
  اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة
  

  )اتفاق مدريد(
  

  بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة،
  

  ١٨٩١نيسان /أبريل  ١٤المؤرخ في 
  

  )١٩٩٧المنظمة العالمية للملكية الفكرية جنيف ( 
  

  ١٩١١حزيران /يونيه  ٢الوثيقة المعدلة في واشنطن في :أوالً 
  
حزيـران  / يونيـه   ٢وفـي لنـدن فـي     ١٩٢٥تشرين الثاني / نوفمبر  ٦وفي الهاي في  

  ١٩٥٨تشرين األول / أكتوبر  ٣١وفي لشبونه في ١٩٣٤
  

  ١المادة 
أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضلالً يتم بموجبه اإلشارة بصورة مباشرة أو غير مباشـرة   -١

ا االتفاق، أو أحد األماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكـان  إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليه هذ
  .المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان

  
يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر الزائف أو المضـلل، أو   -٢

  .ضللالذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو الم
  
إذا كان تشريع أي بلد ال يجيز الحجز عند االستيراد، فإنه يستعاض عن الحجـز بحظـر    -٣

  .االستيراد
  
إذا كان تشريع أي بلد ال يجيز الحجز عند االستيراد، وال حظر االسـتيراد، وال الحجـز     -٤

ن هـذا البلـد   داخل البلد، فإنه يستعاض عن هذه التدابير باإلجراءات والوسائل التي يكفلها قانو
  .للمواطنين في الحاالت المماثلة، وذلك إلى حين تعديل تشريع البلد تبعاً لذلك

  



في حالة عدم وجود جزاءات خاصة تكفل قمع بيانات المصدر الزائفة أو المضللة، تطبـق   -٥
  .الجزاءات المنصوص عليها في األحكام النظيرة في قوانين العالمات أو األسماء التجارية

  
  ٢ المادة

يقع الحجز بناء على طلب إدارة الجمارك التي يجب عليها أن تخطر في الحـال صـاحب    -١
  الشأن، شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً، لكي يتمكن إذا رغب

  
ومع ذلك، يجـوز  . في ذلك من اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن الحجز الواقع بصورة تحفظية 

أن تطالب بإجراء الحجز، سواء بناء علـى طلـب   للنيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى 
  .وتأخذ اإلجراءات عندئذ سيرها العادي. الطرف المضرور أو من تلقاء نفسها

  
  ال تلتزم السلطات بإجراء الحجز في حالة تجارة المرور العابر -٢
   

  ٣المادة 
د غير البلد الـذي  ال تمنع هذه األحكام البائع من بيان اسمه أو عنوانه على السلع الواردة من بل

بيد أنه يجب في هذه الحالة أن يكون العنوان أو االسم مصـحوباً ببيـان دقيـق    . يتم البيع فيه
وبحروف ظاهرة لبلد أو مكان الصنع أو اإلنتاج، أو أي بيان آخر كاف لتجنب وقوع أي خطأ 

  .بشأن المصدر الحقيقي للبضائع
  

  )ثانياً(٣المادة 
طبق عليها هذا االتفاق بأن تحظر، فيما يخـص بيـع أي سـلعة أو    تتعهد أيضاً البلدان التي ي

عرضها أو تقديمها للبيع، استعمال أية بيانات ذات طابع إعالني من شأنها أن تضلل الجمهـور  
بالنسبة  لمصدر السلع، وذلك بوضعها على الالفتات أو اإلعالنات أو الفواتير أو قوائم النبيـذ  

  .ت التجارية أو أية رسائل تجارية أخرىأو الرسائل أو أوراق المراسال
  

  ٤المادة 
تقرر محاكم كل بلد التسميات التي ال تخضع بسبب طابعها النوعي ألحكام هذا االتفاق، علمـاً  
بأن التسميات اإلقليمية لمصدر منتجات النبيذ ال تخضع للتحفظ المنصوص عليـه فـي هـذه    

  .المادة
  



  ٥المادة 
تحاد حماية الملكية الصناعية غير األطراف في هذا االتفـاق  يجوز للبلدان األعضاء في ا -١

مـن   ١٦أن تنضم إليه، بناء على طلبها، وذلك طبقاً لألوضاع المنصوص عليها فـي المـادة   
  .االتفاقية العامة

  
  من االتفاقية العامة( ثانياً) ١٧و ) ثانياً(١٦تطبق على هذا االتفاق أحكام المادتين  -٢
   

  ٦المادة 
لتصديق على هذه الوثيقة، وتودع وثائق التصديق في مدينة برن في مهلـة أقصـاها   يتم ا -١

وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ، فيما بين البلـدان التـي يـتم التصـديق     .  ١٩٦٣أيار / أول مايو 
ومع ذلك، إذا تم التصديق على الوثيقة باسـم سـتة   . باسمها، بعد انقضاء شهر من هذا التاريخ

  قبل هذا التاريخ، فإنها تدخل حيز التنفيذ، فيما بين هذه البلدان، بعد انقضاءبلدان على األقل 
  
شهر من قيام حكومة االتحاد السويسري بإخطارها بإيداع التصديق السادس، وبعـد انقضـاء    

  .شهر من اإلخطار بكل تصديق بالنسبة للبلدان التي يتم التصديق باسمها في تاريخ الحق
  
لم تودع باسمها وثائق التصديق في المهلة المحددة في الفقرة السابقة أن  يجوز للبلدان التي -٢

  .من االتفاقية العامة ١٦تنضم إلى هذا االتفاق وفقاً ألحكام المادة 
  
ومحـل   ١٨٩١نيسـان  / أبريـل   ١٤تحل هذه الوثيقة محل االتفاق المبرم في مدريد في  -٣

ا يخص العالقات بين البلدان التي تطبق عليهـا  الوثائق المترتبة على تعديالت الحقة، وذلك فيم
  .هذه الوثيقة

  
وفيما يتعلق بالبلدان التي ال تطبق عليها هذه الوثيقة، بل يطبق عليها اتفاق مدريد المعـدل   -٤

  .، فإن االتفاق األخير يظل معموالً به ١٩٣٤في لندن عام 
  
وبالمثل، ففيما يتعلق بالبلدان التي ال تطبق عليها ال هذه الوثيقة، وال اتفاق مدريد المعـدل   -٥

  .يظل معموالً به ١٩٢٥في لندن، فإن اتفاق مدريد المعدل في الهاي عام 
  



وبالمثل، ففيما يتعلق بالبلدان التي ال تطبق عليها ال هذه الوثيقة، وال اتفاق مدريد المعـدل   -٦
 ١٩١١، وال اتفاق مدريد المعدل في الهاي، فإن اتفاق مدريد المعدل في واشنطن عامفي لندن

  .يظل معموالً به
   

  ١٩٦٧تموز / يوليه  ١٤وثيقة ستوكهولم اإلضافية المؤرخة في : ثانياً
  
  ١المادة 

  )نقل مهام جهة اإليداع بالنسبة التفاق مدريد(
  

ع بيانات مصدر السلع، الزائفـة أو المضـللة،   تودع وثائق االنضمام إلى اتفاق مدريد بشأن قم
آما تم تعديلـه  " ( اتفاق مدريد" والمشار إليه فيما بعد ) ١٨٩١نيسان / أبريل  ١٤المؤرخ في 

 ١٩٢٥تشرين الثـاني  / نوفمبر  ٦وفي الهاي في  ١٩١١حزيران /يونيه  ٢في واشنطن في 
 ١٩٥٨تشـرين األول  / توبر أك ٣١وفي لشبونه في  ١٩٣٤حزيران / يونيه  ٢وفي لندن في 

، تودع لدى المدير العام للمنظمـة العالميـة للملكيـة    " (وثيقة لشبونه"والمشار إليه فيما بعد (
الذي يقوم بإخطار البلدان األطراف في االتفـاق  " ( المدير العام"والمشار إليه فيما بعد )الفكرية 

  .بإيداع هذه الوثائق
  

  ٢المادة 
  )فاق مدريد لبعض أحكام اتفاقية باريسمطابقة اإلشارات في ات(

 ١٦و  ١٦من وثيقة لشبونة إلى المـواد  ) ٢(٦و  ٥تعتبر اإلشارات الواردة ابتداء من المادتين 
  من االتفاقية العامة بمثابة إشارات إلى أحكام) ثانياً( ١٧و  )ثانياً(
  
تـي تطـابق المـواد    وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصـناعية، وال  

  .المذكورة
  

  ٣المادة 
  )التوقيع والتصديق على الوثيقة اإلضافية واالنضمام إليها(

يجوز لكل بلد طرف في اتفاق مدريد أن يوقع هذه الوثيقة اإلضافية، آما يجوز لكـل بلـد    -١
صدق على وثيقة لشبونة أو انضم إليها أن يصدق على هذه الوثيقـة اإلضـافية أو أن ينضـم    

  .هاإلي



  .تودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى المدير العام  -٢
  

  ٤المادة 
  )من جانب البلدان المنضمة إلى وثيقة لشبونة ٢و  ١القبول التلقائي للمادتين (

من  ٢و  ١كل بلد لم يصدق على وثيقة لشبونة أو لم ينضم إليها، يكون ملتزماً أيضاً بالمادتين 
راً من تاريخ سريان انضمامه إلى وثيقة لشبونة، ومع ذلـك، فـإن   هذه الوثيقة اإلضافية، اعتبا

من هذه الوثيقة اإلضافية إال اعتباراً مـن تـاريخ    ٢و  ١هذا البلد لن يصبح ملتزماً بالمادتين 
، وذلك إذا كانت هذه الوثيقة اإلضافية لم تدخل بعـد  (١( ٥سريان هذه الوثيقة بناء على المادة 

  )١( ٥اريخ بمقتضى المادة حيز التنفيذ في هذا الت
  

  ٥المادة 
  )دخول الوثيقة اإلضافية حيز التنفيذ(

تدخل هذه الوثيقة اإلضافية حيز التنفيذ اعتباراً من تـاريخ سـريان اتفاقيـة سـتوكهولم      -١
. التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكريـة  ١٩٦٧تموز / يوليه  ١٤المؤرخة في 

لوثيقة اإلضافية سوف تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إيداع تصديقين ومع ذلك، فإن هذه ا
أو انضمامين لهذه الوثيقة اإلضافية، وذلك إذا لم يتم إيداع تصديقين أو انضمامين لهذه الوثيقة 

  .اإلضافية على األقل في هذا التاريخ
  
خ إخطـار المـدير العـام    تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاري -٢

بالتصديق عليها أو باالنضمام إليها، وذلك بالنسبة ألي بلد يودع وثيقة تصديقه أو انضمامه بعد 
  .تاريخ دخول هذه الوثيقة اإلضافية حيز التنفيذ بمقتضى أحكام الفقرة السابقة

  
  ٦المادة 

  )التوقيع على الوثيقة اإلضافية (
اإلضافية من نسخة واحدة باللغة الفرنسية، وتودع هذه النسخة يتم التوقيع على هذه الوثيقة  -١

  .لدى حكومة السويد
  
تظل هذه الوثيقة اإلضافية مفتوحة للتوقيع عليها في ستوكهولم حتى تاريخ دخولهـا حيـز    -٢

  )١( ٥التنفيذ بمقتضى المادة 
  



ـ  -٣ ة اإلضـافية  يرسل المدير العام نسختين طبق األصل عن النص الموقع عليه لهذه الوثيق
ومعتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع البلدان األطراف في اتفاق مدريـد، وإلـى   

  .حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها
  
  .يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة اإلضافية لدى األمانة العامة لألمم المتحدة -٤
  
األطراف في اتفاق مدريـد بالتوقيعـات   يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع البلدان  -٥

وإيداعات وثائق التصديق أو االنضمام وتاريخ الدخول في حيز التنفيذ واإلخطارات المطلوبـة  
  .األخرى

  
  ٧المادة 

  )حكم انتقالي(
  

تعتبر اإلشارات الواردة في هذه الوثيقة اإلضافية إلى المدير العام بمثابة إشارات إلـى مـدير   
متحدة لحماية الملكية الفكرية، وذلك إلى أن يتـولى أول مـدير عـام مهـام     المكاتب الدولية ال

  .منصبه
  
   
 


