
 

 

A 

H/A/34/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1051 يناير 51التارخي: 

 
 
 

 لإليداع الدويل للرسوم والنماذج الصناعيةاالحتاد اخلاص 
 (الهاي)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (عشرةاخلامسة االستثنائية )الدورة والثالثون الرابعة الدورة 

ىل  11جنيف، من   1052سبمترب  00اإ
 
 

 التقرير

متدته   امجلعيةاذلي اع

 .12و 16و 10و 51و 6و 1و 2و 0و 5(: A/54/1تناولت امجلعية البنود التالية من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  .5

 (.A/54/13، يف التقرير العام )الوثيقة 10لبند ابلبنود املذكورة، ابس تثناء ا ةرير اخلاصارد التقوت .1

 يف هذه الوثيقة. 20ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .0

ساهاك ويف غياب الرئيس وعدم تفّرغ انئيب الرئيس، تولّت الس يدة  .2  )غاان( رئاسة الاجامتع بصفة مؤقتة.غريس اإ
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 من جدول الأعامل املوحد:  10البند 

 نظام لهاي

ىل ال استندت املناقشات .1  .H/A/34/2و H/A/34/1 يقتنيوث اإ

ىل وفود لافتتح الرئيس الاجامتع ورحب ابو  .6  .احتاد لهاياإ

ىل انضامم بروين دار السالم ومجهورية كوراي و  .2 ىل وثيقة بناء عىل دعوة من الرئيس، أأشارت الأمانة اإ ، ورحب 5111اإ
اليت أأبدت امجلعيات  أأثناءعدد من الوفود  بياانتالأمانة تذكل  وذكرتيف مجعية احتاد لهاي.  وينلأول مرة كعض شارتمهامب 

ىل  الرضوري من عدد الإيداعات، يف المنو واس تدامة لهاي لنظام اجلغرايف التوسع زيزولتع. لهاي احتاد نيمها يف الانضامم اإ
طار من تطوير لكّ  املعروضتان  وتريم الوثيقتان. ومتاكمل منسق بشلك لهاي لنظام القانوين والإطار املعلومات تكنولوجيا اإ

ىل أأمام امجلعية  .الهدفذكل  حتقيق اإ

ىل أأن الصني مس تعدة  اي شم  تطوير نظام لهايمن أأجل لمكتب ادلويل ل  ستبايقالاابدلور  وفد الصني وأأشاد .8 اإ
جيدا . وأأوحض أأن الإجراءات ادلاخلية جارية للمس تخدمني نةوومر  يرسا للمسامهة يف مواصةل حتسني نظام لهاي جلعهل أأترث

ىل وثيقةلنضامم الصني   .5111 اإ

ىل وثيقة  منضامالامن  نهوطنية متك  مبادراتعىل  يعملن الويبو، ي مدمع قو بدله، بأأوحض وفد الياابن أأن و  .1  5111اإ
مواصةل حتسني نظام  املهم باكننه من يرى أأ . و 1051 الياابن يف ربيع عنّي يلتفاق لهاي هبدف قبول أأول تسجيل دويل 

ىل اتفاق يف اليت تفكر البدلان لهاي من حيث اجلوانب القانونية والتشغيلية، وذكل ملساعدة   بصدداليت لهاي أأو الانضامم اإ
بكفاءة أأن يعمل  ضامنل دور النظامالويبو أأن تعزز لهاي، من الرضوري يف عضوية زايدة استيعاب المن أأجل فعل ذكل. و 

 .وبشلك مناسب

 برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام لهاي للتسجيل ادلويل(: 

 تقرير مرحيل

ىل الوثيقة .50  .H/A/34/1 استندت املناقشات اإ

 الأخية. التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات منذ مجعية احتاد لهاي وعرضتقدمت الأمانة الوثيقة و  .55

ىل أأنه منذ الأمانة وأأشارت .51 ّّ عىلالرتتزي انصب ، العامة الأخيةامجلعية  انعقاد اإ لربانمج، لاملرحةل الثانية عنارص   تس
الختبار من قبل ل العنرص الواردحاليا خيضع ار،ي، و اخلتنفيذ ال من رشيك  لثانيةاملرحةل اعنرص مدريد يف تسّ وأأفادت 

 داخليني. موظفني تقنيني

نه قبل هنايةالأمانة أأيضا ، قالت جسل لهاي وفامي خيص .50 جديدة من الواحض أأن انضامم دول أأعضاء اكن ، 1050عام  اإ
ىل  جراءات تكنولوجيا املعيف  جوهراي يتطلب تعديالس لهاي اإ كون س تهذه التطورات يف ظل أأنه ورأأى . للنظام لوماتاإ

ذا ما أأجريتأأقل هناك خماطر تشغيلية  أأنشطة عُلقت نظام تكنولوجيا املعلومات القدمي. ونتيجة ذلكل،  عىل تكل التطورات اإ
 .التغييات يف نظام تكنولوجيا املعلومات القدميتس تقر عندما  وستنطلقلهاي  لسجلاملرحةل الثانية 

ىل الأمانة  توأأشار  .52 لسجل أأيضا مفيدة كون تمدريد س   جسلحاليا اليت جيرهيا التحقق املس تقةل معلية التثبيت و أأن اإ
 مس تقبال. املرحةل الثانيةعند تنفيذ لهاي 
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لام بضمون التقرير املرحيل بشأأن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام لهاي عامجلعية  وأأحاطت .51
 .H/A/34/1 الوثيقةهو وارد يف  تام للتسجيل ادلويل(

 مسائل متعلقة ابلتطوير القانوين لنظام لهاي

ىل الوثيقة .56  .H/A/34/2 استندت املناقشات اإ

حتتوي عىل توصيات أأصدرها الفريق العامل املعين ابلتطوير  H/A/34/2 وقدمت الأمانة الوثيقة وأأوحضت أأن الوثيقة .52
ىل  56القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يف دورته الرابعة، اليت ُعقدت يف الفرتة من  اإ

ملتعاقدة اليت . وحتتوي الوثيقة، أأول، عىل توصية مقرتحة جلعل "شهادة النقل" وثيقة مقبوةل يف الأطراف ا1052 يونيو 58
عالان بوجب املادة دخالها عىل الالحئة التنفيذية 5111 ( من وثيقة1)56 أأصدرت اإ . وحتتوي، اثنيا، عىل تعديالت يُقرتح اإ

 لتفاق لهاي. 5160 ووثيقة 5111 املشرتتة بني وثيقة

السجل ادلويل عىل الطرف يؤثر تدوين تغيي يف امللكية يف ينبغي أأن ، ل 5111 ( من وثيقة1)56 وطبقا للامدة .58
عالان بناء عىل تكل املادة، حىت يس تّ مكتب ذكل الطرف املتعاقد البياانت أأو الواثئق احملّددة يف ذكل  املتعاقد اذلي أأصدر اإ

عالان بوجب املادة (، ولكن من املتوقع أأن تصدر بعض 1)56 الإعالن. وهناك، حاليا، ثالثة أأطراف متعاقدة أأصدرت اإ
 عاقدة املقبةل أأيضا ذكل الإعالن.الأطراف املت

ىل تقدمي مجموعات متنوعة من الواثئق أأو البياانت اخملتلفة  .51 ىل وضع يضطر فهيا مس تخدمو لهاي اإ ولتاليف الوصول اإ
ىل املاكتب اليت تطلهبا، وافق الفريق العامل عىل شلك ومضمون الوثيقة املعيارية، أأي "شهادة النقل". تام وافق الفريق  اإ

لكرتونيا عىل املاكتب املعنية.العامل ع  ىل تقدمي الوثيقة املعيارية من خالل املكتب ادلويل وتوزيعها اإ

وأأتّدت الأمانة عىل أأن الغرض من التوصية هو جمّرد تشجيع املاكتب املعنية عىل قبول الوثيقة املعيارية بوصفها وثيقة  .10
ذا ما اعمتدت امجلعية هذه لها أأثر مماثل لبيان قُدم، أأو وثيقة قُدمت، ذلكل الغرض بوج ب قانون الطرف املتعاقد املعين. واإ

التوصية، س يعد املكتب ادلويل، بعد التشاور مع ماكتب الأطراف املتعاقدة املعنية، قامئة ابملاكتب الكفيةل ابتباع التوصية 
ىل جانب "شهادة النقل".  ويتيح تكل القامئة عىل موقع املنظمة الإلكرتوين اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتتة وجدول الرسوم يف تكل الالحئة  وقدمت الأمانة .15 بعد ذكل التعديالت املقرتح اإ
()أأ( 1( و)5)52 تنص عىل أأن أأثر التسجيل ادلويل بوجب املادة 5111 ( )ج( من وثيقة1)52 املشرتتة. وذتّرت بأأن املادة

"تام  ، حسب الاقتضاء،أأو ملتعاقد املعني من املكتب ادلويلتام تسلمه مكتب الطرف او)ب( ينطبق عىل التصممي الصناعي 
جراء ما دلى ذكل املكتب"  .عُدل يف اإ

ىل املكتب ادلويل  .11 ىل وضع أ لية ليبلّغ مكتب الطرف املتعاقد املعنّي تكل التعديالت اإ واتفق الفريق العامل عىل احلاجة اإ
حدى الطرق السلمية ل (.وتية )"أ لية الإبالغ"اذلي يتيحها علنا بدوره بطريقة مرتز  تبليغ املعلومات املتعلقة ابلتعديالت كون اإ

خطار بسحب الرفض تام هو منصوص عليه يف 1( و)5)اثنيا()58 عرب بيان بنح امحلاية تام هو منصوص عليه يف القاعدة ( واإ
ن . ( من الالحئة التنفيذية املشرتتة2)58 القاعدة يُنرش يف يف السجل ادلويل و امحلاية رفض وأأي بيان بنح للحسب أأي ويدوَّ

ىل تنوع التعديالت، . نرشة التصاممي ادلولية أأترث احللول تأأكيدا وواقعية لتحقيق الإاتحة  يمتثّلويف هذا الصدد، وابلنظر اإ
 ويتيحهاأأن حيّمل املكتب ادلويل نسخة من الإخطار أأو البيان تام ورد من املكتب  يفالعلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت 

 يف النرشة.

ىل ذكل، رأأى الفريق العامل يف دورته الرابعة  .10 أأن "التارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل، أأو وابلإضافة اإ
ىل  نح امحلاية وفقا للقانون املطبق"س ُيحدث فيه، نفس أأثر م  س يكون أأيضا عنرصا همام يبلّغه مكتب الطرف املتعاقد املعنّي اإ
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جباراي يف ظل بعض  علنا بطريقة مرتزية.املكتب ادلويل اذلي يتيحه بدوره  صدار بيان منح امحلاية اإ تام اتُفق عىل أأن يكون اإ
الظروف. وأأخيا وافق الفريق العامل عىل اقرتاح تعديل جدول الرسوم من أأجل السامح للمكتب ادلويل من حتصيل رمس 

يداع طلب ضافية، مثل التقدمي املتأأخر لواثئق الأولوية بعد اإ  دويل. مقابل خدمات اإ

ن امجلعية: .12  اإ

ىل جعل شهادة النقل وثيقة مقبوةل يف الأطراف املتعاقدة اليت أأصدرت  )أأ( اعمتدت التوصية ادلاعية اإ
عالان بوجب املادة ، تام هو منصوص عليه يف املرفق الأول من 5111 ( من وثيقة1)56 اإ

 ؛H/A/34/2 الوثيقة

دخالها عىل الالحئة )ب( ( 2)58 التنفيذية املشرتتة فامي خيص القاعدة واعمتدت التعديالت املقرتح اإ
، عىل أأن H/A/34/2 (، تام هو منصوص عليه يف املرفق اخلامس من الوثيقة1( و)5)اثنيا()58 والقاعدة

 ؛1051 يناير 5يكون اترخي بدء النفاذ 

دخالها عىل الالحئة املشرتتة فامي خيص جدول الرسوم، تام ه )ج( و منصوص واعمتدت التعديالت املقرتح اإ
 .1051 يناير 5، عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ H/A/34/2 عليه يف املرفق اخلامس من الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[

 

 


