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 إلضافة إمكانية تدوين التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيل الدويل حاقرتا

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيال ااقرتاحهذه الوثيقة  تتضمن .1 التقس مي  النامجة عنة ادلولي تلإضافة اإ
عداد  لفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل من ا الامتسبناء عىل املكتب ادلويل من اإ
ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"( للعالمات  .)املشار اإ

التقس مي ماكنية تدوين ضافة اإ لإ  ااقرتاح تضمنت أأن الفريق العامل قد انقش يف دورته الثالثة عرشة وثيقة  يُذكر و  .2
 اادلويل اقرتاح املكتُب يعد  أأنالعامل  الفريُق  المتس، 2يف ملخص الرئيس كام ُذكرو  1.ةادلولي تدلمج فامي يتعلق ابلتسجيالوا

 .استنادا اإىل الاقرتاحات الواردة يف تكل الوثيقة يتناول مجيع املسائل املثارة خالل دورته الثالثة عرشة اجديد

من أأن يتأأكد " خيار املكتب اذلي يرسل الالامتس 1الاقرتاح اجلديد ينبغي أأن ينص عىل " الفريق العامل أأن بّي كام  .3
البياانت بشأأن  أأن يرسل املكتبهذا "خيار 2"و، طبقن امل  هقانونيف  املنصوص علهيا املتطلباتأأن هذا الالامتس يس تويف 

ىل  اختيار عدم القبولحمك " 3لامتس التقس مي، و"مصحوبة ابوضع حامية العالمة  ضافة اإ  ،التقس ميحمك انتقايل بـتأأخري تنفيذ اإ
 دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن التقس مي. بـتأأخري تنفيذ مماثل وحمكحمك اختيار عدم قبول " 4و"

                                                
1
 . "اقرتاح لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل " MM/LD/WG/13/4 الوثيقة 
2
 "ملخص الرئيس" MM/LD/WG/13/9 وثيقةال 
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رسال  العامل الوفود   كام دعا الفريُق  .4 ىل اإ ىل املكتب ادلويل املزيد من امل واملراقبي اإ الاقرتاح اجلديد.  لإعدادساهامت اإ
، 4وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية 3لملكية الفكريةل  املعهد الفدرايل السويرسيمساهامت قمية من  وتلقى املكتب ادلويل

عداد هذه الوثيقة. ت يف احلس بانخذأ    عند اإ

ن يفالاقرتاح اجلديد  ومن شأأن .5 من  40 و 32 و 27 و 22 القواعديف  تعديالتأأن يسفر عن هذه الوثيقة  املتضم 
لهي  فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية امالالحئة التنفيذية لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل )املشار اإ

التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأأن من  17 و 16 البندين وعىلاملشرتكة" ومصطلح "الربوتوكول" عىل التوايل( 
لهيا فامي قاعدتي جديدتي  ةضاف(، واإ "ية ييل بعبارة "التعلاميت الإدار التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكول التفاق )املشار اإ

 يف جدول الرسوم.ديد اجل 7.7 بندال )اثلثا( و 27 )اثنيا( والقاعدة27 هام القاعدة

 سامت الاقرتاح السابق

ديدة، اجل)اثنيا( 27 قاعدةال يفع نقاش الفريق العامل يف دورته السابقة، و املتضمن يف الوثيقة موض الاقرتاح اقتىض  .6
مكتب ذكل يف  ،تقس مي التسجيل ادلويل فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل طرف متعاقد م الامتسأأن يقد  

ويف س تدوين تغيري يف امللكية. يعادل الرمس املطلوب لقاء الامترمس  لتسديدخيضع أأن لامتس الا ومن شأأن الطرف املتعاقد.
ىل املكتب ادلويل  فهم مضنا دون ترصحي، يُ ذكل الاقرتاح  الالامتسأأن هذا من نه قد تأأكد أأ أأن املكتب حيامن يرسل الالامتس اإ
 طبق.ن امل  هقانون متطلباتقد اس توىف 

ن الالحئة التنفيذي يف املقررةالشلكية  املتطلباتأأن الالامتس يس تويف تأأكد أأن ي  ادلويلاملكتب ومن شأأن  .7 ة املشرتكة واإ
ّون التقس مي  من شأأن اكن الأمر كذكل،  حسب اجزئي تسجيال ينشئمن شأأنه أأن يس و يئ ادلويل الر  التسجيل حتتأأن يد 
ضافة حرف(.  لتدوين تغيري جزيئ يف امللكيةاملتبعة  والعملياتنفس املبادئ  )اكس تخدام رمق التسجيل ادلويل نفسه مثال مع اإ
ىل املكتب ادلويل البياانت املناس بة بشأأن للمكتب املعين أأ  ميكنالتقس مي، وبعد تدوين  حامية العالمة  وضعن يرسل اإ

 للتسجيلي الرئييس واجلزيئ.

ضافة  طرحكام  .8 ت ادلولية مع احلفاظ عىل السامت دمج التسجيال تتناولديدة اجل)اثلثا( 27 قاعدةالالاقرتاح اإ
التسجيالت  دمجالامتس أأن يقدم  ادلويل ميكن لصاحب التسجيل هأأناليت تنص عىل ( 3)27 الأساس ية الواردة يف القاعدة

ىل املكتب ادلويل  ضافية. متطلباتأأي أأن يقتيض ذكل دون ادلولية مبارشة اإ جراء تعديالت أأيضا  الاقرتاح وطرح شلكية اإ اإ
 من الالحئة التنفيذية املشرتكة وعىل جدول الرسوم والتعلاميت الإدارية. 32 و 27 القاعدتيلحقة عىل 

الفريق العامل يف دورته السابقة، حافظ الاقرتاح اجلديد املتضمن يف هذه الوثيقة عىل العنارص  الامتسوبناء عىل  .9
  جلة القضااي املثارة أأثناء تكل ادلورة.ملعا حسب الاقتضاءالسابق مع تعدلهيا  الاقرتاحالرئيس ية املتضمنة يف 

                                                
3
 "تعليقات سويرسا عىل التقس مي" Document MM/LD/WG/13/COM2 الوثيقة 
4
 عىل التقس مي"امجلعية ادلولية للعالمات التجارية "تعليقات  Document MM/LD/WG/13/COM1 الوثيقة 
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 اجلديد الاقرتاح يعاجلهايف ادلورات السابقة  أأثريتمسائل 

  وقف أأثر العالمة الأساس ية

عقب أأن يشطب التسجيل اجلزيئ أأنه من شأأن  حئة التنفيذية املشرتكة رصاحة عىلوفد الياابن أأن تنص الال المتس .10
شطب التسجيل الرئييس بسبب  يلمتس من الالحئة التنفيذية املشرتكة 22 للقاعدة رسل وفقاتلقي املكتب ادلويل لإخطار أ  
 وقف أأثر العالمة الأساس ية.

ثر .11 تعديل  جبتو سي ، MM/LD/WG/14/2 يف الوثيقة تضمنامل  22 ()ب( من القاعدة2) اقرتاح تعديل الفقرة واإ
 التسجيل ادلويل املشطوب. حتتالتسجيالت ادلولية النامجة عن تقس مي ُدّون  أأيضا لتنص عىل شطبهذه الفقرة 

  الالامتسيرسي فيه س  اذلياملكتب 

يداعاجلديد رصاحة رضورة  الاقرتاحوفد الهند أأن يبي  المتس .12 الامتس تدوين التقس مي يف مكتب الطرف املتعاقد  اإ
 الامتس لتوحض أأن)اثنيا(اجلديدة 27 القاعدة اقرتاح )أأ( من عُدلت الفقرةوعليه . أأن يرسي فيه الالامتسمن شأأن  اذلي املعّي 

 مكتب ذكل الطرف املتعاقد.جيب أأن يقدمه  لطرف متعاقد معي ابلنس بةصاحب التسجيل لتقس مي التسجيل ادلويل 

 طبقن القانون امل  مبوجباملتطلبات 

املتضمنة يف  املتطلبات  تقس مي تسجيل دويل  الامتُس يف أأن يس توينبغي أأنه  بوضوحوفد أأملانيا أأن يبي الاقرتاح  المتس .13
ىل ،املقابلالرمس  دفعطبق يف الطرف املتعاقد املعين مبا يف ذكل ن القانون امل  ضافة اإ املبينة يف الالحئة  املتطلباتاستيفاء  اإ

 التنفيذية املشرتكة.

رسال الالامتس، يتعي أأن رصاحة )اثنيا( اجلديدة 27 القاعدةاقرتاح )أأ( من 1 تبي الفقرة ومن مث، .14  يرتيئأأنه بغية اإ
ىل املكتب املذكور. ول ، وتشمل قانونه املنطبقيف  املعنية املتطلباتأأيضا يس تويف الالامتس  أأناملكتب املعين  دفع رمس اإ

 الامتس تقس مي التسجيالت ادلولية تكل اخلاصة بتقس مي الطلبات أأو متطلباتميكن يف أأي حال من الأحوال أأن تتجاوز 
 التسجيالت املودعة مبارشة يف املكتب.

 التقس مي نفاذاترخي 

اذلي تلقي فيه  التارخي يكونس  ا كواب وأأملانيا أأن التارخي املقرتح لتدوين التقس مي يف السجل ادلويل، واذلي بّي وفد   .15
، قد ل يكون اترخيا معنيا مبوجب قانون يف الالحئة التنفيذية املشرتكةاحملددة  املتطلباتيس تويف مجيع  الامتسااملكتب ادلويل 

دراج توارخي أأخرى يف تدوين التقس مي  والمتسالطرف املتعاقد املعين.  التارخي اذلي تلقى فيه مكتب  مثلهذان الوفدان اإ
 التقس مي يف ذكل الطرف املتعاقد. نفاذرخي من صاحب التسجيل أأو اتالطرف املتعاقد املعي الالامتس 

أأن يبي الامتس تدوين التقس مي اذلي قدمه ب)اثنيا( اجلديدة 27 القاعدةاقرتاح ()ب( من 1) الفقرة قيضت، وعليه .16
ن املعين التقس مي يف الطرف املتعاقد  رساينواترخي  املكتب الالامتس من صاحب التسجيلاملكتب التارخي  اذلي تلقي فيه  اإ

 وتنرش وخيطر هبا.أأن تدون هذه املعلومة من شأأن . و وجد

أأن )اثنيا( اجلديدة، 27 القاعدةاقرتاح ()ب( من 1) ن بيهنام املكتب وفقا للفقرةالتارخيي اذليهذين  يس من شأأنول   .17
، اترخي نفاذ التسجيل اجلزيئ س يكون اترخي نفاذ تسجيهل 19 . وكام هو مرشوح يف الفقرةاجلزيئنفاذ التسجيل  خي  اتريغريا 

 من الربوتوكول. 4 الرئييس وفقا للامدة
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 أ اثر التسجيل اجلزيئ

نفاذ التسجيل اجلزيئ يف الطرف املتعاقد " عىل اترخي 1"أ اثر التسجيل اجلزيئ خاصة،  توضيحطلب وفد الياابن  .18
ن اكن س يحتفظ بأأي مطالبات2، و"املعين  " أ اثر القرارات السابقة اليت اختذها املكتب املذكور.3ابلأولوية، و" " اإ

تغيري جزيئ يف امللكية. شنشاء تسجيل دويل ان م عن تدوين فسها املتبعة لإ جزيئ حسب القواعد ن س ينشأأ تسجيل و  .19
ويف تكل  .مهنام زجملأأو اجلزيئ يف امللكية ابلنس بة لبعض الأطراف املتعاقدة املعينة أأو لبعض السلع واخلدمات ويدون التغيري 

من الربوتوكول يف الأطراف املتعاقدة  4 ملادةاحلالت، يظل للجزء املنقول من التسجيل ادلويل الأاثر نفسها احملددة يف ا
 املعينة املعنية مبا فهيا حق الأولوية.

شنشاء تسجيل دويل جديد عقب تدوين تغيري جزيئ يف امللكية اترخُي نفاذ جديد أأو فرتة رفض جديدة و .20 ل يرتتب عىل اإ
أأن ل ادلويل اجلديد يج من شأأن التس و ملعنية. ول يؤثر يف أأي قرار س بق تدوينه بشأأن حامية العالمة يف الأطراف املتعاقدة ا

 ةأأي وس تحفظ(، تارخي نفسه )اترخي التسجيل ادلويل أأو التعيي الالحق مثالال نفس أ اثر التسجيل الرئييس، من حيتفظ ب 
املكتب بشأأن التسجيل  بشأأن نطاق امحلاية اختذه كام س يظل أأي قرارالتسجيل الرئييس.  عىل جرتمطالبات ابلأولوية 

 يف التسجيل ادلويل اجلديد. الرئييس انفذا

نفس وس يحتوي التسجيل اجلزيئ عىل الرئييس.  أ اثر تسجيهل اجلزيئ نفُس لتسجيل ل  س يظل، مماثةلوتطبيقا ملبادئ  .21
صاحب التسجيل، والطلب  عنومعلومات  ،املتضمنة يف التسجيل الرئييس، ويه اترخي التسجل ادلويل املعنيةاملعلومات 

 ابلأولوية. مطالبات أأية عنوالبياانت املتنوعة ومعلومات  اتاملطالبات والتنبهيأأو التسجيل الأساس يان، والعالمة وتشمل 

القامئة  يفتدرج ولن متعاقد معي واحد هو املكتب اذلي أأرسل الالامتس.  طرف   يكون للتسجيل اجلزيئوس   .22
السلع واخلدمات املدرجة يف الالامتس. وأأخريا، س تدون املدوانت املتعلقة ابلطرف املتعاقد الرئيس ية للتسجيل اجلزيئ سوى 

نقاصلشطب اكيف التسجيل اجلزيئ املعين   والتقس مي. والإ

ذا انفذة يف التسجيل اجلزيئ. مفثال ونت يف التسجيل الرئييسدُ أأي قرارات اختذها املكتب املعين س تظل و  .23  المتس، اإ
املكتب ادلويل تسجيال جزئيا  شئن س ي تقس مي  السلع واخلدمات اليت مل ترفض، رفض جزيئ مؤقت،  بعدصاحُب التسجيل 

قرارا هنائيا ينص عىل منح امحلاية للسلع ميكن للمكتب املعين أأن يرسل وعقب ذكل، . اترخيهالرفض املؤقت يف  ويضيف
 5واخلدمات يف التسجيل اجلزيئ.

صاحب التسجيل قرارا هنائيا من املكتب ينص عىل منح امحلاية للسلع من املهم أأن يتلقى يف احلاةل املذكورة أأعاله، و .24
 يف أأرسع وقت ممكن. واخلدمات يف التسجيل اجلزيئ

 بشأأن وضع امحلايةبياانت 

رسال بياانت بشأأن وضع حامية العالمةدلواعي الرسعة الفريق العامل أأن ينص الاقرتاح اجلديد  المتس .25 مع  عىل خيار اإ
 االامتسيرسل  مايار عنداخل هبذا  )اثنيا( اجلديدة املكتب املعين27 القاعدةاقرتاح ()د( من 2) تزود الفقرة. وعليه، الالامتس

رسال البيان يف تقس مي. لل  ماكنية اإ ماكنية تضمي البيان  أ نويرد خياران، يقيض أأوهلام ابإ ولكن يف وثيقة منفصةل، ويقيض اثنهيام ابإ
وتنرش عىل حنو منفرد سواء أأرسلت يف وثيقة منفصةل أأن تدون البياانت من شأأن الاس امترة الرمسية. و  يف الالامتس كجزء من

ذا اكن يفضل أأن ما  والفريق العامل مدعو ليبي  أأم ل.   كجزء من الاس امترة الرمسية. ترسل البياانت يف وثيقة منفصةل أأماإ

                                                
5
 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة.2)اثلثا()18 وارد يف القاعدةبيان مبنح امحلاية  
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رسال البياان2) تنص الفقرةو  .26 ماكنية اإ )اثلثا(. وس يطلب من 18 )اثنيا( و18 ت وفقا للقاعدتي()د( حتديدا عىل اإ
رسال بيان وفقا للقاعدةالبيان املناسب.  حيددأأن املكتب املعين  خيص الامتس  )اثنيا( وفيه18 مفثال، قد يرغب املكتب يف اإ

 وأأ بعد. قد بدأأت همةل الاعرتاض  لكن دون أأن تكون، السلع  واخلدمات اليت مل ترفض و موقت ، عقب رفض جزيئالتقس مي
رسال بيان وفقا للقاعدة ، السلع مؤقت، عقب رفض جزيئ خيص الامتس التقس مي ( وفيه2)اثلثا()18 قد يرغب املكتب يف اإ

 اس تمكلت مجيع الإجراءات يف املكتب بشأأن هذه السلع واخلدمات.قد واخلدمات اليت مل ترفض و 

رسال  ببعض احلالت لن يمتكن املكتأأنه يف وبّينت بعض الوفود  .27 رسال بيان خيص التسجيل اجلزيئ عند اإ من اإ
ذا مل مع هجات مفاوضات  ترتب عىل هم الالامتس عن رفض ولكنينجُ  الالامتس. وبّينت تكل الوفود أأن ذكل قد حيدث مثال اإ

()د( أأن 2) يف الفقرةالوارد هذا احلمك الطبيعة الاختيارية ل ومن شأأن ن همةل الاعرتاض قد بدأأت بعد. وتك أأخرى أأو عندما ل
وميكن . يف ذكل الوقترسال أأي بياانت رسال الالامتس دون أأن يطلب مهنا اإ ملاكتب ابإ ا وقد تكتفيهذه املشاغل.  تعاجل

 .ةلحق مرحةلللماكتب أأن ترسل البيان املناسب يف تبليغ منفصل يف 

رسال قرار للتسجيل ادلويل اجلزيئ قبل تدوين تقس مي و بعض الوفود  واعترب .28  أأمر  سابق لأوانه، وتساءلاملراقبي أأن اإ
ذا اكن الامتس تدوين التقس مي عن مصري  رسال  هو أأن ينص عىلاحلمك اقرتاح . والهدف من مرتواكيعد كام لو اكن القرار اإ اإ

ذايف تبليغ واحد. املقابل الالامتس والبيان  كام لو اكن  عديو التقس مي خمالفا للأصول اكن الامتس تدوين  ولن يدون البيان اإ
 .لحقا مرتواك

 التقس ميمقصور عىل الأطراف املتعاقدة اليت ل تنص ترشيعاهتا عىل حمك اختيار عدم القبول 

اقرتاح ( من 6) يف الفقرة مك اختيار عدم القبولحبالاقرتاح احلايل  ظحيتف  الفريق العامل،  الامتس منبناء عىل  .29
املبادئ الإرشادية لإضافة التقس مي هو  أأحدالسابقة للفريق العامل،  ادلورة وكام ورد يف نقاش. ةاجلديد )اثنيا(27 القاعدة

حة أأمام أأحصاب التسجيالت الوطنية أأو الإقلميية يف الأطراف اتزويد أأحصاب التسجيالت ادلولية بنفس اخليارات املت
ويتعي . الأطراف املتعاقدة اليت ل تنص ترشيعاهتا عىل التقس ميعىل  حمك اختيار عدم القبول املتعاقدة املعينة. وعليه يقترص

جريدة ينرش الإخطار يف س  و الإخطار هبذا الإعالن قبل دخول احلمك اجلديد حزي النفاذ  وجيوز حسبه يف أأي وقت لحق. 
دخال تعديل و للعالمات التجارية )"اجلريدة"(الويب عالمي مذكرة حملوس يكون  32 عىل القاعدة عنهلحق ، ويقرتح اإ  ةاإ
 نرش عىل املوقع الإلكرتوين لنظام مدريد.تُ  ةمعتاد

 تأأخري التنفيذ يف الأطراف املتعاقدة اليت تنص ترشيعاهتا عىل القس مي

ترسل يكون يف وسعها أأن قد ل طراف املتعاقدة اليت تنص ترشيعاهتا عىل التقس مي وفد السويد أأن بعض الأ  بّي  .30
ذ )اثنيا( اجلديدة 27 لقاعدةلقرتاح االامتسات وفقا  مركز اقرتح ممثل  مثقواعدها املطبقة.  وأأ ا ترشيعاهت ليتعدسيتعي علهيا اإ

 عىل أأساستعاقد امل طرف الالقاعدة اجلديدة يف  اقرتاح انتقايل يعلق تطبيقتدبري  اعامتد   ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية
 تدابري مماثةل يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ابعامتدوذكّر ممثل املركز  .فيه طبقن امل  القانونمع  عدم توافقها

)اثنيا( 27 ( من اقرتاح القاعدة1) أأن يعلق تطبيق الفقرة 40 ديدة يف القاعدةاجل 6 فقرةالوعليه، من شأأن اقرتاح  .31
ادلويل  املكتب   خيطر الطرف املتعاقد نرشيطة أأ  ،قانونه املنطبقالفقرة مع  توافق عدمتعاقد عىل أأساس امل طرف الاجلديدة يف 

 .حزي النفاذالأحاكم اجلديدة  دخول اقرتاحاتبذكل قبل اترخي 

غري الفقرة  مادامت( اجلديدة عىل الطرف املتعاقد اذلي قام ابلإعالن 27) ( من اقرتاح القاعدة1) لن تنطبق الفقرةو  .32
خطاره مع قانو  متوافقة  .عدم التوافق معاجلةفور نه. غري أأنه دلواعي الشفافية، س يطلب من الطرف املتعاقد أأن يسحب اإ

دخال تعديل لحق وس ينرش الإخطار يف  عاليم معتاداإخطار  وس يكون حمل، 32 عىل القاعدةعنه اجلريدة ويقرتح اإ يُنرش  اإ
 .عىل املوقع الإلكرتوين لنظام مدريد
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 دمج التسجيالت ادلولية

دمج تتناول  )اثلثا( جديدة27 قاعدةواعامتد  27 من القاعدة 3 الفقرةذف حل طرحهعىل الاقرتاح احلايل  يظل .33
 عىل حنو شامل. التسجيالت ادلولية

النامجة عن تدوين تغيري جزيئ يف  دمج التسجيالت ادلولية)اثلثا( اجلديدة 27 قاعدة( من اقرتاح 1) وس تعاجل الفقرة .34
ل أأهنا 27 ( احلالية من القاعدة3) امللكية. وحصيح أأن الفقرة اجلديدة شنسخة من الفقرة تقدمي الالامتس يف  رشطس تضيف ، اإ

 امتس عىل حنو مناسب.لالا معاجلة   دمج التسجيالت ادلولية للامتساس امترة رمسية  اس امترة رمسية. وس يضمن اس تخدامُ 

اجلديدة دمج التسجيالت اجلزئية مع تسجيالهتا الرئيس ية فقط. ويف  27 ()أأ( من اقرتاح القاعدة2) ول الفقرةوس تتنا .35
املكتب املعي اذلي  عن طريقهذه احلاةل، لبد أأن يقدم صاحب التسجيل الالامتس بنفسه ابس تخدام الاس امترة الرمسية 

 املتطلباتمبا يف ذكل  قانونه املنطبق متطلبات يس تويفن الالامتس أأ قدم الامتس التقس مي. وسيسمح ذكل للمكتب ابلتأأكد من 
ىل املكتب ادلويل. رسال الالامتس اإ  اليت ختص الرسوم قبل اإ

عالن اختيار عدم قبول 2) وستنص الفقرة .36 مقصور عىل الأطراف املتعاقدة اليت ل تنص ترشيعاهتا عىل ()ب( عىل اإ
ديدة. غري أأن هذه الإعالانت مس تقةل، مبع ى أأن اجل)اثلثا( 27 قاعدةالمن اقرتاح  6 لإعالن الوارد يف الفقرةااثل مي، التقس مي

جراءالطرف املتعاقد اذلي ينص ترشيعه عىل التقس مي ول ينص عىل ادلمج ميكنه  عالن وفقا للقاعدة اإ ( اجلديدة 2)اثلثا()27 اإ
جراءولكنه ل ميكنه  عالن وفقا للقاعدة اإ  ( اجلديدة.6)اثنيا()27 اإ

عالن وأأخريا،  .37 ،  40 ( اجلديدة من القاعدة6) طبق املنصوص عليه يف اقرتاح الفقرةن مع القانون امل عدم التوافق س ميتد اإ
ىل الفقرةحسب ما ينطبق خطار امل طرف ل)اثلثا(. وميكن ل27 ()أأ( من اقرتاح القاعدة2) ، اإ قرتاح لوفقا  اتعاقد أأن يرسل اإ

 للتقس مي أأو ادلمج أأو لكهيام. 40 من القاعدةاجلديدة  6 الفقرة

 ترقمي التسجيالت النامجة عن التقس مي وادلمج

الاختالفات  ملعاجلة، داريةمن التعلاميت الإ  16 من الالحئة التنفيذية املشرتكة والبند 27 ترد تعديالت القاعدة .38
فقط يف  ترقمي التسجيالت ادلوليةس ُيعاجل  هذه التعديالت،  وعقب . MM/LD/WG/14/2 ، يف الوثيقةالقانونية املدركة

 التعلاميت الإدارية.

جراء تعديالت لحقة عىل البندين س يقتيض الاقرتاحات،هذه  وبناء عىل .39 من التعلاميت الإدارية ملعاجلة  17و 16 اإ
 ق هذه الوثيقة.يف مرفدمج التسجيالت. وترد هذه التعديالت الالحقة وعقب ترقمي التسجيالت ادلولية النامجة عن تقس مي 

 خول حزي النفاذادلاترخي 

ضافة التقس مي وادلمج جيب أأن يأأخذ يف احلس بان أأن التغيريات املطلوبة يف القواني  .40 رأأى العديد من الوفود أأن اإ
 العمليات املتبعة يف املاكتب ويف والقواعد يف الأطراف املتعاقدة والتغيريات يف النظم الإدارية والإعالمية والتبليغية ويف

. وعليه، حزي النفاذ التغيريات املقرتحةخول أأن يقرتح املكتب ادلويل اترخيا واقعيا دل ذلا، طرحاملكتب ادلويل ستتطلب وقتا. 
 .حزي النفاذ التعديالت املقرتحة دلخولاترخي  كأقرب 2018 أأبريل 1يقرتح املكتب ادلويل اترخي 

ن اكنت تتوقع أأن  لنفاذدلخول حزي ا املقرتح، ميكن للماكتب أأن تبي قبل التارخي ومع ذكل .41 ختيار عدم لبياانت تديل ب اإ
خطارات التنفيذأأهنا القبول أأم  أأن تبي التارخي اذلي تتوقع فيه علهيا بشأأن التقس مي وادلمج، ويف احلاةل الثانية  املتأأخر سرتسل اإ

ىل  نكن للمدير العام للويبو أأ طبقة. وعليه، مين قوانيهنا امل حاكم اجلديدة مع الأ اقرتاحات  املاكتب أأن تامتىش يدعو املاكتب اإ
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رسال هذه املعلومة قبل اترخي  هذه املعلومات وس ينرشها املكتب ادلويل عىل  وس ُتجمع. حزي النفاذالأحاكم  دخول اقرتاحاإ
 املوقع الإلكرتوين للويبو.

ىل ما ييل: .42 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

" أأن ينظر يف الاقرتاحات الواردة يف 1"
 الوثيقة،هذه 

ن اكن س يويص مجعية ي " وأأن 2" بي اإ
املقابةل يف  التغيرياتاحتاد مدريد ابعامتد 

وجدول الالحئة التنفيذية املشرتكة 
كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة أأو الرسوم، 

ح اترخيا ، وأأن يقرت معدةل صورةيف 
 ،دلخولها حزي النفاذ

ن اكن 3و"  من س يلمتس"وأأن يبي اإ
، كام هو مقرتح يف املدير العام للويبو

رسال  ، أأن يدعو41 الفقرة ىل اإ املاكتب اإ
بياانت ب  الإدلءات املتعلقة ابحامتل املعلوم

خطاراتأأو اختيار عدم القبول   عن اإ
 .املتأأخرتنفيذ ال 

 

 املرفق[ذكل  ]ييل
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 املرفق

دخالهاالتعديالت  الالحئة التنفيذية املشرتكة بي اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  عىل املقرتح اإ

 للعالمات

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بي اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2015يناير  1 )انفذة اعتبارا  من

]...[ 

 الفصل الرابع
 اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدةالوقائع 

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

]...[ 

 22القاعدة 
 وقف أ اثر الطلب الأسايس

 والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأسايس

]...[ 

 [تدوين الإخطار واإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل] (2)
]...[ 

ليه يف الفقرة ) )ب( ذا اكن أأي أأخطار مشار اإ يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف ()أأ( أأو )ج( 1اإ
رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل 

تغيري جزيئ يف امللكية النامجة عن التسجيالت ادلولية نفسه كام يتعي عىل املكتب ادلويل أأن يلغي ابلقدر  التدابري املطبقة.
 .التسجيالت النامجة عن معلية دمجالتسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، و  حتتمدون س مي أأو تق 
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 27القاعدة 
 دمج التسجيالت ادلولية؛ تدوين تعديل أأو شطب والإخطار به؛

نقاصالإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف   امللكية أأو اإ

]...[ 

ن )أأ(   [امللكية يف جزيئ تغيري تدوين] [حذفت] (2) يف السجل ادلويل التنازل عن التسجيل ادلويل أأو نقهل  يدو 
ىل بعض السلع واخلدمات فقط أأو بعض الأطراف املتعاقدة املعي نة فقط، ويكون  رمق للتدوين بطريقة أأخرى ابلنس بة اإ

 التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى.التسجيل ادلويل اذلي مت 
ن ، املعينيُشطب أأي جزء مت التنازل عنه أأو نقهل بطريقة أأخرى من رمق التسجيل ادلويل  )ب(  ويدو 

 تسجيل دويل منفصل.ك 
 
عندما يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي نفسه مدّوان كصاحب   ]تدوين دمج تسجيالت دولية[ [حذفت] (3)

تسجيلي أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، فاإن هذه التسجيالت تدمج بناء عىل الامتس 
ليه صاحب التسجيل ادلويل . وجيب عىل يقدمه هذا الشخص، مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري وأأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب 
ن وجد.  التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإ

]...[ 

 ()اثنيا27القاعدة 
 تسجيل دويل تقس مي

تسجيل دويل فامي  تقس ميل ادلويل صاحب التسجيل الامتس  ميتعي أأن يقدّ )أأ(   [تسجيل دويل تقس مي ]الامتس (1)
س امترة الرمسية الا ابس تعاملىل املكتب ادلويل اإ معي يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد 

 املتطلباتالتقس مي اذلي يلمتس تدوينه يس تويف املكتب أأن ذكل فور أأن يرتيئ ، ذكل الطرف املتعاقد مكتُب  ،املناس بة
 .رسوملاملتعلقة اب املتطلباتطبق، مبا يف ذكل ن يف قانونه امل الواردة 

 بّي الالامتس ما ييل:ي أأن يتعي  )ب(
 الطرف املتعاقد للمكتب اذلي يقّدم الالامتس، "1"
 امس املكتب اذلي يقدم الالامتس، "2"
 التسجيل ادلويل، رمق "3"
 ،ادلويل امس صاحب التسجيل "4"
ن التصنيف ادلويل للسلع يف الأصناف املناس بة م عة  جم  أأسامء السلع واخلدمات اليت س ُتفصل،  "5"

 ،واخلدمات
ن نفاذ " التارخي اذلي تلقي فيه املكتب الالامتس من صاحب التسجيل ادلويل واترخي 6" التقس مي، اإ

 وجد، يف الطرف املتعاقد املعي 
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بلغ املطلوب من حساب مفتوح امل الرمس املسدد وطريقة تسديده، أأو تعلاميت لقتطاع  قمية "7"
 صدر التعلاميت.يرى التسديد أأو جيدلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف اذلي 

اذلي يقّدم الالامتس، ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل، جيب أأن  أأن يوقّع الالامتس املكتُب يتعي  )ج(
 أأيضا. ادلويل لتسجيليوقعه صاحب ا

)اثنيا(  18للقاعدةوفقا يرسل بيان  [يشفع بـ[]أأن يتضمن]قّدم بناء عىل هذه الفقرة ي الامتس م  لأ جيوز  )د(
 ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس. )اثلثا(18 لقاعدةأأو ا

 من جدول الرسوم. 7.7الرمس احملدد يف البند لتسديد التسجيل ادلويل  تقس مييتعي أأن خيضع   ]الرمس[ (2)

ذا مل يس توف الالامتس )أأ(   ]الالامتس اخملالف للأصول[ (3) عىل املكتب ادلويل أأن يتعي املطبقة،  املتطلباتاإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته   صاحب التسجيل ادلويل.أأن يبلغ يدعو املكتب اذلي قّدم الالامتس اإ

ذا مل  )ب( يتعي من اترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(، أأشهر ثالثة ل اخملالفة خالاملكتب س تدرك ي واإ
خطار املكتب اذلي قّدم الالامتس بذكل، واملكتب ادلويل ويتعي عىل اعتبار الالامتس مرتواك  بالغ يتعي ذاته يف الوقت اإ اإ

 (.2الفقرة )يف املقّرر الرمس مسدد، بعد خصم مبلغ يساوي نصف ورّد أأي رمس صاحب التسجيل ادلويل 

املكتب ادلويل تدوين يتعي عىل املطبقة،  املتطلباتيف حال اكن الالامتس يس تويف  )أأ(  ]التدوين والإخطار[ (4)
شنشاء ، تقس ميال  خطار تسجيل دويل جزيئ يف السجل ادلويل، واإ ذاته ، ويف الوقت بذكل املكتب اذلي قّدم الالامتسواإ

بالغ   صاحب التسجيل ادلويل.اإ
، أأو ابلتارخي ابلتارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الالامتسالتسجيل ادلويل  تقس مييتعي تدوين  )ب(

لهيا يف الفقرة )  (، حسب ما ينطبق.3اذلي اس ُتدركت فيه اخملالفة املشار اإ

ىل تقس مييعترب الامتسا  أأي الامتس ل ل   [اذلي ل يعترب الامتسا  ]الالامتس  (5)  طرف متعاقد تسجيل دويل ابلنس بة اإ
ذا مل ميكن  ىل أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.ابلنس بة أأو مل يعد معي نا معي نا معي  اإ  اإ

جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينّص قانونه   [تقس ميالإعالن بأأن الطرف املتعاقد لن يقّدم الامتسات ال ] (6)
، قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي طلبات تسجيل عالمة وتسجيالت عالمة أأن خيطر املدير العام تقس ميعىل 

ليه يف الفقرة ) ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول،يصبح فيه الطرف املتعاقد  ىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ (. 1بأأنه لن يقّدم اإ
 وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.

 )اثلثا(27لقاعدة ا
 دمج التسجيالت ادلولية

الشخص الطبيعي أأو يف حال اكن   [امللكيةتدوين تغيري جزيئ يف دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن ] (1)
يتعي دمج املعنوي نفسه مدّوان كصاحب تسجيلي أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، 

ليه هذه  التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه هذا الشخص، مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ
عىل املكتب املعنية. ويتعي املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية  ويتعي تقدمي الالامتس اإىلصاحب التسجيل ادلويل. 

ملتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري وأأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب الأطراف االطرف أأو ادلويل أأن خيطر بذكل ماكتب 
ن وجد.  التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإ

يتعي دمج تسجيل دويل ان م عن  )أأ(  [تقس مي تسجيل دويلدمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين ] (2)
املكتب اذلي معن طريق  قدميُ  ادلويل س من صاحب التسجيلتقس مي يف التسجيل ادلويل اذلي انقسم عنه بناء عىل الامت
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ليه يف الفقرةلقدم الا املعنوي هو أأو ، رشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي )اثنيا(27 من القاعدة (1) امتس املشار اإ
املدون يف التسجيلي ادلوليي املذكورين أأعاله ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس  ادلويل صاحب التسجيل

ىل املكتب ادلويل ابس تعامل  املتعلقة ابلرسوم. املتطلبات، مبا يف ذكل طبقن امل  هقانون متطلباتيس تويف  ويتعي تقدمي الالامتس اإ
الاس امترة الرمسية املعنية. ويتعي عىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل املكتب اذلي قدم الالامتس وخيطر يف الوقت ذاته 

 .ادلويل صاحب التسجيل

عالمة أأن خيطر املدير العام، ال تتسجيالدمج جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينّص قانونه عىل  )ب(
ليه يف الفقرة ىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ  (. وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.1) الفرعية بأأنه لن يقّدم اإ

]...[ 

 بعالساالفصل 
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 )أأ(  ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)
]...[ 
( وادلمج املدّون بناء عىل 4)اثنيا()27املدون بناء عىل القاعدة  تقس ميال  ")اثنيا(8"

 )اثلثا(؛27 القاعدة
]...[ 
( 3)27و 23()أأ( و2)22)اثنيا( و21و 21)اثنيا( و20و 20بناء عىل القواعد املعلومات املدّونة  "11"

 (؛3)40( و4)و
]...[ 

]...[ 

ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة   عالانت الأطراف املتعاقدة[اإ مات بشأأن بعض املتطلبات اخلاصة و ]معلو  (2)
 ييل: ما

خطار جيرى بناء عىل أأحاكم  "1" القاعدة أأو ( 6)اثنيا()20القاعدة أأو  7القاعدة  القواعدلك اإ
عالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة ( 6)40أأو  ()ب(2)اثلثا()27أأو ( 6)اثنيا()27  (؛ه()د( أأو )5)17ولك اإ

]...[ 

]...[
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 الفصل التاسع
 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

]...[ 

ذا  [الوطنيةالقواني مع عدم التوافق ] (6) )أأ( من 2 أأو الفقرة )اثنيا(27 القاعدة( من 1الفقرة)اكنت اإ
أأو يف  حزي النفاذ هذه القاعدةدخول يف اترخي ذكل الطرف املتعاقد، مع القانون الوطين يف غري متوافقة )اثلثا( 27 القاعدة

الفقرات املعنية، حسب احلاةل،  قرة أأول تطبق الفالربوتوكول،  ابلتفاق أأو ااذلي يصبح فيه طرف متعاقد ملزتم تارخيال 
مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل متوافقة اكنت غري  ابلنس بة للطرف املتعاقد طاملا

حسب  ويتعيتارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاقية أأو الربوتوكول. ال بذكل قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو 
 مع القانون الوطين سالف اذلكر.متوافقة الفقرة أأو الفقرات املعنية ما تصبح فورخطار هذا الإ 

]...[ 
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دخالها  جدول الرسومعىل  التعديالت املقرتح اإ

 

 جدول الرسوم

 (2015يناير  1 )انفذ اعتبارا  من

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

 177 تسجيل دويل تقس مي 7.7

]...[ 
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دخالها  اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات التعلاميت الإدارية لتطبيق عىل التعديالت املقرتح اإ
 وبروتوكول التفاق

 

 التعلاميت الإدارية لتطبيق
 اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 وبروتوكول التفاق

 (2008يناير  1 )انفذة اعتبارا  من

]...[ 

 اجلزء السادس
 ترقمي التسجيالت ادلولية

 تغيري جزيئ يف امللكيةأأو  تقس مي: الرتقمي بعد 16البند 

ن )أأ( التنازل عن التسجيل ادلويل أأو نقهل بطريقة أأخرى ابلنس بة اإىل أأو  تقس ميال يف السجل ادلويل  يدو 
مّت تقس ميه رمق التسجيل ادلويل اذلي  للتدوينبعض السلع واخلدمات فقط أأو بعض الأطراف املتعاقدة املعي نة فقط، ويكون 

تغيري ل النا م عن تدوين يتعي أأن حيمل التسجيل ادلويل املنفص مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى.أأو 
 يليه حرف لتيين كبري.، منه لتغيري يف امللكية أأو تقس ميجزء ي خضع تقس مي رمق التسجيل ادلويل اذلأأو جزيئ يف امللكية 

تدوين مت التنازل عنه أأو نقهل بطريقة أأخرى من حتت رمق أأو مّت تقس ميه أأي جزء يُشطب  [ذفتح] )ب(
عن تدوين  النا م، ويكون حمل تسجيل دويل منفصل. ويكون للتسجيل ادلويل املنفصل املعين التسجيل ادلويل املذكور

ويليه اذلي مت التنازل عن جزء منه أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى، مع ويل ادلرمق التسجيل أأو تغيري جزيئ يف امللكية  تقس مي
 حرف لتيين كبري.

 : الرتقمي بعد دمج التسجيالت ادلولية17البند 

ي خضع اذل رمق التسجيل ادلويل (3))اثلثا(27سجيل ادلويل النا م عن دمج تسجيالت دولية وفقا  للقاعدة يكون للت 
كبري حرف لتيين يليه  مع ،اجلزء بطريقة أأخرى التنازل عن جزء منه أأو نقلاذلي مت  منه لتغيري يف امللكية أأو تقس ميجزء 

 عند الاقتضاء.

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


