
 
 

 

MM/LD/WG/20/4 

ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  16 التاري    خ: 

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات
ز
ي بالتطوير القانون

 الفريق العامل المعنز

ونالدورة   العشر
 2022نوفمير  11إل  7جنيف، من 

 التبعية

 وثيقة من إعداد المكتب الدول  

 المقدمة

  لنظام مدريد بشأن التسجيل الدول  للعالمات )الُمشار إليه فيما يل  باسم "الفريق  .1
  بالتطوير القانون 

ناقش الفريق العامل المعن 

ة من  MM/LD/WG/19/5العامل"( الوثيقة    الفتر
  جنيف ف 

قدت ف    عُ
ة النر   دوراته التاسعة عشر

 1. 2021نوفمتر  17إل  15ف 
  وقف أثر 

  ُيستند إليها ف 
ة التبعية من خمس سنوات إل ثالث سنوات، والحد من األسباب النر واستكشفت الوثيقة إمكانية تقليص فتر

 
ا
، فضل   للتبعية.  ع العالمة األساسية مما يؤدي إل شطب التسجيل الدول 

 ن إمكانية إلغاء األثر التلقان 

ة التبعية من MM/LD/WG/19/5وعقب المناقشات المستندة إل الوثيقة  .2 ، أشار الفريق العامل إل أنه يحبذ تقليص فتر
 وثيقة عن إمكانية عقد مؤتمر دبلوماس  لتعديل بروتوكول اتفاق 

َّ
مدريد بشأن خمس سنوات إل ثالث سنوات، وطلب من األمانة أن تعد

 لهذا الغرض، وعن الخيارات الممكنة األخرى لتنفيذ التق
ً
وتوكول"( تحقيقا ليص التسجيل الدول  للعالمات )الُمشار إليه فيما يل  باسم "التر

ح.   وثيقة أخرى تستكشف خيارات أخرى بشأن التبعية، لك  ينا 2المقتر
َّ
 إل ذلك، طلب الفريق العامل من األمانة أن تعد

ا
  وإضافة

قشها ف 
  .  

 دورته المقبلة. وهذه الوثيقة تلنر  الطلب الثان 

                                                
 "التبعية".   MM/LD/WG/19/5 انظر الوثيقة  1
 من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدول  للعالمات".   6قد مؤتمر دبلوماس  لتعديل المادة "إمكانية ع MM/LG/WG/20/5انظر الوثيقة   2

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_5.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72888
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وتوكول. وقد ناقش الفريق العامل باستفاضة خيارات متنوعة تتعلق بإمكانية 3( و)2)6ويرتكز مبدأ التبعية عل المادة  .3 ( من التر
  اآلراء. 

 
  دورات سابقة دون التوصل إل توافق ف

 
ة، تلخص وبناء عل طلب ا 3تعديل مبدأ التبعية ف   دورته التاسعة عشر

 
لفريق العامل ف

  .  
  الماض 

 
 هذه الوثيقة خمسة خيارات تتعلق بالتبعية ناقشها الفريق العامل ف

 خيارات أخرى تتعلق بالتبعية

 إلغاء التبعية

  المناقشات السابقة للفريق العامل، أعربت بعض الوفود عن تأييدها إللغاء التبعية ألن ذلك من شأنه أن  .4
 
  ف

يزيد اليقي   القانون 
 لعدم استخدام النظام، وي

ً
ا ما تكون التبعية سببا ذ عل نظام مدريد. وكثت 

َ
نظر لدى أصحاب العالمات التجارية، وأن يزيل عيبا متصورا ُيؤخ

ل عبء العمل الُملقر إليها أصحاُب العالمات التجارية عل أنها عقبة. أضف إل ذلك أن إلغاء التبعية من شأنه أن يبسط نظام مدريد ويقل
 .  عل عاتق المكاتب والمكتب الدول 

وتوكول، وتعديل الفقرة ) 6( من المادة 4( و)3وإللغاء التبعية، سيلزم حذف الفقرتي   ) .5 (، إلقرار أن التسجيل الدول  2من التر
ر  ات عقد مؤتمر دبلوماس  عل النحو الُمقرَّ   المادة  منفصل عن العالمة األساسية. وستتطلب هذه التغيت 
 
وتوكول.  2)11ف  ()أ( من التر

ة التبعية  تقليص فير

ة التبعية من خمس سنوات إل ثالث  .6 ة للفريق العامل، بدا أن خيار تقليص فتر   الدورة التاسعة عشر
 
  جرت ف

عقب المناقشات النر

  هذا الصدد إل الوثيقة 
  تتناول هذا الخيار MM/WG2//520سنوات يحظ  بتأييد واسع من جانب الوفود. ويمكن الرجوع ف 

، النر
 بالتفصيل بناء عل طلب الفريق العامل.  

 الحد من األسباب

  الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ، سيساعد عل  .7
 وال تشي إال ف 

ً
ثار تلقائيا

ُ
  ت
إن استبعاد أسباب معينة، مثل تلك النر

  ألصحاب العالمات التجارية الذين يستخدمون نظام مدريد. كما أن الحد من األسباب سيحافظ عل تحقيق توازن 
تعزيز اليقي   القانون 
صحاب التسجيالت والغت  عل حد سواء، ألن مكاتب المنشأ ستظل قادرة عل إخطار المكتب الدول  بتوقف رسيان عادل بي   مصالح أ

اض أو االحتجاج بسوء النية.   ، بناءا عل االعتر  العالمة األساسية، الناجم عن نشاط يقوم به الغت 

8.  
ً
وتوك3)6تعديل المادة  ولكن الحد من األسباب سيستلزم أيضا  ( من التر

ً
.   ول، وهو ما سيتطلب أيضا  عقد مؤتمر دبلوماس 

ي للتبعية
 إلغاء األثر التلقان 

9.  ، ب التسجيل الدول  بناءا عل طلب مكتب المنشأ، عقب توقف رسيان العالمة األساسية. ويجوز شطب التسجيل الدول 
َ
ُيشط

  كثت  من األقاليم، ليس بسبب نقض أساس  متعم
ضد  د، ولكن، مثال، بسبب إجراء اتخذه طرف آخر وهو ما يؤدي إل فقدان الحقوق ف 

  أي طرف من األطراف 
  حماية العالمة ف 

  الطعن ف 
العالمة األساسية، دون أن يكون لذلك الطرف اآلخر أي مصلحة، أو األهم أي حق، ف 

نة أو بعضها.    المتعاقدة الُمعيَّ

ح أعاله، يمكن تعديل المادة  .10
َّ
وتوكول بحيث ال تنص عل أن توقف رسيان العالمة األساسية ( من التر 3)6ولتجنب الوضع الُموض

 
ً
 إل ذلك، يمكن تعديل الفقرة ) يؤثر تلقائيا

ا
. وإضافة ط عل مكتب المنشأ أال يقوم بإخطار 4عل التسجيل الدول  ( من المادة نفسها لتشتر

.  المكتب الدول  والتماس شطب التسجيل الدول  إال بناءا عل طلب الطرف اآلخر الم  
 عن 

 تعديل المادة  .11
ً
  سيستلزم أيضا

.  3)6ولكن إلغاء األثر التلقان   عقد مؤتمر دبلوماس 
ً
وتوكول، وهو ما سيتطلب أيضا  ( من التر

                                                
ة التبعية"، والوثيقة  MM/LD/WG/17/6 انظر الوثيقة  3   فتر

 
 MM/LD/WG/19/5"التبعية"، والوثيقة  MM/LD/WG/18/7"التقليص الممكن ف

 "التبعية".  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_7.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_5.pdf
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 تعليق )تجميد( العمل بمبدأ التبعية

  دورات سابقة للفريق العامل، أعربت بعض الوفود عن تأييدها لتعليق )تجميد( العمل بالفقرات ) .12
 
 6( من المادة 4( و)3( و)2ف

ة معقولة، إلتاحة الوقت الالزم لتحليل األثر الذي ، لفتر
ً
 مؤقتا

ا
. ويمكن اعتبار تعليق العمل بمبدأ التبعية حل

ً
وتوكول مؤقتا سُيحدثه  من التر

 ب العالمات التجارية وعل استخدام نظام مدريد.  عل أصحا

  أكتوبر  .13
 
  معاهدة، وذلك ف

 
، عندما قررت جمعية 2016وقد أكدت الممارسات السابقة إمكانية تعليق العمل بحكم سار وارد ف
اتفاق مدريد بشأن التسجيل من  14( من المادة 2( و)1اتحاد مدريد )الُمشار إليها فيما يل  باسم "الجمعية"( تعليق العمل بالفقرتي   )

الدول  للعالمات. 
4 

وتوكول. ويمكن أن يخضع هذا القرار  6( من المادة 4( و)3( و)2وكذلك يمكن للجمعية أن تقرر تعليق العمل بالفقرات ) .14 من التر
  أي وقت، مع الحفاظ بحرص عل حقوق أصحاب العالمات الذين 

 
  قرارها ف

الستعراضات دورية لقياس أثره. ويمكن للجمعية أن تلغ 
 التدبت  المؤقت.   استفادت تسجيالتهم الدولية من

  إطار اختصاصات الجمعية،  6( من المادة 4( و)3( و)2وتعليق العمل بالفقرات ) .15
 
وتوكول هو الخيار الوحيد الذي يدخل ف من التر
حة أعاله.  

َّ
 والخيار الوحيد الذي لن يتطلب عقد مؤتمر دبلوماس  من بي   جميع الخيارات الممكنة الُموض

داد قوة التسجيالت كما أن تعليق العمل بالفقر  .16   ألصحاب التسجيالت الدولية. وستر 
 من اليقي   القانون 

ً
ات المذكورة سيوفر مزيدا

  سياق توسيع نطاق التجارة العالمية، ف
 
. وأما ف  

ز اليقي   القانون 
ها لن يعد يعتمد عل العالمة األساسية، وسُيعزَّ يكتس  الدولية، ألن مصت 

.  تعزيز الحماية القانونية للتسجيل ا كات ذات االنتشار الدول   لدول  أهمية قصوى للشر

  تعليق العمل بالمادة  .17
  دورته4( و)3( و)2)6وقد ناقش الفريق العامل الخيار الممكن المتمثل ف 

وتوكول ف  ة ( من التر  5الثانية عشر
  اآلراء.  

 دون التوصل إل توافق ف 

 الفريق العامل مدعو إل: ن إ .18

  هذه الوثيقة وتقد "1"
يم النظر ف 
 تعليقاته عليها؛ 

تقديم توجيهات إل المكتب الدول   "2"
بشأن ما إذا كان يلزم القيام بمزيد من العمل 

 بشأن هذه المواضيع.  

 ]نهاية الوثيقة[

 

                                                
اح بشأن حاالت االنضمام إل اتفاق مدريد وحده" و MM/A/50/3 انظر الوثيقتي     4  "التقرير".   MM/A/50/5"اقتر
اح تعليق العمل بالمواد  MM/LD/WG/12/4 وثيقةانظر ال  5  ( من اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدول  للعالمات وبروتوكول االتفاق".  4( و)3( و)2)6"اقتر

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_50/mm_a_50_3.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_50/mm_a_50_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_4.pdf
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