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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون( و الثانية العادية)الدورة  اخلمسوناحلادية و الدورة

ىل  2جنيف، من   2017 أأكتوبر 11اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/57/1 جدول الأعامل املوّحد )الوثيقةاليت تعنهيا من  تناولت امجلعية البنود التالية .1
 .31و 30و 22و 12و

 (.A/57/12 التقرير العام )الوثيقة، يف 22وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 22ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

)الصني(  كوي شودنغخب الس يد ( رئيسا للجمعية، وانتجورجيا) نيكولوز غوجيليدزيخب الس يد وانت .4
 )الهند( انئبني للرئيس. سوميت سيث والس يد
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 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 نظام مدريد

ىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل افتتح الرئيس ادلورة ورّحب بطرفني  .5 متعاقدين جديدين انضّما اإ
لهيا فامي ييل "ابمجلعية"(  ليه فامي ييل "بربوتوكول مدريد"( منذ ادلورة الأخرية مجلعية احتاد مدريد )املشار اإ للعالمات )املشار اإ

ىل بروتوكول ، وهام بروين دار السالم واتيلند. وهنأأ الرئيس أأيضا اإ 2016يف أأكتوبر  يداع وثيقة انضامهما اإ ندونيس يا عىل اإ
ىل أأّّنا س تصبح العضو املائة في وأأخريا، دعا الرئيس الأمانة  .2018يناير  2بُعيد دخول انضامهما حزّي النفاذ يف  همدريد وأأشار اإ

ىل تقدمي الوثيقة الوحيدة املُعدة لأغراض مجعية احتاد مدريد، أأي الوثيقة   .MM/A/51/1اإ

ىل أأن الوثيقة  وأأشارت .6 سلع نظام مدريد بشأأن ال توي عىل تقرير مرحيل عن قاعدة بياانت حت  MM/A/51/1الأمانة اإ
ىل يونيو  2016واخلدمات وتبنّي التقدم احملرز يف الفرتة من يونيو   يف اجملالت الرئيس ية التالية: 2017اإ

للسلع واخلدمات من أأجل التقليل من لك حلّت قاعدة بياانت السلع واخلدمات حمّل قاعدة البياانت التشغيلية  ‒
الاختالفات املوجودة بني حاةل القبول دلى املكتب ادلويل املعروضة خارجيا يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات 

 وحاةل القبول املعروضة لفاحيص املكتب ادلويل يف البيئة التشغيلية ادلاخلية.

نلكزيي مقبول دلى  91 000حنو ت حتتوي عىل ، اكنت قاعدة بياانت السلع واخلدما2017ويف مارس  ‒ مصطلح اإ
 املكتب ادلويل.

ىل قامئة البدلان املشاركة يف قاعدة  مثانية، انضمت 2017 وأأغسطس 2016ويف الفرتة بني يونيو  ‒ بدلان جديدة اإ
علومات بياانت السلع واخلدمات، وابلتايل أأصبح مجموع عدد الأطراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد اليت تُظهر م

وتكل البدلان يه أأسرتاليا وبروين دار السالم وكندا )بصدد  بدلا. 33القبول يف قاعدة البياانت املذكورة يبلغ 
ىل نظام مدريد( وجورجيا وأ يسلندا ولتفيا ونيوزيلندا وفييت انم.  الانضامم اإ

من الطبعة  2017نسخة عام  ، نرُشت قاعدة بياانت السلع واخلدمات يف نسخة متوامئة مع2017يف أأوائل يناير و ‒
وذكل مبا يف ذكل املالحظات التوضيحية احملّدثة لتصنيف نيس، (، NCL11-2017احلادية عرشة لتصنيف نيس )

لكرتونيا وقهتا.  ابللغات الامثين عرشة املتاحة اإ

ندونيس يا أأنّه يف  .7 ة وحقوق الإنسان ، أأي أأول أأايم امجلعيات، أأودع وزير الشؤون القانوني2017أأكتوبر  2وذكّر وفد اإ
ّن التوّسع  ىل بروتوكول مدريد، ليصبح بدله العضو املائة يف النظام ادلويل للعالمات التجارية. وقال الوفد اإ وثيقة انضامم بدله اإ
ىل توس يع نطاق  ىل أأحصاب العالمات التجارية اذلين يسعون اإ املس متر لنظام مدريد جيعل منه أأداة هممة أأكرث فأأكرث ابلنس بة اإ

ىل اس تفادة الرشاكت الإندونيس ية، ول س امي أأعامهل ىل نظام مدريد س يفيض اإ م التجارية يف اخلارج، وأأضاف أأن انضامم بدله اإ
الرشاكت الصغرية واملتوسطة، من التسجيل والإدارة املركزيني للعالمات التجارية، فيتيح لها الامتس حامية عالماهتا يف أأكرث 

قلاميً يف أأرجاء العامل. وأأ  115من  ندونيس يااإ ىل شار وفد اإ أأن بدله يضطلع بدور رايدي ل ينفك يكتسب أأمهية يف السوق  اإ
نهالعاملية، وحيتل املرتبة الرابعة بني أأرسع الاقتصادات منوًا يف مجموعة العرشين،  واثق بأأن بروتوكول مدريد سيسامه يف  وقال اإ

مات التجارية الواردة من الرشاكت الإندونيس ية جّسلت تمنية الاقتصاد الوطين أأكرث. ورّصح الوفد أأن طلبات تسجيل العال
ىل زهاء  2013طلب يف عام  12 000ارتفاعًا ملحوظًا من  . وأأضاف أأن طلبات تسجيل 2016طلب يف عام  26 000اإ

ندونيس يا حظيت بنس بة  يف املائة من مجموع الطلبات املودعة يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق  42العالمات التجارية يف اإ
ىل  عدد تكل الطلباتيف نظام مدريد يف زايدة  تهسامه مشارك ن بدله يأأمل أأن ت الوفد اإ  وقالأ س يا )ال س يان(.  وأأنّه يتطلع اإ

 تنفيذ بروتوكول مدريد. فامي خيصتعزيز التعاون مع الويبو 



MM/A/51/2 
3 
 

ندونيس يا كأ  .8 حدث عضو يف ورحب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ابإ
ىل أأن الالحئة التنفيذية  ىل بروتوكول مدريد. وأأشار الوفد اإ نظام مدريد وهنأأ بروين دار السالم واتيلند عىل انضامهمام اإ

، وأأضاف أأن مجيع ادلول 2017أأكتوبر  1الصادرة عن الاحتاد الأورويب، قد دخلت حزي النفاذ اعتبارًا من  2017/1001 رمق
بشأأن العالمات  2015/2436ويب ابرشت ابملوازاة مع ذكل العمل عىل تنفيذ التوجيه اجلديد رمق الأعضاء يف الاحتاد الأور

ن الًك من الالحئة التنفيذية والتوجيه بشأأن العالمات التجارية الصادرين عن الاحتاد  التجارية يف قوانيهنا الوطنية. وقال الوفد اإ
َّل  يتعنيله برشط عام الأورويب أألغيا رشط قابلية المتثيل البياين واستبد مبوجبه أأن تكون العالمة التجارية قادرة عىل أأن تُمث

يف السجل مبا يتيح للسلطات اخملتصة وامجلهور حتديد موضع امحلاية املمنوحة ملاكل العالمة عىل حنو واحض ودقيق. وقال الوفد 
دخال بدائل تقنية للمتثيل البياين متش يا مع  ن هذا التغيري ينطوي عىل اإ التكنولوجيات اجلديدة، مما س ُيقّرب معلية التسجيل اإ

ىل التطورات التقنية. وذكر الوفد أأن التغيريات املذكورة أأعاله يتوقع أأن تسفر عن زايدة عدد طلبات وتسجيالت  أأكرث اإ
رويب وادلول الأعضاء العالمات التجارية غري التقليدية يف الاحتاد الأورويب. وأأضاف أأنّه بناًء عىل ما تقّدم، رأأى الاحتاد الأو 

أأن حيظى مودعو طلبات تسجيل العالمات التجارية ومالكوها يف الاحتاد الأورويب بفرصة الامتس  مباكنفيه أأنه من الأمهية 
حامية أأوسع نطاقًا تشمل العالمات التجارية غري التقليدية ابس تخدام مسار مدريد، وفقًا للرشوط احملدثّة نفسها اليت ستُتاح 

الترشيعات اجلديدة لالحتاد الأورويب. ورّصح الوفد أأن الأخذ مببدأأ اس تخدام أأحدث التكنولوجيات يف تطبيق  هلم مبوجب
ىل أأنه ينبغي تفادي أأي  املامرسات القامئة س ُييرس أأيضا حتديث نظام مدريد ورمقنته وتعزيز سهوةل اس تخدامه. وأأشار الوفد اإ

زاء كيفية ثل تكل العالمات التجارية غري التقليدية. واس تطرد الوفد قائال مع م الويبو  تعامل حاةل تتسم ابنعدام اليقني القانوين اإ
ىل  ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل أأهبة الاس تعداد للعمل مع املكتب ادلويل وأأعضاء احتاد مدريد للتوصل اإ اإ

 لتقليدية عرب نظام مدريد.حلول تقنية وقانونية لتوفري امحلاية املالمئة للعالمات التجارية غري ا

ىل ادلورة املقبةل  .9 نه أأحاط علامً ابلوثيقة قيد املناقشة وطلب من املكتب ادلويل أأن يقدم اإ وقال وفد الاحتاد الرويس اإ
للجمعية تقريرًا جديدًا عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات، مبا يف ذكل معلومات عن اس تخداهما. ورّصح 

الرويس عىل اس تعداد ملواصةل التعاون من أأجل حتسني قاعد البياانت، وأأضاف أأنه يؤيد مبادرات الأمانة يف جمال أأن الاحتاد 
 تكنولوجيا املعلومات لفائدة نظام مدريد.

ىل أأن انضامم  .10 ىل نظام مدريد. وأأشار الوفد اإ ندونيس يا واتيلند عىل انضامهما اإ وهنّأأ وفد املكس يك بروين دار السالم واإ
ندونيس يا، أأحضى تكل ال  ذ أأضاف أأنه ابنضامم اإ بدلان الثالث مل يؤكد أأمهية نظام مدريد وجدواه يف منطقة ال س يان حفسب، اإ

نظام مدريد يضم ثليث الاقتصادات الأعضاء يف منتدى التعاون الاقتصادي دلول أ س يا واحمليط الهادئ، مما يؤكد جدوى 
 ذكل النظام وأأمهيته وموثوقيته.

ن  .11  :دريداحتاد م مجعيةاإ

أأحاطت علامً مبضمون "التقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات"  "1"
 املتعلقة بأأموال املرشوع املتبقية؛ 33(، مبا يف ذكل الفقرة MM/A/51/1 )الوثيقة

ىل  "2" م اإ نظام تقريرًا جديدًا عن قاعدة بياانت  2018عية يف عام امجل والمتست من املكتب ادلويل أأن يقّدِّ
 ة."يمدريد بشأأن السلع واخلدمات، مبا يف ذكل اس تخدام أأموال املرشوع املتبق 

 ]ّناية الوثيقة[


