
 

H/A/42/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 بتمي  س 30التاري    خ: 

 االتحاد الخاص لإليداع الدولي للتصاميم الصناعية )اتحاد الهاي(

 الجمعية

ة التاسعة االستثنائية)الدورة واألربعون  الثانيةالدورة   (عشر

 2022 يوليو  22إل  14جنيف، من 

 التقرير

 الذي اعتمدته الجمعية

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 8و 6و 4و 3و 2و A/63/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 21و 20و 19و 16و

ي 16وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 
 (. A/63/10التقرير العام )الوثيقة ، ف

ي هذه الوثيقة.  16ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 
 ف

ك )الواليات المتحدة األمريكية( .4  رئيس الجمعية.  ،وترأس االجتماع السيد ديفيد ر. جير
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دمن جدول األعمال  16البند 
ّ
  الموح

 نظام الهاي

ي أكتوبر  .5
ة ف  ي جمعية اتحاد الهاي منذ الدورة األخير

 ، وهما الصير  وجامايكا. 2021رحب الرئيس بطرفير  متعاقدين جديدين ف 

 . H/A/42/1استندت المناقشات إىل الوثيقة و  .6

اح لتعديل القاعدتير  و  .7 كة لوثيقة من الالئحة التنفيذي 26و 21أوضحت األمانة أن الوثيقة تحتوي عىل اقي   1999ة المشي 
كة"(، عىل النحو الذي أوىص به الفريق العامل  1960ووثيقة  التفاق الهاي )المشار إليها فيما يىلي بعبارة "الالئحة التنفيذية المشي 

ي لنظام الهاي بشأن التسجيل الدوىلي للتصاميم الصناعية )الُمشار إليه
ي بالتطوير القانون 

ي فيما يىلي بعبار ماالمعت 
 لفريق العامل""ا ن 

ي ديسمير عىل التواىلي  و"نظام الهاي"
ة المنعقدة ف  ي دورته العاشر

حة عىل نشر جميع المعلومات 2021( ف  . وستنص التعديالت المقي 

ي 
ة التصاميم الدوليةالمحدثة المتعلقة بالممثلير  ف  . وأضافت نشر ي تحدث بعد التسجيل الدوىلي

ات الالحقة الت  ي ذلك التغيير
، بما ف 

ح لبدء نفاذ هذه تطبق  ة أن الئحة مدريد التنفيذيةاألمان . وأشارت األمانة إىل أن التاري    خ المقي  بالفعل نفس اآللية فيما يتعلق بالممثلير 
ي اسم أو عناوين 2023أبريل  1التعديالت هو 

ات ف   عن التغيير
ً
. وبناًء عليه، ستنطبق التعديالت عىل تعيينات الممثلير  وإلغائهم، فضال

ي ذلك التاري    خ وبعده.  الممثلير  
 المسجلير  ف 

ي جمعية اتحاد الهاي كعضو، بعد انضمامها إىل اتفاق  .8
ي تشارك فيها الصير  ف 

ورصح وفد الصير  أن هذه هي المرة األوىل الت 
ي االهاي، الذي دخل حير  النف

ي 2022مايو  5ذ ف  وفد لتطوير نظام الهاي. وسلط ال . وأعرب الوفد عن استعداده للمساهمة بشكل إيجانر
طلبا دوليا،  353، قدم المستخدمون الصينيون بالفعل 2022يوليو  1وبالنسبة للصير  ذ احير  النفاالتفاق الضوء عىل أنه بير  دخول 

ي استخدام أو االستفادة من إمكانات نظام الهاي لحماية ابتكاراتهم. وأعرب الوفد عن دعمه 
مما يدل عىل حماس المبتكرين الصينيير  ف 

ي مصلحة المستخدمير  ومكاتب األطراف المتعاقدة. وأعرب الوفد عن تقديره للتعديالت الم
حة مؤكدا أن تلك التعديالت كانت ف  قي 

 لمزيد من التطوير من أجل توفير 
ً
 هاما

ً
ي المستقبل توجها

ي أن يكون التوسع اللغوي ف 
للتحسير  المستمر لنظام الهاي، وأعرب عن أمله ف 

. إمكانية وصول أكير للمستخدمير  ال  عالميير 

ي الوصول  .9
حة ألنها ستجعل نظام الهاي أكير سهولة ف  م، استخداالوأعرب وفد االتحاد الروسي عن دعمه للتعديالت المقي 

ي اعتبار كل إصدار من سو 
يد من فعاليته. وأشار الوفد إىل أنه ينبغ  ة التصاميم الدوليةي   لجميع المكاتب فيما يتعلق  تحديثك  نشر

 بالتسجيالت الدولية. 

حة ألنها ستوفر وأ .10 ي المستمر لنظام الهاي وأعرب عن دعمه للتعديالت المقي 
عرب وفد إسبانيا عن تقديره للتطوير القانون 

. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن إزالة العقبات  ي السجل الدوىلي
المزيد من المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالممثلير  المسجلير  ف 

حة أن تجاه مستخدمي  واجبهو اإلدارية  ايدة للتصاميم. ومن شأن التعديالت المقي  ي ضوء األهمية المي  
ا ف 
ً
نظام الهاي، وذلك أيض

حيب بالبير   قاسنتالتحافظ عىل  ي نظام الهاي.  ينديالجدوين ضعنظامي الهاي ومدريد. واختتم الوفد كلمته بالي 
 ف 

، وأكد من جديد أنه يعتير توسيع نظام اللغات وشكر وفد الصير  الرئيس واألمانة واألعضاء عىل تهنئتهم عىل انضمام  .11 الصير 
ي المستقبل. 

 ف 
ً
 هاما

ً
 تطورا

، يهدف نظام الهاي إىل توفير نظام دوىلي 1934منذ عام و ( أنه ELAPIورصح ممثل مدرسة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية ) .12
انللتصاميم مبسط ا إىل األمثلة الحديثة، مثل  . وأشار الممثل إىل أن نظام الهاي يدعم االبتكار، باالقي  ً مع التصميمات، مشير

Seacsub (ول )معدات الغوص البحريTechSafe Industries المدرسة  للضوضاء(. وعرض الممثل تعاون عازلة)للجدران ال
، من أجل زيادة تعزيز نظا ي  م الهاي. األكاديمي عىل اتحاد الهاي، وال سيما أعضاء مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر

حة عىل القاعدتير   .13 كة، عىل النحو  26و 21اعتمدت جمعية اتحاد الهاي التعديالت المقي  من الالئحة التنفيذية المشي 
ي للوثيقة 

 
ي المرفقير  األول والثان

 
ي H/A/42/1المبير  ف

 
 . 2023أبريل  1، عىل أن تدخل حير  النفاذ ف

 ]نهاية الوثيقة[


