
 

H/DC/10
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٦/١٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي 

بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 
 

جنيف ، من ١٦ يونيه/حزيران الى ٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ 

المادتان ١١ و١٢ 
من مشروع الوثيقة الجديدة  

والقاعدة ١٨  
من الالئحة التنفيذية لمشروع الوثيقة الجديدة 

اقتراح من وفد اليابان 

ينبغي تعديل المادتين ١١ و١٢ والقاعدة ١٨ على النحو التالي : 
 
المادة ١١ 

 
(٢)(جـ)   [ تحذف ] 

 
[ الفقرة الجديدة ] 

 
ــا للفقـرة  (٤)  [ سحب الرفض أو تصريح القبول ]  يجوز للمكتب الذي بلغ اخطارا بالرفض وفق
ــه قـرر قبـول  (٢) أن يخطر المكتب الدولي ، في أي وقت آان ، بأن الرفض مسحوب جزئيا أو آليا أو بأن

آثار التسجيل الدولي جزئيا أو آليا . 
المادة ١٢ 
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(٢)(ب)   اذا بلغ مكتب الطرف المتعاقد المعين اخطارا بالرفض وسحب ذلك االخطــار الحقـا ، 
جزئيا أو آليا ، أو صرح الحقا بأنه يقبل آثار التسجيل الدولي جزئيا أو آليا ، يكون للتسجيل الدولــي ، فـي 
ــر ذاتـه فـي ذلـك الطـرف  حدود ما يغطيه سحب االخطار بالرفض أو ما ينطبق عليه تصريح القبول ، األث
المتعاقد آما لو آانت الحماية ممنوحة للرسم أو النموذج الصناعي بناء على قــانون ذلـك الطـرف المتعـاقد 

اعتبارا من تاريخ سحب االخطار أو تاريخ تصريح القبول آموعد أقصى . 
 

 *  *  *
 

القاعدة ١٨ 
 

(٣)  [ االخطار بسحب الرفض أو بتصريح القبول ]   ( أ )    يجب أن يتعلق االخطـار بسـحب 
ــا وموقعـا مـن المكتـب الـذي  الرفض أو بتصريح القبول بعد الرفض بتسجيل دولي واحد وأن يكون مؤرخ

وجهه . 
 

(ب)     يجب أن يتضمن االخطار أو يبين ما يلي : 
 

المكتب الذي وجه االخطار ؛  "١"
 

ورقم التسجيل الدولي المعني ؛  "٢"
 

ــي يتعلـق بـها السـحب أو تصريـح  وبيانا بالرسوم والنماذج  الصناعية الت "٣"
القبول أو ال يتعلقان اذا لم يكن السحب أو تصريح القبول يتعلقـان بكـل الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة التـي 

ينطبق عليها الرفض ؛ 
 

وتاريخ سحب الرفض أو قرار القبول .  "٤"
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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