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H/LD/WG/4/6

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 81 :يونيو 1084

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

جنيف ،من  81اإىل  81يونيو 1084

ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .8اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") جبنيف يف الفرتة من  81اإىل  81يونيو .1084
 .1اكنت ا ألعضاء التالية يف احتاد لهاي ممثةل يف ادلورة :املنظةة ا ألفريقةة للةليةة الفيرية ( )OAPIوبنن وادلامنرك
واس تونيا والاحتاد ا ألورويب وفرنسا و أأملانيا واليوانن وهنغاراي ولتفةا وليتوانيا والرنوجي وعامن ومجهورية مودلوفا ورومانيا
وإاس بانيا وسورينام وامجلهورية العربية السورية وسويرسا وطاجةيس تان وتونس و أأوكرانيا (.)11
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :الاكمريون وكندا والصني وامجلهورية التش ييةة والياابن ومدغشقر وامليس يك
ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمرييةة فةيت انم والمين (.)81
 .4وشارك ممثال املنظةتني احليومةتني ادلوليتني التاليتني يف ادلورة بصفة مراقب :املنظةة ا إلقلميية ا ألفريقةة للةليةة
الفيرية (ا ألريبو) وميتب بنةلوكس للةليةة الفيرية (.)1( )BOIP
 .5وشارك ممثلو املنظامت غري احليومةة التالية يف ادلورة بصفة مراقب :مجعية ماليك العالمات التجارية
ا ألوروبيني ( )MARQUESوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAواملؤسسة ادلولية لإييولوجةا املعرفة (.)3( )KEI
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البند  8من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الرئيس الس يد مةاكئيل فرانك رافن (ادلامنرك) دورة الفريق العامل ورحب ابملشاركني .و أأدىل املدير العام
للةنظةة العاملية للةليةة الفيرية (الويبو) الس يد فرانسس غري بلكةة افتتاحةة.
.7

وتولت الس يدة ابيفي لدساميك (الويبو) همةة أأمةنة الفريق العامل.

البند  1من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.1

اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )H/LD/WG/4/1 Prov.دون تغيري.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام
لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
.9

اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة .H/LD/WG/3/8 Prov
 .80واعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير (الوثيقة  )H/LD/WG/3/8 Prov.مع اإدخال تغيري يف
قامئة املشاركني.

البند  4من جدول ا ألعامل :أأنواع الواثئق وسائر البياانت وفقا للقاعدة ()5(7و) و(ز) من الالحئة التنفةذية
املشرتكة وتقدميها بوساطة امليتب ادلويل
 .88استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/4/2
 .81وفامي يتعلق ابلفقرة  15من الوثيقة ،أأشار الرئيس اإىل أأن القاعدة  1من الالحئة التنفةذية املشرتكة مل تستبعد تقدمي
الواثئق املصاحبة للطلب ادلويل بلغة معل أأخرى غري لغة الطلب ادلويل .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل أأنه ل يوجد يف الفقرة 38
ما مينع ميتب أأي طرف متعاقد من احلصول عىل الواثئق ادلامعة اإما بشلك مؤقت أأو منتظم وفقا لتفاق يربم مبوجب
البند  ( 104أأ)" "1من التعلاميت الإدارية.
 .83وخلص الرئيس اإىل أأن الفريق العامل يرى أأنه من املرغوب اإضافة بند جديد رمق  401اإىل التعلاميت الإدارية،
كام هو وارد يف املرفق ا ألول للوثيقة  ،H/LD/WG/4/2مع تعديل الفقرة (ج) ،عىل النحو املبني يف املرفق ا ألول
مللخص الرئيس ،مع بدء النفاذ يف  8يوليو .1084
 .84وخلص الرئيس اإىل أأن الفريق العامل وافق عىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفةذية املشرتكة فامي يتعلق
جبدول الرسوم ،كام هو وارد يف املرفق الثاين للوثيقة  ،H/LD/WG/4/2لتعمتده مجعية احتاد لهاي ،مع التارخي
املقرتح لبدء النفاذ يف  8يناير .1085

البند  5من جدول ا ألعامل :اإماكنية اإضافة ألية اإىل نظام لهاي من أأجل اإاتحة التعديالت ،للجةهور وبطريقة
مركزية ،تيون قد أأدخلت عىل التصةمي الصناعي عقب اإجراء أأمام ميتب
 .85استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/4/3
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 .81و أأشار الرئيس اإىل أأن التعديالت املشار اإلهيا أأو الواردة يف الإخطار أأو البيان ،كام هو ّ
مبني يف القاعدتني
املقرتحتني ( )4(81ج) ،و(81اثنيا)(()8ج) و(()1ج) ،قد تيون بلغة امليتب اذلي أأصدر الإخطار أأو البيان و أأنه ميين
بيان ذكل يف الوثيقة اليت س تقدم اإىل مجعية احتاد لهاي.
 .87وقال الرئيس أأيضا إان ظروف اإصدار البياانت مبوجب القاعدة املقرتحة (81اثنيا)( ،)8س تذكر يف الوثيقة اليت س تقدم
اإىل مجعية احتاد لهاي.
 .81وخلص الرئيس اإىل أأن الفريق العامل وافق عىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفةذية املشرتكة فامي يتعلق
ابلقاعدة  )4(81والقاعدة (81اثنيا)( )8و( ،)1عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة  ،H/LD/WG/4/2بتعديل
الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) للقاعدة (81اثنيا)( ،)8عىل النحو املبني يف املرفق الثاين مللخص الرئيس ،لتعمتده مجعية
احتاد لهاي ،مع اقرتاح بدء النفاذ يف  8يناير .1085

البند  1من جدول ا ألعامل :اقرتاح مع ّدل بشأأن وثيقة معيارية ألغراض املادة  )1(81من وثيقة  8999لتفاق
لهاي وإاماكنية تقدميها بوساطة امليتب ادلويل
 .89استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/4/4
 .10و أأشار الرئيس اإىل أأنه اإىل غاية الن قدمت ثالثة أأطراف متعاقدة اإعالان مبوجب املادة  )1(81من وثيقة ،8999
ويه املنظةة ا ألفريقةة للةليةة الفيرية ،وادلامنرك ومجهورية كوراي .ولين وفد ادلامنرك أأبلغ الفريق العامل أأنه جيري حسب ذكل
الإعالن اذلي قدمته ادلامنرك .ويف املس تقبل ،من املتوقع أأن يقدم عدد من ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل ذكل الإعالن.
 .18و أأفاد الرئيس كذكل أأن الوثيقة املعيارية س تعدل مع مراعاة الاقرتاحات املقدمة أأثناء ادلورة.
 .11وذكر أأيضا أأن الفريق العامل وافق عىل تقدمي الوثيقة املعيارية بوساطة امليتب ادلويل وتوزيعها اإليرتونيا عىل املاكتب.
 .13وخلص الرئيس اإىل أأن الفريق العامل وافق عىل تقدمي اقرتاح بشأأن توصية جلعل الوثيقة املعيارية وثيقة مقبوةل
يف ا ألطراف املتعاقدة اليت قدمت اإعالان مبوجب املادة  )1(81من وثيقة  8999اإىل مجعية احتاد لهاي لتعمتده .كام
أأوحض الرئيس أأن الغرض من التوصية هو جمرد تشجيع ا ألطراف املتعاقدة عىل قبول الوثيقة املعيارية عىل اعتبار أأن
لها نفس تأأثري بيان أأو وثيقة قد تقدم لنفس الغرض وفقا لقانون الطرف املتعاقد املعين.

البند  7من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .14استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/4/5
 .15ولحظ الرئيس أأن وفود ا ألعضاء احلاليني يف احتاد لهاي وممثيل منظامت املس تخدمني نظرت ابلإجياب اإىل تعديالت
اجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية .ولحظ الرئيس أأيضا أأن قليال من ا ألعضاء احملمتل انضامهمم اإىل احتاد لهاي أأعربوا عن
قلق إازاء اإلغاء الإشارة اإىل "بـ [ ]...أأو التلوين" يف البند  403املعدّ ل .و أأشار الرئيس اإىل أأن هذا املوضوع س يطرح من
جديد يف املس تقبل.
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 .11وخلص الرئيس اإىل أأن الفريق العامل اعترب أأنه من املرغوب تعديل البنود  401و 403و 405من التعلاميت
الإدارية كام وردت يف مرفق الوثيقة  ،H/LD/WG/4/5مع تغيريات عىل البند  ،403كام هو ّ
مبني يف املرفق ا ألول
مللخص الرئيس ،عىل أأن ييون اترخي نفاذها  8يوليو .1084
 .17ومل يطرح الفريق العامل أأية مسائل أأخرى حتت هذا البند من جدول ا ألعامل.

البند  1من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .11وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،كام هو وارد يف هذه الوثيقة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .19اختمت الرئيس أأعامل ادلورة يف  81يونيو .1084
[ييل ذكل املرفق ا ألول]
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املرفق ا ألول

التعلاميت الإدارية
لتطبيق اتفاق لهاي
(النص النافذ يف [ 8يوليو )]1084
[]...
اجلزء الرابع
املقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر عنارص الطلب ادلويل
[]...

البند  :401تصوير التصةمي الصناعي
( أأ) تقترص الصور الشةس ية أأو غريها من الصور البيانية عىل التصةمي الصناعي وحده أأو املنتج اذلي يقرتن به
اس تعامل التصةمي الصناعي ،من غري أأي غرض أخر أأو ملحق أأو اإنسان أأو حةوان.
(ب) ل جيوز أأن تتجاوز املقاييس يف تصوير لك تصةمي صناعي يف الصورة الشةس ية أأو الصورة البيانية ا ألخرى
 81x16س نتميرتا ،وابلنس بة اإىل تصوير ولحد عىل ا ألقل للك تصةمي ،جيب أأن ييون أأحد تكل املقاييس ،فامي خيص تصويرا
واحدا عىل ا ألقل للك تصةمي ،عىل ا ألقل  3س نتميرتات .وإاذا أأودع الطلب ابلوسائل الإليرتونية ،جاز للةيتب ادلويل أأن
حيدد نسقا للبياانت تنرش مواصفاته عىل موقع املنظةة عىل الإنرتنت ضامان لالمتثال لتكل املقاييس القصوى وادلنيا.
(ج) ل يقبل ما ييل:
" "8الرسوم التقنية ول س امي الرسوم ذات احملاور واملقاييس؛
" "1العناوين أأو النصوص التفسريية يف التصوير.

البند  :403حالت التخيل عن امحلاية والسامت اليت ليست جزءا من التصةمي الصناعي أأو املنتج اذلي يقرتن به اس تعامل
التصةمي الصناعي
( أأ) جيوز بيان ّ
لك ما يظهر يف نسخة بعيهنا ول يراد هل امحلاية
" "8يف الوصف املشار اإليه يف القاعدة  ()5(7أأ)
" "1و /أأو ابخلطوط املنقوطة أأو املتقطعة أأو التلوين.
(ب) ابلرمغ من البند  (401أأ) ،جيوز اس تخدام السامت اليت ليست جزءا من التصةمي الصناعي أأو املنتج اذلي
يقرتن به اس تعامل التصةمي الصناعي ،يف نسخة اإذا اكنت مب ّينة وفقا للفقرة ( أأ).
[]...
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"البند  :405ترقمي النسخ والعناوين
( أأ) ّيبني الرتقمي املقرر للطلبات ادلولية املتعددة يف هامش لك صورة مشس ية أأو غريها من الصور البيانية .وإاذا
اكن التصةمي الصناعي مصورا من زوااي خمتلفة ،ييون الرتقمي عبارة عن رمقني منفصلني بنقطة (مثل  8.8و 1.8و 3.8للتصةمي
ا ألول مث  1.8و 1.1و 1.3للتصةمي الثاين وه ّمل جرا).
(ب) تيون النسخ مرتبة وفقا لرتقميها التصاعدي.
(ج) جيوز بيان العناوين اليت تشري اإىل منظر ّ
معني للةنتج (مثل "منظر أأمايم" أأو "منظر علوي" أأو غري ذكل)
اإىل جانب ترقمي النسخة.
[]...

البند  :401املسائل املسةوح هبا يف الطلب ادلويل والواثئق املسةوح أأن يشفع هبا طلب دويل
( أأ) يف حال تقدّ م مو ِدع الطلب إابعالن بناء عىل القاعدة ()5(7ج) مطالب ًا بأأولوية اإيداع سابق يف الطلب ادلويل،
جاز أأن تش َفع تكل املطالبة بشفرة تسةح ابسرتجاع ذكل الإيداع يف اإحدى امليتبات الرمقية اخلاصة خبدمة النفاذ الرمقي اإىل
واثئق ا ألولوية؛
(ب) يف حال رغب مو ِدع الطلب يف الاس تفادة من ختفةض لرمس تعيني فردي كام هو م َّبني يف اإعالن ق َّدمه طرف
متعاقد م َّعني بناء عىل املادة  )1(7من وثيقة  ،8999جاز أأن حيتوي الطلب ادلويل عىل بيان أأو مطالبة ابلوضع الاقتصادي
اذلي خيول مو ِدع الطلب الاس تفادة من الرمس املخفَّض عىل النحو امل َّبني يف الإعالن ،فض ًال عن شهادة تثبت ذكل ،حةامث
ينطبق ذكل.
(ج) " "8يف حال رغب مو ِدع الطلب يف التقدّ م إابعالن خبصوص الاس تنناء لعدم توفّر اجلدَّ ة يف الطلب
ادلويل ،وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد م َّعني ،وجب أأن يصاغ الإعالن عىل النحو اليت ،مع بيان تكل التصاممي
الصناعية اليت يتعلق هبا الإعالن:
"اإعالن خبصوص الاس تنناء لعدم توفّر اجل َّدة
يطالب مو ِدع الطلب ابلس تفادة من املعامالت الاس تننائية املنصوص علهيا يف القوانني املعةول هبا اخلاصة
اب ألطراف املتعاقدة املع َّينة املعنية لليشف عن [مجيع] التصاممي الصناعية [التالية] امل َدرجة يف هذا الطلب".
هبذه الواثئق.

" "1يف حال رغب مو ِدع الطلب يف تقدمي واثئق بشأأن نوع اليشف واترخيه ،جاز أأن يش َفع الطلب ادلويل

(د) يف حال رغب مو ِدع الطلب يف تقدمي بيان عىل النحو املشار اإليه يف القاعدة ()5(7ز) ،وجب أأن ييون
البيان ابلنسق اذلي حي ِّدده امليتب ادلويل ابلتفاق مع الطرف املتعاقد امل َّعني املعين".
[…]
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

الالحئة التنفةذية املشرتكة
لوثيقة  8999ووثيقة  8910لتفاق لهاي
(النص النافذ اعتبارا من [ 8يناير )]1085
القاعدة 81
الإخطار ابلرفض
[]...
([ )4الإخطار بسحب الرفض] ( أأ) جيب أأن يتعلق اإخطار حسب الرفض بتسجيل دويل واحد وجيب أأن ييون
وموقعا من امليتب اذلي و ّجه الإخطار.
مؤرخا ّ
(ب) جيب أأن يتضةن الإخطار أأو ّيبني ما ييل:
" "8امليتب اذلي و ّجه الإخطار،
" "1ورمق التسجيل ادلويل،
" "3والتصاممي الصناعية اليت يشةلها حسب الرفض أأو ل يشةلها اإذا مل يين حسب الرفض يشةل
لك التصاممي،
" "4والتارخي اذلي أأحدث فةه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق،
" "5واترخي حسب الرفض.
(ج) جيب أأيضا أأن يتضةن الإخطار أأو ّيبني لك التعديالت ،اإذا عدل التسجيل ادلويل يف اإجراء
دلى امليتب.
[]...
(اثنيا)

القاعدة 81
بيان مبنح امحلاية
([ )8بيان مبنح امحلاية يف حال مل يب ّلغ أأي اإخطار ابلرفض املؤقت] ( أأ) جيوز للةيتب اذلي مل يبلّغ اإخطارا ابلرفض
أأن يرسل اإىل امليتب ادلويل ،خالل الفرتة املطبقة بناء عىل القاعدة  ()8(81أأ) أأو (ب) ،بياان بأأن امحلاية ممنوحة للتصاممي
الصناعية ،أأو بعض التصاممي الصناعية ،حسب احلال ،حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين ،علام بأأن منح
امحلاية ،يف حال تطبيق القاعدة  ،)3(81ييون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي.
(ب) جيب أأن يذكر يف البيان ما ييل:
" "8امليتب اذلي و ّجه البيان،
" "1ورمق التسجيل ادلويل،
" "3والتصاممي الصناعية اليت يشةلها التسجيل ادلويل اإذا مل يين البيان يشةل لك التصاممي،
" "4والتارخي اذلي أأحدث فةه التسجيل ادلويل ،أأو س يحدث فةه ،نفس أأثر منح امحلاية وفقا
للقانون املطبق،
" "5واترخي البيان.
(ج) وجيب أأيضا أأن يتضةن البيان أأو ّيبني لك التعديالت اإذا عدل التسجيل ادلويل يف اإجراء
دلى امليتب.
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(د) ابلرمغ من الفقرة الفرعية ( أأ) ،يف حال انطبقت القاعدة ()8(81ج)" "8أأو " ،"1حسب احلال ،أأو يف
حال منحت امحلاية للتصاممي الصناعية عقب اإدخال تعديالت يف اإجراء دلى امليتب ،وجب عىل امليتب املذكور أأن يرسل
اإىل امليتب ادلويل البيان املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ).
(ه) جيب أأن تيون الفرتة املطبقة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية ( أأ) يه الفرتة املسةوح هبا وفقا للقاعدة
()8(81ج)" "8أأو " ،"1حسب احلال ،ليك حتدث نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق ،فامي يتعلق بتعيني طرف
متعاقد أأصدر اإعالان وفقا ألي من القاعدتني املذكورتني.
([ )1بيان مبنح امحلاية عقب الرفض] ( أأ) جيوز للةيتب اذلي بلّغ اإخطارا ابلرفض وقرر حسب الرفض اإما لكيا وإاما
جزئيا ،بدل من أأن خيطر بسحب الرفض وفقا للقاعدة  ()4(81أأ) ،أأن يرسل اإىل امليتب ادلويل بياان بأأن امحلاية ممنوحة
للتصاممي الصناعية لكها أأو بعضها ،حسب احلال ،واليت تيون موضع التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين ،عىل أأن
ييون من املفهوم أأن منح امحلاية س ييون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي يف حال تطبيق
القاعدة .)3(81
(ب) جيب أأن يذكر يف البيان ما ييل:
" "8امليتب اذلي و ّجه الإخطار،
" "1ورمق التسجيل ادلويل،
" "3والتصاممي الصناعية اليت يشةلها التسجيل ادلويل أأو ل يشةلها اإذا مل يين البيان يشةل لك
التصاممي،
" "4والتارخي اذلي أأحدث فةه التسجيل ادلويل نفس أأثر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق،
" "5واترخي البيان.
(ج) وجيب أأيضا أأن يتضةن البيان أأو ّيبني لك التعديالت اإذا عدل التسجيل ادلويل يف اإجراء
دلى امليتب.
[]...
[]...

جدول الرسوم
(انفذ اعتبار ًا من [ 8يناير )]1085
[…]

سابع ًا .اخلدمات اليت ي ِّقدهما امليتب ادلويل
 .14جيوز للةيتب ادلويل أأن حي ّ ِصل رسامً ،حيدد مقداره بنفسه ،عن اخلدمات اليت ل يشةلها جدول الرسوم.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

