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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة ةثامنالالدورة 

 2020 أأكتوبر 16اإىل  12جنيف، من 
 
 

 مثيلللت جديدة أساليب

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل  اإ

 مقدمة

، تناقش الفريق العامل املعين ابلتطوير 2019يوليو  26اإىل  22يف دورته السابعة عرشة، اليت عقدت يف جنيف من  .1
ليه فامي بعد ابمس "الفريق العامل"( حول الوثيقة  القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

MM/LD/WG/17/8. دخالها عىل القاعدة  واكن يف تكل الوثيقة بيان لتعديالت من الالحئة التنفيذية املشرتكة  9ميكن اإ
يداع طلب دويل ابس تخدام أأساليب جديدة  اتحة اإ بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات من شأأهنا اإ

  ت املذكورة.وتناولت الوثيقة أأيضا مزيدا من الاعتبارات العملية والتقنية املتعلقة ابلتعديال لمتثيل العالمة.

عداد وثيقة، ليتناقش حولها يف دورته الثامنة  .2 ثر املناقشات سالفة اذلكر من املكتب ادلويل اإ وطلب الفريق العامل اإ
من الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  9عرشة، تضم تعديالت مقرتحة عىل القاعدة 

لهيام  وينبغي أأن تنص التعديالت املقرتحة  .1فامي بعد، عىل التوايل، ابمس "الالحئة التنفيذية" و"الربوتوكول"(للعالمات )املشار اإ
عىل أأساليب جديدة لمتثيل العالمات مع اس تحداث ما يلزم من أأوجه املرونة لمتكني املودعني من استيفاء خمتلف متطلبات 

  المتثيل دلى الأطراف املتعاقدة املعيَّنة.

فريق العامل أأيضا أأن تتناول الوثيقة دور مكتب املنشأأ يف اعامتد متثيل العالمة يف الطلب ادلويل وأأن تعاجل وطلب ال .3
 الآاثر املرتتبة عىل التغيريات املقرتحة يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املاكتب ويف املكتب ادلويل.

                                                
25 "ملخص الرئيس"، الفقرة  MM/LD/17/11انظر الوثيقة   1
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf.)  
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ىل املعلومات املتعلقة ابلأنواع املقبوةل من العالمات وأأخريا، طلب الفريق العامل أأن تتصدى ا لوثيقة لس بل تعزيز النفاذ اإ
  ورشوط المتثيل يف الأطراف املتعاقدة.

اتحة أأساليب  .4 وحسب طلب الفريق العامل، تطرح هذه الوثيقة تغيريات مقرتحة عىل الالحئة التنفيذية من شأأهنا اإ
لهيا الفقرة السابقة.جديدة لمتثيل العالمات وتتناول الأمور املت جراؤها عىل  علقة بذكل واملشار اإ ويرد نص التعديالت املقرتح اإ
 الالحئة التنفيذية يف املرفق هبذه الوثيقة.

 من الالحئة التنفيذية لإاتحة أأساليب جديدة للمتثيل وتعديالت تبعية 9تعديالت مقرتح اإجراؤها عىل القاعدة 

 الالحئة التنفيذية ابستبعاد رشط النسخ البياين واس تحداث رشط متثيل،'( من 5()أأ()'4)9يقرتح تعديل القاعدة  .5
حبيث تشرتط القاعدة املعدةل ببساطة أأن يضم الطلب ادلويل متثيال أأو بياان للعالمة موضوعا وفقا للتعلاميت الإدارية اخلاصة 

لهيا فامي بعد ابمس "التعلاميت الإدارية"(. بتطبيق الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار   اإ

ومن شأأن التعديالت املقرتحة أأن تفيد أأحصاب العالمات غري التقليدية، مثل العالمات الصوتية والعالمات املتحركة  .6
اتحة أأساليب جديدة للمتثيل، دون التأأثري سلبا يف الأغلبية العظمى من أأحصاب  وعالمات الوسائط املتعددة، عن طريق اإ

يداع طلبات دولية بمتثيل بياين )مثل صورة أأو رمس( هلم. ماكنية اإ اتحة اإ ويف الوقت  العالمات التقليدية، حيث تس متر اإ
تسجيل دويل انفذ، بيامن وصف  750,000من بني أأكرث من  66احلايل، ل يتجاوز عدد التسجيالت للعالمات الصوتية 

تسجيال دوليا، وعىل أأهنا تتأألف من أأو حتتوي عالمة هولوغرامية يف  16صاحب العالمة عالمته عىل أأهنا عالمة ماكن يف 
  مهنا، وعىل أأهنا عالمة نقش يف أأربعة مهنا. 12

دخالها عىل القاعدة  .7 ذا اكنت عالمته 9ومن شأأن التعديالت املقرتح اإ ، عىل سبيل املثال، أأن تتيح لصاحب عالمة اإ
لكرتوين يداع طلب دويل ابس تخدام ذكل  MP3 )ملف الأساس ية عالمة صوتية ممثةل بتسجيل صويت اإ ماكنية اإ مثال( اإ

  ويتاح للمكتب ادلويل حينئذ معاجلة الطلب وتسجيل العالمة ونرش التسجيل ادلويل والإخطار به. المتثيل.

معايري  وس تحدد التعلاميت الإدارية الأنساق املقبوةل واملواصفات التقنية لمتثيل العالمة، اليت س تتبع تكل املوىص هبا يف .8
وحسب املطلوب يف الالحئة التنفيذية، يضع مدير عام الويبو التعلاميت الإدارية ابلتشاور مع ماكتب  الويبو ذات الصةل.
  الأطراف املتعاقدة.

'( حبيث يستبعد رشط تقدمي نسخة اثنية ابلألوان مىت ما اكن المتثيل يف 5()أأ()'4)9ويقرتح أأيضا تعديل القاعدة  .9
حيث يكتفى يف هاتني احلالتني بمتثيل  و التسجيل الأسايس ابلأبيض والأسود واكنت الألوان حمل مطالبة،الطلب الأسايس أأ 

  واحد للعالمة ابلألوان معمتد من مكتب املنشأأ.

دخال تعديالت تبعية عىل ما ييل:وأأخريا،  .10  يقرتح اإ

 تتعلق خمالفة عىل املرتتبة ادلويل التسجيل اترخي يف ابلآاثر يتعلق فامي التنفيذية، الالحئة من '(15)1')(3 القاعدة -
  العالمة؛ متثيل من ادلويل الطلب خبلو

خطار يف تشرتط، اليت التنفيذية الالحئة من '(17)2')(5 والقاعدة -  متعاقد طرف مكتب يضع أأن مؤقت، برفض اإ
ىل الوصول كيفية يبني أأن أأو املكتب دلى مقبول بأأسلوب للعالمة متثيال معنيَّ    ثيل؛المت  ذكل اإ

 جريدة يف '(5()أأ()'9)4 للقاعدة وفقا املقدمة العالمة متثيل بنرش املتعلقة التنفيذية الالحئة من ()ب(1)32 والقاعدة -
 ؛ادلولية للعالمات الويبو
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 مما وابلألوان، والأسود ابلأبيض العالمة متثييل الك نرش تشرتط اليت التنفيذية، الالحئة من ()ج(1)32 والقاعدة -
 انطباقه؛ لنقطاع نظرا سيسقط

 عىل املقرر الأسايس ابلرمس يتعلق فامي املناظرة، احلاش ية وعىل الرسوم، جدول من 2.1.2و 1.1.2 والبندين -
 ادلويل. الطلب

 دور مكتب املنشأأ يف اعامتد متثيل العالمة

ادلويل مع تكل الواردة يف ( من الربوتوكول أأن يعمتد املكتب "تناظر" التفاصيل الواردة يف الطلب 1)3تشرتط املادة  .11
ومىت ما تعلق الأمر ابلعالمة، وجب عىل مكتب املنشأأ اعامتد  الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس وقت الاعامتد.

  "تناظر" العالمة الواردة يف الطلب ادلويل مع العالمة الواردة يف التسجيل أأو الطلب الأسايس.

لتنفيذية اعامتد مكتب املنشأأ "متاثل" العالمة موضوع الطلب ادلويل مع '( من الالحئة ا4()د()'5)9وتشرتط املادة  .12
وقد فرس بعض الأطراف املتعاقدة هذه القاعدة عىل أأهنا تشرتط التطابق  العالمة الواردة يف التسجيل أأو الطلب الأسايس.

تتجاوز القاعدة املذكورة وذكل و  املطلق بني نسخة العالمة يف الطلب ادلويل وتكل اليت يف التسجيل أأو الطلب الأسايس.
  ( من الربوتوكول.1)3التفسري نطاق املطلوب يف املادة 

ىل نتاجئ اس تبيان أأجري س نة  .13 ميارس عدد معترب من ماكتب املنشأأ شيئا من املرونة فامي يتعلق  2017،2واستنادا اإ
ذا اكن متثيل العالمة  ابعامتد المتثيل يف الطلب ادلويل. يف السجل الوطين أأو قاعدة البياانت الوطنية فعىل سبيل املثال، اإ

يداع طلب دويل بمتثيل بياين رمقي أأفضل جودة. وبيامن يضم  نسخة ورقية منخفضة اجلودة، تسمح تكل املاكتب للمودعني ابإ
جامل أأن املاكتب تعمت ن النتاجئ تربز اإ د متثيال يناظر الاس تبيان أأمثةل حمددة توحض تباين درجات املرونة اليت تبدهيا املاكتب، فاإ

  العالمة الواردة يف التسجيل أأو الطلب الأسايس دون أأن تشرتط التطابق املطلق.

'( حبيث تشرتط اعامتد مكتب املنشأأ تناظر العالمة الواردة يف الطلب 4()د()'5)9وعىل ذكل، يقرتح تعديل القاعدة  .14
ومن شأأن هذا التعديل  بدل من اشرتاط متاثلهام. ادلويل مع العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس،

 .املقرتح أأن يوامئ الالحئة التنفيذية مع الربوتوكول وأأن يثبت جواز ممارسة املاكتب مرونة يف وظيفة الاعامتد اليت تؤدهيا

 الآاثر العملية املرتتبة عىل التعديالت املقرتحة

 املتعاقدةالآاثر العملية ابلنس بة اإىل ماكتب الأطراف   )أألف(

يداع  .15 لكرتونية أأو حلول اإ وضعت بعض املاكتب، يف معرض أأداهئا دور مكتب املنشأأ، مناذج ورقية أأو مناذج اإ
لكرتوين خاصة هبا. دخال تغيريات عىل تكل الامنذج أأو احللول للسامح للمودعني  اإ وس يلزم هذه املاكتب تبنين مدى وجوب اإ

يداع طلب دويل ممثل بأأساليب غري تقليدية    مىت ما دخلت التعديالت املقرتحة حزي النفاذ.ابإ

وس يلزم املاكتب، بصفهتا ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة، البت يف قبول أأساليب المتثيل غري البيانية مبوجب  .16
دخاله القوانني واملامرسات السارية دلهيا. ن اكنت مثة تغيريات يلزم اإ ا عىل بنيهتا فاإن اكنت مقبوةل، سيتعني عىل املاكتب تبنين اإ

                                                

وأأفاد تسعة ماكتب بأأهنا تفعل ذكل  وأأفاد مثانية وثالثون مكتبا أأهنا تقبل اعامتد طلب دويل بمتثيل أأوحض للعالمة. شارك س تون مكتبا يف الاس تقصاء. 2
 7"تناظر العالمات لأغراض الاعامتد"، الصفحة  MM/LD/WG/15/RT/2 انظر الوثيقة حسب الأحوال.

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_2.pdf.)  
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التحتية من أأجل معاجلة العالمات املمثةل هبذه الس بل اجلديدة ونرشها والإخطار هبا مىت ما دخلت التعديالت املقرتحة حزي 
  النفاذ.

لكرتونيا. .17  ,تيسريا لتسجيل العالمات املمثةل بأأساليب غري تقليدية، س يلزم املاكتب واملكتب ادلويل تبادل املراسالت اإ
خطاراتة، لأن تبادل الطلبات ادلولية الوقت الراهن أأن يف هذا مشلكول يبدو يف  التسجيل ادلويل، وما ييل ذكل من  واإ

لكرتونيا يف مجيع احلالت تقريبا.   تعيينات ومن تسجيالت أأخرى جيري يف الوقت احلايل اإ

ىل املكتب ادلويل، واكن الإرسال  2019مكتبا خالل س نة  91وقد أأرسل  .18 لكرتونيا.طلبات دولية اإ أأما  فهيا مجيعا اإ
لكرتونيا. 96عن املراسالت خالف الطلبات ادلولية، فقد أأرسل  ىل املكتب ادلويل اإ وقد أأتيح لتسعة  مكتبا معظمها اإ

آمنة للتواصل مع املكتب ادلويل. لكرتونية أ ىل بوابة مكتب مدريد الإلكرتونية، ويه منصة اإ   وتسعني مكتبا النفاذ اإ

يع الإخطارات اإىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة عىل خادم يعمل بربوتوكول نقل امللفات ويتيح املكتب ادلويل مج  .19
(FTP بصيغة بياانت )XML  أأو عىل هيئة ملفاتPDF ،لكرتوين للعالمة ، أأو بالك الصيغتني، جنبا اإىل جنب مع متثيل اإ

وحسب الوضع يف شهر مايو  مدريد.ابس تخدام بوابة مكتب  PDFوللماكتب أأيضا أأن تزنل ملفات  حسب الاقتضاء.
ىل النسخة 2020 ل مكتب واحد اس تمل نسخة ورقية من الإخطارات مرسةل عرب اخلدمات الربيدية، ابلإضافة اإ ، مل يبق اإ

  .PDFوبوابة مكتب مدريد عىل هيئة ملف  FTPاملتاحة عىل خادم نقل امللفات 

لكرتونية، وهو توجه من  وأأخريا، أأصبح معظم أأحصاب العالمات يرتاسلون مع املكتب .20 ادلويل ابس تخدام أأساليب اإ
لكرتونية مجليع طلبات التسجيل يف املس تقبل. اتحة مناذج اإ   املرحج تعزيزه حبمك اعزتام املكتب ادلويل اإ

ويف ضوء ما س بق، ستنص التعلاميت الإدارية، مىت دخلت التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية حزي النفاذ،  .21
ىل املكتب ادلويل، وفقا للقاعدة عىل قرص تو    من الالحئة التنفيذية، عىل الأساليب الإلكرتونية. 2جيه املراسالت اإ

ىل املكتب ادلويل ابلربيد العادي. .22 ماكنية توجيه مس تخديم نظام مدريد مراسالت اإ هناء اإ ل اإ  ول مؤدى ملا س بق ذكره اإ
ىل املكتب كام  ادلويل ابس تخدام منصة "التصال مبدريد" الإلكرتونية. ويسع املس تخدمني اكفة مواصةل توجيه مراسالت اإ

يس تطيع أأحصاب العالمات الاس مترار يف تقدمي طلبات التسجيل عن طريق تزنيل الامنذج الورقية واستيفاهئا ومسحها ضوئيا 
لك هذه الطلبات  وسيتاح هلم أأيضا يف املس تقبل تقدمي ابس تخدام خدمة "التصال مبدريد". PDFورفعها عىل هيئة ملفات 
لكرتونية. رسال الواثئق، عىل هيئة ملفات  ابس تخدام مناذج اإ ، وغريها من امللفات PDFوتس تطيع املاكتب مواصةل اإ

ىل املكتب ادلويل من خالل بوابة مكتب مدريد أأو خدمات نقل امللفات. رسال بياانت  الإلكرتونية اإ كام تس تطيع مواصةل اإ
XML .من خالل خادم نقل امللفات 

 الآاثر العملية ابلنس بة اإىل املكتب ادلويل )ابء(

(، ومساعد الإيداع يف مدريد وحهل اخلاص MM2يبادر املكتب ادلويل اإىل حتديث المنوذج الوريق للطلب ادلويل ) .23
أأو  MM2وسيتاح للماكتب املتلقية لطلبات دولية ابلمنوذج  ابلإيداع الإلكرتوين حبيث تفي ابلرشوط املقررة اجلديدة.

يداع الإلكرتوين حينئذ تلقي طلبات دولية مبقتىض التعديالت املقرتحة.اب   س تخدام حل املكتب ادلويل لالإ

رسالها. .24 دارهتا واإ لكرتونية للعالمات واإ وقد اقترصت هذه حىت الآن عىل  ويس تطيع املكتب ادلويل تلقي متثيالت اإ
ىل أأي متثيل ومع ذكل المتثيالت البيانية الإلكرتونية )صور عىل سبيل املثال(. ، ستبقى العمليات دون تغيري ابلنس بة اإ

لكرتوين للعالمة.   اإ
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وس يكون املكتب ادلويل مطالبا بتكييف خدماته الإلكرتونية للنرش والإعالم حبيث تتاح المتثيالت غري البيانية  .25
ذا تأألف المتثيل من تسجيل رمقي لصوت أأو صور متحركة، س  للعالمة للجمهور. اتحة أ لية فعىل سبيل املثال، اإ يتعني اإ
لكرتونية يف اجل وابلإضافة اإىل ذكل، سيتعني عىل املكتب ادلويل تكييف أأنظمة  ومرصد مدريد لعرض ذكل التسجيل. ريدةاإ

ر املكتب ادلويل أأنه حيتاج اإىل س نتني  املعاجلة ادلاخلية دليه لنفس الغرض. ومع مراعاة أأولوايت العمل اخملططة ابلفعل، يقد ِّ
دخالها غىل أأنظمته وخدماته واختبارها ونرشها.لتطوير التغيريا   ت الالزم اإ

خطار التسجيل ادلويل  .26 وسيس متر املكتب ادلويل يف تضمني متثيل للعالمة يف شهادة التسجيل والتجديد ويف اإ
ىل الأطراف املتعاقدة املعينة. ذا اكن المتثيل متأألفا من صورة أأو حروف، يس متر وجوب تضمني الواثئق  املرسل اإ املذكورة واإ

ل وجب تضمني الوثيقة عنواان عىل املوقع الإلكرتوين للويبو، حيث تس تطيع مجيع الأطراف املهمتة اإ نسخة من العالمة، و 
ىل متثيل العالمة.   الوصول اإ

وأأخريا، حسب طلب الفريق العامل، سيس متر املكتب ادلويل يف تعهد قاعدة بياانت الأعضاء دليه وحتديهثا وحتسيهنا  .27
ىل معلومات تتعلق ابلأنواع املقبوةل من العالمات ورشوط المتثيل يف الأطراف املتعاقدة لربوتوكول مدريد.لتعزيز    النفاذ اإ

تعديالت مس تقبلية حممتةل عىل الالحئة التنفيذية تس تحدث أأوجه مرونة تسمح للمس تخدمني ابستيفاء رشوط 
 المتثيل يف الأطراف املتعاقدة املعينة

جراؤها عىل الالحئة التنفيذية عىل أأحصاب العالمات اذلين يودعون طلبا دوليا قد يتعذر مبقتىض ا .28 لتعديالت املقرتح اإ
وقد  بمتثيل غري بياين للعالمة احلصول عىل حامية يف عدد من الأطراف املتعاقدة اليت تس متر يف اشرتاط متثيل بياين للعالمة.

ذا أأودع مودع طلبا دوليا بمتثيل بيا ين وعَّني أأطرافا متعاقدة تشرتط متثيال غري بياين لنوع العالمة موضوع حيدث نفس الأمر اإ
  ومن شأأن املذكور أأعاله أأن يفيض اإىل رفض مؤقت قد ل يس تطيع صاحب العالمة جتاوزه. الطلب.

وبيامن طلب الفريق العامل أأن تطرح هذه الوثيقة أأيضا تعديالت مقرتحة عىل الالحئة تس تحدث أأوجه مرونة تتيح  .29
آاثر اس تحداث للمس   تخدمني استيفاء خمتلف رشوط المتثيل، فلعل الفريق العامل يود أأن يعقد مزيدا من املناقشات حول أ

  أأوجه مرونة من هذا القبيل وفعاليته.

ولعل الفريق العامل يود، كحل حممتل، النظر يف مدى فائدة السامح بمتثيل اثن للعالمة يقدم أأيضا وفقا للتعلاميت  .30
ن من شأأنه أأن يتيح هلم استيفاء خمتلف رشوط الإدارية لأحص اب العالمات اذلين يواهجون أأوضاعا مما س بق ذكره، حيث اإ

  المتثيل يف الأطراف املتعاقدة املعينة.

ومن منظور معيل، لن تمتكن معظم ماكتب املنشأأ من  ولن يكون مكتب املنشأأ مطالَبا ابعامتد المتثيل الثاين للعالمة. .31
فعىل سبيل املثال، قد يتعذر عىل مكتب يشرتط متثيل عالمة صوتية بنوتة   بأأسلوب ل يقبهل املكتب.اعامتد عالمة ممثةل

  موس يقية اعامتد العالمة نفسها ممثةل بتسجيل صويت رمقي.

ن لها أأن تفعل ذكل .32  وبيامن ل يشرتط عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة أأخذ المتثيل الثاين للعالمة يف احلس بان، فاإ
ذا  للوقوف عىل مدى استيفاهئا للرشوط املقررة ومنح امحلاية للعالمة أأو رفضها وفقا لقوانيهنا السارية. ويس تطيع املكتب، اإ

وعالوة عىل ذكل، قد يتطلب املكتب أأو قد يقدم  فعل ذكل، مضاهاة المتثيل الثاين للعالمة ابلمتثيل املعمتد من مكتب املنشأأ.
ضافية  جراء ذكل التقيمي، ومن أأمثةل ذكل وصف طوعي للعالمة.صاحب العالمة عنارص اإ   لإعانة املكتب عىل اإ

ىل عدم تيقن وتساؤلت من املنظور القانوين حول  .33 فضاء السامح بمتثيل اثن للعالمة اإ وقد تنشأأ شواغل بشأأن احامتل اإ
لتجنب الرفض املؤقت عند ومع ذكل، قد يكون هذا هو احلل العميل الوحيد  مدى فعالية ذكل حال للمشلكة حمل النظر.

 حماوةل احلصول عىل حامية يف أأطراف متعاقدة لها رشوط متثيل خمتلفة.
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 اترخي دخول التعديالت املقرتحة حزي النفاذ

جراؤها عىل القواعد  .34 من الالحئة  32و 17و 15و 9رهنا مبوافقة الفريق العامل علهيا، يقرتح دخول التعديالت املقرتح اإ
 .2023فرباير  1من جدول الرسوم حزي النفاذ بتارخي  2و 1.1.2ين التنفيذية وعىل البند

ن الفريق  .35 ىل ما العامل مدعو اإ  ييل:اإ

النظر يف املقرتحات املطروحة يف   "1"
 ؛هذه الوثيقة

ورفع توصية مجلعية احتاد مدريد  "2"
جراؤها عىل  ابعامتد التعديالت املقرتح اإ
الالحئة التنفيذية عىل النحو الوارد يف 

الوثيقة أأو بشلك معدل،  املرفق هبذه
 .2023فرباير  1ودخولها حزي النفاذ بتارخي 

[ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

التعديالت املقرتح اإجراؤها عىل الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل 
 للعالمات والتعديالت التبعية عىل جدول الرسومادلويل 

 

 الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2023فرباير  1 2020فرباير  1 )انفذة اعتبارًا من

]...[ 

 الفصل الثاين
 الطلب ادلويل

]...[ 

9القاعدة   

 رشوط تتعلق ابلطلب ادلويل

]...[ 

  [حمتوايت الطلب ادلويل] (4)

 جيب أأن يضم الطلب ادلويل أأو يبني )أأ(

[…] 

ذا اكنت الألوان حمل مطالبة ، لتعلاميت الإداريةوفقا ل  امقدملعالمة، لا متثيال صورة عن ')5(' وجيب أأن يكون ابلألوان اإ
طار البند يف الإطار املعد لهذا الغرض يف مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا ،')7(' يف اإ

وجيب أأن تكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة وابللونني الأسود والأبيض أأو عىل أأن تكون هذه الصورة  الاس امترة الرمسية.
ابلألوان، حسب ما يكون لون الصورة املس تنسخة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل الأسايس، يف حاةل تقدمي البياانت 

دة  "،7يف البند " املُحدَّ

[…] 

ذا رغب يف املطالبة  ('7') ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس أأو اإ اإ
ابللون كعنرص ممزي للعالمة واكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس ابلألوان، بيان ابملطالبة ابللون 

ذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بناء عىل البند ".،للون املطالب به أأو تشكيةل الألوان املطالب هبا وبيان ابللكامت " 5واإ
 ابللونني الأسود والأبيض، صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان،

[…]  
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 [لطلب ادلويلضافية لالإ توايت امل ]  (5)

[...] 

عالان من  )د(  مكتب املنشأأ يؤكد ما ييل:جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اإ

[…] 

الواردة يف الطلب الأسايس أأو  تناظر العالمةيه العالمة ذاهتاأأن العالمة اليت يه حمل الطلب ادلويل  ')4('
 التسجيل الأسايس، حسب احلال،

[…] 

[…] 

]…[ 

 

 الفصل الثالث

 التسجيالت ادلولية

[…] 

 15القاعدة 

 اترخي التسجيل ادلويل

ذا اكن الطلب ادلويل اذلي تسلمه املكتب ادلويل ل حيتوي [ املؤثرة يف اترخي التسجيل ادلويلاخملالفات ] (1) اإ
 :عىل لك العنارص التالية

[…] 

 ،لعالمةلامتثيل  صورة مس تنسخة عن "3"

[…] 

[…] 
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 الفصل الرابع

 وقائع يف الأطراف املتعاقدة تؤثر يف التسجيالت ادلولية

[…] 

 17القاعدة 

 املؤقتالرفض 

[…] 

 :جيب أأن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أأو يوحض ما يأأيت[ الإخطار ايتحمتو] (2)

[…] 

لهيا الرفض املؤقت تشري اإىل عالمة اكنت حمل طلب أأو تسجيل  ('5') ذا اكنت الأس باب اليت يستند اإ اإ

يبدو أأنه اكن يف نزاع مع العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل، اترخي ورمق الإيداع، واترخي الأولوية )عند 

ن وجدا(، وامس صاحب التسجيل ادلويل وعن  وصورة مس تنسخة عنوانه، الاقتضاء(، واترخي التسجيل ورمقه )اإ

، وكذكل قامئة بلك السلع واخلدمات أأو السلع لأأو بيان لكيفية الوصول اإىل ذكل المتثي هذه العالمة الأوىلومتثيل ل 

واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق هبذه العالمة الأوىل، علامً بأأنه جيوز حترير هذه القامئة 

 هبا الطلب أأو التسجيل املذكور،ابللغة اليت حرر 

[…] 

[…] 

 الفصل السابع

 وقاعدة البياانت ريدةاجل

 32القاعدة 

 اجلريدة

 [معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية] (1)

[…] 

ذا أأصدر املودع  يف الطلب ادلويل. قُدمترد العالمة كام متثيل  الصورة املس تنسخة عن نرشي ت  )ب( واإ
ليه يف   "، وجب بيان ذكل يف النرش.6()أأ("4)9القاعدة الإعالن املشار اإ
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ذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان بناء عىل أأحاكم القاعدة  ]حمذوفة[ )ج( " أأو 5()أأ("4)9اإ
"، وجب أأن حتتوي اجلريدة عىل صورة مس تنسخة عن العالمة ابلأسود والأبيض وكذكل صورة مس تنسخة 7"

 ابلألوان.

[…] 
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 جدول الرسوم

 2023فرباير  1 2020فرباير  1انفذا اعتبارا من 

 

 فرنك  الرسوم جدول
 سويرسي

  ]حمذوف[ .1

  ادلولية الطلبات .2

  س نوات: عرش عن واملس تحقة اذلكر التالية الرسوم تسديد جيب

  * الربوتوكول( من "1("2)8 )املادة أأسايس رمس .1.2

ذا .1.1.2  لعالمةلا متثيل عن مس تنسخة صورة ةأأي كنيت  مل اإ

 653 ابلألوان

ذا .2.1.2  لعالمةلا متثيل عن مس تنسخة صورة تاكن اإ

 903 ابلألوان

[…]  

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

                                                

ذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان الأقل منوًا وفقًا للقامئة اليت وضعهتا الأمم املتحدة، فاإن املقدار  * ر للرمس الأسايس ُُيفَّض بنس بة اإ  10املقر 
ذا مل  65ابملائة )من غري كسور(. ويف هذه احلال، يبلغ الرمس الأسايس  فرناكً  90لعالمة ابلألوان( ولامتثيل  ة نسخة عنكن أأييت فرناكً سويرساًي )اإ

ذا اكن  لعالمة ابلألوان(.لاثيل هناك مت  ت اإحدى نسخسويرساًي )اإ


