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

 
 اخلامسةالدورة 

ىل  14جنيف، من   2015 ديسمرب 16اإ
 
 
متزامنة يف الطلبات الدولية  انتقاصاتاعتبارات تتعلق بإمكانية تضمني الالئحة التنفيذية املشرتكة  

 وغريها من التعديالت

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة أأول.

 لحص اب ولايت قضائية تُعىنتوّسع نظام لهاي جغرافيا ليشمل 

 ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةادلورة الرابعة للحريق العامل املعين منذ  .1
ليه فامي ييل بعبارة "الحريق العامل"( يف يونيو  ( 1999، أأصبصت ثالثة بدلان جديدة أأطرافا يف وثيقة جنيف )2014)املشار اإ

. ودلى تكل الأطراف 2015يكية يف مايو ؛ والياابن والولايت املتحدة الأمر 2014لتحاق لهاي: مجهورية كوراي يف يوليو 
خمتلحة عىل الحص  املوضوعي لتصممي  رشوطاملتعاقدة اجلديدة نظام حف  وجيوز لها، طبقا لقوانيهنا الوطنية، تطبيق 

ىل وثيقة  1"فاح صناعي. ومع زايدة انضامم الأطراف املتعاقدة اليت دلهيا "مكتب  الرشوط ، يزتايد احامتل أأن تؤدي 1999اإ
ىل عدم منح امحلاية يف بعض الولايت القضائية، طبقا للقاعدة اخل ( من الالحئة 4)9اصة ابلكشف الاكيف عن تصممي صناعي اإ

لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنحيذية املشرتكة"(،  1960ووثيقة  1999التنحيذية املشرتكة لوثيقة  لتحاق لهاي )املشار اإ
 عترب الكشف نحسه مالمئا يف ولايت قضائية أأخرى.بسبب عدم كحاية الكشف، يف حني يُ 

                                                
1

" املكتب اذلي يتوىل من تلقاء نحسه حف  الطلبات املودعة دليه بغرض حامية التصاممي بأأنه  "املكتب الحاح ، يُعرف 1999" من وثيقة 17"1وفقا للامدة  
ذا اكن التصممي الصناعي يس تويف رشط اجلدة الأطراف املتعاقدة اليت تس تويف  ". واستنادا اإىل بعض الإعالانت اليت قد تقدهماالصناعية ليبت عىل الأقل فامي اإ

جراءات الحص  يف ماكتب خمتلحة، واليت حصل علهيا املكتب ادلويل حىت الآن، تُعترب  ىل املعلومات املتعلقة ابإ ماكتب هنغاراي والياابن ماكتهبا الرشط املذكور واإ
 ية والولايت املتحدة الأمريكية ماكتب فاحصة.وقريغزيس تان ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا وامجلهورية العربية السور
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وملساعدة مس تخديم نظام لهاي يف الكشف عن تصممي صناعي وفق رشوط املاكتب الحاحصة دعت  .2
الحريق  "،اقرتاح توصيات تتعلق ابلكشف عن التصممي الصناعي يف الطلب ادلويل ، املعنونة "H/LD/WG/5/4 الوثيقة

ىل العامل يف دورته اخلامسة  مناقشة التوصيات الواردة يف مرفق تكل الوثيقة. غري أأن رشوط املاكتب قد ل تكون اماث ة يف اإ
اية يتأأ ر سلبا يف الولايت القضائية اليت ل تشرتط بعض العناا  اليت تُعد روورية يف امحلبعض الأحيان، أأو أأن نطاق 

 ا فيه الكحاية ملراعاة الرشوط اخملتلحة ملاكتب أأعضائه.ولايت قضائية أأخرى. ومن مّث ينبغي أأن يكون نظام لهاي مران مب

 املزتامنة يف الطلبات ادلولية الانتقاصاتمحهوم 

دراج محهوم " .3 املزتامنة" يف الطلب ادلويل. وجيدر التذكري بأأن التعديالت  الانتقاصاتتطرح هذه الوثيقة اقرتاحا ابإ
لهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت  من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتحاق لهاي 405و 403و 402املُدخ ة عىل البنود  )املشار اإ

ة بنسخ وتصوير التصممي ، خحّحت بعض الرشوط الرمسية املتعلق2014 يوليو 1الإدارية"(، اليت دخلت حزّي النحاذ يف 
 الانتقاصاتالصناعي ومنصت املودعني مزيدا من املرونة يف الكشف عن التصممي الصناعي. وتضمني نظام لهاي محهوم "

من الأطراف املتعاقدة  االطلب ادلويل فامي خي  أأاي أأو بعضمن  الانتقاصاليت تسمح للمودع من  الانتقاصاتاملزتامنة"، أأي 
الطلب ادلويل، من شأأنه متكني املودعني من الاس تحادة عىل حنو  موضوعأأو بعض التصاممي واحد ىل تصممي لقرصه عاملعّينة 

 اكمل من املرونة املعّززة لنظام لهاي.

وملزيد من ادلقة، ميكن أأن حيتوي الطلب ادلويل عىل تصاممي مع مجموعات خمّصصة من النُسخ تس تويف رشوط  .4
الأطراف املتعاقدة اليت الأطراف املتعاقدة وينتق  تصمامي واحدا أأو أأكرث فامي خي   الكشف املناسب اليت حّددهتا بعض

( من الالحئة التنحيذية املشرتكة، 4)9حُيمتل أأن ترفض حامية التصاممي بسبب عدم كحاية الكشف مبوجب القاعدة 
 ختالفات املوجودة يف معايري الكشف.الأطراف املتعاقدة اليت ميكن أأن تتأأ ر فهيا حامية التصممي سلبا من جّراء الا أأو

، من املقرتح أأل يسّدد املودع رمس تسديدهاوعالوة عىل ذكل، وللتقليل من مبلغ الرسوم اليت جيب عىل املودع  .5
ل عن التعيني املعياري/الحردي  دخال تعديالت عىل الطرف املتعاقد املعنّي.  تعينالتصاممي اليت اإ ويرد حبث محّصل لقرتاح اإ

ماكنية مراجعة جدول الرسوم املُعنونة " H/LD/WG/5/6 لرسوم يف الوثيقةجدول ا "، واليت ستُناقش اعتبارات تتعلق ابإ
 أأيضا خالل ادلورة اخلامسة للحريق العامل.

ىل مناقشة جدوى تنحيذ الانتقاصات املزتامنة يف الطلبات ادلولية يف نظام  .6 وُدعي الحريق العامل يف دورته اخلامسة اإ
دخالها عىل القاعدتني لهاي وال  زء الرابع من التعلاميت من الالحئة التنحيذية وعىل اجل 14و 7تعليق عىل التعديالت احملمتل اإ

الإدارية، كام هو مرشوح يف الحصل الرابع من هذه الوثيقة. وعىل اعتبار لزوم تعديل البيئة املعلوماتية لنظام لهاي يك 
ن  ن التعديالت املقرتحة قد ل تدخل حزّي النحاذ، اإ تس تجيب لتكل اخلاصية اجلديدة املمتث ّة يف الانتقاصات املزتامنة، فاإ

 .2017قبل أأوائل عام  اعُتمدت،
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 الاعتبارات من املنظور القانوين اثنيا.

 محهوم الانتقاص مبوجب الإطار القانوين احلايل لنظام لهاي

( من وثيقة جنيف، يُدّون الانتقاص من التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل. ووفقا 1)16طبقا للامدة  .7
الامتس تدوين انتقاص من ادلويل جيوز لصاحب التسجيل " و)ب( من الالحئة التنحيذية املشرتكة، 4()أأ("1)21 للقاعدة

ىل  بعضلقرصه عىل تصممي صناعي واحد أأو التسجيل ادلويل  أأو مجيع قد معنّي واحد طرف متعاالتصاممي الصناعية ابلنس بة اإ
الراهن لنظام لهاي، ينبغي لصاحب التسجيل ادلويل الانتظار حىت  ومبوجب الإطار القانوين نة.الأطراف املتعاقدة املعيّ 

 يُدّون التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل.

"، يف كون التخيل يتعلق بلك 3()أأ("1)21وخيتلف الانتقاص عن التخيل، كام هو منصوص عليه يف القاعدة  .8
ميع الأطراف املتعاقدة املعّينة. وعىل نقيض ذكل، التسجيل ادلويل، ولكن ل يتعلق ابلرضورة ب  موضوعالتصاممي الصناعية 

 يتعلق الانتقاص يف لك الأحوال ببعض التصاممي الصناعية فقط، وليس لكها، فامي خي  أأاي من الأطراف املتعاقدة أأو مجيعها.

حصة ، أأن يعمد املودع، لغرض استيحاء الرشوط دلى بعض املاكتب الحاالطلب، يف مرح ة ويف الوقت احلايل ميكن .9
دراج التصممي الصناعي "نحسه" )مبا يعين  ىل اإ وعدم تضييق نطاق امحلاية يف ولايت قضائية أأخرى بطريقة غري مس تصبة، اإ

تطابق جوهر التصاممي املعنية( مّرتني )أأو حىت ثالث مّرات أأو أأكرث، حسب احلال( يف الطلب ادلويل مع مجموعات خمتلحة 
شف املناسب يف ولايت قضائية خمتلحة. ومن املرّجح، طبقا الرشوط اخلاصة ابلك من النُسخ تس تويف 

" من الالحئة التنحيذية املشرتكة، أأن يصدر املكتب الحاح  رفضا بشأأن التصاممي اليت ل تس تويف 5()ب("2)18 للقاعدة
 رشوطه اخلاصة ابلكشف الاكيف.

صدار املكتب الحاح  لرفض جزيئ مبوجب القاعدة  .10 ذا 5()ب("2)18وعقب اإ " من الالحئة التنحيذية املشرتكة، اإ
يداع التصممي "نحسه" مّرتني )أأو حىت ثالث مّرات أأو أأكرث، حسب احلال( ، اكن صاحب التسجيل ادلويل غري هممت فعال ابإ

 ساطة عدم الرّد عىل الرفض اجلزيئ.مشحوعا مبجموعات خمتلحة من النُسخ، حيوز هل أأن يقّرر بب 

ذا اعترب املكتب الحاح   .11 ويل نحسه هام يف الواقع تصممي واحد ادلطلب الأأن تصمميني واردين يف وعالوة عىل ذكل، اإ
ذا أأمكن اعتبار  ل اإ صدار رفض عىل أأساس منع ازدواجية التسجيل، اإ عىل الرمغ من مجموعات النُسخ اخملتلحة، جيوز هل اإ

ىل أأنه عندما يصدر و تصمميني مغايرين. ني مبوجب القانون اذلي يطبقه ذكل املكتب التصمميني املعني جتدر الإشارة أأيضا اإ
خطار ابلرفض طبقا للامدة  عالان بناء عىل املادة  1999( من وثيقة 2)13اإ ( من 1)13عن مكتب طرف متعاقد أأصدر اإ

آاثر التسج  1999 وثيقة ن ذكل يتعلّق حامت بأ يل ادلويل يف مجملها. وميكن لصاحب التسجيل خبصوص وحدة التصممي، فاإ
 .2ادلويل تحادي أأساس ذكل الرفض املنصوص عليه يف الإعالن املذكور بتقس مي التسجيل ادلويل دلى املكتب املعين

وقد يرغب صاحب التسجيل ادلويل، كخيار بديل، يف عدم انتظار الرفض املتوقّع والامتس انتقاص من التسجيل  .12
ىل  /بعضواحد لقرصه عىل تصمميب ادلويل ادلويل دلى املكت الأطراف  واحد/بعضطرف متعاقد التصاممي ابلنس بة اإ

 ." من الالحئة التنحيذية املشرتكة4()أأ("1)21، طبقا للقاعدة املتعاقدة
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س تونيا والياابن وقريغزيس تان ورومانيا وس نغافورة وامجلهورية العربية  1999( من وثيقة 1)13التصممي بناء عىل املادة الإعالن املتعلق بوحدة   صادر عن اإ
خطار ابلرفض بناء عىل املادة السورية وطاجيكس تان والولايت املتحدة الأمريكية. ول يُطبق معظم الأطرا ( من 2)13ف املتعاقدة املذكورة اإماكنية اإصدار اإ

خطارات ابلرفض يف نومفرب 1999وثيقة  ، كذكل 2015. غري أأنه من املتوقّع أأن يرشع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية يف اإصدار اإ
 (.2)13عىل أأساس املادة 
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ىل  .13 ضافة اإ ردي أأن يسّدد املودع رمس التعيني املعياري/الح كوهنا غري مالمئة،وتقتيض الاسرتاتيجية املرشوحة أأعاله، اإ
عن لك تصممي للك الأطراف املتعاقدة. وجيدر التذكري بأأن مبلغ رمس التعيني املعياري يعمتد عىل عدد التصاممي، شأأنه شأأن 

عالن من قبل الطرف املتعاقد املعين  3رمس التعيني الحردي موضع اإ

 املرونة املتاحة يف تصوير/نسخ التصممي الصناعي

ماكنية الانتقاصات املزتامنة يف الطلبات كام هو مرشوح أأعاله، ل ين  الإطار ا .14 لقانوين احلايل لنظام لهاي عىل اإ
يداع مجموعات خمّصصة من نُسخ التصممي الصناعي، اما يكحل  دراج تكل الانتقاصات من تعزيز اإ ادلولية. وس ميكّن اقرتاح اإ

عالان مبوجب حامية "متينة" مبوجب القانون املنطبق يف الطرف املتعاقد املعنّي املعين. فلنحرت  ض، مثال، أأن الياابن قدم اإ
( من الالحئة التنحيذية املشرتكة بنّي فيه أأن املنتج اذلي يشلّك التصممي الصناعي هو منتج هل منظر ثاليث الأبعاد 3)9 القاعدة

أأجنزت ومنظر أأمايم ومنظر خلحي ومنظر علوي ومنظر سحيل ومنظر من اليسار ومنظر من الميني، وأأن لك تكل املناظر 
سقاط العمودي، حسب الاقتضاء. وعادة ما يس تويف املودع تكل الرشوط مبا ميكّنه من تحادي رفض حممتل. غري أأن طبقا ل الإ

الرشوط واملامرسات املتعلقة ابلكشف عن التصممي الصناعي قد تكون خمتلحة يف أأطراف متعاقدة أأخرى معّينة يف الطلب 
ضّيق نطاق امحلاية بطريقة غري مس تصبة يف أأطراف متعاقدة معّينة أأخرى؛ وبناء ادلويل نحسه، أأو أأن الكشف الأوسع قد ي 

 عليه ينبغي السامح للمودع من تقدمي مجموعة من النُسخ اخملّصصة فامي يتعلق ابلياابن فقط.

ذا مُسح بتطبيق الانتقاصات املزتامنة، عىل النصو املبنّي يف هذه الوثيقة، ميكن الامتس انتقاص من التس  .15 جيل ادلويل واإ
الطلب ادلويل. ول جيوز،  موضوعفامي خي  أأي من الأطراف املتعاقدة املعنية لقرصه عىل تصممي واحد أأو بعض التصاممي 

ابلطبع، الامتس انتقاص يف الطلب ادلويل فامي خي  لك الأطراف املتعاقدة املعّينة، لأنه جيب الامتس امحلاية للك تصممي 
 ىل الأقل.صناعي يف طرف متعاقد واحد ع

يداع طلب دويل يشمل تصمميني "متطابقني" أأو أأكرث ومجموعات خمتلحة من النُسخ، للمودع وبعبارة أأخرى، ميكن  .16 اإ
والانتقاص بشلك مزتامن من الطلب ادلويل لقرصه عىل تصممي واحد أأو أأكرث فامي خي  أأاي من الأطراف املتعاقدة املعّينة 

، لن يُسّدد املودع رسوم التعيني H/LD/WG/5/6 هو مرشوح ابلتحصيل يف الوثيقةالبعض مهنا. وبناء عىل ذكل، وكام  أأو
ل عن التصاممي اليت تعين الطرف املتعاقد املعنّي.  املعيارية/الحردية اإ

 الانتقاصات يف الطلب ادلويل

نحيذية املشرتكة. من الالحئة الت  7 والقاعدة 1999من وثيقة  5يرد بيان حمتوايت الطلب ادلويل ابلأساس يف املادة  .17
لزامية، مثل امس املودع أأو بيان املنتج أأو الأطراف املتعاقدة املعّينة، يف املادةوترد قامئة احملتوايت  (، 3)7 ( والقاعدة1)5 الإ

ضافية أأخرى يف املادة لزامية اإ دراهجا يف لك الطلبات ادلولية. وعالوة عىل ذكل، يرد بيان حمتوايت اإ ( 2)5 وينبغي اإ
ضافية، مثل الميني اذلي يؤديه 8( و4)7 والقاعدتني لزامية اإ ذا عنُّي املبتكر. ول جيب تضمني الطلب ادلويل حمتوايت اإ ل اإ ، اإ

عالان مبوجب املادة . 8 رشط خاص مبقتىض القاعدة( أأو أأخطر ب 2)5 يف الطلب ادلويل الطرف املتعاقد اذلي قدم اإ
ىل ذكل، جيوز أأن يش متل الطلب ادلويل  (.5)7  عىل عدد من احملتوايت الاختيارية، كام ورد درده يف القاعدةوابلإضافة اإ

لزامية للطلب ادلويل ُمدرجة يف  .18 لكرتونيا، يقّر نظام الإيداع الإلكرتوين بأأن لك احملتوايت الإ ذا أأودع الطلب ادلويل اإ واإ
عالان مبوجب املا ، يُصدر نظام 8 ( أأو القاعدة2)5 دةالطلب. وعندما يُعنّي يف الطلب ادلويل الطرف املتعاقد اذلي قدم اإ

                                                
3

( من الالحئة التنحيذية املشرتكة صادر عن الأطراف 1)36أأو بناء عىل القاعدة  1999( من وثيقة 2)7برمس التعيني الحردي بناء عىل املادة  الإعالن اخلاص 
وفا والولايت املتحدة مودلاملتعاقدة التالية: املنظمة الأفريقية للملكية الحكرية والاحتاد الأورويب وهنغاراي والياابن وقريغزيس تان ومجهورية كوراي ومجهورية 

 الأمريكية.
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ىل التقيّد ابلرشوط احملّددة اليت وضعها ذكل الطرف املتعاقد، لكزوم تضمني  الإيداع الإلكرتوين تنبهيا تلقائيا يدعو فيه املودع اإ
لزامية الإضافية. خمترصاالطلب وصحا   ابعتباره من احملتوايت الإ

ذا مُسح بتطبيق الانتقاصات املزتامنة يف  .19 ل فامي خي  واإ لزامية الإضافية اإ الطلبات ادلولية، فقد ل تنطبق احملتوايت الإ
 الطلب ادلويل. موضوعتصمامي واحدا/بعض التصاممي 

 املكتب ادلويل يفالحص  

ذا اكناملكتب ادلويل  أأحد فاحيصمجيع احلالت، يتصقّق  يف .20  تمن حصة حمتوايت الطلب ادلويل، فيتثبّت مثال اما اإ
ذا اكنت الواثئق املرفقة ابلطلب ادلويل،  طار القانوين لنظام لهاي، أأوالنُسخ تس تويف الرشوط الرمسية املُحّددة مضن الإ  اما اإ

 ُمقّدمة ابلشلك املناسب.التوكيل، مثل 

ذا تبنّي ، (1)8للامدة وطبقا  .21 ضافية للمكتب ادلويل أأن اإ لزامية اإ لزامية أأو حمتوايت اإ الطلب غري موجودة يف  حمتوايت اإ
ىل تصصيح ما يلزم تصصيحه خالل امله ة املقرّ اتالحخمعىل  تنطوي أأوادلويل  العام، املبدأأ و  .رة، وجب عليه أأن يدعو املودع اإ

ذا مل  ()أأ(، هو2)8عىل النصو املنصوص عليه يف املادة  اخملالحة املعنية خالل امله ة املقّررة. صّصح تُ أأن الطلب يُعترب مرتواك اإ
لزامية الإضافية،  فامي خي ()ب( تقيض، 2)8 املادة أأنغري  املودع عدم امتثال ه يف حال أأنباخملالحة املتعلقة ابحملتوايت الإ

الطرف املتعاقد عىل تعيني ذلكل الطرف املتعاقد )أأي  حيتوكام لو مل رة، وجب اعتبار الطلب ادلويل لدلعوة خالل امله ة املقرّ 
عالان مبوجب املادة  .8 قاعدةقتىض الرشط خاص مب أأخطر ب  ( أأو2)5 اذلي قدم اإ

ىل (، 2)14وطبقا للقاعدة  ذكل عىلوعالوة  .22 يداع الطلب ادلويلتؤدي بغض اخملالحات اإ وحيدث ذكل،  تأأخري اترخي اإ
ذا   متعلقةالحة اخمل يف حال اكنت()ب(، 2)10 وفقا للامدةو أأخريا و  من لك تصممي.خة ساكن الطلب غري مش متل عىل ن مثال، اإ

يداع الطلب 2)5 ابملادة (، يكون اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تصصيح اخملالحة أأو اترخي اإ
 .4ادلويل، مع الأخذ ابلتارخي الالحق

ل  أأاي يتضمنأأو ل  انتقاصاتأأي  يتضمنوسواء أأاكن الطلب ادلويل  .23 بعض بتصممي واحد/مهنا، فقد ل تتعلق اخملالحة اإ
ن مل بعض الأطراف املتعاقدة، وذكل و/أأو بطرف متعاقد واحد/ ميماالتص ىل  مبتكر امسمثال يذكر اإ ممي اتصال لك ابلنس بة اإ
ىل بعض مهنا فق وذكر ذا ابلنس بة اإ املبتكر  يكون امسالطلب ادلويل يف هذه احلاةل تعيينات لأطراف متعاقدة،  تضمنط. فاإ

لهيا مبوجب املادة  ضافيا يتعني ذكره ابلنس بة اإ لزاميا اإ ىل جانب الأطراف املتعاقدة 8" أأو القاعدة 1()ب("2)5حمتوى اإ ، اإ
ن اخملاياملبتكر حمتوى اختيار امسكون يالأخرى اليت  لهيا، فاإ  يذكر امسممي اليت مل االحة تتعلق فقط ابلتص ميكن ذكره ابلنس بة اإ

ن مل  امسكون يوالأطراف املتعاقدة اليت ها مبتكر  لهيا. واإ ضافيا ابلنس بة اإ لزاميا اإ تكل اخملالحات، فيكون  حتصصّ املبتكر حمتوى اإ
ليه، يف املبت يذكر امسللطرف املتعاقد اذلي مل كام لو مل حيتو عىل تعيني من املنطقي أأن يعترب الطلب ادلويل  كر ابلنس بة اإ

ىل التصاممي املتبقية.سلامي حني يظل تعيني هذا الطرف املتعاقد   ابلنس بة اإ

ن مل تصصّ  .24 ُ مثال أأن تكون بتصممي واحد/بعض التصاممي فقط، أأي  خمالحة تتعلقح وعالوة عىل ذكل اإ سخ نوعية ن
لطلب ادلويل ل" الرتك اجلزيئالنظر يف " ميكن، بل مرتواك لكه التصممي غري جيدة، مفن املنطقي عدم اعتبار الطلب ادلويل

 5لتصاممي املعنية.فامي يتعلق اب
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لتصصيح اخملالحة تسمل املكتب ادلويل اترخي يف الطلب ادلويل  موضوعخة من لك تصممي صناعي س، مثال، غري مش متل عىل ن الطلب ادلويل ظلّ  حاليف  
 (.2)5 املتعلقة ابملادة

5
ادلويل )أأي التصاممي من مودع الطلب اذلي يلمتس حسب تصممي واحد/بعض التصاممي من الطلب  أأي اس تدراك من الناحية العمليةيقبل املكتب ادلويل  

 خالحة بطبيعة احلال(.املعنية مب
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، يف حاةل وجود 21 طلب دويل، أأي، كام ورد يف الحقرةل" الرتك اجلزيئويتيح الإطار القانوين لنظام لهاي ابلحعل " .25
لزامي بأأحد احملتوايتخمالحة تتعلق  عترب الطلب ادلويل كام لو مل حيتو عىل يُ ()ب(، 2)8 ، فعمال بأأحاكم املادةةالإضافي ةالإ

ذا مل ميتثل مودعه لدلعوة خالل امله ة املقررة ن امتد محهوم "تعيني ذلكل الطرف املتعاقد اإ اذلي يتيحه نظام " الرتك اجلزيئ. واإ
ن فاح  24و 23لهاي ليشمل احلالت املوصوفة يف الحقرتني  راهن، ادلويل يس تمكل، كام يحعل يف الوقت ال املكتب، فاإ

 ُ سخ مع الإطار القانوين لنظام لهاي، وحف  حصة البياانت البيبلوغرافية وأأي واثئق مرفقة ابلطلب ادلويل. حف  متايش الن
ن مل تُ  ن حُص  اليت ح اخملالحاتصصّ ومع ذكل يكون الأ ر أأقل اإ  صت جزئيا.يكتشحها الحاح  أأو اإ

 التسجيل ادلويل

سجل املكتب ادلويل التصممي الصناعي يف السجل ادلويل ويرسل حيامن ميتثل الطلب ادلويل للرشوط املطبقة، ي  .26
ىل صاحب التصممي.  ن شهادة ابلتسجيل ادلويل اإ ، ومن مث املزتامنة الانتقاصاتيتيح  اكن الإطار القانوين لنظام لهايواإ

طلب دويل قيد النظر، فامي يتعلق بتصممي واحد/بعض التصاممي و/أأو طرف متعاقد واحد/بعض الأطراف ل"الرتك اجلزيئ"
ىل  23 الحقرات مناملتعاقدة، عىل النصو املوحض يف   للأطراف املتعاقدة. خمّصصةتعيينات التسجيل ادلويل  يتضمن، فقد 25اإ

بوضوح التصاممي املطلوب حاميهتا يف  ة التصاممي ادلوليةنرش  نرش التسجيل ادلويل يف ويف هذه احلاةل، ينبغي أأن يبنّي  .27
ىل درجة أأن يس تلزم  يحرض علهيا تغيريطرف متعاقد معنّي. وعليه تظل هممة املاكتب كام يه ول  جراءاهتا أأو امارساهتا اإ اإ

قلميية ت  .املعلوماتية ديل أأنظمهتاعحتميل البياانت يف قواعد بياانهتا الوطنية/الإ

 معلومات جسالت التصاممي ادلوليةنظام  لنرش اجلدول الزمين اثلثا.

التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام لهاي للتسجيل املعنونة " H/A/35/1 ورد يف الوثيقة .28
 تنحيذ عند بدايةجسل لهاي يت واهجها ، أأن التحدايت ال2015رضت عىل مجعية احتاد لهاي يف عام "، اليت عُ ادلويل(

جراءات  6ختتلف هجوراي عن التحدايت اليت يواهجها اليوم. 2008يف عام برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات  ونظرا لطبيعة اإ
 ةمعلومات جسالت التصاممي ادلولي أأن يكون نظاميمهية البالغة مباكن ، مفن الأ بدرجة كبرية لتسجيل ادلويل ادلينامية والسلسةا

دايت الأصلية، وأأية حتدايت جديدة، وخاصة مبادرات تعزيز وظائف نظام لهاي، مثل زايدة قادرا عىل مواهجة التح
 ُ املعلومات دقة سخ(. وقد تس تلزم زايدة املعلومات املتاحة يف النظام )أأي املعلومات اخلاصة ابلتصاممي واملعلومات اخلاصة ابلن

دقة الزايدة يف  تكللتس توعب  أأنظمهتا املعلوماتية ف املتعاقدة أأن تكيف أأيضا املدونة يف السجل ادلويل من ماكتب الأطرا
 البياانت.

ماكنية أأن تُدون وس تتيح تكنولوجيا املعلومات احلديثة  .29 ، يتعلقفامي البياانت اخلاصة ابلتصاممي  يف السجل ادلويلاإ
، أأي أأنه من املتوقع أأن تكون زايدة املعلومات املتاحة يف عاقد واحد/بعض الأطراف املتعاقدةطرف متبلك تصممي و بمثال، 

 طلب قيد النظر.ل" ك اجلزيئالرت ويتيح " ةادلولي اتالطلب يفزتامنة املنتقاصات الاتطورا يتيح  لهاينظام 

دخالها عىل الالحئة التنحيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية رابعا.  التعديالت املمكن اإ

طار  تضمني الطلبات ادلولية جدوىحول  مناقشاته، أأثناء أأيضا عي الحريق العاملدُ  .30 محهوم نظام لهاي املودعة يف اإ
ىل التعليق أأيضا ، زتامنةاملنتقاصات الا ماكنية تعديل الالحئة التنحيذية املشرتكة والتعلاميت الإ عىلاإ دارية. وتتعلق التعديالت  اإ

                                                
6

جراءات نظام لهاي، ومن مث عىل  ىل نظام لهاي اإجراء تعديالت عىل اإ رث نظام تطلب انضامم الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية اإ  اإ
طط الهنايئ ابخمل. ورهنا 2015يف خريف عام  نظام معلومات جسالت التصاممي ادلوليةلختبار  وس يوضع خمطط محصلتكنولوجيا املعلومات والتصالت. 

بني مايو الحرتة ما ، عىل أأن جيري الاختبار الهنايئ للنظام ونرشه يف 2016املحصل، من املوتقع وضع الهيلك التقين للنظام يف الحرتة من يناير اإىل أأبريل 
 . 2016 وأأغسطس
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دخالها املقرتح طلب  من، والتعديالت الالحقة للجزء الرابع من التعلاميت الإدارية، ابلنتقاصات املزتامنة 7 عىل القاعدة اإ
دخالها ، بيامن تتعلق التعديالت املقرتحدويل  "( لطلب دويل قيد النظر.الرتك"ابلسصب اجلزيئ ) 14 عىل القاعدة اإ

دخالها عىل  ابلتعديالت املقرتح اعتبارات تتعلق  واجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية 7لقاعدة ااإ

( من 4)5ومتاش يا مع املادة تتناول حمتوايت الطلب ادلويل.  7لقد رُشح أأنحا يف هذه الوثيقة، أأن القاعدة  .31
دراهجا يف طلب دويل عند " احلد الأقىص5("3)7 ، تقيد القاعدة1999 وثيقة  لعدد التصاممي الصناعية اليت جيوز اإ
أأو اليت د التصاممي الصناعية جيب أأن تندرج لك املنتجات اليت جتسّ (، 7)7معال ابلقاعدة و تصممي. وعالوة عىل ذكل،  100

، وخالف ذكل ل يحرض الإطار القانوين لنظام ورناكلونيف تص لقرتان اها يف الصنف ذاته من تس تعمل التصاممي الصناعية اب
 .7لهاي أأية قيود عىل مجع التصاممي الصناعية يف طلب دويل

أأيضا  عضيو ن أأ   يةوالشحاف  قب املنطابتسجيل دويل، مفن  من" جتزي الامتس انتقاص 4()أأ("1)21ونظرا لأن القاعدة  .32
ضافة فقرة.8دويليتعلق ابلنتقاصات من طلب خاص حمك  ىل القاعدة 8 ومن املقرتح اإ ماكنية الانتقاص  7 جديدة اإ تتناول اإ

 دويل عىل النصو التايل: طلب  من

ي لأ  ابلنس بةجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل انتقاصات،  الطلب ادلويل[ يف ات( ]الانتقاص8)7"القاعدة 
بعض التصاممي الصناعية موضوع الطلب تصممي صناعي واحد أأو قرصه عىل لأأو بعضها،  نةاملعيّ  من الأطراف املتعاقدة

 ."ابختالف تكل الأطراف تلحةابلنس بة للأطراف املتعاقدة املعّينة خم الانتقاصات  تكونادلويل. وجيوز أأن 

ىل أأنشار ويُ  .33 لزايم تس تل دويل طلب  منالانتقاصات  اإ دراج حمتوى اإ ضايفلزم اإ توى ابعتباره حم املبتكر ) امس، مثل اإ
لزامي ضافي ااإ ل( ااإ عالان مبوجب املادة قدمذلي  االطرف املتعاقد املعنّي يت تعين التصاممي الفامي خي   اإ " 1()ب("2)5 اإ
 .8" و/أأو القاعدة 2" و/أأو

ضافة بند جديد .34 ىل التعلاميت الإدارية لتوضيح هذا الوضع عىل النصو التايل: 409 ومن املقرتح اإ  اإ

 : احملتوايت الإلزامية الإضافية للطلب ادلويل اذلي حيتوي عىل انتقاصات409"البند 

درج العنرص ()ب( و/أأو )ج( وتضمن الطلب ادلويل انتقاصات، يُ 4)7انطبقت القاعدة  يف حال"
يف الطلب فامي يتعلق  8 " و/أأو القاعدة2" و/أأو "1()ب("2)5املادة  بناء عىل أأو تُدرج العناا  املطلوبةاملطلوب 

الإعالن اليت قدمت  أأو الأطراف املتعاقدةالطرف املتعاقد اليت تعين  صاممي الصناعيةالت أأوابلتصممي الصناعي 
 ".الانت ذات الص ةالإع أأو

ع .35 ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكة يه الوحيدة اليت قدمت اإ " بشأأن 3()ب("2)5 الان مبوجب املادةوجتدر الإشارة اإ
دراج مطالبة يف طلب  طالبة،امل . وبغض النظر عن عدد فيه  الولايت املتحدة الأمريكيةدويل ما مل تُعنّي وأأنه ل ميكن اإ

ذا اكن الطلب ادلويل يتضمن انتقاصات، ل جيوز تضمني الطلب ادلويل سوى  التصاممي الواردة يف الطلب ادلويل وعام اإ
، عىل موقع الويبو الإلكرتوين التايل: لهايواحدة )يرىج الاطالع عىل الأس ئ ة اليت يتكرر طرهحا: نظام  مطالبة

http://www.wipo.int/hague/en/faqs.html .) 
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ىل التصممي الرئييس، مبوجب   ىل تصممي مرتبط واإ  دويل.ارية، من احملتوايت الاختيارية يف طلب دمن التعلاميت الإ  407 البندتعد الإشارة اإ
8

عىل أأي اقرتاحات أأو  )وثيقة جنيف( املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتحاق لهاي بشأأن الايداع ادلويل للتصاممي الصناعيةحمارو ل حتتوي  
 دويل.طلب  منمناقشات بشأأن الانتقاصات 
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مكصتوى  مبتكره وامسدويل وصحا موجزا للتصممي تضمني طلب ، بطبيعة احلال، بأأنه جيوزأأخريا  جيدر التذكريو  .36
 .اختياري

دخالها عىل  علق ابلتعديالت املقرتحاعتبارات تت  14 لقاعدةااإ

ما جيوز للمودع من الناحية العملية .37 ، بعد أأن يودع طلبا دوليا، أأن يلمتس حسب أأي تصممي صناعي أأو طرف متعاقد، اإ
 لمخالحة، حسب التصممي أأو الطرف املتعاقد املعنّي ل اس تدرااكمببادرة منه أأو تلبية دلعوة بتصصيح خمالحة. وقد يلمتس املودع، 

 اخملالحة من الطلب ادلويل.اذلي تعنيه 

ىل القاعدة 4 وتتناول الحقرة .38 ضافهتا اإ ببعض التصاممي  سوىتتعلق فهيا اخملالحة ل احلاةل اليت  14 اجلديدة املقرتح اإ
ف التعديالت املقرتحة، يف حال مل يتخذ املودع أأي الصناعية و/أأو بعض الأطراف املتعاقدة الواردة يف الطلب ادلويل. وختحّ 

جرا شطب منه فقط التصاممي و/أأو الأطراف ، تُ ء، من العواقب اليت يتصملها. فعوضا عن اعتبار الطلب ادلويل مرتواكاإ
 .الحةاخمل تعنهيااليت املتعاقدة 

ذا فُ ل تسمح، ( 2)8بأأن املادة ع وميكن التذّر  .39 برتك الطلب ادلويل، أأو حذف الطرف املتعاقد  سوىرست حرفيا، اإ
ضايف. من الطلب ااملعين  لزايم اإ ذا تعلقت اخملالحة مبصتوى اإ ومن انحية أأخرى تتضمن املعاهدة عدة أأحاكم تسمح، من دلويل اإ

تقس مي التسجيل ادلويل، مثال، عند تدوين تغيري يف امللكية فامي يتعلق بأأي طرف من الأطراف املتعاقدة ب الناحية العملية، 
"، أأو ابلتخيل عهنا مبوجب 1("1)16مبوجب املادة  مجيعهاصاممي ادلولية أأو وفامي يتعلق بأأي تصممي من الت مجيعهااملعينة أأو 

 ".5("1)16" أأو الانتقاص مهنا مبوجب املادة 4("1)16املادة 

ىل املكتب ادلويل لرد عىل دعوة أأي الزتام اباملودع  عىل ليسع أأيضا بأأن وعالوة عىل ذكل ميكن التذّر  .40 تصصيح اإ
ذا اكتشف املكتب ، نةببعض التصاممي الصناعية و/أأو بعض الأطراف املتعاقدة املعيّ سوى تتعلق ل ادلويل خمالحة  خمالحة. واإ

جراء عىل أأنه قبول للمخالحة، عىل النصو املبني يف  وميكن أأن يذكر املكتب ادلويل.  رساةلفقد يحهم عدم اختاذ املودع لأي اإ
ذا مل يس تمل أأي رد من املودع خالل امله ة املقررة،  نه املكتب ادلويل يف الرساةل أأنه اإ كام لو اكن املودع حسب  ذكليعترب فاإ

التصصيح املطلوب من املودع قد ل يعدو كونه  ما يعين أأنمن الطلب ادلويل، املعين التصممي الصناعي و/أأو الطرف املتعاقد 
 ناعي و/أأو الطرف املتعاقد املعين.قبول حسب التصممي الص 

ىل القاعدة 4ومن املقرتح أأن تتناول الحقرة  .41 ضافهتا اإ ماكنية حسب الطلب ادلويل جزئيا، عقب  14 اجلديدة املقرتح اإ اإ
، لانتقاصات أأم سواء تضمن  ،الطلب ادلويل قد يكون أأعاله 23الحقرة يف وحض مُ هو كام توجيه دعوة بتصصيح خمالحة. و 

 .نةببعض التصاممي و/أأو الأطراف املتعاقدة املعيّ سوى تتعلق ل  عىل خمالحة مش متال

( 2)5عدم اس تدراك خمالحة تتعلق ابملادة  يف حال ]حسب الطلب ادلويل جزئيا[( 4)14"القاعدة 
 ضوعمو ، ول تتعلق بميع التصاممي الصناعية 8 برشط خاص خيطر طرف متعاقد املدير العام به وفقا للقاعدة أأو

لهيا يف الحقرة ) خملالحة كام لو اكنت قد اب املعنيةعترب التصاممي الصناعية (، تُ 1الطلب ادلويل، خالل امله ة املشار اإ
 حُسبت من الطلب ادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين."
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 اتالاس تنتاج خامسا.

الطلب ادلويل ملس تخديم نظام لهاي اس تخدام  يفس يتيح احلمك اجلديد املقرتح خبصوص الانتقاصات املزتامنة  .42
 الالزم سدادها. التعيني رسوموفورات يف يتيح لإيداع الطلبات، و  تطورااسرتاتيجيات أأكرث 

يك يتس ىن هل اس تئناف ، 2016 ومن املتوقع أأن تنعقد ادلورة السادسة للحريق العامل يف النصف الأول من عام .43
دخالهاال  عرضس تُ و مناقشاته،  ذا، عىل الالحئة التنحيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية تعديالت املقرتح اإ الحريق علهيا وافق  اإ

، قد ل تدخل من هذه الوثيقة 6الحقرة يف  وحّض مُ هو كام يك توافق علهيا. و  2016 عىل مجعية احتاد لهاي يف عام، العامل
النجاح يف و نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية  اتاختبار نجاح ، رهنا ب 2017حاذ قبل يناير  النحزّي التعديالت املقرتحة 

 .ذكل النظام نرش

ىل  .44 ن الحريق العامل مدعو اإ  أأن يناقشاإ
وأأن  الطلب ادلويل يفمحهوم الانتقاصات املزتامنة 

ّ ، يعّلق ي ن أأ دراج هذا املحهوم يف نظام لهاي، اإ د اإ
دخالها عىل عىل التعديالت املقرت   7 لقاعدتنياح اإ

من الالحئة التنحيذية املشرتكة والبند  14و
ىل التعلاميت الإدارية. 409 داجلدي ضافته اإ  املقرتح اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 الالحئة التنحيذية املشرتكة
 لتحاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 انفذ اعتبارا من ]التارخي[()نّ  

]...[ 

 7القاعدة 

 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

ي من الأطراف لأ  ابلنس بةجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل انتقاصات،  [الطلب ادلويل يف اتالانتقاص] (8)
بعض التصاممي الصناعية موضوع الطلب ادلويل. تصممي صناعي واحد أأو قرصه عىل لأأو بعضها،  نةاملعيّ  املتعاقدة

 .ابختالف تكل الأطراف تلحةابلنس بة للأطراف املتعاقدة املعّينة خم الانتقاصات  تكونوجيوز أأن 

]...[ 

 14القاعدة 

 الحص  يف املكتب ادلويل

]...[ 

برشط خاص خيطر طرف  ( أأو2)5عدم اس تدراك خمالحة تتعلق ابملادة  يف حال [حسب الطلب ادلويل جزئيا] (4)
الطلب ادلويل، خالل امله ة املشار  ضوعمو ، ول تتعلق بميع التصاممي الصناعية 8 متعاقد املدير العام به وفقا للقاعدة

لهيا يف الحقرة ) خملالحة كام لو اكنت قد حُسبت من الطلب ادلويل فامي يتعلق اب املعنيةعترب التصاممي الصناعية (، تُ 1اإ
 ابلطرف املتعاقد املعين.

]...[ 

 التعلاميت الإدارية
 لتطبيق اتحاق لهاي

 (]التارخي[)الن  النافذ يف 

]...[ 

 اجلزء الرابع

 الطلب ادلويلاملقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر عناا  

]...[ 

 : احملتوايت الإلزامية الإضافية للطلب ادلويل اذلي حيتوي عىل انتقاصات409البند 

درج العنرص املطلوب ()ب( و/أأو )ج( وتضمن الطلب ادلويل انتقاصات، يُ 4)7انطبقت القاعدة  يف حال
يف الطلب فامي يتعلق ابلتصممي  8 " و/أأو القاعدة2" و/أأو "1()ب("2)5املادة  بناء عىل تُدرج العناا  املطلوبة أأو

الانت الإع الإعالن أأواليت قدمت  أأو الأطراف املتعاقدةالطرف املتعاقد اليت تعين  صاممي الصناعيةالت أأوالصناعي 
 .ذات الص ة

 ]هناية املرفق والوثيقة[


