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 �لفر�س�یةأ�صل: 
  2019یونیو  21 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

 من وفد سويسرامقدم اقرتاح 

 

نظام مدرید  يف ٕاطار نقاصاتشأٔن االٕ �  سو�رسا، تلقى املكتب ا�ويل اقرتا�ا من وفد 2019یونیو  18يف تبلیغ بتارخي  .1
، يك ینظر فيه الفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل لتسجیل ا�ويل للعالمات�شأٔن ا

 .2019 یولیو 26ٕاىل  22عرشة اليت س�تعقد يف جنیف من  بعةللعالمات يف دورته السا

 و�رد �قرتاح املذ�ور يف مرفق هذه الوثیقة. .2

 [یيل ذ� املرفق]
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 املرفق

 اقرتح مقدم من وفد سو�رسا:

 ا�ويل الس�ل يف املدونة إالنقاصات

�لیه  جيبمبسأٔ� املكتب ا�ي  يف جزء مهناا�ورات أ��رية للفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید  اهمتت
ٕاىل الوضوح والشفافية ؤأن بعض  افتقر أ�مرمن هذه املناقشات ٔأن  وُاس�ت�لصيف الس�ل ا�ويل. املدون  نقاصاالٕ حفص 

، ٔ�ن هذا الوضع �ري مرٍض ؤأو بعده.  التدو�ن، سواء قبل صها ٔأي مكتب�ل ا�ويل دون ٔأن یفح يف الس ُدونت إالنقاصات
�ع�د العدید من  2019�رغب املعهد الفيدرايل السو�رسي للملكية الفكریة (سو�رسا) يف ٔأن یويص فریق العمل يف یولیو 

 .دور لك مكتب من املاكتب املعنیةبغیة توضیح  التعدیالت �ىل الالحئة التنفيذیة املشرتكة

 دیبا�ة:

وبصفته الس�ل ا�ويل  يف إالنقاصات ال�سات تدو�نمجیع  ُحتال ٕالیه، بصفته املكتب ا�ي مقتنعون بأٔن املكتب ا�ويل ٕاننا
اللجوء ٕاىل ندرك ٔأیًضا ٔأن  ،ومن �حية ٔأخرى. إالنقاصات، جيب ٔأن یلعب دوًرا حيوً� يف حفص مدرید ونيس يتمعاهدراعي 

، تأٔ�ذ لهذا السببو مجیع املاكتب أ�عضاء يف نظام مدرید. �ى ملكتب ا�ويل لن �كون مقبوًال �ىل مس�توى ا�ل مركزي 
 مجلیع.ا �ريض�ل  بغرض التوصل ٕاىل محمل اجلديف �عتبار املصاحل ا�تلفة �ىل  ااقرتا�اتن

 الس�یاق:

 :إالنقاصاتٔأنواع من  ثالثةهناك 

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة)، 9 القا�دةاملدر�ة يف الطلبات ا�ولیة ( إالنقاصات -

 ،)من الالحئة التنفيذیة املشرتكة 24 القا�دة( الحق تعینئأو اليت تتكون من  املدر�ة إالنقاصاتو  -

 ).الالحئة التنفيذیة املشرتكةمن  25 القا�دةللس�ل ا�ويل ( إالنقاصات �عتبارها تعدیالً و  -

فضًال عن ٔأو املكتب املعني  صاحب التسجیل ا�ويل ملكتب املنشأٔ ٔأو مكتب ، جيوزاملرغوب فيه إالنقاصوفقًا لنوع و 
 ُدونت وال�زال مدونة يفاليت  إالنقاصاتهناك �الیا بعض  ذ�،. ومع إالنقاصاملكتب ا�ويل حفص نطاق (وتصنیف) 

يف �سجیل دويل  إالنقاصاتٔأن �كون بعض  احملمتل يف الوقت الراهنمن  و�لتايل،. ٔأن ختضع للفحصالس�ل ا�ويل دون 
 الب�، ٔأو من قبل جسلهأأو من قبل املكتب ا�ويل ا�ي  ٔأ�الها،مكتب املنشأٔ ا�ي  مل ختضع للفحص سواَء من قبللب� ما 

 �لفعل. ا�ي یفرتض ٔأن الفحص قد مت املعّني 

�ىل وا�د ٔأو ٔأكرث تعدیل ٕاد�ال  إالنقاصات�لك هذه نقرتح بعض اليشء، خيتلف عن ا�ٓخر  إالنقاصات ومبا ٔأن لك نوع من
 .الالحئة التنفيذیة املشرتكة
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 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة) 9القا�دة يف الطلب ا�ويل ( ةالوارد اتإالنقاص 1

 �لنس�بةالسلع ٔأو اخلدمات  حمصورة من مئةقا حامیةيف رغبته �شري ٕاىل  ٔأنطلًبا دولًیا عند ٕایدا�ه  صاحب الطلبل ميكن
 )."13)(أٔ)"4(9القا�دة ( املعینةبعض أ�طراف املتعاقدة ل 

 مكتب املنشأٔ ا�ي جيریه فحص ال 1.1
من ) 6()(د)9.5(القا�دة  �لتصدیقف� یتعلق  ماكتب منشأٔ، ٔأن من واجهبا بصفهتا املاكتب،الغالبیة العظمى من  �رى

قامئة العالمة يف نفس ا�ٓن  �شملهاالواردة يف الطلب ا�ويل  احملصورةلتحقق من ٔأن القامئة هو ا) الالحئة التنفيذیة املشرتكة
الس�ل ا�ويل ��اكمل (القامئة الرئيس�یة �ستند یضمن هذا الفحص فقط ٔأن و أ�ساس�یة والقامئة الرئيس�یة للتسجیل ا�ويل. 

 ) ٕاىل العالمة أ�ساس�یة.احملصورةوالقامئة 

التعدیالت املقرتح (انظر  رصا�ةَ عن هذا املبدٔأ  بغرض التعبريالقوا�د احلالیة ، نقرتح تعدیل هذا املبدأٔ  وٕاذا ما قبلت أ��لبیة
 ).هذه الوثیقةيف هنایة  ٕاد�الها

 ا�ويلكتب امل  ا�ي جيریه فحصال 2.1

كام  ).(�نیا)8.12(التصنیف، انظر القا�دة  12يف طلب دويل مبوجب القا�دة  واردال إالنقاصاملكتب ا�ويل �الًیا  یفحص
، . ��ال حتتوي �ىل ٔأي حمك يف هذا الشأٔن ةاحلالی الالحئة التنفيذیة املشرتكةٔأن رمغ ، ا�قة)( 13ا مبوجب القا�دة یفحصه
 ).الوثیقةيف هنایة  التعدیالت املقرتح ٕاد�الهارصا�ة �ىل ذ� (انظر  ٔأن تنص هذه الالحئةنقرتح 

ف� ٕاذا  یفحصینبغي ٔأن  بعبارة ٔأخرى،ٔأبعد من ذ�.  ٕاىل ما هو ٔأن معل املكتب ا�ويل جيب ٔأن یذهب نرى ذ�،ومع 
 تفادي يف الفحصالغرض من هذا  و�متثل القامئة الرئيس�یة؟). �شم� إالنقاص، مقبوًال (هل ، يف نظرهإالنقاصاكن نطاق 

�متثل كتب املنشأٔ) ولكن مل  اليت تعودالتصدیق  �مة، �ىل الرمغ من ثدحي وهو ٔأمر قدأ�خطاء "اجلس�مية" ( اح�ل تدو�ن
ٔأن �سود �مة  من الرضورينظًرا ٔ�ن العدید من املاكتب �رى ٔأنه و التفسريات (العملیة) بني املاكتب.  توحيد ٔأیضا يف

من  13 القا�دةيف  وتضمینهاملكتب ا�ويل  ��الفة املرسل من خطاراالٕ ، فميكن منذ�ة كتب املنشأٔ مل  التصدیق اليت تعود
ٕانقاص ما  تدو�نسلطة اختاذ القرار ا�هنائیة �شأٔن ما ٕاذا اكن ینبغي من املكتب ا�ويل  مما س�یحرم، يذیة املشرتكةالالحئة التنف 

ٕاذا مل یقم و تغیري.  ٔأي دون إالبقاء �لهيا، ميكن ملكتب املنشأٔ ٕاما تعدیل قامئته ٔأو املكتب ا�ويل ٕاخطاربناًء �ىل و ٔأم ال. 
 .احملصورةاملكتب ا�ويل" يف القامئة مصطلح واسع النطاق، يف رٔأي مالحظة مثل "، ميكن ٕادراج امكتب املنشأٔ بتعدیله

اليت  إالنقاصاتبعض املاكتب �رفض �لفعل  �ىل اعتبار ٔأناملعلومات شفافة  جعلهذه املالحظة هو ٕادراج الغرض من و 
 .ذه املاكتبٔأن �كون هذه املعلومات مفيدة له ميكن�لتايل وواسعة النطاق تعتربها 

 ).الوثیقةيف هنایة  التعدیالت املقرتح ٕاد�الهايف هذا الصدد (انظر  تعدیلٕادراج نقرتح و 

 الفحص ا�ي جيریه املكتب املعّني  3.1

�ىل ، إالنقاص�ىل حمك حمدد للسامح للمكتب املعني بفحص نطاق  إاللزام ٔأن تنص الالحئة التنفيذیة املشرتكةليس من 
 السائدة تعود ملكتب املنشأٔ يهاليت  �مة التصدیقٔأن  اعتبار
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 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة) 24(القا�دة  التعیني الالحق احملصور 2

 الوضع الراهن 1.2

السلع هذه بعض  فقط القامئة الرئيس�یة للسلع ٔأو اخلدمات ٔأو ف� خيصٔأن �كون حمل تعیني الحق  حمدد تعاقدم جيوز لطرف 
). ميكن تقدمي هذا التعیني الالحق �رب من الالحئة التنفيذیة املشرتكة 24يس�یة (القا�دة القامئة الرئ  اليت �شملهاواخلدمات 

 ٔأو مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل. صاحب التسجیل ا�ويلمكتب 

 مرضیا. یُعد هذا الوضعال ، يف رٔأیناومدر�ة يف القامئة الرئيس�یة.  احملصورةمن ٔأن القامئة  �لتحقق املكتب ا�ويل یقومال و

يف  إالنقاص املدرجمن ٔأن  ال تتحقق، اليت حتیل الطلب صاحب التسجیل ا�ويلمكتب بصفهتا ، بعض املاكتبٔأن  كام
ويف رٔأینا، ال یُعد . حفصٕاىل املكتب املعني دون ُحتال هذه إالنقاصات مث ومن القامئة الرئيس�یة. فعلیًا  �شم�التعیني الالحق 

 .ٔأیضاً  هذا الوضع مرضیا

الواردة يف التعیني  احملصورةمقارنة القامئة  خيول لها الوطين قانوهناف ،مبشلك ليسا أ�مر ٔأن هذ املاكتب املعینةبعض  و�رى
 لقامئة الرئيس�یة للتسجیل ا�ويل.�الالحق 

 امللمتسٔأن القامئة  استنادًا ٕاىلرفض التعیني الالحق  خيول لهاحميل  ٔأساس قانوين �ىل ٔأي ٔأخرىمعینة  تبماكوال تتوفر 
حمك يف  ٕادراج، ميكن املشلك اللتعامل مع هذو �لقامئة الرئيس�یة الواردة يف التسجیل ا�ويل.  �القةً واسعة النطاق  حام�هتا

الوضع ليس مرضیا �لنس�بة هذا ف ، . ومع ذ�إالنقاص نطاق فحصقوم بییفيد بأٔن املكتب املعني  الالحئة التنفيذیة املشرتكة
 �ذر فال شك ٔأهنام ین�دران من. خمتلفان عن بعضهام البعضجیل ا�ويل والتعیني الالحق �سجیالن التس يف �ني یُعد . لنا

 ميكن كيفف . و�ري ذ�، منتجهتام و�دمهتام، وقوامئ �المهتام تُتاح فهيااليت وأ�رايض ، امحام�هت توارخي ختتلف لكنو ، مشرتك
 -مع قامئة التسجیل ا�ويل  - �ىل ٔأراضیه امللمتسةالقامئة  - الالحق �لتعینئأن یقارن قامئة  ما مكتب�ىل  ه جيبترب�ر ٔأن

ننص �ىل ٔأن من ، ال نود ٔأن ؟ لهذا السببجيهلها، قامئة �سجیل ، ٔأو بعبارة ٔأخرىٔأراضیهلها صالحية يف  تالقامئة اليت ليس
 .هو املكتب املعّني  نطاق قامئة التعیني الالحق جيب �لیه ٔأن یفحص

 �رى و��،. ا�ي تلمتس فيه امحلایةتقترص بعض التعیينات الالحقة �ىل تلبیة متطلبات املكتب املعني ، من �حية ٔأخرىو 
هذا التعیني الالحق. �� جيب ٕاجياد  نطاقلت�دید  املؤهلالوحيد  ال ینبغي ٔأن �كون هوبعض املاكتب ٔأن املكتب املعّني 
 عني.املكتب امل یلعهباقد  �ل �راعي أ�دوار ا�تلفة اليت

 �قرتاح 2.2

 یيل: ٔأحاكم متكن مما ، نقرتح النص �ىلٔأ�اله الوضع الوارد وصفهيف ضوء 

 احملصورةفحص ما ٕاذا اكنت القامئة ٔأن یقوم بالطلب  ٔأ�الا�ي  صاحب التسجیل ا�ويلمكتب جيب �ىل  -
تقدمي طلبه مبارشة ٕاىل  صاحب التسجیل ا�ويل، یطلب من ٕاذا مل �رغب يف ذ�و القامئة الرئيس�یة.  �شملها

 املكتب ا�ويل.
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 هذا ٔأن ىٕاذا رأٔ و القامئة الرئيس�یة.  �شم�ما ٕاذا اكن إالنقاص الوارد يف التعیني الالحق  املكتب ا�ويلیفحص  -
، مبعىن ٔأن 12 القا�دةا�منوذج املنصوص �لیه يف  ��الفة �ىل غرار ٕاخطاراً  �رسل، فٕانه واسع النطاقإالنقاص 

ُحتذف ، صاحب التسجیل ا�ويليف �ا� �دم االتفاق مع و. يف هذه القضیة �اسامً یعترب رٔأي املكتب ا�ويل 
 يف �دم حتمل الرٔأي �اًمسا یفرض ٔأن �كون هذالسبب ا�ي او�مكن . موضوع إالشاكل املنت�ات ٔأو اخلدمات

 .املدر�ة يف الطلبات ا�ولیة نقاصاتاالٕ عكس �ا� ، واجب التصدیق صاحب التسجیل ا�ويلمكتب 

 �ىل اعتبار ٔأن هذا الفحصبفحص نطاق التعیني الالحق  املكتب املعني النص �ىل ٔأن یقومليس من الرضوري  -
قامئة  بذ� قارنینه من ٕاجراء هذا الفحص (ٔأحاكم وطنیة متك  ُو�دتٕاذا  ذ�،يف مر�� مبكرة. ومع  س�یجري
 ، ٕاذا لزم أ�مر.ؤقتاملرفض �ل إالخطارميكنه ، ا�ويل) الالحق بقامئة التسجیل التعیني

واسع  إالنقاصبعض املاكتب ومس�ت�ديم النظام ٔأن املكتب املعني فقط هو املعين مبسأٔ� ما ٕاذا اكن �رى  -
هو تلبیة متطلبات املكتب املعني.  حمصور الحق تعینيالسبب الرئييس لطلب �سجیل  �ىل اعتبار ٔأن، النطاق

ما قام ، ٕاذا يف مثل هذه احلا�و. الالحق التعیني تقدميلمكتب املعني ٔأیضا ل  ه جيوزٔأن ننص �ىل�� ميكننا ٔأن و
 نطاقٕ�جياز شدید  یفحصٔأن  فقط ، ميكن للمكتب ا�ويلالطلب بتقدمي ب املعني املعين �لتعیني الالحقاملكت

، فٕان الغرض من هذا لواردة يف الطلبات ا�ولیةا إالنقاصاتيف س�یاق  ذ�ر�كام و ت� التعیينات الالحقة. 
 توحيدهو ٔأیًضا  الغرض منه �سجیل أ�خطاء "اجلس�مية" ولكن تفادياملكتب ا�ويل هو  ا�ي یقوم بهالفحص 

 13الصادر عن املكتب ا�ويل وفقًا للقا�دة  ��الفةخطار االٕ ميكن صیا�ة و ) بني املاكتب. العملیةالتفسريات (
اكن  من سلطة اختاذ القرار ا�هنائیة �شأٔن ما ٕاذا س�ُیحرم املكتب ا�ويل، مبعىن ٔأن التنفيذیة املشرتكةالالحئة من 

عّني هو املكتب ا�ي یتقدم بطلب املكتب امل اليت جتعلإالماكنیة  وتعد هذه. ینبغي تدو�ن ٕانقاص ما ٔأم ال
الالحئة التنفيذیة من (�نیا)27 القا�دةظر متاًما (ان ة�دیدً  تليسيف نفس ا�ٓن  اولكهن ةلتسجیل �ري اعتیادیا

 ).املشرتكة
 
 :التالیة ا�آلیة اتباعميكن و 

، من السلع واخلدمات حمصورةقامئة �شأٔن  ٔأراض مايف احلصول �ىل حامیة الحقة يف  صاحب التسجیل ا�ويلعندما �رغب 
ٕاذا اكن و . !)ة�دیدهذه �اصیة ( املعيناملكتب املعني  �ىاملكتب ا�ويل ٔأو  �ىمكتبه ٔأو  �ىٕاما  هطلب ٕایداعجيوز � 

 �ىٔأو ه مكتب �ىطلبه ٕاما  صاحب التسجیل ا�ويل یودع، فيجب ٔأن بأٔكرث من ٔأرض وا�دةالتعیني الالحق یتعلق 
 �ى الطلب احملدود صاحب التسجیل ا�ويلٔأودع ٕاذا و املكتب املعني.  �ىطلبه  وال حيق � ٕایداعاملكتب ا�ويل. 

، بفحص ما ٕاذا اكنت مجیع الالحقا�ي یطلب �سجیل التعیني  بصفته املكتب، ملكتب املعني، فس�یقوم هذا املكتبا
، وما ٕاىل ذ�) للتسجیو�، صاحب التسجیل ا�ويلب ت� املتعلقة یة" قد اس�توفيت (�ىل سبيل املثالالرشوط "الرمس 

نظًرا ٔ�ن و القامئة الرئيس�یة للتسجیل ا�ويل.  �شملها امللمتس حام�هتاو�ىل و�ه اخلصوص ٕاذا اكنت قامئة السلع واخلدمات 
ینبغي ٔأن �كون ؛ و هذه القامئة الرئيس�یة ٕالدراجالطلب  اس��رةحقل يف  ٕا��ة، فميكننا " القامئة الرئيس�یةجيهلاملكتب املعني "

 الطلبات حيیل ا�ي كتببصفته امل ید، لفتح" ملف �دنظام " ��اكمل اً لطلبات ٕالكرتونیا یعاجل �ى لك مكتب �ىل �دة
ٕاذا اكن ذ� و ب �شلك رمسي. الطل حفص �ىل يف هذه املر�� أ�وىلویقترص دور املكتب املعني ملكتب ا�ويل. ٕاىل ا

 التعینينظًرا ٔ�ن و يف الس�ل ا�ويل.  یدونه، ا�ي ٕاىل املكتب ا�ويل، نظره حسب و�ة، حيی�الطلب �س�تويف املتطلبات 
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هبدف  واخلدمات،، فٕان املكتب ا�ويل یقترص �ىل حفص موجز لقامئة السلع طكتب املعني فقامل  ال خيص ٕاال هذا الالحق
مبجرد و يف الطلبات ا�ولیة). الواردة  �ٕالنقاصاتف� یتعلق  نود ٔأن ُجيرىحتدید أ�خطاء اجلس�مية (�ىل غرار الفحص ا�ي 

 للتطرق مس�بقًا ٕاىلنظًرا و ملكتب املعني ا�ي جيري حفصه املعتاد. ٕاىل ا الالحق لتعینيٕاخطارًا �املكتب ا�ويل  �رسل، تدوینه
 .هذا الفحص ه ال �ا�ة ٕالجراء، فٕانإالنقاص نطاقمسأٔ� 

 یقوم �ٔ�مر نفسه ، كامیفحص املكتب املعني رمسًیا الطلب، مر�لتني: ٔأوالً  �رب تمت هذه ا�آلیة اجلدیدة املقرت�ة فٕان و�لتايل،
 ؛ٕاذا ما تعلق أ�مر بطلب ٕاد�ال تعدیالت ٔأخرى ا�ويل طلب التسجیلب منشأٔ ٔأو مكتب صاحمكتب  �كونعندما 

 ا�ي یمت �رب مر�لتني الفحصهذا  ویفيد. يف الوقت الراهن هو احلالكام "حفصًا شلكیًا"  الطلب، یفحص املكتب املعني �نیاً 
 ،الالحقة تدو�ن التعیينات وتفادي هانطاق  التعیني الالحق بفحص امئةقباملكتب املعين یقوم ضامن ٔأن و توضیح ٔأدوار املاكتب، 

 يف الس�ل ا�ويل. ،نطاق قامئة السلع واخلدمات اليت مل ختضع للفحص ف� خيص

 هذا الصدد يف هنایة الوثیقة.يف  و�رد اقرتا�ات تعدیل الالحئة التنفيذیة املشرتكة

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة) 25(القا�دة  إالنقاصات �عتبارها تعدیالً  3

 الوضع الراهن 1.3

لعدد  ٕانقاص تدو�ن یلمتسٔأن  صاحب التسجیل ا�ويللجيوز و الس�ل ا�ويل.  �ىل هو تعدیل 25 القا�دةمبوجب  صإالنقا
مه يف مع واقع اس�ت�دا ه و�دماته، و�كيیف قامئة سلعالغري، و�سویة نزاع مع الرفض املؤقت الطعن يف: مهنا من أ�س�باب

 �ى مكتبه إالنقاصاتهذه  ٕایداع صاحب التسجیل ا�ويلل ميكنو . و�ريها من أ�س�باب، طراف املتعاقدة املعنیةا�ٔ 
 املكتب ا�ويل. �ى) ٔأو مبارشة صاحب التسجیل ا�ويلمكتب (

مل یعد ٕاىل املكتب ا�ويل. و ٕا�التهقبل  نطاق إالنقاص صاحب التسجیل ا�ويلماكتب بعض  تفحص، ال يف الوقت احلايلو
 ٕاماكنیة املاكتب املعینة وٕاذا اكنت �ى ببساطة يف الس�ل ا�ويل. وٕامنا یدونه؛ یفحص نطاق إالنقاصٔأیضًا  املكتب ا�ويل

تل�أٔ  الفٕاهنا ، إالنقاص ليس � ٔأي مفعولٕاىل ٔأن فيه �شري  الالحئة التنفيذیة املشرتكةمن  27 القا�دةمبوجب  ٕا�النٕاصدار 
 .ي تتسم بهنظرًا للتعقيد ا��لرضورة  إالماكنیة ههذس�ت�دام ال

عام ٕاذا التساؤل ، ميكن "شاملوجود اتفاق تعا�ش " عند، كام هو احلال ٔأطراف متعاقدة معینةبعدة  ٕانقاص ماعندما یتعلق و 
وس�یتيح . التدو�نقبل  ةمركزیبطریقة إالنقاص املقبول و�ري املقبول لهذا نطاق ل املتعلقة �سأٔ� امل حفص من املس�تحسن اكن 

ببساطة بأٔنه من واجب لك  ٔأن نقول، لهذا السببو ، ٕاذا اكن هذا هو الغرض من اتفاق التعا�ش. هذا أ�مر ٕاجياد �ل مو�د
 ليس احلل أ�فضل دامئًا. ٕاجراء حفص من �تهمكتب من املاكتب املعینة 

 ونتي�ة �� یُقرتح .ٔأ�اله) 2احملّددة (انظر الفصل  الالحقةالتعیينات  ا�رتضتت� اليت مع متاًما املشلكة وتتشابه هذه 
 التعدیالت التالیة: ٕاد�ال
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 �قرتاح 2.3

 :نقرتح النص �ىل ٔأحاكم متكن مما یيل، ٔأ�اله الوضع الوارد وصفهيف ضوء 

احملصورة ا�ي ٔأ�ال الطلب ٔأن یقوم بفحص ما ٕاذا اكنت القامئة  صاحب التسجیل ا�ويلمكتب جيب �ىل  -
تقدمي طلبه مبارشة ٕاىل  صاحب التسجیل ا�ويلالقامئة الرئيس�یة. وٕاذا مل �رغب يف ذ�، یطلب من  �شملها

 املكتب ا�ويل.

من الالحئة التنفيذیة  25لقا�دة وفقًا لإالنقاص  �شمل القامئة الرئيس�یة تما ٕاذا اكن املكتب ا�ويلیفحص  -
، فٕانه �رسل ٕاخطارًا ��الفة �ىل غرار ا�منوذج املنصوص �لیه واسع النطاق. وٕاذا رٔأى ٔأن هذا إالنقاص املشرتكة

صاحب ، مبعىن ٔأن رٔأي املكتب ا�ويل یعترب �اسامً يف هذه القضیة. ويف �ا� �دم االتفاق مع 12يف القا�دة 
هذا  موضوع إالشاكل. و�مكن السبب ا�ي یفرض أٔن �كون ُحتذف املنت�ات ٔأو اخلدمات، التسجیل ا�ويل

واجب التصدیق، عكس �ا� إالنقاصات املدر�ة  صاحب التسجیل ا�ويلالرٔأي �اًمسا يف �دم حتمل مكتب 
 يف الطلبات ا�ولیة.

، ٔأن هذا أ��ري ٔأثناء حفص إالنقاص�ىل الرمغ من احلرص ا�ي ٔأبداه املكتب ا�ويل ، املكتب املعّني ٕاذا رٔأى  -
من الالحئة  27 للقا�دةوفقًا  ٕا�الن، فس�یكون ٕ�ماكنه ٕاصدار ٔأراضیه �ىل ف� یتعلق �لقامئة احملمیة واسع النطاق

 .التنفيذیة املشرتكة
 ا�ي من شأٔنه أٔن حيددهو إالنقاص  منهامللمتس �رى بعض املاكتب ومس�ت�ديم النظام ٔأن املكتب املعني فقط  -

وٕاذا اكن هذا هو . مبسأٔ� إالنقاص اً ٔأن هذا املكتب هو املعين فعلی، �ىل اعتبار واسع النطاقما ٕاذا اكن إالنقاص 
ٕاذا ما قام و التعیني الالحق.  تقدمي ٔأیضاً املعين �ٕالنقاص لمكتب املعني ل  جيوز ننص �ىل ٔأنهميكننا ٔأن احلال، 

من �مته املتعلقة بفحص نطاق ملكتب ا�ويل ا یُعفىاملكتب املعني املعين �لتعیني الالحق ٕ��ا� الطلب، 
لتسجیل �ري اعتیادیة اعّني هو املكتب ا�ي یتقدم بطلب إالماكنیة اليت جتعل املكتب املوتعد هذه . إالنقاص

 ههذ وس�توفر من الالحئة التنفيذیة املشرتكة). (�نیا)27ولكهنا يف نفس ا�ٓن ليست �دیًدة متاًما (انظر القا�دة 
طلب  مس�بقاً حفص  مبا ٔأنه، 27 ا�دةالقٕا�الن مبوجب  هٕاصدار  رضورةاملكتب املعني  تفادئأیًضا مزية  إالماكنیة
آلیة اتباع ميكن و . إالنقاص قد �كون أ�مر و . احملصورة لت� املوحضة يف س�یاق التعیينات الالحقة مشاهبة متاماً أ
 هذا املكتب املعني.مس�بقًا  یعرفهدويل �سجیل  ٕ�نقاص ٕاذا ما تعلق أ�مرٔأ�سط 

 هذا الصدد يف هنایة الوثیقة.يف  و�رد اقرتا�ات تعدیل الالحئة التنفيذیة املشرتكة
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 التعدیالت املقرتح ٕاد�الها   4

 إالنقاصات الواردة يف الطلب ا�ويل  1.4

 دور مكتب املنشأٔ   1.1.4
 9القا�دة 

 الرشوط املتعلقة �لطلب ا�ويل

[...] 

   [احملتو�ت إالضافية للطلب ا�ويل] )5(

[...] 

 مكتب املنشأٔ یؤكد ما یيل: جيب ٔأن یتضمن الطلب ا�ويل ٕا�ال� من (د) 

[...] 

ٔأن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ا�ويل �شملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب  "6"
املبينة قامئة السلع واخلدمات �شمل وعند �قتضاء،  أ�سايس ٔأو التسجیل أ�سايس، حسب احلال،

 .إالنقاصاتالسلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف فقط يف الطلب ا�ويل 

[...] 

 دور املكتب ا�ويل  2.1.4
 13القا�دة 

 ا�الفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات

رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن بعض السلع واخلدمات مبینة يف  ٕاذا  [تبلیغ املكتب ا�ويل عن خمالفة ملكتب املنشأٔ] )1(
ٔأو، حسب  الطلب ا�ويل ٔ�غراض التصنیف �لكمة �امضة للغایة، ٔأو �ري قاب� للفهم ٔأو �ري حصی�ة من الناحية اللغویة،

، وجب �لیه ا�ويلال �شملها القامئة الرئيس�یة للطلب  ٕانقاص مأأن بعض السلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف  ى، ٕاذا رأٔ �قتضاء
ٔأن یبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ا�ويل ٔأن یقرتح يف التبلیغ ذاته لكمة بدی� ٔأو یقرتح ٕالغاء 

 ا�لكمة ا�الفة.

   [امله� املمنو�ة لتصحیح ا�الفة] )2(

الل ثالثة ٔأشهر من �رخي التبلیغ املشار جيوز ملكتب املنشأٔ ٔأن یقدم اقرتا�ًا �س�هتدف تصحیح ا�الفة �  (ٔأ)
 ).1ٕالیه يف الفقرة (

ٕاذا مل یقدم ٔأي اقرتاح مقبول للمكتب ا�ويل بغیة تصحیح ا�الفة يف امله� املوحضة يف الفقرة الفرعیة  (ب)
 ٔأو إالنقاص (ٔأ)، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یذ�ر يف التسجیل ا�ويل ا�لكمة املتضمنة يف الطلب ا�ويل

، رشط ٔأن �كون مكتب املنشأٔ قد �دد الصنف ا�ي ینبغي ٔأن تصنف فيه هذه الوارد يف الطلب ا�ويل
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ا�لكمة. وجيب ٔأن حيتوي التسجیل ا�ويل �ىل بیان یفيد ٔأن ا�لكمة املذ�ورة، حسب رٔأي املكتب ا�ويل، يه 

ٔأو شام� ف� یتعلق �لقامئة  ،ویة�امضة للغایة ٔ�غراض التصنیف ٔأو �ري مفهومة ٔأو �ري حصی�ة من الناحية اللغ
حسب احلال. وٕاذا مل حيدد مكتب املنشأٔ ٔأي صنف، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یلغي هذه ا�لكمة  الرئيس�یة،

 ذاته. تلقائیًا، ویبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة) 24التعیني الالحق احملصور (القا�دة  2.4
 24القا�دة 

 التعیينات الالحقة للتسجیل ا�ويل

  [أ�هلیة] )1(

جيوز للطرف املتعاقد ٔأن �كون حمل تعیني الحق للتسجیل ا�ويل (و�شار ٕالیه ف� بعد بعبارة    (ٔأ) 
من  2وقت هذا التعیني �س�تويف رشوط املادة  صاحب التسجیل ا�ويل"التعیني الالحق")، ٕاذا اكن 

 الربوتو�ول لیكون صاحب �سجیل دويل.

صاحب ملزتما �التفاق، �از ل صاحب التسجیل ا�ويلٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه  (ب)
فان ٔأن یعني، بناء �ىل االتفاق، ٔأي طرف متعاقد ملزتم �التفاق، رشیطة ٔأال �كون الطر  التسجیل ا�ويل

 املتعاقدان املذ�وران ملزتمني معا �لربوتو�ول ٔأیضا.

ملزتما �لربوتو�ول، �از  صاحب التسجیل ا�ويلٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه  (ج)
ٔأن یعني، بناء �ىل الربوتو�ول، ٔأي طرف متعاقد �كون ملزتما �لربوتو�ول، سواء  صاحب التسجیل ا�ويلل

 ال. دان املذ�وران ملزتمني معا �التفاق ٔأیضا ٔأواكن الطرفان املتعاق

   [التقدمي؛ �س��رة والتوقيع] )2(

ٔأو مكتب  صاحب التسجیل ا�ويلجيب تقدمي ٔأي تعیني الحق ٕاىل املكتب ا�ويل من �انب     (ٔأ)
 ٔأو مكتب الطرف املتعاقد ا�ي �رسي فيه، صاحب التسجیل ا�ويلالطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه 

 ،؛ بید ٔأنهالالحقالتعیني 

 [حتذف] "1"

ٕاذا اكن طرف وا�د ٔأو ٔأكرث من أ�طراف املتعاقدة معیناً بناء �ىل االتفاق، فٕان التعیني الالحق  "2"
 ؛صاحب التسجیل ا�ويلجيب ٔأن یقدمه مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه 

النامج عن التحویل جيب ٔأن یقدمه مكتب ) منطبقة، فٕان التعیني الالحق 7وٕاذا اكنت الفقرة ( "3"
 املنظمة املتعاقدة.

، فٕانه صاحب التسجیل ا�ويلجيب تقدمي التعیني الالحق �ىل �س��رة الرمسیة. وٕاذا قدمه  (ب)
 صاحب التسجیل ا�ويلجيب ٔأن یوقعه. وٕاذا قدمه مكتب ما، فٕانه جيب ٔأن یوقعه هذا املكتب، ویوقعه 

صاحب التسجیل كتب املذ�ور. وٕاذا قدمه مكتب ما ومسح هذا املكتب بأٔن یوقعه ٔأیضاً ٕاذا اقتىض ذ� امل 
 ٔأن یوقع التعیني الالحق. صاحب التسجیل ا�ويلٔأیضًا، دون ٔأن یقتيض ذ�، �از ل ا�ويل
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   [احملتو�ت] )3(

 )(ب):7جيب ٔأن یتضمن التعیني الالحق ٔأو یبني فيه ما یيل، رشط مرا�اة الفقرة (   (ٔأ)

 التسجیل ا�ويل املعين، رمق "1"

 وعنوانه، صاحب التسجیل ا�ويلامس  "2"

 الطرف املتعاقد املعني، "3"

لك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، ٕاذا اكن التعیني الالحق یتعلق �لك السلع واخلدمات الوارد  "4"
 ذ�رها يف التسجیل ا�ويل املعين، ٔأو �لبعض مهنا،

یقة ا�فع، ٔأو التعل�ت الرضوریة لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من مبلغ الرسوم املدفو�ة وطر  "5"
 حساب مفتوح �ى املكتب ا�ويل، وهویة الطرف ا�ي یدفع الرسوم ٔأو یصدر التعل�ت،

 ٕاذا قدم مكتب ما التعیني الالحق، التارخي ا�ي �سمل فيه املكتب املذ�ور هذا التعیني الالحق. "6"

)، فٕان 2(7الالحق یتعلق بطرف متعاقد ٔأرسل ٕاخطاراً بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة ٕاذا اكن التعیني  (ب)
هذا التعیني الالحق جيب ٔأن یتضمن ٔأیضًا ٕا�الً� عن النیة �ىل اس�تعامل العالمة يف ٔأرايض هذا الطرف 

 املتعاقد. ووفقًا ملا یقرره هذا الطرف املتعاقد،

، وجيب ٔأن یقدم �ىل اس��رة رمسیة خشصیا صاحب التسجیل ا�ويلجيب ٔأن یوقع إال�الن  "1"
 منفص� �رفق �لتعیني الالحق،

 ٔأو جيب ٔأن �كون إال�الن متضمنًا يف التعیني الالحق. "2"

 جيوز ٔأن یتضمن التعیني الالحق ٔأیضًا ما یيل: (ج)

 )(ب) حسب ما �كون احلال،4(9البیا�ت والرتمجة ٔأو الرتجامت املشار ٕا�هيا يف القا�دة  "1"

ال�ساً بأٔن یصبح التعیني الالحق �فذا بعد تدو�ن تعدیل ٔأو شطب ف� یتعلق �لتسجیل ا�ويل  "2"
 املعين ٔأو بعد جتدید التسجیل ا�ويل،

" ٕاذا اكن التعیني الالحق یتعلق مبنظمة متعاقدة، 1)(ز)"5(9البیا�ت املشار ٕا�هيا يف القا�دة  "3"
یة منفص� �ُرفَق �لتعیني الالحق، والبیا�ت املشار ٕا�هيا يف �ىل ٔأن �رد ت� البیا�ت يف اس��رة رمس 

 ".2)(ز)"5(9القا�دة 

ذا استند التسجیل ا�ويل ٕاىل طلب ٔأسايس، وجب ٔأن �كون التعیني الالحق بناء �ىل االتفاق إ   (د)
مصحو� ٕ��الن موقع من مكتب املنشأٔ یثبت أٔن ذ� الطلب قد ٔأدى ٕاىل �سجیل ویبني �رخي ذ� 

 لتسجیل ورمقه، ما مل �كن املكتب ا�ويل قد �سمل ذ� إال�الن من قبل.ا

 من �دول الرسوم. 5خيضع التعیني الالحق �فع الرسوم احملددة ٔأو املشار ٕا�هيا يف البند   [الرسوم] )4(

  [ا�الفات] )5(



MM/LD/WG/17/9 
Annex 
10 
 

)، ٕاذا 10ٔأحاكم الفقرة (مع مرا�اة و  ٔأسف� )ه( و )د(ا�الفات املذ�ورة يف الفقرتني  �س�تثناء  ٔأ)( 
صاحب اكن التعیني الالحق ال �س�تويف الرشوط املطلوبة، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ ذ� ل

 ، وكذ� ٔ�ي مكتب �كون قد قّدم التعیني الالحق.التسجیل ا�ويل

ٕاذا مل تصحح ا�الفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي التبلیغ عهنا من �انب املكتب ا�ويل، فٕان  (ب)
صاحب التسجیل التعیني الالحق یعترب مرتواكً، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ ذ� يف الوقت ذاته ٕاىل 

م نصف مبلغ وكذ� ٕاىل ٔأي مكتب �كون قد قدم التعیني الالحق، و�رد للطرف ا�ي دفع الرسو  ا�ويل
 من �دول الرسوم. 1.5الرمس أ�سايس املشار ٕالیه يف البند 

�ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرتني الفرعیتني (أٔ) و(ب)، ٕاذا مل �كن الرشوط احملددة يف الفقرة  (ج)
" مس�توفاة �لنس�بة ٕاىل طرف وا�د ٔأو ٔأكرث من أ�طراف املتعاقدة املعینة، فٕان التعیني الالحق 1)(ب)"3(

ٔأنه ال �شمل تعیني هذه أ�طراف املتعاقدة، و�رد لك الرسوم التمكیلیة ٔأو الفردیة املدفو�ة لهذه یعترب 
" مس�توفاة �لنس�بة ٕاىل أٔي 1)(ب)"3أ�طراف املتعاقدة. وٕاذا مل �كن الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرة (

 من أ�طراف املتعاقدة املعینة، وجب تطبیق ٔأحاكم الفقرة الفرعیة (ب).

ل ا�ويل املعين یسج ت التعیني الالحق جبزء فقط من السلع واخلدمات املدر�ة يف ال  ٕاذا تعلق  )د(
 13و 12 القا�د�ن تُطبق، ٔأو مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل صاحب التسجیل ا�ويلمكتب  وا�ي قُدم ٕاىل

هذ�ن القا�دتني ینبغي مبوجب  یلزم تصحیحهااملتعلقة مب�الفة  التبلیغات، ٕاال ٔأن مجیع ما یلزم من تبدیلمع 
صاحب مكتب  ٕاىلالتعیني الالحق  وٕاذا ما قدمواملكتب ا�ويل.  صاحب التسجیل ا�ويلبني  ٔأن تمت

خمالفة ٕاذا رأٔى ٔأن  بوجود ٔأیضاً  املكتب ا�ويل خيطر، ٔأو ٕاىل املكتب ا�ويل مبارشةً  التسجیل ا�ويل
واخلدمات املدر�ة يف التسجیل  شملها السلعاملذ�ور ال � الواردة يف التعیني الالحق  السلع واخلدمات

 ا�ويل.

ٕاذا تعلق التعیني الالحق جبزء فقط من السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجیل ا�ويل املعين  (هـ) 
ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل و ، ٔأو مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل صاحب التسجیل ا�ويلوا�ي قُدم ٕاىل مكتب 

مبینة يف الطلب ا�ويل ٔ�غراض التصنیف �لكمة �امضة للغایة، ٔأو �ري قاب� ٔأن بعض السلع واخلدمات 
للفهم ٔأو �ري حصی�ة من الناحية اللغویة، ٔأو، حسب �قتضاء، ٕاذا رٔأى ٔأن بعض السلع واخلدمات املشار 

وللمودع  ٕا�هيا يف ٕانقاص ما ال �شملها القامئة الرئيس�یة للطلب ا�ويل، وجب �لیه ٔأن یبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ 
. يف الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ا�ويل ٔأن یقرتح يف التبلیغ ذاته لكمة بدی� ٔأو یقرتح ٕالغاء ا�لكمة ا�الفة

ٕاذا مل یقدم أٔي و جيوز للمكتب املعني تقدمي اقرتاح لتصحیح ا�الفة يف غضون ثالثة ٔأشهر من إالخطار. و 
، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن املذ�ورة سالفاً  امله� اقرتاح مقبول للمكتب ا�ويل بغیة تصحیح ا�الفة يف

یذ�ر يف التسجیل ا�ويل ا�لكمة املتضمنة يف الطلب ا�ويل، رشط ٔأن �كون مكتب املنشأٔ قد �دد الصنف 
�ىل بیان یفيد ٔأن ا�لكمة املذ�ورة،  التعیني الالحقا�ي ینبغي ٔأن تصنف فيه هذه ا�لكمة. وجيب ٔأن حيتوي 

ا�ويل، يه �امضة للغایة ٔ�غراض التصنیف ٔأو �ري مفهومة ٔأو �ري حصی�ة من الناحية  حسب رٔأي املكتب
اللغویة، حسب احلال. وٕاذا مل حيدد مكتب املنشأٔ ٔأي صنف، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یلغي هذه 

 ا�لكمة تلقائیًا، ویبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته.
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   [�رخي التعیني الالحق] )6(

مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل جيب ٔأن  صاحب التسجیل ا�ويلالتعیني الالحق ا�ي یقدمه    (ٔأ)
 ".1حيمل �رخي �سلمه من املكتب ا�ويل، مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرة الفرعیة (ج)"

التعیني الالحق ا�ي یقدمه مكتب ما ٕاىل املكتب ا�ويل جيب ٔأن حيمل �رخي �سلمه من هذا  (ب)
، ورشط ٔأن �كون املكتب ا�ويل قد �سمل ه)" و(د) و(1مرا�اة ٔأحاكم الفقرات الفرعیة (ج)"املكتب مع 

هذا التعیني �الل شهر�ن من هذا التارخي. وٕاذا مل یتسمل املكتب ا�ويل التعیني الالحق �الل هذه امله�، 
اكم الفقرات الفرعیة فٕان هذا التعیني جيب ٔأن حيمل �رخي �سلمه من �انب املكتب ا�ويل، مع مرا�اة ٔأح

 ه)." و(د) و(1(ج)"

ٕاذا مل �كن التعیني الالحق مس�توفياً للرشوط املطلوبة، ومت تصویب ذ� �الل ثالثة ٔأشهر من  (ج)
 )(ٔأ)،5�رخي إالخطار املشار ٕالیه يف الفقرة (

يف الفقرة فٕان التعیني الالحق، يف احلا� اليت تتعلق فهيا ا�الفة بأٔ�د الرشوط املشار ٕا�هيا  "1"
م 1" و(ب)"4" و"3" و"1)(ٔأ)"3( "، جيب ٔأن حيمل التارخي ا�ي حصح فيه هذا التعیني، ما مل یقّدِ

ح �الل �� الشهر�ن املشار ٕا�هيا يف الفقرة  هذا التعیني مكتب ما ٕاىل املكتب ا�ويل، وما مل یصح�
 رخي ا�ي �سلمه فيه هذا املكتب؛الفرعیة (ب)؛ ويف هذه احلا�، فٕان التعیني الالحق جيب ٔأن حيمل التا

" 3" و"1)(ٔأ)"3فٕان ٔأیة خمالفة تتعلق �رشوط ٔأخرى �الف الرشوط املشار ٕا�هيا يف الفقرة ( "2"
" ال تؤ�ر يف التارخي املطبق بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة الفرعیة (ٔأ) ٔأو الفقرة الفرعیة (ب) 1" و(ب)"4و"

 حسب ما �كون احلال.

رات الفرعیة (ٔأ) و(ب) و(ج)، جيوز ٔأن �كون للتعیني الالحق �رخي الحق �لرمغ من ٔأحاكم الفق  (د)
للتارخي النامج عن الفقرات الفرعیة (ٔأ) ٔأو (ب) ٔأو (ج) ٕاذا تضمن ذ� التعیني ال�سًا وفقا للفقرة 

 ".2)(ج)"3(

التارخي )، وجب ٔأن حيمل ذ� التعیني الالحق 7ٕاذا جنم التعیني الالحق عن حتویل وفقا للفقرة (  (ه)
 ا�ي ّمت فيه تدو�ن تعیني املنظمة املتعاقدة يف الس�ل ا�ويل.

   [التعیني الالحق النامج عن حتویل] )7(

ً� يف السّ�ل ا�ويل، �از ل  (ٔأ) املعين، يف  صاحب التسجیل ا�ويلٕاذا اكن تعیني منظمة متعاقدة مدو�
�دود ما مت حسبه ٔأو رفضه ٔأو وقف ٔأ�ره من ذ� التعیني، ٔأن یلمتس حتویل تعیني املنظمة املتعاقدة املذ�ورة 

 ٕاىل تعیني ٔ�یة دو� عضو يف ت� املنظمة �كون طرفا يف الربوتو�ول.

ر ٕا�هيا يف الفقرة جيب ٔأن تُبني� يف ال�س التحویل املذ�ور يف الفقرة الفرعیة (أٔ) العنارص املشا (ب)
 " مع ما یيل:5" و"3" ٕاىل "1)(ٔأ)"3(

 املنظمة املتعاقدة اليت ّمت حتویل تعیيهنا، "1"
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ٔأن التعیني الالحق �و� متعاقدة والنامج عن التحویل �شمل لك السلع واخلدمات املذ�ورة ف�  "2"
ات املشمو� يف تعیني ت� ا�و� یتعلق بتعیني املنظمة املتعاقدة، ٕان اكن أ�مر كذ�، ٔأو السلع واخلدم

 املتعاقدة ٕاذا اكن تعیيهنا ال �شمل ٕاال جزءا من السلع واخلدمات املذ�ورة يف تعیني املنظمة املتعاقدة.

ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن التعیني الالحق �س�تويف الرشوط املطلوبة، وجب �لیه أٔن   [التدو�ن وإالخطار] )8(
صاحب طر بذ� مكتب الطرف املتعاقد ا�ي �ني يف التعیني الالحق، كام یبلغ ذ� لیدّونه يف الس�ل ا�ويل وخي

 يف الوقت ذاته ؤ�ي مكتب �كون قد قّدم التعیني الالحق. التسجیل ا�ويل

 (�لثا) مع ما یلزم من تبدیل.18ٕاىل  16تطبق ٔأحاكم القوا�د   [الرفض] )9(

)(أٔ) مس�توفاة، فٕان 2ٕاذا مل �كن الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرة (  [التعیني الالحق ا�ي ال یعترب كذ�])  10(
 التعیني الالحق ال یعترب كذ�، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ ذ� للمرِسل.

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة) 25(القا�دة  إالنقاصات �عتبارها تعدیالً  3.4
 ٔأن یبلغ ذ� للمرِسل.

 25القا�دة 
 ال�س تدو�ن

  [تقدمي �ل�س] )1(

جيب ٔأن یقدم ال�س التدو�ن ٕاىل املكتب ا�ويل بنس�ة وا�دة �ىل �س��رة الرمسیة ٕاذا اكن هذا   (ٔأ) 
 �ل�س یتعلق مبا یأٔيت:

تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل لك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، و�لنس�بة  "1"
 عّینة ٔأو البعض مهنا؛ٕاىل لك أ�طراف املتعاقدة امل 

 إالنقاص من قامئة السلع واخلدمات �لنس�بة ٕاىل لك أ�طراف املتعاقدة املعینة ٔأو البعض مهنا؛ "2"

 املعینة؛ الت�يل عن لك السلع واخلدمات �لنس�بة ٕاىل بعض أ�طراف املتعاقدة "3"

ت املتعلقة �لطبیعة ٔأو عنوانه ٔأو ٕاد�ال ٔأو تعدیل البیا� صاحب التسجیل ا�ويلتغیري امس  "4"
يف �ال اكن خشصا معنو� وا�و� والو�دة إالقلميیة، حسب ما  صاحب التسجیل ا�ويلالقانونیة ل

 ینطبق، يف ت� ا�و� اليت مت فهيا تنظمي ٔأوضاع ذ� الشخص املعنوي بناء �ىل قانوهنا؛

ٕاىل لك أ�طراف شطب التسجیل ا�ويل �لك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، �لنس�بة  "5"
 املتعاقدة املعینة.

 تغیري يف امس الو�یل ٔأو عنوانه. "6"

م �ل�س  (ب) ٔأو مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه  صاحب التسجیل ا�ويلجيب ٔأن یقّدِ
، رشط مرا�اة الفقرة الفرعیة (ج)، �ىل ٔأنه جيوز تقدمي ال�س تدو�ن تغیري يف صاحب التسجیل ا�ويل

س املذ�ور وفقا عن طریق مكتب الطرف املتعاقد ٔأو ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة مما هو مبني يف �ل�امللكية 
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مكتب  عن طریققامئة السلع واخلدمات یتعلق ب تدو�ن ٕانقاصل ال�س وجيوز تقدمي  ،"4)(أٔ)"2للفقرة (
 .إالنقاصالطرف املتعاقد املعني املعين هبذا 

ٔأن یقدم بنفسه ال�س تدو�ن ختٍل ٔأو شطب ٕاذا اكن الت�يل  صاحب التسجیل ا�ويلال جيوز ل (ج)
 ٔأو الشطب ميس ٔأي طرف متعاقد خيضع تعیينه لالتفاق يف التارخي ا�ي �س�تمل فيه املكتب ا�ويل �ل�س.

، وجب �لیه ٔأن یوقعه. وٕاذا قدمه مكتب ما، وجب صاحب التسجیل ا�ويلٕاذا قدم �ل�س   (د)
ٕاذا اقتىض املكتب ذ�. وٕاذا قدم �ل�س مكتب  صاحب التسجیل ا�ويل، وكذ� ٔأن یوقعه هذا املكتب

صاحب ٔأیضًا دون ٔأن یقتيض ذ�، �از ل صاحب التسجیل ا�ويلما ومسح هذا املكتب بأٔن یوقعه 
 ٔأن یوقع �ل�س. التسجیل ا�ويل

   [حمتو�ت �ل�س] )2(

)(ٔأ) ٔأو یبني� فيه �ٕالضافة ٕاىل التدو�ن 1الفقرة ( جيب ٔأن یتضمن ٔأي ال�س مقّدم بناء �ىل  (ٔأ)
 امللمتس ما یيل:

 رمق التسجیل ا�ويل املعين، "1"

 ٔأو امس الو�یل، يف �ال تعلق التعدیل �مس الو�یل ٔأو عنوانه، صاحب التسجیل ا�ويلامس  "2"

ٔ�حاكم التعل�ت إالداریة يف �ا� تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل، �مس والعنوان احملددان وفقاً  "3"
اجلدید (واملشار ٕالیه  صاحب التسجیل ا�ويلللشخص الطبیعي ٔأو املعنوي الوارد ذ�ره يف �ل�س ك

 اجلدید")، صاحب التسجیل ا�ويلف� بعد بعبارة "

يف �ا� تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل، الطرف املتعاقد ٔأو أ�طراف املتعاقدة اليت �س�تويف  "4"
من االتفاق  2) و2(1اجلدید �لنس�بة ٕا�هيا الرشوط املنصوص �لهيا يف املادتني  احب التسجیل ا�ويلص

 ،صاحب التسجیل ا�ويل) من الربوتو�ول ليك �كون 1(2ٔأو يف املادة 

اجلدید  صاحب التسجیل ا�ويليف �ا� تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل، وٕاذا مل �كن عنوان  "5"
"، 4" يف ٔأرايض الطرف املتعاقد ٔأو ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة احملددة وفقًا للبند "3لبند "املوحض وفقًا ل 
اجلدید ٔأنه ٔأ�د مواطين دو� متعاقدة ٔأو دو� عضو يف منظمة  صاحب التسجیل ا�ويلوما مل یوحض 

ٔأو  اجلدید ٔأو حمل ٕاقامته يف ٔأرايض الطرف املتعاقد صاحب التسجیل ا�ويلمتعاقدة، عنوان منشأٔة 
صاحب يف ٔأرايض ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة اليت �س�تويف �لنس�بة ٕا�هيا الرشوط املطلوبة ليك �كون 

 ،التسجیل ا�ويل

يف �ا� تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل ال یتعلق �لك السلع واخلدمات و�لك أ�طراف املتعاقدة  "6"
 �شملها تغیري امللكية،املعینة، السلع واخلدمات وأ�طراف املتعاقدة املعینة اليت 

مبلغ الرسوم املدفو�ة وطریقة ا�فع ٔأو التعل�ت لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح  "7"
 التعل�ت. �ى املكتب ا�ويل، وهویة الطرف ا�ي دفع الرسوم ٔأو ٔأصدر

 یأٔيت: ٔأیضًا ما صاحب التسجیل ا�ويلجيوز ٔأن یتضمن ال�س تدو�ن ٔأي تغیري ل (ب)
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 اجلدید ٔأ�د مواطنهيا، ٕاذا اكن خشصًا طبیعیًا؛ صاحب التسجیل ا�ويلبیان ا�و� اليت �كون  "1"

اجلدید خشصًا  صاحب التسجیل ا�ويلبیا�ت تتعلق �لوضع القانوين للشخص املعنوي ٕاذا اكن  "2"
�و� واليت ٔأ�شئ معنوً�، وكذ� ��و� وعند الرضورة �لو�دة إالقلميیة الواقعة دا�ل ٔأرايض هذه ا

 الشخص املعنوي وفقًا لقانوهنا.

جيوز ٔأن حيتوي ال�س تدو�ن تعدیل ٔأو شطب ٔأیضا �ىل ال�س بتدوینه قبل تدو�ن تعدیل ٔأو  (ج)
 شطب أٓخر ٔأو تعیني الحق ف� یتعلق �لتسجیل ا�ويل املعين ٔأو بعد ذ� ٔأو بعد جتدید التسجیل ا�ويل.

�ن إالنقاص السلَع واخلدمات املنتقصة فقط حتت ٔأرقام ٔأصناف التصنیف جيب ٔأن جيمع ال�س تدو  (د)
ا�ويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجیل ا�ويل، ٔأو ٔأن یبّني أ�صناف اليت ُحتذف يف �ال اكن إالنقاص 

 یؤ�ر يف مجیع السلع واخلدمات مضن وا�دة ٔأو ٔأكرث من ت� أ�صناف.

جيوز تدو�ن ٔأي تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني، ال  [�ل�س �ري املقبول] )3(
 ٕاذا اكن هذا الطرف املتعاقد

" 4)(ٔأ)"2ملزتمًا �التفاق وليس �لربوتو�ول، ومل �كن الطرف املتعاقد املشار ٕالیه يف الفقرة ( "1"
ٕا�هيا بناء �ىل الفقرة املذ�ورة ملزتمًا  ملزتمًا �التفاق، ٔأو مل �كن ٔأي طرف من أ�طراف املتعاقدة املشار

 �التفاق؛

" 4)(ٔأ)"2ٔأو ملزتمًا �لربوتو�ول وليس �التفاق، ومل �كن الطرف املتعاقد املشار ٕالیه يف الفقرة ( "2"
ملزتمًا �لربوتو�ول، ٔأو مل �كن ٔأي طرف من أ�طراف املتعاقدة املشار ٕا�هيا بناء �ىل الفقرة املذ�ورة 

 وتو�ول.ملزتمًا �لرب 
ٔأشار ال�س تدو�ن ٔأي تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل ٕاىل  ٕاذا  [تعدد ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة اجلدد] )4(

ٔأكرث من صاحب �سجیل دويل �دید، فٕان هذا التغیري ال جيوز تدوینه �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني ٕاذا مل �كن 
وا�د ٔأو ٔأكرث من ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة اجلدد �س�تويف الرشوط املطلوبة ليك �كون صاحب �سجیل دويل 

 ة ٕاىل هذا الطرف املتعاقد.�لنس�ب

 26القا�دة 
 25ا�الفات يف ال�سات التدو�ن بناء �ىل القا�دة 

)(ٔأ) ال �س�تويف الرشوط املطلوبة، 1(25ٕاذا اكن �ل�س املقدم بناء �ىل القا�دة   [�ل�س ا�الف لٔ�صول] )1(
، وكذ� ٔ�ي مكتب �كون قد قدم �ل�س، مع صاحب التسجیل ا�ويلوجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ ذ� ل

ؤ�غراض هذه القا�دة، يف �ال اكن �ل�س یتعلق بتدو�ن ٕانقاص، وجب �ىل املكتب ). 3مرا�اة ٔأحاكم الفقرة (
يف �ال اكن و .ا�ويل ٔأن یفحص فقط ٕان اكنت ٔأرقام أ�صناف املبينة يف إالنقاص مذ�ورة يف التسجیل ا�ويل املعين

ٔأو مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل، تُطبق القا�د�ن  صاحب التسجیل ا�ويلقُدم ٕاىل مكتب  یتعلق بتدو�ن ٕانقاص �ل�س
مع ما یلزم من تبدیل، ٕاال ٔأن مجیع التبلیغات املتعلقة مب�الفة یلزم تصحیحها مبوجب هذ�ن القا�دتني ینبغي ٔأن  13و 12

�ال اكن �ل�س یتعلق بتدو�ن ٕانقاص قُدم ٕاىل مكتب  يفوواملكتب ا�ويل.  صاحب التسجیل ا�ويلتمت بني 
بوجود خمالفة ٕاذا رٔأى ٔأن السلع  ٔأیضا خيطر املكتب ا�ويل ،ٔأو مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل صاحب التسجیل ا�ويل

 واخلدمات الواردة يف التعیني الالحق املذ�ور ال �شملها السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجیل ا�ويل.
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جيوز تصحیح ا�الفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي التبلیغ عهنا من �انب   [امله� املمنو�ة لتصحیح ا�الفة] )2(
املكتب ا�ويل. وٕاذا مل تصحح ا�الفة �الل ثالثة أٔشهر من �رخي إالبالغ عهنا من �انب املكتب ا�ويل، فٕان �ل�س 

، ويف الوقت ذاته ٔ�ي مكتب �كون قد صاحب التسجیل ا�ويل لیعترب مرتواكً، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ ذ�
)، و�رّد لك الرسوم املدفو�ة للطرف ا�ي سدد هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ یعادل 1(25قدم ال�سا بناء �ىل القا�دة 

 من �دول الرسوم. 7نصف مبلغ الرسوم املشار ٕا�هيا يف البند 

)(ب) مس�توفاة، فٕان �ل�س ال یعترب 1(25ا مل �كن رشوط القا�دة ٕاذ  [�ل�س ا�ي ال یعترب كذ�] )3(
 كذ�، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ ذ� للمرِسل.

  املكتب ا�ويل] مبارشة ٕاىل ٔأو صاحب التسجیل ا�ويلمكتب  تقدم ٕاىلاليت  �ٕالنقاصات[مزيات �اصة تتعلق  )4(
ٔأو مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل،  صاحب التسجیل ا�ويلقُدم ٕاىل مكتب  يف �ال اكن �ل�س یتعلق بتدو�ن ٕانقاص

مع ما یلزم من تبدیل، ٕاال ٔأن مجیع التبلیغات املتعلقة مب�الفة یلزم تصحیحها مبوجب هذ�ن  13و 12تُطبق القا�د�ن 
بوجود خمالفة ٕاذا  اً ٔأیض خيطر املكتب ا�ويلو  .واملكتب ا�ويل صاحب التسجیل ا�ويلالقا�دتني ینبغي ٔأن تمت بني 

 رٔأى ٔأن السلع واخلدمات الواردة يف التعیني الالحق املذ�ور ال �شملها السلع واخلدمات املدر�ة يف التسجیل ا�ويل.

 يف �ال اكن �ل�س یتعلق بتدو�ن ٕانقاص  ]املكتب املعني تقدم ٕاىلاليت  �ٕالنقاصات[مزيات �اصة تتعلق  )5(
وٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن بعض السلع واخلدمات مبینة يف الطلب ا�ويل ٔ�غراض التصنیف ، املعنيكتب امل قُدم ٕاىل 

�لكمة �امضة للغایة، ٔأو �ري قاب� للفهم ٔأو �ري حصی�ة من الناحية اللغویة، ٔأو، حسب �قتضاء، ٕاذا رٔأى ٔأن بعض 
ا�ي یعني الطرف املتعاقد للمكتب  طلب ا�ويلالسلع واخلدمات املشار ٕا�هيا يف ٕانقاص ما ال �شملها القامئة الرئيس�یة لل

، وجب �لیه ٔأن یبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ا�ويل ٔأن املعني املشار ٕالیه ٔأ�اله
الفة يف یقرتح يف التبلیغ ذاته لكمة بدی� ٔأو یقرتح ٕالغاء ا�لكمة ا�الفة. وجيوز للمكتب املعني تقدمي اقرتاح لتصحیح ا�

غضون ثالثة ٔأشهر من إالخطار. وٕاذا مل یقدم ٔأي اقرتاح مقبول للمكتب ا�ويل بغیة تصحیح ا�الفة يف امله� املذ�ورة 
سالفًا، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یذ�ر يف التسجیل ا�ويل ا�لكمة املتضمنة يف الطلب ا�ويل، رشط ٔأن �كون 

ٔأن تصنف فيه هذه ا�لكمة. وجيب ٔأن حيتوي التعیني الالحق �ىل بیان  مكتب املنشأٔ قد �دد الصنف ا�ي ینبغي
یفيد ٔأن ا�لكمة املذ�ورة، حسب رٔأي املكتب ا�ويل، يه �امضة للغایة ٔ�غراض التصنیف ٔأو �ري مفهومة ٔأو �ري 

ن یلغي حصی�ة من الناحية اللغویة، حسب احلال. وٕاذا مل حيدد مكتب املنشأٔ ٔأي صنف، وجب �ىل املكتب ا�ويل أٔ 
 هذه ا�لكمة تلقائیًا، ویبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته.
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