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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022أبريل  14التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعالمات )اتحاد مدريد(

 الجمعية

 الدورة السادسة والخمسون )الدورة االستثنائية الثانية والثالثون(

 2022يوليو  22إل  14جنيف، من 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لتر
 التعديالت المقتر

 األمانة وثيقة من إعداد

 مقدمة

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليه ا أوىص .1
ي بالتطوير القانون 

فيما يىلي بعبارة لفريق العامل المعن 
ي  ،"الفريق العامل"(

ة التاسعة  تهدور ف  ي عقدت عشر
ة النر ي الفتر

 5و 3بإدخال تعديالت عىل القواعد  ،2021نوفمتر  17إل  15من ف 
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليها فيما يىلي بعبار  30و ، ية"("الالئحة التنفيذ ةمن الالئحة التنفيذية لتر

ي دورتها  لتعتمدها جمعية اتحاد مدريد )المشار إليها فيما يىلي بكلمة "الجمعية"(
. السادسة ف   والخمسي  

ي الفريق العامل إل الوثواستندت المن .2
وتورد الفقرات التالية معلومات أساسية وجيهة عن  . MM/LD/WG/19/4ة قياقشات ف 

حة ي مرفقات هذه الوثيقة. وترد  . الالئحة التنفيذيةعىل  التعديالت المقتر
حة ف  حة  التعديالت المقتر وُيشار إل عمليات اإلضافة المقتر

ي المرفق األو 
ي ف 

حة بشطب النص المعن  ، وإل عمليات الحذف المقتر ي
وترد النسخة النهائية لألحكام . لبوضع خط تحت النص المعن 

ي 
حة )بدون تسطت  أو شطب( ف  لة المقتر

َ
ي ثاال ي   المرفقالمعد

 . ن 

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذيةالتعدي  الت المقير

حة عىل القاعدة س .3 لتماس الأصحاب التسجيالت الدولية استمارة يستخدم من الالئحة التنفيذية أن  3تطلب التعديالت المقتر
ي حي   تدوين تعيي   وكيل لدى المكتب الدولي للويبو. 

ي الوقت الحالي  ة،يظل استخدام استمارة رسمي وف 
 أمر  ،ف 

 
 اختياري ا

 
، إال أن معظم ا

ي تبسيط وتشي    ع ستمارة ساعد استخدام االوسيلتقديم الطلب المذكور.  ةستمارة االختياريخدمون االأصحاب التسجيالت يست
ف 

 سيكون متسقاستمارة عىل استخدام كي تنص من الالئحة التنفيذية   3القاعدة تعديل فإن لذلك، و المذكور أعاله. لتماس االمعالجة 
 
 ا

. مع   الجهود الجارية لجعل نظام مدريد أكتر كفاءة لصالح المستخدمي  
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حة عىل القاعدة التعديالو  .4 ( 5اإلشارات من الفقرة )حذف هدف إل هي مجرد صياغة تحريرية تالتنفيذية  ةئحمن الال 5ت المقتر
. تحذف تي   ل( السابقتي   من نفس القاعدة، وال3( و)2إل الفقرتي   )  ا منذ ذلك الحي  

حة عىل القاعدة وستنص  .5 ة تجديد أطول، و التنفيذية  ةئحالال من 30التعديالت المقتر ، تحديدعىل فتر
 
ةالزيادة عىل ا ي  ،فتر

النر
ة من ثالثة إل ستة أشهر قبل تاري    خ انتهاء صالحي ،سداد المبكر لرسوم تجديد التسجيل الدولي اليمكن فيها ألصحاب التسجيالت 

ي سيدون لجميع الرسوم المطلوبة، و كامل المبلغ جديد التسجيل الدولي بمجرد استالمه  المكتب الدولي تعالج سيو . التسجيل
التجديد ف 

، و  حة و . ب التسجيلحصاصدر الشهادة المقابلة ليخطر األطراف المتعاقدة المعينة المعنية، و يالسجل الدولي ستفيد التعديالت المقتر
ي األطراف المتعاقدة المعينة. من أجل سجيالتهم الدولية تل همديجدت تاثبإأصحاب التسجيالت الدولية الذين يجب 

 إنفاذ حقوقهم ف 

ح تدخول التعديال ز النفاذة المقير  حي 

حة  .6 ي  تردكما و   ،من الالئحة التنفيذية 30و 5و 3القواعد  عىلأوىص الفريق العامل بأن تدخل التعديالت الُمقتر
ي مرفقر

هذه  ف 
ي  ،الوثيقة

 . 2022 وفمتر ن 1حت   النفاذ ف 

7.  
 
جمعية اتحاد مدريد مدعوة إل اعتماد  إن

 من 30و 5و 3عىل القواعد  التعديالت المدخلة
وتوكول اتفاق مدريد بشأن  الالئحة التنفيذية لتر

ي  للعالمات، التسجيل الدولي 
ي مرفقر

 عىل النحو المبي    ف 
ي MM/A/56/1 الوثيقة

 1، عىل أن تدخل حت   النفاذ ف 
 . 2022نوفمتر 

[نىلي ذلك المرفقاي]
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وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لير

 [2022نوفمتر  1]2021نوفمتر  1نافذة اعتبارا من 

]…[ 

 الفصل األول
 أحكام عامة

]…[ 

 3القاعدة 
 الدولي التمثيل أمام المكتب 

]…[ 

 ]تعيي   الوكيل[ (2)

]…[ 

ي تبليغ منفصل )ب(
 ف 
 
يطة استخدام االستمارة الرسمية الوجيهة،يجوز تعيي   الوكيل أيضا بطلب التبليغ يتعلق ويجوز أن  ، شر

واحد أو أكتر من الطلبات الدولية المحددة، أو بتسجيل واحد أو أكتر من التسجيالت الدولية المحددة للمودع نفسه أو 
  يقدم هذا التبليغ لصاحب التسجيل الدولي نفسه. ويجب أن

 
م االستمارة المذكورة آنفا

َّ
قد

ُ
:  ت  للمكتب الدولي

"1" ،  بمعرفة المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل المعي   

"2"  .  أو بمعرفة مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي

، أو المكتب الذيتمارة االس التبليغ ويجب أن يوقع م عن طريقه التبليغ الموِدع أو صاحب التسجيل الدولي
ِّ
د
ُ
م  ق

ِّ
قد يُ

 االلتماس. 

]…[ 

 5القاعدة 
ي التقيد بالمهل

ز
 عذر التأخر ف

]…[ 

 بعد مهلة الشهرين المشار  ]الطلب الدولي والتعيي   الالحق[ (5)
 
 الحقا

 
 أو تعيينا

 
 دوليا

 
ي المادة إذا تسلم المكتب الدولي طلبا

إليها ف 
وتوكول والقاعدة 4)3 ي 6)24( من التر

 
ي االستالم يرجع إل الظروف المشار إليها ف

ي أن التأخر ف 
()ب(، وأوضح المكتب المعن 

 ( تطبق. 4)و ( والفقرة3( أو )2أو ) (1)الفقرتي    الفقرة ، فإن أحكام(3( أو )2أو ) (1الفقرة )

]…[ 
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 الفصل السادس
 التجديدات

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

 ]الرسوم[ (1)

]…[ 

يعتتر  أشهرستة ثالثة كل تسديد ألغراض التجديد يتسلمه المكتب الدولي قبل تاري    خ تجديد التسجيل الدولي بأكتر من  )ب(
 أشهر. بستة بثالثة كما لو كان قد تم تسلمه قبل هذا التاري    خ 

]…[ 

] ي
]يىلي ذلك المرفق الثان 
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وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لير

 [2022نوفمتر  1نافذة اعتبارا من ]

]…[ 

 الفصل األول
 أحكام عامة

]…[ 

 3القاعدة 
 التمثيل أمام المكتب الدولي 

]…[ 

 ]تعيي   الوكيل[ (2)

]…[ 

يطة استخدام االستمارة الرسمية الوجيهة، )ب( ي تبليغ منفصل، شر
 ف 
 
ويجوز أن يتعلق التبليغ بطلب  يجوز تعيي   الوكيل أيضا

واحد أو أكتر من الطلبات الدولية المحددة، أو بتسجيل واحد أو أكتر من التسجيالت الدولية المحددة للمودع نفسه أو 
: لصاحب   للمكتب الدولي

 
م االستمارة المذكورة آنفا

َّ
قد

ُ
 التسجيل الدولي نفسه. ويجب أن ت

"1" ،  بمعرفة المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل المعي   

"2"  .  أو بمعرفة مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي

م االلتماس. االستمارة الموِدع أو صاحب التسجيل ا ويجب أن يوقع
ِّ
قد ، أو المكتب الذي يُ  لدولي

]…[ 

 5القاعدة 
ي التقيد بالمهل

ز
 عذر التأخر ف

]…[ 

ي المادة  ]الطلب الدولي والتعيي   الالحق[ (5)
 بعد مهلة الشهرين المشار إليها ف 

 
 الحقا

 
 أو تعيينا

 
 دوليا

 
إذا تسلم المكتب الدولي طلبا

وتوكول والقاعدة 4)3 ي ()ب(، وأو 6)24( من التر
ي االستالم يرجع إل الظروف المشار إليها ف 

 
ي أن التأخر ف

ضح المكتب المعن 
 ( تطبق. 4و) (1الفقرتي   ) (، فإن أحكام1الفقرة )

]…[ 
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 الفصل السادس
 التجديدات

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

 ]الرسوم[ (1)

]…[ 

يعتتر كما لو  التسجيل الدولي بأكتر من ستة أشهركل تسديد ألغراض التجديد يتسلمه المكتب الدولي قبل تاري    خ تجديد  )ب(
 كان قد تم تسلمه قبل هذا التاري    خ بستة أشهر. 

]…[ 

 

ي المرفق نهاية ]
 [والوثيقة الثان 


