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

 
 اخلامسةالدورة 

ىل  14جنيف، من   2015 ديسمرب 16اإ
 
 

 الطلب الدويلاقرتاح توصيات تتعلق بالكشف عن التصميم الصناعي يف 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة أأول

 معلومات أأساس ية

ليه فامي ييل بعبارة "نظام لهاي"( توّسعا مع  .1 يشهد نظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
، مما سزييد من لهاينظام  اليت تصبح أأعضاء يف 1عرف بعبارة "املكتب الفاحص"لها ما ي  تزايد عدد الأنظمة القانونية اليت 

ىل تطبيق القاعدة  لهيا فامي  1960ووثيقة  1999( من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة 4)9احلاجة اإ لتفاق لهاي )املشار اإ
يه اليت حتّدد املضمون والنطاق فامي يتعلق ابلتصممي الصناعي املاكتب الفاحصة ومبا أأن ييل بعبارة "الالحئة املشرتكة"(. 

ىل  و/أأو وصفه، مفن املمكن أأن نتوقع أأن تكل املاكتب، بناء عىل القاعدة املذكورة، سوف متارس صوره املطالب به استنادا اإ
ذا اعتربت أأن الكشف عن التصممي الصناعي مل يكن اكفيا.  حق رفض أ اثر التسجيل ادلويل اإ
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دليه بغرض حامية املكتب اذلي يتوىل من تلقاء نفسه حفص الطلبات املودعة عىل أأنه "عبارة "املكتب الفاحص" " من وثيقة جنيف 17"1تعّرف املادة   
ذا اكن ا ". وانطالقا من الإعالانت املقدمة يف اإطار نظام لهاي، واليت ل ميكن أأن لتصممي الصناعي يس تويف رشط اجلدةالتصاممي الصناعية ليبت عىل الأقل فامي اإ

جراءات الفحص يف املاكتب، فاإن ماكتب هنغاراي ا اإل الأطراف املتعاقدة اليت دلهيا مكتب فاحص، واملعلومات اليت حصل علهيا املكتب ادلويل اتقّدهم ملتعلقة ابإ
ب فاحصة من منظور والياابن وقرغزيس تان ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا وامجلهورية العربية السورية والولايت املتحدة الأمريكية تعّد ماكت

 لهاي. نظام
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ىل أ خر، قد ل يعرف املودع كيف يكشف عن ومبا أأ  .2 ن معايري الكشف عن التصممي الصناعي قد ختتلف من نظام اإ
خمتلف املاكتب. وذلكل، قد جيد املودع نفسه يف وضع تكون الصور الواردة يف الطلب  ملقتضياتالتصممي الصناعي وفقا 

عّينة ولكن ل تعّد اكفية للكشف يليا عن التصممي املكتب يف واحد من الأطراف املتعاقدة امل  مقتضياتادلويل تس تويف 
 الصناعي دلى مكتب طرف متعاقد معّّي أ خر.

وتفاداي للوقوع يف حالت الرفض بسبب الكشف غري الاكيف عن التصممي الصناعي، جيب أأن يكون املودع عىل عمل  .3
ويف هذا الصدد، توّجه . 2ملاكتب الفاحصةالكشف الاكيف عن التصممي الصناعي دلى ا مقتضياتابلس بل املناس بة لستيفاء 

ىل املكتب ادلويل لالسرتشاد بشأأن الس بل املالمئة للكشف عن التصاممي.  العديد من منظامت املس تخدمّي والأفراد اإ

 الغرض من الوثيقة

لهيا فامي .4  ييل بعبارة اكن الغرض من التعديالت عىل اجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي )املشار اإ
( من 4)9، التخفيف من خطر الرفض بناء عىل القاعدة 2014يوليو  1 "التعلاميت الإدارية"(، اليت دخلت حزي النفاذ يف

من التعلاميت الإدارية نوعا من الليونة عىل بعض  405و 403و 402الالحئة املشرتكة. وسامهت التعديالت عىل البنود 
صممي الصناعي والواردة يف الطلب ادلويل وأأاتحت للمودع بعضا من املرونة تاملتعلقة ابل  املقتضيات الشلكية للنسخ والصور

 حتسّي الكشف عن التصممي الصناعي. فامي خيص توفري العنارص اليت قد تفيد يف

وبعد حتديث الإطار القانوين لنظام لهاي وفقا ذلكل، يرغب املكتب ادلويل أأن يساعد مس تخديم النظام أأكرث  .5
كامل هذه مه ابملشورة حول "أأفضل املامرسات". ولكن، ل جيوز وتزويد دون مشاركة أأعضاء احتاد لهاي  الإرشاداتاإ

 .3وموافقهتم

ىل مناقشة مرشوع " .6 رشادوالغرض من هذه الوثيقة هو دعوة ادلورة اخلامسة للفريق العامل اإ ات ملس تخديم نظام اإ
من املاكتب الفاحصة عىل أأساس أأن التصممي الصناعي موضع التسجيل بشأأن التدابري الفعاةل لتفادي الرفض املمكن لهاي 

ليه فامي ييل مبخترص "الإ  اذلي يرد نصه يف  رشادات"(. ومرشوع الإ رشاداتادلويل مل ي كشف عنه ابلقدر الاكيف" )املشار اإ
عداد املكتب ادلويل انطالقا من حتليهل للنصوص القانونية لعدد من الأطراف املتعاقدة واملعلومات  مرفق هذه الوثيقة هو من اإ

عددا من التوصيات  رشاداتاملقّدمة يف مشاورات غري رمسية حول ممارسات الفحص يف بعض املاكتب. ويعرض مرشوع الإ 
ذا أأقّرها الفريق العامل فوسف تتاح تكل التوصيات ملس تخديم نظام لهاي  لتفادي الرفض املمكن من املكتب الفاحص. واإ

 عرب موقع الويبو.
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 105، بلغ عدد الإخطارات ابلرفض 2015عىل التوايل. ويف النصف الأول من  2014و 2013حاةل يف  122و 123بلغ عدد الإخطارات ابلرفض   
عىل أأساس  يف املائة 70يف املائة ) 65حاةل صادرة عن مكتب كوراي للملكية الصناعية. ومن بّي حالت الرفض الصادرة عن املكتب الكوري،  55اةل، مهنا ح

 اليت تعّّي مجهورية كوراي( اكن سبهبا الكشف غري الاكيف عن التصممي.عدد التصاممي الواردة يف التسجيالت ادلولية 
3

دخال تعديالت عىل اجلزء الرابع من التعلاميت الإداريةبعنوان " H/LD/WG/4/5من الوثيقة  4انظر الفقرة    "، ويه متاحة عىل موقع الويبو: اقرتاح ابإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32042 
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 الإطار القانوين لنظام لهاي

 الفحص الشلكي اذلي جيريه املكتب ادلويل

( لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار 1999( من وثيقة جنيف )1)10بناء عىل املادة  .7
ليه فامي ييل بعبارة "وثيقة  ذا اكن ( من الالحئة التنفيذية، يسّجل املكتب 1)15"( والقاعدة 1999اإ ادلويل التصممي الصناعي اإ

( من الالحئة 1)9وكام هو منصوص عليه يف القاعدة  الطلب ادلويل يس تويف الرشوط الشلكية بناء عىل نظام لهاي.
ن الرشوط الشلكية فامي يتعلق بنسخ التصممي الصناعي وتصويره، مثل جودة  املشرتكة واجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية، فاإ

 تخيل عن امحلاية.توايت تصوير التصممي الصناعي وأأبعاد تصويره أأو الأساليب املتّبعة يف ال النسخ وم 

ىل ويشار يف هذا الصدد  .8 ل جتزي لأي مكتب رفض أ اثر التسجيل ادلويل عىل  1999( من وثيقة 1)12أأن املادة اإ
ذا اكنت مماثةل أأو خمتلفة عن  ،زائدة عىلأأو  ،أأساس عدم استيفاء مقتضيات تتعلق بشلك الطلب ادلويل أأو متوايته، اإ

مقتضيات الإطار القانوين لنظام لهاي. وبعبارة أأخرى، ميارس املكتب ادلويل حرصاي حفص املقتضيات الشلكية فامي يتعلق 
 ادلويل. ابلتسجيل

ع .9 الان بناء وهذا املبدأأ ملزم مجليع الأطراف املتعاقدة. والاس تثناء الوحيد هو يف حال اكن الطرف املتعاقد قد قّدم اإ
مفاده أأن بعض املناظر احملددة للمنتج أأو املنتجات اليت تشلّك التصممي الصناعي أأو  4( من الالحئة املشرتكة3)9عىل القاعدة 

لهيا ي س تخدم التصممي الصناعي يه  رضورية، فيجوز ملكتب الطرف املتعاقد املذكور أأن يرفض أ اثر  مناظراليت ابلنس بة اإ
 مل تقّدم كام هو مّدد يف ذكل الإعالن. ناظرس أأن بعض امل التسجيل ادلويل عىل أأسا

 الفحص املوضوعي اذلي جيريه مكتب طرف متعاقد معّّي 

 ( من الالحئة املشرتكة4)9الرفض املمكن عىل أأساس الكشف غري الاكيف عن تصممي صناعي وفقا للقاعدة 

جّدة التصممي أأو غريها، يف الترشيعات الوطنية أأو  أأو 5ترد الأحاكم املتعلقة برشوط منح امحلاية، مثل تعريف التصممي .10
قلميية. وبناء عىل املادة  جيوز ملكتب طرف متعاقد أأن يرفض أ اثر تسجيل دويل يف حال عدم ، 1999من وثيقة  12الإ

تسجيل استيفاء املقتضيات املوضوعية املنصوص علهيا يف قانون ذكل الطرف املتعاقد فامي يتعلق ابلتصممي الصناعي موضع ال 
الحئة املشرتكة حتديدا أأنه جيوز ملكتب طرف متعاقد أأن يرفض أ اثر ( من ال4)9ادلويل. وكام س بق بيانه أأعاله، حتّدد القاعدة 

التسجيل ادلويل عىل أأساس السبب املوضوعي اذلي مفاده أأن النسخ الواردة يف التسجيل ادلويل عري اكفية للكشف يليا 
 عن التصممي الصناعي.
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عالان بناء عىل القاعدة     ( من الالحئة التنفيذية وهام الياابن ومجهورية كوراي.3)9قّدم طرفان متعاقدان اإ
5

ىل الصنف    من تصنيف نيس ل يمكن أأن حتصل عىل امحلاية بناء عىل قانون حامية التصاممي الصناعية مجلهورية كوراي. وعليه، فاإن  32املنتجات املنمتية اإ
 س يكون موضع رفض من مكتب مجهورية كوراي للملكية الصناعية. 32يّي مجلهورية كوراي يف تسجيل دويل لأغراض تصممي صناعي يف الصنف أأي تع 



H/LD/WG/5/4 
4 
 

ن اكنت النسخ تس تويف املقتضيات املتعلقة ابمل ويشار اإ  .11 ، كام هو مدد يف الإعالن اذلي يقّدمه ناظرىل أأنه حىت واإ
نه جيوز مع ذكل ملكتب الطرف املتعاقد أأن يصدر الرفض عىل أأساس الكشف 3)9الطرف املتعاقد بناء عىل القاعدة  (، فاإ

ذا اكن(. وعىل سبيل املثال، 4)9غري الاكيف عن التصممي الصناعي معال ابلقاعدة  النسخ تبّّي املنتج من س تّة مناظر كام  تاإ
عالن الياابنه نه جيوز ملكتب الياابن للرباءات، مع ذكل، أأن يرفض أ اثر التسجيل 3)9بناء عىل القاعدة  6و مبّّي يف اإ (، فاإ

رض مل ي عتصممي الصناعي. ويكون هذا مثال يف حال ادلويل عىل أأساس أأن النسخ املذكورة ليست اكفية للكشف يليا عن ال 
 .بوضوح يف تكل النسخ السّت  سطح وحتّذبهتقّعر ال 

الاقرتاح الأسايس لالحئة )ق( من "9-9املالحظة جند يف ( من الالحئة املشرتكة، 4)9وفامي يتعلق بتنفيذ القاعدة  .12
ليه فامي ييل بعبارة "الاقرتاح الصناعيةللتصاممي  للوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل التنفيذية " )املشار اإ

جيوز للطرف املتعاقد مع ذكل أأن يرفض امحلاية عىل أأساس أأن النسخة ل تكشف "ما ييل: ده مرجعا همام مفا، 7الأسايس"(
الصناعي. وعىل سبيل املثال، ل جيوز هل أأن يرفض امحلاية عىل أأساس أأن النسخة ل حتتوي التصممي مبا فيه الكفاية عن مظهر 

جراء كشف التظليل السطحي هو الطريقة الوحيدة لإ  ذا اكن بياناإ عىل تظليل سطحي، وجيوز هل مع ذكل أأن يرفض امحلاية 
الصناعي غري اكف، التصممي ، يكون الرفض قامئا عىل سبب موضوعي هو أأن الكشف عن اكف ومل يمت ذكل. ويف تكل احلاةل

 ".النسخة ل حتتوي عىل تظليل سطحي وليس عىل سبب شلكي هو أأن

 معايري خمتلفة للكشف عن التصممي الصناعي اثلثا

 وم املكتب الفاحص واملكتب غري الفاحصمفه

ىل مجموعتّي هام:  .13 توىل من تلقاء "املاكتب الفاحصة" اليت ت مجموعة يف نظام لهاي، تنقسم ماكتب الأطراف املتعاقدة اإ
ذا اكن التصممي الصناعي يس تويف رشط اجلدةت حفص الطلبات ل  انفسه ، ومجموعة 8بناء عىل القانون املنطبق بت عىل الأقل فامي اإ

ول بّد من أأن نوّّض يف هذا املضامر أأن بعض املاكتب غري الفاحصة قد تتوىل من تلقاء نفسها "املاكتب غري الفاحصة". 
حفوصا موضوعية مدودة فامي يتعلق جبّدة التصممي عىل الصعيد احمليل مثال. وجيوز لبعض املاكتب غري الفاحصة أأن جتري 

 لغري.حفصا موضوعيا عقب اعرتاض من ا

ومعوما، من املهم جدا أأن تكون املاكتب الفاحصة قادرة عىل أأن تفهم بوضوح ويقّي لك متوايت التصممي اذلي  .14
تطلب حاميته انطالقا من النسخ وسائر املعلومات الواردة يف الطلب. وذكل لأن تأأسيس الكشف الاكمل للتصممي الصناعي 

 املوضوعية، ل س امي رشط اجلدة ابملقارنة مع تصممي أ خر سابق.رضوري لتحديد مدى استيفاء التصممي للرشوط 
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عالن الياابن بناء عىل املادة    منظر  ( يفيد مبا ييل: "يف حال اكن املنتج اذلي يشلّك التصممي الصناعي جمسام )ثاليث الأبعاد(، مفن الواجب تقدمي3)9اإ
 أأمايم ومنظر خلفي ومنظر فويق ومنظر حتيت ومنظر يساري ومنظر مييين، ولّك مهنا وفقا للمهنجية املتّبعة يف الإسقاط الأورثوغرايف".

7
ادلويل للرسوم والامنذج من النسخة الإنلكزيية لسجالت املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لوثيقة لهاي بشأأن الإيداع  276املرجع، الصفحة   

 الصناعية )وثيقة جنيف(.
8

رجة يف هذا الس ياق، يالحظ أأن مكتب كوراي للملكية الصناعية هو مكتب فاحص فقط فامي خيص حفص التسجيالت ادلولية اليت حتتوي عىل منتجات مند 
مبوجب  19و 5و 2ا اكمال فامي خيص الأصناف من تصنيف نيس. ول جيري املكتب الكوري حفصا موضوعي 19و 5و 2مصن أأصناف غري الأصناف 

 الوطين. قانونه
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 برانمج التقارب اذلي أأطلقه مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية الأوروبية )العالمات التجارية والتصاممي(

ب مكتب التنس يق يف السوق الأوروبية )العالمات التجارية والتصاممي( )املكت 2011يف عام برانمج التقارب أأنشأأه  .15
طار هذا  الأورويب( التابع لالحتاد الأورويب. وانطالقا من هذه ادلفعة، أأقام املكتب الأورويب والويبو رشاكة وثيقة يف اإ

أأطلقه املكتب اذلي  (CP6)الربانمج. وشاركت الويبو يف عدة مرشوعات من بيهنا مرشوع التصوير البياين للتصاممي 
 .9الأورويب يف س ياق برانمج التقارب

طار نظام لهاي. ويف واملك  .16 ، اكن الاحتاد الأورويب الطرف املتعاقد 2014تب الأورويب هو مكتب غري فاحص يف اإ
ذ اكن معّينا يف  مرجعا  CP6مجموع التصاممي. وس يكون معل الفريق العامل املعين مبرشوع  يف املائة من 17.5الأكرث تعيينا، اإ

حتاد الأورويب ومجعيات املس تخدمّي واملودعّي وممثلهيم، فامي يتعلق ابملامرسات ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية يف الا
 املوحدة بشأأن مقتضيات التصوير البياين للتصاممي داخل الاحتاد الأورويب.

 حامية التصممي الصناعي يف ظل أأنظمة خمتلفة

يالء العناية الالزمة للتدابري املشرتكة  شفك من املهم أأن ي  .17 املودع عن التصممي ابلقدر الاكيف يف الطلب الأصيل مع اإ
ىل أأنه فورما يرفض املكتب أ اثر التسجيل  الأطراف املتعاقدة املعينة. وينبغي املناس بة لستيفاء املقتضيات فامي بّي الانتباه اإ

لكشف الاكيف عن التصممي، فال ميكن جتاوز الرفض ابلامتس تعديل التصوير الأصيل ادلويل عىل أأساس الإخفاق يف ا
ضافة  ذا اكن الغرض من التعديل اإ والكشف عن الأجزاء اليت اعتربها املكتب الفاحص غامضة يف البداية. ومعىن ذكل أأنه اإ

دخال تغيري يتجاوز نطاق هوية التصممي كام  ىل التصوير الأصيل أأو اإ ن التعديل لن مادة جديدة اإ ك شف عنه يف الأصل، فاإ
 ي قبل كام ل ميكن أأن يسحب املكتب رفضه.

ىل ومن املهم أأن يشار يف هذا الصدد .18 أأنه ابختاذ هذه التدابري، س يكون الكشف عن التصممي ابلنطاق ذاته والكشف  اإ
ىل تضييق نطاق امحلاية يف الأطراف  املتعاقدة اليت ل تقتيض الاكمل عن التصممي الصناعي من شأأنه ابلأحرى أأن يؤدي اإ

 العنارص. تكل

 رشاداتاقرتاح بشأأن الإ  رابعا

رشاداتمن املقرتح أأن يتيح املكتب ادلويل ملس تخديم نظام لهاي  .19  اداتشر كام هو منصوص عليه يف مرشوع الإ  اإ
ملكتب الفاحص بسبب الوارد نّصه يف مرفق هذه الوثيقة، بشأأن التدابري الفعاةل لتفادي الرفض اذلي من املمكن أأن يرفعه ا

 الكشف غري الاكيف عن التصممي الصناعي يف التسجيل ادلويل.
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: التقارب يف التصوير البياين للتصاممي يه مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية )العالمات التجارية والتصاممي( (CP6) 6اجلهات املشاركة يف مرشوع التقارب  
يسلندا للرباءات ومكتب الرنوجي للملكية )املكتب الأورويب( واملاكتب الوطنية لدلول الأعضاء يف الاحت اد الأورويب، ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ومكتب اإ

ق العامل املعين مبرشوع الصناعية ومعهد تركيا للرباءات واملعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية والويبو وعدد من مجعيات املس تخدمّي. وأ خر اجامتع للفري
يه العمل من أأجل  6. واخلطوة املقبةل ملرشوع التقارب 2015سبمترب  10و 9سات املوحدة ملقتضيات التصوير البياين للتصاممي انعقد يف حول املامر  6التقارب 

قرار نتاجئ املرشوع واملوافقة علهيا حبلول انعقاد الاجامتع التنس يقي الرابع عرش حول التصاممي يف  ورويب. ويف يف املكتب الأ  2015أأكتوبر  14و 13الامتس اإ
دارة املكتب الأورويب يف نومفرب  ، س تعرض املامرسات واسرتاتيجيات التواصل والتنفيذ املشرتكة للمرشوع من أأجل املوافقة عهيا. 2015الاجامتع املقبل جمللس اإ

يف اإجراءات التنفيذ املعنية. وطبقا ملواصفات مرشوع  نتاجئ املرشوع حتظى بدمع اجمللس وأأن املاكتب املشاركة لها أأن ترشعوموافقة جملس الإدارة علهيا تعين أأن 
نتاجئ هذه املشاريع مىت اكن جاهزا. وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات ينفذ التقارب، تظل املشاركة يف برانمج التقارب طوعية متاما، وللك مكتب أأن 

 .https://www.tmdn.org/network/web/10181/57يف  ”European Trade Mark and Design Network“حول الربانمج عىل موقع 
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وقد حلّل املكتب ادلويل النصوص القانونية، مبا فهيا القوانّي واللواحئ ومعايري الفحص الوطنية لبعض الأطراف  .20
ىل املكتب ادلويل من مكتب كوراي للملكي خطارات الرفض املرسةل اإ ىل جانب اإ واملعلومات املتعلقة . 10ة الفكريةاملتعاقدة، اإ

ىل املكتب ادلويل من خالل مشاورات غري رمسية بّي املاكتب الفاحصة واملكتب ادلويل.  مبامرسات الفحص قّدمت اإ

مجيع اجلوانب املمكنة للكشف ن تغطي أأ  رشاداتالتوصيات املقدمة يف مرشوع الإ ليس الغرض من وأأخريا،  .21
طرف متعاقد التوصيات اليت يراها فعاةل أأو مقبوةل ابلنس بة هل. وذلكل الغرض، تدعى املناسب، بل ي نتظر أأن يبّّي لك 

ىل التعليق عىل مضمون مرشوع الإ  ثيقة، وعىل كيفية كام هو وارد يف مرفق هذه الو  رشاداتادلورة اخلامسة للفريق العامل اإ
دارته وحتديثه اتحته للجمهور بنرشه عىل موقع الويبو مثال، وعىل كيفية اإ يف حال أأدخل مكتب فاحص تغيريات عىل  اإ

 س ياس ته بشأأن الفحص.

ىل املاكتب. ول بّد من التأأكيد أأيضا عىل أأنه حىت  .22 ىل أأن تكل التوصيات لن تكون ملزمة قانونيا ابلنس بة اإ ويشار أأيضا اإ
نه س ميكن للمكتب املعّّي رمغ ذكل رفض امحلاية طبقا للقاعدة  ن اتبع املودعون تكل التوصيات، فاإ ( من الالحئة 4)9واإ

 املشرتكة، لأس باب جوهرية مبا يناسب قانونه املنطبق.

يداع الطلبات ادلولية وليس الغرض مهنا  .23 ىل أأن هذه العملية تقترص عىل مساعدة املودعّي عىل اإ وأأخريا، يشار اإ
 تنس يق ممارسات املاكتب أأو تنس يق الترشيعات فامي بّي أأعضاء احتاد ليه.

ن الفريق العامل مدعو .24 ىل التعليق عىل  اإ اإ
رشاد"متوايت مرشوع  ات ملس تخديم نظام اإ

لهاي بشأأن التدابري الفعاةل لتفادي الرفض املمكن 
من املاكتب الفاحصة عىل أأساس أأن التصممي 

الصناعي موضع التسجيل ادلويل مل ي كشف عنه 
، كام ورد يف مرفق هذه الوثيقة، ابلقدر الاكيف"

اتحة الإ  جمهور ات لل رشادوعىل كيفية اإ
 لحقا. واإدارهتا

 ]ييل ذكل املرفق[
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عداد هذه الوثيقة، ومن بّي املاكتب الفاحصة، اكن املكتب الكوري هو   الوحيد اذلي أأرسل عددا معينا من اإخطارات الرفض اإىل املكتب ادلويل حىت اترخي اإ
 .2014يف يوليو  1999منذ انضاممه اإىل وثيقة 
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 املرفق

ات ملستخدمي نظام الهاي بشأن التدابري الفعالة لتفادي الرفض املمكن من إرشاد
كشف  املكاتب

ُ
الفاحصة على أساس أن التصميم الصناعي موضع التسجيل الدويل مل ي

 بالقدر الكايف عنه

ن اكن التصممي الصناعي مسجال كتسجيل دويل دلى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  :1مالحظة  حىت واإ
ذا اعترب مكتب طرف متعاقد معّّي أأن الصور الواردة يف ذكل التسجيل ادلويل غري اكفية للكشف الاكمل عن  )الويبو(، اإ

نه هايلمن اتفاق  1960ووثيقة  1999( من الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي وثيقة 4)9التصممي الصناعي، وفقا للقاعدة  ، فاإ
حالت رئيس ية  من املمكن ذلكل املكتب أأن يرفض أ اثر التسجيل ادلويل عىل أأساس هذا السبب اجلوهري. ومنزّي بّي ثالث

 تعترب فهيا املاكتب الفاحصة أأن التصممي ادلويل مل ي كشف عنه ابلقدر الاكيف.

 

كتب أ اثر التصممي يف التسجيل ادلويل ابلقدر الاكيف. ومبجرد ما يرفض امل من املهم أأن يكشف املودع عن  :2مالحظة 
التسجيل ادلويل بسبب الإخفاق يف الكشف الاكيف عن التصممي، فسيس تحيل جتاوز الرفض ابلامتس تعديل التصوير 

ذا اكن الغرض من التعديل  الأصيل من خالل الكشف عن الأجزاء اليت اعتربها فاحص املكتب غامضة. ومعىن ذكل أأنه اإ
دخال  ىل التصوير الأصيل أأو اإ ضافة مادة جديدة اإ ن تغيري خيرج عن نطاق هوية التصممي كام ك شف عنه يف الأصل، اإ فاإ

 التعديل لن ي قبل كام ل ميكن أأن يسحب املكتب رفضه.

ىل  رجتد :3مالحظة  ىل املاكتب. ليست التوصيات هذه أأن الإشارة اإ ن اتبع وبعبارة أأخرى، ملزمة قانونيا ابلنس بة اإ حىت واإ
نه س ميكن للمكتب املعّّي رمغ ذكل رفض امحلاية طبقا للقاعدة  املشرتكة، التنفيذية ( من الالحئة 4)9املودعون التوصيات، فاإ

 قانونه املنطبق.وفقا للأس باب جوهرية 

  

 احلالت الرئيس ية اليت تعترب فهيا املاكتب الفاحصة أأن التصممي ادلويل مل ي كشف عنه ابلقدر الاكيف

عدم الاتساق يف متوايت 

التصممي املطالب حباميته واملبّين 

 يف النّسخ

تصوير/بيان غامض للشلك أأو 

المنط أأو اللون اذلي يتأألف 

منه/ل يتأألف منه التصممي 

 املطالب حباميته

املنتج اذلي لهيئة تصوير جزيئ 

د فيه التصممي املطالب  سن جي 

 حباميته
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 التصممي الصناعيالكشف غري الاكيف عن تدابري لتفادي الرفض املمكن عىل أأساس توصيات بشأأن 

 ناظر غري اكفيةم  .1

ذا اكنت الهيئةتعترب املاكتب الفاحصة أأن التصممي مل ي  د فيه التصممي غري  الاكمةل كشف عنه ابلقدر الاكيف اإ للمنتج اذلي جيسن
 عىل حنو اكمل. ةمبينن

 حاةل منوذجية

 ل تبّّي النسخ سوى بعض أأجزاء املنتج دون تقدمي أأي رشح يفرّس عدم تقدمي بعض املناظر.

 1.1 

 

 2.1 3.1 4.1 

   

 ناظرتوفري العدد الاكيف من امل  :1.1التوصية 

، ميّي، حتت، فوقملنتج جمّسم )ثاليث الأبعاد( من زوااي خمتلفة )أأمام، خلف،  مناظرينبغي تقدمي س تّة  -
 1أأو مقاش، اخل(.اخللفي ملنتج مادي ثنايئ الأبعاد )مثل بطاقة،  سطحالأمايم وال  سطح يبينان ال ّياثن منظرينيسار(، أأو 

ذا اكنت مناظر الس تة، جيوز قبول  املناظرعوضا عن  -  تبّّي الهيئة الاكمةل للمنتج.املناظر منظورية اإ
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بغي تقدمي تكل املناظر الس تة وفقا للمهنجية املتّبعة يف الإسقاط الأورثوغرايف للمنتجات اجملسمة )ثالثية الأبعاد(، معال يف حال تعيّي الياابن، ين  
 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة.3)9ابلإعالن اذلي قدمته الياابن بناء عىل القاعدة 



H/LD/WG/5/4 
Annex 
3 

 الأخرى.املناظر عىل نفس مقياس  منظرينبغي أأن يكون لك  -

 .منظرينبغي تقدمي املفتاح أأو الوصف املناسب لبيان زاوية لك  -

 التوصياتمراعاة أأفضل طريقة للعرض مع 

 من سّت زوااي خمتلفة مناظرس تّة 

 1.1 2.1 3.1 

   

 4.1 5.1 6.1 

   

 املفاتيح/الوصف

 حتيت. منظر( 6.1يساري؛  منظر( 5.1خلفي؛  منظر( 4.1فويق؛  منظر( 3.1مييين؛  منظر( 2.1أأمايم؛  منظر (1.1

 أأو

 املنتجسطوح ن يبيّنان لك منظوراي انمنظر 

 1.1 2.1 
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 املفاتيح/الوصف

منظوري يبّي اجلانب اخللفي والتحيت  منظر ( و2.1منظوري يبّّي اجلانب الأمايم والفويق والمييين للمنتج؛  منظر (1.1
 واليساري للمنتج.

 

مة ناظررشح عن امل توفري  :2.1التوصية   غري املقدن

أأو ل تبّّي  2أ خر نظراحملّددة تكون صورهتا مطابقة أأو مرأ ًة مل  ناظرمعّّي أأو بعض امل  منظريف حال رغب املودع يف عدم تقدمي 
م والسبب يف عدم املناظر أأو  نظرتقدمي وصف واّض حيّدد امل ينبغي ، 3تزيينية للمنتجسوى مساحة مسطحة وغري  اليت مل تقدن

 تقدميها.

 ان متطابقانمنظر أ خر للجانب املقابل هام  منظرو  جانيب منظر

 يساري جانب جانب مييين 

   

 حتت فوق 

   

 من اجلانب ليس عليه أأي تزيّي نظرامل 

 خلفي  
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ذا اكن املنظر الأمايم مطابقا للمنظر اخللفي، أأ   و اكن املنظر الفويق مطابقا للمنظر التحيت، ي سمح عدم تقدمي املنظر اخللفي أأو يف الياابن، اإ
 التحيت. املنظر

3
ن اكن منظر معّّي ل يبّّي سوى مساحة مسّطحة وغري تزيينية للمنتج، ل ي سمح بعدم تقدميه.   يف الياابن، حىت واإ

جيوز حذف أأي واحد 

 املنظرينمن 

جيوز حذف أأي واحد 

 املنظرينمن 

 املنظرجيوز حذف 

 اخللفي
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 التوصياتمراعاة أأفضل طريقة للعرض مع 

 من ثالث زوااي خمتلفة مناظرثالثة 

 1.1 2.1 3.1 

   

 املفاتيح/الوصف

 فويق. منظر( 3.1مييين؛  منظر( 2.1أأمايم؛  منظر (1.1

 الوصف

م  م امل  منظرمل يقدن التحيت لأهنام  نظراليساري وامل  نظرخلفي لأن املساحة اخللفية مسّطحة ول حتتوي عىل أأي تزيّي. ومل يقدن
 الفويق، عىل التوايل(. نظرالمييين وامل  نظرين يف اجلهتّي املقابلتّي )امل منظر مرأ ة مطابقة لل 

 تبّّي أأجزاء املنتج اليت ل ت طلب حاميهتا مناظرتوفري  :3.1التوصية 

 جلزء معّّي من املنتج:يف حال اكن املودع يطلب امحلاية 

ن اكنت امحلاية مطلوبة فقط  مناظرأأو  مناظرينبغي تصوير الهيئة الاكمةل للمنتج يف س تة  - منظورية، حىت واإ
ىل جزء ، جيب أأن تبّّي أأجزاء املنتج املتخىل عن حاميهتا بواسطة خطوط منقوطة أأو ناظرمعّّي منه. ويف تكل امل  ابلنس بة اإ

 اتفاق لهاي؛ من التعلاميت الإدارية لتطبيق 403متقّطعة أأو ابلتلوين، وفقا للبند 

ذا مل يقدّ  - م أأي رشح عن كيفية حتديد ينبغي توفري رشح الطريقة املتّبعة يف بيان الأجزاء املتخىل عن حاميهتا؛ واإ
ىل مغوض فقد ت عترب اخلطوط املنقوطة أأو املتقطعة عىل أأهنا جزء من  أأجزاء التصممي املتخىل عن حاميهتا، فقد يؤدي ذكل اإ

ن اللون  م أأي رشح، فاإ تعمل التلوين لبيان الأجزاء املتخىل عن حاميهتا ومل يقدن ذا اس   الزتيّي عىل سطح املنتج. وكذكل، اإ
 جزءا ل يتجزأأ من التصممي املطلوب حاميته. س ي عترب
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 التوصياتمراعاة أأفضل طريقة للعرض مع 

 من سّت زوااي خمتلفة مناظرس تّة 

 1.1 2.1 3.1 

   

 4.1 5.1 6.1 

   

 املفاتيح/الوصف

 حتيت. منظر( 6.1يساري؛  منظر( 5.1خلفي؛  منظر( 4.1فويق؛  منظر( 3.1مييين؛  منظر( 2.1أأمايم؛  منظر (1.1

 الوصف

 الأجزاء املبيّنة ابخلطوط املتقطعة يف النسخ ليست جزءا من التصممي املطالب حباميته.

 أأو

 املنتججوانب ن يبيّنان لك منظوراي انمنظر 

 1.1 2.1 
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 املفاتيح/الوصف

منظوري يبّي اجلانب اخللفي والتحيت  منظر( و 2.1منظوري يبّّي اجلانب الأمايم والفويق والمييين للمنتج؛  منظر (2.1
 واليساري للمنتج.

 الوصف

 الأجزاء املبيّنة ابخلطوط املتقطعة يف النسخ ليست جزءا من التصممي املطالب حباميته.

 

  



H/LD/WG/5/4 
Annex 
8 

 للتصممي املطلوب حاميتهتصوير غامض  .2

ذا اكن نطاق  ف بوضوح تعترب املاكتب الفاحصة أأن التصممي مل ي كشف عنه ابلقدر الاكيف اإ التصممي املطلوب حاميته غري معرن
 املقدمة فقط. ناظرمن خالل امل 

 حاةل منوذجية

ر يف النسخ، مل ي كشف ابلقدر الاكيف عن حوايش جزء معّّي أأو هيئته. -  رمغ أأن املظهر العام للمنتج مصون

ي كشف عن هيئة هذا اجلزء اذلي يف حال بدا أأن جزءا معّينا من املنتج قابل للحركة أأو الفتح أأو الإقفال، مل  -
 ل ميكن معاينته من زاوية معّينة.

 بيان عن املنتج: "صندوق تعبئة"

1.1 2.1 3.1 

   

 

 الهيئة ادلاخلية غري مبّينة بوضوح. -

 غري مبّينة بوضوح.سطح الأمايم أأمناط ال  -

ضافية :2التوصية   توفري مناظر اإ

ىل كشف واّض عن هيئة جزء معّّي من املنتج، ينبغي توفري  - ضافية مثل  مناظرحسب احلاجة اإ مكربن  منظراإ
ىل امل  منظر، و مقطعي منظرمفكنك، و  منظر)جزئيا(، و  املعيارية اليت تبّّي شلك  ناظريبّّي أأين حتّول املنتج، اخل، ابلإضافة اإ

 (.1.1املنتج باكمهل )انظر التوصية 

الإضايف تفاداي لأي مغوض. وعىل سبيل املثال، قد تعترب الصور غري  منظرري مفتاح أأو وصف لل ينبغي توف -
دراج الإشارة " ذا اكن جزء معّّي من املنتج معروضا يف صورة مكرّبة دون اإ " لأن امل  منظرمتّسقة فامي بيهنا اإ  نظرمكربن

 من حيث املقياس. ناظرسائر امل عن س يكون خمتلفا 

شارة يف الوصف أأو يف املفتاح املناسب لتحديد جزء املنتج  منظرعندما يقّدم  - دراج اإ مكربن أأو مقطعي، ينبغي اإ
  .نظراملبّّي بذكل امل 
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 التوصياتمراعاة أأفضل طريقة للعرض مع 

 1.1 2.1 

   

 3.1 

  

 4.1 
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 5.1 6.1 

   

 

 املفاتيح/الوصف

منظوري يبّي اجلانب اخللفي والتحيت  منظر( و 2.1منظوري يبّّي اجلانب الأمايم والفويق والمييين للمنتج؛  منظر (1.1
مقطعي مع اجلزء الوسطي للمنتج مبّّي من زاوية  منظر( و 5.1مفكنك؛  منظر( و 4.1أأمايم؛  منظر( و 3.1؛ واليساري للمنتج

. منظر( و 6.1الميّي؛   أأمايم مكربن
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 غري واّض لسطح املنتجات ثالثية الأبعاد يطم جتس مي أأو  .3

ف بوضوح  ذا اكن نطاق التصممي املطلوب حاميته غري معرن تعترب املاكتب الفاحصة أأن التصممي مل ي كشف عنه ابلقدر الاكيف اإ
 املقدمة.الرسوم من خالل 

 حاةل منوذجية

 التصوير لأن التظليل غري مبّّي عىل الرسوم.الأبعاد ذي السطح املنحين ليس مبّينا بوضوح يف  ميط املنتج ثاليث

DM/084919 -  العطور" شّ بيان املنتج: "حاوية رشاحئ 

ذا مل توضع خطوط لبيان منحنيات سطح املنتج، فلن يكون احمليط الفعيل للمنتج مفهوما بوضوح.  اإ

 1.2 1.2 

   

 .نظراملكتب ادلويل انطالقا من الصورة عىل الميّي اليت يه الصورة الأصلية لهذا امل الصورة عىل اليسار أأعّدها 

توفري التظليل أأو التسطري أأو التنقيط أأو التخطيط اذلي ميكن اس تعامهل لبيان التجس مي أأو احمليط السطحي  :3التوصية 
 للمنتجات ثالثية الأبعاد

و التخطيط يف التصوير فقط عندما يصعب بدوهنا تصوير ينبغي توفري التظليل أأو التسطري أأو التنقيط أأ  -
 .4التجس مي أأو احمليط السطحي للمنتج ثاليث الأبعاد

ينبغي أأن يكون الهدف من التظليل أأو التسطري أأو التخطيط يف التصوير مذكورا بوضوح يف الوصف بغية  -
 .السطحيةتفادي أأي لبس مع أأمناط املساحات 

  

                                                
4

اظر منظورية لتصوير التجس مي أأو احمليط السطحي للمنتج بشلك ملموس هو أأفضل يف حال تعيّي الياابن، يشار اإىل أأن تقدمي مناظر مقطعية أأو من 
 من تقدمي التظليل أأو التسطري اخل، يف التصوير.

ذفت اخلطوط  سطح  نمح 

 التصممي
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 التوصياتمراعاة أأفضل طريقة للعرض مع 

 1.2 2.2 

  

 3.2 4.2 

  

 5املفاتيح/الوصف

 .حتيت منظر( 5.2؛ فويق منظر( 3.2أأمايم؛  منظر( 2.2منظوري؛  منظر (1.2

 الوصف

م امل  المييين  نظراليساري وامل  نظراخلطوط يف التصوير متثل احمليط فقط ول تبّّي أأي تزيّي أأو تمنيق عىل سطح املنتج. ومل يقدن
 الأمايم. منظرمطابقة لل  مناظراخللفي لأهنا  نظروامل 

  

                                                
5

عداد املكتب ادلويل وليست واردة يف التسجيل الأصيل.   نصوص املفاتيح والوصف الواردة أأعاله يه من اإ
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 اختالف يف الشلك/اللون بّي النسخ/التصوير للتصممي املطلوب حاميته .4

ذا اكنت واحدة )أأو أأكرث( من النسخ يف أأشاكل خمتلفة أأو واحدة فقط )أأو أأكرث( من الصور  تعترب املاكتب الفاحصة أأنه اإ
ن متوايت التصممي امل  طلوب حاميته املبيّنة يف لك النسخ، مثل اللون والمنط، اخل، غري متّسقة فامي بيهنا.ابلألوان، فاإ

 حاةل منوذجية

واحدة )أأو أأكرث( من نسخ التصممي الصناعي يه صورة فوتوغرافية. والنسخة )أأو النسخ( املتبقية يه رسوم  -
رة.  مسطن

النسخة )أأو النسخ( املتبقية يه تصوير بياين واحدة )أأو أأكرث( من نسخ التصممي الصناعي يه رمس مسّطر. و  -
 حاسويب.

واحدة )أأو أأكرث( من صور التصممي الصناعي يه صورة ابلألوان. والصورة )أأو الصور( املتبقية يه تصوير  -
 ابلأسود والأبيض.

 1.1 2.1 

   

 3.1 4.1 

   

ران، أأما  2.1و 1.1  ابحلاسوب.بيانيان فهام تصويران  4.1و 3.1هام رسامن مسطن
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 والصور ابلألوانالأسود لأبيض و اب الصور عدم امجلع بّي نسخ ذات أأشاكل خمتلفة/ عدم امجلع بّي :4التوصية 

 .6ينبغي أأن تكون مجيع النسخ يف شلك واحد -

ما ابلألوان. - ما ابلأبيض والأسود واإ  ينبغي أأن تكون الصور يلها اإ

 التوصياتمراعاة أأفضل طريقة للعرض مع 

ر والتصممي  1التصممي  ر يف شلك رمس مسطن  يف شلك تصوير بياين حاسويب يف طلب واحد. 2مصون

 1.1 2.1 

   

 1.2 2.2 

   

  

                                                
6

ذا لحظ الفاحص انعدام الاتساق فامي بّي تكل النسخ من حيث اللون أأو المنط  يف الياابن، من املقبول امجلع بّي أأشاكل خمتلفة  ل اإ من نسخ التصممي اإ
 أأو عنارص التصممي الأخرى.
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 قامئة تبّي التوصيات اليت ينبغي مراعاهتا عند تعيّي بعض الأطراف املعّينة

 التوصيات

ما هي التوصيات التي ينبغي مراعاتها عند تعيين هذا 

 المتعاقد؟الطرف 

HU JP KG KR MD RO SY US 

 1التوصية 

 

    لمنتج ثنائي األبعادأو منظرين اثنين تقديم سّتة مناظر لمنتج ثالثي األبعاد 
 

    

         مناظرمنظورية عوضا عن سّتة مناظر تقديم 

    جعل جميع المناظر على نفس المقياس
 

    
    بيان زاوية كل منظور

 

    
  في حال رغب المودع عدم تقديم منظور معّين )أو أكثر(:

         ما هي المناظر غير المقّدمة وسبب عدم تقديمهاشرح  

  في حال طلب المودع الحماية بالنسبة إلى جزء معّين من المنتج:

 

تقديم منظر )مناظر( للجزء )لألجزاء( المطلوب حمايتها، وعرض ذلك 
 التخلي عن الحمايةفي بيان 

   
 

    

    شرح الوسائل المستعملة في بيان الجزء المتخلى عن حمايته
 

    

 2التوصية 

 

تقديم منظر )مناظر( إضافية للكشف بطريقة أوضح عن شكل جزء معّين من 
 المنتج

   
 

    

    توفير مفتاح يشرح المنظر اإلضافي
 

    

    المبّين في منظر مقطي أو منظر مكبَّربيان جزء المنتج 
 

    
 3التوصية 

 

توفير التظليل أو التخطيط أو التسطير الذي قد يستعمل لبيان التجسيم أو 
 المحيط السطحي للمنتج

   
 

    

    شرح الغرض من التظليل أو التخطيط أو التسطير المستخدم في التصوير
 

    

 4التوصية 

 

    بين نسخ ذات أشكال مختلفةعدم الجمع 
 

    

    عدم الجمع بين صور باألبيض واألسود وصور باأللوان
 

    

 
 : توصية مقرتحة  : توصية مؤكدة 

HU  هنغاراي؛ :JP  الياابن؛ :KG  قرغزيس تان؛ :KR  مجهورية كوراي؛ :MD  مجهورية مودلوفا؛ :RO  رومانيا؛ :
SY:   امجلهورية العربية السورية؛US.الولايت املتحدة الأمريكية : 

 

 هناية املرفق والوثيقة[]


