
 
 

MM/LD/WG/19/6 

 بالفرنسيةاألصل: 

 2021بتمبر س 20 التاري    خ: 

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات
ي بالتطوير القانون 

 الفريق العامل المعن 

ة الثامنةالدورة   عشر
 2020 أكتوبر  16إل  12جنيف، من 

ح  من وفد سويرسامقدم  مقتر

ي تبليغ بتاري    خ  .1
 ، تلقر المكتب الدولي 2020 مايو  1ف 

 
حا ي إطار نظام مدريد بشأن  نقاصاتمن وفد سويرسا بشأن اإل مقتر

ف 
ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات لالتسجيل الدولي للعالمات، 

ي بالتطوير القانون 
 خاللينظر فيه الفريق العامل المعن 

ي  الثامنةدورته 
ة النر ة من عرسر ي الفتر

ي جنيف ف 
قدت ف  تيبات المتعلقة بجائحة 2020أكتوبر  16إل  12عُ  للقيود والتر

 
. ولكن، نظرا

اح مناقشة  ت، تأجل19-كوفيد ة من حنر انعقاد اهذا االقتر ي الفتر
ي جنيف ف 

ي ستعقد ف 
ة، النر  19إل  15لدورة التاسعة عرسر

 . 2021 نوفمت  

حويرد  .2 ي مرفق هذه الوثيقة.  أعاله المذكور  المقتر
 ف 

 ]يلي ذلك المرفق[
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ح
ر

ي  المدونة اإلنقاصات مقدم من وفد سويشا:  مقب
 
 السجل الدولي  ف

ي لنظام مدريد
ي بالتطوير القانون 

ة للفريق العامل المعن    )الفريق العامل( بشأن التسجيل الدولي للعالمات اهتمت الدورات األختر
 
 جزئيا

.  ةنالمدو   اتنقاصاإلفحص  الذي تقع عل عاتقه مسؤوليةبمسألة المكتب  ي السجل الدولي
إل  افتقر  األمر المناقشات أن  وأظهرتف 

ي الس نتُدو   اإلنقاصاتالوضوح والشفافية وأن بعض 
 أو بعده.  التسجيل، سواء قبل جل الدولي دون أن يفحصها أي مكتبف 

ة للفريق العامل )بناًء عل ، الوضع غتر مرض  وإن  ي دارت حول هذا الموضوع خالل الدورة السابعة عرسر
فقد أبرزت المناقشات النر

ي آن واحد.  مختلف أنواع( أنه من الصعب معالجة MM/LD/WG/17/9الوثيقة 
وعالوة عىل ذلك، فإن الوفد اإلنقاصات ف 

ة للفريق العامل، يعالج فقط مسألةالسويشي،  ح خالل الدورة السابعة عشر ي اإلنقاصات  عىل النحو المقبر
 
الطلبات  الواردة ف

كة(  9الدولية )القاعدة  ي هذه الوثيقة ويرغب من الالئحة التنفيذية المشبر
 
ي أن ف

 
دورته الثامنة خالل  توصية، ملافريق العال يقدمف

ي 
 
ة ف كة، 2020 1يونيوعشر دور كل مكتب من المكاتب بغية توضيح  باعتماد العديد من التعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشبر
 المعنية. 

ي وقت الحق. 
 ويمكن معالجة المسائل المتعلقة بأنواع أخرى من اإلنقاصات واإللغاءات ف 

 ديباجة

، بصفته المكتب الذي  ةمقتنع سويرسا إن حال إليهبأن المكتب الدولي
ُ
ي السجل الدولي وبصفته  اإلنقاصات التماسات تدوينجميع  ت

ف 
ي مدريد ونيس، 

ي أن يؤدي راعي معاهدنر
 دور ينبغ 

 
 مركزيا

 
ي فحص  ا

  دركفهي ت ،ومع ذلك. اإلنقاصاتف 
 
اللجوء إل حل مركزي عل أن  أيضا

 مستوى المكتب الدولي لن يكون 
ً
ي نظام مدريد. لدى  مقبول

ح فهي  ،لذلكجميع المكاتب األعضاء ف  المصالح  مراعاة مختلف تقتر
  عنيةالم

 
ي احل  وصل إلبغرض الت

 لجميع. يرض 

ي الطلب ةالوارد اتاإلنقاص 1
 
كة( 9القاعدة ) ةالدولي اتف  من الالئحة التنفيذية المشبر

 يمكن لصاحب الطلب عند إيداعه 
 
 دوليا

 
ي يشتر إل  أن طلبا

طراف أل بالنسبةالسلع أو الخدمات  محصورة من ئمةقا حمايةرغبته ف 

كة "13()أ("4)9القاعدة ) نةمعي  متعاقدة   (. من الالئحة التنفذية المشتر

 مكتب المنشأالذي يجريه فحص ال 1.1

من الالئحة ( 6)()د(9.5)القاعدة  بالتصديقفيما يتعلق  ترى الغالبية العظىم من المكاتب، بصفتها مكاتب منشأ، أن من واجبها
كة( هو ا ي طلب دولي  المحصورةلتحقق من أن القائمة التنفيذية المشتر

قائمة العالمة األساسية ب مشمولة عل حد سواءالواردة ف 
 . الرئيسية ل الدولي بالكامل )القائمة يسجتاليستند أن  يمكن ضمان هذا الفحص فقط ومن خاللوالقائمة الرئيسية للتسجيل الدولي

 ( إل العالمة األساسية. المحصورةوالقائمة 

ح سويرسا، هذا المبدألاألغلبية  ورغم قبول  عن هذا المبدأ  بغرض التعبتر تعديل القواعد الحالية  تقتر
 
ح )انظر  رصاحة ي التعديل المقتر

ف 
 (. هذه الوثيقةنهاية 

 الدولي مكتب ال الذي يجريه فحصال 2.1

 يفحص المكتب الدولي حالي
 
ي  ةواردال اتاإلنقاص ا

 
كما   )ثانيا((. 8.12)التصنيف، انظر القاعدة  12بموجب القاعدة  ةدوليال اتطلبالف

كةأن رغم ، )الدقة( 13بموجب القاعدة  تلك اإلنقاصات يفحص ي هذا  ةالحالي الالئحة التنفيذية المشتر
 
ال تحتوي عل أي حكم ف

حت، . لذلكالشأن ح رصاحة عل ذلك )انظر  هذه الالئحة أحكام أن تنص سويرسا قتر ي نهايةالتعديل المقتر
 (. الوثيقة هذه ف 

ي إطار عمله القيامالمكتب الدولي  عل أن ترى سويرسا ذلك،ومع 
 
ي أن إذ . بالمزيد ف

 اإلنقاصفيما إذا كان نطاق  فحصال أثناءينظر ينبغ 
 )هل 

ً
، وهو أمر قد يحدثأخطاء "جسيمة" ) تدوين تفادي هو  الفحصالغرض من هذا و  القائمة الرئيسية؟(. ب مشمول اإلنقاصمقبول

ات )العملية( بير  المكاتب.  مواءمة تعزيز كذلك و مكتب المنشأ(  يقع عل عاتق الذيالتصديق  واجبعل الرغم من   التفستر

 نظر و 
 
وريأن العديد من المكاتب ترى أنه إل  ا  أن تستند، فيمكن مكتب المنشأ عل عاتقالذي يقع التصديق  واجبسود يأن  من الض 
كةمن  13 القاعدة إلالمكتب الدولي  الصادرة عن اتبالمخالف اتخطار اإل  درج ضمنها الالئحة التنفيذية المشتر

ُ
المكتب طالما أن ، وأن ت

ي بشأن لن تكون له  الدولي 
 
، يمكن لمكتب المنشأ إما تعديل إخطار المكتب الدولي بناًء عل و . إنقاص تدوينسلطة اتخاذ القرار النهان

                                     
ي لنظام مدريد  1

ي بالتطوير القانون 
ة للفريق العامل المعن  ة من بشأن الكان من المقرر عقد الدورة الثامنة عرسر ي الفتر

 26إل  22تسجيل الدولي للعالمات ف 

 . 19-وباء كوفيد. وتم تأجيل الدورة إل أكتوبر بسبب 2020يونيو 
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.  أي دون اإلبقاء عليهاقائمته أو  ي رأي ، يمكن إدراج مالحظة مثل "وإذا لم يقم مكتب المنشأ بتعديلهاتغيتر
مصطلح واسع النطاق، ف 

ي القائمة 
" ف  جل الُمدخلة المعلومات أن تكونهذه المالحظة هو إدراج الغرض من و . المحصورةالمكتب الدولي ي الس 

 شفافة.  ف 

ح سويرسا ي هذا الصدد )انظر  إدراج تعديل وتقتر
ح ف  ي نهايةالتعديل المقتر

 (. الوثيقة هذه ف 

 الفحص الذي يجريه المكتب المعير    3.1

ي أن يكون تعتقد سويرسا أن المكتب المعير   
ي الفحص الذي أجراه مكتب المنشأ فيما يتعلق  لديه سلطة ال ينبغ 

 باإلنقاصاتالتشكيك ف 
 . ي الطلب الدولي

أي باألساس،  ةمشمول هابوضوح إل أنه يعتت   ،اتاإلنقاص تلك ه، بقبولمكتب المنشأ يشتر ، وبالفعلالواردة ف 
، وهو الضامن ب ي

ي أن القائمة الرئيسية للطلب الدولي و . لذلكالتسجيل الوطن 
بقائمة التسجيل  مشمولةمثلما ال يشكك المكتب المعير  ف 

 ، ي
ي أنالوطن 

ي  ال ينبغ 
 ب مشمولة" المحصورةأن القائمة " حقيقة يشكك ف 

 
.  للطلبالقائمة الرئيسية أيضا هذا الفحص هو جزء و الدولي

 كتب المنشأ. الذي يقع عل عاتق ممن واجب التصديق 

ي و 
ة للفريق العامل، أشارت سويرسا ف  حهاخالل الدورة السابعة عرسر إل أنه "ليست هناك حاجة إل حكم محدد لتمكير  المكتب  مقتر

 كتب المنشأ."ملالذي يعود ، بالنظر إل أولوية واجب التصديق ما إنقاص من فحص نطاق المعير   

ي هذا العام تود سويرساو 
ي  الطعنيمكنه  ال رصاحة عل أن المكتب المعير    أحكام الالئحة التنفيذية أن تنص ف 

 يكونو الفحص. ذلك ف 
ح هو هذا  ي للقاعدة  من خالل إضافة إعالنذلك ب القيام. ويمكن أدناهالمبير   "1"البديل  المقتر " من الالئحة التنفيذية 4("2)17تفستر

كة،  ي الواقع  اإلنقاصأن الرفض المؤقت ال يمكن أن يقوم عل أساس أن  ينص علالمشتر
( من الالئحة 5)27إن القاعدة و . تمديدهو ف 

كة، التنفيذية الم ي تنطبق شتر
  اإلنقاصاتعل  فقطالنر

 
كة 25للقاعدة  المسجلة وفقا حسب  ، ال تتطلبمن الالئحة التنفيذية المشتر

 لعدم وجود  ،الحقيقة تلك لتعكستعديالت  أي سويرسا
 
 تفستر آخر ممكن. نظرا

ي حال عدم قبول
ي "، 1"البديل  وف 

 ترك النص   ينبغ 
 
ي  كما يرد حاليا
كة )البديل  الالئحة التنفيذيةف   (. 2المشتر

حات 2   رسوم توضيحية للمقبر

ل لدى الوفد( 1البديل 
 
 )الحل المفض
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  2البديل 

ح إدخالها   3  التعديالت المقبر

 دور مكتب المنشأ  1.1.3

 9القاعدة 
وط المتعلقة   لب دولي بطالرسر

]...[ 

(5) ]  ]المحتويات اإلضافية للطلب الدولي

]...[ 

 يجب أن يتضمن  )د(
 
:  الطلب الدولي إعالنا  من مكتب المنشأ يؤكد ما يلي

]...[ 

ي الطلب األساسي أو  "6"
ي الطلب الدولي تشملها قائمة السلع والخدمات الواردة ف 

أن السلع والخدمات المبينة ف 

، حسب الحال، ي الطلب الدولي فقط وعند االقتضاء، تشمل قائمة السلع والخدمات  التسجيل األساسي
 
السلع المبينة ف

ي 
 
 . اإلنقاصاتوالخدمات المشار إليها ف

]...[ 

 دور المكتب الدولي   2.1.3

 13القاعدة 
 المخالفات المتعلقة ببيان السلع والخدمات

ي الطلب الدولي  إذا  ]تبليغ المكتب الدولي عن مخالفة لمكتب المنشأ[ (1)
رأى المكتب الدولي أن بعض السلع والخدمات مبينة ف 

أو، حسب االقتضاء، إذا رأى أن بعض ألغراض التصنيف بكلمة غامضة للغاية، أو غتر قابلة للفهم أو غتر صحيحة من الناحية اللغوية، 
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ي إنقاص ما ال تشملها القائمة الرئيسية للطلب 
، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع الدولي السلع والخدمات المشار إليها ف 

ح إلغاء الكلمة المخالفة.  ي التبليغ ذاته كلمة بديلة أو يقتر
ح ف  ي الوقت ذاته. ويجوز للمكتب الدولي أن يقتر

 ف 

 ]المهلة الممنوحة لتصحيح المخالفة[ (2)

 يستهدف تصحيح المخالفة خالل )أ(
 
احا ي  يجوز لمكتب المنشأ أن يقدم اقتر

ثالثة أشهر من تاري    خ التبليغ المشار إليه ف 
 (. 1الفقرة )

ي الفقرة الفرعية )أ(، وجب  )ب(
ي المهلة الموضحة ف 

اح مقبول للمكتب الدولي بغية تصحيح المخالفة ف  إذا لم يقدم أي اقتر
ي الطلب الدولي 

ي التسجيل الدولي الكلمة المتضمنة ف 
ي الطلب الدولي أو اإلنقاص ال عل المكتب الدولي أن يذكر ف 

ط وارد ف  ، شر
ي أن تصنف فيه هذه الكلمة. ويجب أن يحتوي التسجيل الدولي عل بيان 

أن يكون مكتب المنشأ قد حدد الصنف الذي ينبغ 
، هي غامضة للغاية ألغراض التصنيف أو غتر مفهومة أو غتر صحيحة من  يفيد أن الكلمة المذكورة، حسب رأي المكتب الدولي

حسب الحال. وإذا لم يحدد مكتب المنشأ أي صنف، وجب عل  أو شاملة فيما يتعلق بالقائمة الرئيسية، ،الناحية اللغوية
ي الوقت

، ويبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع ف 
 
ي هذه الكلمة تلقائيا

 ذاته.  المكتب الدولي أن يلغ 

 دور المكتب المعير     3.1.3

 1البديل  1.3.1.3

 17القاعدة 
 الرفض المؤقت

:   ]محتويات اإلخطار[ (2) ي
 يتضمن اإلخطار برفض مؤقت أو يوضح ما يأنر

 ]...[ 

ي يستند إليها الرفض المؤقت، مصحوبة باإلشارة إل األحكام األساسية المعنية4" 
 1القانون من " كل األسباب النر

ي القاعدة  إعالن 1
ي أقرته جمعية اتحاد مدريد: "ف  ي التسجيل الدولي 4("2)17تفستر

"، حقيقة أن نطاق اإلنقاص الوارد ف 
 بالقائمة الرئيسية للطلب الدولي ال مقارنةواسع النطاق 

 
عد

ُ
 للرفض المؤقت".   ت

 
 سببا

 2البديل  2.3.1.3

 أي تعديل.  ال يوجد

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


