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

جنيف ،من  12اإىل  16أأكتوبر 2020
االستعاضة اجلزئية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1تناقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي بعد
ابمس "الفريق العامل") حول موضوع الاس تعاضة خالل دوراته الست السابقة.1
 .2واس تجابة لطلب من الفريق العامل خالل دورته السابعة عرشة ،اليت عقدت يف جنيف من  22اإىل  26يوليو
 ،2019تطرح هذه الوثيقة تعديال عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات (املشار اإلهيا فامي بعد "ابلالحئة التنفيذية") .ويوحض التعديل املقرتح أأن الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو
إاقلميي بتسجيل دويل قد يكون جزئيا ،أأي لبعض السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل الوطين أأو ا إلقلميي فقط .ويرد نص
التعديل املقرتح يف املرفق هبذه الوثيقة.

1
انظر الواثئق  MM/LD/WG/12/5و MM/LD/WG/13/2و .MM/LD/WG/14/2 RevوMM/LD/WG/15/2
و MM/LD/WG/16/2و.)MM/LD/WG/17/2 (https://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=147
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القضية
 .3يف أأكتوبر  2،2019اعمتدت مجعية احتاد مدريد التوصية الصادرة عن الفريق العامل يف دورته السابعة عرشة ابلتعبري،
يف القاعدة  21من الالحئة التنفيذية ،عن املبادئ ا ألساس ية اليت حتمك الاس تعاضة .واملراد من هذه التعديالت ،اليت
س تدخل حزي النفاذ بتارخي  1فرباير  3،2021هو هتيئة فهم مشرتك وممارسة متسقة فامي يتعلق ابلس تعاضة.
 .4غري أأنه قد بقيت قضية واحدة حمل نقاش يف الفريق العامل ،أأل ويه الاس تعاضة اجلزئية .وعىل وجه أأكرث حتديدا،
حاةل اإيراد بعض ،ل لك ،السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي أأيضا يف التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل
ذكل الطرف املتعاقد .وقد يكون التسجيل ادلويل أأوسع أأو أأضيق نطاقا ،اإل أأنه يوجد عىل ا ألقل يشء من التقاطع يف السلع
واخلدمات.

اترخي الاس تعاضة يف نظام مدريد
 .5اعمتدت املادة ( 4اثنيا) و أأدخلت يف اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي بعد ابمس
"التفاق") خالل مؤمتر بروكسل ادلبلومايس ،يوم  4ديسمرب  .1900وقد نصت املادة ( 4اثنيا) من التفاق عىل أأنه "اإذا
س بق أأن أأودعت عالمة يف دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول املتعاقدة ،مث جسلها بعد ذكل املكتب ادلويل ابمس صاحهبا نفسه
أأو من ألت اإليه حقوقه ،فاإن التسجيل ادلويل يعد أأنه قد حل حمل التسجيالت الوطنية السابقة ،وذكل دون الإخالل
ابحلقوق املكتس بة نتيجة لهذه التسجيالت السابقة".
 .6ويف مؤمتر لندن ادلبلومايس ،يوم  2يونيو  ،1934عُدلت املادة ( 4اثنيا) من التفاق ،حيث أأصبح النص ا ألصيل
الفقرة ( ،)1مع اس تحداث فقرة جديدة برمق ( )2تنص عىل أأنه "يتعني عىل ا إلدارة الوطنية أأن تقيد التسجيل ادلويل يف
جسالهتا بناء عىل أأي طلب يقدَّم لها".
 .7وبعد اإدخال بعض التعديالت التحريرية الطفيفة خالل مؤمتر س توكهومل ادلبلومايس ،يوم  14يوليو  ،1967أأصبح نص
املادة ( 4اثنيا) من التفاق كام ييل:
"( )1اإذا س بق أأن أأودعت عالمة يف بدل واحد أأو أأكرث من البدلان املتعاقدة ،مث جسلها بعد ذكل املكتب ادلويل
ابمس صاحهبا نفسه أأو من ألت اإليه حقوقه ،فاإن التسجيل ادلويل يعد أأنه قد حل حمل التسجيالت الوطنية السابقة،
وذكل دون الإخالل ابحلقوق املكتس بة نتيجة لهذه التسجيالت السابقة.
"( )2يتعني عىل املكتب الوطين أأن يقيد التسجيل ادلويل يف جسالته بناء عىل أأي طلب يقدَّم هل".
 .8و أأدخلت املادة ( 4اثنيا) من الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي بعد
ابمس "الربوتوكول") يف النص املعمتد خالل مؤمتر مدريد ادلبلومايس ،يوم  27يونيو  .1989وتنص املادة ( 4اثنيا) من
الربوتوكول عىل ما ييل:
 2ادلورة الثالثة وامخلسون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون) مجلعية احتاد مدريد ،اليت عقدت يف جنيف من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر .2019
 3انظر الوثيقتني " MM/A/53/1التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات" ،املرفق الثاين
( )https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_53/mm_a_53_1.pdfو" MM/A/53/3التقرير" ،الفقرة 16
.)(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf
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"( )1اإذا اكنت العالمة موضع تسجيل وطين أأو إاقلميي دلى مكتب طرف متعاقد يه أأيضا موضع تسجيل دويل،
واكن التسجيالن مقيدين ابمس خشص واحد ابذلات ،فاإن التسجيل ادلويل يعترب أكنه حل حمل التسجيل الوطين أأو
ا إلقلميي ،دون ا إلرضار ابحلقوق املكتس بة نتيجة للتسجيل ا ألخري ،رشط
"(' )'1أأن متتد امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل اإىل الطرف املتعاقد املذكور بناء عىل املادة (3اثلثا)( )1أأو
(،)2
"(' )'2و أأن تكون لك السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي مذكورة أأيضا يف التسجيل
ادلويل ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املذكور،
"(' )'3و أأن يصبح المتديد املذكور أأعاله انفذا بعد اترخي التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي.
"( )2املكتب املشار اإليه يف الفقرة ( )1ملزم بناء عىل الطلب بأأن يقيد التسجيل ادلويل يف جسهل".
 .9وليست املادة ( 4اثنيا)( )1من الربوتوكول مطابقة للامدة ( 4اثنيا)( )1من التفاق ،بل ينطوي النص الوارد يف
الربوتوكول عىل قدر أأكرب من التفصيل عن نظريه يف التفاق بشأأن رشوط اإيقاع الاس تعاضة.
 .10ويف املقرتح ا ألسايس لربوتوكول مدريد ،املقدم خالل مؤمتر مدريد ادلبلومايس س نة  ،1980نصت املالحظات
املتعلقة ابملادة ( 4اثنيا)( )1من الربوتوكول عىل أأن "هذا احلمك  -وكذكل الفقرة ( - )2مماثل يف جوهره ملا ورد يف وثيقة
س توكهومل غري أأنه قد أأعيدت صياغته الامتسا ملزيد من الوضوح ".وبغض النظر عن اإضافة اللكامت "دون ا إلرضار ابحلقوق
املكتس بة نتيجة للتسجيل ا ألخري"  -عىل منوال مشابه للصياغة الواردة يف التفاق  -وبعض التغيريات التحريرية ،اع ُتمدت
املادة ( 4اثنيا)( )1من الربوتوكول كام ُاقرتحت .واكن ر أأي املكتب ادلويل لحتاد حامية امللكية الصناعية (املشار اإليه فامي بعد
ابمس "املكتب ادلويل لالحتاد") أأن رشوط اإيقاع الاس تعاضة مامتثةل يف التفاق والربوتوكول.
 .11واستنادا اإىل التارخي املرسود أأعاله للامدة ( 4اثنيا) يف لك من التفاق والربوتوكول ،يتضح أأن املقصد من اس تخدام
صياغة خمتلفة يف املادة ( 4اثنيا)( )1من الربوتوكول اكن اإضفاء املزيد من الوضوح ،ل تغيري جوهر الاس تعاضة .وعىل ذكل
مفن شأأن اإجياد أأي توضيح موثق لنطاق الاس تعاضة للامدة ( 4اثنيا) من التفاق أأن يعني عىل هتيئة فهم أأفضل ملعىن املادة 4
(اثنيا) من الربوتوكول.
 .12وبأأخذ الكيفية اليت بورشت هبا الاس تعاضة يف ظل وجود التفاق وحده يف احلس بان ،يتضح أأن السجل التارخيي
يؤيد الر أأي القايض ابإماكنية وقوع الاس تعاضة جزئيا ،ل لكيا حفسب .فعىل سبيل املثال ،أأفاد املكتب ادلويل لالحتاد خالل
مؤمتر لندن ادلبلومايس س نة  1934ابنه ينبغي ألي مكتب ،يف معرض التقييد يف جسهل وفقا للامدة ( 4اثنيا)( ،)2أأن يذكر أأي
اختالف بني قامئة السلع واخلدمات اليت يف التسجيل الوطين وتكل اليت يف التسجيل ادلويل.
 .13وابلإضافة اإىل ذكل ،وحض املكتب ادلويل ،حني طرح القاعدة  21من مرشوع الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد
وبروتوكول مدريد ،ابلتفصيل املبد أأ القايض ابإماكنية مشول تسجيل وطين أأو إاقلميي جزئيا يف التسجيل ادلويل اذلي حيل
حمهل ،حيث ينص عىل ذكل يف الفقرة  99من "تعليقات عىل بعض قواعد مرشوع الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد وبروتوكول
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مدريد" ،اليت خضعت للنقاش خالل ادلورة السادسة للفريق العامل املعين بتطبيق بروتوكول مدريد س نة  .19894ولهذه
التعليقات وجاهة ،ألن القاعدة  21من مرشوع الالحئة التنفيذية تناظر القاعدة  21من الالحئة التنفيذية احلالية.
 .14وقد نصت الفقرة  99من الوثيقة سابقة اذلكر عىل ما ييل:
"ينبغي اإدراك أأنه ل يوجد يشء يف التفاقية أأو يف الربوتوكول مينع الطرف املتعاقد من التحقق من أأن مجيع
السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي مدرجة أأيضا يف التسجيل ادلويل (انظر املادة 4
(اثنيا)( )'2'()1من الربوتوكول) .ويف هذا الصدد ،ينبغي التأأكيد عىل أأنه جيب فهم لكمة "مدرجة" عىل أأهنا
تشمل أأيضا لكمة "مشموةل" .فعىل سبيل املثال ،اإذا اكنت العالمة حمل التسجيل ادلويل تشمل "املرشوابت
الكحولية" ووورد يف التسجيل تعيني طرف متعاقد حيث مت تسجيل نفس العالمة ابلنس بة اإىل "امخلور"،
فاإنه ينبغي أأن تقترص الاس تعاضة عىل امخلور ،ويس تفيد صاحب التسجيل ادلويل من احلقوق السابقة الناجتة
عن التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،سواء مت جتديد هذا التسجيل أأم ل .ومن انحية أأخرى ،اإذا اكنت العالمة
موضوع التسجيل ادلويل تشمل امخلور وورد يف التسجيل تعيني طرف متعاقد حيث مت تسجيل نفس
العالمة للمرشوابت الكحولية أأو للخمور أأو املرشوابت الروحية ،فاإن الاس تعاضة تنطبق عىل امخلور فقط.
وإاذا أأراد صاحب التسجيل الاحتفاظ ابلتسجيل الوطين أأو ا إلقلميي فامي يتعلق ابلسلع ( أأو اخلدمات) غري
املشموةل ابلتسجيل ادلويل ،فسيتعني عليه طلب التجديد ،وقت انقضاء التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،لتكل
السلع ( أأو اخلدمات).
 .15ويتضح يف ضوء ما ذكر أأن الاس تعاضة قد تكون لكية وجزئية.

الاس تبيان
 .16اكن من بني أأس ئةل اس تبيان أأجراه املكتب ادلويل بناء عىل طلب الفريق العامل س نة  20145ما ييل:
"اإذا حدث أأن اكنت السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين ليست مدرجة مجيعها يف التسجيل
ادلويل ،أأ ْي أأن نطاق قامئة السلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل أأضيق من القامئة املسجةل عىل الصعيد
الوطين ،فهل مكتبمك رمغ ذكل يعترب ،أأو سوف يعترب ،أأن اس تعاضة جزئية قد حدثت فامي خيص املواصفات
املشرتكة بني التسجيالت الوطنية وادلولية؟"
 .17و أأظهرت اإجاابت هذا السؤال أأن أأكرث من  40يف املائة من املاكتب الواحدة والس بعني اليت أأجابت عن الاس تبيان
سوف تعترب أأن هذه الاس تعاضة "اجلزئية" قد حدثت .وتعين هذه النتيجة ،اليت أأكدت ما توصل اإليه الفريق العامل من
نتاجئ يف معلية مماثةل سابقة س نة  ،2005أأن الكثري من ا ألطراف املتعاقدة تقر عن حق بأأن الاس تعاضة اجلزئية ممكنة .ومع
ذكل ،فهيي أأيضا تربز احلاجة اإىل حتقيق مزيد من الاتساق فامي بني ممارسات ا ألطراف املتعاقدة ،خاصة اإذا أأخد السجل
التارخيي الواحض اذلي رسد أأعاله يف الاعتبار.
 4انظر الوثيقة  ،GT/PM/VI/3تعليقات عىل بعض قواعد مرشوع الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد وبروتوكول مدريد ،الفقرة .99
 5انظر الوثيقة " MM/LD/WG/12/5الاس تعاضة" ،املرفق ا ألول ،صفحة 2
.)(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_5.pdf
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التفسريات اخملتلفة للامدة ( 4اثنيا)()'2'()1
 .18يوجد تفسريان للامدة ( 4اثنيا)( )'2'()1ولنطاق الاس تعاضة:
 قراءة حرفية ،وإان اكنت خاطئة ،تقتيض أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات يف التسجيل أأو التسجيالت الوطنية أأوا إلقلميية املعنية ابلس تعاضة يه نفسها أأو ما يعادل تكل املشموةل ابلتسجيل ادلويل؛
 وقراءة مرنة ،تامتىش مع املناقشات اليت عقدت بغية اعامتد املادة ( 4اثنيا) من التفاق ومن الربوتوكول والقاعدة 21من الالحئة التنفيذية ،تثبت الاس تعاضة "اجلزئية" ،حيث ل يعترب التسجيل ادلويل قد حل حمل التسجيل أأو
التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية اإل فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات اليت يغطهيا التسجيل ادلويل والتسجيل أأو
التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية.
 .19ويف دورات سابقة ،أأفادت وفود مشاركة يف الفريق العامل أأهنا تطبق أأحد التفسريين املذكورين أأعاله .و أأفادت بعض
الوفود أأهنا ل تقبل الاس تعاضة اجلزئية ،بيامن أأكدت وفود أأخرى أأهنا تقبلها.
 .20وقد يعترب يف اتباع ممارسة تامتىش مع القراءة ا ألوىل للامدة ( 4اثنيا)( ،)'2'()1من وهجة نظر صاحب التسجيل ،يشء
من امجلود وعدم املالءمة ألن يف ذكل تقييد لفائدة الاس تعاضة .ورمبا يُعتقد أأنه من الصعب التوفيق بني هذه املامرسة
والغرض من الاس تعاضة ،أأل وهو تبس يط اإدارة حمافظ العالمات التجارية عىل أأحصاب العالمات التجارية.
 .21وتتيح ممارسة مامتش ية مع القراءة الثانية للحمك للمس تخدمني الاس تفادة من الاس تعاضة بشلك أأوسع ،مع قرص
الاس تعاضة بشلك مالمئ عىل تكل السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين وا إلقلميي الواردة أأيضا يف التسجيل
ادلويل.
 .22ويوحض املثال التايل كيف ينبغي اإعامل الاس تعاضة اجلزئية :يشمل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي السابق عنوان الصنف
( 25املالبس والقبعات وا ألحذية) ،بيامن ل يشمل التسجيل ادلويل سوى "املالبس" يف الصنف نفسه .وميكن أأن يُ ح ِ
وحض
السجل الوطين أأو ا إلقلميي أأن الاس تعاضة عن احلق الوطين أأو ا إلقلميي السابق تقترص عىل "املالبس" يف الصنف  .25وإاذا
قرر صاحب التسجيل يف وقت لحق اإسقاط احلق الوطين أأو ا إلقلميي السابق ،فلن توجد أأي حامية للسلع يف الصنف 25
خارج نطاق "املالبس" .بيد أأن السجل الوطين أأو ا إلقلميي سوف يُ ِبني أأن صاحب التسجيل ،مبوجب التسجيل ادلويل،
حاصل عىل امحلاية للعالمة املعنية فامي خيص "املالبس" يف الصنف  ،25اعتبارا من اترخي حامية احلق الوطين أأو ا إلقلميي
السابق.

التعديالت املقرتح اإجراؤها عىل القاعدتني  21و40
 .23يف ضوء الاعتبارات سالفة اذلكر ،يُعرض لنظر الفريق العامل أأن القراءة ا ألوىل للامدة ( 4اثنيا)( )'2'()1من
الربوتوكول تنطوي عىل قيد غري مربر عىل املس تخدمني ،و أأهنا غري متسقة مع السجل التارخيي ،و أأنه يصعب التوفيق بيهنا
وبني الغرض من الاس تعاضة.
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 .24وذلكل فاإن املكتب ادلويل يقرتح اإدخال تعديل عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية حبيث يوحض يف الفقرة (()3د)
أأنه من املمكن أأن تكون الاس تعاضة جزئية .ويكون نص الفقرة اجلديدة املقرتحة كام ييل" :الاس تعاضة قد تشمل فقط بعض
السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي".
 .25وقد وحضت بعض الوفود يف دورات سابقة للفريق العامل أأهنا س تحتاج اإىل فسحة من الوقت لتعديل ترشيعاهتا
فضال عن أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلهيا لستيعاب الاس تعاضة اجلزئية .ولإاتحة وقت للماكتب لإجراء تكل
التغيريات ،يقرتح املكتب ادلويل اإدراج حمك مؤقت يف القاعدة  40من الالحئة التنفيذية ،حبيث يكون هذا احلمك مشاهبا
ذلكل اذلي اس تخدم لتسهيل فرتة انتقالية لس تحداث البيان الإلزايم مبنح امحلاية .وقد دخلت القاعدة ( 18اثلثا)( )1من
الالحئة التنفيذية بني اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات والربوتوكول املتعلق بذكل التفاق (واملشار اإلهيا فامي ابمس
"الالحئة املشرتكة") حزي النفاذ يوم  1سبمترب  20096و أأصبحت اإلزامية يوم  1يناير  ،2011عىل النحو الوارد يف الفقرة ()5
من القاعدة  407من الالحئة املشرتكة .ومن شأأن حمك انتقايل مشابه يؤجل التنفيذ الإلزايم للفقرة املعدةل (()3د) من القاعدة
 21من الالحئة التنفيذية أأن تتيح ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة وقتا اكفيا لإجراء ما قد يلزم من تعديل عىل ترشيعاهتا الوطنية
أأو ا إلقلميية و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلهيا.
 .26وحسب ما ذكر أأعاله ،يكون نص الفقرة اجلديدة املقرتحة ( )7من القاعدة  40من الالحئة التنفيذية كام ييل" :لن
ملزما بتطبيق القاعدة ()3(21د) قبل [ 1فرباير ".]2025
يكون أأي مكتب َ

اترخي دخول التعديالت املقرتحة حزي النفاذ
 .27يقرتح أأن يرفع املكتب ادلويل توصية مجلعية احتاد مدريد بدخول تعديالت القاعدتني  21و 40من الالحئة التنفيذية
حزي النفاذ بعد اعامتدها بشهرين.

.28

اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1النظر يف املقرتحات املطروحة يف
هذه الوثيقة؛
" "2ورفع توصية مجلعية احتاد مدريد
ابعامتد التعديالت املقرتح اإجراؤها عىل
الالحئة التنفيذية عىل النحو الوارد يف
املرفق هبذه الوثيقة أأو بشلك معدل،
ودخولها حزي النفاذ بعد اعامتدها بشهرين.

[ييل ذكل املرفق]

6
اعمتدهتا مجعية احتاد مدريد يف سبمترب  ،2008انظر الوثيقة " MM/A/40/1تعديل الالحئة املشرتكة"
()https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_40/mm_a_40_1.pdf
7
حذفت القاعدة  )5(40من الالحئة املشرتكة اعتبارا من  1يناير .2013
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املرفق

التعديالت املقرتح اإجراؤها عىل القاعدتني  *21و 40من الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبارا من  1فرباير  1 2021فرباير )2022
[]...
الفصل الرابع
وقائع يف ا ألطراف املتعاقدة تؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...
القاعدة 21
الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقلميي بتسجيل دويل
([ )1الالامتس والإخطار] ابتداء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق ،حسب مقتىض احلال،
جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارشة اإىل مكتب الطرف املتعاقد امل ُ َّعني ابلامتس يطلب فيه أأن يقيد ذكل املكتب
التسجيل ادلويل يف جسهل ،وفقا للامدة (4اثنيا)( )2من الربوتوكول .وإاذا قيد املكتب ،اإثر الالامتس املذكور ،يف جسهل أأن
تسجيال وطنيا أأو إاقلمييا واحدا أأو أأكرث ،حسب مقتىض احلال ،قد اس ُتعيض عنه بتسجيل دويل ،وجب عىل ذكل املكتب
أأن ُخيطر املكتب ادلويل بذكل .وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإىل ما ييل:
(' )'1رمق التسجيل ادلويل املعين،
(' )'2وإاذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإل ابإحدى السلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل أأو بعضها ،فيجب
أأن يشري الإخطار اإىل تكل السلع واخلدمات،
(' )'3اترخي الإيداع ورمقه ،واترخي التسجيل ورمقه ،واترخي أأولوية ما اس ُتعيض عنه ابلتسجيل ادلويل من تسجيل
وطين أأو إاقلميي واحد أأو أأكرث اإذا اكن هل اترخي أأولوية.
وجيوز أأيضا أأن يش متل الإخطار عىل معلومات تتعلق بأأي حقوق أأخرى ُمكتس بة مبوجب واحد أأو أأكرث من تكل
التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية.

([ )2التدوين]
* القاعدة املعدةل  21من الالحئة التنفيذية ،عىل النحو املعمتد من مجعية احتاد مدريد يف أأكتوبر  .2019وس تدخل التعديالت عىل القاعدة  21حزي النفاذ يوم 1
فرباير  .2021انظر الوثيقتني " MM/A/53/1التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات"،
املرفق الثاين ( )https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_53/mm_a_53_1.pdfو" MM/A/53/3التقرير" ،الفقرة
.)16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf
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دون يف السجل ادلويل البياانت املُبلغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ،)1و أأن يُبلغ
( أأ) جيب عىل املكتب ادلويل أأن يُ ِ
صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت.

(ب) جيب تدوين البياانت املُبلَّغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل
اإخطارا يس تويف املتطلبات املُطبقة.

([ )3تفاصيل أأخرى بش أأن الاس تعاضة]
( أأ) جيوز أأن يُرفض ،ولو جزئيا ،منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل ادلويل استنادا اإىل تسجيل وطين أأو إاقلميي يُعترب
ُمس تعاضا عنه بذكل التسجيل ادلويل.
(ب) جيب أأن ي ُسمح بوجود التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي جنبا اإىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل حمهل .ول
جيوز اإلزام صاحب التسجيل بأأن يتنازل عن ،أأو أأن يطلب اإلغاء ،التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي اذلي يُعترب ُمس تعاضا
عنه بتسجيل دويل ،وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل ،اإذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل ،وفقا للقانون
الوطين أأو ا إلقلميي الساري.
(ج) جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد امل ُ َّعني ،قبل التقييد يف جسهل ،أأن يفحص الالامتس املُشار اإليه يف الفقرة ()1
ل ُي ِح
حدد هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة (4اثنيا)( )1من الربوتوكول قد اس ُتوفيت أأم ل.
(د) جيب أأن تكون السلع واخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا ،املُدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،مشموةل
ابلسلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل .والاس تعاضة قد تشمل فقط بعض السلع واخلدمات املدرجة يف
التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي.
(ه) يُعترب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ُمس تعاضا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبارا من التارخي اذلي يبد أأ فيه رساين
ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد امل ُ َّعني املعين ،وفقا للامدة  ()1(4أأ) من الربوتوكول.
[…]
القاعدة 40
ادلخول حزي النفاذ؛ أأحاكم انتقالية
[…]
([ )7حمك انتقايل يتعلق ابلس تعاضة اجلزئية] لن يكون أأي مكتب م َلزما بتطبيق القاعدة ( )3( 21د) ،امجلةل الثانية ،قبل
[ 1فرباير .]2025
[هناية املرفق والوثيقة]

