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 الصناعية ص لإليداع الدويل للتصاميماالحتاد اخلا
 (الهاي)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (التاسعة عشرةالعادية )الدورة والثالثون الثانية  الدورة

ىل سبمترب  23جنيف، من   2023أأكتوبر  2اإ
 
 

 ني لنظام الهايمسائل متعلقة بالتطوير القانو

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة أأول.

ليه فامي بعد  .2 عقد الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ىل  5بعبارة "الفريق العامل"( دورته الثانية يف الفرتة من  الفريق العامل عدة أأمور مهنا . ويف الاجامتع انقش 2022نومفرب  7اإ

دخال تعديالت حممتةل عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة عام احامتل  لتفاق لهاي )املشار  2190ووثيقة عام  2111اإ
لهيا ف لهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"( والتعلاميت الإدارية اخلاصة بتطبيق اتفاق لهاي )املشار اإ امي بعد بعبارة اإ

دخالها عىل  .1"التعلاميت الإدارية"( وكام أأوىص به الفريق العامل تُعرض عىل امجلعية، يف هذه الوثيقة، التعديالت املقرتح اإ
الالحئة التنفيذية املشرتكة يك تعمتدها. وعالوة عىل ذكل وكام أأوىص به الفريق العامل أأيضا تُعرض عىل امجلعية، يف هذه 

دخالها عىل التعلاميت الإدارية، وذكل بغرض الرشوع يف التشاور مع ماكتب الأطراف املتعاقدة الوثيقة، التع ديالت املقرتح اإ
دخال أأي تعديل عىل التعلاميت الإدارية من قبل املدير  )أأ((2)33كام تتوخاه القاعدة  من الالحئة التنفيذية املشرتكة قبل اإ

د خالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية يف الفصل الثاين من العام. وترد التعديالت املذكورة املقرتح اإ
 الوثيقة. هذه

                                                 
1

والوثيقتان  H/LD/WG/2/8ويرد ملخص الرئيس يف الوثيقة  .H/LD/WG/2/9 Provيرد مرشوع تقرير الفريق العامل عن اجامتعه يف الوثيقة  
 .www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25018لإلكرتوين عىل العنوان التايل: متاحتان عىل موقع الويبو ا

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25018
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دخال تعديالت لتحديث القاعدة  .2 ىل ذكل يُقرتح، يف الفصل الثالث من هذه الوثيقة، اإ من الالحئة  8وابلإضافة اإ
ات اليت طرأأت ع ىل بعض الظروف اليت اكنت أأساس ية يف مناقشات التنفيذية املشرتكة. وتراعي التعديالت املقرتحة التغّير

ليه فامي بعد بعبار  ة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي املتعلق ابلإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
 .2111"املؤمتر ادلبلومايس"( يف عام 

، أأي لتيسّي الاطالع علهيا والثالث بنسق "تتبرع التغيّيات"، يف املرفقني الأول أأولترد لك التعديالت املقرتحة، و  .3
ضافته. وملزيد من التوضيح تبشطب النص املقرتح حذفه ووضع سطر حتت النص املقرت  رد يف املرفقني الثاين والرابع لك ح اإ

لهيا بعد التعديالت.ا ل اإ  لأحاكم املعنية ابلصيغة اليت ستتحور

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية التعديالت اليت أأوىص الفريق اثنيا.  العامل ابإ

دارة نظام لهاي دراج بعض الابتاكرات املعلوماتية يف اإ  مسائل متعلقة ابلآاثر الترشيعية املرتتبة عىل اإ

نشاء أأداة لإدارة احملفظات يداع الإلكرتوين للطلبات ادلولية واإ  اس تحداث واهجة جديدة لالإ

يداع طلبات التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية عرب واهجة الإيداع 2008املمكن، منذ يناير أأصبح من  .3 ، اإ
، أأتيحت عىل موقع الويبو الإلكرتوين 2023يونيو  3الإلكرتوين املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين. واعتبارا من 

(t/hague/enhttp://www.wipo.in ىل تيسّي يداع الإلكرتوين تشمل خصائص جديدة وتريم اإ ( واهجة حمس نة لالإ
نشاء حساابت املس تخدمني. يداع الطلبات ادلولية. ومن تكل اخلصائص اإ  اإ

ماكن املس تخدمني اذلين يودعون طلبات دولية عرب واهجة الإيداع الإلكرتوين النفاذ عرب حساابت  .5 وقد ابت ابإ
ىل  املس تخدمني اخلاصة دارة حمفظات الإيداعات الإلكرتونية"، حيث ميكن هبم اإ لهيا بعبارة "أأداة اإ واهجة خاصة هبم يُشار اإ

 حفظ الطلبات وحتريرها واس تخراج بياانت من الطلبات احملفوظة واس تخداهما كمنوذج.

دارة احملفظات يف نظام ل .9 دراج أأداة أأخرى تُسمى "أأداة اإ ، (HPM) هاي"غّي أأنر املكتب ادلويل يعزتم أأيضا اإ
دارة حمفظات الإيداعات الإلكرتونية ومتكرن، عىل وجه اخلصوص،  ز تكل الأداة اخلصائص اليت تتيحها الأداة احلالية اإ وس تعزر

دارة احملفظات )من تقدمي الامتسات لأغراض تسجيل التعديالت. وس تغطي  دراهجا، السلسةل الاكمةل (HPMأأداة اإ ، بعد اإ
جراءات اخلاصة ابلتسجيال يداع لالإ  التسجيل. طلب حىت انقضاء مدةالت ادلولية، من اإ

دارة احملفظات )وركرز الفريق العامل مناقشاته عىل القضااي املتعلقة  .7 والواردة يف الوثيقة  (HPMبأأداة اإ
H/LD/WG/2/3  ىل اس تعراض الإطار القانوين لنظام لهاي والعمل، عند اللزوم، عىل واتفق عىل أأنر هناك حاجة اإ

رساء الأساس الالزم لإدراج تكل الأداة.مواءمته   مع التطورات التكنولوجية املذكورة أأعاله من أأجل اإ

 "9"(2)2تعديل القاعدة ب اقرتاح 

 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، يُقدم الطلب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية. وجيدر التذكّي، يف2)7طبقا للقاعدة  .8
ره وفقا للبند  ، مبا يف ذكل جيوز أأن تكون التصالت مع املكتب ادلويلمن التعلاميت الإدارية " "2(")أأ 203هذا الصدد، أأن

لكرتونية ابلوقت والطريقة والشلك اذلي حيدده املكتب ادلويل وتُنرش مواصفاته عىل موقع املنظمة  تقدمي الطلب، بوسائل اإ
 ."عىل الإنرتنت

جيب أأن يُقدم عىل  عىل أأنر الامتس تدويهنا( 2)22لقاعدة ، تنص الفقراتن )أأ( و)ب( من اوفامي يتعلق ابلتغيّيات .1
ىل أأنر "الاس امترة الرمسية" تعين، وفقا للقاعدة  " من الالحئة التنفيذية املشرتكة، 9("2)2الاس امترة الرمسية املناس بة. وابلنظر اإ

http://www.wipo.int/hague/en
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ره من ، اس امترة يضعها املكتب ادلويل أأو أأية اس امترة أأخرى لها احملتوايت ذاهتا والنسق ذاته اعترب الفريق العامل أأن
دراج  دارة احملفظات )املس تحسن، نظرا لعزتام اإ لكرتونية يتيحها (HPMأأداة اإ ىل واهجة اإ شارة اإ ، تعديل القاعدة بتضميهنا اإ
 عىل الإنرتنت.املكتب ادلويل عىل موقع الويبو 

 :H/LD/WG/2/3وفامي ييل نص التعديل املقرتح الوارد يف املرفق الأول من الوثيقة  .20

 2القاعدة 
 تعاريف

 [ لأغراض هذه الالحئة التنفيذية،تعابّي خمترصة] (2)

]...[ 

لها احملتوايت ذاهتا وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" اس امترة يضعها املكتب ادلويل أأو أأية اس امترة أأخرى  "9"
لكرتونية يتيحها املكتب ادلويل عىل موقع  والنسق ذاته  نرتنت عىل الإ املنظمة أأو واهجة اإ

ماكنية  .22 يداع ، 2111( من وثيقة عام 2)3طرف متعاقد، متاش يا مع أأحاكم املادة  أأن يسمحومع ذكل ولعدم استبعاد اإ ابإ
لكرتونية متاحة عىل موقع مكتبه عىل الإنرتنت، يُقرتح أأن تعمتد مجعية احتاد  طلبات دولية بطريقة غّي مبارشة عرب واهجة اإ

 " مع اختالف طفيف يف الصياغة ليكون النص كام ييل:9("2)2اعدة لهاي التعديالت املدخةل عىل الق

 2القاعدة 
 تعاريف

 [ لأغراض هذه الالحئة التنفيذية،تعابّي خمترصة] (2)

]...[ 

لكرتونية يتيحها املكتب وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" اس امترة يضعها املكتب ادلويل  "9" أأو واهجة اإ
لكرتونيةأأو أأية اس امترة الإنرتنت  عىلاملنظمة ادلويل عىل موقع   أأخرى لها احملتوايت ذاهتا والنسق ذاته  أأو واهجة اإ

ىل اعامتد  .22 نر مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اإ
التعديالت املدخةل عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة 

 "، ابلصيغة الواردة يف9("2)2فامي خيص القاعدة 
اترخي  املرفق الثاين من هذه الوثيقة، عىل أأن يكون

 .2023يناير  2 النفاذبدء 

ىل التعلاميت الإدارية وتعديل البند  205جديد ضافة بند ابإ اقرتاح   من التعلاميت الإدارية 202اإ

ىل حساب املس تخدم اخلاص به. وعقب  .23 يس تخدم مودع الطلب امس املس تخدم ولكمة املرور اخلاصني به للنفاذ اإ
دارة احملفظات ) دراج أأداة اإ لكرتوين ابس تعامل امس  تبليغ جُيرى عرب حساب املس تخدم يس يخضع أأ ( HPMاإ لتصديق اإ

ره طبقا للبند املس تخدم ولكمة املرور من التعلمييات الإدارية جيوز الاس تعاضة عن  202. ويف هذا الس ياق جيدر التذكّي بأأن
ده تعريف أأسلوبالإلكرتوين ب التبليغالتوقيع فامي خيص   املكتب ادلويل. حيدر
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ضافة بند جديد ق العامل واعترب الفري .23 ره من املس تحسن اإ ىل التعلاميت الإدارية من أأجل معاجلة قضية  205أأن اإ
 205بني املكتب ادلويل ومودع الطلب/صاحب التسجيل/املمثل عرب حساب للمس تخدم. ويشّي البند  التبليغات املتبادةل

ىل التصديق الإلكرتوين ابس تعامل املقرتح  ني بصاحب حساب املس تخدم. كام ينص ر اخلاصامس املس تخدم ولكمة املرواإ
يداع طلب دويل عرب واهجة الإيداع الإلكرتوين. ومع أأنر لك  205 البند لكرتوين دلى اإ ىل عنوان بريد اإ لزامية الإشارة اإ عىل اإ

دارة احمل عقببني املكتب ادلويل وصاحب احلساب ستمت عرب حساب املس تخدم  التبليغات املتبادةل فظات بدء العمل بأأداة اإ
(HPMآلية تنبيه اب ىل وجود تبليغ جديد يف احلساب.لربيد الإلكرتوين (، فميكن أأن ترُبمج أ  لأغراض الإشارة اإ

دخال  205ديد ونتيجة لإضافة البند املقرتح اجل .25 ره من املس تحسن اإ ىل التعلاميت الإدارية، اعترب الفريق العامل أأن اإ
اليت تمت عرب حساب  التبليغاتلوب التعريف للمتكرن أأيضا من بلورة اخلاص ابلتوقيع وأأس 202تعديالت أأخرى عىل البند 

لهيا يف البند املس تخدم وامل   .205شار اإ

ىل التعليق  .29 نر مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اإ
من التعلاميت  202لبند عىل اقرتاح تعديل ا

ىل التعلاميت الإدارية،  205بند اإضافة ال الإدارية و  اإ
لرابع من هذه الوثيقة، املرفق ا ابلصيغة الواردة يف

 .2023يناير  2عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة عام   2190ووثيقة عام  2111تعديالت متنوعة يُقرتح اإ
 لهاي لتفاق

ادلولية ودفع رسوم النرش أأجرى الفريق العامل مناقشات بشأأن القضااي املتعلقة بنرش املعلومات اخلاصة ابلتسجيالت  .27
ىل الوثيقة  . وأأبدى الفريق العامل تأأييده لعرض اقرتاح تعديل الالحئة H/LD/WG/2/4خالل فرتة التأأجيل استنادا اإ

ىل )3فامي خيص الفقرات من )التنفيذية املشرتكة  ( عىل مجعية احتاد لهاي يك تعمتده، 2)29والقاعدة  29( من القاعدة 5( اإ
  أأدانه.عىل النحو املبنير 

ىل )3تعديل الفقرات من )ب اقرتاح   29 ( من القاعدة5( اإ

دخاهل عىل القاعدة  .28  املتأأخر لرمس التسديدتنفيذية املشرتكة بني فرتة من الالحئة ال  )أأ((3)29يوامئ التعديل املقرتح اإ
لتعلاميت الإدارية، اليت دخلت من ا 902 املعدل ثالثة أأسابيع احملددة مبوجب البندال النرش يف حال تأأجيل النرش وبني همةل 

دة  جيل من تسديد رمس النرش مضن املهةلمعقول متكني صاحب التس . ويبدو 2022يناير  2حزير النفاذ يف  الزمنية ذاهتا احملدر
رسال حتويل الفرتة املنقضية قبل . ونتيجة ذلكل ميكن 902لإيداع الامتس لتدوين انتقاص أأو ختلر مبوجب البند   شعار غّيالإ اإ

يف  ، عىل النحو املنصوص عليهرمس النرشتسديد تذكّي ابملوعد الأقىص ل من قبل املكتب ادلويل لل  رمسيال
ىل ثالثة أأشهر قبل انقضاء فرتة التأأجيل لأنر ذكل س يتيح وقتا اكفيا لصاحب التسجيل دلفع 3)29 الفقرة ()ب(، اإ

 املطلوب. الرمس

ىل احلاةل النادرة اليت تكون فهيا عيرنات قد أأرسلت بدل من النُسخ. أأيضا اإ  )أأ((3)29القاعدة وعالوة عىل ذكل، تشّي  .21
ىل 3ومبا أأنر هذه الإماكنية ل حتدث أأبدا يف الواقع، يُقرتح تناولها عىل حدة مضن الفقرة ) تدوين النُسخ (، اليت تشّي أأصال اإ

أأشهر عىل الأكرث من انقضاء الفرتة املتاحة يُقرتح كذكل أأن تُقدم تكل النُسخ قبل ثالثة خالل فرتة التأأجيل. و  اليت تُقدم
 لتسديد رمس النرش.
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ره من الرشوط املس بقة لتدوين نُسخ التصاممي الصناعية ونرشها امتثال تكل النُسخ للرشوطوحيث اإ  .20 املتعلقة ابجلودة  ن
ىل الفقرتني )والشلك املنصوص علهيام، يُقرتح  شارة اإ ضافة اإ ىل القاعدة  1( من القاعدة 2( و)2اإ  (.3)29اإ

ره يف حال عدم الامتثال للرشوط اخلاصة بتسديد رمس النرش وتقدمي النُسخ، فاإنر 5)29وأأخّيا تنص القاعدة  .22 ( عىل أأن
دخالها عىل الفقرتني ) ىل 3( و)3التسجيل ادلويل س ُيلغى. ونتيجة للتعديالت املقرتح اإ ( من هذه القاعدة ينبغي، ابلإضافة اإ

ىل الفق3الفقرة ) شارة اإ ضافة اإ ىل الفقرة )3رة )(، اإ  (.5( اإ

ىل اعامتد  .22 نر مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اإ
عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة  املدخةلالتعديالت 

ىل )3ت من )فامي خيص الفقرا ( من 5( اإ
املرفق الثاين من يف ، ابلصيغة الواردة 29 القاعدة

هذه الوثيقة، عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ 
 .2023يناير  2

 (2)29بتعديل القاعدة  اقرتاح

تدوينات البياانت الوجهية املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية، قامئة ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 2)29القاعدة  وترسد .23
لقاء نظرة عامة عىل الإطار القانوين لنظام لهاي يبدو اليت ينرشها مكتب الويبو ادلويل يف النرشة ادلولية للتصاممي.  وعند اإ

دراك الوضع احلقيقي للتسجيالت ادلولية اليت هتمهم، فاإنر تكل القامئة القامئة غّي اكمةل. وحيث اإ  نر تكلأأ  ره من مصلحة الغّي اإ ن
 ينبغي أأن تكون بأأمكل وجه ممكن.

 ادلمج حالت

ذا أأصبح الشخص ذاته صاحب تسجيلني دوليني أأو أأكرث نتيجة تغيّي جزيئ يف امللكية،  .23 دمج التسجيالت بناء  جازاإ
حيمل التسجيل ادلويل النامج عن ادلمج رمق التسجيل ادلويل اذلي مت (، 8)22. وطبقا للقاعدة  طلب الشخص املذكورعىل

 حتويل جزء منه مع حرف لتيين كبّي عند الاقتضاء.

ية وعىل الرمغ من أأنر معلية ادلمج ل تسفر عن أأي تغيّي فامي خيص هوية ماكل احلقوق املرتتبة عىل التسجيالت ادلول  .25
ضافة  ره من مصلحة الغّي احلصول عىل معلومات أأوحض بشأأن ملكية تكل احلقوق. وعليه يُقرتح اإ ن ىل  حالتاملعنية، فاإ ادلمج اإ

 (.2)29" من القاعدة 3الفقرة الفرعية "

 وحسب ذكل الإعالن التغيّي يف امللكية ليس هل أأثر الإعالن عن أأنر 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة بشأأن رفض الآاثر املرتتبة عن تدوين  ا()اثني22، نفاذ القاعدة 2022يناير  2 بدأأ، يف .29
آلية لمتكني ماكتب الأطراف املتعاقدة املعيرنة من رفض الآاثر  تغيّي يف امللكية يف السجل ادلويل. ووضعت تكل القاعدة أ

 ية/الإقلميية بتدوين من ذكل القبيل.النامجة عن تدوين تغيّي يف امللكية، يف احلالت اليت ل تسمح فهيا قوانيهنا الوطن 

ن املكتب ادلويل يف السجل ادلويل أأير ، (3))اثنيا(22وطبقا للقاعدة  .27 عالن  يدور مكتب الطرف املتعاقد املعنير  يوهجهاإ
ل السجل ادلويلويفيد فيه بأأنر التغيّي يف امللكية ليس هل أأثر يف أأرايض الطرف املتعاقد املذكور، و  خيطر . و بناء عىل ذكل يعدر

ليه( بذكل وعالوة . املكتُب ادلويل صاحب التسجيل ادلويل السابق )الناقل( وصاحب التسجيل ادلويل اجلديد )املنقول اإ
عالن جزئيا أأو لكيا. و(، 5))اثنيا(22عىل ذكل وطبقا للقاعدة  ن املكتب ادلويل هذا يف هذه احلاةل جيوز حسب أأي اإ يدور



H/A/32/2 
6 
 

ل السجل ، ادلويل السحب يف السجل ادلويل بناء عىل ذكل، وخيطر صاحَب التسجيل ادلويل السابق )الناقل( ويعدر
ليه( بذكل.  وصاحب التسجيل ادلويل اجلديد )املنقول اإ

. ولهذا الغرض يُقرتح أأن )اثنيا(22القاعدة عىل  بناءومن مصلحة الغّي أأن تُنرش الإعالانت وحالت حسهبا اليت تمت  .28
ىل القاعدة  ىل الإعالانت 1ديدة "( فقرة فرعية ج2)29تُضاف اإ  وحالت حسهبا. )اثنيا(22القاعدة  بناء عىل" تشّي اإ

 ()د(3)22القاعدة  بناء عىل ةاملدورن حالت الشطب

ه طرف متعاقد 3)22تقيض القاعدة  .21 ره عندما يوجر عالان( بأأن أأو بناء عىل  2111( من وثيقة 2)7بناء عىل املادة  اإ
د ذكل الإعالن كذكل أأنر من الالحئة التنفيذية امل  (2)39القاعدة  رمس التعيني الفردي املتعلق ابلطرف شرتكة، جيوز أأن حيدر

يداع الطلب ادلويل والثانية يف اترخي لحق يمت حتديده وفقًا  املتعاقد املعين يسدد يف دفعتني، وتسدد ادلفعة الأوىل وقت اإ
 لقانون الطرف املتعاقد املعين.

عالن بناء عىل القاع .30 ره 3)22(، تقيض القاعدة 3)22دة ويف حاةل توجيه اإ يف حال عدم تسديد ادلفعة ()د( كذكل بأأن
املكتب ادلويل يقوم ، ملكتب الطرف املتعاقد املعين ول للمكتب ادلويل خالل الفرتة املطبقةالثانية من رمس التعيني الفردي 

 تلقاه من املكتب.فامي خيص الطرف املتعاقد املعنير املعين بناء عىل طلب ي شطب التسجيل ادلويل ب 

دراك ذكل3)22وطبقا للقاعدة  .32 ره لن ميكن للغّي اإ  ()د( خُيطر صاحب التسجيل ادلويل بذكل الشطب. غّي أأن
ره ل يُنرش. وعليه  ضافة حالت الشطب الشطب لأن يُقرتح بأأن يمت، يف سبيل تزويد الغّي ابملعلومات اليت ختدم مصلحهتم، اإ

ن بناء عىل القاعدة  ىل القاعدة  (3)22اليت تُدور  .2(، وابلتايل س ُينرش أأيضا هذا النوع من الشطب2)29اإ

ىل القاعدة  .32 نة بناء عىل 8( فقرة فرعية جديدة "2)29ومن املقرتح أأن تُضاف اإ ىل حالت الشطب املُدور " تشّي اإ
 ()د(.3)22القاعدة 

ىل  .33 نر مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اعامتد اإ
ذية املشرتكة عىل الالحئة التنفي التعديالت املدخةل

 يف(، ابلصيغة الواردة 2)29فامي خيص القاعدة 
، عىل أأن يكون اترخي املرفق الثاين من هذه الوثيقة

 .2023يناير  2بدء النفاذ 

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة 8دخال تعديالت عىل القاعدة ابإ اقرتاح  اثلثا.

 الإطار القانوين الراهن

لزامية للطلب ادلويل .33 ، أأي العنارص أأو املعلومات اليت جيب أأن يتضمهنا 2111 املقدم مبوجب وثيقة عام احملتوايت الإ
( من الالحئة 3)7الوثيقة والقاعدة ( من تكل 2)5أأي طلب دويل أأو أأن تكون مرافقة ذلكل الطلب، منصوص علهيا يف املادة 

 التنفيذية املشرتكة.

                                                 
2

نة الأخرى اليت تؤثر بشلك سليب، جزئيا أأو لكيا، يف التسجيل ادلويل   ينبغي، همام اكن نوعها ودرجة الاختالف بيهنا، أأن جيدر اذلكر أأنر الأحداث املُدور
(، وتكل الأحداث يه "حالت الرفض" و"حالت الإبطال" و"حالت التخيل" و"حالت الانتقاص" و"لتسجيالت ادلولية 2)29تُنرش طبقا للقاعدة 

دة". غّي  اجملدر
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ضافية تمتثرل يفعىل  2111( من وثيقة عام 2)5وعالوة عل ذكل تنص املادة  .35 لزامية اإ دة حمتوايت اإ  بعض العنارص احملدر
دراهجا يف الطلب ادلويل اذلي عنُير فيه ذكل الطرف املتعاقد. ول جيوز جيب اليت للطرف املتعاقد التبليغ عهنا و  اليت جيوز اإ

لر من قبل طرف متعاقد هل "مكتب 2)5توجيه ذكل الإعالن مبوجب املادة  نه، عندما يصبح طرفا ويقتيض قانو  3"فاحص( اإ
يداع. وتشّي بتكر، العنارص املعنية )هوية امل 2111يف وثيقة عام  ، ورشح  ومطلب( ابعتبارها رشطا ملنح اترخي اإ

ضافية أأخرى ميكن اشرتاطها يف ظل ظروف معيرنة. 3)7 القاعدة لزامية اإ ىل حمتوايت اإ وتنص الفقرة الفرعية )ج( من تكل ( اإ
لهيا يف القاعدة املادة، حتديدا، عىل لزوم  . وتراعي القاعدةتكل يف حال تطبيق ، 8أأن يتضمن الطلب ادلويل البياانت املشار اإ

، وترد تفاصيل تكل بتكراشرتاط بعض القوانني الوطنية أأن يُودع طلب تسجيل تصممي صناعي دويل ابمس امل  8 القاعدة
 من هذه الوثيقة. 38و 37أأدانه يف الفقرتني القاعدة 

د نقل من الاقرتاح الأسايس  القواعد، بصيغهتا الواردة حاليا يف الالحئة التنفيذية املشرتكة، سوى ومل ختضع تكل .39 جملرر
لوضع لحئة تنفيذية بناء عىل الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية، اذلي أأبرم يف املؤمتر 

ره منذ انعقاد2111ادلبلومايس لعام  املؤمتر ادلبلومايس شهدت بعض الظروف اليت اكنت حمورية يف املناقشات اليت  . غّي أأن
ا بدرجة تس تلزم ىل اعامتد التفاق تغّير دخال بعض التعديالت عىل أأفضت اإ يك تواصل تلبية غرضها املنشود،  8القاعدة  اإ

دخال ما يرتتب عىل ذكل من تعديالت عىل القاعدة   ()ج(.3)7واإ

 بتكرة مبودع الطلب وامل الرشوط اخلاصة املتعلق

ذا اقتىض قانون طرف متعاقد ُملَزم بوثيقة ()أأ(، 2)8طبقا للقاعدة  .37 ناعي الص  التصمميأأن يوَدع طلب حامية  2111اإ
عالنتصممي الصناعيابمس مبتكر ال  . وطبقا ، جاز ذلكل الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإ

لزامية لأي ترصحي جيب أأن يرد يف الإ ()ب(، 2)8 للامدة ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( حتديد الشلك واحملتوايت الإ عالن املشار اإ
ره يف حال تطبيق القاعدة 3)7. وعالوة عىل ذكل تنص عليه الفقرة (2أأو وثيقة يتعني تقدميها لأغراض الفقرة ) ، 8()ج( عىل أأن

ع ه طرف متعاقد اإ جيب أأن تعيني ذكل الطرف املتعاقد، حمتواي عىل دلويل الطلب االان من هذا القبيل ويكون أأي عندما يوجر
لهيا يف القاعدة  وأأن يكون مشفوعًا ابلترصحي أأو الوثيقة ، بتكر، أأي بيان امل (2)8يتضمن الطلب ادلويل البياانت املشار اإ

لهيام يف تكل القاعدة، عند الاقتضاء.  املشار اإ

ملالحظات املتعلقة ابلقرتاح الأسايس لوضع لحئة تنفيذية بناء تشّي ا()أأ(، 2)8وفامي خيص الإعالن بناء عىل القاعدة  .38
ىل ما ييل: " د ذكل الإخطار عىل الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية اإ جيب أأن حيدر

لزامية لأي ترصحي )تشرتطه الفقرة ) ف هو2("2الشلك واحملتوايت الإ التصممي  بتكرم يف الواقع  "( يفيد بأأنر الشخص املُعرر
عالن  د الإخطار، مثال، وجوب أأن يتخذ الترصحي شلك ميني أأو اإ د أأيضا املعلومات الأخرى الصناعي  وجيوز أأن حيدر وأأن حيدر

لزامية لوثيقة أأو ترصحي قد  ىل احملتوايت الإ ذا اكن يتعنير توقيعه. وجيب أأن يشّي الإخطار كذكل اإ اليت جيب أأن يتضمهنا وما اإ
 .4""2("2مرشوطا وفقا للفقرة )يكون 

عالن 8ويف وقت انعقاد املؤمتر ادلبلومايس اكنت صياغة القاعدة  .31 ، اليت تسمح للطرف املتعاقد ابشرتاط تقدمي ميني أأو اإ
 قانون الولايت املتحدة الأمريكية، متوافقة للوضع السائد بناء عىل بتكرطبقا لقانونه الوطين وبأأن يُشفع ذكل بتعريف امل 

. وتشّي املالحظات املتعلقة ابلقرتاح الأسايس لوضع لحئة تنفيذية بناء عىل الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن داحتدي
ىل ما ييل: د بناء  8القاعدة "تراعي  التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية اإ عىل من الالحئة التنفيذية املشرتكة الرشط احملدر

                                                 
3

من تلقاء نفسه حفص الطلبات املودعة دليه بغرض حامية التصاممي الصناعية "، تعين عبارة "املكتب الفاحص" املكتب اذلي يتوىل 27"2طبقا للامدة  
ذا اكن التصممي الصناعي يس تويف رشط اجلدة.  ليبتر عىل الأقل فامي اإ

4
 .273و 273جسالت املؤمتر ادلبلومايس لعامتد الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية، الصفحتان  
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نون الولايت املتحدة الأمريكية، والقايض بأأن يودع طلب تسجيل تصممي صناعي بعض القوانني الوطنية، ل س امي قا
 .5"بتكرامل  ابمس

ل قانون الولايت  .30 ره منذ ذكل الوقت حور الاخرتاعات الأمرييك لههييي قانون املتحدة الأمريكية اجلديد، وهو غّي أأن
ىل نظام 2022سبمترب  29(، املوقرع يف AIAمسيث ) ،  الولايت املتحدة الأمريكية من نظام "من قام ابلخرتاع أأوًل" اإ

"اخملرتع اذلي أأودع الطلب أأول"، ممرا زاد من توافق قانوهنا اخلاص ابلرباءات مع قوانني الكثّي من بدلان العامل الأخرى. ومن 
اج مرونة الرباءات للولايت املتحدة الأمريكية نتيجة بدء العمل ابلقانون اجلديد انهتالتغيّيات الأخرى اليت أأدخلت عىل نظام 

ايت املتحدة الأمريكية. فعىل وجه التحديد اكن يُشرتط من اخملرتع معوما، قبل طلب الرباءة يف الولأأكرب حيال هوية مودع  
 يسمحاجلديد  AIA براءات التصاممي(. غّي أأنر قانونطلبات الرباءات )مبا فهيا  ، أأن يكون هو املودع يفAIA سنر قانون

بأأن  للمتنازل هلم أأو غّيمه من الأشخاص اذلين عىل اخملرتع الزتام ابلتنازل هلم أأو ممرن هلم ملكية لكية أأو جزئية يف الاخرتاع
 طلبات الرباءات.  يفاملودعني يكونوا مه

الرشط اخلاص مبن جيوز هل أأن يكون مودع الطلب يف أأدخلت الولايت املتحدة الأمريكية مرونة عىل ويف حني  .32
ا أأبقت عىل رشطها القانوين املطبق منذ مدة طويةل والقايض بأأن  هنر يتضمن طلب الرباءة امس اخملرتع وبأأن طلبات الرباءات، فاإ

ره هو فعال خمرتع الاخرتاع  عالان فامي خيص الطلب مبا يثبت أأن  .6اميتهاملطالب حبيؤدي اخملرتع ميينا أأو يقدم اإ

جراء تقيمي مناسب  .32 ومن وهجة نظر معلية ل بدر من حتديد هوية اخملرتع لإجراء حفص موضوعي لالخرتاع مبا يشمل اإ
ميكن أأو ل ميكن اعتباره حاةل تقنية صناعية سابقة. ويوفر الميني أأو الإعالن وس يةل للتحقق من أأبوة الاخرتاع وقد حيول  ملا

هامهل غفال اخملرتعني أأو اإ  دلى منح احلقوق اليت تكفلها الرباءات. مدون اإ

نزع  AIA ومن الآاثر غّي املتوقعة لتحرير نظام الولايت املتحدة الأمريكية فامي خيص رشوط الإيداع مبوجب قانون .33
عالن كام يليق مبوجب القاعدة  ودع الراهنة لأنر قانوهنا مل يعد يقتيض أأن "ي 8قدرة الولايت املتحدة الأمريكية عىل توجيه اإ

ة أأخرى، أأنر قانونبتكرالطلب ابمس امل  ره ياُلحظ، مرر عالان، فضال عن ما يلزم  AIA ". غّي أأن ما زال يشرتط تلقي ميينا/اإ
صدار براءة )مبا يف ذكل براءة تصممي صناعي( وجيب ان يس مترر يف اشرتاط ذكل لأنر ابوة  لتحديد هوية اخملرتع، قبل اإ

 خلاص ابلولايت املتحدة الأمريكية.الاخرتاع تُعد يف مصمي نظام الفحص ا

السامح للأطراف املتعاقدة اليت متكل أأنظمة للفحص وتكل ومن الأهداف الرئيس ية اليت حتققت يف املؤمتر ادلبلومايس  .33
يداع التسجيالت ادلولية  يداع ابلس تفادة من الطابع املركزي اذلي يكفهل اتفاق لهاي فامي خيص اإ اليت متتكل أأنظمة لالإ

دارهت ضافة فقرة فرعية " 8ا. وتُعد القاعدة واإ آلية هممة للقيام بذكل. وابلتايل وللحفاظ عىل هذا التوازن، يُقرتح اإ ىل 2أ " اإ
عالن يفيد فيه بأأنر قانونه الوطين يشرتط تقدمي ميني  2111()أأ( لمتكني طرف متعاقد ملَزم بوثيقة عام 2)8 القاعدة من توجيه اإ

عالن من قبل امل  ره بتكرأأو اإ (، يقيض يف تكل الظروف 3هذه احلاةل فقرة جديدة ) سيتواصل تمكةل ذكل حبمك، يكون يف، وأأن
 .بتكرامل وية أأن حيتوي الطلب ادلويل عىل بيان هب

د الإعالن املقدم بناء عىل 2)8وعالوة عىل ذكل تقيض القاعدة  .35 ره جيب أأن حيدر ()أأ(، ابلصيغة اليت ترد هبا حاليا، بأأن
ىل هذا احلمك مبا ميكرن من اس تحداث ( حمتوايت ما 2)8القاعدة  ضافة صغّية اإ دراج اإ يلزم تقدميه من ترصحي أأو وثيقة. ويُقرتح اإ

عالان يُقدم بناء عىل القاعدة املقرتحة  ضافة الفقرة الفرعية " ".2()أأ("2)8رشط معادل فامي خيص اإ ىل 2وأأخّي وعقب اإ " اإ

                                                 
5

 .273الت املؤمتر ادلبلومايس لعامتد الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية، الصفحة جس 
6

 ( 2022سبمترب  29) L. No. 112-29, § 4, 125 Stat. 284, 293-94"(، املنشور AIAانظر قانون الاخرتاعات الأمرييك لهييي مسيث )" 
35 U.S.C. § 115(a)  يتضمن طلب الرباءة، أأو  –(، "تسمية اخملرتع  الميني اذلي يؤديه اخملرتع أأو الإعالن اذلي يقدمه 2022سبمترب  25يغة املعدةل يف )ابلص

ل ليتضمن، امس اخملرتع فامي خيص أأي اخرتاع يُطالب حباميته يف الطلب. وما مل يُنص عىل خالف ذكل يف هذا البند يتعنير عىل لك فر  رتع الاخرتاع د يُعترب خميُعدر
عالن فامي خيص الطلب".  املطالب حباميته يف طلب الرباءة، أأو مشاراك يف اخرتاعه، تأأدية ميني أأو تقدمي اإ
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()ج( تبلور الرشوط اخلاصة بناء 3)7" ومبا أأنر القاعدة 2()أأ("2)8القاعدة  ()أأ( احلالية2)8( س تصبح القاعدة ()أأ 2)8القاعدة 
دخال ما 8عىل القاعدة   .)ج((3)7من تغيّيات عىل القاعدة  يرتتب عىل ذكل، مفن املقرتح أأيضا اإ

ىل وثيقة عام  .39 ، أأبلغ هذا البدل 2111ويف جمرى العمل التحضّيي لنضامم الولايت املتحدة الأمريكية مس تقبال اإ
عالن بناء عىل القاعدة اجلديدة املقرتحة  املكتب ره يعزتم توجيه اإ ذا ما اعمتدهتا مجعية احتاد "2()أأ("2)8ادلويل للويبو بأأن ، اإ

()ج(، يف حال اعامتدها، الولايت املتحدة الأمريكية 3)7( و3)8" و2()أأ("2)8لهاي. وس متكرن القواعد اجلديدة املقرتحة 
ىل اتفاق لها  ي.من الانضامم برسعة اإ

ىل اعامتد  .37 نر مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اإ
دخالها عىل القاعدة   8التعديالت املقرتح اإ

يرتتب عىل ذكل من تعديالت عىل القاعدة  اوم
 املرفق الثاين من يف()ج(، ابلصيغة الواردة 3)7

، عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ هذه الوثيقة
 .2023يناير  2

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 2القاعدة 
 ريفتعا

 [ لأغراض هذه الالحئة التنفيذية،تعابّي خمترصة] (2)

]...[ 

لكرتونية يتيحها املكتب وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" اس امترة يضعها املكتب ادلويل  "9" أأو واهجة اإ
لكرتونية أأو أأية اس امترة عىل الإنرتنت املنظمة ادلويل عىل موقع   نسق ذاته أأخرى لها احملتوايت ذاهتا وال أأو واهجة اإ

]...[ 

 

 7القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

]...[ 

لزامية يف الطلب ادلويل] (3) ضافية اإ ذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد بناء حمتوايت اإ [ )أأ( اإ
ىل2111 عىل وثيقة ليه املودع ابلإضافة اإ  ، وجب أأن يتضمن الطلب ادلويل بيااًن ابلطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

لهيا يف الفقرة )  ."3"(3البياانت املشار اإ

ذا أأخطر طرف متعاقد معنين بناء عىل وثيقة  )ب( املدير العام بأأن قانونه يقتيض عنرصًا  2111اإ
لهيا يف املادة  أأو ، 2111()أأ( من وثيقة 2)5، وفقًا للامدة 2111()ب( من وثيقة 2)5أأكرث من العنارص املشار اإ

ر يف القاعدة وجب أأن حيتوي الطلب ادلويل   .22عىل تكل العنارص، كام هو مقرر

لهيا يف8يف حال تطبيق القاعدة  )ج(  8القاعدة  ، جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل البياانت املشار اإ
عالن وثيقة الترصحي أأو ال أأي وأأن يكون مشفوعًا ب ، حسب احلال،( من تكل القاعدة3أأو )( 2) الفقرة أأو ميني أأو اإ

ليه مما يكون وجهيا معين  لهياممشار اإ  .، عند الاقتضاءيف تكل القاعدة املشار اإ

]...[ 

 8القاعدة 
 واملبتكر رشوط خاصة بشأأن املودع

ذا اقتىض قانون طرف متعاقد ُملَزم  "2"[ )أأ(واملبتكر بشأأن املودع الإخطار ابلرشوط اخلاصة] (2) اإ
، جاز ذلكل الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام التصمميالصناعي ابمس مبتكر  التصمميأأن يوَدع طلب حامية  2111 بوثيقة

عالن.  بذكل مبوجب اإ

ذا اقتىض قانون طرف متعاقد ملَزم بوثيقة  "2" عالن من امل  2111اإ ، بتكرتقدمي ميني أأو اإ
عالن.  جاز ذلكل الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإ
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ليه يف الفقر ب أأن يرد يف الإعالن امل جي )ب( حتديد الشلك واحملتوايت " 2"ة الفرعية )أأ(شار اإ
لزامية لأي ترصحي أأو وثيقة يتعني تقدميها لأغراض الفقرة ) ليه يف الفقرة ويتعنير  (.2الإ د الإعالن املشار اإ أأن حيدر

لزامية. "2الفرعية )أأ("  شلك الميني أأو الإعالن املطلوب وحمتوايته الإ

ذ [هوية املبتكر وحتويل الطلب ادلويل] (2) ا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد تقدم ابلإعالن اإ
ليه يف الفقرة )  ، وجب ما ييل:"2)أأ("(2املشار اإ

الصناعي مع ترصحي يس تويف  التصمميأأيضًا بياانت بشأأن هوية مبتكر  الطلب ادلويل أأن يتضمن "2"
ف  تصمميال ()ب( ويفيد بأأن ذكل الشخص يعتقد بأأنه مبتكر 2الفقرة ) وفقاالرشوط احملددة  الصناعي، ويُعترب الشخص املعرن

 " 2("3)7بأأنه املبتكر مبثابة املودع لأغراض تعيني ذكل الطرف املتعاقد، أأاًي اكن الشخص املسمى ابملودع وفقًا للقاعدة 

()ب( 2وأأن يُشفع ابلطلب ادلويل ترصحي أأو وثيقة تس تويف الرشوط احملددة وفقًا للفقرة ) "2"
ذا اكن الشخص املسمى وتفيد بأأن الشخص املع ىل الشخص املسمى ابملودع، اإ ل الطلب ادلويل اإ ف بأأنه املبتكر قد حور رن

ن ". 2("3)7ابملبتكر خشصًا خالف الشخص املسمى ابملودع وفقًا للقاعدة  امس املودع ابعتباره صاحب ويدون
 ادلويل. التسجيل

عالن أأو ميني تقدميو املبتكر  هوية بيان] (3)  لإعالنابم قدن تطرف متعاقد ني يذا تضمن الطلب ادلويل تع اإ  [بتكرامل  من اإ
ليه يف الفقرة )  التصممي الصناعي.مبتكر أأن يتضمن أأيضا بياانت بشأأن هوية تعنير "، 2()أأ("2املشار اإ

]...[ 

 

 29القاعدة 
 تأأجيل النرش

]...[ 

ليه يف القاعدة [ )أأ( يسدد رمس النرش امل  وتقدمي النسخالفرتة املتاحة لتسديد رمس النرش ] (3) شار اإ
ذا ما اكنت عير " 3()أأ("2)22 مت بدًل من النسخ وفقًا للقاعدة وتقدم النسخ، اإ أأشهر يف موعد أأقصاه ثالثة   ،20نات قد قدرِّ

، أأو يف 2190()أأ( من وثيقة 3)9أأو املادة  2111( من وثيقة 2)22قبل انقضاء فرتة التأأجيل املطبقة بناء عىل املادة  أأسابيع
()ب( 3)9أأو املادة  2111()أأ( من وثيقة 3)22قبل اعتبار فرتة التأأجيل منقضية وفقًا للامدة  أأسابيعأأشهر اه ثالثة موعد أأقص

 .2190 من وثيقة
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(  )ب( أأشهر، يتوىل املكتب  بثالثةبس تة قبل انقضاء فرتة تأأجيل النرش املشار اإ

ر  ليه يف الفقرة ادلويل تذكّي صاحب التسجيل ادلويل، ابإ شعار غّي رمسي، ابملوعد الأقىص لتسديد رمس النرش املشار اإ سال اإ
لهيا يف الفقرة )( أأ 3) الفرعية  ، عند الاقتضاء. (3والتارخي الأقىص لتقدمي النسخ املشار اإ

ذا [ تسجيل النسخو  النسخ لتقدمي املتاحة الفرتة] (3) مت )أأ( اإ ، 02النسخ وفقا للقاعدة عوضا عن عيرنات قدرِّ
دة مبوجب يف موعد أأقصاه ثالثة أأشهر قبل انقضاء فرتة تسديد رمس النرش النسخ تكل  ميتقدتعنين   ()أأ(.3الفقرة )احملدر

، رشيطة ( يف السجل ادلويلأأ 3)الفرعية لك نسخة مقدمة بناء عىل الفقرة  تدوينيتوىل املكتب ادلويل  )ب(
 (.2( و)2)1القاعدة املنصوص علهيا يف لرشوط استيفاء ا
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ذا مل تس توف رشوط الرشوط غّي املس توفاة] (5)  لغاء التسجيل ادلويل (3و) (3) الفقرتنيالفقرة [ اإ ، وجب اإ
 والامتناع عن نرشه.

]...[ 

 29القاعدة 
 رشالن 

 [ ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت الوجهية املتعلقة مبا ييل:معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية] (2)

  27ت ادلولية وفقًا للقاعدة التسجيال "2"

نةوالإخطارات الأخرى وحالت الرفض  "2" مع ( 3))اثنيا(28و( 5)28 تنيبناء عىل القاعد املدور
عادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غّي ذكر أأس باب الرفض  ماكنية اإ  بيان اإ

نةوحالت الإبطال  "3"  ( 2)20بناء عىل القاعدة  املدور

أأسامء أأحصاب التسجيالت ادلولية يف التغيّيات و وحالت ادلمج كية والتغيّيات يف املل  "3"
نةعناويهنم وحالت التخيل والانتقاص  أأو   22بناء عىل القاعدة  املدور

  22والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة  "5"

نةوالتجديدات  "9"  ( 2)25بناء عىل القاعدة  املدور

  والتسجيالت ادلولية غّي اجملددة "7"

نة بناء عىل القاعدة  "8"  ()د( 3)22وحالت الشطب املدور

نة بناء  "1" والإعالانت عن أأنر التغيّي يف امللكية ليس هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدور
 .)اثنيا(22عىل القاعدة 

 ]...[ 

]ييل ذكل املرفق الثاين[



H/A/32/2 
ANNEX II 

 الثايناملرفق 

 2القاعدة 
 تعاريف

 تنفيذية،[ لأغراض هذه الالحئة ال تعابّي خمترصة] (2)

]...[ 

لكرتونية يتيحها املكتب وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" اس امترة يضعها املكتب ادلويل  "9" أأو واهجة اإ
لكرتونية أأو أأية اس امترة ادلويل عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت   أأخرى لها احملتوايت ذاهتا والنسق ذاته أأو واهجة اإ

]...[ 

 7القاعدة 
 طلب ادلويلالرشوط املتعلقة ابل

]...[ 

لزامية يف الطلب ادلويل] (3) ضافية اإ ذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد بناء حمتوايت اإ [ )أأ( اإ
ىل 2111 عىل وثيقة ليه املودع ابلإضافة اإ ، وجب أأن يتضمن الطلب ادلويل بيااًن ابلطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

لهيا يف الفقرة )  ."3"(3البياانت املشار اإ

املدير العام بأأن قانونه يقتيض عنرصًا  2111ذا أأخطر طرف متعاقد معنين بناء عىل وثيقة اإ  )ب(
لهيا يف املادة  أأو ، 2111()أأ( من وثيقة 2)5، وفقًا للامدة 2111()ب( من وثيقة 2)5أأكرث من العنارص املشار اإ

ر يف القاعدة   .22وجب أأن حيتوي الطلب ادلويل عىل تكل العنارص، كام هو مقرر

لهيا يف8يف حال تطبيق القاعدة  ج() ( 2)الفقرة  ، جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل البياانت املشار اإ
عالن معين مشار ترصحي أأو وثيقة أأي وأأن يكون مشفوعًا ب( من تكل القاعدة، حسب احلال، 3أأو ) أأو ميني أأو اإ
ليه   يف تكل القاعدة. اإ

]...[ 

 

 8القاعدة 
 واملبتكر رشوط خاصة بشأأن املودع

ذا اقتىض قانون طرف متعاقد ُملَزم  "2"[ )أأ(بشأأن املودع واملبتكر الإخطار ابلرشوط اخلاصة] (2) اإ
، جاز ذلكل الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام التصمميالصناعي ابمس مبتكر  التصمميأأن يوَدع طلب حامية  2111 بوثيقة

عالن.  بذكل مبوجب اإ

ذا اقتىض قانون طرف متعاقد ملزَ  "2" عالن من امل  2111م بوثيقة اإ ، بتكرتقدمي ميني أأو اإ
عالن.  جاز ذلكل الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإ
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ليه يف الفقرة الفرعية )أأ(ب أأن يرد يف الإعالن امل جي )ب( حتديد الشلك واحملتوايت " 2"شار اإ
لزامية لأي ترصحي أأو وثيقة يتعني تقدميها لأغراض الفقرة ) ليه يف الفقرة  (.2الإ د الإعالن املشار اإ ويتعنير أأن حيدر

لزامية.2الفرعية )أأ("  " شلك الميني أأو الإعالن املطلوب وحمتوايته الإ

ذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد تقدم ابلإعالن  [هوية املبتكر وحتويل الطلب ادلويل] (2) اإ
ليه يف الفقرة )  ، وجب ما ييل:"2)أأ("(2املشار اإ

الصناعي مع ترصحي يس تويف  التصمميأأيضًا بياانت بشأأن هوية مبتكر  الطلب ادلويل ن يتضمنأأ  "2"
ف  التصممي()ب( ويفيد بأأن ذكل الشخص يعتقد بأأنه مبتكر 2الفقرة ) وفقاالرشوط احملددة  الصناعي، ويُعترب الشخص املعرن

 " 2("3)7اكن الشخص املسمى ابملودع وفقًا للقاعدة  بأأنه املبتكر مبثابة املودع لأغراض تعيني ذكل الطرف املتعاقد، أأايً 

()ب( 2وأأن يُشفع ابلطلب ادلويل ترصحي أأو وثيقة تس تويف الرشوط احملددة وفقًا للفقرة ) "2"
ذا اكن الشخص املسمى  ىل الشخص املسمى ابملودع، اإ ل الطلب ادلويل اإ ف بأأنه املبتكر قد حور وتفيد بأأن الشخص املعرن

ن ". 2("3)7خالف الشخص املسمى ابملودع وفقًا للقاعدة ابملبتكر خشصًا  امس املودع ابعتباره صاحب ويدون
 ادلويل. التسجيل

عالن أأو ميني وتقدمياملبتكر  هوية بيان] (3) م ابلإعالن بتكرامل  من اإ ذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد تقدن [ اإ
ليه يف الفقرة )  أأيضا بياانت بشأأن هوية مبتكر التصممي الصناعي. "، تعنير أأن يتضمن2()أأ("2املشار اإ

]...[ 

 

 29القاعدة 
 تأأجيل النرش

]...[ 

ليه يف القاعدة  الفرتة املتاحة لتسديد رمس النرش ] (3) يف موعد   " 3()أأ("2)22[ )أأ( يسدد رمس النرش املشار اإ
()أأ( من وثيقة 3)9أأو املادة  2111( من وثيقة 2)22قبل انقضاء فرتة التأأجيل املطبقة بناء عىل املادة  أأسابيعأأقصاه ثالثة 

أأو املادة  2111()أأ( من وثيقة 3)22قبل اعتبار فرتة التأأجيل منقضية وفقًا للامدة  أأسابيع، أأو يف موعد أأقصاه ثالثة 2190
 .2190 ()ب( من وثيقة3)9

لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(  )ب( هر، يتوىل املكتب ادلويل أأش  بثالثةقبل انقضاء فرتة تأأجيل النرش املشار اإ
ليه يف الفقرة  شعار غّي رمسي، ابملوعد الأقىص لتسديد رمس النرش املشار اإ رسال اإ الفرعية تذكّي صاحب التسجيل ادلويل، ابإ

 ، عند الاقتضاء. ( أأ )

مت عيرنات عوضا عن النسخ وفقا للقاعدة [ تسجيل النسخو  النسخ لتقدمي املتاحة الفرتة] (3) ذا قدرِّ  ،20)أأ( اإ
دة مبوجب الفقرة )  ()أأ(.3تعنين تقدمي تكل النسخ يف موعد أأقصاه ثالثة أأشهر قبل انقضاء فرتة تسديد رمس النرش احملدر

، رشيطة استيفاء ( يف السجل ادلويلأأ )الفرعية لك نسخة مقدمة بناء عىل الفقرة  تدوينيتوىل املكتب ادلويل  )ب(
 (.2( و)2)1الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة 
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ذا مل تس توف رشوط الرشوط غّي املس توفاة] (5)  لغاء التسجيل ادلويل والامتناع (3و) (3) الفقرتني[ اإ ، وجب اإ
 عن نرشه.

]...[ 

 29القاعدة 
 رشالن 

 [ ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت الوجهية املتعلقة مبا ييل:معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية] (2)

  27وفقًا للقاعدة التسجيالت ادلولية  "2"

نةوالإخطارات الأخرى وحالت الرفض  "2" مع ( 3))اثنيا(28و( 5)28 تنيبناء عىل القاعد املدور
عادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غّي ذكر أأس باب الرفض  ماكنية اإ  بيان اإ

نةوحالت الإبطال  "3"  ( 2)20بناء عىل القاعدة  املدور

أأسامء أأحصاب التسجيالت ادلولية يف التغيّيات و ادلمج  وحالتوالتغيّيات يف امللكية  "3"
نةعناويهنم وحالت التخيل والانتقاص  أأو   22بناء عىل القاعدة  املدور

  22والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة  "5"

نةوالتجديدات  "9"  ( 2)25بناء عىل القاعدة  املدور

  والتسجيالت ادلولية غّي اجملددة "7"

نة بناء عىل القاعدة  وحالت "8"  ()د( 3)22الشطب املدور

نة بناء  "1" والإعالانت عن أأنر التغيّي يف امللكية ليس هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدور
 .)اثنيا(22عىل القاعدة 

 ]...[ 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالثاملرفق 

 التوقيع  :202البند 

ليه الاس تعاضة عنه بوضع خمت  واإ  وجيوزيكون التوقيع خبط اليد أأو مطبوعا أأو خمتوما،  لكرتونيا كام يشّي اإ ذا اكن التبليغ اإ
ليه البند  يشّيعرب حساب مس تخدم كام  اكنأأو  "2" أأو "2)أأ("203البند  ، فبأأسلوب التعريف اذلي حيدده املكتب 205اإ

 يل مع املكتب املعين، حسب احلال.ادلويل أأو يتفق عليه املكتب ادلو

]...[ 

 

 عرب حساابت املس تخدمني يغاتالتبل : 205البند 
 املتاحة عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت

نشاء حساب جيوز للطرف املهمت اذلي وافق عىل " )أأ( رشوط الاس تخدام" الصادرة عن املكتب ادلويل اإ
ق عىل مس تخدم.   .املس تخدم صاحب حسابلابس تعامل امس املس تخدم ولكمة املرور  التبليغاتويصدن

آخرتقدمي ط جيوز )ب( داحمل ، عىل النحولب دويل أأو الامتس أ لكرتونية ، يف "رشوط الاس تخدام" در عرب واهجة اإ
لكرتوين.للعنوان بيان  ، معظمة عىل الإنرتنتيتيحها املكتب ادلويل عىل موقع املن  ربيد اإ

ىل صاحب احلساب عرب حساب املس تخدم. )ج( رسال تبليغات اإ  جيوز للمكتب ادلويل اإ

[...] 

 

ابع[]ييل ذكل املرفق الر 
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 الرابعاملرفق 

 التوقيع  :202البند 

ليه الاس تعاضة عنه بوضع خمت  واإ  وجيوزيكون التوقيع خبط اليد أأو مطبوعا أأو خمتوما،  لكرتونيا كام يشّي اإ ذا اكن التبليغ اإ
ليه البند  يشّيعرب حساب مس تخدم كام  اكنأأو  "2" أأو "2)أأ("203البند  ، فبأأسلوب التعريف اذلي حيدده املكتب 205اإ

 يل مع املكتب املعين، حسب احلال.ادلويل أأو يتفق عليه املكتب ادلو

]...[ 

 

 عرب حساابت املس تخدمني يغاتالتبل : 205البند 
 املتاحة عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت

نشاء حساب جيوز للطرف املهمت اذلي وافق عىل " )أأ( رشوط الاس تخدام" الصادرة عن املكتب ادلويل اإ
ق عىل مس تخدم.   .املس تخدم صاحب حسابلابس تعامل امس املس تخدم ولكمة املرور  التبليغاتويصدن

آخرتقدمي ط جيوز )ب( داحمل ، عىل النحولب دويل أأو الامتس أ لكرتونية ، يف "رشوط الاس تخدام" در عرب واهجة اإ
لكرتوين.للعنوان بيان  ، معظمة عىل الإنرتنتيتيحها املكتب ادلويل عىل موقع املن  ربيد اإ

ىل صاحب احلساب عرب حساب املس تخدم. )ج( رسال تبليغات اإ  جيوز للمكتب ادلويل اإ

[...] 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


