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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 

 من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات 6إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل المادة 

 وثيقة من إعداد المكتب الدولي 

 المقدمة

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )الُمشار إليه فيما يلي باسم "الفريق  .1
ي بالتطوير القانون 

ناقش الفريق العامل المعن 
ة من  MM/LD/WG/19/5العامل"( الوثيقة  ي الفتر

ي جنيف ف 
ي ُعقدت ف 

ة النر ي دوراته التاسعة عشر
 1. 2021نوفمتر  17إل  15ف 

ي المادة واستكشفت تلك الوثيقة شنر 
ة التبعية المنصوص عليها ف  من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن  6الخيارات الممكنة لتعديل فتر

وتوكول"(  . التسجيل الدولي للعالمات )الُمشار إليه فيما يلي باسم "التر

ل خيار ت .2
ِّ
ي استندت إل الوثيقة المذكورة أعاله، أشار الفريق العامل إل أنه ُيفض

ة التبعية من وعقب المناقشات النر قليص فتر
خمس سنوات إل ثالث سنوات. وبناء عل ذلك، طلب الفريق العامل من األمانة إعداد وثيقة بشأن إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل 

ي الدورة ا 6المادة 
 لهذا الغرض، وبشأن الخيارات الممكنة األخرى لتنفيذ هذا التقليص، لمناقشتها ف 

ً
وتوكول تحقيقا  . لتاليةمن التر

 وثيقة أخرى تستكشف خيارات أخرى بشأن التبعية، لكي  .3
َّ
ة، أن تعد ي دورته التاسعة عشر

كما طلب الفريق العامل من األمانة، ف 
ي الوثيقة 

ي دورته التالية. وُيلنر هذا الطلب ف 
   MM/LD/WG .2/20/4يناقشها ف 

وتوكول بقرار من جمعية اتحاد مدريد )ا .4  للمادة ويجوز تعديل بعض مواد التر
ً
لُمشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية"(. وذلك وفقا

 عل أن للجمعية سلطة تعديل المواد من  13
ً
ي تنص رصاحة

وتوكول النر   13إل  10من التر
ً
ي ذلك أيضا

. ويعن  من خالل اتباع إجراء معي  
. وألن الت ي المادة أنه ال يجوز تعديل جميع األحكام األخرى إال من خالل عقد مؤتمر دبلوماسي

وتوكول،  6بعية منصوص عليها ف  من التر
ة التبعية من خمس سنوات إل ثالث سنوات.   فيلزم عقد مؤتمر دبلوماسي لتقليص فتر

ح إدخاله عل المادة  .5 وتوكول، وإجراءات عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد هذا التعديل،  6وتوضح هذه الوثيقة التعديل المقتر من التر
ي المح

، والتعديالت الممكنة األخرى لينظر فيها الفريق العامل، ودخول هذه التعديالت حت   واإلطار الزمن  تمل لعقد مؤتمر دبلوماسي
 . التنفيذ 

                                                
 . "التبعية" MM/LD/WG/19/5 ةانظر الوثيق  1
 . "التبعية" MM/LD/WG/20/4 انظر الوثيقة  2

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_5.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72888
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ح إدخاله عىل المادة  وتوكول 6التعديل المقير  من الير

وتوكول. ويرى كثت  من أصحاب العالمات التجارية أن 3( و)2)6يرتكز مبدأ التبعية عل المادة  .6 التبعية من المآخذ، ( من التر
، أشارت بعض األطراف المتعاقدة إل أنها تعتقد أن التبعية  ي

ي الماض 
 
 عل أنها سبب لعدم استخدام نظام مدريد. وف

ً
وأشاروا إليها مرارا

ي هذا الصدد 
 
 متعاقدة أخرى كانت لها وجهة نظر مختلفة، ولم تتوافق اآلراء ف

ً
ي حي   أن أطرافا

 
ي إلغاؤها، ف

 . ينبغ 

ة التبعية من خمس سنوات إل ثالث ولكن شه .7  واسع النطاق عل تقليص فتر
ً
ة للفريق العامل اتفاقا دت الدورة التاسعة عشر

 
ً
ة التبعية حال  ب ذا طابع جذري أقلسنوات. وقد ُيعتتر تقليص فتر

ً
ي لنظام مدريد. فهذا الحل سوف يوازن مقارنة إلغائها، ولكنه تغيت  إيجانر

" بي   احتياج أصحاب التسجيال  ي الوقت نفسه للغت  باالعتماد عل مبدأ "النقض األساسي
 
، مع السماح ف ي

ت الدولية إل زيادة اليقي   القانون 
 . كآلية إللغاء آثار التسجيل الدولي من خالل إجراء واحد 

ة التبعية إل ثالث سنوات سيؤدي، عل وجه الخصوص، إل تقليل احتمالية شطب التسجيل الدولي  .8  بسبب كما أن تقليص فتر
ي السوق المحلية. وهناك أطراف متعاقدة عديدة تسمح للغت  برفع دعوى شطب ضد تسجيل محلي 

 
عدم استخدام العالمة األساسية ف

ة من ثالث سنوات إل خمس سنوات ويمكن أن  اوح هذه الفتر  ما تتر
ً
ة معينة، وعادة إذا كان صاحب التسجيل لم يستخدم العالمة لفتر

ي أي وقت بعد ذلكتبدأ من تاري    خ تسجيل 
 
 . العالمة األساسية أو ف

ي أن هذا  .9
 
ة التبعية إل زوال الخطر المذكور أعاله بالنسبة لجميع التسجيالت الدولية. ولكن ال شك ف ولن يؤدي تقليص فتر

ي حالة
 
ة عدم اليقي   إل ثالث سنوات. وأما ف  من االطمئنان عن طريق تقصت  فتر

ً
التسجيالت  التقليص سيوفر لصاحب التسجيل قدرا

 . صة، حسب تاري    خ التسجيل المحلي
َّ
ة التبعية الُمقل ، فال يزال بإمكان الغت  رفع دعوى شطب خالل فتر الدولية القائمة عل تسجيل محلي

ة التبعية احتمالية الشطب بسبب عدم االستخدام ، ستقل عند تقليص فتر  . ولكن، بالنسبة للتسجيالت الدولية القائمة عل طلب محلي

ي نفس الوقت، فقد ال يتمكن الغت  من رفع دعوى شطب عل  .10
سبيل المثال، إذا أودع صاحب التسجيل طلبات دولية ومحلية ف 

ة التبعية، مما يؤدي إل شطب   عل رفض الطلب األساسي خالل فتر
ً
ة التبعية الُمقلصة. ورغم أن مكتب المنشأ سيظل قادرا خالل فتر

، فإن الخطر العام الم ي حالة تقليص التسجيل الدولي
ي شطب التسجيل الدولي بسبب توقف رسيان عالمته األساسية سيكون أقل ف 

تمثل ف 
ة التبعية  . فتر

11.  ، ي نظام مدريد عل أساس متي  
ي أصحاب التسجيالت من مسؤولية بدء رحلتهم ف 

ة التبعية لن ُيعف  كما أن التقليص المحتمل لفتر
ي سوقهم المحلية. إال أن قرار األطراف سواء كان ذلك بتقديم طلب أو تسجيل محلي سليم، أ

و التحلي باليقظة واستخدام عالمتهم ف 
وتوكول  للتر

ً
 وتحديثا

ً
 مهمة

ً
ة التبعية سيكون إشارة  . المتعاقدة باتخاذ الخطوات الالزمة لتقليص فتر

ة التبعية من خمس سنوات إل ثالث سنوات تعديل نص المادة  .12 وتوكول  6وسوف يتطلب تقليص فتر عن طريق تغيت  من التر
ي المرفق األول لهذه الوثيقة

دة فيها من "خمس" إل "ثالث" سنوات، عل النحو المبي   ف 
َّ
ة الُمحد  . طول الفتر

 إجراءات عقد مؤتمر دبلوماسي 

وتوكول  مراجعة الير

ي اتخاذ قرار بشأن عقد 2)10تشد المادة  .13
وتوكول مهام الجمعية. وتتمثل إحدى هذه المهام ف  المؤتمرات الدبلوماسية ( من التر

 عل أن الجمعية 2("2)10والتحضت  لها. وتنص المادة 
ً
تزود المكتب الدولي بالتوجيهات المتعلقة بإعداد مؤتمرات مراجعة "]…[ " رصاحة

 
ً
وتوكول بعي   االعتبار تماما ي هذا التر

وتوكول، مع أخذ مالحظات بلدان االتحاد غت  األطراف ف   . ]…["هذا التر

ية للمؤتمر الدبلوماسي وتتطلب ا .14 إلجراءات الرسمية لعقد مؤتمر دبلوماسي قرارات من الفريق العامل والجمعية واللجنة التحضت 
ية"(  . )الُمشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة التحضت 

وتوكو  .15 ح مسودة التر
ي ستخضع للمراجعة، وأن يقتر

وتوكول النر ح لمناقشتها وسوف يلزم أن يتفق الفريق العامل عل مواد التر
َّ
ل الُمنق

ا أن ي
ً
ي أيض

. وينبغ  "(، وأن يوضي بعنوان للمؤتمر الدبلوماسي ح األساسي ي المؤتمر الدبلوماسي )وُيشار إل ذلك فيما يلي باسم "المقتر
نظر ف 

ي الفقرة 
. انظر المزيد عن هذا األمر األخت  ف  ي المؤتمر الدبلوماسي

 أدناه.  19الفريق العامل َمْن الذي يمكنه أن يشارك ف 

. وفور اعتماد هذا القرار،  .16  بعقد مؤتمر دبلوماسي
ً
ي يقدمها الفريق العامل، سوف يلزم أن تعتمد الجمعية قرارا

وعقب التوصيات النر
ية، وسيتول إعداد مسودة جدول األعمال باإلضافة إل وثائق هذا االجتماع  الجتماع اللجنة التحضت 

ً
د المكتب الدولي موعدا

ِّ
 . سُيحد

ق .17
ُ
ي مسودة النظام وست

ي اجتماعها، موعد ومكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي عل وجه الدقة. وستنظر ف 
ية، ف  ر اللجنة التحضت  رِّ

 ، ، وستعتمد قائمة المدعوين إل المؤتمر الدبلوماسي الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي بهدف التوصية باعتماده من ِقَبل المؤتمر الدبلوماسي
ية عل األحكام ونصوص مسودة خطابات ا . وعالوة عل ذلك، ستوافق اللجنة التحضت  لدعوة، ومسودة جدول أعمال المؤتمر الدبلوماسي

ية، عل أقر   عل الممارسة المتبعة، يمكن عقد المؤتمر الدبلوماسي بعد ستة أشهر من اجتماع اللجنة التحضت 
ً
ب النهائية واإلدارية. وجريا

 تقدير. 
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ي المادة التحضت   اللجنةوعقب موافقة  .18
 
 لمسؤولياته المنصوص عليها ف

ً
، طبقا ، فإن المكتب الدولي

ً
ية عل الوثائق المذكورة آنفا

وتوكول، سوف يتول بعد ذلك وضع الصيغة النهائية للدعوات والوثائق األخرى ذات الصلة2)11 وإرسالها إل المدعوين،  ،()أ( من التر
، واتخاذ ا ي أثناء المؤتمر وتخصيص صفحة ويب للمؤتمر الدبلوماسي

 
ي ف

تيبات الالزمة لتقديم الدعم التنظيمي واإلداري واإلجران  لتر
 . الدبلوماسي 

ي المؤتمر الدبلوماسي 
ز
 المشاركة ف

ي  .19
وتوكول، وال سيما بشأن فئة "وفود األعضاء" النر توجد ثالثة خيارات ممكنة بشأن تشكيلة المؤتمر الدبلوماسي لمراجعة التر

ي المؤتمر واللجان الرئيسية. 
 
ي المؤتمر فقد تكون تشارك مشاركة كاملة وتتمتع بحقوق التصويت ف

 
 وفود:   هي "وفود األعضاء" ف

ي اتح "1"
 
 اد مدريد؛ أواألطراف المتعاقدة ف

ي اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية؛ أو "2"
 
 الدول األعضاء ف

ي الويبو.  "3"
 
 الدول األعضاء ف

20. "  . وأما جميع المشاركي   اآلخرين فسوف ينتمون إل فئات "الوفود الخاصة" أو "الوفود الُمراِقبة" أو "المراقبي  

ي أن والفريق العامل مدعو إل إبداء آرائه بشأن الفئة ا .21
ي ينبغ 

 للفقرة  تتألفلنر
ً
 . أعاله 19منها "وفود األعضاء"، وفقا

ي الممكن لعقد المؤتمر الدبلوماسي 
 اإلطار الزمنز

ي نوفمتر  .22
ين ف  ي دورته العشر

، فيمكن للجمعية أن تعتمد 2022إذا قرر الفريق العامل، ف  ، أن يوضي الجمعية بعقد مؤتمر دبلوماسي
ي 
ي يوليو  دورتها السابعة والخمسي   ذلك القرار، عل أقرب تقدير، ف 

 . 2023ف 

ي  .23
، ينبغ  ية والمؤتمر الدبلوماسي ُيراىع عل النحو الواجب أن الجمعية أن وعند مناقشة موعد االجتماع المحتمل للجنة التحضت 

ي يوليو 
ي ُعقدت ف 

ي دورتها الخامسة والخمسي   )الدورة الثالثي   االستثنائية( النر
ت عقد مؤتمرين دبلوماسيي   ، قرر 2022العامة للويبو، ف 

ي دولي يتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية "1إلبرام "
" ومعاهدة بشأن 2" صك قانون 

ي موعد ال يتجاوز عام 
ي أن ُيعقد كال المؤتمرين الدبلوماسيي   ف 

 . 2024قانون التصاميم. وينبغ 

ي أواخر عام  ولذلك يمكن أن .24
ية ف  ي هذه الحالة، يمكن عقد المؤتمر 2025أو أوائل عام  2024ُيعقد اجتماع اللجنة التحضت 

. وف 

ي من عام 
ي النصف الثان 

، عل أقرب تقدير، ف  ية والمؤتمر 2025الدبلوماسي ، مما يتيح ستة أشهر عل األقل بي   اجتماع اللجنة التحضت 
، لمنح المكتب الدولي ال ي للمؤتمر الدبلوماسي الدبلوماسي

تيبات الالزمة وتقديم الدعم اللوجسنر ي لالنتهاء من التر
 . وقت الكاف 

انية ز  المي 

انية للثنائية  .25 ي برنامج العمل والمت  
وتوكول ف  دَرج تكلفة عقد مؤتمر دبلوماسي لمراجعة التر

ُ
ي 2024/2025ست

ي بند منفصل ف 
، ف 

انية  . المت  

ز التنفيذ  وتوكول:  الدخول حي   تعديالت الير

 للمادة  .26
ً
وتوكول، ستدخل النسخة المعدلة من المعاهدة حت   التنفيذ بعد ثالثة أشهر من إيداع أربعة أطراف 4)14طبقا ()أ( من التر

لة أو الوثيقة الجديد 
َّ
وتوكول وثائق التصديق أو القبول. وسوف تشي النسخة الُمعد ي التر

 عل األطراف المتعاقدة  متعاقدة ف 
ً
تلقائيا

وتوكول بعد دخولها حت   التنفيذ  ي تنضم إل التر
 . الجديدة النر

 إل إيداع وثيقة تصديق أو انضمام لدى المدير العام للويبو  .27
ً
وتوكول حاليا ي التر

ولكن سيحتاج كل طرف من األطراف المتعاقدة ف 
ي أراض

لة حت   التنفيذ ف 
َّ
يه. وإل أن تودع جميع األطراف المتعاقدة الوثيقة المذكورة أعاله، سوف يجب عل قبل أن تدخل النسخة الُمعد

 لتحديد صيغة المادة 
ً
ي الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ  6أصحاب العالمات التجارية أن ينتبهوا جيدا

 . السارية ف 

وتوكول  تعديالت محتملة أخرى للير

ي  .28
 فرصة إلدخال مزيد من إن موافقة الفريق العامل عل المض 

ً
تيح أيضا

ُ
ح عقد مؤتمر دبلوماسي سوف ت ي تنفيذ مقتر

 ف 
ً
قدما

 تنظيمية، ذات طابع غت  
ً
وتوكول. وستكون هذه التعديالت المحتملة أمورا مثت  للجدل، وتتعلق بتحديث  التعديالت المحتملة عل التر

وتوكول  . بعض أحكام التر
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ي سوف تستفيد من  .29
ي قد يكون من المناسب إضفاء قدر من الطابع العرصي عليها: المواد وفيما يلي المواد النر

التحديث أو النر
ح إدخالها 2))ثالثا(5(، و3)5"، و2()ج("2)5(، و1))ثانيا(4(، و5)3"، و2("3)3(، و2)3 ي لهذه الوثيقة التعديالت المقتر

ي المرفق الثان 
 
(. وترد ف

ع ات عل هذه المواد بصيغة تتبُّ  . التغيت 

 (2)3المادة 

ح تعديل المادة  .30 ي الصنف المقابل حسب 2)3ُيقتر
 
ط عل ُموِدع الطلب تصنيف قائمة السلع والخدمات ف التصنيف الدولي ( لتشتر

 ألغراض عملية للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات
ً
ط، تحقيقا ي جميع الطلبات هذا الشر

 
 . )تصنيف نيس(. فيجب أن تستوف

 "2("3)3المادة 

31.  
ً
ح أيضا ي الفقرة الفرعية "ُيقتر

 
ط الوارد ف  لصورة العالمة إذا كانت ملونة، 2حذف الشر

ً
ي بأن يرفق مودع الطب نسخا

" الذي يقض 
 
ً
 . ألن ذلك لم يعد منطبقا

 (5)3المادة 

ح حذف النص الذي يشت  إل تقديم المكتب الدولي لعدد من النسخ المجانية من  .32 جريدة الويبو للعالمات عالوة عل ذلك، ُيقتر
 إل عدد من النسخ بسعر مخفض. وسيعكس هذا التعديل أن الجريدة متاحة اآلن  دوليةال

ً
)الُمشار إليها فيما يلي باسم "الجريدة"( إضافة

، ويمكن ألي شخص االطالع عليها  ي
ون   عل موقع الويبو اإللكتر

نشرَ
ُ
ي فقط، وت

ون  ي شكل إلكتر
 
 . ف

(4المادة 
ً
 (1))ثانيا

ح تعديل المادة  .33  . ممكنة 3( لتوضيح أن االستعاضة الجزئية1))ثانيا(4ُيقتر

 "2()ج("2)5المادة 

ي غضون مهلة قدرها شهر واحد من انقضاء  .34
اض ف  ي بإرسال اإلخطار بالرفض الذي يستند إل االعتر

ط الذي يقض  ح حذف الشر ُيقتر
اض، مع اإلبقاء عل المهلة النهائية البالغة سبعة أشهر من تاري    خ بدء مه ط إرسال مهلة االعتر ل فهم رسر اض. فهذا التعديل سُيسهِّ لة االعتر

اض  . إخطار الرفض المؤقت الذي يستند إل اعتر

 (3)5المادة 

ح إدخال تعديل تحريري عل المادة  .35  . ( عن طريق االستعاضة عن عبارة "إحدى نسخ" بعبارة "نسخة من"3)5ُيقتر

(5المادة 
ً
 (2))ثالثا

ح حذف المادة  .36 المكتب الدولي لم يعد يقدم خدمة "البحث عن األسبقية بي   العالمات موضع التسجيالت  ( ألن2))ثالثا(5ُيقتر
 
ً
نت ويمكن ألي شخص إجراء هذا البحث مجانا  . الدولية". فقاعدة البيانات العالمية ألدوات التوسيم متاحة عل اإلنتر

 أحكام ختامية وإدارية

37.  ،
ً
، سوف يلزم إدخال تعديالت تبعية عل عدد من ختاما

ً
األحكام الختامية واإلدارية المتعلقة بالجمعية أو المكتب الدولي مثال

م تف
َّ
قد
ُ
وتوكول ووثيقته الجديدة. وسوف ت م العالقات بي   األطراف المتعاقدة الُملَزمة بكلٍّ من التر

ِّ
 عن إدخال حكم جديد ُينظ

ً
اصيل فضال

 من العملية
ً
ي مرحلة أكتر تقدما

 . هذه التعديالت التبعية ف 

 مدعو إل:   العاملوالفريق  .38

ي الوثيقة الحالية والتعليق  "1"
النظر ف 

ي مرفقيها؛  
حات الواردة ف   عل شنر المقتر

وإبداء رأيه فيما إذا كان سيوضي  "2"
؛  جمعية اتحاد مدريد بعقد مؤتمر دبلوماسي
، وال سيما  ي تشكيلة المؤتمر الدبلوماسي

وف 
 بشأن فئة "وفود األعضاء"؛ 

                                                
 . ة الجزئية""االستعاض WG/MM/LD/18/4قة انظر الوثي  3

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf
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ومطالبة األمانة بإعداد نسخة منقحة  " 3"
ي ذلك األحكام الختامية 

وتوكول، بما ف  من التر
ي دورته 

واإلدارية، ليناقشها الفريق العامل ف 
التالية، إذا وافق عل تقديم التوصية المشار 

ي البند "
 . " أعاله2إليها ف 

 ]يلي ذلك المرفقان[  
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ANNEX I 
 المرفق األول

 بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

ي 
 
ي مدريد ف

 
 ،1989يونيو  27المعتمد ف
ي 
 
ل ف

َّ
 ،2006أكتوبر  3والمعد
ي 
 
 ،2007نوفمتر  12وف
ي 
 
 ]…[وف

]…[ 

  6المادة 
 وغي  المستقل للتسجيل الدولي الطابع المستقل  -مدة صالحية التسجيل الدولي 

]…[ 

 عن الطلب األساسي  ثالثخمسوعند انقضاء مهلة مدتها  (2)
ً
، يصبح ذلك التسجيل مستقال  من تاري    خ التسجيل الدولي

ً
سنوات اعتبارا

، حسب الحال، مع مراعاة األحكام تالية الذكر.  تب عل ذلك الطلب، أو عن التسجيل األساسي  أو التسجيل المتر

، سواء أكان محل نقل أم ال، إذا ُسحب الطلب األساسي أو التسجيل  (3) ال يجوز التمسك بالحماية الناجمة عن التسجيل الدولي
ي بالرفض أو باإللغاء أو بالشطب 

، حسب الحال، أو انقض  أجله أو كان موضع تخلٍّ أو قرار نهان  تب عليه أو التسجيل األساسي المتر
ي التسجيل الدولي أو بعضها، وذلك قبل انقضاء أو باإلبطال بالنسبة إل مجم

سنوات  ثالثخمسوع السلع والخدمات الواردة ف 
 إذا نجم عن

ً
. وينطبق ذلك أيضا  من تاري    خ التسجيل الدولي

ً
 اعتبارا

"1" ،  أي استئناف لقرار برفض آثار الطلب األساسي

تب ع "2" ل الطلب األساسي أو التسجيل األساسي أو أي دعوى بهدف سحب الطلب األساسي أو إلغاء التسجيل المتر
 أو شطبه أو إبطاله،

اض عل الطلب األساسي   "3"  أو اعتر

ة  ، حسب  الثالثالخمسبعد انقضاء فتر تب عليه أو التسجيل األساسي ي برفض الطلب األساسي أو التسجيل المتر
سنوات، قرار نهان 

ط بدء اال  ة المذكورة. وينطبق الحال، أو إلغائه أو شطبه أو إبطاله أو سحبه، رسر اض قبل انقضاء الفتر ستئناف أو الدعوى أو االعتر
، بعد  تب عل الطلب األساسي أو التسجيل األساسي موضع تخلٍّ  إذا ُسحب الطلب األساسي أو إذا كان التسجيل المتر

ً
ذلك أيضا

ة  ط أن يكون الطلب أو التسجيل المذكوران موضع اإل  الثالثالخمسانقضاء فتر ي البند "سنوات، رسر
" 2" أو "1جراء المشار إليه ف 

ة المذكورة. 3أو " ط بدء ذلك اإلجراء قبل انقضاء الفتر ، ورسر  " وقت السحب أو التخلي

]…[ 

[ ]يلي  ي
ذلك المرفق الثان 
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ANNEX II 

ي المرفق 
 الثان 

 بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

ي 
 
ي مدريد ف

 
 ،1989يونيو  27المعتمد ف
ي 
 
ل ف

َّ
 ،2006أكتوبر  3والمعد
ي 
 
 ،2007نوفمتر  12وف
ي 
 
 ]…[وف

]…[ 

  3المادة 
 الطلب الدولي 

]…[ 

ي تطلب حماية العالمة عنها، وكذلك  (2)
 إن أمكن عل مودع الطلب أن يبي   السلع والخدمات النر

ً
الصنف أو األصناف المقابلة تبعا

م مودع للتصنيف الموضوع بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات. 
ِّ
وإذا لم يقد
ي األصناف المناسبة للتصنيف المذكور. 

 
ويخضع الطلب ذلك البيان، تعي   عل المكتب الدولي أن يصنف السلع والخدمات ف

ي حال 
 
اك مع مكتب المنشأ. وف بيان األصناف الذي يقدمه مودع الطلب لمراقبة المكتب الدولي الذي يبارسر تلك المراقبة باالشتر

. الخالف بي   مكت ، يرجح رأي المكتب األخت   ب المنشأ والمكتب الدولي

(3)  : ي
 إذا طالب مودع الطلب باللون كعنرص ممت   لعالمته، تعي   عليه أن يبارسر ما يأنر

 بإشعار يحدد فيه اللون أو مزي    ج األلوان الذي يطالب به؛ "1"
ً
 أن يعلن ذلك ويقدم طلبه الدولي مصحوبا

 ب "2"
ً
. ويحدد وأن يرفق بطلبه الدولي نسخا األلوان عن العالمة المذكورة، عل أن تصحب بإخطارات المكتب الدولي

ي الالئحة التنفيذية. 
 ]ُحذفت[ عدد تلك النسخ ف 

]…[ 

(5)  ، ي السجل الدولي
 من النسخ المجانية المكتب الدولي  ُيتيحيتسلم كل مكتب منبغية اإلشهار عن العالمات المسجلة ف 

ً
عددا

ة السابق ذكرها  إمكانية الوصول إلعن  آخر من النسخ بسعر مخفض النشر
ً
ي تحددها الجمعية المشار  ،وعددا

وط النر بناء عل الشر
ي المادة 

 ألغراض كل األطراف المتعاقدة، وال  10إليها ف 
ً
)والمشار إليها فيما بعد بمصطلح "الجمعية"(. وُيعتتر ذلك اإلشهار كافيا

 ار آخر. يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بأي إشه

]…[ 

(4المادة 
ً
  )ثانيا

ي أو إقليمي بتسجيل دولي 
 االستعاضة عن تسجيل وطنز

، وكان التسجيالن  (1)  موضع تسجيل دولي
ً
ي أو إقليمي لدى مكتب طرف متعاقد هي أيضا

إذا كانت العالمة موضع تسجيل وطن 
 ، ي أو اإلقليمي

بالقدر الواجب مقيدين باسم شخص واحد بالذات، فإن التسجيل الدولي يعتتر كأنه حل محل التسجيل الوطن 
ار بالحقوق المكتسبة نتيجة التطبيق،  طدون اإلرص  ، رسر   للتسجيل األخت 

(3أن تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إل الطرف المتعاقد المذكور بناء عل المادة  "1"
ً
 (،2( أو )1))ثالثا

ي أو اإلقليمي كل وأن تكون   "2"
ي التسجيل الوطن 

ي  الخاضعة لالستعاضة السلع والخدمات المذكورة ف 
 ف 
ً
مذكورة أيضا

 التسجيل الدولي بالنسبة إل الطرف المتعاقد المذكور،

"3"  . ي أو اإلقليمي
 بعد تاري    خ التسجيل الوطن 

ً
 وأن يصبح التمديد المذكور أعاله نافذا

]…[ 
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  5المادة 

 رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها بالنسبة إل بعض األطراف المتعاقدة

 ]…[ 

(2) ]…[ 

  )ج(
ً
اض عل منح الحماية، أنه يجوز لمكتب الطرف  يجوز أيضا ي ذلك اإلعالن، إن نجم رفض الحماية عن اعتر

 
ح ف

َّ
أن يوض

 
ً
كما يجوز له أن يبلغ رفض .  المتعاقد المذكور أن يبلغ ذلك الرفض للمكتب الدولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا

: الحماية بالنسبة إل أي تسجيل دولي بعد انقضاء مهلة الث طي   التاليي   ط استيفاء الشر ، رسر
ً
 مانية عشر شهرا

اض بعد انقضاء مهلة  "1"  أنه يجوز االعتر
ً
إذا سبق له أن أبلغ المكتب الدولي قبل انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا

،
ً
 الثمانية عشر شهرا

اض قد أجري  "2" ي أقر خالل مهلة شهر منوإذا كان اإلخطار بالرفض الذي يستند إل االعتر
 ب وقت ممكن بعد ف 

اض  من تاري    خ بدء مهلة االعتر
ً
ي أي حال سبعة أشهر اعتبارا

 
اض، عل أال يتجاوز ذلك ف  . انقضاء مهلة االعتر

]…[ 

وتكون لصاحب . اإلخطار بالرفض دون أي تأخت   نسخة منإحدى نسخيرسل المكتب الدولي إل صاحب التسجيل الدولي  (3)
ة لدى المكتب الذي أبلغ رفضهالتسجيل الدولي وسائل الطعن ذاتها   وإذا تسلم المكتب الدولي . كما لو كان قد أودع العالمة مبارسر

 . "، تعي   عليه أن يرسل تلك المعلومات إل صاحب التسجيل الدولي دون أي تأخت  1()ج("2أي معلومات بناء عل الفقرة )

]…[ 

(5المادة 
ً
  )ثالثا

ي السجل الدولي 
ز
ات المقيدة ف  مستخرجات السجل الدولي  -البحث عن األسبقية  - صور عن التأشي 

]…[ 

 أن يتكفل بالبحث عن األسبقية بي   العالمات موضع التسجيالت الدولية، مقابل تحصيل أجر عن  (2)
ً
يجوز للمكتب الدولي أيضا

 ]ُحذفت[ ذلك. 

]…[ 

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثان 
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