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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل

الدويل للعالمات

الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  12اإىل  16أأكتوبر 2020
التبعية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل (واملشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق
العامل") يف دورته السابعة عرشة املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  22اإىل  26يوليو  ،2019الوثيقة 1 MM/LD/WG/17/6
تصف الوثيقة اترخي مبد أأ التبعية ،وتلخص املناقشات السابقة اليت أأجراها الفريق العامل بشأأن هذا املبد أأ ،كام تورد اخليارات
املمكنة ملس تقبل التبعية .ومل حيرز الفريق العامل توافقا يف الآراء بشأأن أأي من هذه اخليارات.
 .2وتواصل هذه الوثيقة ،اليت طلهبا الفريق العامل يف دورته السابقة ،2اس تكشاف اإماكنية تقليص فرتة التبعية من مخس
س نوات اإىل ثالث س نوات ،واحلد من ا ألس باب اليت ي ُستند اإلهيا يف وقف أأثر الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس
1

انظر الوثيقة  MM/LD/WG/17/6املعنونة "التقليص احملمتل لفرتة التبعية"

( .)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf
2

انظر الفقرة  21يف الوثيقة  MM/LD/WG/17/11املعنونة "ملخص الرئيس"

( .)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf
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(املشار اإلهيام فامي ييل ابمس "العالمة ا ألساس ية") مما يؤدي اإىل اإلغاء التسجيل ادلويل ،فضال عن اإماكنية اإلغاء ا ألثر التلقايئ
للتبعية.
تعليقات املس تخدمني بشأأن التبعية
 .3وكشفت لك من ادلراسات اليت تناولت جتارب عدة أأطراف متعاقدة عند انضامهما اإىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الربوتوكول") ،3وادلراسة الاس تقصائية أأجراها املكتب ادلويل بشأأن
مبد أأ التبعية 4يف  ،2015عن أأن معظم أأحصاب العالمات التجارية يرون التبعية أأحد أأوجه القصور يف نظام مدريد .وقد
تأأكد من اتصالت الويبو مع مس تخديم النظام من خالل قنوات خمتلفة؛ مثل الاس تفسارات واحللقات ادلراس ية والندوات
الإلكرتونية والاجامتعات املبارشة أأن املس تخدمني سواء اكنوا من ا ألعضاء املؤسسني للنظام أأم من ا ألعضاء اذلين انضموا اإليه
مؤخر ًا يؤيدون هذا الر أأي.
.4

وقد أأعرب أأحصاب العالمات التجارية عن الشواغل التالية فامي يتعلق مببد أأ التبعية:


انعدام اليقني القانوين.



التاكليف الإضافية.



ارتفاع اخملاطر املرتتبة عىل اإلغاء التسجيل ادلويل النامج عن عدم اس تخدام العالمة ا ألساس ية.



وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ألس باب تقترص عىل السوق احمليل.



النظر اإىل التحويل بوصفه تلكفة اإضافية.

انعدام اليقني القانوين
ُُ .5ت ِدث فرتة التبعية حاةل من عدم اليقني ،وتُودل شعورا ابخلطر دلى أأحصاب التسجيالت انمج عن اإماكنية الطعن يف
أآاثر تسجيالهتم ادلولية طوال فرتة التبعية ،مع ما يرتتب عىل ذكل من عواقب سلبية يف مجيع ا ألطراف املتعاقدة املعينة.

 3انظر منشور الويبو رمق  954Eاملعنون "دراسة الويبو بشأأن الانضامم اإىل نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
"( ،)https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdfو"تقامس تقرير بشأأن جتربة نظام مدريد .جتربة الياابن يف
الانضامم اإىل نظام مدريد واس تخدامه"2014https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2014_madrid_japan.pdf ).( ،
 4انظر الوثيقة  MM/LD/WG/13/6املعنونة "اس تقصاء أآراء املس تخدمني حول املسائل املتعلقة مببادئ التبعية يف نظام مدريد"
( .)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_6.pdf
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التاكليف الإضافية
 .6يُ َلزم أأحصاب التسجيالت ادلولية ابلحتفاظ ابلتسجيل ا ألسايس خالل فرتة التبعية ،حىت مع انتفاء مصلحهتم يف
العالمة يف أأقالميهم الوطنية.

ارتفاع اخملاطر املرتتبة عىل اإلغاء التسجيل ادلويل النامج عن عدم اس تخدام العالمة ا ألساس ية
 .7ويف حاةل عدم اس تخدام العالمة ا ألساس ية يف اإقلمي مكتب املنشأأ خالل فرتة التبعية ،يواجه صاحب التسجيل خطرا
حقيقيا يمتثل يف رشوع الغري يف اإجراءات الإلغاء .ويف حاةل جناح الغري ،س تؤدي اإجراءات الإلغاء هذه اإىل وقف أأثر العالمة
ا ألساس ية ،وابلتايل اإلغاء للتسجيل ادلويل .ويف مثل هذه احلاةل تُكتب العالمة ا ألساس ية ،عىل سبيل املثال ،بأأجبدية غري
تكل املس تخدمة يف السوق احمللية؛ نظرا ألن العالمة ا ألساس ية خمصصة ألسواق التصدير حفسب .ولنئ اكن الافرتاض أأن
هذا ا ألمر خيص يف ا ألغلب أأحصاب العالمات التجارية يف ا ألطراف املتعاقدة اليت تس تخدم احلروف غري الالتينية فاإنه يؤثر
كذكل يف أأحصاب العالمات التجارية يف ا ألطراف املتعاقدة اليت تس تخدم احلروف الالتينية ،عندما تكون العالمة ا ألساس ية
خمصصة لالس تخدام يف أأسواق تس تخدم احلروف غري الالتينية.

وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ألس باب تقترص عىل السوق احمليل.
 .8ومن شأأن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية خالل فرتة التبعية ،اذلي يتحدد وفقا لقوانني الطرف املتعاقد اذلي يقع فيه
مكتب املنشأأ ،أأن يؤدي اإىل اإلغاء التسجيل ادلويل يف مجيع ا ألطراف املتعاقدة املعينة .ويف هذا الصدد ،أأعربت بعض الوفود
يف دورات سابقة للفريق العامل عن ر أأي مفاده أأن التبعية قد ل تامتىش مع املادة  )3(6من اتفاقية ابريس .وتنص هذه املادة
عىل أأن العالمة اليت ُُسلت طبقا للقانون يف اإحدى دول الاُتاد تعترب مس تقةل عن العالمات اليت ُُسلت يف دول الاُتاد
ا ألخرى مبا يف ذكل دوةل املنشأأ.

النظر اإىل التحويل بوصفه تلكفة اإضافية
 .9و أأشار مس تخدمو النظام اإىل تعقد معلية التحويل ،ومغوض نتاجئها ،ويف بعض احلالت ،يكون اخليار ا ألسهل هو
اإيداع طلب وطين أأو طلب إاقلميي جديد وفقد اترخي اإيداع التسجيل ادلويل السابق.
 .10وقد أأعربت مجعيات أأحصاب العالمات التجارية واملهنيني املتخصصني يف العالمات التجارية عن الشواغل نفسها
املذكورة أأعاله .فعىل سبيل املثال ،أأشارت امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAاإىل أأن ماليك العالمات التجارية كثريا
ما يرددون أأن التبعية واخلوف من اختاذ الغري اإجراءات إللغاء العالمة ا ألساس ية من العوائق اليت ُتول دون زايدة معدلت
اس تخدام نظام مدريد .5ورصحت مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ) ،)MARQUESويه امجلعية ا ألوروبية اليت
 5انظر الوثيقة املعنونة "قرار جملس اإدارة امجلعية ادلولية للعالمات التجارية-

بروتوكول مدريد" فرتة التبعية"

))https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_inta.pdf
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نظرا لعدم دراية العديد من املس تخدمني مببد أأ التبعية ،فاإهنم ل يدركون أأن فقدان
متثل مصاحل ماليك العالمات التجارية ،بأأنه ً
العالمة ا ألساس ية س يؤدي اإىل اإلغاء التسجيل ادلويل .كام أأن معظم املس تخدمني يفتقرون اإىل ادلراية الالزمة ابإماكنية
التحويل وابملهةل الزمنية للرشوع يف الإجراء أأمام املاكتب املعنية.6
 .11وعندما يلتقي املكتب ادلويل مبس تخدمني حممتلني جدد ،عىل سبيل املثال ،بعد انضامهمم حديثا اإىل الربوتوكول ،فاإن
الر أأي الشائع اذلي يُعرب عنه هو أأن مبد أأ التبعية ميثل أأحد أأوجه القصور يف نظام مدريد ،وقد يدفع أأحصاب العالمات
التجارية اإىل تفضيل اللجوء اإىل املسار الوطين أأو ا إلقلميي محلاية عالماهتم التجارية.
 .12واحلجة الرئيس ية اليت ساقهتا بعض الوفود يف ادلورات السابقة للفريق العامل ،لصاحل الإبقاء عىل مبد أأ التبعية،
وعضدها بعض املس تخدمني املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية املشار اإلهيا أأعاله ،يه أأن هذا املبد أأ يقدم للغري ألية دفاع
فعاةل ومركزية ،وقد يس تخدهما يف اإلغاء العالمات احملمية يف أأسواق خمتلفة .وذلكل ،ترى هذه الوفود أأن نظام مدريد ،حبفظه
ملبد أأ التبعية ،يضمن ُتقيق توازن عادل بني مصاحل الغري ومصاحل أأحصاب التسجيالت ادلولية.
 .13بيد أأن مبد أأ التبعية يف شلكه احلايل ُحي ِدث ،يف الواقع ،خلال قو ًاي خيدم مصاحل الغري عىل حساب حقوق أأحصاب
التسجيالت .ويرسي مبد أأ التبعية حىت يف احلالت اليت ُتمي فهيا أأطراف أأخرى ،خبالف الغري ،حقوقها من خالل الطعن
يف العالمة ا ألساس ية ،ويف التسجيل ادلويل ،ألس باب مهنا ،عىل سبيل املثال ،احامتل وجود لبس أأو سوء نية.
 .14وتشري املعلومات بشأأن طلبات الإلغاء النامج عن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية اإىل أأن هذه الطلبات مل تنشأأ ،يف
معظمها ،عن دعوى أأقاهما الغري ضد العالمة ا ألساس ية .وقد انقش الفريق العامل هذه املعلومات اليت قدمهتا ماكتب
ا ألطراف املتعاقدة يف دورته التاسعة .7و أأشارت املاكتب يف معظم احلالت اإىل أأن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية النامج عن
الاعرتاضات اليت أأاثرها مكتب املنشأأ أأثناء معلية الفحص ،جاء نتيجة الإجراءات اليت اختذها الغري دون نية معلنة للطعن يف
التسجيل ادلويل املعين ،أأو نتيجة اإخفاق صاحب التسجيل يف اختاذ اإجراءات بشأأن العالمة ا ألساس ية أأو احلفاظ علهيا.
 .15وتربهن هذه املعلومات ،اإضافة اإىل الشواغل اليت أأعرب عهنا املس تخدمون أأعاله ،عىل أأن مبد أأ التبعية ،وإان اكن
يقدم للغري ألية فعاةل للطعن يف أآاثر التسجيل ادلويل ،فاإنه يلحق رضرا عىل حنو غري متناسب بأأحصاب التسجيل .ول شك
أأن احلاجة اإىل توفري اليقني القانوين ألحصاب العالمات التجارية اذلين استمثروا يف تسجيالت دولية تفوق الفوائد املُتوقع جنهيا
من التبعية.

 6انظر الوثيقة املعنونة "مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني-هل جيب اإلغاء بند التبعية ( أأو رشط العالمة ا ألساس ية لكيا)؟"
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf).

ا 7نظر الوثيقة  MM/LD/WG/9/3املعنونة "املعلومات املتعلقة بوقف ا ألثر والنقض ا ألسايس والتحويل"
(.)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_3.pdf
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تقليص مدة التبعية من مخس اإىل ثالث س نوات
 .16وعىل الرمغ من عدم توافق يف الآراء بشأأن أأي من اخليارات الواردة يف الوثيقة  ،MM/LD/WG/17/6اليت نوقشت
يف ادلورة السابقة للفريق العامل ،فاإن عددا من الوفود أأعرب عن ر أأي مفاده أأنه ميكن أأن يدمع تقليصا حممتال لفرتة التبعية من
مخس اإىل ثالث س نوات.
 .17ومن شأأن تقليص فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات أأن يوفر املزيد من اليقني القانوين ألحصاب التسجيالت ادلولية،
دون أأن حيد من اإماكنية اختاذ الغري اإجراءات خالل فرتة التبعية اخملفضة.
 .18ومع ذكل ،لن مينع هذا التخفيض بصورة اكمةل تعرض أأحصاب العالمات التجارية للخطر عند حامية عالمات ُتمل
نظرا ألنه من غري املرحج اس تخدام العالمة ا ألساس ية يف اإقلمي
حروفا خمتلفة عن احلروف املس تخدمة يف أأقالميهم الوطنية .و ً
مكتب املنشأأ فاإن صاحب العالمة التجارية س يظل عرضة خلطر الإلغاء بسبب عدم اس تخداهما ،وإان اكن ذكل خالل فرتة
ثالث س نوات بد ًل من مخس س نوات.
احلد من أأس باب اإلغاء التسجيل ادلويل النامج عن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية
 .19ويتوقف رساين أأثر العالمة ا ألساس ية يف حال انقضاء أأجلها أأو حسهبا ،أأو التخيل عهنا أأو أأن يصدر حبقها قرار هنايئ
ابلرفض أأو ابلإلغاء أأو ابلشطب أأو ابلإبطال خالل فرتة التبعية .وينطبق اليشء نفسه اإذا صدر قرار هنايئ برفض العالمة
ا ألساس ية أأو اإلغاهئا أأو شطهبا أأو اإبطالها أأو ا ألمر بسحهبا بعد انقضاء فرتة التبعية ،بناء عىل اس تئناف أأو دعوى أأو اعرتاض
بد أأ خالل فرتة التبعية.
 .20ويرتتب عىل ذكل وقف أأثر العالمة ا ألساس ية بسبب قرار من صاحب التسجيل (نتيجة اإنقاص قامئة السلع
واخلدمات عىل سبيل املثال) ،أأو قرار صدر من سلطة خمتصة ،تترصف من تلقاء نفسها ،أأو بناء عىل طلب من الغري (مثل
قرار صدر عن مكتب املنشأأ بعد اعرتاض).
 .21ومن شأأن تضييق نطاق ا ألس باب اليت تؤدي اإىل اإلغاء التسجيل ادلويل النامج عن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية اإىل
زايدة اليقني القانوين دلى أأحصاب التسجيالت ادلولية ،مع احلفاظ عىل توازن عادل بني مصاحل أأحصاب التسجيل والغري
عىل حد سواء.

الإلغاء النامج عن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ألس باب تتعلق بسوء النية حفسب
 .22قد يكون الاكتفاء ابإلغاء التسجيل ادلويل هو اخليار ا ألول املمكن عند اإعالن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ألس باب
تتعلق بسوء النية؛ وبصورة أأكرث ُتديد ًا ،عند ثبوت سوء النية عند اإيداع الطلب ا ألسايس ،أأو عند احلصول عىل التسجيل
ا ألسايس .وقد يُتخذ هذا القرار ،عىل سبيل املثال ،عقب حفص تلقايئ قام به مكتب املنشأأ ،أأو بناء عىل دعوى أأقاهما الغري
أأمام سلطة خمتصة .ويف هذه احلاةل يكون سلوك صاحب التسجيل هو املربر لإلغاء التسجيل ادلويل .ونظرا لعدم وجود
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تعريف موحد لسوء النية ،كام أأن هذا املفهوم مل ي ِرد يف الترشيعات احمللية مجليع ا ألطراف املتعاقدة ،فاإن للطرف املتعاقد املعين
حرية ُتديد ما يشلك سوء النية وفقا لقوانينه املطبقة.
 .23ورهنا ابنتفاء سوء نية دلى صاحب التسجيل عند اإنشائه العالمة ا ألساس ية ،فاإن وقف أأثرها لن يؤثر عىل
التسجيل ادلويل .عىل سبيل املثال ،لن يكون لوقف أأثر العالمة ا ألساس ية النامج عن احامتل اللبس مع حقوق سابقة للغري،
أأو استنادا اإىل أأن العالمة وصفية أأي تأأثري عىل التسجيل ادلويل يف حد ذاته .ومن شأأن هذا اخليار أأن يوفر قدرا أأكرب من
اليقني القانوين واملرونة ألحصاب التسجيالت؛ اإذ يتيح هلم خيار الاحتفاظ أأو عد الاحتفاظ ابلعالمة ا ألساس ية يف أأثناء فرتة
التبعية ،دون أأن يؤثر ذكل عىل التسجيل ادلويل.

الإلغاء النامج عن وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ألس باب حمددة
 .24أأما اخليار الثاين فهو احلد من ا ألس باب اليت قد تؤدي اإىل اإلغاء التسجيل ادلويل .وإاضافة اإىل سوء النية ،قد تتضمن
هذه ا ألس باب أأي قرار تتخذه سلطة خمتصة يؤدي اإىل وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ،رشيطة أأن يكون هذا القرار بناء عىل
دعوى أأقاهما الغري ،مثل دعوى الاعرتاض أأو الإلغاء أأو الإبطال.
 .25ومع أأن هذا اخليار قد يكون مالمئا أأكرث للغري ،ف إانه يعود بفوائد مجة عىل حاميل التسجيالت ادلولية ابملقارنة مع
الوضع احلايل .وعندما يربهن صاحب التسجيل عىل أأنه قد أأنشأأ العالمة ا ألساس ية حبسن نية ،فلن يمت اإلغاء التسجيل
ادلويل اإل بعد اإجراء انحج يتخذه الغري .وإاذا تبني ملكتب املنشأأ خالل حفصه التلقايئ أأن العالمة ا ألساس ية وصفية أأو غري
قابةل للتسجيل بسبب حقوق سابقة فلن يؤدي ذكل اإىل اإلغاء التسجيل ادلويل .ومع ذكل ،اإذا اكن هذا القرار بسبب اإجراء
اختذه الغري ،فاإنه س يؤثر عىل التسجيل ادلويل املعين .وكام ورد يف اخليار السابق املشار اإليه أأعاله ،يوفر هذا اخليار قدرا
أأكربا من املرونة لصاحب التسجيل فامي يتعلق ابحلفاظ عىل العالمة ا ألساس ية.
إالغاء ا ألثر التلقايئ للتبعية
 .26ويف الوقت الراهن ،ينقيض مفعول التسجيل ادلويل بصورة تلقائية مبجرد وقف أأثر العالمة ا ألساس ية .ومع أأن الغري
قد يكون هل مصلحة يف اس هتداف التسجيل ادلويل فاإن ال آاثر املرتتبة عىل الإطار القانوين احلايل س تجعل التسجيل ادلويل
غري فعال أأيضا يف حاةل:
" "1تنازل مودع الطلب أأو صاحب التسجيل عن العالمة ا ألساس ية أأو ختىل عهنا لسبب يتعلق إابقلميه الوطين
حفسب.
" "2رفض الطلب تلقائيا استنادا ألس باب مطلقة أأو نسبية تنطبق يف الإقلمي الوطين حفسب .أأو
" "3رشوع الغري يف اإجراء دون أأن يكون هل أأي مصلحة خاصة يف اس هتداف التسجيل ادلويل يف حد ذاته أأو
اس هتداف احلقوق يف أأي طرف من ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
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 .27ولتحقيق توازن أأفضل بني مصاحل الغري ومصاحل أأحصاب التسجيالت ادلولية ميكن إازاةل ا ألثر التلقايئ للتبعية .ورمغ
عدم تقليص ا ألس باب اليت قد تؤدي اإىل وقف أأثر العالمة ا ألساس ية فاإن التسجيل ادلويل ل ميكن اإلغاؤه اإل بناء عىل طلب
من الغري.
 .28ويُلزم الغري بأأن يطلب من مكتب املنشأأ اإخطار املكتب ادلويل بوقف أأثر العالمة ا ألساس ية ،وإالغاء التسجيل ادلويل
املعين .ول يُلغى التسجيل ادلويل اإل اإذا اكن للغري مصلحة حقيقية يف الإلغاء .وهذا يعين أأيضا أأن الغري لن يفقد مزية تكتيكية
عند التفاوض بشأأن اتفاقات تسوية حممتةل ،وهو ما أأشري اإليه بوصفه عامال هاما يف املفاوضات ،وسببا ل إالبقاء عىل التبعية.
الس بل املمكنة للميض قدما
 .29وقد يود الفريق العامل يف حبثه الس بل املمكنة للميض قدما أأن يركّز عىل رضورة ُتقيق توازن عادل بني حقوق
أأحصاب التسجيالت ادلولية وحقوق الغري .وجتدر الإشارة اإىل أأن اخليارات املوحضة أأعاله ل يتعارض أأحدها مع الآخر .عىل
سبيل املثال ،ميكن للفريق العامل أأن ينظر يف تقليص فرتة التبعية واحلد من ا ألس باب اليت قد تفيض اإىل اإلغاء التسجيل
ادلويل ،وكذكل اإىل اإلغاء ا ألثر التلقايئ للتبعية.
 .30وإاذا قرر الفريق العامل املوافقة عىل التوصية بتنفيذ أأحد اخليارات الواردة يف هذه الوثيقة  -تقليص عدد الس نوات ،أأو
احلد من ا ألس باب أأو اإلغاء ا ألثر التلقايئ للتبعية  -أأو امجلع بيهنا ،فاإن التعديل املقابل يف املادة  6من الربوتوكول يتطلب عقد
مؤمتر دبلومايس ،كام قد يتطلب تعديل ا ألطراف املتعاقدة لترشيعاهتا املطبقة.
.31

اإن الفريق العامل مدعو اإىل:
" "1النظر يف هذه الوثيقة وتقدمي تعليقاته،
" "2وتقدمي توجهيات اإىل املكتب ادلويل
بش أأن الس بل املمكنة للميض قدما.

[هناية الوثيقة]

