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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :يونيو 2016

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

جنيف ،من  13اإىل  17يونيو 2016
ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة
"الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  13اإىل  17يونيو .2016
 .2واكنت ا ألطراف املتعاقدة التالية يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIو أألبانيا
واجلزائر و أأنتيغوا وبربودا و أأسرتاليا والمنسا وبيالروس ومكبوداي والصني وكولومبيا وكواب وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وإاس تونيا
وفنلندا وفرنسا و أأملانيا وغاان واليوانن وهنغاراي والهند وإارسائيل وإايطاليا والياابن وكينيا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
ولتفيا وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واجلبل ا ألسود واملغرب وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي والفلبني وبولندا والربتغال
ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس ورصبيا وس نغافورة وإاس بانيا والسويد وسويرسا وطاجيكس تان
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا و أأوكرانيا والاحتاد ا ألورويب واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم
(.)54
 .3واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب :الربازيل وكندا والسلفادور وهندوراس وإاندونيس يا وا ألردن والكويت ومالزياي
ومالطة واتيلند (.)10
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية (،)BOIP
ومنظمة التجارة العاملية ( ،)WTOوامجلاعة الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الآس يوية (.)3( )EEC
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 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف
جمال العالمات التجارية ( ،)ECTAوامجلعية ا ألوروبية لطالب احلقوق ( ،)ELSA Internationalوامجلعية الفرنس ية
للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي ( ،)APRAMوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIوامجلعية
الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAوامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ( ،)JTAومجعية املناطق السويرسية الناطقة
ابلفرنس ية للملكية الفكرية ( ،)AROPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIوالرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ( ،)INTAوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAومجعية ماليك العالمات التجارية
ا ألوروبيني (.)11( )MARQUES
.6

*

وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة .MM/LD/WG/14/INF/1 Prov. 2

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .7افتتحت ادلورة انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)،
ورحبت ابملشاركني.
البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .8انتخب الس يد مياكئيل فرانك رافن (ادلامنرك) ابلإجامع رئيسا للفريق العامل ،وانتخبت الس يدة يل دونغكس يا
(الصني) والس يدة ماتيدل مانيرتا سوا راهارينوين (مدغشقر) ابلإجامع انئبتني للرئيس.
.9

وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )MM/LD/WG/14/1 Prov. 2دون تعديل.
 .11و أأحاط الفريق العامل علام ابعامتد تقرير ادلورة الثالثة عرشة للفريق العامل اإلكرتونيا.
البند  4من جدول ا ألعامل :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .12استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/14/2 Rev.
 .13واتفق الفريق العامل عىل:
" "1أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد تعديالت القواعد  3و(18اثلثا) و 22و 25و 27و 32والقاعدة
اجلديدة (23اثنيا) من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(املشار اإلهيام فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة") ،ابلصيغة املعدةل من قبل الفريق العامل والواردة يف
املرفق ا ألول من هذه الوثيقة ،عىل أأن يكون اترخي ادلخول حزي النفا يف  1نومفرب 2017؛

* ستتاح القامئة الهنائية بأأسامء املشاركني يف مرفق تقرير ادلورة.
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" "2و أأن يوافق عىل اقرتاح تعديل البند  16من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية") ،عىل أأن ادلخول حزي النفا يف
التارخي نفسه ،ابلصيغة الواردة يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة.
" "3و أأن يوافق عىل اقرتاح تعديل الفقرات من ( )1اإىل ( )4و( )6من القاعدة  ،21ابلصيغة املعدةل من
قبل الفريق العامل والواردة يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة ،و أأن يلمتس من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة
بشأأن الفقرتني ( )5و( )7من القاعدة املقرتح تعديلها ،ويقرتح يف ادلورة القادمة للفريق العامل اترخيا دلخول
تكل القاعدة املقرتح تعديلها حزي النفا .
البند  5من جدول ا ألعامل :اقرتاح لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل
 .14استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/14/3 Rev.
 .15واتفق الفريق العامل عىل:
" "1أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد اقرتاحات تعديل القواعد  22و 27و 32و ،40فضال عن
القاعدتني اجلديدتني (27اثنيا) و(27اثلثا) من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،ابلصيغة املعدةل من قبل الفريق
العامل ،والبند  7.7املدرج يف جدول الرسوم ،ابلصيغة الواردة يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة ،عىل أأن
يكون اترخي ادلخول حزي النفا يف  1فرباير 2019؛
" "2و أأن يوافق عىل اقرتاح تعديل البندين  16و 17من التعلاميت الإدارية ،عىل أأن يكون ادلخول حزي
النفا يف التارخي نفسه ،ابلصيغة الواردة يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة.
البند  6من جدول ا ألعامل :تطوير نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف املس تقبل
 .16استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/14/4
 .17واتفق الفريق العامل عىل خريطة طريق تشمل قامئة ابملوضوعات املزمع أأن يناقشها الفريق العامل أأو تناقشها
مائدته املس تديرة عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد ،فضال عن قامئة ابملسائل اليت ينبغي للمكتب ادلويل تقدمي
تقارير بشأأهنا عىل حنو دوري اإىل املائدة املس تديرة ،كام هو وارد يف املرفق الرابع من هذه الوثيقة.
البند  7من جدول ا ألعامل :حتليل الإنقاصات وفقا لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
 .18استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/14/5
 .19والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة ليناقشها يف دورته القادمة ،عىل أأن حتلل تكل الوثيقة
دور مكتب املنشأأ يف حفص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية والآاثر احملمتةل النامجة عهنا .وينبغي أأن حتلل الوثيقة أأيضا
دور ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة فامي خيص الإنقاصات يف التسجيالت ادلولية أأو التعيينات الالحقة اليت تعنهيا،
والآاثر احملمتةل النامجة عهنا ،مبا يف كل اقرتاحات بشأأن الك ادلورين.
البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .20مل تناقش أأية مسائل أأخرى.
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البند  9من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .21وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.
البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .22اختمت الرئيس ادلورة يف  17يونيو .2016
[تيل كل املرفقات]
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املرفق ا ألول

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
مرفق الوثيقة ( MM/LD/WG/14/2 REV.املعدل من قبل الفريق العامل)
الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

(انفذة اعتبار ًا من  1نومفرب )2017
[]...

الفصل ا ألول
أأحاكم عامة
[]...

القاعدة 3
ال متثيل أأمام املكتب ادلويل
[]...

([ )4تدوين تعيني وكيل وتبليغه؛ اترخي نفا تعيني الوكيل]
[]...
(ب) عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ التدوين املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل و،
يف للوكيل احلاةل ا ألخرية ،وإاىل ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،فضال عن الوكيل .وإا ا أأجري تعيني الوكيل يف
تبليغ منفصل عن طريق مكتب ،وجب عىل املكتب ادلويل أأيض ًا أأن يبلغ التدوين لهذا املكتب.
[]...

([ )6شطب التدوين؛ اترخي نفا الشطب]
[]...
(و) تبلغ حالت الشطب اليت ُترى بناء عىل طلب صاحب التسجيل أأو وكيهل أأيضا ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة
املعينة.
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الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...
القاعدة (18اثلثا)
البت الهنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد معني
[]...
([ )4قرار جديد] يف حال عدم اإرسال اإخطار ابلرفض املؤقت مضن املهةل املنطبقة بناء عىل املادة  )2(5من
التفاق أأو املادة اهتا من الربوتوكول ،أأو يف حال اكن للقرار اجلديد املتخذ من قبل املكتب أأو الإدارة أأثر يف حامية العالمة
بعد اإرسال بيان وفقا بناء عىل الفقرة للفقرة ( )1أأو الفقرة ( )2أأو الفقرة ( ،)3يتعني عىل املكتب ،يف حدود علمه بذكل القرار
ودون الإخالل ابلقاعدة  ،19أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان أآخر بني فيه وضع العالمة و ،حسب الاقتضاء ،السلع
5
واخلدمات اليت من أأجلها حتمى العالمة يف الطرف املتعاقد املعين.
[]...

القاعدة 22
وقف أآاثر الطلب ا ألسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس

[]...
([ )1الإخطار بوقف أآاثر الطلب ا ألسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس]

[]...
(ج) بعدما تفيض ادلعوى القضائية أأو الإجراءات املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) اإىل احلمك الهنايئ املشار اإليه
يف املادة  )4(6من التفاق ،أأو اإىل القرار الهنايئ املشار اإليه يف امجلةل الثانية من املادة  )3(6من الربوتوكول ،أأو اإىل السحب
أأو التخيل املشار اإلهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  )3(6من الربوتوكول ،يتعني عىل مكتب املنشأأ إا ا اكن عىل عمل بذكل أأن
خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور ،ويقدم البياانت املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أأ)" "1اإىل " ".4ويف حال اس تمكلت
ادلعاوى القانونية أأو اإجراءات املعاجلة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة
ختل ،يتعني عىل مكتب املنشأأ ،إا ا اكن عىل عمل بذكل أأو بناء عىل طلب صاحب التسجيل ،أأن
أأعاله أأو عن حسب أأو ٍ
خيطر املكتب ادلويل عىل الفور.

 5بيان تفسريي أأقرته مجعية احتاد مدريد:
"الإشارة يف القاعدة (18اثلثا)( )4اإىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أأيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا املكتب كل القرار اجلديد ،يف
حال الرفض اللكي مثال ،ابلرمغ من أأن يكون املكتب قد أأفاد بأأن الإجراءات املبارشة أأمامه قد اس تمكلت".
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([ )2تدوين الإخطار و إارساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل]
[]...
(ب) إا ا اكن أأي إاخطار 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 يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي بقدر ما تسمح به التدابري املطبقة التسجيالت ادلولية النامجة عن
تغيري جزيئ يف امللكية مدون حتت التسجيل ادلويل امللغى ،عقب الإخطار املذكور ،والتسجيالت النامجة عن معلية دمج.
[]...

الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
[]...

القاعدة (23اثنيا)
تبليغات املاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة
املرسةل من خالل املكتب ادلويل
([ )1التبليغات من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة غري املشموةل يف هذه الالحئة] يف حال اكن قانون طرف
متعاقد معني ل يسمح للمكتب إابرسال تبليغ عن تسجيل دويل مبارشة لصاحب التسجيل ،جيور لهذا املكتب أأن يطلب من
املكتب ادلويل اإرسال كل التبليغ اإىل صاحب التسجيل نيابة عنه.
([ )2شلك التبليغ] يتعني عىل املكتب ادلويل وضع الشلك اذلي جيب أأن يس تخدمه املكتب املعين لإرسال
التبليغ املشار اإليه يف الفقرة (.)1
([ )3الإرسال اإىل صاحب التسجيل] يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يرسل التبليغ املشار اإليه يف الفقرة ( )1اإىل
صاحب التسجيل ،يف الشلك اذلي وضعه املكتب ادلويل ،دون أأن يفحص حمتوايته أأو أأن يدونه يف السجل ادلويل.

القاعدة 25
الامتس تدوين تعديل؛
الامتس تدوين شطب
([ )1تقدمي الالامتس] ( أأ) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية
إا ا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:
[]...
" "5شطب التسجيل ادلويل للك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا ،ابلنس بة اإىل لك ا ألطراف املتعاقدة
املعينة.
" "6تغيري يف امس الوكيل أأو عنوانه.
[]...
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([ )2حمتوايت الالامتس] ( أأ) جيب أأن يتضمن الامتس تدوين أأي تعديل أأو الامتس تدوين أأي شطب أأو ن
يبني فيه
ابلإضافة اإىل التعديل أأو الشطب امللمتس ما ييل:
[]...
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل أأو امس الوكيل ،ما مل يتعلقفي حال تعلق التعديل ابمس الوكيل أأو عنوانه،
[]...

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 لصاحب التسجيل ادلويل] ( أأ) تغيري امللكية يف التسجيل ادلويل عن جزء من
السلع واخلدمات فقط أأو عن بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة فقط ،جيب أأن يدون يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل
ادلويل اذلي يكون قد غري جزء منه.
(ب) ويتعني حذف اجلزء اذلي شهد تدوينا لتغيري امللكية يف التسجيل ادلويل من التسجيل ادلويل املعين ويتعني
تدوينه يف تسجيل دويل منفصل.
[]...

الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت
القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ( أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
[]...
" "12التسجيالت ادلولية اليت مل ُتدد.
" "13حالت التدوين اخلاصة بتعيني وكيل صاحب التسجيل واخملطر هبا بناء عىل القاعدة ()2(3ب)
وحالت الشطب اليت تمت بناء عىل الامتس صاحب التسجيل أأو وكيهل مبوجب القاعدة  ()6(3أأ).
[]...
( )3تنرش ينجز اجلريدة املكتب ادلويل املنشورات املنصوص علهيا يف الفقرتني ( )1و ( )2عىل املوقع الإلكرتوين
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
التعلاميت الإدارية لتطبيق
اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبارا من  1نومفرب )2017
[]...

اجلزء السادس
ترقمي التسجيالت ادلولية
البند  :16الرتقمي بعد تغيري جزيئ يف امللكية
( أأ) يقيند يف السجل ادلويل التنازل عن التسجيل ادلويل أأو نقهل بطريقة أأخرى ابلنس بة اإىل بعض السلع
واخلدمات فقط أأو بعض ا ألطراف املتعاقدة املع نينة فقط ،ويكون للقيد رمق التسجيل ادلويل اذلي مت التنازل عن جزء منه أأو
نقل اجلزء بطريقة أأخرى .يتعني أأن حيمل التسجيل ادلويل املنفصل املرتتب عىل تدوين تغيري جزيئ يف امللكية رمق التسجيل
حمل التغيري اجلزيئ يف امللكية ،يليه حرف لتيين كبري.
(ب) [حذفت] يشطب أأي جزء مت التنازل عنه أأو نقهل بطريقة أأخرى من حتت رمق التسجيل ادلويل
املذكور ،ويكون حمل تسجيل دويل منفصل .ويكون للتسجيل ادلويل املنفصل رمق التسجيل اذلي مت التنازل عن جزء منه
أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى ،مع حرف لتيين كبري
[ييل كل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
مرفق الوثيقة ( MM/LD/WG/14/2 REV.املعدل من قبل الفريق العامل)
الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

(انفذة اعتبار ًا من )...
[]...
الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...
القاعدة 21
الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقل ميي بتسجيل دوليبناء عىل املادة (4اثنيا) من التفاق أأو الربوتوكول
([ )1الإخطار] إا ا أأخذ مكتب طرف متعاقد معني علامً يف جسهل ،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
الإخطار ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2إا ا مل يتعلق الاستبدال سوى ابإحدى السلع واخلدمات أأو البعض مهنا الوارد كرها 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.
جيوز أأن يش متل الإخطار عىل معلومات عن أأية حقوق أأخرى مكتس بة مبوجب كل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،يف شلك
متفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعين [تقدمي الالامتس] جيوز لصاحب التسجيل ،اعتبارا من اترخي الإخطار
ابلتعيني ،أأن يقدم الامتسا دلى مكتب الطرف املتعاقد املعني يك يأأخذ كل املكتب علام ابلتسجيل ادلويل يف جسهل .وجيوز أأن
يقدم الالامتس مبارشة دلى كل املكتب أأو من خالل املكتب ادلويل .ويف حال قدم الالامتس من خالل املكتب ادلويل،
يتعني تقدميه ابس تخدام الاس امترة الرمسية ات الصةل.
([ )2التدوين] (أأ) عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل البياانت املبلغة هل بناء عىل أأحاكم الفقرة
( ،)1ويبلغها لصاحب التسجيل ادلويل.
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(ب) يتعني تدوين البياانت املبلنغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل اإخطارا
يس تويف املتطلبات املطبقة[ .حمتوايت الالامتس املقدم من خالل املكتب ادلويل و إارساهل] ( أأ) يتعني أأن يبني الالامتس
املشار اإليه يف الفقرة ( ،)1يف حال قدم من خالل املكتب ادلويل ،ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2وامس صاحب التسجيل
" "3والطرف املتعاقد املعين،
" "4ويف حال تعلقت الاس تعاضة بسلعة أأو خدمة واحدة أأو بعض من السلع واخلدمات الواردة يف
التسجيل ادلويل ،فتكل السلع واخلدمات،
" "5واترخي الإيداع ورمقه ،واترخي التسجيل ورمقه ،واترخي ا ألولوية اخلاص ابلتسجيل الوطين
أأو ا إلقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية املس تعاض عهنا ابلتسجيل ادلويل ،اإن وجد،
" "6ويف حال انطبقت الفقرة ( ،)7مبلغ الرسوم اجلاري تسديدها ،وطريقة التسديد ،أأو تعلاميت
حسب مبلغ الرسوم املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ،وحتديد الطرف اذلي جيري التسديد أأو يعطي
التعلاميت.
(ب) يتوىل املكتب ادلويل اإرسال الالامتس املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) اإىل مكتب الطرف املتعاقد
املعني املعين وإابالغ صاحب التسجيل بذكل.
([ )3الفحص والإخطار من قبل مكتب الطرف املتعاقد] (أأ) جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أأن يفحص
الالامتس املشار اإليه يف الفقرة ( )1للتحقق من امتثاهل لرشوط املادة (4اثنيا)( )1من التفاق أأو املادة اهتا من الربوتوكول.
(ب) يتعني عىل املكتب اذلي أأخذ علام ابلتسجيل ادلويل يف جسهل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل .ويتعني
أأن يتضمن الإخطار البياانت احملددة يف الفقرة ( ()2أأ)" "1اإىل " ."5وجيوز أأن يتضمن الإخطار معلومات تتعلق
بأأي حقوق أأخرى مبوجب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي املعين أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية املعنية.
(ج) وجيوز للمكتب اذلي مل يأأخذ علام اإخطار املكتب ادلويل اذلي يبلغ صاحب التسجيل بذكل.
([ )4التدوين والإخطار] يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل أأي اإخطارات تلقاها وفقا
للفقرة (()3ب) ويبلغ صاحب التسجيل بذكل.
[([ )5نطاق الاس تعاضة] يتعني أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي
أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية معادةل ،ولكن ليس مطابقة ابلرضورة ،لتكل املدرجة يف التسجيل ادلويل اليت اس تعيض
به عهنا].
([ )6أآاثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين أأو ا إلقل ميي] ل يتعني اإلغاء التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي
أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية ول أأن تتأأثر تكل التسجيالت نتيجة الاس تعاض عهنا بتسجيل دويل أأو ألن املكتب قد
أأخذ علام هبا يف جسهل.
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[([ )7الرسوم] يف حال اشرتط طرف متعاقد أأن يسدد رمس لقاء تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة ( ،)1وقدم كل
الالامتس من خالل املكتب ادلويل ،ورغب الطرف املتعاقد يف أأن حيصل املكتب ادلويل كل الرمس ،تعني عليه أأن خيطر
املكتب ادلويل بذكل و أأن يبني قمية الرمس ابلفرنك السويرسي أأو ابلعمةل املس تخدمة يف املكتب .وتطبق القاعدة ()2(35ب)
مع ما يلزم من تبديل].
[ييل كل املرفق الثالث]

MM/LD/WG/14/6
ANNEX III

املرفق الثالث

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
مرفق الوثيقة ( MM/LD/WG/14/3/REV.املعدل من قبل الفريق العامل)
الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1فرباير )2019
[]...
الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...

القاعدة 22
وقف أآاثر الطلب ا ألسايس
والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس
[]...
([ )2تدوين الإخطار و إارساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل]
[]...
(ب) إا ا اكن أأي إاخطار 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 يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي بقدر ما تسمح به التدابري املطبقة 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
[]...
([ )3حذفت] [تدوين دمج تسجيالت دولية] عندما يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي نفسه مدوان كصاحب
تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،ف إان 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 اته لصاحب
التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإن وجد.
[]...
(اثنيا)

القاعدة 27
تقس مي تسجيل دويل
([ )1الامتس تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) يتعني أأن يقدم الامتس صاحب التسجيل ادلويل لتقس مي تسجيل دويل فامي
يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني إاىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية
املناس بة ،مكتب كل الطرف املتعاقد ،فور أأن يرتيئ كل املكتب أأن التقس مي اذلي يلمتس تدوينه يس تويف املتطلبات
الواردة يف قانونه املنطبق ،مبا يف كل املتطلبات املتعلقة ابلرسوم.
(ب) يتعني أأن يبني الالامتس ما ييل:
" "1الطرف املتعاقد للمكتب اذلي يقدم الالامتس،
" "2امس املكتب اذلي يقدم الالامتس،
" "3رمق التسجيل ادلويل،
" "4امس صاحب التسجيل ادلويل،
" "5أأسامء السلع واخلدمات اليت س تفصل ،جم نع ًة يف ا ألصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع
واخلدمات،
" "6قمية الرمس املسدد وطريقة تسديده ،أأو تعلاميت لقتطاع املبلغ املطلوب من حساب مفتوح
دلى املكتب ادلويل ،وحتديد هوية الطرف اذلي جيرى التسديد أأو يصدر التعلاميت.
(ج) يتعني أأن يوقع الالامتس املكتب اذلي يقدم الالامتس ،ويف حال اكن املكتب يقتيض كل ،جيب أأن
يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيضا.
(د) جيوز ألي الامتس مقدم بناء عىل هذه الفقرة أأن يتضمن أأو يشفع ببيان يرسل وفقا للقاعدة( 18اثنيا)
أأو القاعدة (18اثلثا) ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.
([ )2الرمس] يتعني أأن خيضع تقس مي التسجيل ادلويل لتسديد الرمس احملدد يف البند  7.7من جدول الرسوم.
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([ )3الالامتس اخملالف ل ألصول] ( أأ) إا ا مل يس توف الالامتس املتطلبات املطبقة ،يتعني عىل املكتب ادلويل أأن
يدعو املكتب اذلي قدم الالامتس اإىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت اته أأن يبلغ صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) وإا ا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية ( أأ) ،يتعني
اعتبار الالامتس مرتواك ويتعني عىل املكتب ادلويل اإخطار املكتب اذلي قدم الالامتس بذكل ،ويف الوقت اته يتعني اإبالغ
صاحب التسجيل ادلويل ورد أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة ( ،)2بعد خصم مبلغ يساوي نصف كل الرمس.
([ )4التدوين والإخطار] (أأ) يف حال اكن الالامتس يس تويف املتطلبات املطبقة ،يتعني عىل املكتب ادلويل تدوين
التقس مي ،وإانشاء تسجيل دويل جزيئ يف السجل ادلويل ،وإاخطار املكتب اذلي قدم الالامتس بذكل ،ويف الوقت اته
اإبالغ صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) يتعني 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 الامتس ًا] ل يعترب الامتس ًا أأي الامتس لتقس مي تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد
ن
معني إا ا مل ميكن مع نينا أأو مل يعد مع نينا ابلنس بة اإىل أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.
([ )6الإعالن ب أأن الطرف املتعاقد لن يقدم الامتسات التقس مي] جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه
عىل تقس مي طلبات تسجيل عالمة أأو تسجيالت عالمة أأن خيطر املدير العام ،قبل اترخي نفا هذه القاعدة أأو التارخي اذلي
يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول ،بأأنه لن يقدم 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
املعنوي نفسه مدوان كصاحب تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،يتعني دمج
هذه التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه هذا الشخص ،مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه
صاحب التسجيل ادلويل .ويتعني تقدمي الالامتس اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية املعنية .ويتعني عىل املكتب
ادلويل أأن يدون ادلمج و أأن خيطر بذكل ماكتب الطرف أأو ا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري و أأن يبلغه يف الوقت
اته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإن وجد.
([ )2دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) يتعني دمج تسجيل دويل انمج عن
تقس مي يف التسجيل ادلويل اذلي انقسم عنه بناء عىل الامتس من صاحب التسجيل ادلويل يقدم عن طريق املكتب اذلي
قدم الالامتس املشار اإليه يف الفقرة ( )1من القاعدة (27اثنيا) ،رشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي أأو املعنوي هو
صاحب التسجيل ادلويل املدون يف التسجيلني ادلوليني املذكورين أأعاله ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس
يس تويف متطلبات قانونه املنطبق ،مبا يف كل املتطلبات املتعلقة ابلرسوم .ويتعني تقدمي الالامتس اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل
الاس امترة الرمسية املعنية .ويتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون ادلمج و أأن خيطر بذكل املكتب اذلي قدم الالامتس وخيطر يف
الوقت اته صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه عىل دمج تسجيالت العالمة أأن خيطر املدير العام،
قبل اترخي نفا هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول ،بأأنه لن يقدم اإىل
املكتب ادلويل الالامتس املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) .وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.
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الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت

القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ( أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
[]...
"("8اثنيا) التقس مي املدون بناء عىل القاعدة (27اثنيا)( )4وادلمج املدون بناء عىل
القاعدة (27اثلثا)؛
[]...
" "11املعلومات املدونة بناء عىل القواعد  20و(20اثنيا) و 21و(21اثنيا) و ()2(22أأ) و 23و)3(27
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 القوانني الوطنية] إا ا اكنت الفقرة ( )1من القاعدة (27اثنيا) أأو الفقرة  (2أأ) من
القاعدة (27اثلثا) غري متوافقة مع القانون الوطين لطرف متعاقد ،يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي النفا أأو يف التارخي اذلي
يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول ،ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية ،حسب احلاةل ،ابلنس بة للطرف
املتعاقد املعين طاملا اكنت غري متوافقة مع كل القانون ،رشيطة أأن خيطر كل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل
اترخي نفا هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه كل الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول .وجيوز حسب هذا
ا إلخطار يف أأي وقت.
[]...
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل جدول الرسوم
جدول الرسوم
(انفذ اعتبار ًا من  1فرباير )2019

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.7

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

[]...
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
التعلاميت الإدارية لتطبيق
اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1فرباير )2019
[]...
اجلزء السادس
ترقمي التسجيالت ادلولية

البند  :16الرتقمي بعد تقس مي أأو تغيري جزيئ يف امللكية
( أأ) يتعني أأن حيمل التسجيل ادلويل املنفصل النامج 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.
[]...

البند  :17الرتقمي بعد دمج التسجيالت ادلولية
يكون للتسجيل ادلويل النامج عن دمج تسجيالت دولية وفق ًا 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.
[]...
[ييل كل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

خريطة الطريق املقرتحة
تقدمي التقارير اإىل املائدة املس تديرة

املدى القريب
الفريق العامل

املائدة املس تديرة
مبادئ التصنيف

التغيري
أأنواع جديدة من العالمات

التصحيح

الاس تعاضة

الإنقاصات

مطابقة العالمات ألغراض املصادقة
العالمات الواردة خبطوط خمتلفة
استيفاء الرشوط
ممارسات الفحص للمكتب ادلويل
(نرش)
التغطية اجلغرافية بنظام مدريد

املدى املتوسط
الفريق العامل

املائدة املس تديرة

املهةل املوحدة للرد عىل رفض
مؤقت

ممارسات الفحص للمكتب ادلويل
(نرش)
احلد من أأوجه عدم الاتساق يف
ممارسات التصنيف
شهادات التسجيل ادلويل احملدثة

التصحيح
مراجعة الرسوم وخيارات ادلفع
التقليص احملمتل يف فرتة التبعية

اإطار ا ألداء
الوقت املس تغرق لإجراء املعامالت العادية (الفرتة
القصوى اليت تس تغرقها املعاجلة)
نظام مدريد الإلكرتوين

املدى البعيد
احلق يف الإيداع
القضااي املندرجة يف اجلزء رابعا من الوثيقة MM/LD/WG/14/4
"خيارات للماكتب"
اإجراءات املراجعة
نطاق قامئة السلع واخلدمات (احامتل الفصل)

[هناية املرفق الرابع والوثيقة]

