
 

 

H/LD/WG/10/6 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021ديسمير  14 التاري    خ: 

ي لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي 
ي بالتطوير القانونز

الفريق العامل المعنز
 للتصاميم الصناعية

ةالالدورة   عاشر

 2021ديسمير  15إل  13جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 الفريق العاملده ماعتالذي 

ي لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية )المشار إليه فيما يلي  .1
ي بالتطوير القانون 

اجتمع الفريق العامل المعن 
ي جنيف بعبارة "الفريق العامل"( 
 . 2021 ديسمب   14و 13 مي يو ف 

ي  .2
 
ي الدور وكانت الدول التالية األعضاء ف

 
، البوسنة والهرسك،  أذربيجان، أرمينيا، ة: اتحاد الهاي ممثلة ف كمبوديا، بيالروس، بن  

، فنلندا، فرنسا، غابون، مرص، الدانمرك، كوت ديفوار، كندا،   ي إيطاليا، ألمانيا، هنغاريا، إرسائيل، جورجيا، إستونيا، االتحاد األورون 
ستان، ليتوانيا، ا ،*جامايكا غبر  وي    ج، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد اليابان، قبر لمكسيك، المغرب، الب 

، سلوفينيا، إسبانيا، سويرسا المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام تركمانستان، تونس، تركيا، طاجيكستان، ، الروسي
(42 .) 

، كولومبيا، الجمهورية التشيكية، السلفادور،  .3 ، بربادوس، الصنر  وكانت الدول التالية ممثلة بصفة مراقب: الجزائر، األرجنتنر 
، المملكة العربية السعودية، ليسوتو، اإلسالمية(، كازاخستان، كينيا، -إيران )جمهوريةالهند،  و، الفلبنر  يا، نيبال، ببر مدغشقر، مالبر 

 (. 23) ، اليمني النكا، تايلند، أوزبكستانرس جنوب أفريقيا، 

ي الدورة ممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية بصفة مراقب .4
 
اءات وشارك ف : المنظمة األوروبية األسيوية للب 

(EAPO) (1 .) 

ي الدورة ممثلو المنظمات الدولية غبر الحكومية التالية بصفة مراقب .5
 
ازيلية للملكية اوشارك ف (، ABPIلفكرية ): الجمعية الب 

ي لمحامي العالمات التجارية )CEIPIمركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية )
 
(، جمعية االتحادات CITMA(، المعهد القانون

ي مجال العالمات التجارية )
الدولية (، الرابطة GRUR) (، الجمعية األلمانية لحماية الملكية الصناعيةECTAاألوروبية للعاملنر  ف 

                                              
ي   *

م الصناعية )"وثيقة ، أودعت حكومة جامايكا وثيقة انضمامها إل وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصامي2021نوفمب   10ف 

ي  1999وستدخل وثيقة "(. 1999
اير  10حبر  النفاذ بالنسبة لجمايكا ف   . 2022فب 
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اءات JIPA(، الجمعية اليابانية للملكية الفكرية )INTAللعالمات التجارية ) جمعية مالكي ، (JPAA)(، الجمعية اليابانية لوكالء الب 
 . (9) (MARQUESالعالمات التجارية األوروبينر  )

ي الوثيقة .6
 . H/LD/WG/10/INF/1 Prov.  وترد قائمة المشاركنر  ف 

 افتتاح الدورةمن جدول األعمال:  1البند 

افتتحت السيدة وانغ بينينغ، نائبة المدير العام المسؤولة عن قطاع العالمات والتصاميم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  .7
ة للفريق العامل  . نيابة عن السيد دارين تانغ، المدير العام للويبو  ورّحبت بالمشاركنر   ،)الويبو(، الدورة العارسر

ي الرئيس 2البند   من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائنر

يانتخبت السيدة  .8 )المغرب(  ةالكر الا غارسيا )المكسيك( باإلجماع رئيسة للفريق العامل، وانتخب كل من السيدة مريم ديديانا هبر
ك )الواليات المتحدة األمريكية( باإلجماع كنائبنر  للرئيسة.   والسيد ديفيد ر. جبر

ي أوكوتومي )الويبو( مهام أمنر  الفريق العامل.  .9
وسر  وتول السيد هبر

 ل األعمال: اعتماد جدول األعمالمن جدو  3البند 

وع جدول األعمال )الوثيقة .10 . H/LD/WG/10/1 Prov.  اعتمد الفريق العامل مرسر  ( دون تغيبر

ي لنظام الهاي  4البند 
ز
ي بالتطوير القانون

وع تقرير الدورة التاسعة للفريق العامل المعنز من جدول األعمال: اعتماد مشر
 ةبشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعي

 . H/LD/WG/9/8 Prov.  استندت المناقشات إل الوثيقة .11

وع التقرير )الوثيقة .12  . ( دون تغيبر H/LD/WG/9/8 Prov.  واعتمد الفريق العامل مرسر

كة 5البند 
ر

اح تعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشي
ر

 من جدول األعمال: اقي

 . H/LD/WG/10/2استندت المناقشات إل الوثيقة  .13

كة فيما يتعلق  .14 اح لتعديل الالئحة التنفيذية المشبر وخلصت الرئيسة إل أن الفريق العامل وافق عل تقديم اقبر
ي مرفق الوثيقة 26و 21بالقاعدتنر  

ح أن يكون تاري    خ   ،H/LD/WG/10/2، كما وردتا ف  كي تعتمده جمعية اتحاد الهاي، واقبر
 . 2023أبريل  1الدخول حبرّ  النفاذ 

اح تعديالت عىل التعليمات اإلداريةمن ج 6البند 
ر

 دول األعمال: اقي

 . H/LD/WG/10/3استندت المناقشات إل الوثيقة  .15

 : وخلصت الرئيسة إل أن الفريق العامل رأى أن من المرغوب فيه تعديل .16

ي مرفق الوثيقة  601و 302و 202البنود  "1"
 ؛H/LD/WG/10/3من التعليمات اإلدارية عل النحو المبنر  ف 

ي مرفق ملخص الرئيس،  ،من التعليمات اإلدارية 301والبند  "2"
 
 كما ورد ف

 . 2022أبريل  1عل أن يكون تاري    خ الدخول حبر  النفاذ 

ي نظام الهاي 7البند 
ز
 من جدول األعمال: إدخال لغات جديدة ف

 . H/LD/WG/10/5و H/LD/WG/4استندت المناقشات إل الوثيقتنر   .17



H/LD/WG/10/6 
3 
 
 

 امل: الرئيسة إل أن الفريق الع وخلصت .18

ي الويبو،  "1"
التمس من األمانة التشاور مع األطراف المتعاقدة المعنية باتفاق الهاي والدول األعضاء األخرى ف 

ي هذه المسألة
ي دورته المقبلة لتوضيح المسائل والمعلومات ذات الصلة من أجل دعم الفريق العامل عند نظره ف 

 ؛ف 

ي جديدة  تالغ عن اآلثار عل التكلفة والجدوى الفنية إلدخال بدراسة وافيةوالتمس من األمانة أن توافيه  "2"
ف 

جمة اآللية، منظام الهاي ي االعتبار الحلول التقنية، وال سيما البر
ي كي ي،  ع األخذ ف 

نظر فيها الفريق العامل ف 
 المقبلة.  دورته

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 8البند 

 : قدم المكتب الدولي تحديثات بشأن .19

ي  "1"
ة التصاميم الدولية؛كن الجديد الممصميم التالنظر ف   لنرسر

ونية و  "2"  الجديدة؛خدمات الهاي اإللكبر

اكات السنوية "3"  . تقارير توزي    ع رسوم الهاي وفواتبر االشبر

 بالتحديثات.  .20
ً
 وأحاط الفريق العامل علما

 من جدول األعمال: ملخص الرئيس 9البند 

ي هذه الوثيقة اعتمد الفريق العامل ملخص الرئيس .21
 . بالصيغة الواردة ف 

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 10البند 

ي  .22
 . 2021ديسمب   14اختتمت الرئيسة الدورة ف 

]يلي ذلك المرفق[
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ANNEX 
 المرفق
 

 الهايالتعليمات اإلدارية لتطبيق اتفاق 

ي ]
 [(2022أبريل  1)نّص نافذ ف 

]...[ 

 الجزء الثالث
 المقتضيات المتعلقة باألسماء والعناوين

 : األسماء والعناوين301البند 

]...[ 

يد الرسي    ع، ويحتوي، كحد أدن  عل كل الوحدات  )د( ي بالمقتضيات المعتادة لتسليم الب 
يبنرّ  العنوان بطريقة تف 

ل إن وجد. ويجوز باإلضافة إل ذلك بياناإلدارية المعنية، حنر رقم  ي وعنوان مختلف الهاتف أرقام  رقم المب  
ون  والفاكس وعنوان بريد إلكبر

 للمراسلة. 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


