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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرةاخلامسة الدورة 

ىل  19جنيف، من   2017 يونيو 22اإ
 
 
 يف إطار نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات اإلنقاصاتليل حت

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

ليه فامي ييل اب المتس .1  مسالفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
عداد وثي منيف دورته الرابعة عرشة "الفريق العامل"(   بشأأنتحليل أأدوار املاكتب تُعىن ب قة دلورته املقبةل املكتب ادلويل اإ

نقاصاتحفص  مككتب املنشأأ وماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة يف  ادلور اذلي تلعبهحتليل . وبشلك أأكرث حتديدا، الإ
نقاصات  1.ادلورينوالآاثر احملمتةل املرتتبة علهيا، مبا يف ذكل املقرتحات املتعلقة بلك من  الإ

نقاصاتالوثيقة وحتلل هذه  .2 طار نظام مدريد وتوحض،  الإ طارهيف اإ القانوين، الأدوار  يف ضوء الأحاكم الواردة يف اإ
نقاصاتتب واملكتب ادلويل فامي يتعلق والواجبات الضمنية للماك دخال وتقرتح  ابلإ  املذكور. تعديالت عىل الإطار القانويناإ

نقاصاتدور مكتب املنشأأ بشأأن   الطلبات ادلولية يف الإ

ماكنية .3 نقاصاتلتشمل  الإشهادوظيفة توضيح  زايدة انقش الفريق العامل يف دورته السابقة اإ  املفروضة عىل الإ
دخالعىل حنو أأدق، و  ،الطلبات ادلولية اتفاق مدريد بشأأن التسجيل مبوجب الالحئة التنفيذية املشرتكة  تعديالت عىل ليمت اإ

لهي هبذاادلويل للعالمات والربوتوكول املتعلق  "الالحئة التنفيذية املشرتكة"  ابمس عىل التوايل فامي ييل االتفاق )املشار اإ
ىل أأنه ينبغي ملاكتب املنشأأ ول "الربوتوكول"(، و"التفاق" و نقاص يفعىل أأن  أأن تشهدتشري رصاحة اإ ادلويل يدخل  الطلب الإ

 الطلب. لهذايف نطاق القامئة الرئيس ية 
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كول، يتعني عىل مكتب املنشأأ أأن "]...[ يشهد أأن البياانت الواردة يف الطلب ادلويل ( من الربوتو1)3ومبوجب املادة  .4
( من 2) 3 املادة وختول". أأو يف التسجيل الأسايس حسب احلالتطابق البياانت الواردة وقت الشهادة يف الطلب الأسايس 

 .لع واخلدماتبيان الستصنيف التأأكد من حصة  فقطلمكتب ادلويل ومكتب املنشأأ ل الربوتوكول 

ىلمن الالحئة التنفيذية املشرتكة )د( (5)9 القاعدة وتشري .5 ىل ، مثل اترخي الاس تالم، وظيفة الإشهاد عنارص اإ واإ
السلع واخلدمات التحقق من أأن " وظيفة الإشهادالعالمة الأساس ية. وتشمل  بياانتالطلب ادلويل مع  رضورة تطابق بياانت

" قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، حسب احلال.املبينة يف الطلب ادلويل تشملها 
 ' من الالحئة التنفيذية املشرتكة(.6)د( '(5)9 القاعدة)

نقاصوس يؤثر  .6 الأطراف املتعاقدة املعينة. ول  عند ادلويل التسجيلاملتأأتية من اية امحلنطاق  يفالطلب ادلويل  يف الإ
نقاصلهذا  حفصاكتب املنشأأ أأن جيري م ل الالحئة التنفيذية املشرتكة دريد ويتوقع بروتوكول م  .الإ

، رصاحة عىل وجود 1994أأبريل  1يف  اليت دخلت حزي النفاذلالتفاق،  الالحئة التنفيذيةمن  8 القاعدةول تنص  .7
نقاصات ' من الالحئة التنفيذية 13)أأ( '(4)9يف القاعدة  1996عام  فقطاخليار  ونُص عىل هذايف الطلبات ادلولية.  اإ

شارهتا، وظيفة الإشهاد)د( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عنارص (5)9القاعدة  مضتاملشرتكة. ومع ذكل،  ىل  رمغ عدم اإ اإ
نقاصات يف  الطلبات ادلولية. الإ

ن ماكتهبا  .8 نقاصاتتقمي ويف ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل، قالت بعض الوفود اإ أأهنا تندرج مضن القامئة  تلُتثب الإ
نقاصاتتشمل رصاحة الالحئة التنفيذية املشرتكة ل  قرتح تعديلالرئيس ية للطلبات ادلولية. واُ  ؛ وظيفة الإشهادكجزء من  الإ

ذا اكنت تكل املاكتب  لتلمتس منوعىل وجه اخلصوص،  نقاصاتتقيمي ما اإ نطاق تندرج يف نطاق العالمة الأساس ية ويف  الإ
 .وظيفة الإشهادقرتح أأن يراقب املكتب ادلويل هذا اجلانب اجلديد من ادلويل. وعالوة عىل ذكل، اُ الطلب 

 حفص هو مبثابةأأخرى هذا الرأأي لأهنا رأأت أأن هذا التقيمي من جانب مكتب املنشأأ  وفود مل تؤيد ومع ذكل، .9
نقاصات  .ب الأطراف املتعاقدة املعينةماكت فقط اليت ينبغي أأن تضطلع هبا لالإ

ىل توافق يف الآراء، وهو ما يعين  .10 نقاصاتظيفة ل و و أأن مسأأةل مشومل يتوصل الفريق العامل اإ ل  من عدهما الإشهاد لالإ
ىل تفامه ما ملالحئة التنفيذية املشرتكة عىل الومن السابق لأوانه اقرتاح تعديل تزال مفتوحة.   مشرتك. يتوصل الفريق العامل اإ

نقاصاتالطلبات يف صياغة  مودعيومع ذكل، ميكن للماكتب مساعدة  .11 . وانقش الفريق العامل يف دورته الثامنة الإ
اليت تلخص الردود عىل اس تبيان بشأأن مدى ومس توى اخلدمات املقدمة واملهام اليت تضطلع  MM/LD/WG/8/2الوثيقة 

يف صياغة الطلبات  مودعياعد أأهنا تس مهنا يف املائة 69، ذكر عىل الاس تبيان مكتبا أأجاب 58هبا ماكتب املنشأأ. ومن بني 
نقاصات نقاصاتجتنب اخملالفات املتعلقة بتصنيف املؤرشات الواردة يف  مني الطلبات ودعهذه املساعدة م متكن. وقد الإ  .الإ

نقاصاتاملتضمنة الالحقة  والتعييناتادلولية  طلباتدور املكتب ادلويل فامي يتعلق ابل   لالإ

التسجيل ادلويل والواجبات هممة ( من الربوتوكول، يقوم املكتب ادلويل بأأداء 1)11يف املادة  كام هو منصوص عليه .12
 ذات الصةل. وميكن تلخيص املهام الرئيس ية للمكتب ادلويل عىل النحو التايل:

من  24و 14 القاعدتنيعىل الطلبات ادلولية وطلبات التسجيل )مثل  الساريةالتحقق من الوفاء ابملتطلبات  ( أأ )
 ؛الحئة التنفيذية املشرتكة(ال
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الالحئة  من 13و 12 القاعدتنيلشرتاك مع مكتب املنشأأ )اب وذكل التصنيف يف الطلبات ادلولية فقط، مراقبة ( ب)
 التنفيذية املشرتكة(؛

الطلبات أأو أأحصاهبا والأطراف  ودعيخطار ماإ سجيل املسائل يف السجل ادلويل، و تسجيل العالمات أأو ت  ( ج)
ىل  24القواعد من  عىل سبيل املثالاملتعاقدة املعنية ونرش املعلومات ذات الصةل )  ن الالحئة التنفيذية املشرتكة(؛ م 27اإ

 عىل سبيل املثالل ادلويل )أأداء املهام الإدارية مبوجب الربوتوكول، ول س امي املهام ذات الصةل بصون السج ( د)
 .الالحئة التنفيذية املشرتكة( من 32و 30و 28القواعد 

نقاصاتاملتضمنة ادلولية  الطلبات  لالإ

يف املدرجة السلع واخلدمات  تبياان من تصنيف املكتب ادلويل يتحقق( من الربوتوكول بأأن 2)3تقيض املادة  .13
ىل امل .ابلتعاون مع مكتب املنشأأ  دلوليةالطلبات ا الالحئة التنفيذية  من 13و 12 القاعدتنيزيد من التفاصيل يف ويُشار اإ

من  2املودعة وفقا للامدة عالمات السجل املكتب ادلويل ي ( من الربوتوكول بأأن 4)3املادة املشرتكة. وعالوة عىل ذكل، تقيض 
 املكتب ادلويل عىل مراقبة الإجراءات والتصنيف. هممةالربوتوكول. وتقترص 

نقاصاتاملتضمنة الالحقة  التعيينات  لالإ

ذا .14  3املادة  اكنت اإ
()اثلثا

هنا ل تلكف املكتب ادلويل ل ا بعد ابلتعينيمن الربوتوكول تسمح  (2) تسجيل ادلويل، فاإ
التعيني الالحق  يلزتم اذلييض ببساطة أأن يقوم املكتب ادلويل، قتالسلع واخلدمات. و  بياانتمبامرسة الرقابة عىل تصنيف 

قلميي احلدود متديدطبقة، بتسجيل ملتطلبات امل اب خطار املاكتب املعنية ونرشه.ة الإ  واإ

لهيا "امجلعية"( بدء نفاذ 2016أأكتوبر  ويف .15  عمتد سابقا عىلاذلي اتعديل ال ، علقت مجعية احتاد مدريد )املشار اإ
يف  الواردة البياانت، تصنيف ، من تلقاء نفسهيراقب)أأ( و )د( سابقا، مما يتطلب من املكتب ادلويل أأن (5)24 القاعدة

ىل املادة  2.نقاصاخلاضع لالإ  الالحقيني تع ال  3وابلنظر اإ
)اثلثا(

من الالحئة  25و 24و 13و 12و 9من الربوتوكول والقواعد ( 2)
ص عليه حاليا يف ( املنقحة يتجاوز ما هو منصو 5)24القاعدة  اليت نصت علهياالتنفيذية املشرتكة، فاإن تنفيذ الرقابة 

 .القانوين الإطار

ن تنفيذ تكل  3انقش الفريق العامل يف دورته الثالثة عرشة، وعالوة عىل ذكل، وكام .16 اكن س يواجه تعقيدات  الرقابةفاإ
ىل  ما معلية، من قبيل التعامل مع الإصدارات القدمية من تصنيف نيس، وزايدة جحم وتعقيد عبء معل الفحص، واحلاجة اإ

ىل موارد عمليات وحلول تكنولوجيا املعلومات. ونتيجة ذلكل، س يحتاهو جديد يف ال  ج املكتب ادلويل يف مجيع الاحامتلت اإ
ضافية مؤهةل،  ىل خمالفات الرقابةأأن  عىل اعتباراإ  وس تؤخرالتعيينات الالحقة  معاجلةوقت  وس متدد اجلديدة س تؤدي اإ

خطارها.  تسجيلها واإ

عادة النظر يف التعديل اذلي س بق اعامتده عىل  .17 ىل اإ ن الفريق العامل مدعو اإ ()أأ( 5)24القاعدة ويف ضوء ما تقدم، فاإ
 )د(.و

ىل أأن امجلعية اعمتدت أأيضا يف .18 املقرر  مناذلي )د( (2)25 القاعدةعىل  ادلورة املذكورة أأعاله تعديال وجتدر الإشارة اإ
 ،كتعديل نقاصالإ عند طلب تسجيل  الطلبات، . وسيتطلب هذا التعديل من أأحصاب2017يوليو  1ه يف ذأأن يبدأأ نفا
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دراج  .يف التسجيل ادلويل الواردةلفئات ل  املطابقةالأرقام  حتتفقط  نقاصاخلاضعة لالإ السلع واخلدمات اإ
2

وسيتحقق املكتب  
ذا مل يكن كذكل، ادلويل من أأن الطلبات تليب  .خطر بوجود خمالفةيُ س   هذا الرش،، واإ

نقاصمماثل لتسجيل  تعديلوميكن التفكري يف  .19 من الالحئة  24 القاعدة. وميكن تعديل الالحق التعينييف  وارد اإ
يف  كل املنصوص عليهرمسي مماثل ذل رش،، لإدخال 2016التنفيذية املشرتكة، بصيغهتا اليت اعمتدهتا امجلعية يف أأكتوبر 

القامئة الرئيس ية للتسجيل  يف ابلفعل الواردةفئات ل اب يُعىن نقاصأأن الإ  مناملكتب ادلويل  وسيتحقق)د(. (2)25 القاعدة
 .نقاصالإ  مع مراعاة نطاق امحلاية حتدد الأطراف املتعاقدة املعنيةماكتب  ومن أأنادلويل، 

فامي يتعلق هبذا  ابخملالفةوعالوة عىل ذكل، ميكن اعتبار أأن التعيني الالحق ل حيتوي عىل السلع واخلدمات املتأأثرة  .20
مات للسلع واخلد الالحق التعينيبتسجيل  هذااخملالفة. وسيسمح  فهيا صاحب الطلب هذه يتالىفيف احلاةل اليت ل الرش، 

 .ةاليت ل تتأأثر هبذه اخملالف

 نقاصاتابلإ  بشأأندور ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة 

نطاق حامية  بشأأن تقرر يه اليت لأطراف املتعاقدة املعينةالتابعة لالربوتوكول بأأن السلطات اخملتصة من  5املادة  تقر .21
القامئة الرئيس ية هذا النطاق  هيم ذكل نطاق امحلاية فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات. وقد التسجيالت ادلولية يف أأراضهيا، مبا يف

 .نقاصالقامئة اخلاضعة لالإ الاكمةل للتسجيل ادلويل أأو 

ىل  16من  القواعدوتنطبق  .22 18اإ
)اثلثا(

يف التسجيالت ادلولية،  التعييناتمن الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل لك من  
حالت الرفض املؤقت  17 القاعدةعىل التعيينات الالحقة. وعىل وجه اخلصوص، تتناول و ما يلزم من تعديل،  مع

 18 والقاعدة
(اثلثا)

 القواعد الرشو، املطلوبة لإبالغ هذه القرارات وحمتوايهتا. هاتهيسمى القرارات الهنائية. وحتدد  ما 

للسلع  نقاصالقوامئ اخلاضعة لالإ  تفحصأأن  املعينة طراف املتعاقدةمن الربوتوكول أأنه ميكن للأ  5ويس تنتج من املادة  .23
ذا  ماكنية  بغرض حتديد، كتعديلالحق أأو ال التعينييف التسجيل ادلويل يف  نقاصالإ  ُُسلواخلدمات بغض النظر عام اإ اإ

 .توفري امحلاية للعالمة

تخذ قرارات ت ، وابلتايل الفحوصات اليت جترهيامن خالل  نقاصاتالإ وينظر عدد من الأطراف املتعاقدة ابلفعل يف  .24
ذا اكن هذا النطاق حت، و نقاصنطاق امحلاية اخلاضع لالإ بشأأن  يف نطاق التسجيل ادلويل. غري  يندرج نقاصاخلاضع لالإ دد ما اإ

ىل الأساس القانوين يف ترشيعاهتا احمللية  عندما أأن بعض الوفود  4للقيام بذكل.تعرب عن اس تعدادها، تشعر أأن ماكتهبا تفتقر اإ

من  25 القاعدةمبوجب  كتعديلاملسجةل  نقاصاتابلإ فامي يتعلق  ادور ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة واحضيعترب و  .25
آلية لتنفيذ اعرتاضاهتا احملمتةل، 5)27 القاعدةالالحئة التنفيذية املشرتكة. وتتيح  بالغ  وقد ُأدخلت هذ املادة( للماكتب أ بعد اإ

ميكن، يف رأأهيا، أأن تكون أأوسع من القامئة الرئيس ية  نقاصاتدلويل بأأن قوامئ السلع واخلدمات الناجتة عن الإ املكتب ا املاكتب
 .املطابقةيف أأقالميها  نطاق امحلاية اذلي تمتتع به العالمةيف التسجيل ادلويل أأو 

ذا اكنت تقع مضن نطاق وحتديد ما  نقاصاتالإ حفص ق حبماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة وبيامن يتضح متتع  .26 اإ
ىل الأسس  5الرفض، وفقا للامدة  ينبغي أأن يستندالتسجيل ادلويل،  عىل الطلبات املودعة املطبقة من الربوتوكول، فقط اإ

آاثر الإ املتعاقدة ل تنص عىل أأس باب  أأطرافهامبارشة دلى املكتب. وذكرت بعض الوفود أأن قوانني   وأأعرب؛ نقاصرفض أ
رسال  الآخرالبعض   (، بسبب هذا الفراغ.5)27بياانت مبوجب القاعدة ال عن صعوبة اإ
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دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت  المتسوبناء عىل ذكل،  .27 الفريق العامل أأن يقرتح املكتب ادلويل اإ
آاثر  يعترب مضن نطاق التسجيل ل اذلي  نقاصالإ من شأأهنا أأن توفر للأطراف املتعاقدة املعينة الأساس القانوين لرفض أ

دراج هذا الأساس القانوين يف القاعدتني   (.5)27و 17ادلويل. وميكن اإ

 اس تنتاجات

ىل ما س بق، ميكن اس تخالص الاس تنتاجات التالية: .28  واستنادا اإ

ىل مفتوحة تزال مسأأةل  من عدهما ل تنقاصالالإ  وظيفة الإشهاد لو مش مسأأةل ( أأ ) ما مل يتوصل الفريق العامل اإ
 .مشرتك تفامه

نقاصاتصياغة الطلبات يف  مودعيميكن ملاكتب املنشأأ اليت تساعد  ( ب) طار ادلور  الإ أأن تواصل القيام بذكل يف اإ
 الاستشاري اذلي تضطلع به بعض املاكتب.

الحقة التعيينات ال يف  الواردةالسلع واخلدمات  بياانتتصنيف  رقابة هممةملكتب ادلويل ا ل يتوىل ( ج)
 .نقاصلالإ  اخلاضعة

نقاص التعيني الالحق اخلاضع لالإ السلع واخلدمات يف  جتميعرقابة عىل هممة الاملكتب ادلويل  ن يتوىلأأ ميكن  ( د)
 التسجيل ادلويل. الواردة يفلفئات ل  املطابقةحتت الأرقام فقط 

ذا اكنت تقع مضن نطاق التسجيالت  التقيداتمجيع  حفصللأطراف املتعاقدة املعينة احلق يف  ( ه) لتحديد ما اإ
ادلولية والبت يف حامية العالمة. ومن شأأن ذكل أأن يكفل اختاذ أأي قرار من هذا القبيل من جانب السلطات اخملتصة يف 

 الأقالمي املعنية، مما سزييد بدوره من اليقني القانوين.

 التعديالت املقرتحة عىل اللواحئ املشرتكة

آاثر الإ  .29 يف التسجيالت ادلولية والتعيينات الالحقة  نقاصاتلزتويد الأطراف املتعاقدة املعينة بأأساس قانوين لرفض أ
املكتب  لتلكيف 24. وعالوة عىل ذكل، يقرتح تعديل القاعدة 27و 17قرتح تعديل القاعدتني ، يُ كتعديلوتكل اليت ُسلت 

 الواردة يفلفئات ل  املطابقةفقط حتت الأرقام  نقاصاتني الالحق اخلاضع لالإ التعيالسلع واخلدمات يف  جتميع برقابةادلويل 
 .التسجيل ادلويل

ضافة بند جديد2)17وميكن تعديل القاعدة  .30  4) ( ابإ
)اثنيا(

ماكنية أأن يتضمن الإخطار اب ( عالان املفض لر لإاتحة اإ ؤقت اإ
آاثر الإ   الالحقة. التعيينات(، ينطبق هذا احلمك أأيضا عىل 9)24 للقاعدةيف الطلب ادلويل. ووفقا  نقاصيتعلق بأ

آاثر  .31 نقاصوسيسمح التعديل للأطراف املتعاقدة برفض أ يف التسجيل ادلويل أأو يف التعيني الالحق عندما ل  الإ
نقاصيف هذا  الواردةتشمل القامئة الرئيس ية يف التسجيل ادلويل السلع واخلدمات  أأن حيدد . ويتعني عىل الطرف املتعاقد الإ

ذا اكن البيان يتعلق جبميع السلع واخلدمات املدرجة يف  نقاصما اإ  أأو بعض مهنا فقط. الإ

نقاصوعندما يتعلق البيان ببعض السلع واخلدمات املدرجة يف  .32  للسلع، ميكن للطرف املتعاقد أأن يقرر منح امحلاية  الإ
آاثر  رفضياذلي  انيالب  ؤدييأأن  کنميرشيطة عدم وجود أأس باب للرفض. و  واخلدمات املتبقية نقاصأ ىلبرمهتا  الإ رفض ال اإ

 .ةيامحلاتشملها اليت  السلع واخلدمات لعدم وضوح أأي من، الشامل
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 ما ييل: 24 القاعدة يطرأأ عىلعىل ذكل، يقرتح أأن  وعالوة .33

دخال بند جديد ))أأ( (3تعديل الفقرة ) )أأ(  4ابإ
)اثنيا(

نقاصاخلاضعة القامئة لتقيض بتجميع (،   التعيني الالحقيف  لالإ
 يف التسجيل ادلويل؛ الواردةمن الفئات  املطابقةالأرقام  حتتفقط 

ىل (5)تعديل الفقرة  )ب( تصنيف التعيينات  ادلويل عىلاملكتب اليت جيرهيا  رقابةال)أأ(، حبذف مجيع الإشارات اإ
نقاصاخلاضعة الالحقة   ؛لالإ

آاثر اخملالفات نقاصلإ )د( (5تعديل الفقرة ) )ج( )أأ( (3فامي يتعلق ابلرش، الوارد يف الفقرة اجلديدة ) غري املصححة أ
 السلع واخلدمات املتأأثرة هبذه اخملالفة. املفروض عىل( )اثنيا( 4)

ماكني" 1")ب( (5)27قرتح أأن تدرج يف القاعدة وأأخريا، يُ  .34  لأجل تزويد، 17ملادة يف اة مماثةل، مثلام هو مقرتح أأعاله اإ
آاثر اس قانوينالأطراف املتعاقدة بأأس  .كتعديلاملسجل  نقاصالإ  لرفض أ

الأطراف املتعاقدة املعينة يف التسجيل ادلويل اذلي  عندوتوحض التعديالت املقرتحة الأدوار املتعلقة بنطاق امحلاية  .35
نقاصايتضمن  أأنه نظرا لأن املكتب ادلويل  الطلبات أأو أأحصاهبا أأو ماكتهبا. غري ودعي، دون فرض أأي الزتامات جديدة عىل ماإ

جراء اس تعراض لعملياته ادلاخلية، يُ  ىل اإ  .2019فرباير  1قرتح أأن تدخل التعديالت املقرتحة حزي النفاذ يف س يحتاج اإ

ىل .36 ن الفريق العامل مدعو اإ  :اإ

النظر يف املقرتحات املقدمة يف   "1"
ىل  27الفقرات من   من هذه الوثيقة. 33اإ

ابعامتد مجعية احتاد مدريد  ةتوصيو  "2"
دخالها التعديالت املقرتح  عىل اإ

من الالحئة  27و 24و 17 قواعدال
هذه  التنفيذية املشرتكة، كام ترد يف مرفق

مع التوصية ، الوثيقة أأو بصيغة معدةل
 .2019 فرباير 1 يفدخولها حزي النفاذ ب

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2019فرباير  1 من )انفذة اعتبارا

]...[ 

 17القاعدة 
 الرفض املؤقت

]...[ 
 جيب أأن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أأو يوحض ما يأأيت ]حمتوايت الإخطار[ (2)

]...[ 
نقاصاويل ادلتسجيل ال تعاقد يف امل طرف التعيني  يتضمن )اثنيا(( عندما 4يف البند ) ميكن للسلع واخلدمات،  اإ

نقاصالإخطار ابلرفض املؤقت عىل أأن  أأن ينص ينبغي الأس باب. و  مع توضيحالطرف املتعاقد املذكور  عىلليس هل أأي أأثر  الإ
عىل السلع واخلدمات املتأأثرة نقاص الإ  نعدم رسايمثل هذا البيان، ابلنس بة للطرف املتعاقد املذكور،  أأثر أأن يرتتب عن

، مبا يف ذكل، عىل نقاصيوحض البيان الوارد يف الرفض املؤقت الأس باب النافية لأي أأثر يرتتب عىل الإ ينبغي أأن ابلبيان. و 
نقاصيف  الواردةالسلع واخلدمات  أأن تكونسبيل املثال ل احلرص،  يف  الواردةقامئة السلع واخلدمات ب غري مشموةل الإ

نقاصالتسجيل ادلويل. ويف احلالت اليت ل يؤثر فهيا البيان عىل مجيع السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا  يشري  فينبغي أأن، الإ
ىل تكل اليت تتأأثر ابلبيان أأو تكل اليت ل تتأأثر به.  اإ

]...[ 

 24القاعدة 

 تسجيل ادلويللل  ةالالحق اتالتعيين

]...[ 

 ()ب(:7يتضمن التعيني الالحق أأو يبني فيه ما ييل، رش، مراعاة الفقرة )جيب أأن   )أأ( ]احملتوايت[ (3)

ذا اكن التعيني الالحق يتعلق بلك السلع واخلدمات أأو البعض مهنالك السلع واخلدمات  "4" ، اإ
  أأو ابلبعض مهنا،الوارد ذكرها يف التسجيل ادلويل املعين، 

ذا اكن التعيني الالحق يتعلق جب )اثنيا(( 4) ذكرها يف التسجيل  ةالسلع واخلدمات الوارد زء مناإ
ن السلع احملدودة واخلدمات  ،ادلويل املعين املتعلقة لفئات التصنيف ادلويل  املطابقةالأرقام  حتت فقطمع جتُ  ينبغي أأن، فاإ

 .لسلع واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويلاب
 ]...[ 

]...[ 
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(5) ]ذا اكن التعيني الالحق ل يس تويف الرشو، املطلوبة، وجب 10)مع مراعاة أأحاكم الفقرة  )أأ( ]اخملالفات (، اإ
  عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قّدم التعيني الالحق.

تطبيق اكن التعيني الالحق ل خيص سوى جزءا من السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل ادلويل املعين، وجب ويف حال 
مع ما يلزم من تبديل، مع الاس تثناء القايض بلزوم أأن تمت لك التبليغات خبصوص أأية خمالفة جيب  13و 12 القاعدتني

ماكنية  تصحيحها مبوجب القاعدتني املذكورتني بني صاحب التسجيل واملكتب ادلويل. ويف حال مل يقتنع املكتب ادلويل ابإ
املدرجة يف التسجيل  التصنيف ادلويل للسلع واخلدماتناف جتميع السلع واخلدمات املدرجة يف التعيني الالحق مضن أأص 

ىل وجود خمالفة.  ادلول، يشري املكتب ادلويل اإ

]...[ 

ذا مل تكن الرشو، احملددة يف الفقرة ) )ج( ()ب( أأو 1عىل الرمغ من أأحاكم الفقرتني الفرعيتني )أأ( و)ب(، اإ
ىل طرف واحد أأو  "1()ب("3أأو الفقرة ))ج(  ن التعيني الالحق مس توفاة ابلنس بة اإ أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعينة، فاإ

ذا  يعترب أأنه ل يشمل تعيني هذه الأطراف املتعاقدة، وترد لك الرسوم التمكيلية أأو الفردية املدفوعة لهذه الأطراف املتعاقدة. واإ
ىل أأي من الأطراف مس توفاة اب "1()ب("3الفقرة )أأو ()ب( أأو )ج( 1مل تكن الرشو، املنصوص علهيا يف الفقرة ) لنس بة اإ

 املتعاقدة املعينة، وجب تطبيق أأحاكم الفقرة الفرعية )ب(.

 املنصوصفامي خيص الرش، )ب(، يف حال عدم تصحيح اخملالفة  الفرعية عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة )د(
ن التعيني الالحق يُعترب   ()اثنيا( 4) )أأ(( 3) الفرعية الفقرةامجلةل الأخرية من يف  عليه  تكل السلع واخلدماتل  غري ُمحتوفاإ

 .املعنيةاملتأأثرة ابخملالفة 

]...[ 

 27القاعدة 
 ؛ دمج التسجيالت ادلولية؛25التدوين والإخطار به فامي يتعلق ابلقاعدة 

نقاص  الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

 ]...[)أأ(  [الإنقاصأأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل  ]الإعالن عن( 5)

ليه يبنيأأن  جيب )ب( ىل: يف الإعالن املشار اإ  الفقرة الفرعية )أأ( اإ
 الواردةالسلع واخلدمات  تكون مبا يف ذكل أأن نقاصالإ  الأس باب النافية لأي أأثر يرتتب عىل "1"

نقاصيف  نقاص سابق مسجلقامئة السلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل أأو ب غري مشموةل الإ سلع  بقامئة أأو مشموةل سواء ابإ
 .املعني طرف املتعاقدال يف محمية بعالمةوخدمات 

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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