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ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  16 التاري    خ: 

ي لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات
ز
ي بالتطوير القانون

 الفريق العامل المعنز

ونالدورة   العشر
 2022نوفمير  11إل  7جنيف، من 

 دليل جديد لنظام مدريد

 األمانة من إعداد وثيقة 

 نشر سجل مدريد مؤخر  .1
 
  ا

ا
ا لنظام مدريد )المشار إليه فيما يلي باسم "الدليل"( دليل

 
. 2، وهو إصالح شامل للدليل السابق1جديد

ي حماية عالماتهم التجارية الغرض من الدليل الجديد هو توفير المعلومات العملية والمشورة ألصحو 
ن فن اب العالمات التجارية الراغبير

ي هي  مكاتب الملكية الفكرية عطال ، وكذلك إنظام مدريد وجب مبخارج سوقهم المحلية 
 ها مسؤولياتو ا أدوارهعل متعاقدة أطراف الت 

 . بموجب نظام مدريد 

ن الموضوعات نقل وبنية منطقية، مّما يسهل التولغة غير رسمية وأمثلة عملية  ويتضمن الدليل عناوين واضحة .2 الوجيهة بير
ة إىل ا روابط مباشر

 
نتواستمارات الخدمات والمعلومات  باستخدام اإلشارات المرجعية. ويتضمن أيض  . التواصل الوجيهة عل اإلني 

ن مستخدمالة من معينفئة منها مصمم لتلبية احتياجات فصل ، كل يتكون الدليل من أربعة فصولو  .3 ات عالمالمالكي  نم، سواء ير
 . مهتمة باالنضمام إىل نظام مدريد الدولية الحكومية الات منظمالأو  نابلدالأو  ةمتعاقدالف اطر أل ا تباأو مكم هيتجارية أو ممثلال

  ن ن يقدم الفصل األول لمحة عامة عن نظام مدريد ويحتوي عل معلومات مفيدة لجميع المستخدمير ، أي المودعير
 لألطراف المتعاقدة. وأصحاب التسجيالت الدولية وممثليهم ومكاتب الملكية الفكرية 

  ي عل احتياجات مالكي العالمات التجارية وممثليهمو
معلومات عملية عن جميع جوانب نظام  ، ويقدميركز الفصل الثانن

 . الطلبات الدولية اع ديإخالل عملية الطلبات وأصحابها  دعي و يوجه هذا الفصل مو مدريد طوال دورة حياة التسجيل الدوىلي
ي قد تحدث خالل 

ن الالحق  لمث، التسجيل الدوىلي دورة حياة واإلجراءات والعمليات المختلفة الت  ي الملكية والتغيير التعيير
 فن

ي بيانات صاحب التسجيل والتجديد. 
ات فن ي قو والتغيير

ا معلومات عن مختلف االتصاالت الت 
 
د تصدرها يوفر هذا الفصل أيض

ن   . مكاتب األعضاء المعينير

  ي مكاتب الملكية الفكرية  مسؤوىلي يساعد الفصل الثالث و
ن عل دور افن كير

ب ين لمكتألطراف المتعاقدة من خالل الي 
. المتعاقد الطرف ال، وهما مكتب منشأ الطلبات الدولية ومكتب الملكية الفكرية ن يقدم هذا الفصل معلومات محددة و معير

                                                
نت )منشور الويبو رقمدليل نظام مدريد متاح عل موقع الويبو عل اإل   1  (. 22/455 ني 
 . الدليل إىلي التسجيل الدوىلي للعالمات بموجب بروتوكول مدريد   2
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امات المكتب عند أداء هذين الدورين ن ي ذلك تتعلق بمهام والي 
ن
الطلبات الدولية ومعلومات عن مختلف القرارات تصديق ، بما ف

ي يمكن أن تصدرها مكاتب الملكية 
 الفكرية بشأن نطاق الحماية عند تعيينها. الت 

  ي و
ن
 متعاقدة ف

 
ي لم تصبح بعد أطرافا

يتضمن الفصل الرابع معلومات مفيدة للبلدان والمنظمات الحكومية الدولية الت 
وتوكول"(.  بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدوىلي للعالمات لفصل عل يحتوي هذا او )المشار إليه فيما بعد باسم "الير

باإلضافة إىل نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الويبو لألطراف  متعاقد  طرفكلالنخراط  كيفية االستعداد عن  معلومات 
 المتعاقدة الجديدة المحتملة. 

ية عل موقع نظام مدريد كالدليل متاح باللغة اإلنو  .4 ن  وسيتوفر قريب( PDF)نسق ب ،لير
 
باللغات العربية والصينية والفرنسية  ا

ي الوقت نفسهووالروسية واإلسبانية. 
ن
ي وأي مالحظات واردةبانتظامالدليل  ثحد، سيف

ات عل اإلطار القانونن  . ، بعد أي تغيير

ن لتشجيع استخدام الدليل ونشر الوعي  يرحب المكتب الدوىلي بأي مساعدة من مكاتب الملكية الفكرية ومنظماتو  .5 المستخدمير
احات بشأن المزيد من التحسينات أو اإلضافات إىل الدليل ستكون محل تقدير كبير   . بوجوده. وأي مالحظات أو اقي 

 ]نهاية الوثيقة[


