
 

MM/LD/WG/20/8 

ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022ير نوفم 11 التاري    خ: 

ي 
ي لنظام مدريد الفريق العامل المعنز

ز
 تسجيل الدولي للعالماتبشأن البالتطوير القانون

ونالدورة   العشر
 2022نوفمير  11إل  7جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 الذي اعتمده الفريق العامل

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

جتمع الفريق العامل المعن 
ة من ي الفتر

ي جنيف ف 
 . 2022نوفمتر  11إل  7 "الفريق العامل"( ف 

ي  .2
ي الدورة: المنظمة األفريقية للملكية الفكرية )وكانت األطراف المتعاقدة التالية ف 

الجزائر،  ،(OAPIاتحاد مدريد ممثلة ف 
ازيل، أرمينيا،  اليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بيالروس، التر دي، كأستر ، مبوديا، كندا، بلغاريا، كابو فتر ، كولومبيا،  شيلي كرواتيا، الصير 

، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، الديمقراطية، الدالجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية ا ي نمارك، مرص، إستونيا، االتحاد األورونر
اإلسالمية(، أيرلندا، إرسائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان،  –، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية هنغاريا ألمانيا، اليونان، 

ستان، التفيا، ليتو  غتر  وي    ج، كازاخستان، كينيا، قتر يا، المكسيك، المغرب، ناميبيا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، الت  انيا، مدغشقر، مالتر 
، ساموا، سنغافورة، سلوفاكيا، تغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد الروسي ، بولندا، التر  عمان، باكستان، الفلبير 

العربية السورية، طاجيكستان، تايالند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوكرانيا، اإلمارات  إسبانيا، السودان، السويد، سويرسا، الجمهورية
 (. 79العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام )

و، المملكة العربية السعو  .3  (. 7دية، أوغندا، اليمن )وكانت الدول التالية ممثلة بصفة مراقب: العراق، الكويت، موريشيوس، بتر

ي الدورة ممثلو المنظم .4
 (BOIP)بصفة مراقب: مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية  تير  التالي تير  الدوليتير  الحكوميتير  وشارك ف 

 (. 2) (EEC)والجماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية 

ي الدورة ممثلو المنظمات الدولية غتر الحكومية التالية بصف .5
ي مجال قانون وشارك ف 

ة مراقب: الجمعية الفرنسية للممارسير  ف 
ازيلية  ،(AROPIجمعية المناطق السويرسية الناطقة بالفرنسية للملكية الفكرية )، (APRAMالعالمات والتصاميم ) الجمعية التر

ي لتعزيز CEIPI(، مركز دراسات الملكية الفكرية الدولية )ABPIللملكية الفكرية )
(، CCPITالتجارة الدولية )(، المجلس الصين 

ي مجال العالمات التجارية ) (،CTAجمعية الصير  للعالمات )
جمعية األلمانية ال ،(ECTAوجمعية االتحادات األوروبية للعاملير  ف 

ي أمريكا الالتينية ) (،GRURلحماية الملكية الصناعية وقانون حق المؤلف )
 الرابطة الدولية، (ELAPIمدرسة الملكية الفكرية ف 

اءات )، (JIPAالجمعية اليابانية للملكية الفكرية )، (INTAللعالمات التجارية ) الجمعية اليابانية  ،(JPAAالجمعية اليابانية لوكالء التر
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ي لمحامي العالمات التجارية و ( MARQUESجمعية مالكي العالمات التجارية األوروبيير  )، (JTA)للعالمات التجارية 
المعهد القانون 

(CITMA) (15 .) 

ي الوثيقة  .6
 
 . MM/LD/WG/20/INF/3وترد قائمة المشاركير  ف

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

افتتحت السيدة وانغ بنبينغ، نائبة المدير العام المسؤولة عن قطاع العالمات والتصاميم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  .7
 .  )الويبو(، الدورة ورّحبت بالمشاركير 

ي الرئيسم 2البند 
َ
 ن جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائنر

 للرئيس.  .8
ً
اليا( نائبا  للفريق العامل والسيد داسير  تايلور )أستر

ً
 انتخب السيد كيمفيشيت لونغ )كمبوديا( رئيسا

ي رونينغ مهمة أمير  الفريق العامل.  .9  وتولت السيدة دينر

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 3البند 

وع جدول األعمال )الوثيقة اعتمد الفريق  .10  (. MM/LD/WG/20/1 Prov. 3العامل مرسر

 من جدول األعمال: دليل جديد لنظام مدريد 4البند 

 . MM/LD/WG/20/INF/1 استندت المناقشات إل الوثيقة .11

 وبنرسر النسخة الجديدة من الدليل.  MM/LD/WG/20/INF/1وأحاط الفريق العامل علما بالوثيقة  .12

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل  : من جدول األعمال 5البند  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير
التعديالت المقير

 الدولي للعالمات

 . .MM/LD/WG/20/2 Corrو MM/LD/WG/20/2استندت المناقشات إل الوثيقتير   .13

()ب( 3)21 المدخلة عل القواعد واتفق الفريق العامل عل أن يوصي جمعية اتحاد مدريد باعتماد التعديالت  .14
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )الُمشار إليهما " من 11()أ("1)32( و1)ثانيا()23و الالئحة التنفيذية لتر

تيب وتوكول" عل التر ي المرفق األ، فيما يلي باسم "الالئحة التنفيذية" و"التر
أن تدخل هذه الوثيقة، عل ول لبصيغتها الواردة ف 

 من 
ً
 . 2024 نوفمتر  1تلك التعديالت حتر  النفاذ اعتبارا

ي الدورة المقبلة أن يواتفق الفريق العامل عل  .15
 المواضيع التالية: بشأن  شانقالواصل ف 

ط األهلية وبيان الصلة "1" حات بشأن رسر  ؛مقتر

 ؛توضيح طبيعة إعالن الحروف المعيارية "2"

 ؛اإلشارة إل القائمة األبجدية لتصنيف نيس "3"

اخيص "4" ات والتر  ؛اإليداع المبارسر اللتماسات تدوين التعيينات الالحقة والتغيتر

"5"  
ً
ط اإلخطار بتوقف الرسيان فورا  ؛رسر

ي  "6"
إخطار جميع األطراف المعنية بالتدوينات والتعديالت الناتجة عن إعالن عن عدم ترتب أي أثر عل تغيتر ف 

 . الملكية

 الرفض المؤقت : من جدول األعمال 6البند 

 . MM/LD/WG/20/3المناقشات إل الوثيقة  استندت .16
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حة عل القواعد  .17 ( 7( و)3( و)2)17واتفق الفريق العامل عل أن يوصي جمعية اتحاد مدريد باعتماد التعديالت المقتر
ي المرف ة، بصيغتها المعدلة من قبل الفريق العامل والمبينالتنفيذية الالئحة( من 8)40( والقاعدة الجديدة 2)32( و1)18و

 
ق ف

 من 
ً
ي لهذه الوثيقة، عل أن تدخل تلك التعديالت حتر  النفاذ اعتبارا

 . 2023 نوفمتر  1الثان 

ثة عن المهلة الزمنية للرد عىل إخطارات الرفض المؤقت وعن  : من جدول األعمال 7البند 
ّ
معلومات محد

 حسابها طريقة

 . .MM/LD/WG/20/INF/2 Corrو MM/LD/WG/20/INF/2 استندت المناقشات إل الوثيقتير   .18

 و . .MM/LD/WG/20/INF/2 Corrو MM/LD/WG/20/INF/2 أحاط الفريق العامل علما بالوثيقتير   .19
ّ
حث

مكاتب األطراف المتعاقدة عل مراجعة هذه الوثائق بعناية وتزويد المكتب الدولي بمعلومات محدثة عن هذا الموضوع دون 
 .  تأختر

 ةالتبعي : من جدول األعمال 8البند 

 . MM/LD/WG/20/4استندت المناقشات إل الوثيقة  .20

 إن الفريق العامل:  .21

 وافق عل اإلبقاء عل موضوع التبعية لجدول األعمال؛ "1"

ها من الدول األ طلب من األمانة دعوة األطراف المتعاقدة و و  "2" ي عضاء غتر
المنظمات المراقبة إل تقديم و الويبو ف 

حات بشأن الخيارات الممكنة األخرى  ي دورة الحقة للفريق العامل. مقتر
 فيما يتعلق بالتبعية للنظر فيها ف 

من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل  6إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل المادة : من جدول األعمال 9البند 
 الدولي للعالمات

 . MM/LD/WG/20/5استندت المناقشات إل الوثيقة  .22

وتوكول، الموصوفة  6مناقشة إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل المادة فق الفريق العامل عل مواصلة اتو  .23 من التر
ي الوثيقة

ي جلسة الحقة. MM/LD/WG/20/5 ف 
 ، ف 

ي الفقرة : من جدول األعمال 10البند 
ز
 للطلب الوارد ف

ً
 MM/LD/WG/19/8" من الوثيقة 3" و"2"23تقرير استجابة

سة منقحة عن اآلثار المالية والجدوى التقنية فيما يتعلق "درا MM/LD/WG/19/7 "ملخص الرئيس" )الوثيقة
ي نظام مدريد ومعلومات وجيهة أخرى"(

ز
ي للغات العربية والصينية والروسية ف  باإلدخال التدريجر

 . MM/LD/WG/19/7استندت المناقشات إل الوثيقة  .24

 إن الفريق العامل:  .25

ي للغات العربية منقحة عن اآلثار المالية والجدوى التالدراسة بالأقر  "1" قنية فيما يتعلق باإلدخال التدريجر
ي الوثيقة

ي نظام مدريد ومعلومات وجيهة أخرى، الواردة ف 
 ؛MM/LD/WG/19/7 والصينية والروسية ف 

ي بروتوكول ير  من طلب من المكتب الدولي مواصلة عقد المشاورات التقنية مع المهتمو  "2"
األطراف المتعاقدة ف 

ي 
، وال سيما فيما يتعلق بالعنارص المذكورة ف  ي الويبو وكذلك مع منظمات المستخدمير 

مدريد والدول األعضاء األخرى ف 
ي دورته التالية، عن تلك المشاورات؛ MM/LD/WG/19/7من الوثيقة  38الفقرة 

 وتقديم تقرير إل الفريق العامل، ف 

ي قدما طلب من المكو  "3"
ح طريقة للمض  ي ة صاخ ،تب الدولي إعداد وثيقة تقتر

فيما يتعلق بالعنارص المذكورة ف 
ي الدورة MM/LD/WG/19/7من الوثيقة  60إل  39الفقرات 

، مع مراعاة المشاورات المذكورة أعاله، لمناقشتها ف 
 التالية للفريق العامل. 

ثة لتطو : من جدول األعمال 11البند 
َّ
 ر نظام مدريدخريطة طريق ُمحد

 . MM/LD/WG/20/7استندت المناقشات إل الوثيقة  .26
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وطلب من األمانة إعداد نسخة محدثة من خريطة الطريق  MM/LD/WG/20/7أحاط الفريق العامل علما بالوثيقة  .27
احات المقدمة من قبل الفريق العامل خالل دورته  ين. لتطور نظام مدريد استعدادا لدورته التالية، مع مراعاة االقتر  العرسر

 مائدة مستديرة للفريق العامل: من جدول األعمال 12البند 

ي سجل مدريد. اعرض  .28
 
 لمكتب الدولي أحدث التطورات ف

 ئيسر لخص الم: من جدول األعمال 13البند 

ي هذه الوثيقة  ،وافق الفريق العامل عل ملخص الرئيس .29
 
 . كما ورد ف

 اختتام الدورة: من جدول األعمال 14البند 

ي  .30
 
 . 2022نوفمتر  11اختتم الرئيس الدورة ف

 [يلي ذلك المرفقان]
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 المرفق األول
 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي المرفق األول:  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير
التعديالت المقير

 للعالمات

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لير

 من 
ً
 20242022نوفمتر  1النافذة اعتبارا

]…[ 

  21القاعدة 
ي أو إقليمي بتسجيل دولي 

 االستعاضة عن تسجيل وطنز

 ]…[ 

 ]تفاصيل أخرى بشأن االستعاضة[  (3)

]…[ 

 إل جنب مع التسجيل الدولي الذي حل محله. وال يجوز إلزام  )ب( 
ً
ي أو اإلقليمي جنبا

يجب أن ُيسمح بوجود التسجيل الوطن 
 عنه بتسجيل 

ً
ي أو اإلقليمي الذي ُيعتتر ُمستعاضا

صاحب التسجيل أن يتنازل عن، أو أن يطلب إلغاء، التسجيل الوطن 
، ويجب السماح له بتجديد ذلك التسجيل، إذا  ي أو اإلقليمي  دولي

 للقانون الوطن 
ً
ي ذلك، وفقا

رغب صاحب التسجيل ف 
 الساري. 

]…[ 

]…[ 

  )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 مبارسر

 إل صاحب التسجيل نيابة عنه.  تسجيل دولي 

]…[ 

  32القاعدة 
 الجريدة

   ]معلومات بشأن التسجيالت الدولية[ (1)

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

 الدولي ف 

 ]…[ 

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

]…[ 

] ي
 ]يلي ذلك المرفق الثان 
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 المرفق الثان 

 

 : ي
ز
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي المرفق الثان ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير

التعديالت المقير
 للعالمات

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لير

 من 
ً
 20232022نوفمتر  1النافذة اعتبارا

]…[ 
  17القاعدة 

 الرفض المؤقت

]…[ 

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

]…[ 

ي  "5"
 
ي يستند إليها الرفض المؤقت تشتر إل عالمة كانت محل طلب أو تسجيل يبدو أنه كان ف

إذا كانت األسباب النر
 ، ي هي محل التسجيل الدولي

وتاري    خ  ،(،عند االقتضاء، ) تاري    خ ورقم اإليداع، وتاري    خ األولويةنزاع مع العالمة النر
، ، إن وجد، وعنوانهما، إن أمكنوكيلوالوعنوانهواسم صاحب التسجيل الدولي  ،(،إن وجدا، ) التسجيل ورقمه

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

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

ي الطلب أو ف 
الواردة ف 

 بها الطلب أو التسجيل المذكور،

]…[ 

ي حدود المعقول حسب ظروف الحاالالمهلة و  "7"
ي ال تقل عن شهرينالمتاحة ف 

لتقديم التماس إلعادة  ،1لزمنية، النر
اض،  اض أو الطعن فيه ولتقديم رد عل االعتر ي أو الرفض المؤقت عل أساس اعتر

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

ي الفقرة )و  "8"
ي تاري    خ غتر التاري    خ7("2إذا كانت المهلة الزمنية الُمشار إليها ف 

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

 بيان تاري    خ بداية المهلة المذكورة وانقضائها،وكذلك المذكورة، 

ي أن و  "9"
ي ينبغ 

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

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

ي الطرف المتعاقد الذي نطق مكتبه بالرفض. 
 أراص 

  

                                                
يعها عل مهلة   1 ي ينص ترسر

ي  60باعتماد هذا الحكم، فهمت جمعية اتحاد مدريد أن األطراف المتعاقدة النر
بالمتطلبات يوًما تقويمًيا أو يوًما متتالًيا تق 

ي القاعدة 
 
 ". 7("2)17المحددة ف
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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
ي الفقرة )

 
وط المطلوبة ف ي الرسر

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

ً
( فحسب، بل يجب أن يبير  ذلك أيضا

 عن اسم 
ً
ض  وعنوانفضال "، فإن 5("2قرة ). وعل الرغم من أحكام الف، وعنوانيهما إن أمكن، إن وجد وكيلوالوعنوانهالمعتر

اض يستند إل عالمة  اض إذا كان االعتر ي يستند إليها االعتر
 قائمة السلع والخدمات النر

ً
المكتب صاحب اإلخطار يجب أن يبلغ أيضا

ي هذا 
 
ي هذا الطلب السابق أو ف

 
كانت محل طلب أو تسجيل، كما يجوز له أن يبلغ القائمة الكاملة للسلع والخدمات الواردة ف

ي حرر بها الطلب السابق أو التسجيل السابق. التسجيل ال
 بأنه يجوز تحرير هاتير  القائمتير  باللغة النر

ً
  سابق، علما

]…[ 

[ يجب عل األطراف المتعاقدة إخطار المكتب الدولي بطول المهلة بالمهلة الزمنية للرد عل الرفض المؤقت متعلقة معلومات] (7)
ي الفقرة )

 
ي يجب بها 7("2المشار إليها ف

 المهلة.  ههذاحتساب " وبالطريقة النر

  18القاعدة 
 إخطارات الرفض المؤقت المخالفة لألصول

 ]بنود عامة[   (1)

غ )أ(
ّ
 ه مكتب طرف متعاقد معير  بمثابة إخطار من ذلك القبيلال يجوز للمكتب الدولي أن يعتتر إخطارا برفض مؤقت بل

]…[ 

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

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

وتوكول، والنر  بأن التر
ً
، علما  الالحق للتسجيل الدولي

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

 الالحق. 

عية )أ( منطبقة، وجب عل المكتب الدولي أن يرسل مع ذلك صورة عن اإلخطار إل صاحب إذا كانت أحكام الفقرة الفر  )ب(
ي الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي أرسل اإلخطار بالرفض المؤقت أنه ال 

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

 إذا لم يكن اإلخطار )ج(

ي القاعدة  "1"
وط المحددة ف  ي الرسر

غه، أو يستوف 
ّ
 باسم المكتب الذي بل

ً
ي القاعدة  2موقعا

ط المطلوب ف   (،2)6أو الرسر

ي هي محل  "2"
ي يبدو أنها تتنازع مع العالمة النر

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

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

وط القاعدة  "4" ي رسر
 ]ُحذفت[ "،7("2)17أو يستوف 

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

 ((، 3)17)القاعدة 

ي السجل الدولي بالرغم من ذلكوجب عل المكتب الدولي أن يدّون الرفض المؤقت 
 
ي حال تطبيق الفقرة الفرعية ف

 
، 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 ا
ً
. ويرسل إل صاحب التسجيل الدولي صورا ي

 لمكتب المعن 

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

 
ف

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

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

 إليها
ً
 مصححا

ً
ي  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  5غراض المادة ، أل الدولي هذا المكتب باإلخطار المخالف لألصول، اعت من التر

رسل أرسل إل المكتب الدولي قد 
ُ
ي التاري    خ الذي أ

 
ي ف

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

 
ة، عل المكتب الدولي أن يبلغ ف ي هذه الحالة األختر

 
 برفض مؤقت.  وف

ً
ته هذه المهلة، فإنه ال يعتتر إخطارا

رِسل فيه لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي أرسل 
ُ
 برفض مؤقت، ويبير  اإلخطار أ

ً
أنه ال يعتتر هذا اإلخطار إخطارا

ي السجل الدولي يويجب أن ] المخالف لألصول إل المكتب الدولي أسباب ذلك. 
 
  . [سجل ف

ي كل إخطار مصحح مهلة جديدة  )ه(
 
  الحالتكون معقولة حسب ظروف يجب أن تبيرَّ  ف

ُ
 وأن ت

ّ
 للقاعدة م معلومات، قد

ً
وفقا

اض أو  "10" إل "7("2)17 ي أو الرفض المؤقت عل أساس اعتر
لتقديم التماس إلعادة فحص الرفض المؤقت التلقان 

اض، حسب الحال،  ي فيه المهلة المذكورة إن أمكن، الطعن فيه ولتقديم رد عل االعتر
إذا مع بيان بالتاري    خ الذي تنقض 

 ون المطبق يسمح بذلك. كان القان

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

]…[ 

  32القاعدة 
 الجريدة

]…[ 

:  ]معلومات بشأن بعض المتطلبات الخاصة وإعالنات األطراف المتعاقدة[ (2) ي الجريدة ما يلي
 ينرسر المكتب الدولي ف 

( 7و)( 6)40()ب( أو 2)ثالثا()27( أو 6)ثانيا()27( أو 6)ثانيا()20( أو 7)17أو  7كل إخطار يجرى بناء عل أحكام القاعدة  "1"
 ؛(ه)()د( أو 5)17وكل إعالن يجرى بناء عل أحكام القاعدة 

  40القاعدة 
ز التنفيذ؛ أحكام انتقالية  الدخول حي 

]…[ 

" 5"(2)17يجوز للمكاتب أن تواصل تطبيق القاعدتير   ()ه([1)18و( 3و)" 7"" و5"(2)17]حكم انتقالي يتعلق بالقاعدتير   (8)
ي 1)18و( 3و)" 7"و

اير  1، حنر ]2021 نوفمتر  1()ه(، بصيغتهما السارية ف  يطة أن يرسل  [2025فتر أو حنر تاري    خ الحق، رسر
 
ً
ي إخطارا

اير  1إل المكتب الدولي قبل  الطرف المتعاقد المعن  قبل التاري    خ الذي يصبح فيه هذا الطرف المتعاقد ، أو 2025فتر
 تر  مل

ً
وتوكول،  ما  بالتر

ً
ي تنتهي آخرا

ي أي وقت بعد ذلكو . مع األخذ بالمهلة النر
 . 2يجوز للطرف المتعاقد سحب اإلخطار المذكور ف 

  
ي ]نهاية المرفق 

 والوثيقة[الثان 
 

                                                
 "7و" "5"(2)17باعتماد هذا الحكم، فهمت جمعية اتحاد مدريد أن األطراف المتعاقدة ليست ملزمة بتحديد التاري    خ الذي ستطبق فيه القاعدتير    2
ي اإلخطار،  )ه((1)18و

 
ي ف

 
 . 2023نوفمتر  1بصيغتهما السارية ف


	الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	الدورة العشرون
	جنيف، من 7 إلى 11 نوفمبر 2022

	ملخص الرئيس
	البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الدورة
	البند 2 من جدول الأعمال: انتخاب الرئيس ونائبَي الرئيس
	البند 3 من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال
	البند 4 من جدول الأعمال: دليل جديد لنظام مدريد
	البند 5 من جدول الأعمال: التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	البند 6 من جدول الأعمال: الرفض المؤقت
	البند 7 من جدول الأعمال: معلومات محدّثة عن المهلة الزمنية للرد على إخطارات الرفض المؤقت وعن طريقة حسابها
	البند 8 من جدول الأعمال: التبعية
	البند 9 من جدول الأعمال: إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل المادة 6 من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	البند 10 من جدول الأعمال: تقرير استجابةً للطلب الوارد في الفقرة 23"2" و"3" من الوثيقة MM/LD/WG/19/8 "ملخص الرئيس" (الوثيقة MM/LD/WG/19/7 "دراسة منقحة عن الآثار المالية والجدوى التقنية فيما يتعلق بالإدخال التدريجي للغات العربية والصينية والروسية في نظا...
	البند 11 من جدول الأعمال: خريطة طريق مُحدَّثة لتطور نظام مدريد
	البند 12 من جدول الأعمال: مائدة مستديرة للفريق العامل
	البند 13 من جدول الأعمال: ملخص الرئيس
	البند 14 من جدول الأعمال: اختتام الدورة
	المرفق الأول: التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	اللائحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	القاعدة 21  الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي
	القاعدة 23(ثانيا)  تبليغات مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة المرسلة من خلال المكتب الدولي
	القاعدة 32  الجريدة

	المرفق الثاني: التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	اللائحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
	النافذة اعتباراً من 1 نوفمبر 20222023
	القاعدة 17  الرفض المؤقت
	القاعدة 18  إخطارات الرفض المؤقت المخالفة للأصول
	القاعدة 32  الجريدة

	القاعدة 40  الدخول حيز التنفيذ؛ أحكام انتقالية

