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ا ألطراف امل عاقدة
انضامم ت نس اىل بروت ك ل مدريد
أأصبحت ت نس العض الثاين والتسعّي لحتاد مدريد بعد ايداع وثيقة انضامهما اىل بروت ك ل اتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالما دلى املدير العام لل يب يف  01ي لي  .3102وس يدخل بروت ك ل مدريد ّ
حّي النفاذ ابلنس بة اىل ت نس
يف  01أأك بر .3102
واكنت وثيقة الانضامم مصح بة ابعالنّي اثنّي:
يشري العالن ا ألول اىل املادة ()3(5ب) و(ج) من بروت ك ل مدريد ،اليت جي ز مب جهبا الاس عاضة عن همةل الس نة
ال احدة لالخطار برفض امحلاية املؤقت مبهةل  08شهرا ،وجي ز الخطار برفض امحلاية املؤقت النامج عن اعرتاض بعد انقضاء
همةل  08شهرا.
أأ ّما العالن الثاين فيشري اىل املادة  ()7(8أأ) من بروت ك ل مدريد ،اليت ترغب ت نس مب جهبا يف ّ
تسل رمس فردي عندما
ت ّحعّي يف طلب دويل ،أأو عند تعييهنا تعيينا لحقا لتسجيل دويل مب جب املادة  )5(04من الربوت ك ل أأو عند جتديد
تسجيل دويل.
وملزيد من املعل ما  ،انظر املذكرة العالمية رمق 3102/31

نقض اتفاق مدريد :امجله رية العربية الس رية
أأبلغت حك مة امجله رية العربية الس رية املدير العام لل يب بنقضها لتفاق مدريد .و أأصبح ذكل النقض سار يف
 32ي ني  .3102غري أأن امجله رية العربية الس رية ل تزال طرفا يف بروت ك ل مدريد.
وملزيد من املعل ما بشأأن أاثر نقض اتفاق مدريد من قبل امجله رية العربية الس رية ،انظر املذكرة العالمية رمق .3102/34

الرمس الفردي املنص ص عليه يف املادة  )7(8من بروت ك ل مدريد
ت نس
أأصدر حك مة ت نس العالن املشار اليه يف املادة  )7(8من بروت ك ل مدريد و أأبد فيه رغبهتا ،مب جب تكل املادة ،يف
ّ
تسل رمس فردي عندما ت ّحعّي يف طلب دويل ،أأو عند تعييهنا تعيينا لحقا لتسجيل دويل أأو عند جتديد تسجيل دويل حع ّينت
فيه .وس يدخل هذا العالن ّ
حّي النفاذ يف  01أأك بر  .3102وميكن الاطالع عىل مزيد من املعل ما يف املذكرة العالمية
رمق .3102/37

ال غيريا يف الرمس الفردي املنص ص عليه يف املادة  )7(8من بروت ك ل مدريد
ميكن الاطالع ،يف املذكرة العالمية رمق  ،3102/38عىل املبالغ اجلديدة املححدّدة للرس م الفردية ال اجب سدادها عند تعيّي
امجله رية العربية الس رية يف طلب دويل أأو عند تعييهنا تعيينا لحقا لتسجيل دويل أأو عند جتديد تسجيل دويل بناء عىل
نظام مدريد .وس يصبح هذا ال غيري سار يف  03أأك بر .3102
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احتاد مدريد
الفريق العامل املعي ابل ط ير القان ين لنظام مدريد
س حعقد ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل املعي ابل ط ير القان ين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما يف جنيف يف
الفرتة من  21أأك بر اىل  0ن مفرب .3102
س يعرض املكتب ادلويل لل يب للمناقشة ،خالل دورة الفريق العامل ،ال اثئق ال الية:
 .0ال عديال املقرتح ادخالها عىل الالحئة ال نفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالما وبّي
الربوت ك ل امل علق بذكل التفاق (واملشار الهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة ال نفيذية املشرتكة") ،كام ورد يف
ال ثيقة  .MM/LD/WG/11/2وحت ي تكل ال ثيقة ،أأساسا ،عىل ثالثة اقرتاحا يه اكل ايل:
( أأ) القاعدة اجلديدة ( 5اثنيا) [م اصةل الجراءا ] ،ت علق ابلماكنية امل احة للم دع أأو صاحب التسجيل ،يف احلال
اليت ل ي قيّد فهيا ابملهةل الزمنية ا دّدة للقيام بعمل ّ
معّي يف الجراءا دلى املكتب ادلويل ،صخص ص طلب أأو تسجيل
دويل ،ابلامتس م اصةل الجراءا دلى املكتب ادلويل.
(ب) وتعديل القاعدة [ )3(21تفاصيل ال جديد] ،اذلي حاقرتح ادخاهل لدراج اماكنية الاقتصار عىل جتديد التسجيال
ادلولية فامي خيص السلع واخلدما اليت تس فيد فعال من امحلاية نتيجة تدوين بيان مبنح امحلاية أأرسل بناء عىل
القاعدة ( 08اثلثا)( "3")3أأو بيان أخر أأرسل طبقا للقاعدة (08اثلثا)(.)4
(ج) وتعديل القاعدة [ )4(20الخطار يف حاةل عدم ال جديد] ،اذلي حاقرتح ادخاهل لاللزام ابخطار صاحب التسجيل بأأي
حاةل من حال عدم جتديد تسجيل دويل.
والفريق العامل مدع اىل النظر يف الاقرتاحا املحقدمة يف ال ثيقة  MM/LD/WG/11/2وحتديد أأي مسار معل أخر،
مبا يف ذكل ما اذا اكن س ي يص مجعية احتاد مدريد بأأن تعمتد بعضا من ال عديال املقرتح ادخالها أأو لك تكل ال عديال  ،كام
جاء يف مرفقا ال ثيقة  MM/LD/WG/11/2أأو بصيغة معدةل.
 .3واقرتاح ب دوين ال قس مي أأو ادلمج فامي خيص تسجيل دويل دلى مكتب أأحد ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة ،كام جاء يف
ال ثيقة .MM/LD/WG/11/3
انقش الفريق العامل مسأأةل تقس مي التسجيال يف دورته العارشة استنادا اىل ال ثيقة اليت أأعدها وفد س يرسا
( )MM/LD/WG/10/6وال ثيقة اليت أأعدها املكتب ادلويل (.)MM/LD/WG/10/4
وعقب ادلورة العارشة للفريق العامل دعا املكتب ادلويل ماكتب ا ألطراف امل عاقدة واملنظام املس خ ِدمة اىل ارسال تعليقاهتا
عىل تكل املسأأةل اىل من دى نظام مدريد.
ودلى اعداد هذه ال ثيقة ،ورد اىل املن دى أأحد عرش تعليقا .ومن مجم ع تكل ال عليقا ورد مثانية تعليقا فقط من
ماكتب ا ألطراف امل عاقدة وورد ال عليقا الثالثة امل بقية من املنظام املس خ ِدمة.
ويرد يف تكل ال ثيقة ما ييل:
( أأ) حتليل مقارن واس عراض ل ثيقة املكتب ادلويل وال ثيقة الس يرسية؛
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(ب) واس عراض م جز للمناقشا اليت جر ح ل وثيقة املكتب ادلويل وال ثيقة الس يرسية؛
(ج) والسهاما يف من دى نظام مدريد؛
(د) والطنااب وال ضيحا املقرتحة؛
الس بل ا متةل للميض قدما
(ه) والاس نتاج – ح
والفريق العامل مدع اىل تقدمي ارشادا اىل املكتب ادلويل فامي خيص الاجتاه ا متل اذلي ينبغي انهتاجه بشأأن مسأأةل تقس مي
التسجيال ادلولية.
.2

واملعل ما امل علقة ب قف ا ألثر والنقض ا ألسايس وال ح يل ،كام جاء يف ال ثيقة .MM/LD/WG/11/4

وت فر تكل ال ثيقة معل ما حمدثة عن وقف ا ألثر ،وحتديدا عن النقض املركزي وال ح يل.
وت رد ال ثيقة معل ما مفصةل عن ما ييل:
( أأ) الطلبا ادلولية والخطارا ب قف ا ألثر ووقف ا ألثر اذلي يبدو انجام عن نقض مركزي وحت يل؛
(ب) والخطارا ب قف ا ألثر اذلي يبدو انجام عن نقض أأسايس؛
(ج) املقارنة بّي العمليا الراهنة مجلع املعل ما بشأأن وقف ا ألثر والنقض املركزي وال ح يل.
وتتناول ال ثيقة ابل فصيل مسأأةل جتميد تطبيق مبد أأ الاعامتد.
والفريق العامل مدع اىل النظر يف املعل ما ال اردة يف تكل ال ثيقة وتقدمي ارشادا اىل املكتب ادلويل فامي خيص
الجراءا ا ألخرى اليت ميكن اختاذها بشأأن وقف ا ألثر وال ح يل.
املائدة املس ديرة للفريق العامل املعي ابل ط ير القان ين لنظام مدريد
س حعقد هذه املائدة املس ديرة يف الي م اذلي يس بق بداية ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل املعي ابل ط ير القان ين لنظام
مدريد للتسجيل ادلويل للعالما (من  21أأك بر اىل  0ن مفرب  .)3102والغرض مهنا ه ااتحة فرصة أأمام ماكتب ا ألطراف
امل عاقدة واملنظام احلك مية ادلولية واملنظام غري احلك مية واملكتب ادلويل لل يب ل بادل ال جارب واجراء مناقشا
غري رمسية بشأأن مسائل ذا طابع قان ين وتشغييل ومعل مايت ت علق بنظام مدريد.

اخلدما املقدمة عىل النرتنت
الطالق امل قع خلدمة جديدة يف نظام مدريد ليداع ال عيينا الالحقة
سعيا اىل م اصةل الاس جابة لحتياجا مس خديم نظام مدريد س يطلق املكتب ادلويل ،يف من صف فصل اخلريف،
خدمة الكرتونية جديدة يف نظام مدريد ليداع ال عيينا الالحقة للتسجيال ادلولية للعالما ال جارية.
وس ك ن اخلدمة متاحة عىل امل قع ال ايل.http://www.wipo.int/madrid/en/services/ :
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مبجرد ادخال رمق التسجيل ادلويل لعالمة
وستحتاح للك مس خديم نظام مدريد اماكنية النفاذ اىل تكل اخلدمة اللكرتونية ّ
جتارية .وس يتس ىن ،ببضع نقرا  ،ايداع أأي تعيّي لحق ،مبا يف ذكل تسديد الرس م الالزمة الكرتونيا ،لطرف متعاقد واحد
أأو أأكرث يف نظام مدريد ،س اء لكيا أأو جزئيا.
وس حدرج اخلدمة اجلديدة يف أأداة ادارة ا فظا يف نظام مدريد ( )MPMابع بارها الاس امترة ا ألوىل من عدة
اس امترا الكرتونية.

ارشادا بشأأن نظام مدريد
كيف ححتسب رس م ال جديد طبقا للقاعدة  21من الالحئة ال نفيذية املشرتكة (خص صا يف احلال اليت يك ن
قد د ّحون فهيا رفض لبعض ا ألصناف يف السجل ادلويل فامي خيص طرف متعاقد ّ
معّي)
حُيسب مبلغ رس م ال جديد ،طبقا للقاعدة  ،21كام ييل:
مكبد أأ عام ،تحراعى لك ا ألصناف ا دّدة يف تسجيل دويل فامي خيص لك ا ألطراف امل عاقدة .ول تحؤخذ ا ألصناف اليت حشطبت
يف احلس بان فامي خيص لك ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة .كام أأ ّن ا ألصناف اليت د ّحون بشأأهنا ابطال أأو انقاص ل تحؤخذ يف الاع بار
فامي خيص الطرف امل عاقد املعي.
وقد يرغب صاحب تسجيل يف جتديد تسجيهل ادلويل فامي خيص ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة اليت د ّحون عهنا رفض لكي أأو
جزيئ ( أأي فامي ي علق بلك ا ألصناف اليت حع ّينت بشأأهنا أأو ببعض مهنا) .غري أأن ّه يحرىج الحاطة علام بأأ ّن ال جديد واجب دوما
فامي خيص مجيع ا ألصناف املطل بة حاميهتا يف ال عيّي املعي.
دون رفض لكي أأو جزيئ عن طرف متعاقد ّ
معّي ويرغب صاحب التسجيل ادلويل جتديد تسجيهل ،فال بدّ
وابل ايل عندما يح ّ
أأن يشمل ال جديد لك ا ألصناف اليت حطلب بشأأهنا امحلاية .واذا مل يرغب صاحب التسجيل يف جتديد تسجيهل ادلويل
فامي خيص ا ألصناف اليت حرفضت يف أأحد ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة ،فيج ز هل أأن يطلب ،قبل اترخي اس حقاق ال جديد،
تدوين انقاص لقامئة السلع واخلدما فامي خيص الطرف امل عاقد املعي (الاس امترة الرمسية " MM6طلب تدوين انقاص لقامئة
السلع واخلدما ") .وعندها فقط لن يأأخذ املكتب ادلويل يف الاع بار ،دلى حساب رمس ال جديد ،بعض ا ألصناف اليت
عح ّّي صخص صها طرف متعاقد.
دون
وقد ّيقرر صاحب التسجيل أأيضا عدم جتديد تسجيهل ادلويل فامي خيص بعض ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة ،حىت وان مل يح ّ
عهنا أأي رفض.
ويف ا ألخري يحرىج الحاطة علام بأأن ّه ل ميكن جتديد تسجيل دويل فامي خيص ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة اليت د ّحون عهنا خت ّل أأو
ابطال لكي ( أأي فامي خيص مجيع ا ألصناف اليت حع ّينت بشأأهنا).
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مكبد أأ عام ،ل تسمح القاعدة  )3(7من بروت ك ل مدريد ابخال أأي تغيري عىل التسجيل ادلويل أأثناء ال جديد ،كام
أأ ّن القاعدة ()0(21أأ) من الالحئة ال نفيذية املشرتكة تنص عىل لزوم جتديد التسجيل ادلويل فامي خيص مجيع السلع
واخلدما املعنية .وهناك اس ثناء للمبد أأ العام املذك ر ت رده القاعدة  )3(21اليت تتيح لصاحب التسجيل اماكنية
عدم جتديد التسجيل ادلويل بشأأن طرف واحد أأو أأكرث من ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة.
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وعالوة عىل ذكل فا ّن سبب ااتحة اماكنية ال جديد فامي خيص طرفا متعاقدا صدر عنه اعالن رفض ه احامتل
وج د اجراء قضايئ أأو اداري جار بشأأن ذكل الرفض عند حل ل ال جديد .فال بدّ من ص ن حق ق صاحب
التسجيل عندما يك ن قد حطعن يف الرفض ومل يصدر أأي قرار هنايئ عند حل ل اترخي اس حقاق ال جديد.

احلاةل 0
أأان من املغرب واس ح
لمت لل ّ اخطارا غري رمسي يذكّرين ب ارخي انهتاء مدة تسجييل ادلويل ابلضبط ،اذلي س يصري مس حقا
لل جديد يف  3أأبريل .3104
طلبت امحلاية ل ألصناف  5و 7و 21يف الصّي وع ّي ح
ّلت عالميت عن طريق نظام مدريد ،ح
وعندما جس ح
نت ،يف عام ،3118
عحامن تعيينا لحقا فامي خيص ا ألصناف ذاهتا.
غري أأ ّن الصّي مل متنح امحلاية س ى للصنفّي  5و 7وعحامن رفضت امحلاية للصنف .5
س .0ما اذلي س يحدث وقت ال جديد فامي خيص الصنفّي ا ّلّلين رفضهتام الصّي وعحامن؟
ج .0حىت وان د ّحون رفض بشأأن الصنفّي يف السجل ادلويل ،فا ّن ال جديد مس حق صخص ص مجيع ا ألصناف املطل بة
حاميهتا يف ال عيّي املعي .وابل ايل اذا ق ّرر َ جتديد تسجيكل ابلنس بة للك ا ألطراف املع ّينة ،فا ّن الرس م (الرمس ا ألسايس
والرس م ال مكيلية و /أأو الفردية ،حسب احلال) املس حقة عند ال جديد ستشمل لك ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة فامي خيص لك
ا ألصناف املع ّينة أأصال.
و ألغراض جتديد تسجيكل ادلويل ل بدّ كل ،حتديدا ،من تسديد رس م فردية ،حىت فامي خيص ا ألصناف اليت حرفضت يف
الطرف امل عاقد ّ
املعّي مثلام حدث ،مثال ،للصنف  21يف الصّي والصنف  5يف عحامن.
دون بشأأهنا أأي رفض؟
س .3ما اذلي ميكني فعهل ل جديد تسجييل ادلويل والاقتصار فيه عىل ا ألصناف اليت مل يح ّ
دون رفض عن طرف متعاقد ّ
ترغب أأنت يف جتديد تسجيكل ادلويل
معّي فامي خيص بعض ا ألصناف ،ول ح
ج .3عندما يح ّ
صخص ص تكل ا ألصناف ،ينبغي كل أأن تطلب انقاصا من قامئة السلع واخلدما فامي خيص الطرف امل عاقد املعي (الاس امترة
الرمسية " MM6طلب تدوين انقاص من قامئة السلع واخلدما ") وذكل قبل حل ل اترخي اس حقاق ال جديد .وعندها فقط
لن يأأخذ املكتب ادلويل يف الاع بار ،دلى حساب رمس ال جديد ،ا ألصناف املشم ةل ابلنقاص.
س .2ما يه أاثر النقاص؟
ا ّن تدوين انقاص ل يفيض اىل ازاةل ا ألصناف املعنية من التسجيل ادلويل كام د ّحونت يف السجل ادلويل .وا ألثر ال حيد
لالنقاص ه أأ ّن التسجيل ادلويل مل يعد ي فر امحلاية ل ألصناف املعنية يف ا ألطراف امل عاقدة املعنية ابلنقاص .وجي ز تعيّي
ا ألصناف املشم ةل ابلنقاص تعيينا لحقا يف املس قبل.
احلاةل 3
أأان من ج رجيا وجدّ د ح تسجييل ادلويل يف  05ي لي  .3102واس ح
لمت لل ّ اخطارا يفيد بأأ ّن الرس م اليت دفعهتا ألغراض
وعيل أأن أأدفع املبلغ اذلي ل يزال مس حقا قبل انهتاء املهةل ا دّدة وا ّل لن حجيدّد تسجييل ادلويل.
ال جديد مل تكن اكفية ّ
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ويظهر من بيان ادلفع املرفق أأ ّن الرمس اذلي يطالبي املكتب ادلويل بتسديده يشمل  00صنفا فامي خيص تعيّي ادلامنرك .غري
أأن ّي اس ح
لمت ،يف  05مارس  ،3112رفضا جزئيا ومل أأعد أأس فيد س ى من حامية مخسة أأصناف يف ادلامنرك.
س .0ملاذا يفرض املكتب ادلويل رس ما عىل ا ألصناف اليت ل أأس فيد من حامية لها؟
ج .0اذا د ّحون رفض لبعض ا ألصناف يف السجل ادلويل ،فا ّن ال جديد مس حق فامي خيص لك ا ألصناف املطل بة حاميهتا يف
ال عيّي املعي .ول ت جد يف نظام مدريد أأية أأحاكم جتّي للمكتب ادلويل عدم مراعاة ا ألصناف املرف ضة دلى حساب الرس م
املس حقة عند ال جديد.
س .3ما اذلي ميكني فعهل الن ل جديد حامية تسجييل ادلويل صخص ص ا ألصناف اليت حرفضت؟
ج .3تشري املادة  )3(7من بروت ك ل مدريد اىل أأن ّه ل جي ز أأن يدخل ال جديد أأي تغيري عىل التسجيل ادلويل يف صيغ ه
ا ألخرية .وبناء عليه اذا كنت ترغب يف جتديد تسجيكل ادلويل فال بدّ كل ،ل ألسف يف هذه املرحةل ،أأن تسدّد املبلغ اذلي
ل يزال مس حقا كام ه مشار اليه يف الخطار اذلي اس لم َه.
واكن عليك ،تالفيا لتسديد رس م من هذا القبيل ،أأن تطلب تدوين انقاص قبل حل ل اترخي اس حقاق ال جديد (الاس امترة
الرمسية " MM6طلب تدوين انقاص من قامئة السلع واخلدما ") .وعندها فقط لن يأأخذ املكتب ادلويل يف الاع بار ،دلى
حساب رمس ال جديد ،بعض ا ألصناف اليت حع ّينت ادلامنرك بشأأهنا.
س .2ماذا س يحدث ل ّقرر ح عدم تسديد الرس م اليت ل تزال مس حقة؟
ج .2اذا ّقرر َ عدم تسديد الرس م اليت ل تزال مس حقة قبل انهتاء املهةل ا دّ دة ،فا ّن تسجيكل ادلويل لن حجيدّد.
وابل ايل فا ّن التسجيل ادلويل سينقيض ابلنس بة للك ا ألطراف امل عاقدة املع ّينة وذكل اع بارا من اترخي انهتاء مدة
امحلاية السابقة.

معل ما مفيدة
خدما خاصة جديدة يف وحدة جسال الزابئن
أأصبح ابماكن الزابئن ،اع بارا من  0أأغسطس  ،3102الامتس اخلدما اخلاصة اجلديدة ال الية:
دون يف  0يناير  3111أأو بعد ذكل ال ارخي ،ونسخة م ثقة عن
( أأ) اصدار نسخة م ثقة عن شهادة تسجيل دويل حم ّ
شهادة ال جديد .وسيمت اصدار النسخ ّي امل ثقتّي مقابل تسديد رمس قدره  51فرنك س يرسي للنسخة ال احدة.
مفصل عن
(ب) واعداد رسيع ملس خرج م ثق عن السجل ادلويل .فاىل جانب طلب اعداد مس خرج م ثق بس يط أأو ّ
السجل ادلويل ميكن للمس خدمّي أأيضا طلب اعداده برسعة .ويف تكل احلال يصدر املكتب ادلويل املس خرجا يف
غض ن مخسة أأ م معل عقب اس الم الطلب ومقابل تسديد رمس اضايف قدره  011فرنك س يرسي للمس خرج ال احد.
مفصل عن
(ج) وال صديق عىل مس خرج م ثق عن السجل ادلويل .فاىل جانب طلب اعداد مس خرج م ثق بس يط أأو ّ
السجل ادلويل ميكن للمس خدمّي أأيضا طلب ال صديق عىل املس خرجا امل ثقة ألغراض تقدميها يف أأطراف نظام مدريد
غري امل عاقدة .وي ّعّي عىل املس خدمّي تسديد الرمس امل علق ب كل اخلدمة اخلاصة اجلديدة ( 75فرنك س يرسي
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للمس خرج ال احد) ،ابلضافة اىل الرس م املفروضة من قبل السلطا اخمل صة اليت جتري معلية ال صديق والرمس امل علق
ابعداد املس خرج.
وابماكن مس خديم نظام مدريد ت جيه طلبا الامتس تكل اخلدما اخلاصة اجلديدة اىل وحدة جسال الزابئن ال ابعة دلائرة
مفصل عىل العن ان ال ايل.madrid.records@wipo.int :
معليا مدريد وذكل ابرسال بالغ ّ
وملزيد من املعل ما مبكن للمس خدمّي التصال ب حدة جسال الزابئن عىل الرمق ال ايل.+40 33 228 84 84 :
وهناك أأيضا معل ما اضافية متاحة يف املذكرة العالمية رمق .3102/35

ال يب يف املؤمتر الس ن ي السابع والعرشين مجلعية ماليك العالما ال جارية ا ألوروبيّي (،)MARQUES
م انك  ،من  07اىل  31سبمترب 3102
يف هذا العام حرض وفد من ال يب ّ ،مرة أأخرى ،املؤمتر الس ن ي مجلعية ماليك العالما ال جارية ا ألوروبيّي
(.)MARQUES
اخملصصة لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما عن ال ضع الراهن وال حديثا  ،فضال عن حال
و أأب ِلغ يف اجللسة ّ
الانضامم ا ألخرية وامل قعة اىل بروت ك ل مدريد .وقحدمت معل ما عن اس خدام نظام مدريد وال ط را احلالية وال حد
املس قبلية .كام قحدمت رشوح بشأأن اخلدما وا ألدوا اجلديدة اليت يتيحها املكتب ادلويل وعحرضت امل ض عا اليت
ستحناقش يف ادلورة القادمة للفريق العامل املعي ابل ط ير القان ين لنظام مدريد.
واكنت أأمام مندويب مجعية ماليك العالما ال جارية ا ألوروبيّي فرصة لز رة مكتب الاس عالما اذلي أأقامته ال يب يف
اخملصص للعرض يف فندق فريم ن م نيت اكرل ( .)Fairmont Monte Carlo Hotelو أأتيحت يف ذكل املكتب
املاكن ّ
املعل ما وال اثئق اخلاصة صخدما ال يب و أأنشطهتا امل علقة مباليك العالما ال جارية وال صاممي .و أأتيحت للزائرين فرصة
الاطالع عىل عرض ل ألدوا واخلدما اجلديدة اليت ت فرها ال يب عىل النرتنت.
كام أأتيحت هلم اماكنية التسجيل لالل قاء مع أأحد خرباء ال يب واجراء مناقشة معه ملدة  05دقيقة ح ل املعامل الرئيس ية
لنظايم مدريد ولهاي.

معل ما عن الجراءا ال طنية أأو القلميية اليت ت لها ماكتب امللكية الفكرية بناء عىل نظام مدريد
ت فر ماكتب امللكية الفكرية ل ألطراف امل عاقدة يف نظام مدريد معل ما حمدّدة بشأأن الجراءا ال طنية والبياان القان نية
امل علقة ابلطلبا والتسجيال بناء عىل نظام مدريد عىل العن ان ال ايل:
.http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html
وُيدّث املكتب ادلويل تكل املعل ما ابن ظام .واىل جانب اللغة النلكّيية تحقدّم تكل املعل ما  ،يف الرابط ال ارد أأعاله،
ابللغة الفرنس ية كذكل.
وسيمت ،يف املس قبل ،ااتحهتا ابللغة الس بانية أأيضا ،ابع بارها اللغة الرمسية الثالثة لنظام مدريد.

الندوة املعنية بنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما
س حعقد الندوة ال اسعة وا ألربع ن املعنية بنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما  ،اليت ينظمها املكتب ادلويل لل يب ،
املقر الرئييس لل يب جبنيف .وتريم تكل الندوا  ،اليت أأصبحت فعال من ال ظاهرا املأأل فة منذ بدء تنظميها يف
يف ّ
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عام  ،0221اىل الاس جابة لرغبة املس خدمّي يف احلص ل عىل ارشادا بشأأن الماكنيا امل احة يف نظام مدريد،
واحلاجة اىل تناول ش اغلهم القان نية والعملية الي مية ،وت فري ال حديثا الالزمة عن ال ط را والاجتاها املحس ّجةل يف
الونة ا ألخرية.
ولالس مترار يف احلص ل عىل معل ما يف هذا الصدد ،قد يرغب املس خدم ن يف الاشرتاك يف النرشة الخبارية اللكرتونية
اخلاصة بنظام مدريد ( )http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.htmlل لقي اشعارا مؤمت ة ابلربيد
اللكرتوين بشأأن املسائل املرتبطة بنظام مدريد ،مبا يف ذكل الاجامتعا والندوا املقبةل.

خريطة نظام مدريد

عضو واحد
 73عضوا
 45عضوا
المجموع:
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االتفاق فقط
البروتوكول فقط (بما في ذلك االتحاد األوروبي)
االتفاق والبروتكول
 29عضوا
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لالتصال بنا
لالس فسارا العامة :خدمة الزابئن يف نظام مدريد ،الهاتف ،+40 33 228 8181 :والربيد اللكرتوين:
.intreg.mail@wipo.int
م اعيد تلقي املاكملا  :من الساعة  2:11صباحا اىل الساعة  1:11مساء ب قيت أأورواب ال سطى (من الساعة  2:11صباحا
اىل الساعة  00:11صباحا ب قيت رشق ال ل امل حدة).
لالس فسارا اخلاصة ابملس خرجا  :وحدة جسال الزابئن ،الهاتف ،+40 33 228 8484 :الربيد اللكرتوين:
madrid.records@wipo.int
خصصة حبسب مكتب املنشأأ/حمل القامة.
لالس فسارا ا دّ دة :يرىج التصال بأأحد أأفرقة التصال ال الية امل ّ
الفريق :0
madrid.team1@wipo.int
الهاتف+40 33 228 751 0 :
AG
AM
BG
BQ
CH
CO
CU
CW
CZ
DZ
EG
EM
ES
FR
HU
KP
LI
MA
MC
MD
MG
MK
MN
MX
MZ
PL
PT
RO
ST
SX
SY
TN

––

أأنتيغ ا وبرب دا
أأرمينيا
بلغار
ب نري وسانت أأوس اتي س وسااب
س يرسا
ك ل مبيا
ك اب
ك راساو
امجله رية التش يكية
اجلزائر
مرص
الاحتاد ا ألورويب
اس بانيا
فرنسا
هنغار
مجه رية ك ر الشعبية ادلميقراطية
ليخ نش اين
املغرب
م انك
مجه رية م دلوفا
مدغشقر
مجه رية مقدونيا الي غ سالفية السابقة
منغ ليا
املكس يك
م زامبيق
ب لندا
الربتغال
رومانيا
سان ت يم وبرينسييب
سان مارتّي
امجله رية العربية الس رية
ت نس

01

الفريق :3
madrid.team2@wipo.int
الهاتف+40 33 228 751 3 :
AL
AT
AZ
BA
BX
BY
DE
EE
GE
GH
HR
IN
IR
IT
KG
KZ
LR
LS
LT
LV
ME
NA
RS
RU
SD
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
UA
UZ
ZM

أألبانيا
المنسا
أأذربيجان
الب س نة والهرسك
بنيل كس
بيالروس
أأملانيا
اس نيا
ج رجيا
غاان
كرواتيا
الهند
ايران (مجه رية – السالمية)
ايطاليا
قريغّيس ان
اكزاخس ان
ليبري
ليس ت
لي انيا
لتفيا
اجلبل الأس د
انميبيا
رصبيا
الاحتاد الرويس
الس دان
سل فينيا
سل فاكيا
سريالي ن
سان مارين
س ازيلند
طاجيكس ان
تركامنس ان
أأوكرانيا
أأوزبكس ان
زامبيا

الفريق :2
madrid.team3@wipo.int
الهاتف+40 33 228 751 2 :
AU
BH
BT
BW
CN
CY
DK
FI
GB
GR
IE
IL
IS
JP
KE
KR
NZ
NO
OM
PH
RW
SE
SG
TR
US
VN

أأسرتاليا
البحرين
ب اتن
ب تس اان
الصّي
قربص
ادلامنرك
فنلندا
اململكة امل حدة
الي انن
ايرلندا
ارسائيل
ايسلندا
الياابن
كينيا
مجه رية ك ر
ني زيلندا
الرنوجي
عامن
الفلبّي
رواندا
الس يد
س نغاف رة
تركيا
ال ل امل حدة ا ألمريكية
فييت انم
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