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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :أأكتوبر 2023

االحتاد اخلاص لإليداع الدويل للتصاميم الصناعية
(احتاد الهاي)
اجلمعية
الدورة الثانية والثالثون (الدورة العادية التاسعة عشرة)

جنيف ،من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2023

مشروع التقرير

من اإعداد ا ألمانة
 .2تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  2 :)A/51/1 Prov.3و 2و 3و 4و 5و6
و 8و 22و 22و 23و 24و 25و 26و 21و 20و 22و 22و 23و 31و 44و.48
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،31يف مرشوع التقرير العام (الوثيقة .)A/51/20 Prov.

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  31يف هذه الوثيقة.

 .4وانتخبت الس يدة ساراني غانبااير (منغوليا) رئيسة للجمعية؛ وانتخبت الس يدة كندايس وستباي (بلزي) انئبة
للرئيسة.
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البند  31من جدول ا ألعامل املوحد
نظام لهاي
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  H/A/32/1و. H/A/32/2

 .6وافتتحت الرئيسة الاجامتع ورحبت جبميع وفود احتاد لهاي مث أأطلعهتا عىل أخر التطورات يف نظام لهاي ،مبا يف
ذكل اإيداع بلجياك لوثيقة التصديق عىل وثيقة  2111ولكسمربغ لوثيقة الانضامم اإىل وثيقة  2111اليت س تدخل حزي النفاذ
ابلنس بة لبلجياك ولكسمربغ يف وقت لحق بعد اس تالم وثيقة التصديق من هولندا .وعالوة عىل ذكل ،رحبت الرئيسة بآخر
حاةل انضامم إاىل وثيقة  2111من قبل بروين دار السالم ،واليت س تدخل حزي النفاذ يف  24ديسمرب .2023
 .4وبطلب من الرئيسة ،أأشارت ا ألمانة مرة أأخرى اإىل نية الانضامم اإىل احتاد لهاي اليت أأعرب عهنا عدد من الوفود
خالل امجلعيات .ومن أأجل تعزيز التوسع اجلغرايف لنظام لهاي واس تدامة المنو يف طلبات الإيداع من الرضوري أأن يتطور
اإطار تكنولوجيا املعلومات والإطار القانوين لنظام لهاي بطريقة منسقة ومتاكمةل .وتريم الوثيقتان املقدمتان اإىل امجلعية اإىل
حتقيق هذا الهدف.
برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام لهاي للتسجيل ادلويل) :تقرير مرحيل
.8

استندت املناقشات اإىل الوثيقة . H/A/32/1

 .1والغرض من هذه الوثيقة هو بيان التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات منذ امجلعية املاضية
لحتاد لهاي.
 .20و أأفادت الوثيقة أأن املرحةل ا ألوىل اس ُتمكلت ،و أأنه فامي يتعلق بنظام لهاي ،اس ُتحدثت أأداة معدةل ل إاليداع
الإلكرتوين .وجاء أأيضا يف الوثيقة أأن اإعداد املرحةل الثانية يسري بشلك جيد و أأنه من املقرر العمل ابلنظام اجلديد يف الربع
الثالث من عام  .2024واقرتحت الوثيقة أأيضا اإعداد املرحةل الثالثة للمرشوع من أأجل معاجلة أأي مشالك ،من حيث سهوةل
الاس تخدام أأو من حيث التشغيل ،اليت قد تنشآأ بعد اس تخدام النظام العام املقبل .وس تقدم تفاصيل عن أأنشطة املرحةل
الثالثة اإىل امجلعية املقبةل لحتاد لهاي وينبغي أأن تنفذ مضن املزيانية ا ألصلية للمرشوع.
 .22ومل يآأخذ أأي وفد اللكمة.
 .22اإن امجلعية:
" "2أأحاطت علام حباةل تنفيذ أأنشطة املرحةل ا ألوىل من الربانمج املتعلقة ابحتاد لهاي حتديدا عىل النحو
املوصوف يف الوثيقة H/A/32/1؛
" "2و أأحاطت علام ابلتقدم احملرز يف املرحةل الثانية من الربانمج؛
مفصال ألنشطة املرحةل الثالثة.
" "3و أأحاطت علام بآأ ّن التقرير املرحيل املقبل سيشمل وصفا ّ
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املسائل املتعلقة ابلتطور القانوين لنظام لهاي
 .23استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/A/32/2
 .24احتوت الوثيقة عىل اقرتاحات تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  2111ووثيقة  2160لتفاق لهاي وكذا
اقرتاحات تعديل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي .ورشحت ا ألمانة قائةل اإنه منذ يناير  ،2008اكن من املمكن اإيداع
الطلبات ادلولية من خالل الواهجة الإلكرتونية املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين للمنظمة .ويف  3يونيو  ،2023أأطلقت واهجة
خمتلفة حتتوي عىل خاصيات جديدة لتسهيل اإيداع الطلبات ادلولية عىل موقع الويبو الإلكرتوين .فض ًال عن ذكل ،عقد
املكتب ادلويل النية عىل اإدخال املزيد من أأدوات تكنولوجيا املعلومات وحتديد ًا أأداة لهاي لإدارة احملافظ ستسمح ابإيداع
الطلبات لتعديل تسجيل دويل .وس تغطي أأداة لهاي لإدارة احملافظ خمتلف مراحل التسجيل ادلويل من الإيداع وحىت
انهتاء مدة التسجيل.
 .25وخالل ادلورة الثانية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية
يف الفرتة من  5اإىل  4نومفرب  ،2022توصل الاجامتع اإىل اتفاق ابحلاجة اإىل تطويع الإطار القانوين لنظام لهاي ليامتىش
والتطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات .ورشحت ا ألمانة أأن الفصل الثاين من الوثيقة قد احتوى عىل اقرتاحات بتعديل
الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية اليت تغطي هذا املوضوع .كام احتوت الوثيقة عىل اقرتاحات بشآأن تعديالت
أأخرى عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق بتآأجيل النرش وحتديثات قامئة املعلومات الوجهية خبصوص التسجيالت
ادلولية ،نرشت يف جريدة التصاممي ادلولية ويه متاحة اإلكرتوني ًا عىل املوقع الإلكرتوين للويبو .فض ًال عن ذكل ،احتوى
الفصل الثالث من الوثيقة عىل اقرتا بتعديل القاعدة  8من الالحئة التنفيذية املشرتكة وبعض التعديالت الطفيفة الناجتة عن
هذا التعديل عىل القاعدة  .)4(4وتآأخذ القاعدة ( )8كام يه الن بعني الاعتبار رشوط بعض القوانني الوطنية ومبوجهبا ينبغي
تقدمي الطلب ابمس املبدع .واس متدت هذه القواعد كام يه حالي ًا من الاقرتا ا ألسايس للالحئة مبوجب القانون اجلديد لتفاق
لهاي ،اذلي اكن قد اتفق عليه يف املؤمتر ادلبلومايس يف س نة  .2111ومنذ وقت هذا املؤمتر وحىت يومنا هذا ،تغريت بعض
الظروف اليت اكنت يف املايض حمورية للنقاش وإان اكن ينبغي للقاعدة ( )8أأن تس متر يف حتقيق الهدف املرجو مهنا .وعليه،
اكن من الرضوي اإدخال بعض التعديالت عىل القاعدة  .)4(4و أأخري ًا ،حصحت ا ألمانة ا ألخطاء الإمالئية يف عالمات الرتقمي
يف القاعدة  )3(8والقاعدة  )4(26يف النسخة الإنلكزيية فقط وكذا يف القاعدة  "1")2(26يف النسخة الفرنس ية حيث اكن
يتعني وضع لكمة " "inscritesأأو "مدرجة" يف صيغة املذكر.
 .26و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره ملرشوع حتديث تكنولوجيا املعلومات لإدارة نظام لهاي و أأعرب عن دمعه
ملراجعة الالحئة التنفيذية املشرتكة .و أأوحض أأن بدله بصدد التحضري لالنضامم اإىل وثيقة عام  2111و أأنه قام ،يف هذا الصدد،
ابإدخال تعديل عىل قانونه الوطين هذا العام .و أأعلن عن اإماكنية أأن تودع مجهورية كوراي صك الانضامم بعد اس تكامل العمل
التحضريي.
 .24اإن امجلعية ،رهن التصويبات املطبعية اليت أأشارت اإلهيا ا ألمانة:
" "2اعمتدت التعديالت املقرت اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص القاعدة ،"6")2(2
ابلصيغة الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ  2يناير 2024؛
" "2و أأحاطت علام ابقرتا تعديل البند  202من التعلاميت الإدارية وإاضافة البند  205اإىل التعلاميت
الإدارية ،ابلصيغة الواردة يف املرفق الرابع من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أأن يكون اترخي بدء
النفاذ  2يناير 2024؛
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" "3واعمتدت التعديالت املقرت اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص الفقرات من ( )3اإىل
( )5من القاعدة  ،26ابلصيغة الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أأن يكون اترخي بدء
النفاذ  2يناير 2024؛
" "4واعمتدت التعديالت املقرت اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص القاعدة  ،)2(26ابلصيغة
الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ  2يناير 2024؛
" "5واعمتدت التعديالت املقرت اإدخالها عىل القاعدة  8وما يرتتب عىل ذكل من تعديالت عىل
القاعدة ()4(4ج) ،ابلصيغة الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أأن يكون اترخي بدء
النفاذ  2يناير .2024
[هناية الوثيقة]

