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 الدويل للتصاميم الصناعية االحتاد اخلاص لإليداع
 (الهاي)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (العادية العشرون)الدورة والثالثون اخلامسة  الدورة

ىل  5جنيف، من   2015أأكتوبر  14اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/55/1من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  اليت تعنهيا البنود التالية امجلعيةتناولت  .1
 .32و 31و 21و 11و

 (.A/55/13يف التقرير العام )الوثيقة  ،21، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 21ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 .للجمعية ةرئيس (منغوليا) غنبيار انيالس يدة رس ت نتخبوا .4
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 من جدول الأعامل املوحد 21البند 
 نظام لهاي

ىل احتاد لهاي تالاجامتع ورحب ةالرئيس تافتتح .5 .ابلوفود اإ

ىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وحتديدًا انضامم الياابن  ةالرئيس توأأشار  .6 اإ
لهيا وتصديق الولايت املتحدة الأمريكية علهيا،   مبشاركهتام لأول مرة كعضوين يف مجعية احتاد لهاي. تورحباإ

 (:ي للتسجيل ادلويلنظام لها ) التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات

ىل الوثيقة  .7  .H/A/35/1استندت املناقشات اإ

 .املاضيةقدمت الأمانة الوثيقة وعرضت التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات منذ مجعية احتاد لهاي و  .8

 أ نذاك الانضامم القريب، منذ امجلعية املاضية، يف انتظار أأنشطة املرحةل الثانية لسجل لهايوذكَّرت الأمانة بتعليق  .9
ىل نظام لهاي س تأأنف دلى اس تكامل واس تقرار نظام تكنولوجيا املعلومات ، وأأن هذه الأنشطة ست  دلول أأعضاء جديدة اإ

دخالها يف   .نظام تكنولوجيا املعلومات القدمياجلديد والتغيريات الإجرائية املزمع اإ

لسجل  جسل مدريد س تكون مفيدة أأيضاً  اليت جيرهيا حالياً  س تقةلالتثبيت والتحقق امل وذكَّرت الأمانة أأيضًا بأأن معلية  .10
 املرحةل الثانية. عند اس تئناف أأنشطةلهاي 

وأأعلنت الأمانة اس تقرار التغيريات الإجرائية يف نظام تكنولوجيا املعلومات القدمي، واس تئناف ختطيط أأنشطة املرحةل  .11
 .2016يف الفصل الثاين من عام الثانية. وي زمع تنفيذ املرحةل الثانية لنظام لهاي 

ىل أأن املرفق الأول يضم قامئة ابلتوصيات املنبثقة عن معلية التثبيت والتحقق، بيامن ترد  .12 ويف اخلتام، أأشارت الأمانة اإ
طار برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات  يف املرفق الثاين. النتاجئ امل حقّقة يف اإ

نظام لهاي  ) هنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلوماتالتقرير الأأحاطت امجلعية علامً مبضمون "و  .13
 (.H/A/35/1(" )الوثيقة للتسجيل ادلويل

 ]هناية الوثيقة[


