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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون( و التاسعة االستثنائية)الدورة  اخلمسون الدورة

ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 6و 5و 4و 3و 1(: A/56/1 من مرشوع جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا البنود التالية تناولت امجلعية .1
 .31و 30و 20و 10" و2"9و

 (.A/56/17 التقرير العام )الوثيقةيف ، 20، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 20ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 .(املكس يك)ميغيل أأخنل مارغني الس يد وترأأس الاجامتع رئيس امجلعية  .4
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 من جدول الأعامل املوّحد 20البند 
 نظام مدريد

ىل  ادلورةافتتح الرئيس  .5  بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتورّحب بطرف متعاقد جديد انضم اإ
لهيام فامي ييل  لهيا فامي ييل ")املشار اإ بربوتوكول مدريد" و"اتفاق مدريد"( منذ ادلورة الأخرية مجلعية احتاد مدريد )املشار اإ

. وأأعلن الرئيس أأيضًا أأن بروين دار السالم أأحضت جاهزة لشعبيةمجهورية لو ادلميقراطية ا، وهو 2015ابمجلعية( يف أأكتوبر 
ىل  ىل بروتوكول مدريد يف هذه ادلورة، ما سريفع عدد أأعضاء احتاد مدريد اإ بدلًا، ودعا وفد  114عضوًا يغطون  98لالنضامم اإ

ىل بروتوكول مدريد دلى املدير العام للمنظمة ا ىل املنصة لإيداع صك الانضامم اإ لعاملية للملكية الفكرية )الويبو(. مث هذا البدل اإ
ىل عرض الواثئق.   دعا الرئيس الأمانة اإ

 تقرير مرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات

ىل الوثيقة  .6  . MM/A/50/1استندت املناقشات اإ

ىل بروتوكو  مجهورية لو ادلميقراطية الشعبيةرّحب وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابنضامم  .7  لوبروين دار السالم اإ
ذا اكن سيتاح اجملال ملناقشة الوثيقة   . MM/A/50/INF/1مدريد وسأأل اإ

ىلوأأ  .8 بعد الانهتاء من النظر يف   MM/A/50/INF/1أأنه ميكن طرح أأس ئةل عن الوثيقة شار الرئيس اإ
ىل  MM/A/50/1 الواثئق   .4اإ

يران )مجهورية  .9 نه يرّحب اب –وقال وفد اإ ششاء الإسالمية( اإ لطرفني املتعاقدين ادجديدين يف بروتوكول مدريد وأأيّد اإ
. وأأضاف الوفد أأنه سريحب برتمجة املصطلحات املس تخدمة يف قاعدة قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات

ىل اللغة الفارس ية ليتس ىن للمس تخدمني يف البدلان اليت تتحدث هذه اللغة الاس تفادة مهن  ا. البياانت هذه اإ

واليت  قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدماتوأأعرب وفد الصني عن ترحيبه ابلتقدم اذلي ُرصد يف مسأأةل  .10
. وأأضاف الوفد أأن من شأأن هذا التقدم أأن يسهّل بشلك كبري 2009يتعاون بدله بشأأهنا مع املكتب ادلويل منذ عام 

وأأعرب عن أأمهل يف أأن تشارك أأطراف متعاقدة أأخرى يف قاعدة اس تخدام مودعي الطلبات واملاكتب لقاعدة البياانت 
 البياانت بتوفري معلومات عن القبول تسهّل التعيينات من قبل مودعي الطلبات. 

ن امجلعية: .11  اإ

علام ابلتقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات  أأحاطت "1"
 املتعلقة بأأموال املرشوع املتبقية. 33 (، مبا يف ذكل الفقرةMM/A/50/1 )الوثيقة

ىل امجلعية يف عام  والمتست "2" بشأأن  2017من املكتب ادلويل للويبو أأن يقّدم تقريرا مرحليا جديدا اإ
التقدم احملرز يف تنفيذ قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات، مبا يف ذكل اس تخدام أأموال 

 املتبقية. املرشوع
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 )سادسا( من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات9املادة  اس تعراض تطبيق

ىل الوثيقة  .12  . MM/A/50/2استندت املناقشات اإ

ن امجلعية:  .13  اإ

)سادسا( من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن 9أأحاطت علام ابلوثيقة املعنونة "اس تعراض تطبيق املادة  "1"
 (؛MM/A/50/2التسجيل ادلويل للعالمات" )الوثيقة 

من "اس تعراض تطبيق  2واعمتدت التوصية املُقدمة من الفريق العامل، كام وردت يف الفقرة  "2"
 (.MM/A/50/2)سادسا( من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات" )الوثيقة 9 املادة

ىل اتفاق مدريد فقط  اقرتاح بشأأن حالت الانضامم اإ

ىل .14  . MM/A/50/3الوثيقة  استندت املناقشات اإ

ىل أأن .15 نظام مدريد هو حبمك الواقع نظام قامئ عىل معاهدة واحدة يديرها بروتوكول مدريد وأأن ذكل  أأشار وفد الصني اإ
ىل أأنه يدمع ابلتايل اقرتاح  دارة نظام التسجيل ادلويل ملا فيه منفعة ملودعي الطلبات واملاكتب يف أ ٍن معًا، وأأشار اإ سهّل كثريًا اإ

 واحدة. من اتفاق مدريد لتوحيد نظام مدريد كنظام قامئ عىل معاهدة 14( )أأ( من املادة 2( و)1طبيق الفقرتني )جتميد ت 

يران )مجهورية  .16 نه يرّحب ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة لأنه يعتقد أأنه س يضمن  –وقال وفد اإ توحيد نظام الإسالمية( اإ
( )أأ( 2( و)1يف هذا الصدد عن تأأييده اقرتاح جتميد تطبيق الفقرتني )وأأعرب  مدريد دجعهل نظاما قامئا عىل معاهدة واحدة

 .من اتفاق مدريد 14من املادة 

ن امجلعية: .17  اإ

ىل اتفاق مدريد  "1" نظرت يف الاقرتاحات املُقدمة يف الوثيقة املعنونة "اقرتاح بشأأن حالت الانضامم اإ
 (؛MM/A/50/3وحده" )الوثيقة 

)أأ( من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  (2)( و1)14املادة واختذت قرار جتميد تطبيق  "2"
ىل اتفاق مدريد وحده"  من "اقرتاح بشأأن حالت الانضامم 10للعالمات، مع ال اثر املبيّنة يف الفقرة  اإ

 من اترخي ذكل القرار. اً (، اعتبار MM/A/50/3 )الوثيقة

 مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهلتعديالت مقرتحة عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق 

ىل الوثيقة  .18  . MM/A/50/4استندت املناقشات اإ

ىل أأن الإطار ادجديد املقرتح ل  .19 ، كام يرد يف الوثيقة، سينص عىل تقس مي التسجيالت ادلولية ودجمهاأأشار وفد الياابن اإ
نه يوافق عىل التعديالت املقالإعالانت والإخطارات رسال . وقال الوفد اإ رتحة بناًء عىل أأن أأي طرف متعاقد سيمتكن بعد اإ

ذا اكن س ُيدخل الإطار ادجديد املقرتح يف نظامه الوطين  ىل املكتب ادلويل من البّت يف ما اإ الإعالانت والإخطارات اإ
 للعالمات التجارية، ومىت س يقوم بذكل أ خذًا يف الاعتبار عوامل من قبيل أأمهيته ابلنس بة للصناعات احمللية. 

يران )مجهورية  .20 ىل أأهنا ستساعد ماكتب  –وأأيّد وفد اإ الإسالمية( التعديالت املقرتحة، كام وردت يف الوثيقة، نظرًا اإ
 الأطراف املتعاقدة يف توضيح مسائل بشأأن املكتب ادلويل وس تعود ابلفائدة عىل املودعني أأيضًا. 
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ىل وتطرق وفد الصني .21 ىل أأن القوانني الصينية ل تتضمن  )اثلثا(27)اثنيا( و27 القاعدتني ادجديدتني اإ املقرتحتني ليشري اإ
أأحاكمًا معادةل هلام وأأهنام قد ل تطبقا ابلتايل يف الصني. ووافق الوفد عىل اعامتد التعديالت الأخرى املقرتحة يف الوثيقة وأأفاد 

ن الصني س تقوم ابلإعالانت اليت تنطبق  )اثلثا(27)اثنيا( و27 نن ادجديداتالقاعدات بأأنه يف حال اعُتمدت املقرتحتان، فاإ
املعدةل من  24( )أأ( و)د( من القاعدة 5مبوجهبام. وأأعلن الوفد كذكل بأأنه يوافق عىل اقرتاح تعليق بدء رساين الفقرتني )

 . الالحئة التنفيذية املشرتكة

ن امجلعية:  .22  اإ

من الالحئة التنفيذية املشرتكة  32و 27و 26و 25و 12  القواعداعمتدت التعديالت املقرتحة عىل "1"
، 2017 يوليو 1من جدول الرسوم ابللغة الفرشس ية، عىل أأن يكون اترخي النفاذ  7 وعنوان البند 4.7 والبند

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق  كام هو مبنّي يف املرفق الأول من "التعديالت املقرتح اإ
 (؛MM/A/50/4 وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات" )الوثيقة

ضافة  32و 27و 25و 22)اثلثا( و18و 3واعمتدت التعديالت املقرتحة عىل القواعد  "2" واإ
ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة، عىل أأن يكون اترخي النفاذ 23 القاعدة ، كام هو 2017 نومفرب 1)اثنيا( ادجديدة اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول  مبنّي  يف املرفق الثاين من "التعديالت املقرتح اإ
 (؛MM/A/50/4 مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )الوثيقة

ضافة القاعدتني 40و 32و 27و 22 واعمتدت التعديالت املقرتحة عىل القواعد "3" )اثلثا( 27)اثنيا( و27 واإ
ىل ا ضافة البنداإ ىل جدول ا 7.7 لالحئة التنفيذية املشرتكة واإ لرسوم، عىل أأن يكون اترخي اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية 2019 فرباير 1 النفاذ ، كام هو مبنّي يف املرفق الثالث من "التعديالت املقرتح اإ
 (؛MM/A/50/4 املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات" )الوثيقة

()أأ( و)د( من الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت اعمتدهتا 5)24 وعلّقت نفاذ التعديالت عىل القاعدة "4"
 امجلعية يف دورهتا السابقة، حلني مواصةل الفريق العامل اس تعراض تداعيات تنفيذها.

 2014/15فائض نظام مدريد للثنائية 

ىل الوثيقة .23   MM/A/50/INF/1. استندت املناقشات اإ

ىل أأن احتاد .24 مليون فرنك سويرسي  8.15قدره  بلغمدريد حقّق فائضا يف الإيرادات  عرضت الأمانة الوثيقة فأأشارت اإ
( من بروتوكول مدريد كيفية تعامل احتاد مدريد 4)8وتتناول املادة  .مبنّي يف تقرير الإدارة املالية ، كام هو2014/15للثنائية 

يف ابب الفائض عىل أأن يقيد املايل ولحئته الويبو نظام من  7.4وتنص القاعدة فائضة يف هناية لك دورة. مع هذه املبالغ ال
ىل أأن نظام مدريد يمنو وأأن مس تخدميه يتوقعون ابلتايل، ل بل ويطالبون خبدمات  .احتياطيات الاحتاد وأأشارت الأمانة اإ

ىل أأن املكتب عالية ادجودة. وذلكل واصل املكتب ادلويل الاستامثر يف  تكنولوجيا املعلومات والتصالت. والتفتت الأمانة اإ
ادلويل يعزتم اس تخدام هذا الفائض للميض يف حتسني النظام لفائدة مس تخدميه، وأأنه يُعّد لهذا الغرض عددًا من الاقرتاحات 

الفائض اذلي س يقيّد يف  ليعرضها عىل أأعضاء الاحتاد خالل امجلعية املقبةل للنظر فهيا واملوافقة عىل اس تخدام
 الاحتياطات. ابب

ىل الأمانة تأأكيد ذكل.  .25 نه فهم أأن الوثيقة ل تقرتح أأي قرار وطلب اإ وحتدث وفد الولايت املتحدة الأمريكية فقال اإ
ذا اكن جيوز لحتاد مدريد أأن يقرر توزيع الأموال الفائضة عن ا عىل  لأموال الاحتياطية املس هتدفةوسأأل الوفد الأمانة اإ

ىل أأن فهم من مهنجية القدرة عىل ادلفع اليت تُتّبع حني تعمتد الاحتادات  يداعها يف الاحتياطات. وأأشار الوفد اإ أأعضائه، بعد اإ
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تُدفع وفق قدرة لك احتاد. ويعين ذكل حبسب رأأيه أأن هذه املصاريف  ملرصوفات املشرتكةالربانمج واملزيانية للك ثنائية، أأن ا
قت فائضًا وبلغت احتياطاهتا املس هتدفة، وأأن قميهتا تتوقف عىل قمية الفائض املتوفر للك احتاد يف تدفعها الاحتادات اليت حق

 الفرتة املالية. وذكّر الوفد بأأن التقارير املالية اليت عرضهتا الأمانة يف أ خر دورة للجنة الربانمج واملزيانية أأظهرت أأن املرصوفات
مليون  470ي، بيامن بلغت املرصوفات املبارشة مليون فرنك سويرس  172ما يوازي املشرتكة أأو غري املبارشة للمنظمة بلغت 

ذا تعنّي عىل لك احتاد أأن يدفع للمرصوفات غري املبارشة احلصة نفسها اليت  فرنك سويرسي. واعترب الوفد أأن ذكل يعين أأنه اإ
يرسي من املرصوفات املبارشة، أأن مليون فرنك سو  100يدفعها ملرصوفاته املبارشة، فعىل احتاد مدريد اذلي يدفع 

مليون فرنك سويرسي اذلي دفعه فعليًا.  13.76مليون فرنك سويرسي للمرصوفات املشرتكة، بدًل من مبلغ  36.8 يدفع
ىل أأن هذا يبنّي أأن احتاد مدريد قادر عىل دفع حصة أأكرب من مرصوفات املنظمة املشرتكة وأأعرب عن عدم  والتفت الوفد اإ

مرصوفات املنظمة املشرتكة، بيامن يسّجل  جية املتبعة لأن من نتاجئها أأن احتاد مدريد يدفع حصة غري منصفة منارتياحه للمهن 
ذا اكنت هذه املهنجية قد  ىل أأعضاء احتاد مدريد أأن ينظروا فامي اإ فائضًا ميكن توزيعه عىل أأعضاء الاحتاد. وطلب الوفد اإ

قبيل دفع ما هو مس تطاع من املرصوفات املشرتكة قد تكون أأشسب، وأأضاف حققت نتيجة مالمئة أأو أأن مهنجية بديةل من 
ىل التعاون مع أأعضاء أ خرين من احتاد مدريد يف هذا الشأأن ويف مسائل أأخرى ختص احتاد مدريد و  دجنة أأنه يتطلع اإ

 . واملزيانية الربانمج

ىل أأن الوثي .26 ن وأأكّدت الأمانة أأن امجلعية ليست مطالبة ابختاذ قرار نظرًا اإ عالمية وقالت اإ قة ليست سوى وثيقة اإ
تنص عىل أأن الفائض يودع يف احتياطات املنظمة ويُقيّد مضن احتياطات احتاد  من نظام الويبو املايل ولحئته 4.7 ملادةا

لأموال الويبو بشأأن امدريد يف البياانت املالية ويف تقرير الإدارة املالية، وأأن أأي اس تخدام لهذا الفائض يُقرر وفق س ياس ية 
اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء ويف امتثال اتم لها. وأأضافت الأمانة أأن املهنجية اليت اتبعت لعرض نتاجئ لك احتاد يف الاحتياطية 

وثيقة الربانمج مهنجية اعمتدهتا ادلول الأعضاء كجزء ل يتجزأأ من  2014/15البياانت املالية وتقرير الإدارة املالية للثنائية 
ىل أأن احلساابت قد ُأغلقت وخضعت للمراجعة يف هناية الثنائية وأأن لثنائيةتكل ااملعمتدة ل  املزيانيةو  . واتبعت الأمانة فأأشارت اإ

  تقرير الإدارة املالية عرض النتاجئ اليت حققهتا املنظمة يف الثنائية، ونتاجئ لك احتاد، وفق املهنجية اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء.

يطاليا أأ  .27 ن نظام مدريد نظام جيد ويعمل بشلك جيد وأأن مجيع الأطراف تتعاون عىل حتقيق هذا الهدف. وأأكّد وفد اإ
مث تناول الوفد مداخةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ليفيد بأأن مناقشة املسائل املالية ومهنجية املزيانية ليست مناس بة يف 

طار هذا البند من جدول الأعامل وأأنه ينبغي مناقش هتا يف ب   ند أ خر. اإ

يطاليا بشأأن الزمان واملاكن املالمئني ملناقشة املسائل اليت  .28 واعترب وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن مداخةل وفد اإ
اثرة هذه املسائل يف الوقت واملاكن املالمئني ىل أأنه طرح هذه الأس ئةل ليكفل اإ ومع الأعضاء  أأاثرها مداخةل صائبة والتفت اإ

ماليني فرنك سويرسي من  8بأأنه طلب يف العام املنرصم أأن يوّزع عىل أأعضاء مدريد مبلغ يعادل  املناس بني. وذكّر الوفد
ذا اكن هذا الفائض سيتحقق، وأأنه ُأبلغ يف هذه  الفائض وُأبلغ حيهنا بأأن اقرتاحه سابق لأوانه لأنه مل يكن قد اتضح بعد ما اإ

مىت ينبغي أأن يتُناقش هذه املسأأةل ول س امي املبلغ اذلي ميكن أأن ادلورة بأأن امجلعية ليست املاكن املناسب. وتساءل الوفد 
ن الأجوبة عىل هذه الأس ئةل ل تزال غري واحضة وأأضاف أأنه فهم أأن احتاد  ىل أأعضاء الاحتاد. وقال الوفد اإ عادته اإ تُطلب اإ

ذا اكن جيو  ز لحتاد مدريد أأن يطلب توزيع مدريد دليه فائض يفوق الأموال الاحتياطية املس هتدفة وأأنه مل يتضح حىت ال ن اإ
ذا اكن جيوز هل أأن يطلب توزيع أأي مبلغ يزيد عىل الأموال  8.15مبلغ  مليون فرنك سويرسي فقط عىل أأعضائه أأو اإ

الاحتياطية املس هتدفة. وطالب الوفد مبزيد من املعلومات عن الزمان واملاكن املناس بني لإجراء هذه املناقشة يف مسأأةل املبلغ 
 لأعضاء احتاد مدريد احلصول عليه. اذلي حيق 

، حني س يعرض 2017وأأجابت الأمانة أأن أأقرب فرصة ملناقشة هذه املسأأةل س تكون ادلورة املقبةل للجمعية يف عام  .29
ىل ذكل، رشحت الأمانة أأن الاحتياطات تُدار وفقًا  املكتب ادلويل مجموعة من الاقرتاحات كام ورد يف الوثيقة. ابلإضافة اإ

  اعمتدهتا ادلول الأعضاء وأأن أأي اقرتاح ابس تخدااها ينبغي أأن يتوافق وهذه الس ياسة. للس ياسة اليت
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وشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل أأس ئلته وأأعرب عن رغبته يف دراس هتا رمغ ما يلفّها من  .30
جاابت جاهزة علهيا. واعترب الوفد أأن دجنة الربانمج واملزيان  ية يه الهيئة املالمئة اليت ميكن فهيا مناقشة مسأأةل تعقيدات ل ميكل اإ

 مهنجية املرصوفات واملداخيل.

 [هناية الوثيقة]


