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

جنيف ،من  61اإىل  61يونيو 1064

ّ
اقرتاح معدل بشأن وثيقة معيارية ألغراض املادة  )2(61من وثيقة  6111التفاق الهاي وإمكانية
تقدميها بوساطة املكتب الدويل

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأو ًل .مقدمة
 .6عُقدت ادلورة الثالثة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
(واملشار اإلهيام فامي ييل ابمسي "الفريق العامل" و"نظام لهاي") يف الفرتة من  11اإىل  00أأكتوبر  ،1060وانقشت حمتوايت
مرشوع وثيقة معيارية 1لشهادة نقل التسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية) للتصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) فامي يتعلق
ابلطرف املتعاقد (ا ألطراف املتعاقدة) اذلي قدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة جنيف ( )6111لتفاق لهاي بشأأن
التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (واملشار اإلهيام فامي ييل ابمس "وثيقة  "6111و"اتفاق لهاي") والوسائل املمكنة لعرضها
عىل املاكتب املعنية وضامن دخولها حزي التنفيذ يف لك من ا ألطراف املتعاقدة.
 .1ويف هناية املناقشة ،دعا الفريق العامل كذكل املكتب ادلويل اإىل اس تعراض حمتوايت الوثيقة املعيارية املقرتحة ،مع
مراعاة التعليقات اليت أأبداها الفريق العامل .وفامي خيص مراجعة الوثيقة ،استشار املكتب ادلويل كذكل ماكتب ا ألطراف
املتعاقدة احلالية واحملمتةل اليت قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة  6111أأو اليت اعزتمت القيام بذكل وسعت اإىل
مراعاة هذه التعليقات دون الاحنراف عن املفهوم ا ألصيل للوثيقة املعيارية اذلي من شأأنه أأن يكون اكفي ًا ،يف حد ذاته،
ابلنس بة اإىل ماكتب جيع ا ألطراف املتعاقدة املعنية.2
1
2

مس تقةل.

انظر الفقرات من  16اإىل  41من الوثيقة  H/LD/WG/3/8 Prov.املعنونة "مرشوع التقرير".
استُبدلت عبارة "منوذج معياري" املس تخدمة يف الوثيقتني  H/LD/WG/2/2و H/LD/WG/3/2بعبارة "وثيقة معيارية" لتوضيح أأهنا وثيقة
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 .0وإاضافة اإىل ذكل ،نظر الفريق العامل بعني الرضا اإىل اإماكنية تقدمي الوثيقة من خالل املكتب ادلويل اإىل املاكتب اليت
تشرتط هذه الوثيقة وطلب اإىل املكتب ادلويل مواصةل حبث هذه الإماكنية.
 .4و أأخري ًاُ ،طلب اإىل املكتب ادلويل تقدمي اقرتاح بشأأن نص يضمن أأن تُقبل هذه الوثيقة كدمع لتغيري يف امللكية ينجم
عن نقل مبوجب عقد ألغراض أأي اإعالن قُدم وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة  .6111وميكن بعدئذ عرض النص عىل جعية
احتاد لهاي لعامتده كتوصية.
ِّ
وذكر يف هذا الس ياق بأأنه يف وقت اإعداد هذه الوثيقة ،قدمت ا ألطراف املتعاقدة الثالثة ،ويه املنظمة ا ألفريقية
.5
للملكية الفكرية وادلامنرك وجهورية كوراي ،اإعال ًان وفق ًا للامدة .)1(61

القضية الرئيس ية :النقل مبوجب عقد بني طرفني (الناقل واملنقول اإليه)
 .1جتدر الإشارة اإىل أأن الوثيقة املعيارية املقرتحة تتعلق فقط بتغيري يف ملكية التسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية)
مبوجب عقد .ول تشمل الوثيقة أأي أأس باب أأخرى لتغيري امللكية ،كقرار من حممكة أأو أأحد أأحاكم القانون مثل املرياث أأو
الإفالس أأو اندماج رشكتني ،اإذ اإن الرشوط املنصوص علهيا يف القوانني الوطنية اخملتلفة قد تكون شديدة التنوع حبيث ل
يتس ىن تغطيهتا يف وثيقة واحدة .فبعبارة أأخرى ،يمتثل الغرض من هذه الوثيقة املعيارية املقرتحة يف استبدال تقدمي عقد النقل
بني طرفني (الناقل واملنقول اإليه) ،بتقدمي وثيقة معيارية لشهادة نقل ،تكون موقعة/خمتومة من أأحد الطرفني أأو لكهيام (الناقل
واملنقول اإليه) ،وذكل مبا يتفق مع أأحاكم القانون الوطين (تغطي الوثيقة املعيارية املراجعة ،والواردة يف املرفق ا ألول من هذه
الوثيقة ،لك هذه الاحامتلت).
 .7ويف حاةل حدوث تغيري يف امللكية ألس باب أأخرى مثل تكل املذكورة يف الفقرة السابقة ،ل جيوز تقدمي الواثئق
املطلوبة اإل مبارشة اإىل املكتب اذلي قدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  .)1(61ويعزى ذكل اإىل أأن املكتب ادلويل ل ميتكل اخلربة
الالزمة للتحقق من ا ألحاكم املنصوص علهيا يف القوانني الوطنية اخملتلفة واليت حتمك الواثئق املطلوبة واملتعلقة ،عىل سبيل
املثال ،ابملرياث أأو الإفالس أأو اندماج رشكتني .وينبغي أأن تقترص الواثئق اليت جيوز تقدميها من خالل املكتب ادلويل حمدودة
وحمددة للغاية ،وإال ازداد عبء معل املكتب ادلويل ازدايد ًا ملحوظ ًا.
 .1وإاضافة اإىل ذكل ،جتدر الإشارة اإىل أأن شلك الوثيقة املعيارية املقرتحة وحمتوايها يتبعان شلك وحمتوايت الاس امترة
ادلولية المنوذجية بناء عىل معاهدة قانون الرباءات واملعنونة "شهادة نقل" (انظر املرفق الرابع من هذه الوثيقة) .وجتدر الإشارة
اإىل أأن القاعدة ()1(61أأ)( )0من الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات تنص عىل ما ييل:
"( أأ) يف حال جنم تغيري املودع أأو املاكل عن عقد ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تضمني الالامتس معلومات
تتعلق بتسجيل العقد يف حال اكن التسجيل اإلزامي ًا يف القانون املطبق ،وإارفاقه ابإحدى الواثئق التالية حسب اختيار
صاحب الالامتس:
[…]
" "0وشهادة غري مصدَّقة لنقل امللكية مبوجب عقد معد ابحملتوايت املقررة يف الاس امترة ادلولية المنوذجية
لشهادة النقل وموقَّعة من املودع واملودع اجلديد أأو املاكل واملاكل اجلديد".
 .1و أأخري ًا ،ينبغي للوثيقة املعيارية املقرتحة أأن تكون ،وحدها دون أأي صفحة متهيدية أأو ملحق ،مؤهةل يك تعد شهادة
صاحلة للنقل مبوجب عقد ابلنس بة اإىل املكتب املعين .ولقد أأثريت هذه املسأأةل كثري ًا خالل املشاورات مع ماكتب بعض
ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل يف وثيقة  6111واليت ي ُتوقع أأن تقدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  .)1(61ولكن ،نظر ًا اإىل أأن تطبيق الوثيقة
املعيارية يقترص عىل النقل مبوجب عقد بني طرفني ،فاإن الوثيقة املعيارية وحدها تريم اإىل تغطية هذا النقل.
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اخلطوات املقبةل املقرتحة يف هذه الوثيقة
 .60يتناول الفصل الثاين من هذه الوثيقة حمتوايت الوثيقة املعيارية املراجعة ،وحيدد الفصل الثالث الوسائل املمكنة لتقدمي
الوثيقة من خالل املكتب ادلويل .وإاضافة اإىل ذكل ،حيتوي الفصل الثالث عىل اقرتاح لإدخال تعديالت عىل جدول الرسوم،
اإذ اإن تقدمي الوثيقة املعيارية س ميثل خدمة اإضافية يوفرها املكتب ادلويل .و أأخري ًا ،يقرتح الفصل الرابع مرشوع نص لتوصية يك
تعمتده جعية احتاد لهاي ،وذكل لضامن دخول الوثيقة املعيارية حزي التنفيذ يف لك من ا ألطراف املتعاقدة املعنية.

اثني ًا .الوثيقة املعيارية املراجعة
 .66أأبديت ،يف ادلورة الثالثة للفريق العامل ،تعليقات بشأأن حمتوايت الوثيقة املعيارية لشهادة نقل تسجيل دويل .وعُدل
مرشوع الوثيقة املعيارية وفق ًا ذلكل و ُأرفق هبذه الوثيقة (انظر املرفق ا ألول) ،اإضافة اإىل "تعلاميت اس تكامل شهادة النقل".
ويرد فامي ييل عرض لهذه التغيريات.

عنوان الوثيقة املعيارية
 .61يُقرتح أأن حيدد الغرض من هذه الوثيقة يف عنوان الوثيقة املعيارية عىل النحو التايل" :شهادة نقل مبوجب عقد
للتسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية) للتصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) فامي يتعلق بطرف متعاقد ( أأطراف متعاقدة)
حمدد قدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة جنيف (.")6111

البند 6

 .60ميثل "التارخي الفعيل للنقل" الآن عنرص ًا اإجبار ًاي ابلنس بة اإىل بعض ا ألطراف املتعاقدة الوارد ذكرها يف حوايش هناية
الوثيقة .وخالل املشاورات مع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكيةُ ،ذكر رشط "رارخي ا إلنفاذ" املنصوص عليه يف اإطار قانونه
الوطين .اإذ يبدو أأن "التارخي الفعيل للنقل" املذكور يف البند  6من الوثيقة املعيارية ميكن اعتباره "رارخي الإنفاذ" يف اإطار
القانون الوطين للولايت املتحدة ا ألمريكية .ولكن اإذا مل يكن ا ألمر كذكل ،ف ُيقرتح اإضافة "رارخي الإنفاذ" اإىل الوثيقة املعيارية
و أأن حتدد حوايش هناية الوثيقة ا ألطراف املتعاقدة اليت تشرتط ذكل العنرص.
 .64وفض ًال عن ذكل ،تُضاف إاحاةل اإىل التوصية اليت اقرتحهتا جعية احتاد لهاي يف اإطار هذا البند .وترد ،يف هناية هذا
البند ،قامئة بتكل ا ألطراف املتعاقدة اليت قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة  6111واليت حددت يف هذا ا إلعالن أأن
الوثيقة املعيارية لشهادة النقل تُعترب وثيقة صاحلة يعتد هبا لتدوين تغيري امللكية يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد.

البندان  0و4

 .65اإذا اكن الناقل (الناقلون) و /أأو املنقول اإليه (املنقول اإلهيم) خشص ًا معنو ًاي ،فينص البند الفرعي (ب) عىل ذكر "دوةل
املنشأأ" فض ًال عن الإشارة اإىل تسمية الشخص الرمسية الاكمةل.

البند 5

ُ .61أدرجت أأيض ًا حاش ية جديدة يف هناية الوثيقة تشري اإىل أأن لكميت "توقيع" و"خمت" تشمالن أأيض ًا صيغة امجلع عند
الاقتضاء .وإاضافة اإىل ذكلُ ،أدرجت حاش ية جديدة يف هناية الوثيقة تشري اإىل ا ألطراف املتعاقدة اليت تتطلب "توقيع ًا
(توقيعات)" ول تقبل "خامتً ( أأختام)" غري مشفوع بتوقيع.
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 .67و أأضيف بندان فرعيان جديدان ( أأ)( )1و (ب)( )1فامي خيص "تسمية الشخص الرمسية الاكمةل والصفة القانونية اليت
أأضيف هبا الشخص [املذكور يف اإطار البند ( ])6اذلي يوقع أأو اذلي اس ُتخدم خمته يف اإطار البند ( .")4ويشرتط ذكر ذكل
يف حال اكن الناقل (الناقلون) و /أأو املنقول اإليه (املنقول اإلهيم) خشص ًا معنو ًاي ومل تكن هذه الصفة واحضة.3

اثلث ًا .تقدمي الوثيقة املعيارية اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اليت قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة )1(61
تقدمي الوثيقة املعيارية من خالل املكتب ادلويل
 .61ل يوجد نص ،يف اإطار لهاي القانوين ،جيزي أأن تق َّدم الواثئق/البياانت اليت تطلهبا ماكتب ا ألطراف املتعاقدة اليت
قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من خالل املكتب ادلويل .ولكن منذ التحسينات احلديثة اليت أأدرجت يف بيئة لهاي
الإلكرتونية واليت أأراحت تقدمي وتوزيع الواثئق اإلكرتوني ًا من خالل املكتب ادلويل ،فقد يتيح املكتب ادلويل هذه الفرصة،
كخدمة اإضافية ،ملس تخديم النظام.
 .61وكام هو موحض يف الوثيقة  H/LD/WG/4/2املعنونة " أأنواع الواثئق وسائر البياانت وفق ًا للقاعدة ()5(7و) و(ز)
من الالحئة التنفيذية املشرتكة وتقدميها بوساطة املكتب ادلويل" ،سرتا َجع منصة التقدمي الإلكرتوين والمنوذج الرمسي DM/1
املعنون "طلب التسجيل ادلويل" للسامح بتقدمي الواثئق ادلامعة لطلب دويل اإىل املاكتب اليت تشرتط هذه الواثئق من
خالل املكتب ادلويل .ويقوم ذكل عىل افرتاض أأن التقدمي الإلكرتوين للوثيقة املعيارية لشهادة النقل من خالل املكتب ادلويل
س يصبح كذكل ممكن ًا يف املس تقبل.
 .10وجتدر الإشارة اإىل أأنه ل ميكن حالي ًا تقدمي طلب بتدوين تغيري يف امللكية اإل مبوجب الاس امترة الرمسية DM/2
املعنونة "طلب تدوين تغيري يف امللكية" ،واملتاحة ورقي ًا .وسينقح املكتب ادلويل الاس امترة  DM/2لإراحة إارفاق الوثيقة
املعيارية الورقية هبذه الاس امترة.4
 .16وس يقوم املكتب ادلويل برمقنة الوثيقة املعيارية فور اس تالهماُ ،
وسرتفق سسخة رمقية ماها ابلبياانت املتعلقة ابلتسجيل
ادلويل املعين.
 .11ويُزمع اإدراج بيئة اإلكرتونية تتيح تقدمي طلب لتدوين تغيري يف امللكية يف نظام لهاي يف املس تقبل .وإان التقدمي
الإلكرتوين املزمع لطلب تدوين تغيري يف امللكية س يتيح تقدمي الوثيقة املعيارية عند اإيداع الطلب .بيد أأنه جيب اإجراء أأي
تقدمي متأأخر للوثيقة املعيارية مبارشة اإىل املكتب املعين.
 .10وعليه ،فعند النظر يف الوسائل املمكنة لتقدمي الطلب والوثيقة املعيارية املشفوعة به من خالل املكتب ادلويل،
ستمتثل أأكرث هذه الوسائل معلية يف منصة اإلكرتونية أأو اس امترة اإلكرتونية مس تقةل يتيحها اإما صاحب التسجيل ادلويل أأو
املاكل اجلديد هل عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وإان هذه احللول دجدية من الناحية التقنية ولكاها ستتطلب تطوير الإدارة
املستندة لتكنولوجيا املعلومات واخلاصة بنظام لهاي عىل حنو أأكرب.
3
يطابق النص املقرتح الصياغة املس تخدمة يف الاس امترة ادلولية المنوذجية املعنونة "شهادة النقل" بناء عىل معاهدة قانون الرباءات واليت تنص عىل ما
ييل" :يرىج كتابة امس الشخص اذلي يضع توقيعه أأو خمته اإىل جانب لك توقيع أأو خمت مع بيان الصفة اليت مبوجهبا يوقع أأو يضع خمته (اإذا مل تكن تكل الصفة
واحضة) ،وبيان رارخي التوقيع أأو اخلمت".
4
جتدر الإشارة ،يف هذا الس ياق ،اإىل أأن املكتب ادلويل لن يشرتط إارفاق وثيقة معيارية ابلس امترة الرمسية  .DM/2اإذ اإن املكتب ادلويل س يدون
التغيري يف امللكية يف السجل ادلويل دلى اس تالم الاس امترة الرمسية  DM/2بعد ملهئا عىل النحو الواجب .وإاضافة اإىل ذكل ووفق ًا للامدة  ،)1(61فاإن التدوين
يف السجل ادلويل يعتد به مثلام يعتد هبذا التدوين يف جسل مكتب لك من ا ألطراف املتعاقدة املعنية ،ابس تثناء أأنه جيوز لطرف متعاقد أأن خيطر املدير العام ،يف
اإعالن هل ،بأأن تدوين تغيري يف امللكية لن يعتد به يف الطرف املتعاقد اإىل أأن يتلقى مكتب هذا الطرف املتعاقد البياانت أأو الواثئق احملددة يف الإعالن.
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التوزيع الإلكرتوين للوثيقة املعيارية عىل املاكتب املعنية
 .14ميكن للماكتب أأن تدمج التسجيالت ادلولية اليت حتدد أأطرافها املتعاقدة والبياانت ذات الصةل هبذه التسجيالت
ادلولية ،مثل تدوين تغيري يف امللكية ،اذلي ينرش يف جريدة التصاممي ادلولية (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اجلريدة") ،يف
صيغة مقروءة اإلكرتوني ًا يف اإطار نظام تكنولوجيا املعلومات اخلاص هبا .وحتقيق ًا ذلكل ،ميكن للمكتب أأن حيمل املعلومات من
مس تودع عام متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين التايل.ftp://ftpird.wipo.int/wipo/hague/ :
 .15وس يتيح املكتب ادلويل الوثيقة املعيارية للماكتب يك حتملها .وستتاح الوثيقة املعيارية بصيغة  pdfوسيمت ربطها بتدوين
التغيري يف امللكية يف السجل ادلويل ابس تخدام الصيغة املقروءة اإلكرتوني ًا ذاها اليت اس ُتخدمت يف اجلريدة .وس يتيح ذكل
للماكتب املعنية اإدراج الوثيقة يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا .وتيرس الصيغة املقروءة اإلكرتوني ًا للماكتب وضع
ضوابط وإاجراءات أآلية .خفالف ًا للجريدة املتاحة يف مس تودع عام ،فاإن الوثيقة املعيارية س تكون متاحة يف مس تودع خاص ل
يتس ىن اإل للمكتب املعين النفاذ اإليه.
 .11ولكن مثة بعض اخملاوف رمغ أأن الإماكنية املذكورة أأعاله بشأأن تقدمي الوثيقة املعيارية اإىل املكتب ادلويل والتوزيع
الإلكرتوين عىل املاكتب املعنية تبدو أأهنا س تعود ابلنفع عىل معظم ا ألطراف املعنية.

التصديق عىل وثيقة نقل
 .17بغية التصديق عىل تغيري ملكية التسجيل ادلويل ،ميكن لبعض ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل اليت س تقدم اإعال ًان وفق ًا
للامدة  )1(61من وثيقة  6111أأن تشرتط ،وفق ًا لقوانياها الوطنية ،عىل صاحب التسجيل ادلويل أأو املاكل اجلديد هل أأو لكهيام
تقدمي شهادة النقل الورقية ا ألصلية .اإذ اإنه يف حاةل قيام املكتب ادلويل برمقنة الوثيقة الورقية ا ألصلية وتوزيعها اإلكرتوني ًا عىل
املاكتب املعنية ،فاإن املكتب ادلويل لن ميتكل اخلربة الالزمة للتصديق عىل الوثيقة الورقية ا ألصلية وفق ًا للقوانني و /أأو املعايري
الوطنية .ومن مث ،فاإن القيام برمقنة الوثيقة الورقية وتوزيعها إالكرتوني ًا لن يليب متطلبات املاكتب فامي يتعلق ابلتصديق عىل
شهادة النقل .وعليه وفامي خيص ا ألطراف املتعاقدة ،س يحتاج الصاحب أأو املاكل اجلديد اإىل تقدمي الواثئق املطلوبة مبارشة
اإىل لك من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعنية.
 .11ولكن اإذا اكنت املاكتب املعنية مس تعدة لتخفيف رشوطها بشأأن التصديق عىل الواثئق وقبول توزيعها الإلكرتوين من
خالل املكتب ادلويل ،فس يخفف ذكل من أأعباء التاكليف والإجراءات امللقاة عىل عاتق مودعي الطلبات.

توقيت تقدمي الوثيقة املعيارية من خالل املكتب ادلويل
 .11جيوز تقدمي الوثيقة املعيارية عند طلب تدوين تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل .وإان اإماكنية التقدمي املتأأخر للوثيقة
املعيارية ،من خالل املكتب ادلويل وبعد اإيداع الطلب ،س يصعب تنفيذها يف اإدارة النظام .اإذ اإن أأمتتة ربط الوثيقة املعيارية
اخلاصة ابلتسجيل ادلويل الصحيح ابلتدوين الصحيح للتغيري يف امللكية اخلاص اب ألطراف املتعاقدة الصحيحة ،لن تكون
سهةل وستنطوي عىل املزيد من العمل ابلنس بة اإىل املكتب ادلويل.
 .00و أأخري ًا ،قد حيدث و أأن تقدَّم وثيقة معيارية كرد عىل اإعالن أأديل به مكتب وفق ًا للقاعدة (16اثني ًا) ويفيد بأأن أأي تغيري
يف امللكية ِّدون يف املكتب ادلويل لن يعتد به يف طرفه املتعاقد .وقد تمتثل حاةل منوذجية يف العجز عن تقدمي الوثيقة املعيارية
أأو إاغفال بعض العنارص ا إلجبارية من الوثيقة .ويف هذه احلاةل ،ينبغي ،يف رد عىل الإعالن ،أأن تقدَّم الوثيقة املعيارية مبارشة
اإىل املكتب اذلي أأدىل اب إلعالن املذكور .وينبغي للمكتب أأن يسحب اإعالنه عندما تزول ا ألس باب اليت تؤدي اإىل أأن التغيري
يف امللكية لن يُعتد به يف طرفه املتعاقد.
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رسوم تقدمي الوثيقة املعيارية
 .06لن يلقي التقدمي والتوزيع الإلكرتوين للوثيقة املعيارية بأأعامل اإضافية عىل عاتق املكتب ادلويل ،خالف ًا لقيام املكتب
بتلقي الواثئق الورقية وإادارها .ومع ذكل ،س يلزم دفع رسوم مقابل خدمات املكتب ادلويل املتعلقة بتلقي الوثيقة وتوزيعها
نظر ًا إاىل النفقات اليت س ترتتب عىل اس تحداث أأدوات تستند اإىل تكنولوجيا املعلومات وتتعلق خبدمات التواصل الإلكرتوين
هذه .ومع ذكل ،س يكون مبلغ الرسوم أأقل من التاكليف املرتتبة عىل تقدمي الوثيقة مبارشة اإىل املاكتب املعنية ،وذكل مع
مراعاة أأتعاب وكيل حميل يف تكل ا ألطراف املتعاقدة.
 .01وجتدر الإشارة يف هذا الس ياق اإىل أأنه يُقرتح يف الوثيقة  ،H/LD/WG/4/2املزمع مناقش هتا أأيض ًا يف ادلورة الرابعة
للفريق العامل ،تعديل جدول الرسوم حبيث يؤذن للمكتب ادلويل بتحصيل رسوم مقابل اخلدمات الإضافية اليت ل يغطهيا
جدول الرسوم حالي ًا .وإان الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف هذا الاقرتاح عىل ضوء هذه الوثيقة أأيض ًا.
 .00ويُزمع يف الوثيقة  ،H/LD/WG/4/2ابلإضافة اإىل خدمات "التقدمي املتأأخر" للواثئق ادلامعة لطلب دويل من
خالل املكتب ادلويل اإىل املاكتب ،توفري املزيد من اخلدمات ملس تخديم نظام لهاي .وبغية تغطية زايدة التاكليف الإدارية
احملمتةل لهذه اخلدمات ،مبا يف ذكل تقدمي الوثيقة املعيارية من خالل املكتب ادلويل ،يُقرتح الإدراج ،يف جدول الرسوم ،فصل
سابع جديد معنون "خدمات يوفرها املكتب ادلويل" ويُصاغ نصه عىل النحو التايل:

"جيوز للمكتب ادلويل أأن حيصل رس ًام حيدد مقداره بنفسه عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم".

رابع ًا .توصية تشجع قبول وثيقة معيارية
 .04بغية ضامن اعامتد أأحصاب التسجيل بصورة فعاةل عىل وثيقة معيارية بوصفها شهادة صاحلة للنقل مبوجب عقد ابلنس بة
اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعنية احلالية واملقبةل ،يُقرتح أأن يقدم الفريق العامل توصية اإىل جعية احتاد لهاي ابعامتد
توصية تفيد بأأن حتظى الوثيقة املعيارية بقبول ا ألطراف املتعاقدة اليت قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة  6111واليت
حددت يف هذا الإعالن أأن الوثيقة املعيارية مقبوةل بوصفها وثيقة صاحلة يعتد هبا يف تغيري ملكية التسجيل ادلويل مبوجب
عقد .ويرد مرشوع توصية يف مرفق هذه الوثيقة (انظر املرفق الثالث).
 .05أأما ابلنس بة اإىل شلك مرشوع النص ،فاإنه يف شلك "توصية" تق َّدم اإىل جيع ا ألطراف املتعاقدة يف احتاد لهاي
عوض ًا عن شلك "بيان متفق عليه" أأو "قرار" وهام شالكن أأشار اإلهيام املكتب ادلويل خالل ادلورة الثالثة للفريق العامل.
وعىل الرمغ من أأنه مت اعامتد "بياانت متفق علهيا" أأو "قرارات" يف بعض املؤمترات ادلبلوماس ية ،5فال توجد أأي سوابق تشري
اإىل اعامتد جعية لهذه الصكوك .وإامنا اعمتدت بعض امجلعيات 6عدة توصيات .ومن مث ،قد يكون من املالمئ تقدمي اقرتاح يف
شلك "توصية".

 .01اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
شلك وحمتوايت الوثيقة املعيارية املقرتحة الواردة يف
املرفق ا ألول من هذه الوثيقة والتعليق علهيا؛
والنظر يف تعلاميت اس تكامل الاس امترة املعيارية
 5انظر مث ًال "بيان متفق عليه يف املؤمتر ادلبلومايس بشأأن وثيقة جنيف ولحئهتا التنفيذية" الصادر يف عام  ،6111أأو "قرار املؤمتر ادلبلومايس التمكييل ملعاهدة
س نغافورة بشأأن قانون العالمات" الصادر يف عام .1001
 6انظر مث ًال "التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة واليت اعمتدها جعية احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية وامجلعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) " الصادرة يف عام .6111

H/LD/WG/4/4
7

الواردة يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة والتعليق
علهيا؛ واقرتاح س بل للميض قدم ًا.
 .07و إان الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
اقرتاح تعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق
جبدول الرسوم املبني يف املرشوع الوارد يف املرفق
الثاين من الوثيقة  ،H/LD/WG/4/2وذكل يف
س ياق هذه الوثيقة أأيض ًا.
 .01و إان الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
الوسائل املمكنة لتقدمي الوثيقة املعيارية من خالل
املكتب ادلويل اإىل املاكتب اليت تشرتط هذه
الوثيقة ،والتعليق علهيا.
 .01و إان الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
حمتوايت مرشوع التوصية املقرتحة اليت س تقدم اإىل
جعية احتاد لهاي يف عام  1064والرامية اإىل
حتويل وثيقة معيارية اإىل وثيقة تقبلها ا ألطراف
املتعاقدة اليت قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من
وثيقة  ،6111وذكل عىل النحو الوارد يف املرفق
الثالث من هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

شهادة نقل مبوجب عقد للتسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية) للتصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) فامي
21
يتعلق بطرف متعاقد ( أأطراف متعاقدة) حمدد قدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة جنيف ()6111
مقدم اإىل مكتب.....................................................................................................................................3:
تتضمن هذه الشهادة العدد التايل من ا ألوراق التمكيلية............... :
الستخدام املكتب فقط

.6

التصديق
يشهد الناقل/الناقلون واملنقول اإليه/اإلهيم املوقع/املوقعون أأدانه ،مبوجب هذه الشهادة ،بأأن ملكية التسجيل
ادلويل/التسجيالت ادلولية و/أأو التصممي الصناعي/التصاممي الصناعية احملددة أأدانه قد نقلت مبوجب عقد.
التارخي الفعيل للنقل/4رارخي الإنفاذ

5

_______/___/

اليوم/الشهر/الس نة
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شهادة النقل ،الصفحة 1
توصية اعمتدها جعية احتاد لهايxxxx :
قدم الطرف املتعاقد (ا ألطراف املتعاقدة) التايل اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة  6111وحدد يف هذا الإعالن أأن شهادة
النقل هذه تعترب وثيقة صاحلة يعتد هبا لتدوين تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد:

.1

التسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية)/التصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) املتأأثرة ابلنقل
(يرىج ذكر رمق التسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية) اذلي ن ُقل .وإاذا اكن النقل جزئي ًا ،فريىج ذكر رمق ( أأرقام)
التصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) اذلي ن ُقل.)6
( )66رمق التسجيل ادلويل

( )50رمق التصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) املنقول اإذا
اكن النقل جزئي ًا
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شهادة النقل ،الصفحة 0
اإذا مل تكن املساحة املتوفرة يف اإطار البند  1اكفية ،يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة وتقدمي املعلومات بشأأن
التسجيالت ادلولية و /أأو التصاممي الصناعية ا ألخرى يف ورقة تمكيلية.
.0

الناقل (الناقلون)

7

( )70امس وعنوان الناقل (الناقلون)
( أأ) اإذا اكن الناقل (الناقلون) خشص ًا طبيعي ًا ،يرىج بيان ما ييل ذكره:
" "6امس العائةل أأو الامس الرئييس:
........................................................................................................................................
" "1الامس الشخيص (ا ألسامء الشخصية) أأو الامس الثانوي (ا ألسامء الثانوية):
........................................................................................................................................
(ب) اإذا اكن الناقل خشص ًا معنو ًاي ،يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص ودوةل املنشأأ:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ج) العنوان (مبا يف ذكل الرمق الربيدي والبدل):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(د) رمق ( أأرقام) الهاتف (مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة):
..................................................................................................................................................
(ه( رمق ( أأرقام) الفاكس (مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة):
..................................................................................................................................................
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شهادة النقل ،الصفحة 4
(و) العنوان الإلكرتوين:
...............................................................................................................................................................

يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإذا اكن هناك أأكرث من انقل؛ ويف هذه احلاةل ،يرىج اإعداد قامئة هبم يف
ورقة تمكيلية وذكر البياانت املشار اإلهيا يف البنود الفرعية من  (0أأ) اإىل (0و) فامي يتعلق بلك ماهم.

.4

7

املنقول اإليه (املنقول اإلهيم)

( )71امس وعنوان املنقول اإليه (املنقول اإلهيم)
( أأ) اإذا اكن املنقول اإليه (املنقول اإلهيم) خشص ًا طبيعي ًا ،يرىج بيان ما ييل ذكره:
" "6امس العائةل أأو الامس الرئييس:
........................................................................................................................................
" "1الامس الشخيص (ا ألسامء الشخصية) أأو الامس الثانوي (ا ألسامء الثانوية):
........................................................................................................................................
(ب) اإذا اكن املنقول اإليه (املنقول اإلهيم) خشص ًا معنو ًاي ،يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص ودوةل املنشأأ:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ج) العنوان (مبا يف ذكل الرمق الربيدي والبدل):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(د) رمق ( أأرقام) الهاتف (مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة):
..................................................................................................................................................
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شهادة النقل ،الصفحة 5
(ه( رمق ( أأرقام) الفاكس (مع الرمز ادللييل للبدل واملنطقة):
..................................................................................................................................................
(و) العنوان الإلكرتوين:
..................................................................................................................................................
يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإذا اكن هناك أأكرث من منقول اإليه؛ ويف هذه احلاةل ،يرىج اإعداد قامئة هبم
يف ورقة تمكيلية وذكر البياانت املشار اإلهيا يف البنود الفرعية (4أأ) اإىل (4و) فامي يتعلق بلك ماهم:
.5

التوقيع أأو اخلمت

10 9 8

( أأ) توقيع أأو خمت الناقل (الناقلني)
" )70( "6امس الشخص الطبيعي (ا ألشخاص الطبيعيني) اذلي يوقع أأو ي ُس تخدم خمته يف اإطار البند ()4
أأدانه:
.....................................................................................................................................................

" "1اإذا اكن املنقول اإليه (املنقول اإلهيم) خشص ًا معنو ًاي ،يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص
والصفة اليت يوقع هبا الشخص (ا ألشخاص) أأو ي ُس تخدم خمته يف اإطار البند ( )4أأدانه (اإذا مل تكن هذه
الصفة واحضة):
.....................................................................................................................................................

" "0رارخي التوقيع أأو اخلمت

____/___/___ ......................................................................................

اليوم الشهر الس نة
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شهادة النقل ،الصفحة 1
( )4التوقيع (التوقيعات) أأو اخلمت (ا ألختام):
.....................................................................................................................................................

يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإذا اكن هناك أأكرث من انقل وإاعداد قامئة هبم يف ورقة تمكيلية وذكر
البياانت املشار اإلهيا يف البنود الفرعية من  (5أأ)( )6اإىل " "0مشفوعة بتوقيع الناقل أأو خمته عىل النحو
املطلوب يف اإطار البند ( ،)4وذكل فامي يتعلق بلك ماهم.
(ب) توقيع أأو خمت املنقول اإليه (املنقول اإلهيم):
" )71( "6امس الشخص الطبيعي (ا ألشخاص الطبيعيني) اذلي وقع أأو اس تخدم خمته يف اإطار البند ""4
أأدانه:
.....................................................................................................................................................

" "1اإذا اكن املنقول اإليه (املنقول اإلهيم) خشص ًا معنو ًاي ،يرىج بيان التسمية الرمسية الاكمةل للشخص
والصفة اليت يوقع هبا الشخص (ا ألشخاص) أأو ي ُس تخدم خمته يف اإطار البند ( )4أأدانه (اإذا مل تكن هذه
الصفة واحضة):
.....................................................................................................................................................

" "0رارخي التوقيع أأو اخلمت

_______/___/

اليوم/الشهر/الس نة
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شهادة النقل ،الصفحة 7
( )4التوقيع (التوقيعات) أأو اخلمت (ا ألختام):
.....................................................................................................................................................

يرىج وضع عالمة يف هذه اخلانة اإذا اكن هناك أأكرث من منقول اإليه وإاعداد قامئة هبم يف ورقة تمكيلية
وذكر البياانت املشار اإلهيا يف البنود الفرعية من (5ب)" "6اإىل " "0مشفوعة بتوقيع املنقول اإليه وخمته
عىل النحو املطلوب يف اإطار البند " ،"4وذكل فامي يتعلق بلك ماهم.
1
حتدد بعض البياانت الببليوغرافية اخلاصة ابلتصاممي ادلولية بواسطة ش يفرة ( INIDا ألرقام املتفق علهيا دولي ًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية) أأي
رموز املعيار "( ST.80التوصية بشأأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلتصاممي الصناعية") املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
عىل الرابط التايل.)http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-80-01.pdf :
2
ل تعطى تفاصيل النقل مبوجب عقد اإل فامي خيص الطرف املتعاقد (ا ألطراف املتعاقدة) اذلي تقدم اإىل مكتبه هذه الشهادة (قامئة الإعالانت اليت قدمهتا
ا ألطراف املتعاقدة يف اتفاق لهاي متاحة عىل املوقع التايل.)http://www.wipo.int/hague/en/declarations/declarations.html :
3
امس ادلوةل (ادلول) أأو املنظمة (املنظامت) ادلولية احلكومية.
4
اإن ذكر التارخي الفعيل للنقل عنرص اإجباري يف اإطار ترشيعات [الصني والاحتاد الرويس].
5
اإن رارخي الإنفاذ مطلوب يف اإطار ترشيعات الولايت املتحدة ا ألمريكية.
6
ل تُذكر اإل التصاممي الصناعية اليت ن ُقلت فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد (ا ألطراف املتعاقدة) اذلي قدمت اإىل مكتبه هذه الشهادة.
7
ا ألسامء اليت يتعني بياهنا يف البندين الفرعيني ( أأ) و(ب) يه ا ألسامء املدونة يف السجل ادلويل فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية اليت تتصل هبا هذه
الشهادة.
8
تشمل لكمتا "التوقيع" و"اخلمت" صيغة امجلع عند الاقتضاء.
9
تتطلب ا ألطراف املتعاقدة التالية "توقيع ًا (توقيعات)" ول تقبل "خامتً ( أأختام)" غري مشفوع بتوقيع[ :الاحتاد الرويس].
10
تشرتط ا ألطراف املتعاقدة التالية أأن يوقع الناقل (الناقلون) واملنقول اإليه (املنقول اإلهيم) هذا البند.

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

تعلاميت اس تكامل شهادة النقل
جتدر الإشارة اإىل أأنه لن تقدَّم تفاصيل النقل مبوجب عقد اإل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد (ا ألطراف املتعاقدة) اذلي قدمت
اإىل مكتبه هذه الوثيقة.
وترد قامئة ا ألطراف املتعاقدة اليت قدمت اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة جنيف ( )6111عىل موقع الويبو الإلكرتوين:
.http://www.wipo.int/hague/en/declarations/declarations.html

معلومات أأولية
يرىج بيان الامس الاكمل لدلوةل (ادلول) أأو املنظمة (املنظامت) ادلولية احلكومية اليت قدمت اإىل مكتهبا هذه الوثيقة :مثل
ادلامنرك أأو املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
البند 6
يرىج بيان التارخي الفعيل للنقل و /أأو رارخي الإنفاذ بصيغة اليوم/الشهر/الس نة 1060/1/10 .مث ًال.
البند 1
يرىج ذكر رمق التسجيل ادلويل (التسجيالت ادلولية) املعين اذلي نقل فامي يتعلق ابدلوةل (ادلول) أأو املنظمة (املنظامت)
ادلولية احلكومية املعنية يف الاس امترة  DM/123456أأو .DM/123456A
وإاذا اكن النقل جزئي ًا ،يرىج بيان رمق ( أأرقام) التصممي الصناعي (التصاممي الصناعية) اذلي ن ُقل عىل هيئة  6و 0و 4وما اإىل
ذكل.
البند 0
( أأ)" "6و" :"1ا ألسامء اليت يتعني بياهنا يه ا ألسامء املدونة يف السجل ادلويل.
(ب) تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعني بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل.
(ج)  34, chemin des Colombettes, 1202 Geneva, Switzerlandمث ًال.
(د)(ه)  +41-22 338 9111مث ًال
(و)  abcde@wipo.intمث ًال.
البند 4
( أأ)" "6و" "1ا ألسامء اليت يتعني بياهنا يه ا ألسامء املدونة يف السجل ادلويل.
(ب) تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعني بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل.
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(ج)  34, chemin des Colombettes, 1202 Geneva, Switzerlandمث ًال.
(د)(ه)  +41-22 338 9111مث ًال
(و)  abcde@wipo.intمث ًال.
البند 5
( أأ) " John JOHNSON "6مث ًال.
" "1تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعني بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل.
" "0التارخي الاكمل للتوقيع بصيغة اليوم/الشهر/الس نة 1060/1/10 :مث ًال.
" "4توقيع خبط اليد أأو خمت.
(ب) " Elizabeth SMITH "6مث ًال.
" "1تسمية الشخص الرمسية الاكمةل اليت يتعني بياهنا يه التسمية املدونة يف السجل ادلويل.
" "0التارخي الاكمل للتوقيع بصيغة اليوم/الشهر/الس نة 1060/1/10 :مث ًال.
" "4توقيع خبط اليد أأو خمت.
اإذا اكن هناك عدة انقلني أأو منقول اإلهيم ،جيب أأن يوقعوا جيع ًا الوثيقة أأو أأن يس تخدموا أأختاهمم ،وفق ًا للقانون
الوطين/ا إلقلميي املطبق يف ادلوةل (ادلول) أأو املنظمة (املنظامت) ادلولية احلكومية املعنية.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

توصية
اإن جعية الاحتاد اخلاص ل إاليداع ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية (احتاد لهاي)،
وفق ًا ألحاكم املادة  )1(61من وثيقة جنيف ( )6111لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (واملشار اإلهيا
فامي ييل ابمس "وثيقة جنيف") اليت تسمح للطرف املتعاقد يف وثيقة جنيف أأن خيطر املدير العام ،يف اإعالن هل ،بأأن تدوين
تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل لن يعتد به مثلام يعتد بتغيري دون يف جسل مكتب الطرف املتعاقد املعين ،وذكل اإىل أأن
يتلقى مكتب هذا الطرف املتعاقد البياانت أأو الواثئق احملددة يف الإعالن،
تويص يف حاةل تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل ،فامي يتعلق بطرف متعاقد حمدد قدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة
جنيف ،يف السجل ادلويل لغرض تلبية متطلب حمدد يف هذا الإعالن ،بأأنه اإذا مت
( أأ) تقدمي "شهادة نقل مبوجب عقد لتسجيل دويل للتصاممي الصناعية فامي يتعلق بطرف متعاقد ( أأطراف متعاقدة)
حمدد قدم اإعال ًان وفق ًا للامدة  )1(61من وثيقة جنيف (( ")6111واملشار اإلهيا فامي ييل ابمس "شهادة نقل") واليت وضعها
املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (املشار اإليه فامي ييل ابمس "املكتب ادلويل") اإىل مكتب الطرف املتعاقد
املعين احملدد من خالل املكتب ادلويل يف وقت وبطريقة وصيغة يتحقق ماها املكتب ادلويل وفق ًا للقسمني  104و 105من
التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي ،أأو
(ب) تقدمي شهادة نقل اإىل مكتب الطرف املتعاقد املعين مبارشة،
أأن يقبل املكتب شهادة النقل حبيث يعتد هبا مثلام يعتد ببيان أأو وثيقة قد تقدم للغرض ذاته يف اإطار قانون الطرف املتعاقد
املعين.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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[هناية املرفق الرابع والوثيقة]

