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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل 
 الدويل للتصاميم الصناعية

 
 الرابعةالدورة 

ىل  51جنيف، من   1054 يونيو 51اإ
 
 

و)ز( من الالئحة التنفيذية املشرتكة وتقدميها ()و( 5)7أنواع الوثائق وسائر البيانات وفقًا للقاعدة 
 بوساطة املكتب الدويل

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 مقدمة أأوًل.

لهيام فامي ييل  .5 ن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )يشار اإ اإ
ىل  11يف دورته الثالثة، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  ابمس "الفريق العامل" و"نظام لهاي"( ، 1050أأكتوبر  00اإ

لهيا فامي ييل ابمس "التعلاميت  ىل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي )يشار اإ ضافة بند جديد اإ نظر ابس تحسان يف اإ
م لتأأييد ()و( و)ز( 1)7تعيني طرف متعاقد، وفقًا للقاعدة  الادارية"( بشأأن أأنواع الواثئق وسائر البياانت اليت ميكن أأن تُقدَّ

لهيا فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية  5110ووثيقة  5111من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  لتفاق لهاي )يشار اإ
من بنود التعلاميت  املشرتكة"(. وطلب الفريُق العامل من املكتب ادلويل أأن يُعدَّ وثيقًة تتضمن اقرتاحًا لهذا البند اجلديد

يداع طلب دويل ماكنية السامح بتقدمي الواثئق والبياانت املذكورة يف مرحةل لحقة، بعد اإ . 1الإدارية، وتس تكشف املزيد عن اإ
ىل التعليقات اليت  ضافًة اإ ويف هذا الصدد، ُأِخذت يف الاعتبار التعليقاُت اليت ُأبديت يف ادلورة الثالثة للفريق العامل، اإ

 يف املشاورات الأخرى اليت جرت بني املكتب ادلويل وبعض املاكتب.ُأبديت 

ويُرك ِز الفصل الثاين من هذه الوثيقة عىل حمتوايت الطلب ادلويل الاختيارية، ويُرك ِز أأيضًا عىل الواثئق املُؤي ِدة اليت  .1
جيوز أأن يُشفَع هبا طلب دويل، حس امب أأوحضت الوفود يف ادلورة الثالثة للفريق العامل، واليت نوقشت كذكل مع املاكتب 

لهيا لأغراض الفحص. وحيتوي الفصل  املعنية. ويتناول الفصُل الثالث ىل املاكتب اليت حتتاج اإ من الوثيقة تقدمي الواثئق املُؤي ِدة اإ
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، بعنوان .H/LD/WG/3/8 Provمن الوثيقة  10و 11، بعنوان "ملخص الرئيس"، والفقرتني H/LD/WG/3/7من الوثيقة  51و 51انظر الفقرتني  
 تقرير".ال "مرشوع 
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ىل جانب اقرتاح لإضافة فصل جديد يف 401الرابع من هذه الوثيقة عىل اقرتاح لبند جديد يف التعلاميت الإدارية هو البند  ، اإ
 جدول الرسوم.

ىل أأن املدير  .0 ()أأ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، جيب أأن يستشري 5)04العام، طبقًا للقاعدة وأأخريًا، جتدر الإشارة اإ
ت بغية  ىل أأن هذه الوثيقة قد ُأعدَّ ه عنايُة الفريق العامل اإ ماكتب الأطراف املتعاقدة خبصوص التعلاميت الإدارية املقرتحة. وتُوجَّ

ىل التشاور خبصوص البند  التعلاميت الإدارية، وهو ما يتناوهل الفصل الرابع مبزيد من اجلديد املُقرَتح يف  401الانتقال اإ
 التفصيل.

 حمتوايت الطلب ادلويل اثنيًا.

ىل .4 لزامية  جتدر الإشارة اإ  5111( من وثيقة 5)1عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  –أأن حمتوايت الطلب ادلويل الإ
لهيام فامي ييل ابمس "وثيقة  لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )يشار " و"اتفاق لهاي"( 5111اإ

. شفع بهتتأألف من املعلومات اليت جيب أأن يتضمهنا لك طلب دويل أأو تُ  –( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 0)7والقاعدة 
لزامية الإضافية  بعض العنارص اليت  من –( 4)7( والقاعدة 1)1النحو املنصوص عليه يف املادة  عىل –وتتأألف احملتوايت الإ

دراهجا يف الطلب ادلويل يف حاةل تعيني هذا الطرف املتعاقد.  جيوز الإخطار هبا من ِقبل طرف متعاقد واليت جيب اإ

( من الالحئة التنفيذية 1)7، والقاعدة 5111( من وثيقة 0)1للامدة  وفقاً  –وعالوة عىل ذكل، جيوز ملُوِدع الطلب  .1
دراج عنرص  أأن –املشرتكة  م أأيضًا عددًا من العنارص الاختيارية. ول يثري املكتب ادلويل أأي خمالفة يف حاةل عدم اإ ِ يُقد 

ىل ذكل العنرص يف الطلب ادلويل،  رشاد بشأأن كيفية الإشارة اإ اختياري يف الطلب ادلويل. وينطبق ذكل حىت يف حاةل تقدمي اإ
مي الصناعية مبوجب اتفاق لهاي أأو يف أأي وثيقة بشأأن الصياغة والإيداع عىل سبيل املثال: يف دليل التسجيل ادلويل للتصام

املُعنونة "طلب تسجيل دويل"، أأو  DM/1املتعلقة ابس امترة  DM/1.infتوجد عىل موقع الويبو الإلكرتوين، مثل الوثيقة 
 .2يف القسم ذي الصةل من واهجة الإيداع الإلكرتوين

ىل أأن القاعدة  .1 ذا تضمن أأي أأمر ( 1)7ويُشار أأيضًا اإ من الالحئة التنفيذية املشرتكة تنص عىل أأن الطلب ادلويل اإ
أأو الالحئة التنفيذية املشرتكة أأو التعلاميت  5110أأو وثيقة  5111خالف ما هو مشرتط أأو مسموح به مبوجب وثيقة 

ذا ُأشفعت اب لطلب ادلويل أأي وثيقة الإدارية، وجب عىل املكتب ادلويل أأن حيذفه حبمك املنصب. وعالوة عىل ذكل، اإ
خالف الواثئق املشرتطة أأو املسموح هبا، جاز للمكتب ادلويل أأن يترصف فهيا. ولتجنب حدوث احلالت املذكورة أ نفًا، من 

 الرضوري وضع قامئة اكمةل ابلأمور والواثئق املسموح هبا، اليت جيوز أأن تُدَرج يف الطلب ادلويل حس امب خيتار ُموِدع الطلب.

 ()و( و)ز(1)7الاختيارية مبوجب القاعدة  احملتوايت

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل معظم احملتوايت الاختيارية للطلب ادلويل، كام أأوحضنا أ نفًا. 1)7تنص القاعدة  .7
عالن أأو ترصحي أأو بيان مفيد أ خر قد 1)7وتنص القاعدة  ()و( بصفة خاصة عىل أأن الطلب ادلويل جيوز أأن حيتوي عىل أأي اإ

د ()ز( أأن الطلب ادلويل جيوز أأن يُشفَ 1)7رد حتديده يف التعلاميت الإدارية. وعالوة عىل ذكل، يرد يف القاعدة ي ع بترصحي حُيد ِ
 املعلومات اليت يعرف املُوِدع أأهنا هممٌة يف حتديد أأهلية التصممي الصناعي املعين للحامية.

نبغي تفسريها مبا يتفق مع التعليقات اليت ُأبديت يف أأثناء ()و( ليست مفتوحة، بل ي 1)7دير ابكذكر أأن القاعدة اجلو  .1
املناقشة اليت جرت خالل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي 

ليه فامي ييل ابمس "املؤمتر ادلبلومايس"(. واكنت املناقشة خبصوص العنارص ال يت س تكون هممًة للفحص الصناعية )يُشار اإ

                                                 
2

م طلبًا دوليًا؟"، اكذي ينص عىل ما ييل: "أأي وصف نيص للتصاممي الصناعية DM/1.inf، "وصف" الوثيقة 1انظر، عىل سبيل املثال، البند   ، "كيف تُقد ِ
 . ]...["5111مبوجب وثيقة  امجلهورية العربية السوريةأأو  رومانيايكون، بوجه عام، اختياراًي. ولكن يلزم وجود وصف موجز يف حاةل تعيني أأي  من 
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ة أأو التصممي اجلزيئ )"بيان تصممي جزء من سلعة"(. ومت التأأكيد يف أأثناء املناقشة عىل أأن  املوضوعي، مثل بيان اجلدَّ
ليه يف القاعدة  عالن أأو ترصحي أأو بيان ُمشار اإ د حمتوايت أأي اإ يف  407. والبند 3()و(1)7التعلاميت الإدارية سوف حُتد ِ

ارية، املُعنَون "العالقة بتصممي صناعي رئييس أأو طلب أأو تسجيل رئييس"، هو الوحيد يف الوقت احلارض التعلاميت الإد
()و( من خالل حتديد العنارص املطلوبة لنوع خاص من تسجيل التصاممي، أأل وهو "التصممي ذي 1)7اكذي يُك ِل القاعدة 

 .4هورية كورايوطنية يف الياابن وج الصةل" املنصوص عليه يف القوانني ال

()ز( خالل املؤمتر ادلبلومايس مع مراعاة الرشط الوارد يف قانون الولايت املتحدة 1)7وأأخريًا، نُوقشت القاعدة  .1
يداع بيان يصف أأي تقنية صناعية سابقة ذات صةل يعرفها مودع الطلب. والغرض من هذا الرشط هو جتنب  الأمريكية ابإ

ة عدم الامتثال لواجب الرصاحةاعي حبُ عدم وجوب نفاذ احلق يف التصممي الصن ج 
 من هذه الوثيقة(. 11)انظر الفقرة  5

ىل أأن الطرف املتعاقد  .50 عالن، ولكن سوف  –()و( و)ز( 1)7القاعدة  لغرض –وجتدر الإشارة اإ صدار اإ ىل اإ ل حيتاج اإ
د البياانت املسموح هبا أأو الترصحيات املُرفَقة أأو الكهام يف التعلاميت الإدارية. وعىل العكس من ذكل، عىل سبيل املثال،  حُتدَّ

عالن مبوجب القاعدة  عالن من ِقبل مبتكر التصممي الصناعي1("5)1ل يدخل أأي اإ يف نطاق  " بشأأن تأأدية ميني أأو تقدمي اإ
 .6املُقرَتح يف التعلاميت الادارية()و(، ومن مثَّ ل يدخل يف نطاق البند اجلديد 1)7القاعدة 

 البياانت/ الواثئق املسموح هبا يف الطلب ادلويل

الواثئق أأو النظر بشأأن نوع البياانت  وهجات –املناقشات اليت جرت يف دورته الثالثة  خالل –تبادل الفريق العامل  .55
لهيا املاكتب لغرض الفحص وكيف ميكن دمج تكل البياانتاليت ق يداع طلب  أأو د حتتاج اإ جراءات اإ الواثئق املطلوبة يف اإ

د يف املادة  اليت –دويل. ويف أأثناء املناقشة، أأشار العديد من وفود البدلان  " 57"5هبا "مكتب حفص"، عىل النحو املُحدَّ
ىل أأنواع الواثئق وغريها من البياانت اليت قد تكون  – 5111ىل وثيقة ، واليت اكنت تس تعد لالنضامم اإ 5111من وثيقة  اإ

 مطلوبة لتأأييد الفحص املوضوعي اكذي تقوم به ماكتهبا.

 العنارص املُؤي ِدة ملطالبة ابلأولوية

يداع سابق. ولكن ل 1)7يُذَكر أأن القاعدة  .51 قرار يطالب بأأولوية اإ ()ج( تشرتط ابلفعل احتواء الطلب ادلويل عىل اإ
ليه الأولوية. وهذا ل مينع املكتب من أأن يطلب من املاكل مبارشًة  تشرتط تكل القاعدة تقدمي نسخة من الطلب اكذي تستند اإ

ه بنسخة من  أأن –حاةل معينة  يف – وثيقة الأولوية. وميكن تقدمي هذا الطلب يف س ياق رفض يَعترب فيه املكتُب أأن وثيقة يُمدَّ
ة، بس   .7خالل مدة الأولويةكشف بب حدوث الأولوية رضوريٌة من أأجل حتديد اجلدَّ
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ىل  100ومايس، الفقرات من انظر "ملخص حمرض" املؤمتر ادلبل   .141اإ
4

ىل وثيقة   . ويف س ياق أأعامهل التحضريية لالنضامم، أأوحض مكتُب امللكية الفكرية 1054يوليو  5انفذًا اعتبارًا من  5111سوف يصبح انضامم جهورية كوراي اإ
م طلبًا دوليًا ينبغي أأن يُسَمح هل بطلب نوع ى "تصماميً ُمشاهِبًا" يف قانون  الكوري للمكتب ادلويل أأن أأي ُموِدع يُقد ِ خاص من تسجيل التصاممي، وهو ما يُسمَّ

عداد هذه الوثيقة. ولكن  سوف يُس تعاض عن نظام "التصممي املُشاِبه" املذكور بنظام يُسمى نظام "التصممي ذي التصاممي الصناعية اخلاص به الساري يف وقت اإ
ل، ا الصةل" ىل أأن نظام "التصممي ذي الصةل" موجوٌد ابلفعل يف  .1054يوليو  5كذي س يدخل حزي النفاذ يف يف قانون التصاممي الصناعية املُعدَّ وجتدر الإشارة اإ

، بعنوان "تعديالت لالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية"، ويه متاحة عىل موقع 54/1055قانون التصاممي الصناعية يف الياابن. انظر املذكرة الإعالمية 
 .http://www.wipo.int/hague/en/notices/index.jsp?items=30و الإلكرتوين عىل العنوان ال يت: الويب

5
، بعنوان "مالحظات عن الاقرتاح الأسايس لالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج H/DC/6انظر الوثيقة  

 .R7.17الصناعية"، الفقرة 
6

ل الاس امترة الرمسية   د يف الإعالن الصادر  DM/1سوف تُعدَّ وواهجة الإيداع الإلكرتوين للسامح بأأن يُشَفع الطلب ادلويل ابلميني أأو الإعالن. وسوف حُيدَّ
 " شلُك الميني أأو الإعالن ومضموهنام الإلزايم.1("5)1مبوجب القاعدة 

7
، املُعنَونة "مالحظات عن الاقرتاح الأسايس لالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج H/DC/6انظر الوثيقة  

 .R7.12الصناعية"، 
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يد أأجل تأأي  من –وخالل ادلورة الثالثة للفريق العامل، ذكرت وفود الصني والياابن وجهورية كوراي أأن ماكتهبا تشرتط  .50
ليه الأولوية )انظر الفقرات  وجود –مطالبة ابلأولوية  من الوثيقة  70و 11و 11نسخة من الطلب اكذي تستند اإ

H/LD/WG/3/8 Prov. مرشوع التقرير"(. وذكر وفد الصني أأيضًا أأن القانون الوطين يف الصني يشرتط تقدمي واثئق" ،
يداع الطلب ال الحق. وعالوة عىل ذكل، أأوحض وفدا الصني والياابن أأن مكتبهيام الأولوية يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي اإ

لهيا فامي ىل واثئق الأولوية )املُشار اإ ، وأأن تطبيق 8ييل ابمس "خدمة النفاذ الرمقي"( يشاراكن ابلفعل يف خدمة النفاذ الرمقي اإ
ىل وثيقة خدمة النفاذ الرمقي سوف يشمل الطلبات ادلولية املُودعة بناًء عىل نظام لهاي حامل  5111ا تنضم الصني والياابن اإ

ويكون املكتبان مس تعدين من الناحية التقنية. كام أأعربت وفود عديدة أأخرى عن رغبهتا يف اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي من 
طار نظام لهاي )انظر الفقرات من  ىل  14أأجل تبادل واثئق الأولوية يف اإ ، .H/LD/WG/3/8 Provيف الوثيقة  14اإ

 التقرير"(. "مرشوع

ىل أأنه ابلإضافة .54 ىل الأدوات الإلكرتونية املتوخاة لإدارة نظام لهاي، ُأتيحت خدمة النفاذ الرمقي منذ  وجتدر الإشارة اإ اإ
ولوية من مكتبة رمقية خلدمة النفاذ الرمقي. وميكن اعتبار الأ . ويس تخدم املكتُب رمَز نفاٍذ من أأجل اسرتداد وثيقة 10019عام 

 ، "مرشوع التقرير"(..H/LD/WG/3/8 Provمن الوثيقة  77()و( )انظر الفقرة 1)7  نن نطاق القاعدة هذا الرمز بياانً 

()و(، حبيث يُوحض ِ هذا البند أأنه جيوز الإشارة 1)7وكذكل يُقرَتح وضع بند جديد يف التعلاميت الإدارية وفقًا للقاعدة  .51
ىل مكتبة رمقية خلدمة  ىل رمز نفاذ اإ النفاذ الرمقي )انظر الفصل الرابع من هذه الوثيقة(. وهذا الهنج من شأأنه يف طلب دويل اإ

ضافية وتأأخريات مرتبطة ابلإجراءات دلى املاكتب اليت تطلب واثئق لتأأييد املطالبة  أأن يسمح للمس تخدمني بتجنُّب تاكليف اإ
 ابلأولوية.

عالن خبصوص الاس تثناء  ة والواثئق املُؤي ِدةتوف ر عدم لاإ  اجلدَّ

وفدا الياابن وجهورية كوراي خالل ادلورة الثالثة للفريق العامل أأن مكتبهيام يشرتطان وجود بيان يطالب ابلنتفاع  ذكر .51
همال وواثئق مُ   H/LD/WG/3/8من الوثيقة  11و 11خالل فرتة الإهمال )انظر الفقرتني  الكشفدة من أأجل ؤي ِ بفرتة اإ

Prov..)"مرشوع التقرير" ، 

ع املكتب ادلويل، أأوحض مكتب جهورية كوراي أأن قانون التصاممي الصناعية اجلديد اخلاص به ويف مشاورات أأخرى م .57
ة. توف ر عدم لمينح ُموِدع الطلب فرصًا عديدة للمطالبة ابلس تثناء  – 1054يوليو  5س يدخل حزي التنفيذ يف  اكذي – اجلدَّ

م  ذا اكنوميكن ملُوِدع الطلب، وفقًا لهذا القانون اجلديد، أأن يُقد ِ  تالواثئق املُؤي ِدة حىت بعد اترخي نرش التسجيل ادلويل، اإ
عادة  م من أأجل اإ ىل ذكل، جيوز تقدمي املطالبة والواثئق املُؤي ِدة يف طلب ُمقدَّ ضافًة اإ مت يف الطلب ادلويل. واإ املطالبة قد قُد ِ

جراءات الاعرتاض أأو الإبطال.  النظر يف رفض صادر عن املكتب، أأو يف أأثناء اإ

ىل التعلاميت الادارية طبقًا للقاعدة ويُ  .51 ضافة بند جديد اإ عالن 1)7قرَتح اإ دراج اإ ()و(، حبيث يسمح هذا البند ابإ
م البند اجلديد املُقرَتح صيغًة لهذا الإعالن، توف ر عدم لخبصوص اس تثناء  ِ ة وواثئقه املُؤي ِدة يف الطلب ادلويل. وسوف يُقد  اجلدَّ

ىل مطالبة املُوِدع ابل ضافًة اإ عن تصممي صناعي خالل فرتة الإهمال، وفق ما قد للكشف س تفادة من معامالت اس تثنائية اإ
 ينص عليه القانون الوطين اخلاص بطرف متعاقد معني.
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، مثل التصاممي الصناعية والعالمات اخلدمة متاحة لواثئق الرباءات فقط يف الوقت احلارض. وسوف جُيرى تبادل الواثئق املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية الأخرى 
مكتبًا. انظر موقع الويبو  55ليًا التجارية، من خالل النظام حاملا تقوم املاكتب املُشاِركة ابلتغيريات التشغيلية والتقنية الالزمة. ويشارك يف خدمة النفاذ الرمقي حا

 .http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.htmlالإلكرتوين: 
9

رسال أأنواع معينة من الواثئق مبوجب القاعدة H/LD/WG/3/4انظر الوثيقة   ىل واثئق الأولوية وغريها من وسائل اإ ()و( 1)7، املُعنَونة "خدمة النفاذ الرمقي اإ
 و)ز( من الالحئة التنفيذية املشرتكة".
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ل ُموِدع الطلب دفع رمس تعيني فردي ُمخفَّض ِ  املعلومات اليت ُُتو 

ىل وثيقة  .51 عالاًن مبوجب املادة 5111من املتوقع أأن تُصِدر الولايت املتحدة الأمريكية، عند الانضامم اإ ( 1)7، اإ
خبصوص رمس التعيني الفردي. وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية خالل املناقشة اليت جرت يف ادلورة الثالثة للفريق 

ىل وثيقة  لكرتونيًا من املكتب 5111العامل أأنه حاملا ينضم بدله اإ ، فاإن مكتبه يتوقع تلقي عدد من ش ىت أأنواع الواثئق املُؤي ِدة اإ
من الوثيقة  11ادلويل، مهنا، عىل سبيل املثال ل احلرص، شهادة صفة "كيان متنايه الصغر" )انظر الفقرة 

H/LD/WG/3/8 Prov..)"مرشوع التقرير" ، 

دة الأمريكية أأن قانونه ينص عىل أأنَّ ُموِدع الطلب جيب أأن يدفع ويف مشاورات أأخرى، أأوحض مكتب الولايت املتح .10
رمس الطلب املعياري أأو رسامً )ُمخفَّضًا( يف حاةل "الكياانت الصغرية" أأو "املتناهية الصغر"، وذكل حسب احلاةل الاقتصادية 

ىل ن مودع الطلب، ليك يس تفيد من ُتفيض الرمس، ينبغي أأن يشري اإ  صفة " الكيان الصغري" يف ملُوِدع الطالب. وقال اإ
الطلب وأأن يدفع رمس "الكيان الصغري"، أأو يطالب بصفة "الكيان املتنايه الصغر" ويدفع رمس "الكيان املتنايه الصغر". 

واملطالبة بصفة "الكيان املتنايه الصغر" جيب أأن تُشَفع بشهادة صفة "الكيان املتنايه الصغر". وكذكل من املتوقع أأن يشري 
ىل ثالثة مبالغ خمتلفة لرسوم التعيني الفردية، 1)7اكذي س يصدر عن الولايت املتحدة الأمريكية مبوجب املادة  الإعالن ( اإ

 حسب احلاةل الاقتصادية ملُوِدع الطلب.

ىل جانب شهادة صفة "الكيان املتنايه الصغر"؛  .15 دراج البيان واملطالبة املذكورين أ نفًا يف الطلب ادلويل، اإ وجيوز اإ
ىل وثيقة حتس بًا  . ويُقرَتح اعتبار البياانت والواثئق املذكورة أ نفًا بياانت/ واثئق 511110لنضامم الولايت املتحدة الأمريكية اإ

دراهجا يف البند اجلديد املُقرَتح للتعلاميت الإدارية )انظر الفصل الرابع من هذه 1)7مسموح هبا مبقتىض القاعدة  ()و(، واإ
 الوثيقة(.

 الصناعية السابقةالإحاةل للتقنية 

()ز(، ومبوجب قانون الولايت 1)7من هذه الوثيقة، متش يًا مع القاعدة  1جيب عىل ُموِدع الطلب، كام ُذكر يف الفقرة  .11
ىل املكتب املعلومات ذات الأمهية اجلوهرية يف حتديد  كشفاملتحدة الأمريكية، أأن يلزتم بواجب ال  م اإ ِ اكذي يُلزمه بأأن يُقد 

م الاس امترة املُعنَونة قابلية اس تصدار ب راءة اخرتاع للتصممي املطلوبة حاميته. ولهذا الغرض، جيب عىل ُموِدع الطلب أأن يُقد ِ
ىل براءات الاخرتاع يف الولايت  كشف"بيان ال  حالت التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل اإ ىل اإ ضافًة اإ عن املعلومات"، اإ

ومات الببليوغرافية، مثل العناوين واملواد وأأرقام براءات الاخرتاع واملواقع املتحدة الأمريكية، عىل سبيل املثال: املعل
الإلكرتونية. ول جيب عىل ُموِدع الطلب أأن يرسد براءات التصاممي السابقة اخلاصة به أأو الكشف اخلاص به خالل فرتة 

ىل أأنه سوف  يُسَمح بتقدمي بيان اكمل يف مدة ل السامح. وُأشري خالل مشاورات مع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية اإ
 .11(5111تزيد عىل ثالثة أأشهر بعد نرش التسجيل ادلويل )حاملا تكون الولايت املتحدة الأمريكية طرفًا متعاقدًا يف وثيقة 

ليه يف القاعدة  .10 ىل أأن املكتب ادلويل ل يثري أأي خمالفات يف حاةل عدم وجود البيان املُشار اإ (، ()ز1)7وجتدر الإشارة اإ
 لأن هذا البيان من احملتوايت الاختيارية للطلب ادلويل.
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مات عن تعريفات "الكيان الصغري" و"الكيان املتنايه الصغر" وشهادة صفة سوف يُنرَش عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف الوقت املناسب مزيد من املعلو  
 "الكيان املتنايه الصغر" يف قانون الولايت املتحدة الأمريكية.

11
رفاقالكشف سوف يُتيح املكتُب ادلويل الاس امترة املُعنَونة "بيان   ىل اإ ه املس تخدمني اإ البيان بطلب  عن املعلومات" ملس تخديم نظام لهاي، وسوف يُوج ِ

 دويل يُعني ِ الولايت املتحدة الأمريكية. وسوف يُنرش مزيد من املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف الوقت املناسب.
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ل املكتُب ادلويل الاس امترة  .14 د املكتُب ادلويل نسق  DM/1وسوف يُعد ِ وواهجة الإيداع الإلكرتوين، وسوف حُيد ِ
د البيان املذكور أأعاله يف البند اجلديد املُقرَتح للتعلاميت الإدارية  البيان ابلتفاق مع الطرف املتعاقد املعين. ويُقرَتح أأن حُيدَّ

 )انظر الفصل الرابع من هذه الوثيقة(.

 تقدمي الواثئق من خالل املكتب ادلويل اثلثًا.

رفاقها بطلب دويل، وجيوز ملُوِدع  .11 ىل املكتب املعين من خالل املكتب ادلويل، عن طريق اإ جيوز تقدمي الواثئق املُؤي دة اإ
م الواثئق  ىل املكتب، فاإن الترشيعات الوطنية الطلب أأو املاكل أأن يُقد ِ ىل املكتب مبارشًة. ويف حاةل تقدمي الواثئق مبارشًة اإ اإ

قامة يف بدل املكتب. ذا مل يكن دلى ُموِدع الطلب حمل اإ  أأو الإقلميية جيوز أأن تشرتط تقدمي الواثئق من خالل ممثل حميل اإ

 الطلب ادلويل

ن الطلب ادلويل، طبقًا للقاعدة  .11 ما الاس امترة الرمسية (، جيب أأن يُ 5)7اإ م عىل الاس امترة الرمسية، أأي اإ  DM/1قدَّ
اليت يضعها املكتب ادلويل أأو واهجة الإيداع الإلكرتوين اليت يُتيحها املكتب ادلويل عىل موقع الويبو الإلكرتوين، أأو أأي 

لكرتونية لها احملتوايت ذاهتا والنسق ذاته، عىل النحو املنصوص عليه   ".1("5يف القاعدة )اس امترة أأو واهجة اإ

ل املكتُب ادلويل الًك من واهجة الإيداع الإلكرتوين والاس امترة  .17 ، من أأجل السامح ابلإشارة DM/1وكذكل سوف يُعد ِ
د يف الفصل الثاين من هذه الوثيقة، يف الطلب ادلويل ىل أأمور جديدة وبتقدمي واثئق ُمؤي ِدة، عىل النحو املُحدَّ . واجلدير 12اإ

انة، خالل املناقشة اليت جرت يف ادلورة الثالثة للفريق العامل، أأوحضت أأن ماكتب الأطراف املتعاقدة اليت ابكذكر أأن الأم
ضافية  ىل واثئق اإ ميكهنا أأن تفرض عىل ُموِدع الطلب اس تخدام  ل –()ز( أأو لكهيام 1)7()و( أأو 1)7للقاعدة  طبقاً  –حتتاج اإ

 لغة غري لغة الطلب ادلويل.

لهيا فامي ييل ابمس "أأداة لهاي"( بأأمور  وعالوة عىل ذكل، من .11 املُتوقع أأن تسمح أأداة لهاي لإدارة احملافظ )املُشار اإ
يداع الطلب ادلويل. ومع ذكل  مهنا التقدمي الإلكرتوين للواثئق املُؤي ِدة من خالل املكتب ادلويل، مبا يف ذكل تقدميها بعد اإ

ذا اكنت أأداة لهاي  ىل أأنه حىت اإ ط لها سوف تسمح يف املس تقبل ابلتقدمي الإلكرتوين للواثئق املُؤي ِدة تنبغي الإشارة اإ املُخطَّ
يداع الطلب ادلويل، فاإن هناك قيودًا يف القوانني الوطنية بشأأن توقيت تقدمي هذه الواثئق. عالوًة عىل أأن هذا  حىت بعد اإ

ل لأي "تأأخري يف الهنج من شأأنه أأن يزيد عبء العمل املُلقى عىل اكهل املكتب ادلويل زايدًة  كبريًة. ورمبا يكون اخليار املُفضَّ
لهيا. ىل املاكتب اليت حتتاج اإ م الواثئق مبارشًة اإ  تقدمي" الواثئق املُؤي ِدة يف املس تقبل هو أأن تُقدَّ

ن املكتب ادلويل سو  .11 ح يف املس تقبل "ابلتقدمي املتأأخر" للواثئق املُؤي ِدة من خالل املكتب ادلويل، فاإ ذا مُسِ ف ولكن اإ
دارة هذه اخلدمات. وكذكل يُقرَتح تعديل  جياد خدمات للتوزيع الإلكرتوين للواثئق املُؤي ِدة واإ ضافية يف شلك اإ يعرض خدمة اإ

جدول الرسوم، اكذي هو جزء من الالحئة التنفيذية املشرتكة، للسامح للمكتب ادلويل بتحصيل رمس عن هذه اخلدمات 
ىل أأن البند من جدول الرسوم يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ينص عىل دفع رمس  1 الإضافية.  وجتدر الإشارة اإ

 .13مقابل خدمات خاصة
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ل الاس امترة   ىل ذكل،  DM/1فامي يتعلق ابلطلبات املُوَدعة يف شلك وريق، سوف تُعدَّ ضافًة اإ ىل أأمور جديدة. واإ جيوز أأن تُرفَق من أأجل السامح ابلإشارة اإ
ةل. وسوف يقوم املكتب ادلويل مبسح الواثئق ضوئيًا، وسوف تُرفَق نسخة رمقية ابلبياانت املتع لقة ابلتسجيل ادلويل املعين. وفامي الواثئق املُؤي ِدة ابلس امترة املُعدَّ

ض الواثئق يف الطلب ادلويل، حاملا تُدَرج السامت اجلديدة يف واهجة خيص الإيداع الإلكرتوين، سوف تُنرَش عىل موقع الويبو الإلكرتوين التفاصيُل اخلاصة بعر 
 ".5)أأ("104الإيداع الإلكرتوين، وذكل متش يًا مع البند 

13
ل رسامً حيدد مقداره بنفسه عن العمليات اليت  1فامي ييل نص البند   "خدمات خاصة" من جدول الرسوم يف نظام مدريد: "جيوز للمكتب ادلويل أأن حيص 

 يبارشها عىل جعل، وكذكل عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم."
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 التوزيع الإلكرتوين للواثئق عىل املكتب املعين

دراج التسجيالت ادلولية اليت تُ  .00 عني ِ أأطرافها املتعاقدة والبياانت ذات الصةل تس تطيع املاكتب، يف الوقت احلارض، اإ
لهيا فامي ييل ابمس "النرشة"( يف أأنظمة تكنولوجيا  النرشة ادلولية للتصامميبشأأن التسجيالت ادلولية املنشورة يف  )املشار اإ

ع عام متاح عىل املعلومات اخلاصة هبا بنسق قابل للقراءة حاسوبيًا. وميكن للماكتب أأن تقوم بتزنيل املعلومات من مس تود
 ./ftp://ftpird.wipo.int/wipo/hagueموقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل: 

وكذكل سوف جيعل املكتُب ادلويل الواثئق املُؤي ِدة متاحًة للتزنيل من ِقبل املاكتب. وسوف تكون الواثئق متاحًة  .05
، وسوف تُربَط ابلتسجيل ادلويل ذي الصةل ابس تخدام النسق نفسه القابل للقراءة حاسوبيًا كام هو مس تخدم PDFبنسق 

يف النرشة. وهذا سوف يسمح للماكتب املعنية بأأن تُدِرج الواثئق املُؤي ِدة يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا. والنسق 
جراءات تلقائية. وعىل خالف النرشة القابل للقراءة حاسوبيًا جيعل من السهل عىل عداد حفوصات واإ يف  املتوفرة – املاكتب اإ

ليه. –مس تودع عام   سوف تكون الواثئق املُؤي ِدة متاحًة من خالل مس تودع خاص لن يُسمح لغري املكتب املعين ابلنفاذ اإ

ط هل ابلتفاعل  .01 نشاء بوابة ماكتب لهاي املُخطَّ بني املكتب ادلويل واملاكتب، فضاًل عن وأأخريًا، من املُتوقع أأن يسمح اإ
 الاطالع املبارش عىل الواثئق املُؤي ِدة.

 حتديث الإطار القانوين رابعًا.

يف اجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية، املُعنَون "الرشوط املتعلقة ابلنُسخ وغريها من عنارص الطلب ادلويل"، تركز  .00
ىل  405البنود من  دخالها عىل تكل البنودقة ابلنُسخ والعينات. ويرد عىل الرشوط املتعل 401اإ  عدد من التعديالت املُقرَتح اإ
دخال تعديالت عىل اجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية".H/LD/WG/4/5يف الوثيقة   ، املُعنَونة "اقرتاح ابإ

ىل التعلاميت ، املُعنَون "العالقة بتصممي صناعي رئييس أأو طلب أأو تسجيل 407وقد ُأضيف البند  .04 رئيس يني" اإ
من هذه الوثيقة، لأن هذا النوع من التعيني تنص عليه قوانني بعض  1()و(، كام ُذكر يف الفقرة 1)7الإدارية لتكةل القاعدة 

 .5111الأطراف املتعاقدة احلالية واحملمتةل يف وثيقة 

ضافة بند جديد 1)7ومن أأجل تكةل املادة  .01 ىل  401()و( أأيضًا، يُقرَتح اإ د البياانت اليت جيوز اإ ِ التعلاميت الإدارية حُيد 
 أأن يتضمهنا الطلب ادلويل ويرسد الواثئق املسموح هبا اليت جيوز أأن يُشَفع هبا الطلب ادلويل.

 املسموح هبا يف الطلب ادلويل والواثئق املسموح أأن يُشفع هبا طلب دويل" املسائلاجلديد املُقرَتح: " 401البند 

ن القاعدة  .01 يداع سابق، كام أأوحضنا يف ()ج1)7اإ قرار يطالب بأأولوية اإ ( تشرتط ابلفعل احتواء الطلب ادلويل عىل اإ
ىل ذكل، جيوز للماكتب أأن تطلب من املاكل تقدمي نسخة من الطلب اكذي تستند  51الفقرة  ضافًة اإ من هذه الوثيقة. واإ

ليه مبارشًة. وسوف يشرتك يف خدمة النفاذ الرمقي مزيٌد من ا ملاكتب يف املس تقبل، كام ُأشري يف ادلورة الثالثة للفريق الأولوية اإ
حدى املكتبات الرمقية خلدمة النفاذ الرمقي . 14العامل، وقد تطلب هذ املاكتب رمز نفاذ لسرتداد وثيقة الأولوية املعنية من اإ

رسال مجموعات من وكذكل فاإن وجود بيان ابلرمز املذكور يف الطلب ادلويل سوف يُعفي املاكل من عبء الاضطرار اإ  ىل اإ
لهيا. ىل املاكتب اليت حتتاج اإ  واثئق الأولوية يف شلك وريق اإ
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رسال أأنواع معينة من الواثئق مبوجب القاعدة H/LD/WG/3/4انظر الوثيقة   ىل واثئق الأولوية وغريها من وسائل اإ ، املُعنَونة "خدمة النفاذ الرمقي اإ
 ()و( و)ز( من الالحئة التنفيذية املشرتكة".1)7
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دراج بيان الوضع الاقتصادي ملُوِدع الطلب أأو  10وعالوة عىل ذكل، كام ُأشري يف الفقرة  .07 من هذه الوثيقة، يُقرَتح اإ
د التعلاميت الإدارية، وذكل لغرض من بنو  401مطالبة بذكل، فضاًل عن شهادة ابلوضع الاقتصادي، يف البند اجلديد 

 .15(، اكذي س يصدر عن الولايت املتحدة الأمريكية1)7الإعالن املتوقع خبصوص رمس التعيني الفردي مبوجب املادة 

عالن خبصوص الاس تثناء  .01 عدم لوتتضمن قوانني عدد كبري من الأطراف املتعاقدة احلالية واحملمتةل أأحاكمًا بشأأن وجود اإ
ة.توف ر  دراج املطالبة يف الطلب ادلويل، فضاًل عن السامح بأأن تُشفع الواثئق املُؤي ِدة ابلطلب، سوف  اجلدَّ ن جواز اإ ومن مثَّ فاإ

ىل حتقيق وفورات للمس تخدمني من حيث الوقت واملال.  يؤدي اإ

د املعلومات اليت يعرف  .01 ٌل للترصحي اكذي حُيد ِ ُموِدع الطلب أأهنا هممٌة وأأخريًا، يرد يف البند اجلديد املُقرَتح وصٌف ُمفصَّ
ليه يف القاعدة   ()ز(.1)7يف حتديد أأهلية التصممي الصناعي املعين للحامية، عىل النحو املُشار اإ

 اجلديد اكل يت: 401ويُقرَتح أأن يكون نص البند  .40

م  ")أأ( يداع سابق يف الطلب 1)7القاعدة بناء عىل  نعالابإ ُموِدع الطلب يف حال تقد  ()ج( مطالبًا بأأولوية اإ
حدى املكتبات الرمقية اخلاصة خبدمة  جاعسمح ابسرت بشفرة ت ادلويل، جاز أأن تُشَفع تكل املطالبة  ذكل الإيداع يف اإ

ولوية؛االنف ىل واثئق الأ  ذ الرمقي اإ

عالن  ُموِدع الطلب يف الاس تفادة من ُتفيض لرمس تعيني فردييف حال رغب  )ب( كام هو ُمبنيَّ يف اإ
مه  أأن حيتوي الطلب ادلويل عىل بيان أأو مطالبة جاز ، 5111( من وثيقة 1)7املادة بناء عىل  طرف متعاقد ُمعنيَّ قدَّ

ول ُموِدع الطلب الاس تفادة من الرمس امُلخفَّض عىل النحو امُلبنيَّ يف الإعالن، فضاًل عن اكذي خيابلوضع الاقتصادي 
 ، حيامث ينطبق ذكل.تثبت ذكلشهادة 

م ابإ وِدع الطلب يف يف حال رغب م "5" )ج( ة يف الطلب لعدم توف ر عالن خبصوص الاس تثناء التقد  اجلدَّ
 ، جب أأن يُصاغ الإعالن عىل النحو ال يت، مع ما يلزم من و ادلويل، وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد ُمعنيَّ

دراج وحذف وتكرار واإعادة ترتيب  ىل ( 5)من الواردة يف البنود للمسائل اإ  (:0)اإ

عالن خبصوص الاس تثناء  ةلعدم توف ر "اإ  اجلدَّ

يطالب ُموِدع الطلب ابلس تفادة من املعامالت الاس تثنائية املنصوص علهيا يف القوانني املعمول هبا 
َّنة املعنية، للكشف عن جيع التصاممي الصناعية، أأو التصا َّنة اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة امُلعي ممي الصناعية امُلبي

( ]رمق )أأو أأرقام( التصممي الصناعي )أأو التصاممي الصناعية( أأو لك التصاممي 5أأدانه، امُلدرَجة يف هذا الطلب: )
 [."الكشف( ]اترخي 0[، )الكشف( ]نوع 1الصناعية[، )

يُشَفع أأن جاز واترخيه، الكشف ُموِدع الطلب يف تقدمي واثئق بشأأن نوع يف حال رغب  "1"
 الطلب ادلويل هبذه الواثئق.

ليه يف القاعدة يف حال رغب  )د( أأن وجب ()ز(، 1)7ُموِدع الطلب يف تقدمي بيان عىل النحو املُشار اإ
ده املكتب ادلويل ابلتفاق مع الطرف املتعاقد املُعنيَّ املعين".  يكون البيان ابلنسق اكذي حُيد ِ
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ولايت  عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف الوقت املناسب مزيد من املعلومات عن تعريف "الكيان الصغري" و"الكيان املتنايه الصغر" يف قانون السوف يُنرَش  
 املتحدة الأمريكية.
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()أأ(. ويكون النرش من 0)04عىل املوقع الإلكرتوين للمنظمة، طبقًا للقاعدة وتُنرش أأي تعديالت للتعلاميت الإدارية  .45
د يف لك مذكرة التارخي اكذي تصبح فيه الأحاكم  عالمية يتوىل املكتب ادلويل نرشها. وعالوة عىل ذكل، حُيدَّ خالل مذكرة اإ

ىل أأ 0)04املنشورة انفذًة، وفقًا للقاعدة  ، املُقرر H/LD/WG/4/5ن الوثيقة ()ب(. ويف هذا الصدد، جتدر الإشارة اإ
مناقش هتا أأيضًا يف ادلورة الرابعة للفريق العامل، حتتوي ابلفعل عىل مقرتحات لإجراء تعديالت عىل اجلزء الرابع من التعلاميت 

ذا وافق الفريق العامل عىل الاقرتاح احلايل1054يوليو  5الإدارية، والتارخي املُقرتح لبدء نفاذ التعديالت هو  ىل . واإ  ادلاعي اإ
ضافة بند جديد  ىل التعلاميت الإدارية، جيوز للفريق العامل أأن يويص أأيضًا بأأن يتوافق اترخي بدء نفاذ هذا البند مع  401اإ اإ

 .1054يوليو  5التارخي املُقرَتح لبدء نفاذ التعديالت املذكورة للجزء الرابع من التعلاميت الإدارية، أأْي 

ىل  .41 التعليق عىل والفريق العامل مدعٌو اإ
ضافة البند  ىل اإ ىل  401الاقرتاح ادلاعي اإ اإ

التعلاميت الإدارية، عىل النحو الوارد يف املرفق 
ول هبذه الوثيقة، عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ  الأ

 .1054يوليو  5هو 

 البند اجلديد املُقرَتح يف جدول الرسوم

ضافية، كام أأوحضنا فامي  تقاىض رسامً ل يسمح جدول الرسوم يف نظام لهاي للمكتب ادلويل بأأن ي  .40 مقابل خدمات اإ
ر أأن يكون  ىل املاكتب، كام قد يُتصوَّ ىل خدمات "التقدمي املتأأخر" للواثئق املُؤي ِدة من خالل املكتب ادلويل اإ ضافة اإ س بق. واإ

ىل مس تخديم نظام لهاي. ومن أأجل ت  غطية الزايدة احملمتةل يف عليه احلال يف املس تقبل، ميكن أأيضًا تقدمي مزيد من اخلدمات اإ
تاكليف الإدارة )حسب عدد مس تخديم تكل اخلدمات(، بدًل من زايدة رسوم الطلبات ادلولية )رمس أأسايس، أأو رمس 

ضايف( لإدارة نظام لهاي من ِقبل املكتب ادلويل، ميكن لأولئك اكذين يس تخدمون اخلدمات الإضافية أأن  النرش، أأو رمس اإ
 يدفعوا مثهنا.

هما املكتب ادلويل"، يف جدول الرسوم، ويكون وكذكل يُ  .44 دراج فصل سابع جديد، بعنوان "اخلدمات اليت يُقد ِ قرَتح اإ
 نصه كام ييل:

ل رساًم، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم."  "جيوز للمكتب ادلويل أأن حُيص ِ

ذا اكن  .41 ىل بيان ما اإ والفريق العامل مدعٌو اإ
تحسان يف تقدمي اقرتاح، بغرض اعامتده، ينظر ابس  

ىل جعية احتاد لهاي لتعديل الالحئة التنفيذية  اإ
املشرتكة فامي يتعلق جبدول الرسوم عىل النحو 

املنصوص عليه يف املرشوع الوارد يف املرفق الثاين 
 لهذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول

 التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي

 [(1054يوليو  5]النص النافذ يف )

]...[ 

 اجلزء الرابع

 من عنارص الطلب ادلويل الرشوط املتعلقة ابلنُسخ وغريها

]…[ 

 املسائل املسموح هبا يف الطلب ادلويل والواثئق املسموح أأن يُشفع هبا طلب دويل: 401البند 

م  )أأ( يداع سابق يف الطلب ادلويل، 1)7القاعدة بناء عىل  نعالابإ ُموِدع الطلب يف حال تقد  ()ج( مطالبًا بأأولوية اإ
حدى املكتبات الرمقية اخلاصة خبدمة النف جاعابسرت  سمحبشفرة ت جاز أأن تُشَفع تكل املطالبة  ىل اذكل الإيداع يف اإ ذ الرمقي اإ

 واثئق الأولوية؛

عالن يف حال رغب  )ب( مه ُموِدع الطلب يف الاس تفادة من ُتفيض لرمس تعيني فردي كام هو ُمبنيَّ يف اإ طرف قدَّ
وي الطلب ادلويل عىل بيان أأو مطالبة ابلوضع الاقتصادي أأن حيتجاز ، 5111( من وثيقة 1)7املادة بناء عىل  متعاقد ُمعنيَّ 

، حيامث تثبت ذكلول ُموِدع الطلب الاس تفادة من الرمس املُخفَّض عىل النحو املُبنيَّ يف الإعالن، فضاًل عن شهادة اكذي خي
 ينطبق ذكل.

م ابإ وِدع الطلب يف يف حال رغب م "5" )ج( ة يف الطلب اجللعدم توف ر عالن خبصوص الاس تثناء التقد  دَّ
 ، دراج و ادلويل، وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد ُمعنيَّ جب أأن يُصاغ الإعالن عىل النحو ال يت، مع ما يلزم من اإ

عادة ترتيب  ىل ( 5)من الواردة يف البنود للمسائل وحذف وتكرار واإ  (:0)اإ

عالن خبصوص الاس تثناء  ةلعدم توف ر "اإ  اجلدَّ

لس تفادة من املعامالت الاس تثنائية املنصوص علهيا يف القوانني املعمول هبا اخلاصة يطالب ُموِدع الطلب اب
ابلأطراف املتعاقدة املُعيَّنة املعنية، للكشف عن جيع التصاممي الصناعية، أأو التصاممي الصناعية املُبيَّنة أأدانه، املُدَرجة 

( ]نوع 1تصاممي الصناعية( أأو لك التصاممي الصناعية[، )( ]رمق )أأو أأرقام( التصممي الصناعي )أأو ال 5يف هذا الطلب: )
 [."الكشف( ]اترخي 0[، )الكشف

أأن يُشَفع الطلب ادلويل جاز واترخيه، الكشف ُموِدع الطلب يف تقدمي واثئق بشأأن نوع يف حال رغب  "1"
 هبذه الواثئق.

ليه يف يف حال رغب  )د( أأن يكون وجب ()ز(، 1)7القاعدة ُموِدع الطلب يف تقدمي بيان عىل النحو املُشار اإ
ده املكتب ادلويل ابلتفاق مع الطرف املتعاقد املُعنيَّ املعين".  البيان ابلنسق اكذي حُيد ِ

]…[ 

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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الثايناملرفق   

 لتفاق لهاي 5110ووثيقة  5111الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة 

 [(1051يناير  5انفذ اعتبارًا من ]نص )

]...[ 

 جدول الرسوم

 [(1051يناير  5)انفذ اعتبارًا من ]

]…[ 

هما املكتب ادلويل سابعًا.  اخلدمات اليت يُقد ِ

ل رسامً، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم. .14 ِ  جيوز للمكتب ادلويل أأن حُيص 

 املرفق الثاين والوثيقة[ ]هناية


