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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  21التاري    خ: 

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات
ي بالتطوير القانونز

 الفريق العامل المعنز

ةالالدورة   تاسعة عشر
 2021نوفمير  19إل  15جنيف، من 

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

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي  .1 اح إدخال تعديالت عىل الالئحة التنفيذية لتر تحتوي هذه الوثيقة عىل اقتر
 )"الالئحة التنفيذية"(. للعالمات 

 القواعد  .2
ً
حة تحديدا ()ب( من الالئحة التنفيذية. وتدعم الجهود الحالية 1)30( و5)5()ب( و2)3وتخص التعديالت المقتر

ن وأصحاب   للمودعي 
ً
 أيرس استخداما

ً
الرامية إل تبسيط الالئحة التنفيذية لجعل نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات نظاما

ي مرفق هذه الوثيقة. التسجيالت وم
حة فن  كاتب األطراف المتعاقدة والجهات المهتمة األخرى. وترد التعديالت المقتر

ز وكيل  تعيي 

اعتمدت جمعية اتحاد مدريد، عىل مدى السنوات القليلة الماضية، تعديالت عدة من أجل توحيد التماسات تدوين الوكالء  .3
 وتبسيط معالجة المكتب الدولي لها. 

ي  .4
ن اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل  25، أدى تعديل القاعدة 2017نوفمتر  1وفن كة بي  من الالئحة التنفيذية المشتر

ي يجوز ألصحاب التسجيالت التماسها بموجب تلك 
ي اسم الوكيل أو عنوانه أحد التدوينات التر

الدولي للعالمات إل جعل تدوين تغيت  فن
ي اسم  القاعدة. ومن ثم، يجب عىل أصحاب التسجيالت

أو وكالئهم استخدام االستمارة المقررة لتقديم أي التماس بشأن تدوين تغيت  فن
 الوكيل أو عنوانه. 

ي  3وإن تعديل القاعدة  .5
ن النفاذ فن ي أكتوبر  2021نوفمتر  1من الالئحة التنفيذية، الذي سيدخل حت 

إذا اعتمدته الجمعية فن
ن ال2021 ي من أصحاب التسجيالت الدولية تعيي 

ي إطار التماس تدوين تغيت  مثل التماس ، سيقتضن
وكالء بواسطة تبليغ منفصل وليس فن

ي الطلب 
ن الوكالء فن ي تعيي 

ن وأصحاب التسجيالت الجدد االستمرار فن ي اسم صاحب التسجيل أو عنوانه. ويمكن للمودعي 
تدوين تغيت  فن

ي الملكية. 
ن
 الدولي والتماسات تدوين التغيت  ف

ن وكيل )وأتاح المكتب الدولي استمارة  .6 ي MM12اختيارية اللتماس تدوين تعيي 
 عن ذلك، أصدر المكتب الدولي فن

ً
 1(. وفضال

ن أصحاب التسجيالت من تقديم ذلك االلتماس. وأدت هذه االستمارة الجديدة إل خفض عدد  2021مارس 
ِّ
ونية تمك استمارة إلكتر

 التعيينات المخالفة لألصول وترسي    ع تدوين التعيينات. 
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ح تعديل القاعدة وبناًء عىل م .7 م، ُيقتر
َّ
()ب( من الالئحة التنفيذية كي تنص عىل استخدام استمارة عند تقديم التماسات 2)3ا تقد

 للقاعدة 
ً
. ووفقا ن وكيل لدى المكتب الدولي ن 3)3تدوين تعيي  ( من الالئحة التنفيذية، سيؤدي عدم استخدام االستمارة المقررة إل تعيي 

. مخالف لألصول يمنع المكتب ا ي السجل الدولي
 لدولي من تدوينه فن

ي التقيد بالمهل
ز
 عذر التأخر ف

ح تعديل القاعدة  .8
ِّ
ي  5سيوض

ن النفاذ فن ي أكتوبر  2021نوفمتر  1من الالئحة التنفيذية، الذي سيدخل حت 
إذا اعتمدته الجمعية فن

ي الالئحة التن2021
ي التقيد بالمهل المقررة فن

فيذية التخاذ إجراء ما أمام المكتب الدولي إذا كان ، أنه يمكن للمكتب الدولي عذر التأخر فن
ن ) ن  ،( من القاعدة3( و)2ذلك لسبب من أسباب القوة القاهرة. ويشمل التعديل حذف الفقرتي  ولكن ليس حذف اإلشارة إل هاتي 

ن من الفقرة ) ح تصويب ذلك بحذف تلك اإلشارة من الفقرة )5الفقرتي  ح هو تغيت  تحريري فقط (. وهذا التغيت  ال5(. ولذلك، ُيقتر مقتر
تب عليه أي آثار عىل القاعدة المنقحة.   لن تتر

 السداد ألغراض التجديد

()ب( الحالية من الالئحة التنفيذية عىل أن كل تسديد ألغراض التجديد يتسلمه المكتب الدولي قبل تاري    خ 1)30تنص القاعدة  .9
كان قد تم تسلمه قبل هذا التاري    خ بثالثة أشهر. والعتبارات عملية، تقرص هذه   تجديد التسجيل الدولي بأكتر من ثالثة أشهر يعتتر كما لو 

 تاري    خ انقضاء 
ً
ة ي تسبق مباشر

ي يجوز فيها لصاحب التسجيل تجديد تسجيله الدولي عىل األشهر الثالثة التر
ة التر القاعدة الفتر

 التسجيل.  مدة

 لتجديد تسجيل دولي قبل  .10
ً
 لتاري    خ وعندما يتلقر المكتب الدولي مبلغا

ً
ة المهلة المقررة )أي قبل الثالثة األشهر السابقة مباشر

انقضاء المدة(، يجب عليه االنتظار لحساب المبلغ المطلوب عىل أساس الرسوم المعمول بها قبل ثالثة أشهر من تاري    خ انقضاء مدة 
 لت
ً
 من تاري    خ التسجيل. وبمجرد التأكد من أن المبلغ المسدد كاٍف، يحدد المكتب الدولي تاريخا

ً
سجيل التجديد، الذي سيبدأ اعتبارا

 انقضاء مدة التسجيل، واإلخطار به. 

ن  .11 ن انتباه المكتب الدولي إل أن عدة أطراف متعاقدة تجت  وقد لفت أصحاب التسجيالت وممثلون لمنظمات المستخدمي 
 قبل تاري    خ انقضائها. وذكر  12ألصحاب التسجيالت تجديد التسجيالت الوطنية حتر 

ً
ة المنصوص عليها شهرا  أن المهلة القصت 

ً
وا أيضا

 إثبات أنهم جددوا التسجيل الدولي إلنفاذ 
ً
ن عليهم مثال ي الالئحة التنفيذية لتجديد التسجيالت الدولية ترصن بمصالحهم عندما يتعي 

فن
حوا تعديل الالئحة التنفيذية إلجازة التجديد قبل المهل . ومن ثم، اقتر ن ي طرف متعاقد معي َّ

 ة المقررة. حقوقهم فن

ح تعديل القاعدة  .12 قتر م، يُ
َّ
 للتعديل 1)30وبناًء عىل ما تقد

ً
()ب( من الالئحة التنفيذية لتمديد المهلة المقررة للتجديد. وطبقا

ح، ستكون تلك المهلة   من الوقت لتجديد  12المقتر
ً
 قبل تاري    خ انقضاء مدة التسجيل، مما سيمهل أصحاب التسجيالت متسعا

ً
شهرا

ن المكتب الدولي تجديد التسجيل الدولي ويخطر تسجيالتهم ال ي األطراف المتعاقدة المعينة. وسيدوِّ
دولية وسييرس إنفاذ حقوقهم فن

به، ويصدر الشهادة الوجيهة لصاحب التسجيل فور التأكد من أن المبلغ المسدد كاٍف. وسيظل تاري    خ التجديد هو تاري    خ انقضاء 
 .  التسجيل الدولي

ن  وسيستمر تطبيق األحكام .13 ي المادتي 
()د( من 7( و)6)34المتعلقة بتحديد تاري    خ السداد والرسوم المعمول بها والواردة فن

ي تاري    خ السداد أو الرسوم المعمول بها 
الالئحة التنفيذية. فسيستمر حساب المبلغ المستحق للتجديد عىل أساس الرسوم المعمول بها فن

ي التاري    خ المقرر للتجديد إذا تم السداد بعد ذلك
 التاري    خ.  فن

ح أي آثار عىل رسوم التجديد المستحقة فيما يتعلق باألطراف المتعاقدة المعينة.  .14 تب عىل التعديل المقتر ومن ثم، لن تتر
ي مبالغ رسوم التجديد الفردية بغض النظر 

ي التوزي    ع السنوي لرسوم التجديد العادية أو تلقر
ن
وستواصل األطراف المتعاقدة المشاركة ف

ة اإلمهال الممتدة  12يد قبل عما إذا تم التجد  من التاري    خ المقرر أو خالل فتر
ً
 أشهر بعد التاري    خ المقرر.  6شهرا
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ز النفاذ  تاري    خ الدخول حي 

ي هذه الوثيقة إال بممارسات المكتب الدولي ونظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  .15
حة فن ال تتعلق التعديالت المقتر

طراف المتعاقدة. ويمكن للمكتب الدولي أن ُيدخل التعديالت الالزمة عىل نظمه وممارساته يكون لها أي تأثت  عىل مكاتب األ ولن
ن النفاذ  لتنفيذ حة حت  ح أن تدخل التعديالت المقتر حة لالئحة التنفيذية باستخدام الموارد الداخلية. ومن ثم، ُيقتر التعديالت المقتر

ي 
 . 2022 نوفمتر  1 فن

: إن الفريق العامل مدعو إل القيام  .16  بما يىلي

ي  "1"
مة فن

َّ
احات الُمقد ي االقتر

النظر فن
 الوثيقة؛ هذه

وتوجيه توصية إل جمعية اتحاد  "2"
مدريد باعتماد بعض التعديالت 

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية  المقتر
ي مرفق 

نة فن أو كلها، بصيغتها المبيَّ
لة،  هذه

َّ
الوثيقة أو بصيغة معد

ن النفاذ  وبدخول تلك التعديالت حت 
ي 
 . 2022نوفمتر  1 فن

 ]يىلي ذلك المرفق[
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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 
 التمثيل أمام المكتب الدولي 

]…[ 

ن الوكيل[ (2)  ]تعيي 

]…[ 

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

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

ً
م االستمارة المذكورة آنفا

َّ
قد

ُ
:  ت  للمكتب الدولي

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

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

، أو المكتب الذياالستمارة  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

]…[ 

ن الالحق[ (5)   ]الطلب الدولي والتعيي 
ً
 أو تعيينا

ً
 دوليا

ً
ي المادة إذا تسلم المكتب الدولي طلبا

 بعد مهلة الشهرين المشار إليها فن
ً
الحقا

وتوكول والقاعدة 4)3 ي 6)24( من التر
ي االستالم يرجع إل الظروف المشار إليها فن

ي أن التأخر فن
()ب(، وأوضح المكتب المعتن

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

]…[ 
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 ل السادسالفص
 التجديدات

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

 ]الرسوم[ (1)

]…[ 

شهرا  12 ثالثة أشهر كل تسديد ألغراض التجديد يتسلمه المكتب الدولي قبل تاري    خ تجديد التسجيل الدولي بأكتر من )ب(
ي عرسر شهرا بثالثة أشهر  يعتتر كما لو كان قد تم تسلمه قبل هذا التاري    خ

 . باثتن

]…[ 

 المرفق والوثيقة[]نهاية 
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