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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يوليو 4التارخي: 

 
 

 
 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات

 )احتاد مدريد(
 

 اجلمعية
 

 العشرون( و التاسعة االستثنائية)الدورة  اخلمسون الدورة
ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 وحدهاقرتاح بشأن حاالت االنضمام إىل اتفاق مدريد 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

ليه فامي ييل بعبارة 2015 أأكتوبر 31يف  .1 ، دخل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
ىل اجلزائر، اليت اكنت أ خر عضو يف احتاد مدريد ملزما فقط ابتفاق مدريد بشأأن  "الربوتوكول"( حزيز النفاذ ابلنس بة اإ

ليه فامي ييل بعبارة "التفاق"(.التسجيل ادلو  يل للعالمات )املشار اإ

 واكن ذكل احلدث منعطفا ابرزا يف اترخي نظام مدريد، فقد اكن يعين أأن لك الأطراف املتعاقدة ابتت، منذ ذكل .2
ات ادلولية مة ابلربوتوكول. ونتيجة ذلكل أأصبحت لك التعيينات يف مجيع التسجيالت ادلولية السارية، ولك الطلبالتارخي، ملز  

ام عمة ابلربوتوكول وحده أأو املودعة منذ ذكل التارخي، خاضعة للربوتوكول وحده. وذكل انجت عن كون الأطراف املتعاقدة ملز  
9تقيض به املادة 

)سادسا(
وهو انطباق تكل املعاهدة "]...[ عىل العالقات املتبادةل بني ادلول الأطراف ()أأ( من الربوتوكول 1) 

ول ويف اتفاق مدريد )اس توكهومل(." وبناء عليه أأصبح التفاق، فعليا منذ ذكل التارخي، معاهدة غري سارية يف هذا الربوتوك
 وأأصبح نظام مدريد، حبمك الواقع، نظاما قامئا عىل معاهدة واحدة.
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ليه فامي ييل  ظام مدريد بشأأن التسجيلالفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنانقش و .3 ادلويل للعالمات )املشار اإ
ماكنية الإبقاء عىل الوضع الراهن، أأي الإبقاء عىل نظام مدريد كنظام قامئ،  بعبارة "الفريق العامل"(، يف دورته الثالثة عرشة، اإ

 .1سارية واحدة ل غري يه الربوتوكولاهدة ا، عىل معفعلي

املشار مجعية احتاد مدريد )أأيدهتا  عرض الفريق العامل خطة، 2006و 2005يف عايم  ُعقدات تنيدورتني سابق ويف  .4
ل ىلهيا فامي ييل بعبارة "امجلعية"( اإ يف ادلورتني  ،وأأفيد .2ه نظاما قامئا عىل معاهدة واحدة توييد نظام مدريد ابعتبار تريم اإ

جراءات  منطبقا، بعد ذكل، املذكورتني، بأأن التفاق لن يكون ذا ما اس تويف لك من الرشوط التالية:عىل اإ  التسجيل ادلويل اإ

لغاء بند الضامن "1" ر امجلعية اإ  ؛أأن تقرز

 ؛مة أأيضا مبوجب الربوتوكولمة مبوجب التفاق فقط ملز  وأأن تصبح لك البدلان املتعاقدة امللز   "2"

ر امجلعية  "3" ىل التفاق وحده يف تطبيق اتفاق مدريد  "جتميد"وأأن تقرز يىت ل يتس ىن لأي بدل الانضامم اإ
يداع طلبات بناء عىل ذكل التفاقاملس تقبل ول يتس ىن بع  .3د ذكل اإ

وافقت امجلعية عىل تعديل ، ييامن 2007  ستبمربأأول خطوة حنو النظام القامئ عىل معاهدة واحدة يفواُُتذت  .5
9 ( من املادة1) لفقرةل

)سادسا( 
لغاء بند الضامن.، من الربوتوكول القايض بأأن املبدأأ ، )أأ( فرعية جديدفقرة يف ، أأرِس و  وابلتايل اإ

امجلعية،  قضت امك .ولتفاق والربوتوكابل مةامللز  بني ادلول املتبادةل العالقات لك هو اذلي يرسي وحده عىل الربوتوكول 
لن تنطبق  (7)8 املادةو ()ج( 2)5 املادةو ( ب()2)5 الإعالانت املُقدمة بناء عىل املادةبأأن )ب(،  فرعية جديدفقرة  مبوجب

 العالقات املتبادةل.يف تكل 

ة  ، ييامن أأصبحت اجلزائر2015 أأكتوبر 31ىل معاهدة واحدة يف اخلطوة الثانية يف اجتاه النظام القامئ عواُُتذت  .6 ملزم 
ما بقي  بدلأ خر اكنت  بعدما، ابلربوتكول أأيضا  .فقط ابلتفاقملز 

يف املبمثزل  الراهناحلفاظ عىل الوضع  بغرض، انقش الفريق العامل اخلطوة الثالثة والأخرية من اخلطة 2015 نومفربويف  .7
التدابري الالزمة "، 2016 يف عام هتا القادمة، يف دورعيةامجل تتخذ الفريق العامل بأأن وأأوىص . قامئ عىل معاهدة واحدةنظام 

ىل اتفاق مدريد وحده والبمس من املكتب ادلويل أأن يقرتح عىل امجلعية  التدبري  املذكورةللحيلوةل دون حالت الانضامم اإ
 ".الأنسب

 :وهامالهدف ذكل بملني لبلو  الفريق العامل تدبريين م وانقش  .8

ىل املدير العام  توجه امجلعيةأأن  "1" ل يقبل أأي انضامم أ خر بأأن للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( تعلاميت اإ
ىل التفاق وحده؛  اإ

ر امجلعية "جتميد" تطبيق املادة "2"  )أأ( من التفاق.2( و1)14 وأأن تقرز

                                                
1

ىل جتميد تطبيق املادة" MM/LD/WG/13/7 الوثيقةانظر   ()أأ( من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل 2( و)1)14 اس تعراض الاقرتاح ادلاعي اإ
 .(http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=316237" )للعالمات

2
 .(http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=72054التقرير" )" MM/A/37/4الوثيقة انظر  
3

جراء الرفض وبند الضامن اس تعراض " MM/LD/WG/1/2 وثيقةمن ال 112الفقرة انظر    املمكنوالتعديالت كول مدريد املنصوص علهيام يف بروتواإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة" )  .(http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=43173اإ
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معان يف اخليار الأول، وهو و  .9 ىل املدير  توجه امجلعيةأأن نظر املكتب ادلويل ابإ ل يقبل أأي بأأن  لويبولالعام تعلاميت اإ
ىل التفاق وحده ىل القانون ادلويل العام وبصفته املكتب ادلويل بأأن املدير العام ملز  ويرى . انضامم أ خر اإ أأمني م، ابلنظر اإ

يداع واثئق الا يستبعدمما احلياد؛  يلزتمأأن ب، الإيداع ن املكتب ادلويل ل يرى نضاممعادة رفض اإ من أأنه ، وابلتايل فاإ
ىل امجلعية.املس    تصوب تقدمي ذكل الاقرتاح اإ

ر امجلعية "جتميد" تطبيق املادة نالاقرتاح الثاين، وهو أأ  ويظي .10 ، بتأأييد عدد من )أأ( من التفاق2( و1)14 تقرز
عىل وعالوة الوفود خالل مناقشات الفريق العامل، وهو يتوافق مع القانون ادلويل العام وهل العديد من السوابق يف الويبو. 

نفذكل،  ذكل مبوجب و تأأييد امجلعية. انل ويف اخلطة املذكورة اليت وضعها الفريق العامل بوضوح  هعن عرُِبز ذكل اخليار  اإ
ر امجلعية  جتميد تطبيق املادة ىل ()أأ(، اعتبارا من اترخي ذكل القرار، 2( و)1)14 اخليار، س تقرز  :ال اثر التاليةمبا س يفيض اإ

ليه ولكن ميكهنا التصديق عىل لأطراف املتعاقدة اجلديدة لل ميكن  "1" التصديق عىل التفاق وحده أأو الانضامم اإ
لالتفاق والربوتوكول والانضامم   ؛يف أ ن واحدهيام اإ

ىل التفاق؛متعاقدة مبوجب الربوتوكول  ميكن للبدلان اليت يه أأطرافو  "2"  الانضامم اإ

 بعد ذكل بناء عىل التفاق؛لطلبات ادلولية اأأن تودع ل ميكن و "3"

 معليات بناء عىل التفاق، مبا يف ذكل تقدمي تعيينات ليقة؛ ةلن جُترى أأيو  "4"

9 س تظلز املادةو  "5"
)سادسا(

مة املتبادةل بني الأطراف املتعاقدعىل العالقات سارية ب( من الربوتوكول )(1) ة امللز 
 ؛ابلتفاق والربوتوكول

ىل و  "6" ميكن للجمعية مواصةل التعامل مع لك املسائل املرتبطة بتنفيذ التفاق والرجوع، يف أأي وقت بعد ذكل، اإ
 )أأ( من التفاق.2( و1)14 ادةقرارها القايض بتجميد تطبيق امل
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معان يف اخليارين وبعد . الأنسب التدبري أأن يقرتح عىل امجلعيةب ادلويل الفريق العامل من املكتوطلب  .11 النظر ابإ
عجنع التدبري الأ ، ابعتباره )أأ( من التفاق2( و1)14 ادةاملاملتاحني، يقرتح املكتب ادلويل أأن تتخذ امجلعية قرار جتميد تطبيق 

 عىل معاهدة واحدة. اقامئ انظامجلعهل لضامن توييد نظام مدريد 

ن  .12 ىل ما ييل:اإ  امجلعية مدعوة اإ

 النظر يف الاقرتاحات امُلقدمة يف "1"
اقرتاح بشأأن حالت " الوثيقة املعنونة

ىل اتفاق مدريد وحده " الانضامم اإ
 (،MM/A/50/3 )الوثيقة

تطبيق اُتاذ قرار جتميد  "2"
د اتفاق مدري)أأ( من 2( و1)14 املادة

بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، مع 
زنة يف الفقرة من الوثيقة  10 ال اثر املبي

املذكورة أأعاله، اعتبار من اترخي ذكل 
 القرار.

 ]هناية الوثيقة[


