
 

 

 
 

H/DC/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٨/١٢/١٥ 

المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريـة 
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 

مالحظات عن االقتراح األساسي لالئحة التنفيذية 
للوثيقة الجديدة التفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي 

للرسوم والنماذج الصناعية 

وثيقة من اعداد المكتب الدولي 
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مقدمة 
 

تحتوي هذه الوثيقة على مالحظات عن مشــروع الالئحـة التنفيذيـة لمشـروع الوثيقـة الجديـدة 
الوارد في الوثيقة H/DC/4 . وال تتضمن أية مالحظات عن األحكام الغنية عن الشرح .  

 
ومن المقترح أن تحتوي الالئحة التنفيذية على جدول رسوم في نهاية المطــاف . وفـي الوقـت 
الراهن ، لم يضف اليها مشروع بذلك الشأن اذ أن من غير الممكن تقدير تكلفة االجراءات ببعض من الدقة 
ــذاك  اال باقتراب دخول الوثيقة الجديدة حيز التنفيذ ، وال سيما مع أخذ التكنولوجيا المتاحة للمكتب الدولي آن

في الحسبان .  
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مالحظات عن القاعدة األولى 
 

ــرة التعريـف  البند "٣" من الفقرة (٢) . يّتبع تعريف "االستمارة الرسمية" الوارد في تلك الفق ١-١(ق)
الوارد في القاعدة ١"٢٧" من الالئحة التنفيذية المشترآة بين اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمــات 
وبروتوآول ذلك االتفاق (المشار اليها فيما بعد بعبارة "الالئحة التنفيذية المشترآة بين اتفـاق وبروتوآـول 
مدريد") . ويضم ذلك التعريف االستمارات التي يضعها المكتب الدولي باالضافة الى أية اسـتمارة أخـرى 
تتضمـن المحتويـات ذاتـها وتكـون بالشـكل ذاتـه . ويمكـن للمودعيـن والوآـالء بفضـــل ذلــك أن يضعــوا 
ــتمارة التـي يضعـها المكتـب الدولـي تشـابها آافيـا يمّكـن  استمارات خاصة بهم على أن تكون مشابهة لالس
المكتب الدولي من استخراج ما تحمله من بيانات بفعالية . وستكون صور عـن االسـتمارات التـي يضعـها 

المكتب الدولي متاحة بالمجان . وستكون متاحة على الورق و"على الخط" أيضا أي الكترونيا. 
 

البند "٦" من الفقرة (٢) . تستند صياغة ذلك الحكم الى نص المادة ١٠١"١٢" من التعليمات  ١-٢(ق)
ــي األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٩ . وتشـمل امكانيـة نشـر  االدارية الحالية آما دخلت حيز التنفيذ ف
النشرة الكترونيا باالضافة الى أي شكل آخر من أشكال النشر التي قد يأتي بها التطور التكنولوجي الجديـد 

. وتتناول مسألة نشر النشرة على الورق . 
 
 

مالحظات عن القاعدة ٢ 
 

لم يدرج أي حكم بشأن االتصال بواسطة التلكس والتلغراف ألن استخدامهما أصبح نادرا جدا  ٢-١(ق)
في الوقت الحاضر . ولم يـدرج أي حكـم بشـأن االتصـاالت االلكترونيـة فـي المرحلـة الراهنـة . وتتطـور 
تكنولوجيا االتصال بتلك الوسائل بسرعة مما يدعو الى االعتقاد بأن من األفضل ارجاء ذلك الموضوع مع 

امكانية ادراجه في الالئحة التنفيذية أو التعليمات االدارية في اصدار الحق .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ٣ 
 

ــد مـن لـه الحـق فـي ايـداع  تتعلق القاعدة ٣ بالتمثيل أمام المكتب الدولي فقط . أما مسألة تحدي ٣-١(ق)
ــي الطـرف المتعـاقد فـي حـال  الطلب الدولي بواسطة مكتب أو تمثيل صاحب التسجيل الدولي أمام مكتب ف
ــاقد المعنـي . وبالنسـبة الـى مـن يجـوز تعيينـه آوآيـل أمـام  الرفض ، فتدخل في اطار قانون الطرف المتع

المكتب الدولي ، ال تنص القاعدة ٣ على أي شرط بشأن الكفاءة المهنية أو الجنسية أو االقامة .  
 

الفقرات (٢)(أ) و(٢)(ب) و(٤)(أ) . تشير الفقرة (٤)(أ) الى توقيـع الوآيـل المقّيـد ، ويجـب  ٣-٢(ق)
ــه فـي الفقرتيـن (٢)(أ) و(٢)(ب) هـو توقيـع المـودع نفسـه أو صـاحب  بالتالي أن يكون التوقيع المشار الي

التسجيل الدولي نفسه .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ٥ 
 

البند "١" من الفقرة (٢) . رغم أن الفقرة (١)"١" تنص على أن يعذر مـن لـم يتقّيـد بالمهلـة  ٥-١(ق)
المحددة نتيجة توقف خدمات البريد بسبب اضراب ، فـان ذلـك لـم يـدرج فـي الفقـرة (٢)"١" التـي تتعلـق 
ــبريد الخاصـة . ويرجـع ذلـك الـى أن ادارة الـبريد تكـون محـل  بالتبليغات المرسلة عن طريق مؤسسات ال
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احتكار بصورة عامة ، وال ينطبق ذلك على مؤسسات البريد الخاصة . واذا تأثرت احدى مؤسسات البريد 
ــؤدي السـماح  الخاصة باضراب ، أمكن عادة استخدام مؤسسة بريد خاصة أخرى غير متأثرة بذلك . وقد ي
بعدم التقيد بالمهلة المحددة بسبب تأثر احدى مؤسسات البريد الخاصة بـاالضراب الـى التحجـج المتعسـف 

بذلك السبب . 
 
 

مالحظات عن القاعدة ٦ 
 

الفقرة (٢) . يتولى المكتب الدولي اعداد الترجمات الالزمة ألغراض القيد والنشر .   ٦-١(ق)
 
 

مالحظات عن القاعدة ٧ 
 

ترد في القاعدة ٧ الشروط المتعلقة بطريقة تقديم الطلب الدولي ومحتوياته . وفيها تمييز بيـن  ٧-١(ق)
ــات االضافيـة الـواردة فـي الفقـرة (٤) . وينبغـي  المحتويات االلزامية الواردة في الفقرة (٣) وبين المحتوي
ــن أطـراف  قراءة القاعدة ٧ مع القاعدة ٨ (التي تنص على الشروط المقررة الخاصة بالمودع في حال تعيي
متعاقدة معّينة) والقاعدتين ٩ و١٠ (اللتين تتعلقان بنسخ الرسم أو النموذج الصناعي وعيناته التي يجب أن 
تصحب الطلب) والقاعدة ١١ (التي يرد فيها تحديد تفاصيل أخرى عن بعض العناصر التي يجب ادراجــها 

في الطلب الدولي في حال تعيين أطراف متعاقدة معينة) .  
 

وتشترط الفقرة (٢) استخدام االسـتمارة الرسـمية للطلـب الدولـي . ومـن شـأن اسـتخدام تلـك  ٧-٢(ق)
االستمارة أن يضمن استيفاء الشرط الوارد في المادة ٥(١)"١" القاضي بأن يحتــوي الطلـب الدولـي علـى 
التمـاس تسـجيل دولـي بنـاء علـى الوثيقـة الجديـدة (أنظـر القـاعدة ١(٢)"٣" عـــن تعريــف االســتمارات 

الرسمية) .  
 

ــها . ويسـتخلص مـن ذلـك أن  وال يرد في ذلك الحكم ذآر عدد صور االستمارة الواجب ايداع ٧-٣(ق)
من الالزم ايداع صورة واحدة فقط . وبناء على القاعدة ٨-٢(أ) من الالئحة التنفيذية الحالية التفاق الهـاي 
، يجب ايداع الطلب الدولي في صورتين . ومن المتوقع أن يتسنى للمكتب الدولي مســح آـل وثيقـة ورقيـة 
ــها التنفيذيـة حـيز التنفيـذ  يتسلمها ويستغني في عمله عن الدعامة الورقية عند دخول الوثيقة الجديدة والئحت
ــن ايـداع صـورة ثانيـة  (آما هو الحال في اطار اتفاق وبروتوآول مدريد) . ويبدو تبعا لذلك أنه ال داعي م

بل قد يكون ذلك غير مناسب .  
 

وينص ذلك الحكم على أن يوقع المودع الطلب الدولي . ومن المقترح فــي القـاعدة ٣(٢) أنـه  ٧-٤(ق)
يجوز تعيين وآيل اما في (أ) الطلب الدولي الذي يوّقعه المودع أو في (ب) تبليغ منفصل يوّقعه المودع أو 
صاحب التسجيل الدولي . واذا آان التبليغ المنفصــل مشـفعا بـالطلب الدولـي ، جـاز أن يوّقـع الوآيـل ذلـك 

الطلب نيابة عن المودع .  
 

ــانت الصياغـة السـابقة للحكميـن الوارديـن فـي البنديـن  البندان "١" و"٢" من الفقرة (٣) . آ ٧-٥(ق)
"١" و"٢" تّتبع اتباعا دقيقا نص القاعدة ٩(٤)(أ) من الالئحة التنفيذية المشــترآة بيـن اتفـاق وبروتوآـول 
مدريد . وترد في تلك القاعدة تفاصيل عن الطريقة التي يجب اتباعها لبيـان اسـم المـودع وعنوانـه . ومـن 
المقترح عدم ادراج تلك التفاصيل في العبارة الجديدة اذ يبدو من األنسب ادراجها في التعليمات االدارية .  
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البندان "٣" و"٤" من الفقرة (٣) . يرد تعريــف عبـارة "الطـرف المتعـاقد الـذي ينتمـي اليـه  ٧-٦(ق)
المودع" في المادة ١"١٢" وتعريف عبارة "التصنيف الدولي" في المادة ١"٣٢" .  

 
البند "٤" من الفقرة (٣) . أنظر المالحظة ٩-٢(ق) فيما يتعلق بعبارة "التي تجسد الرسـم أو  ٧-٧(ق)

النموذج الصناعي أو التي يستعمل الرسم أو النموذج الصناعي باالقتران بها" .  
 

وترد في الفقرة (٤) قائمة بالعنـاصر االضافيـة التـي يجـوز ادراجـها فـي الطلـب الدولـي اذا  ٧-٨(ق)
اشترطها طرف متعاقد معّين واحد أو أآثر أو اذا اختار المودع ذلك .  

 
وتتعلق الفقرة (٤)(أ) بالمادة ١٧ التي تقضي بأن الطرف المتعـاقد الـذي يكـون مكتبـه مكتبـا  ٧-٩(ق)
فاحصا يجوز له أن يخطر المدير العام بأنه يشترط بيان عنصرا واحدا أو أآثر من العناصر التالية : هوية 
مبتكر الرســم أو النمـوذج الصنـاعي ووصـف ومطالبـة . وال يجـوز أن يتقـدم بذلـك االخطـار اال الطـرف 
ــان ذلـك الطـرف  المتعاقد الذي ينص قانونه على العناصر المعنية آشرط لمنح تاريخ االيداع . وفي حال آ
ــي تـاريخ االيـداع  المتعاقد معّينا ولم يحتو الطلب الدولي على العنصر الالزم ، فان ذلك يؤدي الى التأثير ف
ــن ذلـك الطـرف المتعـاقد آمـا لـو لـم يكـن (أنظـر المـادة  (اذا تم تسلم العنصر الالزم الحقا) أو اعتبار تعيي

٨(٢)(ب)) .  
 

وترد في القاعدة ١١ تفاصيل أخرى بشأن العناصر المذآورة في الفقرة الفرعية (أ) .   ٧-١٠(ق)
 

ــوز أن تـدرج  وتبين الفقرة (٤)(ب) بوضوح أن البيانات المتعلقة بهوية المبتكر والوصف يج ٧-١١(ق)
ــم تكـن مشـترطة نتيجـة للمـادة ١٧ . فقـد يكـون المـودع علـى علـم بـأن أحـد  في الطلب الدولي حتى وان ل
األطراف المتعاقدة لم يتقدم باالخطار المشار اليه في المادة ١٧ لكنه يشترط عنصرا مـن ذلـك القبيـل دون 
ــه تحسـبا ألي رفـض قـد  أن يكون شرطا لمنح تاريخ االيداع . وقد يرغب المودع بالتالي في اتخاذ اجراءات

يصدر عن ذلك الطرف المتعاقد .  
 

الفقرة (٤)(هـ) . ال يشترط ذلك الحكم تقديم صورة عن الطلب الذي تستند اليه األولوية . وال  ٧-١٢(ق)
ــة  تشترط أية وثيقة من الوثائق الحالية التفاق الهاي وثيقة األولية . وال يمنع ذلك المكتب المعني من مطالب
المودع ، في حالة خاصة ، بتقديم صــورة عـن وثيقـة األولويـة اليـه مباشـرة . ويمكـن للمكتـب أن يطـالب 
بوثيقة األولوية في سياق اصدار قرار بالرفض اذا رأى أنها ضرورية للبــت فـي الجـدة  نظـرا الـى آشـف 

أجري خالل فترة األولوية .  
 

وترد في الفقرة (٤)(ح) قائمة بالعناصر االضافية التي يجوز ادراجها في الطلـب الدولـي اذا  ٧-١٣(ق)
ــاقدة المعّينـة فـي الطلـب الدولـي . وخالفـا للحالـة المتعلقـة  آان يشترطها واحد أو أآثر من األطراف المتع
ــورة فـي الفقـرة (٤)(أ) ، مـن غـير الـالزم هنـا اخطـار المديـر العـام بالعنـاصر  بالعناصر االضافية المذآ

االضافية . وال يؤدي التخلف عن ذآر أي عنصر من تلك العناصر الى التأثير في تاريخ االيداع .  
 

البند "١" من الفقرة (٤)(ح) . يمكن أن يكــون ذلـك االعـالن جـزءا مـن االسـتمارة الرسـمية  ٧-١٤(ق)
للطلب الدولي .  

البند "٢" من الفقرة (٤)(ح) . يمكن أن يكون التصريح بموطن التجديد في الرسم أو النموذج  ٧-١٥(ق)
الصناعي جزءا من االستمارة الرسمية للطلب الدولي . ويمكن صياغة التصريح آما يلي : "يكمن التجديــد 

في الهيئة أوالترتيب أوالنمط أوالزخرف" . ويترك للمودع أمر حذف ما ال ينطبق.  
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البند "٣" من الفقرة (٤)(ح) . يجوز أن يكون البيان مثال تصريحا بـأن المـودع يسـتمّد حقـه  ٧-١٦(ق)
في ايداع الطلب الدولي من عقـد عمـل أو مـن آونـه وارث مبتكـر الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي أو خلفـه 
الشرعي . وذلك البيان مشترط في قانون بعض األطراف المتعاقدة المحتملة . وهو مختلف عــن التصريـح 
أو الوثيقة اللذين يفيدان بأن الرسم أو النموذج الصناعي محّول الى المودع والوارد ذآرهما فــي القـاعدة ٨ 

ويجوز اشتراط تقديمها في حال تعيين طرف متعاقد تطبق عليه تلك القاعدة .  
 

وتراعـي الفقـرة (٤)(ط) الشـرط المنصـوص عليـه فـي قـانون الواليـات المتحـدة األمريكيــة  ٧-١٧(ق)
القاضي بايداع تصريح ترد فيه أية معلومات يعرفها المودع عن حالة التقنية الصناعية السابقة . والغرض 
المنشود من ادراج ذلك الشرط هو تفادي عدم قابلية الحــق فـي الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي لالنفـاذ علـى 

أساس عدم استيفاء شرط الصدق .  
 

ــاق  الفقرة (٥) . تّتبع صياغة الفقرة صياغة القاعدة ٨-٣(ب) من الالئحة التنفيذية الحالية التف ٧-١٨(ق)
ــل  الهاي . وتسمح للمكتب الدولي بالتصرف في أية وثيقة غير مقررة أو غير مسموح بها تشفع بالطلب مث
دليل أو آتّيب أو صــورة مصّدقـة عـن االيـداع األول لدعـم المطالبـة باألولويـة أوغيرهـا . وال يمنـع ذلـك 
المكتب الدولي من أن يرّد الوثائق التي يعتبرها قّيمة الى المــودع . وبـدال مـن ذلـك ، آـان مـن الممكـن أن 
تنص الفقرة على رّد أية وثائق غير مشترطة أو غير مسموح بها الى مرسلها على نفقته . ولكن ، قد يؤدي 

ذلك الى اثقال المكتب الدولي بعمل غير ضروري وزيادة تكلفة االجراء .  
 

وتتعلق الفقرة (٦) بالمادة ٥(٣) مـن مشـروع الوثيقـة الجديـدة التـي تجـيز أن يتعلـق الطلـب  ٧-١٩(ق)
الدولي برسمين أو نموذجين صناعيين أو أآــثر مـع مراعـاة الشـروط المقـررة . وتنـص الفقـرة (٦) علـى 
ــة التـي يتعلـق بـها  شرط مقرر واحد يقضي بأن تندرج آل المنتجات التي تجسد الرسوم والنماذج الصناعي
ــها فـي الصنـف ذاتـه مـن التصنيـف  الطلب الدولي أو التي تستعمل الرسوم والنماذج الصناعية باالقتران ب
الدولي . ويعد ذلك التقييد ضروريا لتسهيل عمل المكاتب والمنتفعين عند اجراء بحــوث األسـبقية . وتنـص 

القاعدة ٣٠ على أن ذلك الحكم ال يجوز تعديله اال باالجماع .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ٨ 
 

ــانون  تراعـي القـاعدة ٨ الشـرط المنصـوص عليـه فـي بعـض القوانيـن الوطنيـة ، ال سـيما ق ٨-١(ق)
الواليات المتحدة األمريكية . وتقضي بــأن يكـون طلـب تسـجيل رسـم أو نمـوذج صنـاعي باسـم المبتكـر . 
ــّدد فـي  ويجوز ألي طرف متعاقد ينص قانونه على ذلك الشرط أن يخطر المدير العام بذلك . ويجب أن يح
ذلك االخطار الشكل والمحتويات االلزامية للتصريح الذي يفيد بأن الشخص المعّرف هو فعال مبتكر الرسم 
ــرة (٢)"١") . وعلـى سـبيل المثـال ، يجـوز أن يـرد فـي  أو النموذج الصناعي (ويرد اشتراط ذلك في الفق
االخطار أنه يجب أن يكون التصريح بشكل قسم أو اعالن مــع تحديـد المعلومـات األخـرى التـي يجـب أن 
يحتوي عليها والنص على وجوب التوقيع من عدمه . ويجب أن يبّين االخطار أيضا المحتويــات االلزاميـة 

ألية وثيقة أو أي تصريح بشأن تحويل الطلب الدولي مما يجوز اشتراطه وفقا للفقرة (٢)"٢" .  
 

البند "١" من الفقرة (٢) . اذا آان الطرف المتعاقد الذي تقّدم باالخطار المشار اليه في الفقرة  ٨-٢(ق)
ــان هويـة مبتكـر الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي ووجـب أن يحتـوي  (١) معّينا في الطلب الدولي ، وجب بي
ــر الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي . والسـتيفاء  الطلب الدولي على تصريح بأن ذلك الشخص يعتقد بأنه مبتك
ــودع ألغـراض ذلـك الطـرف  الشرط المشار اليه في المالحظة ٨-١(ق) ، يعتبر ذلك الشخص على أنه الم

المتعاقد ، سواء آان الطلب الدولي مودعا باسمه أو لم يكن .  
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البنـد "٢" مـن الفقـرة (٢) . اذا آـان الشـخص المسـمى بـالمبتكر شـخصا خـــالف الشــخص  ٨-٣(ق)
ــالف الشـخص المقّيـد  المسمى بالمودع في الطلب الدولي ، فان ذلك ينبغي أال يفضي الى اعتبار شخص خ
اسمه باعتباره صاحب التسجيل الدولي (أي الشخص المسمى بالمودع فــي الطلـب الدولـي عنـد التسـجيل) 
على أنه صاحب التسجيل الدولي ألغراض تعيين ما . ومن المعتقد أن ذلك يؤدي الى غموض في القـانون 
ــي المقّيـد  (مثال ، بالنسبة الى آثار أي التماس لقيد تغيير في التسجيل الدولي يتقّدم به صاحب التسجيل الدول
اسمه أو وآيله المعّين حسب األصول الى المكتب الدولي) . ولذلك ، تنص الفقرة (٢)"٢" فــي تلـك الحالـة 
على أن يشفع بالطلب الدولي تصريح أو وثيقة ، حسـب مـا يشـترطه الطـرف المتعـاقد المعنـي بنـاء علـى 
ــد  الفقرة (١)(ب) ، بما يفيد بأن الشخص المعّرف بأنه المبتكر (المودع بالنسبة الى ذلك الطرف المتعاقد) ق
ــي (أي الشـخص الـذي يصبـح صـاحب  حّول الطلب الدولي الى الشخص المسمى بالمودع في الطلب الدول

التسجيل الدولي ألغراض جميع األطراف المتعاقدة) .  
 

ــاقد تطبـق عليـه تلـك القـاعدة وال يبّيـن  واذا آان الطلب الدولي يحتوي على تعيين طرف متع ٨-٤(ق)
هوية المبتكر أو ال يحتوي على التصريح أو الوثيقـة المذآوريـن فـي الفقـرة (٢)"٢" ، آـانت فـي الطلـب 
مخالفة ووجب معالجته وفقا للمادة ٨(٢)(ب) من مشروع الوثيقة الجديدة . ويعنــي ذلـك أن يدعـى المـودع 
الى ايداع ما نقص من عناصر . وفي حال عدم تسّلم تلك العناصر خــالل الفـترة المحـددة (ثالثـة أشـهر) ، 

فان تعيين الطرف المتعاقد المعني ال يؤخذ في الحسبان .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ٩ 
 

الفقرة (١) . تشير المادة ٥(١)"٣" الى العدد المقرر من صــور "نسـخة" الرسـم أو النمـوذج  ٩-١(ق)
ــل  الصناعي . وتجيز الفقرة الفرعية (أ) من القاعدة ٩(١) أن تكون النسخة في شكل صورة شمسية أو تمثي
بياني آخر . وذلك هــو الشـرط ذاتـه المنصـوص عليـه فـي القـاعدة ١٢-١ مـن الالئحـة التنفيذيـة الحاليـة . 
ــا للقـاعدة ١٢- ويجوز أن تكون الصور الشمسية والتمثيالت البيانية باألبيض واألسود أو باأللوان . وخالف
١ الحالية ، ال ينص مشروع القـاعدة ٩(١) علـى امكانيـة ايـداع العينـات أو التصـاميم المصغـرة (اال فـي 
ــف وايداعـها نـادر  الحالة الخاصة المشار اليها في القاعدة ١٠) ألن حفظ التصاميم المصغرة المجسمة مكل

جدا .  
 

ــه أو للمنتـج أو  الفقرة (١)(أ) . والغرض المنشود من عبارة "للرسم أو النموذج الصناعي ذات ٩-٢(ق)
للمنتجات التي تجسد الرسم أو النموذج الصناعي" هو السماح للمودع بأن يطلب الحماية للنســق الزخرفـي 
ــم نسـخة عـن آـل منتـج . وبطبيعـة  الذي يريد استخدامه في عدة منتجات مختلفة دون أن يكون ملزما بتقدي
الحال ، يجب أن يرد بيان المنتجات التي يطبق عليــها النسـق الزخرفـي فـي الطلـب الدولـي ، وفقـا للمـادة 
٥(١)"٤" والقاعدة ٧(٣)"٤" . ويجب أيضا أن تنتمي آل تلك المنتجــات الـى الصنـف ذاتـه مـن تصنيـف 
ــج أو المنتجـات تجسـد الرسـم أو  لوآارنو . وتنص القاعدة ٧(٣)"٤" على أن يبّين المودع ما اذا آان المنت
النموذج الصناعي (وهو الحال الذي تطلب فيه الحماية للنســق الزخرفـي) أو هـي التـي يسـتعمل الرسـم أو 
النموذج الصناعي باالقتران بها . أما البلدان التي ال تنص قوانينها على حماية النسق الزخرفي بذاته ، فلها 

أن ترفض التسجيل الدولي على أساس أن النسق الزخرفي غير مشمول بالحماية بناء على قوانينها .  
 

وتّتبع صياغة الجملة الثانية من الفقرة (١)(أ) صياغة القاعدة ١٢-١(د) من الالئحة التنفيذيــة  ٩-٣(ق)
الحالية . ويجوز للمودع أن يختار ايداع مناظر من زوايا مختلفة للرسم أو النمــوذج نفسـه سـعيا الـى بيـان 
جميع العناصر المميزة للرسم أو النموذج المجسم أو التقيد بالشرط المنصوص عليه في تشريعات الطرف 



 H/DC/6
 - 8 -

 
 

 

المتعاقد المعّين ، آما ورد شرحه في المالحظات عن المادة ٥(١)"٣" ، علما بأن ذلك الشرط ليس شــرطا 
لمنح تاريخ االيداع . وتعني عبارة "بيان المنتج... من زاويا مختلفة" أو عبارة "مناظر من زوايا مختلفــة" 
أن آل نسخة تبّين ما قد يراه الشخص اذا نظر الى المنتج من آل زاوية من تلــك الزوايـا . وال يشـمل ذلـك 
المناظرالعرضية أو الداخلية األخرى من المنتج . واذا رغب المودع في ايداع نسـخ تحتـوي علـى منـاظر 
ــهم الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي فـهما أحسـن ، فـان المكتـب الدولـي لـن  داخلية ألنها تمّكن في رأيه من ف

يرفض تلك النسخ (أنظر أيضا المالحظة ٩-٧(ق)) .  
 

الفقرة (٢)(أ) . من المقـترح ادراج الشـروط المتعلقـة بطريقـة التقديـم النسـخ ومقاييسـها فـي  ٩-٤(ق)
التعليمات االدارية .  

 
الفقرة (٢)(ب) . من المقترح أن تجيز التعليمات االدارية ادراج "تنـازل عـن المطالبـة" فـي  ٩-٥(ق)
وصف الرسم أو النموذج الصناعي أو التعبير عنه في نسخة الرسم أو النموذج الصناعي بخطـوط منقطـة 
ــات االداريـة  أو متقطعة . وتكون استمارات التنازل عن المطالبة التي تقبلها مكاتب بعينها مبّينة في التعليم
ــّلمها المكتـب الدولـي مـن تلـك المكـاتب . وفـي حـال التقـّدم بتنـازل عـن  باالستناد الى المعلومات التي يتس
المطالبة وفقا للتعليمات االدارية ، ال يجوز لمكتب معّين أن يصدر اخطــارا بـالرفض بسـبب عـدم اسـتيفاء 

الشروط المنصوص عليها في قانونه بشأن طريقة تقديم التنازل عن المطالبة . 
 

الفقرة (٣) . ينبغي أن يكون االخطار المقّدم بنــاء علـى الحكـم الـوارد فـي الفقـرة (٣) متعلقـا  ٩-٦(ق)
بالتسجيل الدولي بصورة عامة . وينبغي ارسال االخطارات بالنسبة الى آل حالة على حدة . ويجوز علـى 
سبيل المثال أن يرد في االخطار اشتراط ستة مناظر (األمام والخلف واألعلى واألسفل واليسار واليمين) ، 
وجواز االمتناع عن تقديم منظر اذا آان مماثال لمنظر آخر أو اذا آان مألوفا أو اذا آان ال يعنــي الرسـم أو 
النموذج الصناعي ، وجواز بيان الظروف التي تكون فيها المناظر الســتة الزمـة أو تلـك التـي تكـون فيـها 
غير الزمة آأن يكون للمنتج محور التناظر (مثل الصحن) أو أن يكون متناظر التكويــر . ويـرد مثـال فـي 
"دليـل ايـداع طلـب بـراءة الرسـوم والنمـاذج" لمكتـب الواليـات المتحـدة األمريكيـة للـبراءات والعالمــات 
التجارية أن من غير الضروري تزويد المكتب بالمناظر السطحية المبّينة في الرسوم المنظورية للمنتج أو 
تلك المنبسطة أو غير المزخرفــة أو المماثلـة لسـطوح أخـرى . وينبغـي أن تكـون المعلومـات الـواردة فـي 
ــروط أو أنـه لـم يسـتوفها عنـد تعييـن  االخطار واضحة حتى يستطيع المودع أن يعرف بأنه قد استوفى الش

الطرف المتعاقد المعني.  
 

ــاقد يشـترط منـاظر  ويطّبق الحكم المتعلق باالخطار الوارد في تلك القاعدة اذا آان طرف متع ٩-٧(ق)
ــة أو الداخليـة . ويجـوز اشـتراط تلـك  معّينة على نحو منتظم . وينبغي اذن أال يطّبق على المناظر العرضي
المناظر في الحاالت التي تعتبر فيها ضرورية لفهم الرسم أو النموذج ، ولكن ال يجوز اشتراطها على نحو 

منتظم .  
 

الفقرة (٤) . بالنسبة الى شكل النسخ ، ال يجوز للطرف المتعــاقد أن يقـرر الرفـض اال لسـبب  ٩-٨(ق)
ــرة (٣)(أ) . وال يجـوز بالتـالي  واحد هو عدم توافر المناظر التي يكون قد أخطر بأنها الزمة بناء على الفق
للطرف المتعاقد أن يرفض الحماية بسبب عـدم اسـتيفاء شـروط أخـرى تـرد فـي القـاعدة ٩ (مثـل الشـرط 
ــث يتيسـر النشـر) . والمكتـب الدولـي هـو الـذي يتولـى البـت فـي  القاضي بأن تكون النسخ من الجودة بحي

استيفاء تلك الشروط قبل اخطار األطراف المتعاقدة المعّينة بالتسجيل الدولي.  
 

ويجوز للطرف المتعاقد مع ذلك أن يرفض الحماية على أساس أن النسخة ال تكشــف بمـا فيـه  ٩-٩(ق)
ــة علـى  الكفاية عن مظهر الرسم أو النموذج الصناعي . وعلى سبيل المثال ، ال يجوز له أن يرفض الحماي
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أساس أن النسخة ال تحتوي على تظليل سـطحي ، ويجـوز لـه مـع ذلـك أن يرفـض الحمايـة اذا آـان بيـان 
ــك الحالـة ، يكـون الرفـض  التظليل السطحي هو الطريقة الوحيدة الجراء آشف آاف ولم يتم ذلك . وفي تل
ــاف، وليـس علـى سـبب  قائما على سبب موضوعي هو أن الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي غير آ

شكلي هو أن النسخة ال تحتوي على تظليل سطحي .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ١١ 
 

ــراءة القـاعدة ١١ مـع القـاعدة ٧(٤)(أ) والقـاعدة ٨(٢)"١" . وتـرد فـي القـاعدة ١١  ينبغي ق ١١-١(ق)
تفاصيل أخرى عن عناصر معينة هي هوية المبتكـر والوصـف والمطالبـة ، ويجـب ادراجـها فـي الطلـب 
الدولي الذي يرد فيه تعيين بعض األطراف المتعاقدة . وفي حال استيفاء تلك الشـروط ، ال يجـوز للمكتـب 
أن يرفض الحماية اال اذا آان ثمــة اعـتراض علـى الموضـوع ، مثـال عندمـا ال يشـمل الوصـف العنـاصر 

المميزة للرسم أو النموذج الصناعي .  
 

الفقرة (٢) . آانت الصياغة السابقة للفقرة (٢) تحّد الوصــف فـي ١٠٠ آلمـة . أمـا الصياغـة  ١١-٢(ق)
المقترحة حاليا ، فال تحّد الوصف بعدد أقصى من الكلمات ألن الوصف الالزم قد يكـون طويـال جـدا بنـاء 
ــوم ونمـاذج صناعيـة يتعيـن وصفـها .  على بعض التشريعات وألن الطلب الدولي قد يحتوي على عدة رس
ويجوز أن يرد في جدول الرســوم رسـم اضـافي يطبـق اذا تجـاوز الوصـف ١٠٠ آلمـة لتغطيـة التكـاليف 

االضافية الناجمة عن ترجمة نصوص الوصف الطويلة .  
 

ــة تقديـم مطالبـة . ويجـب أن يذآـر فـي  الفقرة (٣) . يقتضي قانون الواليات المتحدة األمريكي ١١-٣(ق)
المطالبة بشكل صريح التصميم الزخرفي للمنتج آما هو مبّيـن أو آمـا هـو مبّيـن وموصـوف (مـع تسـمية 
المنتج) . وعلى سبيل المثال ، اذا آان المنتج الذي يجسد الرسم أو النموذج الصناعي هــو سـماعة هـاتف ، 
أمكن صياغة المطالبــة آمـا يلـي :  "المطالبـة :  رسـم أو نمـوذج زخرفـي لسـماعة هـاتف آمـا هـو مبّيـن 
وموصوف أساسا" . ومعنى ذلك أنه ال يمكن منح تاريخ االيداع اذا آــان الطلـب ال يحتـوي علـى تصريـح 
ــك العبـارة جـزءا مـن االسـتمارة  من ذلك القبيل في الواليات المتحدة األمريكية . ومن المقترح أن تكون تل
الرسمية للطلب الدولي لكي يعتبر الطلب الدولي الذي يحتــوي علـى تعييـن الطـرف المتعـاقد المعنـي طلبـا 
يحتوي على تلك المطالبة . ويجوز للمودع أيضا أن يستعيض عن العبارة المطبوعة مسبقا بعبـارة أخـرى 

من اختياره اذا رغب في ذلك .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ١٢ 
 

الفقرة (١)(أ) . يجوز أن يضّم مبلغ آل رسم من الرسوم الوارد ذآرها فــي تلـك الفقـرة مبلغـا  ١٢-١(ق)
أساسيا ومبلغا اضافيا مرتبطا بعدد الرسوم أو النماذج أو النسخ الواردة في الطلب الدولي سواء آـان مبلـغ 

الرسم محددا في جدول الرسوم أو حّدده الطرف المتعاقد (في حالة رسوم التعيين الفردية) .  
مالحظات عن القاعدة ١٣ 

 
ــة الجديـدة ، يجـوز ايـداع الطلـب الدولـي  الفقرة (١) . وفقا للمادة ٤(١)(أ) من مشروع الوثيق ١٣-١(ق)
لدى المكتب الدولي مباشرة أو بوساطة مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه المودع . وفي الحالة الثانية 
ــذي تسـّلم فيـه الطلـب .  ، يكون ذلك المكتب ملزما باخطار المودع والمكتب الدولي على السواء بالتاريخ ال
وتتجلى أهمية ذلك التاريخ في أمرين . أوال ، يكون ذلك التاريخ هو تاريخ ايداع الطلب الدولي شــريطة أن 



 H/DC/6
 - 10 -

 
 

 

ــاريخ هـو بدايـة حسـاب مهلـة الشـهر  يتسلم المكتب الدولي الطلب خالل شهر واحد . وثانيا ، يكون ذلك الت
الواحد المذآورة آنفا (أنظر المالحظة ١٣-٥(ق)) .  

 
ومن المفهوم أن التاريخ الذي يتسلم فيـه المكتـب الطلـب الدولـي تحـدده التشـريعات السـارية  ١٣-٢(ق)
بالنسبة الى ذلك المكتب . وبصورة خاصة ، يجوز أن يقضي القانون الوطني أو االقليمي بأن يكون تاريخ 
تسلم الطلب هو تاريخ االرسال آما يدل عليه خاتم البريد ، اذا آان الطلب قد أرسل الى المكتب عبر البريد 
. وتجدر االشارة الى أن الوقت الالزم لوصول الطلب فعال الى المكتب المعني ينتقص في تلــك الحالـة مـن 

الوقت المتاح للمكتب التخاذ الترتيبات الالزمة لتوصيل الطلب الى المكتب الدولي .  
 

ــب  وتشترط الفقرة (١) أن يتولى المكتب المعني اخطار المودع بأنه قد أحال الطلب الى المكت ١٣-٣(ق)
الدولي . ويعني ذلك أن في حال لم يتسّلم المودع اخطارا بذلك الشـأن بسـرعة ، يجـوز لـه التحّقـق مـن أن 
المكتب قد أحال الطلب فعال . ومن شأن ذلك أن يخّفف من تعّرض الطلب الى فقدان تـاريخ ايداعـه بسـبب 

قعود المكتب عن اتخاذ االجراء الالزم . 
 

ــان فـي مشـروع الالئحـة التنفيذيـة . وتتنـاوالن موضـوع الفقرتيـن  الفقرتان (٣) و(٤) جديدت ١٣-٤(ق)
(٢)(جـ) و(٣)(أ) سابقا من المادة ٤ من مشروع الوثيقة الجديدة .  

 
ــير الـى أن مكتـب المـودع  البند "١" من الفقرة (٣) . آان مشروع المادة ٤(٣)(أ) السابق يش ١٣-٥(ق)
يحيل الطلب الدولي الى المكتب الدولي خالل شهر من التاريخ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب الطلب الدولي . 
ولكن ، قد يكون من الصعب على المكتب الدولي أن يدير أموره في تلك الحالة وقد يترّتب على ذلك بعض 
الغموض اذا حدث تأخير في احالة الطلب الدولي أو اذا لم يتسلم المكتب الدولي ذلــك الطلـب . وسـعيا الـى 
التغلب على تلك الصعوبة ، ترد في العبارة المقترحة اشارة الى أن المكتب الدولي "يتسّلم" الطلب الدولـي 
خالل شهر من التاريخ الذي تسّلمه فيه مكتب المـودع . ومـيزة ذلـك أنـه يجعـل النظـام أآـثر أمنـا وأسـهل 
لالدارة رغم أنه يترك للمكتب المعني مهلة أقصر الرسال الطلب الدولي الى المكتب الدولـي . وال تـترتب 
على قصر المهلة أية نتيجة سلبية بالنسبة الى المكاتب التي ال تتخذ االجراءات المتعلقة باالذن األمنــي ألن 

مهمة تلك المكاتب تقتصر على االخطار بتاريخ تسلم الطلب الدولي وعلى احالته الى المكتب الدولي .  
 

الفقرة (٤)(أ) . ليست فترة الشهر الواحد المتاحة للمكتب الدولي آي يتسلم الطلب الدولي بناء  ١٣-٦(ق)
على الفقرة (٣) آافية بالنسبة الى الطرف المتعاقد الذي يقتضـي قانونـه اذنـا أمنيـا . ولذلـك ، تتيـح الفقـرة 

(٤)(أ) لذلك الطرف المتعاقد امكانية االخطار بأنه يستعيض عن فترة الشهر بفترة ثالثة أشهر .  
 

وتسمح الفقرة (٤)(ب) بتمديد فترة األشهر الثالثة المذآورة آنفا الى ستة أشهر اذا آان قانون  ١٣-٧(ق)
الطرف المتعاقد يقتضي اذنا أمنيا شريطة أن يخطر المكتب المعني المكتــب الدولـي والمـودع بذلـك خـالل 
ثالثة أشهر من التاريخ الذي يتسلم فيه الطلب الدولي . واذا آانت الفقرة تنص علــى اخطـار المـودع فذلـك 

لكي تتاح له فرصة االسراع في اجراءات االذن األمني .  
وتنص القاعدة ٣٠ على أن القاعدة ١٣(٤) ال يجوز تعديلها اال باالجماع .   ١٣-٨(ق)

 
 

مالحظات عن القاعدة ١٤ 
 

تحدد الفقرة (٢) المهلة لتصحيح المخالفات . وهــي تكّمـل بالتـالي المـادة ٨(١) مـن مشـروع  ١٤-١(ق)
الوثيقة الجديدة .  
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الفقرة (٣) . قائمة المخالفات التــي تـؤدي الـى ارجـاء تـاريخ التسـجيل الدولـي قائمـة مقفلـة .  ١٤-٢(ق)
وباالضافة الى المخالفات الواردة في تلك الفقرة ، ال يتأثر تاريخ التســجيل الدولـي اال بالمخالفـات المتعلقـة 

بالمادة ١٧ .  
 

واذا آانت هناك مخالفة وفقا لتلك الفقرة ، فذلك يعني أن عنصرا أساسـيا لـم يـرد فـي الطلـب  ١٤-٣(ق)
ــي  الدولي أو أن قاعدة أساسية هي القاعدة التي تنظم اللغة التي يحرر بها الطلب الدولي لم تستوف . وتكتس
تلك العناصر وتلك القاعدة أهمية آبيرة بحيث ال يمكن منح تاريخ التسـجيل الدولـي قبـل تقديـم جميـع تلـك 

العناصر واالمتثال لتلك القاعدة .  
 

البند "١" من الفقرة الفرعية (ب) . مــن الممكـن تفـادي تلـك المخالفـة بـادراج بيـان بالتمـاس  ١٤-٤(ق)
تسجيل دولي بناء على الوثيقة آجزء من االستمارة الرسمية للطلب .  

 
البند "٢" من الفقرة الفرعية (ب) . ال تؤثر المخالفة في تاريخ التسجيل الدولـي اال فـي حـال  ١٤-٥(ق)

االفتقار الى البيانات الكافية للتمكين من االتصال بالمودع أو وآيله ان وجد .  
 

الفقرة (٤) . تنص الفقرة على االحتفاظ بمبلغ معين من الرسوم . وفي ذلك الصدد ، يؤخذ في  ١٤-٦(ق)
الحسبان مبلغ النفقات التي يتحملها المكتب الدولي عند فحص الطلــب الدولـي واصـدار خطـاب المخالفـة . 
ــم األساسـي ألن ذلـك الرسـم يغطـي العمـل الـذي يجريـه  وينبغي اذن أن يعادل المبلغ المخصوم مبلغ الرس

المكتب الدولي فيما يتعلق بكل طلب دولي .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ١٥ 
 

تنص الفقرة (١) على فترة تأجيل أقصاها ٣٠ شهرا من تاريخ االيداع أو من تاريخ األولويــة  ١٥-١(ق)
ــروع الوثيقـة الجديـدة التـي تشـير الـى "الفـترة  في حال المطالبة بها . وهي تكّمل المادة ١٠(١)(أ) من مش

المقررة" فقط . ويجوز تغيير تلك الفترة بقرار من الجمعية شريطة االجماع عليه (أنظر القاعدة ٣٠) .  
 

ــم النُّسـخ  الفقرتان (٣) و(٤) . من مزايا تأجيل النشر أنه يجوز تأجيل تسديد رسم النشر وتقدي ١٥-٢(ق)
أيضا . ولكن ، ينبغي تسديد رسم النشر وتقديم النسخ قبل انقضاء فترة التأجيل ألنهما شرطان سابقان لنشر 
التسجيل الدولي . ويلغى التسجيل الدولي اذا لم يتم تسديد رسم النشر أو لم يتم تقديم النسخ قبل انقضاء فترة 
التأجيل . وتكون العقوبة أآثر صرامة من عقوبة عدم تسـديد رسـم النشـر عندمـا ال يـأخذ المكتـب الدولـي 
التماس التأجيل في الحسبان وفقــا للمـادة ١٠(٣)"١" مـن مشـروع الوثيقـة الجديـدة (وفـي الحالـة الثانيـة ، 
ــا للمـادة ٨) . ومـن  تترتّب على عدم تسديد رسم النشر مخالفة يكون التعامل معها على الطريق العادية وفق

المقترح أن يدرج في التعليمات االدارية اجراء للتذآير بتقديم النسخ وتسديد رسم النشر .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ١٦ 
 

البند "١" من الفقرة (٢) . تنص القاعدة ٧(٤)(أ) على أن يشفع بالطلب الدولي تصريح يحّدد  ١٦-١(ق)
المعلومات التي من المعلوم أنها أساسية آي يكون النموذج أو الرســم الصنـاعي أهـال للحمايـة . وال يكـون 
ذلك التصريح اذن متضمنا في الطلب الدولي . وال يكون بالتالي متضّمنا في التسـجيل الدولـي وال ينشـر . 
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ويكون الحال آذلك بالنسبة الى أي تصريح أو وثيقة تودع بناء على القاعدة ٨(٢)"٢" . ومــن المقـترح أن 
تنص التعليمات االدارية على أن يوّجه المكتب الدولي ذلك النوع مـن التصريحـات والوثـائق الـى مكـاتب 

األطراف المتعاقدة التي تقتضيها قوانينها .  
 

البند "٤" من الفقرة (٢) . من الممكن أحيانا تصنيف غرض مــا فـي أآـثر مـن صنـف واحـد  ١٦-٢(ق)
ــة المفـرد مـع مراعـاة  (مثل منّبه بساعة وراديو) . ومع ذلك ، يشير ذلك البند الى "الصنف المعني" بصيغ
ــوم ونمـاذج موضـع الطلـب الدولـي  المبدأ المنصوص عليه في القاعدة ٧(٦) الذي يجيز أن تكون عدة رس
ــه . وذلـك ال يمنـع المكتـب الدولـي مـن أن يطبـق تصنيفـا متعـددا فـي  ذاته اذا آانت تنتمي الى الصنف ذات

الحاالت المناسبة النادرة .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ١٧ 
 

الفقرة (١) .  يضع البند "٣" من الفقرة (١) القاعدة العامة التي تقضي بنشر التسجيل الدولي  ١٧-١(ق)
بعد تاريخ التسجيل الدولــي بسـتة أشـهر . وتراعـي فـترة األشـهر السـتة الحـاالت التـي تنـص فيـها بعـض 
القوانين الوطنية واالقليمية عن حماية الرسوم والنماذج الصناعية على انقضاء فترة معينة من الزمــن قبـل 
نشر تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي . ويعزى ذلك الى الوقت الالزم لفحـص طلـب تسـجيل الرسـم أو 
ــاذ الترتيبـات التقنيـة للنشـر . والغـرض  النموذج الصناعي (سواء فحصا شكليا أو فحصا موضوعيا) واتخ
المنشود مــن النـص علـى فـترة سـتة أشـهر فـي الالئحـة التنفيذيـة هـو السـماح لصـاحب التسـجيل الدولـي 
باالستفادة من فترة التأجيل آما لو آان قد أودع طلبات وطنية للتسـجيل . ولمـا آـانت القـاعدة ١٧(١)"٣" 

مذآورة في القاعدة ٣٠ ، فليس في امكان الجمعية أن تغير فترة األشهر الستة المذآورة إال باالجماع .  
 

وللقاعدة العامة التي تقضي بنشر التسجيل الدولي بعد تاريخه بســتة أشـهر اسـتثناءان . ويـرد  ١٧-٢(ق)
ــة التـي يلتمـس فيـها المـودع  االستثناء األول في البند "١" من الفقرة (١) . ويقوم االستثناء األول في الحال
نشر التسجيل الدولي فور تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الدولــي ، اذ أن النشـر المبكـر قـد 
ــي الحالـة التـي ال يجـيز فيـها القـانون الوطنـي أو  يكون مفيدا في بعض الحاالت . وقد تتجلى ميزته مثال ف
االقليمي انفاذ الحق في الرسم أو النموذج الصناعي إال بعد نشره . ولما آان في امكان المكتب الدولي تقنيا 
أن ينشر التسجيل الدولي قبل ستة أشهر من تاريخه ، فليس من داع لحرمــان المـودع مـن امكانيـة التمـاس 

النشر الفوري . 
 

ــر النشـر  والمقصود بعبارة "بعد التسجيل فورا" الواردة في البند "١" من الفقرة (١) أن يباش ١٧-٣(ق)
ــة عقـب تسـجيل الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي . ومـن الواضـح أن مصطلـح  فور استكمال الترتيبات التقني

"فورا" يأخذ في الحسبان الوقت الالزم الستكمال تلك الترتيبات التقنية . 
 

ويرد االستثناء الثاني في البند "٢" من الفقرة (١) . ويشير الى التسجيالت الدولية التــي ورد  ١٧-٤(ق)
بشأنها التماس تأجيل النشر (أنظر المادة ١٠ والقاعدة ١٥ والمالحظات عنهما) . 

 
البند "١" من الفقرة (٢) . ال ينشر في النشرة التصريح الذي يرد فيه تعريف المعلومات التي  ١٧-٥(ق)
من المعلوم أنها أساسية آي يكون الرسم أو النموذج الصناعي أهال للحماية والتصريح أو الوثيقة المتعلقين 
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بتحويل الطلب واللذين يجوز ارفاقهما بالطلب الدولي وفقا للقاعدة ٧(٤)(أ) والقاعدة ٨(٢)"٢". ولما آــان 
ــدة فـي  الطلب الدولي ال يحتوي على ذلك النوع من التصريحات أو الوثائق ، فانها ال تعد من البيانات المقي

السجل الدولي (أنظر المالحظة ١٦-١(ق)) وال يشملها بالتالي نشر التسجيل الدولي . 
 
 

مالحظات عن القاعدة ١٨ 
 

ــى  الفقرة (١)(أ) . يستكمل ذلك الحكم المادة ١١(٢)(أ) من مشروع الوثيقة الجديدة وينص عل ١٨-١(ق)
مهلة أساسية لالخطار بالرفض مدتها ستة أشهر محسـوبة اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي يرسـل فيـه المكتـب 

الدولي صورة من نشرة التسجيل الدولي الى المكتب المعني . 
 

ــن مشـروع الوثيقـة الجديـدة .  الفقرة (١)(ب) . يستعاض بذلك الحكم عن المادة ٢٠ السابقة م ١٨-٢(ق)
والغرض المنشود منه هو اتاحة وقت اضافي لألطراف المتعاقدة التي تباشر مكاتبها فحص الجدة أو تنص 
قوانينها على امكانية االعتراض . ويتيح لتلك األطراف المتعاقدة امكانية التقدم باعالن تفيد فيه االستعاضة 

عن مهلة األشهر الستة األساسية لألخطار بالرفض بمهلة مدتها ١٢ شهرا . 
 

وبناء على المادة ٢٠ من مشروع الوثيقة الجديدة المقدم الى لجنة الخبراء المنعقدة في دورتها  ١٨-٣(ق)
السابعة ، آان في امكان الطرف المتعاقد أن يستعيض عــن فـترة األشـهر السـتة الصـدار قـراره بـالرفض 
بفترة أطول يرد تحديدهـا فـي االعـالن وال يمكـن أن تتجـاوز ١٢ شـهرا . وبنـاء علـى الصياغـة الراهنـة 
ــتة بفـترة مدتـها ١٢ شـهرا  للقاعدة ١٨(١)(ب) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يستعيض عن فترة األشهر الس
ــع أن هـذا الحـل قـد  من غير أن تتاح له امكانية اختيار فترة تتوسط األشهر الستة واالثني عشر شهرا . وم
يبدو أقل مرونة من النص الوارد في المادة ٢٠ السابقة ، فانه يزيد النص بساطة وسهولة في التطبيق . وال 
ريب في أن من األسهل للمنتفعين تطبيق مهلتين بدال من عدة مهل مختلفة . وعالوة على ذلــك ، يظـل فـي 
امكان المكتــب الـذي يسـتكمل الفحـص أو اجـراءات االعـتراض قبـل مهلـة األشـهر االثنـي عشـر اخطـار 

صاحب التسجيل الدولي فورا بأن الرسم أو النموذج الصناعي محمي في الطرف المتعاقد المعني . 
 

ــة  وقـد اتضحـت جـدوى األخـذ بـالحل الـذي يقضـي بـالنص علـى فـترة قصـوى لتمديـد المهل ١٨-٤(ق)
ــها ٣٠ شـهرا فـي المشـروعات  األساسية لالخطار بالرفض عند النظر في امكانية تطبيق فترة قصوى مدت
ــبراء . وارتئـي أن الفـرق بيـن فـترة األشـهر السـتة األساسـية وفـترة األشـهر  السابقة المقدمة الى لجنة الخ
ــترات متوسـطة . ومـع ذلـك ، فقـد  الثالثين القصوى آبير جدا وأن من مصلحة المنتفعين السماح باختيار ف
تقرر تخفيض فترة األشــهر الثالثيـن الـى فـترة ١٢ شـهرا بعـد أن عقـدت لجنـة الخـبراء دورتـها السادسـة 
ولوحظ خاللها أن أيا من األطراف المتعاقدة المحتملة الممثلـة فـي تلـك الـدورة ال يقتضـي فـترة لالخطـار 
بالرفض تتجاوز ١٢ شهرا ، فيما عدا بلدين . وفــي الوقـت الحـالي ، فـان الفـرق بيـن فـترة األشـهر السـتة 
األساسية وفترة األشهر االثني عشر القصوى ال يبدو من األهمية بما يبرر ترجيح المرونة على البساطة . 

 
ــص  الفقرة (١)(جـ) . تستكمل هذه الفقرة المادة ١٢(٢)(أ) من مشروع الوثيقة الجديدة التي تن ١٨-٥(ق)
ــاجم عـن منـح  على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يتقدم باعالن يفيد أن التسجيل الدولي يرتب األثر ذاته الن
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الحماية في ذلك الطرف المتعاقد في موعد الحق لتاريخ انقضاء الفترة المسموح بــها لألخطـار بـالرفض . 
ويتعين أن يكون ذلك االعالن مشفوعا باالعالن المنصوص عليه في الفقرة (١)(ب) . 

 
ويراعي الحكم الوارد في الفقرة (١)(جـــ) شـروط األطـراف المتعـاقدة المحتملـة التـي عليـها  ١٨-٦(ق)
استكمال بعض االجراءات آالنشر على المستوى الوطني قبل أن يدخل التسجيل الدولي حـيز التنفيـذ (وإن 

لم يكن ذلك على حساب صاحب التسجيل الدولي) . 
 

وقد ورد في الحكم تحديد الموعد األقصى الذي يترتب فيه علــى التسـجيل الدولـي األثـر ذاتـه  ١٨-٧(ق)
المترتب على منح الحماية في الطرف المتعاقد إذا لم يصدر المكتب اخطارا بالرفض . ومــع ذلـك ، يجـوز 
للمكتب أن يعلم صاحب التسجيل الدولــي بـأن الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي محمـي فـي الطـرف المتعـاقد 
ــي االعـالن . وقـد يكـون فـي مقـدور المكتـب أن يرسـل تلـك المعلومـات الـى  المعني قبل الموعد المحدد ف
ــترة المسـموح بـها لتوجيـه اخطـاره بـالرفض ان سـمح بذلـك  صاحب التسجيل الدولي حتى قبل انقضاء الف
ــال تلـك المعلومـات الـى صـاحب التسـجيل الدولـي (أو وآيلـه)  الموعد الذي يتم فيه الفحص . وينبغي ارس
مباشرة وليس المكتب الدولي . وعليه ، فان ذلك النوع من المعلومات ال يقيد في السجل الدولي وال يتولـى 

المكتب الدولي نشره . 
 

ولما آانت القاعدة ١٨(١) مذآورة في القاعدة ٣٠ ، فال يجوز للجمعية أن تغير أية فــترة مـن  ١٨-٨(ق)
الفترات المذآورة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (جـ) إال باالجماع . 

 
البند"٣" من الفقرة ٢(ب) . ال يكفي أن يذآر االعالن بالرفض أنه ال يجوز حمايــة الرسـم أو  ١٨-٩(ق)
النموذج الصناعي في الطرف المتعاقد المعني أو أن يشير الى األحكام المعنية من القانون المطبق . إذ البد 

من بيان أسباب الرفض واالشارة الى األحكام األساسية من القانون المطبق . 
 

الفقرة (٤) . سيرد تحديد المعلومات المعتزم قيدها (وبالتالي نشرها) في التعليمات االدارية .  ١٨-١٠(ق)
 

مالحظات عن القاعدة ١٩ 
 

البند "٣" من الفقرة (١)(أ) . سيرد في التعليمات االدارية تنــاول االخطـارات بـالرفض التـي  ١٩-١(ق)
ترسل قبل انقضاء الفترة المعنية ويتسلمها المكتب الدولي بعد انقضاء تلك الفترة . ومن الممكن النص على 
ــول مدريـد  حكم على منوال نص القاعدة ١٨(١)(أ)"٣" من الالئحة التنفيذية المشترآة بين اتفاق وبروتوآ

والتي تقضي بما يلي : 
 

ــه آدليـل  "وفي حالة ارسال االخطار بالرفض عن طريق مكتب للبريد ، فان خاتم البريد يعتد ب
ــب الدولـي أن يفحـص  اثبات . واذا آان خاتم البريد صعب القراءة أو ناقصا ، وجب على المكت
ــه قبـل ٢٠ يومـا مـن تـاريخ تسـلمه . بيـد أنـه اذا آـان تـاريخ  االخطار آما لو آان قد أرسل الي
االرسال المحدد بهذا الشكل سابقا لتاريخ النطق بالرفض ، وجب على المكتب الدولي أن يعتبر 
هذا االخطار آما لو آان قد أرسل اليه في هــذا التـاريخ األخـير . وفـي حالـة ارسـال االخطـار 
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بالرفض عن طريق مؤسسة خاصة لنقل البريد ، فان تاريخ االرسال يحدد بنــاء علـى البيانـات 
التي تقدمها هذه المؤسسة استنادا الى البيانات التي سجلتها بشأن االرسال". 

 
ــى تلـك الفقـرة فـي صحتـه آاخطـار  الفقرة (٢) . ال يؤثر آون االخطار مخالفا لألصول بمعن ١٩-٢(ق)

بالرفض .  
 
 

مالحظات عن القاعدة ٢١ 
 

التذآر الفقرة (١)(أ) التماس قيد تغيير في اسم الوآيل أو عنوانه ألن ذلك ال يتطلب اسـتخدام  ٢١-١(ق)
ــاس شـروط الفقـرة (٢) . وعلـى وجـه الخصـوص ،  استمارة رسمية . ومع ذلك ، فال بد أن يستوفي االلتم

يتعين أن يبين في االلتماس أرقام آل التسجيالت الدولية المعنية . 
 

ــى القاعــدة ١٩- الفقرة (١)(ب) . تسـتند الشروط المتـعلقة بالتمـاس قيـد تغيـير في الملكيـة ال ٢١-٢(ق)
١(جـ) من الالئحة التنفيذية الحالية التفاق الهاي . 

 
ــن تلـك الفقـرة الـى القـاعدة ٢٥(٢)(جــ) مـن الالئحـة  الفقرة (٥)(ب) . تستند الجملة الثانية م ٢١-٣(ق)
التنفيذية المشترآة بين اتفاق وبروتوآول مدريد . وقد يرغب صاحب التسجيل الدولي في أن يكون تـاريخ 
ــي ذاتـه . وقـد يرغـب مثـال فـي قيـد انتقـاص مـن  قيد التغيير رهنا بقيد تغيير آخر أو بتجديد التسجيل الدول
التسجيل الدولي بعد تغيير جزئي في الملكية أو قيد تخــل عـن التسـجيل الدولـي بعـد تجديـده . ويسـمح هـذا 

الحكم بالتماس ذلك . 
 

الفقرتان (٦) و(٧) . صيغت الفقرتان على منوال القاعدة ٢٧(٢) و(٣) من الالئحة التنفيذيــة  ٢١-٤(ق)
ــي ملكيـة ايـداع دولـي ، فـان االيداعـات  المشترآة بين اتفاق وبروتوآول مدريد . وفي حال تغيير جزئي ف

الناجمة عن ذلك تحتفظ حاليا بالرقم ذاته مع التأشير بذلك في السجل وفي الملف المتعلق بالنقل الجزئي . 
مالحظات عن القاعدة ٢٢  

 
الفقرة (٣) . تحسب المهلة المتاحة لالخطار برفض أثر تصحيــح اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي  ٢٢-١(ق)

يرسل فيه المكتب الدولي النشرة التي ورد فيها نشر التصحيح الى مكاتب األطراف المتعاقدة المعينة . 
 
 

مالحظات عن القاعدة ٢٣ 
 

ستنص التعليمات االداريـة علـى أن تبيـن فـي االشـعار األطـراف المتعـاقدة وأرقـام الرسـوم  ٢٣-١(ق)
ــن شـأن ذلـك أن  والنماذج الصناعية التي من الممكن تجديد التسجيل الدولي بشأنها في تاريخ االشعار . وم

يحد من احتمال ورود خطأ ويسمح لصاحب التسجيل الدولي من تحديد المبلغ المستحق عليه . 
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وينبغي تفسير عبارة أن يكون تجديد التسجيل الدولي ممكنا ، آما وردت في الفقــرة السـابقة ،  ٢٣-٢(ق)
بمعناها الواسع ، وينبغي أن تشمل األطراف المتعــاقدة التـي ُقيـد عنـها رفـض أو انقضـت المـدة القصـوى 

بالنسبة اليها ، وبقاء امكانية تجديد التسجيل الدولي مع ذلك وفقا للقاعدة ٢٤-٢(ب) أو (جـ) . 
 

ومن المفهوم أن الحالة التي ال يتم فيها تسلم اشعار بانقضاء المدة تشمل الحالة التي ال يرســل  ٢٣-٣(ق)
فيها االشعار . 

 
 

مالحظات عن القاعدة ٢٤ 
 

ــن المعيـاري أو رسـم التعييـن  الفقرة (١) . يجوز أن تكون مبالغ الرسم األساسي ورسم التعيي ٢٤-١(ق)
الفردي رهنا بعدد الرسوم ونماذج الصناعية التي يشملها التجديد ، آمــا هـو حـال الرسـوم المسـتحقة علـى 

الطلب الدولي (أنظر المالحظة ١٢-١(ق)) . 
 

ـــاق  البنـدان "٢" و"٣" مـن الفقـرة (١)(أ) . تمشـيا مـع مـا جـرت عليـه العـادة فـي اطـار اتف ٢٤-٢(ق)
ــترح أن يتضمـن االشـعار غـير الرسـمي بانقضـاء المـدة دعـوة موجهـة الـى  وبروتوآول مدريد ، من المق
ــة التـي لـم يقيـد عنـها  صاحب التسجيل الدولي ليجدد التسجيل الدولي بالنسبة الى األطراف المتعاقدة المعين

رفض أو ابطال آلي (أنظر مع ذلك المالحظة ٢٤-٣(ق)) . 
 

الفقرة (٢)(ب) . مع أن من المقترح أن يشير االشعار غير الرسمي بانقضـاء المـدة الـى آـل  ٢٤-٣(ق)
األطراف المتعاقدة المعينة التي لم يقيد عنها رفض أو ابطال آلي ، فان الفقرة تنص علــى تجديـد التسـجيل 
الدولي بناء على التماس محدد يتقدم به صاحب التسجيل الدولي حتـى اذا انقضـت المـدة القصـوى لحمايـة 
الرسوم والنماذج الصناعية في ذلك الطرف المتعاقد . وقد آان الرأي أن صاحب التسجيل الدولي هو خــير 
ــجيل الدولـي . ومـع أن المـادة ١٥(٣)(جــ) تلـزم األطـراف  من يستطيع تقييم الفرصة الالزمة لتجديد التس
المتعاقدة باخطار المكتب الدولي بالفترة القصوى للحماية بناء على قانونها ، فقد تتوافر لصــاحب التسـجيل 
ــك  الدولي معلومات مفيدة قد ال تكون متاحة للمكتب الدولي . وعلى الطرف المتعاقد المعني أن يحدد أثر ذل

التجديد (ان آان له أثر) . 
 

ــى  الفقرة (٢)(جـ) . ينص مشروع الوثيقة الجديدة أيضا على تجديد التسجيل الدولي بالنسبة ال ٢٤-٤(ق)
الطرف المتعاقد المعين بناء على التماس محدد يوجهه صاحب التسجيل الدولي ، حتى في حال قيد رفـض 
آلي بالنسبة الى ذلك الطرف المتعاقد . وفــي تلـك الحالـة أيضـا ، يباشـر التجديـد تحـت مسـؤولية صـاحب 
ــد التسـجيل الدولـي بالنسـبة الـى اي  التسجيل الدولي باعتباره خير من يستطيع تقييم الفرصة المتاحة لتجدي
طرف متعاقد . وفي تلك  الحالة المذآورة ، من الممكـن أن تكـون أسـباب الرفـض قـد زالـت فـي الطـرف 
المتعاقد المعني وقد يكون صاحب التسجيل الدولي على علم بذلك . وآمـا فـي الحالـة السـابقة ، علـى ذلـك 
الطـرف المتعـاقد أن يحدد أثر التجديد (ان آان له أثر) . ويسـتند ذلك الحكـم الـى القاعــدة ٣٠-٢(ب) مـن 

الالئحة التنفيذية المشترآة بين اتفاق وبروتوآول مدريد . 
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مالحظات عن القاعدة ٢٦ 
 

الفقرة (٢) . يشمل النشر وفقا لتلك الفقرة ما يلي :  ٢٦-١(ق)
 

ــاء علـى المـادة ٤(١)(ب) أو اخطـار يقـدم بنـاء علـى القـاعدة  أي اعالن يقدم بن "١"
١٣(٤) (ايداع طلب دولي بواسطة مكتب معني) ؛ 

 
وأي اعالن يقدم بناء على المادة ٧(٢) (رسم التعيين الفردي) ؛  "٢"

 
وأي اعالن يقدم بناء على المادة ١٠(١)(أ) أو (ب) (تأجيل النشر) ؛  "٣"

 
وأي اعـالن يقــدم بنــاء علــى المــادة ١٥(٣)(جـــ) (فــترة الحمايــة القصــوى  "٤"

المنصوص عليها في القانون الوطني) ؛ 
 

وأي اعالن يقدم بناء على المادة ١٧(١) (عناصر اضافية) ؛  "٥"
 

وأي اعالنات تقدم بناء على المادة ١٨(١) (شروط خاصة بشأن وحدة الرسم أو  "٦"
النموذج) ؛ 

 
أي اعالن يقدم بناء على القاعدة ٨(١)(أ) (شـروط خاصة بشأن المودع) ؛  "٧"

 
ــض  وأي اعالن يقدم بناء على القاعدة ١٨(١)(ب) (الفترة الزمنية لالخطار برف "٨"

األثر) ؛ 
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وأي اخطار يقدم بناء على القاعدة ٩(٣)(أ) (المناظر المطلوبة) ؛  "٩"
 

ــى القـاعدة ٢٧(١)(جــ) (المكتـب الـذي يقبـل تحصيـل  وأي اخطار يقدم بناء عل "١٠"
الرسوم) . 

 
الفقرة (٣)(أ) . يستند ذلك الحكم الى القاعدة ٣٢(٤) من الالئحة التنفيذية المشترآة بين اتفاق  ٢٦-٢(ق)
وبروتوآول مدريد . وآان الرأي أن من المناسب االستناد الى عدد التعيينات الرســال صـور اضافيـة (أي 

٥٠٠ تعيين) ، في سياق التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية . 
 

الفقرة (٣)(ب) . يجري حاليا نشــر نسـخ الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة فـي شـكل اسـطوانات  ٢٦-٣(ق)
ــم  متراصة ذات ذاآرة للقراءة فقط . وتتيح صياغة تلك الفقرة امكانية األخذ بأية وسيلة اخرى للنشر قد تنج

عن تطور تقنيات جديدة . 
 
 

مالحظات عن القاعدة ٢٧ 
 

ــان بامكـان المكتـب  الفقرة (٣) . اذا لم يبين اسم المودع أو صاحب التسجيل الدولي ، ولكن آ ٢٧-١(ق)
ــك ، وجـب عليـه أن  الدولي تحديد الطلب الدولي أو التسجيل الدولي المعني من غير أن يبقى أي مجال للش

يقبل المبالغ المسددة . 
 

الفقرة (٤)(أ) . تجدر االشارة في هذا الصــدد خاصـة الـى أن الرسـوم ال تعتـبر مسـددة حتـى  ٢٧-٢(ق)
يتسلمها المكتب الدولي في حال اختار المودع االستفادة من االمكانيــة المتاحـة فـي الفقـرة (١)(ب) لتسـديد 

الرسوم بوساطة المكتب الذي أودع لديه الطلب الدولي . 
 
 

مالحظات عن القاعدة ٢٩ 
 

صيغـت تلـك القـاعدة علـى منـوال القـاعدة ٣٨ مـن الالئحـة التنفيذيـة المشـترآة بيـــن اتفــاق  ٢٩-١(ق)
وبروتوآول مدريد ، علما بأنها تخص الرسوم الفردية فقــط . وفـي الوقـت الراهـن ، تـوزع رسـوم الـدول 

المحصلة بناء على اتفاق الهاي على أساس سنوي (القاعدة ٢٨-٧) . 
 

وتشمل الرسوم التي تدخل في نطــاق ذلـك الحكـم رسـوم التعييـن المعياريـة ورسـوم التعييـن  ٢٩-٢(ق)
ــتحقة عـن تقسـيم التسـجيل المشـار  الفردية . وعلى صاحب التسجيل الدولي أن يسدد أي رسوم اضافية مس

اليه في المادة ١٨(٣) للمكتب المعني مباشرة . 
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مالحظات عن القاعدة ٣٠ 
 

تنص المادة ٢٥(٢)(أ) على أن القواعد التي ال يجوز تعديلها إال باالجماع محددة في الالئحــة  ٣٠-١(ق)
التنفيذية . ويرد في القاعدة ٣٠ تحديد تلك القواعد التي يقتضي تعديلها االجماع نظرا الى أهميتها الخاصــة 
. وينص معظم تلك القواعد على المهل المقررة التي آانت محددة في المشروعات السابقة من الوثيقة ذاتها 

 .
 

[نهاية الوثيقة]  
 

 
 
 


