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الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني 
 لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

 2018 يويول  6ٕاىل  2جنيف، من 
 
 

نظام  رفي إطاالتسجيالت الدولية  اتإنقاصاالستبيان بشأن نتائج 
 مدريد

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثيقة 

ف� بعد �مس  للعالمات (املشار ٕاليه لتسجيل ا�ويل�شأٔن ا�لتطو�ر القانوين لنظام مدريد  �قش الفريق العامل املعين .1
 ، السلع واخلدمات2014ٔأكتو�ر  24ٕاىل  20، املعقودة يف جنيف يف الفرتة من عرشة ، منذ ا�ورة الثانية"الفريق العامل")

ف� املكتب ا�ويل دور و  ،، ٔأدوار ماكتب أ�طراف املتعاقدة، و�ىل و�ه اخلصوصنظام مدريد مبوجبلٕالنقاص  اخلاضعة
0Fإالنقاصاتذه هب يتعلق

1.  

 من، 2017يونيو  22ٕاىل  19، املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من يق العامل يف دورته اخلامسة عرشةالفر  وا�متس .2
�شأٔن  ا�ويل املكتبو  ،بةواملنظامت املراقِ  ،ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدريد �شمل اس�تبياناملكتب ا�ويل ٕاجراء 

 ةورا�يف  �س�تبيانٕا�هيا  اليت توصلنتاجئ ال  تتضمنوثيقة  وتقدمي ،إالنقاصاتيف  ا�ويل املكتبدور و  دور هذه املاكتب
1Fللفريق السادسة عرشة

2.  

، ٕاىل ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدريد 2017نومفرب  22، يف ٔأرسل املكتب ا�ويل طلبال هذال تلبية و  .3
 .2017د�سمرب  22 يف مو�د ٔأقصاه اتالتعليقٕابداء ٕاىل ٕا�ها ا يع اد ،بة مرشوع اس�تبيانواملنظامت املراقِ 

                                                
 .MM/LD/WG/15/3، وMM/LD/WG/14/5، وMM/LD/WG/13/2، وMM/LD/WG/12/2انظر الو�ئق:  1
 .15، الفقرة MM/LD/WG/15/5انظر الوثيقة  2
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امات املقدمة من �دة ماكتب لٔ�طراف املتعاقدة هس �مع أ��ذ يف �عتبار ا�هنائية لالس�تبيان  الصيغة أ��دتقد و  .4

2Fاملنظامت املراقبةخمتلف  ممثيلمن و  ،يف نظام مدريد

3. 

ىل املنظامت املراقبة إ طراف املتعاقدة يف نظام مدريد و ، ٔأرسل املكتب ا�ويل ٕاىل ماكتب ا�ٔ 2018فربا�ر  15يف و .5
تب ود�ا املاك .نظام مدريد" ريف ٕاطاالتسجيالت ا�ولية  ٕانقاصات"اس�تبيان �شأٔن  هبامرفق  ،C.M. 1463 املذ�رة

 .2018مارس  15لرد �ىل �س�تبيان حبلول ٕاىل اواملنظامت املذ�ورة 

 ، (AU)اليأأسرت  ،(DZ)ردا �ىل �س�تبيان املذ�ور ٔأ�اله من الب�ان التالية: اجلزا�ر 55وتلقى املكتب ا�ويل  .6
 الصني ،(BG)بلغار� ،(BA)البوس�نة والهرسك  ،(BY)بيالروس ،(BH)البحر�ن ،(AZ)ٔأذربي�ان ،(AT)) ا�منسا(

(CN)،  ولومبيا�(CO)، رواتيا�(HR) ،  امجلهورية التش�يكية(CZ)، ا�امنرك(DK)، فنلندا(FI)، فر�سا(FR)، 
 ،(IL)ٕارسائيل ، (IE)أٓ�رلندا ،(IN)الهند ،(IS)أٓ�سلندا ،(HU)هنغار� ،(GR)اليو�ن ،(DE)ٔأملانيا ،(GE) جورجيا

مجهورية  ،(MX)املكس�يك ،(MG)مدغشقر ،(LT)ليتوانيا ،(LV) التفيا ،(KG) قري�زيس�تان ، (JP) اليا�ن
 ،(PT)الربتغال ،(PL)بولندا ،(PH)الفلبني ،(NO)الرنوجي ،(NZ)نيوزيلندا ،(MA) املغرب ،(MD)مو�وفا
 ،(SK)سلوفا�يا ،(SG)س�نغافورة ،(ST)سان تويم و�رينسييب ،(RS)رصبيا ،(RU) الرويس�حتاد  ،(RO)روماين
 ،(GB)اململكة املت�دة  ، (TH)�يلند ،(SY)امجلهورية العربية السورية ،(CH)سو�رسا ،(SE)السويد ،(ES)ٕاس�بانيا

من املنظمة أ�فريقية للملكية  دردو ٕاضافة ٕاىل (VN). ، فييت �م  (UZ)ٔأوز�كس�تان ،(US) الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
 )BX) ومكتب بنلو�س للملكية الفكرية (OAالفكرية (

3F

 ).EMو�حتاد أ�ورويب CW( 4F5، )و�وراساو ( ،4

امجلعي�ة ا�ٓس�يوية لو�ء بة الس�بعة التالية: ٔأو مد�الت من املنظامت املراقِ  ؤأ�ريا، تلقى املكتب ا�ويل ردودا .7
ومجعية �حتادات أ�وروبية للعاملني يف  ،)AIM(وامجلعية أ�وروبية لصنا�ة املنت�ات املمزية بعالمة ، )APAA( الرباءات

وامجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات )، INTA)، والرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية (ECTA(جمال العالمات الت�ارية 
)JPAA(،  و) مجعية العالمات الت�ارية اليا�نيةJTA(،  مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبينيو MARQUES)(. 

وميكن �طالع نتاجئ. س�تبيان دون ٔأي حماو� الس�ت�الص اليت توصل ٕا�هيا � الرئيسةض هذه الوثيقة النتاجئ تعر و  .8
�ىل ، ٔأس�ئ� حمددة �ىل املاكتب املشاركة واملنظامت املراقبةتعليقات ا مجيع الردود الواردة، مبا فهي�ىل ن و �س�تبيا�ىل 

  http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431 الرابط:

ٕان الفريق العامل مدعو ٕاىل النظر يف  .9
اص� العمل هذه الوثيقة وإالدالء بأٓرائه �شأٔن مو 

 . املتعلق هبذا املوضوع

 
 

 [ييل ذ� املرفق]

 
 

                                                
 مراقبة بتعليقات �ىل مرشوع �س�تبيان.ٔأدىل عرشون مكتبا ؤأربع منظامت  3
 .وهولندا غولكسمرب املكتب املشرتك لبلجياك  ) هوBXمكتب بنلو�س للملكية الفكرية ( 4
 �وراساو يه �يان ٕاقلميي ململكة هولندا. 5
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 املرفق

 نظام مدريد ريف ٕاطإانقاصات التسجيالت ا�ولية  س�تبيان �شأٔن��ىل ردود الميع جت 

ٕاجاميل �دد الردود �ىل معظم أ�س�ئ�  نٕاال أٔ  ،تبامك  55�ىل �س�تبيان  ترد �دد املاكتب اليت ٔأن �نتباه ٕاىل�ر� 
 اخليارات املتا�ة. من يارت خ أأكرث من  اختيارميكهنا املاكتب ٔ�ن  نظرا ؛�دد املاكتب املس�تجيبة يت�اوز

 :ط�ىل الردود �ىل الراب �طالعميكن 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431. 

 لماكتب فقطلأٔس�ئ�  أٔوال.

 دور مكتب املنشأٔ  أٔلف.

 طلبات ا�وليةال يف ٕانقاصات 

 ا�موع: )؟MM2 ا�منوذجيف الطلبات ا�ولية ( إالنقاصات قوم بفحصت، هل منشأٔ مكتب بوصفك : 1السؤال 

  مدر�ة يف: إالنقاصاتلت�ديد ما ٕاذا اكنت هذه  نعم

 11 القامئة أ�ساس�ية.

 3 القامئة الرئيسة.

 40 ة.لقامئة أ�ساس�ية والقامئة الرئيسلك من ا

 :ٔأن �رى�ٔن املكتب   ال

 1 هيام.تلك يف ، ٔأو ةامئة أ�ساس�ية ٔأو القامئة الرئيسيف الق إالنقاصاتهذه  ٕادراجعن ضامن  مقدم الطلب مسؤول

 1 .ٔأم ال الرئيسةالقامئة  مدر�ة يف إالنقاصاتما ٕاذا اكنت هذه  هو املنوط به حتديدكتب ا�ويل امل 

 2 .الرئيسةالقامئة  يفمدر�ة  إالنقاصاتما ٕاذا اكنت هذه ينبغي ٔأن حيدد مكتب الطرف املتعاقد املعني 

 1 لقيام بذ�.ل  الالزمأ�ساس القانوين  يفتقر ٕاىلاملكتب  
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 الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل:دور مكتب   �ء.

 لتغيري يف التسجيل ا�ويلل  كتدو�نالالحقة ٔأو املطلوبة  التعييناتيف  إالنقاصات

منوذج ا� ( اتٕانقاص تتضمنالحقة  تعيينات ىتلقت  ماعند ،بوصفك مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل :2السؤال 
MM4( ؟إالنقاصاتهذه  بفحص تقوم هل 

 ا�موع:

 :يف مدر�ة إالنقاصاتهذه  لت�ديد ما ٕاذا اكنت  نعم

 25 .الرئيسةلقامئة ا

 14 .، ولكن فقط عندما �كون املكتب هو ٔأيضا مكتب املنشأٔ الرئيسةالقامئة 

 :أٔن �رى�ٔن املكتب   ال

 1 .ةيف القامئة الرئيس هذه إالنقاصات ٕادراجعن التأٔكد من  سؤولهو امل  صاحب التسجيل ا�ويل

 7 .ٔأم ال ةالقامئة الرئيسيف  مدر�ة إالنقاصاتما ٕاذا اكنت هذه  حتديد هو املنوط بهكتب ا�ويل امل 

ة القامئة الرئيس يف مدر�ة إالنقاصاتما ٕاذا اكنت هذه دد حتينبغي ٔأن يه اليت مكتب الطرف املتعاقد ٔأو أ�طراف املعينة 
 .ٔأم ال

3 

 4 .للقيام بذ�الالزم أ�ساس القانوين  يفتقر ٕاىلاملكتب 

 7 ال ينطبق

 1 .تتضمن ٕانقاصاتالحقة  تعيينات، مل يوا�ه بعد صاحب التسجيل ا�ويلا�ي ينمتي ٕاليه كتب امل  هبوصف :ٔأخرى

ٔأم  ةا�ولي تللتسجيال الرئيسةالقامئة  يف مدر�ةلت�ديد ما ٕاذا اكنت  من اخلارج الواردة إالنقاصاتيقوم املكتب بفحص 
  .ٕالنقاصات� ستتأٔ�رملاكتب اليت � منوط ورا�، ٔ�نه �رى ٔأن ذ� اخلار�ة ٕالنقاصات� ف� يتعلققوم بذ� كنه ال يل ، ال

1 
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�سجيل يف إالنقاص كتغيري تدو�ن ل  البط تلقى ت ، عندما بوصفك مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل :3السؤال 

 ؟إالنقاص افحص هذتقوم ب، هل )MM4(ا�منوذج  دويل ما
 ا�موع:

  يف: مدر�ة اتإالنقاص تت�ديد ٕاذا ما اكنل  نعم

 23 الرئيسةالقامئة 

 14 القامئة الرئيسة، لكن فقط عندما �كون املكتب هو ٔأيضا مكتب املنشأٔ.

 :ٔأن �رى�ٔن املكتب  ال

 2 .يف القامئة الرئيسة هذه إالنقاصات ٕادراجمسؤول عن التأٔكد من  صاحب التسجيل ا�ويل

 6 .ٔأم ال القامئة الرئيسةيف  مدر�ة إالنقاصاتما ٕاذا اكنت هذه  املنوط به حتديدهو كتب ا�ويل امل 

 .القامئة الرئيسة يف مدر�ة إالنقاصاتما ٕاذا اكنت هذه دد حتينبغي ٔأن يه اليت مكتب الطرف املتعاقد ٔأو أ�طراف املعينة 
 ٔأم ال.

4 

 4 .للقيام بذ�الالزم أ�ساس القانوين  يفتقر ٕاىلاملكتب 

 8 ال ينطبق

:ٔأخرى احملمية  ٔأولعالمة � املتأٔ�رةدمات اخلسلع و ال قامئة يف  ٔأدرجتقد لت�ديد ما ٕاذا اكنت  إالنقاصاتيقوم املكتب بفحص  
 .مبوجهبا

1 

ٔأم  ةا�ولي تللتسجيال الرئيسةالقامئة  يف مدر�ةلت�ديد ما ٕاذا اكنت  من اخلارج الواردة إالنقاصاتيقوم املكتب بفحص 
 . ٕالنقاصات� ستتأٔ�رملاكتب اليت ا�ور منوط �اخلار�ة، ٔ�نه �رى ٔأن ذ�  ٕالنقاصات� ف� يتعلقلكنه ال يقوم بذ� ، ال

1 

 MM6.( 1(منوذج  دو�ن إالنقاصتطلبات  بلتق ال  ،صاحب التسجيل ا�ويلا�ي ينمتي ٕاليه كتب امل بوصفك 

 
 مكتب الطرف املتعاقد املعنيدور  جمي.

نة كتغيري اتٕانقاص  التسجيالت ا�ولية ٔأو التعيينات الالحقة ٔأو املدو�

 ةا�ولي اتالطلب اتٕانقاص .1

 
)) 13) (ٔأ) (4( 9(مبوجب القا�دة  ما دويل طلب ٕانقاصقوم بفحص تهل ، تعاقد معني يف �سجيل دويلم طرف  مكتب بوصفك :4السؤال 

  ؟ٔأم ال التسجيللهذا  الرئيسةالقامئة يف  درجم إالنقاص الت�ديد ما ٕاذا اكن هذ
 ا�موع:

 15 نعم.

 :ه�ٔن  لقامئة احملدودةٕاال �املكتب  ال يعتد ،ال

 17 يف الطرف املتعاقد. تؤ�ريه اليت ة) ليس القامئة الرئيس(و  حفسبٔأن هذه القامئة  �رى

 4 ة.يف القامئة الرئيس إالنقاصهذا  ٕادراجيدرك ٔأن صاحب التسجيل مسؤول عن ضامن 

 15 ة.لقامئة الرئيسا مدرج يف إالنقاصيدرك ٔأن مكتب املنشأٔ قد �دد �لفعل ٔأن هذا 

 22 الرئيسةالقامئة  ُمدرج يف إالنقاصيدرك ٔأن املكتب ا�ويل قد قرر �لفعل ٔأن هذا 

 8 .لفحص هذا إالنقاصالالزم أ�ساس القانوين  يفتقر ٕاىل

مدر�ة القامئة احملدودة  ما ٕاذا اكنتٔأن مكتب املنشأٔ ٔأو املكتب ا�ويل قد �دد �لفعل  لعلمه ،لقامئة احملدودة� ال يعتد ٕاال  ٔأخرى:
 .ٔأم ال ةالقامئة الرئيس يف

2 

 1 .من هذا القبيل �ا�مل يوا�ه 
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 الحقةيف تعيينات  اتإالنقاص .2

) (ٔأ) 3( 24(مبوجب القا�دة  عيني الحقت قوم بفحص إالنقاص يف تطرف متعاقد معني يف �سجيل دويل، هل : بوصفك مكتب 5السؤال 
 لهذا التسجيل؟ الرئيسة)) لت�ديد ما ٕاذا اكن هذا إالنقاص قد ورد يف القامئة 4(

 ا�موع:

 15 .نعم

 :ه�ٔن لقامئة احملدودة� ٕاالاملكتب  ال يعتد ال

 17 يف الطرف املتعاقد. تؤ�ريه اليت ة) ليس القامئة الرئيس(و  حفسبٔأن هذه القامئة  �رى

 5 ة.يف القامئة الرئيس إالنقاصهذا  ٕادراجيدرك ٔأن صاحب التسجيل مسؤول عن ضامن 

، ٔأن هذا بنفسهالطلب  عندما قدم املودع، �ددقد ٔأو املكتب ا�ويل لتعيني الالحق ام �يدرك ٔأن املكتب ا�ي ق
 .ةالقامئة الرئيسيف �لفعل  مدرج إالنقاص

17 

القامئة يف  مدرج إالنقاص، قد �دد �لفعل ٔأن هذا ف النظر معن قدم التعيني الالحق، برص املكتب ا�ويل يدرك ٔأن
 .ةالرئيس

20 

 9 .لفحص هذا إالنقاص الالزم أ�ساس القانوين يفتقر ٕاىل

 1 .يف التعيينات الالحقة اتإالنقاصحفص توقف عن قد  ٔأن املكتب ا�ويل يدرك ٔأخرى:

 1 .أ�صيل لتعينيل الالحقة  املراسالتٔ�نه يفحص مجيع يف التعيينات الالحقة  اتإالنقاص يفحص

 1  مبوجهبا. احملميةالعالمة ٔأو  فهياتؤ�ر قامئة السلع واخلدمات اليت يف  مدر�ةلت�ديد ما ٕاذا اكنت  اتإالنقاصحص يف

 1 .من هذا القبيل �ا�مل يوا�ه 

 
 

التعيني الالحق ٕانقاص )) ٔأو 13) (ٔأ) (4( 9الطلب ا�ويل (مبوجب القا�دة  ٕانقاصٔأن  يتوصل ٕاىلماذا يفعل املكتب عندما  :6السؤال 
 ؟ةا�ولي للطلباتة القامئة الرئيسيف   مدرج�ري)) 4) (ٔأ) (3( 24(مبوجب القا�دة 

 .5ٔأو  4 نيبـ "نعم" �ىل السؤال ٔأ�ابتملاكتب اليت � �اص 6السؤال 

 ا�موع:

 �سببليس � ٔأي تأٔثري  إالنقاصمن الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت تنص �ىل ٔأن  17يصدر املكتب ٕاخطاًرا �لرفض املؤقت مبوجب القا�دة 
 ة.القامئة الرئيسيف  ٕادرا�ه�دم 

13 

 2 ).5( 27مبوجب القا�دة  ��رسل املكتب ٕا�ال  ٔأخرى:
 1 ات.إالنقاصال يقوم املكتب بأٔي يشء ٔ�نه ال يقوم بفحص 

 1 .اتإالنقاصاملكتب �لام حييط 

 1 .املناسبلكنه سريسل إالخطار  من هذا القبيل املكتب �ا� يوا�همل 

 
 
  



MM/LD/WG/16/5 
Annex 
5 
 

)) ٔأو 13) (ٔأ) (4( 9(مبوجب القا�دة  ةوليا� اتطلبال  ات يفنقاصاالٕ  أٓ�رٕاماكنية رفض  تتيحٕاذا اكنت الالحئة التنفيذية املشرتكة  :7السؤال 
) ، هل 5( 27يف القا�دة  �ىل غرار إال�الن الوارد، ٕاما �رفض مؤقت ٔأو ٕاك�الن ))4) (ٔأ) (3( 24(مبوجب القا�دة  ةالالحق اتالتعيينيف 

 س�يطبق املكتب احلمك اجلديد ويصدر هذا إالخطار ٔأو إال�الن؟
 .5ٔأو  4 ني"ال" �ىل السؤال بـٔأ�ابت ملاكتب اليت � �اص 7السؤال 

 ا�موع:

 8 .تأٔثري ليس � إالنقاصٔأن  يعلنٔأو  ،امؤقت ار رفضصديو  ،املكتب احلمك اجلديدق بط يُ  نعم،

 1 .تغيري إالطار القانوين الوطين ٔأو إالقلميي مثة �ا�ة ٕاىل، ومع ذ�

 31 ال.

 1 .يف هذا الصددٔأكرث كفاءة كون يس�  املكتب ا�ويل ٔأن �رىلكنه  ،اتإالنقاصٔأن يفحص  لمكتب ل ميكن  :ٔأخرى

 1 .إالنقاصاتهذه  بفحصالقانوين للمكتب  طاراالٕ ال �سمح 

 
 املدونة كتغيري اتإالنقاص .3

 
 ا�موع: ) (ٔأ))؟1( 27مدون كتغيري (مبوجب القا�دة  ما طرف متعاقد معني، هل يقوم املكتب بفحص ٕانقاص بوصفك مكتب: 8السؤال 

 27 نعم.

 يدرك: ه�ٔن اتحييط املكتب �لامً �ٕالنقاص ،ببساطة  ال،

 5 يف القامئة الرئيسة. إالنقاصهذا  ٕادراجسؤول عن ضامن هو امل ٔأن صاحب التسجيل 

، ٔأن هذا بنفسهالطلب عندما قدم املودع ، �لفعل �ددقد ٔأو املكتب ا�ويل ا�ي قدم التعيني الالحق ٔأن املكتب 
 .القامئة الرئيسةيف  مدرج إالنقاص

11 

 15 .الرئيسةالقامئة  مدرج يف إالنقاص، ٔأن هذا النظر معن قدم الطلبوقد قرر املكتب ا�ويل، بغض 

 8 .رهٔأو رفض أٓ� إالنقاصهذا  أ�ساس القانوين لفحص ٔأنه يفتقر ٕاىل

 1 .التغيريات يف امللكية يفحصلكنه ال  ،املشار ٕا�هيا يف املواصفات اتإالنقاصيقوم املكتب بفحص  :ٔأخرى

 1 .أٓ�رالقامئة الوحيدة اليت لها ا ٔ�هن ،دودةاحملقامئة لٕاال � املكتب ال يعتد
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 ي يأٔ�ذه املكتب يف احلس�بان؟) (ٔأ))، ما ا�1( 27كتغيري (مبوجب القا�دة  مدونة ات: عند حفص ٕانقاص9السؤال 

  .8بـ "نعم" �ىل السؤال  ٔأ�ابتملاكتب اليت � �اص 9السؤال 

 ا�موع:

يأٔ�ذ املكتب يف 
 احلس�بان:

 4 .للتسجيل ا�ويل فقط ةيالرئيس� القامئة 

التسجيالت السابقة  يف احلس�بان ٔأيضا يأٔ�ذ(ٔأي ٔأن املكتب احملمية مبوجهبا لعالمة ٔأو � تتأٔ�رقامئة السلع واخلدمات اليت 
 .)�االت الرفض املؤقت وما ٕاىل ذ� طاراتوٕاخ إالنقاصاتذات الص� مثل 

25 

 1 .هٔأو تضيقالنطاق د يتقي  لن تتعدى ٕاضافيةتعديالت  ةٔأن ٔأي ويدرك ،مجيع التعديالت السابقةيأٔ�ذ املكتب يف احلس�بان   ٔأخرى:

 
 

ة للتسجيل القامئة الرئيسيف  مدرج) (ٔأ)) �ري 1( 27كتغيري (مبوجب القا�دة  ٕانقاصا ما مدونٔأن  يتبنيماذا يفعل املكتب عندما  :10السؤال 
 .احلا� حسب مقتىض، مبوجهبا ميةاحمل قامئة السلع واخلدمات اليت تؤ�ر �لهيا العالمة ٔأو يف  ا�ويل ٔأو

 .8بـ "نعم" �ىل السؤال  ٔأ�ابتلماكتب اليت ل 10السؤال 

 ا�موع:

 28 ) من الالحئة التنفيذية.5( 27ال يؤ�ر يف الطرف املتعاقد وفقا للامدة  إالنقاصيصدر املكتب بيا� مفاده ٔأن هذا 

 1  .الطلباملكتب �رفض  :ٔأخرى

 1 .لكنه سريسل إال�الن املناظر من هذا القبيل �ا�املكتب  مل يوا�ه 

 
 

 ت الوطنية ٔأو إالقلميية أٔو التسجيالتلبادور املكتب ف� يتعلق �لط  دال.

ت ٔأو لباط يتعلق �ل  ملتعاقدة املعينة ف�يف أ�طراف ااملتبعة �شري أ�س�ئ� التالية ٕاىل الترشيعات واملامرسات 
 التسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية

دويل (مثل جيل �س  يف نقاصالٕ ا اليت تعادل�ىل الطلبات املتعلقة �لطلبات الوطنية ٔأو إالقلميية  املعمول به: هل ينص الترشيع 11السؤال 
 الوطين ٔأو إالقلميي)؟ لبطالسحب اجلزيئ لل

 ا�موع:

 47 نعم.

 8 ال.

 
 

 ؟11املتعلقة �لطلبات الوطنية ٔأو إالقلميية املشار ٕا�هيا يف السؤال  �ل�ساتهل يقوم املكتب بدراسة  :12السؤال 
 .11بـ "نعم" �ىل السؤال  ٔأ�ابتملاكتب اليت � �اصالسؤال هذا 

 ا�موع:

 47 نعم.

 1 ال.

 
  



MM/LD/WG/16/5 
Annex 
7 
 

�سجيل  إالنقاص يف اليت تعادلهل تنص الترشيعات املعمول هبا �ىل �سجيالت ف� يتعلق �لتسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية  :13السؤال 

 الوطين ٔأو إالقلميي)؟�ىل املس�توى (مثل إاللغاء اجلزيئ للتسجيل دويل 
 ا�موع:

 46 نعم.

 9 ال.

 
 

 ؟13هل يفحص املكتب طلبات التسجيل ف� يتعلق �لتسجيالت الوطنية ٔأو إالقلميية املشار ٕا�هيا يف السؤال  :14سؤال ال 

 .13بـ "نعم" �ىل السؤال  ٔأ�ابتلماكتب اليت ل مو�ه 14السؤال 

 ا�موع:

 41 نعم.

 5 ال.
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 منظامت املراقبة فقطٔأس�ئ� لل  �نيا.

لك سؤال  �ىلبيا�. �دد الردود ٔأرسلت منظمة وا�دة  ، ؤأنقد ردت �ىل �س�تبيانأٔن ست منظامت مراقبة ب العمل�ر� 
 ٔأن ختتار ٔأكرث من خيار من اخليارات املتا�ة. ا�دد املنظامت املس�تجيبة ٔ�ن املنظامت ميكهن يت�اوز

 :طالراب�ىل وكذ� التعليقات �ىل لك سؤال  ،"ٔأخرى" حتت بند الواردةاملنظامت املراقبة ردود تتاح و 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431  

 
  :ا�موع ) ؟MM2منوذج ا� يف الطلب ا�ويل ( ما ٕانقاصٕاجراء ما ٔأس�باب : 15السؤال 

 5 .قدم الطلب يف طرف متعاقد معنيمل الت�اريةصل�ة امل للتعبري عن 

 6 .طرف متعاقد معني لرفض املؤقت يف� حممت� اتٕاخطار تلقي لتجنب  

 5 .يف طرف متعاقد معني حممت� مقاضاةلتجنب  

 5 .�المة جتارية مقدم الطلب نزاع �شأٔن وبني ابيهنكون �قد لمصاحل الت�ارية جلهة �ارجية ل ااستبعاد 

 5  .العقدالواردة يف  ةغصيل � إالنقاص لنص �ىل� ،مبوجب قانون العقود ،مقدم الطلب يلزتم فهياالتفاقية التسوية اليت  امتثاال 

 5 .ٔ�مر حممكة يف طرف متعاقد معني امتثاال 

 2 ٔأخرىٔأس�باب  /سبب 

 
 

  :ا�موع ؟ MM4)منوذجا� ( الحق تعينييف  ٕاجراء ٕانقاصما ٔأس�باب  :16السؤال 

 5 .يف طرف متعاقد معني التسجيلصاحب معل مصل�ة  للتعبري عن 

 6 .املؤقت يف طرف متعاقد معنيرفض �للتجنب إالخطار احملمتل  

 5 .يف طرف متعاقد معني حممت� مقاضاةلتجنب  
 6 .�المة جتارية مقدم الطلب نزاع �شأٔن وبني ابيهنكون �قد لمصاحل الت�ارية جلهة �ارجية ل ااستبعاد 

 6  .العقد�لصيغة الواردة يف  إالنقاص نص �ىل�ل  ،مبوجب قانون العقود ،فهيا مقدم الطلب يلزتمالتفاقية التسوية اليت  امتثاال 

 5 .ٔ�مر حممكة يف طرف متعاقد معني امتثاال 
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  :ا�موع ؟MM6) منوذجا� كتغيري �ىل التسجيل ا�ويل ( ما ٕانقاص تدو�نما ٔأس�باب : 17السؤال 

 4 .يف طرف متعاقد معني التسجيلصاحب معل مصل�ة  تعبريا عن 

 6 .املؤقترفض �لٕاخطار  للتغلب �ىل 

 5 .�المة جتارية نزاع �شأٔن صاحب التسجيل وبني ابيهنكون �قد استبعاد املصاحل الت�ارية جلهة �ارجية  

 6  .العقد�لصيغة الواردة يف  إالنقاص لنص �ىل� ،مبوجب قانون العقود ،فهيا مقدم الطلب يلزتمالتفاقية التسوية اليت  امتثاال 

 5 .ٔ�مر حممكة يف طرف متعاقد معني امتثاال 

 4 .�دم �س�ت�دام جراءٕاللغاء ل اجتنب 

 5 .حممت� ملقاضاة انبجت  

 1 .ىخر أٔ ٔأس�باب  

 
 

، هل يتوقع مقدم الطلب ٔأن يقدم مكتب املنشأٔ  MM2) منوذجا� وا�د ٔأو ٔأكرث (ٕانقاص عند ٕايداع طلب دويل حيتوي �ىل  :18السؤال 
 ؟إالنقاصاملشورة �شأٔن هذا 

  :ا�موع

 2 نعم.

 3 ال.

 1 ٔأخرى

 
 

ينمتي ٕاليه صاحب  مكتب الطرف املتعاقد ا�يمن �الل مكتب ( (MM4) (منوذج يتضمن ٕانقاصا الحق تعيني ٕاجراء: عند 19السؤال 

 ؟إالنقاص، هل يتوقع صاحب التسجيل ٔأن يقدم هذا املكتب املشورة �شأٔن هذا )ا�ويل التسجيل
  :ا�موع

 2 نعم.

 3 ال.

 
 

ينمتي ٕاليه صاحب  مكتب الطرف املتعاقد ا�يمن �الل مكتب (  MM6)(منوذج لتدو�ن ٕانقاصعند تقدمي طلب  :20السؤال 

 ؟إالنقاصٔأن يقدم هذا املكتب املشورة �شأٔن هذا  صاحب التسجيل) ، هل يتوقع ا�ويل التسجيل
  :ا�موع

 1 نعم.

 4 ال.

 
 

: يود الفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدريد للتسجيل ا�ويل للعالمات مجع أٓراء املنظامت املراقبة �شأٔن موضوع 21السؤال 
أٓراء املنظمة حول هذا عن  بتقدمي املزيد من التفاصيل التكرم �ر�و  ناقشات الفريق العامل؛مب  للميض قدماا�ولية  الطلباتيف  اتإالنقاص

 .وٕارسالها ٕاىل أ�مانة مع الردود �ىل هذا �س�تبيان ،اخلاص يف وثيقة منفص�املوضوع 

  :ا�موع

 :، ويه متا�ة �ىل املوقع التايلعرضا مفصال أٓراهئامخس منظامت مراقبة  عرضتوقد 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431  

5 

 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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