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االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات

(احتاد مدريد)

اجلمعية
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية التاسعة و العشرون)

جنيف ،من  3اإىل  11أأكتوبر 2016

استعراض تطبيق املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .1أأجرى الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل
بعبارة "الفريق العامل") ،يف دورته الثالثة عرشة ،1اس تعراضا لتطبيق الفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيام فامي ييل بعباريت "الربوتوكول" و"التفاق") ،2كام اتفق عليه الفريق
العامل يف دورته العارشة.3
 .2وبعد تقيمي املعلومات املُقدمة من املكتب ادلويل ،اتفق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد مدريد (املشار اإلهيا
فامي ييل بعبارة "امجلعية") بعدم اإلغاء الفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) من بروتوكول مدريد وعدم حتديد نطاقها.

1
عُقدت ادلورة الثالثة عرشة للفريق العامل يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  6نومفرب .2015
2
انظر الوثيقة  " MM/LD/WG/13/3املعلومات املتعلقة ابس تعراض تطبيق املادة ()1( 9ب) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات (.)http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=313057
3
انظر الفقرة  16من الوثيقة " MM/LD/WG/10/7ملخص الرئيس"
(.)http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=210569
(سادسا)
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2

وعالوة عىل ذكل ،أأوىص الفريق العامل بأأن يتوىل هو اإجراء أأي اس تعراض أخر لتطبيق املادة املذكورة ،يف أأي وقت
لحق ،بطلب رصحي من أأي عضو من أأعضاء احتاد مدريد أأو املكتب ادلويل.4
 .3وجيدر التذكري بأأن امجلعية وافقت ،يف سبمترب  ،2007عىل اإدخال تعديالت عىل املادة (9سادسا) تُريس املبد أأ القايض
امللزمة بلك من التفاق والربوتوكول ،وتُبطل يف الوقت ذاته
بأأن الربوتوكول هو وحده اذلي ينطبق يف لك احلالت بني ادلول َ
أأثر الإعالانت املُقدمة بناء عىل املادة ()2(5ب) أأو املادة ()2(5ج) أأو املادة  )7(8من الربوتوكول يف العالقات املتبادةل بني
امللزمة بالك املعاهدتني (يُرىج الرجوع اإىل الفقرة اجلديدة (()1ب)).5
ادلول َ
 .4وابلإضافة اإىل ذكل ،تنص املادة (9سادسا) عىل اس تعراض امجلعية لتطبيق فقرهتا اجلديدة (()1ب) ،بعد انقضاء ثالث
س نوات منذ  1سبمترب  ،2008وهو التارخي اليت بد أأ فيه نفاذ التعديالت املُدخةل عىل تكل املادة.
 .5و أأجرى الفريق العامل اس تعراضه ا ألول للفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) يف دورته التاسعة و أأوىص امجلعية اب إلبقاء
عىل الفقرة كام يه ،يف انتظار اس تعراض أخر بعد مرور ثالث س نوات .واع ُتمدت تكل التوصية من قبل امجلعية يف
عام  .62011وكام ُذكر يف الفقرة  1من هذه الوثيقة ،أأجرى الفريق العامل ذكل الاس تعراض يف دورته الثالثة عرشة و أأصدر
ابلتايل التوصية املبيّنة يف الفقرة  2من هذه الوثيقة.

.6

اإن امجلعية مدعوة اإىل ما ييل:
" "1الإحاطة علام مبضمون "اس تعراض
تطبيق املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق
مدريد بش أأن التسجيل ادلويل للعالمات"
(الوثيقة )MM/A/50/2؛
" "2واعامتد التوصية ا ُملقدمة من الفريق
العامل ،كام وردت يف الفقرة  2من
الوثيقة املذكورة أأعاله.

[هناية الوثيقة]

4
انظر الفقرة  15من الوثيقة " MM/LD/WG/13/9ملخص الرئيس"
(.)http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=320418
5
ل
انظر الوثيقة " MM/A/38/2اس تعراض بند الضامن والتعديالت ذات الصبة املدخةل عىل بروتوكول مدريد والالحئة ا تنفيذية املشرتكة"
(.)http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=82798
6
أ
سب
عُقدت ادلورة الرابعة وا ألربعون (ادلورة العادية التاسعة عرشة) مجلعية احتاد مدريد يف جنيف يف الفرتة من  26مترب اإىل  5أكتوبر .2011

