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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 يوليو 3 التارخي:

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

 السابعة الدورة
ىل  16 جنيف، من  2018يوليو  18اإ

 قاعدة البيانات العاملية للتصاميمعرب نشرة التصاميم الدولية  إصدار

عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

 امللخص .أأولا 

نرشة التصاممي يف  ،وبياانت أأخرى ذات الصةل ،التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لهاي "ينرش" املكتب ادلويل .1

لتفاق لهاي )"الالحئة  1960 ووثيقة 1999 ةبني وثيقمن الالحئة التنفيذية املشرتكة  26 )"النرشة"(، معالا ابلقاعدة ادلولية

التنفيذية املشرتكة"(
1

.  

تبس يط نرش البياانت املتعلقة  بغية ،النرشة عرب قاعدة البياانت العاملية للتصاممي خططاا لإصداروتقّدم هذه الوثيقة  .2

ابلتسجيالت ادلولية مبوجب نظام لهاي
2

. 
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 http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=enالنرشة عىل العنوان: تتاح  
2

 http://www.wipo.int/designdb/en/index.jspتتاح قاعدة البياانت العاملية للتصاممي عىل العنوان:   

http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp


H/LD/WG/7/6 
2 
 

 الواهجات احلالية اثنياا.

 عنبياانت  توفر ،للملكية الفكرية )الويبو( مثّة ثالثة أأنواع من الواهجات املتاحة حالياا عىل موقع املنظمة العاملية .3

كسربس"قاعد، و التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لهاي ويه: النرشة  ، وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي.ة بياانت "لهاي اإ

 النرشة

ويعد ذكل النرش يف . املكتب ادلويل يتوىل نرش التسجيل ادلويل" عىل أأن 1999من وثيقة ()أأ( 3)10تنّص املادة  .4

شهارا اكفيا ل جيوز مطالبة صاحب التسجيل ادلويل بغريه  1960 ()أأ( من وثيقة3)6املادة  ". وتنّص لك الأطراف املتعاقدة اإ

يداع دويل، ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينرش يف نرشة دورية" هعىل أأن ىل لك اإ  ...".ابلنس بة اإ

ليه يف  ( عىل أأن "3)26وعالوة عىل ذكل، تنص املادة  .5 رسال النرشة املشار اإ حيل لك عدد ينرش من النرشة حمل اإ

، ويُعترب لك مكتب معين كام لو اكن قد 1960()ب( من وثيقة 3)6ادة وامل 1999( من وثيقة 4)16()ب( و3)10املادتني 

 ."1960( من وثيقة 2)8، لأغراض املادة لمنظمةل  الش بيك وقعاملتسّّل لك عدد من النرشة يف اترخي نرشها عىل 

تمتثل الوظيفة و قانونياا ومعلياا عىل ّحد سواء؛ ومن مّث، تضطلع النرشة بوظيفتني أأساس يتني تكتيس لٌك مهنام طابعا  .6

الوظيفة الثانية الإشهار للتسجيالت ادلولية، وغريها من التسجيالت ذات الصةل يف الأطراف املتعاقدة املعّينة، أأّما  الأوىل يف

النرشة حالياا عىل  . وتصدرمن التسجيالت ذات الصةل ملاكتب تكل الأطراف الإخطار عن التسجيالت ادلولية وغريها فهيي

يف أأنظمهتا اخلاصة  أأن تس تخدهما لماكتب( متاحة أأيضاا يك يتس ّّن لXMLأأس بوعياا. كام أأّن بيانهتا اخلام )ويبو املوقع الش بيك لل

 لتكنولوجيا املعلومات.

كسربس  "قاعدة بياانت "لهاي اإ

كسربس"تُتاح  .7 2001 شهر فربايرعىل املوقع الش بيك للويبو منذ  قاعدة بياانت "لهاي اإ
3

يمّت حتديهثا أأس بوعياا. ويه و  

 التقين معادلتدويناته السابقة. وتس تفيد واهجاهتا من ومجيع أأداة حبث تتيح اس تخراج لك من الوضع احلايل لتسجيل دويل 

طالق تكل الأخرية.قال  عدة البياانت العاملية للتصاممي، وذكل منذ اإ

 قاعدة البياانت العاملية للتصاممي

لبثث أ نياا ابواهجهتا  سمح. وت 2015عاملية للتصاممي عىل املوقع الش بيك للويبو منذ شهر يناير البياانت ال قاعدةتُتاح  .8

يف التسجيالت ادلولية املودعة مبوجب نظام لهاي وتسجيالت التصاممي الصناعية أأو الرباءات الصادرة عن الأنظمة الوطنية 

قلميية.  أأو الإ

عداد هذه الوثيقة، اكنت بياانت .9 من كندا وفرنسا واردة التصاممي الصناعية تكل تشمل بياانت  وحّّت اترخي اإ

ندونيس يا والياابن و  س بانيا والولايت املتحدة الأمريكية. وتضم تكل البياانت  منغوليا ونيوزيلنداواإ ون من يمل  2.9واإ

تصاممي، ونطاقها ل ينفك يتوسعال تصاممي أأو براءات لل  ادلويلو ية وطن ال التسجيالت
4
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 /http://www.wipo.int/designdb/hague/enالعنوان:  العاملية للتصاممي عىلتُتاح قاعدة البياانت   

http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
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 خلطةا اثلثاا.

 الهدف وطريقة العرض

ت الصةل، املُسّجةل مبوجب اانت ذاوغريها من البي ،لتسجيالت ادلوليةية يه املنشور الرمسي ل نرشة التصاممي ادلول  .10

صدار فردي للنرشة هو يف الواقع منتج قامئ بذاته، واملقصود من ذكل هو أأن أأي معامةل )مثل  نظام لهاي. ولكن أأّي اإ

ميكن البثث عهنا يف  من النرشة ولن أ خر عددتظهر يف أأي  لنمعنّي،  عددض، والتجديد( تُنرش يف التسجيل ادلويل، والرف

 .العددغري ذكل 

كسربس"ومن هجة أأخرى، تُعترب  .11 وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي أأداتني فّعالتني لإجراء  قاعدة بياانت "لهاي اإ

ىل "جسليعرض موجزاا حمّداثا للتسجيل ادلويل  البثث، وحتتوي لك مهنام عىل " الوضع احلايل" اذلي ضافة اإ  " يضم قامئةاإ

كسربس"املنشورة يف النرشة. ويف الواقع، تتشارك لمعامالت مفّصةل ل وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي  قاعدة بياانت "لهاي اإ

نوالبياانت نفسها. ومن الواهجة يف  كسربس"هذه الأخرية تشمل قاعدة البياانت الأوىل لكياا. و  مّث، فاإ  قاعدة بياانت "لهاي اإ

ىل بياانت تتعلق ابلتسجيالت ادلولية مبوجب نظام لهاي.  يه ببساطة واهجة مكّرسة للنفاذ حرصايا اإ

ع الويبو الش بيك يف النرشة، وتبس يط قاعدة البياانت املتاحة عىل موق الواردةويف حماوةل لتعزيز جدوى املعلومات  .12

 أأل ويه –منصة واحدة  ودجمها يفلنرش البياانت  ةالثالث املنصاتاملتعلقة ابلتصاممي الصناعية، من املزمع امجلع بني هذه 

وغريها من التسجيالت الأخرى ذات التسجيالت ادلولية  "تُنرش". وبناءا عىل ذكل، سوف قاعدة البياانت العاملية للتصاممي

البياانت العاملية للتصاممي الصةل عرب قاعدة
5

. 

 احلقل اخملصصرمق النرشة من خالل ل وفقاا ومن اجلانب امللموس، ووفقاا للخطة احلالية، سيُتاح البثث  .13

يف الواهجة اخلاصة بقاعدة البياانت العاملية"( Search By)" "ابس تخدام البثث"
6

سيُتاح تصفّح النرشة وفقاا . وابملثل، 

 "( يف الواهجة نفسها.Filter Byالل احلقل اخملصص "التنقيح ابس تخدام" )"لأصناف املعامالت من خ

 الأثر العميل والفائدة

ىل املاكتب اليت  .14 ع عىل النرشة من خالل الواهجة املتاحة عىل موقع الويبو الش بيك، ول س امي لغرض تّطلابلنس بة اإ

القامئة حالياا. وعالوة عىل ذكل، ستسامه وظائف الفثص املوضوعي، سيس متر العمل بوظائف البثث ومعايريه وخصائصه 

ثراء قدرات النرشة.  البثث القامئة يف قاعدة البياانت العاملية للتصاممي يف اإ

                                         
4

 وتونس. حتاد الأورويب للملكية الفكريةمكتب الاسيتوسع مّعا قريب نطاق بياانت التصاممي الوطنية ليشمل جورجيا وأأملانيا و   
5

املطبوعات القانونية للطلبات ادلولية يف قاعدة بياانت ركن مشاهبان للأس بقية مبوجب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتُنرش اخللفية والهدف   

ىل النرشة الإخبارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات رمق 2006منذ أأبريل ( PATENTSCOPE)الرباءات   وتُتاح. 01/2008و 03/2006. يرىج الرجوع اإ

 http://www.wipo.int/patentscope/ar/عىل العنوان التايل:  ركن الرباءاتقاعدة بياانت 
6

 احلقلادلولية املنشورة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل  الطلباتاإىل  النفاذميكن  حيث ،الرباءات ل يف قاعدة بياانت ركنكام هو احلا  

 "(.Browse by Week (PCT))" ("معاهدة الرباءات"التصفح حسب الأس بوع )

http://www.wipo.int/patentscope/ar/
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صدار وفصالا بفصل.  .15 صداراا ابإ فعىل سبيل املثال، ويف الوقت الراهن، تتيح النرشة فقط البثث عن تسجيل دويل اإ

صدارات للنرشة يف الوقت نفسه، أأو  فهيي ل تتيح البثث عن تسجيل دول يف عّدة صدار معنّي.  منعّدة فصول  يفاإ اإ

 وس يصبح ذكل ممكنا عىل قاعدة البياانت العاملية للتصاممي.

)بروتوكول النقل ال من للملفات(  SFTP يف النرشة بتثميلها عرب خادم الواردةكام أأن املاكتب اليت تُدرج البياانت  .16

الزمين للتحديث، اذلي يمّت حاليا لن تتأأثر من جراء ذكل. واجلدول  – XML نسق نرش البياانت عرب –للمكتب ادلويل 

 لك يوم مجعة يف منتصف الهنار بتوقيت جنيف، لن يتأأثر هو ال خر.

 الاعتبارات .رابعاا 

ىل  1960من وثيقة  17( و2)8( و3)6، يف حني أأن املواد 1999"النرشة" يف وثيقة  مل ترِد لكمة .17 تُشري ببساطة اإ

صد لكمة  املقصود من"التنفيذية املشرتكة عىل ما ييل:  ة" من الالحئ9( "1)1ومع ذكل، تنص القاعدة "نرشة دورية".  اراإ

أأو  1960أأو وثيقة  1999النرشة ادلورية اليت يبارش فهيا املكتب ادلويل أأعامل النرش املنصوص علهيا يف وثيقة هو "النرشة" 

( 3و)( 1)26( و2)17( و2)6( و1)1 القواعد"النرشة" يف ترد لكمة و  ".عامة املس تعمةلهذه الالحئة التنفيذية، أأايا اكنت ادل

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة.

ىل وثيقة  –" 9("1)1وتظهر الصياغة نفسها الواردة يف القاعدة  .18 " من 6("2)1يف القاعدة  – 1960دون الإشارة اإ

ىل املؤمتر لتفاق لهاي  مرشوع الالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة بشأأن التسجيل لدلويل للتصاممي الصناعية، املقدم اإ

ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية )وثيقة جنيف( املعقود يف الفرتة 

ىل  16من  1999يوليو  6يونيو اإ
7

. 

ىل القسم املقرتح 1وتُفرّس مالحظات القاعدة  .19 " من التعلاميت الإدارية اليت دخلت 12"101ة بأأن الصياغة تستند اإ

ىل أأي نسق أ خر قد يرتتب عن 1999 يناير 1حزي النفاذ يف  ضافة اإ لكرتونية من النرشة، اإ ماكنية نرش نسخة اإ . ويه تشمل اإ

اس تحداث تكنولوجيات جديدة
8

وقع الويبو الش بيك منذ ناءا عىل ذكل، أأصبثت التسجيالت ادلولية تُنرش عىل مب . و 

النفاذ حزيوالالحئة التنفيذية املشرتكة  1999فيه وثيقة  دخلت، يف الوقت نفسه اذلي 2004 أأبريل
9

. 

صداروسيبقى  .20 لكرتونية من النرشة عرب قاعدة البياانت العاملية للتصاممي مامتش ياا مع التعريف اذلي تنّص عليه  اإ نسخة اإ

 ".9("1)1القاعدة 

  

                                         
7

 .H/DC/4الوثيقة  يرىج الرجوع اإىل  
8

 .H/DC/6الوثيقة  يرىج الرجوع اإىل  
9

. وتشمل 1960، اس ُتعيض عن النسخة الورقية للنرشة بقرص مدمج فامي خيص التصاممي الصناعية املسجةل مبوجب وثيقة 1999قبل ذكل، ويف مارس   

صدار النسخة الور1/2001من الإصدار رمق  1934نسخة القرص املدمج أأيضاا التصاممي الصناعية املسجةل مبوجب وثيقة  قية يف ، ونتيجة ذلكل، توقف اإ

 .2002 فرباير
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عىل ذكل، ترتتب أ اثر قانونية عن نرش املكتب ادلويل للتسجيالت ادلولية وغريها من التسجيالت الأخرى  وعالوة .21

( من 5)17( و4)16( و2( و)1)14( و2)12( و3)10ذات الصةل يف لك طرف متعاقد معنّي فامي خيص املواد 

ر التسجيل ادلويل ورفضه، وأ اثر ( املتعلقة بأ اث2)13( و1)12( و5)10( و 2( و)1)8( و3)6، واملواد 1999 وثيقة

 تغيري وجتديد يف السجل ادلويل.تسجيل 

 1999وبناءا عىل هذه اخللفية، من الأرحج أأن تشري الترشيعات بوجه خاص يف بعض الأطراف املتعاقدة لتنفيذ وثيقة  .22

ىل لكمة "النرشة".  1960 و/أأو وثيقة ل يُقرتح حذفها أأو تعديلها يف من مّث، حُيّبذ الاحتفاظ بلكمة "النرشة"، وابلتايل و اإ

 الالحئة التنفيذية املشرتكة.

 اخلطوات املقبةل خامساا.

عداد هذه الوثيقة، اكنت هذه اخلطط قيد الاس تعراض التقين لتقدير اجلهد. ومن املتوقع أأن جُيرى  .23 حّّت اترخي اإ

خطار عام يُنرش عىل موقع الويبو . وس ُيطلِ 2018/2019الانتقال خالل الفرتة  الش بيك املس تخدمني واملاكتب عن التارخي ع اإ

 اذلي س تكون فيه النرشة متاحة حرصايا عرب قاعدة البياانت العاملية للتصاممي.
 

ىل الإحاطة .24 ن الفريق العامل مدعو اإ  علام اإ

 مبثتوايت هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[ 


