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MM/LD/WG/18/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020أأغسطس  13التارخي: 

 الدويل لتسجيلل مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 عالمات لل

 عشرة الثامنة الدورة
ىل  12جنيف، من   2020مايو  16اإ

 الرفض املؤقت
عداد  املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل ابمس "الفريق  .1 انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل )واملشار اإ

ىل  22العامل"( يف دورته السابعة عرشة املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  يواهجها ، التحدايت العملية اليت 2019و يولي 26اإ

خطارات الرفض املؤقتوطريقة حساهبا  زمنيةالهل فامي يتعلق ابمل أأحصاب التسجيالت     .عند تلقهيم اإ

عداد وثيقة، ليك ينظر فهيا يف دورته الثامنة  .2 ىل املكتب ادلويل اإ وعقب املناقشة املذكورة أأعاله، طلب الفريق العامل اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  عرشة، بشأأن التعديالت املمكن اإ

لهيا فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية"( ليك تنص عىل ما ييل:   )املشار اإ

  .وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت (1)

لهيا (2)   .أأعاله-وتوحيد طريقة حساب املهةل الزمنية املشار اإ
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ماكنية ت (3) ىل همةل لتغيري أأطرها القانونية أأو  يفأأخري تطبيق الأحاكم اجلديدة واإ الأطراف املتعاقدة اليت حتتاج اإ

  .ممارساهتا أأو بناها الأساس ية

ما عىل اترخي انهتاءو  (4) خطار الرفض املؤقت اإ دراج رشط أأشد رصامًة يقيض ابلنص رصاحة يف اإ املهةل املشار  اإ

لهيا ن مل يتسن ذكل، عىل  اإ  و .طريقة حساب هذه املهةلأ نفًا، أأو اإ

ىل مودعي الطلبات  (5) لكرتونية يه اخليار الافرتايض لنقل رسائل املكتب ادلويل اإ أأن وسائل التصال الإ

 ،1وأأحصاب التسجيالت ووالكهئم

تطرح هذه الوثيقة عدًدا من الاحامتلت اليت ميكن للفريق العامل النظر فهيا بوصفها أأساسا للمناقشات بشأأن و  .3

ىل "1احملمتةل عىل الالحئة التنفيذية، عىل النحو املبني يف البنود من "التعديالت    " أأعاله.5" اإ

 املسأأةل الرئيس ية قيد النظر

خطارات الرفض املؤقت الصادرة عن ماكتب الأطراف املتعاقدة  .4 يتعني عىل أأحصاب التسجيالت، عند الرد عىل اإ

وابت هذا الأمر مصدرا شائعا لشاكوى مس تخديم نظام  .فة حلساهبااخملتلاملعينة، تعقب املهل الزمنية اخملتلفة، والطرق 

  مدريد.

وشدد أأحصاب التسجيالت كذكل عىل عدم توفر الوقت الاكيف دامئًا للرد عىل الرفض املؤقت مع الإشارة، عىل وجه  .5

ىل حاجهتم يف  ىل املزيد من الوقت للحصول عىل الرتجامت، والنظر يف أأ  أأغلب الأحيانالتحديد، اإ س باب الرفض، وتعيني اإ

ىل عدم الالزتام ابملهل احملددة؛ وابلتايل احامتل  ويف أأسوأأ  والكء حمليني وتوجهيهم. الأحوال، ميكن أأن تؤدي هذه الصعوابت اإ

 فقدان احلقوق يف بعض الأطراف املتعاقدة املعينة.

التسجيالت، وأأبدت اس تعدادها  ويف ادلورة السابقة للفريق العامل، أأقرت الوفود ابلتحدايت اليت يواهجها أأحصاب .6

ماكنية حتديد همةل زمنية اثبتة أأو وضع حد أأدىن ملهةل الرد عىل حالت الرفض املؤقت. عالوة عىل ذكل، أأيدت وفود   ملناقشة اإ

  الاتساق يف حساب املواعيد الهنائية؛ للحد من اللبس دلى أأحصاب التسجيالت. رضورةعديدة 

ىل  .7 خطارات الرفض املؤقت أأو وضع حد أأدىن لهذه املهةل، أأو أأ وجتدر الإشارة اإ ن حتديد همةل زمنية اثبتة للرد عىل اإ

بالغ قرارها الهنايئ يُذكر توحيد طريقة حساهبا، أأو لكهيام، لن يكون هل أأي تأأثري  عىل املامرسات احلالية اليت تتبعها املاكتب يف اإ

خطاراتب التسجيالت عىل وعقب رد أأحصا (.3( أأو )2)اثلثا()18مبوجب القاعدة  الرشوط  هئمواستيفا ،الرفض املؤقت اإ

  املطلوبة، مثل تعيني وكيل حميل، س تجري مجيع الإجراءات واملهل الزمنية وفقا للترشيعات واملامرسات املطبقة.

رسال املكتب ادلويل لإخطار  .8 الرفض وس يكون من املفيد مجليع الأطراف املعنية حتديد همةل اثبتة تبدأأ من اترخي اإ

ىل صاحب التسجيل. دارة حمفظات عالماهتم التجارية،  املؤقت اإ فهذا الهنج من شأأنه أأن ييرس عىل أأحصاب التسجيالت اإ

                                                
دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  MM/LD/WG/18/2الوثيقة  تناولت   1 املعنونة "التعديالت الأخرى املقرتح اإ

( من 5) 2لإرسال الإخطارات، املنصوص علهيا يف الفقرة  املناقشة بشأأن وسائل التصال الإلكرتونية بوصفها اخليار الافرتايض ،مبزيد من التفصيل "،للعالمات

  .هذه الوثيقة
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خطارات ابلرفض املؤقت من أأطراف متعاقدة معينة ن حتديد همةل زمنية اثبتة، وتوحيد طريقة ف حىت عند تلقي عدة اإ اإ

منا س يضع مجيع مس تخديم نظام مدريد عىل قدم صاحب الت  ابلنفع عىلحساب هذه املهةل لن يعود  سجيل حفسب، واإ

ذ  ويوفر املساواة. خطارات الرفض املؤقت.  ستتحدد املهةلهذا الهنج الشفافية مجليع الأطراف املعنية، اإ الزمنية نفسها مجليع اإ

ىل عىل بوضوح  ينصوميكن للمكتب ادلويل أأن  رساهل الإخطار اإ   صاحب التسجيل.اترخي انهتاء هذه املهةل عند اإ

ذا اكن حتديد همةل زمنية اثبتة يف نظام مدريد  .9 املهةل احملددة يف الترشيعات  ختتلف عنوتساءل عدد من الوفود عام اإ

قلميية ومس تخديم نظام مدريد. ىل اختالف يف املعامةل بني مس تخديم النظم الوطنية أأو الإ لكن الأمر لن  املطبقة س يؤدي اإ

منا س مينح أأحصاب التسجيالت  حصول مس تخديمالزمنية ل ييرس  يكون كذكل، فاختالف املهل نظام مدريد عىل امحلاية؛ واإ

  اذلين يس تخدمون النظام الوقت الاكيف حفسب لتعيني حماٍم حميل للطعن يف الرفض.

غالق بعض املاكتب19-جاحئة "كوفيد يف أأثناءذت اليت اختُ  الرضوريةوقد برهنت التدابري  .10 ىل اإ طاع وانق ،"، وأأدت اإ

 وسائل التصال الإلكرتونية بني املكتب ادلويل ومس تخدميه؛ سواء املاكتب، أأم مودعي رياخلدمات الربيدية عىل أأمهية توف

جراء مجيع التصالت مبوجب نظام  الطلبات، أأم أأحصاب التسجيالت، والوالكء. ن موافقة الفريق العامل عىل اإ وذلكل، فاإ

جيابيا متس احلاجةمدريد ابلوسائل الإلكرتونية تُعد تط لي ورا اإ   .2 هاإ

 املهل الزمنية وكيفية حساهبا

 اخملتلفة يفتؤثر املهل الزمنية املمنوحة للرد عىل الرفض املؤقت، والطرائق املتباينة اليت تس تخدهما الأطراف املتعاقدة و  .11

خطار الرفض املؤقت. وذلكل، من املناسب  حساب هذه املهل تأأثريا كبريا عىل الوقت املتاح لصاحب التسجيل للرد عىل اإ

  مناقشة هاتني املسأألتني معا، بدل من التعامل معهام كام لو اكان موضوعني منفصلني.

 2014املس تديرة للفريق العامل يف  وأأظهرت نتاجئ دراسة اس تقصائية أأجراها املكتب ادلويل، وُعرضت عىل املائدة .12

لهيا فامي ييل ابمس "ادلراسة الاس تقصائية"(، التباين الشديد يف املهل الزمنية اليت وضعهتا ماكتب الأطراف املتعاقدة  )يشار اإ

ذ ترتاوح ما بني  ىل  15للرد عىل الرفض املؤقت، اإ وعالوة عىل ذكل، كشفت ادلراسة الاس تقصائية عن  شهرا. 15يوما اإ

، ل س امي MM/LD/WG/17/5وتبني الوثيقة  اختالف الطرائق اليت تس تخدهما الأطراف املتعاقدة يف حساب هذه املهل.

خطارات متعددة ابلرفض املؤقت 19الفقرة    .3مهنا، التحدايت العملية اليت يواهجها أأحصاب التسجيالت عند تلقهيم اإ

ورة أأن تكون املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت "معقوةل ( من الالحئة التنفيذية عىل رض 7()2)17وتنص القاعدة  .13

ىل أأنه من الأفضل للماكتب  يف ظل الظروف القامئة". انهتاء املهةل الزمنية يف -بوضوح اترخي أأن تبنيومع أأن القاعدة تشري اإ

ن هذا ل يُعد رشًطا صارًما، كام أأن القاعدة مل تفرض أأي رشط ب  شأأن الطريقة اليت ينبغي للمكتب الإخطار ابلرفض املؤقت، فاإ

                                                
انظر الوثيقة املعنونة "معلومات عن حالت الرفض املؤقت"، املتاحة عىل   2

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisiona

l_refusals.pdf  : 

خطار الرفض املؤقت  MM/LD/WG/17/5انظر الوثيقة  3  19املهةل الزمنية للرد وطرق حساهبا"، الفقرة  –املعنونة "اإ

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf  .) 
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، مبا يامتىش مع ترشيعاهتا وممارساهتا احمللية، حتدديرُتك الأمر للأطراف املتعاقدة ليك  ذلكل، اتباعها يف حساب املهةل الزمنية.

  تكل املهةل الزمنية وطريقة حساهبا.

ىل التباين الشديد يف املهل الزمنية اليت متنح  نوهوقد  .14 ها الأطراف املتعاقدة، وطريقة حساب أأحصاب التسجيالت اإ

شارة  ىل اترخي الانهتاء هذه املهل، دون أأي اإ   يف الإخطارات، مما جيعلها مربكة وصعبة الفهم.اإ

  وميكن يف الوقت الراهن حساب اترخي بدء املهةل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت بأأربع طرائق خمتلفة، يه: .15

  املؤقت. لرفضااملكتب  اذلي يُصدر فيهتارخي ال  "1"

ىل املكتب ادلويل. اذلي يرسل فيهتارخي ال  "2"   املكتب الإخطار اإ

ىل صاحب  فيه اذلي يُرسلتارخي ال  "3"   التسجيل؛ أأواملكتب ادلويل الإخطار اإ

ىل املكتب ادلويل.املكتب  اذلي يُرسل فيهتارخي ال  "4"   الإخطار اإ

ىل اختالف طرائق حساب املهل الزمنية، ميكن زايدة اختصار الوقت الفعيل اذلي جيب فيه عىل صاحب  .16 ضافة اإ واإ

الرضورية اليت  ادلويل؛ والإجراءاتوسائل التصال بني املكتب واملكتب الاس تعانة بالتسجيل الرد عىل الإخطار عن طريق 

مًا تقومييًا؛ ووسائل التصال بني املكتب ادلويل وصاحب يو  12يضطلع هبا املكتب ادلويل، وتس تغرق يف املتوسط 

  وكام أأشري سابقا، من شأأن تبادل اخلطاابت الإلكرتونية أأن يساعد أأحصاب التسجيالت كثريا يف هذا الصدد. التسجيل.

قد تكون الطريقة اليت يس تخدهما أأحد املاكتب يف حساب املهةل الزمنية مفضةل بصورة أأو بأأخرى دلى أأحصاب و  .17

ىل  التسجيالت. رسال املكتب ادلويل الإخطار اإ فعىل سبيل املثال، ميكن أأن تؤدي همةل قدرها شهرين حُتسب من اترخي اإ

ىل  خطار الرفض ابملقارنة مع همةل قدرها ثالثة منح صاحبصاحب التسجيل اإ أأشهر حُتسب  التسجيل وقتا أأطول للرد عىل اإ

 من اترخي صدور قرار املكتب.

خطار الرفض املؤقت.حساب املهةل بدءا  رساهل اإ  من اترخي صدور قرار املكتب أأو اترخي اإ

ىل  .18 خطار الرفض املؤقت اإ رساهل اإ وقد يرتتب عىل حساب املهةل الزمنية بدءا من اترخي صدور قرار املكتب أأو اترخي اإ

تنقيض املهةل الزمنية قبل أأن يتلقى صاحب  قدويف بعض احلالت،  حصاب التسجيالت.لأ سلبية املكتب ادلويل عواقب 

خطارات الرفض املؤقت عن طريق املكتب ادلويل،  التسجيل الإخطار. وجيب عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة أأن ترسل اإ

ل بعد  ىل صاحب التسجيل اإ  يف السجل ادلويل. تدويهناول جيوز للمكتب ادلويل أأن يرسلها اإ

من شأأنه أأن حيسن الأمور لأحصاب  تطبق تفسريايقة احلساب املذكورة أأعاله أأن ومن املمكن للماكتب اليت تتبع طر  .19

ىل تعديل الترشيعات املعمول هبا يف الأطراف املتعاقدة. ومبوجب هذا التفسري ولأغراض حساب  التسجيالت دون احلاجة اإ

ىل املكتب ادلويل هو اإ املهةل الزمنية، ميكن القول  رساهل اإ ىل ن اترخي صدور الرفض أأو اإ رسال املكتب ادلويل الإخطار اإ اترخي اإ

  صاحب التسجيل.
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دراجه يف الالحئة التنفيذية، أأن يسمح للمكتب ادلويل بأأن حيدد التارخي الفعيل  .20 ومن شأأن هذا التفسري، اذلي ميكن اإ

ىل صاحب التسجيل، كام أأنه يوفر لأحصاب التسجيالت الوقت ا لاكيف للنظر يف لنهتاء املهةل الزمنية عندما يرسل الإخطار اإ

  الطعن يف الرفض.

ىل صاحب التسجيل. حساب املهةل بدءا من اترخي رسال املكتب ادلويل الإخطار اإ  اإ

بدءا واحلل اذلي من شأأنه أأن يوفر اليقني القانوين والشفافية مجليع مس تخديم نظام مدريد هو حساب املهةل الزمنية  .21

ىل صاحب  رسال املكتب ادلويل الإخطار اإ   التسجيل.من اترخي اإ

شعار الاس تالم اذلي  فيهأأرسل  ياذلتارخي ل يبل ِّغ املكتب ادلويل املاكتب ابو  .22 ىل صاحب التسجيل يف اإ الإخطار اإ

ىل املاكتب، واذلي يوحض أأيًضا  خطاراملكتب ادلويل  اترخي اس تالميرسهل اإ يُتاح الك التارخيني أأيًضا يف قاعدة البياانت و  .لالإ

  الإلكرتونية ملرصد مدريد.

خطار املكتب ادلويل.حس  اب املهةل بدءا من اترخي اس تالم صاحب التسجيل اإ

خطار الرفض قد يكون  .23 أأخف هل عواقب مع أأن حساب املهةل الزمنية بدءا من اترخي اس تالم صاحب التسجيل اإ

نه يفشل يف توفري اليقني القانوين.من  وطأأة عىل صاحب التسجيل لهيا أأعاله، فاإ   العواقب املُشار اإ

صاحب التسجيل  أأن يس تملوتثري طريقة احلساب هذه تساؤلت تتعلق، عىل سبيل املثال، ابلتارخي اذلي يُفرتض  .24

ذا اكن هذا التارخي فيه الإخطار ثبات التارخي الفعيل لهذا الاس تالم، ل س امي اإ تارخي اذلي من املفرتض أأن ال  يأأيت بعد، وكيفية اإ

  يتسمل فيه صاحب التسجيل الإخطار.

ن طريقة احلساب الأكرث فائدة مجليع مس تخديم نظام مدريد ولأحصاب التسجيالت واملاكتب وعىل  .25 ما يبدو فاإ

خطار الرفض املؤقت بدءا من اترخي  اليت حُتسبتكل والأطراف الثالثة عىل حد سواء، يه  فهيا املهةل الزمنية للرد عىل اإ

ىل صاحب التسجيل. رسال املكتب ادلويل هذا الإخطار اإ   اإ

 حد أأدىن للمهةل الزمنية؟وضع همةل زمنية اثبتة أأم  حتديد

خطار الرفض بدءا من شأأن النص عل همةل اثبتة أأو وضع حد أأدىن للمهةل، حُيسب و  .26 رسال املكتب ادلويل اإ من اترخي اإ

ىل صاحب التسجيل، أأن يوفر املزيد من اليقني مجليع مس تخديم نظام مدريد. ذكل أأن أأحصاب التسجيالت ل  املؤقت اإ

منا يُتاح هلم أأيًضا وقتًا اكفيًا للنظر يف أأس باب الرفض املؤقت، واحلصول عىل  حيصلون عىل اترخي انهتاء واحض حفسب، واإ

ذا لزم الأمر، وتعيني وكيل يف الأطراف املتعاقدة املُعينة املعنية.   ترجامت اإ
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 همةل زمنية اثبتة مجليع الأطراف املتعاقدة

ة وبصورة أأكرث حتديًدا، النص عىل همةل قدرها ثالث  زمنية اثبتة يف حالت معينة.ينص نظام مدريد ابلفعل عىل همةلو  .27

أأشهر بدءا من اترخي تسلمي الإخطار يف الالحئة التنفيذية ملودعي الطلبات أأو لأحصاب التسجيالت أأو للماكتب للرد عىل 

  اخملالفات املتعلقة بطلب دويل أأو تدوين تغيريات يف التسجيل ادلويل.

ىل أأن ترشيعاهتا املطبقة تنص عىل همةل 61ادلراسة الاس تقصائية أ نفة اذلكر، أأشارت ويف  .28 ٪ من املاكتب املشاركة اإ

ىل أأن املهةل اكنت ثالثة أأشهر أأو أأكرث يف  ٪52قدرها ثالثة أأشهر أأو أأكرث للرد عىل رفض مؤقت تلقايئ، بيامن أأشارت  مهنا اإ

 زمنية اثبتة قدرها ثالثة أأشهر مدة مقبوةل. يف ضوء ما س بق، قد تكون همةلو حاةل الاعرتاض.

خطار الرفض املؤقت، وحُتسب بدءا من اترخي  .29 ومن شأأن همةل اثبتة قدرها ثالثة أأشهر متنحها املاكتب للرد عىل اإ

رسال املكتب ادلويل الإخطار أأن متنح أأحصاب التسجيالت وقتا اكفيا للطعن يف الرفض، ويف الوقت نفسه، تيسري نظام  اإ

  س تخدميه.مدريد مل 

 وضع حد أأدىن للمهةل الزمنية مجليع الأطراف املتعاقدة

ىل أأهنم يفضلون وحض حد أأدىن للمهةل الزمنية مجليع الأطراف املتعاقدة. .30 حد أأدىن  عغري أأن وض وأأشار عدد من الوفود اإ

ىل صاحب التسجيل لن يعود بفائدة عىل أأحصاب التسجيل  رسال املكتب ادلويل الإخطار اإ للمهةل الزمنية حُتسب من اترخي اإ

ىل الأمام ابملقارنة مع الوضع  س ميثل لكنهمثل املهةل الزمنية الثابتة،    احلايل.خطوة هممة اإ

ىل أأن و  .31 نح حالًيا همةل زمنية قدرها ثالثة مي مكتًبا  66من أأصل با مكت  40أأشارت ادلراسة الاس تقصائية أ نفة اذلكر اإ

يف املائة من املاكتب همةل شهرين أأو أأكرث للرد عىل الرفض  85وبناًء عليه، متنح  مكتًبا همةل شهرين. 16أأشهر أأو أأكرث؛ ومينح 

ىل أأهنا تقدم همل زمنية خمتلفة ل املؤقت. ؤقت عىل أأساس املرفض اللرد عىل ومن بني املاكتب امخلسني اليت أأشارت ادلراسة اإ

وابلتايل، ميكن لعدد كبري من املاكتب تلبية احلد الأدىن  يف املائة( همةل قدرها شهرين أأو أأكرث. 78مكتبا ) 39 مينح عارضةامل

  املاكتب همةل أأطول.نح مت  أأننع مي حد أأدىن للمهةل ل  علام بأأن وضع ملهةل قدرها شهرين.

 الطريق للميض قدما

ذا اكنت املهةل يف ضوءو .32 ىل النظر فامي اإ ن الفريق العامل مدعو اإ لها  الزمنية الثابتة أأو وضع حد أأدىن ما ورد أأعاله، فاإ

ذا اكن س يُ  عداد وثيقة تقرتح التعديالت هو الأنسب لحتياجات لأحصاب التسجيالت. وما اإ ىل املكتب ادلويل اإ طلب اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملناقش هتا يف   جلسة مس تقبلية حتدد: الالزم اإ

ما  "1"   همةل زمنية اثبتة أأو وضع حد أأدىن للمهةل للرد عىل الرفض املؤقت.حتديد اإ

ىل صاحب التسجيل. حساب املهةل بدءا من اترخي "2" رسال املكتب ادلويل الإخطار اإ   اإ
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جراء تغيريات يف ترشيعات  .33 قد يتطلب النص عىل همةل زمنية حمددة يف الالحئة التنفيذية، وعىل طريقة حمددة حلساهبا اإ

أأعاله أأن  ميكن للوثيقة املذكورة السبب،لهذا  أأنظمهتا لتكنولوجيا املعلومات والتصالت.و الأطراف املتعاقدة ويف ممارساهتا 

  املقرتحة. تقرتح أأيضا تأأخري تنفيذ التعديالت

ن  .34 مل مدعو ملناقشة االع الفريقاإ

 توجهياتاملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، وتقدمي 

ىل املكتب ادلويل بشأأن الس بل املمكنة للميض  اإ

  قدما.

 ]هناية الوثيقة[


