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MM/LD/WG/17/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  21 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
ىل  22جنيف، من   2019يوليو  26اإ

من الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد  9التعديالت املمكن إدخاهلا على القاعدة 
 بشأن التسجيل الدويل للعالمات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

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

ىل  2بعبارة "الفريق العامل"(، يف دورته السادسة عرشة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  ، أأنواع العالمات 2018يوليو  6اإ

لهيا املشار تكل غري التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  يف الالحئة بوضوح اإ

لهيام فامي بعد بعباريت "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"الربوتوكول"(  .1)املشار اإ

عداد وثيقة تُقّدم وصفا والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل  .2 دخالها عىل القاعدةاإ من الالحئة  9 للتغيريات املمكن اإ

 جديدة. متثيلالتنفيذية املشرتكة، من أأجل استيعاب أأساليب 
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 من الالحئة التنفيذية املشرتكة 9التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  أأول.

مس تنسخة صورة  تُرفق بهأأو  الطلب ادلويل يتضمنأأن من الالحئة التنفيذية املشرتكة " 5()أأ("4)9تقتيض القاعدة  .3

وميكن تعديل  عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية.

ماكنية  تكل القاعدة لشرتاط أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو تُرفق به صورة واحضة ودقيقة للعالمة. وس يتيح هذا التعديل اإ

يداع طل  اكن أأم غري بياين. ابياني، متثيلنوع من أأنواع ال ب دويل بأأي اإ

، طبقا ممزي كعنرصحيامن يُطالب ابللون  ابلألوان متثيلأأن يكون ال  9كن أأن تقتيض القاعدة وملزيد من التبس يط، مي .4

زاةل2اثٍن للعالمة متثيلوميكن أأن ُُيذف من تكل الفقرة اشرتاط تقدمي  ".7()أأ("4) للفقرة  الإطار املوجود مضن ، ومن مّث اإ

 .MM2)ب( من الاس امترة الرمسية 7البند 

مكتب املنشأأ أأن العالمة الواردة يف الطلب ادلويل يه نفسها  يؤكّد" لشرتاط أأن 4()د("5)9وميكن تعديل القاعدة  .5

لهيا فامي ييل بعبارة "العالمة الأساس ية"(. وس يتيح هذا  العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس )املشار اإ

( من 1)3 عدة مع نص املادةالطلبات ادلولية ومن شأأنه أأيضا مواءمة القاتأأكيد التغيري املزيد من املرونة للماكتب عند 

ذا اكن اشرتاط املطابقة بني العالمتني الأساس ية وادلولية، الوارد وابلتايل الربوتوكول.  سزييل التغيري أأي شكوك حيال ما اإ

ىل املطابقة بني 1)3 تكل املادة، أأشّد رصامة من الاشرتاط احملّدد مبوجب القاعدةحاليا يف  ( من الربوتوكول، اليت تشري اإ

س يظّل أأمرا خاضعا لقرار مكتب املنشأأ يف  التأأكيد نياانت الواردة يف الطلب ادلويل وبياانت العالمة الأساس ية. غري أأ الب 

ذا اكن  ميكن تطبيقه الصارم لربوتوكول مدريد والقاعدة. فعىل سبيل املثال، سيتواصل الاشرتاط من املكتب املعين البّت فامي اإ

للعالمة أأو عىل عالمة مصّورة بطرق خمتلفة كطلب يس تويف الرشوط  أأوحض متثيلعىل أأن يُعترب الطلب ادلويل املش متل 

 ( من الربوتوكول.1)3 املنصوص علهيا يف املادة

لهيا فامي  .6 وميكن تعديل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

العالمة عىل طريقة  متثيلالعالمات يف الطلب ادلويل. وس تعمتد كيفية  متثيل"( لبيان كيفية ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية

دارة الربيد أأو مؤسسات الربيد  ىل املكتب ادلويل. فس تظّل الطلبات ادلولية اليت تُرسل عن طريق اإ رسال الطلب ادلويل اإ اإ

 A4 ة أأو أأكرث للعالمة تتناسب مع احلجم الوريق بيانيا للعالمة يش متل، مثال، عىل صورة واحدمتثيالاخلاصة تقتيض 

لكرتونيا فميكن تقدميها مع ميلميرتا(. أأما الطلبات ادلولية ا 297عىل  210 )أأي لكرتوين للعالمة. وميكن أأن تبنّي  متثيلملرسةل اإ اإ

                                         
 " من الالحئة التنفيذي املشرتكة:7" و"5()أأ("4)9فامي ييل نص القاعدة  2

 ييل: جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو يبنين فيه ما  )أأ(  ادلويل[]مضمون الطلب  (4)"

"]...[ 

صورة مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية. وجيب أأن  "5""

ابلألوان، حسب ما يكون لون الصورة املس تنسخة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل  تكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة وابللونني الأسود والأبيض أأو

 الأسايس،

"]...[ 

ذا رغب يف املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالم "7"" ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس أأو اإ ة اإ

الأسايس أأو التسجيل الأسايس ابلألوان، بيان ابملطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون املطالب به أأو تشكيةل الألوان املطالب هبا. واكنت العالمة الواردة يف الطلب 

ذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بناء عىل البند "  "" ابللونني الأسود والأبيض، صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان،5واإ
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أأي الصور الثابتة، والصور  الإلكرتوين، متثيلالتعلاميت الإدارية الأنساق املقبوةل واملتطلبات التقنية للك شلك من أأشاكل ال 

 املتحركة، والأصوات، والصور املتحركة مع صوت.

 اعتبارات أأخرى بشأأن التعديالت املقرتحة اثنيا.

من املعقول توقّع أأن مجيع الأطراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد ستبدي، يف املس تقبل القريب، موافقهتا عىل  .7

لكرتونيا متثيل أأساليب وبنسق رمقي. وجيب أأن يكون نظام مدريد عىل اس تعداد خلدمة مس تخدميه يف  خمتلفة يمت تبادلها اإ

طاره القانوين وتكييف معلياته وممارساته وهيلكه التنظميي وبنيته التحتية. وعالوة عىل ذكل،  هذا املشهد املتطور بتحديث اإ

د أأثناء انتقال الأطراف املتعاقدة ادلمع ملس تخديم نظام مدري أأحسنقد يرغب الفريق العامل يف مناقشة س بل أأخرى تكفل 

ىل تكل  املرحةل. اإ

 اعتبارات معلية أألف.

 تشلّك عالمة ميكن أأن الإشارات اليت ل "1"

ىل  3عند النظر يف طريقة امليض قدما ابلتعديالت املذكورة يف الفقرات من  .8 يف  أأعاله، قد يرغب الفريق العامل 6اإ

، الواردة يف مرفق املقبوةل من العالمات وأأساليب متثيلهااس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن الأنواع مراعاة 

ىل MM/LD/WG/17/4 الوثيقة ىل أأنه ابلنس بة اإ مكتبا من أأصل املاكتب اليت شاركت يف  47. وجيدر الانتباه خصوصا اإ

شارات ميكنأأهنعىل ، واملامرسات اليت تطبقها تكل املاكتبمكتبا، تُعّرف العالمات، وفق القوانني  82الاس تقصاء وعددها   ا اإ

نل بيانيا؛  ىل ف، ابلنس بتُعرّ  ويهأأن متث دراكهامكتبا من تكل املاكتب، عىل  35ة اإ شارات ميكن اإ  برصاي. أأهنا اإ

قّوض التعديالت املذكورة أأعاله حق الأطراف املتعاقدة املعّينة يف رفض منح امحلاية يف احلالت اليت ل ميكن ولن تُ  .9

تسجيل ادلويل عالمة بناء عىل قوانيهنا وممارساهتا املُطبقة. فعىل سبيل املثال، يف حني توفر أأن تشلّك فهيا الإشارة موضوع ال 

معظم املاكتب اليت رّدت عىل الاس تقصاء امحلاية للعالمات اللفظية والعالمات التصويرية والعالمات الثالثية الأبعاد 

ن عددا من املاكتب ل يوفر امحلاية أأو عالمات احلركة العالمات الهولوغرامية الصوت أأو لعالمات  وعالمات اللون، فاإ

 عالمات الوسائط املتعددة. أأو

 مؤقت يف مواهجة رفض مبا يُسمى الأنواع اجلديدة للعالمات املتعلقةالتسجيالت ادلولية أأحصاب  عليه، سيس متروبناء  .10

يف احلالت اليت ل ميكن أأن تشلّك فهيا الإشارة موضوع التسجيل ادلويل عالمة بناء عىل قوانني وممارسات الأطراف 

 املتعاقدة املعّينة، برصف النظر عن أأسلوب متثيل تكل العالمات.

اض أأطرها أأعاله مع رشوع الأطراف املتعاقدة يف اس تعر  10ومن املرّجح أأن يتحّسن الوضع املوصوف يف الفقرة  .11

قلميية. وقد يرغب الفريق العامل يف مناقشة اجلدوى من أأن يطرح، يف مائدته املس تديرة  وممارساهتا القانونية الوطنية أأو الإ

 ، تقدم الوضع املذكور للنقاش بشلك دوري.عىل الأغلب

 تلفةامل متثيل متطلبات ال  "2"

ىل  3لن تزيل التعديالت املذكورة يف الفقرات من  .12 سيس متر أأحصاب التسجيالت يف مواهجته  الإزعاج اذلي أأعاله 6اإ

صوص نوع حمّدد من العالمات، من جّراء لزوم الامتثال ملتطلبات المتثيل املتلفة السارية يف الأطراف املتعاقدة املعّينة خب
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لقبول طلبات وطنية  عالمة يف تكل الأطراف املتعاقدة املعّينة. وتس تعد بعض الأطراف املتعاقدةأأن يشلّك ذكل النوع رشط 

 مع متثيل غري بياين للعالمة، يف حني ل تزال الأطراف املتعاقدة الأخرى تشرتط متثيال بيانيا للعالمة.

ويبدو أأن المتثيل البياين ل يزال ميثّل أأكرث أأساليب المتثيل قبول فامي خيص معظم أأنواع العالمات يف معظم الأطراف  .13

ذا اكنت التعديالت املذكورة يف  ناء عىل ما س بق، قد يرغباملتعاقدة مبوجب نظام مدريد. وب  الفريق العامل يف مناقشة ما اإ

ىل  3الفقرات من  ىل تعقيد  6اإ يداع طلب دويل مع متثيل غري بياين للعالمة، اإ ماكنية اإ دراج اإ أأعاله س تؤدي، من خالل اإ

 ني.مالأمور عىل املس تخد

ودعون طلبات دولية مع متثيل غري بياين للعالمة رفضا مؤقتا يف ومن املرّجح أأن يتلقى أأحصاب التسجيالت اذلين ي .14

ادلول الأطراف املعّينة اليت ل تزال تشرتط متثيل العالمات بيانيا. وابلتايل، س يكون النطاق املتاح لأحصاب التسجيالت ممن 

يت تقبل ذكل المتثيل غري البياين. وقد دلهيم متثيل غري بياين يف العالمة الأساس ية حمصورا يف الأطراف املتعاقدة املعّينة ال

 يرغب الفريق العامل يف مناقشة كيفية معاجلة هذا الوضع.

يداع طلب دويل مع متثيل خمتلف  .15 ومن احللول املمكنة اليت قد يرغب الفريق العامل النظر فهيا متكني املودعني من اإ

ضايف، مبا يطاب " 7()أأ("4)9ق احلل املنصوص عليه حاليا يف القاعدة عن ذكل الوارد يف العالمة الأساس ية أأو مع متثيل اإ

خبصوص العالمات ابلألوان. وكام نوقش يف ادلورات السابقة للفريق العامل، تشرتط بعض الأطراف املتعاقدة أأن تكون 

املتعاقدة، ويف تكل الأطراف . 3الصورة املس تنسخة الواردة يف الطلب ادلويل مطابقة لتكل الواردة يف العالمة الأساس ية

ذا أأدرجت تكل الأطراف املتعاقدة بعض  ل ّل اإ يداع طلب دويل مع متثيل خمتلف للعالمة، اإ يُسمح لصاحب التسجيل اإ

 أأشاكل من املرونة يف ممارساهتا اخلاصة ابلتأأكيد.

 رفض مؤقت، أأعاله اشرتاط الأطراف املتعاقدة املعّينة، يف 14ومن احللول الأخرى ملعاجلة الوضع املوصوف يف الفقرة  .16

أأن يقدم املودع متثيال للعالمة طبقا لقوانيهنا وممارساهتا املُطبقة. وقد ل يكون هذا احلل ممكنا يف حال اعترب الطرف املتعاقد 

 املعنّي أأن المتثيل، كام هو وارد يف السجل ادلويل، ليس اكفيا لتحديد موضوع امحلاية بطريقة واحضة ودقيقة.

ن  .17 ل معظم الطلبات ادلولية اليت تبنّي العالمة بنسق ثاليث الأبعاد بمتثيل بياين واحد ثنايئ الأبعاد فعىل سبيل املثال، تُمث

نل طلبات  أأو صورة فوتوغرافية مس تنسخة للعالمة، كصورة قارورة مثال. وقد تشرتط بعض الأطراف املتعاقدة أأن تُمث

يداع. ويف تكل الأطراف املتعاقدة، قد ل ميّكن تقدمي مناظر يك تُمنح اتر العالمات الثالثية الأبعاد بعدة مناظر للعالمة خي اإ

يداع طلب دويل مع متثيل بياين واحد ثنايئ الأبعاد أأو صورة مس تنسخة لعالمة  ضافية من جتاوز رفض امحلاية يف حال اإ اإ

 ثالثية الأبعاد.

ذا اكن جيب احلرص أأ  .18 يضا، خبصوص لك نوع من أأنواع وبناء عىل ما س بق، قد يرغب الفريق العامل يف مناقشة ما اإ

عند  اليقني الالزمالعالمات، عىل وضع حد أأدىن ملتطلبات المتثيل تقبهل لك الأطراف املتعاقدة. ومن شأأن ذكل منح املودعني 

 اس تخدام نظام مدريد.
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 الاعتبارات التقنية ابء.

 الاعتبارات التقنية اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة "1"

دراج المتثيل غري البياين يف نظام مدريد س يقتيض يف ادلورة السابقة للفر  .19 ىل أأن اإ يق العامل، أأشار املكتب ادلويل اإ

لكرتونية لكرتوين وبوسائل اإ  .4تبادل الأطراف املتعاقدة ذكل المتثيل بنسق اإ

دارة الربيد  .20 رساهل عن طريق اإ لكرتونية أأو اإ ىل املكتب ادلويل بوسائل اإ رسال متثيل بياين للعالمة اإ وميكن ملكتب املنشأأ اإ

ىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعّينة ذكل المتثيل  أأو مؤسسات الربيد اخلاصة. وميكن للمكتب ادلويل بدوره أأن يرسل اإ

رسال مالبياين  لكرتونية )أأي ابإ دارة الربيد أأو مؤسسات الربيد بوسائل اإ لف رمقي يش متل عىل ذكل المتثيل( أأو عن طريق اإ

خطار وريق يتضمن ذكل المتثيل(. وس يقتيض ضامن الكفاءة يف تبادل المتثيل غري البياين أأن تتبادل لك  رسال اإ اخلاصة )أأي ابإ

لكرتونية؛ أأي دون احلاجة ىل توفري امللفات الرمقية عىل دعامات مادية  الأطراف املتعاقدة ذكل المتثيل بنسق رمقي وبوسائل اإ اإ

 (.USBمن قبيل وحدة ذاكرة الناقل التسلسيل العاملي )

ىل أأهنا ل تتسمل الطلبات الوطنية  8وأأشار عدد من املاكتب اليت شاركت يف الاس تقصاء املذكور يف الفقرة  .21 أأعاله اإ

لكرتوين للعالمة؛ وأأهنا ل وغريها من البياانت ابلوسائل الإلكرتونية؛ وأأهنا ل تشرتط م ن املودع أأو ل تسمح هل بتقدمي متثيل اإ

ىل تكل الاس تنتاجات، قد يرغب الفريق العامل  تقوم بتخزين المتثيل الإلكرتوين للعالمة يف قاعدة بياانت وطنية. وابلنظر اإ

ذا اكن من املس تحسن وضع جدول زمين للك الأطراف املتعاقدة لأغراض تباد ل البياانت ابلوسائل يف مناقشة ما اإ

طار نظام مدريد.  الإلكرتونية يف اإ

 الاعتبارات التقنية اخلاصة ابملكتب ادلويل "2"

ىل املوضوعات املعروضة أأعاله، يتعنّي مراعاة بعض الاعتبارات التقنية الأخرى املتعلقة ابملكتب ادلويل  .22 ابلإضافة اإ

ىل  3بغرض تنفيذ التعديالت املبيّنة يف الفقرات من   أأعاله. 6اإ

ىل  أأشاكل المتثيل الإلكرتوينففي حني ميتكل املكتب ادلويل البنية التقنية التحتية ملعاجلة  .23 نه س يضطر اإ للعالمة، فاإ

، مثل تكل املكّونة من تكل الأشاكلتغيري معلياته وأأنظمته اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت ليمتكّن من تسمّل بعض 

رسالها.من ملفات صوتية أأو ملفات رمق  اتحهتا للجمهور واإ  ية متعددة الوسائط، وحفصها ونرشها واإ

وبناء عىل ذكل، س ُيطالب املكتب ادلويل بتقيمي تكل التغيريات والوقت الالزم لتنفيذها. وقد يرغب املكتب ادلويل  .24

ن حُ  ّدثت، ماكتب الأطراف أأيضا يف حتديث معايريه التقنية اخلاصة ابلتصال الإلكرتوين. وميكن أأن تدفع تكل املعايري، اإ

ىل الاضطالع بعمليات حتديث مماثةل.  املتعاقدة اإ
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ىل  22يف مراعاة الاعتبارات الواردة يف الفقرات من  الفريق العاملوقد يرغب  .25 أأعاله دلى مناقشة جدول زمين  24اإ

ىل  3ممكن لإدخال التعديالت املبيّنة يف الفقرات من   أأعاله. 6اإ

ىل .26 ن الفريق العامل مدعو اإ النظر يف  اإ

ىل املكتب ادلويل  هذه الوثيقة وتقدمي توجهيات اإ

 بشأأن الطريقة املمكنة للميض قدما.

 ]هناية الوثيقة[
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