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

جنيف ،من  13اإىل  17يونيو 2016

اقرتاح إلضافة إمكانية تدوين التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيل الدويل

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1تتضمن هذه الوثيقة اقرتاحا لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية النامجة عن التقس مي
من اإعداد املكتب ادلويل بناء عىل الامتس من الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل").
 .2ويُذكر أأن الفريق العامل قد انقش يف دورته الثالثة عرشة وثيقة تضمنت اقرتاحا إلضافة إاماكنية تدوين التقس مي
املكتب ادلويل اقرتاحا
وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية 1.وكام ُذكر يف ملخص الرئيس ،2المتس الفر ُيق العامل أأن يعد ُ
جديدا يتناول مجيع املسائل املثارة خالل دورته الثالثة عرشة استنادا اإىل الاقرتاحات الواردة يف تكل الوثيقة.
 .3كام ّبي الفريق العامل أأن الاقرتاح اجلديد ينبغي أأن ينص عىل " "1خيار املكتب اذلي يرسل الالامتس أأن يتأأكد من
أأن هذا الالامتس يس تويف املتطلبات املنصوص علهيا يف قانونه املنطبق ،و""2خيار هذا املكتب أأن يرسل البياانت بشأأن
وضع حامية العالمة مصحوبة ابلامتس التقس مي ،و" "3حمك اختيار عدم القبول اإضافة اإىل حمك انتقايل بـتأأخري تنفيذ التقس مي،
و" "4حمك اختيار عدم قبول مماثل وحمك بـتأأخري تنفيذ دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن التقس مي.

 1الوثيقة  " MM/LD/WG/13/4اقرتاح لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل" .
 2الوثيقة " MM/LD/WG/13/9ملخص الرئيس"
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 .4كام دعا الفر ُيق العامل الوفود واملراقبي اإىل اإرسال املزيد من املساهامت اإىل املكتب ادلويل لإعداد الاقرتاح اجلديد.
وتلقى املكتب ادلويل مساهامت قمية من املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية 3وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية،4
أخذت يف احلس بان عند اإعداد هذه الوثيقة.
 .5ومن شأأن الاقرتاح اجلديد املتضمن يف هذه الوثيقة أأن يسفر عن تعديالت يف القواعد  22و  27و  32و  40من
الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل (املشار اإلهيام فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية
املشرتكة" ومصطلح "الربوتوكول" عىل التوايل) وعىل البندين  16و  17من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكول التفاق (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية") ،وإاضافة قاعدتي جديدتي
هام القاعدة (27اثنيا) والقاعدة (27اثلثا) والبند  7.7اجلديد يف جدول الرسوم.

سامت الاقرتاح السابق
 .6اقتىض الاقرتاح املتضمن يف الوثيقة موضوع نقاش الفريق العامل يف دورته السابقة ،يف القاعدة (27اثنيا) اجلديدة،
أأن يقدم الامتس تقس مي التسجيل ادلويل فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل طرف متعاقد ،يف مكتب ذكل
الطرف املتعاقد .ومن شأأن الالامتس أأن خيضع لتسديد رمس يعادل الرمس املطلوب لقاء الامتس تدوين تغيري يف امللكية .ويف
ذكل الاقرتاح ،يُفهم مضنا دون ترصحي أأن املكتب حيامن يرسل الالامتس اإىل املكتب ادلويل أأنه قد تأأكد من أأن هذا الالامتس
قد اس توىف متطلبات قانونه املنطبق.
 .7ومن شأأن املكتب ادلويل أأن يتأأكد أأن الالامتس يس تويف املتطلبات الشلكية املقررة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة وإان
اكن ا ألمر كذكل ،من شأأن التقس مي أأن يد ّون حتت التسجيل ادلويل الرئييس ومن شأأنه أأن ينشئ تسجيال جزئيا حسب
نفس املبادئ والعمليات املتبعة لتدوين تغيري جزيئ يف امللكية (اكس تخدام رمق التسجيل ادلويل نفسه مثال مع اإضافة حرف).
وبعد تدوين التقس مي ،ميكن للمكتب املعين أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل البياانت املناس بة بشأأن وضع حامية العالمة
للتسجيلي الرئييس واجلزيئ.
 .8كام طرح الاقرتاح اإضافة القاعدة (27اثلثا) اجلديدة تتناول دمج التسجيالت ادلولية مع احلفاظ عىل السامت
ا ألساس ية الواردة يف القاعدة  )3(27اليت تنص عىل أأنه ميكن لصاحب التسجيل ادلويل أأن يقدم الامتس دمج التسجيالت
ادلولية مبارشة اإىل املكتب ادلويل دون أأن يقتيض ذكل أأي متطلبات شلكية اإضافية .وطرح الاقرتاح أأيضا اإجراء تعديالت
لحقة عىل القاعدتي  27و  32من الالحئة التنفيذية املشرتكة وعىل جدول الرسوم والتعلاميت الإدارية.
 .9وبناء عىل الامتس الفريق العامل يف دورته السابقة ،حافظ الاقرتاح اجلديد املتضمن يف هذه الوثيقة عىل العنارص
الرئيس ية املتضمنة يف الاقرتاح السابق مع تعدلهيا حسب الاقتضاء ملعاجلة القضااي املثارة أأثناء تكل ادلورة.

 3الوثيقة " Document MM/LD/WG/13/COM2تعليقات سويرسا عىل التقس مي"
 4الوثيقة " Document MM/LD/WG/13/COM1تعليقات امجلعية ادلولية للعالمات التجارية عىل التقس مي"
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مسائل أأثريت يف ادلورات السابقة يعاجلها الاقرتاح اجلديد
وقف أأثر العالمة ا ألساس ية
 .10المتس وفد الياابن أأن تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة رصاحة عىل أأنه من شأأن التسجيل اجلزيئ أأن يشطب عقب
تلقي املكتب ادلويل لإخطار أرسل وفقا للقاعدة  22من الالحئة التنفيذية املشرتكة يلمتس شطب التسجيل الرئييس بسبب
وقف أأثر العالمة ا ألساس ية.
 .11وإاثر اقرتاح تعديل الفقرة (()2ب) من القاعدة  22املتضمن يف الوثيقة  ،MM/LD/WG/14/2سيتوجب تعديل
هذه الفقرة أأيضا لتنص عىل شطب التسجيالت ادلولية النامجة عن تقس مي د ُّون حتت التسجيل ادلويل املشطوب.
املكتب اذلي سيرسي فيه الالامتس
 .12المتس وفد الهند أأن يبي الاقرتاح اجلديد رصاحة رضورة اإيداع الامتس تدوين التقس مي يف مكتب الطرف املتعاقد
ّ
املعي اذلي من شأأن الالامتس أأن يرسي فيه .وعليه عُدلت الفقرة ( أأ) من اقرتاح القاعدة (27اثنيا)اجلديدة لتوحض أأن الامتس
صاحب التسجيل لتقس مي التسجيل ادلويل ابلنس بة لطرف متعاقد معي جيب أأن يقدمه مكتب ذكل الطرف املتعاقد.
املتطلبات مبوجب القانون املنطبق
الامتس تقس مي تسجيل دويل املتطلبات املتضمنة يف
 .13المتس وفد أأملانيا أأن يبي الاقرتاح بوضوح أأنه ينبغي أأن يس تويف ُ
القانون املنطبق يف الطرف املتعاقد املعين مبا يف ذكل دفع الرمس املقابل ،اإضافة اإىل استيفاء املتطلبات املبينة يف الالحئة
التنفيذية املشرتكة.
 .14ومن مث ،تبي الفقرة (1أأ) من اقرتاح القاعدة (27اثنيا) اجلديدة رصاحة أأنه بغية اإرسال الالامتس ،يتعي أأن يرتيئ
املكتب املعين أأن الالامتس يس تويف أأيضا املتطلبات املعنية يف قانونه املنطبق ،وتشمل دفع رمس اإىل املكتب املذكور .ول
ميكن يف أأي حال من ا ألحوال أأن تتجاوز متطلبات الامتس تقس مي التسجيالت ادلولية تكل اخلاصة بتقس مي الطلبات أأو
التسجيالت املودعة مبارشة يف املكتب.
اترخي نفاذ التقس مي
ّ .15بي وفدا كواب و أأملانيا أأن التارخي املقرتح لتدوين التقس مي يف السجل ادلويل ،واذلي س يكون التارخي اذلي تلقي فيه
املكتب ادلويل الامتسا يس تويف مجيع املتطلبات احملددة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ،قد ل يكون اترخيا معنيا مبوجب قانون
الطرف املتعاقد املعين .والمتس هذان الوفدان اإدراج توارخي أأخرى يف تدوين التقس مي مثل التارخي اذلي تلقى فيه مكتب
الطرف املتعاقد املعي الالامتس من صاحب التسجيل أأو اترخي نفاذ التقس مي يف ذكل الطرف املتعاقد.
 .16وعليه ،تقيض الفقرة (()1ب) من اقرتاح القاعدة (27اثنيا) اجلديدة بأأن يبي الامتس تدوين التقس مي اذلي قدمه
املكتب التارخي اذلي تلقي فيه املكتب الالامتس من صاحب التسجيل واترخي رساين التقس مي يف الطرف املتعاقد املعين اإن
وجد .ومن شأأن هذه املعلومة أأن تدون وتنرش وخيطر هبا.
 .17وليس من شأأن هذين التارخيي اذلين بيهنام املكتب وفقا للفقرة (()1ب) من اقرتاح القاعدة (27اثنيا) اجلديدة ،أأن
يغريا اترخي نفاذ التسجيل اجلزيئ .وكام هو مرشوح يف الفقرة  ،19اترخي نفاذ التسجيل اجلزيئ س يكون اترخي نفاذ تسجيهل
الرئييس وفقا للامدة  4من الربوتوكول.
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أاثر التسجيل اجلزيئ
 .18طلب وفد الياابن توضيح أاثر التسجيل اجلزيئ خاصة "1" ،عىل اترخي نفاذ التسجيل اجلزيئ يف الطرف املتعاقد
املعين ،و" "2اإن اكن س يحتفظ بأأي مطالبات اب ألولوية ،و" "3أاثر القرارات السابقة اليت اختذها املكتب املذكور.
 .19وس ينشأأ تسجيل جزيئ حسب القواعد نفسها املتبعة إلشنشاء تسجيل دويل ان م عن تدوين تغيري جزيئ يف امللكية.
ويدون التغيري اجلزيئ يف امللكية ابلنس بة لبعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو لبعض السلع واخلدمات أأو ملزج مهنام .ويف تكل
احلالت ،يظل للجزء املنقول من التسجيل ادلويل ا ألاثر نفسها احملددة يف املادة  4من الربوتوكول يف ا ألطراف املتعاقدة
املعينة املعنية مبا فهيا حق ا ألولوية.
 .20ول يرتتب عىل اإشنشاء تسجيل دويل جديد عقب تدوين تغيري جزيئ يف امللكية اتر ُخي نفاذ جديد أأو فرتة رفض جديدة
ول يؤثر يف أأي قرار س بق تدوينه بشأأن حامية العالمة يف ا ألطراف املتعاقدة املعنية .ومن شأأن التسجيل ادلويل اجلديد أأن
حيتفظ بنفس أاثر التسجيل الرئييس ،من التارخي نفسه (اترخي التسجيل ادلويل أأو التعيي الالحق مثال) ،وس تحفظ أأية
مطالبات اب ألولوية جرت عىل التسجيل الرئييس .كام س يظل أأي قرار بشأأن نطاق امحلاية اختذه املكتب بشأأن التسجيل
الرئييس انفذا يف التسجيل ادلويل اجلديد.
نفس أاثر تسجيهل الرئييس .وس يحتوي التسجيل اجلزيئ عىل نفس
 .21وتطبيقا ملبادئ مماثةل ،س يظل للتسجيل اجلزيئ ُ
املعلومات املعنية املتضمنة يف التسجيل الرئييس ،ويه اترخي التسجل ادلويل ،ومعلومات عن صاحب التسجيل ،والطلب
أأو التسجيل ا ألساس يان ،والعالمة وتشمل املطالبات والتنبهيات والبياانت املتنوعة ومعلومات عن أأية مطالبات اب ألولوية.
 .22وس يكون للتسجيل اجلزيئ طرف متعاقد معي واحد هو املكتب اذلي أأرسل الالامتس .ولن تدرج يف القامئة
الرئيس ية للتسجيل اجلزيئ سوى السلع واخلدمات املدرجة يف الالامتس .و أأخريا ،س تدون املدوانت املتعلقة ابلطرف املتعاقد
املعين يف التسجيل اجلزيئ اكلشطب والإنقاص والتقس مي.
 .23وس تظل أأي قرارات اختذها املكتب املعين ُدونت يف التسجيل الرئييس انفذة يف التسجيل اجلزيئ .مفثال ،اإذا المتس
صاحب التسجيل بعد رفض جزيئ مؤقت ،تقس مي السلع واخلدمات اليت مل ترفض ،س ينشئ املكتب ادلويل تسجيال جزئيا
ُ
ويضيف الرفض املؤقت يف اترخيه .وعقب ذكل ،ميكن للمكتب املعين أأن يرسل قرارا هنائيا ينص عىل منح امحلاية للسلع
5
واخلدمات يف التسجيل اجلزيئ.
 .24ويف احلاةل املذكورة أأعاله ،من املهم أأن يتلقى صاحب التسجيل قرارا هنائيا من املكتب ينص عىل منح امحلاية للسلع
واخلدمات يف التسجيل اجلزيئ يف أأرسع وقت ممكن.
بياانت بشأأن وضع امحلاية
 .25المتس الفريق العامل أأن ينص الاقرتاح اجلديد دلواعي الرسعة عىل خيار اإرسال بياانت بشأأن وضع حامية العالمة مع
الالامتس .وعليه ،تزود الفقرة (()2د) من اقرتاح القاعدة (27اثنيا) اجلديدة املكتب املعين هبذا اخليار عندما يرسل الامتسا
للتقس مي .ويرد خياران ،يقيض أأوهلام ابإماكنية اإرسال البيان يف أن ولكن يف وثيقة منفصةل ،ويقيض اثنهيام ابإماكنية تضمي البيان
يف الالامتس كجزء من الاس امترة الرمسية .ومن شأأن البياانت أأن تدون وتنرش عىل حنو منفرد سواء أأرسلت يف وثيقة منفصةل
أأم ل .والفريق العامل مدعو ليبي ما اإذا اكن يفضل أأن ترسل البياانت يف وثيقة منفصةل أأم كجزء من الاس امترة الرمسية.
 5بيان مبنح امحلاية وارد يف القاعدة (18اثلثا)( )2من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
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 .26وتنص الفقرة (()2د) حتديدا عىل اإماكنية اإرسال البياانت وفقا للقاعدتي (18اثنيا) و (18اثلثا) .وس يطلب من
املكتب املعين أأن حيدد البيان املناسب .مفثال ،قد يرغب املكتب يف اإرسال بيان وفقا للقاعدة (18اثنيا) وفيه خيص الامتس
التقس مي ،عقب رفض جزيئ موقت ،السلع واخلدمات اليت مل ترفض ولكن دون أأن تكون همةل الاعرتاض قد بد أأت بعد .أأو
قد يرغب املكتب يف اإرسال بيان وفقا للقاعدة (18اثلثا)( )2وفيه خيص الامتس التقس مي ،عقب رفض جزيئ مؤقت ،السلع
واخلدمات اليت مل ترفض وقد اس تمكلت مجيع الإجراءات يف املكتب بشأأن هذه السلع واخلدمات.
 .27وب ّينت بعض الوفود أأنه يف بعض احلالت لن يمتكن املكتب من اإرسال بيان خيص التسجيل اجلزيئ عند اإرسال
الالامتس .وب ّينت تكل الوفود أأن ذكل قد حيدث مثال اإذا مل ين ُجم الالامتس عن رفض ولكنه ترتب عىل مفاوضات مع هجات
أأخرى أأو عندما ل تكون همةل الاعرتاض قد بد أأت بعد .ومن شأأن الطبيعة الاختيارية لهذا احلمك الوارد يف الفقرة (()2د) أأن
تعاجل هذه املشاغل .وقد تكتفي املاكتب إابرسال الالامتس دون أأن يطلب مهنا إارسال أأي بياانت يف ذكل الوقت .وميكن
للماكتب أأن ترسل البيان املناسب يف تبليغ منفصل يف مرحةل لحقة.
 .28واعترب بعض الوفود واملراقبي أأن اإرسال قرار للتسجيل ادلويل اجلزيئ قبل تدوين تقس مي أأمر سابق ألوانه ،وتساءل
عن مصري القرار اإذا اكن الامتس تدوين التقس مي يعد كام لو اكن مرتواك .والهدف من اقرتاح احلمك هو أأن ينص عىل اإرسال
الالامتس والبيان املقابل يف تبليغ واحد .ولن يدون البيان اإذا اكن الامتس تدوين التقس مي خمالفا ل ألصول ويعد كام لو اكن
مرتواك لحقا.
حمك اختيار عدم القبول مقصور عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت ل تنص ترشيعاهتا عىل التقس مي
 .29بناء عىل الامتس من الفريق العامل ،حيتفظ الاقرتاح احلايل حبمك اختيار عدم القبول يف الفقرة ( )6من اقرتاح
القاعدة (27اثنيا) اجلديدة .وكام ورد يف نقاش ادلورة السابقة للفريق العامل ،أأحد املبادئ الإرشادية لإضافة التقس مي هو
تزويد أأحصاب التسجيالت ادلولية بنفس اخليارات املتاحة أأمام أأحصاب التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية يف ا ألطراف
املتعاقدة املعينة .وعليه يقترص حمك اختيار عدم القبول عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت ل تنص ترشيعاهتا عىل التقس مي .ويتعي
الإخطار هبذا الإعالن قبل دخول احلمك اجلديد حزي النفاذ وجيوز حسبه يف أأي وقت لحق .وس ينرش الإخطار يف جريدة
الويبو للعالمات التجارية ("اجلريدة") ،ويقرتح اإدخال تعديل لحق عنه عىل القاعدة  32وس يكون حمل مذكرة اإعالمية
معتادة تُنرش عىل املوقع الإلكرتوين لنظام مدريد.
تأأخري التنفيذ يف ا ألطراف املتعاقدة اليت تنص ترشيعاهتا عىل القس مي
ّ .30بي وفد السويد أأن بعض ا ألطراف املتعاقدة اليت تنص ترشيعاهتا عىل التقس مي قد ل يكون يف وسعها أأن ترسل
الامتسات وفقا لقرتاح القاعدة (27اثنيا) اجلديدة اإذ سيتعي علهيا تعديل ترشيعاهتا أأو قواعدها املطبقة .مث اقرتح ممثل مركز
ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية اعامتد تدبري انتقايل يعلق تطبيق اقرتاح القاعدة اجلديدة يف الطرف املتعاقد عىل أأساس
عدم توافقها مع القانون املنطبق فيه .وذكّر ممثل املركز ابعامتد تدابري مماثةل يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .31وعليه ،من شأأن اقرتاح الفقرة  6اجلديدة يف القاعدة  40أأن يعلق تطبيق الفقرة ( )1من اقرتاح القاعدة (27اثنيا)
اجلديدة يف الطرف املتعاقد عىل أأساس عدم توافق الفقرة مع قانونه املنطبق ،رشيطة أأن خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل
بذكل قبل اترخي دخول اقرتاحات ا ألحاكم اجلديدة حزي النفاذ.
 .32ولن تنطبق الفقرة ( )1من اقرتاح القاعدة ( )27اجلديدة عىل الطرف املتعاقد اذلي قام ابلإعالن مادامت الفقرة غري
متوافقة مع قانونه .غري أأنه دلواعي الشفافية ،س يطلب من الطرف املتعاقد أأن يسحب اإخطاره فور معاجلة عدم التوافق.
وس ينرش الإخطار يف اجلريدة ويقرتح اإدخال تعديل لحق عنه عىل القاعدة  ،32وس يكون حمل اإخطار اإعاليم معتاد يُنرش
عىل املوقع الإلكرتوين لنظام مدريد.
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دمج التسجيالت ادلولية
 .33يظل الاقرتاح احلايل عىل طرحه حلذف الفقرة  3من القاعدة  27واعامتد قاعدة (27اثلثا) جديدة تتناول دمج
التسجيالت ادلولية عىل حنو شامل.
 .34وس تعاجل الفقرة ( )1من اقرتاح قاعدة (27اثلثا) اجلديدة دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين تغيري جزيئ يف
امللكية .وحصيح أأن الفقرة اجلديدة شنسخة من الفقرة ( )3احلالية من القاعدة  ،27اإل أأهنا س تضيف رشط تقدمي الالامتس يف
اس امترة رمسية .وس يضمن اس تخدا ُم اس امترة رمسية للامتس دمج التسجيالت ادلولية معاجلة الالامتس عىل حنو مناسب.
 .35وس تتناول الفقرة (()2أأ) من اقرتاح القاعدة  27اجلديدة دمج التسجيالت اجلزئية مع تسجيالهتا الرئيس ية فقط .ويف
هذه احلاةل ،لبد أأن يقدم صاحب التسجيل الالامتس بنفسه ابس تخدام الاس امترة الرمسية عن طريق املكتب املعي اذلي
قدم الامتس التقس مي .وسيسمح ذكل للمكتب ابلتأأكد من أأن الالامتس يس تويف متطلبات قانونه املنطبق مبا يف ذكل املتطلبات
اليت ختص الرسوم قبل اإرسال الالامتس اإىل املكتب ادلويل.
 .36وستنص الفقرة (()2ب) عىل اإعالن اختيار عدم قبول مقصور عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت ل تنص ترشيعاهتا عىل
التقس مي ،مياثل الإعالن الوارد يف الفقرة  6من اقرتاح القاعدة (27اثلثا) اجلديدة .غري أأن هذه الإعالانت مس تقةل ،مبع ى أأن
الطرف املتعاقد اذلي ينص ترشيعه عىل التقس مي ول ينص عىل ادلمج ميكنه اإجراء اإعالن وفقا للقاعدة (27اثلثا)( )2اجلديدة
ولكنه ل ميكنه اإجراء اإعالن وفقا للقاعدة (27اثنيا)( )6اجلديدة.
 .37و أأخريا ،س ميتد اإعالن عدم التوافق مع القانون املنطبق املنصوص عليه يف اقرتاح الفقرة ( )6اجلديدة من القاعدة ، 40
حسب ما ينطبق ،اإىل الفقرة ( ()2أأ) من اقرتاح القاعدة (27اثلثا) .وميكن للطرف املتعاقد أأن يرسل اإخطارا وفقا لقرتاح
الفقرة  6اجلديدة من القاعدة  40للتقس مي أأو ادلمج أأو لكهيام.
ترقمي التسجيالت النامجة عن التقس مي وادلمج
 .38ترد تعديالت القاعدة  27من الالحئة التنفيذية املشرتكة والبند  16من التعلاميت ا إلدارية ،ملعاجلة الاختالفات
القانونية املدركة ،يف الوثيقة  .MM/LD/WG/14/2وعقب هذه التعديالت ،س ُيعاجل ترقمي التسجيالت ادلولية فقط يف
التعلاميت الإدارية.
 .39وبناء عىل هذه الاقرتاحات ،س يقتيض اإجراء تعديالت لحقة عىل البندين  16و 17من التعلاميت الإدارية ملعاجلة
ترقمي التسجيالت ادلولية النامجة عن تقس مي وعقب دمج التسجيالت .وترد هذه التعديالت الالحقة يف مرفق هذه الوثيقة.
اترخي ادلخول حزي النفاذ
 .40ر أأى العديد من الوفود أأن اإضافة التقس مي وادلمج جيب أأن يأأخذ يف احلس بان أأن التغيريات املطلوبة يف القواني
والقواعد يف ا ألطراف املتعاقدة والتغيريات يف النظم الإدارية والإعالمية والتبليغية ويف العمليات املتبعة يف املاكتب ويف
املكتب ادلويل ستتطلب وقتا .ذلا ،طرح أأن يقرتح املكتب ادلويل اترخيا واقعيا دلخول التغيريات املقرتحة حزي النفاذ .وعليه،
يقرتح املكتب ادلويل اترخي  1أأبريل  2018أكقرب اترخي دلخول التعديالت املقرتحة حزي النفاذ.
 .41ومع ذكل ،ميكن للماكتب أأن تبي قبل التارخي املقرتح دلخول حزي النفاذ اإن اكنت تتوقع أأن تديل ببياانت لختيار عدم
القبول أأم أأهنا سرتسل اإخطارات التنفيذ املتأأخر بشأأن التقس مي وادلمج ،ويف احلاةل الثانية علهيا أأن تبي التارخي اذلي تتوقع فيه
املاكتب أأن تامتىش اقرتاحات ا ألحاكم اجلديدة مع قوانيهنا املنطبقة .وعليه ،ميكن للمدير العام للويبو أأن يدعو املاكتب اإىل
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اإرسال هذه املعلومة قبل اترخي دخول اقرتاح ا ألحاكم حزي النفاذ .وس ُتجمع هذه املعلومات وس ينرشها املكتب ادلويل عىل
املوقع الإلكرتوين للويبو.

.42

اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1أأن ينظر يف الاقرتاحات الواردة يف
هذه الوثيقة،
" "2و أأن يبي اإن اكن س يويص مجعية
احتاد مدريد ابعامتد التغيريات املقابةل يف
الالحئة التنفيذية املشرتكة وجدول
الرسوم ،كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة أأو
يف صورة معدةل ،و أأن يقرتح اترخيا
دلخولها حزي النفاذ،
و""3و أأن يبي اإن اكن س يل متس من
املدير العام للويبو ،كام هو مقرتح يف
الفقرة  ،41أأن يدعو املاكتب اإىل اإرسال
املعلومات املتعلقة ابحامتل الإدلء ببياانت
اختيار عدم القبول أأو اإخطارات عن
التنفيذ املت أأخر.

[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بي اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
الالحئة التنفيذية املشرتكة
بي اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبارا من  1يناير )2015
[]...
الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...

القاعدة 22
وقف أاثر الطلب ا ألسايس
والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس
[]...
([ )2تدوين الإخطار و إارساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل]
[]...
(ب) اإذا اكن أأي أأخطار مشار اإليه يف الفقرة ( ()1أأ) أأو (ج) يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف
رشوط الفقرة املذكورة ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل
التدابري املطبقة .كام يتعي عىل املكتب ادلويل أأن يلغي ابلقدر نفسه التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية
أأو تقس مي مدون حتت التسجيل ادلويل امللغى ،عقب الإخطار املذكور ،والتسجيالت النامجة عن معلية دمج.
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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
[]...
([ )2حذفت] [تدوين تغيري جزيئ يف امللكية] ( أأ) يدون يف السجل ادلويل التنازل عن التسجيل ادلويل أأو نقهل
بطريقة أأخرى ابلنس بة اإىل بعض السلع واخلدمات فقط أأو بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة فقط ،ويكون للتدوين رمق
التسجيل ادلويل اذلي مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى.
(ب) ي ُشطب أأي جزء مت التنازل عنه أأو نقهل بطريقة أأخرى من رمق التسجيل ادلويل املعين ،ويدون
كتسجيل دويل منفصل.
مدوان كصاحب
([ )3حذفت] [تدوين دمج تسجيالت دولية] عندما يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي نفسه ّ
تسجيلي أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،فاإن هذه التسجيالت تدمج بناء عىل الامتس
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
([ )1الامتس تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) يتعي أأن يقدّ م الامتس صاحب التسجيل ادلويل لتقس مي تسجيل دويل فامي
يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معي إاىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية
مكتب ذكل الطرف املتعاقد ،فور أأن يرتيئ ذكل املكتب أأن التقس مي اذلي يلمتس تدوينه يس تويف املتطلبات
املناس بةُ ،
الواردة يف قانونه املنطبق ،مبا يف ذكل املتطلبات املتعلقة ابلرسوم.
(ب) يتعي أأن ي ّبي الالامتس ما ييل:
" "1الطرف املتعاقد للمكتب اذلي يقدّم الالامتس،
" "2امس املكتب اذلي يقدم الالامتس،
" "3رمق التسجيل ادلويل،
" "4امس صاحب التسجيل ادلويل،
" "5أأسامء السلع واخلدمات اليت س ُتفصل ،جمعة يف ا ألصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع
واخلدمات،
" "6التارخي اذلي تلقي فيه املكتب الالامتس من صاحب التسجيل ادلويل واترخي نفاذ التقس مي ،اإن
وجد ،يف الطرف املتعاقد املعي
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" "7قمية الرمس املسدد وطريقة تسديده ،أأو تعلاميت لقتطاع املبلغ املطلوب من حساب مفتوح
دلى املكتب ادلويل ،وحتديد هوية الطرف اذلي جيرى التسديد أأو يصدر التعلاميت.
املكتب اذلي يقدّم الالامتس ،ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل ،جيب أأن
(ج) يتعي أأن يوقّع الالامتس ُ
يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيضا.
(د) جيوز ألي الامتس مقدّم بناء عىل هذه الفقرة [ أأن يتضمن][يشفع بـ] بيان يرسل وفقا للقاعدة( 18اثنيا)
أأو القاعدة (18اثلثا) ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.
([ )2الرمس] يتعي أأن خيضع تقس مي التسجيل ادلويل لتسديد الرمس احملدد يف البند  7.7من جدول الرسوم.
([ )3الالامتس اخملالف ل ألصول] ( أأ) اإذا مل يس توف الالامتس املتطلبات املطبقة ،يتعي عىل املكتب ادلويل أأن
يدعو املكتب اذلي قدّم الالامتس اإىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته أأن يبلغ صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) وإاذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية ( أأ) ،يتعي
اعتبار الالامتس مرتواك ويتعي عىل املكتب ادلويل اإخطار املكتب اذلي قدّم الالامتس بذكل ،ويف الوقت ذاته يتعي 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 الالامتس يس تويف املتطلبات املطبقة ،يتعي عىل املكتب ادلويل تدوين
التقس مي ،وإاشنشاء تسجيل دويل جزيئ يف السجل ادلويل ،وإاخطار املكتب اذلي قدّم الالامتس بذكل ،ويف الوقت ذاته
اإبالغ صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) يتعي تدوين تقس مي التسجيل ادلويل ابلتارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس ،أأو ابلتارخي
اذلي اس ُتدركت فيه اخملالفة املشار اإلهيا يف الفقرة ( ،)3حسب ما ينطبق.
([ )5الالامتس اذلي ل يعترب الامتسا] ل يعترب الامتسا أأي الامتس لتقس مي تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد
معي اإذا مل ميكن معينا أأو مل يعد معينا ابلنس بة اإىل أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.
ينص قانونه
([ )6الإعالن ب أأن الطرف املتعاقد لن يقدّم الامتسات التقس مي] جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ّ
عىل تقس مي طلبات تسجيل عالمة وتسجيالت عالمة أأن خيطر املدير العام ،قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي
يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول ،بأأنه لن يقدّم اإىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإليه يف الفقرة (.)1
وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.

القاعدة (27اثلثا)
دمج التسجيالت ادلولية
([ )1دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين تغيري جزيئ يف امللكية] يف حال اكن الشخص الطبيعي أأو
مدوان كصاحب تسجيلي أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،يتعي دمج
املعنوي نفسه ّ
هذه التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه هذا الشخص ،مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه
صاحب التسجيل ادلويل .ويتعي تقدمي الالامتس اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية املعنية .ويتعي 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.
([ )2دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) يتعي دمج تسجيل دويل ان م عن
تقس مي يف التسجيل ادلويل اذلي انقسم عنه بناء عىل الامتس من صاحب التسجيل ادلويل يُقدم معن طريق املكتب اذلي
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قدم الالامتس املشار اإليه يف الفقرة ( )1من القاعدة (27اثنيا) ،رشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي أأو املعنوي هو
صاحب التسجيل ادلويل املدون يف التسجيلي ادلوليي املذكورين أأعاله ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس
يس تويف متطلبات قانونه املنطبق ،مبا يف ذكل املتطلبات املتعلقة ابلرسوم .ويتعي تقدمي الالامتس اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل
الاس امترة الرمسية املعنية .ويتعي عىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل املكتب اذلي قدم الالامتس وخيطر يف الوقت ذاته
صاحب التسجيل ادلويل.
ينص قانونه عىل دمج تسجيالت العالمة أأن خيطر املدير العام،
(ب) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ّ
بأأنه لن يقدّم اإىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( .)1وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.
[]...
الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت

القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ( أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
[]...
املدون بناء عىل
"("8اثنيا) التقس مي املدون بناء عىل القاعدة (27اثنيا)( )4وادلمج ّ
القاعدة (27اثلثا)؛
[]...
املدونة بناء عىل القواعد  20و(20اثنيا) و 21و(21اثنيا) و ()2(22أأ) و 23و)3(27
" "11املعلومات ّ
و( )4و)3(40؛
[]...
[]...
ما ييل:

([ )2معلومات بش أأن بعض املتطلبات اخلاصة و إاعالانت ا ألطراف املتعاقدة] ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة

" "1لك اإخطار جيرى بناء عىل أأحاكم القواعد القاعدة  7أأو القاعدة (20اثنيا)( )6أأو القاعدة
(27اثنيا)( )6أأو (27اثلثا)(()2ب) أأو  )6(40ولك اإعالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة ()5(17د) أأو (ه)؛
[]...
[]...
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الفصل التاسع
أأحاكم متنوعة
[]...

القاعدة 40
ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية
[]...
([ )6عدم التوافق مع القواني الوطنية] اإذا اكنت الفقرة( )1من القاعدة (27اثنيا) أأو الفقرة  (2أأ) من
القاعدة (27اثلثا) غري متوافقة مع القانون الوطين يف ذكل الطرف املتعاقد ،يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي النفاذ أأو يف
التارخي اذلي يصبح فيه طرف متعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول ،ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية ،حسب احلاةل،
ابلنس بة للطرف املتعاقد طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون ،رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل
بذكل قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاقية أأو الربوتوكول .ويتعي حسب
هذا ا إلخطار فورما تصبح الفقرة أأو الفقرات املعنية متوافقة مع القانون الوطين سالف اذلكر.
[]...

MM/LD/WG/14/3 Rev.
Annex
6

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل جدول الرسوم
جدول الرسوم
(انفذ اعتبارا من  1يناير )2015

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.7

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

[]...
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل 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 السادس
ترقمي التسجيالت ادلولية

البند  :16الرتقمي بعد تقس مي أأو تغيري جزيئ يف امللكية
( أأ) يدون يف السجل ادلويل التقس مي أأو التنازل عن التسجيل ادلويل أأو نقهل بطريقة أأخرى ابلنس بة اإىل
بعض السلع واخلدمات فقط أأو بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة فقط ،ويكون للتدوين رمق التسجيل ادلويل اذلي ّمت تقس ميه
أأو مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى .يتعي أأن حيمل التسجيل ادلويل املنفصل النا م عن تدوين تغيري
جزيئ يف امللكية أأو تقس مي رمق التسجيل ادلويل اذلي خضع جزء منه لتغيري يف امللكية أأو تقس مي ،يليه حرف لتيين كبري.
(ب) [حذفت] ي ُشطب 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 النا م 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 النا م عن دمج تسجيالت دولية وفقا للقاعدة (27اثلثا)( )3رمق التسجيل ادلويل اذلي خضع
جزء منه لتغيري يف امللكية أأو تقس مي اذلي مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى ،مع يليه حرف لتيين كبري
عند الاقتضاء.
[]...
[هناية املرفق والوثيقة]

