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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل 
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 السابعةالدورة 

 2018يوليو  18اإىل  16جنيف، من 
 
 

 من الالئحة التنفيذية املشرتكة 3اقرتاح تعديالت على القاعدة 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 اخللفية أأوًل.

 تقدمي توكيل

 لتفاق لهاي 1960 ووثيقة 1999الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة ()أأ( و)ب( من 2)3طبقًا للقاعدة  .1
 يوقع املودععيني وكيل أأمام املكتب ادلويل يف اس امترة الطلب ادلويل رشيطة أأن ت  ، جيوزنظام لهاي"( )"لحئة
 يوقع املودعد فيه طلب دويل أأو أأكرث للمودع نفسه رشيطة أأن جيوز أأن حيد   1تبليغ منفصل )"توكيل"(الطلب، أأو يف  ذكل
 التبليغ. ذكل

يداع الطلب ادلويل، يكون الطلب ادلويل و  .2 الإلكرتوين أأو الوريق مذياًل عادة بتوقيع الوكيل. مىت توىل الوكيل اإ
هنا حتمل عادة توقيع ذكل الوكيل.  ةاكنت الطلبات الإلكرتوني وملا تودع عادة عن طريق حساب املس تخدم اخلاص ابلوكيل، فاإ

لكرتونيًا  4809 ما مجموعه ودع، أ  2017ويف عام  دون أأن ةئة( ابمل  85)أأي مهنا طلبًا  4087 أأودع الوالكءطلبات دولية اإ
 .يُشفعوا توكياًل بثالث مئة وس بعني مهنا
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 لتعيني وكيل أأمام املكتب ادلويل، علامً بأأن اس تخدام تكل الاس امترة اختياري. DM/7جيوز اس تخدام الاس امترة  
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 النظامني ادلوليني الرئيس يني الآخرينحملة عامة عن  اثنيًا.

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 الرشط الأسايس

دارات خمتلفة نظام معاهدة الرباءات يتسم .3 دارة البحث ادلويل ،مثل مكتب تسّلم الطلبات بوجود اإ والإدارة  ،واإ
دارة الفحص المتهيدي ادلويل ،احملددة للبحث التمكييل واملكتب ادلويل. وجيوز للمكتب ذاته أأو الإدارة ذاهتا أأن جتمع بني  ،واإ

آنفًا حبسب اختصاصها وهماهما. وميكن للمكتب ادلويل أأن يعمل بصفته مكتبًا لتسّلم الطلبات  عدد من الوظائف املذكورة أ
 .دويلمككتب  اخلاصةوبصفته 

يداع طلب دويل  .4 جراءات معاهدة الرباءات دلى املكتب ادلويل، وخباصة اإ ل اإ ومع ذكل، لن تتناول هذه الوثيقة اإ
 دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسّلم الطلبات، ما مل يُذكر خالف ذكل.

م .5 تعيني  مسأأةل م الرباءات"(التعاون بشأأن الرباءات )"لحئة نظاالالحئة التنفيذية ملعاهدة من  90القاعدة  وتنظمِّ
من لحئة نظام )أأ( و)ب( 4.90القاعدة و  5.90.2وتمكلهتا يف القاعدة  4.90 القاعدة، مع بيان طريقة التعيني يف الوالكء

ذ تقتيض القاعداتن توقيع املودع  لحئة نظام لهاي()أأ( و)ب( من 2)3يه يف جوهرها مشاهبة للقاعدة الرباءات  طلب الاإ
 )الالامتس( أأو تقدمي توكيل منفصل لتعيني وكيل.ادلويل 

ماكنية تقدمي "توكيل عام" لحئة نظام)أأ( من 5.90وفضاًل عن ذكل، تنص القاعدة  .6 أ ودع  . ويف حالالرباءات عىل اإ
توكيل دلى مكتب تسّلم الطلبات )مثل املكتب ادلويل بتكل الصفة(، جيوز تعيني الوكيل نفسه لإيداع طلب دويل لحق 

ىل ذكل التوكيل حيمل توقيع املودع  ل رفاق نسخة منهابلإشارة اإ  1992.3 يوليو 1القاعدة حزي النفاذ يف  تكل وقد دخلت. واإ

 الرشطالتخيل عن 

يداع "توكيل عام"، تنص القاعدة  .7 ماكنية من لحئة نظام الرباءات )ج( 5.90يف حال اإ عن عنية امل  الإدارة ختيلعىل اإ
رفاق نسخة من التوكيل رشط  العام املودع. اإ

ماكنية من الالحئة ذاهتا )د( 4.90وفضاًل عن ذكل، تنص القاعدة  .8 ذا رشط تقدمي التوكيل التخيل عنعىل اإ . وعليه، اإ
الرشط، فيجوز للوكيل أأن يودع طلبًا دوليًا غري مذيل بتوقيع املودع وغري مشفوع  ذكل التخيل عنقرر مكتب تسّلم الطلبات 

 املودع. وقعهبتوكيل 

عىل الرمغ من عدم اعامتدهام يف  2004يناير  1)ج( حزي النفاذ يف 5.90)د( و4.90القاعداتن  هااتن دخلتقد و  .9
، 2004يناير  1بصفته مكتبًا لتسّل الطلبات اعتبارًا من  املعنينياملكتب ادلويل عن الرشطني  ختىلوقد  4التارخي ذاته.

 2005.5يناير  1)أأي مككتب دويل( اعتبارًا من  اخلاصةوبصفته 
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م  ، ل حيدد نظام لهاي أأي رشوط من حيث الأهلية املسأأةل ذاهتا "تعيني الوكيل". ويف مسأأةلمن الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات  1.90القاعدة  تنظمِّ
الآاثر املرتتبة عىل " و"املمثل العام"من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات عىل  3.90و 2.90. وتنص القاعداتن ذلكل الوكيل املهنية أأو اجلنس ية أأو حمل الإقامة

 302 لتفاق لهاي والبند املشرتكة ( من الالحئة التنفيذية4( و)1)3" يف حني تتناول القاعدة الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحهتمالأعامل اليت يبارشها 
 .هاتني املسأألتنيمن التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي 

3
 .PCT/A/XVIII/9انظر الوثيقة  

4
)د( بصفته مكتبًا لتسّل 4.90القاعدة الوارد يف املكتب ادلويل حتديدًا عن الرشط  ختىل. فقد PCT/A/31/6 PCT/A/32/4 تنيانظر الوثيق  

 )ج( بصفته مكتبًا لتسّل الطلبات.5.90القاعدة  الوارد يف، وعن الرشط اصة مككتب دويلالطلبات وبصفته اخل
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عالانت  .10 توكيل. وعىل غرار العديد من املاكتب ال حالت حمددة حيث يلزم تقدمي  التخيلوجيوز أأن تتضمن اإ
يف الطلب ادلويل. وميكن  يبني  بتكل الصفةأأي وكيل مل الإدارات( الأخرى، يقتيض املكتب ادلويل تقدمي توكيل لتعيني  )أأو

عن أأحد الرشطني أأو لكهيام عرب املوقع  تخلهياليت أأخطرت املكتب ادلويل ب الاطالع عىل قامئة ابملاكتب )أأو الإدارات( ا
دارة يف مارس  36الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات. واكن عدد تكل املاكتب )أأو الإدارات(   2017.6مكتبًا أأو اإ

طلبًا  1618بيهنا واكن من  ؛طلبًا دوليًا أأودعه الوالكء املفرتضون 7023، تلقى املكتب ادلويل وعاجل 2017ويف عام  .11
مة  ويرجع؛ ابملةئة( 23)أأي  بتوكيل أأو نسخة توكيل عام مشفوعاً  خطارات التخيل املقد  آاثر اإ ىل أ )د( 4.90 لقاعدةل طبقاً ذكل اإ

 )ج( أأو لكتهيام.5.90أأو 

 نظام مدريد

م .12 ت وبروتوكوهل من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالما 3القاعدة  تنظمِّ
 المتثيل أأمام املكتب ادلويل. مسأأةل (نظام مدريد" "لحئة)

جراء ذكل لحئة نظام مدريد ()أأ( من 2)3وفامي خيص تعيني وكيل لغرض طلب دويل، تنص القاعدة  .13 عىل أأنه جيوز اإ
طار الطلب ادلويل. ويذك ر يف هذا الصدد بأأن القاعدة  عىل أأنه جيب أأن يقدم تنص من الالحئة ذاهتا ( 1)9التعيني يف اإ

جيب أأن يوقع مكتب املنشأأ الطلب ادلويل، ()ب( عىل أأنه 2)9تنص القاعدة مكتب املنشأأ الطلب ادلويل للمكتب ادلويل. و 
ن طالب مكتب املنشأأ بذكل  .وكذكل املودع اإ

اض الطلبات الوالكء لأغر التوكيالت اخلاصة بتعيني معاجلة  ، يف ذكل النظام،املكتب ادلويل يتوىلومن مث، ل  .14
عن طريق تبليغ منفصل )توكيل( طبقًا بتكل الصفة جيب تعيني أأي وكيل غري مذكور يف اس امترة الطلب  ادلولية، علامً بأأنه

 نظام مدريد. لحئة()ب( من 2)3للقاعدة 

 بعض الاعتبارات اثلثًا.

 يف اترخي الإيداع رشط تقدمي التوكيلختفيف 

يداع الطلب ادلويل صعوابت للوالكء يطرح رشط تقدمي التوكيل املوق ع حس .15 ب الأصول من املودع يف اترخي اإ
ويرسل املكتب الامتثال لآجال صارمة من أأجل صون حقوق املودع ومصاحله.  جيبعندما  س امي ولواملودعني لكهيام، 

 التوكيل املعين.به طلب دويل وقعه الوكيل دون أأن يشفع تقدمي ادلويل خطاب خمالفة يف حال 

خطاابت خمالفة اإىل والكء  405، أأرسل اطلبًا دوليًا. ويف الس نة ذاهت 5213تلقى املكتب ادلويل ، 2017 يف عامو .16
وقد اس ُتدركت لك تكل اخملالفات بعد ذكل،  خطااًب مهنا أأي مطالبة أأخرى. 123تضمن املعين، ومل ي  توكيلال بتقدمي  ملطالبهتم

رسالأأن أأظهر مما  ل هدف منه سوى استيفاء الرشط الشلكي خطاابت اخملالفة وع من رمسيًا ذلكل الناملكتب ادلويل  اإ
 لتضمني التوكيل يف ملف الإيداع.

دخالواهجة الإيداع الإلكرتوين مبجرد  عربالتوقيع  يمتوفضاًل عن ذكل،  .17 الامس الاكمل للمودع أأو الوكيل. ومن مث،  اإ
طت طريقة التوقيع معليًا. فقد بُ  آخر، ومل يُبلَغ جسل لهاي بأأي من غري املرحج أأن يودع خشصو سمِّ  حاةل ما طلبًا ابمس خشص أ

 من ذكل النوع حىت الآن.سوء اس تخدام 
                                                

5
 .2املرفق ابء. –املرحةل ادلولية  –دليل املودع بناء عىل معاهدة الرباءات  انظر أأيضاً و . 12/2004و 1/2004نرشيت معاهدة الرباءات رمق  انظر 

6
من الالحئة أأو لكتهيام " 2)أأ("5.90أأو  )ب(4.90عن رشط تقدمي التوكيل طبقًا للقاعدة  بتخلهيا أأخطرت الويبو قامئة املاكتب )أأو الإدارات( اليتانظر  

 .التنفيذية ملعاهدة الرباءات

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html
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م، فقد يكون من  .18 النظر يف ختفيف رشط تقدمي التوكيل يف اترخي الإيداع من أأجل ختفيف  املفيدوبناء عىل ما تقد 
 العبء عىل مس تخديم نظام لهاي.

 الهنوج املمكنة

 التوكيل العام

يداع توكيل عام دلى مكتب تسّلم الطلبات )القاعدة  .19 طار نظام معاهدة الرباءات، جيوز اإ )ب( من لحئة 5.90يف اإ
الرباءات(. أأما نظام لهاي، فال ينص عىل مفهوم التوكيل العام. ومن مث، ل يؤدي املكتب ادلويل دور أأمني الإيداع  نظام

طار نظام لهاي لالحتفاظ بتكل الواثئق ع ذكل، جرت العادة عىل أأن يقبل املكتب ادلويل أأي توكيل مرفق ابلطلب . وميف اإ
ن مل خيص ذكل الطلب حتديدًا )أأي قبول نسخة من توكيل عام(.  ادلويل واإ

دخال مفهوم التوكيل العام املامرسة املعمتدة حاليًا ما دام املكتب ادلويل  .20  بتقدمي نسخة منه. يطالبومن مث، لن يغري اإ

 توكيل لغرض الإيداعال قدمي رشط ت التخيل عن

آنفًا،  .21 طار نظام معاهدة الرباءات  ختىلكام ُذكر أ )د( من 4.90لقاعدة ل طبقاً املكتب ادلويل عن رشط تقدمي التوكيل يف اإ
آلية ولعل أأمهية الرباءات.  لحئة نظام دارة.جمرد اختيار متاح  اتمكن يف أأهن التخيلأ  للك اإ

ل عىل المتثيل أأمام املكتب ادلويلنظام لهلحئة من  3ول تنص القاعدة  .22 تب أأي أأهنا ل تغطي المتثيل أأمام ماك - اي اإ
 اً الرباءات خيارًا متاحلحئة نظام )د( من 4.90القاعدة  خيل املنصوص عليه يفالأطراف املتعاقدة املعي نة. ومن مث، ل يكون الت

.  لأي مكتب معني 

طار نظام لهاي، يودَ  .23 " املكتب ادلويل. وينطبق ذكل أأيضًا عىل الإيداع غري املبارش، ع لك طلب دويل "دلىويف اإ
ليه املودع منا يرتك تكل املهام  7لأن مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ ل جيري الفحص الشلكي ول حيدد اترخي الإيداع واإ

يداع أأي طلب دويل عرب مكتب 8للمكتب ادلويل. ()ب( 1)4ه مبوجب املادة ويف املقابل، جيوز لأي طرف متعاقد أأن مينع اإ
 .2017 ابملةئة من الطلبات ادلولية مبارشة دلى املكتب ادلويل يف عام 95وعليه، أ ودعت  1999.9من وثيقة 

لزام بتقدمي التوكيل لغرض الإيداعلتعديل القاعدة   عدم الإ

آنفًا،  .24 كام يفعل املكتب ادلويل حاليًا  ،ختفيف رشط تعيني الوكيل يف الطلب ادلويل ميكنيف ضوء الاعتبارات املوحضة أ
طار نظام معاهدة الرباءات عن ذكل الرشط مبوجب القاعدة  ابلتخيل الإخطار عن طريق ،بصفته مكتبًا لتسّلم الطلبات يف اإ

 )د( من لحئة نظام الرباءات.4.90

 نظام( من لحئة 2)3ة ، فميكن حتقيق ذكل مبجرد تعديل القاعددون سواه املكتب ادلويل ختصوملا اكنت تكل املسأأةل  .25
طار وكيل يفالبتقدمي توكيل لتعيني  من أأجل عدم الإلزاملهاي   ويل.ادلطلب ال اإ
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ليه املودع" الطرف املتعاقد أأو أأحد الأطراف 1999" من وثيقة 14"1تنص املادة   املتعاقدة ممن  عىل ما ييل: "تعين عبارة "الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ
يداع طلب دويل ابستيفاء أأحد الرشوط احملددة يف املادة   بشأأن ذكل الطرف املتعاقد عىل الأقل". 3يس متد منه املودع حقه يف اإ

8
أأي  –عنيان عىل حد عّل املكتب ادلويل، تقتيض قوانني الاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية احلصول عىل "ترصحي أأمين". ومينح املكتبان امل  

ذكل الترصحي. ومن املفهوم أأن  –( ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل التوايل ROSPATENTادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )
 رشط الترصحي الأمين يُس توىف عادة ابلإيداع عن طريق املكتب، ولكهنا ليست قاعدة.

9
املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، كرواتيا، الاحتاد الأورويب، فرنسا، لتفيا، عاقدة املعنية يف اترخي اإعداد هذه الوثيقة: ييل بيان قامئة الأطراف املت 

 .، أأوكرانيا، اململكة املتحدةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةموانكو، اجلبل الأسود، سلوفينيا، 
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 الاقرتاح رابعًا.

 3تعديل القاعدة 

جيوز كام ييل: " ،، بصيغهتا املبي نة يف مرفق هذه الوثيقة3( من القاعدة 2يُقرتح تعديل الفقرة الفرعية )أأ( من الفقرة ) .26
 الطلب ادلويل. ويُعترب أأن الوكيل الوارد يف الطلب ادلويل قد عي نه املودع للك الأغراض املتعلقة ابلطلب، تعيني الوكيل يف

 ".(1)7يف ذكل توقيع الطلب لأغراض القاعدة  مبا

كيل (، من تدوين الو3) ( من القاعدة2) وس ميكمِّن التعديل املقرتح املكتب ادلويل، معاًل ابلفقرة الفرعية )أأ( من الفقرة .27
ذا ورد امسه وعنوانه يف اس امترة الطلب وفقًا للبند  ن  ،من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي 301يف السجل ادلويل اإ واإ

اإىل توضيح أأنه جيوز للوكيل  ("1)7وهتدف عبارة "مبا يف ذكل توقيع الطلب لأغراض القاعدة ل الطلب بتوقيع املودع. مل يذي  
ع   الطلب.أأن يوقمِّ

يداع الطلب ويف أأن يكون مدوانً ومن مث .28 بصفة  ، س يعترب املكتب ادلويل أأن املودع قد خول ذكل الشصص احلق يف اإ
 .عن الطلب لالإجراءات الالحقة والتسجيل ادلويل النامج وكيل

رفاق توكيل ابلطلب ادل 3( من القاعدة 2ومع ذكل، لن تغري  الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ) .29 ماكنية اإ ويل، حفاظًا عىل اإ
ن اس تحسن املودع ذكل. والأمه من ذكل أأنه سيتعني تعيني أأي وكيل غري مبني  يف  بغض النظر عن التعديل السابق، اإ

تبليغ منفصل )توكيل( وفقًا لتكل القاعدة. ويامتىش ذكل مع احلالت  عن طريقيف اترخي الإيداع بتكل الصفة اس امترة الطلب 
طار نظام معاهدة الرباءات احملددة اليت يقتيض فهيا املكتب ادل ويل تقدمي توكيل أأو نسخة توكيل عام، حبسب احلال، يف اإ

 أأعاله(. 14 ()ب(( )انظر الفقرة 2)3أأعاله( ونظام مدريد )القاعدة  10 )انظر الفقرة 

ىل أأن التعديل املقرتح ل خيص سوى تعيني  .30 . وجيوز أأيضًا ات ادلوليةطلبال يف  الوالكءويف اخلتام، جتدر الإشارة اإ
عنوان صاحب  أأوتعيني الوكيل يف الاس امترة الرمسية املعنية من أأجل الامتس تدوين تغيري )مثل تغيري يف امللكية أأو يف امس 

نقاص( أأو  أأو لكهيام التسجيل ع صاحب التسجيل الاس امترة أأو طلب جتديد. ويف تكل احلالت، جيب أأن يوقمِّ أأو تدوين اإ
دخال أأي تغيري يف هذا الصدد.DM/7)أأو الاس امترة  يرفق هبا توكيالً  أأن  (، ول يُقرتح اإ

ىل القيام مبا ييل: .31 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

م يف  "1" النظر يف الاقرتاح املقد 
 الوثيقة والتعليق عليه؛ هذه

ىل مجعية  "2" والبت يف توجيه توصية اإ
احتاد لهاي ابعامتد التعديالت املقرتحة 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة،  3للقاعدة 
بصيغهتا املبي نة يف مرفق هذه الوثيقة، 
واقرتاح اترخي دلخول تكل التعديالت 

 النفاذ. حزي

 ]ييل ذكل املرفق[
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 ([2019 ...يف ]...)نصم انفذ 

]...[ 

 3القاعدة 

متثيل أأمام املكتب ادلويل  ال

]...[ 

قد عي نه ويُعترب أأن الوكيل الوارد يف الطلب ادلويل  .[ )أأ( جيوز تعيني الوكيل يف الطلب ادلويلتعيني الوكيل] (2)
 (.1)7املودع للك الأغراض املتعلقة ابلطلب، مبا يف ذكل توقيع الطلب لأغراض القاعدة 

جيوز تعيني الوكيل أأيضًا يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد حمدد أأو أأكرث من الطلبات ادلولية أأو  )ب(
ن التسجيالت ادلولية للمودع نفسه أأو لصاحب التسجيل ادلويل نفسه. وجيب أأن يوقع بتسجيل واحد حمدد أأو أأكرث م

 ادلويل. التبليغ املودع أأو صاحب التسجيل

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل خمالف للأصول، وجب عليه أأن خيطر بذكل املودع أأو صاحب  )ج( اإ
 التسجيل ادلويل والوكيل املفرتض.

]...[ 

 فق والوثيقة[]هناية املر 


