A

MM/LD/WG/14/5

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :أأبريل 2016

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

جنيف ،من  13اإىل  17يونيو 2016

حتليل اإلنقاصات وفقا لنظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1المتس الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل
بعبارة "الفريق العامل") يف دورته الثالثة عرشة ،من املكتب ادلويل أأن حيلل يف وثيقة تناقش يف دورته القادمة ،الإنقاصات
امللمتسة يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة واكلامتس تدوين تغيري لس امي أأدوار مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل ومكتب
ا ألطراف املتعاقدة املعينة ومسؤولياهتا يف حفص نطاق تكل الإنقاصات.

الغرض من الإنقاص
 .2الإنقاص من قامئة السلع واخلدمات هو تغيري يف نطاق حامية تسجيل دويل ،وهو عىل وجه التحديد تقييد لهذا
النطاق النافذ يف طرف متعاقد ن
معّي أأو أأكرث .وحتديد اإذا ما اكن الإنقاص يدخل يف نطاق القامئة ا ألساس ية للتسجيل ادلويل
هو قرار حول نطاق امحلاية للعالمة.

الإنقاص يف نظام مدريد
 .3جيوز اإجراء الإنقاصات بثالث طرق ،اإما يف طلب دويل أأو يف تعيّي لحق أأو اكلامتس تدوين الإنقاص كتغيري
لتسجيل دويل ما.

MM/LD/WG/14/5
2

 .4وجيوز أأن يس تخدم املودع أأو صاحب التسجيل الإنقاصات لعكس اسرتاتيجيات التصدير ألطراف متعاقدة حمددة أأو
خلفض لكفة جتديد التسجيل ادلويل أأو لتاليف رفض مؤقت معرب عنه أأو حممتل أأو التغلب عليه .وذلا ،تصاغ الإنقاصات مع
وضع أأطراف متعاقدة حمددة للغاية يف الاعتبار.
 .5ول يرتتب عىل تدوين اإنقاص إازا ةل السلع واخلدمات املعنية من التسجيل ادلويل ،كام هو مدون يف السجل ادلويل.
بل ينحرص أأثر ذكل يف أأن التسجيل ادلويل ل يعد ممتدا اإىل السلع واخلدمات املتضمنة يف الإنقاص يف ا ألطراف املتعاقدة
املعنية.
 .6وحىت يف حال تدوين اإنقاص يف السجل ادلويل ويف حال مل تعد العالمة محمية فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات املتضمنة
يف الإنقاص يف طرف متعاقد أأو أأكرث ،جيوز أأن تصبح هذه السلع واخلدمات لحقا حمل تعيّي لحق.
 .7ولصياغة تقييد ،جيوز لصاحب التسجيل أأن حيذف أأو يستبعد صنفا أأو أأكرث أأو مؤرشات حمددة بشأأن السلع
واخلدمات .كام جيوز هل أأن يس تعيض عن مؤرش أأو أأكرث مبؤرشات أأخرى ابس تخدام مع يعرف ابم "التعبريات احلرة" ويه
تعين املؤرشات غري املتضمنة يف التسجيل ادلويل ول يف القامئة ا ألجبدية للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل
العالمات (تصنيف نيس) .وابس تخدام هذه التعبريات احلرة ،جيوز لصاحب التسجيل أأن يكييف قوامئ السلع واخلدمات
حسب ا ألطراف املعنية اخملتلفة ،ويه من ا ألمور املفيدة لس امي ملن يةعرفون بتحرهيم درجة عالية من التحديد .وعليه ،جتسد
التعبري ةات احلرة مرونة مؤاتية ملس تخديم نظام مدريد تيرس هلم استيفاء متطلبات ا ألطر القانونية اجلد متنوعة ألطرافها
املتعاقدة.
 .8وختتلف طرق التعبري عن اإنقاص ولكهنا تشرتك يف مبد أأ واحد هو أأن الرشوط املعرب عهنا يف الإنقاص جيب أأن
تكون أأضيق نطاقا من القامئة ا ألساس ية للسلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل.
 .9ول ميكن متديد قامئة السلع واخلدمات للتسجيالت ادلولية .وإاذا أأراد صاحب التسجيل ادلويل حامية عالمته ابلنس بة
لسلع وخدمات اإضافية ،وجب عليه اإيداع طلب دويل جديد .ويرسي ذكل أأيضا حىت وإان اكنت السلع واخلدمات متضمنة
يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس واكن ميكن للمودع أأن يدرهجا يف الطلب ادلويل واختار أأل يفعل.
 .10ومع ذكل ،قد يرتتب عىل الإنقاصات توس يع قامئة السلع واخلدمات أأو متديدها .وقد حيدث ذكل مثال يف حال تضمن
الإنقاص تعبريات حرة أأو اس تعيض عن املؤرشات بأأخرى .وعليه جيوز لإدارة الفحص اخملتصة أأن تبدي اعرتاضا عىل
الإنقاص .ويرتتب عيل ذكل احلاجة اإىل حفص الإنقاصات لتحديد اإذا ما اكنت تدخل يف نطاق القامئة ا ألساس ية للسلع
واخلدمات يف التسجيل ادلويل.

الإنقاصات يف الطلبات ادلولية
 .11جيوز للمودع أأن يدرج اإنقاصا يف الطلب ادلويل .وتنص القاعدة  ()4(9أأ)" "13من الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي
اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"التفاق"
و"الربوتوكول") عىل أأنه يتعّي أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو يبّي " أأسامء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل
للعالمة ،عىل أأن جتمع وفقا ل ألصناف املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ،وتكون لك مجموعة مس بوقة بر م الصنف
ومقدمة حسب ترتيب أأصناف هذا التصنيف .وجيب بيان السلع واخلدمات بلكامت دقيقة ،واب ألحرى ابللكامت الواردة يف
القامئة ا ألجبدية للتصنيف املذكور .وجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل حرصا لقامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل واحد أأو أأكرث
من ا ألطراف املتعاقدة املع نينة .وجيوز أأن يكون احلرص خمتلفا ابلنس بة اإىل لك طرف متعاقد [ ".]...وجيب تقدمي الطلب
ادلويل ،اذلي جيوز أأن يتضمن اإنقاصا ،اإىل املكتب ادلويل عن طريق مكتب املنشأأ.
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الإنقاصات يف التعيينات الالحقة
 .12تتناول القاعدة ()3(24أأ)" "4من الالحئة التنفيذية املشرتكة التعيينات الالحقة وتنص حتديدا عىل أأنه "جيب أأن
يتضمن التعيّي الالحق أأو يبّي ،رشط مراعاة الفقرة (7ب) [ ،]...لك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا ،اإذا اكن التعيّي
الالحق يتعلق بلك السلع واخلدمات الوارد ذكرها يف التسجيل ادلويل املعين ،أأو ابلبعض مهنا [ ".]...وإاماكنية أأن يتضمن
التعيّي الالحق جزءا فقط من السلع واخلدمات ،كام هو مبّي يف التسجيل ادلويل ،تعد اإنقاصا.
 .13جيوز لصاحب التسجيل أأن يدرج اإنقاصا يف تعيّي لحق ابس تخدام الاس امترة الرمسية ،وتقدميها مبارشة اإىل املكتب
ادلويل أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إاليه صاحب التسجيل .كام لصحاب التسجيل خيار اإدراج اإنقاص
يف تعيّي لحق ابس تخدام الاس امترة الإلكرتونية (التعيّي الالحق الإلكرتوين) ،وفيه تكل احلال تقدم الاس امترة مبارشة اإىل
املكتب ادلويل.

الإنقاص امللمتس كتغيري يف التسجيل ادلويل (بناء عىل القاعدة )25
 .14أأما اخليار الثالث وا ألخري فهو الامتس تدوين اإنقاص كتغيري يف التسجيل ادلويل بناء عىل القاعدة  25من الالحئة
التنفيذية املشرتكة .وميكن لصاحب التسجيل أأن يلمتس هذا التدوين مبارشة من املكتب ادلويل أأو عن طريق مكتب
الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل .وس تضاف اس امترة اإلكرتونية لتقدمي هذا الالامتس يف املس تقبل.
 .15وعقب تدوين الإنقاص يف السجل ادلويل ،س يخطر املكتب ادلويل ا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها الإنقاص.
وبناء عىل القاعدة  )5(27من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،جيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعّي اذلي خأخطر ذهذا التدوين أأن
يعلن أأن الإنقاص ل يكون هل أأثر يف أأراضيه .وجيب اإرسال هذا الإعالن اإىل املكتب ادلويل قبل انقضاء  18شهرا من اترخي
اإرسال الإخطار ابلإنقاص اإىل املكتب املعين.
 .16وجيب أأن يبّي املكتب يف اإعالنه ا ألس باب النافية ألي أأثر ل إالنقاص ،و أأن ينص عىل ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية من
القانون وإاماكنية اإعادة حفص هذا الإعالن أأو الطعن فيه .ويف حال اكن الإعالن ل ميس لك السلع واخلدمات ،جيب عىل
املكتب أأن يبّي تكل اليت ميسها الإعالن أأو تكل اليت ل ميسها الإعالن .وعند تلقي هذا الإعالن ،س يخطر املكتب ادلويل
صاحب التسجيل ،وإان اكن الالامتس قدنم عن طريق مكتب ،س يخرب هذا املكتب.
 .17و أأضيف الإجراء املنصوص عليه يف القاعدة  )5(27ألن ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة اكنت قد أأخربت املكتب
ادلويل أأن قوامئ السلع واخلدمات النامجة عن الإنقاصات ميكن يف ر أأهيا أأن تكون أأوسع نطاقا من القامئة ا ألصلية ولكن ما من
ألية تسمح للماكتب يتطبيق اعرتاضاهتا.
 .18وما من اإجراء مماثل يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ل إالنقاصات املفعة يف الطلبات ادلولية أأو يف التعيينات الالحقة.

حفص الإنقاصات يف الإطار القانوين لنظام مدريد
 .19لبد من حفص الإنقاصات لتحديد ما اإذا اكنت تدخل يف القامئة ا ألساس ية للسلع واخلدمات للتسجيل ادلويل .وقد
يكون حفص الإنقاصات ممارسة واحضة وبس يطة وفيه يشلك الإنقاص جمرد استبعاد ا ألصناف أأو املؤرشات احملددة ،مع أأنه
قد يؤثر بشدة يف عبء معل الإدارة اليت تفحص الإنقاص .أأما يف حال التعبري عن الإنقاص من خالل الاس تعاضة عن
مؤرشات حمددة بأأخرى اكس تخدام التعبريات احلرة مثال ،قد يصبح الفحص أأكرث تعقيدا.

MM/LD/WG/14/5
4

حفص الإنقاصات املقدمة يف الطلبات ادلولية
 .20ل يتضمن الإطار القانوين احلايل لنظام مدريد أأي أأحاكم رصحية عن حفص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية .وتشري
القاعدة  ()4(9أأ)" "13اإىل تضمّي الإنقاص يف الطلبات ادلولية .وتنص القاعدة ()5(9د)" "6عند تعريف شهادة مكتب
ا ألصل ،عىل أأن ينبغي عىل املكتب 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 ".وتطابق هذه الصياغة العامة املادة  )1(3من
الربوتوكول اذلي ينص عىل أأنه "[ ]...عىل مكتب املنشأأ أأن يشهد أأن البياانت الواردة يف الطلب ادلويل تطابق البياانت
الواردة وقت الشهادة يف الطلب ا ألسايس أأو يف التسجيل ا ألسايس حسب احلال".
 .21ويالحظ أأن القاعدة  8من الالحئة التنفيذية لالتفاق مل تتوخَ تضمّي اإنقاصات يف الطلبات ادلولية ،ومن مث مل يعكس
الطلب ادلويل هذه الإماكنية .ومل يرد هذا اخليار اإل يف القاعدة  ()4(9أأ)" "13من الالحئة التنفيذية املشرتكة اذلي أأسفر عن
تعديل يف اس امترات الطلبات ادلولية يف عام  .2001وقبل ذكل ،اكن من شأأن أأي اإنقاص أأن يف نعل عىل حنو منفصل ،مع أأنه
اكن ميكن نرشه مع شهادة التسجيل ادلويل.
 .22وعليه ،ل ميكن اعتبار أأن وظيفة الشهادة تضمنت حفص الإنقاصات يف ا ألصل .ومع ذكل ،ختتلف املامرسات يف
املاكتب اليت يه ماكتب منشأأ ،فال يفحص بعضها الإنقاصات يف الطلبات ادلولية بيامن يفحصها البعض الخر.
 .23وتعهد الالحئة التنفيدية املشرتكة اإىل املكتب ادلويل مبراقبة الطلب ادلويل .وترد حمتوايت هذه الوظيفة يف القواعد 11
و  12و  .13وفهيا ،تتناول القاعدة  12اخملالفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات والقاعدة  13بيان السلع واخلدمات.
وتنص القاعدة()1(12أأ) عىل أأنه يتعّي عىل املكتب ادلويل أأن يتأأكد من استيفاء املتطلبات بناء عىل القاعدة  ()4(9أأ)"،"13
مع أأن احلمك ل يشري اإل اإىل مسائل التصنيف.
 .24وحقيقة ،تنبع القاعدة ()1(12أأ) من املادتّي  )2(3من التفاق والربوتوكول .وينص هذا احلكامن املتطابقان عىل أأنه
"عىل املودع أأن يذكر السلع أأو اخلدمات اليت يطالب حبامية عالمهتا ،و أأن يبّي أأيضا اإن أأمكن الصنف أأو ا ألصناف املقابة لها
تبعا للتصنيف املعد مبوجب اتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات .وإاذا مل يذكر
املودع ذكل ،تعّي عىل املكتب ادلويل أأن يرتب السلع أأو اخلدمات يف ا ألصناف املقابة يف التصنيف املذكور .وخيضع بيان
ا ألصناف اذلي يقدمه مودع الطلب ملراقبة املكتب ادلويل اذلي يبارش تكل املراقبة ابلشرتاك مع مكتب املنشأأ .ويف حال
اخلالف بّي مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل ،يرحج ر أأي املكتب ا ألخري ".ومرة أأخرى ،حددت املعاهدات وظائف املرقابة
للمكتب ادلويل ومكتب املنشأأ بوضوح وقرصهتام عىل التأأكد من ةحة بيان السلع واخلدمات وتصنيفها.
 .25ومما س بق ي ةس تخلص أأن الإطار القانوين لنظام مدريد ل ينص رصاحة عىل من اذلي ينبغي عليه أأن يفحص
الإنقاصات يف الطلبات ادلولية .ول تتضمن وظيفة الشهادة ملكتب املنشأأ حفص الإنقاصات بوضوح ،ول ولية املراقبة
للمكتب ادلويل.

حفص الإنقاصات املقدمة يف التعيينات الالحقة
 .26يعكس حتليل حفص الإنقاصات يف التعيينات الالحقة ،الإنقاصات يف الطلبات ادلولية الوارد وصفها أأعاله .وتلكف
القاعدة  )5(24من الالحئة التنفيذية املشرتكة عامة املكتب ادلويل بفحص استيفاء "الرشوط املطلوبة" والإشارة اإىل اخملالفات
حسب احلال.
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 .27ول ترد اإجابة رصحية نمعن ينبغي عليه أأن يفحص الإنقاصات يف التعيينات الالحقة ،مع أأنه يف هذه احلال ،املرحشون
احملمتلون لإجراء الفحص مه املكتب ادلويل أأو ماكتب ا ألطراف املعاقدة املعينة أأو املكتب يف الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه
صاحب التسجيل ،اإن قدم ذكل املكتب التعيّي الالحق.

حفص الإنقاصات املقدمة وفقا للقاعدة 25
 .28تضيف القاعدة  25اإجراء يسمح ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ابلفحص والإعالن ،حسب احلال ،أأن الإنقاصات
املتعلقة ذها ل أأثر لها.
 .29كام تسلط القاعدة  27الضوء عىل الس ياق القانوين للفحص يف ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة .وتنص الفقرة (5ب)
عىل أأنه " جيب أأن نيبّي يف الإعالن [ "1" ]...ا ألس باب النافية ألي أأثر يرتتب عىل الإنقاص "2" ،اإذا مل يكن الإعالن ميس
لك السلع واخلدمات اليت يتعلق ذها الإنقاص ،السلع واخلدمات اليت ميسها الإعالن أأو السلع واخلدمات اليت ل ميسها
الإعالن ،و" "3ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية من القانون و اإماكنية اإعادة حفص هذا الإعالن أأو الطعن فيه ".ذلا ،عىل هذه
املاكتب أأن تفحص الإنقاصات لمتتثل إلطرها القانونية .وتش به هذه املقاربة تكل املقرتحة للرفض املؤقت ،اليت تعهد أأيضا بدور
الفاحص ملكتب الطرف املتعاقد املعّي ،وتنص القاعدة  "4")2(17عىل أأن الإخطار برفض مؤقت جيب أأن يتضمن أأو يوحض
"لك ا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض املؤقت ،مصحوبة ابلإشارة اإىل ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية من القانون [".]...
 .30وعىل عكس حفص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة ،يوحض حتليل الإطار القانوين لنظام مدريد أأنه
ينبغي أأن تفحص ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة املعنية الإنقاصات امللمتسة كتدوين تغيري وفقا للقاعدة .25
 .31ويف هذا احلال حتديدا ،ينبغي أأن يتأأكد املكتب أأن الإنقاص يتفق ليس مع القامئة ا ألساس ية حفسب بل مع قامئة السلع
واخلدمات أأيضا اليت يظل الطرف املتعاقد معيينا لها واليت منحت امحلاية لها أأو عدلت.
 .32وترد الإجابة الوافية عىل سؤال منح الكفاءة ابلنس بة لفحص الإنقاصات امللمتسة كتدوين تغيري ،وفقا للقاعدة  ،25يف
الإطار القانوين لنظام مدريد .غري أأن نفس السؤال ابلنس بة ل إالنقاصات يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة يتطلب املزيد
من التحليل.

اإدارة حفص الإنقاصات
 .33حفص الإنقاصات واحض جيل من حيث املفهوم .فهو يمتثل "ببساطة" يف حتديد ما اإذا اكن الإنقاص يف نطاق القامئة
ا ألساس ية للسلع واخلدمات للتسجيل ادلويل أأم ل .غري أأن هذا التحديد يتطلب معرفة وافية بتصنيف السلع واخلدمات
وقدرة عىل تأأويل معىن الاس تخدام املزتايد للتعابري احلرة.
 .34وتتعلق القضية املركزية يف حفص الإنقاص بنطاق امحلاية ،ويه مسأأل حييلها نظام مدريد اإىل ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة املعنية .أأي أأنه جيب عىل اإدارة الفحص أأن حتدد ما اإذا اكن الإنقاص يندرج يف القامئة ا ألساس ية للتسجيل ادلويل كام
هو ةمأأ نول يف الطرف املتعاقد املعّي املعين .وفضال عن ذكل ،يف حال اإجراء اإنقاص بعد منح امحلاية ،ينبغي أأن يدخل هذا
الإنقاص يف نطاق امحلاية املمنوحة يف الطرف املتعاقد املعين.
 .35ول ميكن اإل لإدارات ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأن تتخذ قرارات بشأأن نطاق امحلاية اليت لها أأثر عىل أأراضهيا ومهنا
مثال الرفض املؤقت وبياانت منح امحلاية والقرارات أأو الإعالانت ا ألخرى بشأأن الإنقاصات وفقا للقاعدة  .)5(27وذلا
ا ألطراف املتعاقدة املعينة املعنية يه الإدارات اخملتصة الوحيدة اليت لها أأن تفحص لك الإنقاصات و أأن حتدد من مث نطاق
امحلاية يف أأراضهيا.
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 .36وتش به الإنقاصات يف الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة ،الإنقاصات وفقا للقاعدة  25ألهنا يه ا ألخرى تتضمن
تقييدات عىل نطاق امحلاية يف ا ألطراف املتعاقدة املعينة .وذلا ،نظرا لطبيعهتام املامتثة ،ينبغي أأن تتلقى لك الإنقاصات نفس
املعامة اكلفحص يف ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
املنطق اللغ ةة املس تخدمة يف القواعد  ()4(9أأ)" "13و ()3(24أأ)" "3و " ،"4اليت تسمح للمس تخدمّي
 .37وتنارص هذا َ
بتفعيل اإنقاصات خمتلفة ومتس عىل حنو خمتلف نطاق امحلاية ابلنس بة خملتلف ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
 .38وميكن أأن تسفر مطالبة اإدارة أأخرى غري مكتب الطرف املتعاقد املعّي املعين بفحص الإنقاصات ،عن قرارات
تتعارض مع تأأويل هذا املكتب للنطاق.
 .39ولتوضيح هذه النقطة ،ميكننا أأن نتصور أأن تسجيل دويل ما يدرج عنوان صنف يف تصنيف نيس .وبيامن قد يقبل
مكتب املنشأأ وماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة عناوين ا ألصناف يف تصنيف نيس ،قد خيتلف تأأويلها متاما بشأأن نطاقها.
فقد يعترب مكتب املنشأأ مثال أأن عنوان الصنف حيمي لك السلع أأو اخلدمات يف القامئة ا ألجبدية لهذا الصنف مما س يفيض اإىل
قبول املكتب ابإنقاص يدرج أأي من هذه السلع أأو اخلدمات ،وقد ل يةقبل هذا الإنقاص يف مكتب معّي يعترب أأن عناوين
ا ألصناف ل حتمي سوى السلع أأو اخلدمات املتضمنة حاليا ابملعىن احلريف لتكل الرشوط.

اإماكنية حفص الإنقاصات يف مكتب املنشأأ أأو مكتب الطرف املتعاقد التابع هل صاحب التسجيل
حفص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية يف مكتب املنشأأ
 .40ومن شأأن مطالبة ماكتب املنشأأ بفحص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية أأن حيدث مفارقة ويه أأن الإنقاصات
س تفحص ويقرر مصريها حسب ولايت قضائية خمتلفة وسرتتكز فقط عىل طريقة عرض الإنقاص .أأما الإنقاصات املقدمة يف
الطلب ادلويل فس يفحصها مكتب املنشأأ ويقرر مصريها ،و أأما الالامتسات مثل تدوين تغيري فس يفحصها مكتب الطرف
املتعاقد املعّي.
 .41يف حال أأجرت ماكتب املنشأأ حفص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية ،لبد من النظر يف اإخطار ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة املعينة بنتيجة الفحص ،غالبا وفقا للقاعدة  )1(14من الالحئة التنفيذية املشرتكة .ويف هذه احلال ،من شأأن قرارات
مكتب املنشأأ أأن تؤثر مبارشة عىل نطاق امحلاية يف ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
 .42وحفص الإنقاصات يف الطلبات ادلولية موضوع جوهري وليبدو أأنه يدخل يف نطاق وظيفة الشهادات .وتنص
املادة  )1(3من الربوتوكول عىل أأن مكتب املنشأأ عليه أأن يشهد أأن البياانت الواردة يف الطلب ادلويل تطابق البياانت الواردة
وقت الشهادة يف الطلب ا ألسايس أأو يف التسجيل ا ألسايس حسب احلال .ويويح مفهوم التطابق بأأن مكتب املنشأأ يتأأكد
من وجود عالقة بّي البياانت ذات الشهادة يف لك من الطلب ادلويل والعالمة ا ألساس ية ،ول يويح بأأنه ينبغي عىل املكتب
إنقاص فعال اإنقاصا أأم أأنه متديد ابملقارنة ابلقامئة ا ألساس ية.
أأن جيري حفصا متعمقا للطلب ادلويل مثل أأن يبت فامي اإذا اكن ال ة
 .43ومن الواحض أأنه ما من توافق يف أراء ماكتب ا ألطراف املتعاقدة منذ ادلورات السابقة للفريق العامل عام اإذا اكنت
الشهادة تتضمن حفص الإنقاصات .كام يبدو أأنه ما من دمع حام يف الإطار القانوين لنظام مدريد خيلص اإىل أأن ا ألمر ينبغي
أأن يكون هكذا.
 .44ولبد أأيضا من التفكري بعناية يف التداعيات ا ألخرى قبل املطالبة بأأن جتري ماكتب املنشأأ حفص الإنقاصات يف
الطلبات ادلولية .مفثال ،من شأأن همة الشهرين ملعاجلة الطلبات ادلولية يف تكل املاكتب أأن تشلك عقبة خضمة اإذ ينبغي فتح
حوار معقد بّي املكتب واملودع .وهذا من شأأنه أأن يضيف اإىل أأعباء املاكتب اليت ل جتري حاليا هذا الفحص .كام قد يزتايد
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خطر جعز املاكتب عن استيفاء همة الشهرين لتقدمي الطلبات ادلولية ،مما س يؤثر بدوره يف توارخي التسجيالت ادلولية وقد
يسفر ذكل عن ا إلرضار ابملودعّي.
 .45وابلنظر اإىل املناقشة حول ما اإذا ميكن اعتبار حفص الإنقاصات كجزء من وظيفة الشهادة ،من شأأن حفص مكتب
املنشأأ ل إالنقاص أأن يسفر عن القضااي التالية أأيضا:
( أأ) من شأأن مكتب املنشأأ أأن يفحص الإنقاص للتأأكد من اتفاقه مع القامئة ا ألساس ية للطلب ادلويل دون
مراقبة من املكتب ادلويل.
(ب) لبد أأن تقبل مجيع ا ألطراف املتعاقدة املعينة القانون وممارسات التصنيف املتبعة يف مكتب املنشأأ .ولن
تعرض أراء مكتب املنشأأ ملراقبة املكتب ادلويل ولرتجيح ر أأيه.
(ج) سزيداد عبء العمل زايدة مطردة يف ماكتب املنشأأ اليت ل تفحص حاليا الإنقاصات.
(د) قد ل يمتكن املودعون من صياغة اإنقاصات مبارسة الفحص يف طرف متعاقد معين حمدد ،عندما ل
تطابق هذه املامرسة تكل اليت يطبقها مكتب املنشأأ .وابلعكس ،لبد و أأن يكونوا عىل دراية ابملامرسات املتبعة
يف ماكتب املنشأأ.
(ه) قد جيري البحث عن املكتب ا ألنسب وقد يفيض ذكل اإىل زايدة عبء العمل زايدة هائة يف ماكتب
املنشأأ الأكرث تساهال يف اإجراءات الفحص.
(و) س يلزم اإنشاء نظم خمتلفة يف الإطار القانوين لنظام مدريد ل إالنقاصات يف الطلبات ادلولية والإنقاصات
امللمتسة كتدوين تغيري ،بيامن الهدف من هذين النوعّي من الإنقاصات هو اإحداث الاثر نفسها دلى املاكتب
املعينة.
الإنقاصات يف التعيينات الالحقة يف مكتب املنشأأ أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل
 .46من شأأن املناقشة حول الإنقاصات يف الطلبات ادلولية أأن تنطبق أأيضا عىل الإنقاصات يف التعيينات الالحقة .ويف
حال أأجري مكتب املنشأأ هذا الفحص ،س تصبح هذه وظيفة جديدة مل ينص علهيا الإطار القانوين لنظام مدريد من شأأهنا أأن
تتطلب اإجراء تعديالت يف الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .47ويف ظل الإطار القانوين احلايل ،يقرر صاحب التسجيل أأن يقدم تعيّي لحق اإما مبارشة اإىل املكتب ادلويل أأو عن
طريق مكتب املنشأأ أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل .وتقدم معظم التعيينات الالحقة
مبارشة اإىل املكتب ادلويل ،ويقدم عدد لبأأس مهنا اإلكرتونيا.
 .48وسزيداد التعقيد يف اإطار هذه املقاربة يف احلالت اليت ل يعد فهيا مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب
التسجيل هو مكتب املنشأأ ،عقب تدوين تغيري يف امللكية .ويف تكل احلالت ،س يطلب من مكتب الطرف املتعاقد اذلي
ينمتي اإليه صاحب التسجيل أأن يفحص الإنقاص مقابل قامئة أأساس ية شهد علهيا مكتب أخر وهو مكتب املنشأأ رمبا عقب
ممارسات متباينة.
 .49وقد يتطلب النص عىل حفص الإنقاصات يف التعيينات الالحقة يف مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب
املكتب ادلويل
التسجيل من صاحب التسجيل أأن يقدم التعيّي الالحق من خالل ذكل املكتب أأو كبديل ،أأن خيطر ة
املكتب وينتظر قراره بشأأن ذكل الإنقاص.
َ
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اإماكنية حفص الإنقاصات يف املكتب ادلويل
 .50يف حال اكن عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الإنقاصات ليحدد ما اإذا اكنت تندرج يف القامئة ا ألساس ية للتسجيل
ادلويل ،لزم خض استامثرات هائة لتغطية تعيّي املوظفّي وتقدمي التدريب املناسب .كام س يلزم اإدارة التغيري وتغيري الإطار
القانوين لتويخ الوضوح املطلوب ابلنس بة لكفاءات املكتب ادلويل وواجباته.
 .51ومن ا ألس باب الإضافية املناهضة لفحص الإنقاصات يف املكتب ادلويل هو غياب ألية للطعن يف قراراته .وإاذا اكن
عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الإنقاصات يف الطلبات والتعيينات الالحقة ،مفن شأأن قراراته أأل تكون حمل طعن مما
س ينشئ نظام قانوين خمتلف مقارنة ابلقرارات بشأأن الإنقاصات املتخذة وفقا للقاعدة  ،25أأو س يلزم اإنشاء ألية ما للطعن يف
اإطار الويبو .كام س يجوز ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة املطالبة حبق اإعادة النظر يف القرارات الهنائية اليت اختذها املكتب
ادلويل .وخالصة القول ،سيسفر هذا الهيلك بأألكمه عن تأأخري يف املعاجلة يف حال الامتس طعن وا ألمه أأنه قد يتطلب اإجراء
تعديالت يف قوانّي ا ألطراف املتعاقدة.

امليض قدما
 .52أأشارت املناقشات اليت جرت يف ادلورات السابقة للفريق العامل اإىل وجود درجة ما من التفاق حول أأنه ينبغي
عىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأن جتري حفص الإنقاصات اليت س يكون ل إالنقاص أأثر فهيا ،يف حال متت هذا
الإنقاصات يف تعيينات لحقة و /أأو كتدوين تغيري طبقا للقاعدة .25
 .53ومع ذكل ،قد يبدو مناس با أأن تفحص ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة مجيع الإنقاصات مبا فهيا تكل املقدمة يف
الطلبات ادلولية ،اإذ أأن تكل املاكتب يه الإدارة الوحيدة اليت حتدد نطاق امحلاية يف ا ألطراف املتعاقدة املعينة .كام أأنه من
شأأن حفص مكتب الطرف املتعاقد املعّي املعين ل إالنقاصات ،أأاي اكنت طريق تقدميها ،أأن يزيد اليقّي القانوين ألن املعامة
نفسها س تطبق عىل الإنقاصات يف مجيع احلالت.

حفص مجيع الإنقاصات يف مكتب الطرف املتعاقد املعّي
 .54يف حال وافق الفريق العامل عىل املبد أأ القايض بأأنه ينبغي عىل مكتب الطرف املتعاقد املعّي املعين أأن يفحص مجيع
الإنقاصات ،سيس تلزم ذكل تدبر اعتبارات اإضافية يف القاعدة القانونية الالزمة لفحص الإنقاصات يف الطلبات والتعيينات
الالحقة .كام سيس تلزم التفكري يف طبيعة القرار وأاثره عىل هذه التقييدات وطريقة التبليغ عن تكل القرارات.
 .55وابملعين العميل ،ميكن تصور ثالثة خيارات حممتة لإماكنية تنفيذ مبد أأ حفص مجيع الإنقاصات يف مكتب الطرف
املتعاقد املعّي كام ييل:
( أأ) الرفض املؤقت مبوجب الإطار القانوين احلايل
ارتأأت بعض ا ألطراف املتعاقدة أأن الإطار القانوين لنظام مدريد يسمح لها برفض حامية العالمة حمل التسجيل ادلويل رفضا
لكيا أأو جزئيا عىل أأساس أأن الإنقاص املقدم يف الطلب ادلويل أأو يف التعيّي الالحق يةعترب أأنه يتجاوز القامئة ا ألساس ية
للتسجيل ادلويل .مفثال ،تعترب بعض ا ألطراف املتعاقدة أأنه مبا أأن التسجيل ادلويل هل أأثر الطلب املودع دلى املكتب وفقا
للامدة  4من الربوتوكول ،فال ميكن أأن يسفر اإنقاص قامئة السلع واخلدمات يف ذكل التسجيل ادلويل عن متديد قامئته
ا ألساس ية .وابلنس بة لتكل ا ألطراف املتعاقدة ومبوجب القانون املنطبق ،من شأأن ا ألمر ذاته أأن ينطبق عىل طلب أأودع
دلى املكتب ،فال ميكن لتقييد الطلب أأن يسفر عن متديد القامئة ا ألصلية للسلع واخلدمات.
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(ب) الرفض املؤقت طبقا لإطار قانوين معدل
تعترب بعض ا ألطراف املتعاقدة أأنه وفقا للامدة  5من الربوتوكول ،لن يكون يف وسع املكتب أأن يرفض امحلاية عىل أأساس أأن
الإنقاص يعترب أأنه يتجاوز القامئة ا ألساس ية للتسجيل ادلويل ،يف حال لن تنطبق هذه ا ألس باب بنفس الشلك عىل طلب
أأودع مبارشة دلى ذكل املكتب .وابلنس بة لهذه ا ألطراف املتعاقدة ،س يلزم تعديل الإطار القانوين سواء عرب تعديل ترشيعه
املنطبق أأو عرب تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة .وميكن لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل ا ألرحج يف القاعدة ،17أأن
يبّي رصاحة أأنه جيوز ملكتب طرف متعاقد أأن يرفض حامية عالمة حمل تسجيل دويل عىل أأساس أأن الإنقاص يعترب أأنه
يتجاوز قامئته ا ألساس ية .وقد يتطلب ذكل اإجراء تعديالت يف الإطار القانوين ل ألطراف املتعاقدة يف بعض احلالت.
(ج) الإعالن أأن الإنقاص يف طلب أأو تعيّي لحق ل أأثر هل
و أأخريا كام شهدان سلفا ،ميكن أأن يعترب الطلب ادلويل أأو التعيّي الالحق اذلي يتضمن اإنقاصا ،الامتسا لمتديد احلدود ا إلقلمية
والامتسا منفصال لتدوين اإنقاص .وذلا قد يرى البعض أأن الإنقاص املودع يف طلب أأو تعيّي لحق ينبغي أأن يعاجل أكي
اإنقاص يةلمتس كتغيري .ومن مث ،قد يس تخلص أأنه ينبغي جليع الإنقاصات أأن تكون موضع قرار منفصل يتخذه املكتب املعين.
ويف هذه احلال حتديدا ،س يلزم تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتنص عىل اإرسال أأن اإعالانت الإنقاص يف الطلب ادلويل
أأو التعيّي الالحق ل أأثر هل مثلها مثل الإعالانت اليت يرسلها مكتب طرف متعاقد وفقا للقاعدة .)5(27
 .56سيس تلزم أأي من اخليارات املمكنة املوصوفة يف الفقرات السابقة اإجراء حتليل متعمق عن املسائل املبينة يف
الفقرة  54أأعاله حتديدا .ويف حال بلوغ توافق أراء حول مفهوم أأن مجيع الإنقاصات ينبغي أأن يفحصها مكتب الطرف املعاقد
املعّي املعين ،ميكن للمكتب ادلويل أأن حيلل أأحد هذه اخليارات أأو أأكرث يف وثيقة جديدة تةناقش يف ادلورة القادمة للفريق
العامل.

 .57اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
املسائل املبينة أأعاله و إاىل تقدمي اإرشادات اإىل
املكتب ادلويل خاصة اإذا ما اكن س يفعل ما ييل:
" "1س يوافق عىل املبد أأ القايض ب أأن
مجيع الإنقاصات جيب أأن يفحصها مكتب
الطرف املتعاقد املعّي املعين،
" "2س يل متس من املكتب ادلويل أأن
يس تفيض يف أأحد اخليارات أأو أأكرث،
املوصوفة يف الفقرة  55يف وثيقة تةناقش
يف دورته القادمة.
[هناية الوثيق]

