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االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
(احتاد مدريد)
اجلمعية
الدورة السادسة واألربعون (الدورة العادية العشرون)

جنيف ،من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2023

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية
 .2تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  2 :)A/51/1و 2و 3و 4و 5و 6و 8و22
و 22و 23و 24و 25و 26و 21و 20و 22و 22و 23و 38و 44و.48
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،38يف التقرير العام (الوثيقة .)A/51/20

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  38يف هذه الوثيقة.

.4

وانتخبت الس يدة غريس اإساهاك (غاان) رئيسة للجمعية؛ وانتخب الس يد رمفيداس نوجواكس (ليتوانيا) انئبا للرئيسة.
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البند  38من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  MM/A/46/1و.MM/A/46/2

 .6وافتتحت الرئيسة اجللسة و أأعلنت أأربع حالت انضامم جديدة اإىل الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي بعد ابمس "بروتوكول مدريد") منذ انعقاد الاجامتع املايض مجلعية احتاد مدريد .وقالت اإن
بروتوكول مدريد دخل حزي التنفيذ يف املكس يك يف  21فرباير  2023ويف الهند يف  8يوليو  2023ويف رواندا يف 24
أأغسطس  2023وس يدخل حزي التنفيذ يف تونس يف  26أأكتوبر  2023وإان عدد ا ألعضاء ا ألطراف يف الربوتوكول ابإضافة
حالت الانضامم املذكورة يصل يف الوقت احلايل اإىل  12عضو ًا و أأشارت اإىل وجود عضو واحد فقط يف احتاد مدريد يبقى
ملزم ًا ابلتفاق لوحده مما جيعل مجموع ا ألعضاء يف احتاد مدريد يبلغ  12عضو ًا .وهنأأت ا ألعضاء اجلدد يف احتاد مدريد.
برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل ادلويل) :التقرير املرحيل
.4

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/A/46/1

 .8وتشري الوثيقة اإىل التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات منذ انعقاد الاجامتع ا ألخري مجلعية
احتاد مدريد.
 .1و أأشارت ا ألمانة اإىل اس تكامل املرحةل ا ألوىل من الربانمج املذكور يف الوقت احلايل وقالت اإن اخلدمات املتاحة تشمل
مجموعة متنوعة من ا ألدوات الإلكرتونية لفائدة املاكتب واملنتفعني .ومضت تقول اإن تطوير املرحةل الثانية مييض عىل قدم
وساق وإانه يتوقع نرشها خالل الفصل الثالث من س نة  .2024و أأردفت قائةل اإن الوثيقة تقرتح الاضطالع ابملرحةل الثالثة من
املرشوع لتناول أأي مسائل خاصة هبندسة بيئة العمل أأو اإعادة هيلكة العملية قد تظهر بعد نرش املرحةل يف الس نة القادمة.
و أأوحضت قائةل اإن تفاصيل أأنشطة املرحةل الثالثة س تقدم اإىل امجلعية القادمة لحتاد مدريد وإانه ينبغي الاضطالع بتكل
ا ألنشطة يف حدود مزيانية املرشوع ا ألصلية.
 .20واعرتف وفد مجهورية كوراي بشدة أأمهية تطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ابلنس بة اإىل الويبو وماكتب امللكية الفكرية
ومودعي الطلبات .وطلب من الويبو أأن تعزز الاستامثر يف تطوير تكنولوجيا املعلومات .وإاذ سمل بأأمهية تكل التطورات،
شدد أأيض ًا عىل رضورة تناول مسائل أأخرى من شأأهنا أأن تعود ابلفائدة عىل املنتفعني بنظام مدريد مثل متطلبات العالمة
ا ألساس ية والنقض ا ألسايس .وقال اإنه س يقدم ابلتايل اإسهاماته فامي يتصل بتكل املسائل يف اإطار الفريق العامل املعين.
 .22و أأعرب وفد الهند عن رسوره الشديد لإخطار امجلعية بأأن بروتوكول مدريد أأصبح انفذ ًا يف بدله يف  8يوليو .2023
و أأفاد بتعيني بدله يف أأكرث من  2 200طلب دويل عىل الرمغ من اإعالن البدل يف اإطار املادة  )5(24من الربوتوكول اإماكنية
عدم تعيينه يف التسجيالت ادلولية يف اترخي سابق لتارخي  8يوليو  .2023و أأشار اإىل ا ألمتتة التامة ملكتب الهند للملكية
الفكرية وإاىل اس تعداد املكتب ألداء مسؤوليته مككتب منشأأ وطرف متعاقد .و أأضاف قائ ًال اإن املكتب بد أأ يتسمل اإخطارات
اإلكرتونية من الويبو خبصوص التسجيالت ادلولية اليت تعني الهند وإان الطلبات ادلولية من الهند ترسل اإلكرتوني ًا اإىل املكتب
ادلويل للويبو .و أأبدى تقديره ملنفعة قاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدمات (املشار اإلهيا فامي بعد ابمس "قاعدة بياانت مدريد")
اليت نفذ اإلهيا عدد من أأحصاب املصاحل الهنود يف جمال العالمات التجارية.

MM/A/46/3
3

 .22اإن امجلعية:
" "2أأحاطت علام ابإمتام املرحةل ا ألوىل من الربانمج؛
" "2و أأحاطت علام بتقدم املرحةل الثانية من الربانمج؛
" "3و أأحاطت علام بأأن التوصيف املفصل ألنشطة املرحةل الثالثة س يعرض مع التقرير املرحيل املقبل.
قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات :التقرير املرحيل
 .23استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/A/46/2
 .24وقدمت ا ألمانة أخر أأخبار الوضع العميل بشأأن اإدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذه
الإدارة متاحة يف  25لغة و أأن هذه ا ألداة قد تكون مفيدة ل إاليداع الوطين وادلويل .و أأضافت ا ألمانة بأأن وظيفة هذه الإدارة
يه التدقيق يف مقبولية السلع واخلدمات عرب إارشاك ا ألطراف املتعاقدة يف نظام مدريد و أأبلغت ا ألمانة أأيضا بأأن أأموال
املرشوع املتبقية سيس متر ختصيصها لزايدة التنوع اللغوي يف الإدارة املذكورة.
 .25وشكر وفد الرنوجي املكتب ادلويل للويبو ألنه قدم وثيقة اإعالمية للغاية .و أأشار الوفد اإىل أأن تطوير الإدارة املذكورة
أأمر اإجيايب جدا و أأن معل املكتب ادلويل للويبو عىل تطوير قاعدة البياانت متقن جدا .وشكر الوفد أأيضا املكتب ادلويل عىل
تعاونه املمثر عند ترمجة قاعدة البياانت اإىل اللغة الرنوجيية .وقال الوفد اإنه أأحاط علام بوجه خاص ابلوظيفة اجلديدة "حتقق من
قبول طرف متعاقد معني" و أأبرز بأأن هذه الوظيفة متكن املس تخدمني من التحقق من مدى قبول مصطلح من عدمه عند
طرف متعاقد معني ،ومن مث جتنب تبليغ رفض مؤقت من الطرف املتعاقد معني و أأي تاكليف اإضافية أأو تأأخريات ترتتب عن
ذكل .و أأضاف الوفد أأن هذه الوظيفة تس تفيد مهنا أأيضا ادلول املتعاقدة اليت ميكهنا تفادي اإصدار تبليغات ابلرفض املؤقت
ملا يعترب قبل أأي يشء أأمرا يسوى غالبا بسهوةل .ورضب الوفد مثال قائال اإن هذه الوظيفة قد تكون ذات نفع كبري اإذا قرر
طرف متعاقد ما تنفيذ تغيريات من الناحية العملية بشأأن قبول املصطلحات .وميكن عندئذ اإخطار املس تخدم هبذا التغيري
لتجنب أأي نتاجئ غري جمدية أأساسا سواء للمس تخدم أأو للطرف املتعاقد .وختاما ،جشع الوفد ا ألطراف املتعاقدة أأن تشارك
بأأكرب عدد ممكن يف قاعدة البياانت هذه ،قائال اإنه سواء رغبت ا ألطراف املتعاقدة يف املشاركة متاما أأم ل ،فهو يشجعها عىل
املشاركة عىل ا ألقل يف وظيفة "حتقق من القبول".
 .26وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل ما أأزجزته من معل رائع و أأعرب عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزته الإدارة املذكورة واذلي
س يكون مفيدا للمس تخدمني مع خدمات أأنسب وس يحد من اخملالفات .و أأعرب الوفد عن دمعه لتطوير قاعدة البياانت و أأشار
اإىل أأن الصني س تواصل توطيد تعاوهنا مع الويبو يف هذا الصدد .وعرب الوفد عن موافقته عىل اس تخدام ا ألموال املتبقية لتوفري
ادلمع املايل للماكتب املهمتة من أأجل تشجيعها عىل الانضامم اإىل اإدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ومن مث زايدة التنوع
اللغوي بقاعدة البياانت.
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 .24اإن امجلعية:
" "2أأحاطت علام ابلتقدم احملرز يف تطبيق قاعدة بياانت اإدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ،كام وردت
يف الوثيقة  MM/A/46/2حىت اترخي  30مايو 2023؛
" "2و أأحاطت علام مبواصةل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية (انظر الفقرة  26من الوثيقة
 )MM/A/46/2 Rev.لتوفري املساعدة املالية لبعض املاكتب املهمتة واملعنية من أأجل متكيهنا من
ترمجة قاعدة بياانت هذه الإدارة وإااتحهتا بلغاهتا الوطنية؛
" "3وطلبت اإىل املكتب ادلويل للويبو أأن يقدم تقرير امجلعية  2024عن الوضع العميل لتطبيق قاعدة
بياانت اإدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد واس تخدام أأموال املرشوع املتبقية.
[هناية الوثيقة]

