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ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  16 التاري    خ: 

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات
ز
ي بالتطوير القانون

 الفريق العامل المعنز

ونالدورة   العشر
 2022نوفمير  11إل  7جنيف، من 

 الرفض المؤقت

 وثيقة من إعداد المكتب الدول  

 المقدمة

  لنظام مدريد بشأن التسجيل الدول  للعالمات )الُمشار إليه فيما يل  باسم "الفريق  .1
  بالتطوير القانون 

ناقش الفريق العامل المعن 
ة من    الفتر

  جنيف ف 
  ُعقدت ف 

ة النر   دورته التاسعة عشر
  يواجهها أصحاب 2021نوفمتر  17إل  15العامل"(، ف 

، التحديات العملية النر
 . التسجيالت فيما يتعلق بالمهل الزمنية وطريقة حسابها عند تلقيهم إخطارات الرفض المؤقت

 وعقب المناقشة المذكورة  .2
 
ح فيها آنفا   دورته المقبلة، يقتر

، طلب الفريق العامل من المكتب الدول  إعداد وثيقة، لمناقشتها ف 
  
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدول  للعالمات )الُمشار إليهما فيما يل  التعديالت النر  يمكن إدخالها عل الالئحة التنفيذية لتر

  : تيب( لك  تنص عل ما يل  وتوكول" عل التر  باسم "الالئحة التنفيذية" و"التر

 الرفض المؤقت؛  حد أدن  للمهلة الزمنية الممنوحة لصاحب التسجيل الدول  للرد عل إخطار ب "1"

  ذلك اإلخطار إل تاري    خ  "2"
 المهلة الزمنية المذكورة؛ بداية ونهاية ووجوب اإلشارة بوضوح ف 

يعية واإلدارية الالزمة "3" ات التشر حة لمنح األطراف المتعاقدة مهلة إلجراء التغيتر  . وتأختر تنفيذ التعديالت المقتر

ح هذه الوثيقة تعديالت لالئحة التنفيذية تلنر   .3
 عن تعديالت  الطلب المذكور أعالهوتقتر

ً
م من الفريق العامل، فضال

َّ
الُمقد

 . أخرى تحريرية
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 معلومات أساسية 

  ثالث دورات سابقة.  .4
 
  يواجهها أصحاب  1ناقش الفريق العامل حاالت الرفض المؤقت ف

وناقش، عل وجه التحديد، التحديات النر
  تتبع المهل الزمنية المختلفة للرد عليها وطريقة حساب هذه المهل الزمنيةالعالمات التجارية عند تلقيهم إخطارات بالرفض المؤق

 
 . ت ف

  الالئحة التنفيذية عل مهلة زمنية ثابتة أو حد أدن   .5
 
افه بهذه التحديات، ناقش الفريق العامل إمكانية النص ف ومن منطلق اعتر

 
ً
 . عن مواءمة طريقة حسابها  للمهلة الزمنية، فضال

 وخالل الدورة ال .6
ً
ة للفريق العامل، أعرب عدد من الوفود عن تأييدهم لوجود حد أدن  للمهلة الزمنية قدره شهران، بدال تاسعة عشر

  معظم األطراف المتعاقدة، . من المهلة الزمنية الثابتة
 
يعات المطبقة ف  مع التشر

 
فالحد األدن  للمهلة الزمنية البالغ شهران سيكون متوافقا

  كما يتضح من نتائج دراس
 
رضت عل اجتماع المائدة المستديرة للفريق العامل لنظام مدريد ف

ُ
ة استقصائية أجراها المكتب الدول  وع

يعاتها تمنح مهلة قدرها شهران أو أكتر للرد 85وأشار  2. 2014عام    تلك الدراسة االستقصائية إل أن تشر
 
  شاركت ف

% من المكاتب النر
يعاتها  عل الرفض المؤقت. كما أن الحد األدن  للمهلة الزمنية من شأنه أن يسمح للمكاتب بمنح مهلة زمنية تزيد عل شهرين وفقا لتشر

 . المعمول بها 

أدن  للمهلة الزمنية قدره شهران، ُيحسبان من تاري    خ إرسال اإلخطار من المكتب الدول  إل صاحب التسجيل، سيوفر  ووضع حد  .7
 لجميع مستخدم  نظام مدريد 

 من اليقير 
 
 . مزيدا

 
 فحسب، بل سيمنحهم أيضا

 
ولن يوفر ذلك ألصحاب التسجيالت تاري    خ انتهاء واضحا

  أسباب الرفض ا
 
  للنظر ف

 
نة المعنية وكيللمؤقت، والحصول عل ترجمات، إذا لزم األمر، وتعيير  الوقت الكاف   األطراف المتعاقدة الُمعيَّ

 
. ف

  اإلخطار تاري    خ 
 
ولكن أشارت عدة وفود إل أن تنفيذ هذا النهج سيكون شديد الصعوبة، وأن نهجها المفضل هو إلزام المكاتب بأن تذكر ف

 . قضائها المهلة الزمنية المطبقة وتاري    خ ان بداية

  حدود 7("2)17وتنص القاعدة  .8
  أن تكون "ف 

" من الالئحة التنفيذية عل أن المهلة الزمنية للرد عل الرفض المؤقت ينبغ 
  إخطار الرفض المؤقت . المعقول حسب ظروف الحال"

بير  بوضوح ف 
ُ
  حير  أن هذه القاعدة تنص عل أن المكاتب ُيستحسن أن ت

وف 
  استطاعتها تحديد . ية، فإن هذا البيان غتر إلزام  المهلة الزمن انقضاءتاري    خ 

ومع ذلك، أشار عدد من الوفود إل أن المكاتب لن يكون ف 
يعات تنص عل أن المهلة الزمنية تبدأ عندما يرسل المكتب الدول  اإلخطار إل صاحب التسجيل أو عندما  ير  التاريخهذين  إذا كانت التشر

 . يتلقر صاحب التسجيل اإلخطار 

ح إدخالها عىل القواعد   من الالئحة التنفيذية 40و 18و 17التعديالت المقير

ح المكتب الدول  تعديل القاعدة  .9   ضوء االعتبارات المذكورة أعاله، يقتر
" من الالئحة التنفيذية لوضع حد أدن  للمهلة 7("2)17ف 

  . الزمنية قدره شهران
ط اإلشارة ف   شر

 
ح سُيدِرج أيضا انقضائها، إذا تاري    خ  اإلخطار إل تاري    خ بداية المهلة المذكورة و وهذا التعديل المقتر

  صاحب التسجيل لإلخطار 
  تاري    خ غتر تاري    خ إرسال اإلخطار من المكتب الدول  إل صاحب التسجيل أو تاري    خ تلقر

 . كانت تبدأ ف 

  القاعدة  .10
ح المكتب الدول  تقسيم العنارص الواردة ف   للوضوح، يقتر

 
ح . ثالث فقرات فرعية جديدة لإ" 7("2)17وتوخيا ويقتر

 
 
 . ()د( و)ه( بشأن المخالفات المتعلقة بالرفض المؤقت1)18إدخال تعديالت تبعية عل القاعدة  المكتب الدول  أيضا

يعاتها ونظم تكنولوجيا المعلومات  .11   الدورات السابقة للفريق العامل، أوضحت بعض الوفود أنها ستحتاج إل وقت لتعديل تشر
وف 

ح المكتب . واالتصاالت الخاصة بها لتنفيذ التعديالت المتعلقة بالمهل الزمنية   إلجراء التعديالت الالزمة، يقتر
ولمنح المكاتب الوقت الكاف 

  القاعدة 
حة،  40الدول  وضع حكم انتقال  ف    ينص عل تاري    خ الحق لبدء نفاذ التعديالت المقتر

اير  1 ف    2025فتر
ً
 . مثال

ز تعديالت أخرى مقير   من الالئحة التنفيذية 18و 17ح إدخالها عىل القاعدتي 

  إخطارات الرفض المؤقت  .12
نة عن أنها ال تستطيع، ألسباب عملية، أن تذكر ف  أعربت مكاتب بعض األطراف المتعاقدة الُمعيَّ

  التسجيالت المحلية القديمة
 لديها ف 

 
  عنوان صاحب التسجيل ألنه قد ال يكون موجودا

ت مكاتب أخرى عن عدم قدرتها وأعرب. التلقان 
ح المكتب الدول  تعديل القاعدة . عل القيام بذلك بسبب قوانير  الخصوصية الصارمة " من الالئحة 5("2)17وبناء عل ذلك، يقتر

 . التنفيذية لمراعاة هاتير  الحالتير  

اض، فقد يكون من المف .13 يد لصاحب التسجيل أن يتلقر وإذا كان إخطار الرفض المؤقت يستند إل حقوق سابقة أو إل اعتر
ِض، إن وجد  وكيلصاحب الحقوق السابقة أو  وكيلمعلومات عن 

ح المكتب الدول  تعديل القاعدة . الُمعتر ( لهذا 3" و)5("2)17ويقتر
 . الغرض

                                                
، "الرفض المؤقت" MM/LD/WG/18/6، والمهلة الزمنية للرد وطرق حسابها" -"إخطار الرفض المؤقت  MM/LD/WG/17/5انظر الوثائق   1
 . "الرفض المؤقت" MM/LD/WG/19/3و
 ". معلومات عن حاالت الرفض المؤقتةانظر الوثيقة المعنونة "  2

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_3.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf
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وتوكول، ُيفهم تاري    خ تدوي2)5" من الالئحة التنفيذية عل أنه، ألغراض المادة 3()أ("1)18وتنص القاعدة  .14 ن التسجيل ( من التر
الدول  أو التعيير  الالحق، حسب مقتض  الحال، عل أنه التاري    خ ذاته الذي يرسل فيه المكتب الدول  اإلخطار المناسب إل المكاتب 

 عل معاهدتير  . المعنية
 
 قائما

 
 عندما كان نظام مدريد نظاما

 
اض مطلوبا  اآلن ألن المادة . وكان هذا االفتر

 
وتوكول ( من ال2)5ولم يعد مطلوبا تر

ة الرفض ذات الصلة تبدأ من تاري    خ إرسال المكتب الدول  لإلخطار  ح المكتب الدول  تعديل القاعدة . تنص عل أن فتر وبناء عل ذلك، يقتر
اض المذكور 3()أ("1)18  . " من الالئحة التنفيذية بحذف االفتر

15.   : ح ما يل 
 للوضوح، ُيقتر

 
 وتوخيا

 " من الالئحة التنفيذية؛  4()ج("1)18من القاعدة " 7("2)17حذف اإلشارة إل القاعدة  "1"

  1)18وتعديل القاعدة  "2"
()د( لك  تتناول عل وجه الحرص اإلخطارات المخالفة لألصول بسبب عدم كفاية المعلومات النر

ن صاحب التسجيل من ممارسة حق الرد عل الرفض المؤقت؛ 
ِّ
مك
ُ
 ت

 . "3()ج("1)18وإدخال تعديل تبغ  صغتر عل القاعدة  "3"

ح لبدء النفاذ  التاري    خ المقير

ح إدخالها عل القواعد  .16 ح أن يبدأ نفاذ التعديالت المقتر    40و 18و 17ُيقتر
 
 . 2023نوفمتر  1من الالئحة التنفيذية ف

 الفريق العامل مدعو إل:  إن  .17

  هذه  "1"
حات المقدمة ف    المقتر

النظر ف 
 الوثيقة؛ 

وتوصية جمعية اتحاد مدريد باعتماد  "2"
حة لالئحة التنفيذية، كما التعديالت  المقتر

  مرفق هذه الوثيقة أو بصيغة معدلة، 
ترد ف 

  
 . 2023نوفمتر  1لتدخل حتر  النفاذ ف 

 ]يل  ذلك المرفق[
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 المرفق

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل  الدولي للعالمات الالئحة التنفيذية لير

 من 
 
 20232022نوفمتر  1النافذة اعتبارا

]…[ 
  17القاعدة 

 الرفض المؤقت

]…[ 

: ]محتويات اإلخطار[  (2)  
 يجب أن يتضمن اإلخطار برفض مؤقت أو يوضح ما يأنر

]…[ 

  يستند إليها الرفض المؤقت تشتر إل عالمة كانت محل طلب أو تسجيل يبدو  "5"
  إذا كانت األسباب النر

 
أنه كان ف

، تاري    خ ورقم اإليداع، وتاري    خ األولوية   ه  محل التسجيل الدول 
وتاري    خ  ،(،عند االقتضاء، ) نزاع مع العالمة النر
، ، إن وجد، وعنوانهما، إن أمكنوكيلوالوعنوانهواسم صاحب التسجيل الدول   ،(،إن وجدا، ) التسجيل ورقمه

قائمة بكل السلع والخدمات أو السلع والخدمات المعنية  وصورة مستنسخة عن هذه العالمة األول، وكذلك
  حرر 

 بأنه يجوز تحرير هذه القائمة باللغة النر
 
  التسجيل المتعلق بهذه العالمة األول، علما

 
  الطلب أو ف

 
الواردة ف

 بها الطلب أو التسجيل المذكور،

]…[ 

  حدود المعقول حسب ظروف الحاالالمهلة و  "7"
  ال تقل عن شهرين،لزمنية، المتاحة ف 

لتقديم التماس إلعادة  النر
اض،  اض أو الطعن فيه ولتقديم رد عل االعتر   أو الرفض المؤقت عل أساس اعتر

فحص الرفض المؤقت التلقان 
 مع بيان، إن أمكن، بالتاري    خ حسب الحال،

  الفقرة )و  "8"
  تاري    خ غتر ا7("2إذا كانت المهلة الزمنية الُمشار إليها ف 

سلتنقضيالذي  لتاري    خ" تبدأ ف  المهلة فيه  تر
المكتب الدول  نسخة من اإلخطار إل صاحب التسجيل أو التاري    خ الذي يتلقر فيه صاحب التسجيل النسخة 

 بيان تاري    خ بداية المهلة المذكورة وانقضائها،وكذلك المذكورة، 

  أن و  "9"
  ينبغ 

مالسلطة النر
َّ
 مع الرد، الفحص أو الطعن أو  التماس إعادةإليها  ُيقد

  و  "10"
ورة بتقديم التماس إعادة الفحص أو الطعن أو الرد عن طريق وكيل يكون له عنوان ف  ام عند الرص  بيان االلتر 

  الطرف المتعاقد الذي نطق مكتبه بالرفض. 
 أراض 
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اض[  (3) اض، أو إل ]متطلبات إضافية بشأن اإلخطار برفض مؤقت يستند إل اعتر إذا كان رفض الحماية المؤقت يستند إل اعتر
  الفقرة )

 
وط المطلوبة ف   الشر

 
اض وأسباب أخرى، فإن اإلخطار يجب أال يستوف ، 2اعتر

 
( فحسب، بل يجب أن يبير  ذلك أيضا

 عن اسم 
ً
ض وعنوان فضال تب صاحب اإلخطار "، فإن المك5("2. وعل الرغم من أحكام الفقرة )، إن وجد وكيلوالوعنوانهالمعتر

اض يستند إل عالمة كانت محل طلب أو  اض إذا كان االعتر   يستند إليها االعتر
 قائمة السلع والخدمات النر

 
يجب أن يبلغ أيضا

 
 
  هذا التسجيل السابق، علما

 
  هذا الطلب السابق أو ف

 
تسجيل، كما يجوز له أن يبلغ القائمة الكاملة للسلع والخدمات الواردة ف

  حرر بها الطلب السابق أو التسجيل السابق. بأنه يجو 
  ز تحرير هاتير  القائمتير  باللغة النر

]…[ 

  18القاعدة 
 إخطارات الرفض المؤقت المخالفة لألصول

 ]بنود عامة[   (1)

غه مكتب طرف متعاقد معير  بمثابة إخطار من ذلك القبيل )أ(
ّ
 ال يجوز للمكتب الدول  أن يعتتر إخطارا برفض مؤقت بل

…[] 

، أي بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء عل أحكام المادة  "3"   وقت متأخر إل المكتب الدول 
 
()أ( أو 2)5أو إذا أرسل ف

ط مراعاة أحكام المادة 2()ب( أو )ج("2)5بناء عل أحكام المادة  وتوكول شر ()ب( من 1))سادسا(9" من التر
  تبدأ من تاري    خ 

وتوكول، والنر  بأن تدوين التسجيل التر
 
، علما  الالحق للتسجيل الدول 

الدول  أو تدوين التعيير 
بالتسجيل الدول  أو بالتعيير   إرسال المكتب الدول  لإلخطار هذا التاري    خ هو التاري    خ ذاته الذي أرسل فيه اإلخطار 

 الالحق. 

ة عن اإلخطار إل صاحب إذا كانت أحكام الفقرة الفرعية )أ( منطبقة، وجب عل المكتب الدول  أن يرسل مع ذلك صور  )ب(
  الوقت ذاته صاحب التسجيل الدول  والمكتب الذي أرسل اإلخطار بالرفض المؤقت أنه ال 

، ويبلغ ف  التسجيل الدول 
 يعتتر هذا اإلخطار كإخطار بالرفض، ويوضح أسباب ذلك. 

 إذا لم يكن اإلخطار )ج(

وط المحدد "1"   الشر
غه، أو يستوف 

ّ
 باسم المكتب الذي بل

 
  القاعدة موقعا

  القاعدة  2ة ف 
ط المطلوب ف   (،2)6أو الشر

  ه  محل  "2"
  يبدو أنها تتنازع مع العالمة النر

أو يحتوي عند االقتضاء عل أية بيانات تفصيلية عن العالمة النر
 ((،3" و)5("2)17التسجيل الدول  )القاعدة 

وط القاعدة  "3"   شر
 "،6("2)17أو يستوف 

وط القاعد "4"   شر
 ]ُحذفت[ "،7("2)17ة أو يستوف 

 ]ُحذفت[ "5"
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اض  "6"   يستند إليها االعتر
ض أو عل بيان السلع والخدمات النر أو يحتوي عند االقتضاء عل اسم وعنوان المعتر

 ((، 3)17)القاعدة 

  السجل الدول  بالرغم من ذلك
 
  حال تطبيق الفقرة وجب عل المكتب الدول  أن يدّون الرفض المؤقت ف

 
الفرعية ، إال ف

غ الرفض المؤقت إل إرسال إخطار مصحح خالل شهرين من تاري    خ الدعوة إل ذلك،  . )د(
ّ
وعليه أن يدعو المكتب الذي بل

 .  
 عن اإلخطار المخالف لألصول، وعن الدعوة المرسلة إل المكتب المعن 

 
 ويرسل إل صاحب التسجيل الدول  صورا

وط القاعد )د(   شر
 
َ يدّون"، ال 10" إل "7("2)17ة إذا لم يكن اإلخطار يستوف ن الرفض المؤقت   ُيعتتر   السجل كذلك وال ُيدوَّ

 
ف

 . غ الرفض المؤقت بذلك، وأن يوضح له أسباب ذلكومع ذلك الدول 
ّ
وأن ، وعل المكتب الدول  أن يبلغ المكتب الذي بل

رسل إخطار إذا يرسل إل صاحب التسجيل صورة عن اإلخطار المخالف لألصول. ولكن 
ُ
مصحح خالل المهلة المشار  أ

 إليها
 
 مصححا

 
   أرسل المكتب إخطارا

 
غضون شهرين من التاري    خ الذي أبلغ فيه المكتب الفقرة الفرعية )ج(، فإنه يعتتر ف

تر اإلخطار المصحح
ُ
وتوكول، كما لو كان  5، ألغراض المادة الدول  هذا المكتب باإلخطار المخالف لألصول، اعت من التر

رسل كتب الدول  أرسل إل المقد 
ُ
  التاري    خ الذي أ

 
  ف

 
أرسل فيه اإلخطار المخالف لألصول.  أما إذا لم يصحح اإلخطار ف
  الوقت ذاته 

 
ة، عل المكتب الدول  أن يبلغ ف   هذه الحالة األختر

 
 برفض مؤقت.  وف

 
هذه المهلة، فإنه ال يعتتر إخطارا

رِسل فيه لصاحب التسجيل الدول  وللمكتب الذي أرسل 
ُ
 برفض مؤقت، ويبير  خطار اإل أ

 
أنه ال يعتتر هذا اإلخطار إخطارا

. أسباب ذلك.    المخالف لألصول إل المكتب الدول 

  كل إخطار مصحح مهلة جديدة  )ه(
 
 للقاعدة تكون معقولة حسب ظروف الحاليجب أن تبيرَّ  ف

 
 "10" إل "7("2)17وفقا

  أو 
اض أو الطعن فيه ولتقديم رد لتقديم التماس إلعادة فحص الرفض المؤقت التلقان  الرفض المؤقت عل أساس اعتر

اض، حسب الحال،    فيه المهلة المذكورة إن أمكن، عل االعتر
إذا كان القانون المطبق مع بيان بالتاري    خ الذي تنقض 

 يسمح بذلك. 

.  )و(  يجب عل المكتب الدول  أن يرسل صورة عن أي إخطار مصحح إل صاحب التسجيل الدول 

]…[ 

  40القاعدة 
ز التنفيذ؛ أحكام انتقالية  الدخول حي 

]…[ 

" 7("2)17يجوز للمكاتب أن تواصل تطبيق القاعدتير   ()ه([1)18" و10" إل "7("2)17]حكم انتقال  يتعلق بالقاعدتير   (8)
  1)18و

اير  1، حنر ]2021 نوفمتر  1()ه(، بصيغتهما السارية ف   [. 2025فتر
  

 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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