
 

H/A/42/1 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022أبريل  14التاري    خ: 

 االتحاد الخاص لإليداع الدولي للتصاميم الصناعية )اتحاد الهاي(

 الجمعية

ة التاسعة االستثنائية)الدورة واألربعون  الثانيةالدورة   (عشر

 2022 يوليو  22إل  14جنيف، من 

كة لوثيقة  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية المشتر  التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999التعديالت المقتر

 األمانةوثيقة من إعداد 

 مقدمة

ي لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية )الُمشار ناقش ال .1
ي بالتطوير القانون 

إليه فيما يىلي فريق العامل المعن 
ة المعقودة يومي  ، خاللبعبارة "الفريق العامل"(

  H/LD/WG/10/2، الوثيقة 2021ديسمتر  14و 13دورته العاشر
ً
ووافق، استنادا

احات لتعديل القاعديتي    كة لوثيقة من  26و 21إل تلك الوثيقة، عىل تقديم اقتر  1960ووثيقة  1999الالئحة التنفيذية المشتر
كة"()المشار إليها فيما يىلي بعبارة "الال التفاق الهاي  بكلمةالُمشار إليه فيما يىلي إل جمعية اتحاد الهاي ) ئحة التنفيذية المشتر

كي تعتمدها  1الجمعية"("
ي المرفق األول )باستخدام صيغة  . 2

حة كما هي واردة ف  ص الفقرات التالية التعديالت المقتر
ّ
وتلخ

ي  "تتّبع
 
ات( والمرفق الثان "(. التغيت  ي

 
 )نص "نهان

  

                                              
 ، "ملخص الرئيس". /6/10H/LD/WGُيرجر الرجوع إل الوثيقة  1
ة من  2 ي الفتر

 لتعديل الالئحة ال2019نوفمتر  1أكتوبر إل  30يجدر التذكت  بأن الفريق العامل ناقش، خالل دورته الثامنة المعقودة ف 
ً
احا تنفيذية ، اقتر

ي البند 
ي كما هو مبي ّ  ف 

ح عىل الجمعية زيادة مبلغ الرسم األساسي لكل تصميم إضاف  كة فيما يخص جدول الرسوم، ووافق عىل أن يقتر   19من  2.1المشتر
ً
 سويرسيا

ً
فرنكا

ي سبت 50إل 
اح لم ُيقدم إل الدورة األربعي   للجمعية، المعقودة ف  . غت  أن ذلك االقتر

ً
 سويرسيا

ً
ص لتلك الدورة، وال إل  2020متر فرنكا

ّ
بسبب جدول األعمال المقل

ي أكتوبر 
فته جائحةكوفيد2021الدورة الحادية واألربعي   للجمعية، المعقودة ف 

ّ
ي الذي خل ي ذلك الوقت.  19-، بسبب األثر االقتصادي السلنر

عىل المستخدمي   ف 

ي لجائحة كوفيد ي هذه الوثيقة.  19-وبالنظر إل استمرار األثر االقتصادي السلنر
اح، مّرة أخرى، ف   حنر تاري    خ إعداد هذه الوثيقة، لم ُيدرج ذلك االقتر
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ح إدخالها عىل 
ر

ز التعديالت الُمقي  26و 21القاعدتي 

ي  .2
ي السجل الدولي وُينرسر ف 

ة معالجته، ُيدّون ذلك التعيي   ف  ي حال تعيي   وكيل عند إيداع طلب دولي أو خالل فتر
ة التصاميم ف  نرسر
ي إطار إجراءات التسجيل الد الدولية

ة"( ف  ، غت  أن . ولي )المشار إليها فيما يىلي بكلمة "النرسر
ً
ة، حاليا ي النرسر

تعيي   وكيل وال ه ال ُينرسر ف 
ي ذلك التعيي   وال تغيت   شطب

. اسم الوكيل وعنوانه ف   إذا وقع أي من تلك اإلجراءات بعد التسجيل الدولي

ح إدخالها عىل القاعدتي    .3 نرسر  26و 21ومن شأن التعديالت المقتر
ُ
كة النص عىل أن ت ة من الالئحة التنفيذية المشتر ي النرسر

ف 
 تلك المعلومات المحدثة بشأن الوكالء، حنر يتواصل إخطار أي من مكات

ً
ي هذا الصدد. ب األطراف المتعاقدة المعيأيضا

 3نة ف 

ح للبند " .4 ي الفقرة الفرعية )5ومن شأن اإلدراج المقتر
ي الطابع ن ي(، أ6، باالتساق مع الفقرة )21()أ( من القاعدة 1" ف 

ضف 
بعها المكتب الدولي وهي تدوينعىل الممارسة االرسمي 

ّ
ي يت

. أما التعديل  لحالية النر ي السجل الدولي
ي اسم الوكيل وعنوانه ف 

تغيت  ف 
ح إدخاله عىل البند " ي أن يحتوي عىل 4()أ(2" من الفقرة الفرعية المعاد ترقيمها )2المقتر

، فمن شأنه توضيح أن ذلك االلتماس ينبغ 
ي السجل

 ف 
ً
ق.  اسم الوكيل المدّون حاليا

ّ
 الدولي ألغراض التحق

ح للفقرة الفرعية ) .5 ي القاعدة 2ومن شأن اإلدراج المقتر
ي  21()ب( ف 

ي حال تعيي   وكيل مع التماس بتدوين تغيت  ف 
توضيح أنه ف 

ي الملكية. 
 الملكية، سُينرسر ذلك التعيي   كجزء من تدوين التغيت  ف 

ح إدخاله عىل الفقرة الفرعية ) .6 أن يبّسط النص الراهن من خالل التوقف عن  26القاعدة من  "4("1ومن شأن التغيت  المقتر
ات المشمولة بالفقرة الفرعية ) ي اسم الوكيل 21()أ( من القاعدة 1شد كل نوع من التغيت 

 أن يشمل نرسر تغيت  ف 
ً
، ومن شأنه أيضا

ح " أو ي البند المقتر
 . 21 ()أ( من القاعدة1" من الفقرة الفرعية )5عنوانه، كما هو مشار إليه ف 

ح للفقرة الفرعية )ومن شأن اإلدراج المق .7 ي القاعدة  ثانيا-"4("1تر
ة تعيي   وكيل أو شطب ذلك  26ف  ي النرسر

نرسر ف  ضمان أن يُ
ي حال لم 

ي الملكية، أو ف 
 كجزء من التسجيل الدولي أو تدوين تغيت  ف 

رسر
ُ
ي حال لم يكن ذلك التعيي   قد ن

، ف  يكن من الممكن التعيي  
 5وسيلة أخرى. استنتاج ذلك الشطب ب

نمت الفرصة لتضمي   القاعدة  .8
ُ
، اغت

ً
ا  عددنرسر كل توضيح أن  من أجل، 1999( من وثيقة 5)17( إشارة إل المادة 3)26وأخت 
ة يُ  ة بموجب المادة رسال للإعتتر بمثابة من النرسر ( ألغراض إخطار مكتب كل من األطراف المتعاقدة المعينة المعنية بحاالت 5)17نرسر

 التجديد. تدوين 

  

                                              
ح الفقرة  3 ح إدخالها عىل القاعدتي   H/LD/WG/10/2من الوثيقة  25ترسر ي  26و 21، بالتفصيل، كيف بمكن أن تنص التعديالت المقتر

نرسر ف 
ُ
عىل أن ت

ة تعيي   الوكيل أو شطب تعيينه وأي تحديثات  بشأن الوكيل.  النرسر
ي الفقرة ) 4

ح للفقرة الفرعية ) 21( من القاعدة 2إضافة اإلشارة إل ")أ(" ف  ي الفقرة 2هي نتيجة اإلدراج المقتر
وح ف   من هذه الوثيقة.  5()ب(، عىل النحو المرسر

ي  5
ي حال تدوين تغيت  ف 

ي حال تعيي   وكيل جديد، أو ف 
الملكية دون تعيي   وكيل جديد من قبل المالك الجديد يمكن استنتاج شطب لتعيي   الوكيل الراهن ف 

 ()أ((. 5)3)القاعدة 
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حدخول 
ر

ز النفاذالتعديالت الُمقي  ة حي 

ح إدخالها عىل القاعدتي    .9 ي  26و 21أوىص الفريق العامل بأن تدخل التعديالت المقتر
، 2023أبريل  1حت   النفاذ ف  . وبالتالي

ي اسم الوكيل أو عنوانه ستنطبق 
ي تاري    خ الدخول حت   التعديالت عىل التعيينات وحاالت شطب التعيينات وحاالت التغيت  ف 

المدّونة ف 
 النفاذ أو بعد ذلك التاري    خ. 

إن جمعية اتحاد الهاي مدعوة إل اعتماد  . 10
ح إدخالها عىل القاعدتي     26و 21التعديالت المقتر

ي 
كة، عىل النحو الوارد ف  من الالئحة التنفيذية المشتر

ي من الوثيقة 
، عىل أن H/A/42/1المرفقي   األول والثان 

 . 2023أبريل  1ول حت   النفاذ بتاري    خ يكون الدخ

 ]يىلي ذلك المرفقان[
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 المرفق األول
 

كة  الالئحة التنفيذية المشير
 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 التفاق الهاي

 من ]
ً
 [(2023 أبريل 1)نافذة اعتبارا

]...[ 

 الرابعالفصل 

ات   والتصحيحاتالتغيي 

 21القاعدة 
 تدوين التغيت  

[ )أ( يجب أن يقدم التماس التدوين إل المكتب الدولي عىل االستمارة الرسمية المناسبة إذا كان تقديم االلتماس] (1)
 :  االلتماس يتعلق بما يىلي

ي ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إل كل التصاميم الصناعية محل التسجيل الدولي  "1"
 أو بعضها؛تغيت  ف 

ي اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه؛ "2"
 أو تغيت  ف 

 عن التسجيل الدولي بالنسبة إل أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها؛ "3"
 أو تخلٍّ

أو انتقاص من التسجيل الدولي لقرصه عىل تصميم صناعي واحد أو أكتر من التصاميم الصناعية محل  "4"
 ؛. بالنسبة إل أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو جميعهاالتسجيل الدولي 

ي اسم الوكيل أو عنوانه.  "5"
 أو تغيت  ف 

]...[ 

 يجب أن يتضمن التماس تدوين التغيت  أو يبي   ما يىلي باإلضافة إل التغيت  الملتمس: )أ( [ محتويات االلتماس] (2)

؛ "1" ي
 رقم التسجيل الدولي المعن 

"2"  ، ي حال كان أو اسم الوكيلما لم يكنواسم صاحب التسجيل الدولي
 أو عنوانه؛ التغيت  يتعلق باسم الوكيل ف 

،واسم المالك الجديد للتسجيل الدولي وعنوانه، مبي   "3" ي
ون   للتعليمات اإلدارية، وعنوان بريده اإللكتر

ً
ي  ني   وفقا

ف 
؛ ي ملكية التسجيل الدولي

 حال تغيت  ف 

ي تؤهله ليكون والطرف الم "4"
وط النر ي المالك الجديد بالنسبة إليه الرسر

تعاقد أو األطراف المتعاقدة مما يستوف 
؛ ي ملكية التسجيل الدولي

ي حال تغيت  ف 
، ف   صاحب تسجيل دولي

ي  "5"
ي حال تغيت  ف 

ي الملكية، ف 
ي يتعلق بها التغيت  ف 

وأرقام التصاميم الصناعية واألطراف المتعاقدة المعينة النر
 التسجيل الدولي ال يتعلق بكل التصاميم الصناعية وكل األطراف المتعاقدة؛ ملكية

 باقتطاع مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفتوح لدى  "6"
ً
ومبلغ الرسوم المسددة وطريقة تسديدها أو أمرا

 المكتب الدولي وتعريف الطرف الذي يباشر التسديد أو يأمر باقتطاع المبلغ. 

 يجوز أن يكون التماس تدوين  )ب(
ً
ي ملكية التسجيل الدولي مصحوبا

وكيل عن المالك بتعيي   يفيد  بتبليغ تغيت  ف 
ي القاعدة الجديد

وط المنصوص عليها ف  ط استيفاء الرسر ، يكون التاري    خ الفعىلي لذلك التعيي   تاري    خ و)ج( ()ب(2)3. وبرسر
 تدوين 

ً
ي الملكية طبقا

ي تلك الحالة، يكون ()ب(. 6للفقرة ) التغيت  ف 
ي  تغيت  التدوين وف 

  الملكيةف 
ا
ي السجل الدولي مشتمل

عىل  ف 
 .  ذلك التعيي  

]...[ 
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 السادسالفصل 

 النشر 

 26القاعدة 
 النرسر 

: معلومات بشأن التسجيالت الدولية] (1) ة البيانات الوجيهة المتعلقة بما يىلي ي النرسر
 [ ينرسر المكتب الدولي ف 

 للقاعدة التسجيالت الدولية  "1"
ً
 ؛17وفقا

( مع بيان إمكانية إعادة 3)ثانيا()18( و5)18وحاالت الرفض واإلخطارات األخرى المدّونة بناء عىل القاعدتي    "2"
 الرفض؛ النظر أو الطعن من عدمها ومن غت  ذكر أسباب

 (؛2)20وحاالت اإلبطال المدّونة بناء عىل القاعدة  "3"

ات  "4" ي الملكية وحاالتوالتغيت 
ي أسماء أصحاب التسجيالت الدولية أو عناوينهم وحاالت  ف 

ات ف  الدمج والتغيت 
 ؛21المدّونة بناء عىل القاعدة   التخىلي واالنتقاص

ت 3)3قاعدة بناء عىل الاالت تعيي   الوكالء المدّونة وح ثانيا-"4" رسر
ُ
"، 2" أو "1لبند "ا بناء عىل()أ(، إال إذا ن

 ()أ(؛5)3القاعدة وحاالت شطب تلك التعيينات خالف حاالت الشطب التلقائية بناء عىل 

ة بناء عىل القاعدة  "5"  ؛22والتصحيحات المباشر

 (؛1)25والتجديدات المدّونة بناء عىل القاعدة  "6"

 والتسجيالت الدولية غت  المجددة؛ "7"

 ()د(؛3)12ىل القاعدة وحاالت الشطب المدّونة بناء ع "8"

ي الملكية ليس له أثر وحاالت سحب تلك اإلعالنات المدّونة بناء عىل  "9"
 التغيت  ف 

ّ
واإلعالنات عن أن

 )ثانيا(. 21 القاعدة

]...[ 

ة] (3) ة طريقة نرسر النرسر ة محل إرسال النرسر نت. ويحل كل عدد ينرسر من النرسر ة عىل موقع المنظمة عىل اإلنتر نرسر النرسر
ُ
[ ت

ي 
، وُيعتتر كل مكتب 1960()ب( من وثيقة 3)6والمادة  1999من وثيقة ( 5)17و( 4)16()ب( و3)10 الموادالمادتي   المشار إليه ف 

ي تاري    خ 
ة ف  م كل عدد من النرسر

ّ
ي كما لو كان قد تسل

نت، ألغراض المادة معن  ها عىل موقع المنظمة عىل اإلنتر  . 1960( من وثيقة 2)8نرسر

]...[ 

 

ي ]
 [يىلي ذلك المرفق الثان 
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كة  الالئحة التنفيذية المشير

 1960ووثيقة  1999لوثيقة 
 التفاق الهاي

 من ]
ً
 [(2023 أبريل 1)نافذة اعتبارا

]...[ 

 الرابعالفصل 

ات والتصحيحات  التغيي 

 21القاعدة 
 تدوين التغيت  

[ )أ( يجب أن يقدم التماس التدوين إل المكتب الدولي عىل االستمارة الرسمية المناسبة إذا كان تقديم االلتماس] (1)
: االلتماس يتعلق بما   يىلي

ي ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إل كل التصاميم الصناعية محل التسجيل الدولي أو بعضها؛ "1"
 تغيت  ف 

ي اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه؛ "2"
 أو تغيت  ف 

 عن التسجيل الدولي بالنسبة إل أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها؛ "3"
 أو تخلٍّ

لتسجيل الدولي لقرصه عىل تصميم صناعي واحد أو أكتر من التصاميم الصناعية محل أو انتقاص من ا "4"
 ؛التسجيل الدولي بالنسبة إل أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها

ي اسم الوكيل أو عنوانه.  "5"
 أو تغيت  ف 

]...[ 

 ما يىلي باإلضافة إل التغيت  الملتمس:  يجب أن يتضمن التماس تدوين التغيت  أو يبي   )أ( [ محتويات االلتماس] (2)

؛ "1" ي
 رقم التسجيل الدولي المعن 

"2"  ، ي حال كانواسم صاحب التسجيل الدولي
 أو عنوانه؛ التغيت  يتعلق باسم الوكيل أو اسم الوكيل ف 

 للتعليمات اإلدارية، وعنوان بريده واسم المالك الجديد للتسجيل الدولي وعنوانه، مبي   "3"
ً
،ني   وفقا ي

ون  ي  اإللكتر
ف 

؛ ي ملكية التسجيل الدولي
 حال تغيت  ف 

ي تؤهله ليكون  "4"
وط النر ي المالك الجديد بالنسبة إليه الرسر

والطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة مما يستوف 
؛ ي ملكية التسجيل الدولي

ي حال تغيت  ف 
، ف   صاحب تسجيل دولي

ي وأرقام التصاميم الصناعية واألطراف المتعاقدة  "5"
ي حال تغيت  ف 

ي الملكية، ف 
ي يتعلق بها التغيت  ف 

المعينة النر
 ملكية التسجيل الدولي ال يتعلق بكل التصاميم الصناعية وكل األطراف المتعاقدة؛

 باقتطاع مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفتوح لدى  "6"
ً
ومبلغ الرسوم المسددة وطريقة تسديدها أو أمرا

 الذي يباشر التسديد أو يأمر باقتطاع المبلغ. المكتب الدولي وتعريف الطرف 

 بتبليغ يفيد بتعيي   وكيل عن المالك  )ب(
ً
ي ملكية التسجيل الدولي مصحوبا

يجوز أن يكون التماس تدوين تغيت  ف 
ي القاعدة 

وط المنصوص عليها ف  ط استيفاء الرسر ()ب( و)ج(، يكون التاري    خ الفعىلي لذلك التعيي   تاري    خ 2)3الجديد. وبرسر
 للفقرة )تدوي

ً
ي الملكية طبقا

 عىل 6ن التغيت  ف 
ا
ي السجل الدولي مشتمل

ي الملكية ف 
ي تلك الحالة، يكون تدوين التغيت  ف 

()ب(. وف 
 .  ذلك التعيي  

]...[ 
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 السادسالفصل 

 النشر 

 26القاعدة 
 النرسر 

ة البيانات الوجيهة معلومات بشأن التسجيالت الدولية] (1) ي النرسر
: [ ينرسر المكتب الدولي ف   المتعلقة بما يىلي

 للقاعدة  "1"
ً
 ؛17التسجيالت الدولية وفقا

( مع بيان إمكانية إعادة 3)ثانيا()18( و5)18وحاالت الرفض واإلخطارات األخرى المدّونة بناء عىل القاعدتي    "2"
 الرفض؛ النظر أو الطعن من عدمها ومن غت  ذكر أسباب

 (؛2)20 وحاالت اإلبطال المدّونة بناء عىل القاعدة "3"

ا "4"  ؛21المدّونة بناء عىل القاعدة ت والتغيت 

ت بناء عىل البند "3)3وحاالت تعيي   الوكالء المدّونة بناء عىل القاعدة  ثانيا-"4" رسر
ُ
"، 2" أو "1()أ(، إال إذا ن

 ()أ(؛5)3وحاالت شطب تلك التعيينات خالف حاالت الشطب التلقائية بناء عىل القاعدة 

ة بناء عىل القاعدة والتصحيحات  "5"  ؛22المباشر

 (؛1)25والتجديدات المدّونة بناء عىل القاعدة  "6"

 والتسجيالت الدولية غت  المجددة؛ "7"

 ()د(؛3)12وحاالت الشطب المدّونة بناء عىل القاعدة  "8"

ي الملكية ليس له أثر وحاالت سحب تلك اإلعالنات المدّونة  "9"
 التغيت  ف 

ّ
بناء عىل واإلعالنات عن أن

 )ثانيا(. 21 القاعدة

]...[ 

ة] (3) ة طريقة نرسر النرسر ة محل إرسال النرسر نت. ويحل كل عدد ينرسر من النرسر ة عىل موقع المنظمة عىل اإلنتر نرسر النرسر
ُ
[ ت

ي 
ي  1960()ب( من وثيقة 3)6والمادة  1999من وثيقة ( 5)17و( 4)16()ب( و3)10 الموادالمشار إليه ف 

كما لو ، وُيعتتر كل مكتب معن 
نت، ألغراض المادة  ها عىل موقع المنظمة عىل اإلنتر ي تاري    خ نرسر

ة ف  م كل عدد من النرسر
ّ
 . 1960( من وثيقة 2)8كان قد تسل

]...[ 

 

ي والوثيقة]
 [نهاية المرفق الثان 


