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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :أأغسطس 2016

االحتاد اخلاص لإليداع الدويل للتصاميم الصناعية

(احتاد الهاي)

اجلمعية
الدورة السادسة والثالثون (الدورة االستثنائية السادسة عشرة)

جنيف ،من  3اإىل  11أأكتوبر 2016

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة 1960
التفاق الهاي

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأو ًل .املقدمة
 .1عقد الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإليه
فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") دورته اخلامسة يف الفرتة من  14اإىل  16ديسمرب  2015ودورته السادسة يف الفرتة من 20
1
اإىل  22يونيو .2016
 .2ووافق الفريق العامل ،يف دورته اخلامسة ،عىل عرض اقرتاح تعديل القاعدة  5لالحئة التنفيذية املشرتكة عىل مجعية
احتاد لهاي يك تعمتده .ووافق ،يف دورته السادسة ،عىل عرض اقرتاح تعديل القواعد  14و 21و 26وجدول الرسوم لالحئة
التنفيذية املشرتكة عىل مجعية احتاد لهاي يك تعمتده.

1
ملخص الرئيس لدلورة اخلامسة (الوثيقة  )H/LD/WG/5/7متاح عىل املوقع الإلكرتوين للويبو:
 ،http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/ar/h_ld_wg_5/h_ld_wg_5_7.pdfوكذكل ملخص الرئيس لدلورة السادسة
(الوثيقة .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/ar/h_ld_wg_6/h_ld_wg_6_6.pdf :)H/LD/WG/6/6
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اثني ًا .التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
اقرتاح تعديل القاعدة 5
 .3انقش الفريق العامل ،يف دورته الثانية ،مسأأةل اإدراج ضامن يف حال عدم تقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال
تبليغ للمكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) موجه ابلوسائل الإلكرتونية .وواصل مناقشاته خالل دورتيه
2
الثالثة واخلامسة .واستندت تكل املناقشات اإىل الوثيقتني  H/LD/WG/3/3و.H/LD/WG/5/2
ضامن يف حال تعطل خدمات اإدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة.
 .4ويذكَّر بأأن القاعدة  5احلالية تنص عىل ٍ
ولكن ير َّجح أأن تو َّجه التبليغات اإىل املكتب ادلويل يف املس تقبل بنسق اإلكرتوين .ومن اجلدير ابذلكر أأن أأداة اإدارة احملافظ يف
نظام لهاي ،املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوينِّ ،
متكن املودعني من الرد اإلكرتوني ًا عىل اإشعارات اخملالفة اليت يصدرها املكتب
يوسع نطاق تكل ا ألداة لتشمل أأنواع ًا أأخرى من الالامتسات ،مثل تدوين تغيري يف امللكية أأو تغيري
بشأأن طلباهتم ادلولية .وس َّ
يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ،حبيث تغطي مدة التسجيل ادلويل ابلاكمل .ومن مث ،تريم التعديالت املقرتح اإدخالها
عىل القاعدة  5اإىل اإدراج ضامن يف حال عدم تقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ اإلكرتوين يف حال تعطل
وسائل التواصل الإلكرتونية.
 .5فتنص الفقرة ( )3اجلديدة املقرتح اإضافهتا اإىل القاعدة ( )5عىل أأنه اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة إلرسال
تبليغ للمكتب ادلويل موجه ابلوسائل الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُم ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن املهةل مل
تُراع بسبب عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف
اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة
أأايم عىل الأكرث.
 .6وملا اكنت أأحاكم القاعدة  )3(5املقرتحة تتطابق ونظريهتا من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد") اليت دخلت
حزي النفاذ يف  1أأبريل  ،2016ف ُيقرتح اعامتد الصيغة ذاهتا يف الفقرة املقرتحة اجلديدة .وجتدر الإشارة اإىل أأن القاعدة  )3(5من
الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد ختتص بسأأةل التبليغات املوهجة اإىل املكتب ادلويل ابلوسائل الإلكرتونية حرص ًا.
 .7ونتيجة للموافقة عىل التعديل املقرتح ،وافق الفريق العامل أأيض ًا عىل اإعادة ترقمي الفقرة ( )3احلالية لتصبح الفقرة (.)4
وس تظل املهةل املُحددة لإرسال الربهان والتبليغ س تة أأشهر – ويه املهةل نفسها احملددة للتبليغات املرسةل عن طريق اإدارة
الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة – متاش ي ًا مع القاعدة  )4(5املع َّدةل من الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد واليت دخلت
حزي النفاذ يف  1أأبريل .2016

2
ميكن الاطالع عىل الوثيقتني " H/LD/WG/3/3تعديل حممتل يف القاعدة  5من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق
لهاي" و" H/LD/WG/5/2اقرتاح ابإدخال تعديالت عىل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي" عىل املوقع
الإلكرتوين للويبوhttp://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29704 :
و.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35585
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 .8ويذكَّر أأيض ًا بأأن القاعدة  )3(12من الالحئة التنفيذية املشرتكة جتزي أأن يرد يف اإعالن موجه بناء عىل املادة )2(7
حتديد أأن رمس التعيني الفردي املتعلق ابلطرف املتعاقد املعين يسدد يف دفعتني ،وتسدد ادلفعة ا ألوىل وقت اإيداع الطلب
ادلويل والثانية يف اترخي لحق يمت حتديده وفق ًا لقانون الطرف املتعاقد املعين .ونظر ًا اإىل أأن قانون الطرف املتعاقد املعين هو
اذلي حيدد همةل سداد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي – با يف ذكل رشوط عذر عدم التقيد ابملهةل احملددة – وإاىل
جواز سداد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي للمكتب الوطين املعين ،فقد أأوىص الفريق العامل ابس تثناء أأحاكم سداد
ادلفعة الثانية املذكورة من أأحاكم القاعدة  .5وعليه ،تنص الفقرة ( )5املقرتح اإضافهتا اإىل القاعدة  5عىل أأل تنطبق تكل
القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب ادلويل كام هو منصوص عليه يف
القاعدة ()3(12ج).
.9

وفض ًال عن ذكل ،يُقرتح تعديل عنوان القاعدة  5لتوضيح الغرض من أأحاكهما.

 .10ومن املفهوم أأن احامتل تطبيق املكتب ادلويل للقاعدة  )4(4من الالحئة التنفيذية املشرتكة من جراء طارئة أأو عدم
توافر خدماته اخلاصة ابلتواصل الإلكرتوين واحامتل تطبيق الطرف املعين للقاعدة  )3(5يف ظرف مماثل احامتلن ل يقيص
أأحدهام الآخر.
 .11وترد لك التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  5من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،أأول ،يف املرفق ا ألول بنسق
"تتبع التغيريات" لتيسري الاطالع علهيا ،أأي بشطب النص املقرتح حذفه ووضع سطر حتت النص املقرتح اإضافته.
وملزيد من التوضيح ،ترد يف املرفق الثاين لك ا ألحاكم املعنية ابلصيغة اليت ستتخذها بعد التعديالت.

اقرتاح تعديل القاعدة 14
 .12انقش الفريق العامل ،يف دورتيه اخلامسة والسادسة ،اقرتاح تعديل القاعدة  14من الالحئة التنفيذية املشرتكة حبيث
جيوز للمكتب ادلويل أأن يدعو املودع اإىل سداد املبلغ املعادل للرمس ا ألسايس املس تحق عن تصممي واحد قبل مبارشة
3
الفحص .واستندت تكل املناقشات اإىل الوثيقتني  H/LD/WG/5/6و.H/LD/WG/6/3 Rev.
 .13وتوحض املادة  )1(8من وثيقة  1999لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإلهيا فامي ييل
بعبارة "وثيقة  )"1999هممة الفحص يف املكتب ادلويل .وطبق ًا للامدة  )1(8من وثيقة  ،1999اإذا تبني للمكتب ادلويل أأن
الطلب ادلويل مل يكن يس تويف الرشوط املنطبقة وقت تسلمه اإايه ،وجب عليه أأن يدعو املودع اإىل تصحيح ما يلزم
تصحيحه خالل املهةل املقررة البالغة ثالثة أأشهر من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل وفق ًا للقاعدة  )1(14من الالحئة
التنفيذية املشرتكة .ويشدَّد يف هذا الصدد عىل أأن املكتب ادلويل ي َ ُعد اختاذ املودع أأية خطوة خالل ثالثة أأشهر من اترخي
ادلعوة دلي ًال عىل نيته الرصحية يف مواصةل طلبه ادلويل.
 .14وخيتص املكتب ادلويل ،يف هممته املذكورة أآنف ًا ،بفحص امتثال الطلب ادلويل ل إالطار القانوين لنظام لهاي.
و أأصبحت بعض خطوات الفحص مؤمتتة مثل اس تخراج العنارص الالزمة لتحديد اترخي الإيداع أأو تأأكيد سداد الرسوم
الالزمة ،غري أأن جزء ًا كبري ًا مهنا ل يزال يتطلب تدخل الفاحص املسؤول عن الطلب.

3
ميكن الاطالع عىل الوثيقتني " H/LD/WG/5/6اعتبارات تتعلق ابإماكنية مراجعة جدول الرسوم" و" H/LD/WG/6/3 Rev.الاقرتاح املراجع
بشأأن التعديالت عىل القاعدة  14من الالحئة التنفيذية املشرتكة" عىل املوقع الإلكرتوين للويبو:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35585
و.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39683
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 .15و أأوحضت الواثئق املقدَّمة اإىل الفريق العامل يف دورتيه اخلامسة والسادسة القلق املزتايد إازاء الطلبات غري اجلادة اليت
يقدهما أأفراد "خيتربون" واهجة الإيداع الإلكرتونية دون نية يف مواصةل طلباهتم ول سداد الرسوم املطلوبة ومن مث زايدة
عبء العمل عىل املكتب ادلويل .ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  14ملواهجة تكل املشلكة.
 .16وتنطوي أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) املقرتح اإضافهتا اإىل القاعدة  )1(14عىل اعتبار الطلبات غري اجلادة واليت مل تسدد
عهنا الرسوم الالزمة مرتوكة وفق ًا للقاعدة  ،)3(14فيمتكن الفاحصون من الرتكزي عىل الطلبات ا ألخرى .ويتبع ذكل تعديل
الفقرة ( )3ل إالشارة اإىل الفقرة الفرعية (ب).
 .17وبوجب القاعدة  )1(14احلالية ،جيوز للمكتب ادلويل أأن يوجه عدة اإشعارات ابخملالفات .و ُأدرجت يف منصة الإيداع
الإلكرتوين ضوابط أآلية للتحقق من وجود العنارص الالزمة لتحديد اترخي الإيداع بوصفها حمتوايت اإلزامية يف الطلب ادلويل.
ويعزتم املكتب ادلويل تعزيز ضوابطه ادلاخلية للتحقق من وجود العنارص الالزمة لتحديد اترخي الإيداع يف الطلبات املودعة
ورقي ًا وتكل املودعة بطريقة غري مبارشة أأي دلى ماكتب تسّل الطلبات .وحفاظ ًا عىل حقوق املس تخدمني واحرتام ًا ملبد أأ
املساواة يف املعامةل ،س يدعو املكتب ادلويل املودع أأو ًل اإىل تصحيح اخملالفات اليت حتول دون حتديد اترخي الإيداع.
 .18ونظر ًا اإىل العمل اجلاري عىل نقل اإدارة جسل لهاي اإىل منصة معلوماتية جديدة ،فستنفَّذ التعديالت املقرتحة يف
الإدارة املعلوماتية لنظام لهاي بعد اكامتل معلية النقل 4.وعليه ،يُقرتح أأن حيدد املكتب ادلويل اترخي بدء نفاذ
التعديالت املقرتحة.
 .19وترد لك التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  14من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،أأول ،يف املرفق الثالث بنسق
"تتبع التغيريات" لتيسري الاطالع علهيا ،أأي بشطب النص املقرتح حذفه ووضع سطر حتت النص املقرتح اإضافته.
وملزيد من التوضيح ،ترد يف املرفق الرابع لك ا ألحاكم املعنية ابلصيغة اليت ستتخذها بعد التعديالت.

اقرتاح تعديل القاعدتني  21و 26وجدول الرسوم

 .20انقش الفريق العامل يف دورتيه اخلامسة والسادسة اقرتاح ًا بشأأن تعديل القاعدتني  21و 26وجدول الرسوم
با يسمح بتدوين تغيري البياانت املتعلقة هبوية مبتكر التصممي الصناعي يف السجل ادلويل .واستندت تكل املناقشات اإىل
5
الوثيقتني  H/LD/WG/5/3و.H/LD/WG/6/2
 .21ويذكَّر بأأن املادة  )1(16من وثيقة  1999حتدد أأنواع التغيريات اليت يتوىل املكتب ادلويل تدويهنا يف السجل ادلويل،
وتنص الفقرة ( )2من املادة ذاهتا عىل أأن للك تدوين مشار اإليه يف الفقرة ( )1ا ألثر ذاته كام لو اكن التدوين قد مت يف جسل
6
مكتب لك طرف متعاقد معين.

4
انظر الوثيقة " H/A/35/1التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام لهاي للتسجيل ادلويل)" املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين
للويبو.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36341 :
5
ميكن الاطالع عىل الوثيقتني " H/LD/WG/5/3اعتبارات تتعلق ابإماكنية مراجعة جدول الرسوم" و" H/LD/WG/6/2الاقرتاح املراجع بشأأن
التعديالت عىل القاعدتني  21و 26من الالحئة التنفيذية املشرتكة" عىل املوقع الإلكرتوين للويبو:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35585
و.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39683
6
الاس تثناء الوحيد لهذا املبد أأ هو يف حال قدم الطرف املتعاقد اإعالان بوجب الفقرة ( )2مفاده أأن تدوين التغيري يف ملكية التسجيل ادلويل لن يكون هل
ذكل ا ألثر يف ذكل الطرف املتعاقد حىت يتسّل مكتب ذكل الطرف املتعاقد الترصحيات أأو الواثئق احملددة يف ذكل الإعالن.
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تدرج البياانت املتعلقة هبوية مبتكر التصممي الصناعي يف الطلب ادلويل اإما مكحتوايت اإضافية اإلزامية طبقا
 .22وميكن أأن َ
للقاعدة ()4(7ب) أأو (ج) ،وإاما مكحتوايت خيارية بناء عىل القاعدة ()5(7أأ) .وتصبح هذه املعلومات جزء ًا من حمتوايت
التسجيل ادلويل وفقا للقاعدة  "1")2(15وتنرش يف نرشة التصاممي ادلولية (املشار اإلهيا فامي ييل بلكمة "النرشة")
طبقا للقاعدتني  "1")2(17و."1")1(26
 .23ويتسّل املكتب ادلويل أأحياان الامتسا من صاحب التسجيل ادلويل لتدوين تغيري امس املبتكر أأو عنوانه يف السجل
ادلويل .وميكن أأن حيدث هذا التغيري بقدر ما حيدث التغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ،مثال عقب انتقال املبتكر
اإىل عنوان أآخر أأو تغيري يف احلاةل الزوجية اإذا اكن خشصا طبيعيا.
 .24وبناء عىل ذكل ،وافق الفريق العامل عىل اقرتاح اإضافة فقرة فرعية ( أأ)" "5جديدة اإىل القاعدة  .)1(21وس تتيح تكل
الفقرة الفرعية اإماكنية تدوين تغيري يف امس املبتكر أأو عنوانه يف السجل ادلويل .وس تتيح أأيض ًا اإماكنية تدوين امس وعنوان
مبتكر أأحد التصاممي الصناعية أأو مجيعها ،يف السجل ادلويل ،اإن مل توفر هذه البياانت من قبل يف الطلب ادلويل ،علامً بأأن
هذا الوضع لن يتحقق أأبد ًا اإذا احتوى الطلب وقت التسجيل ادلويل عىل تعيني لطرف متعاقد حيث تعد البياانت املتعلقة
هبوية مبتكر التصممي الصناعي من احملتوايت ا إللزامية طبقا للقاعدة ()4(7ب) أأو (ج) ألن املكتب ادلويل يتحقق من
الامتثال ذلكل الرشط قبل تسجيل الطلب ادلويل.
 .25وس تختص الفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة ( "6")2حباةل توفري امس وعنوان املبتكر اذلي ليس هو مبتكر مجيع
التصاممي الصناعية اليت يشملها التسجيل ادلويل الواحد .وهذه البياانت الإضافية رضورية يك يس تطيع املكتب ادلويل اإقامة
الصةل بني ذكل املبتكر والتصاممي الصناعية اليت ابتكرها هو ،وتدوين تكل املعلومات ونرشها عىل النحو السلمي.
 .26وكام ورد يف الفقرة  21من هذه الوثيقة ،س يكون للتدوين املسجل يف السجل ادلويل بوجب القاعدة اجلديدة
املقرتحة  ()1(21أأ)" "5ا ألثر ذاته املنصوص عليه يف املادة  )2(16من وثيقة "( 1999ا ألثر ذاته كام لو اكن التدوين قد مت
يف جسل مكتب لك طرف متعاقد معين") .وي ُس تثىن الطابع الإلزايم لهذا ا ألثر يف أأي طرف متعاقد َّ
معني ل تنص ترشيعاته
7
عىل اإجراء تسجيل مقابل .وينطبق ا ألمر ذاته يف حال اإلغاء ذكل الإجراء يف اترخي التدوين يف السجل ادلويل.
 .27ويذكَّر بأأن املعايري اخلاصة بتحديد املبتكر أأو اخملرتع ختتلف ابختالف الولايت القضائية ،اإذ يقيض بعضها بأأن املبتكر
خشص طبيعي حرص ًا ،وجيزي البعض الآخر أأن يكون املبتكر كيا ًان قانوني ًا أأنشأأته مجموعة من املبتكرين .وابملثل ،تؤثر هوية
املبتكر وخباصة الإخطاء يف حتديد هوية املبتكر أأو املبتكرين تأأثري ًا ابلغ ًا يف احلقوق املمنوحة .ومن مث ،وافق الفريق العامل
عىل اإضافة فقرة ( )9اإىل القاعدة  21تنص عىل أأن تدوين أأي تغيري يف امس املبتكر بوجب الفقرة (()1أأ)" "5ابطل من
أأساسه اإذا اكن يف ذكل تغيري لشخص املبتكر .وبذكل ،تكفل الفقرة ( )9املقرتحة اإماكنية عدم رساين تغيري امس املبتكر يف
طرف متعاقد َّ
معني اإذا اكن يف ذكل تدوين لمس خشص جديد أأو أأشخاص جدد .وعليه ،توحض الفقرة ( )9أأنه ل جيوز
اس تخدام التعديالت املقرتحة لتصحيح أأو تغيري يف خشص املبتكر نفسه .اإذ يعد أأي تغيري من هذا النوع تصحيح ًا بوجب
القاعدة .22
 .28وينبغي نرش امس املبتكر وعنوانه و أأي تغيري فهيام يف النرشة عىل غرار لك ا ألنواع ا ألخرى من تدوينات التغيري.
وعليه ،وافق الفريق العامل عىل اقرتاح تعديل الفقرة الفرعية " "4من القاعدة  )1(26ل إالشارة اإىل ذكل.

7
اإذا اكن التسجيل ادلويل سار ًاي مث ًال يف طرف متعاقد ل يمتتع ابإجراء مقابل يف اترخي بدء نفاذ احلقوق ،فلن يكون ذكل الطرف املتعاقد ملزم ًا ابإنفاذ
طلب تدوين تغيري الامس أأو العنوان.

H/A/36/1
6

 .29وفامي خيص الامتسات تدوين تغيري يف امس املبتكر أأو عنوانه أأو تقدمي امس املبتكر وعنوانه ،أأوىص الفريق العامل
بتطبيق الرمس ذاته املس تحق لقاء الامتس تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ،وهو  144فرناك سويرساي
للتسجيل ادلويل و 72فرناك سويرساي للك تسجيل دويل اإضايف مضن الالامتس ذاته.
 .30ونظر ًا اإىل العمل اجلاري عىل نقل اإدارة جسل لهاي اإىل منصة معلوماتية جديدة ،فستنفَّذ التعديالت املقرتحة يف
الإدارة املعلوماتية لنظام لهاي بعد اكامتل معلية النقل 8.وعليه ،يُقرتح أأن حيدد املكتب ادلويل اترخي بدء نفاذ
التعديالت املقرتحة.
 .31وترد لك التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدتني  21و 26وجدول الرمس لالحئة التنفيذية املشرتكة ،أأول ،يف املرفق
الثالث بنسق "تتبع التغيريات" لتيسري الاطالع علهيا ،أأي بشطب النص املقرتح حذفه ووضع سطر حتت النص املقرتح
اإضافته .وملزيد من التوضيح ،ترد يف املرفق الرابع لك ا ألحاكم املعنية ابلصيغة اليت ستتخذها بعد التعديالت.

 .32اإن مجعية احتاد لهاي مدعوة اإىل اعامتد
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد التالية:
" "1القاعدة  5من الالحئة التنفيذية املشرتكة،
عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ  1يناير 2017؛
" "2والقواعد  14و 21و 26وجدول الرسوم
لالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أأن ِّ
حيدد املكتب
ادلويل اترخي بدء النفاذ؛
بصيغهتا املبينة يف مرفقات "التعديالت املقرتح
اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي"
(الوثيقة .)H/A/36/1
[تيل ذكل املرفقات]

8
انظر الوثيقة " H/A/35/1التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام لهاي للتسجيل ادلويل)" املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين
للويبو.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36341 :
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املرفق ا ألول
الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من[ 1يناير )]2017

[]...

القاعدة 5
ُ
تعطل خدمات اإدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة عذر الت أأخر يف مراعاة املهل

([ )3التبليغات املرسةل اإلكرتونيا] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة إلرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه
ابلوسائل الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن با يُريض املكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل
الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل أأصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة
الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.
([ )43حدود العذر] ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة اإل اإذا تسّل املكتب
ادلويل الربهان املشار اإليه يف الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( )3والتبليغ أأو نسخة طبق ا ألصل عنه ،عند الاقتضاء ،بعد انقضاء
املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.
([ )5اس تثناء] ل تنطبق هذه القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب
ادلويل كام هو مشار اإليه يف القاعدة ()3(12ج).
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من[ 1يناير )]2017

[]...

القاعدة 5
ُ
عذر الت أأخر يف مراعاة املهل

([ )3التبليغات املرسةل اإلكرتونيا] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة إلرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه
ابلوسائل الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن با يريض املكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل
الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل أأصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة
الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث".
([ )4حدود العذر] ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة اإل اإذا تسّل املكتب
ادلويل الربهان املشار اإليه يف الفقرة ( )1أأو ( )2أأو ( )3والتبليغ أأو نسخة طبق ا ألصل عنه ،حسب الاقتضاء ،بعد انقضاء
املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.
([ )5اس تثناء] ل تنطبق هذه القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب
ادلويل كام هو مشار اإليه يف القاعدة ()3(12ج).
[ييل ذكل املرفق الثالث]

H/A/36/1
ANNEX III

املرفق الثالث
الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من [)]...

القاعدة 14
الفحص يف املكتب ادلويل
([ )1همةل تصحيح اخملالفات] ( أأ) اإذا َّتبني للمكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل مل يكن يس تويف الرشوط املطلوبة،
وقت تسلمه اإايه ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يدعو املودع اإىل تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أأشهر اعتبار ًا من اترخي ادلعوة
اليت يرسلها املكتب ادلويل.
(ب) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (أأ) ،جيوز للمكتب ادلويل ،اإذا اكن مبلغ الرسوم املس تلمة وقت
تسّل الطلب ادلويل أأقل من املبلغ املعادل للرمس ا ألسايس املس تحق عن تصممي واحد ،أأن يدعو أأول املودع اإىل تسديد
املبلغ املعادل للرمس ا ألسايس املس تحق عن تصممي واحد عىل ا ألقل خالل شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها
املكتب ادلويل.
[]...
([ )3اعتبار الطلب ادلويل مرتو ًاك ورد الرسوم] اإذا مل تُس تدرك خمالفة ،غري اخملالفة املشار اإلهيا يف
املادة ()2(8ب) من وثيقة  1999خالل املهةل املشار اإلهيا اإما يف الفقرة ( ()1أأ) أأو يف الفقرة (()1ب) ،وجب اعتبار الطلب
ادلويل مرتواكً ،ووجب عىل املكتب ادلويل أأن يرد أأية رسوم مسددة لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل
الرمس ا ألسايس.
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القاعدة 21
تدوين التغيري
([ )1تقدمي الالامتس] ( أأ) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة اإذا اكن
الالامتس يتعلق با ييل:
" "1تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل لك التصاممي الصناعية حمل التسجيل ادلويل أأو
بعضها؛
" "2أأو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه؛
ختل عن التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أأي من ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛
" "3أأو ٍ
" "4أأو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أأو أأكرث من التصاممي
الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أأي من ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛
" "5أأو توفري امس وعنوان مبتكر أأي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل أأو لكها ،أأو
تغيري يف امسه أأو عنوانه.
(ب) جيب أأن يقدم الالامتس ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل .ومع ذكل ،جيوز للامكل اجلديد أأن يقدم
الامتس ًا لتدوين تغيري يف امللكية ،برشط مراعاة ما ييل:
" "1أأن يكون الالامتس موقع ًا من صاحب التسجيل ادلويل؛
" "2أأو أأن يكون الالامتس موقع ًا من املاكل اجلديد ومصحو ًاب بشهادة من السلطة اخملتصة للطرف
املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل تفيد أأن املاكل اجلديد هو يف ما يبدو اخللف الرشعي لصاحب التسجيل
ادلويل.
([ )2حمتوايت الالامتس] جيب أأن يتضمن الامتس تدوين التغيري أأو يبني ما ييل ابلإضافة اإىل التغيري امللمتس:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين؛
" "2وامس صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس الوكيل أأو عنوانه؛
" "3وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه ،مبينني وفق ًا للتعلاميت الإدارية ،يف حال تغيري يف
ملكية التسجيل ادلويل؛
" "4والطرف املتعاقد أأو ا ألطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد ابلنس بة اإليه الرشوط اليت
تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل ،يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛
" "5و أأرقام التصاممي الصناعية وا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا التغيري يف امللكية ،يف حال
تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك التصاممي الصناعية ولك ا ألطراف املتعاقدة؛
" "6و أأرقام التصاممي الصناعية املعنية ،يف حال توفري امس وعنوان مبتكر التصممي الصناعي ،اإذا مل
يكن الشخص هو مبتكر مجيع التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل؛
" "7ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أأو أأمر ًا ابقتطاع مبلغ الرسوم املطلوب من حساب
مفتوح دلى املكتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أأو يأأمر ابقتطاع املبلغ.
[]...
([ )9تدوين تغيري يف امس املبتكر] يكون أأي تدوين لتغيري يف امس املبتكر بناء عىل الفقرة (()1أأ)" "5ابطال من
أأساسه اإذا تعلق ذكل التدوين بتغيري يف خشص املبتكر.
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القاعدة 26
النرش
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت الوجهية املتعلقة با ييل:
" "1التسجيالت ادلولية وفق ًا للقاعدة 17؛
" "2وحالت الرفض والإخطارات ا ألخرى املدونة بناء عىل القاعدتني  )5(18و(18اثنيا)( )3مع
بيان اإماكنية اإعادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غري ذكر أأس باب الرفض؛
" "3وحالت الإبطال املدونة بناء عىل القاعدة )2(20؛
" "4والتغيريات يف امللكية وحالت ادلمج والتغيريات يف أأسامء أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو
عناويهنم وحالت التخيل والانتقاص وتوفري امس وعنوان املبتكر والتغيريات يف امس أأو عنوان املبتكر املدونة بناء عىل
القاعدة 21؛
" "5والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة 22؛
" "6والتجديدات املدونة بناء عىل القاعدة )1(25؛
" "7والتسجيالت ادلولية غري اجملددة؛
" "8وحالت الشطب املدونة بناء عىل القاعدة ()3(12د)؛
" "9والإعالانت عن أأن التغيري يف امللكية ليس هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدونة بناء
عىل القاعدة (21اثنيا).
[]...
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جدول الرسوم

(انفذ اعتبار ًا من [)]...
[]...

ابلفرناكت السويرسية

خامس ًا :تدوينات خمتلفة
 .13تغيري يف امللكية
 .14تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه
 1.14عن تسجيل دويل واحد
 2.14عن لك تسجيل دويل اإضايف للامكل ذاته،
يكون مشمول يف الالامتس نفسه
(14اثنيا) توفري امس وعنوان مبتكر التصممي الصناعي ،أأو تغيري يف امسه و /أأو عنوانه
(14اثنيا) 1.عن تسجيل دويل واحد
(14اثنيا) 2.عن لك تسجيل دويل اإضايف يكون مشمول يف الالامتس نفسه
[]...
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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H/A/36/1
ANNEX IV

املرفق الرابع
الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من [)]...

القاعدة 14
الفحص يف املكتب ادلويل
([ )1همةل تصحيح اخملالفات] ( أأ) اإذا َّتبني للمكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل مل يكن يس تويف الرشوط املطلوبة،
وقت تسلمه اإايه ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يدعو املودع اإىل تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أأشهر اعتبار ًا من اترخي ادلعوة
اليت يرسلها املكتب ادلويل.
(ب) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (أأ) ،جيوز للمكتب ادلويل ،اإذا اكن مبلغ الرسوم املس تلمة وقت
تسّل الطلب ادلويل أأقل من املبلغ املعادل للرمس ا ألسايس املس تحق عن تصممي واحد ،أأن يدعو أأول املودع اإىل تسديد
املبلغ املعادل للرمس ا ألسايس املس تحق عن تصممي واحد عىل ا ألقل خالل شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها
املكتب ادلويل.
[]...
([ )3اعتبار الطلب ادلويل مرتو ًاك ورد الرسوم] اإذا مل تُس تدرك خمالفة ،غري اخملالفة املشار اإلهيا يف املادة
()2(8ب) من وثيقة  1999خالل املهةل املشار اإلهيا اإما يف الفقرة (()1أأ) أأو يف الفقرة (()1ب) ،وجب اعتبار الطلب
ادلويل مرتواكً ،ووجب عىل املكتب ادلويل أأن يرد أأية رسوم مسددة لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل
الرمس ا ألسايس.
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القاعدة 21
تدوين التغيري
([ )1تقدمي الالامتس] ( أأ) جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة اإذا اكن
الالامتس يتعلق با ييل:
" "1تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل لك التصاممي الصناعية حمل التسجيل ادلويل أأو
بعضها؛
" "2أأو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه؛
ختل عن التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أأي من ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛
" "3أأو ٍ
" "4أأو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أأو أأكرث من التصاممي
الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أأي من ا ألطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛
" "5أأو توفري امس وعنوان مبتكر أأي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل أأو لكها ،أأو
تغيري يف امسه أأو عنوانه.
(ب) جيب أأن يقدم الالامتس ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل .ومع ذكل ،جيوز للامكل اجلديد أأن يقدم
الامتس ًا لتدوين تغيري يف امللكية ،برشط مراعاة ما ييل:
" "1أأن يكون الالامتس موقع ًا من صاحب التسجيل ادلويل؛
" "2أأو أأن يكون الالامتس موقع ًا من املاكل اجلديد ومصحو ًاب بشهادة من السلطة اخملتصة للطرف
املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل تفيد أأن املاكل اجلديد هو يف ما يبدو اخللف الرشعي لصاحب التسجيل
ادلويل.
([ )2حمتوايت الالامتس] جيب أأن يتضمن الامتس تدوين التغيري أأو يبني ما ييل ابلإضافة اإىل التغيري امللمتس:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين؛
" "2وامس صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس الوكيل أأو عنوانه؛
" "3وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه ،مبينني وفق ًا للتعلاميت الإدارية ،يف حال تغيري يف
ملكية التسجيل ادلويل؛
" "4والطرف املتعاقد أأو ا ألطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد ابلنس بة اإليه الرشوط اليت
تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل ،يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛
" "5و أأرقام التصاممي الصناعية وا ألطراف املتعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا التغيري يف امللكية ،يف حال
تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك التصاممي الصناعية ولك ا ألطراف املتعاقدة؛
" "6و أأرقام التصاممي الصناعية املعنية ،يف حال توفري امس وعنوان مبتكر التصممي الصناعي ،اإذا مل
يكن الشخص هو مبتكر مجيع التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل؛
" "7ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أأو أأمر ًا ابقتطاع مبلغ الرسوم املطلوب من حساب
مفتوح دلى املكتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أأو يأأمر ابقتطاع املبلغ.
[]...
([ )9تدوين تغيري يف امس املبتكر] يكون أأي تدوين لتغيري يف امس املبتكر بناء عىل الفقرة (()1أأ)" "5ابطال من
أأساسه اإذا تعلق ذكل التدوين بتغيري يف خشص املبتكر.
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القاعدة 26
النرش
([ )1معلومات بش أأن التسجيالت ادلولية] ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت الوجهية املتعلقة با ييل:
" "1التسجيالت ادلولية وفق ًا للقاعدة 17؛
" "2وحالت الرفض والإخطارات ا ألخرى املدونة بناء عىل القاعدتني  )5(18و(18اثنيا)( )3مع
بيان اإماكنية اإعادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غري ذكر أأس باب الرفض؛
" "3وحالت الإبطال املدونة بناء عىل القاعدة )2(20؛
" "4والتغيريات يف امللكية وحالت ادلمج والتغيريات يف أأسامء أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو
عناويهنم وحالت التخيل والانتقاص وتوفري امس وعنوان املبتكر والتغيريات يف امس أأو عنوان املبتكر املدونة بناء عىل القاعدة
21؛
" "5والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة 22؛
" "6والتجديدات املدونة بناء عىل القاعدة )1(25؛
" "7والتسجيالت ادلولية غري اجملددة؛
" "8وحالت الشطب املدونة بناء عىل القاعدة ()3(12د)؛
" "9والإعالانت عن أأن التغيري يف امللكية ليس هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدونة بناء
عىل القاعدة (21اثنيا).
[]...
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جدول الرسوم

(انفذ اعتبار ًا من [)]...
[]...

ابلفرناكت السويرسية

خامس ًا :تدوينات خمتلفة
 .13تغيري يف امللكية
 .14تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه
 1.14عن تسجيل دويل واحد
 2.14عن لك تسجيل دويل اإضايف للامكل ذاته،
يكون مشمول يف الالامتس نفسه
(14اثنيا) توفري امس وعنوان مبتكر التصممي الصناعي ،أأو تغيري يف امسه و /أأو عنوانه
(14اثنيا) 1.عن تسجيل دويل واحد
(14اثنيا) 2.عن لك تسجيل دويل اإضايف يكون مشمول يف الالامتس نفسه
[]...
[هناية املرفق الرابع والوثيقة]
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