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التسجيل بشأن  الهايالفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام 
 الدويل للتصاميم الصناعية

 
 السابعةالدورة 

 2018 يويول  18إىل  16جنيف، من 
 
 

 اقرتاح مقدم من وفد االحتاد الروسي

الروس ية  إدراج، تلقى املكتب ادلويل اقرتاحا من وفد الاحتاد الرويس بشأن إماكنية 2018يونيو  1 بتارخي تبليغيف  .1
العامل املعين ابلتطوير القانوين الفريق  ليك ينظر فيه للتصاممي الصناعيةيل ادلويل تسج بشأن ال  الهاينظام ل  رمسيةلكغة 

إىل  16من يف الفرتة يف جنيف  املزمع عقدها السابعةيف دورته  التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةبشأن  الهايلنظام 
 .2018 يوليو 18

 ويرد الاقرتاح املذكور يف مرفق هذه الوثيقة. .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

 اقرتاح الاحتاد الرويس
 الروس ية  إدراج بشأن

 بشأن التسجيل الهايلنظام  رمسية غةلك
 للتصاممي الصناعيةادلويل  

 .الصناعيةالتسجيل ادلويل للتصاممي بشأن  الهايإدراج الروس ية لكغة رمسية لنظام هو الاحتاد الرويس  اقرتاح

عد ت  و مليون خشص.  250أكرث من ؛ ويتلكمها منظومة األمم املتحدةيف اللغات الرمسية  يه إحدىاللغة الروس ية و 
 عدد املتحدثني. من حيثيف العامل األكرث تلكام  اللغات العرشالروس ية من بني 

لغة رمسية ويه يف الاحتاد الرويس ومجهورية بيالروس يا ومجهورية اكزاخس تان.  ادلوةلاللغة الروس ية يه لغة و 
نطقة امل  يف عدد من البدلان يف مجيع أحناءس تخدم اللغة الروس ية عىل نطاق واسع للتواصل ت  و مجهورية قريغزيس تان.  يف

 .األوروبية اآلس يوية

أعضاء يف احتاد الهاي والقوقاز وأورواب الرشقية مجموعة دول آس يا الوسطى بدلان جّل ت احلايل، ت عد قويف الو 
 أوكرانيا(.و )مجهورية أرمينيا، ومجهورية أذربيجان، ومجهورية قريغزيس تان، ومجهورية طاجيكس تان، وتركامنس تان، 

الحتاد الرويس يف ل ابلنس بةالصناعية حزي النفاذ  للتصامميجنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل  وثيقة تدخلو 
 الاحتاد الرويس. ع نّي فيه. وخالل فرتة وجزية، تلقت الويبو أكرث من مائة طلب دويل 2018 فرباير 28

، ومن مث. التصامميتسجيل عىل  طلب املودعني ابلنظر إىلالطلبات ادلولية  مكيةادلول إماكانت كبرية يف زايدة ودلى 
عدد الطلبات  ارتفع، 2017 عامويف  الاحتاد الرويس. ممي يفازايدة مكية طلبات التصحنو  توجه، 2016 منذ عام، هناك

 .2016بعام  مقارنة يف املائة 18.7 بنس بة الوطنية

مجموعة دول آس يا و من روس يا الصادرة ادلولية  الطلبات زايدةالروس ية لكغة رمسية لنظام الهاي  إدراجز س يحفّ و 
 .الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية

 ، وحتسني كفاءةإىل نظام الهاي نفاذمه، وتسهيل الناطقني ابلروس يةاملودعني س يضمن تنفيذ املبادرة احرتام حقوق و 
مبا يزيد من لطلبات ل  ماكتب امللكية الفكرية اإلقلميية ملعاجلة، وتقليل الفرتة الزمنية أيضا معل الفاحصني الناطقني ابلروس ية

 النظام. جاذبية

للتصاممي ادلويل تسجيل بشأن ال هاي يس من الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الع الطرف الرويتوقّ و 
 ويص مجعية احتاد الهاي ابلنظر يف الاقرتاح.يأن  الصناعية

 ]هناية املرفق والوثيقة[


