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  االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
  )احتاد مدريد(

 
  اجلمعية

 
  )السادسة والعشروناالستثنائية الدورة (اخلامسة واألربعون الدورة 

توبر  9 إىل 1جنيف، من   2012كأ
 
 

 املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن  التنفيذيةالتعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة
    التسجيل الدويل للعالمات

تب ادلويلمن إعدادثويقة   ملك ا

 مقدمة

تطوير القانويننظر الفريق العامل املعين  .1 نظام مدريد لاب يه فامي ييل (لتسجيل ادلويل للعالمات لل  شار إ لا  بعبارةمل
تاسعة  خاليف عدد من األمور") الفريق العامل" نعقدة لل دورته ا تعديل ،2012ل يويو 6 إىل 2من ملا ل مبا يف ذكل املقرتحات 

يذية شرتكةلتنفعدد من قواعد الالحئة ا شار (وبروتوكول اتفاق مدريد ت لعالماادلويل لتسجيل لابشأن   اتفاق مدريدبني مل ا ملوا
ية  فامي ييل إلهيا تا ترصات ا لاب ل يذية"خمل  ").الربوتوكولوالاتفاق و لتنفالالحئة ا

شات الفريق العامل إىل الويقة و .2 نا ندت  ثا ق م تعديالت املقرتحة MM/LD/WG/10/2ست ية ا لويرد فامي ييل   .خلف
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بات اخلاصةتبليغ: 7القاعدة   ملتطل بعض ا

 ]اإلخطار[) ب()3(7القاعدة 

ية الفكرية  .3 ية  نظمة العا للملكتلقى املدير العام  مل بو(للم مترب 16يف ) يالو ية  إشع2011سب  شؤون اخلار جارا من وزير ا ل ً
سحب اإلخطار اذلي ت سويدي  لا سويد  مبوجب القاعدة ل يذية) 1(7لقدمت به ا سحب . لتنفمن الالحئة ا ً انفذالوصار هذا ا

يد اذلي تقدم بإخطار دامئ مبوجب . 2011ل يويو 1ًبدء من  تعاقد الو سويد يف تكل اآلونة يه الطرف ا حواكنت ا مل ل
تقدم مبزيد من  اآلن قد حذفت ابلفعل، مل يعد من املمكن)1(7أن القاعدة  ومبا ؛)1(7 القاعدة يغات مبوجب هذهل ا  لتبلا

ند القاعدة أو  سه) ب()3(لبإجراء حسب مبوجب ا  .نفمن احلمك 

يةمجلوافق الفريق العامل أن يويص و .4 تا بارة ا لية احتاد مدريد حبذف ا ل لع يذية) ب()3(7 القاعدة  منع : لتنفمن الالحئة ا
بارا من، )1 (رةقلفا" ًانفذة ا توبر 4 عت ية" ، أو1 2001ك أ ها1 شـوكذكل احلا بة  ل املصا  .ح

يني) 24(القاعدة  يل ادلويل الالحقلتعا  للتسج 

تقدمي[" 1)"أ)(2(24القاعدة  يع: لا تو قالاسـامترة وا  ]ل

شأ ّاحلاةل اليت يقدم فهيا " 1)"أ)(2(24القاعدة تتناول  .5 ملنتب ا نافذة) 1(7لقاعدة طبيق اتا يف حال  الحقاتعيينمك بل لا ق 
توبر 4 بت إخطارها اذلي تقدمت به مبوجب. 2001ك أ سويدية قد  ية ا حسومبا أن وزارة اخلار ل سابقة ) 1(7 القاعدة ج ومبا أن لا

تعاقد غري سارية"1)"أ)(2(24 القاعدة  ذاهتا قد حذفت، صارت)1(7القاعدة   .م عىل أي طرف 

يذيةمجلعوافق الفريق العامل أن يويص و .6  .لتنفية احتاد مدريد حذف هذا احلمك من الالحئة ا

يذ؛ :40القاعدة  يةحاكم األتنف ادلخول حزي ا لتقا  ن

نح امحلايةبشأن ناحلمك الاتقايل [) 5(40القاعدة  مياانت   ]ب

نح امحلاية ب بإرسال ًا ملزممكتب ال يكون أي هأنب) 5(40تنص القاعدة  .7 ًناءمياانت  ث(18القاعدة عىل  ب بل )1()الاث ق 
ناير األول من هةل قد انهتت، . 2011ي   .مل تعد سارية) 5(40القاعدة فإن ملومبا أن هذه ا

يذيةوافق الفريق العامل عىل أو .8 ية احتاد مدريد حذف هذا احلمك من الالحئة ا لتنفن يويص   .مجلع

ت .9 ها يف مرفقيلوترد ا نص املقرتح حذفه و. ث هذه الويقةلعديالت املقرتح إدخا  أما نص ،1املرفق  يف مشطوابليرد ا
متد متد وإذا ا ها الهنايئ كام  تعديالت يف  عا سـيع شلك  .2 فريد يف املرفق ،ل

ية مدعوة إىل اعامتد تعديالت إن  .10 مجلعا
 من )5(40و" 1)"أ)(2(24و) ب)(3(7القواعد 

يذية وحتديد اترخي نفاذ يفلتنفالالحئة ا ناير 1 ل ا ي 
 . ث هذه الويقة يف مرفقي، كام هو موحض2013

 ]ان املرفق ذكلييل[
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 املرفق األول
التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن 

  التسجيل الدويل للعالمات  
 

يل ادلويل للعالمات شأن ا شرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد  يذية ا سجالالحئة ا ب لتمل  تنفل

بارا من ( ًانفذة ا ناير1عت  )2013 2012 ي 
 القواعدامئة ق

]...[ 
 

 الفصل األول
 عامةأحاكم 

]...[ 
 

 7القاعدة 
بات اخلاصةتبليغ  ملتطل بعض ا

 
 
]...[ 
 

) [...]أ(] اإلخطار[ )3(  

ناء عىل أحاكم جيوز حسب لك إخطار )ب(   بل ) 1(الفقرة ب جيرى  توبر 4قكام يه انفذة  أو  20011ك أ
تارخي اذلي . إىل املدير العامب لسحابشعار وجيب إرسال اإل.  وقت يف أي)2(الفقرة  سحب انفذا يف ا بح ا لو ل ًيص

يه فسمل  سحب أو يف أي اترخي الحق حيددإلشعار ا املدير العام يت  .اإلشعارهذا  يف لاب
 

 الفصل اخلامس
نات الالحقة؛  تعديالتلتعييا  لا

 
 24القاعدة 

يل ادلويل نات الالحقة  للتسجا  لتعيي
 ]...[  

                                                 

 : عىل ما ييل7من القاعدة ) 1(نصت الفقرة   1
تعاقـد، وطالـب هـذا " يل ادلويل يقـع يف أرايض هـذا الطـرف ا نـوان صـاحب ا شأ، واكن  تـب ا تعاقدة  تب أحد األطراف ا ملإذا اكن  سج ع نـ لتـمل مل مك مك

تب ادل يل ادلويل إىل ا نات الالحقة  تب املذكور ا ملكاألخري بأن يقدم ا ي سجملك تي للتع بلغ هذا الطلب للمدير العامل يه أن  يويل، وجب   ."عل
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تقدمي؛الاسـامترة[) 2( تلا يعل وا تب ادلويل من جانب صاحب ) أ (]قو يني الحق إىل ا ملكجيب تقدمي أي  تع
يد أنه يل ادلويل؛  يه صاحب ا متي إ تعاقد اذلي  تب الطرف ا يل ادلويل أو  با سج ل مل تسج لت ينل  مك

بل ) 1(7إذا اكنت القاعدة  ]حتذف[ "1" نافذة  قبقة بأحاكهما ا ل توبر 4منط ، فإن 2001ك أ
تب ا يني جيب أن يقدمه  ملا مك  نشأ؛لتع

]...[ 
]...[ 

]...[ 
 

تاسع  لالفصل ا
نوعة  متأحاكم 

 ]...[ 
 40القاعدة 

ية تقا يذ؛ أحاكم ا لادلخول حزي ا ن  لتنف
 

 ]...[ 
نح امحلاية[ ]حتذف[ )5(  ياانت  شأن  تقايل  محمك ا ب ب ناء ]ن نح امحلاية  ياانت  تب ملزما بإرسال  ب  ال يكون أي  مب َمك

ثا(18عىل القاعدة  يبل األول من ) 1)(لاث  .2011ناير ق

ثاين املرفق  ذكلييل[  ]لا
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ثاين لاملرفق ا
 

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن 
  التسجيل الدويل للعالمات  

يل ادلويل للعالمات شأن ا شرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد  يذية ا سجالالحئة ا ب لتمل  تنفل

بارا من ( ًانفذة ا ن1عت )2013اير ي   

 قامئة القواعد
]...[ 

 الفصل األول
 أحاكم عامة

 ]...[ 
 7القاعدة 

بات اخلاصة تطليغ بعض ا ملبل  ت
 ]...[ 

 

) [...]أ(] اإلخطار[   )3(  

ناء عىل الفقرة  )ب(   ًجيوز حسب لك إخطار جيري  وجيب إرسال اإلشعار . يف أي وقت) 2(ب
سحب إىل املدير العام سحب انفذا يف. لاب بح ا ًو ل سحب أو يف أي يص يه املدير العام اإلشعار اب سمل  تارخي اذلي  ل ا ت فل ي

 .اترخي الحق حيدد يف هذا اإلشعار
 

 الفصل اخلامس
تعديالت نات الالحقة؛ ا لا  لتعيي

 
 24القاعدة 

يل ادلويل نات الالحقة  للتسجا  لتعيي
]...[ 

يع[) 2( تو تقدمي؛الاسـامترة وا قا ل يني الحق إىل ا) أ (]ل ملجيب تقدمي أي  كتب ادلويل من جانب صاحب تع
يد أنه يل ادلويل؛  يه صاحب ا متي إ تعاقد اذلي  تب الطرف ا يل ادلويل أو  با سج ل مل تسج لت ينل  مك

 ]ذفحت[ "1"
]...[ 

]...[ 
]...[ 
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تاسع  لالفصل ا
نوعة  متأحاكم 

 ]...[ 
 40القاعدة 

ية تقا يذ؛ أحاكم ا لادلخول حزي ا ن  لتنف
 

 ]...[ 
 ]حتذف[ )5( 

ثاينهناية املرفق [  ]ث والويقةلا

 

 


