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MM/LD/WG/17/6 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  21 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

 يف فرتة التبعية املمكنالتقليص 

 وثیقة من ٕا�داد املكتب ا�ويل

الفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات (املشار ٕالیه ف� یيل وافق  .1
يف فرتة التبعیة، �ىل  املمكنمناقشة التقلیص ، �ىل واخلامسة عرشة 1ه الرابعة عرشةیيف دورت  ،بعبارة "الفریق العامل")

 .رطة الطریقاالنحو املنصوص �لیه يف املدى املتوسط خل

 ضعوی ،التبعیة سابقًامسأٔ� قش فيه الفریق العامل ، والس�یاق ا�ي �حتدد هذه الوثیقة �رخي التبعیة يف نظام مدریدو  .2
 العامل.هذا املوضوع من قبل الفریق �شأٔن مزید من املناقشات ٕالجراء خيارات 

                                         
، MM/LD/WG/15/5 الحقًا يف الوثیقةواليت نقّحت ، عق الرابرف، املMM/LD/WG/14/6 يف الوثیقةالواردة انظر "�ارطة الطریق"   1
 .الثاين قرفامل
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 التبعیة ن�امة ع نبذة

�روتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات (املشار ٕالیه  ) من3( 6) و2( 6 تنيالتبعیة يف املادذ�رت  .3
ا�ز �حت�اج �محلایة النامجة ال یعود من اجل ،)3( 6 ةادمبوجب امل. و ف� یيل �مس "الربوتو�ول" وٕاىل اتفاقه �مس "االتفاق")

 اءٔأو انقض هقضنٔأو  هت�يل عنال ٔأو  – ٔأو التسجیل املرتتب �لیه – طب التسجیل أ�سايسشيف �ال التسجیل ا�ويل  عن
يف غضون  تاُختذ اتنتي�ة ٕالجراء ي وقتأٔ يف  يف غضون مخس س�نوات من �رخي التسجیل ا�ويل ٔأوٕاما  تهمدة صالحي 

ا �الل فرتة امخلس س�نوات أ�سايس موضع قرار رفض هنايئ ٔأو حسب ٕامّ الطلب اكن  نإ ما ذ�ر حبذافريه ینطبق . و امله� ت�
 .امله� يف غضون ت� تاُختذ اتنتي�ة ٕالجراء ي وقتأٔ يف  ٔأو

) من الربوتو�ول، فٕان ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل التسجیل ا�ويل لوقف ٔأ�ر 3( 6من املهم إالشارة ٕاىل ٔأنه مبوجب املادة و  .4
ٔأي من الوقائع ٔأو ٕان جنم عن عن التسجیل ا�ويل �ري فعا� النامجة تصبح امحلایة و ة. العالمة أ�ساس�یة يه أٓ�ر تلقائی

 القرارات احملددة يف الفقرة املذ�ورة ٕاىل وقف ٔأ�ر العالمة أ�ساس�یة.

، جيب �ىل مكتب املنشأٔ ٕاخطار املكتب ا�ويل �لوقائع ٔأو القرارات احملددة يف الفقرة 6) من املادة 4مبوجب الفقرة (و  .5
 ، حسب احلا�.أأو جزئی الكیتسجیل ا�ويل شطب ال ویطلب  ،) من املادة نفسها3(

، اقرتح ٕالغاء التبعیة 1957�ام  يف مؤمتر نيس ا�بلومايسو. 1891د اتفاق مدرید يف �ام اعمتحي� التبعیة دامئة اكنت  .6
 للغایة،. واعترب هذا �قرتاح �ذرً� 2صناعیةال  لكيةامل ) من اتفاقية �ر�س محلایة 3( 6مع املادة  ة�ري متوافقٔأهنا ر اعتب�
رة سعى هذا احلل للحفاظ �ىل الفوائد املتصوّ و توفيقي.  ك�لّ  ،�ىل فرتة مخس س�نوات ةالتبعیة مقصورٔأن تصبح  تقررو 

آلیة  .3غريحتقق التوازن بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق وال مركزیة وا�دةاّد�اء  لوجود أ

(�امسا) من الربوتو�ول، جيوز لصاحب  9وفقًا للامدة فل. یٕاماكنیة التحو  راجد�ٕ د خفف الربوتو�ول من أٓ�ر التبعیة وق .7
طلب ٕاىل مكتب ٔأي طرف متعاقد معّني يف غضون ثالثة  تقدمي) 4(6�سجیل دويل ملغى �سبب ٕاخطار مبوجب املادة 

م يف �رخي التسجیل ا�ويل امللغى ٔأو �سجیل التعیني قدّ طلب �ىل ٔأنه الهذا  جلجيب ٔأن یعاو . املذ�ور ٔأشهر من �رخي إاللغاء
 عند �قتضاء.، بنفس أ�ولویة الالحق، حسب احلا�، وجيب ٔأن �متتع

 �شأٔن التبعیة لفریق العامللمناقشات سابقة 

رشط ل  املمكنلغاء �شأٔن االٕ ٔأو كجزء من املناقشات  االتبعیة، ٕاما مبفردهمسأٔ� س�بق ٔأن �قش الفریق العامل  .8
 أ�ساس�یة. العالمة

                                         
 ) من اتفاقية �ر�س �ىل ما یيل:3( 6تنص املادة   2

 6مادة "

 العالمات: رشوط التسجیل، اس�تقالل امحلایة اخلاصة بنفس العالمة يف ا�ول ا�تلفة"
[...]" 

�حتاد أ�خرى مبا يف ذ�  للقانون يف ٕا�دى دول �حتاد مس�تق� عن العالمات اليت جسلت يف دولتعترب العالمة اليت جسلت طبقا  )3(
 "املنشأٔ. دو�

 .46و 45، الصفحتان 1991لعام  880منشور الویبو رمق  انظر  3
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الفریق العامل ا�صص املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید للتسجیل ا�ويل �قش  ،4الثانیة والسادسة يف دورتیهو .9
جزء  رتبط�و . 5اكن من شأٔنه ٔأن یلغي التبعیةما  هو، و ةأ�ساس�یالعالمة ح مقدم من الرنوجي" ٕاللغاء رشط اقرت ا" للعالمات

غري ر املرتتبة �ىل ال، وال س�� ا�ٓ�6املذ�ور القرتاحمرا�اة �عتبارات املتعلقة �اقشة بوثیقة ٔأ�دها املكتب ا�ويل مع من املن
 ء التبعیة عقب ٕالغاء رشط العالمة أ�ساس�یة.ختفاالناجتة عن او 

آلیات �و .10 . وقد 7یاب �المة ٔأساس�یةيف غ  املمكنةاملركزي  د�اء�قش الفریق العامل يف دورته الثامنة وثیقة عن أ
مناقشات ٕاضافية ٕاجراء مزید من املعلومات و رضورة مجع و�لصت ٕاىل  ،التبعیة سأٔ�ت� الوثیقة �شلك مكثف م  �اجلت

آلیة � نلت�دید ما إ  ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة  املركزي احلالیة قد حققت توازً� �ادًال بني مصاحل د�اءاكنت أ
 .الغري ومصاحل

العامل يف دورته احلادیة عرشة وثیقة تعرض املعلومات املقدمة من ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام  �قش الفریقو .11
 .8مدرید �شأٔن وقف أ��ر و�د�اء املركزي والتحویل

من  6) من املادة 4) و(3) و(2لفقرات (� العمل�قش الفریق العامل يف دورته الثانیة عرشة وثیقة تقرتح جتمید  .12
 .9والربوتو�ولاالتفاق 

�شأٔن  10ةورا�ت� �قش الفریق العامل يف دورته الثالثة عرشة نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة اليت ٔأجریت قبل و .13
توافق يف ا�ٓراء، وافق الفریق العامل �ىل مواص� النظر يف مسأٔ� غیاب رمغ و مو�ة للمس�ت�دمني معوًما. واكنت التبعیة 

 التبعیة يف دورة مقب�.

 ناقشات السابقةملخص امل 

 .ٔأعربت الوفود عن و�ات نظر خمتلفة �شأٔن التبعیة �الل املناقشات السابقة يف الفریق العامل .14

 ٕالغاء التبعیة

15.  ّ  :ٔأنّ  د بعض الوفود ٕالغاء التبعیة، ٔ�هنم اعتربوأأی

 �ها؛وّ ت�دم الیقني اليت �ا� ا�اطر والتاكلیف و �سبب التبعیة من عیوب نظام مدرید  -

 �سبب التبعیة؛ نطقينظام مدرید معقد وحمفوف ��اطر و�ري م احلقوق �رون ٔأن ٔأحصاب و  -
                                         

 .MM/LD/WG/6/2انظر الوثیقة   4
 .MM/LD/WG/2/9انظر الوثیقة   5
 .MM/LD/WG/6/5انظر الوثیقة   6
 .MM/LD/WG/8/4انظر الوثیقة   7
 .MM/LD/WG/11/4انظر الوثیقة   8
 .MM/LD/WG/12/4انظر الوثیقة   9

 .MM/LD/WG/13/6انظر الوثیقة   10



MM/LD/WG/17/6 
4 
 

 املس�ت�دمني �سبب التاكلیف الالزمة لالس�ت�دام الت�اري ا�ٓمن للعالمة �ارج الب�؛صغار التبعیة ختیف و  -

ن املشألك �شأٔ  واقلق، ا��ن لن یمن شأٔن ٕالغاء التبعیة ٔأو جتمیدها ٔأن �زید الیقني القانوين للمس�ت�دمنيو  -
 اكتب واملكتب ا�ويل �ىل �د سواء؛�ىل املنظام مدرید  طسّ أٔن یب احملمت� للعالمة أ�ساس�یة، و 

 ٕالغاء التبعیة سزيیل عقبة حتول دون ز�دة اس�ت�دام نظام مدرید.و  -

 ٔأس�باهبأأو احلد من  فرتة التبعیةتقلیص 

ت اس�تعدادها الس�تكشاف ٕاماكنیة ختفيض فرتة دٔأعربت �دة وفود عن رغبهتا يف احلفاظ �ىل التبعیة، ولكهنا ٔأب .16
من محلایة الناجتة عن التسجیل ا�ويل �د �ٕالماكن التذرع و یعيك ال ٔأو القرارات الوقائع التبعیة. واقرتح ٔأ�د الوفود احلد من 

 .�ىل سبيل املثال ،وقف ٔأ�ر العالمة أ�ساس�یة �سبب سوء النیةٔأ�ل 

 العمل مببدٔأ التبعیة(جتمید) تعلیق 

من الربوتو�ول هبدف  6) من املادة 4) و(3) و(2لفقرات (� عملل(التجمید) لٔأیدت وفود ٔأخرى التعلیق املؤقت  .17
 ٕاىل ٔأن: تز�دة اس�ت�دام نظام مدرید، ؤأشار �ىل شجع �لفعل ي التبعیة س لغاء إ  اكن نحتدید ما إ 

 لفة �ىل أ�طراف املتعاقدة؛ؤقت، لفرتة معقو�، س�یتيح للفریق العامل حتلیل ا�ٓ�ر ا�تاملتعلیق ال  -

من تغطیته  ونديمجمو�ة واسعة من املس�ت�دمني ا��ن سيس�تف ٔأمام فتح نظام مدرید س�ی جتمید التبعیة و  -
 ؛ةاجلغرافية املزتایدة بطریقة ٔأكرث ٔأماً� ومرون

 من شأٔن التعلیق املؤقت للتبعیة ٔأن حيافظ �ىل دور مكتب املنشأٔ يف التصدیق �ىل الطلب ا�ويل.و  -

 احلفاظ �ىل التبعیة

 ٔأت هذه الوفود ٔأّن:ر ٕاذ  ،�ارض بعض الوفود ٕالغاء التبعیة ٔأو تغیريها ٔأو تعلیقها .18

 �كون ٔأولویة؛ نینبغي أٔ ال مناقشة التبعیة  -

 التبعیة مبدٔأ ٔأسايس يف نظام مدرید؛و  -

ء التسجیل ميكهنا القيام ٕ�جراءات تؤدي ٕاىل ٕالغإاذ الرشاكت الصغرية واملتوسطة،  حلاالتبعیة ختدم مصو  -
 أ�م وبأٔسلوب فعال من حيث التلكفة؛ ةلغلا�ويل �الل فرتة امخلس س�نوات، �

 اء التبعیة خطوة ٔأوىل حنو ٕالغاء رشط العالمة أ�ساس�یة؛وقد �كون الغ -

آلیة �د�اء التبعیة �ري رضوري ٔ�ن غاء الؤأن  -  .�ىل ما یبدو �س�ت�دم �ىل نطاق واسع املركزي الأ

 متابعة املناقشات

 :نّ هذه الوفود إ ت قال، و تحق املزید من الت�لیل واملناقشةى �دد من الوفود ٔأن التبعیة �س� ورأٔ  .19
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ٔأوسع  ٔأمعق ومناقشة حتلیالّ ، قد كفلت 2015�ام التبعیة، اليت أٔجریت �شأٔن نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة  -
 ؛نطاقًا للمسائل املطرو�ة

كشفت ردود فعل الصنا�ة ٔأن ٔأحصاب العالمات الت�اریة طلبوا مراجعة فرتة التبعیة لضامن الیقني وقد  -
 يف الفریق العامل؛ اتمزید من املناقشٕاجراء القانوين ودمعوا 

كرث مرونة و�اذبیة لٔ�عضاء جعل نظام مدرید أٔ ٕاىل دف ٔ�هنا هت، ذات مغزىمة و مناقشة التبعیة س�تكون قيّ و  -
 .احملمتلني اجلدد

 مكنة للميض قدماً السبيل امل 

 لتبعیة:�لنس�بة ل قد �رغب الفریق العامل يف مناقشة اخلیارات املمكنة التالیة  .20

 التبعیةٕالغاء مبدٔأ 

) ٕالثبات ٔأن التسجیل ا�ويل 2تعدیل الفقرة (و ، 6) من املادة 4() و3ميكن ٕالغاء مبدٔأ التبعیة حبذف الفقرتني ( .21
. 6تعدیل املادة من ٔأ�ل ٕاجراء �اص �ىل ینص �ىل حمك الربوتو�ول  حيتويال  ن،لكمس�تقل عن العالمة أ�ساس�یة. و 

عقد ٔأي ب ،)(أٔ) ملراجعة الربوتو�ول2(11ٔأن یتبع ٔأي تعدیل مقرتح لهذه املادة إالجراء العام الوارد يف املادة  ینبغي، ��و
 مؤمتر دبلومايس.

 تقلیص فرتة التبعیة

 يف اس�ت�دام نظام مدرید نيغباالر  حصاب احلقوقالبالغة مخس س�نوات مشلكة �ٔ الطول احلايل لفرتة إال�ا�  سبب�  .22
ٔأو  التبعیة ٕاللغاءٕاّما ٔأعربت �دة وفود عن معارضهتا و . اً حرص  س�ت�دم يف اخلارجست للحصول �ىل حامیة للعالمات اليت 

 فرتة التبعیة. قلیصٔأبدت اس�تعدادها ملناقشة ت ٕاّال ٔأّهنا ، هباعمل التعلیق (جتمید) ل 

السريیلیة يف  �ٔ�حرف تهعالم �رغب يف احلصول �ىل حامیة ل ا�ولومبیصاحب �المة من عىل سبيل املثال، س�ی�د ف .23
واكزاخس�تان وقري�زيس�تان و�حتاد الرويس  وبلغار� بیالروس(مثل  أ�حرف هس�ت�دم فهيا هذ� أ�طراف املتعاقدة اليت 

 عالمةصاحب ال �س�تدعي مناس�ت�دام نظام مدرید، ٕاذ ٕان مدرید. وطاجيكس�تان ؤأو�رانیا) صعوبة يف �س�تفادة من نظام 
 حرف السريیلیة يف �ولومبیا.تقدمي طلب لتسجیل العالمة ��ٔ 

مبوجب القانون املعمول به يف ف املركزي. د�اء اللس�یكون عرضة  ا�ولومبیيف ومع ذ�، فٕان التسجیل الوطين  .24
يف  س�ت�دم العالمة يف وا�دة �ىل أ�قل من ا�ول أ�عضاءيف �ال مل �  الوطينتسجیل ال �ولومبیا، جيب �ىل املكتب ٕالغاء 

الطرف املعين  ءلتارخي بداملتتابعة السابقة ٕا�وادور وبريو) �الل الس�نوات الثالث و �ولومبیا و جام�ة دول أ�ند�ز (بولیفيا 
، �الل فرتة التبعیة ملدة مخس ت�دممل �س� العالمة  ، ميكن ٕالغاء التسجیل ا�ويل ٔ�نيف املثال ٔأ�الهو. 11ٕاجراء إاللغاء

ليست ٔأعضاء ، �س�تثناء �ولومبیا ٔأّن الب�ان املذ�ورة، املفارقاتس�هتدفة، ومن السوق امل ٔأساسا ، يف ب�ان مل �كن اتس�نو 
 يف الربوتو�ول.

                                         
 ا�ة دول أ�ند�ز.مجل 486من القرار رمق  165ادة امل  11
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فرتة  یصلتقل و �ىل سبيل املثال.  ،لتجنب احلا� املذ�ورة ٔأ�اله، اقرتح ختفيض فرتة التبعیة ٕاىل ثالث س�نواتو  .25
 من �الل عقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة الربوتو�ول. 6) من املادة 3) و(2التبعیة، جيب تعدیل الفقرتني (

 احلد من أ�س�باب

س�ت�دام يف بعض الوال�ت فرتة التبعیة من شأٔنه أٔن یعاجل الشوا�ل املتعلقة مبتطلبات � قلیص�قرتاح بت رمغ ٔأن  .26
بناًء �ىل ٔأس�باب  نصبامل رفض العالمة أ�ساس�یة حبمك حي� ��ر ا�ٔ �االت وقف  ، فٕان هذا �قرتاح لن یلغيالقضائیة

 .الطرف املتعاقد ا�ي یقع فيه مكتب املنشأٔ تنطبق فقط �ىل 

�شاط یقوم به الغري ة عن والقرارات املذ�ورة ٔأ�اله �ىل ت� النامج وقائعاليك تقترص ) 3(6عدیل املادة ميكن تو  .27
 يف احلاالت املذ�ورة ٔأ�اله، جيب عقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة الربوتو�ول.وكام . مثال سوء النیة�  ویتذرّع فيه

 تبعیةالقضاء �ىل أ��ر التلقايئ لل 

التسجیل ا�ويل �ري فعال عن طریق عل ) من الربوتو�ول جل4(6ء التسجیل ا�ويل مبوجب املادة ال �شرتط ٕالغا .28
، یصبح التسجیل ا�ويل تلقائًیا �ري فعال مبجرد ) من ت� املادة3وفقًا للفقرة ( كام ذ�ر ٔأ�اله،و وقف ٔأ�ر العالمة أ�ساس�یة. 

نتي�ة مثال،  ،مركزي ولكناّد�اء  �سبب ��، قد یصبح التسجیل ا�ويل �ري فعال الوالعالمة أ�ساس�یة. ٔأ�ر وقف 
أ�طراف لك يف حامیة العالمة يف لتسجیل ا�ويل ٔأو الطعن الطعن �مصل�ة يف  ةٔأییبارشه طرف �لث ليست � جراء الٕ 

 .ٔأو بعضها املتعاقدة املعینة

) للقضاء �ىل أ��ر التلقايئ لوقف ٔأ�ر العالمة أ�ساس�یة �ىل 3(6، ميكن تعدیل املادة ٔأ�اله ةاملوصوف ا�ب احللتجنّ و  .29
ٕاضافة ٕاىل ذ�، ميكن و . معل الغرية عن �ىل ت� النامجلتقترص والقرارات احملددة فيه الوقائع وتقيید  ،التسجیل ا�ويل

طلب من مكتب املنشأٔ ٕاخطار املكتب ا�ويل وطلب ٕالغاء التسجیل ا�ويل بناًء ی) من املادة نفسها حبیث 4تعدیل الفقرة (
مؤمتر دبلومايس سيس�تدعي التعدیل عقد كام هو احلال مع احلاالت املذ�ورة ٔأ�اله، و �ىل طلب طرف �لث معين فقط. 

 ملراجعة الربوتو�ول.

 )ها(جتمید�لتبعیة عمل التعلیق 

من االتفاق  6) من املادة 4) و(3) و(2لفقرات (�عمل الٕاماكنیة تعلیق ا�ورة الثانیة عرشة للفریق العامل  تتناول .30
التبعیة، وأٓ�ر عن  ٕاىل معلومات ٔأساس�یةوثیقة وتطّرقت ال .MM/LD/WG/12/4 )، يف الوثیقةهاوالربوتو�ول (جتمید

والسوابق ذات الص� يف ، معاهدةحمك يف عتبارات ا�س�توریة املتعلقة ٕ�ماكنیة جتمید تطبیق ، و�نظام مدریدالتبعیة �ىل 
 املعاهدات اليت تد�رها الویبو ويف نظام مدرید.

، قررت مجعیة احتاد 2016في ٔأكتو�ر فيف معاهدة. ورد حمك تطبیق ت التطورات أ��رية ٕاماكنیة جتمید ٔأكدّ وقد  .31
 .12من االتفاق 14) من املادة 2) و(1شار ٕا�هيا ف� یيل �مس "امجلعیة") جتمید تطبیق الفقرتني (مدرید (امل 

                                         
 .MM/A/50/3 انظر الوثیقة  12



MM/LD/WG/17/6 
7 
 

، مع ضامن ٔأن من الربوتو�ول 6) من املادة 4) و(3) و(2الفقرات (تطبیق و�ملثل، ميكن للجمعیة ٔأن تقرر جتمید  .32
 ٔأحصابىل حقوق � ةافظمع احمللغي قرارها يف ٔأي وقت، ميكن للجمعیة ٔأن تو هذا القرار ملراجعات دوریة لقياس تأٔثريه. ضع خي

 ا��ن اس�تفادت �سجیالهتم ا�ولیة من التدبري املؤقت.العالمات 

 وا�ي ال ،من بني مجیع التدابري املمكنة املوحضة ٔأ�اله، هذا هو التدبري الوحيد ا�ي یندرج مضن وظائف امجلعیةو  .33
 �ول.ب عقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة الربوتویتطلّ 

ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل مناقشة  .34
مة يف هذه الوثیقة وتقدمي توجهيات  املعلومات املُقد�

ٕاىل املكتب ا�ويل �شأٔن الس�بل املمكنة 
 قدمًا. للميض

 [هنایة الوثیقة]
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