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ند    من جدول األعامل30لبا

 نظام مدريد

شات إىل الوeئق  .5 نا ندت ا قا مل  . MM/A/45/4 وMM/A/45/3 وMM/A/45/2 وMM/A/45/1تس

شرتكة يذية ا ها عىل الالحئة ا تعديالت املقرتح إدخا ملا نفل يل اwويل للعالماتلتل شأن ا سج بني اتفاق وبروتوكول مدريد   لتب

تح .6 ستفتوا نةئي الر يل اwويل للعالمات تعل اwورة وأ شأن ا سج عن ثالث حاالت انضامم لربوتوكول اتفاق مدريد  لتب
ترص ( يه ف� ييل  شار إ مبخا ل سابقة") بروتوكول مدريد"مل ية ا ند دورة ا لمتت  مجلع يد قد دخل حزي  إن بروتوكول مدرتوقال. م

يذ يف  بني ويف 2012ن يويو 25لتنفا بة إىل ا لفل  سطس 29لنسـ يا2012غ أ بة إىل كولو ب  مسـ ستوأضاف. لن نةئي الر  أن ةمعل 
ندا يف  يوز بة إىل  يذ  يدخل حزي ا يلبروتوكول مدريد  ن سـ لنسـ سمرب 10تنفل  أن العدد اإلجاميل لألطراف توالحظ. 2012ي د

تعاقدة مبوجب بروتوكول م بلغ بدريد، عقملا ثالث،  سي ت� احلاالت ا تعاقدا، و87ل  عضوا يف نظام مدريد بأمك�، 88م طرفا 
ّنأو. مما يعين أنه ال يوجد سوى عضو واحد فقط ملزم تفاق مدريد فقط سته  .  احتاد مدريداجلدد يف األعضاء ةئي الر

نظام مدريد  .7 تطوير القانوين  ياب ريس الفريق العامل املعين  لويف  ل يل اwويل للعالمات ئغ سجشأن ا يه (لتب شار إ لا مل
ترص  س تأطلع، ")الفريق العامل"مبخف� ييل  ية ةئيالر يات اعىل مجلع ا ثلفريق العامل كام وردت يف الويقة صتو
MM/A/45/1 .شرتكة بني توقال يذية ا ها عىل ثالث قواعد من الالحئة ا توي عىل تعديالت يقرتح إدخا مل إن الويقة  حت نفث لتل ُ

يل اwويل للعالمات اتف شأن ا سجاق وبروتوكول مدريد  ترص (لتب شار إلهيا ف� ييل  مبخا شرتكة"مل ، واليت مل تعد ")ملالالحئة ا
 ).5(40و" 1)"أ)(2(24و) ب)(3(7منطبقة، ويه القواعد 

ناير توقال .8 نفاذ، يف حال اعWدها، هو األول من  تعديالت حزي ا تارخي املقرتح wخول ا ي إن ا ل ل  .2013ل

تعديالت املقرتحةو .9 يده  للأعرب وفد الصني عن تأ  . ي

ها عىل القواعد  .10 تعديالت املقرتح إدخا ية ا متدت ا لوا ل مجلع من الالحئة ) 5(40و" 1)"أ()2(24و) ب)(3(7ع
شرتك تارخي ملا نفاذ  بة، عىل أن تدخل حزي ا ناير 1ل  .2013ي 

سلع واخلدمات شأن ا يا°ت نظام مدريد  لقاعدة  ب  تقرير مرحيل: ب

ندت .11 شات إىل الويقة ستا نا ث ا ق  .MM/A/45/2مل

ستوعرض .12 سلع واخلدمات:  "MM/A/45/2ث الويقة ةئي الر شأن ا يا°ت نظام مدريد  لقاعدة  ب  ".تقرير مرحيل: ب

ن .13 ستعلوأ بارا من ةئي الر سلع واخلدمات ا يا°ت نظام مدريد  يغة جديدة من قاعدة  ت عن إ²حة  لل ب ناير من هذا 1عص ي 
رش لغات وتوافق اك بالعام  يسبع يف  بعة العارشة  نمل مع ا ن . ّ مصطلح قد حتقق40 000ّذكرت بأن هدف إ²حة و. لتصلط

نوع اللغوي يف مت تقدميه قد وأشارت أيضا إىل اقرتاح  ية لزºدة ا تخدام األموال ا شأن ا تقرير املرحيل  تيف هناية ا سـ ب لل ملتبق
يا°ت قاعدة  .لبا
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يا°فوأعرب و .14 بد الصني عن ارياحه إل²حة قاعدة ا ية وقال إهنا لت ية كربى ألهنا تكتيسلصينت للغة ا يّرس عىل تسـمه أ
تجارية اwوية بات العالمات ا ية إعداد  يني  بات ا لمودعي ا ل طل معل هم احملرز يف إعداد . لصينلطل تقدم ا نأ الوفد األمانة عىل ا ملو ل ّه

ية لقاعدة  يغة ا ينا يا°تلصلص يواصل تعاونه wمع ا. لبا ملوقال وفد الصني إنه  تخدام أموال سـ بو يف ا سـتب اwويل للو ي ك
نوع اللغوي  يع ا مترار يف تو Xيا°ت و ية عىل ترمجة قاعدة ا ساعدة بعض املاكتب الو ية من أجل  رشوع ا تا سـ ب ن لم ل سـط تبق ململ

سني فائدهتا يا°ت و حتلقاعدة ا  .لب

يا°ت للغة العرية وتوجه إىل األم .15 ية إ²حة قاعدة ا سودان إىل أ ّوأشار وفد ا ب ب مه سؤال عن انعدام اإلشارة إىل لل لانة 
بوردت األمانة قائÊ إن اللغة العرية . MM/A/45/2ث من الويقة 35باللغة العرية يف الفقرة  سلع يفتيحت أقد ّ ل نظام إدارة ا

نذ  ناير من هذا العام، وقالت إن ال1مواخلدمات عىل اإلنرتنت  تقدم احملرز يف بعض اللغات ب35قرة في  تعلق فقط  ل  ني ت
ناير وهناية مايو من هذا العام  .ياألول من 

ياق  .16 رسعة يف اختاذ القرار يف  توقع وا سني القدرة عىل ا ية إىل  بادرات الرا شجع ا  Ìسـوقال وفد سورسا إنه ما ف ل حت مل لي ّي م ّ
يا شاء قاعدة  تايل يؤيد بقوة إ تجارية، وهو  بات العالمات ا ها يف  سلع واخلدمات و بإعداد قوامئ ا ن ل ل طل ّل سلع حفص ل°ت ا

تب اwويل  نأ ا ملكواخلدمات و ّ تقدم ا*ي أحرز حىت اآلنه سلع . لعىل ا يا°ت ونظام إدارة ا لوأضاف الوفد إن تطوير قاعدة ا لب
تخدمني وواخلدمات  بة إىل ا ية كربى  سـتيس أ سـ ملمه لن سواءايك وقال الوفد إن فوائد هذه األداة يف العمل . لملاكتب عىل ا

تف يويم للماكتب و نا رشية الرضورية لضامن للمل متويل الالزم واملوارد ا يوي مواصÊ توفري ا نظام مدريد جتعل من ا لبعني  ل حل ب
ت� األداة  تطوير الالحق  سلس وا يل ا لا ل ل هود . ىل أعىل معايري اجلودة للكهيامواحملافظة علتشغ جلوأضاف الوفد قائال إنه يدمع ا

نوع اللغوي بو من أجل تعزيز ا تب اwويل للو ها ا بذ تاليت  ي لي ملك مترار يف ل X ×سلع واخلدمات، مبا يف ذ يا°ت ا سـ يف قاعدة  ل ب
تخدام األموال ا ملا تطوير وسـ لية من أجل دمع ا يل اwرا لغات جديدة، إدراجتبق تعلقة جوتأ لغات جديدة يف نظام بإدراج ملسة ا

 .مدريد

ية .17  ،مجلعوإن ا

يذ تحاطأ "1" تقدم احملرز يف  تنف علام  سلع واخلدمات عىل مرشوع ل شأن ا يا°ت نظام مدريد  لقاعدة  ب ب
نحو املوحض يف الويقة ثا  ؛MM/A/45/2 ل

تعاون ووافقت عىل  "2" تخدام الفائض من متويل ا لا ملساعدة ) MM/A/45/2 ث من الويقة37الفقرة (سـ
سلع واخلدمات ألغراض إ²حهتا للغات اليت مل  يا°ت ا تكامل ترمجة قاعدة  يا يف ا لبعض املاكتب ما ب سـ ل

تعلق جبدوى  تجرييب ا رشوع ا ملها ا ل مل ية يف نظام مدريدإدراجيضم  ؛ف لغات إضا

تعلقة بووافقت عىل  "3" يل اwراسة ا ملتأ ية يف نظام مدرإدراجج  من 38انظر الفقرة (يد ف لغات إيداع إضا
ية إىل زºدة وجاهة قاعدة ) MM/A/45/2 ثالويقة بو الرا تب اwويل للو تحول إىل دمع àود ا موا يملك ل

ها اللغوي سلع واخلدمات ونو عيا°ت ا ت ل  ؛ب

ية يف عام وأحاطت علام قرتاح األمانة  "4" مجلعتقدمي تقرير إىل ا يذ 2013ب ية  شأن احلاâ ا لتنف  يل لتشغب
سلع واخلدماتبقاعدة   .ليا°ت ا
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يا املعلومات  نولو جبر°مج حتديث  يل اwويل(تك  تقرير مرحيل): للتسجنظام مدريد 

سة الويقة  .18 ثعرضت الر يا املعلومات ": MM/A/45/3ئي نولو جبر°مج حتديث  يل اwويل(تك ): للتسجنظام مدريد 
تقدم احملرز يف بر°مج حتدي". حيلتقرير مر رسد ا لوقالت إن الويقة  ية احتاد تث نذ آخر دورة  يا املعلومات  نولو مجلعث  م ج تك

تكامل الرب°مج، . مدريد بع يف ا يري يف املهنج العام ا هدف من الويقة إطالع أعضاء احتاد مدريد بأي  سـوقالت إن ا ت تغ ّث مل ل
رشوع يري يف اجلدول الزمين  للموإخطارمه بأي   .تغ

ية  .19 سة ا تقدمي للويقة، ذكرت الر ند ا مجلعو ي ث ل ئع ّWاللية  حتويل القرض من احتاد معاهدة املوافقة عىل بغس املطروح 
يا املعلومات نولو هام احتاد الهاي يف بر°مج حتديث  شأن الرباءات إىل احتاد مدريد من أجل متويل إ تعاون  جا تك س ب  . ل

ية، .20  مجلعوإن ا

يذ املرحÊ األوىل من الرب°مج؛تحاطأ "1"  تنف علام بوضع 

تقدم اوأحاطت علام  "2" ية من الرب°مجل ثا نحملرز يف املرحÊ ا  ؛ل

ثة من الرب°مجنوأحاطت علام بإماكية  "3" ثا لإعادة إعامل املرحÊ ا  ؛ل

شأن الرباءات إىل احتاد مدريدّوأقرت  "4" تعاون  بحتويل القرض من احتاد معاهدة ا  .ل

ية احتاد مدريد شأن الرتجامت اليت تطلهبا  تعراض Xقرتاح  مجعا ب  سـ

سة  .21 ية احتاد مدريد:  "MM/A/45/4ثالويقة ئيعرضت الر شأن الرتجامت اليت تطلهبا  تعراض Xقرتاح  مجعا ب  ".سـ

تني قامئتني ف�MM/A/45/4ثوالحظت أن الويقة  .22 ست سـ تعىن مبامر بق وأن ا تعلق برتمجة بعض الوeئق، و مت  سـ لي
سابقة من الفريق العام ية يف دورهتا ا لا هاملمجلع تعر ض أن  سة إن . يسـ ية بأن تواصل لالفريق العامئيوقالت الر تو ص وافق عىل ا ل

ت ية اإلحاطة علام ملامر سـا نقاش، وأن الفريق العامل وافق أيضا عىل ني املذكورتني آنفا، كام ورد وصفهمجلع يد ا ل يف الويقة  قث
بو بإجراء ا تب اwويل للو ية ا ية بأن تلكف ا تو يا مجلع ص ملكل ُ تني املذكورتني بعد فرتة ثالّ سـتعراض للمامر بل سـ نوات أو  قث  سـ

ناء عىل طلب الفريق العاملذ×  .ب 

نني  .23 نني  يني ا بدأين أسا ية  تحدة وذكر ا نظومة األمم ا ية تعدد اللغات يف  يا عىل أ با ّيوشدد وفد إ بم ّ مّ ث سـ مب مجلع مل مه ن ّسـ
تقرير  تعJIU/REP/2011/4لبوضوح يف ا تعلق  تحدة ف�  تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا ب الصادر عن وحدة ا ي مل ل مل تتف . ّدد اللغاتل

هود الرضورية لضامن  تيض بذل ا يزي وإمنا  نحرص يف عدم ا ية، وذ× ال  ساواة بني لك اللغات الر جلوقال إن األول هو ا يق مت ي مس لمل
يا حنو أحادية اللغة سائد حا توجه ا باه  X ساواة بني ت� اللغات، مع لا ل لل ن يانه . تمل بق وأن ذكره الوفد يف  ثاين  بوقال إن ا سـ ل

يص املوارد مما العام، وهو متويل غري اكف قد يؤدي إىل  ساواة اللغوية ولكن  ياسة ا تقل خطر  مل بدأ األول من بسـ ملقد يفرغ ا
ية ال بد من أخذها . معناه بادئ أسا ّوذكر الوفد بأن ت�  سـ م يل الوضع الراهن مما يؤدي إىل ترامك يف بّ ند  بار  X حتلعني ع عت

شرتكةعبء الرتمجة وإىل ممارسات خمالفة ألحاكم  تقد أن ح. ملالالحئة ا شلكة املطروحة هو ليعوقال الوفد إنه ال  مل ا
رس شرتكة، فذ× حل  يري الالحئة ا مترار يف اإلرصار عىل  Xي � مل تغ ناءا يف لك احلاالت وأعرب . سـ سعى أن يكون  بوقال إنه  ي

نول تطورات يف ا تفادة من املزاº وا X قرتاح الرايم إىلX تقاده بأن لتكعن ا ل سـ يع يا واملعلوما تو ية الفريق ج صة الوارد يف تو
شرتكة يذ الاكمل لالحئة ا تحدي ا*ي يطرحه ترامك عبء الرتمجة، مع احلرص عىل ا يح الفرصة حملاوâ رفع ا ملالعامل،  ل نفي لتت . سـ
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نظر يف وقال الوفد  بل إىل نظام مدريد  تحول يف ا هّل ا يا املعلومات من شأهنا أن  نولو يإن حلول  تقل س ج سـتك نماكية إملت
ية ية إضا تخدام لغات ر فا مس  .سـ

ية، .24  مجلعوإن ا

نح امحلاية واصلت  "1" يا°ت  ند طلب  تعلقة لرتمجة  تب اwويل ا ماإلحاطة علام مبامرسات ا بملك ع لمل ً
يد، كام يه موحضة  عقب سلع واخلدمات موضع  يالرفض املؤقت وترمجة قامئة ا يف تقل
 ؛MM/A/45/4 ثالويقة

تب اwويلّولكفت  "2" ناء عىل طلب الفريق العامل، ملكا بل ذ×  ً، بعد فرتة ثالثة أعوام أو  ب سـتعراض ق
نظامت يف الفريق العامل، يف يف ضوء  تني املذكورتنيسـاملامر تخدمني من ا ملوàات نظر الوفود وا ملسـ

تطورات  تواصÊ لضوء ا يةملا يا املعلومات والرتجامت اآل نولو لمبا يف ذ×  ج  .تك

 ]ثهناية الويقة[


