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  لإليداع الدويل للرسوم والنماذج الصناعيةاالحتاد اخلاص 
  )الهاياحتاد (
 

  اجلمعية
 

  )الثالثة عشرةاالستثنائية الدورة (احلادية والثالثون الدورة 
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  التقرير

متدته ا مجلا*ي ا  عيةع

ية من جدول األعامل املوحد  .1 تا نود ا ية ا ّناولت ا ل ل ب مجلع  11 و10 و8 و7 و6 و5 و4 و3 وA/50/1 :(1ثالويقة (لت
 .38 و37 و31 و21 و20 و19 و18 و17 و16 و15 و12و

تقوت .2 ناء اةرير اخلاصالرد ا نود املذكورة،  تث  سـب تقرير العام 31لبند ل  ).A/50/18ثالويقة (ل، يف ا

تقرير  .3 ند لويرد ا  .ث يف هذه الويقة31لباخلاص 

ية،  .4 ياب ريس ا مجلعويف  ندرا غرازيويل ّترأست ئغ يدة أ بة الريس، ا سـ_ج^ع \ سـ لكئ ل  ).يسورسا(ئ
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ند   نظام الهاي:  من جدول األعامل املوحد31لبا

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  .H/A/31/1تس

يع الوفود يف احتاد ال .6 تح الريس _ج^ع ورحب  جبموا ئت  .هايف

ثوعرض الريس الويقة  .7 يا املعلومات : H/A/31/1ئ نولو جبر\مج حتديث  يل ا}ويل(تك تقرير ): للتسجنظام الهاي 
ية الحتاد الهاي. مرحيل ية املا نذ انعقاد ا يا املعلومات  نولو تقدم احملرز يف بر\مج حتديث  ضوبني هذه الويقة ا مجلع ل ث مت ج . تك

ّوتضمن الويقة معلومات حمدثة إلخطار  ث تكامل الرب\مج، وإلخطارها ت بعة ال يري يف املقاربة العامة ا سـأعضاء _حتاد بأي  ت ملتغ
يري يف اجلدول الزمين للرب\مج  .تغبأي 

تحويل .8 ناء عرض الويقة  ية أ بوذكر الريس ا ث ث مجلع ئ شأن الرباءات إىل احتاد مدريد ّ تعاون  ب القرض من احتاد معاهدة ا ل
يا املعلومات نولو سامهة احتاد الهاي يف بر\مج حتديث  جمتويل  تك م  .ل

بل األسود  .9 تطورات يف نظام الهاي، ومهنا انضامم ا جلوبدعوة من الريس قدمت األمانة معلومات حمدثة عن آخر ا ل ّ ئ
ثا إىل وي تان وتونس حد ثوطا ي يف جيكسـ ية) 1999(جنقة  نا يل ا}ويل للرسوم وال�ذج ا شأن ا عالتفاق الهاي  لص سج  .لتب

ندن  .10 يا قدمت موافقهتا عىل وقف العمل بويقة  با ية أيضا بأن إ لوأخربت األمانة ا ث ن سـ نذ ) 1934(مجلع مالتفاق الهاي 
مترب  نعقدة يف  ية احتاد الهاي ا سابقة  سبا}ورة ا مل مجلع ثت سائر ا}ول ا. 2011ل ملو تعاقدة اليت مل تقدم موافقهتا عىل وقف ح

 .ثالعمل هبذه الويقة بعد عىل أن تفعل ذ¦

نظام الهاي،  .11 تطوير القانوين  شاء فريق عامل يعكف عىل ا سابقة إ ية قررت يف دورهتا ا لوذكرت األمانة بأن ا ل ن ل مجلع ّ
تطوير القانوين  بل للفريق العامل املعين  لوذكرت الوفود بأن _ج^ع ا ل ملق يل ا}ويل للرسوم وال�ذج ّ للتسجنظام الهاي 

يعقد يف الفرتة من  ية  نا سـا ع  .2012 نومفرب 7 إىل 5لص

ية .12  :مجلعإن ا

يذ املرح° األوىل من الرب\مج؛ "1"  تنفأحاطت علام بوضع 

ية من الرب\مج؛ "2" ثا تقدم احملرز يف املرح° ا نوأحاطت علام  ل  ل

ثة من الرب\مج؛وأحاطت علام ح^ل إعادة إعامل  "3" ثا لاملرح° ا  ل

شأن الرباءات إىل احتاد مدريد "4" تعاون  تحويل القرض من احتاد معاهدة ا بوأحاطت علام  ل  .ب

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


