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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون(و التاسعة االستثنائية)الدورة  اخلمسون الدورة

ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ
 
 

الالئحة التنفيذية املشرتكة التفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات على تعديالت مقرتحة 
 وبروتوكوله

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

لي أأوىص .1 ه فامي ييل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
( بعدد 20162 والرابعة عرشة يف يونيو 20151 يف أأخرى دورتني هل )ادلورة الثالثة عرشة يف نومفرببعبارة "الفريق العامل"( 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبني من  التعديالت املقرتح اإ
لهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(كل التفاق )ربوتوكول املتعلق بذال يك تعمتدها مجعية احتاد مدريد  املشار اإ
لهيا فامي ييل بعبارة "امجلعية"( يف دورهتا امخلسني.)  املشار اإ

)اثنيا( اجلديدة 27و 27و 26و 25اثنيا( اجلديدة و)23و 22)اثلثا( و18و  12و 3قواعد وتتعلق التوصيات ابل .2
ابللغة  7يوىص بتعديل عنوان البند و اجلديد من جدول الرسوم.  7.7والبند  4.7والبند  40و 32)اثلثا( اجلديدة و27و

 ()أأ( و)د( حزي النفاذ.5)24الرسوم وتعليق دخول تعديالت القاعدة من جدول الفرنس ية 

                                                
1

" مقرتحة عىل الالحئة التنفيذية لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل تعديالت " MM/LD/WG/13/2انظر الوثيقة  
(http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=313056.) 
2

تعديالت مقرتحة فامي يتعلق ابلالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات " MM/LD/WG/14/2 Revالوثيقة انظر  
 (.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=334617" )وبروتوكوهل
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دخالهاالتعدي  عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة الت املقرتح اإ

التعديالت املقرتحة حسب املواضيع ُصن َِّفت قد و يف الفقرات التالية  هبذا الشأأن ترد املعلومات الأساس ية ذات الصةل .3
لهيا  لهياتيسري ل اليت تنمتي اإ ىل حالت الإضافة هذه الوثيقة. و  مرفقات. وترد التعديالت املقرتحة يف الرجوع اإ  واحلذفيُشار اإ

. وترد النسخة الهنائية للأحاكم املعَدةل بتسطري النص املعين أأو شطبه عىل التوايل الأول والثاين والثالث املرفقيف  املقرتحة
 .الرابع واخلامس والسادس )بدون تسطري أأو شطب( يف املرفق املقرتحة

 من شأأهنا أأن تساعد ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينةاليت  قرتحةاملتعديالت ال 
خطار ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة  من املكتب 32و 3القاعدتني  عىل دخالهااملقرتح اإ  تقتيض التعديالت .4 ادلويل اإ

لغائه  صاحب التسجيلتعيني ممثٍل عن بشأأن أأي تدوين ب  .جمةل الويبو للعالمات ادلوليةرش هذا التدوين يف ن و أأو اإ

دخاهل ييرس التعديل املقرتح و  .5 خطار املكتب ادلويل لثا( عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة ا)اث18القاعدة  عىلاإ  مباملعينة اإ
 قرارات بشأأن حامية العالمات ادلولية. يس تجد من

ن 23وتسمح القاعدة  .6 رسال الإبالغات عن طريق املكتب ادلويل اإ )اثنيا( اجلديدة ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعينة ابإ
ىل  اتعذر علهي رسال تكل الإبالغات اإ  .بسبب الترشيع احمليل مبارشة ملراسلهتم احمليل عنوان  ت ايذينب التسجيالاأأحصاإ

 التعديالت املقرتحة اليت س توحض همامت املكتب ادلويل

دخالها .7 ، مس توى الفحص 32قاعدة ال يرتتب علهيا تعديل، اليت 27و 25و 12القواعد  عىل حتدد التعديالت املقرتح اإ
 ن تغيري يف التسجيالت ادلولية.ادلولية وتكل املطلوبة عند تدوي الواردة يف الطلبات الانتقاصاتاملكتب ادلويل بشأأن  دلى

دخالهاو  .8 عقب وقف أ اثر  ادولي ( أأن املكتب ادلويل حني يلغي تسجيال2)22القاعدة  عىل توحض التعديالت املقرتح اإ
قدر ل التغيري اجلئ ي يف امللكية أأو التقس  م أأو ادلم  اب، عليه أأن يلغي أأيضا التسجيالت ادلولية املرتتبة عىلعالمته الأساس ية

 .املطلوب

 التعديالت املقرتحة اليت س تصب يف مصلحة أأحصاب التسجيالت

دخالها عىل القاعدة .9 من جدول الرسوم،  4.7والبند  32 القاعدةيرتتب علهيا تعديل ، اليت 25 تنص التعديالت املقرتح اإ
م فهيات وادلوةل اليت  الطابع القانوين رصاحة عىل تدوين فهيا صاحب التسجيل اليت يكون و  صاحب التسجيل أأوضاع نظَّ

و امس املمثل أأ يف يري تغ ال رصاحة عىل تدوين  25املادة  عىلتعديل أ خر نص ي . كام س تغيريهامعىل ستنص أأو  خشصا معنواي
 ابلفعل. متبعةامرسة ملعنوانه تعئيئا 

ية ودجمها مع ما اجلديداتن املقرتحتان عىل تدوين تقس  م التسجيالت ادلول )اثلثا( 27)اثنيا( و27تنص القاعداتن و  .10
ىل  25و 22 القواعد تعديلمن يرتتب علهيام   من جدول الرسوم.اجلديد  7.7والبند  40و 32و 27اإ

خطار املكتب ادلويل بنتيجة من ( 1)22 القاعدة عىلالتعديل املقرتح  ويقتيض .11  القضائية الإجراءاتمكتب املنشأأ اإ
 .القضاايبشأأن وقف أ اثر العالمة الأساس ية يف مجيع وادلعاوى 
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  النفاذ حزي التعديالت املقرتحة دخول

 لتعديالت الواردة يف املرفق الأولار حزي النفاذ يف ثالثة توارخي: التعديالت سالفة ايذكمن املقرتح أأن تدخل  .12
الثالث لتعديالت الواردة يف املرفق وا،  2017نومفرب  1يف  لتعديالت الواردة يف املرفق الثاينوا، 2017يوليو  1 يف
 .2019فرباير  1 يف

 حزي النفاذ (5)24 القاعدةتعديالت  دخولتعليق 

. وحدد 3 2017نومفرب  1()أأ( و)د( واترخي نفاذها 5)24 القاعدة عىلاعمتدت امجلعية يف دورهتا السابقة تعديالت  .13
تنفيذ تكل التعديالت. واسرتعت هذه املسائل  يفاملكتب ادلويل يف الأعامل التحضريية الالحقة بعض املسائل اليت س تؤثر 

()أأ( 5)24 القاعدةوعليه أأوىص الفريق العامل بتعليق دخول التعديالت عىل . 4انتباه الفريق العامل يف دورته الثالثة عرشة
  الفريق العامل اس تعرا  تداعيات تنفيذها.و)د( حزي النفاذ حلني مواصةل

ن  .14 ىل مدعوةامجلعية اإ  :ما ييل اإ

 عىلاعامتد التعديالت املقرتحة  "1"
من الالحئة  32و 27و 26و 25و 12 القواعد

من  7وعنوان البند  4.7البند و التنفيذية املشرتكة 
 1واترخي نفاذها جدول الرسوم ابللغة الفرنس ية 

مبني يف املرفق الأول من  هو كام 2017يوليو 
 ؛MM/A/50/4الوثيقة 

 3القواعد  عىلاعامتد التعديالت املقرتحة و  "2"
افة واإض 32و 27و 25و 22)اثلثا( و18و

ىل)اثنيا( اجلديدة 23 القاعدة الالحئة التنفيذية  اإ
كام هو  2017نومفرب  1 نفاذها واترخياملشرتكة 

 ؛MM/A/50/4مبني يف املرفق الثاين من الوثيقة 

 عىلاعامتد التعديالت املقرتحة و  "3"
واإضافة القاعدتني  40و 32و 27و 22 القواعد

ىل)اثلثا( 27)اثنيا( و27 الالحئة التنفيذية املشرتكة  اإ
ىل جدول 7.7واإضافة البند  الرسوم واترخي  اإ

املرفق  كام هو مبني يف 2019فرباير  1  نفاذه
 ؛MM/A/50/4الوثيقة  الثالث من

  

                                                
3

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  " MM/A/49/3انظر الوثيقة   التعديالت املقرتح اإ
"التقرير"  MM/A/49/5والوثيقة ( http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=307081" )للعالمات

(http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=327105) 
4

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل 5)24النص املعدل للقاعدة  " MM/LD/WG/13/8انظر الوثيقة  
 (http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=317899" )ذادلويل للعالمات: مسائل تتعل ق ابلتنفي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=307081
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 عىلالتعديالت  نفاذتعليق و  "4"
()أأ( و)د( من الالحئة التنفيذية 5)24 القاعدة

متدهتا امجلعية يف دورهتا السابقة  املشرتكة اليت اع
الفريق العامل اس تعرا  تداعيات  حلني مواصةل

 تنفيذها.

 

فقات[]تيل ذكل املر 
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ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 

التعديالت املقرتحة بشأأن الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل 
 ادلويل للعالمات

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2017يوليو  1 2015يناير  1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الثاينالفصل 
 الطلب ادلويل

 12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات

]...[ 

(8)
)اثنيا(

 اً ، تطبيقالوارد يف الطلب ادلويلالانقاص عىل املكتب ادلويل أأن يفحص   [حفص الإنقاص] 
ىل )2()أأ( و)1) فقراتلل ذا مل يس تطع املكتب ادلويل جتميع السلع واخلدمات (، مع ما يلئم من تبديل. و 6( اإ املذكورة يف اإ

نقاص  ل وفقا للفقرات )مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين، الإ ( 1كام هو معد 
ىل ) ثة أأشهر من اترخي أأن يصدر خمالفة. ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالعليه وجب (، حسب احلال، 6اإ

نقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل السلع واخلدمات املعنية. ن الإ  الإخطار هبا، فاإ

]...[ 
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 25القاعدة 
 تعديل؛ الامتس تدوين

 الامتس تدوين شطب

ىل   )أأ(  ]تقدمي الالامتس[ (1) املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإ
ذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:  اإ

]...[ 
دخال  أأو تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه "4" ابلطبيعة البياانت املتعلقة تعديل أأو اإ

اليت مت  يف تكل ادلوةل حسب ما ينطبق،، قليميةالإ حدة الو و  وادلوةل معنواي اخشصيف حال اكن  لصاحب التسجيلالقانونية 
 ؛بناء عىل قانوهناالشخص املعنوي فهيا تنظ م أأوضاع ذكل 

]...[ 

]...[ 

م  تدوين أأي تعديل أأو الامتس تدوين أأي شطب الامتسأأي جيب أأن يتضمن   )أأ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2) مقد 
ىل  ()أأ(1بناء عىل الفقرة )  امللمتس ما ييل:التعديل أأو الشطب التدوين أأو يبنيَّ فيه ابلإضافة اإ

]...[ 

نقاص السلعَ  عجيب أأن جيم (د)  حتت أأرقام أأصناف التصنيف فقط واخلدمات املنتقصة الامتس تدوين الإ
نقاص يؤثر الأصناف اليت حُتذف يف حال اكن ، أأو أأن يبني  ادلويل للسلع واخلدمات املبي نة يف التسجيل ادلويل يف مجيع الإ

 واحدة أأو أأكرث من تكل الأصناف. مضنالسلع واخلدمات 

]...[ 

 26القاعدة 
 تعديل 25بناء عىل القاعدة  تدوينال اخملالفات يف الامتسات 

 أأو تدوين شطب

صول[ (1) ذا اكن  ]الالامتس اخملالف للأ ليه يف اإ الالامتس  الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب، املشار اإ
وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل  ()أأ( ل يس تويف الرشوط املطلوبة،1)25 القاعدةاملقدم بناء عىل 

ولأغرا  هذه القاعدة، يف حال اكن  (.3ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قدم الالامتس، مع مراعاة أأحاكم الفقرة )
نقاص، وجب ع ن الالامتس يتعلق بتدوين اإ نقاص ىل املكتب ادلويل أأن يفحص فقط اإ اكنت أأرقام الأصناف املبينة يف الإ

 يف التسجيل ادلويل املعين.مذكورة 

جيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب   ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
ن الالامتس  ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإ املكتب ادلويل. واإ

م و ،ويلصاحب التسجيل ادلويف الوقت ذاته ليعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل  لأي مكتب يكون قد قد 
، ويرد  لك الرسوم املدفوعة للطرف ايذي سدد (1)25بناء عىل القاعدة الامتسا الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب 

لهيا يف البند   من جدول الرسوم. 7هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم املشار اإ
]...[ 
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 27القاعدة 

 ؛25فامي يتعلق ابلقاعدة  به والإخطارتعديل أأو شطب تدوين ال 
نقاص دم  التسجيالت ادلولية؛  الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

ن املكتب ادلويل عىل الفور   [به والإخطارتعديل أأو شطب تدوين ال ] (1) أأي تعديل أأو البياانت أأو )أأ(  يدو 
ليه يف القاعدة  شطب يف السجل ادلويل، رشط ()أأ( مطابقًا للأصول، ويبلغ ذكل ملاكتب 1)25أأن يكون الالامتس املشار اإ

تأأثري يف أأراضهيا، أأو يبلغ ذكل ملاكتب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف للتدوين  للتعديل الأطراف املتعاقدة املعي نة اليت يكون
التسجيل ادلويل ولأي مكتب يكون قد قدم الالامتس  حاةل تدوين أأي شطب، كام يبلغ ذكل يف الوقت ذاته لصاحب

ذا تعلق التدوين بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ أأيضا صاحب التسجيل السابق يف  السابق ذكره. واإ
يري جئ ي حال تغيري اكمل يف امللكية وصاحب اجلئء املتنازل عنه أأو املنقول بطريقة أأخرى من التسجيل ادلويل يف حال تغ 

ذا قدم صاحب التسجيل ادلويل أأو أأي مكتب خالف مكتب املنشأأ الامتس تدوين أأي شطب خالل فرتة  يف امللكية. واإ
لهيا يف املادة  ( من الربوتوكول، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ 3)6( من التفاق واملادة 3)6الس نوات امخلس املشار اإ

 .ذكل أأيضًا ملكتب املنشأأ 

ن ت )ب( التعديل أأو الشطب يف التارخي ايذي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف البياانت أأو دو 
م الالامتس وفقا لأحاكم القاعدة  ذا قُد ِّ  ()ج(.2)25الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإ

 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  )أأ(  التسجيالت ادلولية[ ]معلومات بشأأن (1)

]...[ 
نقاص والتخيل والتعديل يف امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه تغيريات  "7" امللكية وحالت الإ

نة   ؛27بناء عىل أأحاكم القاعدة التدوينات املدو 
]...[ 

]...[  
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 جدول الرسومالتعديالت املقرتحة بشأأن 

 

 جدول الرسوم

 (2017يوليو  1 2015يناير  1 )انفذ اعتبارًا من

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

دخال أأو و/لصاحب التسجيل عنوان و/أأو ال مس الا يف تغيري 4.7 البياانت املتعلقة تعديل أأو اإ
، وحسب ما ادلوةلو  اكن خشصا معنواييف حال لطبيعة القانونية لصاحب التسجيل اب

قليمية يف تكل ادلوةل اليت مت فهيا تنظ م أأوضاع ذكل الشخص  ،ينطبق، أأية وحدة اإ
أأو تدوين ال  يُلمتستسجيل دويل واحد أأو أأكرث فامي يتعلق ب ، املعنوي بناء عىل قانوهنا

ليه يف نفس التعديل  150 الاس امترة الالامتس ذاته ابلنس بة اإ

]…[ 

[الثاين ذكل املرفق يلي]
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دخالها تعديالت ال  بشأأن التسجيل ادلويل اتفاق وبروتوكول مدريد بني عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2017 نومفرب 1 )انفذة اعتبارًا من

[...] 

 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

[...] 

 3القاعدة 
متثيل أأمام املكتب ادلويل  ال

]...[ 

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

]...[ 

ليه يف الفقرة الفرعية )ب(  ،)أأ( للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ التدوين املشار اإ
ىلو  الأخرية، احلاةل للوكيل يفو ذا أأجري تعيني الوكيل عن فضال ،املعينة املتعاقدة طرافالأ  اكتبمل اإ الوكيل يف . واإ

 .تبليغ منفصل عن طريق مكتب، وجب عىل املكتب ادلويل أأيضًا أأن يبلغ التدوين لهذا املكتب

]...[ 

 ؛ اترخي نفاذ الشطب[تدوين]شطب ال  (6)

]...[ 

 املتعاقدة الأطراف ملاكتب أأيضا وكيهل أأو التسجيل صاحب طلب عىل بناء جُترى اليت الشطب حالت تُبل غ )و(
  .املعينة
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 الرابعالفصل 
 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

]...[ 

 )اثلثا(18القاعدة 
 البت  الهنا ي يف وضع العالمة يف طرف متعاقد معني  

]...[ 

رسال عدميف حال   ]قرار جديد[ (4) خطار اإ  من( 2)5 املادة عىل بناء املنطبقة املهةل مضن املؤقت ابلرفض اإ
أأثر يف حامية العالمة  الإدارة أأو املكتب قبل من املُتخذاكن للقرار اجلديد  حال يف أأو الربوتوكول، من ذاهتا املادة أأو التفاق

رسال بيان   (، يتعني  عىل املكتب، يف حدود علمه بذكل القرار3( أأو الفقرة )2) الفقرة أأو( 1)للفقرة  بناء عىل الفقرةوفقا بعد اإ
ىل املكتب ادلويل بياان أ خر بني  فيه 19 ابلقاعدة الإخالل ودون السلع  الاقتضاء، حسبو  ،العالمة وضع، أأن يرسل اإ

واخلدمات اليت من أأجلها حُتمى العالمة يف الطرف املتعاقد املعين.
5

 

]...[ 
  22لقاعدة ا

سايس سايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأ  وقف أ اثر الطلب الأ

]...[ 

سايس[ ]الإخطار (1) سايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأ  بوقف أ اثر الطلب الأ
]...[ 

ليه  ج() ىل احلمك الهنا ي املشار اإ لهيا يف الفقرة الفرعية )ب( اإ بعدما تفيض ادلعوى القضائية أأو الإجراءات املشار اإ
ليه يف امجلةل الث4)6يف املادة  ىل القرار الهنا ي املشار اإ ىل السحب 3)6انية من املادة ( من التفاق، أأو اإ ( من الربوتوكول، أأو اإ

لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  ذا اكن عىل عمل بذكل أأن 3)6أأو التخيل املشار اإ ( من الربوتوكول، يتعني عىل مكتب املنشأأ اإ
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(" ىل1خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور، ويقدم البياانت املشار اإ ويف حال اس تمكلت  ."4 "" اإ

جراءات  لهيا يف الفقرة الفرعية )ب( ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة  املعاجلةادلعاوى القانونية أأو اإ املشار اإ
ذا اكن عىل عمل بذكل  ،أأعاله أأو عن حسب أأو ختٍل، يتعني عىل مكتب املنشأأ  أأن بناء عىل طلب صاحب التسجيل،  أأواإ

 ادلويل عىل الفور.خيطر املكتب 

 [تدوين الإخطار واإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل] (2)
]...[ 
ذا اكن أأي  )ب( ليه يف الفقرة )اإ اإ ()أأ( أأو )ج( يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف 1خطار مشار اإ

بذكل  رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح

                                                

5
ته مجعية احتاد مدريد:   بيان تفسريي أأقر 

ىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أأيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا املكتب ذكل 4)اثلثا()18"الإشارة يف القاعدة  ( اإ
جراءات املبارشة أأمامه قد اس تمكلت."القرار اجلديد، يف حال الرفض اللكي مثال  ، ابلر م من أأن يكون املكتب قد أأفاد بأأن الإ
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عن  النامجةادلولية  التسجيالت به التدابري املطبقة حتسم ما بقدريتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي  كام التدابري املطبقة.
 .دم  معلية عن النامجة التسجيالتالتسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، و  حتت مدونجئ ي يف امللكية  تغيري

]...[ 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 )اثنيا(23القاعدة 
 املعينة املتعاقدة الأطراف املاكتب تبليغات

 املرسةل من خالل املكتب ادلويل 

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

رسال  ىل صاحب التسجيل نيابة عنه. ذكلاملكتب ادلويل اإ  التبليغ اإ

يتعني عىل املكتب ادلويل وضع الشلك ايذي جيب أأن يس تخدمه املكتب املعين لإرسال  [التبليغ شلك]  (2)
ليه يف الفقرة  (.1) التبليغ املشار اإ

ىل الإرسال]  (3) ليه يف الفقرة [التسجيل صاحب اإ ىل 1) يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يرسل التبليغ املشار اإ ( اإ
 ويل، دون أأن يفحص حمتوايته أأو أأن يدونه يف السجل ادلويل.صاحب التسجيل، يف الشلك ايذي وضعه املكتب ادل

 25القاعدة 
 تعديل؛ تدوينالامتس 
 شطب تدوينالامتس 

ىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية  تدوينجيب أأن يقدم الامتس ال  (أأ )  ]تقدمي الالامتس[ (1) اإ
ذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:  اإ

]...[ 
ىل لك الأطراف املتعاقدة  "5" شطب التسجيل ادلويل للك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا، ابلنس بة اإ
 املعينة.
 .عنوانه أأو الوكيل امس يف تغيري "6"

]...[ 

أأي شطب أأو يبنيَّ فيه  تدوينأأي تعديل أأو الامتس  تدوينجيب أأن يتضمن الامتس  )أأ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2)
ىل التعديل أأو الشطب امللمتس ما ييل:  ابلإضافة اإ

]...[ 
 التعديل ابمس الوكيل أأو عنوانه، تعلق حال فيما مل يتعلق، الوكيل امس أأو امس صاحب التسجيل ادلويل "2"

]...[ 
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 27القاعدة 
 تدوين تعديل أأو شطب والإخطار به؛ دم  التسجيالت ادلولية؛

نقاصالإعالن عن   أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

]...[ 

لتسجيل ادلويل عن جئء من ا يف امللكية تغيري)أأ(  تغيري جئ ي لصاحب التسجيل ادلويل[ تدوين][حذفت] (2)
نالسلع واخلدمات فقط أأو عن بعض الأطراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب أأن  يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل  يدو 

 جئء منه. غريادلويل ايذي يكون قد 

 ويتعني املعينالتسجيل ادلويل  نمالتسجيل ادلويل  يف امللكية لتغيري تدوينا شهد ايذياجلئء  حذف ويتعني )ب(
 .منفصل دويل تسجيل يف تدوينه

]...[ 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت: )أأ(  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)
]...[ 

 التسجيالت ادلولية اليت مل جتدد. "12"
 )ب((2)3صاحب التسجيل واخملطر هبا بناء عىل القاعدة  وكيلالتدوين اخلاصة بتعيني  حالت "13"

 ()أأ(.6)3 القاعدة مبوجبعىل الامتس صاحب التسجيل أأو وكيهل  بناءتمت  اليتوحالت الشطب 

]...[ 

عىل املوقع الإلكرتوين  (2) و( 1) الفقرتني يف علهيا املنصوص نشوراتامل ادلويل  املكتباجلريدة  نجئي تنرش  (3)
 .للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

[الثالثاملرفق ذكل  ييل]
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دخالهاالتعديالت  الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  عىل املقرتح اإ

 للعالمات

 املشرتكةالالحئة التنفيذية 
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2019 فرباير 1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

]...[ 

 22القاعدة 
سايس  وقف أ اثر الطلب الأ
سايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل  الأ

]...[ 

 [تدوين الإخطار واإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل] (2)
]...[ 

ذا اكن  )ب( ليه يف الفقرة )اإ أأي اإ ()أأ( أأو )ج( يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف 1خطار مشار اإ
بذكل رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح 

التسجيالت ادلولية النامجة عن  بقدر ما تسمح به التدابري املطبقةكام يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي  التدابري املطبقة.
التسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، والتسجيالت النامجة عن  حتتمدون  تقس  م أأو تغيري جئ ي يف امللكية

  .معلية دم 
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 27القاعدة 
 دم  التسجيالت ادلولية؛ تدوين تعديل أأو شطب والإخطار به؛

نقاص  الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

]...[ 

ان كصاحب   ]تدوين دم  تسجيالت دولية[ [حذفت] (3) عندما يكون الشخص الطبيعي أأو املعنوي نفسه مدو 
ن هذه التسجيالت تدم  بناء عىل الامتس  تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جئ ي يف امللكية، فاإ

ليه صاحب التسجيل ادلويل . وجيب عىل يقدمه هذا الشخص، مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد ايذي ينمتي اإ
املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري وأأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب 

ن وجد.  التسجيل ادلويل وللمكتب ايذي قدمه اإ

]...[ 

 )اثنيا(27القاعدة 
 تسجيل دويل تقس  م

تسجيل دويل فامي  تقس  مل  ادلويلالتسجيل  صاحب الامتس ميقد   أأن يتعني)أأ(   تسجيل دويل[ تقس  م]الامتس  (1)
ىل طرف متعاقد  الرمسية  س امترةالااملكتب ادلويل ابس تعامل  ىلاإ  معنييتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإ

 املتطلباتايذي يلمتس تدوينه يس تويف  التقس  مأأن  املكتب ذكلأأن يرتيئ  فور ،ذكل الطرف املتعاقد مكتُب  ،املناس بة
 .رسوملاب املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  طبق،ن امل  قانونه يف الواردة

 :ييل ما الالامتس بني  ي  أأن يتعني )ب(
م ايذي للمكتب املتعاقد الطرف "1"  الالامتس، يقد 
 الالامتس، يقدم ايذي املكتب امس "2"
 التسجيل ادلويل، رمق "3"
 ،ادلويل التسجيل صاحب امس "4"
َّ  أأسامء "5" يف الأصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع  عةً السلع واخلدمات اليت س ُتفصل، جم

 ،واخلدمات
بلغ املطلوب من حساب مفتوح امل الرمس املسدد وطريقة تسديده، أأو تعلاميت لقتطاع  قيمة "6"

 صدر التعلاميت.يرى التسديد أأو جيدلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف ايذي 
م الالامتس، ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل، جيب أأن  املكتُب  الالامتس يوق ع أأن يتعني )ج( ايذي يقد 

 أأيضا. ادلويل يوقعه صاحب التسجيل
مم   الامتس يلأ  جيوز )د( )اثنيا(  18للقاعدة وفقا يرسل بيانب  يشفعأأو  يتضمن أأنبناء عىل هذه الفقرة  قد 

 .الالامتس يف املذكورة واخلدمات ابلسلع )اثلثا(18 لقاعدةا أأو

 من جدول الرسوم. 7.7الرمس احملدد يف البند  لتسديدالتسجيل ادلويل  تقس  مأأن خيضع  يتعني  ]الرمس[ (2)
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صول[ (3) ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأ عىل املكتب ادلويل أأن  يتعنياملطبقة،  املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته  يدعو م الالامتس اإ  صاحب التسجيل ادلويل.يبلغ  أأناملكتب ايذي قد 

ذا مل  )ب(  يتعنياترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(،  منأأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي واإ
خطاراملكتب ادلويل عىل  ويتعنياعتبار الالامتس مرتواك  م ايذي املكتب اإ بالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل، الالامتس قد   اإ

 .الرمس ذكل، بعد خصم مبلغ يساوي نصف (2بناء عىل الفقرة ) أأي رمس مسدد ورد  صاحب التسجيل ادلويل 

 تدوين ادلويل املكتبعىل  يتعني املطبقة، املتطلباتحال اكن الالامتس يس تويف  يف )أأ(  [والإخطار]التدوين  (4)
نشاء ،تقس  مال  خطاردويل جئ ي يف السجل ادلويل،  تسجيل واإ م ايذي املكتب واإ  ذاتهويف الوقت  بذكل، الالامتس قد 

بالغ  .ادلويل التسجيل صاحب اإ
 ابلتارخي أأو ،ابلتارخي ايذي تسمل فيه املكتب ادلويل الالامتسادلويل  التسجيل تقس  متدوين  يتعني )ب(

لهيا املشار اخملالفة فيه اس ُتدركت ايذي  .ينطبق ما حسب(، 3) الفقرة يف اإ

ىل طرف متعاقد  تقس  مل  الامتس أأي الامتساً  يعتربل   [الامتساً  يعترب ل ايذي]الالامتس  (5) تسجيل دويل ابلنس بة اإ
ذا مل ميكن  ىل ابلنس بةمل يعد معيَّنا  أأو معيَّنامعنيَّ اإ  .الالامتس يف املذكورة واخلدمات للسلع ادلويل التصنيف أأصناف اإ

م لن املتعاقد الطرف بأأن الإعالن] (6) ملكتب الطرف املتعاقد ايذي ل ينص  قانونه  جيوز  [تقس  مال  الامتسات يقد 
قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي ايذي  ،العام املدير خيطر أأن عالمة تسجيالت أأوطلبات تسجيل عالمة  تقس  معىل 

ليه يف الفقرة ) الربوتوكول، أأو ابلتفاق ملزتمايصبح فيه الطرف املتعاقد  ىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ م اإ (. 1بأأنه لن يقد 
 وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.

 )اثلثا(27القاعدة 
 دم  التسجيالت ادلولية

الشخص الطبيعي أأو حال اكن  يف  [امللكيةتغيري جئ ي يف  تدوينالتسجيالت ادلولية النامجة عن  دم ] (1)
ان كصاحب تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جئ ي يف امللكية،  دم   يتعنياملعنوي نفسه مدو 

ليه هذه  التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه هذا الشخص، مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد ايذي ينمتي اإ
ىل الالامتس ميتقد ويتعنيصاحب التسجيل ادلويل.  عىل املكتب . ويتعني املعنيةاملكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية  اإ

ن أأنادلويل  أأو الأطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري وأأن يبلغه يف الوقت  الطرفأأن خيطر بذكل ماكتب و  ادلم  يدو 
ن وجد.  ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب ايذي قدمه اإ

 عن انمج دويل تسجيل دم  يتعني )أأ(  [دويل تسجيل تقس  مالتسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين  دم ] (2)
 ايذي املكتبطريق  عن قدميُ  ادلويل التسجيل صاحب من الامتس عىل بناء عنه انقسم ايذي ادلويل التسجيل يف تقس  م

ليه املشار امتسلالا قدم  هو املعنوي أأورشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي  ،)اثنيا(27 من القاعدة (1) الفقرة يف اإ
املدون يف التسجيلني ادلوليني املذكورين أأعاله ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس  ادلويل التسجيل صاحب

ىل املكتب ادلويل ابس تعامل  .ابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  ،طبقن امل  هقانون متطلباتيس تويف  ويتعني تقدمي الالامتس اإ
ن أأنالاس امترة الرمسية املعنية. ويتعني عىل املكتب ادلويل   يف وخيطر الالامتس قدم ايذي املكتب بذكل خيطر أأنو  ادلم  يدو 

 .ادلويل التسجيل صاحب ذاته الوقت
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عالمة أأن خيطر املدير العام، ال تتسجيال دم )ب( جيوز ملكتب الطرف املتعاقد ايذي ل ينص  قانونه عىل 
ىل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي ايذي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول،  قبل م اإ بأأنه لن يقد 

ليه يف الفقرة  (. وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.أأ ) الفرعية املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ

 بعالساالفصل 
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 )أأ(  ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)
]...[ 

ن بناء عىل 4)اثنيا()27املدون بناء عىل القاعدة  تقس  مال  ")اثنيا(8" ( وادلم  املدو 
 )اثلثا(؛27 القاعدة

]...[ 
نة بناء عىل القواعد  "11" ( 3)27و 23()أأ( و2)22)اثنيا( و21و 21)اثنيا( و20و 20املعلومات املدو 

 (؛3)40( و4)و
]...[ 

]...[ 

ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة   عالانت الأطراف املتعاقدة[اإ مات بشأأن بعض املتطلبات اخلاصة و ]معلو  (2)
 ييل: ما

خطار جيرى "1" القاعدة  أأو( 6)اثنيا()20القاعدة أأو  7القاعدة  القواعدبناء عىل أأحاكم  لك اإ
عالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة  (6)40أأو  ()ب(2)اثلثا()27 أأو( 6)اثنيا()27  (؛ه()د( أأو )5)17ولك اإ

]...[ 

 الفصل التاسع
 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

]...[ 

ذا [الوطنية القوانني معالتوافق  عدم] (6) )أأ( من 2 أأو الفقرة )اثنيا(27 القاعدة( من 1) الفقرة اكنت اإ
ايذي  تارخيال أأو يف  حزي النفاذ القاعدة هذه دخولاترخي  يفمتعاقد،  طرفلالقانون الوطين  معمتوافقة  غري)اثلثا( 27 القاعدة

املعنية، حسب احلاةل، ابلنس بة للطرف  الفقرات أأو الفقرة تطبق ل الربوتوكول، ابلتفاق أأو املزتم تعاقدامل  طرفاليصبح فيه 
ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل  مع متوافقةاكنت غري  طاملا املعيناملتعاقد 
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 هذاوجيوز حسب املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول.  الطرف ذكلايذي يصبح فيه  تارخيال اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو 
 .يف أأي وقت خطارالإ 

]...[ 

دخالها عىل جدول الرسوم  التعديالت املقرتح اإ

 

 جدول الرسوم

 (2019 فرباير 1 )انفذ اعتبارًا من

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

 177 تسجيل دويل تقس  م 7.7

]...[ 

[الرابع]ييل ذكل املرفق 
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التعديالت املقرتحة بشأأن الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل 
 ادلويل للعالمات

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2017يوليو  1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل الثاين
 الطلب ادلويل

 12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات

]...[ 

(8)
)اثنيا(

الانقاص الوارد يف الطلب ادلويل، تطبيقاً  عىل املكتب ادلويل أأن يفحص  [حفص الإنقاص] 
ىل )2()أأ( و)1) للفقرات ذا مل يس تطع املكتب ادلويل جتميع السلع واخلدمات املذكورة يف 6( اإ (، مع ما يلئم من تبديل. واإ

ل وفقا للفقر  نقاص مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين، كام هو معد  ( 1ات )الإ
ىل ) (، حسب احلال، وجب عليه أأن يصدر خمالفة. ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي 6اإ

نقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل السلع واخلدمات املعنية. ن الإ  الإخطار هبا، فاإ

]...[  
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 25القاعدة 
 الامتس تدوين

ىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية   )أأ(  ]تقدمي الالامتس[ (1) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإ
ذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:  اإ

]...[ 
دخال أأو تعديل  أأو تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه "4" البياانت املتعلقة ابلطبيعة اإ

اليت مت  يف تكل ادلوةل ، حسب ما ينطبق،قليميةالإ حدة والو  وادلوةلونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي القان
 ؛بناء عىل قانوهناالشخص املعنوي فهيا تنظ م أأوضاع ذكل 

]...[ 

]...[ 

م بناء عىل الفقرة )الامتس أأي جيب أأن يتضمن   )أأ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2) ىل ()أأ( 1مقد  أأو يبنيَّ فيه ابلإضافة اإ
 امللمتس ما ييل:التدوين 

]...[ 

نقاص السلَع واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام أأصناف التصنيف  (د) جيب أأن جيمع الامتس تدوين الإ
نقاص يؤثر يف  مجيع ادلويل للسلع واخلدمات املبي نة يف التسجيل ادلويل، أأو أأن يبني  الأصناف اليت حُتذف يف حال اكن الإ

 السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من تكل الأصناف.

]...[ 

 26القاعدة 
 25بناء عىل القاعدة  تدوينال اخملالفات يف الامتسات 

صول[ (1) ذا اكن   ]الالامتس اخملالف للأ ()أأ( ل يس تويف الرشوط 1)25 القاعدةالالامتس املقدم بناء عىل اإ
يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قدم الالامتس، وجب عىل املكتب ادلويل أأن  املطلوبة،

نقاص، وجب عىل املكتب ادلويل  (.3مع مراعاة أأحاكم الفقرة ) ولأغرا  هذه القاعدة، يف حال اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإ
نقاص مذكورة يف التسجيل ادلويل ن اكنت أأرقام الأصناف املبينة يف الإ  املعين. أأن يفحص فقط اإ

جيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب   ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
ن الالامتس  ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإ املكتب ادلويل. واإ

م و ،صاحب التسجيل ادلويلويف الوقت ذاته ليل أأن يبلغ ذكل يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلو لأي مكتب يكون قد قد 
، ويرد  لك الرسوم املدفوعة للطرف ايذي سدد هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف (1)25الامتسا بناء عىل القاعدة 

لهيا يف البند   من جدول الرسوم. 7مبلغ الرسوم املشار اإ
]...[ 
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 27القاعدة 

 ؛25فامي يتعلق ابلقاعدة  تدوين والإخطارال 
نقاص دم  التسجيالت ادلولية؛  الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

ن املكتب ادلويل عىل الفور   تدوين والإخطار[ال ] (1) أأي تعديل أأو شطب يف السجل البياانت أأو )أأ(  يدو 
ليه يف القاعدة  ()أأ( مطابقًا للأصول، ويبلغ ذكل ملاكتب الأطراف املتعاقدة 1)25ادلويل، رشط أأن يكون الالامتس املشار اإ

تأأثري يف أأراضهيا، أأو يبلغ ذكل ملاكتب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف حاةل تدوين أأي شطب، للتدوين املعي نة اليت يكون 
ذا تعلق كام  يبلغ ذكل يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل ولأي مكتب يكون قد قدم الالامتس السابق ذكره. واإ

التدوين بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ أأيضا صاحب التسجيل السابق يف حال تغيري اكمل يف امللكية 
ذا قدم صاحب  وصاحب اجلئء املتنازل عنه أأو املنقول بطريقة أأخرى من التسجيل ادلويل يف حال تغيري جئ ي يف امللكية. واإ

لهيا يف  التسجيل ادلويل أأو أأي مكتب خالف مكتب املنشأأ الامتس تدوين أأي شطب خالل فرتة الس نوات امخلس املشار اإ
 .ملكتب املنشأأ  ( من الربوتوكول، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل أأيضاً 3)6( من التفاق واملادة 3)6املادة 

ن ت )ب( التعديل أأو الشطب يف التارخي ايذي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف البياانت أأو دو 
م الالامتس وفقا لأحاكم القاعدة  ذا قُد ِّ  ()ج(.2)25الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإ

 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  )أأ(  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)

]...[ 
 ؛27بناء عىل أأحاكم القاعدة التدوينات  "7"

]...[ 
]...[  
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 جدول الرسومالتعديالت املقرتحة بشأأن 

 

 جدول الرسوم

 (2017يوليو  1 )انفذ اعتبارًا من

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

دخال أأو تعديل البياانت املتعلقة عنوان و/أأو ال مس الا يف تغيري 4.7 لصاحب التسجيل و/أأو اإ
، وحسب ما ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي وادلوةل

قليمية يف تكل  اليت مت فهيا تنظ م أأوضاع ذكل الشخص  ،ادلوةلينطبق، أأية وحدة اإ
التدوين أأو  يُلمتستسجيل دويل واحد أأو أأكرث ، فامي يتعلق ب املعنوي بناء عىل قانوهنا

ليه يف نفس التعديل  150 الاس امترة ذاته ابلنس بة اإ

 

 

[اخلامس]ييل ذكل املرفق 
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 للعالماتبشأأن التسجيل ادلويل 

 (2017 نومفرب 1 )انفذة اعتبارًا من

[...] 

 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

[...] 

 3القاعدة 
متثيل أأمام املكتب ادلويل  ال

]...[ 

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

]...[ 

ليه يف الفقرة الفرعية )ب(  ،للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل و )أأ( عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ التدوين املشار اإ
ذا أأجري تعيني الوكيل يف تبليغ منفصل الوكيل عن فضال املعينة، املتعاقدة الأطراف ملاكتب الأخرية، احلاةل يف . واإ

 .عن طريق مكتب، وجب عىل املكتب ادلويل أأيضًا أأن يبلغ التدوين لهذا املكتب

]...[ 

 ؛ اترخي نفاذ الشطب[تدوين]شطب ال  (6)

]...[ 

 املتعاقدة الأطراف ملاكتب أأيضا وكيهل أأو التسجيل صاحب طلب عىل بناء جُترى اليت الشطب حالت تُبل غ )و(
 .املعينة
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 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

]...[ 

 )اثلثا(18القاعدة 
 متعاقد معني  البت  الهنا ي يف وضع العالمة يف طرف 

]...[ 

رسال عدميف حال   ]قرار جديد[ (4) خطار اإ  من( 2)5 املادة عىل بناء املنطبقة املهةل مضن املؤقت ابلرفض اإ
أأثر يف حامية العالمة  الإدارة أأو املكتب قبل من املُتخذاكن للقرار اجلديد  حال يف أأو الربوتوكول، من ذاهتا املادة أأو التفاق

رسال بيان   ودون (، يتعني  عىل املكتب، يف حدود علمه بذكل القرار3( أأو الفقرة )2) الفقرة أأو( 1) بناء عىل الفقرةبعد اإ
ىل املكتب ادلويل بياان أ خر بني  فيه 19 ابلقاعدة الإخالل السلع واخلدمات  الاقتضاء، حسب ،و العالمة وضع، أأن يرسل اإ

عين.اليت من أأجلها حُتمى العالمة يف الطرف املتعاقد امل
6

 

]...[ 
  22لقاعدة ا

سايس سايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأ  وقف أ اثر الطلب الأ

]...[ 

سايس[ (1) سايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأ  ]الإخطار بوقف أ اثر الطلب الأ
]...[ 

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

لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  ذا اك3)6أأو التخيل املشار اإ ن عىل عمل بذكل أأن ( من الربوتوكول، يتعني عىل مكتب املنشأأ اإ
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(" ىل "1خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور، ويقدم البياانت املشار اإ ويف حال اس تمكلت  ."4" اإ

جراءات  لهيا يف الفقرة الفرعية )ب( ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة  املعاجلةادلعاوى القانونية أأو اإ املشار اإ
ذا اكن عىل عمل بذكل  ،و عن حسب أأو ختٍل، يتعني عىل مكتب املنشأأ أأعاله أأ  بناء عىل طلب صاحب التسجيل، أأن  أأواإ

 خيطر املكتب ادلويل عىل الفور.

 [تدوين الإخطار واإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل] (2)
]...[ 
ذا اكن أأي  )ب( ليه يف الفقرة )اإ اإ ادلويل ويس تويف ()أأ( أأو )ج( يتطلب شطب التسجيل 1خطار مشار اإ

رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل 

                                                

6
ته مجعية احتاد مدريد:   بيان تفسريي أأقر 

ىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أأيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا املكتب ذكل 4)اثلثا()18"الإشارة يف القاعدة  ( اإ
جراءات املبارشة أأمامه قد اس تمكلت."القرار اجلديد، يف حال   الرفض اللكي مثال، ابلر م من أأن يكون املكتب قد أأفاد بأأن الإ
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عن  النامجةادلولية  التسجيالتبه التدابري املطبقة  تسمح ما بقدريتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي  كام التدابري املطبقة.
 .دم  معلية عن النامجة التسجيالتالتسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، و  حتت ونمدجئ ي يف امللكية  تغيري

]...[ 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 )اثنيا(23القاعدة 
 املعينة املتعاقدة الأطراف املاكتب تبليغات

 املرسةل من خالل املكتب ادلويل 

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

رسال  ىل صاحب التسجيل نيابة عنه. ذكلاملكتب ادلويل اإ  التبليغ اإ

يتعني عىل املكتب ادلويل وضع الشلك ايذي جيب أأن يس تخدمه املكتب املعين لإرسال  [التبليغ شلك]  (2)
ليه يف الفقرة  (.1) التبليغ املشار اإ

ىل الإرسال]  (3) ليه يف الفقرة [التسجيل صاحب اإ ىل 1) يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يرسل التبليغ املشار اإ ( اإ
 كتب ادلويل، دون أأن يفحص حمتوايته أأو أأن يدونه يف السجل ادلويل.صاحب التسجيل، يف الشلك ايذي وضعه امل 

 25القاعدة 
 تعديل؛ تدوينالامتس 
 شطب تدوينالامتس 

ىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية  تدوينجيب أأن يقدم الامتس ال  )أأ(  ]تقدمي الالامتس[ (1) اإ
ذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:  اإ

]...[ 
ىل لك الأطراف املتعاقدة  "5" شطب التسجيل ادلويل للك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا، ابلنس بة اإ
 املعينة.
 .عنوانه أأو الوكيل امس يف تغيري "6"

]...[ 

أأي شطب أأو يبنيَّ فيه  تدوينأأي تعديل أأو الامتس  تدوينجيب أأن يتضمن الامتس  )أأ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2)
ىل التعديل أأو الشطب امللمتس ما ييل:  ابلإضافة اإ

]...[ 
 التعديل ابمس الوكيل أأو عنوانه، تعلق حال يف، الوكيل امس أأو امس صاحب التسجيل ادلويل "2"

]...[ 
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 27القاعدة 
 تدوين تعديل أأو شطب والإخطار به؛ دم  التسجيالت ادلولية؛

نقاصالإعالن عن أأنه ل يرتتب   أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

]...[ 

لتسجيل ادلويل عن جئء من السلع ا يف امللكية تغيري)أأ(  تغيري جئ ي لصاحب التسجيل ادلويل[ تدوين] (2)
نواخلدمات فقط أأو عن بعض الأطراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب أأن  يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل  يدو 

 جئء منه. غريايذي يكون قد 

 ويتعني املعينالتسجيل ادلويل  منالتسجيل ادلويل  يف امللكية لتغيري تدوينا شهد ايذياجلئء  حذف ويتعني )ب(
 .منفصل دويل تسجيل يف تدوينه

]...[ 

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت: )أأ(  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)
]...[ 

 التسجيالت ادلولية اليت مل جتدد. "12"
()ب( 2)3صاحب التسجيل واخملطر هبا بناء عىل القاعدة  وكيلالتدوين اخلاصة بتعيني  حالت "13"

 ()أأ(.6)3 القاعدة مبوجبعىل الامتس صاحب التسجيل أأو وكيهل  بناءتمت  اليتوحالت الشطب 

]...[ 

عىل املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية  (2) و( 1) الفقرتني يف علهيا املنصوص املنشوراتادلويل  املكتب ينجئ (3)
 .الفكريةللملكية 

[السادسييل ذكل املرفق ]
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل  التعديالت املقرتح اإ

 للعالمات ادلويل

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2019 فرباير 1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

]...[ 

 22القاعدة 
سايس  وقف أ اثر الطلب الأ

سايس  والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأ

]...[ 

 [تدوين الإخطار واإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل] (2)
]...[ 

ذا اكن أأي  )ب( ليه يف الفقرة )اإ اإ ()أأ( أأو )ج( يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف 1خطار مشار اإ
من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل  رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل

كام يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي بقدر ما تسمح به التدابري املطبقة التسجيالت ادلولية النامجة عن  التدابري املطبقة.
 مدون حتت التسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، والتسجيالت النامجة عن تقس  م أأوتغيري جئ ي يف امللكية 

  معلية دم .
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 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 

 27القاعدة 
 تدوين تعديل أأو شطب والإخطار به؛

نقاص  الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

]...[ 

  ]حذفت[ (3)

]...[ 

 )اثنيا(27القاعدة 
 تسجيل دويل تقس  م

م أأن يتعني)أأ(   ]الامتس تقس  م تسجيل دويل[ (1) تقس  م تسجيل دويل فامي ل  ادلويلالتسجيل  صاحب الامتس يقد 
ىل طرف متعاقد  ىل معنييتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإ الرمسية  الاس امترةاملكتب ادلويل ابس تعامل  اإ

 املتطلباتايذي يلمتس تدوينه يس تويف  التقس  مأأن  املكتب ذكلأأن يرتيئ  فور ،ذكل الطرف املتعاقد مكتُب  املناس بة،
 .ابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  املنطبق، قانونه يف الواردة

 :ييل ما الالامتس يبني   أأن يتعني )ب(
م ايذي للمكتب املتعاقد الطرف "1"  الالامتس، يقد 
 الالامتس، يقدم ايذي املكتب امس "2"
 التسجيل ادلويل، رمق "3"
 ،ادلويل التسجيل صاحب امس "4"
َّ  أأسامء "5" يف الأصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع  عةً السلع واخلدمات اليت س ُتفصل، جم

 ،واخلدمات
بلغ املطلوب من حساب مفتوح امل الرمس املسدد وطريقة تسديده، أأو تعلاميت لقتطاع  قيمة "6"

 صدر التعلاميت.يد أأو رى التسديجيدلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف ايذي 
م الالامتس، ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل، جيب أأن  املكتُب  الالامتس يوق ع أأن يتعني )ج( ايذي يقد 

 يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيضا.
م الامتس لأي جيوز )د( قد  )اثنيا(  18للقاعدة وفقا يرسل ببيان يشفعأأو  يتضمن أأنبناء عىل هذه الفقرة  م 

 .الالامتس يف املذكورة واخلدمات ابلسلع)اثلثا( 18 القاعدة أأو

 من جدول الرسوم. 7.7الرمس احملدد يف البند  لتسديدالتسجيل ادلويل  تقس  مأأن خيضع  يتعني  ]الرمس[ (2)

صول[ (3) ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأ عىل املكتب ادلويل أأن  يتعنياملطبقة،  املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته امل  يدعو م الالامتس اإ  يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أأنكتب ايذي قد 
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ذا مل  )ب(  يتعنياترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(،  منأأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي واإ
خطارعىل املكتب ادلويل  ويتعنياعتبار الالامتس مرتواك  م ايذي املكتب اإ بالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل، الالامتس قد   اإ

 .الرمس ذكل(، بعد خصم مبلغ يساوي نصف 2أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة ) ورد  صاحب التسجيل ادلويل 

 تدوين ادلويل املكتبعىل  يتعني املطبقة، املتطلباتحال اكن الالامتس يس تويف  يف)أأ(   [والإخطار]التدوين  (4)
نشاء التقس  م، خطاردويل جئ ي يف السجل ادلويل،  تسجيل واإ م ايذي املكتب واإ  ذاتهويف الوقت  بذكل، الالامتس قد 

بالغ  .ادلويل التسجيل صاحب اإ
 ابلتارخي أأو ،ادلويل ابلتارخي ايذي تسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس التسجيل تقس  متدوين  يتعني )ب(

لهيا املشار اخملالفة فيه اس ُتدركت ايذي  .ينطبق ما حسب(، 3) قرةالف يف اإ

ىل طرف متعاقد  لتقس  م الامتس أأي الامتساً  يعتربل   [الامتساً  يعترب ل ايذي]الالامتس  (5) تسجيل دويل ابلنس بة اإ
ذا مل ميكن  ىل ابلنس بةمل يعد معيَّنا  أأو معيَّنامعنيَّ اإ  .الالامتس يف املذكورة واخلدمات للسلع ادلويل التصنيف أأصناف اإ

م لن املتعاقد الطرف بأأن الإعالن] (6) ملكتب الطرف املتعاقد ايذي ل ينص  قانونه  جيوز  تقس  م[ال  الامتسات يقد 
قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي ايذي  العام، املدير خيطر أأن عالمة تسجيالت أأوطلبات تسجيل عالمة  تقس  معىل 

ليه يف الفقرة ) الربوتوكول، أأو ابلتفاق ملزتمايصبح فيه الطرف املتعاقد  ىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ م اإ (. 1بأأنه لن يقد 
 وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.

 )اثلثا(27القاعدة 
 دم  التسجيالت ادلولية

حال اكن الشخص الطبيعي أأو  يف  [امللكيةتغيري جئ ي يف  تدوينالتسجيالت ادلولية النامجة عن  دم ] (1)
ان كصاحب تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جئ ي يف امللكية،  املعنوي دم   يتعنينفسه مدو 

ليه  هذه التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه هذا الشخص، مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد ايذي ينمتي اإ
ىل الالامتس تقدمي ويتعنيصاحب التسجيل ادلويل.  . ويتعني عىل املكتب املعنيةاملكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية  اإ

ن أأنادلويل  أأو الأطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري وأأن يبلغه يف الوقت  الطرفأأن خيطر بذكل ماكتب و  ادلم  يدو 
ن وجد.  ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب ايذي قدمه اإ

 عن انمج دويل تسجيل دم  يتعني)أأ(   [دويل تسجيل تقس  مدلولية النامجة عن تدوين التسجيالت ا دم ] (2)
 ايذي املكتبطريق  عن قدمادلويل يُ  التسجيل صاحب من الامتس عىل بناء عنه انقسم ايذي ادلويل التسجيل يف تقس  م

ليه املشار الالامتس قدم  هو املعنوي أأورشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي  ،)اثنيا(27 ( من القاعدة1) الفقرة يف اإ
ادلويل املدون يف التسجيلني ادلوليني املذكورين أأعاله ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس  التسجيل صاحب

ىل املكتبابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  نطبق،امل  قانونه متطلباتيس تويف  ادلويل ابس تعامل  . ويتعني تقدمي الالامتس اإ
ن أأنالاس امترة الرمسية املعنية. ويتعني عىل املكتب ادلويل   يف وخيطر الالامتس قدم ايذي املكتب بذكل خيطر وأأن ادلم  يدو 

 ادلويل. التسجيل صاحب ذاته الوقت

عالمة أأن خيطر املدير العام، ال تتسجيال دم )ب( جيوز ملكتب الطرف املتعاقد ايذي ل ينص  قانونه عىل 
ىل  قبل م اإ اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي ايذي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول، بأأنه لن يقد 

ليه يف الفقرة الفرعية )  (. وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.أأ املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ
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 السابعالفصل 
 وقاعدة البياانتاجلريدة 

 32القاعدة 
 اجلريدة

 )أأ(  ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)
]...[ 

ن بناء عىل 4)اثنيا()27املدون بناء عىل القاعدة  التقس  م ")اثنيا(8" ( وادلم  املدو 
 )اثلثا(؛27 القاعدة

]...[ 
نة بناء عىل القواعد  "11" ( 4)27و 23()أأ( و2)22)اثنيا( و21و 21)اثنيا( و20و 20املعلومات املدو 

 (؛3)40و

]...[ 
]...[ 

ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة   عالانت الأطراف املتعاقدة[اإ ]معلومات بشأأن بعض املتطلبات اخلاصة و  (2)
 ييل: ما

خطار جيرى بناء عىل أأحاكم  "1"  أأو( 6)اثنيا()27 أأو( 6)اثنيا()20أأو  7 دالقواعلك اإ
عالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة  (6)40()ب( أأو 2)اثلثا()27  (؛ه()د( أأو )5)17ولك اإ

]...[ 

 الفصل التاسع
 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

]...[ 

ذا [الوطنية القوانني معالتوافق  عدم] (6) )أأ( من 2 أأو الفقرة )اثنيا(27 القاعدة( من 1) الفقرة اكنت اإ
ايذي  التارخيحزي النفاذ أأو يف  القاعدة هذه دخولاترخي  يفمتعاقد،  لطرفالقانون الوطين  معمتوافقة  غري)اثلثا( 27 القاعدة

حسب احلاةل، ابلنس بة للطرف  املعنية، الفقرات أأو الفقرة تطبق ل الربوتوكول،ابلتفاق أأو  ملزتما املتعاقد الطرفيصبح فيه 
ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل  مع متوافقةاكنت غري  طاملا املعيناملتعاقد 

 هذااملتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول. وجيوز حسب  الطرف ذكلايذي يصبح فيه  التارخياترخي نفاذ هذه القاعدة أأو 
 يف أأي وقت. خطارالإ 

]...[  
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دخالها عىل جدول الرسوم  التعديالت املقرتح اإ

 

 الرسومجدول 

 (2019 فرباير 1 )انفذ اعتبارًا من

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 تدوينات متنوعة .7

]...[ 

 177 تقس  م تسجيل دويل 7.7

]...[ 

 ]هناية املرفق السادس والوثيقة[


