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

 
 اخلامسةالدورة 

ىل  14جنيف، من   2015 ديسمرب 16اإ
 
 

 اقرتاح قاعدة جديدة تتعلق بالتعديالت على البيانات املتعلقة بهوية املبتكر

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 معلومات أأساس ية أأول

ليه فامي ييل بعبارة "نظام لهاي"(يمتزيز  .1 خبصائص  نظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
وهناك عدة . زية للتسجيل ادلويل ذي الأثر يف عدد من الأطراف املتعاقدة املعيزنة يه من السامت الرئيس يةأأمهزها الإدارة املرك

أأنواع من التغيريات الالحقة للتسجيل ادلويل، مثل التغيريات يف امللكية والتغيريات يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه 
( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة 1)21ميكن تدويهنا يف السجل ادلويل، طبقا للقاعدة  اليت ،والانتقاصحالت التخيل و 

نة تُنرش أأيضا يف  1960ووثيقة  1999 لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة املشرتكة"(. وتكل التغيريات املدوَّ اتفاق لهاي )املشار اإ
لهيا فامي ييل بلكم خطار م هاخالل  تاحة ع ى موق  الويبو واليت منة "النرشة"(، امل نرشة التصاممي الصناعية )املشار اإ اكتب يمت اإ

طالع الغري بذكل، وفقا للقاعدة نة الأطراف املتعاقدة املعيز   (.3( و)1)26واإ

لزامية طبقا  .2 ضافية اإ ما مكحتوايت اإ وميكن أأن تدرج يف الطلب ادلويل البياانت املتعلقة هبوية مبتكر التصممي الصناعي اإ
ما مكحتوايت خيارية بناء ع ى القاعدة 4)7 للقاعدة وهذه البياانت يه امس املبتكر الاكمل ()أأ(. 5)7()ب( أأو )ج(، واإ

. وتصبح هذه 1من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي 301( من الالحئة املشرتكة والبند 1)11وعنوانه طبقا للقاعدة 
" 1("2)17" وتنرش يف النرشة طبقا للقاعدتني 1"(2)15للقاعدة  املعلومات جزءا من حمتوايت التسجيل ادلويل وفقا

 ".1("1)26و

                                                
1

 من التعلاميت الإدارية. 301جيب توفري الامس الاكمل للشخص الطبيعي والتسمية الرمسية للشخص املعنوي، وفقا للبند  
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ويس تمل املكتب ادلويل أأحياان الامتسا من صاحب التسجيل ادلويل لتدوين تغيري امس املبتكر أأو عنوانه يف السجل  .3
، مثال عقب انتقال املبتكر وميكن أأن حيدث هذا التغيري بقدر ما حيدث التغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه ادلويل.

ذا اكن خشصا طبيعيا. ويس تمل املكتب ادلويل أأكرث الامتسات من ذكل الق  ىل عنوان أ خر أأو تغيري يف احلاةل الزوجية اإ يل ب اإ
دا ع ى النحو السلمي أأو امسه غري مبنيز  ىل تسجيل دويل عندما يتبني مثال أأن املبتكر مل يكن حمدز عقب حتول الطلب ادلويل اإ

 لنحو السلمي يف اس امترة الطلب ادلويل.ع ى ا

تصحيح املعلومات ويصدر تصحيحا وفقا  دة أأن يقبل املكتب ادلويل الامتسيف مثل هذه احلاةل الأخرية، جرت العاو .4
ذا مل يفعل ذكل فلن ترد املعلومات الصحيحة يف السجل ادلويل ولن تكون 1)22للقاعدة  تكل املعلومات الصحيحة (. واإ

َّغ هبا ماكتب الأطراف املتعاقدة املعيزنة والغري. أأما يف احلاةل الأخرى الأوىل فليس يف نظام لهاي أأية أ لية  موض  نرش ولن تبل
لتحديث امس املبتكر أأو عنوانه. فالبياانت املتعلقة هبوية املبتكر واملقدمة يف الطلب ادلويل تظل يف السجل ادلويل كجزء من 

 التسجيل ادلويل.

 تحليلال  اثنيا

ثة عن املبتكر. وتنص املادة  .5 ()أأ( 3)10ينبغي أأن يدرك صاحب التسجيل واملبتكر أأمهية توفري معلومات دقيقة وحمدز
لهي 1999من وثيقة  " وعبارة 1999وثيقة " فامي ييل بعبارة املتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ

شهارا يتوىل املكتب ""اتفاق لهاي"( ع ى أأن  ادلويل نرش التسجيل ادلويل. ويعد ذكل النرش يف لك الأطراف املتعاقدة اإ
وحيل ذكل النرش ادلويل حمل الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو بتدوين  ."اكفيا ل جيوز مطالبة صاحب التسجيل ادلويل بغريه

ن الن 3)26التغيري لفائدة مكتب لك طرف متعاقد معنيز وفقا للقاعدة  خطار الرمسي املوجه (. وهكذا، فاإ رشة يه أأداة لالإ
ىل  املاكتب. اإ

دة م  وظائف حبث  .6 كسربيس بطريقة موحز ولك التدوينات املنشورة يف النرشة متاحة أأيضا يف قاعدة بياانت لهاي اإ
ن البياانت فعاةل. واملصممون اذلين يعتربوهنا أأداة مفيدة للرتوجي ملصنفاهتم وأأنشطهتم عرب العامل ينبغي أأن حيرصوا ع ى أأن تكو

ثة.  احلالية املتعلقة بأأسامهئم وعناويهنم حمدز

( من وثيقة 2)5 ط تقد م البياانت املتعلقة هبوية املبتكر وفقا للامدة ومن هجة مكتب الطرف املتعاقد املعنيز اذلي يشرت  .7
تمل معلومات دقيقة من الالحئة املشرتكة، أأو يشرت ط ذكل مبوجب القانون املنطبق، مفن املهم أأن يس   8أأو القاعدة  1999

فا ع ى النحو  4و 3بشأأن هوية املبتكر. وكام هو مبنيز يف الفقرتني  ذا تبنيز مثال يف وقت لحق أأن املبتكر مل يكن معرز أأعاله، اإ
ذا أأضيف خشص أ خر مكبتكر مشرتك، جاز لصاحب  (، 1)22لتسجيل أأن يلمتس التصحيح بناء ع ى القاعدة االسلمي أأو اإ

حة من خالل نرشها يف النرشة. والسؤال املطروح هنا ويمت بناء ع ى ذكل اإ  هل  هوخطار املاكتب ابملعلومات املصحز
ىل حتديث امس املبتكر وعنوانه   وهل س تجدها مفيدة؟س تحتاج تكل املاكتب أأيضا اإ

وحسب عمل املكتب ادلويل، بعض الأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي دلهيا ترشيعات تنص ع ى أ لية لتحديث  .8
 ت املتعلقة هبوية املبتكر ح ى بعد التسجيل أأو منح الرباءة، وذكل من خالل تقد م الامتس.البياان

ماكنية هذا النوع اجلديد من التدوين من شأأنه أأن يعود مبزااي أأكرث ع ى مس تخديم  .9 ويرى املكتب ادلويل أأن توفري اإ
حداث أأي وق  سليب ع ى النظام. ومبا أأن الإدارة املركز  ية للتسجيل ادلويل ذي الأثر يف عدة أأطراف نظام لهاي دون اإ

نه ينبغي متعاقدة معيزنة يه واحدة من  التشجي  ع ى توس ي  نطاق خدمات النظام يف ابلأحرى سامته الأساس ية، فاإ
 املضامر. هذا
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ن ب4)7ول يُشرت ط تقد م البياانت املتعلقة هبوية املبتكر يف حال عدم تطبيق القاعدة  .10 عض ()ب( أأو )ج(. وذلكل، فاإ
ن دون هوية املبتكر.  صاحب التسجيل لحقا ولسبب من الأس باب أأنه ينبغي لولكن، قد يتبني التسجيالت ادلولية تدوز

ضافة هوية املبتكر وتدويهنا كجز من التسجيل ادلويل، ويف هذه احلاةل حتديدا، ل ميكن للمكتب ادلويل أأن  قبل هذه ي اإ
ح. 1)22ء ع ى القاعدة الإضافة املتأأخرة والتعامل معها كتصحيح بنا وع ى لك حال، من املمكن ( لأنه ل وجود خلطأأ يصحَّ

ذا  ذا مل جيد املكتب ادلويل سببا لعدم قبول الامتس الإضافة املتأأخرة لهوية املتكرب واإ جدا الاس تعداد حلالت من هذا القبيل، اإ
 أأو عنوانه.  اكنت الالحئة املشرتكة تسمح بتقد م الامتس لتدوين تغيري يف امس املبتكر

 الاقرتاح ااثلث

من الالحئة التنفيذية املشرتكة وع ى  26و 21املسأأةل املطروحة يف هذه الفقرات تقتيض تعديالت ع ى القاعدتني  .11
ترتك لالحئة التنفيذية  1999" من وثيقة 7("1)16جدول الرسوم كام هو مقرتح أأدانه. ويف هذا الصدد، يذكر أأن املادة 

دة يف املادة املشرتكة رصاحًة  ىل تكل احملدز حتديد الوقائ  املعنية الأخرى اليت جيوز تدويهنا يف السجل ادلويل، ابلإضافة اإ
ىل "1("1)16 ماكنية فرض تسديد رمس لقاء أأي تدوين ينفزذ وفقا للفقرة )3)16". وجتزي املادة 6" اإ  (.1( أأيضا اإ

 21قاعدة التعديالت ع ى ال
ضافة فقرة فرعية جديدة  .12 ماكنية 1" يف الفقرة )5"يُقرتح اإ اتحة اإ تدوين تغيري يف البياانت املتعلقة مببتكر ()أأ( بغية اإ

التصممي الصناعي يف السجل ادلويل. ويسمح هذا النوع اجلديد من الالامتس من تدوين تغيري يف امس املبتكر أأو عنوانه كام 
مة يف الطل  ب ادلويل.أأنه يسمح بتوفري بياانت تتعلق هبوية املبتكر مل تكن مقدز

ان دون بيان هوية املبتكر، كام هو مرشوح يف الفقرة  .13 ماكن 10وهكذا، يف حال اكن التسجيل ادلويل مدوَّ ، س يظل ابإ
مت هوية مبتكر  صاحب التسجيل أأن يقدم تكل املعلومات بعد التسجيل ويف أأي وقت. وهذا هو احلال أأيضا يف حال قدزِّ

حيتوي ع ى تصمميني اثنني. ويف حال تطبيق احلمك اجلديد املقرتح، س ميكن  مثال فقط يف طلب تسجيل دويل 1التصممي رمق 
م  2بيان هوية مبتكر التصممي رمق  ذا قدزِّ وتدويهنا لحقا يف السجل ادلويل. ولكن هذا احلمك اجلديد املقرتح لن ينطبق مثال اإ

بتكر عترب البياانت الأوىل املقدمة بشأأن م ويف هذه احلاةل حتديدا، تُ  .1خشر أ خر ع ى أأنه مشرتك يف ابتاكر التصممي رمق 
 (.1)22مل تكن حصيحة، وذلكل تدخل هذه احلاةل يف نطاق القاعدة ع ى أأهنا  1التصممي رمق 

" حباةل توفري بياانت تتعلق هبوية املبتكر اذلي ليس هو مبتكر مجي  6"(2)اجلديدة  ةوس تختص الفقرة الفرعية املقرتح .14
قامة الصةل التصاممي الصناعية اليت يشم  لها التسجيل ادلويل. وهذه البياانت الإضافية رضورية يك يس تطي  املكتب ادلويل اإ

 بني ذكل املبتكر والتصاممي الصناعية اليت ابتكرها هو، وتدوين تكل املعلومات ونرشها ع ى النحو السلمي.

 26تعديل القاعدة 
ىل مجي  الأنواع ينبغي أأن تنرش تغيريات البياانت املتعلقة مببتكر التصممي  .15 الصناعي يف النرشة، كام هو الشأأن ابلنس بة اإ

 ( مبا يناسب ذكل.1)26" من القاعدة 6الأخرى من تدوينات التغيريات. وعليه، من املقرتح تعديل الفقرة الفرعية "

 تعديل جدول الرسوم
ىل الامتس تدوين تغيري يف البياانت املتعلقة مببتكر تصممي صناعي، من  .16 املقرتح تطبيق مقدار الرمس ذاته ابلنس بة اإ

 72فرناك سويرساي للتسجيل ادلويل و 144الواجد دفعه لقاء الامتس تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه، وهو 
ضافة بند جديد لهذا الرمس مضن جدول الرسوم،  ضايف مضن الالامتس ذاته. وبعد اإ فرناك سويرساي للك تسجيل دويل اإ

عادة تر   .اليت تليه قمي مجي  بنود الرسوم الأخرىسيتعني اإ
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 اترخي ادلخول حزي النفاذ
دخالها ع ى الالحئة التنفيذية املشرتكة لن تتطلب من ماكتب الأطراف املتعاقدة اختاذ أأية  .17 هذه التعديالت املقرتح اإ

جراءات دخال بعض اإ جراءات الفحص يف املكتب التصويبات ع ى ، وس تقتيض فقط اإ ادلويل. وعليه، يف النظام احلاسويب واإ
حصل هذا الاقرتاح ع ى موافقة الفريق العامل واعمتده مجعية احتاد لهاي، فيسمكن تنفيذ القواعد اجلديدة املقرتحة حال 

 بوقت قصري بعد اعامتدها. 

ىل ما ييل: .18 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

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

ذا اكن يويص مجعية احتاد " بيان 2" ما اإ
دخالها ع ى  لهاي ابعامتد التعديالت املقرتح اإ

 21 تنينفيذية املشرتكة فامي خيص القاعدالالحئة الت 
زنة يف وع ى جدول الرسوم،  26و ابلصيغة املبي

الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، ع ى النص مرشوع 
 .2017 يناير 1أأن يكون اترخي بدء النفاذ 

 

 ملرفق[]ييل ذكل ا
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 املرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 [(2017يناير  1])نصز انفذ اعتبارا من 

 21القاعدة 
 التغيري تدوين

ذا اكن  التدوين[ )أأ( جيب أأن يقدم الامتس تقد م الالامتس] (1) ىل املكتب ادلويل ع ى الاس امترة الرمسية املناس بة اإ اإ
 الالامتس يتعلق مبا ييل:

ىل لك  "1" الصناعية حمل التسجيل ادلويل أأو  التصامميتغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ
 بعضها؛

 أأو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه؛ "2"
ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛أأو ختلزٍّ عن التسجيل ادل "3"  ويل ابلنس بة اإ
 التصامميصناعي واحد أأو أأكرث من  تصمميأأو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه ع ى  "4"

ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها  ؛الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ
التسجيل أأيز من التصاممي الصناعية موض  هبوية مبتكر يتعلق  أأو تغيريها فاميأأو توفري بياانت  "5"

 .أأو لكزها ادلويل
جيب أأن يقدم الالامتس ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل. وم  ذكل، جيوز للامكل اجلديد أأن يقدم  )ب(

 تغيري يف امللكية، برش ط مراعاة ما ييل: لتدوينالامتسًا 
 سجيل ادلويل؛أأن يكون الالامتس موقعًا من صاحب الت  "1"
أأو أأن يكون الالامتس موقعًا من املاكل اجلديد ومصحواًب بشهادة من السلطة اخملتصة للطرف  "2"

ليه صاحب التسجيل ادلويل تفيد أأن املاكل اجلديد هو يف ما يبدو اخللف الرشعي لصاحب التسجيل  املتعاقد اذلي ينمتي اإ
 ادلويل.

ىل التغيري امللمتس: تدوين[ جيب أأن يتضمن الامتس حمتوايت الالامتس] (2)  التغيري أأو يبني ما ييل ابلإضافة اإ
 رمق التسجيل ادلويل املعين؛ "1"
 وامس صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس الوكيل أأو عنوانه؛ "2"
للتعلاميت الإدارية، يف حال تغيري يف وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه، مبينني وفقًا  "3"

 ملكية التسجيل ادلويل؛
ليه الرشو ط اليت  "4" والطرف املتعاقد أأو الأطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد ابلنس بة اإ

 تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل، يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛
تعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا التغيري يف امللكية، يف حال الصناعية والأطراف امل  التصاممي وأأرقام "5"

 الصناعية ولك الأطراف املتعاقدة؛ التصامميتغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك 
، يف حال توفري بياانت تتعلق هبوية مبتكر التصممي الصناعي، وأأرقام التصاممي الصناعية املعنية "6"

ذا   بتكر مجي  التصاممي الصناعية موض  التسجيل ادلويل؛مل يكن الشخص هو م اإ
مبلغ الرسوم املطلوب من حساب  ابقتطاعومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أأو أأمرًا  "7"

 املبلغ. ابقتطاعمفتوح دلى املكتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أأو يأأمر 

 ]...[ 
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 26القاعدة 
 النرش

[ ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت الوجهية التسجيالت ادلوليةمعلومات بشأأن ] (1)
 املتعلقة مبا ييل:

 ؛17التسجيالت ادلولية وفقًا للقاعدة  "1"
نةوالإخطارات الأخرى وحالت الرفض  "2" م  ( 3)اثنيا()18و( 5)18 تنيبناء ع ى القاعد املدوز

عادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن  ماكنية اإ  غري ذكر أأس باب الرفض؛بيان اإ
نةوحالت الإبطال  "3"  (؛2)20بناء ع ى القاعدة  املدوز
أأسامء أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو يف وحالت ادلمج والتغيريات والتغيريات يف امللكية  "4"

نةوتوفري بياانت أأو تغيريها فامي يتعلق هبوية مبتكر التصممي الصناعي عناويهنم وحالت التخيل والانتقاص  بناء ع ى  املدوز
 ؛21القاعدة 

 ؛22والتصحيحات املبارشة بناء ع ى القاعدة  "5"
نةوالتجديدات  "6"  (؛1)25بناء ع ى القاعدة  املدوز
 ؛والتسجيالت ادلولية غري اجملددة "7"
نة بناء ع ى القاعدة  "8"  ()د(؛3)12وحالت الشطب املدوز
نة بناء  والإعالانت عن أأنز التغيري يف امللكية ليس "9" هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدوز

 )اثنيا(.21ع ى القاعدة 

 ]...[ 

 جدول الرسوم
 ([2017يناير  1])انفذ اعتبارًا من 

 ابلفرناكت السويرسية
 ]...[ 

 خمتلفة تدوينات :خامساً 

 144 تغيري يف امللكية .13

 تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه .14
 144 واحد عن تسجيل دويل 1.14
ضايف للامكل ذاته، 2.14  عن لك تسجيل دويل اإ

 72 يف الالامتس نفسه شموليكون م 

 144 التخيل .15

 144 الانتقاص .16

 توفري بياانت أأو تغيريها فامي يتعلق هبوية مبتكر التصممي الصناعي .17
 144 عن تسجيل دويل واحد 71.1
ضايف  72.1  72 يف الالامتس نفسه شموليكون م عن لك تسجيل دويل اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


