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 التقرير

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

 املقدمة
اجمتع الفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي �شأٔن التسجيل ا�ويل للتصاممي الصناعية (املشار ٕاليه ف�  .1

 .2014يونيو  18ٕاىل  16ييل بعبارة "الفريق العامل") جبنيف يف الفرتة من 

 ،بنن، ا�امنرك) OAPIء التالية يف احتاد الهاي ممث� يف ا�ورة: املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية (اكنت أ�عضاو  .2
مجهورية مجهورية �ور�، س�تونيا، �حتاد أ�ورويب، فر�سا، ٔأملانيا، اليو�ن، هنغار�، التفيا، ليتوانيا، الرنوجي، عامن، إ 

 ). 23امجلهورية العربية السورية، سو�رسا ، طاجيكس�تان، تو�س، ٔأو�رانيا (مو�وفا، رومانيا، ٕاس�بانيا، سورينام، 

 ،مدغشقر ،اليا�ن ،امجلهورية التش�يكية، الصني، كندا، ة ممث�� بصفة مراقب: الاكمريونواكنت ا�ول التالي .3
 ). 11ا�مين ( ،�م يتي ف  ،الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ،�حتاد الرويس ،املكس�يك

 املنظمتني احلكوميتني ا�وليتني التاليتني يف ا�ورة بصفة مراقب: املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية وشارك ممثال .4
 .)BOIP)( )2الفكرية (أ�ريبو) ومكتب بنيلو�س للملكية الفكرية 

ٔ�وروبيني وشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية يف ا�ورة بصفة مراقب: مجعية ماليك العالمات الت�ارية ا .5
)MARQUES) وامجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات (JPAA واملؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفة (KEI)( )3(. 

 من الوثيقة. 2و�رد قامئة املشاركني يف املرفق  .6
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 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 
املد�ر  ىريق العامل ورحب �ملشاركني. ودع(ا�امنرك) رئيس ا�ورة الرابعة للف افتتح الس�يد مياكئيل فرانك رافن .7

 العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) الس�يد فرا�سس غري لٕالدالء �لكمة �فتتاح. 

�سجيًال  2 734وى . واحت2013يف املائة يف  7وذكّر املد�ر العام ٔأوًال بأٔن التسجيل ا�ويل للتصاممي قد زاد بنس�بة  .8
 112 000 �سجيل دويل ساري املفعول حيتوي �ىل 27 000، اكن هناك 2013مي. ويف هناية ماتص 12 806دوليًا �ىل 

ذاته تقريبًا ا�ي اكنت قد وصلت ٕاليه التسجيالت يف  املس�توى 2014وبلغ �دد التسجيالت ا�ولية حىت أ�ن يف تصممي. 
 الفرتة ذاهتا من العام املايض. 

�زي النفاذ يف �روين دار السالم يف التفاق الهاي  1999د�لت وثيقة  ،ملافريق العللمنذ ا�ورة املاضية و  .9
التفاق  1999لوثيقة ٕاىل ا صك انضام�ا. كام رّحب املد�ر العام جبمهورية �ور� اليت ٔأودعت مؤخرًا 2013د�سمرب  24

. ومع انضامم مجهورية �ور� ٕاىل 2014يوليو  1ٕاىل مجهورية �ور� يف التفاق الهاي �لنس�بة  1999الهاي. وسيبدٔأ نفاذ وثيقة 
والعدد إالجاميل لٔ�طراف املتعاقدة يف اتفاق  47التفاق الهاي يصل �دد أ�طراف املتعاقدة هبذه الوثيقة ٕاىل  1999وثيقة 

 .62الهاي ٕاىل 

التفاق الهاي �شلك �بري يف الس�نة ٔأو  1999العام ٕاىل ٔأنه من املتوقّع ٔأن �زيد العضوية يف وثيقة  ؤأشار املد�ر .10
الس�نتَني املقبلتَني، و ذ� حبمك العمل ا�ي حيظى به املكتب ا�ويل مع أ�طراف املتعاقدة احملمت� وحسب إال�ال�ت اليت 

 املائة من يف 95من املتوقّع ٔأن يغطي نظام الهاي جماالت الت�ارة اليت �شمل و ٔأدلت هبا ا�ول أ�عضاء يف مجعيات الويبو. 
 .�الياً ئة ايف امل 25) مقارنة مع 2012يف  ٔأودعمليون طلب تصممي  1.2(ايدا�ات طلبات التصاممي يف العامل 

وذكّر املد�ر العام ٔأنه من شأٔن ذ� التوّسع اجلغرايف ٔأن يؤّدي ٔأيضًا ٕاىل حتّول يف العمليات مبوجب نظام الهاي.  .11
ت هبدف جعل النظام متطابقًا مع النظم احمللية اليت تؤّمن حفص اِجلَدة وطاملا ٔأن التفاق الهاي قد اعُتمد 1999واكنت وثيقة 

للمرة أ�وىل �دد �بري من إال�ال�ت. وشّدد املد�ر العام �ىل ٔأنه كثريًا من أ�طراف املتعاقدة احملمت� �هيا نظام كهذا، س�ُيقّدم 
ملدر�ة يف و�ئق العمل ٕاىل تبّين حتّول كهذا، مع هدف دا�يل مل، هدفت �قرتا�ات اافريق العليف هذه ا�ورة الرابعة ل

 �ىل �ّد سواء. وهو ضامن النفاذ ٕاىل ٕاجراءات فعا� وسه� للمس�ت�دمني واملاكتب

 وتولت الس�يدة �يفي الدساميك (الويبو) �مة ٔأمينة الفريق العامل. .12

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 2البند 
 ) دون تغيري..H/LD/WG/4/1 Provمل مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة اعمتد الفريق العا .13

 البيا�ت العامة

التفاق الهاي، ٔأعرب وفد مجهورية �ور� عن امتنانه للمكتب ا�ويل حيال  1999�ٕالشارة ٕاىل انضاممه ٕاىل وثيقة و .14
العمل اليت ٔأ�ّدها املكتب ا�ويل واليت تأٔ�ذ . كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لو�ئق لالنضاممالتعاون إالجيايب �الل التحضريات 

 يف احلس�بان النظم الوطنية مبا فهيا مجهورية �ور�.

التفاق الهاي �ار يف الوال�ت  1999ٕاىل وثيقة  لالنضاممؤأفاد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن العمل التحضريي  .15
 اجعة القوا�د اليت يه قيد التنفيذ.ومر  2012املت�دة أ�مر�كية. ولقد اعُتمد قانون التنفيذ يف 
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. وشّدد الوفد �ىل العدد 1999 وثيقة التفاق الهايؤأفاد وفد الصني ٔأنه ٔأجنز معظم أ�عامل التحضريية النضاممه ٕاىل  .16
الكبري احملمتل من الطلبات ا�ولية اليت سرتد من الصني يف املس�تقبل وطالب �ع�د اللغة الصينية لكغة معل مبوجب نظام 

 هاي.ال

التفاق  1999ٕاىل نظام الهاي؛ ؤأحيلت وثيقة  �نضامموّرصح وفد كندا ٔأن ب�ه قد ٔأعرب عن اه�مه ونيّته يف  .17
. 2014يف �ني ٔأنه قد اقتطع الزتامًا لالنضامم ٕاىل نظام الهاي يف مزيانية  2014ينا�ر  27الهاي ٕاىل الربملان للمناقشة يف 

فحص اجلوهري حول اجلدة وهو يتطلّع ٕاىل ماكتب الفحص أ�خرى لٕالرشاد. كام ٔأشار ولفت الوفد ٕاىل ٔأن مكتبه يضطلع �ل
 مل ُحيّدد بعد. �نضاممٕاىل ٔأن �رخي 

ورشح وفد رومانيا ٔأن قانونه الوطين قيد املراجعة. ويف الوقت احلايل، يُعّد الوصف عنرصًا ٕالزاميًا يف ٔأي طلب من  .18
 ٔأ�ل �سجيل تصممي صناعي.

أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة الثالثة للفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام  من �دول 3البند 
 الهاي �شأٔن التسجيل ا�ويل للتصاممي الصناعية

 ..H/LD/WG/3/8 Provاعمتدت املناقشات �ىل الوثيقة  .19

ري يف قامئة ) مع ٕاد�ال تغي.H/LD/WG/3/8 Provمل مرشوع التقر�ر (الوثيقة افريق العالواعمتد  .20
 املشاركني.

)(و) و(ز) من الالحئة التنفيذية 5(7من �دول أ�عامل: أٔنواع الو�ئق وسا�ر إال�ال�ت وفقا للقا�دة  4البند 
 املشرتكة وتقدميها بوساطة املكتب ا�ويل

 .H/LD/WG/4/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .21

 وقّدمت أ�مانة الوثيقة. .22

املقرتح من التعل�ت إالدارية لتطبيق اتفاق الهاي  408يك، وّحض الرئيس ٔأن البند ورّدًا �ىل �ساؤل وفد املكس�  .23
(املشار ٕا�هيا بعبارة "التعل�ت إالدارية") س�يعاجل أ�مور املسموح هبا يف الطلب ا�ويل والو�ئق املسموح هبا املرافقة لطلب 

 دويل واملقترصة �ىل وقت ٕايداع الطلب ا�ويل.

 (ٔأ) 408البند 

(أٔ) املقرتح ال يُلزم ٔأي طرف متعاقد  408رّدًا �ىل �ساؤل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، وّحضت أ�مانة ٔأن البند  .24
 ).WIPO DAS( )�دمة النفاذ الرمقي(ٔأن �شارك يف نظام 

يقة ٔأولوية حبّد ٕاىل ٔأنه س�تربز صعو�ت ٕاذا اكن تقدمي وث �نتباه  ورّدًا �ىل �ساؤل وفد �حتاد الرويس، لفتت أ�مانة .25
(ٔأ) املقرتح. ففي ت� احلا�، توفّر ٕالكرتونيًا �س�ة عن وثيقة أ�ولوية ٕاىل  408ذاهتا بوساطة املكتب ا�ويل س�ُيدرج يف البند 

 املاكتب ولن �كون �دد من املاكتب �اهزًا لقبول توزيع ٕالكرتوين لوثيقة أ�ولوية.

ٕاىل ٔأن طول املدة لتقدمي وثيقة ٔأولوية هو �ارج نطاق إالطار �نتباه ورّدًا �ىل �ساؤل وفد الصني، لفتت أ�مانة  .26
القانوين لنظام الهاي. وس�يكون من الصعب ٕاد�ال ٕاجراء �اص بتقدمي متأٔخر لوثيقة ٔأولوية بوساطة املكتب ا�ويل ٔ�نه 

كتب ا�ويل عبئًا ٕاضافيًا من �ىل ت� الو�ئق ٔأن �كون موصو� �لطلبات/التسجيالت ا�ولية الصحي�ة مما س�يلقي �ىل امل 
 أ�عامل. ٕاضافة ٕاىل ذ�، فٕان احتاج مكتب وا�د لهذه الوثيقة، يبقى تقدميها مبارشة ٕاىل املكتب املعين خيارًا ٔأرسع.
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، عن دمعهام لتوس�يع �دمة النفاذ الرمقينظام ٔأعضاء يف من و�ّرب وفدا الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وٕاس�بانيا، �كوهنام  .27
 م يف جمال التصاممي الصناعية. نظاذ� ال 

، ٕاال ٔأنه يتطلب تعديًال �ىل �دمة النفاذ الرمقيؤأشار وفد مجهورية �ور� بأٔنه ال ا�رتاض �يه �ىل اس�ت�دام نظام  .28
 قانونه الوطين، وهو ٔأمر خيص مجهورية �ور� و يه �ىل اس�تعداد للقيام به.

 (ب) 408البند 

 ذا البند.مل يقم الفريق العامل بأٔي تعليق �ىل ه .29

 (ج) 408البند 

ٔأعرب وفد مجهورية �ور� عن تأٔييده للفقرة املقرت�ة. و�ٕالشارة ٕاىل مدا�� مندوب امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات  .30
)JPAA" قد �شّلك 1)، ٔأفاد الوفد ٔأن املتطلبات إالضافية، مثل "نوع الكشف و�رخيه" املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية "

" و�� اقرتح 2ًا �ىل املودع ٕاذ ٔأن املعلومات ذاهتا يُمكن احلصول �لهيا من الو�ئق املشار ٕا�هيا يف فقرته الفرعية "عبئًا ٕاضافي
 ".1الوفد �ذف عنارص كهذه من الفقرة الفرعية "

ب ؤأعرب وفد اليا�ن عن دمعه للفقرة املقرت�ة. واقرتح �ذف إالشارة ٕاىل "نوع الكشف و�رخيه" واليت يه، مبوج .31
 القانون الوطين، �ري مطلوبة كجزء من إال�الن.

املتعاقدة (ج) املقرتح ينطبق فقط �ىل تعيني أ�طراف  408ورّدًا �ىل �ساؤل وفد الصني، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن البند  .32
يعات وطنية �ىل إال�الن خبصوص اس�تثناء �دم توفّر اجلدة. فضًال عن ذ�، قد ختتلف، رهنًا �لترش اليت تنّص قوانيهنا ال

الوطنية، أ�وقات املسموح هبا للقيام �ٕال�ال�ت �اللها. وشّددت أ�مانة �ىل ٔأن قوانني وطنية كثرية تنّص �ىل فرتات 
 إال�ال، ٕاال ٔأن ق� مهنا �ش�متل �ىل حمك �اص ٕ��الن كهذا.

 (د) 408البند 

املعلومات للمكتب هو ملسا�دته  رشح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن الغرض من واجب الصدق ورشط توفريو .33
دون ٕاخفاء املود�ني ملعلومات مه �ىل �مل هبا، مما قد حيول دون حصوهلم �ىل اكتساب حق  واحليلو�يف معلية الفحص 

) يف HOP) وبوابة مكتب الهاي (HPMساري املفعول. كام �ّرب الوفد عن دمعه القوي لتطو�ر ٔأداة الهاي ٕالدارة احملافظ (
 املس�تقبل.

رشح ٔأيضًا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن توفري بيا�ت كهذه حول التصاممي السابقة ٕاىل املكتب جيب ٔأن �كون و .34
�ىل شلك بيان للكشف عن املعلومات. ؤأعرب الوفد عن قلقه حيال تقدمي الو�ئق بلغة ال يفهمها الفاحص. وّرصح الوفد 

 ص مع مرجع ؤ�نه مل يُقّدم ٔأبدًا.ٔأنه جيب تاليف ٔأي �ا� حيث يتعاطى فهيا الفاح

التفاق الهاي (املشار  1960ووثيقة  1999من الالحئة التنفيذية املشرتكة مبوجب وثيقة  6وذكّرت أ�مانة �لقا�دة  .35
من لغات  �ختيارٕا�هيا بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة") اليت تنّص �ىل املبادئ الرئيس�ية ويه ٔأنه ٔأمام املودع حرية 

لعمل لطلبه ا�ويل، يف �ني جيوز للمكتب يف لك طرف متعاقد معّني ٔأن �س�ت�دم ٔأً� من لغات العمل الس�تقبال اخلطا�ت ا
وتقدميها، بغض النظر عن لغة الطلب ا�ويل. ويُعمل هبذ�ن املبدٔأ�ن من �الل الرتمجة يف املكتب ا�ويل. ٕاال ٔأن الو�ئق اليت 

. ومبا ٕانه ميكن ٕا�ادة النظر يف هذه املسأٔ� يف وقت الحق، رٔأت أ�مانة 6نطاق القا�دة  قد �رافق الطلب ا�ويل تبقى �ارج
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ٔأنه ينبغي �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يقبل �ىل أ�قل تقدمي الو�ئق بلغة معل قد �كون خمتلفة عن لغة الطلب ا�ويل، وذ� 
 قّدم الو�ئق يف لغة يُمكن للمكتب ٔأن يفهمها.دعامً لتعيني طرف متعاقد حمدد، ٕاذ ٔأنه س�يكون يف مصل�ة املودع ٔأن ي

من الالحئة التنفيذية املشرتكة ال �ستبعد تقدمي الو�ئق املرافقة للطلب ا�ويل بلغة معل  6وذكّر الرئيس بأٔن القا�دة  .36
 �ري لغة الطلب ا�ويل.

 النفاذ ٕاىل الو�ئق املؤيّدة

�اجهتام ٕاىل النفاذ ٕاىل الو�ئق املؤيّدة املوّز�ة مثًال �الل ٕاجراءات ٔأعرب وفدا �حتاد أ�ورويب ؤأملانيا عن اه��ام و  .37
 البطالن مع ٔأهنام �ري �متّني �رؤية هذه الو�ئق يف مر�� الفحص.

والحظ وفد سو�رسا ٔأنه س�يكون من أ�سهل ٕاعطاء أ�طراف اليت تتطلب نفاذًا من هذا النوع لكمة رس للوصول  .38
 ت الويبو.ٕاىل املعلومات يف قا�دة بيا�

) ومجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني JPAAؤأشارا ممثال امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( .39
)MARQUES من ٔأ�ل توعية املود�ني  وا�ة إاليداع إاللكرتوين ويف اس��رة الطلب الورقية) ٔأن تنبهيًا جيب ٔأن يربز يف

 (ج) �ىل وال�ت قضائية ٔأخرى.  408�الن مبوجب البند احملمت� من جراء تقدمي االٕ  �نعاكساتحيال 

) ومجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني JPAA امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات (وردًا �ىل ممثيل .40
)MARQUES يد )، ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه ّمت ٕا�داد نص تنبيه ولكهنا مرتددة يف تنفيذه. ٕاال ٔأهنا اعتربت ٔأنه س�يكون من املف

 توفري تنبيه كهذا ٕان اكنت الو�ئق املؤيّدة س�توفّر للماكتب اكفة.

ؤأوحضت أ�مانة ٔأن الو�ئق املؤيّدة ال توفّر �لنًا للماكتب ٕاال بعد �رش التسجيل ا�ويل. ؤأشارت أ�مانة ٔأيضًا ٕاىل ٔأنه  .41
اكفة الو�ئق املؤيّدة ٔأو املعلومات ذات الص� يُمكن عقد اج��ات منفص� مع املاكتب املعنية ملعرفة ما ٕان اكنت تفّضل توفري 

فقط. كام طلبت أ�مانة من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية توضيح العواقب اليت قد تنجم عن �دم توفري املعلومات املتعلقة 
ن ٔأي وثيقة دامعة بفنون سابقة يف "بيان الكشف عن املعلومات" احملال ٕاىل املكتب، ٕامنا ميكن العثور �لهيا يف ماكن أٓخر م

 مقّدمة لغرض تعيني ٔأي طرف متعاقد أٓخر.

ؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأنه، هبدف ا�رتام واجب الكشف، �ىل املودع ٔأن يقوم هبذا ٔأمام مكتبه.  .42
 ًا.كام �ّرب الوفد عن فوائد الشفافية املزتايدة �ىل املدى الطويل ٕان اكن توافر مجيع املعلومات يّمت �لن

والحظ الرئيس ٔأنه ما من ٔأمر حيول دون وصول مكتب ٔأي طرف متعاقد ٕاىل الو�ئق املؤيّدة ٕاما �ىل ٔأساس �اص  .43
 " من التعل�ت إالدارية.2(ٔأ)" 204وٕاما �ىل ٔأساس مهنجي مبوجب اتفاق جيوز ٕا�رامه وفق البند 

 �دول الرسوم

ا تعكس بندًا مقابًال لها يف �دول الرسوم مبوجب نظام الحظ وفد ٔأملانيا ٔأن الصيا�ة املقرت�ة �امضة ولكن مبا ٕاهن .44
 مدريد، فهيي مقبو�.

ٕاىل التعل�ت  408ٕاضافة بند �ديد رمق  فيه �رى ٔأنه من املرغوب الفريق العاملو�لص الرئيس ٕاىل ٔأن  .45
 ، و تعديل الفقرة (ج)، مع بدء النفاذH/LD/WG/4/2إالدارية، كام هو وارد يف املرفق أ�ول للوثيقة 

 .2014 يوليو 1 يف
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و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الفريق العامل وافق �ىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة ف� يتعلّق  .46
الهاي، مع التارخي  احتاد، لتعمتده مجعية H/LD/WG/4/2جبدول الرسوم، كام هو وارد يف املرفق الثاين للوثيقة 

 .2015ينا�ر  1املقرتح لبدء النفاذ يف 

من �دول أ�عامل: ٕاماكنية ٕاضافة أٓلية ٕاىل نظام الهاي من أٔ�ل ٕا��ة التعديالت، للجمهور وبطريقة  5البند 
 مركزية، �كون قد أٔد�لت �ىل التصممي الصناعي عقب ٕاجراء ما أٔمام أٔي مكتب

 .H/LD/WG/4/3استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .47

 وقّدمت أ�مانة الوثيقة. .48

ت�دة أ�مر�كية عن تأٔييده لالقرتا�ات حول أٓلية احلصول �ىل ا�ٓراء ٕاذ توفّر مزيدًا من ؤأعرب وفد الوال�ت امل  .49
 الوضوح لنطاق احلقوق املعّدل.

، ٔأوحض الرئيس ٔأنه �ىل املكتب خرتلو ا�ٓ  اً �دة تعديالت وا�د اح�ل ورودوردًا �ىل مدا�� من وفد الصني حول  .50
 ملكتب يف هناية املطاف.ٔأن يبلّغ فقط التعديل ا�ي وافق �ليه ذ� ا

اكن  ٕاذاام ع) عن دمعه �ٓلية احلصول �ىل ا�ٓراء و�ساءل JPAAؤأعرب ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( .51
 مكتب ما ملزمًا ٕ�بالغ تعديل قّدمه املا� طو�ًا يف غياب قد ُرفض.

)، الحظ وفد الوال�ت املت�دة JPAAات (وٕاضافة ٕاىل الظروف اليت ٔأ�رها ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباء .52
أ�مر�كية ٔأنه قد حيدث ٔأيضًا ٔأن �كون �ا�ز التسجيل ا�ويل واملودع هام نفس الشخص، الفتًا ٕاىل ٔأن خشصًا ال ص� � بأٔي 

طرف متعاقد قد ال �كون مس�ًال �ىل ٔأنه املا� اجلديد مبوجب نظام الهاي يف �ني ٔأن �ا� كهذه قد �كون يف الواقع 
 ممكنة وفق القانون الوطين يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

وردًا �ىل مدا�� من وفد مجهورية �ور�، وّحض الرئيس ٔأنه ميكن للمكتب ا�ويل ٔأن يقّدم املعلومات املتعلقة  .53
 .XMLبتعديالت يف شلك معقول ٕاذا قُّدمت �ىل شلك 

ة ٔأن التفاصيل املتعلقة �لتعديالت يُمكن ٔأن توفّر بلغة وردًا �ىل مدا�� من وفد �حتاد الرويس، ٔأوحضت أ�مان .54
�ىل شلك �س�ة ممسو�ة لٕالخطار ٔأو  �رشة التصاممي ا�وليةاملكتب اليت �كون �ري لغات العمل. وتوفّر املعلومات �لنًا �رب 

 إال�الن كام قّدمه املكتب ٕاىل املكتب ا�ويل.

 )2(�نيا)(18) والقا�دة 1(�نيا)(18) والقا�دة 4(18من القا�دة  رابعاً  الفقرة الفرعية (ب)

املقرت�ة حول �رخي دخول منح " 4"ب)ردًا �ىل �ساؤل من وفد الصني، فّرست أ�مانة ٔأن سبب الفقرة الفرعية ( .55
 امحلاية من �رخي إال�الن. امحلاية �زي التنفيذ، ٕاضافة ٕاىل "�رخي إال�الن"، هو ممكن، رهنًا �لقانون املطّبق، حبيث ٔأال تبدأٔ 

وردًا ٔأيضًا �ىل �ساؤل أٓخر من وفد الصني، ٔأكّدت أ�مانة ٔأن �رخي دخول منح حامية �زي التنفيذ قد يبدٔأ من �رخي  .56
 ٕا�ادة �رش التسجيل ا�ويل يف الصني. واقرتحت أ�مانة إالشارة ٕاىل �رخي ٕا�ادة النرش الوطين �بيان ملنح امحلاية. 

 )2(�نيا)(18) والقا�دة 1(�نيا)(18) والقا�دة 4(18الفرعية (ج) من القا�دة الفقرة 

اقرتح وفد �حتاد الرويس ٕاضافة عبارة "يف ٕا�دى لغات معل نظام الهاي ٔأو يف لغة املكتب" للتوضيح بأٔنه ليس و  .57
 من الرضوري لٕال�الن ٔأن �كون بلغة من لغات معل املكتب.
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اد الرويس، ّرصح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه عوضًا عن ٕاضافة خصوصية وردًا �ىل مدا�� من وفد �حت .58
ٔأخرى قد �زيد من التعقيدات يف صيا�ة احلمك، من أ��در �رك املسأٔ� للمكتب يك يبلّغ خطا�ته �لطريقة اليت خيتارها، مبا 

 فهيا �للغة اليت ستُس�تعمل. 

ة ٕاىل اللغات يف الفقرة الفرعية (ج). بل عوضًا عن ذ�، يُمكن ٕادراج وقال الرئيس ٕانه ال داعي لوضع ٕاشارة مبارش  .59
الهاي؛ ومن الواحض ٔأنه ليس من واجب املاكتب وال املكتب ا�ويل �رمجة إال�الن  احتادهذا يف الوثيقة اليت س�ُتقّدم مجلعية 

 ٕاىل ٕا�دى لغات العمل لنظام الهاي.

 الفرعية (ج)رفة ما ٕان اكنت عبارة "اكفة التعديالت" يف الفقرة وردًا �ىل �ساؤل من وفد �حتاد أ�ورويب ملع .60
من الالحئة التنفيذية املشرتكة، فّرست أ�مانة ٔأن �االت إالبطال �درة  20املقرت�ة �شمل إالخطار �ٕالبطال مبوجب القا�دة 

 للغاية ؤأهنا �ري مدر�ة يف ا�متر�ن احلايل.

يب، رشح وفد ٔأملانيا ٔأنه، وفق قانونه الوطين، �متتّع صاحب �سجيل تصممي مع مدا�� وفد �حتاد أ�ورو و�ال�ساق .61
ٕ�ماكنية التنازل جزئيًا عن حقه يف التصممي ٕاذا توافر سبب جزيئ لٕالبطال. وبعد مناقشة مع طرف �لث، جيوز لصاحب 

ب تصو�رًا معدًال للتصممي التسجيل، من دون اختاذ ٔأي ٕاجراءات �ى املكتب، ٔأن يعلن عن تنازل جزيئ ؤأن يقّدم للمكت
 بغض النظر عن سبب إالبطال.

وردًا �ىل مدا�� وفد ٔأملانيا، ذكّرت أ�مانة ٔأنه، مبوجب النظام احلايل، ليس من املمكن �سجيل تنازل جزيئ يف  .62
من  "7")1(16الس�ل ا�ويل. كام ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه جيوز تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لهذا الغرض، وفق املادة 

 التفاق الهاي ٕاذا اقتىض أ�مر. 1999وثيقة 

 )1(�نيا)(18 الفرعيتان (ج) و(د) من القا�دةالفقر�ن 

ٕا�ر مدا�� لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، اقرتحت أ�مانة �ذف عبارة " يت�ذه صاحب التسجيل ا�ويل" يف  .63
ح ا�ال ٔأمام مناس�بات ٔأخرى ال �كون مببادرة اختذها صاحب التسجيل. الفقرتَني الفرعيتَني املقرتحتَني (ج) و(د)، مما يفس

�ري ٔأن أ�مانة ٔأعربت عن قلقها حيال ما ٕان اكن �ذف هذه العبارة قد يعطي انطبا�ًا للماكتب بأٔنه، عوضًا عن ٕاصدار 
 رفض، ميكهنا ٔأن جتري تعديًال من دون ٕارشاك صاحب التسجيل ا�ويل فيه.

بعد العبارة املوجودة يف الفقرتَني الفرعيتَني  أ�ورويب ٕاضافة عبارة "ولكن مل يت�ذه املكتب"واقرتح وفد �حتاد  .64
 املقرتحتَني، مما �شري ٕاىل ٔأن ٕاضافة كهذه س�تكون واسعة �شلك اكف لتشمل احلاالت احملمت� اليت وصفهتا أ�مانة.

أ�ورويب ال يغطي اكفة احلاالت. واقرتح الوفد،  ؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأن اقرتاح وفد �حتاد .65
و�حتاد الرويس، ٕاضافة مذ�رة تفسريية مع أ�حاكم املقرت�ة بعد �ذف عبارة "يت�ذه صاحب  ا�امنركبدمع من وفَدي 

 التسجيل ا�ويل" �وس�ي� لتوضيح املسأٔ�.

الوثيقة  ) يف1(�نيا)(18إال�ال�ت وفق القا�دة وقال الرئيس ٕانه سيّمت التذكري �لظروف اليت مبوجهبا يُمكن ٕاصدار  .66
 حتاد الهاي.االيت س�ُت�ال ٕاىل مجعية 
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 )2(�نيا)(18) والقا�دة 1(�نيا)(18من القا�دة " 3"الفقرة الفرعية (ب)

�لطريقة ذاهتا كام يه يف القا�دة " 3"(ب)) 1(�نيا)(18اقرتح وفد ٔأو�رانيا قراءة الصيا�ة الواردة يف القا�دة و  .67
، ونظرً� يُمكن اس�تعامل الصيا�ة ذاهتا يف احلُمكَني "اليت �شملها ٔأو ال �شملها"، بغّض النظر عام ٕاذا "3ب)"() 2(�نيا)(18

 اكن بيان منح امحلاية قد صدر يف املر�� أ�وىل ٔأو بعد رفض.

ح امحلاية مبوجب القا�دة ووّحضت أ�مانة ٔأنه هناك فرق بني التصورات اليت �شملها هذان احلُكامن. مبا ٕان بيان من .68
" من ٔأ�ل 3) (ب)"2) س�يصدر يف مر�� ٕاجيابية، ليس رضورً� ٕادراج الصيا�ة ذاهتا يف الفقرة الفرعية (1(�نيا)(18

 إالشارة ٕاىل التصاممي الصناعية اليت ال تُمنح امحلاية �شأٔهنا.

ة التنفيذية املشرتكة ف� يتعلق و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الفريق العامل وافق �ىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئ .69
، بتعديل H/LD/WG/4/3)، �ىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 2) و(1(�نيا)(18) والقا�دة 4(18�لقا�دة 

)، لتعمتده مجعية احتاد الهاي، مع اقرتاح بدء النفاذ يف 1(�نيا)(18الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) للقا�دة 
 .2015 ينا�ر 1

التفاق  1999) من وثيقة 2(16دول أ�عامل: اقرتاح معّدل �شأٔن وثيقة معيارية ٔ�غراض املادة من � 6البند 
 الهاي وٕاماكنية تقدميها بوساطة املكتب ا�ويل

 .H/LD/WG/4/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .70

 وقّدمت أ�مانة الوثيقة. .71

 ).2(16ٔأنه ينوي يف املس�تقبل القريب حسب إال�الن ا�ي قام به مبوجب املادة  ا�امنركؤأ�لن وفد  .72

) ٕان ذ� �س�تلزم وثيقة ولكنه ٔأراد ٔأن يؤكد لٔ�مانة ٔأن �رشيعاته OAPIوقال ممثل املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية ( .73
املعيارية املقّدمة �رب املكتب ا�ويل ال تنّص �ىل شلك حمدد لتصديق الوثيقة. �� �س�تطيع املكتب ٔأن يقبل �لوثيقة 

 واملتوافرة ٕالكرتونيًا.

 ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن تأٔييده الس�ت�دام الوثيقة املعيارية، مشريًا ٕاىل ٔأن املكتب سيس�تفيد من اس�ت�دا�ا. .74

اليًا يف ٕاد�ال ؤأعرب وفد �حتاد الرويس عن اه�مه يف اس�ت�دام الوثيقة املعيارية ؤأشار ٕاىل ٔأنه جيري النظر � .75
 تعديالت �ىل القانون الوطين هبدف التكيّف مع اس�ت�دام الوثيقة.

) ٕاال ٔأنه ال يُمكنه ٔأن �ستند 2(16وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕانه من املتوقّع ٔأن يصدر ٕا�الً� مبوجب املادة  .76
ة وهو �ارج نطاق مكتبه. كام ٔأفاد الوفد بأٔن ٕاماكنية ٕاىل الوثيقة املعيارية �ىل سبيل الص�ة، مما �شّلك قضية حملامكه الوطني

 ٕارفاق و�ئق �ىل الوثيقة املعيارية قد يوّسع نطاق اس�ت�دا�ا احملمتل من �انب املكتب.

ؤأعرب وفد الصني عن امتنانه لٔ�مانة اليت ٔأ�ذت يف احلس�بان �قرتا�ات اليت قُّدمت �شأٔن الوثيقة املعيارية يف  .77
 ا�ورة املاضية.

 س�ت�ديم النظام.�ىل م رب وفد مو�وفا عن تأٔييده للوثيقة املعيارية ٕاذ ٔأهنا س�تعود �لفائدة ؤأع .78

رمق  �س��رة) ٕاىل ٔأنه، مبوجب نظام مدريد، �كفي تقدمي JPAAؤأشار ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( .79
MM5  ٕاىل املكتب ا�ويل لتغيري امللكية و�سجيلها يف الس�ل ا�ويل و�لتايل �كون لها ٔأ�ر قانوين يف ٔأرايض لك من
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أ�طراف املتعاقدة املعّينة واملعنية. ؤأقّر املمثل �الختالفات بني التصاممي الصناعية والعالمات الت�ارية ٕاال ٔأنه اقرتح ٔأن 
 مكرجع عند النظر يف ٕاد�ال تعديالت ٕاضافية. �ستند لنظام الهاي ٕاىل هذا إالجراء

)، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن نظام الهاي �ستند ٕاىل املبدٔأ ذاته JPAAوردًا �ىل ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( .80
ات يف ض) من وثيقة جنيف. ٕاال ٔأن وجود بيان حممتل انبثق مبوجبه عن املفاو 2(16الاكمن يف نظام مدريد، كام �ّرس�ته املادة 

وثيقة جنيف اعتربوا ٔأنه ميكن التخفيف من �دة ٕا�دى املساوئ احملمت� �ىل ٔأحصاب  واضعين إ املؤمتر ا�بلومايس، حيث 
 التسجيل ٕاذا ُوضعت وثيقة معيارية تليب متطلبات اكفة املاكتب املعنية.

 البند أ�ول

فاذ" يه رشط يفرضه قانون الوال�ت املت�دة ردًا �ىل �ساؤل من وفد فر�سا، فّرست أ�مانة ٔأن عبارة "�رخي إالن .81
أ�مر�كية ؤأنه، حسب فهمها للموضوع، تتطابق العبارة مع معىن عبارة "التارخي الفعيل للنقل". وٕاىل �ني تأٔ�يد وفد الوال�ت 

 املت�دة أ�مر�كية لهذا املوضوع، اقرتحت أ�مانة �ذف عبارة "�رخي إالنفاذ".

ني الفر�يس وإالنلكزيي.وردًا �ىل مدا�� وفد ٕاس�با .82  نيا، ّحصحت أ�مانة النص إالس�باين ليتطابق مع النص�

 2البند 

"رمق ٔأو ٔأرقام" يف "رمق التصممي الصناعي ٔأو  بعبارةاقرتح وفد �حتاد أ�ورويب، من �ب التوضيح، تغيري عبارة "رمق"  .83
 ).53ديد البيا�ت الببليوغرافية (التصاممي الصناعية" حتت رمز نظام أ�رقام املتفق �لهيا دوليا يف حت

 4و 3البندان 

 امسبأٔن املطلوب هو  �نطباعيعطيان  4و 3الحظ وفد مجهورية مو�وفا ٕانه يف الصيا�ة احلالية، يبدو ٔأن البنَد�ن  .84
 الشخص الطبيعي فقط، يف �ني ٔأنه يف �ا� هيئة اعتبارية، جيب ٕاعطاء مزيد من املعلومات مثل عنوان ٔأو رمق هاتف.

 توضي�ًا للصيا�ة. 4و 3وردًا �ىل مدا�� وفد مجهورية مو�وفا، وافقت أ�مانة �ىل تصويب البنَد�ن  .85

 5البند 

مع تصري "التوقيعات"، وذ� ا�ساقًا يف اللغة إالس�بانية ل " 2"(ٔأ) 5ت�دام صيغة امجلع يف البند اقرتح وفد ٕاس�بانيا اس�  .86
 ".1(أٔ)" 5البند 

 ية س�ُتعدل مع مرا�اة �قرتا�ات املقدمة ٔأثناء ا�ورة.ؤأكد الرئيس ٔأن الوثيقة املعيار  .87

 تقدمي الوثيقة املعيارية بوساطة املكتب ا�ويل وتوزيعها إاللكرتوين �ىل املاكتب

ٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن قلقه حول ما ٕان اكن تقدمي صاحب التسجيل للوثيقة ٕاىل املكتب املعين  .88
 و�يفيته.سينعكس يف الس�ل ا�ويل 

ن تقدمي الوثيقة املعيارية �شّلك �دمة ٕاضافية أٔ ٔ�مر�كية، رشحت أ�مانة ٔأنه مبا وردًا �ىل مدا�� الوال�ت املت�دة ا .89
يوفّرها املكتب ا�ويل، فهيي ال �ُسّ�ل يف الس�ل ا�ويل. ٕاال ٔأهنا ٔأضافت ٔأنه يُمكن إالخطار بأٔي رفض ل�ٓ�ر النامجة عن 

 ) و�لتايل �سجي� يف الس�ل ا�ويل وعرضه يف النرشة.1�نيًا ( 21�رب ٕا�الن مبوجب القا�دة �سجيل تغيري يف امللكية 
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وذ�ر الرئيس ٔأن الفريق العامل وافق �ىل تقدمي الوثيقة املعيارية بوساطة املكتب ا�ويل وتوزيعها ٕالكرتونيا �ىل  .90
 املاكتب.

 التوصية

ردًا �ىل مدا�� وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، وّحضت أ�مانة ٔأن التوصية، كام اقُرتحت يف املرفق الثالث للوثيقة  .91
H/DC/LD/4/4حتاد الهاي يه ذات طابع �ري ٕالزايم. وذكّرت أ�مانة �لتوصية اليت اعُتمدت يف امجعية  ، لتعمتدها

) من وثيقة جنيف ٔأو 2(7اليت تقوم ٔأو �كون قد قامت ٕ��الن مبوجب املادة  مجعية الهاي �لنس�بة ٕاىل أ�طراف املتعاقدة
) من الالحئة التنفيذية املشرتكة يف ما يتعلّق �لطلبات ا�ولية املقّدمة من املود�ني ا��ن �كون س�ندمه 1(36مبوجب القا�دة 

 الوحيد ارتباطهم بب� من الب�ان أ�قل منوا.

العامل وافق �ىل تقدمي اقرتاح �شأٔن توصية جلعل الوثيقة املعيارية وثيقة مقبو�  و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الفريق .92
التفاق الهاي ٕاىل مجعية احتاد الهاي  1999) من وثيقة 2(16يف أ�طراف املتعاقدة اليت قدمت ٕا�ال� مبوجب املادة 

اقدة �ىل قبول الوثيقة املعيارية �ىل الع�ده. كام ٔأوحض الرئيس ٔأن الغرض من التوصية هو جمرد �شجيع أ�طراف املتع
 اعتبار ٔأن لها نفس تأٔثري بيان ٔأو وثيقة قد تقدم لنفس الغرض وفقا لقانون الطرف املتعاقد املعين.

 من �دول أ�عامل: مسائل أٔخرى 7البند 
 .H/LD/WG/4/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .93

 وقّدمت أ�مانة الوثيقة. .94

) �شط OHIMٔأن مكتب مواءمة السوق ا�ا�لية (العالمات الت�ارية والتصاممي) ( ؤأ�لن وفد �حتاد أ�ورويب .95
حيث تُناقش، من مج� ٔأمور، مسائل مثل "تصو�ر التصممي" و"الت�ذ�ر". وشّدد الوفد �ىل  "CP6"يف مرشوع للتقارب 

 ٔأمهية هذه املناقشات يف ٕاطار املناقشة احلالية يف الفريق العامل. 

  401البند 

مع  ا�ي �سمح � بأٔن يتعاطى مثال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕان مكتبه ليس يف الوضع القانوين وال التقينقال و  .96
ملفات الصور املتحركة. وٕا�ر املدا��، ٔأقّرت أ�مانة بأٔنه قد �كون من السابق ٔ�وانه ٕاد�ال احلُمك اجلديد املقرتح حول 

ة. ٕاضافة ٕاىل ذ�، من املفيد إالبقاء �ىل هذا البند مدر�ًا �ىل �دول أ�عامل، كام التصو�رات املرئية يف التعل�ت إالداري
 الحظ الفريق العامل يف دورته املاضية.

 402البند 

)، رشح الرئيس ٔأنه من املمكن دامئًا تقدمي صورة JPAAردًا �ىل �ساؤل من ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( .97
 (ب) املقرتح. 402موّسعة يف ٕاطار البند 

 403البند 

 ٔأعرب لك من وفود اليا�ن ومجهورية �ور� ومجهورية مو�وفا عن تأٔييدها للُحمك املقرتح. .98

ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن قلقه حيال اس�ت�دام التلو�ن �ىل سبيل الت�ذ�ر ٕاذ ٔأنه ليس مقبوًال �ى  .99
  احلُمك ٕاىل ز�دة �دد رفض التسجيالت ا�ولية اليت قد يصدرها املكتب.مكتبه. و�لتايل، قد يؤدي ٕاد�ال التلو�ن �ىل
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ؤأيّد وفد كندا مدا�� وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مذ�رًا بأٔن ٔأفضل ممارسة للت�ذ�ر ال �زال قيد املناقشة يف ٕاطار  .100
 ذ�ر.معاهدة قانون ال�ذج. و�ساءل الوفد عن انعاكسات اس�ت�دام التلو�ن يف أٓلية الت�

، ٔأكدت أ�مانة، من �الل أ�مث� املقّدمة، ٔأن الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةو  كندا وردًا �ىل مدا�لَيت الوفد�ن من .101
املامرسة احلالية الس�ت�دام التلو�ن يف الت�ذ�ر ليست مصدر ٕار�ك طاملا ٔأهنا واردة بوضوح يف الوصف؛ ويف �ال مل يفهم 

 �ن املس�ت�دم، فسيس�توحض أ�مر مع املودع ويلمتس منه توضي�ًا منق�ًا.الفاحص يف املكتب ا�ويل معىن التلو 

ؤأشار وفدا �حتاد أ�ورويب ؤأو�رانيا ٔأن عبارة "جيوز" الواردة يف نص احلُمك قد تثري الغموض ٕاذ ال يُمكن ٔ�ي مسة  .102
 �� اقرتح الوفدان تعديل الصيا�ة.ٕاضافية حميطة هبا ٔأن تُمثّل يف التصو�ر ما مل �ُرفق �لهيا حتذ�ر مبوجب هذا احلُمك. 

وردًا �ىل املدا�لتَني من وفَدي �حتاد أ�ورويب ؤأو�رانيا، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن الغرض من احلُمك املقرتح ال يقيض  .103
بوضع قامئة مقف� من ٔأنواع الت�ذ�رات، ٕاذ ٔأن ماكتب ٔأخرى قد تقبل بوسائل ٔأخرى للت�ذ�ر مثل ا�متيزي والتظليل. ومن 

ٕاذا رافقه وصف �شري بوضوح �يل لفاحصه  403املكتب ا�ويل، يُمكن قبول نوع من الت�ذ�ر مل �رد ذ�ره يف البند منظور 
�ىل ٔأنه حتذ�ر. واقرتحت أ�مانة جتزئة احلُمك ٕاىل فقرتَني، فقرة ٔأوىل تبقى كام يه يف املقرتح أ�صيل يف �ني ٔأن الفقرة الثانية 

 ب الترصحي عهنا مبوجب احلُمك.تعاجل ٔأي سامت ٕاضافية حميطة هبا جي

ؤأعرب وفد اليا�ن عن دمعه القرتاح أ�مانة مشريًا ٕاىل ٔأن اس�ت�دام الت�ذ�ر من �الل التلو�ن �البًا ما �ُس�ت�دم ٕاذا  .104
اكنت التصو�رات عبارة عن صور ٔأو رسومات �اسوبية معروضة �ىل مكتبه ٕاذ ٔأنه س�يكون من امللكّف والصعب حتويل 

ت احلاسوبية ٕاىل رسومات ذات ٔألوان لغرض الت�ذ�ر. ورشح الوفد ٔأيضًا ٔأن الت�ذ�ر �لتلو�ن جيب ٔأن الصور ٔأو الرسوما
 �رافقه وصف لهذا الغرض.

)، ٔأكدت أ�مانة ٔأنه يبقى مسمو�ًا اس�ت�دام JPAAوردًا �ىل �ساؤل من ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( .105
(ٔأ). كام اقرتحت أ�مانة تعديًال �ىل عنوان البند املقرت�ة الت�ذ�ر محلاية جزء من املنتج �رب التلو�ن، وذ� يف ٕاطار الفقرة 

مي الصناعي" بغية لتستبدل عبارة "منوذج مطالب به" بعبارة "التصممي الصناعي ٔأو املنتج ا�ي يقرتن به اس�تعامل التصم 403
 (ٔأ). 402مع البند  ��ساق

 ) �قرتاح أ�مانة.MARQUESورّحب ممثل مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني ( .106

ؤأعرب وفدا �حتاد أ�ورويب ؤأو�رانيا عن قلقهام ٕاذ ٔأن الفقرة (ب) املقرت�ة ال �زال تعطي انطبا�ًا بأٔن القامئة مقف�.  .107
 " يف الفقرة (ٔأ) من الفقرة (ب).2" و"1ان �ذف إالشارة املبارشة ٕاىل الفقرتَني الفرعيتَني "ومن ّمث اقرتح الوفد

وذكّر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن املكتب، حسب املامرسة �شلك �ام، مل يقبل التلو�ن �وس�ي� للت�ذ�ر.  .108
 ةمن املامرس يتضح فعال "ٔأو التلو�ن"، يف �ني ٔأنه �� ٔأعرب الوفد عن قلقه حيال احلا�ة ٕاىل امليض قدمًا يف ٕادراج عبارة

 ٔأن القامئة يف احلُمك ليست اكم� و شام�، مما يعين مضنيًا ٕاماكنية اس�ت�دام التلو�ن. احلالية

ؤأكد وفد كندا ٔأن اس�ت�دام التلو�ن للت�ذ�ر حيال جزء من املنتج ال ي�ىش واملامرسة احلالية املتّبعة يف املكتب ا�ي  .109
ل حىت النسخ ذاته ٕان اكن �ٔ�لوان. ٕاال ٔأن الوفد ٔأشار بأٔنه س�يطرح مسأٔ� التلو�ن يف الت�ذ�ر ٔأمام املكتب ملزيد من ال يقب

 انعداماملناقشة، مكررًا رغبته يف ٕابداء مرونة ٕاىل ٔأقىص �ّد ممكن عند النظر يف املامرسات واللواحئ. كام اس�تفرس الوفد عن 
 التلو�ن �وس�ي� للت�ذ�ر حيال جزء من التصممي.وصف حي� اس�ُت�دم الالت�ذ�ر يف 

وردًا �ىل اس�تفسار وفد كندا، ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه، يف غياب رشح خطي الس�ت�دام التلو�ن، يعود ٕاىل مكتب  .110
الطرف املتعاقد املعّني تقيميه؛ وٕاذا ٔأثريت مسأٔ� �امضة �سبب عنرص التلو�ن ٕاىل �ّد ٔأنه، �ىل سبيل املثال، حيول دون 
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الواحض للتصممي ٔأو حتديد نطاق احلّق املطالب به، �كون املكتب يف وضع �سمح � ٕ�صدار رفض ٔأو ال�س الكشف 
توضيح. كام ٔأشارت أ�مانة ٕاىل أٔنه، يف �ال مل �كن بعض املاكتب يف أ�طراف املتعاقدة قادرة �ىل التعويل �ىل اس�ت�دام 

ن دور املكتب ا�ويل يقيض بنقل هذه املعلومات ٕاىل املود�ني التلو�ن يف الت�ذ�ر ٔ�س�باب جوهرية كهذه، فهيي تعتقد أٔ 
 الراغبني يف تعيني ٔأطراف متعاقدة كهذه. وبناًء �ىل ذ�، طلبت أ�مانة من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية تقدمي التعليقات.

رب ٔأوحض طريقة لتوضيح نطاق وذكّر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن تقدمي النسخ �للونني أ�سود وأ�بيض يُعتَ  .111
هذا احلّق، ومل يقبل املكتب التلو�ن يف الت�ذ�ر ٔ�نه مل يعترب ٔأهنا ٔأفضل طريقة لهذا الغرض. �� ٔأعرب الوفد من �ديد عن 

 قلقه حيال النتي�ة احملمت� للرفض املتّسق ري� تعّني الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

فسري يف الوصف حيال اس�ت�دام التلو�ن يف �س�ة، يُعترب ٔأنه جزء من ورشح وفد اليا�ن ٔأنه، يف غياب ٔأي ت  .112
 التصممي؛ ويف �ال مل �كن اس�ت�دام التلو�ن واحضًا، سُريفض الطلب.

قطا�ات وفّرس وفد مجهورية �ور� ٔأن أ�س�باب اليت تدفع �ملكتب ٕاىل قبول حتذ�ر �رب التلو�ن �ستند ٕاىل �ا�ة  .113
 زء من التصممي املمثل يف صور ٔأو رسومات �اسوبية هو ٔأكرث فعالية.، ٕاذ ٔأن الت�ذ�ر حيال جالتصاممي

وردًا �ىل املدا�لتَني من وفَدي اليا�ن ومجهورية �ور�، وّحض ٔأيضًا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن املناس�بة  .114
جزء من التصممي. كام ٔأكد الوفد ٔأنه ال الوحيدة اليت يُقبل فهيا التلو�ن يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية يه عندما �ُزمع �ىل ٔأنه 

يتّفق برضورة أ�مر مع وفَدي اليا�ن ومجهورية �ور� بأٔن اس�ت�دام التلو�ن يف الت�ذ�ر س�يكون أٔكرث فعالية من حيث اللكفة 
 �ىل املودع.

ة ) لالحئة التنفيذي1( 34ومس�تذ�رًا الغرض من املناقشة احلالية �كوهنا جمّرد مشاورات مبوجب القا�دة  .115
املشرتكة، الحظ الرئيس ٔأن وفود أ�عضاء احلاليني يف احتاد الهاي وممثيل منظامت املس�ت�دمني نظروا �ٕالجياب ٕاىل 

تعديالت اجلزء الرابع من التعل�ت إالدارية. والحظ الرئيس ٔأيضا ٔأن قليال من أ�عضاء احملمتل انضام�م ٕاىل احتاد 
املعّدل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن هذا  403ٕاىل "بـ [...] ٔأو التلو�ن" يف البند الهاي ٔأعربوا عن قلق ٕازاء ٕالغاء إالشارة 
 املوضوع س�يطرح من �ديد يف املس�تقبل.

 405البند 

(ج) املقرتح. �ري ٔأنه يفّضل توفري ٔأوصاف الصورة بناًء �ىل رشوط  405ٔأعرب وفد مجهورية �ور� عن دمعه للبند  .116
 مغرضة.معيارية فقط تفادً� الس�تعامل ٔأي رشوط 

وردًا �ىل مدا�� وفد �ورية �ور�، ٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن قلقه حيال اس�ت�دام مجمو�ة حمددة  .117
 من الرشوط املعيارية ٕاذ ٔأن املودع س�يفقد املرونة.

ملودع ٕاىل أ�سفل حيث يُدعى ا �نتقالؤأوحضت أ�مانة ٔأهنا يف صدد صيا�ة وص� بينية ٕالكرتونية مع ٕاماكنية  .118
 قامئة من الرشوط احملددة مس�بقًا ولكن مع حقل فارغ حيث ميُكن خطيًا توفري وصف ٔأكرث حتديدًا. لالختيار

من التعل�ت  405و 403و 402مل اعترب من املرغوب تعديل البنود افريق العالو�لص الرئيس ٕاىل ٔأن  .119
، �ىل ٔأن �كون �رخي نفاذها 403لبند ، مع تغيريات �ىل اH/LD/WG/4/5إالدارية كام وردت يف مرفق الوثيقة 

 .2014يوليو  1

 مل ٔأية مسائل ٔأخرى حتت هذا البند من �دول أ�عامل.افريق العالومل يطرح  .120
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 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 8البند  
 مل �ىل ملخص الرئيس، كام هو وارد يف املرفق أ�ول من هذه الوثيقة.افريق العالوافق  .121

 أ�عامل: اختتام ا�ورةمن �دول  9البند 
 .2014يونيو  18اختمت الرئيس ٔأعامل ا�ورة يف  .122
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 2014 يونيو 18التارخي: 

 
 
 

العامل المعني بالتطوير القانوني  الفريق
لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم 

 الصناعية
 

 الرابعةالدورة 
 2014يونيو  18ٕاىل  16جنيف، من 

 
 

 ملخص الرئيس

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

الصناعية (املشار ٕاليه ف� اجمتع الفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي �شأٔن التسجيل ا�ويل للتصاممي  .1
 .2014يونيو  18ٕاىل  16ييل بعبارة "الفريق العامل") جبنيف يف الفرتة من 

رك منا) وبنن وا�OAPI( نظمة أ�فريقية للملكية الفكريةامل يف احتاد الهاي ممث� يف ا�ورة:  التالية أ�عضاء تاكن .2
 رومانياو  والتفيا وليتوانيا والرنوجي وعامن ومجهورية مو�وفا هنغار�و  واس�تونيا و�حتاد أ�ورويب وفر�سا ؤأملانيا واليو�ن

 ). 22وتو�س ؤأو�رانيا ( وسو�رسا وطاجيكس�تان امجلهورية العربية السوريةو  سورينامو  س�بانياوإ 

واملكس�يك  ومدغشقر واليا�نية هورية التش�يك وامجل  الصنيو  كنداو  بصفة مراقب: الاكمريونممث�� ا�ول التالية اكنت و  .3
 ). 12( �م وا�مين تيفي  ومجهورية �ور� و�حتاد الرويس والوال�ت املت�دة أ�مر�كية

املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية يف ا�ورة بصفة مراقب: تني التاليتني ا�ولي  تنياحلكومي  تنياملنظم  ممثالوشارك  .4
 ).BOIP( )2ومكتب بنيلو�س للملكية الفكرية ((أ�ريبو)  الفكرية

مجعية ماليك العالمات الت�ارية يف ا�ورة بصفة مراقب:  ممثلو املنظامت �ري احلكومية التاليةوشارك  .5
 ).KEI( )3( املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفةو  )JPAA( امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءاتو  )MARQUES( أ�وروبيني
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 من �دول أ�عامل:  افتتاح ا�ورة 1البند 

ٔأدىل املد�ر العام و ورحب �ملشاركني.  دورة الفريق العامل الس�يد مياكئيل فرانك رافن (ا�امنرك) الرئيس افتتح .6
 لكمة افتتاحية. � للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) الس�يد فرا�سس غري

 لفريق العامل.ا ةٔأمين�مة (الويبو) �يفي الدساميك الس�يدة وتولت  .7

 اع�د �دول أ�عاملعامل:  من �دول ا�ٔ  2البند 

 ) دون تغيري..H/LD/WG/4/1 Prov اعمتد الفريق العامل مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة .8

اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة الثالثة للفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام من �دول أ�عامل:   3البند 
 الهاي �شأٔن التسجيل ا�ويل للتصاممي الصناعية

 ..H/LD/WG/3/8 Provالوثيقة عمتدت املناقشات �ىل ا .9

) مع ٕاد�ال تغيري يف .H/LD/WG/3/8 Prov واعمتد الفريق العامل مرشوع التقر�ر (الوثيقة .10
 املشاركني. قامئة

)(و) و(ز) من الالحئة التنفيذية 5(7ٔأنواع الو�ئق وسا�ر البيا�ت وفقا للقا�دة من �دول أ�عامل:   4البند 
 وتقدميها بوساطة املكتب ا�ويلاملشرتكة 

 .H/LD/WG/4/2الوثيقة  استندت املناقشات ٕاىل .11

ستبعد تقدمي � من الالحئة التنفيذية املشرتكة مل  6 القا�دةمن الوثيقة، ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن  25ف� يتعلق �لفقرة و  .12
 31 ٔأنه ال يو�د يف الفقرةٕاىل ٔأشار الرئيس ٔأيضا �ري لغة الطلب ا�ويل. و معل ٔأخرى  ةلغبلطلب ا�ويل لالو�ئق املصاحبة 

ربم مبوجب يُ ٔأو منتظم وفقا التفاق  �شلك مؤقتالو�ئق ا�امعة ٕاما  احلصول �ىلما مينع مكتب ٔأي طرف متعاقد من 
 .من التعل�ت إالدارية" 2"(ٔأ) 204 البند

ٕاىل التعل�ت إالدارية،  408 رمق �ديد بندٕاضافة  �رى ٔأنه من املرغوبٔأن الفريق العامل ٕاىل و�لص الرئيس  .13
، مع تعديل الفقرة (ج)، �ىل النحو املبني يف املرفق أ�ول H/LD/WG/4/2وارد يف املرفق أ�ول للوثيقة كام هو 

 .2014يوليو  1 يف نفاذال بدء مع مللخص الرئيس، 

يذية املشرتكة ف� يتعلق ح لتعديل الالحئة التنف اقرت اتقدمي  وافق �ىلٔأن الفريق العامل ٕاىل و�لص الرئيس  .14
التارخي عية احتاد الهاي، مع لتعمتده مج ، H/LD/WG/4/2يف املرفق الثاين للوثيقة كام هو وارد دول الرسوم، جب

 .2015ينا�ر  1 يف نفاذال بدء املقرتح ل 
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وبطريقة ٕاماكنية ٕاضافة أٓلية ٕاىل نظام الهاي من أٔ�ل ٕا��ة التعديالت، للجمهور من �دول أ�عامل:   5البند 
 مركزية، �كون قد أٔد�لت �ىل التصممي الصناعي عقب ٕاجراء أٔمام مكتب

 .H/LD/WG/4/3الوثيقة استندت املناقشات ٕاىل  .15

ا�دتني يف الق كام هو مبّني  ،ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن التعديالت املشار ٕا�هيا ٔأو الواردة يف إالخطار ٔأو البيان .16
ميكن  هي ٔأصدر إالخطار ٔأو البيان ؤأنلغة املكتب ا�بكون �)(ج)، قد 2(ج) و()1((�نيا)18و ) (ج)،4(18 تنياملقرتح 

 .الوثيقة اليت س�تقدم ٕاىل مجعية احتاد الهاي بيان ذ� يف

الوثيقة اليت س�تقدم س�ُتذ�ر يف ، )1((�نيا)18 مبوجب القا�دة املقرت�ةالبيا�ت ٕاصدار ن ظروف إ الرئيس ٔأيضا  وقال .17
 .ٕاىل مجعية احتاد الهاي

ح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة ف� يتعلق اقرت اتقدمي  وافق �ىلٔأن الفريق العامل ٕاىل لص الرئيس و� .18
تعديل ب ، H/LD/WG/4/2، �ىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة )2(و) 1((�نيا)18 القا�دة) و 4(18 �لقا�دة

عمتده مجعية ت لخص الرئيس، ل ملبني يف املرفق الثاين ، �ىل النحو امل )1((�نيا)18للقا�دة (ج) و(د)  تنيالفرعي  تنيالفقر 
 .2015ينا�ر  1 يف نفاذال بدء اقرتاح احتاد الهاي، مع 

التفاق  1999) من وثيقة 2(16اقرتاح معّدل �شأٔن وثيقة معيارية ٔ�غراض املادة من �دول أ�عامل:   6البند 
 الهاي وٕاماكنية تقدميها بوساطة املكتب ا�ويل

 .H/LD/WG/4/4الوثيقة  املناقشات ٕاىلاستندت  .19

، 1999 وثيقة) من 2(16ثالثة ٔأطراف متعاقدة ٕا�ال� مبوجب املادة  ه ٕاىل �اية ا�ٓن قدمتؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن .20
ذ� حسب  ه جيريالفريق العامل ٔأنٔأبلغ وفد ا�امنرك ولكن منرك ومجهورية �ور�. اا�، و املنظمة أ�فريقية للملكية الفكريةويه 

 .� إال�النذ �دد من أ�طراف املتعاقدة احملمت�يقدم يف املس�تقبل، من املتوقع ٔأن وا�امنرك. ا�ي قدمته إال�الن 

 .ٔأثناء ا�ورة املقدمة �قرتا�ات مرا�اةمع س�ُتعدل  عياريةٔأن الوثيقة امل  كذ�الرئيس  ؤأفاد .21

 .ملاكتب�ىل ا إالكرتوني هاوتوزيع ا�ويل املكتب  بوساطة ةعياريوثيقة امل القدمي وافق �ىل تالفريق العامل ٔأن ٔأيضا وذ�ر  .22

وثيقة مقبو�  املعياريةتوصية جلعل الوثيقة �شأٔن ح اقرت اتقدمي  وافق �ىلٔأن الفريق العامل ٕاىل و�لص الرئيس  .23
كام عمتده. ت الهاي ل احتاد ٕاىل مجعية  1999 وثيقة) من 2(16ٕا�ال� مبوجب املادة  قدمت اليتيف أ�طراف املتعاقدة 

اعتبار ٔأن �ىل  املعياريةوثيقة الٔأوحض الرئيس ٔأن الغرض من التوصية هو جمرد �شجيع أ�طراف املتعاقدة �ىل قبول 
 قدم لنفس الغرض وفقا لقانون الطرف املتعاقد املعين.قد تتأٔثري بيان ٔأو وثيقة نفس  لها

 من �دول أ�عامل:  مسائل أٔخرى 7البند 

 .H/LD/WG/4/5الوثيقة استندت املناقشات ٕاىل  .24

والحظ الرئيس ٔأن وفود أ�عضاء احلاليني يف احتاد الهاي وممثيل منظامت املس�ت�دمني نظرت �ٕالجياب ٕاىل تعديالت  .25
اجلزء الرابع من التعل�ت إالدارية. والحظ الرئيس ٔأيضا ٔأن قليال من أ�عضاء احملمتل انضام�م ٕاىل احتاد الهاي ٔأعربوا عن 
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املعّدل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن هذا املوضوع س�يطرح من  403إالشارة ٕاىل "بـ [...] ٔأو التلو�ن" يف البند  قلق ٕازاء ٕالغاء
 �ديد يف املس�تقبل.

من التعل�ت  405و 403و 402و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الفريق العامل اعترب ٔأنه من املرغوب تعديل البنود  .26
، كام هو مبّني يف املرفق أ�ول 403مع تغيريات �ىل البند  ،H/LD/WG/4/5إالدارية كام وردت يف مرفق الوثيقة 

 .2014يوليو  1مللخص الرئيس، �ىل ٔأن �كون �رخي نفاذها 

 ومل يطرح الفريق العامل ٔأية مسائل ٔأخرى حتت هذا البند من �دول أ�عامل. .27

 من �دول أ�عامل:  ملخص الرئيس 8البند 

 هو وارد يف هذه الوثيقة.العامل �ىل ملخص الرئيس، كام  الفريقوافق  .28

 من �دول أ�عامل:  اختتام ا�ورة 9البند 

 .2014يونيو  18اختمت الرئيس ٔأعامل ا�ورة يف  .29
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 التعل�ت إالدارية
 لتطبيق اتفاق الهاي

 ])2014 يوليو 1[(النص النافذ يف 

[...] 

 اجلزء الرابع
 الطلب ا�ويل املقتضيات املتعلقة �لنسخ وسا�ر عنارص

[...] 

 الصناعي التصمميتصو�ر  :402البند 

تقترص الصور الشمس�ية ٔأو �ريها من الصور البيانية �ىل التصممي الصناعي و�ده ٔأو املنتج ا�ي يقرتن به  (ٔأ)
 اس�تعامل التصممي الصناعي، من �ري ٔأي غرض أٓخر ٔأو ملحق ٔأو ٕا�سان ٔأو حيوان.

عي يف الصورة الشمس�ية ٔأو الصورة البيانية أ�خرى ال جيوز ٔأن تت�اوز املقاييس يف تصو�ر لك تصممي صنا (ب)
x1616  ،ف� خيص تصو�را  �كون ٔأ�د ت� املقاييس،و�لنس�بة ٕاىل تصو�ر وال�د �ىل أ�قل للك تصممي، جيب ٔأن س�نتميرتا

ا�ويل ٔأن س�نتميرتات. وٕاذا ٔأودع الطلب �لوسائل إاللكرتونية، �از للمكتب  3أ�قل �ىل وا�دا �ىل أ�قل للك تصممي، 
 حيدد �سقا للبيا�ت تنرش مواصفاته �ىل موقع املنظمة �ىل إالنرتنت ضام� لالمتثال لت� املقاييس القصوى وا�نيا.

 ال يقبل ما ييل: (ج)

 س�� الرسوم ذات احملاور واملقاييس؛ الرسوم التقنية وال "1"

 العناو�ن ٔأو النصوص التفسريية يف التصو�ر. "2"

 

الصناعي ٔأو املنتج ا�ي يقرتن به اس�تعامل جزءا من التصممي ليست والسامت اليت  الت�يل عن امحلاية�االت  :403البند 
 التصممي الصناعي

 �س�ة بعيهنا وال �راد � امحلايةوز بيان ّلك ما يظهر يف جي (ٔأ)

 )(أٔ)5(7يف الوصف املشار ٕاليه يف القا�دة  "1"

 .ٔأو التلو�ن ةٔأو �خلطوط املنقوطة ٔأو املتقطعو/ "2"

جيوز اس�ت�دام السامت اليت ليست جزءا من التصممي الصناعي ٔأو املنتج ا�ي  (أٔ)،402�لرمغ من البند  (ب)
 يقرتن به اس�تعامل التصممي الصناعي، يف �س�ة ٕاذا اكنت مبّينة وفقا للفقرة (ٔأ).

[...] 
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 والعناو�ن �رقمي النسخ :405 البند"

للطلبات ا�ولية املتعددة يف هامش لك صورة مشس�ية ٔأو �ريها من الصور البيانية. وٕاذا يبّني الرتقمي املقرر  (ٔأ)
 تصمميلل  3.1و 2.1و 1.1اكن التصممي الصناعي مصورا من زوا� خمتلفة، �كون الرتقمي عبارة عن رمقني منفصلني بنقطة (مثل 

 .الثاين وهّمل جرا) تصمميلل  2.3و 2.2و 2.1أ�ول مث 

 مرتبة وفقا لرتقميها التصا�دي. النسخ�كون  (ب)

�ري ذ�)  وأٔ "منظر �لوي"  وأٔ جيوز بيان العناو�ن اليت �شري ٕاىل منظر معّني للمنتج (مثل "منظر ٔأمايم"  (ج)
 ٕاىل �انب �رقمي النس�ة.

[...] 

 املسائل املسموح هبا يف الطلب ا�ويل والو�ئق املسموح ٔأن �ُشفع هبا طلب دويل: 408البند 

)(ج) مطالبًا بأٔولوية ٕايداع سابق يف الطلب ا�ويل، 5(7القا�دة بناء �ىل  ن�ال�ٕ ُموِدع الطلب يف �ال تقّدم  (ٔأ)
ذ الرمقي ٕاىل اذ� إاليداع يف ٕا�دى املكتبات الرمقية اخلاصة خبدمة النف �اعسمح �سرت �شفرة � �از ٔأن �ُشَفع ت� املطالبة 

 و�ئق أ�ولوية؛

مه لطلب يف �س�تفادة من ختفيض لرمس تعيني فردي كام هو ُمبني� يف ٕا�الن ُموِدع ايف �ال رغب  (ب) طرف قد�
ٔأن حيتوي الطلب ا�ويل �ىل بيان ٔأو مطالبة �لوضع �قتصادي �از ، 1999) من وثيقة 2(7املادة بناء �ىل  متعاقد ُمعني� 

، حي� تثبت ذ�بني� يف إال�الن، فضًال عن شهادة ول ُموِدع الطلب �س�تفادة من الرمس املُخف�ض �ىل النحو املُ ا�ي خي
 ينطبق ذ�.

ة يف الطلب لعدم توفّر �الن خبصوص �س�تثناء التقّدم �ٕ وِدع الطلب يف يف �ال رغب م "1" (ج) اجلد�
 ، التصاممي  بيان ت�جب ٔأن يُصاغ إال�الن �ىل النحو ا�ٓيت، مع و ا�ويل، وفق ما قد ينص �ليه قانون طرف متعاقد ُمعني�

 الصناعية اليت يتعلق هبا إال�الن:

ةلعدم توفّر "ٕا�الن خبصوص �س�تثناء   اجلد�

يطالب ُموِدع الطلب �الس�تفادة من املعامالت �س�تثنائية املنصوص �لهيا يف القوانني املعمول هبا اخلاصة 
 ".املُدَر�ة يف هذا الطلب [التالية] التصاممي الصناعية ]مجيع[�ٔ�طراف املتعاقدة املُعي�نة املعنية للكشف عن 

ٔأن �ُشَفع الطلب ا�ويل �از و�رخيه، الكشف ُموِدع الطلب يف تقدمي و�ئق �شأٔن نوع يف �ال رغب  "2"
 هبذه الو�ئق.

ٔأن �كون وجب )(ز)، 5(7ُموِدع الطلب يف تقدمي بيان �ىل النحو املُشار ٕاليه يف القا�دة يف �ال رغب  (د)
ده املكتب ا�ويل �التفاق مع الطرف املتعاقد املُعني� املعين".البيان �لنسق ا  �ي ُحيّدِ

[…] 
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999 لوثيقة

 ])2015ينا�ر  1اعتبارا من [النص النافذ (

 18القا�دة 
 إالخطار �لرفض

[...] 

يتعلق ٕاخطار حسب الرفض بتسجيل دويل وا�د وجيب ٔأن �كون ] (ٔأ) جيب ٔأن إالخطار �سحب الرفض[ )4( 
 مؤر�ا ومّوقعا من املكتب ا�ي وّ�ه إالخطار.

 جيب ٔأن يتضمن إالخطار ٔأو يبّني ما ييل: (ب)
 املكتب ا�ي وّ�ه إالخطار، "1"
 ورمق التسجيل ا�ويل، "2"
الصناعية اليت �شملها حسب الرفض ٔأو ال �شملها ٕاذا مل �كن حسب الرفض �شمل والتصاممي  "3"

 ،التصامميلك 
 املطبق، للقانون وفقا امحلاية منح ٔأ�ر نفس ا�ويل التسجيل فيه ٔأ�دث ا�ي والتارخي "4"

 و�رخي حسب الرفض. "5"
 ٕاجراء يف ا�ويل التسجيل �ُدل ٕاذا التعديالت، لك يبّني  ٔأو إالخطار يتضمن ٔأن ٔأيضا جيب )ج(

 .املكتب �ى
[...] 

 (�نيا)18القا�دة 
 بيان مبنح امحلاية

] (ٔأ) جيوز للمكتب ا�ي مل يبلّغ ٕاخطارا �لرفض بيان مبنح امحلاية يف �ال مل يبلّغ ٔأي ٕاخطار �لرفض[ )1( 
للتصاممي ب)، بيا� بأٔن امحلاية ممنو�ة )(أٔ) ٔأو (1(18ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل، �الل الفرتة املطبقة بناء �ىل القا�دة 

حمل التسجيل ا�ويل �ى الطرف املتعاقد املعين، �لام بأٔن منح  احلال، حسب الصناعية، التصاممي بعض ٔأو ،الصناعية
 )، �كون رهنا بتسديد ا�فعة الثانية من رمس التعيني الفردي.3(12امحلاية، يف �ال تطبيق القا�دة 

 البيان ما ييل:يف جيب ٔأن يذ�ر  (ب)
 املكتب ا�ي وّ�ه البيان، "1"
 ورمق التسجيل ا�ويل، "2"
 ،التصاممي لك �شمل البيان �كن مل ٕاذا ا�ويل التسجيل �شملها اليت الصناعية والتصاممي "3"
�دث فيه، نفس ٔأ�ر منح امحلاية وفقا ٔأ�دث فيه التسجيل ا�ويل، ٔأو س�ي والتارخي ا�ي "4"

 للقانون املطبق،
 و�رخي البيان. "5"

ٔأن يتضمن البيان أٔو يبّني لك التعديالت ٕاذا �ُدل التسجيل ا�ويل يف ٕاجراء ٔأيضا وجيب  (ج)
 املكتب. �ى
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يف "، حسب احلال، ٔأو 2" ٔأو "1)(ج)"1(18انطبقت القا�دة يف �ال الفقرة الفرعية (ٔأ)، من رمغ �ل (د)
املكتب املذ�ور ٔأن �رسل وجب �ىل ُمنحت امحلاية للتصاممي الصناعية عقب ٕاد�ال تعديالت يف ٕاجراء �ى املكتب، �ال 

 ٕاىل املكتب ا�ويل البيان املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ).

لقا�دة جيب ٔأن �كون الفرتة املطبقة املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ٔأ) يه الفرتة املسموح هبا وفقا ل (ه)
نفس ٔأ�ر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق، ف� يتعلق حتدث "، حسب احلال، ليك 2" ٔأو "1)(ج)"1(18

 بتعيني طرف متعاقد ٔأصدر ٕا�ال� وفقا ٔ�ي من القا�دتني املذ�ورتني.

لكيا وٕاما  ] (ٔأ) جيوز للمكتب ا�ي بلّغ ٕاخطارا �لرفض وقرر حسب الرفض ٕامابيان مبنح امحلاية عقب الرفض[ )2( 
)(ٔأ)، ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل بيا� بأٔن امحلاية ممنو�ة 4(18جزئيا، بدال من ٔأن خيطر �سحب الرفض وفقا للقا�دة 

�ىل ٔأن ويل �ى الطرف املتعاقد املعين، ا�تسجيل واليت �كون موضع ال الصناعية لكها ٔأو بعضها، حسب احلال، للتصاممي 
يكون رهنا بتسديد ا�فعة الثانية من رمس التعيني الفردي يف �ال تطبيق س� ية ٔأن منح امحلا�كون من املفهوم 

 ).3(12 القا�دة
 البيان ما ييل:جيب ٔأن يذ�ر يف  (ب)

 املكتب ا�ي وّ�ه إالخطار، "1"
 ورمق التسجيل ا�ويل، "2"
�شمل لك الصناعية اليت �شملها التسجيل ا�ويل ٔأو ال �شملها ٕاذا مل �كن البيان والتصاممي  "3"

 ،التصاممي
 والتارخي ا�ي ٔأ�دث فيه التسجيل ا�ويل نفس ٔأ�ر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق، "4"
 و�رخي البيان. "5"

 ٔأن يتضمن البيان أٔو يبّني لك التعديالت ٕاذا �ُدل التسجيل ا�ويل يف ٕاجراءٔأيضا وجيب  (ج)
 املكتب. �ى

 [...] 

[...] 

 �دول الرسوم

 ])2015ينا�ر  1من [ (�فذ اعتباراً 

[…] 

�ا املكتب ا�ويل سابعًا.  اخلدمات اليت يُقّدِ

ل رسامً، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ال �شملها �دول الرسوم. .24  جيوز للمكتب ا�ويل ٔأن ُحيّصِ

 ]ييل ذ� املرفق الثاين[
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