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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :أأكتوبر 2015

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  6نومفرب 2015
استقصاء حول القضايا املتعلقة مبدبد التدبعية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
مقدمة
 .1يذكر أأن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بعبارة
"الفريق العامل") اكن قد طلب ،يف دورته الثانية عرشة ،اإىل املكتب ادلويل اإجراء دراسة اس تقصائية مجلع أراء مس تخديم
يكون الفريق العامل فهام أأمشل للمزااي العملية للتبعية ومساوهئا
نظام مدريد حول مبد أأ التبعية والقضااي ذات الصةل ،يك ّ
ابلنس بة للمس تخدمني.
 .2وعقب هذا الطلب ،صاغ املكتب ادلويل اس تبياان نرش عىل املنتدى القانوين لنظام مدريد من أأجل التعليق .و أأخذت
الصيغة الهنائية لالس تبيان يف احلس بان ،املساهامت اليت قدهما عدد من ماكتب أأعضاء احتاد مدريد وممثلون عن خمتلف
منظامت املس تخدمني.
 .3وتكونت الصيغة الهنائية من أأربعة أأجزاء ومصم اجلزء ا ألول هبدف مجع معلومات أأساس ية عن املشاركني من أأجل
التحقق من حصة مالءمة العينة .وسعى اجلزء الثاين اإىل مجع املعلومات عن جتربة املس تخدمني مع التبعية ،ول س امي فامي يتعلق
ابلدعاء املركزي ،والامتس أراهئم حول اإماكنية تقييد التبعية أأو اإلغاهئا .وطرح اجلزء الثالث سؤالا ّمعا اإذا اكن اس تخدام نظام
مدريد للحصول عىل امحلاية للعالمات املكتوبة خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل بدل املنشأأ ،خيلق عقبة اإضافية أأمام
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املس تخدمني .و أأخريا ،تناول اجلزء ا ألخري مسأأةل اس تخدام اإجراءات التحويل وسعى اإىل حتديد درجة رضا املس تخدمني عن
هذه اللية.
 .4ونفذ املكتب ادلويل الاس تقصاء عرب الإنرتنت وبرسية ،ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية ،من  18مايو اإىل 7
يونيو( 2015 2ترد أأس ئةل الاس تقصاء يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة) .و أأرسل املكتب ادلويل دعوات ،عرب الربيد
الإلكرتوين ،للمشاركة يف الاس تقصاء اإىل  10000من أأحصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيم ومس تخديم خدمات الويبو عىل
الإنرتنت .وإاضافة اإىل ذكل ،وهجت رساةل اإىل ماكتب مجيع أأعضاء احتاد مدريد وإاىل عدد من املنظامت املس تخدمة ،طلبا
دلمعهم يف تعزيز الاس تقصاء .و أأدارت اجلوانب الفنية لالس تقصاء رشكة  ،MBeeMويه رشكة متخصصة يف البحث
ومعاجلة البياانت وتتخذ من سويرسا مقرا لها ،وقد س بق أأن لكفهتا الويبو ابإجراء اس تقصاءات أأخرى.
 .5واكن الهدف من وراء الاس تقصاء ،اذلي طلبه الفريق العامل يف دورته السابقة ،هو استشارة أأحصاب املصلحة ومجع
أراهئم بغية من أأجل اختاذ قرار عن عمل بشأأن مس تقبل التبعية .وقد حقق الاس تقصاء مقصده حيث أأمكن أأخذ ر أأي عينة
واسعة وعالية المتثيل من مس تخديم نظام مدريد.

حصة مالمئة العينة
 .6تلقى املوقع املضيف لالس تقصاء أأكرث من  5000زائر ،أأجاب  1331مهنم عىل مجيع ا ألس ئةل ،يف حني أأجاب 500
زائر عىل بعض ا ألس ئةل فقط .ويأأخذ هذا التحليل بعني الاعتبار إاجاابت الزوار اذلين أأجابوا عىل لك ا ألس ئةل ،أأي أأن جحم
العينة هو  1331مس تخدم لنظام مدريد ومعظمهم تقريبا من أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو ممثلهيم .وميكن الاطالع عىل
الإجاابت (خاما) من عىل املنتدى القانوين لنظام مدريد عىل العنوان التايل:
./http://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties
 .7تثل هذه العينة التنوع اجلغرايف لنظام مدريد .و أأشار واحد ومثانون ابملائة من املس تخدمني اإىل أأحد ادلول ا ألعضاء يف
احتاد مدريد كبدل منشأأمه (انظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين ا ألول) .واكنت البدلان العرشة الأكرث ذكرا ،حسب ا ألمهية ،يه
الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأملانيا وفرنسا وإايطاليا وسويرسا والياابن وإاس بانيا واململكة املتحدة والصني و أأسرتاليا .وتطابق هذه
البدلان ،ا ألطراف املتعاقدة العرشة اليت أأودع فهيا أأكرب عدد من الطلبات ادلولية عام  ،2014دون أأخذ الاحتاد ا ألورويب
بعني الاعتبار ( أأنظر املرفق ا ألول ،اجلدول ا ألول).
 .8كام أأن العينة عالية المتثيل ملس تخديم نظام مدريد ،من أأحصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيم .و أأشار معظم من أأجابوا
عىل الاس تقصاء اإىل كوهنم أأحصاب تسجيالت دولية أأو ممثلني هلم ( أأنظر املرفق ا ألول ،اجلدول الثاين) .واكن معظم
املس تخدمني يف العينة من املس تخدمني املنتظمني لنظام مدريد ،و أأشارت الغالبية العظمى مهنم اإىل أأهنم ميلكون أأو ميثلون
حمفظة كبرية من التسجيالت ادلولية ،اإذ أأشار  43ابملائة اإىل احتواء حمافظهم عىل ما يرتاوح بني  11و  100تسجيل دويل،
و أأشار  27ابملائة اإىل وجود أأكرث من  100تسجيل دويل يف حمافظهم ( أأنظر املرفق ا ألول ،اجلدول الثالث).
 .9و أأشار عدد كبري من املس تخدمني ،بلغت نسبته  35ابملائة ،اإىل أأن هلم جتربة مع أاثر التبعية ،وذكروا أأهنم تأأثروا نتيجة
شطب أأحد التسجيالت ادلولية (لكيا أأو جزئيا) بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين
الثاين) .كام أأشار عرشين ابملائة مهنم اإىل أأن هذا الشطب جاء نتيجة دعوى من طرف اثلث ،يف حني ذكر  27ابملائة أأن
الشطب اكن ألس باب أأخرى ،مثل الرفض التلقايئ أأو التقصري يف متطلبات احملافظة .وإاضافة اإىل ذكل ،فقد حتدث عدد ل
يس هتان به من املس تخدمني عن جتربهتم مع الادعاء املركزي؛ وقال  30ابملائة اإهنم تلقوا هتديدات ابلدعاء املركزي خالل
املفاوضات ،و أأشار  33ابملائة أأهنم ابرشوا اإجراءات الادعاء املركزي أأو هددوا بذكل.
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 .10وجتدر الإشارة اإىل أأنه ،يف املتوسط ،تتأأثر  8ابملائة من التسجيالت ادلولية بتدوين شطب لكي أأو جزيئ بسبب
وقف أأثر العالمة ا ألساس ية .فعىل سبيل املثال ،أألغي  2852تسجيال من التسجيالت ادلولية ،النافذة عام  2009واليت بلغ
عددها  ،35925اإما لكيا أأو جزئيا ،بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ( أأنظر اجلدول أأدانه).
التسجيالت ادلولية املتأأثرة بتدوين شطب لكي أأو جزيئ مبوجب القاعدة ( 22وقف أاثر الطلب ا ألسايس والتسجيل
املرتتب عليه أأو التسجيل ا ألسايس).
الس نة
عدد التسجيالت
ادلولية
شطب لكي أأو جزيئ
مبوجب القاعدة 22
النس بة املئوية

2005

2006

2007

2008

2009

33,169

37,228

38,471

40,985

35,925

2,338

2,803

3,514

3,306

2,852

7%

8%

9%

8%

8%

اس تنتاجات الاس تقصاء
 .11استنادا اإىل حتليل الردود والتعليقات اليت وردت يف الاس تقصاء ،ميكن تلخيص النتاجئ الرئيس ية عىل النحو التايل:
الاس تنتاج رمق :1
اإن شطب التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ،ل ينجم ،يف معظم ا ألحيان ،عن ادعاء مركزي.
 .12حتدث معظم املس تخدمني ،ممن نقلوا تأأثرمه بشطب أأحد التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية،
عن الظروف اليت أأدت اإىل هذا الشطب .و أأشار املس تخدمون اإىل أأن وقف أأثر العالمة أأىت نتيجة جملموعة متنوعة من
ا ألس باب ،مثل الاعرتاضات اليت يثريها مكتب املنشأأ أأثناء صحص الطلب ا ألسايس؛ أأو بسبب تدابري يتخذها طرف اثلث
ضد تسجيل العالمة ،أأو مفاوضات مع طرف اثلث أأدت اإىل احلد من الطلب ا ألسايس أأو التسجيل ،والكهام ل عالقة هل
ابلدعاء املركزي؛ أأو بسبب التقصري يف احملافظة عىل التسجيل ا ألسايس .وقال بعض املس تخدمني إاهنم مل يتعرضوا دلعاوى
ادعاء مركزي فعلية ،يف حني أأشار اثنان من املس تخدمني أأهنام شهدا ما ل يزيد عن حفنة من احلالت اليت ميكن اعتبارها
دعاوى ادعاء مركزي.
الاس تنتاج رمق :2
يتساءل عدد كبري من املس تخدمني عن نزاهة التبعية ،ويعتربون أأهنا تقلل من قمية نظام مدريد.
 .13و أأشار املس تخدمون اإىل أاثر التبعية بطريقة سلبية للغاية وشككوا يف نزاههتا .واكن من بني اللكامت املس تخدمة
لوصف شطب تسجيل دويل بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية عبارات مثل "ل معىن هل وغري عادل وغري معقول وغري
منطقي وغري مقبول وإاشاكيل وغري ودي وغري ذي مغزى" و"يصل اإىل حد العدوانية" .واعترب املس تخدمون أأن التبعية تزيد
من تلكفة اس تخدام نظام مدريد ،وتودل عدم اليقني وتدمر القمية وتؤدي اإىل فقدان احلقوق املكتس بة.
 .14و أأشار املس تخدمون اإىل أأنه من اجملحف وجود رشوط أأو أأس باب ،ترتبط فقط ابلطرف املتعاقد اذلي يقع فيه مكتب
املنشأأ ،وتؤثر عىل احلقوق املكتس بة يف ولايت قضائية أأخرى ،وقالوا اإن هذا ل يامتىش مع اتفاقية ابريس .ويف الهناية،
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أأضاف عدد قليل من املس تخدمني أأن اخملاطر املرتبطة ابلتبعية واحامتل التعرض لطلب ادعاء مركزي ،يدفعهم لتجنب
اس تخدام نظام مدريد أأو عدم التوصية ابس تخدامه.
الاس تنتاج رمق :3
يلجأأ قليل من املس تخدمني اإىل الهتديد ابس تخدام الادعاء املركزي كوس يةل دلفع أأحصاب التسجيالت ادلولية اإىل ادلخول يف
مفاوضات ،دون وجود نية حقيقية بتنفيذ هذا الهتديد.
 .15وكام ذكر سابقا ،رصح  30ابملائة من املس تخدمني أأهنم تلقوا هتديدات ابلدعاء املركزي ،يف حني أأشار  33ابملائة اإىل
أأهنم ابرشوا اإجراءات الادعاء املركزي أأو هددوا بذكل.
 .16و أأشار املس تخدمون ،يف تعليقاهتم ،اإىل أأنه مل تنفذ أأي من الهتديدات ابللجوء اإىل الادعاء املركزي ،اإما لعدم وجود
سويت وداي.
أأس باب ملبارشة الإجراء ،أأو ألن ا ألمور ّ
 .17وقال بعض املس تخدمني اإهنم ،اإذ يضعون يف اعتبارمه مسأأةل التبعية ،فاإهنم يأأخذون الاحتياطات الالزمة لتقليل
خماطر الادعاء املركزي .و أأشار عدد قليل مهنم اإىل أأهنم يرون الادعاء املركزي هتديدا فارغا ،ألنه من غري املرحج جناحه.
واعترب مس تخدمان أأن طول الإجراءات يف ماكتب منشأأ معينة ،وإاماكنية التحويل جتعل الادعاء املركزي غري ذي أأمهية.
 .18و أأخريا ،قال عدد قليل من املس تخدمني اإهنم ينظرون اإىل الادعاء املركزي أكداة اسرتاتيجية ،ووس يةل فعاةل جللب
ا ألطراف اإىل طاوةل املفاوضات.
الاس تنتاج رمق :4
ل يعترب كثري من املس تخدمني أأن التبعية مزية من مزيات نظام مدريد.
 .19يف سؤال حول ما إاذا اكن املس تخدمون يعتربون التبعية مزية أأم عيبا ،أأجاب  58ابملائة مهنم أأهنم يرون التبعية عيبا
يف نظام مدريد .وميكن قسم هذه النس بة اإىل  35ابملائة من املس تخدمني اذلين اعتربوا أأن التبعية عيب ،و 23ابملائة ممن
ينظرون اإلهيا مكزية وعيب عىل حد سواء .ورمغ أأن هذا التصور السليب العام للتبعية غري متناسق يف مجيع املناطق ،ا ّإل أأنه
شائع بكرثة يف أس يا ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين السابع).
 .20وكام ذكر أأعاله ،ينظر  35ابملائة من املس تخدمني للتبعية عىل أأهنا عيب فقط .و أأشار املس تخدمون اإىل أأن التبعية
تضعف التسجيالت ادلولية وتشلك حاةل من عدم اليقني؛ وترفع تلكفة اس تخدام نظام مدريد وتعطي ثقال أأكرب ملصلحة
الغري؛ وتبطل القرارات اليت اختذهتا املاكتب الوطنية وترض مببد أأ إاقلميية حقوق امللكية الصناعية؛ وجتعل نظام مدريد غري مرن
ول تليب حاجات املس تخدمني اذلين س يجربون عىل احملافظة عىل التسجيل ا ألسايس ّ
حّت لو مل تعد هلم حاجة اإليه .وختاما،
أأشار املس تخدمون اإىل أأن التبعية يه عيب واحض ومثبط ألحصاب الطلبات ا ألساس ية ،املودعة دلى مكتب يفرض
متطلبات صارمة ،ألهنم س يكونون ش به متيقنني من أأن تسجيالهتم ادلولية ستتأأثر ابلتبعية ،وبناء عىل ما س بق ،تساءل
هؤلء املس تخدمون عن الهدف من اإبقاء مبد أأ التبعية يف نظام مدريد.
 .21ويرى ثالثة وعرشون ابملائة من املس تخدمني أأن التبعية يه عيب ومزية يف أن معا؛ ولكهنم ذكروا يف تعليقاهتم أأن
مساوئ التبعية تفوق مزاايها احملمتةل .وقال املس تخدمون اإن التبعية قد تكون ،يف بعض احلالت ،ألية دفاع فعاةل ضد
العالمات اخملالفة ،اإل أأن حاةل عدم اليقني اليت تنش هئا ،والتاكليف الإضافية اليت تثلها وأاثرها البعيدة ،تردع أأحصاب
التسجيالت عن اس تخدام نظام مدريد.
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 .22وقال  19ابملائة ،فقط ،من املس تخدمني اإهنم يعتربون التبعية مزية .ابلنس بة للجزء الأكرب ،أأكدوا عىل الاثر احملمتةل
للتبعية يف توفري التاكليف ل ألطراف الثالثة املترضرة ،ألن التسجيل ادلويل س يلغى تلقائيا بعد توقف أأثر العالمة ا ألساس ية،
دون احلاجة اإىل اإجراءات اإضافية.
الاس تنتاج رمق :5
تؤيد غالبية املس تخدمني اإلغاء التبعية أأو تقييدها.
 .23يؤيد اثنان وس تون ابملائة من املس تخدمني املشاركني يف الاس تطالع ،اإلغاء التبعية أأو تقييدها أأو تعليق العمل هبا.
وتتوزع الراء املؤيدة إللغاء التبعية أأو تقييدها بشدة متساوية يف مجيع املناطق ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين الثامن).
 .24ويفضل ما يقرب من  30ابملائة من املس تخدمني اإلغاء التبعية أأو تعليق العمل هبا لفرتة جتريبية .ويقرتح  20ابملائة
تقصري فرتة التبعية اإىل ثالث س نوات أأو أأقل؛ كام يعترب  12ابملائة من املس تخدمني أأن التبعية ينبغي أأن تطبق يف حالت
معينة فقط ،أأي عىل الطلبات املودعة أأو التسجيالت اليت مت احلصول علهيا بسوء نية ظاهر.
 .25و أأعرب مثانية وعرشون ابملائة من املس تخدمني عن تفضيلهم لإبقاء التبعية عىل حالها ،ور أأى اثنان ابملائة من
املس تخدمني اإن فرتة التبعية ينبغي أأن تكون أأطول.
الاس تنتاج رمق :6
وتشري الغالبية العظمى للمس تخدمني اإىل أأهنم س مييلون اإىل اس تخدام نظام مدريد بقدر مماثل أأو أأكرب يف حال اإلغاء التبعية أأو
تقي ّيدها.
 .26وقال س تة ومثانون ابملائة من املس تخدمني املشاركني يف الاس تقصاء إاهنم ،من دون التبعية ،س مييلون لس تخدام نظام
مدريد بقدر مماثل أأو أأكرب .وقال  52ابملائة مهنم ،اإهنم سيس تخدمون نظام مدريد ابلقدر ذاته ،و أأشار  34ابملائة اإىل أأهنم
س يكونون أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد .وقال مخسة ابملائة فقط من املس تخدمني اإهنم س يكونون أأقل ميال لس تخدام
نظام مدريد من دون التبعية ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين التاسع).
 .27وتبلغ النس بة املئوية للمس تخدمني اذلين س يكونون أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد ،من دون التبعية ،نس بة عالية
يف أس يا ( 50ابملائة) والولايت املتحدة ا ألمريكية ( 55ابملائة) ويف بقية بدلان العامل ،ابس تثناء أأورواب ( 41ابملائة).
 .28وذكر املس تخدمون ،اذلين قالوا إاهنم س يكونون أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد ،أأن التبعية يه السبب الرئييس
لعدم اس تخداهمم أأو توصية معالهئم ابس تخدام نظام مدريد .ودفعوا حبجة أأن زايدة اليقني القانوين النامجة عن إالغاء التبعية
س تكون مبثابة حافز للمس تخدمني اذلين خيشون من تأأثري "عامد اخلمية".
 .29املس تخدمون اذلين ،رمغ رغبهتم ابلإبقاء عىل التبعية ،س مييلون اإىل اس تخدام نظام مدريد بقدر مماثل أأو أأكرب حّت لو
مت اإلغاء التبعية أأو تقييدها ،قالوا اإن التبعية مل تكن السبب الرئييس وراء اختيارمه لنظام مدريد وتوصيهتم ابس تخدامه.
و أأشاروا إاىل أأن اثنتني من املزيات الأكرث قمية يف نظام مدريد ،اليت اخذوا قرارمه بناء علهيا ،هام الإيداع املركزي والإدارة
املركزية .وابلتايل ،فاإن اإبقاء التبعية أأو اإلغاهئا لن يؤثر عىل اس تخداهمم لنظام مدريد.
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الاس تنتاج رمق :7
اإن اس تخدام نظام مدريد محلاية العالمات التجارية املكتوبة خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل مكتب بدل املنشأأ ،قضية تؤثر عىل
املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل.
 .30و أأقر  20ابملائة من املس تخدمني أأهنم أأودعوا طلب ًا وطني ًا لعالمة خبط غري اخلط اذلي يس تعمهل مكتب بدل املنشأأ،
لغرض وحيد هو اس تخدام الطلب الوطين أكساس لتقدمي طلب دويل .وبشلك أأدق ،أأقر  19ابملائة من املس تخدمني من
بدلان ل تس تعمل اخلطوط الالتينية ،و  21ابملائة من املس تخدمني من بدلان تس تعمل اخلطوط الالتينية ،تقدميهم لهذا النوع
من الطلبات (انظر املرفق ا ألول ،الرمسني البيانيني العارش واحلادي عرش).
 .31ومعوما ،أأشار املس تخدمون اإىل أأن رصامة رشط الاس تخدام يف الوطن اكنت الاعتبار الرئييس عند دراسة هذا
اخليار .ومل يعترب املس تخدمون ،من البدلان اليت تفرض رشط اس تخدام أأكرث رصامة أأو فرتات أأقرص لعدم الاس تخدام ،أأن
هذا خيار قابل للتطبيق .وإاضافة اإىل ذكل ،فقد أأخذ املس تخدمون بعني الاعتبار ،أأثناء التفكري هبذا اخليار ،مجةل أأمور مهنا
ممارسات الفحص ملكتب املنشأأ واحامتل وقف أأثر العالمة ا ألساس ية خالل فرتة التبعية ،وما اإذا اكن نشاط التصدير يعترب
اس تخداما حقيقيا.
 .32وذكر مس تخدمون ،غالبيهتم من بدلان تس تعمل اخلطوط الالتينية ،أأن الصعوابت امللحوظة واخملاطر وعدم اليقني
املرتبطة هبذه الاسرتاتيجية ،ترفع تلكفة اس تخدام نظام مدريد .ونتيجة ذلكل ،قال املس تخدمون اإهنم يفضلون اإيداع الطلبات
مبارشة.
الاس تنتاج رمق :8
مل يكن للغالبية العظمى من املس تخدمني ر أأي يف مسأأةل التحويل ،وهو اإجراء اندر الاس تخدام ،ويراه بعض املس تخدمني
ملكفا وصعبا.
 .33و أأفادت غالبية كبرية من املس تخدمني ،بلغت  80ابملائة ،أأهنا اإما مل تس تخدم التحويل مطلقا أأو مل ترد عىل هذا
السؤال ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين الثاين عرش) .وذكر  20ابملائة فقط من املس تخدمني أأهنم اس تعملوا اإجراءات
التحويل ،وحتدث س بعة ابملائة مهنم عن مواهجهتم لصعوابت معها ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين الثالث عرش) .كام أأشار
املس تخدمون اإىل مواهجهتم مشالك يف لك مرحةل من مراحل الإجراءات ،أأي حتديدا فهم اإجراءات التحويل وتقدمي طلب
بشأأهنا ،و أأثناء ا إلجراءات أأمام املكتب الوطين ( أأنظر املرفق ا ألول ،الرمس البياين الرابع عرش).
 .34ومل يقمي معظم املس تخدمني 65 ،ابملائة ،درجة رضامه عن اإجراءات التحويل .و أأشار أأربعة وعرشون ابملائة من
املس تخدمني اإىل أأهنم راضون أأو راضون جدا ،يف حني قال  11ابملائة مهنم أأهنم راضون بدرجة متوسطة أأو غري راضني.
 .35وتأأثرت درجة رضا املس تخدمني عن اإجراء التحويل ،بتجربهتم مع املاكتب الوطنية اليت تول ّت اإدارة هذه ا إلجراءات.
و أأفاد بعض املس تخدمني بأأن بعض املاكتب اكنت متعاونة للغاية ،فبينت الإجراءات ووهجت املس تخدمني يف لك مراحل
العملية .وحتدّث أخرون عن ممارسات غري متناسقة ،وذكروا ،يف بعض احلالت ،أأن بعض ا ألطراف املتعاقدة مل تسن
ترشيعات ومل تعمتد لواحئ وتوجهيات ملعاجلة طلبات التحويل .واقرتح املس تخدمون وضع مبادئ توجهيية لتنفيذها بشلك
متسق ،أأو اإجراءات مركزية إليداع الطلب.
 .36و أأخريا ،أأشار املس تخدمون بأأغلبية ساحقة اإىل أأن التلكفة يه السبب الرئييس لعدم اختيارمه إلجراء التحويل ،رمغ
أأهنا اكنت متاحة هلم .وذكر املس تخدمون تاكليف الإيداع ولك التاكليف ا ألخرى املرتبطة اب إليداع املبارش ،مثل احلاجة
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للمتثيل ،والرتمجة واملتطلبات الرمسية ا ألخرى ،والإجراءات احملمتةل لحقا وتاكليف احملافظة .و أأشار املس تخدمون أأيضا اإىل أأن
اإجراءات التحويل اكنت معقدة ،واكنت نتائها غري مؤكدة ،و أأنه اكن من ا ألفضل أأو ا ألسهل ،يف بعض احلالت ،اإيداع
طلب جديد.

اخلطوات القادمة
 .37اإن اس تنتاجات الاس تقصاء واحضة؛ ويه أأن حالت شطب التسجيالت ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية
ليست ،يف معظمها ،نتيجة لالدعاء املركزي .ويتفق هذا مع اس تنتاجات التثبت بشأأن وقف ا ألثر والادعاء املركزي
والتحويل اليت نوقشت خالل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ( أأنظر الوثيقة  .)MM/LD/WG/11/4كام تدل نتاجئ
الاس تقصاء عىل أأن الهتديد ابلدعاء املركزي اندرا ما ينفذ  ،عىل الرمغ من اس تخدامه يف املفاوضات.
 .38ووفقا لهذه الاس تنتاجات ،فاإن غالبية املس تخدمني ل ترى يف التبعية مزية من مزااي نظام مدريد ،ويتساءل عدد كبري
من املس تخدمني عن نزاههتا ،ويعتقد هؤلء أأن التبعية جتعل نظام مدريد أأقل جاذبية .ونتيجة ذلكل ،فاإن غالبية املس تخدمني
تؤيد تقييد التبعية أأو اإلغاء العمل هبا.
 .39اإن ختفيف أاثر التبعية ميكن أأن جيعل نظام مدريد أأكرث مرونة وجاذبية ،كام ميكن أأن يؤدي اإىل زايدة يف جحم
اس تخدام النظام .ويؤكد ذكل أأن  34ابملائة من املس تخدمني قالوا إاهنم س يكونون أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد يف حال
أألغيت التبعية أأو قيّدت ،مقارنة مبجموعة صغرية من املس تخدمني ،مخسة ابملائة ،ذكرت أأهنا س تكون أأقل ميال لس تخدام
النظام يف حال أألغيت التبعية.
 .40وهناك أأدةل عىل أأن بعض مس تخديم نظام مدريد يرونه جامدا ول يليب احتياجات ا ألعامل احلديثة .وذكرت بعض
املزااي مثل احلاجة اإىل وجود عالمة أأساس ية والتبعية وحظر التعيني اذلاي ،كعقبات تنع نظام مدريد من أأن يؤي مثاره
ابلاكمل .و أأعرب عن هذا التصور يف العديد من التعليقات الواردة يف الاس تقصاء.
 .41كام أأن هناك أأدةل عىل أأن نظام مدريد يقرص يف خدمة بعض املس تخدمني ،ومهنم عىل سبيل املثال ،املس تخدمون
اذلين يسعون اإىل حامية عالماهتم التجارية يف البدلان اليت تس تخدم حروفا غري تكل املس تخدمة يف بدل املنشأأ .واكن الر أأي
السائد أأن هذه املسأأةل تتعلق غالبا بأأحصاب العالمات التجارية يف البدلان اليت تس تخدم أأحرف غري ا ألحرف الالتينية .ووفقا
لس تنتاجات الاس تقصاء فاإن هذه املسأأةل تعيق أأيضا صاحب العالمة التجارية يف البدلان اليت تس تخدم ا ألحرف الالتينية.
 .42ورمغ أأن القصد ا ألصيل من الإبقاء عىل مبد أأ التبعية ،اكن تزويد الغري بألية دفاعية فعاةل ،فينبغي أأن يفهم يف س ياق
اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل بلكمة "التفاق") ،اذلي اعترب شطب التسجيالت
ادلولية بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية أأمرا اندر احلدوث .ومبا أأن الطلبات ادلولية تستند ،مبوجب التفاق ،اإىل تسجيل
وطين ،فاإن من املستبعد جدا أأن يتوقف أأثر العالمة خالل فرتة التبعية ،سواء أأىت ذكل نتيجة لالدعاء املركزي أأو ألس باب
أأخرى داخل أأو خارج س يطرة صاحب التسجيل.
 .43و أأاتح الربوتوكول املتعلق بذكل التفاق (املشار اإليه ابصطالح "الربوتوكول") اإماكنية اإيداع طلب دويل بناء عىل
طلب وطين أأو إاقلميي ،مكرونة تسم ألحصاب التسجيالت بتأأمني اترخي مبكر لبدء أأثر التسجيل ادلويل يف أأطراف متعاقدة
معينة .ومع ذكل ،فقد تألكت هذه املرونة بسبب عدم اليقني النامج عن التبعية .ففي عام  1995فقط ،شطب  114تسجيال
دوليا ،اإما لكيا أأو جزئيا ،بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية (انظر الوثيقة  .)MM/LD/WG/8/4ويف عام  ،2014بلغ
عدد التسجيالت املشطوبة  4000تسجيل دويل تقريبا؛ وجنم ما يقرب من  77ابملائة من حالت الشطب هذه عن وقف
أأثر العالمة ا ألساس ية.
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 .44ومل يعد شطب تسجيل دويل بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية أأمرا اندرا واس تثنائيا .فهو يؤثر ،وسطيا ،عىل حنو
مثانية ابملائة من مجيع التسجيالت ادلولية ،أأي واحد من لك اثين عرش تسجيال .ويؤثر ذكل بشلك خاص أأحصاب
التسجيالت يف ا ألطراف املتعاقدة اليت تفرض رشوط اإيداع أأو حمافظة أأكرث رصامة ،مما يزيد من احامتل الشطب غري النامج
عن الادعاء املركزي ،أأو ينتج اإجراءات مطوةل تطيل فرتة عدم اليقني اإىل أأبعد من فرتة التبعية .ويف هذه احلالت ،قد يفضل
أأحصاب التسجيالت جتنب نظام مدريد ،وإايداع الطلب مبارشة للمطالبة اب ألولوية مبوجب اتفاقية ابريس.
 .45ويتض من اس تنتاجات هذا الاس تقصاء أأن املس تخدمني يؤيدون بشدة اإلغاء التبعية أأو تقييدها أأو تعليق أاثرها.
ويتطلب خيارا ا إللغاء والتقييد اإدخال تعديل دامئ عىل املادة  6من اتفاق مدريد وبروتوكوهل ،مما يس توجب عقد مؤتر
دبلومايس .ولكن اخليار الثالث ،أأي تعليق أاثر التبعية ،هو قرار قابل ل إاللغاء ويقع مضن اختصاص مجعية احتاد مدريد.
 .46وقد انقش الفريق العامل يف دورته السابقة اقرتاحا ورد يف الوثيقة MM/LD/WG/12/4يدعو اإىل تعليق العمل
مببد أأ التبعية ،عرب قرار تتخذه مجعية احتاد مدريد .وكام تبني تكل الوثيقة ،يوفر هذا الاقرتاح هنجا مران يسم لحتاد مدريد
بتقيمي أاثر التطورات اجلديدة املسجةل يف نظام مدريد .وقد يرغب الفريق العامل ،بناء عىل اس تنتاجات الاس تقصاء ،يف
اإعادة النظر يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة املشار اإلهيا أأعاله.

.47

اإن الفريق العامل مدعو اإىل القيام مبا ييل:

" "1النظر يف الاقرتاحات املقدمة يف هذه
الوثيقة وتقدمي تعليقاته؛
" "2وتقدمي اإرشادات اإىل املكتب ادلويل فامي
خيص الإجراءات ا ألخرى ،ومهنا اإصدار توصية
مجلعية احتاد مدريد بتعليق تطبيق املواد )2(6
و( )3و( )4من اتفاق مدريد وبروتوكوهل ،عىل
النحو املقرتح يف الوثيقة
 ،MM/LD/WG/12/4أأو بشلك معدّل.

[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

جتميع اإحصايئ ل إالجاابت الواردة بشأأن اس تقصاء أراء املس تخدمني حول القضااي املتعلقة ابلتبعية (يونيو )2015
معلومات عامة
الرمس البياين ا ألول – املس تخدمون من ادلول ا ألعضاء يف احتاد مدريد
دون إجابة
18%
غير أعضاء
1%

أعضاء
81%

اجلدول ا ألول  -بدل املنش أأ
الرجاء حتديد بدل املنش أأ
الولايت املتحدة ا ألمريكية
أأملانيا
فرنسا
اإيطاليا
سويرسا
الياابن
اإس بانيا
اململكة املتحدة
الصني
أأسرتاليا
الاحتاد الرويس
هولندا
السويد
ادلمنارك
إارسائيل
المنسا
نيوزيلندا
بلجياك
بلغاراي
بولندا
تركيا
الهند
الرنوجي
الربتغال
املكس يك
فنلندا
مجهورية كوراي
هنغاراي
س نغافورة
فييت انم
بدلان أأخرى
غري حمدد
اجملموع

121
105
87
68
59
58
58
54
42
41
31
22
21
18
18
17
15
14
12
12
12
10
10
10
9
8
8
7
7
7
50
243
1,331

9%
8%
7%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
18%
100%
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اجلدول الثاين – فئات املس تخدمني

الرجاء اختيار واحد أأو أأكرث من الاحامتلت التالية

أأان من أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو أأمعل يف رشكة تكل تسجيالت دولية
أأمثل معالء من أأحصاب التسجيالت ادلولية
أأمثل مجعية للمس تخدمني أأو ابحثني قانونيني أأو همنيني
اس تخدم املعلومات املسجةل يف السجل ادلويل واملنشورة يف جريدة الويبو للعالمات
ادلولية ،أأو تكل املتاحة يف منتجات املعلومات ،للترصحي أأوا إلنفاذ أأو ألغراض أأخرى
أأان هممت بنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات

969
1146
822
990
851

اجلدول الثالث – جحم حمفظة التسجيالت ادلولية

ما عدد التسجيالت ادلولية اليت تعود ملكيهتا كل أأو للعميل اذلي تثهل؟
307
574
357
93

10 – 1
100 – 11
أأكرث من 100
دون اإجابة

23%
43%
27%
7%

مبد أأ التبعية
الرمس البياين الثاين – الشطب بسبب وقف أأثر العالمة
هل س بق أأن شطبت أأحد التسجيالت ادلولية العائدة كل ،أأو ألحد معالئك( ،لكيا أأو جزئيا) بسبب توقف أأثر العالمة
ا ألساس ية؟
دون إجابة
6%
Yes
35%

ال
59%

مجموع الإجاابت 1241 :من أأصل 1331
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الرمس البياين الثالث  -وقف أأثر العالمة نتيجة اإجراءات من الغري
هل شطبت أأي من هذه التسجيالت ادلولية نتيجة اإجراءات من الغري ضد العالمة ا ألساس ية (ويشار اإىل هذه الإجراءات
أأيضا ابمس "الادعاء املركزي")؟
نعم
20%

دون إجابة
12%

ال
68%

مجموع الإجاابت 1178 :من أأصل 1331

الرمس البياين الرابع  -وقف أأثر العالمة نتيجة سبب خالف اإجراءات الغري
هل شطبت أأي من هذه التسجيالت ادلولية بناء عىل أأس باب أأخرى (مثل الرفض ألس باب مطلقة)؟
نعم
27%

دون إجابة
13%

ال
60%

مجموع الإجاابت 1156 :من أأصل 1331

MM/LD/WG/13/6
Annex I
4

الرمس البياين اخلامس –الادعاء املركزي كوس يةل هتديد يف املفاوضات
هل س بق كل كصاحب تسجيل دويل ،أأو مكمثل عنه ،أأن تلقيت هتديدا من الغري ابللجوء اإىل الادعاء املركزي؟
نعم
30%

دون إجابة
9%

ال
61%

مجموع الإجاابت 1215 :من أأصل 1331

الرمس البياين السادس –اس تخدام الادعاء املركزي اكإجراء أأو هتديد يف املفاوضات
هل ابرشت ابإجراءات الادعاء املركزي – أأو هددت بذكل – مع نية شطب تسجيل دويل (لكيا أأو جزئيا)؟
نعم
33%

دون إجابة
9%

ال
58%

مجموع الإجاابت 1215 :من أأصل 1331
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الرمس البياين السابع – التصور العام السائد عن أاثر التبعية عىل نظام مدريد
هل تعترب ،بصورة مجمةل ،أأن مبد أأ التبعية هو
ميزة
18%

غير محدد
7%

دون رأي
17%

كالهما
23%
عيب
35%

مجموع الإجاابت 1240 :من أأصل 1331
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اس تعراض إاقل ميي للتصور السائد حول أاثر مبد أأ التبعية
الواليات المتحدة
دون إجابة
1%

ميزة
14%

آسيا
ميزة
16%

دون إجابة
3%
دون رأي
19%

دون رأي%17
كالهما
19%

كالهما
19%
عيب
49%

عيب
43%

أوروبا

أخرى
دون إجابة
2%
ميزة
14%

دون إجابة
2%
دون رأي
21%

ميزة
21%

دون رأي
18%

كالهما
21%
عيب%42

كالهما
26%

عيب
33%
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الرمس البياين الثامن – مس تقبل التبعية
للميض قدما ،ماذا ينبغي أأن يكون مس تقبل التبعية؟ اإن التبعية ينبغي أأن
إبقاؤها على حالها
28%

دون إجابة
8%

إطالتها
2%

إلغائها أو قيدها
62%

مجموع الإجاابت 1219 :من 1331
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اس تعراض إاقل ميي بش أأن مس تقبل التبعية
الواليات المتحدة
غير معروفة
4%

آسيا
غير معروفة
إطالتها
7%
2%

إطالتها
1%

إبقاؤها على حالها
20%

إبقاؤها على حالها
%24

إلغاؤها أو قيدها
75%

OTHERS
أخرى
أكثر ميال الستخدام
نظام مدريد
41%

دون إجابة
6%
 Unknownأقل ميال الستخدام
4%
نظام مدريد
6%

Keep as it is
22%

إلغاؤها أو قيدها
67%

أوروبا
إطالتها
غير معروفة 2%
5%

Longer
18%
ستستخدم نظام مدريد
بنفسة المستوى
Abolished
or
47%
restircted
56%

إبقاؤها على حالها
32%
إلغاؤها أو قيدها
61%
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الرمس البياين التاسع – الاس تخدام احمل متل لنظام مدريد بدون التبعية
من دون التبعية ،سوف

تكون أكثر ميال
الستخدام نظام مدريد
34%

تكون أقل ميال
الستخدام نظام مدريد
5%

دون إجابة
9%

تستخدم نظام مدريد
بنفس المستوى
52%

مجموع الإجاابت 1214 :من 1331
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اس تعراض إاقل ميي لالس تخدام احمل متل لنظام مدريد بدون التبعية
الواليات المتحدة
دون إجابة
2%

أكثر ميال الستخدام
نظام مدريد
55%

آسيا

أقل ميال الستخدام
نظام مدريد3%
أكثر ميال الستخدام
نظام مدريد
50%

سيستخدم نظام مدريد
بالقدر نفسه
40%

ستسخدم نظام مدريد
بالقدر نفسه
33%

أخرى
أكثر ميال الستخدام
نظام مدريد
41%

دون إجابة
أقل ميال الستخدام
6%
نظام مدريد
6%

ستستخدم نظام مدريد
بالقدر نفسه
47%

دون إجابة
10%

أقل ميال الستخدام
نظام مدريد
7%

أوروبا
دون إجابة
6%
أكثر ميال الستخدام
نظام مدريد
29%

ستستخدم نظام مدريد
بالقدر نفسه
60%

أقل ميال الستخدام
نظام مدريد
5%
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حامية العالمات حبروف غري تكل املس تخدمة يف البدل املنشأأ مبوجب نظام مدريد
الرمس البياين العارش – امحلاية من بدل يس تخدم احلروف غري الالتينية
إان كنت من بدل يس تخدم حروفا غري احلروف الالتينية (مثل العربية والصينية والروس ية والعربية والياابنية والكورية) ،فهل
س بق أأن أأودعت طلبا وطنيا لعالمة ابحلروف الالتينية ،حرصاي لغرض اس تخدام تكل العالمة كعالمة أأساس ية لطلب
دويل؟
نعم
19%

دون إجابة
52%
ال
29%

مجموع الإجاابت 637 :من 1331

الرمس البياين احلادي عرش – امحلاية من بدل يس تخدم احلروف الالتينية
إان كنت من بدل يس تخدم احلروف الالتينية ،فهل س بق أأن أأودعت طلبا وطنيا لعالمة حبروف غري لتينية ،حرصاي لغرض
اس تخدام تكل العالمة كعالمة أأساس ية لطلب دويل؟
نعم
21%

دون إجابة
22%

ال
57%

مجموع الإجاابت 1041 :من 1331
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اإجراءات التحويل
الرمس البياين الثاين عرش – اس تخدام اإجراءات التحويل
هل س بق أأن اس تخدمت اإجراءات التحويل عىل النحو املبني يف املادة ( 9خامسا) من بروتوكول مدريد؟
نعم
20%

دون إجابة
9%

ال
71%

مجموع الإجاابت 1216 :من 1331

الرمس البياين الثالث عرش – الصعوابت يف اس تخدام اإجراءات التحويل
هل واهجت أأي صعوابت يف اس تخدام اإجراءات التحويل؟
نعم
7%

دون إجابة
53%

ال
40%

مجموع الإجاابت 626 :من 1331
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الرمس البياين الرابع عرش – الصعوابت يف اس تخدام اإجراءات التحويل
300
250
200
150
75

75

69

100
50
0

Before filing the request At the time of presenting During the procedure
for transformation
the request for
before the national Office
transformation

الرمس البياين اخلامس عرش – الرضا عن اإجراءات التحويل
هل أأنت راض عن اإجراءات التحويل؟
راض جدا أو
للغاية
4%
راض
20%
راض إلى حد ما
8%
N/R
65%

مستاء
3%

مجموع الإجاابت 461 :من 1331
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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اس تقصاء أراء املس تخدمني حول القضااي املتعلقة ابلتبعية (يونيو )2015

املرفق الثاين

.1

الرجاء حتديد بدل املنشأأ

.2

الرجاء اختيار واحد أأو أأكرث من الاحامتلت التالية:
أأ .أأان من أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو أأمعل يف رشكة تكل تسجيالت دولية.
ب .أأمثل معالء من أأحصاب التسجيالت ادلولية.
ج .أأمثل مجعية للمس تخدمني أأو ابحثني قانونيني أأو همنيني.
د .اس تخدم املعلومات املسجةل يف السجل ادلويل واملنشورة يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية ،أأو تكل املتاحة
يف منتجات املعلومات ،للترصحي أأوالإنفاذ أأو ألغراض أأخرى.
ه .أأان هممت بنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات

.3

الرجاء حتديد جمال اهامتماتك.

.4

ما عدد التسجيالت ادلولية اليت تعود ملكيهتا كل أأو للعميل اذلي تثهل؟
أأ .بني  1و .10
ب .بني  11و .100
ج .أأكرث من .100

مبد أأ التبعية
 .5هل س بق أأن شطبت أأحد التسجيالت ادلولية العائدة كل ،أأو ألحد معالئك( ،لكيا أأو جزئيا) بسبب توقف أأثر
العالمة ا ألساس ية؟
 .6هل شطبت أأي من هذه التسجيالت ادلولية نتيجة اإجراءات من الغري ضد العالمة ا ألساس ية (ويشار اإىل هذه
الإجراءات أأيضا ابمس "الادعاء املركزي")؟
.7

ما عدد هذه التسجيالت املشطوبة؟

.8

هل شطبت أأي من هذه التسجيالت ادلولية بناء عىل أأس باب أأخرى (مثل الرفض ألس باب مطلقة)؟

.9

ما عدد هذه التسجيالت املشطوبة؟

 .10هل تود التعليق عىل هذه احلالت؟
 .11هل س بق كل كصاحب تسجيل دويل ،أأو مكمثل عنه ،أأن تلقيت هتديدا من الغري ابللجوء اإىل الادعاء املركزي؟
 .12مك مرة حدث ذكل؟
 .13هل كل أأية تعليقات عىل ما س بق؟
 .14هل ابرشت ابإجراءات الادعاء املركزي – أأو هددت بذكل – مع نية شطب تسجيل دويل (لكيا أأو جزئيا)؟
 .15مك مرة حدث ذكل؟
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 .16هل كل أأية تعليقات عىل ما س بق؟
 .17هل تعترب ،بصورة مجمةل ،أأن مبد أأ التبعية:
أأ .مزية يف نظام مدريد؟
ب .عيب يف نظام مدريد؟
ج .مزية وعيب؟
د .ليس دلي ر أأي بشأأن هذه املسأأةل.
 .18الرجاء رشح ا ألس باب ابختصار.
 .19للميض قدما ،ماذا ينبغي أأن يكون مس تقبل التبعية؟
الرجاء اختيار واحد مما ييل:
أأ .اإن التبعية ينبغي أأن تبقى عىل حالها.
ب .ينبغي أأن تطبق التبعية عىل حالت معينة فقط ،تبعا ألس باب وقف ا ألثر.
ج .ينبغي تعليق التبعية لفرتة جتريبية.
د .ينبغي اإلغاء التبعية لكيا.
ه .ينبغي تقصري فرتة التبعية البالغة مخس س نوات.
و .ينبغي اإطاةل فرتة التبعية البالغة مخس س نوات.
 .20الرجاء حتديد املدة.
 .21اإذا اخرتت اإجابة "ينبغي أأن تطبق التبعية عىل حالت معينة فقط ،تبعا ألس باب وقف ا ألثر" ،فريىج حتديد
احلالت وا ألس باب.
 .22الرجاء تقدمي أأي اقرتاح أخر دليك.
 .23من دون التبعية س تكون:
أأ .أأكرث ميال لس تخدام نظام مدريد؟
ب .أأقل ميال لس تخدام نظام مدريد؟
ج .ستس تخدم نظام مدريد ابلقدر نفسه؟
 .24الرجاء رشح ا ألس باب.

اخلطوط الالتينية وغري الالتينية
 .25اإن كنت من بدل يس تخدم حروفا غري احلروف الالتينية (مثل العربية والصينية والروس ية والعربية والياابنية
والكورية) ،فهل س بق أأن أأودعت طلبا وطنيا لعالمة ابحلروف الالتينية ،حرصاي لغرض اس تخدام تكل العالمة كعالمة
أأساس ية لطلب دويل؟
 .26اإذا كنت قد فعلت ذكل ،فهل واهجت أأي مشلكة؟
 .27يرىج التحديد.
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 .28اإن كنت من بدل يس تخدم احلروف الالتينية ،فهل س بق أأن أأودعت طلبا وطنيا لعالمة حبروف غري لتينية ،حرصاي
لغرض اس تخدام تكل العالمة كعالمة أأساس ية لطلب دويل؟
 .29اإذا كنت قد فعلت ذكل ،فهل واهجت أأي مشلكة؟
 .30يرىج التحديد.

التحويل
 .31هل س بق أأن اس تخدمت اإجراءات التحويل عىل النحو املبني يف املادة ( 9خامسا) من بروتوكول مدريد؟
 .32مك مرة اس تخدمت اإجراءات التحويل؟
 .33هل واهجت أأي صعوابت يف اس تخدام اإجراءات التحويل؟
 .34يف أأي مرحةل واهجتك الصعوابت ،يرىج اختيار واحد أأو أأكرث مما ييل ،اإذا اكن ذكل مناس با:
أأ .قبل تقدمي طلب التحويل (وعىل وجه اخلصوص ،فهم رشوط اإجراءات التحويل)؟
ب .يف وقت تقدمي طلب التحويل أأمام مكتب وطين أأو إاقلميي؟
ج .أأثناء الإجراءات أأمام املكتب الوطين أأو ا إلقلميي؟
 .35يرىج وصف احلاةل.
 .36هل أأنت راض عن اإجراءات التحويل؟
أأ .مس تاء
ب .راض اإىل حد ما
ج .راض
د .راض جدا
ه .راض للغاية
 .37يرىج توضي أأس باب رضاك أأو عدمه ،أأو تقدمي أأي اقرتاح حول كيفية حتسني اإجراءات التحويل.
 .38اإن اكن ابإماكنك اس تخدام اإجراءات التحويل ،ولكنك اخرتت عدم اس تخداهما ،فريىج توضي ا ألس باب ابختصار.

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

