
 

MM/A/56/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 بتمي  س 30التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعالمات )اتحاد مدريد(

 الجمعية

 الدورة السادسة والخمسون )الدورة االستثنائية الثانية والثالثون(

 2022يوليو  22إل  14جنيف، من 

 التقرير

 الذي اعتمدته الجمعية

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 8و 6و 4و 3و 2و A/63/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 21و 20و 19و 15و

ي التقرير العام )الوثيقة 15وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 
 (. A/63/10، ف

ي هذه الوثيقة.  15ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 
 ف

 وترأس االجتماع السيد فيليب كادر )فرنسا(، رئيس الجمعية.  .4
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دمن  15البند 
ّ
 جدول األعمال الموح

 نظام مدريد

رحب الرئيس بأربعة أطراف متعاقدة جديدة دخل فيها بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )الُمشار إليه  .5
وتوكول"(  ي أكتوبر انفحب   الفيما يلي باسم "البر

، وهي بالتحديد اإلمارات 2021ذ منذ أن عقدت جمعية اتحاد مدريد دورتها السابقة ف 
دي. العربية المتحدة وجامايك  ا وشيلي وكابو فب 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية لبر
 التعديالت المقب 

 . MM/A/56/1ة استندت المناقشات إل الوثيق .6

وتوكول MM/A/56/1أشارت األمانة إل أن الوثيقة و  .7 حت عددا من التعديالت عل الالئحة التنفيذية لبر اتفاق مدريد  اقب 
ي و بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليها فيما يلي بعبارة "الالئحة التنفيذية"(. 

ي بالتطوير القانون 
أوىص الفريق العامل المعت 

( باعت ما)المشار إليه لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ماد فيما يلي باسم "الفريق العامل" و"نظام مدريد" عل التوالي
حة عل الق ة.  30و 5و 3اعد و التعديالت المقب  ي دورته التاسعة عشر

ح عل القاعدة يسو من الالئحة التنفيذية ف   3نص التعديل المقب 
من التسجيالت  ، مما سيفيد أصحابمن الالئحة التنفيذية عل استخدام استمارة لطلب تسجيل تعيي   ممثل أمام المكتب الدولي 

ح للمادة  ن شأن التعديل وممجرد تعديل تحريري. هو من الالئحة  5خالل تبسيط وتشي    ع معالجة هذه الطلبات. والتعديل المقب 
ح عل القاعدة  ي يمكن فيها لصاحب التسجيل تجديد التسجيل الدولي من ثالثة إل  30المقب 

ة الت  من الالئحة التنفيذية أن يزيد الفب 
انتهاء صالحيته، األمر الذي سيفيد أصحاب التسجيالت الذين يتعي   عليهم إثبات أن تسجيالتهم الدولية ال تزال  ستة أشهر قبل تاري    خ

ي 
حة حب   النفأن تأوىص فريق العمل بو . ة المعّينةمتعاقدالف اطر األسارية ف  ي ادخل التعديالت المقب 

 . 2022نوفمبر  1ذ ف 

وتوكول دخل حب   ا وأشار وفد شيلي إل أن .8 ي ل بالنسبةذ انفلالبر
، كانت شيلي موضوع 2022يوليو  4شيلي ف  . ومنذ ذلك الحي  

ي حي    والعديد من التعيينات وتلق  المكتب الشيلي بالفعل الطلبات الدولية األول. 
وتوكول طويلة كانت ف  رحلة االنضمام إل البر

عاون الويبو القيم للغاية ومساعدة مكاتب الملكية تبفضل ومعقدة، فقد أكملت شيلي هذه الرحلة بدعم من سلطاتها وبرلمانها، و 
وتوكول حب   ال بحلول الوقتو الصناعية الصديقة.  ي شيلي ل بالنسبة ذانفالذي دخل فيه البر

، كان المكتب قد طور ونفذ منصات لتلق 
نت وكذلك تعيينات شيلي بموجب بروتوكول مدريد. وواصل المكتب تدومعالجة  ريب موظفيه، وقد نظم الطلبات الدولية عبر اإلنب 

نتبا كز شيلي عل تعزيز منصاتها عل عن  لفعل ندوات عامة عبر اإلنب  نظام مدريد بالتعاون مع الويبو. وبالنظر إل المستقبل، سب 
ة والمتوسط كات الصغب  ، وال سيما بي   رائدات األعمال والشر نت وعل زيادة الوعي بنظام مدريد بي   المستخدمي   الشيليي   ة من اإلنب 

ي األمور المتعلقة باتحاد مدريد. 
كات. وذكر الوفد أنه يتطلع إل التعاون بنشاط ف   خالل مركز يدعم هذه الشر

حة عل الالئحة التنفيذية. و  .9 ح عل رأى أن وأعرب وفد االتحاد الروسي عن تأييده للتعديالت المقب  من شأن التعديل المقب 
ح من الالئحة التنفيذية تبسيط وت 3القاعدة  . ومن شأن التعديل المقب  شي    ع معالجة طلبات تسجيل تعيي   الممثل أمام المكتب الدولي

ح للهاأن يسهل فهم 5لقاعدة ل من الالئحة التنفيذية أن يجعل تجديد التسجيالت الدولية أكبر  30قاعدة . ومن شأن التعديل المقب 
حات الرامية إل تبسيط نظام م احات مرونة. وكرر الوفد دعمه للمقب  دريد وجعله أكبر جاذبية وأكد أنه سيواصل التعاون بشأن االقب 

ي تم اإلعالن عنها بالفعل. 
 والمبادرات الجديدة الت 

ي أن تواصل الويبو تحسي    .10
 
حة عل الالئحة التنفيذية وأعرب عن أمله ف وأعرب وفد الصي   عن دعمه للتعديالت المقب 

ي إطار نظام مدريد وم
 
ي تقدمها ف

ي نظام مدريد، األمر الخدمات الت 
 
نصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأن توسع لغات العمل ف

ي جميع أنحاء العالم. 
 
 الذي من شأنه أن تقديم خدمات أكبر مالءمة وفعالية لمستخدميها ف

حة ELAPIوهنأ ممثل مدرسة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية ) .11 ووافق عل أن كل تعديل ( الفريق العامل عل التعديالت المقب 
ي أن يجعل نظام مدريد أكبر كفاءة وفائدة لمستخدميه. واحتق  الممثل بانضم

ح ينبغ  ازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك إل ام مقب  البر
وتوكول، ونظر  ي المنطقة إل  االبر

 
 نضمااللجميع فوائده، دعا البلدان األخرى ف

 
وتوكول لن وذكر أ. ام أيضا ن انضمام جميع البلدان إل البر

 العالمات التجارية ولكن أصحاب يفيد فقط 
 
ي يمكن أن توسع مساعيها األكاديمية، بأيضا

عالماتها التجارية فضل الجامعات، الت 
ي يمكن أن تسي مماالخاصة، إل أقاليم أخرى 

ة والمتوسطة، الت  كات الصغب  ي بلدان بح صوسع التغطية التعليمية، وكذلك الشر
 
موجودة ف



MM/A/56/2 
3 
 
 

ي كل بلد. و ، مما يأخرى
إل الجمعية الذي يمكن أن تقدمه مؤسسته الممثل الدعم األكاديمي عرض حقق النمو والتنمية االقتصادية ف 

ي من ونظام مدريد والدول األعضاء، وال سيما األعضاء   . مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر

وتوكول اتفاق  30و 5و 3يالت المدخلة عل القواعد اعتمدت جمعية اتحاد مدريد التعد .12 من الالئحة التنفيذية لبر
ي الوثيقة 

ي مرفق 
ي MM/A/56/1مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات، كما هي مبّينة ف 

نوفمبر  1، عل أن تدخل حب   النفاذ ف 
2022 . 

 ]نهاية الوثيقة[


