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طار نظام الهاي للتسجيل إدلويل للتصاممي إلصناعية  موعد نرش تسجيل دويل يف إ 

 إس تبيان

للتعليق عىل إقرتإح إلغرض من هذإ الاس تبيان هو منح إملنظامت غري إحلكومية إليت متثّل مس تخديم نظام الهاي فرصة 

ىل متديد فرت   شهرإ. 12ة إلنرش إلعادي للتسجيالت إدلولية من س تة أ شهر حاليا إ 

 معلومات أ ساس ية

 2019إلفريق إلعامل يف عام إلصادر عن قرإر إل

ليه فامي ييل بعبارة  انقش إلفريق إلعامل إملعين ابلتطوير إلقانوين لنظام الهاي للتسجيل إدلويل للتصاممي إلصناعية )إملشار إ 

ىل  30"إلفريق إلعامل"(، يف دورته إلثامنة إملعقودة يف جنيف يف إلفرتة من  ، إقرتإح متديد فرتة إلنرش 2019نومفرب  1أ كتوبر إ 

 1999 لوثيقة" من إلالحئة إلتنفيذية إملشرتكة 3("1)17إلعادي إلبالغة س تة أ شهر وإملنصوص علهيا حاليا يف إلقاعدة 

لهيا فامي ييل بعبارة "إلالحئة إلتنفيذية إملشرتكة"( لتبلغ  الهايالتفاق  1960 ووثيقة شهرإ  12)إملشار إ 

(. ويف تكل إدلورة، إلمتس إلفريق إلعامل من إملكتب إدلويل للمنظمة إلعاملية للملكية إلفكرية H/LD/WG/8/6 )إلوثيقة

ىل  ير عن نتاجئ ذكل إلتشاورالاقرتإح وتقدمي تقر  )إلويبو( إلتشاور مع مجموعات إملس تخدمني بشأ ن هذإ إلفريق إلعامل يف إ 

 (.H/LD/WG/8/8من "ملخص إلرئيس" إلوإرد يف إلوثيقة  20دورته إلقادمة )إلفقرة 
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طار نظام الهاي  إل حاكم إلرإهنة بشأ ن إلنرش يف إ 

ليه  فامي ييل بعبارة بشلك عام، يمت نرش إلتسجيل إدلويل بعد س تة أ شهر من اترخي إلتسجيل إدلويل )وهو ما يشار إ 

ذإ إلمتس إملودع إلنرش عىل إلفور أ و تأ جيل إلنرش، مما ال ميكن أ ن يتجاوز  "إلنرش ال إ  شهرإ مبوجب  30إلعادي"(، إ 

حال إملطالبة ابل ولوية،  أ و، يف ( إعتبارإ من اترخي إال يدإع1960شهرإ مبوجب وثيقة الهاي ) 12( أ و 1999) جنيف وثيقة

 .1ةإعتبارإ من اترخي إل ولوي

عالان يفيد بأ ن قانوهنا إلوطين ال ينص سوى عىل فرتة تأ جيل 1999ولكن فامي خيص وثيقة  ، قدمت بعض إل طرإف إملتعاقدة إ 

عالان من هذإ إلقبيل 16. وحىت إلآن، قدم 2شهرإ 30أ قل من  وعالوة عىل ذكل، قدمت بعض إل طرإف  .3طرفا متعاقدإ إ 

عالان يفيد بأ ن قانوهنا إلوط طالقا عىل تأ جيل إلنرشإملتعاقدة إ  عالان 4ين ال ينص إ  . وحىت إلآن، قدمت تسعة أ طرإف متعاقدة إ 

 .5من هذإ إلنوع

عالان بناء عىل ذإ عنّي إلطلب إدلويل "أ حد" إل طرإف إملتعاقدة إليت قدمت إ  يفيد بأ نه من غري  1999وثيقة  وبناء عليه، إ 

طالقا  ن إملودع ال ميكنه الاس تفادة من تأ جيل إلنرش، ويمت ذكل إلطرف إملتعاقد، فا   إلنرش مبوجب قانونتأ جيل إملمكن إ 

 إلنرش بعد س تة أ شهر من اترخي إلتسجيل إدلويل.

 إخللفية إلتارخيية وإلوضع إحلايل

قة جديدة إتفاق وإعامتد خالل إملؤمتر إدلبلومايس إملعين ابعامتد وثي حملاكنت فرتة إلنرش إلعادي إحلالية إلبالغة س تة أ شهر 

، بناء عىل إقرتإح صادر عن جلنة إخلربإء 1999صناعية )وثيقة جنيف( يف عام التفاق الهاي بشأ ن إال يدإع إدلويل للتصاممي إل 

 إملعنية بتطوير إتفاق الهاي بشأ ن إال يدإع إدلويل للتصاممي إلصناعية.

طار بعض إل نظمة إ وأ خذ الاقرتإح إملذكور يف إحلس بان أ نه قلميية، فرتة زمنية قبل نرش تصممي قد متيض، يف إ  لوطنية وإال 

. وابلتايل، إختريت فرتة 6صناعي بسبب خضوعه للفحص )سوإء إلشلكي أ و إملوضوعي( وإلتحضريإت إلتقنية إخلاصة ابلنرش

يدإع طلبات تسجيل هبإلس تة أ شهر  دف منح صاحب إلتسجيل إدلويل إملزية نفسها للتأ جيل إلفعيل إذلي يمتتع به عند إ 

 .7نيةوط 

                                         
 من إلالحئة إلتنفيذية إملشرتكة." 3إ ىل "" 1("1)17إلقاعدة  1

 .1999()أ ( من وثيقة 1)11إملادة  2

شهرإ(  12بوداي )شهرإ(، ك  12، بروين دإر إلسالم )شهرإ( 12شهرإ(، بنيلوكس ) 12شهرإ(، بلزي ) 12إملنظمة إل فريقية للملكية إلفكرية ) 3

رسإئيل ) 6شهرإ(، فنلندإ ) 12أ شهر(، إ س تونيا ) 6شهرإ(، إدلإمنرك ) 12) كروإتيا (، شهرإ 12أ شهر(، ساموإ ) 6أ شهر(، إلرنوجي ) 6أ شهر(، إ 

 .شهرإ( 12شهرإ(، إململكة إملتحدة ) 12شهرإ(، إمجلهورية إلعربية إلسورية ) 12شهرإ(، سلوفينيا ) 18) س نغافورة
 .1999()ب( من وثيقة 1)11إملادة  4

يسلندإ،  5  .موانكو، بولندإ، الاحتاد إلرويس، أ وكرإنيا، إلوالايت إملتحدة إل مريكية، فييت انم(، 2020يونيو  6كس يك )إعتبارإ من إمل هنغاراي، إ 

 17 ، مالحظات بشأ ن إلقاعدةH/DC/6(، وإلوثيقة 7.06)إلفقرة  7، مالحظات بشأ ن إملادة H/CE/VII/3يُرىج إلرجوع إ ىل إلوثيقة  6

 (.R17.01 )إلفقرة
 (..R17.01 )إلفقرة 17، مالحظات بشأ ن إلقاعدة H/DC/6يُرىج إلرجوع إ ىل إلوثيقة  7
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قلميية،  1999غري أ نه مع توّسع عضوية وثيقة  ابت هناك مغوض يشوب لتشمل مجموعة متنوعة من إل نظمة إلوطنية وإال 

ن. وابلفعل، لنظام إلنرش إلعاديإلغرض إل سايس  عالان يفيد بأ ن قانوهنا  فا  ماكتب بعض إل طرإف إملتعاقدة، ممن قدمت إ 

طار إل نظمة إحمللية ال تُنرش إلوطين ال جيزي تأ جيل إلنرش، جتري حفص إجلدة، من مضن رشوط أ خرى. ومبا أ ن إلتصاممي ، يف إ 

ن نرش تكل إلربإءإت أ و إلتسج  صدإر برإءة تصممي أ و تسجيل تصممي، فا  ال بعد إ  يف غضون فرتة يالت يمت غالبا إملعنية، إ 

 شهرإ عىل إل قل. 12إال يدإع، وال يمت عادة قبل بكثري من فرتة إلس تة أ شهر إعتبارإ من اترخي  أ طول

 إقرتإح متديد فرتة إلنرش إلعادي

ىل ضامن حتقيق إلغرض إل سايس شهرإ  12 لتصبحإلنرش إلعادي إحلالية إقرتإح متديد فرتة  يريم من  لنظام إلنرش إلعاديإ 

طار إل نظمة إحمللية لكثري من  خالل إلتقريب بني فرتة إلنرش إلعادي وفرتة إلتأ جيل إلفعيل، إليت يمتتع هبا إملس تخدمون يف إ 

 إل طرإف إملتعاقدة.

ىل إلوثيقة  ، إملتاحة عىل إلرإبط H/LD/WG/8/6ولالطالع عىل إلتفاصيل إخلاصة ابخللفية والاقرتإح، يُرىج إلرجوع إ 

 .https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=452295إلتايل: 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=452295
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 تعلاميت

حال جاابت. ويف إال   إال سهاب يفإلرجاء إس تكامل الاس تبيان بوضع عالمة عىل إال طار إملناسب )إل طر إملناس بة(، ويُرىج 

رفاق صفحات تمكيلية هبذإ الاس تبيان مع بيان إلسؤإل إملعين بوضوح. ضافية، إلرجاء إ  ىل مساحة إ   إحلاجة إ 

ىل إملكتب إدلول ابلربيد إال لكرتوين عىل إلعنوإن إلتايل:  رسال الاس تبيان إملُس تمكل إ  وينبغي إ 

hague.registry@wipo.int. 

 الاس تبيان

  ............................................................................................................................................. الامس: 

  ................................................................................................................................ إملسمى إلوظيفي: 

  ........................................................................................................................ عنوإن إلربيد إال لكرتوين:

  .............................................................................................................................. :]إملنظمة[نيابة عن 

  ....................................................................................................... مك عدد إل عضاء إذلين متثلهم منظمتمك؟

ىل  .1  شهرإ؟ 12هل تؤيد منظمتمك متديد فرتة إلنرش إلعادي من س تة أ شهر إ 

 ☐ نعم

 ☐ ال

 إل س باب )إختياري(:
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
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ىل  ةمنظمتمك أ يهل ترى  .2  يُرىج إلرشح. شهرإ؟ 12مساوئ )ابلنس بة للغري مثال( فامي خيص متديد فرتة إلنرش إلعادي إ 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

ىل  .3 ماكنية إلامتس نرش مس بق يف أ ي  12يف حال ُمّددت فرتة إلنرش إلعادي إ  درإج إ  شهرإ، هل س تؤيد منظمتمك إ 

 شهرإ؟ 12إلبالغة وقت قبل إنقضاء فرتة إلنرش إلعادي 

 ☐ نعم

 ☐ ال

 إل س باب )إختياري(:
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

 هل دلى منظمتمك أ ية إقرتإحات أ و شوإغل أ خرى فامي يتعلق مبوعد نرش إلتسجيالت إدلولية؟ .4
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
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 أ ية معلومات وجهية أ خرى .5
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

 ]هناية إلوثيقة[


