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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1051 يناير 51التارخي: 

 
 
 

 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 (والعشرون الثامنةاالستثنائية )الدورة واألربعون  الثامنةالدورة 

ىل  11جنيف، من   1052سبمترب  00اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 51و 51و 50و 6و 1و 2و 0و 5(: A/50/1تناولت امجلعية البنود التالية من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  .5
 .12و 16و

 (.A/54/13التقرير العام )الوثيقة  ، يف51وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، ابس تثناء البند  .1

 يف هذه الوثيقة. 19ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .0

ساهاك )غاان(امجلعية،  ةالاجامتع رئيس توترأأس .2  .الس يدة غريس اإ
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 املوّحد من جدول الأعامل 19البند 

 نظام مدريد

ىل الواثئق  .1  .MM/A/48/3و MM/A/48/2و MM/A/48/1استندت املناقشات اإ

ىل عرض الواثئق. .6  وافتتحت الرئيسة اجللسة ودعت الأمانة اإ

 تكنولوجيا املعلومات )نظام مدريد للتسجيل ادلويل(: تقرير مرحيلبرانمج حتديث 

ىل الوثيقة .2  .MM/A/48/1 استندت املناقشات اإ

 وتبّّي الوثيقة التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات منذ ادلورة السابقة مجلعية احتاد مدريد. .8

نه مت الرتكزي عىل تنفيذ املرحةل الثا .1 ن رشياك خارجيا وقالت الأمانة اإ نية من برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات، واإ
 توىل تنفيذ هذا العنرص اذلي خيضع الآن لختبار من قبل املوظفّي التقنيّي ادلاخليّي.

ع يف معلية اس تعراض للتنفيذ ملراعاة التحدايت اجلديدة اليت يواهجها جسل مدريد وضامن  .50 وأأضافت الأمانة أأنه رشر
جراءات التنفيذ والتحقق الاضطالع بلك ا ىل أأن هذه العملية املس تقةل لتثبيت اإ لتحضريات الالزمة لنرش النظام. كام أأشارت اإ

وأأن الأمانة ستمتكّن، فور اس تكاملها، من حتديد اترخي نرش  1052 من حصهتا بدأأت يف أأغسطس وسترس تمكل يف أأكتوبر
 املرحةل الثانية من برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات.

أأحاطت امجلعية العامة علام مبضمون التقرير املرحيل عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام مدريد و  .55
 للتسجيل ادلويل(.

 قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات: تقرير مرحيل

ىل الوثيقة .51  .MM/A/48/2 استندت املناقشات اإ

)قاعدة البياانت( منذ ادلورة  ياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدماتقاعدة ب وتبّّي الوثيقة التقدم احملرز يف تشغيل  .50
 السابقة مجلعية احتاد مدريد.

نه مت الرتكزي عىل توفري ادلمع التشغييل لقاعدة البياانت وأأن تكل القاعدة ابتت متاحة بـ  .52 لغة، مّما  56وقالت الأمانة اإ
دلى ماكتب الأطراف املتعاقدة الأعضاء يف نظام مدريد للتسجيل يسمح للمس تخدمّي ابلتأأكّد من درجة قبول املصطلحات 

ليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد"(. وأأوحضت الأمانة أأنه جيري اس تخدام قاعدة البياانت من قبل  ادلويل للعالمات )املشار اإ
 املاكتب واملودعّي يف لك أأرجاء العامل.

ة من مرشوع التطوير لتيسري أأنشطة الرتمجة املتعلقة بقاعدة واقرتحت الأمانة مواصةل اس تخدام الأموال املتبقي .51
 البياانت.

وذكّر وفد الهند بأأن ماكتب عدة دول أأعضاء تعكف عىل اس تحداث أأنظمة للتصنيف املفصل لبياانت السلع  .56
 واخلدمات وطلب أأخذ تكل الأنظمة يف احلس بان ودراس هتا بشلك معّمق.
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ن امجلعية: .52  واإ

، مبا يف قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدماتن التقرير املرحيل عن قد أأحاطت علام مبضمو "5"
 الواردة فيه خبصوص أأموال املرشوع املتبقية؛ 16ذكل الفقرة 

ىل املكتب ادلويل تقدمي تقرير مرحيل جديد عن  "1" قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع وطلبت اإ
ىل مجعية احتاد مدريد يف عام، مبا يف ذكل اس تخدام أأموال واخلدمات  .1051 املرشوع املتبقية، اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  التعديالت املقرتح اإ

ىل الوثيقة  .58  .MM/A/48/3استندت املناقشات اإ

عىل ثالثة اقرتاحات لإدخال تعديالت عىل الالحئة املشرتكة وبدعوة من الرئيسة، عرضت الأمانة الوثيقة اليت حتتوي  .51
لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(، كام  اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتبّي  )املشار اإ

 ت، يك تعمتدها مجعية احتاد مدريد.أأوىص به الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما

ىل أأن الاقرتاح الأول يتعلق بقاعدة جديدة  .10 ماكنية مواصةل الإجراءات، كتدبري من 1وأأشارت الأمانة اإ )اثنيا( س تردرج اإ
 ابملهةل الزمنية احملّددة للقيام بعمل معّّي يف املودع أأو صاحب التسجيليف احلالت اليت ل يتقيّد فهيا تدابري التعليق، 

 .الإجراءات دلى املكتب ادلويل

ىل املكتب ادلويل  .15 نه س يجب توجيه الامتس مواصةل الإجراءات مبارشة اإ يف غضون شهرين من اترخي وقالت الأمانة اإ
نه س يكون عىل املودع أأو صاحب التسجيل  100املعنية، مع دفع رمس مقرتح قدره  انقضاء املهةل الزمنية فرنك سويرسي، واإ

ىل أأنه عندما ترس توىف لك تكل الرشوط س يواصل املكتب الامتثال مجليع رش  وط الإجراءات اليت ترلمتس مواصلهتا. وأأشارت اإ
جراءات معاجلة طلب التسجيل أأو الامتس التغيري ل سيتواصل اعتبار الطلب أأو الالامتس متخليا عنه. ادلويل اإ  املعين، واإ

دخالها عىل القاعدت .11 ن التعديالت املقرتح اإ توّّض اترخي تدوين ترخيص أأو تغيري يف  12)اثنيا( و10 ّيوقالت الأمانة اإ
ماكنية مواصةل الإجراءات. كام أأوحضت الأمانة أأن الإشارة يف هناية الفقرة اجلديدة املقرتحة  تسجيل دويل، يف حال منح اإ

ىل الفق 10()ج( من القاعدة 0)  ()ب(".1") رة)اثنيا(، خبصوص املهةل الزمنية املنصوص علهيا، يرقصد هبا الإشارة اإ

دخال تعديالت عىل القاعدة .10 مبدأأ التجديد اجلزيئ،  رجس يردوأأن ذكل  00 وذكرت الأمانة أأن الاقرتاح الثاين يتعلق ابإ
 معّّي، يف طرف متعاقدالسلع واخلدمات احملمية  ادلويل فق  فامي خيص جتديد تسجيهلمّما س ميكّن صاحب التسجيل من 

 يد فامي خيص ذكل التطرف املتعاقد.دون لزوم أأن يلمتس مس بقا تدوين تقي 

دخال تعديالت عىل القاعدة .12 ن الاقرتاح الأخري يتعلق ابإ خطار صاحب 2)05 وقالت الأمانة اإ ( للنص عىل لزوم اإ
جد، يف حال عدم جتديد تسجيل دويل. ن ور  التسجيل أأو ممثهل، اإ

ىل أأنه يوجد، مضن نظام العالمات التجارية اخلاص ببدله،  .11 حمك خاص واس امترة خاصة للامتس وأأشار وفد الهند اإ
ماكن ذكل املودع، بعد شطب  شطب بعض الأصناف، يف حال مل يرغب املودع مواصةل حامية مجيع الأصناف، مضيفا أأنه ابإ

 بعض الأصناف، جتديد الأصناف املتبقية.

ردخةل عىل القواعد1 واعمتدت امجلعية القاعدة اجلديدة .16 من  05و 00و 12)اثنيا( و10 )اثنيا( والتعديالت امل
، كام هو منصوص 1051 يناير 5الالحئة التنفيذية املشرتكة، وكذكل جدول الرسوم، عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ 

 للتوضيحات اليت قّدمهتا الأمانة.ووفقا  MM/A/48/3 عليه يف مرفقات الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


