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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  6نومفرب 2015

التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة
"الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  6نومفرب .2015
 .2واكنت ا ألطراف املتعاقدة التالية يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIواجلزائر
و أأنتيغوا وبربودا و أأسرتاليا والمنسا وبيالروس ومكبوداي والصني وكولومبيا وكواب وامجلهورية التش يكية وادلامنرك ومرص وإاس تونيا
والاحتاد ا ألورويب وفنلندا وفرنسا وجورجيا و أأملانيا وغاان واليوانن وهنغاراي والهند وإارسائيل وإايطاليا والياابن وكينيا ولتفيا
وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واجلبل ا ألسود واملغرب ونيوزيلندا والرنوجي وعامن والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي
ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس وسان تويم وبرينسييب وس نغافورة وإاس بانيا والسويد وسويرسا وتونس وتركيا و أأوكرانيا
واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم وزمبابوي (.)54
 .3واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب :كندا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية وليبيا ونيبال وسانت كيتس ونيفس
والس نغال واتيلند وترينيداد وتوابغو (.)8
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظمتني احلكوميتني ادلوليتني التاليتني بصفة مراقب :مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية
( )BOIPومنظمة التجارة العاملية (.)2( )WTO
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 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون
العالمات والتصاممي ( )APRAMومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( )MARQUESومجعية املناطق
السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية ( )AROPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIوامجلعية
ا ألوروبية لصناعة املنتجات املمزية بعالمة ( )AIMومجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ()ECTA
وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAوامجلعية الياابنية للملكية
الفكرية ( )JIPAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAوامجلعية الياابنية للعالمات التجارية (.)11( )JTA
.6

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

افتتح املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،الس يد فرانسس غري ،ادلورة ورحب ابملشاركني.

 .8ورصح املدير العام أأن نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد")
يشهد تغيريا ابلغا و أأن الفريق العامل مسؤول عن تسخري هذه التغيري .ومنذ الاجامتع السابق للفريق العامل ،انضم أأربعة
أأعضاء جدد اإىل نظام مدريد وانضم عضو حايل اإىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي
ييل بلكمة "الربوتوكول") .وا ألعضاء اجلدد ا ألربعة مه املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ومكبوداي وغامبيا وزمبابوي .وبعد أأن
انضمت اجلزائر اإىل بروتوكول مدريد ،أأصبح نظام مدريد الآن نظاما قامئا عىل معاهدة يضم  96عضوا ويغطي  112بدلا .ومن
املتوقع أأن يواصل النظام اتساعه يف الشهور والس نوات القادمة ،لس امي و أأن عددا من أأعضاء رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا
عىل وشك الانضامم ملل بروين دار السالم وإاندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي واتيلند .والتطورات
متوقعة أأيضا من كندا وجاماياك ومالوي وجنوب أأفريقيا وترينيداد وتوابغو .ومن مث س تصبح التغطية اجلغرافية للنظام جيدة
للغاية يف أأفريقيا وأآس يا و أأورواب و أأمرياك الشاملية .وس تصبح أأمرياك الالتينية ودول اخلليج حمور ا ألعامل القادمة يف العامني
املقبلني.
 .9وابلنس بة لس تخدام نظام مدريد ،أأشار املدير العام اإىل حتقيق نس بة منو متواضعة نسبيا مقارنة مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .ويف عام  ،2014بلغ معدل المنو  2.3يف املائة مع اإيداع قرابة  48000طلب دويل .ويعزى ضعف المنو اإىل عاملني
هام هشاشة الاقتصاد العاملي املس مترة وارتفاع قمية الفرنك السويرسي ،اذلي جعل طلبات مدريد أأغىل سعرا .ويتبني ّ
تغري يف
أأمناط الإيداع بسبب التكوين اجلديد لنظام مدريد :بعد أأن أأصبحت الولايت املتحدة أأكرب مودع ألول مرة وحلت حمل
أأملانيا .وييل الولايت املتحدة لك من أأملانيا وفرنسا ،وهام من أأكرب املودعني منذ س نوات .وابلنس بة لبدلان املنشأأ ،جسلت
أأسرتاليا زايدة يف الاس تخدام قدرها حنو  ،%23ومجهورية كوراي  35يف املائة واململكة املتحدة  ،%19بيامن جسل عدد من
البدلان الكبرية اخنفاضا يف الاس تخدام لس امي الصني ( )%5.5وفرنسا (حنو  )%10و أأملانيا ( .)%4.8وابلنس بة للتعيينات،
رصح املدير العام أأن الصني لتزال أأكرث طرف متعاقد معني يلهيا الاحتاد ا ألورويب والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأصبح نظام
مدريد نظام جد شامل وبهناية عام  ،2014أأصبح حنو  600000تسجيل دويل انفذا ،مما ميثل حوايل  5.6مليون تعيني فاعل
و 198000صاحب عالمة جتارية.
 .10وذكر املدير العام أأنه خالل العامني املاضيني تقريبا ركز املكتب ادلويل عىل برانمج اإصالح يغطي خدمة العمالء
وعبء العمل وختطيط املوارد وتدريب املوظفني وجودة املعامالت والفعالية .ومن النتاجئ البارزة تراجع معدلت مدة املعاجلة
يف مجيع املعامالت يف نظام مدريد .وتوفرت لوحة قياس وتعقب معدلت مدة املعاجلة عىل املوقع الإلكرتوين .وواصت البيئة
الإلكرتونية لس تخدام املاكتب واملس تخدمني لنظام مدريد تطورها .واكن من املزمع تشغيل منصة جديدة لتكنولوجيا
املعلومات ونظام معلومات جسالت مدريد ادلولية قبل هناية عام  .2015واس مترت اخلدمات الرمقية لنظام مدريد الإلكرتوين
يف تطورها بزايدة عدد حساابت املس تخدمني حبوايل ُ .2000
وسريكز عىل زايدة اإدما اخلدمات يف مدخل واحد.
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 .11وشكر املدير العام املاكتب عىل تعاوهنا فامي يتعلق ابلتصالت الإلكرتونية ،اإذ أأرسلت  25دوةل عضو  52يف املائة
من الطلبات ادلولية اإىل املكتب ادلويل .وازداد اس تخدام التبليغ الإلكرتوين لإرسال الرفض وبياانت منح امحلاية والتعديالت،
وبهناية  2014أرسل حنو  71يف املائة من اإجاميل الواثئق اليت تلقاها املكتب ادلويل اإلكرتونيا مما زاد من اإنتاجية نظام مدريد
كلك.
 .12ورصح املدير العام أأن الفريق العامل اكن عليه أأن يعاجل عددا من الاقرتاحات احملددة اليت اسرتعت انتباهه فورا،
ومهنا تقس مي التسجيالت ادلولية .غري أأنه اكن عىل الفريق أأن يفكر خاصة يف البند ا ألمع اخلاص ابلتغيري اجلس مي يف تكوين
نظام مدريد ومداه اجلغرايف والبيئة الإلكرتونية اليت يعمل فهيا .ونظام مدريد ومعاهدته ا ألصلية معرهام أأكرث من مائة عام .ومل
يستسغ معظم ادلول ا ألعضاء النظر يف مراجعة املعاهدة ،ذلا اكن عىل الفريق العامل أأن يعمل يف حدود الا ةحئة التنفيذية
املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الال ةحئة التنفيذية
املشرتكة") لتقدمي النتاجئ من أأجل مواصةل تطوير نظام مدريد ،مبا يف ذكل السامت اجلديدة .ومن مث اكن الفريق العامل
مجموعة تفكري تعمل عىل موامئة نظام مدريد وتطويره.
البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .13ان ُتخب الس يد مياكئيل فرانك رافن (ادلامنرك) ابلإجامع رئيسا للفريق العامل ،والس يدة ماتيدل مانيرتا سوا راهارينوين
(مدغشقر) والس يد اإليس يو مُنتيل كوابس (املكس يك) ابلإجامع انئبني للرئيس.
 .14وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل.
البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .15اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )MM/LD/WG/13/1 Prov.دون تعديل.
 .16و أأعطى الرئيس اللكمة للوفود ل إالدلء ببياانهتا الافتتاحية.
 .17ورصح وفد مجهورية كوراي أأن هجود كرثة قد بذلت لتحسني تيسري اس تخدام نظام مدريد والتشجيع عىل اس تخدامه.
وسيسامه جدول ا ألعامل املعمتد يف حتسني نظام مدريد اإذ تضمن مسائل كبند التبعية وتقس مي التسجيالت ادلولية ودجمها اإخل.
وابحلدي عن اإضافة التقس مي وادلمج حتديدا ،توقع ا ألعضاء أآراء تختلفة عن ت ك املسائل ،ولكن بذلت جمهودات هائةل لبلو
توافق الآراء حول املقاربة اليت تستند اإىل اقرتاح سويرسا يف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل .وقدم املكتب ادلويل اقرتاحا
ملموسا يستند اإىل مجيع املدخالت امجممعة من ادلول ا ألعضاء يف اجامتعات متعددة للفريق العامل وعىس أأن يتوصل اإىل
اتفاق حول هذه املسائل يف اجامتع الفريق العامل.
البند  4من جدول ا ألعامل :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .18قدمت ا ألمانة الوثيقة  MM/LD/WG/13/2واقرتاحات تغيري الال ةحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية
وجدول الرسوم .ولبد من اعتبار الاقرتاحات جزء من املامرسة احلالية جلعل نظام مدريد أأيرس اس تخداما و أأكرث اس تقطااب
للمس تخدمني .وجنمت بعض الاقرتاحات أأيضا عن الامتسات مبارشة من املس تخدمني واملاكتب ،ومهنا اقرتاح اإضافة اإماكنية
تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ادلويل وهيلكه التنظميي ،واملراجعة املقرتحة للقاعدة  21املتعلقة
ابلس تعاضة .وجاءت اقرتاحات أأخرى تعقيبا عىل مناقشات الفريق العامل يف اجامتعه ا ألخري خاصة ت ك املتعلقة ابلإنقاصات
املقدمة يف الطلبات ادلولية والامتسات تدوين اإنقاص يف تسجيل دويل.
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 .19و أأفادت ا ألمانة بأأن اقرتاح تعديل القاعدة  21جاء عقب املناقشات السابقة للفريق العامل بشأأن الإنقاصات .واكن
الغرض من الاقرتاح هو توضيح القاعدة  21وزايدة الاتساق و القدرة عىل التنبؤ بنتيجة حفص الإنقاصات يف الطلبات
ادلولية اذلي جيريه املكتب ادلويل .ويراقب املكتب ادلويل تصنيف البياانت املبينة يف الإنقاصات بنفس الطريقة اليت يراقب
هبا تصنيف القامئة ا ألساس ية يف الطلب ادلويل .ول ينبغي عىل املكتب ادلويل أأن يفحص البياانت أأو الرشوط ليحدد ما اإذا
اكنت فعال تعترب اإنقاصا أأم دمديدا للقامئة ا ألساس ية .ويقع هذا التحديد دماما يف ولية ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة .ووفقا
لقرتاح الفقرة ( )8اجلديدة يف القاعدة  ،12سيشري املكتب ادلويل اإىل وجود تخالفة اإذا اعترب أأن لك السلع واخلدمات
املدرجة يف الإنقاص ل ميكن أأن ُجتمع يف ا ألصناف املبينة يف القامئة ا ألساس ية للطلب ادلويل .وستنطبق الفقرة (()1أأ)
والفقرات من ( )2اإىل( )6مع اإجراء ما يلزم من تغيري .وإاذا مل تس تدرك اخملالفة يف املهةل احملددة ،سيتعرب أأن الإنقاص ل
يتضمن السلع واخلدمات املذكورة يف اخملالفة .وس يوحض اقرتاح التعديل املامرسة احلالية للفحص.
 .20و أأوحضت ا ألمانة أأنه من املمكن ألحصاب التسجيالت أأن يلمتسوا تدوين اإنقاص يف التسجيل ادلويل بتقدمي
الاس امترة  MM6وفقا للقاعدة  .25وت ك الإنقاصات تختلفة يف طبيعهتا عن ت ك املبينة يف الطلب ادلويل أأو يف التعيني
الالحق .واس تفاد أأحصاب التسجيالت من اإماكنية تدوين اإنقاص وفقا للقاعدة  25عىل حنو منتظم لتلبية الاحتياجات امللحة
ومهنا جتاوز رفض مؤقت أأو تاليف اإجراءات ممكنة من هجات أأخرى أأو اإنقاص نطاق امحلاية قبل جتديد التسجيل ادلويل.
ويف حال ترتب الامتس تدوين انقاص وفقا للقاعدة  25مبارشة عىل رفض مؤقت ،خيرب املكتب يف معظم احلالت صاحب
التسجيل أأيضا اذلي ميكن حامية سلعه وخدماته .وسيمتكن صاحب التسجيل بعدها من الامتس تدوين الصياغة املقرتحة
اكإنقاص.
 .21وبينت ا ألمانة أأنه يف حال اكن عىل املكتب ادلويل أأن ميارس مراقبة اكمةل عىل تصنيف البياانت املبينة يف الالامتس،
قد يتداخل ذكل مع صياغة اتفق علهيا صاحب التسجيل واملكتب أأو هجة أأخرى ،أأو مع صياغة قد تقبلها املاكتب اليت
يفرتض أأن يكون ل إالنقاص أأثر فهيا ،مما سيسفر عن تأأخري يف املعاجلة .وينبغي أأن يقترص حفص املكتب ادلويل لهذه
الالامتسات عىل ضامن استيفاء مجيع الإجراءات الشلكية دون اإضافة أأي تعقدايت غري رضورية أأو تأأخري يف املعاجلة .ذلا
اقرتح زايدة التوضيح من خالل تعديل القاعدة  26بأأن الفحص الرمسي اذلي جيريه املكتب ادلويل للامتسات تدوين اإنقاص
وفقا للقاعدة  25ينبغي أأن يقترص عىل التأأكد من التطابق بني أأرقام ا ألصناف املبينة يف الإنقاص وت ك املبينة يف التسجيل
ادلويل املعين .وسزييد هذا الاقرتاح من الاتساق والقدرة عىل التنبوء بنتاجئ حفص ت ك الالامتسات .أأي أأنه ل ينبغي عىل
املكتب ادلويل أأن يطبق أأحاكم القاعدتني  12و  13ولن جيري حفص اإذا ما اكنت البياانت أأو الرشوط يف الإنقاص موضوعة
يف الصنف الصحيح .ويف اقرتاح الفقرة ( )1من القاعدة  ،26وفهيا ل تطابق ا ألرقام املبينة يف الامتس تدوين اإنقاص ت ك
املبينة يف القامئة ا ألساس ية للتسجيل ادلويل ،س يخطر املكتب ادلويل صاحب التسجيل بذكل وس يخطر املكتب اإن اكن
الالامتس قد وهجه ذكل املكتب .ويف حال أأشار املكتب ادلويل اإىل ملل هذه اخملالفة ،س ميهل صاحب التسجيل ثالثة أأشهر
لس تدراك اخملالفة وإال اعترب الالامتس مرتواك وفقا للفقرة .2
 .22ودمع وفد مجهورية كوراي التعديل عىل أأساس أأنه س ييرس عىل املودعني ويرو لس تخدام نظام مدريد .و أأخذ التعديل
بر أأي املودع وعزز القدرة عىل التنبوء والاتساق يف نتيجة الفحص.
 .23كام دمع وفد الياابن الاقرتاح .و أأوحض اس تعراض القاعدتني نطاق املكتب ادلويل ووليته بشأأن الإنقاصات امللمتسة يف
حسن من درجة الوضوح يف حفص املكتب ادلويل وعزز القدرة عىل التنبوء
الاس امترتني  MM2و  .MM6كام أأنه ّ
ملس تخديم نظام مدريد .ورصح الوفد أأيضا أأنه عىل أأمل أأن يس تخدم املكتب ادلويل نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية
اجلاري تطويره واملوارد البرشية املعززة للميض يف تطوير الفحص اذلي جيريه املكتب ادلويل ولتحسني اإدارة التصنيف.
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 .24ورصح وفد أأملانيا أأنه يف الفقرة  25من الوثيقةّ ،بني املكتب ادلويل أأنه يف حاجة اإىل أأربعة فاحصني مؤهلني جدد عىل
ا ألقل .وعند بدء املناقشة عن الانقاصات ،ذكر املكتب ادلويل أأنه اتبع ممارسة غري متسقة اإذ حفص بعض الفاحصني ما اإذا
اكن الإنقاص فعال اإنقاصا أأم دمديدا ،بيامن مل يفحص أآخرون أأي يشء ،وعليه الغرض من القواعد هو خلق ممارسة متسقة .ومل
يفهم الوفد سبب احلاجة ملوظفني جدد وسأأل عن وجود عبء معل اإضايف حقيقي ،كام سأأل اإن اكن املكتب س يجري أأيضا
الفحص وفقا للقاعدة  26اإن اكنت بياانت السلع واخلدمات مهبمة للغاية.
 .25وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يرغبان يف التأأكيد جمددا عىل دمعهام القوي
للميض يف تطوير نظام مدريد يك يزداد بساطة وفعالية وموثوقية ومرونة ويرسا عىل املس تخدمني ،ويك يصبح أأكرث فعالية من
حي الوقت واللكفة حسب احلال.
 .26ورصح وفد سويرسا أأنه يرى أأنه للحصول عىل اإنقاص يف التسجيل ادلويل ،ينبغي عىل املكتب ادلويل أأو مكتب
املنشأأ يف حال اكن الإنقاص مبني يف طلب دويل ،أأن جيري الفحص لضامن التأأكد من أأنه اإنقاص حقا ،وينبغي حفصه عىل
حنو مهنجي .ومع ذكل ،عندما أأدرك الوفد أأن ا ألمر ليس كذكل ،ر أأي من الرضوري أأن توحض املسأأةل لتحديد ما اإذا اكن
الفحص س يجرى ،ألن ذكل ميس مدى امحلاية .وينبغي النظر أأول يف الإنقاصات يف الطلب ادلويل وبعدها الإنقاصات وفقا
للقاعدة  .25وابلنس بة للتسجيل ادلويل يتلقى مكتب سويرسا ابنتظام مككتب تعيني التسجيالت ادلولية حي تقترص القامئة
عىل سويرسا .وميكن أأن تتنوع أأس باب الإنقاصات ،فميكن أأن يظن صاحب التسجيل أأنه سيتلقى رفضا من سويرسا ذلا
حياول أأن يضمن قبول العالمة ومن مث ينقص امحلاية يف سويرسا .واكن لبد من حفص هذه القامئة املنقوصة يف املكتب ،ولكن
مكتب سويرسا مككتب معني ل يتأأكد أأن التسجيل ادلويل مبني يف القامئة ا ألساس ية عندما ل تكون امحلاية ملمتسة للقامئة
ا ألساس ية .وينبغي أأن جيري حفص مدى الإنقاص اإما املكتب ادلويل أأو مكتب املنشأأ .وابلنس بة للقاعدة  ،12من أأمه العنارص
اليت اكن عىل الفريق العامل أأن يتفق علهيا يه من ينبغي عليه اإجراء ذكل الفحص ،أأهو املكتب املعني أأم مكتب املنشأأ أأم
املكتب ادلويل.
 .27و أأعلن وفد اإيطاليا أأنه يؤيد تعديالت القاعدة  ،12ولكنه يود أأن يعمل اإن اكن معل الفاحصني املؤهلني ا ألربعة اجلدد
سيتأألف من التأأكد من التطابق بني أأرقام ا ألصناف املبينة يف الإنقاص وت ك املبينة يف التسجيل ادلويل املعين ،أأم أأهنم
س يفحصون أأيضا حصة بنود التصنيف املبينة يف الإنقاص .كام أأنه س ُيلمتس تسديد رمس لهذا العمل ويود الوفد أأن حيصل عىل
مزيد من املعلومات يف هذا الشأأن.
 .28ورصح ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAأأنه يدمع بشلك عام التعديالت املقرتحة .ودمع املمثل دماما
مداخةل وفد سويرسا فامي خيص الفقرة  12من الوثيقة .ويقع حفص الإنقاصات املبينة يف الطلب ادلويل عىل مسؤولية طرف
املنشأأ املتعاقد وليس ا ألطراف املتعاقدة املعينة طبقا ملا جاء يف الفقرة  .12كام أأن طرف املنشأأ املتعاقد وحده يف وسعه أأن
يشهد عىل أأن القامئة ا ألساس ية والقامئة املنقوصة تقعان يف نطاق العالمة ا ألساس ية للقامئة املبينة يف الطلب ا ألسايس أأو
التسجيل ا ألسايس .وعليه من املهم جدا وضع مبد أأ يشري اإىل أأن مسؤولية الفحص ،ابلنس بة لإماكنية دمديد أأو توس يع
الإنقاص املبني يف الطلب ادلويل ،تقع عىل مكتب املنشأأ .وينبغي أأن تعمتد ا ألطراف املتعاقدة ،عىل بدل املنشأأ لهذا الغرض.
 .29و أأقر ممثل رابطة ( )INTAحتديدا أأن املكتب ادلويل ليس يف وسعه أأن يراقب اإماكنية دمديد الإنقاصات يف
التعيينات الالحقة و أأنه من املسمل به أأن ُجتري هذه املراقبة ا ألطر ُاف املتعاقدة املعينة .وابلنس بة ل إالنقاصات وفقا للقاعدة ،25
ليس يف وسع املكتب ادلويل أأن يفحص نطاق امحلاية يف الإنقاص .ويفضل اإياكلها ل ألطراف املتعاقدة املعينة املعنية ،مع قرص
الفحص يف املكتب ادلويل عىل التحقق من أأن أأرقام ا ألصناف املبينة يف الإنقاص ل تتجاوز ت ك املبينة يف القامئة ا ألساس ية.
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 .30ودمع وفد الياابن اقرتاح املكتب ادلويل بشأأن مراجعة القاعدتني  12و  ،26اإذ يوحض ولية املكتب ادلويل
ومسؤوليته .كام أأشار وفد الياابن اإىل الفقرة  123من الوثيقة  MM/LD/WG/12/7وسأأل عن نتيجة ادلراسة اليت اكن
ينبغي عىل املكتب ادلويل اإعدادها.
 .31و ّبني ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية بعض املالحظات التحريرية بشأأن مرشوع التقرير خاصة يف
القاعدة  ،26عىل أأن تناقش بعد النظر يف اقرتاحات ممثل رابطة (.)INTA
 .32و أأوحضت ا ألمانة أأنه ابلنس بة للأس ئةل عن الفاحصني الإضافيني ا ألربعة ،فس يلكفون ابلإنقاصات يف التعيينات الالحقة
لفحص ت ك الإنقاصات وفقا للقاعدتني  12و .13
 .33وابلنس بة لسؤال وفد أأملانيا حول القاعدة  ،26عام اإذا اكن املكتب ادلويل س يفحص أأيضا الإنقاص لريى اإذا ما اكن
بياان أأو رشطا ما يعترب مهبام للغاية ،ف إان ا ألمر لن يكون كذكل .مبعىن أأن املكتب ادلويل سيتحقق فقط من تطابق أأرقام
الصنف وليس البياانت نفسها .وابلنس بة ألس ئةل وفد اإيطاليا حول مسائل التنفيذ والفاحصني ،فس تتناولها ا ألمانة يف وقت
لحق .وفامي يتعلق ابقرتاح تعديل القاعدة  ،26ابلنس بة لسؤال ما اإذا اكن املكتب ادلويل س يكتفي ابلتحقق من أأرقام الصنف
أأم أأنه س يجري الفحص ألغراض القاعدتني  12و ،13أأوحضت ا ألمانة أأن الفاحصني لن يتحققوا اإل من أأرقام الصنف املطابقة
للقامئة ا ألساس ية ولن جيري حفص وفقا للقاعدتني  12و .13.ومل يقرتح فرض رمس اإضايف يف هذا الشأأن عىل الإنقاصات.
وردا عىل سؤال وفد الياابن اذلي أأشار اإىل مناقشة جرت يف أآخر اجامتع للفريق العامل عام اإذا اكن ميكن للمكتب ادلويل
أأن يعد دراسة دلورة قادمة حول النطاق واملسؤولية بني الطرف املعين واملكتب ادلويل ومكتب املنشأأ واملاكتب املعينة،
أأوحضت ا ألمانة أأن هذا املوضوع مدر عىل قامئة املوضوعات القادمة .واكنت التعديالت املقرتحة عىل القواعد  12و 24
و  26جزءا من توضيح دور ا ألطراف املعنية ومسؤولياهتا .و أأشارت ا ألمانة أأنه نظرا دلور مكتب املنشأأ بشأأن الإنقاصات
املقدمة يف الطلبات ادلولية وفقا للقاعدة  )5(9من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة ،مل تتضمن معلية الشهادة يف مكتب املنشأأ
اإنقاصات يف البياانت املدرجة يك يشهد املكتب علهيا .وإان تطلب ا ألمر ذكل ودلواعي الوضوح ،سيتوجب تعديل هذا احلمك.
 .34ورصح وفد كولومبيا أأنه يتفق مع التغيريات املقرتحة واعتربها رضورية ألهنا تضمن احتواء السجل ادلويل عىل
معلومات واحضة ودقيقة عن املنتجات واخلدمات .ولبد من اإعداد اس امترة لهذه ا ألغراض تتضمن اإرشادات واحضة وصندوقا
يسمح بكتابة كيفية اإجراء الإنقاص بدقة للك بدل ،وإاجراء اليشء نفسه بشأأن القواعد أأيضا .واعترب الوفد أأنه من املهم للغاية
عند اعامتد التغيري ،حتديد نطاق الإنقاصات ألن هذه املسأأةل تتعلق يف نظره ببدل املنشأأ.
 .35و أأعرب وفد فرنسا عن دمعه لوفد سويرسا مبا أأنه يتبع نفس املامرسة كت ك املتبعة يف مكتب سويرسا للفحص مككتب
معني .ويقترص حفصه عىل املنتجات واخلدمات دون أأن يتضمن دمديدا للصياغة ابلنس بة للتسجيل ادلويل .وعليه ،ينبغي أأن
تتعلق دراسة نطاق الإنقاص يف التسجيالت ادلولية ابملكتب ادلويل وليس ببدلان املنشأأ.
 .36وسأأل وفد أأملانيا اإذا ما اكن املكتب ادلويل ،وفقا للقاعدة  12بشأأن الإنقاصات يف الطلبات ادلولية ،س يكتفي ابلتحقق
من وجود رمق صنف اإضايف جديد مقارنة ابلقامئة ا ألساس ية للسلع واخلدمات ،مما يعين أأنه سيستبعد اإذا ما اكن اإنقاصا حقا أأم
دمديدا ،وسيستبعد أأيضا حفص ما اإذا اكنت البياانت مهبمة للغاية .وينطبق ا ألمر نفسه وفقا للقاعدة  ،25ولكن ل يعتقد الوفد
أأن هذا ا ألمر نوقش من قبل ،بل نظر يف طريقة أأخرى وفقا للفقرة( )5من القاعدة  .24ول جتري أأملانيا ذكل الفحص كبدل
منشأأ .وعند تويل هممة البدل املعني ،لطاملا اعتربت أأملانيا أأن املكتب ادلويل جيري الفحص وعليه س يحتا املكتب اإىل تغيري
ممارس ته اإن انبغى عليه التحقق من وجود اإنقاص حقا وليس دمديدا لقامئة السلع واخلدمات.
 .37ورشحت ا ألمانة أأنه ابلنس بة ل إالنقاصات املقدمة يف الطلب ادلويل ،سيتحقق املكتب ادلويل من الإنقاصات وفقا
للقاعدتني  12و  13للتأأكد من وضع بياانت الإنقاصات يف الصنف الصحيح ،وللتأأكد أأيضا اإذا اكنت حمددة عىل حنو اكف
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وغري مهبمة للغاية .وس تعاجل الإنقاصات املقدمة يف الطلبات ادلولية بنفس طريقة القامئة ا ألساس ية للطلب ادلويل ،دون حفص
للتأأكد ما اإذا اكن البيان جتاوز ما اكن مبينا يف القامئة ا ألساس ية .وعليه ،لن جيرى حفص نطاق الإنقاص .وابلنس بة ل إالنقاصات
املقدمة يف اس امترة  MM6واليت ستسجل وفقا للقاعدة  ،25الغرض من التعديل املقرتح هو فقط التحقق ما اإذا اكن
الإنقاص حيمل أأرقام نفس الصنف أكي من ت ك املذكورة يف القامئة ا ألساس ية ،ولن ينظر سوى يف تطابق أأرقام الصنف .ولن
جيري حفص البياانت يف الإنقاص وفقا للقاعدتني  12و  13ول حفص النطاق.
 .38ورصح ممثل رابطة ( )INTAأأن بيت القصيد هو معرفة من ينبغي عليه أأن يفحص ماذا .و أأشارت ا ألمانة اإىل
القاعدة ()5(9د) من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة اليت تنص عىل أأنه ينبغي عىل مكتب املنشأأ أأن يشهد عىل أأن السلع
واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس،
حسب احلال .ويرى املمثل يف هذا احلمك أأنه ل ينطبق عىل القامئة ا ألساس ية حفسب بل أأيضا عىل القوامئ املنقوصة املبينة يف
الطلب ادلويل ،وإاذا اكنت لك السلع واخلدمات املبينة يف الإنقاص مبينة أأيضا يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس،
مبا يعين أأنه ينبغي عىل مكتب املنشأأ أأن يراقب عدم وجود دمديد لقامئة السلع واخلدمات يف الإنقاص مقارنة ابلقامئة ا ألساس ية.
ومن املهم للغاية التفاق عىل ذكل ،وإان مل يكن هذا احلمك واحضا ابلقدر الاكيف ،رمبا ميكن تفصيل هذا احلمك حتديدا .وحيامن
استند نظام مدريد فقط عىل اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،اكن لبد من اإيداع التعيينات الالحقة عن
طريق مكتب املنشأأ ،واكن من املتوقع أأن يراقب مكتب املنشأأ عدم وجود دمديد يف القوامئ املنقوصة عند اإحاةل التعيينات
الالحقة .والآن تغيري ا ألمر ألنه يف ظل الربوتوكول ،من شأأن معظم التعيينات اإن مل يكن لكها أأن حيمكها الربوتوكول ،دون
احلاجة اإىل اللجوء اإىل مكتب املنشأأ .وحصيح أأنه ميكن اللجوء اإىل مكتب املنشأأ وميكنه أأن ميارس املراقبة ،ولكن مل تكن هذه
يه املامرسة املعتادة فامي ر أأى الوفد ،بل املامرسة املتبعة يه توجه التعيني الالحق مبارشة من صاحب التسجيل ادلويل اإىل
املكتب ادلويل .وتساءل املمثل معن عليه أأن يتحقق من اإماكنية توس يع نطاق امحلاية يف الإنقاص .وغين عن القول إان
املكتب ادلويل ليس يف وسعه القيام بذكل ،وعليه الطرف الوحيد اذلي ميكنه القيام بذكل هو مكتب الطرف املتعاقد املعني
ابلقدر اذلي خيصه .وا ألمر ذاته يرسي عىل الإنقاصات وفقا للقاعدة  25ابلرمغ من أأنه ابلنس بة ل إالنقاصات يف التعيينات
الالحقة ،ما من حمك يُمكّن الطرف املتعاقد املعني عند تلقي اإخطار ابإنقاص أأن يرفض الإنقاص ألنه يوسع من نطاق حامية
التسجيل ادلويل .وميكن اعتبار النظام موزوان رشط اتفاق ا ألطراف املتعاقدة عىل أأنه يف الطلب ادلويل ،تطبق شهادة
مكتب املنشأأ ليس عىل القامئة ا ألساس ية حفسب ،بل أأيضا عىل القوامئ املنقوصة املمكنة يف الطلب ادلويل.
 .39وخلص الرئيس اإىل أأنه يف ر أأيه ،ات ُّفق مبدئيا عىل اإجراء التغيريات املبينة يف الوثيقة للقاعدة  12والقاعدة  ،26مع
وجود بعض املسائل املتعلقة ابلقرتاحات اليت جيب مناقش هتا لس امي ت ك املتعلقة ابلتعيينات الالحقة .وعليه ميكن للفريق
العامل أأن ينتقل اإىل مناقشة صياغة هاتني القاعدتني حتديدا كام صيغتا يف الوثيقة.
 .40ورصح وفد سويرسا أأنه ل يؤيد اإرجاء املشلكة ،فاملشلكة العملية قامئة مبا أأن بعض الإنقاصات يف السجل ادلويل ل
يفحصها ل مكتب املنشأأ ول املكتب ادلويل ول املكتب املعني .وقد يتسبب اإرجاء املناقشة يف انتظار عام أأو اثنني أأو ثالثة
لالتفاق عىل هذه الإنقاصات ولعلها كثرية وموجودة يف السجل ادلويل .و أأعلن الوفد أأنه ل يؤيد الإجراء املقرتح و أأنه يرص عىل
أأنواع الإنقاصات الثالثة؛ و أأن مكتب سويرسا مككتب منشأأ يفحص مدى امحلاية ويواجه مشالك أأحياان مع أأحصاب
التسجيالت ألهنم ل يفهموم ملاذا أجري هذا الفحص بيامن يطلبون اإنقاصا حمددا لبدل مع ممارسة الفحص يف ذكل البدل
ويتوقعون أأن يُرسل مبارشة اإىل املكتب ادلويل دول معاجلته يف مكتب سويرسا .ويف أأحيان أأخرى ل يدرك أأحصاب
التسجيل أأهنم ميدون امحلاية فعليا ،ول ميكن ملكتب سويرسا أأن يسمح ابلمتديدات ويعترب أأن من واجبه مككتب منشأأ أأن
ينظر يف مدى الإنقاص .ووفقا للقاعدة  25يف حال اإجراء تغيريات بعد التسجيل ،هيم مكتب سويرسا مككتب معني أأن
يفحصها .وإاذا قُبل اإنقاص ممتد ،أأصبح يعادل منح حق جديد لتسجيل قامئ ،وهذه مشلكة قانونية اإذ يوجد حق قامئ ابلفعل.
ذلا ،وفقا للقاعدة  ،27سيتوجب عىل املكتب أأن ينقص ت ك المتديدات .ومل توفق صياغة احلمك من وهجة نظر املكتب
املعني ،وعليه ل يوافق الوفد عليه .وابلنس بة ل إالنقاصات يف التعيينات الالحقة حني تأأيت ت ك التعيينات عن طريق مكتب

MM/LD/WG/13/10
8

سويرسا ،يفحصها املكتب وينظر يف مدى الإنقاص .واملشلكة يه أأنه ابلنسة للتعينات الالحقة اليت أخطر هبا مكتب
سويرسا مككتب معني ،ل ميكن ملكتب سويرسا اإل أأن ينظر يف نص الإنقاصات ألنه يعترب أأن القامئة ا ألساس ية أأمر ل خيصه.
ول يرى الوفد عىل أأي أأساس قانوين ميكنه أأن يرفض.
 .41ووافق وفد أأملانيا عىل اقرتاح القاعدة  12من حي املبد أأ ،ولكن ابلنس بة لقرتاح القاعدة  ،26مل يفهم الوفد مل ينبغي
قرص الفحص عىل حتديد تضمني صنف اإضايف من عدمه .وينبغي هنا أأيضا اتباع املقاربة وفقا للقاعدة  12والتحقق عىل ا ألقل
اإن اكن بيان السلعة أأو اخلدمة مهبم للغاية وإان اكن التصنيف حصيحا ،مبا أأن املكتب ادلويل يمتتع ابخلربة املطلوبة ذلكل.
وإاضافة اإىل ذكل حصيح أأن مكتب أأملانيا يفحص الإنقاص مككتب معني ليحدد ما اإذا اكنت تتضمن دمديدات أأم ل ،ينبغي
عىل املكتب ادلويل عىل ا ألقل أأن يفحص حصة التصنيف والبياانت.
 .42و أأفادت ا ألمانة أأن الإنقاصات وفقا للقاعدة  25صيغت حتديدا مع وضع بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف الاعتبار،
ور أأت أأن املكتب ادلويل ليس يف وسعه أأن خيمن ما املفيد ابلنس بة لت ك ا ألطراف املتعاقدة املعينة .كام أأن املكتب ادلويل
اإن اكن مضطرا اإىل اس تعراض الإنقاصات وفقا للقاعدتني  12و  ،13وجد نفسه يف موقع يضطر فهيا لقبولها أأو عدم قبولها،
مع احامتل معارضة ا ألطراف املتعاقدة املعينة للمكتب ادلويل ،ألن الإنقاصات صيغت مع وضع ت ك ا ألطراف املتعاقدة املعينة
يف الاعتبار .وترى ا ألمانة أأنه ل ينبغي عىل املكتب ادلويل أأن يطبق القاعدتني  12و  13ابلنس بة للقاعدة  ،25ألن ذكل
س يخل بسالسة سري العمل.
 .43ورصح وفد الهند أأنه يؤيد بشدة روح الاقرتاح ،ولكن دليه بعض اخملاوف عام اإذا اكن من املمكن تقس مي تسجيل
دويل حيتوي ابلفعل عىل اإنقاص للسلع واخلدمات للبدل املعين ،وما الإجراء والتبعات يف حال اإيداع طلب تقس مي يتعلق
بتسجيل دويل ُمنح امحلاية ابلفعل.
 .44واقرتح ممثل رابطة ( )INTAاإدرا يف السطر الثال من القاعدة 8(12اثنيا) اذلي ينص عىل " أأصناف التصنيف
ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين" ،عبارة "كام هو معدل وفقا للفقرات ( )1اإىل ( )6بعد لكمة
"املعين" حسب احلال .ويتواصل احلمك كام ييل ]...[" :وجب عليه أأن يصدر تخالفة" .واحلمكة من هذا الاقرتاح يه أأنه يف
حال حفص تصنيف ا إلنقاص ،س يكون تصنيف القامئة ا ألساس ية أأساس املقارنة الوجهية كام عدل ،وليس ابلرضورة التصنيف
كام هو مبني يف الطلب ادلويل كام تلقاه املكتب ادلويل.
 .45وذكر الرئيس أأن اقرتاح ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية مبني ابلفعل ،ولكن من ابب التيسري الترصحي به يف
القاعدة .مث انتقل الرئيس اإىل اقرتاح القاعدة  26وفهيا اقرتح إادرا عبارة " يف حال اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإنقاص ،ويف
حال اكنت أأرقام ا ألصناف املبينة يف الإنقاص ل تطابق ت ك املبينة يف التسجيل ادلويل املعين و[.]...
 .46واعترب وفد رابطة ( )INTAأأنه س يكون من ا ألوحض وا ألبسط ل حماةل عدم اإدرا متطلب حمدد يف القاعدة 26
بشأأن الإنقاصات ،بل يفضل اإدرا هذا املتطلب يف القاعدة  .25وميكن اإدراجه يف فقرة فرعية (د) جديدة من الفقرة ()2
من القاعدة  25تنص عىل ما ييل " :جيوز أأن جيمع الامتس تدوين الإنقاص السلع واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام أأصناف
التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل املعين" .وعليه ،تظل القاعدة  26عىل حالها ،وإاذا مل تس توف
الفقرة الفرعية (د) ،س تخضع للقاعدة  26مكخالفة للامتس التغيري.
 .47و أأفاد وفد سويرسا أأنه يف حاجة ملزيد من الوقت لينظر يف الاقرتاح وتداعياته اإذ يواجه صعوبة يف حتليل الاقرتاح
خاصة عقب الرتمجة الفورية اإىل الفرنس ية.
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 .48وسأأل وفد أأنتيغوا وبربودا ممثل رابطة ( )INTAعن مغزى اس تخدام فعل "جيوز هل فقط" بدل من فعل "يتعني
عليه".
 .49و أأحال ممثل رابطة ( )INTAاملسأأةل اإىل مجيع الوفود الناطقة ابللغة ا إلجنلزيية لكغة أأم ،مع قناعته بأأنه طاملا اقرتن فعل
"جيوز" بلكمة "فقط" أأصبح مرادفا لفعل"يتعني".
 .50و أأكد وفد أأنتيغوا وبربودا ذكل و أأشار اإىل أأن مجةل "جيوز فقط أأن حيتوي" تبني بوضوح أأنه ل ينبغي أأن حيتوي عىل
أأي يشء أآخر.
 .51وقدمت ا ألمانة الوثيقة  MM/LD/WG/13/8بعنوان "النص املعدل للقاعدة  )5(24من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات :مسائل تتعلّق ابلتنفيذ" .و أأفادت ا ألمانة أأن الوثيقة تتعلق
بتوصية قدهما الفريق العامل اإىل مجعية احتاد مدريد يف دورهتا الثانية عرشة املنعقدة يف أأكتوبر  .2014و أأوىص الفريق العامل
بأأن يطبق املكتب ادلويل القاعدتني  12و  13عىل الإنقاصات املبينة يف التعيينات الالحقة .واعمتدت مجعية احتاد مدريد يف
دورهتا التاسعة وا ألربعني (ادلورة العادية احلادية والعرشون) املنعقدة يف أأكتوبر  2015التوصية واترخي نفاذها
 1نومفرب  .2017ول ألسف يف طور اإعداد تنفيذ التعديالت ،واجه املكتب ادلويل عقبتني رئيس يتني ،هام أأول ،احلاجة اإىل
اإجراء حفص وفقا للقاعدتني  12و  13ابس تخدام نسخ قدمية من التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل
العالمات (تصنيف نيس) ،اذلي لن يسعف املكتب ادلويل معليا يف تويخ املوثوقية والاتساق يف ا ألداء .واثنيا ،حىت وإان
غابت املشلكة ا ألوىل ،لزم خض موارد اإضافية أأكرب من املتوقع ألداء العمل يف ظل تزايد جحم الإنقاصات ابس مترار ،ابلإشارة
اإىل الفاحصني الإضافيني ا ألربعة وهو موضوع نوقش ابلفعل .واكنت ت ك املسائل مبثابة حتد حىت أأن ا ألمانة ر أأت أأن أأنسب
اإجراء هو تقدميها لعناية الفريق العامل عىل حنو شفاف ،ملناقش هتا ابنفتاح .وعقب النظر يف املسأأةل ،ميكن أأن يصدر الفريق
العامل توصية جديدة مجلعية احتاد مدريد اليت ستنعقد يف  2016لتسوية التعديل املعين يف الال ةحئة التنفيذية املشرتكة املزمع
دخوهل حزي النفاذ يف نومفرب  2017عىل النحو املناسب .و أأسفت ا ألمانة أأن هذه القضااي مل تظهر من قبل أأي يف وقت اقرتاح
التعديل يف البداية عىل الفريق العامل ،وابلطبع حتملت اكمل املسؤولية يف هذا الشأأن .و أأفادت ا ألمانة أأن جسل مدريد يتلقى
قوامئ السلع واخلدمات املتضمنة اإنقاصات بثالث طرق تختلفة "1" :يف الطلبات ادلولية وفهيا ميكن للمودع أأن ينقص القامئة
لبعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،وهنا جيري حفص اكمل وفقا للقاعدتني  12و  ،13و" "2ميكن لصاحب التسجيل أأن
يلمتس تدوين اإنقاص وفقا للقاعدة  25وهذا ما ُيكرث أأحصاب التسجيالت اس تخدامه للرد عىل الرفض املؤقت .ويقيض اقرتاح
حفص هذا الإنقاص بأأن يتحقق املكتب ادلويل فقط من تطابق أأرقام ا ألصناف بني التسجيل ادلويل والإنقاص نفسه ،و""3
أأخريا ،ميكن لصاحب التسجيل أأن يقدم اإنقاصا يف تعيني لحق ولهذا الغرض عدلت الفقرة ( )5من القاعدة  .24وميكن
ل إالنقاص يف التعيني الالحق أأن يكون للك ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو بعضها ،وميكن لصاحب التسجيل أأن حيذف
رشوطا أأو أأصنافا أأو ميكنه أأيضا أأن يضيف رشوطا جديدة ،داخل نطاق القامئة ا ألساس ية للتس يجل ادلويل .ومبا أأن القوامئ
ا ألساس ية يف التسجيالت ادلولية مل يعد تصنيفها فور التجديد ،ميكن للتعيني الالحق عقب تصنيف التسجيل ادلويل أأن
يتضمن سلعا أأو خدمات يف صنف تغري رمسيا وفقا للطبعة أأو النسخة احلالية من تصنيف نيس .واكن تنفيذ الفحص الاكمل
لهذه الإنقاصات مدعاة للقلق .و أأفادت ا ألمانة أأن  10يف املائة من لك الطلبات ادلولية تضمنت اإنقاصات ،و أأن  20يف املائة
من الامتسات التعيينات الالحقة تضمنت اإنقاصات .ونقطة أأخرى يه تزايد متوسط طول السلع واخلدمات وبلغ متوسط
الطول يف عام  2014أأكرث من  200لكمة .وابلنس بة ملعدلت اخملالفات يف قضااي التصنيف يف  2015من يناير حىت هناية
أأغسطس 35 ،يف املائة من مجمل الطلبات اكنت تخالفة ،وارتبط  38يف املائة من هذه اخملالفات ابلقاعدة  ،13و 7يف املائة
ابلقاعدة  12واحتوى  27يف املائة عىل أأخطاء متعددة .ول ألسف تزايد عدد اخملالفات بناء عىل القاعدة  .13وملعاجلة الامتس
العديد من الوفود للحصول عىل معلومات عن الفاحصني ا ألربع الإضافيني ،أأفادت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل ميكنه حاليا
معاجلة  900طلب أأس بوعيا ،بدمع من قاعدة بياانت املكتب ادلويل والتوجهيات املستندة اإىل النسخة احلالية من تصنيف
نيس .وس تكون أأعامل الفحص املضافة يه حفص الإنقاصات يف التعيينات الالحقة وفقا للقاعدتني  12و  ،13أأي
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 3200ملف اإضايف وفقا ألرقام  .2014وذكرت ا ألمانة أأنه اإن اكنت نفس معدلت اخملالفات متوقعة للسلع واخلدمات يف
الإنقاصات ،ميكن توقع  20يف املائة اإضافية عىل ا ألقل ،اإي اإجاميل  640ملفا اإضافيا .ويف العام نفسه ،احتوى  4300طلب
دويل عىل اإنقاص أأو أأكرث .ومن مث ،لن تقل القامئة الإضافية للسلع واخلدمات اليت س يفحصها املكتب ادلويل للطلبات ادلولية
عن  ،4300مع عدم ا ألخذ يف الاعتبار الزايدة املتوقعة يف طول القوامئ أأو زايدة الإيداع .وبناء عىل هذه ا ألرقام ،ترى ا ألمانة
أأهنا س تحتا اإىل أأربع فاحصني جدد عىل ا ألقل .وذكرت ا ألمانة أأهنا مل تمتكن من حساب التعقيد املتنايم أأو كيف سيتأأثر
العمل إاذا استند التصنيف اإىل نسخ تختلفة من تصنيف نيس .و أأوحضت ا ألمانة أأن التصنيف لطاملا استند اإىل ممارسات
املكتب ادلويل ،ل اإىل ممارسات ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،ولن يمتكن املكتب ادلويل أأن يأأخذ يف احلس بان ممارسات
التصنيف اخملتلفة مجليع ا ألطراف املتعاقدة .ويف اخلالصة ،أأشارت ا ألمانة اإىل القضااي الثالث ا ألساس ية :أأول قضية ختص
نطاق الإنقاصات ومن تقع عليه مسؤولية حفص نطاقها ،واثين قضية تتعلق بكيفية معاجلة النسخ القدمية من تصنيف نيس،
ورحبت بأأي اقرتاحات عن كيفية اإدارة هذه املسأأةل ،واثل قضية يه احلاجة لفاحصني اإضافيني وهو أأمر ممكن رشيطة أأن
توفر املنظمة املوارد املطلوبة املتاحة.
 .52وذكر وفد سويرسا بأأن دلى سويرسا مقاربة براغامتية حول كيفية التعامل مع النسخ القدمية من تصنيف نيس .وينبغي
عىل املكتب ادلويل أأن يتأأكد ما اإذا اكنت الإنقاصات جزء من القامئة ا ألساس ية و أأن يطبق أأحدث نسخة من تصنيف نيس
ليصنف الإنقاص عىل النحو الصحيح .فس تختلط ا ألمور بني تسجيل دويل بنسخة قدمية من التصنيف وتطبيق نسخة
حصاب التسجيالت واملاكتب املعينة .كام س بق
جديدة من التصنيف عىل الإنقاص ،ولكن س هيتدي هبذه املقاربة العملية أأ ُ
وانقش مسأأةل الفاحصني ا ألربعة اجلدد عىل مس توى رفيع يف املكتب وخلص اإىل أأنه ميكنه أأن يدمع ختصيص املوارد الإضافية.
 .53و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يفضل أأل يفحص املكتب ادلويل الإنقاصات اإطالقا ،اإذ يرى أأنه عىل
ا ألطراف املتعاقدة أأن تضطلع هبذه املسؤولية .ومع ذكل ،س يدمع الوفد تأأكد املكتب ادلويل من أأن ا ألصناف يف التعيينات
الالحقة تطابق ت ك املدرجة يف القامئة ا ألساس ية.
 .54واعترب وفد الصني أأن عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الإنقاص املبني يف التعيينات الالحقة حىت وإان اكن سزييد من
عبء العمل يف املكتب واقرتح تنفيذ القاعدة املراجعة.
 .55و أأيّد وفد امجلهورية التش يكية التعديالت املقرتحة للقاعدتني  12و  25ألنه ينبغي حفص الامتسات الإنقاصات
والتعيينات الالحقة .وابلنس بة لتصنيف نيس ،ذكّر الوفد بأأنه ملعاجلة الطلبات الوطنية اليت تعود اإىل  10س نوات أأو 20
س نة ،س يلزم تعديل التصنيف وفقا لآخر نسخة من تصنيف نيس .أأي أأن الوفد يدمع الاقرتاح السويرسي اإذا اكن الإنقاص
ُّ
جسل لتارخي معني ينبغي أأن يطابق أآخر نسخة من تصنيف نيس .وبشأأن العمل الإضايف ،سزييد التعديل اجلديد من معل
املكتب فامي يتعلق مبراقبة السلع واخلدمات والتواصل مع العمالء .واس تحسن الوفد فكرة حتسني الرقابة عىل الإنقاصات يف
اإطار التعيينات الالحقة.
 .56ورصح وفد أأملانيا أأن دليه مقاربة معلية ملل سويرسا ،فال يفحص مكتبه الإنقاص اإل بنسخة تصنيف نيس املطبقة يف
ذكل الوقت ،وتبقى بقية السلع واخلدمات حىت وإان اعتربت الآن يف صنف خطأأ ،يف ت ك ا ألصناف .وشدد الوفد عىل أأن
احلمك نوقش لوقت طويل و أأن ذكل حل وسط ،ولعهل ينبغي تفعيهل ليتضح إان اكن ينطوي حقا عىل هذا العبء من العمل.
وس يوحض تنفيذ احلمك ما اإذا اكنت احلاجة ماسة حقا ملزيد من الفاحصني ،وإال اإن مل ُجتر اإية مراقبة وجب عىل املاكتب
الوطنية اإجراؤها.
 .57وعرب وفد أأسرتاليا عن نفس شعور وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأيّد الوفد مناقشة احللول املمكنة للمسائل املبينة
املتعلقة بتنفيذ التعديالت للقاعدة  ،)5(24وبدا هل أأن املقاربة املقرتحة يف هذه الوثيقة بشأأن الإنقاصات وفقا للقاعدة )1(25
قد تأأيت ابلفائدة يف ت ك الظروف .واقرتح تعديل القاعدة  26لتوضيح أأن حفص املكتب ادلويل ل إالنقاصات وفقا
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للقاعدة  )1(25يقترص عىل التأأكد من دمايش أأرقام أأصناف الإنقاص مع ت ك املبينة يف التسجيل ادلويل .وينطبق تعديل
القاعدة )5(24عىل التعيينات الالحقة فقط عىل اجلزء من السلع واخلدمات املدر يف التسجيل ادلويل ،اذلي يفرتض التأأكد
منه يف وقت التسجيل مقابل نسخة تصنيف نيس النافذة يف ذكل الوقت .وابلنس بة للتعينات الالحقة وفقا للقاعدة  24اليت
اكنت مرة أأخرى تنطبق عىل جزء فقط من القامئة ا ألساس ية يف التسجيل ادلويل ،اعترب الوفد أأنه ينبغي مبارشة التأأكد من
دمايش أأرقام الصنف املبينة يف التعيني الالحق مع أأرقام الصنف يف القامئة ا ألساس ية .وإان مل تامتش أأرقام الصنف ،أأخطر
املكتب ادلويل صاحب التسجيل .وس تقلص هذه العملية من عبء الفحص والتدريب يف املكتب ادلويل وحتد من التأأخري
عىل أأحصاب التسجيالت اذلي قد يطر أأ ،يف حال تنفيذ تعديل القاعدة  25حسب الصياغة احلالية .وس يكون الطرف
املتعاقد املعني حيهنا حرا ليحدد مبوجب قانونه اخلاص وممارس ته اخلاصة ما اإذا اكن تعبري البيان يقع يف نطاق املطالبة ا ألصلية
يف التسجيل ادلويل .ور أأى الوفد احامتل وجود خيارات لإجراء تعديالت أأخرى.
 .58وطلب ممثل رابطة ( )INTAاذلي ميثل يف الوقت ذاته امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات
والتصاممي ،أأن يوفر املكتب ادلويل نص القاعدة  )5(24اإذ مل يكن دلى الوفود النص كام اعمتدته امجلعيات .وتساءل املمثل
عن تبعات القاعدة  )5(24اجلديدة ابلنس بة لاللامتسات اخملتلفة اليت دمت مبرور الوقت وفقا لنسخ تختلفة من تصنيف نيس
و أأيّد اقرتاح وفد سويرسا ألنه س يقل ّل بعضا من عدم اليقني .وللميض يف خفض عدم اليقني ،لعهل من املس تحسن أأيضا عند
نرش التعيني الالحق ،الإشارة اإىل أأنه نظر فيه وفقا ألحدث نسخة من تصنيف نيس ،لكشف الاختالف بينه وبني
التسجيل ا ألصيل السابق.
 .59واقرتحت ا ألمانة أأن يويص الفريق العامل مجيعة احتاد مدريد بتعليق تنفيذ القاعدة  )5(24حىت يؤكد املكتب ادلويل
أأن دليه املوارد الالزمة وحىت يتوصل الفريق العامل اإىل موقف متفق عليه عام س يفعهل املكتب ادلويل حتديدا ابلنس بة
للقاعدة  .)5(24كام اقرتحت تقدمي وثيقة جديدة اإىل للفريق العامل يف اجامتعه القادم تشمل مجيع الإنقاصات وتتبحر يف نطاق
الفحص ودور املكتب ادلويل ومكتب املنشأأ وا ألطراف املتعاقدة املعينة بشأأن الإنقاصات .وعقب نتيجة املناقشة،س تعد
ا ألمانة أأيضا وثيقة أأخرى عن القاعدة  )5(24تدخل فهيا يف تفاصيل قضااي التنفيذ ،وستشمل حتديدا اإذا ما اكن املكتب
ادلويل يف ا ألثناء قد أأ ّمن املوارد الرضورية لتنفيذ الاقرتاح لتطبيق القاعدتني  12و  .13و أأخريا ،اقرتحت ا ألمانة امليض قدما
يف الاقرتاحني السابقني وهام عن القاعدة  12والقاعدة  25واترخي دخول حزي النفاذ املقرتح املبني يف الوثيقة .وإان وافق الفريق
العامل عىل تنفيذ هذين املقرتحني ابلفعل ،فس يوحض ببساطة وإاىل حد كبري املامرسة املتبعة ابلفعل ،وسيساعد عىل توفري
بعض الاتساق .وس يصبح يف وسع املكتب ادلويل أأن يطبق هذين التغيريين املقرتحني يف التارخي املبني يف الوثيقة املقدمة.
 .60و أأكد وفد سويرسا أأن يتفق مع اقرتاح ا ألمانة وهو اإرجاء املناقشة أأو عىل ا ألقل تعليق اترخي نفاذ القاعدة  )5(24اإن
اكن ذكل ممكن قانوان .و أأفاد الوفد أأنه سيسعد بتلقي الوثيقة املتعلقة مبدى الإنقاص يف ادلورة القادمة.
 .61ودمع وفد الصني اقرتاح ا ألمانة .وإان اس توفيت الرشوط الالزمة ،س يجري التنفيذ امجمدي .وسيبد أأ بعدها تنفيذ
القاعدة )5(24بعد استيفاء مجيع رشوطه احملددة.
 .62وقدمت ا ألمانة الاقرتاح للقاعدة  21بشأأن الاس تعاضة و أأفادت أأنه متابعة ملناقشة ادلورة السابقة ،وفهيا انقش الفريق
العامل نتاجئ الاس تبيان عن الاس تعاضة .و أأوحضت ت ك النتاجئ عن تباين يف التفاسري والإجراءات واملامرسات بني ا ألعضاء
ابلنس بة لالس تعاضة .ونتيجة ذلكل ،المتس الفريق العامل أأن يقرتح املكتب ادلويل اإجراء تعديالت للقاعدة  21ليوحض معامل
الاس تعاضة .واكنت الاقرتاحات املطروحة اكلتايل :اإدرا العنارص ا ألساس ية ا ألربعة لالس تعاضة املنصوص علهيا يف
الفقرة  31من هذه الوثيقة يف القاعدة  )1(21حاليا .واقرتح أأن تنص القاعدة  21رصاحة عىل أأنه ما مل يلمتس شطب
التسجيل املس تعاض عنه ،يتعايش احلق الوطين أأو ا إلقلميي ا ألس بق مع التسجيل ادلويل .واقرتح أأن يمتكن صاحب
التسجيل من الامتس مكتب الطرف املتعاقد أأن يأأخذ علام ابلتسجيل ادلويل من خالل تقدمي الالامتس عن طريق املكتب
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ادلويل .كام اقرتح اإعداد اس امترة رمسية لت ك الالامتسات .و أأوحضت الفقرة ( )2الإجراء عن طريق املكتب ادلويل وحتديدا أأنه
س يدون الالامتس اذلي تلقاه واذلي يس تويف الرشوط وس يخطر الطرف املتعاقد املعين وصاحب التسجيل .وترد الإجراءات
املمكنة املتاحة أأمام الطرف املتعاقد امللمتس ل ألخذ علام يف الفقرة ( .)3وتركت مسأأةل ما اإذا اكن املكتب س يفحص الالامتس
قبل ا ألخذ علام ،اإىل الترشيع الوطىن وا ألقلميي املعين .وس يحتا املكتب يف هناية املطاف أأن خيطر املكتب ادلويل عام اإذا اكن
أأخذ علام ابلتسجيل ادلويل اذلي يبني السلع واخلدمات املعنية ،أأم أأنه مل يمتكن من ا ألخذ علام ويوحض سبب ذكل القرار.
وس يدون املكتب ادلويل أأي اإخطارات تلقاها من املكتب وينرشها ويرسل صورة مهنا اإىل صاحب التسجيل .وما من همةل
يك يرسل املكتب ذكل الإخطار اإىل املكتب ادلويل .وتنص الفقرة ( )4عىل أأن اترخي نفاذ الاس تعاضة ينبغي أأن يكون اترخي
التسجيل ادلويل أأو التعيني الالحق املعين .واكنت أآلية الاس تعاضة من حس نات نظام مدريد ا ألساس ية ،اإذ مسحت
ألحصاب التسجيالت بتعزيز حمافظهم من العالمات التجارية .واكن من املأأمول أأن تسامه التعديالت املقرتحة يف بلو تفامه
مشرتك وممارسة مشرتكة نتيجة لتعزيز اس تخدام ت ك الآلية.
 .63و أأي ّد وفد مدغشقر التنس يق يف جمال الاس تعاضة .ولكنّه ذكر أأن مدغشقر لن ترتد يف اإبال املكتب ادلويل عن
حالت الاس تعاضة ولكن بعد منح امحلاية فقط .و أأعرب الوفد عن قبوهل اإجراء املكتب ادلويل ،رمغ احامتل أأن يكون
للمكتب الوطين اإجراء اكف .وقال الوفد اإنه ل يؤي ّد وضع همةل ،وذكل يك تس متر ا ألطراف املتعاقدة ذات ا ألنظمة الأكرث
رصامة يف العمل .وفامي يتعلق ابلرسوم ،ذكر الوفد أأنه يرى أأن من املالمئ حرص مركزية الإدارة يف املكتب ادلويل ،وتوحيد
بنية الرسوم .ور أأى الوفد أأنه ينبغي حتسني التواصل بني صاحب التسجيل واملكتب الوطين ،ألن من الواجب قطع ًا عىل
أأحصاب التسجيالت دراسة اكفة الإجراءات والنظم القانونية اخملتلفة للبدلان اليت يقدّم فهيا طلب الاس تعاضة .وأأشار الوفد
اإىل أأن أأحصاب التسجيالت يلكفون ممثلهيم بتقدمي طلب الاس تعاضة؛ ومبجرد أأصبح الإجراء مركزاي ،فس ينبغي عىل صاحب
التسجيل اذلي يقدم طلب اس تعاضة أأن يكون أأكرث اطالعا عىل الإجراءات يف املاكتب اخملتلفة ،عىل اعتبار أأن هذه
املعلومات س تؤثر عىل مصاحله.
 .64و أأبدى وفد إارسائيل تأأييده لالقرتاح ،و أأ ّقر بأأمهية تسجيل الاس تعاضة وهنج املركزي ّة .وذكر الوفد أأنه ينبغي عىل
املكتب ادلويل مجع رسوم هبدف إاراحة صاحب التسجيل من عئب ادلفع املبارش للماكتب.
 .65و أأي ّد وفد نيوزيلندا الاقرتاح ،ألنه يوفر أآلية مبسطة للمس تخدمني لطلب تسجيل الاس تعاضة ويزيد اإجراء
الاس تعاضة وضوحا.
 .66و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعرتاضه عىل الاقرتاح فامي يتعلق ابلتارخي الفعيل لالستبدال ،و أأشار اإىل
الفقرة ( ،)6اليت حتدد التارخي الفعيل لالستبدال اترخي ًا للتسجيل ادلويل أأو تعيني لحق .وتقيض املامرسة يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية بأأن الاس تعاضة يقع مكسأأةل قانونية مبجرد منح دمديد امحلاية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية؛ اإل أأن القانون الوطين ل
يعطي للتسجيل ادلويل أأو ألي تعيني لحق أأي أأثر قانوين .وحيصل المتديد عىل أأثر قانوين بعد منح امحلاية فقط ،ور أأى
الوفد أأن مسأأةل اإعطاء أأثر قانوين للتسجيل ادلويل ابتداء من اترخي يس بق اإشعار الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مسأأةل
اإشاكلية .وفامي يتعلق بتحصيل الرسوم ،طرح الوفد أأس ئةل حول كيفية تطبيق العملية ابلنس بة للماكتب اليت تس توىف رسوما
لتحيط علام ابلس تعاضة .و أأضاف أأن املاكتب الوطنية اليت جتمع الرسوم ،سرتفض لك طلب اإحاطة عمل ابلس تعاضة بسبب
متطلب الرسوم .وعالوة عىل ذكل ،ومل يكن من الواحض للوفد كيف س يدار التواصل بني ا ألطراف املتعاقدة املعينة واملكتب
ادلويل وصاحب التسجيل يف ملل هذه احلالت .ور أأى الوفد أأن املامرسة احلالية ،أأي بأأن يتواصل صاحب التسجيل مع
املكتب مبارشة ،معلية أأكرث بساطة ،مبا أأن املكتب قد يطلب رسوما من صاحب التسجيل مقابل معلية الإحاطة علام
ابلس تعاضة .وقال الوفد إانه س يدمع مناقشة بشأأن كيفية تبس يط العملية ابلنس بة للماكتب اليت تس توىف رسوم الاس تعاضة.
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 .67و أأبلغ وفد فرنسا أأن مكتبه مل يضع أأي لواحئ داخلية بشأأن الاس تعاضة ،و أأنه مل يتلق ،حىت الآن ،أأي طلبات
استبدال .و أأعرب الوفد عن اهامتمه مبعرفة معىن "الإحاطة علام" ونوع الفحص اذلي ينبغي أأن جيريه املكتب املعني ،قبل أأن
يأأذن ابلس تعاضة.
 .68وقال وفد كولومبيا اإن بالده تطلب دفع رسوم مقابل الإحاطة علام ابلس تعاضة ،رمغ الاقرتاح املعروض بأأن يقدم
صاحب التسجيل طلبه عن طريق املكتب ادلويل و أأن الوفد يرى أأن الاقرتاح س يب ّسط تقدمي الطلبات .وتوقع الوفد أأن
ينص الاقرتاح أأيضا عىل حتديد املكتب ادلويل اإدارة مركزية مجلع الرسوم ،ور أأى أأن بعض الصعوابت س تنشأأ يف حال وجب
تأأخري بدء رساين هذا احلمك .و أأبدى الوفد قلقه فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات؛ ألن حقوق ا ألطراف الثالثة ستتأأثر إان اكن من
احملمتل أأن يتسع نطاق احلقوق بسبب الاس تعاضة.
 .69وقال وفد الهند إانه ّ
تعرث عليه فهم املنطق الاكمن وراء الفقرة ا ألخرية من القاعدة  ،21اليت تنص عىل أأن التسجيالت
الوطنية وا إلقلميية ،ينبغي أأن تتعايش مع التسجيل ادلويل اذلي حيل حملها .وتساءل الوفد عن فائدة الاس تعاضة يف هذه
احلاةل.
 .70و أأي ّد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح ،ألنه س يحسن املالمئة للمس تخدمني جبعل املكتب ادلويل حلقة التواصل اليت يقدم
أأحصاب التسجيالت عن طريقها طلبات تسجيل الاس تعاضة يف جسل مكتب طرف متعاقد معني.
 .71و أأي ّد وفد اإس بانيا التغيريات املدخةل عىل القاعدة  21بشأأن الاس تعاضة ،رمغ أأن الفقرة ( )5تس تدعي توضيح
املصطلحات املرادفة هبدف جتنب اخللط يف ترجامت السلع واخلدمات اخملتلفة.
 .72و أأي ّد ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( )MARQUESعددا من عنارص الاقرتاح .ور أأى أأن
الاس تعاضة ل تس تخدم بشلك اكف ،و أأن كثريا من عنارص الاقرتاح ستساعد عىل حتسني اس تخدام الاس تعاضة وتوظيفها.
كام ر أأى أأن الاس تعاضة وس يةل تعني املس تخدمني عىل تعممي احملفظات ،وقال اإهنا ل تس تخدم ابلقدر الاكيف .و أأبدى املمثل
تأأييده لقرتايح تقدمي الطلبات عن طريق املكتب ادلويل واس تعامل اس امترة موحدة .وفامي يتعلق اب ألطراف الثالثة ،ذكر أأن
يدون يف السجل الوطين أأن تسجيال دوليا ح ّل حمل التسجيل
الاقرتاح ينبغي أأن يوف ّر املزيد من الشفافية ،وذكل بأأن ّ
الوطين؛ و أأن يذكر يف قاعدة بياانت ( )ROMARINأأن احلق أأعيد ،يف بدل معني ،اإىل اترخي سابق .كام ينبغي أأن يظل
جتديد التسجيل الوطين اختياراي .و أأعرب املمثل عن رغبة مفادها أأن يتاح تقدمي طلب الاس تعاضة عند اإيداع طلب
التسجيل ادلويل الفعيل ،أأو يف أأي وقت لحق .واتفق املمثل مع ما ذكره وفد ارسائيل حول مسأأةل الرسوم ور أأى أأن عىل
املكتب ادلويل مجعها لتبس يط العملية.
 .73و أأعرب ممثل رابطة ( )INTAعن دمعه لقرتاح املكتب ادلويل ،ألن من شأأنه تسهيل ا ألمور للمس تخدمني واملاكتب
عىل حد سواء ،وضامن شفافية السجل ادلويل ابلنس بة ل ألطراف الثالثة .واتفق املمثل مع ممثل مجعية ()MARQUES
عىل أأن إاماكنية تقدمي طلب لإدرا التسجيل ادلويل يف السجل الوطين أأو ا إلقلميي مع الطلب ادلويل أأو عند تقدمي الطلب
ادلويل ،س يبسط العملية أأكرث .و أأشار اإىل أأن القاعدة  "3" )1( 21مل تراع احلاةل اليت حي ّل فهيا تسجيل دويل حمل عدة
تسجيالت وطنية أأو إاقلميية يف ذات الولية القضائية ،وذات الطرف املتعاقد املعني ،كام يه احلال يف كثري من ا ألحيان،
وينبغي السامح هبذا للطلبات املقدمة عن طريق املكتب ادلويل .ولتحقيق ذكل الهدف ،اقرتح ممثل الرابطة أأن تدر  ،يف
الفقرة الفرعية ( ،"3" )1عبارة " أأو التسجيالت" يف السطر الثاين بعد عبارة "التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي" .وس يكون من
الرضوري حيهنا ،مللام رصح ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية من قبل ،أأن تضاف عبارة " أأو عهنا" مضن الفقرة
الفرعية ( "3" )1لتصبح اكلآيت" :اترخي الإيداع ورمقه واترخي التسجيل ورمقه ،وعند الاقتضاء اترخي أأولوية التسجيل
الوطين أأو ا إلقلميي ،أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية ،اذلي اس تعيض عنه ،أأو اليت اس تعيض عهنا ،ابلتسجيل ادلويل".
و أأعرب املمثل عن شكوك تساوره بشأأن الفقرة (( )1ب) ،ألن القاعدة  21بنصها احلايل حتوي بندا يسمح ملاكتب ا ألطراف
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املتعاقدة املعنية بتقدمي معلومات عن احلقوق ا ألخرى اليت حظيت بتسجيل وطين أأو إاقلميي بصيغة متفق علهيا ،وطلب
املمثل من املكتب ادلويل توفري معلومات عن هذه النقطة ،وعن عدد الصيغ اليت اتفق علهيا واملاكتب اليت اتفق معها.
وتساءل املمثل إان اكن ينبغي ابقاء هذا احلمك اخلاص ،يف حال ُمسح لصاحب التسجيل ادلويل بتوفري معلومات ،أأي
معلومات غري حمددة ،أأو ادعى ملكية حقوق أأخرى مل تؤكدها الإدارة الوطنية بأأي شلك من ا ألشاكل.
 .74و أأوحض الرئيس ،خبصوص القضااي املتعلقة بتارخي الاس تعاضة اليت أأاثرها وفدا الهند والولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأن
الاس تعاضة تلقائية دون احلاجة اإىل أأي اإخطار يف حال اس توفت الرشوط الواردة يف املادة (4اثنيا) من الربوتوكول.
 .75و أأوحضت ا ألمانة ،فامي يتعلق مبسأأةل الرسوم ،أأن الوثيقة مل تقرتح أأن يطلب املكتب ادلويل رسوم حفص ألن الإجراء
س يكون جمانيا .وقالت ا ألمانة اإهنا تدرك أأن بعض املاكتب تطلب رسوما وطنية لتأأخذ علام يف جسالهتا ،و أأن بعض املاكتب ل
تطلب دفع رسوم مشاهبة .وذكّرت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل يس توىف الرسوم ابلفرنك السويرسي ،ل ابلعمالت احمللية ،ذلكل
س يحتا اإىل معلومات عن املبالغ احملددة للرسوم ،كام يرحج أأن حيتا بعدها اإىل وضع أآلية لتحويل هذا املبالغ اإىل الفرنك
السويرسي .ويه أآلية قامئة وموجودة يف الال ةحئة التنفيذية املشرتكة ألغراض الرسوم الفردية .فاإن صدر اإعالن بشأأن الرسوم
الفردية مبوجب املادة  )7( 8من الربوتوكول ،قدمت ا ألطراف املتعاقدة املعنية مبالغ الرسوم اإىل املكتب ادلويل بعملهتا احمللية،
ليحولها املكتب اإىل مبالغ ابلفرنك السويرسي .وقد راقب املكتب ادلويل تقلبات أأسعار الرصف الرمسية ،بزايدة أأو نقصان
مبعدل  10يف املائة ملدة ثالثة أأشهر ،بواسطة س بعة نقاط مقارنة ،وروعيت هذه التقلبات عند وضع املبالغ ابلفرنك
السويرسي .وعمل املكتب ادلويل أأيضا ،بفضل املناقشات يف الفريق العامل والاس تبيان ،أأن املاكتب مل تس تمل العديد من
طلبات أأخذ العمل ابلس تعاضة؛ غري أأن السؤال ا ألول اكن عن مدى احلاجة اإىل وضع أآلية لتتبع تقلبات أأسعار الرصف
ابلنس بة لرسوم أأخذ العمل ابلس تعاضة .واكن السؤال الآخر عن حاجة املاكتب إلبال املكتب ادلويل ابلتغريات يف مبالغ
الرسوم الوطنية .وذكت ا ألمانة أأن بداية العام شهدت ارتفاعا يف قمية الفرنك السويرسي .وجنم عن هذا الارتفاع عدد من
التغيريات يف مبالغ الرسوم الفردية ابلفرنك السويرسي .اإذ طر أأ  23تغيريا يف الرسوم الفردية ل ألطراف املتعاقدة نتيجة ارتفاع
قمية الفرنك السويرسي .و أأكدت ا ألمانة وجود أآلية لضبط التغريات يف أأسعار الرصف الرمسية ،لكهنا مل تكن أآلية رسيعة ،اإذ
اس تغرق وضع املبالغ اجلديدة ما بني  5اإىل  7أأشهر .ونتج عن ارتفاع قمية الفرنك السويرسي أأن ارتفعت مجيع التاكليف
ابلنس بة للمس تخدمني؛ وقد اش تىك العديد من املس تخدمني بأأن الرسوم أأصبحت أأعىل من قبل ،بعد ارتفاع قمية الفرنك
السويرسي .ومن أأحد اخليارات البديةل للرسوم الفردية ألخذ العمل ابلس تعاضة ،فرض رمس اثبت ابلفرنك السويرسي ألخذ
العمل ابلس تعاضة ،يوزع بعدها عىل ا ألطراف املتعاقدة املعنية .وس يحدد مبلغ هذا الرمس ابلفرنك السويرسي ،فتنتفي احلاجة
لوضع أآلية لتقلبات أأسعار الرصف ومراقبهتا ومقارنهتا .و أأشارت ا ألمانة إاىل أأن الرسوم الفردية أأو الرمس الثابت قد تتطلب
تغيريات يف الترشيعات الوطنية ،وطلبت أآراء املشاركني بشأأن كيفية امليض قدما.
 .76وطلب الرئيس من ا ألمانة الإجابة عىل سؤال وفد فرنسا عن معىن أأخذ العمل ابلس تعاضة.
 .77فأأوحضت ا ألمانة أأن أأخذ العمل يعين بلك بساطة تدوين مالحظة يف السجل الوطين عن التسجيل ادلويل؛ ول
يتطلب أأي حفص ،ول مينع ذكل ،ولكن يقصد به ابملعىن ادلقيق للامدة (4اثنيا) وببساطة ،تدوين رمق التسجيل ادلويل.
وعقبت ا ألمانة عىل الآاثر املالية مشرية اإىل اقرتاح ممثل مجعية ( ،)MARQUESاذلي دمعه ممثل رابطة ( ،)INTAبشأأن
اإماكنية تضمني طلب التسجيل ادلويل طلب أأخذ عمل ابلس تعاضة .ور أأت ا ألمانة أأهنا فكرة جيدة ،رمغ أأن من السابق ألوانه
أأن تنفذ .ور أأت ا ألمانة ،بناء عىل نتاجئ الاس تبيان ،أأن من املهم مباكن التوصل اإىل تفامه مشرتك حول معىن الاس تعاضة
أأول ،وتطوير املامرسات الشائعة ،وبعد أأن يش تغل هذان العامالن كام ينبغي ،ميكن حيهنا النظر يف اإماكنية منح املودعني
القدرة عىل طلب الاس تعاضة مضن طلب التسجيل ادلويل.
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 .78و أأعرب وفد مدغشقر ،مشريا اإىل أأن بدله تطلب دفع رسوم أأخذ العمل ابلس تعاضة ،اتفاقه مع دراسة اإماكنية وضع
رسوم مو ّحدة اثبتة.
 .79وسأأل وفد الهند اإن نظر املكتب ادلويل يف فرض رسوم عىل أأساس أأصناف السلع واخلدمات للتسجيالت الوطنية
اليت سيس تعاض عهنا.
 .80و أأعرب وفد روس يا الاحتادية عن تقديره لإاتحة الواثئق جبميع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة .وعرض الوفد اطالع
املشاركني عىل جتربة املكتب الرويس ،وقال إان الوقت رمبا يزال مبكرا لختاذ قرار بشأأن نظام مركزي ،لعدد من ا ألس باب.
فأأول ،مل يتخذ أأي قرار بشأأن مسأأةل الرسوم؛ وقد فرض الترشيع الرويس مبلغا حمدودا مقبول ،يدفع عند تقدمي الطلب .ول
تقبل لك الطلبات؛ اإذ ميكن اإصدار رفض بأأخذ العمل ابلس تعاضة .و أأبلغ الوفد أأن املكتب الرويس حييل اإىل املكتب ادلويل
الطلبات الإجيابية فقط؛ وابلتايل ،فاإن تبادل الواثئق بني املكتب الرويس واملكتب ادلويل يشمل الطلبات اليت قبلت حرصا.
ول يبلغ املكتب عن حالت الرفض .ويرى الوفد أأن رسوم اإيداع طلب مركزي قد تكون أأعىل مما يفرضه املكتب الرويس يف
الوقت الراهن.
 .81و أأاثر وفد كولومبيا من جديد قضية تصنيف سلع وخدمات التسجيل ادلويل ،وقال إانه ل يرى بوضوح كيف ميكن أأن
يكون للتسجيل ادلويل منتجات أأكرث من ت ك الواردة يف السجل الوطين؛ اإذ قد تؤثر هذه املسأأةل عىل حقوق الغري.
 .82وقال ممثل مجعية ( )MARQUESاإن تقدمي طلب الاس تعاضة اإىل جانب الطلب ادلويل قد يساعد املاكتب
الوطنية ألهنا ستس تطيع ،عند اإخطارها ابلتعيني ،التحقق فورا من وجود حق أأقدم يف جسالهتا اخلاصة .أأ ّما فامي يتعلق
ابلرسوم ،أأيد املمثل فرض رمس موحد ،إان قدم طلب الاس تعاضة عن طريق املكتب ادلويل ،رشيطة أأل يكون الرمس عاليا
جدا.
 .83و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده تبس يط النظام ،ا ّإل أأ ّن حتليل الوثيقة مل يرتك دلي انطباعا ابلنتقال حنو يشء أأكرث
بساطة .و أأوحض أأن اإجراء الاس تعاضة يف سويرسا بس يط جدا ومبارش ،ألن صاحب التسجيل يقدم طلبا يدرسه املكتب؛
فاإذا اكن الطلب نظاميا ،أأرسل املكتب اإخطارا اإىل املكتب ادلويل؛ أأي حيدث تبادل واحد فقط مع املكتب ادلويل ،بيامن
يكون املكتب املعين
ينص الإجراء املقرتح عىل أأن يقدم صاحب التسجيل طلبا اإىل املكتب ادلويل ،اذلي يدونه يف جسهل يك ّ
فكرة عن صالحية الاس تعاضة؛ لكهنا تظل جمرد فكرة ألن املكتب املعين مل يفحص الطلب ّ
حىت ت ك اللحظة .وتساءل الوفد
عن مدى حتقيق هذا الهنج ملا فيه منفعة املس تخدمني وشفافية النظام ،عىل اعتبار أأن املكتب املعين سيبقى ملزما بفحص
الطلب والبت يف اإماكنية قبول الاس تعاضة .وذكر الوفد أأن ذكل قد يسبب إاشاكل للمكتب السويرسي ،اإذ كيف ميكن هل
أأن يتصل بصاحب التسجيل اإن اكنت الاس تعاضة غري قابةل للتطبيق .وس يكون اخليار ا ألفضل ،يف هذه احلال ،اإعالن
رفض الاس تعاضة يف النرشة الاحتادية ،اإل أأن الوفد أأعرب عن اعتقاده بأأن أأحصاب التسجيالت ا ألجانب ل يستشريون
السجل الاحتادي السويرسي .و أأضاف الوفد قائال اإنه سواء قبل املكتب املعين الطلب أأم رفضه ،سيتعني عليه أأن يرسل
رساةل اثنية اإىل املكتب ادلويل؛ وابلتايل هناكل فرتة انتظار بني الإخطارين ا ألول والثاين قد تس متر ألشهر أأو س نوات تبعا
ل إالجراءات .وقال الوفد أأن ذكل س يعين وجود جسل دويل يعطي انطباعا بشفافية ل تتطابق مع الواقع .واختمت الوفد أأن
هدف تبس يط ا إلجراءات لن يتحقق.
 .84وقال الرئيس اإن رغبة املس تخدمني يف وجود أآلية اس تعاضة أأسهل اس تخداما واحضة جلية .وعرض الرئيس معلومات
عن طريقة التعامل مع الاس تعاضة يف ادلمنارك .فعند اس تالم طلب أأخذ العمل ابلس تعاضة من صاحب التسجيل ،يدرس
املكتب ببساطة هذا الطلب يف ضوء املادة (4اثنيا) لتحديد استيفاءه مجيع املتطلبات؛ اإذ تنص املادة يف الفقرة ( "1")1عىل
أأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل دمتد اإىل الطرف املتعاقد املذكور بناء عىل املادة (3اثلث ًا)( )1أأو ()2؛ وهذا يعين
ببساطة وجود تعيني لدلمنارك بشأأن ت ك العالمة ،و أأن العالمة حمية بتسجيل وطين سار سيس تعاض عنه .و أأشار الرئيس
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اإىل الفقرة ( ،"2")1اليت تنص عىل أأن لك السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي مذكورة أأيض ًا يف
التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املذكور؛ وقال الرئيس اإن مكتب ادلمنارك وجب عليه ،فقط ،التحقق من أأن
لك السلع الواردة يف التسجيل الوطين مشموةل ابلتسجيل ادلويل ،اذلي ميكن أأن يش متل عىل سلع أأكرث ولكن ل أأقل .مث
حلّل الرئيس الفقرة ( ،"3")1اليت تنص عىل أأن المتديد املذكور أأعاله يصبح انفذ ًا بعد اترخي التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي؛
وهذا يعين أأن التسجيل الوطين جيب أأن يكون مؤرخا يف وقت سابق للتعيني يف التسجيل ادلويل أأو اترخي تعيني لحق إان
اكن هذا هو احلال .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل أأنه يف حال اس توفيت مجيع املتطلبات ،اتيح أأخذ العمل ابلتسجيل الوطين
واملعلومات بشأأن تعيني ادلمنارك مضن جسالت املكتب ،عىل اعتبارها معلومات للغري .وانتقل الرئيس بعد ذكل اإىل سؤال
وفد كولومبيا بشأأن السلع واخلدمات ،واتفق الرئيس مع الوفد عىل اإن عدم طلب بياانت الهوية أأمر غريب بعض اليشء؛ ألن
أأخذ العمل ممكن فقط يف حال اكنت السلع واخلدمات متطابقة أأو اكن التسجيل ادلويل هو ا ألوسع يف هذا الصدد .واقرتح
الرئيس اإعداد قامئة ابلسلع واخلدمات املتأأثرة عند أأخذ العمل ،و أأن حتدد يف السجل السلع واخلدمات املعينة الواردة يف
التسجيل ادلويل واملتأأثرة ابلس تعاضة .وانتقل الرئيس اإىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد سويرسا بشأأن الإجراءات الوطنية؛ فقد
أأشار الوفد اإىل أأن الإجراء ينطوي عىل اتصال مبارش مع صاحب التسجيل ادلويل والتسجيل وطين ،وبذكل ،ميكن
التواصل معه مبارشة يف حال اكنت هناكل مشلكة تتعلق بأأخذ العمل ابلس تعاضة .و أأوحض الرئيس أأن الاقرتاح يوفر وس يةل
ألحصاب التسجيالت ليقدموا اإىل مكتب واحد طلب اس تعاضة سترسي يف عدة ولايت قضائية ،مما يسهل عيل أأحصاب
التسجيالت املهمة كثريا ،غري أأن هذا النظام ل مينع املاكتب الوطنية من التواصل املبارش مع أأحصاب التسجيالت اإن
ُوجدت مشلكة يف الامتس أأخذ العمل ابلس تعاضة .فاإن مل يطرح الالامتس أأي مشلكة ،أأمكن للطرف املتعاقد ببساطة اإخطار
املكتب ادلويل بتدوين أأخذ العمل ابلس تعاضة .وإان قرر ،بعد التواصل املبارش مع صاحب التسجيل ،أأن أأخذ العمل غري
ممكن ،أأمكنه أأيضا أأن يبلغ املكتب ادلويل هبذه النتيجة .وتطرق الرئيس اإىل القلق اذلي أأاثره وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
بشأأن التارخي الفعيل؛ و أأشار اإىل اإماكنية التفكري يف نظام يتوىل فيه املكتب ادلويل الفصل يف كون طلب أأخذ العمل سابقا
ألوانه .وقال الرئيس أأن من املمكن التفكري يف أأن يقبل املكتب ادلويل الالامتسات وحييلها فقط يف احلالت اليت يكون فهيا
الطرف املتعاقد قد أأصدر اإخطارا مبوجب القاعدة (18اثلثا) أأو أأن مدة  12شهرا أأو  18شهرا قد انهتت ،حبسب احلال.
ور أأى الرئيس أأن من شأأن هذا الهنج استبعاد الاقرتاح املقدم من ممثيل مجعية ( )MARQUESورابطة ( ،)INTAبأأن
تتاح اإماكنية تقدمي الالامتس وقت اإيداع الطلب ادلويل .وهو نقاش ميكن اإرجاءه لوقت لحق ،بعد وضع نظام يعمل جيدا.
وانتقل الرئيس اإىل حتليل الرئيس مسأأةل النظر يف وضع موعد هنايئ للرد عىل املكتب ادلويل؛ وقال اإن من الصعب اإدخال
رشط مماثل ،ألن عواقب عدم الالزتام ابملوعد الهنايئ غري واحضة املعامل .اإذ من غري املمكن افرتاض أأن املكتب الوطين أأخذ
علام يف السجل الوطين .واقرتح الرئيس أأن تذكر واقعة تلقي املكتب ادلويل لطلب يف قاعدة ( ،)ROMARINمما س يوفر
معلومات بشأأن قبول الطرف املتعاقد أأو رفضه أأخذ العمل .وذكر الرئيس أأن عىل املكتب ادلويل دراسة قضية الرسوم يك حيدد
ما اإن اكن ابإماكنه تقدمي حل .ودعا الرئيس الوفود اإىل أأن تطرح أأفاكرها ،وخاصة الوفود اليت حتدثت بشأأن هذه املسأأةل،
هبدف توفري مزيد من املعلومات حول كيفية معاجلة هذا املوضوع بأأعقل طريقة ممكنة.
 .85وقال وفد مجهورية كوراي أأن فرض رسوم ،اثبتة اكنت أأم فردية ،عىل الاس تعاضة ،من شأأنه أأن يزيد العبء عىل
املودعني يف البدلان اليت ل تطلب دفع رسوم عىل الاس تعاضة .ور أأى الوفد أأن من السابق ألوانه مناقشة هذه املسأأةل و أأن
عىل املكتب ادلويل اإجراء مزيد من التحليل للمقارابت املتبعة يف ا ألطراف املتعاقدة.
 .86وتساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إان اكن ينغي عىل املكتب ادلويل اإرسال الامتس أأخذ العمل ابلس تعاضة اإىل
ملكتب الوطين ،وتساءل إان اكنت معلومات التصال بصاحب التسجيل س تذكر بدقة .وقال الوفد نه حني يتعامل املكتب
الوطين مع صاحب التسجيل مبارشة ،حتدّ ث معلومات التصال دوراي؛ أأ ّما اإن ورد الإخطار عن طريق املكتب ادلويل ،فاإن
الوفد قلق إازاء دقة معلومات التصال واملراسةل .وذكر الوفد أأن الطريقة اليت صيغ هبا الاقرتاح ل تنطوي عىل ذكر ملعلومات
التصال احملدّ ثة.
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 .87وقال وفد الصني ،فامي يتعلق ابلرسوم ،إانه يود أأن ّيطلع املكتب ادلويل عىل الولايت القضائية الوطنية اليت تفرض
رسوما وت ك اليت ل تفرض رسوما ،وكذكل عىل الاختالفات يف املبالغ املفروضة .وذكر الوفد أأنه يف حال فرض رمس موحد،
ينبغي أأ ّل يكون الرمس مرتفعا للغاية.
 .88واقرتح ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIحذف الفقرة ( )4من القاعدة  ،21وذكل لتجنب أأي
مناقشات بشأأن التارخي الفعيل لالس تعاضة.
 .89و أأوحضت ا ألمانة ،تعليقا عىل تساؤل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تفاصيل التصال احملدثة لصاحب
التسجيل ،أأن الاس امترة ميكن أأن تشمل هذ التفاصيل ،مبا فهيا عناوين الربيد الإلكرتوين لمتكني املراسالت الإلكرتونية .وفامي
يتعلق ابقرتاح ممثل مركز ( )CEIPIحذف الفقرة ( )4من القاعدة  ،21قالت ا ألمانة اإهنا قد تكون فكرة جيدة لتجنب
الالتباس .ور أأت ا ألمانة أأيضا أأن الاقرتاح املقدم من ممثل رابطة  INTAبشأأن حذف يف الفقرة (( )1ب) ،اليت اكنت
مقصدها جمرد الإشارة اإىل أأن صاحب التسجيل ميكن أأن يقدّم هذه املعلومات اإىل املكتب املعين ،اقرتاح صائب.
ّ
ووحض وفد أأملانيا اقرتاح ممثل مركز ( .)CEIPIفقال اإن العملية برمهتا هدفت اإىل حتقيق درجة معينة من التنس يق
.90
بشأأن الاس تعاضة ،واكن أأحد عنارص التنس يق ،حتديدا ،أأن يكون التارخي الفعيل لالس تعاضة هو اترخي التسجيل ادلويل أأو
اترخي تعيني لحق .وذكر الوفد أأن أأملانيا س تضطر اإىل تغيري ممارساهتا ،ألهنا اكنت تلغي العالمة الوطنية بعد الاس تعاضة عهنا.
و أأبلغ الوفد أأنه يُطلب تعيني ممثل نظرا لحامتل صدور رفض من قبل املكتب الوطين.
 .91وذكر وفد سويرسا ،فامي يتعلق مبسأأةل التصال املبارش مع صاحب التسجيل ،أأن املشلكة يه أأن الهاتف والربيد
الإلكرتوين ليسا وس يةل سلمية لالتصال من الناحية القانونية يف سويرسا .اإذ ينبغي ،يف حال الاعرتاض أأو الرفض من قبل
املكتب ،أأن تنال التصالت الالزمة مع صاحب التسجيل اعرتاف الإجراء القانوين السويرسي .وذكر الوفد أأن صاحب
التسجيل س يحتا اإىل ممثل قانوين هيمت اب إلجراءات ويكون عىل عمل مبامرسات كثري من املاكتب.
 .92وطلب الرئيس من وفد سويرسا توضيح اإن اكنت املشلكة تمكن فقط يف التصال بصاحب التسجيل عرب الربيد
الإلكرتوين ،أأم أأن فكرة التصال املبارش ،كلك ،بصاحب التسجيل يه املشلكة.
 .93و أأوحض وفد سويرسا أأن املكتب الوطين يرسل ا إلخطار خار سويرسا إا ّما عرب اإرساهل مع احلقيبة ادلبلوماس ية أأو
بنرشه يف النرشة الرمسية ،يك يكون رشعيا قانوان .ويف الوقت احلايل ،ل ميكن للمكتب أأن خيطر بقرار خار سويرسا ،ألنه ل
يس تطيع اإثبات اإرسال البال  .ولهذا الغرض ،يطلب املكتب عنواان يف سويرسا يك يُعرتف ابلإخطار رمسيا .و أأشار الوفد اإىل
أأن من املؤكد أأن حاةل املكتب السويرسي ليس حاةل وحيدة.
 .94وسأأل الرئيس وفد سويرسا إان اكن اإرسال رفض مؤقت اإىل املكتب ادلويل ،عوض التصال مبارشة بصاحب
التسجيل ،اإجراء مقبول ابلنس بة للمكتب الوطين.
 .95و أأجاب وفد سويرسا بأأن الرفض املؤقت لن يسمى كذكل ،وسيسمى ابمس أآخر ،ولكن ميكن للمكتب أأن يرسل
اإخطارا اإىل املكتب ادلويل يؤكد فيه وجود مشلكة يف أأخذ العمل ،و أأن عىل صاحب التسجيل تعيني ممثل قانوين يف سويرسا.
ور أأى الوفد أأن ذكل س يجعل ا إلجراء أأكرث تعقيدا ،ولكن اإن اكن ذكل تبس يطا شامال للنظام ،ميكن أأن يقبل به ،رمغ أأنه
س ينتج عن هذه احلاةل حاجة اإىل اإرسال عدد كبري من التبليغات.
 .96وقال ممثل مجعية ( )MARQUESاإن مزية هممة من مزيات تقدمي طلب الاس تعاضة عن طريق املكتب ادلويل
س تكون انتفاء احلاجة اإىل وكيل حميل؛ وإاذا اضطر مكتب لرفض الطلب ،فاإن الإجراء املنطقي هو أأن يرسل الرفض اإىل
املكتب ادلويل ،اذلي سريسهل بدوره اإىل صاحب التسجيل.
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 .97و أأعلنت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل اعترب أأن مجعيات املس تخدمني هممتة إابجياد طريقة مركزية لتقدمي طلبات
الاس تعاضة اإىل املاكتب و أأن ا ألمر س يكون خطوة هامة اإىل ا ألمام من وهجة نظرمه .وقالت ا ألمانة اإن ذكل هو جوهر
الاقرتاح .ور أأت ا ألمانة أأن من املفيد للمناقشة أأن تو ّحض مجعيات القطاع اخلاص أأولوايهتا فامي يتعلق املسأأةل برمهتا ،يك ل ُحياد
عن الهدف الرئييس.
 .98و أأوحض ممثل مجعية ( )MARQUESأأن املس تخدمني يبحثون عن البساطة ،ولكهنم حيبون أأيضا الإبقاء عىل
خيارات أأخرى .وينبغي أأ ّل تستبعد اإماكنية اذلهاب اإىل مكتب احمليل ،وهكذا يكون املمثل احمليل مس تعدا للتعامل مع
املشالك اليت قد تنشأأ .و أأضاف أأن اجلانب الإجيايب للتعامل مع املكتب ادلويل هو غياب احلاجة اإىل وكيل حميل .و أأشار
املمثل اإىل أأن العديد من املاكتب ل دم ك أأي خربة يف حفص طلبات الاس تعاضة؛ وقد يكون اس تالم الطلب عن طريق
املكتب ادلويل أأحد حلول هذه املشلكة ،مما س ميكهنم من اكتساب اخلربة واملامرسة.
 .99وذكر وفد إارسائيل أأن بدله تواجه ذات املشلكة اليت تواجه سويرسا ،أأي التصال املبارش مع صاحب التسجيل؛ ذلا،
يتعني عىل املكتب أأن يكون قادرا عىل اإرسال قرارات الرفض اإىل املكتب ادلويل.
 .100وقال ممثل رابطة ( )INTAأأن الرابطة راضية عن اقرتاح املكتب ادلويل ،ألنه جيسد تبس يطا همام للمس تخدمني.
و أأضاف املمثل قائال إانه يود التطرق اإىل نقطة أأخرى طرحهتا ا ألمانة يف املناقشة ،وأأن يذكّر أأن املادة (4اثنيا) من بروتوكول
مدريد ل تلزم ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعنية النظر يف طلب الاس تعاضة .و أأن الرشط الوحيد هو أأخذ العمل ابلتسجيل
ادلويل بناء عىل الامتس من صاحب التسجيل .وتنفذ املاكتب ذكل مرفقا بأأي ختل تراه رضوراي ،لتحذير ا ألطراف املعنية أأن
أأخذ العمل ،ل ي ّ
شلك أأي قرار بشأأن استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف املادة (4اثنيا) ،من عدمه .وذكر املمثل أأن املناقشة
كشفت أأن بعض البدلان ل تتحقق من استيفاء الرشوط سابقة اذلكر ،يف حني تقوم أأخرى بذكل .ور أأى املمثل أأن من املهم
حتديد ا ألطراف املتعاقدة اليت تتحقق من استيفاء الرشوط وت ك اليت ل تتحقق ،وكذكل حتديد املزااي املنشودة من حفص
تطابق طلب ما مع أأحاكم املادة (4اثنيا) .و أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن الفحص ل حيمل قمية مضافة كبرية ،ألن عددا صغريا
فقط من التسجيالت ادلولية املعنية س يكون طرفا يف منازعات لحقة .ويف هذه احلاةل ،س يطعن يف قرار املكتب بشأأن
حتقق رشوط املادة (4اثنيا) ،ليبت فيه قاض يف هناية املطاف .ور أأى املمثل أأنه ،رمبا ،يصب الكلري من الرتكزي عىل الفحص،
اذلي ل تشرتطه املادة (4اثنيا) ،وابلتايل ،فقد ترغب بعض البدلان يف اإعادة النظر يف موقفها بشأأن هذه املسأأةل.
 .101وقال وفد سويرسا أأن تعليقا ،صدر العام املايض ،أأشار اإىل أأن الفحص من قبل املاكتب املعينة قد ل يكون
رضوراي ،و أأن القاعدة  21جتاوزت نطاق املادة (4اثنيا) من الربوتوكول .وذكر أأن سويرسا اكنت تطبق القاعدة  21حبذافريها؛
ولكن إان مل يكن الفحص اإلزاميا مبوجب الال ةحئة التنفيذية املشرتكة ،فقد ّ
يكف املكتب عن اإجراءه .ولكن ل بد من توضيح
القاعدة  21يف ت ك احلاةل .وذكر الوفد أأن هذا الهنج قد يساعد يف حل بعض قضااي اإخطار املكتب ادلويل والتواصل معه،
غري أأنه ينبغي أأن يكون املكتب قادرا عىل تبليغ تطبيقه حلمك يقيض بعدم اإلزامية الفحص.
 .102وقال الرئيس إانه يتعني اإعادة النظر يف هذا املوضوع يف ادلورة املقبةل للفريق العامل ،وإان عىل ا ألمانة أأن تعد وثيقة
جديدة بناء عىل املناقشات تراعي مجيع وهجات النظر اليت أأعرب عهنا.
 .103واقرتح الرئيس النظر يف الوثيقة بشأأن القاعدتني  12و ،25مبا أأن املناقشات محلت بعض املقرتحات بتعديل القاعدتني
 12و ،26وكذكل القاعدة ( )2( 25د) .وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل القاعدة  ،12الفقرة (( 8اثنيا)) ،وطلب من
املكتب ادلويل عرض التغيريات اليت أأدخلت عىل القاعدة .12
 .104و أأوحضت ا ألمانة أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،MM/LD/WG13/2اذلي تضمن مجةل "تط ّبق الفقرات (()1أأ)
و( )2اإىل ( ،)6مع ما يلزم من تبديل" ،أأعيدت صياغته قليال ،ليصبح ال آن امجلةل ا ألوىل يف مرشوع جديد ويقر أأ اكلتايل:
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"عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الانقاص الوارد يف الطلب ادلويل ،تطبيق ًا للفقرات ( ()1أأ) و( )2اإىل ( ،)6مع ما يلزم من
تبديل" .وظلت امجلةل الثانية عىل حالها كام وردت يف املرشوع مع التعديل اذلي اقرتحته رابطة ()INTA؛ لتصبح امجلةل:
"وإاذا مل يس تطع املكتب ادلويل جتميع السلع واخلدمات املذكورة يف الإنقاص مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات
املذكورة يف الطلب ادلويل املعين ،كام هو معدّل وفقا للفقرات ( )1اإىل ( ،)6حسب احلال ،وجب عليه أأن يصدر تخالفة".
ّمث أأوحضت ا ألمانة أأن الفقرة (( )2د) من القاعدة  25حتتوي الاقرتاح اذلي تقدم به ممثل رابطة ( ،)INTAأأي أأن التعديل
عىل الفقرة (( )2د) من القاعدة  ،25قدّم عوضا عن التعديل املقرتح للامدة  26امل ّبني يف الوثيقة .MM/LD/WG13/2
ليصبح النص اكلآيت " :جيب أأن جيمع الامتس تدوين اإنقاص من قامئة السلع واخلدمات فقط أأرقام أأصناف التصنيف ادلويل
للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل املعين".
 .105وقال وفد سويرسا اإنه تفسريه للفقرة الفرعية (د) هو أأن ذكر أأرقام ا ألصناف ،يف طلب الامتس الإنقاص ،س يكون
اكفيا ،دون الإشارة اإىل السلع واخلدمات ،وتساءل الوفد إان اكن هذا هو هدف الاقرتاح.
 .106ور ّد ممثل رابطة ( )INTAبأأن الصياغة حاولت وضع املنع بصيغة ا إلثبات عوضا عن النفي ،ولكن رمبا ينبغي العودة
اإىل صيغة النفي من أأجل الوضوح ،وبذكل فاإن الامتس تدوين اإنقاص من قامئة السلع واخلدمات ،جيب أأ ّل حيتوي عىل أأرقام
أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات غري املدرجة يف التسجيل ادلويل املعين.
 .107وقال الرئيس اإنه من الرضوري يف مجيع ا ألحوال النظر مرة أأخرى يف مواءمة اإدرا هذه الصيغة يف القاعدة  ،26نظرا
ألنه القاعدة حتدد نطاق ما ينبغي عىل املكتب ادلويل حفصه ،يف حني أأن القاعدة ( )2( 25د) حتدد حمتوى الطلب ،وهو
مسأأةل تختلفة جدا.
 .108وانتقل الرئيس اإىل البند التايل اذلي يتناول ،اعتبارا من الفقرة  47من الوثيقة  ،MM/LD/WG/13/2تدوين
التغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل.
اخلاصة بتدوين التغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم
 .109و أأوحضت ا ألمانة أأن الاقرتاح يتعلق بتعديل القاعدة ّ 25
فهيا صاحب التسجيل .أأضيفت اإماكنية توفري معلومات عن الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل،
كشخص معنوي ،اإىل نظام مدريد بغية دمكني أأحصاب التسجيالت من استيفاء املتطلبات املنصوص علهيا يف قوانني بعض
ا ألطراف املتعاقدة .وربّام أأمكن تقدمي ت ك املعلومات يف الطلب ادلويل ،ويف الامتس تعيني لحق اإن مل تقدّم هذه املعلومات
يف الطلب ادلويل ،ويف الامتس تدوين تغيري يف امللكية ،فامي يتعلق بصاحب تسجيل جديد .و أأبلغت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل
كثريا ما يس تمل الامتسات تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل .ويف بعض ا ألطراف
املتعاقدة ،ميكن أأن ّ
يغري الشخص املعنوي طبيعته القانونية دون أأن يؤدي التغيري اإىل اإنشاء خشص معنوي جديد ،ومن
أ
الرضوري ألحصاب التسجيالت ادلولية التأكد من حصّة املعلومات الواردة يف السجل ادلويل .و أأوحضت ا ألمانة أأن القاعدة
 25ل تنص رصاحة عىل اإماكنية التدوين يف السجل ادلويل ألي تغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب
التسجيل ،ولكهنا حتتوي عىل قامئة مكمتةل من التغيريات املمكنة للتسجيل ادلويل واليت ميكن تدويهنا يف السجل ادلويل .وبدا
واحضا أأن هناكل حاجة لإجراء بشأأن تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل .واقرتح
تنص رصاحة عىل التغيريات يف الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل ،يف حال
تعديل القاعدة  25يك ّ
اكن صاحب التسجيل خشصا معنواي .ورشحت ا ألمانة أأن الاس امترة الرمسية احلالية  ،MM9اليت تس تعمل للامتس تدوين
تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ،ميكن تعديلها يك تشمل أأيضا اإماكنية الامتس تدوين تغيري يف البياانت املتعلقة
ابلطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا خشص معنوي .وس ميكن لصاحب التسجيل الامتس تدوين تغيري هذه املعلومات فقط
تدون فهيا معلومات سابقة ،ألهنا
أأو الامتس تدوين تغيري يف امسه أأو عنوانه أأيضا .وس يغطي الإجراء املقرتح احلالت اليت مل ّ
اكنت جمرد تغيري يف التسجيل ادلويل .وقالت ا ألمانة اإنه عىل اعتبار أأن املعلومات املدونة س تنرش يف جريدة الويبو للعالمات
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التجارية ،اقرتح تعديل اتبع يتعلق ابلقاعدة  32يريم اإىل تضمني الفقرة ( ()1أأ)" "7اإشارة اإىل التغيريات يف البياانت املتعلقة
ابلطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا الشخص املعنوي .كام اقرتح اإدخال تعديل أآخر اتبع ويتعلق ابلبند  4.7من جدول
الرسوم ،ويريم اإىل اإضافة اإشارة اإىل التغيري يف البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا الشخص املعنوي.
وحدد الرمس املقرتح مببلغ  150فرناك سويرساي ،وهو ذات الرمس الواجب دفعه لقاء التغيري يف امس صاحب التسجيل أأو
عنوانه .ويف حال المتس صاحب التسجيل تدوين تغيري يف الامس أأو العنوان أأو الطبيعة القانونية يف اس امترة واحدة ،فال يدفع
للمكتب ادلويل سوى رمس واحد قدره  150فرناك سويرساي.
 .110و أأعرب وفد الصني عن تقديره للعمل اذلي اجنزه املكتب ادلويل ،ووافقه الر أأي .وقال اإن املعلومات املسجةل س تكون
أأكرث دقة ،مما س ميكن صاحب التسجيل من تصحيح بعض التدوينات الواردة حتت امسه أأو مجيعها .و أأضاف الوفد أأن بعض
عالمات ميكن أأن ترفض نتيجة الاختالفات يف الطبيعة القانونية ألحصاب التسجيالت أأو املودعني.
 .111وقال ممثل امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي ( ،)APRAMمتحداث أأيضا ابمس رابطة
( )INTAاإنه ّيقر جبهود املكتب ادلويل املبذوةل فامي يتعلق ابلتغيري يف الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ،ويشكره علهيا.
و أأضاف أأن امجلعية والرابطة عىل أأساس خربهتام العملية مكس تخدمتني ،تعتربان أأن اخلطوة املقبةل يه اإاتحة الإماكنية
للمس تخدمني إابضافة الوضع القانوين ،اإن مل يذكر من قبل ،اإىل تسجيل دويل أأو أأكرث ،ومبعزل عن أأي معلية أأخرى قد تكون
رضورية يف الوقت ذاته .وقال املمثل إان بعض الولايت القضائية تتيح اإماكنية تغيري الوضع القانوين دون تغيري امس صاحب
التسجيل نظرا ألن الترشيعات الوطنية قد ل تش متل عىل الوضع القانوين لصاحب التسجيل .وابلتايل س يكون من املفيد
السامح بتسجيل منفصل لشلك قانوين قد ل يرد يف السجل ادلويل.
 .112و أأي ّد وفد مدغشقر الاقرتاح ،اذلي حيقق مصلحة أأحصاب التسجيالت ادلولية ،وذكر أأنه ي ّ
وحض ا ألحاكم القامئة يف
الال ةحئة التنفيذية املشرتكة .و أأضاف الوفد أأن الاقرتاح يتيح تسجيل تغيري يف الطبيعة القانونية ،وفقا للولية القضائية لصاحب
التسجيل ،ويسمح لصاحب التسجيل ادلويل بتسوية وضع تسجيهل ادلويل يف السجل ادلويل بغرض تنفيذ هذه احلقوق
بشلك حصيح؛ عىل سبيل املثال عند تعيني أأحد ا ألطراف املتعاقدة بوضع قانوين جديد ،بعالمة سابقة تعود ملكيهتا لنفس
صاحب التسجيل ،ولكن بطبيعة قانونية تختلفة .وقال الوفد اإن الوضع السابق اكن س ياليق رفضا مؤقتا يف مكتب مدغشقر
مككتب معني.
 .113وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إا ّن الاقرتاح أأاثر تخاوفه ،ألنه يبدو و أكنه يسهل بشلك خاطئ عىل صاحب
التسجيل اإيداع طلب لتغيري الطبيعة القانونية ،يف حالت يكون فهيا تغيري امللكية هو اخليار الصحيح قانو ًان .اإذ اإن تغيري
طرف للطبيعة القانونية يفرس مبوجب القانون الوطين للولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأنه تغيري يف امللكية .و أأعرب الوفد عن
تخاوف بشأأن الآاثر اليت س ترتتب عىل التقايض نتيجة اختالف صاحب التسجيل القانوين يف السجل ادلويل عن صاحب
التسجيل القانوين لمتديد امحلاية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .وطلب الوفد بعض املعلومات عن الولايت القضائية اليت ل
يكون الوفد فهام أأفضل بشأأن أأساليب الوقاية وامحلاية اليت
يقتيض فهيا تغيري الطبيعة القانونية تغيري صاحب التسجيل ،يك ّ
وضعهتا هذه الولايت لتضمن عدم تقدمي طلب تغيري يف الطبيعة القانونية عن طريق اخلطأأ حني يكون التغيري يف امللكية هو
املطلوب .واقرتح الوفد اإجراء دراسة بشأأن كيفية معل هذه املامرسة يف ولايت قضائية تختلفة و أأثرها القانوين وكيفية تنفيذها.
 .114وقال ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIإانه ينبغي أأن تتاح اإماكنية تسجيل التغري يف الطبيعة
القانونية يف التسجيل دويل و أأي ّد اقرتاح مجعية ( )APRAMبأأنه ينبغي أأن تتاح اإماكنية حتدي املعلومات املتعلقة ابلطبيعة
القانونية ،اإن مل تكن حصيحة ،وإاماكنية اس تكامل البياانت اإن مل تكن مدرجة أأصال يف الطلب ادلويل .واعترب املمثل أأن
تسجيل التغيري يف الطبيعة القانونية ينبغي أأن يتاح يف أأي حال ،ومهنا عند تقدمي الامتس لتجنب رفض مؤقت .وذكر املمثل
أأنه يف حال عدم وجود اس امترة حمددة ،فينبغي أأن قدم الطلب برساةل بس يطة أأو نوع من التبليغات.
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 .115و أأشار الرئيس اإىل ورود سؤال من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الولايت القضائية اليت تسمح بتغيري
الطبيعة القانونية دون أأن يقيض بتغيري يف امللكية ،ويطلب فيه بعض املعلومات .ودعا الرئيس الوفود اإىل اإاتحة بعض
املعلومات حول طرق التعامل مع تغيري الطبيعة القانونية.
 .116و أأوحض وفد كولومبيا أأن ترشيعات بدله تسمح بتسجيل تغيري يف الطبيعة القانونية دون أأن ينطوي ذكل عىل تغيري يف
امللكية .ووصف الوفد نظام بدله القانوين اذلي يتيح لصاحب التسجيل بتسجيل تغيري يف الطبيعة القانونية يف السجل
الوطين  ،دون أأن ينطوي ذكل عىل نقل امللكية أأو النظر اإلهيا بطريقة متباينة.
 .117ور أأى وفد املكس يك أأن الاقرتاح صائب ،ألنه س يو ّحد الطريقة تدوين تسجيل التغيري يف الطبيعة القانونية لصاحب
التسجيل بطريقة مشاهبة للطريقة القامئة يف املكس يك .و أأوحض الوفد أأن التغيري يف الطبيعة القانونية ل يؤدي اإىل تغيري يف
امللكية أأو تغيري صاحب التسجيل؛ بل يعين فقط قدرة الرشاكت وا ألشخاص املعنويني يف املكس يك عىل تدوين تغيري يف
الطبيعة القانونية دون أأن ينطوي ذكل عىل تغيري يف امللكية .وذكر الوفد أأن نظام مدريد يتيح ألحصاب التسجيالت ا ألجانب
أأن يأأتوا اإىل املكس يك ويدونوا تغيريا يف طبيعهتم القانونية مبجرد أأن ينفذ التغيري يف بدلمه ا ألصيل .وعالوة عىل ذكل ،فاإن
الرشاكت املكس يكية صاحبة التسجيالت ادلولية س تقدر عىل تدوين تغيري يف طبيعهتا القانونية ،دون أأن ينطوي ذكل عىل
تغيري يف امللكية .واختمت الوفد قائال إان الاقرتاح يو ّحد نظام مدريد ويوفّر املزيد من اخليارات.
 .118و أأي ّد وفد اإيطاليا اقرتاح املكتب ادلويل ،و أأبلغ أأن قانون بدله الوطين يتيح تدوين التغيري يف الطبيعة القانونية ملقدم
الطلب أأو صاحب التسجيل .و أأوحض الوفد أأن الإجراء بس يط وسهل التنفيذ ،و أأنه ل يعترب تغيريا يف امللكية.
 .119وذكر وفد امجلهورية التش يكية أأن قانون بدله الوطين ميزي بني التغيري يف امللكية والتغيري يف الطبيعة القانونية .و أأن هذا
المتيزي ينطبق أأيضا عىل دفع الرسوم ،اإذ ينبغي عىل صاحب التسجيل دفع رسوم مقابل التغيري يف امللكية ولكن ليس مقابل
التغيري الطبيعة القانونية.
 .120و أأوحض وفد اإس بانيا أأن من املمكن تدوين التغيري يف الطبيعة القانونية ،دون اس تخدام نقل امللكية ،و أأيد الاقرتاح
بصيغته اليت ورد فهيا.
 .121و أأوحض ممثل مجعية ( ،)APRAMمتحداث أأيضا ابمس رابطة ( ،)INTAأأنه تلقى مكس تخدم عدة حالت شهد فهيا أأن
تدوين تغيري يف الطبيعة القانونية يف حمفظة عالمات جتارية كبرية يف عدد من الولايت القضائية مل يس تتبعه تغيري يف امللكية.
و أأبرز املمثل أأيضا أأن ما جيب أأن يسود يف ت ك احلالت هو الولية القضائية اليت أأنشأأ مبوجهبا الكيان القانوين املعين ،ألن
قانون ت ك الولية القضائية هو ما ينطبق عىل ما حيدث للرشكة يف حال طر أأ تغيري يف طبيعهتا القانونية  .وابلتايل ،اإن مل
يعترب هذا التغيري تغيريا يف الشخصية القانونية مبوجب القانون الوطين ،فرمبا ينبغي أأن ينطبق ذكل أأيضا عىل لك التسجيالت
ادلولية اململوكة من قبل صاحب التسجيل ذاته.
 .122وطلب ممثل مركز ( )CEIPIمن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية توضيح ممارسات بدله ،وخاصة ،ما إان اكنت
الولايت املتحدة ا ألمريكية تعترب حصول تغيري يف امللكية عند تقدمي رشكة فرنس ية لطلب تسجيل عالمة جتارية يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية وحصولها عىل التسجيل ومن مث حدوث تغيري يف طبيعهتا القانونية.
 .123و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن افرتاضات ممثل مركز ( )CEIPIحصيحة .اإذ اإن التغيري يف الطبيعة
القانونية للكيان يشري اإىل وجود تغيري يف امللكية مبوجب قوانني الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .124وعرضت ا ألمانة توضيحا بشأأن مسأأةل اللبس .وذكرت أأن أأحد ا ألس باب حرصها الشديد عىل توضيح القضية هو أأن
الوضع احلايل يسبب مزيد من اللبس .اإذ اإن البح يف كيفية اس تخدام الاس امترتني  MM5و ،MM9قد حيدث لبسا
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بسبب امليل اإىل حماوةل احلصول عىل تغيري يف الطبيعة القانونية ابس تخدام هذين الاس امترتني ،دون وجود طريقة واحضة
لتنفيذ ذكل بطريقة أأكرث شفافية .و أأشارت ا ألمانة اإىل اإاتحة خيار واحض لتغيري الطبيعة القانونية من شأأنه أأن يقلل من
مس توى اللبس ،ألنه س يحدد طريقة واحضة للتغيري وفقا للقانون املعمول به ،وهو قانون بدل صاحب التسجيل.
 .125واقرتحت ا ألمانة أأن يدر  ،يف الاس امترة أأو يف القاعدة ،بيان رصحي بأأن صاحب التسجيل يشهد ابس تخدامه هذه
الاس امترة عدم حدوث أأي تغيري يف الشخصية القانونية مبوجب القانون املط ّبق .واقرتحت ا ألمانة أأن تشرتط القاعدة أأن
اإدخال التغيري ل ميكن اإل يف حال عدم حدوث أأي تغيري يف الشخصية القانونية مبوجب القانون املط ّبق.
 .126ورصح وفد أأملانيا بوجود قانون لإنشاء الرشاكت يف بدله ،يتيح تغيري الطبيعة القانونية للرشكة دون تغيري هويهتا.
و أأشار الوفد اإىل أأنه عند تقدمي أأحدى الاس امترتني  MM5أأو  MM9عن طريق املكتب ا ألملاين ،ابعتباره مكتب صاحب
التسجيل ،فاإن املكتب يفحص الاس امترة للتأأكدّ من اإيداع الاس امترة املناس بة اإذ كثريا ما يودع أأحصاب التسجيالت
الاس امترة MM9عوضا عن الاس امترة  MM5لتجنب دفع رسوم أأعىل مقابل التغيري يف امللكية.
 .127وطلب وفد كواب مزيدا من التوضيح بشأأن مفهوم التغيري يف الطبيعة القانونية ،وحتديدا ،اإن مل يسفر عن تغيري يف
امللكية .و أأشار الوفد اإىل أأن التغيري يف الطبيعة القانونية ميكن أأن يؤدي اإىل رفض يف بعض الولايت القضائية.
 .128و أأجاب وفد فرنسا عىل سؤال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وقال إان التغيري يف الطبيعة القانونية ل يعادل التغيري
يف امللكية يف ترشيعه الوطين .و أأضاف أأن هذا الوضع قد يفيض اإىل تدوين يف السجل ،وابلتايل ،فاإن الاقرتاح املقدم من
املكتب ادلويل لن يسبب أأي مشلكة للمكتب الوطين ،ذلا أأيد الوفد الاقرتاح.
 .129و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه ل يزال قلقا بشأأن هذا الاقرتاح .ولفت الوفد انتباه امجممتعني اإىل أأن
القاعدة  )4( 27تنص عىل أأن البت يف الاعرتاف بصحة التنازل يعود للقانون الوطين للطرف املتعاقد املعني .ور أأى الوفد أأنه
يف حاةل دمديد امحلاية اإىل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية هو من حيدد ،يف س ياق
التقايض ،اإن اكن التغيري يف الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ّ
يشلك تنازل .و أأعرب الوفد عن اعتقاد بدله بأأن اللبس ل
يزال قامئا بشأأن الاس امترة الأكرث مالءمة لالس تخدام والقانون الواجب التطبيق أأيضا؛ ومع ذكل ،أأبدى الوفد اس تعداد بدله
اس تكشاف فكرة اإدرا خانة اختيار يف الاس امترة يعلن فهيا صاحب التسجيل ،مبوجب القانون املنطبق ،أأن التدوين هو
تغيري يف الطبيعة القانونية فقط وليس تغيريا يف امللكية.
 .130و أأوحضت ا ألمانة أأن القاعدة  )4( 27ل تنطبق مبا أأن الفرضية تقول إان صاحب التسجيل ذكر أأن هناك تغيريا يف
طبيعته القانونية ل ينطوي عىل تغيري يف امللكية ،وفقا للقانون املعمول به .و أأضافت أأن الاس امترة س تحدد اإدخال تغيري يف
الطبيعة القانونية فقط ،دون اإدخال تغيري يف امللكية .وذلكل ،فاإن احلاةل الوحيدة اليت تنطبق فهيا القاعدة املذكورة ،يه احلاةل
اليت يذكر فهيا مودع الطلب خطأأ أأن التغيري يف الطبيعة القانونية انطوى عىل تغيري يف امللكية .ولكن هذا احلمك ل ينطبق من
وهجة نظر مفاهميية ا ّإل عىل حالت خطأأ أأو اإهامل.
 .131وطلب ممثل رابطة ( ،)INTAمتحداث أأيضا ابمس مجعية ( ،)APRAMمن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تقدمي
معلومات عن ا ألحاكم الواردة يف دليل اإجراءات حفص العالمات التجارية ،مشريا اإىل أأنه يف حال حدوث تغيري يف الطبيعة
القانونية فاإن قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ل قانون البدل اذلي أأسس مبوجبه صاحب العالمة التجارية ،هو القانون اذلي
س يطبق لتحديد ما اإن اكن ينبغي اعتبار التغيري املدخل تغريا يف الكيان القانوين وليس جمرد تغيري يف منوذ التأأسيس .وقد
يكون الوضع مرباك إان نظر اإىل الكيان اجلديد عىل أأنه ل يزال عل حاهل يف عدد من الولايت القضائية ،مبا يف ذكل الولية
القضائية اليت أأسس فهيا ،ونظر اإليه عىل أأن ّه كيان جديد وفقا لقانون الولايت املتحدة ا ألمريكية.
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 .132واقرتح الرئيس تأأجيل املناقشات بشأأن الوثيقة .MM/LD/WG/13/3
البند  5من جدول ا ألعامل :املعلومات املتعلقة ابس تعراض تطبيق املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .133استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/13/3
 .134عرضت ا ألمانة الوثيقة  .MM/LD/WG/13/3وتنص الفقرة (( )1أأ) من املادة (9سادسا) من بروتوكول مدريد،
عىل أأنه يف العالقات املتبادةل بني دولتني ملزتمتني مبعاهديت مدريد ،ينبغي تطبيق الربوتوكول فقط .ولكن الفقرة (( )1ب)
من املادة ذاهتا أأبطلت تنفيذ اإعالنني يف هذه العالقات املتبادةل؛ هام الإعالن الصادر مبوجب املادة  )2( 5من الربوتوكول
بشأأن دمديد فرتة الرفض والإعالن املنصوص عليه يف املادة  )7( 8من الربوتوكول بشأأن الرسوم الفردية .وذلكل ،تط ّبق يف
هذه العالقات املتبادةل فرتة الرفض العاديّة احملددة بس نة واحدة ونظام الرسوم التمكيلية والإضافية العادي .وقرر يف ادلورة
العارشة ،حني انقش الفريق العامل املوضوع أأخر مرة ،أأ ّل تلغى الفقرة (( )1ب) من املادة (9سادسا) ول حي ّد نطاقها ،و أأن
تطبيقها سيس تعرض مرة أأخرى بعد فرتة ثالث س نوات ،أأي عام  .2015وعىل هذا ا ألساس ،قدمت الوثيقة املعلومات
احملدثة املطلوبة بشأأن عدم تطبيق الإعالنني املعنيني.
 .135وقال وفد سويرسا أأن املعلومات اليت قدهما املكتب ادلويل مفيدة للغاية للوفد ،و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء ت ك املادة.
و أأبدى الوفد دمعه لقرتاح املكتب ادلويل ،املمتثل يف اإجراء دراسة للفقرة (( )1ب) من املادة (9سادسا) ،فقط بناء عىل
طلب رصحي من أأحد أأعضاء احتاد مدريد أأو املكتب ادلويل.
 .136وانتقل الرئيس اإىل الفقرة  41من الوثيقة  ،MM/LD/WG/13/3اليت ذكرت أأن الفريق العامل دعي للنظر يف
املعلومات الواردة يف الوثيقة والإشارة اإىل ما اإن اكن يويص مجعية احتاد مدريد بلزوم اإلغاء الفقرة (( )1ب) من املادة
(9سادسا) أأو حدّ نطاقها ،و أأن يبدي موافقته عىل اضطالع الفريق العامل ابإجراء أأي اس تعراض جديد لتطبيق الفقرة ()1
(ب) من املادة (9سادسا) ،يف أأي مرحةل لحقة ،بناء عىل طلب رصحي من أأحد أأعضاء احتاد مدريد أأو املكتب ادلويل.
 .137و أأيد وفد الصني اقرتاح املكتب ادلويل ألنه ر أأى أأن الوثيقة واحضة ودقيقة.
 .138و أأيد وفد امجلهورية التش يكية أأيضا هذا الاقرتاح.
 .139و أأعلن وفد لكسمرب  ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأن النظام احلايل يعمل بشلك جيد نسبيا .و أأن
هذه النظرة ا إلجيابية تأأكدّت من خالل اس تعراض لتعطيل تنفيذ الإعالانت الصادرة مبوجب املادة (( )2( )5ب) و ( )
واملادة  )7( 8من الربوتوكول .وذلكل ،ورمغ تأأييد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء لختاذ مزيد من اخلطوات حنو تعزيز
وحدة نظام مدريد ،عىل النحو اذلي اقرتحه املكتب ادلويل يف الوثيقة  ،MM/LD/WG/13/7ل يرى الاحتاد ا ألورويب
أأي حاجة إلجراءات اإضافية بشأأن الفقرة (( )1ب) من املادة (9سادسا).
 .140وخلص الرئيس اإىل أأن الفريق العامل وافق عىل عدم اإجراء أأي تغيري ،وعدم الرشوع بأأي معل مس تقبيل اإل بناء عىل
طلب رصحي من أأحد أأعضاء الاحتاد أأو من املكتب ادلويل.
البند  6من جدول ا ألعامل :اس تعراض الاقرتاح ادلاعي اإىل جتميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أأ) من اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .141استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/13/7
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 .142و أأوحضت ا ألمانة أأن حكومة اجلزائر أأودعت يف  31يوليو  2015وثيقة انضامهما اإىل الربوتوكول .و أأن التفاق أأصبح
معاهدة غري انفذة مع دخول الربوتوكول حزي النفاذ ابلنس بة للجزائر يف  31أأكتوبر  .2015ويقوم الآن نظام أأحادي املعاهدة،
وهو بروتوكول مدريد ،ألغراض معلية .وبعد حتقيق هدف جعل نظام مدريد نظاما أأحادي املعاهدة مبوجب الربوتوكول ،ف إان
الغرض من هذه الوثيقة هو مناقشة اإماكنية اإصدار توصية مجلعية احتاد مدريد بتجميد تطبيق املادة  )1(14و( ()2أأ) من
اتفاق مدريد .وسيامتىش قرار جتميد التطبيق مع املسار اذلي رمس عام  2005يف ادلورة ا ألوىل للفريق العامل اخملصص.
و أأشري اإىل أأن التفاق س يصبح معاهدة غري مط ّبقة كجزء من اإجراءات التسجيل ادلويل ،يف حال اجمتعت الظروف الثالثة
التالية )1( :إان قررت امجلعية اإلغاء بند الضامن ( )2و أأصبحت مجيع ا ألطراف املتعاقدة امللزتمة ابلتفاق ملزتمة ابلربوتوكول؛
( )3وقررت امجلعية جتميد تطبيق اتفاق مدريد ،حبي ل ميكن ألي بدل أأن ينضم اإىل التفاق وحده مس تقبال ،و أأن تلغى
اإماكنية اإيداع الطلبات ادلولية مبوجب التفاق .وس يكون لقرار جتميد التطبيق أأثر واحد فقط وهو أأنه لن يصبح ابإماكن بدل
ما أأن يودع وثيقة التصديق عىل التفاق وحده أأو الانضامم اإليه .ولن يكون ابإماكن بدل ما اإيداع ت ك الوثيقة ،طبقا للامدة 14
من التفاق ،اإل ابإيداعه يف الوقت نفسه وثيقة التصديق عىل الربوتوكول أأو الانضامم اإليه .ويف هذه احلاةل س يكون الربوتوكول
هو املعاهدة السائدة .وس يكون قرار جتميد تطبيق املادة  )1(14و( ()2أأ) من التفاق ،اإذا ُاختذ من قبل امجلعية ،انفذا
اعتبارا من اترخي ّ
معني حتدّ ده امجلعية ،وميكن للجمعية مراجعته أأو اإبطاهل يف أأي وقت يف املس تقبل.
 .143وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل الوثيقة.
 .144و أأبدى وفد لكسمرب  ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،دمعه لتجميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أأ)
من اتفاق مدريد .فقد يتيح هذا التجميد ،من حي املبد أأ ،ل ألطراف املتعاقدة اجلديدة أأن تصادق عىل التفاق والربوتوكول
أأو تنضم اإلهيام يف أآن معا ،مما س يؤسس لنظام أأكرث بساطة وس يعود ابلنفع عىل املودعني واملاكتب وا ألطراف الثالثة واملكتب
ادلويل.
 .145و أأيد وفد مدغشقر اقرتاح جتميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أأ) من اتفاق مدريد.
 .146و أأيد وفد مجهورية كوراي اقرتاح جتميد تطبيق املادة  )1(14و( ()2أأ) من اتفاق مدريد ،ألنه سيسهم يف تبس يط نظام
مدريد.
 .147و أأيد وفد الاحتاد الرويس الاقرتاح ألنه التجميد لن يكون قرارا قطعيا وميكن للجمعية إان تعيد النظر فيه أأو تلغيه يف
أأي وقت.
 .148و أأيد وفد املكس يك الاقرتاح معتربا أأن اقرتاح جتميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أأ) من اتفاق مدريد س يعود ابلنفع
عىل النظام ،و ألنه س يوفر ا ألمن القانوين الالزم يف املقام ا ألول .وذكر الوفد أأن الاقرتاح من شأأنه أأن يسهم يف مواءمة نظام
مدريد.
 .149و أأعرب وفد تونس عن تأأييده لالقرتاح اذلي سيسهل انضامم املزيد من ادلول اإىل الربوتوكول ويشجعها عىل ذكل.
 .150و أأيد وفد الصني اقرتاح جتميد تطبيق املادة  )1(14و( ()2أأ) من اتفاق مدريد ،ألنه سيسهم يف تبس يط نظام مدريد.
 .151و أأعلن الرئيس أأن مجيع الوفود تؤيد الاقرتاح عىل ما يبدو ،وذلكل اقرتح الرئيس النظر اإىل مرفق الوثيقة حي يرد
مرشوع فقرة القرار للتأأكد من موافقة مجيع الوفود عىل صياغة الفقرة.
 .152وتساءل ممثل رابطة ( )INTAعن رضورة جتميد تطبيق الفقرة ( )1من املادة  ،14إان مل تكن هناكل دوةل من دول
احتاد مدريد اليت وقعت وثيقة س توكهومل ،مل تصادق بعد علهيا أأو تنضم اإلهيا .وإان اكنت لك ادلول قد صادقت وانضمت فال
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رضورة لتجميد الفقرة ()1؛ وطلب املمثل من ا ألمانة تأأكيد هذه النقطة .وذكر املمثل أأن الرابطة أأبدت يف مناس بات سابقة
ترددها إازاء جتميد رمسي لبند من بنود اتفاق مدريد ،و أأن هذا الرتدد يشري اإىل اقرتاحات لتجميد حممتل ألحاكم أأخرى من
التفاق .ووجه املمثل ا ألنظار اإىل وجود سابقة مماثةل يف احتاد مدريد ،أأشري اإلهيا يف الفقرتني  21و  22من الوثيقة
 ،MM/LD/WG/13/7أأي القرار الصادر عن مجعية احتاد مدريد يطلب فيه من املكتب ادلويل وقف تنفيذ أأحاكم اتفاق
مدريد اليت مل يعد لها أأي مربر قانوين .واقرتح املمثل امليض قدما من خالل اإجراء مماثل ،أأي بقرار يطلب من املدير العام
للويبو ويدعوه اإىل عدم قبول أأي صك انضامم اإىل اتفاق مدريد من بدل مل يبدي الزتامه بربوتوكول مدريد ،أأو مل ينضم يف
الوقت نفسه اإىل الربوتوكول.
 .153و أأجابت ا ألمانة عىل اس تفسار ممثل رابطة ( )INTAمشرية اإىل وجود دوةل واحدة وقعت عىل الربوتوكول ،ومل تنضم
اإليه بعد ،وعليه ،فاإن جتميد تطبيق الفقرة ( )1رضوري ذلكل الغرض.
 .154و ّ
وحض ممثل رابطة ( )INTAسؤاهل السابق ،إاي اإن اكنت دوةل قد وقعت وثيقة س توكهومل لتفاق مدريد ومل تصادق
علهيا بعد.
 .155و أأكدت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل مل يكن عىل عمل بأأي دوةل وقعت وثيقة س توكهومل ومل تنضم اإلهيا بعد.
 .156وذكر الرئيس غياب تعليقات أأخرى بشأأن املرفق ،وانتقل اإىل اترخي بدء أأثر الاقرتاح ،وحدد يوم  1يناير 2017
مكوعد مقرتح.
 .157و أأشار ممثل مركز ( )CEIPIاإىل أأن اترخي بدء نفاذ هذا القرار ينبغي أأن يكون يوم اختاذ امجلعية قرارها .و أأضاف أأن
التجميد ينبغي أأن يدخل حزي النفاذ بعد صدور قرار امجلعية مبارشة .وطلب املمثل توضيحا بشأأن اإدرا الفقرة ( )1من املادة
 14من التفاق يف اقرتاح التجميد؛ فامب أأهنا ل تنطبق عىل حاةل أأي بدل حس امب يبدو ،ميكن أأن يقترص التعليق عىل الفقرة
( ،)2وكام بني تقرير الاجامتع فأأن الفقرة ( )1قد عفا علهيا الزمن.
 .158وذكر الرئيس أأن الاقرتاح ينبغي أأن يصدر كام ورد يف الوثيقة لغياب أأي رد فعل من وفود ا ألطراف املتعاقدة ،و ألن
امجليع أأعرب عن تأأييده لالقرتاح .ووافقت ا ألمانة عىل اقرتاح ممثل مركز ( )CEIPIبشأأن حتديد اترخي التجميد بتارخي
صدور قرار امجلعية.
 .159وقال وفد سويرسا إانه مل يتخذ أأي قرار من قبل بشأأن هذه القضية ،وطلب مزيدا من الوقت للنظر يف املسأأةل ويف
الاقرتاح الآخر ملمثل مركز (.)CEIPI
 .160و أأيد وفد أأملانيا الاقرتاح اذلي تقدم به ممثل مركز ( )CEIPIبشأأن اترخي بدء رساين أأثر التجميد ،وكرر ما قاهل وفد
سويرسا طالبا مزيدا من الوقت للتفكري يف الاقرتاح الآخر ملمثل مركز ( )CEIPIبشأأن الفقرة ( )1من املادة .14
 .161و أأبدى وفد هنغاراي تأأييده لوفدي سويرسا و أأملانيا وطلب ا إليضاحات الالزمة بشأأن وجود بدلان معنية بتجميد الفقرة
( )1من املادة  ،14ووافق عىل ما ذكره ممثال رابطة ( )INTAومركز ( )CEIPIبلزوم إامعان النظر يف املسأأةل.
 .162و أأعرب وفد اإيطاليا عن تأأييده لقرتاح ممثل مركز ( )CEIPIوملا ذكرته وفود أأملانيا وهنغاراي وسويرسا ،وطلب من
املكتب ادلويل بيان اإماكنية انضامم عضو جديد اإىل التفاق فقط يف الفرتة الفاصةل بني صدور قرار مجعية مدريد ودخول قرار
التجميد حزي النفاذ.

MM/LD/WG/13/10
26

 .163وخلص الرئيس املسأأةل .وقال اإن هدف الفريق العامل هو الوصول اإىل مرحةل تنعدم فهيا حالت الانضامم اإىل اتفاق
مدريد دون الانضامم اإىل الربوتوكول أأيضا .وحتدث الرئيس عن بعض اخملاوف اليت أأثريت بشأأن فقرة القرار الواردة يف الوثيقة،
وعن توافر بعض ا ألساليب البديةل بشأأن كيفية حتقيق هذا الهدف ،وخاصة الاقرتاح القائل بأأن توعز مجعية احتاد مدريد اإىل
املدير العام للويبو بعدم قبول أأي صك انضامم اإىل التفاق لوحده .واقرتح الرئيس أأن يويص الفريق العامل مجعية احتاد
مدريد ،ابختاذ التدابري املناس بة ملنع أأي انضامم جديد اإىل اتفاق مدريد لوحده ،وذكل اعتبارا من اترخي انعقاد امجلعية املقبةل،
ومن مث ميكن أأن يطلب من ا ألمانة حتديد طبيعة التدابري اليت ينبغي عىل امجلعية اختاذها .وفتح الرئيس ابب التعليق عىل هذا
الاقرتاح.
 .164و أأيد وفد سويرسا الاقرتاح اذلي تقدم به الرئيس تأأييدا اكمال.
 .165وذكر الرئيس أأن احلل املقرتح ،بدمع من وفد سويرسا ،سريد يف ملخص الرئيس ،واختمت الرئيس املناقشات بشأأن
البند  9من جدول ا ألعامل.
البند  6من جدول ا ألعامل :اقرتاح لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل
 .166استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WD/13/4
 .167وعرضت ا ألمانة الوثيقة  MM/LD/WD/13/4املتعلقة ابقرتاح لإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق
ابلتسجيل ادلويل .وقد طرح املوضوع يف عدة دورات سابقة للفريق العامل .و أأعدّ املكتب ادلويل ،بناء عىل طلب قدم يف
ادلورة السابقة للفريق العامل ،وثيقة ابلتشاور مع وفد سويرسا ومساهامت قدمهتا مجعية املناطق السويرسية الناطقة
ابلفرنس ية للملكية الفكرية ورابطة ( .)INTAو أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الوثيقة تقرتح اإدرا قاعدتني جديدتني هام (27اثنيا)
و(27اثلثا) وتعديالت عىل القاعدة  32وعىل املادة ( 16ب) من التعلاميت الإدارية.
 .168و أأوحضت ا ألمانة أأن الفقرة ( )1تنص عىل أأنه ّ
يتعني عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي يُلمتس دليه التقس مي أأن يقدّم
الالامتس اإىل املكتب ادلويل .و أأضافت أأن أأحد املزيات ا ألساس ية ا ألخرى يه السلطة احملدودة للمكتب ادلويل اذلي
س يضطلع بدور حفص يقترص عىل التأأكد من استيفاء الالامتسات للمتطلبات الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ،)1فضال عن
املتطلبات الرمسية ا ألخرى الواردة يف الال ةحئة التنفيذية املشرتكة أأو التعلاميت الإدارية .وقالت ا ألمانة اإن مثة مسأأةل أأخرى ذات
صةل تتعلق ابلنظر فامي اإن اكن ينبغي تقس مي السلع واخلدمات املتأأثرة برفض مؤقت أأم ت ك اليت مل تتأأثر .وس تكون هممة الفريق
العامل اختاذ قرار بشأأن السلع واخلدمات الواجب إادراهجا يف الامتس التقس مي .و أأشارت ا ألمانة اإىل اقرتاح رسوم عىل التقس مي
مببلغ  177ف نرك سويرسي ،عىل النحو املبني يف القاعدة اجلديدة (27اثنيا) .وتدفع الرسوم اإىل املكتب ادلويل لتدوين تقس مي
التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل .وينطوي ذكل عىل اإدخال تعديل لحق عىل جدول الرسوم .و أأشارت ا ألمانة إاىل أأن
الفقرة ( ( )4أأ) من القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثنيا) توعز اإىل املكتب ادلويل بتدوين تقس مي التسجيل ادلويل يف السجل
يدون التقس مي حتت التسجيل اذلي مت تقس ميه .وتقتيض
ادلويل ،ابت ّباع العملية احلالية لتدوين تغيري جزيئ يف امللكية .أأي أأن َّ
الفقرة ( )4أأيضا أأن ينشئ املكتب ادلويل تسجيال جزئيا ،وس يكون لهذا التسجيل ادلويل اجلديد ،قامئة رئيس ية فهيا فقط
السلع واخلدمات اليت فُصلت وتعيني واحد هو الطرف املتعاقد للمكتب اذلي أأرسل الالامتس .وحتدد التسجيالت اجلزئية
برمق التسجيل ذاته للتسجيل اذلي انقسمت عنه ،متبوعا حبرف لتيين كبري .وس يقتيض تعديل البند (16ب) من التعلاميت
الإدارية اإدخال تعديل لحق عىل القاعدة  32يقتيض نرش تدوين التقس مي يف اجلريدة .و أأوحضت ا ألمانة أأنه يف حال مل ينص
ترشيع الطرف املتعاقد عىل أآلية تقس مي عىل املس توى الوطين أأو ا إلقلميي ،ميكن للمكتب أأن يعلن اختياره تطبيق الإجراءات
اجلزئية ،كام اقرتح يف الفقرة ( .)6وقالت ا ألمانة اإن القاعدة اجلديدة املقرتحة (27اثلثا) تنص عىل اإماكنية دمج التسجيالت
الناجتة عن التقس مي .و أأضافت أأن الفريق العامل قد يرغب يف النظر يف جتزئة هذا احلمك اإىل فقرتني ،واحدة بشأأن دمج
التسجيالت الناجتة عن التقس مي و أأخرى بشأأن دمج التسجيالت الناجتة عن تغيري يف امللكية .وقد يود الفريق العامل النظر
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يف اإماكنية تقدمي طلب دمج التسجيالت الناجتة عن التقس مي من خالل مكتب املعين .و أأوحضت ا ألمانة ،كام هو الشأأن
ابلنس بة اإىل التقس مي ،و ألغراض الإشهار ،من املقرتح تعديل القاعدة  32من أأجل اشرتاط نرش حالت ادلمج يف اجلريدة.
 .169و أأ ّقر وفد إارسائيل بأأمهية تقس مي التسجيالت ادلولية و أأي ّد الاقرتاح .و أأعرب عن اعتقاده بأأن من ا ألنسب أأن يعىن
التقس مي ابلسلع واخلدمات املتأأثرة برفض مؤقت ،وذكر أأن الامتسات التقس مي ل تنجم عن الاعرتاضات فقط ،بل عن قرارات
الرفض املؤقتة اليت تصدرها املاكتب .وعىل هذا ا ألساس ،لن تتاح دامئا اإماكنية اإدرا البياانت مبوجب القاعة (18اثلثا).
ونتيجة ذلكل ،اقرتح الوفد حذف الفقرة (( )1د) من القاعدة املقرتحة (27اثنيا) .ور أأى أأن الامتس ادلمج ينبغي أأ ّل يقدم
للمكتب ادلويل مبارشة ،بل عن طريق املكتب املعين بعد حفصه واملوافقة عليه.
 .170وذكر وفد الصني أأن اقرتاح تدوين التقس مي وادلمج قد يؤثر عىل مالمئة نظام مدريد وبساطته ،وقد يزيد العبء عىل
املكتب ادلويل ويسبب اللبس .و أأشار الوفد اإىل أأن فرض الرسوم س يقلل رغبة املس تخدمني يف الاس تفادة من هذه املزية
لنظام مدريد .وذكر الوفد أأن من الرضوري اإمعان التفكري يف مسأأةل اإدرا التقس مي وادلمج.
 .171وشدّد وفد لكسمرب  ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عىل قمية اإماكنية تقس مي التسجيل ادلويل
ابلنس بة للمس تخدمني ،وابلتايل حتقيق التواؤم مع املعايري ادلولية املنصوص علهيا يف معاهديت قانون العالمات وس نغافورة.
وذكر الوفد أأن فلسفة نظام مدريد يه تبس يط النظام ادلويل قدر الإماكن ،ويه فلسفة ينبغي احلفاظ علهيا .ومللام ذكر يف
ادلورة السابقة للفريق العامل ،ينبغي أأن يؤدي تقس مي تسجيل دويل اإىل ظهور تسجيل دويل جديد .وخمت الوفد معراب
اس تعداد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء مناقشة اقرتاح اإضافة اإماكنية تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل،
مضن هنج مركزي.
 .172و أأعرب وفد مدغشقر عن قلقه بشأأن اإضافة اإماكنية التقس مي اإىل نظام مدريد ،و أأوحض أأن ترشيعات مدغشقر مل تضع
حكام بشأأن التقس مي ،ولكهنا تنص عىل أأحاكم بشأأن التغيري اجلزيئ يف امللكية .و أأكدّ الوفد أأن هدف احتاد مدريد هو جعل
النظام أأكرث فعالية ،وتساءل عن الفائدة اليت س يعود هبا التقس مي عىل كثري من أأحصاب املصلحة يف نظام مدريد ،نظرا للحشد
الالزم لإدراجه يف النظام ،ابلنس بة للماكتب املعينة اليت المتس دلهيا التقس مي وكذكل ابلنس بة للمكتب ادلويل .وذكّر الوفد
بأأنه ينبغي دفع نوعني من الرسوم من أأجل التقس مي و أأن من الواجب اإدارة تسجيلني دوليني اإىل حني اإقرار ادلمج .و أأخريا،
أأشار الوفد اىل احامتل أأن يكون التجديد رضوراي قبل حدوث ادلمج ،مما يعين احلاجة اإىل أأن دفع رمسني من الرسوم بغية
احلفاظ عىل نفاذ التسجيلني ادلوليني .وقال الوفد اإن زايدة فعالية نظام مدريد يعين أأيضا زايدة نس بة الفعالية من حي
التلكفة ابلنس بة ألحصاب التسجيالت املشاركني يف هذه العملية.
 .173و أأي ّد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح ،ولكنه اقرتح ختفيض الرسوم اليت قد تثقل اكهل املودعني يف مجهورية كوراي اليت
ترتفع فهيا نس بة اإيداع الطلبات ادلولية ،وكذكل يف البدلان النامية.
 .174واعترب وفد نيوزيلندا أأن التقس مي ينبغي أأن يكون جزءا من نظام مدريد ،ألنه س يوفر أآلية فعاةل ملعاجلة حالت الرفض
يف بدل معني ،وسيساعد مس تخديم نظام مدريد .وقال الوفد اإن التقس مي ينبغي أأن يرتبط ابلسلع واخلدمات املعن ّية ابلرفض.
ولحظ الوفد صعوبة اإرسال بيان منح امحلاية مرفقا بطلب التقس مي.
 .175و أأكد وفد ادلمنارك دمعه لوضع هنج مركزي .وسأأل الوفد ا ألمانة عن أأثر ادلمج عىل أأي تعيني متأأثر ابلتقس مي .وقال
الوفد بشأأن السؤال املتعلق بعدم انطواء املرشوع املقرتح عىل حمك مشابه للحمك الوارد يف الوثيقة MM/LD/WG/12/3
لدلورة السابقة .و أأشار الوفد اإىل أأن القاعدة (27اثنيا) (ب) ،من الوثيقة السابقة ،أأاتحت ل ألطراف املتعاقدة خيار إاعالن أأن
اإخطار ادلمج ليس ذا تأأثري فامي يتعلق بطرف متعاقد معني .واقرتح الوفد أأنه يف حال نتج عن دمج تسجيل دويل دمج
التعيينات ،فاإن الطرف املتعاقد س يحتا اإىل اإاتحة خيار يعلن أأن معلية ادلمج ليس ذات تأأثري يف ذكل الطرف املتعاقد .اإذذ
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قد يؤدي ادلمج اإىل تعيني حيمل توارخي قبول ونرش تختلفة أأو توارخي أأخرى ذات صةل حبساب فرتة الاعرتاض أأو رشط
الاس تخدام احلقيقي.
 .176و أأعرب وفد فرنسا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،وطلب توضيحا بشأأن
الاقرتاح املتعلق إابدارة اجلزء النامج عن التقس مي .وقال الوفد اإن الوثيقة اقرتحت يف الفقرات من  12اإىل  20خيارين مل يكوان
واحضني مبا فيه الكفاية .و أأشار الوفد اإىل أأن اإماكنية دمج الطلبات اجلزئية غري متاحة يف فرنسا عىل املس توى الوطين ،ذلا
ر أأى الوفد أأن اإماكنية اإاتحهتا عىل املس توى ادلويل دون املس توى الوطين س يكون إاشاكليا .و أأضاف الوفد أأن املكتب
الوطين جيري معلية ألدمتة اإجراءاته ،و أأن اإدخال معلييت التقس مي وادلمج سيتطلب تكييف أأدوات تكنولوجيا املعلومات اليت
ينبغ أأن تراعى لبدء نفاذ هذا الاقرتاح.
 .177و أأي ّد وفد أأسرتاليا الاقرتاح ألن اإماكنية التقس مي تتيح فوائد للمس تخدمني .ور أأى الوفد أأن اخليار الثال حمايد يوفّر
وس يةل مبسطة وفعاةل من حي التلكفة للرشاكت .وشدّ د الوفد عىل أأن اخليارات اخملتلفة قد تتطلب تغيريات يف قوانني
ا ألطراف املتعاقدة ،أكسرتاليا ،وممارساهتا .وقال الوفد اإن بدله مل تضع ،يف قانوهنا الوطين ،حكام بشأأن دمج التسجيالت
اجلزئية يف حال اكن لك من التسجيلني ا ألصل والفرع حميني؛ ويه ابلتايل مسأأةل حتتا اإىل مزيد من ادلراسة .و أأشار اإىل أأن
اإدخال التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية يتطلب التشاور مع املس تخدمني ا ألسرتاليني .ومبا أأن العملية
ستتطلب حتليل التغيريات الترشيعية أأو التنظميية احملمتةل ،اقرتح الوفد اختيار موعد لحق دلخول الاقرتاح حزي النفاذ ،اإذ اإن
اترخي  1نومفرب  ،2017غري واقعي إان اكن الاقرتاح يتطلب اإدخال تعديالت ترشيعية ،ألن اإدخالها يس تدعي اإجراء معليات
طويةل وتنافس ية مضن اإطار الرتتيبات احمللية ل ألطراف املتعاقدة.
 .178وذكر وفد كولومبيا أأن أأحصاب التسجيالت ادلولية يمتتعون بنفس الامتيازات اليت يمتتع مودعو الطلبات الوطنيون
بفضل مبد أأ املعامةل الوطنية؛ وذلا يتاح يف كولومبيا لصاحب التسجيل ادلويل اإماكنية تقس ميه .ور أأى الوفد أأن عىل املكتب
ادلويل مجع الرسوم .و أأي ّد اقرتاح وفد إارسائيل ابستبعاد الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ( )1من القاعدة املقرتحة (27اثنيا) ،ألن
اإدرا بيان منح امحلاية مرفقا بعريضة للتقس مي وتقدميه للمكتب ادلويل غري متاح يف لك احلالت.
 .179ورشح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية كيفية تعامل مكتبه الوطين مع منح امحلاية مبوجب القاعدة (18اثلثا) ،اإن مل
يصدر بيان منح امحلاية اإىل حني منح امحلاية؛ وبذكل ،س يصدر بيان منح امحلاية بعد أأن يكون املكتب ادلويل قد أأصدر
الامتس التقس مي ،اذلي ميكن لصاحب التسجيل اإيداعه دلى مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية.
وس يضطلع املكتب ادلويل مبعاجلة الالامتس وإاصدار قرار التقس مي وإاعادته اإىل مكتب الولايت املتحدة مرفقا ابلرمق الإضايف
رص الوفد أأن مكتب الولايت املتحدة لن يكون قد منحّ ،
حىت ذكل احلني ،دمديد
للتسجيل ا ألصل أأو التسجيل الفرع .و أأ ّ
امحلاية ،وذلكل ل ميكن اإدرا البيان املذكور سابقا .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء تنفيذ ادلمج مبوجب القاعدة املقرتحة
(27اثلثا)؛ وسأأل الوفد ،عىل وجه اخلصوص ،عن كيفية معل هذا اجلانب من الاقرتاح وكيف ميكن هل أأن يؤثر عىل معاجلة
التجديد ،مبا يف ذكل مجع رسوم التجديد .و أأضاف الوفد أأن قوانني الولايت املتحدة وضعت أأحاكما إلجراءات التقس مي،
ولكهنا مل تضع أأي اإجراءات لدلمج ،و أأنه سيتعذر تنفيذ اإجراءات مماثةل .وذكر الوفد أأنه يف حالت التقس مي ،فاإن التسجيل
الفرع هو التسجيل اذلي مل يصدر ضده أأي رفض ،و أأن التارخي الفعيل للتسجيل يبد أأ اعتبارا من اترخي التسجيل .وذكر الوفد
أأن التارخي الفعيل للحامية يف الولايت املتحدة هو اترخي صدور منح امحلاية ،وليس اترخي ا إليداع .ولهذا السبب ،يكون اترخي
امحلاية للتسجيل الفرع تختلفا عن اترخي امحلاية للتسجيل ا ألصل يف الولايت املتحدة ،وس تنتج عن ادلمج إاشاكلية يف حتديد
التارخي اذلي س يعتدّ به ،ألغراض الصيانة وفقا لقانون الولايت املتحدة .و أأاثر الوفد مسأأةل اللبس احملمتل ابلنس بة ألحصاب
التسجيالت بشأأن اترخي التجديد ،وابلنس بة للماكتب بشأأن كيفية مجع رسوم التجديد لتسجيلني بعد أأن يدجما بتسجيل دويل
واحد .وسأأل الوفد عن كيفية مجع رسوم تسجيل منفصةل عىل املس توى الوطين .وسأأل الوفد املكتب ادلويل عن كفية معاجلته

MM/LD/WG/13/10
29

لوقف ا ألثر .و أأعرب الوفد عن تأأييده اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن معليات ادلمج و أأشار اإىل أأن دراسة اس تقصائية عن
ممارسات املاكتب الوطنية بشأأن معليات ادلمج س تعود بفائدة مجة يف تطوير حلول مقبوةل عامليا.
 .180و أأي ّد وفد أأملانيا موقف الاحتاد ا ألورويب ،لكنه أأشار اإىل أأن معلية التقس مي س تضيف تعقيدات اإضافية عىل نظام
مدريد .و أأعرب الوفد عن تخاوف بشأأن ادلمج .اإذ مل يضع القانون الوطين ألملانيا حكام لدلمج كام حيظر القانون رصاحة دمج
التسجيالت اجلزئية .أأي س يكون هناكل ،ألغراض التجديد ،تسجيالن وس يفرض رسام جتديد .وقال الوفد اإن بدله وافق
عىل امليض قدما يف الاقرتاح املتعلق بتقس مي التسجيالت ادلولية ،يك ل جيد أأحصاب التسجيالت ادلولية أأنفسهم يف وضع
متدن مقارنة مع أأحصاب التسجيالت الوطنية ،ولكن دون أأن يرتتب عىل ذكل حصول أأحصاب التسجيالت ادلولية عىل
وضع أأفضل من نظراهئم .واقرتح الوفد أأن تكون الرشوط الشلكية فقط ،دون ت ك املوضوعية ،ملل ادلمج ،مس تقاة من
القانون ادلويل رمغ أأن الامتس التقس مي ينبغي أأن يدرس يف اإطار القانون الوطين .وذكر الوفد أأن موعد عام  2017غري واقعي،
ألن ا ألطراف املتعاقدة حباجة اإىل تكييف قوانيهنا الوطنية و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات .ور أأى الوفد أأن التقس مي يطال السلع
واخلدمات املتأأثرة برفض ،وطلب أأن يشمل احلمك اإماكنية حتصيل رمس وطين.
 .181وقال وفد املكس يك إانه يواجه نفس املشالك اليت أأعربت عهنا الوفود ا ألخرى بشأأن أأنظمهتا القانونية ،و أأشار الوفد اإىل
أأن اعامتد الاقرتاح س يفيض اإىل حاةل من عدم اليقني القانوين اإن مل يوضع نظام قانوين وطين مالمئ وقادر عىل التعامل مع
مسأأةل تقس مي التسجيالت ادلولية ودجمها .وشدّ د الوفد عىل أأمهية مواصةل النقاش بشأأن هذه املسأأةل ،و أأعرب عن اس تعداده
ملواصةل حتليل قضااي التقس مي وادلمج.
 .182وقال وفد الياابن إان اإدرا تدوين تقس مي التسجيالت ادلولية ودجمها من شأأنه أأن حي ّسن اإماكنية الوصول اإىل نظام
مدريد عرب توفري بدائل ألحصاب التسجيالت ادلولية ،ولكن بعد أأن تؤخذ بعض القضااي بعني الاعتبار .و أأكّد الوفد عىل أأ ّن
اإدرا التقس مي وادلمج س يؤثر ،أأو ًل ،عىل العمل الروتيين للمكتب ادلويل واملاكتب الوطنية؛ واثنيا ،عىل الفعالية؛ واثلثا،
عىل الإذن ابلعمليات وترسيعها؛ ورابعا ،عىل انضامم أأي طرف متعاقد جديد .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يعارض أأي اقرتاح
لتفعيل الفقرة (( )1د) من القاعدة (27اثنيا) ،املتعلقة إابدرا بيان منح امحلاية للسلع أأو اخلدمات املذكورة يف الالامتس .وقال
الوفد إان عىل املكتب ادلويل حفص امتثال الامتسات التقس مي للرشط املنطبق ،وكذكل الرسوم .ف إان مل دمتثل الالامتسات
للرشوط يف غضون ثالثة أأشهر ،اعترب الالامتس حبمك املتخيل عنه مبوجب الفقرة (( )3ب) من القاعدة (27اثنيا) .ويف ملل
هذه احلاةل ،يصبح الوضع القانوين لبيان منح امحلاية الصادر عن مكتب معني مهبام وركياك .و أأضاف الوفد أأن العمل يف ظل
هذه الظروف س يؤثر عىل النظام ومعليات املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية تأأثريا كبريا.
 .183و أأبدى وفد اإيطاليا تأأييده لقرتاح اإدرا تدوين التقس مي وادلمج فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية ،ألن الترشيع الإيطايل
ينص عىل حمك مماثل .وشدّ د الوفد عىل أأن الإدرا س يكون أأفضل من أأجل مواءمة نظام مدريد مع معاهدة قانون العالمات
ومعاهدة س نغافورة ،وذكر أأنه ينبغي اإجراء مزيد من ادلراسات لتنفيذ بعض جوانب لك اقرتاح ،وخاصة ،ما تعلق إابدارة
السجل مع وجود تسجيلني لعالمة جتارية واحدة .وطلب الوفد النظر يف العواقب احملمتةل لتعدد امحلاية املمنوحة لنفس
العالمة التجارية ،وهو ما قد يزيد من التعقيدات يف النظام ،وخاصة فامي يتعلق بتارخي بدء التجديد .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن
دخول حزي النفاذ عام  2017غري واقعي.
 .184و أأوحض وفد الهند أأن القانون الهندي ل يعرتف بعمليات ادلمج و أأن اإدرا مفهوم ادلمج يف القانون الوطين س يكون
معال ابلغ الصعوبة .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء احلالت اليت يشمل فهيا التسجيل تقييدات عىل بعض العنارص ويقدم فهيا
الامتس تقس مي يشمل عنارص تختلفة بعد منح امحلاية .ور أأى أأن عىل املكتب ّ
املعني معاجلة ملل هذه احلالت.
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 .185ووافق وفد مجهورية التش يكية عىل مسأأةل دفع الرسوم ،ولكنه دعا الفريق العامل اإىل النظر يف تواتر اإجراءات
التقس مي ،نظرا للحاجة اإىل اإدخال تغيريات عديدة عىل أأدوات تكنولوجيا املعلومات .و أأشار الوفد اإىل أأنه قد ل حيبذ أأن يصبح
التقس مي معلية متكررة بكرثة.
 .186وقال وفد الاحتاد الرويس إان ترشيعاته الوطنية تضم أأحاكما تخصصة إلجراء التقس مي وقواعد اإدارية ت ّعرف تختلف
العنارص اليت ّ
تنظم التقسم .و ُمعد اإىل تكييف اإجراء التقس مي مع النظام ا إلقلميي من خالل التعاون الاقتصادي مع أأرمينيا
وبيالروس يا واكزاخس تان وقريغزيس تان وغريها من البدلان .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح بشأأن ادلمج غري مناسب يف الوقت
الراهن ،لغياب هذا املفهوم من القانون الرويس.
 .187و أأيد ممثل مجعية ( ،)JPAAابعتبارها أأحد مس تخديم نظام مدريد ،اقرتاح اإدرا تدوين التقس مي وادلمج ألنه س يتيح
للمس تخدمني اذلين يعينون بدلاان تفحص ا ألس باب النسبية ،خيارات أأخرى غري ا إلنقاص .و أأضاف املمثل بأأن الإجراء
س ميكّن املتقدمني من احلصول برسعة عىل تسجيل فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات ،و أأن جيادلوا دون خوف بشأأن السلع
واخلدمات اليت تأأثرت برفض مؤقت .وينبغي يف الوقت ذاته أأن يبقى النظام بس يطا عن طريق اتباع هنج مركزي فعال من
حي التلكفة ،مللام ذكرت الوفود سابقا.
 .188و أأ ّقر ممثل رابطة ( )INTAبلزوم النظر يف بعض القضااي ،ور أأى أأن بعضها ميكن أأن حيل برسعة ،وخاصة القضية
املتعلقة ابلفقرة (( )1د) من القاعدة (27اثنيا) ،يف حني تس تدعي قضااي أأخرى اإيالء اهامتم أأكرب ،ملل دمج التسجيل ادلويل
بعد التقس مي .ور أأى املمثل أأن معظم الوفود ،اإن مل يكن مجيعها ،أأبدت مواقف اإجيابية.
 .189و أأي ّد ممثل مركز ( )CEIPIاقرتاح تقس مي التسجيالت ادلولية وفقا ملبد أأ أأن املودعني ادلوليني ينبغي أأن يعاملوا معامةل
املودعني الوطنيني .و أأشار املمثل اإىل تعليقات الوفود بأأن النظام قد يكون صعبا ومعقدا وملكفا ألحصاب التسجيالت ادلولية.
وقال املمثل إان التقس مي لن يكون اإجراء اإلزاميا وس يكون ألحصاب التسجيالت ادلولية حرية عدم تنفيذه اإن فضلوا ذكل،
ولن يوضع الزتام لتنفيذه .وفامي يتعلق ابلرسوم ،فينبغي اتباع املنطق ذاته ،نظرا اإىل أأن مبلغ الرمس حمل مناقشة .وقدم املمثل
اقرتاحا بتوفري مرونة وهمل أأطول للماكتب اليت تتيح التقس مي عىل املس توى الوطين ولكهنا قد حتتا اإىل وقت اإضايف لتكييف
نظاهما عىل املس توى ادلويل ،واستند الاقرتاح اإىل الصعوابت اليت تواهجها بعض املاكتب يف تكييف أأنظمهتا مضن املهةل
احملددة لبدء النفاذ عىل النحو اذلي اقرتحه املكتب ادلويل ،أأي يف نومفرب  .2017ور أأى املمثل أأن من املؤسف تأأخري بدء
نفاذ ا ألحاكم اجلديدة ابلنس بة للماكتب اليت قد حترتم همةل نومفرب عام  ،2017مبا أأن املكتب ادلويل س يكون مس تعدا لتنفيذ
لك اخلطوات التحضريية الالزمة مضن هذا الإطار الزمين .و أأاثر املمثل مسأأةل الفقرة (( )1د) من القاعدة (27اثنيا) ،واقرتح
اإلغاءها نظرا لنتشار توافق واسع يف الآراء .و أأشار املمثل اإىل مسأأةل ادلمج مقرتحا فصل ادلمج الناجت عن معلية التقس مي عن
ادلمج الناجت عن تغيري جزيئ يف امللكية .واقرتح تأأجيل مناقشة موضوع ادلمج اإىل دورة لحقة ،دون تأأخري اعامتد ا ألحاكم
اخلاصة ابإجراء التقس مي؛ ور أأى أأن هناكل اإماكنية أأخرى تمتثل يف اإدرا خيار مضن ا ألحاكم املتعلقة ابدلمج ،يعادل ما ورد
بشأأن التقس مي يف القاعدة (27اثنيا) (ب) ،أأي اإماكنية التحفّظ.
 .190و أأيد ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ( )JTAاقرتاح التقس مي ،و أأشار اإىل أأن اإجراءات التقس مي ينبغي أأن
تكون بس يطة وقابةل للتطبيق ،هبدف حدّ عئب جحم العمل عىل املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية .و أأبدى املمثل دعام خاصا
لالقرتاح القائل بأأن عىل صاحب التسجيل تقدمي الامتس لتقس مي تسجيل دويل اإىل املكتب ادلويل ،عن طريق مكتب
الطرف املتعاقد ،و أأن خيص الالامتس طرفا متعاقدا واحدا فقط ،وبعض السلع واخلدمات فقط ،و أأن تكون للمكتب ادلويل
سلطة ضبط حمدود .واقرتح املمثل أأن تعمتد القاعدة اجلديدة (27اثنيا) ( )1هنجا حمايدا ،كام هو مبني يف الفقرتني  19و20
من الوثيقة .و أأعرب املمثل عن تخاوف بشأأن اإماكنية تضمني الامتس التقس مي بيان منح امحلاية للسلع واخلدمات املذكورة يف
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الالامتس .ورضب املمثل ملال عىل موقفه حالت مل يعلن فهيا عن دفع رسوم مقابل التقس مي ،ورفض التقس مي بأأثر رجعي ،يف
حني أأن اإصدار بيان مبنح امحلاية بعد تدوين التقس مي يف السجل ادلويل س يكون أأبسط و أأوفر.
 .191وقال وفد الفلبني أأن مكتبه الوطين تلقى من قبل الامتس تقس مي ،وذكل عقب رفض مؤقت ،ولكن املكتب مل يس تطع
معاجلة الالامتس ألن التقس مي مس تحيل يف نظام مدريد ،رمغ اإماكنية تقس مي التسجيالت مبوجب القانون الوطين .وفامي يتعلق
بعملية ادلمج ،اليت مل ينص علهيا القانون يف الفلبني ،فس تصدر بياانت متعددة ملنح امحلاية ،بتوارخي منح تختلفة ،يف حال مسح
بتقس مي التسجيالت ادلولية ودجمها.
 .192واقرتح وفد سويرسا مجع قامئة مبختلف املشالك اليت أأثريت لإعطاء ردود حمددة ،وابلتايل اإاتحة الفرصة للوفود بأأن
تقدم أأفضل القرارات املمكنة.
 .193واقرتح الرئيس أأن يطلب من ا ألمانة النظر يف هذه املسأأةل وتقدمي اإجراءات مبسطة بشأأن تدوين التقس مي وادلمج يف
ادلورة القادمة ،مع مراعاة مجيع ا ألس ئةل املطروحة يف الاجامتع ،والسامح للوفود بتقدمي معلومات وأأس ئةل اإضافية اإىل املكتب
ادلويل قبل هناية العام .وطلب الرئيس أأيضا اإىل املكتب ادلويل التوصل اىل بديل معيل لدلمج.
 .194و أأيّد وفد سويرسا اقرتاح الرئيس.
 .195واقرتح ممثل رابطة ( )INTAمناقشة مسأأةل ادلمج يف ادلورة املقبةل ،ولكنه أأشار اإىل رضورة التوصل اإىل اتفاق عىل
بعض النقاط بشأأن اإجراء التقس مي؛ ملل مرشوع الفقرة (()1د) من القاعدة (27اثنيا) من الاقرتاح املقدم من املكتب
ادلويل .وقال اإن ا ألطراف املتعاقدة املمتتعة بأأنظمة الاعرتاض السابقة للتسجيل ،لن تمتكن من اإصدار اإخطار مبوجب القاعدة
(18اثنيا) ( )1عند حتويل الامتس التقس مي اإىل املكتب ادلويل .وقد تمتكن ا ألطراف املتعاقدة من اإصدار اإخطار مماثل اإن اكن
لها أأنظمة اعرتاض لحقة للتسجيل .وذلكل ،اقرتح املمثل صيغة جديدة للفقرة (( )1د) من القاعدة (27اثنيا) ،تكون حكام
اختياراي مجليع ماكتب" :جيوز أأن تتضمن الالامتسات املقدمة مبوجب هذه الفقرة بياان ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس
وفقا للقاعدة (18اثلثا) ( )1أأو القاعدة (18اثنيا) (.")1
 .196وخلصت ا ألمانة املناقشة عىل أأساس الوثيقة  ،MM/LD/WG/13/4وركزت عىل بعض ا ألفاكر اليت أأاثرهتا
الوفود .وخلصت اإىل أأن مسأأةل ادلمج س ترتك جانبا اإىل حني التفاق عىل مسأأةل التقس مي .و أأ ّما فامي يتعلق ابلهنج احملايد بشأأن
حتديد السلع أأو اخلدمات اليت ميكن فصلها يف التسجيل اجلزيئ ،فاإما أأن يقرر الفريق العامل حذف الفقرة الفرعية (د) ،عىل
النحو اذلي اقرتحه عدد من الوفود ،أأو أأن يوافق عىل اخليار اذلي طرحه ممثل رابطة ( ،)INTAويصري احلمك حكام
اختياراي ،ابس تخدام لكمة "جيوز" ،وا إلشارة اإىل القاعدتني (18اثنيا) و(18اثلثا) .وقالت ا ألمانة إاهنا ستنظر يف هذا الاحامتل
يف الوثيقة التالية ولكهنا أأشارت اإىل أأن قرار ماهية الإخطار املقدّم س يعود اإىل املكتب اذلي يرسل الامتس التقس مي ،يف لك
ا ألحوال .و أأوحضت ا ألمانة نتاجئ تقس مي تسجيل دويل؛ فبعد التقس مي ،س يكون هناك تسجيل دويل واحد مس تقل دماما حيمل
نفس رمق التسجيل ا ألم ،مع اإضافة حرف لتيين كبري .وبذكل ،س يكون هناك تسجيالن دوليان مس تقالن دماما .وقد ّ
يعني
أأحد التسجيلني عددا من ا ألطراف املتعاقدة ،يف حني يعني التسجيل اجلزيئ طرفا متعاقدا واحدا فقط ،وهو الطرف املتعاقد
اذلي المتس فيه التقس مي .ويكون التسجيل اجلزيئ تسجيال دوليا مس تقال .وابلتايل ،اإن و ّد املكتب ،عند اس تكامل
اإجراءاته ،تأأكيد قرار رفض السلع واخلدمات املشموةل يف هذا التسجيل ،وجب عىل صاحب التسجيل أأن يقرر اإلغاء هذا
التسجيل أأو اإبقاءه .وتدفع رسوم التجديد للمكتب ادلويل وا ألطراف املتعاقدة املعينة طوال فرتة حياة التسجيلني ادلوليني.
و أأشارت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن وقف ا ألثر ،و أأوحضت أأنه يف حال أأوقف أأثر
العالمة ا ألساس ية خالل فرتة الاعامتد البالغة مخس س نوات ،خيطر مكتب املنشأأ املكتب ادلويل هبذا احلدث مرفقا بقامئة
السلع واخلدمات املقرر اإلغاؤها من التسجيل ادلويل؛ وميكن أأن يؤثر الإلغاء عىل التسجيل اجلزيئ.
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 .197و أأيد وفد سويرسا اقرتاح ممثل رابطة ( )INTAتغيري صياغة القاعدة (27اثنيا) (( )1د) ،لمتكني املكتب الوطين من
اإصدار اإخطارات مبوجب القاعدتني (18اثنيا) و(18اثلثا) .واتفق الوفد مع ر أأي املكتب ادلويل بشأأن مسأأةل وقف ا ألثر،
واقرتح مناقشة مسأأةل الرسوم.
 .198وقال وفد أأملانيا إانه ينبغي أأن تدر الرسوم الوطنية يف النص مبا أأن بعض الوفود ذكرت أأن ماكتهبا الوطنية جتمعها.
و أأشار الوفد إاىل أأن الفقرة  9من الوثيقة نصت يف مجلهتا ا ألخرية عىل أأنه "ترتك للك طرف متعاقد حرية حتديد املتطلبات
والإجراءات اليت يراها مناس بة ،مبا فهيا اشرتاط دفع رمس اإىل املكتب لقاء حفص الالامتس وإاحالته اإىل املكتب ادلويل" .وذكر
الوفد أأنه إان حفص املكتب الالامتس قبل اإرساهل اإىل املكتب ادلويل ،فينبغي أأن يتقاىض عىل ذكل رسوما .وطلب الوفد أأن
ينص احلمك عىل أأن الفحص س يجري مبوجب القانون الوطين.
 .199و أأاثر ممثل رابطة ( )INTAمسأأةل الرسوم موحضا أأن الرمس ادلويل املقرتح معقوةل دماما ابلنس بة للمس تخدمني،
وتنسجم مع املبالغ اليت تفرض عىل تختلف التعديالت والتغيريات عىل التسجيل ادلويل .وقال املمثل إان الإجراءات الوطنية
س تط ّبق ،وس تفرض الرسوم الوطنية لفحص الامتس تدوين التقس مي وحتويهل اإىل املكتب ادلويل .وس يفيد حتديد القضااي اليت
تس تحق اإيالهئا مزيدا من الاهامتم يف اإرشاد املكتب ادلويل عند اإعداده وثيقة املرشوع املقبةل.
 .200و أأشار وفد كواب اإىل أأن ممثيل مس تخديم نظام مدريد قدّ موا توضيحات بشأأن قضية الرسوم املس تحقة للماكتب،
و أأعلنوا أأن الفريق العامل اقرتب من حتقيق توافق يف الآراء بشأأن قضية التقس مي .و أأي ّد الوفد هذا الاقرتاح ،وهنج الرسوم
املقرتح.
 .201و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة هتدف اإىل بيان رضورة استيفاء الإجراءات الوطنية ،مبا فهيا دفع الرسوم الوطنية
واملتطلبات الوطنية ا ألخرى؛ وابلتايل ،ستمتكن املاكتب من مجع الرسوم الوطنية قبل تقدمي الامتس التقس مي اإىل املكتب
ادلويل .واقرتحت ا ألمانة ،للوضوح ،اإن تدر يف القاعدة (27اثنيا) ( )1اإشارة اإىل أأن الالامتس يقدم اإىل املكتب ادلويل من
قبل مكتب الطرف املتعاقد بعد الامتثال للمتطلبات املعمول هبا ودفع الرسوم الوطنية ،اإن وجدت.
 .202وصنّفت ا ألمانة القضااي الرئيس ية ،عىل النحو اذلي اقرتحه ممثل رابطة ( ،)INTAحفددت مخسة حماور أأساس ية،
وحل ّت الوفود عىل اإبداء أآراهئا اإن أأرادت طرح مشلكة مل حتدد .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن القضااي املتبقية اكنت" "1الاندما ؛
" "2ومرشوع القاعدة املقرتحة (27اثنيا) (( )1د)؛ " "3والرسوم؛ " "4واحلاجة احملمتةل إلدخال تغيريات عىل الترشيعات.
واقرتحت ا ألمانة حل ّني ممكنني؛ فبالنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت ل تنص قوانيهنا الوطنية عىل أأحاكم للتقس مي ،يمكن احلل يف
بند عدم التقيد الوارد يف الوثيقة؛ وابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت حتتا لإدخال بعض التغيريات عىل ترشيعاهتا ،فيمكن
احلل يف اإاتحة اترخي تنفيذ مرن عىل النحو اذلي اقرتحه ممثل مركز ( .)CEIPIونظرا اإىل أأن تنفيذ الاقرتاح يتطلب اإدخال
تغيريات معينة عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات وإاجراءاهتا ،اقرتحت ا ألمانة اإاتحة مزيد من املرونة ابلنس بة لتارخي التنفيذ.
 .203وذكر وفد كينيا أأن قضية الرسوم يه مصدر قلق كبري ابلنس بة للبدلان النامية ،وخاصة ألن وجود تسجيلني يف الوقت
ذاته سزييد من عبء الرسوم.
 .204وسأأل وفد أأملانيا ا ألمانة عن أأقرب وقت ميكن فيه اإيداع الامتس تقس مي .اإذ اإن فرتة اإيداع الامتس التقس مي مبوجب
القانون الوطين يف أأملانيا تبد أأ بعد انقضاء املهةل احملددة ل إالخطار ابلعرتاض .ويقبل الالامتس يف حال صدور اعرتاض يطال
أأحد أأجزاء التسجيل ا ألصيل أأو توجيه اإجراء اإلغاء ضده.
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 .205و أأكد ممثل مجعية ( )AROPIعىل فائدة اإعداد قامئة ابجلوانب الفنية اليت تسهم يف حتقيق فهم مشرتك ،وذكر أأن
التقس مي ينبغي أأن يطبق عىل جزء التسجيل اذلي مل يعرتض عليه أأو اذلي مل يرفض ،ل عل اجلزء اذلي صدر عليه اعرتاض
أأو رفض.
 .206و أأوحض الرئيس وجود ست قضااي ،أأحدها هو ما أأاثره وفد أأملانيا للتو .وكرر الرئيس سؤال وفد أأملانيا عن أأقرب وقت
ميكن فيه اإيداع الامتس تقس مي ومسأأةل أأس باب تقدمي الالامتس ،أأي اإن اكن التقس مي يُقبل يف احلالت اليت يصدر فهيا رفض
مؤقت فقط ،أأو بناء عىل طلب من صاحب التسجيل دون رفض مؤقت سابق.
 .207و أأعرب وفد السويد عن تخاوف بشأأن بند عدم التقيد ،وهو صيغة ملزمة لدلول اليت تنص قوانيهنا الوطنية عىل
أأحاكم بشأأن التقس مي .و أأوحض الوفد أأن القانون الوطين لبدله يتيح تقس مي الطلب أأو التسجيل الوطين ،دون التسجيل
ادلويل .واقرتح الوفد ،نظرا اإىل أأن مرشوع احلمك احلايل سيتطلب معال ترشيعيا همام ،تغيري صيغة بند عدم التقيد لتشمل
اإماكنية اإرسال اإخطار هبذا الصدد ،حىت وإان اكن الترشيع الوطين للطرف املتعاقد املعني يتيح التقس مي.
 .208و أأشار وفد الياابن اإىل أأن عدة نقاط ل تزال مهبمة يف مرشوع القانون املقرتح .ويتعلق أأولها ابلتارخي الفعيل للتقس مي،
أأي إان اكن نفاذ التسجيل ادلويل اجلزيئ سيبد أأ اعتبارا من اترخي تدوينه يف السجل ادلويل أأو من اترخي تدوين التسجيل
ادلويل الرئييس .ويتعلق اثنهيا بأآاثر التسجيالت ادلولية ،أأي اإن اكن اترخي أأولوية التسجيل ادلويل الرئييس ينطبق عىل
التسجيل ادلويل اجلزيئ ،وإاماكنية اس مترار أأثر اإجراءات ملل اإخطارات الرفض املؤقتة للتسجيالت ادلولية الصادرة قبل
تدوين التقس مي ،كام يه احلال حىت اللحظة .وترتبط النقطة الثالثة إابخطار تدوين التقس مي ،اذلي لن يرسل اإىل مكتب
صاحب التسجيل ،وابلتايل فقد ل حيصل املكتب عىل معلومات تقس مي التسجيل ادلويل .وطلب الوفد أأن يدون املكتب
ادلويل معلومات اإلغاء الطلبات أأو التسجيالت ا ألساس ية ابلنس بة للتسجيالت ادلولية الرئيس ية واجلزئية عىل حد سواء.
 .209وطلب وفد الهند توضيحات بشأأن دور الطرف املتعاقد اذلي يرسي فيه أأثر التقس مي.
 .210وعرض وفد أأملانيا نقطتني بعد مناقشات مع وفدي سويرسا وفرنسا .فأأول ،يف حال نظر املكتب الوطين يف الامتس
التقس مي ومل يقبهل ،فال حاجة لإرساهل اإىل املكتب ادلويل .وهو ما قد حيل مشلكة بدء فرتة اإماكنية اإيداع الامتس التقس مي.
و أأضاف الوفد أأيضا أأن القاعدة (27اثنيا) (( )4ب) تنص عىل أأن التقس مي س يدون بتارخي اس تالم املكتب ادلويل لاللامتس
أأو اترخي تصويب اخملالفات ،يف حني أأن القانون ا ألملاين ينظم العملية بطريقة تختلفة .ففي أأملانيا ،يعطى التسجيل اجلزيئ اترخي
التسجيل الرئييس دامئا ،وهو ما فيه منفعة أأكرب لصاحب التسجيل .ور أأى الوفد أأن هذا العنرص ينبغي أأن يرتك لقانون
الطرف املتعاقد املعني.
 .211و أأوحض الرئيس أأن احلمك يعاجل اترخي تدوين التقس مي ،ومل يقصد به اترخي بدء نفاذ التسجيل اجلزيئ ،وطلب من ا ألمانة
أأن تبني ذكل عىل حنو أأفضل يف مرشوع القانون اجلديد.
 .212و أأرص وفد أأملانيا عىل أأن ل رضورة لوجود اترخيني اإن مل يكن لتارخي التقس مي أأي أأثر قانوين.
يدون يف السجل ادلويل للحفاظ عىل جسل مكمتل فقط.
 .213و أأوحض الرئيس أأن اترخي اإجراء التقس مي ينبغي أأن ّ
 .214وطمأأن ممثل رابطة ( )INTAوفد أأملانيا قائال اإن اترخي بدء نفاذ التسجيل اجلزيئ مل يدر يف النص ،بل ورد اترخي
تدوين التقس مي فقط ،ألن التسجيل ادلويل اجلزيئ س يحمل اترخي بدء نفاذ التسجيل ادلويل الرئييس ،ألن ذكل جزء ل
يتجز أأ من مفهوم التقس مي .و ّبني املمثل أأن الاقرتاح يعاجل تدوين التقس مي ل جوهره ،اذلي يبقى مسأأةل ي ّ
بت فهيا القانون
طرق املمثل للسؤال اذلي طرحه وفد الهند فامي يتعلق بدور الطرف املتعاقد املعني املعين،
الوطين الواجب التطبيق .وت ّ
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و أأوحض أأن للطرف املتعاقد دورا حموراي يف معلية التقس مي ،ألن مكتبه سينظر يف الامتس التقس مي ،وس يقرر املكتب أأن حيوهل
اإىل املكتب ادلويل إان اكن ميتثل لترشيعاته الوطنية ،أأو أأن يرفض حتويهل اإذا مل ميتثل لها.
 .215وقال وفد الهند إان صيغة مرشوع احلمك قد تويح بأأن الطرف املتعاقد املقصود هو مكتب املنشأأ لصاحب التسجيل
وليس الطرف املتعاقد املعني.
 .216واقرتح الرئيس اإضافة لكمة "معني" بعد عبارة "طرف متعاقد" يف املادة  ،)1( 27ليقر أأ نصها اكلآيت" :يتعني أأن يقدّم
الامتس صاحب التسجيل ادلويل لتقس مي تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد
معني".
تطرقت ا ألمانة للقضااي املتبقية .و أأشارت اإىل سؤال وفد الياابن ،موحضة أأنه إان أأراد صاحب التسجيل ادلويل تقس مي
 .217و ّ
تسجيهل ،فس تنسخ يف التسجيل اجلزيئ اكفة البياانت الواردة يف التسجيل ادلويل ،مبا فهيا اترخي التسجيل ادلويل واترخي
ا ألولوية ،اإن وجد .واتبعت ا ألمانة شارحة لوفد أأملانيا أأن التسجيل اجلزيئ هو نفس اترخي التسجيل الرئييس .و أأجابت ا ألمانة
عىل سؤال وفد الياابن بشأأن وقف ا ألثر ،و أأوحضت أأن مكتب املنشأأ لن خيطر بتقس مي التسجيل ،كام يه احلال ابلنس بة
للتغيري اجلزيئ يف امللكية .ويف حال وقف ا ألثر ،ينبغي عىل مكتب املنشأأ أأن يبلغ املكتب ادلويل ببساطة حمددا قامئة السلع
واخلدمات الواجب اإلغاؤها من التسجيل ادلويل .ولكن بغرض زايدة الوضوح ،ميكن اإضافة حمك ابإخطار مكتب املنشأأ.
و أأوحضت ا ألمانة أأن التسجيل ادلويل اجلديد س يحمل رمق التسجيل الرئييس مرفقا ابحلرف الالتيين " ."Aويف حال تأأثرت
السلع واخلدمات برفض مؤقت ،أأجرى املكتب العملية وفقا للترشيعات الوطنية .وإاذا منحت امحلاية للجزء املعين ابلرفض،
فينبغي أأن ميّكن صاحب التسجيل من دمج التسجيلني اجلزيئ والرئييس؛ وإال فاإنه س يحوز تسجيلني دوليني نشطني .و أأما
إان أأكّد الرفض ،فلصاحب التسجيل خيار اإلغاء التسجيل اجلزيئ.
 .218وفتح الرئيس ابب التعليقات بشأأن بند عدم التقيّد ،بعد أأن أأاثر وفد السويد املسأأةل .واستند الاقرتاح بعد املناقشة
عىل افرتاض أأن بند عدم التقيّد سينطبق عىل معلييت ادلمج والتقس مي .ودعا الرئيس ملناقشة اإماكنية عدم التقيد بلك من
ادلمج والتقس مي ،اإن أأدرجت معلية ادلمج مس تقبال.
 .219و أأعاد وفد كواب التذكري بسؤال وفد أأملانيا ،وذكر أأن توضيح مسأأةل اترخي تدوين التقس مي ل يزال رضورة .اإذ تنص
القاعدة (27اثنيا) (( )1ب) عىل أأن التارخي املذكور س يكون اترخي تسمل املكتب ادلويل للامتس التقس مي ،اذلي خيتلف يف
أأرحج احلالت عن اترخي تلقى املكتب الوطين للوثيقة .و أأوحض الوفد أأن مكتبه الوطين يبقي عند تلقيه الامتس تقس مي عىل اترخي
بدء رساين التسجيل ا ألصيل ،مع مراعاة اترخي التسمل يف معاجلة الامتس التقس مي وإاصدار التسجيل اجلزيئ برمق جديد واترخي
جديد .وسأأل الوفد عن التارخي اذلي س يعمتده املكتب ادلويل لتدوين التقس مي ،وتساءل إان اكن س يعمتد اترخي تلقى املكتب
الوطين للامتس التقس مي ،املوامئ ألغراض الإجراءات الوطنية للمكتب اذلي يعاجل الالامتس ،أأم اترخي اس تالم املكتب ادلويل
للامتس التقس مي.
 .220واقرتح وفد الهند أأن يدر يف القاعدة (27اثنيا) بند ينص عىل أأن الامتس التقس مي سريسل اإىل مكتب الطرف
املتعاقد اذلي يكون فيه للتقس مي أأثر ،حىت يتس ىن للمكتب أأن يقرر اإن اكن الالامتس تخالفا أأم ل.
 .221وعاد ممثل مجعية ( )AROPIاإىل مفهوم عدم التقيّد ،وذكر ا ألس باب اليت حلـت املس تخدمني عىل دفع مجعيته اإىل
طرح اقرتاح اإدرا التقس مي عىل الفريق العامل .فاملبد أأ ا ألسايس املعين هو أأ ّل يعامل مس تخدم نظام مدريد بشلك تختلف
عن املس تخدمني عىل املس توى الوطين .ولهذا السبب ،ر أأى الوفد أأن اقرتاح سويرسا والوثيقة املقدمة من املكتب ادلويل بيّنا
لك البيان أأن هدف اإدرا التقس مي وادلمج هو التأأسيس ملعامةل عادةل بني املس تخدمني الوطنيني ومس تخدم نظام مدريد،
دون أأن يكون الإدرا ملزما .و أأوحض املمثل أأن الاقرتاح ل يلزم ا ألطراف املتعاقدة إابدرا اإجراء غري معروف عىل املس توى
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الوطين .ولن يكون اإدرا النظام إالزاميا ل ألطراف املتعاقدة اليت ل ينص قانوهنا الوطين عىل أأحاكم بشأأن التقس مي ألن هذه
ا ألطراف املتعاقدة قد تقرر أأن ا ألحاكم ل تنطبق علهيا.
 .222ور ّدت ا ألمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد كواب بشأأن اترخي بدء النفاذ واترخي الاس تالم .وقالت اإنه يف حال تلقي
املكتب املعني للامتس تقس مي فس يكون اترخي الاس تالم معلوما للمكتب .وإان اس تويف الالامتس املتطلبات الوطنية ودفع
صاحب التسجيل الرسوم الوطنية ،اإن وجدت ،أأمكن تقدمي الامتس التقس مي للمكتب ادلويل .ومبجرد أأن يتلقى املكتب
ادلويل الالامتس ويتحقق من استيفائه مجيع الرشوط الشلكية ،س يكون اترخي تدوين التقس مي هو اترخي تسمل املكتب ادلويل
لاللامتس ،وس يحمل التسجيل اجلزيئ اترخي ذكل التدوين .وقالت ا ألمانة اإن من املمكن مناقشة مسأأةل ا إلشارة اإىل اترخي
تلقي املكتب لاللامتس يف السجل ادلويل ،يف حال ارتأأت ا ألطراف املتعاقدة أأمهية ذكل .و أأكدت ا ألمانة أأن اترخي تدوين
التقس مي ينطبق فقط عىل الالامتس اذلي يس تويف الرشوط الشلكية .وتطرقت ا ألمانة اإىل املسائل اليت أأاثرها وفد الهند.
وقالت اإن مكتب الطرف املتعاقد لن يعاجل أأي الامتس للتقس مي ابعتباره مكتب املنشأأ .أأي أأن اكنت الهند يه مكتب الطرف
املتعاقد لصاحب التسجيل ،فاإهنا لن تعاجل أأي الامتس تقس مي .أأ ّما اإن ع ّني املكتب و أأصدر رفضا مؤقتا جزئيا ورغب صاحب
التسجيل يف تقدمي الامتس تقس مي ابلنس بة ذلكل املكتب ،فس يقدم الامتس التقس مي اإىل املكتب ّ
املعني .و أأوحضت ا ألمانة أأن
ت ك يه احلاةل الوحيدة اليي ميكن أأن ينظر فهيا املكتب يف الامتس تقس مي بصفته مكتبا معينا ،ل بصفته مكتب املنشأأ.
رص وفد الهند عىل رضورة توضيح مرشوع القاعدة (27اثنيا) ( ،)1لتحدد القاعدة رصاحة أأن الامتس تقس مي
 .223و أأ ّ
التسجيالت ادلولية س يودع دلى مكتب الطرف املتعاقد املعين بأأثر الالامتس.
 .224وذكر وفد املكس يك أأن ترشيعاته الوطنية مل تورد أأحاكما بشأأن التقس مي ،وقال اإنه يمثّن ادلفوع اليت قدمت أأثناء
املناقشة ،واليت من شأأهنا أأن تساعد بدله يف حال قررت النظر يف اإدرا أأحاكم التقس مي يف ترشيعاهتا الوطنية مس تقبال.
و أأشار الوفد اإىل فوائد التبس يط الواردة يف الاقرتاح ،لكنه قال اإن من الرضوري مراعاة ال آاثر الكبرية للتقس مي عىل املس توى
الوطين ،وإان املكس يك س يقيّمها لتحديد اإماكنية اإدرا التقس مي هبدف حتدي السجل الوطين .ول بد من دراسة قواعد
املاكتب الوطنية ومعايريها لتحقيق هذا الهدف .وسأأل الوفد إان اكن صاحب التسجيل س يضطر دلفع رسوم التجديد مرتني
أأم للتسجيل ادلويل فقط ،يف حاةل التقس مي.
 .225و أأوحضت ا ألمانة أأن صاحب التسجيل مينح فرتة حامية ملدة عرش س نوات ابتداء من اترخي التسجيل ادلويل .وعند
انهتاء هذه الفرتة ،ميكن هل أأن يطلب التجديد .و أأوحضت ا ألمانة أأن التسجيل اجلزيئ س يتبع فرتة الس نوات العرشة للتسجيل
ادلويل ،بغض النظر عن اترخي تقدمي الامتس التقس مي؛ أأي لن دمنح فرتة حامية ملدة عرش س نوات ابتداء من اترخي بدء نفاذ
التقس مي .وحي ّل موعد التجديد يف هناية لك فرتة عرش س نوات من اترخي منح التسجيل ادلويل؛ وعىل هذا ا ألساس ،قد
يكون لصاحب التسجيل تسجيل جزيئ فيضطر ،وقت جتديد التسجيل ادلويل ،دلفع رسوم التجديد لتسجيلني دوليني.
و أأجابت ا ألمانة عىل ا ألس ئةل املتعلقة ببند عدم التقيّد اليت طرها وفد السويد ،مشرية اإىل أأن الاقرتاح أأورد اإماكنية اختيار
عدم التقيّد للبدلان اليت ل تتيح ترشيعاهتا التقس مي .و أأشري يف قامئة القضااي اإىل احامتل وجود بدلان تتيح التقس مي عىل
املس توى الوطين ،ولكهنا حتتا اإىل إادخال بعض التغيريات عىل ترشيعاهتا لتنفيذ الاقرتاح .وميكن النظر يف احامتل أأن تقرتح
ت ك البدلان موعد تنفيذ يراعي أأوضاعها .وقالت ا ألمانة اإن خيارا مماثال س ينتج توارخي تختلفة لإقرار ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة
هبذا الإجراء ،ولكنه قد يوفر املرونة الالزمة للميض قدما نظرا حلاجة بعض البدلان اإىل مزيد من الوقت لتنفيذ الاقرتاح.
 .226وطلب وفد الصني من املكتب ادلويل رشح اإجراءات الرتقمي اليت س تتبّع اإن أأدر تقس مي التسجيالت ادلولية.
 .227و أأشار الرئيس اإىل أأن اجلواب يرد يف الصفحة  5من الوثيقة قيد املناقشة ،اليت توحض أأن املكتب ادلويل سيس تخدم
ا ألحرف الالتينية الكبرية ،و أأنه س يأأخذ أأول حرف متاح؛ أأي اإن اكن حرف ( )Aقد اس تخدم مس بقا ،فسيس تعمل حرف
( )Bتلقائيا فاإن اكن حرف ( )Bقيد الاس تخدام أأيضا ،اس تخدم حرف ( )Cوهكذا دواليك.
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 .228ورصح وفد الهند أأن مكتبه الوطين يعطي ،عند تقس مي الطلبات أأو التسجيالت الوطنية ،رمقا جديدا تختلفا نظرا
ألن املكتب ل يس تعمل نظام ا ألحرف وا ألرقام .وسأأل الوفد عن اإماكنية منح رمق تختلف للتسجيل ادلويل ألن اس تخدام
نظام ا ألحرف وا ألرقام س يطرح مشلكة فنية يف الهند ،مما س يجربها عىل اإصالح أأنظمهتا.
 .229وردت ا ألمانة عىل وفد الهند جميبة بأأن الالامتس ّمير ،مبوجب الاقرتاح ،عن طريق املكتب املعني املعين اذلي يقدمه
يدون ويعطى رمقا جديدا ا ّإل بعد ّ
تسمل املكتب ادلويل لاللامتس .و أأشارت ا ألمانة
بدوره اإىل املكتب ادلويل ،و أأن التقس مي لن ّ
اإىل أأن املكتب ادلويل هو من يعطي التسجيل اجلزيئ رمقا جديدا ،وحتدّثت عن نظام الرتقمي القامئ لتدوين التغيري اجلزيئ يف
امللكية اذلي يس تخدم الرمق ذاته مع إاضافة حرف لتيين كبري ملل( .)C ،B ،Aوهو نظام الرتقمي املعمول به حاليا ابلنس بة
للتغيري اجلزيئ يف امللكية ،ولن يغري اقرتاح التقس مي شيئا يف النظام ولن يسبب عبئا اإضافيا.
 .230واقرتح الرئيس أأن يواصل الفريق العامل مناقشاته حول التقس مي وادلمج مبوجب الوثيقة ،MM/LD/WG/13/4
و أأشار اإىل أأن الفريق العامل قد حيقق هدف تقدمي معلومات اإىل ا ألمانة بشأأن كيفية امليض قدما يف اإعداد وثيقة تناقش يف
ادلورة التالية .و أأبرز الرئيس أأمهية التواصل بشأأن قضااي معينة للماكتب وتساءل عن اإماكنية دمج التسجيالت ادلولية اليت ل
تسفر عن دمج تعيينات التسجيالت ادلولية املدجمة .وفتح الرئيس ابب التعليقات.
 .231وتدارس ممثل مركز ( )CEIPIاإماكنية مراعاة الترشيعات اليت تتيح أأحاكما لتقس مي التسجيالت ادلولية ،ول تتيح
أأحاكما دلمج التسجيالت ادلولية الناجتة عن التقس مي ،واقرتح تقس مي القاعدة (27اثلثا) اإىل قسمني "1" :فقرة فرعية بشأأن
دمج التسجيالت ادلولية الناجتة عن تغيري جزيئ يف امللكية وفقا ل ألحاكم احلالية؛ " "2وفقرة فرعية اثنية بشأأن دمج
التسجيالت ادلولية الناجتة عن تقس مي تسجيالت دولية ،ألهنا مسأأةل تختلفة ،مع أأن احللول ينبغي أأن تكون مو ّحدة .واقرتح
املمثل أأيضا اتباع هنج معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اليت غالبا ما تعمتد فهيا ا ألحاكم اليت تتطلب تغيريات يف ترشيعات
ادلول ا ألعضاء (مبا يف ذكل تعديل اإجراءاهتا الإدارية و أأنظمهتا املعلوماتية) يف الال ةحئة التنفيذية .وذكر املمثل أأن قامئة طويةل
حلالت مماثةل متاحة عىل موقع الويبو .و أأوحض املمثل أأن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اعمتدت أأحاكما بأأوجه مرونة
هامة بغية حتقيق املواءمة مضن املعاهدة .فعىل سبيل املثال ،إان مل يكن احلمك اجلديد ،يوم اعامته ،متوافقا مع الترشيعات
الوطنية املطبقة من قبل مكتب ما ،فاإن احلمك ل ينطبق عىل املكتب طاملا ظل متعارضا مع الترشيعات الوطنية ،رشيطة أأن
يبلغ املكتب املعين املكتب ادلويل يف غضون فرتة زمنية معينة .وبعد الإخطار ،ينرش املكتب ادلويل املعلومات يف جريدة
الويبو إلعالم معوم امجلهور .ول حيدد يف هذا النوع من احلالت موعد هنايئ ،نظرا للوقت الالزم لتلبية الرشوط الالزمة
لتغيري القوانني الوطنية ،ملل تد ّخل الربملان أأو الصعوابت الواجب ختطهيا يك يعمل النظام احلاسويب اجلديد بشلك حصيح.
واعرتف املمثل أأن مشلكة هذا الهنج تمكن يف الفرتة الانتقالية الطويةل ،ولكن اإن اعمتدت هذه الفرتة ،ستمتكن ا ألطراف
املتعاقدة املعنية من مبارشة الإجراءات الالزمة لتكييف ترشيعاهتا ،ومن مضهنا املامرسات الإدارية والتكنولوجية .وميكن أأيضا
أأن يعمتد هذا الهنج بشأأن معلية التقس مي حبد ذاهتا .و أأشار املمثل اإىل أأن هذا الهنج ميكن أأن يعاجل الشواغل اليت أأعربت عهنا
بعض الوفود اليت تواجه صعوبة يف اعامتد التقس مي فورا ،حىت وإان اكن متاحا عىل املس توى الوطين.
 .232و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اقرتاح ممثل مركز ( )CEIPIيامتىش مع الهنج املرن ابلنس بة لتارخي التنفيذ املقرتح يف ادلورة
السابقة ،وطلبت توضيح ما إان اكن الاقرتاح س يحل حمل بند عدم التقيد ،أأم أأن ّه مزجي من الهنجني.
خيص البدلان اليت ل تتيح
 .233وقال ممثل مركز ( )CEIPIاإن بند عدم التقيّد املتعلق ابلتقس مي سيبقى متاحا ألنه ّ
ترشيعاهتا التقس مي عىل املس توى الوطين .وذكر املمثل أأن اقرتاحه س يضيف حكام جديدا بشأأن البدلان اليت تتيح التقس مي
عىل املس توى الوطين ،ولكهنا حتتا اإىل اإدخال تغيريات يف ترشيعاهتا وممارساهتا و أأنظمهتا التكنولوجية من أأجل التكيّف مع
تقس مي التسجيالت ادلولية .واقرتح املمثل اتباع الهنج ذاته بشأأن ادلمج ،حلل مشالك أأطراف متعاقدة ،ملل فرنسا
و أأملانيا والسويد.
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 .234وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اقرتاح ممثل مركز ( )CEIPIابإضافة حمك انتقايل مرن للغاية اإىل جانب بند عدم
التقيّد ،حبي يس تخدم هذا البند فقط من قبل ا ألطراف املتعاقدة اليت ل تتيح قوانيهنا الوطنية أأحاكما بشأأن تقس مي
التسجيالت الوطنية .وطلب الرئيس تعليقات الوفود عىل الاقرتاح ،مبا يف ذكل اإماكنية تطبيق هذا الهنج فامي يتعلق ابدلمج.
 .235و أأي ّد وفد الهند فكرة وضع حمك انتقايل بأأقىص قدر ممكن من املرونة فامي يتعلق ابدلمج والتقس مي .وقال اإنه ينبغي أأن
ّيبني أأن الامتس ادلمج س يتبع ذات الطريق كام ذكر رصاحة يف املادة (21اثنيا).
 .236و أأي ّد وفد سويرسا الاقرتاح اذلي تقدم به ممثل مركز ( ،)CEIPIولكنه أأبدى رغبته يف رؤية الآاثر احلقيقية احملمتةل
لالقرتاح .و أأوحض الوفد أأن مبد أأ التقس مي ،دون ادلمج ،قامئ يف سويرسا .وكذكل يتيح القانون الوطين السويرسي التغيريات
اجلزئية يف امللكية ،ولكن ل يتيح دمج التسجيالت الناجتة عن التغيريات اجلزئية .وقال الوفد اإن املكتب السويرسي يدرك
أأن هذا النوع من ادلمج متاح يف نظام مدريد ،و أأن غيابه عىل املس توى الوطين مل يطرح أأي مشلكة عىل الإطالق.
 .237و أأي ّد وفد أأملانيا اقرتاح ممثل مركز ( ،)CEIPIلكنه قال إان القانون الوطين ألملانيا مينع رصاحة دمج التسجيالت
اجلزئية ،وهو ما دفع بدله لتفضيل بند عدم التقيّد ،كام ورد يف القاعدة (27اثنيا) ( .)6و أأضاف الوفد أأن أأكرب مشلكة إلجراء
التقس مي يه التعقيد ،وخصوصا صعوبة حتديد قامئة السلع واخلدمات بعد التقس مي .واقرتح الوفد كح ّل أأن يطلب تقدمي قوامئ
ابلسلع واخلدمات احملمية؛ وحتدّ د حمتوايت التسجيلني الرئييس واجلزيئ.
 .238وقال وفد فرنسا اإن اقرتاح ممثل مركز ( )CEIPIيس تحق أأن يدرس يف ادلورة املقبةل للفريق العامل .ور أأى أأنه
س يوفّر اإجاابت عىل بعض ا ألس ئةل فامي يتعلق ابلتغيريات الترشيعية اليت سيتعني اإدخالها وتكييف أأدوات تكنولوجيا املعلومات
يف املاكتب الوطنية.
 .239وعاد ممثل رابطة ( )INTAاإىل قضية ادلمج؛ وخصوصا مسأأةل اإاتحة بند عدم التقيّد ابدلمج ،عىل أأساس غيابه عىل
املس توى الوطين ،أأو ألي سبب أآخر .و أأشار املمثل ،كام فعل وفد سويرسا ،اإىل أأن ادلمج مسة من سامت نظام مدريد طاملا
أأنه خيص التقس مي الناجت عن تغيري يف امللكية .ويه مزية مل يطعن فهيا حبسب ما فهمه املمثل؛ اإذ اعتربت مس تقةل عن
الترشيع الوطين ل ألطراف املتعاقدة ،وينبغي أأن تظل عىل هذه احلال .واقرتح املمثل وضع حمك من النوع اذلي اقرتحه ممثل
مركز ( )CEIPIمما سيسهل الانتقال بلك تأأكيد .ور أأى املمثل أأن عىل ا ألمانة النظر يف هذا احلمك عند اإعداد اقرتاح منقح،
مع احلفاظ عىل مبد أأ ادلمج القامئ يف النظام ادلويل .ألنه مل يطرح أأي مشالك حمددة حىت اللحظة ،وإان برزت خصوصيات
لدلمج نتيجة لتقس مي انجت عن إارادة صاحب التسجيل ،وليس نتيجة لتغيري يف امللكية ،وجب معاجلة ملل هذه القضااي.
 .240وقالت ا ألمانة اإن من اخليارات املطروحة أأن توصف ببساطة نتاجئ هذا النوع من ادلمج اليت يرى املكتب ادلويل أأهنا
س ترتتب عىل ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،اإذ رمبا سيس تخلص من خالل دراس هتا عن كثب أأهنا ل ختتلف عن النظام احلايل.
 .241وذكّر الرئيس بقامئة مواضيع ادلورة املقبةل ،و أأوحض أأن عىل ا ألمانة النظر يف اقرتاح مركز ( ،)CEIPIعىل ا ألقل فامي
يتعلق ابلتقس مي ،وميكهنا أأيضا أأن تطرح السؤال فامي يتعلق ابدلمج ،وحب احللول املمكنة أأو اإصدار اقرتاحات جديدة .وانتقل
الرئيس اإىل املواضيع املذكورة ا ألخرى ،ملل احلمك الوارد يف القاعدة (27اثنيا) (( )1د) إابدخال اإشارة اإىل القاعدة (18اثنيا).
 .242وذكر ممثل رابطة ( )INTAأأن اإبقاء الإشارة اإىل القاعدة (18اثلثا) ممكن ،ألن البدلان اليت تتيح نظام الاعرتاض
الالحق للتسجيل ،تس تطيع مبجرد الانهتاء من اإجراءات الاعرتاض أأن تصدر إاخطارا وفقا للقاعدة (18اثلثا) .كام ينبغي أأن
يشار اإىل القاعدة (18اثنيا) ألن البدلان اليت تتيح نظام الاعرتاض السابق للتسجيل ،واليت ل تس تطيع ا إلخطار بقرار
مبوجب القاعدة (18اثلثا) ،س تكون قادرة عىل اإصدار اإخطار مبوجب القاعدة (18اثنيا) .وقال املمثل اإن التغيري الآخر يف
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الفقرة (د) هو اإدرا لكمة "جيوز" بدل من "جيب" .واقرتح املمثل الصيغة التالية" :جيوز أأن يتضمن أأي الامتس مقدّم بناء
عىل هذه الفقرة بياان وفقا للقاعدة (18اثلثا)( )1ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس".
 .243و أأعاد الرئيس التذكري ابملواضيع ا ألخرى اليت أأثريت أأثناء املناقشة ،اكلرسوم وبند عدم التقيد وقضااي اترخي التنفيذ،
فضال عن التغيريات يف الترشيعات والإجراءات .وقال الرئيس إان القضية ا ألخرية املتبقية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات ولكن
مل يعلق أأي وفد عىل هذه املسأأةل .وختاما ،قال الرئيس إان ا ألمانة س تعدّ وثيقة جديدة لدلورة القادمة للفريق العامل وإان
ابإماكن الوفود ،حىت هناية الس نة ،اإرسال معلومات خطية وتعليقات لتأأخذها ا ألمانة بعني الاعتبار عند اإعداد واثئق ادلورة
القادمة.
البند  7من جدول ا ألعامل :اس تعراض ممارسة الرتمجة اذلي أأصدرت مجعية احتاد مدريد تلكيفا بشأأنه
يدون التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل
 .244عرضت ا ألمانة الوثيقة  ،MM/LD/WG/13/5و أأوحضت أأنه جيب أأن ّ
و أأن ينرش يف جمةل الويبو للعالمات التجارية ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية ،وكذكل الشأأن لاكفة البياانت اليت جيب أأن
تدون وتنرش مبوجب الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،وذكل نتيجة للنظام الثاليث اللغات اذلي
ّ
يستند اإىل الفقرة ( )3من القاعدة  6من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن ممارسة الرتمجة قامئة منذ ادلورة
التاسعة للفريق العامل ،اليت منح فهيا املكتب ادلويل اس تثناءين ابلنس بة للرتمجة الثالثية اللغات؛ وهام قوامئ السلع واخلدمات
يف بياانت منح امحلاية عقب الرفض املؤقت ،والقوامئ املتأأثرة بتقييدات .وتريم هذه الوثيقة اإىل اس تعراض ممارسة الرتمجة
الراهنة ،بعد ميض فرتة الثالث س نوات ،طبقا للتلكيف الصادر عن مجعية احتاد مدريد .وتقدم هذه الوثيقة خاصة معلومات
أأساس ية عن همام الرتمجة الإجاملية اليت ينجزها املكتب ادلويل منذ أأن اس تعرض الفريق العامل ممارسة الرتمجة أآخر مرة.
و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة تصف وقع املامرسة املذكورة يف ضوء التطورات اجلارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والرتمجة
املؤدمتة .وخلصت الوثيقة اإىل نتيجة مفادها أأنه مل تعد احلاجة قامئة ألي ممارسة خاصة بشأأن الرتمجة ،مبا أأن املكتب ادلويل
قادرة عىل ترمجة قوامئ السلع واخلدمات املستبعدة سابقا عن طريق اس تخدام الرتمجة الآلية والتكنولوجيات احلديثة.
 .245وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيقة ،وخاصة بشأأن الاعتبارات الواردة يف الفقرة  38اليت تشري اإىل معلومات
واردة يف الوثيقة ،وبشأأن موافقة الفريق العامل عىل الفقرات من  33اإىل  37من الوثيقة.
 .246وقال وفد لكسمرب  ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،إان احللول التكنولوجية،
ملل Word Serverو ،Tapta4Marksمكّنت الويبو من ترمجة قوامئ السلع واخلدمات وبياانت منح امحلاية املرسةل
مبقتىض القاعدة (18اثلثا) (( )2ب) من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة ترمجة أآلية جبميع لغات العمل .و أأعرب الوفد عن موافقة
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل الإجراءات املقرتحة يف الفقرات من  32اإىل  37من وثيقة الفريق العامل ،ودعا املكتب
ادلويل لضامن تنفيذ الرتجامت ،مع مراعاة القيود املفروضة عىل املزيانية ،وإاجراء اس تعراض للمسأأةل بعد س نة.
 .247و أأي ّد وفد الياابن الاقرتاح اذلي تقدم به املكتب ادلويل ،واذلي سيسهل اس تخدام النظام اإل حد كبري .و أأعرب الوفد
عن أآماهل بأأن يواصل املكتب ادلويل تطوير تكنولوجيات تعزز الرتمجة الآلية.
 .248وقال وفد اإس بانيا إان املكتب ادلويل جنح بعد ثالث س نوات من تنفيذ هذه املامرسة يف ترمجة بياانت منح امحلاية
مبوجب القاعدة (18اثلثا) (( )2ب) من الال ةحئة التنفيذية املشرتكة ،فضال عن قوامئ السلع واخلدمات املتأأثرة بتقييدات.
و أأظهرت املعلومات اليت قدمهتا الوثيقة أأن النتاجئ احملققة مشجعة للغاية و أأن تنفيذ التحديثات التكنولوجية أأدى اإىل احلد من
التأأخري يف أأعامل الرتمجة عىل مدى الس نوات الثالث املاضية ،وفع من نوعيهتا .وذكر الوفد رضورة معاجلة أأعامل الرتمجة
املرتامكة واملتأأخرة.
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 .249و أأي ّد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب والاقرتاح الوارد يف الوثيقة اليت قدهما املكتب ادلويل ،وسأأل
ا ألمانة عن تدابري املكتب ادلويل اخملصصة ملراقبة اجلودة املتعلقة ابلرتمجة الآلية.
 .250ووافق وفد كينيا عىل الإجراءات اليت اقرتها املكتب ادلويل يف الفقرات من  33اإىل  37من الوثيقة ،وهنّأأ املكتب
ادلويل عىل اإجنازه ل ألعامل املرتامكة وفقا للفقرة  .27وجشع الوفد املكتب ادلويل عىل احلفاظ عىل هذه اهل ّمة العالية.
 .251و أأي ّد وفد كولومبيا الاقرتاح وهنّأأ املكتب ادلويل عىل أأنظمة الرتمجة اليت وضعها ،واليت ساعدت يف التغلب عىل بعض
مشالك املايض .وقال الوفد إان من املهم أأن يقدّم املكتب ادلويل خدمات لطلبات مع ّينة وجيري تغيريات و أأنشطة مراقبة
اجلودة يف املواعيد احملددة.
 .252و أأي ّد وفد أأسرتاليا نرش ا ألدوات الآلية طاملا أأن ال آليات املناس بة لضامن اجلودة ومراقبهتا حتقق أأهدافها .ور أأى أأن
ا إلجراء املقرتح بشأأن الرتمجة مالمئ للغاية وهيدف اإىل اس تخدام املوارد احملدودة للمكتب ادلويل بفعالية .واعترب الوفد أأن
الإجراءات اليت زادت من رسعة نظام مدريد وكفاءته يه خطوات اإجيابية ومفيدة ملس تخديم النظام.
 .253وشكر وفد الصني املكتب ادلويل عىل اجلهود اليت يبذلها ،ووافق عىل الفقرات من  33اإىل .37
 .254و أأعرب ممثل مجعية ( )MARQUESعن موافقة شامةل عىل الإجراءات املقرتحة ،و أأشار اإىل أأمهية عرض قاعدة
بياانت ( )ROMARINلواثئق ابللغات الثالث مس تقبال.
 .255و أأي ّد وفد جورجيا الاقرتاح ألنه سزييل ا ألخطاء اليت يرتكهبا املوظفون وخيفض مدة التبعية ويضمن الفعالية من حي
التلكفة.
 .256ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التساؤلت بشأأن مراقبة اجلودة.
 .257و أأوحضت ا ألمانة أأن معلية الرتمجة تغريت بشلك كبري منذ عام  .2012وبفضل اس تخدام برامج World Server
و World Server2وتكنولوجيا  ،TAPTAأأصبح للمكتب ادلويل قاعدة بياانت داخلية خضمة من سوابق الرتمجة ،مما رفع
الكفاءة الرتمج ّية للمكتب ادلويل .وترتمج املؤرشات اليت مل ترد يف قاعدة البياانت ابس تخدام تكنولوجيا  TAPTAوتراجع
داخليا أأو خارجيا .وتشمل املهمة الرئيس ية للمرتمجني ادلاخليني حترير الرتمجة الآلية ومراقبة اجلودة ابعتبارها الوظيفة ذات
ا ألولوية .ور ّدت ا ألمانة عىل سؤال ممثل مجعية ( )MARQUESبشأأن قاعدة بياانت ( )ROMARINو أأشارت اإىل أأن
القاعدة س تحدّث ابللغات الثالث بعد ترمجة مجيع الواثئق غري املرتمجة سابقا.
 .258و أأاثر الرئيس مسأأةل أأخرى بشأأن اجلودة ،ويه اقرتاح ابإجراء اس تعراض س نوي ملراقبة اجلودة.
 .259وقالت ا ألمانة إان الاقرتاح يشري اإيل البيان اذلي أأدىل به وفد لكسمرب نيابة عن الاحتاد ا ألورويب .و أأضافت أأن ما
فهمه املكتب ادلويل من هذا الطلب ،هو أأن الوفود ترغب يف اإجراء اس تعراض جديد ألعامل الرتمجة ،مما س يؤدي اإىل وثيقة
مماثةل لوثيقة التحدي  .وقالت ا ألمانة إاهنا س تجري الاس تعراض اإن اكن فهمها للطلب حصيحا .ولكن ،اقرتحت ا ألمانة أأن
جيرى الاس تعراض لك ثالث س نوات ،ألن الاس تعراض لك س نة لن يكون فعال جدا ،فالتطورات من س نة اإىل أأخرى قد
ل تكون كبرية مبا يكفي لتربير اإصدار الفريق العامل لوثيقة .وستسمح مدة الثالث س نوات إابجياد قمية مضافة اكفية من حي
املعلومات املفيدة وضامن اتساق الهنج مع ممارسات املكتب ادلويل.
 .260وقال وفد أأملانيا إانه راض عن النتيجة معوما ،وإانه ل يتوقع بروز حاجة تربر اإجراء اس تعراض ،ل بعد س نة ول بعد
ثالث س نوات.
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 .261وقال وفد سويرسا إان مسأأةل اجلودة هممة جدا ،ولكنه ل يرى رضورة اإعداد دراسة لك س نة أأو لك ثالث س نوات.
وإاذا أأكد املكتب ادلويل أأنه س يضع معلية ملراقبة اجلودة داخلية اكنت أأم خارجية ،فس يكون ذكل اكفيا ،ويف حال برزت
أأخطاء أأو مشالك يف اجلودة يف املس تقبل ،س تخرب الوفود املكتب ادلويل ابلتأأكيد ،وتطلب بعدها اإعداد دراسة.
 .262وطرح ممثل مجعية ( )MARQUESسؤالني بشأأن مراقبة اجلودة .أأوهلام عن وجود أأي نوع من ا إلجراءات لإبال
الويبو عن خطأأ يف الرتمجة؛ واثنهيام بشأأن النسخة ذات احلجية يف حاةل بروز تناقض حممتل بني النسخ الفرنس ية وا إلس بانية
وا إلنلكزيية لقامئة السلع واخلدمات.
 .263وقالت ا ألمانة اإن أأفضل وس يةل ل إالجابة يه تقدمي وصف مف ّصل للعملية .وتستند العملية اإىل نظامني ،أأوهلام
يدعى ،World Serverوهو قاعدة بياانت؛ واثنهيام هو نظام  ،TAPTAاذلي يش به برانمج (.)Google translate
ونظام  TAPTAهو نظام يستند اإىل ا إلحصاءات إلنتا الرتجامت .و أأ ّما السجالت الواردة يف قاعدة البياانت World
 Serverفهيي ترجامت دقيقة ملصطلحات صادق علهيا مرتمج ،ولها مقابل يطابقها دماما يف قاعدة بياانت .وتراقب اجلودة من
خالل مصادقة املرتمج عىل املصطلح قبل إادرا السجل يف قاعدة البياانت ،ويضمن التحقق من حصة املصطلح ،ابفرتاض
عدم حدوث أأي خطأأ يف معلية التحقق ،ارتفاع معدل ضامن اجلودة ارتفاعا كبريا ألن النظام س يعيد ترمجة املصطلح ذاته
بنفس املقابل اذلي جرى التحقق من حصته مس بقا .و أأوحضت ا ألمانة أأن قاعدة البياانت World Serverل تشمل مجيع
املصطلحات اليت حتتا اإىل ترمجة؛ اإذ ترمج حوايل  60يف املائة من مجيع املصطلحات املراد ترمجهتا .وس يغطي نظام
 TAPTAاملصطلحات الباقية ،وس يقرتح النظام ،ابلنس بة لهذه املصطلحات ،مصطلحات مقابةل قامئة عىل حتليل اإحصايئ
مجمموعة من املصطلحات استنادا إاىل خوارزمية اإحصائية تش به ت ك املس تخدمة يف برانمج  .Google translateواس تعني
بواكةل ترمجة خارجية للتحقق من املصطلحات اليت مل يتحقق من حصهتا مرتمج .و أأوحضت ا ألمانة أأن اختبارا اإضافيا شامال
للجودة نفذ عن طريق أأخذ عينات من الرتجامت عىل مدار الس نة ،سواء اكنت صادرة عن نظام  TAPTAأأو نظام
 ،World Serverليتحقق املكتب ادلويل من جودهتا .وخلصت ا ألمانة أأن العملية تستند اإىل توليفة من ترمجة مبساعدة
احلاسوب يف نظام  ،World Serverوترمجة أآلية دماما يف نظام  ،TAPTAاإضافة اإىل مرحةل ملراقبة اجلودة يف النظامني ،مبا
حيقق التوازن املطلوب .ولكن عدد املصطلحات يبلغ املئات بل ال آلف ،وذلكل ميكن أأن حتدث أأخطاء .ويتلقى املكتب
ادلويل ،أأحياان ،ردود الفعل من املاكتب ولكن النظام يعمل بشلك جيد معوما ،وس ينتج مزيدا من الرتجامت مما سزييد جحم
قاعدة بياانت  World Serverوحيسن اجلودة أأكرث فأأكرث .و أأجابت ا ألمانة عن سؤال بشأأن ا ألخطاء وإاماكنية طلب
التصحيح .وقالت اإن القاعدة  28تعاجل التصحيحات وإان املكتب ادلويل تلقي طلبات تصويب ترجامت .غري أأن جحم الطلبات
مل يصل عتبة  3يف املائة من مجيع التصحيحات ،عىل أأساس حتليل البياانت لعام .2014
 .264وقال الرئيس اإن أآخر سؤال هو ذكل اذلي طرحه ممثل مجعية ( )MARQUESبشأأن النسخة ذات احلجية يف حال
بروز خطأأ يف إاحدى الرتجامت.
 .265وقالت ا ألمانة اإن اللغة ذات احلجية ،من حي املبد أأ ،يه لغة الطلب ادلويل مبقتىض القاعدة  6من الال ةحئة التنفيذية
املشرتكة .وهو مبد أأ توجهييي اعمتد قبل ثالث س نوات ،بناء عىل اقرتاح بشأأن ممارسة الرتمجة لضامن سالمة السجل.
 .266و أأي ّد ممثل مجعية ( )AIMالاقرتاح وموقف وفد سويرسا ،ور أأى أأن ل داعي إلجراء اس تعراض لك س نة ،ولكن
ميكن اإعادة النظر يف اقرتاح اإجراء اس تعراض مس تقبيل اإن طرأأت أأي مشلكة.
 .267وخلص الرئيس املناقشات ،متحداث عن املوافقة عىل الإجراءات املقرتحة يف الفقرات من  33اإىل  37من الوثيقة.
وابلنس بة ملسأأةل اجلودة ،اس تنتج بناء عىل املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة ،أأن ابإماكن الوفود أأن تثري أأي قضااي حممتةل يف
املس تقبل ،إان طر أأت ،أأو أأن تثريها ا ألمانة من تلقاء نفسها.
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البند  8من جدول ا ألعامل :اس تقصاء أآراء املس تخدمني حول املسائل املتعلقة مببادئ التبعية يف نظام مدريد
 .268استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/13/6
 .269وقدمت ا ألمانة الوثيقة مشرية اإىل أأن املوضوع نوقش ألول مرة يف ادلورة السابقة للفريق العامل ،اذلي طلب من
املكتب ادلويل اإجراء اس تقصاء لآراء مس تخديم نظام مدريد حول املسائل املتعلقة مببادئ التبعية.
 .270و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الهدف من وراء الاس تقصاء ،هو استشارة أأحصاب املصلحة ومجع أآراهئم بغية اختاذ قرار عن
عمل بشأأن مس تقبل التبعية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مبد أأ التبعية يؤثر عىل املس تخدمني ،ذلا اكن من املهم معرفة املزيد عن
وهجات نظرمه بشأأن هذه املسأأةل .و أأفادت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل أأجرى اس تقصاء مغفال عرب الإنرتنت يف الفرتة من 18
مايو اإىل  7يونيو من ذكل العام .ومشلت العينة  1331من مس تخديم نظام مدريد ممن أأجابوا عىل مجيع ا ألس ئةل ،ومعظمهم
من أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو والكهئم .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الاس تقصاء حقق مقصده حي أأمكن أأخذ ر أأي عينة
واسعة وعالية المتثيل من مس تخديم نظام مدريد .واستشهدت ا ألمانة ابملعلومات الواردة يف الوثيقة قيد املناقشة ،مؤكدة عىل
الاس تنتاجات الس بعة التالية:
( )1اإن شطب التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ،ل ينجم ،يف معظم ا ألحيان ،عن ادعاء
مركزي.
( )2ويتساءل عدد كبري من املس تخدمني عن نزاهة التبعية ،ويعتربون أأهنا تقلل من قمية نظام مدريد.
( )3ول يعترب كثري من املس تخدمني أأن التبعية مزية من مزيات نظام مدريد.
( )4وتؤيد غالبية املس تخدمني اإلغاء التبعية أأو تقييدها.
( )5وتشري الغالبية العظمى للمس تخدمني اإىل أأهنم س مييلون اإىل اس تخدام نظام مدريد بقدر مماثل أأو أأكرب يف حال
اإلغاء التبعية أأو تقي ّيدها.
( )6و أأن اس تخدام نظام مدريد محلاية العالمات التجارية املكتوبة خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل مكتب بدل املنشأأ،
قضية تؤثر عىل املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل.
( )7ومل يكن للغالبية العظمى من املس تخدمني ر أأي يف مسأأةل التحويل ،وهو اإجراء اندر الاس تخدام ،ويراه بعض
املس تخدمني ملكفا وصعبا.
 .271ودعا الرئيس الوفود اإىل تقدمي تعليقاهتا بشأأن الفقرة  47من الوثيقة ،وتقدمي اإرشادات اإىل املكتب ادلويل فامي خيص
الإجراءات ا ألخرى املمكنة ،ومهنا اإصدار توصية مجلعية احتاد مدريد بتعليق تطبيق املواد  )2(6و( )3و( )4من اتفاق مدريد
وبروتوكوهل ،عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ،MM/LD/WG/12/4أأو بشلك معدّل.
 .272و أأبدى وفد لكسمرب  ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،تأأييده ملتابعة مناقشة هذه املسأأةل.
مفر من الإشارة اإىل أأن العديد من مس تخديم النظام
 .273وذكّر وفد مدغشقر ،يف ضوء املعلومات الواردة يف الوثيقة ،أأ ّل ّ
أأبدو رغبهتم يف تعليق التبعية أأو اإلغاءها ،و أأهنم س مييلون اإىل اس تخدام نظام مدريد بقدر مماثل أأو أأكرب دون ت ك ّ
املزية.
و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن التبع ّية ختيف صغار املس تخدمني من مدغشقر بسبب التاكليف الالزمة لس تخدام العالمة
جتاراي خار البدل بشلك أآمن .وكرر الوفد موقفه السابق ،ودمع تعليق مبد أأ التبعية مع احلفاظ عىل ادلور الرئييس اذلي
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تضطلع به املاكتب الوطنية ،و أأكد رضورة وجود عالمة أأساس ية وكذكل امتثال التسجيل ادلويل ،اإذ توفر مجيعها ا ألمن
القانوين يف نظام مدريد.
 .274ور أأى وفد الرنوجي أأن اإجاابت املس تخدمني واحضة ،واتفق مع املس تخدمني معلنا دمعه لقرتاح اإلغاء التبعية أأو
تقييدها.
 .275ولحظ وفد الياابن أأن التبع ّية ،كام أأظهر التقرير ،مبد أأ معقد وحمفوفة ابخملاطر وغري معقول ابلنس بة ملعظم مس تخديم
نظام مدريد وهو أأحد العقبات أأمام اس تخدام نظام مدريد .و أأشار الوفد اإىل بروز عدد من القضااي للمناقشة بشأأن التجميد
املقرتح ،ولكنه أأعرب عن تأأييده إللغاء مبد أأ التبعية أأوتقييده أأو تعليقه ،و أأعطى ثالثة أأس باب ملوقفه :فأأول ،س يؤدي ما
س بق اإىل حتقيق اس تقرار قانوين للتسجيالت ادلولية وسيشجع املس تخدمني احملمتلني عىل اس تعامل نظام مدريد؛ واثنيا ،فاإن
اإلغاء التبعية س يخفف عبء العمل عىل املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل؛ واثلثا ،سيسامه يف تشجيع انضامم أأعضاء جدد
اإىل نظام مدريد.
 .276ور أأى وفد إارسائيل أأن التبع ّية من عيوب نظام مدريد ،واقرتح جتميد فرتة التبعية  ،ألن ذكل رضوري للتحقق من
زايدة اس تخدام نظام مدريد نتيجة التجميد.
 .277وشكر وفد اإيطاليا ممثل مجعية ( )MARQUESعىل مساهامته يف الاس تقصاء ،و أأشار اإىل أأن الاس تقصاء يبدو
و أكنه وحيد الاجتاه .و أأشار اإىل أأن الاس تقصاء اذلي صاغته ا ألمانة ونرش عىل املنتدى القانوين لنظام مدريد للتعليق ،لىق
مشاركة واسعة من املس تخدمني و أأحصاب العالمات التجارية وممثلهيم من اإيطاليا ،كام يبني اجلدول ا ألول .و أأضاف الوفد أأن
الاس تنتا رمق  ،1املتعلق بشطب التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية غري النامج عن ادعاء مركزي،
يظهر أأن  8يف املائة فقط من التسجيالت ادلولية تأأثرت بتدوين تسجيل جزيئ أأو لكي نتيجة وقف أأثر العالمة ا ألساس ية.
وذكر الوفد أأن ا إللغاء نتيجة لوقف ا ألثر بناء عىل أأس باب مطلقة يف بدل املنشأأ بلغ  27يف املائة فقط .وقال الوفد إان س بع
عالمات جتارية دولية فقط ،أألغيت عام  2015يف اإيطاليا نتيجة حفص ابرشه املكتب تلقائيا ،مقارنة حبوايل  1900طلبا دوليا
أأحالها مكتب اإيطاليا اإىل الويبو حىت اللحظة .و أأشار الوفد اإىل الاس تنتا  2يف الوثيقة اذلي قال اإن عددا كبريا من
املس تخدمني يتساءلون عن نزاهة التبعية ويعتربون أأهنا تقلل من قمية نظام مدريد .وقال الوفد اإن مقارنة الاس تنتا 2
ابلس تنتا  ،4تظهر أأن غالبية املس تخدمني ل يعتربون التبعية مزية يف نظام مدريد .وعلّق الوفد عىل الصفحة  5من املرفق
ا ألول موحضا أأن اجلدول املتعلق ابلتصور العام السائد عن أآاثر التبعية عىل نظام مدريد يظهر أأن نس بة  17يف املائة من
الإجاابت اكنت "دون ر أأي؛ واكنت نس بة  7يف املائة من الإجاابت "غري حمددة" واعتربت نس بة  35يف املائة من الإجاابت
مبد أأ التبعية عيبا واعتربت نس بة  23يف املائة أأن املبد أأ هو "الكهام" أأي مزية وعيب .وذكر الوفد أأن مجموع ما س بق يبلغ 82
يف املائة ،وذلكل ل ميكن اجلزم بأأن دلى املس تخدمني فكرة واحضة عن مزااي تعديل النظام وعيوبه .وفامي يتعلق ابلس تنتا
 ،3بشأأن الهتديد ابس تخدام الادعاء املركزي كوس يةل دلفع أأحصاب التسجيالت ادلولية اإىل ادلخول يف مفاوضات ،ورد يف
الوثيقة" :أأشار املس تخدمون ،يف تعليقاهتم ،اإىل أأنه مل تنفذ أأي من الهتديدات ابللجوء اإىل الادعاء املركزي ،اإما لعدم وجود
سويت وداي" .وذلكل ل ميكن تأأكيد أأن التبعية يه سبب املشلكة ،أأو نفيه ،وكذكل
أأس باب ملبارشة الإجراء ،أأو ألن ا ألمور ّ
ل ميكن تأأكيد ،أأو نفي ،امتالك املس تخدمني لفكرة واحضة نقيّة عن التغيري املقرتح .وح ّذر الوفد قائال اإن اإلغاء فرتة التبعية قد
يكون أأول خطوة حنو اإلغاء رشط العالمة ا ألساس ية ،وذكّر ابقرتاح حل ّل هذه املسأأةل ونوقش عام  .2008ويف ذكل الوقت،
أأوىص الوفد ابلزتام احلذر الشديد ألن املبد أأ عنرص أأسايس من عنارص النظام .وشدّ د الوفد عىل أأن العديد من الوفود
ا ألخرى ،أأيضا ،مل تدمع الاقرتاح حيهنا ،واقرتح النظر يف اإدخال قدر أأكرب من املرونة عىل نظام مدريد جلعهل أأكرث جاذبية
و أأسهل اس تعامل ،وجدد معارضته لإلغاء رشط وجود عالمة جتارية أأساس ية يف بدل املنشأأ .وابلنس بة لالس تنتاجني  5و،6
ذكر الوفد أأنه ميكن أأن ينظر ابلإجياب اإىل خفض فرتة التبعية من  5س نوات اإىل  3س نوات.
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 .278وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إانه غري مس تعد للميض قدما يف مناقشة وحيدة بشأأن جتميد التبعية .و أأشار اإىل
الاس تنتا رمق  ،5أأي أأن غالبية املس تخدمني تؤيد اإلغاء التبعية أأو تقييدها ،مع أأن السؤال  19الوارد يف الصفحة 2من املرفق
الثاين ،سأأل املس تخدمني عن عدد من اخليارات اكن جتميد التبعية أأحدها .و أأشار الوفد اإىل أأن  6يف املائة فقط من
املس تخدمني يؤيدون جتميد التبعية ،يف حني أأن  30يف املائة يؤيدون عدم اإجراء أأي تتغري ،ويؤيد  29يف املائة اإلغاء التبعية،
ويؤيد  21يف املائة خفض فرتهتا اإىل أأقل من مخس س نوات ،ويفضل  13حرص التبعية حبي تطبق يف حالت معينة فقط،
ملل حالت الإيداع بسوء النية .ور أأى الوفد أأ ّن هذه ا ألرقام ل تدمع أأ ّي مسار للميض قدما ،ول يدمع جتميد التبعية بأأي
حال .وذكر الوفد أأن مضمون الاس تقصاء اكن ضيق الرتكزي ومل ينظر مجليع اخليارات نظرة شامةل؛ ملل ،س بل جعل التحويل
أأكرث جاذبية ،أأو اإن اكن مبقدور هذه التغيريات أأو غريها تقريب املواقف اخملتلفة .واقرتح الوفد العمل لإجياد حل فعال ومقبول
عامليا .و أأعرب الوفد عن تأأييده اإجراء مناقشة أأوسع تشمل مجيع اخليارات.
تفرس عىل أأهنا ل تؤيد اإلغاء مبد أأ التبعية تأأييدا كبريا .و أأضاف الوفد أأن
 .279وقال وفد سويرسا اإن نتاجئ الاس تقصاء قد ّ
التبعية عنرص أأسايس يف نظام مدريد وس يكون من املس تحيل سرب املشالك النامجة عهنا قبل دراس هتا؛ أأي ملال ،وجود
عالقة بني العالمة ا ألساس ية والتسجيل ادلويل أأو فرتة التبعية .و أأشار الوفد اإىل أأن من الرضوري دراسة لك ت ك املشالك،
وحتديدها ،وإاجياد حل جذري غري اإلغاء التبعية .وخل ّص الوفد موقفه قائال اإنه ل يدمع تعليق التبعية ولكنّه عىل اس تعداد
ملناقشة اإدخال بعض أأوجه املرونة عىل النظام ،إان لزم ا ألمر.
 .280وقال وفد نيوزيلندا إان التبعية ل تعترب مزية تقوي نظام مدريد ور أأى أأن جتميد التبع ّية س يكون تطورا اإجيابيا لنظام
مدريد.
 .281وح ّ وفد أأسرتاليا أأعضاء نظام مدريد عىل النظر بعناية يف اس تنتاجات الاس تقصاء ،والآاثر الإجيابية احملمتةل لتجميد
التبعية .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض أآراء املس تخدمني الواردة يف الاس تقصاء تعكس أآراء املس تخدمني الاسرتاليني اذلين مشلهم
الاس تقصاء املع ّمق عام  .2007وقال الوفد اإن نظام مدريد شهد توسعا جغرافيا متسارعا يف الس نوات ا ألخرية ،ومن أأجل
مواكبة العوملة املزتايدة ل ألسواق ،ينبغ أأن يؤسس التوسع اجلغرايف ملرونة أأكرب يف العمل لس هتداف ا ألسواق فامي يتعلق بسلع
وخدمات معينة .و أأشار الوفد اإىل أأن عددا من أأسواق التصدير اخملتارة للتوسع ،تس تخدم لغات غري لتينية و أأن املس تخدمني
سعوا اإىل حامية عالماهتم التجارية يف ت ك ا ألسواق ابس تخدام خطوط حمددة .وتعين التبعية لعالمة أأساس ية يف بدل املنشأأ أأن
عىل املس تخدمني إايداع طلب وطين لعالمة خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل مكتب بدل املنشأأ ،رمغ أأهنم لن يس تخدموا ت ك
العالمة يف بدل املنشأأ ،عىل ا ألرحج ،ألهنا ل توصل الرساةل املطلوبة للمس هت ك الوطين .واعترب أأحصاب العالمات التجارية أأن
هذا الإيداع ،ومبعزل عن كونه عرضة لدعاءات اسرتاتيجية بعدم الاس تخدام ،هو ازدواجية ل لزوم لها وممارسة ملكفة.
و أأضاف الوفد أأنه ل ينبغي اإجبار الرشاكت عىل احلفاظ عىل عالمتني جتاريتني يف السجل ،و أأن هذا ا ألمر يسبب مشلكة
للك أأعضاء نظام مدريد .و أأي ّد الوفد جتميد رشط التبع ّية ،ألنه س يفتح نظام مدريد أأمام مجموعة واسعة من املس تخدمني اذلين
سيس تفيدون من التغطية اجلغرافية املزتايدة للنظام بطريقة أأكرث أأماان ومرونة.
 .282وقال وفد أأملانيا إان الوثيقة خيبت أأماهل ،ألهنا تفسري أأحادي اجلانب لالس تقصاء ،ول تعكس اس تنتاجاته بشلك
حصيح .و أأشار الوفد ،كام فعل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من قبل ،اإىل أأن  7يف املائة فقط من املس تخدمني يؤيدون
جتميد التبعية .و أأضاف الوفد أأن تغيريا جوهراي كهذا ل ينبغي أأن يستند اإىل أآراء  1300مس تخدما فقط ،ألن هذا العدد ل
يعترب دمثيال اكفيا .و أأشار الوفد اإىل بيان املدير العام للويبو عن وجود أأكرث من  500000من أأحصاب التسجيالت ادلولية،
و أأكدّ عىل عدم تأأييد مجموعات من املس تخدمني لتجميد التبعية .كام أأشار الاس تنتا رمق  5اإىل أأن غالبية املس تخدمني تؤيد
اإلغاء التبعية أأو تقييدها ،و أأشار الوفد اإىل أأن حوايل ثل املس تخدمني ( 32يف املائة) أأرادوا احلفاظ عىل التبعية ،و 33يف
املائة أأرادوا تقييدها و 29يف املائة طلبوا إالغاءها ،يف حني أأيّد  6يف املائة فقط تعليقها .وقال الوفد اإن ما س بق يظهر أأن
حوايل ثل من املس تخدمني أأيد واحدا من اخليارات الرئيس ية ،وذلكل ل تربز أأغلبية واحضة .و أأضاف الوفد أأن تغيريا
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جوهراي مماثال يف النظام ،ينبغي أأن يقرر عرب مؤدمر دبلومايس ،وذكر أأن املس تخدمني ا ألملانيني اذلين يلجؤون اإىل الادعاء
املركزي يف كثري من ا ألحيان ،و أأن قراءة التعليقات الواردة يف الاس تقصاء تظهر بعض ا ألملةل عن مؤسسات صغرية
ومتوسطة ترى يف الادعاء املركزي سالحا مناس با يف وجه عاملقة الصناعة .واختمت الوفد قائال إان الاس تقصاء مل يقدّم أأس بااب
لتجميد رشط التبعية أأو اإلغاءه.
 .283وقال وفد فرنسا اإن مبد أأ التبعية همم ملس تخدميه ،ومسة أأساس ية من سامت نظام مدريد .ذلا فاإن موقف املس تخدمني
رضوري لكنه منقسم حول مزااي التبعية وعيوهبا .وحتدث الوفد عن ادلراسة قائال إان  35يف املائة من املس تخدمني اذلين
أأجابوا عىل الاس تقصاء اعترب أأن مبد أأ التبعية عيب يف نظام مدريد؛ وإان  32يف املائة من املس تخدمني أأيّد جتميد التبعية أأو
اإلغاءها؛ يف حني أأيّد  23يف املائة مهنم احلفاظ علهيا .ور أأى الوفد أأن ت ك النتاجئ ل تتيح اس تخالص رغبة غالبية
املس تخدمني ابإلغاء مبد أأ التبعية .ور ّدد الوفد وهجة نظر وفد أأملانيا بأأن الاس تقصاء مل يقدّ م النتيجة الالزمة لتجميد التبعية.
و أأوحض الوفد أأن املكتب الفرنيس أأجرى اس تقصاء بني مس تخدميه أأظهر أأن الادّعاء املركزي أأداة تفاوض هم ّمة يف اإدارة
عالماهتم ا ألساس ية ،و أأن التبعية دمكهنم من مركزة املنازعات لفرتة مخس س نوات .وخمت الوفد قائال اإنه ل يؤيد جتميد التبعية
ألن املس تخدمني الفرنس يني يعارضون التجميد.
 .284و أأعرب وفد هنغاراي عن تأأييده ملداخالت وفود فرنسا و أأملانيا وإايطاليا وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وتقامس
تخاوفها بشأأن وضوح اس تنتاجات الاس تقصاء اليت ل يبدو أأهنا تدمع التجميد بشلك فوري .وذكر الوفد أأن املس تخدمني
الهنغاريني ل يرون التبعية كعيب ،بل يروهنا أآلية دفاع ممكنة .وقال الوفد إان ّه ل يؤيد جتميد أأحاكم التبعية ولكنه ،كوفود
سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأبدى اس تعداده لس تكشاف خيارات أأخرى ملعاجلة املشالك احملددة ،و أأيّد توس يع
النقاش حول هذه املسأأةل.
 .285و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه ألي تغيري من شأأنه أأن جيعل النظام أأكرث بساطة ،و أأكرث جاذبية و أأسهل
اس تعامل .وذكر الوفد أأن التسجيل دويل ميكن أأن يستند اإىل طلب وفقا لربوتوكول مدريد .و أأن طلب احلصول عىل عالمة
وطنية ل يمتتع بيقني قانوين اإىل أأن تفحص العالمة وتسجل .ولكن قال الوفد اإنه يؤيد الاقرتاح بقوة ألن بعض املس تخدمني
امتنعوا عن اس تخدام نظام مدريد ،بعد أأن أأبقى مكتب امللكية الفكرية الكوري رشط الفحص املوضوعي للأس باب املطلقة
والنسبية ،وذلا تزايد اإيداع املس تخدمني الكوريني لطلبات دولية عىل أأساس الطلبات ا ألساس ية عوضا عن التسجيالت
ا ألساس ية .وقال الوفد اإن ربط مصري التسجيل ادلويل بقرار هيئة الفاحصني الوطنيني قد ل يكون عادل للمس تخدمني يف
كثري من احلالت ،فعىل الرمغ من اختالف متطلبات تسجيل العالمات التجارية يف لك بدل ،س تكون النتيجة يه نفسها.
ور أأى الوفد أأن التحويل س يكون غري فعال مقارنة بتجميد التبعية ،ألن التحويل يتطلب اإجراء اإضافيا والتعاقد مع ممثل
حميل ،وهو عبء عىل الرشاكت الصغرية .و أأعلن الوفد أأن جتميد التبعية قد يزيد اليقني القانوين للمس تخدمني ،اذلين لن
يقلقوا بشأأن مشالك حممتةل للطلبات ا ألساس ية .وس يبسط التجميد نظام مدريد ابلنس بة للمس تخدمني واملاكتب الوطنية
واملكتب ادلويل ،ألنه سيشجع عىل زايدة اس تخدام نظام مدريد من قبل املس تخدمني الكوريني ،وذلكل أأيدت مجهورية
كوراي وبشدة الاقرتاح.
 .286و أأشار وفد كولومبيا اإىل أأن اإلغاء التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ل ينجم عادة عن الادعاء
املركزي ،اذلي ميثل  8يف املائة فقط من هذه الإلغاءات .ورمغ أأن التبعية ل تعجب بعض مس تخديم نظام مدريد ،أأبدى
الوفد تخاوف بشأأن أأثر جتميد هذه السمة الهامة من سامت النظام؛ وخاصة تخاطر التعيني اذلايت وغريها من املشالك حىت
اإن أألغيت العالمة ا ألساس ية .ولهذه ا ألس باب ،أأرص الوفد عىل مواصةل املناقشات عىل نطاق أأوسع لس تكشاف اإماكنية
زايدة أأوجه املرونة يف نظام مدريد بناء عىل معلومات اإضافية.
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 .287وقال وفد مجهورية التش يكية إانه غري مقتنع إابلغاء مبد أأ التبعية عىل النحو املقرتح ،ل ألس باب اليت ذكرهتا الوفود سابقا.
ور أأى الوفد أأن من الرضوري التفكري يف املشالك اليت قد يسبهبا الإلغاء .ول س امي ،ت ك املتعلقة بتجديد العالمة ا ألساس ية.
و أأعرب الوفد عن تأأييده فكرة تبس يط التحويل ،اذلي غالبا ما يكون ملكفا للمس تخدمني و أأكرث تعقيدا .و أأشار الوفد اإىل أأن
وقف أأثر العالمة ا ألساس ية نتيجة ا ألس باب املطلقة ،اليت قد تكون واحضة ملاكتب املنشأأ ولكهنا ليست واحضة ابلرضورة
للماكتب املعينة .و أأبدى الوفد شكواك حول اإماكنية تقييد مبد أأ التبعية يف هذه احلالت أأو يف حالت الإيداع بسوء النية.
 .288و أأعرب وفد اإس بانيا عن اهامتمه ابلتغيريات الرضورية جلعل نظام مدريد أأكرث بساطة وجاذبية .ولكنه ر أأى أأن مبد أأ
التبعية يوفّر توازان بني مصاحل أأحصاب التسجيالت وا ألطراف الثالثة ألنه يتيح أآلية مركزية لإنفاذ احلقوق السابقة .و أأبدى
الوفد معارضته إالغاء مبد أأ التبعية أأو جتميده ،لكنه قال إانه ل ميانع النظر يف بدائل أأخرى
 .289و أأعرب وفد المنسا عن قلقه من نتاجئ الوثيقة ،كام أأعرب املتحدثون السابقون ،وخاصة وفود أأملانيا وإايطاليا وسويرسا
وفرنسا .وقال اإنه ل يدمع اإصدار توصية بتعليق تطبيق املواد  )2(6و( )3و( )4من اتفاق مدريد وبروتوكوهل ،كام هو مقرتح.
ور أأى الوفد أأن التجميد املؤقت للتبعية ليس خيارا مناس با ألنه س ينتج حاةل من عدم اليقني القانوين .وذكر الوفد أأن املكتب
طور جتربة اس تخدام الادعاء املركزي يف المنسا مبا يساعد عىل تقليل عدد الإجراءات الإدارية .ذلكل ،اعترب الوفد
المنساوي ّ
أأن مفهوم التبعية مفهوم ق ّمي .و أأبدى الوفد تفهمه رغبة بعض ا ألعضاء مناقشة قرص فرتة التبعية أأو تقييد أآاثرها عىل بعض
احلالت اخلاصة .وقال الوفد اإنه مس تعد للعمل عىل وضع نظام سهل الاس تعامل ،ولكنه يفضل التوصل حللول مس تدامة
وراخسة من الناحية القانونية ،حىت اإن انطوى ذكل عىل عقد مؤدمر دبلومايس.
تطرق الوفد اإىل نتاجئ
 .290وقال وفد كواب إانه اكن حراي ابلوفود أأن تشري مبعايري الاس تقصاء اإىل املكتب ادلويل ،و ّ
الاس تقصاء .وذكر أأن العينة غري موامئة؛ قائال إان  11يف املائة من املس تخدمني املشمولني ابلعينة مه من الولايت املتحدة
ا ألمريكية ( 121مس تخدما) ،ومع العمل أأنه قد أأودع  6595طلبا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية عام  ،2013فالعينة دمثل
 0.01يف املائة من مس تخديم نظام مدريد يف ذكل البدل .وبلغ العدد الإجاميل للمس تخدمني يف أآس يا  122مس تخدما أأي
 ٪0.09من املس تخدمني املشاركني يف الاس تطالع حبسب بدل املنشأأ .و ّ
تشلك بدلان املنشأأ البالغ عددها  30بدلا دمثل
املس تخدمني اذلين اس تطلعت أآراؤمه  ٪31من اإجاميل عدد أأعضاء نظام مدريد (البالغ عددمه )96؛ وهناكل  19ممثال ينمتون
اىل مجموعة من  20بدلا من بدلان املنشأأ الرئيس ية عام  ،2013أأ ّما بقية املس تخدمني فاكنوا ينمتون اإىل  11بدلا أ آخر .و أأضاف
الوفد أأن فرتة الاس تقصاء اكنت قصرية للغاية و أأن الإنرتنت أآلية رسيعة ولكن ليس مجليع ادلول ا ألعضاء يف النظام .ومل ميث ّل
 66من ا ألطراف املتعاقدة ،من بني ما مجموعه  96طرفا متعاقدا ،يف الاس تقصاء ومل يتضمن الاس تقصاء أأية بياانت عن جحم
املس تخدمني املشاركني ،وهو أأمر هام جدا نظرا للفائدة الكبرية لنظام التبعية ابلنس بة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ألنه
يضمن التوفري يف حال تأأثرت حقوقهم .وقال الوفد اإن أأورواب أأاثرت اهامتمه ابلنس بة لالس تقصاء حبسب املنطقة ،اإذ مضت
القامئة حبسب بدل املنشأأ  613مس تخدما ممن اس تطلعت أآراؤمه من ت ك املنطقة؛ ويبلغ مجموع عدد املس تخدمني من فرنسا
و أأملانيا وإايطاليا وإاس بانيا  318مس تخدما ،أأي  ٪52من اإجاميل املس تخدمني ا ألوروبيني .وشكك الوفد بأأن يعارض هؤلء
املس تخدمون مبد أأ التبعية لنامتهئم اإىل بدلان ذكرت أأهنا تؤيد هذا املبد أأ ،واعترب أأن املسأأةل ينبغي أأن تدرس بتعمق أأكرب.
و أأضاف الوفد أأن  1146من املس تخدمني املشاركني مه ممثلون ،شلكوا ما نسبته  ٪86من اإجاميل عدد املشاركني .و أأشار
الوفد اإىل أأن املمثلني اكنوا عىل ّاطالع واف ابملسائل التقنية؛ ذلكل أأعرب الوفد عن شكوك بشأأن دقة الاس تنتاجات
ابلنس بة ألورواب .وقال الوفد اإن العديد من الوفود أأشارت اإىل رضورة حتليل املشلكة بعمق بسبب اخملاوف اليت أأبداها
مس تخدمون من ادلول ا ألوروبية .و أأشار الوفد اإىل أأن عدد حالت الادعاء املركزي غري ذي صةل ،و أأن الإحصاءات اليت يف
املائة مجعهتا املنظمة عام  2004أأظهرت أأن  0.7يف املائة فقط من الإلغاءات أأتت نتيجة ادعاء مركزي .وعارض الوفد اإلغاء
التبعية ألن ذكل س يقوض ا ألسس اليت يقوم علهيا نظام مدريد ،وكذكل رشط العالمة ا ألساس ية ،وهو أأساس المتديد ادلويل
محلاية تسجيل وطين .ووافق وفد كواب ،ملل وفود أأخرى ،عىل اإماكنية النظر يف تقييد التبعية بعد حتليل معمق ،طاملا بقيت
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ماكتب املنشأأ قادرة حبمك منصهبا عىل ا إلخطار بوقف ا ألثر؛ وابلتايل ،ضامن التوافق بني العالمة ا ألساس ية والتسجيل ادلويل
مع احلد من التبعية.
 .291ورصح وفد كينيا أأنه مل يلكّف ولية النظر يف اإلغاء التبعية أأو جتميدها .وذكر الوفد أأن الاس تقصاء مل يكن شامال،
و أأن معظم املشاركني من البدلان املتقدمة .و أأعرب الوفد عن قلقه عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تس تخدم الادعاء
املركزي ،وخاصة من البدلان النامية .ور أأى الوفد أأن الاس تقصاء مل يبني هذا الواقع بشلك حصيح .وقال الوفد مشريا اإىل
الاس تنتا رمق  ،6الفقرة  ،29أأن التبعية ليست السبب الرئييس وراء اختيار بعض املس تخدمني نظام مدريد ،اإذ أأشار كثري
مهنم اإىل اثنتني أأو أأكرث من املزااي القمية لنظام مدريد اليت استندت اإلهيا قراراهتم ،ومهنا مركزية الإيداع والإدارة .وقال الوفد
اإن عىل الفريق العامل أأن ينظر يف املنطق الاكمن وراء رشط التبعية وذكر أأن الادعاء املركزي مل يكن قيد الاس تخدام؛
وابلتايل ،فأأن النظر يف اإلغاء التبعية أأو جتميدها ل يبدو رضوراي .وذكر الوفد أأمهية اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن التبعية
و أأعرب عن معارضته اقرتاح جتميد التبعية
 .292ورصح وفد الصني أأن التحويل مس تخدم يف الصني؛ ولكنّه يعقد النظام ،وذلا أأي ّد الوفد اقرتاح التجميد املؤقت
للتبعية وتقيمي التجميد بشلك أأمعق.
 .293وقال وفد املكس يك إان أأي اس تقصاء خيضع لنوع من املتغريات املتعلقة ابلآراء اخملتلفة للمس تخدمني اذلين اس تطلعت
أآراؤمه .و أأي ّد الوفد اقرتاح تعليق التبعية اذلي ر أأى فيه أأمرا اإجيابيا ألن أ آاثر التسجيل ادلويل تستند اإىل توافر حامية يف
ا ألطراف املتعاقدة املعينة .وقال الوفد إان نظام مدريد ينبغي أأن يتطور؛ وابلتايل ،قد يكون من املفيد جتميد مبد أأ التبعية
وحتليل ال آاثر القانونية اخملتلفة عىل ا ألطراف املتعاقدة لهذا التجميد يف مرحةل لحقة.
 .294ورصح وفد غاان بأأنه مل يكن يف وضع يتيح هل تأأييد اإلغاء التبعية وجتميدها .وذكر الوفد أأن حتليل الاس تقصاء يشري اإىل
رضورة اإجراء مناقشات أأوسع نطاقا بشأأن القضية.
 .295و أأشار وفد أأسرتاليا ،اإىل أأن الوثيقة  MM/LD/WG/12/4تبني أأن أأي قرار لتجميد التبعية أأو تعليقها س يكون
معلية ميكن اإبطالها ،وميكن أأن حتدد بفرتة معينة .واستنادا اإىل الآراء اليت أأعرب عهنا وفدا الصني واملكس يك ،ذكر الوفد أأن
من املمكن ،بعد انقضاء ت ك الفرتة ،تقيمي الآاثر املرتتبة عىل التجميد ،واختاذ قرار مبواصةل تعليق العمل اب ألحاكم ذات الصةل.
وذكر الوفد أأن عىل الفريق العامل أأن ينظر يف جتميد التبعية لفرتة تكفي مجلع بياانت مفيدة حول أآاثره ،اإجيابية اكنت أأم
سلبية .واتبع أأن الفرتة التجريبية ينبغي أأن تطول مدة اكفية لزرع الثقة يف نفوس املس تخدمني املثبطني عن اس تخدام نظام
مدريد حاليا بسبب خطر الادعاء املركزي .و أأعرب الوفد عن اهامتم بأآراء ا ألعضاء الآخرين بشأأن اإماكنية وضع فرتة جتريبية
ومدهتا ،ور أأى الوفد أأن فرتة مخس س نوات ،عىل ا ألقل ،س تكون رضورية لتقدير أأثر التجميد تقديرا حصيحا .ولن يكون أأي
طلب دويل يودع خالل هذه الفرتة التجريبية عرضة للتبعية ،مما مينح الرشاكت الثقة لتقدمي طلبات دولية ،حىت هناية فرتة
امخلس س نوات التجريبية.
 .296و أأي ّد ممثل مجعية ( )JPAAتقييد ا ألحاكم املتعلقة ابلدعاء املركزي أأو اإلغاءها .ووفقا لبح سابق أأجرته امجلعية
ومشل أأكرث من  50رشكة ايابنية كربى ،يبدو أأن معظم الرشاكت تعارض مبد أأ الادعاء املركزي .ويتوقع أأن يزيد عدد
املس تخدمني الياابنيني لنظام مدريد ،إان أألغي الادعاء املركزي أأو قيّد .وطلب املمثل النظر يف أآراء املس تخدمني الياابنيني
بشأأن هذه املسأأةل.
 .297و أأكّد ممثل مجعية ( )AIPPIموقف مجعيته الرمسي فامي يتعلق بتعليق العمل مببد أأي التبعية والعالمة التجارية
ا ألساس ية وإالغاهئام ،رمغ أأن هذا ا ألخري مل يكن موضع نقاش .وقال املمثل اإن امجلعية ل تؤيد جتميد التبعية أأو اإلغاءها .ومن
الانتقادات اليت وهجت للتبعية أأن أآاثرها قد تؤثر عىل بدلان ل ينطبق فهيا سبب الإلغاء؛ غري أأن التبعية توفر توازان جيدا
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بني أأحصاب العالمات و أأطراف اثلثة ،وتقدّ م لالحقني أآلية مركزية تضمن احرتام حقوقهم السابقة .واقرتح املمثل الإبقاء عىل
مبد أأ التبعية ،ولكن ختفيض املدة من  5س نوات اإىل  3س نوات ما قد يوفر توازان أأفضل بني مصاحل أأحصاب العالمات
ومصاحل ا ألطراف الثالثة .وستس متر ا ألطراف الثالثة يف المتتع بأآلية مركزية لالدعاء وضامن احرتام حقوقها ،يف حني س يكون
ألحصاب التسجيالت فرتة أأقرص من عدم اليقني فامي يتعلق بعالماهتم.
 .298و أأعلن الرئيس غياب التوافق يف الآراء بشأأن جتميد مبد أأ التبعية ،و أأشار اإىل أأن دلى ا ألمانة اقرتاحا بكيفية امليض
قدما.
 .299وشكرت ا ألمانة مجيع الوفود عىل مداخالهتم وأآراهئم .و أأشارت إاىل أأن مجيع الوفود تدمع تطوير النظام ،ليصبح أأكرث
نفعا ،وهو ما يؤكد ما قاهل املدير العام يف بداية ادلورة؛ أأي أأمهية التفكري يف كيفية تطوير النظام مس تقبال يك يس تجيب دامئا
لحتياجات املس تخدمني .وذكرت ا ألمانة أأن السؤال احلقيقي هو ما ميكن معهل وتوفريه للتقدم يف هذا الاجتاه ،وعىل أأي
وترية .وقالت ا ألمانة اإن هناكل اقرتاحا بشأأن كيفية حتقيق ما س بق ،وهو اقرتاح بتجميد التبعية؛ ولكنه يطرح مجموعة واسعة
من وهجات النظر ول حيقق توافقا .و أأضافت ا ألمانة أأن جتميد التبعية ليس الطريقة الوحيدة لتطوير النظام؛ ومن املمكن
إادخال مزيد من املرونة عىل النظام من خالل العمل عىل بعض مزاايه وخاصة العالمة التجارية وقوامئ السلع واخلدمات
وصاحب العالمة والتبعية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن امليض قدما قد يكون عرب اس تكشاف طرق جلعل النظام أأكرث مرونة
املس ابلعالمة ا ألساس ية؛ وقد تكتشف خيارات جديدة حلل املشالك احلقيقية والعملية دون
بشأأن ت ك املزيات ،دون ّ
احلاجة ،ابلرضورة ،اإىل التعامل مع بعض السامت ا ألساس ية للنظام أأو تغيريها جذراي .وقالت ا ألمانة اإن ابإماكن املكتب
ادلويل ،إان طلب ذكل ،اإعداد وثيقة لدلورة املقبةل للفريق العامل ،يبح فيه بشلك أأوسع اإدراجا مسؤول للمرونة ،ووضع
أأرضية ممثرة للتطوير يف املس تقبل.
 .300وخلص الرئيس الاقرتاح املقدم من ا ألمانة العامة بشأأن طلب اس تكشاف أأوسع لكيفية اإدخال مزيد من املرونة عىل
النظام .و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود أأعربت عن اهامتهما ابإدخال مزيد من املرونة وفتح الباب للتعليق عىل اقرتاح
ا ألمانة ،بأأن يطلب إاعداد حتليل حول كيفية اإدخال املزيد من املرونة فامي يتعلق ابلعالمة وقامئة السلع واخلدمات وصاحب
التسجيل ،ورمبا ،التبعية.
 .301و أأيد وفد الياابن الاقرتاح املقدم من ا ألمانة بطلب اإعداد وثيقة جديدة لدلورة املقبةل ،وسأأل ا ألمانة عن نوع املرونة
احملمتل يف ت ك املرحةل.
 .302و أأشار ممثل رابطة ( )INTAاإىل أأن الفريق العامل قد حيتا اإىل اإمعان النظر يف مس تقبل نظام مدريد وكيفية تطوير
النظام .وذكّر املمثل أأن العام القادم يصادف اذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين بعد املائة لتفاق مدريد واذلكرى العرشين
لبدء رساين بروتوكول مدريد ،ويه مناس بة جيدة للغاية لبدء هذا التخطيط املس تقبيل .واقرتح املمثل عقد ندوة أأو منتدى
تشارك فيه مجيع اجلهات الفاعةل اخملتلفة للتبادل ا ألفاكر بطريقة غري رمسية ،بشأأن رؤيهتا لحامتلت التطوير .و أأشار املمثل اإىل
أأنه ل يستبعد اقرتاح ا ألمانة ولكن قد يكون من ا ألجدى أأن جيري هذا التفكري أأو تبادل ا ألفاكر بطريقة غري رمسية عوضا
عن دورة رمسية للفريق العامل.
 .303و أأجابت ا ألمانة عن سؤال أأاثرته الياابن حول مرونة النظام ،من خالل رضب أأملةل؛ أأولها عن ا ألحرف الالتينية وغري
الالتينية ،وخاصة حماوةل إاجياد وس يةل للسامح مبعاجلة نسخة بأأحرف غري لتينية للعالمة يف النظام .واثنهيا عن فصل نطاق
قامئة السلع واخلدمات عن العالمة ا ألساس ية .فعىل سبيل املثال ،اإن استند الطلب ادلويل عىل طلب وطين يفرض
متطلبات عالية من التحديد ،ميكن تقييد نطاق العالمة ا ألساس ية عند دراس ته من قبل مكتب املنشأأ؛ يف حني ميكن أأن
تقبل ا ألطراف املتعاقدة املعينة القامئة ا ألوسع قبول اتما .وتساءلت ا ألمانة عن منفعة النظام يف احلفاظ عىل قوامئ أأوسع .ومن
طرق املتابعة ،حتليل أأثر تضييق أأس باب اإلغاء التسجيالت ادلولية .وقالت ا ألمانة اإنه هذه بعض أأملةل حماولت جعل النظام
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أأكرث فائدة دون ا إلرضار به ومع احرتام سامته ا ألساس ية نتيجة ترصحيات الوفود اليت ترددت بشأأن اإلغاء أأحد املالمح
ا ألساس ية للنظام أأو تغيريها.
 .304وشكر وفد الياابن ا ألمانة وعرض املسامهة يف اإجراء مزيد من التحليل للقضااي املطروحة.
 .305و أأبلغ الرئيس أأن ابإماكن الوفود أأن تقدّم ،حىت هناية العام ،ل ألمانة تعليقاهتا أأو القضااي اليت ينبغي أأخذها يف الاعتبار
لإعداد وثيقة جديدة.
 .306و أأكد وفد الياابن عزمه عىل التعاون بشأأن العملية واملسامهة فيه ،ولكنه ذكر أأن من الصعب إارسال املساهامت خالل
الس نة ألهنا بد أأ أأحباثه للتو ،وس ينهتيي مهنا يف وقت مبكر من العام املقبل.
 .307و أأعربت ا ألمانة أأهنا م نرة جدا بشأأن تلقي املساهامت؛ وس تعد ا ألمانة وثيقة لدلورة املقبةل للفريق العامل ،تدر فهيا
املساهامت املرسةل من أأي وفد يف الوقت احملدد .و أأضافت ا ألمانة أأن الوثيقة ادلورة املقبةل للفريق العامل لن تكون وثيقة
هنائية؛ مما س يتيح الكلري من الفرص للوفود للمسامهة يف النتيجة الهنائية.
 .308و أأيد وفد سويرسا فكرة مواصةل التفكري مبس تقبل النظام ،مع مراعاة عددا من الاحتياجات اليت عربت عهنا الوفود من
قبل ،مبناس بة اذلكرى الس نوية لنظام مدريد .واقرتح الوفد رضورة مراعاة العنارص اليت أأدت اإىل اإعداد ادلراسة بشأأن التبعية.
و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف هذه العملية ،وعرض إارسال مساهامته يف الوقت احملدد لمتكني ا ألمانة من أأخذها
بعني الاعتبار.
 .309واختمت الرئيس ابلإشارة اإىل غياب توافق يف الآراء بشأأن جتميد مبد أأ التبعية ،ولكن أأشار اإىل موافقة الفريق العامل
عىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل ،وتفويض ا ألمانة ولية إاعداد وثيقة دلورته املقبةل ،من شأأهنا أأن تس تكشف طرقا أأخرى
لتحقيق املزيد من املرونة يف النظام؛ وخاصة ،فامي يتعلق ابلعالمة وقامئة السلع واخلدمات وصاحب التسجيل والتبعية.
وستتاح للوفود فرصة لتقدمي مساهامهتا ،قبل هناية العام ،عىل الرمغ من أأن ا ألمانة س تأأخذ بعني الاعتبار املعلومات اليت قد
تصل يف مرحةل لحقة.
البند  4من جدول ا ألعامل :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات
 .310استندت املناقشات اإىل مشاريع القواعد اجلديدة  12و 25و( 26الوثيقة .)MM/LD/WG/13/2
 .311وقال الرئيس اإن الفريق العامل وافق ،فامي يتعلق بوثيقة التعديالت املقرتحة عىل الال ةحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أأن
تعد ا ألمانة وثيقة بشأأن الإنقاصات لالجامتع القادم .وسينظر ،عند مناقشة ت ك الوثيقة ،يف البند  10من جدول ا ألعامل
املتعلق بتنفيذ القاعدة  ،)5( 24اليت اتفق عىل اإصدار توصية للمكتب ادلويل بتعليق تنفيذها .واتفق عىل أأن يطلب من
ا ألمانة اإعداد وثيقة جديدة بشأأن الاس تعاضة لدلورة املقبةل .وذكر الرئيس أأن املناقشات اكنت معلقة عىل القواعد ابلإنقاصات
وت ك اخلاصة بتغيري الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل.
 .312وقدمت ا ألمانة وثيقة تذكّر بأأن القاعدة ()8( 12اثنيا) ستنطبق عىل حفص الإنقاصات ،حبسب نقاش سابق .وحتدّثت
ا ألمانة العامة عن الامتسات الإنقاص يف التسجيالت ادلولية ،واقرتحت اإدرا فقرة جديدة (( )2د) يف القاعدة  ،25قدم
عىل اإثرها ممثل رابطة ( )INTAاقرتاحا بشأأن حمتوايت هذا الالامتس .و أأىت الاقرتاح كام ييل" :جيب أأن جيمع الامتس تدوين
الإنقاص السلع واخلدمات املنتقصة حتت أأرقام أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل ،أأو أأن
ّيبني أأن الإنقاص يؤثر يف مجيع السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك ا ألصناف ،اإذا اكن ا ألمر كذكل" .و أأضافت
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ا ألمانة أأن القاعدة  26س تحدد املس توى ادلقيق من الفحص اذلي س يجريه املكتب ادلويل فامي يتعلق بأأي الامتس؛ وس يصبح
نص القاعدة املقرتحة  ،26الفقرة ( ،)1كام ييل" :اإذا اكن الالامتس املقدم بناء عىل القاعدة  ()1(25أأ) ل يس تويف الرشوط
املطلوبة ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ،وكذكل ألي مكتب يكون قد قدم الالامتس،
مع مراعاة أأحاكم الفقرة ( .)3و ألغراض هذه القاعدة ،يف حال اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإنقاص ،وجب عىل املكتب ادلويل
أأن يفحص فقط اإن اكنت أأرقام ا ألصناف املبينة يف الإنقاص مذكورة يف التسجيل ادلويل املعين".
 .313ورصح وفد أأملانيا إابن من الواحض يف القاعدة  )1( 26ما س يفحصه املكتب ادلويل ،ولكن ذكر الوفد أأن القاعدة 25
حتتا اإىل مزيد من التوضيح .وقال الوفد إان اقرتاح ممثل رابطة ( )INTAيعين أأن الامتس تدوين اإنقاص عىل قامئة سلع
وخدمات قد يتضمن فقط بياانت عن أأصناف قامئة السلع واخلدمات اخلاصة هبذا التسجيل ادلويل قبل الإنقاص .ور أأى
الوفد أأن الاقرتاح ينظم كيفية تصنيف السلع واخلدمات ،بدل أأن ينص عىل أأن الإنقاص جيب أأن ل حيتوي عىل أأصناف أأكرث
من القامئة ا ألصلية للسلع واخلدمات.
 .314وردت ا ألمانة أأن اإدرا الزام لصاحب التسجيل بتصنيف السلع واخلدمات وفقا ألصنافها ،س يعطي املكتب ادلويل
الزتاما أأو اإماكنية ل إالشارة اإىل وجود تخالفة .و أأوحضت ا ألمانة أأن وفد أأملانيا أأشار اإىل أأنه ينبغي عىل صاحب التسجيل ،عند
الامتس الإنقاص ،أأن يس تخدم ذات أأرقام ا ألصناف الواردة القامئة الرئيس ية ،وهو ما عنته لكمة "املبيّنة" يف الصيغة املقرتحة.
 .315وقال وفد فرنسا أأن اجلزء الثاين من القاعدة ( )2( 25د) ،أأي عبارة " :أأن ّيبني أأن الإنقاص يؤثر يف مجيع السلع
واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك ا ألصناف ،اإذا اكن ا ألمر كذكل" ،مل يكن واحضا .وسأأل الوفد إان اكن املقصود هو
الإلغاء التام لصنف أأم حاةل يؤثر فهيا الإنقاص عىل عدة أأصناف.
 .316وقالت ا ألمانة اإن الصيغة تقصد تغطية حالت يرغب فهيا صاحب التسجيل حذف صنف اكمل.
 .317و أأجاب وفد فرنسا أأن من املس تحسن اإعادة صياغة النص بطريقة مفهومة أأكرث.
 .318وقر أأ الرئيس الاقرتاح اجلديد للجزء الثاين من القاعدة ( )2( 25د) ]...[" ،أأو أأن ّيبني أأن الإنقاص حيذف مجيع
السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك ا ألصناف ،اإذا اكن ا ألمر كذكل".
 .319وذكر وفد فرنسا أأن الصيغة املقرتحة أأكرث وضوحا.
 .320وطلب وفد كينيا توضيح عن من س يضطلع جبمع السلع واخلدمات املنتقصة يف الامتس تدوين الإنقاص.
 .321و أأوحض الرئيس أأن الصيغة تشري اإىل الالامتس وهو من مسؤولية صاحب التسجيل.
 .322و أأبلغ وفد أأملانيا أأنه يعرتض عىل لكمة "جيمع" ألن احلمك ذكر فقط كيفية مجع ا ألصناف ولكنه مل يذكر عدم السامح
إابضافة أأصناف جديدة يف الامتس الإنقاص.
 .323وقدم وفد سويرسا اقرتاحا مضادا؛ ففي اللغة الإجنلزيية ،س تكون الصيغة اكلآيت " :أأو أأن ّيبني ا ألصناف اليت ُحتذف
يف حال اكن الإنقاص يؤثر يف مجيع السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك ا ألصناف" ،وابللغة الفرنس ية س تكون:
" أأن تبني ا ألصناف املراد حذفها ،أأو أألغاؤها ،اإن اكن ذكل يطال مجيع ا ألصناف أأو أأكرث من صنف واحد أأو عدة أأصناف".
و أأعرب الوفد أأنه يود أأن توحض القاعدة أأن ا ألصناف يه اليت س تحذف أأو س تلغى.
 .324وقر أأ الرئيس الاقرتاح مرة أأخرى " أأو أأن ّيبني ا ألصناف اليت ُحتذف يف حال اكن الإنقاص يؤثر يف مجيع السلع
واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك ا ألصناف".
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 .325ووافق وفد فرنسا عىل الصيغة املقرتحة.
 .326وقال الرئيس ردّا عىل السؤال اذلي طرحه وفد أأملانيا ،اإن ا ألمانة حاولت توضيح ا ألمور يف النص إابدخال لكمة
"فقط" ،وابلتايل س يصبح النص كام ييل" :جيب أأن جيمع الامتس تدوين الإنقاص السلع واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام
أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل" .واختمت الرئيس العمل عىل القاعدة ( )2( 25د)،
واقرتح مواصةل النقاش بشأأن القاعدة .)1( 26
 .327وذكر وفد أأملانيا أأن الفقرة  27من الوثيقة مل تناقش بعد ،ويه بشأأن اترخي بدء نفاذ القاعدتني  12و .26وذكر الوفد أأن
ا ألمانة اقرتحت اترخي  1أأبريل  .2017وذكر الوفد أأن ذكل التارخي سيسبب مشلكة ألملانيا اإذ جيب عىل مكتهبا تكييف
أأنظمته ،واقرتح موعدا لبدء النفاذ يف  1يوليو .2017
 .328واقرتح الرئيس أأن تناقش الفقرة  ،27بشأأن اترخي دخول حزي النفاذ ،بعد معاجلة احلمك املتعلق ابلطبيعة القانونية
لصاحب التسجيل وفتح الباب التعليق عىل القاعدة ."4" )1( 25
 .329و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن قلقه إازاء احامتل تقدمي أأحصاب التسجيالت الامتسات تغيري يف امللكية
عن طريق اخلطأأ ،من خالل الاس امترة  ،MM9وحول الآاثر املرتتبة عىل ذكل يف الولايت القضائية اليت تطلب تدوين
التخصيصات .و أأشار الوفد اإىل أأنه عمل بأأن بنية الرسوم س تجعل تلكفة تقدمي املعلومات عن طريق اس امترة  MM9أأقل من
تلكفة اإيداع الامتس تغيري يف امللكية عرب الاس امترة  .MM5وقال الوفد اإن الاقرتاح قد يزيد من تخاطر املالحقة القانونية
ألحصاب التسجيالت ا ألجانب اذلين مددوا حامية حقوقهم لتغطي الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأبلغ الوفد أأن املناقشات
خالل اجللسات واملناقشات غري الرمسية مع ممثيل مجعات ( )APRAMو( )CEIPIو( )INTAأأثبتت أأن الآاثر القانونية
املرتتبة عىل هذا الاقرتاح مل تكن واحضة مبا يسمح للمجموعة ابمليض قدما .وذلكل ،اقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مرة
أأخرى اإعداد دراسة عن املامرسات الوطنية ذات الصةل ،يك يكون الفريق العامل عىل عمل اتم ابلآاثر القانونية املرتتبة عىل
الاقرتاح قبل امليض قدما.
 .330وكرر ممثال ( )APRAMو( )INTAالتأأكيد عىل أأنه يف حال أأجرى املكتب ادلويل مزيدا من البح  ،فاإنه ينبغي أأ ّل
يركز فقط عىل املامرسات احمللية ،بل عىل تطبيق القانون ادلويل اخلاص ،وحتليل اإن اكن التغيري يف شلك املؤسسة يعترب
تغيريا يف الشخصية القانونية مبوجب القانون ادلويل اخلاص.
 .331وقال الرئيس اإنه وبعد أأخذ العمل بتحفظات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابلقاعدة  "4" )1( 25وتخاوفه،
يبدو أأن هناكل توافقا يف الآراء بشأأن احلمك.
 .332واعرتض وفد سويرسا عىل املوافقة عىل التغيري كام هو عليه .وذكر الوفد أأن النسخة الفرنس ية تفتقر اإىل لكمة ،أأو
صياغة ،توحض أأن التدوين عىل احملك ،و أأن من الرضوري اإدرا اإشارة اإىل التغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ،أأو
اإدخال أأو تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية يف حال اكن صاحب التسجيل خشصا معنواي.
 .333و ّكرر الرئيس اقرتاح وفد سويرسا بشأأن املادة " :"4" )1( 25تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه أأو
اإدخال أأو تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي"؛ وسيشمل الاقرتاح أأيضا
حذف اجلزء ا ألخري من احلمك ،أأي اللكامت ا ألربع ا ألخرية" ،أأو أأي تغيري فهيا" ،ألهنا زائدة عن احلاجة.
 .334وقدم وفد كواب حتفظا بشأأن مسأأةل التغيري يف الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ،اإذ قد يرتتب عليه أآاثر قانونية يف
كواب ألنه يف حال اكنت الطبيعة القانونية غري مالمئة ،سرتفض العالمة يف كواب عند اإجراء الفحص املوضوعي.
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 .335و أأعلن الرئيس قبول اقرتاح وفد سويرسا ،وفتح الباب للتعليق عىل القاعدة .)2( 26
 .336وقال ممثل مركز ( )CEIPIاإن خطا س يوضع حتت النص بأأمكهل ،ولكن التغيريات يف النص احلايل قليةل جدا ،اإن
وجدت .وطلب املمثل من ا ألمانة أأن تلفت الانتباه اإىل التغيريات املدخةل عىل القاعدة قيد املناقشة وكذكل القاعدة ،)1( 27
اليت ستناقش يف وقت لحق.
 .337ورشعت ا ألمانة يف الإشارة اإىل التغيريات؛ ابلنس بة للقاعدة  ،)2( 26فاإن التغيري الوحيد هو ا إلشارة اىل القاعدة 25
(( )1أأ) ،وحذف " الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب"؛ وابلنس بة للقاعدة  ،27اخزتلت ا ألمانة العنوان؛ اإذ اكن
الاقرتاح القدمي هو "التدوين والإخطار؛ دمج التسجيالت ادلولية؛ الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو
يدون املكتب
اإنقاص" .و أأصبحت امجلةل يف الاقرتاح اجلديد" :التدوين والإخطار" .وس تقر أأ القاعدة ( )1( 27أأ) كام ييلّ " :
ادلويل عىل الفور البياانت أأو أأي تعديل أأو شطب يف السجل ادلويل ،رشط أأن يكون الالامتس املشار اإليه يف القاعدة
 ()1(25أأ) مطابق ًا ل ألصول ،ويبلغ ذكل ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة اليت يكون للتعديل للتدوين تأأثري يف أأراضهيا ،أأو
يبلغ ذكل ملاكتب لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف حاةل تدوين أأي شطب [ ."]...وتظل بقية النص دون تغيري .وستشمل
القاعدة ( )1( 27ب) لكمة البياانت ،بصيغة امجلع ،اإشارة اإىل " أأي تعديل" يف السطر ا ألول.
 .338وقال وفد سويرسا أأن لكمة "اخملالفات" تصبح شديدة الغموض مبجرد أأن يعدّل عنوان القاعدة  ،26وقال إان اإشارة
للقاعدة  25ينبغي أأن تدر حتراي لدلقة.
 .339واقرتح الرئيس العنوان التايل" :اخملالفات يف الامتسات التدوين بناء عىل القاعدة  ،"25وانتقل اإىل القاعدة  27للتعليق
علهيا.
 .340وقال وفد سويرسا إان لكمة "بياانت" وكذكل عبارة "تعديل أأو شطب" أأضيفت يف اللغة الإجنلزيية بصيغة امجلع ألول
لكمتني ،ولكن ابللغة الفرنس ية اكنت لكمة "بياانت" بصيغة امجلع ولكمة "التعديل" بصيغة املفرد .واقرتح الوفد تغيريها اإىل
صيغة امجلع يف النسخة الفرنس ية.
 .341وسأأل ممثل مركز ( )CEIPIعن سبب كتابة "التعديل" بصيغة امجلع بعد أأن اكنت بصيغة املفرد؛ مفن الواحض أأن
هناكل أأنواعا تختلفة من التعديالت اليت ميكن اإدخالها ،ولكن ميكن ،من حي املبد أأ ،اإدخال تعديل واحد لك مرة .ولعل من
املمكن الإبقاء عىل صيغة املفرد يف الفرنس ية وتعديل النسخة الانلكزيية اإىل املفرد أأيضا؛ وينطبق ذكل عىل الفقرتني  ( 1أأ) و
(ب) .ور أأى املمثل أأن لكمة "تدوين" فضفاضة املعىن.
 .342وقبلت ا ألمانة اقرتاح ممثل مركز ( ،)CEIPIوقالت اإن اللكامت الثالث ينبغي أأن تكون بصيغة املفرد يف الفقرة ()1
والفقرة الفرعية (ب).
 .343واقرتح ممثل مركز ( )CEIPIأأن تكون الصيغة "البياانت ،أأو التعديل أأو الشطب".
 .344و أأعلن الرئيس املوافقة عىل التغيريات وانتقل اإىل القاعدة  ،32حي إادرجت بعض التعديالت الالحقة ،لتصبح
العبارة "التدوينات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،"27مع حذف عبارة "تغيريات امللكية وحالت الإنقاص والتخيل والتعديل يف
امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه".
 .345وقال وفد سويرسا اإن عنوان القاعدة  27شديد الغموض .واقرتح عنواان هو "تدوين الالامتسات املقدمة مبوجب
القاعدة  25والإخطار بشأأهنا".
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 .346واقرتح الرئيس العنوان التايل" :التدوين والإخطار فامي يتعلق ابلقاعدة ."25
 .347واقرتح ممثل مركز ( )CEIPIالعنوان التايل" :تدوين الالامتسات املقدمة مبوجب القاعدة  25والإخطار بشأأهنا" ،رمغ
أأنه ر أأى أأن الصيغة املقرتحة اكنت ماكفئة.
 .348و أأوحضت ا ألمانة الرسوم املقرتحة مقابل تدوين أأو تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل،
واقرتحت فرض املبلغ احلايل مبقدار  150فرنك سويرسي.
 .349واقرتح وفد سويرسا أأن يكتب النص كام ييل" :تغيري يف الامس و /أأو العنوان لصاحب التسجيل و /أأو اإدخال أأو
تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي[ ،"]...وحذف عبارة "يف حال اكن
صاحب التسجيل خشصا معنواي".
 .350و أأشار ممثل مجعية ( )APRAMأأن النص ا إلنلكزيي أأورد عبارة "و /أأو" ،يف حني أأوردت النسختان الفرنس ية
وا إلس بانية "و" و " أأو" عىل التوايل بدل من عبارة "و /أأو".
 .351و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الصيغتني الفرنس ية وا إلس بانية حصيحتان ،اإل إان ارتأأت الوفود الناطقة ابلفرنس ية خالف
ذكل .وقال اإن " أأو" أكداة عطف يف اللغة الإس بانية ميكن أأن تس تخدم أكداة شامةل تعين احامتل وجود أأحد اخليارين أأو
الكهام عىل حد سواء ،ول يش به اس تخدام اللغة الإجنلزيية اليت تس تعمل "و /أأو" ،وينطبق ا ألمر ذاته عىل اللغة الفرنس ية.
 .352ورصح وفد سويرسا بأأنه أأجرى مناقشات مماثةل يف جلنة اخلرباء التابعة لحتاد نيس ،حي جرت العادة أأن ترتمج
عبارة "و /أأو" ابللغة الإجنلزيية بأأداة " أأو" يف اللغة الفرنس ية .وذكر الوفد أأن عنوان البند  7يف اللغة الإجنلزيية هو "تدوينات
متنوعة" ويف الفرنس ية " "modificationيف حني أأن عبارة " "inscriptions diversesاكنت س تفي ابلغرض عىل حنو
أأدق.
 .353وقال الرئيس اإن العنوان لن يتغري نتيجة هذا الاقرتاح ،ولكن ميكن اإدرا العناوين املقرتحة يف النسخة الفرنس ية.
 .354وقال الرئيس اإن الفريق العامل اتفق عىل:
" "1أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد تعديالت القواعد  12و 25و 26و 27و 32والبند  4-7اخلاص جبدول
الرسوم ،كام ترد يف مرفق هذه الوثيقة ،مع اقرتاح دخولها حزي النفاذ يف  1يوليو 2017؛
" "2و أأن يلمتس من املكتب ادلويل أأن يعد اقرتاحا جديدا لتعديل املادة  21ملناقش ته يف دورة مقبةل ،مراعيا مجيع
الآراء املقدمة خالل ادلورة الثالثة عرشة؛ عىل أأن يتناول هذا الاقرتاح اجلديد ملال املهام الالزم أأن يضطلع هبا
املكتب اذلي يطلب منه أأن حييط علام ابلتسجيل ادلويل ،وما اإذا أأمكن أأن يتوىل املكتب ادلويل مجع الرسوم
الوطنية وحتويلها ،وما اإذا أأمكن تقدمي الالامتس عند عرض الطلب ادلويل.
البند  11من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .355وطلب ا ألمانة من الوفود تزويد املكتب ادلويل بتفاصيل اتصالت حمدثة لتسهيل التواصل مع املاكتب.
 .356و أأعرب وفد املكس يك عن قلقه إازاء حالت ل مي ك فهيا أأحصاب التسجيالت ادلولية ماكان لتلقي الإخطارات يف
املكس يك ،ألن ذكل قد يؤثر عىل ا ألمن القانوين للعالمات املسجةل يف املكس يك بسبب اإجراءات الإلغاء املتعلقة هبذه

MM/LD/WG/13/10
53

العالمات .واقرتح الوفد أأن تع ّد ا ألمانة حتليال ،تقدّمه لدلورة املقبةل للفريق العامل ،بشأأن اإماكنية أأن خيطر املكتب ادلويل
هذه التبليغات ألحصاب التسجيالت اذلين ل ميلكون عنواان يف املكس يك.
 .357وقال ممثل مركز ( )CEIPIإان من ا ألفضل أأن تعقد يف دورات الفريق العامل قبل العطةل الصيفية ،حبي ميكن
تقدمي اقرتاحات اإىل امجلعية يف العام نفسه .و أأضاف إانه يقصد ،عىل وجه اخلصوص ،املسائل امللحة ملل اإغالق ابب الانضامم
اإىل اتفاق مدريد وقضية املادة  ،14فضال عن التقس مي .وإان ر أأت ا ألمانة أأهنا ل دم ك ما يكفي من الوقت لإعداد واثئق بشأأن
مجيع البنود املدرجة عىل جدول ا ألعامل ،فميكهنا أأن دمنح ا ألولوية لقضااي معينة.
 .358وقالت ا ألمانة إاهنا س تحاول تنظمي ادلورة املقبةل للفريق العامل قبل امجلعيات العامة للويبو ،ولكهنا أأوحضت أأن القرار
ل يعود لها وحدها ،اإذ ينبغي مراعاة همام أأخرى.
البند  12من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .359وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،عىل النحو املعدل ملراعاة مداخالت عدد من الوفود (الوثيقة
.)MM/LD/WG/13/9
البند  13من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .360اختمت الرئيس ادلورة يف  6نومفرب .2015
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق ا ألول

التعديالت املقرتحة بشأأن الال ةحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات
الال ةحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  1يناير  1 2015يوليو )2017
[]...
الفصل الثاين
الطلب ادلويل

القاعدة 12
اخملالفات املتعلقة بتصنيف
السلع واخلدمات
[]...
(اثنيا)
[حفص الإنقاص] عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الانقاص الوارد يف الطلب ادلويل ،تطبيق ًا
() 8
للفقرات (()1أأ) و( )2اإىل ( ،)6مع ما يلزم من تبديل .وإاذا مل يس تطع املكتب ادلويل جتميع السلع واخلدمات املذكورة يف
الإنقاص مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين ،كام هو معدّل وفقا للفقرات ()1
اإىل ( ،)6حسب احلال ،وجب عليه أأن يصدر تخالفة .ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي
الإخطار هبا ،فاإن الإنقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل السلع واخلدمات املعنية.

[]...
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الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت
[]...

القاعدة 25
الامتس تدوين تعديل؛
الامتس تدوين شطب
([ )1تقدمي الالامتس] ( أأ) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية
اإذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:
[]...
" "4تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه أأو اإدخال أأو تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة
القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي وادلوةل والوحدة ا إلقلميية ،حسب ما ينطبق ،يف ت ك ادلوةل اليت مت
فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الشخص املعنوي بناء عىل قانوهنا؛
[]...
[]...
([ )2حمتوايت الالامتس] ( أأ) جيب أأن يتضمن أأي الامتس تدوين أأي تعديل أأو الامتس تدوين أأي شطب مقدّم بناء
عىل الفقرة ( ()1أأ) أأو َّ
يبني فيه ابلإضافة اإىل التدوين التعديل أأو الشطب امللمتس ما ييل:
[]...
(د) جيب أأن جيمع الامتس تدوين الإنقاص السلع واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام أأصناف التصنيف
ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل ،أأو أأن ّيبني ا ألصناف اليت ُحتذف يف حال اكن الإنقاص يؤثر يف مجيع
السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من ت ك ا ألصناف.
[]...

القاعدة 26
اخملالفات يف الامتسات التدوين بناء عىل القاعدة  25تعديل
أأو تدوين شطب
([ )1الالامتس اخملالف ل ألصول] اإذا اكن الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب ،املشار اإليه يف الالامتس

املقدم بناء عىل القاعدة ()1(25أأ) ل يس تويف الرشوط املطلوبة ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل
ادلويل ،وكذكل ألي مكتب يكون قد قدم الالامتس ،مع مراعاة أأحاكم الفقرة ( .)3و ألغراض هذه القاعدة ،يف حال اكن
الالامتس يتعلق بتدوين اإنقاص ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يفحص فقط اإن اكنت أأرقام ا ألصناف املبينة يف الإنقاص
مذكورة يف التسجيل ادلويل املعين.
([ )2املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة] جيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب
املكتب ادلويل .وإاذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبال عهنا من جانب املكتب ادلويل ،فاإن الالامتس
يعترب مرتواكً ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل ويف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل ،و ألي مكتب يكون قد قدّم
الامتس تدوين تعديل أأو الامتس تدوين شطب الامتسا بناء عىل القاعدة  ،)1(25وير ّد لك الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سدد
هذه الرسوم ،بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم املشار اإلهيا يف البند  7من جدول الرسوم.
[]...
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القاعدة 27
التدوين تعديل أأو شطب والإخطار به فامي يتعلق ابلقاعدة 25؛
دمج التسجيالت ادلولية؛ الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإنقاص
يدون املكتب ادلويل عىل الفور البياانت أأو أأي تعديل أأو
)[ (1التدوين تعديل أأو شطب والإخطار به] ( أأ) ّ
شطب يف السجل ادلويل ،رشط أأن يكون الالامتس املشار اإليه يف القاعدة ()1(25أأ) مطابق ًا ل ألصول ،ويبلغ ذكل ملاكتب
ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة اليت يكون للتعديل للتدوين تأأثري يف أأراضهيا ،أأو يبلغ ذكل ملاكتب لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف
حاةل تدوين أأي شطب ،كام يبلغ ذكل يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل و ألي مكتب يكون قد قدم الالامتس
السابق ذكره .وإاذا تعلق التدوين بتغيري يف امللكية ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ أأيضا صاحب التسجيل السابق يف
حال تغيري اكمل يف امللكية وصاحب اجلزء املتنازل عنه أأو املنقول بطريقة أأخرى من التسجيل ادلويل يف حال تغيري جزيئ
يف امللكية .وإاذا قدم صاحب التسجيل ادلويل أأو أأي مكتب خالف مكتب املنشأأ الامتس تدوين أأي شطب خالل فرتة
الس نوات امخلس املشار اإلهيا يف املادة  )3(6من التفاق واملادة  )3(6من الربوتوكول ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ
ذكل أأيض ًا ملكتب املنشأأ.
دون البياانت أأو التعديل أأو الشطب يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف
(ب) ت ّ
الرشوط املطبقة .ولكن ،جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإذا قُدّ م الالامتس وفقا ألحاكم القاعدة .) ()2(25
الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت

القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] (أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
[]...
" "7تغيريات امللكية وحالت الإنقاص والتخيل والتعديل يف امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه
املدونة التدوينات بناء عىل أأحاكم القاعدة 27؛
ّ
[]...
[]...

MM/LD/WG/13/10
Annex I
4

التعديالت املقرتحة بشأأن جدول الرسوم
جدول الرسوم
(انفذ اعتبار ًا من  1يناير  1 2015يوليو )2017

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.7

تدوينات متنوعة
[]...
 4.7تغيري يف الامس و /أأو العنوان لصاحب التسجيل و /أأو اإدخال أأو تعديل البياانت املتعلقة
ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي وادلوةل ،وحسب ما
ينطبق ،أأية وحدة إاقلميية يف ت ك ادلوةل ،اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الشخص
املعنوي بناء عىل قانوهنا ،فامي يتعلق بتسجيل دويل واحد أأو أأكرث يُلمتس التدوين أأو
التعديل ذاته ابلنس بة اإليه يف نفس الالامتس الاس امترة

[ييل ذكل املرفق الثاين]

150

MM/LD/WG/13/10
ANNEX II

املرفق الثاين

MM/LD/WG/13/INF/1
ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH
DATE : 6 NOVEMBRE 2015 / NOVEMBER 6, 2015

Groupe de travail sur le développement juridique du système
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Treizième session
Genève, 2 – 6 novembre 2015

Working Group on the Legal Development of the Madrid System for
the International Registration of Marks
Thirteenth Session
Geneva, November 2 to 6, 2015

LISTE DES PARTICIPANTS1
LIST OF PARTICIPANTS1

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

1

Les participants sont priés d’informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications
qui devraient être prises en considération lors de l’établissement de la liste finale des participants.
1
Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account
in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present
provisional list.

MM/LD/WG/13/10
Annex II
2
I.

MEMBRES/MEMBERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names
in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA
Foudi BENDJEDDA (Mme), directrice, Direction des affaires juridiques et réglementation,
Ministère de l’agriculture et du développement rural et de la pêche, Alger
Farida BENZADI (Mme), directrice d’études, Direction générale de la compétitivité industrielle,
Division de la qualité et de la sécurité industrielle, Ministère de l’industrie et des mines, Alger
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, German Patent and
Trademark Office (DPMA), Munich
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA
Carden Conliffe CLARKE, Deputy Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and
Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trademarks and Designs Group, IP Australia,
Department of Industry, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA
Susanna KERNTHALER (Ms.), Deputy Head, Department for International Trademark Affairs,
The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna
Karoline EDER-HELNWEIN (Ms.), Legal Advisor, Department for International Trademark
Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology,
Vienna
Young-Su KIM, Trademark Examiner, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for
Transport, Innovation and Technology, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

MM/LD/WG/13/10
Annex II
3
Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, Trademarks Department,
National Center of Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies,
Minsk

MM/LD/WG/13/10
Annex II
4
CAMBODGE/CAMBODIA
SENG Hong, Deputy Chief, Bureau of Marks Registration Division, Department of Industrial
Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA
CAO Lina (Ms.), Deputy Researcher, International Registration Division, China Trademark
Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
POON Man Han Joyce (Ms.), Assistant Director (Registration), Intellectual Property
Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong
NG Wah Hung Winnie (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong Kong
Special Administrative Region of China, Hong Kong

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora, Dirección de Signos Distintivos,
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Bogotá D.C.
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CUBA
Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos,
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK
Mikael Francke RAVN, Chief Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Business and Growth, Taastrup
Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark
Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup
ASTRID LINDBERG NORS (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry
of Business and Growth, Taastrup

MM/LD/WG/13/10
Annex II
5

ÉGYPTE/EGYPT
Amina Hassan Ahmed Hassan EL GENDY (Ms.), Deputy Manager, Trademark Department,
Trademarks and Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo

ESPAGNE/SPAIN
María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Marcas Internacionales,
Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA
Janika KRUUS (Ms.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark
Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Debra LEE (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Karen STRZYZ (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark
Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of
Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Law Department, Federal Service for
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trademark Division, Federal Institute of
Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Unit, Trademarks and Designs Line, Finnish Patent and
Registration Office, Helsinki

FRANCE
Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Direction des affaires juridiques et
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
Cécile CHARRON (Mme), examinatrice marques, Direction des marques, Institut national de la
propriété industrielle (INPI), Courbevoie

MM/LD/WG/13/10
Annex II
6
GÉORGIE/GEORGIA
Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Main Specialist, Trademark, Geographical Indication and
Design Department, National Intellectual Property Center (Sakpatenti), Mtskheta

GHANA
Domtie Afua SARPONG (Ms.), Senior State Attorney, Registrar General’s Department, Ministry
of Justice and Attorney General, Accra

GRÈCE/GREECE
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head of Section, Industrial Property Law Section, Hungarian
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA
Ram Awtar TIWARI, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade
Mark Registry, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks,
Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai

ISRAËL/ISRAEL
Anat Neeman LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry
of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY
Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Italian Patent and
Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of
Economic Development, Rome
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva

MM/LD/WG/13/10
Annex II
7
JAPON/JAPAN
Hirofumi AOKI, Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy,
Trade and Industry, Tokyo
Mayako OE (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the
Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the
Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

KENYA
Elvine Beryl Apiyo OPIYO (Ms.), Legal Officer, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA
Līga RINKA (Ms.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and
Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Rīga

LITUANIE/LITHUANIA
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau
of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de l’enregistrement international
des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

MAROC/MOROCCO
Said MIKDAM, examinateur de marques, Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO
Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Marcas,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo
de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
Ciudad de México

MM/LD/WG/13/10
Annex II
8
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO
Tijana SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Planning and Promotion, Ministry of Sustainable
Development, Podgorica
Milica SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual
Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVÈGE/NORWAY
Knut Andreas BOSTAD, Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret),
Oslo
Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Trade Marks, Intellectual Property Office of
New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN
Ali AL MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry,
Muscat

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé

PHILIPPINES
Marites Q. SALVIEJO (Ms.), Head, Madrid Unit, Bureau of Trademarks, Intellectual Property
Office of Philippines (IPOPHIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND
Ewa KLIMEK (Ms.), Expert, Trademark Examination Department, Patent Office of the Republic
of Poland, Warsaw
Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland,
Warsaw

MM/LD/WG/13/10
Annex II
9
PORTUGAL
Rui CRUZ, Legal Expert, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice,
Lisbon
Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks and Designs Examiner,
Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
LEE Young Kwon, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
JI Sang Hoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon
LEE Donghun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Ludmila COCIERU (Ms.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial
Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice marques, Marques internationales, Office de la
propriété industrielle, Prague

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Clare HURLEY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Department for
Business, Innovation and Skills, Newport
Sian SIMMONDS (Ms.), Head, International Exam Team, Intellectual Property Office,
Department for Business, Innovation and Skills, Newport

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE
Ladislau D’ALMEIDA, Director, International Cooperation, Ministry of Economy and International
Cooperation, Sao Tome

SINGAPOUR/SINGAPORE
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Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore
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SUÈDE/SWEDEN
Benjamin WINSNER, Legal Adviser, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Söderhamn
Håkan BODIN, Senior Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND
Alexander PFISTER, chef, Service juridique droits de propriété industrielle, droit et affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI), Berne
Ursula PROBST (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI), Berne
Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TUNISIE/TUNISIA
Nejmeddine LAKHAL, directeur, Direction coopération multilatérale, Ministère des affaires
étrangères, Tunis

TURQUIE/TURKEY
Melike YILMAZ (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent
Institute (TPI), Ankara
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

UKRAINE
Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, Department of International Registrations, State Enterprise
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),
Kyiv
Yuliia HROMOVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Rights for Indications, State Enterprise
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),
Kyiv
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department,
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante
Myriam TABURIAUX (Ms.), Policy Officer, Operations Department, Office for Harmonization in
the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

VIET NAM
LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division,
National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi

ZIMBABWE
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

CANADA
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

LIBYE/LIBYA
Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL
Netra PRASAD BHATTARAI, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC
Phengthong CHEMEMALAY, Deputy Director, Trademark and Geographical Indication Division,
Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane
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SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS
Jihan WILLIAMS (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Justice and Legal
Affairs, Basseterre
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SÉNÉGAL/SENEGAL
Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Udomsit PATTRAVADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP),
Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Legal
Affairs, Port of Spain

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)
Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Daria NOVOZHILKINA (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva
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IV.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)
Myrtha HURTADO RIVAS (Ms.), Member, Basel
Donald SCHNYDER, Member, Zurich
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Danièle LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels
Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of
European Trade Mark Owners (MARQUES)
Gregor VERSONDERT, Corporate, First Vice-Chair of MARQUES Council, Petit-Lancy
Tove GRAULUND (Ms.), Expert, Member of MARQUES Council and MARQUES Trade Mark
Law and Practice Team, Søborg
William LOBELSON, Expert, Member of MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Lyon
Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)
Giulio MARTELLINI, membre, Turin
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Elena MOLINA (Ms.), Member, Barcelona
Michael REINLE, Member, Zurich
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)
Jiro MATSUDA, Member, International Activities Center, Tokyo
Tsutomu TAKEHARA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Fumie ENARI (Ms.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)
Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Onex
Éric NOËL, membre, Genève
Marc-Christian PERRONNET, membre, Genève
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier
International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Giulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin
Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Kenichiro OKUBO, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property
Association, Tokyo
Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property
Association, Tokyo
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V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)
Eliseo MONTIEL CUEVAS (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary:

VI.

Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General
David MULS, directeur principal, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des
dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice de la Division juridique, Service d’enregistrement
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid
Registry, Brands and Designs Sector
Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint de la Division juridique, Service d’enregistrement
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division,
Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice de la Division des opérations, Service
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Operations
Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Neil WILSON, directeur de la Division de l’appui aux Services d’enregistrement, Secteur des
marques et des dessins et modèles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs
Sector
Juan RODRÍGUEZ, juriste principal à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid,
Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid
Registry, Brands and Designs Sector
Kazutaka SAWASATO, juriste à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands
and Designs Sector
Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe à la Division juridique, Service
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal
Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

][هناية املرفق والوثيقة

