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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 13 :يونيو 2019

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل

الدويل للعالمات

الدورة السادسة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  6يوليو 2018
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  6يوليو .2018
 .2واكنت ا ألطراف املتعاقدة التالية يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية )،(OAPI
واجلزائر ،و أأنتيغوا وبربودا ،و أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،وبيالروس ،والصني ،وكولومبيا ،وكرواتيا ،وكواب ،وامجلهورية
التش يكية ،وادلامنرك ،وإاس تونيا ،والاحتاد ا ألورويب ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،وغاان ،واليوانن ،وهنغاراي،
والهند ،وإاندونيس يا ،وإايران (مجهورية  -الإسالمية) ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،والياابن ،وكينيا ،وليتوانيا ،واملكس يك ،واملغرب،
وموزامبيق ،ونيوزيلندا ،والرنوجي ،وعامن ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد
الرويس ،وس نغافورة ،وسلوفينيا ،وإاس بانيا ،والسودان ،والسويد ،وسويرسا ،واتيلند ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،وتركيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأوزبكس تان ،وزمبابوي (.)56
 .3واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب :ا ألرجنتني ،وبنغالديش ،وكندا ،وا ألردن ،والكويت ،ومالوي،
ومالطة ،ونيجرياي ،وابكس تان ،واململكة العربية السعودية ،وسيش يل ،ورسي لناك ،وترينيداد وتوابغو،
والإمارات العربية املتحدة (.)14
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 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظمتني احلكوميتني ادلوليتني التاليتني بصفة مراقب :مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية
) (BOIPومنظمة التجارة العاملية ).)2( (WTO
 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية
) ،(AIPLAومجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ) ،(ECTAوامجلعية الفرنس ية للمامرسني
يف جمال قانون العالمات التجارية والتصاممي ) ،(APRAMواملعهد املعمتد لوالكء العالمات التجارية ) ،(CITMAوامجلعية
الياابنية لوالكء الرباءات ) ،(JPAAوامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ) ،(JTAومجعية املناطق السويرسية الناطقة
ابلفرنس ية للملكية الفكرية ) ،(AROPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) ،(CEIPIوالرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ) ،(INTAوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) ،(JIPAومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني
).)11( (MARQUES
.6

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثالث لهذه الوثيقة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

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

 .8و أأبلغ املدير العام أأنه منذ انعقاد ادلورة السابقة للفريق العامل ،انضمت اتيلند وإاندونيس يا و أأفغانس تان اإىل نظام
مدريد ،وبذكل يصل عدد ا ألطراف املتعاقدة اإىل  101عضوا يثلون  117دوةل ،مشريا اإىل أأن هناك اهامتم مزتايد من جانب
ا ألعضاء احملمتلني .وذكر أأن املزيد من التوسع يف نظام مدريد وتوس يع نطاق تغطيته اجلغرافية متوقع خالل الس نتني اإىل
الثالث س نوات القادمة.
 .9و أأفاد املدير العام أأنه فامي يتعلق ابس تخدام نظام مدريد من قبل أأعضائه احلاليني ،فاإن عام  2017شهد منوا كبريا،
حيث ارتفع عدد الطلبات بنس بة  5يف املائة ،مع تقدمي  56.200طلب دويل يف عام  ،2017و أأضاف أأن نس بة منو مبعدل
حوايل أأربعة يف املائة متوقعة لعام  .2018و أأفاد أأنه للس نة الرابعة عىل التوايل ،قدمت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأعىل عدد
من الطلبات ،تلهيا أأملانيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة بأأعداد متقاربة .وفامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف العام للطلبات ،أأشار
املدير العام اإىل أأن البدلان ا ألوروبية ل تزال متثل أأبرز مودعي الطلبات ،حيث أأودعت حنو  60يف املائة من الطلبات ،وقد
زادت تكل ا إليداعات يف أس يا اإىل حوايل  17.5يف املائة ،وجاء معدل المنو ا ألعىل من حيث اس تخدام النظام يف الصني،
حيث ارتفعت الطلبات بنس بة  36يف املائة ،ويف الاحتاد الرويس ،حيث ارتفعت الطلبات بنس بة  24يف املائة .كام أأشار
املدير العام اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب هو الطرف املتعاقد الأكرث متزيا ،يليه الصني والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .10و أأقر املدير العام ،فامي يتعلق ابلتطورات يف نظام مدريد واملكتب ادلويل ،بتحسن كبري يف مس توى معدلت الرتامك
والتأأخري اليت اخنفضت بعد ذكل اإىل مس توى مقبول .وفامي يتعلق مبنصة تكنولوجيا املعلومات ،أأشار املدير العام اإىل أأن
أأدوات الرصد ا ألصلية للويبو ( ROMARINو Madrid e-Alertو ،)Madrid Real Time Statusقد مت استبدالها
خبدمة "مرصد مدريد" املصممة حديثا والأكرث تنس يق ًا ،ويه أأداة رصد متاكمةل توفر النفاذ اإىل "جريدة الويبو للعالمات
ادلولية" (" )"WIPO Gazetteوتسمح بتتبع التسجيالت ادلولية .كام أأشار املدير العام اإىل أأن منصة تكنولوجيا املعلومات
اجلديدة لنظام مدريد س تكون تعهدا جديدا للمنظمة للس نوات الثالث القادمة.
 .11وذكر املدير العام أأن املائدة املس تديرة للفريق العامل املعين بنظام مدريد س تتيح للمكتب ادلويل فرصة الامتس مشورة
املشاركني بشأأن عدد من القضااي ذات الصةل بتطور نظام مدريد ،وذكل ملصلحة لك من املاكتب واملس تخدمني .وفامي يتعلق
ابملناقشة القادمة حول توس يع اللغات العامةل يف نظام مدريد ،أأشار املدير العام اإىل نظام اللغات اخلاص بنظام معاهدة
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التعاون بشأأن الرباءات ( )PCTوجشع املناقشات حول املوازنة بني احتياجات املس تخدمني والهدف من جعل مدريد النظام
نظام عاملي حقيقي ،اإىل جانب التأأثري املايل والعميل اذلي قد يكون لتوس يع اللغات العامةل عىل أأعضائه.

وانئَب الرئيس
البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس ي

 .12انتخب الس يد ستيفن غازيل (نيوزيلندا) ابلإجامع رئيس ًا للفريق العامل ،والس يد جيوفري موشاي رامبا (كينيا)
والس يد بيدرو داميان أألركون رومريو (املكس يك) ابلإجامع انئبني للرئيس.
 .13وتولت الس يدة ديَب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .14شكر الرئيس املشاركني عىل انتخابه ،كام شكر املدير العام عىل مالحظاته الافتتاحية.
 .15واعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل ابس تثناء البند ( 10الوثيقة .)MM/LD/WG/16/1
 .16و أأحاط الفريق العامل علامً ابعامتد تقرير ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل اإلكرتوني ًا.

البند  4من جدول ا ألعامل :الاس تعاضة
 .17استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/16/2
 .18وعرضت ا ألمانة الوثيقة  ،MM/LD/WG/16/2وأأشارت اإىل أأنه قد جرى مناقشة الاس تعاضة ،سواء يف الفريق
العامل أأو يف الطاوةل املس تديرة منذ عام  2010و أأقرت بأأن الفريق العامل يف ادلورة السابقة اكن قد وافق مبدئيا عىل
التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات (املشار اإلهيا فامي ييل بـ "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"التفاق" و"الربوتوكول") وعىل بند جديد وهو البند 7.8
من جدول الرسوم .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن التعديالت املتفق علهيا مبدئ ًيا حتدد املبادئ اليت حتمك الاس تعاضة وتنص عىل
اإجراءات اختيارية مركزية ل إاليداع تطالب املاكتب ابلإحاطة وفقا للامدة  4مكرر ( )2من الربوتوكول .وذكّرت ا ألمانة بأأن
الفريق العامل طلب اإىل املكتب ادلويل أأن يعد يف دورته السادسة عرشة وثيقة تقرتح حتديد اترخي بدء نفاذ املادة  21املعدةل
من الالحئة التنفيذية املشرتكة واقرتاح مبلغ من الرسوم يمت حتديده يف البند اجلديد  7.8من جدول الرسوم .كام أأشارت ا ألمانة
اإىل أأنه ،خالل ادلورة السابقة للفريق العامل ،أأبلغت بعض الوفود بأأنه يتعني تعديل ترشيعاهتا احمللية املقابةل للسامح ابإجراء
مركزي من هذا القبيل .كام أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأنه مل يكن هناك اتفاق بشأأن الوقت الالزم لتنفيذ التعديالت املقرتحة،
ولكن هناك تقديرات ترتاوح ما بني س نتني اإىل  10س نوات .وأأشارت ا ألمانة اإىل القرار اذلي اختذته مجعية احتاد مدريد
لعامتد ختصيص ا ألموال لتطوير منصة جديدة لتكنولوجيا املعلومات تركز عىل العمالء و أأشارت اإىل أأنه يف ضوء بدء العمل
عىل منصة تكنولوجيا املعلومات يف املس تقبل القريب ،س يكون من املس تحسن تأأجيل اإدخال العمليات اللية اجلديدة اإىل ما
بعد نرش النظام املذكور وإاىل أأن يتفق الفريق العامل عىل الوقت الالزم لتنفيذ التعديالت .ومع ذكل ،دعت ا ألمانة الفريق
العامل اإىل النظر يف توضيح املبادئ الرئيس ية لالس تعاضة يف القاعدة  ،21من أأجل تقدمي التوجيه ألحصاب العالمات
التجارية واملاكتب بشأأن الاس تعاضة ،دون تغيري الإجراء احلايل.
 .19وذكر الرئيس أأن القضااي الثالث املطروحة للمناقشة يه ( )1الوقت الالزم ل ألطراف املتعاقدة لتطبيق التعديالت
عىل القاعدة  21اليت تشملها الفقرات من  1اإىل  5من الوثيقة MM/LD/WG/16/2؛ ( )2التارخي املقرتح لدلخول اإىل
حزي التنفيذ ،اذلي تتناوهل الفقرات من  6اإىل  12من نفس الوثيقة؛ ( )3اقرتاح لتعديل القاعدة  21حبيث تشمل فقط
توضيح مبادئ الاس تعاضة ،دون تغيري الإجراء احلايل .وفتح الرئيس ابب التعليق عىل القضية ا ألوىل ،ويه الوقت الالزم
ل ألطراف املتعاقدة لتطبيق التعديالت عىل القاعدة .21
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 .20و أأفاد وفد نيوزيلندا أأنه يف ضوء تنفيذ التقس مي يف فرباير  ،2019جيب أأن يكون تنفيذ النظام املركزي يف غضون
الس نتني التاليتني.
 .21و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث نيابة عن ادلول ا ألعضاء فيه ،املناقشات املس مترة حنو ممارسة متناسقة فامي يتعلق
بنطاق الاس تعاضة ،لكنه أأشار بأأسف اإىل أأن ا ألمانة مل تتخذ أأي موقف بشأأن القضيتني املعلقتني عقب ادلورة اخلامسة
عرشة للفريق العامل .و أأقر الوفد بأأن املكتب ادلويل س يجري تقياميً شام ًال مجليع خدمات نظام مدريد اخلاصة به هبدف تطوير
منصة شامةل تركز عىل العمالء ولكنه أأوحض أأنه ل يتفق مع الر أأي القائل بأأنه من السابق ألوانه التوصية مبوعد حممتل دلخول
التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21اإىل حزي التنفيذ أأو ختصيص مبلغ للبند اجلديد  7.8من جدول الرسوم .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن يكون املكتب ادلويل يف وضع يسمح هل بتقدمي بعض املقرتحات املبدئية بشأأن لكتا القضيتني يف ادلورة التالية
للفريق العامل ،اإىل جانب التغيريات املقرتحة عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .22وذكر وفد اإيطاليا أأنه من املهم أأن يكون املكتب ادلويل مس تعدا مبنصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة قبل اإبداء أأي
تعليقات بشأأن الوقت الالزم دلخول التعديالت عىل القاعدة  21اإىل حزي التنفيذ.
 .23وفتح الرئيس ابب التعليق عىل بقية الوثيقة ،حيث مل تكن هناك أأي تعليقات أأخرى عىل الفقرات من  1اإىل  5من
الوثيقة.
 .24وذكر وفد الياابن أأنه من وهجة نظر املس تخدمني ،ل ينبغي تأأجيل املناقشات بشأأن عدد من املبادئ اليت تنظم
اس تعاضة التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية اليت يكن أأن يتبعها مجيع ا ألعضاء حلني تنفيذ ألية اإيداع مركزية اختيارية.
 .25و أأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن تأأييده لإماكنية طلب رمس اس تعاضة ورمس اإدخال املبادئ اليت حتمك اإجراء
الاس تعاضة .و أأعرب الوفد عن تفضيهل لتفسري مرن للسلع واخلدمات من حيث نطاق الاس تعاضة ،عىل النحو املشار اإليه
يف الفقرة ( 13اثلثا) من الوثيقة.
 .26ورصح وفد نيوزيلندا أأنه نظر ًا للعدد القليل من طلبات الاس تعاضة اليت مت تلقهيا ،ويف ضوء معليات حتديث
تكنولوجيا املعلومات اليت س تضطلع هبا الويبو ،ل يعترب تنفيذ ألية اإيداع مركزية أأمر ًا عاج ًال .ومع ذكل ،أأضاف الوفد أأنه ل
ينبغي تأأجيل املناقشات اإىل أأجل غري مسمى واتفق مع الر أأي القائل مبناقشة التعديالت عىل القاعدة  21يف ادلورة التالية
للفريق العامل.
 .27وطلب وفد السويد ،يف اشارة اإىل الفقرة ( 13اثلثا) من الوثيقة ،من ا ألمانة أأن تواصل التعليق عىل نطاق
الاس تعاضة ،لس امي توضيح معىن الاس تعاضة اجلزئية .وذكر الوفد أأنه يف ظل تفسري مرن للامدة  4مكرر ( )2من
الربوتوكول ،من الواحض أأنه س يكون من املمكن اس تعاضة تسجيل وطين لـ "امخلور" مثال يف الفئة  ،33بتسجيل دويل لـ
"املرشوابت الكحولية"؛ ويف هذه احلاةل ،س يكون نطاق الاس تعاضة هو "امخلور" ألن مجيع السلع املدرجة يف التسجيل
الوطين سيشملها التسجيل ادلويل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن من املمكن اس تعاضة التسجيل الوطين اذلي يشمل ،عىل
سبيل املثال ،السلع الواردة يف الفئتني  18و 25بتسجيل دويل يشمل السلع واخلدمات يف الفئات  18و 25و .42وتساءل
الوفد عام اإذا اكن سيمت يف هذه احلاةل الاس تعاضة اجلزئية ابلنس بة للفئتني  18و ،25وما اإذا اكن ذكل يعين أأن السلع يف هذه
الفئات ستمتتع بنفس اترخي ا ألولوية للتسجيل الوطين يف حني س يكون للخدمات يف الفئة  42اترخي ا ألولوية للتسجيل ادلويل
كتارخي أأولوية .كام تساءل الوفد عام اإذا اكن يكن اس تعاضة التسجيل الوطين اذلي حيتوي عىل السلع واخلدمات يف الفئات
 18و 25و 42ابلتسجيل ادلويل اذلي حيتوي عىل السلع يف الفئتني  18و 25فقط ،وتساءل عام اإذا اكن يف هذه احلاةل من
املمكن حذف الفئة  42من التسجيل الوطين جلعل الاس تعاضة ممكنة.
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 .28و أأشار وفد إارسائيل اإىل أأنه منذ انضاممه اإىل نظام مدريد يف عام  ،2010تلقت إارسائيل  20طلبا ل إالحاطة علام
ابلس تعاضة .و أأشار الوفد اإىل أأنه عند الإحاطة علام ابلس تعاضة ،نظر مكتب إارسائيل يف املبادئ الثالثة املذكورة يف الفقرة
 13من الوثيقة ،ويه التارخي الفعيل لالس تعاضة ،وتوقيت الطلب ،والتسجيل املشرتك للتسجيالت الوطنية وادلولية .وفامي
يتعلق بنطاق الاس تعاضة ،كام هو مبني يف املادة  4مكرر ( )2من الربوتوكول ،أأفاد الوفد أأن املكتب يطلب أأن تكون مجيع
السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين مشموةل ابلتسجيل ادلويل؛ أأو بعبارة أأخرى ،بيامن يكن أأن يكون نطاق
التسجيل ادلويل أأوسع من نطاق التسجيل الوطين ،فاإن العكس ليس ممكن ًا .و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن الاس تعاضة
اجلزئية س تفيد املس تخدمني و أأشار اإىل أأن إارسائيل سوف تنظر يف اإدخال تغيريات عىل ترشيعها يف حاةل النص عىل
اس تعاضة جزئية بشلك رصحي يف الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .29وحتدث وفد اإس بانيا مشريا اإىل الفقرة ( 13اثلثا) من الوثيقة وإاىل تفسري عبارة "جيب أأن تكون السلع واخلدمات يف
التسجيل يه نفسها أأو ماكفئة لتكل اليت يشملها التسجيل ادلويل" ،وتساءل عن معىن لكمة "ماكفئة" وذكر أأنه يفضل
تفسري صارم للامدة  4مكرر( )2من الربوتوكول ،وابلتايل فاإنه حباجة اإىل معرفة النطاق ادلقيق ملصطلح "ماكئف".
 .30و أأشار وفد أأملانيا اإىل مثال عىل الاس تعاضة اجلزئية اذلي يظهر يف وثيقة نوقشت يف ادلورة السابقة للفريق العامل،
و أأشار اإىل أأنه يف ذكل املثال ،هناك تسجيل وطين يشمل "املالبس وا ألحذية و أأغطية الر أأس" ،يف الفئة  ،25اكن من
املمكن اس تعاضته بتسجيل دويل يشمل "املالبس" فقط ،ويف هذه احلاةل ،س يكون التسجيل الوطين أأوسع من التسجيل
ادلويل ،ولكن س تحدث الاس تعاضة اجلزئية ألن "املالبس" يشملها الك التسجيلني .ومع ذكل ،ذكر الوفد أأنه يفهم من الفقرة
 100.03من دليل التسجيل ادلويل للعالمات يف اإطار اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد املنشور من قبل الويبو ،أأن التسجيل
ادلويل ليس حباجة اإىل قامئة مماثةل للسلع واخلدمات ،وبيامن قد تكون تكل القامئة أأوسع من حيث النطاق ،ل يكن أأن تكون
أأضيق .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن دمعه للراء اليت طرهحا وفد السويد وطلب مزيدا من التوضيح بشأأن
الاس تعاضة اجلزئية .وفامي يتعلق ابلتنفيذ ،أأشار الوفد اإىل أأنه بيامن ل حتتاج أأملانيا اإىل تغيري قانوهنا الوطين ،اإل أأهنا تنتظر حىت
يمت تطوير نظام اإيداع مركزي من قبل املكتب ادلويل للتعليق عىل التغيريات يف نظام تكنولوجيا املعلومات ابملكتب ا ألملاين
وعىل التوقيت اخلاص بتنفيذها.
 .31وذكر وفد كولومبيا أأن تعديل القاعدة  21لإظهار املبادئ الواردة يف الفقرة ( 13اثلثا) من الوثيقة من شأأنه أأن يسمح
ابلتقدم يف تنس يق ممارسات الاس تعاضة دون احلاجة اإىل اإجراء تغيريات كبرية يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات دلى املكتب
ادلويل وا ألطراف املتعاقدة .ومع ذكل ،أأفاد الوفد أأنه من املهم توضيح النقاط اليت أأاثرها وفدا اإس بانيا و أأملانيا ،حبيث يكن
للجميع أأن يتقامسوا نفس التفسري.
 .32وذكر وفد الصني أأن نطاق السلع واخلدمات يف التسجيل الوطين ينبغي أأن يكون مساو ًاي أأو متشاهب ًا ،عىل ا ألقل ،مع
نطاق التسجيل ادلويل.
 .33و أأعرب وفد كواب عن اتفاقه مع املبادئ الواردة يف الفقرة ( 13اثنيا) من الوثيقة واقرتح أأن يقدم املكتب ادلويل وثيقة
تقرتح التعديالت احملمتةل عىل املادة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة حبيث تعكس تكل املبادئ للمناقشة يف ادلورة التالية
للفريق العامل.
 .34وذكر ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأنه للأس باب اليت قدهما املكتب ادلويل يف الوثيقة ،قد يس تغرق ا ألمر
بعض الوقت لتحديد موعد لتنفيذ ألية اإيداع مركزية ،و أأحاط علام بأأن املدير العام للويبو قد أأشار اإىل منصة تكنولوجيا
املعلومات اليت سيمت تطويرها يف الس نوات املقبةل .وذكر ممثل الرابطة أأنه ،مع ذكل ،ل ينبغي أأن يؤخر هذا املرشوع بدء نفاذ
التعديالت عىل القاعدة  21اليت تتضمن املبادئ املنصوص علهيا يف الفقرة  13من الوثيقة أأو عىل ا ألقل تكل املبادئ الواردة
يف البنود " "1و" "2و" "4من الفقرة املذكورة ،واليت مت التوصل اإىل توافق واسع يف الراء بشأأهنا يف ادلورة السابقة للفريق
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العامل ومت التفاق عىل صياغة مناس بة لها من حيث املبد أأ .وتساءل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عام اإذا اكن من
املمكن التوصية ابلصياغة املتفق علهيا لعامتد مجعية احتاد مدريد يف دورهتا املقبةل بد ًل من الانتظار ملدة عام أخر لعامتدها.
 .35و أأشار وفد اإيطاليا اإىل أأن بالده تلقت مخسة طلبات فقط ل إالحاطة ابلس تعاضة يف العرشين س نة املاضية ،لكنه
أأضاف بأأنه يتابع ابهامتم مناقشة التعديالت املقرتحة عىل املادة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة وعىل التغيري احملمتل يف
جدول الرسوم مع وجود بند  7.8اجلديد .وذكر الوفد أأنه يف عام  ،2013رد املكتب الإيطايل عىل اس تبيان بشأأن
الاس تعاضة مت اإرساهل اإىل ا ألطراف املتعاقدة و أأشار اإىل أأنه منذ ذكل احلني ،اكن الفريق العامل يناقش فرصة تزويد
املس تخدمني بألية اإيداع مركزية اختيارية و أأن هذه املناقشات قد أأدت اإىل اإحراز تقدم وحتديد املبادئ ا ألربعة احملددة يف
الفقرة  13من الوثيقة .و أأعرب عن اتفاقه بأأن املبادئ الواردة يف البندين ( أأول) و (اثنيا) من الفقرة املذكورة ،ولكن فامي يتعلق
ابملبد أأ الوارد يف البند (اثلثا) ،أأفاد أأن املكتب الإيطايل قام بتطبيق التفسري احلريف للامدة ( 4اثنيا) ( )2من الربوتوكول ،مما
يعين أأن املكتب يشرتط أأن تكون السلع واخلدمات املعنية ابلس تعاضة مساوية لتكل اليت يشملها التسجيل ادلويل .و أأبلغ
الوفد بأأن اإيطاليا مل تتلق قط طلبا لس تعاضة جزئية .وفامي يتعلق ابلرسوم ،ذكر الوفد أأن املكتب الإيطايل ل يشرتط رسوم
اإضافية حمددة لالس تعاضة ،لكنه يشرتط فقط خمت اإيرادات بقمية  16يورو لطلب الإحاطة.
 .36و أأقر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابحلاجة اإىل الاس تعاضة والغرض املفيد مهنا ،و أأعرب عن رغبته يف اإجياد حل.
و أأضاف الوفد أأنه يعرتف أأيضا ابملشألك اليت يواهجها ا ألعضاء الخرون فامي يتعلق بعمليات الرفض اليت يمت اإصدارها عىل
أأساس امحلاية املزدوجة .ومع ذكل ،أأفاد أأن مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ()USPTO
يعترب التسميات يف التسجيالت ادلولية منفصةل عن الإيداعات الوطنية ول يواجه مشلكة امحلاية املزدوجة عند الإحاطة
ابلس تعاضة .و أأبلغ الوفد أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية س تكون مطالبة ابإجراء تغيريات كبرية اإذا مت اعامتد التعديالت
املقرتحة .و أأوحض الوفد أأن نظامه يستند اإىل الفهم بأأن التسجيل ادلويل ليس هل تأأثري يف الولايت املتحدة ا ألمريكية حىت يمت
منح هذا التسجيل حامية قانونية ،وابلتايل ،ينتظر مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية حىت يمت تسجيل التسجيل ادلويل يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية قبل الإحاطة ابلس تعاضة .كام أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا مت تلقي طلب اس تعاضة قبل منح امحلاية
ادلولية ،فلن يمت تناول هذا الطلب اإىل أأن يمت تسجيل متديد امحلاية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشار الوفد اإىل أأن
الولايت املتحدة ا ألمريكية تتلقى حوايل  15اإىل  20طلب اس تعاضة س نواي ،و أأن تنفيذ نظام مركزي يتطلب العديد من
التغيريات عىل نظام تكنولوجيا املعلومات يف املكتب .و أأشار اإىل أأن اترخي الاس تعاضة الفعيل هو مصدر قلق حقيقي ألنه
س يحتاج اإىل تعديل قوانينه ،وبد ًل من ذكل ،اقرتح أأن ينظر الفريق العامل يف مقرتحات أأخرى ملعاجلة مشلكة امحلاية
املزدوجة مثل وجود رشط يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ينص عىل أأن التسجيالت ادلولية منفصةل عن الإيداعات الوطنية
ألغراض الاس تعاضة .و أأخريا ،فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات ،ذكر الوفد أأنه يف حني أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية دلهيا تفسري
حريف للامدة ( 4اثنيا) ( )2من الربوتوكول ،اإل أأهنا لن تعارض الاس تعاضة اجلزئية.
 .37و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده للتعديالت املقرتحة ألهنا س تفيد املس تخدمني ،كام أأعرب عن أأمهل يف أأن
تدخل هذه التعديالت حزي التنفيذ يف الوقت املناسب .ومع ذكل ،وابلنظر اإىل الوقت الالزم لتطوير منصة الويبو اجلديدة
لتكنولوجيا املعلومات ،ذكر الوفد اإنه س يكون من املناسب الانتظار حىت يكون ا ألعضاء ،مبا يف ذكل مجهورية كوراي ،عىل
اس تعداد للتغيري .وشدد الوفد عىل أأنه اإذا اكنت الرسوم ل مفر مهنا ،فاإنه ينبغي اإبقاء املبالغ منخفضة قدر الإماكن.
 .38و أأفاد وفد سويرسا أأن املقرتحات ،كام يه مبينة يف الفقرات من  4اإىل  6من الوثيقة ،ل تشلك مشلكة ابلنس بة
لسويرسا ،و أأضاف أأنه يف حني مت قبول الاس تعاضة اجلزئية يف سويرسا ،اإل أأن املكتب السويرسي مل يتلق سوى عدد قليل
من طلبات الاس تعاضة تصل اإىل أأربعة أأو مخسة طلبات يف الس نة .و أأعرب عن تفضيهل لالعامتد الرسيع للتعديالت ألن
املسأأةل قد نوقشت لبعض الوقت.
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 .39و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك بعض التفاق عىل تأأجيل تنفيذ ألية اإيداع مركزية واقرتح مناقشة املسائل املعلقة بشأأن
املبادئ الرئيس ية ونطاق الاس تعاضة يف ادلورة التالية.
 .40و أأعرب وفد السويد عن موافقته عىل اقرتاح الرئيس.
 .41وتساءل وفد أأملانيا عام اإذا اكنت الصيغة املقرتحة للقاعدة  21قد مت التفاق علهيا ابلفعل يف ادلورة السابقة ،ويف هذه
احلاةل ،ما اإذا اكنت املسأألتان الوحيداتن املتاحتان للمناقشة هام مبلغ الرمس واترخي ادلخول اإىل حزي التنفيذ .كام تساءل الوفد
عام اإذا اكنت املناقشة تقترص عىل الرسوم املس تحقة للويبو أأو تشمل الرسوم اخلاصة ابملاكتب.
 .42و أأوحض الرئيس أأنه مل يمت التفاق عىل صيغة القاعدة  21مبدئيا اإل يف ادلورة السابقة و أأن بعض الوفود ل تزال دلهيا
أأس ئةل بشأأن نطاق الاس تعاضة .و أأكد الرئيس أأن املناقشات س تقترص عىل الرسوم املس تحقة للويبو لتقدمي طلب مركزي
للماكتب ل إالحاطة ابلس تعاضة.
 .43و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأملانيا وذكر أأنه يفهم أأن السؤال الوحيد اذلي بقي مفتوح ًا
بشلك جزيئ يتعلق مبا اإذا اكنت الاس تعاضة لكية أأو جزئية.
 .44و أأكد الرئيس جمددا عىل أأنه مت التوصل اإىل اتفاق لتأأجيل تنفيذ ألية اإيداع مركزية ،وأأشار اإىل أأنه قد أأثريت أأس ئةل
حول النطاق والتارخي الفعيل لالس تعاضة وإاىل أأن احلاجة اإىل تنقيح الترشيعات احمللية لبعض ا ألطراف املتعاقدة قد ذكرت
بناء عىل ذكل ،اقرتح الرئيس أأن أأفضل طريقة للميض قدم ًا يه اإجراء مزيد من املناقشات يف ادلورة القادمة للفريق
أأيضا .و ً
العامل استناد ًا اإىل وثيقة جديدة تناقش القضااي املطروحة.
 .45ورحب ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني خبيار ا إليداع املركزي والفهم املشرتك للقاعدة املتعلقة
ابلس تعاضة .ومع ذكل ،طلب ممثل امجلعية اإحراز تقدم يف هذا الشأأن يف أأقرب وقت ممكن ابلنظر اإىل أأنه متت مناقش ته
لفرتة طويةل.
 .46وطلب الفريق العامل من ا ألمانة اإعداد وثيقة جديدة تناقيش ا ّإابن ادلورة املقبةل:
" "1توضيح املبادئ اليت ِّّ
تنظم الاس تعاضة مثل النطاق واترخي رساين الاس تعاضة؛
" "2واقرتاح تعديالت عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة استناد ًا اإىل تكل املبادئ.

البند  5من جدول ا ألعامل :التحويل
 .47استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/16/3
 .48وذكرت ا ألمانة أأن الغرض من التحويل ،وهو موضوع جديد مطروح للمناقشة ،هو التخفيف من عواقب اإلغاء
تسجيل دويل يطلبه مكتب املنشأأ بسبب توقف أأثر العالمة ا ألساس ية ،مما يسمح لصاحب التسجيل ضامن امحلاية املس مترة
للعالمة من خالل تقدمي طلبات حملية ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة سابقا يف غضون فرتة زمنية حمددة .و أأضافت ا ألمانة
أأن اترخي تقدمي طلب التحويل اجلديد س يكون اترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق عند الاقتضاء .وذكّرت
ا ألمانة بأأنه ل توجد أأحاكم بشأأن التحويل يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ،مضيفة أأنه اإىل جانب احلد ا ألدىن من متطلبات
تطبيق التحويل املنصوص علهيا يف املادة  9مكرر من الربوتوكول ،يتعني أأن يمت التعامل مع التحويل عن طريق الطرف
املتعاقد املعين فقط .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه بيامن ينبغي أأن يكون اإجراء التحويل ذا قمية ابلنس بة للمس تخدمني ،اإل أأن
املعلومات الواردة من املاكتب كشفت أأن هذا الإجراء ل يس تخدم يف كثري من ا ألحيان ألن املس تخدمني يعتربونه ملكف ًا
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ومعقد ًا ومرهق ًا ،حيث يشري عدد قليل مهنم أأيض ًا اإىل أأن بعض املاكتب مل تنفذ بعد ا ألحاكم اليت تسمح ابلتحويل وغالبا ما
جيدون أأنه من ا ألسهل تقدمي طلب جديد بدل من حماوةل الاس تفادة من التحويل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف ضوء هذه
اخللفية ،يطلب املس تخدمون من الفريق العامل مناقشة كيفية جعل الإجراء أأكرث مالءمة هلم وذكرت أأن الوثيقة
 MM/LD/WG/16/3توفر حملة موجزة عن الإطار القانوين بشأأن التحويل وتتضمن التعليقات اليت أأدىل هبا املس تخدمون
واليت قد تفرس سبب عدم اس تخدام التحويل بشلك ٍ
اكف .ودعت ا ألمانة الفريق العامل اإىل النظر يف كيفية حتسني اإجراء
التحويل لتلبية احتياجات وتوقعات املس تخدمني عىل حنو أأفضل.
 .49وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  1اإىل  8من الوثيقة وجشع الوفود عىل تقدمي معلومات عن إاجراءات
التحويل دلى ا ألطراف املتعاقدة التابعة لها ،كام اقرتح أأن تتقامس الوفود أأيض ًا اخملاوف اليت أأعرب عهنا املس تخدمون.
 .50و أأشار وفد الرنوجي اإىل أأن املكتب الرنوجيي تلقى عدد ًا قلي ًال من طلبات التحويل و أأشار اإىل أأن قانون العالمات
التجارية يف الرنوجي حيدد املعايري الرئيس ية للتحويل وفق ًا لربوتوكول مدريد .ورصح الوفد بأأن بالده دلهيا أأيضا لواحئ تمكيلية
توفر مزيدا من التفاصيل حول التحويل و أأن الفاحصني يعاجلون طلبات التحويل وفقا للمبادئ التوجهيية ويتبعون قامئة
مرجعية .و أأوحض الوفد أأنه اإذا أأراد صاحب التسجيل حتويل تسجيل دويل اإىل طلب وطين ،فاإنه يتعني عليه أأن يقدم الطلب
كطلب قيايس لعالمة جتارية يودع مبارشة دلى املكتب ،وسيمت التعامل مع هذا الطلب كطلب وطين ،و أأضاف أأن املكتب
الرنوجيي يقوم بتحصيل رمس طلب قيايس و أأن منوذج الطلب الوطين يسمح لصاحبه ابلتوضيح بأأن الطلب قد مت اإيداعه يف
اإطار التحويل والزتويد برمق واترخي التسجيل ادلويل .و أأفاد الوفد أأن املكتب الرنوجيي يطلب من صاحب الطلب أأيضا توفري
وثيقة حتقق من أأن التسجيل ادلويل قد ألغي بناء عىل طلب مكتب املنشأأ ،وإاذا مت استيفاء مجيع املعايري ،فسيمت املوافقة عىل
طلب التحويل مما يؤدي اإىل تعيني الرنوجي سابقًا يف تسجيل دويل ،ومن مث يكون طلبا وطنيا حيمل نفس اترخي الطلب
وتفاصيل ا ألس بقية للتسجيل ادلويل .و أأوحض الوفد أأنه اإذا مت منح التسجيل ادلويل امللغى امحلاية يف الرنوجي قبل طلب
التحويل ،فس يقوم املكتب الرنوجيي بتسجيل العالمة يف السجل الوطين دون حفص ،وستتوافق توارخي التسجيل وا ألولوية
مع تكل اخلاصة ابلتسجيل ادلويل ،وسيمت نرش التسجيل مع بيان يرشح أأن التسجيل انشئ عن التحول وس يحصل صاحبه
عىل شهادة تسجيل جديدة .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا اكن التسجيل ادلويل يف انتظار امحلاية يف الرنوجي يف وقت طلب
التحويل ،قسيمت اعامتد طلب التحويل ولكن س يكون للطلب الوطين نفس الوضعية املعلقة اليت اكن علهيا التسجيل ادلويل
قبل اإلغاءه ،مضيف ًا أأنه عىل سبيل املثال ،اإذا اكن التسجيل ادلويل قد رفض مؤقت ًا أأو اكن موضوع ًا ملعارضة أأو مطالبة
بطالن ،فاإن نفس اليشء ينطبق عىل الطلب أأو التسجيل الوطين اذلي مت حتويهل ،واذلي حيل حمل التسجيل ادلويل امللغى.
و أأعرب الوفد عن ترحيبه ابملبادرات اليت قد تقلل من املساوئ الناش ئة عن مبد أأ التبعية ،كام أأعرب عن اعتقاده بأأن وجود
اإجراء حتويل متاح وفعال دلى خمتلف ا ألعضاء س يكون أأمرا مفيدا.
 .51و أأوحض وفد نيوزيلندا أأن املعلومات املتعلقة ابلتحويل قد نرشت عىل املوقع الش بيك ملكتب نيوزيلندا و أأن أأحصاب
التسجيالت قد يطلبوا حتويل تسجيلهم ادلويل عن طريق اإرسال بريد اإلكرتوين اإىل مكتب نيوزيلندا ،ولن يمت فرض أأي
رسوم عىل هذا النوع من الطلب .ومن منظور اإجرايئ ،سيمت اإنشاء طلب وطين يعكس التسجيل ادلويل ،وس يكون توارخي
ا ألولوية وإايداع الطلب وحاةل العالمة التجارية يه نفسها .وذكر الوفد أأنه اإذا اكن التسجيل ادلويل محميا يف وقت اإلغائه،
فسيمت تسجيل العالمة الوطنية اجلديدة ،ولكن اإذا اكن التسجيل ادلويل ل يزال قيد الفحص أأو اكنت هناك خطوات
اإجرائية مقدمة بشأأنه مثل املعارضة ،فسيمت نقل تكل اخلطوات اإىل العالمة الوطنية ،و أأضاف أأنه عىل سبيل املثال ،اإذا بد أأت
اإجراءات املعارضة بشأأن التسجيل ادلويل فستس متر بشأأن العالمة التجارية الوطنية.
 .52وفتح الرئيس املناقشة بشأأن ما تبقى من الوثيقة ،نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى عىل الفقرات من  1اإىل  8من
الوثيقة.
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 .53وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأفاد أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تنص مجيع ا ألطراف
املتعاقدة عىل نظام مدريد عىل اإماكنية التحويل .وشدد الوفد عىل أأمهية البناء عىل ردود املس تخدمني لتحديد بعض
التحسينات املمكنة اليت يكن اإجراهئا و أأعرب عن دمعه للتوصيات الواردة يف الفقرة  9من الوثيقة ،كام أأعرب عن قلقه بشأأن
التوصية الواردة يف البند (اثلثا) من الفقرة املذكورة املتعلقة ابلتاكليف املضافة .وذكر الوفد أأنه ينبغي أأن تظل ا ألطراف
املتعاقدة تمتتع حبرية فرض رسوم عىل طلبات التحويل ،و أأعرب عن اتفاقه مع التوصية الواردة يف البند (رابعا) من الوثيقة
بشأأن جتنب الازدواجية غري الرضورية يف العمل ،مضي ًفا أأنه قد يكون ذكل ملحوظا ابلفعل يف الاحتاد ا ألورويب ،وعرض
عىل سبيل املثال املادة  24من الالحئة ا ألوروبية للعالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأحاكم تامتىش مع هذا املبد أأ.
 .54وذكر وفد إارسائيل أأنه خالل الس نوات الثالث املاضية اكنت هناك  30حاةل حتويل .و أأشار الوفد اإىل أأن دلى
إارسائيل ترشيعات حمددة للتحويل ،حيث ل يفتح املكتب مرة أأخرى لطلب الفحص ،وحيصل الطلب ا إلرسائييل عىل نفس
ومفصةل وواحضة للمس تخدمني ،مضيف ًا أأنه
وضع التسجيل ادلويل .وشدد الوفد عىل أأمهية جعل معلية التحويل سهةل ّ
اس تجاب ًة لوثيقة الفريق العامل ،طلب من املكتب ادلويل حتديث صفحة مكتب إارسائيل عىل قاعدة بياانت ا ألعضاء اخلاصة
بنظام مدريد .وفامي يتعلق بدفع رسوم التحويل يف إارسائيل ،أأشار الوفد اإىل أأن مودعي الطلبات مطالبون بدفع رسوم طلبات
جديدة ولكهنم أأضاف أأنه لتخفيف العبء عىل املس تخدمني وجعل التحويل أأكرث قابلية لالس تخدام ،فاإن بالده مس تعدة
لتخفيض الرسوم ،وهو أأمر قد يس تغرق وقت ًا طوي ًال .ورصح الوفد بأأن ينبغي تناول الإخطارات بوقف أأثر العالمة ا ألساس ية
برسعة من قبل مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل ،حبيث يكن ألحصاب الطلبات تقدمي طلبات التحويل يف أأقرب وقت ممكن
للماكتب املعينة.
 .55و أأشار وفد فرنسا اإىل أأن اإجراء التحويل يف فرنسا يستند اإىل أأحاكم بروتوكول مدريد دون أأي مشألك ،مضي ًفا أأنه
يؤيد املقرتحات الواردة يف الوثيقة ،لس امي املقرتحات الواردة يف البنود (رابعا) و (خامسا) من الفقرة  9من الوثيقة .ومع ذكل،
أأشار الوفد اإىل أأنه ،مثل وفد المنسا ،دليه بعض التحفظات عىل البند (اثلثا) من الفقرة املذكورة ور أأى أأنه ينبغي أأن تظل
املاكتب عىل احلياد فامي يتعلق ابلرسوم.
 .56و أأبلغ وفد اإيطاليا أأن لواحئ بالده تنص عىل التحويل و أأنه يف حني أأن العالمة التجارية املراد حتويلها جيب أأن تشمل
السلع واخلدمات املطالب هبا يف التسجيل ادلويل ،اإل أأنه ل جيب أأن تكون يه نفسها ،لكن جيب أأن يشملها التسجيل
ادلويل .وشدد الوفد عىل أأنه ،بعد الوثيقة ،يبدو أأن هناك عدد قليل من طلبات التحويل ،حيث مت تقدمي  96طلب فقط
يف عام  2010و 127طلب يف عام  .2012و أأضاف الوفد أأن بالده تتبع ابلفعل اإجراءات التحويل املوحضة يف الفقرة  7من
الوثيقة ووفقا للامدة ( 9خامسا) من الربوتوكول .وفامي يتعلق ابلفقرة  9من الوثيقة ،ذكر الوفد أأنه ل يزال منفتحا ملناقشة
التحسينات املمكنة عىل اإجراء التحويل ،لكنه أأشار اإىل أأنه مقبول أأيضا كام هو .و أأعرب الوفد عن اتفاقه مع املوقف اذلي
أأعرب عنه وفد الاحتاد ا ألورويب ،بأأنه ينبغي أأن يمتتع لك طرف متعاقد ابحلرية يف حتديد رسوم التحويل اخلاصة به وفقا
لترشيعاته الوطنية ،رشيطة أأن تكون التاكليف متفقة مع مصلحة املس تخدمني.
 .57و أأبلغ وفد مجهورية مودلوفا بأأن بالده مل تشهد الكثري من حالت التحويل ،مبتوسط أأربع أأو مخس حالت يف الس نة.
ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن التحويل همم ابلفعل و أأن أأحاكما خاصة بشأأن التحويل قد مت اإدخالها يف قانونه الوطين .و أأوحض
الوفد أأن اإجراء التحويل اذلي وصفه وفد الرنوجي ،يوحض اإىل حد ما الإجراء نفسه يف مجهورية مودلوفا ،حيث ل يمت اإعادة
حفص التسجيالت ادلولية؛ ول توجد رسوم حفص لطلب التحويل؛ وتمتثل الرسوم الوحيدة اليت يتعني عىل مودع الطلب
دفعها يه رسوم الطلب احمليل؛ ويتعني عىل مودع الطلب اإبالغ املكتب بأأن الطلب انشئ عن التحويل؛ وعىل الرمغ من عدم
اإعادة حفص الطلب ،اإل أأنه يمت نرشه مرة أأخرى .وذكر الوفد أأن املس تخدمني راضون عن الإجراء ألنه يف معظم احلالت أأقل
تلكفة من تقدمي طلب جديد ،كام أأن الطلب احملول يس تفيد من اترخي التسجيل ادلويل .و أأعرب الوفد عن دمعه للراء اليت
تبادلهتا وفود الاحتاد ا ألورويب وإايطاليا حول حقيقة أأنه ينبغي للك طرف متعاقد أأن يفحص تاكليفه لضامن أأن النظام يف
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املتناول ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن املناقشات بشأأن اإجراء التحويل جيب أأن تس متر حىت يكون هناك هنج اثبت ،ولكن ينبغي
عىل لك طرف متعاقد أأن يتبع اإجراءات التحويل اخلاصة به وفقا لترشيعاته.
 .58وذكر وفد كولومبيا أأنه بالده دلهيا اللواحئ الالزمة للتحويل ،واليت تتبع نفس املبادئ اليت وصفهتا الوفود ا ألخرى .و أأوحض
الوفد أأنه مل يقم بدراسة طلبات التحويل ،عىل أأساس أأنه قد مت حفصها ابلفعل ،و أأعرب عن اتفاقه مع الراء اليت أأعرب عهنا
وفد إارسائيل ،من حيث أأنه ينبغي للك مكتب أأن حيدد اإجراءات التحويل اخلاصة به .وذكر الوفد أأنه س يقوم مبراجعة
املعلومات املقدمة يف الوثيقة ،وإاذا اكن قد أأدخل أأي تعديالت عىل ممارساته ،فاإنه س يقوم بتحديث معلومات مكتب كولومبيا
يف قاعدة بياانت أأعضاء نظام مدريد.
 .59و أأفاد وفد مجهورية كوراي أأن التحويل حيمي صاحب التسجيل امللغى ويقلل اجلانب السلَب للهجوم املركزي ،وذكر أأنه
س يكون من ا ألفضل مناقشة السبب ا ألسايس للتحويل .ويف غضون ذكل ،اقرتح الوفد ختفيض رسوم التحويل للحد من
أأعباء صاحب التسجيل ،و أأبلغ أأن مجهورية كوراي ل تتقاىض أأي رسوم للتحويل.
 .60وذكر وفد الياابن أأنه من وهجة نظر املس تخدم ،من شأأن حتسني اإجراءات التحويل أأن يعزز من سهوةل اس تخدام
نظام مدريد .و أأضاف الوفد أأن التوصيات املقرتحة يف الفقرة  9من الوثيقة تبدو مفيدة .و أأكد الوفد أأن مكتب الياابن قد قدم
ابلفعل معلومات عن اإجراءات التحويل والرسوم املراد عرضها يف قاعدة بياانت أأعضاء نظام مدريد.
 .61و أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن اتفاقه مع التوصيات الواردة يف الفقرة  9من الوثيقة ،كام أأعرب
عن رسوره بأأن الوفود اليت حتدثت عن هذه القضية مل تؤيد أأو تصف الإجراءات اليت تتبع تكل التوصيات .وذكر ممثل
الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأن عدد ا ألطراف املتعاقدة اليت ل تتقاىض رسوما من أأجل التحويل مشجع وكذكل أأولئك
اذلين أأعربوا عن انفتاهحم حنو اإما وضع رسوم خاصة أأو تقليل هذه الرسوم ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأنه مت تنفيذ بعض أأو لك
ا ألعامل .و أأضاف ممثل الرابطة أأنه يود تشجيع مجيع ا ألطراف املتعاقدة عىل أأن تعترب أأنه قد مت سداد رسوم الطلب يف واقع
ا ألمر ابلفعل يف الإجراء ادلويل.
 .62و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية عن اتفاقه بشأأن التحسينات املقرتحة فامي يتعلق إابجراءات التحويل اليت
من شأأهنا أأن تفيد املس تخدمني ،لس امي اإذا قدمت ا ألطراف املتعاقدة معلومات أأكرث تفصي ًال عن كيفية التعامل مع طلبات
التحويل من خالل قاعدة بياانت أأعضاء نظام مدريد.
 .63و أأعربت ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني عن رسورها لسامع أأن أأعداد التحويل منخفضة ،و أأشارت
اإىل أأنه نظرا ألن التحويل جاء بعد اإلغاء العالمة ا ألساس ية ،اإما نتيجة الهجوم املركزي أأو املعارضة أأو بسبب عدم التجديد
غري املقصود ،فاإنه لكام زاد ما جيب القيام به للتخفيف من سوء احلظ وراء التحويل ،لكام اكن ذكل أأفضل .و أأشارت ممثل
امجلعية اإىل أأهنا مثلها مثل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية تشجع أأيض ًا املناقشات ،و أأشارت اإىل أأنه يف حني يتعني عىل
ا ألعضاء أأن يمتتعوا ابحلرية يف اختاذ قرار بشأأن اإجراءاهتم اخلاصة و أأنه من املفيد احلصول عىل تفاصيل حول اإجراء التحويل
اخلاص بقاعدة بيانات أأعضاء نظام مدريد ،اإل أأنه س يكون من ا ألفضل أأن يكون هناك أأحاكم منوذجية مت تنفيذها دلى املزيد
من ا ألعضاء .و أأوحضت ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني أأنه من املربك املرور ابلإجراءات اليت يكن أأن
تكون خمتلفة من بدل اإىل أخر ،و أأكدت عىل طلهبا اذلي قدمته يف ادلورة السابقة للفريق العامل بأأن تس تخدم ماكتب
ا ألطراف املتعاقدة منوذجا توفره الويبو ألغراض التحويل ،كام طلبت أأن تكون الرسوم معقولة ،لسيما عندما يكون قد تم
إاصدار بيان منح الحماية بالفعل.
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 .64و أأقر وفد الرنوجي بأأن بند جدول ا ألعامل قيد املناقشة يتعلق ابلتحويل وليس التبعية ،ولكن دمع وهجات النظر اليت
أأعرب عهنا وفد مجهورية كوراي ،اإمنا يؤكد أأمهية مواصةل املناقشات يف الفريق العامل بشأأن التاكليف والعواقب السلبية
للتبعية.
 .65وتساءلت ممثل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية عام اإذا اكنت ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة املعينة ،بعد أأن أأبلغها املكتب ادلويل بتوقف أأثر تسجيل دويل ،قد أأخطرت صاحب التسجيل بأأن دليه ثالثة
أأشهر لتحويل التسجيل ادلويل اإىل تسجيل وطين أأو إاقلميي ،وتساءلت أأيضا عام اإذا اكن املزيد من الوعي قد يكون هو
الطريق لإنقاذ العالمات عن طريق زايدة اس تخدام نظام التحويل .و أأفادت ممثةل امجلعية بأأهنا ل تعتقد أأهنا جمرد مسأأةل رسوم
أأو اس امترات ،بل يه مسأأةل وعي ،وكذكل تعريف التحول عىل أأنه حتول اإىل املسار الوطين ،ألن لكمة "حتويل" يف حد ذاهتا
يكن أأن تكون جحر عرثة ابلنس بة للعديد من أأحصاب التسجيالت ألهنا لكمة شاقة.
 .66ورحب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات و أأعرب عن تأأييده ملواصةل املناقشات حول التحسينات املمكنة
لإجراءات التحويل عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة  ( 9أأول) اإىل (خامسا) من الوثيقة ،كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون
تلكفة طلب التحويل يف لك دوةل معينة معقوةل و أأن يمت نرش املعلومات املتعلقة ابإجراءات التحويل عىل قاعدة بياانت أأعضاء
نظام مدريد.
 .67وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن بالده أأدرجت التحويل يف قوانيهنا الوطنية ،ودلهيا قواعد تتناول تكل العملية
ومتطلباهتا ،كام مت اش امتل ذكل يف دليل حفص املكتب ،واذلي أأتيح للجمهور واملامرسني ،ومت اإاتحة تكل املعلومات أأيضا يف
قاعدة بياانت أأعضاء نظام مدريد .وفامي يتعلق ابلرسوم ،أأفاد الوفد أأنه يف حني أأن املكتب يتقاىض رسوما قليةل مقابل معاجلة
طلب التحويل ،اإل أأنه ل توجد رسوم عىل الطلب اجلديد اذلي يمت اإنشاؤه نتيجة للتحويل .و أأوحض الوفد أأن مثل هذه
الرسوم تغطي التلكفة اليت يتكبدها املكتب ،و أأنه مل يمت تلقي سوى عدد قليل جدا من طلبات التحويل ،ومل يكن هناك
سوى  30اإىل  35طلب حتويل اإجامل .كام أأوحض الوفد أأنه يف حني أأن هناك ش ً
الك اإلكرتوني ًا لتقدمي طلبات التحويل ،اإل أأن
العمل نفسه يمت يدو ًاي ،وابلتايل فاإن الرسوم تعترب معقوةل وتغطي تاكليف معاجلة الطلبات بشلك اكف .وعىل هذا ا ألساس،
أأعرب الوفد عن تفضيهل لوجود رسوم ،ودمع ما أأشارت الوفود ا ألخرى بأأن حيدد لك عضو ما اإذا اكن س يفرض رسوما من
عدمه .وفامي يتعلق بفحص طلب التحويل ،أأفاد الوفد أأن ممارسة مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
التجارية يه اإعادة حفص هذا الطلب بشلك عام ،و أأوحض أأنه عندما يمت حتويل الطلب اإىل اإيداع وطين ،هناك حاجة اإىل
اختيار أأساس لإيداع الطلب ،مثل ما س يحتاج مودع الطلب اإىل القيام به عند تقدمي طلب وطين ،ا ألمر اذلي يتطلب أأن
ختضع مجيع حالت التحويل اإىل احلد ا ألدىن من اإعادة الفحص لتحديد ما اإذا اكنت املتطلبات اجلديدة تدخل يف الاعتبار
نتيجة لختيار مودع الطلب لقاعدة جديدة ل إاليداع .كام أأوحض الوفد أأن الاس تخدام الفعيل للعالمة مطلوب يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،ومن مث ،فاإن مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية سوف ينظر يف اس تخدام
مودع الطلب ويتحقق مما اإذا اكن مودع الطلب يس تويف متطلبات احلصول عىل التسجيل الوطين .وابلتايل ،جيب أأحياان
اإعادة النظر يف الطلب من حيث ما اإذا اكن التعيني يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يف انتظار امحلاية أأو ما اإذا اكن قد مت
منحه امحلاية عندما مت حتويهل ،وهو ما حيدث عادة عندما ينقيض وقت كبري بني حفص طلب أأويل لمتديد امحلاية وطلب
التحويل .و أأفاد الوفد أأنه يف حاةل انقضاء وقت طويل ،من املمكن أأن تتغري ظروف السوق وس يقوم مكتب الولايت املتحدة
ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ابإعادة النظر يف العالمة لتحديد ما اإذا اكن الرفض رضور ًاي حيث ،عىل سبيل املثال،
مل تعد العالمة ممزية .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه ممارسة مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية منذ
البداية ،وما زالت هذه املامرسة قيد التنفيذ يف ذكل الوقت ،ومن املرحج أأن تس متر يف ممارس هتا يف املس تقبل .وبصورة عامة،
مل يؤدي هذا الفحص الرسيع اإىل اإاثرة أأي قضااي جديدة ،ويسري الطلب اجلديد احملول حنو امحلاية أأو يظل محميا ،ولكن يف
بعض ا ألحيان ،قد تكون هناك قضااي تتطلب رفضا جوهراي ،ورمبا تسجيل رشيطي.
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 .68و أأوحض وفد الصني أأنه يمت معاجلة طلبات التحويل وفقا للربوتوكول ،ويف حني أأن رسوم التحويل ليست مطلوبة ،اإل
أأنه يتعني عىل مودع الطلب سداد رمس طلب وطين وفقا للقوانني الوطنية الصينية .وذكر الوفد أأن التحويل هل دور يؤديه يف
ممارسة مزااي نظام مدريد ،ولكن نظر ًا ل إالجراءات اخملتلفة املتبعة يف خمتلف البدلان ،فاإن التغيريات يف اإجراءات التحويل
تشمل تغيري القوانني احمللية وكذكل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف املاكتب ،ا ألمر اذلي يس تحق مزيد من النظر وفرتة أأطول
من التحضري .و أأضاف الوفد أأن تلكفة تسجيل العالمات التجارية ختتلف من بدل اإىل أخر ،وابلتايل ،ينبغي للماكتب الوطنية
أأن تقرر مقدار رسوم التحويل.
 .69و أأشار ممثل مجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابإماكنية اإعادة حفص طلب التحويل ،ور أأى أأنه س يكون من الصعب عىل املس تخدمني فهم
وجوب اإعادة حفص الطلب عىل أأساس معايري خمتلفة عن تكل املطبقة يف اترخي اإيداع الطلب ادلويل ألن اإحدى املزااي
الرئيس ية للتحويل يه الاس تفادة من التارخي ا ألويل للتسجيل ادلويل .وذكر ممثل امجلعية أأنه يبدو من الغريب أأن معايري
الفحص احملدثة يكن أأن تسود عىل طلب التحويل ،الامر اذلي ينطبق عىل احلقوق اليت مت منحها ابلفعل يف وقت سابق.
وذكر ممثل امجلعية ،مشري ًا اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإيطاليا ،أأنه يف حني ل يكون فرض رسوم مربر ًا ابلرضورة ألن
الرسوم قد مت سدادها يف وقت اإيداع الطلب ،اإل أأنه ل يعارض دفع رسوم برشط أأن يكون املبلغ معقو ًل كام هو موحض من
جانب ممثل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ،ومقارنة هذه الرسوم يف الواقع لصاحل صاحب
التسجيل اذلي هل احلق بأأثر رجعي اإىل يوم الإيداع ا ألويل للطلب ادلويل.
 .70و أأبلغ وفد سويرسا أأن املكتب السويرسي يقوم ابإعادة حفص طلبات التحويل بشلك جزيئ ،وقد يرفضها اإذا اكنت
هناك أأس باب جديدة للرفض ،و أأشار اإىل أأنه بيامن مل يرفض املكتب بعد طلبا مت حتويهل ،اإل أأنه يريد أأن يكون يف وضع يكنه
من القيام بذكل حيامث تغريت املامرسات ،عىل سبيل املثال ،حيامث مل تعد قامئة السلع واخلدمات اليت مت قبولها يف التسجيل
ادلويل متوافقة مع املامرسات السويرسية .وذكّر الوفد بأأن املكتب قد شهد ذات مرة حاةل اكن قد حدث فهيا اإلغاء جزيئ،
ويف حاةل قبول املكتب لطلب التحويل ،فاإن فبوهل من شأأنه أأن ينح حقوق ًا اإضافية .و أأفاد الوفد أأنه بغرض جتنب هذه احلاةل
النادرة للغاية ،تركت بالده اجملال مفتوحا أأمام اإماكنية اإعادة حفص طلب التحويل و أأكد أأن سويرسا تطلب سداد رسوم عىل
طلب التحويل.
 .71و أأبلغ وفد الرنوجي أأنه يف حاةل منح امحلاية للتسجيل ادلويل ،ل يقوم مكتب الرنوجي ابإعادة حفص طلبات التحويل ألن
بالده تعترب أأنه ينبغي معامةل طلب التحويل بنفس طريقة التسجيل ادلويل ،و أأضاف أأنه ،مع ذكل ،يكن أأن خيضع التسجيل
الوطين احملول اإىل اإجراءات اإلغاء أأو اإبطال ويكن للتغيري احملمتل يف املامرسة أأن يثار كسبب إلجراءات الإلغاء أأو الإبطال.
 .72وأأحاط الفريق العامل علام ً ابلتوصيات املتعلقة إاب جراء التحويل يف ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة ،عىل
النحو ّ
املبني يف الفقرة  9من الوثيقة  ،MM/LD/WG/16/3عىل أأن يكون من املفهوم أأن تكل ا ألطراف
املتعاقدة تمتتع ابحلرية يف فرض رمس عىل اإيداع طلب انمج عن التحويل.

البند  6من جدول ا ألعامل :أأنواع جديدة من العالمات وأأساليب جديدة للتصوير
 .73استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/16/4
 .74وعرضت ا ألمانة الوثيقة اليت قدمت موضوعا جديدا للمناقشة ،عىل النحو املبني يف خارطة الطريق اليت اعمتدها
الفريق العامل يف عام  ،2016من خالل تقدمي حملة عامة عن الإطار القانوين لنظام مدريد وإادراج عدد من املسائل ليك ينظر
فهيا الفريق العامل أكساس للمناقشات املس تقبلية .وذكرت ا ألمانة أأن الإطار القانوين لنظام مدريد ل يقيد أأنواع العالمات
اليت يكن تسجيلها كعالمات مبوجب نظام مدريد و أأن أأنواع العالمات اليت قد تشلك عالمة دلى أأطرافه املتعاقدة وتمتتع
ابمحلاية تظل مسأأةل تتعلق ابلترشيعات احمللية ل ألطراف املتعاقدة .وذكّرت ا ألمانة بأأن القاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة
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تقتيض فقط أأن يشري مودع الطلب اإىل أأن العالمة من نوع معني و أأن مكتب املنشأأ يقر بأأن الإشارة نفسها تظهر يف العالمة
ا ألساس ية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن ا ألطراف املتعاقدة املعينة يكهنا رفض حامية التسجيل ادلويل ،حيث ل تعترب العالمة
املعنية ،عىل سبيل املثال ،عالمة جتارية مبوجب ترشيعاهتا احمللية .و أأوحضت ا ألمانة أأن نظام مدريد يشرتط أأن تكون العالمة
ممثةل بيانيا و أأن هذه احلاةل ل تزال قامئة دلى العديد من ا ألطراف املتعاقدة .ودعت ا ألمانة الفريق العامل اإىل النظر فامي اإذا
ينبغي استبدال رشط الاس تنساخ البياين للعالمة برشط أأكرث مرونة ،أكن حيتوي الطلب عىل متثيل للعالمة عىل سبيل
املثال ،وما اإذا اكن سيمت تقدمي وسائل جديدة لمتثيل تكل العالمة.
 .75واقرتح الرئيس مناقشة الوثيقة يف مخسة أأجزاء ودعا الوفود اإىل تقدمي بياانت عامة أأو ًل حول الوثيقة بأأمكلها.
 .76وذكر ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية بأأنه يتفهم أأن املوضوع يتعلق بقدرة مودعي الطلبات عىل اس تخدام نظام
مدريد لتأأمني امحلاية يف الولايت القضائية اليت تشرتط أأو قد تشرتط متثيل غري بياين للعالمات غري التقليدية كام يف الاحتاد
ا ألورويب و أأعضائه عىل سبيل املثال .وذكر ممثل الرابطة أأنه اإذا اكن هدف نظام مدريد هو أأن يظل سبي ًال بدي ًال للحامية،
فس يكون حباجة اإىل التكيف مع املتطلبات املتغرية املدفوعة ابلتكنولوجيات اجلديدة .وتساءل ممثل الرابطة عام اإذا اكن من
املمكن اس تخدام العالمة املودعة يف ولية قضائية واليت تتطلب متثيل غري بياين كعالمة أأساس ية لطلب دويل ،و أأعرب عن
موافقته عىل الاقرتاحات الواردة يف الفقرتني  21و 24من الوثيقة ،بأأنه يكن أأو يتعني تقدمي المتثيل تدرجيي ًا ،وبأأنه يتعني
تطوير تبادل البياانت الإلكرتونية يف نظام مدريد بغرض النص عىل نقل امللفات الرمقية ذات المتثيل غري البياين للعالمات غري
التقليدية .ولفت ممثل الرابطة الانتباه اإىل عالقة هذه ا ألخرية مبعايري الإدارة الإلكرتونية للعالمات الصوتية اليت وضعهتا اللجنة
بشأأن معايري الويبو قبل عامني.
 .77و أأفاد وفد الاحتاد الرويس أأن ترشيعه الوطين ل يس تثين أأي عالمات من التسجيل ،و أأن هناك زايدة يف عدد
مودعي الطلبات اذلين يقدموا عالمات جتارية للتسجيل الوطين يف شلك اإلكرتوين من س نة اإىل أأخرى ،وهو ما يثل حوايل
 50يف املائة من الطلبات اليت تلقاها املكتب الرويس يف الس نة السابقة ،مما يشري اإىل أأنه خالل ذكل العام ،اكن هناك منو
كبري بنس بة  7يف املائة يف عدد الطلبات املقدمة يف شلك اإلكرتوين ،حيث يسمح ملودعي الطلبات بتقدمي متثيل للعالمة يف
شلك رمقي واذلي ل يقترص عىل المتثيل البياين .وشدد الوفد عىل أأمهية تطوير التبادل ا إللكرتوين للبياانت يف نظام مدريد
لتوفري اإماكنية تبادل امللفات ،مبا يف ذكل المتثيل غري البياين للعالمات .وذكر الوفد أأن مكتبه مس تعد لقبول مثل هذه
الطلبات.
 .78وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الفقرات من  1اإىل  9من الوثيقة بشأأن نظرة عامة عىل الإطار القانوين.
 .79و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب أأنه أأبلغ امجلعية العامة للويبو يف العام املايض ابلالحئة اجلديدة ( )1101/2017لالحتاد
ا ألورويب بشأأن العالمات التجارية ،واليت دخلت حزي التنفيذ يف  1أأكتوبر  ،2017وابلتوجيه اجلديد ( )2436/2015بشأأن
العالمات التجارية ،واذلي نفذته ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب .و أأكد الوفد أأن ترشيعات الاحتاد ا ألورويب اجلديدة
تلغي رشط المتثيل البياين ،ليحل حمهل رشط عام بأأن تكون العالمة التجارية قادرة عىل أأن تكون ممثةل يف السجل بطريقة
متكن السلطات اخملتصة وامجلهور من حتديد موضوع امحلاية الواحض وادلقيق .و أأفاد الوفد أأنه يف أأعقاب التغيري ،اعترب الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه من ا ألمهية القصوى أأن تتاح الفرصة ملودعي الطلبات و أأحصاب العالمات التجارية يف
الاحتاد ا ألورويب للحصول عىل حامية موسعة للعالمات غري التقليدية ابس تخدام مسار مدريد يف ظل نفس الظروف احلديثة
املتاحة هلم مبوجب قانون الاحتاد ا ألورويب اجلديد .وشدد الوفد عىل أأن تبين اس تخدام أأحدث التقنيات يف ممارسات
التطبيق الفعلية من شأأنه أأيضا أأن ييرس التحديث والرمقنة وتعزيز سهوةل اس تخدام نظام مدريد ،و أأضاف أأنه يف ضوء هذه
اخللفية ،أأعريت الوثيقة  MM/LD/WG/16/4الاعتبار الواجب .ورصح الوفد بأأنه يرى أأن تقيمي الإطار القانوين لنظام
مدريد يتطلب مزيدا من التفصيل ،و أأشار عىل سبيل املثال اإىل الفقرتني  9و 15من الوثيقة ،وهام فقراتن تنصان بوضوح
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عىل وجود حاجة لالس تنساخ البياين للعالمات عىل النحو املنصوص عليه يف القاعدة  ( )4( 9أأ) (خامسا) من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،و أأن الشلك الرمسي املعين غري متوفر يف صيغة تسمح للمس تخدمني بتجنب النسخ البياين .و أأضاف الوفد
أأن الفقرة  5من الوثيقة تنص عىل أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة ل تقيد أأنواع العالمات اليت يكن تقدمي طلب دويل بشأأهنا،
و أأن الفقرة  12من الوثيقة نفسها قد أأاثرت شكواك حول ما اإذا اكن تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة مس تصواب أأو حىت
رضوري .و أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة  17من الوثيقة تقرتح معاجلة ا ألشاكل املقبوةل يف التعلاميت الإدارية ،واليت يرى أأهنا لن
تكون ممكنة دون تعديل القاعدة ا ألساس ية يف الالحئة التنفيذية املشرتكة .وطلب الوفد ،في ضوء تلك العتبارات ،توضيحاً
إاضافياً من اﻷمانة ،مضيفاً أأنه يفهم بشلك اكمل الشواغل التي أأعرب عنها المكتب الدولي في الفقرات من  18اىل  25من
الوثيقة بشﺄن الصعوبات التي قد تواجهها بعض اﻷطراف المتعاقدة اإذا مت اإدخال وسائل جديدة للمتثيل يف نظام مدريد .ومع
ذكل ،ذكر الوفد أأنه يرى أأن الوثيقة مل تتعمق يف املسأأةل ومل تتضمن أأي اقرتاحات حول كيفية التغلب عىل هذه اخملاوف،
مضي ًفا أأن الاحتاد ا ألورويب يشارك يف الس بل املمكنة للتوفيق بني نظام مدريد والتطورات التقنية ،و أأنه نتيجة لهذا العمل
املتواصل ،يود تقدمي اقرتاح يف ادلورة القادمة للفريق العامل بيامن أأعرب عن انفتاحه لراء املشاركني الخرين يف الفريق
العامل .و أأعرب الوفد عن تطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل مزيد من املناقشات حول ما يعتربه مسأأةل هممة،
و أأنه عىل اس تعداد للعمل مع املكتب ادلويل و أأعضاء احتاد مدريد ورابطات املس تخدمني املهمتني لإجياد حلول تقنية وقانونية
لتوفري امحلاية الاكفية للعالمات التجارية غري التقليدية عرب نظام مدريد.
 .80وسلط وفد اإيطاليا الضوء عىل أأمهية مناقشة أأنواع جديدة من العالمات و أأساليب جديدة للتصوير ألنه يثل بدل
أأورويب وعضو يف احتاد مدريد ،و أأضاف أأنه يعتقد اعتقادا راخسا بأأنه ينبغي أأن حيصل املس تخدمون عىل نفس املعايري
والفرص عند ايداع طلب للحصول عىل العالمات التجارية ا ألوروبية وادلولية من خالل نظام مدريد .و أأبلغ الوفد أأنه وفقا
للامدة  3من التوجيه اجلديد لالحتاد ا ألورويب املؤرخ  16ديسمرب  ،2015مل يعد التصوير البياين مطلواب لطلبات احلصول
عىل العالمات التجارية لالحتاد ا ألورويب و أأن هذا التوجيه س يكون ساراي يف اإيطاليا اعتبارا من يناير  .2019و أأعرب عن
اتفاقه مع وهجات النظر اليت شارك هبا وفد الاحتاد ا ألورويب يف أأن اس تخدام أأحدث التقنيات يف ممارسات التطبيق من
شأأنه أأن يعزز التحديث والرمقنة لنظام مدريد .وذكر الوفد أأنه من أأجل حتقيق هذا التحسن املهم ،فاإن اس تخدام الإيداع
الإلكرتوين أأمر رضوري ،و أأضاف أأنه مبا أأن ا ألطراف املتعاقدة دلهيا حلول وطنية خمتلفة ،ومواقف وترشيعات ومتطلبات
خمتلفة ،فلن تكون املواءمة هدف ًا يسهل الوصول اإليه ،وابلتايل ،من املهم اإجراء مناقشة بناءة أأثناء دورة الفريق العامل املعين
ابملوضوع لإجياد طريقة للميض قدما .وذكر الوفد أأنه يتعني النظر يف التأأثري احملمتل لإدخال أأساليب جديدة للتصوير و أأفاد أأن
اجلهود يف هذا الصدد ماضية يف التطور يف لك من املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل .و أأشار الوفد اإىل العمل اذلي أجنز يف
عام  ،2008حيث أأنه أأثناء اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية،
مت تناول تصوير العالمات غري التقليدية ،مثل العالمات ذات ا ألبعاد الثالثة ،أأو عالمات ا أللوان ،أأو عالمات الهولوغرام ،أأو
عالمات احلركة ،أأو عالمات الوسائط املتعددة ،أأو عالمات املوضع ،أأو عالمات الإياءات ،أأو العالمات الصوتية ،و أأفاد أأنه
ينبغي مواصةل هذا العمل .و أأعرب الوفد عن تأأييده ملقرتح تعديل القاعدة  ( )4( 9أأ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة ولكنه مل
يتفق مع الاقرتاح اخلاص بتناول متطلبات تصوير العالمات والامنذج املقبوةل يف التعلاميت الإدارية بسبب أأمهية ا ألمر.
 .81و أأبلغ وفد إارسائيل أأنه ابلإضافة اإىل العالمات ذات ا ألبعاد الثالثة ،مل يمت تسجيل أأنواع أأخرى كثرية من العالمات
غري التقليدية يف إارسائيل؛ ومل تكن هناك عالمات حلاسة الشم ،واكن هناك حوايل  20عالمة صوتية ومتحركة والقليل من
عالمات ا أللوان .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه مع ظهور املزيد من أأنواع العالمات غري التقليدية ،ينبغي أأن تعكس الالحئة
ومعرفة بقدر الإماكن
التنفيذية املشرتكة هذه التغيريات ،وذكر بأأنه جيب أأن تكون طبيعة العالمة املطلوب لها امحلاية واحضة ّ
ابلنس بة مجليع ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة من حلظة ا إلبالغ ابلتسجيل ادلويل اجلديد ،كام أأن وجوب تضمني الاقرتاح وصف
طوعي تفصييل للعالمة يثل وس يةل جيدة ملواهجة هذا التحدي .وذكر الوفد أأنه ينبغي تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة
لستيعاب التصوير غري البياين يف حالت اس تثنائية مثل إارفاق ملف صويت يتأألف فيه التصوير املريئ للعالمة من نواتت
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موس يقية أأو من وصف صويت مثل صوت هدير ا ألسد ،وجيب أأن ينعكس هذا الاحامتل الشلك الرمسي ( .)MM2و أأفاد
الوفد أأن إارسائيل س تحتاج اإىل تعديل ترشيعاهتا للسامح ابلتصوير غري البياين لهذه العالمات ،و أأنه فامي يتعلق بنقل امللفات
الرمقية ،سيتعني عىل مكتب إارسائيل اس تالم امللف الصويت عند تلقي الإشعار ابلتسجيل ادلويل لعالمة صوتية ،وجيب أأن
تسمح البنية التحتية التكنولوجية مبثل هذه امللفات الرمقية .ورصح الوفد بأأن مكتب إارسائيل يعرتف بأأمهية القضية ،وهو
عىل اس تعداد للعمل مع املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات لتطوير مثل هذه احللول .و أأضاف الوفد بأأن امللفات الرمقية
جيب أأن تكون قابةل للبحث ويكن الوصول اإلهيا من خالل لك من خدمة مرصد مدريد وقاعدة بياانت الويبو للعالمات
التجارية العاملية.
 .82وذكر وفد الياابن أأنه ل يرى رضورة ملحة لإدخال أأساليب تصوير جديدة ،وبغية حتسني سهوةل الاس تخدام للك من
مودعي الطلبات واملاكتب وتعزيز معلية رمقنة نظام مدريد ،فاإنه من ا ألجدى فهم الوضع احلايل لعمليات نظام مدريد بشلك
أأفضل وحتديد قضااي حمددة ومناقشة طرق حلها .و أأفاد الوفد أأنه بناء عىل ذكل ،تود الياابن أأن تلعب دور ًا نشط ًا يف دفع
النقاش حنو حتقيق هذا الهدف ،واقرتح أأنه ،عىل سبيل املثال ،جيب اإضافة أأمثةل للعالمات اإىل منوذج ( )MM2اإذا اكنت
ستساعد عىل توضيح الكيفية اليت ينبغي عىل املس تخدمني اإمتام الطلبات ادلولية هبا .و أأضاف الوفد أأنه يف حني أأن اإرسال
واس تقبال البياانت اإلكرتونيا قد يكون مفيدا للك من مودعي الطلبات واملاكتب ،اإل أأن ا ألمر يس تغرق وقتا طويال ابلنس بة
لبعض ا ألطراف املتعاقدة لتنقيح قوانيهنا احمللية وتطوير نظاهما ،وتعترب الياابن اإحدامه ،وابلتايل ،أأشار ابإجراء نقاش دقيق
حول هذه املسأأةل.
 .83و أأعرب وفد أأسرتاليا عن دمعه لزايدة الاتساق يف معاجلة أأنواع جديدة من العالمات ،و أأعرب عن رغبته يف البناء
عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن ،واقرتح أأن يقوم املكتب ادلويل ابإجراء مسح عن الطريقة اليت يتعامل هبا ا ألعضاء
حالي ًا مع أأنواع تكل العالمات هبدف مجع املعلومات اليت يكن أأن تستند اإلهيا املناقشات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
املعلومات املتعلقة بأأنواع العالمات احملمية دلى ا ألعضاء والتفاصيل املتعلقة ابحلد ا ألدىن من املتطلبات الالزمة للمتكن من
معاجلة الطلبات وحفصها س تكون مفيدة ،مضيفا أأنه يشعر بأأن املعلومات حول ا ألنواع اجلديدة من العالمات اليت يمت تناولها
ابلفعل من قبل أأعضاء نظام مدريد قد تكون مفيدة يف حتديد الهنج اذلي سيس تخدم يف نظام مدريد ،ويكن أأن يؤدي اإىل
حيازة قبول أأكرب عدد ممكن من ا ألعضاء لهذه ا ألنواع من العالمات.
 .84و أأعرب وفد فرنسا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وعن اعتقاده ابحلاجة اإىل تغيري الالحئة
التنفيذية املشرتكة ألن النسخة احلالية يكن تفسريها عىل أأهنا حتد من أأنواع العالمات اليت يكن أأيداعها مبوجب نظام مدريد.
و أأعرب الوفد عن تأأييده لتطوير تبادل اإلكرتوين للبياانت.
 .85و أأشار ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات اإىل أأنه ل يكن ملودعي الطلبات أأن يذكروا رصاحة نوع العالمة اليت
يرغبون يف احلصول عىل امحلاية لها يف منوذج ( ،)MM2و أأضاف أأنه عندما يرغب مودع الطلب يف احلصول عىل تسجيل،
اكحلصول عىل عالمة موضع عىل سبيل املثال ،فاإن ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة قد تيسء الفهم بأأن مودع الطلب يرغب
يف احلصول عىل حامية لنوع أخر من العالمات .و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عن اعتقاده بأأن مودعي
الطلبات قد يتفادون سوء الفهم هذا عن طريق اإدراج أأنواع العالمات التجارية يف منوذج (.)MM2
 .86و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية عن موافقته عىل الراء اليت عرب عهنا ممثل امجلعية الياابنية حملاميي
الرباءات بأأنه س يكون من املفيد وجود مربعات يف المنوذج  MM2ل إالشارة اإىل أأنواع جديدة من العالمات التجارية ،مثل
عالمات الوسائل املتعددة وعالمات ا ألفالم لضامن أأن العالمات املقصودة متت حاميهتا يف ادلول املتعاقدة احملددة.
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 .87و أأعلن ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية عن دمعه للراء اليت عرب عهنا ممثل امجلعية الياابنية حملاميي الرباءات وممثل
امجلعية الياابنية للعالمات التجارية و أأضاف أأن املس تخدمني الياابنيني يكهنم التوصل ألقىص اس تفادة بنظام مدريد محلاية
العالمات التقليدية وغري التقليدية ،اإن أأمكن ،من خالل اس تخدام نظام اإيداع جيد يف املس تقبل.
 .88وفتح الرئيس الباب للتعليقات حول بقية الوثيقة والفقرات من  10اإىل .25
 .89وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب من ا ألمانة أأن تقدم مزيد من التوضيح للفقرة  17من الوثيقة ،وعىل وجه اخلصوص
الإشارة اإىل دور التعلاميت الإدارية فامي يتعلق مبتطلبات المتثيل البياين .و أأكد الوفد عىل أأنه مت التقدم لطلب التوضيح يف بيانه
ا ألويل حول هذا املوضوع ،اذلي مت تقديه نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأرص عىل توافر فهم واحض متاما
لتفسري املكتب ادلويل للواحئ املشرتكة .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة ترى ،يف الفقرة  ،17أأن أأحد السيناريوهات احملمتةل
اليت ستمت مناقش هتا ،يه صياغة الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت تنص عىل رضورة اس تنساخ العالمة بطريقة تناسب وضعها
يف املربع الوارد يف المنوذج الرمسي .وقال الوفد اإنه يعتقد ،عىل ا ألقل من الناحية النظرية البحتة ،أأن اللواحئ املشرتكة ل
تتطلب رصاحة متثيال بيانيا للعالمة و أأن مقدم الطلب اضطر اإىل تقدمي المتثيل البياين جملرد تصممي المنوذج بطريقة تتطلب
وجود مثل هذا المتثيل البياين .وتساءل الوفد ،من منطلق هذا املنطق ،عام اإذا اكن جمرد تعديل الشلك الرمسي والتعلاميت
الإدارية ،عىل سبيل املثال ،مبا جيعل المنوذج يقبل ا ألشاكل الإلكرتونية للعالمات التجارية ،س يجعل من غري الرضوري القيام
بتعديل اللواحئ املشرتكة .ويكن للمس تخدمني جتنب تقدمي نسخة بيانية للعالمة .و أأقر الوفد بأأن الرد عىل هذا السؤال قد مت
تقديه اإىل حد ما يف مقدمة الوثيقة اليت قدمهتا ا ألمانة ،لكنه أأرص عىل احلاجة اإىل مزيد من التوضيح ،حبيث يكن أأن يكون
فهم اتم متاما للواحئ املشرتكة.
 .90ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل السؤال اذلي طرحه وفد الاحتاد ا ألورويب.
 .91و أأوحضت ا ألمانة أأنه اكن جيب تغيري القاعدة ( )4( 9أأ) ( ،)5كام ورد يف الاقرتاح نفسه ،لتلبية احتياجات
املس تخدمني ومتابعة التطور يف ا ألطراف املتعاقدة اليت اكنت تزيل رشط المتثيل البياين .وذكرت ا ألمانة أأن القاعدة تنص عىل
أأن الطلب ادلويل جيب أأن حيتوي أأو يشري اإىل اس تنساخ العالمة اليت تناسب املربع الوارد يف الاس امترة الرمسية و أأنه ،بناء
عىل ذكل ،مل يقصد بذكل جمرد تغيري المنوذج وتعديل التعلاميت الإدارية ولكن جيب تعديل القاعدة  )4( 9لتتطلب متثيل
للعالمة بدل من نسخة مطابقة مالمئة للمربع املوضوع لهذا الغرض .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن املقصود بأأشاكل مقبوةل ،كام
هو مبني يف الفقرة  17من الوثيقة ،هو أأشاكل متثل العالمة اإلكرتونيا ،مثل نسق ملفات  JPEGأأو  MP3أأو  ،MP4واليت
يكن التعامل معها يف تعلاميت اإدارية .و أأضافت ا ألمانة أأنه ابلنظر اإىل رسعة التطور التكنولويج ،س يكون من ا ألفضل اإدراج
تكل ا ألشاكل يف التعلاميت الإدارية اليت س يكون من ا ألسهل تعديلها بدل من اإدراج مجيع تكل ا ألشاكل يف الالحئة التنفيذية
املشرتكة.
 .92وذكّر وفد أأملانيا بأأن أأحد الوفود اقرتح اإجراء اس تبيان ،لكنه ر أأى أأن اإجراء مثل هذا الاس تبيان وإاجراء ادلراسة
سيس تغرقان وقتا طويال .وقال الوفد اإنه من السابق ألوانه اإجراء دراسة اس تقصائية نظرا ألن مطلب المتثيل البياين سيتوقف
عن العمل اعتبارا من فرباير 2019فامي يتعلق جبميع أأعضاء الاحتاد ا ألورويب عىل ا ألقل ،ولن تكون هناك خربة بشأأن قبول
مثل هذه العالمات غري املمثةل بيانيا .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك العديد من البدلان ،مبا يف ذكل الاحتاد الرويس ،اليت قبلت
ابلفعل أأشاكل جديدة من العالمات ومل تعد حباجة اإىل متثيل بياين .واقرتح الوفد ،كطريقة جيدة للميض قدما ،أأن يكون
هناك مرشوع للتغيريات املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  ( )4( 9أأ) ( ،)5اليت ستناقش يف ادلورة القادمة للفريق العامل ،واليت
ل تتطلب من مجيع ا ألطراف املتعاقدة تغري قوانيهنا ،ولكن ستسمح ،عىل ا ألقل ابلتسجيل ادلويل لتكل ا ألنواع من
العالمات يف البدلان اليت قبلت هبا .وقال الوفد ،عىل سبيل املثال ،يكن ملاكل العالمة التجارية ا ألملاين اذلي يريد تعيني
الاحتاد الرويس يف التسجيل ادلويل فامي يتعلق هبذه العالمة أأن يفعل ذكل .وكرر الوفد أأنه لن تكون هناك حاجة دلى مجيع
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ا ألطراف املتعاقدة لتغيري قانوهنا ،وهو أأمر يكن القيام به عندما يكون ذكل ممكننا ،ويف هذه ا ألثناء ،يكن لتكل ا ألطراف
املتعاقدة القادرة ابلفعل عىل قبول مثل هذه العالمات أأن تفعل ذكل.
 .93ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل اعتالء املنصة للتعليق.
 .94وسلطت ا ألمانة الضوء عىل أأمهية المتيزي ا ألسايس بني ا ألنواع اجلديدة من العالمات وكيفية متثيل تكل العالمات،
ولحظت أأنه يف حني أأن املناقشات قد تركزت عىل أأنواع جديدة من العالمات ،يكن متثيل هذه ا ألنواع اجلديدة من
العالمات بيانيا ،مثل العالمة الصوتية واليت يكن وصفها ابس تخدام اللكامت ،ا ألمر اذلي اكن ليزال يمت يف بعض أأعضاء
احتاد مدريد .أأوحضت ا ألمانة أأن موضوع املناقشة يتعلق بمتثيل عالمات غري مرئية بوسائل غري بيانية ،مثل العالمة الصوتية
اليت يمت متثيلها من خالل تسجيل رمقي بدل من متثيلها بيانيا بلكامت كـ" زئري ا ألسد "عىل سبيل املثال .وذكرت ا ألمانة أأنه
عىل الرمغ من أأن املكتب ادلويل اكن همامت ابلشلك اذلي متثل به العالمة ،فاإن اإماكنية حامية أأنواع معينة من العالمات أأم ل
متثل مسأأةل موضوعية تظل مضن نطاق قوانني العالمات التجارية ل ألطراف املتعاقدة .وشددت ا ألمانة عىل أأن الوسائل اليت
يكن هبا متثيل العالمات يه مسأأةل هممة ابلنس بة للمكتب ادلويل من أأجل تنفيذ الإجراءات مبوجب بروتوكول مدريد
والالحئة التنفيذية املشرتكة .و أأوحضت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل تلقى طلبات دولية ،وقام بفحصها ،ولكن ليس فامي يتعلق
ابملوضوع ،وجسل العالمات وقام بنرشها ،مث أأبلغ ا ألطراف املتعاقدة املعنية ،واكن هذا هو الإجراء املتبع حىت عندما اكن يمت
اس تالم المتثيل البياين للعالمة يف نسق رمقي .و أأبلغت ا ألمانة أأنه يف حني تلقي املكتب ادلويل تلقى  % 80من الطلبات
ادلولية يف شلك رمقي ،فاإن السؤال اجلوهري هو ما اإذا اكنت مجيع ماكتب أأعضاء نظام مدريد عىل اس تعداد لتلقي
الإخطارات دون متثيل بياين للعالمة ،وهو ما يعىن أأن هذه الإخطارات جيب أأن يمت نقلها اإلكرتونيا .و أأضافت ا ألمانة أأنه يف
مثل هذه احلاةل ،لن يكون هناك أأي تراجع يف طريقة صورة الإشعار من نسق  PDFأأو  ،JPEGمبا يف ذكل المتثيل البياين
للعالمة ،واليت يكن طباعهتا بسهوةل وذكرت أأهنا تدرك أأن ليس لك املاكتب عىل اس تعداد لتلقي مراسالت اإلكرتونية.
و أأكدت ا ألمانة أأهنا ترغب يف لفت انتباه الفريق العامل اإىل هذه املسأأةل ألهنا هممة للغاية لعمهل يف املس تقبل و أأكدت أأن نظام
مدريد ل حيتوي عىل أأي قيود تتعلق بنوع العالمة اليت يكن حاميهتا .وذكرت ا ألمانة أأن نوع المتثيل هو ما اكن حمدودا ،وليس
نوع العالمة ،و أأن هذا يثل فرقا همام .وذكّرت ا ألمانة بأأن القاعدة  )4( 9اكنت موجودة منذ بعض الوقت و أأبرزت أأنه يف حني
مت ذكر أأنواع معينة من العالمات عىل وجه التحديد ،مثل العالمات الثالثية ا ألبعاد والعالمات الصوتية ،مل يرد ذكر أأنواع
أأخرى من العالمات عىل وجه التحديد ،مثل عالمات اللكامت ،وذكر أأن القاعدة أأشارت بدل من ذكل اإىل عالمات بأأحرف
قياس ية ،واليت يكن اعتبار أأهنا عفا علهيا الزمن .وذكرت ا ألمانة أأن هناك جمال لتعديل وحتديث القاعدة ،و أأبرزت أأن هذا
التحديث لن يثل ابلرضورة مشلكة ابلنس بة للمكتب ادلويل ألنه ،سواء مت اس تالم الطلب مع اس تنساخ بياين للعالمة يف
شلك رمقي ،مكلف من نسق  JPEGأأو ملف  ،PDFأأو مع متثيل غري بياين للعالمة ،مكلف وسائط متعددة ،لن يكون
هناك أأي اختالف ابلنس بة للمكتب ادلويل فامي يتعلق بكيفية التعامل مع الطلب .و أأقرت ا ألمانة بوجود املزيد من املسائل
العملية أأسفل اخلط ،مثل شهادات التسجيل اليت يكن أأن يمت تضميهنا وصةل توفر الوصول عرب الإنرتنت اإىل المتثيل غري
البياين للعالمة ،وذكرت أأنه من املهم أأن نفهم أأول اكفة الإشارات .ودعت ا ألمانة الفريق العامل اإىل مواصةل التعليق عىل
املسأأةل.
 .95و أأشار وفد نيوزيلندا اإىل التعليقات اليت قدمهتا ا ألمانة و أأكد أأن نيوزيلندا حتتاج أأيضا اإىل متثيل بياين للعالمات
التجارية ،و أأضاف أأن نيوزيلندا تتخذ هنجا مران للغاية بشأأن ا ألشاكل اليت يكن أأن متثل عالمات جتارية ،طاملا أأن الشلك
يس تويف متطلبات المتثيل البياين .وقال الوفد اإنه يف حني يتعني أأن تكون ا ألصوات ممثةل بيانيا ،يف صورة نوتة موس يقية أأو
كوصف للصوت ،يسمح أأيضا بتقدمي تسجيل اإلكرتوين مللف صويت كمتثيل تمكييل للعالمة التجارية ،ومن مث حتدد هذه
النقاط الثالثة جممتعة نطاق العالمة التجارية .وقال الوفد اإنه يرى أأن رشط المتثيل البياين هل بعض الفوائد العملية ،كام ذكرت
ا ألمانة ،عند نرش معلومات العالمات التجارية ،وطبع شهادات التسجيل وإابالغ املعلومات عندما ل يكون الإرسال
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الإلكرتوين احد اخليارات املتاحة .وقال الوفد اإنه يف حني أأنه يرحب ابس تخدام وسائل الإعالم الإلكرتونية أأو غريها من
الوسائل لمتثيل العالمة مبوجب نظام مدريد ،فاإنه ل يوافق عىل اإلغاء رشط المتثيل البياين بأأمكهل.
 .96و أأملح وفد مجهورية مودلوفا اإىل أأن قانونه الوطين مل يعد يتطلب متثيل بياين و أأن مقديم الطلبات يس تطيعون التقدم
بطلبات للحصول عىل عالمات جتارية غري تقليدية ،مثل ا ألصوات وادلمغات وعالمات املواضع .و أأضاف الوفد أأن مكتب
مجهورية مودلوفا دليه تفسري مرن ملتطلبات المتثيل ،فقد مت عىل سبيل املثال قبول وصف احلركة بدل من المتثيل البياين.
وعرب الوفد عن دمعه ملبادرة اإدخال بعض التغيريات عىل القاعدة  )4( 9من الالحئة التنفيذية املوحدة للسامح بتقدمي طلبات
تتعلق بأأنواع جديدة من العالمات التجارية ،و أأشار اإىل أأن الامنذج الرمقية مقبوةل ابلفعل ول متثل مشلكة ألن التصالت
الرمقية مع املكتب ادلويل اكنت قيد الاس تخدام ابلفعل .وقال الوفد اإنه يعتقد أأن بوابة مكتب مدريد ،اليت مت تطويرها
ابلفعل ،تتيح اإماكنية حصول مجيع ا ألطراف املتعاقدة عىل نسخ من العالمات التجارية يف شلك رمقي.
 .97و أأشار وفد املكس يك اإىل أأن تنفيذ التعديالت اليت أأدخلت عىل قانونه اذلي يتضمن أأنواعا جديدة من العالمات
سيبد أأ يف أأغسطس  .2018وذلكل ،أأبدى الوفد اهامتمه مبا مت اإجنازه يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف هذا الصدد .و أأيد الوفد
اقرتاح اإدراج عالمات غري تقليدية يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ألنه أألغى ،مثل الاحتاد ا ألورويب ،رشط المتثيل البياين.
وقال الوفد اإنه يف الوقت اذلي يكن فيه ألحصاب العالمات اذلين تقدموا بطلبات للحصول عىل عالمات صوتية بصورة
مبارشة يف املكس يك أأن يقدموا ملف صويت ،فاإن أأولئك اذلين يلمتسون احلصول عىل امحلاية يف املكس يك مبوجب نظام
مدريد سوف يتلقون اإخطارا ابلرفض املؤقت اذلي يتطلب مهنم تقدمي ملف صويت .ولهذا السبب ،أأعرب الوفد عن تأأييده
لفكرة تضمني أأنواع جديدة من العالمات يف الالحئة التنفيذية املشرتكة أأو توفري خيارات أأخرى ،مثل اإعطاء املتقدمني
اإماكنية حتميل ملف صويت.
 .98وقال وفد أأملانيا اإنه يتفهم املشلكة اليت طرهحا املكتب ادلويل فامي يتعلق ابملاكتب اليت مل تكن قادرة عىل تلقي
التصالت الإلكرتونية لكنه أأضاف أأن الانتظار حىت يصبح لك مكتب قادر عىل تلقي التصالت الإلكرتونية لن يكون سببا
وجهيا لتأأجيل تطبيق المتثيل غري البياين للعالمات .ويف حني اعرتف الوفد بأأنه ل يوجد دليه حل ،قال اإنه ل يعترب مثل هذا
التطبيق مشلكة معلية كبرية ألن مقدم الطلب لن حيدد عىل ا ألرحج وينفق مال عىل بدل مع العمل بأأنه سيمت رفض العالمة من
البداية .واقرتح الوفد أأن توفر قاعدة بياانت ملفات ا ألعضاء يف نظام مدريد معلومات عام اإذا اكن البدل حيتاج اإىل متثيل بياين
و أأضاف أأنه ل ينبغي أأن يكون هناك أأي سبب لتأأجيل القرار خالل الس نوات العرش أأو امخلس عرشة القادمة.
 .99و أأقر الرئيس بأأن هناك عددا من ا ألعضاء اذلين يتبنون موافقا خمتلفة و أأشار اإىل وجود جانبني للمناقشة؛ هناك أأنواع
جديدة من العالمات ،يكن متثيل الكثري مهنا بشلك بياين ،والمتثيل غري البياين للعالمات التجارية ،مثل اس تخدام ملف
صويت بدل من النوتة املوس يقية ،واذلي اكن ل يزال مطلواب يف العديد من املاكتب .وذكر الرئيس ابقرتاحات لتباع طريقتني
عىل ا ألقل للميض اإىل ا ألمام .واكن الاقرتاح ا ألول اذلي طرحه وفد أأسرتاليا هو اإجراء دراسة اس تقصائية .وذكر الرئيس أأن
ادلراسة قد تكون مفيدة يف توفري فهم أأفضل ألنواع العالمات اليت حصل علهيا ا ألعضاء واملتطلبات املتعلقة هبا واقرتح عرض
النتاجئ يف ادلورة التالية للفريق العامل .وقال الرئيس اإن الاقرتاح الثاين يتعلق ابلتعديالت احملمتةل للامدة  9واليت يكن أأيضا
تقديها يف وثيقة ستناقش يف ادلورة التالية للفريق العامل .وفتح الرئيس ابب تقدمي التعليقات فامي يتعلق بالك املقرتحني.
 .100و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه لعملية مجع املعلومات من ا ألعضاء بشأأن تعاملهم احلايل مع العالمات غري
التقليدية ،مبا يف ذكل متطلبات وإاجراءات التطبيق ،من خالل توزيع اس تبياانت علهيم وذكر أأن البياانت اليت سيمت احلصول
علهيا من لك عضو من ا ألعضاء يكن أأن تكون أأساس إلجراء مناقشة ممثرة حول هذه القضية يف ادلورة التالية للفريق
العامل.
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 .101و أأعرب وفد كواب عن موافقته عىل الاس تبيان املقرتح دلراسة التجربة يف ادلول ا ألعضاء و أأضاف أأنه ينبغي أأخذ املسأأةل
اليت أأاثرها وفد أأملانيا يف احلس بان .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف حني اكنت هناك دول أأعضاء أأدى فهيا متثيل العالمة اإىل خلق
بعض املشالكت ودول أأعضاء أأخرى اكنت أأكرث تقدما يف حل تكل القضااي ،مل تعرب العديد من الوفود عن وهجات نظرمه
بشأأن هذه املسأأةل .وقال الوفد اإن هناك عددا من القضااي القانونية واملادية ا ألخرى اليت جيب النظر فهيا ألن من شأأهنا أأن
تعيق الوصول اإىل مس توى التمنية اذلي تتوقع ادلول ا ألعضاء من نظام مدريد أأن حيققه .وذكر الوفد أأنه يف حني أأنه مل يعارض
قط حتقيق تقدم يف نظام مدريد ،اإل أأنه أأبدى حتفظا يف هذه اللحظة عىل اإدخال أأنواع جديدة من العالمات حىت تتوفر دلى
مكتب كواب الرشوط القانونية واملادية الالزمة للتعامل معها.
 .102وقال وفد كولومبيا اإنه ينضم اإىل وفدي مجهورية كوراي وكواب يف تأأييد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا لإرسال
اس تبيان مجلع املعلومات الالزمة لتحديد الوضع الراهن يف ادلول ا ألعضاء يف نظام مدريد.
 .103و أأكد وفد اإيطاليا دمعه لإجراء أأية دراسة يكن اس تخداهما لفهم العالمات التجارية غري التقليدية اليت تتوفر لها امحلاية
بشلك أأفضل ،مبا يف ذكل اقرتاح الاس تعانة ابس تبيان .وذكّر الوفد بأأن مثل هذا الاس تبيان مل يقرتحه فقط وفد أأسرتاليا بل
اقرتحه أأيضا وفد الياابن .و أأضاف الوفد أأنه يفضل اقرتاح تعديل القاعدة  9ولكن ذكل لن يكون ممكنا اإل بعد حتديد ا ألنواع
اجلديدة من العالمات .و أأعرب الوفد عن شكره لوفد أأملانيا عىل مالحظاته العملية بشأأن هذه املسأأةل ،و أأكد أأنه ل يكن
حتقيق نتيجة معلية حىت يس تخدم مجيع ا ألعضاء نظام الإيداع الإلكرتوين .وقال الوفد اإن اإيطاليا اكنت واحدة من ادلول
ا ألعضاء اليت ل تزال تس تخدمون الورق ،ولكهنا تعتقد أأن مجيع البدلان ،مبا يف ذكل اإيطاليا ،علهيا بذل قصارى هجدها
للرتوجي ل إاليداع الإلكرتوين.
 .104و أأعرب وفد سويرسا عن دمعه إلجراء الاس تبيان وقال اإنه ،كام هو احلال مع الاس تبيان املتعلق ابلتقييدات،
سيساعد هذا الاس تبيان عىل فهم الاثر العملية والقانونية املرتتبة عىل هذه املسأأةل .وقال الوفد اإنه قد يكون من املفيد أأن
نطلب من املاكتب واملس تخدمني التعليق عىل الاس تبيان ألن ذكل قد يساعد عىل توجيه املناقشات يف املس تقبل ألن بعض
املاكتب قد تثري مسائل اكنت قد طرحت داخليا .وقال الوفد اإنه من السابق ألوانه تعديل القاعدة  9دون احلصول عىل
اس تنتاجات الاس تبيان املقرتح.
 .105و أأضاف وفد بولندا دمعه إلجراء الاس تبيان وذكر أأنه س يكون من املفيد واملمتع معرفة املزيد عن جتربة البدلان
ا ألخرى يف التعامل مع العالمات التجارية غري التقليدية.
 .106و أأشار ممثل احتاد العالمات التجارية للمجمتعات ا ألوروبية اإىل أأن العالمة غري التقليدية يكن تسجيلها كعالمة جتارية
أأوروبية ( )EUTMوتساءل عام س يحدث اإذا مت تقدمي طلب دويل عىل أأساس حتديد العالمة التجارية ا ألوروبية ،عىل
سبيل املثال ،بتسمية أأفغانس تان واململكة املتحدة .وتساءل ممثل احتاد العالمات التجارية للمجمتعات ا ألوروبية عام اإذا اكن
ابإماكن املكتب ادلويل معاجلة مثل هذا الطلب ادلويل عىل الإطالق ألن أأفغانس تان ليس دلهيا طريقة لتلقيه ،أأو ما اإذا اكنت
س تعاجل هذا الطلب فامي يتعلق بتسمية اململكة املتحدة فقط ،واليت يكن أأن تس تقبهل .كام تساءل ممثل الاحتاد عام اإذا اكن
من املمكن ،من خالل نتاجئ الاس تبيان املقرتح ،أأن تنرش قامئة ابلبدلان اليت ل متكل الوسائل الالزمة ملعاجلة التسجيالت غري
التقليدية عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وذكر ممثل احتاد العالمات التجارية للمجمتعات ا ألوروبية أأن الانتظار حىت حيصل مجيع
ا ألعضاء عىل وسائل اس تقبال تسجيالت غري تقليدية من شأأنه أأن ينع البدلان اليت دلهيا تكل الوسائل من تلقي تكل
التسجيالت.
 .107و أأبلغ الرئيس أأن قاعدة بياانت ملفات ا ألعضاء يف مدريد حتتوي عىل معلومات تتعلق بأأنواع العالمات اليت قد يقبلها
أأو ل يقبلها العديد من ا ألعضاء ،وذكر أأنه يف تكل اللحظة ،ل يزال هناك حاجة اإىل اس تنساخ العالمة لوضعها يف املربع
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املوجود يف منوذج  .MM2وقال الرئيس اإنه من السابق ألوانه الإجابة عن ا ألس ئةل ا ألخرى اليت أأاثرها ممثل احتاد العالمات
التجارية للمجمتعات ا ألوروبية.
 .108وتساءل ممثل احتاد العالمات التجارية للمجمتعات ا ألوروبية ،اذلي يسعى للحصول عىل مزيد من التوضيح ،عام اإذا
اكنت املشلكة يه املربع املوجود يف منوذج  ،MM2وابلتايل ،حىت يف احلالت اليت قام فهيا طرف متعاقد بتغيريات يف
قانونه ،لن يمتكن ماليك العالمات من احلصول عىل امحلاية عن طريق نظام مدريد.
 .109و أأكد الرئيس أأن متثيل العالمة يف الوقت احلايل اإما أأن يالمئ املربع املوجود يف منوذج  MM2أأو يمت اإرساهل كمتثيل
بياين للعالمة يف شلك اإلكرتوين اإىل املكتب ادلويل ،عندما ترسل املاكتب ذكل المنوذج اإلكرتونيا.
 .110و أأوحض وفد امجلهورية التش يكية أأنه مل يكن دليه أأي خربة ابلعالمات غري التقليدية ،لكن امجلهورية التش يكية س تقوم
بتنس يق ممارساهتا مع العديد من ادلول ا ألعضاء بعد ذكل بوقت قصري .و أأشار الوفد اإىل أأنه اعتبارا من يناير  ،2019س تقبل
امجلهورية التش يكية ابلعالمات غري التقليدية ،وذكر س يكون من اجليد أأن يمت النظر يف وضع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى من
أأجل املقارنة .و أأعرب الوفد عن موافقته عىل احلل اذلي اقرتحه ممثل احتاد العالمات التجارية للمجمتعات ا ألوروبية ،املتعلق
إابصدار قامئة واحدة إابعالانت ادلول ا ألعضاء يف هذا الصدد حبيث تكون أأكرث وضوحا بدل من الاضطرار اإىل النظر يف لك
اإعالن تديل به ادلوةل العضو عىل حدا.
 .111وذكر ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية أأن اخليارين الذلين جتري مناقش هتام ليسا متعارضني ابلرضورة و أأن
لك يشء يتوقف عىل كيفية النظر اإىل مرشوع القاعدة  )4( 9اجلديد .وقال ممثل املركز اإنه عىل أأي حال ،فقد اكن الوقت
مناس با لصياغة التغيريات بطريقة مرنة مبا فيه الكفاية لتشمل أأنواع العالمات املس تقبلية وغري املعروفة ،واليت يكن أأن تزيد
برسعة كبرية ،مضيفا أأنه س يكون من املؤسف أأن يتطلب ا ألمر تغيري القواعد يف لك مرة .و أأشار ممثل املركز اإىل أأنه يكن
تغيري املسودة ا ألولية اإذا أأثبتت نتاجئ الاس تبيان أأن هذا التغيري رضوري و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد أأملانيا
ألنه فتح أفاقا مثرية جدا لالهامتم.
 .112واقرتح الرئيس امليض قدما يف اإجراء الاس تبيان .وبيامن أأقر الرئيس ابلطلب اذلي تقدم به وفد سويرسا ملراجعة
مسودة ادلراسة الاس تقصائية ،قال اإنه نظرا لتعقيد املوضوع ،فاإن هذا الاس تعراض س يكون صعبا ويكن أأن يؤدي اإىل
تأأخري يف توزيع ادلراسة الاس تقصائية .و أأشار الرئيس اإىل أأن ا ألمانة سرتحب بأأي اقرتاحات بشأأن الاس تبيان و أأنه يكن
تقدمي وثيقة ،تعرض نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ،يف ادلورة القادمة للفريق العامل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل يكن هناك حامس
كبري فامي يتعلق مبناقشة مرشوع القاعدة  9اجلديدة يف اجللسة التالية ،واقرتح بدل من ذكل أأن تكون هناك وثيقة تناقش
املبادئ اليت توجه التغيريات احملمتةل للقاعدة  .9وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل الطريق املقرتح للميض قدما.
 .113و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب عن تأأييده ملقرتح الرئيس ووافق عىل مناقشة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية واملبادئ
التوجهيية للتغيريات املمكنة يف القاعدة  9يف ادلورة القادمة للفريق العامل .وقال ممثل الاحتاد ا ألورويب أأنه اتفق مع ممثل
املركز ادلويل دلراسات امللكية الفكرية عىل أأن الك اخليارين ليسا متعارضني وابلتايل يكن اإجراء مناقشات مزتامنة حول نتاجئ
ادلراسة الاس تقصائية واملبادئ التوجهيية للتغريات احملمتةل للقاعدة .9
 .114والمتس الفريق العامل من ا ألمانة ما ييل:
" "1اإجراء دراسة اس تقصائية بني ماكتب ا ألطراف املتعاقدة يف بروتوكول مدريد بشأأن أأنواع العالمات
و أأساليب التصوير املقبوةل ،وتقدمي نتاجئ تكل ادلراسة يف وثيقة ليناقشها الفريق العامل خالل
دورته املقبةل؛
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" "2وإاعداد وثيقة تقدّم وصفا للتغيريات املمكن اإدخالها عىل القاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،من أأجل
استيعاب أأساليب تصوير جديدة.

البند  7من جدول ا ألعامل :نتاجئ الاس تبيان بشأأن اإنقاصات التسجيالت ادلولية يف اإطار نظام مدريد
 .115نظر الفريق العامل ابلتفصيل يف الوثيقة .MM/LD/WG/16/5
 .116و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن التقييدات املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية قد نوقشت يف الفريق العامل ويف اجامتعات مائدته
املس تديرة منذ عام  2010و أأن املناقشات ركزت عىل أأدوار مكتب املنشأأ واملكتب ادلويل وماكتب ا ألطراف املتعاقدة فامي
يتعلق ابلتقييدات الواردة يف الطلب ادلويل ،ويف مسمى لحق ،ويف طلب تسجيل تغيري يف التسجيل ادلويل .وذكَّرت
ا ألمانة كذكل بأأن الفريق العامل طلب ،يف دورته السابقة املنعقدة يف عام  ،2017من املكتب ادلويل اإجراء دراسة
اس تقصائية بني ا ألطراف املتعاقدة واملنظامت اليت تقوم بدور مراقب بشأأن دور املاكتب واملكتب ادلويل بشأأن التقييدات
و أأن املكتب ادلويل قد قدم يف نومفرب من العام السابق مسودة اس تبيان اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة وكذكل اإىل املنظامت
اليت تقوم بدور مراقب و أأن املكتب ادلويل قد تلقى تعليقات ومساهامت من  21مكتبا و أأربع منظامت تقوم بدور مراقب.
و أأبلغ املكتب ادلويل أأن النسخة الهنائية من الاس تبيان قد أأرسلت يف فرباير  ،2018و أأن تلقي حبلول املوعد احملدد ردودا من
 55مكتبا وس بع منظامت تقوم بدور مراقب ،مع تلقي بعض الردود بعد املوعد الهنايئ واليت لن ترد يف الوثيقة ،حيث مت
نرشها عىل املوقع الإلكرتوين لتكل ادلورة اخلاصة بفريق العمل حتت عنوان "واثئق أأخرى ذات صةل" .و أأوحضت ا ألمانة أأن
الوثيقة قيد املناقشة تضمنت معلومات تتعلق بـ  21سؤالا معروضة يف جز أأين رئيس يني و أأن اجلزء ا ألول يتعلق ابملاكتب
فقط ويغطي معلومات عن دور مكتب املنشأأ والتقييدات الواردة يف الطلبات ادلولية ودور مكتب الطرف املتعاقد ابلنس بة
ملاكل العالمة ،فامي يتعلق ابلتقييدات اليت متت يف املسميات الالحقة أأو طلب تسجيل تغيري يف التسجيل ادلويل اإىل جانب
املعلومات ا ألخرى املقدمة عن دور مكتب الطرف املتعاقد اخملصص ابلنس بة للتقييدات يف التسجيالت ادلولية أأو
التسميات الالحقة أأو املسجةل كتغيري .كام تضمنت معلومات عن دور املكتب وكذكل الترشيعات واملامرسات املتعلقة
ابلتقييدات الواردة يف الطلبات أأو التسجيالت الوطنية أأو ا إلقلميية .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن اجلزء الثاين من النتاجئ يقدم
معلومات مقدمة من املنظامت اليت تلعب دور مراقب فقط .وذكرت ا ألمانة أأن الوثيقة قدمت النتاجئ الرئيس ية لدلراسة
الاس تقصائية دون اس تخالص اس تنتاجات.
 .117وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات.
 .118وقال وفد سويرسا اإنه اكن يتوقع تقدمي ملخص يتضمن عىل ا ألقل املواقف املتشاهبة وذكر أأن غالبية املاكتب توقعت
من خالل الوثيقة أأن يدرس املكتب ادلويل التقييدات قبل التسجيل ،وإاذا مت ا ألمر هبذه الصورة ،فاإن نتاجئ ادلراسة
الاس تقصائية تؤيد املوقف اذلي اكنت تتخذه سويرسا خالل الس نوات ا ألخرية ،وهو رضورة حفص املكتب ادلويل للتقييدات
قبل التسجيل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن املكتب ادلويل أأو الرئيس دلهيم نفس الفهم فامي يتعلق بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية.
 .119و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للراء اليت طرهحا وفد سويرسا وطلب من ا ألمانة الإجابة عن السؤال اذلي
طرحه هذا الوفد.
 .120وقال وفد نيوزيالندا اإنه يبدو من اإجاابت املسح أأنه ل يوجد توافق واحض يف الراء حول من ينبغي عليه تقيمي
التقييدات و أأنه يف حني توقع العديد من املس تجيبني لدلراسة أأن يقوم املكتب ادلويل بتقيمي التقييدات ،ذكر الوفد أأن املكتب
ادلويل ليس دليه ولية قانونية للقيام بذكل ألن الالحئة التنفيذية املشرتكة والربوتوكول ينصان عىل أأن املكتب ادلويل يساعد
يف تصنيف السلع واخلدمات فقط ول تتضمن مساعدته نطاق التقييدات.
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 .121و أأشار وفد اإيطاليا اإىل أأن املكتب الإيطايل يتفق مع معظم املواقف اليت عرب عهنا غالبية املشاركني .وشدد الوفد عىل
أأمهية ادلور املركزي اذلي تضطلع به املاكتب الوطنية يف دراسة التقييدات يف الطلبات ادلولية ألن املاكتب الوطنية وحدها
يه اليت متكنت من التأأكد من أأن نطاق التقييدات ل يتجاوز نطاق العالمة ا ألساس ية .وقال الوفد اإن املكتب الإيطايل اختذ
هنجا خمتلفا فامي يتعلق ابلتقييدات املتعلقة ابملسميات الالحقة ،ألنه يكن اإيداعها مبارشة يف الويبو .وبناء عىل ذكل ،ذكر الوفد
أأن املكتب ادلويل يكنه أأداء أأعامل الفحص ويتوافق مع املوقف اذلي عرب عنه وفدا سويرسا والاحتاد الرويس .ورصح الوفد
بأأنه عىل الرمغ من أأنه ليس دليه أأي اقرتاحات حمددة بشأأن العمل الإضايف املتعلق بفحص التقييدات ،فاإنه يعتقد أأن نتاجئ
الاس تبيان يكن أأن تكون نقطة انطالق جيدة لقيام املكتب ادلويل ابملزيد من العمل ابلتعاون من ا ألعضاء.
 .122و أأعرب وفد فرنسا عن دمعه للتعليقات اليت أأدىل هبا وفدا سويرسا وإايطاليا.
 .123و أأكد وفد نيوزيلندا عىل اعتقاده بأأن املكتب ادلويل ليس دليه ولية قانونية لتقيمي التقييدات .و أأشار الوفد اإىل
التعليقات اليت وردت يف وقت سابق حول دور مكتب املنشأأ يف تقيمي التقييدات وقال اإنه يف حني أأنه من املفيد حتديد
القضااي الواحضة املتعلقة ابلتقييدات املقدمة من خالل تكل املاكتب ،فاإن حقيقة أأن تكل املاكتب ل تنظر يف مجيع أأنواع
التقييدات تظل موضع قلق .و أأضاف الوفد أأن مكتب نيوزيلندا عىل سبيل املثال مل يتلق أأي طلب لتسمية لحقة ألن هذه
الطلبات تقدم اإىل املكتب ادلويل .و أأضاف الوفد أأنه يف حني يرى أأن هناك فوائد وراء قيام مكتب املنشأأ ابلتقياميت ا ألولية،
فاإنه يقع عىل عاتق الطرف املتعاقد اخملصص القيام بتقيمي ما اإذا اكن التقييد مقبول مبوجب ترشيعاته وممارساته ألنه تأأثريه
س يكون دليه .واقرتح الوفد طريقة حممتةل للميض قدما من خالل تعديل القاعدتني  17و 27ملنح ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة
اليت ترغب يف رفض التقييدات قدرة واحضة عىل القيام بذكل.
 .124و أأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن موافقته عىل التعليقات اليت أأبدهتا وفود سويرسا وإايطاليا وفرنسا .ومل يكن دلى
الوفد اقرتاح حمدد لكنه ر أأى أأنه جيب أأن تقوم الويبو بتقيمي التقييدات.
 .125و أأعرب وفد السويد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيوزيلندا و أأكد عىل ر أأيه املتعلق بأأن اإماكنية قيام ا ألطراف
املتعاقدة اخملصصة بدراسة التقييدات يف التسجيالت ادلولية ينبغي أأن ترد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأن
السويد أأجرت حفصا حبمك املنصب عىل أأسس نسبية ،وذلكل اعتربت أأن الطرف املتعاقد اخملصص ينبغي هل أأن يقرر يف هناية
ا ألمر نطاق امحلاية .وذكر الوفد أأنه يتبني من نتاجئ الاس تبيان أأن مثل هذا النظام س يحصل عىل دمع بعض منظامت
املس تخدمني ورمبا بعض الوفود.
 .126وذكر وفد الياابن أأن نتاجئ الاس تبيان أأظهرت كيف قامت خمتلف املاكتب بفحص التقييدات وما يه مفاهميها فامي
يتعلق بتكل التقييدات ،مثل دور املاكتب واملكتب ادلويل يف معاجلة التقييدات .وقال الوفد اإنه من الواحض أأنه يوجد دلى
ا ألطراف املتعاقدة مجموعة واسعة من الاختالفات من حيث اإجراءات التشغيل اخلاصة هبا عندما يتعلق ا ألمر بفحص
التقييدات مككتب املنشأأ ومكتبا الطرف املتعاقد اخملصص .ومن أأجل حتسني ممارسات الفحص ،اكن من الرضوري أأن يقوم
املكتب ادلويل ومكتب املنشأأ وماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة بتعزيز التوافق يف تصنيف السلع واخلدمات .و أأضاف
الوفد أأنه بعد امليض قدما ،ر أأى أأنه من املهم تعزيز قاعدة بياانت السلع واخلدمات يف نظام مدريد واقرتح أأن يدرس املكتب
ادلويل ما اإذا اكن من املمكن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف حفص مؤرشات السلع واخلدمات وحفص التقييدات.
 .127وتساءل وفد سويرسا عام اإذا اكن ينبغي للفريق العامل أأن يتناول الوثيقة ،فقرة فقرة ،بعد اإجراء مناقشة عامة،
للتوصل اإىل فهم أأفضل للموضوعات قيد املناقشة وتوجيه مثل هذه املناقشة بشلك أأفضل.
 .128و أأشار الرئيس اإىل أأن الباب مفتوح للتعليقات العامة ومن مث يكن للفريق العامل أأن يتناول بعض ا ألس ئةل وا ألجوبة
اخلاصة ابلس تبيان ،اإذا اكنت هناك فائدة من القيام بذكل.
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 .129وذكر وفد كواب أأنه يف حني أأن بعض البدلان دلهيا أراء خمتلفة بشأأن دور ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة ،فاإن
حفص التقييدات أأمر همم ألنه ينطوي عىل اإعطاء أأو منح حقوق .وذكّر الوفد بأأن الوثيقة اكنت قد طلبت من الفريق العامل
مناقشة نتاجئ الاس تبيان واس تخالص الاس تنتاجات ،و أأضاف أأنه ،بناء عىل ذكل ،دليه اقرتاح بشأأن المنوذج  ،MM6وهو
المنوذج الرمسي لطلب تسجيل قيد كتغيري ،مما ييرس عىل ماكتب ادلول ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة حفص هذه التقييدات.
وذكّر الوفد بأأن السلع واخلدمات املذكورة يف المنوذج  MM6متت صياغهتا بشلك اإجيايب وقال اإن هذا يشلك حتداي ابلنس بة
ملكتب كواب .وتساءل الوفد عام إاذا اكن من الواحض ما اإذا اكن أأحصاب التسجيل سيشريون ببساطة اإىل السلع أأو اخلدمات
اليت سيمت اإلغاؤها من القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل .و أأشار الوفد اإىل أأن عددا من املاكتب ،عند الرد عىل الاس تبيان،
قد أأشارت اإىل أأنه ،بصفهتا ماكتب أأطراف متعاقدة معينة ،فاإهنا تدرس نطاق التقييدات يف التسجيالت ادلولية .وذكر الوفد
أأنه يف هذه احلاةل ،يكن رفض امحلاية وفقا للامدة  17من الالحئة التنفيذية املشرتكة .وذكر الوفد أأنه يف حني تعترب املاكتب،
بصفهتا مكتب الطرف املتعاقد اخملصص ،مسؤوةل عن دراسة التقييدات واكنت تقوم بذكل ،يكن التعجيل ابلفحص يف تكل
املاكتب اإذا اكن الفريق العامل س يعيد النظر يف الاس امترات الرمسية فامي يتعلق ابلتقييدات ويناقش التغيريات حممتةل عىل هذه
الامنذج حبيث يكن للمتقدمني و أأحصاب التسجيل تقدمي معلومات بشأأن التقييدات بطريقة أأوحض.
 .130و أأشار ممثل الاحتاد ادلويل للعالمات التجارية اإىل أأن املسأأةل املتعلقة اب ألدوار اخملتلفة للمكتب ادلويل ومكتب املنشأأ
وماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة فامي يتعلق بفحص التقييدات قد نوقشت لفرتة طويةل مضن فريق العمل و أأعرب عن
اعتقاده بأأنه من الرضوري اإجياد حل لهذه املسأأةل و أأن هذا احلل ل ينبغي أأن يكون متسقا مع املبادئ ا ألساس ية لنظام مدريد
حفسب ،بل ينبغي أأن يكون حال معليا أأيضا من الناحية التشغيلية .وذكر ممثل الاحتاد أأن احلل ل يلزم ابلرضورة أأن يكون
هو نفسه ابلنس بة مجليع أأنواع التقييدات أأي التقييدات يف الطلب ادلويل ،ويف املسميات الالحقة أأو مبوجب القاعدة  25من
الالحئة التنفيذية املشرتكة .و أأكد ممثل الاحتاد من جديد وهجة نظر الاحتاد ادلويل للعالمات التجارية اليت أأعرب عهنا سابقا
واليت مفادها أأن الفحص ابلنس بة لنطاق أأي تقييدات يف الطلب ادلويل جيب أأن يكون جزءا من معلية التصديق من جانب
مكتب املنشأأ ،املنصوص علهيا يف املادة  3من الربوتوكول ويف القاعدة ( .)5( 9د) من الالحئة املشرتكة .وقال ممثل الاحتاد
اإنه اندهش من الرد عىل السؤال ا ألول لالس تبيان ألن تكل الردود أأظهرت أأن  52من أأصل  56مكتبا قد أأشارت اإىل أأهنا
أأجرت نوعا من الفحص للتقييدات يف الطلبات ادلولية ،و أأشارت أأربعة ماكتب فقط اإىل أأهنا مل تقم بأأي نوع من الفحص.
و أأعرب ممثل الاحتاد ادلويل للعالمات التجارية عن اإيانه ابتساق حفص مكتب املنشأأ مع املفهوم ا ألسايس لنظام مدريد وهو
أأن التسجيل ادلويل يثل متديد إاقلميي للحامية اليت يتم الحصول عليها في طرف املنشأأ املتعاقد بموجب العالمة ا ألساس ية.
وذكر ممثل الاحتاد ،بناء عىل ذكل ،أأن مكتب املنشأأ هو السلطة الوحيدة القادرة عىل اإجراء تقيمي يقيين ملا اإذا اكن نطاق
التقييد مغطى ابلعالمة ا ألساس ية ،وفقا لقانونه وممارساته والتصديق عىل أأن مجيع السلع واخلدمات املدرجة يف الطلب ادلويل،
مبا يف ذكل أأي تقييدات واردة فهيا ،تقع مضن نطاق العالمة ا ألساس ية .وقال ممثل الاحتاد اإنه مبوجب القاعدة ( )5( 9د) من
الالحئة التنفيذية املشرتكة ،يتعني عىل مكتب املنشأأ أأن يشهد بأأن السلع واخلدمات املدرجة يف الطلب ادلويل تغطهيا السلع
واخلدمات اليت تظهر يف الطلب ا ألسايس أأو يف التسجيل ا ألسايس ،حسب احلاةل ،و أأضاف أأنه يبدو منطقيا ومعليا أأن نفهم
أأن هذا املطلب ل ينطبق فقط عىل القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات ،ولكنه ينطبق أأيضا عىل أأي قامئة حمدودة أأو قوامئ
للسلع واخلدمات اليت ظهرت يف الطلب ادلويل .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأنه يتبني من الردود عىل السؤال  1من الاس تبيان
أأن أأغلبية كبرية من املاكتب تتشارك يف هذا التفسري ،واقرتح أأنه اإذا مل يكن ذكل اكفيا ،يكن الإشارة يف القاعدة ( )5( 9د)
من الالحئة التنفيذية املشرتكة اإىل أأن ا ألطراف املتعاقدة تعمتد عىل مكتب املنشأأ يف التأأكد من أأن السلع واخلدمات اليت
ظهرت يف القامئة الرئيس ية للطلب ادلويل تغطيهتا العالمة ا ألساس ية ،وكذكل تعمتد أأيضا عىل مكتب املنشأأ يف ضامن أأن
السلع واخلدمات الناجتة عن أأي تقييدات عىل تكل القامئة الرئيس ية تغطهيا أأيضا ابلعالمة ا ألساس ية.
 .131و أأعرب ممثل الاحتاد الياابين للملكية الفكرية عن تأأييده للراء اليت طرهحا ممثل الاحتاد ادلويل للملكية الفكرية و أأعرب
عن أأمهل يف أأن يقوم مكتب املنشأأ بدراسة التقييدات وضامن أأهنا تقع مضن القامئة الرئيس ية للتطبيق ادلويل ،حبيث ل حتتاج
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ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة اإىل اإجراء مثل هذا الفحص .و أأوحض الوفد أأن الاحتاد الياابين للملكية الفكرية س يكون
قلقا للغاية بشأأن زايدة التاكليف ،من خالل احلاجة اإىل الرد عىل أأي اإجراء من جانب املكتب و أأي تأأخري يف الفحص اإذا اكن
الفحص س يجري من قبل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة.
 .132وقالت ممثةل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAاإهنا تتفق يف الراء اليت أأعرب عهنا ممثل الرابطة ادلولية
للعالمات التجارية فامي يتعلق ابلتقييدات و أأنه وفقا لفهمها لنتاجئ الاس تبيان ،ل س امي السؤال ا ألول ،يقوم مكتب املنشأأ بفحص
التقييدات يف الطلب ادلويل ،وابلتايل ،اكنت تأأمل يف التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ذكل ،عىل ا ألقل ،فامي يتعلق
بوجوب قيام مكتب املنشأأ بدراسة تكل التقييدات.
 .133واقرتح الرئيس الاطالع عىل الوثيقة ،والتعامل مع لك سؤال عىل حدا ،لإجياد طريقة ممكنة للميض قدما مث فتح
الباب للتعليق عىل نتاجئ السؤال  ،1فامي يتعلق بدور مكتب املنشأأ .وسأأل الرئيس الوفود عام اإذا اكنت ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة املناظرة لها ،واليت تعمل بصفهتا مكتب املنشأأ ،قد حفصت التقييدات يف منوذج  MM2أأو ما اإذا اكنت املاكتب اليت
يوجد هبا اإيداع اإلكرتوين قد قامت بفحص المنوذج الإلكرتوين ،و أأشارت اإىل أأن عددا كبريا من املاكتب اعتربت أأهنا لعبت
دورا يف هذه النقطة.
 .134و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن عددا كبريا من املاكتب يعترب أأنه ينبغي دراسة التقييدات قبل تسجيلها أأو قيدها يف
السجل ادلويل ،وهو ما يتفق مع توقعات املس تخدمني واملاكتب ويصب يف مصلحة وضوح السجل ادلويل .فالتقييدات ،من
حيث تعريفها ،ل ينبغي أأن تعترب امتدادا للقامئة الرئيس ية .و أأشار الوفد اإىل السؤال ا ألول املتعلق بدور مكتب املنشأأ يف
الطلبات ادلولية ،ولحظ أأن الغالبية العظمى من املاكتب ترى أأن هذه التقييدات ينبغي أأن ينظر فهيا مكتب املنشأأ قبل
نقلها اإىل أأبعد من ذكل .وقال الوفد اإنه يفضل توضيح القواعد عىل غرار ما اقرتحه ممثل الاحتاد ادلويل للملكية الفكرية.
 .135وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اس تنتاجات السؤال  2املتعلقة بدور مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل .و أأوحض كذكل أأن املناقشات ينبغي أأن تركز عىل التقييدات املفروضة يف أأي تسمية لحقة أأو طلب تسجيل تغيري
يف التسجيل ادلويل .و أأشار اإىل أأنه يف حني تظهر اس تنتاجات الاس تبيان أأن نس بة كبرية من املاكتب تعترب أأن لها دورا يف
دراسة التقييدات ،ف إان مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل لن يرى سوى عددا صغريا من تكل التقييدات
ألن أأحصاهبا يكهنم تقدمي طلباهتم مبارشة اإىل املكتب ادلويل .وقال الرئيس ا ألمانة قد أأبلغته أأن حوايل  %78من املسميات
الالحقة قد مت اإيداعها مبارشة دلى املكتب ادلويل ،مما يعين أأنه مل يمت اإيداع سوى واحد من لك مخسة مسميات لحقة دلى
مكتب الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل.
 .136و أأكد وفد سويرسا عىل اعتقاده برضورة تغيري القواعد لتوحض أأن مكتب املنشأأ ينبغي أأن يفحص التقييدات يف
الطلبات ادلولية و أأنه يسعى أأيضا اإىل احلصول عىل توضيحات بشأأن الطريقة اليت س تجري هبا املناقشات.
 .137و أأوحض الرئيس أأن مجيع ا ألس ئةل ستمت مناقش هتا و أأنه سيمت النظر يف أأي اس تنتاجات يكن اس تخالصها من تكل
املناقشات.
 .138وقال ممثل الاحتاد ادلويل للملكية الفكرية اإن السؤال يشري اإىل أأن أأي التسجيل ادلويل ليس خاضعا لتفاق مدريد،
وابلتايل ،فاإن تدخل مكتب الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل قد أأصبح اختياراي بصورة لكية .و أأضاف ممثل الاحتاد أأنه
س يكون من املفيد ،قبل التوصل اإىل أأي اس تنتاج بشأأن حفص التقييدات يف املسميات الالحقة ،معرفة نس بة التسميات
الالحقة اليت ل تزال تو َّجه من خالل املكتب ،وإاذا اكنت هذه النس بة كبرية ،ينبغي القيام ابلتحقيق يف أأس باب اختيار
احصاب التسجيل تقدمي تسمياهتم الالحقة من خالل مكتب الطرف املتعاقد معهم وليس من خالل املكتب ادلويل مبارشة.
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 .139و أأشار الرئيس اإىل أأن  % 78من مجيع التسميات الالحقة وردت مبارشة من املكتب ادلويل ،مما يعين أأنه مل يمت
اإيداع سوى واحد من لك مخسة تسميات لحقة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل ،أأو ما يقرب
من  %20من اجملموع .وذكر الرئيس أأنه اكن من الواحض اإىل حد ما أأن غالبية احصاب التسجيل يفضلون تقدمي تسمياهتم
الالحقة مبارشة اإىل املكتب ادلويل.
 .140وقال وفد سويرسا اإنه فامي يتعلق ابلتقييدات اليت أأدخلت يف التسميات الالحقة ،أأشارت النتاجئ اإىل أأن معظم
املاكتب تتوقع أأن يمت حفص تكل التقييدات من جانب مكتب الطرف املتعاقد اخملصص .وذكر الوفد أأنه ،مع ذكل ،ينبغي عىل
املكتب اذلي قدم فيه تسمية لحقة أأن يفحص هذه التقييدات ،وبناء عىل ذكل ،قال اإنه يعتقد أأن مكتب صاحب
التسجيل أأو املكتب ادلويل هو اذلي ينبغي أأن يقوم هبذا الفحص.
 .141وافتتح الرئيس ابب النقاش حول اس تنتاجات السؤال  ،3بشأأن دور الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب احلق يف
الطلبات اخلاصة بتسجيل تقييدات كتغيري .و أأشار الرئيس اإىل أأنه يف حني أأنه هناك عددا معقول من املاكتب اليت اعتربت
أأن لها دور يف هذا الصدد ،فقد أأبلغته ا ألمانة أأن  %96.5من طلبات تسجيل التقييد كتغيري قد مت تقديها مبارشة اإىل
املكتب ادلويل وبناء عىل ذكل ،تلقى مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصحاب احلق عددا ضئيال للغاية من تكل الطلبات ألن
مجيع الطلبات قدمت مبارشة اإىل املكتب ادلويل .و أأشار الرئيس كذكل اإىل أأنه يف تكل احلالت ،يكن ل ألطراف املتعاقدة
اخملصصة أأن ترفض أاثر التقييد مبوجب القاعدة .)5( 27
 .142وقال وفد سويرسا اإن الغالبية العظمى من املس تخدمني أأو املاكتب اليت ر أأت أأنه من الرضوري دراسة التقييد قبل
تسجيهل يف السجل ادلويل وابلرمغ من وجود طرق خمتلفة لتصحيح هذا التسجيل ،مبا يف ذكل من خالل ( أأ) اإعالن مبوجب
القاعدة  ،27اكن املبد أأ هو أأنه جيب دراسة التقييدات قبل تسجيلها يف السجل ادلويل.
 .143ولحظ الرئيس أأنه من خالل اس تعراض الإجاابت عىل السؤال املطروح للنقاش ،يبدو أأن هناك عدد قليل من
املاكتب اليت اعتقدت أأن دور املكتب ادلويل هو دراسة هذه التقييدات ،حيث أأشارت س تة ماكتب فقط اإىل وجوب القيام
بذكل .و أأشار الرئيس كذكل إاىل أأن أأكرث من  % 96من طلبات تسجيل التقييد ابعتباره تغيريا قد مت تقديها مبارشة اإىل
املكتب ادلويل.
 .144وقال وفد أأملانيا اإنه ل يتفق مع الاس تنتاجات اليت توصل اإلهيا الرئيس ،ألن مكتب أأملانيا ،عىل سبيل املثال ،ينظر
التقييدات املقيدة كتغيري فقط ألنه اكن عىل عمل بأأن املكتب ادلويل مل يفعل ذكل .ومع ذكل ،قال الوفد اإن هذه املامرسة ل
تعين أأن املكتب يعتقد أأن املكتب ادلويل ل ينبغي هل أأن يفحص طلبات تسجيل التقييدات كتغيري.
 .145وقال وفد سويرسا اإنه يتفق يف الر أأي مع وفد أأملانيا .ور أأى الوفد أأنه عندما يمت تقدمي تسمية لحقة من خالل مكتب
صاحب التسجيل ،ينبغي أأن يفحص املكتب هذا القيد؛ ومع ذكل ،ينبغي أأن يفحص املكتب ادلويل الطلب عندما يمت
تقديه اإليه مبارشة.
 .146وذكّر الرئيس الوفود بأأن الغرض من اإجراء ادلراسة الاس تقصائية هو النظر يف ممارسات املاكتب يف ذكل الوقت،
بدل من مناقشة ما تعتقد الوفود أأنه عىل املاكتب القيام به ،و أأنه ينبغي تقيمي ادلراسة الاس تقصائية يف ضوء ذكل.
 .147وافتتح الرئيس ابب النقاش حول اس تنتاجات السؤال  ،4بشأأن دور مكتب الطرف املتعاقد اخملصص ابلنس بة
للتقييدات يف الطلبات ادلولية؛ و أأوحض أأن املسأأةل اليت سيمت مناقش هتا يه ما اإذا اكنت تكل املاكتب اليت حفصت هذه
التقييدات لتحديد ما اإذا اكنت تغطهيا القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل؛ و أأشار اإىل أأنه يتبني من نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية
أأن بعض املاكتب قامت ابلنظر يف التقييدات ولكن اكن هناك عددا معقول من املاكتب اليت مل تقم بذكل ألهنا اعتربت أأن
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املكتب ادلويل قد قام بذكل من قبل .ولحظ الرئيس أأن الإجاابت عىل السؤال قيد املناقشة مل تكن متسقة مع الإجاابت
املقدمة عىل السؤال  ،1حيث اعتربت معظم املاكتب أأن دراسة التقييد هو دور مكتب املنشأأ.
 .148وقال وفد أأسرتاليا اإنه من ا ألفضل حفص التقييدات من جانب مكتب الطرف املتعاقد اخملصص ،حيث يقع أأثر
التقييدات ،ألن أأس باب طلب التقييد قد تستند اإىل ظروف موجودة فقط يف ذكل الطرف املتعاقد و ألن بعض املاكتب
دلهيا متطلبات خاصة .ورصح الوفد بأأن ترك دراسة التقييدات ل ألطراف املتعاقدة اخملصصة س يحرتم أأيضا ترشيعات امللكية
الفكرية والنظم اليت متت مراعاهتا يف لك مهنا ويؤدي اإىل تفادي اإثقال اكهل املكتب ادلويل بال دا ٍع مبهام الفحص ،ول س امي
يف حاةل التسميات الالحقة ،حيث ل يمت اإيداع أأغلبيهتا من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل .وقال
الوفد اإنه مبا أأن الالحئة املوحدة مل تنص عىل ألية يكن مبوجهبا ل ألطراف املتعاقدة أأن تعلن أأن التقييدات يف التسجيالت
ادلولية أأو التسميات الالحقة ليس لها أأي تأأثري ،فاإن أأسرتاليا تؤيد التعليقات اليت أأدىل هبا وفدا نيوزيلندا والسويد فامي يتعلق
بتعديل القاعدة  17حبيث تنص عىل اإعالن أأن هذه التقييدات ليس لها أأي تأأثري .ورصح الوفد بأأن وجود ألية موحدة مجليع
التقييدات س يوفر قدرا أأكرب من الوضوح للمس تخدمني واملاكتب عىل حد سواء ،مضيفا أأن أأسرتاليا تؤيد اس مترار متكني
ماكتب املنشأأ من مساعدة مقديم الطلبات يف صياغة التقييدات كجزء من دوره الاستشاري.
 .149و أأبلغ وفد فرنسا أأن مكتب فرنسا يقوم بفحص التقييدات ،سواء مككتب املنشأأ أأو مككتب للطرف املتعاقد اخلاص
بصاحب التسجيل ،يف الطلبات ادلولية ،والتسميات الالحقة وطوال دورة حياة العالمة التجارية .وقال الوفد اإن املكتب ل
يكنه أأن يفحص التقييدات بوصفه مكتب الطرف املتعاقد اخملصص ألن الفحص مقصور ،مبوجب ترشيعاته ،بأأس باب الرفض
املؤقت ويه حفص العالمات لتحديد ما اإذا اكن يكن ابلفعل أأن تشلك عالمات .وقال الوفد اإن حتديد ما اإذا اكن التقييد
هو يف الواقع امتداد للنطاق ا ألصيل ،يعترب ،يف ر أأيه ،مبثابة حفص رمسي للتسميات الفرنس ية ،وهو ما ل يتوفر للمكتب
ا ألساس القانوين للقيام به .و أأضاف الوفد أأنه ،من الناحية العملية ،س يكون من الصعب عىل املكتب دراسة التقييدات،
حىت لو اكنت دليه ا ألهلية القانونية للقيام بذكل ،ألن املكتب ليس دليه حق الوصول اإىل قامئة السلع واخلدمات يف العالمة
ا ألساس ية.
 .150و أأشار وفد سويرسا اإىل أأنه ردا عىل السؤال رمق  ،4ر أأت غالبية املاكتب وجوب القيام بفحص التقييدات قبل
تسجيلها يف السجل ادلويل .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة تبحث يف نطاق التقييد فقط
ألهنا أأدركت أأن ذكل مل يمت حفصه من قبل و أأهنا فعلت ذكل لسد ثغرة يف املامرسات.
 .151و أأشار الرئيس اإىل أأنه عندما يقوم املكتب ادلويل ابإبالغ ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة ،فاإن الإخطار يتضمن
الك القامئتني الرئيس ية واحملدودة ،وابلتايل يكن ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة أأن تقوم دامئا مبقارنهتا.
 .152وقال وفد الرنوجي اإن الرنوجي متارس نفس الهنج املتبع يف سويرسا ،وقال اإنه يف حني أأن مكتب الرنوجي مل يفحص
التقييدات ،ألنه ر أأى أأن هذا الفحص قد س بق أأن مت ابلفعل ،رفض امحلاية ،وفقا للترشيعات الوطنية ،عندما لحظت أأن
التقييد مل يمت وفقا للقامئة الرئيس ية.
 .153وقال وفد أأملانيا اإن الهنج املتبع يف أأملانيا خيتلف عن الهنج املتبع يف أأسرتاليا ألنه ،مككتب املنشأأ ،يقر مكتب أأملانيا بأأن
قامئة السلع واخلدمات املقدمة يف الطلب ادلويل تغطهيا العالمة ا ألساس ية .وذكر الوفد أأن التقييد ل ينبغي أأن يتجاوز نطاق
قامئة السلع واخلدمات يف العالمة ا ألساس ية .و أأضاف الوفد أأن مكتب أأملانيا قام ،مككتب خمصص ،بفحص التقييدات ألنه
اكن يعمل أأن املاكتب ا ألخرى واملكتب ادلويل ل يقومون بدراسة هذه التقييدات.
 .154وفتح الرئيس ابب النقاش حول نتاجئ السؤال  ،5املتعلقة ابلتقييدات اليت أأدخلت يف التعيينات الالحقة ،و أأوحض أأن
املناقشات ينبغي أأن تدور حول ما اإذا اكن ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة قد حفصت التقييدات اليت أأدخلت يف
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تسميات لحقة لتحديد ما اإذا اكن هذا التقييد قد متت تغطيته يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل ،و أأشار اإىل أأن نتاجئ
ادلراسة الاس تقصائية تبني أأن هناك عدد معقول من املاكتب اليت مل تقم بدراسة هذه التقييدات ألهنا ر أأت أأنه اإما أأن مكتب
املنشأأ أأو املكتب ادلويل قد س بق هلام القيام بذكل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه يتبني من املناقشات السابقة أأن هناك احامتل كبري
لعدم حدوث ذكل ألن مكتب املنشأأ رمبا مل يس تمل التقييد ،وعندما مت عرضه مبارشه مل يقم املكتب ادلويل بفحصه.
 .155و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل تكن هناك تعليقات عىل اس تنتاجات السؤال  ،5وفتح الباب للتعليق عىل اس تنتاجات
السؤال  6و أأوحض أأن املسأأةل تتعلق ابلإجراء اذلي اختذته املفوضية عندما قررت أأن التقييد الوارد يف الطلب ادلويل أأو
التسمية الالحقة مل تشملها القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه وفقا للنتاجئ ،فاإن الغالبية العظمى من
املاكتب س تصدر رفضا مبوجب القاعدة .17
 .156و أأعرب وفد سويرسا عن دهش ته لإصدار  13مكتبا رفضا مؤقتا وتساءل عام اإذا اكن دلى تكل املاكتب أأساس
قانوين خاص للقيام بذكل .وقال الوفد اإن سويرسا تفرس دامئا أأن أأس باب الرفض املؤقت تقترص عىل أأس باب موضوعية
لرفض حامية العالمة وفقا لتفاقية ابريس ،وذلكل تساءلت عام اإذا اكن هذا التفسري صارما للغاية.
 .157و أأشار وفد كواب اإىل السؤال  6وذكر أأن عدد املاكتب اليت أأصدرت رفضا مؤقتا يكن أأن يكون  14مكتبا ألن مكتب
كواب أأصدر أأيضا هذا الرفض وذكر بأأن املكتب أأشار يف السؤالني  4وإاىل أأنه قام بفحص التقييدات بصفته مكتب الطرف
املتعاقد اخملصص .و أأوحض الوفد أأن املكتب أأجرى هذا الفحص وفقا للقانون الوطين ،اذلي ينص عىل اإماكنية طلب تقييد فامي
يتعلق ابلطلب أأو التسجيل احمليل يف أأي وقت ويطالب املكتب بفحص الطلب .وذكر الوفد أأنه يتعامل مع التقييدات يف
التسجيالت ادلولية بصورة ل ختتلف عن التقييدات يف الطلبات أأو التسجيالت احمللية؛ وبناء عىل ذكل ،يقوم املكتب
بفحص التقييدات لتحديد ما اإذا اكنت تغطهيا القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل أأو القامئة اخملصصة لكواب وتقوم برفض
التقييدات اإذا مل تكن مغطاة .و أأوحض الوفد أأيضا أأن املكتب حبث أأيضا يف تقييدات الطلبات ادلولية ،عندما معل مككتب
منشأأ ،وإاذا مل تكن تكل التقييدات مشموةل ابلقامئة الرئيس ية أأو ا ألساس ية ،لن يقوم ابلتصديق علهيا أأو تقدمي الطلب حىت يمت
حل املشلكة .وشدد الوفد عىل أأن عدم قيام املكتب ادلويل بفحص التقييدات املودعة بشلك مبارش قد أأجرب املكتب عىل
دراسة هذه التقييدات لضامن الامتثال للقانون الوطين.
 .158و أأشار وفد أأملانيا اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا ،وقال اإن مكتب أأملانيا ،ابعتباره واحدا من املاكتب اليت
أأصدرت قرارات الرفض املؤقت ،مل يكن دليه تفسري دقيق مثل سويرسا .وقال الوفد اإن املكتب أأصدر أأيضا قرارات رفض
مؤقتة عندما مل تكن قامئة السلع واخلدمات واحضة مبا فيه الكفاية ،عىل سبيل املثال ،أأو اكنت هناك مؤرشات غري مقبوةل
بشلك واحض .وذكّر الوفد بأأن دليل التسجيل ادلويل للعالمات مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد يشري اإىل أأن املاكتب
اخملصصة يكن أأن تصدر رفض مؤقت عندما تكون مؤرشات السلع أأو اخلدمات غامضة للغاية واتبع املكتب نفس الهنج عند
دراسة التقييدات.
 .159و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل يكن من املمكن توس يع نطاق الطلب يف نيوزيلندا ويكن للمكتب رفض التقييدات ،ليس
فقط لعالمة جتارية وطنية ولكن أأيضا للتسجيل ادلويل ،عىل هذا ا ألساس ،مما يعين أأن الوضع يف أأملانيا مشابه للوضع يف
نيوزيلندا.
 .160وافتتح الرئيس ابب النقاش حول اس تنتاجات السؤال  ،8املتعلقة ابلتقييدات املسجةل كتغيري ،و أأوحض أأن املناقشات
ينبغي أأن تدور حول ما اإذا اكن مكتب الطرف املتعاقد اخملصص قد حفص هذا التقييدات .و أأشار الرئيس اإىل أأنه يتبني من
خالل نتاجئ الاس تبيان أأن نصف املاكتب قامت بفحص التقييدات ومل تفعل بعض املاكتب ذكل ألهنم يعتقدون أأن مكتب
املنشأأ أأو املكتب ادلويل قد قاموا بذكل ابلفعل ،يف حني مل يفحص عدد صغري من املاكتب التقييدات لعدم وجود أأساس
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قانوين دلهيا للقيام بذكل .و أأشار الرئيس اإىل أأن القاعدة  )5( 27مكنت الطرف املتعاقد اخملصص من رفض أاثر التقييد
وتساءل رمغ ذكل عن سبب أأن هناك بعض املاكتب اليت ل تزال تعتقد أأهنا تفتقر اإىل ا ألساس القانوين للقيام بذكل.
 .161و أأوحض وفد امجلهورية التش يكية أأن مكتب امجلهورية التش يكية ،اذلي يعمل بصفته مكتب املنشأأ ،قام بفحص
التقييدات ،ولكنه مل يقم مككتب خمصص مع التقييدات ألنه ،مثل سويرسا و أأعضاء أخرين ،اكن يعتقد أأنه جيب عىل املكتب
ادلويل حفص لك يشء مت تسجيهل حىت يكن للمس تخدمني الوثوق مبا يوجد يف السجل ادلويل .وقال الوفد اإنه يتعني القيام
بذكل بشلك حصيح ألنه خبالف ذكل سيتعني عىل املس تخدمني اس تعراض مجيع حالت الرفض ،مثل تكل اليت اصدرهتا
أأملانيا ،ملعرفة ما اإذا اكن التقييد حصيحا أأم ل .و أأشار الوفد اإىل أأنه فامي يتعلق جبمهورية التش يك ،مل ترد التقييدات يف
ترشيعاهتا ،ومل يكن دلى املكتب الوسائل الالزمة لإجراء هذا الفحص ،وابلتايل مل يقم بذكل .وذكر الوفد أأنه اإذا اكن التقييد
يتعلق بعديد من ا ألعضاء ،فينبغي للمكتب ادلويل أأن يفحصه حىت يكون للتقييد تأأثري يف مجيع تكل ادلول ا ألعضاء بطريقة
متسقة .وقال الوفد اإنه يدرك أأن بعض ادلول ا ألعضاء دلهيا بعض املتطلبات املتعلقة خبصوصيهتا واخلاصة بتسمية السلع
واخلدمات ،و أأنه يف حني أأنه من املمكن لهؤلء ا ألعضاء اختاذ اإجراءات ،فاإن ذكل سيتحدى منطق وجود تسجيل دويل
واحد لعدة أأعضاء ،من وهجة نظر املس تخدمني ،اإذا اكن للك عضو متطلبات خصوصية خمتلفة ألنه يف هذه احلاةل ،حيتاج
املس تخدمون اإىل املتابعة يف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء وتعيني ممثل حميل .ولهذا السبب ،ذكر الوفد أأنه عىل املكتب ادلويل
أأن يدرس قامئة السلع واخلدمات ،مبا يف ذكل التقييدات.
 .162وقال وفد سويرسا اإنه يتفق متاما مع املالحظات اليت أأدىل هبا وفد امجلهورية التش يكية و أأوحض أأن سويرسا درست
التقييدات ،مككتب خمصص ،ألهنا أأصبحت تدرك أأن هذا العمل مل يكن جيري يف مرحةل سابقة .و أأضاف الوفد أأن سويرسا،
مثل أأملانيا ،قد حفصت التقييدات ملعرفة ما اإذا اكنت تنطوي عىل توسع وللتحقق من عدم وجود أأس باب أأخرى للرفض ،ألهنا
تلقت تقييدات أأدت اإىل أأن تصبح العالمة مضلةل .وقال الوفد اإنه يف حني يرى أأنه ينبغي جتنب تسجيالت التقييدات غري
ادلقيقة ،فاإنه يفهم أأيضا أأن املس تخدمني يعتربون يف بعض ا ألحيان أأن التقييدات تتعلق فقط ابلطرف املتعاقد اخملصص و أأن
ا ألمر مرتوك يف هناية املطاف للطرف املتعاقد اخملصص ليتخذ القرار .وقال الوفد اإنه يتصور نظاما يتيح للمكتب ادلويل،
بصفته املكتب اذلي يمت فيه اإيداع التقييدات ،اإبداء الر أأي بشأأن الطبيعة املوسعة للتقييدات ،قياسا عىل القاعدة  ،13من
خالل ا إلخطار بأأي خمالفة وتقدمي اقرتاحات اإىل صاحب التسجيل أأو اإىل املكتب ،مع الإشارة اإىل املشلكة ،وإاذا مل يقم
صاحب التسجيل أأو املكتب ابلرد ،سيمت تدوين مالحظة تشري اإىل أأن املكتب ادلويل يرى أأن هذا التقييد يعد متديدا .وقال
الوفد اإن مثل هذا الإشعار من شأأنه أأن جيعل الطرف املتعاقد اخملصص وا ألطراف الثالثة عىل عمل بأأن املكتب ادلويل يعترب
التقييد غري صاحل .ورصح الوفد بأأن هذا النظام من شأأنه تبس يط معل ماكتب ا ألطراف اخملصصة بشلك أأوحض ألن املاكتب
اليت مل تدرس التقييدات يكن أأن ترى عىل الفور أأن هناك مشلكة يف التقييدات .وعرض الوفد مواصةل مناقشة هذه
املسأأةل ،بشلك منفصل ،اإذا لزم ا ألمر.
 .163وافتتح الرئيس ابب تقدمي التعليقات عىل اس تنتاجات السؤال  9من ادلراسة الاس تقصائية ولحظ أأن هذه املسأأةل
تتعلق فقط ابملاكتب اليت أأجابت بـ "نعم" عىل السؤال  .8و أأوحض الرئيس أأن السؤال يتعلق بفحص التقييدات اليت مت
تسجيلها عىل أأهنا تغيري والنطاق اذلي أأخذته املاكتب يف احلس بان ،مع مالحظة أأن نتاجئ الاس تبيان تبني أأن معظم املاكتب
قد أأخذت قامئة السلع أأو اخلدمات اليت اكنت العالمة محمية من أأجلها يف احلس بان.
 .164و أأكد الرئيس عدم وجود تعليقات عىل السؤال  9وفتح الباب للتعليق عىل اس تنتاجات السؤال  ،10مشريا اإىل أأن
السؤال ينطبق فقط عىل تكل املاكتب اليت أأجابت بـ "نعم" عىل السؤال  .8و أأوحض الرئيس أأن السؤال سعى للحصول عىل
معلومات عن الإجراءات اليت اختذهتا املاكتب عند حتديد أأن القيد املسجل كتغيري مل تشمهل القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل
أأو قامئة السلع أأو اخلدمات اليت اكن للعالمة أأثر علهيا أأو محمية من أأجلها حبسب احلاةل .ولحظ الرئيس أأنه يتبني من نتاجئ
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الاس تبيان أأن مجيع املاكتب تقريبا قد أأصدرت اإعالان بأأن هذا التقييد ليس هل أأي تأأثري يف الطرف املتعاقد ،وفقا للامدة 27
( )5من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .165و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل تكن هناك تعليقات عىل السؤال  10وفتح الباب للتعليق عىل اس تنتاجات ا ألس ئةل من 11
اإىل  .14و أأوحض الرئيس أأن السؤال  11يتعلق ابلترشيعات واملامرسات اليت جتري يف ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة بشأأن
الطلبات الوطنية أأو ا إلقلميية أأو معليات التسجيل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه يتبني من خالل الاس تنتاجات أأن املاكتب حبثت
يف الطلبات املتعلقة ابلتقييدات املفروضة عىل الطلبات الوطنية أأو ا إلقلميية ولحظت وجود تناقض يف معاجلة التقييدات
ألنه بيامن قامت معظم املاكتب بفحص تقييدات الطلبات أأو معليات التسجيل الوطنية أأو ا إلقلميية ،فاإن هناك عدد املاكتب
اليت مل تفحص التقييدات يف الطلبات ادلولية أأو التسجيالت.
 .166وقال وفد سويرسا اإنه وجد السؤال املثري لالهامتم لتحديد ما اإذا اكنت املاكتب قد حفصت طلبات التقييدات عىل
املس توى الوطين وما اإذا اكن من املمكن اإجراء مقارنة و أأشار اإىل أأن املاكتب اكنت تقوم ابلفحص عندما تتلقى طلبات .ومع
ذكل ،ذكر الوفد أأنه قد فرس ا ألرقام بصورة خمتلفة عن الرئيس واعترب أأن املاكتب قد قامت ابلفحص عندما تلقت الطلب
واضطرت اإىل تسجيهل يف السجل الوطين .وقال الوفد اإنه يفهم أأن  47مكتبا قد أأشارت اإىل أأهنا حفصت الطلبات اليت مت
اإيداعها دلهيا ،وبطريقة مماثةل ،جيب عىل مكتب صاحب التسجيل أأو مكتب الطرف املتعاقد اخملصص أأو املكتب ادلويل
دراسة الطلب اذلي يودع دليه قبل تسجيل التغيري .وقال الوفد اإن مكتب سويرسا ،بصفته مكتبا للطرف املتعاقد اخملصص،
اكن يتلقى يف معظم احلالت املعلومات اليت مت تسجيلها يف السجل ادلويل .بيامن قام املكتب بفحص الطلب بصفته كتب
نشط فامي يتعلق بتسجيل التغيري يف جسهل.
 .167وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اجلزء ا ألخري من الاس تبيان اذلي يتعلق ابملنظامت اليت تقوم بدور مراقب.
 .168وقالت ممثةل الاحتاد الاورويب ألحصاب العالمات التجارية اإهنا تعتقد أأنه ما دام ل يوجد اتساق فامي يتعلق ابملؤرشات
املقبوةل اخلاصة ابلسلع واخلدمات ،فسوف يتعني القيام بفحص التقييدات من قبل املاكتب املعنية بفحص تكل التقييدات.
وخلص املمثل اإىل أأنه اإىل أأن يمت حتقيق الاتساق الاكمل وإاىل أأن يمت اختاذ خطوة مشرتكة أأكرب بكثري حول كيفية وضع قوامئ
السلع واخلدمات معا وقبولها ،جيب أأن يمت الفحص من قبل لك عضو معىن ابلتقييدات.
 .169وذكر ممثل الاحتاد ادلويل للعالمات التجارية ،يف اإشارة اإىل ا ألس ئةل من  15اإىل  ،17أأن مجيع ا ألس باب الواردة يف
الاس تبيان يه أأس باب حصيحة ،مضيفا أأنه حاول ،يف مسامهته ،ترتيب ا ألس باب الرئيس ية الثالثة يف لك سؤال.
 .170وذكر ممثل مجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية أأن اليقني القانوين هو الأكرث أأمهية ابلنس بة
للمس تخدمني ،وابلتايل اكن من املهم للغاية ضامن قبول التقييد يف لك طرف متعاقد خمصص يتأأثر هبذا التقييد .وقال ممثل
امجلعية اإن مجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية تؤيد الهنج املتبع يف نيوزيلندا اذلي وصفه الرئيس
ألهنا شعرت بأأنه أأفضل هنج لتحقيق اليقني القانوين.
 .171ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل أأخذ اللكمة للتعليق.
 .172وتناولت ا ألمانة السؤال اذلي طرحه وفد كواب فامي يتعلق ابلتقييدات املنصوص علهيا رمسيا يف المنوذج MM6
والصعوابت اليت يواهجها املكتب لفهم نطاق هذا التقييد .و أأوحضت ا ألمانة ا ألمر اكن أأيرس يف السابق عندما اكنت املاكتب
تتلقى املعلومات الواردة يف اس امترات  MM6ألن صاحب التسجيل اكن ببساطة حيذف املؤرشات اليت مل تعد قابةل
للتطبيق من القامئة الرئيس ية؛ ومع تطور التقييدات اليت ر أأيناها يف الس نوات السابقة ،يكن أأن تكون القامئة الرئيس ية عبارة
عن جمرد بضعة أأسطر قصرية بيامن يكن أأن تتكون التقييدات من مئات أأو حىت ألف اللكامت؛ وابلتايل ،أأصبح من الصعب
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نقل النطاق الفعيل للتقييد .ذلكل ،يف ظل وجود الشلك احلايل للمنوذج  ،MM6يكن لصاحب العالمة أأن يشري اإىل الفئات
اليت مت حذفها متاما أأو حتديد القامئة اجلديدة احملدودة الاكمةل املطلوبة حبيث يكون لها تأأثري يف الطرف املتعاقد اخملصص.
وقالت ا ألمانة اإنه مبا أأن املكتب ادلويل ل يس تطيع تفسري معىن وجود تقييدات ،فاإنه حيتاج اإىل معلومات واحضة عن النطاق
املقصود لإدراهجا يف السجل ادلويل؛ ولهذا السبب ،اكن عىل ماكل العالمة الإشارة اإىل القامئة احملدودة الاكمةل .وذكرت ا ألمانة
أأن هذا الهنج يوفر مزيد من الشفافية ل ألطراف الثالثة واملاكتب ،رمغ أأنه قد يكون من الصعب أأحياان فهم ما قد تغري
ابلفعل .وقالت ا ألمانة اإن الوقت قد حان لتقيمي موقع الفريق العامل من حيث مناقشاته بشأأن التقييدات .ولحظت ا ألمانة
أأنه بعد مرور س نوات عديدة من املناقشات ،اكن الفريق العامل ل يزال منقسام بشأأن من ينبغي أأن يكون مسؤول عن
حتديد نطاق التقييدات وما اإذا اكنت هذه التقييدات متضمنة ابلقامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل .واكن
عدد من الوفود يؤيدون قيام مكتب املنشأأ بتحديد هذا النطاق .ور أأت بعض الوفود أأن املكتب ادلويل هو اذلي ينبغي أأن
يقرر .يف حني ر أأت وفود أأخرى أأن النطاق ينبغي أأن يقرره مكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصص حيث يكون للتقييدات تأأثري.
و أأضافت ا ألمانة أأن من املفيد اإعداد ملخص للوضع القانوين املتعلق ابلتقييدات .وذكّرت ا ألمانة بأأنه يف حني أأن عددا من
املاكتب ،اليت تعمل مكاكتب منشأأ ،فقد حفصت التقييدات يف الطلبات ادلولية ،اإل أأن القاعدة  8من الالحئة التنفيذية لتفاق
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات مل تتوخ اإدراج التقييدات يف الطلبات ادلولية وابلتايل ،ل يعكس منوذج الطلب
ادلويل هذه الإماكنية .اإن اخليار املتعلق بتضمني التقييدات يف الطلبات ادلولية مل يمت النص عليه اإل يف القاعدة  ( )4( 9أأ)
( )13من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،وهو ما أأدى اإىل تعديل مناذج الطلبات ادلولية يف عام  .2001وقبل هذا التارخي ،اكن
جيب طلب أأي تقييد بشلك منفصل ،عىل الرمغ من اإماكنية نرشه مع التسجيل ادلويل .وعىل هذا ا ألساس ،ل يكن اعتبار
أأن وظيفة التصديق مل تتضمن يف ا ألصل حفص التقييدات .و أأشارت ا ألمانة غىل أأن هناك ممارسات خمتلفة يف العديد من
املاكتب ،عندما تعمل مكاكتب منشأأ ،فامي يتعلق بفحص التقييدات يف الطلبات ادلولية .وبناء عىل ذكل ،يتعني عىل الوفود
التفاق عىل ما اإذا اكن ينبغي للماكتب ،اليت تعمل بصفهتا ماكتب منشأأ ،أأن تفحص القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات ذات
الصةل ابلطلب ادلويل وكذكل أأي تقييدات هبا لتحديد ما اإذا اكن هذا التقييد يقع يف نطاق القامئة الرئيس ية أأم ل .وقالت
ا ألمانة اإنه عند القيام بذكل ،يكن للماكتب ،اليت تعمل مككتب املنشأأ ،أأن تقدم خدمة مثينة ،ولكن ر أأي مكتب املنشأأ ل
ينبغي ،كام أأشارت بعض الوفود ،أأن يلزم ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة ،ألهنا جيب أأن تكون قادرة عىل حتديد نطاق
امحلاية اليت س يكون للتسجيل ادلويل تأأثري بشأأهنا داخل أأقالميها .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن بعض الوفود قد أأعربت عن ر أأي
مفاده أأنه ينبغي للمكتب ادلويل حتديد ما اإذا اكن التقييد يقع مضن نطاق القامئة الرئيس ية ،وذكر أأنه ل يوجد أأساس قانوين يف
اللواحئ املوحدة اليت تدمع مثل هذا الر أأي ،وعالوة عىل ذكل ،ل يوجد توافق يف الراء حول ما اإذا اكن ينبغي أأن يكون
الوضع كذكل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه بدون توافر توافق يف الراء ،ل يكن تغيري الالحئة التنفيذية .و أأشارت ا ألمانة كذكل
اإىل أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة عهدت اإىل املكتب ادلويل ابلتحمك يف الطلب ادلويل و أأن هذه الوظيفة قد وردت يف
القواعد  11اإىل  13من الالحئة التنفيذية املشرتكة .ومن هذه ا ألحاكم ،تتناول املاداتن  12و ،13عىل التوايل ،اخملالفات
املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات ومؤرشاهتا .وقالت ا ألمانة اإن القاعدة ( )1( 12أأ) تنص عىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل أأن
يتحقق من الامتثال ابملتطلبات الواردة يف القاعدة  ( )4( 9أأ) ()13؛ ومع ذكل ،تشري املادة اإىل التصنيف فقط .ونتيجة
للمناقشات السابقة ،أأوىص الفريق العامل ،يف دورته الثالثة عرشة ،إابجراء تغيريات يف القواعد  12واملادة  25اإىل  27من
الالحئة التنفيذية املشرتكة ،اليت اعمتدهتا مجعية احتاد مدريد ودخلت حزي النفاذ يف  1يوليو  .2017و أأوحضت تكل
التعديالت ،واليت مت رشهحا كذكل يف اإشعار املعلومات رمق  ،2017/11الفحص اذلي س يضطلع به املكتب ادلويل بشأأن
التقييدات املقدمة يف الطلبات ادلولية والتقييدات املطلوبة لتسجيل تغيري يف التسجيل ادلويل .وابلنس بة للطلبات ادلولية
اليت تتضمن تقييدات ،أأوحضت فقرة جديدة ( 8مكرر) يف القاعدة  ،12أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يس يطر أأيضا عىل
تصنيف التقييدات يف الطلبات ادلولية .ومن مث ،ففي حني تتعلق تكل القاعدة ابلتصنيف ،فاإن ا ألمر ل يزال مرتواك ملاكتب
ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة لتحديد ما اإذا اكن التقييد يقع مضن نطاق القامئة الرئيس ية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن التعديالت
اليت أأدخلت عىل القواعد من  25اإىل  27من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،واليت تتعلق ابلتقييدات املسجةل كتغيري ،تتطلب
من صاحب التسجيل جتميع قامئة حمدودة من السلع واخلدمات وفقا للفئات اليت ظهرت يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل.
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وس يقوم املكتب ادلويل بفحص الطلب لتحديد ما اإذا اكنت أأرقام الفئات املبينة يف الطلب تتطابق مع ا ألرقام الواردة يف
التسجيل ادلويل ،ومن مث يكون مكتب الطرف املتعاقد اخملصص اذلي س يكون فيه للتقييد ساري املفعول حرا يف حتديد ما
اإذا اكن القيد يقع مضن نطاق القامئة الرئيس ية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف حني تسمح املادة ( 3اثلثا) من الربوتوكول
ابلتسميات بعد التسجيل ادلويل ،فاإهنا مل تلكف املكتب ادلويل مبامرسة الرقابة عىل تصنيف السلع واخلدمات وقامت
ببساطة مبطالبة املكتب ادلويل بتسجيل الامتدادات ا إلقلميية ،وإاخطار املاكتب املعنية والقيام ابلنرش لكام توافقت التسمية
الالحقة ابملتطلبات املعمول هبا .وذكّرت ا ألمانة بأأن مجعية احتاد مدريد ،يف دورهتا امخلسني (ادلورة الاس تثنائية التاسعة
والعرشين) ،علقت يف أأكتوبر  ،2016بدء نفاذ التعديل اذلي س بق اعامتده عىل القاعدة ( ( )5( )24أأ) و (د) ،واذلي اكن
سيتطلب من املكتب ادلويل أأن يراقب ،مببادرة منه ،تصنيف املؤرشات املذكورة يف التسميات الالحقة احملدودة .واكن
سبب التعليق هو أأن مثل هذه الرقابة اكنت ستتجاوز لك ما اكن منصوصا عليه يف الإطار القانوين وولية املكتب ادلويل،
و أأن مثل هذا التنفيذ ،اإذا أأمكن ،اكن س يرتتب عليه أاثر معلية كبرية ابلنس بة للمكتب ادلويل وابلنس بة ملاكتب ومس تخديم
نظام مدريد .و أأشارت ا ألمانة كذكل اإىل أأنه يف ادلورة السابقة للفريق العامل ،اقرتح املكتب ادلويل تعديال للقاعدة  ،24لكن
مل يمت اعامتده ،واذلي اكن سيتعامل مع التعيينات اليت حتتوي عىل تقييدات تس تخدم القاعدة اجلديدة املعدةل حديثا كمنوذج،
وهو ما يعىن أأن املكتب ادلويل سيتحقق فقط من الفئات املدرجة يف التقييدات للتأأكد من أأهنا تتوافق مع الفئات املدرجة يف
القامئة الرئيس ية وأأن ا ألمر س يظل مرتواك ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة لتحديد ما اإذا اكن هذا التقييد هل أأثر أأم ل.
و أأضافت ا ألمانة بدا من الواحض ،من خالل الراء اليت أأعربت عهنا الوفود أأثناء ادلورة ،أأن ا ألطراف املتعاقدة ر أأت أأنه ،عند
ختصيصها ،ينبغي أأن حتدد ماكتهبا ما اإذا اكن التقييد س يكون هل أأثر يف إاقلميها أأم ل ،وابلتايل ينبغي أأن حتدد تكل املاكتب ما
اإذا اكن يكن للقامئة احملدودة أأن تصبح مضن القامئة الرئيس ية لهذا التسجيل ادلويل.
 .173وقال الرئيس أأنه من الواحض أأن الفريق العامل ل يزال منقسام بشأأن من ينبغي أأن يكون مسؤول عن حتديد نطاق
التقييدات وما اإذا اكنت هناك تقييدات حمددة تقوم القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل بتغطيهتا ،وخلص اإىل أأن املناقشات
املتعلقة بدور املكتب ادلويل قد استنفدت دون التوصل اإىل توافق يف الراء .و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك بعض الاقرتاحات
املتعلقة بتعديل القاعدة  ،17اليت قدمهتا وفود نيوزيلندا و أأسرتاليا والسويد ،واليت متنح ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة ا ألساس
القانوين لرفض أاثر التقييدات .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا بشأأن التعديل احملمتل للقاعدة ،9
بشأأن دور مكتب املنشأأ عند التصديق عىل الطلب ادلويل .وبناء عىل ذكل ،اقرتح الرئيس أأن ينظر الفريق العامل فامي اإذا
اكن سيس متر يف املناقشات املتعلقة ابلتعديالت املمكنة للقاعدتني  9و ،17يف دورة مقبةل ،وهو ما يكن أأن يساعد املاكتب،
عند حفص التقييدات ،ورمبا يوحض دور مكتب املنشأأ ،عند التصديق عىل الطلب ادلويل .وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل
هذا الاقرتاح.
 .174و أأعرب وفد سويرسا عن دهش ته إازاء ملخص الرئيس ألنه ر أأى أأن املناقشات املتعلقة بدور املكتب ادلويل مل تستنفد
و أأشار اإىل أأن املكتب ادلويل هو نقطة التصال الوحيدة املشرتكة مجليع التقييدات .وذكّر الوفد بأأنه يف مجيع ا ألحوال ،فقد
مرت التقييدات من خالل املكتب ادلويل وتساءل عام اإذا اكن قد مت استبعاد دوره يف حفص التقييدات .وذكّر الوفد أأيضا
بأأنه قدم اقرتاحا بشأأن ادلور احملمتل للمكتب ادلويل يف حفص التقييدات ،وهو ما يش به القاعدة  ،13وشدد عىل أأمهية وجود
بديل جينب بذل اجلهد من الك اجلانبني .ورصح الوفد بأأنه ،فامي يتعلق به ،ما زالت مسأأةل دور املكتب ادلويل مفتوحة،
و أأضاف أأنه يود مناقشة هذه املسأأةل يف املس تقبل.
 .175و أأكد الرئيس من جديد أأنه ل يوجد توافق يف الراء حول دور املكتب ادلويل و أأشار اإىل أأنه ل توجد أأي وفود أأخرى
ترغب يف مواصةل هذه املناقشة .وقال الرئيس أأنه من الواحض أأن القضية مل تكتسب أأي اهامتم يف الفريق العامل ،و أأشار اإىل
أأنه ل يزال هناك عدد من القضااي ا ألخرى يف خارطة الطريق واليت اكن من املقرر مناقش هتا يف منتصف املدة ،واقرتح أأن
هناك بعض الفوائد من تأأجيل مسأأةل التقييدات للعودة اإىل نظرها يف وقت ما يف املس تقبل .ولحظ الرئيس أأنه ل يوجد أأي
دمع لتعديل القاعدتني  9أأو .17
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 .176وقال وفد أأملانيا اإنه يعتقد أأيضا أأنه ل يوجد توافق يف الراء بشأأن أأدوار مكتب املنشأأ أأو املكتب اخملصص أأو املكتب
ادلويل املتعلقة بدراسة التقييدات و أأن هذا هو املوقف منذ بداية املناقشات .وقال الوفد اإنه يتفهم أأن املكتب ادلويل ل يريد،
أأو ل يس تطيع ،حفص التقييدات ،اليت اكن ل بد من قبولها ألهنا تبدو و أكهنا ر أأي صارم للمكتب ادلويل .وفامي يتعلق ابقرتاح
مناقشة تعديالت القاعدة  ،17قال الوفد اإنه ابلرمغ من أأن أأملانيا دلهيا ابلفعل أأساس قانوين ،فاإن الوفد يوافق عىل امليض
قدما يف هذا الاقرتاح اإذا اكنت البدلان ا ألخرى تتطلب مثل هذا ا ألساس القانوين .و أأبرز الوفد أأنه مل يمت التوصل اإىل توافق
يف الراء بشأأن الر أأي القائل بأأن املكتب ادلويل ل ينبغي أأن يفحص التقييدات ،ولكن من الواحض اإىل حد ما أأن املكتب
ادلويل ل يريد أأو مل يكن قادرا عىل القيام بذكل.
 .177وذكر الرئيس أأن القضية الرئيس ية تمكن يف عدم وجود أأساس قانوين لقيام املكتب ادلويل بفحص التقييدات وابلتايل
ما مل يكن هناك توافق يف الراء حول تغيري الالحئة التنفيذية املشرتكة للسامح للمكتب ادلويل ابإجراء مثل هذا الفحص ،فاإنه
لن يمتكن من القيام بذكل .و أأضاف الرئيس أأن الفريق العامل مل يتوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن هذا التغيري وشدد عىل أأنه
يف حني أأرادت بعض الوفود رؤية دور موسع للمكتب ادلويل ،فاإن عددا من الوفود مل تر أأنه ينبغي أأن يكون للمكتب ادلويل
دور يف حفص التقييدات .وخلص الرئيس اإىل أأن السبيل الوحيد للميض قدما هو النظر يف املقرتحات اخلاصة بتعديل
القاعدتني  9و ،17ألن تكل املقرتحات مل تشمل املكتب ادلويل .وذكّر الرئيس كذكل بأأن ل يشء ينع ا ألطراف املتعاقدة من
تغيري ترشيعاهتا ألن الإطار القانوين لنظام مدريد ل ينع ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة من دراسة التقييدات .وفتح
الرئيس ابب التعليقات.
 .178و أأ ّقر وفد سويرسا بأأن مسأأةل التقييدات يه مسأأةل معقدة و أأشار اإىل وجود ثالثة أأنواع من التقييدات ،يف الطلب
ادلويل ،ويف التسمية الالحقة ومبوجب القاعدة  .25و أأوحض الوفد أأن دور املكتب ادلويل يف تكل احلالت الثالثة اكن خمتلفا،
وذلكل ،قال الوفد اإنه ل يرى أأنه اكن هناك توافق يف الراء حول دور املكتب ادلويل ألن هذا ادلور يعمتد عىل نوع
التقييدات .ورصح الوفد بأأن دور املكتب ادلويل اكن أأقل نشاطا من دور مكتب املنشأأ عندما مت وضع التقييد يف الطلب
ادلويل .ومع ذكل ،يكن أأن يكون هناك دور للمكتب ادلويل يف التقييدات اليت يمت اإيداعها يف املكتب ادلويل .وخلص الوفد
اإىل رضورة توضيح ادلور اذلي يضطلع به املكتب ادلويل فامي يتعلق بأأنواع التقييدات الثالثة قبل التوصل اإىل توافق يف
الراء.
 .179و أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن تأأييده ملداخةل وفد سويرسا وذكر أأنه ل يعتقد أأنه يكن التعامل مع
نظام مدريد دون اإجراء مناقشات حول دور املكتب ادلويل .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن ا ألمور سارت دون تفكري خالل
 130عاما منذ اإنشاء نظام مدريد ،و أأنه من املفهوم أأنه عندما يمت تسجيل تقييدات يف السجل ادلويل ،يكون املكتب ادلويل،
ابعتباره السلطة املركزية يف نظام مدريد قد حفص هذا التقييد وهكذا سار ا ألمر ملدة  100س نة أأو أأكرث .و أأقر ممثل الرابطة
ادلولية للعالمات التجارية بأأن اعامتد الربوتوكول وتوس يع نظام مدريد قد أأدى اإىل تغيريات ور أأى أأنه ينبغي استيعاب هذه
التغيريات .وينبغي أأن يتطابق تطور ا ألحاكم اليت تقف وراء دور املكتب ادلويل ورمبا دور ماكتب املنشأأ وا ألطراف املتعاقدة
اخملصصة مع الفلسفة واملبادئ ا ألساس ية لنظام مدريد اليت اكنت تمتثل ،من الناحية العملية ولكام اكن ممكنا ،يف جتنب
ازدواجية العمل وعدم ترك املس تخدمني يف حرية ل يعرفون من يقوم مباذا وماذا يه الاثر .و أأضاف ممثل الرابطة أأن
املناقشات اكنت تتعلق أأساسا بدراسة التقييدات ،فامي يتعلق بنطاق قامئة السلع واخلدمات ،لكن ا ألمانة ،عندما خلصت
موقف املكتب ادلويل أأمام الفريق العامل ،أأاثرت مسأأةل دور املكتب ادلويل يف الس يطرة عىل التصنيف .وذكّر ممثل الرابطة
بأأن موقف الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اكن حازما للغاية ،حيث ينبغي عىل املكتب ادلويل ،بصفته الويص عىل
التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات (تصنيف جيد) ،أأن يتحمك بفاعلية يف تصنيف السلع
واخلدمات يف التقييدات .وذكر ممثل الرابطة أأن عدم تناسق ممارسات التصنيف بني ماكتب العالمات التجارية يف مجيع أأحناء
العامل اكن يثل صعوبة دامئ ابلنس بة للمس تخدمني .أأن نظام مدريد قد منح السلطة ا ألساس ية والقرار الهنايئ بشأأن تصنيف
السلع واخلدمات يف التسجيالت ادلولية و أأن مسؤولية املكتب ادلويل مت الاحتفاظ هبا من أأجل اس مترار التشغيل السلس
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لنظام التسجيل ادلويل .وقال ممثل الرابطة اإنه ينبغي اإجراء مناقشات يف املس تقبل بشأأن ادلور اذلي ينبغي أأن يضطلع به
املكتب ادلويل ،ولكن يف ذكل الوقت ،مل يتناول حفص تصنيف السلع واخلدمات يف التقييدات.
 .180و أأعرب وفد بولندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا وذكر أأنه يف حني تعلق الاس تبيان ابملامرسة احلالية
للماكتب ،فاإنه ليس من الواحض ما ينبغي أأن تكون عليه املامرسة املتوقعة للمكتب ادلويل .واقرتح الوفد اإجراء اس تبيان اإضايف
بشأأن ادلور املتوقع للمكتب ادلويل فامي يتعلق بدراسة التقييدات يف مجيع احلالت الثالث.
 .181وقال وفد فرنسا ،اذلي اتفق مع وفدي سويرسا وبولندا ،اإن عدم وجود توافق يف الراء يعكس الشكوك وعدم اليقني
فامي يتعلق بدور املكتب ادلويل ،ونظرا ألن عدم اليقني هذا ليس يف صاحل املس تخدمني ،فاإنه س يكون من املس تحسن
توضيح دور املكتب ادلويل يف حفص التقييدات .وبناء عىل ذكل ،خلص الوفد اإىل أأن اإرسال اس تبيان بشأأن ادلور املتوقع
للمكتب ادلويل ،وفقا لقرتاح وفد بولندا ،يثل حال جيدا .وقال الوفد اإنه عىل الرمغ من أأنه أأحاط علام بأراء املكتب ادلويل
بشأأن خمتلف ا ألدوار املتعلقة ابلتقييدات ،فاإنه ل يتفق بصفة اكمةل مع وهجات النظر تكل ،خاصة ما يتعلق بدور املاكتب
اخملصصة .و أأكد الوفد عىل أأن عدم وجود توافق يف الراء يرجع اإىل غياب الوضوح.
 .182واقرتح وفد تركيا أأن يقوم مكتب املنشأأ بدراسة التقييدات يف الطلبات ادلولية ،عىل أأن يقوم املكتب ادلويل بفحص
طلبات تسجيل التقييدات كتغيري .و أأشار الوفد اإىل أأن توافق الراء ل يزال يثل مشلكة ،لكنه اعترب أأنه س يكون من املهم
ابلنس بة للمس تخدمني توضيح دور لك من املاكتب واملكتب ادلويل.
 .183وذكر وفد نيوزيلندا أأنه اكنت هناك مناقشات كثرية حول دور املكتب ادلويل و أأنه ،من خالل تفسري للربوتوكول ،فاإن
املكتب ادلويل يعد مسؤول عن تصنيف السلع واخلدمات ولكنه ليس مسؤول ،كام أأشارت ا ألمانة ،عن حتديد نطاق ما هو
مقبول يف تكل الفئات .وابلرمغ من تقدمي املكتب ادلويل إلشارات بشأأن ما يكن اعتباره غامضا للغاية وذكل ألغراض
التصنيف ،فاإنه مل يرش يف أأي وقت اإىل أأن مصطلحا ما يثل مصطلحا فضفاضا للغاية أأو يقع خارج النطاق .ور أأى الوفد أأن
هذا ادلور ينبغي أأن تقوم به ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة ولحظ ابهامتم ،من خالل الاس تبيان ،أأن مجموعات املس تخدمني
قد أأودعت تقييدات اإما لتفادي حالت الرفض املؤقت اليت يمت طرهحا يف ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة أأو التغلب علهيا.
وذلكل ،قال الوفد اإنه يبدو من غري املتناقض القول بأأن مثل هذا القرار جيب أأن يتخذه املكتب ادلويل عندما يكون الغرض
من اإيداع التقييد هو الالتفاف حول قضية مطروحة عىل املس توى احمليل .وكرر الوفد ر أأيه بأأن حفص التقييدات ينبغي أأن
يندرج حتت همام ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة ،حيث أأهنا تتلقى مجيع أأنواع التقييدات يف مجيع احلالت ودلهيم أأفضل معرفة
ابلترشيعات ادلاخلية اخلاصة هبم وقانون السوابق القضائية واملامرسات حبيث يكهنا حتديد ما اإذا اكن نطاق التقييد حصيحا أأم
ل عىل املس توى احمليل.
 .184و أأيد وفد امجلهورية التش يكية املوقف اذلي أأعربت عنه سويرسا وفرنسا ،و أأشار اإىل السؤال  11من الاس تبيان
و أأوحض أأنه فامي يتعلق بسجهل الوطين ،فاإن املكتب قد حفص مجيع التقييدات ولكن فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل يتوقع
مس تخدموه أأن تقوم الويبو بفحص التقييدات والتحقق مهنا .ورصح الوفد بأأنه س يكون من املربك أأن يتلقى املس تخدمون
أأول اإشعار خمالفة من الويبو بشأأن التصنيف اذلي يمت بعد ذكل معاجلته وتصحيحه ،مث يتلقون اإشعارا أخر من طرف متعاقد
خمصص بشأأن وجود خمالفة يف نطاق التقييد .وقال الوفد اإن املس تخدمني يعتقدون أأنه نظرا لفحص وتصحيح التصنيف يف
الويبو ،فقد مت حتديد أأن هذا التقييد حصيح ،وابلتايل فاإن رفضه من قبل واحد أأو أأكرث من ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة
س يكون مبثابة صدمة وس يحدث ارتباك.
 .185و أأعرب وفد املكس يك عن دمعه للراء اليت عرب عهنا وفد نيوزيلندا .وذكّر الوفد بأأن التقييدات يكن أأن تؤثر عىل
اإماكنية تسجيل العالمة ،وعالوة عىل ذكل ،يكن طلهبا للتغلب عىل الرفض القامئ عىل أأسس أأو عىل وجود عالمة جتارية
سابقة .وذكر الوفد أأن الفحص املوضوعي للتقييد يكن أأن يكون هل يف الواقع أأثر معيق عىل حتديد اإماكنية تسجيل العالمة.
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 .186و أأشارت ممثةل الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية اإىل خارطة الطريق وإاىل أأنه س تكون هناك مناقشات
حول مبادئ التصنيف وتقليل التناقضات يف ممارسات التصنيف يف اجامتع املائدة املس تديرة ،وتساءلت عام اإذا اكنت من
املمكن لتكل املناقشات أأن تساعد الفريق العامل يف احلصول عىل اإجابة أأفضل بشأأن التقييدات .و أأعربت ممثةل الاحتاد عن
موافقهتا عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد املكس يك وذكرت أأنه يف حاةل اإجراء التقييد للتغلب عىل مشلكة عىل املس توى
الوطين ،فاإنه من الواحض ومن املنطقي أأن يقوم املكتب ذو الصةل بفحص هذا التقييد ،ألنه املكتب الوحيد املعىن ابلقيام
بذكل .ومع ذكل ،قالت ممثةل الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية اإنه س يكون من املفيد معرفة املزيد عام تتطلع
الوفود اإليه لفهم الهدف من اإجراء مزيد من املناقشات.
 .187و أأعرب ممثل الاحتاد الفرنيس السويرسي للمتخصصني يف جمال امللكية الفكرية عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به ممثل
الرابطة ادلولية للعالمات التجارية.
 .188و أأعرب وفد أأسرتاليا عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفدا نيوزيلندا واملكس يك ،ول س امي فامي يتعلق حبقيقة أأن
الغالبية العظمى من القيود قد سعت ،كام أأشارت ادلراسة الاس تقصائية ،اإىل جتنب املشألك يف ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة.
وابلتايل ،ذكر الوفد أأن الفحص جيب أأن تقوم به ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة.
 .189و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل يمت التوصل بعد اإىل توافق يف الراء بشأأن دور املكتب ادلويل بشأأن التقييدات الواردة يف
الطلب ادلويل ،أأو يف تسمية لحقة أأو يف طلب تسجيل تغيري .ويف حني اعرتف الرئيس بأأنه اكنت هناك بعض املقرتحات
بشأأن اإجراء اس تبيان حول ما جيب أأن يكون عليه دور املكتب ادلويل ،قال اإنه غري مقتنع بأأن مثل هذا الاس تبيان س يلقي
ابلرضورة املزيد من الضوء عىل هذه املسأأةل ألن أراء الوفود حول دور املكتب ادلويل اكنت واحضة .واقرتح الرئيس أأنه
ابلإضافة اإىل املقرتحات املتعلقة بتعديل القاعدة  9والقاعدة  ،17ينبغي للوفود اليت ترغب يف تقدمي أأي اقرتاحات بشأأن دور
املكتب ادلويل أأن تطرح هذه الاقرتاحات للمناقشة يف ادلورة القادمة للفريق العامل .ومع ذكل ،خلص الرئيس اإىل أأنه من
الواحض أأنه مل يكن هناك توافق يف الراء حول دور املكتب ادلويل وفتح الباب للتعليق عىل كيفية السري قدما.
 .190وتساءل وفد سويرسا عن الاس تنتاجات اليت توصل اإلهيا الرئيس.
 .191و أأكد الرئيس جمددا أأن ادلعوة مفتوحة مجليع الوفود لتقدمي مقرتحات بشأأن ادلورة التالية للفريق العامل بشأأن
التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدتني  9و ،17وكذكل عىل ادلور املتوقع للمكتب ادلويل .وقال الرئيس اإن هناك قضااي
أأخرى يف خارطة الطريق قد تكون ذات أأمهية أأكرب أأو يكن حتقيق توافق يف الراء بشأأهنا.
 .192و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود أأي اإجراء اإضايف ينبغي اختاذه بشأأن هذا املوضوع خالل ادلورة احلالية،
وذكّر بأأنه معال ابلنظام ادلاخيل العام للويبو ،يكن للوفود تقدمي اقرتاحاهتا بشأأن العمل املقبل يف اإطار هذا البند يف
همةل ل تتجاوز شهرا واحدا قبل التارخي احملدّد لفتتاح ادلورة املقبةل ،وطلب اإدراهجا مضن بند تمكييل عىل مرشوع
جدول ا ألعامل.

البند  8من جدول ا ألعامل :اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
 .193استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/LD/WG/16/6 Rev. 2
 .194و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن بروتوكول مدريد هو املعاهدة الوحيدة اليت حتمك الطلبات والتسجيالت ادلولية مبوجب نظام
مدريد منذ أأكتوبر  ،2015مما جيعل اتفاقية مدريد معاهدة مل تعد سارية و أأشارت اإىل أأن ها املوقف قد مت تعزيزه يف أأكتوبر
 2016بقرار من مجعية احتاد مدريد بتجميد تطبيق املادة  )1( 14و ( ( )2أأ) من اتفاق مدريد .وقالت ا ألمانة اإنه ،لعكس
هذه احلقيقة ،يقرتح املكتب ادلويل اإدخال تغيريات حتريرية حمددة عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة و أأشار اإىل أأن العمل قد بد أأ
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مع حذف الإشارات اإىل اتفاق مدريد ،ولكن بعد ذكل أأصبح من الواحض وجود أأحاكم حمددة أأخرى حتتاج اإىل توضيح اإما
من خالل حذف الإشارات غري الرضورية لربوتوكول مدريد أأو القيام ،يف بعض احلالت ،ابإدراج اإشارات اإىل بروتوكول
مدريد .واقرتحت ا ألمانة أأيضا حذف ا ألحاكم اليت مل تعد مطبقة ،وكذكل الإشارات اإىل تقدمي نسخة واحدة من الاس امترات.
و أأبرزت ا ألمانة أأن املكتب ادلويل يرغب يف انهتاز هذه الفرصة لإدخال لغة شامةل ،حيامث أأمكن ،و أأنه يف حني س تؤدي
التعديالت املقرتحة اإىل اإصدار نسخة من الالحئة املوحدة ابللغة الإجنلزيية الشامةل ،فس تكون هناك حاجة اإىل القيام مبزيد من
العمل لتحقيق نفس الهدف يف الإصدارات الفرنس ية والإس بانية .وقالت ا ألمانة اإن الوثيقة اقرتحت أأيضا تعديل عنوان اللواحئ
الواردة حتت الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيالت أأو العالمات ادلولية (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللواحئ")
و أأن التغيريات املقرتحة واردة يف امللحقني ا ألول والثاين للوثيقة MM/LD/WG/16/6 Rev. 2؛ وشددت عىل أأنه عىل
الرمغ من وجود عدد من التغيريات املقرتحة ،فاإهنا ذات طابع حتريري وليست كبرية .و أأوحضت ا ألمانة أأن نسخة الالحئة
التنفيذية املشرتكة اليت أأشري فهيا اإىل التغيريات املقرتحة بأأسلوب تتبع مسار التغيريات ،يتوافق مع النسخة اليت س تدخل حزي
التنفيذ يف  1فرباير  ،2019وتتضمن ا ألحاكم املعمتدة حديثا بشأأن تقس مي ودمج التسجيالت ادلولية .وذكرت ا ألمانة أأنه اإذا
أأوىص الفريق العامل أأول ابإجراء التغيريات املقرتحة مث اعمتدت من قبل مجعية احتاد مدريد ،فاإن املدير العام للويبو
س يتشاور مع املاكتب أأو ا ألطراف املتعاقدة ،وفقا ل إالجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة  41من اللواحئ املشرتكة من أأجل
اإدخال تعديالت لحقة عىل التعلاميت الإدارية.
 .195ولتقدمي بعض اخللفية التارخيية ،أأشارت ا ألمانة اإىل مبادرات اللغة الشمولية يف ا ألمم املتحدة والويبو ووصفت
اخلطوات اليت تتخذها الويبو لتبين لغة مشولية يف مجيع رسائلها .ومن أأجل تزويد الفريق العامل ببعض الرؤى ا ألخرى
املتعلقة إابماكنية اس تخدام اللغة الشمولية ،قدمت ا ألمانة بعض ا ألمثةل عن الطرق اليت يكن هبا جعل الالحئة املشرتكة ذات
لغة مشولية و أأشارت اإىل أأن مبادرة اللغة الشمولية تضمنت ،يف تكل اللحظة ،اللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية ولكهنا
س تغطي لغات أأخرى يف املس تقبل.
 .196و أأوحض الرئيس أأن النسخة الإجنلزيية من الالحئة املقرتحة اكنت ابلفعل ذات لغة مشولية و أأنه عىل الفريق العامل أأن
ينظر يف التعديالت املس تقبلية املمكنة جلعل النسختني الفرنس ية والإس بانية ذات لغة مشولية أأيضا .وفتح الرئيس الباب
لتقدمي التعليقات.
 .197وسأأل ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية عام اإذا اكنت النسختني الفرنس ية والإس بانية من الالحئة املقرتحة
اليت أأرفقت ابلوثيقة  MM/LD/WG/16/6 Rev. 2س تقدم أأول اإىل مجعية احتاد مدريد لعامتدها مث تنقح ،اعامتدا عىل
املقرتحات لعامتد مبادئ اللغة الشمولية.
 .198وقال الرئيس اإن مرفقات الوثيقة تعكس التغيريات املقرتحة من حيث حذف الإشارة اإىل اتفاق مدريد عىل سبيل
املثال ،و أأن مجيع النسخ اللغوية الثالثة لالحئة املقرتحة يف تكل املرفقات س تقدم اإىل مجعية احتاد مدريد .و أأوحض الرئيس أأيضا
أأن النسخة الإجنلزيية فقط تضمنت بعض التعديالت لعامتد لغة مشولية ،لكن النسخة الفرنس ية والإس بانية مل تتضمن بعد أأي
تعديالت تتضمن اعامتد اللغة الشمولية.
 .199وافتتح الرئيس ابب النقاش حول الوثيقة .MM/LD/WG/16/6 Rev 2
 .200وتساءل وفد أأملانيا عن وقت ااتحة النسخة الفرنس ية من اللواحئ املقرتحة اليت تس تخدم لغة مشولية متاحة ألنه
س يكون من ا ألسهل ترمجة النسخة الفرنس ية اإىل ا ألملانية عن النسخة الإجنلزيية ،بسبب التشابه بني اللغتني الفرنس ية
وا ألملانية.
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 .201وقال وفد أأسرتاليا اإنه يؤيد من حيث املبد أأ مجيع املقرتحات اليت يعتقد أأهنا ستساعد العملية اجلارية جلعل نظام مدريد
أأكرث بساطة وسهوةل يف الاس تخدام .وعلق الوفد قائال اإن الترشيع ا ألسرتايل يتضمن اإشارات اإىل الالحئة التنفيذية وس يحتاج
اإىل اإجراء تعديالت عىل ترشيعه الوطين لستيعاب التغيري املقرتح يف العنوان .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألطراف املتعاقدة
ا ألخرى يف وضع مماثل حيمت علهيا تغيري ترشيعاهتا.
 .202وقال وفد نيوزيلندا اإن نيوزيلندا يف وضع مماثل متاما لوضع أأسرتاليا ألن لواحئها الوطنية تشري اإىل الالحئة التنفيذية
املشرتكة .وفامي يتعلق ابللغة الشمولية ،أأعرب الوفد عن موافقته عىل تعديل اللواحئ ،ألهنا ستامتىش بذكل مع الطريقة اليت يمت
هبا صياغة القوانني يف نيوزيلندا يف ذكل الوقت.
 .203وقال وفد أأملانيا اإن أأملانيا سوف حتتاج أأيضا اإىل تغيري قانوهنا.
 .204وطلب وفد كواب توضيحا عام اإذا اكنت النسخة الإنلكزيية فقط من الالحئة املقرتحة تمت مناقش هتا يف ذكل الوقت.
 .205و أأوحض الرئيس أأن مرفقات الوثيقة تضمنت مقرتحات ابللغات الثالث :الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية ،وأأن
الاختالف الوحيد بني النسخة الإجنلزيية والنسخة الفرنس ية والإس بانية هو أأن النسخة الإجنلزيية تضمنت اقرتاحات لعامتد
لغة مشولية .و أأضاف الرئيس أأن النسختني الفرنس ية والإس بانية مل تتضمنا بعد هذا الاقرتاح ألن اعداد نسخة ذات لغة
مشولية س يكون أأكرث تعقيدا هبذه اللغات ،وعىل هذا النحو سيس تغرق ذكل بعض الوقت.
 .206وطلب وفد كواب مزيدا من التوضيح بشأأن ما يمت مناقش ته.
 .207ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل أأخذ اللكمة.
 .208و أأوحضت ا ألمانة أأن مرفقات الوثيقة تقرتح نسخا ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية من اللواحئ املقرتحة اليت
تتوافق مع بعضها البعض وتتطابق متاما .و أأوحضت ا ألمانة أأنه بسبب طبيعة اللغة الإجنلزيية نفسها ،اكن الاختالف الوحيد هو
أأن النسخة الإجنلزيية من اللواحئ املقرتحة اس تخدمت ابلفعل لغة مشولية .و أأضافت ا ألمانة أأن ما طلب من الفريق العامل
حتليهل هو التغيريات املقرتحة إلزاةل الإشارة اإىل التفاقية وتبس يط اللواحئ املشرتكة ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية.
وذكرت ا ألمانة أأنه ينبغي اإجراء مناقشات يف الفريق العامل بشأأن ما اإذا اكن يكن أأيضا اإصدار نسخة فرنس ية وإاس بانية من
الالحئة حبيث تكون ذات لغة مشولية ،بني مجيع الوفود املعنية ،يف وقت ما يف املس تقبل.
 .209و أأشار وفد كواب كذكل اإىل شواغهل إازاء اعامتد لغة مشولية.
 .210وطمأأنت ا ألمانة وفد كواب بأأن أأي تغيريات يف النسخة الإس بانية أأو الفرنس ية لتبين لغة مشولية سوف تكون موضع
مشاورات مع ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة وستمت مناقش هتا عىل النحو الواجب ،مقدما ،قبل تقدمي أأي مقرتحات اإىل
مجموعة العمل.
 .211وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإنه قدم بعض الاقرتاحات اإىل ا ألمانة بشأأن املسائل التحريرية
واملسائل املتعلقة ابلتنس يق أأو التخطيط والاقرتاحات املتعلقة إابجراء تغيريات طفيفة يف النص .وقال املمثل اإنه ل يعتقد أأن
الاقرتاحات املتعلقة مبسائل التحرير وشؤون التنس يق حتتاج اإىل مناقش هتا ،ولكنه يعتقد أأن التغيريات الطفيفة املقرتحة يف
النص ينبغي أأن تعرض عىل الفريق العامل للموافقة علهيا.
 .212ودعا الرئيس ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإىل أأخذ اللكمة وتقدمي اقرتاحاته.
 .213و أأشار ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإىل:
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" "1الصفحة  ،3امللحق  ،1القاعدة  )3( 1وتعريف الطرف املتعاقد اذلي ينص عىل "الطرف املتعاقد ،يعين أأي
دوةل طرف يف الربوتوكول أأو يف التفاقية والربوتوكول أأو أأي دوةل أأو منظمة دولية حكومية طرف يف
الربوتوكول" واقرتح تبس يط هذا التعريف ليأأخذ يف الاعتبار أأن التفاقية اكنت قدية ،مضيفا أأن الاقرتاح
ينطبق عىل مجيع اللغات؛
" "2القاعدة ( )5( 9ب) وعنواهنا واقرتح اإضافة أألف ولم التعريف لعبارة "طلب دويل لتصبح "الطلب ادلويل"
واقرتح تعديال مماثال عىل نفس الصياغة يف القاعدة )2( 10؛
" "3القاعدة  )1( )1( 15من النص الفرنيس واقرتح الاس تعاضة عن الإشارة اإىل "هل" ابلإشارة اإىل مقدم الطلب
أأو املمثل ،من أأجل اعامتد لغة أأكرث مشولية؛
" "4عنوان القاعدة  )1( 18و أأشار اإىل أأنه من الغريب رؤية عبارة "الطرف املتعاقد اخملصص" تقف مبفردها واقرتح
اس تخدام لكمة "عام" بدل من ذكل ،مضيفا أأن الاقرتاح ينطبق عىل مجيع اللغات؛
" "5عنوان القاعدة  )2( 18واقرتح أأن تشري اإىل املادة ( )2( 5ج) دون الإشارة اإىل البند ( ،)2مضيفا أأن
الاقرتاح ينطبق عىل مجيع اللغات؛
" "6القاعدة ( 20اثنيا) (( )6ب) من النسخة الفرنس ية فقط ،ولحظ أأنه يوجد يف السطر الثاين ،التعبري "قبل
التارخي اذلي يبد أأ فيه نفاذ هذه القاعدة" ورشح أأنه يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ،بصفة عامة ،وكذكل يف
املعاهدات ،تنص النسخة الفرنس ية عىل "القاعدة احلالية" وليس "هذه القاعدة" وهو أأمر غامض؛
" "7عنوان القاعدة ( 23اثنيا) ( ،)1النسخة الإجنلزيية والفرنس ية ،ولحظ أأن اللواحئ مل تشمل التصالت ،وليس
ماكتب ا ألطراف املتعاقدة واقرتح اإدخال تعديل طفيف عىل الصياغة لتجنب هذا الغموض؛
" "8القاعدة  )5( )2( 25من النص الفرنيس واقرتح بعض التغيريات النحوية؛
" "9القاعدة  ،)3( 32مع مالحظة أأن عنوان هذه الفقرة مفقود ،اقرتح اإضافة عنوان "منشور عىل املوقع"؛
" "10القاعدة  )6( 40من النص الفرنيس فقط ،واقرتح الاس تعاضة عن عبارة "هذه القاعدة" يف السطر ا ألول
بلكمة "القاعدة احلالية"؛
" "11الصفحة  1من امللحق الثاين ،جدول الرسوم ،و أأشار اإىل أأن البند " ،2الطلبات ادلولية" ،اكن بصيغة امجلع
وينبغي أأن يكون يف صيغة املفرد؛
" "12املرفق الثاين ،جدول الرسوم ،و أأشار اإىل وجود عدد من الإشارات اإىل عدة مواد دون الإشارة اإىل أأهنا تشري
اإىل مواد الربوتوكول.
 .214وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات عىل الاقرتاحات اليت قدهما ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية.
 .215وقال ممثل املنظمة ادلولية للنقل الربي اإن دليه أأيضا مالحظات أأو أأس ئةل ل ألمانة بشأأن بعض التغيريات اليت مت
اإدخالها.
 .216ودعا الرئيس ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإىل أأخذ اللكمة وإابداء مالحظاته وطرح أأس ئلته.
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 .217وقام ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية مبا ييل:
" "1أأحال اإىل القاعدة ( )3( 3ب) يف النص الإنلكزيي ،و أأعرب عن قلقه إازاء استبدال لكمة "نفسه" بلكمة
"فقط" ألن هذه اللكمة قد تكون مربكة اإىل حد ما عند قراءهتا خارج الس ياق ،ألهنا تعين أأن مجيع املراسالت
اليت يرسلها املكتب ادلويل سوف ترسل فقط اإىل مقدم الطلب وليس اإىل أأي طرف ولن ترسل اإىل مكتب
عىل وجه اخلصوص .واقرتح ممثل الرابطة حذف لكمة "نفسه" واستبدالها بعبارة "اإرسال مجيع الرسائل ذات
الصةل اإىل مقدم الطلب أأو حاملها فقط ولكن ليس اإىل املمثل املزعوم" و أأضاف أأن اس تخدام "املمثل املزعوم"
س يكون متسقا مع الصياغة املوجودة يف الفقرة الفرعية السابقة.
" "2وقال اإنه يشاطر الشواغل اليت أأعرب عهنا ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية بشأأن عنوان القاعدة
 )1( 18واقرتح الاس تعاضة عن عبارة "الطرف املتعاقد اخملصص" بعبارة "مجيع الإخطارات اخلاصة ابلرفض
املؤقت" ،ألهنا س توازن بني عنوان الفقرة  ،2وهو "الإخطار ابلرفض املؤقت مبوجب املادة ( )2( 5ج)"
ولكنه أأضاف أأن أأي عنوان ،خبالف "الطرف املتعاقد اخملصص" ،س يكون مناس با.
" "3وتشكك يف اقرتاح حذف عبارة "طلب التقدمي اإىل املكتب ادلويل اذلي ورد اإليه [ "]...من القاعدة )2( 40
( أأ) ( )1ألن اإبقاء هذه العبارة همام ألنه مت تلقي الطلب يف ذكل الوقت من قبل مكتب املنشأأ ،ومل يكن هذا
الطلب يثل طلب دويل بعد .و أأوحض ممثل الرابطة أأن الطلب أأصبح طلبا دوليا عندما مت التصديق عليه من
قبل مكتب املنشأأ ومت وضع توقيع مكتب املنشأأ عىل الطلب و أأن هذا هو السبب يف وجود لغة مشاهبة أأيضا
يف القاعدة ( .)4( 40ب) .و أأضاف ممثل الرابطة أأنه اإذا مل يكن هناك سبب قاطع حلذف هذه اللكامت،
فينبغي أأن تظل كام يه.
" "4و أأشار اإىل أأن عبارة " أأو اعتربت أأهنا قد وردت مبوجب القاعدة  ( )1( 11أأ) أأو (ج)" قد مت الإبقاء علهيا يف
القاعدة  ( )2( 40أأ) ( )1( )1وتساءل عام اإذا مت ذكل يك يكون يف اجلانب المن أأو ألن املكتب ادلويل عىل
عمل بأأنه قد تكون هناك طلبات سابقة ألواهنا مبوجب القاعدة  )1( 11من الالحئة التنفيذية ،واليت س تكون
مبثابة طلب مت تقديه اإىل مكتب أأحد ا ألطراف املتعاقدة وامللزم فقط مبوجب التفاقية واذلي مت تأأجيل ارساهل
اإىل املكتب ادلويل حىت يصبح الطرف املتعاقد ملزما أأيضا بربوتوكول مدريد .و أأضافت ا ألمانة أأنه اإذا مل يكن
هناك أأي دليل عىل أأن هذا ا ألمر ما زال قامئا ،يكن حذف العبارة.
" "5واقرتح عدم حذف عبارة "يكون منظام ألغراض" من القاعدة ( )2( 40أأ) " "2ألنه ،اإذا مل يكن هناك سبب
قاطع للقيام بذكل ،فاإن هذه يه اللغة املس تخدمة يف القاعدة  )1( 27من الالحئة املشرتكة ،وهذه اللغة يه
اللغة الصحيحة.
 .218و أأعرب الرئيس عن شكره للك من ممثيل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية والرابطة ادلولية للعالمات التجارية
ولحظ أأن الاقرتاحات املقدمة ،ابلرمغ من صغرها نسبيا ،فقد اكنت كبرية العدد .وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات عىل
هذه الاقرتاحات.
 .219و أأشار ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإىل أأنه قد فكر مرة أأخرى يف مبادرة اللغات الشامةل للجنسني
و أأراد لفت انتباه ا ألمانة اإىل اخملاطر احملمتةل لهذه العملية .و أأشار ممثل املركز اإىل بعض ا ألمثةل حيث يتطلب تغيري بعض
ا ألحاكم يف لغة واحدة تغيري بعض التعريفات املنصوص علهيا يف اللواحئ ،وهو ما من شأأنه أأن يؤثر عىل مجيع النسخ باكفة
اللغات .وقال ممثل املركز اإنه يكن أأن تكون هناك حالت مشاهبة أأخرى وذكر أأن هناك حاجة اإىل احلذر الشديد يف هذا
الصدد .وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإنه من املهم أأيضا النظر يف املعاهدات نفسها اليت تعد من أأمه
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النصوص ،وذكر بأأن الويبو تدير حوايل  25أأو  26معاهدة و أأن مجيعها جيب أأن تمت مراجعهتا لعامتد لغة مشولية وفقا ملبادرة
ا ألمم املتحدة وهو أأمر من غري املرحج التفكري فيه عىل املدى القصري أأو املتوسط .وقدم املمثل عدة أأمثةل يف النسخة الفرنس ية
من الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت اس تخدمت فهيا ا ألسامء اذلكورية أأو املؤنثة عىل الوجه الصحيح وتساءل عام اإذا اكن من
املمكن اس تكشاف حلول أأخرى ،ل تامتىش ابلرضورة مع مبادرة اللغة الشمولية ل ألمم املتحدة ،مثل اس تخدام ا ألسامء ا ألنثوية
فقط ،كام مت يف بعض البدلان .وخلص ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإىل أأن اإدخال لغة مشولية يف مجيع
الصياغات اللغوية لالحئة س يكون أأمرا حساسا للغاية و أأنه القيام بذكل بشلك حصيح سيس تغرق ابلتأأكيد وقتا طويال.
 .220وقال ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإنه يشعر بنفس اخملاوف اليت أأعرب عهنا ممثل مركز ادلراسات ادلولية
للملكية الفكرية واقرتح عدم املوافقة عىل التعديالت عىل النسخة الإجنلزيية من اللواحئ املقرتحة اليت لها عالقة ابللغة الشمولية
حىت يمت اعامتد لغة مشولية يف اللغتني ا ألخريني .و أأقر ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية بأأن هذا قد يس تغرق بعض
الوقت لكنه قال اإنه ينبغي النظر يف املسأأةل عندما يكون املكتب ادلويل قد أأمت ا ألمر فامي يتعلق ابلنسخ ابللغات الثالثة.
 .221وقال وفد كواب اإنه دليه بعض اخملاوف من تبين لغة مشولية ،اإىل جانب اخملاوف اليت مت التعبري عهنا سابقا .وبيامن وافق
الوفد عىل اعامتد لغة مشولية ،ذكر أأن اللواحئ الكوبية تستند اإىل اللواحئ املشرتكة و أأن أأي تغيري يف اللغة املس تخدمة يف اللواحئ
املشرتكة قد يكون هل تداعيات عىل تكل اللواحئ .و أأضاف الوفد أأنه حىت لو اكن هناك توافق يف الراء حول اإدخال لغة
مشولية يف اللواحئ املقرتحة ،مل يكن دلى الوفد الصالحية للموافقة عىل هذه التغيريات .وكرر الوفد أأنه يتفق مع اعامتد لغة
مشولية ولكن دليه نفس اخملاوف اليت أأعرب عهنا ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية فامي يتعلق ابلقيود الزمنية
والتأأثري احملمتل.
 .222ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الإجابة عىل الشواغل اليت أأاثرها ممثلو املنظامت املراقبة ووفد كواب.
 .223و أأوحضت ا ألمانة أأن النسخة الفرنس ية والإس بانية من اللواحئ املقرتحة اليت قدمت للفريق العامل يك يفحصها تتطابق
متاما مع نص الالحئة التنفيذية املعمول هبا يف ذكل الوقت و أأنه مل يمت اإجراء أأي تعديالت تتعلق بشمولية اللغة يف تكل النسخ.
وقالت ا ألمانة اإهنا تتفهم الشواغل اليت أأثريت و أأكدت أأن أأي حماوةل مس تقبلية لعامتد لغة مشولية يف النسختني الفرنس ية
والإس بانية من الالحئة سوف يمت التشاور بشأأهنا ،يف وقت مبكر ،مع الوفود واملاكتب اليت اكنت هممتة هبذه النسخ اللغوية،
قبل عرضها عىل فريق العمل للنظر فهيا .و أأكدت ا ألمانة أأن الالحئة املقرتحة اليت عرضت يف دورة الفريق العامل تتطابق لكيا
مع صيغة الالحئة التنفيذية السارية يف ذكل الوقت و أأن التعديالت الوحيدة اليت مت اإدخالها اكنت تريم اإىل تبس يط اللواحئ
من خالل إازاةل أأي اإشارة لالتفاقية ،من بني أأمور أأخرى.
 .224وقال وفد كواب اإنه من الواحض أأن النسختني الفرنس ية والإس بانية من الالحئة املقرتحة قيد املناقشة مل تتبنيا بعد لغة
مشولية ولكن ،نظرا لنفس وهجات النظر اليت أأعرب عهنا ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ،فاإن احامتل اعامتد لغة
مشولية يف املس تقبل يف تكل الإصدارات اللغوية ظل مصدر قلق.
 .225و أأشار الرئيس اإىل أأنه قد مت تقدمي تعليقات عىل احلاجة اإىل تعديل الترشيعات احمللية لتعكس العنوان اجلديد املقرتح
للواحئ وفتح اجملال للتعليق عىل مقدار الوقت اذلي حيتاجه ا ألعضاء لإجراء هذه التغيريات.
 .226وقال وفد أأسرتاليا اإنه ليس يف وضع يسمح هل بتحديد اإطار زمين حمدد يف ذكل الوقت ولكنه ذكر أأنه ألن أأسرتاليا لن
تمتكن من البدء يف اإجراءاهتا احمللية اإل بعد ادلورة التالية مجلعية احتاد مدريد ،مل يكن الوفد يتوقع أأن مثل هذا ا ألمر سيشلك
مشلكة.
 .227واقرتح الرئيس أأن يكون  1فرباير  ،2020اترخي بدء النفاذ وفتح الباب للتعليق عىل هذا الاقرتاح.
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 .228وقال وفد مجهورية مودلوفا اإنه مثل وفد أأسرتاليا فمل يكن دليه اإطار زمين حمدد ،ولكن اترخي  1فرباير  2020اكن
مقبول.
 .229و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل توجد اعرتاضات عىل التغيريات املقرتحة اليت تدخل حزي النفاذ يف  1فرباير  ،2020ودعا
الوفود واملراقبني اإىل النظر يف التنقيحات املقرتحة عىل الواثئق وإاىل تقدمي التعليقات.
 .230ورصح الرئيس بأأن ا ألمانة قد أأخذت يف الاعتبار التعليقات اليت وردت و أأهنا قامت مبراجعة الواثئق.
 .231و أأوىص الفريق العامل مجعية احتاد مدريد ابعامتد اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات ،ابلصيغة املعدّ ةل من قبل الفريق العامل ،وعىل النحو ّ
املبني يف مرفق هذه الوثيقة،
وبتحديد  1فرباير  2020اترخيا دلخولها ّ
حزي النفاذ.

البندان  9و 10من جدول ا ألعامل :اقرتاح من وفد الصني واقرتاح من وفد الاحتاد الرويس
 .232استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  MM/LD/WG/16/7وMM/LD/WG/16/9 Rev
 .233ودعا الرئيس وفد الصني اإىل تقدمي الوثيقة .MM/LD/WG/16/7
 .234وقال وفد الصني اإن اللغة الصينية واحدة من اللغات الرمسية الست اب ألمم املتحدة و أأحد لغات العمل يف الويبو .وقد
أأكدت احلكومة الصينية دامئا عىل رضورة اس تخدام اللغة الصينية يف مجيع أليات الويبو ،مبا يف ذكل نظام مدريد .وتعتقد
الصني أأن تنفيذ هذه الس ياسة اللغوية س ميكن الصني من لعب دور أأكرب يف تطوير الويبو .ويكن أأن يساعد اإدخال اللغة
الصينية لكغة معل يف نظام مدريد يف تطوير نظام مدريد يف الصني .و ألن الصني تعد اثين أأكرب اقتصاد يف العامل ،فقد مجعت
العديد من ا ألسواق اإىل أأسواقها اخلاصة ،ومع تنفيذ مبادرة احلزام والطريق ،أأصبحت الروابط الاقتصادية للصني مع البدلان
ا ألخرى وثيقة بصورة أأكرب .وذكر الوفد أأن الصني يه أأكرب متداول للسلع يف العامل ،واثين أأكرب متداول يف اخلدمات ،واثين
أأكرب متلق لالستامثر ا ألجنَب املبارش واثلث أأكرب مستمثر أأجنَب مبارش .عند اس تعراض هذه العملية ،اكن من الواحض أأن
عالمات جاءت اإىل الصني وذهبت العالمات الصينية اإىل اخلارج .وذلكل ،اكنت الصني أأيضا واحدة من البدلان اليت حققت
أأرسع تطور ،وما زالت دلهيا أأكرب الإماكانت يف نظام مدريد .و أأشار اإىل أأنه يف الس نوات ا ألخرية ،ظل عدد الطلبات الواردة
من الصني يف نظام مدريد يزتايد حىت وصل اإىل  4810طلب يف عام  ،2017مما يثل زايدة بنس بة  % 59.6مقارنة ابلس نة
السابقة .وخالل الفرتة من يناير اإىل مايو  ،2018مت تقدمي  2228طلبا .ومع ذكل ،فاإن طلبات الصني للتسجيل ادلويل
للعالمات املودعة عرب نظام مدريد مل متثل سوى  % 10من مجموع الطلبات املقدمة من قبل الصينيني املقميني يف اخلارج ،وهو
ما يقل كثريا عن متوسط  % 63بني أأعضاء نظام مدريد .وقد أأظهرت تكل احلقيقة أأن نظام مدريد دليه أفاق يف الصني .اكن
اإدخال اللغة الصينية لكغة معل يف نظام مدريد مبثابة أأحد الطموحات العامة ابلنس بة للمس تخدمني الصينيني .ور أأى الوفد أأنه
س يجعل نظام مدريد أأكرث جاذبية للمس تخدمني الصينيني وابلتايل ،س يؤدي اإىل زايدة الطلبات .ويف اإطار هجوده للتوسع يف
نظام مدريد يف الصني ،عمل الوفد أأن حاجز اللغة منع ،اإىل حد كبري ،العديد من أأحصاب العالمات التجارية من اختيار نظام
مدريد .وس يكون نظام مدريد أأكرث مالءمة اإذا مت اس تخدام اللغة الصينية يف تقدمي الطلبات ويف اخلطوات ا ألخرى ذات
الصةل .و أأشار الوفد اإىل أأن الصني تروج أأيضا لرمقنة الطلبات املقدمة عرب نظام مدريد .ويف  21يونيو  ،2018بد أأت خدمة
الإيداع يف نظام مدريد يف الصني عرب الإنرتنت ابلعمل ومت التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل .وحبلول  28يونيو ،2018
أأي بعد أأس بوع واحد من بدء التشغيل ،اكن هذا احلل قد تلقى ابلفعل  144اإيداع اإلكرتوين ،وبذكل فقد يرس اس تخدام
نظام مدريد .وقد أأظهر ذكل الاقبال عىل نظام مدريد يف الصني .ابلنس بة ملقديم طلبات نظام مدريد اذلين خيصصون
الصني ،فاإن اس تخدام اللغة الصينية لكغة معل يف نظام مدريد س تحد من سوء الفهم اللغوي والتعقيد ويكن أأن ختترص وقت
التسجيل ادلويل .ويف ضوء ذكل ،انشد الوفد مجيع ا ألعضاء أأن ينظروا بصورة اإجيابية لالقرتاح املقدم من وفد الصني و أأن
يؤيدوا اإدخال اللغة الصينية لكغة معل يف نظام مدريد ومطالبة الفريق العامل بتقدمي مقرتحه اإىل مجعية احتاد مدريد.
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 .235ودعا الرئيس وفد الاحتاد الرويس لتقدمي الوثيقة .MM/LD/WG/16/9 Rev
 .236ورصح وفد الاحتاد الرويس أأنه يرغب يف الاعامتد عىل اللغة الروس ية لكغة رمسية يف نظام مدريد .وتعد اللغة
الروس ية واحدة من اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة ومؤسساهتا املتخصصة .وهناك أأكرث من  250مليون انطق ابللغة الروس ية
مما جيعل اللغة الروس ية واحدة من أأكرث  10لغات حتداث يف العامل .وتعد اللغة الروس ية لغة وطنية يف عدد من البدلان .وقد
قدم الروس املقميني يف اخلارج مسامهة كبرية يف تطوير العمل والثقافة يف مجيع أأحناء العامل .وهكذا يزتايد اس تخدام اللغة
الروس ية عىل الإنرتنت وخاصة للتعمل عن بعد .وقد جعل ذكل من املمكن لروس يا املسامهة يف الابتاكر والإبداع يف مجيع
أأحناء العامل .و أأبرز الوفد أأن الاحتاد الرويس هو أأحد أأعضاء الويبو امخلسة اذلين مت ختصيصهم يف معظم ا ألحيان يف الطلبات
ادلولية يف اإطار نظام مدريد .ويف غضون الس نوات الثالث السابقة ،لحظ الوفد أأن هناك زايدة مس مترة يف عدد طلبات
التسجيل .ويف الس نة السابقة ،اكنت نس بة الزايدة  .% 30واس تخدمت الرتمجة اللية بشلك مزتايد يف الويبو ،وكثريا ما
اس تخدمت النسخة الروس ية من مدير السلع واخلدمات يف مدريد عند صياغة قامئة السلع واخلدمات؛ وهذان العنرصان
س ميكنان من ختفيض تلكفة الرتمجة .وس يؤدي تنفيذ املبادرة اإىل زايدة وحتسني عدد طلبات التسجيل ابللغة الروس ية .المتثيل
اللغوي يف نظام مدريد يعىن أأنه س يكون من املمكن احلصول عىل عدد أأكرب من طلبات التسجيل ،ليس فقط من الاحتاد
الرويس ولكن من ا ألعضاء الخرين يف املنطقة .وابلتايل ،قال الوفد اإنه س يكون من املس تحسن اإدراج هذا البند يف جدول
أأعامل مجعية احتاد مدريد.
 .237وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات.
 .238وحتدث وفد أأوزبكس تان ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ( ،)CACEECو أأشار اإىل أأن
اجملموعة تضمن تسعة بدلان ،مجيعها أأعضاء يف نظام مدريد .وتعد اللغة الروس ية لغة ادلوةل يف الاحتاد الرويس وبيالروس يا
واللغة الرمسية يف اكزاخس تان ومجهورية قريغزيس تان .ويمت اس تخدام اللغة الروس ية عىل نطاق واسع وتس تخدم كوس يةل
للتواصل يف التواصل ا ألورويب الس يوي ،مبا يتضمن جمالت التكنولوجيا والصناعة .وعالوة عىل ذكل ،تس تخدم الروس ية يف
العالقات ادلولية يف طاجيكس تان .وتوجد بياانت اإحصائية تشري اإىل زايدة اس تخدام نظام مدريد يف بدلان املنطقة .وقد
ازداد عدد الطلبات ادلولية يف عدد من هذه البدلان .وقال الوفد اإنه يعتقد أأن اإماكانت منو نظام مدريد مل تتحقق ابلاكمل بعد
و أأن اس تخدام اللغة الروس ية ،ابعتبارها واحدة من اللغات الرمسية ،سيساعد ابلتأأكيد يف احلفاظ عىل المنو الإجيايب يف
التسجيالت ادلولية يف أأعضاء اجملموعة .مجموعة .ورصح الوفد بأأن حتقيق هذا الهدف من شأأنه أأن يزيد من فعالية معل
فاحيص اللغة الروس ية ويوفر الوقت الالزم للعمل عىل الطلبات الواردة من تكل البدلان .وتأأمل اجملموعة يف أأن يويص الفريق
العامل اإىل مجعية احتاد مدريد ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس يف الوثيقة .MM/LD/WG/16/9 Rev
و أأضاف الوفد ،بصفته الوطنية ،أأن أأوزبكس تان أأيضا تؤدي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس ابإدراج اللغة
الروس ية لكغة رمسية لنظام مدريد.
 .239وقال وفد الاحتاد ا ألورويب اإنه ل يزال مس تعدا لس تكشاف التدابري املمكنة جلعل نظام مدريد أأكرث جذاب من خالل
أأخذ اإدخال لغات اإضافية يف الاعتبار .ورصح الوفد بأأن هذه اخلطوة الهامة جيب أأن تمت بعد اإجراء دراسة معمقة وتقيمي مجليع
الاثر احملمتةل ذلكل .وذلكل ،طلب الوفد من املكتب ادلويل أأن يقوم ابلعامتد عىل املعلومات املقدمة ابلفعل يف الواثئق قيد
النظر و أأن يقوم إابعداد دراسة متعمقة بشأأن الاثر العملية واملالية املرتتبة عىل اإدخال لغات اإضافية اإىل نظام مدريد.
 .240و أأعرب وفد بيالروس عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي العمل
املنجز يف هذا الصدد اإىل حتسني نظام مدريد وجعهل أأكرث جذاب للمس تخدمني .وذكر الوفد أأن اللغة الروس ية ،اإىل جانب
اللغة البيالروس ية ،تعد واحدة من اللغتني الرمسيتني يف مجهورية بيالروس يا ويه اللغة الرمسية للعمل يف تسجيل العالمات
التجارية يف مكتب بيالروس .و أأشار اإىل أأن حنو  % 80من مجيع العالمات التجارية املودعة دلى مكتب بيالروس نشأأت
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يف الاحتاد الرويس واكزاخس تان و أأوكرانيا ،و أأن اللغة الروس ية يه اللغة الرمسية يف اثنتني من تكل البدلان بيامن تس تخدم عىل
نطاق واسع يف الثالثة .وذكر الوفد أأن مثل هذا الواقع قد أأظهر أأن هناك اهامتما كبريا دلى مس تخديم العالمات التجارية
البيالروس يني يف البدلان ا ألخرى الناطقة ابلروس ية ،و أأشار اإىل أأن نظام مدريد مل يس تخدم بشلك مكثف للغاية من ِّقبل
املس تخدمني البيالروس يني ،حيث مت اس تخدام  % 4فقط من العالمات التجارية الوطنية يف الطلبات ادلولية .وقال اإنه
يعتقد أأن عدم الاس تعانة ابللغة الروس ية لكغة معل يف نظام مدريد هو أأحد العوامل اليت حتد من الاس تخدام الواسع لنظام
مدريد من جانب املس تخدمني البيالروس يني و أأن هذا الوضع ل يكن أأن يظل هكذا .و أأضاف الوفد أأن مكتب بيالروس
شعر بأأن اس تخدام اللغة الروس ية سيساعد عىل توفري الوقت يف دراسة الطلبات ادلولية داخل بيالروس وطلب من الفريق
العامل دمع الاقرتاح اذلي قدمه الاحتاد الرويس .و أأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الصني نظرا
لالس تخدام الواسع للنظام وإاماكانته للمنو يف السوق الصينية.
 .241وقال وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإن اللغة الروس ية يه اإحدى اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة ،و أأعرب عن
اعتقاده بأأن اإدراهجا لكغة معل يف نظام مدريد سيساعد يف التوسع اجلغرايف وكذكل يف جعل أأداء نظام مدريد أأكرث مالءمة.
و أأكد الوفد أأيضا عىل أأمهية نظام مدريد ابعتباره واحدا من أأمه الاحتادات اليت تديرها الويبو .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح
س يؤدي اإىل مزيد من المنو يف الطلبات ادلولية وس يؤدي ابلتايل اىل حتسني الاس تدامة املالية لنظام مدريد.
 .242و أأشار وفد أأرمينيا اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن اللغة ا ألرمينية يه اللغة الرمسية الوحيدة يف أأرمينيا ،فاإن أأكرث من %90
من ساكهنا يتحدثون اللغة الروس ية ويكهنم القراءة والكتابة هبا .و أأضاف الوفد أأن اإدخال اللغة الروس ية يف نظام مدريد
س يجعل من ا ألسهل عىل املكتب ا ألرميين اإرسال الطلبات وتلقي الردود ابللغة الروس ية .و أأوحض الوفد أأن أأرمينيا مل تتلق
سوى عدد قليل جدا من الطلبات ادلولية ،ولهذا السبب ،أأيدت الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس.
 .243و أأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس .وقال الوفد اإن نظام
مدريد ل يس تغل ابلقدر املناسب و أأنه يعتقد أأن اإضافة تكل اللغة سيساعد عىل زايدة معدل التسجيالت ادلولية املودعة يف
الاحتاد الرويس وكذكل املقدمة يف أس يا والقوقاز و أأورواب الرشقية .ور أأى الوفد أأن هذا الاقرتاح س يضمن حقوق املتقدمني
ويسهل وصوهلم اإىل نظام مدريد ،وكذكل س يعزز من كفاءة الفاحصني يف روس يا ،مما يقلل من الوقت الالزم دلراسة
الطلبات املتعلقة هبذه املنطقة.
 .244و أأعرب وفد اإيطاليا عن موافقته القوية عىل املوقف اذلي عرب عنه وفد الاحتاد ا ألورويب .ور أأى الوفد أأن الاقرتاحات
املقدمة من وفدي الصني والاحتاد الرويس مثرية لالهامتم و أأشار اإىل أأن اللغات الإضافية يكن أأن يكون لها بعض التأأثري
الإجيايب .ومع ذكل ،قال الوفد اإنه دليه بعض اخملاوف بشأأن ا ألثر املايل عىل نظام مدريد وعبء العمل الإضايف للمكتب
ادلويل الناجت عن العمل مبزيد من اللغات .عالوة عىل ذكل ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ذكل س يفتح اباب للعديد من البدلان
ا ألخرى ،مبا يف ذكل اإيطاليا ،للتساؤل عام اإذا اكن يكهنا اإضافة لغهتا اخلاصة لكغة معل .وعىل هذا ا ألساس ،طلب الوفد
املزيد من التفاصيل قبل أأن يمتكن من النظر يف املسأأةل بصورة أأكرب.
 .245و أأعرب وفد اجملر عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الاحتاد ا ألورويب وإايطاليا و أأضاف أأن دليه خماوف بشأأن
اقرتاحات وفدي الصني والاحتاد الرويس من منظور خمتلف ألنه ،وابلرمغ عن وجود فوائد ل ريب فهيا من اإدخال لغات
معل جديدة اإىل نظام مدريد ،فقد أأعرب عن خشيته من أأن يؤدي اإدخال تكل اللغات أأيضا اإىل زايدة رسوم الطلب
ا ألساس ية اخلاصة ابلطلب ادلويل .ومن شأأن زايدة رسوم الطلب ا ألساس ية أأن تؤثر سلبا عىل عدد الطلبات اجملرية ،وهو ما
ل يامتىش مع مصلحة اجملر .وذلكل ،مل يمتكن الوفد من دمع املقرتحات.
 .246و أأعرب وفد ادلامنرك عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب و أأعرب أأيضا عن بعض القلق فامي يتعلق
بتأأثري املقرتحات .وعىل وجه اخلصوص ،أأعرب الوفد عن قلقه من أأن تؤثر اإضافة لغات العمل اجلديدة تأأثريا سلبيا عىل نظام
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مدريد من حيث ارتفاع تاكليف الرتمجة ،من بني أأمور أأخرى ،وجعل النظام أأقل سهوةل .ولهذا السبب ،نصح الوفد ابحلذر
وطلب املزيد من املعلومات حول تأأثري تكل املقرتحات ،لكنه شدد عىل أأنه ظل مس تعدا لإجراء مزيد من املناقشات بشأأن
الاثر احملمتةل لإضافة مزيد من لغات العمل.
 .247و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفود الاحتاد ا ألورويب وإايطاليا واجملر وادلامنرك والوفود ا ألخرى
واعترب أأن لغات العمل يف نظام مدريد يه قضية ابلغة ا ألمهية تشلك أأساس النظام .وابلتايل ،فاإن أأي تغيري يف لغات العمل
قد يكون هل تأأثري كبري ،ليس عىل املكتب ادلويل حفسب ولكن أأيضا عىل مجيع املشاركني يف نظام مدريد ،مبا يف ذكل
املس تخدمني واملاكتب .و أأقر الوفد بأأن الرتمجة ل يكن جتنهبا ،وعىل الرمغ من أأن املكتب ادلويل قد بذل قصارى هجده ،فاإن
سوء الرتمجة قد يسبب مشألك يف ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اخملصصة اليت قد حتتاج اإىل اإعادة النظر فهيا ،مما يؤدي اإىل
تأأخري حامية العالمة يف ذكل الطرف املتعاقد .كذكل فاإن اإضافة لغات معل أأخرى قد يرفع من تلكفة نظام مدريد نفسه فال
يشعر املس تخدمون مبزااي التلكفة اخلاصة ابلنظام .و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن مثل هذا التأأثري السلَب قد يلحق الرضر
مبس توى سهوةل اس تخدام نظام مدريد ويؤدي يف هناية املطاف اإىل عدم اختيار املس تخدمون لنظام مدريد .ومتثل لغات
العمل يف نظام مدريد مشلكة ابلنس بة للمس تخدمني وا ألطراف املتعاقدة اليت ل تندرج لغهتا الرمسية مضن لغات العمل،
وبذكل يواجه املس تخدمون الياابنيون هذه املشلكة .ولهذا السبب ،ر أأى الوفد أأن أأفضل حل ممكن لتوس يع نطاق اس تخدام
نظام مدريد لن يكون ابإضافة لغات معل جديدة ،وهو أأمر قد يكون لها تأأثري كبري عىل النظام ،ولكن قد يكون من املفيد
بدل من ذكل ،دراسة التدابري املمكنة لتعزيز سهوةل الاس تخدام ملس تخديم البدلان اليت ل تس تخدم لغات العمل .ومن بني
ا ألفاكر املطروحة ،عىل سبيل املثال ،عرض عناوين خدمات الويبو عىل الإنرتنت ،مثل مرصد نظام مدريد وإادارة احملفظة يف
نظام مدريد ،مبزيد من اللغات .ور أأى الوفد أأن توفري مثل هذه اخلدمات املالمئة للمس تخدم س يقلل من بعض الصعوابت
اللغوية اليت يواهجها املس تخدمون .و أأوىص الوفد ابحلاجة اإىل اإجراء مزيد من املناقشات ادلقيقة حول مزااي وعيوب املقرتحات
قبل النظر يف اإضافة أأي لغات معل جديدة.
 .248و أأيد وفد جورجيا متاما التعليقات اليت أأدلت هبا وفود اإيطاليا واجملر وادلامنرك .واعترب الوفد أأنه يف احاةل اعامتد
املقرتحات فاإن ذكل سزييد من تاكليف اإدارة نظام مدريد بشلك غري معقول ويطيل فرتة الفحص يف املكتب ادلويل .ابلإضافة
اإىل ذكل ،سيتطلب التوسع يف اللغات الرمسية اإجراء تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت ل يكن اعامتدها اإل من
قبل مجعية احتاد مدريد.
 .249وذكّر وفد الصني بأأن جلنة الربانمج واملزيانية قد قررت ،يف عام  ،2011أأنه ينبغي عقد مجيع اللجان يف الويبو،
ابعتبارها واحدة من الواكلت الرئيس ية يف منظومة ا ألمم املتحدة ،بلغاهتا الرمسية الس تة الرمسية .واكنت الصني دامئا ما ترى أأن
تغطية اللغات الرمسية الست ينبغي أأن تنطبق أأيضا عىل مجيع الليات اليت تديرها الويبو .وذكر الوفد أأنه يكن اتباع هنج
تدرجيي لإدخال اللغة الصينية لكغة معل .و أأكد الوفد أأنه يفهم أأن اإدخال اللغة الصينية لكغة معل من شأأنه أأن يزيد من تلكفة
احتاد مدريد ولكن مع وجود نظام ترمجة ذيك ،يكن أأن تكون تلكفة الرتمجة حمدودة وس يؤدي اإدخال اللغة الصينية لكغة معل
اإىل زايدة جذب نظام مدريد .واعترب الوفد أأن اإدخال اللغة الصينية س يجذب عددا مزتايدا من املتقدمني الصينيني لتقدمي
الطلبات ادلولية يف اإطار نظام مدريد ،و أأن الرحب الناجت عن اإدخال اللغة الصينية لكغة معل سوف يتجاوز التلكفة ،وهو ما
من شأأنه أأن يلعب دورا همام يف دمع نظام مدريد .وبناء عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنظر مجعية احتاد مدريد يف
اإدخال الصينية لكغة معل.
 .250و أأيد وفد مجهورية كوراي بشلك عام فكرة اإدخال اللغات الرمسية للبدلان اليت تقدم العدد الأكرب من الطلبات .ومع
ذكل ،قال الوفد اإنه يتفق يف الرأأي مع وفود الاحتاد ا ألورويب وإايطاليا والياابن ،و أأنه يعتقد أأن ا ألمانة حباجة اإىل رشح اكمل
للحاجة اإىل اإدخال لغات رمسية اإضافية بعد اإجراء حتليل حول هذه املسأأةل .و أأشار اإىل أأن ا ألطراف املعنية وا ألعضاء قد
حيتاجون اإىل مزيد من الوقت ملراجعة املسأأةل مبزيد من التعمق وإاجراء مناقشات اكمةل يف اجللسة التالية قبل اختاذ قرار.
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 .251وقال وفد الاحتاد الرويس اإنه مقتنع متاما بأأن المنو احملمتل لنظام مدريد يرتبط ارتباطا مبارشا ابلتوسع يف توافر اللغات،
و أأن هذه اخلطوة س تؤدي يف الواقع اإىل تطوير نظام مدريد ،وزايدة الطلبات ادلولية وإاىل حتقيق دخل أأكرث اس تقرارا .وقال
الوفد اإنه يعتقد أأن اختاذ أأي قرار أخر س يكون هل أأثر معاكس ،ومن مث اقرتح أأن يمت طرح مسأأةل اإدراج اللغة الروس ية
والصينية لكغات معل رمسية يف نظام مدريد أأمام مجعية احتاد مدريد للنظر فهيا.
 .252و أأعرب وفد أأرمينيا عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الصني.
 .253و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب والوفود ا ألخرى اليت أأيدت أأيضا هذا البيان .و أأشار الوفد
اإىل وهجات النظر اليت مفادها أأن لغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست ينبغي أأن تصبح لغات معل ،واليت أأعرب عهنا وفد
الصني ،ورصح بأأنه يعتقد أأن اللغة العربية ،عىل سبيل املثال ،يكن أأيضا أأن تصبح لغة العمل التالية اليت سيمت اإدخالها يف
نظام مدريد .ويكن لإدخال هذه اللغات أأن يؤدي اإىل حتقيق جناح ابلنس بة للغات أأخرى مثل اللغة ا ألملانية اليت اكنت
تس تخدهما ،ولتزال ،اثين أأكرب مجموعة من مقديم الطلبات .و أأشار الوفد اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الرويس
واليت قالت اإن اإدخال اللغات يكن أأن ينح نظام مدريد دخال أأكرث اس تقرارا ،و أأشار اإىل التناقض بني التعليقات اليت مت
الإدلء هبا فامي يتعلق ابلتلكفة العالية والبياانت اليت قدمت مشرية اإىل اإىل أأن الاقرتاحات س تؤدي اإىل دخل أأفضل .وعىل
هذا النحو ،ذكر الوفد أأن هناك حاجة اإىل اإجراء دراسة متعمقة مجليع العواقب ،متاما كام اقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب.
 .254وقال وفد امجلهورية التش يكية اإنه يتفق يف الر أأي مع وفود الاحتاد ا ألورويب وإايطاليا و أأملانيا والراء املامثةل اليت أأعربت
عهنا الوفود ا ألخرى.
 .255وقالت ممثةل الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية اإنه يف حني أأهنا تؤيد أأي يشء من شأأنه أأن جيعل النظام يف
متناول املس تخدمني ،فاإهنا دلهيا أأيضا نفس الشواغل اليت أأعربت عهنا بعض الوفود وتتفق مع البيان اذلي أأدىل به وفد
الاحتاد ا ألورويب .وذكرت ممثةل الاحتاد أأن املسأأةل حباجة اإىل دراسة دقيقة قبل اختاذ أأي قرار .وأأقرت بأأنه س يكون من اجليد
اإدخال لغات أأخرى ويه ل تعارض ذكل ،ولكن ينبغي اإجراء حتليل جيد ليساعد عىل تقيمي املزااي و أأي عقبات حممتةل.
و أأشارت ممثةل الاحتاد اإىل ورقة واقرتاح مقدمني من الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية بشأأن العالمات اليت
تتضمن نصوص غري لتينية وقالت اإن الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية يعتقد أأن هناك أأولوية لزايدة الوصول اإىل
النظام ،عندما يتعلق ا ألمر حبامية العالمات ،عىل التعامل مع اإدخال املزيد من اللغات .و أأشارت ممثةل الاحتاد اإىل أأن
العالمات التجارية اليت تس تخدم نصوصا غري لتينية تعترب يف كثري من ا ألحيان عالمات تتضمن أأشاكل ول تقر أأ بشلك
حصيح وترغب يف وضع هذه املسأأةل عىل طاوةل النقاش مرة أأخرى طاملا أأن موضوع اللغات قيد املناقشة .وقالت ممثةل الاحتاد
اإهنا تعتقد أأن التعامل مع العالمات املكتوبة ابخلط الالتيين هو أأمر أأكرث أأمهية ابلنس بة للرشاكت من اإضافة اللغات.
 .256و أأوحض وفد الصني أأنه يتفق مع التوصية املتعلقة بأأن تنظر مجعية احتاد مدريد يف اإدراج اللغتني الروس ية والصينية
لكغات معل يف نظام مدريد.
 .257و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك عددا من اخلطوات اليت يلزم اإجراؤها قبل اإدخال لغة معل جديدة يف نظام مدريد.
و أأوحض الرئيس كذكل أأنه يلزم اإدخال تعديل عىل املادة  6من الالحئة التنفيذية املشرتكة من أأجل اإدخال أأي لغات معل
أأخرى يف نظام مدريد ،وبناء عليه ،سيتعني عىل الفريق العامل أأول املوافقة عىل التعديالت احملمتةل للقاعدة  6وتقدمي توصية
لحتاد مدريد ابعامتدها.
 .258وكرر وفد كواب تأأييده لالقرتاحات املقدمة من وفدي الصني والاحتاد الرويس.
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 .259و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAعن تأأييده لتعليقات وفود الاحتاد ا ألورويب وإايطاليا والياابن
ووفود أأخرى عديدة .وذكر ممثل امجلعية أأنه يف حني أأن زايدة عدد لغات العمل قد تكون جذابة ومفيدة للمس تخدمني اذلين
تعترب اإحدى اللغات اجلديدة لغهتم ا ألم ،فاإن هذه الزايدة س تكون أأمرا غري مالمئا ملس تخديم نظام مدريد .وقال ممثل امجلعية
اإن الزايدة يف أأعامل الرتمجة قد تؤخر التسجيل وتزيد من تاكليف الرتمجة وتزيد احلاجة اإىل ا أليدي العامةل مما قد يؤدي اإىل
زايدة الرسوم والتصحيح بسبب سوء الرتمجة .و أأضاف ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أأن الاختالفات يف الرتمجة قد
تؤثر عىل نطاق احلقوق .وعىل هذا ا ألساس ،اقرتح املمثل اإجراء مناقشات حبذر.
 .260و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للعالمات التجارية عن قلقه إازاء اإضافة لغات العمل اجلديدة ألنه قد يعين زايدة حالت
التأأخري وارتفاع التاكليف اليت قد يكون لها أأثر سلَب عىل املس تخدمني .وذلكل ،أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للعالمات
التجارية أأيضا عن أأمهل يف أأن تمت املناقشة حبذر.
 .261و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية عن دمعه للتعليقات اليت أأدىل هبا ممثلو امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات
وامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ،وكذكل التعليقات اليت أأدلت هبا وفود الاحتاد ا ألورويب والياابن ومجهورية كوراي .و أأعرب
ممثل امجلعية عن قلقه إازاء تزايد حالت التأأخري وارتفاع التاكليف اليت س تنتج عن اإدخال لغات معل جديدة يف نظام مدريد
وطالب بدراسة مجيع اجلوانب بدقة.
 .262و أأشار الرئيس اإىل أأن موقفني واحضني بشأأن املقرتحات اخلاصة ابإدخال اللغة الصينية والروس ية لكغات معل جديدة
يف نظام مدريد مضيفا أأنه اكن هناك اإما دمع للمقرتحات أأو طلبات للحصول عىل مزيد من املعلومات يف شلك دراسة.
وذلكل اقرتح الرئيس اإجراء دراسة متعمقة للمتكني من مواصةل املناقشات يف ادلورة التالية للفريق العامل .وفتح الرئيس ابب
تقدمي التعليقات.
 .263و أأيد وفد مجهورية مودلوفا اقرتاح الرئيس.
 .264وحتدث وفد الاحتاد الرويس مشريا اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا الرئيس بشأأن احلاجة اإىل تعديل نص املادة ،6
وتساءل عام اإذا اكنت س تجري مناقشات حول اإجراء تعديالت حمددة لتكل القاعدة ،اإىل جانب املقرتحات ا ألخرى الواردة
يف الوثيقة املتعلقة إابدخال اللغة الروس ية والصينية لكغات العمل ،حبيث يكن أأن يكون دلى مجموعة العمل ابلفعل يشء
ملموس عىل الطاوةل ملناقش ته.
 .265و أأشار الرئيس اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا املدير العام للويبو يف وقت سابق من تكل ادلورة ،وعىل وجه التحديد،
الطرق اخملتلفة اليت يكن نظرها عند اإدخال اللغات يف نظام مدريد ،مثل الطرق الأكرث كفاءة والأكرث فعالية من حيث
التلكفة .وقال الرئيس اإن ادلراسة ستنظر يف عدد من السيناريوهات املتعلقة إابدخال مزيد من اللغات يف نظام مدريد
و أأضاف أأنه مبجرد النظر يف مثل هذه السيناريوهات والتوصل اإىل اتفاق بشأأن أأفضل طريقة للميض قدما ،فس يكون ذكل
أأفضل الوقت للنظر يف التغيريات املطلوبة يف القاعدة .وخلص الرئيس اإىل أأنه بناء عىل ذكل ،فاإن الوثيقة اليت س تقدم يف
ادلورة التالية لن تتضمن ابلرضورة أأي مقرتحات ملموسة بشأأن تغيري اللواحئ ،ولكهنا س تقدم أأفاكرا تتعلق بأأفضل الطرق
و أأكرثها فعالية من حيث التلكفة.
 .266و أأعرب وفد اإيطاليا عن تأأييده لالقرتاح املقدم من الرئيس وطلب أأن تتضمن الوثيقة اليت ستناقش يف ادلورة التالية
معلومات عن ا ألثر الاقتصادي وكذكل مزااي وعيوب اإدخال لغات جديدة.
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 .267والمتس الفريق العامل من ا ألمانة اإعداد دراسة مع ّمقة عن الاثر املرتتبة عىل الإدراج احملمتل للغتني الصينية
والروس ية يف نظام مدريد ،استنادا اإىل املعلومات الواردة مس بقا يف الوثيقة ،MM/LD/WG/16/INF/2
لينظر فهيا الفريق العامل خالل دورته املقبةل.

البند  11من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .268قدّم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة .MM/LD/WG/16/10
 .269وحث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الفريق العامل عىل النظر يف مسأأةل رسوم مدريد وخيارات السداد عىل اعتبار
أأهنا أأولوية .وذكّر الوفد بأأن املكتب ادلويل قد أأشار ،يف وثيقة نوقشت يف ادلورة السابقة للفريق العامل ،أأنه مىض أأكرث من
 20عاما منذ اإجراء أخر مراجعة شامةل جلدول الرسوم اخلاص بنظام مدريد .وذكّر الوفد أأيضا بأأن الفريق العامل قد قرر
اإدراج مسأأةل مراجعة الرسوم وخيارات السداد يف خارطة الطريق اخلاصة به ،وقامئة ابملوضوعات اليت سيبحهثا الفريق العامل
عىل املدى القصري واملتوسط والطويل ،ومت اإدراج مسأأةل مراجعة الرسوم وخيارات السداد مضن البنود اليت ستمت مناقش هتا
عىل املدى املتوسط .وحث الوفد الفريق العامل عىل النظر يف هذه املسأأةل عىل املدى القصري ،نظرا ألمهيهتا واحلاجة اإىل
اإدراج قرار احتاد مدريد بشأأن الرسوم يف برانمج املنظمة ومزيانيهتا يف الوقت املناسب .وقال الوفد اإنه يعتقد أأن مجيع الوفود
يكن أأن توافق عىل التغيريات يف جدول الرسوم خللق حوافز ومثبطات لسلوك مقدم الطلب مثل حقيقة أأن رسوم
التخصيص أأعىل من رسوم تغيري الامس والعنوان أأو نوع الكيان قد جشعت عىل ا ألرحج اس تخدام المنوذج اخلاطئ لتوفري املال.
و أأضاف الوفد أأن التقدم التكنولويج اذلي حتقق يف العرشين س نة املاضية أأوىح إابعادة تقيمي الرسوم اخملتلفة بني الطلبات
ادلولية اليت تتضمن رمس اب ألبيض وا ألسود مقابل تكل اليت تتضمن رمس اب أللوان .و أأكد الوفد عىل أأن تكل جمرد أأمثةل ،ولكن
س يكون هناك ابلتأأكيد املزيد من ا ألفاكر .و أأشار الوفد اإىل أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية تعتقد أأنه ابلإضافة اإىل توفري حوافز
مقابل سلوك املتقدم ابلطلب ،فاإن القيام ابس تعراض رسوم نظام مدريد س يوفر فرصة للنظر يف اإدخال تعديالت من شأأهنا
أأن تسمح لنظام مدريد بزايدة ادلخل واملسامهة بصورة أأكرث يف النجاح املايل العام للويبو .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
الويبو تمتتع مبركز مايل قوي يرجع يف املقام ا ألول اإىل جناح معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت حققت أأكرث من  % 75من
اإجاميل دخل الويبو ،اإل أأن قوة الربانمج عىل املدى الطويل أأخفت ضعفا يف أأنظمة الويبو ا ألخرى املموةل من خالل الرسوم،
ويه :أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة .ورصح الوفد بأأن هذه ا ألنظمة ل تسامه بنسب متساوية يف النفقات الإجاملية
للمنظمة ،وأأشار اإىل الوثيقة  WO/PBC/27/13اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل جلنة الويبو للربانمج
واملزيانية يف دورهتا السابقة اليت عقدت يف سبمترب  ،2017حيث انقشت عدم التوازن يف متويل الويبو مبزيد من التفصيل
ويه متاحة جبميع اللغات عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وقال الوفد اإنه بدون اخلوض يف التفاصيل املؤملة ،أأن الولايت املتحدة
ا ألمريكية قد شعرت بأأن نظام مدريد سيهنار اإذا ما اضطر اإىل دفع مجيع تاكليفه غري املبارشة مبا يتناسب مع مصاريفه
املبارشة ،مشرية اإىل أأنه اإذا اكن ينبغي عليه دفع تاكليفه غري املبارشة بشلك متناسب ،فلن يمتكن نظام مدريد من املسامهة
الاكمةل يف أأي أأنشطة أأخرى من أأنشطة الويبو ذات الاهامتم املشرتك ،مبا يف ذكل أأنشطة جدول أأعامل التمنية .ورصح الوفد
أأنه مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد ،ينبغي أأن يدفع احتاد مدريد تاكليفه احلقيقية املبارشة وغري املبارشة ،فضال عن
حصة من النفقات املشرتكة ،ولكن ألن نظام مدريد مل يدفع تاكليفه ابلاكمل ،فاإنه ل تقدمي مسامهة قوية يف السالمة العامة
للمنظمة .وقال الوفد اإن الولايت املتحدة ا ألمريكية تعتقد أأنه ينبغي تعزيز الرفاهية املالية للويبو من خالل التفكري يف احلفاظ
عىل متويل أأكرث توازان ألنشطة املنظمة والنفقات الر أأساملية من مجيع النقاابت املموةل من خالل الرسوم ،و أأعرب عن أأمهل يف
أأن يقدم املكتب ادلويل عدة خيارات تتعلق ابلرسوم ليك ينظر فهيا الفريق العامل ،مبا يف ذكل تطبيق زايدات متواضعة يف
الرسوم من شأأهنا أأن تودل موارد اإضافية صافية ،يف اإطار لك سيناريو ،لنظام مدريد ،مما سيسمح لنظام مدريد بتقدمي
مسامهة أأقوى دعام لسالمة العامة للمنظمة وأأنشطهتا.
 .270وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات.
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 .271وقال وفد المنسا اإنه درس بعناية الوثيقة اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأنه يف الفرتة القصرية اليت اضطر
فهيا اإىل حفصها ،اكن انطباعها ا ألول هو ،خاصة ابلنظر اإىل العنوان واحلجج يف الاقرتاح ،أأن هذه املسأأةل مل تؤثر فقط عىل
احتاد مدريد ولكن اكن لها أاثر شامةل عىل الاحتادات ا ألخرى وعىل املنظمة كلك .وذلكل ،قال الوفد اإنه يرى أأنه ل ينبغي
مناقشة املسأأةل مبعزل عن ا ألمور ا ألخرى ،يف اجامتع تقين لحتاد واحد ،بل ينبغي مناقش هتا يف اللجنة اخملتصة ابلوضع املايل
العام للويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو.
 .272و أأعرب وفد اإيطاليا عن موافقته عىل البيان اذلي أأدىل به وفد المنسا .وقال الوفد اإنه ل يؤيد مناقشة التغيريات احملمتةل
والزايدات يف رسوم نظام مدريد ،مشريا اإىل أأنه يف جلسة سابقة للفريق العامل ،عند مناقشة خريطة الطريق ،وافقت الوفود
عىل مناقشة القضية عىل املدى املتوسط .ورصح الوفد بأأنه مل يكن الوقت املناسب ملناقشة الرسوم و أأضاف أأن الوثيقة
 MM/LD/WG/16/10أأشارت أأيضا اإىل أأنظمة لش بونة ولهاي ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،بيامن يرى أأن مجيع
املناقشات يف مجموعة العمل جيب ان تركز حرصاي عىل املسائل اخلاصة بنظام مدريد .وقال الوفد اإنه س تكون هناك فرصة
ملناقشة املسائل املالية خملتلف الاحتادات اليت تديرها الويبو خالل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية.
 .273و أأعرب وفد اجملر عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا المنسا وإايطاليا .وقال الوفد اإنه يتفق مع الر أأي القائل بأأن
الاقرتاح يتناول مسائل تدخل يف اختصاص نظام خمتلف ،وابلتايل ل ينبغي اإجراء مناقشات حول هذه املسأأةل يف الفريق
العامل.
 .274وقال وفد فرنسا اإنه نظرا للتأأخر يف تقدمي الاقرتاح ،لن يكون من املمكن اختاذ موقف هنايئ بشأأن هذه املسأأةل ،لكنه
أأعرب عن اهامتم ابملواقف اليت اختذهتا وفود المنسا وإايطاليا واجملر .ورصح الوفد بأأن الفريق العامل ليس هو املنتدى
املناسب ملناقشة مثل هذه ا ألمور و أأنه ينبغي نقل املناقشة اإىل مجموعات العمل اخملتصة أأو اإىل جلنة الربانمج واملزيانية حبضور
الوفود املناس بة.
 .275و أأعرب وفد ادلامنرك عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد المنسا واعتقاده بأأن املناقشة يه مسأأةل جيب أأن تبت فهيا
جلنة الربانمج واملزيانية.
 .276وقال وفد اململكة املتحدة اإنه يتفق مع مداخةل وفد المنسا وذكر أأن الاقرتاحات اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية تناولت قضااي أأوسع نطاقا .وقال الوفد اإن مجموعة معل مدريد قد ل تكون أأفضل ماكن ملناقشة مجيع النقاط
املطروحة يف الوثيقة ،و أأن الفريق العامل جيب أأن ينظر يف القضااي داخل نظام مدريد ول ينظر اإىل املواقف املالية
لالحتادات ا ألخرى .و أأضاف الوفد أأنه ،مع ذكل ،وافق عىل أأنه بعد مرور أأكرث من  20عاما ،ينبغي أأن ينظر الفريق العامل
يف هيلك الرسوم وخيارات السداد داخل نظام مدريد ،و أأشار اإىل أأن املكتب ادلويل قد اعرتف بذكل أأيضا يف وثيقة انقشها
يف ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل واليت مت اإدراهجا يف ا ألولوايت متوسطة املدى خلارطة طريق مجموعة العمل .و أأضاف
الوفد أأنه ،كجزء من مناقشات هيلك الرسوم ،ينبغي أأن ينظر املكتب ادلويل يف خيارات ادلفع داخل النظام لتحسني جتربة
املس تخدمني .و أأشار الوفد أأيضا اإىل وثيقة قدمهتا اململكة املتحدة يف ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل بشأأن التغيريات
اليت يتعني اإدخالها عىل نظام مدريد وإاىل أأن القضااي اليت مت النظر فهيا يف تكل الوثيقة قد أأضيفت أأيضا اإىل ا ألولوايت
متوسطة ا ألجل .وطلب الوفد من ا ألمانة تقدمي جدول زمين حول توقيت مناقشة املقرتحات املدرجة أكولوايت متوسطة
ا ألجل يف خارطة الطريق.
 .277و أأقر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأن نظام مدريد يف وضع مايل مس تقر وجيد و أأشار اإىل أأنه وفقا للوثيقة ،فاإن
نظام مدريد مل يكن يعاين من أأي جعز ،واكن دليه فائض ،كذكل فاإن املس توى احلايل للرسوم اكيف لتغطية النفقات احلالية
للنظام ،ويكفي عىل نطاق أأوسع للمسامهة يف نفقات الويبو .وذكّر الوفد بأأنه وفقا لقرار امجلعية العامة للويبو يف عام ،2017
من املتوقع أأن تقوم الاحتادات املموةل من خالل الرسوم ابس تعراض مزيانياهتا للتأأكد من عدم وجود جعز ،و أأضاف أأنه من
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الواحض أأن نظام مدريد مل يكن يعاين من جعز .ورصح الوفد بأأن الاس تدامة املالية لالحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو
و أأنشطهتا فامي يتعلق ابلس تدامة اخلاصة هبا ،تعترب خارج نطاق ولية الفريق العامل ،وذلكل فهو غري مقتنع بأأمهية اإجراء
املناقشة بشأأن مراجعة الرسوم وخيارات ادلفع عىل ا ألجل املتوسط والقريب .و أأخريا ،قال الوفد اإنه ،نظرا ألن الاقرتاح قد مت
تقديه مؤخرا ،فقد واجه قيودا زمنية أأمام النظر فيه ومل تتح هل الفرصة للتشاور مع عامصته.
 .278و أأعرب وفد الربتغال عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفود المنسا وإايطاليا واجملر وإايران (مجهورية  -الإسالمية).
 .279و أأعرب وفدا الصني وسويرسا و أأملانيا عن تأأييدهام للبيان اذلي أأدىل به وفد المنسا.
 .280و أأقر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن اقرتاحه قد قدم متأأخرا و أأعرب عن شكره لوفد اململكة املتحدة عىل تذكرته
بأأن ا ألمانة قد أأشارت أأيضا اإىل مىض أأكرث من  20عاما منذ عقد املناقشات ا ألخرية املتعلقة مبراجعة رسوم نظام مدريد .وقال
الوفد اإنه يرغب يف توضيح أأنه ل يطلب الابتعاد عن خارطة الطريق اليت اتفقت علهيا مجيع الوفود ابلفعل يف ادلورة الرابعة
عرشة للفريق العامل ،ولكنه يطلب أأن يقوم املكتب ادلويل ابإعداد سيناريوهات متعددة خليارات الرسوم لدلورة التالية
للفريق العامل ،وهو ما يعتقد أأنه سيبقي خارطة طريق الفريق العامل عىل املسار الصحيح .وسأأل الوفد ا ألمانة عن الوقت
اذلي اكن من احملمتل فيه طرح مسأأةل مراجعة الرسوم يف س ياق خارطة الطريق ،ويف ذكل الس ياق ،تساءل الوفد عام اإذا
اكنت ا ألمانة ستمتكن من التعليق عىل اخلطوات اليت ستتخذها من أأجل مساعدة ا ألعضاء عىل الاس تعداد لهذه املناقشة.
 .281ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود.
 .282و أأشارت ا ألمانة اإىل وجود عدد من ا ألس ئةل املطروحة يف ا ألجل املتوسط ،و أأنه عندما مت التفاق عىل خارطة
الطريق ،غطت ا ألس ئةل قصرية املدى اجللسات حىت عام  ،2018مما يعين أأن ا ألس ئةل متوسطة ا ألجل اكنت متوقعة اعتبارا
من عام  .2019وذكرت ا ألمانة أأنه مل تكن هناك فرتة حمددة للمدة اليت ستس تغرقها الفرتة متوسطة ا ألجل ،وعىل هذا النحو،
فاإن بداية الفرتة طويةل ا ألجل غري معروفة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هناك عدد من املوضوعات املدرجة يف ا ألجل املتوسط،
وذكر أأنه لن يكون من املمكن بدء املناقشات حول مجيع تكل املوضوعات يف اجللسة ا ألوىل من ا ألجل املتوسط و أأشار اإىل
وجود عدد من املوضوعات أأيضا من ادلورة احلالية سيمت طرهحا يف ادلورة التالية ،مثل ا ألنواع اجلديدة من العالمات
واملناقشات املس مترة حول اللغات .وقالت ا ألمانة اإنه س يكون من اجملدي البدء يف مناقشات بشأأن موضوعني من املواضيع
املدرجة يف ا ألجل املتوسط ،ويف هذا الصدد ،جيري النظر يف حدود زمنية منسقة للرد عىل حالت الرفض املؤقت ،عىل
النحو اذلي طلبته املاكتب ومنظامت املس تخدمني ،وكذكل املناقشات بشأأن التخفيض احملمتل لفرتة التبعية ،اليت متت املطالبة
هبا ومؤجةل لبعض الوقت ،يف أأعقاب املناقشات السابقة بشأأن اإماكنية اإلغاء العالمة ا ألساس ية وفرتة التبعية .وذكرت ا ألمانة
أأنه عىل الرمغ من اإدراهجا يف ا ألجل املتوسط ،لن يكون من املمكن البدء يف مناقشات بشأأن تنقيحات الرسوم يف ادلورة
القادمة للفريق العامل وبأأن أأي معل يتعلق ابلرسوم س يحتاج اإىل الانتظار حىت يمت نرش منصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة.
و أأوحضت ا ألمانة أأن النظام اجلديد لتكنولوجيا املعلومات س يكون هل تأأثري كبري عىل اخلدمات اليت تقدهما الويبو و أأنه لن يكون
من املمكن تلكيف هذه اخلدمات حىت يمت اإنشاء املنصة اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات .وبناء عىل ذكل ،اقرتحت ا ألمانة أأن
يواصل الفريق العامل يف دورته القادمة مناقشات بشأأن ا ألنواع اجلديدة من العالمات واللغات و أأن يبد أأ املناقشات بشأأن
حدود زمنية منسقة للرد عىل حالت الرفض املؤقت وعىل احامتل خفض فرتة التبعية.
 .283وذكر وفد كواب أأن الفقرة ( )2من املادة  9سادسا ل تزال سارية املفعول ،واليت مبوجهبا ،جيب قيام مجعية احتاد مدريد
اعتبارا من عام  2008وبناء عىل طلب أأي طرف متعاقد ،حفص تطبيق الفقرة (( )1ب) ).من نفس املادة أأو قد تلغهيا أأو
تقيدها بأأغلبية ثالثة أأرابع ادلول ا ألطراف يف لك من اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد.
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 .284و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره ل ألمانة عىل املعلومات والإيضاحات الإضافية فامي يتعلق ابجلدول
الزمين خلارطة الطريق ،وقال اإنه من املفيد للغاية فهم ذكل من أأجل الاس تعداد لدلورة التالية .وذكر الوفد أأنه س يكون همامت
ابلتأأكيد مبناقشة هذه املسأأةل ورمبا يعد وثيقة أأخرى لدلورة التالية للفريق العامل .وقال الوفد اإنه أأحاط علام أأيضا ابلتعليقات
اليت أأبدهتا الوفود ا ألخرى بشأأن اهامتهما مبناقشة نظام الرسوم الشامل يف س ياق جلنة الربانمج واملزيانية.
 .285ورحبت ممثةل الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية ابإضافة املوضوعات املتعلقة ابحلدود الزمنية املنسقة وفرتة
التبعية اإىل مرشوع جدول أأعامل ادلورة التالية للفريق العامل.
 .286وتساءل ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عام اإذا اكن موضوع الاس تعاضة ،وخباصة املبادئ الواردة يف املادة
 ،21اكن أأيضا عىل مسودة جدول أأعامل ادلورة التالية.
 .287و أأكد الرئيس أأن موضوع الاس تعاضة سوف يناقش أأيضا يف اجللسة التالية.
 .288وتساءل وفد سويرسا عام اإذا اكن سيمت مناقشة التقييدات يف اجللسة التالية.
 .289و أأشار الرئيس اإىل أأنه سيتعني تقدمي املقرتحات املتعلقة ابلتقييدات كتابة يف ادلورة التالية للفريق العامل.
 .290و أأغلق الرئيس املناقشات وخلص اإىل أأن موضوع مراجعات الرسوم وخيارات السداد سيمت مناقش ته بعد أأن ينرش
املكتب ادلويل منصته اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات.
 .291وفتح الرئيس ابب النقاش حول أأي مسائل أأخرى.
 .292وطلب وفد الربتغال مزيدا من التوضيح خبصوص موقف املكتب ادلويل بشأأن ا ألنواع اجلديدة من العالمات ،ول
س امي عالمات حاسة الشم ،و أأشار اإىل أأن عالمات حاسة الشم يمت تسجيلها يف اململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية
وتساءل عام اإذا اكن املكتب ادلويل س يقبل هذه العالمات أأو ما اإذا اكن قد مت تنحية املوضوع جانبا كام حدث ابلنس بة
ملكتب الاحتاد ا ألورويب.
 .293و أأوحض الرئيس أأنه ل توجد تقييدات عىل أأنواع العالمات اليت يكن تقديها من خالل نظام مدريد ،رشيطة أأن متتثل
ملتطلبات المتثيل البياين و أأضاف أأن العالمة س تقبل اإذا اس توفت هذا الرشط.
 .294وقالت ممثةل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية اإن امجلعية قد تقدمت بثالث أأوراق
موقف بعنوان "ورقة موقف مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية بشأأن اإدخال جهوم مركزي لعدم
الاس تخدام يف تسجيل العالمات التجارية ادلولية (نظام مدريد)"1؛ "ورقة موقف مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف
جمال العالمات التجارية بشأأن تبعية العالمات التجارية ادلولية لتطبيق أأو تسجيل أأسايس وطين (نظام مدريد)"2؛ و"ورقة
موقف مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية بشأأن اإدخال بوابة الإيداع الإلكرتوين املشرتك
( )CEFPللتسجيل ادلويل للعالمات التجارية (نظام مدريد)" .3وقالت ممثةل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال
العالمات التجارية اإهنا ترغب يف طرح مخسة نقاط )1( :لك ورقة حتتوي عىل اإشارات اإىل ا ألوراق ا ألخرى ،لكن هذا ل
يعين أأن مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية تقرتح صفقة شامةل )2( .قدمت مجعية الاحتادات
1
2
3

أأنظر الوثيقة MM/LD/WG/16/ECTA/1.
أأنظر الوثيقة MM/LD/WG/16/ECTA/2.
أأنظر الوثيقة MM/LD/WG/16/ECTA/3.
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ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ا ألوراق الثالث يف  16مايو  .2018وقد مت اإعداد ا ألوراق من أأجل ادلورة
السابقة للفريق العامل ،ومت وضع اترخي سابق عىل الوثيقة املتعلقة ابلس تعاضة ،4واليت أأعدها املكتب ادلويل ،واليت اكنت
بتارخي  2مايو  .2018و أأرادت مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية أأن تلفت الانتباه اإىل الفقرات
من  6اإىل  8من تكل الوثيقة اليت تتعلق بتطوير ألية اإيداع مركزية اختيارية مبوجب التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  21من
الالحئة التنفيذية املشرتكة )3( .مت اإدراج التبعية يف خارطة الطريق اليت تس متر ملدة مخس س نوات ،واليت متت املوافقة علهيا
يف عام  ،2016ابعتبارها بندا متوسط ا ألجل ستمت مناقش ته ،ونظرا اإىل أأن عام  2018اكن يثل منتصف تكل اخلطة
امخلس ية ،ذكرت ممثةل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية أأنه اكن من املقرر مناقشة تقليل فرتة
التبعية من مخسة اإىل ثالثة س نوات )4( .ينبغي دراسة اإنشاء منصة مشرتكة ل إاليداع الإلكرتوين يف اجامتع املائدة املس تديرة
عىل أأساس أأهنا مسأأةل تشغيلية وليست مسأأةل قانونية ،مما س يوفر الوقت جملموعة معل مدريد للنظر يف التبعية واملسار
املركزي )5( .احتفظ النظام ادلويل بألية جهوم مركزية ولكنه اكن يفتقر اإىل أأحاكم خاصة بألية جهوم مركزية لعدم الاس تخدام.
و أأوحضت ممثةل الاحتاد أأن ا ألطراف الثالثة الراغبة يف الطعن يف العالمة لعدم الاس تخدام جيب أأن تعرض اإجراءات اإلغاء
متعددة يف ولايت قضائية متعددة ،وقال اإن عدم عداةل عبء التلكفة يكن ختفيفه اإذا مت وضع عبء الاس تجابة يف مرحةل
مبكرة عىل صاحب التسجيل واذلي س يفقد التسجيل ادلويل يف حاةل عدم اس تجابته .و أأوحضت ممثةل مجعية الاحتادات
ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية كذكل أأن مثل هذا الاقرتاح لن يؤدي اإىل التقليل من المتيزي بني املكتب
ادلويل ،بصفته السلطة الشلكية ،وا ألطراف املتعاقدة ،بصفهتا السلطات املوضوعية ،ولكنه س يضع ببساطة مسارا واحدا يف
بداية الإجراءات لتحديد ما اإذا اكن صاحب التسجيل يرغب يف الاس تجابة أأم ل .وطلبت ممثةل امجلعية من الفريق العامل
النظر يف القضااي اليت أأاثرهتا مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية وقالت اإن امجلعية عىل اس تعداد
للمساعدة بأأي شلك من ا ألشاكل.
 .295و أأشاد وفد الرنوجي مبمثةل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية لإاثرة موضوع ختفيض فرتة
التبعية يف ورقة موقف مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ولس تعراض وهجات نظر أأعضاء
امجلعية .و أأعرب الوفد أأيضا عن شكره ل ألمانة عىل توضيح أأولوايت منتصف املدة وذكر أأن الرنوجي ل تزال ترى أأنه من املفيد
اإلغاء مبد أأ التبعية أأو جتميده ،ومن مث ،فاإنه يؤيد اجملموعة اليت تنظر يف ختفيض فرتة التبعية ألن وجود فرتة أأقرص س يحقق
توازان أأكرث عدل ويزيد من اليقني القانوين ملس تخديم النظام .ورصحت ممثةل امجلعية بأأن وجود فرتة أأقرص من عدم اليقني
يكن أأن جيعل نظام مدريد أأكرث جذاب و أأكرث سهوةل يف الاس تخدام عىل مس توى العامل و أأن قرص فرتة التبعية يكن ،عىل
سبيل املثال ،أأن يفيد مقديم الطلبات من البدلان اليت تس تخدم نصوص غري لتينية .ورصح الوفد بأأنه ،كام هو مبني يف
الوثيقة  MM/LD/WG/14/4ويف خارطة الطريق املنقحة ،ويف ضوء ورقة موقف مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف
جمال العالمات التجارية واملالحظات السابقة اليت قدمهتا منظامت املس تخدمني الخرين ،فاإنه يتطلع اإىل مواصةل املناقشات
حول هذا املوضوع املهم يف ادلورات القادمة.
 .296و أأشارت ممثةل الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية اإىل الورقة 5اليت تقدم هبا الاحتاد والاقرتاح املتعلق
ابلعالمات التجارية يف نصوص خمتلفة ،و أأشارت اإىل أأن هذا املوضوع مل يرد يف خارطة الطريق .وتساءلت ممثةل الاحتاد عام
اإذا اكن الفريق العامل قد قرر أأنه ل يريد مناقش ته واقرتح طرحه للمناقشة يف مرحةل ما.

4
أأنظر الوثيقة ( MM/LD/WG/16/2.الاس تعاضة)
5
أأنظر الوثيقة  MM/LD/WG/16/MARQUES/1تعليقات الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية حول اللغات الرمسية وعالمات النصوص
غري الالتينية.
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 .297و أأوحض الرئيس أأن مسأأةل العالمات املكتوبة ابخلط الالتيين قد نوقشت يف املائدة املس تديرة ،خالل اجللسات
السابقة ،ولكن يبدو أأهنا مل حتظ بقدر كبري من امحلاس ،وهذا هو سبب عدم وجودها يف خارطة الطريق.
 .298وقال وفد إارسائيل اإنه كبدل يس تخدم فيه نص غري لتيين ،فاإنه يرى فائدة كبرية من السامح ألحصاب العالمات بتقدمي
طلبات دولية ابلنس بة للعالمات اليت يرى مكتب املنشأأ أأهنا تتوافق جوهراي مع العالمة ا ألساس ية .وذلكل ،أأوىص الوفد
ابإعداد وثيقة ،وفقا ملقرتح الاحتاد ا ألورويب ألحصاب العالمات التجارية ،ملناقش ته يف ادلورة التالية للفريق العامل.
 .299وقال الرئيس أأنه قد يكون من الصعب وضع وثيقة عن العالمات املكتوبة خبط غري لتيين ملناقش هتا يف ادلورة التالية
للفريق العامل ،ولكن قد يكون من املمكن النظر يف اإجراء تعديل طفيف خلارطة الطريق وإادراج املسأأةل عىل أأهنا البند املراد
مناقش ته يف املائدة املس تديرة ،يف منتصف املدة.
.300واختمت الرئيس املناقشات حول مسائل أأخرى.

البند  12من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
.301وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،ابلصيغة املعدّ ةل ملراعاة مداخالت عدد من الوفود.

البند  13من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
.302اختمت الرئيس ادلورة يف  6يوليو .2018
[تيل ذكل املرفق ا ألول]
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ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية
التعلاميت الإدارية
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الفصل ا ألول
أأحاكم عامة

القاعدة 1
اخملترصات
ألغراض تطبيق هذه الالحئة التنفيذية ،يقصد ابملصطلحات التالية اذلكر ما ييل:
" "1التفاق :اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،املؤرخ يف  14أأبريل  ،1891واملنقح يف
اس توكهومل يف  14يوليو  ،1967واملعدل يف  28سبمترب 1979؛
" "2الربوتوكول :بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،املعمتد يف مدريد يف  27يونيو
1989؛
" "3الطرف املتعاقد :لك بدل طرف يف التفاق أأو لك دوةل أأو منظمة دولية حكومية طرف يف الربوتوكول؛
" "4ادلوةل املتعاقدة :لك طرف متعاقد يكون دوةل؛
" "5املنظمة املتعاقدة :لك طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية؛
" "6التسجيل ادلويل :تسجيل عالمة ما بناء عىل التفاق أأو الربوتوكول أأو لكهيام حسب ا ألحوال؛
" "7الطلب ادلويل :طلب التسجيل ادلويل املودع بناء عىل التفاق أأو الربوتوكول أأو لكهيام حسب ا ألحوال؛
"[ "8حتذف]الطلب ادلويل اذلي خيضع لالتفاق وحده :الطلب ادلويل اذلي يكون مكتب يم ينش ئه مكتب:
 دوةل تلزتم ابلتفاق وليس ابلربوتوكول، أأو دوةل تلزتم بلك من التفاق والربوتوكول ،اإذا اكنت ادلول فقط مع ّينة يف الطلب ادلويل ولكادلول املع ّينة ملزتمة ابلتفاق وليس ابلربوتوكول؛
"[ "9حتذف]الطلب ادلويل اذلي خيضع للربوتوكول وحده :الطلب ادلويل اذلي يكون مكتب منش ئه مكتب:
 دوةل تلزتم ابلربوتوكول وليس ابلتفاق، أأو منظمة متعاقدة، أأو دوةل تلزتم بلك من التفاق والربوتوكول اإذا اكن الطلب ادلويل ل يتضمن تعيني أأية دوةل تلزتمابلتفاق وليس ابلربوتوكول؛
"[ "10حتذف]الطلب ادلويل اذلي خيضع للك من التفاق والربوتوكول :الطلب ادلويل اذلي يكون مكتب
يم ينش ئه مكتب دوةل تلزتم بلك من التفاق والربوتوكول ،ويستند اإىل تسجيل ،ويتضمن تعيني:
 دوةل عىل ا ألقل تلزتم ابلتفاق وليس ابلربوتوكول، ودوةل عىل ا ألقل تلزتم ابلربوتوكول ،سواء اكنت هذه ادلوةل تلزتم أأو ل تلزتم ابلتفاق أأيضا ،أأومنظمة متعاقدة عىل ا ألقل؛
" "11املودع :الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي يوديع الطلب ادلويل ابمسه؛
" "12الشخص املعنوي :الرشكة أأو امجلعية أأو لك مجموعة أأو منظمة أأخرى يؤهل لها ،بناء عىل القانون اذلي
ينطبق علهيا ،أأن تكتسب احلقوق وتتحمل الالزتامات ومتثل أأمام القضاء؛
" "13الطلب ا ألسايس :طلب تسجيل عالمة يكون قد أأودع دلى مكتب طرف متعاقد ،ويثل أأساس
الطلب ادلويل لتسجيل هذه العالمة؛
" "14التسجيل ا ألسايس :تسجيل عالمة يكون قد أأجراه مكتب طرف متعاقد ،ويثل أأساس الطلب ادلويل
لتسجيل هذه العالمة؛
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" "15التعيني :طلب متديد امحلاية ("متديد احلدود ا إلقلميية") املشار اإليه يف املادة (3اثلث ًا)( )1أأو ( )2من
املدون يف السجل
التفاق أأو يف املادة (3اثلث ًا)( )1أأو ( )2من الربوتوكول حسب ا ألحوال؛ ويقصد هبذا املصطلح أأيض ًا المتديد ّ
ادلويل؛
" "16الطرف املتعاقد ّ
املعني :لك طرف متعاقد طلب هل متديد امحلاية ("متديد احلدود ا إلقلميية") املشار اإليه
يف املادة (3اثلثا)( )1أأو ( )2من التفاق ،أأو يف املادة (3اثلثا)( )1أأو ( )2من الربوتوكول حسب ا ألحوال ،أأو يكون هذا
المتديد قد ّدون لصاحله يف السجل ادلويل؛
"[ "17حتذف]الطرف املتعاقد ّ
املعني بناء عىل التفاق :لك طرف متعاقد يكون متديد امحلاية هل ("متديد احلدود
ا إلقلميية") قد طلب بناء عىل املادة (3اثلثا)( )1أأو ( )2من التفاق؛
"[ "18حتذف]الطرف املتعاقد ّ
املعني بناء عىل الربوتوكول :لك طرف متعاقد يكون متديد امحلاية هل ("متديد
احلدود ا إلقلميية") قد طلب بناء عىل املادة (3اثلثا)( )1أأو ( )2من الربوتوكول؛
" "19اإخطار برفض مؤقت :اإعالن يصدره مكتب طرف متعاقد ّ
معني وفق ًا للامدة  )1(5من التفاق أأو املادة
 )1(5من الربوتوكول؛
نيا)
اث
(
الإبطال :لك قرار تتخذه السلطة اخملتصة (سواء اكنت اإدارية أأو قضائية) دلى طرف متعاقد
""19
ّ
معني ابإبطال أاثر تسجيل دويل أأو اإلغاهئا يف أأرايض ذكل الطرف املتعاقد ابلنس بة اإىل لك السلع أأو اخلدمات املشموةل بتعيني
الطرف املتعاقد املذكور أأو بعضها؛
" "20اجلريدة :اجلريدة ادلورية املشار اإلهيا يف القاعدة 32؛
يدون التسجيل ادلويل ابمسه يف السجل
" "21صاحب التسجيل ادلويل :الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي ّ
ادلويل؛
" "22التصنيف ادلويل للعنارص التصويرية :التصنيف املوضوع بناء عىل اتفاق فيينا اذلي وضع مبوجبه تصنيف
دويل للعنارص التصويرية للعالمات ،واملؤرخ يف  12يونيو 1973؛
" "23التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات :التصنيف املوضوع بناء عىل اتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل
للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات ،واملؤرخ يف  15يونيو  ،1957واملنقح يف اس توكهومل يف  14يوليو  ،1967ويف
جنيف يف  13مايو 1977؛
" "24السجل ادلويل :اجملموعة الرمسية للبياانت املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية ،اليت حيتفظ هبا املكتب ادلويل،
ويقيض أأو يسمح التفاق أأو الربوتوكول أأو هذه الالحئة التنفيذية بتدويهنا ،أأ ًاي اكن شلك ادلعامة اليت حتفظ علهيا هذه البياانت؛
" "25املكتب :مكتب الطرف املتعاقد امللكف بتسجيل العالمات ،أأو املكتب املشرتك املشار اإليه يف املادة
(9رابعا) من التفاق أأو يف املادة (9رابع ًا) من الربوتوكول ،أأو يف لكتهيام حسب ا ألحوال؛
املعرف يف املادة
املعرف يف املادة  )3(1من التفاق ،أأو مكتب املنشأأ ّ
" "26مكتب املنشأأ :مكتب بدل املنشأأ ّ
 )2(2من الربوتوكول ،أأو يف لكتهيام حسب ا ألحوال؛
"("26اثنيا) الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل:
 الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ، أأو الطرف املتعاقد أأو أأحد ا ألطراف املتعاقدة اذلي يس تويف بشأأنه صاحب التسجيل ادلويلالرشوط املنصوص علهيا يف املادتني  )2(1و 2من التفاق أأو املادة  2من الربوتوكول ،اإذا مت تدوين تغيري يف امللكية أأو يف حاةل
خالفة ادلول؛
" "27الاس امترة الرمسية :الاس امترة اليت يضعها املكتب ادلويل ،أأو أأي اس امترة أأخرى تتضمن احملتوايت ذاهتا
وتكون ابلشلك ذاته؛
املقرر :الرمس احملدد يف جدول الرسوم؛
" "28الرمس ّ
" "29املدير العام :املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛
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" "30املكتب ادلويل :املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛
" "31التعلاميت الإدارية :التعلاميت الإدارية املشار اإلهيا يف القاعدة .41
(1اثنيا)

القاعدة
[حتذف]التعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعيينات اخلاضعة للربوتوكول
([ )1املبد أأ العام والاس تثناءات] يكون تعيني الطرف املتعاقد خاضعا لالتفاق أأو للربوتوكول بسحب اإذا اكن
الطرف املتعاقد مع ّينا بناء عىل التفاق أأو بناء عىل الربوتوكول .ولكن،
" "1يف حال وقف تطبيق التفاق يف العالقات بني الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ادلويل وطرف
متعاقد يكون تعيينه خاضعا لالتفاق ،فامي يتعلق بتسجيل دويل ،فاإن تعيني ذكل الطرف املتعاقد الثاين يصبح خاضعا للربوتوكول
اعتبارا من اترخي وقف تطبيق التفاق ،رشيطة أأن يكون لك من الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ادلويل والطرف املتعاقد
َّ
املعني طرفني يف الربوتوكول يف ذكل التارخي،
" "2ويف حال وقف تطبيق الربوتوكول يف العالقات بني الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ادلويل
وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا للربوتوكول ،فامي يتعلق بتسجيل دويل ،فاإن تعيني ذكل الطرف املتعاقد الثاين يصبح خاضعا
لالتفاق اعتبارا من اترخي وقف تطبيق الربوتوكول ،رشيطة أأن يكون لك من الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ادلويل
والطرف املتعاقد َّ
املعني طرفني يف التفاق يف ذكل التارخي.
يدون يف السجل ادلويل بيا ًان عن املعاهدة اليت خيضع لها لك تعيني.
([ )2التدوين] عىل املكتب ادلويل أأن ّ

القاعدة 2
التصال ابملكتب ادلويل
ترسل التبليغات ّ
املوهجة اإىل املكتب ادلويل حسب ما هو حمدد يف التعلاميت الإدارية.

القاعدة 3
ال متثيل أأمام املكتب ادلويل
([ )1الوكيل؛ عدد الوالكء] ( أأ) جيوز للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل أأن يكون هل وكيل دلى املكتب ادلويل.
(ب) ل جيوز أأن يكون للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل سوى وكيل واحد .وإاذا ورد عدة والكء يف عقد
يدون امسه هبذه الصفة.
التوكيل ،فاإن الوكيل الوارد امسه أأو ًل يف هذا العقد يعترب وحده الوكيل و ّ
(ج) اإذا أأبلغ للمكتب ادلويل أأن الوكيل هو مكتب حماماة أأو مكتب استشاري لوالكء الرباءات أأو العالمات،
فاإن هذا املكتب ا ألخري يعترب كوكيل واحد.
([ )2تعيني الوكيل] (أأ) جيوز تعيني أأي وكيل يف الطلب ادلويل أأو يف تعيني لحق أأو يف أأي طلب مشار اإليه يف
القاعدة .25
(ب) جيوز تعيني الوكيل أأيض ًا يف تبليغ منفصل يتعلق بطلب واحد أأو أأكرث من الطلبات ادلولية احملددة ،أأو
بتسجيل واحد أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية احملددة للمودع نفسه أأو لصاحب التسجيل ادلويل نفسه .وجيب أأن يقدم هذا
التبليغ للمكتب ادلويل:
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" "1مبعرفة املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو الوكيل ّ
املعني،
" "2أأو مبعرفة مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل.
وجيب أأن يوقع التبليغ املو ِّدع أأو صاحب التسجيل ادلويل ،أأو املكتب اذلي ق ِّّدم عن طريقه التبليغ.
([ )3التعيني اخملالف ل ألصول] (أأ) اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )2خمالف
ل ألصول ،وجب عليه أأن يبلغ ذكل للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل ،وللوكيل املفرتض ،وللمكتب اذلي أأرسل أأو نقل
عقد التوكيل.
(ب) عىل املكتب ادلويل أأن يرسل لك التبليغات املعنية اإىل املودع نفسه أأو صاحب التسجيل ادلويل نفسه
وليس اإىل الوكيل املفرتض ،ما دامت الرشوط املطبقة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )2ليست مس توفاة.
([ )4تدوين تعيني وكيل وتبليغه؛ اترخي نفاذ تعيني الوكيل] ( أأ) اإذا ّتبني للمكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل يس تويف
يدون أأيض ًا
يدون يف السجل ادلويل أأن املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل يثهل وكيل ،و ّ
الرشوط احملددة ،وجب عليه أأن ّ
امس الوكيل وعنوانه .ويف هذه احلاةل ،يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل،
أأو التعيني الالحق ،أأو الطلب أأو التبليغ املنفصل اذلي ّ
يعني فيه الوكيل.
(ب) عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ التدوين املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) للمودع أأو صاحب التسجيل
ادلويل و ،يف احلاةل ا ألخرية ،ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،فضال عن الوكيل .وإاذا أأجري تعيني الوكيل يف تبليغ منفصل
عن طريق مكتب ،وجب عىل املكتب ادلويل أأيض ًا أأن يبلغ التدوين لهذا املكتب.
املدون بناء عىل أأحاكم الفقرة (()4أأ) حمل توقيع املودع
([ )5الاثر املرتتبة عىل تعيني وكيل] ( أأ) حيل توقيع الوكيل ّ
أأو صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل تنص هذه الالحئة التنفيذية رصاحة عىل خالف ذكل.
(ب) ما مل تس توجب هذه الالحئة التنفيذية رصاحة اإرسال أأية دعوة أأو اإخطار أأو أأي تبليغ أخر اإىل املودع
املدون بناء عىل أأحاكم الفقرة (()4أأ) لك
أأو صاحب التسجيل ادلويل وإاىل الوكيل ،عىل املكتب ادلويل أأن يرسل اإىل الوكيل ّ
دعوة أأو اإخطار أأو أأي تبليغ أخر اكن من الواجب أأن يرسل اإىل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ،يف غياب الوكيل.
ويرتتب عىل لك دعوة أأو اإخطار أأو أأي تبليغ أخر يرسل هبذا الشلك اإىل الوكيل املذكور الاثر ذاهتا كام لو اكن قد أأرسل اإىل
املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل.
املدون بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ()4أأ) اإىل املكتب ادلويل الاثر ذاهتا
(ج) يرتتب عىل لك تبليغ يرسهل الوكيل ّ
كام لو اكن قد أأرسل اإليه من املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل.
([ )6شطب التدوين؛ اترخي نفاذ الشطب] ( أأ) يشطب لك تدوين جيرى بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ()4أأ) ،إاذا اكن
الشطب ملمتيس ًا يف تبليغ وقعه املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو الوكيل .ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائي ًا ،اإذا ّعني
وكيل جديد ،أأو اإذا ّدون تغيري يف امللكية ومل ّ
يعني صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وكي ًال هل.
(ب) مع مراعاة أأحاكم الفقرة الفرعية (ج) ،يصبح الشطب انفذ ًا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل
التبليغ املالمئ.
(ج) اإذا أأجري الشطب بناء عىل الامتس الوكيل ،فاإنه يصبح انفذ ًا يف أأس بق التارخيني التاليني:
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التدوين.

" "1التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تبليغ ًا ّ
يعني فيه وكيل جديد؛
" "2التارخي اذلي تنقيض فيه فرتة شهرين اعتبار ًا من تسمل التبليغ اذلي يلمتس فيه الوكيل شطب

وحىت اترخي نفاذ الشطب ،عىل املكتب ادلويل أأن يرسل لك التبليغات املشار اإلهيا يف الفقرة (()5ب) اإىل املودع أأو صاحب
التسجيل ادلويل وإاىل الوكيل.
(د) اإذا تسمل املكتب ادلويل الامتس ًا ابلشطب من الوكيل ،وجب عليه أأن خيطر بذكل املودع أأو صاحب
التسجيل ادلويل ،ويرفق ابلإخطار صورة عن لك التبليغات اليت أأرسلها اإىل الوكيل ،أأو اليت تسلمها من الوكيل ،خالل ا ألشهر
الس تة السابقة لتارخي الإخطار.
(ه) فور معرفة اترخي نفاذ الشطب ،عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ الشطب واترخي نفاذه للوكيل اذلي شطب
تدوينه ،وللمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ،وكذكل للمكتب اذلي ّعني الوكيل عن طريقه.
(و) تبلّغ حالت الشطب اليت جترى بناء عىل طلب صاحب التسجيل أأو وكيهل أأيضا ملاكتب ا ألطراف
املتعاقدة املعينة.

القاعدة 4
حساب املهل
([ )1املهل احملسوبة ابلس نوات] تنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات ،يف الس نة التالية الواجب أأخذها يف احلس بان،
ويف الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبد أأ فهيام حساب املهةل .ولكن ،اإذا وقع احلدث يف  29فرباير ،واكن شهر فرباير يف الس نة
التالية الواجب أأخذها يف احلس بان ينهتيي يف يوم  ،28فاإن املهةل تنقيض يف  28فرباير.
([ )2املهل احملسوبة اب ألشهر] تنقيض لك همةل حمسوبة اب ألشهر ،يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلس بان ،ويف
اليوم ذاته اذلي يبد أأ فيه حساب املهةل .ولكن ،اإذا مل يكن يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلس بان يوم مطابق لهذا العدد،
فاإن املهةل تنقيض يف اليوم ا ألخري من هذا الشهر.
ذكل.

([ )3املهل احملسوبة اب ألايم] تبد أأ لك همةل حمسوبة اب ألايم يف اليوم التايل اذلي يقع فيه احلدث ،وتنقيض بناء عىل

([ )4انقضاء املهةل يف يوم ل يكون املكتب ادلويل أأو أأي مكتب مفتوح ًا فيه للجمهور] اإذا اكنت املهةل تنقيض يف
يوم ل يكون املكتب ادلويل أأو املكتب املعين مفتوح ًا فيه للجمهور ،فاإهنا تنقيض يف اليوم ا ألول التايل اذلي يفتح فيه املكتب
ادلويل أأو املكتب املعين أأبوابه للجمهور ،ابلرمغ من أأحاكم الفقرات من ( )1اإىل (.)3
([ )5بيان اترخي انقضاء املهل] يف لك احلالت اليت يبلغ فهيا املكتب ادلويل أأي همةل ،جيب أأن يبني اترخي انقضاء
هذه املهةل وفق ًا ألحاكم الفقرات من ( )1اإىل (.)3
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القاعدة 5
تعطل خدمات اإدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة
والتبليغات املرسةل اإلكرتونيا
([ )1التبليغات املرسةل عن طريق اإدارات الربيد] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب
ادلويل عن طريق اإدارات الربيد ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك م ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن:
" "1التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل ا ألقل ،أأو بعد اس تئناف خدمات اإدارة الربيد
خبمسة أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل ا ألايم العرشة السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت
داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ألية أأس باب مماثةل أأخرى،
" "2التبليغ أأرسل يف مظروف مسجل عن طريق اإدارة الربيد ،أأو البياانت املتعلقة ابإرسال التبليغ
جسلهتا اإدارة الربيد وقت الإرسال،
" "3التبليغ أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإىل املكتب ادلويل بعد يومني من اإرسالها عادة ،أأو أأرسل
ابلربيد اجلوي ،يف احلالت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإىل املكتب ادلويل بعد يومني من اإرسالها عادة.
([ )2التبليغات املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال
التبليغ للمكتب ادلويل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك م ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن:
" "1التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل ا ألقل ،أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة الربيد
اخلاصة خبمسة أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل ا ألايم العرشة السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو
اضطراابت داخلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ألية أأس باب مماثةل أأخرى،
" "2البياانت املتعلقة ابإرسال التبليغ جسلهتا مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الإرسال.
([ )3التبليغات املرسةل اإلكرتونيا] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه
ابلوسائل الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك م ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تراع بسبب عطل يف التواصل
الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة
الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.
([ )4حدود العذر] ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة ،ما مل يتسمل املكتب ادلويل
الربهان املشار اإليه يف الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( )3والتبليغ أأو ،حسب الاقتضاء ،نسخة طبق ا ألصل عنه بعد انقضاء املهةل
بس تة أأشهر عىل الأكرث.
([ )5الطلب ادلويل والتعيني الالحق] اإذا تسمل املكتب ادلويل طلب ًا دولي ًا أأو تعيين ًا لحق ًا بعد همةل الشهرين املشار
اإلهيا يف املادة  )4(3من التفاق ،واملادة  )4(3من الربوتوكول والقاعدة ()6(24ب) ،و أأوحض املكتب املعين أأن التأأخر يف
الاس تالم يرجع اإىل الظروف املشار اإلهيا يف الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( ،)3فاإن أأحاكم الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( )3والفقرة
( )4تطبق.
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(5اثنيا)

القاعدة
مواصةل الإجراءات
([ )1الامتس] (أأ) يف حال مل يتثل املودع أأو صاحب التسجيل ألي من املهل احملددة أأو املشار اإلهيا يف
القواعد  )2(11و( ،)3و(20اثنيا)( ،)2و()5(24ب) ،و ،)2(26و()3(34ج)"،"3و ،)1(39واصل املكتب ادلويل ،رمغ
ذكل ،معاجلة الطلب ادلويل ،أأو التعيني الالحق ،أأو ادلفع ،أأو الالامتس املعين ،اإذا مت ما ييل:
" "1توجيه ٍ
الامتس بذكل اإىل املكتب ادلويل حيمل توقيع املودع أأو صاحب التسجيل ويكون يف الاس امترة الرمسية؛
" "2واس تالم الالامتس وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم ،واستيفاء لك الرشوط ،مع الالامتس ،اليت تطبق
علهيا املهةل املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضاء تكل املهةل الزمنية.
(ب) الالامتس اذلي ل يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني " "1و" "2من الفقرة الفرعية ( أأ) ل يعترب
الامتسا ،وجيب اإبالغ املودع أأو صاحب التسجيل بذكل.
يدون أأي مواصةل ل إالجراءات يف السجل
([ )2تدوين مواصةل الإجراءات والإخطار هبا] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
ادلويل ويرسل اإخطار ًا بذكل اإىل املودع أأو صاحب التسجيل.

القاعدة 6
لغات العمل
([ )1الطلب ادلويل] جيب حترير الطلب ادلويل ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية حسب ما يقرره مكتب
املنشأأ ،علامً بأأنه جيوز ملكتب املنشأأ أأن ّ
خيري املودعني بني الإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية.
([ )2التبليغات خالف الطلب ادلويل] مع مراعاة أأحاكم القاعدة  "5")2(17و( ،)3لك تبليغ يتعلق بطلب دويل
حيرر:
أأو بتسجيل دويل ،جيب أأن ّ
" "1ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية ،اإذا أأرسل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو أأي
مكتب هذا التبليغ اإىل املكتب ادلويل؛
" "2ابللغة املطبقة بناء عىل القاعدة  ،)2(7اإذا متثل التبليغ يف الإعالن عن النية عىل اس تعامل العالمة
املرفقة ابلطلب ادلويل بناء عىل القاعدة ()5(9و) ،أأو املرفقة ابلتعيني الالحق بناء عىل القاعدة ()3(24ب)""1؛
حرر هبا الطلب ادلويل ،اإذا اكن التبليغ اإخطار ًا أأرسهل املكتب ادلويل اإىل مكتب ما،
" "3ابللغة اليت ّ
حمرر ًا ابلإس بانية أأو أأن يكون
ما مل يكن هذا املكتب قد أأخطر املكتب ادلويل بأأن لك اإخطار من ذكل القبيل جيب أأن يكون ّ
حمرر ًا ابلفرنس ية .وإاذا اكن الإخطار املرسل من املكتب ادلويل يتعلق بتدوين تسجيل دويل يف
حمرر ًا ابلإنلكزيية أأو أأن يكون ّ
ّ
أ
السجل ادلويل ،فاإنه جيب أن يوحض اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل املعين؛
" "4ابللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل ،اإذا اكن التبليغ اإخطار ًا أأرسهل املكتب ادلويل اإىل املودع أأو
اإىل صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل يوحض هذا املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأنه يرغب يف تسمل لك هذه الإخطارات
ابلإس بانية أأو تسلّمها ابلإنلكزيية أأو تسلّمها ابلفرنس ية.
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حيرر التدوين يف السجل ادلويل ونرش التسجيل ادلويل ولك البياانت الواجب
([ )3التدوين والنرش] ( أأ) جيب أأن ّ
تدون وتنرش يف اجلريدة ،بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية ،فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل ،ابلإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية.
أأن ّ
وجيب أأن توحض عند تدوين التسجيل ادلويل ونرشه اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل.
(ب) اإذا أأجري تعيني لحق أأ ّول فامي يتعلق بتسجيل دويل ّمت نرشه ،بناء عىل صيغ سابقة لهذه القاعدة،
ابلفرنس ية فقط أأو ابلإنلكزيية والفرنس ية فقط ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن ينرش التسجيل ادلويل اإما ابلإس بانية والإنلكزيية
ويعيد نرشه ابلفرنس ية أأو أأن ينرش التسجيل ادلويل ابلإس بانية ويعيد نرشه ابلإنلكزيية والفرنس ية ،حسب احلال ،فض ًال عن
نرش التعيني الالحق يف اجلريدة .ويتعني تدوين ذكل التعيني الالحق يف السجل ادلويل ابلإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية.
([ )4الرتمجة] ( أأ) يعد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ألغراض الإخطارات اليت جترى بناء عىل الفقرة ("3")2
و" ،"4و ألغراض التدوين والنرش بناء عىل الفقرة ( .)3وجيوز للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل ،حسب احلال ،أأن يرفق
ابلطلب ادلويل ،أأو ابلامتس تدوين تعيني لحق أأو تعديل ،مرشوع ترمجة للك نص يتضمنه الطلب ادلويل أأو الالامتس .وإاذا
ر أأى املكتب ادلويل أأن الرتمجة املقرتحة ليست حصيحة ،وجب عليه أأن يصححها بعدما يدعو املودع أأو صاحب التسجيل
ادلويل اإىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة خالل شهر من اترخي ادلعوة.
(ب) ابلرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية ( أأ) ،ل يرتمج املكتب ادلويل العالمة .وإاذا قدم املودع أأو صاحب
التسجيل ادلويل ،وفق ًا ألحاكم القاعدة ()4(9ب)" "3أأو القاعدة ()3(24ج) ،ترمجة واحدة أأو أأكرث للعالمة ،فاإنه ل يتعني
عىل املكتب ادلويل أأن يتحقق من حصة هذه الرتمجة أأو الرتجامت.

القاعدة 7
تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة
([ )1حتذف]
([ )2النية عىل اس تعامل العالمة] اإذا طالب طرف متعاقد ،بصفته طرف ًا متعاقد ًا معين ًا بناء عىل الربوتوكول ،ابإعالن
النية عىل اس تعامل العالمة ،وجب عليه أأن خيطر املدير العام مبطالبته .وإاذا طالب هذا الطرف املتعاقد بأأن يوقع الإعالن املودع
نفسه خشصيا ،ويعد الإعالن عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلطلب ادلويل ،وجب أأن يذكر هذا الطلب يف الإخطار وحيدد
فيه ابلضبط نص الإعالن املطلوب .وإاذا طالب الطرف املتعاقد بأأن حيرر الإعالن ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية ،وجب
أأن حتدد يف الإخطار اللغة املطلوبة.
([ )3الإخطار] ( أأ) لك اإخطار مشار اإليه يف الفقرة ( )2جيوز أأن جيريه الطرف املتعاقد ،عند اإيداع وثيقة تصديقه
عىل الربوتوكول أأو وثيقة قبوهل للربوتوكول أأو وثيقة موافقته عىل الربوتوكول أأو وثيقة انضاممه اإىل الربوتوكول .ويف هذه احلاةل،
يصبح الإخطار انفذ ًا يف اترخي رساين الربوتوكول عىل الطرف املتعاقد اذلي وجه الإخطار .وجيوز توجيه هذا الإخطار يف وقت
لحق أأيض ًا .ويف هذه احلاةل ،يصبح الإخطار انفذ ًا بعدما يتسلمه املدير العام بثالثة أأشهر ،أأو يف أأي اترخي لحق يذكر فيه،
ابلنس بة اإىل التسجيالت ادلولية اليت يكون اترخيها هو التارخي ذاته اذلي يصبح فيه الإخطار انفذ ًا أأو اترخي لحق لتارخي نفاذ
الإخطار.
(ب) جيوز حسب لك اإخطار جيرى بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )2يف أأي وقت .وجيب اإرسال الإشعار ابلسحب
اإىل املدير العام .ويصبح السحب انفذ ًا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام الإشعار ابلسحب ،أأو يف أأي اترخي لحق حيدد
يف هذا الإشعار.
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الفصل الثاين
الطلب ادلويل

القاعدة 8
تعدد املودعني
([ )1حتذف][تقدمي طلب خيضع لالتفاق وحده أأو خيضع للك من التفاق والربوتوكول من جانب عدة مودعني]

جيوز لعدة مودعني أأن يودعوا مع ًا طلب ًا دولي ًا خيضع لالتفاق وحده أأو خيضع للك من التفاق والربوتوكول ،اإذا اكنوا يلكون مع ًا
التسجيل ا ألسايس ،وإاذا اكن بدل املنشأأ كام هو حمدد يف املادة  )3(1من التفاق هو ذاته ابلنس بة اإىل لك مهنم.
([ )2تقدمي طلب خيضع للربوتوكول وحده من جانب عدة مودعني] جيوز لعدة مودعني أأن يودعوا مع ًا طلب ًا دولي ًا
خيضع للربوتوكول وحده ،اإذا أأودعوا مع ًا الطلب ا ألسايس أأو اكنوا يلكون مع ًا التسجيل ا ألسايس ،وإاذا اكن للك مهنم ا ألهلية
لإيداع طلب دويل بناء عىل أأحاكم املادة  )1(2من الربوتوكول ،ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ.

القاعدة 9
الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل
([ )1تقدمي الطلب ادلويل] جيب أأن يقدم مكتب املنشأأ الطلب ادلويل للمكتب ادلويل.
([ )2الاس امترة والتوقيع] ( أأ) جيب تقدمي الطلب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية بنسخة واحدة.
(ب) جيب أأن يوقع مكتب املنشأأ عىل الطلب ادلويل ،كام جيب أأن يوقع عليه املودع اإن طالب بذكل مكتب
املنشأأ .وإاذا مل يكن مكتب املنشأأ يطالب بأأن يوقع املودع عىل الطلب ادلويل ،وإامنا يسمح بأأن يوقع عليه املودع أأيض ًا ،جاز
للمودع أأن يوقع عىل الطلب ادلويل.
([ )3الرسوم] جيب تسديد الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل وفق ًا ألحاكم القواعد  10و 34و.35
([ )4مضمون الطلب ادلويل] ( أأ) جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو َّ
يبني فيه ما ييل:
" "1امس املودع وفقا للتعلاميت الإدارية،
" "2عنوان املودع وفقا للتعلاميت الإدارية،
" "3امس الوكيل اإن وجد وعنوانه وفقا للتعلاميت الإدارية،
" "4اإذا رغب املودع ،بناء عىل اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية ،يف الانتفاع بأأولوية
اإيداع سابق ،اإعالن يطالب فيه بأأولوية هذا الإيداع السابق ،ويصحبه ببيان امس املكتب اذلي أأجري فيه هذا الإيداع ،عالوة
عىل اترخي هذا الإيداع ورمقه اإن اكن متوفر ًا .وإاذا مل ينطبق الإيداع السابق عىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف الطلب
ادلويل ،بيان السلع واخلدمات اليت ينطبق علهيا الطلب السابق،
" "5صورة مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد
لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية .وجيب أأن تكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة وابللونني ا ألسود وا ألبيض أأو اب أللوان،
حسب ما يكون لون الصورة املس تنسخة يف الطلب ا ألسايس أأو يف التسجيل ا ألسايس،
" "6اإذا رغب املودع يف أأن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف معيارية ،اإعالن لهذا الغرض،
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" "7اإذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس أأو اإذا
رغب يف املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة واكنت العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس اب أللوان ،بيان
ابملطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون املطالب به أأو تشكيةل ا أللوان املطالب هبا .وإاذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بناء
عىل البند " "5ابللونني ا ألسود وا ألبيض ،صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان،
"("7اثنيا) اإذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس عبارة عن لون أأو
تشكيةل من ا أللوان ،بيان يفيد ذكل،
" "8اإذا اكن الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس يتعلق بعالمة ثالثية ا ألبعاد ،بيان بأأن "العالمة
ثالثية ا ألبعاد"،
" "9اإذا اكن الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس يتعلق بعالمة صوتية ،بيان بأأن "العالمة
صوتية"،
" "10اإذا اكن الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس يتعلق بعالمة جامعية أأو عالمة رقابة أأو عالمة
ضامن ،بيان ذكل،
" "11اإذا اكن الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس يتضمن وصف ًا للعالمة ابللكامت أأو اكن مكتب
املنشأأ يقتيض اإدراج الوصف فيه ،الوصف ذاته .وإاذا اكن هذا الوصف حمرر ًا بلغة أأخرى خالف لغة الطلب ادلويل ،فاإنه جيب
حترير الوصف بلغة الطلب ادلويل،
" "12اإذا اكنت العالمة تتكون لكي ًا أأو جزئي ًا من حروف غري احلروف الالتينية أأو من أأرقام غري ا ألرقام
العربية أأو الرومانية ،كتابة هذه احلروف حبروف لتينية أأو كتابة هذه ا ألرقام بأأرقام عربية .وجيب أأن تمتىش الكتابة ابحلروف
الالتينية مع الكتابة الصوتية للغة الطلب ادلويل،
" "13أأسامء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة ،عىل أأن جتمع وفق ًا ل ألصناف
املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ،وتكون لك مجموعة مس بوقة برمق 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 حرص ًا لقامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل واحد أأو أأكرث من ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة .وجيوز أأن
يكون احلرص خمتلف ًا ابلنس بة اإىل لك طرف متعاقد،
" "14مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع ،أأو تعلاميت لقتطاع مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح
دلى املكتب ادلويل ،وحتديد هوية الطرف اذلي أأجرى ادلفع أأو أأصدر التعلاميت،
" "15ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
(ب) جيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل أأيض ًا ما ييل:
" "1اإذا اكن املودع خشص ًا طبيعي ًا ،بيان ادلوةل اليت يكون املودع أأحد مواطنهيا؛
" "2اإذا اكن املودع خشص ًا معنو ًاي ،بياانت بشأأن الطابع القانوين لهذا الشخص املعنوي ،فض ًال عن
ادلوةل ،والوحدة ا إلقلميية داخل هذه ادلوةل اإذا اقتىض احلال ،اليت أأنشئ هذا الشخص املعنوي وفق ًا لقانوهنا؛
" "3اإذا اكنت العالمة تتكون لكي ًا أأو جزئي ًا من لكمة واحدة أأو أأكرث يكن ترمجهتا ،ترمجة لهذه اللكمة
أأو لهذه اللكامت ابلإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية أأو بأأية لغة أأو لغتني من هذه اللغات؛
" "4اإذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة ،بيان ابللكامت للك لون ول ألجزاء الرئيس ية للعالمة
اليت لها هذا اللون؛
" "5اإذا اكن املودع يرغب يف التخيل عن حامية أأي عنرص يف العالمة ،بيان بذكل والعنرص الواحد
أأو الأكرث اذلي يتخىل عن حاميته؛
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" "6أأي وصف للعالمة ابللكامت أأو ،اإذا رغب املودع يف ذكل ،الوصف الوارد يف الطلب ا ألسايس
أأو التسجيل ا ألسايس ،يف حال عدم تقدمي ذكل الوصف مبوجب الفقرة ( ()4أأ)"."11
([ )5احملتوايت الإضافية للطلب ادلويل] (أأ) [حتذف]جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اذلي خيضع لالتفاق وحده
أأو لالتفاق والربوتوكول مع ًا رمق التسجيل ا ألسايس واترخيه و ّيبني فيه أأحد العنارص التالية:
مكتب املنشأأ،

" "1أأن للمو ِّدع منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعلية يف أأرايض ادلوةل املتعاقدة اليت يكون مكتهبا

" "2اإذا مل يكن للمودع منشأأة من ذكل القبيل يف أأية دوةل متعاقدة مبوجب التفاق ،أأن هل حمل اإقامة
يف أأرايض ادلوةل اليت يكون مكتهبا مكتب املنشأأ،
" "3اإذا مل يكن للمودع منشأأة من ذكل القبيل أأو حمل اإقامة يف أأرايض أأية دوةل متعاقدة مبوجب
التفاق ،أأنه من مواطين ادلوةل اليت يكون مكتهبا مكتب املنشأأ.

(ب) جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اذلي خيضع للربوتوكول وحده رمق الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس
واترخيه و ّيبني فيه واحد أأو أأكرث من العنارص التالية:
ادلوةل؛

" "1اإذا اكن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ دوةل ،أأن املو ِّدع من مواطين تكل

" "2اإذا اكن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ منظمة ،امس ادلوةل العضو يف تكل
املنظمة اليت يكون املو ِّدع من مواطنهيا؛
" "3أأن للمو ِّدع حمل اإقامة يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ؛
" "4أأن للمو ِّدع منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعلية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه
مكتب املنشأأ.
(ج) اإذا مل يكن عنوان املو ِّدع املذكور وفقا للفقرة (()4أأ)" "2يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه
مكتب املنشأأ وورد بناء عىل الفقرة الفرعية ( أأ)" "1أأو " "2أأو الفقرة الفرعية (ب)" "3أأو " "4أأن للمو ِّدع حمل اإقامة أأو منشأأة
يف أأرايض ذكل الطرف املتعاقد ،وجب بيان حمل الإقامة أأو عنوان تكل املنشأأة يف الطلب ادلويل.
(د) جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اإعالان من مكتب املنشأأ يؤكد ما ييل:
" "1التارخي اذلي تسمل فيه مكتب املنشأأ طلب ًا من املودع بغرض تقدمي الطلب ادلويل للمكتب
ادلويل ،أأو التارخي اذلي يفرتض أأنه تسمل فيه هذا الطلب كام هو منصوص عليه يف القاعدة ،)1(11
" "2أأن املودع الوارد امسه يف الطلب ادلويل هو نفسه املودع الوارد امسه يف الطلب ا ألسايس أأو
صاحب التسجيل ادلويل الوارد امسه يف التسجيل ا ألسايس ،حسب احلال،
" "3أأن لك البياانت املشار اإلهيا يف الفقرة (()4أأ)"("7اثنيا) اإىل " "11والواردة يف الطلب ادلويل
ترد أأيضا يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس ،حسب احلال،
" "4أأن العالمة اليت يه حمل الطلب ادلويل يه العالمة ذاهتا الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل
ا ألسايس ،حسب احلال،
" "5أأن املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل يه املطالبة ذاهتا الواردة يف الطلب
ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس ،أأو أأن العالمة الواردة يف الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس يه يف الواقع ابللون أأو
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بتشكيةل ا أللوان املطالب هبا ،يف حاةل املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل من غري أأن تكون حمل مطالبة يف
الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس،
" "6أأن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب
ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس ،حسب احلال،
(ه) اإذا استند الطلب ادلويل اإىل عدة طلبات أأساس ية أأو تسجيالت أأساس ية ،فاإن الإعالن املشار اإليه يف
الفقرة الفرعية (د) يعترب أأنه ينطبق عىل لك هذه الطلبات ا ألساس ية أأو التسجيالت ا ألساس ية.
(و) اإذا ورد يف الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد قدم الإخطار املنصوص عليه يف القاعدة  ،)2(7فاإن
الطلب ادلويل جيب أأن يتضمن أأيض ًا اإعالن النية عىل اس تعامل العالمة يف أأرايض هذا الطرف املتعاقد .ويعترب الإعالن كجزء
من تعيني الطرف املتعاقد اذلي يطالب به ،وجيب
" "1أأن يوقعه املودع نفسه خشصيا ،وي يعد عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلطلب ادلويل،
" "2أأو يتضمنه الطلب ادلويل،
حسب ما يقتضيه هذا الطرف املتعاقد.
(ز) اإذا ورد يف الطلب ادلويل تعيني منظمة متعاقدة ،جاز أأن يتضمن الطلب ادلويل البياانت التالية أأيضا:
" "1اإعال ًان يفيد بأأن املودع يطالب ،بناء عىل قانون تكل املنظمة املتعاقدة ،بأأقدمية عالمة أأو أأكرث
س بق تسجيلها يف اإحدى ادلول ا ألعضاء يف تكل املنظمة أأو ابلنس بة اإلهيا ،اإذا اكن املودع يرغب يف املطالبة بذكل ،مع ذكر
ادلوةل العضو أأو ادلول ا ألعضاء اليت ّمت تسجيل العالمة السابقة فهيا أأو ابلنس بة اإلهيا والتارخي اذلي بد أأ فيه رساين التسجيل
املعين ورمق التسجيل املعين والسلع واخلدمات اليت ِّّجسلت لها العالمة السابقة .وجيب أأن ترد تكل البياانت يف اس امترة رمسية
ترفق ابلطلب ادلويل؛
ً
" "2وبياان بلغة معل اثنية ملكتب تكل املنظمة املتعاقدة ،ابلإضافة اإىل لغة الطلب ادلويل ،اإذا اكن
قانون تكل املنظمة املتعاقدة يقتيض من املودع أأن ّيبني تكل اللغة الثانية.

القاعدة 10
الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل
حيصل عن الطلب ادلويل اذلي خيضع لالتفاق وحده
([ )1حتذف][الطلبات ادلولية اليت ختضع لالتفاق وحده] ّ
الرمس ا ألسايس والرمس التمكييل ،وكذكل الرمس الإضايف اإذا اقتىض احلال ،احملدد قدرها يف البند  1من جدول الرسوم .وتسدد
هذه الرسوم عىل دفعتني تعادل لك فرتة مهنا عرش س نوات .وتطبق القاعدة  30عند تسديد ادلفعة الثانية.
حيصل عن الطلب ادلويل اذلي خيضع
([ )2الرسوم املس تحقةالطلبات ادلولية اليت ختضع للربوتوكول وحده] ّ
للربوتوكول وحده الرمس ا ألسايس أأو الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي أأو أأي تشكيةل مهنا ،وكذكل الرمس الإضايف اإذا اقتىض
احلال ،واحملدد قدرها أأو املشار إالهيا يف البند  2من جدول الرسوم .وتسدد هذه الرسوم عن فرتة مدهتا عرش س نوات.
حيصل عن الطلب ادلويل اذلي خيضع للك
([ )3حتذف][الطلبات ادلولية اليت ختضع للك من التفاق والربوتوكول] ّ
من التفاق والربوتوكول الرمس ا ألسايس والرمس التمكييل ،وكذكل الرمس الفردي والرمس الإضايف اإذا اقتىض احلال ،واحملدد
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قدرها أأو املشار اإلهيا يف البند  3من جدول الرسوم .وابلنس بة اإىل ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة بناء عىل التفاق ،تطبق أأحاكم
الفقرة ( .)1وابلنس بة اإىل ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة بناء عىل الربوتوكول ،تطبق أأحاكم الفقرة (.)2

القاعدة 11
اخملالفات خالف تكل املتعلقة بتصنيف
السلع واخلدمات أأو بياهنا
([ )1حتذف][الالامتس املرسل قبل ا ألوان اإىل مكتب املنش أأ] ( أأ) اإذا تسمل مكتب املنشأأ الامتس ًا لتقدمي طلب
دويل خيضع لالتفاق وحده للمكتب ادلويل ،قبلام يكون مكتب املنشأأ قد جسل يف جسالته العالمة املشار اإلهيا يف الالامتس
املذكور ،فاإن هذا الالامتس يعترب كام لو اكن مكتب املنشأأ قد تسلمه ،ألغراض املادة  )4(3من التفاق ،يف اترخي تسجيل
العالمة يف جسالته.
(ب) مع مراعاة أأحاكم الفقرة الفرعية (ج) ،اإذا تسمل مكتب املنشأأ الامتس ًا لتقدمي طلب دويل خيضع للك من
التفاق والربوتوكول للمكتب ادلويل ،قبلام يكون مكتب املنشأأ قد جسل يف جسالته العالمة املشار اإلهيا يف الالامتس املذكور،
فاإن الطلب ادلويل يفحص كام لو اكن طلب ًا دولي ًا خيضع للربوتوكول وحده ،وحيذف مكتب املنشأأ تعيني أأي طرف متعاقد يلزتم
ابلتفاق وليس ابلربوتوكول بعد.
(ج) اإذا اكن الالامتس املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (ب) مصحو ًاب بطلب رصحي يريم اإىل حفص الطلب
ادلويل كام لو اكن طلب ًا دولي ًا خيضع للك من التفاق والربوتوكول ،فور تسجيل العالمة يف جسالت مكتب املنشأأ ،وجب عىل
مكتب املنشأأ أأل حيذف تعيني أأي طرف متعاقد يلزتم ابلتفاق وليس ابلربوتوكول بعد ،ويعترب أأنه تسمل الامتس تقدمي الطلب
ادلويل ،ألغراض املادة  )4(3من التفاق واملادة  )4(3من الربوتوكول ،يف اترخي تسجيل العالمة يف جسالته.
([ )2اخملالفات اليت ينبغي للمودع أأن يصححها] ( أأ) اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفات
خالف تكل املشار اإلهيا يف الفقرات ( )3و( )4و( )6ويف القاعدتني  12و ،13وجب عليه أأن يبلغها للمودع وملكتب املنشأأ
يف الوقت ذاته.
(ب) جيوز للمودع أأن يصحح هذه اخملالفات خالل ثالثة أأشهر من تبليغها هل من جانب املكتب ادلويل .وإاذا
مل تصحح أأي خمالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل ،فاإن الطلب ادلويل يعترب مرتواكً،
وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من املودع ومكتب املنشأأ يف الوقت ذاته.
([ )3اخملالفة اليت ينبغي للمودع أأو ملكتب املنش أأ أأن يصححها] ( أأ) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة ( ،)2اإذا اكنت الرسوم
الواجب تسديدها مبوجب القاعدة  10قد دفعها مكتب املنشأأ للمكتب ادلويل ،ور أأى املكتب ا ألخري أأن مبلغ الرسوم املدفوعة
أأقل من املبلغ املطلوب تسديده ،وجب عليه أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته .وجيب أأن حيدد يف
التبليغ مقدار املبلغ املتبقي الواجب تسديده.
(ب) جيوز ملكتب املنشأأ أأو للمودع أأن يسدد املبلغ املتبقي الواجب تسديده خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ
املكتب ادلويل عن اخملالفة .وإاذا مل يدفع املبلغ املتبقي الواجب تسديده خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل ،فاإن
الطلب ادلويل يعترب مرتواكً ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته.
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([ )4اخملالفات اليت ينبغي ملكتب املنش أأ أأن يصححها] ( أأ) يتعني عىل املكتب ادلويل
" "1اإذا ّتبني هل أأن الطلب ادلويل ل يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة  ،2أأو مل يقدم عىل الاس امترة
الرمسية املنصوص علهيا يف القاعدة ()2(9أأ)،
" "2أأو اإذا ّتبني هل أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفة واحدة أأو أأكرث من اخملالفات املشار اإلهيا يف
القاعدة ،)1(15
" "3أأو اإذا ر أأى أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفات تتعلق حبق املودع يف اإيداع طلب دويل،
" "4أأو اإذا ر أأى أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفات تتعلق ابإعالن مكتب املنشأأ املشار اإليه يف
القاعدة ()5(9د)،
"[ "5حتذف]
" "6أأو اإذا تبني هل أأن الطلب ادلويل مل يوقعه مكتب املنشأأ،
" "7أأو اإذا تبني هل أأن الطلب ادلويل ل يتضمن اترخي الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس أأو
رمقه ،حسب احلال ،أأن يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.
(ب) جيوز ملكتب املنشأأ أأن يصحح هذه اخملالفات خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل عهنا .وإاذا
مل تصحح أأي خمالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل عهنا ،فاإن الطلب ادلويل يعترب مرتواكً ،وعىل املكتب
ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته.
([ )5رد الرسوم] اإذا اعترب الطلب ادلويل مرتواكً ،وفق ًا ألحاكم الفقرات (()2ب) أأو ( )3أأو (()4ب) ،وجب
عىل املكتب ادلويل أأن ير ّد الرسوم املدفوعة عن هذا الطلب اإىل الطرف اذلي دفعها ،بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس
ا ألسايس املشار اإليه يف البنود  1.1.1أأو البند  1.1.2أأو  1.1.3من جدول الرسوم.
([ )6اخملالفات ا ألخرى املتعلقة بتعيني طرف متعاقد بناء عىل الربوتوكول] ( أأ) اإذا تسمل املكتب ادلويل طلب ًا دولي ًا،
وفق ًا ألحاكم املادة  )4(3من الربوتوكول ،خالل الشهرين التاليني لتارخي تسمل هذا الطلب ادلويل من جانب مكتب املنشأأ،
ور أأى أأن اإعالن النية عىل اس تعامل العالمة مطلوب وفق ًا ألحاكم القاعدة ()5(9ه) ،اإل أأنه مل يصحب ابلطلب أأو أأنه ل
يس تويف املتطلبات املطبقة يف هذا الشأأن ،وجب عليه أأن يبلغ ذكل عىل الفور للك من املودع ومكتب املنشأأ يف الوقت ذاته.
(ب) يعترب اإعالن النية عىل اس تعامل العالمة قد تسلمه املكتب ادلويل مصحو ًاب ابلطلب ادلويل ،اإذا تسمل
املكتب ادلويل الإعالن الناقص أأو املصحح خالل همةل الشهرين املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية ( أأ).
(ج) يعترب الطلب ادلويل أأنه ل حيتوي عىل تعيني الطرف املتعاقد اذلي يقتيض أأن يصدر هل اإعالن النية عىل
اس تعامل العالمة ،اإذا مت تسمل الإعالن الناقص أأو املصحح بعد انقضاء همةل الشهرين املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) .وعىل
املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من املودع ومكتب املنشأأ يف الوقت ذاته ،وير ّد رمس التعيني اذلي س بق تسديده عن هذا
الطرف املتعاقد ،ويبني أأنه جيوز تعيني هذا الطرف املتعاقد يف شلك تعيني لحق بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،24رشط أأن يكون
هذا التعيني مصحو ًاب ابلإعالن املطلوب.
([ )7الطلب ادلويل اذلي ل يعترب طلب ًا دولي ًا] اإذا اكن الطلب ادلويل قد قدمه املودع للمكتب ادلويل مبارشة ،أأو
مل يكن مس توفي ًا للرشط املطلوب بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)1(6فاإنه ل يعترب طلب ًا دولي ًا ،وجيب ردّه اإىل املرسل.
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القاعدة 12
اخملالفات املتعلقة بتصنيف
السلع واخلدمات
([ )1اقرتاح التصنيف] ( أأ) اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن الرشوط احملددة يف القاعدة ()4(9أأ)" "13ليست مس توفاة،
وجب عليه أأن يقرتح بنفسه تصنيف وجتميع السلع واخلدمات ،ويبلغ اقرتاحه ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.
(ب) جيب أأن يبني أأيض ًا يف التبليغ عن الاقرتاح مبلغ الرسوم الواجب تسديدها ،عند الاقتضاء ،بسبب
التصنيف والتجميع املقرتحني.
([ )2اختالف الر أأي بش أأن الاقرتاح] جيوز ملكتب املنشأأ أأن يبلغ ر أأيه بشأأن التصنيف والتجميع املقرتحني للمكتب
ادلويل ،خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغه ابلقرتاح.
([ )3التذكري ابلقرتاح] اإذا مل يرسل مكتب املنشأأ أأي ر أأي بشأأن التصنيف والتجميع املقرتحني خالل شهرين من
اترخي الإبالغ املشار اإليه يف الفقرة (()1أأ) ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يرسل اإىل مكتب املنشأأ واملودع اإشعار ًا يذكرهام فيه
ابلقرتاح .ول يؤثر اإرسال هذا الإشعار يف همةل ا ألشهر الثالثة املشار اإلهيا يف الفقرة (.)2
([ )4حسب الاقرتاح] اإذا حسب املكتب ادلويل اقرتاحه ،استناد ًا اإىل الر أأي املبلغ هل بناء عىل الفقرة ( ،)2وجب
عليه أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته.
([ )5تعديل الاقرتاح] اإذا عدّل املكتب ادلويل اقرتاحه ،استناد ًا اإىل الر أأي املبلغ هل بناء عىل الفقرة ( ،)2وجب
عليه أأن يبلغ هذا التعديل ملكتب املنشأأ ،فض ًال عن أأي تغيري قد ينجم عن ذكل يف مبلغ الرسوم ّ
املوحض يف الفقرة (()1ب)،
ويبلغ ذكل للمودع يف الوقت ذاته.
( )6أ[تأكيد الاقرتاح] اإذا أأكّد املكتب ادلويل اقرتاحه عىل الرمغ من الر أأي املشار اإليه يف الفقرة ( ،)2وجب عليه
أأن يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.
([ )7الرسوم] ( أأ) اإذا مل يبلغ أأي ر أأي للمكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ،)2فاإن املبلغ املشار اإليه يف الفقرة
(()1ب) جيب تسديده خالل أأربعة أأشهر من اترخي الإبالغ املشار اإليه يف الفقرة ( ()1أأ) ،وإال اعترب الطلب ادلويل مرتواكً،
ووجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.
(ب) اإذا أبلغ ر أأي للمكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ،)2فاإن املبلغ املشار اإليه يف الفقرة (()1ب) أأو
يف الفقرة ( )5عند الاقتضاء جيب تسديده خالل ثالثة أأشهر من التارخي اذلي أأبلغ فيه املكتب ادلويل تعديل اقرتاحه أأو تأأكيده
بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )5أأو ( )6حسب احلال ،وإال اعترب الطلب ادلويل مرتواكً ،ووجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.
(ج) اإذا أبلغ ر أأي للمكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم الفقرة ( ،)2وحسب املكتب ادلويل اقرتاحه استناد ًا اإىل
هذا الر أأي ،ووفق ًا ألحاكم الفقرة ( ،)4فاإن املبلغ املشار اإليه يف الفقرة (()1ب) ل يكون مس تحق ًا.
([ )8رد الرسوم] اإذا اعترب الطلب ادلويل مرتواكً وفق ًا ألحاكم الفقرة ( ،)7وجب عىل املكتب ادلويل أأن ير ّد
الرسوم املسددة عن هذا الطلب اإىل الطرف اذلي دفعها ،بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس ا ألسايس املشار اإليه يف البنود
 1.1.1أأو البند  1.1.2أأو  1.1.3من جدول الرسوم.
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(()8اثنيا)
[حفص الإنقاص] عىل املكتب ادلويل أأن يفحص الانقاص الوارد يف الطلب ادلويل ،تطبيق ًا
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 خمالفة .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.

([ )9التصنيف ا ّ
ملوحض يف التسجيل] تسجل العالمة تبع ًا للتصنيف والتجميع الذلين يراهام املكتب ادلويل حصيحني،
رشط استيفاء الطلب ادلويل للرشوط املطلوبة ا ألخرى.
القاعدة 13
اخملالفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات
([ )1تبليغ املكتب ادلويل عن خمالفة ملكتب املنش أأ] اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن بعض السلع واخلدمات مبينة يف
الطلب ادلويل ألغراض التصنيف بلكمة غامضة للغاية ،أأو غري قابةل للفهم أأو غري حصيحة من الناحية اللغوية ،وجب عليه أأن
يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته .وجيوز للمكتب ادلويل أأن يقرتح يف التبليغ ذاته لكمة بديةل أأو يقرتح اإلغاء
اللكمة اخملالفة.
([ )2املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة] (أأ) جيوز ملكتب املنشأأ أأن يقدم اقرتاح ًا يس هتدف تصحيح اخملالفة خالل
ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ املشار اإليه يف الفقرة (.)1
(ب) اإذا مل يقدم أأي اقرتاح مقبول للمكتب ادلويل بغية تصحيح اخملالفة يف املهةل املوحضة يف الفقرة الفرعية
( أأ) ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يذكر يف التسجيل ادلويل اللكمة املتضمنة يف الطلب ادلويل ،رشط أأن يكون مكتب املنشأأ
قد حدد الصنف اذلي ينبغي أأن تصنف فيه هذه اللكمة .وجيب أأن حيتوي التسجيل ادلويل عىل بيان يفيد أأن اللكمة املذكورة،
حسب ر أأي املكتب ادلويل ،يه غامضة للغاية ألغراض التصنيف أأو غري مفهومة أأو غري حصيحة من الناحية اللغوية ،حسب
احلال .وإاذا مل حيدد مكتب املنشأأ أأي صنف ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يلغي هذه اللكمة تلقائي ًا ،ويبلغ ذكل ملكتب املنشأأ
وللمودع يف الوقت ذاته.
الفصل الثالث
التسجيل ادلويل

القاعدة 14
تسجيل العالمة يف السجل ادلويل
([ )1تسجيل العالمة يف السجل ادلويل] اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل يس تويف الرشوط املطلوبة،
وجب عليه أأن يسجل العالمة يف السجل ادلويل ،ويبلغ التسجيل ادلويل ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،ويبلغ ذكل ملكتب
املنشأأ ،ويرسل شهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل .وجيب اإرسال الشهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل عرب مكتب املنشأأ
اإذا رغب مكتب املنشأأ يف ذكل و أأخطر املكتب ادلويل برغبته.
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([ )2حمتوايت التسجيل] جيب أأن حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما يأأيت:
" "1لك البياانت الواردة يف الطلب ادلويل ،ابس تثناء أأي مطالبة اب ألولوية بناء عىل أأحاكم القاعدة
 ()4(9أأ)" "4اإذا اكن اترخي الإيداع السابق يس بق اترخي التسجيل ادلويل بأأكرث من س تة أأشهر،
" "2اترخي التسجيل ادلويل،
" "3رمق التسجيل ادلويل،
" "4اإذا اكن جيوز تصنيف العالمة وفق ًا للتصنيف ادلويل للعنارص التصويرية ،وما مل يش متل الطلب
ادلويل عىل اإعالن يفيد أأن املودع يرغب يف أأن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف معيارية ،الرموز ذات الصةل هبذا التصنيف
واليت حيددها املكتب ادلويل،
"[ "5حتذف]ابلنس بة اإىل لك طرف متعاقد معني ،بيان يوحض ما اإذا اكن طرف ًا متعاقد ًا معين ًا بناء
عىل التفاق أأو طرف ًا متعاقد ًا معين ًا بناء عىل الربوتوكول،
" "6البياانت املرفقة ابلطلب ادلويل وفقا للقاعدة ()5(9ز)" "1بشأأن ادلوةل العضو أأو ادلول ا ألعضاء
مطالب بأأقدميهتا والتارخي اذلي بد أأ فيه رساين تسجيل تكل العالمة السابقة
اليت ِّّجسلت فهيا أأو ابلنس بة اإلهيا عالمة سابقة
ٌ
ورمق التسجيل املعين.

القاعدة 15
اترخي التسجيل ادلويل
([ )1اخملالفات املؤثرة يف اترخي التسجيل ادلويل] اإذا اكن الطلب ادلويل اذلي تسلمه املكتب ادلويل ل حيتوي عىل
لك العنارص التالية:
" "1
" "2
" "3
" "4

بياانت تسمح ابلتعرف عىل هوية املودع ،وتكون اكفية لالتصال به أأو بوكيهل ،اإن وجد،
ا ألطراف املتعاقدة املعينة،
صورة مس تنسخة عن العالمة،
بيان السلع واخلدمات اليت يطلب لها تسجيل العالمة،

وجب أأن يؤرخ التسجيل ادلويل يف التارخي اذلي وصلت فيه أخر العنارص الناقصة اإىل املكتب ادلويل .أأما اإذا وصلت أخر
العنارص الناقصة اإىل املكتب ادلويل خالل همةل الشهرين املشار اإلهيا يف املادة  )4(3من التفاق أأو يف املادة  )4(3من
الربوتوكول ،فاإن التسجيل ادلويل يؤرخ يف التارخي اذلي تسمل فيه مكتب املنشأأ الطلب ادلويل املعيب أأو يفرتض أأنه تسلمه
فيه كام هو منصوص عليه يف القاعدة .)1(11
([ )2اترخي التسجيل ادلويل يف حالت أأخرى] يكون للتسجيل ادلويل ،يف أأية حاةل أأخرى ،التارخي احملدد وفقا
للامدة  )4(3من التفاق واملادة  )4(3من الربوتوكول.
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الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

القاعدة 16
اإماكنية الإخطار ابلرفض املؤقت
عىل أأساس اعرتاض بناء عىل املادة ()2(5ج) من الربوتوكول
([ )1املعلومات املتعلقة ابلعرتاضات احمل متةل وهمةل الإخطار ابلرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض] (أأ) مع مراعاة

أأحاكم املادة (9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول ،اإذا اتضح أأن همةل الاعرتاض عىل تسجيل دويل ورد فيه تعيني طرف متعاقد
أأصدر اإعال ًان مبوجب املادة ()2(5ب) و(ج) ،امجلةل ا ألوىل ،من الربوتوكول ستنقيض قبل أأن يكن اإخطار املكتب ادلويل بأأي
رفض مؤقت عىل أأساس اعرتاض يتعني اإخطار املكتب ادلويل به يف غضون املهةل اليت مدهتا  18شهر ًا واملشار اإلهيا يف املادة
()2(5ب) ،وجب عىل مكتب هذا الطرف املتعاقد أأن خيطر املكتب ادلويل برمق ذكل التسجيل ادلويل وامس صاحب ذكل
التسجيل.
(ب) اإذا اكن اترخي بدء همةل الاعرتاض وانقضاهئا معروفني وقت تبليغ املعلومات املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية
( أأ) ،فاإن هذين التارخيني جيب بياهنام يف الإبالغ .أأما اإذا مل يكن هذان التارخيان معروفني بعد يف هذا الوقت ،فاإهنام جيب أأن
يبلغا للمكتب ادلويل فور أأن يصبحا معروفني.6
(ج) اإذا اكنت الفقرة الفرعية ( أأ) منطبقة ،و أأبلغ املكتب املشار اإليه يف تكل الفقرة الفرعية املكتب ادلويل،
قبل انقضاء املهةل اليت مدهتا  18شهر ًا واملشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية ذاهتا ،أأن همةل اإيداع الاعرتاضات تنقيض خالل الثالثني
يوم ًا السابقة لنقضاء همةل الامثنية عرش شهر ًا ،وإاماكنية اإيداع اعرتاضات خالل هذه ا ألايم الثالثني ،جاز اإخطار املكتب ادلويل
برفض مؤقت يستند اإىل اعرتاض موديع خالل هذه ا ألايم الثالثني ،خالل شهر من اترخي اإيداع الاعرتاض.
يدون يف السجل ادلويل املعلومات اليت يتسلمها بناء عىل
([ )2تدوين املعلومات ونقلها] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
الفقرة ( ،)1وينقلها اإىل صاحب التسجيل ادلويل.

القاعدة 17
الرفض املؤقت
([ )1الإخطار برفض مؤقت] ( أأ) جيوز أأن يشمل لك اإخطار برفض مؤقت اإعالان يذكر ا ألس باب اليت يستند اإلهيا
املكتب صاحب الإخطار لعتبار أأن من غري املمكن منح امحلاية يف الطرف املتعاقد املعين ("الرفض املؤقت التلقايئ") أأو
اإعالان بأأن من غري املمكن منح امحلاية يف الطرف املتعاقد املعين ألن اعرتاض ًا قد أأودع ("الرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض")
أأو الك الإعالنني.
(ب) جيب أأن يتعلق الإخطار برفض مؤقت بتسجيل دويل واحد ،كام جيب أأن يكون مؤرخ ًا وموقع ًا من
املكتب صاحب الإخطار.

6

ابعامتد هذا احلمك ،اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أأنه جيوز للمكتب أأن يبلّغ فقط اترخي بدء همةل الاعرتاض اإذا اكنت همةل الاعرتاض قابةل للمتديد.
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([ )2حمتوايت الإخطار] جيب أأن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أأو يوحض ما يأأيت:
" "1املكتب اذلي أأجرى الإخطار،
" "2رمق التسجيل ادلويل ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح بتحديد التسجيل
ادلويل ،مثل العنارص اللفظية يف العالمة أأو رمق الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ا ألسايس،
"[ "3حتذف]
" "4لك ا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض املؤقت ،مصحوبة ابلإشارة اإىل ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية
من القانون،
" "5اإذا اكنت ا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض املؤقت تشري اإىل عالمة اكنت حمل طلب أأو تسجيل
يبدو أأنه اكن يف نزاع مع العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل ،اترخي ورمق الإيداع ،واترخي ا ألولوية (عند الاقتضاء) ،واترخي
التسجيل ورمقه (اإن وجدا) ،وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه ،وصورة مس تنسخة عن هذه العالمة ا ألوىل ،وكذكل
قامئة بلك السلع واخلدمات أأو السلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق هبذه العالمة ا ألوىل ،علامً بأأنه
جيوز حترير هذه القامئة ابللغة اليت حرر هبا الطلب أأو التسجيل املذكور،
" "6أأن ا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض املؤقت تتعلق بلك السلع واخلدمات ،أأو بياان ابلسلع
واخلدمات اليت يتعلق هبا الرفض املؤقت أأو اليت ل يتعلق هبا،
" "7املهةل املتاحة يف حدود املعقول حسب ظروف احلال لتقدمي الامتس لإعادة حفص الرفض املؤقت
التلقايئ أأو الرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض أأو الطعن فيه ولتقدمي رد عىل الاعرتاض ،حسب احلال ،مع بيان ،اإن أأمكن،
ابلتارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذكورة ،وكذكل السلطة اليت ينبغي أأن يقدم اإلهيا هذا الالامتس لإعادة الفحص أأو الطعن أأو
الرد ،مع بيان الالزتام عند الرضورة بتقدمي الامتس اإعادة الفحص أأو الطعن عن طريق وكيل يكون هل عنوان يف أأرايض الطرف
املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض.
([ )3متطلبات اإضافية بش أأن الإخطار برفض مؤقت يستند اإىل اعرتاض] اإذا اكن رفض امحلاية املؤقت يستند اإىل
اعرتاض ،أأو اإىل اعرتاض وأأس باب أأخرى ،فاإن الإخطار جيب أأل يس تويف الرشوط املطلوبة يف الفقرة ( )2حفسب ،بل جيب
أأن يبني ذكل أأيض ًا ،فض ًال عن امس املعرتض وعنوانه .وعىل الرمغ من أأحاكم الفقرة ( ،"5")2فاإن املكتب صاحب الإخطار
جيب أأن يبلغ أأيض ًا قامئة السلع واخلدمات اليت يستند اإلهيا الاعرتاض اإذا اكن الاعرتاض يستند اإىل عالمة اكنت حمل طلب أأو
تسجيل ،كام جيوز هل أأن يبلغ القامئة الاكمةل للسلع واخلدمات الواردة يف هذا الطلب السابق أأو يف هذا التسجيل السابق ،علامً
بأأنه جيوز حترير هاتني القامئتني ابللغة اليت حرر هبا الطلب السابق أأو التسجيل السابق.
يدون الرفض املؤقت يف السجل ادلويل
([ )4التدوين؛ اإرسال صور عن الإخطارات] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
مصحو ًاب ابلبياانت الواردة يف الإخطار ،ومع بيان التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار اإىل املكتب ادلويل أأو اذلي اعترب أأنه أأرسل
فيه بناء عىل أأحاكم القاعدة ()1(18د) ،و أأن يرسل صورة منه اإىل مكتب املنشأأ ،اإذا أأخطر ذكل املكتب املكتب ادلويل
برغبته يف تسمل تكل الصور ،وإاىل صاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.
([ )5اإعالانت بش أأن اإماكنية اإعادة الفحص] ( أأ) [حتذف]
(ب) [حتذف]
(ج) [حتذف]
(د) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام مبا ييل يف اإعالن وفقا لقانون الطرف املتعاقد املذكور:
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" "1أأن أأي رفض مؤقت مت اإخطار املكتب ادلويل به هو موضع اإعادة حفص دلى املكتب املذكور،
سواء اكن صاحب التسجيل ادلويل قد طلب اإعادة الفحص أأو مل يطلهبا،
" "2و أأن من اجلائز أأن يكون القرار املتخذ بشأأن اإعادة حفص موضع اإعادة حفص أأخرى أأو طعن أأمام
املكتب.
ويف حال تطبيق هذا الإعالن ومل يكن املكتب قادرا عىل تبليغ القرار املذكور مبارشة لصاحب التسجيل ادلويل املعين ،جيب
عىل املكتب أأن يرسل البيان املشار اإليه يف القاعدة (18اثلثا)( )2أأو ( )3اإىل املكتب ادلويل فور اختاذ القرار املذكور ،حىت
اإذا مل تكن لك الإجراءات اليت تبارش دلى املكتب املذكور فامي يتعلق حبامية العالمة قد متت .وجيب اإرسال أأي قرار أخر يؤثر
يف حامية العالمة اإىل املكتب ادلويل وفقا للقاعدة (18اثلثا)(.)4
(ه) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام يف اإعالن بأأن قانون الطرف املتعاقد املذكور يقيض
بأأ ّل يكون أأي رفض مؤقت تلقايئ مت اإخطار املكتب ادلويل به قابال لإعادة الفحص أأمام املكتب املذكور .ويف حال تطبيق ذكل
الإعالن ،يعترب لك اإخطار تلقايئ برفض مؤقت من جانب املكتب املذكور كام لو اكن يشمل بياان وفقا للقاعدة (18اثلثا)("2")2
أأو (.)3
([ )6حتذف]

القاعدة 18
اإخطارات الرفض املؤقت اخملالفة ل ألصول
([ )1الطرف املتعاقد املعني بناء عىل التفاق بنود عامة] (أأ) ل جيوز للمكتب ادلويل أأن يعترب اإخطارا برفض
مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معني بناء عىل التفاق مبثابة اإخطار من ذكل القبيل
" "1اإذا مل يتضمن أأي رمق لتسجيل دويل ،ما مل تسمح بعض البياانت ا ألخرى الواردة يف الإخطار
بتحديد التسجيل ادلويل،
" "2أأو اإذا مل يوحض أأي سبب للرفض،
" "3أأو اإذا أأرسل يف وقت متأأخر اإىل املكتب ادلويل ،أأي بعد انقضاء س نة عىل املهةل املطبقة بناء
عىل أأحاكم املادة ()2(5أأ) أأو بناء عىل أأحاكم املادة ()2(5ب) أأو (ج)" "2من الربوتوكول رشط مراعاة أأحاكم املادة
(9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول ،واليت تبد أأ من اترخي تدوين التسجيل ادلويل أأو تدوين التعيني الالحق للتسجيل ادلويل،
علامً بأأن هذا التارخي هو التارخي ذاته اذلي أأرسل فيه الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو ابلتعيني الالحق.
(ب) اإذا اكنت أأحاكم الفقرة الفرعية ( أأ) منطبقة ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يرسل مع ذكل صورة عن
الإخطار اإىل صاحب التسجيل ادلويل ،ويبلغ يف الوقت ذاته صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي أأرسل الإخطار ابلرفض
املؤقت أأنه ل يعترب هذا الإخطار اكإخطار ابلرفض ،ويوحض أأس باب ذكل.
(ج) اإذا مل يكن الإخطار
يف القاعدة ،)2(6

" "1موقع ًا ابمس املكتب اذلي بلّغه ،أأو يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة  2أأو الرشط املطلوب

" "2أأو حيتوي عند الاقتضاء عىل أأية بياانت تفصيلية عن العالمة اليت يبدو أأهنا تتنازع مع العالمة
اليت يه حمل التسجيل ادلويل (القاعدة  "5")2(17و(،))3
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" "3أأو يس تويف رشوط القاعدة ،"6")2(17
" "4أأو يس تويف رشوط القاعدة ،"7")2(17
"[ "5حتذف]
" "6أأو حيتوي عند الاقتضاء عىل امس وعنوان املعرتض أأو عىل بيان السلع واخلدمات اليت يستند
اإلهيا الاعرتاض (القاعدة ،))3(17
يدون الرفض املؤقت يف السجل ادلويل ابلرمغ من ذكل ،اإل يف حال تطبيق الفقرة الفرعية (د).
وجب عىل املكتب ادلويل أأن ّ
وعليه أأن يدعو املكتب اذلي بلغ الرفض املؤقت اإىل اإرسال اإخطار مصحح خالل شهرين من اترخي ادلعوة اإىل ذكل ،ويرسل
اإىل صاحب التسجيل ادلويل صور ًا عن الإخطار اخملالف ل ألصول ،وعن ادلعوة املرسةل اإىل املكتب املعين.
يدون الرفض املؤقت يف السجل ادلويل.
(د) اإذا مل يكن الإخطار يس تويف رشوط القاعدة  ،"7")2(17ل ّ
ومع ذكل ،اإذا أرسل اإخطار مصحح خالل املهةل املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ج) ،فاإنه يعترب ،ألغراض املادة  5من التفاق
الربوتوكول ،كام لو اكن قد أأرسل اإىل املكتب ادلويل يف التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار اخملالف ل ألصول .أأما اإذا مل يصحح
الإخطار يف هذه املهةل ،فاإنه ل يعترب اإخطار ًا برفض مؤقت .ويف هذه احلاةل ا ألخرية ،عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ يف الوقت
ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي أأرسل الإخطار أأنه ل يعترب هذا الإخطار اإخطار ًا برفض مؤقت ،ويبني أأس باب
ذكل.
(ه) جيب أأن ّتبني يف لك اإخطار مصحح همةل جديدة تكون معقوةل حسب ظروف احلال لتقدمي الامتس
لإعادة حفص الرفض املؤقت التلقايئ أأو الرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض أأو الطعن فيه ولتقدمي رد عىل الاعرتاض ،حسب
احلال ،مع بيان ابلتارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذكورة اإن أأمكن ،اإذا اكن القانون املطبق يسمح بذكل.
(و) جيب عىل املكتب ادلويل أأن يرسل صورة عن أأي اإخطار مصحح اإىل صاحب التسجيل ادلويل.

([ )2الطرف املتعاقد املعني بناء عىل الربوتوكول اإخطار ابلرفض املؤقت بناء عىل أأحاكم املادة ()2(5ج) من
الربوتوكول] ( أأ) [حتذف]تنطبق أأحاكم الفقرة ( )1أأيض ًا يف حاةل اإخطار برفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معني بناء

عىل الربوتوكول ،علامً بأأن املهةل املشار اإلهيا يف الفقرة ( ()1أأ)" "3يه املهةل املطبقة بناء عىل أأحاكم املادة ()2(5أأ) أأو بناء عىل
أأحاكم املادة ()2(5ب) أأو (ج)" "2من الربوتوكول ،رشط مراعاة أأحاكم املادة (9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول.
(ب) تطبق أأحاكم الفقرة ( ()1أأ) ملعرفة ما اإذا متت مراعاة املهةل اليت جيب قبل انقضاهئا أأن يكون مكتب
الطرف املتعاقد املعين قد قدم للمكتب ادلويل املعلومات املشار اإلهيا يف املادة ()2(5ج)" "1من الربوتوكول .وإاذا قدمت هذه
املعلومات بعد انقضاء هذه املهةل ،فاإهنا تعترب كام لو اكنت مل تقدم ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلّغ ذكل للمكتب املعين.

(ج) اإذا أأجري الإخطار برفض مؤقت عىل أأساس اعرتاض بناء عىل أأحاكم املادة ()2(5ج)" "2من
الربوتوكول دون استيفاء رشوط املادة ()2(5ج)" "1من الربوتوكول ،فاإن هذا الإخطار ل يعترب اإخطار ًا برفض مؤقت .ويف
هذه احلاةل ،عىل املكتب ادلويل أأن يرسل ابلرمغ من ذكل صورة عن الإخطار اإىل صاحب التسجيل ادلويل ،ويبلغ يف الوقت
ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي أأرسل الإخطار أأنه ل يعترب هذا الإخطار اإخطار ًا برفض مؤقت ،ويبني أأس باب
ذكل.
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(18اثنيا)

القاعدة
الوضع املؤقت للعالمة يف طرف متعاقد ّ
معني
([ )1الفحص التلقايئ مس تمكل لكن الاعرتاض أأو املالحظات من الغري ل تزال ممكنة] ( أأ) جيوز للمكتب اذلي
مل يبلّغ أأي اإخطار ابلرفض املؤقت ،يف حدود املهةل املطبقة بناء عىل املادة  )2(5من التفاق أأو املادة  ()2(5أأ) أأو (ب) من
الربوتوكول ،أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان يفيد بأأن الفحص اذلي أأجراه املكتب تلقائيا قد اس تمكل و أأنه مل جيد أأس بااب
للرفض ولكن حامية العالمة ل تزال موضع اعرتاض أأو مالحظات من الغري ،مع بيان املهةل اليت جيوز فهيا اإيداع تكل الاعرتاضات
أأو املالحظات.7
(ب) جيوز للمكتب اذلي بلّغ اإخطارا ابلرفض املؤقت أأن يرسل إاىل املكتب ادلويل بياان يفيد بأأن الفحص
اذلي أأجراه تلقائيا قد اس تمكل ولكن حامية العالمة ل تزال موضع اعرتاض أأو مالحظات من الغري ،مع بيان املهةل اليت جيوز
فهيا اإيداع تكل الاعرتاضات أأو املالحظات.
يدون أأي بيان يس تلمه
([ )2التدوين وإابالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل النسخ] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
بناء عىل هذه القاعدة يف السجل ادلويل ،ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل؛ ويف حال اكن البيان قد ب ِّل ّغ ،أأو من املمكن
نسخه ،يف شلك وثيقة حمدّدة ،فعليه أأن ينقل نسخة عن تكل الوثيقة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.
(18اثلثا)

القاعدة
البتّ الهنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد ّ
معني
([ )1بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ أأي اإخطار ابلرفض املؤقت] 8يف حال اكنت لك الإجراءات أأمام املكتب
قد اس تمكلت ،قبل انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل املادة  )2(5من التفاق أأو املادة  ()2(5أأ) أأو (ب) أأو (ج) من الربوتوكول،
ومل يكن للمكتب أأي سبب لرفض امحلاية ،فاإنه يتعني عىل ذكل املكتب أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل ،يف أأقرب وقت ممكن
وقبل انقضاء تكل املهةل ،بياان مبنح امحلاية للعالمة موضع التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املعين.9
([ )2بيان مبنح امحلاية عقب الرفض املؤقت] ما مل يرسل بياان بناء عىل الفقرة ( ،)3يتعني عىل املكتب اذلي يبلّغ
اإخطارا ابلرفض املؤقت ،فور أأن تس تمكل لك الإجراءات دليه فامي يتعلق حبامية العالمة ،أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل أأحد
البيانني التاليني:
" "1بياان مفاده أأن الرفض املؤقت قد حسب و أأن امحلاية قد منحت للعالمة يف الطرف املتعاقد املعين
ابلنس بة اإىل مجيع السلع واخلدمات اليت طلبت لها امحلاية،
" "2أأو بياان حيدّد السلع واخلدمات اليت منحت لها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين.

7
8
9

بيان تفسريي أأ ّقرته مجعية احتاد مدريد:
"ل تط ّبق الإشارات اإىل مالحظات الغري يف القاعدة (18اثنيا) اإل عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت ينص ترشيعها عىل تكل املالحظات".
ابعامتد الفقرتني ( )1و( )2من هذه القاعدة ،اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أأنه يف حال تطبيق القاعدة  ،)3(34فاإن منح امحلاية س يخضع دلفع القسط
الثاين من الرمس.
ابعامتد الفقرتني ( )1و( )2من هذه القاعدة ،اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أأنه يف حال تطبيق القاعدة  ،)3(34فاإن منح امحلاية س يخضع دلفع القسط
الثاين من الرمس.
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( )3أ[تأكيد الرفض املؤقت اللكي] يتعني عىل املكتب اذلي يكون قد أأرسل اإىل املكتب ادلويل اإخطارا ابلرفض
املؤقت اللكي ،فور أأن تس تمكل لك الإجراءات دليه فامي يتعلق حبامية العالمة وبعد أأن يكون املكتب قد ّقرر تأأكيد رفض حامية
العالمة يف الطرف املتعاقد املعين ابلنس بة اإىل مجيع السلع واخلدمات ،أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان يفيد ذكل.
([ )4قرار جديد] يف حال عدم اإرسال اإخطار ابلرفض املؤقت مضن املهةل املنطبقة بناء عىل املادة  )2(5من التفاق
أأو املادة ذاهتا من الربوتوكول ،أأو يف حال اكن للقرار اجلديد املتخذ من قبل املكتب أأو الإدارة أأثر يف حامية العالمة بعد اإرسال
بيان بناء عىل الفقرة ( )1أأو الفقرة ( )2أأو الفقرة (ّ ،)3
يتعني عىل املكتب ،يف حدود علمه بذكل القرار ودون الإخالل ابلقاعدة
 ،19أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان أخر ّيبني فيه وضع العالمة و ،حسب الاقتضاء ،السلع واخلدمات اليت من أأجلها حتمى
العالمة يف الطرف املتعاقد املعين.10
يدون أأي بيان يس تلمه بناء
([ )5التدوين و إابالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل النسخ] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
عىل هذه القاعدة يف السجل ادلويل ،ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل؛ ويف حال اكن البيان قد ب ِّلّغ ،أأو من املمكن نسخه،
يف شلك وثيقة حمدّدة ،فعليه أأن ينقل نسخة عن تكل الوثيقة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.

القاعدة 19
الإبطال دلى أأطراف متعاقدة معيّنة
([ )1مضمون الإخطار ابلإبطال] اإذا أبطلت الاثر املرتتبة عىل تسجيل دويل يف أأرايض طرف متعاقد معني ،بناء
عىل أأحاكم املادة  )6(5من التفاق أأو املادة  )6(5من الربوتوكول ،ومل ييعد من اجلائز أأن يكون الإبطال حمل طعن ،وجب
عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي نطقت سلطته اخملتصة ابلإبطال أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل ،وجيب أأن يتضمن الإخطار
أأو يبني فيه ما ييل:
" "1السلطة اليت نطقت ابلإبطال،
" "2أأن الإبطال ل جيوز أأن يكون حمل طعن،
" "3رمق التسجيل ادلويل،
" "4امس صاحب التسجيل ادلويل،
" "5اإذا مل يتعلق الإبطال بلك السلع واخلدمات ،السلع واخلدمات اليت مشلها النطق ابلإبطال أأو تكل
اليت مل يشملها النطق ابلإبطال،
" "6اترخي النطق ابلإبطال ،وكذكل اترخي نفاذه اإن أأمكن.
يدون الإبطال
([ )2تدوين الإبطال و إابالغه لصاحب التسجيل ادلويل واملكتب املعين] ( أأ) عىل املكتب ادلويل أأن ّ
يف السجل ادلويل ،مصحو ًاب ابلبياانت الواردة يف الإخطار ابلإبطال ،ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل .وعىل املكتب
ادلويل أأن يبلغ املكتب اذلي بلّغ اإخطار الإبطال التارخي اذلي مت فيه تدوين الإبطال يف السجل ادلويل اإذا طلب ذكل املكتب
احلصول عىل تكل املعلومة.

 10بيان تفسريي أأ ّقرته مجعية احتاد مدريد:
"الإشارة يف القاعدة (18اثلثا)( )4اإىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أأيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا املكتب ذكل القرار اجلديد ،يف حال
الرفض اللكي مثال ،ابلرمغ من أأن يكون املكتب قد أأفاد بأأن الإجراءات املبارشة أأمامه قد اس تمكلت".
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املطبقة.

(ب) ويتعني تدوين الإبطال اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل اإخطارا ابستيفاء املتطلبات

القاعدة 20
تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل
يف الترصف فيه
([ )1تبليغ املعلومات] ( أأ) جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب
التسجيل ادلويل أأن يبلغ املكتب ادلويل أأن حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف ابلتسجيل ادلويل قد مت تقييده ويبني
ا ألطراف املتعاقدة املعنية عند الاقتضاء.
(ب) جيوز ملكتب أأي طرف متعاقد معني أأن يبلغ املكتب ادلويل أأن حق صاحب التسجيل ادلويل يف
الترصف يف تسجيهل قد ِّّدون يف أأرايض هذا الطرف املتعاقد.
(ج) جيب أأن تكون املعلومات املقدمة وفقا للفقرة الفرعية ( أأ) أأو (ب) عبارة عن ملخص للوقائع الرئيس ية
املتعلقة ابلتقييد.
([ )2حسب التقييد جزئي ًا أأو لكي ًا] اإذا أبلغ املكتب ادلويل وفق ًا ألحاكم الفقرة ( )1أأن حق صاحب التسجيل ادلويل
مدون ،وجب عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي أأبلغ عن ذكل أأن يبلغ للمكتب ادلويل أأيض ًا لك حسب
يف الترصف يف تسجيهل ّ
جزيئ أأو لكي لهذا التقييد.
يدون يف السجل ادلويل املعلومات املبلغة هل بناء عىل أأحاكم الفقرتني
([ )3التدوين] ( أأ) عىل املكتب ادلويل أأن ّ
( )1و( ،)2ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ومكتب الطرف املتعاقد لصاح التسجيل ادلويل وملاكتب ا ألطراف املتعاقدة
املعينة املعنية.
(ب) يتعني تدوين املعلومات املبلغة بناء عىل أأحاكم الفقرتني ( )1و( )2اعتبارا من التارخي اذلي يتسلمها فيه
املكتب ادلويل ،رشيطة أأن يس تويف التبليغ املتطلبات املطبقة.
(20اثنيا)

القاعدة
الرتاخيص

([ )1الامتس لتدوين ترخيص] ( أأ) جيب تقدمي الامتس لتدوين ترخيص اإىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية
املعنية وجيب أأن ِّّ
يقدم الالامتس صاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل
أأو مكتب طرف متعاقد يشمهل الرتخيص املمنوح اإذا اكن املكتب يقبل تقدمي ذكل الالامتس.
(ب) جيب أأن ّيبني يف الالامتس ما ييل:
" "1
" "2
" "3
" "4

رمق التسجيل ادلويل املعين،
امس صاحب التسجيل ادلويل،
امس املرخص هل وعنوانه ،وفقا للتعلاميت الإدارية،
ا ألطراف املتعاقدة املعينة املشموةل ابلرتخيص املمنوح،
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" "5أأن الرتخيص ممنوح ابلنس بة اإىل لك السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل أأو أأن السلع
واخلدمات املشموةل ابلرتخيص املمنوح مجمعة يف ا ألصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات.
(ج) جيوز أأن ي ّبني يف الالامتس ما ييل أأيضا:
" "1اإذا اكن املرخص هل خشص ًا طبيعي ًا ،ادلوةل اليت يكون املرخص هل من مواطنهيا،
" "2اإذا اكن املرخص هل خشص ًا معنو ًاي ،الطبيعة القانونية ذلكل الكيان وادلوةل و أأية وحدة إاقلميية يف
تكل ادلوةل اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الكيان بناء عىل قانوهنا،
" "3أأن الرتخيص يتعلق جبزء من أأرايض الطرف املتعاقد ّ
املعني فقط،
" "4اإذا اكن للمرخص وكيل ،امس الوكيل وعنوانه ،وفقا للتعلاميت الإدارية،
" "5أأن الرتخيص ترخيص اس تئثاري أأو ترخيص حرصي ،اإن اكن كذكل11،
" "6مدة الرتخيص عند الاقتضاء.
(د) جيب أأن يوقع الالامتس صاحب التسجيل ادلويل واملكتب املقدم عربه.
([ )2الالامتس اخملالف ل ألصول] ( أأ) اإذا مل يكن الامتس تدوين الرتخيص يس تويف رشوط الفقرة (()1أأ) و(ب)
و(د) ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم الالامتس اإن وجد.
(ب) اإذا مل تس تدرك اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي اإقدام املكتب ادلويل عىل الإخطار هبا ،وجب اعتبار
الالامتس مرتواك وعىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل ويف الوقت ذاته صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم الالامتس
اإن وجد و أأن ير ّد أأية رسوم مدفوعة اإىل الطرف اذلي دفعها بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم املعنية املشار اإلهيا يف البند
 7من جدول الرسوم.
([ )3تدوين الرتخيص والإخطار به] ( أأ) اإذا اكن الالامتس يس تويف رشوط الفقرة ( ()1أأ) و(ب) و(د) ،وجب
يدون الرتخيص يف السجل ادلويل مع املعلومات الواردة يف الالامتس و أأن خيطر بذكل ماكتب ا ألطراف
عىل املكتب ادلويل أأن ّ
املتعاقدة املعينة املشموةل ابلرتخيص املمنوح ويبلغ ذكل ويف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم الالامتس
اإن وجد.
املطبقة.

(ب) ويتعني تدوين الرتخيص اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف املتطلبات

(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال تدوين مواصةل الإجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا)،
يدون الرتخيص يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف الفقرة ((.)2ب).
([ )4تعديل تدوين الرتخيص أأو اإلغاؤه] تطبق الفقرات من ( )1اإىل ( )3عىل لك الامتس لتعديل تدوين ترخيص أأو
اإلغائه مع ما يلزم من تبديل.

 11بيان تفسريي أأقرته مجعية احتاد مدريد:
" إاذا مل يكن الامتس تدوين الرتخيص يشمل البيان املنصوص عليه يف القاعدة (20اثنيا)(()1ج)" "5بأأن الرتخيص اس تئثاري أأو حرصي ،جاز اعتبار
الرتخيص غري اس تئثاري".
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([ )5اإعالن انعدام أأثر الرتخيص] ( أأ) جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أأخطره املكتب ادلويل بتدوين ترخيص
بشأأن ذكل الطرف املتعاقد أأن يعلن أأن ذكل التدوين ل يرتتب عليه أأي أأثر يف الطرف املتعاقد املذكور.
(ب) جيب أأن ّيبني يف الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) ما ييل:
" "1ا ألس باب النافية ألي أأثر لتدوين الرتخيص،
" "2اإذا مل يكن الإعالن يس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الرتخيص ،السلع واخلدمات اليت
يسها الإعالن أأو السلع واخلدمات اليت ل يسها الإعالن،
" "3ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية من القانون،
" "4أأن ذكل الإعالن قابل لإعادة الفحص أأو الطعن أأو ليس قابال ذلكل.
(ج) جيب اإرسال الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) اإىل املكتب ادلويل قبل انقضاء  18شهرا من
التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار املشار اإليه يف الفقرة ( )3اإىل املكتب املعين.
يدون يف السجل ادلويل أأي اإعالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) و أأن
(د) جيب عىل املكتب ادلويل أأن ّ
خيطر بذكل اجلهة اليت قدمت الامتس تدوين الرتخيص ( أأي صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب) .ويتعني تدوين الإعالن
اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تبليغا يس تويف املتطلبات املطبقة.
(ه) جيب اإخطار املكتب ادلويل بأأي قرار هنايئ يتعلق ابإعالن أأجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) ،وعىل املكتب
يدون ذكل القرار يف السجل ادلويل وخيطر به اجلهة اليت قدمت الامتس تدوين الرتخيص ( أأي صاحب التسجيل
ادلويل أأن ّ
ادلويل أأو املكتب).
([ )6اإعالن أأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أأي أأثر يف طرف متعاقد] ( أأ) جيوز ملكتب
الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات التجارية أأن خيطر املدير العام بأأن تدوين الرتاخيص يف
السجل ادلويل ل يرتتب عليه أأي أأثر يف ذكل الطرف املتعاقد.
(ب) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات التجارية أأن خيطر املكتب
ادلويل بأأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أأي أأثر يف ذكل الطرف املتعاقد ،وذكل قبل التارخي اذلي تصبح
فيه هذه القاعدة انفذة أأو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد املذكور ملزتما ابلتفاق أأو ابلربوتوكول .وجيوز حسب ذكل
الإخطار يف أأي وقت12.

 12بيان تفسريي أأقرته مجعية احتاد مدريد:
"تتناول الفقرة الفرعية ( أأ) من القاعدة (20اثنيا)( )6حاةل الإخطار اذلي يوهجه الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات
التجارية ،وجيوز توجيه ذكل الإخطار يف أأي وقت .أأما الفقرة (ب) ،فتتناول حاةل الإخطار اذلي يوهجه الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل تدوين
تراخيص العالمات التجارية ولكنه غري قادر يف الوقت الراهن عىل اإعامل أأثر تدوين الرتخيص يف السجل ادلويل .ول جيوز توجيه هذا الإعالن ا ألخري
اذلي جيوز حسبه يف أأي وقت اإل قبل أأن تصبح هذه القاعدة انفذة أأو قبل أأن يصبح الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول".
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القاعدة 21
الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو إاقل ميي
بتسجيل دويل
([ )1الإخطار] اإذا أأخذ مكتب طرف متعاقد معني علامً يف جسهل ،وفق ًا ألحاكم املادة (4اثنيا)( )2من التفاق أأو
املادة (4اثنيا)( )2من الربوتوكول ،اإثر الامتس قدمه صاحب التسجيل ادلويل مبارشة لهذا املكتب ،بأأنه اس تعيض عن تسجيل
وطين أأو إاقلميي بتسجيل دويل ،وجب عىل املكتب املذكور أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل .وجيب أأن يبني يف هذا الإخطار
ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2اإذا مل يتعلق الاستبدال سوى ابإ حدى السلع واخلدمات أأو البعض مهنا الوارد ذكرها يف التسجيل
ادلويل ،هذه السلع واخلدمات،
" "3اترخي الإيداع ورمقه واترخي التسجيل ورمقه ،وعند الاقتضاء اترخي أأولوية التسجيل الوطين أأو
ا إلقلميي اذلي اس تعيض عنه ابلتسجيل ادلويل.
جيوز أأن يش متل الإخطار عىل معلومات عن أأية حقوق أأخرى مكتس بة مبوجب ذكل التسجيل الوطين أأو ا إلقلميي ،يف شلك
متّفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعين.
يدون يف السجل ادلويل البياانت املبلغة هل بناء عىل أأحاكم الفقرة (،)1
([ )2التدوين] ( أأ) عىل املكتب ادلويل أأن ّ
ويبلغها لصاحب التسجيل ادلويل.
(ب) يتعني تدوين البياانت املبلَّغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب
ادلويل اإخطارا يس تويف املتطلبات املطبقة.
(21اثنيا)

القاعدة
وقائع أأخرى بش أأن املطالبة اب ألقدمية
([ )1الرفض الهنايئ للمطالبة اب ألقدمية] اإذا ورد يف الس ّجل ادلويل تدوين مطالبة اب ألقدمية ابلنس بة اإىل تعيني
منظمة متعاقدة ،وجب عىل مكتب تكل املنظمة اإخطار املكتب ادلويل بأأي قرار هنايئ برفض صالحية تكل املطالبة لكي ًا أأو
جزئي ًا.
([ )2املطالبة اب ألقدمية بعد التسجيل ادلويل] اإذا و ّجه صاحب تسجيل دويل ورد فيه تعيني منظمة متعاقدة ،اإىل
مكتب تكل املنظمة املتعاقدة ،بناء عىل قانون تكل املنظمة ،مطالبة بأأقدمية عالمة سابقة أأو أأكرث مسجةل يف اإحدى ادلول
ا ألعضاء يف تكل املنظمة أأو ابلنس بة اإلهيا ،وجب عىل املكتب املعين ،اإذا قبل تكل املطالبة ،أأن خيطر املكتب ادلويل بقبولها
و أأن ّيبني ما ييل يف الإخطار:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2ادلوةل العضو أأو ادلول ا ألعضاء اليت ّمت تسجيل العالمة السابقة فهيا أأو ابلنس بة اإلهيا ،مع التارخي
اذلي بد أأ فيه رساين تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين.
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([ )3قرارات أأخرى تؤثر يف املطالبة اب ألقدمية] جيب عىل مكتب املنظمة املتعاقدة أأن خيطر املكتب ادلويل بأأي
قرار هنايئ أخر ،مبا يف ذكل السحب والشطب ،ممّا يؤثر يف مطالبة اب ألقدمية ّمت تدويهنا يف السجل ادلويل.
يدون يف الس ّجل ادلويل املعلومات الواردة
([ )4تدوين املعلومات يف السجل ادلويل] جيب عىل املكتب ادلويل أأن ّ
يف الإخطارات املوهجة بناء عىل الفقرات من ( )1اإىل (.)3

القاعدة 22
وقف أاثر الطلب ا ألسايس
والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس
([ )1الإخطار بوقف أاثر الطلب ا ألسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس] (أأ) اإذا انطبقت أأحاكم
املادة  )3(6و( )4من التفاق أأو املادة  )3(6و( )4من الربوتوكول أأو اإذا انطبقت أأحاكم هاتني املادتني ،وجب عىل مكتب
املنشأأ أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل ،ويبني ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل،
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل،
" "3الوقائع والقرارات اليت تؤثر يف التسجيل ا ألسايس ،أأو الوقائع والقرارات اليت تؤثر يف الطلب
ا ألسايس اإذا اكن التسجيل ادلويل املعين يستند اإىل طلب أأسايس مل يرتتب عليه أأي تسجيل ،أأو الوقائع والقرارات اليت تؤثر
يف التسجيل ادلويل اإذا اكن ذكل التسجيل يستند اإىل طلب أأسايس ترتب عليه تسجيل ،فض ًال عن التارخي اذلي تبد أأ فيه
أاثر هذه الوقائع والقرارات،
" "4اإذا اكنت هذه الوقائع والقرارات ل تؤثر يف التسجيل ادلويل اإل ابلنس بة اإىل بعض السلع
واخلدمات ،السلع واخلدمات اليت تؤثر فهيا هذه الوقائع والقرارات أأو تكل اليت ل تؤثر فهيا هذه الوقائع والقرارات.
(ب) اإذا بد أأت أأي دعوى قضائية مشار اإلهيا يف املادة  )4(6من التفاق ،أأو اإذا بد أأ أأي اإجراء مشار اإليه يف
البند " "1أأو " "2أأو " "3من املادة  )3(6من الربوتوكول قبل انقضاء فرتة مدهتا مخس س نوات ،دون أأن ينجم عن ذكل قبل
انقضاء الفرتة املذكورة أأي حمك هنايئ مشار اإليه يف املادة  )4(6من التفاق ،أأو أأي قرار هنايئ مشار اإليه يف امجلةل الثانية من
املادة  )3(6من الربوتوكول ،أأو أأي حسب أأو خت ٍ ّل مشار اإلهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  )3(6من الربوتوكول ،وجب عىل
مكتب املنشأأ اإذا اكن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل يف أأرسع وقت ممكن قبل انقضاء الفرتة املذكورة.
(ج) بعدما تفيض ادلعوى القضائية أأو الإجراءات املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) اإىل احلمك الهنايئ املشار
اإليه يف املادة  )4(6من التفاق ،أأو اإىل القرار الهنايئ املشار اإليه يف امجلةل الثانية من املادة  )3(6من الربوتوكول ،أأو اإىل السحب
أأو التخيل املشار اإلهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  )3(6من الربوتوكول ،يتعني عىل مكتب املنشأأ اإذا اكن عىل عمل بذكل أأن
خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور ،ويقدم البياانت املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية ( أأ)" "1اإىل " ."4ويف حال اس تمكلت
ادلعاوى القانونية أأو اإجراءات املعاجلة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة أأعاله
ختل ،يتعني عىل مكتب املنشأأ ،اإذا اكن عىل عمل بذكل أأو بناء عىل طلب صاحب التسجيل ،أأن خيطر
أأو عن حسب أأو ٍ
املكتب ادلويل عىل الفور.
يدون يف السجل ادلويل
([ )2تدوين الإخطار و إارساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل] ( أأ) عىل املكتب ادلويل أأن ّ
الإخطار املشار اإليه يف الفقرة ( ،)1ويرسل صورة عن هذا الإخطار اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة وإاىل صاحب
التسجيل ادلويل.
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(ب) اإذا اكن أأي اإخطار مشار اإليه يف الفقرة ( ()1أأ) أأو (ج) يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف
رشوط الفقرة املذكورة ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل
التدابري املطبقة .كام يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يلغي بقدر ما تسمح به التدابري املطبقة التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري
جزيئ يف امللكية أأو تقس مي مدون حتت التسجيل ادلويل امللغى ،عقب الإخطار املذكور ،والتسجيالت النامجة عن معلية دمج.
(ج) اإذا شطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل وفق ًا ألحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،وجب عىل املكتب
ادلويل أأن خيطر ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة وصاحب التسجيل ادلويل مبا ييل:
" "1اترخي شطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل؛
" "2شطب لك السلع واخلدمات اإذا اكن ا ألمر كذكل؛
" "3السلع واخلدمات الوارد بياهنا بناء عىل الفقرة (()1أأ)" ،"4اإذا اكن الشطب ل يتعلق سوى
ببعض السلع واخلدمات.

القاعدة 23
تقس مي الطلبات ا ألساس ية والتسجيالت املرتتبة علهيا
أأو التسجيالت ا ألساس ية أأو دجمها
([ )1الإخطار بتقس مي الطلب ا ألسايس أأو دمج الطلبات ا ألساس ية] اإذا قسم الطلب ا ألسايس اإىل عدة طلبات
خالل فرتة امخلس س نوات املشار اإلهيا يف املادة  )3(6من الربوتوكول أأو دجمت عدة طلبات أأساس ية يف طلب واحد ،وجب
عىل مكتب املنشأأ أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل ،ويبني ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل أأو رمق الطلب ا ألسايس اإذا مل يكن التسجيل ادلويل قد أأجري بعد،
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل أأو امس املودع،
" "3رمق لك طلب انمج عن التقس مي أأو رمق الطلب النامج عن ادلمج.
يدون يف السجل ادلويل الإخطار املشار
([ )2التدوين والإخطار مبعرفة املكتب ادلويل] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
اإليه يف الفقرة ( ،)1ويرسل اإخطار ًا بذكل اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة وإاىل صاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.
([ )3تقس مي التسجيالت املرتتبة عىل الطلبات ا ألساس ية أأو تقس مي التسجيالت ا ألساس ية ،أأو دجمها] تطبق أأحاكم
الفقرتني ( )1و( )2مع ما يلزم من تبديل عىل تقس مي أأي تسجيل أأو دمج أأية تسجيالت ترتتب عىل الطلب ا ألسايس أأو
الطلبات ا ألساس ية خالل فرتة امخلس س نوات املشار اإلهيا يف املادة  )3(6من الربوتوكول ،وعىل تقس مي التسجيل ا ألسايس أأو
دمج التسجيالت ا ألساس ية خالل فرتة امخلس س نوات املشار اإلهيا يف املادة  )3(6من التفاق واملادة  )3(6من الربوتوكول.

القاعدة (23اثنيا)
تبليغات ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة
املرسةل من خالل املكتب ادلويل
([ )1التبليغات من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة غري املشموةل يف هذه الالحئة] يف حال اكن قانون طرف
متعاقد معني ل يسمح للمكتب ابإرسال تبليغ عن تسجيل دويل مبارشة لصاحب التسجيل ،جيور لهذا املكتب أأن يطلب من
املكتب ادلويل اإرسال ذكل التبليغ اإىل صاحب التسجيل نيابة عنه.
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([ )2شلك التبليغ] يتعني عىل املكتب ادلويل وضع الشلك اذلي جيب أأن يس تخدمه املكتب املعين لإرسال
التبليغ املشار اإليه يف الفقرة (.)1
([ )3الإرسال اإىل صاحب التسجيل] يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يرسل التبليغ املشار اإليه يف الفقرة ( )1اإىل
صاحب التسجيل ،يف الشلك اذلي وضعه املكتب ادلويل ،دون أأن يفحص حمتوايته أأو أأن يدونه يف السجل ادلويل.
الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت

القاعدة 24
التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل
([ )1ا ألهلية] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يكون حمل تعيني لحق للتسجيل ادلويل (ويشار اإليه فامي بعد بعبارة
"التعيني الالحق") ،اإذا اكن صاحب التسجيل ادلويل وقت هذا التعيني يس تويف رشوط املادتني  )2(1و 2من التفاق أأو
املادة  2من الربوتوكول ليكون صاحب تسجيل دويل.
(ب) [حتذف]اإذا اكن الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل ملزتما ابلتفاق ،جاز لصاحب
التسجيل ادلويل أأن يعني ،بناء عىل التفاق ،أأي طرف متعاقد ملزتم ابلتفاق ،رشيطة أأل يكون الطرفان املتعاقدان املذكوران
ملزتمني معا ابلربوتوكول أأيضا.
(ج) [حتذف]اإذا اكن الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل ملزتما ابلربوتوكول ،جاز
لصاحب التسجيل ادلويل أأن يعني ،بناء عىل الربوتوكول ،أأي طرف متعاقد يكون ملزتما ابلربوتوكول ،سواء اكن الطرفان
املتعاقدان املذكوران ملزتمني معا ابلتفاق أأيضا أأو ل.
([ )2التقدمي؛ الاس امترة والتوقيع] ( أأ) جيب تقدمي أأي تعيني لحق اإىل املكتب ادلويل من جانب صاحب التسجيل
ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل؛ بيد أأنه
"[ "1حتذف]
أ
"[ "2حتذف]اإذا اكن طرف واحد أأو أكرث من ا ألطراف املتعاقدة معين ًا بناء عىل التفاق ،فاإن التعيني
الالحق جيب أأن يقدمه مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل؛
" "3وإاذا اكنت الفقرة ( )7منطبقة ،فاإن التعيني الالحق النامج عن التحويل جيب أأن يقدمه مكتب
املنظمة املتعاقدة.
(ب) جيب تقدمي التعيني الالحق عىل الاس امترة الرمسية بنسخة واحدة .وإاذا قدمه صاحب التسجيل ادلويل،
فاإنه جيب أأن يوقعه .وإاذا قدمه مكتب ما ،فاإنه جيب أأن يوقعه هذا املكتب ،ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيض ًا اإذا اقتىض
ذكل املكتب املذكور .وإاذا قدمه مكتب ما ومسح هذا املكتب بأأن يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيض ًا ،دون أأن يقتيض
ذكل ،جاز لصاحب التسجيل ادلويل أأن يوقع التعيني الالحق.
([ )3احملتوايت] (أأ) جيب أأن يتضمن التعيني الالحق أأو يبني فيه ما ييل ،رشط مراعاة الفقرة (()7ب):
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه،
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" "3الطرف املتعاقد املعني،
" "4لك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا ،اإذا اكن التعيني الالحق يتعلق بلك السلع واخلدمات الوارد
ذكرها يف التسجيل ادلويل املعين ،أأو ابلبعض مهنا،
" "5مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع ،أأو التعلاميت الرضورية لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من
حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ،وهوية الطرف اذلي يدفع الرسوم أأو يصدر التعلاميت،
" "6اإذا قدم مكتب ما التعيني الالحق ،التارخي اذلي تسمل فيه املكتب املذكور هذا التعيني الالحق.
(ب) اإذا اكن التعيني الالحق يتعلق بطرف متعاقد أأرسل اإخطار ًا بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)2(7فاإن هذا
التعيني الالحق جيب أأن يتضمن أأيض ًا اإعال ًان عن النية عىل اس تعامل العالمة يف أأرايض هذا الطرف املتعاقد .ووفق ًا ملا يقرره
هذا الطرف املتعاقد،
" "1جيب أأن يوقع الإعالن صاحب التسجيل ادلويل نفسه خشصيا ،وجيب أأن يقدم عىل اس امترة
رمسية منفصةل ترفق ابلتعيني الالحق،
" "2أأو جيب أأن يكون الإعالن متضمن ًا يف التعيني الالحق.
(ج) جيوز أأن يتضمن التعيني الالحق أأيض ًا ما ييل:
" "1البياانت والرتمجة أأو الرتجامت املشار اإلهيا يف القاعدة ()4(9ب) حسب ما يكون احلال،
" "2الامتس ًا بأأن يصبح التعيني الالحق انفذا بعد تدوين تعديل أأو شطب فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل
املعين أأو بعد جتديد التسجيل ادلويل،
" "3البياانت املشار اإلهيا يف القاعدة ()5(9ز)" "1اإذا اكن التعيني الالحق يتعلق مبنظمة متعاقدة،
عىل أأن ترد تكل البياانت يف اس امترة رمسية منفصةل ترفيق ابلتعيني الالحق ،والبياانت املشار اإلهيا يف القاعدة ()5(9ز)"."2
(د) [حتذف]اإذا استند التسجيل ادلويل اإىل طلب أأسايس ،وجب أأن يكون التعيني الالحق بناء عىل
التفاق مصحواب ابإعالن موقع من مكتب املنشأأ يثبت أأن ذكل الطلب قد أأدى اإىل تسجيل ويبني اترخي ذكل التسجيل ورمقه،
ما مل يكن املكتب ادلويل قد تسمل ذكل الإعالن من قبل.
([ )4الرسوم] خيضع التعيني الالحق دلفع الرسوم احملددة أأو املشار اإلهيا يف البند  5من جدول الرسوم.
([ )5اخملالفات] ( أأ) مع مراعاة أأحاكم الفقرة ( ،)10اإذا اكن التعيني الالحق ل يس تويف الرشوط املطلوبة ،وجب
عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ،وكذكل ألي مكتب يكون قد ق ّدم التعيني الالحق.
(ب) اإذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب املكتب ادلويل ،فاإن التعيني
الالحق يعترب مرتواكً ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل يف الوقت ذاته اإىل صاحب التسجيل ادلويل وكذكل اإىل أأي مكتب
يكون قد قدم التعيني الالحق ،ويرد للطرف اذلي دفع الرسوم نصف مبلغ الرمس ا ألسايس املشار اإليه يف البند  1.5من جدول
الرسوم.
(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرتني الفرعيتني ( أأ) و(ب) ،اإذا مل تكن الرشوط 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
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مل تكن الرشوط 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).
([ )6اترخي التعيني الالحق] (أأ) التعيني الالحق اذلي يقدمه صاحب التسجيل ادلويل مبارشة اإىل املكتب ادلويل
جيب أأن حيمل اترخي تسلمه من املكتب ادلويل ،مع مراعاة أأحاكم الفقرة الفرعية (ج)"."1
(ب) التعيني الالحق اذلي يقدمه مكتب ما اإىل املكتب ادلويل جيب أأن حيمل اترخي تسلمه من هذا املكتب
مع مراعاة أأحاكم الفقرات الفرعية (ج)" "1و(د) و(ه) ،ورشط أأن يكون املكتب ادلويل قد تسمل هذا التعيني خالل شهرين
من هذا التارخي .وإاذا مل يتسمل املكتب ادلويل التعيني الالحق خالل هذه املهةل ،فاإن هذا التعيني جيب أأن حيمل اترخي تسلمه
من جانب املكتب ادلويل ،مع مراعاة أأحاكم الفقرات الفرعية (ج)" "1و(د) و(ه).
(ج) اإذا مل يكن التعيني الالحق مس توفي ًا للرشوط املطلوبة ،ومت تصويب ذكل خالل ثالثة أأشهر من اترخي
الإخطار املشار اإليه يف الفقرة (()5أأ)،
" "1فاإن التعيني الالحق ،يف احلاةل اليت تتعلق فهيا اخملالفة بأأحد الرشوط املشار اإلهيا يف الفقرة
( ()3أأ)" "1و" "3و" "4و(ب)" ،"1جيب أأن حيمل التارخي اذلي حصح فيه هذا التعيني ،ما مل يق ِّّدم هذا التعيني مكتب ما
اإىل املكتب ادلويل ،وما مل يص َّحح خالل همةل الشهرين املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب)؛ ويف هذه احلاةل ،فاإن التعيني الالحق
جيب أأن حيمل التارخي اذلي تسلمه فيه هذا املكتب؛
" "2فاإن أأية خمالفة تتعلق برشوط أأخرى خالف الرشوط املشار اإلهيا يف الفقرة ( ()3أأ)" "1و""3
و" "4و(ب)" "1ل تؤثر يف التارخي املطبق بناء عىل أأحاكم الفقرة الفرعية ( أأ) أأو الفقرة الفرعية (ب) حسب ما يكون احلال.
(د) ابلرمغ من أأحاكم الفقرات الفرعية ( أأ) و(ب) و(ج) ،جيوز أأن يكون للتعيني الالحق اترخي لحق للتارخي
النامج عن الفقرات الفرعية ( أأ) أأو (ب) أأو (ج) اإذا تضمن ذكل التعيني الامتس ًا وفقا للفقرة (()3ج)"."2
(ه) اإذا جنم التعيني الالحق عن حتويل وفقا للفقرة ( ،)7وجب أأن حيمل ذكل التعيني الالحق التارخي اذلي
ّمت فيه تدوين تعيني املنظمة املتعاقدة يف السجل ادلويل.
مدو ًان يف الس ّجل ادلويل ،جاز لصاحب
([ )7التعيني الالحق النامج عن حتويل] ( أأ) اإذا اكن تعيني منظمة متعاقدة َّ
التسجيل ادلويل املعين ،يف حدود ما مت حسبه أأو رفضه أأو وقف أأثره من ذكل التعيني ،أأن يلمتس حتويل تعيني املنظمة املتعاقدة
املذكورة اإىل تعيني ألية دوةل عضو يف تكل املنظمة تكون طرفا يف التفاق أأو الربوتوكول أأو لكهيام.
(ب) جيب أأن ت َّبني يف الامتس التحويل املذكور يف الفقرة الفرعية ( أأ) العنارص املشار اإلهيا يف الفقرة ( ()3أأ)""1
اإىل " "3و" "5مع ما ييل:
" "1املنظمة املتعاقدة اليت ّمت حتويل تعييهنا،
" "2أأن التعيني الالحق دلوةل متعاقدة والنامج عن التحويل يشمل لك السلع واخلدمات املذكورة فامي
يتعلق بتعيني املنظمة املتعاقدة ،اإن اكن ا ألمر كذكل ،أأو السلع واخلدمات املشموةل يف تعيني تكل ادلوةل املتعاقدة اإذا اكن
تعييهنا ل يشمل اإل جزءا من السلع واخلدمات املذكورة يف تعيني املنظمة املتعاقدة.
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([ )8التدوين والإخطار] اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن التعيني الالحق يس تويف الرشوط املطلوبة ،وجب عليه أأن
يدونه يف السجل ادلويل وخيطر بذكل مكتب الطرف املتعاقد اذلي عني يف التعيني الالحق ،كام يبلغ ذكل لصاحب التسجيل
ّ
ادلويل يف الوقت ذاته و ألي مكتب يكون قد قدّم التعيني الالحق.
([ )9الرفض] تطبق أأحاكم القواعد  16اإىل (18اثلثا) مع ما يلزم من تبديل.
([ )10التعيني الالحق اذلي ل يعترب كذكل] اإذا مل تكن الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة (()2أأ) مس توفاة ،فاإن
التعيني الالحق ل يعترب كذكل ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل ِّ
للمرسل.

القاعدة 25
الامتس تدوين
([ )1تقدمي الالامتس] ( أأ) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل بنسخة واحدة عىل الاس امترة الرمسية
اإذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأأيت:
" "1تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل لك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا ،وابلنس بة
اإىل لك ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة أأو البعض مهنا؛
" "2الإنقاص من قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو البعض مهنا؛
" "3التخيل عن لك السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة؛
" "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 تكل ادلوةل اليت مت فهيا
تنظمي أأوضاع ذكل الشخص املعنوي بناء عىل قانوهنا؛
" "5شطب التسجيل ادلويل للك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا ،ابلنس بة اإىل لك ا ألطراف
املتعاقدة املعينة.
" "6تغيري يف امس الوكيل أأو عنوانه.
(ب) جيب أأن ِّّ
يقدم الالامتس صاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب
التسجيل ادلويل ،رشط مراعاة الفقرة الفرعية (ج) ،عىل أأنه جيوز تقدمي الامتس تدوين تغيري يف امللكية عن طريق مكتب
الطرف املتعاقد أأو أأحد ا ألطراف املتعاقدة مما هو مبني يف الالامتس املذكور وفقا للفقرة ( ()2أأ)"."4
ختل أأو شطب اإذا اكن التخيل
(ج) [حتذف]ل جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أأن يقدم بنفسه الامتس تدوين ٍ
أأو الشطب يس أأي طرف متعاقد خيضع تعيينه لالتفاق يف التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل الالامتس.
(د) اإذا قدم الالامتس صاحب التسجيل ادلويل ،وجب عليه أأن يوقعه .وإاذا قدمه مكتب ما ،وجب أأن
يوقعه هذا املكتب ،وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اإذا اقتىض املكتب ذكل .وإاذا قدم الالامتس مكتب ما ومسح هذا املكتب
بأأن يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيض ًا دون أأن يقتيض ذكل ،جاز لصاحب التسجيل ادلويل أأن يوقع الالامتس.
([ )2حمتوايت الالامتس] ( أأ) جيب أأن يتضمن أأي الامتس مقدّم بناء عىل الفقرة ( ()1أأ) أأو َّ
يبني فيه ابلإضافة اإىل
التدوين امللمتس ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،

MM/LD/WG/16/12
Annex I
36

" "2امس صاحب التسجيل ادلويل أأو امس الوكيل ،يف حال تعلق التعديل ابمس الوكيل أأو عنوانه،
" "3يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ،الامس والعنوان احملددان وفق ًا ألحاكم التعلاميت الإدارية
للشخص الطبيعي أأو املعنوي الوارد ذكره يف الالامتس كصاحب التسجيل ادلويل اجلديد (واملشار اإليه فامي بعد بعبارة "صاحب
التسجيل ادلويل اجلديد")،
" "4يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ،الطرف املتعاقد أأو ا ألطراف املتعاقدة اليت يس تويف
صاحب التسجيل ادلويل اجلديد ابلنس بة اإلهيا الرشوط املنصوص علهيا يف املادتني  )2(1و 2من التفاق أأو يف املادة )1(2
من الربوتوكول ليك يكون صاحب التسجيل ادلويل،
" "5يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ،وإاذا مل يكن عنوان صاحب التسجيل ادلويل اجلديد
املوحض وفق ًا للبند " "3يف أأرايض الطرف املتعاقد أأو أأحد ا ألطراف املتعاقدة احملددة وفق ًا للبند " ،"4وما مل يوحض صاحب
التسجيل ادلويل اجلديد أأنه أأحد مواطين دوةل متعاقدة أأو دوةل عضو يف منظمة متعاقدة ،عنوان منشأأة صاحب التسجيل
ادلويل اجلديد أأو حمل اإقامته يف أأرايض الطرف املتعاقد أأو يف أأرايض أأحد ا ألطراف املتعاقدة اليت يس تويف ابلنس بة اإلهيا
الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب التسجيل ادلويل،
" "6يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك السلع واخلدمات وبلك ا ألطراف املتعاقدة
املعينة ،السلع واخلدمات وا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت يشملها تغيري امللكية،
" "7مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع أأو التعلاميت لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح
دلى املكتب ادلويل ،وهوية الطرف اذلي دفع الرسوم أأو أأصدر التعلاميت.
(ب) جيوز أأن يتضمن الامتس تدوين أأي تغيري لصاحب التسجيل ادلويل أأيض ًا ما يأأيت:
" "1بيان ادلوةل اليت يكون صاحب التسجيل ادلويل اجلديد أأحد مواطنهيا ،اإذا اكن خشص ًا طبيعي ًا؛
" "2بياانت تتعلق ابلوضع القانوين للشخص املعنوي اإذا اكن صاحب التسجيل ادلويل اجلديد خشص ًا
معنو ًاي ،وكذكل ابدلوةل وعند الرضورة ابلوحدة ا إلقلميية الواقعة داخل أأرايض هذه ادلوةل واليت أأنشئ الشخص املعنوي وفق ًا
لقانوهنا.
(ج) جيوز أأن حيتوي الامتس تدوين تعديل أأو شطب أأيضا عىل الامتس بتدوينه قبل تدوين تعديل أأو شطب
أخر أأو تعيني لحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل املعين أأو بعد ذكل أأو بعد جتديد التسجيل ادلويل.
(د) جيب أأن جيمع الامتس تدوين الإنقاص السل يع 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 تكل ا ألصناف.
([ )3حتذف][الالامتس غري املقبول] ل جيوز تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد
معني ،اإذا اكن هذا الطرف املتعاقد
" "1ملزتم ًا ابلتفاق وليس ابلربوتوكول ،ومل يكن الطرف املتعاقد املشار اإليه يف الفقرة ( ()2أأ)""4
ملزتم ًا ابلتفاق ،أأو مل يكن أأي طرف من ا ألطراف املتعاقدة املشار اإلهيا بناء عىل الفقرة املذكورة ملزتم ًا ابلتفاق؛
" "2أأو ملزتم ًا ابلربوتوكول وليس ابلتفاق ،ومل يكن الطرف املتعاقد املشار اإليه يف الفقرة ( ()2أأ)""4
ملزتم ًا ابلربوتوكول ،أأو مل يكن أأي طرف من ا ألطراف املتعاقدة املشار اإلهيا بناء عىل الفقرة املذكورة ملزتم ًا ابلربوتوكول.
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([ )4تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد] اإذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل اإىل
أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد ،فاإن هذا التغيري ل جيوز تدوينه ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني اإذا مل يكن واحد أأو
أأكرث من أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد يس تويف الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب تسجيل دويل ابلنس بة اإىل هذا
الطرف املتعاقد.

القاعدة 26
اخملالفات يف الامتسات التدوين بناء عىل القاعدة 25
([ )1الالامتس اخملالف ل ألصول] 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.
([ )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 الإبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل ،فاإن الالامتس يعترب
مرتواكً ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ،ويف الوقت ذاته ألي مكتب يكون قد قدم 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.
([ )3الالامتس اذلي ل يعترب كذكل] اإذا مل تكن رشوط القاعدة ()1(25ب) أأو (ج) مس توفاة ،فاإن الالامتس ل
يعترب كذكل ،وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل ِّ
للمرسل.

القاعدة 27
التدوين والإخطار فامي يتعلق ابلقاعدة 25؛
الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإنقاص
يدون املكتب ادلويل عىل الفور البياانت أأو أأي تعديل أأو شطب يف السجل ادلويل،
([ )1التدوين والإخطار] ( أأ) ّ
رشط أأن يكون الالامتس املشار اإليه يف القاعدة  ()1(25أأ) مطابق ًا ل ألصول ،ويبلغ ذكل ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة اليت
يكون 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.
تدون البياانت أأو التعديل أأو الشطب يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف
(ب) ّ
الرشوط املطبقة .ولكن ،جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإذا ق ِّّدم الالامتس وفقا ألحاكم القاعدة ()2(25ج).
(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال تدوين مواصةل الإجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا)،
يدون التعديل أأو الشطب يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف القاعدة  ،)2(26ولكن،
جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإذا ق ِّّدم الالامتس وفقا ألحاكم القاعدة ()2(25ج).
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([ )2تدوين تغيري جزيئ لصاحب التسجيل ادلويل] ( أأ) تغيري امللكية يف التسجيل ادلويل عن جزء من السلع
يدون يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل
واخلدمات فقط أأو عن بعض ا ألطراف املتعاقدة املعينة فقط ،جيب أأن ّ
اذلي يكون قد غري جزء منه.
(ب) ويتعني حذف اجلزء اذلي شهد تدوينا لتغيري امللكية يف التسجيل ادلويل من التسجيل ادلويل املعين
ويتعني تدوينه يف تسجيل دويل منفصل.
([ )3حتذف]
([ )4الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية] ( أأ) جيوز ملكتب أأي طرف متعاقد معني خيطره
املكتب ادلويل بتغيري يف امللكية يتعلق هبذا الطرف املتعاقد أأن يعلن أأن هذا التغيري يف امللكية ل يكون هل أأي أأثر يف أأرايض
الطرف املتعاقد املذكور .ويرتتب عىل هذا الإعالن ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املذكور أأن التسجيل ادلويل املعين يظل ابمس
صاحب التسجيل ادلويل السابق.
(ب) جيب أأن يبني يف الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) ما يأأيت:
" "1ا ألس باب النافية ألي أأثر يرتتب عىل تغيري امللكية،
" "2ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية من القانون،
" "3اإماكنية اإعادة حفص هذا الإعالن أأو الطعن فيه.
(ج) يرسل الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) اإىل املكتب ادلويل قبل انقضاء  18شهرا من اترخي
اإرسال الإخطار املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) اإىل املكتب املعين.
يدون ،حسب ما
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل لك اإعالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) كام ّ
(د) ّ
يكون احلال ،اجلزء موضع الإعالن املذكور من التسجيل ادلويل كتسجيل دويل منفصل ،وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم
الامتس تدوين تغيري يف امللكية (صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب) ،وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد.
يدونه يف السجل
(ه) يبلَّغ لك قرار هنايئ يتعلق ابإعالن أأجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب ادلويل اذلي ّ
ادلويل ويعدل السجل ادلويل حسب ما يكون احلال وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم الامتس تدوين تغيري يف امللكية (صاحب
التسجيل ادلويل أأو املكتب) ،وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد.
([ )5الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل الإنقاص] ( أأ) جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أأخطره املكتب ادلويل
ابإنقاص من قامئة السلع واخلدمات يس ذكل الطرف املتعاقد أأن يعلن أأن هذا الإنقاص ل يكون هل أأي أأثر يف أأرايض الطرف
املتعاقد املذكور .ويرتتب عىل هذا الإعالن ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املذكور أأن الإنقاص ل ينطبق عىل السلع واخلدمات
اليت يسها الإعالن.
(ب) جيب أأن ّيبني يف الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) ما يأأيت:
" "1ا ألس باب النافية ألي أأثر يرتتب عىل الإنقاص،
" "2اإذا مل يكن الإعالن يس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الإنقاص ،السلع واخلدمات اليت
يسها الإعالن أأو السلع واخلدمات اليت ل يسها الإعالن،
" "3ا ألحاكم ا ألساس ية املعنية من القانون،
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" "4اإماكنية اإعادة حفص هذا الإعالن أأو الطعن فيه.
(ج) يرسل الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) اإىل املكتب ادلويل قبل انقضاء  18شهرا من اترخي
اإرسال الإخطار املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) اإىل املكتب املعين.
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل أأي اإعالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) وخيطر بذكل الطرف
(د) ّ
اذلي المتس تدوين الإنقاص (صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب).
يدونه يف السجل
(ه) يبلغ لك قرار هنايئ يتعلق ابإعالن أأجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب ادلويل اذلي ّ
ادلويل وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم الامتس تدوين الإنقاص (صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب).
(27اثنيا)

القاعدة
تقس مي تسجيل دويل
([ )1الامتس تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) يتعني أأن يقدّم الامتس صاحب التسجيل ادلويل لتقس مي تسجيل دويل فامي
يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية املناس بة،
مكتب ذكل الطرف املتعاقد ،فور أأن يرتيئ ذكل املكتب أأن التقس مي اذلي يلمتس تدوينه يس تويف املتطلبات الواردة يف قانونه
املنطبق ،مبا يف ذكل املتطلبات املتعلقة ابلرسوم.
(ب) يتعني أأن ّيبني الالامتس ما ييل:
" "1
" "2
" "3
" "4
" "5

الطرف املتعاقد للمكتب اذلي يقدّم الالامتس،
امس املكتب اذلي يقدم الالامتس،
رمق التسجيل ادلويل،
امس صاحب التسجيل ادلويل،
أأسامء السلع واخلدمات اليت س تفصل ،مجم َّع ًة يف ا ألصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع

واخلدمات،
ق
" "6مية الرمس املسدد وطريقة تسديده ،أأو تعلاميت لقتطاع املبلغ املطلوب من حساب مفتوح دلى
املكتب ادلويل ،وحتديد هوية الطرف اذلي جيرى التسديد أأو يصدر التعلاميت.
(ج) يتعني أأن يوقّع الالامتس املكتب اذلي يقدّم الالامتس ،ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل ،جيب أأن
يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيضا.
(د) جيوز ألي الامتس ٌمقدّم بناء عىل هذه الفقرة أأن يتضمن أأو يشفع ببيان يرسل وفقا للقاعدة( 18اثنيا)
أأو القاعدة (18اثلثا) ابلسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.
([ )2الرمس] يتعني أأن خيضع تقس مي التسجيل ادلويل لتسديد الرمس احملدد يف البند  7.7من جدول الرسوم.
([ )3الالامتس اخملالف ل ألصول] ( أأ) اإذا مل يس توف الالامتس املتطلبات املطبقة ،يتعني عىل املكتب ادلويل أأن
يدعو املكتب اذلي قدّم الالامتس اإىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته أأن يبلغ صاحب التسجيل ادلويل.
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(ب) وإاذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية ( أأ) ،يتعني
اعتبار الالامتس مرتواك ويتعني عىل املكتب ادلويل اإخطار املكتب اذلي قدّم الالامتس بذكل ،ويف الوقت ذاته يتعني اإبالغ
صاحب التسجيل ادلويل ور ّد أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة ( ،)2بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس.
([ )4التدوين والإخطار] ( أأ) يف حال اكن الالامتس يس تويف املتطلبات املطبقة ،يتعني عىل املكتب ادلويل تدوين
التقس مي ،وإانشاء تسجيل دويل جزيئ يف السجل ادلويل ،وإاخطار املكتب اذلي قدّم الالامتس بذكل ،ويف الوقت ذاته اإبالغ
صاحب التسجيل ادلويل.
(ب) يتعني تدوين تقس مي التسجيل ادلويل ابلتارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس ،أأو ابلتارخي اذلي
اس تدركت فيه اخملالفة املشار اإلهيا يف الفقرة ( ،)3حسب ما ينطبق.
([ )5الالامتس اذلي ل يعترب الامتس ًا] ل يعترب الامتس ًا أأي الامتس لتقس مي تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد
َّ
معني اإذا مل يكن معيَّنا أأو مل يعد معيَّنا ابلنس بة اإىل أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الالامتس.
ينص قانونه
([ )6الإعالن ب أأن الطرف املتعاقد لن يقدّم الامتسات التقس مي] جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ّ
عىل تقس مي طلبات تسجيل عالمة أأو تسجيالت عالمة أأن خيطر املدير العام ،قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي
يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو ابلربوتوكول ،بأأنه لن يقدّم اإىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإليه يف الفقرة (.)1
وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.
(27اثلثا)

القاعدة
دمج التسجيالت ادلولية
([ )1دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين تغيري جزيئ يف امللكية] يف حال اكن الشخص الطبيعي أأو
مدوان كصاحب تسجيلني أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،يتعني دمج هذه
املعنوي نفسه ّ
ين
التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه هذا الشخص ،مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي متي اإليه صاحب
التسجيل ادلويل .ويتعني تقدمي الالامتس اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية املعنية .ويتعني عىل املكتب ادلويل أأن
يدون ادلمج و أأن خيطر بذكل ماكتب الطرف أأو ا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت يسها التغيري و أأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب
ّ
التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإن وجد.
([ )2دمج التسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين تقس مي تسجيل دويل] ( أأ) يتعني دمج تسجيل دويل انمج عن
تقس مي يف التسجيل ادلويل اذلي انقسم عنه بناء عىل الامتس من صاحب التسجيل ادلويل يقدم عن طريق املكتب اذلي قدم
الالامتس املشار اإليه يف الفقرة ( )1من القاعدة (27اثنيا) ،رشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي أأو املعنوي هو صاحب
التسجيل ادلويل املدون يف التسجيلني ادلوليني املذكورين أأعاله ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس يس تويف
متطلبات قانونه املنطبق ،مبا يف ذكل املتطلبات املتعلقة ابلرسوم .ويتعني تقدمي الالامتس اإىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة
يدون ادلمج و أأن خيطر بذكل املكتب اذلي قدم الالامتس وخيطر يف الوقت ذاته
الرمسية املعنية .ويتعني عىل املكتب ادلويل أأن ّ
صاحب التسجيل ادلويل.
ينص قانونه عىل دمج تسجيالت العالمة أأن خيطر املدير العام،
(ب) جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ّ
قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو ابلربوتوكول ،بأأنه لن يقدّم اإىل املكتب
ادلويل الالامتس املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أأ) .وجيوز حسب هذا الإعالن يف أأي وقت.
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القاعدة 28
التصويبات يف السجل ادلويل
([ )1التصويب] اإذا ر أأى املكتب ادلويل من تلقاء نفسه أأو بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب ما
أأن السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل ،وجب عليه أأن يعدل السجل بتصويب اخلطأأ.
([ )2الإخطار] عىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل وماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة
اليت يكون للتصويب أأثر فهيا ،يف الوقت ذاته .ويف حال مل يكن املكتب اذلي المتس التصويب هو مكتب طرف متعاقد ّ
معني
يكون للتصويب أأثر فيه ،عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ بذكل هذا املكتب.
([ )3الرفض بعد التصويب] حيق للك مكتب مشار اإليه يف الفقرة ( )2أأن يعلن يف اإخطار برفض مؤقت موجه
املصوب أأو مل يعد من املمكن منحها .وتطبق أأحاكم املادة  5من
اإىل املكتب ادلويل أأنه ل يكن منح امحلاية للتسجيل ادلويل َّ
التفاق أأو أأحاكم املادة  5من الربوتوكول و أأحاكم القواعد  16اإىل (18اثلثا) مع ما يلزم من تبديل ،علامً بأأن املهةل املتاحة لإرسال
الإخطار املذكور حتسب ابتداء من اترخي اإرسال الإخطار ابلتصويب اإىل املكتب املعين.
([ )4همةل التصويب] ابلرمغ من الفقرة ( ،)1ل جيوز تصويب خطأأ يعزى اإىل مكتب ومن شأأن تصويبه أأن يؤثر يف
احلقوق املس متدة من التسجيل ادلويل اإل اإذا تسمل املكتب ادلويل الامتسا ابلتصويب خالل تسعة أأشهر من اترخي نرش البيان
املدون يف السجل ادلويل واملطلوب تصويبه.
ّ
الفصل السادس
التجديدات

القاعدة 29
الإخطارات غري الرمسية ابنقضاء مدة امحلاية
ل يثل عدم تسمل الإخطار غري الرمسي ابنقضاء مدة امحلاية املشار اإليه يف املادة  )4(7من التفاق واملادة  )3(7من
الربوتوكول عذر ًا لعدم مراعاة أأي همةل مشار اإلهيا يف القاعدة .30

القاعدة 30
تفاصيل التجديد
([ )1الرسوم] ( أأ) جيدَّد التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية اذلكر يف التارخي اذلي جيب أأن جيدد فيه
التسجيل ادلويل عىل الأكرث:
" "1الرمس ا ألسايس،
" "2الرمس الإضايف عند الرضورة،
يدون
" "3الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال عن لك طرف متعاقد معني مل ّ
عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة (18اثلثا) أأو اإبطال ،للك السلع واخلدمات املعنية ،يف السجل ادلويل ،كام يه حمددة أأو
مشار اإلهيا يف البند  6من جدول الرسوم .بيد أأنه جيوز اإجراء هذا ادلفع خالل س تة أأشهر من التارخي اذلي جيب أأن جيدد فيه
التسجيل ادلويل ،رشط أأن يدفع يف الوقت ذاته الرمس الإضايف احملدد يف البند  5-6من جدول الرسوم.
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(ب) لك تسديد ألغراض التجديد يتسلمه املكتب ادلويل قبل اترخي جتديد التسجيل ادلويل بأأكرث من ثالثة
أأشهر يعترب كام لو اكن قد مت تسلمه قبل هذا التارخي بثالثة أأشهر.
([ )2اإيضاحات اإضافية] ( أأ) اإذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف
يدون عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة (18اثلثا) ،للك السلع واخلدمات املعنية ،يف السجل ادلويل ،فاإن
متعاقد معني مل ّ
ً
يدون جتديد التسجيل ادلويل
تسديد الرسوم املطلوبة جيب أأن يكون مصحواب ابإعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأل ّ
يف السجل ادلويل ابلنس بة اإىل هذا الطرف املتعاقد.
(ب) اإذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني ،عىل
الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة (18اثلثا) يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية،
فاإن تسديد الرسوم املطلوبة ،مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اإىل هذا الطرف
يدون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل
املتعاقد ،جيب أأن يكون مصحو ًاب ابإعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن ّ
ادلويل ابلنس بة اإىل هذا الطرف املتعاقد.
(ج) ل جيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد ّ
معني يكون قد ِّّدون عنه اإبطال يشمل لك السلع
واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)2(19أأو ِّّدون عنه خت ٍ ّل بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()1(27أأ) .ول جيدد التسجيل ادلويل
ابلنس بة اإىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد ِّّدون عهنا اإبطال لاثر التسجيل ادلويل يف هذا الطرف
املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)2(19أأو ِّّدون عهنا اإنقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()1(27أأ).
(د) يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة (18اثلثا)( "2")2أأو( )4يف السجل ادلويل ،ل جيدّ د التسجيل
ادلويل ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد ّ
املعني للسلع واخلدمات اليت ل ترد يف ذكل البيان ،ما مل يكن تسديد الرسوم املطلوبة
مصحواب ابإعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.
(ه) التسجيل ادلويل اذلي ل جيدد مبوجب الفقرة الفرعية (د) للسلع واخلدمات املعينة ل يعترب تعدي ًال
ملفهوم املادة  )2(7من التفاق أأو املادة  )2(7من الربوتوكول .والتسجيل ادلويل اذلي ل جيدد ابلنس بة اإىل لك ا ألطراف
املتعاقدة املعينة ل يعترب تعدي ًال حسب مفهوم املادة  )2(7من التفاق أأو املادة  )2(7من الربوتوكول.
([ )3الرسوم الناقصة] (أأ) اإذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة أأقل من مبلغ الرسوم املطلوبة للتجديد ،وجب عىل
املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل عىل الفور لصاحب التسجيل ادلويل ،ويف الوقت ذاته لوكيهل احملمتل .وجيب أأن حيدد يف الإبالغ
امليبلغ املتبقي الواجب تسديده.
(ب) اإذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة أأقل من املبلغ املطلوب بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )1بعد انقضاء همةل ا ألشهر
يدون التجديد ،ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل
الس تة املشار اإلهيا يف الفقرة ( ()1أأ) ،وجب عىل املكتب ادلويل أأل ّ
ولوكيهل احملمتل ،وير ّد املبلغ اذلي تسلمه من الطرف اذلي سدد الرسوم ،مع مراعاة أأحاكم الفقرة الفرعية (ج).
(ج) اإذا أرسل الإبالغ املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) خالل ا ألشهر الثالثة السابقة لنقضاء همةل ا ألشهر
الس تة املشار اإلهيا يف الفقرة ( ()1أأ) ،وإاذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل عند انقضاء هذه املهةل أأقل من املبلغ املطلوب بناء عىل
الفقرة ( ،)1ويعادل مع ذكل  %70عىل ا ألقل من هذا املبلغ ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يترصف وفق ًا ألحاكم القاعدة
 )1(31و( .)3وإاذا مل يسدد املبلغ املطلوب ابلاكمل خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ املذكور ،وجب عىل املكتب ادلويل
أأن يلغي التجديد ،ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل وللوكيل احملمتل وللماكتب اليت اكن قد بلّغها التجديد ،وير ّد املبلغ اذلي
تسلمه اإىل الطرف اذلي سدد الرسوم.
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([ )4الفرتة اليت تسدد عهنا رسوم التجديد] تسدد الرسوم املطلوبة للك جتديد عن فرتة عرش س نوات ،.سواء
تضمن التسجيل ادلويل ،يف قامئة ا ألطراف املتعاقدة املعينة ،ا ألطراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا لالتفاق وحدها ،أأو ا ألطراف
املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا للربوتوكول وحدها ،أأو ًّ
الك من ا ألطراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا لالتفاق وا ألطراف املتعاقدة
اليت خيضع تعييهنا للربوتوكول .وابلنس بة اإىل املدفوعات اليت جترى بناء عىل التفاق ،فاإن ادلفع عن عرش س نوات يعترب قسط ًا
عن فرتة عرش س نوات.

القاعدة 31
تدوين التجديد؛
الإخطارات والشهادات
يدون التجديد يف السجل ادلويل يف التارخي اذلي اكن من الواجب أأن جيرى
([ )1تدوين التجديد واترخي نفاذه] ّ
فيه ،حىت اإذا دفعت الرسوم املطلوبة خالل املهةل املشار اإلهيا يف املادة  )5(7من التفاق ويف املادة  )4(7من الربوتوكول.
([ )2اترخي التجديد يف حاةل التعيني الالحق] اترخي نفاذ التجديد هو ذاته ابلنس بة اإىل لك التعيينات املتضمنة يف
التسجيل ادلويل ،بغض النظر عن التارخي اذلي ّدونت فيه هذه التعيينات يف السجل ادلويل.
([ )3الإخطارات والشهادات] خيطر املكتب ادلويل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة واملعنية ابلتجديد ،ويرسل
شهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.
([ )4الإخطار يف حاةل عدم التجديد] ( أأ) اإذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
لصاحب التسجيل ،والوكيل ،اإن وجد ،وملاكتب لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف هذا التسجيل ادلويل.
(ب) اإذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
لصاحب التسجيل ،والوكيل ،اإن وجد ،وملكتب هذا الطرف املتعاقد.
الفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياانت

القاعدة 32
اجلريدة
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ( أأ) ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:
" "1التسجيالت ادلولية اليت جترى بناء عىل أأحاكم القاعدة 14؛
" "2املعلومات املبلغة بناء عىل أأحاكم القاعدة )1(16؛
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)4(17مع بيان اإن اكن الرفض يتعلق
" "3حالت الرفض املؤقت ّ
بلك السلع واخلدمات أأو ببعضها فقط ولكن دون بيان السلع واخلدمات املعنية ودون نرش أأس باب الرفض ،والبياانت واملعلومات
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدتني (18اثنيا)( )2و(18اثلثا)()5؛
ّ
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدة )1(31؛
" "4التجديدات ّ
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدة )8(24؛
" "5التعيينات الالحقة ّ
" "6اس مترار الاثر املرتتبة عىل التسجيالت ادلولية بناء عىل أأحاكم القاعدة 39؛
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" "7التدوينات بناء عىل أأحاكم القاعدة 27؛
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدة
" "8حالت الشطب اليت أأجريت بناء عىل أأحاكم القاعدة  )2(22أأو ّ
 )1(27أأو القاعدة ()3(34د)؛
املدون بناء عىل القاعدة (27اثلثا)؛
"("8اثنيا) التقس مي املدون بناء عىل القاعدة (27اثنيا)( )4وادلمج ّ
" "9التصويبات اليت أأجريت بناء عىل أأحاكم القاعدة 28؛
املدونة بناء عىل أأحاكم القاعدة )2(19؛
" "10حالت الإبطال ّ
املدونة بناء عىل أأحاكم القواعد  20و(20اثنيا) و 21و(21اثنيا) و()2(22أأ) و23
" "11املعلومات ّ
و )4(27و)3(40؛
" "12التسجيالت ادلولية اليت مل جتدد؛
" "13حالت التدوين اخلاصة بتعيني وكيل صاحب التسجيل واخملطر هبا بناء عىل القاعدة ()2(3ب)
وحالت الشطب اليت تمت بناء عىل الامتس صاحب التسجيل أأو وكيهل مبوجب القاعدة  ()6(3أأ).
(ب) تنرش الصورة املس تنسخة عن العالمة كام ترد يف الطلب ادلويل .وإاذا أأصدر املودع الإعالن املشار اإليه
يف القاعدة  ()4(9أأ)" ،"6وجب بيان ذكل يف النرش.
(ج) اإذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()4(9أأ)" "5أأو " ،"7وجب
أأن حتتوي اجلريدة عىل صورة مس تنسخة عن العالمة اب ألسود وا ألبيض وكذكل صورة مس تنسخة اب أللوان.
ييل:

([ )2معلومات بش أأن بعض املتطلبات اخلاصة و إاعالانت ا ألطراف املتعاقدة] ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة ما

" "1لك اإخطار جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة  7أأو (20اثنيا)( )6أأو (27اثنيا)( )6أأو
(27اثلثا)(()2ب) أأو  )6(40ولك اإعالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة ()5(17د) أأو (ه)؛
" "2لك اإعالن يصدر بناء عىل أأحاكم املادة ()2(5ب) أأو املادة ()2(5ب) و(ج) ،امجلةل ا ألوىل،
من الربوتوكول؛
" "3لك اإعالن يصدر بناء عىل أأحاكم املادة  )7(8من الربوتوكول؛
" "4لك اإخطار جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة ()2(34ب) أأو (()3أأ)؛
" "5قامئة اب ألايم اليت ل يكون املكتب ادلويل مفتوحا فهيا للجمهور خالل الس نة التقويية اجلارية
والتالية لها.
([ )3النرش عىل املوقع الإلكرتوين] ينجز املكتب ادلويل املنشورات املنصوص علهيا يف الفقرتني ( )1و( )2عىل
املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

القاعدة 33
قاعدة البياانت الإلكرتونية
املدونة يف السجل ادلويل واملنشورة يف اجلريدة بناء عىل أأحاكم
([ )1حمتوايت قاعدة البياانت] تدرج البياانت ّ
القاعدة  32يف قاعدة بياانت اإلكرتونية.
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يدون أأي طلب دويل أأو تعيني مشار
([ )2بياانت بش أأن الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة قيد البحث] اإذا مل ّ
اإليه يف القاعدة  24يف السجل ادلويل خالل ثالثة أأايم معل من اترخي تسلمه من جانب املكتب ادلويل ،وجب عىل املكتب
ادلويل أأن يدرج لك البياانت املتضمنة يف الطلب ادلويل أأو التعيني كام مت تسلمه يف قاعدة البياانت الإلكرتونية ،بغض النظر
عن اخملالفات اليت قد يتضمهنا.
([ )3الانتفاع بقاعدة البياانت الإلكرتونية] توضع قاعدة البياانت الإلكرتونية حتت ترصف ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة ،وتتاح لعامة امجلهور مقابل تسديد الرمس املقرر عند الرضورة ،سواء ابلتصال الش بيك أأو بأأي وس يةل مناس بة أأخرى
ملدونة بناء
حيددها املكتب ادلويل .ويتحمل املس تفيد من قاعدة البياانت الإلكرتونية تاكليف الانتفاع هبا .وتصحب البياانت ا ّ
عىل الفقرة ( )2بتحذير يفيد أأن املكتب ادلويل مل يتخذ قرار ًا بعد بشأأن الطلب ادلويل أأو التعيني املشار اإليه يف القاعدة .24
الفصل الثامن
الرسوم

القاعدة 34
مبالغ الرسوم وتسديدها
([ )1مبالغ الرسوم] يرد حتديد مبالغ الرسوم املس تحقة بناء عىل التفاق أأو الربوتوكول أأو هذه الالحئة التنفيذية،
خالف الرسوم الفردية ،يف جدول الرسوم املرفق هبذه الالحئة التنفيذية واذلي يشلك جزء ًا ل يتجز أأ مهنا.
([ )2نظام ادلفع] ( أأ) جيوز للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأن يدفع الرسوم احملددة يف جدول الرسوم للمكتب
ادلويل .وإاذا وافق مكتب املنشأأ أأو أأي مكتب معين أخر دلى الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل عىل
حتصيلها وحتويلها بناء عىل رغبة املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ،جاز لهذا املكتب أأن يسددها للمكتب ادلويل.
(ب) عىل لك طرف متعاقد يوافق مكتبه عىل حتصيل الرسوم وحتويلها أأن يبلغ ذكل للمدير العام.
([ )3الرمس الفردي اذلي يسدد يف جز أأين] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد اذلي يقدم اإعال ًان بناء عىل املادة  )7(8من
الربوتوكول أأو قدم اإعال ًان من ذكل القبيل أأن يبلغ املدير العام أأن الرمس الفردي اذلي يسدد مقابل تعيني ذكل الطرف املتعاقد
يتكون من جز أأين .ويدفع اجلزء ا ألول عند اإيداع الطلب ادلويل أأو تعيني ذكل الطرف املتعاقد لحق ًا .ويدفع اجلزء الثاين يف
اترخي لحق يمت حتديده وفق ًا لقانون ذكل الطرف املتعاقد.
(ب) يف حاةل تطبيق الفقرة الفرعية ( أأ) ،تفرس الإشارة اإىل رمس فردي يف البنود البندين  2و 3و 5من
جدول الرسوم اكإشارات اإىل اجلزء ا ألول من الرمس الفردي.
(ج) يف حاةل تطبيق الفقرة الفرعية ( أأ) ،يبلغ مكتب الطرف املتعاقد املعني املعين للمكتب ادلويل التارخي اذلي
يس تحق فيه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي .وجيب أأن يبني التبليغ
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2وامس صاحب التسجيل ادلويل،
" "3والتارخي اذلي جيب فيه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي،
" "4وعدد أأصناف السلع واخلدمات اليت تشملها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد ّ
املعني املعين ،اإذا
اكن مبلغ اجلزء الثاين من الرمس الفردي رهن ًا بعدد تكل ا ألصناف.
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(د) يرسل املكتب ادلويل التبليغ اإىل صاحب التسجيل ادلويل .ويف حاةل تسديد اجلزء الثاين من الرمس
يدون املكتب ادلويل ادلفع يف السجل ادلويل ويبلغ ذكل ملكتب الطرف املتعاقد املعين .ويف حاةل
الفردي خالل املهةل املطبقةّ ،
عدم تسديد اجلزء الثاين من الرمس الفردي خالل املهةل املطبقة ،يبلغ املكتب ادلويل ملكتب الطرف املتعاقد املعين شطب
التسجيل ادلويل يف السجل خبصوص الطرف املتعاقد املعين ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل.
([ )4طريقة دفع الرسوم للمكتب ادلويل] جيب دفع الرسوم للمكتب ادلويل وفق ًا ملا هو حمدد يف التعلاميت الإدارية.
([ )5البياانت املصاحبة لدلفع] عند دفع أأي رمس للمكتب ادلويل ،جيب بيان ما ييل:
" "1امس املودع والعالمة املعنية وسبب ادلفع ،قبل اإجراء التسجيل ادلويل؛
" "2امس صاحب التسجيل ادلويل ،ورمق التسجيل املعين وسبب ادلفع ،بعد اإجراء التسجيل ادلويل.
([ )6اترخي ادلفع] ( أأ) مع مراعاة أأحاكم القاعدة ()1(30ب) والفقرة الفرعية (ب) ،يعترب الرمس مدفوع ًا للمكتب
ادلويل يف التارخي اذلي يتسمل فيه املبلغ املطلوب.
(ب) اإذا اكن املبلغ املطلوب دفعه متوفر ًا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ،وتسمل هذا املكتب تعلاميت
ابإجراء السحب من صاحب احلساب ،ف إان الرمس يعترب مدفوع ًا يف التارخي اذلي يتسمل فيه هذا املكتب طلب ًا دولي ًا أأو تعيين ًا
لحق ًا أأو تعلاميت بسحب اجلزء الثاين من الرمس الفردي أأو الامتس تدوين تعديل أأو تعلاميت بشأأن جتديد تسجيل دويل.
([ )7تعديل مبلغ الرسوم] ( أأ) يف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لإيداع طلب دويل بني اترخي تسمل
مكتب املنشأأ للامتس تقدمي طلب دويل للمكتب ادلويل أأو اترخي تسلمه من جانب مكتب املنشأأ بناء عىل أأحاكم القاعدة
 ()1(11أأ) أأو (ج) من هجة ،والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل من هجة أأخرى ،فاإن الرسوم املطبقة تكون
الرسوم النافذة يف أأس بق هذين التارخيني.
(ب) يف حاةل تقدمي تعيني بناء عىل أأحاكم القاعدة  24من جانب مكتب املنشأأ أأو أأي مكتب معين أخر،
ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هذا التعيني بني التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب الامتس ًا من صاحب التسجيل ادلويل
بغرض اإجراء هذا التعيني من هجة ،والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل التعيني من هجة أأخرى ،فاإن الرسوم املطبقة تكون
الرسوم النافذة يف أأس بق هذين التارخيني.
(ج) يف حاةل تطبيق الفقرة (()3أأ) ،فاإن مبلغ الرسوم يكون مبلغ اجلزء الثاين من الرمس الفردي اذلي يكون
انفذ ًا يف التارخي الالحق املشار اإليه يف تكل الفقرة.
(د) يف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتجديد تسجيل دويل بني اترخي ادلفع واترخي اإجراء التجديد،
فاإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف اترخي ادلفع ،أأو التارخي اذلي يعترب اترخي ادلفع بناء عىل أأحاكم القاعدة ()1(30ب) .ويف
حاةل اإجراء ادلفع بعد التارخي اذلي اكن من الواجب اإجراء التجديد فيه ،فاإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف هذا التارخي.
(ه) يف حاةل تعديل مبلغ أأي رمس خالف الرسوم املشار اإلهيا يف الفقرات الفرعية (أأ) و(ب) و(ج) و(د)،
فاإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الرمس.
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القاعدة 35
معةل تسديد الرسوم
([ )1الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية] لك املدفوعات املس تحقة بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية جيب أأن جترى
حصلها ذكل املكتب بعمةل أأخرى.
يف املكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية ،حىت اإذا اكنت الرسوم اليت يدفعها مكتب قد ّ
([ )2حتديد مبلغ الرسوم الفردية ابلعمةل السويرسية] ( أأ) اإذا أأصدر طرف متعاقد بناء عىل أأحاكم املادة ()7(8أأ)
من الربوتوكول اإعال ًان يوحض فيه أأنه يرغب يف حتصيل رمس فردي ،وجب عليه أأن حيدد للمكتب ادلويل مبلغ هذا الرمس حمسو ًاب
ابلعمةل اليت يس تعملها مكتبه.
(ب) اإذا حدد الرمس يف الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) بعمةل خالف العمةل السويرسية ،فاإن املدير
العام حيدد مبلغ الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية ،عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة ،بعد التشاور مع مكتب
الطرف املتعاقد املعين.
(ج) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة بني العمةل السويرسية و أأي معةل أأخرى يكون الطرف املتعاقد
قد حدد هبا مبلغ الرمس الفردي يزيد أأو يقل بنس بة  %5عىل ا ألقل عن سعر الرصف ا ألخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس
الفردي ابلعمةل السويرسية ،وذكل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية ،جاز ملكتب هذا الطرف املتعاقد أأن يطلب اإىل املدير
العام أأن حيدد مبلغ ًا جديد ًا للرمس الفردي ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة املطبق يف اليوم
السابق لتارخي تقدمي هذا الطلب .ويتخذ املدير العام الإجراءات الرضورية لهذا الغرض .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار ًا من التارخي
اذلي حيدده املدير العام ،رشط أأن يقع هذا التارخي بعد شهر عىل ا ألقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش هذا املبلغ يف
اجلريدة.
(د) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة بني العمةل السويرسية و أأي معةل أأخرى يكون الطرف املتعاقد
قد حدد هبا مبلغ الرمس الفردي يزيد أأو يقل بنس بة  %10عىل ا ألقل عن سعر الرصف ا ألخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس
الفردي ابلعمةل السويرسية ،وذكل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية ،فاإن املدير العام حيدد مبلغ ًا جديد ًا للرمس الفردي ابلعمةل
السويرسية ،عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة املطبق .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار ًا من التارخي اذلي حيدده املدير
العام ،رشط أأن يقع هذا التارخي بعد شهر عىل ا ألقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش هذا املبلغ يف اجلريدة.
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القاعدة 36
الإعفاء من الرسوم
تعفى من الرسوم التسجيالت املتعلقة ابلبياانت التالية:
" "1تعيني وكيل ،و أأي تعديل يتعلق بوكيل ،وشطب تدوين أأي وكيل،
" "2لك تعديل يتعلق بأأرقام الهاتف والفاكس وعنوان املراسةل وعنوان الربيد الإلكرتوين و أأية وس يةل
أأخرى للتواصل مع املودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل ،كام هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية،
" "3شطب التسجيل ادلويل،
" "4لك خت ٍ ّل بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()1(25أأ)"،"3
" "5لك اإنقاص جيرى يف الطلب ادلويل ذاته بناء عىل أأحاكم القاعدة ()4(9أأ)" "13أأو يف تعيني
لحق بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()3(24أأ)"،"4
" "6لك طلب يقدمه مكتب بناء عىل امجلةل ا ألوىل من املادة  )4(6من التفاق أأو بناء عىل امجلةل
ا ألوىل من املادة  )4(6من الربوتوكول،
" "7وجود دعوى قضائية أأو حمك هنايئ يكون هل تأأثري يف الطلب ا ألسايس أأو يف التسجيل املرتتب
عليه أأو يف التسجيل ا ألسايس،
" "8لك رفض بناء عىل أأحاكم القاعدة  17أأو القاعدة  )9(24أأو القاعدة  ،)3(28أأو لك بيان يوجه
بناء عىل أأحاكم القاعدة (18اثنيا) أأو القاعدة (18اثلثا) أأو لك اإعالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة (20اثنيا)( )5أأو القاعدة
 )4(27أأو (،)5
" "9اإبطال التسجيل ادلويل،
" "10املعلومات املبلغة بناء عىل أأحاكم القاعدة ،20
" "11لك اإخطار يوجه بناء عىل أأحاكم القاعدة  21أأو القاعدة ،23
" "12لك تصويب جيرى للسجل ادلويل.

القاعدة 37
توزيع الرسوم الإضافية
والرسوم التمكيلية
( )1املعامل املشار اإليه يف املادة  )5(8و( )6من التفاق ويف املادة  )5(8و( )6من الربوتوكول هو اكليت:
ابلنس بة اإىل ا ألطراف املتعاقدة اليت تفحص
أأس باب الرفض املطلقة فقط  ................................................................................اثنان
وابلنس بة اإىل ا ألطراف املتعاقدة اليت جتري
حفص ًا عن احلقوق السابقة أأيض ًا:
( أأ) بناء عىل معارضة الغري  ....................................................................ثالثة
(ب) تلقائيا ودون أأي طلب  ....................................................................أأربعة
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( )2يطبق املعامل  4أأيض ًا عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت جتري حبو ًاث عن احلقوق السابقة تلقائي ًا ودون أأي طلب ،مع
بيان أأمه تكل احلقوق.

القاعدة 38
قيد مبلغ الرسوم الفردية
حلساب ا ألطراف املتعاقدة املعنية
يقيد لك رمس فردي يسدد للمكتب ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد يكون قد أأصدر اإعال ًان بناء عىل أأحاكم املادة
 ()7(8أأ) من الربوتوكول حلساب هذا الطرف املتعاقد دلى املكتب ادلويل ،خالل الشهر التايل لتدوين التسجيل ادلويل أأو
التعيني الالحق أأو التجديد اذلي سدد عنه هذا الرمس أأو لتدوين اجلزء الثاين املسدد من الرمس الفردي.
الفصل التاسع
أأحاكم متنوعة

القاعدة 39
اس مترار أاثر التسجيالت ادلولية
يف بعض ادلول اخللف
( )1اإذا أأودعت دوةل ("دوةل خلف") اكنت أأراضهيا قبل الاس تقالل جزء ًا من أأرايض طرف متعاقد ("طرف متعاقد
سلف") دلى املدير العام اإعال ًان يفيد اس مترار ادلوةل اخللف يف تطبيق التفاق أأو الربوتوكول أأو التفاق والربوتوكول لكهيام ،فاإن
لك تسجيل دويل يكون انفذ ًا يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بناء عىل أأحاكم الفقرة ( )2حيدث أاثره يف ادلوةل
اخللف يف حاةل استيفاء الرشوط التالية:
" "1اإيداع طلب دلى املكتب ادلويل خالل ا ألشهر الس تة التالية للتارخي اذلي يرسل فيه املكتب
ادلويل اإشعار ًا لهذا الغرض اإىل صاحب التسجيل ادلويل املعين ،يفيد اس مترار هذا التسجيل ادلويل يف اإحداث أاثره يف ادلوةل
اخللف،
ً
ً
" "2تسديد رمس قدره  41فرناك سويرساي خالل املهةل ذاهتا للمكتب ادلويل اذلي حيوهل اإىل املكتب
الوطين لدلوةل اخللف ،وتسديد رمس قدره  23فرناكً سويرس ًاي لصاحل املكتب ادلويل.
( )2التارخي املشار اإليه يف الفقرة ( )1هو التارخي اذلي ختطر فيه ادلوةل اخللف املكتب ادلويل ألغراض تطبيق هذه
القاعدة ،رشط أأل يكون هذا التارخي سابق ًا لتارخي اس تقالل ادلوةل اخللف.
( )3فور تسمل الطلب ومبلغ الرمسني احملددين يف الفقرة ( ،)1عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للمكتب الوطين
لدلوةل اخللف ،وجيري التدوين املناسب يف السجل ادلويل.
( )4ابلنس بة اإىل أأي تسجيل دويل يكون مكتب ادلوةل اخللف قد تلقى عنه اإخطار ًا بناء عىل أأحاكم الفقرة (،)3
فاإنه ل جيوز لهذا املكتب أأن يرفض امحلاية اإل اإذا مل تنقض املهةل املط ّبقة املشار اإلهيا يف املادة  )2(5من التفاق أأو يف املادة
 ()2(5أأ) أأو (ب) أأو (ج) من الربوتوكول فامي يتعلق بمتديد ا ألرايض اإىل الطرف املتعاقد السلف ،وإاذا تسمل املكتب ادلويل
الإخطار ابلرفض خالل هذه املهةل.
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( )5ل تنطبق أأحاكم هذه القاعدة عىل الاحتاد الرويس ول عىل أأية دوةل أأودعت دلى املدير العام اإعالان يفيد
احتفاظها ابلشخصية القانونية لطرف متعاقد.

القاعدة 40
ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية
([ )1ادلخول حزي التنفيذ] تدخل هذه الالحئة التنفيذية حزي التنفيذ يف ا ألول من أأبريل  1996ا ألول من فرباير
 ،2020وحتل ابتداء من هذا التارخي حمل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات لالتفاق كام اكنت انفذة يف  31مارس  31 1996يناير ( 2020واملشار اإلهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية
املشرتكةلالتفاق").
( [ )2أأحاكم انتقالية عامة] ( أأ) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة (،)1
" "1فاإن أأي طلب دويل يتسمل مكتب املنشأأ الامتس ًا بتقديه اإىل املكتب ادلويل ،أأو يعترب أأنه تسلمه
بناء عىل أأحاكم القاعدة ()1(11أأ) أأو (ج) ،قبل ا ألول من أأبريل  1996ا ألول من فرباير  ،2020يعترب أأنه يس تويف الرشوط
املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة  ،14ما دام يس تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية املشرتكةلالتفاق؛
" "2و أأي تعيني لحق أأو أأي الامتس بتدوين تعديل بناء عىل أأحاكم القاعدة  20من الالحئة التنفيذية
لالتفاق يرسهل مكتب املنشأأ أأو أأي مكتب معين أخر يقدّم اإىل املكتب ادلويل قبل ا ألول من أأبريل  1996ا ألول من فرباير
 ،2020أأو يكون التارخي اذلي تسلمه فيه مكتب املنشأأ أأو أأي مكتب معين أخر لتقديه للمكتب ادلويل ،اإذا اكن ابلإماكن
حتديد هذا التارخي ،اترخي ًا سابق ًا ل ألول من أأبريل  ،1996يعترب أأنه يس تويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة (5اثنيا)
أأو (20اثنيا)( )3أأو  )78(24أأو يعترب طلب ًا سلاميً ألغراض تطبيق القاعدة  27أأو (27اثنيا) أأو (27اثنيا) ،ما دام يس تويف
الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية املشرتكةلالتفاق؛
" "3و أأي طلب دويل ،أأو أأي تعيني لحق ،أأو أأي الامتس بتدوين تعديل بناء عىل أأحاكم القاعدة
 20من الالحئة التنفيذية لالتفاق ،يكون حمل اإجراء من املكتب ادلويل تطبيق ًا للقواعد  11أأو  12أأو  13أأو (20اثنيا)( )2أأو
 )5(24أأو  21 26أأو (27اثنيا)( ()3أأ) من الالحئة التنفيذية املشرتكةلالتفاق قبل ا ألول من أأبريل  1996ا ألول من فرباير
 ،2020يس متر يف أأن يكون حمل حبث من املكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم القواعد السالف ذكرها؛ وخيضع اترخي التسجيل
ادلويل أأو اترخي التدوين يف السجل ادلويل املرتتب عىل ذكل ألحاكم القاعدة  15أأو (20اثنيا)(()3ب) أأو  22أأو  )6(24أأو
(()1(27ب) و(ج) أأو (27اثنيا)(()4ب) من الالحئة التنفيذية املشرتكةلالتفاق؛
" "4و أأي اإخطار يرسل اإىل املكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم املادة (4اثنيا)( )2أأو  )1(5و( )2أأو
 )6(5أأو  )4(6من الربوتوكول أأو بناء عىل أأحاكم القاعدة (21اثنيا) أأو  23أأو ()3(34ج) من الالحئة التنفيذية املشرتكةابلرفض
أأو أأي اإخطار ابلإبطال يرسهل مكتب طرف متعاقد معني قبل ا ألول من أأبريل  1996ا ألول من فرباير  2020يعترب أأنه يس تويف
الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة  )4(17أأو و( )5أأو القاعدة  )2(19أأو  )2(21أأو (21اثنيا)( )4أأو  )2(22أأو )2(23
أأو ()3(34د) ،ما دام يس تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية املشرتكة؛لالتفاق.
" "5و أأي تبليغ أأو أأي بيان أأو أأي اإعالن أأو أأي قرار هنايئ بناء عىل أأحاكم القاعدة  16أأو (18اثنيا)
أأو (18اثلثا) أأو  20أأو (20اثنيا)( )5أأو (23اثنيا) أأو  )4(27أأو ( )5من الالحئة التنفيذية املشرتكة يرسل اإىل املكتب ادلويل
قبل ا ألول من فرباير  ،2020يعترب أأنه يس تويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة  )2(16أأو (18اثنيا)( )2أأو
(18اثلثا)( )5أأو  )3(20أأو (20اثنيا)(()5د) أأو (23اثنيا)( )3أأو ()4(27د) و(ه) أأو (()5د) و(ه) ،ما دام يس تويف الرشوط
اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية املشرتكة.
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(ب) ألغراض تطبيق القاعدة  ،)7(34فاإن الرسوم النافذة يف أأي اترخي سابق ل ألول من أأبريل  1996ل ألول
من فرباير  2020تكون الرسوم املنصوص علهيا يف القاعدة  )1(34 32من الالحئة التنفيذية املشرتكةلالتفاق.
(ج) أأي اإخطار يرسهل مكتب طرف متعاقد اإىل املكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم القاعدة  "3")2(6أأو )2(7
أأو ()5(17د) أأو (20اثنيا)( )6أأو (27اثنيا)( )6أأو (27اثلثا)(()2ب) أأو  ()3(34أأ) أأو  )6(40من الالحئة التنفيذية املشرتكة
قبل ا ألول من فرباير  ،2020يظل ساراي وفقا ألحاكم القاعدة  "3")2(6أأو  )2(7أأو ()5(17د) أأو (20اثنيا)( )6أأو
(27اثنيا)( )6أأو (27اثلثا)(()2ب) أأو  ()3(34أأ) .أأو .)6(40عىل الرمغ من أأحاكم القاعدة  ،)1(10فاإنه ل يس تحق تسديد
القسط الثاين من الرسوم ،اإذا اكنت الرسوم املسددة عن اإيداع طلب دويل وفق ًا ألحاكم القاعدة  ()7(34أأ) يه الرسوم املقررة
ملدة  20س نة بناء عىل أأحاكم القاعدة  32من الالحئة التنفيذية لالتفاق.
(د) [حتذف]ل تطبق أأحاكم الفقرة ( ،)3اإذا اكنت الرسوم املسددة عن تعيني لحق وفق ًا ألحاكم القاعدة
()7(34ب) يه الرسوم املقررة بناء عىل أأحاكم القاعدة  32من الالحئة التنفيذية لالتفاق.
([ )3حتذف][ا ألحاكم الانتقالية املطبقة عىل التسجيالت ادلولية اليت سددت عهنا رسوم ملدة  20س نة] (أأ) اإذا
اكن التسجيل ادلويل اذلي سددت عنه رسوم ملدة  20س نة حمل تعيني لحق بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،24وانقضت مدة
حامية هذا التسجيل ادلويل بعد أأكرث من عرش س نوات من التارخي الفعيل للتعيني الالحق كام هو حمدد وفق ًا ألحاكم القاعدة
 ،)6(24فاإن أأحاكم الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) تنطبق.
(ب) قبل انقضاء فرتة الس نوات العرش ا ألوىل من مدة حامية التسجيل ادلويل اجلارية بس تة أأشهر ،عىل
املكتب ادلويل أأن يرسل اإىل صاحب التسجيل ادلويل ،كام يرسل اإىل وكيهل عند الرضورة اإشعاراً يوحض فيه بدقة اترخي انقضاء
فرتة الس نوات العرش ا ألوىل ،وا ألطراف املتعاقدة اليت اكنت حمل التعيينات الالحقة املشار إالهيا يف الفقرة الفرعية (أأ) .وتطبق
أأحاكم القاعدة  29مع ما يلزم من تبديل.
(ج) ّ
يتعني تسديد الرسوم التمكيلية والرسوم الفردية املقابةل للرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  "3")1(30عن
فرتة الس نوات العرش الثانية ابلنس بة اإىل التعيينات الالحقة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أأ) .وتطبق أأحاكم القاعدة )1(30
و( )3مع ما يلزم من تبديل.
يدون يف السجل ادلويل أأن املدفوعات قد سددت هل مقابل فرتة الس نوات
(د) عىل املكتب ادلويل أأن ّ
العرش الثانية .ويكون اترخي التدوين اترخي انقضاء فرتة الس نوات العرش ا ألوىل ،حىت اإذا سددت الرسوم املطلوبة خالل املهةل
املشار اإلهيا يف املادة  )5(7من التفاق واملادة  )4(7من الربوتوكول.
(ه) عىل املكتب ادلويل أأن خيطر ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة واملعنية بأأن املدفوعات قد سددت أأو مل
تسدد مقابل فرتة الس نوات العرش الثانية ،ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.
( [ )4أأحاكم انتقالية بش أأن اللغات] ( أأ) تظل أأحاكم القاعدة  6من الالحئة التنفيذية املشرتكة كام يه انفذة قبل
ا ألول من أأبريل  2004ترسي عىل أأي طلب دويل يودع قبل ذكل التارخي وعىل أأي طلب دويل خيضع لالتفاق وحده ،ابملعاين
املقصود يف القاعدة  "8"1من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،ويودع بني ذكل التارخي و 31أأغسطس  ،2008مبا فيه اليوم ا ألخري،
كام يرسي عىل أأي اإبالغ يتعلق به وعىل أأي اإبالغ أأو تدوين يف السجل ادلويل أأو أأي نرش يف اجلريدة يتعلق ابلتسجيل
ادلويل الناجت عنه ،اإل يف احلالت التالية:
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" "1أأن يكون التسجيل ادلويل موضع تعيني لحق مبوجب الربوتوكول بناء عىل أأحاكم القاعدة
()1(24ج) من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني ا ألول من أأبريل  2004و 31أأغسطس 2008؛
" "2أأو أأن يكون التسجيل ادلويل موضع تعيني لحق يف ا ألول من سبمترب  2008أأو بعد ذكل
التارخي؛
مدوان يف السجل ادلويل.
" "3و أأن يكون التسجيل ادلويل ّ
(ب) ألغراض هذه الفقرة ،يعدّ الطلب ادلويل عىل أأنه أأودع يف التارخي اذلي ّ
يتسمل فيه ،أأو يفرتض أأن يتسمل
فيه ،مكتب املنشأأ الالامتس بتقدمي الطلب ادلويل اإىل املكتب ادلويل بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()1(11أأ) أأو (ج) من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،ويعدّ الطلب ادلويل عىل أأنه موضع تعيني لحق يف التارخي اذلي يقدَّم فيه التعيني الالحق اإىل املكتب
ادلويل ،اإذا قدّمه املودع مبارشة ،أأو يف التارخي اذلي يوديع فيه الالامتس بتقدمي التعيني الالحق دلى مكتب الطرف املتعاقد
للمودع يف حال اإيداعه بوساطته.
([ )5حتذف]
([ )6عدم التوافق مع القوانني الوطنية] اإذا اكنت الفقرة ( )1من القاعدة (27اثنيا) أأو الفقرة  (2أأ) من
القاعدة (27اثلثا) غري متوافقة مع القانون الوطين لطرف متعاقد ،يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي النفاذ أأو يف التارخي اذلي
يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو ابلربوتوكول ،ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية ،حسب احلاةل ،ابلنس بة للطرف
املتعاقد املعين طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون ،رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل
اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه ذكل الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أأو ابلربوتوكول .وجيوز حسب هذا
ا إلخطار يف أأي وقت.

القاعدة 41
التعلاميت الإدارية
([ )1وضع التعلاميت الإدارية؛ املسائل اليت ترعاها] ( أأ) يضع املدير العام تعلاميت اإدارية .وجيوز هل أأن يعدلها .وقبل
وضع التعلاميت الإدارية أأو تعديلها ،يستشري املدير العام املاكتب اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت الإدارية املقرتحة أأو تعديالهتا
املقرتحة.
(ب) تتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت تشري هذه الالحئة التنفيذية بشأأهنا اإىل تكل التعلاميت رصاحة
وتتناول تفاصيل تطبيق هذه الالحئة التنفيذية.
([ )2مراقبة امجلعية] جيوز للجمعية أأن تدعو املدير العام اإىل تعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية وعىل
املدير العام أأن يترصف وفقا ذلكل.
([ )3النرش واترخي النفاذ] (أأ) تنرش التعلاميت الإدارية و أأية تعديالت تدخل علهيا يف اجلريدة.
(ب) حيدد يف لك نرش التارخي اذلي تصبح فيه ا ألحاكم املنشورة انفذة .وجيوز أأن ختتلف التوارخي ابختالف
ا ألحاكم ،عىل أأنه ل جيوز اإعالن أأي حمك انفذ ًا قبل نرشه يف اجلريدة.

MM/LD/WG/16/12
Annex I
53

([ )4التنازع مع التفاق أأو الربوتوكول أأو هذه الالحئة التنفيذية] يف حال نشوء تنازع بني أأي حمك من أأحاكم
التعلاميت الإدارية من هجة و أأي حمك من أأحاكم التفاق أأو الربوتوكول أأو هذه الالحئة التنفيذية من هجة أأخرى ،تكون الغلبة
للحمك ا ألخري.
[تيل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

جدول الرسوم
جدول الرسوم
(انفذ اعتبارا من  1يوليو  1 2017فرباير )2020
.1

[حتذف]الطلبات ادلولية اليت ختضع لالتفاق وحده
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:
 1.1رمس أأسايس (املادة  ()2(8أأ) من التفاق)*
 1.1.1اإذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان
 2.1.1اإذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان
 2.1رمس اإضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث (املادة
()2(8ب) من التفاق)
 3.1رمس تمكييل عن تعيني لك دوةل متعاقدة معينة (املادة ()2(8ج) من التفاق)

.2

ابلفرناكت السويرسية

653
903
100
100

الطلبات ادلولية اليت ختضع للربوتوكول وحده
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:
 1.2رمس أأسايس (املادة  "1")2(8من الربوتوكول)*
 1.1.2اإذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان
 2.1.2اإذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان
 2.2رمس اإضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث (املادة
 "2")2(8من الربوتوكول) اإل اإذا اقترص ا ألمر عىل تعيني أأطراف متعاقدة جيب أأن
تسدد عهنا رسوم فردية (انظر املادة  "2")2(8و(()7أأ)" "1من الربوتوكول) (انظر
البند  4.2أأدانه)

653
903

100

املقرر للرمس ا ألسايس خيفَّض بنس بة 10
* اإذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان ا ألقل منو ًا وفق ًا للقامئة اليت وضعهتا ا ألمم املتحدة ،فاإن املقدار ّ
ابملائة (من غري كسور) .ويف هذه احلال ،يبلغ الرمس ا ألسايس  65فرناكً سويرس ًاي (اإذا مل تكن أأية نسخة عن العالمة اب أللوان) و 90فرناكً سويرس ًاي (اإذا
اكنت اإحدى نسخ العالمة اب أللوان).
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 3.2رمس تمكييل عن تعيني لك طرف متعاقد معني (املادة  "3")2(8من الربوتوكول)،
اإل اإذا اكن الطرف املتعاقد املعني طرف ًا متعاقد ًا جيب أأن يسدد عنه رمس فردي (انظر
املادة  "3")2(8و(()7أأ)" "2من الربوتوكول) (انظر البند  4.2أأدانه)
 4.2رمس فردي عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يدفع عنه رمس فردي (وليس
رسامً تمكيلي ًا) (انظر املادة  ()7(8أأ) من الربوتوكول) اإل اإذا اكن الك الطرف املتعاقد
ّ
املعني والطرف املتعاقد ملكتب املنشأأ دولتني ملزتمتني دو ًةل ملزتم ًة ابلتفاق ( أأيضا)،
ويف هذه احلاةل واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دوةل ملزتمة ابلتفاق ( أأيضا) ( جيب
أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد ّ
املعني (املاداتن ()7(8أأ)
و(9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول) :وحيدد لك طرف متعاقد معين مبلغ الرمس
الفردي
.3

100

[حتذف]الطلبات ادلولية اليت ختضع للك من التفاق والربوتوكول
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:
 1.3رمس أأسايس*
 1.1.3اإذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان
 2.1.3اإذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة اب أللوان
 2.3رمس اإضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث
 3.3رمس تمكييل عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأل يسدد عنه أأي رمس فردي
(انظر البند  4.3أأدانه)
 4.3رمس فردي مقابل تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يسدد عنه رمس فردي
(انظر املادة  ()7(8أأ) من الربوتوكول) ،اإل اإذا اكن الطرف املتعاقد ّ
املعني دوةل ملزتمة
ابلتفاق ( أأيض ًا) واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دوةل ملزتمة ابلتفاق ( أأيض ًا) (جيب
أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد) :وحيدد لك طرف متعاقد معين
مبلغ الرمس الفردي

653
903
100
100

املقرر للرمس ا ألسايس خيفَّض بنس بة 10
* اإذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان ا ألقل منو ًا وفق ًا للقامئة اليت وضعهتا ا ألمم املتحدة ،فاإن املقدار ّ
ابملائة (من غري كسور) .ويف هذه احلال ،يبلغ الرمس ا ألسايس  65فرناكً سويرس ًاي (اإذا مل تكن أأية نسخة عن العالمة اب أللوان) و 90فرناكً سويرس ًاي (اإذا
اكنت اإحدى نسخ العالمة اب أللوان).
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.4

اخملالفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر (القاعدة ()1(12ب)):
 1.4اإذا مل جتمع السلع واخلدمات يف أأصناف
 2.4اإذا اكن التصنيف املبني يف الطلب للكمة واحدة أأو أأكرث غري حصيح

 4+77عن لك لكمة
بعد اللكمة العرشين
 4+20عن
لك لكمة ل يكون
تصنيفها حصيح ًا

مع العمل بأأنه ل ينبغي تسديد أأي رمس اإذا اكن املبلغ الإجاميل املس تحق بناء عىل هذا البند
ابلنس بة اإىل طلب دويل يقل عن  150فرناكً سويرس ًاي
.5

التعيني الالحق للتسجيل ادلويل
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن الفرتة املرتاوحة بني اترخي نفاذ التعيني وانقضاء
فرتة نفاذ التسجيل ادلويل (املادة (3اثلثا)( )2من الربوتوكول):
 1.5رمس أأسايس
 2.5رمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معني يبني يف نفس الطلب وجيب أأل يسدد عنه
أأي رمس فردي (انظر البند  3.5أأدانه)
 3.5رمس فردي عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يدفع عنه رمس فردي (وليس
رسامً تمكيلي ًا) (انظر املادة  ()7(8أأ) من الربوتوكول) ،اإل اإذا اكن الك الطرف املتعاقد
ّ
املعني والطرف املتعاقد لصاحب التسجيل دولتني ملزتمتني دوةل ملزتمة ابلتفاق
( أأيض ًا) ،ويف هذه احلاةل واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دوةل ملزتمة ابلتفاق ( أأيض ًا)
(جيب أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد ّ
املعني (املاداتن  ()7(8أأ)
و(9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول) :وحيدد لك طرف متعاقد معين مبلغ الرمس
الفردي

300
100
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.6

التجديد
جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات (املادة  )1(7من الربوتوكول):
653
 1.6رمس أأسايس
 2.6رمس اإضايف ،فامي عدا اإذا مل جير التجديد سوى ابلنس بة اإىل أأطراف متعاقدة معينة
100
جيب أأن تدفع عهنا رسوم فردية (انظر البند  4.6أأدانه)
 3.6رمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معني جيب أأل يسدد عنه أأي رمس فردي (انظر
100
البند  4.6أأدانه)
 4.6رمس فردي مقابل تعيني عن لك طرف متعاقد معني جيب أأن يسدد عنه رمس فردي
(وليس رسامً تمكيلي ًا) (انظر املادة ()7(8أأ) من الربوتوكول) ،اإل اإذا اكن الك الطرف
املتعاقد ّ
املعني والطرف املتعاقد لصاحب التسجيل دولتني ملزتمتني دوةل ملزتمة
ابلتفاق ( أأيض ًا) ،ويف هذه احلاةل واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دوةل ملزتمة ابلتفاق
( أأيض ًا) (جيب أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد ّ
املعني (املاداتن
 ()7(8أأ) و(9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول) :وحيدد لك طرف متعاقد معين مبلغ
الرمس الفردي
 %50من مبلغ
 5.6رمس اإضايف مقابل الاس تفادة من فرتة الإهمال
الرمس املس تحق
(املادة  )4(7من الربوتوكول)
بناء عىل البند 1.6
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.7

تدوينات متنوعة (املادة (9اثلثا) من الربوتوكول)
1.7
2.7
3.7
4.7

5.7
6.7
7.7

النقل اللكي لتسجيل دويل
النقل اجلزيئ لتسجيل دويل (ابلنس بة اإىل بعض السلع واخلدمات أأو بعض ا ألطراف
املتعاقدة)
طلب اإنقاص قامئة السلع واخلدمات من جانب صاحب التسجيل ادلويل بعد اإجراء
التسجيل ادلويل ،رشط أأن ينطبق هذا الإنقاص عىل لك ا ألطراف املتعاقدة اإذا
اس هتدف الإنقاص عدة أأطراف متعاقدة
تغيري 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 تكل ادلوةل ،اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل
الشخص املعنوي بناء عىل قانوهنا ،فامي يتعلق بتسجيل دويل واحد أأو أأكرث يلمتس
التدوين أأو التعديل ذاته ابلنس بة اإليه يف نفس الاس امترة
قيد ترخيص بشأأن تسجيل دويل أأو تعديل يف قيد ترخيص
الامتس مواصةل الإجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا)()1
تقس مي تسجيل دويل

177
177
177

150
177
200
177
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.8

معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية (املادة (5اثلثا) من الربوتوكول)
1.8

2.8

3.8

4.8
.9

اإعداد مس تخرج مصدق عليه عن السجل ادلويل يتكون من حتليل حاةل تسجيل
دويل(مس تخرج مفصل مص ّدق عليه)،
ل يتعدى ثالث صفحات
عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثة
اإعداد مس تخرج مصدق عليه عن السجل ادلويل يتكون من صورة عن لك
املنشورات ،وعن لك اإخطارات الرفض ،اليت تتعلق بتسجيل دويل (مس تخرج
بس يط مصدّ ق عليه)
ل يتعدى ثالث صفحات
عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثة
لك شهادة أأو معلومة تقدم كتابة
ابلنس بة اإىل تسجيل دويل واحد
ابلنس بة اإىل لك تسجيل دويل من التسجيالت ادلولية الإضافية ،اإذا طلبت املعلومة
ذاهتا يف نفس الطلب
اإعادة نسخ أأو تصوير نرش التسجيل ادلويل ،عن لك صفحة

خدمات خاصة
حيصل رسامً حيدد مقداره بنفسه عن العمليات اليت يبارشها عىل جعل،
جيوز للمكتب ادلويل أأن ّ
وكذكل عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم.
[تيل ذكل املرفق الثالث]

155
10

77
2
77
10
5

MM/LD/WG/16/12
ANNEX III

املرفق الثالث
13

MM/LD/WG/16/INF/1
ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH
DATE : 6 JUILLET 2018 / JULY 6, 2018

Groupe de travail sur le développement juridique du système
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

Seizième session
Genève, 2 – 6 juillet 2018

Working Group on the Legal Development of the Madrid System for
the International Registration of Marks

Sixteenth Session
Geneva, July 2 to 6, 2018

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

MM/LD/WG/16/12
Annex III
2

I.

MEMBRES/MEMBERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des membres/in the alphabetical order of the
names in French of the members)
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Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility
Models, Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent
Mission, Geneva
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AUTRICHE/AUSTRIA
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BÉLARUS/BELARUS
Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks
Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk
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CHINE/CHINA
XIA Qing (Ms.), Deputy Director General, China Trade Mark Office (CTMO), State
Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing
ZHANG Zhanchao (Mr.), Deputy Division Director, International Cooperation
Department, State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO),
Beijing
COLOMBIE/COLOMBIA
Catalina CARRILLO RAMÍREZ (Sra.), Professional Universitario, Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.
CROATIE/CROATIA
Dušan VOJNOVIĆ (Mr.), Trademark Examiner, Trademarks and Industrial Designs
Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb
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
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Anja M. B. HORNECKER (Ms.), Head of Department, Trademarks and Designs, Danish
Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs,
Taastrup
Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup
ESPAGNE/SPAIN
Juan UCEDA REQUENA (Sr.), Técnico Superior, Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, Madrid
ESTONIE/ESTONIA
Janika KRUUS (Ms.), Chief Examiner, Trademark Department, The Estonian Patent
Office, Tallinn
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Karen STRZYZ (Ms.), Attorney-Advisor, Office of the Deputy Commissioner for
Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Alexandria
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to
the World Trade Organization (WTO), Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission,
Geneva
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA
Goran GERASIMOVSKI (Mr.), Deputy Director, State Office of Industrial Property
(SOIP), Skopje
Dalila JARMOVA (Ms.), Head of Section, Trademark, Industrial Design and Geographical
Indication Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Nikita ZHUKOV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
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Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Federal Service
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Maria RYAZANOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
FINLANDE/FINLAND
Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Patents and
Trademarks, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki
FRANCE
Mathilde JUNAGADE (Mme), responsable, Pôle international, Institut national de la
propriété industrielle (INPI), Courbevoie
Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et
chargée de mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle
(INPI), Courbevoie
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GÉORGIE/GEORGIA
Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Head, Division of Trademarks and Geographical
Indications, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta
Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
GHANA
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
GRÈCE/GREECE
Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks,
Economy and Development, Athens
Eleni KATSOULA (Ms.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Ministry of
Economy and Development, Athens
HONGRIE/HUNGARY
Katalin LADANYI (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark
Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
INDE/INDIA
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MM/LD/WG/16/12
Annex III
9

INDONÉSIE/INDONESIA
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
ISRAËL/ISRAEL
Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry
of Justice, Jerusalem
Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry
of Justice, Jerusalem
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ITALIE/ITALY
Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark
Office (UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic
Development, Rome
Luigi BOGGIAN (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva
JAPON/JAPAN
Masatoshi OTSUKA (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Planning Office, Japan
Patent Office (JPO), Tokyo
Yuka TSUKAMOTO (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), Tokyo
KENYA
Geoffrey Muchai RAMBA (Mr.), Assistant Manager, Trademarks, Kenya Industrial
Property Institute (KIPI), Nairobi
LITUANIE/LITHUANIA
Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademarks and Designs
Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
MAROC/MOROCCO
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Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services,
Casablanca
MEXIQUE/MEXICO
Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (Sr.), Subdirector Divisional de Procesamiento
Administrativo de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
MOZAMBIQUE
Emidio RAFAEL (Mr.), Legal Advisor and Focal Person for the Madrid System, Industrial
Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo
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NORVÈGE/NORWAY
Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,
Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo
Ingeborg Alme RÅSBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark
Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Steffen GAZLEY (Mr.), Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of
New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington
Rebecca JAMES (Ms.), Trade Marks Examination Lead, Intellectual Property Office of New
Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington
OMAN
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs,
Yaoundé
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Fakhriddin NABIEV (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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POLOGNE/POLAND
Elżbieta BŁACH (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of
Poland, Warsaw
Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of
Poland, Warsaw
PORTUGAL
Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Jurist, Legal Affairs Department, Portuguese Institute of
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks,
Designs and Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI),
Ministry of Justice, Lisbon
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejoen
KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information
and Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Natalia MOGOL (Ms.), Deputy Head, Trademark and Industrial Design, State Agency on
Intellectual Property, Chisinau
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Département des marques
internationales, Office de la propriété industrielle, Prague
ROUMANIE/ROMANIA
Graţiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal, International Cooperation and European Affairs
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Andrew SADLER (Mr.), Head of International Policy, Intellectual Property Office,
Newport
Sian SIMMONDS (Ms.), Head, Trade Marks Operation, Intellectual Property Office,
Newport
SINGAPOUR/SINGAPORE
Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS), Singapore
Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS), Singapore
SLOVÉNIE/SLOVENIA
Saša POLC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office,
Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana
Amalia KOCJAN (Ms.), Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office,
Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana
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SOUDAN/SUDAN
Adil Khalid Hassan HILAL (Mr.), Registrar General, Registrar General of Intellectual
Property Department, Khartoum
Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
SUÈDE/SWEDEN
Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish
Patent and Registration Office, Söderhamn
Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish
Patent and Registration Office, Söderhamn
SUISSE/SWITZERLAND
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des 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
THAÏLANDE/THAILAND
Khachaphorn THIENGTRAKUL (Mr.), Head, Madrid Receiving Office, Department of
Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Bangkok
TURQUIE/TURKEY
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Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and
Trademark Office (TURKPATENT), Ankara
Mustafa IMAMOGLU (Mr.), Industrial Property Expert, Trademark Department, Turkish
Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Oscar MONDEJAR (Mr.), Head Legal Practice Service, Legal Practice Service, European
Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
Susana PALMERO (Ms.), Litigation Officer, Litigation Practice, European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
Myriam TABURIAUX (Ms.), Team Leader, Operations Department, European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
ZIMBABWE
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Patent Office, King Abdullaziz City for
Science and Technology (KACST), Riyadh
ARGENTINE/ARGENTINA
Maria Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra
BANGLADESH
Mohammad Sanowar HOSSAIN (Mr.), Registrar (Additional Secretary), Department of
Patents, Designs and Trademarks (DPDT), Ministry of Industries, Dhaka
CANADA
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Trademarks Branch, Canadian
Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development
Canada, Gatineau
Stephanie GOLDEN (Ms.), Policy Analyst, Trademarks Branch, Canadian Intellectual
Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada,
Gatineau
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
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Fatima AL HOSANI (Ms.), Director, Trademarks Department, Intellectual Property Sector,
Ministry of Economy, Abu Dhabi
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Office of the United Arab Emirates to
the World Trade Organization (WTO), Geneva
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab
Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva
JORDANIE/JORDAN
Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry
of Industry, Trade and Supply, Amman
KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva
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MALAWI
Ada KASOPA (Ms.), Chief Assistant Registrar General, Department of the Registrar
General, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Lilongwe
MALTE/MALTA
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva
NIGÉRIA/NIGERIA
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Raymond EDET (Mr.), Legal and Treaties Division, Ministry of Foreign Affairs of the
Federal Republic of Nigeria, Abuja
Taiwo OSUNNAIYE (Mr.), Observer, Ministry of Foreign Affairs, Abuja
PAKISTAN
Muhammad Irfan TARAR (Mr.), Director General, Trademarks Office, Intellectual
Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad
Zunaira Latif BHATTI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
SEYCHELLES
Cheryl DINE (Ms.), Trade Officer, Trade Department, Ministry of Finance, Trade and
Economic Planning, Victoria
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SRI LANKA
Geethanjali Rupika RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property
Office, Colombo
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative,
Permanent Mission, Geneva
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OBPI)/BENELUX ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)
Camille JANSSEN (Mr.), Staff Lawyer, Legal Affairs Department, Benelux Office for the
Intellectual Property (BOIP), The Hague
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Jorge GUTIERREZ (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government
Procurement and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Alan DATRI (Mr.), Chair, Trademark Treaties and International Law Committee,
Memphis
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA)
Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, Member of ECTA Council, ECTA-WIPO
Link Committee, London
Association française des praticiens du droit des marques et des modèles
(APRAM)/Association of Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM)
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Emmanuel DE LA BROSSE (Mr.), Intellectual Property Counsel, Sergy
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)
Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo
Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Yoko SAKUMA (Ms.), Member, International Committee, Tokyo
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)
Eric NOËL (M.), membre, Genève
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for
International Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier
Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)
Rachel Dove WILKINSON-DUFFY (Ms.), Second Vice-President, London
International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle
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Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Hun HUANG (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo
MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners
Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and
Practice Team, Copenhague
Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice
Team, London

V. BUREAU/OFFICERS
Président/Chair:
Zealand)

Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Geoffrey Muchai RAMBA (M./Mr.) (Kenya)
Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (M./Mr.)

(Mexique/Mexico)
Secrétaire/Secretary:

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

VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
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Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General
Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General
Marcus HÖPPERGER (M./Mr.), directeur, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des
marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique du système de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Director, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systèmes informatiques de
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Director, Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and
Designs Sector
Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice, Division des opérations du système de
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Director, Madrid Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs
Sector
Maite ARAGONÉS LUMERAS (Mme/Ms.), Translator-Reviser, Asian Languages Section,
PCT Translation Division, PCT Services Department/Traductrice-réviseuse, Section des
langues asiatiques, Division de la traduction du PCT, Département des services du PCT
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Tetyana BADOUD (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs
Sector
Juan RODRÍGUEZ (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du système de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior
Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du
système de Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins
et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and
Designs Sector
Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du système de Madrid, Service
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer,
Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector
Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du système de
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Assistant Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and
Designs Sector
Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique
du système de Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des
dessins et modèles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry,
Brands and Designs Sector
][هناية املرفق الثالث والوثيقة

