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H/A/38/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

االحتاد اخلاص لإليداع الدويل للتصاميم الصناعية (احتاد الهاي)
اجلمعية
الدورة الثامنة والثالثون (الدورة االستثنائية السابعة عشرة)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة 1960

التفاق الهاي

وثيقة من اإعداد التكب اودوي

أأو ًل .القدمة
 .1عقد الفريق العامل العين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل اودوي للتصاممي الصناعية (الشار اإليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") دورته السابعة يف الفرتة من  16اإىل  18يوليو .12018
 .2ووافق الفريق العامل ،يف ذكل الاجامتع ،عىل عرض اقرتاح تعديل القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الشرتكة بني
وثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي (ال مشار اإه اا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية الشرتكة") عىل مجعية احتاد لهاي
يك تعمتده.2
1

يمرىج الرجو ع اإىل الوثيقة " ،H/LD/WG/7/10ملخص الرئيس".
2
ميرىج الرجو ع اإىل الوثيقة  " ،H/LD/WG/7/2اقرتاح تعديالت عىل القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الشرتكة".
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اثني ًا .التعديالت القرتح اإدخالها عىل القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الشرتكة
 .3تم ِّنظم القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الشرتكة مسأأةل اهمتثيل أأمام التكب اودوي .وانقش الفريق العامل
الوثيقة  H/LD/WG/7/2اليت تضم اقرتاح ًا لتعديل القاعدة  ،3هبدف ختفيف رشط تقدمي التوكيل يف اترخي الإيداع.
 .4وطبق ًا للقاعدة  ()2(3أأ) و(ب) ،جيوز تعيني وكيل أأمام التكب اودوي يف اس امترة الطل اودوي رشيطة أأن يوقع
الودع ذكل الطل  ،أأو يف تبليغ منفصل ("توكيل") جيوز أأن حيدَّد فيه طل دوي أأو أأكرث للمودع نفسه رشيطة أأن يوقع
الودع ذكل التبليغ.
 .5ويرسل التكب اودوي خطاب خمالفة يف حال تقدمي طل دوي وقعه الوكيل دون أأن يشفع به التوكيل العين .ويف
عام  ،2017تلقى التكب اودوي  5 213طلب ًا دولي ًا .ويف الس نة ذاهتا ،أأرسل  405خطاابت خمالفة اإىل والكء لطالبهتم
بتقدمي التوكيل العين ،ومل يتضمن  123خطا ًاب مهنا أأي مطالبة أأخرى.
 .6وقد اس متدركت لك تكل اخملالفات بعد ذكل ،مما أأظهر أأن اإرسال التكب اودوي رمسي ًا ذلكل النوع من خطاابت اخملالفة
ل هدف منه سوى استيفاء الرشط الشلكي لتضمني التوكيل يف ملف الإيداع.
 .7ويطرح يف الغال رشط تقدمي التوكيل الوقَّع حس ا ألصول من الودع يف اترخي اإيداع الطل اودوي صعوابت
للوالكء والودعني عىل حد سواء ،ول س امي عندما جي الامبثال لآجال صارمة من أأجل صون حقوق الودع ومصاحله.
 .8ومن مث ،وبغية ختفيف الع ء ابلسس بة اإىل مس تدد ي نظام لهاي ،وافق الفريق العامل ،عىل عرض اقرتاح تعديل
القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الشرتكة عىل مجعية احتاد لهاي يك تعمتده ،كام هو موحض أأدانه ،مع اقرتاح  1يناير 2019
كتارخي ودخوهل حزي النفاذ.
 .9ويمقرتح تعديل صياغة الفقرة الفرعية (أأ) من الفقرة ( )2من القاعدة  3يك يصب نصها اكلآيت" :جيوز تعيني الوكيل يف
الطل اودوي .ويممثل حتديد امس الوكيل يف الطل اودوي يف اترخي الإيداع تعيين ًا ذلكل الوكيل من قبل مودع الطل ".
 .10وس ِّ
ميتكن التعديل القرتح التكب اودوي ،مع ًال ابلفقرة الفرعية ( أأ) من الفقرة ( )2من القاعدة ( ،)3من تدوين الوكيل
يف السجل اودوي اإذا ورد امسه وعنوانه يف اس امترة الطل وفق ًا للبند  301من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي ،وإان
مل يذيَّل الطل بتوقيع الودع.
 .11ومن مث ،س يعترب التكب اودوي أأن الودع قد خول ذكل الشخص احلق يف اإيداع الطل ويف أأن يتكون مدو ًان بصفة
وكيل ل إالجراءات الالحقة والتسجيل اودوي النامج عن الطل .
 .12وهتدف عبارة "يف اترخي الإيداع" اإىل توضي أأنه سيبعني تعيني أأي وكيل غري َّ
مبني يف اس امترة الطل بتكل الصفة يف
اترخي الإيداع عن طريق تبليغ منفصل (توكيل) ،تطبيق ًا للفقرة الفرعية (()2ب).3

3

يامتىش ذكل مع احلالت احملددة اليت يقبيض ف اا التكب اودوي تقدمي توكيل أأو نسدة توكيل عام ،حبس احلال ،يف اإطار نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد
(القاعدة ()2(3ب)).
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 .13وعالوة عىل ذكل ،تنص الفقرة ( )4من القاعدة  3عىل " أأثر تعيني الوكيل" .ويف ضوء التعديل القرتح اإدخاهل عىل
الفقرة الفرعية ( ()2أأ) ،أأشار الفريق العامل اإىل أأن عبارة "ما مل تنص هذه الالحئة التنفيذية عىل خالف ذكل رصاحة"،
الواردة يف الفقرة الفرعية (()4أأ) ،س تصب غري سديدة وزائدة عن احلاجة ومربتكة ،وذلكل أأوىص حبذفها.
 .14وترد لك التعديالت القرتح اإدخالها عىل القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الشرتكة ،أأول ،يف الرفق ا ألول بسسق "تتبع
التغيريات" لتيسري الاطالع عل اا ،أأي بشط النص القرتح حذفه ووضع سطر حتت النص القرتح اإضافبه .ولزيد من
التوضي  ،ترد يف الرفق الثاين لك ا ألحاكم العنية ابلصيغة اليت ستبدذها بعد التعديالت.

 .15اإن مجعية احتاد لهاي مدعوة اإىل اعامتد
التعديالت القرتح اإدخالها عىل القاعدة  ،3عىل
النحو البني يف الرفقني ا ألول والثاين من الوثيقة
 ،H/A/38/1عىل أأن يتكون اترخي بدء النفاذ
 1يناير .2019
[ييل ذكل الرفقان]
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ANNEX I

الرفق ا ألول
الالحئة التنفيذية الشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من[ 1يناير )]2019
القاعدة 3
اهمتثيل أأمام التكب اودوي
[]...
[تعيني الوكيل] ( أأ) جيوز تعيني الوكيل يف الطل اودوي ،برشط أأن يوقع الودع الطل  .ويممثل حتديد امس الوكيل يف
الطل اودوي يف اترخي الإيداع تعيين ًا ذلكل الوكيل من قبل مودع الطل .
(ب) جيوز تعيني الوكيل أأيض ًا يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطل واحد حمدد أأو أأكرث من الطلبات اودولية أأو بتسجيل واحد
حمدد أأو أأكرث من التسجيالت اودولية للمودع نفسه أأو لصاح التسجيل اودوي نفسه .وجي أأن يوقع التبليغ الودع أأو
صاح التسجيل اودوي.
(ج) اإذا ر أأى التكب اودوي أأن تعيني الوكيل خمالف ل ألصول ،وج عليه أأن خيطر بذكل الودع أأو صاح التسجيل
اودوي والوكيل الفرتض.
[]...
( [ )4أأثر تعيني الوكيل] (أأ) حيل توقيع الوكيل الدون امسه بناء عىل الفقرة ( ()3أأ) حمل توقيع الودع أأو صاح التسجيل
اودوي ،ما مل تنص هذه الالحئة التنفيذية عىل خالف ذكل رصاحة.
(ب) ِّ
يوجه التكب اودوي اإىل الوكيل الدون امسه بناء عىل الفقرة (()3أأ) لك تبليغ جي أأن يرسل اإىل الودع أأو صاح
التسجيل اودوي لو مل يتكن هل وكيل ،ما مل تقبض هذه الالحئة التنفيذية رصاحة توجيه التبليغ اإىل الودع أأو صاح
التسجيل اودوي وإاىل الوكيل .ويرتت عىل لك تبليغ يوجه هبذا الشلك اإىل الوكيل الذكور ا ألثر ذاته كام لو اكن قد وجه اإىل
الودع أأو صاح التسجيل اودوي.
(ج) يرتت عىل لك تبليغ يوهجه الوكيل الدون امسه بناء عىل الفقرة ( ()3أأ) اإىل التكب اودوي ا ألثر ذاته كام لو اكن قد َّ
وهجه
اإليه الودع أأو صاح التسجيل اودوي.
[]...
[ييل ذكل الرفق الثاين]
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ANNEX II

الرفق الثاين
الالحئة التنفيذية الشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من[ 1يناير )]2019
القاعدة 3
اهمتثيل أأمام التكب اودوي
[]...
[تعيني الوكيل] ( أأ) جيوز تعيني الوكيل يف الطل اودوي .ويممثل حتديد امس الوكيل يف الطل اودوي يف اترخي الإيداع
تعيين ًا ذلكل الوكيل من قبل مودع الطل .
(ب) جيوز تعيني الوكيل أأيض ًا يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطل واحد حمدد أأو أأكرث من الطلبات اودولية أأو بتسجيل واحد
حمدد أأو أأكرث من التسجيالت اودولية للمودع نفسه أأو لصاح التسجيل اودوي نفسه .وجي أأن يوقع التبليغ الودع أأو
صاح التسجيل اودوي.
(ج) اإذا ر أأى التكب اودوي أأن تعيني الوكيل خمالف ل ألصول ،وج عليه أأن خيطر بذكل الودع أأو صاح التسجيل
اودوي والوكيل الفرتض.
[]...
( [ )4أأثر تعيني الوكيل] (أأ) حيل توقيع الوكيل الدون امسه بناء عىل الفقرة ( ()3أأ) حمل توقيع الودع أأو صاح التسجيل
اودوي.
(ب) ِّ
يوجه التكب اودوي اإىل الوكيل الدون امسه بناء عىل الفقرة (()3أأ) لك تبليغ جي أأن يرسل اإىل الودع أأو صاح
التسجيل اودوي لو مل يتكن هل وكيل ،ما مل تقبض هذه الالحئة التنفيذية رصاحة توجيه التبليغ اإىل الودع أأو صاح
التسجيل اودوي وإاىل الوكيل .ويرتت عىل لك تبليغ يوجه هبذا الشلك اإىل الوكيل الذكور ا ألثر ذاته كام لو اكن قد وجه اإىل
الودع أأو صاح التسجيل اودوي.
(ج) يرتت عىل لك تبليغ يوهجه الوكيل الدون امسه بناء عىل الفقرة ( ()3أأ) اإىل التكب اودوي ا ألثر ذاته كام لو اكن قد َّ
وهجه
اإليه الودع أأو صاح التسجيل اودوي.
[]...
[هناية الرفق الثاين والوثيقة]

