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MM/LD/WG/18/8 

 ابلفرنس يةالأصل: 

  2020 أأغسطس 13 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 للعالمات الدويل

 عشرة الثامنة الدورة
ىل  12جنيف، من   2020 أأكتوبر 16ا 

 من وفد سويسرامقدم  مقرتح
 

طار نقاصاتشأأن ال  ب  سويرسامن وفد  مقرتحا  ، تلقى املكتب ادلويل 2020 مايو 1يف تبليغ بتارخي  .1 نظام مدريد  يف ا 

ينظر فيه الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل ل ، لتسجيل ادلويل للعالماتبشأأن ا

ىل  12من  يف الفرتة عرشة اليت س تعقد يف جنيف الثامنةدورته  خاللللعالمات   .2020 أأكتوبر 16ا 

 يف مرفق هذه الوثيقة. أأعاله املذكور املقرتحويرد  .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 مقدم من وفد سويرسا: مقرتح

نقاصات  ادلويل السجل يف املدونة ال 

)الفريق  بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ادلورات الأخرية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد اهمتت

املناقشات  وأأظهرتيف السجل ادلويل.  ةناملدو   اتنقاصال  حفص  اذلي تقع عىل عاتقه مسؤوليةمبسأأةل املكتب  جزئيا   العامل(

ىل الوضوح والشفافية وأأن بعض  افتقر الأمرأأن  نقاصاتا  ، سواء جل ادلويل دون أأن يفحصها أأي مكتبيف الس نتُدو   ال 

 أأو بعده.  التسجيلقبل 

ن  للفريق العامل  فقد أأبرزت املناقشات اليت دارت حول هذا املوضوع خالل ادلورة السابعة عرشة، الوضع غري مرض  وا 

نقاصات يف أ ن واحد.  خمتلف أأنواعمن الصعب معاجلة ( أأنه MM/LD/WG/17/9)بناء  عىل الوثيقة  وعالوة عىل ذكل، ال 

 الواردة يفال نقاصات  عىل النحو املقرتح خالل ادلورة السابعة عرشة للفريق العامل، يعاجل فقط مسأأةلفا ن الوفد السويرسي، 

خالل  توصية، ملافريق العال يقدميف أأن يف هذه الوثيقة ويرغب من الالحئة التنفيذية املشرتكة(  9الطلبات ادلولية )القاعدة 

دور لك بغية توضيح  ابعامتد العديد من التعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة، 2020 1يونيودورته الثامنة عرشة يف 

 مكتب من املاكتب املعنية.

لغ نقاصات وال   اءات يف وقت لحق.وميكن معاجلة املسائل املتعلقة بأأنواع أأخرى من ال 

 ديباجة

ن ليه، بصفته املكتب اذلي بأأن املكتب ادلويل ةمقتنع سويرسا ا  نقاصات الامتسات تدوينمجيع  ُُتال ا  السجل ادلويل  يف ال 

نقاصاتيف حفص  ا  مركزي  دورينبغي أأن يؤدي ، مدريد ونيس يتمعاهدوبصفته راعي  أأن  أأيضا   دركفهيي ت ،ومع ذكل. ال 

ىل   ،ذلكلمجيع املاكتب الأعضاء يف نظام مدريد. دلى  ملكتب ادلويل لن يكون مقبول  عىل مس توى احل مركزي اللجوء ا 

ىلبغرض الت   عنيةاملصاحل امل  مراعاة خمتلف تقرتح فهيي  مجليع.ا يريضحل  وصل ا 

نقاص 1  من الالحئة التنفيذية املشرتكة( 9القاعدة ) ةادلولي اتيف الطلب ةالوارد اتال 

يداعه  صاحب الطلبل ميكن ىل  أأن طلبا  دوليا  عند ا   ابلنس بةالسلع أأو اخلدمات  حمصورة من مئةقا حاميةيف رغبته يشري ا 

 (.من الالحئة التنفذية املشرتكة "13()أأ("4)9القاعدة ) نةمعي  طراف متعاقدة لأ 

 مكتب املنشأأ اذلي جيريه فحص ال 1.1

من ( 6)()د(9.5)القاعدة  ابلتصديقفامي يتعلق  ماكتب منشأأ، أأن من واجهبا بصفهتا املاكتب،الغالبية العظمى من  ترى

قامئة العالمة ب مشموةل عىل حد سواءالواردة يف طلب دويل  احملصورةلتحقق من أأن القامئة هو ا( الالحئة التنفيذية املشرتكة

                                         
ىل  22 الفرتة من تسجيل ادلويل للعالمات يفبشأأن ال الثامنة عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد  ادلورةاكن من املقرر عقد  1 يونيو  26ا 

ىل أأكتوبر بسبب وابء ومت تأأجيل ادلورة. 2020  .19-كوفيد ا 
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ل ادلويل ابلاكمل يسج ت ال يستند أأن  امنميكن ض هذا الفحص فقط ومن خاللالأساس ية والقامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل. 

ىل العالمة الأساس ية.احملصورة)القامئة الرئيس ية والقامئة   ( ا 

التعديل )انظر  رصاحة  عن هذا املبدأأ  بغرض التعبريتعديل القواعد احلالية  تقرتح سويرسا، هذا املبدأأ ل  الأغلبية ورمغ قبول

 (.هذه الوثيقةيف هناية املقرتح 

 ادلويلكتب امل  اذلي جيريه فحصال 2.1

نقاص ا  املكتب ادلويل حالي يفحص )التصنيف، انظر القاعدة  12مبوجب القاعدة  ةوليادل اتطلبال يف  ةواردال اتال 

نقاصات يفحصكام  (.)اثنيا(8.12 ل ُتتوي  ةاحلالي الالحئة التنفيذية املشرتكةأأن رمغ ، ادلقة() 13مبوجب القاعدة  تكل ال 

يف التعديل املقرتح رصاحة عىل ذكل )انظر  هذه الالحئة أأحاكم أأن تنص سويرسا قرتحت، . ذلكلعىل أأي حمك يف هذا الشأأن

 (.الوثيقة هذه هناية

طار معهل القياماملكتب ادلويل  عىل أأن ترى سويرسا ذكل،ومع  ذ . ابملزيد يف ا  ذا اكن  فحصال أأثناءينظر ينبغي أأن ا  فامي ا 

نقاصنطاق  نقاصمقبول  )هل  ال  أأخطاء  تدوين تفادي هو الفحصالغرض من هذا و  لقامئة الرئيس ية؟(.اب مشمول ال 

 مواءمة تعزيزكذكل و مكتب املنشأأ(  يقع عىل عاتق اذليالتصديق  واجب، عىل الرمغ من ثدحي وهو أأمر قد"جس مية" )

 التفسريات )العملية( بني املاكتب.

ىل  ا  نظر و  ، فميكن مكتب املنشأأ  اذلي يقع عىل عاتقالتصديق  واجبسود ي أأن  من الرضوريملاكتب ترى أأنه أأن العديد من اا 

ىلاملكتب ادلويل  الصادرة عن اتابخملالف اتخطار ال   أأن تستند ، وأأن تُدرج مضهنا الالحئة التنفيذية املشرتكةمن  13 القاعدة ا 

نقاص تدوينسلطة اختاذ القرار الهنايئ بشأأن لن تكون هل  املكتب ادلويلطاملا أأن  خطاربناء  عىل و . ا  ، ميكن املكتب ادلويل ا 

ما تعديل قامئته أأو  بقاء علهياملكتب املنشأأ ا  ذا مل يقم و تغيري.  أأي دون ال  دراج مالحظة مثل امكتب املنشأأ بتعديلها  ، ميكن ا 

دراج الغرض من و  .ورةاحملصاملكتب ادلويل" يف القامئة مصطلح واسع النطاق، يف رأأي "  أأن تكونهذه املالحظة هو ا 

جل املُدخةل املعلومات  .شفافة يف الس 

دراج  وتقرتح سويرسا  (.الوثيقة هذه يف هنايةالتعديل املقرتح يف هذا الصدد )انظر  تعديلا 

 الفحص اذلي جيريه املكتب املعني   3.1

التشكيك يف الفحص اذلي أأجراه مكتب املنشأأ فامي يتعلق  سلطة دليه ل ينبغي أأن يكون تعتقد سويرسا أأن املكتب املعني  

نقاصات نقاص تكل ، بقبوهلمكتب املنشأأ  يشري، وابلفعلالواردة يف الطلب ادلويل.  ابل  ىل أأنه يعتب  ،اتال   مشموةل هابوضوح ا 

مئة الرئيس ية للطلب ادلويل مثلام ل يشكك املكتب املعني يف أأن القاو . ذلكللتسجيل الوطين، وهو الضامن ابأأي ابلأساس، 

 للطلبلقامئة الرئيس ية أأيضا  اب مشموةل" احملصورةأأن القامئة " حقيقة يشكك يفل ينبغي أأن بقامئة التسجيل الوطين،  مشموةل

 كتب املنشأأ.اذلي يقع عىل عاتق م هذا الفحص هو جزء من واجب التصديق و ادلويل. 

ىل حمك حمدد لمتكني  مقرتهحاشارت سويرسا يف خالل ادلورة السابعة عرشة للفريق العامل، أأ و  ىل أأنه "ليست هناك حاجة ا  ا 

نقاص من حفص نطاق املكتب املعني   ىل أأولوية واجب التصديق ما ا   كتب املنشأأ."مل اذلي يعود ، ابلنظر ا 
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الفحص. ذكل يف  عنالطميكنه  ل رصاحة عىل أأن املكتب املعني   أأحاكم الالحئة التنفيذية أأن تنص يف هذا العام تود سويرساو 

عالنذكل ب القيام. وميكن أأدانهاملبني  "1"البديل  املقرتح هويكون هذا و  ضافة ا  " من 4("2)17تفسريي للقاعدة  من خالل ا 

نقاصأأن الرفض املؤقت ل ميكن أأن يقوم عىل أأساس أأن  ينص عىلالالحئة التنفيذية املشرتكة،  ن و  .متديديف الواقع هو  ال  ا 

من الالحئة  25للقاعدة  املسجةل وفقا   ال نقاصاتعىل  فقطاليت تنطبق ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، 5)27القاعدة 

 تفسري أ خر ممكن.نظرا  لعدم وجود  ،احلقيقة تكل لتعكستعديالت  أأي سويرساحسب  ، ل تتطلبالتنفيذية املشرتكة

 (.2املشرتكة )البديل  الالحئة التنفيذيةيف  كام يرد حاليا  نص ترك ال  ينبغي"، 1"البديل  ويف حال عدم قبول

  رسوم توضيحية للمقرتحات 2

ل دلى الوفد( 1البديل   )احلل املفض 
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  2البديل 

 التعديالت املقرتح ا دخالها   3

 دور مكتب املنشأأ   1.1.3

 9القاعدة 

 لب دويلبطالرشوط املتعلقة 

]...[ 

 للطلب ادلويل[]احملتويت ال ضافية  (5)

]...[ 

عالان   )د(  من مكتب املنشأأ يؤكد ما ييل: جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل ا 

]...[ 

أأن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب الأسايس  "6"
املبينة يف الطلب ادلويل قامئة السلع واخلدمات تشمل وعند الاقتضاء،  أأو التسجيل الأسايس، حسب احلال،

لهيا يف فقط  نقاصاتالسلع واخلدمات املشار ا   .ال 

]...[ 
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 دور املكتب ادلويل  2.1.3

 13القاعدة 

 اخملالفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات

ذا  ]تبليغ املكتب ادلويل عن خمالفة ملكتب املنشأأ[ (1) رأأى املكتب ادلويل أأن بعض السلع واخلدمات مبينة يف الطلب  ا 

، الاقتضاءأأو، حسب ادلويل لأغراض التصنيف بلكمة غامضة للغاية، أأو غري قابةل للفهم أأو غري حصيحة من الناحية اللغوية، 

ذا رأأ  لهيا يف  ىا  نقاص ماأأن بعض السلع واخلدمات املشار ا  ، وجب عليه أأن يبلغ ادلويلل تشملها القامئة الرئيس ية للطلب  ا 

لغاء اللكمة  ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ادلويل أأن يقرتح يف التبليغ ذاته لكمة بديةل أأو يقرتح ا 

 اخملالفة.

 ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)

ليه  جيوز ملكتب املنشأأ أأن يقدم اقرتاحا  يس هتدف تصحيح اخملالفة خالل )أأ( ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ املشار ا 

 (.1يف الفقرة )

ذا مل يقدم أأي اقرتاح مقبول للمكتب ادلويل بغية تصحيح اخملالفة يف املهةل املوحضة يف الفقرة الفرعية )أأ(،  )ب( ا 

نقاص ال وجب عىل املكتب ادلويل أأن يذكر يف التسجيل ادلويل اللكمة املتضمنة يف الطلب ادلويل وارد يف أأو ال 

، رشط أأن يكون مكتب املنشأأ قد حدد الصنف اذلي ينبغي أأن تصنف فيه هذه اللكمة. وجيب أأن الطلب ادلويل

حيتوي التسجيل ادلويل عىل بيان يفيد أأن اللكمة املذكورة، حسب رأأي املكتب ادلويل، يه غامضة للغاية لأغراض 

حسب احلال.  أأو شامةل فامي يتعلق ابلقامئة الرئيس ية، ،التصنيف أأو غري مفهومة أأو غري حصيحة من الناحية اللغوية

ذا مل حيدد مكتب املنشأأ أأي صنف، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يلغي هذه اللكمة تلقائيا ، ويبلغ ذكل ملكتب  وا 

  ذاته. املنشأأ وللمودع يف الوقت
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 دور املكتب املعني    3.1.3

 1البديل  1.3.1.3

 17القاعدة 

 الرفض املؤقت

 يتضمن ال خطار برفض مؤقت أأو يوحض ما يأأيت:  [حمتويت ال خطار] (2)

 ]...[ 

ىل الأحاكم الأساس ية املعنية4"  لهيا الرفض املؤقت، مصحوبة ابل شارة ا   1القانون من " لك الأس باب اليت يستند ا 

عالن 1 يف  الوارد ال نقاص"، حقيقة أأن نطاق 4("2)17"يف القاعدة  تفسريي أأقرته مجعية اُتاد مدريد: ا 

 للرفض املؤقت". سببا    تُعد  ابلقامئة الرئيس ية للطلب ادلويل ل مقارنةالتسجيل ادلويل واسع النطاق 

 2البديل  3.1.32.

 أأي تعديل. ل يوجد

 ]هناية املرفق والوثيقة[ 


