
 

MM/A/55/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 ديسمي   17 التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعالمات )اتحاد مدريد(

 الجمعية

ون(رابعة والخمسون )الدورة العادية الالخامسالدورة   ة والعشر
 2021 أكتوبر  8إل  4جنيف، من 

 التقرير

 الذي اعتمدته الجمعية

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 6و 5و 4و 3و 2و A/62/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 33و 32و 22و 12و

ي 22وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 (. A/62/13 )الوثيقةالتقرير العام ، ف 

ي هذه الوثيقة.  22ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 ف 

خب .4
ُ
 للجمعية،  )فرنسا(فيليب كادر السيد  وانت

ً
خبرئيسا

ُ
ي  السيد  وانت  نائب (زمبابوي)ويلي موشايي

ً
 للرئيس.  ا
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 من جدول األعمال الموّحد 22البند 

 نظام مدريد

دخل بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ترينيداد وتوباغو وباكستان، رحب الرئيس بطرفي   متعاقدين جديدين، أال وهما  .5
منذ أن عقدت جمعية اتحاد مدريد جلستها السابقة بالنسية إليهما الدولي للعالمات )ُيشار إليه فيما يلي "بروتوكول مدريد"( حي   النفاذ 

ي أكتوبر
 
 . 2020 ف

وتوكول ات ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية لير
 فاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالماتالتعديالت المقي 

 . MM/A/55/1 استندت المناقشات إل الوثيقة .6

حت إدخال عدد من التعديالت عل الالئحة التنفيذية لير  MM/A/55/1 أشارت األمانة إل أن الوثيقةو  .7 وتوكول اتفاق اقي 
ي بالتطوير  مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )الُمشار إليه فيما يلي باسم "الالئحة

التنفيذية"(. وأوىص الفريق العامل المعت 
 ) ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )الُمشار إليها فيما يلي باسم "الفريق العامل" و"نظام مدريد" عل التوالي

القانوي 
 ويمكن تقسيمها 

ً
ة. وذكرت األمانة أن هذه التعديالت كانت ذات طبيعة تقنية تماما ي دورته الثامنة عشر

 
حة ف باعتماد التعديالت المقي 

  فئات. وبموجب إل أرب  ع
ً
ي تحديثا

ضف 
ُ
ي من شأنها أن ت

حة عل وسائل جديدة لتمثيل العالمات، الت  الفئة األول، تنص التعديالت المقي 
 عل 

ً
حة هاما ي الفئة الثانية، تنص التعديالت المقي 

 
ي ذلك الوقت، ال يمكن تمثيل العالمات إال بوسائل رسومية. وف

 
نظام مدريد ألنه ف

ي ذلك 
 
 زمنية معينة بموجب نظام مدريد، بما ف

ً
عل منح مزيد من مواطن المرونة والتدابي  التخفيفية للمستخدمي   ممن لم يراعوا مهال

ي يمكن بها تعيي   وكيل للترصف أمام  روف قاهرة. وتتعلقاألسباب الناجمة عن ظ
حة بالطريقة الت  الفئة الثالثة من التعديالت المقي 

 . حة بمسائل التدبي  الداخلي
ة من التعديالت المقي  . وتتعلق الفئة األخي  ، وتنظيم بعض جوانب اإللغاء لهذا التعيي   المكتب الدولي

ي  وقالت األمانة إن الفريق العامل أوىص
حة حي   النفاذ ف 

، باستثناء تلك التعديالت المتعلقة 2021 نوفمير  1بدخول التعديالت المقي 
ي 
ي أوىصي بدخولها حي   النفاذ ف 

اير 1بالوسائل الجديدة لتمثيل العالمات، الت   . 2023 فير

قية وأعرب عن تأييده .8 ح  وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر للتعديالت الُمقي 
 
ّ
 إدخالها عل الالئحة التنفيذية. وشد

ً
د الوفد عل الحاجة إل مواصلة العمل من أجل إجراء مزيد من التطوير لنظام مدريد، وتحديدا

 أكير إل هذا النظام وتعزيز جودة عملية إيداع الطلبات الدولية. وذكر الوفد 
ً
ي لكش حاجز اللغة ما يمنح المستخدمي   نفاذا

أنه ينبغ 
، ويشمل ذلك اللغة الروسية، وأعرب عن تطلع مجموعته اإلقليمية إل مناقشة الرسمية لألمم المتحدة إرساء مبدأ التكافؤ بي   اللغات

ي الدورة القادمة للفريق العامل. وقال الوفد إنه يحدوه وثيقة بشأن إمكانية إدخال اللغات العربية
ي نظام مدريد ف 

 والصينية والروسية ف 
ي أن تدعم الوفود األخرى هذا النهج، من حيث المبدأ، وأن تمد يد العون للفريق العامل إلحراز تقدم بشأن مسألة

ي  األمل ف 
اللغات الت 

ا للعديد من الوفود. كانت بمثابة م
ً
 وضوع مهم جد

ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية وعن تقديره لل .9 ي الذي ينتهجه وأعرب وفد الصي   عن تأييده للتعديالت المقي 
نهج التعاوي 

ي تديرها 
 عن جميع خدمات الملكية الفكرية العالمية األخرى الت 

ً
أعضاء اتحاد مدريد واألمانة. وأشار الوفد إل أن نظام مدريد، فضال

ة وتلبية احتياجات مستخدميه. وشجع ي تحديثها باستمرار للتكيف مع بيئة متغي 
عل مواصلة الوفد أعضاء اتحاد مدريد  الويبو، ينبغ 

 مع 
ً
ي نظام مدريد وذلك تماشيا

اتباع نهج عملي وتشي    ع إدخال اللغات العربية والصينية والروسية، وهي لغات رسمية لألمم المتحدة، ف 
 سياسة اللغات للمنظمة؛ بهدف يرمي إل تحديث النظام وتلبية احتياجات المستخدمي   العالميي   عل نحو أفضل. 

إنه انضم إل البيان الذي أدل به وفد بيالروس نيابة عن مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز  وقال وفد االتحاد الروسي  .10
ي ظل 

ي نظام مدريد ف 
ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية؛ ألنها ستسهل العمل ف  قية، وأنه يؤيد اعتماد التعديالت المقي  وأوروبا الشر

ي إيالء األ
وعة ألصحاب الحقوق، بغض النظر عن مقر الظروف السائدة. وذكر الوفد أنه ينبغ  ولوية لالمتثال للحقوق والمصالح المشر

 
ّ
ي مث

ي المعاهدات الدولية الت 
شد باألحكام الواردة ف  ي االتحاد الروسي اسي 

ل إقامتهم. وأشار الوفد إل أن تسجيل حقوق الملكية الفكرية ف 
ي امتثال صارم لمعايي  

. وذكر أحد أطرافها، ومنها بروتوكول مدريد، ف  ي االتحاد الروسي
يعات المعمول بها ف   الويبو وبما يتفق مع التشر

ي أن تكون ذات صبغة قانونية. وذكر الوفد أن وثيقة برنامج 
الوفد أن جميع األنشطة المتعلقة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية ينبغ 

ة لتمويل برنامج ال انية المنظمة للثنائية المقبلة قد خصصت موارد كبي  ي ومي  
ي قطاع العالمات والتصاميم، كما أعرب عن أمله ف 

زمالة ف 
ي فحص طلبات اإليداع. 

اء الوطنيي   إمكانية تحسي   مهاراتهم وزيادة معرفتهم وخاصة ف  نامج؛ حيث إنه أتاح للخير استمرار نجاح هذا الير
ي نظام مدريد، كما الوفد عن امتنانه للتعاون الذي أبانت عنه المناقشة بشأن إمكانية إدخال اللغا وأعرب

ت العربية والصينية والروسية ف 
 
ّ
ي احتياجات المستخدمي   دعا إل مواصلة العمل لتوسيع نطاق التغطية اللغوية لهذا النظام، وشد د عل الحاجة إل ابتكار نهج عملي يلتر

ي جميع أنحاء العالم. وذكر
ريد، وقال إنه يتطلع إل مواصلة الوفد أن تنوي    ع نظام اللغات من شأنه أن يزيد من جودة نظام مد ف 

ي 
 تساعده عل إحراز تقدم ف 

ً
ي قدما

ي الدورة المقبلة للفريق العامل بهدف إيجاد طريقة ممكنة للمض 
المناقشات بشأن هذا الموضوع ف 

 هذا الموضوع. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_55/mm_a_55_1.pdf
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 والقوقاز وأوروبا وأعرب وفد أذربيجان عن تأييده للبيان الذي أدل به وفد بيالروس نيابة عن مجموعة بلدان آسيا الوسىط .11
ي 
 
ي منطقتها، وقال إن إدخالها ف

 
ستخدم عل نطاق واسع ف

ُ
قية بشأن مسألة اللغات لما لها من أهمية. وذكر الوفد أن اللغة الروسية ت الشر

ي المنطقة، وزيادة جودة الخدمات ا
 
ي الطلبات الدولية المودعة ف

 
ي ف ي الحفاظ عل االتجاه اإليجاير

 
ي يقدمها نظام مدريد سوف يساعد ف

لت 
تبة عل إدخال  نظام مدريد وتقليل الوقت المطلوب لمعالجة طلبات اإليداع. وشجع الوفد المناقشات المستمرة بشأن اآلثار المي 

ي الدورة المقبلة للفريق العامل. وذكر الوفد أن تعزيز التنوع اللغوي يعتير بمثاب
 
ي نظام مدريد ف

 
ة اللغات العربية والصينية والروسية ف

. خط  أكير إل هذا النظام من قبل عدد كبي  من المستخدمي  
ً
يل الحواجز اللغوية ويتيح نفاذا ي تطوير نظام مدريد؛ ألنه سي  

 
وة منطقية ف

ي مجال التنوع اللغوي، مع مراعاة مبدأ المساواة بي   اللغات الرسمية 
 
وهذا العمل من شأنه أن يساعد المنظمة عل تحقيق أهدافها ف

 ويمتد ذلك ليشمل اللغتي   العربية والصينية. لألمم المتحدة 

بروتوكول  وشكر وفد باكستان األمانة، وباألخص شعبة آسيا والمحيط الهادئ، عل دعمهم الدائم أثناء انضمام باكستان إل .12
ي الدعم المستمر من 

ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية وقال إنه يتطلع إل تلف  ي مدريد، ورحب بالتعديالت المقي 
 
تنفيذ هذه  األمانة ف

ي باكستان. 
 
 المعاهدة ف

ي الفريق  .13
 
وأشار وفد إسبانيا إل أنه يدرك أن الدراسات التقنية والعمل يكتسيان أهمية أساسية للمنظمة، وأنه شارك بنشاط ف

ي تعقدها المنظمة لهذا السبب. وذكر الوفد أن األداء السليم لنظ
ي االجتماعات التقنية األخرى الت 

 
ام مدريد واستدامته لهما العامل وف

ي 
 
ي أوىص بها الفريق العامل من شأنها أن تيش عمل المودعي   وأصحاب الحقوق ف

حة الت  ورية، وأن بعض التعديالت المقي  أهمية ض 
ح إدخالها عل القواعد  5و 5و 3 إدارة حقوقهم. ولهذا السبب أضاف الوفد إعرابه عن امتنانه ورضاه عن التعديالت المقي 

ً
 22( و)ثانيا

ح إدخالها عل القاعدة 39و 24و  17و 15 والتعديالت الالحقة عل القواعد 9 من الالئحة التنفيذية. وأبرز الوفد أن التعديالت المقي 
ي السبيل نحو توفي  وسائل  2 من الالئحة التنفيذية والبند 32و

 
من جدول الرسوم كانت تتويًجا لعملية طويلة كانت قيد التنفيذ ف

ي هذا المجال طيلة السنوات جديدة لتم
حة مع التقدم الذي أحرزه العديد من األعضاء ف  ثيل العالمات. وتتواءم هذه التعديالت المقي 

ي بيئة 
 به بغية تلبية احتياجات المستخدمي   ف 

ً
 مرحبا

ً
ة. وقال الوفد إن إدخال وسائل جديدة لتمثيل العالمات سيشكل تطورا األخي 

ة ايدة، كما حث األمانة عل ابتكار وسيلة لتحقيق هذا اإلدخال دون زيادة التعقيد عل نظام مدريد  مؤسسية حديثة ومعقدة بوتي  مي  
ح إدخاله عل القاعدة ()د( من الالئحة التنفيذية الذي من 3)21 للمستخدمي   والمكاتب. وأعرب الوفد عن قلقه إزاء التعديل المقي 

. وأبدى الوفد شأنه أن ينص عل إمكانية االستعاضة الجزئية؛  ي ة عل المستوى اإلداري والتكنولوجر ات كبي   عل تغيي 
ً
ألنه سينطوي حتما

 ويظل حت  اآلن كذلك. 
ً
ات ألن استخدام االستعاضة كان محدودا ي إمكانية أن يعوض استخدام هذه السمة إدخال تلك التغيي 

 شكوكه ف 

ح إدخالها عل  .14  ألنها ستعمل عل وأعرب وفد المغرب عن تأييده للتعديالت المقي 
ً
 إيجابيا

ً
الالئحة التنفيذية ألنها تعد تطورا

 تبسيط استخدام نظام مدريد زيادته. 

ي أمريكا الالتينية ) .15
ي ELAPIولفت ممثل مدرسة الملكية الفكرية ف 

ويجية النوعية والكمية الت  ( االنتباه إل األنشطة الي 
ي وضعت نظام حماية أشكال 

ي ومظاهر أخرى لروح استوكهولم، الت 
اضطلعت بها المدرسة لتعزيز الصكوك القانونية والدعم التقت 

ي ت
ي. وأشار الممثل إل أن هذه الحماية تمثل إحدى ركائز النظام الدولي الت 

سمح بالتنمية الشاملة للشعوب عل التعبي  للفكر البشر
ي مختلف مشتقاتها. وسلط الممثل الضوء عل القيمة الموضوعية والجوهرية والمركزية للعالمات 

ام المطلق للفرد ف  أساس االحي 
 
ً
ا، بل أيضا

ً
ي تعتير مهمة جد

 من مظاهر الهوية ليس فقط من الجوانب التقليدية للتفاعل االجتماعي الت 
ً
كشكل لتحديد   باعتبارها مظهرا

ي مناطقها التنافسية، وهو جانب 
ي وضع العالمات الوطنية لتعزيز النمو االقتصادي ف 

هوية أمة. وأشار الممثل إل أن الدول قد غامرت ف 
. وأشار ي

ي ظل هذه الظروف، وكوسيلة إلقامة فارق ثقاف 
ا ف 
ً
ي أمريكا الالتينية الممثل إل أن  مهم جد

 شجعتمدرسة الملكية الفكرية ف 
 االستثمار االقتصادي الدولي وتقدير قيمة العناض الثقافية للدول. وأضاف 

إنشاء أشكال التعبي  عن الهوية الوطنية؛ من أجل تحسي  
ي أمريكا الالتينية تعتقد، بناًء عل مبدأ المساواة بي   الدول بمظاهره المعيارية واسعة النطاق ع

ل الممثل أن مدرسة الملكية الفكرية ف 
ى التقليدي وكصكوك قانونية غي  ُملِزمة، أن من المهم للغاية إنشاء آليات قانونية للفعالية العابرة للحدود اإلقليمية بغية ضمان المستو 

 للجمعية 
ً
وي    ج لنفسها. وأعرب الممثل مجددا ي تسغ الدول الستخدامها ألغراض الي 

ي صياغة أشكال التعبي  هذه الت 
المساواة ف 

ي الجهود المبذولة بشأن ولمجموعة بلدان أمريك
ي أمريكا الالتينية للتعاون ف 

ي عن استعداد مدرسة الملكية الفكرية ف  ا الالتينية والكاريتر
 هذه المسألة. 

( و5و 5و 3اعتمدت جمعية اتحاد مدريد التعديالت المدخلة عل القواعد  .16
ً
 32و 24و 22و 21و 17و 15و 9)ثانيا

وتوكول 40و 39و اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات، وكذلك التعديالت المدخلة عل  من الالئحة التنفيذية لير
ي مرفقات الوثيقة 

 . MM/A/55/1جدول الرسوم، عل النحو المبي ّ  ف 

 ]نهاية الوثيقة[
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