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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 ایوم 16 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

الالئحة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل  على إدخاهلا املقرتحالتعديالت األخرى 

 الدويل للعالمات

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

 الالحئة التنفيذیة لربوتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالماتتقرتح هذه الوثیقة ٕاد�ال تعدیالت �ىل  .1
يف  فعال، ٕاضافة ٕاىل التعدیالت املقرت�ة ")" و"الربوتو�ولايل، بعباريت "الالحئة التنفيذیة(املشار ٕا�هيام ف� یيل، �ىل التو 

  2020.1فربا�ر  1 من اعتباراومن شأٔن هذه التعدیالت املقرت�ة ٔأن تد�ل �زي النفاذ . MM/LD/WG/17/2 الوثیقة

وتأٔيت  من الالحئة التنفيذیة. 40و 30و (�نیا)27و 25القوا�د  ت �ىلیالتعدٕاد�ال �قرتا�ات حتدیدا  هذهوختص  .2
نظام مدرید للتسجیل ا�ويل للعالمات  بتيسري الالحئة التنفيذیة وجعل املتعلق هذه �قرتا�ات دعام للمسار اجلاري

 جلهات أ�خرى املهمتة.او املتعاقدة  ماكتب أ�طرافو  ٔأمام مس�ت�دميه(املشار ٕالیه ف� یيل بعبارة "نظام مدرید") نظاما ٔأ�رس 
 و�رد �قرتا�ات يف مرفق هذه الوثیقة.
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 اجلدد ويلا�تسجیل ال  تعدد أٔحصابٕاىل لكية امل ٕاشارة ال�س تدو�ن تغیري يف 

صاحب التسجیل معاهدة مشرتكة بني  مسأٔ� غیابمعاجلة  هو الالحئة التنفيذیة) من 4(25 القا�دة القصد من وراء .3
. تهتغیري يف ملكي ٔأي تدو�ن  ال�سموضوع  وه ا�ي التسجیل ا�ويل ذ�أ�طراف املتعاقدة املعینة يف  ؤأ�د اجلدیدا�ويل 

) من 4، ميكن �ذف الفقرة (�� تبعاً و . اً ، مل یعد هذا الوضع ممكنةمعاهدة وا�د ًا قامئًا �ىلصبح نظام مدرید نظاممنذ ٔأن أٔ و 
 .25 القا�دة

ٕاىل �شري لكية امل ال�س تدو�ن تغیري يف يف ، البد لتوضیح ٔأنهها ، یُقرتح تعدیل الفقرة ت� �ذفبدًال من و  ومع ذ� .4
اجلدد الرشوط املطلوبة ليك  من ٔأحصاب التسجیل ا�ويللك وا�د ٔأن �س�تويف ، اجلدد تعدد ٔأحصاب التسجیل ا�ويل
�شأٔن  الالحئة التنفيذیة) من 2(8يف القا�دة  الوارد للمتطلباتمماثًال  املتطلبس�یكون هذا و  .�كون صاحب �سجیل دويل

 .وا�د طلب دويل يف ٕایداعٔأو ٔأكرث  اشرتاك خشصني

 ا�الفات يف ال�س تقس�مي �سجیل دويل

 .الالحئة التنفيذیةمن  (�نیا)27 القا�دة) من 3�ىل الفقرة ( التعدیالت�دد من  ٕاد�ال، یُقرتح وضوحلل توخيا .5

�ل�س طبق �ىل لفات املتعلقة �ملتطلبات اليت تُ ا�ا بتبلیغاملكتب ا�ويل  (�نیا)27)(ٔأ) من القا�دة 3الفقرة ( لزموتُ  .6
قرتح ٔأن �شري یُ و . اتا�الف ت� م �ل�س ٕاىل اس�تدراكاملكتب ا�ي قد وبدعوة ،(ٔأ))1الفقرة ( بناًء �ىل املقدم
 التعدیل املقرتح س�یوّحض و . نفسها ) من القا�دة1املتطلبات املنصوص �لهيا يف الفقرة ( ٕاىل (�نیا)27(أٔ) من القا�دة )3( الفقرة

) من 2ا�الفات املتعلقة بدفع الرسوم املشار ٕا�هيا يف الفقرة ( مطالبا �س�تدراكليس  �ل�سٔأن املكتب ا�ي قدم 
 .ذاهتا القا�دة

ملعاجلة ا�الفات املتعلقة بدفع الرسوم  (�نیا)27يف القا�دة )(ب) 3�ٕالضافة ٕاىل ذ�، یُقرتح ٕاد�ال فقرة �دیدة (و .7
أٔن خيطر صاحب التسجیل ا�ويل ب)(ب) املكتب ا�ويل 3الفقرة اجلدیدة املقرت�ة (ت� وس�ُتلزم ). 2املشار ٕا�هيا يف الفقرة (

 .�ل�سغ املكتب ا�ي قدم ؤأن یبلّ  بت� ا�الفةاملعين 

تعدیالت  مع ٕاد�ال، (�نیا)27(ج) من القا�دة )3فقرة �دیدة (ٕاىل )(ب) 3الفقرة احلالیة ( تتحولقرتح ٔأن ، یُ ٔأ�ًرياو  .8
 (ب).)3الفقرة اجلدیدة املقرت�ة ( بناء �ىلملرا�اة إالخطار املرسل ٕاىل صاحب التسجیل  �لهيا طفيفة

 جتدید التسجیل ا�ويل

مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل و�روتو�ول اتفاق بني من الالحئة التنفيذیة املشرتكة احلالیة  30القا�دة  خضعت .9
يف ا�ورة الثامنة وأ�ربعني مجلعیة �ٓخر تعدیل ") للعالمات (املشار ٕالیه ف� یيل ب�عبارة "الالحئة التنفيذیة املشرتكة

 2مدرید. احتاد

                                         
 .MM/LD/WG/11/2و MM/A/48/4انظر الوثیقتني  2



MM/LD/WG/17/3 
3 
 

لت�دید �سجیل  دفعهالواجب لفردي ا الرمس مبلغفهيا یعمتد التعدیل هو معاجلة احلا� اليت  ذ�اكن الغرض من و  .10
الرمس  ،عند �قتضاء ،التسجیلیدفع صاحب  ذا التعدیلوهب. أ�صناف �ىل �دد معّني طرف متعاقد �لنس�بة لدويل 
 واخلدمات احملمیة فقط. السلعالتسجیل ف� خيص لت�دید  الفردي

عنه يف بیان  أ�بلغقرار  طعنوا يفا��ن  التسجیلحقوق ٔأحصاب  حفظالتعدیل  اكن الغرض من�ٕالضافة ٕاىل ذ�، و .11
ا�ويل  التسجیل) من الالحئة التنفيذیة املشرتكة. كام ٔأ�ح التعدیل ٔ�حصاب 4(ٔأو "2")2()�لثا(18القا�دة  بناء �ىل مدون

إالدالء ببيان  مبجّرد، میع السلع واخلدماتجب  ف� یتعلق طرف املتعاقد املعينلل ا�ويل �لنس�بة�سجیلهم  خيار جتدید
 .رضالغ لهذا

�لهيم، عند  لزاما ا��ن مل یعدٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة  املشرتكة الالحئة التنفيذیةمن  30 القا�دةتعدیل  ٔأفادو  .12
�ىل ذ�،  �الوةو السلع واخلدمات اليت مل متنح لها امحلایة. التسجیل ف� خيص ت�دید �قتضاء، دفع مبلغ الرمس الفردي ل 

 .املرفوضةواخلدمات  السلعنة اليت ال ميكهنا حتصیل رسوم لت�دید ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعیّ  التعدیل ذ�ٔأفاد 

 تتلقى �دمة العمالء يف عىل سبيل املثال،فمعلیة جتدید التسجیل ا�ويل. من تعقيد التعدیل  زاد ذ�ومع ذ�،  .13
مدرید  نظام تقوم شعبة معلیاتو ؛ تسجیالت ا�ولیةف� یتعلق بت�دید ال  اً اس�تفسار  120حوايل  ، لك ٔأس�بوع،مدرید نظام

 شكوى. 30مدرید ٔأكرث من  نظام يف ةالقانونی الشعبة ت، �اجل2018تصحیح يف أ�س�بوع؛ ويف �ام  ال�س 30 حنومبعاجلة 

�الوة �ىل و التصحیح والشاكوى عن �دم فهم معلیة الت�دید.  وال�ساتمعظم �س�تفسارات املذ�ورة ٔأ�اله  ونتج .14
اس��رة الت�دید ٕاىل ٔأن املس�ت�دمني �ر�كبون ٔأخطاء عند ملء  ال�سات، ٔأشار الفاحصون ا��ن یقومون مبعاجلة ذ�

ٕاصدار بیان لت�دید التسجیل  عنا�ٓ�ر املرتتبة  ، �ىل ما یبدو،ٔأهنم ال یفهمون) و MM11(�س��رة الورقية  الت�دید
 دمات.اخلیع السلع و مج  ف� خيص طرف متعاقد معّني �لنس�بة لا�ويل 

ميكن ف . �ٔ�مر اجلدیدليس  سلع واخلدمات احملمیة فقطعن ال صاحب التسجیل مبلغ الرمس الفردي  وجوب ٔأن یدفعو  .15
بق �ىل دفع اجلزء الثاين من ینط هو ) من الالحئة التنفيذیة املشرتكة و "3"()(ج)3(34 القا�دة�ىل هذا املبدٔأ يف  العثور

 .الرمس الفردي

يف الطرف  احملمیة �المهتاالسلع واخلدمات  ٔأصناف�ىل �دد یتوقف  ن الرمس الفرديلغ اجلزء الثاين ممب وٕاذا اكن .16
د املكتب ، حيدّ يف هذه احلا�و. العدد ذ�القا�دة ٕاىل  ت� بناء �ىل، جيب ٔأن �شري إالخطار املرَسل  املعيناملتعاقد املعّني 

 (ج) من القا�دة نفسها.)7، وفقًا للفقرة (احملمیة �المهتاالسلع واخلدمات  ٔأصنافا�ويل املبلغ املذ�ور مع مرا�اة �دد 

الحئة التنفيذیة من ال 30 القا�دة، یُقرتح تعدیل ويلا�تسجیل ال رسوم ٔأثناء جتدید لتبس�یط العملیة احلالیة حلساب الو  .17
 رتح ٕادراج مبدٔأ حتدید مبلغ الرمس الفرديق، یُ �ٕالضافة ٕاىل ذ�و(هـ). )2د) وامجل� أ�وىل من الفقرة (()2حبذف الفقرة (

 .ا�اة السلع واخلدمات احملمیة فقط، مع مر 30 القا�دة)(ج) من 1فقرة �دیدة ( يف لت�دید التسجیل ا�ويل املس�تحق

ومبا �الوة �ىل ذ�، و ط معلیة الت�دید مع احلفاظ �ىل مجیع مزا�ها احلالیة. من شأٔن التعدیالت املقرت�ة ٔأن تبسّ و  .18
، مجیع السلع واخلدماتف� خيص  معّني طرف متعاقد �لنس�بة لبیان لت�دید التسجیل ا�ويل تقدمي یعد مطلو�  ٔأنه مل

ومن . ٔأ�رس اس�ت�داما الل�س الت�دید ٔأ�سط، و�لتايل ةإاللكرتونیو ) MM11ة (�س��رة يالورق �س��ر�ن س�تصبح 
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ولن تتطلب تغیري العملیات وأ�نظمة  إاللكرتوين طفيفة �ىل الت�دید ٕاجراء تغیريات تتطلب ٔأن التعدیالت املقرت�ة شأٔن
 التشغیلیة ٔأو املالیة للمكتب ا�ويل.

لتوضیح أٔنه عند جتدید �سجیل دويل ف�  30 القا�دة(ب) من )2توخيًا للوضوح، یُقرتح تعدیل الفقرة ( و اً ٔأ�ري و  .19
واخلدمات اليت یظل الطرف  �ىل مجیع السلع �رسيجيب ٔأن دید فٕان الت� ،اً رفض العالمة متام يف �ا�یتعلق بطرف متعاقد 

 .�شأٔهنا نامعیّ املتعاقد 

 )6(40إالخطار بناء �ىل القا�دة 

 لك من دراج عبارة "ٔأو ٕاقلميیة" يف�ٕ  الالحئة التنفيذیةمن  40 القا�دة) من 6، یُقرتح تعدیل الفقرة (�قةل توخياً  .20
 بناء �ىلإالخطار ٔأن یصدر يف �عتبار ٕاماكنیة غرض سوى ٔأن یأٔ�ذ املقرتح  تعدیلليس لل و العنوان والفقرة نفسها. 

 منظمة متعاقدة. عن )6(40 القا�دة

 ا�خول �زي النفاذ�رخي 

س�تد�ل يف التارخي ا�ي �زي النفاذ  40و 30و (�نیا)27و 25�ىل القوا�د ٕاد�الها  التعدیالت املقرتح تد�لقرتح ٔأن یُ  .21
 .2020فربا�ر  1، ٔأي يف �زي النفاذ الالحئة التنفيذیة فيه

 ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل ما یيل: .22

مة يف 1" " النظر يف �قرتا�ات املقد�
 هذه الوثیقة؛

لك مدرید �ع�د توصیة مجعیة احتاد " و 2"
ٕاد�الها �ىل الالحئة  التعدیالت املقرتح

، بصیغهتا املبي�نة يف بعض مهنأأو  التنفيذیة
، يك �معدّ ٔأو بصیغة  هذه الوثیقة قمرف

 .2020فربا�ر  1تد�ل �زي النفاذ يف 

 [یيل ذ� املرفق]
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 التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذیة لربوتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات

 لربوتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات الالحئة التنفيذیة
 )2020فربا�ر  1اعتبارا من  (�فذ 

[...] 

 الفصل اخلامس
 التعیينات الالحقة؛ التعدیالت

[...] 
 25القا�دة 

 ال�س تدو�ن

[...] 

ٕاذا ٔأشار ال�س تدو�ن ٔأي تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل ٕاىل   [تعدد ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة اجلدد] )4(
فٕان هذا التغیري ال جيوز تدوینه �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني ٕاذا مل �كن وا�د ٔأو ٔأكرث من صاحب �سجیل دويل �دید، 

من �روتو�ول  2القا�دة  بناء �ىل �س�تويف الرشوط املطلوبةفالبد �لك مهنم ٔأن ٔأكرث من ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة اجلدد 
 .�لنس�بة ٕاىل هذا الطرف املتعاقد ليك �كون صاحب �سجیل دويل مدرید

[...] 
 (�نیا)27القا�دة  

 �سجیل دويل تقس�مي
[...] 

�ىل  یتعني، )1الواردة يف الفقرة ( املطبقة املتطلبات(ٔأ) ٕاذا مل �س�توف �ل�س   [�ل�س ا�الف لٔ�صول] )3(
 یبلغ صاحب التسجیل ا�ويل. ٔأناملكتب ا�ي قّدم �ل�س ٕاىل اس�تدراك ا�الفة ويف الوقت ذاته  یدعواملكتب ا�ويل ٔأن 

 یتعني�رخي ا�عوة طبقا للفقرة الفرعیة (ٔأ)،  منٔأشهر  ثالثةا�الفة �الل  املكتبس�تدرك � مل وٕاذا  ب)(
�ىل املكتب ا�ويل  یتعني)، 2لیه يف الفقرة (إ املس�تلمة ٔأقل من املبلغ املشار  مبلغ الرسوماكن  و اعتبار �ل�س مرتواك

 وردّ صاحب التسجیل ا�ويل  ٕابالغ یتعني ذاتهيف الوقت و بذ�،صاحب التسجیل  �ل�س قّدم ا�ي املكتب ٕاخطار
 .املكتب ا�ي قّدم �ل�س الرمس ذ�)، بعد خصم مبلغ �ساوي نصف 2ٔأي رمس مسدد بناء �ىل الفقرة (

، و(ب)أٔ  طبقا للفقرة الفرعیة (ٔأ) إالبالغوٕاذا مل �س�تدرك املكتب ا�الفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي  )ج(
یتعني �ىل املكتب ا�ويل ٕاخطار املكتب ا�ي قّدم �ل�س بذ�، ويف الوقت ذاته یتعني و یتعني اعتبار �ل�س مرتواك 

 )، بعد خصم مبلغ �ساوي نصف ذ� الرمس.2یل ا�ويل ورّد ٔأي رمس مسدد بناء �ىل الفقرة (ٕابالغ صاحب التسج 

[...] 
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[...] 

 الفصل السادس
 الت�دیدات

[...] 
 30القا�دة 

 تفاصیل الت�دید

 [...] (ٔأ) [الرسوم] )1(

[...] 
) يف الس�ل ا�ويل 4() ٔأو 2((�لثا)18 القا�دة بناء �ىل�سجیل بیان  عند، )2إال�الل �لفقرة ( دون )ج( 

مع مرا�اة  الرمس الفردي ا، جيب حتدید مبلغ هذ)3لفقرة الفرعیة (ٔأ)(ا بناء �ىل طرف متعاقد ف� یتعلق بدفع الرمس الفرديل
 السلع واخلدمات املدر�ة يف البیان املذ�ور فقط.

 
 [...]  (ٔأ)  [ٕایضا�ات ٕاضافية] )2(

التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني، �ىل ٕاذا رغب صاحب التسجیل ا�ويل يف جتدید  (ب)
يف الس�ل ا�ويل لهذا الطرف املتعاقد �لك السلع واخلدمات املعنیة،  (�لثا)18الرمغ من تدو�ن بیان رفض مبوجب القا�دة 

ىل هذا الطرف فٕان �سدید الرسوم املطلوبة، مبا يف ذ� الرمس التمكیيل ٔأو الرمس الفردي حسب ما �كون احلال �لنس�بة إ 
املتعاقد، جيب ٔأن �كون مصحوً� ٕ��الن من صاحب التسجیل یفيد ٔأنه جيب ٔأن یدّون جتدید التسجیل ا�ويل يف الس�ل 

 .میع السلع واخلدمات املعنیةجب  ف� یتعلق ا�ويل �لنس�بة ٕاىل هذا الطرف املتعاقد
ن عنه ٕابطال �شمل لك السلع ال ُجيدد التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معّني  (ج) �كون قد دّوِ

ن عنه ختّلٍ بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 2(19واخلدمات بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  )(أٔ). وال ُجيدد التسجیل ا�ويل 1(27)، ٔأو دّوِ
ن عهنا ٕابطال �ٓ�ر التسجیل ا�ويل يف هذ ا الطرف �لنس�بة ٕاىل ٔأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت �كون قد دّوِ

ن عهنا ٕانقاص بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 2(19املتعاقد بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة   )(ٔأ).1(27)، ٔأو دّوِ

) يف الس�ل ا�ويل، ال ُجيّدد 4" أٔو(2)"2((�لثا)18يف �ال تدو�ن بیان مبوجب القا�دة فت] ذ[� (د)
اليت ال �رد يف ذ� البیان، ما مل �كن �سدید الرسوم  التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل الطرف املتعاقد املعّني للسلع واخلدمات

 املطلوبة مصحو� ٕ��الن من صاحب التسجیل یفيد ٔأنه جيب جتدید التسجیل ا�ويل لت� السلع واخلدمات ٔأیضا.

التسجیل ا�ويل ا�ي ال ُجيدد مبوجب الفقرة الفرعیة (د) للسلع واخلدمات املعینة ال یعترب تعدیًال  (ه) 
التسجیل ا�ويل ا�ي ال ُجيدد �لنس�بة ٕاىل لك أ�طراف املتعاقدة املعینة ال یعترب تعدیًال و ) من الربوتو�ول. 2(7 املادةملفهوم 

  ) من الربوتو�ول.2(7 حسب مفهوم املادة

[...] 
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 الفصل التاسع
 أٔحاكم متنو�ة

[...] 
 40القا�دة 

 ا�خول �زي التنفيذ؛ ٔأحاكم انتقالیة

 
[...] 

(أٔ) 2ٔأو الفقرة  (�نیا)27) من القا�دة 1] ٕاذا اكنت الفقرة (ٔأو إالقلميیة التوافق مع القوانني الوطنیة[�دم  )6( 
لطرف متعاقد، يف �رخي دخول هذه القا�دة �زي  أٔو إالقلميي �ري متوافقة مع القانون الوطين (�لثا)27من القا�دة 

زتما �لربوتو�ول، ال تطبق الفقرة أٔو الفقرات املعنیة، حسب النفاذ ٔأو يف التارخي ا�ي یصبح فيه الطرف املتعاقد مل
احلا�، �لنس�بة للطرف املتعاقد املعين طاملا اكنت �ري متوافقة مع ذ� القانون، رشیطة ٔأن خيطر ذ� الطرف 

ملزتما  املتعاقد املكتب ا�ويل بذ� قبل �رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو التارخي ا�ي یصبح فيه ذ� الطرف املتعاقد
 �لربوتو�ول. وجيوز حسب هذا إالخطار يف ٔأي وقت.

[...] 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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