عىل اأأيًضا  بل، عىل املس تخدمني احلاليني ادلولية س يكون هل تأأثري نفيس اإ

ابس تخدام العالمة  اذلين ليسوا يف وضع يسمح هلم التسجيالتلتبعية أأن يوفر حاًل لأحصاب العمل ابمن شأأن تعليق و 

عىل سبيل املثال، عالمة  ل يفهمها املس هتكل العادي يف هذا البدل. وعبارات توي عىل لكامتحت  االأساس ية يف بدل املنشأأ، لأهن

ا مل انظرً  يف بدل املنشأأ اذلي يس تخدم السرييلية.مسجةل أأو  لتسجيلهاأأساس ية حتتوي عىل أأحرف لتينية مت التقدم بطلب 

ىل أأن أأ الوفد  رصحتقدم،  ميكهنا اختاذ مجعية احتاد مدريد نه يود أأن يؤكد من جديد دمعه للتعليق احملمتل ملبدأأ التبعية، مشريا اإ

جيب أأن خيضع  أأن هذا القرارعلًما  من الربوتوكول، 6( من املادة 4( و )3( و )2الفقرات ) تطبيق قرار بشأأن جتميد

جراء  االتجميد ملدة مخس س نوات يمت خالله طبيقميكن ت  بأأنهد الوفويرى  .تداعياتهملراجعات دورية لقياس   مراجعاتاإ

لغاء القرار يف أأي وقت، مع مراعاة حقوق أأحصاب احلقوق اذلين اس تفادوا من التدابري  عية احتاد مدريدميكن مجل و  .ةدوري اإ

ىل أأنو املؤقتة. ىل ذكل، أأشار الوفد اإ ىل  احلاجة من دون من امجلعية اارً فقط قر  يتطلب اعامتد تعليق التبعية ابلإضافة اإ عقد اإ

 .مؤمتر دبلومايس

دراكه أأن التبعية  .192 حتول دون زايدة عدد مس تخديم نظام عقبة  تشلكورصح وفد بيالروس بأأنه عىل الرمغ من اإ

ىل و مدريد   هذا حلاجة ملناقشة الس بل املمكنة لتحسنياب من اقرارهعىل الرمغ خلق مشألك للمس تخدمني احلاليني و تؤدي اإ

ل أأنه ل لغاء الاكمل  يؤيد النظام، اإ صارمًا للغاية، ول جتميد مبدأأ التبعية لأنه س يخلق حاةل  وبدي لتبعية، لأن هذا التدبري ل الإ

ىل عدم من عدم اليقني القانوين داخل نظام مدريد و  نه أأ الوفد  رصحو .التسجيالت أأحصاب بني قوقاحلاة يف ساو امل س يؤدي اإ

 لعالمة الأساس ية.مرتبط ابالتسجيل ادلويل جتعل اليت  بس بااحلد من الأ ة و التبعي فيض فرتةخت  ؤيدس ي

لغاء أأو تعديل أأو تعليق مبدأأ التبعية وأأوحض أأن هناك عالقة بني مبدأأ التبعية  .193 نه ل حيبذ اإ وشطب وقال وفد اجلزائر اإ

لغاء لغاء ضد العالمة الأساس ية مبجرد  هما يف الترشيع اجلزائري اذلي ينص عىل أأنعالمة أأساس ية  أأو اإ جراء اإ ميكن اختاذ اإ

 يهوذكر الوفد أأن التبعية  بسوء نية. مسجةلتسجيل العالمة، وملدة مخس س نوات من ذكل التارخي، ما مل تكن العالمة 

لغاء تسجيل دويل خالل فرتة التبعية  ىل اإ جراًء يؤدي اإ  هتامدتبلغ  اليترضورية للحفاظ عىل مصاحل الرشاكت اليت قد تبدأأ اإ

آلية الاّدعاء املركزية تم مخس س نوات، وأأضاف أأن  ودعا الوفد الأمانة لس تكشاف خيارات أأخرى، عىل  اس تثنائًيا. س تخدمأ

دون التشكيك يف مبدأأ التبعية، مبا يف ذكل فرتة امخلس  ، منللتبعيةالأثر التلقايئ  املشألك النامجة عنحلد من اسبيل املثال، 

 س نوات.

رس  .194 رسائيل ائيل مبساوئ التبعية عند الامتس امحلاية من خالل نظام مدريد وذكر أأن وأأقر وفد اإ الأحرف  تس تخدميف اإ

لغاء اع بشلكس تخدم الأحرف الالتينية وخارهجا ت  العربية  عدم جراءم، مما جيعل العالمة الأساس ية عرضة لالإ
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نه أأ  رصحو الأخرىم الطلب ومصلحة الأطراف بني احتياجات مقد حتقيق التوازنالوفد أأن الهدف اكن  ذكّرو  الاس تخدام.

رسائيل  وتوفريلزايدة اس تخدام نظام مدريد وجعهل أأكرث مرونة  أأو جتميد فرتة  ختفيضدرجة أأعىل من اليقني القانوين، تؤيد اإ

عل هذه العملية معقدة وصعبة، رأأى الوفد جي الأمر اذليومبا أأن ختفيض فرتة التبعية يتطلب عقد مؤمتر دبلومايس،  التبعية.

، وس يكون تأأثريها قاباًل للقياس وميكن معلية التجميدسهل حتقيق الأ  لأنه منأأن احلل املناسب هو جتميد فرتة التبعية 

ىل أأن هذا التجميد الوفد  اشارذكل،  رمغو  عكسه. رسائيل.اإ  سيتطلب تعديالت عىل القانون الوطين يف اإ

لغاء التبعية وأأنه يرى أأن القضاء عىل التبعية ميكن أأن يكون خطوة أأوىل حنو  ل حيبذ أأبًدانه أأ  وفد هنغاراي رصحو .195 اإ

لغاء رشط العالمة الأساس ية اذلي  وأأيد الوفد متاًما البيان اذلي أأدىل به وفد  نظام مدريد. من مبادئمبدًأ أأساس يًا  يعداإ

جراء أأي  وذكر الوفد أأن القضاء عىل الأثر التلقايئ للتبعية  .جوهريةذرية و ج تعديالتالاحتاد الأورويب بشأأن الامتناع عن اإ

ىل القضاء عىل التبعية عىل املدى الطويل وأأنه ل يدمع أأي من هذه الاقرتاحات.اب العملأأو تعليق   رأأىو  لتبعية س يؤدي اإ

فرتة  ختفيضخيار  لبحث يفل  انفتاحه أأعرب عن هالوفد أأن أأفضل طريقة للميض قدمًا يه احلفاظ عىل التبعية كام يه ولكن

 التبعية.

هنا أأداة قانونية متوازنة بشلك اليت تبلغ وأأيد وفد جورجيا احلفاظ عىل فرتة التبعية احلالية  .196 مدهتا مخس س نوات وقال اإ

ىل أأن  حىت ال ن. بفعاليةجيد لأحصاب احلقوق واملؤسسات اليت تعمل  ماكنيةوأأشار الوفد اإ لتسجيل ادلويل احتويل  اإ

جراءات عدم الاس تخدام والصعوابت ماكنية  ،اليت يواهجها مقدمو الطلبات فامي يتعلق ابإ قد عزز موقفه لكنه مل يستبعد اإ

دخال طلبات  ختفيضمناقشة  ماكنية اإ ىل ثالث س نوات واإ  الاس تخدام يف الويبو. بسبب عدم لغاءالإ فرتة التبعية من مخس اإ

ىل الفقرتني وأأيد وفد فنلندا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأ  .197 أأن هذا  رّصحمن الوثيقة، و 27و 26ورويب، وأأشار اإ

ذا اكنت اإ  يؤديالاقرتاح ميكن أأن  آلية الاّدعاء املركزية ىل مشألك اإ ذا ه لأنوذكل ، الأطراف الأخرىلصاحل تعمل فقط أ

قد تواجه  الأخرىد أأن الأطراف وذكر الوف تلقائًيا. النسبية مل يأأخذ يف الاعتبار احلاةل اليت يمت فهيا حفص الأس باب الاقرتاح

وأأوحض الوفد أأنه عىل سبيل املثال، عندما يكون  حفص الأس باب النسبية. يف احلالت اليت يمت فهيامواقف غري متاكفئة 

جراء من قبل املكتب الفنلندي قد رفض ابلفعل تسجيل عالمة بسبب احلقوق السابقة، فلن تكون هناك حاجة لأ  طرف ي اإ

ذا اكن الوفد قد فهم الاقرتاح بشلك حصيح، ف، وابلتايل، أ خر آلية الاّدعاء املركزية ون اس تخدامكلن ياإ يف املقابل،  .ممكنًا أ

آلية تقدمي اعرتاض واس تخدام  أ خر، ميكن لطرف اليت ل تقوم بفحص الأس باب النسبية تلقائًيالأطراف املتعاقدة ل ابلنس بة أ

 .الأخرىف اطر الأ قرتاح عىل الإجراءات اليت يتخذها واقرتح الوفد أأل يقترص الا .الاّدعاء املركزية

عن  وأأعرب للتبعية. حس نات ل يوجدوأأوحض وفد الصني، فامي يتعلق مبسأأةل ختفيض فرتة التبعية، أأنه وفقًا ملامرس ته،  .198

ىل  تؤديمن نظام مدريد و  دّ حتأأن التبعية اعتقاده ب جراءات اإ ل أأن يلتحو احاةل من عدم اليقني وأأنه عىل الرمغ من اإ ل، اإ

 .بشلك منتظم التجميد اذهأأثر  لتبعية ومراجعةاب العملذلكل، اقرتح الوفد جتميد و مرتفعة. التسجيالت أأحصاب عىل تلكفةال 

 .هبذا الشأأن ابختاذ قرار احتاد مدريد واقرتح الوفد أأيًضا مطالبة مجعية

ىل أأنه اقرتح  .199 لغاء التبعية أأو خت  مراًراوأأشار وفد مجهورية كوراي اإ نه سعيد ملناقشة احامتل اإ لغاء التبعية وقال اإ فرتة  فيضاإ

لغاء التبعية لعدد من الأس باب وأأ  التبعية. ىلورصح الوفد بأأنه ينبغي اإ آلية الاّدعاء املركزية أأن فرتة التبعية واخلوف من  شار اإ أ

ىل الوفد  شاروأأ  ريني.املس تخدمني الكو  من قبلعقبات كبرية أأمام اس تخدام نظام مدريد  اأأضاف أأن املس تخدمني الكوريني اإ

لغاؤها أأو تقليص دون التبعية س يكون املس تخدمون يف من ، و مدهتا يعتقدون اعتقادا راخسا أأن التبعية عيب وينبغي اإ
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اخلامس حتتل املركز وذكَّر الوفد بأأن الإحصاءات أأظهرت أأن مجهورية كوراي  مجهورية كوراي أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد.

م  معرش بني امل لطلبات التسجيل ادلويل، لكن ابملقارنة مع عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  نيالرئيس ي نيقد ّ

وأأكد الوفد أأنه ل توجد مؤسسات من  من التوقعات. بكثري ولهاي الواردة من مجهورية كوراي، اكن عدد طلبات مدريد أأقل

ىل أأن مصري التسجيل ادلويل  .املقدمة مؤسسات من حيث عدد الطلبات 10مجهورية كوراي من بني أأفضل  وأأشار الوفد اإ

ىل أأن التبعية  حفصلنتاجئ  وفقًاخيتلف  مع  انقطة ضعف يف نظام مدريد بسبب عدم اتساقه تشلكالعالمة الأساس ية وأأشار اإ

آلية الاّدعاء املركزية لأن  منطقيةغري  النظام جعلت بعض نوايحعالوة عىل ذكل، و  ( من اتفاقية ابريس.3)6املادة  وقف تس  أ

ورصح الوفد بأأنه  معايري موضوعية خمتلفة لتسجيل العالمات. متكلمجيع الأطراف املتعاقدة املعينة اليت  دلىأ اثر العالمات 

ىل جدد مس تخدمني لتحسني الاس تقرار القانوين للتسجيل ادلويل وتشجيع انضامم  لغاء التبعياإ  ة.نظام مدريد، ينبغي اإ

ىل أأنه مرسور ملناقشة التبعية مرة أأخرى يف الفريق العامل، لأن التعديالت يف التبعية تشلك  .200 وأأشار وفد أأسرتاليا اإ

خطوة كبرية يف سبيل حتديث نظام مدريد، وأأكد دمعه لتجميد العمل ابلتبعية وجشع مجيع ادلول الأعضاء عىل النظر يف أ اثره 

ىل أأن التوسع اجلغرايف املتسارع الإجيابية احملمتةل ابعتبار أأن هذا ا لتجميد سيسهل اس تخدام نظام مدريد. وأأشار الوفد كذكل اإ

لنظام مدريد يف الس نوات الأخرية وعوملة الأسواق املزتايدة ينبغي أأن خيلقا مرونة أأكرب للرشاكت لس هتداف الأسواق بسلع 

ن العديد من أأسواق التصدير املفضةل لت وس يع الأعامل التجارية تس تخدم لغات ليست وخدمات معينة. ورمغ ذكل، فاإ

ىل حامية عالماهتم التجارية يف تكل املناطق يف نصوص حمددة ملامرسة الأعامل  ابلأحرف الالتينية. ويسعى املس تخدمون اإ

تسجيل ب ن واملس تخدم عندما يقومعالمة أأساس ية يف البدل الأم التبعية ل نشأأ ت التجارية ومحلاية تكل احلقوق يف تكل الأسواق. و 

لأهنا  الأمم هذه العالمة يف البدل اس تخدلن يمت ارحج الأ  وعىل النص الأجنيب للسوق املعين. ابس تخدامالعالمة يف بدل املنشأأ 

ىل املس هتلكني الوطنيني؛   عدم الاس تخدام.بسبب  الإلغاء عرضة لإجراءات فهذه العالمةذلكل، ولن تنقل الرساةل املطلوبة اإ

ىل تكرار وابلتايل س يؤدي ذكل الأمر ضافية من قبل و  الإجراءات اإ  ،محلاية عالماهتم التجاريةأأحصاب العالمات دفع تاكليف اإ

ذ  حداهام ابللغة اإ ، والأخرى ملبدل الأ يف ا املس تخدمةل ينبغي أأن حتتفظ الرشكة التجارية بعالمتني جتاريتني يف بدل املنشأأ، اإ

مشلكة مجليع الأعضاء وأأنه بيامن تفضل أأسرتاليا جتميد  ا الأمر يشلكورصح الوفد أأن هذ بلغة خمصصة لسوق التصدير.

رى الوفد قمية كبرية يف مواصةل مناقشة الطرق اليت ميكن أأن يتطور هبا مبدأأ التبعية دلمع احتياجات مس تخديم نظام يالتبعية، 

ىل ثالث س   فيضوأأيد الوفد خت  مدريد.  نوات وعقد مناقشات بشأأن احلد من الأس باب.فرتة التبعية من مخس س نوات اإ

زاء التاكليف الكبرية ىل أأ الوفد اإ  أأشارو  عهنا ملدة مخس  والإبالغالأساس ية  اتالعالم مبراقبة املرتبطةنه ل يزال يشعر ابلقلق اإ

ىل اكفية أأدةلوجد تل أأنه  س نوات، خاصة  التسجيالت ادلولية.اجلزء الأكرب من أأهداف النشاط خيدم  أأن مثل هذا تشري اإ

ىل و ذ، أأيًضا والأطراف املتعاقدة أأعباءً  املكتب ادلويل يتحملمكتب املنشأأ، اليت يتولها  والإبالغاملراقبة معلية ابلإضافة اإ  اإ

خطار مجيع الأطراف املتعاقدة املعينة يتوجب عىل املكتب ادلويل ىل فرض  الإجراءات جيب أأن تتوىل اليت بدورهاو  اإ الرامية اإ

ىل مزيد من املناقش هتطلع عنالوفد  عربوأأ  ر.ثالأ أأو وقف ود القي  .حول هذه املسأأةل اتاإ

 نه يؤيد متاما البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأكد أأنه ل ميكن أأن يدمع جتميد التبعية.أأ وفد أأملانيا  رّصحو .201

ىل أأن التبعية قد نوقشت يف ادلورة الثانية عرشة للفريق ، وأأنه عىل الرمغ من عدم 2014العامل، يف أأكتوبر  وأأشار الوفد اإ

 وجود توافق يف ال راء بشأأن جتميد فرتة التبعية، فقد مت طرح نفس احلجج مرة أأخرى يف ادلورة احلالية من نفس الوفود.

ىل أأن  ، واليت مشلت 2016املعدةل يف عام  ارطة الطريق، بصيغهتايف خ اهجادر مل يمت اجتميد فرتة التبعية مسأأةل وأأشار الوفد اإ

وأأعرب الوفد عن خيبة أأمهل من املكتب ادلويل لإاثرة موضوع جتميد التبعية يف الوثيقة  فقط موضوع ختفيض فرتة التبعية.
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نه عىل الرمغ من  نه ل يرغب يف مواصةل مناقشة  هحانفتاوقال اإ ىل ثالث س نوات، فاإ ملناقشة ختفيض فرتة التبعية من مخس اإ

  .2014يف عام سابقًا خيارات نوقشت 

لغاء فرتة التبعية .202 وطين الق حلوابابلولية القضائية الوطنية لأهنا مرتبطة  لن يكون فعاًل، ورصح وفد كولومبيا بأأن اإ

ذا مل تكن هناك فرتة تبعية فلن يكون هناك سبب لوجود  فرتة  فيضومع ذكل، أأيد الوفد خت  أأساس ية.عالمة وأأضاف أأنه اإ

ىل ثالث س نوات لتسه   التسجيل والتجارة ادلولية.معليات يل التبعية اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد فنلندا وأأعرب عن رغبته يف تبادل بعض احلقائق املتعلقة ابلتبعية يف  .203 وأأشار وفد السويد اإ

ىل  10اعرتاًضا و 120تلقى حوايل ي الوفد أأن املكتب  ذكرو  السويد. لغاًء  15اإ دارايً اإ  نسبية.ال لأس باب ا مت حفصي وأأنه س نوايً  اإ

 متوقد  طلًبا للتسجيل ادلويل مت تقدميها من خالل مكتبه. 170 حوايل، اكن دلى املكتب 2019صيف و  2016صيف وبني 

خطار وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن  يف املائة من هذه الطلبات. 5.5وايل وقف أأثر العالمة الأساس ية حلعن  املكتب اإ

ذا اكن وقف الأثر انجت حيددالإخطار مل  داريارت عانسبية أأو ال لأس باب ل تلقايئحفص  عن اً اإ لغاء اإ ك التم ا لعدمو  ،ض أأو اإ

ىلأأي معلومات املكتب  لغاؤها. عن الأس باب اليت أأدت اإ  رفض العالمة الأساس ية أأو اإ

 التخفيف من معَ ورأأى وفد الياابن أأنه مبا أأن التبعية مبدأأ أأسايس يف نظام مدريد، فينبغي مناقش هتا بطريقة متأأنية ودَ  .204

  عدم اليقني القانوين. ختفيضو  اتع اللغالتبعية لإعطاء املزيد من املرونة لتنّو  مبدأأ 

ىل أأنه اكن قد أأيد يف السابق جتميد  .205 وقد  .يؤيد هذا املوضوع هو مل زاللتبعية و ابلعمل اوأأشار وفد نيوزيلندا اإ

 يعتربونة عرشة أأن غالبية املس تخدمني ل اليت متت مناقش هتا يف ادلورة الثالث 2015أأظهرت نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية لعام 

لغاء التبعية أأو تعليقها أأو  62قوة نظام مدريد وأأن من نقاط التبعية  ورحب  ا.احلد مهنيف املائة من املس تخدمني يفضلون اإ

 الوفد مبزيد من املناقشات حول اخليارات املقرتحة.

اخملاوف اليت أأعربت عهنا وفود  دليه نفسنه أأ  رصحو وأأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب .206

آلية الاّدعاء املركزية وأأوحض الوفد أأنه، وفقًا لتجربته، مت اس تخدام  بيالروس وأأملانيا وهنغاراي. مبدأأ  حيث يعديف المنسا أ

 مبا أأن، خرىوالأطراف الأ  ةادلولي تالتسجيالأأحصاب مصاحل حتقق التوازن بني  وشدد الوفد عىل أأن التبعية التبعية ذا قمية.

جراءس تفيد ي الكهام  ىل العالم نفاذًا سهاًل  احلقلصاحب ح يت ت  يهو .ةمركزي اتمن اإ وفر ت، ويف الوقت نفسه، التجارية ةاإ

آلية دفاع فعاةل  الأخرىللأطراف  ىل الوفد  أأشاروابلتايل،  .من حيث التلكفةأ لغاء مبدأأ التبعية ول تعليق اإ  العملأأنه ل يدمع اإ

ىلاب العملوأأن تعليق  هبا ومع ذكل، أأعرب الوفد عن تفضيهل  .حبسب اعتقاده عدم اليقني القانوين حاةل من لتبعية س يؤدي اإ

ىل ثالث س نوات و   .حول هذا املوضوع ملزيد من املناقشاتعن انفتاحه خلفض فرتة التبعية اإ

ىل أأنه يشارك وهجات نظر وفد أأملانيا فامي يتعلق مبناق  .207 شة مبدأأ التبعية مرة أأخرى يف الفريق وأأشار وفد كواب اإ

وأأعرب الوفد عن رسوره لسامع املداخالت اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب وعدد من وفود ادلول الأعضاء فيه  العامل.

آلية الاّدعا ىل التعليقات املتعلقة ابلتبعية وأ آلية الاّدعاء املركزية. وأأشار الوفد أأيًضا اإ ء املركزية اليت حتول بشأأن اخملاوف املتعلقة بأ

 100دون انضامم أأطراف متعاقدة جديدة، ولحظ أأن التبعية يه من أأحد أأراكن نظام مدريد، اذلي مىض عليه أأكرث من 

ىل  ىل النظام وعدد طلبات التسجيل ادلويل. وأأشار الوفد أأيًضا اإ عام. وخالل تكل الس نوات، ارتفع عدد ادلول اليت انضمت اإ

شدد و  .من التقدم وسًطا بني حقوق أأحصاب التسجيالت والأطراف الأخرى اليت مل متنع نظام مدريدأأن التبعية شلكت حاًل 

آلية الاّدعاء املركزيةالوفد عىل أأمهية مناقشة حتديث نظام مدريد مع احلفاظ عىل املزيات القمية ملس تخدميه، مثل   يت، الأ
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طار معلية  يف كوابملس تخدمني ا وفرت الكثري عىل الوفد  رّصحذلكل، و .جًدا عن حقوقهم لأن مواردمه حمدودة ادلفاعمضن اإ

لغاء أأو جتميد مبدأأ التبعية.أأ  ىل الوفد  أأشارومع ذكل،  نه ل يوافق عىل اإ ماكنية تقليص فرتة التبعية مع ن أأنه م اإ فتح دلراسة اإ

 البدلان الأقل منواً. يفمراعاة مصلحة الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

س بانيا البيا .208 ىل أأنه ي ن اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب و وأأيد وفد اإ شارك خماوف وفود اجلزائر والمنسا أأشار اإ

نه عىل الرمغ من أأن املس تخدمني ل يتفقون عىل بساطة وكولومبيا وكواب وأأملانيا واجملر. التبعية أأو عىل  مبدأأ  وقال الوفد اإ

ل أأنه سيئاتأأو  حس ناته لغاء اإ  الوفد أأشارو  د مبادئه الأساس ية.مسة أأساس ية لنظام مدريد وأأح يمعدّ ه، اإ أأو  التبعيةىل أأن اإ

جراء يعين مضنًا  فرتة التبعية جتميدها أأو تقليص ىل  املزيات واملبادئ الأساس ية لنظام مدريد.عىل  تتعديالاإ وابلإشارة اإ

تبعية هو أأن وجود عالمة املداخةل اليت أأدىل هبا وفد كولومبيا، ذكر الوفد أأن الشاغل الرئييس املمتثل يف القضاء عىل ال 

يف العواقب  ريفكالتنه ينبغي أأ الوفد  رّصحوذلكل،  موضع تساؤل. صبحأأساس ية والعمل اذلي يضطلع به مكتب املنشأأ س ي 

وأأخريًا، كرر الوفد  .مبدأأ التبعية حبد ذاتهواليت قد تتخطى اليت قد ترتتب عىل أأي تغيري يف مبدأأ التبعية يف نظام مدريد 

دخال أأي تاذلي هو و البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب  جذري عىل نظام مدريد عىل املدى القصري أأو  عديلضد اإ

 .املتوسط

س بانيا وأأضاف أأن التبعية يه أأحد أأراكن نظام  .209 ىل أأنه يوافق عىل البيان اذلي أأدىل به وفد اإ وأأشار وفد سويرسا اإ

لك مبارش بوجود العالمة الأساس ية. وذكر الوفد أأن اقرتاح جتميد أأحد الراكئز الأساس ية لنظام مدريد مدريد ويه ترتبط بش

 مل يكن مقبوًل.

ىل أأنه عىل الرمغ من اماكنية موافقته عىل ختفيض  .210 يطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأشار اإ وأأيد وفد اإ

ل أأنه يعارض بشدة الت  جياد حاةل من عدم اليقني القانوين.فرتة التبعية، اإ ورصح الوفد بأأنه يفضل احلفاظ  عليق بسبب احامتل اإ

 عىل فرتة التبعية احلالية وأأن أأي تغيري س يكون جذراًي للغاية.

ىل أأن مسأأةل التبعية الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةأأشار ممثل  .211 ليه ، كام أأشارت اإ  مناقش هتا متت الأمانة يف الوثيقة،اإ

جيابيات وسلبيات  حولفامي يتعلق ابملناقشات السابقة و  خمتلفة. عناوين حتتعاًما  11 حوايل الفريق العامل ملدة يف اإ

ىل أأن أ راء املس تخدمني اكنت منقسمة متاًما مثل وهجات نظر أأعضاء الرابطة التبعية، أأشار ممثل  لغاءاملقرتحات املتعلقة ابإ  اإ

ىل أأنه ل ميكن أأن ي أأضافو  احتاد مدريد. وفر اليقني يلن  الأمر اذليالتعليق املؤقت للتبعية من قبل مجعية احتاد مدريد،  ؤيداإ

، بعد مراجعة 2017أأوحض املمثل أأنه يف مارس و  القانوين املطلوب حلاميل التسجيالت ادلولية كام أأكد عدد من الوفود.

، الرابطة، واليت مشلت دراسة اس تقصائية لعينة من أأعضاء ات التجاريةالرابطة ادلولية للعالممن قبل  التبعيةشامةل لنظام 

دارة  تبىن ىل ثالث س نوات. يؤيدقراًرا الرابطة ادلولية للعالمات التجارية جملس اإ وميكن  ختفيض فرتة التبعية من مخسة اإ

ن  قع الفريق العامل.مو و الرابطة عىل موقع عىل الورق خارج القاعة و  اعامتدهب اس بأأ هذا القرار و الاطالع عىل  وقال املمثل اإ

ىل ثالث س نوات من شأأنه أأن يوفر قدرًا أأكرب من اليقني  التسجيالت ادلولية، مما قد  لوضع ابلنس بةختفيض فرتة التبعية اإ

ىل تعزيزيزيد من اس تخدام أأحصاب العالمات التجارية للنظام، و  اليت الاتساق واملواءمة بني الولايت القضائية  قد يؤدي اإ

لغاء خمتلفة أأطر زمنية عمتد ت  ىل أأن عدم القدرة عىل  عدم الاس تخدام. بسببلإجراءات الإ ويف هذا الصدد، أأشار املمثل اإ

آلية الاّدعاء املركزية  اس تخدام  امبدئيً  اترخي التسجيل ادلويل، لن يؤثر منضد تسجيل دويل بني الس نة الثالثة واخلامسة أ

آلية الاّدعاء املركزية القامئة بشلك كبري عىل  ىل  اوأأوحض املمثل أأنه نظرً  .احاليً أ احلالية يف مجيع أأحناء العامل، ميكن  الترشيعاتاإ

جراءات ابس تخدامالطلبات أأو التسجيالت اجلديدة،  الاعرتاض عىل خرىللأطراف الأ  ، الاعرتاض ما قبل املنح وما بعده اإ
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فهيا فرتة عدم الاس تخدام ثالث  تبلغيف الولايت القضائية اليت و ى من احلالت.خالل فرتة ثالث س نوات يف الغالبية العظم

ن س نوات،  ىل ثالث س نوات فاإ جراءات من شأأنه ختفيض فرتة التبعية اإ  بسبب عدم لغاءالإ أأن خيفف من خماطر اإ

كام هو احلال  سبيل املثالعىل  ،البدل املنشأأ  قصد فهيا اس تخدام العالمة الأساس ية يفالاس تخدام يف احلالت اليت ل يم 

يف  النص الالتيين س تخدميم  حيث ل، اليت يمت اس تخداهما يف أأسواق التصديرابحلروف الالتينية املسجةل  لعالماتلابلنس بة 

ىل أأن العديد من الولايت القضائية  .لهذه العالمةنشأأ امل  بدل لغاءلطة بسّ جراءات مم عداد اإ ابإ  حالًيا تقوموأأشار املمثل اإ النامج  الإ

لغاء التسجيالت بسببسيسهل  الأمر اذليالاس تخدام،  عن عدم ويساعد يف  وجيعلها أأكرث فعالية عدم الاس تخدام معلية اإ

آلية الاّدعاء املركزيةب املتعلقة القضيةمعاجلة  ىل حد كبري عدم  ختفيضوبشلك عام، ذكر املمثل أأن فوائد  .أ فرتة التبعية تفوق اإ

آلية اس تخدامالقدرة عىل   .جملموعة فرعية صغرية جًدا من التسجيالت ادلوليةالاّدعاء املركزية  أ

ىل  أأشاربأأهنا امجلعية الأوروبية ملاليك العالمات التجارية يف أأورواب، و  (MARQUES) "مارك" مجعية ذكّر ممثلو  .212 اإ

آلية الاّدعاء املركزية عكس حقيقة أأن ت أأن املناقشات حول التبعية صعوابت لأحصاب ابلفعل  نوالعالمة الأساس ية تشالكأ

أأحصاب العالمات  موقفاذلي ميثل و ، ا بعنايةموقفهقامت مبراجعة  امجلعية أأكد املمثل للفريق العامل أأنو  .العالمات التجارية

ىلاملمثل  أأشارو  سلبيات.ال جيابيات و الإ  بدقة تقد انقش اوأأهن الأخرىالتجارية الكبرية والصغرية، مبا يف ذكل الأطراف  أأن  اإ

العالمة  الغاء ،أأولً  :يهالأفضلية، واليت  ترتيب سبحب أأدرجت اخليارات مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني  ورقة

التبعية اليت  ختفيض فرتة، هاتني النقطتنيأأي من  تنفيذ، يف حال عدم من مثالأساس ية وفرتة التبعية، واثنيًا، جتميد التبعية و 

عىل أأن الأطراف مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ممثل  شددو  .عالمات التجاريةالرابطة ادلولية للذكرها ممثل 

 مخس س نوات تشلك مشلكة حقيقية. عنقل لفرتة تالاس تخدام  بسبب عدم لغاءالإ  تطبقاملتعاقدة اليت 

أأن العديد من املس تخدمني الياابنيني امتنعوا عن اس تخدام نظام مدريد امجلعية الياابنية للملكية الفكرية أأوحض ممثل و  .213

آلية الاّدعاء املركزية  خماطربسبب  لغاء يف الياابن بسبب عدم اس تخدام العالمة الأساس ية أ ىل أأن خطر الإ بعد  ينشأأ وأأشار اإ

ىل أأقل من ثالث س نو  ويف حال ثالث س نوات من اترخي التسجيل. ىلات، مت ختفيض فرتة التبعية اإ  خفض فس يؤدي ذكل اإ

آلية الاّدعاء املركزية لغاء التبعية أأو تعليقها أأو و جزئًيا. خماطر أ ن اإ ىل أأقل من ثالث س نوات  ختفيضذلكل، فاإ فرتة التبعية اإ

 سيشجع املزيد من املس تخدمني الياابنيني عىل اس تخدام نظام مدريد.

، لأن ذكل سيشجع املزيد من الناس عىل اس تخدام التبعيةاجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية جتميد وأأيد ممثل  .214

ىل أأ املمثل  أأشارو  نظام مدريد. قبل  أأثره لفرتة معينة ن هذا اخليار س يتيح للفريق العامل تقيمي هذا التدبري من خالل مراقبةاإ

لغاء الهنايئ للمبدأأ.  الإ

ىل عدم وجود توافق يف ال راء فامي  من جدول الأعامل، 8مل بشأأن البند افريق العالواختمت الرئيس مناقشة  .215 وأأشار اإ

ىل وجودالرئيس  أأشارومع ذكل،  يتعلق بتجميد مبدأأ التبعية. دراسة ومناقشة ثالث  حول التوسع يففق واالت نوع من اإ

ىل ثالث س نوات، واحلد من الأس باب، والقضاء عىل الأثر التلقايئ للتبعية. ختفيض :نقاط، ويه  فرتة التبعية من مخس اإ

 الطريقة املقرتحة للميض قدًما. بشأأني اعرتاضات لأ لتعليقات أأو ابلأحرى ل باب ال ح الرئيس فتو 

للقضاء عىل الأثر  تأأييدر أأي فرتة التبعية لكنه مل يتذكّ  ختفيضنه س يكون من املفيد للغاية مناقشة أأ وفد أأملانيا  رّصحو .216

 .التلقايئ للتبعية

 اخليارات.طلب وفد ادلامنرك من الرئيس تكرار و  .217
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ىل  22أأوًل، ختفيض فرتة التبعية، كام هو مبني يف الفقرات  يه: كرر الرئيس أأن اخلياراتو  .218 احلد من الوثيقة، مث  25اإ

يف مبني من الوثيقة، وأأخريًا، القضاء عىل الأثر التلقايئ للتبعية، كام هو  27و 26الأس باب، كام هو مذكور يف الفقرتني  من

 يقة.من الوث  29و 28الفقرتني 

 يف الغرفة. تأأييد لهادرجة ال  يعكسوأأوحضت الأمانة، ردا عىل وفد أأملانيا، أأن الرتتيب اذلي أأدرج فيه الرئيس النقاط  .219

ىل أأشارتو  ميكن أأن و رس ادل هو قيدنه ل يوجد اعرتاض حقيقي عىل النقطة الأخرية، وأأكدت من جديد أأن هذا اخليار أأ  اإ

  مة.تستبعده الوفود بوضوح يف ادلورة القاد

ماكنية تقليص فرتة التبعية من مخس  وطلب الفريق العامل من .220 عداد وثيقة تتابع دراسة اإ املكتب ادلويل اإ

لغاء  ماكنية اإ لغاء التسجيل ادلويل عقب وقف أأثر العالمة الأساس ية؛ واإ ىل ثالث س نوات؛ وأأس باب اإ الأثر س نوات اإ

اّبن  دورته املقبةل. التلقايئ للتبعية، وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا اإ

واقرتاح من وفود  اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام مدريد من جدول الأعامل: 12و 9 انالبند

 وتونس البحرين ومرص واملغرب وعامن والسودان وامجلهورية العربية السوريةاجلزائر و 

 . مًعامن جدول الأعامل  12و 9متت مناقشة البندين   .221

ىل الوثيقتني 12و 9حول البندين  استندت املناقشاتو  .222  .MM/LD/WG/17/7 Rev من جدول الأعامل اإ

 .MM/LD/WG/17/10و

ىل و  .223  . MM/LD/WG/17/7 Revالوثيقة  عرضدعا الرئيس الأمانة اإ

وذكّرت الأمانة بأأن وفدا الصني والاحتاد الرويس قد قدما خالل ادلورة السابقة للفريق العامل، اقرتاحات لعامتد  .224

جراء دراسة متعمقة لتحليل اللغتني ا لصينية والروس ية لكغيت معل يف نظام مدريد. وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ

دراج لغات جديدة يف نظام مدريد وحتديد خمتلف الامنذج املمكنة لهذا الغرض. واحتوت الوثيقة اليت  ال اثر املرتتبة عىل اإ

دراج اللغتني الصينية والروس ية، قدمهتا الأمانة عىل حتليل متعمق لل اثر امل ن بأأ  علًمارتتبة عىل نظام مدريد فامي يتعلق ابإ

ىل  . واقرتحت الوثيقة MM/LD/WG/17/7 Revم عند نرش الوثيقة دّ اللغة العربية مل يكن قد قم  اعامتدالاقرتاح الرايم اإ

غة املعاجلة ولغة الإرسال ولغة خيارات ممكنة لإدراج لغات جديدة ويه، حبسب درجة التعقيد، لغة الإيداع ول مخس

لهيا ل  الاستنادولغة العمل واملعايري اليت ميكن التصال /التبليغ هذا الإدراج ومزاايه وعيوبه، من دون التأأثري عىل النظام تنفيذ اإ

اثر احملمتةل املرتتبة عىل الثاليث اللغات املعمتد حالّيًا. وترد يف هذه الوثيقة التاكليف التقديرية للرتمجة والتاكليف التشغيلية وال  

جراء مراجعة شامةل لنظام  ماكنية اإ اللغات أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت للمكتب ادلويل. كام نصت الوثيقة عىل اإ

دراج لغات أأخرى.  المتكن مناملعمول به هبدف   اإ

ىل تقدمي اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  .225 من جدول  12من البند  MM/LD/WG/17/10ودعا الرئيس وفد البحرين اإ

 الأعامل. 

وأأيد وفد البحرين الاقرتاح املقدم من قبل وفدي الصني والاحتاد الرويس خالل اجللسة السابقة للفريق العامل. وذكر  .226

دراج اقرتحت اجلزائر ومرص واملغرب وعامن وتونس والسودان وامجلهورية العربية السورية  الوفد أأن البحرين ابلتنس يق مع اإ
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ىل ت البحرينشار لتسجيل ادلويل للعالمات. وأأ ا بشأأن غة معل يف نظام مدريدلكالعربية  أأن اللغة العربية تمعد واحدة من  اإ

ىل  246مليون خشص من بيهنم  380اللغات الرمسية الست يف منظومة الأمم املتحدة. ويتحدهثا أأكرث من  دول مليون ينمتون اإ

متحدث هبا يف العامل من حيث عدد املتحدثني. و يف نظام مدريد. وتمعد العربية أأعضاء  قد ارتفع من بني اللغات امخلس الأوىل امل

أأشار الوفد اس تخدام نظام مدريد بني الأطراف املتعاقدة العربية خالل الس نوات الأخرية، ولكنه ل يزال بعيدًا عن ذروته. و 

ىل أأن  الأطراف  دلى مدريد عىل نطاق أأوسعنظام اس تخدام ن من بني الأس باب الرئيس ية اليت حتول دو هو العائق اللغوي اإ

املتعاقدة العربية، كام أأنه ميثل حتداًي لتكل الأطراف املتعاقدة، وخاصة ابلنس بة لأولئك اذلين يفكرون يف الانضامم. وابلتايل، 

ىل الانضامم ويسامه  يف زايدة اس تخدام نظام ذكر الوفد ان اعامتد اللغة العربية لكغة رمسية لنظام مدريد س يحفز البدلان اإ

 ه. تأأييدمدريد بني الأطراف املتعاقدة العربية. ويف ضوء ما تقدم، طلب الوفد من الفريق العامل النظر يف الاقرتاح و 

 وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيقتني.  .227

د أأيضا الاقرتاحات اليت وأأيد وفد تونس الاقرتاح املقدم من قبل وفد البحرين ورحب مبزيد من املناقشات. وأأيد الوف .228

د لغات جديدة يف نظام مدريد، مما سيسهل تسجيل  راجقدهما وفدا الصني والاحتاد الرويس. وشدد الوفد عىل أأمهية اإ

زاةل العوائق والعقبات اليت تواهجها بعض الأطراف املتعاقدة. وطلب الوفد مزيدا من املعلومات من يسامه يف العالمات و  اإ

 ت املقرتحة يف الوثيقة.الأمانة حول اخليارا

قلميية لبدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأيد الاقرتاح اذلي ابوحتدث وفد طاجيكس تان  .229 مس اجملموعة الإ

اللغة الروس ية لكغة معل يف نظام مدريد بناء عىل طلب من مقديم الطلبات  راجتقدم به وفد الاحتاد الرويس لإد

ىل الاهامتم اذلي أأبدته ماكتب أأرمينيا وأأذربيجان ادلول الأعض يفواملؤسسات  قلميية. وأأشار الوفد اإ اء يف اجملموعة الإ

ىل املعلومات الإحصائية اليت قدمهتا  قريغزيس تانوبيالروس واكزاخس تان و  وطاجيكس تان وتركامنس تان وأأوزبكس تان واإ

، حيث 2017و 2015التسجيل ادلويل بني سنيت املاكتب املذكورة أأعاله واليت أأكدت عىل الزايدة الكبرية يف عدد طلبات 

دو يف عدد التعيينات املس تلمة. وأأظهر هذا التعىل ارتفاع يف املائة، و  22بلغ متوسط هذه الزايدة  اللغة  راججه الإجيايب أأن اإ

ىل زايدة كبرية يف عدد الطلبات ادلولية املقدمة من قبل تكل الأ  طراف الروس ية لكغة معل يف نظام مدريد قد يؤدي اإ

النظام ويقلص الفرتة الزمنية اليت تس تغرقها املاكتب الوطنية للنظر يف الطلبات املقدمة، كون  فعاليةاملتعاقدة. كام قد يزيد من 

جراءات املاكتب   ذكر. و هو أأمر شائع الروس يةللغة حدث ابالتابللغة الروس ية يف عدد من بدلان اجملموعة الإقلميية حيث  تمتاإ

يف املائة من اخلرباء العاملني يف املاكتب الوطنية املعنية يتقنون اللغة الروس ية وأأن الطلب علهيا مرتفع،  92 حوايل الوفد أأن

ىل عىل املدى القصري هاجم التاكليف التشغيلية دل ررب مما ي كن تبس يط العملية بدمع من ماكتب ادلول أأنه مي. وأأشار الوفد اإ

، أأعربت عن اس تعدادها لتقدمي لك املساعدة املمكنة هبدف تكييف بشلك خاصة، املهمتة وأأن الأطراف املتعاقدة يف املنطق

ىل  ،غري الالتينية احلروفأأدوات تكنولوجيا املعلومات لس تخدام  تقدمي خرباء انطقني ابلروس ية للعمل يف الويبو. ابلإضافة اإ

د خالل تعاون هتامواهجاليت تمت تنوع الترشيعات والصعوابت التشغيلية ل  نظًراو  اللغة  راجالويبو مع املاكتب الوطنية، فاإن اإ

ىل حد كبري امل اتلغمن أأكرث الالروس ية، ابعتبارها  طلوبة يف نظام مدريد، من شأأنه حتسني جودة خدمات التسجيل اإ

جراء دراسة شامةل  واملساعدة يف تقليل عدد الأخطاء التقنية وأأخطاء الرتمجة. وشدد الوفد عىل أأمهية مواصةل العمل عىل اإ

ماكنية توس يعه،  حثبيف نظام مدريد لل حالًيا املعمول به  اللغاتلنظام  حتياجات مقديم الطلبات. وأأيد الوفد ل وفقًايف اإ

جراء املزيد من ادلراسات حول جحم الرتجامت ع اذلي ينصالاس تنتاج  ىل بناء نظام ترمجة متوازن وفعال واقرتح اإ ىل احلاجة اإ

نظام مدريد. وأأيد الوفد أأيضا يف  اللغوي تنوعال املطلوبة من قبل مقديم الطلبات والنظر يف الس بل املمكن اعامتدها لتطوير 
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العربية فامي يتعلق بتوس يع قامئة للغة فود الأطراف املتعاقدة الناطقة ابقدمة من قبل وفد الصني ووواحلجج الإضافية امل ال راء

جاللغات املس تخدمة يف نظام مدريد، و  ىل تعزيز النظام وجعهل يف متناول املس تخدمني يف مناطق  هنم تكل الوفود الساعية اإ

 خمتلفة من العامل. 

دراج لغات تطويره أأكرث، وأأشاوذكر وفد الصني أأن نظام مدريد هو نظام سهل الاس تخدام ويتعني  .230 ىل أأن موضوع اإ ر اإ

دراج لغات جديدة س ي 2009يف عام  سابقاً  نوقش جديدة ماكنية جتنب هذه املناقشة. وذكر الوفد أأن اإ  جعلوشدد عىل عدم اإ

دراج لغات جديدة، وسرتتفع الإيرادات يف حا ل زاد النظام أأكرث تنوعًا وسزييد من عدد الطلبات. وس تظهر فوائد جديدة بعد اإ

ىل لنظام يف الصني يف الس نوات القليةل املاضية، وهذه حقيقة من املمتزي ل  الاس تخدام عدد الطلبات اجلديدة. وأأشار الوفد اإ

ىل  دراج اللغة الصينية، واللغات اجلديدة الأخرى، اإ احلقائق املعروفة جيدًا، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات حول اإ

 . بعض التقدم الإجيايبحتقيق 

وأأوحض وفد كندا أأن كندا دوةل متعددة الثقافات وثنائية اللغة، كوهنا تعمتد اللغتني الفرنس ية والإجنلزيية لكغات رمسية  .231

ضافية يف نظام مدريد يف حال 1979منذ عام  دراج لغات اإ . وكرر النظام يف متناول املس تخدمنيذكل س يجعل . وأأيد الوفد اإ

ات يف منظومة الأمم املتحدة، وخاصة من منظور الفعالية من حيث التلكفة. ورصح تعدد اللغ لتنفيذ س ياسةالوفد دمعه 

ىل الوفد بأأن كندا مقتنعة بأأن الفريق العامل واملكتب ادلويل س يضمنان التنفيذ السلس لس ياسة تعدد اللغات،  ابلإضافة اإ

ىل أأناحلفاظ أأو حىت حتسني مدة املعاجلة جراء  ه من املالمئ. وأأشار الوفد اإ  أأعرباقشات حول املواءمة اللغوية يف الويبو و مناإ

 املعمول به يف نظام مدريد.  اللغات جراء مراجعة شامةل لنظام لإ  عن تأأييده

ىل نظام متعدد اللغات  .232 ىل حتويل نظام مدريد اإ متاح للمتحدثني ابللغات و ورحب وفد اجلزائر جبميع اجلهود الرامية اإ

اعامتد اللغة  حولالأخرى واملقميني يف مجيع املناطق يف لك أأحناء العامل خالل الس نوات املقبةل. وأأيد الوفد املداخالت السابقة 

ىل الاقرتاحات املقدمة من قبل وفدي الصني والاحتاد الرويس. وطلب الوفد من  العربية لكغة معل يف نظام مدريد وأأشار اإ

حول احللول املمكن اعامتدها فامي خيص الرتمجة الآلية وحول الفعالية من حيث التلكفة  التوضيحاتانة تقدمي املزيد من الأم

دراج لغات جديدة يف نظام مدريد.  النامجة عن  اإ

دراج اللغة العربية يف نظام مدريد. وأأشار الوف .233 ىل أأن وأأيد وفد مرص متامًا البيان اذلي أأدىل به وفد البحرين بشأأن اإ د اإ

حدى اللغات الرمسية يف منظومة الأمم املتحدة ودلهيا ماليني املتحدثني يف مجيع أأحناء العامل. وذكر الوفد أأن  اللغة العربية يه اإ

دراج اللغة العربية سيسامه من دون أأي شك يف زايدة عدد الطلبات ال تية من الأطراف املتعاقدة الناطقة ابلعربية ويف  اإ

ىل نظام مدريد. وأأيد الوفد أأيضا الاقرتاحات اليت قدهما وفدا الصني والاحتاد الرويس تشجيع انضامم امل زيد من ادلول العربية اإ

 فامي يتعلق ابللغات الأخرى اليت س تدرج يف نظام مدريد. 

قلميية لبدلان أ س يا  اً فد الاحتاد الرويس انه يؤيد متاموذكر و  .234 مداخةل وفد طاجيكس تان املتحدث ابمس اجملموعة الإ

واصةل العمل عىل مسأأةل ميكن الاستناد الهيا ملأأن الوثيقة تشلك أأساًسا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية. واعترب الوفد 

دراج اللغات اجلديدة، ول س امي هبدف تعزيز قدرات مس تخديم خدمات الويبو العاملية الوفد  ذكرالناطقني ابللغة الروس ية. و  اإ

مليون خشص. والروس ية يه اللغة الثانية  300أأنه وفقًا للتقياميت اخملتلفة، يبلغ عدد املتحدثني ابللغة الروس ية يف العامل حوايل 

 ارتفاعوهناك  مليون خشص حول العامل يدرسوهنا، ويرتفع هذا العدد لك عام. 18الأكرث اس تخداًما عىل الإنرتنت؛ فأأكرث من 

منتظم يف عدد الطالب الأجانب اذلين يدرسون يف روس يا، وكذكل يف عدد الطالب اذلين يدرسون اللغة الروس ية يف 
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قلميية اليت اكن الاحتاد الرويس عضوًا فهيا، الرتوجي للغة الروس ية لكغة معل ت. و البدلان اليت يقميون فهيا دمع املنظامت الإ

ىل أأن اللغة الروس ية يه لغة معل لأنظمة التسجيل ادلولية.  الحتاد الاقتصادي الأورويب ال س يوي، وأأهنا لوأأشار الوفد اإ

نشاؤه تم  طار النظام الإقلميي للحامية القانونية للملكية الفكرية اذلي مت اإ هذا الاحتاد. وعىل وجه اخلصوص، مت  يفس تخدم يف اإ

ن العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ ابللغة لتنفيذ الإجراءات املنصوص علهيا يف التفاق بشأأ التخطيط 

ىل أأن الروس ية دراج اللغة الروس ية لكغة معل وأأن أأكرب رابطات احملامني  اجملمتع املهين. وأأشار الوفد اإ قد أأيد فكرة اإ

ىل زايدة  أأنه س يؤدي تمقديم الطلبات وأأكد من بشلك كبري هذا الإدراج مطلوب املتخصصني يف الرباءات وجدت أأن اإ

ىل الوفد  أأشارروس يا والأطراف املتعاقدة الأخرى. و  عدد مس تخديم النظام من ماكنية اإ مقرتحة عىلاملعايري  تطبيقاإ لغات ال امل

ديدة، مبا يف ذكل نشاط الإيداع املعمول به للطلبات الوطنية وادلولية وعدد التعيينات يف الطلبات ادلولية. ويف هذا اجل

أأيًضا بعدد من ادلول  رتبطابلحتاد الرويس حفسب، بل يالأمر  ل يتعلق ه ابلنس بة للغة الروس يةعىل أأنالس ياق، شدد الوفد 

دراج احلمك اخلاص ابللغات الرمسية للأمم املتحدة ومعلومات  الأخرى الناشطة يف تقدمي الطلبات. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

توس يع نطاق التغطية اللغوية وتعزيز ل  ابلنس بةهامًا  حداثً  ت شلكّ يتلوا 2010عام س ياسة اللغات اليت اعمتدهتا الويبو عن 

للأمم مببادئ تعدد اللغات والتاكفؤ بني اللغات الرمسية  امللزتمةتابعة للأمم املتحدة ال تخصصة امل  تواكلال بنيماكنة الويبو 

قواعد بياانت الرتمجة وتكييف  اعدادب اخلرباء و تدريجمال . وأأكد الوفد عىل اس تعداده لتقدمي لك املساعدة املمكنة يف املتحدة

 عىل هذه الأنظمة غري الالتينية احلروف ضافةلإ  ةالالزم التعديالتأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مبا يف ذكل 

اخلدمات قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع و  -. وذكّر الوفد بأأداة الويبو عىل الإنرتنت ها بشلك فعاللضامن معل و 

(MGS واليت دلهيا حالًيا ،)76نس بة متثيل البياانت ابللغة الروس ية  بلغت، 2017ابللغة الروس ية. واعتباًرا من مايو  واهجة 

قاعدة بياانت نظام مدريد قامئة مس تخديم صدارة املس تخدمون من الاحتاد الرويس  حيتليف املائة. ووفقًا لبياانت الويبو، 

ىل اللغة الروس ية. وذكر الوفد أأنه مع وجود هذا  .بشأأن السلع واخلدمات  العدد الكبري منومتت ترمجة تصنيف نيس اإ

ىل ذكل، أأكد  ترمجةتطلب ت املصطلحات ابللغة الروس ية، س  قاعدة بياانت املصطلحات احلد الأدىن من املوارد. ابلإضافة اإ

ونية لتقدمي طلباهتم وأأنه فامي خيص الإجراءات الوفد أأن مقديم الطلبات الروس يس تخدمون بشلك أأسايس الوسائل الإلكرت 

لكرتونًيا يف املائة.  70 ـالوطنية جتاوزت هذه النس بة ال ابختيار املصطلحات  مقدم الطلب يمنصحومبا أأنه عند تقدمي الطلب اإ

اجلودة. قبة وملراالالزمة للرتمجة  والتاكليف جحم املوارد خفضمن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، س يكون من املمكن 

نتاجية سمح بلويبو ست اخلاصة اب الرتمجة الآلية ورأأى الوفد أأن أأدوات الوقت اذلي تس تغرقه ترمجة  وختفيضزايدة الإ

. وأأيد الوفد اس تنتاجات مع اعامتد اللغة الإنلكزيية لكغة انتقالية النصوص. وذكر الوفد انه يفضل ممارسة الرتمجة غري املبارشة

دراج لغات جديدة أأمًرا ل مفر منه نظًرا للتوسع اجلغرايف للنظام ولكن  أأن ذكرتادلراسة اليت  تطوير نظام مدريد عن طريق اإ

ىل النظام أأيًضا هذا التطوير مرغوب فيه ىل أأنه يوافق عىلالوفد  أأشار. و لأنه يسهل نفاذ املس تخدمني اإ الرأأي القائل بأأنه  اإ

عىل الاحتاد. ومع ذكل،  ة الإضافيةوالإداري ةء املالياعبالأ حتّد من ينبغي حتديد نظام الرتمجة بطريقة تضمن اس تدامة النظام و 

شدد الوفد عىل أأن البياانت الواردة يف ادلراسة، حبسب رأأيه، كشفت عن عدم التاكفؤ يف اس تخدام لغات العمل احلالية. 

حتديد أأنواع الرتمجة املطلوبة من قبل مقديم الطلبات  عن طريقاللغات كن للفريق العامل مواصةل حتسني نظام أأنه ميورأأى 

تاكليف الرتمجة، مبا يف ذكل عن طريق اس تخدام أأدوات الرتمجة الآلية، وزايدة عدد لغات  وختفيضومس تخديم النظام، 

ىل  أأنه الوفد رّصح . وجًدا معقدةيه هممة  مدريد نظاماللغات اخلاص ب  أأن هممة تعزيز نظامالعمل يف النظام. وأأشار الوفد اإ

ذا أأصبحت اللغات الروس ية والصينية والعربية لغات معل س يكون من املثري لالهامتم تقيمي عدد الطلبات لنظام، ويف هذا ل ، اإ

ين ومرص وتونس فامي يتعلق بتعزيز الاعتبارات واحلجج الإضافية اليت قدمهتا وفود الصني واجلزائر والبحر  الوفد الصدد، أأيد

ماكنية نفاذ ناللغات اخلاص ب نظام  ىل النظام ملس تخدمنياظام مدريد وزايدة اإ  يف مناطق خمتلفة من العامل.  اإ
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ىل الأمهية الأساس ية اليت يمتتع  نظًراوذكر وفد الاحتاد الأورويب ان اختاذ موقف حمدد يف تكل املرحةل ل يزال صعبًا  .235 اإ

ضافة لغات جديدة قد تتعارض مع الهدف الرئييس للفريق غاتاللهبا نظام  . وأأعرب الوفد من جديد عن قلقه من أأن اإ

ىل أأنه فعاليتهتبس يط نظام مدريد وتعزيز  وهوالعامل،  تقيمي الأعباء املالية  يف الوقت الراهن مكناملغري  من. وأأشار الوفد اإ

دخال لغات جديدة وأأضاف أأنه من النامجة عنوالإدارية احلقيقية  ىل نظام جديد للرتمجة س ي اعامتداملؤكد أأن  غري اإ ؤدي اإ

ىل الوفد  ومع ذكل، أأشار. ابلشلك املناسب التعقيدات املذكورة معاجلة  منفتحونأأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإ

 . حول هذا املوضوع لإجراء املزيد من املناقشات

امن عن .236 تأأييده للمقرتحات اليت تقدمت هبا وفود البحرين والصني والاحتاد الرويس، وشكر وفد  وأأعرب وفد عم

ضافة اللغة العربية لكغة رمسية لنظام مدريد بشأأن التسجيل  البحرين عىل هجود التنس يق بني البدلان العربية فامي يتعلق ابإ

ضافة اللغة العربية  ادلويل للعالمات. ىل أأن اإ ىل جيب أأن توأأشار الوفد اإ  نظام مدريد. س تخديمعدد م  ارتفاعؤدي اإ

د .237 اللغات الصينية والعربية والروس ية يف نظام مدريد وأأنه يأأمل أأن حتقق  راجوأأضاف وفد الصني، للتوضيح، أأنه يؤيد اإ

جيابية. وضوعاملناقشات حول هذا امل  نتاجئ اإ

عىل نظام  ات الإجيايب لتعدد اللغوأأيد وفد السودان الاقرتاح اذلي تقدم به وفد البحرين وأأكد من جديد التأأثري .238

ىل امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل وزايدة اس تخدام النفاذتسهيل ب  ل س امي فامي يتعلقمدريد،  وتشجيع  هذا النظام اإ

د .اليهنضامم الا ىل أأن اإ  افيدً س يكون م لغات جديدة سيساعد عىل حتسني نظام مدريد وتطويره و  راجوأأشار الوفد اإ

ىل أأن حاجز اللغة مل  ىل أأحاكم املادة  أأحد أأس باب عدم اس تخدام النظام. هوس تخدميه، وأأشار اإ من  "7"(2)6وأأشار الوفد اإ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية منظومة  املعمتدة من قبل لغاتاللغات معل الأمانة مع مراعاة  مت حتديد، حيث اتفاقية اإ

ىل نظام مدريدطلب الوفد مزيدً و  الأمم املتحدة.  .ا من املعلومات بشأأن اخلطوات الالزمة لإضافة اللغة العربية اإ

ىل فوائد  .239 وشدد وفد املغرب عىل أأن املغرب يدمع بشلك مهنجي تعدد اللغات يف خمتلف أأنشطة الويبو، وأأشار اإ

دخال لغات جديدة ورصح  والاحتاد الرويس.طرحهتا وفود أأخرى وأأيد املقرتحات اليت قدمهتا وفود البحرين والصني  اليت اإ

   الوفد بأأن اللغات اجلديدة س تحسن أأداء نظام مدريد وتشجع عىل انضامم املزيد من الأطراف املتعاقدة.

ته بطريقة مناقش   جًدا همهذا املوضوع من امل ورأأى أأن  اتأأعرب وفد الربازيل عن تأأييد الربازيل ملبدأأ تعدد اللغو  .240

ماكنية أأخذ بعني الاعتبار اللغات احلشامةل ت دراجالية لنظام مدريد واإ وأأعرب الوفد عن اهامتمه  لغات أأخرى يف املس تقبل. اإ

من املعلومات حول اس تدامة ومشولية نظام مدريد، مبا يف ذكل ال اثر املرتتبة عىل التلكفة عىل املدى  حلصول عىل مزيداب

 اذلاكء الاصطناعي. اليت تعمتد عىل رتمجةالتوفرها أأدوات  قدر ابلإماكانت اليت الطويل، وذكّ 

قلميية لبدلان أ س يا الوسطى نه يؤيد متاًما املداخالت اليت أأدلت هبا وفود أأعضاء أأ وفد بيالروس  رّصحو .241 اجملموعة الإ

ىل الوفد  أأشارو  وادلول العربية. ،والصني ،والاحتاد الرويسوالقوقاز وأأورواب الرشقية،  أأنه ل ينبغي النظر يف املقرتحات اإ

ضافة هواخلاصة بلك لغة من اللغات الثالث بشلك منفصل، بل جيب اعتبارها مقرتًحا واحًدا، وذكر أأن الهدف الهنايئ   اإ

ىلمعل  اتاللغات العربية والصينية والروس ية لكغ سيتطلب قدرا كبريا  ذكل الأمر أأن جيًدا نه يفهمأأ الوفد  ذكرو  نظام مدريد. اإ

ىل أأنه مراحل. عدة الأعامل التحضريية عىل ه جيب أأن تمتن العمل التحضريي وأأنم ، عىل وأأقر الوفد ابملسائل التقنية وأأشار اإ

دراج لغات جديدة يف نظام لن  ،يبدو ما يمت اس تخدام الرتمجة املبارشة وأأن الرتمجة من اللغة الإجنلزيية ميكن أأن ترسع معلية اإ

 مدريد.
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ومع ذكل، أأعرب الوفد عن خماوفه بشأأن  نظام مدريد. عىلابل اثر الإجيابية لتعدد اللغات  واعرتف وفد كولومبيا .242

لتعبري عنه ا ملا هو مراد ل يمت نقل املعىناسرتاتيجية الرتمجة اليت ستس تخدم لأنه يف بعض الأحيان، يف معلية الرتمجة، قد 

ضافيً  ئًاعب  الأمر اذلي سيشلك، بشلك حصيح ابللغة الأصلية  كتب لفهم املعلومات املقدمة من املكتب ادلويل.امل عىل  ااإ

ىل أأنه املكتب أأشارذلكل، و دراج، قبل اإ البنية التحتية الالزمة لضامن  بتطوير املكتب ادلويلجيب أأن يقوم لغة جديدة،  اإ

 .ابلشلك املناسبالرتمجة تنفيذ معليات 

الأهداف الرئيس ية لعملية اس تعراضه بشلك ورصح وفد مدغشقر أأن زايدة عدد مس تخديم نظام مدريد هو أأحد  .243

حدى الطرق لتحقيق ذكل الهدف يه من خالل توس يع نظام اللغات. وأأضاف الوفد أأنه عىل الرمغ من ذكل،  منتظم وأأن اإ

وتلكفته املنخفضة وختفيض الإطار  النظام سهوةل اس تخدام من بيهنامن املهم احلفاظ عىل املزااي الأساس ية لنظام مدريد و 

دراجأأن  . واقرتح الوفدلإجراءات الفحص الزمين الوضع احلايل  ، بعد حتليل ودراسةبشلك تدرجيي غات اجلديدةللا يمت اإ

 .جراءات الفحصالأطر الزمنية لإ عىل التاكليف و عىل ثر الأ ، مبا يف ذكل للنظام ابلشلك املناسب

الوفد ابملناقشات اليت دارت يف اجللسة السابقة وذكّر  وأأيد وفد ادلامنرك البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب. .244

د  حتميلوكيف سيمت  املرتبطة هبذه العمليةلغات جديدة يف نظام مدريد والتاكليف الكبرية  راجللفريق العامل فامي يتعلق ابإ

ىل أأن مجيع اخليارات املطروح .املطاف يف هناية جزًءا من هذه التاكليف مس تخديم نظام مدريد ة يف الوثيقة وأأشار الوفد اإ

أأي من هذه اخليارات ال ن لأن نظام مدريد س يكون أأكرث  تأأييدتؤكد خماوفه، ولهذا السبب، مل يكن الوفد يف وضع يسمح هل ب 

دخال لغات جديدة ل تتناسب مع التاكليف.النامجة عن والفوائد الإجاملية  للمس تخدمنيتلكفة   اإ

وأأضاف الوفد  ىل حتسني نظام مدريد لتعزيز سهوةل اس تخدامه.مس متر عبشلك  وشدد وفد الياابن عىل أأمهية العمل .245

ر الوفد من أأن لغات العمل وحذّ  للنظام.أأساس ية ابلنس بة لعمل يه هممة و  اتغلك جيب اعامتدهااليت  اتاللغ حتديد أأن مسأأةل

جراءات التشغيل النامجة عن واملالية للمكتب ادلويل من حيث املوارد البرشيةالإضافية قد تزيد من التاكليف   الرتجامت واإ

 ة املعلومات اخلاصةودة ترمججب ترتبطغري متوقعة  مشألكن من واملس تخدم يعاين خماوفه من أأنعن الوفد  أأعربو  .الإضافية

ىل جانب  نطاق حقوقهم.عىل  هذه املعلومات تؤثر نمبا أأ لسلع واخلدمات اب قد للغة، اب املرتبطة لكأشامل وأأعرب الوفد عن أأنه اإ

جراءات تقدمي، ه املس تخدمون صعوابت أأخرىواجي ملاهمم ابإ ضافة لغات  .الطلبات عىل سبيل املثال، عدم اإ وذكر الوفد أأن اإ

 املس تخدمني والأطراف املتعاقدة زيفحتواقرتح الوفد، بدًل من ذكل، العمل عىل  جديدة قد جتعل نظام مدريد أأكرث تعقيًدا.

 اليت يواهجوهناالصعوابت الإجاملية  من خالل ختفيض ، وذكلأأخرىالغري ممترسني بلغات العمل احلالية للنظام بطرق 

ادلمع للمس تخدمني بشلك توفري تمتكن من ل تطوير خدمة العمالء  عىل سبيل املثال، لنظام.ام ااس تخدسهوةل لتحسني 

 .النظام اس تخدامهل الأمر اذلي سيس ، الطلبات ايداعخالل  ل س امي ،أأفضل

ورحب وفد اململكة العربية السعودية ابلقرتاحات لإضافة لغات جديدة عىل نظام مدريد. وأأوحض الوفد أأن اململكة  .246

ىل بروتوكول مدريد، وابلتايل فهيي هممتة مبقرتحات من شأأهنا تشجيع أأحصاب  ماكنية الانضامم اإ العربية السعودية تدرس اإ

ىل هذا النظام. العالمات التجارية احمللية،  وكذكل السلطات احمللية، عىل الانضامم اإ

دراج اللغات الثالث اجلديدة املقرتحة يف نظام مدريد يبدو أأمرًا صعبًا يف العديد  .247 ىل أأن اإ وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ

ىل مزيد من الوقت ملراجعة ل لقضااي املالية والإدارية من النوايح. ورصح الوفد بأأنه قبل اختاذ أأي قرار، حيتاج الفريق العامل اإ

 الهائةل اليت ينطوي علهيا هذا الأمر.
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دخال لغات جديدة. .248  وأأيد ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية بشدة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الصني بشأأن اإ

ىل أأنه يف عام  ن الاقرتاح يعكس مطالب الصناعة الصينية وأأشار اإ طلبات ادلولية املقدمة من ، بلغ عدد ال 2018وقال املمثل اإ

مودعة يف اخلارج  6000الصني أأكرث من  مما  ،يف املائة فقط 36طلب، ويف الوقت نفسه، بلغت طلبات املواطنني الصينيني امل

ماكن  أأنه اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية وأأضاف ممثل   .مرتفعة جًدا زايدة اس تخدام نظام مدريد يف الصني يةيعين أأن اإ

ذا  ىل ارتفاعاللغة الصينية لغة رمسية لنظام مدريد،  أأصبحتاإ ىل املمثل  شاروأأ  العدد. هذا فذكل س يؤدي ابلتأأكيد اإ امجلعية أأن اإ

يف املائة من املشاركني يف  98أأجرت مؤخًرا دراسة اس تقصائية بني ممثيل الرشاكت واحملامني وأأن الصينية للعالمات التجارية 

ضافة  ىل أأن احامتل اس تخدام يف املائة اإ  95 أأشار، بيامن الطلبات ميقدمعلية تسهل اللغة الصينية ستم الاس تقصاء يعتقدون أأن اإ

د غة معل.لكالصينية  اعمتدت اللغة حال سريتفع يفنظام مدريد من قبلهم  اللغة الصينية يف نظام مدريد  راجوذكر املمثل أأن اإ

ىل  انظرً  منطقيأأمر  ىل أأن ادلراسة الاس تقصائية تشري اإ  مقديم الطلبات الصينيني.تفاع احامتل اس تخدامه من قبل ار اإ

دواملمتثل يف يف ادلورات السابقة للفريق العامل  عرضه اذلي س بق أأنأأكد وفد جورجيا موقفه و  .249 اللغة  راجأأن اإ

ىل تعقيد معليات الفحص يف  دارته بشلك غري معقول وس يؤدي اإ الروس ية يف نظام مدريد من شأأنه أأن يزيد من تاكليف اإ

ىل عدد طلبات التسجيل ادلويل املودعة ابللغة الروس ية،  انظرً  ،نهىل أأ الوفد اإ  أأشارو  كتب ادلويل بشلك غري رضوري.امل  اإ

ن جحج الاحتاد  من سوق لحصةلوالنس بة املئوية الروس ية يف اخلارج حيث يمت التحدث ابللغة املودعة والطلبات  مدريد، فاإ

 قامئة عىل أأسس جيدة. ليستنظام مدريد ل ة الروس ية بني اللغات الرمسيلإدراج الرويس 

دراج لغات جديدة،  ، مبدئيًا،وأأيد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني .250 ذ ميكن أأن الاقرتاحات اخلاصة ابإ اإ

ىل النظام.  ماكنية نفاذ املس تخدمني اإ ذا اكن التوقيت  ما لكنه أأعرب عن شكوكه حوليسهم ذكل يف حتسني اإ وأأشار  مناس بااإ

ىل أأنه يتفق مع وفد مدغشقر عىل رضورة النظر يف مجيع اجلوانب. وذكر الوفد أأن الأمر ل يتعلق فقط بزايدة اس تخدام  اإ

ذ  نظام مدريد، بل يتعلق أأيًضا ابحلفاظ عىل جودته وحتسيهنا وتقليل وقت الفحص. ورصح املمثل أأنه يتفق مع وفد ادلامنرك اإ

نه يشاطر رأأي وفد الياابن يف أأنه أأنه ل يريد زايدة التاكليف وق  الرتكزي بدًل من ذكل عىل حتسني النظام. من الأفضلال اإ

دراج املزيد من اللغات، ف ذا مت اإ ىل أأن جودة الرتمجة س تكون مصدر قلق حقيقي لأنه اإ ىل  قدوأأشار الوفد اإ يؤدي ذكل اإ

ىل وجود مشألك وأأشار جيدة  الرتمجة يف حال مل تكنالأخطاء وتأأخر الفحص  ارتفاع نس بة د يفاإ وأأشار  اللغة الإس بانية. راجاإ

ىل موقفه فامي يتعلق حبامية العالمات ابحلروف الالتينية، وأأضاف أأنه س يكون من الأفضل يف الواقع مناقشة  غري املمثل اإ

 يف لغات العمل. البحثوالرتكزي عىل التعامل مع اللغات فامي يتعلق ابلعالمات التجارية نفسها قبل 

دخال لغات جديدة س يجعل نظام مدريد أأكرث جاذبية تسهيل اس تخدام د أأسرتاليا وأأيد وف .251 ن اإ نظام مدريد وقال اإ

ىل أأن اللغات الإضافية س توفر فوائد مجليع مس تخديم النظام  للمس تخدمني احلاليني واحملمتلني.  من خاللوأأشار الوفد اإ

ىل ختفيضالأمر اذل، الطلباتاحلواجز اللغوية، وحتسني جودة  التخفيف من الاس تخدام  وارتفاع، املشألكعدد  ي س يؤدي اإ

ىل أأنه الوفد أأشارو  الإجاميل للنظام. ضافة لغة جديدة وفهم أأثر حبذر شديدجيب العمل  اإ واجلودة  الإجراءاتعىل أأوقات  اإ

دل  ،بشلك جيد ىل دمعه ملراجعة شامةل كام  مت بشلك حصيح.سيأأي لغة جديدة  راجلتأأكد من أأن اإ  اتلنظام اللغأأشار الوفد اإ

جراء  لتحديداحلايل اذلي اقرتحه وفد كندا، واذلي سيبحث يف املامرسات احلالية  ذا اكن ميكن اإ لغات  راجلإد تعديالتاإ

داري كبري عىل ادلول الأعضاء أأو املكتب ادلويل.دون من جديدة يف نظام مدريد بشلك تدرجيي،   فرض عبء مايل واإ

اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل ستساعد عىل الأرحج يف جعل الرتمجة أأسهل وأأكرث  وأأضاف الوفد أأن الأدوات اليت تس تخدم

ىل وقت واختبار  لتطويرها وتعديلها لتلبية احتياجات  جيدفعالية من حيث التلكفة، لكنه أأضاف أأن تكل الأدوات حتتاج اإ
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دراج ورصح الوفد بأأن  املكتب ادلويل ومعايري اجلودة. مدريد، لكن ينبغي أأن يمت حبذر وعناية  لغات جديدة س يفيد نظاماإ

د للمتكن منلتأأكد من توفر الأدوات واملوارد وا  شلك سليب.ب ولضامن عدم تأأثر جودة اخلدمات وتوقيهتا وتلكفهتا ا راهجاإ

ىل أأنامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات وأأشار ممثل  .252 صارم عند ترمجة قامئة السلع بشلك ادلقة تطبيق  ه من املطلوباإ

ىل أأن اللغات اجلديدة املقرتحة ختتلف اً أأنه نظر وأأضاف  .وقخلدمات لأهنا تتعلق مبارشة بتفسري نطاق احلقوا  عن بشلك كبري اإ

ماكنية ترمجة البضائع واخلدمات بدقة  فهونظام مدريد،  املعمتدة يف ةالعمل احلالي لغات  تعكس نية مقديمحبيث قلق بشأأن اإ

جراء مزيد من املناقشات رضوري لإضافة لغات امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ت املمثل أأن ذلكل، ذكر و .الطلبات عتقد أأن اإ

 .املرتبطة هبا تاكليفال  الأخذ بعني الاعتبارو الرتجامت  ظ عىل جودةافمع احلمعل جديدة 

الالزم لإضافة لغات وشارك وفد الولايت املتحدة الأمريكية خماوفه بشأأن الاستامثر الإداري واملايل الكبري والوقت  .253

ن فكرة توس يع نظام اللغات غري منطقية قبل تقيمي الوضع احلايل جلودة الرتمجة   لية.الآ برشية و ال جديدة عىل نظام مدريد وقال اإ

ىل اس تكشاف أأوجه القصور احلالية يف قدرات الرتمجة وتاكليف معاجلة أأوجه القصور هذه،  ىل أأنه ابلإضافة اإ وأأشار الوفد اإ

الويبو الإلكرتونية  هجاتاوو أأدوات ابس تخداممعاجلة مشألك اللغة  س بل يف يبحثعىل املكتب ادلويل أأن قرتح فهو ي

ابلنس بة التحسينات أأو الأدوات الإضافية اليت ميكن أأن جتعل من تقدمي طلب دويل جتربة سهةل  ددأأن حيو  ،احلالية

ىل أأن موقع الويبو س تخدم.للم  قاعدة بياانت نظام مدريد بلغات الأمم املتحدة الست وأأن  متوفر عىل الانرتنت وأأشار الوفد اإ

لكرتونية الأخرى، مثل قاعدة  لغة. 16أأو  15حبوايل بشأأن السلع واخلدمات متوفرة  وأأضاف الوفد أأن أأدوات مدريد الإ

، نظام مدريد وقاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء، وحاس بة الرسوم، ومنصة مرصد مدريدبياانت العالمات التجارية العاملية، 

أأن جيري املكتب ادلويل مراجعة شامةل  جًدا املهمنه يعتقد أأنه من أأ الوفد  رّصحو مدريد الثالث.نظام تبدو متاحة بلغات 

دخال حتسينات عىل  اتلنظام اللغ احلايل لنظام مدريد، مبا يف ذكل مراجعة الأدوات الإلكرتونية املتاحة للماكتب الوطنية واإ

ىل أأن املكتب ادلويل دليه وأأشار تكل الأدوات. بعض الواثئق فقط عند  ةرتامك واقرتح ترمجامل الكثري من العمل الوفد اإ

 حصوهل أأيضًا عىل تأأييد رمغ عليه، ولكن الفريق العامل مل يوافق يف الهناية ا الاقرتاحهذوذكّر الوفد أأيًضا بأأنه أأيد   الطلب.

 فحص ومعاجلةل الاكفية واردامل خيصصالاقرتاح لضامن أأن املكتب ادلويل  هذا وأأوحض الوفد أأنه يؤيد املكتب ادلويل.

ل من قبل عدد قليل من الأطراف املعنية.لموارد أأقل خيصص ، و الطلبات نه أأ الوفد  ذكرو  لرتجامت اليت قد ل تكون مطلوبة اإ

بطريقة ميكهنم  اليت حيتاجوهنا املعلومات عىل هؤلء ضامن حصوليتفهم خماوف أأولئك اذلين يعملون بلغات أأخرى ويريد 

ىل أأنه و  .فهمها بشلك  لتوس يع القدرات اللغوية لنظام مدريدالعديد من الاقرتاحات بضع س نوات مسع  منذأأشار الوفد اإ

ىل دراسة هذا التوسع .هائل  راجبعناية فائقة، ل س امي جحم الاستامثر املايل لإد وتبعاته ورأأى الوفد أأن الفريق العامل حباجة اإ

ىل اقرتاحه اذلي مت تقدميه يف ادلورة السابقة ل للغات اجلديدة.ا السالمة املالية  الإسهام يفمل بعنوان "اعالفريق لوأأشار الوفد اإ

النفقات غري املبارشة لحتاد  من أأو حىت اكمللاب للويبومدريد ل يدفع حصته من النفقات املشرتكة " وذكر بأأن نظام للمنظمة 

ذ أأنه، هلوذكر الوفد أأن احتاد مدريد اكن يس تفيد من طريقة ختصيص الإيرادات والنفقات  مدريد. يدفع حصة عادةل  يكن مل اإ

ىل جعز يف  مما، وبدًل من ذكل، اكن مدعوًما من قبل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات شرتكةمن النفقات امل  أأدى اإ

ذا اس متر  املقدمةاملساهامت   الفريقوأأقر الوفد بأأن  غري حصي ابلنس بة للويبو. هذا الأمرذكل، فس يكون من الاحتادات، واإ

ىل مسأأةل مراجعة رسوم احتاد مدريد أأضافمل االع ، ومن املتوقع أأن يمت تناولها ملناقش هتا عىل املدى املتوسط رطة الطريقاخ اإ

عطاء الأولوية  يف العام املقبل. ذ أأنه ،سأأةلامل  هلهذوطلب الوفد من الفريق العامل اإ اماكنية حصول من الرضوري مناقشة  اإ

ىل ىل أأ الوفد اإ  أأشارو  دلفع النفقات املبارشة وغري املبارشة.مبا يكفي الرسوم  من يراداتالإ عىل  نظام مدريد ضافة لغات اإ ن اإ
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ه أأنوشدد الوفد عىل  النظام س يؤثر بشلك مبارش عىل الرسوم اليت يتعني فرضها عىل املس تخدمني لتغطية هذه النفقات.

  .تناول خمتلف هذه املواضيع ابلتوازي يف املناقشات املس تقبلية جيب

بشلك أأفضل الطبيعة  هذا الأمر لغات جديدة يف نظام مدريد ليعكس راجلإدعن تأأييده وفد نيوزيلندا  وأأعرب .254

ضافة سامهقد ي و  العاملية للنظام وجيعهل أأكرث جاذبية للمس تخدمني. ماكنية  اإ ىل زايدة اإ ىل نظام مدريد  نفاذال لغات جديدة اإ اإ

 تاكليفال  حتمله س يكون من املمكن نه يريد التأأكد من أأنىل أأ الوفد اإ  أأشارومع ذكل،  ويشجع املزيد من ادلول عىل الانضامم.

ضافةعن  النامجة للمكتب  ووافق الوفد عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا ملس تخدمني واملكتب ادلويل.ا من قبل اللغات اإ

دراجيده وفد أأسرتاليا لإجراء مراجعة شامةل ل وأأ  ادلويل  لغات جديدة. عملية اإ

ىل أأن .255 ىل املناقشات اجلاريةوأأشار وفد الصني اإ ن  ه استناًدا اإ ، أأي سابقًا د المتسك مبا مت التفاق عليهير تغالبية الوفود فاإ

د ةرضور  ىل نظام مدريد  لغات جديدة يف نظام مدريد. راجاإ ضافة اللغتني الإجنلزيية والإس بانية اإ ىل أأن اإ  سامهتوأأشار الوفد اإ

ىل أأن معظم الطلبات يف نظام مدريد  يف جذب ن معظم  قدم ابللغة الإجنلزيية.تأأطراف متعاقدة جديدة وأأشار اإ وقال الوفد اإ

ضافة مسأأةل الوفود قد أأوحضت أأنه ينبغي البت يف ىل أأن الأمانة أأجرت ابلفعل يف أأقرب وقت مم لغات جديدة اإ كن، وأأشار اإ

وأأقر الوفد بأأن بعض الوفود قد أأعربت عن قلقها بشأأن  قرار. أأي لتربير اختاذ ميكن الاستناد الهيامدراسة وحتليل متعمق 

ىل النظام  ضافة لغات جديدة اإ ة مبارشة نه ل يعتقد أأن هناك عالقىل أأ الوفد اإ  أأشارو  .املثال لعىل سبي جودة الرتمجة ل س امياإ

د د راجبني اإ اللغتني الإجنلزيية والإس بانية يف الربوتوكول مل يؤثر عىل جودة  راجلغات جديدة وجودة الرتجامت، وأأضاف أأن اإ

وأأقر الوفد أأيًضا ابلشواغل اليت أأعربت عهنا الوفود الأخرى بشأأن ال اثر املرتتبة عىل  تطوير نظام مدريد.سامه يف ، بل ةالرتمج

ن ذا أأضيفت لغات جديدة، ل س امي تاكليف الرتمجة. يدركه التلكفة وقال اإ ومع ذكل، أأكد الوفد  أأن التلكفة التشغيلية سزتداد اإ

تاكليف  ختفضأأن  امن شأأهن لرتمجة يف املس تقبل القريبل وتقنيات جديدة تطوير أأدوات ه جيب الاخذ يف الاعتبار اماكنيةأأن

ابخملاوف اليت أأاثرهتا الوفود الأخرى وأأشار  أأيًضاوأأقر الوفد  املتقدمة هذه. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأدوات الرتمجة الرتمجة.

ىل أأنه مس تعد  ليعكس التنوع  جيب أأن يكون نظام مدريد متعدد اللغات ومتنوعًاو  تدرجيي.بشلك اللغة الصينية  لإضافةاإ

ىل  .الراخس يف عاملنا احلايل جيايبأأمر تعدد اللغات أأن وأأشار الوفد اإ وأأكد الوفد من  لالحتاد الأورويب. وهمم جًدا ابلنس بة اإ

ىل املداخالت   لغات جديدة. ضافةجديد أأنه ينبغي تطوير نظام مدريد يف أأقرب وقت ممكن للسامح ابإ  وأأخريًا، أأشار الوفد اإ

جراء  املتعلقةاليت أأدلت هبا الوفود  ماكنية اإ س يؤيد مثل هذا نه ا ذكريف نظام مدريد، و  اتشامل لنظام اللغاس تعراض ابإ

ذا  ىل توافق يف ال راءاكن مفيًدا وسيسهل الاس تعراض اإ  .التوصل اإ

مت اس تخدام يوأأوحض الوفد أأنه  ه للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب.تأأييدوأأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن  .256

وهذا يعين أأن   السوق ادلولية.العالمات عىل سلع وخدمات معينة من أأجل بيع تكل السلع أأو تقدمي تكل اخلدمات يف

ىل القيام  ، ةيالتجار تنفيذ الأعامل لغات خمتلفة، من أأجل س تخدام عىل الأرض، اب ة معينةطبأأنشاملس تخدمني س يحتاجون اإ

علهيم الأمور  ختتلطس تخدمني قد امل  وبعض  يكفي أأن تكون العالمة التجارية ابللغة العربية أأو الصينية أأو الروس ية فقط. لو

ويؤدي  يف بعض الأحيان مل تمت الرتمجة بشلك جيد واكنت هناك أأخطاء.و ابلغة. يواهجون صعوابتاللغات و  بسبب تعدد

ىل ارتفاع  املزيد من اللغات اعامتد ماكنية حدوثاإ ىل أأن دليه  .اءخطأأ  اإ وذلكل، ذكر الوفد أأن اللغات احلالية اكفية وأأشار اإ

 يف الوثيقة. مبنياجلانب املايل، كام هو بشأأن خماوف 

د .257 ىل أأنه يف حني أأيد عدد من الوفود اإ لغات جديدة،  راجوخلص الرئيس التعليقات العامة اليت أأبدهتا الوفود وأأشار اإ

ن الوفود الأخرى مل تقرر بعد ودلهيا حتفظات. الإجامع العام عىل أأن املناقشات حول  من نوعومع ذكل، يبدو أأن هناك  فاإ
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ىل  5، ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من املوضوع جيب أأن تس متر عىل الأقل  17اإ

 دراج لغات جديدة.لإ  املمكن اعامتدها املتعلقة ابملعايري

وأأقر وفد الصني بأأن الوثيقة تناولت عدًدا من املعايري املمكن اعامتدها لإدراج لغات جديدة، عىل سبيل املثال، نشاط  .258

دراج لغات جديدة واحدة تلو الأخرى، والطرق اليت ميكن اعامتدها لرتمجة تكل اللغات. وأأعلن الوفد  الإيداع املعمول به، واإ

تطوير النظام. ويعمتد تطوير النظام  عن طريقمكرس لتلبية احتياجات املس تخدمني أأن نظام مدريد نظام سهل الاس تخدام و 

عىل عدد الطلبات اجلديدة مبا أأن املصدر الرئييس لدلخل يف نظام مدريد هو الطلبات اجلديدة. ومن خالل حتسني نظام 

عالمات التجارية لس تخدام نظام وجذب املزيد من حاميل ال ،مدريد بشلك مس متر، والاس تفادة من املزااي اليت يقدهما

مدريد هبدف زايدة عدد الطلبات اجلديدة، ميكن احلفاظ عىل ازدهار النظام واس تدامته وحامية مصاحل مجيع املس تخدمني 

ىل أأن عدد الطلبات  والأطراف املتعاقدة بشلك أأفضل. طرف متعاقد معني هو املعيار ل ابلنس بةوبناء عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

وذكّر الوفد بأأن نظام  غات جديدة تليب بشلك أأفضل متطلبات ومصاحل مجيع الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد.ل راجلإد

عدد الطلبات اجلديدة املودعة ل ومت تسجيل ارتفاع س نوي مدريد قد أأحرز تقدمًا ملحوظًا يف الصني يف الس نوات الأخرية.

 3,053يف الصني  س نوايً  عدد الطلبات اجلديدة املودعة بلغ، 2018و 2016 وبني عايم مبوجب نظام مدريد يف الصني.

 يف املائة من مجيع الطلبات اجلديدة 11.3يف املائة و 8.5يف املائة و 5.8وهو ما ميثل عىل التوايل،  6,900و 4,810و

طلبات اجلديدة عدد ال  ت الصني املرتبة الثالثة من حيث، احتل2018و 2017يف عايم و مبوجب نظام مدريد. الس نوية

الطرف املتعاقد س نة متتالية، اكنت الصني  12، وملدة 2006وذكّر الوفد أأيضا أأنه منذ عام  املودعة مبوجب نظام مدريد.

ىل  2016من و الأكرث تعيينًا يف نظام مدريد.  الأجانب  املودعني، اكنت الأعداد الس نوية لتعيينات الصني من قبل 2018اإ

ن هذه الأرقام تعكس الاحتياجات ىل أأ الوفد اإ  أأشارو  عىل التوايل. 24,289و 26,148و 22,444مبوجب نظام مدريد 

، امجلعية الصينية للعالمات التجارية، أأجرت 2019يف مارس و الفعلية واحملمتةل للمس تخدمني الأجانب يف السوق الصينية.

دالعالمات التجارية عىل املس توى الوطين يف الصني، اس ت يفمنظمة متخصصة ويه  اللغة  راجطالعًا عرب الإنرتنت حول اإ

ذا اكن س ي هذه العملية نظام مدريد، وفوائديف الصينية لكغة معل جديدة  ثر عىل رغبة املس تخدمني يف كون ذلكل أأي أأ واإ

 يف الاس تطالع متخصصني يف العالمات التجارية يف الرشاكت ووالكء نياملشارك واكن من بني اختيار نظام مدريد.

دو  التجارية وغريمه من املهنيني يف اجملالت ذات الصةل.العالمات  اللغة  راجيعتقد مثانية وتسعون يف املائة من املشاركني أأن اإ

ذا مت  95 ويرى الصينية سيسهل اس تخداهمم لنظام مدريد. دراج يف املائة مهنم أأنه اإ ام مدريد، نظيف اللغة الصينية لكغة معل اإ

وفقًا لإحصاءات و  م نظام مدريد عند تقدمي طلبات العالمات التجارية يف اخلارج.لس تخدا اً فس يكونون أأكرث اس تعداد

جاميل عدد طلبات العالمات التجارية  36، بلغت حصة نظام مدريد فقط 2017املكتب ادلويل، يف عام  يف املائة من اإ

ذا مجلعية الصينية للعالمات التجاريةااذلي أأجرته  س تطالعوفقًا لالو  جزًءا صغرًيا نسبيًا. يشلك ذكلالأجنبية يف الصني، و  ، اإ

ضافةمت  ن اس تخدام نظام مدريد من قبل املس تخدمني الصينيني لتقدمي طلبات العالمات اإ اللغة الصينية  اإ ىل نظام مدريد، فاإ

ىل بشلك كبري  سامهيف املائة، مما سي  61التجارية يف اخلارج من احملمتل أأن يزيد بنس بة  لوفد أأنه ا ذكرو  تطوير نظام مدريد.اإ

تقدمي من أأجل تسهيل اس تخدام نظام مدريد من قبل املس تخدمني الصينيني، يعمل مكتب الصني عىل تطوير خدمة 

طار نظام مدريد منذ عام  طلباتعرب الإنرتنت لل  الطلبات صعبة ال شألك امل حبل عدد من املكتب  قاموقد  .2017ادلولية يف اإ

ونظام الفحص نظام مدريد للطلبات عرب الإنرتنت  بنيتوافق حتقيق ال غة الإجنلزيية، و مثل نقل البياانت بني اللغة الصينية والل

عرب تقدمي الطلبات مدريد وطور خدمة نظام احتياجات مس تخديم الاعتبار  أأخذ املكتب بعنيادلاخيل اخلاص به؛ و 

طار للطلبات الإنرتنت  طالق ، وتقنية من الويبواخلدمة مبساعدة هذه وقد مت تطوير  نظام.هذا ال ادلولية يف اإ رمسًيا يف  هامت اإ
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وأأوحض الوفد أأن خدمة  .2018أأكتوبر  29اخلدمة يف جريدة الويبو الصادرة يف ذه هب اخلاصةنرش املعلومات مت و .2018يونيو 

نرتنت تغطي الإجراء الاكمل لإيداع الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد وقدمت مساعدة كبرية  تقدمي الطلبات عرب الإ

طالق اخلدمة، بلغ عدد الطلبات  يف  55.58، وهو ما ميثل 418للمس تخدمني املهمتني ابلصني. ويف الشهر الأول اذلي ييل اإ

، وصلت الطلبات عرب 2019املائة من مجيع الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد يف الصني. ويف النصف الأول من عام 

ىل  تقدمي خدمة  ةسالع الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد يف الصني. ونظًرا لسيف املائة من مجي 83.12الإنرتنت ابلفعل اإ

طالقها قريًبا. اتعرب الإنرتنت لإجراءات التعيينأأخرى عرب الإنرتنت، مت اختبار خدمة  الطلبات طالق وبعد الالحقة سيمت اإ  اإ

، ابلنس بة هذه الأثناءيف و رمقية ابلاكمل.الطلبات ادلولية مبوجب نظام مدريد يف الصني  تقدميدمة، س تصبح معلية اخلهذه 

خطارات بشأأن التعيينات من املكتب ادلويل  ىل أأنه اكن قادًرا عىل تلقي اإ للتسجيالت ادلولية اليت تعني الصني، أأشار الوفد اإ

لكرتونية. أأصبحت، 2019، وحبلول مايو 2011ابلوسائل الإلكرتونية منذ عام  وذكر  مجيع التصالت مع املكتب ادلويل اإ

اذلين يبحثون عن حامية العالمات التجارية لمس تخدمني الأجانب ابلنس بة ل الوفد أأن التصال الإلكرتوين أأكرث مالءمة وفعالية 

لطرف املتعاقد جيب أأن يكون ابلنس بة لاحلايل الإيداع أأن نشاط وأأكد وفد الصني عىل  .نظام مدريد بواسطةيف الصني 

د راجاملعيار لإد د .تلو الأخرىاللغات واحدة  راجلغات جديدة، بدًل من اإ لغات جديدة عىل أأساس  راججيب حتديد طرق اإ

ن تطوير هذا بسبب التوسع اجلغرايف لنظام مدريد، و   واحتياجات املس تخدمني. الطويةل الأمد تطوير نظام مدريدخطة  فاإ

دراج لغات جديدة هو أأمر منطقي ل مفر منه.  2009يف عام  انقشت وكرر الوفد أأن مجعية احتاد مدريد النظام عن طريق اإ

د مسأأةل ضافة لغات جديدة. راجاإ مرونته، وجذب املزيد من  تعزيزضامن تنوع نظام مدريد، و هو لغات جديدة  والهدف من اإ

ىل تاك التطوير الشامل لنظام مدريد.معلية املس تخدمني وحتسني  دخال لغات جديدة س يؤدي اإ ضافية،  فيل وأأقر الوفد بأأن اإ اإ

ميكن اعامتد تدابري معينة خلفض التلكفة، عىل سبيل املثال، كام ذكر و  الأرابح.زايدة الفوائد و  ولكنه أأيًضا سيسامه يف رفع

ن اعامتد الرتمجة غري املبارشة و  تلفة.اخمل رتمجة الاملكتب ادلويل ابلفعل، ميكن النظر يف ممارسات  وفقًا لتقدير املكتب ادلويل، فاإ

من أأجل تقليل  أأيد الوفد طريقة الرتمجة غري املبارشةو  تلكفة الرتمجة بشلك كبري. من ابلرتمجة املبارشة من شأأنه أأن يقللمقارنًة 

 .تلكفة الرتمجة

وأأعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن بعض املعايري احملددة يف الوثيقة، عىل سبيل املثال، تكل القامئة عىل عدد  .259

عضاء اجلدد اذلين مل تتس ىن هلم الفرصة بعد لس تخدام النظام. وذلكل، التعيينات وحصة مدريد يف  السوق مل تكن مفيدة للأ

مليون خشص يتحدثون  250وذكّر الوفد الوفود الأخرى بأأن  اقرتح الوفد أأن يؤخذ احامتل الاس تخدام يف الاعتبار مكعيار. 

 الربتغالية، ويه سادس أأكرث اللغات حتداًث يف العامل. 

نه يعتقد أأن الرتكزي جيب أأن يكون عىل مدة مالءمة وقال وف .260 دراج لغات جديدة، اإ د سويرسا، فامي يتعلق مبعايري اإ

دراج لغات جديدة ملقديم الطلبات ومكتب املنشأأ ونظام مدريد بشلك عام. وأأضاف الوفد أأن لغة الطلب الأسايس  معلية اإ

 ايري اليت ميكن أأخذها يف الاعتبار.أأو التسجيل الأسايس واللغات الأكرث اس تخداًما يه بعض املع

ىل نظام مدريد وأأنه يعمل عن كثب مع الأمانة يف هذا  رّصحو   .261 وفد الإمارات العربية املتحدة أأنه يعمل عىل انضاممه اإ

ىل الوثيقة .MM/LD/WG/17/7 Revمن الوثيقة  5الصدد. والمتس الوفد توضيحا من الأمانة بشأأن الفقرة  ، والإشارة اإ

PCT/A/38/6  ذا اكنت املعايري املذكورة يف امللحق الثالث من 2008اليت اعمتدهتا امجلعية يف عام . وتساءل الوفد عام اإ

ذا اكنت تكل املعايري تنطبق عىل لغات معل معاهدة التعاون بشأأن  PCT/A/38/6الوثيقة  تنطبق عىل نظام مدريد وما اإ

ضافية. لهيا أأيضا يف 2009من عام  MM/A/42/1شأأن الوثيقة كام طلب الوفد توضيحا ب  الرباءات أأو عىل لغات اإ ، املشار اإ
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ضافية ويه العربية والصينية والربتغالية  يداع اإ الوثيقة. وتتناول هذه الوثيقة دراسة أأجراها املكتب ادلويل بشأأن قبول لغات اإ

، واليت اس توفت معايري الأهلية يف ذكل والروس ية ولغات معل الويبو الأربع واللغات الهولندية والأملانية والإيطالية والياابنية

عداد مرشوع جترييب. وطلب الوفد من الأمانة تقدمي مزيد من املعلومات حول  الوقت.  ىل التفاق عىل اإ وخلمصت الوثيقة اإ

 هذا املرشوع وفعاليته.

ىل الواثئق اليت ظهرت يف .262  وثيقة الفريق العامل وأأوحضت الأمانة، ردا عىل وفد الإمارات العربية املتحدة، أأن الإشارة اإ

ىل حقيقة أأنه عندما نوقشت مسأأةل اللغات من قبل هيئات خمتلفة، وضعت هذه الهيئات  شارات اإ قيد املناقشة اكنت جمرد اإ

جابة عىل السؤال الثاين،  معايري لإدراج لغات جديدة. ول تنطبق املعايري املوجودة يف تكل الواثئق عىل الفريق العامل. ولالإ

دراج لغة الإيداع، متت مناقشة هذا الاقرتاح وأأسفر عن تطوير قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع فامي يتعلق  ابإ

دراج لغات ايداع جديدة قد مت  واخلدمات، ويه أأداة تس تخدهما ال ن معظم املاكتب. وأأوحضت الأمانة كذكل أأن فكرة اإ

لب من املكتب ادلويل تطوير أأداة ت  لسلع واخلدمات ا بياانتسمح ملقديم الطلبات البحث عن تعليقها، وبدًل من ذكل، طم

لتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع مصنفة بشلك حصيح وفقًا وجيب أأن تكون هذه السلع واخلدمات بلغات خمتلفة، 

 لغة. 19يف ذكل الوقت بـ متوفرة ، واكنت الأداة واخلدمات

ىل الرتمجة املبارشة و  بينيمجعية ماليك العالمات التجارية الأورو  وأأشار ممثل .263 ىلاملبارشة وأأ  غرياإ الرتمجة  يؤيد أأنه شار اإ

ل من خالل  .هتاجودعىل  شلك خطًرا كبرًياسي  وأأن اعامتد أأي مقاربة أأخرى للرتمجة املبارشة ورصح بأأنه ل ميكن حتقيق ذكل اإ

 مشلكة.أأي بارشة الرتمجة امل  شلكوأأنه عندئذ  فقط لن ت  الاعامتد عىل نظام الرتمجة الآلية املناسب

ىل أأنه مل تطلب أأي وفود أأخرى اللكمة ول و  .264 اقرتح عل بعض احملاداثت الإضافية  تشجيع احلارضين عىلأأشار الرئيس اإ

ذا اكنت تؤيد معوًما املعايري املدرجة يف الوثيقة أأو توحض أأن الوفود  ذا اكن ميكهنا أأن تقرتح اإ  .حممتةل معايري أأخرىاإ

نه فامي يتعلق بعدد الطلبات ادلولية، يعتقد أأ املعيارين الأولني املدرجني يف الوثيقة،  عن متحداثً وفد أأملانيا،  رّصحو .265

ومع  احلال يف أأملانيا. هويقع عىل مقدم الطلب اذلي مل يمتكن من تقدمي طلب بلغته اخلاصة، كام  احلقيقيالوفد أأن العبء 

قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع ملكتب ادلويل جديدة، طور ا ايداعذكل، أأقر الوفد أأنه بدًل من اعامتد لغات 

ر الثاين املتعلق اوفامي يتعلق ابملعي مساعدة حقيقية ملقديم الطلبات. توفر يهلغة، و 19يف  حالًيا احة، املتواخلدمات

دامئًا من قبل مقديم الطلبات لأن التعيينات يمت اختيارها  اً نظر  جيداً  عدد التعيينات معياراً ابلتعيينات، ذكر الوفد أأنه ل يعترب 

د .دلى الأطراف املتعاقدة الأخرى ذا قام مقدم طلب أأملاين بتعيني الصني، فلن يس تفيد من اإ اللغة  راجعىل سبيل املثال، اإ

 الأملان ل يتحدثون الصينية.مقديم الطلبات الصينية لكغة معل لأن 

ىل اجلزء  راجيار حممتل لإدبشأأن نشاط الإيداع مكع  التوافقلحظ الرئيس أأن هناك بعض و .266 لغات جديدة، وأأشار اإ

ىل أأن اللغات الثالث املقرتحة يه لغات انظرً و  التايل من الوثيقة اذلي يذكر اللغات الرمسية للأمم املتحدة. الأمم  معمتدة من اإ

ىل  19املتحدة، فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات   .تلو الأخرىحدة وا اتلغال دراجمن الوثيقة املتعلقة ابإ  24اإ

دراج اللغات الواحدة  .267 ىل أأنه مل تطلب أأي وفود اللكمة فاعترب أأن ذكل يدل عىل التوافق حول معيار اإ وأأشار الرئيس اإ

 تلوى الأخرى.
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ىل بياانته السابقة وأأكد من جديد أأنه ينبغي اتباع هنج شامل لعامتد لغات جديدة وليس  .268 وأأشار وفد الربازيل اإ

دراج اللغات من املعلومات حول  اً من املفيد أأن تقدم الأمانة مزيد الواحدة تلوى الأخرى. ورأأى الوفد أأنه س يكون ابلرضورة اإ

دراج لك لغة من اللغات اجلديدة قامئة ابللغات ابلتسلسل اذلي سيمت به سيمت وضع  هل ، فعىل سبيل املثال،كيف سيمت اإ

دراهجا  .اإ

دراجوأأكد وفد الاحتاد الرويس جمددا أأنه يؤيد  .269 ىل أأن وفودا أأخرى أأيدت هذا  بشلك مزتامن اللغات الثالث اإ وأأشار اإ

 لغات جديدة. راجالاقرتاح وهذا املعيار لإد

واقرتح الوفد أأن اجلهود التنظميية  أأوقات خمتلفة. النظام يف يف ةاللغات الثالث دراجمل يكن وفد بيالروس مؤيًدا لإ و .270

وهبذه الطريقة، سيمت توحيد احللول املقرتحة للغات  مًعا. للغات الثالثة اللغات جيب القيام هبا راجوغريها من اجلهود لإد

ىل نوع من ذكل ؤدي يوميكن أأن  ،الثالث دراج هذه اليت قد تواهجا معلية  لصعوابتا التغلب عىلسيمت  لأنهالوفورات اإ اإ

نه يفهم أأن حماوةل حتديد اللغة اليت  .نفس الوقتيف  ةاللغات الثالث ضافهتاستمت وقال الوفد اإ ىل مناقشات  اإ أأوًل قد تؤدي اإ

دراج ذلكل، اقرتح الوفد و ساخنة ورمبا غري بناءة، وأأن بعض الأطراف قد تشعر ابلمتيزي. هذه اللغات يف وقت واحد يف اإ

 حص.النظام ابعتباره الهنج الأ 

ىل نقطته السابقة، اً وحضموفد الربازيل،  شاروأأ  .271  مهخذيمت انشاط الإيداع احلايل مل و  اللغات الرمسية للأمم املتحدة أأن اإ

دراج  اقرتاح البحث يفيف الاعتبار عند  وذلكل، رحب الوفد مبقرتحات  أأو يف وقت واحد. تلوى الأخرىواحدة الاللغات اإ

دراهجا يف النظام   ى.ذا اكنت املعايري ترامكية أأو سيمت النظر فهيا بطريقة أأخر  خاص اإ لكوبشالأمانة لتحديد اللغات اليت ينبغي اإ

 يقرر ما هو الأنسب.و  هو اذلي سينظر يف املعايري ن الفريق العاملىل أأ الرئيس، ردًا عىل وفد الربازيل، اإ  أأشارو  .272

ىل  25الرئيس عدم وجود وفود أأخرى تطلب اللكمة، وفتح الباب للتعليق عىل الفقرات من  لحظو .273 من الوثيقة  42اإ

 املتعلقة ابلرتمجة.

ىل أأ يف الوثيقة و  الواردة ال اثر املرتتبة عىل التاكليف والمتس وفد البحرين توضيحا بشأأن .274  صل عىلنه يود أأن حيأأشار اإ

 ، الفرق بني تلكفة الرتمجة املبارشة وغري املبارشة.خاصلتاكليف املذكورة، وبشلك احول صيل اتفاملزيد من ال 

املفيد للفريق العامل أأن  أأوحضت الأمانة أأنه من أأجل فهم أأفضل لكيفية حساب التقديرات يف الوثيقة، س يكون من .275

حسب ما يسمح به مكتب املنشأأ، ميكن ملقدم و  نظام ثاليث اللغات.يف ظّل النظام احلايل يعمل  يفهم كيف يعمل النظام.

مت اس تالم الطلب ومعاجلته من قبل املكتب ادلويل بتكل وي الطلب تقدمي طلب ابللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية.

عاجلة الطلب والتحقق من التصنيف الصحيح يقومون مب ةالثالث يف تكل اللغات ممترسنياللغة، مما يعين أأن هناك فاحصني 

أأو الفرنس ية أأو  الإجنلزيية التصال من بني اللغاتجيوز ملكتب املنشأأ ومقدم الطلب اختيار لغة و  لقامئة السلع واخلدمات.

رساهل للرتمجة.ومن مت معاجلة الطلب تسيتواصل املكتب ادلويل معهم ابللغة اخملتارة، وابلتايل، و  .أأيًضا الإس بانية  شارتأأ و  مث اإ

ىل الأمانة  مليون مصطلح مت ترمجت حوايل  1.5حتتوي عىل حوايل  للرتمجة أأن املكتب ادلويل قد طور قاعدة بياانت داخليةاإ

رسال ئة مهنا. ييف املا 75 ىل الطلب مت اإ ليه  أأشارتكام و  س تخدم اذلاكء الاصطناعي.اذلي ي الرتمجة الآلية نظام اإ بعض اإ

ن اذلاكء الاصطناعي ل حدى رشاكتيذلكل، و جلودة.من ااملس توى املطلوب   يوفرالوفود، فاإ ىل اإ رسال الرتمجة الآلية اإ  مت اإ

املرسةل من الرتمجة يقوم املرتمجون ادلاخليون ابلتحقق من ، ومن بعدها .لتأأكد من حصة الرتمجةلتقوم مبراجعهتا وا الرتمجة
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ميكن للأطراف املتعاقدة املعينة بعد و  ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية. الرتمجة نرشيمت مث ومن اجلودة،  الرشكة لضامن

ىل خيار التنفيذ الأول و  ة أأو الإس بانية.الإجنلزيية أأو الفرنس ي سواًء اكنت ذكل تلقي الإخطارات ابللغة اخملتارة أأشارت الأمانة اإ

ىل الطلببعد ذكل، سيمت ترمجة و  بلغة جديدة. الطلبسيسمح ملقدم الطلب بتقدمي اذلي يف ملحق الوثيقة و  حدى اإ لغات  اإ

عىل تقدمي الطلب ملقدم الطلب ومكتب املنشأأ أأن مقدم الطلب س يكون قادًرا ابلنس بة  والفائدة العمل ملزيد من املعاجلة.

ابللغة الأصلية للعالمة الأساس ية، أأو اللغة املس تخدمة يف بدله، وأأن مكتب املنشأأ س يكون قادًرا عىل التصديق عىل هذا 

يتعلق بتقديرات التلكفة،  وفامي بلغة العمل. متبعد ذكل، سيمت معاجلة الطلب وأأي اتصالت أأخرى ستو  .الطلب يف تكل اللغة

أأن املكتب ادلويل س يضع  معتربةً خارجية ملراجعة الرتمجة،  برشاكتقد قدرت فقط تلكفة الاس تعانة  لحظت الأمانة أأهنا

 ويرتفع هذا العائديف املائة تقريًبا للك سنت يف مرحةل أأولية،  25و 20يرتاوح بني قاعدة بياانت داخلية للرتمجة، مع عائد 

مبارشة من اللغة املصدر، عىل  الطلبالرتمجة املبارشة، سيمت ترمجة  يف سيناريوو يف املائة لك عام.  2.5أأو  2مبعدل حوايل 

ىل الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. التلكفة لأن  عىل هذه العمليةتؤثر و  سبيل املثال، الصينية أأو الروس ية، مبارشة اإ

ىل الاس تعانة مبصادر خارجية  الوثيقة أأيًضا مقدار الساعات الالزمة قّدرت و  راجعة تكل الرتمجة.ملاملكتب ادلويل س يحتاج اإ

ىل املبارشة، لرتمجةاسيناريو جودة ه ملراقبة ملراقبة اجلودة ولحظت أأن مرتمجني حمرتفني يف لك لغة من  حيتاج املكتب ادلويل اإ

ملبارشة، مت وأأوحضت الأمانة أأنه يف سيناريو الرتمجة غري ا .وية املمكنةاللغ التشكيالتلك تشكيةل من اللغات اجلديدة ويف 

ىل لك لغة من اللغات الأخرى.  تمت هذه الرتمجة من  ختفيض التاكليف بشلك كبري لأن الرتمجة ل تمت مبارشة من لغة املصدر اإ

ىل أأنه من  خالل ما يسمى اللغة الانتقالية. ولأس باب خمتلفة، تتعلق بشلك أأسايس بتلكفة املوارد وتوافرها، أأشارت الأمانة اإ

للغة الإجنلزيية لكغة انتقالية، ويف هذه احلاةل سيمت ترمجة الطلب من لغة املصدر، سواء اكنت صينية أأم املنطقي اختيار ا

هناء الرتمجة الإجنلزيية، س يكون من املمكن الاس تفادة من  ىل الإجنلزيية. مبجرد اإ دلى  املتوفرةالرتمجة  اماكنياتروس ية، اإ

ىل الفرنس ية و  بلغة  املتعلقأأوحضت الأمانة أأن اخليار الثاين يف ملحق الوثيقة، و  الإس بانية.املكتب ادلويل، لرتمجة هذا النص اإ

يار الإيداع واملعاجلة، سيمتكن مقدم وابلنس بة خل  خيار لغة الإيداع. أأي اخليار الأول عىلطفيف  تعديل هوالإيداع واملعاجلة، 

 التصديق عىل هذا الطلب ابللغة اجلديدة.الطلب من تقدمي الطلب ابللغة اجلديدة وس يكون مكتب املنشأأ قادًرا عىل 

س يقوم املكتب ادلويل مبعاجلة الطلب ابللغة اجلديدة، مما يعين أأن أأي اتصال أ خر بشأأن ذكل الطلب ادلويل، ل س امي و 

ري قدم الطلب ومكتب املنشأأ لأن الأخمل س يكون ذكل الأمر مفيًداو  اللغة اجلديدة. واسطة هذهاخملالفات، سيمت التعامل معه ب

 ميكنه تلقي الطلب والتصديق عليه والتواصل مع املكتب ادلويل ابللغة اجلديدة سواء اكنت الصينية أأو الروس ية أأو العربية.

ىل الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية، ومن  ، هنا فصاعداوس يقوم املكتب ادلويل بعد ذكل بتسجيل العالمة وترمجهتا اإ

ىل الأمانة شارتأأ و  لنظام الثاليث اللغات.يف ظل ااملكتب ادلويل العمل س يواصل  بلغة  املتعلقلخيار الثالث، ل  ه ابلنس بةأأن اإ

م  يداع الطلبات ومعاجلهتا ابللغة اجلديدة، بل الإرسال، لن ي أأيًضا خيار تلقي الإخطارات  املعينة منح املاكتبسيمت سمح فقط ابإ

 أأطراف متعاقدة أأخرى. يس تخدهما أأيضالغة  تس تخدمة اليت وقد يكون ذكل مفيًدا ملاكتب الأطراف املتعاقد  بلغة الإيداع.

مت تعيني طرفًا أ خر متعاقًدا وأأحد الأطراف املتعاقدة الناطقة ابللغة الروس ية دلى طلب  ايداعيف حال مت عىل سبيل املثال، 

رسال ميكن يتحدث اللغة الروس ية  يًدا فقط ملقدم الطلب هذا الأمر ليس مف و  .املكتب املعني ابللغة الروس يةلهذا خطار اإ اإ

 الإخطارميكن للماكتب تلقي و  .يف احلالت اليت يمت فهيا تقدمي الطلب ابللغة اجلديدة ومكتب املنشأأ، بل أأيضا للماكتب املعينة

رسال قرارها بتكل اللغة. ومع ذكل، ابلنس بة مجليع التسجيالت ادلولية الأخرى،  ابللغة اجلديدة، ومعاجلهتا ابللغة اجلديدة واإ

أأوحضت الأمانة أأن اخليار التايل يف ملحق الوثيقة رمبا اكن اخليار الأكرث و  .متاحًا لالس تخدامالنظام الثاليث اللغات يظل 

سمح خيار لغة التصال ملقديم الطلبات وأأحصاب التسجيالت ي  لغة معل اكمةل. يكونأأن  وليس بعيدا كثريا منمشوًل، 

ىل  تواصل هبا مع املكتب ادلويل، أأي اللغة اليتواملاكتب بتقرير اللغة اليت يريدون ال  سيس تخدموهنا لإرسال أأي تبليغ موجه اإ
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 املكتب ادلويلقوم بني هذا اخليار ولغة العمل هو أأنه يف هذا اخليار، س ي والفرق .املكتب ادلويل وتلقي أأي تبليغ وارد منه

جراء معليات الرتمجة اكمل، جيب ترمجة لك ما جيب النظام لغة العمل أأوحضت الأمانة أأنه يف ظل و  فقط عند احلاجة. ابإ

ىل اللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية،  تقييده بالغه اإ ذا اكنت هذه لإ  اس تخداهما للغة اليت مت وفقًاواإ يداع املستند، واإ

سيس تفيد مقدمو  يف خيار لغة التصال،و الرتمجة رضورية لأغراض التواصل مع مقدم الطلب أأو املاكتب املعينة، أأم ل.

الطلبات وأأحصاب التسجيالت واملاكتب اليت تعمل مككتب منشأأ واملاكتب املعينة من العمل بلغهتم املفضةل ولكن املكتب 

 أأخرًيا،و  لأغراض التواصل مع مقدم الطلب أأو صاحب التسجيل أأو املاكتب املعنية. احلاجةادلويل س يرتمج فقط عند 

بشلك تدرجيي مع لك خيار من اخليارات  ازداد تعقيدً ت هذه اخليارات ات اليت توفرهااخليارات واملزي  أأن ت الأمانةرشح

ترتفع التاكليف ابلنس بة للمكتب ادلويل مع لك خيار من  ملحق الوثيقة، يف متت الإشارة اليهومع ذكل، وكام  .املقدمة

 اخليارات.أأحد النظر يف ال اثر املرتتبة عىل التلكفة، وليس فقط اختيار  جيبو اخليارات 

 وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل رشح الأمانة. .276

وأأيد ممثل اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية خيار الرتمجة غري املبارشة من بني اخليارين بسبب ال اثر املرتتبة عىل  .277

طار نظام مدريد، معظم الرتجامت يه ترجامت بس يطة وسهةل لبياان ىل أأنه مضن اإ  ت السلع واخلدمات.التلكفة وأأشار اإ

ىل  45فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات و  .278 خبيارات التنفيذ املمكنة لإدراج لغات من الوثيقة املتعلقة  71اإ

 جديدة.

التوقعات املقدمة  عرب عن رسوره دلى اطالعه عىلنه نظر يف الأرقام بعناية فائقة وأأ أأ وفد الاحتاد الرويس  رّصحو .279

س تخدم هذه ت حقيقة أأن مثانية أأطراف متعاقدة  الأخذ بعني الاعتبارس ية يف نظام مدريد، مع بشأأن اس تخدام اللغة الرو

ىل مع ذكل، و  .اللغة جراء و ابللغة الروس ية. الطلباتنفقات معاجلة ب   يتعلقمشلكة فاميوجود أأشار الوفد اإ ذلكل، اقرتح الوفد اإ

ماكنية تبين الاقرتاح،ليمتكن من ال  املزيد من ادلراسات حول هذه الإحصاءات املالية الرمق اذلي سيمت احلصول  لأن نظر يف اإ

، حتتوي من الناحية التارخييةوأأضاف الوفد أأن الطلبات الصينية،  .جًدا كبري هورضب هذه الأرقام بامثنية  عليه من خالل

 الطلباتقيد هذه تع مدى ن أأ الوفد  ذكرومع ذكل،  ، عىل عكس الطلبات املقدمة من الاحتاد الرويس.قصريةامئ و عىل ق

ىل أأن الطلبات ادلولية من مكتبه يف الاحتاد الرويس  يف الاعتبار. أأيًضا ينبغي أأن يؤخذ يمت التحقق مهنا جيدا وأأشار الوفد اإ

ل س امي من انحية اس تخدام املصطلحات املطلوبة، وأأن مصطلحات السلع واخلدمات املس تخدمة يف تكل الطلبات ادلولية 

 .مراجعة هذه الطلبات للخرباءاكن من السهل جدا ابلنس بة  وابلتايل ،مقبوةل دامئا اكنت

ىل وفد سويرسا  شارأأ و  .280 ضافة اللغات، ينبغي فهمه يف ضوء اخليار اذلي مت اختياره يف اإ أأن بيانه الأول، املتعلق مبعايري اإ

ضافة لغة ، تكل املرحةل ن اإ  الأكرث فائدة. س الوقتولكن يف نفاخليار الأسهل والأقل تلكفة للنظام  الإيداع يهفاإ

دخال اللغ .281 ينبغي أأن بشلك اكمل العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد  اتوأأكد وفد بيالروس من جديد أأن اإ

ىل أأن يكون الهدف الهنايئ. ل تستبعد بعضها اخليارات اخملتلفة، مثل لغة الايداع أأو لغة املعاجلة أأو لغة التصال،  وأأشار اإ

يداع، بشلك تدرجيي اللغات اجلديدة راجدلإ  تنفيذال  مراحل تعكس هذه اخلياراتوأأكد الوفد أأن  .البعض مث ، أأوًل، لكغة اإ

لغات  راجلإد معليةو منطقية كرث الأ  هذا الهنج هوورصح الوفد بأأن  غة اتصال، وأأخريًا لكغة معل.لك من بعدهاو غة معاجلة، لك

 جديدة.
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 خيار لغة التصال هو اخليار الأنسب. نه يعتربىل أأ وفد الربازيل اإ  أأشارو  .282

ىل نظام مدريد هو مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني وذكّر ممثل  .283 ضافة اللغة الإس بانية اإ الوفود بأأن سبب اإ

ىل أأن لكن، و   .حتقيق هذا الهدف يمتجذب البدلان الناطقة ابلإس بانية، ومع ذكل، مل   ما زالحتقيق ذكل الأمر أأشار املمثل اإ

 ممكنًا.ابلطبع 

وفود اجلزائر والبحرين وبيالروس والصني ومرص واملغرب وعامن والاحتاد الرويس واململكة  ابمسوأأعلن وفد البحرين،  .284

 الوفودهذه العربية السعودية والسودان وامجلهورية العربية السورية وطاجيكس تان وتونس والإمارات العربية املتحدة، أأن 

ضافية  قدمت يف ورقة بعنوان "ورقة غري رمسية من اجلزائر والبحرين وبيالروس والصني ومرص واملغرب اقشة للمنمسامهة اإ

 وعامن والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والسودان وسوراي وطاجيكس تان وتونس والإمارات العربية املتحدة".

ىل أأن تعدد اللغات ميثل قمية أأساس ية للأمم املتحدة  فعالية النظام املتعدد تعزيز الويبو اليت ساعدت يف منظمة و وأأشار الوفد اإ

وذكّر الوفد بأأن  مكواًن أأساس ًيا للتنوع الثقايف ومفتاًحا لتوس يع النطاق اجلغرايف لأنشطة الويبو.عد تعدد اللغات ويم  الأطراف.

من يه هذه اللغات و  مم املتحدة والويبو.الإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية يه اللغات الرمسية للأ 

س تخدم عىل نطاق واسع للتواصل يف مجيع دوةل، وتم  100يف أأكرث من  ةرمسيوتعد لغات بني اللغات الأكرث ش يوعًا يف العامل، 

العلوم  سامه العديد من املتحدثني ابلعربية والصينية والروس ية والفرنس ية والإس بانية بشلك كبري يف تطويرو  أأحناء العامل.

ىل تطوير انظرً و  والتكنولوجيا وامللكية الفكرية بشلك عام. التعمل ال يل و اذلاكء الاصطناعي عىل  أأدوات الرتمجة اليت ترتكز اإ

بطريقة  قبةت املر  اتاللغ ةس ياس معلية تطبيقوفورات كبرية ميكن أأن تسهل حتقيق توقع من امل الويبو،  تدرسها منظمةاليت و 

ىل توس يع اس تخدام نظام مدريد وال و  فعاةل من حيث التلكفة. ليه يف مجيع أأحناء العامل. نفاذس يؤدي تنفيذ املبادرة اإ الوفد  ذكرو  اإ

مع الأخذ بعني الاعتبار التعقيدات املرتبطة بتطبيقها عىل املس توى  تدرجيي ومعيل املبادرة بشلكهذه  تنفيذنه اقرتح أأ 

عداد: ذلكل، اقرت و .الإداري املرتتبة عىل التلكفة حول ال اثر دراسة شامةل  "1"ح الوفد أأن يطلب الفريق العامل من الأمانة اإ

احلايل  اتنظام اللغ اس تعراض "2"التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد؛ و راجدالإ لواجلدوى التقنية 

ىل الوفد  شارأأ و  يمت مناقش ته يف اجللسة التالية للفريق العامل.ل  رمسية من يف الوثيقة املعنونة "ورقة غري  متوفرأأن الاقرتاح اإ

اجلزائر والبحرين وبيالروس والصني ومرص واملغرب وعامن والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والسودان وسوراي 

 ".وطاجيكس تان وتونس والإمارات العربية املتحدة

الوقت بعض الوفود  ومنحأأن نسخا من الورقة غري الرمسية املذكورة أأعاله متاحة خارج قاعة املؤمترات أأعلن الرئيس و  .285

 للتعليق عىل تكل الوثيقة. البابفتح الرئيس و  ملراجعهتا.

 وأأكد وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس ادلول الأعضاء فيه، موقفه بشأأن الطبيعة املعقدة للقضية وأ اثرها اخملتلفة. .286

 ع اليت جتري مناقش هتا.يض احول املو هبدف تطوير رأأي مس تنري زيد من املعلومات امل جيب احلصول عىل هوذكر الوفد أأن

جراء دراسة أأكرث يذلكل، و دون استبعاد أأي من  ذات الصةلأأن تشمل مجيع العوامل اخملتلفة جيب ، واليت مشولً فضل الوفد اإ

، عىل سبيل حىت ال نغري واحضة  ما زالتاليت  النوايحيط الضوء عىل تسل  هو ادلراسة من هذه هدفوال  خيار ممكن.

اعترب الوفد أأنه من السابق لأوانه اختاذ ، وبناء عىل ذكل للتاكليف أأو التأأثري احملمتل عىل نظام المتويل. التفاصيل الاكمةلاملثال، 

ضافة اللغات املقرتحة عىل نظام جراء دراسة شامةل ل اثر اإ جراء جيب و  ،مدريد أأي قرار خبالف اإ أأوسع  اس تعراضعدم اإ

 .احلايل الوقت لس ياسة اللغات يف
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جيب أأن يسعى لإدراج لغات خمتلف ادلول ويعتقد أأن نظام  اتوأأكد وفد الربازيل من جديد أأنه يفضل تعدد اللغ .287

ىل اللغات العربية والصينية والروس ية،وأأثىن الوفد عىل الاقرتاح، لكنهالأعضاء.  دراج جشع ، ابلإضافة اإ مجيع اللغات الرمسية  اإ

ىل الأمانة لإ ينبغي أأن و  للأمم املتحدة واللغات الأخرى لدلول الأعضاء. حول عداد دراسة شامةل يتضمن الاقرتاح طلًبا موهجا اإ

ىل لغات أأ ال اثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى التقنية لالإدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية خرى يف ، ابلإضافة اإ

المنوذج اذلي اعمتده احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  قريًبا منس يكون الانفتاح عىل اللغات الأخرى و  نظام مدريد.

 واذلي بفضل أأدوات اذلاكء الاصطناعي، متكن من توس يع نطاقه بنجاح ليشمل لغات خمتلفة.

 .وأأيد وفد الرنوجي البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب .288

ىل توافق ال راء فامي يتعلق اب .289 جراء دراسة شامةل لل اثر املرتتبة عىل التلكفة من  طلبلوأأشار الرئيس اإ املكتب ادلويل ابإ

د ولحظ الرئيس أأيضا أأنه مل  التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد، اخليار )أأ(. راجواجلدوى التقنية لالإ

جراء اس تعراض لنظام اللغيكن هناك توافق يف ال راء  احلايل يف ادلورة املقبةل للفريق العامل، اخليار  اتأأو اتفاق فامي يتعلق ابإ

 ي تعليقات أأخرى عىل اخليار الأخري.لأ وفتح الرئيس الباب  )ب(.

ست وأأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وكرر أأن ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب لي  .290

 ، اخليار )ب(، كام أأشار الرئيس.اتمس تعدة لإجراء مراجعة أأوسع لس ياسة اللغ

وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية مداخلته السابقة واهامتمه مبراجعة شامةل لنظام اللغات احلايل حىت يمت فهم  .291

جراء اكمل وال اثر املرتتبة عىل اللغات الثالث احلالية بشلك التاكليف  ضافة لغات جديدةيل دراسة لتاكقبل اإ وأأشار  .ف اإ

طار هذه املراجعة الشامةل،  ىل أأنه، مضن اإ عادة النظر يفيريد الوفد اإ الأدوات احلالية املتاحة، عىل سبيل املثال، حاس بة  اإ

هتا مدى صالحيهتا وجودلتقيمي قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات، ، و التجديد الإلكرتوينوأأداة الرسوم، 

ىل  ضافة لغات جديدة اإ ضافة لغات جديدة علهيا، بدًل من النظر يف اإ ذا اكن من املمكن اإ ماكنية التنبؤ هبا وموثوقيهتا ومعرفة اإ واإ

 الرئيس. الهيام أأشار اذليوأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية اخليارين )أأ( و )ب(،  .احلايل نظام مدريد يف الوقت

عد دراسة شامةل لل اثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى فريق العامل من املكتب ادلويل أأن يم واقرتح الرئيس أأن يطلب ال .292

الصينية و العربية  اتلتدرجيي للغوالإدراج ا، مبا يف ذكل تقيمي أأدوات الويبو املتاحة حاليا، ملناقش هتا يف ادلورة املقبةل التقنية

 ت.فتح الرئيس ابب التعليقاو  والروس ية يف نظام مدريد.

ىل أأنه مل  .293  دراج لغات أأخرى يف نظام مدريد.ابإ أأي اعرتاض من احلضور فامي يتعلق ابقرتاحه  يمسّجلوأأشار وفد الربازيل اإ

بشلك عام، وابلتايل، مل  اتاحلايل أأو نظام اللغ اتوأأوحض الرئيس أأن عدًدا من الوفود مل يوافق عىل مراجعة نظام اللغ .294

ضافة املزيد من  اجامعيكن هناك  ىل ادلراسة.عىل اإ  اللغات اإ

احلايل، واخليار  اتالرئيس، هو مراجعة نظام اللغ اليه أأشاراذلي فهم أأن اخليار )ب(، قد نه ىل أأ وفد الربازيل اإ  أأشارو  .295

للغات يف النظام، واليت قد  التدرجيي لالإدراج)أأ( هو ببساطة دراسة شامةل لل اثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى التقنية 

 أأخرى غري تكل املقرتحة.تشمل لغات 

ىل التعليق عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل. .296  ودعا الرئيس الوفود اإ
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التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد مبا الإدراج ووافق وفد أأملانيا عىل الفقرة املقرتحة اليت حتدد  .297

نه ل يتذكر أأي يشء يتعلق ابللغات فقط. وقال يف ذكل تقيمي أأدوات الويبو احلالية املتاحة.  الوفد اإ

ىل عدم وجود  .298 ىل أأن ادلراسة ستشمل فقط  أأي تأأييدوأأشار الرئيس اإ لإدراج لغات أأخرى يف ادلراسة وخلص اإ

 اللغات العربية والصينية والروس ية.

ر الفريق العامل بأأن الأمور وذكّ  تدرجييعىل اقرتاح اتباع هنج مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ووافق ممثل  .299

دراج تس تغرق بعض الوقت وأأن الفريق العامل قد   .املس تقبللغات أأخرى يف يعمل عىل اإ

ىل أأن الفريق العامل املزيد من اللغات، و  راجلإدتدرجيي ووافق وفد الصني عىل أأنه ينبغي اتباع هنج  .300 أأن  بجيأأشار اإ

د حالًيا يبحث جراء  عدواقرتح الوفد مناقشة اللغات الأخرى ب الروس ية فقط يف النظام.اللغات العربية والصينية و  راجيف اإ اإ

 .وضعتحليل متعمق للالأمانة ل 

عداد دراسة وافية عن ال اثر املالية واجلدوى التقنية )مبا  وطلب الفريق العامل من .301  يف ذكلاملكتب ادلويل اإ

وموافاته التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد،  راجتقيمي أأدوات الويبو املتاحة( فامي يتعلق ابلإد

اّبن دورته املقبةل.  بتكل ادلراسة لينظر فهيا اإ

من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق  9من جدول الأعامل: التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  10البند 

 مات وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعال

ىل الوثيقة  .302  .MM/LD/WG/17/8استندت املناقشات اإ

من جدول الأعامل، حول الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من  6حظ الرئيس أأن املناقشات بشأأن البند ول .303

بشأأن التعديالت املمكن من جدول الأعامل  10خالل املناقشات ذات الصةل ابلبند بعني الاعتبار يمت أأخذها العالمات، س 

دخالها عىل القاعدة   . بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتمن الالحئة التنفيذية املشرتكة  9اإ

عداد وثيقة تمقّدم وصفا  .304 ىل أأن الفريق العامل، يف دورته السابقة، قد المتس من املكتب ادلويل اإ وأأشارت الأمانة اإ

دخ وقد من الالحئة التنفيذية املشرتكة، من أأجل استيعاب أأساليب متثيل جديدة.  9الها عىل القاعدة للتعديالت املمكن اإ

من جدول أأعامل ادلورة احلالية للفريق العامل أأن العديد من الأطراف املتعاقدة  6ي نوقش خالل البند اذلأأظهر الاس تقصاء 

ىل اس تنساخ بياين للعالمة. ومع ذكل، دعت ا ىل مناقشة كيفية الاس تعداد للتطورات ل تزال حباجة اإ لأمانة الفريق العامل اإ

اتحة املس تقبلية من خالل تعزيز حيادية الإطار القانوين  الوثيقة نًصا معدًل للمناقشة، ولكهنا تقرتح . ومل املرونة املزيد منواإ

دخالها عىل القاعدة  لغاء الرشط اذلي "1"، ويه: 9حددت ووصفت ثالثة تعديالت ممكن اإ مبوجبه جيب أأن تكون  اإ

، وبدًل من ذكل، ميكن تعديل MM2الاس امترة الرمسية مقاييس العالمة مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد لهذا الغرض يف 

لغاء رشط تقدمي متثيل اثن   "2"تكل القاعدة لشرتاط أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو تمرفق به صورة واحضة ودقيقة للعالمة؛  اإ

زاةلللعالمة و  احتوت  يف حالفقط  همااس تخديمت واذلي  MM2)ب( من الاس امترة الرمسية 7الإطار املوجود مضن البند  اإ

مواءمة  "3"مت نرشها ابللونني الأسود والأبيض من قبل مكتب املنشأأ؛ ويولكن  ابللون كعنرص ممزيطالبة املالعالمة عىل 

( من الربوتوكول، حبيث يمطلب من مكتب املنشأأ أأن يؤكّد أأن بياانت العالمة الواردة 1)3" مع نص املادة 4()د("5)9القاعدة 

يف الطلب ادلويل يه نفسها بياانت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس. واقرتحت الأمانة أأن يمت 
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فية متثيل العالمات يف الطلب ادلويل يف التعلاميت الإدارية، عىل أأن تبنّي التعلاميت الإدارية حتديد التفاصيل املتعلقة بكي 

 نساقللأ الأساس ية تفاصيل ال لمتثيل. وأأوحضت الأمانة أأن التعلاميت الإدارية س تتناول االأنساق املقبوةل ومتطلبات 

املقبوةل ق اأأو الأنسعىل الورق للعالمة املمثةل  A4م عن جح ال يزيد جحمهصورة مس تنسخة واملتطلبات، عىل سبيل املثال، 

. ومن املتوقع أأن تقبل مجيع الأطراف املتعاقدة يف MP4أأو  MP3أأو  JPEGللمتثيل الإلكرتوين، عىل سبيل املثال، 

لكرتونيا وبنسق رمقي املس تقبل ن جاهًزا خلدمة أأن يكو جيب. وذكرت الأمانة ان نظام مدريد أأساليب متثيل اخملتلفة املتبادةل اإ

طاره القانوين وتعديل العمليات واملامرسات والبىن التحتية التنظميية. ومت حتديد يف الوثيقة  مس تخدميه من خالل حتديث اإ

ىل مناقش هتا. وذكرت الأمانة كذكل أأن التعديالت املمكن  الاعتبارات العملية والتقنية احملددة اليت س يحتاج الفريق العامل اإ

دخالها عىل ال شارات اليت ل تشلّك عالمة 9قاعدة اإ قوانيهنا ل وفقًا لن جترب ماكتب الأطراف املتعاقدة عىل منح امحلاية لالإ

 دلىمتطلبات متثيل خمتلفة  عن وجود النامجة املصاعباحملمتةل ىل ذكل، لن تزيل التعديالت اإ  وابلإضافة. املعمول هبا

التعديالت عىل ماكتب مجيع الأطراف املتعاقدة تبادل أأشاكل  هذه فرضتالأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد. ومع ذكل، 

لكرتونية وفرضت أأيًضا  ابس تخدامالمتثيل الإلكرتوين  أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف  عىل تعديالتوسائل اإ

 املكتب ادلويل. 

ىل  3ت من وفتح الباب للتعليق عىل الفقرا عىل عدة مراحلواقرتح الرئيس مناقشة الوثيقة  .305 من الوثيقة املتعلقة  6اإ

دخالها عىل القاعدة   . 9ابلتعديالت املمكن اإ

وفد الاحتاد الأورويب أأن ترشيعاته اجلديدة املنسقة أألغت رشط قابلية المتثيل البياين واستبدلته برشط عام  ذكرو  .306

موضوع حتديد من لسلطات اخملتصة وامجلهور ان مكّ بطريقة تم يف السجل  بةل للمتثيليتعني مبوجبه أأن تكون العالمة التجارية قا

حيصل أأن  جًداهم الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنه من امل اعترب ، وعقب هذا التغيريواحض ودقيق.  بشلكامحلاية 

ام حامية عالماهتم غري التقليدية ابس تخدتوس يع نطاق الامتس عىل فرصة أأحصاب العالمات التجارية يف الاحتاد الأورويب 

وقد فهم الوفد وأأقر متاما مسار مدريد، وفقًا للرشوط احملدثّة نفسها املتاحة هلم مبوجب الترشيعات اجلديدة لالحتاد الأورويب. 

دخال أأساليب جديدة للمتثيل يف نظام ابلصعوابت  اليت أأوحضهتا الأمانة واليت قد تواهجها بعض الأطراف املتعاقدة يف حال مت اإ

ىل مدريد. وأأشار الوفد  يداع طلب دويل مع أأي متثيل  الشواغلأأيًضا اإ ماكنية اإ ذا اكنت اإ اليت مت الإعراب عهنا بشأأن ما اإ

زاةل  ىل اإ الامتثال ملتطلبات  أأحصاب التسجيالت بسبب رضورة ايواهجه يتالاملصاعب للعالمة، بياين أأو غري بياين، س تؤدي اإ

دلى  قابةل للتسجيلعالمة ال تكون هذهمن العالمات، رشط أأن  ةحمّددع انو لأ و املعينة لأطراف املتعاقدةلالمتثيل اخملتلفة 

، ولكنه كرر وهجة نظره والتعقيدات املرتبطة هبا ملشلكة اليت يتعني حلهاا صعوبةالأطراف املتعاقدة املعّينة. وأأقر الوفد متاًما ب

ظام مدريد ورمقنته وتعزيز سهوةل حتديث ن سيسامه يفتطبيق املامرسات ل بأأن اس تخدام أأحدث التكنولوجيات القائةل 

اليت قرأأها ابهامتم كبري. وقدم  MM/LD/WG/17/8للوثيقة  الكبري تقديرهعن الوفد  أأعرباس تخدامه. وعىل هذه اخللفية، 

مانة يف هجودها املبذوةل  جياد احللولو عاجلة هذه القضية املعقدة بطريقة شامةل ملالوفد دمعه الاكمل للأ وشكر  ،تركز عىل اإ

عداد الوثيقة الأ  اس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من العالمات  حول MM/LD/WG/17/4مانة عىل اإ

معلومات معلية  يهوأأساليب متثيلها. فاملعلومات اليت مت جتميعها يف تكل الوثيقة تشلك أأساًسا متينًا ملزيد من املناقشات و

ىل احلقائق العملية ابلعمل املس متر عىل هذه القضية. وفامي يتعلق ل مفيدةو  لس بل املمكنة للميض قدمًا، قال الوفد انه نظرًا اإ

بأأكرب قدر من املرونة. ورأأى  يتسممهنجي حل  تطويروالصعوابت القانونية، قد يرغب الفريق العامل يف اتباع هنج تدرجيي و 

ادلول الأعضاء يف نظام مدريد أأمر ابلغ الأمهية  اخلاصة بلك دوةل مناخملتلفة  احلالتالوفد أأن مراعاة اجملموعة الواسعة من 

ىل املشاركني ال خرين يف الفريق العامل. أ راء لسامع  أأعرب عن انفتاحهو  تطلع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأشار اإ
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ىل مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل واس تعداده للعمل مع الأ  مانة وأأعضاء احتاد مدريد لإجياد حلول تقنية وقانونية اإ

 نظام مدريد. من خاللتأأمني امحلاية املناس بة للعالمات التجارية غري التقليدية ل 

" مع نص 4()د("5)9" والاقرتاح املتعلق مبواءمة القاعدة 7" و"5()أأ("4)9وأأيد وفد الياابن التعديالت عىل القاعدة  .307

 مقديم الطلباتالبياانت الإلكرتونية س يحقق فوائد كبرية للك من  اس تخداموذكر الوفد أأن  مدريد. ( من بروتوكول1)3املادة 

بعض املاكتب، مبا يف ذكل  لأن من قبل الفريق العامل التعديالت بعناية شديدة مناقشة رضورةواملاكتب، لكنه شدد عىل 

ىل الوقت ملرباءات الياابين، المكتب   ملعاجلةوتطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا حمللية قوانيهنا ا ةراجعحباجة اإ

 .الإلكرتونية لبياانتا

دخالها عىل التعديالت  عىلوأأيّد وفد ادلامنرك مواصةل العمل    .308 " 6()د("5)9" والقاعدة 5()أأ( "4)9القاعدة املمكن اإ

ضافةمن الالحئة التنفيذية املشرتكة وعىل  كيفية متثيل العالمات يف الطلبات  حولبعض التوجهيات يف التعلاميت الإدارية  اإ

ىل   لتكييفالمتثيل الإلكرتوين شلك من أأشاكل للك الأنساق املقبوةل واملتطلبات التقنية ادلولية، مبا يف ذكل الإشارة اإ

ىل القاعدة  المتثيل اجلديدة.أأساليب  أأن الطلب ادلويل جيب أأن حيتوي أأو يشري  اليت تنص عىل "10"()أأ(4)9وأأشار الوفد اإ

ذا اكن ىل ما اإ جامعّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة عالمة يه الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يف  ت العالمة الواردةاإ

ذا اكنتبشلك حمدد الوفد أأنه، وفقًا للترشيعات الوطنية يف ادلمنارك، من الرضوري معرفة  ذكرو  ضامن. مة عال العالمة يه اإ

ىل نوع العالمة شارةالإ ذلكل، يف لك مرة يمت فهيا و .جامعّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة ضامن يف  "10"()أأ(4)9وفقًا للقاعدة  اإ

وبناء عىل ذكل، اقرتح الوفد تقس مي  تسجيل دويل يعني ادلمنارك، اكن عىل املكتب ادلمناريك أأن يصدر رفًضا مؤقتًا لكًيا.

ىل نوع العالمة  ىل أأحدهام أأو ال خر.الإشارة اإ ىل قسمني حبيث يشري الطلب ادلويل بوضوح اإ ىل ذكل، يتطلب  اإ ابلإضافة اإ

وذلكل، اقرتح الوفد أأنه  .الرقابة والضامناس تخدام العالمات امجلاعية وعالمات  نظمت  لواحئوضع الترشيع الوطين لدلمنارك 

يداع الطلب اللواحئ جيب أأن يكون من املمكن توفري تكل  ذا اكنت اماكنية الإشارة بشلك واحض وذكر الوفد أأن  ادلويل.عند اإ اإ

ماكنية العالمة   ًضايكون أأ اس تخدام العالمة س ي نظمتوفري اللواحئ اليت ت يه عالمة جامعّية أأو عالمة رقابة أأو عالمة ضامن واإ

ذلمس تخدمني، مفيًدا ل    .هذا الأساس عىللن يتلقوا رفًضا مؤقتًا لكًيا  اإ

رسائي أأشارو  .309 للعالمات  مع متثيل غري بياين ن نظام مدريد ينبغي أأن يتيح الفرصة لتقدمي الطلبات ادلوليةىل أأ ل اإ وفد اإ

ستيعاب هذا التطور لجيب تطوير نظام مدريد ل تشرتط قوانيهنم الوطنية متثيال بيانيا للعالمات. و بعض الأعضاء  أأن مبا

تقدمي متثيالت  اماكنيةساعد ت قد و  تياجات املس تخدمني واملاكتب.وذلكل، اقرتح الوفد تعديل نظام مدريد لتلبية اح  اجلديد.

ضافية للعالمات غري التقليدية يف الطلب ادلويل أأحصاب عىل جتنب حالت الرفض املؤقت دلى الأطراف  هذه العالمات اإ

لزايم. ىل أأنه الوفد  أأشارمن الوثيقة،  5وفامي يتعلق ابلفقرة  املتعاقدة حيث المتثيل البياين اإ معلية من الأفضل أأن تكون اإ

أأن مسؤول عن التأأكيد بمكتب املنشأأ  ليصبحدريد مل التنفيذية الحئةالوتعديل أأكرث مرونة التصديق عىل الطلبات ادلولية 

وفامي يتعلق العالمة الواردة يف الطلب ادلويل يه نفسها العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس. 

رسال ب مرتبطالأمر وهذا ابلتعلاميت الإدارية، أأقر الوفد بأأمهية وضع معايري لمتثيل العالمات يف الطلبات ادلولية،  طريقة اإ

ىل املكتب ادلويل. اتالطلب ىل الأ و  اإ نية مجليع أأنواع تق ق املقبوةل واملتطلبات ال انسجيب أأن تشري التعلاميت الإدارية رصاحًة اإ

وأأعرب الوفد  .الهولوغرامية عالماتلكرتوين، عىل سبيل املثال، عالمات الصوت وعالمات الوسائط املتعددة والالمتثيل الإ 

 اماكنيةعن اعتقاده الراخس بأأن املكتب ادلويل جيب أأن يبدأأ يف تطوير تبادل البياانت الإلكرتونية يف نظام مدريد هبدف توفري 



MM/LD/WG/17/12  
63 
 

 

ىل الوترية الرسيعة للتقدم التكنولويج يف اونظرً  ثيل غري بياين للعالمات.مت اليت حتتوي عىل امللفات الرمقية ارسال   جمال اإ

 .التصالتالرمقنة، سيمتكن الأعضاء من الانضامم تدرجيًيا مبرور الوقت والاس تفادة من هذا المنط من 

ىل وفد نيوزيلندا  شاروأأ  .310 اكن ، 2018لس نة املالية يف او نيوزيلندا.هو من الرشوط املفروضة يف  المتثيل البياين أأناإ

جاميل التعيينات ملكتب نيوزيلندا لعالمات جتارية غري تقليدية. 0.3 مل  يف الس نوات الثالث السابقة،و يف املائة فقط من اإ

ىل أأنه مل يتلق  .طلب 1200 بني من أأي طلب دويل لعالمات جتارية غري تقليديةتمسجل نيوزيلندا   مالحظاتوأأشار الوفد اإ

ىل أأن رشط المتثيل البياين اكن السبب يف هذا العدد املنخفض.من املس تخدمني والأرحج أأن السبب هو أأن   تشري اإ

بشلك  عىل الاس تخدام أأدةل توفريطلب تمتطلبات التسجيل للعالمات التجارية غري التقليدية غالًبا ما تكون أأكرث صعوبة وت 

 السامح مبزيد من املرونةيبدو أأنه من الرضوري ، ةالإلكرتونيالإرسال وسائل التكنولوجيا و  يف جمال تطورل نظًرا ل و  .منتظم

ن الاقرتاح الوارد يف القاعدة و  لمتثيل العالمات. ابلنس بة  البيانيةبعدم اشرتاط قبول الطرف املتعاقد املعني للمتثيالت غري  9اإ

عضاء تقيمي الطلب عىل العالمات غري التقليدية جراء أأي تغيريات  أأمر مرغوب فيه لأنه يعين أأنه ميكن للأ عىل املس توى واإ

يداعاصاعب اليت قد يواهجها ملابالوفد  اعرتفو  ذلكل. وفقًايل احمل  متكل العالمات التجارية اليت ل طلبات ملس تخدمني عند اإ

ىل العدد الكبري من الأطراف املتعاقدة اليت ل تزال تطلب متثياًل  امتثيال بيانيًا نظرً  أأن مثل هذه ولكن من املفرتض  .بيانًيا اإ

أأن يكونوا  فرتضيم ، وابلتايل، حمنكني أأشخاص مه عادةتقليدية ال تجارية غري ال عالمات الطلبات  مقديم لأن احلالت قليةل جًدا

دراج متطلبات المتثيل اخملتلفة.عىل  مطلعني  .مدريد نظامأأعضاء ب اخلاصةبياانت ال املعلومات يف قاعدة  هذه واقرتح الوفد اإ

مجهورية كوراي أأنه عىل الرمغ من تزايد عدد الطلبات اخلاصة ابلعالمات غري التقليدية يف مجيع أأحناء العامل، وذكر وفد  .311

يداع طلب لعالمة غري تقليدية ليست متوفرة بعد يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات. وجعل هذا الأمر ن معلية اإ  اإ

ووافق الوفد عىل الاقرتاحات اليت قدمهتا الويبو لتحسني  مات أأمًرا صعًبا.ملثل هذه العال بواسطة هذا النظام توفري امحلاية

العديد  أأن مباومع ذكل،  عالمات.هذه الللعالمة لضامن حقوق  متثيل اثن   تقدميوالسامح ب  الاس امترةالنظام عن طريق تغيري 

الويبو لك هجد ممكن لزايدة عدد الأطراف  من أأعضاء نظام مدريد مل يقدموا بعد عالمات غري تقليدية، اقرتح الوفد أأن تبذل

 املتعاقدة اليت تقبل العالمات غري التقليدية عن طريق ختفيف العبء اذلي قد ينجم عن ذكل تعديل.

ىل وفد مدغشقر  شاروأأ  .312 ل ابلعالمات املرئية اليت ميكن تسجيلها، مفاإ  نأأنه يف حني أأن ترشيعاته احلالية ل تعرتف اإ

لالس تخدام  ابلنس بة مرسوم يعرتف جبميع العالمات املمزية مبا فيه الكفايةمبوجب يد حزي التنفيذ جد قانوندخول  املنتظر

، ولكن بطريقة مرنة، أأي الطلبات مودعي صلحةوسائل جديدة للمتثيل يف نظام مدريد مل ضافةوذلكل، أأيد الوفد اإ  املقصود.

يعات الأطراف املتعاقدة، كام هو موحض يف نتاجئ الاس تقصاء. مع مراعاة ترش من خالل توفري وسائل تمكيلية لمتثيل العالمات 

ضايفل المتثيل الرمقي ك و وقب الطلباتمجيع مع متثيل بياين جيب احلصول عىل  هنأأ الوفد  يرىو  ومع ذكل، طلب الوفد  .متثيل اإ

 .املطابقةوحول مفهوم ونطاق  5توضيحا للفقرة 

ىل وفد كولومبيا  شاروأأ  .313 أأنواعًا خمتلفة من العالمات، مبا يف ذكل العالمات اليت تعترب غري تقليدية، قبل ت أأن كولومبيا اإ

ومع ذكل،  الشم عىل سبيل املثال. املرتبطة حباسة وأأن املكتب قد تلقى طلًبا لأنواع غريبة من العالمات، مثل العالمات

ىل تقبل كولومبيا أأساليب المتثيل هذه يف ضايف اإ سمح اللواحئ الوطنية وت  .الأسايس بياينال  متثيلال  حال مت تقدميها بشلك اإ

دد احلد الأدىن من حتم بتقدمي طلبات للحصول عىل عالمات غري تقليدية، و  للمودعنياملتوافقة مع قانون جامعة دول الأنديز، 

ذا اكنتل املتطلبات لإجراء الفحص و  ه املكتب واجياخلطوة  هذهنه خالل ىل أأ الوفد اإ  أأشارو   ممزية. هذه العالمات تحديد ما اإ

دوةل عضو يف جامعة بصفهتا امللكية الصناعية يف كولومبيا  ختضع ومع ذكل ل دون منح امحلاية للعالمة.و حتعقبات العديد من ال 
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ن تعديل هذا القانون فوق الوطين و .وهو قانون فوق وطين 486لقرار الأنديز رمق  دول الأنديز لغاء  لتغيريذلكل، فاإ أأو اإ

ليمتكنوا من اختاذ قرار عىل  ادلول الأعضاء الأخرى يف جامعة دول الأنديز مراجعته من تطلب أأن تمتي رشط المتثيل البياين، 

 ومل تكن هذه ادلول أأعضاء يف نظام مدريد.، املس توى الإقلميي

ليه، ولكن للك من املس تخدمني واملاكتب. 9وأأيد وفد أأسرتاليا تبس يط القاعدة  .314 أأنه ذكر الوفد وفد الياابن،  كام أأشار اإ

ىل أأن نتاجئ  لك طرف متعاقد.لتويخ احلذر لأن أأي تعديل جيب أأن يأأخذ يف الاعتبار الظروف اخملتلفة  جيب وأأشار الوفد اإ

يف  9تعديل القاعدة ل قرتاح أأي اوذكر الوفد أأنه يرحب ب .روفظنفس ال املاكتبدلى مجيع  مل تكن هء أأظهرت أأنالاس تقصا

ىل ما ورداستنادً  للفريق العامل ادلورة املقبةل  يف الوثيقة. ا اإ

ىل أأن الأطراف املتعاقدة دلهيا قوانني خمتلفة للعالمات التجارية .315 نظرا و  .وفقا لنتاجئ الاس تقصاء وأأشار وفد الصني اإ

طار معل مرن ومفتوح نسبيا لختالف  أأنواع العالمات التجارية والمتثيالت يف لك بدل، اقرتح الوفد أأن يعمتد نظام مدريد اإ

   الأطراف املتعاقدة اخملتلفة لأنواع خمتلفة من العالمات. دلىتخدمون من طلب امحلاية يمتكن املس  ل 

دراج أأنواع أأ وفد بيالروس  ذكرو  .316  من العالمات يف قوانني الأطراف املتعاقدة. جديدهنه فهم أأن الاجتاه العام هو اإ

ىل ذكل ىل قبول المتثيل غري البياين للعال أأيًضا اجةاحل تدعو ،ابلإضافة اإ ىلاإ ما بناء عىل و   البياين.المتثيل  مات ابلإضافة اإ

ىل  3املقرتحة يف الفقرات من  9لتعديالت عىل القاعدة عن تأأييده ل  الوفدأأعرب ، تقدم وقد فهم الوفد أأن  من الوثيقة. 6اإ

زاء وعرّب  التقنية. هذا البدل القاعدة اجلديدة سيمت تفسريها وفقًا للقانون الوطين يف بيالروس ووفقًا لقدرات  الوفد عن قلقه اإ

، حبمك طبيعهتا، قابةل للحامية يف العالماتهذه مثل مل تكن و تسمح حبامية العالمات غري التقليدية. لتكل املاكتب اليت 

ما  رسائيل بشأأن  .بياينغري  يلهاث مت  نأأو لأ ة نوع العالم بسبببيالروس اإ ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإ وأأشار الوفد اإ

مل يكن مجيع و أأنواع العالمات املقبوةل.عىل املس تخدمني لطالع مدريد نظام أأعضاء اخلاصة ببياانت ال اعدة اس تخدام ق

عىل سبيل املثال، ف املشلكة.هذه عاجلة ملالطلب ادلويل  اس امترة تعديل قد يكون من املمكن ، وابلتايل،حمنكنياملس تخدمني 

وتساءل  الاس تخدام. س ياسةدة املعينة، توحض متطلباهتا احملددة، مثل توجد حالًيا حوايش سفلية لبعض الأطراف املتعاق

ذا اكن من املمكن ت شارة  اس امترة عديلالوفد عام اإ ىل قاعدة بشلك الطلب ادلويل لالإ نظام أأعضاء اخلاصة ببياانت ال مبارش اإ

ذا مل يكن ضافة، ذكل أأمرًا معقداً  مدريد، أأو رمبا، اإ عىل سبيل املثال، ميكن  املزيد من املعلومات حول قبول هذه العالمات. اإ

ضافة ميكن أأيًضا التعامل مع أأنواع أأخرى من و  حاش ية حتتوي عىل قامئة الأطراف املتعاقدة اليت ل حتمي عالمات الصوت. اإ

ذا اكنت و  العالمات بنفس الطريقة. ىل الإ  تكفي، فقد جًداقامئة طويةل الاإ  مدريد.البياانت اخلاصة بأأعضاء نظام قاعدة شارة اإ

ىل حتديث القاعدة ىل أأ وفد سويرسا اإ  أأشارو  .317  اذلي كنولويجلتطور الت ل  ابشأأن متثيل العالمة، نظرً  9نه يتفهم احلاجة اإ

بتحديث هذه القاعدة، ومن حيث املبدأأ، أأيد الوفد  الوفد وقد رحب فرًصا جديدة مل تكن موجودة عند صياغة القاعدة. أأاتح

ىل  3اكر املقرتحة يف الفقرات من الأف ىل وجود مشلكة الوفدأأشار ومع ذكل،  من الوثيقة. 6اإ فامي يتعلق  4الفقرة  يف نص اإ

دراج اللون  ذا .حيامن يمطالب به كعنرص ممزيابإ اكن العنرص عنرًصا ممزًيا أأم ل  فاملعايري املعمتدة من قبل لك مكتب لتحديد اإ

مزجي الألوان أأو مزجي ولكن قد يكون ممزًيا،  حبد ذاتهقد ل يكون اللون و  .خيضع هل املكتب اذلي لقانون الوطينل وفقاً تلف خت 

، عىل سبيل يف املس تقبل ميكن أأن تتضمن 9صياغة القاعدة  رى الوفد أأنيولهذا السبب،  اللون مع عنارص أأخرى ممزًيا.

 مالحظته ه أأبدىوأأوحض الوفد أأن عندما يمت املطالبة ابللون أأو عندما يكون اللون جزًءا من العنارص املكونة للعالمة. :املثال

ىل أأمهية هذا املوضوع ابلنس بة للوفد، و العام التايل و  جدول أأعامل يف أأخذها ابلعتبار يمتل  بعض لحقا  قدمس يأأشار اإ

أأن مكتبه  ذكر" من الالحئة التنفيذية املشرتكة و 7()أأ("4)9ن تفسري القاعدة وتساءل الوفد ع يف هذا الصدد. املالحظات
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طالبة حتتويمن دون أأن عالمات ملونة عىل صور مس تنسخة عن يف بعض الأحيان  حيصل ذلكل، و للون.اب الطلبات عىل مم

ىل أأي لون حتت رمز  رب املكتب السويرسي تكل عتي ، ال نوحىت  مدريد. مرصديف ( INID)من رموز  591مل يمت الإشارة اإ

هم الوفد القاعدة قد ف وابلفعل، ف ون.لال همام اكن اهتاكن محيمي عالمات ابلأسود والأبيض أأي أأهنا، لونالعالمات بدون 

ذا اكن جيب حامي7()أأ("4)9 ىل هذه الألوان يف الط ة العالمة" عىل أأهنا تعين أأنه اإ وذكّر الوفد  .لبابلألوان، فيجب الإشارة اإ

مطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون  "نص عىل: " ت 7()أأ("4)9اعدة بأأن الق جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل ... عىل بيان ابمل

مطالب هبا. مطالب به أأو تشكيةل الألوان امل ذا اكن ينبغي تعديل تفسريه احلايل أأو يف حال حامية العالمة  ".امل وتساءل الوفد عام اإ

 اللكامت.ابلألوان، جيب ذكر الألوان يف 

ضافةوأأيد وفد الربازيل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بيالروس  .318 مع معلومات تتعلق  س امترةاحلوايش يف الا بشأأن اإ

ىل قاعدة  شارة اإ ن ذكل ىل أأ الوفد اإ  أأشارو   مدريد. بأأعضاء بياانت اخلاصةال ابلأشاكل غري املقبوةل خملتلف ادلول الأعضاء، أأو اإ

 العمل.عبء وماكتب العالمات التجارية من حيث التاكليف والوقت و  س يكون مفيدا للك من املس تخدمني

زاةل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ورحب ممثل  .319  اس امترةمن  س نتميرتات 8×  8الإطار اذلي يبلغ مقاسه ابقرتاح اإ

ىل أأنه مت حذف هذا الرشط يف معاهدة س نغافورة. الطلب ادلويل. وء عىل أأنه من الصعب وسلط املمثل الض وأأشار املمثل اإ

دراجعالمات ثالثية الأبعاد  تسجيلل طلبات ب  قدمنيتم ل للغاية ابلنس بة ل   8×  8أأكرث من متثيل للعالمة يف مساحة  اإ

ىل الفقرة امل وأأشار  مكرفق للطلب ادلويل. A4مكن قبول نسق واجلدير ابذلكر أأنه من امل .س نتميرتات من الوثيقة  7مثل اإ

أأن نظام مدريد جيب أأن يس تعد خلدمة يفيد بلبيان اذلي أأدىل به املكتب ادلويل واذلي اب أأعرب عن سعادته الشديدةو 

بتلبية مجيع أأنواع  للسامح ملودعي الطلبات ادلوليني املمكنة وذكر املمثل أأنه ينبغي بذل لك اجلهود مس تخدميه يف بيئة متطورة.

ىل الفقرتني  ابس تخدام نظام مدريد. متطلبات الأطراف املتعاقدة املعينة من  أأنه وحضمن الوثيقة وأأ  15و 14وأأشار املمثل اإ

طرف متعاقد يطلب تسجيل رمقي  من قبللمتس امحلاية املمكن أأن يواجه مقدم الطلب ادلويل بعض املشألك يف حال ا

ىل أأن للصوت. متثيال  ميكن أأن يكونبشأأن المتثيل الإضايف للعالمة، واذلي  15الاقرتاح املقدم يف الفقرة  ه يؤيدوأأشار املمثل اإ

رهنًا ابحلصول عىل تأأكيد من مكتب املنشأأ بأأن المتثيل البياين أأو اللكامت اليت تصف الصوت أأو لكامت تصف الصوت،  بياان

 تتوافق مع المتثيل الرمقي للصوت.

 .دعا الرئيس الأمانة للرد عىل عدد من الأس ئةل اليت أأاثرهتا الوفود .320

العالمات امجلاعّية وعالمات الرقابة اذلي طرحه وفد ادلامنرك فامي يتعلق بتجميع  وردت الأمانة أأوًل عىل السؤال .321

ىل أأن مكتب ادلمنارك ل وعالمات الضامن مًعا ذا مل بيهنايقبل سوى نوع واحد من  يف الطلب ادلويل. وأأشارت الأمانة اإ ، واإ

ىل نوع العالمة، فس يصدر رفًضا اتًما. وأأقرت الأم شارة واحضة اإ حباجة انة بأأن حتديد نوع العالمات من هذا النوع يتلق أأي اإ

ىل مزيد من التنس يق  الأنواع الثالثة من العالمات مًعا بأأكرب قدر من املرونة هذه سمح جتميع وي . معقدة جًدا املسأأةلهذه و اإ

 ميكنو قد يفرس نوع العالمة بشلك خمتلف عن تفسري مكتب املنشأأ.  اذلي للمس تخدمني عند تعيني طرف متعاقد

ذا لزم الأمر. ووافقت الأمانة عىل  للمس تخدمني تعيني الأطراف املتعاقدة واس تخدام الوصف الطوعي لتحديد نوع العالمة، اإ

ذا تلقى املكتب ادلويل الالحئ ىل املاكتب وأأقرت بأأن هذا  ة التنفيذيةأأنه س يكون من الأسهل اإ أأن مبجرد  ممكن ياراخل وأأرسلها اإ

يصبح نظام مدريد  قدالتصالت الإلكرتونية،  نشاءتصال الإلكرتونية. وذكرت الأمانة أأنه مبجرد اإ الوسائل مجيع املاكتب تعمتد 

اذلي ردًا عىل السؤال أأكرث سهوةل يف الاس تخدام لأن املكتب ادلويل ميكن أأن يتلقى املزيد من الواثئق. وأأشارت الأمانة، 

ىل أأن مطابقةطرحه وفد مدغشقر بشأأن  بني العالمة املطابقة رشط  مناقشة بشلك مفصل مسأأةله متت العالمات، اإ
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( من 1)3مبوجب املادة  رشط املطابقةو التنفيذية " من الالحئة4()د("5)9يف القاعدة  الوارد الأساس ية والعالمة ادلولية

ىل املطابقة بني البياانت الواردة يف الطلب ادلويل وبياانت العالمة الأساس يةالربوتوكول  وتساءلت بعض املاكتب . اليت تشري اإ

ذا اكنت القاعدة  خالل  اليت مت عرضها س تقصاءأأشارت نتاجئ الاوقد ( من الربوتوكول. 1)3أأكرث رصامة من املادة  9عام اإ

ىل أأن بعض املاكتب ت  اجامتع ماكتب أأخرى مبزيد من املرونة. عىل  تمتتعاكمةل، يف حني املطابقة ال شرتطاملائدة املس تديرة اإ

اختالفات بس يطة بني العالمة الأساس ية والعالمة ادلولية، س تعترب بعض املاكتب أأن العالمات وجود  يف حالسبيل املثال، 

املتطلبات  مسأأةل ميكن أأن تكون هممة للغاية عند النظر يف املطابقة. ورأأت الأمانة أأن مسأأةل لأغراض املصادقةيه نفسها 

ذا اكن املكتب س ي   رشطخمتلفة عىل أأهنا تليب  نساقعالمة أأساس ية وعالمة دولية ممثةل بأأ  ربعتاخملتلفة للمتثيل وتساءلت عام اإ

التعليقات اليت  رًدا عىلالأمانة،  أأشارت. و الأمر مرتوك للمكتب لختاذ القرار ه، يف الوقت احلارض،ولحظت أأن، املطابقة

ماكنية  ضافةأأدىل هبا وفد بيالروس بشأأن اإ ىلحاش ية  اإ ىل اس امترة الطلب،  اإ ىلن احلاش ية قد أأ اإ بعض التعقيدات  تؤدي اإ

ضافةتقبل نفس الأنواع من العالمات. وأأضافت الأمانة أأنه س يكون من املمكن  التقنية لأن املاكتب ل ىل قاعدة الإ  اإ شارة اإ

ىل الاس امترة مدريد نظام أأعضاءب اخلاصةبياانت ال  ىل قاعدة البياانت هذه ملعرفة الطلبات وأأن تنصح مقديم اإ ذا  ابلرجوع اإ ما اإ

قبل أأنواعًا معينة من العالمات. وأأضافت الأمانة أأن مجيع املاكتب مسؤوةل عن ضامن حتديث ت اكنت الأطراف املتعاقدة املعينة 

مطالبة. وردًا عىل وفد سويرسا فامي يتعلق اخلاصة بأأعضاء نظام مدريدبياانت ال املعلومات املوجودة يف قاعدة   للون،اب ابمل

يف وامرسة مكتب املنشأأ. مب رتبطللك العالمات املمثةل ابلألوان لأن ذكل يل يمت املطالبة ابلألوان  ادةً ع أأوحضت الأمانة أأنه

ذا مل يكن دلى و . يف الطلب ادلويلأأيًضا تمت املطالبة ابلألوان العالمة الأساس ية، فيجب أأن  مت املطالبة ابلألوان يف حال اإ

جراء معمتد هبذا الشأأنمكتب املنشأأ أأي  ماكن مقدم الطلب امل تمت أأو مل اإ طالبة ابلألوان يف العالمة الأساس ية، فال يزال ابإ

ضافة املطالبة  الامتس تسجيل مثل هذه  تشرتطلأن بعض الأطراف املتعاقدة املعينة قد  بشلك طوعيعالمة جتارية ملونة واإ

ذا اكن حي  ىل املطالبة. وأأضافت الأمانة أأن الأمر مرتوك للمكتب السويرسي لتفسري ما اإ طالبة ابلألوان أأو وصف املتاج اإ

ىل أأن املاكتب  ىل العالمة كام يه و  مهنا ينظربعض فال خمتلفة.  مقارابت تعمتدللعالمة ابلألوان وأأشارت اإ قبل فقط الألوان ي اإ

هنا س تدرس أأ  ىلالأمانة اإ  أأشارتنح ابلرضورة امحلاية مجليع الألوان احملمتةل للعالمة. و من دون أأن مي يف العالمة،  شار الهياامل 

 يف وقت لحق. بشأأن هذا املوضوع ىل الوفدع دوسرت  9الاقرتاح اذلي قدمه الوفد بشأأن تغيري الصياغة يف القاعدة 

ىل  1وقدم الرئيس ملخصا عن املناقشات حول الفقرات من  .322 من الوثيقة وأأقر بوجود توافق عام عىل رضورة  6اإ

وعىل هذا الأساس، اقرتح الرئيس أأن يعد املكتب ادلويل وثيقة مع  بياين.ال متثيل غري ل تطوير نظام مدريد للسامح اب

ماكنية  تشمللدلورة التالية، واليت ميكن أأن  9التعديالت املقرتحة عىل القاعدة   اس تخدامأأيًضا توضيح دور مكتب املنشأأ واإ

 أأكرث من متثيل يف الطلبات ادلولية.

ىل  7فتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من و  .323  من الوثيقة. 11اإ

دخالها عىل القاعدة وذكر وفد كواب أأنه، فامي يتعلق  .324 من الالحئة التنفيذية املشرتكة، يبدو من  9ابلتعديالت املمكن اإ

دخال مسأأةل احلمكة تقيمي  نظام مدريد لحتياجات  كييفت  ، وذكل هبدفجديدة لمتثيل العالمات غري التقليدية أأساليباإ

 تيحس ي  هذا الأمروأأضاف الوفد أأن  النظام. هذا يف متوفرة حاليا غري العالمات لمتثيلأأساليب  اليت تقبلالأطراف املتعاقدة 

ىلللأطراف املتعاقدة  ضافة أأساليب المتثيل اجلديدة هذه اإ ماكنية اإ كام أأشارت اليه و  .يف املس تقبل ذات الصةل الأطر القانونية اإ

 مراحل تطوير متنوعة وأأطر قانونية متنوعة بني تطلبس تكون معلية معقدة ت  ضافةشدد الوفد عىل أأن هذه الإ وفود أأخرى، 

ىل درجالأطراف املتعاقدة  خمتلف واقرتح الوفد  .تاحة يف هذا اجملالقدراهتا امل ل وفقارونة معينة من امل ةاليت س تكون حباجة اإ
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ىل أأن التعديالت لن  9القاعدة  تشري أأن حق الأطراف املتعاقدة املعينة يف رفض ىل يكون لها أأي تأأثري عاجلديدة رصاحة اإ

، عىل النحو املشار عمتدة من قبلهاعالمة مبوجب الأطر واملامرسات القانونية امل  تعتربامحلاية للعالمات املمزية اليت ل ميكن أأن 

ليه يف الفقرة  جراءات نظام مدريد  من الوثيقة. 9اإ ىل تنظمي اإ يالء ، ينبغي ناسبابلشلك امل وأأكد وفد كواب أأنه ابلإضافة اإ اإ

فامي تعديل الاس امترات الرمسية واس امترات النرش والإخطار ومزيات البحث يف قواعد البياانت الإلكرتونية ل  أأيضا الاهامتم

متثيل ل  املقبوةل نساقوالأ  ساليبالأ  يف التعلاميت الإدارية ادراجمبسأأةل وفامي يتعلق  بوسائل المتثيل اجلديدة احملمتةل. يتعلق

غري جرائية، الإ  الناحيةح تكل املسائل من يوض سيسامه يف تنه يف حني أأن ذكل ىل أأ الوفد اإ  أأشار، يف الطلب ادلويل مةالعال

دراج ملفات الصوت وملفات الوسائط  ذكرو  ذكل لن يكون اكفيا. أأن الوفد أأنه، عىل سبيل املثال، س يكون من الصعب اإ

" من الالحئة 5()أأ("4)9، عىل النحو املطلوب مبوجب القاعدة ةاحلالي ةالرمسيس امترة املقدم يف الا الإطاراملتعددة يف 

ىل الوفد  أأشارو  التنفيذية املشرتكة. الصعوابت اليت يواهجها املودعون عند اس تخدام الاس امترة الرمسية احلالية لطلب اإ

وشدد الوفد عىل  .المات التجاريةالرابطة ادلولية للع، كام أأوحض من قبل ممثل الثالثية الأبعادعالمات لالتسجيل ادلويل ل

مرصد الأثر اذلي س تحدثه وسائل المتثيل اجلديدة عىل قواعد البياانت احلالية املتاحة عىل الإنرتنت، ول س امي عىل نظام 

ىل حتديث حمرك البحث اخلاص به، واذلي يوفر معليات البحث الصويت و  الصور ولكنه البحث ابس تخدام مدريد واحلاجة اإ

نه يلزم اختاذ  أأهنا قيد التطوير.بالوفد  يعتقداليت و الصوت والوسائط املتعددة،  ابس تخدامليات البحث ل يوفر مع  وقال الوفد اإ

دراج العالمات املمثةل ب جديدة يف الطلب ادلويل، ويف املراسالت املتعلقة ابلقرارات الإدارية ويف  أأساليبقرار بشأأن كيفية اإ

 وأأشار ادلولية. الطلبالحئة التنفيذية املشرتكة، جيب أأن تنرش العالمات كام تظهر يف من ال 32مبوجب املادة ف اجلريدة، 

ىل الوفد  للعالمة، واذلي، كام هو حمدد  ةواحضصورة مس تنسخة املعمول به يف كواب، يتطلب  203أأن املرسوم الترشيعي رمق اإ

شا يشرتط تقدمي)د(، 2يف املادة  دراكها ابلنظرالغري رات متثياًل بيانًيا أأو وصًفا مفهوما لالإ وبناًء عىل ذكل، ويف ظل  .ممكن اإ

لتلبية متطلبات  هذه أأساليب المتثيل، ميكن ملقديم الطلبات امجلع بني العديد من يف كوابهذه املرونة اليت مينحها املرشعون 

ت الفيديو أأو الوسائط أأو تسجيال ،وسائل المتثيل الأخرى مثل الصوت التناظري أأو الرمقيبعض المتثيل، واليت تستبعد 

ىل الوفد كذكل  شاروأأ  املتعددة. اليت ميكن  الإشاراتد من عدد حت عىل العديد من الأحاكم اليتأأن الترشيع الكويب حيتوي اإ

الألوان،  وتشكيالت، اليت حتددها الألوان بطريقة معينة وتكل ثالثية الأبعاد،ال شاكل الأ أأن تشلك عالمة، واليت تتضمن 

ىل أأنومع ذكل، ومبوجب حمك هنايئ، استبعد الترشيع حامية الرواحئ والأصوات كعالمات  الصوت. تشكيالتالأصوات و و   اإ

تعديل ترشيع العالمات التجارية  جيبوأأوحض الوفد أأنه للتغلب عىل هذا العائق القانوين،  توفر الرشوط الالزمة لتسجيلها.ت 

وأأشار  .توفّرت الرشوط الالزمة لتسجيلهامتثيلها لكام  أأساليبديد يف كواب أأو سن قواعد جديدة لقبول هذه الإشارات وحت

ىل  دارة امللكية و  ،( اذلي طورته الويبوIPASأأن نظام أأمتتة امللكية الصناعية ) ذكّرتكل الرشوط رضورية، و أأن الوفد اإ نظام اإ

ول يسمحان  المات فقطعىل الصورة والوصف كوس يةل لمتثيل الع يعمتدانالفكرية اذلي يس تخدمه املكتب الكويب، 

نه لقبول ومعاجلة   ابس تخدام أأساليب المتثيل اجلديدة. دخال أأساليب وقال الوفد اإ المتثيل اجلديدة هذه، اكن من الرضوري اإ

نظام  يسمح عالوة عىل ذكل، لو  أأو ربط هذا النظام بقاعدة بياانت خارجية.نظام أأمتتة امللكية الصناعية وظائف جديدة يف 

جراء معليات ل أأمتتة امللك  اجلديدة للمتثيل،  الأساليبهذه  للعالمات املمثةل بواسطة بقةاالسعن احلقوق لبحث ية الصناعية ابإ

 طلوب أأيًضا تطوير وظائفامل منذلكل، و تصنيف فيينا.ل  معليات البحث وفقًاوفر فقط معليات البحث الصويت و يحيث أأنه 

ماكنية الإضافة تكنولوجيا املعلومات لأنظمة  جديدة لبحث عن احلقوق السابقة للعالمات املمثةل ابلتسجيالت الصوتية أأو اإ

ىل الوفد  شاروأأ  تسجيالت الفيديو. أأن الإطار القانوين ينص عىل نرش مجيع طلبات العالمات التجارية يف اجلريدة الرمسية اإ

 .ب قانون العالمات التجارية يف كوابمبوج دون حتديد مزيد من التفاصيل العالمة للمكتب الكويب، واليت جيب أأن تتضمن

من تسجيل صويت أأو وسائط  لا المتثيتأألف هذي لهذا السبب، ميكن أأن يتضمن هذا املنشور رابًطا لمتثيل العالمة، عندما و 
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لن ، PDFالعالمة يف اجلريدة الرمسية، اليت تتكون من ملف بنسق مثل هذه وابلرمغ من ذكل، ذكر الوفد أأن نرش  متعددة.

ىل أأنه يف ضوء الاعتبارات القانونية والعملية املذكورة أأعاله، ل ميكن لكواب قبول  .واحًضا يكون متثيل  أأساليبوأأشار الوفد اإ

 استيفاء الرشوط الالزمة لقبولها.يمت و  املرتبط هبا طار القانوينالإ يتطور  قبل أأنجديدة 

ىل الفقرات من  .325 ىل  7وأأشار وفد مدغشقر اإ ىل الإشارات اليت ل ميكن أأن تشلك عالمة وبشلك خاص ،11اإ  ،اإ

شارات  يه تالعالماأأن  تربع ي أأن مكتب مدغشقر  وحّض و  مكتًبا  34، علًما أأن مرئية، وفقًا لترشيعاته الوطنية السارية حالًيااإ

أأن  الوفد رأأىو  .حالًياهذه الفئة  ليست مضنرفض املكتب العالمات اليت يوبناء عىل ذكل،  .املعايريأ خر يطبقون نفس هذه 

س بل الفريق العامل  يناقش، واقرتح أأن ةكون حمدودت الأطراف املتعاقدة اليت اكنت يف نفس الوضع ل ينبغي أأن نيانو ق

ىل الوفد  أأشارو  املائدة املس تديرة. اجامتع يف ارهيتطو  قريبا، كام  من املنتظر دخوهل حزي التنفيذ أأن الترشيع اجلديد ملدغشقراإ

 .ذكر سابقا

ىل وفد  شاروأأ  .326 قيد  اليت يه اجلديدة قوانيهناأأن املنظمة متر مبرحةل انتقالية وأأن املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية اإ

وذكر الوفد أأيضا أأن عددا من املاكتب، مبا يف  .9الإعداد حاليا، س تأأخذ يف الاعتبار التعديالت اجلديدة املقرتحة عىل القاعدة 

نظام أأمتتة عالمات لفظية من قامت بتزنيل ية الفكرية، واهجت بعض املشألك عندما ذكل مكتب املنظمة الأفريقية للملك 

الوفد أأن هذه العملية س تكون أأكرث تعقيًدا مع الأنواع اجلديدة من العالمات، مثل عالمات  لحظو .امللكية الصناعية

ىل مساعدة املكتب ادلويل ن املنظمة الأفريقية للملكية ىل أأ الوفد اإ  أأشارو  املتحركة. الصور أأو تالصو  الفكرية س تحتاج اإ

 املعدةل. 9القاعدة  طبيقلت 

ضافة مربعات اختيار امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات وذكّر ممثل  .327 بأأنه اكن قد اقرتح يف ادلورة السابقة للفريق العامل اإ

ىل  ىل  حىت يمتكن مقدم الطلب من حتديد نوع العالمة. MM2 اس امترةاإ  احلالتأأن ذكل من شأأنه أأن مينع  وأأشار الوفد اإ

يرغب مقدم الطلب يف  يف حنينوع معني من العالمات،  حتت معنّي  طرف متعاقد دلىالعالمة  تسجيل فهيا يمتاليت 

ىل ملخص الردود عىل السؤال  احلصول عىل حامية لنوع خمتلف من العالمات. من الاس تبيان املتعلق بأأنواع  5وأأشار املمثل اإ

ىل أأنه، وفقا لتكل الردود،  لحظو .MM/LD/WG/17/4المتثيل املقبوةل، يف مرفق الوثيقة  اليبأأسالعالمات و  املمثل اإ

ىل نوع العالمة  ل تتضمن اتيف املائة( طلب 20ماكتب ) 10 تقبل شارة اإ يف املائة(  41مكتبا ) 20، يف حني قبل وعاجلهتااإ

ىل تطلبا شارة تلقائية اإ ون املودع يفضل ه، كام أأشار اليه سابقًا،وأأكد املمثل أأن .ذه املاكتبه اهتوعاجل نوع العالمة حتمل اإ

موجه  هبذا الشأأن اس تفساريف املائة(، عند الرد عىل  39مكتبًا ) 19أأو، كام يسمح  MM2 اس امترةحتديد نوع العالمة يف 

يف  أأن ينظر الفريق العاملامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات وبناء عىل ذكل، طلب ممثل  مكتب طرف متعاقد معني.قبل من 

ماكنية  ضافة مربعات اختيار لتحديد أأنواع العالمات يف اإ  .واهجها بعض املس تخدمنييحل للمشلكة اليت كالطلب  اس امترةاإ

يف الوقت احلارض ميكن ملقدم عىل التعليقات اليت أأدىل هبا ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات، قال الرئيس انه  ورداً  .328

ىل نوع العالمة يف الوصف الطوعي، يف البند  ىل أأن هذا  .MM2" من اس امترة 2)هـ("9الطلب أأن يشري اإ وأأشار الرئيس اإ

الأنواع اليت أأو  يف الاس امترةاملذكورة  تقترص خياراهتم عىل أأنواع العالمات ل ، هبذه الطريقة،لأنه الأمر مفيد ملقديم الطلبات

  .مكتب املنشأأ حيددها قد 

ىل  12وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  .329 ذا اكن جيب عىل الفريق العامل  18اإ من الوثيقة حول ما اإ

 العالمات وكيف ميكن للفريق العامل حتقيق هذا الهدف. واعنأأ  حتديد احلد الأدىن من متطلبات المتثيل للك نوع من
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من  15، كام هو مقرتح يف الفقرة وجعلها أأكرث مرونة املكتب مصادقةممارسة  تعديلفضل ي بأأنهوأأعرب وفد سويرسا  .330

ماكنية طلب  احلد الأدىن من املتطلبات. حتديدالوثيقة، أأو  وذكر الوفد أأيضا أأنه ل يس تطيع دمع الاقرتاح اذلي ينص عىل اإ

م  صدار الرفض املؤقت.ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة ن ضافية بعد اإ  سخا اإ

ىل  19الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من وفتح  .331 عطاء من الوثيقة وجشع الوفود عىل  25اإ  عملالجم حل اتتقدير اإ

والوقت اذلي قد  9عىل القاعدة  التعديالتتكنولوجيا املعلومات والتصالت اذلي قد يكون مطلواًب لتنفيذ  عىل أأنظمة

 يس تغرقه ذكل.

لكرتوين  ل متكلفكرية أأن بعض املاكتب، مبا يف ذكل مكتبه، ورصح وفد املنظمة الأفريقية للملكية ال .332 يداع اإ ول نظام اإ

ذا اكن املكتب ادلويل ميكن أأن يساعد ماكتب الأطراف املتعاقدة  .نظام أأمتتة امللكية الصناعية عىل وتساءل الوفد عام اإ

 .احلصول عىل مثل هذه الأنظمة

 وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.ودعا الرئيس الأمانة للرد عىل السؤال اذلي طرحه  .333

ميكن أأن يساعدوا نظام أأمتتة امللكية الصناعية  يعملون عىلالويبو اذلين  يف منظمة زمالءالوأأوحضت الأمانة أأن  .334

 اس تخدام للماكتب مسحتوذكرت الأمانة أأن الويبو  املاكتب يف املسأأةل اليت أأاثرها وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.

ىل أأنه سيمت تقدمي عرض عن تكل الأداة خالل واهجة الإيداع الإلكرتوين اخلاصة بنظام مدريد املائدة  اجامتع وأأشارت اإ

 .مالحظاهتااملس تديرة وأأن املاكتب اليت تس تخدم الواهجة املذكورة س تقدم 

ىل وفد أأسرتاليا  شاروأأ  .335 لكرتونيا  املراسالت ينقلأأن املزيد من الأطراف املتعاقدة اإ ىل املكتب ادلويل.اإ وذلكل، اقرتح  اإ

جراهئا عىل معلياته وأأنظمة تكنولوجيا عديالمل من املكتب ادلويل تقيمي التاالع الفريقطلب يالوفد أأن  ىل اإ ت اليت س يحتاج اإ

يقدم وأأضاف الوفد أأنه ميكن للمكتب ادلويل أأن  الإلكرتوين أأو الرمقي.أأشاكل المتثيل املعلومات للسامح هل بتلقي وحفص ونرش 

ىل الفريق العامل بشأأن هذا التقيمي يف دورته التالية وميكن أأن يقدم  أأي تعديل عىل  تنفيذبشأأن توقيت  التوجهياتتقريرًا اإ

 .9القاعدة 

ىل أأنه مل تطلب أأي وفود أأخرى اللكمة واقرتح أأن يعد املكتب ادلويل وثيقة مع التعديالت املقرتحة  .336 وأأشار الرئيس اإ

وميكن أأن تتضمن تكل الوثيقة مواطن املرونة الالزمة وتأأخذ يف الاعتبار املواقف اخملتلفة اليت  التالية.لدلورة  9عىل القاعدة 

تطلبات أأن تتناول امل توضيح دور مكتب املنشأأ و  عىلتساعد  قدالوثيقة هذه وأأضاف الرئيس أأن  أأعربت عهنا بعض الوفود.

وفتح الرئيس ابب التعليقات  أأيًضا للمكتب ادلويل. بلس فقط للماكتب لي العملية للبىن التحتية لأنظمة تكنولوجيا املعلومات

 عىل هذا الاقرتاح.

وطلب الوفد من الأمانة تقدير الإطار الزمين للمكتب ادلويل  وأأيد وفد أأملانيا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا. .337

  المتثيل اجلديدة هذه. أأساليبلتلقي وحفص ونرش 

ىل رضورة حتديد البىن عىل اقرتاح الرئيس.موافقته عن وفد مدغشقر أأعرب و  .338 التحتية الالزمة للماكتب  وأأشار الوفد اإ

املكتب  لحتياجات وفقًاطة لتكنولوجيا املعلومات، يالوفد كذكل أأن الوثيقة ميكن أأن تقرتح حلوًل بس   ذكرو  يف املقام الأول.

 املعين.
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ورحب ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ابس تعراض نظام مدريد للسامح بعالمات غري تقليدية.  .339

ىلوسلط املمثل الضوء عىل الأمهية البالغة اليت تولهيا امجلعية  العالمات وتصور املس هتكل  التطور اذلي شهدته هذهس نعاكا اإ

ىل أأنه من مصلحة وأأشار املم  يف نظام مدريد. امعه وتفاعهللها  حامية العالمات غري  يمتكنوا منالعالمات أأن  أأحصابثل اإ

لك  دلىالقانونية والتقنية  اجلوانبأأظهرت أأن  ءوذكر املمثل أأن نتاجئ الاس تقصا نظام مدريد. بواسطةالتقليدية بطريقة منسقة 

أأنواع أأخرى من  أأنب ادلويل للتأأكد من نه يرحب مبراجعة اس امترة الطلأأ املمثل  رصحو طرف متعاقد اكنت شديدة التباين.

ووافق املمثل  ، عىل الرمغ من أأن هذه العالمات قد ل تكون مقبوةل دلى مجيع الأطراف املتعاقدة.يه أأيضا متاحة العالمات

زاةل  نولوجيا تك  تطبيقاتلنظام و ا تطويروذكر املمثل أأنه ينبغي  المتثيل البياين. رشطأأيضا عىل أأنه ينبغي يف هناية املطاف اإ

َ املعلومات اخلاصة به   املزيد من أأحصاب العالمات التجارية نحالأمر اذلي س مي العالمات غري التقليدية، استيعاب مت ليك ي

ىل أأ  .العالمات النوع من هذ اميةحب محيساملرونة و   ، كام ذكرت بعض الوفود،وىل، لكنهالأ طوات اخلهذه  مهيةوأأشار املمثل اإ

 تقليدية.ال عالمات غري تقبل ابلالأطراف املتعاقدة  أأي منملقديم الطلبات ابلنس بة واحضا أأن يكون  عىل رضورة أأيًضا أأكد

ذا مسحو  ىل من عالمات غري تقليدية وتعيني أأي طرف متعاقد، تقدمي طلبات لب الطلب  اس امترة تاإ شارة واحضة اإ دون وجود اإ

ل أأطراف متعاقدة  مقدم الطلب عنّي يم قد طرف متعاقد، ف لك  من قبلقبوةلامل  ات حبد ذاهتاأأو العالم اتل متثيل العالمشاكأأ 

الرسوم ملقديم الطلبات، كام أأنه أأموال ن ذكل س يكون مضيعة للوقت و ىل أأ املمثل اإ  أأشارو  .املقدمة من قبهللعالمة اب تقبل

يداع طلب دويل  تعيني أأطراف و س يؤخر قرارات أأحصاب العالمات بشأأن أأفضل طريقة محلاية العالمات غري التقليدية عند اإ

أأن مقديم الطلبات س يرتددون يف أأي ورأأى املمثل أأن ذكل من شأأنه أأن يقوض الثقة يف نظام مدريد  متعاقدة متعددة.

 ام للعالمات غري التقليدية.نظهذا ال اس تخدام 

 ودعا الرئيس الأمانة للرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأملانيا. .340

الأمانة أأنه ل ميكن حتديد جدول زمين حمدد بشأأن الوقت اذلي س يكون فيه املكتب ادلويل قادرا عىل قبول  ذكرتو  .341

ىل الأمانة  أأشارتو  .حالًيامتثيل جديدة  اساليب ىل مزيد من التقيمي وس أأن املسأأةل حتتااإ زيد من املعلومات يف املج ادر يمت اج اإ

تتوقع الأمانة أأن تكون املسأأةل معقدة للغاية ابلنس بة  ومع ذكل، ل الوثيقة اليت سيناقشها الفريق العامل يف دورته التالية.

طار اللجنة املعنية مبعايري املقبوةل واليت  نساقتلف الأ خمل وذكّرت الأمانة الوفود مبعايري الويبو  للمكتب ادلويل. مت وضعها يف اإ

ىل أأنه ليس من الرضوري انتظار الوثيقة اجلديدة واملزيد من املعلومات امللموسة حول مىت ميكن  الويبو. وأأشارت الأمانة اإ

يق ملزيد من لمتهيد الطر  اتميكن أأن تبدأأ املاكتب يف التحضري ف  اخملتلفة. نساقللمكتب ادلويل تغيري بنيته التحتية لقبول الأ 

للعالمات الصوتية،  ST.68معيار الويبو  حاليا نذكر ومن معايري الويبو املوجودة الرمقية.الأنساق التبادلت الإلكرتونية وقبول 

ىل الأمانة  شارتوأأ  ثابتة.ال رمقية الصور الللعنارص التصويرية للعالمات، أأي  ST.67ومعيار الويبو  اللجنة املعنية مبعايري أأن اإ

يف تكنولوجيا العاملني  مالوفود وزمالهئأأعضاء وجشعت الأمانة  تعمل حالًيا عىل معيار لعالمات الوسائط املتعددة.الويبو 

، كام اقرتحت بعض الوفود ومنظامت املس تخدمني، ينبغي عىل أأنه وقالت الأمانة تكل املعايري. الاطالع عىلاملعلومات عىل 

المتثيل اليت  أأساليبمدريد لتعكس أأنواع العالمات و هتا عىل منصة قاعدة البياانت اخلاصة بأأعضاء ديث صفحاملاكتب حت

 قبلها حالًيا.ت 

مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني اليت أأدىل هبا ممثل  معهد حمايم العالمات التجارية املالحظاتوأأيّد ممثل  .342

ىل قلقه بشأأن  ذ أأهنميواهجها أأحصاب العالمات معليً اليت صعوبة الوأأشار اإ املتوفرة  معلومات البدلانمراجعة عىل  مرمغون ا، اإ

ذا اكن المتثيل البياين مطلواًب وما هو نوع العالمات املقبوةلب اخلاصةبياانت ال قاعدة  عىل  ذكرو  .أأعضاء مدريد للتحقق مما اإ
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ىل ؤديي قد، و لوقتويتطلب الكثري من ا ن مثل هذا المترين س يكون معقداً أأ املمثل  الثقة يف  واضعاف ردود فعل عكس ية اإ

ضافة وهو عكس ما حياول الفريق العامل القيام به. ، بدل من جعل النظام أأكرث مرونة نظام مدريد واقرتح املمثل، بدًل من اإ

ىل  أأداة عىل موقع نظام مدريد، مثل  تطوير، البياانت اخلاصة بأأعضاء مدريدأأو حتديث قاعدة  MM2 اس امترةحوايش اإ

 للك طرف متعاقد.ابلنس بة تحقق برسعة مما هو مقبول تسمح ابل حاس بة رسوم مدريد، 

عداد وثيقة: .343  وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ

دخال تعديالت عىل القاعدة  "1"  أأساليبمن الالحئة التنفيذية يك تنص عىل  9حتتوي عىل اقرتاح ابإ

دخال ما يلزم من أأوجه املرونة لمتكني املودعني من استيفاء خمتلف متطلبات جديدة لمتثيل العال مات، واإ

 دلى الأطراف املتعاقدة املعيَّنة؛ ثيلمت ال 

 العالمة يف الطلب ادلويل؛متثيل وحتلل دور مكتب املنشأأ يف التصديق عىل  "2"

املعلومات والتصالت يف املاكتب املذكورة أ نفًا عىل بنية تكنولوجيا عديالت وتتناول ال اثر العملية للت "3"

ىل املعلومات عن الأنواع املقبوةل من العالمات و   ،ثيلالمت  متطلباتواملكتب ادلويل؛ وتعزز النفاذ اإ

اّبن دورته املقبةل.  وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا اإ

 من جدول الأعامل: اقرتاح من وفد سويرسا  11البند 

ىل الوثيقة  .344  . MM/LD/WG/17/9استندت املناقشات اإ

ىل اخلطأأ املطبعي الوارد يف الصفحة  عرضو  .345 املتعلقة ابلتعديالت عىل  14وفد سويرسا الوثيقة ولفت انتباه احلضور اإ

لب من الفريق العامل أأن يتجاهل الفقرة 26القاعدة   املقرتحة من القاعدة املذكورة.  4. وطم

ىل وفد سويرسا وأأشار  .346 نقاصات، واسطة بضيحها سيمت تو أأن اقرتاحاته اخملتلفة اإ ضافية. وفامي يتعلق ابلإ اكن رسومات اإ

ىل أأن  13و 12حتديد هذا النطاق جيب أأن يمت وفقا للامدتني  من الواحض أأن من الالحئة التنفيذية املشرتكة. وأأشار الوفد اإ

نقاصات قد نوقشت خالل ادلورات السابقة للفريق العامل وأأن النقطة الوحيدة اليت بدا أأن الف ريق العامل متفق علهيا يه الإ

نقاصات. وابلتايل،  الوفد انه يرغب يف مواصةل تكل املناقشات  ذكرعدم وجود حلول للمشألك الهامة املرتبطة بفحص الإ

لينظر فهيا الفريق العامل. أأما الغرض من الاقرتاح فهو حماوةل توضيح أأدوار صاحب التسجيل واملكتب  حممتةلواقرتح حلوًل 

ليه صاحب التسجيل ادلويل وماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة لإجياد حلادلويل ومكت  ولب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

احتياجات املس تخدمني مع احلفاظ عىل ُسل دويل عايل اجلودة. واقرتح الوفد مناقشة  وبشلك خاصتليب احتياجات امجليع، 

. وأأشار بشلك أأفضل سيسمح ابلرتكزي عىل احللوللأن ذكل ت العامة لتعليقال باب ال الوثيقة يف ثالثة أأجزاء بدًل من فتح 

جياد حل معيل. ودعا الوفد  ىل أأن بعض الاقرتاحات قد قطعت شوًطا كبرًيا ولكن الهدف هو مواصةل املناقشات واإ الوفد اإ

ىل مناقشة الوثيقة ورحب بأأي تعليقات وانتقادات ومقرتحات وتأأييد.   الفريق العامل اإ

ىل الإدلء ببياانت عامة بشأأن الاقرتاح. ودعا الرئيس .347  الوفود اإ
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نقاصات  .348 زاء وجود اإ رسائيل عن قلقه اإ يف السجل ادلويل من دون أأن يمت حفصها من قبل أأي  ةدونموأأعرب وفد اإ

موثوقية نظام مدريد ومتتعه بدرجة عالية من اليقني  مكتب أأو من قبل املكتب ادلويل. ورأأى الوفد أأنه هبدف احلفاظ عىل

ىل اتفاق ميكن أأن ينعكس يف الالحئة التنفيذية الق حراز التقدم يف املناقشات والتوصل اإ انوين، جيب عىل الفريق العامل اإ

 املشرتكة. 

املسأأةل بشلك أأفضل واعامتد  حيوض تيف ثل الهنايئ من الاقرتاح وأأيده، وهو يمت  ابلهدفوفد الاحتاد الأورويب  أأقرو  .349

 الاقرتاحهذا ل  البناءة. وأأعرب الوفد عن تقديره للروح هذا الأمر يس تحق املزيد من التفكريو ، لإحراز التقدم املرجوالشفافية 

ىل مراعاة مصاحل ىل حل يريض  اخملتلفة املعنية الأطراف واملنعكسة يف السعي اإ يع. ووافق الوفد عىل امجل من أأجل التوصل اإ

عىل الإطار القانوين واقرتح أأن يواصل الفريق العامل  بعض التعديالتتتطلب أأن الطريقة املمكن اتباعها للميض قدمًا قد 

عىل مجليع. وذكر الوفد ان الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ا من العمل عىل مشلكة الانقاصات لإجياد حل مقبول

 . حول املوضوع ملناقشاتجراء مزيد من الإ اس تعداد 

ىل أأنه ينبغي عىل وفد نيوزيلندا وأأشار   .350 عن حفص مجيع  ملتعاقد املعني أأن يكون وحده مسؤولمكتب الطرف ااإ

زاء  نقاصات. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ ليه ازدواجية  احامتلالإ العمل بني مكتب املنشأأ، ومكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

املكتب  عىل هذا الأمر فرضيمن أأن عن قلقه أأيضا و ومكتب الطرف املتعاقد املعني،  ،صاحب التسجيل، واملكتب ادلويل

جراء حفص موضوعي، مما قد  ىل مزيدادلويل اإ نظام مدريد ويؤخر سري معهل. واقرتح  يفوالتاكليف  اتالتعقيدمن  يؤدي اإ

ىل توافق يف ال راء خالل  ىل عدم متكن الوفود من التوصل اإ الفريق العامل، أأن تس متر املناقشات يف  جلساتالوفد، نظرًا اإ

 ة. اجللسة املقبةل للامئدة املس تدير 

ليه صاحب التسجيل ومكتب  .351 وذكر وفد المنسا ان تويل لك طرف معين، أأي مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

يشلك أأمرًا بناًء. واقرتح الوفد أأن يشارك املكتب ادلويل قدر قد الطرف املتعاقد املعني واملكتب ادلويل، جزًءا من املهمة 

نقاصات، نظرً  ىل  االإماكن يف معلية حفص الإ  . 13اخملالفات وفقًا للقاعدة الإبالغ عن خربته يف اإ

ن حفص الانقاصات فوفد الصني ان الاقرتاح السويرسي اقرتاح معيل وسيساعد عىل توضيح املسأأةل. وابلفعل  ذكرو  .352 اإ

للسلع واخلدمات من شأأنه حتسني نظام مدريد. ومع  وليةنطاق القامئة الأ  مضنللتأأكد من أأن السلَع واخلدمات املنتقصة تندرج 

حاةل الانقاصات من خالل املكتب املعني،  ىل اإ زاء بعض الاقرتاحات، وخاصة الاقرتاح الرايم اإ ذكل، أأعرب الوفد عن قلقه اإ

ذا أأحال مقدم الطلب طلًبا من خالل مكتب معني، فسوف حيتاج ىل  اليت قد جتعل النظام معقًدا. عىل سبيل املثال، اإ الأمر اإ

ذا اكن  ليه اإ نقاصامشاركة وكيل حميل. عالوة عىل ذكل، تساءل الوفد عن املكتب اذلي ينبغي ملقدم الطلب اللجوء اإ  لإ

نه يف الصني، ينبغي أأن يم  نقاص طلبص قلّ ينطبق عىل العديد من الأطراف املتعاقدة. وقال الوفد اإ قامئة السلع واخلدمات.  الإ

نقاصا، ينبغي أأل يغري مشلهامي خيص السلع واخلدمات املراد وهبدف جتنب أأي سوء تفامه ف وصف السلع واخلدمات  الإ

نقاصيمقلّص جيب أأن و الأصلية.  ن املكتب اذلي  القامئةالسلع واخلدمات املدرجة عىل  الإ  الطلبهذا  حّولفقط. وقال الوفد اإ

نقاصملزمًا بفحص  ليس  . الإ

الاقرتاح  يتناولهااليت  املهمة ن اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأقر ابملسائلوأأيد وفد ادلامنرك تأأييدًا اكماًل البيا .353

 ادلورةالسويرسي. وجشع الوفد عىل مواصةل العمل واملناقشات حول الاقرتاح واقرتح أأن يبقى هذا الأخري عىل جدول أأعامل 
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ىل جانب مناقشة حالت  قادمةال وّسع عندما ينطاق غري دقيق أأو غري واحض، أأو ال  يكون حني الشطبللفريق العامل، اإ

 نطاق حامية التسجيل ادلويل. الشطب 

ا وفد نيوزيلندا. ورأأى الوفد أأن مكتب الطرف املتعاقد املعني الهي أأشاروأأعرب وفد أأسرتاليا عن اخملاوف عيهنا اليت  .354

زاء قيام املكتب ادلويل بجي جراء حفص موضوعي لأن هذا أأن يفحص مجيع الانقاصات. وأأعرب الوفد عن خماوفه اإ  ابإ

جراء تعديالت عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات  الاقرتاح سيس هتكل الكثري من املوارد، فهو يتطلب التوظيف والتدريب واإ

م التابعة للمكتب ادلويل. وذكر الوفد أأن الانقاصات  الطرف املتعاقد املعني ذات  دلى املشألكس تخدم عادة ملعاجلة أأو جتنب ت

من  تعديل، وابلتايل، جيب جتنب أأي الانقاصات لهذه ابلنس بة عامال أأساس ياً الوقت يف بعض الأحيان  يشلكوقد الصةل 

جراء  ؤديشأأنه أأن ي ىل اإ ىل تعقيد العملية أأو تأأخري سريها. وأأيد الوفد أأيضا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيوزيلندا والرايم اإ اإ

 للامئدة املس تديرة. املزيد من املناقشات خالل اجللسة املقبةل 

وأأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأيد مناقشة الانقاصات يف ادلورة املقبةل للفريق العامل  .355

 وليس خالل جلسة املائدة املس تديرة. 

السابقة للفريق  وذكّر وفد الياابن، بناء عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت قدهما املكتب ادلويل خالل ادلورة .356

ىل تعديل  نقاصات الواردة يف الطلبات ادلولية، وابلتايل، فقد أأيد الاقرتاح الرايم اإ العامل، أأن معظم ماكتب املنشأأ تفحص الإ

 والانقاصات التعيينات الالحقةبتقدمي هبدف توضيح دور مكتب املنشأأ. ومن انحية أأخرى، رأأى الوفد أأن السامح  9القاعدة 

ثر بشلك ملحوظ عىل ؤ من خالل مكتب طرف متعاقد معني قد يكون معقًدا ومرباًك، لأنه قد ي 25مبوجب القاعدة 

العمليات والقوانني الوطنية وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات التابعة للمكتب املعني. ذلا، رأأى الوفد أأن الاقرتاح ينبغي مناقش ته 

ذا اكن رضوراًي أأ   منطقياَّ.   وبعناية شديدة، لتحديد ما اإ

نه يرغب يف مواصةل املناقشات  .357 الفريق دورات  خاللوأأيد وفد امجلهورية التش يكية الاقرتاح السويرسي وقال اإ

 العامل. 

دورات الفريق العامل  وقد اتضح من جلسات من أأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب.  .358

ىل مواصةل املناقشات بشأأن ىل وجود ثالثة أأنواع من  السابقة أأن املاكتب حتتاج اإ دورها يف حفص الانقاصات. وأأشار الوفد اإ

نقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية، نظراً أأنه قد يكون من املثري لالهامتم الانقاصات و  مناقشة لك نوع عىل حدة، بدًءا ابلإ

ىل  ممارسة مماثةل. تتبع  بعض املاكتب كون اإ

ىل أأنادلولية للعالمات الرابطة ار ممثل وأأش .359 ، خالل ادلورة السابقة للفريق العامل يف مارس قدمت الرابطة التجارية اإ

ده املكتب ادلويل بشأأن مسأأةل الانقاصات. وذكّر املمثل، مع الأسف، بأأنه مل يمت ردودًا عىل الاس تبيان اذلي أأع ،2018

ىل توافق يف ال راء أ نذاك، ولكن، وكام أأكد الاقرتاح السويرسي، ل تزال هناك مشألك وجيب معاجلهتا. ذلكل،  التوصل اإ

ىل حتديد املشألك وتقدمي اقرتاحات ل ، فامي يتعلق بشلك خاص. و ول املمكنةحللرحب املمثل مببادرة وفد سويرسا الرامية اإ

بدور مكتب املنشأأ يف حفص نطاق انقاص السلع واخلدمات املدرجة يف طلب التسجيل ادلويل وفامي يتعلق ابدلور املركزي 

gدمات. اخلسلع و ال  من لأي قامئة ادلويل يف مراقبة التصنيف الصحيح ملكتب 
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تأأييد الاقرتاح املقدم من قبل وفد سويرسا لأنه ليس فعاًل ب  يسمح هلنه ليس يف وضع ىل أأ وفد مجهورية كوراي اإ  أأشارو  .360

ذا اكنت القامئة احملصورة تشمله  ا القامئة الرئيس ية. ومع ذكل، لول معلًيا. ورأأى الوفد أأن مكتب املنشأأ عليه أأن يفحص ما اإ

 الانقاص مبارشة من مقديم الطلبات.  يتلقىيوافق الوفد عىل أأن مكتب الطرف املتعاقد املعني ينبغي أأن 

ىل ورقته املتعلقة جبميع احلالت اليت قد  .361 انقاص  فهيا صلحيوأأشار ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني اإ

أأن يكون هممتًا بفحص ذكل الانقاص. ورأأى املمثل أأن الانقاصات جيب أأن تناقش يف س ياقها احملدد وأأعرب عن  جيبومن 

ىل مواصةل املناقشات.   تطلعه اإ

وذكّر وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن الفريق العامل قد انقش الانقاصات لس نوات عديدة وأأن املكتب ادلويل  .362

للتعرف عىل ممارسات املاكتب الوطنية اخلاصة ابلنقاصات. وعىل الرمغ من لك هذه اجلهود  2018اس تبيااًن يف عام  عدأأ 

ىل قرار واحض بشأأن  حفص نطاق الانقاصات. ورأأى الوفد أأن هذا القرار من  ا يتوجب علهييتال اجلهةاملبذوةل، مل يمت التوصل اإ

غالق النقاش. وكرر الاقرتاح احلايل  ت السابقة، اليت مل يمتكن الفريق العامل من التفاق علهيا، الاقرتاحاالكثري من شأأنه اإ

ىل حد ما، مما  ىل أأبعد من ذكل، حيث بدا أأنه يقرتح أأن تفحص املاكتب الثالثة الانقاصات اإ ىل تأأثروذهب اإ  سري س يؤدي اإ

يداع الانقاصات سليببشلك العمل وأأوقات املعاجلة  ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة، بيامن حاليًا يمت  دلى. واقرتح أأيًضا اإ

ّما  يداعها اإ نفاق  ه من الأفضلاملكتب ادلويل. ورأأى الوفد أأن دلى مكتب املنشأأ أأو دلىاإ وقت الفريق العامل وموارده عىل اإ

 مناقشة قضااي أأخرى. 

ىل أأن الاقرتاح السويرسي تضم .363 ماكنية قيام مكتب املنشأأ واملكتب وأأشار ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات اإ ن اإ

تعيينات ال نقاصات املدرجة يف الطلبات ادلولية وتكل املدرجة يف بتكرار حفص الاادلويل ومكتب الأطراف املتعاقدة املعينة 

جراء املز ال ىل أأن امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ترى أأن اإ يد من الحقة وتكل اليت تعترب تعدياًل. ذلا، أأشار املمثل اإ

طاةل ىل احامتل اإ زاء  مدة املناقشات ادلقيقة أأمر رضوري، نظرًا اإ الإجراءات وتقييد الفعالية. وأأعرب املمثل أأيضًا عن قلقه اإ

 تفرض عىلالعمل اذلي يؤديه املكتب ادلويل والعبء الاقتصادي عليه، لأن مجيع اخليارات املقرتحة،  ارتفاع عبءاحامتل 

 ت. املكتب ادلويل حفص الانقاصا

وأأيد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وكرر وهجة نظره اليت مفادها أأن مكتب الطرف املتعاقد  .364

املعني ينبغي أأن يفحص الانقاصات املدرجة يف التسجيالت ادلولية، وابلتايل، أأيد البياانت اليت أأدىل هبا وفدا أأسرتاليا 

 ونيوزيلندا. 

ىل مناقشة املوضوع مبزيد من وأأيد وفد أأملانيا الب  .365 يان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأعرب عن رأأيه ادلاعي اإ

التفاصيل، خاصة وأأن العديد من الانقاصات املدونة يف السجل ادلويل مل يمت حفصها أأبدًا ول ميكن أأن يبقى الوضع عىل هذه 

ىل أأن العديد من ماكتب املنشأأ تقوم اب لفعل بفحص الانقاصات املدرجة يف طلبات التسجيل ادلويل. احلال. وأأشار الوفد اإ

ومع ذكل، الأمر الأمه هو توضيح من اذلي ينبغي عليه حفص الانقاصات املدرجة يف التعيينات الالحقة والانقاصات وفقًا 

يف املائة من  78 تفحصها، وهذا مصدر قلق، كون مل تكنالكثري من ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة  أأن، حيث 25للقاعدة 

ىل املكتب ادلويل. وأأكد الوفد من جديد  25يف املائة من الانقاصات وفقًا للقاعدة  97التعيينات الالحقة و أأنه تقّدم مبارشة اإ

 تدوين الانقاصات اليت مل ختضع للفحص يف السجل ادلويل. ل جيوز 

يطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وطل .366  ب املزيد من الوقت للتفكري يف حمتوايت الاقرتاح. وأأيد وفد اإ
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ىل  .367  اجلزء الأول من الوثيقة.  عرضودعا الرئيس وفد سويرسا اإ

. وأأوحض 9يف الطلبات ادلولية وفقًا للقاعدة املدرجة وفد سويرسا اجلزء الأول من الوثيقة املتعلقة ابلنقاصات  عرضو  .368

وفقًا للقاعدة  ةالتصديق املنجز معلية كجزء من  ،رى أأنه من واجهباالوفد أأن الغالبية العظمى من ماكتب املنشأأ، ت

قامئة العالمة الأساس ية والقامئة الرئيس ية للتسجيل  وقتالتحقق من أأن القامئة احملصورة تشملها يف نفس ال "،6")د((5)9

كس هذا املبدأأ بوضوح. ويفحص ادلويل. ويف حال مت قبول هذا املبدأأ عىل نطاق واسع، اقرتح الوفد تعديل هذه القاعدة لتع

نقاص  كام يفحصها مبوجب  ،لتصنيف السلع واخلدمات 12،يف طلب دويل مبوجب القاعدة الوارد املكتب ادلويل حالًيا الإ

. ذلا، يرتبط هبذه القاعدة الالحئة التنفيذية املشرتكة احلالية ل حتتوي عىل أأي حمكأأن ، عىل رمغ للتأأكد من دقهتا ،13القاعدة 

. وذكر الوفد أأن 13املكتب ادلويل حفص الانقاصات وفقًا للقاعدة فرض عىل اقرتح الوفد تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لت

نقاص مقبوًل أأو تشمهل  ذا اكن نطاق الإ ىل ما هو أأبعد من ذكل، أأي ينبغي أأن يفحص اإ معل املكتب ادلويل جيب أأن يذهب اإ

تفادي احامتل تدوين الأخطاء اجلس مية، وهو أأمر قد حيدث،  هوهذا الفحص الهدف من و القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل. 

ىل تعزيزعىل الرمغ من تصديق الطلب من قبل مكتب املنشأأ.  توحيد التفسريات واملامرسات.  وقد هيدف هذا الفحص أأيًضا اإ

. وفامي يتعلق 13كتب ادلويل وفقًا للقاعدة ويف أأي حال، جيب استشارة مكتب املنشأأ بشأأن الإخطار ابخملالفة املرسل من امل 

عتبار أأهنا هممة تعود اببذكل الفحص ليس رضوري،  ماللقيمبكتب الطرف املتعاقد املعني، رأأى الوفد ان وجود حمك حمدد 

طلب حيث وردت أأحذية عىل القامئة الرئيس ية لملكتب املنشأأ. وعىل سبيل املثال، قام الوفد بعرض رمس توضيحي ووصف 

نقاصارب عىل القامئة احملصورة. ويف هذه احلاةل، يتلقى مكتب املنشأأ الطلب ويرفض وجو  للجوارب. بعد ذكل، سيمت  الإ

ىل املكتب ادلويل، اذلي س يفحص القامئة احملصورة بدوره للتحقق من عدم وجود أأخطاء جس مية مل يكتشفها  رسال الطلب اإ اإ

 مكتب املنشأأ. 

جراء مزيد من ا .369 ملناقشات بشأأن الانقاصات. وأأيد الوفد ابلاكمل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد وأأيد وفد بيالروس اإ

ذ ذا اكن الانقاص هو تقليص أأو توس يع للقامئة  سويرسا بشأأن دور مكتب املنشأأ. اإ جيب عىل مكتب املنشأأ حتديد ما اإ

ذلكل، اقرتح الوفد تعديل وذكر الوفد أأن غالبية املاكتب تعتقد أأن دور مكتب املنشأأ هو حفص الانقاصات. و الرئيس ية.

، فاإن السلع واخلدمات املشار حسب الاقتضاء" من الالحئة التنفيذية املشرتكة ليصبح نصها كام ييل: "6()د("5)9القاعدة 

لهيا يف أأي  نقاصاإ ن مثل هذا ىل أأ الوفد اإ  أأشارو  يف القامئة الرئيس ية للطلب ادلويل". الواردةقامئة السلع واخلدمات  هاشمل ت  اإ

الانقاصات الواردة وفامي يتعلق بفحص  .13مع التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  ىشامتيل س يجعل احلمك أأكرث وضوحا و التعدي

نه يتفهم خماوف وفد سويرسا فامي يتعلق ابلأخطاء اجلس مية، لكنه اكن أأ الوفد  ذكريف الطلبات ادلولية من قبل املكتب ادلويل، 

ىل اطاةل فقد يؤدين حتديدها مسؤول ع جعل املكتب ادلويلمسأأةل مرتدًدا يف  وفامي  دويل.طلب  معلية تسجيل ذكل اإ

 يتعلق بدور مكتب الطرف املتعاقد املعني، أأيد وفد بيالروس الاقرتاح السويرسي تأأييدا اتما.

ىل عرض اجلزء الثاين من الوثيقةو    .370  .دعا الرئيس وفد سويرسا اإ

ىل أأن التعيني  يف التعيينات الالحقة.الانقاصات وفد سويرسا اجلزء التايل من الوثيقة بشأأن  عرضو  .371 وأأشار الوفد اإ

ىل مكتب الطرف املتعاقد انقاص الالحق اذلي حيتوي عىل  ليه صاحب التسجيل ميكن تقدميه اإ وأأن بعض تكل اذلي ينمتي اإ

ىل املكتب ادلويل، اذلي لارسيمت ا مثن وم يفعل ذكل. فحصه يف حني أأن البعض ال خر لتاملاكتب  ينظر يف  ل الطلب اإ

رسال يف السجل ادلويل، يمت  تدوين التعيني الالحق وبعد .الانقاصنطاق  خطاراإ ىل  اإ مكتب الطرف ابلتعيني الالحق اإ

حيتوي  دمي تعيني لحقوميكن أأيضا تق .انقاصرفض أأي لابلأساس القانوين الالزم  أأو ل يمتتع يمتتع قد املتعاقد املعني، واذلي
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ىل املكتب ادلويل اذلي ل انقاصعىل  ىل  يقوميفحصه و  مبارشة اإ خطار ابلتعيني الالحق اإ رسال اإ مكتب الطرف املتعاقد ابإ

وأأوحض الوفد أأن الإجراءات  أأوسع.التعيني الالحق بشلك لفحص  ابلأساس القانوين الالزميمتتع  أأو ل قد يمتتعاملعني، اذلي 

ىل فهمه للوضع احلايلاملذكورة  انقاصات وجود عدد من التعيينات الالحقة اليت حتتوي عىل ل مالحظتهو  القامئ أأعاله تستند اإ

" ميكن تقدمي 1هذه املشألك، أأوحض الوفد حلوهل املقرتحة عىل النحو التايل: " حللو  يف السجل ادلويل. دونةواسعة النطاق م

ليه صاحب التسجيلالطرف املتعاقد  من خالل مكتبتعيني لحق حيتوي عىل انقاص  ذا اذلي ينمتي اإ املكتب اكن هذا ، اإ

ىل املكتب ادلويل. نقاصاس تالم مثل هذه الطلبات؛ جيب عىل املكتب بعد ذكل حفص الا يقبل رساهل اإ  جيب أأن يقومو  قبل اإ

يف السجل ادلويل، يمت  حقتدوين التعيني الال عدب .القرار الهنايئ بشأأنههذا التعيني وس يكون هل  فحصباملكتب ادلويل 

ىل  خطار ابلتعيني الالحق اإ رسال اإ  الالزم القانوين ابلأساس او ل تمتتع تمتتعماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة، واليت قد اإ

ىل ا" ميكن أأيضا تقدمي 2؛ "الانقاصلفحص نطاق  ، ويف هذه احلاةل ملكتب ادلويل مبارشة.تعيني لحق حيتوي عىل انقاص اإ

ىل وبعد ذكل، يمت  .نقاصنطاق الا بفحصاملكتب ادلويل  يقومجيب أأن  خطار ابلتعيني الالحق اإ رسال اإ مكتب الطرف اإ

يتعلق الاقرتاح و  .الانقاص اذلي يعد واسع النطاق لرفضابلأساس القانوين الالزم  يمتتع ل وأأ  يمتتعاملتعاقد املعني اذلي قد 

 ةتعاقدامل ف اطر الأ  مع أأحدبسبب وجود مشلكة  حمصورلحق  عينييل ت ( ابحلالت اليت قدم فهيا صاحب التسج 3الأخري )

لطرف متعاقد واحد  واعترب الوفد هذا الاقرتاح خمتلًفا بعض اليشء لأنه يف هذه احلالت، ميكن تقدمي تعيني لحق .ةعينامل 

ىل مبارشًة  فقط حيتوي عىل انقاص ويف  مبا يف ذكل النطاق. ينيالتع تحقق من قوم ابل س ي اذليمكتب ذكل الطرف املتعاقد اإ

ىل املكتب ادلويل. حال وس يجري املكتب ادلويل حفًصا  مت استيفاء الرشوط، ل س امي فامي يتعلق ابلنطاق، سريسلها املكتب اإ

ىل مكتب الطرف املتعاقد املعني لفحصه رسل التعينييصغرًيا لتجنب أأي أأخطاء فادحة، مث  املرحةل،  هذهيف و .مرة أأخرى اإ

هذا وأأوحض الوفد أأن  .النطاق حفص انهتيى منقد  اس تالم التعيني يكون املكتببعد  س يقوم املكتب بفحصه اكملعتاد، ولكن

التعيني الالحق يف احلالت اليت يتضمن فهيا و اخليار الأخري يتعلق فقط ابلتعيينات الالحقة اليت عينت طرفًا متعاقًدا واحًدا.

ىل املكتب ادلويل أأكرث من طرف متعاقد،  .ينبغي تقدميه مبارشة اإ

 اجلزء الثالث من الوثيقة. عرضدعا الرئيس وفد سويرسا لو  .372

من الالحئة التنفيذية  25مبوجب القاعدة ابلنقاصات وفد سويرسا اجلزء الثالث من الوثيقة فامي يتعلق  عرضو   .373

ىل أأنه ميكن تقدمي  املشرتكة. ىل مكتب الطرف املتعاقد  25مبوجب القاعدة انقاص وأأشار الوفد اإ ليه صاحب اإ اذلي ينمتي اإ

رسال يبعد ذكل، و  يفعل ذكل. بيامن البعض ال خر ل نقاصفحص نطاق الاتبعض هذه املاكتب و  .التسجيل ىل الانقاص مت اإ اإ

رسال متيمث  .الانقاصيفحص نطاق  املكتب ادلويل، اذلي ل ىل  الانقاص اإ  تمتتع قد يت، الةاملعين ةف املتعاقداطر ماكتب الأ اإ

هل ليس الانقاص وميكن أأن تعلن أأن الانقاص وتنظر بعض املاكتب يف نطاق  .الانقاصلأساس القانوين لرفض ابأأو ل تمتتع 

عىل و  .27ومع ذكل، ذكر عدد من الوفود يف العام السابق أأن ماكتهبم مل تس تخدم القاعدة  .27مبوجب القاعدة  أأي مفعول

رسال، ميكن حنو مماثل ىلو الانقاص يفحص نطاق  ىل املكتب ادلويل، اذلي لاإ مبارشة اص الانق اإ مكتب الطرف  يرسهل اإ

ليه صاحب  الطرف املتعاقد واقرتح الوفد أأن يقوم مكتب .27املتعاقد املعني اذلي قد يس تخدم القاعدة  اذلي ينمتي اإ

ل الانقاص بفحص التسجيل  ذا اكن يهاملقدم اإ ىل املكتب  تشمهل القامئة الرئيس ية تلتحديد ما اإ رساهل اإ للتسجيل ادلويل قبل اإ

خطار مكتب الطرف  للتحقق من أأنه مقبول. ابلنقاص مرة أأخرى املكتب ادلويل أأن ينظرب وجي ادلويل. بعد ذكل، سيمت اإ

ىل  يؤديوأأقر الوفد بأأن اقرتاحه  .27القاعدة أأو ل يطبق  طبقي و الانقاص فحص ي واذلي قداملتعاقد املعني  ازدواجية يف اإ

م و قيمث و، املصادقة عليهم مكتب املنشأأ مبراجعة الطلب ادلويل و و قيالعمل ولكنه ذكّر الوفود بأأنه يف ظل الوضع احلايل، 

مت حفصه من قبل املكتب املعني؛ ييف بعض الأحيان،  ،مثومن ، 13و 12املكتب ادلويل بفحص الطلب مبوجب القاعدتني 
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ن   أ خر يقيض خيار وجود ىلالوفد اإ  أأشارو  ابلفعل يف س ياق أ خر داخل نظام مدريد. ةموجود الازدواجية يف العملذلا، فاإ

رسال الانقاص  جراء حفص لنطاقع س يكون مرغام يف هذه احلاةلىل املكتب ادلويل، اذلي اإ مبارشة  25مبوجب القاعدة ابإ  ىل اإ

ىل مكتب الطرف املتعاقد املعني. الانقاص رساهل اإ وفقًا تب الطرف املتعاقد املعني أأن جيري الفحص وميكن بعد ذكل ملك  قبل اإ

، وابلتايل يف بعض احلالت للتنفيذل تكون قابةل وقد معلية معقدة  27ومع ذكل، أأوحض الوفد أأن تطبيق القاعدة  .27لقاعدة ل

ىل احامتل اثلث يمتثل يف  .ممكنًا ذكل اكنلكام  27تجنب مكتبه اس تخدام القاعدة ي  رسال الاوأأشار الوفد اإ اذلي نقاص اإ

ىل مكتب ذكل الطرف املتعاقد احملدد.حمدد ينطبق عىل تعيني طرف متعاقد  نطاق  بفحص فيقوم هذا املكتب مبارشة اإ

ذ ،هو الاس تجابة للحاجة اليت أأعربت عهنا العديد من الوفود يف مناس بات عديدة سابقةمن ذكل والهدف  .الانقاص أأن  اإ

ىل حل مشلكة هي 25الانقاص وفقًا للقاعدة  ملكتب ا أأن يقوم فضلمن املو  طرف متعاقد معني.ب ترتبطدف يف هناية املطاف اإ

رسال طلب يف حال متت املوافقة عليه ، ويف هذه احلالت، يمت الفحص مس بقًا والانقاص بفحصاملعين  الانقاص فقط يمت اإ

ىل املكتب ادلويل. ويقوم املكتب ادلويل  أأي أأخطاء فادحة.مرة أأخرى لتجنب الفحص املكتب ادلويل جيري مث ومن  اإ

خطار مكتب الطرف املتعاقد املعني، اذلي س يفحص طار ممارس ته املعتادة. مضنمرة أأخرى  الانقاص ابإ ذا ولكن اإ  اكن، اإ

ىل أأيسبب  أأي يوجد عىل العديد من الأطراف املتعاقدة املعينة، فالالانقاص ينطبق  طرف متعاقد معني بشلك  لإرساهل اإ

رساهل لتايل جيب مبارش، واب ىل املكتب ادلويل يف مثل هذه احلالت.اإ عدد كبري من  بأأنالوفد بتذكري الوفود  قامو  اإ

ىل أأنه و  يمت حفصها من قبل. من دون أأنيف السجل ادلويل  الانقاصات مت تدويهنا  قد اقرتح عددا من احللول وحاولأأشار اإ

لأحصاب  ميكن احلايل ويف الوقت .الانقاصنطاق  حفصتكرار ب من املاكتب  عديدالقيام  عدمالتأأكد من تبس يط العملية و 

 م لك مكتب من هذه املاكتب بفحصو قيف لعرشة أأطراف متعاقدة أأو أأكرث، الانقاص نفس حيتوي عىل الطلبات تقدمي طلب 

ىل  قد هذا الطلب مما جياد حلجيب  ابلتايل، اس تنتاجات خمتلفة فامي يتعلق ابلنطاق. 10يؤدي اإ الانقاصات، ل ول لفحص اإ

الانقاصات وبناء عىل ذكل، اقرتح الوفد أأن يطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يدرج حفص  .س امي للحالت املامثةل

نقاصات املدرجة يف للفريق العامل، بدءًا من  ادلورة املقبةليف جدول أأعامل  يف  املدرجة الانقاصاتالطلبات ادلولية، مث الإ

ىل الانقاصات الالحقة تالتعيينا  .كام اقرتح وفد فرنسا ،25مبوجب القاعدة  ووصول اإ

 وفتح الرئيس ابب التعليقات الإضافية. .374

يف الطلب ادلويل لأنه يبدو أأن هناك الانقاص املدرج وأأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا للبدء بنطاق   .375

جامع  ذوذكّر الوفد بأأن احلالتني الأخريني أأكرث أأمهية  .حول هذه املسأأةلاإ  عىل الإطالق.الانقاصات يمت حفص  ل اإ

ىل    .376 للفريق  ادلورة املقبةلمواصةل املناقشات حول الاقرتاح اذلي قدمه وفد سويرسا يف عىل  الاجامعوأأشار الرئيس اإ

 لتعليقات الإضافية عىل هذا الاقرتاح.ل باب ال س وفتح الرئي يف الطلبات ادلولية.لنقاصات املدرجة العامل فامي يتعلق اب

 الانقاصات املدرجة يفعىل  اتاملناقشوأأل تقترص  ادلورة املقبةلجلدول أأعامل  ابلنس بةوطالب وفد سويرسا ابملرونة  .377

 .الانقاصاتأأنواع أأخرى من أأيضا  أأن تشمل الطلبات ادلولية ولكن

وأأن  املقبةل، بشلك عام، سيبقى عىل جدول أأعامل ادلورة ااملقدم من وفد سويرس وأأوحض الرئيس أأن الاقرتاح    .378

ىل أأن  يف طلبات التسجيالت ادلولية.الانقاصات املدرجة  عىل شانقل ا ه ينبغي تركزيملخص الرئيس سيشري اإ
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ىل  أأن تقوم واقرتح وفد بيالروس  .379 مجيع أأنواع  حول مالحظاتأأو  اتاقرتاحتقدمي الأمانة العامة بدعوة الوفود اإ

حراز  25مبوجب القاعدة  الانقاصاتو الالحقة التعيينات الانقاصات املدرجة يف، ل س امي صاتالانقا لأنه من املهم أأيًضا اإ

 تقدم يف هذين اجملالني.

اّبن دورته املقبةل، مع الرتكزي  MM/LD/WG/17/9واتفق الفريق العامل عىل اس تئناف مناقشة الوثيقة  .380 اإ

نقاصات   يف الطلبات ادلولية. املدرجةبشلك خاص عىل حفص الإ

من جدول الأعامل: اقرتاح من وفود اجلزائر والبحرين ومرص واملغرب وعامن والسودان وامجلهورية العربية  12البند 

 السورية وتونس

ىل  221معا )انظر الفقرات من  12و 9متت مناقشة البندان  .381  أأعاله(. 301اإ

ىل الوثيقة و  .382  .MM/LD/WG/17/10استندت املناقشات اإ

ىل قراره بشأأن البند  .383 من جدول الأعامل يف  9وأأحاط الفريق العامل علام ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة وأأشار اإ

 الصدد. هذا

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  13البند 

ل ملراعاة مداخالت عدد من الوفود. .384  وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس كام عمّد 

 تام ادلورةاخت  من جدول الأعامل: 14البند 

 .2019يوليو  26اختمت الرئيس ادلورة يف  .385

 [ترفقا]ييل ذكل امل
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مقرتح للقاعدة  )الوثيقة  من الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات 21التعديل امل

MM/LD/WG/17/2) 

 الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (20212020فرباير  1انفذة اعتبارًا من )

]…[ 

 21القاعدة 

ميي  بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإقل

التعيني الالحق، حسب مقتىض  ابتداًء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي الإخطار[الالامتس و ] (1)

معنيَّ ابلامتس يطلب فيه أأن حييط ذكل املكتب  ىل مكتب الطرف املتعاقد امل احلال، جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارشًة اإ

ذا أأحاط ( من الربوتوكول. و 2))اثنيًا(4علامً يف ُسهل ابلتسجيل ادلويل، وفقًا للامدة  معنيَّ كتب امل اإ علامً يف ُسهل، الطرف املتعاقد امل

ىل ذكل ، بناًء عىل الالامتس املذكورمن الربوتوكول  2)اثنيًا(4وفقًا للامدة  بناًء عىل الامتس قدمه صاحب التسجيل مبارشًة اإ

قلمييًا ،املكتب قد اس تمعيض عنه بتسجيل دويل، وجب عىل  واحدًا أأو أأكرث، حسب مقتىض احلال،بأأن تسجياًل وطنيًا أأو اإ

ىل ما ييل:ذكل املكتب أأن خيم   طر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإ

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

مدرجة يف التسجيل ادلويل أأو  "2" حدى السلع واخلدمات امل ل ابإ ذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإ واإ

ىل تكل السلع واخلدمات،  بعضها، فيجب أأن يشري الإخطار اإ

ما اس تمعيض عنه ابلتسجيل ادلويل واترخي التسجيل ورمقه، واترخي أأولوية اترخي الإيداع ورمقه،  "3"

قلميي واحد أأو أأكرث التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي اس تمعيض عنه  من تسجيل وطين أأو اإ

ذا اكن هل اترخي أأولوية. ابلتسجيل ادلويل  اإ

كتس بة مبوجب تتعلق وجيوز أأيضًا أأن يش متل الإخطار عىل معلومات  ذكل التسجيل الوطين أأو الإقلميي بأأي حقوق أأخرى مم

 .فق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعينيف شلك متّ ، تسجيل واحد أأو أأكرث من تكل التسجيالت الوطنية أأو الإقلميية

مبلغة هل )أأ( ]التدوين[ (2) بناء عىل أأحاكم  جيب عىل املكتب ادلويل أأن يمدّون يف السجل ادلويل البياانت امل

  (، وأأن يمبلغ صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت.1الفقرة )

َّغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ) )ب( مبل ( اعتباراً من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب 1جيب تدوين البياانت امل

مطبقة. خطارًا يس تويف املتطلبات امل  ادلويل اإ
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ل جيوز أأن يمرفض، ولو جزئيًا، منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل  )أأ( ]تفاصيل أأخرى بشأأن الاس تعاضة[ (3)

س تعاضًا عنه بذكل التسجيل ادلويل. قلميي يمعترب مم ىل تسجيل وطين أأو اإ  ادلويل استنادًا اإ

ىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل  )ب( جيب أأن يمسمح بوجود التسجيل الوطين أأو الإقلميي جنبًا اإ

لزام  س تعاضًا حمهل. ول جيوز اإ لغاء، التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي يمعترب مم صاحب التسجيل أأن يتنازل عن، أأو أأن يطلب اإ

ذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل، وفقًا للقانون الوطين أأو  عنه بتسجيل دويل، وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل، اإ

 الإقلميي الساري. 

معنيَّ  )ج( ليه جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد امل مشار اإ ، قبل الإحاطة علامً يف ُسهل، أأن يفحص الالامتس امل

د هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 1يف الفقرة )  ( من الربوتوكول قد اس تموفيت أأم ل.1))اثنيًا(4( ليمحّد 

مدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقل  )د( ميي، جيب أأن تكون السلع واخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا، امل

مدرجة يف التسجيل ادلويل.  مشموةًل ابلسلع واخلدمات امل

س تعاضًا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبارًا من التارخي اذلي يبدأأ فيه  )ه( يمعترب التسجيل الوطين أأو الإقلميي مم

معنيَّ املعين، وفقًا للامدة   ()أأ( من الربوتوكول.1)4رساين ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد امل

 ذكل املرفق الثاين[]ييل 
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)الوثيقة  التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

MM/LD/WG/17/3) 

 الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2020فرباير  1)انفذ اعتبارا من 

]...[ 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 25القاعدة 
 الامتس تدوين

]...[ 

ىل   ]تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد[ (4) ذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل اإ اإ
ذا مل يكن واحد أأو أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد،  ىل طرف متعاقد معني اإ ن هذا التغيري ل جيوز تدوينه ابلنس بة اإ فاإ

من بروتوكول  2القاعدة  بناء عىل يس تويف الرشوط املطلوبةفالبد للك مهنم أأن أأكرث من أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد 
ىل هذا الطرف املتعاقد ليك يكون صاحب تسجيل دويل مدريد  .ابلنس بة اإ

]...[ 

 )اثنيا(27القاعدة 
 تسجيل دويل تقس مي

]...[ 

صول[ (3) ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأ عىل  يتعني، (1الواردة يف الفقرة ) املطبقة املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته  يدعواملكتب ادلويل أأن   يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أأناملكتب اذلي قّدم الالامتس اإ

ذا  ب()  يتعنياترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(،  منأأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي مل واإ
ليه يف الفقرة ) و اعتبار الالامتس مرتواك خطارعىل املكتب ادلويل  يتعني(، 2اكن مبلغ الرسوم املس تلمة أأقل من املبلغ املشار اإ  اإ

بالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل،صاحب التسجيل  الالامتس قّدم اذلي املكتب أأي رمس  وردّ صاحب التسجيل ادلويل  اإ
 .املكتب اذلي قّدم الالامتس مسالر ذكل(، بعد خصم مبلغ يساوي نصف 2مسدد بناء عىل الفقرة )

ذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي  (ج) ، أأو)ب( طبقا للفقرة الفرعية )أأ( الإبالغواإ
خطار املكتب اذلي قّدم الالامتس بذكل، ويف الوقت ذاته يتعني و يتعني اعتبار الالامتس مرتواك  يتعني عىل املكتب ادلويل اإ

بالغ صاحب   (، بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس.2التسجيل ادلويل ورّد أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة )اإ

]...[ 
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]...[ 

 الفصل السادس

 التجديدات

]...[ 

 30القاعدة 

 تفاصيل التجديد

 )أأ( ]...[ ]الرسوم[ (1)

]...[ 

( يف السجل ادلويل 4( أأو )2))اثلثا(18 بناء عىل القاعدةتسجيل بيان  عند(، 2الإخالل ابلفقرة ) دون (ج)

الرمس الفردي مع مراعاة  ا(، جيب حتديد مبلغ هذ3لفقرة الفرعية )أأ()ا بناء عىللطرف متعاقد فامي يتعلق بدفع الرمس الفردي 

 السلع واخلدمات املدرجة يف البيان املذكور فقط.

ضافية[ (2) يضاحات اإ  ]...[  )أأ(  ]اإ

ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف  )ب( ىل طرف متعاقد معني، عىل اإ جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية، فاإن  )اثلثا(18الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة 

ىل هذا الطرف املتعاقد، تسديد الرسوم املطلوبة، مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابل  نس بة اإ

عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن يدّون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل  جيب أأن يكون مصحواًب ابإ

ىل هذا الطرف املتعاقد  .فامي يتعلق جبميع السلع واخلدمات املعنية ابلنس بة اإ

ىل طرف متعاقد  )ج( دد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ بطال يشمل لك السلع ل جيم ن عنه اإ معنّي يكون قد دّو 

ن عنه ختّل  بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  دد التسجيل ادلويل 1)27(، أأو دّو  ()أأ(. ول جيم

بطال ل اثر التسجيل ادلويل ن عهنا اإ ىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد دّو  يف هذا الطرف  ابلنس بة اإ

نقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ن عهنا اإ  ()أأ(.1)27(، أأو دّو 

ّدد 4" أأو)2("2))اثلثا(18يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة ]حذفت[ د() ( يف السجل ادلويل، ل جيم

ىل الطرف املتعاقد املعنّي للسلع واخل دمات اليت ل ترد يف ذكل البيان، ما مل يكن تسديد الرسوم التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.  املطلوبة مصحواب ابإ

دد مبوجب الفقرة الفرعية )د( للسلع واخلدمات املعينة ل يعترب تعديالً مل  )ه(  فهوم التسجيل ادلويل اذلي ل جيم

ىل لك الأطراف املتعاقدة املعينة ل يعترب تعدياًل حسب ( من الربوتوكول. و 2)7 املادة دد ابلنس بة اإ التسجيل ادلويل اذلي ل جيم

 ( من الربوتوكول.2)7 مفهوم املادة

]...[ 
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 الفصل التاسع

 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 40القاعدة 

 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

]...[ 

ميية التوافق مع القوانني الوطنية]عدم  (6) ذا اكنت الفقرة ) [أأو الإقل )أأ( 2أأو الفقرة  )اثنيا(27( من القاعدة 1اإ

لطرف متعاقد، يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي  أأو الإقلميي غري متوافقة مع القانون الوطين )اثلثا(27من القاعدة 

زتما ابلربوتوكول، ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية، حسب النفاذ أأو يف التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد مل

احلاةل، ابلنس بة للطرف املتعاقد املعين طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف 

ملزتما  املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه ذكل الطرف املتعاقد

 ابلربوتوكول. وجيوز حسب هذا الإخطار يف أأي وقت.

]...[ 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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