A

H/A/38/2

األصل :ابإلنلكزيية
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االحتاد اخلاص لإليداع الدويل للتصاميم الصناعية (احتاد الهاي)
اجلمعية
الدورة الثامنة والثالثون (الدورة االستثنائية السابعة عشرة)

جنيف ،من  24سبمترب إىل  2أكتوبر 2018

التقرير

اذلي اع متدته األمانة

 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول األعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/58/1و 2و 4و 5و 6و"2"11
و 12و 23و 29و.30
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،23يف التقرير العام (الوثيقة .)A/58/11

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  23يف هذه الوثيقة.

.4

وترأس الاجامتع الس يد يونغ داي سون (مجهورية كوراي) ،انئب رئيس امجلعية.
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البند  23من جدول األعامل املو ّحد
نظام الهاي
 .5رحب الرئيس ابلنيابة بثالثة أعضاء جدد يف مجعية احتاد الهاي منذ انعقاد ادلورة األخرية يف أكتوبر  ،2016ويه
مكبوداي والاحتاد الرويس واململكة املتحدة .وأشار الرئيس ابلنيابة أيضا إىل انضامم عضو آخر إىل هذه األطراف املتعاقدة
اجلديدة يف القريب العاجل ،وهو كندا ،حيث س يدخل انضامهما حزي النفاذ يف  5نومفرب .2018
التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960التفاق الهاي
.6

استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/A/38/1

 .7ورشحت األمانة أن الوثيقة املقدمة إىل مجعية احتاد الهاي ،من أجل اعامتدها ،أوردت اقرتاحا لتعديل القاعدة 3
من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960التفاق الهاي .وختص القاعدة  3المتثيل أمام املكتب ادلويل.
وأوردت الوثيقة توصية أصدرها الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية (املشار إليه فامي ييل "ابلفريق العامل") يف دورته السابعة املعقودة يف جنيف من  16إىل  18يوليو .2018
 .8وأعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره لألمانة عىل ما قدمته من مساعدة يف معلية املصادقة عندما انظمت اململكة
املتحدة لنظام الهاي يف يونيو  .2018وأحاط الوفد علام بأن قرار اململكة املتحدة اخلروج من الاحتاد األورويب اكن موضوعا
رئيس يا .وسرتد التطورات بشأن املفاوضات احلالية يف مرشوع اتفاق الانسحاب .وشددت اململكة املتحدة عىل الزتاهما
بضامن توفري أقىص قدر ممكن من اليقني القانوين للمس تخدمني ومقديم الطلبات وأحصاب احلقوق .وذكر الوفد بأن تعيني
الاحتاد األورويب مبوجب نظام الهاي حاليا مشل امحلاية يف اململكة املتحدة .غري أنه ما إن خرجت اململكة املتحدة من الاحتاد
األورويب ،س يحتاج مقدمو الطلبات إىل تعيني اململكة املتحدة بطريقة منفصةل .وأكد الوفد أنه يف مجيع السيناريوهات ،مبا يف
ذكل س ناريو عدم التوصل إىل اتفاق بشأن الانسحاب املستبعد ،س تضمن اململكة املتحدة اس مترارية امحلاية لتفادي فقدان
هذه احلقوق .وتعمل اململكة املتحدة مع الويبو إلجياد حلول معلية لتظل التصاممي املودعة من خالل نظام الهاي اذلي ّعني
الاحتاد األورويب محمية يف اململكة املتحدة ابتداء من مارس  .2019ومشلت هذه املناقشات حلوال معلية للطلبات العالقة.
 .9وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن دمعه القوي لنظام الهاي .ورحب الوفد بمكبوداي والاحتاد الرويس
واململكة املتحدة وتقدم ابلشكر لألمانة عىل معلها ادلؤوب يف دمع معلية الانضامم والتنفيذ .وأعرب الوفد عن تقديره جلهود
املكتب ادلويل من أجل حتديث نظام الهاي ،مبا يف ذكل نظام تكنولوجيا املعلومات .وذكّر الوفد أيضا بأمهية اس تخدام
خدمة الويبو للنفاذ الرمقي ( )DASوالرتوجي لها يف س ياق نظام الهاي .وفامي يتعلق ابالس تدامة املالية لنظام الهاي ،ذكر
الوفد بأن احتاد الهاي اقرتض من الاحتادات األخرى من أجل متويل نفقاته التشغيلية لعدة أعوام ،وأن احتاد الهاي،
ابعتباره احتادا مموال من الرسوم وهل جعز متوقّع ،اكن من املنتظر أن يدرس تدابري ملعاجلة جعزه ،بتوجيه من مجعيات الويبو
لعام  .2017ويف هذا الس ياق ،أحاط الوفد علام بأن هذه املسأةل مل تناقش يف ادلورة السابعة للفريق العامل .واكتست
مسأةل الاس تدامة املالية عىل املدى الطويل لألنظمة املموةل من الرسوم أمهية قصوى .وعليه س يكون من املهم أن يس تعرض
الفريق العامل الرسوم املرتبطة بنظام الهاي .ومىض ما يقارب  20عاما عىل حتديث الرسوم وطرأت العديد من املس تجدات
عىل امتداد العقدين األخريين ،مبا يف ذكل تسجيل عدد كبري من معليات الانضامم اجلديدة وإطالق واهجة إيداع الطلبات
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ادلولية عرب اإلنرتنت ،وقد يؤدي لك ذكل إىل اختاذ قرار بإجراء اس تعراض حذر ورضوري جلدول الرسوم .وتوقع الوفد أن
ميتثل احتاد الهاي لوالية مجعيات الويبو لعام  ،2017وأن تأخذ األمانة املسأةل يف الاعتبار دلى إعداد جدول أعامل الفريق
العامل يف عام  .2019وأخريا ،جدد الوفد الزتامه الاكمل وثقته يف جناح نظام الهاي .واختمت الوفد ابإلعراب عن دمعه
إلدخال تعديالت عىل القاعدة  ،3األمر اذلي من شأنه ختفيف األعباء غري الرضورية اليت مل يعد لها أي غرض.
 .10وحتدث وفد اكزاخس تان ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية وأعرب عن دمعه لالقرتاح
اذلي قدمه الاحتاد الرويس إىل ادلورة السابعة للفريق العامل من أجل إدراج اللغة الروس ية لكغة رمسية لنظام الهاي.
وتس تخدم اللغة الروس ية عىل نطاق واسع للتواصل يف املنطقة .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن إماكانت منو نظام الهاي
تتوقف عىل توسع نطاق نظامه اللغوي .وس ُيعزز إدراج اللغة الروس ية ارتفاع عدد طلبات التصاممي ادلولية يف بدلان آس يا
الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ،وحتسني أداء الفاحصني الناطقني ابللغة الروس ية وتيسري معاجلة الطلبات يف ماكتب
امللكية الفكرية يف املنطقة .وس يحفز إدراج اللغة الروس ية أيضا ارتفاع عضوية احتاد الهاي.
 .11وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن دمعه للموقف اذلي أبداه وفد اكزاخس تان متحداث ابمس مجموعة بدلان آس يا
الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية .والحظ الوفد أنه ،منذ أن اصبح الاحتاد الرويس عضوا يف اتفاق الهاي ،اكن هناك ما
يزيد عىل  140من التسجيالت ادلولية اليت نتعني الاحتاد الرويس ،مما سلط الضوء عىل اهامتم شديد من طرف املودعني.
وأعرب الوفد عن اهامتمه القوي بإدراج الروس ية لكغة رمسية من أجل زايدة منو نظام الهاي .وذكر الوفد بأن اللغة الروس ية
واحدة من اللغات الرمسية ملنظومة األمم املتحدة وواكالهتا املتخصصة .وابإلضافة إىل ذكل ،تعترب اللغة الروس ية واحدة من
اللغات الرائدة يف مجيع أحناء املعمورة ويتحدهثا ما يزيد عىل  250مليون خشص .وأحاط الوفد علام بأنه من احملمتل أن ختفض
تكنولوجيا الرتمجة ابحلاسوب اليت تقوم الويبو بتطويرها تاكليف الرتمجة املرتتبة عن إدراج الروس ية لكغة رمسية .ولن يساعد
إدراج الروس ية عىل تيسري تعبئة الطلبات ادلولية من قبل املس تخدمني الناطقني ابلروس ية حفسب وإمنا س يكون حافزا أيضا
ابلنس بة لبدلان مجموعة آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية لالنضامم إىل نظام الهاي.
 .12وأعرب وفد سويرسا عن رسوره لتوسع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام الهاي ورحب ابالنضامم التاسع والس تني
التفاقية الهاي من طرف كندا .وأضاف الوفد بأنه من الرضوري مراعاة أن يظل نظام الهاي بس يطا ابلنس بة مجليع
املس تخدمني رمغ ارتفاع عدد أعضائه .وبناء عليه ،جشع الوفد املكتب ادلويل عىل الرتكزي عىل تطوير نظام الهاي اذلي ينبغي
أن يبقى جذااب يف نظر مس تخدميه .وأعرب الوفد عن دمعه للتعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة.
وس ُيبسط قرار الفريق العامل ابلتخيل عن رشط التوقيع ابلنس بة للمودعني اس تخدام النظام بقدر كبري .وأشار الوفد إىل أنه
نظرا للتوسع اجلغرايف املهم ،ال يزال نظام الهاي يف مرحةل تطوير مكثفة تس تلزم وقتا للمواءمة .ويف هذا الصدد ،ارتأى الوفد
أن مراجعة جدول الرسوم أمر سابق ألوانه وس يكون من األنسب انتظار أن يس تقر النظام من أجل تيسري العملية .والحظ
الوفد أن جلدول الرسوم أثر كبري عىل جاذبية نظام الهاي ابلنس بة لألطراف املتعاقدة احملمتةل ،وكذكل من حيث عدد
الطلبات املودعة .واعترب الوفد أن مس توى الرسوم ينبغي أن يبقى عىل مس توى جذاب من أجل عدم إحباط املودعني،
والس امي أولئك من األعامل التجارية الصغرية أو البدلان املنخفضة ادلخل.
 .13وأشار وفد املكس يك إىل أن رئيس املكس يك وقع ،يف  29أغسطس  ،2018عىل الوثيقة اليت تسمح ابنضامم بدله
إىل اتفاق الهاي وأهنا أرسلت للربملان ليك ينظر فهيا ورمبا املوافقة علهيا .وس بق وأن عُرضت عىل اللجان املشرتكة املعنية يف
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جملس الش يوخ عىل انضامم املكس يك التفاق الهاي يف غضون ادلورة
جملس الش يوخ .وأفاد الوفد بأنه يتوقع أن يوافق ُ
ُ
احلالية وابلتايل ميكن أن تعد وزارة الشؤون اخلارجية صك الانضامم إىل الويبو وتقدمه رمسيا.
املبني يف املرفقني األول
 .14اعمتدت مجعية احتاد الهاي التعديالت املقرتح إدخالها عىل القاعدة  ،3عىل النحو ّ
والثاين من الوثيقة  ،H/A/38/1عىل أن يكون اترخي بدء النفاذ  1يناير .2019
[هناية الوثيقة]

