
 

H/LD/WG/11/5 

ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022ديسمير  13 التاري    خ: 

  الفريق العامل 
   بالتطوير  المعنز

ز
 للتصاميم الدول   التسجيل بشأن الهاي لنظام القانون

 الصناعية

 ةالحادية عش  الدورة 
 2022ديسمير  14إل  12من جنيف، 

 ملخص الرئيس

 اعتمده الفريق العاملالذي 

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

اجتمع الفريق العامل المعن 
ي جنيف 

 . 2022 ديسمب   13و 12 يومي بعبارة "الفريق العامل"( ف 

ي الدور وكانت الدول التالية األعضاء  .2
ي اتحاد الهاي ممثلة ف 

، جمهورية كوريا بة: ف  يالروس، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، الصي  
، الشعبية الديمقراطية، الدانمرك، مرص، إستونيا،  ي فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، إرسائيل، االتحاد األورون 

، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، المكسيك، ا وي    ج، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد الروسي لمغرب، ناميبيا، الب 
 (. 38)، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام تركيا، المملكة المتحدةتونس، سويرسا،  سلوفينيا، إسبانيا،

اليا، البحرين،  اوكانت الدول التالية ممثلة بصفة مراقب:  .3  -كولومبيا، الجمهورية التشيكية، الهند، إيران )جمهورية لجزائر، أسبر
، المملكة العربية السعودية، نيبال، نيكاراغوا، اإلسالمية(، العراق، األردن، كازاخستان، مدغشقر،  ، رسي النكا، سلوفاكيا باكستان، الفلبي  

انيا المتحدةالسودان  (. 20) ، جمهورية تب  

ي الدورة ممثلو المنظمات ال .4
اءات حكومية الدولية التالية بصفة مراقبوشارك ف  : المنظمة األوروبية األسيوية للب 

(EAPO) (1 .) 

ي الدورة  .5
ي مجال قانون العالمات " 2(؛ و"1" فلسطي   )1"ممثلو بصفة مراقب وشارك ف 

الجمعية الفرنسية للممارسي   ف 
ازيلية للملكية الفكرية ) ،(APRAMوالتصاميم ) ي لمحامي العالمات التجارية )، المعهد (ABPIالجمعية الب 

(، CITMAالقانون 
ي لتعزيز التجارة الدولية )

جمعية االتحادات األوروبية للعاملي   ، (AIMجمعية العالمات التجارية األوروبية )، (CCPITالمجلس الصين 
ي مجال العالمات التجارية )

الدولية للعالمات التجارية  (، الرابطةGRUR) (، الجمعية األلمانية لحماية الملكية الصناعيةECTAف 
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(INTA ،)( ي الملكية الصناعية
 
اء االستشاريي   ف اءات (OCPIالمعهد اإليطالي للخب  جمعية ، (JPAA)، الجمعية اليابانية لوكالء الب 

 . (11) (MARQUESمالكي العالمات التجارية األوروبيي   )

ي الوثيقة .6
 
 . H/LD/WG/11/INF/2 Prov.  وترد قائمة المشاركي   ف

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

افتتحت السيدة وانغ بينينغ، نائبة المدير العام المسؤولة عن قطاع العالمات والتصاميم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  .7
ة)الويبو(، الدورة   . ورّحبت بالمشاركي    ،للفريق العامل الحادية عرسر

 الرئيس بيس ونائمن جدول األعمال: انتخاب الرئ 2البند 

8.  
 
 بوتسوانا) أتاليا ليسيبا مولوكومي دكتورة الخبت انت

 
  ( باإلجماع رئيسة

 
( فييت نام) نغوك الم لي خب السيد للفريق العامل، وانت

 نائبباإلجماع 
 
 للرئيسة.  ا

ي أوكوتومي )الويبو( مهام أمي   الفريق العامل.  .9
وسر  وتول السيد هب 

 جدول األعمالمن جدول األعمال: اعتماد  3البند 

وع جدول األعمال )الوثيقة .10  (. H/LD/WG/11/1 Prov.  اعتمد الفريق العامل مرسر

 اعتبارات تتعلق بإمكانية إضافة مواصلة إجراءات الطلب الدول  من جدول األعمال:  4البند 

 . H/LD/WG/11/2 استندت المناقشات إل الوثيقة .11

ي دورته القادمة،وخلصت الرئيسة إل أن الفريق العامل التمس من المكتب الدولي  .12
وثيقة  أن يعد، ألغراض المناقشة ف 

كة  ح التعديالت الالزم إدخالها عل الالئحة التنفيذية المشبر ، مع مراعاة التعليقات تقبر إلضافة مواصلة إجراءات الطلب الدولي
 . الوفود  المقدمة من

 1960وثيقة  وضع بشأنتحديث من جدول األعمال:  5البند 

 . H/LD/WG/11/3استندت المناقشات إل الوثيقة  .13

ي دورته القادمة،وخلصت الرئيسة إل أن الفريق العامل التمس من المكتب الدولي  .14
وثيقة  أن يعد، ألغراض المناقشة ف 

 . 1960بشأن احتمال تجميد تطبيق وثيقة 

  الفقرة من جدول األعمال:  6البند 
ز
 للطلب الوارد ف

ً
 H/LD/WG/10/6" من الوثيقة 2" و"1"18تقرير استجابة

 "ملخص الرئيس"

 . H/LD/WG/11/4و H/LD/WG/10/5و H/LD/WG/10/4 الوثائقاستندت المناقشات إل  .15

 وخلصت الرئيسة إل أن الفريق العامل:  .16

"1"  
 
جمة حول توافر دراسة ال"بمضمون  أحاط علما ي "وإمكانية استخدامهاتكنولوجيات البر

، الواردة ف 
 . H/LD/WG/11/4 الوثيقة

الدول اتفاق الهاي و  بموجباألطراف المتعاقدة  الجهات المهتمة من التشاور مع المكتب الدولي  منالتمس و  "2"
ي الويبو 

ي  األعضاء األخرى ف 
، وتقديم تقرير إل الفريق العامل، ف   عن منظمات المستخدمي  

 
عن  دورته المقبلة،فضال

 تلك المشاورات. 
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 من جدول األعمال: مسائل أخرى 7البند 

 . .H/LD/WG/11/INF/1 Revاستندت المناقشات إل الوثيقة  .17

 بمضمون الوثيقة.  .18
 
 وخلصت الرئيسة إل أن الفريق العامل أحاط علما

 من جدول األعمال: ملخص الرئيس 8البند 

ي هذه الوثيقةاعتمد الفريق العامل ملخص الرئيس بالصيغة الواردة  .19
 
 . ف

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 9البند 

ي  .20
 
 . 2022ديسمب   13اختتمت الرئيسة الدورة ف

 [نهاية الوثيقة]
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