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معامل نظام مدريد هو منشور فصيل تصدره املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ملس تخديم نظام مدريد للتسجيل
ادلويل للعالمات (نظام مدريد) .وميكن ارسال التعليقات والاقرتاحات والتساؤالت والاس تفسارات بشأن التسجيل
يف هذا املنشور عىل الربيد االلكرتوين التايل.madrid.highlights@wipo.int :
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احتاد مدريد
الفريق العامل املعين بنظام مدريد
س تعقد ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات يف جنيف يف
الفرتة من  41اىل  42أكتوبر .4102
وأعدت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أربع واثئق ليناقشها الفريق العامل هبدف دمع العملية اجلارية الرامية اىل
تيسري نظام مدريد أكرث وأكرث عىل املس تخدمني .وميكن الاطالع عىل هذه الواثئق عىل موقع الويبو االلكرتوين التايل:
><http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32427
.0

التعديالت املقرتحة عىل اللواحئ التنفيذية املشرتكة (الوثيقة )MM/LD/WG/12/2

تعرض هذه الوثيقة التعديالت املقرتحة عىل خمتلف قواعد اللواحئ التنفيذية املشرتكة املتعلقة بسائل من قييل عدم التقيد
ابرسال التبليغات الكرتونيا ،والوصف الطوعي للعالمة والاس تعاضة والتعيينات الالحقة.

(أ) عدم التقيد ابرسال التبليغات الكرتونيا
تكفل القاعدة  5عذرا لصاحب العالمة أو املكتب ان مل يتقيد بهةل زمنية الرسال تبليغ اىل الوبيو عن طريق الربيد أو
خدمات االرسال بسبب ظروف قهرية (احلروب واالرضاابت والكوارث الطبيعية وما اىل ذكل).
وقد اقرتحت تعديالت القاعدة  5يك تكفل عذرا ملودع الطلب أو صاحب العالمة أو املمثل أو املكتب ان مل يتقيد
بهةل ارسال التبليغ اىل الويبو الكرتونيا (مثل الربيد االلكرتوين والفاكس وسائر الشاكل االلكرتونية).

(ب) الوصف الطوعي للعالمة
ال تتيح القاعدة  9ملودع الطلب ادراج وصف للعالمة (مثل "العالمة تتألف من تصممي حدوة حصان") يف الطلب
ادلويل اذا اكنت العالمة الساس ية أو التسجيل السايس ال حيتوي عىل هذا الوصف.
ومن املقرتح تعديل القاعدة  9لتتيح ادراج وصف للعالمة يف التسجيل ادلويل بغض النظر عن احتواء العالمة
الساس ية أو التسجيل ادلويل السايس عىل هذا الوصف .واباتحة ادراج هذا الوصف الطوعي ،جيوز ملودع الطلب
تاليف أشاكل الرفض املؤقت ا متل من الطراف املتعاقدة املعينة اليت تشرتط وصف العالمات اليت تعترب مكتوبة
حبروف غري معيارية.

(ج) الاس تعاضة
الاس تعاضة يه ألية موهجة حنو ز دة فعالية اس تخدام نظام مدريد واالدارة املركزية حلافظات العالمات التجارية .ويف
ظل ظروف معينة يعترب أن التسجيالت ادلولية حتل حمل التسجيالت الوطنية أو االقلميية يف الطراف املتعاقدة
املعينة .وجيب أن يوجه الالامتس املقدم اىل املكتب بوجب القاعدة  40لالحاطة علام ابالس تعاضة اىل لك مكتب
معين ميارشة.
ومن املقرتح تعديل القاعدة  40لتتيح تقدمي هذه الالامتسات اىل املاكتب املعنية عرب الوبيو .ومن شأن التغيري املقرتح
أن يعمتد اجراء مبسطا ويزيد من املعلومات املتاحة يف السجل ادلويل با ييرس نظام مدريد أكرث وأكرث عىل
املس تخدمني.
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(د) التعيينات الالحقة
من املقرتح ادخال تعديلني عىل القاعدة  ،42وهام:
" "0توضيح أن حفص التعيينات الالحقة اذلي جيريه املكتب ادلويل يشمل حفص قامئة السلع واخلدمات؛
" "4تقييد التخيل عن التعيني الالحق للطرف املتعاقد املعني املعين ،اذا مل تعاجل خمالفة تتعلق ابعالن النية عن
الاس تخدام.
.4

اقرتاح اعامتد تدوين تقس مي أو دمج بشأن التسجيل ادلويل (الوثيقة )MM/LD/WG/12/3

حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات ابعامتد تدوين تقس مي أو دمج بشأن التسجيالت ادلولية يف السجل ادلويل ،كام حتتوي
عىل معلومات عن معلية تدوين التقس مي يف السجل ادلويل وما يرتتب عليه من تاكليف وأعباء معل عىل الويبو واملاكتب
املعنية.
.3

اقرتاح جتميد معليات املواد  )4(6و( )3و( )2من اتفاق مدريد وبروتوكوهل (الوثيقة )MM/LD/WG/12/4

حتلل هذه الوثيقة مجيع جوانب جتميد اعامتد التسجيالت ادلولية عىل العالمة الساس ية .وحتتوي خصوصا عىل معلومات عن
أاثر اعامتد التسجيل ادلويل عىل العالمة الساس ية والاعتبارات ادلس تورية املتعلقة ابماكنية جتميد معليات أي حمك يف
معاهدة.
.2

الاس تعاضة (الوثيقة )MM/LD/WG/12/5

تستند هذه الوثيقة اىل املعلومات املس تلمة من الطراف املتعاقدة ردا عىل الاس تبيان املرسل يف ديسمرب  4103بشأن
الاس تعاضة والطريقة اليت نفذت هبا الطراف املتعاقدة وتطبق هبا الحاكم الوجهية من معاهدات نظام مدريد (املرفقان الول
والثاين للوثيقة).
وتبني الاس تنتاجات أن التفسريات واالجراءات واملامرسات اخملتلفة ال تزال قامئة فامي يتعلق بتنفيذ الاس تعاضة بوجب املادة
(2اثنيا) من املعاهدة والقاعدة  40من اللواحئ التنفيذية املشرتكة .وتبني الاس تنتاجات وجود تفسريات خمتلفة لعنارص
الاس تعاضة الرئيس ية ،مثل:
(أ) اترخي الاس تعاضة الفعيل،
(ب) والوقت اذلي جيوز فيه تقدمي الامتس اىل املكتب بوجب املادة (2اثنيا)(،)4
(ج) والسلع واخلدمات الواردة يف التسجيل الوطين أو االقلميي،
(د) وأاثر الاس تعاضة يف التسجيل الوطين أو االقلميي.

حلقة نقاش الفريق العامل
س تعقد حلقة نقاش الفريق العامل خالل ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل (يف يويم  43و 42أكتوبر  .)4102ويتيح هذا
احلدث الفرصة ملاكتب الطراف املتعاقدة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية والويبو لتبادل اخلربات واجراء
مناقشة غري رمسية عىل املسائل القانونية والعملية ومسائل تكنولوجيا املعلومات املتعلقة بنظام مدريد.
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خماطبة امجلهور يف نظام مدريد
حلقة معل تدريبية للماكتب الوطنية عن معليات نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
منذ عام  4104انتظمت الويبو يف تنظم حلقة معل تدريبية خاصة عن نظام مدريد للماكتب الوطنية.
ومصمت حلقة العمل أساسا للطراف املتعاقدة اجلديدة يف بروتوكول مدريد والبدلان النامية والبدلان القل منوا.
والهدف من هذه احللقة تزويد املاكتب بتدريب معني يركز عىل دورها يف النظام وتزويدها بعارف معمقة عن التبليغات
املتبادةل مع الويبو ،با يف ذكل أحدث أدوات وقواعد بياانت تكنولوجيا املعلومات.
وس تعقد حلقة العمل التدريبية املقيةل اليت س يعلن عهنا يف الوقت املناسب يف جنيف يف الفرتة من  5اىل  7نومفرب .4102

ندوة عن نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
منذ عام  0996دأبت الويبو عىل تنظمي ما بني ندوتني تدريبيتني أو ثالث ندوات تدريبية يف لك س نة يف املقر الرئييس
للمس تخدمني الساعني اىل تعزيز معارفهم ابجلوانب االجرائية والعملية لنظام مدريد .ويصمم برانمج لك ندوة لتقدمي أخر
املعلومات عن تطورات النظام ،كام تتيح الندوات خلرباء الويبو وماكتب الطراف املتعاقدة واملامرسني اخلوا يف اجال
العالمات التجارية تبادل املعارف والتجارب الشخصية مع املشاركني .كام يُنظر يف حاالت املس تخدمني اخلاصة اليت تتطلب
املشورة اخلاصة من اخلرباء.
ومن املزمع عقد الندوة الثانية لهذه الس نة يف يويم  41و 40نومفرب  .4102وس تنرش املعلومات املفصةل عن هذا احلدث ،با
يف ذكل الربانمج ومرافق التسجيل عىل االنرتنت ،قريبا عىل موقع نظام مدريد التايل عىل االنرتنت:
>.<http://www.wipo.int/madrid/en/news/
وسيتلقى املشرتكون يف نرشة أخيار نظام مدريد االلكرتونية <http://www.wipo.int/lists/subscribe/madrid-
> enاخطارا الكرتونيا هبذا احلدث.

ارشادات بشأن نظام مدريد
البالغات غري املطلوبة اليت يس تلمها مس تخدمو نظام مدريد وتطلب مهنم سداد الرسوم :ارشادات عن الفواتري املضلةل
وع ّينات مهنا
ذكر يف العدد الول من معامل مدريد الصادر يف عام  ،4103االصدار رمق  0ملعامل مدريد لعام  ،4103أن الويبو انتهبت لن
بعض الهيئات اليت تبدو وكهنا مؤسسات أعامل خاصة ترسل خطاابت اىل أحصاب التسجيالت ادلولية املدونة بوجب نظام
مدريد ،تدعومه فهيا اىل سداد رسوم لتجديد تسجيالهتم ادلولية وتدويهنا يف جسالت العامل ويف منشورات أخرى تبدو
وكن لها طبيعة رمسية أو تقدم خدمات تش به اخلدمات اليت تقدهما الويبو ابلفعل.
وتنرش مجيع تسجيالت العالمات ادلولية وما يتعلق هبا من تدوينات يف اجةل الويبو للعالمات ادلولية ،ويه احدى
املنشورات الرمسية لنظام مدريد .وتسدد مجيع الرسوم الواجب سدادها بوجب نظام مدريد اىل الويبو ابلفرنك السويرسي
ميارشة أو من خالل مكتب املنشأ .وحتتوي قاعدة بياانت  ROMARINللعالمات ادلولية اليت أعدهتا الويبو عىل املزيد من
املعلومات عن الطلبات ادلولية والتسجيالت ادلولية والتعيينات الالحقة .وحتدث هذه القاعدة يوميا وميكن الاطالع علهيا
اجاان.
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وأخطرت الويبو أحصاب التسجيالت ادلولية هبذه املامرسات الاحتيالية يف املذكرة االعالمية رمق .4101/6
وميكن الاطالع عىل هذا التحذير ،فضال عن قامئة غري شامةل بع ّينات (صفحة عينات الفواتري املضلةل) من هذه الفواتري
املضلةل اليت مجعهتا الويبو ،عىل صفحة نظام مدريد الرئيس ية عىل االنرتنت حتت عنوان "عنارص يتكرر اس تخداهما/الرسوم":
> .<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.htmlورتبت قامئة الع ّينات حبسب "امس املؤسسات
املرسةل" فضال عن "بدل ومدينة املنشأ" اضافة اىل "اترخي الاس تالم/االصدار".
وعالوة عىل ذكل أاتحت الويبو ،ابلتعاون مع بعض ماكتب العالمات التجارية ،املزيد من املعلومات والع ّينات عن هذه
الفواتري املضلةل للحيلوةل دون تعرض أحصاب العالمات التجارية لالحتيال .وميكن الاطالع علهيا عىل املوقع االلكرتوين التايل:
>.<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ip_position.html
وفامي يتعلق بتسجيالت العالمات امجلاعية مثال ،قد جيد املس تخدمون أيضا من املناسب ز رة صفحة مكتب التنس يق يف
السوق ادلاخلية (العالمات التجارية والتصاممي) التالية عىل االنرتنت:
>.<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices
وميكن الاطالع أيضا عىل ع ّينات عىل موقع مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية التايل عىل االنرتنت:
<https://oami.europa.eu/tunnel
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/fees_and_payment
>.misleading_invoices/misleading-invoices_en.pdf/
وميكن طرح أية أس ئةل عن أية فواتري مس تلمة من هذه الفواتري أو عن أي عينة غري مذكورة يف القامئة املرجعية عىل املمثل
أو مكتب العالمات التجارية أو ميكن االتصال بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل ،intreg.mail@wipo.int :مع ارفاق
نسخة من الوثيقة املشكوك فهيا.
وترد فامي ييل بعض االرشادات عن طريقة التعرف عىل التبليغات الاحتيالية أو املضلةل ،موحضة بعض المثةل امللموسة اليت
أرسلها مس تخدمو نظام مدريد.

اللغة
اللغات الرمسية/لغات العمل الثالث املس تخدمة يف نظام مدريد يه االنلكزيية والفرنس ية واالس بانية .فاذا اكن "الخطار"
مكتواب بلغة خالف هذه اللغات الثالث ،فذكل يعين أن اخلدمات املقدمة ال صةل لها ابلوبيو.

أسلوب السداد
هذه التبليغات املضلةل تدعو أحصاب التسجيالت ادلولية عادة اىل السداد ابليورو أو ادلوالر المرييك ،بش يك و/أو حتويل
نقدي/الكرتوين ،يف أماكن خمتلفة عادة عن سويرسا.
وتصدر مجيع فواتري الويبو ابلفرنك السويرسي ويلزم سدادها عرب الس بل التالية:
 ابخلصم من حساب جار مفتوح دلى الوبيو:
ان كنت تقوم ابلعديد من املعامالت املالية مع املكتب ادلويل صخصو التسجيل ادلويل للعالمات أو التصاممي
الصناعية أو طلبات الرباءات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،حيبذ فتح حساب جار .ويرىج
الاطالع عىل رشوط فتح حساب جار دلى الويبو واس تخدامه واغالقه ]PDF
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 ابلتحويل اىل حساب الويبو املرصيف:
IBAN No: CH51 0483 5048 7080 8100 0
Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A
 بسداد الرسوم اىل حساب الويبو الربيدي (يف أورواب فقط):
WIPO postal account
IBAN No: CH03 0900 0000 1200 5000 8
Swift/BIC: POFICHBE
 ببطاقة ائامتن ابس تخدام خدمات السداد االلكرتوين دلى الويبو
والتجديد االلكرتوين ميكن اس تخدامه لتجديد العالمة ادلولية عىل االنرتنت
والسداد االلكرتوين ال ميكن اس تخدامه سوى لسداد الرسوم اخملطر هبا يف خطاابت اخملالفات أو يف سائر تبليغات الويبو فامي
يتعلق ابلطلبات أو التسجيالت ادلولية.
وميكن الاطالع عىل املزيد من املعلومات عن سداد الرسوم بناء عىل نظام مدريد عىل املوقع االلكرتوين التايل:
>.<http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/madrid.html
واذا دعت "االخطارات" صاحب التسجيل ادلويل اىل السداد بعمةل خالف الفرنك السويرسي ،فان ذكل يعين أن اخلدمة
املقدمة ال صةل لها ابلويبو.

تفاصيل االتصال
املقر الرئييس للويبو( .34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland :للويبو ماكتب
خارجية أيضا يف الربازيل والصني والياابن ونيويورك وس نغافورة ،لكن جيب سداد لك املبالغ يف حساب الويبو يف سويرسا
– يرىج الاطالع عىل املعلومات الواردة أعاله).
املوقع االلكرتوين.<http://www.wipo.int/> :
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الشعار
تس تخدم بعض هذه املؤسسات اشارات مشاهبة لشعارات الويبو أو امسها ،وابلتايل تضلل امجلهور عن أصلها.
وال تتصل الشعارات التالية مثال ابلويبو ونظام مدريد.

وفامي ييل شعارات الويبو الرمسية:

وان اس ُتلمت أية مراسالت حتمل شعارات مضلةل أخرى ،يرىج عدم الرتدد يف االتصال بنا عىل عنوان الربيد االلكرتوين
التايل.intreg.mail@wipo.int :

معلومات مفيدة
ممارسات الفحص اجلديدة أمام مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية (العالمات التجارية والتصاممي) ،حبيث يكون
الاحتاد الورويب طرفا متعاقدا معينا
اعتبارا من  0أكتوبر  4102سييدأ مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية حفص بياانت السلع واخلدمات ابلنس بة للمصطلحات
الغامضة .وس تطبق هذه املامرسة اجلديدة عىل التسجيالت ادلولية اليت يعني فهيا الاحتاد الورويب (سواء يف الطلب ادلويل
أو يف التعيني الالحق) واليت خيطر هبا املكتب يف ذكل التارخي أو بعده.
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وهبذا التغيري تامتىش ممارسة املكتب مع ممارسات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واالقلميية يف الاحتاد الورويب ،كام أوحض
ذكل من قيل التبليغ املشرتك اذلي أرسهل املكتب بشأن تنفيذ أداة "مرتمج امللكية الفكرية" بتارخي  41فرباير  ،4102املتاحة
عىل موقع املكتب االلكرتوين التايل:
<https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/com
>.mon_communication/common_communication1_en.pdf
ونتيجة ذلكل اذا اعترب املكتب أي مصطلح عاما جدا أو غامضا جدا ومفتقرا للوضوح وادلقة ،جيوز هل أن يصدر اخطارا
ابلرفض املؤقت فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل املذكور.
ويعترب املكتب البياانت الحد عرش التالية لعناوين الصناف عامة جدا أو غامضة جدا:
الصنف  :6سلع املعادن الشائعة غري املدرجة يف الصناف الخرى
الصنف  :7الالت والدوات اللية
الصنف  :02املعادن النفيسة وس بائكها والسلع املصنعة من املعادن النفيسة أو السلع املغلفة هبا غري املدرجة يف الصناف
الخرى
الصنف  :06الوراق والكرتون والسلع املصنعة من هذه املواد الورق والكرتون] غري املدرجة يف الصناف الخرى
الصنف  :07املطاط وجشر الطربيخ والصمغ واحلرير الصخري واملياك والسلع املصنعة من هذه املواد املطاط وجشر
الطربيخ والصمغ واحلرير الصخري واملياك] غري املدرجة يف الصناف الخرى
الصنف  :01اجلدل وتقليد اجلدل والسلع املصنعة من هذه املواد اجلدل وتقليد اجلدل] غري املدرجة يف الصناف الخرى
الصنف  :41سلع اخلشب والفلني والقصب وقصب السكر واخلو والقرن والعظام والعاج وعظام احلوت والصدف
والعنرب واللؤلؤ وزبد البحر وبدائل هذه املواد ،أو املواد البالستيكية (غري املدرجة يف الصناف الخرى)
الصنف  :37االصالح
الصنف  :37خدمات الرتكيب
الصنف  :21معاجلة املواد
الصنف  :25اخلدمات الشخصية والاجامتعية اليت تقدهما هجات أخرى لتلبية احتياجات الفراد
وال يؤثر هذا التغيري يف ممارسة الويبو اذ اهنا تقيل مجيع املصطلحات املذكورة يف مجيع عنوانني الصناف.
ولتاليف رفض مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية مؤقتا محلاية التسجيل ادلويل ،ينيغي ضامن أن قامئة السلع واخلدمات
الواردة يف الطلب ادلويل ال حتتوي ،ابلنس بة اىل تعيني الاحتاد الورويب ،عىل أي من البياانت املذكورة أعاله ،وذكل مثال
ابلامتس تقييد قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة لالحتاد الورويب يف الطلب ادلويل أو يف التعيني الالحق ،عند تعيني الاحتاد
الورويب .وجيوز لصاحب الطلب أيضا ،بعد اس تالم رفض مؤقت من املكتب ،أن يودع طلبا دلى الويبو يلمتس فيه التقييد
(الاس امترة .)MM6
وميكن الاطالع عىل املزيد من املعلومات عن هذا التغيري يف املامرسة ،وعىل البدائل اليت يقرتهحا املكتب مجليع البياانت
الحد عرش أو بعضها ،عىل موقع املكتب االلكرتوين التايل:
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/change-in-examination-of-international>.registrations-designated-in-the-eu
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وميكن الاطالع عىل هذه املعلومات أيضا عىل موقع نظام مدريد التايل عىل االنرتنت:
>.<http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html

خريطة احتاد مدريد

عضو واحد يف االتفاق فقط
 37عضوا يف الربوتوكول فقط (با فهيا الاحتاد الورويب)
 54عضوا يف االتفاق والربوتوكول
 92عضوا
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االتصال بنا:
لالس تفسارات العامة :خدمة زابئن نظام مدريد ،الهاتف ،+20 44 331 1616 :والربيد االلكرتوين:
.intreg.mail@wipo.int
مواعيد تلقي املاكملات :من الساعة  9:11صباحا اىل الساعة  6:11مساء بتوقيت أورواب الوسطى (من الساعة  3:11صباحا
اىل الساعة  00:11صباحا بتوقيت رشق الوال ت املتحدة).
لالس تفسارات اخلاصة ابملس تخرجات :وحدة جسالت الزابئن ،الهاتف ،+20 44 331 1212 :الربيد االلكرتوين:
.madrid.records@wipo.int
لالس تفسارات ا ددة :يرىج االتصال بأحد أفرقة االتصال التالية ،املنظمة حبسب مكتب املنشأ/حمل االقامة.
الفريق :1
madrid.team1@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 1 :
AG
AM
BG
BQ
CH
CO
CU
CW
CZ
DZ
EG
EM
ES
FR
HU
KP
LI
MA
MC
MD
MG
MK
MN
MX
MZ
PL
PT
RO
ST
SX
SY
TN

أنتيغوا وبربودا
أرمينيا
بلغار
بونري وسانت أوس تاتيوس وسااب
سويرسا
كولومييا
كواب
كوراساو
امجلهورية التش يكية
اجلزائر
مرص
الاحتاد الورويب
اس بانيا
فرنسا
هنغار
مجهورية كور الشعبية ادلميقراطية
ليختنش تاين
املغرب
موانكو
مجهورية مودلوفا
مدغشقر
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
منغوليا
املكس يك
موزامييق
بولندا
الربتغال
رومانيا
سان تويم وبرينسييب
سان مارتني
امجلهورية العربية السورية
تونس
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الفريق :2
madrid.team2@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 2 :
AL
AT
AZ
BA
BX
BY
DE
EE
GE
GH
HR
IN
IR
IT
KG
KZ
LR
LS
LT
LV
ME
NA
RS
RU
SD
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
UA
UZ
ZM

ألبانيا
المنسا
أذربيجان
البوس نة والهرسك
بنيلوكس
بيالروس
أملانيا
اس تونيا
جورجيا
غاان
كرواتيا
الهند
ايران (مجهورية – االسالمية)
ايطاليا
قريغزيس تان
اكزاغس تان
ليبري
ليسوتو
ليتوانيا
التفيا
اجلبل السود
انميبيا
رصبيا
الاحتاد الرويس
السودان
سلوفينيا
سلوفاكيا
سرياليون
سان مارينو
سوازيلند
طاجيكس تان
تركامنس تان
أوكرانيا
أوزبكس تان
زامييا

الفريق :3
madrid.team3@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 3 :
AU
BH
BT
BW
CN
CY
DK
FI
GB
GR
IE
IL
IS
JP
KE
KR
NZ
NO
OM
PH
RW
SE
SG
TR
US
VN

أسرتاليا
البحرين
بواتن
بوتسواان
الصني
قرب
ادلامنرك
فنلندا
اململكة املتحدة
اليوانن
ايرلندا
ارسائيل
ايسلندا
الياابن
كينيا
مجهورية كور
نيوزيلندا
الرنوجي
عامن
الفلبني
رواندا
السويد
س نغافورة
تركيا
الوال ت املتحدة المريكية
فييت انم
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