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

جنيف ،من  19اإىل  22يونيو 2017

حتليل اإلنقاصات يف إطار نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .1المتس الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل ابمس
"الفريق العامل") يف دورته الرابعة عرشة من املكتب ادلويل اإعداد وثيقة دلورته املقبةل تُعىن بتحليل أأدوار املاكتب بشأأن
حفص الإنقاصات .وبشلك أأكرث حتديدا ،حتليل ادلور اذلي تلعبه مككتب املنشأأ وماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف
1
الإنقاصات والآاثر احملمتةل املرتتبة علهيا ،مبا يف ذكل املقرتحات املتعلقة بلك من ادلورين.
 .2وحتلل هذه الوثيقة الإنقاصات يف اإطار نظام مدريد وتوحض ،يف ضوء ا ألحاكم الواردة يف اإطاره القانوين ،ا ألدوار
والواجبات الضمنية للماكتب واملكتب ادلويل فامي يتعلق ابلإنقاصات وتقرتح اإدخال تعديالت عىل الإطار القانوين املذكور.

دور مكتب املنشأأ بشأأن الإنقاصات يف الطلبات ادلولية
 .3انقش الفريق العامل يف دورته السابقة اإماكنية زايدة توضيح وظيفة الإشهاد لتشمل الإنقاصات املفروضة عىل
الطلبات ادلولية ،وعىل حنو أأدق ،ليمت اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة مبوجب اتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات والربوتوكول املتعلق هبذا التفاق (املشار اإلهيا فامي ييل عىل التوايل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة"
و"التفاق" و"الربوتوكول") ،ولتشري رصاحة اإىل أأنه ينبغي ملاكتب املنشأأ أأن تشهد عىل أأن الإنقاص يف الطلب ادلويل يدخل
يف نطاق القامئة الرئيس ية لهذا الطلب.
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 .4ومبوجب املادة  )1(3من الربوتوكول ،يتعني 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" .وختول املادة  )2( 3من
الربوتوكول للمكتب ادلويل ومكتب املنشأأ فقط التأأكد من حصة تصنيف بيان السلع واخلدمات.
 .5وتشري القاعدة ()5(9د) من الالحئة التنفيذية املشرتكة اإىل عنارص وظيفة الإشهاد ،مثل اترخي الاس تالم ،وإاىل
رضورة تطابق بياانت الطلب ادلويل مع بياانت العالمة ا ألساس ية .وتشمل وظيفة الإشهاد التحقق من أأن "السلع واخلدمات
املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس ،حسب احلال".
(القاعدة ()5(9د) ' '6من الالحئة التنفيذية املشرتكة).
 .6وس يؤثر الإنقاص يف الطلب ادلويل يف نطاق امحلاية املتأأتية من التسجيل ادلويل عند ا ألطراف املتعاقدة املعينة .ول
يتوقع بروتوكول مدريد ول الالحئة التنفيذية املشرتكة أأن جيري مكتب املنشأأ حفصا لهذا الإنقاص.
 .7ول تنص القاعدة  8من الالحئة التنفيذية لالتفاق ،اليت دخلت حزي النفاذ يف  1أأبريل  ،1994رصاحة عىل وجود
اإنقاصات يف الطلبات ادلولية .ون ُص عىل هذا اخليار فقط عام  1996يف القاعدة  ()4(9أأ) ' '13من الالحئة التنفيذية
املشرتكة .ومع ذكل ،مضت القاعدة ()5(9د) من الالحئة التنفيذية املشرتكة عنارص وظيفة الإشهاد ،رمغ عدم اإشارهتا اإىل
الإنقاصات يف الطلبات ادلولية.
 .8ويف ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل ،قالت بعض الوفود اإن ماكتهبا تقمي الإنقاصات ل ُتثبت أأهنا تندرج مضن القامئة
الرئيس ية للطلبات ادلولية .و ُاقرتح تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتشمل رصاحة الإنقاصات كجزء من وظيفة الإشهاد؛
وعىل وجه اخلصوص ،لتلمتس من املاكتب تقيمي ما اإذا اكنت تكل الإنقاصات تندرج يف نطاق العالمة ا ألساس ية ويف نطاق
الطلب ادلويل .وعالوة عىل ذكلُ ،اقرتح أأن يراقب املكتب ادلويل هذا اجلانب اجلديد من وظيفة الإشهاد.
 .9ومع ذكل ،مل تؤيد وفود أأخرى هذا الر أأي ألهنا ر أأت أأن هذا التقيمي من جانب مكتب املنشأأ هو مبثابة حفص
ل إالنقاصات اليت ينبغي أأن تضطلع هبا فقط ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
 .10ومل يتوصل الفريق العامل اإىل توافق يف الآراء ،وهو ما يعين أأن مسأأةل مشول وظيفة الإشهاد ل إالنقاصات من عدهما ل
تزال مفتوحة .ومن السابق ألوانه اقرتاح تعديل عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ما مل يتوصل الفريق العامل اإىل تفامه مشرتك.
 .11ومع ذكل ،ميكن للماكتب مساعدة مودعي الطلبات يف صياغة الإنقاصات .وانقش الفريق العامل يف دورته الثامنة
الوثيقة  MM/LD/WG/8/2اليت تلخص الردود عىل اس تبيان بشأأن مدى ومس توى اخلدمات املقدمة واملهام اليت تضطلع
هبا ماكتب املنشأأ .ومن بني  58مكتبا أأجاب عىل الاس تبيان ،ذكر  69يف املائة مهنا أأهنا تساعد مودعي الطلبات يف صياغة
الإنقاصات .وقد متكن هذه املساعدة مودعي الطلبات من جتنب اخملالفات املتعلقة بتصنيف املؤرشات الواردة يف الإنقاصات.

دور املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة املتضمنة ل إالنقاصات
 .12كام هو منصوص عليه يف املادة  )1(11من الربوتوكول ،يقوم املكتب ادلويل بأأداء هممة التسجيل ادلويل والواجبات
ذات الصةل .وميكن تلخيص املهام الرئيس ية للمكتب ادلويل عىل النحو التايل:
(أأ) التحقق من الوفاء ابملتطلبات السارية عىل الطلبات ادلولية وطلبات التسجيل (مثل القاعدتني  14و 24من
الالحئة التنفيذية املشرتكة)؛
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(ب) مراقبة التصنيف يف الطلبات ادلولية فقط ،وذكل ابلشرتاك مع مكتب املنشأأ (القاعدتني  12و 13من الالحئة
التنفيذية املشرتكة)؛
(ج) تسجيل العالمات أأو تسجيل املسائل يف السجل ادلويل ،وإاخطار مودعي الطلبات أأو أأحصاهبا وا ألطراف
املتعاقدة املعنية ونرش املعلومات ذات الصةل (عىل سبيل املثال القواعد من  24اإىل  27من الالحئة التنفيذية املشرتكة)؛
(د) أأداء املهام الإدارية مبوجب الربوتوكول ،ول س امي املهام ذات الصةل بصون السجل ادلويل (عىل سبيل املثال
القواعد  28و 30و 32من الالحئة التنفيذية املشرتكة).

الطلبات ادلولية املتضمنة ل إالنقاصات
 .13تقيض املادة  )2(3من الربوتوكول بأأن يتحقق املكتب ادلويل من تصنيف بياانت السلع واخلدمات املدرجة يف
الطلبات ادلولية ابلتعاون مع مكتب املنشأأ .وي ُشار اإىل املزيد من التفاصيل يف القاعدتني  12و 13من الالحئة التنفيذية
املشرتكة .وعالوة عىل ذكل ،تقيض املادة  )4(3من الربوتوكول بأأن يسجل املكتب ادلويل العالمات املودعة وفقا للامدة  2من
الربوتوكول .وتقترص هممة املكتب ادلويل عىل مراقبة الإجراءات والتصنيف.

التعيينات الالحقة املتضمنة ل إالنقاصات
 .14اإذا اكنت املادة ( 3اثلثا)( )2من الربوتوكول تسمح ابلتعيني بعد التسجيل ادلويل ،فاإهنا ل تلكف املكتب ادلويل

مبامرسة الرقابة عىل تصنيف بياانت السلع واخلدمات .وتقيض ببساطة أأن يقوم املكتب ادلويل ،اذلي يلزتم التعيني الالحق
ابملتطلبات املطبقة ،بتسجيل متديد احلدود ا إلقلميية وإاخطار املاكتب املعنية ونرشه.
 .15ويف أأكتوبر  ،2016علقت مجعية احتاد مدريد (املشار اإلهيا "امجلعية") بدء نفاذ التعديل اذلي اعمتد سابقا عىل
ادلويل أأن يراقب ،من تلقاء نفسه ،تصنيف البياانت الواردة يف
القاعدة ()5(24أأ) و (د) سابقا ،مما يتطلب من املكتب
(اثلثا)
التعيني الالحق اخلاضع ل إالنقاص 2.وابلنظر اإىل املادة  )2( 3من الربوتوكول والقواعد  9و 12و 13و 24و 25من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،فاإن تنفيذ الرقابة اليت نصت علهيا القاعدة  )5(24املنقحة يتجاوز ما هو منصوص عليه حاليا يف
الإطار القانوين.

 .16وعالوة عىل ذكل ،وكام انقش الفريق العامل يف دورته الثالثة عرشة 3،فاإن تنفيذ تكل الرقابة اكن س يواجه تعقيدات
معلية ،من قبيل التعامل مع الإصدارات القدمية من تصنيف نيس ،وزايدة جحم وتعقيد عبء معل الفحص ،واحلاجة اإىل ما
هو جديد يف العمليات وحلول تكنولوجيا املعلومات .ونتيجة ذلكل ،س يحتاج املكتب ادلويل يف مجيع الاحامتلت اإىل موارد
اإضافية مؤهةل ،عىل اعتبار أأن الرقابة اجلديدة س تؤدي اإىل خمالفات وس متدد وقت معاجلة التعيينات الالحقة وس تؤخر
تسجيلها وإاخطارها.
 .17ويف ضوء ما تقدم ،فاإن الفريق العامل مدعو اإىل اإعادة النظر يف التعديل اذلي س بق اعامتده عىل القاعدة  ()5(24أأ)
و(د).
 .18وجتدر الإشارة اإىل أأن امجلعية اعمتدت أأيضا يف ادلورة املذكورة أأعاله تعديال عىل القاعدة ()2(25د) اذلي من املقرر
أأن يبد أأ نفاذه يف  1يوليو  .2017وسيتطلب هذا التعديل من أأحصاب الطلبات ،عند طلب تسجيل ا إلنقاص كتعديل،
2
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اإدراج السلع واخلدمات اخلاضعة ل إالنقاص فقط حتت ا ألرقام املطابقة للفئات الواردة يف التسجيل ادلويل 2.وسيتحقق املكتب
ادلويل من أأن الطلبات تليب هذا الرش ،،وإاذا مل يكن كذكل ،س ُيخطر بوجود خمالفة.
 .19وميكن التفكري يف تعديل مماثل لتسجيل اإنقاص وارد يف التعيني الالحق .وميكن تعديل القاعدة  24من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،بصيغهتا اليت اعمتدهتا امجلعية يف أأكتوبر  ،2016لإدخال رش ،رمسي مماثل ذلكل املنصوص عليه يف
القاعدة ()2(25د) .وسيتحقق املكتب ادلويل من أأن ا إلنقاص يُعىن ابلفئات الواردة ابلفعل يف القامئة الرئيس ية للتسجيل
ادلويل ،ومن أأن ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعنية حتدد نطاق امحلاية مع مراعاة ا إلنقاص.
 .20وعالوة عىل ذكل ،ميكن اعتبار أأن التعيني الالحق ل حيتوي عىل السلع واخلدمات املتأأثرة ابخملالفة فامي يتعلق هبذا
الرش ،يف احلاةل اليت ل يتالىف فهيا صاحب الطلب هذه اخملالفة .وسيسمح هذا بتسجيل التعيني الالحق للسلع واخلدمات
اليت ل تتأأثر هبذه اخملالفة.

دور ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة بشأأن اب إلنقاصات
 .21تقر املادة  5من الربوتوكول بأأن السلطات اخملتصة التابعة ل ألطراف املتعاقدة املعينة يه اليت تقرر بشأأن نطاق حامية
التسجيالت ادلولية يف أأراضهيا ،مبا يف ذكل نطاق امحلاية فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات .وقد هيم هذا النطاق القامئة الرئيس ية
الاكمةل للتسجيل ادلويل أأو القامئة اخلاضعة ل إالنقاص.
 .22وتنطبق القواعد من  16اإىل (18اثلثا) من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل لك من التعيينات يف التسجيالت ادلولية،
مع ما يلزم من تعديل ،وعىل التعيينات الالحقة .وعىل وجه اخلصوص ،تتناول القاعدة  17حالت الرفض املؤقت
والقاعدة ( 18اثلثا) ما يسمى القرارات الهنائية .وحتدد هاته القواعد الرشو ،املطلوبة لإبالغ هذه القرارات وحمتوايهتا.
 .23ويس تنتج من املادة  5من الربوتوكول أأنه ميكن ل ألطراف املتعاقدة املعينة أأن تفحص القوامئ اخلاضعة ل إالنقاص للسلع
واخلدمات بغض النظر عام اإذا ُُسل ا إلنقاص يف التسجيل ادلويل يف التعيني الالحق أأو كتعديل ،بغرض حتديد اإماكنية
توفري امحلاية للعالمة.
 .24وينظر عدد من ا ألطراف املتعاقدة ابلفعل يف ا إلنقاصات من خالل الفحوصات اليت جترهيا ،وابلتايل تتخذ قرارات
بشأأن نطاق امحلاية اخلاضع ل إالنقاص ،وحتدد ما اإذا اكن هذا النطاق اخلاضع ل إالنقاص يندرج يف نطاق التسجيل ادلويل .غري
4
أأن بعض الوفود عندما تعرب عن اس تعدادها ،تشعر أأن ماكتهبا تفتقر اإىل ا ألساس القانوين يف ترشيعاهتا احمللية للقيام بذكل.
 .25ويعترب دور ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة واحضا فامي يتعلق اب إلنقاصات املسجةل كتعديل مبوجب القاعدة  25من
الالحئة التنفيذية املشرتكة .وتتيح القاعدة  )5(27للماكتب أآلية لتنفيذ اعرتاضاهتا احملمتةل ،وقد ُأدخلت هذ املادة بعد اإبالغ
املاكتب املكتب ادلويل بأأن قوامئ السلع واخلدمات الناجتة عن ا إلنقاصات ميكن ،يف ر أأهيا ،أأن تكون أأوسع من القامئة الرئيس ية
يف التسجيل ادلويل أأو نطاق امحلاية اذلي تمتتع به العالمة يف أأقالميها املطابقة.
 .26وبيامن يتضح متتع ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة حبق حفص ا إلنقاصات وحتديد ما اإذا اكنت تقع مضن نطاق
التسجيل ادلويل ،ينبغي أأن يستند الرفض ،وفقا للامدة  5من الربوتوكول ،فقط اإىل ا ألسس املطبقة عىل الطلبات املودعة
مبارشة دلى املكتب .وذكرت بعض الوفود أأن قوانني أأطرافها املتعاقدة ل تنص عىل أأس باب رفض أآاثر ا إلنقاص؛ و أأعرب
البعض الآخر عن صعوبة اإرسال البياانت مبوجب القاعدة  ،)5(27بسبب هذا الفراغ.
4
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 .27وبناء عىل ذكل ،المتس الفريق العامل أأن يقرتح املكتب ادلويل اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت
من شأأهنا أأن توفر ل ألطراف املتعاقدة املعينة ا ألساس القانوين لرفض أآاثر ا إلنقاص اذلي ل يعترب مضن نطاق التسجيل
ادلويل .وميكن اإدراج هذا ا ألساس القانوين يف القاعدتني  17و.)5(27

اس تنتاجات
 .28واستنادا اإىل ما س بق ،ميكن اس تخالص الاس تنتاجات التالية:
(أأ) مسأأةل مشول وظيفة الإشهاد ل إالنقاصات من عدهما ل تزال مسأأةل مفتوحة ما مل يتوصل الفريق العامل اإىل
تفامه مشرتك.
(ب) ميكن ملاكتب املنشأأ اليت تساعد مودعي الطلبات يف صياغة الإنقاصات أأن تواصل القيام بذكل يف اإطار ادلور
الاستشاري اذلي تضطلع به بعض املاكتب.
(ج) ل يتوىل املكتب ادلويل هممة رقابة تصنيف بياانت السلع واخلدمات الواردة يف التعيينات الالحقة
اخلاضعة ل إالنقاص.
(د) ميكن أأن يتوىل املكتب ادلويل هممة الرقابة عىل جتميع السلع واخلدمات يف التعيني الالحق اخلاضع ل إالنقاص
فقط حتت ا ألرقام املطابقة للفئات الواردة يف التسجيل ادلويل.
(ه) ل ألطراف املتعاقدة املعينة احلق يف حفص مجيع التقيدات لتحديد ما اإذا اكنت تقع مضن نطاق التسجيالت
ادلولية والبت يف حامية العالمة .ومن شأأن ذكل أأن يكفل اختاذ أأي قرار من هذا القبيل من جانب السلطات اخملتصة يف
ا ألقالمي املعنية ،مما سزييد بدوره من اليقني القانوين.

التعديالت املقرتحة عىل اللواحئ املشرتكة
 .29لزتويد ا ألطراف املتعاقدة املعينة بأأساس قانوين لرفض أآاثر ا إلنقاصات يف التسجيالت ادلولية والتعيينات الالحقة
وتكل اليت ُسلت كتعديل ،يُقرتح تعديل القاعدتني  17و .27وعالوة عىل ذكل ،يقرتح تعديل القاعدة  24لتلكيف املكتب
ادلويل برقابة جتميع السلع واخلدمات يف التعيني الالحق اخلاضع ل إالنقاصات فقط حتت ا ألرقام املطابقة للفئات الواردة يف
التسجيل ادلويل.
 .30وميكن تعديل القاعدة  )2(17ابإضافة بند جديد (( 4اثنيا)) لإاتحة اإماكنية أأن يتضمن الإخطار ابلرفض املؤقت اإعالان
يتعلق بأآاثر ا إلنقاص يف الطلب ادلويل .ووفقا للقاعدة  ،)9(24ينطبق هذا احلمك أأيضا عىل التعيينات الالحقة.
 .31وسيسمح التعديل ل ألطراف املتعاقدة برفض أآاثر الإنقاص يف التسجيل ادلويل أأو يف التعيني الالحق عندما ل
تشمل القامئة الرئيس ية يف التسجيل ادلويل السلع واخلدمات الواردة يف هذا الإنقاص .ويتعني عىل الطرف املتعاقد أأن حيدد
ما اإذا اكن البيان يتعلق جبميع السلع واخلدمات املدرجة يف الإنقاص أأو بعض مهنا فقط.
 .32وعندما يتعلق البيان ببعض السلع واخلدمات املدرجة يف الإنقاص  ،ميكن للطرف املتعاقد أأن يقرر منح امحلاية للسلع
واخلدمات املتبقية رشيطة عدم وجود أأس باب للرفض .وميکن أأن يؤدي البيان اذلي يرفض أآاثر الإنقاص برمهتا اإىل الرفض
الشامل ،لعدم وضوح أأي من السلع واخلدمات اليت تشملها امحلاية.
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 .33وعالوة عىل ذكل ،يقرتح أأن يطر أأ عىل القاعدة  24ما ييل:
( أأ) تعديل الفقرة (()3أأ) ابإدخال بند جديد (( 4اثنيا)) ،لتقيض بتجميع القامئة اخلاضعة ل إالنقاص يف التعيني الالحق
فقط حتت ا ألرقام املطابقة من الفئات الواردة يف التسجيل ادلويل؛
(ب) تعديل الفقرة (()5أأ) ،حبذف مجيع الإشارات اإىل الرقابة اليت جيرهيا املكتب ادلويل عىل تصنيف التعيينات
الالحقة اخلاضعة ل إالنقاص؛
(ج) تعديل الفقرة (()5د) إلنقاص أآاثر اخملالفات غري املصححة فامي يتعلق ابلرش ،الوارد يف الفقرة اجلديدة (()3أأ)
(( 4اثنيا)) املفروض عىل السلع واخلدمات املتأأثرة هبذه اخملالفة.
 .34و أأخريا ،يُقرتح أأن تدرج يف القاعدة ()5(27ب) " "1اإماكنية مماثةل ،مثلام هو مقرتح أأعاله يف املادة  ،17ألجل تزويد
ا ألطراف املتعاقدة بأأساس قانوين لرفض أآاثر ا إلنقاص املسجل كتعديل.
 .35وتوحض التعديالت املقرتحة ا ألدوار املتعلقة بنطاق امحلاية عند ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف التسجيل ادلويل اذلي
يتضمن اإنقاصا ،دون فرض أأي الزتامات جديدة عىل مودعي الطلبات أأو أأحصاهبا أأو ماكتهبا .غري أأنه نظرا ألن املكتب ادلويل
س يحتاج اإىل اإجراء اس تعراض لعملياته ادلاخلية ،يُقرتح أأن تدخل التعديالت املقرتحة حزي النفاذ يف  1فرباير .2019

 .36اإن الفريق العامل مدعو اإىل:
" "1النظر يف املقرتحات املقدمة يف
الفقرات من  27اإىل  33من هذه الوثيقة.
" "2وتوصية مجعية احتاد مدريد ابعامتد
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
القواعد  17و 24و 27من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،كام ترد يف مرفق هذه
الوثيقة أأو بصيغة معدةل ،مع التوصية
بدخولها حزي النفاذ يف  1فرباير .2019
[ييل ذكل املرفق]
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات
الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبارا من  1فرباير )2019
[]...

القاعدة 17
الرفض املؤقت
[]...
([ )2حمتوايت الإخطار] جيب أأن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أأو يوحض ما يأأيت
[]...
يف البند (( 4اثنيا)) عندما يتضمن تعيني الطرف املتعاقد يف التسجيل ادلويل اإنقاصا للسلع واخلدمات ،ميكن
أأن ينص الإخطار ابلرفض املؤقت عىل أأن الإنقاص ليس هل أأي أأثر عىل الطرف املتعاقد املذكور مع توضيح ا ألس باب .وينبغي
أأن يرتتب عن أأثر مثل هذا البيان ،ابلنس بة للطرف املتعاقد املذكور ،عدم رساين ا إلنقاص عىل السلع واخلدمات املتأأثرة
ابلبيان .وينبغي أأن يوحض البيان الوارد يف الرفض املؤقت ا ألس باب النافية ألي أأثر يرتتب عىل ا إلنقاص ،مبا يف ذكل ،عىل
سبيل املثال ل احلرص ،أأن تكون السلع واخلدمات الواردة يف الإنقاص غري مشموةل بقامئة السلع واخلدمات الواردة يف
التسجيل ادلويل .ويف احلالت اليت ل يؤثر فهيا البيان عىل مجيع السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الإنقاص ،فينبغي أأن يشري
اإىل تكل اليت تتأأثر ابلبيان أأو تكل اليت ل تتأأثر به.
[]...

القاعدة 24
التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل
[]...
([ )3احملتوايت] ( أأ) جيب أأن يتضمن التعيني الالحق أأو يبني فيه ما ييل ،رش ،مراعاة الفقرة (()7ب):
" "4لك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا ،اإذا اكن التعيني الالحق يتعلق بلك السلع واخلدمات
الوارد ذكرها يف التسجيل ادلويل املعين ،أأو ابلبعض مهنا،
(( 4اثنيا)) اإذا اكن التعيني الالحق يتعلق جبزء من السلع واخلدمات الواردة ذكرها يف التسجيل
ادلويل املعين ، ،فاإن السلع احملدودة واخلدمات ينبغي أأن ُجتمع فقط حتت ا ألرقام املطابقة لفئات التصنيف ادلويل املتعلقة
ابلسلع واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل.
[]...
[]...
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[ )5(اخملالفات] ( أأ) مع مراعاة أأحاكم الفقرة ( ،)10اإذا اكن التعيني الالحق ل يس تويف الرشو ،املطلوبة ،وجب
عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ،وكذكل ألي مكتب يكون قد ق ّدم التعيني الالحق.
ويف حال اكن التعيني الالحق ل خيص سوى جزءا من السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل ادلويل املعين ،وجب تطبيق
القاعدتني  12و 13مع ما يلزم من تبديل ،مع الاس تثناء القايض بلزوم أأن تمت لك التبليغات خبصوص أأية خمالفة جيب
تصحيحها مبوجب القاعدتني املذكورتني بني صاحب التسجيل واملكتب ادلويل .ويف حال مل يقتنع املكتب ادلويل ابإماكنية
جتميع السلع واخلدمات املدرجة يف التعيني الالحق مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل
ادلول ،يشري املكتب ادلويل اإىل وجود خمالفة.
[]...
(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرتني الفرعيتني ( أأ) و(ب) ،اإذا مل تكن الرشو ،احملددة يف الفقرة (()1ب) أأو
(ج) أأو الفقرة (()3ب)" "1مس توفاة ابلنس بة اإىل طرف واحد أأو أأكرث من ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،فاإن التعيني الالحق
يعترب أأنه ل يشمل تعيني هذه ا ألطراف املتعاقدة ،وترد لك الرسوم التمكيلية أأو الفردية املدفوعة لهذه ا ألطراف املتعاقدة .وإاذا
مل تكن الرشو ،املنصوص علهيا يف الفقرة (()1ب) أأو (ج) أأو الفقرة (()3ب)" "1مس توفاة ابلنس بة اإىل أأي من ا ألطراف
املتعاقدة املعينة ،وجب تطبيق أأحاكم الفقرة الفرعية (ب).
(د) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال عدم تصحيح اخملالفة فامي خيص الرش ،املنصوص
عليه يف امجلةل ا ألخرية من الفقرة الفرعية (( )3أأ) (( 4اثنيا)) فاإن التعيني الالحق يُعترب غري ُمحتو لتكل السلع واخلدمات
املتأأثرة ابخملالفة املعنية.
[]...

القاعدة 27
التدوين والإخطار به فامي يتعلق ابلقاعدة 25؛ دمج التسجيالت ادلولية؛
الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإنقاص
([ )5الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل الإنقاص] ( أأ) []...
(ب) جيب أأن يبني الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) اإىل:
" "1ا ألس باب النافية ألي أأثر يرتتب عىل ا إلنقاص مبا يف ذكل أأن تكون السلع واخلدمات الواردة
يف الإنقاص غري مشموةل بقامئة السلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل أأو مشموةل سواء ابإنقاص سابق مسجل أأو بقامئة سلع
وخدمات محمية بعالمة يف الطرف املتعاقد املعني.
[]...
[هناية املرفق والوثيقة]



املادة  )5( 24بصيغهتا اليت اعمتدهتا مجعية احتاد مدريد .انظر الواثئق  MM/A/49/3واملرفق الثاين والفقرة  17من الوثيقة .MM/A/49/5

