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

 
 اخلامسةالدورة 

 2015 ديسمرب 16اإىل  14جنيف، من 
 
 

 1960 ووثيقة 1999وثيقة الالئحة التنفيذية املشرتكة ل من 5اقرتاح بإدخال تعديالت على القاعدة 
 الهاي التفاق

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 معلومات أأساس ية أأول.

الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي  عىل مس توىاملناقشات 
لهيام فامي ييل بعباريت "الفريق العامل )ل   لهاي(" و"نظام لهاي"(نظام الصناعية )املشار اإ

لهيلتفاق ل 1960ووثيقة  1999من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  5جيدر التذكري بأأن القاعدة  .1 فامي  اهاي )املشار اإ
دارة الربيد ومؤسسات ل يف حال تعط هاي("( تن  عىل مامن  لتفاق ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة )ل خدمات اإ

ذا برهن . ومبوجب تكل القاعدة، يُعذر عدم التقيّد مبهةل ما الربيد اخلاصة للمنظمة  مبا يريض املكتب ادلويلالطرف املعين، اإ
 (.2( أأو )1)5 ة للملكية الفكرية، أأن التعطل انمج عن الظروف املبيّنة يف القاعدةالعاملي

ويف هذا ومن املرحج أأن تمت لك التبليغات بني املس تخدمني واملكتب ادلويل، يف املس تقبل، ابلوسائل الإلكرتونية.  .2
ىل املكتب ادلويل، الصدد، انقش الفريق العامل، يف دورتيه الثانية والثالثة، عدم التقيّد مبهةل مُ  لكرتوين اإ حّددة لإرسال تبليغ اإ

لكرتوين يف حال تعطل خدمات التواصل الإلكرتوين تسلميعدم  منحممتل  ومامن   . وانقش الفريق العامل، يف دورته 1تبليغ اإ
ىل  28الثالثة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  دخال تعديل حممتل عىل  حتديداعدة مهنا  مسائل، 2013أأكتوبر  30اإ اإ
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س بانيا. وعقب  5 القاعدة املناقشة، ُطلب من املكتب ادلويل مراجعة التعديل املقرتح، مع مراعاة التعليقات كام اقرتحه وفد اإ
 .2اليت قُدمت يف تكل ادلورة

 للعالماتبشأأن التسجيل ادلويل  مدريداملناقشات عىل مس توى الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام 

منذ عقد ادلورة الثالثة للفريق العامل لنظام لهاي، عقد الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن  .3
ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل لنظام مدريد"( دورته الثانية عرشة يف جنيف يف  التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

ىل  20الفرتة من  ىل تعديل القاعدةادلورة. ويف تكل 2014ر أأكتوب 24اإ من  5 ، نظر ذكل الفريق العامل يف اقرتاح يدعو اإ
لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة وبروتوكوهل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  )املشار اإ

تسمل التبليغات انجام عن   تدابري تصيييية يف حال نان التأأرر يفتن  عىل"(، ل وبروتوكوهل ملشرتكة لتفاق مدريدالتنفيذية ا
من  5 من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي، تن  القاعدة 5 . وعىل غرار القاعدة3الإلكرتوينالتواصل خدمات تعطل 

دارة الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد عىل تدابري تصيييية يف حال عدم التقيّد مبه ةل ُمحّددة لإرسال تبليغ عن طريق اإ
بسبب حالت من حالت القوة القاهرة، ولكهنا ل تتناول عدم التقيّد مبهةل ما عندما يُرسل  مؤسسات الربيد اخلاصةالربيد أأو 

 التبليغ ابلوسائل الإلكرتونية.

دخاهل عىل القاعدةوعقب املناقشة، أأوىص الفريق العامل لنظام مدريد بأأن يُعمتد التعديل التايل  .4 من قبل  5 املقرتح اإ
 .20154مجعية احتاد مدريد يف أأكتوبر 

 5القاعدة "
دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة" لكرتونيا تعطل خدمات اإ  والتبليغات املرسةل اإ

]...[ 

لكرتونيا[   (3)" ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإ ]التبليغات املرسةل اإ تبليغ للمكتب ادلويل رسال اإ
ذا برهن بشلك ُمرض  للمكتب ادلويل أأنموجه ابلوسائل الإلكرتونية نه يعذر عن تأأرره اإ املهةل مل تُراع بسبب  ، فاإ

عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف 
 التواصل الإلكرتوينبعد اس تئناف خدمات أأن التبليغ أأرسل ابلفعل اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين، و 

 .خبمسة أأايم عىل الأكرث

]حدود العذر[  ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، ما مل يتسمل  (4)"
ليه يف الفقرة ) نسخة طبق الأصل  سب الاقتضاء،، ح والتبليغ أأو (3أأو )( 2( أأو )1املكتب ادلويل الربهان املشار اإ
 "عنه بعد انقضاء املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.
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 املناقشات عىل مس توى الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  10عقد الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دورته السابعة يف جنيف يف الفرتة من  .5  2014 يونيو 13اإ
ىل  ماكنية عذر حالت التأأرر يف تونظر يف اقرتاح يدعو اإ عديل قواعد الالحئة التنفيذية للمعاهدة اليت تتناول متديد املُهل أأو اإ

 واقرتحت الوثيقة، حتديدا، التعديلني التاليني:. 5ر خدمات التواصل الإلكرتوينمراعاة املُهل لتشمل عدم تواف

ذا مل تكن أأنظمة املكتب أأو املنظمة الالزمة لتقدمي املستند املعين أأو تسديد الرمس  متديد املهةل لليوم الالحق )أأ(  اإ
لكرتونيا متوافرة للمس تخدمني طيةل فرتة طويةل من اليوم )القاعدة   (؛5.80املعين اإ

مافة الفقدان الواسع وغري املتوقّع لإماكنية النفاذ اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين ابعتباره حاةل  )ب( ميكن فهيا اإ
 (.1)رابعا(82للطرف املعين الامتس العذر من مكتب ما عىل التأأرر يف مراعاة املهةل احملّددة )القاعدة 

من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قاعدتني متاكفئتني، من  17)رابعا(82و 5.806وتُعد القاعداتن  .6
ىل أأنه يف من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي. وجتدر  5( و4)4حيث طبيعهتام وعىل التوايل، مع القاعدتني  الإشارة اإ

ىل املكتب ادلويل، تسمل أأنواع  مافة اإ ظل نظام معاهدة الرباءات، ميكن أأيضا للماكتب الوطنية واملنظامت احلكومية ادلولية، اإ
دارة خمتلفة من التبليغات من املس تخدمني بصفات خمتلفة مثل تسلمها لتكل الت  بليغات بصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات، أأو اإ

دارة للفي  المتهيدي ادلويل. دارة حمّددة للبيث الإمايف، أأو اإ  للبيث ادلويل، أأو اإ

أأمهية مامن امحلاية املناس بة من تعطل أأنظمة ويف حني اتفق الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل  .7
ن التعديل  دخاهل عىل القاعدالتواصل الإلكرتوين، فاإ اعُترب ملزما للغاية ورأأى البعض أأنه من املفّضل ترك تكل  5.80 املقرتح اإ

دخاهل عىل  املسأأةل لآحاد املاكتب الوطنية، حس امب تراه مالمئا. وأأبدت بعض الوفود تأأييدها للتعديل املقرتح اإ
ىل الوم82 القاعدة ام تتيحه أأحاكم أأو أأنه ل يتيح فائدة تمتزّي ع وح،)رابعا(، ولكن وفودا أأررى رأأت أأن ذكل الاقرتاح يفتقر اإ

ىل توفري معلومات عن القوانني أأو الإجراءات الوطنية 8القاعدة احلالية . ويف اخلتام، دعا املكتب ادلويل الأطراف املتعاقدة اإ
تلقى املكتب ادلويل اليت توفر امحلاية للمس تخدمني من تعطل أأنظمة التواصل الإلكرتوين. وبناء عىل ذكل، أأرِسل تعممي و 

 .9اخلصوصهذا ردا يف  37
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 انقضاء املهةل يف غري أأايم العمل أأو يف يوم عطةل 5.80" 
ذا انقضت املهةل اليت جيب أأن يصل فهيا مستند أأو رمس ما اإىل أأي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية"  اإ

 عامالت الريمية ؛يف يوم ل تكون فيه أأبواب ذكل املكتب أأو تكل املنظمة مفتوحة لعامة امجلهور من أأجل اإجراء امل "1"" 
 أأو يف يوم ل يسمل فيه الربيد العادي يف اجلهة اليت يقع فهيا ذكل املكتب أأو تكل املنظمة؛ "2""  

[..."] 
 تنهتي  املهةل يف اليوم الالحق مبارشة اذلي ل تقوم فيه أأي من الظروف الأربعة املذكورة.

7
 عذر التأأرر يف مراعاة املهل 1)رابعا(82" 

طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى مكتب تسمل الطلبات أأو  جيوز لأي )أأ("
دارة الفي  المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل مل تراع بسبب حرب أأو ثورة  دارة البيث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبيث الإمايف أأو اإ أأو امطراابت اإ

قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل، وأأن الإجراء املعين اأأهلية أأو  ختذ يف اإرضاب أأو نارثة طبيعية أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ
 أأرسع وقت معقول ممكن.

س تة أأشهر بعد انقضاء يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، يف فرتة ل تزيد عىل  )ب("
ليه، وجب قبول اعتذار التأأرر يف مراعاة املهةل. ذا أأقمي ادلليل عىل وجه ُمرض  للمرسل اإ  املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية. واإ

[..."] 
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ىل  26يف الفرتة من  اقرتح املكتب ادلويل، يف دورته الثامنة املعقودةو  .8 ، تعديل الالحئة التنفيذية 2015مايو  29اإ
املُقدمة يف ادلورة السابقة وملا قُدم من ردود عىل التعممي. وعقب  الرباءات، بعد مراعاته للتعليقات ملعاهدة التعاون بشأأن

دخاهل عىل ااملناق  ، بغرض تقدميه اإىل مجعية 1)رابعا(82 لقاعدةشة، وافق الفريق العامل للمعاهدة عىل التعديل التايل املقرتح اإ
 .10يك تعمتده 2015املعاهدة يف أأكتوبر 

 عذر التأأرر يف مراعاة املهل 1)رابعا(82"

جراء دلى )أأ( " جيوز لأي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإ
دارة الفي  المتهيدي ادلويل  دارة البيث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبيث الإمايف أأو اإ مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

أأو عدم توافر طبيعية اابت أأهلية أأو اإرضاب أأو نارثة بسبب حرب أأو ثورة أأو امطر  تراعاملكتب ادلويل مل  أأو
قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو  خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

 "حمل نزوهل، وأأن الإجراء املعين اختذ يف أأرسع وقت معقول ممكن.

 حتليل اثنيا.

 فامي خي  التبليغات الإلكرتونيةهل عذر التأأرر يف مراعاة املُ 

مامن امحلاية املناس بة من تعطل أأنظمة اتفق الفريق العامل لنظام لهاي، يف ادلورتني الثانية والثالثة، عىل أأمهية  .9
. ويف هذا الصدد وعىل أأساس الفهم نفسه، ارتمت لك من الفريق العامل لنظام مدريد والفريق العامل التواصل الإلكرتوين

 يك تعمتدها. 2015 التعاون بشأأن الرباءات مناقشاته ووافق عىل تقدمي اقرتاحاته اإىل مجعيته يف أأكتوبرملعاهدة 

ل يشري  أأن الرباءات قاعدة تش متل عىل حمك عاممن الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بش 1)رابعا(82وتُعد القاعدة  .10
ىل أأشاكل حمّددة من التبليغات. والتعديل املقرتح هو اإم ىل  "عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام"افة عبارة اإ اإ

لكرتونيا، ومامن اتساق أأكرب بني املاكتب،  فقرهتا )أأ(. وس ميكّن ذكل من توميح هذا احلمك لينطبق عىل التبليغات املرسةل اإ
وفامي ييل ن  الفقرة ته. لأن هذا احلمك س ُيطبق أأيضا من قبل املاكتب الوطنية واملنظامت احلكومية ادلولية، لك بصف 

"جيوز لأي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية ..... مل تراع بسبب حرب )أأ(:  املقرتحة
أأو غري ذكل  أأو عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عامثورة أأو امطراابت أأهلية أأو اإرضاب أأو نارثة طبيعية  أأو

قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل، وأأن الإجراء املعين اختذ يف أأرسع وقت معقول  من الأس باب املامثةل يف حمل اإ
عىل حالت العطل اليت تصيب عددا كبريا من املس تخدمني، مثل لك  احلمكهو انطباق والغرض املنشود  ممكن."

ويف هذا الصدد، اتفق الفريق  ة أأو بدل، بدل من مشالك ممتركزة يف مبىن معنّي.املس تخدمني يف منطقة واسعة من مدين
ىل  أأن يقدمالعامل كذكل عىل   .11احلمك املقرتح طريقة تفسريعن  بياانمجعية معاهدة الرباءات اإ

اق مدريد عىل من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتف 5 ( من القاعدة3) هجة أأررى، تقترص الفقرة املقرتحة اجلديدةومن  .11
ىل  لكرتونيا. وتشري تكل الفقرة اجلديدة اإ عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، "معاجلة التبليغات املرسةل اإ

عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين، وأأن التبليغ  أأو
كرثأأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التو  ذكل احلمك ترشح  يرد يف الفقرة اليتو  ".اصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأ
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 ويرد أأدانه ن  "البيان التفسريي":. PCT/WG/8/22من الوثيقة  25اإىل  22انظر الفقرات من  
 التواصل الإلكرتوين بشلك عام": فامي خي  عدم توافر خدمات 1)رابعا(82 "تطبيق القاعدة

لعذر تأأرر يف مراعاة همةل مل تُراع بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام،  1)رابعا(82القاعدة "عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل 
ت العطل اليت تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق ينبغ  للمكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل تفسري عدم التوافر بشلك عام بأأنه ينطبق عىل حال

 أأو العديد من الأفراد، متيزيا لها عن املشالك املمتركزة اليت خت  مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا."
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التعديل املقرتح سينطبق كذكل عىل العطل النامج عن توقف خدمات الإنرتنت يف ماكن وجود الطرف املعين. املقرتح أأن 
ميكن التيقق مهنا، كتقدميه لشهادة  املكتب ادلويل مبعلومات موثوقة عن الومعويف تكل احلاةل، ميكن ذلكل الطرف تزويد 

 .12صادرة عن اجلهة اليت تزّوده خبدمة الإنرتنت تثبت أأن اخلدمة مل تكن متوافرة

حيب عىل الطرف املعين أأن يربهن، بشلك مرض للمكتب ادلويل، أأن املهةل مل تراع بسبب ومبوجب الك احلمكني،  .12
ن املهةل  عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل أأو بسبب حاةل من حالت القوة القاهرة. وعالوة عىل ذكل، فاإ

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 3)5مماثةل للمهةل احملّددة مبوجب القاعدة ويه  –احملّددة لتقدمي ذكل الربهان يه س تة أأشهر 
 لتفاق لهاي بصيغهتا احلالية.

 ادلويلمكتب لل ديد همةل بسبب عدم توافر أأنظمة التواصل الإلكرتوين مت

ىل أأنه ُطلب من  .13 يورد ملخ  الرئيس وتقرير ادلورة الثالثة للفريق العامل لنظام لهاي ما ييل: "أأشار الرئيس اإ
خادم ل تعطّ مبراعاة التعليقات املُقدمة يف ادلورة اجلارية، ل س امي يف حاةل ( 4)5 املكتب ادلويل مراجعة صياغة ونطاق القاعدة

وفامي خي  تكل النقطة أأوحضت الأمانة أأنه يف حال عدم توافر خدمة التواصل الإلكرتوين يف موقع الويبو  .13"املكتب ادلويل
نه ميكن اعتبار ذكل الظرف مبثابة الومع اذلي ل يكون  عىل الإنرتنت لسبب ما، مكشلكة يف خادم املكتب ادلويل مثال، فاإ

ممثل  دمعه اذلي(. وأأشار وفد مجهورية كوراي، 4)4يف القاعدة فيه املكتب ادلويل مفتوحا للجمهور كام هو منصوص عليه 
 .14(، اإىل رضورة صوغ حمك واحض يف هذا اخلصوصCEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )

انقضاء الفرتة يف يوم ل يكون فيه املكتب ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي مسأأةل "4)4القاعدة وتتناول  .14
عنّي ومكتب الطرف املتعاقد املتعاقد امل طرف ال". ويعين املكتب هنا الك من مكتب ويل أأو املكتب املعين مفتوحا  للجمهورادل

ليه املودع. واحلكامن املقابالن لتكل القاعدة هام القاعدة ]انقضاء املهةل يف يوم ل يكون املكتب ادلويل ( 4)4 اذلي ينمت  اإ
انقضاء املهةل يف غري أأايم ] 5.80 [ من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد والقاعدةمهورأأي مكتب مفتوحا  فيه للج  أأو

واملكتب ادلويل ليس هو املعين وحده ابحلمك [ من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. العمل أأو يف يوم عطةل
ن مكتب املنشأأ ومكتب الطرف املتعاقد املعنّي ، الأول  معنيان أأيضا به بناء عىل نظام مدريد، يف حني أأن املاكتب بل اإ

دارة للفي  مبختلف صفاهتا، أأي  دارة حمّددة للبيث الإمايف أأو اإ دارة للبيث ادلويل أأو اإ بصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات أأو اإ
 ت.المتهيدي ادلويل، معنية عىل نطاق واسع ابحلمك الثاين بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءا

ليه يف الفقرتني .15 حماوةل لتعديل  ل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنانت هناك، يف الفريق العام أأعاله 7و 5 وكام أأشري اإ
، ولكن مل يتيقق أأي توافق يف الآراء يف دورة الفريق السابعة. واس تنتجت أأمانة الفريق العامل للمعاهدة، من 5.80 القاعدة

ماكنيةعىل ، أأنه يف حني وافقت معظم املاكتب 7 املذكور يف الفقرةالردود عىل تعممي املعاهدة  السامح للمكتب املعين بمتديد  اإ
لك املُهل املنقضية يف يوم معنّي يف حال وقوع عطل لفرتة مطّوةل يف أأنظمة التواصل الإلكرتوين اخلاصة بتسمل الواثئق، فاإن 

يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عندما تتجاوز مدة الن  عىل متديد تلقايئ للُمهل  عىل توافقاملاكتب مل 
بأأهنا تفّضل، بدل من ذكل، أأن ترُتك للمكتب املعين اذلي يتعّرض وأأفادت  العطل عتبة حمّددة يف مرحةل معّينة من اليوم.

ع تمتتّ وعالوة عىل ذكل،  لطلبات ادلولية.لتكل املشلكة مسأأةل البّت يف متديد لك املُهل املنقضية يف يوم معنّي فامي خي  ا
ماكنية الإعالن أأهنا غري مفتوحة لإجراء املعامالت الريمية يف يوم معنّي 1("5)80املاكتب فعال مبوجب القاعدة احلالية  " ابإ

ب أأن تُعذر كام أأن مجيع حالت التأأرر اليت تُعذر فامي خي  الطلبات الوطنية جي ومتديد لك املُهل املنقضية يف ذكل اليوم.
وبناء عليه،  أأيضا فامي خي  الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عندما تنطبق الأس باب ذاهتا.
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ىل أأن  تكل الأحاكم تبدو نافية للسامح للماكتب بمتديد لك املُهل املنقضية يف يوم يشهد وقوع عطل كبري خلُصت الأمانة اإ
ىل تعديل القاعدةوابلتايل  صة ابلتواصل الإلكرتوين.يصيب أأنظمهتا اخلا ونتيجة ذلكل،  .15املتعلقة حبساب املُهل 80 ل حاجة اإ

 .2015الآراء املبيّنة أأعاله يف دورته الثامنة املعقودة يف مايو و أأيّد الفريق العامل ملعاهدة الرباءات التحليالت 

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد يف 4)4 عدةحماوةل لتعديل القا ةومن هجة أأررى، مل تكن هناك أأي .16
ن القاعدة املقرتحة ( تشري حتديدا اإىل 3)5 املناقشات اليت جرت مؤررا عىل مس توى الفريق العامل لنظام مدريد. بل اإ

تشرتط تقدمي برهان يريض املكتب ادلويل،  5 ". وعىل الرمغ من أأن القاعدةعطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل"
ليه ادلويل فاإن املكتب  ينبغ  أأن يكون يف أأفضل مركز لستيعاب الومع يف هذه احلاةل املعّينة. وعالوة عىل ذكل وكام أأشري اإ

الريمية يف يوم لإجراء املعامالت  أأنه غري مفتوحأأعاله وتتوخاه معاهدة الرباءات، ميكن للمكتب ادلويل الإعالن  15 يف الفقرة
يف حال وقوع عطل لفرتة مطّوةل يف أأنظمته  ومتديد لك املُهل املنقضية يف ذكل اليوم( 4)4مبوجب القاعدة احلالية معنّي 

 اخلاصة ابلتواصل الإلكرتوين.

ناسب املكتب ادلويل أأنه من امل وينبغ  أأن تنطبق الاعتبارات الواردة أأعاله أأيضا عىل نظام لهاي. وبناء عليه، يرى  .17
اتباع القرار أأو الهنج املُتخذ من قبل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والفريق العامل لنظام مدريد. وعالوة عىل 

مدريد ولهاي، أأن يطّبق نظايم معاهدة الرباءات و  نظامل  ذكل يُعتقد أأنه من املس تيّب ابلنس بة للمكتب ادلويل، يف تشغيهل
ذا نان ينبغ  هل عتبة مماثةل عند الن ظر يف الومع وفرتة العطل اذلي يصيب أأنظمة التواصل الإلكرتوين، وذكل للبّت فامي اإ
. وينبغ  أأن يُتخذ ذكل القرار مبراعاة ظروف لك حاةل، وقد لإجراء املعامالت الريمية يف يوم معنّي  مفتوحالإعالن بأأنه غري 
ل يتعّرض من املتوىخ أأ  وين اليت يوفرها املكتب ادلويل، لأنسب خمتلف خدمات التواصل الإلكرت حب يكون خمتلفا أأيضا 

ىل عدم توافره. غري أأن بعض املرونة س متكّن  سوى نظام واحد أأو القليل من أأنظمة التواصل الإلكرتوين للعطل مبا يؤدي اإ
نظايم مدريد املكتب ادلويل من احلفاظ بطريقة أأفضل عىل مصاحل مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و 

ىل تعديل القاعدة   ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي.4)4ولهاي. وابلتايل ل حاجة أأيضا اإ

ذا وجد املكتب ادلويل نفسه يف ومع يقتيض منه الإعالن أأنه غري  .18 ، لإجراء املعامالت الريمية يف يوم معنّي  مفتوحواإ
عالن بذكل عىل موقع الويبو ا (. كام ينبغ  هل، مبجّرد توافر خدمة 2)26لإلكرتوين دون تأأخري طبقا للقاعدة ينبغ  هل نرش اإ

عالن بذكل أأيضا عىل املوقع الإلكرتوين.  التواصل الإلكرتوين من جديد، نرش اإ

 اقرتاح اثلثا.

دارة احملفظات يف نظام لهاي، املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين، املودع من الرّد عرب  .19 من املتوقّع أأن متكّن أأداة اإ
شعار مبخالفة يصدره  املكتب ادلويل مّد طلب حيتوي عىل خمالفات. وبعد ذكل س توّسع تكل الأداة خدماهتا واهجهتا عىل اإ

تدوين تغيري يف امللكية أأو تغيري يف امس أأو عنوان صاحب التسجيل، وذكل  لتشمل أأنواعا أأررى من الالامتسات، مثل
وعىل  بناء عليه س يزتايد تبادل التبليغات ابلنسق الإلكرتوين يف املس تقبل القريب.و لتغطية مدة التسجيل ادلويل ابلاكمل. 

 . 2015و 2014% يف عايم 70سبيل املثال، بلغت نس بة اس تخدام واهجة التجديد الإلكرتوين 

ىل ما س بق ومبراعاة املناقشات اليت جرت يف الآونة الأخرية عىل مس توى الفريق العامل لنظام لهاي  .20 وابلنظر اإ
والتطورات املالحظة مؤررا عىل صعيدي الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والفريق العامل لنظام مدريد، يُقرتح 

احلمك مع التعديل  هيلكاملشرتكة لتفاق لهاي يف الس ياق نفسه. ونظرا لتطابق ة من الالحئة التنفيذي 5 تعديل القاعدة
دخاهل عىل القاعدة ن الفقرة اجلديدة املقرتحة 5 املقرتح اإ لن  5 ( من القاعدة3) من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد، فاإ

لكرتونيا.  تتناول سوى التبليغات املرسةل اإ
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دخالها عىل القاعدة3) ( ُمس تلهمة من الفقرة3) ةوصياغة الفقرة اجلديد .21 من الالحئة التنفيذية املشرتكة  5 ( املقرتح اإ
ذا مل احلمك اجلديد، عىل ذكل لتفاق مدريد. وبناء  يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه اإ

ذا برهن  نه يعذر عن تأأرره اإ بشلك ُمرض  للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل ابلوسائل الإلكرتونية، فاإ
. وكام هو مرشوح يف الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية

يب عددا كبريا من عىل حالت العطل اليت تص  احلمك ينبغ  أأن يُطبق هذاأأعاله ويف س ياق الظرف الثاين،  10 الفقرة
، ول ينبغ  املس تخدمني، مثل لك املس تخدمني يف منطقة واسعة من مدينة أأو بدل، بدل من مشالك ممتركزة يف مبىن معنّي.

اللواحئ التنفيذية ملعاهدة الرباءات ومع تفسريات خمتلفة للأحاكم الثالث يف يف هذا الصدد، أأن يكون هناك أأي مرّبر ل
. وابلتايل ينبغ  للطرف املعين تزويد املكتب ادلويل مبعلومات موثوقة عن الومع ميكن التيقق مهنا، واتفايق مدريد ولهاي

 كتقدميه لشهادة صادرة عن اجلهة اليت تزّوده خبدمة الإنرتنت تثبت أأن اخلدمة مل تكن متوافرة خالل الفرتة املعنية.

رسال التبليغ فور اس تئناف خدمات التواصل وس يقتيض هذا احلمك اجلديد من الطرف املعين أأيضا أأن يعيد اإ  .22
كرث""الإلكرتوين. وحيتوي التعديل املقرتح عىل عبارة  ، اتباعا بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأ

دخاهل عىل القاعدة ىل جانب الفقرتني ال  5 للتعديل املقرتح اإ سابقتني املتعلقتني من الالحئة التنفيذية املشرتكة لالتفاق مدريد، واإ
ذا ما رأأى الفريق  دارة الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة. غري أأنه ميكن حتديد همةل أأقرص، اإ ابلتبليغات املرسةل عن طريق اإ

 عوامل خت  التبليغات الإلكرتونية.وجب ذكل ُمرّبر مب العامل أأن

ُيعاد ترقميها لتصبح س   اليت( 3) الفقرةعىل  ةلحق تدخل، نتيجة ذكل التعديل، تعديالأأن تُ ومن املقرتح أأيضا  .23
ذا مل يكن قد أأرِسل جمددا، (. وس تظّل 4) الفقرة ويه املهةل نفسها  –س تة أأشهر املهةل املُحّددة لإرسال الربهان والتبليغ، اإ

دخاهل عىل القاعدة دارة الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة، اتباعا للتعديل املقرتح اإ من  5 احملّددة للتبليغات املرسةل عن طريق اإ
ذا ما رأأى الفريق العامل أأن ذكل ُمرّبر مب وجب الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد. وهنا أأيضا ميكن حتديد همةل أأقرص، اإ

 عوامل خت  التبليغات الإلكرتونية.

 من أأجل توميح الغرض من احلمك. 5 وعالوة عىل ذكل، يُقرتح تعديل عنوان الفقرة .24

( من جّراء طارئة أأو عدم توافر خدماته اخلاصة 4)4 وجيدر أأيضا توميح أأن احامتل تطبيق املكتب ادلويل للقاعدة .25
 احامتلن ل يقيص أأحدهام الآرر.يف ظرف مماثل  5 لقاعدةابلتواصل الإلكرتوين واحامتل تطبيق الطرف املعين ل

ىل ما ييل: .26 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

النظر يف الاقرتاح املقدم يف هذه الوثيقة  "1"
 والتعليق عليه؛

ذا نان يويص مجعية احتاد لهاي  "2" بيان ما اإ
دخالها عىل الالحئة  ابعامتد التعديالت املقرتح اإ

، ابلصيغة 5  خي  القاعدةالتنفيذية املشرتكة فامي
املبيّنة يف املرشوع الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، 

 .2017 يناير 1عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 ([2017يناير  1]انفذ اعتبارا من ن )

 5القاعدة 
دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة  عذر التأأرر يف مراعاة امُلهل تعطل خدمات اإ

]...[ 

لكرتونيا[ (3) ذا   ]التبليغات املرسةل اإ تبليغ للمكتب ادلويل رسال مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإ اإ
ذا برهن بشلك ُمرض  للمكتب ادلويل أأنموجه ابلوسائل الإلكرتونية نه يعذر عن تأأرره اإ املهةل مل تُراع بسبب  ، فاإ

روف عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظ
 التواصل الإلكرتوينبعد اس تئناف خدمات اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل 

 ".خبمسة أأايم عىل الأكرث

ذا تسملّ  همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدةل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية   ]حدود العذر[ (4 3) ل اإ  اإ
ليه يف الفقرة ) نسخة طبق الأصل  ، حسب الاقتضاء،والتبليغ أأو (3أأو )( 2( أأو )1املكتب ادلويل الربهان املشار اإ
 عنه بعد انقضاء املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


