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ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  16 التاري    خ: 

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالماتا
ز
ي بالتطوير القانون

 لفريق العامل المعنز

ونالدورة   العشر
 2022نوفمير  11إل  7جنيف، من 

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

 وثيقة من إعداد المكتب الدولي 

 المقدمة
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  .1 ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لتر

تعرض هذه الوثيقة التعديالت المقتر
 للمادة 

ً
يا  تفستر

ً
تيب(، وبيانا وتوكول" عىل التر وتوكول.  2)الُمشار إليهما فيما يىلي باسم "الالئحة التنفيذية" و"التر  من التر

، بتعديالت للقواعد  .2
ً
حات، تحديدا من الالئحة  32و 27و 26و 25و 24و )ثانيا(23و 22و 21و )ثانيا(20و 9و 8وتتعلق هذه المقتر

ٍ الستخدام نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات وتدعم هذه ال. التنفيذية  من تبسيٍط لالئحة التنفيذية وتيستر
ً
 ما يجري حاليا

ُ
حات مقتر

)الُمشار إليه فيما يىلي باسم "نظام مدريد"( عىل مودعي الطلبات وأصحاب التسجيالت ومكاتب األطراف المتعاقدة واألطراف األخرى 
ي هذ. المعنية

ي مرفقر
حات ف   . ه الوثيقةوترد المقتر

ط األهلية وبيان الصلة حات بشأن شر  مقير

دد
ُ
ز أو أصحاب التسجيالت أو أصحاب التسجيالت الج ي حالة تعدد الُمودعي 

ز
ط األهلية ف  شر

ي لنظام مدريد  .3
 غتر رسمي مع المكتب الدولي بشأن إمكانية تعديل اإلطار القانون 

ً
تواصلت مكاتب بعض األطراف المتعاقدة تواصال

ي ملكية العالمة األساسية، عندما تكون ألحدهما  ليسمح لمكتب
كان ف  مة من ُموِدَعيرْ  يشتر

َّ
المنشأ بالتصديق عىل الطلبات الدولية الُمقد

 بالطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ 
ٌ
 . فقط صلة

، يجب أن ي2)8وتنص القاعدة  .4 يرْ  أو أكتر
ي حالة وجود ُموِدعَ

 إليداع الطلب ( من الالئحة التنفيذية عىل أنه ف 
ً
ال
َّ
كون كل منهم مؤه

ي المادة 
دة ف 

َّ
وط الُمحد وتوكول بالنسبة إل الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ 1)2الدولي من خالل استيفاء الشر . ( من التر

اءات )الُمشار إل 3-18وعىل النقيض من ذلك، تنص القاعدة  يها فيما يىلي باسم "معاهدة من الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر
ي إيداع طلب دولي ينشأ إذا كان واحد منهم عىل األقل مؤهال إليداع طلب 

اءات"( عىل أنه "إذا كان هناك أكتر من مودع، فإن الحق ف  التر
اءات[" 9دولي وفقا للمادة   . ]من معاهدة التر
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ي  .5
 
اءات ف ي مؤتمر واشنطن الدبلوماسي بشأن معاهدة التعاون بشأن التر

 
رحت للمناقشة القاعدة 1970 عام وف

ُ
من  3-18، عندما ط

ي حالة تعدد الُموِدعير  
 
اءات، ناقشت الوفود باستفاضة مسألة األهلية إليداع طلب دولي ف ورأت عدة وفود . الالئحة التنفيذية لمعاهدة التر

ي أال يفقد ذلك المودع هذا 
، فينبغ  الحق بسبب ارتباطه بأشخاص ال يملكون هذا  أنه إذا كان أحد الُموِدعير  يحق له إيداع طلب دولي

، أال ُيستبعد أشخاص يحق لهم إيداع الطلبات . الحق
ً
 القاعدة المذكورة أعاله، عىل أساس أنه من األنصف، إجماال

ُ
ولذلك اعتمدت الوفود

   *بسبب ارتباطهم بأشخاص ال يحق لهم ذلك، وليس العكس. 

ح تطبيق المبدأ نفسه عىل مودعي الطل .6 ، يمكن أن تأخذ جمعية اتحاد . بات بموجب نظام مدريد وُيقتر ي
 لليقير  القانون 

ً
وتحقيقا

ي للمادة  وتوكول1)2مدريد بهذا المبدأ عن طريق إقرار بيان تفستر ب األساسي أو التسجيل لوسوف يشتر هذا البيان إل أن الط. ( من التر
ط استيفاء واحد  ي تلك المادة األساسي إذا كان باسم أكتر من شخص واحد، فُيشتر

 
وط المحددة ف  إدخال . منهم فقط للشر

ً
ح أيضا وُيقتر

 . ( من الالئحة التنفيذية2)8تعديل تبغي عىل القاعدة 

ح  .7 ، ولذلك ُيقتر ي الملكية لنقلها إل اثنير  أو أكتر
 
 المبدأ نفسه عىل التعيينات الالحقة وعىل التماسات تدوين تغيتر ف

ً
وسينطبق أيضا
 إدخال تعديالت ت

ً
 . ( من الالئحة التنفيذية4)25()أ( و1)24بعية عىل القاعدتير  أيضا

وتوكول،  .8 ي التر
 
حة تأثتر كبتر عىل ممارسات مكاتب األطراف المتعاقدة ف

ح والتعديالت المقتر ي المقتر ولن يكون للبيان التفستر
، أو ممارسات المكتب الدولي  ك. عندما تقوم بدور مكتب منشأ تسجيل دولي ي اإليداع إذا كان يحق لواحد منهم ولكنها ستساعد الشر

 
اء ف

 . فقط إيداع طلب دولي لدى مكتب المنشأ 

ي إيداع طلب دولي 
ز
اط وجود صلة واحدة فقط للتمتع بالحق ف   اشير

 اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات وبروتوكول ذلك االتفاق 5)9إن القاعدة  .9
كة بير 

()ب( من الالئحة التنفيذية المشتر
ط أن يشتر ُموِدع الطلب إل صلة واحدة فقط بالطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ   2020يناير  31حتر السارية 

كانت تشتر
 . بغرض إثبات أهليته إليداع طلب دولي 

 عىل معاهدة واحدة، اعتمدت جمعية اتحاد مدريد الالئحة التنفيذية )أْي الالئحة .10
ً
 قائما

ً
التنفيذية  وبعد أن أصبح نظام مدريد نظاما

ي أكتوبر 
ي ُعقدت ف 

ي دورتها الثانية والخمسير  التر
وتوكول( ف  ي  2018الحالية للتر

اير  1ليبدأ نفاذها ف  ()ب( 5)9وتختلف القاعدة . 2020فتر
ي الفقرة السابقة ألنها تسمح للُمودعير  ببيان أكتر من صلة واحدة بالطرف ال

متعاقد الذي من الالئحة التنفيذية عن القاعدة الُمشار إليها ف 
 . يقع فيه مكتب المنشأ 

وعند التخطيط لتنفيذ هذا الحكم، اتضح أن السماح لُموِدع الطلب ببيان أكتر من وصلة واحدة يزيد دون داع من تعقيد نظام  .11
ة واحدة من ورغم أنه من المرجح أن يتمكن المودعون من بيان أكتر من صل. مدريد وسيكون له آثار عىل أنظمة المكتب الدولي والمكاتب

ي إيداع طلب دولي 
ي وقت اإليداع، وجميع الصالت . الصالت المذكورة، فإن هذا البيان ليس له أي آثار عىل الحق ف 

د ف 
َّ
حد

ُ
فاألهلية ت

 أفضل أو أقوى
ً
 أهلية

َ
د الصالت ال يمنح المودع

ُّ
ح تعديل القاعدة . مقبولة بنفس القدر، وتعد ة ()ب( من الالئح5)9وبناء عىل ذلك، ُيقتر

ط عىل المودع أن ُيبيرِ  صلة واحدة فقط بالطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ 
 . التنفيذية لتشتر

وتوكول أو عىل المكتب الدولي  .12 ي التر
حة تأثتر كبتر عىل مكاتب األطراف المتعاقدة ف 

 . ولن يكون للتعديالت المقتر

ي الملكية
ز
ط األهلية لتدوين تغيي  ف  شر

ل إليهم الملكية يجوز لهم أن يذكروا أكتر من طرف 5" و"4()أ("2)25تشتر القاعدة  .13
َ
نق
ُ
" من الالئحة التنفيذية إل أن الذين ت
، حيث كان يمكن . متعاقد واحد تربطهم به صلة تؤهلهم ليكونوا أصحاب التسجيل الدولي الُجدد  ي النظام القائم عىل معاهدتير 

وف 
ل إليهم الملكية بالمطالبة باألهلية لمعاهدة واحدة فقط أن تحكم بعض التعيينا

َ
نق
ُ
، كانت هذه القاعدة تسمح للذين ت ي تسجيل دولي

ت ف 
ي أن يكونوا . مع ذكر األطراف المتعاقدة الُملَزمة بإحدى المعاهدتير  أو كلتيهما 

ل إليهم الملكية الحق ف 
َ
نق
ُ
وكانت هذه اإلمكانية تمنح الذين ت

ي تحكم هذه التعييناتأصحاب التسجيل الدولي بأكمله، بجميع 
 . تعييناته، بغض النظر عن المعاهدة التر

ي النظام الحالي القائم عىل معاهدة واحدة، فلم تعد توجد حاجة إل أن يذكر صاحب التسجيل الجديد أكتر من طرف متعاقد  .14
أما ف 

ح تعديل القاعدة . واحد  يكون لهذا التعديل أي تأثتر عىل مكاتب ولن . " لحذف هذه اإلمكانية5" و"4()أ("2)25وبناء عىل ذلك، ُيقتر
وتوكول أو عىل المكتب الدولي  ي التر

 . األطراف المتعاقدة ف 

                                                
اءات، الفقرات من   *  .  1841، و1057إل  1035محض  مؤتمر واشنطن الدبلوماسي بشأن معاهدة التعاون بشأن التر
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 توضيح طبيعة إعالن الحروف المعيارية
عتتر عالمة ذات حروف معيارية، ولكن الالئحة التنفيذية  .15

ُ
تيح الالئحة التنفيذية للمودعير  إمكانية إعالن أن العالمة يتعير  أن ت

ُ
ت
عرِ 
ُ
تبة عىل هذا اإلعالنال ت ط الالئحة التنفيذية تصديق مكتب المنشأ . ف طبيعة هذه العالمات أو اآلثار المتر وعالوة عىل ذلك، ال تشتر

وبينما يمكن لمكتب منشأ الطلب الدولي أن َيعتتر العالمة ذات حروف معيارية، بناًء عىل نص العالمة، قد ال يكون األمر . عىل هذا اإلعالن
ي م

 
نةكذلك ف  . كاتب األطراف المتعاقدة الُمعيَّ

 من حروف أو أرقام أو كلمات، دون أي شكل  .16
ً
ض مكاتب بعض األطراف المتعاقدة أن اإلعالن يتعلق بعالمات تتألف حضا وتفتر

 . معير  من أشكال الكتابة أو أي عنض تصويري، عىل غرار العالمة اللفظية، وهو ما قد يكون له آثار عىل نطاق الحماية

ليس من اختصاص المكتب الدولي أن يفحص اتساق هذا اإلعالن، وال يمكنه اإلخطار بأي مخالفة حتر إذا كان يبدو أن اإلعالن و  .17
ونتيجة لذلك، يحتوي السجل الدولي . فكل ما يجب عىل المكتب الدولي هو تسجيل العالمة مع االدعاء . غتر متسق مع تصوير العالمة

 أو بها عنارص تصويرية، أو كال األمرين عىل معلومات متناقضة، إذ توج
ً
 خاصا

ً
 خطيا

ً
د عدة تسجيالت دولية لعالمات يبدو أنها تتخذ شكال

عتترَ 
ُ
، ولكن أعلن مودعو هذه العالمات أنها يتعير  أن ت

ً
 . ذات حروف معياريةعالمات معا

نة عىل تجاهل إعالنات الحرو  .18 ف المعيارية عندما ترى أن هذه اإلعالنات وقد جرت عادة مكاتب بعض األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
وتتجاهل مكاتب أخرى هذه المطالبة عندما تجد أنها بال . ال تتسق مع تصوير العالمة ومع فهمها لماهية العالمة ذات الحروف المعيارية

قة، عىل سبيل المثال، عندما يرى المكتب أن تصوير العالمة ي سياق قوانينها وممارساتها الُمطبَّ
 
ال يتماسر مع عالمة ذات حروف  هدف ف
ي غياب إعالن الحروف المعيارية. معيارية

 
، حتر ف

ً
، سيعتتر بعض المكاتب أن العالمة عالمة لفظية، إذا كان ذلك مناسبا

ً
ا  . وأختر

حت أن توفر الالئحة ا .19 ، واقتر ي نقاش غتر رسمي مع المكتب الدولي
لتنفيذية وقد أثارت مكاتُب بضعة أطراف متعاقدة هذه المسألة ف 

 من الوضوح بشأن إعالن الحروف المعيارية
ً
 . مزيدا

 لمكاتب  .20
ً
ح تعديل الالئحة التنفيذية لتوضيح أن إعالن الحروف المعيارية ذو طابع اختياري، وأنه ليس ُملِزما وبناء عىل ذلك، ُيقتر

نة عند تحديد نطاق الحماية  لهذا الغرض، يمكن . األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
ً
" من الالئحة التنفيذية 6()أ("4)9حذف القاعدة وتحقيقا

" 1()ج("3)24وعالوة عىل ذلك، سيلزم إدخال تعديالت تبعية عىل القاعدتير  . ()ب(4)9" إل القاعدة 7وإضافة بند جديد يحمل رقم "
حة تتوافق مع ما يبدو أنه الممارسا. ()ب( من الالئحة التنفيذية1)32و ي تتبعها المكاتب ويبدو أن هذه التعديالت المقتر

ت السائدة التر
ي هذا الصدد 

 . بالفعل ف 

 اإلشارة إل القائمة األبجدية لتصنيف نيس 

عىل الرغم من أن القائمة األبجدية جزء من التصنيف الُمنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات  .21
ي يمكن أن يشتر بها 

ي طلباتهم الدولية ال تقتض عىل ألغراض تسجيل العالمات، فإن الطريقة التر
مودعو الطلبات إل السلع أو الخدمات ف 

ي القائمة األبجدية. تلك القائمة
ي تتضمن عبارات غتر مدرجة ف 

 من الطلبات الدولية التر
ً
ايدا  متر 

ً
 . ويعالج المكتب الدولي عددا

ي الفئة الصحيحة تسميات السلع والخدمات  .22
ذ أن ومن األهمية بمكان أن ترد ف  ، وإن كان ال يزال ُيحبَّ ي الطلب الدولي

الُمدرجة ف 
وقد دفع ذلك المكتَب الدولي إل أن يتيح لعامة الناس قائمة موسعة بالتسميات . يستخدم المودعون تسميات من القائمة األبجدية

عرف باسم قاعدة بيانات "أداة إدارة السلع والخدمات
ُ
، ت
ً
 صحيحا

ً
فة تصنيفا

َّ
ي نظام مدريد"، مع اإلشارة إل قبولها من  المقبولة الُمصن

ف 
 . قبل المكتب الدولي والمكاتب المشاركة لألطراف المتعاقدة

ح حذف اإلشارة إل القائمة األبجدية من القاعدة  .23 َ ي ضوء ما تقدم، ُيقتر
ولن يكون للتغيتر . " من الالئحة التنفيذية13()أ("4)9وف 

ح تأثتر عىل مكاتب األطراف المتعا
وتوكول وال عىل المكتب الدولي المقتر ي التر

 . قدة ف 

اخيص ات والير  اإليداع المباشر اللتماسات تدوين التعيينات الالحقة والتغيي 

ات أو  .24 تيح ألصحاب التسجيالت إمكانية تقديم التماسات تدوين التعيينات الالحقة أو التغيتر
ُ
ي حير  أن الالئحة التنفيذية ت

ف 
اخيص إل المكتب الدولي   أو من خالل مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل، يزداد بمرور الزمن اختيار التر

ً
ة مباشر
ي عام . أصحاب التسجيالت للخيار األول

. % من جميع التماسات التدوين86، أودع أصحاب التسجيالت لدى المكتب الدولي 2018فق 

ي عام 
 . %90، بلغت هذه النسبة 2022وف 
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ونية ومن المرجح أن .25 ي الفقرة السابقة بعد طرح االستمارات اإللكتر
 
ي نوفمتر . يزداد االتجاه المذكور ف

، أصدر المكتب 2020فق 
ونية اللتماس تدوين اإلنقاص م أصحاب التسجيالت . الدولي استمارة إلكتر

َّ
ي ذلك الشهر، قد

 
% من تلك االلتماسات باستخدام 21وف

ونية الجديدة ي نها. االستمارة اإللكتر
 
ويصدق األمر نفسه عىل االستمارات . %67، بلغت تلك النسبة 2022ية الرب  ع األول من عام وف

ونية الجديدة األخرى ي بيانات الُممثل، وهي متاحة منذ مارس . اإللكتر
 
ونية لتدوين تغيتر ف

، تستأثر اآلن بنسبة 2021فااللتماسات اإللكتر
ونية لتدو . من المجموع 47% ي بيانات أصحاب التسجيالت، وهي متاحة منذ يوليو وأما االلتماسات اإللكتر

 
، فتستأثر 2021ين تغيتر ف

، وهي متاحة منذ يوليو . % من المجموع62اآلن بنسبة  ونية لتدوين تخلٍّ % من 79، تستأثر اآلن بنسبة 2021وااللتماسات اإللكتر
 . المجموع

ونية لتقديم التماسات التدوين له ت .26 ٌّ عىل معدل المخالفات وعىل وقت المعالجةواستخدام االستمارات اإللكتر ي  إيجانر
ٌ فمعدل . أثتر

ونية يبلغ  مة من خالل االستمارة اإللكتر
َّ
ي التماسات تدوين اإلنقاص الُمقد

 
ي التماسات . %3المخالفات ف

 
ي حير  أن معدل المخالفات ف

 
ف

اوح بير  
مة بوسائل أخرى يتر

َّ
 . %18% و15تدوين اإلنقاص الُمقد

ونيةكما أن متوسط ال .27 ي حالة تقديمها باستخدام استمارة إلكتر
 
 ف
ً
ا ي معالجة االلتماسات يكون أقض كثتر

 
فيستغرق . وقت الُمستغرق ف

اوح من  28المكتب الدولي  ونية، ولكنه يستغرق ما يتر م التماسه من خالل االستمارة اإللكتر
ِ
د
ُ
ي المتوسط لتدوين اإلنقاص الذي ق

 
 ف
ً
يوما

 لتدوين اإل  48إل  37
ً
م التماسه بوسائل أخرىيوما

ِ
د
ُ
وُيعزى استغراق معالجة هذه االلتماسات لوقت أطول إل الحاجة . نقاص الذي ق

ونية مة بوسائل أخرى غتر االستمارة اإللكتر
َّ
ي االلتماسات الُمقد

 
 وارتفاع معدل المخالفات ف

ً
 . إل تسجيل البيانات يدويا

ي معدالت المخالفات وأوق .28
 
مة من خالل استمارة وتوجد اختالفات مشابهة ف

َّ
ات المعالجة لصالح التماسات التدوين األخرى الُمقد

مة بوسائل أخرى
َّ
 بااللتماسات الُمقد

ً
ونية، إن ُوجدت هذه االستمارة، مقارنة  . إلكتر

ات و  .29 ح تعديل الالئحة التنفيذية لتنص عىل إيداع التماسات تدوين التعيينات الالحقة والتغيتر ي ضوء ما سبق، ُيقتر
اخيص وف  التر

ي 
ي حالة التماس تدوين تغيتر ف 

ي تتطلب تقديم االلتماس من خالل أحد المكاتب، أْي ف 
ي الظروف التر

، إال ف 
ً
ة لدى المكتب الدولي مباشر

 . الملكية، عندما يتعذر عىل صاحب التسجيل التوقيع عىل االلتماس، والتماس تدوين تعيينات الحقة ناتجة عن التحويل

ونية يفيد أصحاب التسجيالت وقد أثبتت التجربة  .30 حة أعاله أن الجمع بير  اإليداع المباشر واستخدام االستمارات اإللكتر
َّ
الُموض

 أن يفيد المكاتب بأن يرفع عن .  من حيث انخفاض معدالت المخالفات وِقَض أوقات المعالجة
ً
ح يمكن أيضا كما أن هذا التغيتر المقتر

ي التما
 . سات التدوين ومعالجتها وإرسالها إل المكتب الدولي عاتقها عبء العمل الناتج عن تلقر

 التماس تدوين التعيينات الالحقة
 أو من خالل مكتب الطرف المتعاقد  .31

ً
ة  لتدوين تعيير  الحق إل المكتب الدولي مباشر

ً
يمكن ألصحاب التسجيالت أن يقدموا التماسا

م أصحاب التسجيالت . الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل
َّ
% من جميع التماسات تدوين التعيينات الالحقة إل المكتب 82.08وقد قد

 
ً
ة ونية لتقديم هذا االلتماس، فإن هذه االستمارة ال تتيح إمكانية تقديم بعض المعلومات، مثل . الدولي مباشر ورغم وجود استمارة إلكتر

ي 
ي وقت الحق م. جنسية صاحب التسجيل أو طابعه القانون 

نسخة جديدة من استمارة التعيير   2022ن عام وسُيصدر المكتب الدولي ف 
تيح هذه اإلمكانية

ُ
ونية ت  . الالحق اإللكتر

ي إمكانية التماس تدوين تعيير  الحق من خالل مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه  .32
ي تتمثل ف 

ي الماض 
وكانت إحدى المزايا ف 

ي القاعدة . صاحب التسجيل
لتعيير  الالحق يجب أن يحمل التاري    خ الذي يتلقر فيه المكتب ()ب( عىل أن ا6)24وتنص الجملة األول ف 

 
ً
ة ي تلك القاعدة عىل أن . الدولي االلتماس، إذا قدمه صاحب التسجيل إل المكتب الدولي مباشر

ي مقابل ذلك، تنص الجملة الثانية ف 
وف 

د الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل، إذا قدمه التعيير  الالحق يجب أن يحمل التاري    خ الذي تلقر فيه االلتماَس مكتُب الطرف المتعاق
ي غضون شهرين من ذلك 

ط أن يتلقر المكتب الدولي هذا االلتماس من هذا المكتب ف  صاحب التسجيل من خالل أحد المكاتب، بشر
 . التاري    خ

ي الجملة الثانية من القاعدة  .33
ات  ()ب( للحفاظ عىل حقوق أصحاب التسجيالت من6)24وال غت  عن الحكم الوارد ف  التأختر

يد   لتدوين تعيير  الحق عن . المرتبطة بإرسال المراسالت إل المكتب الدولي عن طريق التر
ً
وكان صاحب التسجيل الذي يرسل التماسا
ي تاري    خ التعيير  الالحق

 ف 
ً
يد يتوقع وصول هذا االلتماس إل المكتب الدولي بعد عدة أيام، مما يؤثر سلبا  . طريق التر

، لم يعد الحكم ولم يعد بإمكان الم .34 ي
ون  ي ظل التواصل اإللكتر

يد، وف  ستخدمير  إرسال مراسالت إل المكتب الدولي عن طريق التر
ي الجملة الثانية من القاعدة 

 6)24الوارد ف 
ً
وريا  التماساٍت . ()ب( رص 

ً
ة مون إل المكتب الدولي مباشر

ِ
ويمكن ألصحاب التسجيالت الذين ُيقد

ونية أو بتحميل االستمارة الرسمية  لتدوين تعيير  الحق، إما باستخدام  Contact Madridعىل منصة  MM4االستمارة اإللكتر
 
ً
م المكتب الدولي لاللتماسات فورا

ُّ
ونية، أن يعتمدوا عىل تسل  . اإللكتر
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نة تنتج عن تقديم التماسات  .35 تدوين والواقع أن إحدى المزايا الملموسة ألصحاب التسجيالت ومكاتب األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
ونية ونية تتضمن . التعيير  الالحق إل المكتب الدولي باستخدام االستمارة اإللكتر مة باستخدام االستمارات اإللكتر

َّ
فااللتماسات الُمقد

 
ً
كر آنفا

ُ
ي وقت أقض، كما ذ

 
ج ف

َ
عال
ُ
ي معظم الحاالت، ُيدِون المكتُب الدولي التعيينات الالحقة، دون إنقاصات أو . مخالفات أقل وت

 
بيانات  وف

ي نظام مدريد أن تشهد عىل أن . أو تعليمات أخرى، فور تأكده من دفع الرسوم المقررة
 
ويمكن لمكاتب األطراف المتعاقدة الجديدة ف

ي تلك األطراف المتعاقدة
 
وتوكول ف ي غضون أسبوعير  من بدء نفاذ التر

 
 . المكتب الدولي يخطرها بتدوين التعيينات الالحقة ف

ح تعديل القاعدة وبناء عىل ذلك، ُيق .36 ()ب( من الالئحة 6" و)6()أ("3)24( وحذف القاعدة 10)أ( و)ج( و)د( و)6()أ( و2)24تر
 
ً
ة  . التنفيذية للنص عىل تقديم أصحاب التسجيالت للتعيينات الالحقة إل المكتب الدولي مباشر

بير  بالتماس التعيينات الالحقة الناتجة عن تحويل م .37
َ
ن خالل مكتب المنظمة المتعاقدة وسيظل أصحاب التسجيالت ُمطال

) ي ي القاعدة . المعنية )أْي االتحاد األورونر
 
دة ف

َّ
ي حدوث الظروف الُمحد

 
()أ( 7)24وال يزال يجب عىل مكتب المنظمة المتعاقدة أن يبت ف

ي حالة حدوثها وبناًء عىل مبادرة من صاحب التسجيل، تحويل تعيير  المنظم
 
ة المتعاقدة إل تعيير  من الالئحة التنفيذية، وأن يلتمس، ف

وتوكول ي التر
 
 ف
ً
 طرفا

ً
ي تلك المنظمة تكون أيضا

 
 . الحق ألي دولة عضو ف

ات  التماسات لتدوين تغيي 
من الالئحة التنفيذية إل المكتب الدولي أو من  25يمكن ألصحاب التسجيالت أن يقدموا التماسات تدوين بموجب القاعدة  .38

م االلتماسات مكتُب الطرف المتعاقد . إليه صاحب التسجيل خالل مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي 
ِ
 إل ذلك، يمكن أن ُيقد

ً
وإضافة

 . الذي يحق من خالله لصاحب التسجيل الجديد أن يكون صاحب تسجيل دولي 

م أصحاب التسجيالت الدولية معظم التماسات التدوين بموجب القاعدة  .39
ِ
. دولي من الالئحة التنفيذية إل المكتب ال 25وُيقد

ي عام 
م أصحاب التسجيالت إل المكتب الدولي 2022فق 

َّ
وبلغت النسبة المئوية . % من جميع التماسات تدوين إنقاص98.57، قد

، 97.45% لتغيتر اسم صاحب التسجيل أو عنوانه، و92.35% لتغيتر اسم الممثل وعنوانه، و98.11لاللتماسات:  ي
% للشطب الجزن 

، و93.01و ، و99.64% للشطب الكىلي  . % لتغيتر الملكية89.75% للتخىلي

ي اسم أو عنوان الممثل وصاحب التسجيل،  .40
ونية اللتماس تدوين إنقاص، وتغيتر ف  وقد أصدر المكتب الدولي استمارات إلكتر

ي أوائل شهر مايو 
ة ف  ي الملكية، وصدرت هذه االستمارة األختر

، وتغيتر ف   استم. 2022وتخلٍّ
ً
ونية وسُيصِدر المكتب الدولي قريبا ارة إلكتر

ي القاعدة 
ونية لجميع االلتماسات الواردة ف  ، وحينها سيكون قد أصدر استمارات إلكتر من الالئحة  25اللتماس شطب التسجيل الدولي

ي . التنفيذية
ي عىل معدالت المخالفات واألوقات المستغرقة ف  ونية سيكون لها أثر إيجانر

وزيادة كثافة استخدام االستمارات اإللكتر
 المعا

ً
كر آنفا

ُ
 . لجة، كما ذ

ح تعديل القواعد  .41 ي ضوء ما سبق، ُيقتر
()د( و)ه( من الالئحة التنفيذية لتنص عىل تقديم 5()أ( و)1)27( و3)26()ب( و1)25وف 

ي القاعدة 
 . من الالئحة التنفيذية إل المكتب الدولي  25أصحاب التسجيالت لاللتماسات الواردة ف 

ح  .42 ي الملكية، من خالل مكتب الطرف المتعاقد وعىل الرغم مما سبق، ُيقتر
 
اإلبقاء عىل اإليداع غتر المباشر اللتماسات تدوين تغيتر ف

الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل أو مكتب الطرف المتعاقد الذي يحق من خالله لصاحب التسجيل الجديد أن يكون صاحب التسجيل 
عىل . لتسجيل الدولي من التوقيع عىل االلتماس وتقديمه إل المكتب الدولي فال تزال توجد ظروف قد ال يتمكن فيها صاحب ا. الدولي 

 
ً
 منحال

ً
 قانونيا

ً
 أو كيانا

ً
 متوفيا

ً
ي الملكية أن . سبيل المثال، قد يكون صاحب التسجيل شخصا

ي مثل هذه الحاالت، يمكن لَمْن يخلفه ف 
وف 

ي تقييم الوضع وتقديم التماس لتدوين تغيتر 
ي الملكية إل المكتب الدولي يلتمس من المكتب المعت 

 .  ف 

 التماسات لتدوين تراخيص
ي السجل الدولي إل المكتب الدولي أو من خالل مكتب  .43

يمكن ألصحاب التسجيالت أن يقدموا التماسات لتدوين تراخيص ف 
، إال أن مكاتب  ي

ي تلك األطراف الم 29معت 
 قد أبلغت أن هذا التدوين ليس له أي تأثتر ف 

ً
 متعاقدا

ً
وال توجد حتر اآلن استمارة . تعاقدةطرفا

ونية اللتماس تدوين ترخيص م أصحاب التسجيالت إل المكتب الدولي . إلكتر
َّ
% من جميع التماسات ذلك التدوين 96.43ومع ذلك، قد

ي عام 
مة حتر اآلن ف 

َّ
ونية . 2022الُمقد ي عام ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة فور إتاحة المكتب الدولي الستمارة إلكتر

لهذا االلتماس ف 
2023 . 

ح تعديل القاعدة  .44 )د( و)ه( من الالئحة التنفيذية للنص عىل 5)أ( و3()أ( و)ب( و2()أ( و)د( و)1)ا)ثانيا(20وبناء عىل ذلك، ُيقتر
خيص، إل المكتب الدولي  خيص وتعديله، وكذلك التماسات شطب تدوين التر  تقديم أصحاب التسجيالت لجميع التماسات تدوين التر

 
ً
ة  . مباشر
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ط اإلخطار بتوقف الشيان فورا  شر

 ما يتواصل أصحاب التسجيالت الدولية واألطراف األخرى المعنية مع المكتب الدولي لإلبالغ عن احتمال توقف شيان  .45
ً
ا كثتر

 بذلك وأن 
ً
ي يتعير  عىل مكتب المنشأ خاللها أن يرسل إخطارا

يلتمس شطب التسجيل عالمة أساسية، ولالستفسار عن المهلة الزمنية التر
ح بعض مستخدمي نظام مدريد وضع مهلة زمنية يرسل خاللها مكتب المنشأ ذلك اإلخطار وااللتماس. الدولي   . وقد اقتر

ي لدى أصحاب التسجيالت  .46
ي اإلخطار بتوقف شيان العالمة األساسية يؤدي إل انعدام اليقير  القانون 

 
ورغم أن التأختر الطويل ف

فعىل سبيل المثال، قد ال تكون . حد سواء، يبدو أن وضع مهلة زمنية للقيام بذلك أمر غتر قابل للتطبيق العمىلي  واألطراف األخرى عىل
 بذلك من السلطة 

ً
ي يؤدي إل وقف شيان العالمة األساسية إل أن تتلقر إخطارا

بعض المكاتب عىل علم بصدور قرار إداري أو قضان 
ي حير  أن مكاتب أخرى قد تح

 
 المختصة، ف

ً
 . تاج إل االنتظار حتر يصبح ذلك القرار نهائيا

ح تعديل القاعدة  .47  1)22ولذلك ُيقتر
ً
 بأن المكاتب يجب أن ترسل إخطارا

ً
ا "، تذكتر

ً
()أ( من الالئحة التنفيذية إلضافة كلمة "فورا

ي أقرب وقت معقول ممكن
 
 . بوقف شيان العالمة األساسية وأن تلتمس شطب التسجيل الدولي ف

 )ثانيا(23ق التبليغات المشمولة بالقاعدة توسيع نطا
48.  

ُ
تيح القاعدة

ُ
يعاتها السارية بالتواصل  )ثانيا(23ت ي ال تسمح لها تشر

نة التر من الالئحة التنفيذية لمكاتب األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
 عنها تبليغات غتر 

ً
 أن تطلب من المكتب الدولي أن يرسل نيابة

َ
 مع صاحب التسجيل إمكانية

ً
ة وقد ثبت . مشمولة بالالئحة التنفيذيةمباشر

نة أو المواعيد النهائي ي األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
 
ي بدأت ف

ة أن هذه القاعدة مفيدة إلبالغ أصحاب التسجيالت بأمور مثل اإلجراءات التر
ام لدى المكتب  . الوشيكة للوفاء بالتر 

ح تعديل القاعدة  .49 نة بأن تطلب من المكتب ( من الالئحة التنفيذية للس1))ثانيا(23وُيقتر ماح لمكاتب جميع األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
 عنها تبليغات غتر مشمولة بالالئحة التنفيذية

ً
ن المكاتب من إرسال . الدولي أن يرسل نيابة

ِّ
مك
ُ
ويخطط المكتب الدولي إلتاحة معايتر ت

متر  
ونية بنسق لغة التر  . (XMLالموسعة )البيانات المتعلقة بهذه التبليغات بوسائل إلكتر

ي الملكية
ز
 إخطار جميع األطراف المعنية بالتدوينات والتعديالت الناتجة عن إعالن عن عدم ترتب أي أثر عىل تغيي  ف

ي واليته القضائية .50
ي الملكية ليس له أي أثر ف 

 ف 
ً
ا   أن يعلن أن تغيتر

َّ
ويؤدي هذا اإلعالن إل . يجوز لمكتب الطرف المتعاقد الُمعير

 إل إدخال .  دولي جديد باسم صاحب التسجيل السابقتدوين تسجيل 
ً
ي المتعلق بذلك اإلعالن يمكن أن يؤدي أيضا

كما أن القرار النهان 
 . تعديالت عىل السجل الدولي 

ي القاعدة  .51
، تقض  ي الوقت الحارص 

م التماس تدوين 4)27وف 
َّ
( من الالئحة التنفيذية بأال يخطر المكتُب الدولي إال الطرف الذي قد

ي الملكية بالتدوينات والتعديالت الناتجة عن إعالن بموجب هذه القاعدة
ولكن قد يوجد ما يصل إل ثالثة أطراف معنيير  بتدوين . تغيتر ف 

ي حالة تقديم المكتب لاللتماس
ي الملكية، أال وهم صاحب التسجيل الجديد وصاحب التسجيل السابق والمكتب، ف 

 . تغيتر ف 

ح ت .52 ( من الالئحة التنفيذية، للنص 4)27()د( و)ه( وإضافة بند جديد )و( إل القاعدة 4)27عديل القاعدة وبناء عىل ذلك، ُيقتر
ي الملكية ليس له 

عىل أن المكتب الدولي يجب أن ُيخِطر جميع األطراف المعنية بالتدوينات والتعديالت الناتجة عن إعالن أن التغيتر ف 
ن باسم صاحب التسجيل 4)27قاعدة كما أن إدخال تعديل تحريري عىل ال.  أي أثر  ()د( سيوضح أن التسجيل الدولي الجديد يجب أن ُيدوَّ
 . السابق

 التعديالت التحريرية
ح تعديل القاعدة  .53 " لتوضيح أنه يجب عىل shall" بكلمة "should()ب( من الالئحة التنفيذية لالستعاضة عن كلمة "3)21ُيقتر

نة أن  عيض عنه بالتسجيل مكاتب األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
ُ
تسمح ألصحاب التسجيالت الدولية بتجديد التسجيل المحىلي الذي است

 . الدولي 

 تعديل القاعدة  .54
ً
ح أيضا  أن اإلعالنات المتعلقة 5)27" من الالئحة التنفيذية إلدراج إشارة إل القاعدة 11()أ("1)32وُيقتر

ً
(، تأكيدا

ي 
نشر ف 

ُ
 . ليةجريدة الويبو للعالمات الدو  باإلنقاصات ت

 تاري    خ بدء النفاذ
ي المقام األول بممارسات المكتب الدولي وأنظمة تكنولوجيا المعلومات  .55

ي هذه الوثيقة ستتعلق ف 
حة ف  إن التعديالت الُمقتر

حة لالئحة التنفيذ. واالتصاالت فيه ية ويمكن للمكتب الدولي إدخال التعديالت الالزمة عىل أنظمته وممارساته لتنفيذ التعديالت الُمقتر
ي هذه الوثيقة قد تتطلب من المكاتب إجراء بعض التعديالت، عىل النحو . باستخدام موارد داخلية

حة ف  وتوجد بضعة تعديالت مقتر
 
ً
حة وإدخال هذه التعديالت، . المذكور آنفا تبة عىل التعديالت المقتر وبناء عىل ذلك، ومن أجل إتاحة الوقت للمكاتب لتقييم اآلثار المتر
ي إذا لزم األم

ي هذه الوثيقة ف 
حة ف  ح أن يبدأ نفاذ جميع التعديالت الُمقتر  . 2024نوفمتر  1ر، ُيقتر
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 العامل مدعو إل:  والفريق .56

ي هذه  "1"
حات المقدمة ف  ي المقتر

النظر ف 
 الوثيقة؛

وتوصية جمعية اتحاد مدريد ببعض  "2"
ح إدخالها عىل  أو جميع التعديالت المقتر

ي 
ي هذه الالئحة التنفيذية، كما ترد ف 

مرفقر
الوثيقة أو بصيغة معدلة، لتدخل حتر  النفاذ 

ي 
 . 2024نوفمتر  1ف 

]يىلي ذلك المرفقان[  
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ح للمادة  ي المقير  ( من بروتوكول مدريد1)2البيان التفسي 

 التسجيل الدولي للعالماتبروتوكول اتفاق مدريد بشأن 

ي 
 
ي مدريد ف

 
 ،1989يونيو  27المعتمد ف
ي 
 
ل ف

َّ
 ،2006أكتوبر  3والمعد
ي 
 
 2007نوفمتر  12وف

]…[ 

  2المادة 
 الحصول عىل الحماية بموجب التسجيل الدولي 

ي سجل مكتب طرف متعاقد، (1)
 
وِدع طلب تسجيل عالمة لدى مكتب طرف متعاقد، أو إذا ُسِجلت عالمة ف

ُ
جاز للشخص الذي  إذا أ

وِدع باسمه
ُ
"( أو جاز لصاحب ذلك التسجيل )الُمشار إليه فيما بعد  *أ ذلك الطلب )الُمشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب األساسي

وتوكول، وذلك  ط مراعاة أحكام هذا التر ي األطراف المتعاقدة شر
ي أراض 

 
"( أن يضمن حماية عالمته ف بعبارة "التسجيل األساسي

ي سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الُمشار إل كل منها عىل التوالي بالحصول ع
 
ىل تسجيل لتلك العالمة ف

 : ط مراعاة ما يىلي
تيب(، شر "، و"المنظمة" عىل التر "، و"المكتب الدولي "، و"السجل الدولي  بعبارة "التسجيل الدولي

وِدع الطلب األساسي لدى مكتب دولة  "1"
ُ
، تعيرَّ  أن يكون إذا أ متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل األساسي

ي تلك الدولة المتعاقدة أو المقيمير  
الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجري ذلك التسجيل باسمه أحد مواطت 

 فيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية؛

وِدع الطلب األساسي لدى مكتب منظمة "2"
ُ
، تعيرَّ  أن  إذا أ متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل األساسي

ي تلك المنظمة 
ي دولة عضو ف 

جري ذلك التسجيل باسمه أحد مواطت 
ُ
وِدع ذلك الطلب أو أ

ُ
يكون الشخص الذي أ

ي أراضيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية. 
 المتعاقدة أو المقيمير  ف 

] ي
]يىلي ذلك المرفق الثان 

                                                
ي أقرته جمعية اتحاد مدريد:    *  بيان تفستر

فَهم المادة 
ُ
دة فيها من ( من بروتوكول مدريد عىل أنها 1)2"إذا كان الطلب األساسي أو التسجيل األساسي باسم أكتر من شخص واحد، ت

َّ
وط الُمحد ط استيفاء الشر تشتر

 ِقَبل شخص واحد فقط من األشخاص الذين يكون الطلب األساسي أو التسجيل األساسي باسمهم."
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وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير
 التعديالت المقير

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات الالئحة التنفيذية  لير

 من 
ً
 20242022نوفمتر  1النافذة اعتبارا

]…[ 

  8القاعدة 
ز   تعدد الُموِدعي 

 ]ُحذفت[ (1)

(2)  ]  الطلب األساسي أو كانوا ]تقديم طلب من جانب عدة مودعير 
ً
، إذا أودعوا معا

ً
 دوليا

ً
 طلبا

ً
يجوز لعدة مودعير  أن يودعوا معا

، وإذا كان   التسجيل األساسي
ً
( من 1)2األهلية إليداع طلب دولي بناء عىل أحكام المادة  ألحدهم عىل األقللكل منهميملكون معا

وتوكول، بالنسبة إل الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه  مكتب المنشأ.  التر

  9القاعدة 
وط المتعلقة بالطلب الدولي   الشر

]…[ 

(4) ]  ]مضمون الطلب الدولي

:  )أ(  فيه ما يىلي
 يجب أن يتضمن الطلب الدولي أو ُيبيرَّ 

ي أن تعتتر العالمة كعالمة ذات حروف معيارية، إعالن لهذا الغرض، "6"
 ]ُحذفت[ إذا رغب المودع ف 

]…[ 

 لألصناف المناسبة أسماء السلع  "13"
ً
ع وفقا ب لها التسجيل الدولي للعالمة، عىل أن تجمَّ

َ
ي ُيطل

والخدمات التر
مة حسب ترتيب 

َّ
للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وتكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف وُمقد

ي أصناف هذا التصنيف. ويجب بيان السلع والخدمات بكلمات دقيقة
 القائمة ، وباألحرى بالكلمات الواردة ف 

 لقائمة السلع والخدمات بالنسبة إل األبجدية للتصنيف المذكور 
ً
. ويجوز أن يتضمن الطلب الدولي حضا

 بالنسبة إل كل طرف متعاقد،
ً
 واحد أو أكتر من األطراف المتعاقدة المعّينة. ويجوز أن يكون الحض مختلفا

]…[ 

:  )ب(  ما يىلي
ً
 يجوز أن يتضمن الطلب الدولي أيضا

]…[ 

"6"  ، ي الطلب األساسي أو التسجيل األساسي
ي ذلك، الوصف الوارد ف 

أي وصف للعالمة بالكلمات أو، إذا رغب المودع ف 
ي حال عدم تقديم ذلك الوصف بموجب الفقرة )

   ؛. "11()أ("4ف 

َ العالمة كذلك، وال  "7" عتتر
ُ
ي أن ت

 يكون هذا إعالن بأن العالمة ذات حروف معيارية، إذا كان ُموِدع الطلب يرغب ف 
 لألطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد نطاق حماية العالمة

ً
  . اإلعالن ُملِزما
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(5) ]  ]المحتويات اإلضافية للطلب الدولي

]…[ 

 أحد واحد أو أكتر منيجب أن يتضمن الطلب الدولي رقم الطلب األساسي أو التسجيل األساسي وتاريخه وأن ُيبيرَّ  فيه  )ب(
 العنارص التالية: 

ي تلك الدولة؛   "1"
 إذا كان الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ دولة، أن الموِدع من مواطت 

]…[ 

]…[ 

  )ثانيا(20القاعدة 
اخيص  الير

 ]التماس لتدوين ترخيص[   (1)

م )أ(
ِ
االلتماس  يجب تقديم التماس لتدوين ترخيص إل المكتب الدولي عىل االستمارة الرسمية المعنية ويجب أن يقد

الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي أو مكتب طرف متعاقد  صاحب التسجيل
خيص الممنوح إذا كان المكتب يقبل تقديم ذلك االلتماس  . يشمله التر

]…[ 

ه يجب أن يوقع االلتماس صاحب التسجيل )د(  . الدولي أو المكتب المقدم عتر

 المخالف لألصول[]االلتماس  (2)

وط الفقرة ) )أ( ي شر
خيص يستوف  ()أ( و)ب( و)د(، وجب عىل المكتب الدولي أن يخطر بذلك 1إذا لم يكن التماس تدوين التر

 . والمكتب الذي قدم االلتماس إن وجد  صاحب التسجيل الدولي 

ستدرك المخالفة خالل ثالثة أشهر من تاري    خ إقدام المكتب الدولي عىل ا )ب(
ُ
وكا إذا لم ت إلخطار بها، وجب اعتبار االلتماس متر

ي الوقت ذاته وعىل المكتب الدولي أن يخطر بذلك 
 والمكتب الذي قدم االلتماس إن وجد  صاحب التسجيل الدولي وف 

ي البند 
 أية رسوم مدفوعة إل الطرف الذي دفعها بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم المعنية المشار إليها ف 

ّ
 7وأن يرد

 لرسوم. من جدول ا

خيص واإلخطار به[ (3)  ]تدوين التر

وط الفقرة ) )أ( ي شر
ي السجل 1إذا كان االلتماس يستوف 

خيص ف  ()أ( و)ب( و)د(، وجب عىل المكتب الدولي أن يدّون التر
خيص  ي االلتماس وأن يخطر بذلك مكاتب األطراف المتعاقدة المعينة المشمولة بالتر

الدولي مع المعلومات الواردة ف 
ي الوقت ذاته الممنوح ويبلغ ذلك 

 . والمكتب الذي قدم االلتماس إن وجد  ولي لصاحب التسجيل الدوف 

 ]…[ 

]…[ 

خيص[   (5)  ]إعالن انعدام أثر تدوين التر

]…[  

ي السجل الدولي أي إعالن يجرى وفقا للفقرة الفرعية )ج( وأن يخطر بذلك  )د(
الجهة يجب عىل المكتب الدولي أن يدّون ف 

خيص )أي  ي قدمت التماس تدوين التر
ويتعير  تدوين اإلعالن اعتبارا من التاري    خ  . أو المكتب(.  صاحب التسجيل الدولي التر

ي المتطلبات المطبقة. 
 الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تبليغا يستوف 
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ي يتعلق بإعالن أجري وفقا للفقرة الفرعية )ج يجب إخطار المكتب الدولي بأييبلغ كل )ه(
 (، وعىل المكتب( للمكتبقرار نهان 

ي السجل الدولي ويخطر  ذلك القرار  أن يدّونالذي يدّونهالدولي 
 
به بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين اإلنقاص )ف

 . أو المكتب(.  صاحب التسجيل الدولي 

]…[ 

  21القاعدة 
ي أو إقليمي بتسجيل دولي 

 االستعاضة عن تسجيل وطنز

 ]…[ 

 ]تفاصيل أخرى بشأن االستعاضة[  (3)

]…[ 

ي  )ب( 
 إل جنب مع التسجيل الدولي الذي حل محلهيجب أن ُيسمح بوجود التسجيل الوطت 

ً
وال يجوز إلزام . أو اإلقليمي جنبا

 عنه بتسجيل 
ً
ي أو اإلقليمي الذي ُيعتتر ُمستعاضا

صاحب التسجيل أن يتنازل عن، أو أن يطلب إلغاء، التسجيل الوطت 
 لل
ً
ي ذلك، وفقا

 
، ويجب السماح له بتجديد ذلك التسجيل، إذا رغب صاحب التسجيل ف ي أو اإلقليمي دولي

قانون الوطت 
 الساري. 

]…[ 

]…[ 

  22القاعدة 
تب عليه أو التسجيل األساسي   وقف آثار الطلب األساسي والتسجيل المير

(1) ] تب عليه أو التسجيل األساسي  ]اإلخطار بوقف آثار الطلب األساسي والتسجيل المتر

وتوكول، وجب عىل4( و)3)6إذا انطبقت أحكام المادة  )أ(   مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بذلك ( من التر
ً
، فورا

 :  ما يىلي
 ويبير 

"1" ،  رقم التسجيل الدولي

]…[ 

]…[ 

  )ثانيا(23القاعدة 
 تبليغات مكاتب األطراف المتعاقدة المعينة المرسلة من خالل المكتب الدولي 

ي هذه الالئحة[ (1)
ي حال كان قانون ]التبليغات غتر المشمولة ف 

ال يسمح للمكتب بإرسال تبليغ عن طرف متعاقد معير   يجور لمكتبف 
ة لصاحب التسجيل، يجور لهذا المكتب  تبليغات بشأن ذلك التبليغأن يطلب من المكتب الدولي إرسال تسجيل دولي مباشر

 إل صاحب التسجيل نيابة عنه.  تسجيل دولي 

]…[ 
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  24القاعدة 
 التعيينات الالحقة للتسجيل الدولي 

 ]األهلية[ (1)

 الحق للتسجيل الدولي )ويشار إليه فيما بعد بعبارة "التعيير  الالحق"(، إذا  )أ(
يجوز للطرف المتعاقد أن يكون محل تعيير 

ي حالة تعددهم،كان صاحب التسجيل الدولي 
 
وقت هذا التعيير   ، أو واحد عىل األقل من أصحاب التسجيل الدولي ف

وط المادة  ي شر
 
وتوكول ليكون صاح 2يستوف . من التر  ب تسجيل دولي

 ]…[ 

 ]التقديم؛ االستمارة والتوقيع[ (2)

أو مكتب الطرف المتعاقد الذي  يجب تقديم أي تعيير  الحق إل المكتب الدولي من جانب صاحب التسجيل الدولي  )أ(
 ؛ بيد أنهينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي 

 ]ُحذفت[ "1"

]…[ 

 ]المحتويات[ (3)

ط مراعاة الفقرة )يجب أن يتضمن التعيير   )أ( ، شر  فيه ما يىلي
 ()ب(: 7الالحق أو يبير 

]…[ 

 ]ُحذفت[ إذا قدم مكتب ما التعيير  الالحق، التاري    خ الذي تسلم فيه المكتب المذكور هذا التعيير  الالحق.  "6"

 ]…[ 

:  )ج(  ما يىلي
ً
 يجوز أن يتضمن التعيير  الالحق أيضا

جمات المشار إليه "1" جمة أو التر ي القاعدة البيانات والتر
  حسب ما يكون الحال، " 6" إل "1"()ب( 4)9ا ف 

]…[ 

]…[ 

 ]تاري    خ التعيير  الالحق[ (6)

ة إل المكتب الدولي يجب أن يحمل التعيير  الالحق يجب أن يحمل  )أ( تاري    خ الذي يقدمه صاحب التسجيل الدولي مباشر
 . ". 1، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج("تسلمه من المكتب الدولي 

التعيير  الالحق الذي يقدمه مكتب ما إل المكتب الدولي يجب أن يحمل تاري    خ تسلمه من هذا المكتب مع مراعاة أحكام  )ب(
ط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم هذا التعيير  خالل شهرين من هذا التاري    خ.  ه" و)د( و)1الفقرات الفرعية )ج(" (، وشر

الالحق خالل هذه المهلة، فإن هذا التعيير  يجب أن يحمل تاري    خ تسلمه من جانب  وإذا لم يتسلم المكتب الدولي التعيير  
، مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية )ج("  ]ُحذفت[ (. ه" و)د( و)1المكتب الدولي

وط المطلوبة، وتم تصويب ذلك خالل ثالثة أشهر من تاري    خ اإلخطار المشار  )ج(  للشر
ً
 إذا لم يكن التعيير  الالحق مستوفيا

ي الفقرة )
 ()أ(،5إليه ف 

ي الفقرة ) "1"
وط المشار إليها ف  ي تتعلق فيها المخالفة بأحد الشر

ي الحالة التر
" 3" و"1()أ("3فإن التعيير  الالحق، ف 

م هذا التعيير  مكتب ما إل "، يجب أن يحمل التاري    خ الذي صحح فيه هذا التعيير  1" و)ب("4و"
ِ
، ما لم يقد

، وما لم يصحَّ  ي هذه الحالة، فإن المكتب الدولي
ي الفقرة الفرعية )ب(؛ وف 

ح خالل مهلة الشهرين المشار إليها ف 
 ؛التعيير  الالحق يجب أن يحمل التاري    خ الذي تسلمه فيه هذا المكتب
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ي الفقرة ) "2"
 
وط المشار إليها ف وط أخرى خالف الشر " ال 1" و)ب("4" و"3" و"1()أ("3فإن أية مخالفة تتعلق بشر

ي التاري    خ
 
 (. ( أو الفقرة الفرعية )ب( حسب ما يكون الحال. المطبق بناء عىل أحكام الفقرة الفرعية )أ تؤثر ف

ج(، يجوز أن يكون للتعيير  الالحق تاري    خ الحق للتاري    خ الناجم عن الفقرات ب( و)بالرغم من أحكام الفقرات الفرعية )أ( و) )د(
 ( أو )بالفرعية )أ

ً
 ". 2()ج("3وفقا للفقرة ) ( أو )ج( إذا تضمن ذلك التعيير  التماسا

]…[ 

]…[ 

ي الفقرة ) ]التعيير  الالحق الذي ال يعتتر كذلك[ (10)
 
وط المنصوص عليها ف ()أ( مستوفاة، فإن التعيير  الالحق ال يعتتر 2إذا لم تكن الشر

مه للمرِسلكذلك، وعىل المكتب الدولي أن يبلغ ذلك 
َّ
 . مكتٌب لصاحب التسجيل، وللمكتب إذا كان التعيير  الالحق قد

  25القاعدة 
 التماس تدوين

   ]تقديم االلتماس[ (1)

]…[ 

م االلتماس صاحُب التسجيل الدولي  )ب(
ِ
،  يجب أن يقد أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي

ي الملكية عن طريق مكتب الطرف المتعاقد ، 
األطراف المتعاقدة مما أو أحد عىل أنه يجوز تقديم التماس تدوين تغيتر ف 

، أو مكتب الطرف المتعاقد المبير  هو مبين ي االلتماس المذكور وفقا للفقرة  الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي
ف 

 ". 4()أ("2)

]…[ 

 ]محتويات االلتماس[ (2)

م بناء عىل الفقرة ) )أ(
ّ
:  ()أ( أو يبيرَّ  فيه باإلضافة إل التدوين1يجب أن يتضمن أي التماس مقد  الملتمس ما يىلي

 ]…[ 

، الطرف المتعاقد  "4" ي ملكية التسجيل الدولي
ي حالة تغيتر ف 

ي صاحب  الذيأو األطراف المتعاقدة التيف 
يستوف 

ي المادة  إليهإليهاالتسجيل الدولي الجديد بالنسبة 
وط المنصوص عليها ف  وتوكول لكي يكون صاحب  2الشر من التر

،  التسجيل الدولي

ي حالة تغيتر  "5"
  ف 

ً
، وإذا لم يكن عنوان صاحب التسجيل الدولي الجديد الموضح وفقا ي ملكية التسجيل الدولي

ف 
ي الطرف المتعاقد 3للبند "

ي أراض 
 للبند " المحدد أو أحد األطراف المتعاقدة المحددة" ف 

ً
"، وما لم يوضح 4وفقا

ي 
ي دولة متعاقدة أو دولة عضو ف 

منظمة متعاقدة، عنوان منشأة صاحب التسجيل الدولي الجديد أنه أحد مواطت 
ي الطرف المتعاقد 

ي أراض 
ي أحد األطراف المتعاقدة صاحب التسجيل الدولي الجديد أو محل إقامته ف 

ي أراض 
أو ف 

ي بالنسبة  الذيالتي
، إليهإليهايستوف  وط المطلوبة لكي يكون صاحب التسجيل الدولي

 الشر

 ]…[ 

]…[ 

ي ملكية التسجيل الدولي إل أكتر من صاحب  ]تعدد أصحاب التسجيالت الدولية الُجدد[ (4)
إذا أشار التماس تدوين أي تغيتر ف 

وط المطلوبة بناء عىل المادة  عىل األقل منهم لواحد لكلتسجيل دولي جديد، فال بد  ي الشر
من بروتوكول مدريد لكي  2أن يستوف 

 .  يكون صاحب التسجيل الدولي
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  26القاعدة 
ي التماسات التدوين ب

ز
 25ناء عىل القاعدة المخالفات ف

]…[ 

وط القاعدة ]االلتماس الذي ال يعتتر كذلك[  (3) ()ب( مستوفاة، فإن االلتماس ال ُيعتتر كذلك، وعىل المكتب 1)25إذا لم تكن شر
ي القاعدة للمرِسل. الدولي أن يبلغ ذلك 

 
، وللمكتب إذا كان االلتماس الوارد ف ي الوقت نفسه لصاحب التسجيل الدولي

 
()أ( 1)25ف

مه مكتٌب. 
َّ
 قد
 

  27القاعدة 
ي الملكية أو إنقاص25التدوين واإلخطار فيما يتعلق بالقاعدة 

ز
تب أي أثر عىل تغيي  ف  ؛ اإلعالن عن أنه ال يير

خيص واإلخطار به[  (1)  ]تدوين التر

ط أن يكون  )أ( ، شر ي السجل الدولي
 
االلتماس المشار إليه يدّون المكتب الدولي عىل الفور البيانات أو أي تعديل أو شطب ف

ي القاعدة 
 
ي أراضيها، 1)25ف

 
ي يكون للتدوين تأثتر ف

 لألصول، ويبلغ ذلك لمكاتب األطراف المتعاقدة المعّينة التر
ً
()أ( مطابقا

ي الوقت ذاته لصاحب 
 
ي حالة تدوين أي شطب، كما يبلغ ذلك ف

 
أو يبلغ ذلك لمكاتب كل األطراف المتعاقدة المعينة ف

ي الملكية، وجب عىل  . ألي مكتب يكون قد قدم االلتماس السابق ذكرهالتسجيل الدولي و 
 
وإذا تعلق التدوين بتغيتر ف

ي الملكية وصاحب الجزء المتنازل عنه أو 
 
ي حال تغيتر كامل ف

 
المكتب الدولي أن يبلغ أيضا صاحب التسجيل السابق ف

ي المل
ي ف 
ي حال تغيتر جزن 

وإذا قدم صاحب التسجيل الدولي أو أي  . كيةالمنقول بطريقة أخرى من التسجيل الدولي ف 
ممكتب خالف مكتب المنشأ

ِ
د
ُ
ي المادة  وإذا ق

ة السنوات الخمس المشار إليها ف  ( 3)6التماس تدوين أي شطب خالل فتر
 لمكتب المنشأ 

ً
وتوكول، وجب عىل المكتب الدولي أن يبلغ ذلك أيضا   . من التر

 ]…[ 

 ]…[ 

تب  (4) ي الملكية[]اإلعالن عن أنه ال يتر
 أي أثر عىل تغيتر ف 

 ]…[ 

ي السجل الدولي كل إعالن يجرى وفقا للفقرة الفرعية )ج( كما يدّون، حسب ما يكون الحال، الجزء  )د(
يدّون المكتب الدولي ف 

ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين موضع اإلعالن المذكور من التسجيل الدولي كتسجيل دولي منفصل، 
ي ال

 . السابقأو المكتب(، وكذلك صاحب التسجيل الدولي الجديدصاحب التسجيل الدولي باسم ملكية )تغيتر ف 

ي السجل الدولي ويعدل  )ه(
ي يتعلق بإعالن أجري وفقا للفقرة الفرعية )ج( للمكتب الدولي الذي يدّونه ف 

غ كل قرار نهان 
َّ
يبل

ي الملكية )صاحب التسجيل  السجل الدولي حسب ما يكون الحال
ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين تغيتر ف 

 . الدولي أو المكتب(، وكذلك صاحب التسجيل الدولي الجديد 

ي الوقت نفسه صاحب التسجيل الدولي السابق، وصاحب التسجيل الدولي الجديد،  )و(
يجب عىل المكتب الدولي أن يبلغ ف 

م التماس ت
َّ
ي الفقرتير  الفرعيتير  )د( و)ه( والمكتب الذي قد

ي ملكية التدوينات والتعديالت المشار إليها ف 
دوين تغيتر ف 

 من مكتب
ً
ما
َّ
  . إذا كان هذا االلتماس ُمقد

تب أي أثر عىل اإلنقاص[ (5)  ]اإلعالن عن أنه ال يتر

 ]…[ 

ي السجل الدولي أي إعالن يجرى وفقا للفقرة الفرعية )ج( ويخطر بذلك  )د(
الطرف الذي التمس يدّون المكتب الدولي ف 

 . أو المكتب( صاحب التسجيل الدولي تدوين اإلنقاص )

ي السجل الدولي  )ه(
ي يتعلق بإعالن أجري وفقا للفقرة الفرعية )ج( للمكتب الدولي الذي يدّونه ف 

ويخطر يبلغ كل قرار نهان 
 . أو المكتب( صاحب التسجيل الدولي الطرف الذي قدم التماس تدوين اإلنقاص )بذلك 

]…[ 
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  32القاعدة 
 الجريدة

   ]معلومات بشأن التسجيالت الدولية[ (1)

:  )أ( ي
ي الجريدة البيانات المعنية والمتعلقة بما يأنر

 
 ينشر المكتب الدولي ف

 ]…[ 

 (؛5( و)4)27و 23()أ( و2)22و )ثانيا(21و 21و )ثانيا(20و 20أحكام القواعد المعلومات المدّونة بناء عىل  "11"

]…[ 

ي الطلب الدولي  )ب(
 
ي القاعدة  . تنشر الصورة المستنسخة عن العالمة كما ترد ف

 
وإذا أصدر المودع اإلعالن المشار إليه ف

. 7ب("6أ("()4)9 ي النشر
 
 "، وجب بيان ذلك ف

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثان 
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