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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  6نومفرب 2015
تعديالت مقرتحة على الالئحة التنفيذية التفاق مدريد بشأن التسجيل
الدويل للعالمات وبروتوكوله

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات تريم اإىل تعديل الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
وبروتوكوهل (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة" ومصطلح "التفاق" ومصطلح "الربوتوكول" ،عىل
التوايل) .وحتديدا ،ختص التعديالت القواعد  12و 21و 25و 26و 32والبند 4.7من جدول الرسوم .وتأأيت هذه الاقرتاحات
دعامً للمسار اجلاري من أأجل جعل نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد") نظام ًا
أأيرس اس تخداما و أأكرث اس تقطااب للمس تخدمني وملاكتب ا ألطراف املتعاقدة وللجهات ا ألخرى املهمتة .وترد الاقرتاحات يف
مرفق هذه الوثيقة.

حفص املكتب ادلويل حلالت الإنقاص
 .2انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل
بعبارة "الفريق العامل") مس توى الفحص اذلي جيب أأن جيريه املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلتعيينات الالحقة اليت تكون فهيا
ختص جزءا فقط من السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل ادلويل املعين.
قامئة السلع واخلدمات ّ
 .3ومن نتاجئ تكل ادلورة موافقة الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد مدريد بتعديل القاعدة  24من الالحئة
التنفيذية املشرتكة (انظر الوثيقتني  MM/LD/WG/12/2و .)MM/LD/WG/12/6ووفقا لهذا التعديل ،ويف حال
اكن التعيني الالحق خيص قامئة حمدودة من السلع واخلدمات ،فاإن املكتب ادلويل س يعمل عىل ضبط تصنيف املصطلحات
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املس تخدمة للتعبري عن الإنقاص يف تعيني لحق ،وفقا للقاعدتني  12و 13من الالحئة التنفيذية املشرتكة .وبذكل ،فلن
يفحص املكتب ادلويل القامئة املنقوصة للبت اإن اكنت تقع يف نطاق القامئة الرئيس ية .ويعود ّ
البت يف ذكل اإىل ماكتب
ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة اليت يقع فهيا أأثر الإنقاص.
 .4وا إلنقاص من قامئة السلع واخلدمات لطرف واحد أأو أأكرث من ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة ميكن اإجراؤه أأيضا يف طلب
دويل (القاعدة ()4(9أأ)" )"13واكلامتس تدوين تغيري يف تسجيل دويل (القاعدة  ()1(25أأ)".)"2
 .5ويف  ،2014خالل املناقشات اليت دارت حول هذه املسأأةل حتديدا يف املائدة املس تديرة لفريق مدريد العامل وادلورة
السابقة للفريق العامل ،ر أأى مراقبون من منظامت املس تخدمني أأنه من املفيد ملس تخديم نظام مدريد أأن ختضع التدوينات
املتشاهبة ،قدر الإماكن ،إلجراء الفحص ذاته ،واقرتحوا أأن يكون مس توى حفص ا إلنقاص ،ول س امي الضبط اذلي يؤديه
املكتب ادلويل عىل التصنيف ،مب ّينا بوضوح يف الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .6وينبغي أأن يوازن حفص ا إلنقاص ما ييل عىل النحو السلمي:
 اختصاص املكتب ادلويل لضامن معلومات واحضة ابلقدر الاكيف يف السجل ادلويل بشأأن السلع واخلدماتاملصنّفة عىل النحو السلمي؛
 وحاجة املودعني و أأحصاب احلقوق اإىل تفادي التأأخر يف معاجلة الطلبات ادلولية أأو التعيينات الالحقة أأوالامتسات تدوين التغيريات؛
نطاق امحلاية.

وحق ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة يف الاس تفادة من الآليات القامئة يف اختاذ قراراهتا املوضوعية بشأأن

ضبط تصنيف بياانت السلع واخلدمات املس تخدمة للتعبري عن ا إلنقاص يف الطلبات ادلولية
معلومات أأساس ية
 .7بناء عىل القاعدة  ()4(9أأ)" "13من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،جيوز للمودع أأن ينتقص من قامئة السلع واخلدمات فامي
يتعلق بطرف واحد أأو أأكرث من ا ألطراف املتعاقدة املعنية يف الطلب ادلويل.
 .8ويس تفيد املودعون من هذه املرونة ألس باب عدة من بيهنا التوفيق بني نطاق امحلاية ومصاحلهم التجارية يف مناطق
مع ّينة ،أأو تفادي الرفض املؤقت املمكن بسبب ادلرجة العالية اليت يقتضهيا مكتب الطرف املتعاقد فامي يتعلق ابلتخصيص ،أأو
تفادي التنازع املمكن مع حقوق سابقة.
 .9وحصة الطلبات ادلولية اليت حتتوي عىل اإنقاص واحد أأو أأكرث ظلت اثبتة منذ عام  ،2011حبوايل  %10من عدد
الطلبات الإجاميل .ولكن ،مع ارتفاع عدد التسجيالت ادلولية بنس بة  %4.2بني  2011و ،2014فقد ارتفع عدد الطلبات
اليت حتتوي عىل اإنقاص واحد أأو أأكرث بنس بة  %8.2خالل الفرتة ذاهتا (انظر اجلدول .)1
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اجلدول  :1حالت ا إلنقاص يف التسجيالت ادلولية أأو يف التعيينات الالحقة أأو املد َّونة كتغيري ( 2011اإىل )2014
عام

2011

2012

2013

2014

نوع

عدد التسجيالت أأو الالامتسات
املدونة
ّ

طلبات أأو الامتسات ذات قوامئ
منقوصة

نس بة الطلبات أأو الالامتسات ذات
قوامئ منقوصة

تسجيالت دولية

40,711

3,978

9.8%

تعيينات لحقة

13,668

2,248

16.4%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

3,337

تسجيالت دولية

)41,954 (▲3.1%

)4,141 (▲4.1%

9.9%

تعيينات لحقة

)14,283 (▲4.5%

)2,892 (▲28.6%

20.2%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

)5,187 (▲55.4%

تسجيالت دولية

)44,414 (▲5.9%

)4,332 (▲4.6%

9.8%

تعيينات لحقة

)14,380 (▲0.7%

)2,644 (▼8.6%

18.4%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

)3,864 (▼25.5%

تسجيالت دولية

)42,430 (▼4.5%

)4,304 (▼0.6%

10.1%

تعيينات لحقة

)15,824 (▲10.0%

)3,211 (▲21.4%

20.3%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

)4,389 (▲13.6%

 .10فضال عن الزايدة يف عدد التسجيالت ادلولية ذات اإنقاص واحد أأو أأكرث ،اكنت الزايدة يف عدد اللكامت املس تخدمة
يف التعبري عن الإنقاص أأكرب بكثري .ففي  2012و 2013تراجع عدد اللكامت املس تخدمة يف التعبري عن اإنقاص يف التسجيل
ادلويل ،بنس بة  %61و %42عىل التوايل ،أأما يف  2014فقد ارتفع عددها بنس بة  .%413وشوهدت حاةل مماثةل فامي يتعلق
بعدد اللكامت املس تخدمة للتعبري عن اإنقاص يف التعيني الالحق واليت زادت بنس بة  %309يف  ،2012وتراجعت بنس بة
 %19و %46يف الس نتني التاليتني .ومعوما ،لوحظ اجتاه حنو الارتفاع منذ  2012يف عدد اللكامت للتعبري عن الإنقاص مع
درجة عالية يف التفاوت من س نة اإىل أأخرى (انظر اجلدول .)2
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اجلدول  :2متوسط عدد اللكامت املس تخدمة يف القامئة احملدودة من السلع واخلدمات ( 2011اإىل )2014
عام

نوع
تسجيالت دولية

2011

763,273

192

تعيينات لحقة

106,509

47

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

244,267

73

)307,370 (▼59.7%

)74 (▼61.3%

تعيينات لحقة

)560,757 (▲426.5%

)194 (▲309.2%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

)560,196 (▲129.3%

)108 (▲47.9%

)184,861 (▼39.9%

)43 (▼42.5%

تعيينات لحقة

)413,082 (▼26.3%

)156 (▼19.4%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

)413,448 (▼26.2%

)107 (▼0.9%

)942,898 (▲410.1%

)219 (▲413.4%

تعيينات لحقة

)270,105 (▼34.6%

)84 (▼46.2%

اإنقاص بناء عىل القاعدة 25

)532,253 (▲28.7%

)121 (▲13.1%

تسجيالت دولية
2012

تسجيالت دولية
2013

تسجيالت دولية
2014

متسوط عدد اللكامت املس تخدمة
متوسط عدد اللكامت يف القامئة
عدد اللكامت املس تخدمة يف القامئة احملدودة
يف القامئة احملدودة
الرئيس ية
98

)113 (▲15.3%

)121 (▲7.1%

)144 (▲19.0%

 .11يعمل املكتب ادلويل بناء عىل القاعدتني  12و 13عىل ضبط بياانت التصنيف املس تخدمة يف التعبري عن اإنقاص يف
الطلبات ادلولية .وتشري الفقرة ( )1من القاعدة  12اإىل الرشوط احملددة يف القاعدة  ()4(9أأ)" ،"13اليت تشمل اإنقاصا،
وتشري القاعدة  13اإىل املصطلحات املس تخدمة لبيان أأية سلع وخدمات يف الطلبات ادلويل تش متل أأيضا عىل تكل
املصطلحات .ويف حال ر أأى املكتب ادلويل خمالفة يف اإنقاص يف الطلب ادلويل ،فاإنه يدعو مكتب املنشأأ اإىل اس تدراكها وفقا
ل إالجراءات احملددة يف القاعدتني  12و .13ولكن القاعدتني املعنيتني ل تبيّنان رصاحة أأن اخملالفة ينبغي أأن تقترص عىل العمل
اذلي يؤديه املكتب ادلويل لضبط التصنيف ،ول س امي ابلنس بة اإىل اخملالفات حتت القاعدة .12
الاقرتاح
 .12سعيا اإىل اإضفاء مزيد من الثبات والتوقعية عىل نتاجئ الفحص اذلي جيريه املكتب ادلويل عىل الإنقاص يف الطلبات
ادلولية ،من املقرتح تعديل القاعدة  12من الالحئة التنفيذية املشرتكة وتوضيحها أأكرث .وبناء عىل القاعدة  ،12ينبغي أأن
يضبط املكتب ادلويل البياانت املس تخدمة للتعبري عن اإنقاص يف طلب دويل للتأأكد من أأهنا مصنفة عىل النحو السلمي حتت
أأرقام ا ألصناف يف القامئة الرئيس ية .ولكن ،ينبغي أأل يفحص تكل املصطلحات لتحديد هل يه فعال اإنقاص أأو متديد لتكل
القامئة الرئيس ية ،ألن ذكل يقع لكيا مضن اختصاص ماكتب ا ألطراف املتعاقد املعينة.
 .13وعليه ،مفن املقرتح اإضافة فقرة جديدة (()8اثنيا) اإىل القاعدة  .12ووفقا للفقرة اجلديدة املقرتحة ،يف حال ر أأى املكتب
ادلويل أأن مجيع السلع واخلدمات املذكورة يف القامئة املنقوصة املقدمة يف طلب دويل ل ميكن مجعها يف ا ألصناف الواردة يف
القامئة الرئيس ية للطلب ،فاإن عىل املكتب ادلويل أأن ينبّه ابخملالفة .وس تط ّبق الفقرات  (1أأ) و( )2اإىل ( )6مع ما يلزم من
تبديل .ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف الوقت املناسب ،فاإن ا إلنقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل السلع واخلدمات
املشار اإلهيا يف اخملالفة.

MM/LD/WG/13/2
5

 .14ولن تط َّبق الفقرات (1ب) و 7و 8من القاعدة  ،12ألن اخملالفة بشأأن السلع واخلدمات املذكورة يف القامئة املنقوصة
املقدمة يف الطلب ادلويل اليت ل ميكن مجعها يف ا ألصناف الواردة يف القامئة الرئيس ية للطلب لن تؤدي اإىل أأصناف اإضافية.
 .15ووفقا للتعديل املقرتح عىل القاعدة  ،12فاإن ضبط تصنيف البياانت املس تخدمة لوصف ا إلنقاص يف الطلب ادلويل
س يكون مطابقا لضبط حالت الإنقاص املقدمة يف تعيني لحق.

حفص حالت الإنقاص امللمتس كتدوين تغيري وفقا للقاعدة 25
معلومات أأساس ية
 .16يلجأأ أأحصاب التسجيالت اإىل طلب تدوين اإنقاص وفقا للقاعدة  25معوما حلاجة حمكومة ابلزمن مثل تفادي الرفض
املؤقت أأو تفادي اإجراءات ممكنة من الغري أأو تقييد نطاق امحلاية قبل جتديد التسجيل ادلويل .ويف املثال ا ألول ،عادة ما
تعمتد املصطلحات املس تخدمة صياغة حمدّدة يقرتهحا املكتب اذلي أأصدر الرفض املؤقت.
 .17وحالت الإنقاص املدونة كتغيري بناء عىل القاعدة  25ختتلف بطبيعهتا عن حالت الإنقاص املدرجة يف الطلب ادلويل
أأو التعيني الالحق .فتدوين ا إلنقاص بناء عىل القاعدة  25يُلمتس بعد رساين أأثر التسجيل ادلويل وربّام بعد حصول العالمة
عىل امحلاية يف ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة .وذلكل ،فعىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة أأن تفحص العنارص املوضوعية
ل إالنقاص و أأن تعلن ،حسب احلال ،أأن ا إلنقاص ل أأثر هل مبوجب القانون الوطين أأو ا إلقلميي املنطبق.
 .18وينبغي ابلتايل للمكتب ادلويل اذلي يفحص الامتسات تدوين ا إلنقاص بناء عىل القاعدة  25أأن يقترص يف حفصه عىل
التأأكد من استيفاء مجيع الرشوط الشلكية دون اإضافة أأية تعقيدات زائدة .ويف ضبط املكتب ادلويل لتصنيف البياانت
املدرجة يف الالامتس ،فاإنه قد يتدخّل يف الصياغة املتفق علهيا بني صاحب التسجيل واملكتب أأو الغري أأو مع الصياغة اليت قد
تكون مقبوةل للماكتب اليت من املفرتض أأن يرسي فهيا أأثر ا إلنقاص.
الاقرتاح
 .19من املقرتح الترصحي بوضوح أأكرث يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ،من خالل تعديل عىل القاعدة  ،26أأن الفحص
الشلكي اذلي جيريه املكتب ادلويل للامتسات تدوين اإنقاص وفقا للقاعدة  25ينبغي أأن يقترص عىل التحقق من التطابق بني
أأرقام ا ألصناف املبيّنة يف الإنقاص وتكل الواردة يف التسجيل ادلويل املعين .ومن شأأن هذا الاقرتاح أأن يضفي مزيدا من
الثبات والتوقعية عىل نتاجئ حفص تكل الالامتسات.
 .20ووفقا للفقرة ( )1املقرتحة للقاعدة  ،26يف حال اكنت أأرقام ا ألصناف املبيّنة يف الامتس تدوين اإنقاص بناء عىل القاعدة
 25غري مطابقة لتكل املبيّنة يف التسجيل ادلويل ،فاإن عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ،وكذكل
ألي مكتب يكون قد قدم الالامتس ،مع مراعاة أأحاكم الفقرة ( .)3ويف حال ن ّبه املكتب ادلويل بتكل اخملالفة ،ينبغي منح
صاحب التسجيل همةل ثالثة أأشهر لس تدراك اخملالفة وإال اع ُترب الالامتس مرتواك وفقا للفقرة (.)2

اعتبارات حول الوقع الناجت عن تطبيق ممارسة اثبتة لضبط تصنيف بياانت السلع واخلدمات املس تخدمة للتعبري
عن حالت الإنقاص يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة
 .21بعد أأن يدخل التعديل املوىص به أأعاله بشأأن القاعدة  26والتعديل املقرتح بشأأن القاعدة  12أأيضا حزي النفاذ،
س يتّبع املكتب ادلويل طريقة مماثةل ومتّسقة لضبط تصنيف البياانت املس تخدمة للتعبري عن حالت الإنقاص املدرجة يف
الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة .وس يكون لتطبيق هذه املامرسة املتّسقة وقع عىل جسل مدريد ألنه س يقتيض اإدخال
تغيريات عىل نظامه الإداري وإاجراءاته وموارده.
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طورها املكتب ادلويل عىل حفص
 .22وسيتعني اإدخال تغيريات عىل ا ألنظمة الإدارية لتطبيق أأدوات التصنيف القامئة اليت ّ
الإنقاص يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة .مث اإن مضمون الإخطارات اليت يرسلها املكتب ادلويل بشأأن اخملالفات يف
الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة سيتعني مراجعهتا وتكييفها مبا يامت ى والقواعد املعدّ ةل واملامرسات اجلديدة املتّسقة.
 .23واملكتب ادلويل الآن يف مرحةل تثبيت نظامه الإداري اجلديد ،نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية (،)MIRIS
ونتيجة ذلكل أأوقف املكتب ادلويل اإدخال املزيد من التطويرات عىل نظامه الإداري احلايل خالل املرحةل الانتقالية لتاليف
ازدواجية العمل والتاكليف .ومن املرتقب تطوير التغيريات املبينة أأعاله يف اإطار نظام  MIRISفقط و أأن يبد أأ العمل هبا بعد
التأأكد من ثباته.
 .24وسيتعني تكييف اإجراء الفحص احلايل لسجل مدريد لضامن الاتساق يف تطبيق مبادئ التصنيف عىل معلية ضبط
مجيع بياانت السلع واخلدمات املس تخدمة يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة .والطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة ،مبا
فهيا أأي اإنقاص ملمتس فهيا ،سوف تُس ند اإىل نفس اجملموعة من الفاحصني املؤهلني القامئني عىل مسائل التصنيف بعد
الانهتاء من حفص سائر الرشوط الشلكية .ومن املرتقب توثيق الإجراء اجلديد وتغطية ما يرتتب عليه من احتياجات
للتدريب ادلاخيل قبل الرشوع يف تطبيق املامرسة اجلديدة املتسقة.
 .25وس يكون لتطبيق هذه املامرسة اجلديدة املتسقة أأيضا وقع حمسوب عىل املوارد الالزمة لسجل مدريد .وكام يبني يف
مدون يف  .2014ومبراعاة
اجلدول  ،1بلغت الطلبات ادلولية  4 304والتعيينات الالحقة  3 211ذات اإنقاص واحد أأو أأكرث ّ
متوسط عدد اللكامت املس تخدمة للتعبري عن ا إلنقاص وجحم العمل الناجت عن اخملالفات املعلن عهنا بناء عىل القاعدتني 12
و ،13فاإن املكتب ادلويل يقدر أأنه س يحتاج اإىل ختصيص أأربعة فاحصني مؤهلني جدد ل أأق ّل لستيعاب العمل الإضايف
الناجت عن التغيري ،مع افرتاض ال ّمنو الصفري .وبفضل ختصيص املوارد الإضافية الالزمة س ميكن تطبيق املامرسة اجلديدة
املتسقة دون أأن يكون لها وقع سليب عىل متوسط املهةل املس تغرقة يف معاجلة الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة.
 .26وس يط ّبق املكتب ادلويل هذه املامرسة اجلديدة املتسقة املبينة أأعاله ،رشط نرش التغيريات الالزمة عىل نظامه
الإداري ،والتنفيذ الناحج للتغيريات الالزمة عىل اإجراءاته احلالية ،وا ألمه من ذكل رشط توافر املوارد البرشية الإضافية الالزمة
لستيعاب الزايدة املتوقعة يف عبء العمل.
 .27ومع أأخذ تكل الاعتبارات يف احلس بان ،يقرتح املكتب ادلويل أأن تدخل التغيريات املقرتحة عىل القاعدتني  12و26
حزي النفاذ يف  1أأبريل  ،2017ل قبل ،رشط استيفاء الرشوط املبينة يف الفقرة السابقة.

الاس تعاضة
معلومات أأساس ية

 .28نوقشت مسأأةل الاس تعاضة يف وثيقتني خالل ادلورة الثانية للفريق العامل .واش متلت الوثيقة
 MM/LD/WG/12/2عىل اقرتاح لتعديل القاعدة  21ابإضافة اإجراء جديد للامتس أأخذ املكتب علام ابلس تعاضة.
وعرضت الوثيقة  MM/LD/WG/12/5نتاجئ الاس تبيان حول تنفيذ الاس تعاضة من قبل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة يف
نظام مدريد.
 .29وكشفت النتاجئ املقدمة يف الوثيقة الثانية عن اس مترار أأوجه الاختالف يف التفسري والإجراءات واملامرسات فامي يتعلق
بتنفيذ الاس تعاضة بناء عىل القاعدة (4اثنيا) من اتفاق مدريد وبروتوكوهل والقاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
وكشفت النتاجئ عن مسأأةل أأكرث اإشاكل ويه وجود اختالفات يف تفسري العنارص الرئيس ية لالس تعاضة ،أأل ويه
" "1اترخيها الفعيل؛ " "2واملوعد اذلي جيوز فيه تقدمي الامتس بناء عىل املادة (4اثنيا)( )2دلى املكتب؛ " "3والسلع
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واخلدمات املذكورة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي املس تعاض عنه؛ " "4وا ألاثر عىل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي
املس تعاض عنه.
 .30والمتس الفريق العام أأن يقدم املكتب ادلويل ،يف دورته املقبةل ،اقرتاحا جديدا لتعديل القاعدة  21من شأأنه توضيح
جوانب الاس تعاضة اليت نوقشت.

اقرتاح
اإدراج العنارص الرئيس ية يف القاعدة 21
 .31من املقرتح تعديل القاعدة  21أأخذا مبناقشات الفريق العامل يف دورته السابقة وابلعنارص الرئيس ية ا ألربعة املشار اإلهيا
أأعاله .والعنارص الرئيس ية ا ألربعة لكها مب ّينة يف الفقرة ( ،)1ويه كام ييل:
 التارخي الفعيل لالس تعاضة هو اترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق؛ ينبغي للماكتب أأن تقبل الامتسات ا ألخذ علام ابلس تعاضة اعتبارا من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأوالتعيني الالحق من قبل املكتب ادلويل؛
 السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي يه لكها مذكورة يف التسجيل ادلويل ،ولكن ليسمن الرضوري أأن تكون للتسجيل ادلويل قامئة مطابقة من السلع واخلدمات :ميكن لقامئة التسجيل ادلويل أأن تكون أأوسع
نطاقا ولكن ليس أأضيق نطاقا .وليس من الرضوري أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املس تخدمة يف التسجيل ادلويل
مطابقة ،ولكن ينبغي أأن تكون مقابةل؛
 ينبغي أأن يكون التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي والتسجيل ادلويل قادرين عىل التعايش .والاس تعاضة يف حدّذاهتا ل تعين أأو تقتيض ابلرضورة شطب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي .ويعود القرار لصاحب التسجيل يك ّ
يبت يف جتديد
التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي أأو عدم جتديده.
ا إلجراء اخلاص ابلامتس أأن يأأخذ املكتب علام
 .32تريم القاعدة  21املعدّ ةل املقرتحة اإىل وضع اإجراء جديد لصاحب التسجيل يك يلمتس من مكتب الطرف املتعاقد
ّ
املعني أأن يأأخذ علام ابلتسجيل ادلويل .ومن املقرتح أأن يقدّم صاحب التسجيل الامتسا عن طريق املكتب ادلويل مما يسامه يف
تبس يط معلية الإيداع وجتنّب احلاجة اإىل تقدمي الامتس دلى مكتب لك واحد من ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة املعنية .وميكن
تقدمي الالامتس اعتبارا من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو التعيني الالحق ،حسب احلال ،ابس تعامل الاس امترة الريمية
املناس بة ،اس امترة واحدة للك طرف متعاقد معين.
 .33وجيب أأن يقدّم الالامتس حبسب لك طرف متعاقد و أأن حيتوي عىل املعلومات التالية:
-

رمق التسجيل ادلويل املعين؛

-

الطرف املتعاقد اذلي أأجريت فيه الاس تعاضة؛

 يف حال اكنت الاس تعاضة ختص فقط واحدا أأو بعضا من السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل ادلويل،تكل السلع واخلدمات؛
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 املعلومات املعنية حول التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي اذلي ح ّل ّحمّل التسجيل ادلويل ،مثل اترخي الإيداع
الوطين أأو ا إلقلميي والرمق املرجعي واترخي التسجيل ورمق التسجيل واترخي ا ألولوية اإن وجد.
 .34وجيوز أأن حيتوي الالامتس أأيضا معلومات بشأأن أأية حقوق أأخرى مكتس بة مبوجب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي.
أأثر الاس تعاضة عىل التسجيل املس تعاض عنه
 .35انقش الفريق العامل يف دورته السابقة هل الاس تعاضة تعين ابلرضورة الشطب التلقايئ للتسجيالت املس تعاض عهنا
أأو ل ،علام بأأن ذكل هو الإجراء املتّبع يف بعض ا ألطراف املتعاقدة .وال ُتمس من ا ألمانة حبث مراجعة الإطار القانوين لنظام
مدريد بغية توضيح هذه املسأأةل .وخلص ذكل البحث اإىل ما ييل:

وثيقة بروكسل (:)1900
اس ُتخدم مفهوم الاس تعاضة (الاستبدال) ألول مرة يف وثيقة بروكسل عام  .1900و أأضيفت مادة جديدة ،املادة (4اثنيا)،
يف التفاق ابلصياغة التالية " :إاذا س بق أأن أأودعت عالمة يف بدل واحد أأو أأكرث من البدلان املتعاقدة ،مث جسلها بعد ذكل

املكتب ادلويل ابمس صاحهبا نفسه أأو من أآلت اإليه حقوقه ،فاإن التسجيل ادلويل يعد أأنه قد حل حمل التسجيالت الوطنية
السابقة ،وذكل دون الإخالل ابحلقوق املكتس بة نتيجة لهذه التسجيالت السابقة"*.

والرشح املقدّم يف وثيقة املعلومات ا ألساس ية أأن الهدف من الاس تعاضة هو تفادي رفض التسجيل ادلويل يف النظام
الوطين وابلتايل ( أأ) ضامن توحيد الوضع القانوين للعالمة (من حيث الإيداع ومدة امحلاية والتجديد والتنازل)( ،ب) واحلفاظ
عىل التلكفة اخملفّضة للتسجيل ادلويل .مث اإن التسجيل الوطين السابق ل يؤثر يف حصة التسجيل ادلويل .ويف املقابل ،فاإن
الاس تعاضة يف حدّ ذاهتا ل تؤثر يف حصة التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي السابق.

وثيقة جنيف (:)1934
يف عام ِّّ ،1934عدلت املادة (4اثنيا) مبوجب وثيقة لندن ،اإذ أأضيفت الفقرة ( )2اإىل نص املادة ويه كام ييل" :يتعني عىل
املكتب الوطين أأن يد ّون التسجيل ادلويل يف جسالته بناء عىل أأي طلب يقدَّم لها"*.
ويف "العرض العام خلدمة التسجيل ادلويل للعالمات الصناعية أأو التجارية" ،يرصح املكتب ادلويل بأأن اإدارة وطنية سأألت
هل يرتتب عن الاس تعاضة شطب العالمة الوطنية املس تعاض عهنا .واكن اجلواب واحضا" :اإن املكتب ادلويل ل يويص

ابلشطب يف هذه احلاةل ،ألنه يف حال شطب العالمة ادلولية أأو اإنقاصها ،من املفيد احملافظة لكيا عىل امحلاية املت أأتية من
التسجيل الوطين السابق"*.

 .36ومن أأجل توضيح أأثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي املس تعاض عنه ،من املقرتح الآن أأن تنص
القاعدة  21رصاحة عىل أأن التسجيل املس تعاض عنه سيتعايش مع التسجيل ادلويل اإل اإذا المتس صاحب التسجيل شطب
التسجيل املس تعاض عنه .والامتس الشطب يف هذه احلاةل ،وهو منفصل عن الامتس ا ألخذ علام ابلس تعاضة ،ينبغي أأن
يقدّمه صاحب التسجيل مبارشة اإىل ذكل املكتب.
 .37وتقتيض بعض ا ألطراف املتعاقدة دفع رمس قبل أأن يأأخذ املكتب علام ابلس تعاضة .ويف املس تقبل ،ميكن للمكتب
وحيولها .ولكن هناك عدد من القضااي اليت حتتاج اإىل توضيح قبل تنفيذ ذكل ،ومن بيهنا مثال
ادلويل أأن حيصل تكل الرسوم ّ
كيفية إابالغ املكتب ادلويل ابلرسوم و أأية تغيريات يف مقدارها والعمةل املس تخدمة لتحديد مقدار الرسوم وهل س توضع أآلية
لإدارة تقلّبات أأسعار رصف العمالت .وقد يرتتب عىل هذا الإجراء أأيضا تعديالت ترشيعية أأو نظامية يف ا ألطراف املتعاقدة
*

هذا النص متاح ابلفرنس ية فقط.

MM/LD/WG/13/2
9

املعنية .وذلكل ،ل يُقرتح يف الوقت الراهن أأن يتوىل املكتب ادلويل دور حتصيل وحتويل الرسوم املقررة مبوجب القانون
املنطبق لقاء أأخذ املكتب علام ابلس تعاضة .وبعبارة أأخرى ،يف حال المتس طرف متعاقد دفع هذا الرمس ،فاإن عىل صاحب
التسجيل دفعه مبارشة اإىل الطرف املتعاقد املعين.
 .38ويف اخلتام ،من املقرتح أأل ي ُشرتط دفع رمس اإىل املكتب ادلويل لقاء الالامتسات املودعة وفقا للقاعدة  21املعدةل.
تدوين الاس تعاضة يف السجل ادلويل
 .39تتناول الفقرة ( )2معل املكتب ادلويل عىل تدوين الالامتس املقدم اإىل املكتب يك يأأخذ علام بتسجيل دويل والإخطار
تدون البياانت املذكورة يف الفقرة ( )1اعتبارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل للامتس يس تويف املتطلبات املطبقة.
به .و َّ
ويتعني عىل املكتب ادلويل اإخطار الطرف املتعاقد ّ
املعني وصاحب التسجيل.
الإجراءات اليت ينفذها املكتب فور اس تالم الامتس ا ألخذ علام
 .40تتناول الفقرة ( )3الإجراءات اليت ميكن أأن ينفذها املكتب اذلي يس تمل اإخطارا ابلامتس ا ألخذ علام بتسجيل دويل.
والصياغة املقرتحة ل ّ
تبت مس بقا فامي اإذا اكن املكتب سوف جيري أأي حفص قبل ا ألخذ علام ،فذكل يرتك للقانون الوطين أأو
ا إلقلميي .وهكذا ،ميكن للطرف املتعاقد أأن يستنفد الإجراءات املنطبقة قبل أأن ّيقرر هل ينبغي للمكتب أأن يأأخذ علام
ابلتسجيل ادلويل أأو ل .وجيب عىل املكتب أأن خيطر املكتب ادلويل بأأنه قد أأخذ علام ابلتسجيل ادلويل وقامئة السلع
يدون أأي
واخلدمات املعنية ،أأو أأنه ل ميكن أأن يأأخذ علام ابلتسجيل ادلويل مع ذكر أأس باب ذكل .وينبغي للمكتب ادلويل أأن ّ
اإخطار يس تلمه وفقا لهذه الفقرة وينرش املعلومات املس تلمة ويبلغ صاحب التسجيل بذكل ويرسل نسخة من الإخطار اإىل
املدونة حسب ما هو مقرر يف القاعدة ()1(32أأ)"."11
صاحب التسجيل .وس تنرش هذه املعلومات ّ
 .41ول تُقرتح أأية همةل زمنية للمكتب يك يرسل الإخطار عقب الإخطار من املكتب ادلويل بتدوين الامتس اب ألخذ علام
ابلس تعاضة.
التارخي الفعيل لالس تعاضة
 .42يف الفقرة ( ،)4يكون التارخي الفعيل لالس تعاضة هو اترخي التسجيل ادلويل أأو التعيني الالحق املعين.
 .43ويف حال املوافقة عىل الإجراء املبني أأعاله واعامتد التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  ،21س تعدّ اس امترة ريمية لتقدمي
الالامتس واس امترة منوذجية للماكتب ،يف الوقت املناسب وابلتشاور مع املاكتب ومنظامت املس تخدمني.

اعتبارات بشأأن تنفيذ التغيريات املقرتحة والتارخي املمكن دلخولها حزي النفاذ

 .44يصعب تقدير وقع التغيريات املقرتحة عىل عدد الالامتسات اليت س تودع الآن دلى املكتب ادلويل مبارشة بناء عىل
القاعدة املعدّ ةل .وهذا جيعل بدوره من الصعب تقدير املوارد البرشية اليت س تكون رضورية لستيعاب عبء العمل الإضايف.
وقد ّدون املكتب ادلويل  53و 80و 63اإخطارا مرسال بناء عىل القاعدة  21احلالية يف الس نوات  2012و 2013و2014
عىل التوايل .وبناء عىل هذه الإحصاءات وعىل افرتاض أأن عدد الالامتسات املقدمة بناء عىل القاعدة  21املعدةل س يكون
منخفضا نسبيا ،س ميكن استيعاب عبء العمل الإضايف ابملوارد البرشية املوجودة.
 .45ويشار مع ذكل اإىل أأن القاعدة  21املقرتحة س تأأيت بتدوينات ومنشورات وإاخطارات جديدة مما س يقتيض تطوير
أأنظمة املعلومات والتصالت وإاجراءات جسل مدريد .وسيتعني عىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة تقيمي ذكل التطوير وإاجراء
التسوايت الالزمة ملعاجلة الإخطارات اجلديدة وإابالغ نتيجة الامتس ا ألخذ علام ابلس تعاضة.
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 .46و أأخريا ،قد يقتيض تنفيذ القاعدة  21املقرتحة اإدخال تغيريات ترشيعية أأو نظامية يف ا ألطراف املتعاقدة يف نظام
مدريد .ويدعى الفريق العامل اإىل النظر يف هذه املسأأةل ومجيع الانعاكسات املذكورة أأعاله بغية التوصية بتارخي ممكن دلخول
التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21حزي النفاذ.

تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل
معلومات أأساس ية
 .47أأضيفت اإماكنية توفري معلومات عن الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل ،كشخص معنوي ،اإىل
نظام مدريد بغية متكني أأحصاب التسجيالت من استيفاء املتطلبات املنصوص علهيا يف قوانني بعض ا ألطراف املتعاقدة .وربّام
ميكن توفري تكل املعلومات:
-

يف الطلب ادلويل (القاعدة  9والاس امترتني الريميتني  MM2و)MM3؛

-

ويف الامتس تعيني لحق (القاعدة  24والاس امترة الريمية )MM4؛

 ويف الامتس تدوين تغيري يف امللكية ،فامي يتعلق بصاحب تسجيل جديد (القاعدة  25والاس امترةالريمية .)MM5
 .48وبناء عىل القاعدة  ،"1")2(14يتعني أأن تكون املعلومات جزءا من التسجيل ادلويل .ولكن الإطار القانوين لنظام
مدريد مل يتوقّع أأن املعلومات بشأأن الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل ،كشخص معنوي ،قد تتغري أأو
قد يتعني حتدثهيا يف السجل ادلويل .ول تشري القاعدة  25اإىل اإماكنية التدوين يف السجل ادلويل ألي تغيري يف الطبيعة
القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل ،ولكهنا حتتوي عىل قامئة مكمتةل من التغيريات املمكنة للتسجيل ادلويل
واليت ميكن تدويهنا يف السجل ادلويل.
 .49وكثريا ما يس تمل املكتب ادلويل الامتسات تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل.
ويف بعض ا ألطراف املتعاقدة ،ميكن أأن ّ
يغري الشخص املعنوي طبيعته القانونية دون أأن يؤدي التغيري اإىل اإنشاء خشص
معنوي جديد .ومن شأأن ذكل أأن يطرح حتدايت كبرية ألحصاب التسجيالت ادلولية مثال يف اإجراءات املتابعة والإنفاذ
والتقايض ألن معلومات صاحب التسجيل الواردة يف السجل ادلويل واملبلغة اإىل ا ألطراف املتعاقدة مل تعد سارية .وذلكل،
يبدو من الرضوري وضع اإجراء لتدوين التغيري يف الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل.
 .50ويس تحسن وضع اإجراء حمدّد ذلكل يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ،فذكل من شأأنه أأن يزيد من شفافية معليات جسل
مدريد وحيافظ عىل دقة السجل ادلويل.

اقرتاح
تنص رصاحة عىل التغيريات يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب
 .51من املقرتح تعديل القاعدة  25يك ّ
التسجيل ،يف حال اكن صاحب التسجيل خشصا معنواي.
 .52والاس امترة الريمية احلالية  ،MM9اليت تس تعمل للامتس تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ،ميكن
تعديلها يك تشمل أأيضا اإماكنية الامتس تدوين تغيري يف البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا خشص
معنوي .وس ميكن لصاحب التسجيل الامتس تدوين تغيري هذه املعلومات فقط أأو الامتس تدوين تغيري يف ايمه أأو عنوانه أأيضا.
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 .53ويف حال ر أأى املكتب ادلويل أأية خمالفات بشأأن الامتس تغيري الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب
التسجيل ،فاإن الإجراء ّ
املبني يف القاعدة  26س يطبق ،وهو دعوة صاحب التسجيل اإىل اس تدراكها يف غضون همةل ثالثة
أأشهر .ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة ،يعدّ الامتس تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية مرتواك وفقا للقاعدة  .)2(26ويف حال
اس تمل املكتب ادلويل مجيع املعلومات املعنية ،فاإن التغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا الشخص املعنوي سوف
يدون يف السجل ادلويل وسوف خيطر املكتب ادلويل بذكل صاحب التسجيل ومجيع ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
ّ
 .54وس تنرش املعلومات املدونة يف جريدة الويبو للعالمات التجارية .ولهذا الغرض ،يقرتح تعديل اتبع يتعلق ابلقاعدة 32
يريم اإىل تضمني الفقرة ( ()1أأ)" "7اإشارة اإىل التغيريات يف البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا الشخص
املعنوي.
 .55و أأخريا ،من املقرتح أأيضا اإدخال تعديل أآخر اتبع ويتعلق ابلبند  4.7من جدول الرسوم ،ويريم اإىل اإضافة اإشارة اإىل
التغيري يف البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا الشخص املعنوي .وسينطبق الرمس الواجب دفعه لقاء
التغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه عىل هذه احلاةل أأيضا ،مبعىن أأنه اإذا طلب تغيري يف الامس أأو العنوان أأو الطبيعة
القانونية يف الاس امترة الواحدة ،فال يدفع للمكتب ادلويل سوى رمس واحد قدره  150فرناك سويرساي.

اترخي ادلخول حزي النفاذ
 .56من املقرتح أأن تدخل التعديالت عىل القاعدتني  25و 32من الالحئة التنفيذية املشرتكة وعىل البند  4.7من جدول
الرسوم حزي النفاذ يف  1يناير .2017

.57

اإن الفريق العامل مدع ّو اإىل:

" "1النظر يف الاقرتاحات املقدمة يف
هذه الوثيقة؛
" "2وبيان هل يويص مجعية احتاد
مدريد ببعض أأو لك التعديالت املقرتحة بش أأن
الالحئة التنفيذية املشرتكة ،كام عرضت يف مرفق
هذه الوثيقة أأو بشلك معدّ ل ،واقرتاح اترخي
دلخولها حزي النفاذ.
[ييل ذكل املرفق]
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التعديالت املقرتحة بشأأن الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات

املرفق

الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1يناير )2015
[]...
الفصل الثاين
الطلب ادلويل

القاعدة 12
اخملالفات املتعلقة بتصنيف
السلع واخلدمات
[]...
(اثنيا)
[حفص الإنقاص] اإذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل اإنقاص قامئة السلع واخلدمات ومل يس تطع املكتب
() 8
ادلويل جتميع تكل السلع واخلدمات مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين،
وجب عىل املكتب ادلويل أأن يصدر خمالفة .وترسي الفقرات (()1أأ) و( )2اإىل ( )6مع ما يلزم من تبديل .ويف حال عدم
اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي الإخطار هبا ،فاإن الإنقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل السلع واخلدمات
املعنية.

[]...
الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

القاعدة 21
الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقل ميي
بتسجيل دويل
([ )1الإخطار] اإذا أأخذ مكتب طرف متعاقد معني علامً يف جسّل ،وفق ًا ألحاكم املادة (4اثنيا)( )2من التفاق أأو
املادة (4اثنيا)( )2من الربوتوكول ،اإثر الامتس قدمه صاحب التسجيل ادلويل مبارشة لهذا املكتب ،بأأنه اس تعيض عن
تسجيل وطين أأو إاقلميي بتسجيل دويل ،وجب عىل املكتب املذكور أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل .وجيب أأن يبني يف هذا
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الإخطار ما ييل[ :الالامتس من املكتب أأن ي أأخذ علام يف ّ
جسّل ابلتسجيل ادلويل] ( أأ) وفق ًا للامدة (4اثنيا)( )2من التفاق أأو
املادة (4اثنيا)( )2من الربوتوكول ،جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أأن يلمتس ،اعتبارا من اترخي الإخطار ابلتعيني ،أأن يأأخذ
مكتب الطرف املتعاقد املعين علامً يف ّ
جسّل ابلتسجيل ادلويل اذلي يعدّ عىل أأنه ح ّل حمل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي.
وجيب أأن يقدَّم الالامتس إاىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الريمية املناس بة و أأن َّ
يبني فيه ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
"("1اثنيا) الطرف املتعاقد اذلي جرت فيه الاس تعاضة،
" "2اإذا مل تتعلق الاس تعاضة سوى ابإحدى السلع واخلدمات أأو البعض مهنا الوارد ذكرها يف
التسجيل ادلويل ،هذه السلع واخلدمات،
" "3اترخي الإيداع ورمقه واترخي التسجيل ورمقه ،وعند الاقتضاء اترخي أأولوية التسجيل الوطين أأو
ا إلقلميي اذلي اس تعيض عنه ابلتسجيل ادلويل.
(ب) جيوز أأن يش متل الإخطار الالامتس عىل معلومات عن أأية حقوق أأخرى مكتس بة مبوجب ذكل
التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،يف شلك متّفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعين.
([ )2التدوين والإخطارات] ( أأ) عىل املكتب ادلويل ،رشيطة أأن يكون الالامتس املشار اإليه يف الفقرة ()1
يدون يف السجل ادلويل البياانت املبلغة هل املعلومات املقدّمة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ،)1وخيطر مكتب الطرف
سلامي ،أأن ّ
املتعاقد َّ
املعني املعين ويبلغها يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل.
(ب) يتعني تدوين البياانت املعلومات املبلَّغة املقدمة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1اعتبارا من التارخي اذلي
يتسمل فيه املكتب ادلويل اإخطارا الامتسا يس تويف املتطلبات املطبقة.
([ )3الإخطار عقب تدوين الامتس ب أأن ي أأخذ املكتب علام ابلتسجيل ادلويل] ( أأ) يتعني عىل مكتب الطرف
املتعاقد اذلي اس تمل اإخطارا بناء عىل الفقرة ( )2أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل
" "1اإخطارا يفيد بأأنه أأخذ علام يف جسّل ابلتسجيل ادلويل؛
" "2أأو يف حال اكنت الاس تعاضة ختص فقط واحدة أأو أأكرث من السلع واخلدمات املذكورة يف
التسجيل ادلويل ،اإخطارا يفيد بأأنه أأخذ علام يف ّ
جسّل ابلتسجيل ادلويل مع ذكر تكل السلع واخلدمات؛
" "3أأو اإخطارا ّيبني أأنه ل يس تطيع أأن يأأخذ علام يف ّ
جسّل ابلتسجيل ادلويل و ّيبني أأس باب ذكل.
(ب) ّ
يدون يف السجل ادلويل أأي اإخطار ي ُس تمل بناء عىل هذه الفقرة ويرسل
يتعني عىل املكتب ادلويل أأن ّ
نسخة عن الإخطار اإىل صاحب التسجيل.
([ )4التارخي الفعيل لالس تعاضة] يكون التارخي الفعيل لالس تعاضة بناء عىل املادة (4اثنيا)( )2من التفاق
واملادة (4اثنيا)( )2من الربوتوكول هو اترخي التسجيل أأو التدوين املنفّذ وفقا للامدتني  3و(3اثنيا) من التفاق أأو املادتني
 3و(3اثنيا) من الربوتوكول.
([ )5نطاق الاس تعاضة] ّ
يتعني أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي
مقابةل ،وليس ابلرضورة مطابقة ،لتكل املذكورة يف التسجيل ادلويل اذلي ح ّل ّ
حمّل.
( [ )6أأاثر الاس تعاضة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقل ميي] ل ي ُشطب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ول يتأأثر بشلك
أآخر جراء الاس تعاضة عنه ابلتسجيل ادلويل أأو جراء أأخذ املكتب علام به يف ّ
جسّل.
[]...
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الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
[]...

القاعدة 25
الامتس تدوين تعديل؛
الامتس تدوين شطب
([ )1تقدمي الالامتس] ( أأ) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الريمية
اإذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:
[]...
" "4تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه أأو البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب
التسجيل ،كشخص معنوي ،وادلوةل ،وحسب ما ينطبق ،أأية وحدة إاقلميية يف تكل ادلوةل اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل
الشخص املعنوي بناء عىل قانوهنا؛
[]...

القاعدة 26
اخملالفات يف الامتسات تدوين تعديل
أأو تدوين شطب
([ )1الالامتس اخملالف ل ألصول] اإذا اكن الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب ،املشار اإليه يف
القاعدة ()1(25أأ) ل يس تويف الرشوط املطلوبة ،وإاذا اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإنقاص ،واكنت أأرقام ا ألصناف املبينة يف
الإنقاص غري مطابقة لتكل املبينة يف التسجيل ادلويل املعين ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل
ادلويل ،وكذكل ألي مكتب يكون قد قدم الالامتس ،مع مراعاة أأحاكم الفقرة (.)3
[]...
الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت

القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ( أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
[]...
" "7التغيريات امللكية وحالت الإنقاص والتخيل والتعديل يف امس صاحب التسجيل ادلويل
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدة 27؛
وعنوانه ّ
[]...
[]...

MM/LD/WG/13/2
Annex
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التعديالت املقرتحة بشأأن جدول الرسوم
جدول الرسوم
(انفذ اعتبار ًا من  1يناير )2015

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.7

تدوينات متنوعة
[]...
 4.7تغيري يف الامس و /أأو العنوان لصاحب التسجيل أأو يف البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية
لصاحب التسجيل ،اإذا اكن خشصا معنواي وادلوةل ،وحسب ما ينطبق ،أأية وحدة إاقلميية
يف تكل ادلوةل ،اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الشخص املعنوي بناء عىل قانوهنا ،فامي
يتعلق بتسجيل دويل واحد أأو أأكرث يُلمتس تدوين التغيري ذاته ابلنس بة اإليه يف نفس
الالامتس

[هناية املرفق والوثيقة]
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