
 

H/A/41/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 ديسمي   17التاري    خ: 

 االتحاد الخاص لإليداع الدولي للتصاميم الصناعية )اتحاد الهاي(

 الجمعية

ون(الثالثة )الدورة العادية الحادية واألربعون الدورة   والعشر
 2021 أكتوبر  8إل  4جنيف، من 

 التقرير

 اعتمدته الجمعيةالذي 

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 6و 5و 4و 3و 2و A/62/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 33و 32و 23و 12و

ي  ،23وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 (. A/62/13ة التقرير العام )الوثيقف 

ي هذه الوثيقة.  23ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 ف 

خب .4
ُ
 للجمعية،  ك )الواليات المتحدة األمريكية(السيد ديفيد ر. جي   وانت

ً
خبت رئيسا

ُ
إيساهاكي )غانا( غريس  ةالسيدوانت

 للرئيس.  بةنائ
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 من جدول األعمال الموّحد 23البند 

 نظام الهاي

ي سبتمير  .5
 
ة ف ي جمعية اتحاد الهاي منذ الدورة األخي 

 
 بيالروس.  و ، وه2020رحب الرئيس بالطرف المتعاقد الجديد ف

 . H/A/41/1واستندت المناقشات إىل الوثيقة  .6

ي  .7
 
ي إطار جدول أعمال مقلص، لم يسمح بالنظر ف

 
ي قد عقد ف

ي العام الماض 
 
وأوضحت األمانة أن اجتماع جمعية اتحاد الهاي ف

ي لنظام الهاي بشأن التسجيل الدوىلي للتصاميم الصناعية 
ي بالتطوير القانون 

ي أوض بها الفريق العامل المعت 
ات الموضوعية الت  التغيي 
ي الفريق العامل  H/A/41/1بارة "الفريق العامل"((. ونتيجة لذلك، تضمنت الوثيقة )المشار إليه فيما يلي بع

توصيات صادرة عن دورن 
ي تلك الوثيقة تهدف إىل تعزيز سهولة استخدام نظام الهاي 2020و 2019لعامي 

 
حة ف . وشددت األمانة عل أن كل التعديالت المقي 

اتيجياتهم أو الحفاظ عل مصالحهم عل نحو أفضل. ومن من خالل تبسيط إجراءاته، وتوفي  المزيد من الم ي اسي 
 
رونة للمستخدمي   ف

اح األول الداعي إىل تعديل القاعدة  ي الملكية إذا وقع  21ثم فإن االقي 
 
كة يرمي إىل تيسي  تدوين تغيي  ف

من الالئحة التنفيذية المشي 
حت إضافة )ثانيا( تسمح للمستخدمي   بإضافة مطالبة  22قاعدة جديدة  االلتماس صاحب التسجيل الدوىلي الجديد. وثانيا، اقي 

ح تعديل القاعدة  15باألولوية بعد اإليداع، مع إدخال بعض التعديالت ذات الصلة عل القاعدة  )ب(.  5وجدول الرسوم. وثالثا، اقي 
ي حال تخلفوا عن التقّيد بالمهل، غي   5وقال إن القاعدة 

 
ي كوفيد تزود المستخدمي   بسبل انتصاف ف

أبان أن صياغته كانت  19-أن تفش 
ي حالة القوة قاهرة، مثل الجائحة. وأضافت 

 
ح المستخدمي   بتدابي  وقائية مناسبة ف

ود التعديل المقي  ال. ومن ثم سي    
مفرطة االخي 

ا  ا، كان االقي  حت إدخال تعديالت مماثلة عل أطرها القانونية. وأخي  ح األخي  هو تعديل األمانة أن خدمات الويبو األخرى اقي 
ة  17 القاعدة ح هو االستجابة لتوقعات المستخدمي   بتمديد في  وإدراج حكم انتقاىلي يتعلق به. وكان الهدف من هذا التعديل المقي 

ة. وأشارت األمانة إىل أنه،  12النش  العادي من ستة أشهر إىل  ي أي وقت خالل تلك الفي 
وإىل شهرا، وإدراج إمكانية التماس نش  مسبق ف 

،  22جانب القاعدة  حت ترك تاري    خ بدء النفاذ وفقا لتقدير المكتب الدوىلي ي اقي 
حة والتعديالت المرتبطة بها والت  )ثانيا( الجديدة المقي 

ح إدخالها عل 2022يناير  1فإن تاري    خ بدء نفاذ جميع هذه التعديالت هو  . وأشارت األمانة إىل أنه فيما يتعلق بالتعديالت المقي 

، أوض الفريق العامل بتواري    خ سابقة غي  أنها أصبحت موضع جدل، ألن الجمعية لم تسنح لها الفرصة العتماد 21و 5دتي   القاع
حة حت  اليوم.   التعديالت المقي 

حة. وأعربت  .8 قية وأيد التعديالت المقي  وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الش 
ة إىل المجموعة أيض ي إطار الفريق العامل، مشي 

احات المتعلقة بالتطوير اللغوي لنظام الهاي ف  ي الحصول عل تأكيد لالقي 
ا عن أملها ف 

ي 
ورة إعطاء األولوية للغات الرسمية لمنظومة األمم المتحدة. وبصفته الوطنية، شكر وفد بيالروس الرئيس عل عرضه للوقائع الت  ض 

 تصديقا.  19س إىل نظام الهاي، وهي اتفاقية رئيسية، وصل عدد التصديقات عليها إىل مفادها أنه بانضمام بيالرو 

ي اتخذها  .9
حة. وأعرب الوفد أيضا عن تقديره للعمل المنجز والمواقف البناءة الت  وأعرب وفد الصي   عن تأييده للتعديالت المقي 

ي النهوض بالتعديالت المذكورة أعاله. 
ورأى الوفد أن تعدد اللغات هو إحدى القيم األساسية لمنظومة أعضاء اتحاد الهاي واألمانة ف 

ي أن تنفذ 
ي تديرها الويبو ينبغ 

ه من أنظمة خدمات الملكية الفكرية العالمية الت  هذه  األمم المتحدة، بما فيها الويبو، وأن نظام الهاي وغي 
، عل وجه الخصوص، تحسي   النظام وتحسينه من أجل تلبي ي

ة احتياجات مجموعة أوسع من المستخدمي   وفقا القيمة أيضا. وينبغ 
ي إدراج لغات 

ي اإلرساع ف 
ة، ينبغ  ي السنوات األخي 

لتوسيع نطاق تغطيته الجغرافية. ومن أجل التكيف مع التوسع الشي    ع لنظام الهاي ف 
ميي   عل نحو أفضل. وأضاف األمم المتحدة الرسمية مثل العربية والصينية والروسية لضمان تمكن النظام من خدمة مستخدميه العال

ي 
ي العمل المتعلق بنظام الهاي بصفة جديدة ف 

الوفد أنه يعجل بعملية االنضمام إىل اتفاق الهاي ويتطلع إىل مواصلة المشاركة ف 
 المستقبل القريب. 

قية. وانضم وفد االتحاد الروسي إىل البيان الذي أدىل به وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوق .10 از وأوروبا الش 
كة، ووافق  ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية المشي  ورحب الوفد بانضمام بيالروس إىل نظام الهاي معربا عن تأييده للتعديالت المقي 
شدت باحتياجات مستخدمي النظام. ورأى الوفد أنه من المهم مواصلة العمل عل توس يع عل تقييم األمانة بأن هذه التعديالت اسي 

ي نظام الهاي. ورأى الوفد أيضا أن من الحيوي إجراء تقييم شامل للتوقعات ووضع نظام أكير فعالية يستخدم تكنولوجيا 
نظام اللغات ف 

ي جميع أنحاء العالم. ولذلك، أشار الوفد إىل 
جمة اآللية. وسيكون النظام متسقا مع احتياجات المستخدمي   من مختلف المناطق ف  الي 

ي أن تتم عل سبيل األولوية. ومن شأن تنوي    ع نظام اللغات أن يساعد عل تعزيز جاذبية أن إضافة لغا
ت منظومة األمم المتحدة ينبغ 

ك لتبسيط نظام  ي مواصلة العمل المشي 
نظام الهاي. وأعرب الوفد عن تطلعه إىل مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة وأعرب عن أمله ف 

، مع مراعاة احتياج ي مختلف أرجاء المعمورة. اللغات الحاىلي
 ات مختلف المستخدمي   ف 

حة. وأضاف الوفد أن التصاميم الصناعية تمثل جانبا مهما للتنمية االجتماعية  .11 وأعرب وفد المغرب عن تأييده للتعديالت المقي 
ي المغرب، وتمثل أداة رئيسية لتعزيز إبداع الحرفيي   والمبدعي   المغاربة. وأشار الوفد إ

ىل أنه سجل مستوى جيدا من واالقتصادية ف 
تيب العالمي فيما يتعلق بالتصاميم  ي الي 

ة ف  ي احتالل المغرب للمكانة العارس 
. وقد انعكس ذلك ف  ي

استخدام النظام عل المستوى الوطت 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544435
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، وهو ما انعكس أيضا عل مؤرس  االبتكار العالمي  ب ترحيبا . ولهذا السبب، رحب المغر 2021بحسب المنشأ والناتج المحلي اإلجماىلي
 . ي تعزيز النظام بالنسبة للمصممي   والمبدعي  

 
ي ستكون مفيدة لجميع المستخدمي   وتسهم ف

حة، الت  ا بالتعديالت المقي   كبي 

ح إدخالها عل:  .12  إن جمعية اتحاد الهاي اعتمدت التعديالت المقي 

ي المرفقي   األول والثالث من  37و 21و 17و 5القواعد  "1"
 
كة، عل النحو الُمبي َ  ف

من الالئحة التنفيذية المشي 
ي H/A/41/1الوثيقة 

 
 ؛2022يناير  1، عل أن تدخل حي   النفاذ ف

كة، وجدول الرسوم، عل النحو الُمبي َ  22، والقاعدة 15والقاعدة  "2"
( من الالئحة التنفيذية المشي 

ً
ي )ثانيا

 
 ف

ي والرابع من الوثيقة 
 ، عل أن يحدد المكتب الدوىلي تاري    خ الدخول حي   النفاذ. H/A/41/1المرفقي   الثان 

 ]نهاية الوثيقة[
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