
 

 

A 

MM/A/46/2 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1320سبمترب  03التارخي: 

 
 
 

 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون(العادية )الدورة األربعون والسادسة  الدورة

ىل سبمترب  10جنيف، من   1320أأكتوبر  1اإ
 
 

 واخلدمات:  تقرير مرحلي قاعدة بيانات نظام مدريد بشأن السلع

عداد املكتب ادلويل  من اإ

 مقدمة
السلع واخلدمات املقبوةل لأغراض حمددات الغرض من هذه الوثيقة هو تقدمي تقرير مرحيل عن تطوير قاعدة بياانت  .2

لهيا فامي ييل ابمس "قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات" أأو " جراءات نظام مدريد )واليت يشار اإ قاعدة بياانت اإ
 السلع واخلدمات"(.

ىلمرشوعا مدته سنتان  1332وقد اعمتدت مجعية احتاد مدريد يف سبمترب  .1 نشاء قاعدة بياانت السلع  يريم اإ اإ
ق يدامليون فرنك سويرسي من الصن 1,2غ ، وُخصص مبلMM/A/42/3 يف الوثيقة الواردواخلدمات، عىل النحو 

 ه قُدمت أأربعة(. وجدير ابذلكر أأن12، الفقرة MM/A/42/4 )انظر الوثيقة 1323/22 الثنائيةلتنفيذه خالل  ةالاحتياطي
ىل مجعية احتاد مدريد )انظر الواث ةرير مرحلياتق  MM/A/44/3وMM/A/43/2 و MM/A/42/3  ئقاإ
 (.MM/A/45/2 و

ىل وضع التشغيل،قاعدة بياانت السلع واخلدمات انتقل مرشوع ، 1321يناير  2ويف  .0 مما يعين أأن معلية دمع  اإ
 .من املزيانية العادية التشغيل اجلارية مموةل

عداد التقرير الأخريقاعدة بياانت السلع واخلدما يفهذه الوثيقة تقريرا عن التقدم احملرز  تعرضو  .4 )انظر  ت منذ اإ
ىل غاية 1//4/4/// الوثيقة  .1320مايو  03( وتقدم وضع تنفيذ املرشوع اإ
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 النتاجئ احملققة
دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريمن اجلدير ابذلكر أأن برانمج  ./ ليه فامي ييل ابمس اإ دارة السلع "برانمج د )يشار اإ اإ

لهيا اجملموعة الأوىل واخلدمات من "( ُأطلق بعرش لغات مهنا س بع ليست من لغات الإيداع يف نظام مدريد واليت ترمجت اإ
" 1322كتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( )تتممن "ومجوعة مفاهمي )السلع أأو اخلدمات( اليت اعمتدها امل 

، تلقت املاكتب الوطنية املشاركة ومجوعة اثنية من املفاهمي لرتمجهتا )تتممن 1321مفهوما(. ويف بداية مايو  22 122ما عدده 
 مفهوما(. 6 210" ما عدده 1321"ومجوعة 

دارة السلع واخلدمات ابللغات من غري لغات الإيداع ويُذكر أأيما أأن الويبو حصلت ع .6 ىل الرتجامت املدرجة يف برانمج اإ
 يف النظام عرب التعاون مع املاكتب الوطنية التالية:

 ، امجلهورية العربية السورية؛مديرية حامية امللكية التجارية والصناعيةالعربية:  -

دار الصينية:  -  (؛C4AS) ة ادلوةل للصناعة والتجارةاإ

 ؛(PIAB) لوكس للملكية الفكريةمكتب بنولندية: اله -

املعهد الفدرايل (، و AB/4) املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية، و املكتب المنساوي للرباءاتالأملانية:  -
 (؛ABA) السويرسي للملكية الفكرية

رسائيل للرباءات؛ -  العربية: مكتب اإ

 ؛(/MAP) والعالمات التجاريةالإيطالية: املكتب الإيطايل للرباءات  -

 (؛OBI) مكتب الياابن للرباءاتالياابنية:  -

 (؛BePatPtPetaP( )OABI) الرنوجيية: املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية -

 (؛AOBA) املعهد الوطين الربتغايل للملكية الصناعيةالربتغالية:  -

 (؛TICB4RSOR) ةاملكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكريالروس ية:  -

 (.RBA) الرتكية: املعهد الرتيك للرباءات -

لتامتىش بذكل مع  العمويم ، ُحّدثت قاعدة بياانت السلع واخلدمات عىل موقع الويبو الإلكرتوين1320يناير  2ويف  .7
 تصنيف نيس. والتحديثات املدرجة جبميع اللغات متاحة عىل املوقع الإلكرتوين.قامئة للطبعة العارشة ل 1320 نسخة

درج ابللغة الإنلكزيية فقط املفاهمي اجلديدة اليت ، س تُ 1320"، اليت سرتسل يف بداية يونيو 1320"ومجوعة ويف  .2
ىل الفرنس ية والإس بانية اليت س يتيحها املكتب ادلويل للويبو يف مرحةل لحقة.  س ترتمجها املاكتب املشاركة يف غياب الرتمجة اإ
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جحم الرتجامت املس تلمة يف املوعد  حبسببلك لغة  ع واخلدماتقاعدة بياانت السل حمتوىويلخص اجلدول أأسفهل  .2
 .1320يناير  2يف  هالنرش 

 متاحة للجمهور

 1320يناير  2يف 

 الطبعة العارشة

 نيسلقامئة تصنيف 

 1320نسخة 

 قاعدة بياانت السلع واخلدمات

 1322ومجوعة 

 مفهوما( 22 122)

 قاعدة بياانت السلع واخلدمات

 1321ومجوعة 

 مفهوما( 6 210)

 تّ  تّ  تّ  الإنلكزيية

 تّ  تّ  تّ  الفرنس ية

 تّ  تّ  تّ  الإس بانية

 الطبعة العارشة العربية

 1321-نيس تصنيف لقامئة

  تّ 

 تّ  تّ  تّ  الهولندية

  تّ  تّ  الأملانية

 تّ  تّ  تّ  العربية

  تّ  تّ  الإيطالية

  تّ  تّ  الربتغالية

 تّ  تّ  تّ  الروس ية

دارة السلع واخلدمات بواهجة خبمس لغات جديدة ويه الصينية 1320ويف مايو  .23 ، أأطلقت نسخة جديدة لربانمج اإ
بلك لغة  قاعدة بياانت السلع واخلدمات حمتوى)املبسطة والتقليدية( والياابنية والرنوجيية والرتكية. ويلخص اجلدول أأسفهل 

 .1320يناير  2 يف هاسب جحم الرتجامت املس تلمة يف املوعد لنرش حب 

 متاحة للجمهور

 1320 مايو 2يف 

 الطبعة العارشة 

 نيسلقامئة تصنيف 

 1320نسخة 

 قاعدة بياانت السلع واخلدمات

 1322ومجوعة 

 مفهوما( 22 122)

 قاعدة بياانت السلع واخلدمات

 1321ومجوعة 

 مفهوما( 6 210)

 تّ  تّ  تّ  الإنلكزيية 

 تّ  تّ  تّ  الفرنس ية 

 تّ  تّ  تّ  الإس بانية 

 الطبعة العارشة العربية 

 1321-نيس تصنيف لقامئة

  تّ 

  تّ  تّ  الصينية )املبسطة( جديد

  تّ  تّ  الصينية )التقليدية( جديد

 تّ  تّ  تّ  الهولندية 

  تّ  تّ  الأملانية 

 تّ  تّ  تّ  العربية 

 %77 تّ  تّ  الإيطالية 

  تّ  تّ  الياابنية جديد

 تّ  تّ  تّ  الرنوجيية جديد

  تّ  تّ  الربتغالية 

 تّ  تّ  تّ  الروس ية 

   تّ  الرتكية جديد
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ىل  .22 ضافة اإ دارة السلع واخلدماتتمتزّي نسخة اللغات اجلديدة، واإ اليت ُوضعت عىل املوقع الإلكرتوين العمويم  برانمج اإ
 بسمتني جديدتني هممتني وهام: 1320مايو  2للويبو يف 

لهيا )رشيطة أأن تكون املاكتب املعنية  - وظيفة ترمجة موسعة متكن من الرتمجة من أأي من اللغات امخلس عرشة واإ
ىل اللغات الهدف(؛  قد قدمت الرتجامت اإ

 ".معنّي  طرف متعاقد دلىحاةل القبول ووظيفة "التأأكد من  -

" اجلديدة مثرة التعاون بني املكتب ادلويل للويبو معنّي  طرف متعاقد دلىواكن وضع وظيفة "التأأكد من حاةل القبول  .21
ابلنس بة للك مصطلح يقبهل املكتب ادلويل يف أأي من  حاةل القبول يف نظام مدريد. وتبنّي الوظيفة امللكية الفكريةوماكتب 

قاعدة بياانت  عرش املشاركة اليت أأاتحت للمكتب ادلويل للويبو تكل املعلومة )ابلنس بة جلزء من الس تةاملاكتب الوطنية 
ىل أأن يبلِّّغ مكتب وطين مشارك حباةل قبول مصطلح معني تظل حاةل قبوهل "غري معروفة". السلع واخلدمات  عىل الأقل(. واإ

دارة السلع واخلدماترببخاصة " مسة معنّي  طرف متعاقد دلىووظيفة "التأأكد من حاةل القبول  .20 لأهنا ل تقترص  انمج اإ
حفسب، بل تبنّي أأيما أأن بعض املصطلحات  قاعدة بياانت السلع واخلدماتصطلح خمتار من عىل بيان قبول طرف متعاقد مل

رسال ذكل البدل املتعاقد  دلىاملكتب ادلويل للويبو ليست مقبوةل  دلىاملقبوةل  ىل اإ بالغا بدل متعاقد وقد يؤدي ذكل اإ اإ
 ابلرفض املؤقت.

 حاةل القبول فامي يتعلق ببدل متعاقد ابس تخدام " تُبنّي معنّي  طرف متعاقد دلىويف وظيفة "التأأكد من حاةل القبول  .24
 املتعاقد املعنّي عىل النحو التايل: لطرفمكون من حرفني لمربعات ملونة يرد فهيا رمز 

 ؛مقبول دلى الطرف املتعاقد املعنّي مصطلح  أأخرض:مربع  -

 ؛مرفوض دلى الطرف املتعاقد املعنّي  أأمحر:مربع  -

 ة لأن الطرف املتعاقد املعنّي مل يبلّغ عهنا بعُد.غري معروفحاةل القبول  :نالرمز بدون لو -

ويعرض املرفق الأول لقطة شاشة لنتاجئ البحث عن عدد من املصطلحات ابس تخدام وظيفة "التأأكد من حاةل القبول  ./2
قاعدة بياانت السلع من دلى طرف متعاقد معنّي" وترد تكل املصطلحات لكها يف مربعات خرضاء لأهنا مصطلحات خمتارة 

 ، ومن مثة فهيي مقبوةل دلى املكتب ادلويل للويبو.واخلدمات

 طرفا متعاقدا اليت تتوافر بشأأهنا تكل املعلومات. 26ويبنّي املرفق الثاين معلومات عن درجة حاةل القبول يف  .26

متعاقد معنّي" عن حاةل القبول واجلدير ابذلكر أأن املعلومات اليت تعرضها وظيفة "التأأكد من حاةل القبول دلى طرف  .27
 يه معلومات متأأتية من مصادر خمتلفة:املتاحة ابلنس بة للك من الأطراف املتعاقدة الس تة عرش 

املعلومات عن حاةل القبول اليت قدمهتا مبارشة املاكتب الوطنية اليت ترمجت قاعدة البياانت وتأأكدت من قبولها  -
لهيا للرتمجة؛ ابلإنلكزييةأأو رفمها للك مفهوم   يف اجملموعة املرسةل اإ
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مكتب )عىل وضعها وتسهر عىل صيانهتا  املاكتب الثالثة معلتقامئة السلع واخلدمات الثالثية اليت  وحمتوى -
مكتب الولايت املتحدة للرباءات ( و /IIA) مكتب التنس يق يف السوق ادلاخليةالياابن للرباءات و 

لو ، ((USPTO) والعالمات  ؛1321( يف س نة KIPO) للملكية الفكرية هيا املكتب الكورياليت انمم اإ

 .املقبوةلالسلع واخلدمات وحمتوى دليل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات بشأأن حمددات  -

 جمالت التعاون مع املاكتب

 قاعدة بياانت السلع واخلدماتترمجة 
ىل جانب التعاون اجلاري مع مجيع املاكتب اليت سامهت يف ترمجة  .22 ، مثة تعاون أ خر مع قاعدة بياانت السلع واخلدماتاإ

ما ابلرشوع يف ترمجة   قاعدة بياانت السلع واخلدماتماكتب الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد اليت أأعربت عن اهامتهما اإ
ما مواصةل هجودها يف تزويد املس تخدمني الوطنيني بقاعدة بياانت أأكرث مشولية  هبدف توفريها عىل الإنرتنت بلغهتا الوطنية واإ

 بلغهتا الوطنية.

ىل ترمجة  .22 ىل هجات  قاعدة بياانت السلع واخلدماتويُذكر أأنه عندما تُدعى املاكتب اإ أأو مراجعة الرتجامت املس ندة اإ
ىل التأأكد من قبولها للسلع واخلدمات يف قاعدة البياانت وتقدمي معلومات هنا تُدعى كذكل اإ عن حاةل القبول، بصفهتا  خارجية فاإ

ىل املكتب ادلويل لعرضها يف  دارة السلع واخلدماتطرفا متعاقدا معّينا، اإ  .برانمج اإ

 املاكتب اليت ل تُطلب مهنا الرتمجة من حاةل القبول دلى التأأكد
عالانت الرفض املؤقت الصادرة من الأطراف املتعاقدة الأكرث تعيينا واملتعلقة بوصف السلع  .13 فامي خيص عدد اإ

يف التأأكد من حاةل قبولها للمصطلحات املس تخدمة  املكتب ادلويل للويبو مع واخلدمات، من املهم أأن تتعاون بعض املاكتب
ن. وعليه، بياانتال قاعدة اخلدمات يف لوصف السلع و  دارة السلع العالمات التجارية اذلي يس تخدمون  يمودع فاإ برانمج اإ

ىل حالت رفض من أأجل جتميع قامئة  واخلدمات ن اكنت بعض املصطلحات س تؤدي اإ للسلع واخلدمات س يعرفون مس بقا اإ
 مؤقت.

عالانت الرفض الصادرة يف س نة  .12 . 1321وترد يف املرفق الرابع قامئة الأطراف املتعاقدة املعّينة مرتبة حبسب عدد اإ
ورمغ أأن حالت الرفض املؤقت ل ترتبط دامئا ابلوصف الفعيل للسلع واخلدمات، فهذه القامئة تبنّي املاكتب اليت ميكن أأن 

عالانت الرفض املؤقت املرسةل ومن  انت السلع واخلدماتقاعدة بياتتأأكد من حاةل قبولها ملصطلحات  من أأجل تقليص عدد اإ
 مثة العودة ابملنفعة عىل مس تخديم نظام مدريد.

تزويد مودعي العالمات التجارية اذلي يس تخدمون نظام مدريد بأأكرب قدر ممكن من املعلومات عن وبغية  .11
املكتب ادلويل طنية العرشون الأوىل يف القامئة املذكورة أأعاله مع القبول/الرفض، س يكون من املفيد أأن تتعاون املاكتب الو 

 .قاعدة بياانت السلع واخلدماتللتأأكد من حاةل قبولها/رفمها ملصطلحات  للويبو

دراج القوامئ الوطنية للسلع واخلدمات  اإ
ىل جعل  .10 دارة السلع واخلدماتسعيا اإ التجارية عىل املس توى  وجهيا وجذااب، قدر الإماكن، ملودعي العالمات برانمج اإ

ىل مودي الطلبات بناء عىل نظام مدريد(، ستُس تعرض بتأأٍن قوامئ السلع واخلدمات اليت تقدهما املاكتب  ضافة اإ الوطين )اإ
دراهجا يف  ا لعملية التثبيت اليت يقوم هبا املكتب . ولهذا الغرض، وتيسري قاعدة بياانت السلع واخلدماتالوطنية من أأجل اإ

ىل تزويد املكتب ادلويل ابلرتمجة الإنلكزيية لقوامئها الوطنية.ادلويل   للويبو، فاإن املاكتب الوطنية مدعوة اإ
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دراهجا يف قاعدة البياانت.  املكتب ادلويل للويبووشاطرت املاكتب الوطنية  .14 قوامئها الوطنية للسلع واخلدمات من أأجل اإ
 ية وأأملانيا والياابن وسويرسا واملكتب الرتيك للرباءات.ومن بني تكل املاكتب ماكتب لك من مجهورية الصني الشعب 

دراج مصطلحات من عدد من البدلان الأس يوية وس يواصل  املكتب ادلويل للويبووعالوة عىل ذكل، سينظر  ./1 يف اإ
دراج املصطلحات من القامئة الثالثية و  ات دليل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات بشأأن حمددات السلع واخلدماإ

 املقبوةل.

 املزيانية
ملساعدة بعض  1321موال املرشوع املتبقية يف هناية عىل اس تخدام أأ  1321وافقت مجعية احتاد مدريد يف س نة  .16

 (.1//4/4/// من الوثيقة 64و 27قاعدة بياانت السلع واخلدمات )انظر الفقرتني املاكتب عىل دفع تاكليف ترمجة 

واملدفوعات الفعلية  قاعدة بياانت السلع واخلدماتلأموال الأولية املتاحة لرتمجة جدول يبنّي ا يف املرفق الثالثيرد و  .17
ىل غاية لحصول عىل ادلمع فامي خيص الرتمجة اليت قامت هبا املاكتب اليت وقع علهيا يف الأصل الاختيار ل 1320مايو  03 اإ

ل تزال متاحة للك مكتب مشارك ملواصةل  "( املوارد اليتالرصيدويبنّي اجلدول عىل وجه اخلصوص )حتت ابب "املايل. 
 ترمجة قاعدة البياانت.

 قاعدة بياانت السلع واخلدماتاملنافع الأخرى ل
ن  .12 ليه يف التقارير السابقة،اإ  تطوريف  ميكن أأن يساعد العمل عىل قاعدة بياانت السلع واخلدمات، عىل النحو املشار اإ

 :عرب طريقتنيوذكل تصنيف نيس ليك يصبح أأكرث وجاهة 

جتميع بياانت نيس اليت رفمها عدد من املاكتب، وهو ما قد ميكّن من حتديد املصطلحات العامة جدا اليت قد  -
لغاهئا؛ ىل حالت رفض مؤقت وميكن النظر يف اإ  تؤدي اإ

 وحتليل املصطلحات الأكرث اس تخداما يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات وميكن اس تخدام ذكل التحليل لوضع -
ىل   .ةالقامئة الأجبديقامئة ابملصطلحات اليت تس تحق أأن تماف اإ

دارة السلع واخلدمات ب اتحةوابإ  .12 لغات جديدة، ميكن ال ن لعدد من املاكتب الوطنية الاعامتد عىل التعاون مع برانمج اإ
 املكتب ادلويل للويبو قبل رشوع لك واحد مهنا يف نرش ترمجة لقامئة نيس الأجبدية بلغته الوطنية.

دارة السلع واخلدماتمؤرشات اس تخدام   ورصد املنافع برانمج اإ
دارة السلع واخلدمات اذلي بلغ  .03 زايرة أأس بوعيا يف  2 333بعد تسجيل معدل مطرد لعدد زايرات برانمج اإ

ىل ، 1322 س نة زايرة أأس بوعيا يف الربع الأول  0 333و 1320زايدة أأس بوعيا يف  1 333ارتفع ذكل العدد بشلك مطرد اإ
جراء أأي حتديث كبري لوظائف الربانمج. وسريُ  1320س نة من  ىل الربانمج املذكور لقيا  وقع رمغ عدم اإ صد مؤرش النفاذ اإ

 . وجيرى النظر يف مؤرشات أأخرى مهنا:1320نسخة الربانمج اجلديدة اليت أأطلقت يف مايو 

دارة السلع واخلدمات عىل موقعها  - الإلكرتوين لأغراض طلبات عدد املاكتب الوطنية اليت تتيح برانمج اإ
 الإيداع الوطنية وادلولية؛

ىل  -  لك لغة وطنية.النس بة املئوية للرتمجة اإ

جراؤه عادوس يُ  1320جرى اس تقصاء بشأأن رضا املس تخدمني قبل هناية وس يُ  .02 لقيا  املس توى  عىل مراحل خمتلفة اإ
ماكنيات تطوير برانم دارة السلع واخلدمات يف املس تقبل.الإجاميل لرضا املس تخدمني ومجع الانطباعات بشأأن اإ  ج اإ
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 يف املس تقبلتطورات 
دارة السلع واخلدمات، ول .01 ىل تلبية احتياجات مجيع مس تخديم برانمج اإ س امي مودعو العالمات التجارية وممثلو  سعيا اإ

جراء التطورات التالية ومتوي  لها من موارد املزيانية العالمات التجارية واملاكتب الوطنية واملكتب ادلويل للويبو، ل بد من اإ
 العادية:

دارة السلع واخلدماتلسلع وخدمات تكون ومجعة يف توس يع وظيفة "التصدير" لمتكني نقل قامئة  - ىل  برانمج اإ اإ
 ات ادلولية بناء عىل نظام مدريد؛طلبال اس امترات 

دارة السلع واخلدماتوعرض احصاءات أ نية بشأأن حمتوى  -  جبميع اللغات املتاحة؛ برانمج اإ

وعرض تعليقات يف حاةل رفض مكتب طرف متعاقد معنّي ملصطلحات ما من أأجل توجيه مودعي الطلبات  -
ن أأمكن، عىل عن طريق املعلومات اليت يقدهما ذكل املكتب و  ميكن أأن  عرض مصطلحات بديةلالعمل، اإ

 تكون مقبوةل؛

جراء ميكّن من التحديث التلقايئ حلاةل  - القبول دلى املاكتب املشاركة يف قوامئ منسقة مثل القامئة وضع اإ
 الثالثية؛

دارة  - جراء ميكّن املاكتب املشاركة من اإ  ؛حاةل القبولمبارشة ملا يعنهيا من ووضع اإ

املكتب ادلويل للويبو وتكون الغاية مهنا الرفع من جحم البياانت ووضع أ لية لتحديث قاعدة البياانت يديرها  -
 ووجاههتا؛

دارة قاعدة  املكتب ادلويل للويبووتطوير أأداة دمٍع متكّن موظفي  - غري اخملتصني يف تكنولوجيا املعلومات من اإ
 البياانت.

ن  .00 ىلاإ  :ما ييل امجلعية مدعوة اإ

ىل غاية الإحاطة علام ابلتقدم احملرز  "2"  03اإ
قاعدة بياانت السلع  تنفيذ مرشوعيف  1320 مايو

 ؛يف هذه الوثيقة الواردعىل النحو  واخلدمات

أأموال اس تخدام مبواصةل  الإحاطة علامو  "1"
من هذه الوثيقة(  16قرة )انظر الف املرشوع املتبقية

متة واملعنية بعض املاكتب ل  لتقدمي ادلمع املايل امله
متكيهنا من  ترمجة قاعدة بياانت السلع واخلدمات ل

 لغاهتا الوطنية؛اتحهتا بواإ 

 لريفعلمكتب ادلويل للويبو ل  وتقدمي طلب "0"
ىل امجلعية يف  اتقرير  تنفيذ بشأأن حاةل  1324اإ

واس تخدام  قاعدة بياانت السلع واخلدمات مرشوع
 أأموال املرشوع املتبقية.

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

ATالنمسا

BXبنلوكس

CHسويسرا

CNالصين

DEألمانيا

EMاالتحاد األوروبي

ILإسرائيل

ITإيطاليا

JPاليابان

KRجمهورية كوريا

NOالنرويج

PTالبرتغال

RUاالتحاد الروسي

SGسنغافورة

SYالجمهورية العربية السورية

TRتركيا

USالواليات المتحدة األمريكية

مصطلحات قاعدة بيانات السلع والخدمات المقبولة لدى 

مصطلحات قاعدة بيانات السلع والخدمات المرفوضة لدى الطرف المتعاقد

حالة القبول لدى الطرف المتعاقد ال تزال غير معروفة

حالة قبول 16 طرفا متعاقدا لمصطلحات قاعدة بيانات السلع والخدمات

000'00040'00030'00020'10األطراف المتعاقدة
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 املرفق الرابع[]ييل ذكل 

المبلغ 

المخصص

الرصيدالمجموع2010201120122013

العربية - )مذكرة تفاهم مع مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، 

000'032 000'32الجمهورية العربية السورية(

الصينية )المبسطة والتقليدية( )اتفاق مع إدارة الدولة للصناعة 

668'3323'96732'36516'00015'36والتجارة )SAIC( جمهورية الصين الشعبية(

))BOIP( 843'15713'48818'6696'00011'32الهولندية )اتفاق تفاهم مع مكتب بنلوكس للملكية الفكرية

اإليطالية )اتفاق تفاهم مع المكتب اإليطالي للبراءات والعالمات 

))UIBM( 173'82713'06118'7665'00013'32التجارية

الروسية )اتفاق تفاهم مع المكتب الفيدرالي الروسي للملكية الفكرية 

))ROSPATENT(36'00013'0053'0336'95422'99213'008

أموال التعاون المتبقية في نهاية 2012 والمتاحة لتقديم الدعم المالي 

لمزيد من المكاتب من أجل ترجمة قاعدة بيانات السلع والخدمات 

.)MM/A/45/2 829'829060'60)انظر الفقرتين 17 و64 من الوثيقة

521'308136'47092'83335'829043'228المجموع )بالفرنك السويسري(

ميزانية ترجمة قاعدة بيانات السلع والخدمات في 31 مايو 2013

النفقات
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 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[

حاالت الرفض بحسب األطراف المتعاقدة في سنة 2012

2012األطراف المتعاقدة 

%93845'14الواليات المتحدة األمريكية1

%89473'8الصين2

%72480'7اليابان3

%99637'5جمهورية كوريا4

%64994'5االتحاد الروسي5

%76022'3سنغافورة6

 028'3أستراليا7

%37095'2النرويج8

%18937'2االتحاد األوروبي9

%93273'1سويسرا10

381'1فييت نام11

%35873'1الجمهورية العربية السورية12

280'1كازاخستان13

150'1جمهورية مولدوفا14

%10533'1تركيا15

025'1أوكرانيا16

%93973ألمانيا17

%93494إسرائيل18

806بولندا19

727مصر20

608السويد21

 569صربيا22

540المملكة المتحدة23

516إيرلندا24

509إيران )جمهورية – اإلسالمية(25

495بيالروس26

495أوزبكستان27

469أرمينيا28

453فنلندا29

413إستونيا30

370إسبانيا31

332الجمهورية التشيكية32

295قبرص33

294جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية34

285جورجيا35

 %27875البرتغال36

267قيرغيزستان37

%26494بنلوكس38

233الجزائر39

224إسلندا40

            

استكمل التأكد من حالة القبول بالنسبة لجزء على األقل من برنامج إدارة السلع والخدمات

لم يبدأ بعُد المكتب الذي أبدى اهتمامه التأكد من حالة القبول         

بيانات القبول المتاحة في برنامج 

إدارة السلع والخدمات

ال تسمح اإلحصاءات الحالية بشأن حاالت الرفض المؤقت بمعرفة إلى أي مدى يمكن عزو الرفض إلى وصف السلع والخدمات  مالحظة: 

أو إلى أسباب أخرى مثل تداخل الحماية مع العالمات الموجودة.


