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MM/A/53/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  7 التارخي:

 (مدريد احتاد) للعالمات الدويل للتسجيل اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 (الثالثة والعشرون العادية الدورة) واخلمسون الثالثة الدورة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل 
 للعالمات

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

ليه فامي ييل  .1 أأوىص الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

ىل  22من بعبارة "الفريق العامل"(، يف دورته السابعة عرشة املعقودة يف الفرتة  تعديالت عىل القواعد ، ب 2019يوليو  26اإ

لهيالتنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن ال  من الالحئة 40و 30و )اثنيا(27و 25و 21 فامي  اتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

لهيا فامي ييل بلكمة "امجلعية"( يف دورهتا ( ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية" يك تعمتدها مجعية احتاد مدريد )املشار اإ

 وامخلسني. الثالثة

 MM/LD/WG/17/2 ىل الوثيقتنيالفريق العامل اإ اليت جرت عىل صعيد ناقشات امل واستندت  .2

التعديالت . وترد املعلومات الأساس ية ذات الصةل ابلتعديالت املقرتحة يف الفقرات التالية. وترد MM/LD/WG/17/3و
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ىل أأشاكل الإضافة ويُشار املقرتحة يف مرفقات هذه الوثيقة.   ، عىل التوايل، بتسطري النص املعين وشطبهاحلذفو اإ

 )دون تسطري أأو شطب( يف املرفقني الثالث والرابع.النصوص الهنائية للأحاكم املعدةل املقرتحة وترد الأول والثاين(.  )املرفقان

 املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذيةالتعديالت 

دخاترّسخ  .3 املبادئ الرئيس ية اليت حتمك الاس تعاضة عن  ةمن الالحئة التنفيذي 21لها عىل القاعدة التعديالت املقرتح اإ

قلميي سابق بتسجيل دويل، وتقدم ابلت رشادات مفيدة للك تسجيل وطين أأو اإ أأحصاب العالمات التجارية واملاكتب من ايل اإ

عامل الاس تعاضة.  خبصوص اإ

دخاهل عىل الفقرة ) التعديليوّضخ و  .4 ىل يشري لكية امل الامتس تدوين تغيري يف يف ، لبد أأنه 25( من القاعدة 4املقرتح اإ اإ

 .الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب تسجيل دويل هنمملك واحد أأن يس تويف ، اجلدد تعدد أأحصاب التسجيل ادلويل

دخاهل عىل الفقرة وينص  .5  بصاحاملكتب ادلويل  طرخيلزوم أأن عىل  )اثنيا(27( من القاعدة 3)التعديل املقرتح اإ

أأنه ينبغي لصاحب  ويوّضخ من جدول الرسوم،  7.7يف البند  ملنصوص علهيااأأي خمالفة تتعلق بدفع الرسوم بالتسجيل 

 ك تكل اخملالفة.التسجيل اس تدرا

ط  .6 دخاهل عىل القاعدة ويبسخ يفيد أأحصاب التسجيالت احلالية وحساب الرسوم، مما معلية التجديد  30التعديل املقرتح اإ

 ويسهخل علهيم جتديد تسجيالهتم ادلولية.

دخاهل عىل الفقرة )أأما  .7 الإخطار مبوجب تكل الفقرة  لرس  يُ ه جيوز أأن ، فيوّضخ أأن40( من القاعدة 6التعديل املقرتح اإ

 منظمة حكومية دولية. كونيمتعاقد طرف من 

 التعديالت املقرتحة حزي النفاذدخول 

دخالها  التعديالت املقرتح تدخلن بأأ  ذكلعامل كريق الالفىص أأو .8 حزي النفاذ  40و 30و )اثنيا(27و 25عىل القواعد اإ

دخالها عىل2020فرباير  1 يف ، كام هو مبنيخ يف مرفقات 2021فرباير  1يف  21القاعدة  ، وأأن تدخل التعديالت املقرتح اإ

 هذه الوثيقة.

ن  .9 ىل اعامتد اإ مجعية احتاد مدريد مدعوة اإ

دخالها عىل القواعد   25و 21التعديالت املقرتح اإ

لربوتوكول التنفيذية من الالحئة  40و 30و )اثنيا(27و

التسجيل ادلويل للعالمات، كام بشأأن  اتفاق مدريد

خ   .MM/A/53/1 مرفقات الوثيقةنة يف يه مبي

[اتقفر ملا كلذ يلت]
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 التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات الالحئة التنفيذية

 (2020فرباير  1اعتبارا من  )انفذ 

]...[ 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 
 25القاعدة 

 الامتس تدوين

]...[ 

ىل   ]تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد[ (4) ذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل اإ اإ
ذا مل يكن واحد أأو أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد،  ىل طرف متعاقد معني اإ ن هذا التغيري ل جيوز تدوينه ابلنس بة اإ فاإ

من بروتوكول  2ة ادامل بناء عىل يس تويف الرشوط املطلوبة فالبد للك مهنم أأنأأكرث من أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد 
ىل هذا الطرف املتعاقد ليك يكون صاحب تسجيل دويل مدريد  .ابلنس بة اإ

]...[ 

 )اثنيا(27القاعدة  
 تسجيل دويل تقس مي

]...[ 

صول[ (3) ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأ عىل  يتعني، (1الواردة يف الفقرة ) املطبقة املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته  يدعواملكتب ادلويل أأن  م الالامتس اإ  يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أأناملكتب اذلي قدخ

ذا  ب()  يتعنياترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(،  منأأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي مل واإ

عىل املكتب ادلويل  يتعني(، 2ليه يف الفقرة )اإ املس تلمة أأقل من املبلغ املشار  مبلغ الرسوماكن  و اعتبار الالامتس مرتواك

خطار م اذلي املكتب اإ بالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل، صاحب التسجيل الالامتس قدخ  وردخ صاحب التسجيل ادلويل  اإ

م الالامتس الرمس ذكل(، بعد خصم مبلغ يساوي نصف 2أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة )  .املكتب اذلي قدخ

ذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي  (ج) بالغواإ ، و)ب(أأ  طبقا للفقرة الفرعية )أأ( الإ

م الالامتس بذكل، ويف الوقت ذاته يتعني و يتعني اعتبار الالامتس مرتواك  خطار املكتب اذلي قدخ يتعني عىل املكتب ادلويل اإ

بالغ صاحب التسج   (، بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس.2يل ادلويل وردخ أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة )اإ

]...[ 
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]...[ 

 الفصل السادس
 التجديدات

]...[ 

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

 ]...[ )أأ( ]الرسوم[ (1)

]...[ 
( يف السجل 4)( أأو 2))اثلثا(18 القاعدة بناء عىلتسجيل بيان  عند، (2الإخالل ابلفقرة ) دون (ج) 

مع  الرمس الفردي ا، جيب حتديد مبلغ هذ(3لفقرة الفرعية )أأ()ا بناء عىل طرف متعاقد فامي يتعلق بدفع الرمس الفرديادلويل ل

 مراعاة السلع واخلدمات املدرجة يف البيان املذكور فقط.

 

ضافية[ (2) يضاحات اإ  ]...[  )أأ(  ]اإ

ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد  )ب( ىل طرف متعاقد معني، عىل اإ التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية،  )اثلثا(18الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة 

ن تسديد الرسوم املطلوبة، مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اإ  ىل هذا الطرف فاإ

ن جتديد التسجيل ادلويل يف السجل  عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن يدوخ املتعاقد، جيب أأن يكون مصحواًب ابإ

ىل هذا الطرف املتعاقد  .ميع السلع واخلدمات املعنيةب  فامي يتعلق ادلويل ابلنس بة اإ

ىل طرف متعاقد معنيخ  )ج( بطال يشمل لك السلع ل جُيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ ن عنه اإ ِّ يكون قد دوخ
ن عنه ختلخٍّ بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ِّ ()أأ(. ول جُيدد التسجيل ادلويل 1)27(، أأو دوخ

بطال لآاثر التسجيل ادلويل يف هذ ن عهنا اإ ِّ ىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد دوخ ا الطرف ابلنس بة اإ
نقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ن عهنا اإ ِّ  ()أأ(.1)27(، أأو دوخ

د 4" أأو)2("2))اثلثا(18يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة  فت[ذ]ح د() ( يف السجل ادلويل، ل جُيدخ
ىل الطرف املتعاقد املعنيخ للسلع واخلدمات اليت ل ترد يف ذكل البيان، ما مل يكن تسديد الرسوم  التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.  املطلوبة مصحواب ابإ

التسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد مبوجب الفقرة الفرعية )د( للسلع واخلدمات املعينة ل يعترب تعدياًل  )ه( 
ىل لك الأطراف املتعاقدة املعينة ل يعترب تعدياًل و ( من الربوتوكول. 2)7 املادةملفهوم  التسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد ابلنس بة اإ

  ( من الربوتوكول.2)7 حسب مفهوم املادة

]...[ 
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 الفصل التاسع

 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

 

]...[ 

قلميية التوافق مع القوانني الوطنية]عدم  (6)  ذا اكنت الفقرة )أأو الإ )أأ( من القاعدة 2أأو الفقرة  )اثنيا(27( من القاعدة 1[ اإ
لطرف متعاقد، يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي النفاذ أأو يف التارخي اذلي  أأو الإقلميي غري متوافقة مع القانون الوطين )اثلثا(27

زتما ابلربوتوكول، ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية، حسب احلاةل، ابلنس بة للطرف املتعاقد املعين يصبح فيه الطرف املتعاقد مل
طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل اترخي نفاذ هذه 

 ملزتما ابلربوتوكول. وجيوز حسب هذا الإخطار يف أأي وقت. القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه ذكل الطرف املتعاقد

]...[ 

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 يل ادلويل للعالماتاملقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسج لتعديالت ا

 للعالماتالالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل 

 (202102فرباير  1انفذة اعتبارًا من )

]…[ 

 21القاعدة 

ميي  بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإقل

ابتداًء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق، حسب مقتىض  الإخطار[الالامتس و ] (1)

ىل مكتب الطرف املتعاقد املُعنين ابلامتس يطلب فيه أأن حييط ذكل املكتب  احلال، جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارشًة اإ

ذا أأحاط كول. و ( من الربوتو2))اثنيًا(4ابلتسجيل ادلويل، وفقًا للامدة يف جسهل علامً  علامً يف جسهل، الطرف املتعاقد املُعنين كتب امل اإ

ىل ذكل املكتب، بناًء عىل الالامتس املذكورمن الربوتوكول  2)اثنيًا(4وفقاً للامدة   ،بناًء عىل الامتس قدمه صاحب التسجيل مبارشًة اإ

قلمييًا  قد اس ُتعيض عنه بتسجيل دويل، وجب عىل ذكل  واحدًا أأو أأكرث، حسب مقتىض احلال،بأأن تسجياًل وطنيًا أأو اإ

ىل ما ييل:  املكتب أأن خُيطر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإ

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  " 1"

حدى السلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل أأو  " 2" ل ابإ ذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإ واإ

ىل تكل السلع واخلدمات، بعضها، فيجب أأن يشري   الإخطار اإ

ما اس ُتعيض عنه ابلتسجيل اترخي الإيداع ورمقه، واترخي التسجيل ورمقه، واترخي أأولوية  " 3"

قلميي واحد أأو أأكرث التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي اس ُتعيض  ادلويل من تسجيل وطين أأو اإ

ذا اكن هل اترخي أأولوية. عنه ابلتسجيل ادلويل  اإ

 ذكل التسجيل الوطين أأو الإقلمييضًا أأن يش متل الإخطار عىل معلومات تتعلق بأأي حقوق أأخرى ُمكتس بة مبوجب وجيوز أأي

 .فق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعينيف شلك متخ ، تسجيل واحد أأو أأكرث من تكل التسجيالت الوطنية أأو الإقلميية

ن يف السجل ادلويل البياانت املُبلغة هل بناء عىل أأحاكم  )أأ( ]التدوين[ (2) جيب عىل املكتب ادلويل أأن يُدوخ

 (، وأأن يُبلغ صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت. 1الفقرة )

نغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ) )ب( ( اعتباراً من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب 1جيب تدوين البياانت املُبل

خطار   ًا يس تويف املتطلبات املُطبقة.ادلويل اإ

ل جيوز أأن يُرفض، ولو جزئيًا، منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل  )أأ( ]تفاصيل أأخرى بشأأن الاس تعاضة[ (3)

قلميي يُعترب ُمس   ىل تسجيل وطين أأو اإ  تعاضًا عنه بذكل التسجيل ادلويل.ادلويل استنادًا اإ
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ىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل جيب أأن يُسمح بوجود التسجيل الوطين أأو الإ  )ب( قلميي جنبًا اإ

لغاء، التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي يُعترب ُمس تعاضًا  لزام صاحب التسجيل أأن يتنازل عن، أأو أأن يطلب اإ حمهل. ول جيوز اإ

ذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل، وفقًا للقانون الوطين أأو  عنه بتسجيل دويل، وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل، اإ

 الإقلميي الساري. 

ليه  )ج( ، قبل الإحاطة علامً يف جسهل، أأن يفحص الالامتس املُشار اإ جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد املُعنين

د هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 1يف الفقرة )  ( من الربوتوكول قد اس ُتوفيت أأم ل. 1))اثنيًا(4( لُيحدخِّ

اخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا، املُدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي، جيب أأن تكون السلع و  )د(

 مات املُدرجة يف التسجيل ادلويل.مشموةًل ابلسلع واخلد

يُعترب التسجيل الوطين أأو الإقلميي ُمس تعاضًا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبارًا من التارخي اذلي يبدأأ فيه  )ه(

 ()أأ( من الربوتوكول.1)4رساين ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املُعنين املعين، وفقًا للامدة 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات الالحئة التنفيذية

 (2020فرباير  1اعتبارا من  )انفذ 

]...[ 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[ 
 25القاعدة 

 الامتس تدوين

]...[ 

ىل   ]تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد[ (4) ذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل اإ اإ
 من بروتوكول مدريد 2ة ادامل بناء عىل يس تويف الرشوط املطلوبةفالبد للك مهنم أأن أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد، 

 .ليك يكون صاحب تسجيل دويل

]...[ 

 )اثنيا(27القاعدة  
 تسجيل دويل تقس مي

]...[ 

صول[ (3) ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأ عىل املكتب  يتعني، (1الواردة يف الفقرة )  املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته  يدعوادلويل أأن  م الالامتس اإ  يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أأناملكتب اذلي قدخ

ذا  ب() عىل املكتب ادلويل  يتعني(، 2ليه يف الفقرة )اإ املس تلمة أأقل من املبلغ املشار  مبلغ الرسوماكن  واإ

خطار بالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل،صاحب التسجيل  اإ م الالامتس اإ  .املكتب اذلي قدخ

ذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي  (ج) بالغواإ ، و)ب(أأ  طبقا للفقرة الفرعية )أأ( الإ

م الالامتس بذكل، ويف الوقت ذاته يتعني و يتعني اعتبار الالامتس مرتواك  خطار املكتب اذلي قدخ يتعني عىل املكتب ادلويل اإ

بالغ صاحب التسج   (، بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس.2يل ادلويل وردخ أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة )اإ

]...[ 
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]...[ 

 الفصل السادس
 التجديدات

]...[ 

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

 ]...[ )أأ( ]الرسوم[ (1)

]...[ 
( يف السجل ادلويل 4)( أأو 2))اثلثا(18 القاعدة بناء عىلتسجيل بيان  عند، (2الإخالل ابلفقرة ) دون (ج) 

مع مراعاة  الرمس الفردي ا، جيب حتديد مبلغ هذ(3لفقرة الفرعية )أأ()ا بناء عىل طرف متعاقد فامي يتعلق بدفع الرمس الفرديل

 السلع واخلدمات املدرجة يف البيان املذكور فقط.

 

ضافية[ (2) يضاحات اإ  ]...[  )أأ(  ]اإ

ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد  )ب( ىل طرف متعاقد معني، عىل اإ التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية،  )اثلثا(18الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة 

ن تسديد الرسوم املطلوبة، مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اإ  ىل هذا الطرف فاإ

ن جتديد التسجيل ادلويل يف السجل  عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن يدوخ املتعاقد، جيب أأن يكون مصحواًب ابإ

ىل هذا الطرف املتعاقد  .ميع السلع واخلدمات املعنيةب  فامي يتعلق ادلويل ابلنس بة اإ

ىل طرف متعاقد معنيخ  )ج( بطال يشمل لك السلع ل جُيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ ن عنه اإ ِّ يكون قد دوخ
ن عنه ختلخٍّ بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ِّ ()أأ(. ول جُيدد التسجيل ادلويل 1)27(، أأو دوخ

بطال لآاثر التسجيل ادلويل يف هذ ن عهنا اإ ِّ ىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد دوخ ا الطرف ابلنس بة اإ
نقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ن عهنا اإ ِّ  ()أأ(.1)27(، أأو دوخ

 فت[ذ]ح د(

ىل لك الأطراف املتعاقدة املعينة ل يعترب تعدياًل حسب  )ه(  التسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد ابلنس بة اإ
 ( من الربوتوكول.2)7 مفهوم املادة

]...[ 
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 الفصل التاسع

 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

 

]...[ 

قلميية التوافق مع القوانني الوطنية]عدم  (6)  ذا اكنت الفقرة )أأو الإ )أأ( من القاعدة 2أأو الفقرة  )اثنيا(27( من القاعدة 1[ اإ
لطرف متعاقد، يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي النفاذ أأو يف التارخي اذلي  أأو الإقلميي غري متوافقة مع القانون الوطين )اثلثا(27

زتما ابلربوتوكول، ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية، حسب احلاةل، ابلنس بة للطرف املتعاقد املعين يصبح فيه الطرف املتعاقد مل
طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل اترخي نفاذ هذه 

 ملزتما ابلربوتوكول. وجيوز حسب هذا الإخطار يف أأي وقت. القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه ذكل الطرف املتعاقد

]...[ 

ابع[]ييل ذكل املرفق الر 
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 يل ادلويل للعالماتاملقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسج لتعديالت ا

 للعالماتالالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل 

 (2021فرباير  1انفذة اعتبارًا من )

]…[ 

 21القاعدة 

ميي  بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإقل

ابتداًء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق، حسب مقتىض  الإخطار[الالامتس و ] (1)

ىل مكتب الطرف املتعاقد املُعنين ابلامتس يطلب فيه أأن حييط ذكل املكتب  احلال، جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارشًة اإ

ذا أأحاط كول. و ( من الربوتو2))اثنيًا(4ابلتسجيل ادلويل، وفقًا للامدة يف جسهل علامً  بناًء عىل الالامتس علامً يف جسهل، كتب امل اإ

قلمييًا ، املذكور قد اس ُتعيض عنه بتسجيل دويل، وجب عىل  واحدًا أأو أأكرث، حسب مقتىض احلال،بأأن تسجياًل وطنيًا أأو اإ

ىل ما ييل:  ذكل املكتب أأن خُيطر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإ

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  " 1"

حدى السلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل أأو  " 2" ل ابإ ذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإ واإ

ىل تكل السلع واخلدمات، بعضها، فيجب أأن يشري   الإخطار اإ

ما اس ُتعيض عنه ابلتسجيل اترخي الإيداع ورمقه، واترخي التسجيل ورمقه، واترخي أأولوية  " 3"

قلميي واحد أأو أأكرث ذا اكن هل اترخي أأولوية. ادلويل من تسجيل وطين أأو اإ  اإ

تسجيل واحد أأو أأكرث من تكل ضًا أأن يش متل الإخطار عىل معلومات تتعلق بأأي حقوق أأخرى ُمكتس بة مبوجب وجيوز أأي

 .التسجيالت الوطنية أأو الإقلميية

ن يف السجل ادلويل البياانت املُبلغة هل بناء عىل أأحاكم  )أأ( ]التدوين[ (2) جيب عىل املكتب ادلويل أأن يُدوخ

 (، وأأن يُبلغ صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت. 1الفقرة )

نغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ) )ب( ( اعتباراً من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب 1جيب تدوين البياانت املُبل

خطار   ًا يس تويف املتطلبات املُطبقة.ادلويل اإ

ل جيوز أأن يُرفض، ولو جزئيًا، منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل  )أأ( ]تفاصيل أأخرى بشأأن الاس تعاضة[ (3)

قلميي يُعترب ُمس تعاضًا عنه بذكل التسجيل ادلويل.  ىل تسجيل وطين أأو اإ  ادلويل استنادًا اإ
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ىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل جيب أأن يُسمح بوجود التسجيل الوطين أأو الإ  )ب( قلميي جنبًا اإ

لغاء، التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي يُعترب ُمس تعاضًا  لزام صاحب التسجيل أأن يتنازل عن، أأو أأن يطلب اإ حمهل. ول جيوز اإ

ذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل، وفقًا للقانون الوطين أأو  عنه بتسجيل دويل، وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل، اإ

 الإقلميي الساري. 

ليه  )ج( ، قبل الإحاطة علامً يف جسهل، أأن يفحص الالامتس املُشار اإ جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد املُعنين

د هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 1يف الفقرة )  ( من الربوتوكول قد اس ُتوفيت أأم ل. 1))اثنيًا(4( لُيحدخِّ

اخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا، املُدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي، جيب أأن تكون السلع و  )د(

 مات املُدرجة يف التسجيل ادلويل.مشموةًل ابلسلع واخلد

يُعترب التسجيل الوطين أأو الإقلميي ُمس تعاضًا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبارًا من التارخي اذلي يبدأأ فيه  )ه(

 ()أأ( من الربوتوكول.1)4رساين ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املُعنين املعين، وفقًا للامدة 

 هناية املرفق الرابع والوثيقة[]
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