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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل 
 الدويل للتصاميم الصناعية

 
 اخلامسةالدورة 

ىل  14جنيف، من   2015 ديسمرب 16اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي  .1 اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ىل  14ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2015ديسمرب  16اإ

 ادلامنركو أأذربيجان ( OAPI) نظمة الأفريقةة للمليةة الفيريةامل يف احتاد لهاي ممثةل يف ادلورة:  التالية الأعضاء تناكو  .2
س تونيا و مرص و  يطالياو هنغاراي و اليوانن و أأملانيا و فرنسا و فنلندا والاحتاد الأورويب و اإ امن ع  و الرنوجي و املغرب و ليتوانيا و الياابن و  اإ
س بانيا و الس نغال و رومانيا و مجهورية مودلوفا و مجهورية كوراي و بولندا و  الولايت املتحدة الأمرييةة و أأوكرانيا و تركيا و سويرسا و اإ
(27.) 

َّةل ادلول التالية اكنت و  .3 ندونيس يا بصفة مراقب: ممث اجلزائر وبيالروس وكندا والصني وكولومبيا وامجلهورية التش ييةة واإ
 وتركامنس تان واململية املتحدة وبامن والربتغال والاحتاد الرويس واململية العربية السعوديةواكزاخس تان ومدغشقر وامليس يك 

 (.19) وفةيت انم والمين وزمبابوي

 وشاركت بعثة فلسطني املراقبة ادلامئة يف ادلورة بصفة مراقب. .4

الأمرييةة لقانون املليةة امجلعية يف ادلورة بصفة مراقب:  ممثلو املنظامت غري احليومةة التاليةوشارك  .5
مركز ادلراسات ادلولية للمليةة و  (MARQUES) مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبينيو ( AIPLA) الفيرية
امجلعية الأوروبية لطالب و  (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجاريةو  (CEIPI) الفيرية
الاحتاد ادلويل لوالكء املليةة و (AIPPI) الفيريةامجلعية ادلولية محلاية املليةة و  (ELSA International) احلقوق

 (.7) (FICPI) الصناعية
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 من جدول الأعامل:  افتتاح ادلورة 1البند 

ورحب  دورة الفريق العاملالس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للمليةة الفيرية )الويبو(،  افتتح .6
 اركني.ابملش

 من جدول الأعامل:  انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

انت خبت الس يدة ماري كروس )سويرسا(، ابلإجامع، رئيسة للفريق العامل وانت خبت الس يدة أأون رمي شوي  .7
 انئبتني للرئيسة.، ابلإجامع، ييل )تركيا(اي( والس يدة سينغول كولتوفان بيلج كور )مجهورية

 لفريق العامل.ا ةأأمةنهممة )الويبو(  الس يدة ابيفي لدساميكوتولت  .8

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:   3البند 

 ( دون تغيري..H/LD/WG/5/1 Prov اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .9

ين لنظام للفريق العامل املعين ابلتطوير القانو الرابعةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:   4البند 
 لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية

 ..H/LD/WG/4/7 Prov الوثيقةىل استندت املناقشات اإ  .10

 .دون تغيري( .H/LD/WG/4/7 Prov الوثيقةواعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير ) .11

 1999 وثيقةل املشرتكة من الالحئة التنفةذية 5 اقرتاح تعديالت عىل القاعدةمن جدول الأعامل:   5البند 
 لتفاق لهاي 1960 ووثيقة

ىل .12  .H/LD/WG/5/2 الوثيقة استندت املناقشات اإ

ما  .13 وبعد مداخةل من وفد الولايت املتحدة الأمرييةة، قدمت الأمانة اقرتاحني بديلني خبصوص التعديالت، وهام اإ
ىل القاعدة ضافة فقرة جديدة اإ ىل القاع 5 اإ ضافة فقرة فرعية جديدة اإ  .(3)12دة أأو اإ

ىل  ةالرئيس توخلص .14 ح لتعديل الالحئة التنفةذية املشرتكة فامي يتعلق اقرت اتقدمي  وافق عىلأأن الفريق العامل اإ
ضافة ، H/LD/WG/5/2 لوثيقةارفق ميف كام هو وارد ، 5 لقاعدةاب ىل القاعدة( 5) جديدة فقرةمع اإ كام هو ، 5 اإ

 .2017 يناير 1 يف نفاذال بدء لتارخي املقرتح ل اعية احتاد لهاي، مع مج  التعمتده ،مبنين يف مرفق ملخص الرئيس

 اقرتاح قاعدة جديدة تتعلق بتعديالت عىل البياانت املتعلقة هبوية املبتيرمن جدول الأعامل:   6البند 

ىل  .15  .H/LD/WG/5/3 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل القةود املرتبطة ابلفحص  .16 وعقب مداخةل من أأحد الوفود، اذلي أأبدى عدم ارتياحه حةال الاقرتاح ابلنظر اإ
 .ميين مواصةل مناقشة الاقرتاح يف ادلورة القادمة بأأنهالرئيسة  أأفادتاملوضوعي اذلي جيريه ميتبه، 
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ىل  ةالرئيس توخلص .17 ملواقف اليت أأبدهتا الوفود بغرض عد وثيقة مراجعة تراعي فهيا خمتلف اأأن الأمانة س ت  اإ
ق يف ادلورة السادسة للفريق العامل، اليت س ت عقد يف الفرتة من  ىل  20النظر يف هذا الاقرتاح بتعمن اإ

 .2016 يونيو 22

 اقرتاح توصيات تتعلق ابليشف عن التصممي الصناعي يف الطلب ادلويلمن جدول الأعامل:   7البند 

ىل .18  .H/LD/WG/5/4 الوثيقة استندت املناقشات اإ

ند مجيع الوفود وممثيل مجموعات املس تخدمني فيرة وضع الإرشادات املقرتحة، وقدموا تعليقات عىل الإرشادات  .19 وأأي
 .املقرتحة اليت أأعدهتا الأمانة

ىل  ةالرئيس توخلص .20 لك التعليقات اليت قدمهتا الوفود وقدهما ممثلو مجموعات املس تخدمني س ت ؤخذ يف  أأناإ
ىل الأمانة يف أأجل أأقصاه احلس بان وأأنه مي . وس ت عد الأمانة 2015ديسمرب  31ين تقدمي املزيد من التعليقات كتابًة اإ

عها عىل  رشادات مراجعة وتوزن مجيع الأطراف املتعاقدة اليت يدخل ميتهبا مضن تعريف "امليتب الفاحص"، كام هو اإ
ملس تخدمني، يك تقدم تعليقات علهيا. ، وكذكل عىل مجموعات اH/LD/WG/5/4 من الوثيقة 1 مبنين يف احلاش ية

ث القامئة  وس ت نرش الإرشادات الهنائية، امل عدة ابلتشاور مع املاكتب الفاحصة، عىل موقع الويبو الإليرتوين. وس ت حدن
ىل نظام  الواردة يف أ خر صفحة من تكل الإرشادات مع انضامم املزيد من الأطراف املتعاقدة اليت دلهيا ميتب فاحص اإ

 لهاي.

ماكنية تضمني الالحئة التنفةذية املشرتكة تقةيدات مزتامنة يف من جدول الأعامل:   8البند  اعتبارات تتعلق ابإ
 التعديالت الطلبات ادلولية وغريها من

ىل الوثيقة .21  .H/LD/WG/5/5 استندت املناقشات اإ

ىل أأن  .22 دراج مفهوم التقةيدات املزتامنة يف الطلبات ادلولية. غري أأن يبعض الوفود وخلصت الرئيسة اإ ند فيرة اإ ؤي
ىل  ىل عدم وجود جتربة اكفةة فامي الرئيسة أأشارت اإ أأنه من السابق لأوانه مناقشة املوضوع يف هذه ادلورة ابلنظر اإ

ىل الأخذ هبذا املفهوم يف ادلورات خيص حالت الرفض الصادرة عن املاكتب الفاحصة. وعلي ه، ميين تقدير احلاجة اإ
 .القادمة

ماكنية مراجعة جدول الرسوممن جدول الأعامل:   9البند   اعتبارات تتعلق ابإ

ىل الوثيقة .23  .H/LD/WG/5/6 استندت املناقشات اإ

ضافة فقرة فرعية .24 ىل القاعدة ودمعت بعض الوفود اقرتاح اإ ية املشرتكة، ولين أأحد ( من الالحئة التنفةذ1)14 )ب( اإ
ماكنية مراجعة جدول الرسوم، أأبدت عدة وفود دمعها لفيرة مراجعة  زاء الاقرتاح. وفامي خيص اإ الوفود أأبدى عدم ارتياحه اإ

جا بديةل لتحقةق هذ ا الهدف، ولين وفودا كثرية أأشارت الرسوم لمتيني امليتب ادلويل من تغطية مرصوفاته، واقرتحت ُن 
ىل أأنه ل مييهن ماكنية حتديد رمس أأسايس مرتبط ابلتعينيا دمع فيرة اإ  .اإ

ضافة فقرة فرعية .25 ىل أأن املناقشة حول اقرتاح اإ ىل القاعدة وخلصت الرئيسة اإ ( س ت واصل يف 1)14 )ب( اإ
 ادلورة السادسة للفريق العامل.
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ىل وخلصت الرئيسة  .26 خبصوص أأن الأمانة س ت عد، لأغراض ادلورة السادسة، بعض السيناريوهات املمينة اإ
لهيا لإجراء املزيد من املناقشات.  مراجعة جدول الرسوم سي ستند اإ

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:   10لبند ا

دراج بياانت أأكرث دقة يف التسجيل ادلويل، فامي  .27 ىل التعليقات اليت قدمهتا بعض الوفود والمتست فهيا اإ أأشارت الأمانة اإ
صدار اس تقصاء من أأجل تقةمي أأوصاف التصاممي. ويف هذا يتعلق مثال ب الصدد، أأبلغت الأمانة الفريق العامل بأأُنا تعزتم اإ

 مس توى ادلقة اذلي ييون مفةدا للماكتب.

 من جدول الأعامل:  ملخص الرئيس 11البند 

 الفريق العامل عىل ملخص الرئيس، كام هو وارد يف هذه الوثيقة. وافق .28

 ورةمن جدول الأعامل:  اختتام ادل 12البند 

 .2015 ديسمرب 16أأعامل ادلورة يف  ةالرئيس تاختمت .29

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 الالحئة التنفةذية املشرتكة
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 ([2017يناير  1]انفذ اعتبارا من نص)

 5القاعدة 
دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة  عذر التأأخر يف مراعاة امل هل تعطل خدمات اإ

]...[ 

ليرتونيا[ (3) ذا مل يتقةد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإ   ]التبليغات املرسةل اإ تبليغ للميتب ادلويل رسال اإ
رٍض للميتب موجه ابلوسائل الإليرتونية ذا برهن بشلك م  نه يعذر عن تأأخره اإ املهةل مل ت راع بسبب  ادلويل أأن، فاإ

عطل يف التواصل الإليرتوين مع امليتب ادلويل، أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف 
 التواصل الإليرتوينبعد اس تئناف خدمات اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل 

 ".خبمسة أأايم عىل الأكرث

ذا تسلن  همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدةل يقبل العذر عن عدم التقةد بأأية   ]حدود العذر[ (4 3) ل اإ  اإ
ليه يف الفقرة ) نسخة طبق الأصل  ، حسب الاقتضاء،والتبليغ أأو (3أأو )( 2( أأو )1امليتب ادلويل الربهان املشار اإ
 عنه بعد انقضاء املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.

ل تنطبق هذه القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي عن طريق [  اس تثناء] (5)
 ()ج(.3)12امليتب ادلويل كام هو منصوص عليه يف القاعدة 

 ]ُناية املرفق والوثيقة[


