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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 7 :ديسمرب 2018

االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات (احتاد مدريد)
اجلمعية
الدورة الثانية واخلمسون (الدورة االستثنائية الثالثون)

جنيف ،من  24سبمترب إىل  2أكتوبر 2018

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية

 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول األعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/58/1و 2و 4و 5و 6و"2"11
و 12و 22و 29و.30
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،22يف التقرير العام (الوثيقة .)A/58/11

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  22يف هذه الوثيقة.

.4

وترأس الاجامتع الس يد نيكولوز غوجيليدزي (جورجيا) ،رئيس امجلعية.
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البند  22من جدول األعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .5رحب الرئيس ابألطراف املتعاقدة الثالثة اجلديدة اليت انضمت إىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعالمات (املشار إلهيام فامي ييل "بربوتوكول مدريد") منذ ادلورة األخرية مجلعية احتاد مدريد (املشار إلهيا فامي ييل ابمجلعية) يف
أكتوبر  ،2017ويه أفغانس تان وإندونيس يا واتيلند.
تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات
.6

استندت املناقشات إىل الوثيقة MM/A/52/1

.

 .7وأشارت األمانة إىل أن الوثيقة حتيل إىل التقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات
(املشار إلهيا فامي ييل "بقاعدة بياانت السلع واخلدمات") للعام  ،2017الوارد يف املرفق احلادي عرش للوثيقة
" WO/PBC/28/7تقرير الويبو عن أداء الربانمج  ."17/2016وأفادت األمانة أنه ،يف يناير  ،2017متت مواءمة قاعدة
بياانت السلع واخلدمات مع صيغة عام  2017من اإلصدار احلادي عرش للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل
العالمات مبوجب اتفاق نيس (تصنيف نيس) ،مبا يف ذكل مالحظاته التفسريية ،يف اللغات  18اليت أتيحت هبا قاعدة بياانت
السلع واخلدمات؛ وأنه يف هناية أغسطس  ،2018مضت قاعدة بياانت السلع واخلدمات  000 97بياان ابإلنلكزيية و000 46
بياان ابلفرنس ية واإلس بانية اليت وافق علهيا املكتب ادلويل .وأشارت األمانة إىل ان املكتب ادلويل واصل تعاونه مع املاكتب
من أجل عرض حاالت قبولها للبياانت املتاحة عىل قاعدة بياانت السلع واخلدمات وأن تكل املعلومات عن حاالت القبول
املتاحة يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات عرضت فامي خيص  34طرف متعاقد وكندا ،مع إضافة  6أطراف متعاقدة يف عام
 2017وطرفني متعاقدين اثنني يف عام  .2018وأضافت األمانة قائةل إن عدد اللغات اليت تتاح هبا قاعدة بياانت السلع
واخلدمات سريتفع إىل  20لغة بإدراج جورجيا وفيتنام .وذكّرت األمانة بأن امجلعية وافقت عىل املرشوع األويل لقاعدة بياانت
السلع واخلدمات يف عام  ،2009عىل حنو ما اقرتحته الوثيقة " MM/A/42/3قاعدة بياانت نظام مدريد بياانت للسلع
واخلدمات املقبوةل" ،اذلي أدرج مزيانية لرتمجة بياانت السلع واخلدمات إىل مثاين لغات .وأشارت األمانة أيضا إىل أن
املرشوع س ُيختمت حبلول هناية عام  ،2018وأن األموال املتبقية س ُتحول إىل املزيانية العادية وأن أعامل الرتمجة املقبةل س تدرج
حتت املزيانية العادية.
 .8وحتدث وفد جنوب أفريقيا ابمس الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني وجنوب أفريقيا (مجموعة الربيكس)،
وأفاد بأنه يرحب ابلتوسع اللغوي لنظام مدريد واقرتح إدراج اللغتني الصينية والروس ية لكغتني رمسيتني لنظام مدريد.
 .9وقال وفد اململكة املتحدة إن قرار اململكة ابخلروج من الاحتاد األورويب ال يزال موضوع نقاش همم يف العديد من
احملافل وأشار أيضا إىل أن التطورات بشأن املفاوضات احلالية ترد يف مرشوع اتفاق الانسحاب .وأفاد الوفد بأن اململكة
املتحدة تسعى لضامن أهنا تس تويف بطريقة مناس بة هدفها املمتثل يف توفري أكرب قدر ممكن من اليقني القانوين للمس تخدمني
ومقديم الطلبات وأحصاب احلقوق .وذكّر الوفد بأن تعيني الاحتاد األورويب بناء عىل نظام مدريد مشل امحلاية يف اململكة
املتحدة ،غري أنه ما إن انسحبت هذه األخرية من الاحتاد األورويب ،مل يعد األمر كذكل .وأشار الوفد إىل أنه يود التشديد
عىل أنه ،يف مجيع السيناريوهات ،مبا فهيا حاةل عدم التوصل إىل اتفاق اليت يه مستبعدة ،يرغب يف ضامن اس مترارية امحلاية
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وجتنب فقدان احلقوق .وقال الوفد إنه يعمل مع الويبو من أجل إجياد حلول معلية هبدف توفري حامية متواصةل يف اململكة
تعني الاحتاد األورويب مبوجب نظام مدريد ،مبا فهيا العالمات التجارية اليت ال تزال طلبات
املتحدة للعالمات التجارية اليت ّ
امحلاية اخلاصة هبا معلقة.
 .10وأعرب وفد اكزاخس تان ،متحداث ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ( ،)CACEECعن
دمعه لالقرتاح اذلي قدمه الاحتاد الرويس خالل اجامتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأن التسجيل
ادلويل للعالمات (املشار إليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") املتعلق بإدراج اللغة الروس ية لكغة رمسية لنظام مدريد.
وأضاف الوفد قائال إن الروس ية يه لغة رمسية يف الاحتاد الرويس وبيالروس ،وكذكل يف اكزاخس تان وقريغزيس تان ،مشريا
أيضا إىل أهنا تُس تخدم عىل نطاق واسع لكغة مشرتكة يف املنطقة األوروبية اآلس يوية .وأفاد الوفد بأن اإلحصاءات تشري إىل
تزايد اهامتم مقديم الطلبات من البدلان يف املنطقة املذكورة أعاله بنظام مدريد والحظ أن عدد الطلبات ادلولية املقدمة
مبوجب نظام مدريد اململوءة يف تكل البدلان ارتفع إىل حد كبري .وذكر الوفد بأن إدراج الروس ية لكغة رمسية لنظام مدريد
س يعزز التوجه اإلجيايب يف طلبات العالمات التجارية املودعة من طرف بدلان مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب
الرشقية ،وحيسن أداء الفاحصني املتحدثني ابلروس ية ويُيرس معاجلة الطلبات من طرف ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة.
 .11وأعرب وفد الصني عن أمهل يف أن يتواصل حتسني قاعدة بياانت السلع واخلدمات يك تقدم املزيد من املنافع ألوسع
رشحية من املس تخدمني ،وأعرب عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة الربيكس.
 .12وأيد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي قدمه وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة الربيكس .وأشار الوفد إىل أنه يمتىن أن
تقدم األمانة تقريرا إجيابيا مماثل بشأن تشغيل قاعدة بياانت السلع واخلدمات خالل ادلورة املقبةل للجمعية ،وأضاف أن
الاحتاد الرويس مس تعد ملواصةل توس يع نطاق تعاونه من أجل حتسني قاعدة بياانت السلع واخلدمات وما تقدمه من خدمات.
ورحب الوفد بقرار النظر يف إماكنية توس يع النظام اللغوي يف نظام مدريد اذلي اختذه الفريق العامل .وذكر الوفد أنه ،خالل
ادلورة السابقة للفريق العامل ،اقرتحت الصني والاحتاد الرويس إدراج الصينية والروس ية عىل التوايل لكغتني رمسيتني لنظام
مدريد ،وشدد عىل أن الروس ية يه من أكرث اللغات انتشارا واس تخداما يف العامل ،يتحدهثا حوايل  250مليون خشص ،ويه
لغة رمسية يف العديد من البدلان وتس تخدم لكغة مشرتكة يف مجيع أحناء املعمورة .وقال الوفد إن الاحتاد الرويس يندمج
اندماجا وثيقا يف نظام مدريد وهو من بني البدلان ذات أكرب عدد من التسجيالت ادلولية .وأضاف الوفد قائال إنه ،عىل
امتداد األعوام الثالثة السابقة ،مت تسجيل ارتفاع مطرد يف عدد الطلبات املودعة يف الاحتاد الرويس وأن هذا الارتفاع قارب
نس بة  30يف املائة يف العام املايض .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن اس تخدام تكنولوجيا الرتمجة ابحلاسوب اليت طورهتا الويبو،
وإدراج الروس ية يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات ،س يخفض إىل حد كبري تاكليف إدراج الروس ية لكغة رمسية لنظام
مدريد .وأفاد الوفد بأن هذا التغيري سيسهل نفاذ مودعي الطلبات إىل نظام حامية امللكية الفكرية ويساعد عىل زايدة ارتفاع
عدد الطلبات ادلولية املودعة ،ليس فقط من طرف الاحتاد الرويس وإمنا من طرف البدلان األخرى الناطقة ابللغة
الروس ية أيضا.
 .13وأعرب وفد الربازيل عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة الربيكس ،وكذكل للبياانت اليت
أدىل هبا وفدا الصني والاحتاد الرويس .وأفاد الوفد بأن توس يع النظام اللغوي لنظام مدريد اكن يف مصلحة مجيع ادلول
األعضاء وأنه مت ترش يح الصينية والروس ية ألس باب بدهيية.
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 .14وذكر وفد سويرسا أنه سعيد بزايدة توسع تغطية نظام مدريد .ورشح الوفد أمهية حسن سري معل نظام مدريد
ابلنس بة لسويرسا وشدد عىل أن املكتب ادلويل ينبغي أن يبقي تركزيه حمصورا عىل العمل اذلي ميثل جوهر النظام ادلويل
لتسجيل العالمات التجارية .ورشح الوفد أنه يعين أو ًال وقبل لك يشء تطوير نظام مدريد وحتديثه ،وأضاف أن حسن سري
النظام عنرص أسايس ليك تضطلع الويبو بدورها مكورد عاملي خلدمات العالمات التجارية .وشدد الوفد عىل أن جاذبية نظام
مدريد ابلنس بة ملس تخدميه ترتبط ارتباطا وثيقا جبودة التسجيالت ادلولية ،اليت تنطوي عىل همل زمنية قصرية ملعاجلة
املعلومات وحقوق حامية موثوق هبا وحلول تكنولوجيا املعلومات مالمئة وأدوات تليب الاحتياجات .ولهذا السبب ،رحب
الوفد ابلتدابري اليت اختذها املكتب ادلويل وتتبع ابهامتم تطوير منصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة .كام رحب الوفد بعملية
التدقيق يف األداء اليت أجنزها مكتب تدقيق خاريج وأحال إىل التعليقات اليت أعرب عهنا مبوجب البند  11من جدول
األعامل .وأفاد الوفد بأن قاعدة بياانت السلع واخلدمات أداة يقدرها كثريا املس تخدمون واملاكتب عىل حد سواء وأن سويرسا
تدمع تطويرها وتشجع ادلول األعضاء األخرى عىل تقدمي معلومات خبصوص قبول بعض املصطلحات .ورحب الوفد ابرتفاع
عدد اللغات املس تخدمة يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات وأفاد بأن سويرسا هممتة بإضافة مزيد من املصطلحات .وأعرب
الوفد يف األخري عن دمعه للتغيريات عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعالمات (املشار إلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة") اليت مت اقرتاهحا عىل امجلعيات.
 .15أحاطت مجعية احتاد مدريد علام مبضمون "تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات"
(الوثيقة .)MM/A/52/1
اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات
 .16استندت املناقشات إىل الوثيقة MM/A/52/2

.

 .17وأشارت األمانة إىل أن الوثيقة تتعلق ابلتغيريات املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعديالت الالحقة عىل
جدول الرسوم .وذكرت األمانة بأن التغيري املقرتح عىل الامس من الالحئة التنفيذية املشرتكة إىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول
اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات حيمل بني طياته قمية رمزية عالية ،إذ يشري إىل أن بروتوكول مدريد ابت
املعاهدة الوحيدة اليت ِّ
تنظم نظام مدريد .وقال الوفد ،يف  11أكتوبر  ،2016إن امجلعية قررت جتميد تطبيق املادة )1(14
و(()2أ) من اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار إليه فامي ييل "ابتفاق مدريد") ،ونتيجة ذلكل مل يعد
بإماكن البدلان الانضامم إىل اتفاق مدريد وحده .وفرست األمانة بأن التغيريات املقرتحة تمتثل ابألساس يف حذف اإلشارة
املتقادمة إىل اتفاق مدريد أو بروتوكول مدريد من بعض األحاكم ومن تكل اليت مل تعد مطبقة؛ وإدراج إشارات رضورية إىل
بروتوكول مدريد يف بعض األحاكم؛ وتعديل األحاكم الانتقالية .وأخريا ،قالت األمانة إن التارخي املقرتح دلخول التغيريات
املقرتحة حزي النفاذ هو  1فرباير .2020
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 .18اعمتدت مجعية احتاد مدريد اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات،
املبني يف مرفق "اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق
وكذكل التعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم ،عىل النحو ّ
مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات (الوثيقة  ،)MM/A/52/2وحدّدت  1فرباير  2020اترخيا دلخولها
حزي النفاذ.
[هناية الوثيقة]

