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

جنيف ،من  21اإىل  25سبمترب 2020

التدابري املتخذة جملابهة جائحة كوفيد :19-اشرتاط تقديم عنوان بريد إلكرتوني

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

أأو ًل .معلومات أأساس ية
 .1تسبب وابء فريوس كوروان ( 2019كوفيد )19-والتدابري املتخذة جملاهبته يف اضطراابت شديدة لدلوائر املعنية ابمللكية
الفكرية ،ومهنا مس تخدمو نظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املُشار اإليه فامي ييل بعبارة "نظام
لهاي") ،من حيث التواصل بني املودعني أأو أأحصاب التسجيالت أأو والكهئم واملكتب ادلويل.
 .2واكن من عادة املكتب ادلويل ،قبل جاحئة كوفيد ،19-أأن يبعث مبراسالته اإىل مودعي الطلبات و أأحصاب التسجيالت
ووالكهئم عن طريق اخلدمة الربيدية .ويف حاةل التعطل املتعلق ابلطلبات ادلولية فقطُ ،أتيحت أأيض ًا يف نظام لهاي
الإلكرتوين اإماكنية الاطالع عىل نسخة اإلكرتونية من املراسالت ،اإذا اكن الطلب ادلويل قد ُأو ِدع ابس تخدام نظام لهاي
الإلكرتوين.

H/A/40/1
2

 .3ويف  30مارس  ،2020أأعلن املكتب ادلويل توقفه عن اإرسال مراسالت ورقية بسبب تعليق اخلدمات الربيدية بني
سويرسا وعدد من البدلان وحرص ًا عىل الامتثال لتوجهيات سلطات الصحة العامة .1وبد ًل من املراسالت الورقية ،بد أأ
املكتب ادلويل يرسل بريد ًا اإلكرتوني ًا يتيح الاطالع عىل املراسالت من خالل ألية تزنيل أمنة ،اإذا اكن الطرف املعين قد
قدَّم عنوان بريده الإلكرتوين .واكن التعقيب العام للمس تخدمني عىل هذا التحول إاىل املراسالت الإلكرتونية اإجيابي ًا للغاية.
 .4ومع ذكل ،اكن املكتب ادلويل يضطر للبحث عن عناوين الربيد ا إللكرتوين اخلاصة اب ألطراف املعنية يف حنو  16ابملئة
من التسجيالت ادلولية .وحىت اترخي اإعداد هذه الوثيقة ،مل يمتكن املكتب ادلويل ،بعد مزيد من البحث ،من العثور عىل
عناوين الربيد ا إللكرتوين يف أأقل من  3ابملئة من احلالت .ويف هذه احلالت ،بعث املكتب ادلويل أأو سيبعث ابملراسةل عن
طريق خدمات الربيد التقليدية.
 .5وقد أأظهرت جاحئة كوفيد 19-احلالية حاجة املكتب ادلويل اإىل اإرسال الإخطارات يف شلك اإلكرتوين .اإذ يُعد التصال
الإلكرتوين أأرسع وسائل نقل املعلومات و أأكرثها كفاءة ومرونة و أأما ًان .وإاذا أأصبح وس يةل التصال ا ألوىل ،فس يعود ابلفائدة
عىل مس تخديم نظام لهاي ألنه س يضمن التسلمي الرسيع للمراسالت احلساسة من حيث الوقت مثل اإخطارات الرفض
دون التأأثري سلب ًا يف همل الرد علهيا.
بناء عىل ما س بق ونظر ًا اإىل مدى اإحلاح الوضعِ ،
تقدم هذه الوثيقة اقرتاح ًا بتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة
 .6و ً
 1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية
املشرتكة") اإىل مجعية احتاد لهاي مبارش ًة يك تنظر فيه فور ًا بغية ضامن اس تفادة مس تخديم نظام لهاي من تلقي مراسالت
املكتب ادلويل اإلكرتوني ًا.
 .7ويُق َّدم اقرتاح مماثل مبارش ًة اإىل مجعية احتاد مدريد اإابن دورهتا الرابعة وامخلسني (ادلورة الاس تثنائية احلادية
والثالثني) بغية تعديل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.2

اثني ًا .اقرتاح تعديل القواعد  3و 7و21
 .8يُقرتح تعديل القواعد ()2(3ج) و()3(3أأ) ،و "2")3(7و()5(7ب) ،و "3")2(21من الالحئة التنفيذية املشرتكة
لضامن أأن يذكر مودعو الطلبات واملالكون اجلدد ووالكؤمه عنوان بريد اإلكرتوين يف الطلب ادلويل أأو يف أأي الامتس لتدوين
تغيري يف امللكية أأو يف أأي تبليغ منفصل لتعيني وكيل.
 .9وهتدف التعديالت املقرتحة اإىل ضامن اس تفادة لك مس تخديم نظام لهاي من تلقي مراسالت املكتب ادلويل
اإلكرتوني ًا .اإذ اإن املراسالت الإلكرتونية قابةل للتتبع وتتيح للمكتب ادلويل التأأكد من وصول املراسةل اإىل املتلقي املقصود.
 .10وستشرتط التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد ()2(3ج) و (3أأ) و()5(7ب) أأن يتوي لك تبليغ لتعيني وكيل
عىل عنوان بريد اإلكرتوين ذلكل الوكيل .وسينطبق ذكل الرشط عىل لك املراسالت اليت يُلمتس فهيا تدوين وكيل مثل الطلب
ادلويل والامتس تدوين تغيري والامتس التجديد و أأي تبليغ منفصل لتعيني وكيل (توكيل رمسي).
1
2

انظر املذكرة الإعالمية رمق  2020/6عىل املوقع الإلكرتوين التايل.https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_06.pdf :
انظر الوثيقة .MM/A/54/1
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 .11وحرص ًا عىل التبس يط والاتساق مع ا ألحاكم الوجهية ا ألخرى ،3س ُتغتمن هذه الفرصة يك تشرتط القواعد املذكورة أأن
حتتوي التبليغات املعنية عىل امس الوكيل وعنوانه وفق ًا ألحاكم التعلاميت الإدارية.
 .12وستشرتط القاعداتن  "2")3(7و "3")2(21املعدَّلتان أأن يتوي الطلب ادلويل عىل عنوان الربيد الإلكرتوين اخلاص
ابملودع و أأن يتوي لك الامتس لتدوين تغيري يف امللكية عىل عنوان الربيد الإلكرتوين اخلاص ابملاكل اجلديد للتسجيل ادلويل.
 .13ووفق ًا لتقديرات املكتب ادلويل ،يوجد أأكرث من  5,000تسجيل دويل سار ل يرد فيه عنوان الربيد الإلكرتوين
لصاحبه أأو وكيهل .وسيس متر املكتب ادلويل يف اإجراء حبث مقتضب مجلع عناوين الربيد الإلكرتوين اخلاصة بتكل التسجيالت
ادلولية .وفض ًال عن ذكل ،يشجع املكتب ادلويل أأحصاب التسجيالت ووالكءمه عىل موافاته بعناوين الربيد الإلكرتوين
اخلاصة هبم أأو حتديهثا ابس تخدام الاس امترة ( DM/6الامتس تدوين تغيري يف امس و /أأو عنوان صاحب التسجيل) أأو
الاس امترة ( DM/8الامتس تدوين تغيري يف امس و /أأو عنوان الوكيل) .وسيس متر املكتب ادلويل يف اإرسال التبليغات ابلربيد
التقليدي اإىل أأن يصل عىل عناوين الربيد الإلكرتوين املعنية.
ُدون عناوين الربيد الإلكرتوين يف السجل ادلويل مضن املعلومات اخلاصة ابملودعني و أأحصاب التسجيالت
 .14وت َّ
ووالكهئم .ولكن كام جرت العادة وحرص ًا عىل اخلصوصية ،لن يدرج املكتب ادلويل عناوين الربيد الإلكرتوين ملودعي
الطلبات أأو أأحصاب التسجيالت أأو والكهئم يف نرشة التصاممي ادلولية ول يف اخلدمات الإعالمية الإلكرتونية (مثل قاعدة
بياانت لهاي اإكسربيس ،وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي) املتاحة عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت.
 .15ولن يرتتب عىل التعديالت املقرتحة أنف ًا أأي أاثر عىل النظام املعلومايت للمكتب ادلويل أأو عىل معلياته.

اثلث ًا .دخول التعديالت املُقرتحة حزي النفاذ
 .16كام ُذكر أنف ًا ،تس ببت جاحئة كوفيد 19-والتدابري املتخذة جملاهبهتا يف اضطراابت شديدة ملس تخديم نظام لهاي من
املتوقع أأن تس متر مدة طويةل يف عدة مناطق من العامل.
 .17ويف ضوء ما س بق ونظر ًا اإىل رضورة حامية مصاحل مس تخديم نظام لهاي ،يُوىص بأأن تدخل التعديالت املقرتحة
للقواعد  3و 7و 21حزي النفاذ يف  1فرباير .2021

 .18اإن مجعية احتاد لهاي مدعوة اإىل اعامتد
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد  3و 7و21
من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل النحو ا ُمل َّبني يف
مرفق الوثيقة  ،H/A/40/1عىل أأن تدخل حزي
النفاذ يف  1فرباير .2021
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة 1960
لتفاق لهاي
(نص انفذ يف [ 1فرباير )]2021
[…]

الفصل ا ألول
ا ألحاكم العامة
[…]

القاعدة 3
ال متثيل أأمام املكتب ادلويل
[…]
([ )2تعيني الوكيل] ( أأ) جيوز تعيني الوكيل يف الطلب ادلويل .ويُعترب ذكر امس الوكيل يف الطلب ادلويل عند
الإيداع مبثابة تعيني ذلكل الوكيل من قبل املودع.
(ب) جيوز تعيني الوكيل أأيض ًا يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد حمدد أأو أأكرث من الطلبات ادلولية أأو
بتسجيل واحد حمدد أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية للمودع نفسه أأو لصاحب التسجيل ادلويل نفسه .وجيب أأن
يُ ِوقع املودع أأو صاحب التسجيل عىل التبليغ املذكور.
(ج) جيب أأن يتوي التبليغ اخلاص بتعيني وكيل عىل امس الوكيل وعنوانه ،مب َّينني وفق ًا للتعلاميت الإدارية،
وعنوان بريده الإلكرتوين .وإاذا ر أأى املكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل خمالف ل ألصول ،وجب عليه أأن خيطر بذكل
املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل والوكيل املفرتض.
([ )3تدوين تعيني الوكيل والإخطار به واترخي نفاذ التعيني] ( أأ) اإذا تبني للمكتب ادلويل أأن تعيني الوكيل يس تويف
الرشوط املطبقة ،وجب عليه أأن يدون يف السجل ادلويل أأن املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل ،ويدون أأيض ًا
امس الوكيل وعنوانه وعنوان بريده الإلكرتوين .ويف هذه احلاةل ،يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسّل فيه
املكتب ادلويل الطلب ادلويل أأو التبليغ املنفصل اذلي ورد فيه تعيني الوكيل.
[]...
[]...
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الفصل الثاين
الطلبات ادلولية
والتسجيالت ادلولية
القاعدة 7
الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل
[]...
([ )3احملتوايت الإلزامية يف الطلب ادلويل] يتضمن الطلب ادلويل أأو يبني ما ييل:
" "1امس املودع مبين ًا وفق ًا للتعلاميت الإدارية؛
" "2وعنوان املودع مبين ًا وفق ًا للتعلاميت الإدارية ،وعنوان بريده الإلكرتوين؛
[]...
([ )5احملتوايت اخليارية يف الطلب ادلويل]
[]...
(ب) اإذا اكن للمودع وكيل ،وجب أأن يُذكر يف الطلب ادلويل امس الوكيل وعنوانه ،مبيَّنني وفق ًا للتعلاميت
الإدارية ،وعنوان بريده الإلكرتوين.
[…]

الفصل الرابع
التغيريات والتصحيحات
القاعدة 21
تدوين التغيري
[]...
([ )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 وعنوانهُ ،مب َّينني وفق ًا للتعلاميت الإدارية ،وعنوان بريده
الإلكرتوين ،يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛
[]...
[هناية املرفق والوثيقة]

