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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل 
 الدويل للتصاميم الصناعية

 
 الرابعةالدورة 

 1054 يونيو 51اإىل  51جنيف، من 
 
 

ة بالتعديالت املدخلة على التصاميم الصناعية موضوع التسجيالت قلعاإلتاحة العلنية للمعلومات املت
 إجراءات لدى املكاتب بعد اختاذالدولية 

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة أأول

لهيام فامي  .5 انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ىل  11ييل بعباريت "الفريق العامل" و"نظام لهاي" عىل التوايل(، يف دورته الثالثة اليت عقدت من  ، 1050أأكتوبر  00اإ

ماكنية اس تحداث أ لية يف نظام لها ي تضمن الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت املدخةل عىل التصاممي الصناعية اإ
جراءات دلى ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينةاختاذ  بعدموضوع التسجيالت ادلولية   .1اإ

جراءات دلى املاك .1 تب يبغي  واتفق الفريق العامل عىل أأن التعديالت املدخةل عىل التصاممي الصناعية بعد اختاذ اإ
اتحهتا علنا ماكنية اس تحداث أ لية  اإ عىل حنو مركزي. وطلب الفريق العامل أأيضا من املكتب ادلويل أأن يعد وثيقة حتلل اإ
لهيا فامي ييل بعبارة "أ لية  لهذا اليرضيف نظام لهاي  ةالنقديابلتعليقات للموافاة  " ليرض هذه التعليقات النقدية)ونشري اإ
تؤخذ يف الاعتبار التعليقات الصادرة يف ادلورة الثالثة للفريق العامل، وكذكل ال لية املتبعة يف ظل ذلكل،  ووفقاالوثيقة(. 

ليه فامي ييل بعبارة "نظام مدريد"( واملعلومات املتاحة يف قاعدة بياانت  نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )واملشار اإ
 .رومارين
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الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت املدخةل عىل التصاممي الصناعية موضوع التسجيالت ، بعنوان "H/LD/WG/3/5الوثيقتني انظر  
، وهام 501اإىل  11بعنوان "مرشوع التقرير"، الفقرات من ، .H/LD/WG/3/8 Provو "اإجراءت دلى ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينةبعد اختاذ ادلولية 
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29704العنوان التايل: عىل املوقع الإلكرتوين للويبو يف متاحتان 
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()أأ( 1( و)5)54مبوجب املادة التسجيل ادلويل  أأثرتنص عىل أأن  5111 وثيقة()ج( من 1)54ويُذكر أأن املادة  .0
جراء ما يف عىل التصممي الصناع  كام تسلمه مكتب الطرف املتعاقد املعني من املكتب ادلويل، أأو "كام عُدل ينطبق و)ب(  اإ

ليك تقوم ماكتب ليقات النقدية لتع لموافاة ابلويمتثل هدف هذه الوثيقة يف وضع أ لية . حيامث ينطبق ذكل "املكتبدلى ذكل 
ىل ا تغليغ هذه التعديالتالأطراف املتعاقدة املعينة ب  ملكتب ادلويل وليك يتيح املكتب ادلويل هذه التعديالت علنا عىل حنو اإ

 مركزي.

 نظام مدريد يفال لية املعمتدة  اثنيا

 الإطار القانوين

اليت يمت تسجيل العالمة اخلدمات و ابلعالمة نفسها وقامئة ابلسلع يتحدد نطاق حق العالمة التجارية، بصفة عامة،  .4
لقامئة السلع  ووفقا لنظام مدريد، قد تُمنح امحلاية لعالمة جتارية موضوع تسجيل دويللها. من أأج التجارية أأو اس تخداهما 

جراء ما دلى مكتب أأحد الأطراف املتعاقدة املعينة بعدواخلدمات حسب تعديلها   .2اختاذ اإ

التسجيل ادلويل للعالمات  بشأأنمدريد وبروتوكول اتفاق بني )اثلثا( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 51القاعدة  نصوت  .1
لهيا فامي ييل بعبارات "الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد" و"اتفاق مدريد" و"بروتوكول مدريد" عىل التوايل(  )واملشار اإ

 .3عىل هذا النحو تعديل قامئة السلع واخلدمات بشأأنلتعليقات النقدية ل عىل أ لية 

خطارا ابلرفض املؤقت وفقا للامدة  .1 ذا أأبلغ مكتب الطرف املتعاقد املعني اإ ( من اتفاق مدريد أأو بروتوكول مدريد، 5)1واإ
ىل املكتب ادلويل أأحد البيانني التاليني فور اس تكامل لك الإجراءات دلى ذكل املكتب:  فاإن املكتب جيب أأن يرسل اإ

 (،1)اثلثا()51بيان مبنح امحلاية عقب رفض مؤقت وفقا للقاعدة  -

 (.0)اثلثا()51أأو تأأكيد الرفض املؤقت اللك  وفقا للقاعدة  -
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تقييدا لقامئة السلع ليدون يف السجل ادلويل قامئة السلع واخلدمات عن طريق التقدم اإىل املكتب ادلويل بطلب ميكن أأيضا تعديل وفقا لنظام مدريد،  
. وميكن أأن يتعلق هذا التقييد بلك الأطراف املتعاقدة املعينة أأو بعضها املشرتكة لنظام مدريد" من الالحئة التنفيذية 1()أأ("5)11قا للقاعدة واخلدمات، وف

 صاحب التسجيل ادلويل. تقديرحسب 
3

 مة يف طرف متعاقد معنّي"، عىل ما ييل:البّت الهنايئ يف وضع العال، "من الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد )اثلثا(51القاعدة تنص  
يف حال اكنت لك الإجراءات أأمام املكتب قد اس تمكلت، قغل انقضاء  ]بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ أأي اإخطار ابلرفض املؤقت[ (5)

نه ()أأ( أأو )ب( أأو )ج( من الربوتوكول، 1)1( من التفاق أأو املادة 1)1املهةل املطبقة بناء عىل املادة  ومل يكن للمكتب أأي سبب لرفض امحلاية، فاإ
جيل ادلويل يتعني عىل ذكل املكتب أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل، يف أأقرب وقت ممكن وقغل انقضاء تكل املهةل، بياان مبنح امحلاية للعالمة موضع التس 

 يف الطرف املتعاقد املعين.
(، يتعني عىل املكتب اذلي يبلّغ اإخطارا ابلرفض املؤقت، 0ما مل يرسل بياان بناء عىل الفقرة ) ]بيان مبنح امحلاية عقب الرفض املؤقت[( 1)

 فور أأن تُس تمكل لك الإجراءات دليه فامي يتعلق حبامية العالمة، أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل أأحد البيانني التاليني:
حت للعالمة يف الطرف املتعاقد املعين ابلبس بة اإىل مجيع السلع " بياان مفاده أأن الرفض املؤقت قد ُُسب وأأن امحلاية قد ُمن5"

 واخلدمات اليت ُطلبت لها امحلاية،
 " أأو بياان حيّدد السلع واخلدمات اليت ُمنحت لها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين.1"

كيد الرفض املؤقت اللك [( 0) ب ادلويل اإخطارا ابلرفض املؤقت اللك ، فور أأن يتعني عىل املكتب اذلي يكون قد أأرسل اإىل املكت ]تأأ
عين ابلبس بة اإىل تُس تمكل لك الإجراءات دليه فامي يتعلق حبامية العالمة وبعد أأن يكون املكتب قد قّرر تأأكيد رفض حامية العالمة يف الطرف املتعاقد امل

 مجيع السلع واخلدمات، أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان يفيد ذكل.
(، يتعنّي عىل املكتب، يف 0( أأو الفقرة )1يف حال اكن للقرار اجلديد أأثر يف حامية العالمة بعد اإرسال بيان وفقا للفقرة ) ر جديد[]قرا( 4)

 ين.بنّي فيه السلع واخلدمات اليت من أأجلها حُتمى العالمة يف الطرف املتعاقد املعي حدود علمه بذكل القرار، أأن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان أ خر 
عىل املكتب ادلويل أأن يدّون أأي بيان يس تلمه بناء عىل هذه القاعدة يف  ]التدوين واإبالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل البسخ[( 1)

نسخه، يف شلك وثيقة حمّددة، فعليه أأن ينقل ن يان قد بل ّغ، أأو من املمكالسجل ادلويل، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل؛ ويف حال اكن الب 
 عن تكل الوثيقة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.نسخة 
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ويف حال تعديل قامئة السلع واخلدمات، جيب أأن يوحض بيان مبنح امحلاية السلع واخلدمات اليت ُمنحت امحلاية يف  .7
، يبلَّغ املكتب ادلويل بأأي تعديل يف ووفقا ذلكل(. 1)اثلثا()51" من القاعدة 1للفقرة الفرعية " وفقاالطرف املتعاقد املعين، 
 قامئة السلع واخلدمات.

ول تتضمن الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد من هجهتا أأي نص يشرتط توضيح السلع واخلدمات اليت تُمنح لها  .1
خطار ابلرفض املؤقت )انظر القاعدة  تبليغحال عدم امحلاية يف الطرف املتعاقد املعين، يف  وقد يفَّسَّ ((. 5)اثلثا()51أأي اإ

 بعد الرفض املؤقت. عادةتعديل قامئة السلع واخلدمات حيدث مفاده أأن  مضينهذا ابفرتاض 

ليه يف القاعدة  .1 ذا تسمل املكتب ادلويل البيان املشار اإ نه خيزنه ببسق 1)اثلثا()51واإ حه يف ويتي PDF( أأعاله، فاإ
 ويف رومارين. اجلريدة

 جريدة مدريد ورومارين

( من الالحئة التنفيذية 5)01املوحضة يف القاعدة املالمئة املصدر الرمس  الوحيد لبرش البياانت املرفق و اجلريدة يه  .50
يف السجل ادلويل  املعامةلأأي بعد تدوين  ،وغرضها هو نرش تكل البياانت الوجهية يف الوقت املالمئاملشرتكة لنظام مدريد. 

أأو امس صاحب التسجيل ادلويل أأو امس العالمة التجارية. وميكن البحث يف اجلريدة ابس تخدام رمق التسجيل ادلويل مغارشة. 
ذا اختري "بيان اليت تعنهيم.  املعامةلحسب الفصول؛ والقراء مدعوون لختيار وميكن أأيضا تصفحها  نح امحلاية عقب مب مفثال، اإ

، تُعرض قامئة ابلسجالت ادلولية اليت نرُش البيان املذكور بشأأهنا يف نسخة معينة. (("1)اثلثا()51اعدة رفض مؤقت )الق
تتضمن البيان الصادر عن مكتب الطرف املتعاقد املعني املعين  PDFويس تطيع القراء أأيضا الاطالع عىل وثيقة ببسق 

ةل ابلسلع واخلدمات.  واذلي يبغي  أأن يتضمن قامئة معدَّ

مجموعات أأس بوعية ومعلومات املدونة واملعاجلة للبرش يف نسخة معينة ) املعامالتريدة مصممة حبيث تعرض فق  واجل .55
معلومات تتعلق بلك التسجيالت ادلولية السارية حاليا يف السجل ادلويل فتحتوي عىل  4أأما قاعدة بياانت رومارين(. فردية

ىل امل بياانت ال ويه تتضمن أأو اليت انهتت يف خالل الأشهر الس تة املاضية.  خطارات الرفض وبياانت منح امحلاية وما اإ تعلقة ابإ
ىل املكتب ادلويل. ذكل،  نظام مدريد قيام مس تخديم وتسهل رومارين واليت ترسلها ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة اإ

خطار أأو بيان أأرسلته م ابملسح الضويئ وميكن أأن يطلع املس تخدمون عىل نسخةابلبحث يف التسجيالت ادلولية.  ن لك اإ
ىل املكتب ادلويل فامي يتعلق بتسجيل دويل معني.  ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة اإ

 التحليل اثلثا

 أأنواع تعديالت التصاممي الصناعية

ذاكءيُذكر أأنه يف سبيل  .51 معلومات املناقشات يف ادلورة الثالثة للفريق العامل، أأعد املكتب ادلويل اس تبياان بيية مجع  اإ
دخالهاعن التع واكن اليرض من الاس تبيان هو . 5دلى ماكتب ادلول الأعضاء احلالية واحملمتةل يف احتاد لهاي ديالت احملمتل اإ

ىل فهم أأفضل لأنواع التعديالت  دخالها عىل التصاممي الصناعية دلى املاكتب، التوصل اإ ، ومدى تكرارهااملسموح ابإ

                                                
4
 عنوانال عىل  ةمتاح قاعدة بياانت ويه". قرص بذاكرة للقراءة فق  حيتوي عىل معلومات العالمات السارية بناء عىل نظام مدريدلكمة "رومارين" يه اختصار " 

 .http://www.wipo.int/romarinالتايل: 
5
، واملوجه اإىل ماكتب امللكية الصناعية يف ادلول الأعضاء يف الويبو، ومكتب التبس يق 1050مايو  0، الصادر يف C.H 99ُأرفق الاس تبيان بتعممي الويبو رمق  

(، واملكتب الإقلمي  للمنظمة الأفريقية للملكية BOIPومكتب ببيلوكس للملكية الفكرية )(، OHIMيف السوق ادلاخلية )العالمات التجارية والتصاممي( )
 (.OAPIالفكرية )
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مكتبا، مهنا  01وقد تلقى املكتب ادلويل ردودا عىل الاس تبيان من والإجراءات املتعلقة هبذه التعديالت، وكيف تتاح علنا. 
 .6أأعضاء احتاد لهاي دلىمكتبا  11

مكتبا تسمح بتعديل  11وطبقا لالإجاابت اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلأنواع اخملتلفة للتعديالت، فاإن  .50
ضافية. امل  نه ميكن وفقا لرشوط ناظر أأو تقد م مناظر اإ دخالها عىل الرسوم، فاإ وفامي يتعلق مبحتوايت التعديالت املسموح ابإ

ذا اكن منظر ما يتضمن أأعالما أأو رموزا رمسية أأخرى أأو عالمات جتارية، جاز حذفها بعض العنارص؛ حذف معينة  مفثال، اإ
ذا مل يتسبب ذكل يف تييري الانطباع العا بعض العنارص اليت مل ميكن منح امحلاية لها، وذكل  التخيل عنوميكن م للتصممي. اإ

عالن أأو بلكتا الطريقتني.  عن طريق عرضها خبطوط منقطة أأو عن طريق اإ

ضايف، ويشمل ماكتب  50وكشفت ادلراسة الاس تقصائية أأيضا عن أأن  .54 تسمح بتعديل الوصف أأو تقد م وصف اإ
. تصمامي جزئيا أأو رئيس يا أأو مرتبطامثال من حيث كونه تب بتعديل نوع التصممي الصناع ؛ وتسمح س تة ماك. ختّل  ذكل تقد م 

 أأو تعديل املطالبات. اتوُذكر أأيضا تعديل بياانت املنتج

دلى الطرف املتعاقد املعني طبق وميكن أأن تتعلق لك هذه الأنواع للتعديالت بنطاق حق التصممي وفقا للقانون امل  .51
 أأنواع التعديالت املعنية.اذلي يقغل مكتبه 

 توقيت التعديل دلى املاكتب

وميكن أأن تمت التعديالت من لتعديل التصاممي الصناعية يف التيلب عىل أأس باب الرفض.  المنطية ادلواع يمتثل أأحد  .51
جراء يتخذ  خطار الرفض. هذا القغيل يف اإ ل أأنه من املعلوم أأن كثدلى املكتب عادة يف غضون فرتة حمددة عقب اإ ريا من اإ

يداع مغارشة، وذكل هبدف  وثيقة الطلب  بدء معاجلةالأنظمة القانونية تسمح للمودع بتعديل التصممي الصناع  بعد الإ
 واستغاق احامتل الرفض.

ووفقا لنظام مدريد، جيوز للمودع أأن يطلب امحلاية يف "أأطراف متعاقدة أأخرى" لعالمة جتارية ُُسلت ابلفعل، أأو  .57
ول وجود "(. املبشأأ املودع صةل معينة )"مكتب توجد بينه وبني دلى مكتب الطرف املتعاقد اذلي أأودع طلب لتسجيلها، 

وجيوز للمودع، وهو ما يفعهل غالبا، أأن يعنّي الطرف املتعاقد اخلاص به يف طلب يف ظل نظام لهاي.  املبشأأ ملفهوم مكتب 
يداعا أأولوقد يكون الطلب ادلويل غالبا . 7"(ايتاذلتعيني ال دويل )" ليه املادة  اإ من اتفاقية ابريس محلاية  4ابملعىن اذلي تشري اإ

 امللكية الصناعية.

جراء معني  .51 مثال  التلقايئاكلفحص  –ويرتتب عىل ذكل أأنه، وفقا لنظام لهاي، وعقب الطلب ادلويل، ميكن أأن يمت اإ
جراءاته  – وذلكل فاإن املودع )صاحب التسجيل الوطنية. يف الطرف املتعاقد اذلي يقمي فيه املودع واذلي يعرف املودع اإ

يداع هذا ادلويل( قد يرغب يف بعض احلالت يف التصال مبكتب هذا الطرف املتعاقد بيية تعديل التصممي الصناع .  وميكن اإ
ل أأن التعديل، نظراي، ميكن ط وليس هذا الوضع واردا يف نظام مدريد. . وكيلالتعديل ابللية احمللية، دون تعيني  لبه مغارشة اإ

 من مكتب أأي طرف متعاقد معني يقغهل.

ن النتيجة احملمتةل يه منح  .51 ذا قغل املكتب التعديل )قغل الإخطار ابلرفض(، ومل جيد املكتب أأية أأس باب للرفض، فاإ واإ
رسالامحلاية يف الهناية للتصممي الصناع  كام هو معدل،  ىل املكتب ادلويل.  يف حال عدم اإ خطار ابلرفض اإ ناإ الفريق  ذلكل فاإ

                                                
6
: التايل عنوانال عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف ، املتاحة H/LD/WG/3/5انظر الوثيقة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=247303. 
7
ل أأنه ل يوجد أأي طرف متعاقد أأصدر 5111()أأ( من قانون 0)54وفقا للامدة  اذلايتأأن حيظر هذا التعيني  فاحصللطرف املتعاقد اذلي مكتبه مكتب جيوز   . اإ

 هذا الإعالن.
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ذا اكن التعديل املنفذ يف احلالت املذكورة التعليقات أ لية  أأعاله يبغي  أأن يكون أأيضا موضوع العامل قد يرغب يف النظر فامي اإ
 .النقدية

 ملكتب ادلويلاإىل ا التعديالت تبليغ

 هل الصناع  اذلي منحاإىل مجع املعلومات املتعلقة ابلتعديالت املدخةل عىل التصممي التعليقات النقدية تريم أ لية  .10
ن الطرف املتعاقد املعني امحلاية.  ىل نتيجة  يشرتط تقد ماملكتب ادلويل لن وذلكل، فاإ ذا توصل املكتب اإ ل اإ هذه املعلومات اإ

جيابية   ويه النتيجة املمتثةل يف منح امحلاية للتصممي الصناع  كام هو معدل.، الهنايئ يف قرارهاإ

نه يف الإطار القانوين .15  لنظام لهاي، ميكن للتبليغ السلمي للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت أأن يتأألف من بيان ومن مث، فاإ
 5110ووثيقة  5111 وثيقةل( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 1( و)5)اثنيا()51مبنح امحلاية كام هو منصوص عليه يف القاعدة 

لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذ خطار بسحب الرفض كام هو منصوص عليه يف  ية املشرتكة"(لتفاق لهاي )واملشار اإ واإ
 (.4)51القاعدة 

صدار بيان مبنح امحلاية وفقا للقاعدة  .11 خطار بسحب الرفض وفقا للقاعدة 1)اثنيا()51ويعترب اإ لزاميا. 4)51( واإ ويف ( اإ
الرفض أأن يسحبه، جزئيا أأو جيوز للمكتب اذلي بلغ " هتنص عىل أأن 5111 وثيقة( من 4)51هذا الصدد، يُذكر أأن املادة 

ذا طبق ابعتباره منح امحلاية وفقا للقانون امل ()ب( تنص عىل الأثر 1)54وأأن املادة  "،لكيا، يف أأي وقت اكن بلغ املكتب اإ
 جزئيا أأو لكيا.لحقا ُسب ذكل الرفض و  ارفض

وعني بقصد أأن يوحض السجل واملوضاملذكورين أأعاله،  5111 وثيقة( مع حمك  1)اثنيا()51( و4)51وتتفق القاعداتن  .10
ذا ُُسب الرفض جزئيا أأو لكيا.  والفرق الوحيد بني هاتني القاعدتني هو ادلويل القرار الهنايئ بشأأن وضع التصممي الصناع  اإ

ل أأن الرفض ميكن، ( عىل ُسب الرفض. 5110ول تنص وثيقة لهاي ). 8التبليغ"شلك"  ، أأن يُسحب وفقا بطبيعة احلالاإ
 ةاملتعاقدأأحد الأطراف مكتب  تقديرحسب كل، وفقا ذل( 1)اثنيا()51( أأو 4)51للوثيقة املذكورة وميكن أأن تطبق القاعدة 

 .ةاملعين

صدار بيان منح امحلاية وفقا للقاعدة  .14 رسال هذا البيان الإجيايب يف 5)اثنيا()51ويعترب اإ ( اختياراي. ويمتثل اليرض من اإ
يف اإخطار صاحب التسجيل ادلويل بأأن امحلاية ُمنحت )أأو سوف تُمنح( يف الطرف املتعاقد املطبقة لرفض خالل فرتة ا

جراء معني دلى املكتب.  ن وفامي عدا ذكلاملعني فور اس تكامل اإ وضع التصممي الصناع  يف ذكل الطرف املتعاقد املعني ، فاإ
ل أأي وجد ل يواذلي يعين أأنه "، القغول الضمينيتحدد وفقا ملبدأأ " ويعترب ، املطبقةيف خالل فرتة الرفض رفض أأرس 
من اترخي انهتاء  يف موعد أأقصاهنفس أأثر منح امحلاية للتصممي الصناع  وفقا لقانون ذكل الطرف املتعاقد، التسجيل ادلويل هل 

 ".1" أأو "5()ج("5)51فرتة الرفض أأو الوقت احملدد يف الإعالن الصادر وفقا للقاعدة 

ل أأن  .11 أأعاله، ميكن أأن تُمنح للتصممي الصناع  كام عدهل صاحب التسجيل ادلويل  51امحلاية، كام هو موحض يف الفقرة اإ
خطارا ابلرفض عن طريق املكتب ادلويل.  اذلي مل يتسمل اإ

ن أ لية  .11 ذا اكنت س تعمتد لكيا عىل بيان منح امحلاية وفقا للقاعدة التعليقات النقدية وهكذا، فاإ ( 1( و)5)اثنيا()51اإ
خطار ُسب الرفض وفقا للقاعدة  ىل أأن يتسمل بياان مبنح امحلاية للتبليغ،  كطريقتني( 4)51واإ فاإن املكتب ادلويل س يحتاج اإ

جراء دلى املكتب.5)اثنيا()51وفقا للقاعدة  ذا اكن هناك تعديل يف اإ  ( اإ
                                                

8
فهم املؤمتر ادلبلومايس أأن ُسب الرفض من قغل املكتب اذلي بلغ اإخطارا ابلرفض ميكن أأن يمت (، 4)51()ب( والقاعدة 1)54( واملادة 4)51عند اعامتد املادة  

بعض هذه ب املعين قرر قغول أ اثر التسجيل ادلويل فامي يتعلق بلك التصاممي الصناعية اليت اكنت موضوع اإخطار الرفض أأو  يف شلك بيان مفاده أأن املكتب
التسجيل  واكن من املفهوم أأيضا أأن أأي مكتب يس تطيع، يف خالل الفرتة املسموح هبا لتبليغ اإخطار ابلرفض، أأن يرسل بياان مفاده أأنه قرر قغول أ اثرالتصاممي. 

ذا مل يكن قد بلغ اإخطارا ابلرفض.ادل  ويل ح ى اإ
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ن الفرتة  .17 صدار البيان املذكور أأعاله املطبقة وابلإضافة اإىل ذكل، فاإ قد يلزم مراجعهتا لأغراض خاللها واليت ميكن اإ
عالان وفقا لأي ()ج(. 5)51" من القاعدة 1" أأو "5تعيني طرف متعاقد اختار الفقرة الفرعية " ذا أأصدر الطرف املتعاقد اإ واإ

ليه يف املادة من القاعدتني املذكورتني أأعاله،  ن التسجيل ادلويل قد حيدث الأثر املشار اإ بعد  5111()أأ( من وثيقة 1)54فاإ
ويرتتب عىل ذكل أأن املكتب، يف بعض احلالت، قد يكون ذكل الطرف املتعاقد. أأرايض يف املطبقة رخي انهتاء فرتة الرفض ات

يف وضع يؤههل لتأأكيد أأن امحلاية ُمنحت للتصممي الصناع  كام عُدل، ولتبليغ املعلومات املتعلقة ابلتعديالت، وذكل فق  بعد 
 اترخي انهتاء فرتة الرفض.

ىل  51أأعاله يف الفقرات من و موحض وكام ه .11 وقد يؤثر هذا عىل ، فاإن هناك تفاوات يف نوع التعديالت احملمتةل. 51اإ
من أأجل وما دام التعديل يؤثر عىل نطاق حق التصممي، الطرف املتعاقد املعين. دلى املطبق نطاق حق التصممي وفقا للقانون 

ةل أأن تدَرج يف ، طرف اثلث ل للك العنارص املعدَّ نه قد يفضَّ ىل املكتب ادلويل. تبليغفاإ  اإ

و/ أأو املطبق أأما فامي يتعلق مبوضوع املعلومات املتعلقة ابلتعديالت، فاإن املكتب، يف بعض احلالت، أأو وفقا للقانون  .11
خطار املكتب ادلويل بلك املعلومات املتعلقة ابلتصممي نسخ التصممي الصناع  كام هو معدل، أأي  ممارساته، قد يرغب يف اإ

وهكذا، ولك العنارص الأخرى ذات الأمهية، وذكل بدل من توضيح العنرص املعدل )أأو العنارص املعدةل( بشلك منفصل. 
نه قد يكون من الأفضل للمكتب أأن يدرج يف  ما لك العنارص املعدةل أأو لك املعلومات املتعلقة ابلتصممي الصناع  تبلييفاإ ه اإ

 ام هو معدل، وذكل حسب تقديره.ك

 الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت

ن ُسب أأي رفض صادر وفقا للقاعدة  .00 ( يف 1( أأو )5)اثنيا()51( وأأي بيان مبنح امحلاية صادر وفقا للقاعدة 4)51يدوَّ
لهيا فامي ييل بلكمة " نرشة التصاممي ادلوليةالسجل ادلويل ويُبرش يف  ن . 9"(لبرشةا)املشار اإ املعلومات ل ميكن أأن وهكذا، فاإ

ل من  حيصل علهيا صاحب التسجيل ادلويل ل أأن البرشة ل متكن اليري اإ حفسب، بل ميكن أأن حيصل علهيا اليري أأيضا. اإ
، متكنه فق  يف حاةل قغول بعض التصاممي الصناعيةوأأو أأن هناك بياان مبنح امحلاية قد أأصدر، معرفة أأن الرفض قد ُُسب، 

من مثل  ابملسح الضويئ نسخة ةالبرش عن طريق ويف الوقت احلارض، ل تتوفر من معرفة أأعداد التصاممي الصناعية املقغوةل. 
 هذه الإخطارات أأو البياانت املتسلمة من املاكتب.

ىل املكتب ادل ميكن تبليغ أأنواع خمتلفة من التعديالت، 11و 11وكام هو موحض أأعاله يف الفقرتني  .05 وعالوة عىل . ويلاإ
ذكل، فاإن موضوع املعلومات املتعلقة ابلتعديالت )سواء لك العنارص املعدةل أأو لك املعلومات املتعلقة ابلتصممي الصناع  كام 

ن املعلومات املتعلقة ابلتعديالت اليت ميكن أأن يبغي  أأن تكون حسب تقدير املكتب اذلي يبليها. هو معدل(  وابلتايل، فاإ
ودجمها يف قاعدة  أأخذهاادلويل قد ل تكون دامئا من أأنواع البياانت اليت ميكن بسهوةل وعىل حنو مهنج   يتسلمها املكتب

 البياانت.

ن أأكرث احللول تأأكيدا وواقعية لتحقيق الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت  .01 قد يمتثل يف جمرد وهكذا، فاإ
اتحهتا عن طريق البرشة.من الإخطار أأو ال ابملسح الضويئ نسخة  حتميل  بيان كام ورد من املكتب واإ

كسربيس .00 لهيا فامي ييل بعبارة "لهاي  (Hague Express) 10وعالوة عىل ذكل، فاإن قاعدة بياانت لهاي اإ )واملشار اإ
كسربيس"(  ليك تزود املس تخدمني مبزيد من املعلومات، ول س امي عن طريق تضميهنا لك لبعض التعديالت ختضع حاليا اإ
كسربيس نسخة ابملسح الضويئ من أأي اليت تؤثر عىل التسجيالت ادلولية.  املعامالت ويبغي  أأيضا أأن تتاح عرب لهاي اإ

                                                
9
 " من الالحئة التنفيذية املشرتكة.1("5)11( و0)اثنيا()51( و1)51انظر القواعد  
10
 .1/1999حتتوي قاعدة بياانت لهاي اإكسربيس عىل لك التسجيالت ادلولية اليت ُدونت يف السجل ادلويل ونرُشت يف البرشة اعتبارا من العدد رمق  
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خطار بسحب الرفض، أأو أأي بيان مبنح امحلاية يرد من أأي مكتب، وذكل يف نفس وقت نرشها يف  خطار ابلرفض أأو اإ اإ
 البرشة.

 نح امحلايةالفعيل مل التارخي 

ذا بلغ مكتب أأحد الأطراف املتعاقدة املعينة رفضا مث 1)54 يُذكر أأن املادة .04  ُسب ذكل الرفض()ب( تنص عىل أأنه اإ
من  يف موعد أأقصاهاملطبق جزئيا أأو لكيا اكن للتسجيل ادلويل يف ذكل الطرف املتعاقد نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون 

 اترخي ُسب الرفض.

( عىل التوايل توضيح "التارخي اذلي ُُسب فيه الرفض" 1)اثنيا()51( و4)51ويف هذا الصدد، تشرتط القاعداتن  .01
ىل أأن التسجيل ادلويل  ن()ب(، يشري هذا1)54ووفقا للامدة وتوضيح "اترخي البيان".  أأثر منح نفس أأحدث قد التارخيان اإ

ل أأن التارخي ادلقيق اذلي امحلاية يف ذكل الطرف املتعاقد يف هذين التارخيني أأو قغلهام.  أأحدث فيه التسجيل ادلويل الأثر اإ
 املذكور ليس واحضا.

ن املادة  .01 ()أأ( تنص عىل أأنه يف لك طرف متعاقد معني مل يبلغ مكتبه رفضا يكون للتسجيل 1)54وعالوة عىل ذكل، فاإ
ذا اكن الطرف او ، انهتاء فرتة الرفضمن اترخي  يف موعد أأقصاهاملطبق ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  ملتعاقد قد اإ

عالان  الوقت احملدد يف ذكل الإعالن.  يف موعد أأقصاهيكون للتسجيل ادلويل نفس الأثر وفقا لالحئة التنفيذية، مناظرا أأصدر اإ
 ".1" و"5()ج("5)51، تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل خيارين: القاعدة وذلكل

املطبق يف الطرف املتعاقد املعين عىل القانون نح امحلاية ويتوقف التارخي اذلي حُيدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر م  .07
ل أأنه يف الإطار القانوين احلايل لنظام لهاي 1)54ولكنه جيب أأن يتوافق مع املادة دليه،  ل يس تطيع صاحب ()أأ(. اإ

ة يف طرف متعاقد التسجيل ادلويل ول غريه أأن يعرف التارخي ادلقيق اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاي
من هذه  14" املذكور يف الفقرة الضمينول توجد طريقة أأخرى غري الاعامتد عىل مغدأأ "القغول معني مل يصدر مكتبه رفضا. 

 الوثيقة.

ن القاعدة وابلإضافة اإىل ذكل،  .01 ل تشرتط أأن يُدرج يف البيان التارخي اذلي أأحدث فيه (، بنصها احلايل، 5)اثنيا()51فاإ
ذا ُأصدر بيان مبنح وذلكل، فاإن حاةل عدم اليقني . املطبقالتسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  تبقى قامئة ح ى اإ

 (.5)اثنيا()51امحلاية وفقا للقاعدة 

امحلاية وفقا للقانون املعين هو موضوع التعديل يف حد ليس التارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح  .01
وذلكل، فقد ميكن اغتنام الفرصة ولكن ذكل التارخي يبدو همام ليس لصاحب التسجيل ادلويل حفسب، بل ليريه أأيضا. ذاته، 

خطار بسحب الرفض يصدر  نح امحلاية ( أأو بيان مب 4)51للقاعدة  وفقالمتكني املكتب من الإخطار بذكل التارخي عن طريق اإ
 (.1( أأو )5)اثنيا()51للقاعدة  وفقايصدر 

 "1" أأو "5()ج("5)51لقاعدة لالأطراف املتعاقدة اختيار 

قد يلزم مراجعة الفرتة معلها، التعليقات النقدية أ لية  تؤدي، ليك 17يبغي  تذكر أأنه، كام هو موحض سلفا يف الفقرة  .40
صدار بيان مبنح امحلاملطبقة  القاعدة  اختارطرف متعاقد (، ليرض تعيني 5)اثنيا()51اية وفقا للقاعدة واليت ميكن خاللها اإ

 ".1" أأو "5()ج("5)51

 فرتةمن اترخي انهتاء تبدأأ " تنص عىل فرتة قصوى قدرها س تة أأشهر 5()ج("5)51ويف هذا الصدد، يُذكر أأن القاعدة  .45
 انقضاءويرتتب عىل ذكل أأنه، يف بعض احلالت، ميكن للتسجيل ادلويل أأن حيدث نفس أأثر منح امحلاية قغل . املطبقةالرفض 
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لهيا فرتة  51، أأي فرتة الرفض البالية مغارشة من نرش التسجيل ادلويل يف البرشة تبدأأ اليت شهرا  51فرتة  شهرا مضافا اإ
 الأشهر الس تة املسموح هبا وفقا لتكل القاعدة.

ن القاعدة وعالوة  .41 طار زمين، ح ى رمغ أأن تطبيقها يبغي  أأن يكون حمدودا 1()ج("5)51عىل ذكل، فاإ " ل حتدد أأي اإ
 .11بظروف اس تثنائية معينة

لهيا يف القاعدة املطبقة قد يكون من املالمئ تعديل الفرتة ويف ضوء ما س بق،  .40 ( مبا يامتىش والقاعدة 5)اثنيا()51املشار اإ
ذا ان "، 1" و"5()ج("5)51 نه ل ميكن تبليغ املكتب ادلويل أأية معلومات متعلقة أأي من هاتني القاعدتني. طبقت اإ ل فاإ واإ

ىل . املطبقةابلتعديالت املدخةل عىل التصممي الصناع  بعد فرتة الرفض  خطار ابلرفض اإ نه لو اكن قد ُأرسل اإ وابلعكس، فاإ
ويبغي  تبليغ املكتب ادلويل املعلومات يكون موضع نظر. " 1" أأو "5()ج("5)51املكتب ادلويل، فاإن تطبيق القاعدة 

)رشيطة تعديل هاتني ( 1)اثنيا()51( أأو القاعدة 4)51للقاعدة  وفقااملتعلقة ابلتعديالت املدخةل عىل التصممي الصناع  
طار زمين.القاعدتني عىل النحو املقرتح(،   ولكتاهام غري حمددتني بأأي اإ

املذكورة، قد يرغب الفريق العامل يف أأن ينظر أأيضا يف جعلها ملزمة ملكتب الطرف ملطبقة اوفامي يتعلق مبراجعة الفرتة  .44
عالان وفقا للقاعدة  " ليصدر بياان مبنح امحلاية وفقا للقاعدة 1" أأو "5()ج("5)51املتعاقد املعني اذلي يكون قد أأصدر اإ

ذا مل يكن هناك أأية تعديالت مدخةل عىل التصممي5)اثنيا()51  الصناع . (، ح ى اإ

ذا اكن القرار املتعلق مبنح امحلاية مل يبلَّغ عن غري 1()ج("5)51ويف هذا الصدد، تشري القاعدة  .41 ىل الوضع التايل: "اإ " اإ
نه يُفرتض أأن الطرف املتعاقد املس تعد لإرسال بيان مبنح امحلاية وفقا للقاعدة ". املطبقةقصد يف خالل فرتة الرفض  ومن مث فاإ

رسال نوع للبيان املذكور، النظايم وبعبارة أأخرى، فاإن الإرسال و اذلي قد يصدر الإعالن املذكور. هفق   (5)اثنيا()51 أأو اإ
 .12بدهيي أأمر  عرب املكتب ادلويل، عدم تبليغ هذا البيان حال مماثل مغارشة اإىل صاحب التسجيل ادلويل يف

ذا مل يصدر بياان أأصدر هذا الإعالن اذلي "، فاإن مكتب الطرف املتعاقد املعني 5()ج("5)51وفامي يتعلق ابلقاعدة  .41 اإ
فلن يكون يف وسع صاحب التسجيل ادلويل ول غريه معرفة الوقت اذلي اكن (، 5)اثنيا()51مبنح امحلاية وفقا للقاعدة 

هذا ح ى بعد انهتاء فرتة الرفض. وميكن أأن يس متر التسجيل ادلويل قد أأحدث فيه، أأو قد حُيدث فيه، نفس أأثر منح امحلاية، 
جاملية 51الوضع ح ى انقضاء فرتة   .13شهرا احملتس بة بدءا من وقت نرش التسجيل ادلويل بصورة اإ

 بيان واحد للتصممي الواحد

ىل  .47 ماكنية أأن يدَرج يف طلب دويل واحد ما يصل اإ حدى أأمه مزااي نظام لهاي يه اإ تصممي صناع   500يُذكر أأن اإ
ل أأن القمن نفس الفئة حسب تصنيف لواكرنو.  ( 4)51( بشلكها احلايل، وخبالف القاعدتني 5)اثنيا()51اعدة اإ

رسال بيان واحد ملنح امحلاية للك من التصاممي الصناعية موضوع التسجيل 1)اثنيا()51و (، ل تسمح رصاحة للمكتب ابإ
 ادلويل.

رسال بيان مبنح امحلاية وفقا للقاعدة  .41 خطار صاحب التسجيل5)اثنيا()51ويمتثل اليرض من اإ ادلويل بأأن امحلاية  ( يف اإ
جراء معني دلى املكتب.  وقد يمتكن اليري أأيضا من ُمنحت )أأو سوف تُمنح( دلى الطرف املتعاقد املعني فور اس تكامل اإ

 معرفة هذا عن طريق نرش بيان منح امحلاية يف البرشة.

                                                
11
)ُسالت املؤمتر  الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعيةبشأأن وثيقة جديدة لتفاق لهاي لمؤمتر ادلبلومايس لعامتد ل" احملارض املوجزةمن " 101انظر الفقرة  

 (.410ادلبلومايس، ص 
12
 .1054يوليو  5يف يف ذكل البدل حزي النفاذ  5111". وسوف تدخل وثيقة 1()ج("5)51أأصدرت مجهورية كوراي وحدها اإعالان وفقا للقاعدة  
13
س بانيا وتركيا اإعالان وفقا للقاعدة    ".5()ج("5)51أأصدرت اإ
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رسال بيان مبنح امحلاية .41 فور اس تكامل الإجراء لأي  وذلكل يبغي  أأن يكون مكتب الطرف املتعاقد املعني قادرا عىل اإ
 من التصاممي الصناعية.

 اقرتاح اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة -رابعا 

دخال تعديالت عىل القاعدتني اليت تناولهتا الفقرات السابقة املسائل تتطلب  .10 )اثنيا( من الالحئة التنفيذية 51و 51اإ
 عىل النحو املقرتح فامي ييل.املشرتكة 

 (4)51القاعدة 

وتتناول الفقرة الفرعية )ب( حمتوايته. وتشرتط الفقرة الفرعية ( عىل الإخطار بسحب الرفض. 4)51تنص القاعدة  .15
، املطبق" توضيح التارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون 4اجلديدة املقرتحة )ب("

 ب فيه الرفض.واذلي قد خيتلف عن التارخي اذلي ُُس 

ذا اكن الطرف املتعاقد معينا وفقا لوثيقة  .11 ، فاإن اترخي منح امحلاية يبغي  أأن يكون هو نفس اترخي ُسب 5111واإ
ذا اكن الطرف املتعاقد معينا وفقا لوثيقة . 5111()ب( من وثيقة 1)54الرفض أأو اترخيا سابقا عليه وفقا للامدة  فاإن ، 5110واإ

وفامي عدا . 5110( من وثيقة 5)1الثانية من املادة  للجمةليكون اترخي التسجيل ادلويل، وفقا  اترخي منح امحلاية يبغي  أأن
ذا اكن الطرف املتعاقد دوةل جتري حفصا للجدة، فاإن اترخي منح امحلاية ميكن أأن يتحدد وفقا للقانون ذكل نه اإ ولكنه املطبق ، فاإ

 .5110( من وثيقة 5)1الثالثة من املادة  للجمةلشهر، وفقا اء فرتة الرفض البالية س تة أأ ل جيوز أأن يكون بعد انهت

خطار ُسب الرفض أأو  .10 ةل أأو لك يبنّي وتشرتط الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة )ج( أأن يتضمن اإ لك العنارص املعدَّ
ذا اكنت التصاممي الصناعي ةل، حسب تقدير املكتب، اإ ة املعنية معدةل يف املعلومات املتعلقة ابلتصاممي الصناعية كام يه معدَّ

جراء دلى املكتب.  املقرتحة عىل التعليقات النقدية ويبغي  أأن تؤدي هذه الفقرة الفرعية )ج( معل النص الرئييس لتنفيذ أ لية اإ
ىل أأن التعديل قد يف هذه الوثيقة. اجململ النحو  ىل "التسجيل ادلويل"، يف مقابل "التصممي الصناع "، نظرا اإ ويه تشري اإ
 ليس هو التصممي الصناع  يف حد ذاته. – مثل "الوصف" – بأأي عنرص ذي أأمهية متعلق ابلتسجيل ادلويل يتعلق

ن الإخطار يبغي  أأن  .14 ذا اكنت املعلومات املتعلقة ابلتعديالت تتعلق بأأحد العنارص يف حمتوايت التسجيل ادلويل، فاإ واإ
حدى يوحض العنرص اذلي يتعلق به التعديل.  ذا اكنت اإ جراء دلى  ببسخةقد اس تعيض عهنا  لبسخامفثال، اإ جديدة يف اإ

اجلديدة. واكإجراء بديل، ميكن أأن يدرج املكتب  البسخةاملستغدةل ويتضمن  البسخةفاإن الإخطار يبغي  أأن يذكر رمق املكتب، 
ذا نرُش التصممي الصنايف الإخطار لك املعلومات املتعلقة ابلتصممي الصناع  كام هو معدل ومقغول.  ع  بأأمكهل كام هو مفثال، اإ

 فق .مس تخرجه ، فاإن الإخطار ميكن أأن يتضمن اجلريدة الوطنيةاملتعلقة به يف معدل ومقغول مع لك املعلومات 

 (1)اثنيا()51القاعدة 

خطارا ابلرفض أأن 1)اثنيا()51تنص القاعدة  .11 ( عىل بيان مبنح امحلاية عقب الرفض. حيث ميكن للمكتب اذلي بلغ اإ
ن الفقرة 4)51بدل من الإخطار بسحب الرفض وفقا للقاعدة لهذه القاعدة،  وفقااية يرسل بياان مبنح امحل (. وبناء عىل ذكل، فاإ

(. 4)51الفقرة الفرعية )ب( من القاعدة  تتفق مع( واليت تنص عىل حمتوايت البيان 1)اثنيا()51الفرعية )ب( من القاعدة 
نشاء فقرة فرعية 4جديدا برمق "وذلكل، فاإن نفس التعديالت يُقرتح أأن تضيف بندا  ىل اإ " يف الفقرة الفرعية )ب(، ابلإضافة اإ

 جديدة برمق )ج( لنفس الرشط اجلديد.
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 (5)اثنيا()51القاعدة 

خطار ابلرفض. 5)اثنيا()51تنص القاعدة  .11 ومن املقرتح اس تحداث فقرتني ( عىل بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ اإ
دخالها عىل القاعدتني  "4فرعيتني جديدتني برمق  )ب(" ل أأن (. 1)اثنيا()51( و4)51و)ج( مبا يامتىش والتعديالت املقرتح اإ اإ

قليال عن البندين املقرتحني املقابلني يف  ة" يف الفقرة الفرعية )ب( من هذه القاعدة خمتلف4صياغة البند اجلديد املقرتح رمق "
ىل الرشوط اخملتلفة املنصوص علهيا يف املادة يل. ()ب( عىل التوا1)اثنيا()51()ب( والقاعدة 4)51القاعدة  ويرجع هذا اإ

()أأ( عىل أأن التسجيل ادلويل هل نفس أأثر منح امحلاية 1)54وتنص املادة  .5111()أأ( و)ب( عىل التوايل يف وثيقة 1)54
(، أأن 5)اثنيا()51لقاعدة أأنه من املفرتض، وفقا ليف حني انهتاء فرتة الرفض، من اترخي  يف موعد أأقصاهوفقا للقانون ادلويل 

جيابية.  ىل نتيجة اإ ويبغي  لهذه يرسل املكتب بياان مبنح امحلاية قغل اترخي انهتاء فرتة الرفض، ويفضل أأن يفعل ذكل فور توصهل اإ
 .5110( من وثيقة 5)1الثالثة من املادة  امجلةلاملرونة يف النص املقرتح أأيضا أأن تتوافق مع 

ذا مل يكن التسجيل ادلويل .17 رسال البيان، قد أأحدث نفس أأثر منح امحلاية بعد، واإ ن املكتب يبغي  أأن ، يف وقت اإ فاإ
الفرعية اجلديدة لفقرة ل وفقا، املطبقيوحض التارخي اذلي س ُيحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون 

، أأو الوقت احملدد يف املطبقة، هو اترخي انهتاء فرتة الرفض د أأقىحبويبغي  أأن يكون هذا التارخي، ". 4املقرتحة )ب("
ذا اكن التعيني حمكوما ابلوثيقة 5()ج("5)51الإعالن وفقا للقاعدة   ، وخيضع لالإعالن.5111"، اإ

دراج البند اجلديد املقرتح رمق " .11 " يف الفقرة الفرعية )ب(، وكذكل التعديل املقرتح يف الفقرة الفرعية 0واملقصود من اإ
)أأ(، هو توضيح أأن املكتب جيوز أأن يرسل بياان مبنح امحلاية يتعلق فق  بواحد من الرسوم الصناعية موضوع التسجيل 

 بعضها.ب ادلويل أأو 

خطار الرفض. 51( من القاعدة 1( و)5الك الفقرتني )فاإن وابلإضافة اإىل ذكل،  .11 ىل نفس اإ )اثنيا( تشريان يف الواقع اإ
 ( جتنبا لأي لبس.5)اثنيا()51مصطلح "مؤقت" من عنوان القاعدة  حلذفالفرصة تُيتمن وذلكل 

( والقاعدة 4)51 رمق )ج( مع الفقرة الفرعية اجلديدة رمق )ج( يف القاعدةالفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة  وتتوافق .10
ل أأن هذه الفقرة الفرعية، خبالف الفقرتني الفرعيتني الأخريتني( عىل التوايل. 1)اثنيا()51 ىل "التعديالت اإ جراء ، تشري اإ يف اإ

خطارا 1)اثنيا()51( أأو القاعدة 4)51وتنطبق القاعدة صاحب التسجيل ادلويل دلى املكتب". يتخذه  ذا بلغ املكتب اإ ( اإ
جراء الرفض جزئيا أأو لكيا. ابلرفض وقرر ُسب  نه من الواحض جبالء أأن صاحب التسجيل ادلويل اكن طرفا يف اإ ومن مث فاإ

ن القاعدة  نتجت عنه التعديالت املعنية. خطارا ابلرفض. 5)اثنيا()51وعىل العكس، فاإ ذا مل يبلغ املكتب اإ  وليست( تنطبق اإ
لالصياغة املقرتحة  للتأأكيد عىل أأن التعديالت املعنية يبغي  أأن متثل نتيجة للعمل الاختياري لصاحب التسجيل ادلويل أأو  اإ

 ونفس التعبري مس تخدم أأيضا يف الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة رمق )د( لنفس السبب.موافقته. 

رسال بيا .15 لزام املكتب ابإ ىل اإ ذا اكن طرفه املتعاقد قد وتريم الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة رمق )د( اإ ن مبنح امحلاية اإ
عالان وفقا للقاعدة  ذا ُمنحت 1" أأو "5()ج("5)51أأصدر اإ رسال البيان اإ ". وتلزم هذه الفقرة الفرعية اجلديدة أأيضا املكتب ابإ

جراء دلى املكتب.  نقدية التعليقات ال والهدف من هذا هو ضامن حتقيق أ لية امحلاية للتصممي الصناع  عقب تعديالت يف اإ
 .احلالتليرضها يف مجيع 

رسال بيان منح امحلاية املطبقة ويُقرتح اس تحداث الفقرة الفرعية اجلديدة )ه( لتوضيح أأن الفرتة  .11 واليت جيوز خاللها اإ
حدى القاعدتني  ،متدد ذا انطبقت اإ ىل وقد يكون هذا التعديل رضوراي . حسب احلال"، 1" أأو "5()ج("5)51اإ جنبا اإ
نش جنب  اء الفقرة الفرعية اجلديدة )د(.مع اقرتاح اإ
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ذا  .10 ن الفريق العامل مدعو لتوضيح ما اإ اإ
الإاتحة العلنية للتعديالت عىل  طريقة يؤيداكن 

 .00و 01النحو املوحض يف الفقرتني 

ن الفريق العامل مدعو لتوضيح  .14 ذا اإ ما اإ
م يؤيداكن  اقرتاح ، يف الوقت املناسب، أأن يقدَّ

كة فامي يتعلق لتعديل الالحئة التنفيذية املشرت 
(، عىل 1( و)5)اثنيا()51( والقاعدة 4)51ابلقاعدة 

النحو الوارد يف املرشوع املرفق هبذه الوثيقة، عىل 
يناير  5أأن يكون اترخي دخول حزي النفاذ هو 

، لتعمتده مجعية احتاد لهاي وللتعليق عىل 1051
 املرشوع املذكور.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 5110ووثيقة  5111 لوثيقة

 لتفاق لهاي

 [(1051يناير  5اعتبارا من ]النص النافذ )

 51القاعدة 

 الإخطار ابلرفض

]...[ 

خطار ُسب الرفض بتسجيل دويل واحد وجيب أأن يكون الإخطار بسحب الرفض] (4)  [ )أأ( جيب أأن يتعلق اإ
 مؤرخا ومّوقعا من املكتب اذلي وّجه الإخطار.

 جيب أأن يتضمن الإخطار أأو يبنّي ما ييل: )ب(

 املكتب اذلي وّجه الإخطار، "5"

 ورمق التسجيل ادلويل، "1"

ذا مل يكن ُسب الرفض يشمل والتصاممي  "0" الصناعية اليت يشملها ُسب الرفض أأو ل يشملها اإ
 ،التصامميلك 

 ،املطبقوالتارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  "4"

 واترخي ُسب الرفض. "1"

ذا عُدل التسجيل ادلويل  )ج( جراءجيب أأن يتضمن الإخطار أأيضا أأو يبنّي لك التعديالت اإ دلى  يف اإ
 املكتب.

]...[ 

 )اثنيا(51القاعدة 

 بيان مبنح امحلاية

خطار ابلرفض] (5)  خطارا ابلرفض أأن بيان مبنح امحلاية يف حال مل يبّلغ أأي اإ [ )أأ( جيوز للمكتب اذلي مل يبلّغ اإ
ىل املكتب ا للتصاممي ()أأ( أأو )ب(، بياان بأأن امحلاية ممنوحة 5)51دلويل، خالل الفرتة املطبقة بناء عىل القاعدة يرسل اإ

حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين، علام بأأن منح  ،حسب احلال، أأو بعض التصاممي الصناعية، الصناعية
 دلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي.(، يكون رهنا بتسديد ا0)51امحلاية، يف حال تطبيق القاعدة 
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 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(

 املكتب اذلي وّجه البيان، "5"

 ورمق التسجيل ادلويل، "1"

ذا مل يكن البيان يشمل لك والتصاممي  "0"  ،التصامميالصناعية اليت يشملها التسجيل ادلويل اإ

اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل، أأو س ُيحدث فيه، نفس أأثر منح امحلاية وفقا والتارخي  "4"
 ،املطبقللقانون 

 واترخي البيان. "1"

جراء  )ج( ذا عُدل التسجيل ادلويل يف اإ اختذه وجيب أأن يتضمن البيان أأيضا أأو يبنّي لك التعديالت اإ
 دلى املكتب.صاحب التسجيل ادلويل 

ذا انطبقت القاعدة رمغ ما ُذكر يف الفقرة الفرعية )أأ(،  )د( نه اإ "، حسب احلال، 1" أأو "5()ج("5)51فاإ
ذا ُمنحت امحلاية للتصاممي الصناعية  دخالأأو اإ جراء اختذه  عقب اإ فاإن ، دلى املكتب صاحب التسجيل ادلويلتعديالت يف اإ

ىل املكتب ادلويل البيان املشار ليه يف الفقرة الفرعية )أأ(. املكتب املذكور جيب أأن يرسل اإ  اإ

لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ( يه الفرتة املسموح هبا  )ه( لقاعدة وفقا لجيب أأن تكون الفرتة املطبقة املشار اإ
، فامي يتعلق بتعيني طرف املطبقليك حُتدث نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون "، حسب احلال، 1" أأو "5()ج("5)51

عالان وفق  ا لأي من القاعدتني املذكورتني.متعاقد أأصدر اإ

ما بيان مبنح امحلاية عقب الرفض] (1)  ما لكيا واإ خطارا ابلرفض وقرر ُسب الرفض اإ [ )أأ( جيوز للمكتب اذلي بلّغ اإ
ىل املكتب ادلويل بياان بأأن امحلاية ممنوحة 4)51جزئيا، بدل من أأن خيطر بسحب الرفض وفقا للقاعدة  ()أأ(، أأن يرسل اإ

الصناعية لكها أأو بعضها، حسب احلال، مما هو حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين، علام بأأن منح للتصاممي 
 (.0)51امحلاية يكون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي يف حال تطبيق القاعدة 

 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(

 املكتب اذلي وّجه الإخطار، "5"

 ورمق التسجيل ادلويل، "1"

ذا مل يكن البيان يشمل لك والتصاممي  "0" الصناعية اليت يشملها التسجيل ادلويل أأو ل يشملها اإ
 ،التصاممي

 ،املطبقوالتارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  "4"

 واترخي البيان. "1"
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جراء دلى وجيب أأن يتضمن البيان أأيضا أأو ي  )ج( ذا عُدل التسجيل ادلويل يف اإ بنّي لك التعديالت اإ
 املكتب.

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


