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H/LD/WG/9/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020ديسمرب  17 التارخي:

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

 التاسعة الدورة
ىل  14جنيف، من   2020ديسمرب  16اإ

 ملخص الرئيس
متده الفريق العاملاذلي   اع

ليه فامي  .1 اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ

 .2020رب ديسم 15 و 14ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف 

(، البوس نة OAPIلهاي التالية أأسامؤمه ممثلني يف ادلورة: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )واكن أأعضاء احتاد  .2

يطاليا، الياابن، قريغزيس تان رسائيل، اإ  ،والهرسك، كندا، ادلامنرك، الاحتاد الأورويب، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، هنغاراي، اإ

الاحتاد الرويس، رصبيا، رومانيا، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، الرنوجي، عامن، بولندا،  ،ليتوانيا، املكس يك، منغوليا

س بانيا، سويرسا، سلوفينيا،   (.32، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم )تونس، تركيااإ

َّةل بصفة مراقب: .3 كولومبيا، اجلزائر، أأسرتاليا، بنغالديش، بيالروس، الربازيل، الصني،  واكنت ادلول التالية ممث

ثيوبيا ، ، ابكس تان، بامن، مدغشقر، العراق، جاماياك، الأردن، اكزاخس تان، الكويت، ليسوتو، الهندكوس تارياك، السلفادور، اإ

 (.27) زميبابوي ،فانواتو ،أأوزبكس تان ،ترينيداد وتوابغو ،اتيالند ،اململكة العربية السعوديةالفلبني، 
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مجعية ، (APAAالرابطة الآس يوية لوالكء الرباءات )" 2" (؛1" فلسطني )1: "وشارك بصفة مراقب ممثلو لك من .4

 (،CEIPI(، مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )AROPIاملناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية )

دلولية محلاية امللكية الفكرية وامجلعية ا ،(ECTAمجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية )

(AIPPI)، ( الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةINTA)، ( امجلعية الياابنية للملكية الفكريةJIPA)،  امجلعية الياابنية لوالكء

 (.9)ماليك العالمات التجارية الأوروبيني مجعية  – MARQUESمجعية  ،(JPAAالرباءات )

 .H/LD/WG/9/INF/4 Prov.2قامئة املشاركني يف الوثيقة وترد  .5

 ورةمن جدول الأعامل: افتتاح ادل 1البند 

 لفريق العاملل ادلورة التاسعة افتتح الس يد دارين اتنغ املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( .6

 ابملشاركني. ورحب

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئَبي الرئيس 2البند 

للفريق العامل، والس يد سييونغ ابرك )مجهورية كوراي( والس يد  ة  ( ابلإجامع رئيسمنغوليا)ة أأنغار أأويون الس يد تانُتخب .7

 ديفيد ر. جريك )الولايت املتحدة الأمريكية( ابلإجامع انئبني للرئيسة.

 وتوىل الس يد هريويش أأوكوتويم )الويبو( هممة أأمني الفريق العامل. .8

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 ( دون تغيري.H/LD/WG/9/1 Prov.3وع جدول الأعامل )الوثيقة اعمتد الفريق العامل مش  .9

اعامتد مشوع تقرير ادلورة الثامنة للفريق الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام من جدول الأعامل:  4البند 

 لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية

ىل الوثيقة .10  ..H/LD/WG/8/9 Prov استندت املناقشات اإ

 ( دون تغيري..H/LD/WG/8/9 Prov واعمتد الفريق العامل مشوع التقرير )الوثيقة .11

 من جدول الأعامل: اقرتاح تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة 5البند 

 H/LD/WG/9/2)الوثيقتان  من الالحئة التنفيذية املشرتكة 17اقرتاح تعديالت عىل القاعدة 

 (H/LD/WG/9/2 CORRو.

ىل الوثيق  .12  .H/LD/WG/9/2 CORRو. H/LD/WG/9/2تني استندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العا ةالرئيس توخلص .13 من الالحئة التنفيذية  37و 17دتني مل وافق عىل اقرتاح تعديل القاعاإ

ىل مجعية احتاد H/LD/WG/9/2الثاين للوثيقة املشرتكة، عىل النحو املبني يف املرفق  ، وعىل تقدمي ذكل املقرتح اإ

 .2022يناير  1هو  خول حزي النفاذاملقرتح دلتارخي ال لهاي لعامتده، وأأن يكون 
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 .H/LD/WG/9/3 Rev )الوثيقتان من الالحئة التنفيذية املشرتكة 5اقرتاح تعديالت عىل القاعدة 

 (H/LD/WG/9/6و

ىل الوثيق  .14  .H/LD/WG/9/6و .H/LD/WG/9/3 Rev تنياستندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل القاعدة  ةالرئيس توخلص .15 من الالحئة التنفيذية املشرتكة،  5اإ

ىل مجعية احتاد اقرت مبلخص الرئيس، وعىل تقدمي ذكل الاعىل النحو املبني يف املرفق و بصيغته املنقحة خالل ادلورة  ح اإ

 بعد شهرين من اعامتده.هو  خول حزي النفاذاملقرتح دلتارخي ل الهاي لعامتده، وأأن يكون 

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 6البند 

ىل الوثيقة .16  .H/LD/WG/9/INF/1 استندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العامل أأحاط علام مبضمون الوثيقة. .17  وخلصت الرئيسة اإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 7البند 

 شأأن النسخة الإس بانية.ب داخةل وفد لأخذ مبلعّدل مملخص الرئيس كام هو عىل  الفريق العامل وافق .18

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 

 .2020مرب ديس 15 التاسعة يف ادلورة ةالرئيس تاختمت .19

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 لتفاق لهاي

 )انفذة اعتبارا  من......(

]...[ 

 1الفصل 

 أأحاكم عامة

]...[ 

 5القاعدة 

 عذر التأأخر يف مراعاة امُلهل

رة يف هذه الالحئة  س باب القوة القاهرة[لأ امُلهل  عذر التأأخر يف مراعاة] (1) ذا مل يتقيد طرف ما مبهةل ُمقرَّ اإ

ذا برهن ذكل الطرف، مبا يُريض املكتب ادلويل، التنفيذية املشرتكة لختاذ  جراء ما أأمام املكتب ادلويل، فُيعذر ذكل التأأخر اإ اإ

رضاب أأو اكرثة طبيعية أأو اضطراابت يف خدمات أأو وابء  أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ

دار  لك أأومؤسسات الربيد اخلاصة الربيد أأو  اتاإ املعين  نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة الطرفرتوين خدمات التواصل الإ

آخر من أأس باب القوة القاهرة. أأو  سبب أ

 

دارات الربيد[ ىل املكتب ادلويل عن طريق  ]التبليغات املرسةل عن طريق اإ ذا مل يتقيد طرف معين مبهةل ما لتوجيه تبليغ اإ اإ

ذا برهن ما ييل مبا يريض  نه يعذر عن تأأخره اإ دارة الربيد، فاإ  املكتب ادلويل:اإ

دارة الربيد خبمسة أأايم عىل  "1" أأن التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات اإ

الأكرث يف حاةل توقفها خالل أأّيٍّ من الأايم العشة السابقة ليوم انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو 

رضاب أأو اكرثة طب   يعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،اإ

رسال، "2" دارة الربيد وقت الإ رساهل مدّونة دلى اإ  وأأن التبليغ املرسل ابلربيد مسجل أأو البياانت املتعلقة ابإ

رسالها عادة، أأو أأرسل ابلربيد  "3" ىل املكتب ادلويل يف غضون يومني من اإ وأأن التبليغ قد أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإ

رسالها عادة.اجلوي، يف احل ىل املكتب ادلويل يف غضون يومني من اإ  الت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإ

ىل  ]التبليغات املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة[  (2) ذا مل يتقيد طرف معين مبهةل ما لتوجيه تبليغ اإ اإ

نه يعذر عن تأأخره حدى مؤسسات الربيد اخلاصة، فاإ ذا برهن ما ييل مبا يريض املكتب ادلويل: املكتب ادلويل عن طريق اإ  اإ
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أأن التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة الربيد اخلاصة خبمسة  "1"

راابت أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل أأّيٍّ من الأايم العشة السابقة ليوم انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضط

 داخلية أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،

رسال التبليغ مدّونة دلى مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الإرسال. "2"  وأأن البياانت املتعلقة ابإ

ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه  (3) لكرتونيا[ اإ ]التبليغات املرسةل اإ

ذا برهن مبا يريض املكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل  ابلوسائل نه يعذر عن تأأخره اإ الإلكرتونية، فاإ

الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل أأصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة 

 خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف 

الشط املنصوص جيوز للمكتب ادلويل التخيل عن  [ربهانال نم بدل  بيان ال التخيل عن لزوم تقدمي الربهان؛ ] (2)

اكن عدم التقيد ابملهةل  تقدمي الربهان. ويف تكل احلاةل، وجب عىل الطرف املعين تقدمي بيان بأأنّ ( بشأأن 1عليه يف الفقرة )

 ربهان.الكتب ادلويل عن الشط املتعلق بقدمي بشأأنه امل  ختىل اذلي سببانجام  عن ال 

ذا تسّّل املكتب  ]حدود العذر[ (34)  ل اإ ل يُقبيل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، اإ

ليه يف الفقرة ) ليه يف الفقرة ) (1ادلويل الربهان املُشار اإ ( والتبليغ أأو نسخة طبق الأصل 3( أأو )2أأو ) (2أأو البيان املُشار اإ

ذ أأمام املكتب ادلويل الإجراء  ،عنه، حسب الاقتضاء ِ  بعد انقضاء املهةل، يف أأقرب وقت ممكن يف حدود املعقول و املعينواختخ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث. املعنية

ل تنطبق هذه القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب  ]اس تثناء[ (5)

ليه يف القاعدة    ()ج(.3)12ادلويل كام هو مشار اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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