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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020رب ديسم 15 التارخي:

 (الهاي احتاد) الصناعية للتصاميم الدويل لإليداع اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 (عشرةالثامنة  االستثنائية الدورة) األربعون الدورة
 2020سبمترب  25اإىل  21جنيف، من 

 التقرير
 ةعيجل اذلي اعمتدته ا

 8و 6و 5و 4و 2و 1(: A/61/1 من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا تناولت اجلعية البنود التالية .1

 .22و 21و 14و 11و "2"10و

 (.A/61/10 )الوثيقةالتقرير العام مرشوع يف  ،14، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 14ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 ويف غياب رئيس اجلعية، ترأأس الاجامتع الس يد اين والرت )اململكة املتحدة(، انئب رئيس اجلعية. .4
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 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 نظام لهاي

، ومه 2018منذ ادلورة الأخرية املعقودة يف سبمترب انئب الرئيس خبمسة أأعضاء جدد يف مجعية احتاد لهاي رحب  .5

 اإرسائيل واملكس يك وساموا وسان مارينو وفييت انم.

ىل الوثيقة و  .6  .H/A/40/1استندت املناقشات اإ

املس مترة تطلبت من املكتب ادلويل البدء يف التواصل مع مس تخديم نظام  19-وأأوحضت الأمانة أأن جاحئة كوفيد .7

لكرتوين حرصاًي. وقد أأىت هذا التغيري يف املامرسة بفوائد واحضة للمس تخدمني مقارنة مبامرسة الربيد لهاي من خالل الربيد الإ 

لكرتوين يف امللف يك يعمتد عليه املكتب ادلويل. وقد تطلب  العادي البائدة، ولكن ل تزال هناك حالت ل يرد فهيا بريد اإ

لكرتوين، جراء حبث عن بريد اإ وقد فعل ذكل، بصعوبة، بيد أأنه مل يلُكل دامئًا ابلنجاح. وأأوحضت  ذكل من املكتب ادلويل اإ

 7و 3املقدمة اإىل مجعية احتاد لهاي لعامتدها، حتتوي عىل اقرتاح لتعديل القواعد  H/A/40/1الأمانة كذكل أأن الوثيقة 

ع الطلب أأو صاحب التسجيل من الالحئة التنفيذية املشرتكة من أأجل جعل ذكر عنوان الربيد الإلكرتوين اخلاص مبود 21و

لز  ن الغرض من هذه اادلويل اجلديد أأو املمثل املعني اإ ميًا يف الاس امترات ذات الصةل اليت يتعني اس تخداهما. وقالت اإ

التعديالت يمكن يف التأأكد من قدرة املكتب ادلويل دامئًا عىل التواصل مع مودعي الطلبات اجلديدة. وس يضمن ذكل أأيضًا أأن 

لكرتوين لعدة أ لف من التسجيالت ادلولية القدمية واليت ل تزال سارية ول يوجد لها يمت مع مرور  الوقت مجع عناوين الربيد اإ

لكرتوين يف امللف. واقرتحت الأمانة أأن تدخل التعديالت املقرتحة حزي النفاذ يف  . ويف 2021فرباير  1حاليًا عناوين بريد اإ

ضافة هذه الأثناء، سيرشع جسل لهاي يف محةل  ن الهدف هنا ليس اإ ذ اإ توعية لضامن املشاركة الفعاةل من املس تخدمني، اإ

مطلب أ خر لميتثلوا هل، بل هو فعليًا ضامن أأن يكون املكتب ادلويل يف ماكنة تسمح هل خبدمهتم عىل النحو الأمثل يف ظل 

 هذه الأوقات الصعبة وما بعدها.

عداد الوثيقة و  ،وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .8 اليت جتعل ذكر الربيد  H/A/40/1شكر الأمانة عىل اإ

الإلكرتوين من البياانت املطلوبة. وذكر الوفد أأنه من املفيد بال شك التحيل ابلقدرة عىل تكييف ممارسات العمل من أأجل 

د ارة أأعباء معلها وتوفري الوضوح حتقيق الاس تفادة الاكمةل من التكنولوجيا. وميكن أأن يدمع ذكل ماكتب امللكية الفكرية يف اإ

. وأأضاف الوفد 19-ملس تخديم نظام امللكية الفكرية يف ظل الظروف الصعبة اليت تفرضها حالت الطوارئ، مثل جاحئة كوفيد

طار نظام لهاي ساعد املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية عىل التواصل مع  لكرتوين يف اإ أأن اشرتاط ذكر املودعني للربيد اإ

تخديم نظام لهاي يف الوقت املناسب وبطريقة مرنة وفعاةل. ومن خالل احلصول عىل عناوين الربيد الإلكرتوين، مس  

س تكون ماكتب امللكية الفكرية قادرة عىل التواصل بشلك أأكرث فعالية بغية توفري اس مترارية اخلدمة يف الأوقات الصعبة. 

ىل أأن هذه التدابري من شأأهن ا أأن تتيح اتصالت أأكرث كفاءة وفعالية خارج أأوقات الأزمات كذكل. وأأعرب وأأشار الوفد أأيضًا اإ

عداد التعديالت املقرتحة، وأأيد التعديالت املقرتحة عىل القواعد  الوفد عن امتنانه لأخذ شواغل اخلصوصية يف الاعتبار عند اإ

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة. 21و 7و 3

ىل مطالبة املودعني وأأحصاب التسجيالت وممثلهيم بذكر الربيد الإلكرتوين يف وأأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح ا .9 دلاعي اإ

ىل الوضع الصعب للتواصل املادي بني املكتب ادلويل ومس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية بسبب  نظام لهاي، نظرًا اإ

ىل أأن . وأأشار الوفد، كام س بق وذكر أأثناء املناقشة يف مجعية احتاد 19-كوفيد الاقرتاح من شأأنه أأن حيسن  ذكلمدريد، اإ
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كفاءة خدمات التسلمي وهيئي بيئة أأفضل للمكتب ادلويل من أأجل التواصل مع املودعني وأأحصاب التسجيالت وممثلهيم. ويف 

جراء حتسني حممتل لأنظمة نه يعتقد بأأن الاقرتاح س يكون أأكرث فائدة من الناحية العملية ابإ احلواسيب  هذا الصدد، قال الوفد اإ

 والتنس يق بني املكتب ادلويل واملاكتب املعينة من أأجل حتقيق نقل سلس للمعلومات.

 وأأيد وفد الاحتاد الأورويب الاقرتاح، كام فعل يف مجعية احتاد مدريد. .10

ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأعرب عن دمعه لالقرتاح  وحتدث وفد الاحتاد الرويس .11

ىل نظام مدريد. وترى اجملموعة أأن  املقدم اإىل مجعية احتاد لهاي لشرتاط ذكر الربيد الإلكرتوين، كام هو احلال متامًا ابلنس بة اإ

هذا من شأأنه حتسني التواصل مع مس تخديم نظام لهاي واملساعدة يف التغلب عىل اخملاطر املرتبطة بتعطل خدمات الربيد 

أأهنا تأأمل أأيضًا يف أأن ينظر الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل والتسلمي. وأأضافت اجملموعة ب

ذ س ُتعد وثيقة حول هذه املسأأةل  ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف س ياسة اللغات، اإ ادلويل للتصاممي الصناعية )املُشار اإ

ىل قراءة تكل الوثيقة.  ابذلات، وأأهنا تتطلع اإ

البيان اذلي مت الإدلء به ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى بصفته الوطنية، وأأيد وفد الاحتاد الرويس دث وحت .12

 3املتعلقة ابلتعديالت املقرتحة عىل القواعد  19-والقوقاز ودول أأورواب الرشقية، وأأيد كذكل اقرتاح الأمانة بشأأن تدابري كوفيد

ىل أأن جعل ذكر الربيد الإلكرتوين من البياانت املطلوبة من شأأنه أأن من الالحئة التنفيذية املشرتكة.  21و 7و وأأشار الوفد اإ

يسهل أأعامل املكتب ادلويل ويضمن التواصل السلس مع املودعني وأأحصاب التسجيالت وممثلهيم. وأأعرب الوفد أأيضًا عن 

يقاف العمل عىل س ياسة اللغات ذ تعني اإ نه يتطلع اإىل رؤية  أأمهل يف أأن ينعقد اجامتع الفريق العامل اإ بسبب اجلاحئة، وقال اإ

 نتاجئ النظر يف س ياسة تكل اللغات.

 ةقرتحأأيد بشلك أأسايس الس ياسة املوأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، و  .13

لكرتوين. ومع ذكل، أأشار الوفد ت يتال ىل أأن عدم ذكر  – ب التأأثريات املفرطةجتنبغية  –طلب من املس تخدمني ذكر الربيد اإ اإ

يداع الطلب ادلويل مبوجب القاعدة  الربيد الإلكرتوين ينبغي أأّل يدخل يف نطاق اخملالفات اليت قد يرتتب علهيا تأأجيل اترخي اإ

 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة.2)14

وأأيد وفد كندا أأيضًا البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. وذكر الوفد أأن نظام لهاي، مثل  .14

نه يرى أأن  ىل كندا وأأن املس تخدمني الكنديني قد تأأثروا ابنقطاع التصالت. وقال الوفد اإ نظام مدريد، همم للغاية ابلنس بة اإ

 الاقرتاح سيساعد يف الوضع احلايل.وأأن ذكل ، H/A/40/1الوثيقة  التصالت رضورية، كام هو موحض يف

أأن املكتب ادلويل ل يعزتم اعتبار عدم ذكر الربيد  ،ردًا عىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ،وأأضافت الأمانة .15

لهيا  الإلكرتوين خطأأ يف الطلب من شأأنه أأن يؤثر عىل اترخي الإيداع. وعىل الرمغ من اعتقاد الأمانة أأن هذه النقطة مشار اإ

ابلفعل يف الوثيقة، ذكرت رصاحة أأن ذكل هو موقف املكتب ادلويل يف هذا الصدد. وخبالف ذكل، اكن املكتب ادلويل 

 (.2)14س يقرتح تعدياًل عىل القاعدة 

نه يرى أأن الاقرتاح يامتىش .16 الأمر  املس تخدمني، وأأن  مع خصائص نظام لهاي املمتثةل يف مراعاةوقال وفد الصني اإ

س يكون مفيدًا كلك ابلنس بة اإىل املس تخدمني. ويف الوقت نفسه، طلب الوفد أأن يواصل املكتب ادلويل حتسني أأنظمة 

 الإيداع الإلكرتوين وأأنظمة التصالت من أأجل تقدمي خدمة ذات جودة وكفاءة وموثوقية.



H/A/40/2 
4 
 

املشرتكة، عىل النحو التنفيذية من الالحئة  21و 7و 3اعمتدت مجعية احتاد لهاي التعديالت عىل القواعد  .17

 .2021فرباير  1، عىل أأن تدخل حزي النفاذ يف H/A/40/1الوثيقة  مرفقيف  الوارد

 ]هناية الوثيقة[


