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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون( و احلادية العادية)الدورة األربعون و التاسعة الدورة

ىل  5جنيف، من   2015 أأكتوبر 14اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/55/1جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة من  اليت تعنهيا البنود التالية تناولت امجلعية .1
 .32و 31و 20و 11و

 (.A/55/13التقرير العام )الوثيقة يف ، 20، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 20ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 (هنغاراي) الس يد ميلكوس بندزيلرئيسا للجمعية؛ وانتخب  (املكس يك) الس يد مغيل أأخنيل مارغاينوانتخب  .4
 للرئيس. نيانئبوالس يدة ابميال فييل )أأملانيا( 
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 من جدول الأعامل املوّحد 20البند 
 نظام مدريد

ىل الواثئق  .5  .MM/A/49/4وMM/A/49/3 وMM/A/49/2 و MM/A/49/1استندت املناقشات اإ

بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل افتتح الرئيس اجللسة معراب عن سعادته ابلهامتم املزتايد اذلي يشهده  .6
لهي بعباريت "بروتوكول مدريد" و"اتفاق مدريد" عىل التوايل( مما يعدُّ دليال عىل املنافع اليت جيلهبا  فامي ييل امللعالمات )املشار اإ

ليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد"(نظام مدريد  ويه بدل طرف يف رئيس اجلزائر، الأأ هنّ . و للتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
ىل بروتوكول مدريد وغامبيا  للملكية الفكرية ومكبوداياملنظمة الأفريقية بلك من  رحبو  ،اتفاق مدريد، عىل انضامهما اإ

ىل أأن جناح احتاد مدريد  املنظمة أأن العمل اذلي قامت به  ثبتأأ وزمبابوي كأعضاء جدد يف احتاد مدريد. وأأشار الرئيس اإ
ىل اتباع هنج منفتح  جو من الرئيس يفادلول الأعضاء فهيا، ودعا عىل  ةدئفاالعاملية للملكية الفكرية )الويبو( عاد ابل الوحدة، اإ

ثباتاحتاد مدريد ميكّن ومرن  ىل تقدمي اكبي  اجناحتودل ميكن أأن أأن الوحدة داخل الويبو  من اإ . وأأخيا، دعا الرئيس الأمانة اإ
 الواثئق.

 التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام مدريد للتسجيل ادلويل(

ىل الوثيقة استندت املناقشا .7  .MM/A/49/1ت اإ

أأن معلية التثبيت ، MM/A/48/1 الوثيقةويف  عية احتاد مدريدالسابقة مجل ادلورة  نقلت، خالل اأأهنبالأمانة رت ذكّ و  .8
الأمانة أأن املكتب ادلويل قد ركز  . وأأبلغت2015كمتل حبلول هناية عام هذه العملية س ت  ، وأأناكنت جارية والتحقق املس تقةل

ىلعىل تنفيذ التوصيات الناجتة عن هذه العملية وعىل  ىل أأن  الانتقال اإ املرحةل الثانية من برانمج التحديث. وأأشارت الأمانة اإ
س يكون  التقريره عىل اعتبار أأن هذا أأن وأأضافت ،قبل املوعد احملددأأي  2015نومفرب  23كمتل حبلول ت أأن  حيمتلهذه املرحةل 

ن الهنايئ بشأأن برانمج التحديث، التقرير  جنازات ابإ ، فضال عن قامئة التثبيت والتحقققامئة من التوصيات الناجتة عن معلية فاإ
 لوثيقة.قد أأرفقتا اب ،الربانمج

"التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام مدريد مبضمون علام  تحاطأأ ن امجلعية اإ  .9
 (. MM/A/49/1دلويل(")الوثيقة للتسجيل ا

 التقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات

ىل الوثيقة  .10  .MM/A/49/2استندت املناقشات اإ

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد خالل  .11 عرضت الأمانة الوثيقة املذكورة اليت بيَّنت التقدم احملرز يف قاعدة بياانت اإ
ىل مايو 2014 تدة من يونيوالفرتة املم  ىل ما شهده جمال عدد املصطلحات والمتثيل اللغوي من تقدم. 2015 اإ ، وأأشارت اإ

مصطلح  74 000ابملئة ليبلغ مجموعه  18، زايدة قدرها 2015 فأأفادت الأمانة بأأن عدد املصطلحات قد جسَّل، حىت سبمترب
ت. وأأما يف جمال المتثيل اللغوي، فنوهت الأمانة ابلتحسن أأي ما يعادل نصف مليون مصطلح جبميع لغات قاعدة البياان

الواحض فامي خيص اللغات الصينية والياابنية والكورية. ويف اخلتام، شددت الأمانة عىل ما ُأدخل من حتسينات يف وظيفة 
 ايت املتحدة الأمريكية."حتقَّق من القبول" بشأأن عدة أأعضاء مهنا الصني والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والول
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ن امجلعية: .12  اإ

أأحاطت علامً مبضمون "التقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات"  "1"
 املتعلقة بأأموال املرشوع املتبقية؛ 27 ( مبا يف ذكل الفقرةMM/A/49/2 )الوثيقة

م تقريرًا مرحل  "2" ىل امجلعية يف عاموالمتست من املكتب ادلويل للويبو أأن يقّدِّ بشأأن  2016 يًا جديداً اإ
التقدم احملرز يف تنفيذ قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات، مبا يف ذكل اس تخدام أأموال 

 املتبقية. املرشوع

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل   للعالماتالتعديالت املقرتح اإ

ىل الوثيقة  .13  .MM/A/49/3استندت املناقشات اإ

ىل أأن الوثيقة  .14 حتتوي عىل أأربعة اقرتاحات لإدخال تعديالت عىل الالحئة املشرتكة  MM/A/49/3أأشارت الأمانة اإ
لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(،  بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

 المات، يك تعمتدها مجعية احتاد مدريد.أأوىص هبا الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للع

من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتنص عىل تدابي  5وأأوحضت الأمانة أأن الاقرتاح الأول خيص تعديل القاعدة  .15
ىل املكتب ادلويل انجامً عن تعطل اخلدمات الإلكرتونية. وأأضافت  ة اإ تصحيحية يف حال اكن التأأخر يف تسمل التبليغات املوَّجَّ

دراج أأي 4)9نة أأن الاقرتاح الثاين يتعلق بتعديل القاعدة الأما ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لمتكني مقديم الطلبات من اإ
 وصف للعالمة يف الطلب ادلويل.

ىل الاقرتاح الثالث الوارد يف الوثيقة  .16 نه خيص تعديل القاعدة  MM/A/49/3وأأشارت اإ ( من الالحئة 5)24قائةًل اإ
ل الفقرنان )أأ( و)د( من القاعدة التنفيذية املشرت  مع ما يلزم من  13و 12( لتنصان عىل تطبيق القاعدتني 5)24كة. وس تعدَّ

تبديل يف حال اكن التعيني الالحق ل خيص سوى جزء من السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل ادلويل. ويريم تعديل 
ىل احلد من العواقب النامجة5)24الفقرة )د( من القاعدة  عالن نية  ( اإ ح واليت تتعلق بعدم وجود اإ عن اخملالفات اليت مل تصحَّ

لتوضيح أأن طلبات تدوين  36اس تخدام العالمة أأو وجود نقص فيه. وذكرت الأمانة أأن الاقرتاح الرابع هو تعديل القاعدة 
 بعض التعديالت س تكون معفاة من الرسوم.

دخالها عىل القاو  .17 من الالحئة التنفيذية املشرتكة، عىل أأن  36و 5عدتني اعمتدت امجلعية التعديالت املقرتح اإ
من الالحئة التنفيذية املشرتكة، عىل أأن تدخل حزّي  24و 9، وعىل القاعدتني 2016أأبريل  1تدخل حزّي النفاذ يف 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني ا2017نومفرب  1النفاذ يف  تفاق ، كام هو وارد يف "التعديالت املقرتح اإ
 (. MM/A/49/3وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات" )الوثيقة 

ىل مجعية مدريد  بعض املسائل املتعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة: اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ىل الوثيقة  .18  .MM/A/49/4استندت املناقشات اإ

ىل أأنه اقرت  .19 دراج هذا البند يف جدول الأعامل وأأنه قدم الوثيقة قيد املناقشة وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ ح اإ
قرار بأأن امجلعية لها احلق يف  يرادات اتفاق مدريد وبروتوكوهل، ولالإ لأن امجلعية مل تناقش منذ عدة س نوات مأ ل أأي فائض يف اإ

توزيع أأي فائض ابلتساوي عىل أأعضاء  ( من اتفاق مدريد وبروتوكوهل تنص عىل4)8البت يف هذه املسأأةل. وذكّر بأأن املادة 
ىل أأنه بيامن اكن يتناول متويل خمتلف الاحتادات ابلبحث،  اكتشف أأن الفائض املرتامك اكن يعزتم احتاد مدريد. وأأشار اإ
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ل أأن هذا المتويل مل يعد لزما عىل ما يبدو اس تخدامه أأصال يف متويل املرصوفات اخلاصة . مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات، اإ
وعليه المتس من الأمانة موافاته مبس تجدات املرصوفات اخلاصة مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات يف نظام مدريد منذ 

، وتاكليفها املتوقعة يف املس تقبل والأموال اليت قد تلزم لمتويلها. ورصح بأأن امجلعية ينبغي لها النظر يف أأن توزع 2007 عام
س تفوق الأموال الاحتياطية املس توايت الرضورية  ، ومن مثحتياطية لحتاد مدريدأأي فائض أأو ترامكه مضن الأموال الا

ن هذا القرار اختذته امجلعية، رهنا بطبيعة املرشوعات اجلارية اليت هتم احتاد مدريد. وذكّر  واملنشودة بقدر هائل. وقال الوفد اإ
ىل برامج  1990ا قررت يف عام ، غي أأهن1990وعام  1972بأأن امجلعية قررت توزيع أأي فائض، بني عام  ختصيص الفائض اإ

اكن من املتوقع حتقيق فائض  2007. وأأضاف أأن يف عام 2000حتديث تكنولوجيا املعلومات، مث قررت جمددا توزيعه يف عام 
ىل أأن هذا الربانمج قد اس ُتمكل، وم ع خصصته امجلعية لمتويل برانمج جديد لتحديث تكنولوجيا املعلومات. وأأشار أأيضا اإ

نه نظر يف الوثيقة  " 2014تقرير أأداء الربانمج لعام املعنونة " A/55/6ذكل اس متر ترامك الأموال الاحتياطية. واس تدرك قائال اإ
"، واكتشف أأن الأموال الاحتياطية ومبالغ 2016/17 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةاملعنونة " .A/55/5 Revوالوثيقة 

مليون فرنك سويرسي للثنائية  31.5اخلاصة ابحتاد مدريد جتاوزت املبلغ املنشود وقدره صناديق رأأس املال العامل 
ن هذا املبلغ متاح للتوزيع عىل أأعضاء احتاد مدريد مبوجب املادة  15مببلغ قدره  2016/17 مليون فرنك سويرسي، وقال اإ

ن ( من اتفاق مدريد وبروتوكوهل. والمتس الوفد من الأمانة أأن تؤكد هل أأ 4)8 ن امجلعية ميكهنا البت يف توزيع هذا املبلغ، وقال اإ
فرنك سويرسي، عىل النحو املبني  150 000حبسب تقديراته ميكن أأن حيصل لك عضو من أأعضاء احتاد مدريد عىل مبلغ 

ن اكن هذا اجلدول قد مُعم.  نة عن واس تفرس الوفد أأيضا من الأمايف جدول عرضه عىل الأمانة كجزء من مسامهته، وتساءل اإ
ن اكنت تكل املسامهة س تؤثر يف متويل أأية أأجزاء أأخرى من املنظمة.  نه قدم اقرتاحه أأول يك يقرتح وقف اإ وراح يقول اإ

نشاء صندوق رأأس  قرار بأأن احتاد لش بونة يعاين من جعز ويلزمه اإ ىل توزيعه؛ واثنيا لالإ ممارسة الاحتفاظ ابلفائض والعودة اإ
ة. ورصح بأأن توزيع مال عامل عىل حنو بنّاء، يك يتس ىن اعامتد وثيقة برانمج ومزيانية حتتوي عىل مزيانية متوازنة لحتاد لش بون

عادة  الفائض قد يكون مفيدا لأعضاء احتاد مدريد واحتاد لش بونة عىل حد سواء، فقد ترغب هذه الأعضاء يف النظر يف اإ
اس تخدام هذا الفائض املوزع مضن اشرتااكهتا يف احتاد لش بونة. ونوه بأأن العجز اذلي يعاين منه احتاد لش بونة اكن يغطيه دامئا 

ن املادة الفائض احملقق يف ذا تبني وجود جعز ملدة طويةل، فاإ ( 8)4 احتادي مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وذكّر بأأنه اإ
ىل تصحيح الوضع  من الالحئة املالية تلكف امجلعية العامة للويبو أأو مجعيات الاحتادات املعنية ابلبت يف التدابي الرامية اإ

ىل أأن احتاد مدريد، ابع  تباره احتادا معنيا، ميكنه أأن يقرر عدم اس تخدام ما حيققه من فائض للسامح لحتاد املايل، مشيا اإ
لش بونة بتسوية مشالكته املالية، وأأن يوزع هذا الفائض عوضا عن ذكل عىل أأعضاء احتاد مدريد، مقرتحا أأن مجعية احتاد 

أأ بشأأن حامية تسميات املنشء عىل اتفاق لش بونة مدريد ميكهنا أأيضا أأن تقرر توزيع الفائض رهنا خبصم الاشرتااكت املقررة بنا
ىل التذكي بأأن موافقة مجعية احتاد مدريد لزمة وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل . وأأوحض أأنه، ابلستشهاد هبذا القرار، يسعى اإ

ء. واختمت قبل اس تخدام أأي دخل يودله الاحتاد لتغطية مرصوفات الاحتادات الأخرى الىت ل حتقق القدر ذاته من الأدا
الوفد مالحظاته مقرتحا أأن يطبق أأي توزيع للفائض أأول عىل أأية اشرتااكت مل يسددها الأعضاء بعد لحتاد مدريد، واقرتح 

أأن يسامه أأعضاء احتادي مدريد ولش بونة عىل حد سواء حبصهتم من الفائض املوزع املذكور أأعاله يف صندوق رأأس املال 
 .رفق، اذلي هو جزء من البيان()انظر امل العامل لحتاد لش بونة

ىل أأن الشق الأول قد نُوقش  .20 هنا فهمت أأن اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية هل شقان وأأشارت اإ وقالت الأمانة اإ
ضافية لزمة. وتطرقت معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتخالل مجعية احتاد  ، وأأعربت عن اس تعدادها لتقدمي أأي معلومات اإ
ىل الشق ا ن حتدد أأين ميكن لثاين من الاقرتاح وأأكّدت أأن مجعية احتاد مدريد مجعية ذات س يادة ومتتكل سلطة أأ الأمانة اإ

ىل أأن املنظمة حاليًا يف منتصف الثنائية وذكّرت بأأن الويبو ل تعمتد مزيانية س نوية، علامً اس تخدام فائض ما . وأأشارت الأمانة اإ
ن اكنبأأن ذكل اكن قد اقرُتح يف أ خر التسعينات حني دُ  ىل أأنه واإ  ترست املزيانية الأحادية، ومل يُعمتد. والتفتت الأمانة اإ

تُعرف سوى يف لن  مليون فرنك سويرسي، فنتيجة الثنائية 37الس نة الأوىل من الثنائية بفائض بلغ  قد أأهنت املنظمة
ن املنظمة تنرش حلساابت وتُدققبعد أأن تُغلق ا، 2015 هناية مالية فصلية وس نوية بغرض  تقارير. ومضت الأمانة تقول اإ
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نه ميكن لحتاد مدريداإ  يف هناية الثنائية حني يُعرف  ،طالع الأعضاء عىل الوضع والتوقعات حىت هناية الثنائية. وقالت الأمانة اإ
 القرار اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية.يف  ينظرأأن  ،جحم الفائض

ن .21 ما فهمه هو أأن احتاد مدريد حني قرر يف السابق توزيع الفائض قام بذكل  وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
بناًء عىل ما يرتقبه من فائض، وأأنه حني اخّتذ هذا القرار أ خر مرة، مل يكن هناك يف الواقع أأي فائض للتوزيع. وأأضاف الوفد 

ىل الفائض املرتقب البالغ  ماكن امجلعية أأن تتّخذ قراراً استنادًا اإ يون فرنك سويرسي، وتعيد توزيع املبلغ يف هناية مل  15أأن ابإ
ن تبنّي أأن التقدير اكن خاطئًا.  الثناية، اإ

حتاد مدريد مجعية ذات س يادة أأن مجعية اكذكل أأكّدت الأمانة ردا عىل مداخةل لوفد الولايت املتحدة الأمريكية، و  .22
ماكهنا اختاذ قرارا بشأأن ل يف هناية الثنائية. وطرحت الأمانة  أأن أأي فائض حممتل قضية الفائض وأأوحضت وأأن ابإ ل يتحقق اإ

كذكل موضوعًا أ خر للبحث يتعلق بتوصية جلنة املزيانية بأأن تُرفع نس بة الأموال املودعة يف الأموال الاحتياطية من 
ىل  18.5  س تة ملدة النفقات الاحتياطية الأموال تغطي أأن املبدأأ  حيث من غيابملائة. وذكّرت الأمانة بأأنه ينب 22ابملائة اإ

ابملائة،  25هذه النس بة  تكونقد أأوصوا بأأن  وااكن اخلارجيني احلساابت مراجعي وأأن ترتفع، تنفك لمزيانية  ظل يف أأشهر،
ىل ذكل،  وابلإضافةابملائة.  18.5الأموال الاحتياطية بنس بة  جحمرت قبل عرش س نوات حتديد لكن ادلول الأعضاء قرّ  اإ

ىل أأن رضوري لتغطية أأي حدث غي متوقع قد يؤثر سلبًا عىل  الاحتياطية الأموالزايدة الس يوةل يف  التفتت الأمانة اإ
ىل أأن الأموال الاحتياطية   .أأخرى أأصول مضن من املنظمة، مباين تشملالأصول اليت  يفصا تضمالاقتصاد العاملي، نظرًا اإ

نظام  وفد أأسرتاليا توضيحا بشأأن ال اثر املرتتبة عىل التوزيع املقرتح يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات، وحتديث وطلب .23
 غيها من الربامج.مدريد، واملساعدة التقنية و 

ىل أأنو  .24  الانهتاء من برانمج حتديثرمغ  لأنه ،السؤال اذلي طرحه وفد أأسرتاليايف ينبغي النظر بدقة  هأأشارت الأمانة اإ
ىل مزيد من الاستامثر يف تكنولوجيا املعلوماتفهناك حاجة تكنولوجيا املعلومات،  ىل أأن توأأشار ، اإ ه ل يزال هناك معل اإ

أأدرجت يف مرشوع  ،ن مجيع النفقات يف هذا الصدد، يف املس تقبل القريباإ  ت. وقالنظام مدريد الإلكرتوينر يتطو يف  متبق
ىل أأن تكنولوجيا املعلومات  اأأنه، نظر ة بأأضافت مالحظولكن  ،الربانمج واملزيانية  ريزيد من التطو املابس مترار  طلبتتاإ

ن والتحسني،   .عنهالإجابة السؤال اذلي طرحه وفد أأسرتاليا يس تحق دراسة متأأنية قبل فاإ

ذا اكن ايأأن ن وفد الولايت املتحدة الأمريكية موطلب وفد سويرسا  .25 يراالفوائض يف توزيع مجيع ب  قرتاحهوحض اإ دات الإ
ىل يشي ذ رمبا يشي رأأس املال  اإ وفد الولايت املتحدة  اذلي ذكره مليون 15اجملموع البالغ العامل والأموال الاحتياطية، اإ

يل الأمريكية ن لأ ، خمتلفة يف طبيعهتا هذه البنود نأأ  وأأضاف الوفداملبلغ املطلوب،  يتجاوز مجعهام الذلين البندين املذكورين اإ
ويه  تدااالإير  يه نتاج الفوائض يفالاحتياطية  الأمواليف حني أأن دلول الأعضاء يف الاحتاد لمكل  هورأأس املال العامل 

مشاريع تكنولوجيا بشأأن و  حلايل لالحتادابشأأن الوضع املايل من الأمانة طلب الوفد مزيدا من التوضيح كام . للمنظمةعود ت
 .طيةالعامة بشأأن الأموال الاحتيا ملنظمةاعىل س ياسة  هذا الاقرتاحاحملمتل ل ثر الأ ، و اجلديدةاملعلومات 

وفد الولايت املتحدة الأمريكية وعىل التوضيحات اليت قدمهتا  قدمهوذكر وفد كولومبيا أأنه بناء عىل الاقرتاح اذلي  .26
ىل أأن طبيعة نظام مدريد  ءمكن بدمفن امل، الأمانة أأن قرار توزيع أأي فائض تقيض باملناقشات بشأأن هذه املسأأةل. وأأشار اإ

ىل بنية حتتية ت   الأخرى الاحتاداتمتويل جتعل كنولوجية أأو عوامل أأخرى ميكن أأن متنع هذا التوزيع أأو يعمتد عىل احلاجة اإ
 الاقرتاح.هذا منفتحا ملزيد من املناقشة حول يظل  نهاإ . ومع ذكل، قال الوفد مس تحيال

س بانيا املزيد من املعلومات عن النتاجئ احملمتةل لتوزيع أأي فائض حممتل. وذكَّر ابملسأأةل امل .27 علقة اخلاصة وطلب وفد اإ
برتمجة بعض التدوينات، وبأأن امجلعية قد منحت املكتب ادلويل وقتًا لإجراء الاستامثرات التكنولوجية الالزمة لتنفيذ مسار 

زاء عواقب هذا الاقرتاح عىل السالمة املالية للمنظمة،  ترمجة فعال لهذه التدوينات. وأأيد الشواغل اليت أأبداها وفد سويرسا اإ
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ىل وجود حتدايت متوسطة وطويةل الأجل ختص نظايم املعاشات التقاعدية والتأأمني الصحي للموظفني، وأأشار جمددًا اإ 
ىل أأن جزءًا من هذه الأموال  وتساءل عن كفاية الأموال الاحتياطية احلالية لتغطية هذه الالزتامات نظرًا بوجه خاص اإ

 ض للتقلب.الاحتياطية يقوم عىل تقيمي مباين املنظمة وأأن هذا التقيمي معر 

ن وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة تشمل، يف مفهومه، مجيع الاستامثرات  .28 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
نه يتوقع رمغ ذكل بلوغ الهدف اجلديد وهو ابملئة  25 املتوقعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ومجيع مشاريع الرتمجة؛ واإ

مليون فرنك  50بنيَّ وجود  2014 يرسي؛ وذكَّر بأأن التقرير املايل الس نوي لعاممليون فرنك سو  31.5س يعادل  ما
سويرسي يف رأأس املال العامل والأموال الاحتياطية. وردًا عىل مالحظة وفد سويرسا، أأقر وفد الولايت املتحدة الأمريكية 

ىل أأهنام يردا رمغ ذكل، يف بند واحد يف التقارير املالية.  ن،بأأن رأأس املال العامل خيتلف عن الأموال الاحتياطية مشيًا اإ
ذكل، رأأى الوفد أأن الأموال الاحتياطية ورأأس املال العامل قد جتاوزا هدفهيام وأأن وثيقة الربانمج واملزيانية تشمل مجيع  ومع

مانة تقدمي املزيد من  س امي عن  املعلومات لاملرصوفات املمكنة. وطلب الوفد أأن يظل هذا املوضوع مفتوحًا يك يتس ىن للأ
 .برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات تلكفة تنفيذ املرحةل الثالثة من

ىل أأن مرشوع الربانمج واملزيانية يضم أأدق، دراسة مانة تقدمي املزيد من البياانت لإجراء واقرتحت الأ  .29 مشية اإ
ىل  رة استنادًا اإ معاهدة التعاون بشأأن أأنظمة لهاي ومدريد و  الاقتصادينيكبي  السيناريو الأسايس اذلي يعدهالإيرادات املقدَّ

ىل الإيرادات املتوقعة؛ وأأضافت أأن املزيانية ل تضم مجيع املرصوفات بشأأن الرباءات، و  أأن حتديد أأولوايت املرصوفات استند اإ
رجاءالالزمة وأأن  .مهنابعض  ه يمت اإ

غالق .30 ىل اإ ىل اختتام معل مجعية احتاد مدريد واإ د من جدول الأعامل املوحّ  20مناقشة البند  وأأشار الرئيس اإ
 اليت ستناقشها امجلعية جمددًا يف مرحةل لحقة. MM/A/49/4ابس تثناء الوثيقة 

ىل  من جدول الأعامل س يظل مفتوحا قيد املشاورات غي الرمسية "نظام مدريد" 20وأأعلن الرئيس أأن البند  .31 )اجلارية اإ
طار بنود أأخرى عىل جدول الأعامل(جانب املشاورات حول املسائل الوجهية امل  .طروحة يف اإ

ىل اجللسة العامة قّدم رئيس امجلعية العامةخالل ادلورة و  .32 مس تجدات متواصةل حول حاةل تكل ، للجمعيات اإ
من جدول الأعامل  11. وترد تقارير تكل املس تجدات حتت البند ، مبا يف ذكل مجعية احتاد مدريداملشاورات غي الرمسية

 ة الربانمج واملزيانية"."تقرير جلن

ىل توافق يف ال راء.  MM/A/49/4نظرت مجعية احتاد مدريد يف الوثيقة  .33  ومل تتوصل اإ

 [ييل ذكل املرفق]
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 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 مجعيات ادلول الأعضاء

 يف الاحتاد اخلاص للتسجيل ادلويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

ىل  5من   2015أأكتوبر  14اإ

ىل : اقرتاح الولايت املتحدة من جدول الأعامل 4-20البند   متويل احتاد لش بونة اختاذ قرار بشأأنبدعوة مجعية احتاد مدريد اإ

 بيان الولايت املتحدة MM/A/49/4: الوثيقة

  البند من جدول الأعامل، نود أأن  عن هذااللكمة للحديث  فهيا نظرا لأن هذه أأول مرة نأأخذس يدي الرئيس. شكرا
 أأنمت وانئيب الرئيس عىل انتخابمك. بهتنئتمكنس هتل حديثنا 

 طار البند قد اقرتحت الولايت املتحدة ل من جدول الأعامل وقدمت الوثيقة  20مناقشة هذه املسأأةل يف اإ
MM/A/49/4  كيفية فهيا ليك تنظر فهيا مجعية احتاد مدريد، لأن س نني عديدة قد مضت منذ أ خر مرة درس نا

طار اتفاق مدريد وبروتوكوهل، والإقرار بأأن احتاد مدريد هل احلق  يف البت يف اس تخدام فائض الإيرادات احملصةل يف اإ
 طريقة اس تخدام ما حيققه من فائض.

  ( من اتفاق مدريد وبروتوكوهل عىل توزيع أأي فائض حيقق عىل الأطراف املتعاقدة ابلتساوي.4)8وتنص املادة 

  وعند دراسة متويل خمتلف الاحتادات يف املايض، لحظنا أأن نظام مدريد أأخذ حيقق فائضا اكن من املفرتض
ل أأن هذا المتويل مل يعد لزما اس تخدامه أأصال لمتويل  .عىل ما يبدو مرشوع حتديث تكنولوجيا املعلومات، اإ

  طار نظام مدريد منذ عام الأمانة نود أأن تطلعنا و عىل مس تجدات نفقات مرشوعات تكنولوجيا املعلومات يف اإ
 .لمتويلها حتياطية، والتاكليف املتوقعة يف املس تقبل لتكل املرشوعات، والقدر الالزم من الأموال الا2007

  ن اكن ينبغي توزعيه عىل الأطراف املتعاقدة يف نظام و نظن أأن من الالزم التدبر من جديد يف هذا الفائض ملعرفة اإ
ن جتاوزت  يف صندوق السامح ابدخارها( أأو 4)8مدريد مبوجب املادة  الأموال الاحتياطية لنظام مدريد واإ

 املس توايت الرضورية واملنشودة.

  نارةبتخصيصه لصندوق الأموال الاحتياطية و  نارة بتوزيع أأي فائض مجعية مدريد قرارات يف السابقوقد اختذت 
 1أأخرى، رهنا بطبيعة املرشوعات اجلاري تنفيذها لفائدة الاحتاد.

  ىل عام  1972ويف الفرتة من عام  قررت امجلعية توزيع أأي فائض حيقق عىل الأطراف املتعاقدة. 1990اإ

  ت امجلعية ختصيص الفائض لتحديث تكنولوجيا املعلومات.قرر 1990ويف عام 

  قررت امجلعية اثنية توزيع الفائض. 2000ويف عام 
                                                

1
، حصلت الأطراف املتعاقدة يف احتاد مدريد عىل جزء من الإيرادات 1989اإىل عام  1972(: من عام 2007) MM/A/38/4انظر املرفق الثالث للوثيقة  

، قرر احتاد مدريد ختصيص لك الأموال الفائضة 2000اإىل عام  1990ويف الفرتة من عام  ،ياطيةفائضة اليت جتاوزت ما خصص لصندوق الأموال الاحت 
. وخالل 2000و 1995ن عدم حتقيق فائض فعليا بني عايم ماء مباين اإضافية والزتويد ابحلواسيب، عىل الرمغ شللصندوق اخلاص للأموال الاحتياطية لإن 

 بتوزيع الإيرادات الفائضة مرة أأخرى، لكن الاحتاد عاىن من جعز خالل الثنائية، وعليه مل حيقق أأي فائض ليوزع.، رّصح احتاد مدريد 2001-2000الثنائية 



MM/A/49/5 
Annex 
2 

 

 

  توقع أأعضاء احتاد مدريد حتقيق فائض كبي، فقرروا الاحتفاظ بذكل الفائض لتنفيذ برامج حتديث 2000ويف عام ،
 تكنولوجيا املعلومات.

  لوجيا املعلومات وتواصل الفائض يف المنو.ومنذ ذكل احلني أأجنزت أأعامل حتديث تكنو 

  واليوم وبعد الاطالع عىل الوثيقةA/55/6 والوثيقة  ،2014، تقرير أأداء الربانمج لعامA/55/5 REV اقرتاح ،
اكتشفنا أأن الأموال الاحتياطية لحتاد مدريد والأموال املتاحة يف  ،2016/17زيانية املنقح للثنائية الربانمج وامل

مليون فرنك سويرسي  31.5وقدره  2016/17املال العامل تتجاوز كثيا ال ن املبلغ املنشود للثنائية  صندوق رأأس
 مليون فرنك سويرسي. 15مببلغ 

  ىل ن ذكل يعين أأن املبلغ اذلي يصل قدره اإ  نمليون فرنك سويرسي تقريبا قد يكو 15وطبقا لتفاق مدريد، فاإ
 حصص متساوية. تاحا يك يوزع عىل الأطراف املتعاقدة يفم 

  ونود أأن حنصل من الأمانة عىل تأأكيد بأأن احتاد مدريد ميكن أأن يبت يف توزيع هذه الأموال عىل الأعضاء، معال
 (.4)8بأأحاكم املادة 

  ن اكن توزيع فائض احتاد مدريد س يؤثر يف متويل أأية أأجزاء أأخرى يف ونود أأيضا احلصول عىل معلومات عام اإ
 املنظمة.

 مدريد، ومبلغ احتاد جدول يبني املبلغ املس تحق للك عضو من أأعضاء  ،أأجل حمرض الاجامتعمن  ،ولقد أأعددان
(، وتوقعات LI/A/32/4صندوق رأأس املال العامل اذلي اقرتحت الأمانة أأن ينظر فيه احتاد لش بونة )يف الوثيقة 

ن اكن حيق لأعضاء مدريد احلصول عىل الفائض املوزع، واحلساابت املناس بة للك  عضو من أأعضاء احتاد ملا اإ
دراج هذا اجلدول يف حمرض الاجامتع.  لش بونة، ونلمتس اإ

  ىل تقدمي الوثيقة ن السبب الأول اذلي دفعنا اإ ، هو أأن نقرتح عىل الأمانة وقف MM/A/49/4وخالصة القول فاإ
ىل توزيع هذا الفائض، عىل الن حو املنصوص عليه ممارسة الاحتفاظ ابلفائض لزايدة الأموال الاحتياطية، والعودة اإ

 يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل.

  ىل صندوق رأأس أأما السبب الثاين يف تقدمي هذا الاقرتاح هو أأننا نقر بأأن احتاد لش بونة يعاين من جعز وأأنه حيتاج اإ
وازنه مال عامل، كام أأننا نود التحيل بروح بناءة من أأجل اعامتد وثيقة منقحة للربانمج واملزيانية حتتوي عىل مزيانية مت

 لحتاد لش بونة.

  وميكن أأن يكون توزيع فائض احتاد مدريد مفيدا لأعضاء احتاد لش بونة الأطراف يف اتفايق مدريد ولش بونة عىل حد
 سواء.

 جياد حل لصندوق رأأس املال العام ىل اإ املقرتح لحتاد لش بونة النظر يف  لوقد يرغب أأعضاء احتاد لش بونة الساعني اإ
عادة توجيه الأ  ماكنية اإ موال املوزعة من فائض احتاد مدريد عىل الأطراف املتعاقدة يف نظايم مدريد ولش بونة عىل اإ

 حد سواء لسداد اشرتااكت احتاد لش بونة.

  .وما رأأيناه أأن العادة قد جرت عىل سد جعز فاحتاد لش بونة يعاين من جعز وليس دليه صندوق للأموال الاحتياطية
 حتادان أ خران، أأل وهوما مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.احتاد لش بونة من الفائض اذلي حيققه ا
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  ن املادة ذكل ومع ذا تبني وجود جعز مطول ،من الالحئة املالية تنص عىل ما ييل 8.4فاإ امجلعية  تولت"]...[  ،اإ
ىل تصحيح الو العامة للويبو أأو مجَ   ".ضع املايلعيات الاحتادات املعنية، حسب احلال، البت يف التدابي الرامية اإ

  مبا يؤدي ونظرا لأن احتاد مدريد معين ابلأمر، فميكنه أأل يرّصح مبواصةل اس تخدام ما حيققه من فائض يف الإيرادات
ىل عدم تسوية مشالك الاحتاداحتاد لش بونة بأأعضاء  عادهتا، حبسب ما ينص عليه  ميكن أأن يرصح املالية، بل اإ ابإ

ىل الأطراف املتعاقدة.  التفاق نفسه، اإ

  ىل املساعدة عىل تسوية الوضع املايل ابلتفاق عىل توزيع الفائض وميكن لالحتاد أأيضا البت يف اختاذ تدابي تريم اإ
 عىل أأعضاء اتفاق مدريد وبروتوكوهل، وخصم أأية اشرتااكت مس تحقة لتفاق لش بونة من حصة لك عضو.

 مدريد اختاذ قرار من أأجل احتاد وحنن نطلب من مجعية: 

o  أأن يلزم احتاد تسجيل أ خر متوهل الرومس احتاد الاحتادات برضورة احلصول عىل موافقهتا قبل تذكي سائر
 مدريد بأأن يغطي بدخهل املتأأيت من الرسوم نفقات احتاد أ خر منخفض الأداء.

o  لزام بتوزيع الأموال الاحتياطية اليت تتجاوز املبالغ املنشودة من صندوق رأأس املال العامل للأموال الإ
 اطية عىل الأطراف املتعاقدة يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل، مبوجب التفاقية.الاحتي

o  ىل أأن بعض الأطراف املتعاقدة يف احتاد مدريد متأأخر ة قليال عن سداد ويف هذا الصدد، نشي اإ
نلمتس اس تخدام الأموال املوزعة من الفائض أأول لمتويل أأية اشرتااكت مس تحقة عىل أأعضاء اشرتااكهتا، و 

 مدريد. احتاد

o  نشاء صندوق رأأس مال عامل. ونقرتح بأأن تس تخدم ونقر اثنيا بأأن أأعضاء احتاد لش بونة ينظرون يف اإ
احلصة املوزعة من الفائض عىل أأي عضو يف احتاد مدريد يكون عضوا أأيضا يف احتاد لش بونة، لصندوق 

رأأس املال العامل  نفهم أأن حتويل هذه الأموال سيساعد صندوقو رأأس املال العامل لحتاد لش بونة. 
 املذكور عىل حتقيق انطالقة جيدة، ومساعدة احتاد لش بونة عىل سد جعزه.

 .وشكرا س يدي الرئيس 
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طار البند   20جزء من بيان الولايت املتحدة يف اإ
 

 أأعضاء احتاد مدريد جدول يبنّي التوزيع املقّدر للفائض عىل
 التفاق( والاشرتااكت املطلوبة مبوجب اتفاق لش بونة )يف حال مل تغط الرسوم احملّصةل بناء عىل اتفاق لش بونة املرصوفات املتكبّدة بناء عىل ذكل

 البلد أو المنظمة الحكومية الدولية
عضو في اتحاد 

 مدريد؟

الحصة من فائض 
اتحاد مدريد بموجب 

 )مقّدرة(( 4)8المادة 

عضو في اتحاد 
 لشبونة؟

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الفئة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الوحدة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

مخصصات صندوق رأس 
المال العامل التحاد لشبونة 

" 5("3)11بمقتضى المادة 
من اتفاق لشبونة )مقتطفة من 

 (LI/A/32/4الوثيقة 

فائض اتحاد مدريد 
الموّزع ناقص احتياطي 

 اتحاد لشبونة

 ةيالمنظمة األفريق
 للملكية الفكرية

X 150000         150000 

 X 150000         150000 ألبانيا

 143065 6935 0.25 9 نعم X 150000 الجزائر

 X 150000         150000 أنتيغوا وبربودا

 X 150000         150000 أرمينيا

 X 150000         150000 سترالياأ

 X 150000         150000 النمسا

 X 150000         150000 أذربيجان

 X 150000         150000 البحرين

 X 150000         150000 بيالروس

 X 150000         150000 بلجيكا

 X 150000         150000 بوتان

 148266 1734 0.0625 خاء)ثانيا( X 150000 X البوسنة والهرسك

 X 150000         150000 بوتسوانا

 94517 55483 2 )ثانيا(X 150000 X 6 بلغاريا

 867- 867 0.03125 خاء)ثالثا( X ال ينطبق   بوركينا فاسو

 X 150000         150000 كمبوديا

 X 150000         150000 الصين

 X 150000         150000 كولومبيا
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 للفائض عىل أأعضاء احتاد مدريدجدول يبنّي التوزيع املقّدر 
 احملّصةل بناء عىل اتفاق لش بونة املرصوفات املتكبّدة بناء عىل ذكل التفاق( اق لش بونة )يف حال مل تغط الرسوموالاشرتااكت املطلوبة مبوجب اتف

طار البند   من جدول الأعامل 20جزء من بيان الولايت املتحدة يف اإ
 

 البلد أو المنظمة الحكومية الدولية
عضو في اتحاد 

 مدريد؟

الحصة من فائض 
اتحاد مدريد بموجب 

 )مقّدرة(( 4)8المادة 

عضو في اتحاد 
 لشبونة؟

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الفئة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الوحدة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

مخصصات صندوق رأس 
المال العامل التحاد لشبونة 

" 5("3)11بمقتضى المادة 
من اتفاق لشبونة )مقتطفة من 

 (LI/A/32/4الوثيقة 

فائض اتحاد مدريد 
الموّزع ناقص احتياطي 

 اتحاد لشبونة

 1734- 1734 0.0625 خاء)ثانيا( X ال ينطبق   الكونغو

 3468- 3468 0.125 خاء X ال ينطبق   كوستاريكا

 X 150000         150000 كرواتيا

 146532 3468 0.125 خاء X 150000 X كوبا

 X 150000         150000 قبرص

 X 150000 X 6 3 83225 66775 الجمهورية التشيكية

 جمهورية كوريا
 الشعبية الديمقراطية

  150000 X 
 خاء)ثانيا(

0.0625 1734 148266 

 X 150000         150000 الدانمرك

 X 150000         150000 مصر

 X 150000         150000 إستونيا

 X 150000         150000 االتحاد األوروبي

 X 150000         150000 فنلندا

 X 150000 X 1 25 693541 -543541 فرنسا

 3468- 3468 0.125 خاء X ال ينطبق   غابون

 X 150000 X 9 0.25 6935 143065 جورجيا

 X 150000         150000 ألمانيا

 X 150000         150000 غانا

 X 150000         150000 اليونان

 867- 867 0.03125 خاء)ثالثا( X ال ينطبق   هايتي

 X 150000 X 6 3 83225 66775 هنغاريا
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 للفائض عىل أأعضاء احتاد مدريدجدول يبنّي التوزيع املقّدر 
 احملّصةل بناء عىل اتفاق لش بونة املرصوفات املتكبّدة بناء عىل ذكل التفاق( اق لش بونة )يف حال مل تغط الرسوموالاشرتااكت املطلوبة مبوجب اتف

طار البند   من جدول الأعامل 20جزء من بيان الولايت املتحدة يف اإ
 

 البلد أو المنظمة الحكومية الدولية
عضو في اتحاد 

 مدريد؟

الحصة من فائض 
اتحاد مدريد بموجب 

 )مقّدرة(( 4)8المادة 

عضو في اتحاد 
 لشبونة؟

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الفئة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الوحدة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

مخصصات صندوق رأس 
المال العامل التحاد لشبونة 

" 5("3)11بمقتضى المادة 
من اتفاق لشبونة )مقتطفة من 

 (LI/A/32/4الوثيقة 

فائض اتحاد مدريد 
الموّزع ناقص احتياطي 

 اتحاد لشبونة

 X 150000         150000 إيسلندا

 X 150000         150000 الهند

 X 150000 X 7 1 27742 122258 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

) X 150000 X إسرائيل 6ثانيا(  2 55483 94517 

 X 150000 X 3 15 416125 -266125 إيطاليا

 X 150000         150000 اليابان

 X 150000         150000 كازاخستان

 X 150000         150000 كينيا

 X 150000         150000 قيرغيزستان

 X 150000         150000 التفيا

 X 150000         150000 ليسوتو

 X 150000         150000 ليبيريا

 X 150000         150000 ليختنشتاين

 X 150000         150000 ليتوانيا

 X 150000         150000 لكسمبرغ

 X 150000         150000 مدغشقر

) X 150000 X المكسيك 4ثانيا(  7.5 208062 -58062 

 X 150000         150000 موناكو

 X 150000         150000 منغوليا

 X 150000 X 9 0.25 6935 143065 الجبل األسود

 X 150000         150000 المغرب
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 للفائض عىل أأعضاء احتاد مدريدجدول يبنّي التوزيع املقّدر 
 احملّصةل بناء عىل اتفاق لش بونة املرصوفات املتكبّدة بناء عىل ذكل التفاق( اق لش بونة )يف حال مل تغط الرسوموالاشرتااكت املطلوبة مبوجب اتف

طار البند   من جدول الأعامل 20جزء من بيان الولايت املتحدة يف اإ
 

 البلد أو المنظمة الحكومية الدولية
عضو في اتحاد 

 مدريد؟

الحصة من فائض 
اتحاد مدريد بموجب 

 )مقّدرة(( 4)8المادة 

عضو في اتحاد 
 لشبونة؟

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الفئة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الوحدة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

مخصصات صندوق رأس 
المال العامل التحاد لشبونة 

" 5("3)11بمقتضى المادة 
من اتفاق لشبونة )مقتطفة من 

 (LI/A/32/4الوثيقة 

فائض اتحاد مدريد 
الموّزع ناقص احتياطي 

 اتحاد لشبونة

 X 150000         150000 موزامبيق

 X 150000         150000 ناميبيا

 X 150000         150000 هولندا

 X 150000         150000 نيوزيلندا

 1734- 1734 0.0625 خاء)ثانيا( X ال ينطبق   نيكاراغوا

       X 150000 النرويج

 

150000 

 X 150000         150000 ُعمان

 X 9 0.25 6935 -6935 ال ينطبق   بيرو

 X 150000         150000 الفلبين

 X 150000         150000 بولندا

) X 150000 X البرتغال 4ثانيا(  7.5 208062 -58062 

 X 150000         150000 جمهورية كوريا

 X 150000 X 9 0.25 6935 143065 جمهورية مولدوفا

 X 150000         150000 رومانيا

 X 150000         150000 االتحاد الروسي

 X 150000         150000 رواندا

 X 150000         150000 سان مارينو

 X 150000         150000 سان تومي وبرينسيبي

 X 150000         150000 السنغال

 X 150000 X 8 0.5 13871 136129 صربيا

 X 150000         150000 سيراليون
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 للفائض عىل أأعضاء احتاد مدريدجدول يبنّي التوزيع املقّدر 
 احملّصةل بناء عىل اتفاق لش بونة املرصوفات املتكبّدة بناء عىل ذكل التفاق( اق لش بونة )يف حال مل تغط الرسوموالاشرتااكت املطلوبة مبوجب اتف

طار البند   من جدول الأعامل 20جزء من بيان الولايت املتحدة يف اإ
 

 البلد أو المنظمة الحكومية الدولية
عضو في اتحاد 

 مدريد؟

الحصة من فائض 
اتحاد مدريد بموجب 

 )مقّدرة(( 4)8المادة 

عضو في اتحاد 
 لشبونة؟

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الفئة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الوحدة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

مخصصات صندوق رأس 
المال العامل التحاد لشبونة 

" 5("3)11بمقتضى المادة 
من اتفاق لشبونة )مقتطفة من 

 (LI/A/32/4الوثيقة 

فائض اتحاد مدريد 
الموّزع ناقص احتياطي 

 اتحاد لشبونة

 X 150000         150000 سنغافورة

 X 150000 X 6 3 83225 66775 سلوفاكيا

 X 150000         150000 سلوفينيا

 X 150000         150000 إسبانيا

 X 150000         150000 السودان

 X 150000         150000 سوازيلند

 X 150000         150000 السويد

 X 150000         150000 سويسرا

 X 150000         150000 الجمهورية العربية السورية

 X 150000         150000 طاجيكستان

 X 150000 X 8 0.5 13871 136129 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 867- 867 0.03125 خاء)ثالثا( X ال ينطبق   توغو

 146532 3468 0.125 خاء X 150000 X تونس

 X 150000         150000 تركيا

 X 150000         150000 تركمانستان

 X 150000         150000 أوكرانيا

 X 150000         150000 المملكة المتحدة

 X 150000         150000 الواليات المتحدة األمريكية

 X 150000         150000 أوزبكستان

 X 150000         150000 فييت نام
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 للفائض عىل أأعضاء احتاد مدريدجدول يبنّي التوزيع املقّدر 
 احملّصةل بناء عىل اتفاق لش بونة املرصوفات املتكبّدة بناء عىل ذكل التفاق( اق لش بونة )يف حال مل تغط الرسوموالاشرتااكت املطلوبة مبوجب اتف

طار البند   من جدول الأعامل 20جزء من بيان الولايت املتحدة يف اإ
 

 البلد أو المنظمة الحكومية الدولية
عضو في اتحاد 

 مدريد؟

الحصة من فائض 
اتحاد مدريد بموجب 

 )مقّدرة(( 4)8المادة 

عضو في اتحاد 
 لشبونة؟

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الفئة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

إذا عضو في اتحاد 
لشبونة، الوحدة 

المحّددة في اتفاقية 
 باريس

مخصصات صندوق رأس 
المال العامل التحاد لشبونة 

" 5("3)11بمقتضى المادة 
من اتفاق لشبونة )مقتطفة من 

 (LI/A/32/4الوثيقة 

فائض اتحاد مدريد 
الموّزع ناقص احتياطي 

 اتحاد لشبونة

 X 150000         150000 زامبيا

 X 150000         150000 زمبابوي

  
14250000 

   
1999999 12250001 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


