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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :ديسمرب 2020

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل

للتصاميم الصناعية
الدورة التاسعة

جنيف ،من  14اإىل  16ديسمرب 2020
اجلدول الزمني املقرتح

من اإعداد ا ألمانة

لتيسري ا ألمور عىل مجيع املشاركني ،أأعدت ا ألمانة هذا اجلدول الزمين املقرتح ألغراض ادلورة التاسعة للفريق العامل املعين
ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املُشار اإليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") .وحيل
هذا اجلدول الزمين املقرتح حمل اجلدول الزمين املقرتح السابق اذلي نُرش يف  4ديسمرب  .2020ويستند اإىل أأحدث مرشوع
جلدول ا ألعامل (الوثيقة  ،)H/LD/WG/9/1 Prov.3اذلي نتج عن مشاورات اإضافية مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية.
ومتاش ي ًا مع أأحدث الرتتيبات التنظميية ،س يجمتع الفريق العامل ساعتني ونصف يومي ًا يف لك يوم من أأايم ادلورة (من  14اإىل
 16ديسمرب  ،)2020من الساعة  12زوا ًل اإىل الساعة  2:30بعد الظهر ،بتوقيت جنيف (توقيت غرينتش .)1+ومبراعاة
التقدم احملرز يف املناقشات والتفضيالت اليت س تعرب عهنا الوفود يف ادلورة ،قد يقرتح الرئيس تغيري وقت وطول تكل
الاجامتعات ،حسب الاقتضاء.
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ديسمرب 12020

الإثنني 14
من الساعة  12زوا ًل اإىل الساعة  2:30بعد الظهر
.1

افتتاح ادلورة

.2

انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
الرئيس وانئبا الرئيس املقرتحني
الرئيس( :يُنتخب لحق ًا)
انئبا الرئيس( :يُنتخبان لحق ًا)

.3

اعامتد جدول ا ألعامل
انظر الوثيقة .H/LD/WG/9/1 Prov. 3

.4

اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة للفريق العامل
انظر الوثيقة H/LD/WG/8/9 Prov.

 .5اقرتاح تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة
"الالحئة التنفيذية املشرتكة")
الوثيقة H/LD/WG/9/2

2

انقش الفريق العامل ،يف دورته السابقة ،اقرتاح متديد فرتة النرش البالغة س تة أأشهر واملنصوص علهيا حالي ًا يف
القاعدة  "3")1(17من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتكون  12شهر ًا (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "فرتة النرش العادية") .وطلب
الفريق العامل ،اإضافة اإىل ذكل ،أأن يتشاور املكتب ادلويل مع مجموعات املس تخدمني بشأأن ذكل الاقرتاح و أأن يوافيه بنتاجئ
التشاور يف دورته التالية.
وتعرض هذه الوثيقة ملخصا للردود الواردة من مجموعات املس تخدمني ،علامً بأأن الردود أأبدت ابإجامع تأأييد ًا لالقرتاح .وتتوي
الوثيقة كذكل عىل اقرتاح لتعديل القاعدة  17بغرض متديد فرتة النرش العادية من س تة أأشهر اإىل  12شهرا وتوضيح اإماكنية
شهرا ،مع اإضافة حمك انتقايل اإىل القاعدة .37
الامتس نرش مبكر يف أأي وقت قبل انقضاء فرتة النرش العادية البالغة ً 12

1
اجلدول الزمين املقرتح هو جمرد جدول اإرشادي .وإاذا مل يس تمكل الفريق العامل مناقشة بند معني يف هناية اليوم ،ستتواصل مناقشة ذكل البند يف بداية
اليوم التايل ،اإل اإذا اقرتح الرئيس خالف ذكل.
2
انظر أأيضً ا الوثيقة  ،H/LD/WG/9/2 Corr.فامي يتعلق ابلنسخ العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية من الوثيقة.
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اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1النظر يف الاقرتاحات املقدَّمة يف هذه الوثيقة والتعليق علهيا؛
" "2وتوجيه توصية اإىل مجعية اتاد لهاي ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  17من الالحئة التنفيذية
املشرتكة ،اإىل جانب احلمك الانتقايل املقرتح اإضافته اإىل القاعدة  ،37عىل النحو ا َّ
ملبني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة،
واقرتاح اترخي  1يناير  2022اترخي ًا دلخول تكل التعديالت حزي النفاذ.
الوثيقة H/LD/WG/9/3 Rev.

3

مؤخرا تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة واليت
يف أأعقاب جاحئة كوفيد 19-واعامتد مجعية اتاد لهاي ً
ستشرتط من مس تخديم نظام لهاي الإشارة اإىل عنوان بريدمه الإلكرتوين لتلقي التبليغات من املكتب ادلويل،4
تقرتح هذه الوثيقة تعديل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية املشرتكة (عذر التأأخر يف التقيد ابملهل) هبدف تزويد
مس تخديم نظام لهاي بضامانت اكفية.

اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1النظر يف الاقرتاحات املقدَّمة يف هذه الوثيقة والتعليق علهيا؛
" "2وتوجيه توصية اإىل مجعية اتاد لهاي ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية
املشرتكة ،عىل النحو املبني يف مرفق هذه الوثيقة ،واقرتاح دخول تكل التعديالت حزي النفاذ بعد شهرين من
اعامتدها.
الثالاثء  15ديسمرب 2020
من الساعة  12زوا ًل اإىل الساعة  2:30بعد الظهر
.6

مسائل أأخرى
الوثيقة H/LD/WG/9/INF/1
انقش الفريق العامل ،يف دورته السابقة ،الوثيقة  H/LD/WG/8/4املعنونة "الاس تدامة املالية لنظام لهاي؛
وإاماكنية تنقيح جدول الرسوم" .ووافق الفريق العامل عىل اقرتاح تعديل مبلغ الرمس ا ألسايس عن لك تصممي اإضايف
مدرج يف الطلب ادلويل نفسه.

3
نوقشت اقرتاحات مماثةل يف ادلورة الثامنة عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ،ويف ادلورة الثالثة
للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ،عىل التوايل .وبنا ًء عىل ذكل ،متت مراجعة الوثيقة ا ألصلية  H/LD/WG/9/3املنشورة يف  14أأكتوبر 2020
والتعديالت احملددة املقرتحة فهيا ملراعاة نتاجئ لك من دوريت الفريقني العاملني لنظايم مدريد ولش بونة (انظر الوثيقتني " MM/LD/WG/18/9ملخص
الرئيس" و" LI/WG/DEV-SYS/3/4ملخص الرئيس").
4
انظر الوثيقتني " H/A/40/1التدابري اخلاصة بكوفيد :19-جعل الربيد الإلكرتوين من البياانت املطلوبة" و" H/A/40/2 Prov.مرشوع التقرير".
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وعالوة عىل ذكل ،بعدما لحظ الفريق العامل وجود اختالف كبري بني مبلغ رمس التجديد عن التصممي ا ألول وعن
لك تصممي اإضايف ،طلب من املكتب ادلويل أأن يوافيه ،ألغراض املناقشة اإابن دورته املقبةل ،بدراسة حول اإماكنية
زايدة مبلغ رمس التجديد ا ألسايس عن لك تصممي اإضايف.
ومن مث أأعد املكتب ادلويل وثيقة املعلومات احلالية ليناقشها الفريق العامل.
ا ألربعاء  16ديسمرب 2020
من الساعة  12زوا ًل اإىل الساعة  2:30بعد الظهر
.7

ملخص الرئيس

.8

اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

