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H/LD/WG/7/10 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018يوليو  18 التارخي:

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

 السابعة الدورة
 2018يوليو  18إىل  16 جنيف، من

 الرئيس ملخص
متده الرئيساذلي   اع

اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار إليه فامي  .1

 .2018 يوليو 18 إىل 16ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من 

أرمينيا وبلزي و ( OAPI) نظمة األفريقية للملكية الفكريةامل يف احتاد الهاي ممثةل يف ادلورة:  التالية األعضاء تاكنو  .2

وفنلندا وفرنسا وأملانيا وجورجيا واليوانن وهنغاراي وإيطاليا والياابن وليتوانيا واملغرب والاحتاد األورويب وكرواتيا وادلامنرك 

انيا والاحتاد الرويس ورصبيا وس نغافورة وإس بانيا وسويرسا وامجلهورية العربية السورية والرنوجي وبولندا ومجهورية كوراي وروم

 (.30وطاجيكس تان ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية )

َّةل ادلول التالية واكنت  .3 ني وجزر القمر وامجلهورية التش يكية بصفة مراقب: اجلزائر وبيالروس وبوروندي وكندا والصممث

أفريقيا  وجيبويت وهندوراس وإندونيس يا وإرسائيل واألردن واكزاخس تان وليرباي ومدغشقر واملكس يك ونيجرياي وجنوب

 (.22) والسودان واتيلند وفييت انم وزامبيا
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األوروبية اآلس يوية املنظمة وشارك ممثلو املنظمة احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفة مراقب:  .4

 (.1) (EAPO) للرباءات

يف ادلورة بصفة مراقب: امجلعية األمريكية لقانون امللكية  ممثلو املنظامت غري احلكومية التاليةوشارك  .5

الرابطة ادلولية للعالمات و  (ECTA) مجعية الاحتادات األوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجاريةو ( AIPLA) الفكرية

مجعية ماليك العالمات التجارية  - MARQUESو (JPAA) امجلعية الياابنية لوالكء الرباءاتو  (INTA) التجارية

 (.5)األوروبيني 

 من جدول األعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 العامللفريق السابعة لورة الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، ادل افتتح .6

 ب ابملشاركني.ورح  

 من جدول األعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

انُتخبت الس يدة ماري كروس )سويرسا( ابإلجامع رئيسة للفريق العامل، وانُتخبت الس يدة سوهن أومني  .7

 سة.كوراي( والس يد ديفيد ر. جريك )الوالايت املتحدة األمريكية( ابإلجامع انئبني للرئي  )مجهورية

 لفريق العامل.اأمني هممة )الويبو(  هريويش أوكوتويمالس يد وتوىل  .8

 اعامتد جدول األعاملمن جدول األعامل:  3البند 

 ( دون تغيري.H/LD/WG/7/1 Prov.3 اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول األعامل )الوثيقة .9

العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام للفريق  السادسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول األعامل:  4البند 
 الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية

 ..H/LD/WG/6/7 Prov الوثيقةاستندت املناقشات إىل  .10

 ( دون تغيري..H/LD/WG/6/7 Prov الوثيقةواعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير ) .11

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة 3اقرتاح تعديالت عىل القاعدة من جدول األعامل:  5البند 

 .H/LD/WG/7/2 الوثيقة استندت املناقشات إىل .12

ال لتعديل  .13 وأخذت األمانة يف احلس بان خمتلف اآلراء اليت أبداها لك من الوفود واملمثلني وقدمت اقرتاحا معد 

 .3 القاعدة

ح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق اقرت اتقدمي  وافق عىلأن الفريق العامل إىل  ةالرئيس توخلص .14

احتاد  عيةملخص الرئيس ، يك تعمتده مج رفق ميف كام هو وارد ، )أ(، مع إدخال تعديالت طفيفة4()أ( و2)3 ابلقاعدة

 .2019يناير  1النفاذ  ادلخول حزي  ، واقرتح أن يكون اترخي الهاي
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 التعلاميت اإلداريةاقرتاح تعديالت عىل من جدول األعامل:  6البند 

 .H/LD/WG/7/3 الوثيقةاستندت املناقشات إىل  .15

من التعلاميت  801و 203تعديل البندين  املرغوب فيهرأى أنه من أن الفريق العامل إىل  ةالرئيس توخلص .16

 .2019 يناير 1النفاذ  ادلخول حزي  ، عىل أن يكون اترخي H/LD/WG/7/3 اإلدارية، كام هو مبني  يف مرفق الوثيقة

 القضااي احمليطة بإاتحة إخطارات الرفض للجمهورمن جدول األعامل:  7البند 

 .H/LD/WG/7/4 الوثيقة استندت املناقشات إىل .17

وخلصت الرئيسة إىل أن غالبية الوفود تؤيد فكرة احلفاظ عىل املامرسة الراهنة فامي خيص إاتحة إخطارات  .18

 الرفض للجمهور.

 ني إىل تزويد املكتب ادلويل بأية معلومات مفيدة يف هذا الشأن.ودعت الرئيسة الوفود واملمثل .19

 اعتبارات تتعلق بإماكنية توس يع نظام اللغاتمن جدول األعامل:  8البند 

 .H/LD/WG/7/5 الوثيقة قدم وفد الاحتاد الرويس .20

ل حت والمتس الفريق العامل من األمانة إعداد  .21 بإماكنية توس يع نظام وآاثرها فامي يتعلق الامنذج يصف ليل مفصَّ

 ناقش يف ادلورة املقبةل للفريق العامل.يُ اللغات املعمول به يف نظام الهاي، يك 

 من جدول األعامل: مسائل أخرى 9البند 

 .H/LD/WG/7/6 استندت املناقشات إىل الوثيقة .22

 وخلصت الرئيسة إىل أن الفريق العامل أحاط علام مبضمون الوثيقة. .23

 .H/LD/WG/7/7 الوثيقة واستندت املناقشات إىل .24

 وخلصت الرئيسة إىل أن الفريق العامل أحاط علام مبضمون الوثيقة. .25

 .H/LD/WG/7/8 واستندت املناقشات إىل الوثيقة .26

 وخلصت الرئيسة إىل أن الفريق العامل أحاط علام مبضمون الوثيقة. .27

 تحدة األمريكية.، املقدمة من وفد الوالايت امل H/LD/WG/7/9 واستندت املناقشات إىل الوثيقة .28

قة. .29  وخلصت الرئيسة إىل أنه من املبك ر للغاية إجراء مناقشة معم 



H/LD/WG/7/10 
4 
 

 من جدول األعامل: ملخص الرئيس 10البند 

 .8 دالبنليت أجريت بشأن األخذ ابملداخالت لعد تعديهل بوافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس،  .30

 من جدول األعامل: اختتام ادلورة 11البند 

 .2018 يوليو 18السابعة يف اختمتت الرئيسة أعامل ادلورة  .31

[املرفق]ييل ذكل 
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ANNEX 

 املرفق
 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 (2019يناير  1يف )نص  انفذ 

]...[ 

 3القاعدة 

متثيل أمام املكتب ادلويل  ال

]...[ 

ويُعترب ذكر امس  .الطلب ، برشط أن يوقع املودع[ )أ( جيوز تعيني الوكيل يف الطلب ادلويلتعيني الوكيل] (2)
 .كل الوكيل من قبل املودعذلتعينٍي مبثابة يداع اإل عنديل يف الطلب ادلويل ك الو

تعيني الوكيل أيضاً يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد حمدد أو أكرث من الطلبات ادلولية أو  جيوز )ب(
بتسجيل واحد حمدد أو أكرث من التسجيالت ادلولية للمودع نفسه أو لصاحب التسجيل ادلويل نفسه. وجيب أن يوقع 

 ادلويل. التبليغ املودع أو صاحب التسجيل
ن تعيني الوكيل خمالف لألصول، وجب عليه أن خيطر بذكل املودع أو صاحب إذا رأى املكتب ادلويل أ )ج(

 التسجيل ادلويل والوكيل املفرتض.

]...[ 

ن[ )أ( حيل توقيع الوكيل أثر تعيني الوكيل] (4) ()أ( حمل توقيع املودع أو صاحب 3بناء عىل الفقرة )امسه  املدو 
 .عىل خالف ذكل رصاحة ، ما مل تنص هذه الالحئة التنفيذيةالتسجيل ادلويل

ه املكتب ادلويل إىل الوكيل  )ب( نيوجِّ أن يرسل إىل  جيب()أ( لك تبليغ 3بناء عىل الفقرة )امسه  املدو 
وكيل، ما مل تقتض هذه الالحئة التنفيذية رصاحة توجيه التبليغ إىل املودع أو لو مل يكن هل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل 

صاحب التسجيل ادلويل وإىل الوكيل. ويرتتب عىل لك تبليغ يوجه هبذا الشلك إىل الوكيل املذكور األثر ذاته كام لو اكن قد 
 ه إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.وج  

نلوكيل يرتتب عىل لك تبليغ يوهجه ا )ج( ()أ( إىل املكتب ادلويل األثر ذاته كام 3بناء عىل الفقرة )امسه  املدو 
ه إليه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.  لو اكن قد وهجَّ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


