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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 1 :سبمترب 2015

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

جنيف ،من  2اإىل  6نومفرب 2015

اقرتاح إلضافة إمكانية تدوين التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيل الدويل

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1يف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدري بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار
اإليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") ،شدّد العديد من الوفود واملراقبني عىل أأن التقس مي س يكون من السامت املفيدة
ملس تخديم نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد") .و أأضيف أأن اإدراجه س يتّبع
مبسطا ومعقول ومعليا ،يف حني أأن القرارات املوضوعية س تظ ّل من اختصاص ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة.
مهنجها ّ
 .2و أأيّدت العديد من الوفود اقرتاحا صاغه وفد سويرسا (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "الاقرتاح السويرسي") ،خالل
اإحدى مداخالته ،و أأعربت عن رغبهتا يف تفصيهل كتابة .وبناء عىل ذكل ،المتس الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة
ألغراض ادلورة املقبةل للفريق العامل فهيا حتليل لالقرتاح.
 .3ونزول عند طلب الفريق العامل ،أأع ّد املكتب ادلويل الوثيقة احلالية ابلتشاور مع املعهد الفدرايل السويرسي للملكية
الفكرية ومبشاركة قيّمة من مجعية امللكية الفكرية لسويرسا الناطقة ابلفرنس ية ) (AROPIوامجلعية ادلولية للعالمات
التجارية ).(INTA
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السامت الرئيس ية لالقرتاح السويرسي
.4

قدّم وفد سويرسا ما ييل كسامت رئيس ية لقرتاحه بشأأن اإدراج اإماكنية تقس مي التسجيالت ادلولية:

واخلدمات.

خيص سوى بعضا من السلع
نطاق حمدود :ينبغي أأن يشري السام التقس مي اإىل طرف متعاقد واحد فقط و أأل ّ

املكتب املعين.

اإيداع غري مبارش :ينبغي أأن يقدّم الالسام اإىل املكتب ادلويل ،بناء عىل طلب صاحب التسجيل ،من قبل

 ضبط حمدود :س يكون الضبط اذلي جيريه املكتب ادلويل مقترصا عىل التأأكد من أأن الالسام يس تويفاملتطلبات الشلكية املطبقة.
 قبول مس بق :مبا أأن املكتب املعين هو اذلي س يقدّم الالسام  ،فس يكون من املفهوم أأنه متفق مع الالسامولن تُطلب منه أأية اإعالانت أأخرى.
-

تسجيل جزيئ :ينبغي أأن ينتج عن التقس مي تسجيل دويل جديد.

اقرتاح قاعدتني جديدتني (27اثنيا) و(27اثلثا)
 .5تقرتح هذه الوثيقة اعسامد قاعدتني جديدتني (27اثنيا) و(27اثلثا) يف الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل (املشار اإلهيا فامي ييل عىل التوايل بعبارة "الالحئة التنفيذية" ولكمة "التفاق" ولكمة
"الربوتوكول") .وإاىل جانب القاعدتني اجلديدتني املقرتحتني ،من املقرتح أأيضا اإدخال تعديالت اتبعة عىل الالحئة التنفيذية
وجدول الرسوم والتعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد وبروتوكوهل (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية").وترد
التغيريات املقرتحة يف مرفق هذه الوثيقة.

النطاق احملدود والإيداع غري املبارشة
 .6تتناول الفقرة ( )1من القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) السمتني ا ألوليني املب ّينتني يف الاقرتاح السويرسي ،وهام
النطاق احملدود والإيداع غري املبارش .ويتيعن أأن يكون السام تقس مي التسجيل ادلويل خاصا بطرف متعاقد ّ
معني واحد فقط
و أأن يكون متعلقا فقط ببعض السلع واخلدمات املنطبقة.
 .7وكام رشحه وفد سويرسا ،ينتج النطاق احملدود عن كون التقس مي يُطلب أأساسا بعد اإعالن املكتب عن الاعرتاض
خيص سوى طرفا متعاقدا واحدا .وبعبارة أأخرى ،من
(الرفض اجلزيئ املؤقت) .وعليه ،فاإن السام التقس مي ل ميكن أأن ّ
يقسم التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل عدة أأطراف متعاقدة مع ّينة ،لكن ينبغي تقدمي السام منفصل للك واحد مهنا.
املمكن أأن َّ
 .8وتنص الفقرة ( )1أأيضا عىل أأنه ّ
يتعني عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي يُلمتس دليه التقس مي أأن يقدّم الالسام اإىل
املكتب ادلويل .و ّبني وفد سويرسا أأنه من ابب التبس يط ينبغي أأن يقدَّم السام التقس مي مبارشة اإىل املكتب املعين ألن هذا
حيول املكتب اإىل املكتب ادلويل أأي
املكتب هو اذلي س يكون أأقدر عىل حفص الالسام والتحقّق من حصته .وينبغي أأن ّ
السام يبدو عىل أأنه يس تويف الرشوط الشلكية لالحئة التنفيذية املشرتكة واملتطلبات املوضوعية مبوجب القانون املنطبق.

الضبط احملدود
 .9ل حتتوي القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) عىل أأية اإشارة اإىل الإجراءات اليت من املفرتض أأن يكون الطرف املتعاقد
قد وضعها ألغراض اإيداع السام التقس مي وإاحالته .ولكن ،كام ح ّ
وّض خالل ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ،من املفهوم أأن
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ينسق مع صاحب التسجيل ،أأو مع املمثل ّ
املعني حمليا ،والتفاق معه عىل نطاق التقس مي قبل اإحاةل الالسام
املكتب سوف ّ
اإىل املكتب ادلويل .وكذكل ،ترتك للك طرف متعاقد حرية حتديد املتطلبات والإجراءات اليت يراها مناس بة ،مبا فهيا اشرتاط
دفع رمس اإىل املكتب لقاء حفص الالسام وإاحالته اإىل املكتب ادلويل .وس يكون ذكل الرمس مس تقال عن الرمس الواجب
دفعه للمكتب ادلويل لقاء تقس مي التسجيل ادلويل.
 .10وما أأن يعمل املكتب عىل اإحاةل الالسام  ،يقترص دور الفحص اذلي يتوله املكتب ادلويل عىل التحقق من أأن
الالسام يس تويف املتطلبات املذكورة يف الفقرة ( )1من القاعدة اجلديدة ،ابلإضافة اإىل سائر املتطلبات املنصوص علهيا يف
الالحئة التنفيذية املشرتكة أأو يف التعلاميت الإدارية ،مثل متطلبات لغة الإيداع (القاعدة  6من الالحئة التنفيذية املشرتكة) أأو
متطلبات التبليغات الكتابية (البند  6من التعلاميت الإدارية).
املكتب اذلي قدّم الالسام اإىل اس تدراك أأي نقص شلكي ،ويبلغ صاحب
 .11وبعد ذكل ،يدعو املكتب ادلويل َ
يصوب الالسام  .وكام هو احلال
التسجيل بذكل .وتتاح للمكتب اذلي توجه هل تكل ادلعوة همةل الثالثة أأشهر الاعتيادية يك ّ
ابلنس بة اإىل الإيداع غري املبارش ،ل ميكن لصاحب التسجيل اإجراء التصويب مبارشة بل فقط من خالل املكتب اذلي قدّم
الالسام  .ويف حال عدم تصويب الالسام يف غضون املهةل احملددة ،فاإن الالسام يعدّ مرتواك وير ّد املكتب ادلويل أأي مبلغ
دفع هل ،بعد خصم مقدار منه لتغطية التاكليف الإدارية (نصف مبلغ الرمس) ،اإىل الطرف اذلي قام ابدلفع.

اعتبارات بشأأن تقس مي السلع واخلدمات اليت تتأأثر ابلرفض املؤقت أأو تكل اليت ل تتأأثر به
تدون يف التسجيل
 .12بناء عىل الاقرتاح السويرسي ،السلع واخلدمات املذكورة يف السام التقس مي ،تكل اليت تُفصل و َّ
اجلزيئ ،يه السلع واخلدمات اليت ل تتأأثر ابلرفض املؤقت .وإاذا فُصلت تكل السلع واخلدمات يف تسجيل جزيئ ،اس تطاع
يزود صاحب التسجيل بس ند
املكتب اذلي يقدّم الالسام أأن يصدر بياان مبنح امحلاية لهذا التسجيل اجلزيئ ،مما ّ
قابل ل إالنفاذ.
 .13وعليه ،مفن أأجل تفادي اشرتاط بياانت أأخرى بشأأن التسجيل اجلزيئ ،فاإن الفقرة (()1د) من القاعدة اجلديدة
املقرتحة (27اثنيا) ّتبني أأن أأي السام للتقس مي ينبغي أأن يتض ّمن ،يف الاس سامرة املناس بة ،بياان مبنح امحلاية للسلع واخلدمات
املذكورة يف الالسام  .وضامان لليقني القانوين ،سوف يعمل املكتب ادلويل عىل تدوين ذكل البيان والإخطار به ونرشه
بشلك منفصل.
قسم (التسجيل الرئييس) س تظل متأأثرة
 .14وعقب تدوين التقس مي ،فاإن السلع واخلدمات اليت تبقى يف التسجيل امل َّ
ابلرفض املؤقت .وبعد اس تكامل الإجراءات دلى املكتب ألغراض التسجيل الرئييس ،س يضطر املكتب اإىل اإرسال بيان
مبوجب القاعدة (18اثلثا) من الالحئة التنفيذية ،اإما يؤكد فيه الرفض املؤقت أأو ّيبني فيه السلع واخلدمات اليت تبقى يف
التسجيالت الرئيس ية واليت ُحتمى مبوجهبا العالمة حاليا .و أأخريا ،يك يس تفيد صاحب التسجيل من اإماكنيات توحيد
اإجراءات اإدارة التسجيل ،سيتعني عليه أأن يلمتس دمج التسجيل الرئييس والتسجيل اجلزيئ؛ وإال فس يضطر اإىل احملافظة
عىل التسجيلني ادلوليني للمحافظة عىل حقوقه.
 .15ولكن ،ربّام يفضّ ل أأحصاب التسجيالت ادلولية واملاكتب أأيضا السام تقس مي التسجيل ادلويل للسلع واخلدمات اليت
تتأأثر ابلرفض املؤقت .وبعد فصل السلع واخلدمات املرفوضة ،س يحتفظون فقط ابلسلع واخلدمات اليت ستبقى يف التسجيل
الرئييس.
 .16ويف هذه احلاةل الثانية ،س ميكن للمكتب اإرسال بيان مبوجب القاعدة (18اثلثا)( )2من الالحئة التنفيذية املشرتكة
بشأأن التسجيل الرئييس يفيد فيه أأن العالمة ُحتمى الآن ابلنس بة اإىل السلع واخلدمات اليت تبقى يف هذا التسجيل ،مما
سزيود أأحصاب التسجيالت بس ند قابل ل إالنفاذ فامي خيص التسجيل الرئييس.
ّ
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قسمة ،تكل املتضمنة يف التسجيل اجلزيئ ،فاإهنا تظل مرفوضة حىت الانهتاء من اإجراءات
 .17أأما السلع واخلدمات امل َّ
أأخرى دلى املكتب .وبعد اس تكامل تكل الإجراءات ،س يضطر املكتب اإىل اإرسال بيان مبوجب القاعدة (18اثلثا) من الالحئة
التنفيذية املشرتكة بشأأن التسجيل اجلزيئ ،اإما يؤكد الرفض أأو مينح امحلاية.
 .18ولن يكون صاحب التسجيل ملزما ابلسام ادلمج بني التسجيل الرئييس والتسجيل اجلزيئ يف حال أأكّد املكتب أأن
حامية العالمة مرفوضة ابلنس بة اإىل التسجيل اجلزيئ .ويف هذه احلاةل ابذلات ،لصاحب التسجيل أأن ينتظر حىت تنقيض مدة
التسجيل اجلزيئ.
 .19وقد يرغب الفريق العامل يف أأن يأأخذ تكل الاعتبارات يف احلس بان و أأن خيتار مهنجا أأكرث حيادا بأأل يويص مجعية
احتاد مدريد أأن تعمتد الفقرة (()1د) من القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) .ويف هذه احلاةل ،ميكن لصاحب التسجيل
واملكتب اذلي يقدّم الالسام أأن يتفقا عىل السلع واخلدمات اليت ينبغي أأن تُفصل يف التسجيل اجلزيئ.
 .20وابتباع مهنج حمايد ،س تكون تبعات التقس مي عىل وضع حامية العالمة مماثةل لتكل املرتتبة عىل تدوين التغيري اجلزيئ
يف امللكية .والتقس مي يف حدّ ذاته لن ي ّغري وضع حامية العالمة ابلنس بة اإىل السلع واخلدمات املق َّسمة حىت يرسل املكتب
الإخطار املالمئ.

حمتوايت الالسام
 .21حتدّد الفقرة ( )1حمتوايت السام التقس مي ويه تتعلق ابملعلومات الالزمة لتحديد املكتب اذلي يقدّم الالسام
والتسجيل ادلويل موضع التقس مي .ويه تقتيض ،ألغراض املعاجلة السلمية ،مجع السلع واخلدمات املطلوب تقس ميها مضن
أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات ("تصنيف نيس") املتض ّمنة يف التسجيل ادلويل.
معرفا ،و أأن َّتبني تفاصيل ادلفع ا ألخرى.
و أأخريا ،تقتيض أأيضا أأن يكون الطرف اذلي يسدد املبلغ للمكتب ادلويل َّ
 .22ونظرا اإىل أأن املكتب هو اذلي يقدّم الاقرتاح ،فعليه أأيضا أأن يوقّعه .وجيوز للمكتب أأيضا ،وفقا لإجراءاته ادلاخلية،
أأن يقتيض من صاحب التسجيل التوقيع عىل الالسام أأيضا.

رمس التقس مي
 .23تقتيض الفقرة ( )2من القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) دفع رمس اإىل املكتب ادلويل لقاء تقس مي التسجيل ادلويل.
وملزيد من املعلومات عن وقع اإضافة التقس مي اإىل نظام مدريد عىل تاكليف املكتب ادلويل ،يشار اإىل الوثيقة
 ،MM/LD/WG/12/3وحتديدا التحليل املفصل يف الفقرات من  53اإىل .58
تبسط معلية تنفيذ هذا الاقرتاح بوضع اإجراءات وممارسات مشاهبة لتكل املطبقة حاليا يف تدوين التغيري اجلزيئ
 .24وس َّ
يف امللكية .ومن املفرتض أأن يساعد ادلور احملدود املس ند اإىل املكتب ادلويل عىل التخفيف من عبء الفحص والتدوين.
وينبغي أأن يكون مقدار رسوم التقس مي مسامش يا مع رسوم تدوين التغيريات يف التسجيل ادلويل.
 .25وتبعا ذلكل ،يُقرتح البند  7.7اجلديد يف جدول الرسوم وحيدّد فيه مبلغ  177فرناك سويرساي كرمس لتدوين التقس مي.

تدوين التقس مي يف السجل ادلويل
يدون املكتب ادلويل تقس مي التسجيل ادلويل يف
 .26تقتيض الفقرة  (4أأ) من القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) أأن ّ
صوب فيه .وتلييال لهذا
السجل ادلويل ،عقب اس تالم السام سلمي .وحيمل التدوين التارخي اذلي اس ُتمل فيه الالسام أأو ّ ح
النص ،س يعدَّل البند (16أأ) من التعلاميت الإدارية لإضافة اإشارة اإىل التقس مي ،مبا يقابل املامرسات اجلارية عقب تدوين التغيري
دون التقس مي حتت التسجيل اذلي مت تقس ميه.
اجلزيئ يف امللكية .وهكذا ،س ي َّ
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التسجيل اجلزيئ
 .27تقتيض الفقرة ( )4أأيضا أأن ينشئ املكتب ادلويل تسجيال جزئيا .وس يكون لهذا التسجيل ادلويل اجلديد ،املس تقل
متاما ،قامئة رئيس ية فهيا فقط السلع واخلدمات اليت فُصلت وتعيينا واحدا هو الطرف املتعاقد للمكتب اذلي أأرسل الالسام .
وس تكون السامت ا ألخرى للتسجيل ادلويل اجلزيئ يه ذااها سامت التسجيل ادلويل اذلي انقسم عنه.
 .28وس يقتيض تعديل البند (16ب) من التعلاميت الإدارية حتديد التسجيالت اجلزئية برمق التسجيل ذاته للتسجيل اذلي
انقسمت عنه ،متبوعا حبرف لتيين كبري (مثل  ،IRN 60500A, 60500Bاخل).
 .29وهذه الطريقة يف التسمية مس تخدمة يف التسجيالت الناجتة عن تغيري جزيئ يف امللكية .وبتطبيق املهنج ذاته عىل
التسجيالت الناجتة عن التقس مي ،سيس تطيع املكتب ادلويل من الاس تفادة من مجيع الآليات القامئة من أأجل اإدارة دورة
حياة التسجيل ادلويل اجلديد (مثل التغيريات اجلزئية يف امللكية والتعيني الالحق وما ييل من تقس مي أأو دمج).
 .30وس يكون للمهنج املقرتح أأيضا انعاكسات تكنولوجية أأقل ابلنس بة اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة يف نظام مدريد ،اإذ
لن يطلب مهنا تقيمي أأو ربّام تطبيق تغيريات عىل أأنظمهتا املعلوماتية من أأجل استيعاب نظام ترقمي جديد للتسجيالت ادلولية
الناجتة عن التقس مي.
 .31ولن يكون هناك أأي احسامل للبس بني التسجيالت الناجتة عن التقس مي والتسجيالت الناجتة عن تغيري جزيئ يف
امللكية .وس ّ
يبني السجل ادلويل التدوين اذلي أأفىض اإىل نشأأة تسجيل جديد (اإما ابلتقس مي أأو التغيري يف امللكية) وس يكون
ذكل مب ّينا بوضوح يف الإخطار املرسل اإىل أأحصاب التسجيالت واملاكتب املع ّينة وس ينرش أأيضا يف جريدة الويبو للعالمات
التجارية ("اجلريدة").
 .32وبناء عىل ما هو مقرتح أأعاله ،من املقرتح أأيضا اإدخال تعديل اتبع عىل القاعدة  32يقتيض نرش تدوين التقس مي
يف اجلريدة.

الالسام اذلي ل يعترب السامسا
 .33يرد يف الفقرة ( )5من القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) تعريف دور الفحص احملدود اذلي يؤديه املكتب ادلويل
بتحديد احلاةل الوحيدة اليت ل يعترب فهيا السام التقس مي عىل أأنه السام  .وبناء عىل الاقرتاح السويرسي ،ينبغي أأن يكون
صاحب التسجيل واملكتب قد اتفقا عىل قامئة السلع واخلدمات املقدمة يف الالسام  .ونتيجة ذلكل ،فاإن املكتب ادلويل لن
يفحص القامئة ولن يس تعمل عهنا ولكنه سوف يتحقّق من أأن أأرقام ا ألصناف املذكورة يف الالسام يه من بني تكل اليت بشأأهنا
مت تعيني الطرف املتعاقد.
يدون املكتب ادلويل التقس مي يف السجل ادلويل يف حال اكن الالسام يعين أأصنافا  م َّ
يعني بشأأهنا الطرف
 .34ولن ّ
يدون التقس مي ابلنس بة اإىل ا ألصناف اليت ليست مذكورة يف التسجيل ادلويل أأو
املتعاقد للمكتب اذلي قدّم الالسام  .ولن ّ
ابلنس بة اإىل ا ألطراف املتعاقدة اليت  م يرد تعييهنا.

الإعالن

 .35كام س بق تأأكيده مرارا وتكرارا ،من بني املبادئ اليت ي ُسرتشد هبا يف اإدراج اإماكنية التقس مي هو أأن حيصل أأحصاب
التسجيالت يف اإطار نظام مدريد مبعامةل ل تقل تفضيال عن تكل اليت حيصل علهيا من يس تخدم نظاما وطنيا أأو إاقلمييا.
وبعبارة أأخرى ،فاإن تقس مي التسجيالت ادلولية ينبغي أأن يكون متاحا ابلنس بة اإىل ا ألطراف املتعاقدة اليت ينص قانوهنا
الوطين أأو ا إلقلميي عىل أآلية مماثةل بشأأن الطلبات املودعة مبارشة دلى ماكتهبا.
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 .36وعليه ،وبناء عىل الفقرة ( )6املقرتحة يف القاعدة اجلديدة (27اثنيا) ،ميكن للمكتب أأن خيطر املدير العام بأأنه لن يقدّم
السامسات بناء عىل الفقرة ( ،)2ما دام قانونه الوطين ل ينص عىل اإماكنية تقس مي طلب تسجيل العالمة املودع مبارشة دلى
املكتب وعىل اإماكنية تقس مي طلب تسجيل ينفّذه ذكل املكتب.
 .37وكام س بق ذكره أآنفا ،يف غياب اإعالن يف اإطار الفقرة ( ،)6ينبغي أأن يرسل املكتب اإىل املكتب ادلويل أأي السام
مقدّم بناء عىل الفقرة ( )1ويس تويف املتطلبات الشلكية املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية املشرتكة واملتطلبات املوضوعية
املنصوص علهيا يف القانون الوطين أأو ا إلقلميي املطبق.

ادلمج
 .38حرصا عىل الوضوح ،من املقرتح حذف الفقرة ( )3من القاعدة  27وإادراج نصها يف القاعدة اجلديدة املقرتحة
(27اثلثا) ،مع اإدخال بعض التغيريات الطفيفة لإضافة اإماكنية دمج التسجيالت الناجتة عن التقس مي.
 .39وكام هو ا ألمر حاليا ،ميكن لصاحب التسجيل تقدمي السام ادلمج بناء عىل القاعدة اجلديدة اإىل املكتب ادلويل
املدون كصاحب التسجيل يف التسجيالت ادلولية املعنية .ولن
رشيطة أأن يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي هو نفسه ّ
تقتيض القاعدة اجلديدة املقرتحة أأية اإجراءات شلكية اإضافية لتقدمي الالسام أأو دفع الرمس اإىل املكتب ادلويل .وذلكل ،يكفي
تقدمي رساةل من صاحب التسجيل ،ولكن من املمكن اإاتحة اس سامرة خيارية ذلكل الغرض.
 .40وكام هو الشأأن ابلنس بة اإىل التقس مي ،و ألغراض الإشهار ،من املقرتح تعديل القاعدة  32من أأجل اشرتاط نرش
حالت ادلمج يف اجلريدة.

اترخي ادلخول حزي النفاذ
 .41سيبد أأ املكتب ادلويل يف القريب مرحةل تثبيت نظامه الإداري اجلديد ،وهو نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية
( .)MIRISونتيجة ذلكل أأوقف املكتب ادلويل اإدخال املزيد من التطويرات عىل نظامه الإداري احلايل خالل املرحةل
الانتقالية لتاليف ازدواجية العمل والتاكليف .ومن املتوقّع نرش نظام  MIRISبعد الانهتاء من معليت الاختبار والتثبيت بفرتة
قصرية.
 .42ولن ميكن اإدراج الوظائف اجلديدة لنظام مدريد يف نظام  MIRISاإل بعد نرشه بنجاح وبعدما يتأأكّد ثبوته .ومن
املعقول اإذا الانتظار لفرتة ثبات معقوةل قبل الرشوع يف تطوير أأية وظيفة جديدة يف نظام .MIRIS
ّ
وسيتعني عىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة من هجهتا أأن حتلّل تداعيات التغيريات املقرتحة يف هذه الوثيقة يك حتدّد
.43
التغيريات القانونية أأو التنظميية أأو الإدارية أأو التقنية اليت قد تكون رضورية حتضريا دلخولها حزي النفاذ.
 .44وضامن التنفيذ السلمي للخدمات والإجراءات اجلديدة الالزمة لتطبيق اإماكنية التقس مي ،من قبل املكتب ادلويل
وماكتب ا ألطراف املتعاقدة عىل السواء ،من املقرتح أأن يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ ابلنس بة القواعد اجلديدة املقرتحة
والتعديالت التابعة لها يف الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية هو  1نومفرب  2017عىل ا ألقرب.
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.45

اإن الفريق العامل مدع ّو اإىل:

" "1النظر يف الاقرتاحات الواردة يف
هذه الوثيقة؛
" "2وبيان هل يويص مجعية احتاد
مدريد ابعسامد التغيريات املقابةل بش أأن الالحئة
التنفيذية وجدول الرسوم ،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 اعتبارا من  1يناير )2015
[]...
الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
[]...

القاعدة 27
تدوين تعديل أأو شطب والإخطار به؛ دمج التسجيالت ادلولية؛
الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإنقاص
[]...
مدوان كصاحب
([ )3حتذف] [تدوين دمج تسجيالت دولية] عندما يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي نفسه ّ
تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،فاإن هذه التسجيالت تدمج بناء عىل السام
يقدمه هذا الشخص ،مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل .وجيب عىل
املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري و أأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب
التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإن وجد.
[]...
(اثنيا)

القاعدة 27
تقس مي تسجيل دويل
([ )1السام تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) السام صاحب التسجيل ادلويل لتقس مي التسجيل ادلويل فامي يتعلق
ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد جيب أأن يقدّمه مكتب ذكل الطرف املتعاقد اإىل املكتب ادلويل
ابس تعامل الاس سامرة الرمسية املناس بة.
(ب) جيب أأن ّبني الالسام ما ييل:
" "1الطرف املتعاقد للمكتب اذلي يقدّم الالسام ،
" "2امس املكتب اذلي يقدم الالسام ،
" "3رمس التسجيل ادلويل،
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" "4امس صاحب التسجيل ادلويل،
" "5أأسامء السلع واخلدمات اليت س ُتفصل ،جم َّعة يف ا ألصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع
واخلدمات،
" "6مبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها ،أأو تعلاميت لقتطاع املبلغ املطلوب من حساب مفتوح
دلى املكتب ادلويل ،وحتديد هوية الطرف اذلي أأجرى التسديد أأو أأصدر التعلاميت.
(ج) جيب أأن يوقّع الالسام املكتب اذلي يقدّم الالسام  ،ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل ،جيب أأن
يوقعه صاحب التسجيل أأيضا.
[(د) جيب أأن يتضمن أأي السام مقدّ م بناء عىل هذه الفقرة بياان وفقا للقاعدة (18اثلثا)( )1ابلسلع
واخلدمات املذكورة يف الالسام ].
([ )2الرمس] خيضع تقس مي التسجيل ادلويل دلفع الرمس احملدد يف البند  7.7من جدول الرسوم.
([ )3الالسام اخملالف ل ألصول] ( أأ) اإذا  م يس توف الالسام الرشوط املطبقة ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن
يدعو املكتب اذلي قدّم الالسام اإىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته اإبالغ صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) وإاذا  م يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية ( أأ) ،وجب
اعتبار الالسام مرتواك وتوىل املكتب ادلويل اإخطار املكتب اذلي قدّم الالسام بذكل ،ويف الوقت ذاته اإبالغ
املقرر يف الفقرة (.)2
صاحب التسجيل ادلويل ور ّد أأي رمس مسدد ،بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرمس ّ
([ )4التدوين والإخطار] (أأ) يف حال اكن الالسام يس تويف الرشوط املطبقة ،يتوىل املكتب ادلويل تدوين
التقس مي ،وينشئ تسجيال دوليا جزئيا يف السجل ادلويل ،وخيطر بذكل املكتب اذلي قدّم الالسام  ،ويف الوقت ذاته يبلغ
صاحب التسجيل ادلويل.
دون التقس مي ابلتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الالسام  ،أأو ابلتارخي اذلي اس ُتدركت فيه
(ب) ي َّ
اخملالفة املشار اإلهيا يف الفقرة ( ،)3حسب ما ينطبق.
([ )5الالسام اذلي ل يعترب السامسا] ل يعترب السامسا أأي السام لتقس مي تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد
َّ
معني اإذا  م ميكن مع َّينا أأو  م يعد مع َّينا ابلنس بة اإىل أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الالسام .
ينص قانونه
([ )6الإعالن ب أأن الطرف املتعاقد لن يقدّم السامسات التقس مي] جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ّ
عىل تقس مي طلبات تسجيل عالمة وتسجيالت عالمة أأن خيطر املدير العام بأأنه لن يقدّم اإىل املكتب ادلويل الالسام املشار
اإليه يف الفقرة ( .)1وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.
(اثلثا)

القاعدة 27
دمج التسجيالت ادلولية
مدوان كصاحب تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة
عندما يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي نفسه ّ
عن تغيري جزيئ يف امللكية أأو عن تقس مي تسجيل دويل ،فاإن هذه التسجيالت تدمج بناء عىل السام يقدمه هذا الشخص،
مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل .وجيب عىل املكتب ادلويل أأن خيطر
بذكل ماكتب الطرف أأو ا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري و أأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل
وللمكتب اذلي قدمه اإن وجد.
[]...
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الفصل السابق
اجلريدة وقاعدة البياانت
القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ( أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
[]...
(اثنيا)
املدون بناء عىل القاعدة
" "8
التقس مي املدون بناء عىل القاعدة (27اثنيا)( )4وادلمج ّ
(27اثلثا)؛
[]...
املدونة بناء عىل أأحاكم القواعد  20و(20اثنيا) و 21و(21اثنيا) و()2(22أأ) و23
" "11املعلومات ّ
و )3(27و( )4و)3(40؛
[]...
[]...
ما ييل:

([ )2معلومات بشأأن بعض املتطلبات اخلاصة وإاعالانت ا ألطراف املتعاقدة] ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة

" "1لك اإخطار جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة  7أأو القاعدة (20اثنيا)( )6أأو القاعدة (27اثنيا)()6
ولك اإعالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة ()5(17د) أأو (ه)؛
[]...
[]...
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التعديالت املقرتحة بشأأن جدول الرسوم
جدول الرسوم
(انفذ اعتبارا من  1يناير )2015

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.7

تدوينات متنوعة
[]...
 7.7تقس مي تسجيل دويل

[]...
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التعديالت املقرتحة بشأأن التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
وبروتوكول التفاق
التعلاميت الإدارية لتطبيق
اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
وبروتوكول التفاق
(انفذة اعتبارا من  1يناير )2008
[]...
اجلزء الساد
ترقمي التسجيالت ادلولية

البند  :16الرتقمي بعد تقس مي أأو تغيري جزيئ يف امللكية
يدون يف السجل ادلويل التقس مي أأو التنازل عن التسجيل ادلويل أأو نقهل بطريقة أأخرى ابلنس بة اإىل
( أأ)
َّ
بعض السلع واخلدمات فقط أأو بعض ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة فقط ،ويكون للتدوين رمق التسجيل ادلويل اذلي ّمت تقس ميه
أأو مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى.
(ب) ي ُشطب ُحيذف أأي جزء ّمت تقس ميه أأو مت التنازل عنه أأو نقهل بطريقة أأخرى من حتت رمق تدوين
التسجيل ادلويل املذكور املعين ،ويكون حمل تسجيل دويل منفصل .ويكون للتسجيل ادلويل املنفصل النامج عن تدوين
تقس مي أأو تغيري جزيئ يف امللكية رمق التسجيل ادلويل اذلي مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى ،مع ويليه
حرف لتيين كبري.

البند  :17الرتقمي بعد دمج التسجيالت ادلولية
يكون للتسجيل ادلويل النامج عن دمج تسجيالت دولية وفقا للقاعدة (27اثلثا)( )3رمق التسجيل ادلويل اذلي مت
التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى ،مع ويليه حرف لتيين كبري عند الاقتضاء.
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