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MM/LD/WG/18/9

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :أأكتوبر 2020

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل
الدويل للعالمات

الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  12اإىل  16أأكتوبر 2020

ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة
"الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  12اإىل  16أأكتوبر .2020
 .2واكنت ا ألطراف املتعاقدة التالية يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIأألبانيا،
اجلزائر ،أأنتيغوا وبربودا ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،البحرين ،بيالروس ،بواتن ،البوس نة والهرسك ،الربازيل،
بروين دار السالم ،كندا ،الصني ،كولومبيا ،كرواتيا ،كواب ،اجلهورية التش يكية ،ادلامنرك ،اإس تونيا ،الاحتاد ا ألورويب ،فنلندا،
فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،هنغاراي ،أأيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،إارسائيل،
اإيطاليا ،الياابن ،اكزاخس تان ،قريغزيس تان ،لتفيا ،ليسوتو ،ليتوانيا ،مدغشقر ،مالزياي ،مالوي ،املكس يك ،منغوليا،
اجلبل ا ألسود ،املغرب ،انميبيا ،نيوزيلندا ،الرنوجي ،عامن ،بولندا ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي،
مجهورية مودلوفا ،الاحتاد الرويس ،رواندا ،ساو تويم وبرينسييب ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،اإس بانيا ،السودان،
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السويد ،سويرسا ،اجلهورية العربية السورية ،طاجكس تان ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،1تونس ،تركيا ،تركامنس تان ،أأوكرانيا،
اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوزبكس تان ،فييت انم ،زمبابوي (.)81
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :بنغالديش ،السلفادور ،اإثيوبيا ،ا ألردن ،الكويت ،ميامنار ،نياكراغوا،
نيجرياي ،ابكس تان ،بريو ،اململكة العربية السعودية ،توغو ،أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،أأوروغواي ،فزنويال
(مجهورية  -البوليفارية) ،المين (.)17
 .4وشارك املمثلون التالية أأسامؤمه بصفة مراقب "1" :فلسطني ()1؛ و" "2املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( ،)ARIPOمنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية ( ،)BOIPمنظمة التجارة العاملية ()3( )WTO؛ و" "3اجلعية ا ألمريكية
لقانون امللكية الفكرية ( ،)AIPLAمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIورابطة اجلاعات ا ألوروبية
للعالمات التجارية ( ،)ECTAالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ( ،)FICPIالرابطة ادلولية للعالمات التجارية
( ،)INTAاجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAاجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAو - MARQUESمجعية
ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،املعهد القانوين حملايم العالمات التجارية (.)9( )CITMA
.5

وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة .2 MM/LD/WG/18/INF/3 Prov. 2

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.6

افتتح الس يد دارين اتنغ ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ادلورة ور ّحب ابملشاركني.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .7ان ُتخب الس يد نيكول لوس يور (كندا) رئيس ًا للفريق العامل ،وان ُتخب لك من الس يدة ماراي خوس يه لموس بيسريا
(كولومبيا) والس يد اتنيارادزوا ماهنومبو (زمبابوي) انئبني للرئيس.
.8

وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.9

اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)MM/LD/WG/18/1

 .10و أأحاط الفريق العامل علامً ابعامتد تقرير ادلورة السابعة عرشة للفريق العامل اإلكرتوني ًا.

1
يف  12أأكتوبر  ،2020أأودعت حكومة ترينيداد وتوابغو وثيقة الانضامم اإىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .وابلنس بة اإىل
ترينيداد وتوابغو ،س يدخل بروتوكول اتفاق مدريد حزي النفاذ يف  12يناير .2021
2
ستُتاح قامئة املشاركني الهنائية يف مرفق تقرير ادلورة.
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البند  4من جدول ا ألعامل :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/18/2 Rev
 .12وافق الفريق العامل عىل توصية مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (ويشار اإلهيام فامي ييل بعباريت "الالحئة التنفيذية"
و"الربوتوكول" توالي ًا) ،ابلصيغة املعدّ ةل من الفريق العامل وعىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة ،عىل أأن
تدخل حزي النفاذ يف  1نومفرب .2021

البند  5من جدول ا ألعامل :أأساليب المتثيل اجلديدة
 .13استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/18/3
 .14اإن الفريق العامل:
" "1أأوىص مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ،ابلصيغة املع ّدةل من
الفريق العامل وعىل النحو الوارد يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة ،عىل أأن تدخل حزي النفاذ يف  1فرباير
2023؛
" "2وطلب من املدير العام أأن يرسل ،يف الربع ا ألول من عام  ،2021تعلاميت اإدارية مقرتحة لتطبيق
بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (ويشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية")
ختص ا ألنساق املقبوةل لمتثيل العالمات بغية التشاور مع ماكتب ا ألطراف املتعاقدة ملدة شهرين ،و أأن يرسل
الصيغة الهنائية من التعلاميت الإدارية اإىل تكل املاكتب يف الربع الثاين من عام 2021؛
" "3ووافق عىل مواصةل املناقشات بشأأن دور مكتب املنشأأ يف اعامتد متثيل العالمة ،وبشأأن أأوجه املرونة
املمكنة اليت تسمح للمس تخدمني ابستيفاء رشوط المتثيل يف ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة.

البند  6من جدول ا ألعامل :الاس تعاضة اجلزئية
 .15استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/18/4
 .16وافق الفريق العامل عىل توصية مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية،
ابلصيغة املعدّ ةل من الفريق العامل وعىل النحو الوارد يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة ،عىل أأن تدخل حزي النفاذ يف
 1نومفرب .2021
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البند  7من جدول ا ألعامل :دراسة عن الآاثر املالية واجلدوى التقنية فامي يتعلق ابلإدخال التدرجيي للغات العربية
والصينية والروس ية يف نظام مدريد
 .17استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  MM/LD/WG/18/5وCorr.

3.MM/LD/WG/18/5

 .18إان الفريق العامل ،وإاذ ذكّر ابلقرارات اليت اختذها يف دروتيه السادسة عرشة والسابعة عرشة:
" "1طلب من ا ألمانة أأن توفر ،قبل انعقاد ادلورة التاسعة عرشة للفريق العامل ،نسخة مرا َجعة من

ادلراسة عن ا آلاثر املالية واجلدوى التقنية فامي يتعلق ابلإدخال التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف
نظام مدريد (الوثيقة  )MM/LD/WG/18/5ومعلومات وجهية أأخرى ،حبيث يتس ىن تناول القضااي اليت
أأاثرهتا الوفود يف ادلورة الثامنة عرشة للفريق العامل ،و أأن تقدهما اإىل الفريق العامل يف دورته املقبةل يك
ينظر فهيا؛
" "2وطلب من ا ألمانة التشاور مع ا ألطراف املهمتة املتعاقدة مبوجب الربوتوكول ،وغريها من ادلول ا ألعضاء
يف الويبو ،قبل انعقاد ادلورة التاسعة عرشة للفريق العامل ،بغرض توضيح القضااي واملعلومات الوجهية مبا يدمع
الفريق العامل دلى النظر يف هذا املوضوع.

البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .19وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس كام عُدّ ل ملراعاة مداخالت عدد من الوفود.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .20اختمت الرئيس ادلورة يف  16أأكتوبر .2020
[ييل ذكل املرفق ا ألول]

3

الوثيقة  MM/LD/WG/18/5 Corr.ختص النسخة الإنلكزيية فقط.
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املرفق ا ألول

املرفق ا ألول :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات*
الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
انفذة اعتبار ًا من  1فرباير  1 2021نومفرب 2021

الفصل ا ألول
أأحاكم عامة
[]...
القاعدة 3
المتثيل أأمام املكتب ادلويل
[]...

([ )2تعيني الوكيل]
( أأ) جيوز تعيني أأي وكيل يف الطلب ادلويل أأو يف تعيني لحق أأو من قبل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد أأو يف
أأي طلب مشار اإليه يف القاعدة  ()1(25أأ)" "1مع بيان امس الوكيل وعنوانه ،طبقا للتعلاميت الإدارية ،وعنوان
بريده الإلكرتوين.
[]...

([ )4تدوين تعيني وكيل وتبليغه؛ اترخي نفاذ تعيني الوكيل]
يدون يف السجل ادلويل
( أأ) اإذا ّتبني للمكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط احملددة ،وجب عليه أأن ّ
يدون أأيض ًا امس الوكيل وعنوانه وعنوان بريده الإلكرتوين.
أأن املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل ،و ّ
ويف هذه احلاةل ،يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل ،أأو
التعيني الالحق ،أأو الطلب أأو التبليغ املنفصل اذلي ّ
يعني فيه الوكيل.
[]...

*
القاعدة املعدةل  3من الالحئة التنفيذية ،عىل النحو املعمتد من مجعية احتاد مدريد يف سبمترب  .2020وس تدخل التعديالت عىل القاعدة  3حزي النفاذ يوم
 1فرباير  .2021انظر مرفق الوثيقة  " MM/A/54/1التدابري اخلاصة بكوفيد :19-جعل الربيد الإلكرتوين من البياانت املطلوبة "
(.)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_54/mm_a_54_1.pdf
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[]...

([ )6شطب التدوين؛ اترخي نفاذ الشطب]
[]...
(د) اإذا تسمل املكتب ادلويل الامتس ًا ابلشطب من الوكيل ،وجب عليه أأن خيطر بذكل املودع أأو صاحب التسجيل
ادلويل ،ويرفق ابلإخطار صورة عن لك التبليغات اليت أأرسلها اإىل الوكيل ،أأو اليت تسلمها من الوكيل ،خالل
ا ألشهر الس تة السابقة لتارخي الإخطار.
[]...
القاعدة 5
تعطل خدمات اإدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة
والتبليغات املرسةل اإلكرتونيا عذر التأأخر يف التقيد ابملهل
([ )1التبليغات املرسةل عن طريق اإدارات الربيدعذر الت أأخر يف التقيد ابملهل ألس باب انمجة عن ظروف قاهرة] اإذا مل يتقيد
أأي طرف معين ابملهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام إابجراء دلى لإرسال تبليغ للمكتب املكتب ادلويل عن طريق
اإدارات الربيد ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُم ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب حرب أأو ثورة أأو
اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو اضطراابت يف خدمات اإدارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة
أأو خدمات التواصل الإلكرتوين نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة الطرف املعين أأو أأي سبب أآخر انمج عن ظروف
قاهرة.:
" "1التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل ا ألقل ،أأو بعد اس تئناف خدمات اإدارة الربيد خبمسة
أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل ا ألايم العرشة السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو
اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ألية أأس باب مماثةل أأخرى[ ،حذفت]
" "2التبليغ أأرسل يف مظروف مسجل عن طريق اإدارة الربيد ،أأو البياانت املتعلقة إابرسال التبليغ جسلهتا
اإدارة الربيد وقت الإرسال[ ،حذفت]
" "3التبليغ أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإىل املكتب ادلويل بعد يومني من اإرسالها عادة ،أأو أأرسل ابلربيد
اجلوي ،يف احلالت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإىل املكتب ادلويل بعد يومني من اإرسالها عادة.
[حذفت]
([ )2التبليغات املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال التبليغ
للمكتب ادلويل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُم ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن:
[حذفت]
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" "1التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل ا ألقل ،أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة الربيد اخلاصة
خبمسة أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل ا ألايم العرشة السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أأو
ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ألية أأس باب مماثةل أأخرى[ ،حذفت]
" "2البياانت املتعلقة ابإ رسال التبليغ جسلهتا مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الإرسال[ .حذفت]
([ )3التبليغات املرسةل اإلكرتونيا] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه ابلوسائل
الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُم ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل
الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن
س يطرة الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.
[حذفت]
([ )4حدود العذر] ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة ،ما مل يتسمل املكتب ادلويل الربهان
الوجيه وما مل يمت الإجراء دليه عىل النحو املشار اإليه يف الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( )3والتبليغ أأو ،حسب الاقتضاء،
نسخة طبق ا ألصل عنه يف أأرسع وقت معقول ممكن ويف فرتة ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املعنية بس تة
أأشهر عىل الأكرث.
[]...
القاعدة (5اثنيا)
مواصةل الإجراءات

([ )1الامتس]
( أأ) يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل ألي من املهل احملددة أأو املشار اإلهيا يف القواعد  )2(11و(،)3
و ،)7(12و(20اثنيا)( ،)2و()5(24ب) ،و ،)2(26و(27اثنيا)(()3ج) ،و()3(34ج)"،"3و ،)1(39واصل
املكتب ادلويل ،رمغ ذكل ،معاجلة الطلب ادلويل ،أأو التعيني الالحق ،أأو ادلفع ،أأو الالامتس املعين ،اإذا مت
ما ييل:
" "1توجيه ٍ
الامتس بذكل اإىل املكتب ادلويل حيمل توقيع املودع أأو صاحب التسجيل ويكون يف الاس امترة
الرمسية؛
" "2واس تالم الالامتس وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم ،واستيفاء لك الرشوط ،مع الالامتس،
اليت تطبق علهيا املهةل املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضاء تكل املهةل الزمنية.
[]...
[]...
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الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
[]...
القاعدة 22
وقف أآاثر الطلب الأسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأسايس

([ )1الإخطار بوقف أآاثر الطلب ا ألسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس]
[]...
(ج) بعدما تفيض الإجراءات املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) اإىل القرار الهنايئ املشار اإليه يف اجلةل الثانية من
املادة  )3(6من الربوتوكول ،أأو اإىل السحب أأو التخيل املشار اإلهيام يف اجلةل الثالثة من املادة  )3(6من
الربوتوكول ،يتعني عىل مكتب املنشأأ اإذا اكن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور ،ويقدم
البياانت املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية ( أأ)" "1اإىل " ."4ويف حال اس تمكلت ادلعاوى القانونية أأو ا إلجراءات
املعاجلة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة أأعاله القرار الهنايئ
ختل ،يتعني عىل مكتب املنشأأ ،اإذا اكن عىل عمل بذكل أأو بناء عىل طلب
املذكور أأعاله أأو عن حسب أأو ٍ
صاحب التسجيل ،أأن خيطر املكتب ادلويل عىل الفور.
[]...

الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
القاعدة 24
التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل
[]...

([ )3احملتوايت]
( أأ) جيب أأن يتضمن التعيني الالحق أأو يبني فيه ما ييل ،رشط مراعاة الفقرة (()7ب):
[]...
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه،
[]...
[]...
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الفصل التاسع
أأحاكم متنوعة
القاعدة 39
اس مترار أآاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف
( )1اإذا أأودعت دوةل ("دوةل خلف") اكنت أأراضهيا قبل الاس تقالل جزء ًا من أأرايض طرف متعاقد ("طرف متعاقد
سلف") دلى املدير العام اإعال ًان يفيد اس مترار ادلوةل اخللف يف تطبيق الربوتوكول ،فاإن لك تسجيل دويل يكون انفذ ًا
يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )2حيدث أآاثره يف ادلوةل اخللف يف حاةل استيفاء
الرشوط التالية:
[]...
" "2تسديد رمس قدره  41فرناكً سويرس ًاي الرمس احملدد يف البند  1.10من جدول الرسوم ،خالل املهةل ذاهتا
للمكتب ادلويل ،وتسديد الرمس احملدد يف البند  2.10هل اذلي عىل أأن حيوهل اإىل املكتب الوطين لدلوةل
ادلوةل اخللف ،وتسديد رمس قدره  23فرناكً سويرس ًاي لصاحل املكتب ادلويل.
[]...
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جدول الرسوم
انفذ اعتبار ًا من  1فرباير  1 2021نومفرب 2021

جدول الرسوم

ابلفرناكت السويرسية

]…[
 .10اس مترار الآاثر
 1.10الرمس اذلي ي ُسدد للمكتب ادلويل
حيوهل املكتب ادلويل لدلوةل اخللف
 2.10الرمس اذلي ّ

23
41
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرفق الثاين :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات والتعديالت التبعية عىل جدول الرسوم
الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1فرباير  1 2020فرباير )2023
[]...

الفصل الثاين
الطلب ادلويل
[]...
القاعدة 9
رشوط تتعلق ابلطلب ادلويل
[]...
( )4

[حمتوايت الطلب ادلويل]
( أأ) جيب أأن يضم الطلب ادلويل أأو يبني
]…[
" "5صورة عن متثيال اللعالمة ،مقدما وفقا للتعلاميت الإدارية ،وجيب أأن يكون اب أللوان اإذا اكنت ا أللوان
حمل مطالبة يف اإطار البند )'،('7مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا
يف الإطار املعد لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية .وجيب أأن تكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة
وابللونني ا ألسود وا ألبيض أأو عىل أأن تكون هذه الصورة اب أللوان ،حسب ما يكون لون الصورة
املس تنسخة يف الطلب ا ألسايس أأو يف التسجيل الأسايس ،يف حاةل تقدمي البياانت املُحدَّدة يف البند
"،"7
]…[
" "7اإذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس أأو اإذا رغب
يف املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة واكنت العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس
اب أللوان أأو اكنت حمل طلب اب أللوان أأو محمية اب أللوان ،بيان ابملطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون املطالب
به أأو تشكيةل ا أللوان املطالب هبا.،وإاذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بناء عىل البند " "5ابللونني
ا ألسود وا ألبيض ،صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان،
]…[
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[احملتوايت الإضافية للطلب ادلويل]

( )5

][...
(د) جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اإعالان من مكتب املنشأأ يؤكد ما ييل:
]…[
" "5أأن املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل يه املطالبة ذاهتا الواردة يف
الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس ،أأو أأن العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو
التسجيل ا ألسايس يه يف الواقع ابللون أأو بتشكيةل ا أللوان املطالب هبا ،يف حاةل املطالبة
ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل ،أأو يف حال اكنت العالمة حمل طلب
اب أللوان أأو محمية اب أللوان ،من غري أأن تكون حمل مطالبة يف الطلب ا ألسايس أأو
التسجيل ا ألسايس،
]…[
]…[
[…]

الفصل الثالث
التسجيالت ادلولية
]…[
القاعدة 15
اترخي التسجيل ادلويل
)[ (1اخملالفات املؤثرة يف اترخي التسجيل ادلويل] اإذا اكن الطلب ادلويل اذلي تسلمه املكتب ادلويل ل حيتوي عىل لك
العنارص التالية:
]…[
" "3صورة مس تنسخة عن متثيل اللعالمة،
]…[
]…[
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الفصل الرابع
وقائع يف ا ألطراف املتعاقدة تؤثر يف التسجيالت ادلولية
]…[
القاعدة 17
الرفض املؤقت
]…[
)(2

[حمتوايت الإخطار] جيب أأن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أأو يوحض ما يأأيت:
]…[
" "5اإذا اكنت ا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض املؤقت تشري اإىل عالمة اكنت حمل طلب أأو تسجيل
يبدو أأنه اكن يف نزاع مع العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل ،اترخي ورمق الإيداع ،واترخي ا ألولوية (عند
الاقتضاء) ،واترخي التسجيل ورمقه (اإن وجدا) ،وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه ،وصورة
مس تنسخة عن ومتثيل لهذه العالمة ا ألوىل أأو بيان لكيفية الوصول اإىل ذكل المتثيل ،وكذكل قامئة بلك السلع
واخلدمات أأو السلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق هبذه العالمة ا ألوىل ،علامً
بأأنه جيوز حترير هذه القامئة ابللغة اليت حرر هبا الطلب أأو التسجيل املذكور،
]…[

]…[

الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت
القاعدة 32
اجلريدة
)[ (1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية]
]…[
(ب) تينرش الصورة املس تنسخة عن متثيل العالمة كام ترد قُدم يف الطلب ادلويل .وإاذا أأصدر املودع الإعالن
املشار اإليه يف القاعدة  ()4(9أأ)" ،"6وجب بيان ذكل يف النرش.
(ج) [حذفت] اإذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()4(9أأ)" "5أأو "،"7
وجب أأن حتتوي اجلريدة عىل صورة مس تنسخة عن العالمة اب ألسود وا ألبيض وكذكل صورة مس تنسخة ابلألوان.
]…[
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جدول الرسوم
انفذ اعتبارا من  1فرباير  1 2020فرباير 2023

فرنك
سويرسي

جدول الرسوم
.1

[حمذوف]

.2

الطلبات ادلولية
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:
 .1.2رمس أأسايس (املادة  "1")2(8من الربوتوكول) *
 .1.1.2اإذا مل تيكن أأية صورة مس تنسخة عن متثيل اللعالمة
اب أللوان

653

 .2.1.2اإذا اكنت صورة مس تنسخة عن متثيل اللعالمة
اب أللوان

903

]…[
[ييل ذكل املرفق الثالث]

*

املقرر للرمس ا ألسايس ُخيفَّض بنس بة 10
اإذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان ا ألقل منواً وفق ًا للقامئة اليت وضعهتا ا ألمم املتحدة ،فاإن املقدار ّ
ابملائة (من غري كسور) .ويف هذه احلال ،يبلغ الرمس ا ألسايس  65فرناكً سويرس ًاي (اإذا مل تيكن أأية نسخة عن متثيل اللعالمة اب أللوان) و 90فرناكً
سويرس ًاي (اإذا اكنت اإحدى نسخ هناك متثيل اللعالمة اب أللوان).
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املرفق الثالث

املرفق الثالث :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدتني  *21و 40من الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
الالحئة التنفيذية للربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1فرباير  1 2021نومفرب )2021
[]...

الفصل الرابع
وقائع يف ا ألطراف املتعاقدة تؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...
القاعدة 21
الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقلميي بتسجيل دويل
ابتداء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق ،حسب مقتىض احلال،
([ )1الالامتس والإخطار] ً
جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارش ًة اإىل مكتب الطرف املتعاقد امل ُ َّعني ابلامتس يطلب فيه أأن يقيد ذكل املكتب
التسجيل ادلويل يف جسهل ،وفق ًا للامدة (4اثني ًا)( )2من الربوتوكول .وإاذا قيد املكتب ،اإثر الالامتس املذكور ،يف جسهل أأن
تسجي ًال وطني ًا أأو إاقلميي ًا واحد ًا أأو أأكرث ،حسب مقتىض احلال ،قد اس ُتعيض عنه بتسجيل دويل ،وجب عىل ذكل املكتب
أأن ُخيطر املكتب ادلويل بذكل .وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإىل ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2وإاذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإل ابإحدى السلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل أأو بعضها ،فيجب
أأن يشري الإخطار اإىل تكل السلع واخلدمات،
" "3اترخي الإيداع ورمقه ،واترخي التسجيل ورمقه ،واترخي أأولوية ما اس ُتعيض عنه ابلتسجيل ادلويل من تسجيل
وطين أأو إاقلميي واحد أأو أأكرث اإذا اكن هل اترخي أأولوية.
وجيوز أأيض ًا أأن يش متل الإخطار عىل معلومات تتعلق بأأي حقوق أأخرى ُمكتس بة مبوجب واحد أأو أأكرث من تكل
التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية.
*
القاعدة املعدةل  21من الالحئة التنفيذية ،عىل النحو املعمتد من مجعية احتاد مدريد يف أأكتوبر  .2019وس تدخل التعديالت عىل القاعدة  21حزي النفاذ
يوم  1فرباير  .2021انظر الوثيقتني " MM/A/53/1التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات" ،املرفق الثاين ( )https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_53/mm_a_53_1.pdfوMM/A/53/3
"التقرير" ،الفقرة .)16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf
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([ )2التدوين]
دون يف السجل ادلويل البياانت املُبلغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ،)1و أأن يُبلغ
( أأ) جيب عىل املكتب ادلويل أأن ي ُ ّ
صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت.
(ب) جيب تدوين البياانت املُبلَّغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1اعتبار ًا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل
اإخطار ًا يس تويف املتطلبات املُطبقة.

([ )3تفاصيل أأخرى بش أأن الاس تعاضة]
( أأ) جيوز أأن يُرفض ،ولو جزئي ًا ،منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل ادلويل استناد ًا اإىل تسجيل وطين أأو إاقلميي
يُعترب ُمس تعاض ًا عنه بذكل التسجيل ادلويل.
(ب) جيب أأن ي ُسمح بوجود التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي جنب ًا اإىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل حمهل .ول
جيوز اإلزام صاحب التسجيل بأأن يتنازل عن ،أأو أأن يطلب اإلغاء ،التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي اذلي يُعترب ُمس تعاض ًا
عنه بتسجيل دويل ،وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل ،اإذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل ،وفق ًا للقانون
الوطين أأو ا إلقلميي الساري.
(ج) جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد امل ُ َّعني ،قبل التقييد يف جسهل ،أأن يفحص الالامتس املُشار اإليه يف الفقرة ()1
ل ُيحدّ د هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة (4اثني ًا)( )1من الربوتوكول قد اس ُتوفيت أأم ل.
(د) جيب أأن تكون السلع واخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا ،املُدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي،
مشمو ًةل ابلسلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل .وجيوز أأن تشمل الاس تعاضة فقط بعض السلع واخلدمات
املدرجة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي.
(ه) يُعترب التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ُمس تعاض ًا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبار ًا من التارخي اذلي يبد أأ فيه رساين
ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد امل ُ َّعني املعين ،وفق ًا للامدة  ()1(4أأ) من الربوتوكول.
[…]
القاعدة 40
ادلخول حزي النفاذ؛ أأحاكم انتقالية
[…]
ملزما بتطبيق القاعدة ( )3( 21د) ،اجلةل الثانية ،قبل
([ )7حمك انتقايل يتعلق ابلس تعاضة اجلزئية] لن يكون أأي مكتب َ
[ 1فرباير .]2025
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

