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التفاق مدريد املشرتكة الالئحة التنفيذية فيما يتعلق بتعديالت مقرتحة 
 بشأن التسجيل الدويل للعالمات وبروتوكوله

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة
الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  تغيريتريم اإىل حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات  .1

لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة" ومصطلح "التفاق" ومصطلح "الربوتوكول" عىل التوايل(  وبروتوكوهل )املشار اإ
لهيا فامي ييل بعبارة  ول التفاقوبروتوك اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات لتطبيق التعلاميت الإداريةو  )املشار اإ
 "(.التعلاميت الإدارية"

الالحئة التنفيذية من  32و 27و 22و 21)اثلثا( و18و 4و 3 القواعد تعديلوحتديدا الاقرتاحات تكل  ختصو  .2
ضافة القاعدة ، التعلاميت الإداريةمن  16 والبند املشرتكة ىل)اثنيا( اجلديدة 23واإ وتأأيت . املشرتكةالالحئة التنفيذية  اإ

لي  فاميجلللمسار اجلاري  الاقرتاحات دعام هذه ييل بعبارة "ناا   عل ناا  مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
أأيرس اس تخداما وأأكرث اس تقطااب للمس تخدمني وملاكتب الأطراف املتعاقدة وللجهات الأخرى املهمتة. وترد  مدريد"( نااما

  الوثيقة. الاقرتاحات يف مرفق هذه



MM/LD/WG/14/2 Rev. 
2 
 

 المتثيل أأما  املكتب ادلويل

 معلومات أأساس ية
نين املودع أأو صاحب التسجيل عىل أأن  يف حال ع   الالحئة التنفيذية املشرتكةمن احلالية ()ب( 4)3 تنص القاعدة .3

ملودع أأو صاحب التسجيل خيطر اعىل املكتب ادلويل أأن  يتعنيعن طريق مكتب، قدم  يف تبليغ منفصل وكيال جديدا 
 .تدوين هذا التعينيب  الالامتساذلي قد   ملكتباو 

 الاقرتاح
صاحب تسجيل دويل ل وكيل حميل هل بمكتب طرف متعاقد أأن يتصل  عىلفهيا   يتعنياليتقد ترد بعض احلالت  .4

لي  أأو أأن يرسل تبليغات للمراسةلهل ول عنوان حميل  ، وذكل لزتويد صاحب التسجيل مبعلومات أأو متطلبات مبارشة اإ
فادة مشفوعة بق سم يداعكإ جيب استيفاؤها مبارشة مع املكتب )مثال صيانة  لغاء اإ  تس تفيدهجة أأخرى. وقد  بدأأهتاتدابري ( أأو اإ

()ب( 4)3 . ذلا يقرتح تعديل قاعدةالسجل ادلويلل  يف ُس  بشأأن تعيني وكيلاحلصول عىل معلومات من تكل املاكتب 
خطارضامن ل  اكن تسجيل تعيني الوكيل يف السجل ادلويل.مبمكتب الطرف املتعاقد  اإ

 حساب املهل

 معلومات أأساس ية
ذا كن  املهةل (، 4)4 مادة تتناول حساب املهل. وطبقا للقاعدة الالحئة التنفيذية املشرتكةمن  4 ترد حاليا يف القاعدة .5 اإ

هنا تنقيض يف اليو  الأول التايل اذلي يفتح  عين مفتوحاأأو املكتب املتنقيض يف يو  ل يكون املكتب ادلويل  في  للجمهور، فاإ
احلالت اليت تنقيض فهيا املهةل يف يو  عطةل رمسية هذه املادة  وتشمل. و املكتب املعين أأبواب  للجمهورفي  املكتب ادلويل أأ 

 ب حاةل من حالت القوة القاهرة.احلالت اليت يغلق فهيا املكتب ادلويل أأو املكتب املعين بسبو 

 الاقرتاح
ذا انقض  املهةل عىل  لالإعالن رصاحة 4 ( من القاعدة4) قرتح تعديل الفقرةيُ  .6 ىل احلالت املوحضة أأعاله، اإ ضافة اإ أأن  اإ

تفل اها بسبب عطةل رمسية ل ي  أأو املكتب املعين املكتب ادلويلاليت يقع فهيا هة اجل  في  الربيد العادي يف يسمليو  ل يف 
الربيد العادي.  تسلمي، تنقيض املهةل عند اس تئناف مثال املكتب ادلويل )مثل العيد الوطين السويرسي( أأو املكتب املعين

 .املعنيةوس يصب هذا التعديل يف مصلحة املس تخدمني واملاكتب واملكتب ادلويل لأن  س يوحض مىت تنقيض املهةل 

 يف طرف متعاقد معنين  الب ن الهنايئ يف وضع العالمة

 معلومات أأساس ية
ويل يف أأطراف متعاقدة معينة. وتنص ادلتسجيل ال  موضع)اثلثا( احلالية بياانت بشأأن حامية العالمة 18 تتناول القاعدة .7

رسال بيان 18 ( من القاعدة4) الفقرة رسال بياانت أأخرى عقب اإ  ة.( من نفس القاعد3) ( أأو الفقرة2) للفقرة وفقا)اثلثا( عىل اإ

رسال بيان طبقا للقاعدةوو  .8  هل أأن يتأأكد(، عىل املكتب 4)اثلثا()18 فقا لالإطار القانوين احلايل، عند النار يف اإ
ن كن (. و 3( أأو )2)اثلثا()18 بيان ُأرسل وفقا للقاعدةب  تبع  س بق وأأرسل رفضا موقتا ميكن للمكتب أأن  ،الأمر كذكلفقط اإ
( أأو يف 1)اثلثا()18 (. ويف حال كن املكتب قد أأرسل بياان مبنح امحلاية وفقا للقاعدة4)اثلثا()18 يرسل بياان طبقا للقاعدة

 .19 طبقا للقاعدة تُعترب أأي قرارات لحقة تؤثر عىل نطاق امحلاية ابطةل"املوافقة الضمنية"،   قانطبحال 
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 الاقرتاح
رسال بياانت وفقا للفقرة أأيضا للسامح )اثلثا(18 اعدةالقيُقرتح تعديل  .9  وفقارسل نح امحلاية أُ مب ( عقب بيان 4) ابإ

 (4)اثلثا()18 لقاعدةا. وعندما دخل  أأيضا حني تعترب العالمة محمية وفقا ملبدأأ املوافقة الضمينةو ( من نفس القاعدة، 1) للفقرة
أأن لماكتب لكن مياحلالت كن  عدد منيف  بأأن  أأفادت التجربة ذكل . ورمغاعترب أأن اس تخداهما س يكون اثنويحزي النفاذ، 

ةل املقرتحة طبق ت  ىل رفع عدد القرارات اليت تؤثر القاعدة املعدن لغاء بسبب عد  الانتفاع مثال(. ول يرىم هذا التعديل اإ  يف)الإ
خطار  أأساسارفض مؤق  بعد انقضاء املهةل مثال، بل هيدف بنطاق امحلاية ول السامح للماكتب ابلإخطار  ىل تيسري معلية اإ اإ

 .للمكتب ادلويل املطبق اقانوهننطاق امحلاية  مبوجب  يفأأي قرارات لحقة توثر باملاكتب 

 الاس تعاضة

 أأساس ية معلومات

مل. واقرتح املندوبون وممثلو مناامت املس تخدمني عددا من افريق العللتل  الاس تعاضة حبثا أأثناء ادلورات السابقة قُ  .10
لتس توعب  املادةرشوع م وأأعيدت صياغة اذلي مت مناقش ت  يف ادلورة السابقة.  الاقرتاح يفاخلصائص الإضافية والتغيريات 

لهيا يف املناقشة سالفة اذلكر.  الاقرتاحات املشار اإ

 الاقرتاح
املكتب املعني أأو من خالل املكتب ادلويل. ويرد  دلىمبارشة  الالامتسدمي تقممثلو مناامت املس تخدمني خيار طلب  .11

 املادة. اقرتاح من (1) لفقرةاهذا اخليار يف 

قلميية سجيل دويل عن عدة تسجيالت وطنية أأ الاس تعاضة بت  جوازعىل  ةل املقرتحة( املعدن 21) القاعدةتنص و  .12 بدل و اإ
 واحد.تسجيل  من

 رسالامتس من خالل املكتب ادلويل، ابإ املكتب ادلويل، يف حال ُقد  ال يكتفي ()ب( عىل أأن2الفقرة )وتنص  .13
بالغ صاحب التسجيل بذكل. ويف تكل احلاةل، لن يفحص املكتب ادلويل الالامتس أأو خي ىل املكتب املعين واإ طر الالامتس اإ

 خمالفة. ةبوجود أأي

من قبل أأن الفحص ، و دويل تسجيلعلام ب  لأخذل أأن املكتب "جيوز" هل حفص الالامتسات عىل)أأ( (3) تنص الفقرةو  .14
لزاميا.  املاكتب ليس اإ

خطار املكتب ادلويل بذكل، وتضمني الإخطار البياانت يتعني عىل و  .15 املكتب اذلي أأخذ علام يف سهل بتسجيل دويل اإ
خطار يس متهلأأي (، يتوىل املكتب ادلويل تدوين 4) ()ب(. ومبوجب الفقرة3لوبة بناء عىل الفقرة )املط  أ خر من مكتب اإ

بالغ  .بذكل صاحب التسجيل واإ

ةل املقرتحة قاعدةلل معهل طبقا عىلام ب ادلويل رستك لن يفرض امل و  .16 املطالبة طراف املتعاقدة ، ولكن جيوز للأ 21 املعدن
 .مقابل تقدمي الامتسات للأخذ علام يف سالهتابتسديد رمس 

( من حتصيل رمس مقابل تقدمي الامتس 7) الفقرة اجلديدة  يف حال قُد  الالامتس من خالل املكتب ادلويل، س متكننو .17
حالت  اإىل ذكل الطرف املتعاقد. ويف هذه احلاةل، ي  ن ُطلب من  ذكل، واإ صبح الإجراء املقرتح ابلنيابة عن طرف متعاقد، اإ

ملعين الإبالغ عن ذكل اتعاقد امل طرف وميكن للأأبسط من الإجراء احلايل لتحديد قمية الرسو  الفردية.  ذكل الرمسلتحديد قمية 
ن تعذر ذكل،  س يطبنق . ويف احلاةل الثانية، ذكل الطرف املتعاقد مكتبابلعمةل املس تخدمة يف املبلغ ابلفرنك السويرسي، واإ

املبلغ ابلفرنك املكتب ادلويل د يحدن ()ب( مع ما يلز  من تبديل. وابتباع هذا الهنج، س  2)35 املكتب ادلويل القاعدة
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وينرش هذه املعلومة عىل املبلغ ذكل ب، وخيطر املكتب املعين الساري يف الأمم املتحدةعر الرصف الرمسي السويرسي طبقا لس
 .للمنامة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( املوقع الإلكرتوين

ل. يف الأمم املتحدة ةر الرصف الرمسياسعأأ يف  تتذبذابال املكتب ادلويل  يرصد، لن الرمسوفور حتديد قمية  .18 جيوز  أأن  اإ
خطار املكتب ادلويل بقمية جديدة يف أأي وق . وس يدخل املبلغ اجلديد حزي النفاذ فور نرشه  ملكتب الطرف املتعاقد املعين اإ

 .لويبواملوقع الإلكرتوين لعىل 

لأخذ علام ابلس تعاضات مرة أأو مرتني عن اطراف املتعاقدة املعنية من اس تال  الرسو  احملصةل وستمتكن الأ  .19
 مثال. س نواي

دارية ل  تفعيل تعاقدةيف مجيع احلالت، يتعني عىل الأطراف امل و .20 املكتب  اذلي يصهلتحديد املبلغ تغيريات قانونية أأو اإ
ةل املقرتحة قاعدةلل قاادلويل نيابة عهنا وف لك طرف متعاقد ل الالز ادلويل أأن يدد الوق  ليس يف مقدور املكتب . ف 21 املعدن

جراءات سيتعني عىل املكتب ادلويل أأن يكييف  كاملإجراء هذه التغيريات.  الرمس املقرتح اجلديد ويديره  لاملالية ليحصن  اإ
جراء ويوزع . ولبد من  ضايف لتحديد جحم العمل املطلوب و اإ  .املوامئاتمتل لتنفيذ هذا احمل تارخي ال حتليل اإ

 19 اإىل 17 واردة يف الفقرات منقرتحة الاملجراءات الإ قرتح أأن يوافق الفريق العامل من حيث املبدأأ عىل وعلي ، يُ  .21
ةل املقرتحة لقاعدةا( من 7) عامتد الفقرةالقادمة ا دورت لفريق العامل يف ولكن يوىص بأأن يناقش ا ، عقب حتليل 21 املعدن

 نفاذ.خول حزي ال وتوصية يقدهمام املكتب ادلويل بشأأن التارخي احملمتل لدل

 تب علي  أأو التسجيل الأسايسوقف أ اثر الطلب الأسايس والتسجيل املرت 

 معلومات أأساس ية
جراء تعديلني عىل القاعدة .22 جراءات قد تؤدي اإىل وقف  ء" خفض حاةل عد  اليقني يف حال بد1اهدف " 22 يقرتح اإ اإ

العالمة الأساس ية يف التسجيالت ادلولية  أأثروقف  توضيح أ اثرو " 2، "التبعيةأأثر العالمة الأساس ية قبل انقضاء فرتة 
 .معلية دمجالنامجة عن التسجيالت ادلولية تغيري جزيئ يف امللكية، و  تدوين النامجة عن

 22 )ج( من القاعدة (1) ()ب( أأو تعديل الفقرة1) شطب الفقرة اقرتاح
لهيا يف املادة ءبد يف حالعىل أأن   ()ب(1) 22تنص القاعدة  .23 أأي أأو ( من التفاق، 4)6 أأي دعوى قضائية مشار اإ

جراء  لي  يف الب معاجلة اإ مدهتا مخس و  التبعيةقبل انقضاء فرتة  ( من الربوتوكول3)6 " من املادة3" أأو "2" أأو "1ند "مشار اإ
لي  يف املادة ( من التفاق، أأو أأي 4)6 س نوات، دون أأن ينجم عن ذكل قبل انقضاء الفرتة املذكورة أأي حمك هنايئ مشار اإ

لي  يف امجلةل الثانية  لهيام يف امجلةل الثالثة من  تركن الربوتوكول، أأو أأي حسب أأو ( م3)6من املادة قرار هنايئ مشار اإ مشار اإ
ذا كن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل يف أأرسع وق   يتعني( من الربوتوكول، 3)6 املادة عىل مكتب املنشأأ اإ
 .انقضاء الفرتة املذكورة بعدممكن 

ن يف السجل ادلويل)أأ( من نفس القاعدة، 2 وطبقا للفقرة .24 لي  يف عىل املكتب ادلويل أأن يدون  الإخطار املشار اإ
ىل صاحب التسجيل ادلويل.1) الفقرة غري أأن  ما  (، ويرسل صورة عن هذا الإخطار اإىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة واإ

لزا  عىل املكتب اذل خطار بناء عىل الفقرةمن اإ ن (1) ي أأرسل اإ مل تفِض الإجراءات أأو ادلعاوى )ب( بسحب هذا الإخطار اإ
ىل  ن مل يفِض هذا  قرارسالفة اذلكر اإ  .اإىل وقف ال اثر. وعلي ، تال املعلومات يف السجل ادلويل القرارأأو اإ

مثال ممارسة حقوقهم ونقل التسجيل علهيم  تصعبيف هذه احلاةل، قد يتأأثر أأحصاب التسجيالت ادلولية سلبا وقد  .25
جراءات تبني مات املدونة يف السجل ادلويل اليتاملعلو  تب عىلاملرت ادلويل بسبب عد  اليقني  ىل جارية معاجلة  اإ قد تفيض اإ

لغاء تسجيالهتم.  اإ
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خطارا أأرسل وفقا للفقرة 431أأن املكتب ادلويل قد سل  رمغيف الواقع، و .26 تسجيال  164 لغ  سوى()ب(، مل يُ 1) اإ
لغاء لكيا أأو جزئيا بناء عىل دوليا  تسجيال دوليا  221، ليزال فضال عن ذكلو عقب هذا التدوين.  مكتب املنشأأ  طلباإ
خطاراتوقد  ساراي  .بشأأهنا لكي أأو جزيئ شطب الامتسل مكتب املنشأأ )ب( ولكن مل يرسِ (1) طبقا للفقرةبشأأهنا  دون  اإ

جراء بس يط الأوضاع احلالية  يسن)ب( أأن (1) من شأأن اقرتاح حذف الفقرةو  .27 ب مطالبة املكت مفادهمن خالل اإ
خطار  رسال اإ ل بعد وقف أأثر التسجيل ادلويل وفقا للفقرتني الامتسوعد  بعد  اإ لغاء التسجيل ادلويل اإ ( من 4) ( و3) اإ

أأيضا أأن يقلص عبء العمل يف ماكتب  الاقرتاحمن الربوتوكول، وليس قبل صدور هذا القرار. ومن شأأن هذا  6 املادة
ىل  مضطرةعد الأطراف املتعاقدة واملكتب ادلويل لأهنا لن ت  قرارات غري هنائية تتعلق مبصري العالمة الأساس ية تفعيلاإ

 .وتدويهنا

لصون معلومات السجل ادلويل بشأأن الإجراءات ()ب( 1) قد يرغب الفريق العامل يف أأن يبقي عىل الفقرة وكبديل .28
()ج( للتخفيف من عد  اليقني 1) ومع ذكل، ميكن تعديل الفقرة .اجلارية اليت قد تسفر عن وقف أ اثر العالمة الأساس ية

ذا مل يسفر القرار الهنايئ عن وقف أأيضا ابإ النامج عن الوضع املوصوف أأعاله اهدف مطالبة مكتب املنشأأ  خطار أأيضا اإ رسال اإ
 أ اثر العالمة الأساس ية.

 22 ()ب( من القاعدة2) تعديل الفقرة اقرتاح
جراء .29 خطار يو اختاذها عقب تد ات ينبغي عىل املكتب ادلويليتناول هذ الاقرتاح اإ  وقف ال اثر يف السجل ادلويل.بن اإ

لغاء  يلمتسأأن مكتب املنشأأ من ( من الربوتوكول 4)6 املادة وتشرتط .30  عالمت ويل عقب وقف أ اثر ادلتسجيل ال اإ
 التسجيل ادلويل.لغاء ابإ املكتب ادلويل  22 ()ب( من القاعدة2) الفقرة تطالبالأساس ية. وعلي ، 

تسجيالت  أأي، يف حدود التطبيق املمكن، أأن يلغي عىل أأن  ينبغي عىل املكتب ادلويل أأيضا ل تنص القاعدة رصاحة .31
خطار  وقف ال اثر أأرسل وفقا بدولية تنجم عن تغيري جزيئ يف امللكية مدون يف السجل ادلويل ويرد يف اإ

نشاء سل دويل جديد هو جعهل  الوحيدغري أأن الغرض . ية دمجمعل  أأي تسجيالت انمجة عن، أأو ()أأ(1)22 للقاعدة  من اإ
ليس عىل  من الربوتوكول. وعلي ، س يؤثر وقف أ اثر العالمة الأساس ية 9 أ لية لإدارة اجلزء املنقول من السجل وفقا للامدة

اةل بوضوح من خالل هذه احل تضمني، يُقرتح ومن مثالتسجيل ادلويل الرئييس حفسب بل عىل أأي تسجيل دويل انمج عن . 
 .22 ()ب( من القاعدة2) تعديل الفقرة

 من خالل املكتب ادلويل املرسةلتبليغات املاكتب املعينة 

 معلومات أأساس ية
رسال بعض التبليغات  .32 ىل افتقار ماكتهبا للس بل اليت متكهنا من اإ أأشارت بعض الوفود يف ادلورة السابقة للفريق العامل اإ

ىل أأحصاب التسجيالت من غري املقميني  قلميهم ومل يعينوا وكيال حمليا. لمراسةلعنواان ل يبينوامل  اذليناإ  يف اإ

 الاقرتاح
ضافة قاعدة جديدة رمق .33 من املكتب ادلويل  تلمتسبأأن ا( تسمح ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعنية )اثني23 يقرتح اإ

رسال  التبليغات نيابة عهنا. تكل اإ

ولن يفحص املكتب ادلويل ، التبليغ اإىل صاحب التسجيل أأو الوكيل املدون رسالابإ املكتب ادلويل كتفي وس ي  .34
 .يف السجل ادلويل حمتوايت التبليغ ولن يدرهجا
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ىل املكتب ادلويل التبليغ وسريسل .35 يف مجيع ابس تخدا  أأرسع الوسائل املتاحة. و حصاب التسجيل يف أأقرص همةلأأ ات اإ
رسالها عىل حنو أأو تدوينحفص حمل  تكون ، مبا أأن هذه التبليغات لناحلالت مؤمت . كام أأن أ اثر التبليغ جد ، س يجري اإ

همل حممتةل مبا فهيا ال اثر املرتتبة عىل  لقاعدة اجلديدةلقرتاح ااملرسل اإىل صاحب التسجيل من خالل املكتب ادلويل وفقا 
 طبق يف الطرف املتعاقد املعين.ن لإجراءات حمددة تطلب من صاحب التسجيل، س تال خاضعة للقانون امل 

 والإخطار ب يف امللكية تدوين تعديل 

 معلومات أأساس ية
نشاءشرتكة تنص عىل من الالحئة التنفيذية امل  27 من القاعدة 2 كن  الفقرة .36 تسجيل دويل جديد عقب تدوين  اإ

عىل الالحئة التنفيذية أأجري ذف  هذه الفقرة يف تعديل تعديل جزيئ يف امللكية وأأنشأأت نااما لرتقمي هذه التسجيل، وحُ 
 من التعلاميت الإدارية. 16 . وأأصبح بعدها البند2002 أأبريل 1 دخل حزي النفاذ يفو املشرتكة 

نشاء  ترقميحصيح أأن و  .37 ل أأن الأحاك  اخلاصة ابإ التسجيالت ادلولية مسأأةل يفضل تناولها يف التعلاميت الإدارية، اإ
 يف الالحئة التنفيذية املشرتكة. شامةل معاجلةعاجل تتسجيالت دولية جديدة ودجمها لبد أأن 

 الاقرتاح
عادة الفقرة .38 نشاء تسجيل دويل جديد  27 من القاعدة (2) يقرتح اإ يف عقب تدوين تعديل جزيئ اليت تنص عىل اإ

 .حرصايمن التعلاميت الإدارية ملعاجلة ترقمي التسجيالت ادلولية  16 ، وتعديل البندامللكية

اجلزيئ يف امللكية، ل يرتتب عىل هذه الاقرتاح أأي تغيري يف املبادئ والعمليات واملامرسات املتعلقة بتدوين التعديل و .39
 .ونية املدركةتناول الاختالفات القان واملقصود من 

 اجلريدة

 معلومات أأساس ية
( احلالية عىل أأن جريدة الويبو للعالمات ادلولية )اجلريدة( س ُتنرش عىل املوقع الإلكرتوين للمنامة 3)32 تنص القاعدة .40

للويبو )قاعدة بياانت رصد  الإلكرتوين الرئييس العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. ومن املتوقع توفر اجلريدة عام قريب عىل املوقع
اتحهتا عىل املوقع الإلكرتوين لناا  مدريد. وس تال اجلريدة عىل حالها مبا يف ذكل بياانهتا ونسقها  مدريد اجلديدة(، بدل من اإ

 وفصولها.

 الاقرتاح
ا املتاحة يسن اس تغالل التكنولوجي حبيثقد يتغري الشلك احلايل للجريدة يف املس تقبل وقد تنرش عنارص بياانهتا  .41

صدارات املكتب ادلويل ستتوفر  لتبني( 3)32 ويصبح أأيرس اس تخدما. ولستباق ذكل، يقرتح تعيدل القاعدة ببساطة أأن اإ
 ويبو.للاملوقع الإلكرتوين عىل 

  



MM/LD/WG/14/2 Rev. 
7 
 

 خول حزي النفاذادلاترخي 
ماكنية 2017 نومفرب 1 عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ يفاملقرتحة تعديالت ال دخل تيقرتح أأن  .42 ، مع اإ

ةل املقرتحة القاعدة اس تثناء  .من هذه الوثيقة 21 كام هو حمدد يف الفقرة 21 املعدن

ىل ما ييل: .43 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

قرتاحات الواردة " أأن ينار يف الا1"
 ،يف هذه الوثيقة

ن كن بنيي  " وأأن2" يويص مجعية س   اإ
عامتد بعض التعديالت اباحتاد مدريد 

 يف الالحئة التنفيذية املشرتكةاملقرتحة 
ترد يف مرفق هذه الوثيقة ، كام أأو لكها
ح اترخيا شلك معدل، وأأن يقرت أأو يف 

 .دلخولها حزي النفاذ

 

[املرفق ييل ذكل]
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 املرفق

دخالهاتعديالت ال  بشأأن التسجيل ادلويل مدريد وبروتوكول اتفاق بني عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة  املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2016أأبريل  1 )انفذة اعتبارًا من

[...] 

 الفصل الأول
 أأحاك  عامة

[...] 

 3القاعدة 
متثيل   أأما  املكتب ادلويلال

]...[ 

   ]تدوين تعيني وكيل وتبليغ ؛ اترخي نفاذ تعيني الوكيل[ (4)

]...[ 

لي  يف الفقرة الفرعية )ب( )أأ( للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل  عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ التدوين املشار اإ
ىل ماكتب الاطراف املتعاقدة املعينة وللوكيل ذا أأجري تعيني واإ الوكيل يف تبليغ منفصل عن طريق مكتب، . واإ

 .وجب عىل املكتب ادلويل أأيضًا أأن يبلغ التدوين لهذا املكتب

]...[ 

  4 القاعدة
 املهل حساب

[...] 

أأو ل يسمل فهيا الربيد  للجمهور ]انقضاء املهةل يف يو  ل يكون املكتب ادلويل أأو أأي مكتب مفتوحًا في  (4)
ذا كن  املهةل   [العادي ل يسمل يف يو  أأو ، تنقيض يف يو  ل يكون املكتب ادلويل أأو املكتب املعين مفتوحًا في  للجمهوراإ

هنا تنقيض يف اليو  الأول التايل اذلي يفتح في  املكتب يف اجلهة اليت يقع فهيا املكتب ادلويل أأو املكتبالعادي في  الربيد  ، فاإ
ىل )1ابلرمغ من أأحاك  الفقرات من )ادلويل أأو املكتب املعين أأبواب  للجمهور،   أأو اذلي يس تأأنف في  تسلمي الربيد (3( اإ

 .العادي

]...[ 
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 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

]...[ 

 )اثلثا(18القاعدة 
 الب ن الهنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد معنين 

]...[ 

خطار ابلرفض املؤق  مضن املهةل املنطبقة بناء عىل املادةيف حال   جديد[]قرار  (4) رسال اإ ( من 2)5 عد  اإ
رسال بيان وفقا للفقرة  التفاق أأو املادة ذاهتا من الربوتوكول، أأو يف حال ( أأو 1)كن للقرار اجلديد أأثر يف حامية العالمة بعد اإ

ىل املكتب ادلويل بياان أ خر بنين في  (، يتعنين عىل املكتب، 3( أأو الفقرة )2)  الفقرة يف حدود علم  بذكل القرار، أأن يرسل اإ
.لعالمة يف الطرف املتعاقد املعينالسلع واخلدمات اليت من أأجلها حُتمى ا

5
 

]...[ 
  21القاعدة 

 بتسجيل دويل  الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإقلميي

ذا أأخذ مكتب طرف متعاقد معني علامً يف سهل، وفقًا لأحاك  املادة   ]الإخطار[ (1) ( من التفاق أأو 2)اثنيا()4اإ
ثر الامتس قدم  صاحب التسجيل ادلويل مبارشة لهذا املكتب، بأأن  اس تعيض عن 2)اثنيا()4املادة  ( من الربوتوكول، اإ

قلميي بتسجيل دويل، وجب عىل املكتب املذكور أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أأن يبني يف هذا  تسجيل وطين أأو اإ
 الإخطار ما ييل:

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
حدى السلع واخلدمات أأو البعض مهنا الوارد ذكرها يف  "2" ذا مل يتعلق الاستبدال سوى ابإ اإ

 التسجيل ادلويل، هذه السلع واخلدمات،
وعند الاقتضاء اترخي أأولوية التسجيل الوطين أأو  اترخي الإيداع ورمق  واترخي التسجيل ورمق ، "3"

 الإقلميي اذلي اس تعيض عن  ابلتسجيل ادلويل.
جيوز أأن يش متل الإخطار عىل معلومات عن أأية حقوق أأخرى مكتس بة مبوجب ذكل التسجيل الوطين أأو الإقلميي، يف شلك 

 الإخطار اترخي مناعتبارا  التسجيل، لصاحب جيوز  [الالامتس تقدمي] املعينمتنفق علي  بني املكتب ادلويل واملكتب 
مكتب الطرف املتعاقد  يأأخذ يكمكتب الطرف املتعاقد املعني أأو من خالل املكتب ادلويل،  دلى الامتسالتعيني، أأن يقد  اب

يف حال قُد  والربوتوكول.  من ذاهتا املادة أأو التفاق من( 2)اثنيا()4 للامدة وفقا سهل يف ادلويل ابلتسجيل علاماملذكور 
 ابس تخدا  الاس امترة الرمسية ذات الصةل.  تقدمي يتعني ،الالامتس من خالل املكتب ادلويل

ن يف السجل ادلويل البياانت املبلغة هل بناء عىل أأحاك  الفقرة  (2) ]التدوين[  )أأ(  عىل املكتب ادلويل أأن يدون
 (، ويبلغها لصاحب التسجيل ادلويل.1)

                                                

5
ت  مجعية احتاد مدريد:   بيان تفسريي أأقرن

ىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أأيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا املكتب ذكل القرار اجلديد، يف 4)اثلثا()18"الإشارة يف القاعدة  ( اإ
 ل الرفض اللكي مثال، ابلرمغ من أأن يكون املكتب قد أأفاد بأأن الإجراءات املبارشة أأمام  قد اس تمكل ."حا
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خطارا 1يتعني تدوين البياانت املبلَّغة بناء عىل أأحاك  الفقرة ) )ب( ( اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل في  املكتب ادلويل اإ
الالامتس  يبنيأأن  يتعني)أأ(   [اإرساهلاملقد  من خالل املكتب ادلويل و  الالامتس حمتوايت] يس تويف املتطلبات املطبقة.

لي  يف الفقرة  ما ييل: قُد  من خالل املكتب ادلويل،(، يف حال 1) املشار اإ
 املعين، ادلويل التسجيل رمق "1"
 التسجيل صاحب وامس "2"
 املعين، املتعاقد والطرف "3"
يف حال تعلق  الاس تعاضة بسلعة أأو خدمة واحدة أأو بعض من السلع واخلدمات الواردة يف و "4"

 التسجيل ادلويل، فتكل السلع واخلدمات،
الوطين  ابلتسجيل اخلاصاترخي الإيداع ورمق ، واترخي التسجيل ورمق ، واترخي الأولوية و"5"

قلميية التسجيالت الوطنية أأو أأو الإقلميي أأو ن وجد ،عهنا ابلتسجيل ادلويل املس تعاض الإ  ،اإ
ن وجدت، وطريقة التسديد، 7ويف حال انطبق  الفقرة ) "6" (، مبلغ الرسو  اجلاري تسديدها، اإ

وحتديد الطرف اذلي جيري التسديد  ،تعلاميت حسب مبلغ الرسو  املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل أأو
 يعطي التعلاميت. أأو

رسال املكتب ادلويل  توىلي  )ب( ىل مكتب الطاإ لي  يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ رف املتعاقد الالامتس املشار اإ
بالغ املعني املعين   صاحب التسجيل بذكل.واإ

 يفحص أأن معني متعاقد طرف ملكتب جيوز)أأ(   [املتعاقد الطرف مكتب من قبل والإخطار الفحص] (3)
لي  الالامتس  .الربوتوكول من ذاهتا املادة أأو التفاق من( 1)اثنيا()4 املادة رشوطل  للتحقق من امتثاهل( 1) يف الفقرة املشار اإ

ادلويل يف سهل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل. ويتعني  لتسجيلاباذلي أأخذ علام  املكتبعىل  يتعني )ب(
دة يف  الإخطار يتضمن أأن ىل "1()أأ("2الفقرة )البياانت احملدن ". وجيوز أأن يتضمن الإخطار معلومات تتعلق 5" اإ

قلميية املعنية.  بأأي حقوق أأخرى مبوجب التسجيل الوطين أأو الإقلميي املعين أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

خطارات تلقاها وفقا  يتعني  [والإخطار التدوين] (4) عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف السجل ادلويل أأي اإ
 .بذكل ليسج ت صاحب ال  ويبلغ (3) للفقرة

قلميي  ليسج ت ال  يف املدرجة واخلدمات السلع أأسامء تكون أأن يتعني  [الاس تعاضة نطاق] (5) الوطين أأو الإ
قلميية  أأو الوطنيةالت يسج ت ال  أأو  اس تعيضل ادلويل اليت يسج ت لتكل املدرجة يف ال  ،ابلرضورةمطابقة  ليس لكنو  ،معادةلالإ
 .عهناب  

لغاء يتعني ل  [الإقلميي أأو الوطين التسجيلىل ع الاس تعاضة أ اثر] (6)  الوطين أأو الإقلميي التسجيل اإ
قلميية  أأو  قد املكتب نلأ عهنا بتسجيل دويل أأو  نتيجة الاس تعاضتكل التسجيالت  أأن تتأأثر ولالتسجيالت الوطنية أأو الإ

 .سهل يف اها علام أأخذ

ذكل  قُد و (، 1) تقدمي الامتس بناء عىل الفقرةلقاء رمس  أأن يُسدد طرف متعاقد اشرتطيف حال   [الرسو ] (7)
ل املكتب ادلويل ذكل الرمسالالامتس من خالل املكتب ادلويل، ورغب  خيطر أأن ، تعني علي  الطرف املتعاقد يف أأن يصن

()ب( 2)35 وتُطبق القاعدة .املكتب يف املس تخدمة ابلعمةل أأو السويرسي ابلفرنكقمية الرمس  يبنيأأن املكتب ادلويل بذكل و 
 مع ما يلز  من تبديل.

]...[
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  22لقاعدة ا
 وقف أ اثر الطلب الأسايس والتسجيل املرتتب علي  أأو التسجيل الأسايس

]...[ 

 ]الإخطار بوقف أ اثر الطلب الأسايس والتسجيل املرتتب علي  أأو التسجيل الأسايس[ (1)
]...[ 

 اخليار أألف

ذا بدأأت أأي دعوى قضائية  [حذف [ ب() لهيا يف املادة اإ جراء مشار 4)6مشار اإ ذا بدأأ أأي اإ ( من التفاق، أأو اإ
لي  يف البند " ( من الربوتوكول، قبل انقضاء فرتة مدهتا مخس س نوات، دون أأن ينجم عن 3)6" من املادة 3" أأو "2" أأو "1اإ

لي  يف املادة  لي  يف امجلةل  ( من التفاق، أأو4)6ذكل قبل انقضاء الفرتة املذكورة أأي حمك هنايئ مشار اإ أأي قرار هنايئ مشار اإ
لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة 3)6الثانية من املادة  ( من الربوتوكول، 3)6( من الربوتوكول، أأو أأي حسب أأو ختلنٍّ مشار اإ

ذا كن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل يف أأرسع وق  ممكن قبل انقضاء الفرتة  وجب عىل مكتب املنشأأ اإ
 .ملذكورةا

 اخليار ابء

لهيا يف املادة  ب() ذا بدأأت أأي دعوى قضائية مشار اإ لي  يف البند 4)6اإ جراء مشار اإ ذا بدأأ أأي اإ ( من التفاق، أأو اإ
( من الربوتوكول، قبل انقضاء فرتة مدهتا مخس س نوات، دون أأن ينجم عن ذكل قبل 3)6" من املادة 3" أأو "2" أأو "1"

لي  يف املادة انقضاء الفرتة املذكورة أأي ح لي  يف امجلةل الثانية من 4)6مك هنايئ مشار اإ ( من التفاق، أأو أأي قرار هنايئ مشار اإ
لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة 3)6املادة  ( من الربوتوكول، وجب عىل 3)6( من الربوتوكول، أأو أأي حسب أأو ختلنٍّ مشار اإ

ذا كن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب   .ادلويل بذكل يف أأرسع وق  ممكن قبل انقضاء الفرتة املذكورةمكتب املنشأأ اإ

لي   ج() ىل احلمك الهنايئ املشار اإ لهيا يف الفقرة الفرعية )ب( اإ بعدما تفيض ادلعوى القضائية أأو الإجراءات املشار اإ
لي  يف امجلةل الثانية من املادة 4)6يف املادة  ىل القرار الهنايئ املشار اإ ىل السحب 3)6( من التفاق، أأو اإ ( من الربوتوكول، أأو اإ

لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  ذا كن عىل عمل بذكل أأن 3)6أأو التخيل املشار اإ ( من الربوتوكول، يتعني عىل مكتب املنشأأ اإ
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(" اس تمكل  ويف حال  ."4" اإىل "1خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور، ويقد  البياانت املشار اإ

جراءات  لهيا يف الفقرة الفرعية )ب( ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة املعاجلة ادلعاوى القانونية أأو اإ املشار اإ
ذا كن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل عىل الفور ، يتعني عىل مكتب املنشأأ اإ  .أأعاله أأو عن حسب أأو ختلٍّ

 [شطب التسجيل ادلويلتدوين الإخطار واإرساهل؛ و ] (2)
]...[ 
ذا كن أأي  )ب( لي  يف الفقرة )اإ اإ ()أأ( أأو )ج( يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف 1خطار مشار اإ

رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل 
تغيري جزيئ يف امللكية النامجة عن التسجيالت ادلولية نفس  كام يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي ابلقدر  التدابري املطبقة.

 التسجيالت النامجة عن معلية دمج.التسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، و  حت مدون 

]...[ 
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 )اثنيا(23القاعدة 
 تبليغات املاكتب الأطراف املتعاقدة املعينة

 املرسةل من خالل املكتب ادلويل 

يف حال كن قانون طرف  [الالحئة هذه يف املشموةل غري املعينة املتعاقدة الأطراف ماكتب من التبليغات] (1)
املكتب أأن يطلب من  اتبليغ عن تسجيل دويل مبارشة لصاحب التسجيل، جيور لهذرسال متعاقد معني ل يسمح للمكتب ابإ 

رسال   التبليغ اإىل صاحب التسجيل نيابة عن . ذكلاملكتب ادلويل اإ

رسال لإ يتعني عىل املكتب ادلويل وضع الشلك اذلي جيب أأن يس تخدم  املكتب املعين  [شلك التبليغ]  (2)
لي  يف الفقرة  (.1) التبليغ املشار اإ

ىل صاحب التسجيل]  (3) لي  يف الفقرة [الإرسال اإ ىل 1) يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يرسل التبليغ املشار اإ ( اإ
 ويل، دون أأن يفحص حمتوايت  أأو أأن يدون  يف السجل ادلويل.صاحب التسجيل، يف الشلك اذلي وضع  املكتب ادل

 ]...[ 

 27القاعدة 
 تدوين تعديل أأو شطب والإخطار ب ؛ دمج التسجيالت ادلولية؛
نقاص  الإعالن عن أأن  ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

]...[ 

لتسجيل ادلويل عن جزء من امللكية يف ا)أأ( تغيري  تغيري جزيئ لصاحب التسجيل ادلويل[تدوين ][حذف ] (2)
ن السلع واخلدمات فقط أأو عن بعض الأطراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب أأن  يف السجل ادلويل حت  رمق التسجيل يدون

 جزء من . غريادلويل اذلي يكون قد 

املعين ويتعني ادلويل التسجيل عن التسجيل ادلويل  يف اذلي شهد تدوينا لتغييري امللكيةاجلزء ويتعني فصل  )ب(
 .تدوين  يف تسجيل دويل منفصل

]...[ 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

]...[ 
عىل املوقع الإلكرتوين  (2) و( 1) تنيالفقر  املنصوص علهيا يفنشورات امل  املكتب ادلويلاجلريدة  نجزي تنرش  (3)

 .للمنامة العاملية للملكية الفكرية
]...[ 
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دخالها عىل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  التعديالت املقرتح اإ
 وبروتوكول التفاق

 التعلاميت الإدارية لتطبيق
 اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 وبروتوكول التفاق

 (2008يناير  1 )انفذة اعتبارا من

]...[ 

 اجلزء السادس
 ترقمي التسجيالت ادلولية

 تغيري جزيئ يف امللكية : الرتقمي بعد16 البند

ىل بعض السلع  يقيَّد يف السجل ادلويل التنازل عن التسجيل ادلويل )أأ( أأو نقهل بطريقة أأخرى ابلنس بة اإ
واخلدمات فقط أأو بعض الأطراف املتعاقدة املعيَّنة فقط، ويكون للقيد رمق التسجيل ادلويل اذلي مت التنازل عن جزء من  أأو 

يف امللكية رمق التسجيل جزيئ يتعني أأن يمل التسجيل ادلويل املنفصل املرتتب عىل تدوين تغيري  .نقل اجلزء بطريقة أأخرى
 يلي  حرف لتيين كبري. ،حمل التغيري اجلزيئ يف امللكية

يُشطب أأي جزء مت التنازل عن  أأو نقهل بطريقة أأخرى من حت  رمق التسجيل ادلويل  [حذف ] )ب(
عن جزء من  املذكور، ويكون حمل تسجيل دويل منفصل. ويكون للتسجيل ادلويل املنفصل رمق التسجيل اذلي مت التنازل 

 أأو نقل اجلزء بطريقة أأخرى، مع حرف لتيين كبري

 [هناية املرفق والوثيقة]


