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 نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالماتوفقا ل اتاإلنقاصحتليل  
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل بشأأن االفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد  المتس  .1 لتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
نقاص ،يف وثيقة تناقش يف دورته القادمة أأن حيلل املكتب ادلويل، من عرشة لثةاالثبعبارة "الفريق العامل"( يف دورته   اتالإ

أأدوار مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل ومكتب اكلامتس تدوين تغيري لس امي و يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة  ةامللمتس
نقايف حفص نطاق ومسؤولياهتا الأطراف املتعاقدة املعينة   .صاتتكل الإ

نقاصالغرض من   الإ

نقاص من .2 هذا ل د يقي ت  عىل وجه التحديدهو و قامئة السلع واخلدمات هو تغيري يف نطاق حامية تسجيل دويل،  الإ
ذا ما اكن  النطاق النافذ نقاصيف طرف متعاقد معّين أأو أأكرث. وحتديد اإ  لقامئة الأساس ية للتسجيل ادلويليف نطاق ا يدخل الإ

 لعالمة.لاية امحلنطاق  حولهو قرار 

نقاص  يف نظام مدريد الإ

جراء  .3 نقاصاتجيوز اإ مابثالث طرق الإ نقاصتدوين اكلامتس تعيّي لحق أأو يف  طلب دويل أأو يف ، اإ كتغيري  الإ
 .دويل ما لتسجيل
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نقاصاتوجيوز أأن يس تخدم املودع أأو صاحب التسجيل  .4 اسرتاتيجيات التصدير لأطراف متعاقدة حمددة أأو  عكسل الإ
نقاصات. وذلا، تصاغ التغلب عليهأأو حممتل أأو  معرب عنهخلفض لكفة جتديد التسجيل ادلويل أأو لتاليف رفض مؤقت  مع  الإ

 .يف الاعتبار أأطراف متعاقدة حمددة للغاية وضع

نقاصول يرتتب عىل تدوين  .5 زالة  اإ كام هو مدون يف السجل ادلويل.  ،التسجيل ادلويلاملعنية من السلع واخلدمات  اإ
ىليعد  ينحرص أأثر ذكل يف أأن التسجيل ادلويل لبل  نقاصالسلع واخلدمات املتضمنة يف  ممتدا اإ يف الأطراف املتعاقدة  الإ

 املعنية.

نقاصتدوين يف حال حىت و  .6 دمات املتضمنة مل تعد العالمة محمية فامي يتعلق ابلسلع واخلويف حال يف السجل ادلويل  اإ
نقاصيف   يف طرف متعاقد أأو أأكرث، جيوز أأن تصبح هذه السلع واخلدمات لحقا حمل تعيّي لحق. الإ

السلع  أأو مؤرشات حمددة بشأأنأأو أأكرث  او يستبعد صنفالتسجيل أأن حيذف أأ  لصاحبولصياغة تقييد، جيوز  .7
يه و "التعبريات احلرة"س تخدام مع يعرف ابم اب مؤرش أأو أأكرث مبؤرشات أأخرى واخلدمات. كام جيوز هل أأن يس تعيض عن

تعين املؤرشات غري املتضمنة يف التسجيل ادلويل ول يف القامئة الأجبدية للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل 
قوامئ السلع واخلدمات لصاحب التسجيل أأن يكييف  جيوزهذه التعبريات احلرة، العالمات )تصنيف نيس(. وابس تخدام 

 جتسددرجة عالية من التحديد. وعليه،  بتحرهيمعرفون ملن ية  لس امي ةفيدامل  من الأمور ويه، اخملتلفة لأطراف املعنيةحسب ا
تيرس هلم استيفاء متطلبات الأطر القانونية اجلد متنوعة لأطرافها  ملس تخديم نظام مدريد مؤاتية مرونة   احلرة التعبرياتة 

 ة.املتعاقد

نقاص ولكهناختتلف و  .8 نقاص  املعرب عهناتشرتك يف مبدأأ واحد هو أأن الرشوط  طرق التعبري عن اإ أأن  جيبيف الإ
 تكون أأضيق نطاقا من القامئة الأساس ية للسلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل.

ذا قامئة السلع متديدل ميكن و .9 صاحب التسجيل ادلويل حامية عالمته ابلنس بة  أأراد واخلدمات للتسجيالت ادلولية. واإ
ضاف  يداععليه  وجبة، يلسلع وخدمات اإ ن اكنت السلع واخلدمات متضمنة دويل جديد طلب اإ . ويرسي ذكل أأيضا حىت واإ

 ادلويل واختار أأل يفعل. الطلبيف  يدرهجاللمودع أأن  ميكناكن و يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس 

نقاصعىل  ومع ذكل، قد يرتتب .10 . وقد حيدث ذكل مثال يف حال تضمن أأو متديدها قامئة السلع واخلدمات توس يع   اتالإ
نقاص تعبريات حرة  أأو اس تعيض عن املؤرشات بأأخرى. وعليه جيوز لإدارة الفحص اخملتصة أأن تبدي اعرتاضا عىل الإ

نقاص. ويرتتب  ذا  عيل ذكلالإ نقاصات لتحديد اإ ىل حفص الإ سلع يف نطاق القامئة الأساس ية لل  لتدخاكنت ما احلاجة اإ
 واخلدمات يف التسجيل ادلويل.

نقاص  يف الطلبات ادلولية اتالإ

نقاصا يف الطلب ادلويل يدرججيوز للمودع أأن  .11 الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي " من 13()أأ("4)9 وتنص القاعدة. اإ
ل املشارسجيل ادلويل للعالمات )اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن الت  "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"التفاق"  بعبارةفامي ييل هيا اإ

أأسامء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل " يبّيعىل أأنه يتعّي أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو  و"الربوتوكول"(
صناف املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، وتكون لك مجم وعة مس بوقة بر م الصنف للعالمة، عىل أأن جتمع وفقا  للأ

ومقدمة حسب ترتيب أأصناف هذا التصنيف. وجيب بيان السلع واخلدمات بلكامت دقيقة، وابلأحرى ابللكامت الواردة يف 
ىل واحد أأو أأكرث  القامئة الأجبدية للتصنيف املذكور. وجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل حرصا  لقامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإ

ىل لك طرف متعاقدمن الأطراف امل  وجيب تقدمي الطلب " .[...] تعاقدة املعيننة. وجيوز أأن يكون احلرص خمتلفا  ابلنس بة اإ
ىل املكتب ادلويل عن طريق مكتب املنشأأ. نقاصا، اإ  ادلويل، اذلي جيوز أأن يتضمن اإ
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نقاص  يف التعيينات الالحقة اتالإ

ة التعيينات الالحقة وتنص حتديدا عىل أأنه "جيب أأن " من الالحئة التنفيذية املشرتك4()أأ("3)24 تتناول القاعدة .12
ذا اكن التعيّي ، ]...[ )ب(7 يتضمن التعيّي الالحق أأو يبّي، رشط مراعاة الفقرة لك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا، اإ

ماكنية أأن يتضمن و  ."]...[ الالحق يتعلق بلك السلع واخلدمات الوارد ذكرها يف التسجيل ادلويل املعين، أأو ابلبعض مهنا اإ
نقاص تعد، التعيّي الالحق جزءا فقط من السلع واخلدمات، كام هو مبّي يف التسجيل ادلويل  .ااإ

نقاصا يف تعيّي لحق ابس تخدام الاس امترة الرمسية،  .13 ىل املكتب و جيوز لصاحب التسجيل أأن يدرج اإ تقدميها مبارشة اإ
نقاص ج س صاحب الت ليه اذلي ينمتي اإ ق مكتب الطرف املتعاقد ادلويل أأو عن طري دراج اإ يل. كام لصحاب التسجيل خيار اإ

ىل  التعيّي الالحق الإلكرتوين(،يف تعيّي لحق ابس تخدام الاس امترة الإلكرتونية ) وفيه تكل احلال تقدم الاس امترة مبارشة اإ
 املكتب ادلويل.

نقاص امللمتس كتغيري يف التسجيل ادلويل )بناء عىل القاعدة  (25 الإ

نقاص كتغيري يف التسجيل ادلويل بناء عىل القاعدةيو ر الثالث والأخري فهو الامتس تداأأما اخلي .14 من الالحئة  25 ن اإ
التنفيذية املشرتكة. وميكن لصاحب التسجيل أأن يلمتس هذا التدوين مبارشة من املكتب ادلويل أأو عن طريق مكتب 

ليه صاحب التسجيلالطرف  لكرتونية لتقدمي هذا الالامتس اس امترة وس تضاف. املتعاقد اذلي ينمتي اإ  .يف املس تقبل اإ

نقاص يف السجل ادلويل، س يخطر املكتب ادلويل الأطراف املتعاقدة املعينة  .15 نقاص. اليت ميسهاوعقب تدوين الإ  الإ
عّي اذلي أخخطر ذهذا التدوين أأن املتعاقد امل طرف ال، جيوز ملكتب الالحئة التنفيذية املشرتكة( من 5)27 وبناء عىل القاعدة

نقاص  ىل املكتب ادلويل قبل انقضاء أأراضيهيف  أأثرل يكون هل يعلن أأن الإ رسال هذا الإعالن اإ شهرا من اترخي  18. وجيب اإ
ىل املكتب املعين. نقاص اإ رسال الإخطار ابلإ  اإ

عالنه  .16 نقاص، وأأن ينص النافية لأي أأثر لس باب الأ وجيب أأن يبّي املكتب يف اإ  منعىل الأحاكم الأساس ية املعنية الإ
عادة القانون و  ماكنية اإ السلع واخلدمات، جيب عىل  لك. ويف حال اكن الإعالن ل ميس فيه طعنالأأو هذا الإعالن حفص اإ

أأو تكل اليت ل ميسها الإعالن. وعند تلقي هذا الإعالن، س يخطر املكتب ادلويل  الإعالناملكتب أأن يبّي تكل اليت ميسها 
ن  ،لتسجيلصاحب ا م الالامتس  اكنواإ  هذا املكتب. س يخربعن طريق مكتب، قدن

املكتب  اكنت قد أأخربتماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة ( لأن 5)27 أأضيف الإجراء املنصوص عليه يف القاعدةو  .17
نقاص ة الأصلية ولكن ما من القامئ منكون أأوسع نطاقا ات ميكن يف رأأهيا أأن تادلويل أأن قوامئ السلع واخلدمات النامجة عن الإ

 .اعرتاضاهتا يتطبيقأ لية تسمح للماكتب 

جراء ممو  .18 نقاصاثما من اإ  يف الطلبات ادلولية أأو يف التعيينات الالحقة. فعةامل اتل يف الالحئة التنفيذية املشرتكة لالإ

نقاص  يف الإطار القانوين لنظام مدريد اتحفص الإ

نقاص .19 ذا اكنت تدخل لتحديد  اتلبد من حفص الإ قد لتسجيل ادلويل. و ل يف القامئة الأساس ية للسلع واخلدمات ما اإ
نقاص نقاص  وفيه يشلك ةوبس يط ةواحض ممارسة اتيكون حفص الإ ددة، مع أأنه احملؤرشات املصناف أأو الأ استبعاد جمرد الإ

نقاص. أأما يف حال التعبري عن الإنقيف عبء  يؤثر بشدة قد عن  من خالل الاس تعاضةاص معل الإدارة اليت تفحص الإ
 مؤرشات حمددة بأأخرى اكس تخدام التعبريات احلرة مثال، قد يصبح الفحص أأكرث تعقيدا.



MM/LD/WG/14/5 
4 
 

نقاص  يف الطلبات ادلولية ةاملقدم اتحفص الإ

نقاص .20 يف الطلبات ادلولية. وتشري  اتل يتضمن الإطار القانوين احلايل لنظام مدريد أأي أأحاكم رصحية عن حفص الإ
نقاص يف الطلبات ادلولية. وتنص القاعدة13()أأ("4)9 القاعدة ىل تضمّي الإ عند تعريف شهادة مكتب " 6()د("5)9 " اإ
أأن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة السلع " عىل يشهدعىل أأن ينبغي عىل املكتب أأن  ،الأصل

 ن( م1)3 املادةهذه الصياغة العامة  وتطابق." لطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، حسب احلالواخلدمات الواردة يف ا
عىل مكتب املنشأأ أأن يشهد أأن البياانت الواردة يف الطلب ادلويل تطابق البياانت  [...]أأنه "نص عىل لربوتوكول اذلي ي ا

 ."سب احلالالواردة وقت الشهادة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل الأسايس ح 

نقاصتتوَخ مل  الالحئة التنفيذية لالتفاقمن  8 ويالحظ أأن القاعدة .21 يف الطلبات ادلولية، ومن مث مل يعكس  اتتضمّي اإ
ل يف القاعدةالإماكنيةالطلب ادلويل هذه  عن  اذلي أأسفر" من الالحئة التنفيذية املشرتكة 13()أأ("4)9 . ومل يرد هذا اخليار اإ

نقاص أأن 2001 تعديل يف اس امترات الطلبات ادلولية يف عام ، مع أأنه ل عىل حنو منفصليفعن . وقبل ذكل، اكن من شأأن أأي اإ
 اكن ميكن نرشه مع شهادة التسجيل ادلويل.

نقاصالشهادة  وظيفةوعليه، ل ميكن اعتبار أأن  .22 ، ختتلف املامرسات يف ومع ذكل .يف الأصل اتتضمنت حفص الإ
نقاص اليت يهاملاكتب   البعض ال خر. هابيامن يفحص يف الطلبات ادلولية  اتماكتب منشأأ، فال يفحص بعضها الإ

ىل املكتب ادلويل مبراقبة الطلب ادلويل. وترد حمتوايت هذه الوظيفة يف او  .23  11 لقواعدتعهد الالحئة التنفيدية املشرتكة اإ
السلع واخلدمات.  بيان 13 والقاعدةبتصنيف السلع واخلدمات  اخملالفات املتعلقة 12 تتناول القاعدة، . وفهيا13 و 12 و

"، 13()أأ("4)9 ()أأ( عىل أأنه يتعّي عىل املكتب ادلويل أأن يتأأكد من استيفاء املتطلبات بناء عىل القاعدة1)12وتنص القاعدة
ىل مسائل التصنيف. ل اإ  مع أأن احلمك ل يشري اإ

( من التفاق والربوتوكول. وينص هذا احلكامن املتطابقان عىل أأنه 2)3 من املادتّي()أأ( 1)12 القاعدةتنبع وحقيقة،  .24
ن أأمكن الصنف أأو الأصناف املقابة لها " عىل املودع أأن يذكر السلع أأو اخلدمات اليت يطالب حبامية عالمهتا، وأأن يبّي أأيضا اإ

ذا مل يذكر . تسجيل العالمات تبعا  للتصنيف املعد مبوجب اتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لأغراض واإ
وخيضع بيان املقابة يف التصنيف املذكور.  املودع ذكل، تعّي عىل املكتب ادلويل أأن يرتب السلع أأو اخلدمات يف الأصناف

الأصناف اذلي يقدمه مودع الطلب ملراقبة املكتب ادلويل اذلي يبارش تكل املراقبة ابلشرتاك مع مكتب املنشأأ. ويف حال 
رقابة وظائف املحددت املعاهدات ومرة أأخرى،  "ف بّي مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل، يرحج رأأي املكتب الأخري.اخلال

 .هاوتصنيف السلع واخلدمات  بيانام عىل التأأكد من ةحة هتقرص و للمكتب ادلويل ومكتب املنشأأ بوضوح 

من اذلي ينبغي عليه أأن يفحص ص أأن الإطار القانوين لنظام مدريد ل ينص رصاحة عىل يةس تخلا س بق ومم .25
نقاص نقاصات الشهادة وظيفةيف الطلبات ادلولية. ول تتضمن  اتالإ راقبة امللية بوضوح، ول و ملكتب املنشأأ حفص الإ

 لمكتب ادلويل.ل 

نقاص  يف التعيينات الالحقة ةاملقدم اتحفص الإ

نقاص .26 نقاص ،يف التعيينات الالحقة اتيعكس حتليل حفص الإ تلكف و أأعاله.  الوارد وصفهايف الطلبات ادلولية  ات  الإ
ىل اخملالفات عامة ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 5)24 القاعدة املكتب ادلويل بفحص استيفاء "الرشوط املطلوبة" والإشارة اإ

 .حسب احلال
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جابة رصحية معنن ينبغي  .27 نقاص عليهول ترد اإ يف التعيينات الالحقة، مع أأنه يف هذه احلال، املرحشون  اتأأن يفحص الإ
ليه احملمتلون لإجراء الفحص مه املكتب ادلويل أأو ماكتب الأطراف املعاقدة املعينة أأو املكتب يف الطرف املتعاقد  اذلي ينمتي اإ

ن قدم ذكل املكتب التعيّي الالحق.  صاحب التسجيل، اإ

نقاص  25 لقاعدةاملقدمة وفقا ل اتحفص الإ

جراء  ي  25 تضيف القاعدة .28 نقاصات فحص لسمح ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعينة اباإ والإعالن، حسب احلال، أأن الإ
 .ل أأثر لها املتعلقة ذها

)ب( 5 ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة. وتنص الفقرة يفالضوء عىل الس ياق القانوين للفحص  27 كام تسلط القاعدة .29
نقاص" 1" [...]يف الإعالن  جيب أأن يبّين  "ه عىل أأن ذا مل يكن الإعالن ميس " 2، "الأس باب النافية لأي أأثر يرتتب عىل الإ اإ

نقاص، السلع واخلدمات اليت ميسها الإعالن أأو السلع واخلدمات اليت ل ميسها  لك السلع واخلدمات اليت يتعلق ذها الإ
ماك و الأحاكم الأساس ية املعنية من القانون" 3، و"الإعالن عادة حفص هذا الإعالن أأو الطعن فيهاإ ذلا، عىل هذه  ."نية اإ

نقاصاملاكتب أأن تفحص  بدور أأيضا تعهد طرها القانونية. وتش به هذه املقاربة تكل املقرتحة للرفض املؤقت، اليت لإ  لمتتثل اتالإ
جيب أأن يتضمن أأو يوحض عىل أأن الإخطار برفض مؤقت " 4("2)17 ، وتنص القاعدةالطرف املتعاقد املعّيالفاحص ملكتب 

ىل الأحاكم الأساس ية املعنية من القانون" لهيا الرفض املؤقت، مصحوبة ابلإشارة اإ  ."[...] لك الأس باب اليت يستند اإ

نقاصوعىل  .30 القانوين لنظام مدريد أأنه يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة، يوحض حتليل الإطار  اتعكس حفص الإ
نقاصطينبغي أأن تفحص ماكتب الأ   .25 كتدوين تغيري وفقا للقاعدة ةامللمتس اتراف املتعاقدة املعينة املعنية الإ

نقاص  ملكتب أأنأأن يتأأكد اويف هذا احلال حتديدا، ينبغي  .31 قامئة السلع حفسب بل مع لقامئة الأساس ية يتفق ليس مع االإ
 لها أأو عدلت.اليت يظل الطرف املتعاقد معيينا لها واليت منحت امحلاية أأيضا واخلدمات 

نقاص فحصل الكفاءة ابلنس بةعىل سؤال منح الوافية وترد الإجابة  .32 يف  ،25 وفقا للقاعدة ،ن تغيرييو امللمتسة كتد اتالإ
نقاص املزيد يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة يتطلب  اتالإطار القانوين لنظام مدريد. غري أأن نفس السؤال ابلنس بة لالإ

 .من التحليل

دارة نقاص اإ  اتحفص الإ

نقاص .33 نقاص يف نطاق القامئة  من حيثجيل واحض  اتحفص الإ ذا اكن الإ املفهوم. فهو يمتثل "ببساطة" يف حتديد ما اإ
تصنيف السلع واخلدمات ب  وافيةالتحديد يتطلب معرفة  أأم ل. غري أأن هذا الأساس ية للسلع واخلدمات للتسجيل ادلويل

 زتايد للتعابري احلرة.خدام املتوقدرة عىل تأأويل معىن الاس  

نقاص  وتتعلق .34 ىل ماكتب الأط نطاق امحلاية، ويه مسأأل حييلهاب القضية املركزية يف حفص الإ ف ار نظام مدريد اإ
نقاص  ذا اكن الإ دارة الفحص أأن حتدد ما اإ س ية للتسجيل ادلويل كام يف القامئة الأسا يندرجاملتعاقدة املعنية. أأي أأنه جيب عىل اإ

أأون  نقاص بعد منح امحلاية، ينبغي أأن ل يف الطر هو مة جراء اإ هذا  يدخلف املتعاقد املعّي املعين. وفضال عن ذكل، يف حال اإ
نقاص يف نطاق امحلاية املمنوحة يف الطرف املتعاقد املعين.  الإ

ل .35 ومهنا  اعىل أأراضهي اليت لها أأثرامحلاية ة أأن تتخذ قرارات بشأأن نطاق ني لإدارات الأطراف املتعاقدة املع  ول ميكن اإ
نقاص الأخرى الإعالانتمثال الرفض املؤقت وبياانت منح امحلاية والقرارات أأو  (. وذلا 5)27 وفقا للقاعدة اتبشأأن الإ

نقاص لكفحص أأن ت لهاالأطراف املتعاقدة املعينة املعنية يه الإدارات اخملتصة الوحيدة اليت  من مث نطاق  ات وأأن حتددالإ
 .أأراضهياامحلاية يف 
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نقاصش به وت  .36 نقاصلبات ادلولية والتعيينات الالحقة، يف الط  اتالإ لأهنا يه الأخرى تتضمن  25 وفقا للقاعدة ات  الإ
نقاصثامتامل اقدة املعينة. وذلا، نظرا لطبيعهتامعىل نطاق امحلاية يف الأطراف املتع تتقييدا ات نفس ة، ينبغي أأن تتلقى لك الإ

 قدة املعينة.ماكتب الأطراف املتعايف فحص اكل املعامة

"، اليت تسمح للمس تخدمّي 4" " و3()أأ("3)24 " و13()أأ("4)9 خدمة يف القواعدتس  امل  اللغةة هذا املنطَق وتنارص  .37
نقاصات خمتلفة ومتس عىل حنو خمتلف  .طراف املتعاقدة املعينةنطاق امحلاية ابلنس بة خملتلف الأ  بتفعيل اإ

دارة أأخرى غري مكتب الطرف مطالبةسفر وميكن أأن ت  .38 نقاصباملتعاقد املعّي املعين  اإ قرارات ، عن اتفحص الإ
 لنطاق.هذا املكتب ل مع تأأويل  تتعارض

تصنيف نيس. وبيامن قد يقبل يف  صنفيدرج عنوان ما تسجيل دويل أأن ح هذه النقطة، ميكننا أأن نتصور يولتوض  .39
نطاقها.  بشأأنقد خيتلف تأأويلها متاما ، تب الأطراف املتعاقدة املعينة عناوين الأصناف يف تصنيف نيسمكتب املنشأأ وماك

ىل  الصنف الأجبدية لهذا يف القامئة اخلدمات وأأ السلع  لكحيمي  الصنففقد يعترب مكتب املنشأأ مثال أأن عنوان  مما س يفيض اإ
نقاص يدرج أأي من هذه السلع أأو اخلدمات نقاص يف مكتب معّي يعترب أأن عناوين وقد ل ية  ،قبول املكتب ابإ قبل هذا الإ

 .الرشوطاملتضمنة حاليا ابملعىن احلريف لتكل  ل حتمي سوى السلع أأو اخلدمات الأصناف

ماكنية حفص  نقاصاإ  صاحب التسجيلأأو مكتب الطرف املتعاقد التابع هل  يف مكتب املنشأأ  اتالإ

نقاص  مكتب املنشأأ  يف الطلبات ادلولية يف اتحفص الإ

نقاصبماكتب املنشأأ مطالبة ومن شأأن  .40 نقاصات أأن يه وات ادلولية أأن حيدث مفارقة يف الطلب اتفحص الإ الإ
نقاصوسرتتكز فقط عىل طريقة  خمتلفةولايت قضائية  ر مصريها حسبر س تفحص ويق نقاص. أأما الإ يف  ةاملقدم اتعرض الإ

مكتب الطرف  فس يفحصها، وأأما الالامتسات مثل تدوين تغيري اويقرر مصريهمكتب املنشأأ  االطلب ادلويل فس يفحصه
 املتعاقد املعّي.

نقاص .41 خطار ماكتب الأطراف  يف النظرلبد من يف الطلبات ادلولية،  اتيف حال أأجرت ماكتب املنشأأ حفص الإ اإ
( من الالحئة التنفيذية املشرتكة. ويف هذه احلال، من شأأن قرارات 1)14 املتعاقدة املعينة بنتيجة الفحص، غالبا وفقا للقاعدة

 امحلاية يف الأطراف املتعاقدة املعينة. طاقنعىل ة مبارش  تؤثراملنشأأ أأن  بمكت

نقاص .42 يف نطاق وظيفة الشهادات. وتنص  يدخل هيف الطلبات ادلولية موضوع جوهري وليبدو أأن اتوحفص الإ
البياانت الواردة  تطابقأأن يشهد أأن البياانت الواردة يف الطلب ادلويل عليه مكتب املنشأأ  ( من الربوتوكول عىل أأن1)3 املادة

التطابق بأأن مكتب املنشأأ يتأأكد  مفهومويويح وقت الشهادة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل الأسايس حسب احلال. 
، ول يويح بأأنه ينبغي عىل املكتب ن الطلب ادلويل والعالمة الأساس يةم البياانت ذات الشهادة يف لكبّي  عالقةمن وجود 

نقاصا أأم أأنه متديد عمقا للطتأأن جيري حفصا م  نقاصة فعال اإ ذا اكن الإ  قارنة ابلقامئة الأساس ية.ابمللب ادلويل مثل أأن يبت فامي اإ

ذا اكنت ماكتب الأ أ راء  يف توافق أأنه ما من الواحضومن  .43 طراف املتعاقدة منذ ادلورات السابقة للفريق العامل عام اإ
نقاص ىل أأن  يف امح. كام يبدو أأنه ما من دمع اتالشهادة تتضمن حفص الإ الأمر ينبغي الإطار القانوين لنظام مدريد خيلص اإ

 أأن يكون هكذا.

نقاص  بعناية يف التداعيات الأخرى قبل املطالبة بأأن جتري ماكتبريولبد أأيضا من التفك .44 يف  اتاملنشأأ حفص الإ
ذ ينبغي فتح  خضمةأأن تشلك عقبة  املاكتبتكل  ملعاجلة الطلبات ادلولية يفالشهرين  من شأأن همةالطلبات ادلولية. مفثال،  اإ

ىل  يزتايد قد هذا الفحص. كام حاليا املاكتب اليت ل جتري  أأعباءحوار معقد بّي املكتب واملودع. وهذا من شأأنه أأن يضيف اإ
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 وقدهمة الشهرين لتقدمي الطلبات ادلولية، مما س يؤثر بدوره يف توارخي التسجيالت ادلولية  استيفاءاملاكتب عن  جعزخطر 
 .ملودعّيعن الإرضار اب يسفر ذكل

نقاص .45 ذا ميكن اعتبار حفص الإ ىل املناقشة حول ما اإ كجزء من وظيفة الشهادة، من شأأن حفص مكتب  اتوابلنظر اإ
نقاص أأن يسفر عن القضااي التالية أأيضا:  املنشأأ لالإ

نقاص للتأأك )أأ( لب ادلويل دون مع القامئة الأساس ية للط اتفاقهد من من شأأن مكتب املنشأأ أأن يفحص الإ
 مراقبة من املكتب ادلويل.

لبد أأن تقبل مجيع الأطراف املتعاقدة املعينة القانون وممارسات التصنيف املتبعة يف مكتب املنشأأ. ولن  )ب(
 تعرض أ راء مكتب املنشأأ ملراقبة املكتب ادلويل ولرتجيح رأأيه.

نقاصيف ماكتب املنشأأ اليت ل تزايدة مطردة سزيداد عبء العمل  )ج(  .اتفحص حاليا الإ

نقاص )د(  عندما ل ،حمددمتعاقد معين طرف ارسة الفحص يف مب اتقد ل يمتكن املودعون من صياغة اإ
ملامرسات املتبعة اب يكونوا عىل درايةتطابق هذه املامرسة تكل اليت يطبقها مكتب املنشأأ. وابلعكس، لبد وأأن 

 يف ماكتب املنشأأ.

ىل  الأنسب البحث عن املكتب جيريقد  )ه( ماكتب يف زايدة هائة  زايدة عبء العملوقد يفيض ذكل اإ
جراءات الفحص.  املنشأأ الأكرث تساهال يف اإ

نشاء نظم خمتلفة  س يلزم )و( نقاص يف الإطار القانوين لنظام مدريداإ نقاص يف اتلالإ  اتالطلبات ادلولية والإ
نقاص من الهدف من هذين النوعّيكتدوين تغيري، بيامن  ةامللمتس حداث  هو اتالإ دلى املاكتب نفسها ال اثر اإ

 املعينة.

نقاص ليه  مكتب يفيف التعيينات الالحقة  اتالإ  صاحب التسجيلاملنشأأ أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

نقاصشأأن املناقشة من  .46 نقاصيف الطلبات ادلولية أأن تنطبق أأيضا عىل  اتحول الإ ويف يف التعيينات الالحقة.  اتالإ
من شأأهنا أأن الإطار القانوين لنظام مدريد  ينص علهياوظيفة جديدة مل هذه صبح س ت أأجري مكتب املنشأأ هذا الفحص، حال 

جراء تتطلب   يف الالحئة التنفيذية املشرتكة. تتعديالاإ

ما مبارشة  .47 ىلويف ظل الإطار القانوين احلايل، يقرر صاحب التسجيل أأن يقدم تعيّي لحق اإ يل أأو عن املكتب ادلو اإ
ليه  طريق مكتب املنشأأ أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد صاحب التسجيل. وتقدم معظم التعيينات الالحقة اذلي ينمتي اإ

لكرتونيا. ىل املكتب ادلويل، ويقدم عدد لبأأس مهنا اإ  مبارشة اإ

طار هذهوسزيداد التعقيد يف  .48 ليه  يعد فهيا مكتب الطرف املتعااملقاربة يف احلالت اليت ل اإ صاحب قد اذلي ينمتي اإ
اذلي ن تغيري يف امللكية. ويف تكل احلالت، س يطلب من مكتب الطرف املتعاقد يو ، عقب تدالتسجيل هو مكتب املنشأأ 

ليه صاحب  نقاص ينمتي اإ قامئة أأساس ية شهد علهيا مكتب أ خر وهو مكتب املنشأأ رمبا عقب مقابل التسجيل أأن يفحص الإ
 .متباينةممارسات 

ليه صاحب يف التعيينات الالحقة  اتالإنقاصحفص  النص عىلوقد يتطلب  .49 يف مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ
من صاحب التسجيل أأن يقدم التعيّي الالحق من خالل ذكل املكتب أأو كبديل، أأن خيطر املكتبة ادلويل التسجيل 

نقاص. ذكلاملكتَب وينتظر قراره بشأأن   الإ
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نقاص ماكنية حفص الإ  يف املكتب ادلويل تااإ

نقاصأأن يفحص املكتب ادلويل  اكن عىليف حال  .50 ذا اكنت تندرج يف القامئة الأساس ية للتسجيل  اتالإ ليحدد ما اإ
دارة ال  س يلزموتقدمي التدريب املناسب. كام  املوظفّيلتغطية تعيّي  هائةاستامثرات  لزم خضادلويل،  لإطار اتغيري وتغيري اإ
 ملطلوب ابلنس بة لكفاءات املكتب ادلويل وواجباته.الوضوح ا لتويخالقانوين 

نقاصافحص ل املناهضة الإضافيةومن الأس باب  .51 ذا  يفطعن للغياب أ لية  هواملكتب ادلويل  ات يفلإ  اكنقراراته. واإ
نقاص مما  ن شأأن قراراته أأل تكون حمل طعنيف الطلبات والتعيينات الالحقة، مف اتعىل املكتب ادلويل أأن يفحص الإ

نقاصاب مقارنةس ينشئ نظام قانوين خمتلف  نشاء أ لية ما للطعن يف  س يلزم، أأو 25 وفقا للقاعدةاملتخذة  اتلقرارات بشأأن الإ اإ
طار الويبو. كام س يجوز ملاكتب ا عادة النظر يف القرارات الهنائية لأ اإ ملكتب اليت اختذها اطراف املتعاقدة املعينة املطالبة حبق اإ

جراء  بأألكمهقول، سيسفر هذا الهيلك ادلويل. وخالصة ال عن تأأخري يف املعاجلة يف حال الامتس طعن والأمه أأنه قد يتطلب اإ
 تعديالت يف قوانّي الأطراف املتعاقدة.

 امليض قدما

ىل اليت جرت أأشارت املناقشات   .52 أأنه ينبغي  حولتفاق الوجود درجة ما من يف ادلورات السابقة للفريق العامل اإ
نقاصأأن جتري طراف املتعاقدة املعينة ماكتب الأ عىل  نقاص ل س يكون اليت اتحفص الإ هذا  تيف حال مت ،فهيا أأثرالإ

نقاص  .25 يف تعيينات لحقة و/أأو كتدوين تغيري طبقا للقاعدة اتالإ

نقاصات مبا فهيا تكل املقدمة يف  ايبدو مناس ب قدومع ذكل،  .53 أأن تفحص ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة مجيع الإ
ذالطلبات ادلولية،  من  كام أأنهاملاكتب يه الإدارة الوحيدة اليت حتدد نطاق امحلاية يف الأطراف املتعاقدة املعينة. أأن تكل  اإ

نقاص لأن املعامة ، أأن يزيد اليقّي القانوين هانت طريق تقدمي ، أأاي اكاتشأأن حفص مكتب الطرف املتعاقد املعّي املعين لالإ
نقاصات يف مجيع احلالت. نفسها  س تطبق عىل الإ

نقاصات يف مكتب الطرف املتعاقد املعّي  حفص مجيع الإ

أأن يفحص مجيع  املعين مكتب الطرف املتعاقد املعّيعىل أأنه ينبغي القايض ببدأأ امل يف حال وافق الفريق العامل عىل  .54
نقاصات ضافي اعتباراتتدبر ذكل لزم س ت، سي الإ نقاصالالزمة يف القاعدة القانونية  ةاإ يف الطلبات والتعيينات  اتلفحص الإ

 القرارات. تكلالتبليغ عن  ةوطريق التقييدات ههذوأ اثره عىل  يف طبيعة القرار ريالالحقة. كام سيس تلزم التفك

نقاصات يف  تصوروابملعين العميل، ميكن  .55 مكتب الطرف ثالثة خيارات حممتة لإماكنية تنفيذ مبدأأ حفص مجيع الإ
 كام ييل: املتعاقد املعّي

 الرفض املؤقت مبوجب الإطار القانوين احلايل )أأ(

رفضا ارتأأت بعض الأطراف املتعاقدة أأن الإطار القانوين لنظام مدريد يسمح لها برفض حامية العالمة حمل التسجيل ادلويل 
نقاص املقدم يف لكيا أأو جزئيا  القامئة الأساس ية  يتجاوز هأأن يةعتربالحق التعيّي ال ويل أأو يف ادلطلب العىل أأساس أأن الإ

التسجيل ادلويل هل أأثر الطلب املودع دلى املكتب وفقا  ه مبا أأننملتعاقدة أأ للتسجيل ادلويل. مفثال، تعترب بعض الأطراف ا
نقاص قامئة السلع واخلدمات يف ذكل التسجيل ادلويل عن متديد قامئكن أأ من الربوتوكول، فال مي 4 امدةلل  تهن يسفر اإ

عىل طلب أأودع أأن ينطبق  الأمر ذاته نطبق، من شأأنمبوجب القانون امل و الأساس ية. وابلنس بة لتكل الأطراف املتعاقدة 
 اخلدمات.، فال ميكن لتقييد الطلب أأن يسفر عن متديد القامئة الأصلية للسلع و دلى املكتب
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 قانوين معدل الرفض املؤقت طبقا لإطار   )ب(

من الربوتوكول، لن يكون يف وسع املكتب أأن يرفض امحلاية عىل أأساس أأن  5 بعض الأطراف املتعاقدة أأنه وفقا للامدة تعترب
نقاص القامئة الأساس ية للتسجيل ادلويل، يف حال لن تنطبق هذه الأس باب بنفس الشلك عىل طلب  يتجاوزيعترب أأنه  الإ

القانوين سواء عرب تعديل ترشيعه  أأودع مبارشة دلى ذكل املكتب. وابلنس بة لهذه الأطراف املتعاقدة، س يلزم تعديل الإطار
أأن  ،17يف القاعدة عىل الأرحجالحئة التنفيذية املشرتكة، أأو عرب تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة. وميكن لتعديل ال املنطبق

نقاص يعترب أأنه  حامية يرفض رصاحة أأنه جيوز ملكتب طرف متعاقد أأن يبّي عالمة حمل تسجيل دويل عىل أأساس أأن الإ
جراء يتجاوز قامئته الأساس ية. وقد يتطلب ذكل   .لتيف بعض احلا الإطار القانوين للأطراف املتعاقدة ت يفتعديالاإ

 تعيّي لحق ل أأثر هلأأو الإعالن أأن الإنقاص يف طلب  )ج(

نقاصا شهدانكام  وأأخريا  ةقلمياحلدود الإ الامتسا لمتديد  ،سلفا، ميكن أأن يعترب الطلب ادلويل أأو التعيّي الالحق اذلي يتضمن اإ
نقاص. وذلا  نقاص املودع يف طلب أأو والامتسا منفصال لتدوين اإ كأي  تعيّي لحق ينبغي أأن يعاجلقد يرى البعض أأن الإ

نقاص نقاصات جل لمتس كتغيري. ومن مث، قد يس تخلص أأنه ينبغي ية  اإ موضع قرار منفصل يتخذه املكتب املعين. أأن تكون يع الإ
رسال  نقاص يف أأن ويف هذه احلال حتديدا، س يلزم تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتنص عىل اإ عالانت الإ ويل ادلطلب الاإ

 (.5)27 مثل الإعالانت اليت يرسلها مكتب طرف متعاقد وفقا للقاعدة ل أأثر هل مثلها الالحقتعيّي ل اأأو 

جراء حتليل أأي من اخليارات املمكنة املوصوفة يف الفقرات السابقة  سيس تلزم .56 عن املسائل املبينة يف  متعمقاإ
نقاصات  . ويف حال بلوغ توافق أ راء حول مفهوم أأن مجيعحتديداأأعاله  54 الفقرة أأن يفحصها مكتب الطرف املعاقد  ينبغيالإ

ناقش يف ادلورة القادمة للفريق املعّي املعين، ميكن للمكتب ادلويل أأن حيلل أأحد هذه اخليارات أأو أأكرث يف وثيقة جديدة تة 
 العامل.

ن الفريق   .57 ىلاإ النظر يف  العامل مدعو اإ
ىل  املسائل املبينة رشادات اإ أأعاله واإىل تقدمي اإ

ذا ما اكن س يفعل ما ييل ادلويل خاصةاملكتب   :اإ

بدأأ القايض بأأن امل س يوافق عىل  "1"
مجيع الإنقاصات جيب أأن يفحصها مكتب 

 الطرف املتعاقد املعّي املعين،

متس من املكتب ادلويل أأن س   "2" يل

كرث يس تفيض يف  ،أأحد اخليارات أأو أأ
 تةناقشوثيقة  يف 55 املوصوفة يف الفقرة
 يف دورته القادمة.

 

 [هناية الوثيق] 


