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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 يوليو 22التارخي: 

 
 
 

 الدويل للتصاميم الصناعية االحتاد اخلاص لإليداع
 (الهاي)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (عشرة اخلامسة االستثنائية)الدورة والثالثون  الرابعة الدورة

ىل  44جنيف، من   4102سبمترب  01اإ
 
 

 لنظام الهاي مسائل متعلقة بالتطوير القانوني

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة أأول.

ليه فامي بعد  .0 عقد الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ىل  01يف الفرتة من  الرابعةبعبارة "الفريق العامل"( دورته   .1 4102 يونيو 01اإ

شهادة نقل مبوجب عقد لتسجيل دويل للتصاممي وضع وثيقة معيارية بعنون " لفريق العاملالاجامتع انقش ا ذكل ويف .4
عالاًن قدّ  معّي الصناعية فامي يتعلق بطرف متعاقد )أأطراف متعاقدة(  (" 0111( من وثيقة جنيف )4)01ادة امل مبوجبم اإ

لهيا فامي ييل ابمس "شهادة نقل"( أأحصاب  أأن يس تطيعالعامل أأنه من املهم . ويف هذا الصدد، رأأى الفريق )واملشار اإ
وكام أأوىص به بشلك فعال عىل شهادة نقل كوثيقة مقبوةل دلى ماكتب الأطراف املتعاقدة املعنية. الاعامتد التسجيالت ادلولية 

  تعمتدها.يك، املاكتب جلعل الوثيقة املعيارية وثيقة مقبوةل يفتوصية يف هذه الوثيقة،  ،تُعرض عىل امجلعية ،الفريق العامل

دخال تعديالت حممتةل عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بي وثيقة عام و .0  0111ووثيقة عام  0111انقش الفريق العامل اإ
لهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"( دراج بند جديد يف جدول الرسوملتفاق لهاي )املشار اإ  وكام .، مبا يف ذكل اإ
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وهو متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل:   H/LD/WG/4/6 يرد ملخص الرئيس يف الوثيقة 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32042. 
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة، يف هذه الوثيقة،  ،تُعرض عىل امجلعية ،عاملأأوىص به الفريق ال يك التعديالت املقرتح اإ
 .تعمتدها

 ، عىل حنو ما أأوىص به الفريق العاملمعياريةنقل  شهادةتوصية تشجع قبول  .اثنيا

 H/LD/WG/4/4 2 يف الوثيقةانقش الفريق العامل شلك ومضمون اقرتاح معّدل بشأأن شهادة نقل كام هو وارد  .2
ماكني ىل املاكتب املعنية تقدميها اتواإ عالاًن  تقّدماليت  تعاقدةامل طراف الأ  وضامن دخولها حزي التنفيذ يف املكتب ادلويل عرب اإ اإ

عداد هذه الوثيقة، (0111من وثيقة جنيف ) (4)01ملادة ا مبوجب ىل حي اإ عالان مبوجب . واإ قدمت ثالثة أأطراف متعاقدة اإ
من املتوقع أأن يقدم ولكن  .ومجهورية كوراي 3، ويه املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، وادلامنرك0111( من وثيقة 4)01ادة امل

 ذكل الإعالن. عدد من الأطراف املتعاقدة احملمتةل

ر يف طرف ل يكون هل أأث يف امللكية يف السجل ادلويلتنص عىل أأن تدوين تغيري  (4)01ملادة ا واجلدير ابذلكر أأن .5
عالان مبوجب تكل املادة متعاقد حىت يتسمل مكتب ذكل الطرف املتعاقد الترصحيات أأو الواثئق احملددة يف ذكل  قدم اإ

 .4الإعالن

ماكنية وضع وثيقة معيارية )شهادة نقل( لأول مرة يف  .1 املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق وُطرحت اإ
ليه فامي لهاي كوس يةل لتخفيف العبء عىل أأحصاب التسجيالت ادلولية فامي خيص  5"(ييل ابمس "املؤمتر ادلبلومايس )يُشار اإ

عالان مبوجب املادة   .0111( من وثيقة 4)01تقدمي الواثئق دلى ماكتب الأطراف املتعاقدة اليت قدمت اإ

ماكنية تقدميها وبدأأ الفريق العامل مناقشة  .7 ىل املكتب املعين يف  عربوضع وثيقة معيارية )شهادة نقل( واإ املكتب ادلويل اإ
 .4100دورته الأوىل يف عام 

املنقحة وفقا  ا، بصيغهتانقل ومضموهنال عىل شلك شهادة  4102يونيو املنعقد يف وافق الفريق العامل يف اجامتعه و  .1
 عرب املكتب ادلويل املعياريةعىل تقدمي الوثيقة الفريق العامل افق و عالوة عىل ذكل، و الاجامتع.  أأثناء ةقدمللمالحظات امل

لكرتونيا  .املعنية عىل املاكتب وتوزيعها اإ

 النقل شهادةتوصية تشجع قبول 

نقل دلى ماكتب الأطراف ال الاعامتد بشلك فعال عىل شهادة  من أأجل مساعدة أأحصاب التسجيالت ادلولية عىل .1
الأطراف املتعاقدة  بشأأن قبولاحتاد لهاي ابعامتد توصية  الفريق العامل مجعيةأأوىص أأيضا املتعاقدة املعنية احلالية واملقبةل، 

عالاًن  ىل  لشهادة النقل. 0111( من وثيقة 4)01ملادة مبوجب االيت قدمت اإ أأن الغرض من التوصية هو جمرد وجتدر الإشارة اإ
قة قد تقدم لنفس الغرض وفقا نفس تأأثري بيان أأو وثي عىل اعتبار أأن لها تشجيع الأطراف املتعاقدة عىل قبول الوثيقة املعيارية

ذا . و لقانون الطرف املتعاقد املعين املكتب ادلويل، بعد التشاور مع ماكتب الأطراف س يعّد امجلعية هذه التوصية،  اعمتدتاإ
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ماكنية تقدميها بوساطة املكتب  0111( من وثيقة 4)01عيارية لأغراض املادة اقرتاح معّدل بشأأن وثيقة م املعنونة " H/LD/WG/4/4الوثيقة   لتفاق لهاي واإ
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32042" متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل:  ادلويل

3
 .أأنه جيري حسب ذكل الإعالن اذلي قدمته ادلامنركبامنرك الفريق العامل وفد ادليف ادلورة الرابعة للفريق العامل، أأبلغ  
4

 هو اكلتايل: 0111( من وثيقة 4)01نص املادة  
ليه يف البنود " (4)" ( الأثر ذاته كام لو اكن 0" من الفقرة )7" و"1" و"5" و"2" و"4" و"0] أأثر التدوين يف السجل ادلويل[ يكون للك تدوين مشار اإ

ليالتدوين ق ه يف البند د مت يف جسل مكتب لك طرف متعاقد معين، ما عدا أأنه جيوز للطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإعالن، بأأن التدوين املشار اإ
 "ددة يف ذكل الإعالن.( ل يكون هل ذكل الأثر يف ذكل الطرف املتعاقد حىت يتسمل مكتب ذكل الطرف املتعاقد الترصحيات أأو الواثئق احمل0" من الفقرة )0"
5

 .214، الصفحة 104و 100انظر حمارض املؤمتر ادلبلومايس، الفقراتن  
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اتحة  اليت ميكهنا تطبيقتكل املاكتب ب املتعاقدة املعنية، قامئة  ىلللمنظمة  الإلكرتوينالقامئة عىل املوقع  تكلالتوصية واإ نب اج اإ
 نقل.ال شهادة 

النقل املعدةل شهادة ترد ، لهذه املسأأةل مجلعيةفهم التسهيل و )انظر املرفق الأول(.  املقرتحة التوصيةُ وتُرفق هبذه الوثيقة  .01
 عليه الفريق العامل، يف املرفقي الثاين والثالث.ما اتفق ، عىل حنو س تكامل شهادة النقلل املعدةل علاميتوالت

ن مجعية لهاي  .00 ىل اعامتد اإ مدعوة اإ
نقل وثيقة مقبوةل دلى ال شهادة التوصية جلعل 

عالاًن  ماكتب الأطراف املتعاقدة اليت قدمت اإ
، كام يه 0111( من وثيقة 4)01ملادة مبوجب ا

 .H/A/34/2واردة يف املرفق الأول للوثيقة 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية امل  اثلثا.  شرتكةالتعديالت اليت أأوىص الفريق العامل ابإ

ىل الوثيقة .04 ماكنية اس تحداث أ لية يف نظام لهاي تضمن ، انقش الفريق العامل H/LD/WG/4/3 6 استنادا اإ اإ
جراء دلى  الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت املدخةل عىل التصممي الصناعي موضوع التسجيل ادلويل بعد اختاذ اإ

 عي.مطرف متعاقد  تبمك 

()أأ( 4( و)0)02التسجيل ادلويل مبوجب املادة  أأثرتنص عىل أأن  0111()ج( من وثيقة 4)02ويُذكر أأن املادة  .00
جراء ما  و)ب( ينطبق عىل التصممي الصناعي كام تسلمه مكتب الطرف املتعاقد املعي من املكتب ادلويل، أأو "كام عُدل يف اإ

 دلى ذكل املكتب"

ىل و و  .02 ىل املكتب ادلويل  تكل ب الطرف املتعاقد املعّي تمك  ليبلّغضع أ لية اتفق الفريق العامل عىل احلاجة اإ التعديالت اإ
لهيا فامي ييل بعبارة "بطريقة مركزية  بدورهعلنا  اذلي يتيحها الصدد،  ا. ويف هذ" لغرض هذه الوثيقة(أ لية الإبالغ)ونشري اإ

بيان  بطريقة سلمية عرب ملتعلقة ابلتعديالتملعلومات ااعترب الفريق العامل أأنه ميكن، مضن الإطار القانوين لنظام لهاي، تبليغ ا
خطار بسحب الرفض كام هو منصوص عليه يف 4( و)0)اثنيا()01مبنح امحلاية كام هو منصوص عليه يف القاعدة  ( واإ

 .7من الالحئة التنفيذية املشرتكة (2)01 القاعدة

ن حسب أأي رفض صادر وفقا للقاعدة و  .05 ( يف 4( أأو )0)اثنيا()01وفقا للقاعدة ( وأأي بيان مبنح امحلاية صادر 2)01يدوَّ
لهيا فامي ييل بلكمة "النرشة"( ىل تنوع  .8السجل ادلويل ويُنرش يف نرشة التصاممي ادلولية )املشار اإ ويف هذا الصدد، وابلنظر اإ

هو أأن ابلتعديالت  أأكرث احللول تأأكيدا وواقعية لتحقيق الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقةالتعديالت، اعترب الفريق العامل أأن 
اتحهتا ل املكتب ادلويل حيمّ  لحظ الفريق العامل أأيضا أأنه و النرشة. يفنسخة من الإخطار أأو البيان كام ورد من املكتب واإ

خطار أأو يف  ةسابقال الصناعية تصاممي املعلومات املتعلقة ابل  " بشأأن2"()ب(4)01املادة مبوجب متش يا مع الوضع السائد  اإ
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الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت املدخةل عىل التصاممي الصناعية موضوع التسجيالت ادلولية بعد اختاذ املعنونة " H/LD/WG/4/3الوثيقة  

جراءات دلى املاكتب  موقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل: " متاحة عىلاإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32042 

7
صدار بيان منح امحلاية وفق  صدار بيان منح امحلاية وفقا للقاعدة . و ( اختياراي0)اثنيا()01ا للقاعدة يعترب اإ  وفقابسحب الرفض  خطارلإ ا وأأ  (4)اثنيا()01يعترب اإ

جباراي. والفرق بي القاعدتي الأخريتي هو "شلك" التبليغ. و  (2)01لقاعدة ل (، فهم املؤمتر 2)01()ب( والقاعدة 4)02( واملادة 2)04عند اعامتد املادة اإ
خطارا ابلرفض ميكن أأن يمت يف شلك بيان مفاده أأن املكتب املعين قرر قب ول أ اثر التسجيل ادلويل فامي ادلبلومايس أأن حسب الرفض من قبل املكتب اذلي بلغ اإ

خطار الرفض أأو ببعض هذه التصاممي. واكن من املفهوم أأيضا أأن أأي مكتب يس تطيع، يف خالل الفرتة  يتعلق بلك التصاممي الصناعية اليت اكنت موضوع اإ
ذا مل خطار ابلرفض، أأن يرسل بياان مفاده أأنه قرر قبول أ اثر التسجيل ادلويل حىت اإ خطارا ابلرفض.املسموح هبا لتبليغ اإ   يكن قد بلغ اإ

8
 ." من الالحئة التنفيذية املشرتكة4("0)41( و0)اثنيا()01( و5)01انظر القواعد  
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غري لغة العمل من كتب حىت لو اكنت لغة أأخرى امل  املتاحة هبا دلى ذكلللغة اباملعلومات  تكل رفض، ميكن تقدمي
 الرفض أأو بيان منح امحلاية املعين.بسحب لإخطار يف ااملس تخدمة 

ىل أأن يتسمل بياان مبنح بشلك سلمي، يرى الفريق العامل كذكل أأن  الإبالغوليك تعمل أ لية  .01 املكتب ادلويل س يحتاج اإ
ذا اكن0)اثنيا()01اية وفقا للقاعدة امحل جراء دلى املكتب ( اإ ، وفامي خيص تعيي الطرف املتعاقد اذلي اختار هناك تعديل يف اإ

مكتب الطرف لإصدار البيان مبنح امحلاية. واعترب كذكل أأن متديد املهةل املطبقة أأيضا  ينبغي، "4" أأو "0()ج("0)01 لقاعدةا
يصدر بياان مبنح امحلاية وفقا ينبغي أأن  "4" أأو "0()ج("0)01  وفقا للقاعدةصدر بياانأأ املتعاقد املعي اذلي 

ذا مل  (،0)اثنيا()01 للقاعدة  .أأية تعديالت عىل التصممي الصناعي تُدخلحىت اإ

ىل املادة  .07 ( من 0)1وامجلةل الثالثة من املادة  0111()أأ( و)ب( من وثيقة 4)02وعالوة عىل ذكل، وابلنظر اإ
منح امحلاية التارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل، أأو س ُيحدث فيه، نفس أأثر ى الفريق العامل أأن "، ير 01119 وثيقة

ىل املكتب ادلويل ب الطرف املتعاقد املعّي تمك غه " س يكون أأيضا عنرصا همام يبلّ وفقا للقانون املطبق اذلي يتيحه بدوره  اإ
 .بطريقة مركزية علنا

ىل مجعية احتاد لهاي لعامتد تقدمي اقرتاح عىل الفريق العامل وافق وعليه،  .01 تعديل لالحئة التنفيذية املشرتكة فامي اإ
 .4105يناير  0، مع اقرتاح بدء النفاذ يف أأدانه( عىل النحو الوارد 4( و)0)اثنيا()01( والقاعدة2)01يتعلق ابلقاعدة 

"تتبّع الرابع ابس تخدام وظيفة رفق يف امل تكل التعديالتترد لك  ،التعديالت املقرتحة لتيسري الاطالع عىلو  .01
ضافته النص الهنايئ رد يوملزيد من التوضيح . التغيريات"، أأي بشطب النص املقرتح حذفه ووضع سطر حتت النص املقرتح اإ

 ، يف املرفق اخلامس.بعد التعديالت س تكون علهياابلصيغة اليت  ،الأحاكم املعنية مجليع

 (2)01القاعدة لتعديل ح اقرت ا

وتشرتط الفقرة الفرعية  وتتناول الفقرة الفرعية )ب( حمتوايته. ( عىل الإخطار بسحب الرفض.2)01اعدة تنص الق .41
" توضيح التارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق، 2اجلديدة املقرتحة )ب("

 واذلي قد خيتلف عن التارخي اذلي حُسب فيه الرفض.

ةل أأو لك وتشرتط  .40 خطار حسب الرفض أأو يبّي لك العنارص املعدَّ الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة )ج( أأن يتضمن اإ
ذا اكنت التصاممي الصناعية املعنية معدةل يف  ةل، حسب تقدير املكتب، اإ املعلومات املتعلقة ابلتصاممي الصناعية كام يه معدَّ

جراء دلى املكتب.  .املقرتحة الإبالغالرئييس لتنفيذ أ لية  احلمكالفرعية )ج(  هذه الفقرة تكونوينبغي أأن  اإ
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 عىل ما ييل: 0111()أأ( و)ب( من وثيقة 4)02تنص املادة  
لو اكنت امحلاية ممنوحة للتصممي الصناعي بناء  ، كام04يكون للتسجيل ادلويل الأثر ذاته يف لك طرف متعاقد معي مل يبلغ مكتبه الرفض وفقا للامدة  ) أأ ("

ملقابل ذلكل واذلي قد يتقدم عىل قانون ذكل الطرف املتعاقد، اعتبارا من اترخي انقضاء الفرتة املتاحة لتبليغ الرفض مكوعد أأقىص أأو يف املوعد احملدد يف الإعالن ا
 به الطرف املتعاقد بناء عىل الالحئة التنفيذية، مكوعد أأقىص.

ذا بلَّغ مكتب الطرف املتعاقد املعي الرفض وحسب ذكل الرفض لحقا، جزئيا أأو لكيا، يكون للتسجيل ادلويل، يف حدود ما يغطيه حسب الر  ب( ) فض، اإ
رخي حسب الرفض مكوعد الأثر ذاته يف ذكل الطرف املتعاقد كام لو اكنت امحلاية ممنوحة للتصممي الصناعي بناء عىل قانون ذكل الطرف املتعاقد اعتبارا من ات

 "أأقىص.
 عىل ما ييل: 0111( من وثيقة 0)1وتنص املادة 

داري تلقايئ أأو 7عىل الرمغ من أأحاكم املادة  (0)" ىل حفص اإ ، يتعي عىل الإدارة الوطنية لأية دوةل متعاقدة ينص ترشيعها الوطين عىل رفض امحلاية استنادًا اإ
ىل بناء عىل معارضة الغري أأن خيطر املكتب ادل ويل، يف حاةل الرفض، وخالل س تة أأشهر، بأأن التصممي ل يفي ابلرشوط اليت يفرضها هذا الترشيع، ابلإضافة اإ

لهيا يف املادة  ذا مل يبلغ الرفض خالل س تة أأشهر، فاإن الإيداع ادلويل يودل أ اثره يف ادلوةل السابق ذكرها اعتباراً 0)7الإجراءات الشلكية والإدارية املشار اإ (. واإ
ذا مل يبلغ الرفض خالل همةل الأشهر الس تة، فاإن الإيداع ادلويل من  حيتفظ بأأولويته اترخي هذا الإيداع. ومع ذكل، ففي لك دوةل متعاقدة جتري حفصًا للجدة، اإ

دارته الوطنية ويصبح انفذًا يف ادلوةل املذكورة اعتبارًا من اترخي انقضاء املهةل املذكورة، ما مل ينص الترشيع الوطين عىل اترخي سابق يداعات اليت جترى دلى اإ  لالإ
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 (4)(اثنيا)01اقرتاح لتعديل القاعدة 

خطارا ابلرفض أأن يرسل . و ( عىل بيان مبنح امحلاية عقب الرفض4)اثنيا()01تنص القاعدة  .44 ميكن للمكتب اذلي بلغ اإ
ن الفقرة  (.2)01فض وفقا للقاعدة بياان مبنح امحلاية وفقا لهذه القاعدة، بدل من الإخطار بسحب الر  وبناء عىل ذكل، فاإ

 (.2)01( واليت تنص عىل حمتوايت البيان تتفق مع الفقرة الفرعية )ب( من القاعدة 4)اثنيا()01الفرعية )ب( من القاعدة 
ضافة  مفن املقرتحوذلكل،  ن 2بند جديد رمق "يف نفس التعديالت اإ ىل اإ شاء فقرة فرعية " يف الفقرة الفرعية )ب(، ابلإضافة اإ

 )ج( لنفس الرشط اجلديد. جديدة رمق

 (0)(اثنيا)01اقرتاح لتعديل القاعدة 

دخالها عىل رمق " و 2قرتح اس تحداث فقرتي فرعيتي جديدتي رمق )ب("يُ  .40 )ج( مبا يامتىش والتعديالت املقرتح اإ
يف الفقرة الفرعية )ب( من هذه القاعدة خمتلفة " 2أأن صياغة البند اجلديد املقرتح رمق " غري (.4)اثنيا()01( و2)01 القاعدتي

لأن  ()ب( عىل التوايل4)اثنيا()01()ب( والقاعدة 2)01قليال عن البندين املقرتحي املقابلي يف القاعدة 
خطار 0)اثنيا()01 القاعدة صدار بيان مبنح امحلاية دون الإبالغ ابإ الرفض. ويف هذا الس ياق، عندما ( تنص بشلك عام عىل اإ

ىل أأن هذا احلمك يعين ابلرضورة احلالت اليت 0الفريق العامل الفقرتي الفرعيتي اجلديدتي ومق  انقش )ج( ورمق )د(، أأشار اإ
 يكون فهيا التسجيل ادلويل معدل مبوافقة صاحب احلق.

ادلويل هل عىل أأن التسجيل اليت تنص ()أأ( 4)02املادة ( وضعت مبوجب 0)اثنيا()01واجلدير ابذلكر أأيضا أأن القاعدة  .42
من املفرتض، وفقا مكوعد أأقىص. وعليه،  اترخي انهتاء فرتة الرفضاعتبارا من  املطبقنفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون 

ىل 0)اثنيا()01 للقاعدة (، أأن يرسل املكتب بياان مبنح امحلاية قبل اترخي انهتاء فرتة الرفض، ويفضل أأن يفعل ذكل فور توصهل اإ
جيابية.  .0111( من وثيقة 0)1تتوافق مع امجلةل الثالثة من املادة أأن أأيضا ينبغي ه املرونة يف النص املقرتح هذو  نتيجة اإ

س ُيحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  أأحدث أأو لمكتب أأن يوحض التارخي اذليوينبغي ل  .45
التارخي، حبد أأقىص، هو اترخي انهتاء  ذكلوينبغي أأن يكون ". 2لفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة )ب("وذكل معال اباملطبق، 

ذا اكن التعيي حمكوما 0()ج("0)01الوقت احملدد يف الإعالن وفقا للقاعدة يف غضون فرتة الرفض املطبقة، أأو  "، اإ
عالن. وخاضعا 0111 ابلوثيقة  لالإ

دراج البند اجلديد املقرتح رمق " والغاية .41 وكذكل التعديل املقرتح يف الفقرة الفرعية )أأ(،  " يف الفقرة الفرعية )ب(،0من اإ
الصناعية موضوع التسجيل ادلويل  تصامميتوضيح أأن املكتب جيوز أأن يرسل بياان مبنح امحلاية يتعلق فقط بواحد من ال  يه

 أأو ببعضها.

ن الك الفقرتي ) .47 ىل ذكل، فاإ خطار الر 01( من القاعدة 4( و)0وابلإضافة اإ ىل نفس اإ وذلكل تُغتمن  فض.)اثنيا( تشريان اإ
 ( جتنبا لأي لبس.0)الفقرة الفرصة حلذف مصطلح "مؤقت" من عنوان 

( 2)01وتتوافق الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة رمق )ج( مع الفقرة الفرعية اجلديدة رمق )ج( يف القاعدة  .41
جراء دلى املكتبواس تخدمت أأيضا العبارة " ( عىل التوايل.4)اثنيا()01 والقاعدة  . الفقرة الفرعية اجلديدة )د(" يفيف اإ

عالان وفقا  وتلزم .41 ذا اكن طرفه املتعاقد قد أأصدر اإ رسال بيان مبنح امحلاية اإ الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة )د( املكتب ابإ
ذا ُمنحت امحلاية للتصممي وتلزم هذه ا ".4" أأو "0()ج("0)01للقاعدة  رسال البيان اإ لفقرة الفرعية اجلديدة أأيضا املكتب ابإ

جراء دلى املكتب.  لغرضها يف مجيع احلالت. الإبالغضامن حتقيق أ لية  ذكلوالهدف من  الصناعي عقب تعديالت يف اإ
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دراجواقرتُ  .01 رسال بيان منح امحلايةواليت جيوز خ ،الفقرة الفرعية اجلديدة )ه( لتوضيح أأن الفرتة املطبقة ح اإ د مدّ تُ  ،اللها اإ
حدى القاعدتي  ذا انطبقت اإ مع اقرتاح  ابلقرتانوقد يكون هذا التعديل رضوراي  "، حسب احلال.4" أأو "0()ج("0)01اإ

 .فقرة الفرعية اجلديدة )د(ال وضع

ىل اعامتد  .00 ّن مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اإ
 التعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي

 (4( و)0)اثنيا()01 ( والقاعدة2)01خيص القاعدة 
اخلامس واردة يف املرفق كام يه 

، عىل أأن يكون اترخي بدء H/A/34/2 قةللوثي
 .4105 يناير 0النفاذ 

 بند جديد يف جدول الرسوم

ىل الوثيقة .04 ميكن أأن اانت اليت أأنواع الواثئق وسائر البي، H/LD/WG/4/210 انقش أأيضا الفريق العامل، استنادا اإ
م دل  .عرب املكتب ادلويلوتقدميها  ()و( و)ز( من الالحئة التنفيذية املشرتكة5)7تعيي طرف متعاقد، وفقًا للقاعدة  معتُقدَّ

يف التعلاميت الإدارية  211 املقرتح اجلديدقُدم البند ()أأ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، 0)02ش يا مع املادة امتو  .00
لهيا فامي ييل ابمس "التعلاميت الادارية"(، لتطبيق اتفاق لهاي )وي  ىل الفريق H/LD/WG/4/2 الوارد يف الوثيقةو شار اإ ، اإ

جراء العامل بغية الرشوع يف املشاورات الالزمة بشأأن الفريق العامل أأن من  ويرىتعديالت عىل التعلاميت الإدارية. ال  اإ
ضافة ال  لطلب ادلويل لختيارية توايت الااحمل  211ديد ويمكّل البند اجل. يف التعلاميت الإدارية 211اجلديد  بنداملرغوب فيه اإ

 رفقميكن أأن تُ تعيي طرف متعاقد اليت  معدلواثئق ال()و( و)ز( وحيدد أأنواع 5)7عىل النحو املنصوص عليه يف القاعدة 
للملكية الفكرية )الويبو( التعلاميت ل املدير العام للمنظمة العاملية ، عدّ تكل املشاوراتبعد و لطلب ادلويل )الواثئق ادلامعة(. اب

 11.الإدارية وفقا ذلكل

ماكنية السامح يف املس تقبل  عىلالفريق العامل  وافقوعالوة عىل ذكل،  .02  عرب املكتب ادلويلتقدمي الواثئق ادلامعة ب اإ
ىل ا ماكنية ملاكتب املعنية، حىت بعد ايداع الطلب ادلويل. اإ اتحة اإ  عرب املكتب ادلويلامعة لواثئق ادللتأأخر" التقدمي امل "واإ

ىل لتقدمي الفردي و سيمت الاس تغناء عن ا من حيث التاكليف والإجراءات، لأنه عىل املودعيخفف العبء س ي رمبا احلاجة اإ
 املودع. اقلمي معين ل يقمي فيهمثل حميل يف أأي الاس تعانة مب 

ىل أأنه عندما انقش الفريق العامل تقدمي شهايف الأ و .05 ىل خري، جتدر الإشارة اإ ىل امل دة نقل اإ كتب املعين استنادا اإ
ماكنية تقدميهوافق كذكل عىل ، H/LD/WG/4/4 الوثيقة  .الوثيقة(هذه من  1ادلويل مكتب )انظر الفقرة  عرب ااإ

ذا و  .01 ماكنية  يف املس تقبلمت السامح اإ أأعاله، أأو تقدمي  مبّي تعيي طرف متعاقد، كام هو  دمعواثئق لتأأخر" التقدمي امل "ابإ
ىل شهادة نق ن  ،املكتب ادلويل عربكتب املعين امل ل اإ ضافية ملس تخديم نظام لهايس يتيح املكتب ادلويل فاإ  .خدمة اإ

عىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق جبدول  الفريق العاملوافق أأعاله،  ُذكرويف ضوء ما  .07
النظر يف . وعند ويل بتحصيل رمس عن هذه اخلدمات الإضافيةللسامح للمكتب ادل، الرسوم لتعمتده مجعية احتاد لهاي

                                                
10

()و( و)ز( من الالحئة التنفيذية املشرتكة وتقدميها بوساطة 5)7املعنونة "أأنواع الواثئق وسائر البياانت وفقًا للقاعدة  H/LD/WG/4/2 الوثيقة 
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32042متاحة عىل املوقع الإلكرتوين للويبو عىل الرابط التايل:  ادلويل" املكتب

11
املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين للويبو عىل الرابط التايل:  0/4102. انظر املذكرة الإعالمية رمق 4102يوليو  0دخلت التعلاميت الإدارية املعدةل حزي النفاذ يف  

http://www.wipo.int/hague/en/notices/. 
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جيزي للمكتب ادلويل من جدول الرسوم يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات  1أأن البند ، لحظ الفريق العامل ذكل
 .12حيدد مقدراه بنفسه مقابل خدمات خاصةرمس حتصيل 

ىل اعامتد  .01 ّن مجعية احتاد لهاي مدعوة اإ اإ
ت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي التعديال

واردة يف املرفق جدول الرسوم كام يه خيص 
، عىل أأن يكون H/A/34/2 قةاخلامس للوثي

 .4105 يناير 0اترخي بدء النفاذ 

 ]تيل ذكل املرفقات[

                                                
12

"خدمات خاصة" من جدول الرسوم يف نظام مدريد: "جيوز للمكتب ادلويل أأن حيّصل رسامً حيدد مقداره بنفسه عن العمليات اليت  1بند فامي ييل نص ال  
 يبارشها عىل جعل، وكذكل عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم."
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ق الأولاملرف  

 توصية

يداع ادلويل  ن مجعية الاحتاد اخلاص لالإ  الصناعية )احتاد لهاي(، للتصاممياإ

لهيا 0111( من وثيقة جنيف )4)01ملادة وفقًا لأحاكم ا ( لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )واملشار اإ
عالن هل، بأأن تدوين  فامي ييل ابمس "وثيقة جنيف"( اليت تسمح للطرف املتعاقد يف وثيقة جنيف أأن خيطر املدير العام، يف اإ

ىل أأن تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل لن يعتد به مثلام  يعتد بتغيري دّون يف جسل مكتب الطرف املتعاقد املعين، وذكل اإ
 يتلقى مكتب هذا الطرف املتعاقد البياانت أأو الواثئق احملددة يف الإعالن،

عالاًن وفقًا للامدة  معّي تويص يف حاةل تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل، فامي يتعلق بطرف متعاقد  ( من وثيقة 4)01قدم اإ
ذا مت جنيف،  يف السجل ادلويل لغرض تلبية متطلب حمدد يف هذا الإعالن، بأأنه اإ

تقدمي "شهادة نقل مبوجب عقد لتسجيل دويل للتصاممي الصناعية فامي يتعلق بطرف متعاقد )أأطراف متعاقدة(  )أأ(
عالاًن وفقًا للامدة  معّي  لهيا فامي ييل ابمس "0111( من وثيقة جنيف )4)01قدم اإ شهادة نقل"( (" )واملشار اإ

ىل  ليه فامي ييل ابمس "املكتب ادلويل"( اإ واليت وضعها املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )املشار اإ
من خالل املكتب ادلويل يف وقت وبطريقة وصيغة يتحقق مهنا املكتب  املعّي مكتب الطرف املتعاقد املعين 

 ت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي، أأومن التعلامي 415و 412ادلويل وفقًا للقسمي 

ىل مكتب الطرف املتعاقد املعين مبارشة، )ب(  تقدمي شهادة نقل اإ

طار قانون الطرف املتعاقد  أأن يقبل املكتب شهادة النقل حبيث يعتد هبا مثلام يعتد ببيان أأو وثيقة قد تقدم للغرض ذاته يف اإ
 املعين.

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[



H/A/34/2 
ANNEX II 

الثايناملرفق   

فامي  )التسجيالت ادلولية( للتصممي الصناعي )التصاممي الصناعية( شهادة نقل مبوجب عقد للتسجيل ادلويل
عالاًن وفقًا للامدة  معّي  )أأطراف متعاقدة( يتعلق بطرف متعاقد  2 1 (0111( من وثيقة جنيف )4)01قدم اإ

ىل مكتبم   ..................................................................................................................................... :3قدم اإ

  ............... تتضمن هذه الشهادة العدد التايل من الأوراق التمكيلية:

 

 

 التصديق .0

لهيم املوقّع/املو  ليه/اإ التسجيل ، بأأن ملكية قّعون أأدانه، مبوجب هذه الشهادةيشهد الناقل/الناقلون واملنقول اإ

 احملّددة أأدانه قد نقلت مبوجب عقد. الصناعي/التصاممي الصناعيةالتصممي و/أأو  ادلويل/التسجيالت ادلولية

 ____/___/___          /4التارخي الفعيل للنقل

 الس نة/الشهر/اليوم             

  

 الستخدام املكتب فقط
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 4شهادة النقل، الصفحة 

 املتأأثرة ابلنقل التصممي الصناعي )التصاممي الصناعية(/التسجيل ادلويل )التسجيالت ادلولية( .4

ذ( اذلي نُقلالتسجيالت ادلولية) )يرىج ذكر رمق التسجيل ادلويل  )أأرقام( ا اكن النقل جزئيًا، فريىج ذكر رمق. واإ
 (.5التصممي الصناعي )التصاممي الصناعية( اذلي نُقل

 التسجيل ادلويل رمق (00)
 (التصاممي الصناعيةالتصممي الصناعي ) )أأرقام( رمق (50)

ذا اكن النقل جزئياً  ولقاملن  اإ

  

  

  

  

  

  

 

 0شهادة النقل، الصفحة 

طار البند   ذا مل تكن املساحة املتوفرة يف اإ اكفية، يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة وتقدمي املعلومات بشأأن  4اإ
 .التسجيالت ادلولية و/أأو التصاممي الصناعية الأخرى يف ورقة تمكيلية

 

 6الناقل )الناقلون( .0

 امس وعنوان الناقل )الناقلون(( 70)

ذا اكن الناقل )الناقلون( خشصًا طبيعيًا، (0))أأ(  يرىج بيان ما ييل ذكره: اإ

 الرئييس: الامسأأو  امس العائةل "0"

 ........................................................................................................................................  

 أأو الامس الثانوي )الأسامء الثانوية(:( الشخصية )الأسامء الشخيص الامس "4"

 ........................................................................................................................................  

ذا اكن الناقل خشصًا معنواًي، يرىج بيان  (4)(أأ )  :التسمية الرمسية الاكمةل للشخص ودوةل املنشأأ اإ
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 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 العنوان )مبا يف ذكل الرمق الربيدي والبدل(: (ب)

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 رمق )أأرقام( الهاتف )مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة(: (ج)

 ..................................................................................................................................................  

 رمق )أأرقام( الفاكس )مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة(: )د)

 ..................................................................................................................................................  
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 2شهادة النقل، الصفحة 

 :الإلكرتوينالعنوان  (ه)

 ...............................................................................................................................................................  

ذا اكن هناك أأكرث من انقل؛ ويف هذه   عداد قامئة هبم يفيرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإ  احلاةل، يرىج اإ

لهيا يف البنود الفرعية من ورقة تمكيلية وذكر  ىل 0البياانت املشار اإ  ( فامي يتعلق بلك مهنم.ه)0)أأ( اإ

 

لهيم( .2 ليه )املنقول اإ املنقول اإ
1 

لهيم( (71) ليه )املنقول اإ  امس وعنوان املنقول اإ

ذا اكن امل  (0))أأ( ليهاإ لهيم) نقول اإ  ( خشصًا طبيعيًا، يرىج بيان ما ييل ذكره:املنقول اإ

 امس العائةل أأو الامس الرئييس: "0"

 ........................................................................................................................................  

 الثانوي )الأسامء الثانوية(: الامس الشخيص )الأسامء الشخصية( أأو الامس "4"

 ........................................................................................................................................  

ذا اكن (4)(أأ ) لهيم(امل  اإ ليه )املنقول اإ  :خشصًا معنواًي، يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص ودوةل املنشأأ  نقول اإ

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 العنوان )مبا يف ذكل الرمق الربيدي والبدل(: (ب)

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 رمق )أأرقام( الهاتف )مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة(: (ج)

 ..................................................................................................................................................  
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 5شهادة النقل، الصفحة 

 رمق )أأرقام( الفاكس )مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة(: )د)

 ..................................................................................................................................................  

 :العنوان الإلكرتوين (ه)

 ..................................................................................................................................................  

ذا اكن هناك أأكرث من يرىج وضع عالمة يف هذه   ليهاخلانة اإ عداد قامئة هبم منقول اإ ؛ ويف هذه احلاةل، يرىج اإ
لهيا يف ال ورقة تمكيلية وذكر  يف ىل )أأ( 2 بنود الفرعيةالبياانت املشار اإ  :( فامي يتعلق بلك مهنمه)2اإ

 

 9 8 7اخلمتالتوقيع أأو  .5

 توقيع أأو خمت الناقل )الناقلي( )أأ(

طار البند ) (70) "0" ( 2امس الشخص الطبيعي )الأشخاص الطبيعيي( اذلي يوقع أأو يُس تخدم خمته يف اإ
 أأدانه:

 .....................................................................................................................................................  

ذا "4" لهيم( خشصًا معنواًي، يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص  اإ ليه )املنقول اإ اكن املنقول اإ
طار البند ) ذا مل تكن هذه 2والصفة اليت يوقع هبا الشخص )الأشخاص( أأو يُس تخدم خمته يف اإ ( أأدانه )اإ

 واحضة(: الصفة

 .....................................................................................................................................................  

 ____/___/___ ...................................................................................... اترخي التوقيع أأو اخلمت "0"

 الس نة رالشه اليوم
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 1نقل، الصفحة ال شهادة 

 التوقيع )التوقيعات( أأو اخلمت )الأختام(: (2)

 .....................................................................................................................................................  

ذا اكن هناك أأ   عداد قامئة هبم يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإ ورقة تمكيلية وذكر  يفكرث من انقل واإ
لهيا يف البنود الفرعية من  ىل 0)أأ()5البياانت املشار اإ عىل النحو  خمتهمشفوعة بتوقيع الناقل أأو  "0"( اإ

طار البند )املطل  (، وذكل فامي يتعلق بلك مهنم.2وب يف اإ

لهيم(: )ب( ليه )املنقول اإ  توقيع أأو خمت املنقول اإ

طار البند  (71) "0"  "2"امس الشخص الطبيعي )الأشخاص الطبيعيي( اذلي وقع أأو اس تخدم خمته يف اإ
 أأدانه:

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

ذا "4" لهيم( خشصًا معنواًي، يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص  اإ ليه )املنقول اإ اكن املنقول اإ
طار البند ) ذا مل تكن هذه 2والصفة اليت يوقع هبا الشخص )الأشخاص( أأو يُس تخدم خمته يف اإ ( أأدانه )اإ

 الصفة واحضة(:

 .....................................................................................................................................................  

 ____/___/___         اترخي التوقيع أأو اخلمت "0"

 الس نةر/الشه/ليوما
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 7شهادة النقل، الصفحة 

 التوقيع )التوقيعات( أأو اخلمت )الأختام(: (2)

 .....................................................................................................................................................  

ذا اكن هناك أأ   ليه كرث منيرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإ عداد قامئة هبم  منقول اإ ورقة تمكيلية  يفواإ
لهيا يف البنود الفرعية من  ىل  "0"(ب)5وذكر البياانت املشار اإ ليه مل مشفوعة بتوقيع ا "0"اإ  خمتهو نقول اإ

طار البند   ، وذكل فامي يتعلق بلك مهنم."2"عىل النحو املطلوب يف اإ

الأرقام املتفق علهيا دوليًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية( أأي ) INIDحتدد بعض البياانت الببليوغرافية اخلاصة ابلتصاممي ادلولية بواسطة ش يفرة  1

لصناعية"( املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( )"التوصية بشأأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلتصاممي ا ST.80رموز املعيار 

 (.pdf-80-http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03.01عىل الرابط التايل: 
ىل مكتبه هذه الشهادة )قامئة الإعالانت اليت قدمهتا اإل تعطى تفاصيل النقل مبوجب عقد ل  2 فامي خيص الطرف املتعاقد )الأطراف املتعاقدة( اذلي تقدم اإ

 (.nt/hague/en/declarations/declarations.htmlhttp://www.wipo.iمتاحة عىل املوقع التايل: طراف املتعاقدة يف اتفاق لهاي الأ 
 امس ادلوةل )ادلول( أأو املنظمة )املنظامت( ادلولية احلكومية. 3
طار ترشيعات ]الصي والاحتاد الرويس[. 4 جباري يف اإ ن ذكر التارخي الفعيل للنقل عنرص اإ  اإ
ىل مكتبه هذه الشهادة. 5  ل تُذكر اإل التصاممي الصناعية اليت نُقلت فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد )الأطراف املتعاقدة( اذلي قدمت اإ
6 

 تتصل هبا هذه الشهادة.يه الأسامء املدونة يف السجل ادلويل فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية اليت  )أأ( الفرعي الأسامء اليت يتعي بياهنا يف البند
7 

 تشمل لكمتا "التوقيع" و"اخلمت" صيغة امجلع عند الاقتضاء.
8 

 بتوقيع: ]الاحتاد الرويس[. تقبل "خامتً )أأختام(" غري مشفوع تتطلب الأطراف املتعاقدة التالية "توقيعًا )توقيعات(" ول
9 

لهيم( هذا البند.الأطراف املتعاقدة التالية أأن يوقع الناقل )الناقلون( شرتط ت  ليه )املنقول اإ  واملنقول اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-80-01.pdf
http://www.wipo.int/hague/en/declarations/declarations.html
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الثالثاملرفق   

 اس تكامل شهادة النقلتعلاميت 

م تفاصيل النقل مبوجب عقد  ىل أأنه لن تقدَّ لجتدر الإشارة اإ فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد )الأطراف املتعاقدة( اذلي قدمت  اإ
ىل مكتبه هذه الوثيقة.  اإ

عالاًن وفقًا للامدة  ( وقبلت هذه الشهادة لأغراض 0111( من وثيقة جنيف )4)01وترد قامئة الأطراف املتعاقدة اليت قدمت اإ
 [/http://www.wipo.int/hague/en( عىل موقع الويبو الإلكرتوين: ]4)01املادة 

 معلومات أأولية

ىل مكتهبا هذه الوثيقة: مثل يرىج بيان  الامس الاكمل لدلوةل )ادلول( أأو املنظمة )املنظامت( ادلولية احلكومية اليت قدمت اإ
 ادلامنرك أأو املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.

 0البند 

 مثالً  41/1/4100بيان التارخي الفعيل للنقل بصيغة اليوم/الشهر/الس نة. يرىج 

 4البند 

يرىج ذكر رمق التسجيل ادلويل )التسجيالت ادلولية( املعين اذلي نقل فامي يتعلق ابدلوةل )ادلول( أأو املنظمة )املنظامت( 
 .DM/123456Aأأو  DM/123456ادلولية احلكومية املعنية يف الاس امترة 

ذا اكن النقل جزئيًا، يرىج بيان رمق )أأرقام( التصممي الصناعي )التصاممي الصناعية( ىل  2و 0و 0اذلي نُقل عىل هيئة  واإ وما اإ
 ذكل.

 0البند 

 ": الأسامء اليت يتعي بياهنا يه الأسامء املدونة يف السجل ادلويل.4" و"0("0)أأ()

 تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعي بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل. (4)أأ()

 مثاًل. chemin des Colombettes, 1202 Geneva, Switzerland ,34 (ب)

 مثالً  9111 338 22-41+( د()ج)

 مثاًل. abcde@wipo.int (ه)

 2البند 

 " الأسامء اليت يتعي بياهنا يه الأسامء املدونة يف السجل ادلويل.4" و"0("0())أأ 

 بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل.تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعي  (4)أأ()

  

http://www.wipo.int/hague/en/
mailto:abcde@wipo.int
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 مثاًل. chemin des Colombettes, 1202 Geneva, Switzerland ,34 (ب)

 مثالً  9111 338 22-41+( د()ج)

 مثاًل. abcde@wipo.int (ه)

 5البند 

 مثاًل. John JOHNSON "0" أأ()

 الرمسية الاكمةل اليت يتعي بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل.تسمية الشخص  "4"

 مثاًل. 41/1/4100اليوم/الشهر/الس نة: التارخي الاكمل للتوقيع بصيغة  "0"

 توقيع خبط اليد أأو خمت. "2"

 مثاًل. Elizabeth SMITH "0" )ب(

 التسمية املدونة يف السجل ادلويل.تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعي بياهنا يه  "4"

 مثاًل. 41/1/4100اليوم/الشهر/الس نة: التارخي الاكمل للتوقيع بصيغة  "0"

 توقيع خبط اليد أأو خمت. "2"

لهيم، جيب أأن يوقعوا مجيعًا الوثيقة أأو أأن يس تخدموا أأختاهمم، وفقًا للقانون  ذا اكن هناك عدة انقلي أأو منقول اإ اإ
 بق يف ادلوةل )ادلول( أأو املنظمة )املنظامت( ادلولية احلكومية املعنية.الوطين/الإقلميي املط 

 [الرابع]ييل ذكل املرفق 

mailto:abcde@wipo.int
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 0111ووثيقة  0111 لوثيقة

 لتفاق لهاي

 [(4105يناير  0اعتبارا من ]انفذ نص )

 01القاعدة 

 الإخطار ابلرفض

]...[ 

خطار حسب الرفض بتسجيل دويل واحد وجيب أأن يكون الإخطار بسحب الرفض] (2)  [ )أأ( جيب أأن يتعلق اإ
 مؤرخا ومّوقعا من املكتب اذلي وّجه الإخطار.

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

 املكتب اذلي وّجه الإخطار، "0"

 ورمق التسجيل ادلويل، "4"

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

 ،املطبقوالتارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  "2"

 واترخي حسب الرفض. "52"

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

]...[ 

 )اثنيا(01القاعدة 

 بيان مبنح امحلاية

خطار ابلرفض] (0)  خطارا ابلرفض املؤقت 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 0)01دلويل، خالل الفرتة املطبقة بناء عىل القاعدة أأن يرسل اإ

حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين، علام بأأن منح  ،حسب احلال، أأو بعض التصاممي الصناعية، الصناعية
 دلفعة الثانية من رمس التعيي الفردي.(، يكون رهنا بتسديد ا0)04امحلاية، يف حال تطبيق القاعدة 

 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(
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 املكتب اذلي وّجه البيان، "0"

 ورمق التسجيل ادلويل، "4"

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  "2"
 ،املطبقللقانون 

 واترخي البيان. "5"

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

ذا انطبقت القاعدة رمغ ما ُذكر يف الفقرة الفرعية )أأ(،  )د( نه اإ "، حسب احلال، 4" أأو "0()ج("0)01فاإ
ذا ُمنحت امحلاية للتصاممي الصناعية  دخالأأو اإ جراء اختذه  عقب اإ ن ، دلى املكتب صاحب التسجيل ادلويلتعديالت يف اإ فاإ

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 بتعيي طرف املطبقليك حُتدث نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون "، حسب احلال، 4" أأو "0()ج("0)01

عالان وفق  ا لأي من القاعدتي املذكورتي.متعاقد أأصدر اإ

ما بيان مبنح امحلاية عقب الرفض] (4)  ما لكيا واإ خطارا ابلرفض وقرر حسب الرفض اإ [ )أأ( جيوز للمكتب اذلي بلّغ اإ
ىل املكتب ادلويل بياان بأأن امحلاية ممنوحة 2)01جزئيا، 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)04امحلاية يكون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيي الفردي يف حال تطبيق القاعدة 

 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(

 املكتب اذلي وّجه الإخطار، "0"

 ورمق التسجيل ادلويل، "4"

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  "2"

 واترخي البيان. "5"

جراء دلى وجيب أأن يتضمن البيان أأيضا أأو ي  )ج( ذا عُدل التسجيل ادلويل يف اإ بّي لك التعديالت اإ
 املكتب.
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]...[ 

]...[ 

 جدول الرسوم

 [(4105يناير  0)انفذ اعتبارًا من ]

]…[ 

هما املكتب ادلويل سابعًا.  اخلدمات اليت يُقّدِّ

ل رسامً، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم. .42  جيوز للمكتب ادلويل أأن حُيّصِّ

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 0111ووثيقة  0111 لوثيقة

 لتفاق لهاي

 [(4105يناير  0اعتبارا من ]انفذ نص )

 01القاعدة 

 الإخطار ابلرفض

]...[ 

خطار حسب الرفض بتسجيل دويل واحد وجيب أأن يكون الإخطار بسحب الرفض] (2)  [ )أأ( جيب أأن يتعلق اإ
 مؤرخا ومّوقعا من املكتب اذلي وّجه الإخطار.

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

 املكتب اذلي وّجه الإخطار، "0"

 ورمق التسجيل ادلويل، "4"

ذا مل يكن حسب الرفض يشمل والتصاممي  "0" الصناعية اليت يشملها حسب الرفض أأو ل يشملها اإ
 ،امميالتصلك 

 ،املطبقوالتارخي اذلي أأحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون  "2"

 واترخي حسب الرفض. "5"

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

]...[ 

 )اثنيا(01القاعدة 

 بيان مبنح امحلاية

خطار ابلرفض] (0)  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 0)01دلويل، 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 التعيي الفردي.(، يكون رهنا بتسديد ا0)04امحلاية، يف حال تطبيق القاعدة 

 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(
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 املكتب اذلي وّجه البيان، "0"

 ورمق التسجيل ادلويل، "4"

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  "2"
 ،املطبقللقانون 

 واترخي البيان. "5"

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

ذا انطبقت القاعدة رمغ ما ُذكر يف الفقرة الفرعية )أأ(،  )د( نه اإ "، حسب احلال، 4" أأو "0()ج("0)01فاإ
ذا ُمنحت امحلاية للتصاممي الصناعية  دخالأأو اإ جراء اختذه  عقب اإ ن ، دلى املكتب صاحب التسجيل ادلويلتعديالت يف اإ فاإ

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 بتعيي طرف املطبقليك حُتدث نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون "، حسب احلال، 4" أأو "0()ج("0)01

عالان وفق  ا لأي من القاعدتي املذكورتي.متعاقد أأصدر اإ

ما بيان مبنح امحلاية عقب الرفض] (4)  ما لكيا واإ خطارا ابلرفض وقرر حسب الرفض اإ [ )أأ( جيوز للمكتب اذلي بلّغ اإ
ىل املكتب ادلويل بياان بأأن امحلاية ممنوحة 2)01جزئيا، 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)04امحلاية يكون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيي الفردي يف حال تطبيق القاعدة 

 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(

 املكتب اذلي وّجه الإخطار، "0"

 ورمق التسجيل ادلويل، "4"

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  "2"

 واترخي البيان. "5"

جراء دلى وجيب أأن يتضمن البيان أأيضا أأو ي  )ج( ذا عُدل التسجيل ادلويل يف اإ بّي لك التعديالت اإ
 املكتب.
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]...[ 

]...[ 

 جدول الرسوم

 [(4105يناير  0)انفذ اعتبارًا من ]

]…[ 

هما املكتب ادلويل سابعًا.  اخلدمات اليت يُقّدِّ

ل رسامً، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم. .42  جيوز للمكتب ادلويل أأن حُيّصِّ

 [والوثيقة رفق اخلامسهناية امل]

 


