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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2021 ي  نوفم 17التاري    خ: 

ي لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات
ز
ي بالتطوير القانون

 الفريق العامل المعنز

ةسعاتالدورة ال  ة عشر

 2021نوفمي   17إل  15جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 الذي اعتمده الفريق العامل

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليه فيما يلي بعبارة  .1
ي بالتطوير القانون 

اجتمع الفريق العامل المعن 
ة من  ي الفتر

ي جنيف ف 
 . 2021 نوفمت   17إل  15"الفريق العامل"( ف 

اليا، النمسا، أذربيجان،  .2 ي الدورة: الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستر
وكانت األطراف المتعاقدة التحاد مدريد التالية ممثلة ف 

، كولومبيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،  ازيل، كمبوديا، كندا، الصي   البحرين، بيالروس، بوتان، الت 
، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، هنغاريا، إيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران  الدانمرك، ي مرص، إستونيا، االتحاد األورون 
ستان، التفيا، ليسوتو، -)جمهورية غت   يا، المكسيك، ليتوانيا، اإلسالمية(، إرسائيل، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، قت  مدغشقر، مالوي، مالت  

تغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، المغ ، بولندا، الت  وي    ج، عمان، باكستان، الفلبي  
رب، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، الت 

، رصبيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السودان، السويد، سويرسا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان،  االتحاد الروسي

، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، ، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدةتايلند 
 (. 77) أوزبكستان، فييت نام

و، قطر، المملكة العربية السعودية، .3 ، إثيوبيا، بت  ي
قيا، جنوب أفري وكانت الدول التالية ممثلة بصفة مراقب: كوت ديفوار، جيبونر

 . (8) اليمن

ي الدورة ممثلو المنظمة الحكومية الدولية التالية بصفة مراقب: مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية .4
 (. BOIP( )1) وشارك ف 

اءات .5 ي الدورة ممثلو المنظمات الدولية غت  الحكومية التالية بصفة مراقب: الرابطة اآلسيوية لوكالء الت 
، (APAA) وشارك ف 

 ، جمعية بنيلوكس للعالمات التجارية ووكالء التصاميم(AROPI) المناطق السويرسية الناطقة بالفرنسية للملكية الفكريةجمعية 
(BMM)ازيلية للملكية الفكرية ي لتعزيز (CEIPI) ، مركز دراسات الملكية الفكرية الدولية(ABPI) ، الجمعية الت 

، المجلس الصين 
ة بعالمة(CTA) الصي   للعالمات، جمعية (CCPIT) التجارة الدولية ، جمعية (AIM) ، الجمعية األوروبية لصناعة المنتجات الممت  

ي مجال العالمات التجارية
 ، الجمعية األلمانية لحماية الملكية الصناعية وقانون حق المؤلف(ECTA) االتحادات األوروبية للعاملي   ف 

                                                
  ي

 
، وثيقة انضمامها إل بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات. وسيدخل 2021سبتمت   28أودعت حكومة اإلمارات العربية المتحدة ف

ي بروتوكول مدريد حت   النفاذ 
 
 . 2021ديسمت   28بالنسبة إل اإلمارات العربية المتحدة ف
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(GRUR)االتحاد الدولي لوكالء الملكية الصناعية ، (FICPI) ،( الجمعية الدولية للعالمات التجاريةINTA ،) الجمعية اليابانية
اءات(JIPA) للملكية الفكرية مالكي  ، جمعية(JTA) ، الجمعية اليابانية للعالمات التجارية(JPAA) ، الجمعية اليابانية لوكالء الت 

ي لمحامي العالم(MARQUES) العالمات التجارية األوروبيي   
 (. 17) (CITMA) ات التجارية، المعهد القانون 

ي الوثيقة .6
 
 . MM/LD/WG/19/INF/2 وترد قائمة المشاركي   ف

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

، نائبة المدير العام المسؤولة عن قطاع العالمات والتصاميم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ينغبوانغ بنافتتحت السيدة  .7
 . بالمشاركي    )الويبو(، الدورة ورّحبت

ي الرئيس 2البند 
َ
 من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائن 

8.  
 
 انت

 
  خب السيد نيكوال لوسيور )كندا( رئيسا

 
خب كل من السيد خوان بابلو ماتيوس برنال )كولومبيا( للفريق العامل، وانت

 . تياميكي باندا )مالوي( نائبي   للرئيس والسيدة

ي رونينغ مهمة أمي    .9  .  الفريق العاملوتولت السيدة دين 

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 3البند 

وع جدول األعمال )الوثيقة .10  (. MM/LD/WG/19/1 Prov. 3 اعتمد الفريق العامل مرسر

11.  
 
  وأحاط الفريق العامل علما

 
ونيا ة للفريق العامل إلكتر  . باعتماد تقرير الدورة الثامنة عرسر

 قبمن جدول األعمال: اعتماد مرا 4البند 

 . MM/LD/WG/19/2 استندت المناقشات إل الوثيقة .12

ي دوراته (CTA) وافق الفريق العامل عل أن تكون الجمعية الصينية للعالمات التجارية .13
لة ف 

َّ
 . ممث

 من جدول األعمال: الرفض المؤقت 5البند 

 . MM/LD/WG/19/INF/1و MM/LD/WG/19/3 استندت المناقشات إل الوثيقتي    .14

ح تعديالت عل الالئحة التنفيذية  .15 ي دورته المقبلة وتقتر
ناقش ف 

 
طلب الفريق العامل من المكتب الدولي إعداد وثيقة ت

 :  لتنص عل ما يلي

 ؛الرفض المؤقتإخطار بللرد عل  لصاحب التسجيل الدولي  حد أدن  للمهلة الزمنية الممنوحةوضع  "1"

ي ولزوم  "2"
  المهلة المشار إليها  تهاءخطار عل تاري    خ انذلك اإل النص رصاحة ف 

 
 ؛آنفا

حة تنفيذ وتأخت   "3" يعية واإلدارية الالزمة. األطراف المتعاقدة مهلة  منحل التعديالت المقتر ات الترسر  إلجراء التغيت 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل  6البند  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لي 
من جدول األعمال: التعديالت المقير

 الماتالدولي للع

 . MM/LD/WG/19/4استندت المناقشات إل الوثيقة  .16

لة  باعتماد الفريق العامل جمعية اتحاد مدريد  أوىص .17
ّ
ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية بالصيغة المعد التعديالت المقتر

ي مرفق هذه الوثيقة، عل أن يكون 
 تاري    خ دخولها حت   النفاذ.  2022نوفمت   1من قبل الفريق العامل وعل النحو الوارد ف 

 من جدول األعمال: التبعية 7البند 

 . MM/LD/WG/19/5استندت المناقشات إل الوثيقة  .18
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 إن الفريق العامل:  .19

ة التبعية من خمس سنوات إل ثالث سنوات وطلب من األمانة إعداد وثيقة  "1" أشار إل أنه يدعم تقليص فتر
وتوكول لهذا الغرض وبشأن الخيارات  بشأن إمكانية الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي  من أجل تعديل الت 

ي دورته المقبلة؛التقليصالممكنة األخرى لتنفيذ ذلك 
 
 ، كي يناقشها ف

"2"  
 
وطلب من األمانة إعداد وثيقة أخرى تستكشف المزيد من الخيارات المتاحة بشأن التبعية، كي يناقشها أيضا

ي 
 
 دورته المقبلة.  ف

اح مقدم من وفد سويشامن جدول األعمال:  8البند   اقير

 . MM/LD/WG/19/6استندت المناقشات إل الوثيقة  .20

ي الوثيقة  .21
 
حات الواردة ف  بالمقتر

 
ووافق عل مواصلة مناقشتها  MM/LD/WG/19/6أحاط الفريق العامل علما

ي 
 
 دورته المقبلة.  ف

ي للغات من جدول األعمال: دراسة منقحة عن اآلثار المالية والجدوى التقنية  9البند  فيما يتعلق باإلدخال التدريج 
ي 
ز
 مدريد ومعلومات وجيهة أخرى نظام العربية والصينية والروسية ف

 . MM/LD/WG/19/7استندت المناقشات إل الوثيقة  .22

 إن الفريق العامل:  .23

ي للغات الالدراسة البمضمون  أقرّ  "1" عربية منقحة عن اآلثار المالية والجدوى التقنية فيما يتعلق باإلدخال التدريج 
ي 
ي الوثيقة مدريد ومعلومات وجيهة أخرى نظام والصينية والروسية ف 

 ؛MM/LD/WG/19/7، الواردة ف 

وطلب من المكتب الدولي مواصلة عقد مشاورات تقنية مع األطراف المهتمة من ضمن األطراف المتعاقدة  "2"
ي الويبو وكذلك مع منظما

ها من الدول األطراف ف  ، ال سيما بموجب بروتوكول مدريد ومع غت  ت المستخدمي  
ي الفقرة  المشار إليها بشأن العنارص 

، وتقديم تقرير عن تلك MM/LD/WG/19/7من الوثيقة  38ف 
ي دورته المقبلة؛

 المشاورات إل الفريق العامل ف 

ح  "3"  إعداد وثيقة تقتر
 
 وطلب من المكتب الدولي أيضا

ا
، ال سيما بشأن العنارص  سبيل

 
ي قدما

 المشار إليها للمض 
ي 
المشاورات المذكورة أعاله، كي ، مع مراعاة MM/LD/WG/19/7من الوثيقة  60إل  39الفقرات من  ف 

ي الدورة المقبلة للفريق العامل. 
ناقش ف 

 
 ت

ي سجل مدريد 10البند 
ز
 من جدول األعمال: عرض للمكتب الدولي بشأن أحدث التطورات ف

ي سجل مدريد.  .24
 بأحدث التطورات ف 

 
 أحاط الفريق العامل علما

 من جدول األعمال: ملخص الرئيس 11البند 

ي هذه الوثيقة وافق الفريق العامل عل ملخص الرئيس، كما  .25
 . ورد ف 

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 12البند 

ي  .26
 . 2021نوفمت   17اختتم الرئيس الدورة ف 

]يلي ذلك المرفق[
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وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لي 

 [2022نوفمت   1]2021نوفمت   1نافذة اعتبارا من 

]…[ 

 الفصل األول
 أحكام عامة

]…[ 

 3القاعدة 
 التمثيل أمام المكتب الدولي 

]…[ 

 ]تعيي   الوكيل[ (2)

]…[ 

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

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 االستمارة  التبليغ ويجب أن يوقع م عن طريقه التبليغ الذيالموِدع أو صاحب التسجيل الدولي
ِّ
د
 
م  ق

ِّ
قد ي 

 االلتماس. 

]…[ 

 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 6)24( من الت 
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)

]…[ 

يعتت   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 

]…[ 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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