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

جنيف ،من  2اإىل  6يوليو 2018

التحويل

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1اتفق الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ("الفريق العامل")،
ا اإابن دورته الرابعة عرشة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  13اإىل  17يونيو  ،2016عىل قامئة ابملوضوعات املزمع مناقش هتا
2
("خارطة الطريق") 1عىل ا ألجل القصري واملتوسط والطويل .ونقَّح الفريق العامل خارطة الطريق يف دورته اخلامسة عرشة
املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  19اإىل  22يونيو  .2017واكن "التحويل" أأحد املوضوعات الواردة يف خارطة الطريق.
 .2وقد ُأدخل مفهوم "التحويل" مبوجب املادة (9خامسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
("بروتوكول مدريد") بغية التخفيف من عواقب شطب التسجيالت ادلولية بناء عىل طلب مكتب املنشأأ بسبب وقف أأثر
الطلب ا ألسايس أأو التسجيل املرتتب عليه ("العالمة ا ألساس ية").
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انظر املرفق الرابع من الوثيقة .MM/LD/WG/14/6
انظر املرفق الثاين من الوثيقة .MM/LD/WG/15/5
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 .3ويف حال شطب تسجيل دويل بناء عىل طلب مكتب املنشأأ طبق ًا للامدة  )4(6من بروتوكول مدريد ،جيوز لصاحب
التسجيل أأن حيافظ عىل امحلاية املمنوحة يف ا ألقالمي اليت اكن يشملها التسجيل ادلويل عن طريق الامتس امحلاية الوطنية أأو
ا إلقلميية مبارش ًة من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة يف التسجيل ادلويل ا ألصيل .ويكون اترخي اإيداع الطلب اجلديد
(التحويل) هو اترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي التعي ن الالحق بسب ااحال.
 .4وقد عُرضت نتاجئ اس تقصاء الآراء حول املسائل املتعلقة مببد أأ التبعية يف نظام مدريد 3عىل الفريق العامل يف دورته
الثالثة عرشة ومشلت مسأأةل التحويل .اإذ أأشارت الغالبية العظمى من املس تخدم ن اإىل أأن التلكفة يه السبب الرئييس لعدم
اختيارمه اإجراء التحويل عىل الرمغ من توفره .وذكر املس تخدمون حتديد ًا تاكليف الإيداع والتاكليف ا ألخرى املرتبطة
ابلإيداع املبارش ،مثل ااحاجة للمتثيل والرتمجة واملتطلبات الرمسية ا ألخرى والإجراءات احملمتةل لحق ًا وتاكليف احملافظة.
 .5و أأفاد مس تخدمون بأأن بعض املاكتب قدامت اإلهيم املساعدة يف اإجراء التحويل يف ح ن مل تتخذ ماكتب أأخرى
الرتتيبات الالزمة لتوفري ذكل الإجراء .وفض ًال عن ذكل ،ذكر مس تخدمون أأهنم وجدوا الإجراء ملكف ًا ومعقد ًا وصعب ًا.
و أأوحض املس تخدمون أأن لك تكل العوامل اإضافة اإىل عدم التأأكد من نتيجة الإجراء جيعلهم يس تحس نون أأو يستسهلون غالب ًا
4
اإيداع طلب جديد.
 .6وفض ًال عن ذكل ،ر أأى مس تخدمون أأن التحويل اإجراء غري مس تخدم ابلقدر الاكيف .ول ميتكل جسل مدريد
اإحصاءات حمدَّثة عن عدد التحويالت امللمتسة س نو ًاي دلى املاكتب الوطنية أأو ا إلقلميية .وقد أأفادت املاكتب ،خالل مناقشة
مسأأةل وقف ا ألثر ا اإابن ادلورات السابقة للفريق العامل ،بتلقي  96طلب حتويل يف عام  2010و 127طلب حتويل يف
5
عام .2012

اإجراء التحويل
.7

حددت املادة (9خامسا) من بروتوكول مدريد الرشوط ادلنيا لطلب التحويل كام ييل:
" "1جيب أأن يودع الطلب يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي تدوين شطب التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل؛
" "2وجيب أأن تكون السلع واخلدمات املذكورة يف الطلب مشموةل بقامئة السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل
ادلويل ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املعين؛
" "3وجيب أأن يكون الطلب ممتث ًال للك املتطلبات الوطنية أأو ا إلقلميية املنصوص علهيا يف القانون املط َّبق يف
الطرف املتعاقد ،مبا يف ذكل متطلبات عنوان املراسةل أأو المتثيل احمليل أأو سداد الرسوم.

 .8ول تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة ب ن اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
("الالحئة التنفيذية") عىل أأي أأحاكم بشأأن التحويل .وابس تثناء الرشط ن املب َّين ن يف الفقرت ن الفرعيت ن " "1و" "2من
الفقرة السابقة ،فاإن اإجراء التحويل مسأأةل ترجع اإىل القانون املطبَّق يف الطرف املتعاقد َّ
املع ن املعين فقط.
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انظر الوثيقة .MM/LD/WG/13/6
انظر الفقرات  33اإىل  36من الوثيقة .MM/LD/WG/13/6
انظر الوثيقت ن  MM/LD/WG/9/3و.MM/LD/WG/11/4
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توصيات عن اإجراء التحويل يف ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة
 .9لقد ُأدخل اإجراء التحويل من أأجل تعزيز اليق ن القانوين دلى أأحصاب التسجيالت ادلولية بناء عىل بروتوكول مدريد،
غري أأن تعليقات املس تخدم ن كشفت أأن رصامة أآلية التحويل تؤثر سلب ًا يف اس تخداهما .وذلكل ،فقد يود الفريق العامل
مناقشة التحسينات املمكن اإدخالها يف اإجراء التحويل وتوجيه توصيات يف هذا الشأأن من أأجل الاس تجابة لتوقعات
املس تخدم ن .ولعل الاقرتاحات التالية تكون حتسينات ممكنة:
تدرج
" "1اإن املادة (9خامسا) مادة اإلزامية من بروتوكول مدريد .ومن مث ،جيب عىل ا ألطراف املتعاقدة املعنية أأن ِ
أأحاكم ًا خاصة ابإجراء التحويل يف قوانيهنا الوطنية يف أأرسع وقت .وقد أأاتح جسل مدريد أأحاكم ًا منوذجية لضامن متايش
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الترشيعات الوطنية مع أأحاكم بروتوكول مدريد مبا يف ذكل حمك عن التحويل.
" "2يف حال شطب التسجيالت ادلولية ،ينبغي أأن حيصل املس تخدمون عىل معلومات وافية وموثوق هبا بشأأن
اإجراء التحويل .فينبغي ل ألطراف املتعاقدة أأن تتأأكد من توفري املعلومات الالزمة عن متطلباهتا الوطنية يك تُنرش عىل
قاعدة بياانت أأعضاء نظام مدريد 7.وقد ُأطلقت قاعدة البياانت املذكورة يف مايو  2017وتتيح حالي ًا معلومات عن 96
مفصةل أأكرث
مكتب ًا مهنا  89ذكرت عىل ا ألقل أأهنا تتيح اإجراء التحويل .ومع ذكل ،ميكن للماكتب أأن تق اِدم معلومات َّ
عن طريقة معاجلة طلبات التحويل من أأجل توضيح الرؤية أأكرث للمس تخدم ن.
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انظر الفقرة " 22التحويل" يف الصفحة  9من املرفق الثاين من "عُدَ ة الانضامم" املتاحة عىل
 .http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdfوفامي ييل نص ااحمك المنوذيج
بشأأن التحويل:
"( ( )1أأ) يف حال شطب تسجيل دويل ورد فيه تعي ن [امس البدل أأو املنظمة ااحكومية ادلولية] ،بناء عىل طلب مكتب املنشأأ وفق ًا للامدة
 )4(6من بروتوكول مدريد ،ابلنس بة اإىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل ادلويل أأو بعضها ،جيوز للشخص اذلي اكن صاحب التسجيل
ادلويل وقت شطبه أأن يودع دلى [ أأم ن التسجيل] ،يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي شطب التسجيل ادلويل ،طلب ًا لتسجيل العالمة ذاهتا
("طلب انمج عن التحويل") ابلنس بة اإىل السلع واخلدمات املشموةل بقامئة السلع واخلدمات املتضمنة يف التسجيل ادلويل.
(ب) ترسي ا ألحاكم املطبقة عىل طلب عالمة جتارية مودع مبارشة دلى [ أأم ن التسجيل] ،مع ما يلزم من تغيري ،عىل الطلب النامج عن
التحويل رشط مراعاة الفقرت ن ( )2و(.)3
"( ( )2أأ) يُقدَّ م الطلب النامج عن التحويل عىل الاس امترة [ ]...وجيب أأن يضم ما ييل:
" "1بيا ًان بأأن الطلب مقدَّم عىل سبيل التحويل،
" "2ورمق التسجيل ادلويل املشطوب،
" "3واترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي التعي ن الالحق عند الاقتضاء،
" "4والتارخي اذلي مت فيه قيد شطب التسجيل ادلويل،
مدونة يف السجل ادلويل ،عند الاقتضاء.
" "5واترخي أأية أأولوية مطالب هبا يف الطلب ادلويل وتكون َّ
املقرر] [ل جيب تسديد رمس الطلب املعياري] مقابل الطلب النامج عن التحويل.
(ب) [جيب تسديد [الرمس][رمس التحويل] ا
"( ( )3أأ) اإذا أأصبحت العالمة حمل التسجيل ادلويل محمية يف [امس البدل أأو املنظمة ااحكومية ادلولية] يف اترخي شطب التسجيل ادلويل أأو
قبهل ،فاإن [ أأم ن التسجيل] يتوىل تسجيل العالمة رشط استيفاء لك الرشوط املتعلقة ابلطلب النامج عن التحويل .ويكون اترخي التسجيل هو اترخي
التسجيل ادلويل املشطوب ،أأو اترخي التعي ن الالحق عند الاقتضاء ،وتكون هل ا ألولوية اليت اكنت للتسجيل ادلويل املشطوب اإن وجدت.
(ب) اإذا مل تصبح العالمة حمل التسجيل ادلويل محمية بعد يف [امس البدل أأو املنظمة ااحكومية ادلولية] يف اترخي شطب التسجيل ادلويل
أأو قبهل ،فاإن أأية اإجراءات متخذة يف اترخي اإيداع الطلب النامج عن التحويل فامي خيص التسجيل ادلويل أأو قبل هذا التارخي تعترب كام لو
اكنت متخذة فامي خيص الطلب النامج عن التحويل .ويكون اترخي اإيداع الطلب النامج عن التحويل هو اترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي
التعي ن الالحق عند الاقتضاء".
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ميكن الاطالع عىل قاعدة بياانت أأعضاء نظام مدريد عرب .http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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" "3أأشار املس تخدمون إاىل التاكليف الإضافية سبب ًا لعدم اس تخدام التحويل .وختتلف س ياسة حتديد رسوم
التحويل ابختالف ا ألطراف املتعاقدة؛ اإذ ل تفرض بعض ا ألطراف املتعاقدة رسوم ًا عىل طلب التحويل خالف ًا لغريها.
فميكن ل ألطراف املتعاقدة أأن تنظر يف اإعفاء طلب التحويل من الرسوم أأو خفض التاكليف املفروضة عليه وخباصة
حصل رسامً فرد ًاي عن التسجيل ادلويل املعين.
عندما يكون املكتب املعين قد َّ
" "4يف حال اكنت بعض اخلطوات قد ُاختذت يف الفحص املوضوعي للعالمة ادلولية ،فميكن اإحاةل نواجتها اإىل
الطلب النامج عن التحويل مث اس تئناف الإجراءات املتبقية .اإذ س يؤدي ذكل الهنج اإىل تفادي الازدواجية غري املربرة
يف العمل والتاكليف للمس تخدم ن واملاكتب لكهيام.
" "5مىت اكنت العالمة حمل التسجيل ادلويل محمية يف الطرف املتعاقد املعين يف اترخي شطب التسجيل ادلويل
أأو قبهلَّ ،
تع ن تسجيل العالمة التجارية املعنية رشيطة استيفاء لك املتطلبات املتعلقة ابلطلب النامج عن التحويل.
ول شك يف أأن هذا ا ألثر يصب يف مصلحة املس تخدم ن وهو اإجراء مربر قانو ًان ألن التسجيل ادلويل املشطوب
اكن محمي ًا يف ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة املعنية.

 .10اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
التوصيات املتعلقة ابإجراء التحويل يف ا ألطراف
املتعاقدة املعيَّنة كام ترد يف الفقرة  9من هذه الوثيقة
واقرتاح أأي حتسينات اإضافية أأخرى يراها مناس بة.
[هناية الوثيقة]

