
A 

 

MM/LD/WG/18/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020أأغسطس  13 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 للعالمات الدويل

 عشرة الثامنة الدورة
 2020 أأكتوبر 16اإىل  12جنيف، من 

واجلدوى التقنية لإلدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروسية يف  املاليةدراسة عن اآلثار 
 نظام مدريد

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة أأول.

لهي .1  فامي ييل امانقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
 26اإىل  22يف جنيف يف الفرتة من  تقد ع  يت"الفريق العامل" و"نظام مدريد"(، يف دورته السابعة عرشة، ال عباريتب 

، لإدراج لغات جديدة يف نظام مدريد ممكنة خيارات عرضت اليت .MM/LD/WG/17/7 Rev، الوثيقة 2019يوليو 
مً اليت تتضمن اقرتاًحا  MM/LD/WG/17/10 الوثيقة ملكام انقش الفريق العا. الصينية والروس ية ل س امي من  امقدَّ

دخال اللغة العربية يف وفود اجلزائر  والبحرين ومرص واملغرب وعامن والسودان وامجلهورية العربية السورية وتونس بشأأن اإ
 .نظام مدريد
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عداد دراسة وافية عن الآاثر  .2  واجلدوى التقنية )مبا يشمل تقياميً  املاليةوطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ
( فامي يتعلق ابلإدراج التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد، وموافاته اً لأدوات الويبو املتاحة حالي

ن  ابا   .دورته الثامنة عرشةبتكل ادلراسة لينظر فهيا اإ

واجلدوى التقنية لالإدراج التدرجيي للغات  املاليةهذه الوثيقة الآاثر  تناقشبناًء عىل طلب الفريق العامل، و  .3
أأدوات نظام مدريد ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية  توافرل  تقياميً  كام تقدم ،املذكورة أأعاله
دراج اللغات العربية والصينية والروس ية لكغابشأأن ا عىل اقرتاح حتتوي هذه الوثيقة أأيضً و والروس ية.  يداع.اإ  ت اإ

 التقنية الآاثر املالية واجلدوى اثنيا.

، وأأوحضت أأن اخليارات يارات ممكنة لإدراج لغات جديدةخ  .MM/LD/WG/17/7 Revالوثيقة  عرضت .4
لهيا، كام ترتتب عىل ذكل زايدة يف الآاثر التشغيلية واملالية. ويورد املرفق الأول  تزداد تعقيًدا بزايدة اخلصائص املضافة اإ

لإدراج املزتامن للغات العربية والصينية والروس ية ابلنس بة للك من اخليارات ا املرتتبة عىل املاليةللوثيقة احلالية الآاثر 
 ملذكورة.ا

مبوجب فرنك سويرسي، أأي ما يعادل ثالثة عقود  750,000قدره  اً أأولي ع خيارات التنفيذ استامثراً تتطلب مجيوس  .5
 ابللغات اجلديدة املقرتحة. املعنيةلضامن توفر مجيع املعلومات واخلدمات وذكل خدمات املتعاقدين الفرديني ملدة عامني، 

نه سيتخيار لغة الإيداع  وفامي خيص .6 فرنك سويرسي لإجراء التغيريات  160,000استامثًرا أأولًيا قدره طلب فاإ
اكن ذكل، يقدر املكتب ادلويل أأنه لو  فضاًل عنملكتب ادلويل. يف االالزمة عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

ىل  ضافية تصلتاكليف تشغيل اإ  املكتب ن من املمكن أأن يتكبداك، 2020يف عام  تشغيهل هذا اخليار قد جرى اإ
عقود خدمات املتعاقدين  جراء أأعامل الرتمجة ومنلإجناز الاس تعانة مبصادر خارجية من جراء فرناًك سويرساًي  824,426
  .الأعامل هذهجودة  الالزمة ملراقبةالفرديني 

فرنك سويرسي لإجراء التغيريات الالزمة عىل أأنظمة  310,000 ا قدرهسيتطلب خيار لغة املعاجلة استامثرً و  .7
تكون التاكليف التشغيلية لهذا اخليار مماثةل لتكل  ومن املقدر أأنتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املكتب ادلويل. 

 اخلاصة خبيار لغة الإيداع.

فرنك سويرسي لإجراء   310,000قدرهالعمل استامثًرا لغة و  ولغة التبليغستتطلب خيارات لغة الإرسال و  .8
ن التاكليف التشغيلية  التغيريات الالزمة عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املكتب ادلويل. ومع ذكل، فاإ

نه، 2020يف عام  قد جرى تشغيلها اخليارات املذكورة اكنتأأنه لو  يقدر املكتب ادلويلفس تكون خمتلفة.  اكن من  فاإ
ضافية تصل اإىل  فاملمكن أأن يتكبد تاكلي  فرناكً  4,671,321وخليار لغة الإرسال؛  سويرسايً  فرناكً  835,989تشغيل اإ

 خليار لغة العمل. ةسويرسي فرناكت 19,492,706و؛ التبليغخليار لغة  سويرسايً 

نه، و  .9 ىل الإيرادات والنفقات املتوقعة لحتاد مدريد امل املنظورمن من مث فاإ -2020 خالل الثنائيةايل، وابلنظر اإ
خيارين معقولني. ويف حني أأن التقدم التكنولويج قد يوفر ترمجة أ لية عالية لغة العمل و  التبليغلغة  ي عترب خيارال ، *2021

جيايب  ل أأن الأمر سيس تغرق وقتًا حىت يكون لهذا التقدم تأأثري مايل اإ عبء الرتمجة يف  خيففاجلودة يف املس تقبل، اإ

                                         
"اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  A/59/8الوثيقة  من خالل 2021-2020ميكن الاطالع عىل الإيرادات والنفقات املتوقعة لحتاد مدريد خالل الثنائية  *

 (.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_59/a_59_8.pdf) 173"، الصفحة 2020/21
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اإىل حاةل عدم اليقني الاقتصادي العاملي احلالية، من املس تحسن اتباع هنج حذر  نظًراذكل،  فضاًل عناملكتب ادلويل. 
نفاق.  عندما يتعلق الأمر بزايدة الإ

ولكن ، تعترب جمديةلإدراج املزتامن للغات العربية والصينية والروس ية ا خياراتتقين، فاإن مجيع ال نظور امل من أأما  .10
. وستتطلب مجيع اخليارات الأخرى ومشقةهو اخليار الأقل تعقيًدا  الإيداع خيار لغة ويعتربمتفاوتة.  تعقيد بدرجات

 تغيريات معقدة يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املكتب ادلويل واستامثرات أأكرب.

 توافر أأدوات نظام مدريد تقيمي .اثلثا

ابللغات العربية والصينية  ومعلوماته مدريد يقدم املرفق الثاين من هذه الوثيقة حملة عامة عن توافر أأدوات نظام .11
 والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والروس ية.

، مثل واثئق الفريق العامل ومجعية احتاد مدريد، واملوقع الإلكرتوين لنظام مدريد الأمه املعلوماتوتتوفر  .12
والإدارة  والإيداعضاًل عن أأدوات التصنيف والنصوص القانونية، جبميع اللغات املذكورة. ومع ذكل، فاإن قواعد البياانت، ف

 يف الغالب ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية فقط. متوفرة، والتبليغ

كركام و  .13 اتحة اخلدمات واملعلومات اسابقً  ذ  دراهجا  املعنية، سيستمثر املكتب ادلويل لضامن اإ ابللغات اجلديدة قبل اإ
يداعاج لغات عىل سبيل املثال، لإدر فيف نظام مدريد.  مدريد  مرصدواهجة  تكون ، س يضمن املكتب ادلويل أأنجديدة اإ

 أأعضاء نظام مدريد وأأدوات الإيداع متوفرة هبذه اللغات.اخلاصة ببياانت ال وقاعدة 

دراج لغات جديدة يف نظام مدريد قبل أأن تتوفر مجيع  ول ميكن .14 دارة السلع  املؤرشاتاإ يف قاعدة بياانت أأداة اإ
دارة السلع واخلدمات عىل أأكرث من و واخلدمات يف نظام مدريد ابللغات اجلديدة املقرتحة.  حتتوي قاعدة بياانت أأداة اإ

 ادلويل املكتب ، يضيفيف املتوسطوأأعىل عدد من املؤرشات. ب اليت تمتزيابللغة الإنلكزيية، ويه اللغة  مؤرش 106,000
دارة السلع واخلدمات لك شهر. ويف الوقت نفسه، حتتوي قاعدة بياانت أأداة  اإىل مؤرش 500 حوايل قاعدة بياانت أأداة اإ

دارة السلع واخلدمات عىل ما يقرب من  وأأكرث  ؛ابللغة الصينية 34,000ما يقرب من و مصطلح ابللغة العربية؛  26,000اإ
لأطراف املتعاقدة املعنية أأمًرا رضوراًي لضامن حتديث قاعدة س يكون التعاون النشط من او ابللغة الروس ية.  32,000من 

دارة السلع واخلدمات ابللغات   .وبقاهئا حمدثة ابس مترارحديثًا  املندرجةبياانت أأداة اإ

 اً للميض قدم ةمكنامل  ةطريقال .رابعا

ىل  اً نظر  .15  ـ أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت والآاثر املالية احملمتةل، يقرتح املكتب ادلويل تغيري اتتعقيداإ
يداع.  ـكطريقة ممكنة للميض قدًما  دراج اللغات العربية والصينية والروس ية لكغات اإ ىل املكتب ادلويل  وحينئذ س يحتاجاإ اإ

دراج التغيريات املطلوبة عىل أأنظمة و اللغات  لضامن توفر مجيع املعلومات واخلدمات جبميع س نتنيما ل يقل عن  اإ
 تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

للمراجعة بعد فرتة ل تقل عن مخس س نوات لتقيمي خيضع هذا الإدراج ذكل، يقرتح املكتب ادلويل أأن  نع فضالً  .16
ذا اكن ينببشأأن  من املمكن اختاذ قراربعد هذا التقيمي، و أأثره التشغييل واملايل.  خيار لغة املعاجلة  غي امليض قدًما حنوما اإ

 أأو الإرسال.

دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد  املطلوبيعرض املرفق الثالث لهذه الوثيقة التعديالت و  .17 اإ
لهيا فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية"( لإدراج اللغات العربية والص  ينية بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
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يداع.  دراج هذه اللغات لكغات من الالحئة التنفيذية لتوفري  (1)6تعديل القاعدة وي قرتح والروس ية لكغات اإ ماكنية اإ اإ
يداع.  اإ

خطار املكتب ادلويل مبا  (2)6القاعدة  من" 3ي قرتح أأيًضا تعديل البند "و  .18 لزام املاكتب ابإ من الالحئة التنفيذية لإ
ذا اكنت ترغب يف تلقي  آاثر معلية لأن الإ اإ خطارات ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. ولن يكون لهذا التعديل أأي أ

 اخلاصة هبا. التبليغمجيع املاكتب أأخطرت املكتب ادلويل بلغة 

من  املرسةل التبليغات ليك تؤخذ يف احلس بانمن الالحئة التنفيذية  (2)6القاعدة  من" 4تعديل البند "وي قرتح  .19
ىل املودعني وأأحصاب املكتب ادل يداع الطلب ابللغات الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو  التسجيالت ادلوليةويل اإ يف حاةل اإ
دخاهل عىل " ـ5ـ رمق "بند جديد  ومثةالإس بانية.  من  املرسةل التبليغات نفسها ليك تؤخذ يف احلس بان القاعدة مقرتح اإ

ىل املودعني وأأحصاب  يداع الطلب بلغة غري  التسجيالت ادلوليةاملكتب ادلويل اإ  املذكورة أأعاله. اللغاتعند اإ

ذا اكنتمن الالحئة التنفيذية حبيث  )أأ((4)9القاعدة  من "12"تعديل البند وي قرتح  .20  تتكون العالمة يشرتط أأنه، اإ
اللغة  غري بلغة قد أأودع الطلب ادلويل، واكن حروف غري احلروف الالتينية وأأرقام غري الأرقام العربيةمن  اً ئيأأو جز  الكيً 

وجيب أأن تمتىش عىل مودع الطلب أأن يوفر كتابة لهذه احلروف حبروف لتينية،  الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية،
لواحدة من هذه اللغات، وعىل املودع أأن يذكر اللغة املعنية. ومن املمكن أأن  الكتابة الصوتية مع الكتابة ابحلروف الالتينية

لأسامء ا  بشأأنمماثالً  اية لتطبيق بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات حكً التعلاميت الإدار  تتضمن
 .حلروف الالتينيةابأأيًضا تقدمي العناوين  تشرتط التعلاميتقد و روف غري احلروف الالتينية. حباملكتوبة 

ضافة  .21 ذا من الالحئة التنفيذية  )أأ((4)9القاعدة  " ـ اإىل16ـ رمق " بند جديدوي قرتح اإ يلزم املودعني بأأن يبينوا ما اإ
ذا مل يكن الطلب ادلويل مودعًا املكتب ادلويل ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانيةاكنوا يرغبون يف تلقي التبليغات من  ، اإ

جراء تعديالت صغرية مرتتبة علهيا يف ال  حدى هذه اللغات. وهذه القاعدة اجلديدة ستس تدعي اإ " من 15" و"14بندين "ابإ
 القاعدة نفسها.

من الالحئة التنفيذية للسامح للمودعني، حيامث أأمكن، بتقدمي  )ب((4)9القاعدة  من" 3تعديل البند "وي قرتح  .22
ىل الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.  ترمجة للعالمة ابللغات العربية والصينية والروس ية، ابلإضافة اإ

من الالحئة التنفيذية حزي التنفيذ يف موعد ل  9و 6تعديالت املقرتحة عىل القاعدتني أأن تدخل ال ي قرتح أأخرًيا، و  .23
 .2024فرباير  1يتجاوز 

ن الفريق العامل مدعو اإىل .24  :اإ

مة  "1" النظر يف الاقرتاحات امل قدَّ
 يف هذه الوثيقة،

وتوصية مجعية احتاد مدريد  "2"
عىل ابعامتد التعديالت املقرتحة 

املرفق ة، كام ترد يف الحئة التنفيذيال
 لهذه الوثيقة أأو بصيغة معدةل،الثالث 

 دخولها حزي التنفيذ.مع حتديد اترخي 

[الأول ]ييل ذكل املرفق
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 الأولاملرفق 

 

 نظام مدريد يفالعربية والصينية والروس ية  اتاملرفق الأول: تلكفة اإدراج اللغ

 تاكليف الرتمجة .أأول

ىل توقعات .1 عداد ، ويهالطلبات ادلولية عدد س نوات بشأأن 5مدهتا  يستند هذا التقدير اإ دارة من اإ وحتليل الاقتصاد  اإ
 اتابلإدراج املزتامن للغ فامي يتعلقي ظهر التقدير تلكفة الرتمجة الإضافية و ملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. ا يف البياانت

طار ممارسة الرتمجة غري املبارشة، مع وذكل العربية والصينية والروس ية فقط،  .1وس يطةاللغة الإنلكزيية لكغة  اعامتد يف اإ

 ماكتب اجلزائر والبحرين ومرص واملغرب وعامن والسودان وامجلهورية العربية السورية وتونس تس تعنيمن املرحج أأن و  .2
مكتب الصني هو املكتب الوحيد اذلي أأما ابلنس بة للغة الصينية، فاإن . ويف التواصلولية ادلطلبات ال  ة يف تقدميابللغة العربي
ماكتب أأرمينيا وأأذربيجان وبيالروس يا  تس تعنيمن املرحج أأن و . ويف التواصلالطلبات ادلولية  يس تخدهما يف تقدمي حيمتل أأن

الطلبات  ابللغة الروس ية يف تقدمي واكزاخس تان وقريغزيس تان والاحتاد الرويس وطاجيكس تان وتركامنس تان وأأوزبكس تان
 التواصل.يف ادلولية و

ملتعاقدة واملاكتب من الأطراف االتسجيالت ادلولية يفرتض التقدير أأنه، حيامث أأمكن، س يختار املودعون وأأحصاب و  .3
يداع وحينئذ، . حيدثح أأن اخملتارة التواصل ابللغة اجلديدة، وهو ما ي رجا  س يكون الأثر املايل لإدراج لغات جديدة لكغات اإ

ابللغات اجلديدة مبجرد  يودعونأأن املودعني من الأطراف املتعاقدة املذكورة أأعاله سوف  املرحجأأو معاجلة فوراًي لأنه من 
اتحة هذا اخليار.  اإ

رسالف يرتامك الأثر املايل املذكور أأعاله يف العام التايل لإدراج اللغات اجلديدة لكغات سو و  .4 أأو معل، لأنه  تبليغأأو  اإ
عىل  والالامتساتالطلبات  س يودعون من الأطراف املتعاقدة اخملتارةالتسجيالت ادلولية وأأحصاب  ابلرمغ من أأن املودعني
ل أأن الفور ابللغات اجلديدة،   هبذه اللغات. القرارات ليك ترسلسوف تس تغرق بعض الوقت  ملعنيةاملاكتب ااإ

، دون أ لًيايف املائة من اللكامت ابللغات اجلديدة  20 س يرتمج املكتب ادلويل اكن، 2020يفرتض التقدير أأنه يف عام و  .5
صادر خارجية لرتمجة مب سيس تعنياملكتب ادلويل  واكنيف املائة لك عام.  2.5تدخل برشي، وأأن هذه النس بة سزتداد بنس بة 

 الصينية،و فرنك سويرسي؛  0.28تبلغ رسوم ترمجة اللكمة بني الإنلكزيية والعربية و . أ لًيااليت ل ميكن ترمجهتا  املؤرشات
س بعة ابملائة من أأعامل الرتمجة اخلارجية ملراقبة  وخيضع ما نسبتهفرنك سويرسي.  0.23فرنك سويرسي؛ والروس ية:  0.157

 مرتمج داخيل يف الويبو.اجلودة بواسطة 

ملؤرشات احامتلية اس تعانة املودعني ابعىل سبيل املثال،  ،ميكن أأن تؤثر عدة عوامل خارجية عىل هذا التقديرو  .6
دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد املوجودة يف جيايب أأو حدوث تأأثري ،أأو عزوفهم عهنا قاعدة بياانت أأداة اإ عىل اجتاهات  اإ

دراج لغات جديدة متل انضامم أأطراف متعاقدة من أأو  ،الإيداع بعد اإ  اللغات اجلديدة. بلغة منأأن تتواصل اليت حي 

                                         
خيارات ممكنة لإدراج لغات جديدة يف نظام "املعنونة  MM/LD/WG/17/7 Rev.بارشة يف الوثيقة امل رتمجة غري الممارسة  اإدراجالآاثر املرتتبة عىل  نوقشت 1

 44اإىل  35"، الفقرات من مدريد

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_7_rev.pdf.) 
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 2الإيداع أأو املعاجلةلغة   (أألف)

ة املرتتبة عىل تلكفة الرتمجة. ومع ذكل، فاإن خيار لغة املعاجل نفسها املعاجلة الآاثرلغة الإيداع و لغة  يخليار  س تكون .7
آاثر أأعىل عىل تلكفة تكنولوجيا املعلومات والتصالت س تكون    ما ييل. مالحظة. يرىج هل أ

يداعاملعاجلة، ميكن ملكتب املنشأأ أأن يسمح للمودعني لغة الإيداع و  ي لغةيف لك من خيار  .8 الطلبات ادلولية ابللغات  ابإ
 اجلديدة.

ابللغات الإنلكزيية أأو الفرنس ية  التسجيل ادلويلوصاحب  يف خيار لغة الإيداع، سيتواصل املكتب ادلويل مع املودعو .9
 .أأو الإس بانية، بناًء عىل طلهبام

 مع املودع ومكتب املنشأأ بلغة الطلب ادلويل. أأن يتواصليف املقابل، يف خيار لغة املعاجلة، ميكن للمكتب ادلويل و .10

دارة التسجيل ادلويل و  .11  ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. النامج عن الطلبمبجرد تسجيل العالمة، س تظل اإ

 الس نة
حترير الرتمجة ابلس تعانة مبصادر 
 خارجية )ابلفرنك السويرسي(

 مراقبة جودة الرتمجة )أأايم العمل(

2020 449,426 39 

2021 452,361 39 

2022 458,682 40 

2023 463,134 40 

2024 466,553 40 

  

                                         
دراجيتوفر مزيد من املعلومات حول خيارات  2 خيارات ممكنة لإدراج لغات جديدة يف نظام "املعنونة  MM/LD/WG/17/7 Rev.الوثيقة لغات جديدة يف  اإ

 71اإىل  45 من ، الفقرات"مدريد

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_7_rev.pdf.) 
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 الإرسال لغة   (ابء)

يداعأأن يسمح مكتب املنشأأ للمودعني  جيوزيف خيار لغة الإرسال،  .12  وسيتواصل ،الطلبات ادلولية ابللغات اجلديدة ابإ
 هبذه اللغة. معهماملكتب ادلويل 

ىل أأن يقدموا الالامتساتلغة جديدة ب أأودعواللمودعني اذلين  جيوزمبجرد تسجيل العالمة، و  .13 فامي املكتب ادلويل  اإ
 .اجلديدة هبذه اللغة النامج عن الطلبتسجيل ادلويل يتعلق ابل 

ذا اكن خطارات من املكتب ادلويل بلغة الطلب ادلويل، الإ ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعينة أأن ختتار تلقي  وجيوز .14 اإ
رسال القرارات هبذه اللغة الطلب مودعًا  للتسجيالت ادلولية املعنية فقط. ابلنس بة بلغة جديدة، واإ

 تطبيق النظام الثاليث اللغات احلايل يف مجيع احلالت الأخرى.سيس متر و  .15

 الس نة
حترير الرتمجة ابلس تعانة مبصادر 
 خارجية )ابلفرنك السويرسي(

 مراقبة جودة الرتمجة )أأايم العمل(

2020 460,989 40 

2021 463,999 40 

2022 470,440 41 

2023 474,989 41 

2024 478,468 41 
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 التبليغ لغة   (جمي)

واملاكتب التواصل مع املكتب ادلويل وطلب تلقي  التسجيالت ادلوليةللمودعني وأأحصاب  جيوز، التبليغيف خيار لغة  .16
 منه بأأي لغة، مبا يف ذكل اللغات اجلديدة. التبليغات

ل عند الرضورة للتواصل مع املودع أأو صاحب التسجيلو  .17 ىل اللغات اجلديدة اإ أأو  ادلويل لن يرتمج املكتب ادلويل اإ
 املكتب.

  وسيس متر تطبيق النظام الثاليث اللغات احلايل يف مجيع احلالت الأخرى. .18

 الس نة
حترير الرتمجة ابلس تعانة مبصادر 
 خارجية )ابلفرنك السويرسي(

 مراقبة جودة الرتمجة )أأايم العمل(

2020 4,496,321 428 

2021 4,525,687 431 

2022 4,572,627 436 

2023 4,609,263 439 

2024 4,632,450 441 

 العمل لغة   (دال)

واملاكتب التواصل مع املكتب ادلويل وطلب تلقي ادلولية  التسجيالتللمودعني وأأحصاب  جيوزيف خيار لغة العمل،  .19
 منه بأأي لغة، مبا يف ذكل اللغات اجلديدة. التبليغات

والنرش والإخطار جبميع اللغات، مبا يف ذكل اللغات لأغراض التقييد وس يجري املكتب ادلويل الرتجامت الالزمة  .20
 اجلديدة.

 الس نة
حترير الرتمجة ابلس تعانة مبصادر 
 خارجية )ابلفرنك السويرسي(

 مراقبة جودة الرتمجة )أأايم العمل(

2020 18,367,706 1,556 

2021 18,487,670 1,567 

2022 18,678,329 1,583 
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2023 18,830,204 1,596 

2024 18,925,383 1,604 

 

 الآاثر املرتتبة عىل املوارد البرشية .اثنيا

دراج لغات جديدة بشلك مبارش  .21  التدوين والامتساتعدد الفاحصني املطلوبني ملعاجلة الطلبات ادلولية  عىللن يؤثر اإ
 هبا. ت عاجلعدد املعامالت، بغض النظر عن اللغة اليت ب منوط نيعدد الفاحصني املطلوبف ،من املاكتب والتبليغات

من هذه  لرتمجةلاملهارات الالزمة  هجديدة يف نظام مدريد دون امتالك اتلغ أأن يدرجللمكتب ادلويل  يتأأىتل و .22
ىل الإنلكزيية ومراقبة جودة  يت ت س ند اإىل مصادر خارجية.أأعامل الرتمجة ال اللغات اإ

نه  .23 دراج ومن مث، فاإ  املكتب ادلويل ثالثة مرتمجني، مبوجب عقود خدمات ديدة، س ي عنيا اجللغات البعد اعامتد اإ
اتحة مجيع املعلومات واخلدمات نيالفردي يناملتعاقد دراج العمل عىل  بدءمبجرد و ابللغات اجلديدة.  املعنية، لضامن اإ لغات الاإ
 .امل س ندة اإىل مصادر خارجيةجودة أأعامل الرتمجة  تراقبأأو  البرشية ديدة، س ترتمج هذه املوارداجل

وفامي خيص خيارات لغة الإيداع ولغة املعاجلة ولغة الإرسال ولغة التبليغ، بوسع مرتمج واحد أأن يتحمل عبء أأعامل  .24
برام عق د مبوجب مراقبة اجلودة للك لغة جديدة. أأما يف حاةل لغة العمل، س يلزم للك لغة جديدة ثالثة مرتمجني. وقد يلكف اإ

فرنك سويرسي يف  150،000و 100،000ما بني  4-أأو ف 1-خدمات املتعاقدين الفرديني مع مرتمج من املس توى ف
 125,000سيتطلب استامثًرا يقارب ، حبسب اخلربة. وحنن نقدر أأن لك عقد مبوجب خدمات املتعاقدين الفرديني الس نة

 فرنك سويرسي س نواًي.

 من شأأنذكل،  فضاًل عنللغات اجلديدة املقرتحة.  متقنة جسل مدريد موارد برشية ميتكل املكتب ادلويل، ول س اميو  .25
سجل مدريد لتعزيز قدرته اللغوية يف مجيع جمالته، عندما ل  توفري الوقتاتباع هنج تدرجيي لإدراج لغات جديدة أأن يضمن 

 تصبح الوظائف متاحة.

 نظام مدريد يف لغات جديدة لإدراج املعلومات والتصالتتكنولوجيا التحديثات املطلوبة عىل صعيد  .اثلثا

 لغة الإيداع ابلنس بة خليار (لف)أأ  

للسامح ابلإيداع يف نظام مدريد وخدمة التواصل الإلكرتوين يف نظام مدريد  الإلكرتوينخدمة الإيداع حتديث حيمتل  .26
حتديث و  ؛بشأأن الطلبعمل ال سريطوة جديدة يف خك الأولية لرتمجةواتباع ااكتب اليت تس تخدهما؛ للم تبعابلغات جديدة 

 وحتديث أأنظمة النرش لتجاهل اللغات اجلديدة. اجلديدة؛أأنظمة الاس تعالمات لعرض اللغة 

يداع لغات لإدراجستتطلب التحديثات الالزمة و  .27  .تقريًبا فرنك سويرسي 160,000 استامثًرا قدرهجديدة  اإ



MM/LD/WG/18/5 
Annex I 
6 
 

 لغة املعاجلة ابلنس بة خليار (ء)اب

للسامح ابلإيداع يف نظام مدريد وخدمة التواصل الإلكرتوين يف نظام مدريد  الإلكرتوينخدمة الإيداع حتديث حيمتل  .28
حتديث أأداة و حتديث أأنظمة حفص الطلبات والاس تعالم لعرض اللغة اجلديدة؛ و  تس تخدهما؛اكتب اليت للم تبعابلغات جديدة 

ىل اللغة  الطلب اتخالفمب املتعلقة رسائلاليع مج  وترمجةديدة؛ "( دلمع اللغة اجلالكريسامسالتصنيف ادلاخلية )"جشرة  اإ
جراء الاختبارات اجلديدة نامعليات الرتمجة لإضافة خطوة  تعديلو ؛ واإ ىل الإ والفرنس ية  لكزييةلرتمجة من اللغة اجلديدة اإ

 والإس بانية والعكس؛ وحتديث أأنظمة النرش لتجاهل اللغات اجلديدة.

 اخليارات الأخرىيع مجل  ابلنس بة (جمي)

للسامح ابلإيداع يف نظام مدريد وخدمة التواصل الإلكرتوين يف نظام مدريد  الإلكرتوينخدمة الإيداع حتديث حيمتل  .29
حتديث أأداة و حتديث مجيع أأنظمة الفحص والاس تعالم لعرض اللغة اجلديدة؛ و اكتب اليت تس تخدهما؛ للم تبعابلغات جديدة 

 اإىل فامي خيص مجيع املعامالت الفاتاخمل يع رسائلمج  وترمجة"( دلمع اللغة اجلديدة؛ يسامسالكر التصنيف ادلاخلية )"جشرة 
جراء  اللغة اجلديدة ن وتعديل؛ الاختباراتواإ ىل الإ والفرنس ية  لكزييةمعليات الرتمجة لإضافة خطوة للرتمجة من اللغة اجلديدة اإ
اجلديدة؛ وحتديث أأدوات الويب ملعاجلة اللغة اجلديدة والتحقق حتديث أأنظمة النرش ملعاجلة اللغات و لعكس؛ ابوالإس بانية و

 من حصهتا عند اس تخداهما.

رسال أأو تبليغ أأو معل جديدة لغات لإدراجستتطلب التحديثات الالزمة و  .30  استامثًرا قدره لكغات معاجلة أأو اإ
 .تقريًبا فرنك سويرسي 310,000

الثاين[ املرفق ييل ذكل]
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 املرفق الثاين: تقيمي توافر أأدوات نظام مدريد ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والروس ية

 الروس ية الإس بانية الفرنس ية الإنلكزيية الصينية العربية الأدوات

 قواعد البياانت

كسربس"6"املادة  قاعدة بياانت (1    X X X     )اثلثًا( اإ

   X X X     قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي (2

   X X X     مرصد مدريد (3

   X X X     1قاعدة بياانت الأعضاء (4

  أأدوات التصنيف

  X X X   2تصنيف نيس (5

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد (6  X X X X X X 3أأداة اإ

   X X    تصنيف فيينا (7

 أأدوات الإيداع

 X X X X   خدمة الإيداع الإلكرتوين (8

  X X X   حاس بة الرسوم (9

  X X X   حمايك الطلبات ادلولية (10

 أأدوات الإدارة

دارة احملفظات يف نظام مدريد (11   X X X   أأداة اإ

  X X X   خدمة التجديد الإلكرتوين (12

  X X X   خدمة التعيني الإلكرتوين الالحق (13

  X X X   خدمة التسديد الإلكرتوين (14

 أأدوات التبليغ

                                         
 لإس بانية.ابيف املائة  7.5ويف املائة ابلفرنس ية؛  30.9و؛ الإنلكزيية بنس بة مائة يف املائةابللغة  ةمتاح 1

(. https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/النسخة الإلكرتونية من تصنيف نيس متاحة ابللغتني الإجنلزيية والفرنس ية )    2

( للتزنيل ابللغات PDFو Wordو Excelمجيع امللفات الرئيس ية املس تخدمة لإنشاء النسخة الإلكرتونية من تصنيف نيس )وملفات أأخرى بتنس يق وتتوفر 

 الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية.
 32,890ابللغة الإس بانية؛ و 66،088وابللغة الفرنس ية؛  68,917و؛ الإنلكزييةابللغة  106,223وابللغة لصينية؛  33,753وابللغة العربية؛  مؤرًشا 25,440 3

 ابللغة الروس ية.

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
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 الروس ية الإس بانية الفرنس ية الإنلكزيية الصينية العربية الأدوات

  X X X   بوابة ماكتب نظام مدريد (15

  X X X   خدمة التصال مبدريد (16

 املعلومات واملنشورات

  X X X   )القانونية( املذكرات الإعالمية (17

خطارات بروتوكول مدريد )الانضامم( (18    X X   اإ

19) 

 
خبارية( خطارات مدريد )نرشة اإ   X X X   اإ

 X X X X X X واثئق مجعية احتاد مدريد (20

 X X X X X X 4مدريد )حمتوى عام( الإلكرتوين لنظام وقعامل (21

رشادية(مقاطع الفيديو التعلميية )مقاطع  (22  X X X X X X 5اإ

  X X X   جريدة الويبو (23

 X X X X X X بوابة الويبو للملكية الفكرية (24

25) 
)النصوص  207/20منشور الويبو رمق 

 القانونية(
X X X X X X 

 X X X X X X واثئق الفريق العامل (26

 

 الثالث[ املرفق ييل ذكل]

                                         
 لغات العربية والصينية والروس ية.يف املائة ابل 95ومتاح بنس بة ؛ بنس بة مائة يف املائةمتاح ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية  4

 النسخة الإجنلزيية متوفرة مع ترمجة ابللغات العربية والصينية والفرنس ية والإس بانية والروس ية. 5
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 الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات: التعديالت املقرتحة عىل الثالثاملرفق 

 للعالمات التسجيل ادلويلالالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن 

 2020فرباير  1 انفذة اعتبارًا من

 الفصل الأول

 أأحاكم عامة

]...[ 

 6القاعدة 

 لغات العمل

أأو الفرنس ية  أأو الروس ية أأو الصينية أأو العربية جيب حترير الطلب ادلويل ابلإس بانية أأو الإنلكزيية  ]الطلب ادلويل[ (1)

يسمح خيريا املودعني بني الإس بانية والإنلكزيية والفرنس يةحسب ما يقرره مكتب املنشأأ، علامً بأأنه جيوز ملكتب املنشأأ أأن 

 .من هذه اللغات ة لغةللمودعني ابلإيداع بأأي

بطلب دويل أأو  (، لك تبليغ يتعلق3" و)5("2)17مع مراعاة أأحاكم القاعدة   ]التبليغات خالف الطلب ادلويل[ (2)

ر:  بتسجيل دويل، جيب أأن حيرا

ذا أأرسل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو أأي مكتب هذا  "1" ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية، اإ

ىل املكتب ادلويل؛  التبليغ اإ

ذا متثل التبليغ يف الإعالن عن النية عىل اس تعامل ا2)7ابللغة املطبقة بناء عىل القاعدة  "2" لعالمة املرفقة (، اإ

()و(، أأو املرفقة ابلتعيني الالحق بناء عىل القاعدة 5)9ابلطلب ادلويل بناء عىل القاعدة 

 "؛1()ب("3)24

ر هبا الطلب ادلويل،  "3" خطارًا أأرسهل املكتب ادلويل اإىل مكتب ما،ابللغة اليت حرا ذا اكن التبليغ اإ ابللغة  اإ

املكتب  املعينقد أأخطر املكتب  ما أأخطر حسب يكن هذاما مل ،الإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية

رًا ابلإنلكزيية  ادلويل رًا ابلإس بانية أأو أأن يكون حمرا خطار من ذكل القبيل جيب أأن يكون حمرا بأأن لك اإ

راً ابلفرنس ية ذا اكن الإخطار املرسل من املكتب ادلويل يتعلق بتدوين تسجيل دويل أأو أأن يكون حمرا . واإ

نه جيب أأن يوحض اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل املعين؛ يف السجل ادلويل،  فاإ

ذا  "4" ابللغة الإس بانية أأو الإنلكزيية أأو  مودعاً اكن الطلب ادلويل ابللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل، اإ

ىل املودع أأو اإىل صاحب التسجيل ادلالفرنس ية و  خطارًا أأرسهل املكتب ادلويل اإ ويل، ما مل اكن التبليغ اإ

ابلإس بانية أأو يوحض هذا املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأنه يرغب يف تسمل لك هذه الإخطارات 

حدى هذه اللغاتتسلامها ابلإنلكزيية أأو تسلامها ابلفرنس ية  .ابإ
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ذا  " 5" ابللغة الإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية، حسب ما أأشار املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل، اإ

ىل املودع أأو صاحب  ةالطلب ادلويل مودعاً بأأي اكن خطاراً أأرسهل املكتب ادلويل اإ لغة أأخرى واكن التبليغ اإ

 التسجيل ادلويل.

 ]...[ 

 الفصل الثاين

 الطلب ادلويل

]...[ 

 9القاعدة 

 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

]...[ 

 ]مضمون الطلب ادلويل[ (4) 

 ييل: بنيَّ فيه مان الطلب ادلويل أأو ي جيب أأن يتضم )أأ(

]...[ 

ذا اكنت العالمة تتكون لكياً أأو جزئياً من حروف غري احلروف الالتينية أأو من أأرقام غري الأرقام العربية  "12" اإ

أأو الرومانية، كتابة هذه احلروف حبروف لتينية أأو كتابة هذه الأرقام بأأرقام عربية. وجيب أأن تمتىش 

ذا اكن الطلب مودعًا بلغة غري  الكتابة الصوتية للغة الطلب ادلويلالكتابة ابحلروف الالتينية مع  أأو اإ

 الكتابة الصوتيةالإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية، جيب أأن تمتىش الكتابة ابحلروف الالتينية مع 

 ،اللغة املعنية بيان، مع اللغات لإحدى هذه

]...[ 

ت لقتطاع مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح دلى مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع، أأو تعلامي "14"

 املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف اذلي أأجرى ادلفع أأو أأصدر التعلاميت،

 ،.الأطراف املتعاقدة املعينة "15"

ذا اكن املودع يرغب يف تلقي مجيع التبليغات املرسةل من املكتب ادلويل ابلإس بانية أأو الإنلكزيية  بيان" 16" ما اإ

ذا اكن الطلب ادلويل مودعًا بأأية لغة غري هذه اللغات.  أأو الفرنس ية، اإ

 جيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل أأيضًا ما ييل: )ب(
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]...[ 

ذا اكنت العالمة تتكون لكياً أأو جزئياً  "3" من لكمة واحدة أأو أأكرث ميكن ترمجهتا، ترمجة لهذه اللكمة أأو لهذه  اإ

من هذه  أأكرثلغتني والفرنس ية أأو بأأية لغة أأو والروس ية والصينية والعربية اللكامت ابلإس بانية والإنلكزيية 

 اللغات؛

]...[ 

]...[ 

 

  والوثيقة[ الثالث املرفق]هناية 


