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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2018 يويول  6اإ
 
 

 التحويل

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

)"الفريق العامل"(،  العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتالفريق اتفق  .1
ن ابا ىل  13دورته الرابعة عرشة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  اإ ، عىل قامئة ابملوضوعات املزمع مناقش هتا 2016يونيو  17اإ

 2ل. ونقَّح الفريق العامل خارطة الطريق يف دورته اخلامسة عرشةعىل الأجل القصري واملتوسط والطوي 1)"خارطة الطريق"(
ىل  19املعقودة يف جنيف يف الفرتة من   . واكن "التحويل" أأحد املوضوعات الواردة يف خارطة الطريق.2017يونيو  22اإ

9وقد ُأدخل مفهوم "التحويل" مبوجب املادة  .2
)خامسا(

  للعالماتبروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويلمن  
مكتب املنشأأ بسبب وقف أأثر  بناء عىل طلب)"بروتوكول مدريد"( بغية التخفيف من عواقب شطب التسجيالت ادلولية 

 الطلب الأسايس أأو التسجيل املرتتب عليه )"العالمة الأساس ية"(.
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لصاحب  جيوز ( من بروتوكول مدريد،4)6طب تسجيل دويل بناء عىل طلب مكتب املنشأأ طبقًا للامدة ويف حال ش .3
امحلاية الوطنية أأو  الامتسيف الأقالمي اليت اكن يشملها التسجيل ادلويل عن طريق  املمنوحة التسجيل أأن حيافظ عىل امحلاية

قلميية  يداع الطلب اجلديد  مبارشًة منالإ ماكتب الأطراف املتعاقدة املعيَّنة يف التسجيل ادلويل الأصيل. ويكون اترخي اإ
 سب ااحال.ب  التسجيل ادلويل أأو اترخي التعي ن الالحق )التحويل( هو اترخي

عىل الفريق العامل يف دورته  3وقد ُعرضت نتاجئ اس تقصاء الآراء حول املسائل املتعلقة مببدأأ التبعية يف نظام مدريد .4
ذالتحويل.  مسأأةلالثالثة عرشة ومشلت  ىل أأن التلكفة يه السبت الغالبية العظمى من املس تخدم ن أأشار  اإ ب الرئييس لعدم اإ

جراء التحويل  التاكليف الأخرى املرتبطة و تاكليف الإيداع  حتديداً  وذكر املس تخدمون .توفرهعىل الرمغ من اختيارمه اإ
 وتاكليف احملافظة. ابلإيداع املبارش، مثل ااحاجة للمتثيل والرتمجة واملتطلبات الرمسية الأخرى والإجراءات احملمتةل لحقاً 

جراء التحويل يف ح ن مل  .5 لهيم املساعدة يف اإ مت اإ ماكتب أأخرى  تتخذوأأفاد مس تخدمون بأأن بعض املاكتب قدا
صعبًا. الرتتيبات الالزمة لتوفري ذكل الإجراء. وفضاًل عن ذكل، ذكر مس تخدمون أأهنم وجدوا الإجراء ملكفًا ومعقدًا و 

ىل عدم التأأ  وأأوحض ضافة اإ  يس تحس نون أأو يستسهلون غالباً جيعلهم  نتيجة الإجراءكد من املس تخدمون أأن لك تكل العوامل اإ
يداع طلب  4جديد. اإ

جراء غري مس تخدم ابلقدر الاكيف. ول ميتكل جسل مدريد  رأأىوفضاًل عن ذكل،  .6 مس تخدمون أأن التحويل اإ
قلميية. وقد  ثة عن عدد التحويالت امللمتسة س نواًي دلى املاكتب الوطنية أأو الإ حصاءات حمدَّ املاكتب، خالل مناقشة  أأفادتاإ

ن ادلورات السابقة للفريق العامل، بتلقي  ابا طلب حتويل يف  127و 2010طلب حتويل يف عام  96مسأأةل وقف الأثر اإ
 2012.5 عام

جراء التحويل  اإ

9حددت املادة  .7
)خامسا(

 من بروتوكول مدريد الرشوط ادلنيا لطلب التحويل كام ييل: 

 يف السجل ادلويل؛ شطب التسجيل ادلويل تدوين ثة أأشهر من اترخيثال يف غضون أأن يودع الطلبجيب  "1"

أأن تكون السلع واخلدمات املذكورة يف الطلب مشموةل بقامئة السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل وجيب  "2"
ىل الطرف املتعاقد املعينادلويل اب  ؛لنس بة اإ

يف  املطبَّقلقانون ا املنصوص علهيا يفاملتطلبات الوطنية أأو الإقلميية لك ل ممتثالً أأن يكون الطلب جيب و  "3"
 الطرف املتعاقد، مبا يف ذكل متطلبات عنوان املراسةل أأو المتثيل احمليل أأو سداد الرسوم.

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ب ن اتفاق وبروتوكول مدريد الالحئة التنفيذية املشرتكةول تنص  .8
" من 2و" "1يف الفقرت ن الفرعيت ن "  ن املبيَّن ن( عىل أأي أأحاكم بشأأن التحويل. وابس تثناء الرشط"التنفيذية )"الالحئة

نالسابقة،  الفقرة ىل القانون  فاإ جراء التحويل مسأأةل ترجع اإ  يف الطرف املتعاقد املع نَّ املعين فقط. املطبَّقاإ
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جراء التحويل يف الأطراف املتعاقدة املع   يَّنةتوصيات عن اإ

جراء التحويل من أأجل تعزيز اليق ن القانوين دلى أأحصاب التسجيالت ادلولية بناء عىل  .9 ، بروتوكول مدريدلقد ُأدخل اإ
آلية التحويل تؤثر سلبًا يف اس تخداهما. وذلكل، فقد يود الفريق العامل  كشفتغري أأن تعليقات املس تخدم ن  أأن رصامة أ

جراء التحويل وتوجيه توصيات يف هذا الشأأن من أأجل الاس تجابة لتوقعات  دخالها يف اإ مناقشة التحسينات املمكن اإ
 املس تخدم ن. ولعل الاقرتاحات التالية تكون حتسينات ممكنة:

ن املادة  "1" 9اإ
)خامسا(

لزامية من بروتوكول مدريد. ومن مث، جيب عىل الأطراف املتعاقدة املعنية أأن    تدِرجمادة اإ
جراء التحويل يف قوانيهنا الوطنية يف أأرسع وقت. وقد أأاتح جسل مدريد أأحاكمًا منوذجية لضامن متايش  أأحاكمًا خاصة ابإ

 6ويل.عن التح م بروتوكول مدريد مبا يف ذكل حمكمع أأحاك ةالوطني اتالترشيع

يف حال شطب التسجيالت ادلولية، ينبغي أأن حيصل املس تخدمون عىل معلومات وافية وموثوق هبا بشأأن  "2"
جراء التحويل. فينبغي للأطراف املتعاقدة أأن تتأأكد من توفري املعلومات الالزمة عن متطلباهتا الوطنية يك تُنرش عىل  اإ

 96ن عوتتيح حاليًا معلومات  2017ة البياانت املذكورة يف مايو وقد ُأطلقت قاعد 7.أأعضاء نظام مدريدقاعدة بياانت 
ةل أأكرث  أأهنا تتيحذكرت عىل الأقل  89مكتبًا مهنا  م معلومات مفصَّ جراء التحويل. ومع ذكل، ميكن للماكتب أأن تقداِ اإ

 عن طريقة معاجلة طلبات التحويل من أأجل توضيح الرؤية أأكرث للمس تخدم ن.
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من املرفق الثاين من "عَُدة الانضامم" املتاحة عىل  9"التحويل" يف الصفحة  22انظر الفقرة  
s/pdf/accession_kit.pdfhttp://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/contracting_partie وفامي ييل نص ااحمك المنوذيج .

 بشأأن التحويل:

[، بناء عىل طلب مكتب املنشأأ وفقًا للامدة أأو املنظمة ااحكومية ادلولية البدلامس يف حال شطب تسجيل دويل ورد فيه تعي ن ] )أأ( (1)"
ىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل ادلويل أأو بعضها، جيوز للشخص اذلي اكن صاحب التسجيل 4)6 ( من بروتوكول مدريد، ابلنس بة اإ

طلبًا لتسجيل العالمة ذاهتا  ، يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي شطب التسجيل ادلويل،[أأم ن التسجيل]ادلويل وقت شطبه أأن يودع دلى 
ىل السلع واخلدمات املشموةل بقامئة السلع واخلدمات املتضمنة يف التسجيل ادلويل. )"طلب  انمج عن التحويل"( ابلنس بة اإ

 ، مع ما يلزم من تغيري، عىل الطلب النامج عن[أأم ن التسجيل]ترسي الأحاكم املطبقة عىل طلب عالمة جتارية مودع مبارشة دلى  ب()
 (.3( و)2التحويل رشط مراعاة الفقرت ن )

م الطلب النامج عن التحويل عىل الاس امترة ]...[ وجيب أأن يضم ما ييل أأ() (2)"  :يُقدَّ

م عىل سبيل التحويل، "1"  بيااًن بأأن الطلب مقدَّ

 ورمق التسجيل ادلويل املشطوب، "2"

 الاقتضاء،واترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي التعي ن الالحق عند  "3"

 والتارخي اذلي مت فيه قيد شطب التسجيل ادلويل، "4"

نةواترخي أأية أأولوية مطالب هبا يف الطلب ادلويل وتكون  "5"  الاقتضاء. يف السجل ادلويل، عند مدوَّ

ر[ ]ل جيب تسديد رمس الطلب املعياري[ مقابل الطلب النامج عن الت ب()  .حويل]جيب تسديد ]الرمس[]رمس التحويل[ املقرا

ذا أأصبحت العالمة حمل التسجيل ادلويل محمية يف ] )أأ( (3)" يف اترخي شطب التسجيل ادلويل أأو  [أأو املنظمة ااحكومية ادلولية البدلامس اإ
ويكون اترخي التسجيل هو اترخي  قبهل، فاإن ]أأم ن التسجيل[ يتوىل تسجيل العالمة رشط استيفاء لك الرشوط املتعلقة ابلطلب النامج عن التحويل.

ن وجدت. عند التعي ن الالحقالتسجيل ادلويل املشطوب، أأو اترخي   الاقتضاء، وتكون هل الأولوية اليت اكنت للتسجيل ادلويل املشطوب اإ

ذا مل تصبح العالمة حمل التسجيل ادلويل  )ب( شطب التسجيل ادلويل يف اترخي  [أأو املنظمة ااحكومية ادلولية البدلامس ية بعد يف ]محم اإ
يداع الطلب النامج عن التحويل فامي خيص التسجيل ادلويل أأو قبل هذا التارخي تعترب كام لو جراءات متخذة يف اترخي اإ  أأو قبهل، فاإن أأية اإ

يداع الطلب النامج عن التحويل هو اترخي التسجيل ادلويل  اكنت متخذة فامي خيص الطلب النامج عن التحويل. أأو اترخي ويكون اترخي اإ
 ".الاقتضاء عند التعي ن الالحق

7
 ./#/http://www.wipo.int/madrid/memberprofilesعرب  بياانت أأعضاء نظام مدريدميكن الاطالع عىل قاعدة  

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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ىل التاكليف الإضافية سببًا لعدم اس تخدام التحويل. وختتلف س ياسة حتديد رسوم أأشار املس تخدمون اإ  "3"
ذ ل تفرض بعض الأطراف املتعاقدة رسومًا عىل طلب التحويل خالفًا لغريها.  التحويل ابختالف الأطراف املتعاقدة؛ اإ

عفاء طلب التحويل من الرسوم أأو خفض التاكلي ف املفروضة عليه وخباصة فميكن للأطراف املتعاقدة أأن تنظر يف اإ
لعندما يكون املكتب املعين قد   رسامً فرداًي عن التسجيل ادلويل املعين. حصَّ

حاةل نواجت الفحص املوضوعي للعالمة يف حال اكنت بعض اخلطوات قد اخُتذت يف  "4" ىل  هاادلولية، فميكن اإ اإ
ذ س يؤدي ىل تفادي الازدواجية غري املربرة  الطلب النامج عن التحويل مث اس تئناف الإجراءات املتبقية. اإ ذكل الهنج اإ

 .يف العمل والتاكليف للمس تخدم ن واملاكتب لكهيام

يف اترخي شطب التسجيل ادلويل  الطرف املتعاقد املعينالعالمة حمل التسجيل ادلويل محمية يف  اكنتمىت  "5"
. رشيطة استيفاء لك املتطلبات املتعلقة ابلطلب النامج عن التحويل تع نَّ تسجيل العالمة التجارية املعنيةقبهل،  أأو

جراء مربر قانواًن لأن التسجيل ادلويل املشطوب  ول شك يف أأن هذا الأثر يصب يف مصلحة املس تخدم ن وهو اإ
 اكن محميًا يف الأطراف املتعاقدة املعيَّنة املعنية.

ىل النظر يف  .10 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
جراء التحويل يف الأطراف التوصيات ا ملتعلقة ابإ

َّنة كام ترد يف الفقرة  من هذه الوثيقة  9املتعاقدة املعي
ضافية أأخرى يراها مناس بة.  واقرتاح أأي حتسينات اإ

 ]هناية الوثيقة[


