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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 ایوم 16 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

 الزمنية للرد وطرق حسابها املهلة –إخطار الرفض املؤقت 

  وثیقة من ٕا�داد املكتب ا�ويل

 مقدمة

كثريًا ما یتلقى املكتب ا�ويل من مس�ت�ديم نظام مدرید للتسجیل ا�ويل للعالمات (املُشار ٕالیه ف� یيل �مس "نظام  .1
للرد �ىل ٕاخطارات الرفض املؤقت. كام ٔأشار املس�ت�دمون ٕاىل ٔأهنم مدرید") شاكوى تتعلق مبا �رون ٔأنه �ل زمنیة قصرية 

 جيدون صعوبة يف ٕادارة ت� إالخطارات �سبب اختالف املهل الزمنیة للرد واختالف طرق حساب ت� املهل الزمنیة.

 دراسة اس�تقصائیة مشلت ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف 2014ويف ضوء ما س�بق، ٔأجرى املكتب ا�ويل يف �ام  .2
نظام مدرید ملعرفة املزید عن ش�ىت املهل الزمنیة اليت تُمنح للرد �ىل إالخطارات املذ�ورة ٔأ�اله، ال س�� �یفية حساب ت� 

، يف اج�ع املائدة املس�تد�رة ل�ورة الثانیة عرشة 2014املهل الزمنیة. وُعرضت نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة، يف ٔأكتو�ر 
�ر القانوين لنظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات (املُشار ٕالیه ف� یيل �مس للفریق العامل املعين �لتطو 

 .1العامل") "الفریق

                                         
انظر الوثیقة املعنونة "معلومات عن �االت الرفض املؤقت"، املتا�ة �ىل:  1

m_ld_wg_12_rt_information_on_provisionahttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/m
l_refusals.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf
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، �ىل قامئة موضو�ات ملناقش�هتا مس�تقبًال 2016ووافق الفریق العامل، يف دورته الرابعة عرشة اليت ُعقدت يف یونیو  .3
املوضو�ات املُدر�ة للمناقشة �ىل املدى املتوسط هو "�االت الرفض . واكن ٔأ�د 2�ىل املدى القریب واملتوسط والبعید

 املؤقت وُمهلها الزمنیة".

 وتقدم هذه الوثیقة معلومات عن ٕاخطارات الرفض املؤقت، وحتدیدًا عن: .4

 امله� الزمنیة اليت یتعني �ىل ماكتب أ�طراف املتعاقدة ٔأن �رسل �اللها ت� إالخطارات، −

 و�ة لصاحب التسجیل للرد،وامله� الزمنیة املمن −

 والت�د�ت العملیة اليت توا�ه أٔحصاب التسجیالت عند تلقي إالخطارات املذ�ورة، −

 ومسائل لینظر فهيا الفریق العامل. −

 امله� الزمنیة املمنو�ة لٔ�طراف املتعاقدة لٕالخطار �لرفض املؤقت

جیل ا�ويل للعالمات (املُشار ٕا�هيام ف� یيل من �روتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التس  5(ب) يف املادة 2تنص الفقرة  .5
�مس "الربوتو�ول" و"االتفاق"، �ىل الرتتيب) �ىل ٔأنه جيوز للطرف املتعاقد ٔأن یُعلن ٔأن امله� الزمنیة البالغة س�نة وا�دة 

نفسها، متدید ت� (ج) من املادة 2شهرًا. وجيوز، مبوجب الفقرة  18لٕالخطار �لرفض املؤقت قد �ُس�تعاض عهنا مبه� مدهتا 
طرفًا  604ٔأطراف متعاقدة �الیًا يف الربوتو�ول، ٔأ�لن  1043شهرًا يف �ا� وجود ا�رتاض. ومن بني  18الفرتة �ٔكرث من 

 )(ج).2طرفًا متدیدها مبوجب الفقرة ( 39)(ب)، ؤأ�لن ٔأیضًا 2)(5متدید امله� الزمنیة مبوجب املادة (

طرفًا متعاقدًا ُملَزمًا �ّلكٍ من االتفاق والربوتو�ول.  555تو�ول دون �ريه، هناك ورمغ ٔأن نظام مدرید خيضع ا�ٓن للربو .6
)(ب). ومع ذ�، تلغي املادة 2(5وقد ٔأصدر س�تة عرش طرفًا من ت� أ�طراف املتعاقدة ٕا�الً� مبوجب املادة 

 �لكتا املعاهدتني.)(ب) ٔأي ٔأ�ر �� إال�الن يف العالقات املتباد� بني ا�ول املُلَزمة 1((سادسًا)9

ونتي�ة ��، تُمنح أ�طراف املتعاقدة الس�تة عرش املذ�ورة ٔأ�اله �� زمنیة مدهتا س�نة وا�دة لٕالخطار �لرفض  .7
املؤقت للعالمات يف التسجیالت ا�ولیة اليت �كون فهيا الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل ُملَزمًا �التفاق 

 شهرًا لٕالخطار �لرفض املؤقت للعالمات يف مجیع التسجیالت ا�ولیة أ�خرى. 18منیة مدهتا ٔأیضًا، وتُمنح �� ز 

�ىل سبيل املثال، ماكتب اجلزا�ر ؤأرمينیا وبیالروس وبلغار� والصني وقربص ومجهوریة ٕا�ران إالسالمية وٕایطالیا  .8
ن ؤأو�رانیا، ويه ُملَزمة �التفاق والربوتو�ول وقد و�ینيا ولیختنش�تا�ن وبولندا وسان مارینو وسلوفا�یا وسو�رسا وطاجيكس�تا

)(ب)، س�ُتمنح �� زمنیة مدهتا س�نة وا�دة لٕالخطار �لرفض املؤقت لعالمة يف �سجیل 2(5ٔأصدرت ٕا�الً� مبوجب املادة 
ولكهنا س�ُتمنح ��  دويل �كون الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل هو ٔألبانیا املُلَزمة ٔأیضًا �لكتا املعاهدتني،

                                         
 .MM/LD/WG/15/5، واملرفق الثاين للوثیقة MM/LD/WG/14/6انظر املرفق الرابع للوثیقة  2
 ، بعد ٔأن ٔأودعت كندا وثیقة انضام�ا.2019مارس  17يف  3
4 https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html. 
5 sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdfhttps://www.wipo.int/export/. 

https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
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شهرًا لٕالخطار هبذا الرفض ٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل هو ٔأفغا�س�تان املُلَزمة  18زمنیة مدهتا 
 �لربوتو�ول فقط.

اقد یتوقف �ىل ما ٕاذا اكن الطرف املتع ا�ي–كام ٔأن النظام احلايل للمهل الزمنیة ا�تلفة لٕالخطار �لرفض املؤقت  .9
) ٔأم ال، وما ٕاذا اكن الرفض املؤقت �جتًا عن ا�رتاض ٔأم ال، وما ٕاذا اكنت املادة 2(5قد ٔأصدر ٕا�ال�ت مبوجب املادة 

من الصعب �ىل مس�ت�ديم نظام مدرید، ٔأْي ٔأحصاب التسجیالت واملاكتب وأ�طراف  جيعل –تنطبق ٔأم ال (سادسًا)9
 ؤقت ال �زال ممكنًا ٔأم ال.أ�خرى، حتدید ما ٕاذا اكن إالخطار �لرفض امل

 ٕاخطارًا �لرفض املؤقت: 110668، تلقى املكتب ا�ويل 2017ويف �ام  .10

شهرًا من �رخي بدایة فرتة الرفض (�رخي  12%) يف غضون 91.80ٕاخطارًا ( 101593ورد من ت� إالخطارات  −
شهرًا،  15و 12یرتاوح بني %) يف غضون ما 4.48ٕاخطارًا ( 4963إالخطار املُرسل من املكتب ا�ويل)، و

 18%) بعد ٔأكرث من 0.04ٕاخطارًا ( 45شهرًا، و 18و 15%) يف غضون ما یرتاوح بني 3.67ٕاخطارًا ( 4067و
 شهرًا.

یومًا تقوميیًا،  19اكن متوسط ٔأقرص مدة ٔأخطر �اللها مكتب ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة �رفض مؤقت تلقايئ هو  −
سط ٔأقرص مدة ٔأخطر �اللها مكتب ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة �رفض مؤقت یومًا. واكن متو  453واكنت ٔأطول مدة 

 یومًا. 447یومًا، واكنت ٔأطول مدة  76استنادًا ٕاىل ا�رتاض هو 

ویوحض اجلدول التايل متوسط �دد أ��م التقوميیة لٕالخطار �لرفض املؤقت من �انب ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف  .11
 :2017�ام 

 رفض مؤقت �ىل أٔساس ا�رتاض مؤقت تلقايئرفض  الطرف املتعاقد

 212 277 )(ب)2(5مل یصدر ٕا�الن بناء �ىل املادة 

ٕا�الن بناًء �ىل املادة 
)(ب) مع �لزتام 2(5

 �لربوتو�ول فقط

مل یصدر ٕا�الن بناء 
  )(ج)2(5�ىل املادة 

149 

 
210 

ٕا�الن بناء �ىل املادة 
 259 )(ج)2(5

ٕا�الن بناًء �ىل املادة 
)(ب) مع �لزتام 2(5

 �لكتا املعاهدتني

 197 312 إال�الن سارٍ 

إال�الن �ري ساٍر 
 )(سادسًا)9(
 

278 210 

ومن اجلد�ر ���ر ٔأن مجعیة احتاد مدرید (املُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "امجلعیة") جيوز لها يف ٔأي وقت، مبوجب الفقرة  .12
)(د) من 2)(أٔ) ٕاىل (2من الربوتو�ول، ٔأن �س�تعرض سري معل النظام املوضوع بناًء �ىل الفقرات من ( 5)(ه) من املادة 2(
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وجب قرار ٕاجامعي، تعدیالت ٔ�حاكم ت� الفقرات. وقد اتضح الطابع املس�متر لت� املادة نفسها، وجيوز لها ٔأن تعمتد، مب
 . 6، يف دورهتا السابعة والثالثني2006الوالیة يف بیان تفسريي اعمتدته امجلعیة يف �ام 

م، قد ینظر الفریق العامل ف� ٕاذا اكن ینبغي ٕاجراء اس�تعراض لسري العمل مبوجب الفقرة  .13 )(ب) 2(ويف ضوء ما تقد�
من الربوتو�ول من ٔأ�ل توحيد امله� الزمنیة املمنو�ة للماكتب لٕالخطار �رفض مؤقت تلقايئ لتكون س�نة  5من املادة 

ٔأ�اله یتضح ٔأن الغالبیة العظمى من املاكتب تلزتم �لفعل هبذه امله�  11و 10وا�دة. ويف ضوء املعلومات الواردة يف الفقرتني 
 من شأٔنه ٔأن یعود �لنفع �ىل نظام مدرید عن طریق ٕاد�ال قدر ٔأكرب من البساطة والكفاءة.الزمنیة، ؤأن هذا التوحيد 

 امله� الزمنیة للرد �ىل الرفض املؤقت وطریقة حساهبا

من الالحئة التنفيذیة املشرتكة  17جيب ٔأن یتضمن ٔأو یُبّنيِ ٕاخطاُر الرفض املؤقت املعلوماِت املُشار ٕا�هيا يف القا�دة  .14
مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات و�روتو�ول ذ� االتفاق (املُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "الالحئة التنفيذیة بني اتفاق 

دة لرد صاحب التسجیل �ىل ٕاخطار الرفض املؤقت.  املشرتكة"). وال تنص الالحئة التنفيذیة املشرتكة �ىل �� زمنیة ُم�د�
 امله� الزمنیة "يف �دود املعقول حسب ظروف احلال". " ٔأن �كون هذه7)"2(17ولكن �شرتط القا�دة 

ه ٔأو یُلزِم أ�طراف املتعاقدة �شأٔن طول امله� الزمنیة املذ�ورة، یُرتك أ�مر لٔ�طراف  .15 ونظرًا ٕاىل �دم وجود حمك یُوّ�ِ
ة حساهبا، وُحيبذ ٔأن �شري ٔأیضًا املتعاقدة ليك �شري، مبا ی�ىش مع �رشیعاهتا وممارساهتا احمللیة، ٕاىل ت� امله� الزمنیة وطریق

 ٕاىل �رخي انهتاهئا.

ولٔ�طراف املتعاقدة تفسريات خمتلفة لعبارة "يف �دود املعقول حسب ظروف احلال". ؤأظهرت نتاجئ ا�راسة  .16
ٔأن أ�طراف املتعاقدة قد وضعت �ًال زمنیة خمتلفة للرد �ىل  20147�س�تقصائیة املذ�ورة ٔأ�اله اليت أ�جریت يف �ام 

شهرًا، �الوًة �ىل ٔأن أ�طراف املتعاقدة حتسب هذه املهل الزمنیة بطرق  15یومًا وتصل ٕاىل  15الرفض املؤقت، تبدٔأ من 
لوقت املتاح فعلیًا لصاحب خمتلفة. و�ىل حسب طریقة حساب الطرف املتعاقد املعين للمه� الزمنیة، قد یتأٔ�ر بدر�ة �برية ا

 التسجیل للرد �ىل ٕاخطار الرفض املؤقت. و�س�ت�دم معظم املاكتب ٔأ�د خيارات احلساب الثالثة املُوحضة ٔأد�ه:

 �رخي البدایة هو التارخي ا�ي یُصدر فيه املكتب الرفض املؤقت ٔأو �ُرسل فيه إالخطار ٕاىل املكتب ا�ويل  "1"

د حسب التارخي ا�ي یُصدر املكتُب فيه الرفَض ٔأو �ُرِسل فيه إالخطاَر ٕاىل ٕاذا اكن �رخي بدایة امله�  الزمنیة ُحيد�
املكتب ا�ويل، فٕان حساب �رخي انهتاء امله� الزمنیة قد ال �كون صعبًا، �رشط ٔأن �كون التارخي مذ�ورًا بوضوح يف 

 املراسالت. 

 ا�وُيل إالخطاَر ٕاىل صاحب التسجیل�رخي البدایة هو التارخي ا�ي حيیل فيه املكتُب  "2"

                                         
 .MM/A/37/4انظر الوثیقة  6
 انظر من فض� الوثیقة املعنونة "معلومات عن �االت الرفض املؤقت"، املتا�ة �ىل: 7

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisiona
l_refusals.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf
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ٕاذا اكن �رخي بدایة امله� الزمنیة هو التارخي ا�ي حيیل فيه املكتُب ا�وُيل إالخطاَر ٕاىل صاحب التسجیل، فٕان 
رسا� اليت یبعث حتدید ذ� التارخي �كون �س�یطًا ٕاىل �د ما ٔ�ن املكتب ا�ويل �شري بوضوح ٕاىل ذ� التارخي يف ال

 خطار.هبا مع االٕ 

 �رخي البدایة هو التارخي ا�ي یتسمل فيه صاحب التسجیل إالخطار من املكتب ا�ويل "3"

ً� يف الس�ل ا�ويل، فرمبا یو�د بعض  نظرًا ٕاىل ٔأن التارخي ا�ي یتسمل فيه صاحب التسجیل إالخطار ال �كون ُمدو�
�دمه للمه� الزمنیة عند الرد. وقد تطلب  الشك يف مو�د بدایة امله� الزمنیة ويف امتثال صاحب التسجیل من

ماكتب أ�طراف املتعاقدة اليت تتبع هذه الطریقة يف حساب امله� ٕاثباً� لتارخي �س�تالم، وهو ما قد یؤدي ٕاىل �ا� 
 من �دم الیقني حي� �كون اخلمت الربیدي، مثًال، �ري مقروء ٔأو �ري موجود.

، ميكن ٔأن ینظر الفریق العامل يف ٕاماكنیة االتفاق �ىل 16ٕاىل  14الفقرات من ويف ضوء املعلومات الواردة يف  .17
تعدیالت لٕالطار القانوين لنظام مدرید مبا یضع �دًا ٔأدىن للمه� الزمنیة للرد �ىل ٕاخطار الرفض املؤقت وحيدد طریقًة مو�دًة 

 حلساهبا.

 یالتالصعو�ت العملیة و�دم الیقني القانوين احملمتل ٔ�حصاب التسج 

 اختالف املهل الزمنیة وطرق حساهبا

�ُرسل املكتب ا�ويل ٕاىل ٔأحصاب التسجیالت �س�ًة من مجیع ٕاخطارات الرفض املؤقت اليت یتلقاها. و�كون ت�  .18
 النس�ة مصحوبة �رسا� مو�دة بلغة العمل اليت اختارها صاحب التسجیل، مذ�ورًا فهيا ما یيل:

 طار، ٕاذا اكن ذ� التارخي ُموحضًا يف إالخطار ٔأو ٕاذا اكن إالخطار قد أ�رِسلالتارخي ا�ي ٔأرسل فيه املكتب إالخ −
 ٕالكرتونیًا،

�ا� ٕارسال إالخطار  والتارخي ا�ي تلقى فيه املكتب ا�ويل إالخطار، وهو ما یزتامن مع التارخي السابق يف −
 ٕالكرتونیًا،

 یل.والتارخي ا�ي ٔأ�ال فيه املكتب ا�ويل إالخطار ٕاىل صاحب التسج  −

ویوحض املثال التايل الت�د�ت العملیة اليت یوا�ها ٔأحصاب التسجیالت عند تلقي ٕاخطارات متعددة �لرفض املؤقت:  .19
هْب ٔأن صاحب �سجیل دويل ُموَدع عن طریق مكتب أٓ�سلندا (مكتب املنشأٔ) قام بتعیني ٔأسرتالیا والصني ومرص وفر�سا 

صاحب التسجیل ٕاخطارًا �لرفض املؤقت من لك طرف من أ�طراف  واملكس�یك والرنوجي و�حتاد الرويس. ٕاذا تلقى
 املتعاقدة املُعی�نة، فس�یوا�ه الت�د�ت التالیة:
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 اختالف املُهل الزمنیة واختالف طرق حساهبا "1"
بناًء �ىل املثال املذ�ور ٔأ�اله، سيتلقى صاحب التسجیل ٕاخطارات �لرفض املؤقت �شري ٕاىل املهل الزمنیة التالیة 

 :لردل

 شهرًا من �رخي ٕارسال املكتب لٕالخطار،  15ٔأسرتالیا:  −

 یومًا من �رخي �سمل صاحب التسجیل لٕالخطار،  15الصني:  −

 فر�سا: بعد شهر وا�د من �رخي ٕارسال املكتب لٕالخطار ٕاىل املكتب ا�ويل،  −

 املكس�یك: شهر�ن من التارخي ا�ي ٔأ�ال فيه املكتب ا�ويل إالخطار ٕاىل صاحب التسجیل،  −

 یومًا من �رخي ٕارسال املكتب لٕالخطار،  60مرص:  −

 الرنوجي: ثالثة ٔأشهر من �رخي القرار ا�ي اختذه املكتب،  −

 �حتاد الرويس: س�تة ٔأشهر من �رخي ٕارسال املكتب لٕالخطار. −

  اختالف اللغات "2"

س�یكون ٕاخطار الرفض املؤقت مكتوً� بلغة املراسالت اليت اختارها املكتب. ويف املثال املذ�ور ٔأ�اله، سيتلقى 
صاحب التسجیل ٕاخطارات الرفض املؤقت �للغة إالنلكزيیة (من ٔأسرتالیا والصني ومرص والرنوجي و�حتاد الرويس) 

" من 5)"2(17املكس�یك). وٕاضافًة ٕاىل ذ�، فٕان القا�دة  و�للغة الفر�س�یة (من فر�سا) و�للغة إالس�بانیة (من
الالحئة التنفيذیة املشرتكة �سمح للماكتب بأٔن تدرج، يف إالخطار، قامئة �لسلع واخلدمات احملمتل ٔأن �كون مشمو� 

تسجیل حبقوق سابقة، وذ� �للغة اليت �س�ت�د�ا املكتب. وبناًء �ىل املثال الوارد ٔأ�اله، رمبا یتلقى صاحب ال 
ٕاخطارات رفض مؤقت استنادًا ٕاىل حقوق سابقة، وقد حتتوي هذه إالخطارات �ىل قوامئ سلع و�دمات �للغات 

 العربیة والصینية والرنوجيیة والروس�یة. 

 ت ٕاضافيةمتطلبا "3"

و�یل قد �كون للماكتب متطلبات ٕاضافية، مهنا �ىل سبيل املثال ٔأن صاحب التسجیل قد یُطلب منه تعیني حماٍم ٔأو 
 حميل للرد �ىل إالخطار، ويف بعض أ�حيان جيب اختیار هذا الو�یل ٔأو احملايم من قامئة الو�ء ٔأو احملامني املعمتد�ن. 

 ٕارسال إالخطار ٕاىل املكتب ا�ويل

ة ٔأ�اله، ميكن تقصري الوقت الفعيل ا�ي جيب �ىل صاحب  .20 ٕاضافًة ٕاىل طرق احلساب ا�تلفة للمهل الزمنیة املُوحض�
 لتسجیل ٔأن �رد �ال� �ىل إالخطار عن طریق ما یيل:ا

 وسائل اتصال املكتب �ملكتب ا�ويل، −
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وإالجراءات الرضوریة اليت یقوم هبا املكتب ا�ويل (ٕاد�ال البیا�ت والفحص والتدو�ن وإالخطار) اليت  −
 ،8توسط اثين عرش یومًا تقوميیاً �س�تغرق يف امل 

 التسجیل.ووسائل اتصال املكتب ا�ويل بصاحب  −

آلیًا. فاملعلومات  .21 آلیًا وٕاما ٔأن �كون �ري قاب� للقراءة أ واملعلومات اليت یتلقاها املكتب ا�ويل ٕاما ٔأن �كون قاب� للقراءة أ
)، �كون قاب� MECA)، طبقًا ملعایري االتصاالت إاللكرتونیة يف نظام مدرید (XMLاملُرس� بنسق لغة الرتمزي املوسعة (

آلیًا. ٔأما )، ٕاما من PDFاليت �ُرسل بنسق الو�ئق النقا� ( الو�ئقاملعلومات املُرس� بوسائل ٔأخرى، مثل صور  للقراءة أ
) ٔأو �دمة االتصال بنظام مدرید �رب إالنرتنت، فضًال عن املستندات الورقية MOP�الل بوابة ماكتب نظام مدرید (

آلیًا. املُرس� �رب ٕا�دى اخلدمات الربیدیة، فهيي ليست قاب� للقراءة  أ

ل املعلومات مبارشًة يف نظام املعاجلة ا�ا�لیة للمكتب ا�ويل، XMLوحي� �رسل املاكتب معلومات بنسق  .22 ، �ُس��
مما �سمح بأٔمتتة ٕاد�ال البیا�ت وحفصها وٕا�ا�هتا ٕاىل صاحب التسجیل. وليس لطریقة االتصال هذه، يف �د ذاهتا، تأٔثري 

 ٕالخطار.سليب �ىل امله� الزمنیة للرد �ىل ا

آلیًا، حيتاج املكتب ا�ويل ٕاىل معاجلة هذه املعلومات یدوً�  .23 وحي� �رسل املاكتب معلومات بنسق �ري قابل للقراءة أ
لتس�ل البیا�ت وحفصها وٕا�ا�هتا ٕاىل صاحب التسجیل. وقد تؤ�ر هذه العملیة الیدویة تأٔثريًا سلبیًا �ىل امله� الزمنیة للرد 

 �ىل الطریقة اليت جيب ٔأن ُحتسب هبا امله� الزمنیة. بل ٕان الو�ئق الورقية املُرس� �رب ٕا�دى �ىل إالخطار، ویتوقف ذ�
اخلدمات الربیدیة قد �كون لها تأٔثري سليب ٔأكرب �ىل امله� الزمنیة �سبب ما تنطوي �لیه من تأٔ�ري يف وصولها نتي�ًة 

 الس�ت�دام هذه اخلدمات.

%) أ�رسل 83ٕاخطار ( 112000ٕاخطار رفض مؤقت، اكن من بيهنا  134600، تلقى املكتب ا�ويل 2018ويف �ام  .24
 ، ولكن:XMLبنسق 

 مكتبًا،  29سوى  XMLال �ُرسل املعلومات ٕاىل املكتب ا�ويل بنسق  −

ٕاما من �الل بوابة ماكتب  PDFمكتبًا املعلومات ٕاىل املكتب ا�ويل يف شلك و�ئق بنسق  28و�رسل  −
 بنظام مدرید �رب إالنرتنت، نظام مدرید ٔأو �دمة االتصال 

 مكتبًا �رسل املعلومات ٕاىل املكتب ا�ويل من �الل ٕا�دى اخلدمات الربیدیة. 36وال �زال  −

                                         
 متاح �ىل: 2019ي لقرارات املعاجلة يف مارس املتوسط الشهر  8

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_pendency_rates.pdf. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_pendency_rates.pdf
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 ٕارسال إالخطار ٕاىل صاحب التسجیل

یتلقى ٔأحصاب التسجیالت ٔأو املمثلون، ا��ن اختاروا تلقي مراسالت ٕالكرتونیة من املكتب ا�ويل، �س�ًة من  .25
قت �رب الربید إاللكرتوين. وليس لوس�ی� إالرسال هذه ٔأي تأٔثري سليب �ىل امله� الزمنیة اليت یتعني ٔأن �رد ٕاخطار الرفض املؤ 

 �اللها صاحب التسجیل �ىل إالخطار.

ویتلقى ٔأحصاب التسجیالت ٔأو املمثلون ا��ن مل خيتاروا تلقي مراسالت ٕالكرتونیة من املكتب ا�ويل �س�ًة من  .26
 اخلدمة الربیدیة، مما قد یُقلل من الوقت الفعيل املتبقي ا�ي یتعني ٔأن �رد �ال� صاحب ٕاخطار الرفض املؤقت �رب

التسجیل �ىل إالخطار. وقد �س�تغرق توصیل إالخطار �رب الربید ما یرتاوح يف املتوسط بني یومني ؤأربعة ٔأ�م ٕاذا اكن 
تمل يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، وما یرتاوح بني ٔأربعة املس�تمل يف ٔأورو�، وما یرتاوح بني ٔأربعة وس�بعة ٔأ�م ٕاذا اكن املس� 

 وعرشة ٔأ�م للمس�تلمني يف بقية ب�ان العامل.

م �دمة الربید إاللكرتوين  .27 وٕاذا تعذر وصول مراس� ٕالكرتونیة ٕاىل املس�تمل املقصود، یتلقى املكتب ا�ويل من ُمقّدِ
آلیًة تفيد بعدم التوصیل، مما یدفع امل  كتب ا�ويل ٕاىل ٕا�ادة ٕارسال املراس� ٕالكرتونیًا، وٕاذا تعذر توصیلها مرة املس�ل رساً� أ

 ٔأخرى، �ُرسل هذه املراس� ٕاىل صاحب التسجیل �رب اخلدمة الربیدیة.

)، ويه ٔأداة أٓمنة MPMوقد �س�تفيد ٔأیضًا ٔأحصاب التسجیالت واملمثلون من ٔأداة ٕادارة احملفظات يف نظام مدرید ( .28
ادل املراسالت ٕالكرتونیًا مع املكتب ا�ويل. وليس لوس�ی� إالرسال هذه ٔأي تأٔثري سليب �ىل امله� �رب إالنرتنت �سمح بتب

 الزمنیة اليت یتعني ٔأن �رد �اللها صاحب التسجیل �ىل إالخطار، شأٔهنا يف ذ� شأٔن املراسالت إاللكرتونیة.

% من هذه 88ت ٔأو ممثلهيم، وأ�رسل ٕاخطارًا ٕاىل أٔحصاب التسجیال 325670، ٔأرسل املكتب ا�ويل 2018ويف �ام  .29
% من ت� التسجیالت ا�ولیة، ذ�ر 87�المًة، ويف  52989إالخطارات ٕالكرتونیًا. ويف العام نفسه، جسل املكتب ا�ويل 

 صاحب التسجیل ٔأو املمثل عنوان �رید ٕالكرتوين.

الفریق العامل يف مناقشة مسأٔ� ٕالزام ٔأ�اله، ميكن ٔأن ینظر  29ٕاىل  25ويف ضوء املعلومات املُقدمة يف الفقرات من  .30
مودعي الطلبات واملمثلني تقدمي عنوان �رید ٕالكرتوين يف الطلب ا�ويل وجعل االتصال إاللكرتوين هو اخلیار �فرتايض 

 للمراسالت املرس� من املكتب ا�ويل ٕاىل مودعي الطلبات ؤأحصاب التسجیالت.

 مسائل للنظر فهيا

متنح فيه املاكتب �ًال زمنیًة خمتلفًة للرد �ىل ٕاخطار الرفض املؤقت و�س�ت�دم طرقًا خمتلفًة ٕان الوضع احلايل، ا�ي  .31
 حلساب هذه امله� الزمنیة، ميثل حتدً� ٔ�حصاب التسجیالت ا�ولیة.

كام ٔأن الوقت الفعيل ا�ي یتعني ٔأن �رد �ال� صاحب التسجیل �ىل إالخطار یتوقف �ىل �دد من العوامل، مثل  .32
مله� الزمنیة املمنو�ة للرد، والطریقة اليت ُحتسب هبا امله�، والطریقة اليت �ُرسل هبا املكتُب إالخطاَر ٕاىل املكتب طول ا

آلیًا من �دمه، وطریقة ٕا�ا� إالخطار ٕاىل صاحب التسجیل.  ا�ويل، وتلقي املكتب ا�ويل ملعلومات قاب� للقراءة أ

حوال، امله� الزمنیة املمنو�ة للرد قبل ٔأن یتسمل صاحب التسجیل إالخطار. ومن الوارد متامًا ٔأن تنقيض، يف ٔأسؤأ ا�ٔ  .33
ولتجنب ذ� السيناریو، یعطي املكتب ا�ويل أ�ولویة لفحص إالخطارات املُرس� من أ�طراف املتعاقدة اليت متنح �ًال 
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لرد اعتبارًا من �رخي صدور الرفض ٔأو �رخي زمنیة ٔأقرص للرد، وإالخطارات املُرس� من أ�طراف املتعاقدة اليت حتسب �� ا
 ٕارسال املكتب لٕالخطار.

وینبغي �شجیع ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدرید �ىل مواص� �ودها الرامية ٕاىل ٕارسال املعلومات ٕاىل  .34
آلیًا، بغیة �رسیع معاجلة ت� املعلومات، ومن مث� تقلیل الوقت  املُس�تغرق قبل ٕا�ا�هتا ٕاىل املكتب ا�ويل بنسق مقروء أ

 ٔأحصاب التسجیالت.

وینبغي ٔأیضًا ٔأن �شري بوضوح املاكتب املذ�ورة ٔأ�اله ٕاىل امله� الزمنیة اليت یتعني ٔأن �رد �اللها صاحب التسجیل  .35
جيب هبا �ىل إالخطار، وٕاىل �رخي انهتاء ت� امله� الزمنیة، ٔأو ٔأن تقدم، يف مجیع أ�حوال، رش�ًا واحضًا للطریقة اليت 

حساب امله� الزمنیة. و�الوة �ىل ذ�، ینبغي لها ٔأن تقدم معلومات مفص� سه� الفهم عن املتطلبات أ�خرى للرد �ىل 
 إالخطار يف قا�دة البیا�ت اخلاصة بأٔعضاء نظام مدرید.

ا�ويل، كخیار وميكن ٕالزام ُمودعي الطلبات ؤأحصاب التسجیالت واملمثلني تلقي مراسالت ٕالكرتونیة من املكتب  .36
افرتايض، ٔ�هنا طریقة إالرسال ا�ٔكرث موثوقية ورس�ة وفعالیة من حيث التلكفة، وميكن �شجیعهم �ىل اس�ت�دام ٔأداة ٕادارة 

 احملفظات يف نظام مدرید.

وميكن �شجیع مجیع ٔأطراف نظام مدرید (مودعي الطلبات ؤأحصاب التسجیالت واملمثلني واملاكتب) �ىل تبادل  .37
آلیًا.املراسالت   ٕالكرتونیًا مع املكتب ا�ويل بنسق مقروء أ

ورمبا تتطلب تدابري ٔأخرى ملعاجلة املسأٔ� املطرو�ة ٕاد�ال تغیريات �ىل إالطار القانوين لنظام مدرید ٔأو إالطار  .38
 القانوين ٔ�طرافه املتعاقدة. ولعل الفریق العامل �رغب يف النظر يف مواص� مناقشة املسائل التالیة:

طول امله� الزمنیة للرد �ىل ٕاخطار الرفض املؤقت وطریقة حساهبا ینبغي ٔأن یظال من املسائل اليت  ما ٕاذا اكن )أٔ (
 �رجع فهيا القول ٕاىل الطرف املتعاقد املُعني� املعين دون �ريه، 

وما ٕاذا اكنت الالحئة التنفيذیة املشرتكة ميكن ٔأن تنص �ىل �� زمنیة مو�دة للرد �ىل الرفض املؤقت ٔأو ٔأن  )ب(
تضع، بدًال من ذ�، �دًا ٔأدىن للمهنة الزمنیة، ٕاذا اكن من املمكن منح �� زمنیة ٔأطول طبقًا للقانون احمليل 

 ذي الص�، 

)(ب) من الربوتو�ول لتوحيد امله� 2(5وما ٕاذا اكن ینبغي اس�تعراض سري معل النظام املنصوص �لیه يف املادة  )ج(
 ٕاخطار الرفض املؤقت التلقايئ لتكون هذه امله� س�نة وا�دة. الزمنیة اليت یتعني ٔأن �رسل �اللها املاكتب

ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل مناقشة  .39
مة يف هذه الوثیقة وتقدمي توجهيات  املعلومات املُقد�

ٕاىل املكتب ا�ويل �شأٔن الس�بل املمكنة 
 قدمًا. للميض

 [هنایة الوثیقة]
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