
 

 

A 

MM/A/45/4 

 ابالنلكزيية: األصل
تارخي سطس 1: لا  2012 غأ

 
 
 

  االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
  )احتاد مدريد(

 
  اجلمعية

 
  )السادسة والعشروناالستثنائية الدورة (اخلامسة واألربعون الدورة 

توبر  9 إىل 1جنيف، من   2012كأ
 
 

  طلبها مجعية احتاد مدريداستعراض االقرتاح بشأن الرتمجات التي ت
تب ادلويلمن إعدادثويقة   ملك ا

 املقدمة

ية احتاد مدريد علام .1 ًأحاطت  رش(خالل دورهتا الرابعة واألربعني  مجع تاسعة  عادلورة العادية ا ًناء عىل  ،2011يف ) ل ب
تاسعة للفريق العامل املعين  يات ادلورة ا لتو تطوير القانوين ص يل ادلويللاب سجنظام مدريد  يه فامي ييل ( للعالمات للتل شار إ لوا مل

بعة يف امرسات ملاب، ")الفريق العامل"بعبارة  نح امحلاية ملتّا ياانت  سلع واخلدمات يف  مترمجة قامئة ا ب عقب الرفض املؤقت ل
ثا(18 القاعدة مبوجب ًاث يل ادلويل للعالمات " 2)"2)(ل شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا سجمن الالحئة ا ب لتمل وتوكول وبرتنفل
شار إلهي(مدريد  ترصات فامي ييل املا شرتكة والاتفاق والربوتوكولةالالحئ "خملاب توايل، "مل ا سلع واخلدمات  و)لعىل ا موضع لا

يني الحق أو طلب تقييد بني يف الويقة تدوين تع يف طلب دويل أو  ثيد كام هو  مي  MM/LD/WG/9/4.1تق
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ثنة يف الويقة  ًعلام ابملامرسات املذكورة كام يهمع اإلحاطة و .2 أحالت مجعية احتاد مدريد فإن ، MM/A/44/1مبي
ية  تا سة ا سأةل إىل ا لا ل جلل  . 2راسةلفريق العامل ملزيد من ادللمل

يف من و .3 ته العارشة املقامة يف  نوافق الفريق العامل يف  جسـ ية احتاد 2012ل يويو 6 إىل 2جل مجع عىل أن يويص 
ية احتاد مدريدعىل كام وافق الفريق العامل . القامئةالرتمجة امرسات ًأن تواصل اإلحاطة علام مببدريد م أن تولك ب مجلعأن يويص 

تب ادلويل ناء عىل طلب الفريق العامل،ملكا نوات أو أقل  ً، بعد فرتة ثالث  ب ناء عىلسـ تعراض هذه املامرسات  ً اب ب  وهجات سـ
تخدمني نظر الوفود  نظامت ملسـوا تطورملمن ا يا املعلومات  مبا يف ،ات اجلاريةليف الفريق العامل ويف ضوء ا نولو جذكل  تك
يةوالرتجامت  .3ل اآل

ية مدعوة  .4  :إىلمجلعإن ا

ً علام مبامرسات اطةحأن تواصل اإل "1"
ند طلب  تعلقة ابلرتمجة  تب ادلويل ا عا مل ملك

نح امحلاية عقب الرفض املؤقت ل مياانت  ب
سلع واخلدمات  ، تقييدموضع لوترمجة قامئة ا

 ؛أعاله كام يه موحضة

تب ادلويل إىلأن تولكو "2"  ،ملك ا
بل ذكل  ًناء عىل قبعد فرتة ثالثة أعوام أو  ب

ض اسـتعر ا،طلب الفريق العامل
ًناء عىل  املذكورةاملامرسات  وهجات نظر ب
نظامتسـتخدمني منملالوفود وا  يف مل ا

تطورات اجلارية  لالفريق العامل، يف ضوء ا
يا املعلومات مبا يف  نولو جذكل  تك

يةا توالرتجام  .لآل

 

 ]ثهناية الويقة[
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