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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :سبمترب 2020

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل

الدويل للعالمات

الدورة الثامنة عشر

جنيف ،من  12اإىل  16أأكتوبر 2020
التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل

للعالمات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1تقرتح هذه الوثيقة اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(يشار اإلهيام فامي ييل بعباريت "الالحئة التنفيذية" و"الربوتوكول" تواليا) .وختص هذه املقرتحات عىل وجه التحديد اإدخال
تعديالت عىل القواعد  3و 5و(5اثنيا) و 22و 24و 39من الالحئة التنفيذية وإادخال تعديالت جراء ذكل عىل جدول
الرسوم.
 .2وتس ّببت جاحئة كوفيد 19-يف اضطراابت شديدة ابلنس بة ملس تخديم نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(املشار اإليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد") وذكل نتيجة التدابري املتخذة يف عدة بدلان من أأجل ماكحفة انتشارها .وقد أأصبح
جراء تكل الاضطراابت ،أأن تنطوي الضامانت املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية عىل عدد من النقائص.
بدهيياّ ،
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 .3وملعاجلة النقائص املذكورة أأعاله ،تسعى التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية اإىل تزويد
مس تخديم نظام مدريد بضامانت تتسق مع تكل الواردة يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (املشار اإلهيا فامي
ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات") ،واليت تتسم بنطاق أأوسع .وتأأيت هذه الاقرتاحات دعام للمسار اجلاري اذلي
يروم تبس يط الالحئة التنفيذية وجعل معليات نظام مدريد أأيرس اس تخداما أوأكرث اس تقطااب للمس تخدمني وملاكتب ا ألطراف
املتعاقدة وللجهات ا ألخرى املهمتة .وترد الاقرتاحات يف مرفق هذه الوثيقة.
 .4وجتدر الإشارة اإىل أأن هذه الوثيقة خضعت للمراجعة يك يُؤخذ يف احلس بان أأن مجعية احتاد مدريد قد اعمتدت،
يف دورهتا الرابعة وامخلسني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  21اإىل  25سبمترب  ،2020التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
القواعد  3و 9و 25و 36من الالحئة التنفيذية .وستشرتط تكل التعديالت أأن يقوم لك من املودع ،يف الطلب ادلويل،
وصاحب التسجيل اجلديد ،يف الامتس تدوين تغيري يف امللكية ،والوكيل ّ
املعني حديثا ،ببيان عنوانه بريده الإلكرتوين لتلقي
تبليغات اإلكرتونية من املكتب ادلويل .وس تدخل تكل التعديالت حزي النفاذ يف  1فرباير 1.2021

المتثيل أأمام املكتب ادلويل
( أألف)

تعيني الوكيل

 .5تتيح الالحئة التنفيذية ألحصاب التسجيالت ادلولية تعيني أأي وكيل يف تبليغ منفصل موجه اإىل املكتب ادلويل أأو يف
تعيني لحق أأو يف أأي طلب مشار اإليه يف القاعدة  25من الالحئة التنفيذية.
يدون هذا التعيني
 .6وإاذا عني أأحصاب التسجيالت ادلولية وكيال يف تبليغ منفصل ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن ّ
ابعتباره معلية منفردة .أأما اإذا أأجرى أأحصاب التسجيالت ادلولية هذا التعيني يف تعيني لحق أأو يف طلب مشار اإليه يف
القاعدة  ،25يدون املكتب ادلويل ذكل التعيني كجزء من التسجيل املعين .ونتيجة ذلكل ،تعرض اخلدمات الإعالمية اخملتلفة
اليت يتيحها نظام مدريد (عىل سبيل املثال ،مرصد مدريد ومتتبع مدريد الآين) أأي تدوين بشأأن تعيني الوكيل بطريقة ل تتسم
ل ابلتساق ول ابلشفافية.
 .7وتنشأأ مجموعة من القضااي التشغيلية عندما يعني أأحصاب التسجيالت ادلولية وكيال يف تعيني لحق أأو يف أأي طلب
من الطلبات .فعندما ل حيرتم التعيني الالحق أأو الطلب مقتضيات الالحئة التنفيذية ،يؤخر تعيني الوكيل دون أأي داع
ذلكل ،مما قد يلقي بظالهل عىل أأحصاب التسجيالت ادلولية والوالكء ،خاصة عندما يتعلق تعيني الوالكء ابلعديد من
التسجيالت ادلولية.
 .8وميكن ألحصاب التسجيالت ادلولية الآن اس تخدام خدمة ( Contact Madridالتصال مبدريد) الإلكرتونية
لتحميل الاس امترة الاختيارية  MM12بغرض تعيني وكيل ،واليت س يعاجلها املكتب ادلويل يف أأقرص وقت ممكن .وابلإضافة
اإىل ذكل ،خيطط املكتب ادلويل لإاتحة خدمات اإلكرتونية متكن اإىل حد ما من تسجيل هذا التعيني بشلك فوري .ولتسهيل
حدوث هذا التطور ،قد تطلب الالحئة التنفيذية من أأحصاب التسجيالت ادلولية تعيني وكيل يف تبليغ منفصل .ذلكل ،يُقرتح
تعديل القاعدة  ()2(3أأ) لستبعاد اإماكنية قيام أأحصاب التسجيالت ادلولية بتعيني وكيل يف تعيني لحق أأو يف أأي طلب
1

انظر الوثيقة " MM/A/54/1التدابري اخلاصة بكوفيد :19-جعل الربيد الإلكرتوين من البياانت املطلوبة".
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مشار اإليه يف القاعدة  ،25خبالف الامتس صاحب تسجيل دويل جديد تدوين التغيري اذلي طر أأ يف امللكية .ولن مينع التعديل
املقرتح املودع من تعيني وكيل يف الطلب ادلويل.

(ابء) .اإلغاء تعيني الوكيل
 .9تشرتط القاعدة ()6(3د) من الالحئة التنفيذية أأن يرسل املكتب ادلويل اإىل املودعني أأو أأحصاب التسجيالت ادلولية
نسخًا من مجيع التبليغات اليت متت بينه وبني الوكيل اذلي المتس اإلغاء التعيني ،وتبادلها يف غضون ا ألشهر الس تة السابقة
للتارخي اذلي خيطر فيه املكتب ادلويل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل عن الالامتس املذكور.
 .10ول تكتيس القاعدة املذكورة طابع الإلزامية ألن املودعني وأأحصاب التسجيالت ادلولية ميكهنم الآن اسرتداد مجيع
التبليغات املتعلقة بطلب دويل أأو تسجيل دويل من خالل أأداة اإدارة احملفظات يف نظام مدريد ( .)MPMوابلإضافة اإىل
ذكل ،تتاح الواثئق املتعلقة ابلقرارات اليت أأرسلهتا املاكتب يف مرصد مدريد يف حني تتاح البياانت الببليوغرافية ووضع مجيع
الطلبات يف متتبع مدريد الآين .ذلكل ،يُقرتح تعديل القاعدة ()6(3د) من الالحئة التنفيذية حبذف رشط اإرسال التبليغات
املذكورة أأعاله.

عذر التأأخر يف التقيد ابملهل
 .11أدرجت القاعدة  )1(5و( )2من الالحئة التنفيذية ،أأول ّمرة ،يف الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،اليت دخلت ّ
حزي النفاذ يف  1أأبريل  .1996وصيغت تكل القاعدة عىل نسق
القاعدة  82من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،النافذة منذ  1يوليو 2.1992
 .12وقد تناولت القاعدة  82من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات حالتني خمتلفتني ،لك عىل حدة ،وهام تأأخري أأو فقد
تبليغ مرسل عن طريق خدمات اإدارة الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة (يف القاعدة  ،)1.82وانقطاع خدمات اإدارة الربيد
أأو مؤسسات الربيد اخلاصة بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو غري ذكل من
ا ألس باب املامثةل (يف القاعدة .)2.82
 .13ويف  1يوليو  ،2012ألغيت القاعدة  2.82من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ودخلت القاعدة اجلديدة 82
ّ
حزي النفاذ لعذر التأأخر يف مراعاة املهل احمل ّددة للقيام ابإ جراء بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو إارضاب أأو اكرثة
طبيعية أأو غري ذكل من ا ألس باب املامثةل .3ومبوجب القاعدة  82رابعا ،جيب عىل الطرف املعين تقدمي برهان وجيه بشلك
مرض للمكتب ادلويل والقيام ابلإجراء املعين يف غضون فرتة ل تزيد عىل س تة أأشهر اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل .ويف
رابعا

2
انظر الوثيقة " PCT/A/XVIII/2التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
(.)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf
3
انظر الوثيقة " PCT/A/42/2التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
(.)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf
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 1يوليو  ،2016دخلت صيغة معدّ ةل من تكل القاعدة ّ
حزي النفاذ لإدراج عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام
كسبب من أأس باب عذر التأأخر يف مراعاة همةل4.
 .14وعىل عكس ذكل ،ل تعذر القاعدة  5من الالحئة التنفيذية التأأخر يف التقيد مبهةل حمدّدة لتوجيه تبليغ اإىل املكتب
جراء ظروف قاهرة ،وتقتيض أأن
ادلويل سوى لسبب اضطراابت خدمات اإدارات الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة من ّ
يس تويف الطرف املعين بعض الرشوط ويقدم الربهان عىل ذكل .وينطبق احلمك ذاته عىل التبليغات املرسةل اإلكرتونيا عند
حدوث عطل يف خدمات التواصل الإلكرتوين يف املكتب ادلويل أأو يف ماكن وجود الطرف املعين.
 .15ومن املقرتح تعديل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية ملنح مس تخديم نظام مدريد مرونة معادةل لتكل املنصوص علهيا يف
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات .وس متكّن صيغة معدّةل للفقرة ( )1من اإدراج مبد أأ عام مفاده أأنه جيوز عذر عدم التقيّد مبهةل
حمدّدة يف الالحئة التنفيذية للقيام إابجراء دلى املكتب ادلويل اإذا برهن الطرف املعين بشلك مرض للمكتب ادلويل أأن املهةل
مل تُراع بسبب ظرف قاهر.
 .16وستنطبق الفقرة ( )1من القاعدة ( )5من الالحئة التنفيذية عىل أأي اإجراء دلى املكتب ادلويل حتدّد بشأأنه الالحئة
مقرر .وميكن للمكتب ادلويل التجاوز عن رشط
التنفيذية همةل زمنية ،مثل اإرسال تبليغ أأو تصحيح خمالفة أأو تسديد رمس ّ
الإثبات فامي خيص الظروف القاهرة املعرتف هبا عىل نطاق واسع ،كام فعهل بشأأن جاحئة كوفيد.19-
 .17وس متكّن صيغة معدّ ةل للفقرة ( )2من القاعدة  5من الالحئة التنفيذية من توضيح أأن اضطراابت خدمات اإدارات
الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة وخدمات التواصل الإلكرتوين اليت خترج عن س يطرة الطرف املعين ومتنع ذكل الطرف من
التقيد مبهةل معيّنة تُعترب ظروفا قاهرة ألغراض الفقرة ( .)1وستنطبق الفقرة ( )2أأاي اكن ماكن حدوث الاضطراابت املذكورة.
فميكن أأن تنطبق ،مثال ،خالل ا ألعطال اليت تُس ّجل يف خدمات اإدارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو خدمات
التواصل الإلكرتوين عىل الصعيد العاملي .ويُقرتح أأيضا حذف الفقرة ( ،)3اإذ ل فائدة من الإبقاء علهيا.
 .18وس تكون تكل التعديالت املقرتحة مفيدة ملس تخديم نظام مدريد ممن يواهجون ظروفا قاهرة متنعهم من القيام ابلإجراء
املطلوب مضن املهةل احملدّدة .خفالل الس نوات العرش املاضية ،اكن من املمكن ،مثال ،التح ّجج ابلقاعدة املقرتحة اجلديدة فامي
خيص ثوران براكن اإايفياليولك يف عام 2010؛ والزلزال والتسوانيم اذلي رضب الياابن يف عام 2011؛ وزلزل شامل اإيطاليا
وإاعصار ساندي يف عام 2012؛ وإاعصار تيفون هاغوبيت يف عام 2014؛ وإاعصار ماراي يف عام .2017
 .19وكام هو احلال ابلنس بة للقاعدة  82رابعا من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،ستشرتط صيغة مع ّدةل للفقرة ( )4من
القاعدة  5من الالحئة التنفيذية أأن يقوم الطرف ابلإجراء يف أأرسع وقت معقول ممكن ويف فرتة ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد
انقضاء املهةل .و أأخريا ،يُقرتح تعديل عنوان تكل القاعدة ليصبح "عذر التأأخر يف التقيد ابملهل" ،مما س يعكس بشلك أأفضل
النطاق اجلديد للقاعدة املع ّدةل.

4
انظر الوثيقة " PCT/A/47/4التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
(.)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf
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مواصةل الإجرااءات
 .20تنص القاعدة (5اثنيا) من الالحئة التنفيذية عىل مواصةل الإجرااءات كتدبري تصحيحي عندما يفوت املودعون أأو
أأحصاب التسجيالت ادلولية همةل حمددة من شأأهنا أأن تؤدي اإىل التخيل عن الطلب ادلويل أأو عن الالامتس .ويقرتح اإاتحة
هذا التدبري التصحيحي اإذا فوت املودع املهةل احملددة يف القاعدة  )7(12خبصوص دفع الرسوم الناجتة عن اقرتاح التصنيف
الصادر عن املكتب ادلويل .وعالوة عىل ذكل ،يُقرتح أأن يتاح هذا التدبري يف حاةل تفويت صاحب التسجيل ادلويل املهةل
احملددة يف القاعدة (27اثنيا)(()3ج) خبصوص دفع رسوم الامتس التقس مي مبوجب هذه القاعدة .ولهذا الغرض ،س ُتعدل القاعدة
 )2(5وفقًا ذلكل.

الإخطار بوقف الآاثر
 .21ما تزال امجلةل الثانية يف القاعدة ()1(22ج) من الالحئة التنفيذية تشري اإىل ادلعاوى القانونية وإاجراءات املعاجلة املشار
اإلهيا يف الفقرة (ب) .ومن انحية أأخرى ،مل تعد تشري هذه الفقرة اإىل ادلعاوى القانونية وإاجراءات املعاجلة .و ألغراض
الاتساق ،يُقرتح تعديل امجلةل الثانية يف القاعدة ()1(22ج) حبذف ما يشري اإىل ادلعاوى القانونية وبتغيري الامس "ادلعاوى"
اإىل صيغة املفرد ( أأي دعوى).

التعيني الالحق
 .22تشرتط القاعدة  ()3(24أأ)( )2من الالحئة التنفيذية أأن يشري أأحصاب التسجيالت ادلولية اإىل عنواهنم يف التعيني
الالحق ،ويبدو هذا غري رضوري .وعالوة عىل ذكل ،يشري أأحصاب التسجيالت ادلولية يف بعض التعيينات الالحقة اإىل
عنوان خمتلف عن العنوان الوارد يف السجل ادلويل ،مما يؤدي اإىل ارتاكب خمالفة تؤخر تسجيل التعيني الالحق .ذلكل،
يُقرتح تعديل القاعدة املذكورة أأعاله حبذف رشط أأن حيتوي التعيني الالحق أأو يشري اإىل عنوان صاحب التسجيل ادلويل.

اس مترار الآاثر
 .23تنص القاعدة  )1(34من الالحئة التنفيذية عىل أأن مبالغ الرسوم املس تحقة مبوجب الربوتوكول أأو الالحئة التنفيذية
حمددة يف جدول الرسوم .ومع ذكل ،حتدد القاعدة  ،"2")1(39يف تناقض صارخ مع هذا ا ألمر ،مبالغ الرسوم اليت يتعني
دفعها مقابل طلب اس مترار أأثر التسجيل ادلويل يف ادلوةل اخللف.
 .24وذلكل ،ألغراض الاتساق ،يُقرتح تعديل القاعدة  "2")1(39من الالحئة التنفيذية حبذف مبالغ الرسوم املذكورة
أأعاله واستبدالها ابلإشارة اإىل جدول الرسوم .وعالوة عىل ذكل ،يُقرتح تعديل جدول الرسوم ابإدخال بندين جديدين 1.10
و 2.10لتحديد املبالغ املذكورة.
خريا ،و ألغراض الاتساق أأيضً ا ،يُقرتح تعديل القاعدة  "2")1(39من الالحئة التنفيذية جبعلها تشري اإىل أأن املكتب
 .25و أأ ً
ادلويل سينقل املبالغ احملصةل اإىل الطرف املتعاقد املعين وليس اإىل مكتبه .ولن حتدث هذه التعديالت املقرتحة تغيريا جوهراي
عىل هذه القاعدة ول عىل مبالغ رسوم الطلب.
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التداعيات اليت س تصيب املاكتب واملكتب ادلويل
 .26تتعلق التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية يف هذه الوثيقة ابلطلبات اليت تودع دلى املكتب ادلويل ويقوم
مبعاجلهتا .وذلكل ،لن يكون لها أأي تأأثري عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ومعليات ماكتب ا ألطراف املتعاقدة.
 .27وس يقوم املكتب ادلويل بتغيري أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة به لوقف اشرتاط أأن حيتوي التعيني الالحق عىل
عنوان صاحب التسجيل ادلويل .وس يقوم املكتب ادلويل ابإ جراء التغيريات ابس تخدام موارده ادلاخلية يف حدود مزيانية
التشغيل العادية .وميكن أأن تكون التغيريات جاهزة لتنفذ فور اعامتد التعديالت املقرتحة.
 .28ولن تتطلب التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية فامي يتعلق ابلمتثيل أأمام املكتب ادلويل ،وعذر التأأخر يف التقيد
ابملهل ،ومواصةل الإجراءات سوى اإجراء تغيريات يف العمليات واملامرسات ادلاخلية للمكتب ادلويل .ولن تكون للتعديالت
ا ألخرى املقرتحة ،أأي تكل اليت ختص الإخطارات املتعلقة بوقف الآاثر واس مترار الآاثر أأية تداعيات ألهنا س تعمل عىل
تبس يط الالحئة التنفيذية وحتسيهنا دون اإحداث أأي تغيري جوهري.

اترخي ادلخول اإىل ّ
حزي النفاذ
 .29كام ذكر ساب ًقا ،تس ّببت جاحئة كوفيد 19-يف اضطراابت شديدة ابلنس بة ملس تخديم نظام مدريد ومن احملمتل أأن
تس متر بعض الوقت يف عدة أأحناء من العامل .ويف وقت مراجعة هذه الوثيقة ،ل تزال عدة بدلان تتخذ مجموعة من التدابري
محلاية الساكن من أآاثر اجلاحئة؛ وهناك بدلان أأخرى تواجه موجة حممتةل اثنية من الإصاابت ابلعدوى ويه بصدد فرض قيود
مرة أأخرى.
 .30وبناء عليه ،هناك حاجة ماسة اإىل أأن تدخل التعديالت املقرتحة حزي التنفيذ دون تأأخري ،وخباصة التعديل املقرتح
اإدخاهل عىل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية ،هبدف حامية مصاحل مس تخديم نظام مدريد .وذلكل ،يُقرتح أأن يويص املكتب
ادلويل مجعية احتاد مدريد بأأن تدخل التعديالت املذكورة أأعاله حزي التنفيذ بعد شهرين من اعامتدها.

.31
مبا ييل:

اإن الفريق العامل مدعو اإىل الاضطالع
" "1النظر يف الاقرتاحات املق َّدمة
يف هذه الوثيقة؛
" "2وتوجيه توصية اإىل مجعية احتاد
مدريد ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها
عىل الالحئة التنفيذية ،بصيغهتا املبي َّنة يف
مرفق هذه الوثيقة أأو بصيغة معدةل ،يك
تدخل حزي النفاذ بعد شهرين من اعامتدها.

[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
انفذة اعتبار ًا من  1فرباير  1 2020فرباير 2021

الفصل ا ألول
أأحاكم عامة
[]...
القاعدة 3
المتثيل أأمام املكتب ادلويل
[]...

([ )2تعيني الوكيل]
( أأ) جيوز تعيني أأي وكيل يف الطلب ادلويل أأو يف تعيني لحق أأو من قبل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد أأو يف
أأي طلب مشار اإليه يف القاعدة  ()1(25أأ)" "1مع بيان امس الوكيل وعنوانه ،طبقا للتعلاميت الإدارية ،وعنوان
بريده الإلكرتوين.
[]...

([ )4تدوين تعيني وكيل وتبليغه؛ اترخي نفاذ تعيني الوكيل]
يدون يف السجل ادلويل
( أأ) اإذا ّتبني للمكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط احملددة ،وجب عليه أأن ّ
يدون أأيض ًا امس الوكيل وعنوانه وعنوان بريده الإلكرتوين.
أأن املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل ،و ّ
ويف هذه احلاةل ،يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل ،أأو
التعيني الالحق ،أأو الطلب أأو التبليغ املنفصل اذلي ّ
يعني فيه الوكيل.
[]...
[]...

([ )6شطب التدوين؛ اترخي نفاذ الشطب]
[]...
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(د) اإذا تسمل املكتب ادلويل الامتس ًا ابلشطب من الوكيل ،وجب عليه أأن خيطر بذكل املودع أأو صاحب التسجيل
ادلويل ،ويرفق ابلإخطار صورة عن لك التبليغات اليت أأرسلها اإىل الوكيل ،أأو اليت تسلمها من الوكيل ،خالل
ا ألشهر الس تة السابقة لتارخي الإخطار.
[]...
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القاعدة 5
تعطل خدمات اإدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة
والتبليغات املرسةل اإلكرتونيا عذر التأأخر يف التقيد ابملهل

([ )1حرب أأو ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو أأي سبب أآخر انمج عن ظروف قاهرةالتبليغات
املرسةل عن طريق اإدارات الربيد] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام إابجراء دلى
لإرسال تبليغ للمكتب املكتب ادلويل عن طريق اإدارات الربيد ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُمرض للمكتب
ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو أأي سبب أآخر
انمج عن ظروف قاهرة.:
" "1التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل ا ألقل ،أأو بعد اس تئناف خدمات اإدارة الربيد خبمسة
أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل ا ألايم العرشة السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو
اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ألية أأس باب مماثةل أأخرى[ ،حذفت]
" "2التبليغ أأرسل يف مظروف مسجل عن طريق اإدارة الربيد ،أأو البياانت املتعلقة إابرسال التبليغ جسلهتا
اإدارة الربيد وقت الإرسال[ ،حذفت]
" "3التبليغ أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإىل املكتب ادلويل بعد يومني من اإرسالها عادة ،أأو أأرسل ابلربيد
اجلوي ،يف احلالت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإىل املكتب ادلويل بعد يومني من اإرسالها عادة.
[حذفت]

([ )2التبليغات املرسةل عن طريق اضطراابت خدمات اإدارات الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة وخدمات التواصل
الإلكرتوين] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال التبليغ للمكتب ادلويل عن طريق مؤسسات الربيد
اخلاصة ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُمرض للمكتب ادلويل أأن :تُعترب اضطراابت خدمات اإدارات الربيد أأو
مؤسسات الربيد اخلاصة أأو خدمات التواصل الإلكرتوين اليت خترج عن س يطرة الطرف املعين ومتنع ذكل الطرف من
التقيد مبهةل حمدّدة يف الالحئة التنفيذية أأس بااب انمجة عن ظروف قاهرة وفقا للفقرة السابقة.
" "1التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل ا ألقل ،أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة الربيد اخلاصة
خبمسة أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل ا ألايم العرشة السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أأو
ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ألية أأس باب مماثةل أأخرى[ ،حذفت]
" "2البياانت املتعلقة إابرسال التبليغ جسلهتا مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الإرسال[ .حذفت]
([ )3التبليغات املرسةل اإلكرتونيا] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه ابلوسائل
الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُمرض للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل
الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن
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س يطرة الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.
[حذفت]
([ )4حدود العذر] ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة ،ما مل يتسمل املكتب ادلويل الربهان
الوجيه وما مل يمت الإجراء دليه عىل النحو املشار اإليه يف الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( )3والتبليغ أأو ،حسب الاقتضاء،
نسخة طبق ا ألصل عنه يف أأرسع وقت معقول ممكن ويف فرتة ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املعنية بس تة
أأشهر عىل الأكرث.
[]...
القاعدة (5اثنيا)
مواصةل الإجراءات

([ )1الامتس]
( أأ) يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل ألي من املهل احملددة أأو املشار اإلهيا يف القواعد  )2(11و(،)3
و ،)7(12و(20اثنيا)( ،)2و()5(24ب) ،و ،)2(26و(27اثنيا)(()3ج) ،و()3(34ج)"،"3و ،)1(39واصل
املكتب ادلويل ،رمغ ذكل ،معاجلة الطلب ادلويل ،أأو التعيني الالحق ،أأو ادلفع ،أأو الالامتس املعين ،اإذا مت
ما ييل:
" "1توجيه الامتس بذكل اإىل املكتب ادلويل حيمل توقيع املودع أأو صاحب التسجيل ويكون يف الاس امترة
الرمسية؛
" "2واس تالم الالامتس وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم ،واستيفاء لك الرشوط ،مع الالامتس،
اليت تطبق علهيا املهةل املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضاء تكل املهةل الزمنية.
[]...
[]...
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الفصل الرابع
الوقائع اليت تطر أأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
[]...
القاعدة 22
وقف أآاثر الطلب الأسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأسايس

([ )1الإخطار بوقف أآاثر الطلب ا ألسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس]
[]...
(ج) بعدما تفيض الإجراءات املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) 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 اإذا 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 ا إلجراءات
املعاجلة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة أأعاله القرار الهنايئ
املذكور أأعاله أأو عن حسب أأو ختل ،يتعني عىل مكتب املنشأأ ،اإذا اكن عىل عمل بذكل أأو بناء عىل طلب
صاحب التسجيل ،أأن خيطر املكتب ادلويل عىل الفور.
[]...

الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
القاعدة 24
التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل
[]...

([ )3احملتوايت]
( أأ) جيب أأن يتضمن التعيني الالحق أأو يبني فيه ما ييل ،رشط مراعاة الفقرة (()7ب):
[]...
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه،
[]...
[]...
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الفصل التاسع
أأحاكم متنوعة
القاعدة 39
اس مترار أآاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف
( )1اإذا أأودعت دوةل ("دوةل خلف") اكنت أأراضهيا قبل الاس تقالل جزء ًا من أأرايض طرف متعاقد ("طرف متعاقد
سلف") دلى املدير العام اإعال ًان يفيد اس مترار ادلوةل اخللف يف تطبيق الربوتوكول ،فاإن لك تسجيل دويل يكون انفذ ًا
يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )2حيدث أآاثره يف ادلوةل اخللف يف حاةل استيفاء
الرشوط التالية:
[]...
" "2تسديد رمس قدره  41فرناكً سويرس ًاي الرمس احملدد يف البند  1.10من جدول الرسوم ،خالل املهةل ذاهتا
للمكتب ادلويل ،وتسديد الرمس احملدد يف البند  2.10هل اذلي عىل أأن حيوهل اإىل املكتب الوطين لدلوةل
ادلوةل اخللف ،وتسديد رمس قدره  23فرناكً سويرس ًاي لصاحل املكتب ادلويل.
[]...
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جدول الرسوم
انفذ اعتبار ًا من  1فرباير  1 2020فرباير 2021

جدول الرسوم

ابلفرناكت السويرسية

]…[
 .10اس مترار الآاثر
 1.10الرمس اذلي ي ُسدد للمكتب ادلويل
حيوهل املكتب ادلويل لدلوةل اخللف
 2.10الرمس اذلي ّ

23
41
[هناية املرفق والوثيقة]

