
 

 

 
H/LD/WG/10/3 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021أ�ت��ر  12التار�ــــخ: 

 

ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي ا
ي بالتط��ر القانوين

لف��ق العامل المعين
 للتصام�م الصناع�ة

ةالالدورة   عا�ش
 2021د�سم�ب  15إ�  13جن�ف، من 

اح تعد�الت ع� التعل�مات اإلدار�ة  اق�ت

 المكتب الدو�ي  وث�قة من إعداد 

 المقدمة أوً�. 

 للقاعدة  .1
�
ف وث�قة 1(34طبقا كة بني التفاق الهاي ("الالئحة التنف�ذ�ة  1960ووث�قة  1999) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

كة")، �جوز للمدير العام للمنظمة العالم�ة  ل التعل�مات اإلدار�ة لتطبيق اتفاق الهاي المش�ت للمل��ة الفك��ة (ال��بو) أن �عدِّ
 ("التعل�مات اإلدار�ة") بعد استشارة مكاتب األطراف المتعاقدة. 

ف النفاذ اعتبارا� من  .2 ، عزز المكتب الدو�ي توفر 2019يناير  1وقد دخل أحدث تعد�ل للتعل�مات اإلدار�ة ح�ي ف . ومنذ ذلك الحني
لشبك�ة لنظام الهاي ووظائفها؛ و�اتت خدمة "االتصال بالهاي" وس�لة شعب�ة لتقد�م الوثائق إ� المكتب الدو�ي بأمان الخدمات ا

�د الخاصة. ونظرا� آلثار جائحة كوف�د �د أو مؤسسات ال�ب  عن إرسالها عن ط��ق ال�ب
�
ع� مستخد�ي نظام الهاي والمكتب  19-عوضا

، اعتمدت جمع�ة اتحاد الهاي ي سبتم�ب الدو�ي
ي ُعقدت �ف ة) الئت ف (الدورة االستثنائ�ة الثامنة ع�ث ، تعد�الت 2020، إّبان دورتها األر�عني

ي 
ف النفاذ �ف . ودخلت تلك التعد�الت ح�ي ي

وئف اط تقد�م عنوان ب��د إل��ت كة الش�ت اير  1ع� الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت  2021ف�ب

1 . 

اح تعد�الت ع�  .3 ي والغرض من هذە الوث�قة هو اق�ت
التعل�مات اإلدار�ة لمراعاة هذە المستجدات وما نتج عنها من ممارسات �ف

حة ع� البنود   �شأن التعد�الت المق�ت
�
ت من أجل استهالل المشاورة المذكورة آنفا عدَّ

�
. وقد أ  302و 301و 202المكتب الدو�ي

احات. من التعل�مات اإلدار�ة عن ط��ق دعوة الف��ق العامل إ� التعليق ع� اال 601و  ق�ت

                                                
ف  1  . H/A/40/2و H/A/40/1انظر الوث�قتني
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 .
�
 202تعد�ل البند  ثان�ا

 )202التوقيع "باآللة" وحذف "الختم" (البند 

 التوقيع "باآللة"

، و�جوز االستعاضة عنه بوضع  202ينص البند  .4
�
 أو مختوما

�
من التعل�مات اإلدار�ة ع� أن �كون التوقيع بخط ال�د أو مطبوعا

ق أحكام خاصة ع� االتصاالت والتبل�غات ا  ألحكام البندين ختم. وُتطبَّ
�
ون�ة وفقا  . 205(أ) و204إلل��ت

، ُيوَضع  .5 ي
وئف ي إطار نظام الهاي اإلل��ت

. و�ف
�
ون�ا واليوم، يرسل مستخدمو نظام الهاي معظم تبل�غاتهم إ� المكتب الدو�ي إل��ت

 
�
ون�ا  بكتابة اسم المو 2التوقيع إل��ت

�
ع الوثائق المقدمة عن ط��ق خدمة االتصال بالهاي غالبا

َّ
ع باستخدام الحاسوب بدون . وتوق

ِّ
ق

ي إطار نظام الهاي �ي قبول هذا الن�ع من 
الحاجة إ� طباعة الوث�قة وتوق�عها بخط ال�د ورقمنتها. ومن ثم، كانت الممارسة المتبعة �ف

ي إطار نظام مدر�د. 
. وُتتبع الممارسة نفسها �ف ف  التوق�عات من أجل التك�ف مع تفض�الت المستخدمني

ل البند  وف�ما يتعلق بنظام .6 من التعل�مات اإلدار�ة لتطبيق اتفاق مدر�د �شأن التسج�ل الدو�ي للعالمات  7مدر�د، ُعدِّ
ف النفاذ اعتبارا� من   1و�روتوكول االتفاق ("تعل�مات مدر�د اإلدار�ة") من أجل إدراج إمكان�ة التوقيع "باآللة"؛ ودخل ذلك التعد�ل ح�ي

اير   2020ف�ب

3 . 

ح مواءمة  .7 ي البند ومن ثم، ُ�ق�ت
 202التعل�مات اإلدار�ة مع الممارسة الحال�ة للمكتب الدو�ي ب�دراج إمكان�ة التوقيع "باآللة" �ف

ي مرفق هذە الوث�قة وع� غرار أحكام تعل�مات مدر�د اإلدار�ة. 
ف �ف  ع� النحو المبنيَّ

 النص الخاص بوضع الختم

ي إطار نظاَ�ي ال .8
، فإن أغلب الوثائق المقدمة �ف

�
�ر آنفا

ُ
، فلم تعد األختام مستخدمة. كما ذ

�
ون�ا  هاي ومدر�د ُتمأل إل��ت

ل البند  .9 من تعل�مات مدر�د اإلدار�ة بحذف النص المتعلق بوضع الختم؛ ودخل ذلك التعد�ل  7وف�ما يتعلق بنظام مدر�د، ُعدِّ
ف النفاذ اعتبارا� من  اير  1ح�ي  2021ف�ب

4 . 

ح حذف النص المتعلق بوضع الختم من البند  .10 ي مرفق هذە الوث�قة، حئت يتما�ث مع نص البند 202فُ�ق�ت
ف �ف ، ع� النحو المبنيَّ

 من تعل�مات مدر�د اإلدار�ة.  7

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إ� أن الغرض من التعد�ل هو مجرد تبس�ط نص البند. وع� غرار نظام مدر�د، س�ستمر قبول الختم،  .11
 من الدمغات. 

�
 إذا اسُتخدم، بوصفه نوعا

ون�ة (البند توقيع التبل�غا  )202ت اإلل��ت

 إ� توضيح البند  .12
�
ف أوالهما متطلبات توقيع التبل�غات غ�ي 202سع�ا ف تبنيِّ  فصل متطلبات التوقيع إ� فقرتني

�
ح أ�ضا ، ُ�ق�ت

 . ي
وئف ي شكل إل��ت

ف ثانيهما متطلبات توقيع التبل�غات المرسلة �ف ، وتبنيِّ ي
وئف ي شكل إل��ت

 المرسلة �ف

وط ت .13 ح تحد�دا� نقل �ث ف "فُ�ق�ت ف الفرعيتني ي الفقرتني
وتلك  204" من الفقرة (أ) من البند 2" و"1وقيع االتصاالت المشار إليها �ف

ي البند 
ي البند  205المتعلقة بالتبل�غات المشار إليها �ف

من  7، ومواءمة الص�غة المستخدمة مع ص�غة البند 202إ� فقرة جد�دة (ب) �ف
ف  ي مرفق هذە الوث�قة. تعل�مات مدر�د اإلدار�ة ع� النحو المبنيَّ
 �ف

                                                
ي ال 2

ي الرئ��ي إل�داع الطلبات الدول�ة وتجد�د التسج�الت الدول�ة (و�جراء معامالت أخرى �ف
وئف ي هو النظام اإلل��ت

وئف  مستقبل). نظام الهاي اإلل��ت
 من  7انظر البند  3

�
اير  1من تعل�مات مدر�د اإلدار�ة النافذة اعتبارا ج��ت مشاورات مع األعضاء عن ط��ق المذكرة المعممة رقم  . 2120ف�ب

�
 C.M 1511وأ

ي 
 ). 2020د�سم�ب  10المؤرخة �ف

 من  7انظر البند   4
�
اير  1من تعل�مات مدر�د اإلدار�ة النافذة اعتبارا  . 2021ف�ب
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�
 302و 301تعد�ل البندين  ثالثا

 )301األسماء والعناو�ن (البند 

ر بأن البند  .14
�
)، ودخل ذلك التعد�ل  203ُ�ذك من التعل�مات اإلدار�ة قد ُحذف (وقف استخدام الفا�س لالتصال بالمكتب الدو�ي

ف النفاذ اعتبارا� من  ح حذف اإلشارة إ� الفا�س . ونظرا� لوقف إمكان�ة 2019يناير  1ح�ي االتصال بالمكتب الدو�ي عن ط��ق الفا�س، ُ�ق�ت
ي مرفق هذە الوث�قة. 301من البند 

ف �ف  (د) ع� النحو المبنيَّ

ي اخت�اري. ول�ن اعتبارا� من 301وتنص الص�غة الحال�ة للبند  .15
وئف �د اإلل��ت اير  1(د) ع� أن تقد�م عنوان ال�ب ، أصبح 2021ف�ب

 بموجب القواعد تقد�م عنوان ال�ب 
�
ي للمودع والمالك الجد�د والوك�ل إلزام�ا

وئف كة 21و 7و 3�د اإلل��ت . 5من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ي 

وئف �د اإلل��ت ك للتعل�مات اإلدار�ة ط��قة تقد�م عنوان ال�ب كة ال ت�ت  لتقد�م االسم والعنوان، فإن الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
�
ألنها وخالفا

ي من البند  . ومن6تبدو واضحة
وئف �د اإلل��ت ح حذف اإلشارة إ� عنوان ال�ب ي مرفق هذە الوث�قة. 301ثم، ُ�ق�ت

ف �ف  (د) ع� النحو المبنيَّ

 لحذف اإلشارة إ� رقم الهاتف من البند  .16
�
(د) ألن أرقام الهواتف (مثل الهواتف المحمولة) لم تعد 301وُتغتنم الفرصة أ�ضا

�دي. و  ورة بالعنوان ال�ب  بتقد�م رقم هاتف، وال تزال االستمارات الرسم�ة تحتوي مرتبطة بال�ف
�
ع� كل حال، يو�ي المكتب الدو�ي دائما

 ع� قسم اخت�اري لتقد�م رقم الهاتف. 

اح حذف اإلشارة إ� عنوان المراسلة من  .17 �ب االطالع ع� البند التا�ي (البند 301 البند وف�ما �خص اق�ت . 302(د)، ف�يُ  ) ف�ما ��ي

ي للمراسلة (عنوان ب��د إل
وئف  )302 البند ��ت

ي البندين  .18
�دي للمراسلة �ف  األحكام المتعلقة بالعنوان ال�ب

�
 301. و�نص البند 302(د) و301ترد حال�ا

�
(د) ع� أنه �جوز اخت�ار�ا

ف الجدد بعناو�ن مختلف 302تقد�م عنوان ب��دي مختلف للمراسلة. و�نص البند  ف أو المال�ني ي حال تعدد المودعني
ة من دون ع� أنه �ف

م عنوان من ذلك القب�ل، فُ�عّد عنوان الشخص المذكور أوً� هو عنوان  ف وك�ل، وجب تقد�م عنوان واحد للمراسلة. و�ذا لم ُ�قدَّ تعيني
�د�ة إ� عنوان المراسلة.  سل المكتب الدو�ي كل المراسالت ال�ب  المراسلة. و�ناًء ع� ذلك، س�ي

ي هذا الصدد بأن الالئ .19
ي اعتبارا� من وُ�جدر التذك�ي �ف

وئف ط تقد�م عنوان ب��د إل��ت كة �ش�ت اير  1حة التنف�ذ�ة المش�ت . 2021ف�ب
. فبعبارة أخرى، لم �عد المكتب الدو�ي يرسل التبل�غات إ� أ ي

وئف �د اإلل��ت  تبل�غات المكتب الدو�ي بال�ب
�
ي وفضً� عن ذلك، ُترسل حال�ا

مت بو  دِّ
ُ
ي ق ي ذلك العناو�ن الئت

ت كذلك. عنوان ب��دي، بما �ف  للمراسلة أو اعُت�ب
�
 صفها عنوانا

ح حذف اإلشارة إ� عنوان المراسلة من البندين  .20 ف  302، وتعد�ل البند 302(د) و301ومن ثم، ُ�ق�ت ف أو المال�ني ب�لزام المودعني
ف  ي للمراسلة، ع� النحو المبنيَّ

وئف �د اإلل��ت ي واحد للمراسلة بوصفه عنوان ال�ب
وئف ي مرفق هذە الوث�قة. الجدد بتقد�م عنوان ب��د إل��ت

 �ف
ي للمراسلة

وئف �د اإلل��ت ي للشخص المذكور أوً� هو عنوان ال�ب
وئف �د اإلل��ت م عنوان من ذلك القب�ل، فُ�عّد عنوان ال�ب  . 7و�ذا لم ُ�قدَّ

 .
�
 601تعد�ل البند  رابعا

 )601الموعد األخ�ي اللتماس تدو�ن انتقاص أو تخّل (البند 

اإلدار�ة ع� الموعد األخ�ي اللتماس تدو�ن انتقاص أو تخّل عند تأج�ل الن�ث حئت �أخذ الن�ث  من التعل�مات 601ينص البند  .21
ي الحسبان. 

 تدو�ن التماس االنتقاص أو التخ�ي �ف

 للقاعدة  .22
�
كة، ُين�ث كل �سج�ل دو�ي بعد ستة أشهر من تار�ــــخ التسج�ل الدو�ي أو 3)"1(17وطبقا " من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

ي أقرب و 
ە (عمً� بالقاعدة �ف ە فورا� أو تأج�ل ��ث "). 2" أو "1)"1(17قت ممكن بعد ذلك (أي "الن�ث العادي")، ما لم �طلب المودع ��ث

ي  601وع� الرغم من أن البند  ي الحاالت الئت
ي المكتب الدو�ي المهلة نفسها �ف

ق الممارسة المتبعة �ف ال �ش�ي إ� الن�ث العادي، فتطبِّ
ق فيها القاع  ". 3)"1(17دة ُتطبَّ

                                                
 . 41/2020انظر المذكرة اإلعالم�ة رقم  5
ي القواعد  6

 ". 3)"2(21)(ب) و5(7" و2" و"1)"3(7)(ج) و2(3انظر الص�غة المستخدمة �ف
ف وك�ل، يرسل المكتب الدو�ي تبل�غات إ� الوك�ل عمً� بأحكام القاعدة  7 ي حال تعيني

 )(ب). 4(3�ف
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ة الن�ث العادي من ستة أشهر إ�  .23 اح �شأن تمد�د ف�ت ي هذا الصدد بأن اق�ت
م إ� جمع�ة اتحاد  12وُ�جدر التذك�ي �ف دِّ

ُ
شهرا� قد ق

ي أ�ت��ر 
ف المزمع عقدها �ف ف النفاذ 2021الهاي �ي تعتمدە إّبان دورتها الحاد�ة واألر�عني ح أن �كون تار�ــــخ الدخول ح�ي يناير  1، وُ�ق�ت

2022 

ي �طلب فيها أصحاب التسج�الت تدو�ن انتقاص أو 8 ح إ� ز�ادة عدد الحاالت الئت . ومن المنتظر أن يؤدي هذا التمد�د المق�ت
ة الن�ث العادي.   تخّل قبل انقضاء ف�ت

ح تعد�ل البند  .24 ق 601وُ�ق�ت ي ُ�طبَّ  الحاالت الئت
ً
ي مرفق هذە الوث�قة، حئت �غ�ي �احة

ف �ف فيها الن�ث العادي ، ع� النحو المبنيَّ
 ". 3)"1(17عمً� بالقاعدة 

ن النفاذ. اسماخ حة ح�ي  تار�ــــخ دخول التعد�الت المق�ت

 للقاعدة  .25
�
ي 3(34طبقا

وئف كة، ُين�ث كل تعد�ل ُ�دخل ع� التعل�مات اإلدار�ة ع� الموقع اإلل��ت )(أ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
. وفضً� عن ذلك، تنص القاعدة للمنظمة. و�تم ذلك عن ط��ق مذكرة إعالم�ة �صدره ي كل 3(34ا المكتب الدو�ي

)(ب) ع� أن يرد �ف
ة تحد�د التار�ــــخ الذي تصبح ف�ه األحكام المنشورة نافذة.   ��ث

حة للبنود  .26 من التعل�مات اإلدار�ة، فله أن  601و 302و 301و 202و�ذا قرر الف��ق العامل الموافقة ع� التعد�الت المق�ت
ي  يو�ي بتار�ــــخ دخولها 

ف النفاذ �ف ح أن تدخل تلك التعد�الت ح�ي ف النفاذ. وُ�ق�ت  . 2022أب��ل  1ح�ي

إن الف��ق العامل مدعو إ� التعليق ع�  .27
اح تعد�ل البنود  من  601و 302و 301و 202اق�ت

ي مرفق هذە 
نة �ف التعل�مات اإلدار�ة، بص�غته المبيَّ

أب��ل  1الوث�قة، ع� أن �كون تار�ــــخ بدء النفاذ 
2022 . 

 ]ذلك المرفق [��ي 
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 التعل�مات اإلدار�ة لتطبيق اتفاق الهاي

ي [
 ])2022أب��ل  1(نّص نافذ �ف

[...] 

ي 
 الجزء الثاين

 االتصاالت مع المكتب الدو�ي 

[...] 

 : التوقيع202البند 

، و�جوز االستعاضة عنه بوضع ختم؛ و�ذا كان التبليغ مطبوعا أو مختوما  باآللة أو  �كون التوقيع بخط ال�د أو  (أ)
ون�ا كما �ش�ي إل�ه البند  ، فبأسلوب التع��ف الذي �حددە 205" أو كان ع�ب حساب مستخدم كما �ش�ي إل�ه البند 2" أو "1(أ)"204إل��ت

، حسب الحالالمكت ي  . ب الدو�ي أو يتفق عل�ه المكتب الدو�ي مع المكتب المعئف

ي البند  (ب)
ون�ة المشار إليها �ف ف 1(أ)"204ف�ما يتعلق باالتصاالت اإلل��ت " والتبل�غات ع�ب حسابات المستخدمني

ي البند 
. ، �جوز االستعاضة عن التوقيع بأسلوب التع��ف الذي �حددە المكتب 205المشار إليها �ف وف�ما يتعلق باالتصاالت  الدو�ي

ي البند 
ون�ة المشار إليها �ف ف المكتب الدو�ي 2(أ)"204اإلل��ت "، �جوز االستعاضة عن التوقيع بأسلوب التع��ف المتفق عل�ه بني

.  والمكتب ي  المعئف

[...] 

 الجزء الثالث
 المقتض�ات المتعلقة باألسماء والعناو�ن

 : األسماء والعناو�ن301البند 

[...] 

�د ال��ــــع، و�حتوي، كحد أدئف ع� كل الوحدات  (د) ي بالمقتض�ات المعتادة لتسل�م ال�ب
ف العنوان بط��قة ت�ف يبنيّ

ل إن وجد.  ف ي وعنوان مختلف اإلدار�ة المعن�ة، حئت رقم الم�ف
وئف و�جوز باإلضافة إ� ذلك ب�ان أرقام الهاتف والفا�س وعنوان ب��د إل��ت

 للمراسلة. 

ي ب� : عنوان 302البند 
وئف  للمراسلة�د إل��ت

ف الجدد  ف أو المال�ني ي حال تعدد المودعني
ف وك�ل، وجب  بعناو�ن مختلفة �ف ي  عنوانتقد�م ب�ان من دون تعيني

وئف واحد  ب��د إل��ت
ف للمراسلة. و�ذا لم  م يبنيّ ي  �عّد عنوانفعنوان من ذلك القب�ل، ُ�قدَّ

وئف �د اإلل��ت ي عنوان هو بمثابة لشخص المذكور أوال لا ال�ب
وئف �د اإلل��ت ال�ب

 لمراسلة. لا

[...] 
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 الجزء السادس
ي حال التماس تدو�ن انتقاص أو تخلٍّ 

 المؤجل الن�ش قبل  �ن

 : الموعد األخ�ي اللتماس تدو�ن انتقاص أو تخلّ 601البند 

ي حال تطبيق أحكام الفقرة الفرع�ة "
، �جب أن يتسلم مؤجال إذا كان ��ث �سج�ل دو�ي 17) من القاعدة 1" من الفقرة (3" أو "2�ف

ة الن�ث المشار  التأج�ل المكتب الدو�ي التماسا لتدو�ن انتقاص أو تخلٍّ �شأن ذلك التسج�ل قبل ثالثة أسابيع ع� األ��� من انقضاء ف�ت
ي الفقرة الفرع�ة "

طبقا ألحكام الفقرة الفرع�ة  . و�ال، ُين�ث التسج�ل الدو�ي بحسب الحال 17) من القاعدة 1" من الفقرة (3" أو "2إليها �ف
ة التأج�ل بحسب الحال 17) من القاعدة 1" من الفقرة (3" أو "2" ي الحسبان التماس تدو�ن االنتقاص  عند انقضاء ف�ت

من غ�ي أن يؤخذ �ف
ي ذلك االلتماس بالمقتض�ات المطبقة

�طة أن ��ف ي السجل الدو�ي �ث
ن االنتقاص أو التخ�ي �ف . ومع ذلك، �دوَّ  . أو التخ�ي

 [نها�ة المرفق والوث�قة]
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