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 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

 االستعاضة

 وثیقة من ٕا�داد املكتب ا�ويل

 مقدمة

�قش الفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات (املُشار ٕالیه ف� یيل �مس  .1
. 5والسادسة عرشة 4واخلامسة عرشة 3والرابعة عرشة 2والثالثة عرشة 1"الفریق العامل") �س�تعاضَة يف دوراته الثانیة عرشة

م املكتب ا�ويل اقرتا�ًا لتعدیل القا�دة  من الالحئة التنفيذیة  21وطلب الفریق العامل، يف دورته السادسة عرشة، ٔأن یُقّدِ
تو�ول" (�ُشار ٕاىل ذ� ف� یيل �مس "الالحئة التنفيذیة" و"الربو 6لربوتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات

من الوثیقة  13و"االتفاق"، �ىل الرتتيب) مبا یعكس املبادئ اليت تنظم �س�تعاضة، �ىل النحو الوارد يف الفقرة 
MM/LD/WG/16/2. 
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من الالحئة التنفيذیة فضًال عن  21) يف القا�دة 1واس�ت�ابًة لطلب الفریق العامل، تقرتح هذه الوثیقة تعدیًال للفقرة ( .2
 لقا�دة نفسها لتجس�ید املبادئ املذ�ورة ٔأ�اله.) يف ا3فقرة �دیدة (

س�� ٕاماكنیة ٕادارة احلقوق الوطنیة ٔأو  ال–ومن احملمتل ٔأن �كون �س�تعاضة من ٔأكرث مزيات نظام مدرید �اذبیًة  .3
يل املثال، مل اس�ت�دام هذه ا�آلیة ال �زال قلیًال. �ىل سب  ولكن –إالقلميیة املُكتس�بة من قَبل ٕادارًة مركزیًة �ى املكتب ا�ويل

ن ٕاخطاٌر بأٔن املكتب قد ٔأ�اط �لامً مبوجب املادة   700000�سجیًال من ٔأكرث من  672) من الربوتو�ول ٕاال يف 2((�نیًا)4یُدو�
 �سجیل دويل �فذ.

م �س�تعاضة، يف القا�دة  .4 إالجراء ، دون تغیري 21ورمغ ٔأن هذه الوثیقة �ُركِّز �ىل توضیح املبادئ أ�ساس�یة اليت تُنّظِ
) من الربوتو�ول، یود املكتب ا�ويل ٔأن 2((�نیًا)4اخلاص �لتقدم �ل�س ٕاىل املكتب لیحیط �لامً �الس�تعاضة مبوجب املادة 

ال، ميكن لهذه یقرتح ٔأن ُجيري الفریق العامل مزیدًا من املناقشات �شأٔن �س�تعاضة يف املس�تقبل. �ىل سبيل املث
يف اج�ع مائدة مس�تد�رة قادم، ٔأن �ُركِّز �ىل الطریقة اليت حتدث هبا �س�تعاضة يف ماكتب  مبا ُجترىاملناقشات، اليت ر 

 أ�طراف املتعاقدة هبدف ز�دة سهو� هذه الطریقة ومواءمهتا مع احتیا�ات مس�ت�ديم نظام مدرید.

 ) من الربوتو�ول2((�نیًا)4الوقت ا�ي جيوز فيه ٕایداع ال�س مبوجب املادة 

م صاحب التسجیل  21) من القا�دة 1 التعدیالت املقرت�ة للفقرة (یت�ىل يف .5 من الالحئة التنفيذیة مبدأ� جواز تقد�
) من الربوتو�ول ٕاىل املاكتب املعنیة اعتبارًا من �رخي إالخطار �لتسجیل ا�ويل 2((�نیًا)4ا�ويل مبارشًة �ل�س مبوجب املادة 
 ون احلال.ٔأو �رخي التعیني الالحق، حس�� �ك

وتو�د مزا� معلیة للسامح ٔ�حصاب التسجیالت ٕ�یداع هذه �ل�سات فور ٕارسال إالخطارات ٕاىل ماكتب  .6
أ�طراف املتعاقدة املُعی�نة املعنیة. مفن �حية، سيس�تفيد املكتب ا�ي یتلقى هذا �ل�س من احلصول �ىل مجیع املعلومات 

َ الالزمة لفحص العالمة حمل التسجیل ا� طلب منه ويل، ورمبا یدمج حفص التسجیل ا�ويل مع حفص �ل�س ا�ي ی
إال�اطة �لامً هبذا التسجیل ا�ويل يف جس�. ومن �حية ٔأخرى، سيس�تفيد صاحب التسجیل من رس�ة اختاذ املكتب 

 يف ٔأقرب وقت ممكن. للقرار، وسيس�تفيد، ٕاذا ٔأ�اط املكتب �لامً �الس�تعاضة، من تدو�ن هذه احلقيقة يف الس�ل ا�ويل

 مبادئ تتعلق �لتسجیل الوطين أٔو إالقلميي السابق

من الالحئة التنفيذیة املبدٔأ�ن الرئيس�یني ال��ن  21)(ٔأ) و(ب) يف القا�دة 3ُحتدد الفقر�ن اجلدید�ن املُقرتحتان ( .7
 ینظامن �س�تعاضة ف� یتعلق بأٔي �سجیل وطين ٔأو ٕاقلميي سابق.

)(ٔأ) �ىل ٔأنه ال جيوز الت�ذر�ع بتسجیل وطين ٔأو ٕاقلميي سابق ُمس�توٍف للرشوط 3ملُقرت�ة (وتنص الفقرة اجلدیدة ا .8
دة يف املادة   ) من الربوتو�ول لرفض منح امحلایة للعالمة حمل التسجیل ا�ويل.1((�نیًا)4املُ�د�

. ويف الوثیقة اليت 1900و 1897وقد ُطرحت �س�تعاضة يف املؤمتر ا�بلومايس ا�ي ُعقد يف �رو�سل يف �ايم  .9
ر املكتب ا�ويل الحتاد حامیة امللكية الصناعیة (املُشار ٕا�هيام ف� یيل  (�نیًا)4تناقش املادة اجلدیدة املقرت�ة  من االتفاق، �ذ�

ٕاىل رفض �مس "املكتب ا�ويل لالحتاد" و"�حتاد"، �ىل الرتتيب) من ٔأن إالدارة ٔأو احملامك يف بعض ب�ان �حتاد قد جتنح 
التسجیل ا�ويل ٕاذا اكن هناك �سجیل وطين سابق، ؤأن هذا الرفض س�یلغي مجیع الفوائد الناجتة عن نظام التسجیل 
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ا�ويل. ومضت الوثیقة تقول ٕان من املناسب ٔأن یُعلَن ٔأن التسجیل الوطين السابق ال ميثل عقبًة ٔأمام حصة التسجیل ا�ويل 

) من املادة نفسها، مع 1من االتفاق، الفقرة الالحقة رمق ( (�نیًا)4. وتتوافق املادة 7قةا�ي حيل حمل ٔأي �سجیالت وطنیة ساب
 ) من الربوتو�ول.1((�نیًا)4املادة 

)(ب) مبدٔأ وجوب السامح بوجود ٔأي �سجیل وطين ٔأو ٕاقلميي سابق جنبًا ٕاىل 3ویتجسد يف الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( .10
م، "جنب مع التسجیل ا�ويل ا�ي �ل حم� " ال جيوز ٔأن یُبَطل ٔأو یُلغى تلقائیًا �سجیل وطين ٔأو 1. وبناًء �ىل ما تقد�

" وال جيوز ٕالزام صاحب التسجیل ال ٔأن یتنازل عن التسجیل 2ٕاقلميي اس�ُتعیض عنه بتسجیل دويل �سبب �س�تعاضة، "
 التسجیل ٔأو منعه من جتدیده. " وال جيوز ٔأیضًا ٕالزام صاحب التسجیل جتدید ذ�3السابق وال ٔأن یطلب ٕالغاءه، "

وقد ُطرحت �س�تعاضة من ٔأ�ل ٕاعفاء صاحب التسجیل من عبء �ضطرار ٕاىل جتدید التسجیالت الوطنیة  .11
. ومن مث� �س�تفيد التسجیل ا�ويل من ٔأس�بقية التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي 8السابقة يف ب� وا�د ٔأو ٔأكرث من ب�ان �حتاد

. ولكن ینبغي ٔأال یُفرس� ما ُذ�ر 9جبمیع احلقوق املُكتس�بة مبوجب هذا التسجیل الوطين ٔأو إالقلمييالسابق، مع �حتفاظ 
ٔأ�اله �ىل ٔأنه رشط ٕالبطال ٔأو ٕالغاء �سجیل وطين ٔأو ٕاقلميي اس�ُتعیض عنه بتسجیل دويل. و�الوة �ىل ذ�، ینبغي ٔأن 

 و إالقلميي املُس�تعاض عنه ٔأو يف السامح ٕ�سقاطه.یظل صاحب التسجیل ُمحتِفظًا �حلق يف جتدید التسجیل الوطين أٔ 

ومن املفيد ٔأن �ُسمح لصاحب التسجیل بأٔن یُقّرِر ٔأن حيتفظ ٔأو ال حيتفظ �لتسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ا�ي  .12
 ُاس�ُتِعیَض عنه بتسجیل دويل. �ىل سبيل املثال، رمبا ال �زال من املمكن ٕالغاء التسجیل ا�ويل �سبب وقف ٔأ�ر العالمة

أ�ساس�یة، ويف هذه احلا� قد �رغب صاحب التسجیل يف �حتفاظ �لتسجیل الوطين ٔأو إالقلميي السابق ٕاىل ٔأن یتغري 
 ذ� الوضع.

م مبوجب املادة   ) من الربوتو�ول2()(�نیاً 4حفص �ل�س املُقد�

م من الالحئة التنفيذیة امل  21)(ج) يف القا�دة 3تتناول الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( .13 م حفص �ل�س املُقد� بادئ اليت تُنّظِ
 ) من الربوتو�ول.2((�نیًا)4من ٔأ�ل ٔأن حيیط املكتب �لامً �الس�تعاضة مبوجب املادة 

من االتفاق يف  (�نیًا)4واكنت فكرة ٕا�اطة املكتب �لامً �الس�تعاضة يف جس� قد أ�شري ٕا�هيا مضنًا حي� ُطرحت املادة  .14
مؤمتر �رو�سل ا�بلومايس املذ�ور ٔأ�اله. وذ�ر املكتب ا�ويل لالحتاد، يف �قرتاح، ٔأن وجود ٕاشارة يف جسالت الب�ان 

املعنیة س�یكون اكفيًا للتحقق من ٔأن �سجیًال دولیًا قد �ل حمل �سجیل وطين سابق، مع �حتفاظ جبمیع احلقوق املُكتس�بة 
 .10لوطينمبوجب ذ� التسجیل ا

من االتفاق تنص  (�نیًا)4) يف املادة 2فقرٌة �دیدٌة ( 1934واعُتمدت يف املؤمتر ا�بلومايس ا�ي ُعقد يف لندن يف �ام  .15
رمسیًا �ىل ٕالزام املكتب بأٔن حيیط �لامً �الس�تعاضة بناًء �ىل ال�س صاحب التسجیل، وذ� ٔ�ن بعض إالدارات الوطنیة 

                                         
. برين: 1900د�سمرب  14ٕاىل  1ومن  1897د�سمرب  14ٕاىل  1�حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعیة. حمارض مؤمتر �رو�سل، ا�ور�ن أ�وىل والثانیة، من  7

 .59، ص. 1901املكتب ا�ويل لالحتاد، 
 املرجع السابق نفسه. 8
، ص. 1934. برين: املكتب ا�ويل لالحتاد، 1934یونیو  2مایو ٕاىل  1�حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعیة. حمارض مؤمتر لندن ا�ي ُعقد يف الفرتة من  9

203. 
. برين: 1900د�سمرب  14ٕاىل  1ومن  1897د�سمرب  14ٕاىل  1والثانیة، من �حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعیة. حمارض مؤمتر �رو�سل، ا�ور�ن أ�وىل  10

 .60، ص. 1901املكتب ا�ويل لالحتاد، 
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تُفيد بأٔن �س�تعاضة قد �دثت. ؤأشار املكتب ا�ويل لالحتاد، يف �قرتاح، ٕاىل ٔأنه من  اكنت قد رفضت ٕاصدار شهادة
ٔأ�ل ٕاثبات ٔأن التسجیل ا�ويل �س�تفيد من ٔأس�بقية التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي السابق، ینبغي ٔأن �كون لصاحب 

ادة ٔأن التسجیل الوطين قد التسجیل احلق يف طلب شهادة �لتسجیل الوطين، �ىل ٔأن یُذ�ر بوضوح يف هذه الشه
 ) من الربوتو�ول.2((�نیًا)4من االتفاق مع املادة  (�نیًا)4) من املادة 2. وتتوافق الفقرة (11اس�ُتعیض عنه بتسجیل دويل

م مبوجب املادة  .16 ) من الربوتو�ول حفسب، 2((�نیًا)4ویتضح مما س�بق ٔأن املكتب ال مي� احلق يف حفص �ل�س املُقد�
) من املادة نفسها قد ُاس�ُتوِفيَْت، وأٔن 1لَزم بفحصه ٔأیضًا، للتحقق من ٔأن الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرة (بل ٕانه مُ 

التسجیل ا�ويل قد �ل� �لفعل حمل التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي. مفجرد إال�اطة �لامً �لتسجیل ا�ويل يف الس�ل الوطين 
) من الربوتو�ول. ویبدو، كام ذ�ر الس�ید هرني موریل، 2((�نیًا)4ن خيل �ملادة ٔأو إالقلميي دون حفص �ل�س من شأٔنه أٔ 

مد�ر املكتب ا�ويل لالحتاد، ٔأن تدو�ن التسجیل ا�ويل يف الس�ل الوطين ٔأمٌر ال غىن عنه �ىل إالطالق ٔ�ن من دونه 
 .12الوطين السابق بتسجیل دويلیصبح من املس�تحیل ممارسة ٔأي س�یطرة، ال س�� ��رتاف �الس�تعاضة عن التسجیل 

مة  21)(ج) من القا�دة 3�� یُقرتح ٔأن تنص الفقرة اجلدیدة ( .17 �ىل ٔأن� املاكتب جيب �لهيا حفص �ل�سات املُقد�
 ) من الربوتو�ول.2((�نیًا)4مبوجب املادة 

) من الربوتو�ول، �ىل 2((�نیًا)4امدة وینبغي ٔأال تُفرس� اح�لیة قيام املكتب بتدو�ن التسجیل ا�ويل يف جس�، وفقًا لل .18
) من الربوتو�ول 1((�نیًا)4ٔأهنا ٕاقرار مبنح �س�تعاضة. فهذا التدو�ن ليس سوى ا�رتاف بأٔن الرشوط املنصوص �لهيا يف املادة 

تسجیل قد ُاس�ُتوِفيَْت، والغرض منه هو ٔأن �كون وس�یً� ٕالثبات حقوق ٔأحصاب التسجیالت. وحيّل التسجیل ا�ويل حمل ال 
م صاحب التسجیل ال�سًا ٕاىل املكتب لٕال�اطة �لامً �الس�تعاضة. م أٔم مل یُقّدِ  الوطين ٔأو إالقلميي سواء ٔأقد�

 قامئة سلع و�دمات التسجیل الوطين أٔو إالقلميي السابق

ع واخلدمات املُدر�ة من الالحئة التنفيذیة املبادئ املتعلقة �لسل 21)(د) يف القا�دة 3تتناول الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( .19
 يف التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي املُس�تعاض عنه.

وال تتطلب �س�تعاضة تطابقًا ٔأو تَامثًُال مطلقًا لقامئة السلع واخلدمات، بل تتطلب ٔأن �كون السلع واخلدمات  .20
التسجیل ا�ويل. وسوف  املُدر�ة يف التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي املُس�تعاض عنه مشموً� �لسلع واخلدمات املُدر�ة يف

 )(د).3یتجسد هذا املبدٔأ يف امجل� أ�وىل من الفقرة اجلدیدة املقرت�ة (

ویتضح مما س�بق ٔأنه ال یلزم �لرضورة ٔأن �كون ٔأسامء السلع واخلدمات متطابقًة. �ىل سبيل املثال، قد �كون الوصف  .21
الوصف املُدرج يف التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي  : "مال�س") ٔأوسع نطاقًا من25املُدرج يف التسجیل ا�ويل (الصنف 

: "مقصان"). ويف هذه احلا�، قد ال �كون أ�سامء وا�دة، ولكن �رسي �س�تعاضة ٔ�ن الوصف الالحق 25(الصنف 
 مشمول �لسابق.

                                         
، ص. 1934. برين: املكتب ا�ويل لالحتاد، 1934یونیو  2مایو ٕاىل  1�حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعیة. حمارض مؤمتر لندن ا�ي ُعقد يف الفرتة من  11

204. 
 .430رجع السابق نفسه، ص. امل 12
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دمات وميكن ٔأن یُفهَم ٔأیضًا ٔأن �س�تعاضة قد حتدث حىت ٕاذا اكن التسجیل ا�ويل ال �شمل ٕاال بعض السلع واخل .22
املُدر�ة يف التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي، مبعىن ٔأن التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي جيوز �س�تعاضة عنه جزئیًا بتسجیل دويل. 

�ىل سبيل املثال، س�یكون أ�مر كذ� ٕاذا اكن التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي خبصوص "املال�س؛ القبعات؛ أ��ذیة" 
 ).25�شمل ٕاال "الرساویل اجلیزن" (الصنف  ) واكن التسجیل ا�ويل ال25(الصنف 

ل التفسري احلريف للامدة  .23 " من الربوتو�ول 2) "1((�نیًا)4ويف ا�ورات السابقة للفریق العامل، اكن بعض الوفود یُفّضِ
ا�ي من شأٔنه ٔأن حيول دون �س�تعاضة اجلزئیة عن التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي. بید ٔأن �س�تعاضة اجلزئیة س�تكون 

مفيدة ٔ�حصاب التسجیالت ا��ن رمبا یقررون �دم إالبقاء �ىل التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ٕاال ف� خيص السلع واخلدمات 
مت 1((�نیًا)4" يف املادة 3" و"2" و"1�ري املتعلقة �الس�تعاضة. ومن اجلد�ر ���ر ٔأیضًا ٔأن البنود " ) من الربوتو�ول قد قُّدِ

 .13د مهنا تغیري جوهر �س�تعاضةتوخيًا للوضوح وليس القص

من الالحئة التنفيذیة ٕ�ماكنیة �س�تعاضة  21)(د) يف القا�دة 3ومن مث� تُقر امجل� الثانیة من الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( .24
 اجلزئیة.

م املكتب ا�ويل للویبو، عند طرح القا�دة  .25 �ول من مرشوع الالحئة التنفيذیة املشرتكة بني اتفاق و�روتو 21وقد�
، رش�ًا شامًال للمبادئ اليت مفادها ٔأن التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ینبغي ٔأن �كون مشموًال �لتسجیل ا�ويل 14مدرید

من  21ا�ي �ل حم� ؤأن ذ� التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ميكن �س�تعاضة عنه جزئیًا. وتتوافق ت� القا�دة مع القا�دة 
 الالحئة التنفيذیة.

غي للماكتب، يف �ا� �س�تعاضة اجلزئیة، أٔن تُدِرج مالحظة هبذا املعىن يف جسالهتا عند إال�اطة �لامً ؤأ�ريًا، ینب .26
) من الربوتو�ول. ويف الواقع، يف مؤمتر لندن ا�بلومايس املذ�ور ٔأ�اله، ذ�ر املكتب ا�ويل 2((�نیًا)4�الس�تعاضة وفقًا للامدة 

�الس�تعاضة يف جس�، ینبغي ٔأن یذ�ر ٔأي فرق بني قامئة السلع واخلدمات املُدر�ة يف لالحتاد ٔأن املكتب، عند ٕا�اطته �لامً 
 .15التسجیل الوطين وت� املُدر�ة يف التسجیل ا�ويل

 �رخي رس�ن �س�تعاضة

 من الالحئة التنفيذیة �رخي رس�ن �س�تعاضة. 21) يف القا�دة ه)(3تتناول الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( .27

�س�تعاضة، �س�تفيد التسجیل ا�ويل تلقائیًا من ٔأس�بقية التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي السابق، مع ومبقتىض  .28
�حتفاظ جبمیع احلقوق املُكتس�بة مبوجب ذ� التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي. ومن حيث املبدٔأ، حتدث �س�تعاضة يف 

ملُعني� املعين. واعتبارًا من هذا التارخي، ینبغي ٔأن �كون التارخي ا�ي یبدٔأ فيه رس�ن التسجیل ا�ويل يف الطرف املتعاقد ا
 لصاحب التسجیل خيار السامح ٕ�سقاط التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي دون فقدان احلقوق.

                                         
مات. جنیف: املنظمة املنظمة العاملیة للملكية الفكریة. حمارض املؤمتر ا�بلومايس اخلاص ٕ��رام �روتو�ول یتعلق �تفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعال 13

 .182و 180و 83، الصف�ات 1991العاملیة للملكية الفكریة، 
 .99، الفقرة یقات �ىل بعض قوا�د مرشوع الالحئة التنفيذیة املشرتكة بني اتفاق و�روتو�ول مدریدتعل ، GT/PM/VI/3انظر الوثیقة  14
، 1934. برين: املكتب ا�ويل لالحتاد، 1934یونیو  2مایو ٕاىل  1�حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعیة. حمارض مؤمتر لندن ا�ي ُعقد يف الفرتة من  15

 .204 ص.
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)(ٔأ) من الربوتو�ول، یبدٔأ رس�ن التسجیل ا�ويل يف أ�طراف املتعاقدة املُعی�نة اعتبارًا من �رخي 1(4ووفقًا للامدة  .29
ا�ويل ٔأو �رخي التعیني الالحق، حسب مقتىض احلال. وینبغي، من حيث املبدٔأ، ٔأن حتدث �س�تعاضة يف ذ� التسجیل 

التارخي. وبعبارة ٔأخرى، ینبغي ابتداًء من هذا التارخي ٔأن �س�تفيد التسجیل ا�ويل من ٔأس�بقية التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي 
 يل.السابق، �رشط �دم رفض منح امحلایة للتسجیل ا�و

من الالحئة التنفيذیة ال تت�اوز �دود الصیغة املوجودة �لفعل  21) يف القا�دة ه)(3كام ٔأن الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( .30
)، وهذه الفقرة اجلدیدة س�توحض ببساطة ٔأن �س�تعاضة حتدث اعتبارًا من التارخي ا�ي یبدٔأ فيه رس�ن 1((�نیًا)4يف املادة 

 املتعاقدة املُعی�نة املعنیة.التسجیل ا�ويل يف أ�طراف 

وس�یكون ا�ساق تفسريات �رخي رس�ن �س�تعاضة ٔأمرًا مرغوً� فيه �شدة ٔ�نه س�یوفر لصاحب التسجیل در�ة  .31
 ٔأ�ىل من الیقني القانوين.

 التارخي املقرتح ل�خول �زي النفاذ

نفاذ يف �رخي دخول هذه الالحئة التنفيذیة من الالحئة التنفيذیة �زي ال  21یُقرتح ٔأن تد�ل التعدیالت املقرت�ة للامدة  .32
 .2020فربا�ر  1�زي النفاذ، ٔأْي يف 

 ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل .33

مة يف  "1" النظر يف �قرتا�ات املُقد�
 هذه الوثیقة،

وتوصیة مجعیة احتاد مدرید �ع�د  "2"
التعدیالت املقرت�ة لالحئة التنفيذیة، كام 

بصیغة  �رد يف مرفق هذه الوثیقة ٔأو
فربا�ر  1معد�، لتد�ل �زي النفاذ يف 

2020. 

]یيل ذ� املرفق[
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 من الالحئة التنفيذیة لربوتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات 21التعدیل املُقرتح للقا�دة 

 لربوتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالماتالالحئة التنفيذیة 

 )2020فربا�ر  1�فذة اعتبارًا من (

[…] 

 21القا�دة 

 بتسجیل دويل �س�تعاضة عن �سجیل وطين ٔأو ٕاقلميي

ابتداًء من �رخي إالخطار �لتسجیل ا�ويل ٔأو �رخي التعیني الالحق، حسب مقتىض  إالخطار]�ل�س و [ )1(
احلال، جيوز لصاحب التسجیل ٔأن یتقدم مبارشًة ٕاىل مكتب الطرف املتعاقد املُعني� �ل�س یطلب فيه أٔن حيیط ذ� املكتب 

�لامً يف جس�، الطرف املتعاقد املُعني� كتب امل ٕاذا ٔأ�اط �ول. و ) من الربوتو2((�نیًا)4�لتسجیل ا�ويل، وفقًا للامدة يف جس� �لامً 
 ،بناًء �ىل ال�س قدمه صاحب التسجیل مبارشًة ٕاىل ذ� املكتب، بناًء �ىل �ل�س املذ�ورمن الربوتو�ول  2(�نیًا)4وفقاً للامدة 

ُتعیض عنه بتسجیل دويل، وجب �ىل ذ� قد اس�  وا�دًا ٔأو ٔأكرث، حسب مقتىض احلال،بأٔن �سجیًال وطنیًا ٔأو ٕاقلميیًا 
 املكتب ٔأن ُخيطر املكتب ا�ويل بذ�. وجيب ٔأن �شري هذا إالخطار ٕاىل ما یيل:

 رمق التسجیل ا�ويل املعين،  " 1"

وٕاذا اكنت �س�تعاضة ال تتعلق ٕاال ٕ��دى السلع واخلدمات املُدر�ة يف التسجیل ا�ويل ٔأو  " 2"
 بعضها، فيجب ٔأن �شري إالخطار ٕاىل ت� السلع واخلدمات، 

ما اس�ُتعیض عنه �لتسجیل �رخي إالیداع ورمقه، و�رخي التسجیل ورمقه، و�رخي ٔأولویة  " 3"
التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ا�ي اس�ُتعیض  �د ٔأو ٔأكرثا�ويل من �سجیل وطين ٔأو ٕاقلميي وا

 ٕاذا اكن � �رخي ٔأولویة. عنه �لتسجیل ا�ويل

 ذ� التسجیل الوطين ٔأو إالقلمييوجيوز ٔأیضًا ٔأن �ش�متل إالخطار �ىل معلومات تتعلق بأٔي حقوق ٔأخرى ُمكتس�بة مبوجب 
 .فق �لیه بني املكتب ا�ويل واملكتب املعينيف شلك متّ ، یة�سجیل وا�د ٔأو ٔأكرث من ت� التسجیالت الوطنیة ٔأو إالقلمي 

جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یُدّون يف الس�ل ا�ويل البیا�ت املُبلغة � بناء �ىل ٔأحاكم  (ٔأ) [التدو�ن] )2(
 )، ؤأن یُبلغ صاحب التسجیل ا�ويل هبذه البیا�ت. 1الفقرة (

) اعتباراً من التارخي ا�ي یتسمل فيه املكتب 1ىل ٔأحاكم الفقرة (جيب تدو�ن البیا�ت املُبل�غة بناء � (ب)
 ا�ويل ٕاخطارًا �س�تويف املتطلبات املُطبقة.

ال جيوز ٔأن �ُرفض، ولو جزئیًا، منح امحلایة للعالمة حمل التسجیل  (ٔأ) [تفاصیل ٔأخرى �شأٔن �س�تعاضة] )3(
 اضًا عنه بذ� التسجیل ا�ويل. ا�ويل استنادًا ٕاىل �سجیل وطين ٔأو ٕاقلميي یُعترب ُمس�تع
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جيب ٔأن �ُسمح بوجود التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي جنبًا ٕاىل جنب مع التسجیل ا�ويل ا�ي �ل  (ب)
حم�. وال جيوز ٕالزام صاحب التسجیل ٔأن یتنازل عن، ٔأو ٔأن یطلب ٕالغاء، التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ا�ي یُعترب ُمس�تعاضًا 

ب السامح � بت�دید ذ� التسجیل، ٕاذا رغب صاحب التسجیل يف ذ�، وفقًا للقانون الوطين ٔأو عنه بتسجیل دويل، وجي
 إالقلميي الساري. 

، قبل إال�اطة �لامً يف جس�، ٔأن یفحص �ل�س املُشار ٕالیه  (ج) جيب �ىل مكتب الطرف املتعاقد املُعني�
د هل الرشوط املنصوص �لهيا يف 1يف الفقرة (  ) من الربوتو�ول قد اس�ُتوفيت ٔأم ال. 1((�نیًا)4املادة ) لُی�ّدِ

جيب ٔأن �كون السلع واخلدمات اليت تتعلق �س�تعاضة هبا، املُدر�ة يف التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي،  (د)
يف  مشموً� �لسلع واخلدمات املُدر�ة يف التسجیل ا�ويل. وجيوز ٔأن تتعلق �س�تعاضة ببعض السلع واخلدمات املُدر�ة

 التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي دون �ريها. 

یُعترب التسجیل الوطين ٔأو إالقلميي ُمس�تعاضًا عنه �لتسجیل ا�ويل اعتبارًا من التارخي ا�ي یبدٔأ فيه  (ه)
 )(ٔأ) من الربوتو�ول.1(4رس�ن ذ� التسجیل ا�ويل يف الطرف املتعاقد املُعني� املعين، وفقًا للامدة 

 

 والوثیقة] [هنایة املرفق
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