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الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني 
لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم 

 الصناعية
 

 الخامسةالدورة 
 2015 د�سمرب 16ٕاىل  14جنيف، من 

 
 

 اعتبارات تتعلق بإمكانية مراجعة جدول الرسوم

 املكتب ا�ويل ٕا�دادمن وثيقة 

 مقدمة ٔأوال.

الغرض من هذه الوثيقة هو اس�هتالل مناقشة حول هيلك للرسوم يتناسب �ىل حنو ٔأفضل مع عبء العمل املزتايد  .1
وا�ورة اخلامسة للفريق العامل مدعوة ٕاىل � املكتب ا�ويل، وذ� بغرض ضامن �س�تدامة املالية لنظام الهاي. ا�ي يتحمّ 

" �بتةتدابري �شأٔن �يفية حتقيق �س�تدامة املالية لنظام الهاي والتعليق �ىل �قرتا�ات ا�اعية ٕاىل ٕاد�ال ز�دة "مناقشة 
يف الرمس أ�سايس ٔأو رمس ٔأسايس مرتبط �لتعيني و�سديد الرمس أ�سايس يف الوقت املناسب، كام هو مرشوح يف 

 الفصلني الثالث والرابع من هذه الوثيقة.

 ات نظام الهايمنو نفق

شهدت نفقات نظام الهاي منوا يف أ�عوام أ��رية. ويُعزى ذ� ا�منو �ٔ�ساس ٕاىل معليات �س�تعداد اليت خضع لها  .2
س�� الستيعاب ٔأطراف متعاقدة �ديدة لها ٔأنظمة للفحص. واقتيض انضامم ت�  نظام الهاي للتكيّف مع توسعه اجلغرايف، وال

املؤمتر ا�بلومايس املعين �ع�د وثيقة يف نظام الهاي ٔ�ول مّرة، كام وافق �ليه  اخلصائصدد من أ�طراف املتعاقدة ٕادراج �
 .1999 �ديدة التفاق الهاي �شأٔن إاليداع ا�ويل للتصاممي الصناعية (وثيقة جنيف) يف �ام
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ي ختتلف �ذر� عن الت�د�ت لس�ل الهاوينبغي الرتكزي �ىل ٔأن الت�د�ت املطرو�ة �اليا ٔأمام إالدارة املعلوماتية  .3
0Fعند اس�هتالل �ر�مج حتديث �كنولوجيا املعلومات 2008 اليت اكنت مطرو�ة يف �ام

نظام معلومات . وس�ميكّن �رش 1
) من تدو�ن بيا�ت ٔأكرث تفصيال (مثل املعلومات اخلاصة �لتصاممي واملعلومات اخلاصة DIRIS( جسالت التصاممي ا�ولية

 ُ 1Fويلل ا�سخ) يف الس��لن

وضع الهيلك التقين للنظام يف الفرتة من ينا�ر ٕاىل  املتوقع، رهن ا�طط املفصل ا�هنايئ،من . و 2
 .2016 �ختبار ا�هنايئ للنظام و�رشه يف الفرتة ما بني مايو ؤأغسطس. و�ُزمع ٕاجراء 2016 ٔأ�ريل

من إال�رادات، س�يؤدي توّسع نظام الهاي املطلقة يف �دد الطلبات ا�ولية، اليت س�تدّر مزيدا و�ٕالضافة ٕاىل الز�دة  .4
ا�ي جيريه املكتب ا�ويل وٕاىل ز�دة يف �دد  "مكتب فاحص" ٕاىل تعقيد الفحص الشلكيليشمل وال�ت قضائية �هيا 

 عة يف �دد �االت الرفض وما يتصل هبا من ٕاخطارات وال�سات�االت إالخطار ��الفات. و�لنظر ٕاىل الز�دة املتوقّ 
 ف فاحصون �دد وُرفعت �اكليف املوظفني بناء �ىل ذ�.وجتديدات، ُوظّ 

�س�تفسارات (املاكملات الهاتفية والرسائل إاللكرتونية) اليت جيب �ىل ويت�ىل توّسع نظام الهاي ٔأيضا يف ز�دة �دد  .5
قع الويبو إاللكرتوين لتضميهنا �لهيا. وروجعت املعلومات املتا�ة �ىل مو  الردّ  الهايموظفي �دمة الز��ن التابعة لس�ل 

دالئل تعلميية عن وا�ة إاليداع إاللكرتوين. كام نُظمت ٔأ�شطة �روجيية واسعة يف الوال�ت القضائية اليت ُحيمتل ٔأن تصبح 
 ٔأطرافا متعاقدة مبوجب نظام الهاي.

انوين لنظام الهاي �شأٔن ، الفريق العامل املعين �لتطو�ر الق2011 ، ٔأ�شأٔت مجعية احتاد الهاي، يف �امؤأ�ريا .6
إالطار القانوين لنظام الهاي التسجيل ا�ويل للتصاممي الصناعية من ٔأ�ل �س�ت�ابة لل�ا�ة املس�مترة ٕاىل حتديث و�سوية 

طبقا ل�يناميكيات والتو�ات السائدة يف جمال التصاممي الصناعية. وينبغي منح نظام الهاي القدرة �ىل التكيّف مع طائفة 
الوال�ت القضائية الوطنية ٔأو إالقلميية، و السعي يف أٓخر املطاف ٕاىل إالبقاء �ىل �ساطته وكفاءته وفعاليته من واسعة من 

حيث التلكفة. وذ� يُعد حتد� �لغ أ�مهية ٔأمام الفريق العامل ٔ�ن ٕادارة ت� العملية تنطوي �ىل ز�دة عبء العمل �لنس�بة 
 لس�ل الهاي.

التفاق الهاي �شأٔن التسجيل ا�ويل  1999 وثيقة" من 1)"3(23 ة منصوص �ليه يف املادةومبدٔأ �س�تدامة املالي .7
حيدد " )(ب) اليت تنص �ىل ما ييل:4(23املادة  �لتوافق مع") 1999للتصاممي الصناعية (املشار ٕا�هيا ف� ييل بعبارة "وثيقة 

ا �كفل �دا ٔأدىن من ٕا�رادات �حتاد املتأٔتية من الرسوم مب] 23[من املادة " 1)"3مقدار الرسوم املشار ٕا�هيا يف الفقرة (
. وكام هو منصوص �ليه يف املادة 2F3"واملصادر أ�خرى �كون اكفيا لتغطية لك مرصوفات املكتب ا�ويل املتعلقة �الحتاد

3Fويل ٔأخرى"" و"مصادر متالرسوم املتعلقة �لتسجيالت ا�ولية"، تُمول مزيانية احتاد الهاي �ٔ�ساس من "1)"3(23

. كام 4
 .حتديد مقدار الرسوم بناء �ىل اقرتاح املد�ر العاميه اليت تتوىل امجلعية �ىل ٔأن  1999)(ٔأ) من وثيقة 4(23تنص املادة 

                                                
اي ٕاد�ال تعديالت �ىل ٕاجراءات النظام، ومن مث �ىل نظام �كنولوجيا تطلب انضامم اليا�ن ومجهورية �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل نظام اله 1

 ).DMAPSاملعلومات واالتصاالت املعمول به سابقا (
، املُقدمة ٕاىل مجعية "التقر�ر ا�هنايئ عن �ر�مج حتديث �كنولوجيا املعلومات (نظام الهاي للتسجيل ا�ويل)، "H/A/35/1�ُر� الرجوع ٕاىل الوثيقة  2

 .2015 الهاي يف �اماحتاد 
")، 1960) التفاق الهاي (املشار ٕا�هيا ف� ييل بعبارة "وثيقة 1960ف� خيص جزء احتاد الهاي املكون من أ�طراف املتعاقدة مبوجب وثيقة الهاي ( 3

 .1967 يوليو 14املؤر�ة اس�توكهومل التمكيلية )(ٔأ) و(ب) من وثيقة 4(4" واملادة 1)"3(4املبدٔأ نفسه منصوص �ليه يف املادة 
 من املصادر التالية:الهاي احتاد  متول مزيانية، 1999) من وثيقة 3(23طبقا للامدة  4

 الرسوم املتعلقة �لتسجيالت ا�ولية؛ "1"
 واملبالغ املسددة مقابل اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب ا�ويل يف ٕاطار �حتاد؛ "2"
 �الحتاد وٕا�وات ت� املنشورات؛ومبيعات منشورات املكتب ا�ويل املتعلقة  "3"
 والهبات والوصا� وإال�ا�ت؛ "4"
 وإالجيارات والفوائد و�ري ذ� من إال�رادات املنثورة. "5"
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 �س�تدامة املالية الحتاد الهاي

اكفية لتغطية ٔأنه تبّني ٔأن الرسوم �ري �ري  سوم املتعلقة �لتسجيالت ا�ولية.الر  � أ�وىل �متويل احتاد الهاي يهالوس�ي .8
4Fمليون فرنك سو�رسي 6.48، بلغ العجز املايل الحتاد الهاي 2012/13ويف الثنائية مرصوفات �حتاد. 

ر ٔأن من املقدّ و  5
مليون فرنك سو�رسي �ىل  3.9مليون فرنك سو�رسي و 5.8ٕاىل  2016/17و 2014/15 يصل ذ� العجز يف الثنائيتني

5Fالتوايل.

6 

2016/176Fٕاىل الثنائية  2006/07. تطور ٕا�رادات املنظمة من الثنائية 3اجلدول 

7 
 (مباليني الفرناكت السو�رسية)

 

، الوارد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة احلايل�ىل ٔأساس �دول الرسوم  2016/17 للثنائية رةاملقدّ وُحتسب إال�رادات  .9
والعنارص الرئيس�ية لٕال�رادات يه الرمس أ�سايس ورسوم الت�ديد. ويغطي التفاق الهاي.  1960 ووثيقة 1999 لوثيقة

7Fاملائة من ٕا�رادات نظام الهاي 90هذان العنرصان حنو 

، مثل الرمس اخلاص بتدو�ن تغيري يف امللكية وُجتمع سا�ر الرسوم. 8
مليون فرنك سو�رسي ف�  4 800، تبلغ إال�رادات املقدرة 11 ". وكام هو مشار ٕاليه يف الشلك�الفهانتقاص، مضن " ٔأو

 .2017 ف� خيص �ام 5 500و 2016 خيص �ام

 8F9 املس�توى املرتقب ٕال�رادات رسوم نظام الهاي حبسب املصدر: 11الشلك 

 

                                                
 ".2012/13، "تقر�ر إالدارة املالية للثنائية WO/PBC/22/6 انظر الوثيقة 5
 .2016/17و 2014/15 نائيتني�ُر� الرجوع ٕاىل املرفق الثالث من وثيقيت الرب�مج واملزيانية للث  6
 ".2016/17، "اقرتاح الرب�مج واملزيانية للثنائية .A/55/5 Revمن الوثيقة  8�ُر� الرجوع ٕاىل الصف�ة  7
 ".2016/17 ، "اقرتاح الرب�مج واملزيانية للثنائية.A/55/5 Rev من املرفق الرابع من الوثيقة 27�ُر� الرجوع ٕاىل الفقرة  8
، .A/55/5 Rev ، الوارد يف املرفق الرابع من الوثيقةاملس�توى املرتقب ٕال�رادات رسوم نظام الهاي حبسب املصدر، 11�ُر� الرجوع ٕاىل الشلك  9

 ".2016/17 "اقرتاح الرب�مج واملزيانية للثنائية

07/200609/200811/201013/201215/201415/201417/2016

الفارق بين ميزانية 
17/2016 المقدرة وميزانية 

15/2014 المرصودة
%المبلغالتقديراتالتقديراتالتقديراتالمبالغ الفعلية

الحاليةالمرصودة

%1.3-           0.4-          34.7          35.2          35.2          35.1         34.8         34.8         34.7االشتراكات

الرسوم
%5.5          30.3         575.9         570.4         545.6         514.9        434.8        443.6        451.1نظام معاهدة البراءات

%12.3          14.1         128.8         115.2         114.6         108.0         99.6         94.8         90.3نظام مدريد
%20.3            1.7          10.3            7.2            8.6            6.3           5.9           5.4           5.0نظام الهاي

لشبونة* -            0.0            0.0            0.1            0.0            0.0           0.0           0.0           0.0نظام 
%6.9          46.2        715.0        692.9        668.8        629.2       540.3       543.8       546.5المجموع الفرعي، الرسوم

%10.7-           0.3-            2.5            2.7            2.8            3.3           3.3           3.3           3.2التحكيم            
%74.2-           0.9-            0.3            0.7            1.2            1.0           1.1           1.1           2.7المنشورات

خالفه
االستثمار %100.0-           1.5-            -            3.0            1.5            3.4           9.4         17.8         15.8إيرادات 

%0.0            -            3.8            6.3            3.8            8.7           3.9           6.5           6.4نثريات
%28.7-           1.5-            3.8            9.3            5.3          12.1         13.3         24.3         22.2مجموع فرعي، خالفه

%6.0          43.0         756.3         740.8         713.3         680.7        592.8        607.4        609.3المجموع
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 2016/17 مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية 14.368و�لنظر ٕاىل توقّع وصول النفقات املرتبطة �حتاد الهاي ٕاىل  .10
مليون فرنك سو�رسي، فٕان من املرتقب اس�مترار احتاد الهاي  10.300ٕاىل  2016/17 رتقبة يف الثنائيةووصول إال�رادات امل

يف �سجيل جعز �الل الثنائية القادمة. واستنادا ٕاىل هذه احلسا�ت، لن �كون الرسوم املرتبطة �لتسجيالت ا�ولية 
، �لتوافق 1999 ) من وثيقة3(23هاي، كام تقتضيه املادة ومصادر ا�متويل أ�خرى اكفية لضامن �س�تدامة املالية لنظام ال

 من ت� الوثيقة.(ب) ) 4(23 مع املادة

 �دول الرسوم

مبا ٔأدى ٕاىل ز�دة عبء العمل �ىل املكتب ا�ويل،  1999 وثيقةالنطاق اجلغرايف لرس�ن �ري ٔأنه منذ بداية ا�ساع  .11
يُفرتض ٔأن ميكّن املكتب ا�ويل من اسرتداد �اكليفه املرتبطة ٕ�دارة نظام مل يتغّري الرمس أ�سايس، ٔأي الرمس نفسه ا�ي 

الهاي. ويُذ�ر، �ىل و�ه الت�ديد، ٔأن أٓخر مّرة خضع فهيا الرمس أ�سايس ورسوم الت�ديد لز�دة يف ٕاطار نظام الهاي 
 .1996 اكنت يف �ام

ٔأ�ريل  1")، الساري اعتبارا من 1960وثيقة ويف �دول الرسوم ("ف� خيص إاليدا�ات اخلاضعة حرص� ٔأو جزئيا ل .12
فرناك سو�رس�،  397فرناك سو�رس� ٕاىل  385مبلغ "رمس إاليداع ا�ويل" املس�تحق عن تصممي وا�د من  زاد، 1996

فرناك  19فرناك سو�رس� ٕاىل  18" من ٕاضايف مشمول يف الطلب ا�ويل نفسه تصممي عن لكزاد ذ� الرمس املس�تحق "و 
فرنك  200فرناك سو�رس� ٕاىل  194اد مبلغ "رمس الت�ديد ا�ويل" املس�تحق عن تصممي وا�د من سو�رس�. وز

فرناك سو�رس� ٕاىل  16" من ٕاضايف مشمول يف الطلب ا�ويل نفسه تصمميعن لك سو�رسي، وزاد ذ� الرمس املس�تحق "
، 2015 ينا�ر 1�ّزي النفاذ يف  اليت د�لتالرمس أ�سايس ورسوم الت�ديد،  مبالغوبعبارة ٔأخرى، فٕان  فرناك سو�رس�. 17
 س�نة. 20منذ  تتغّري مل 

9F�ملائة �ىل رسوم النرش 20وُطبق ختفيض شامل قدره  .13

عندما بدٔأ العمل بأٔسلوب �رش �ديد يف  1999 يف مارس 10
مبنشور شهري �ىل قرص مدمج ةلنرشة التصاممي ا�وليذ� العام. فقد استُبدلت النس�ة الورقية أ�صلية 

10F

و�رشة شهرية  11
11Fورقية معد�

12F، د�لت طريقة �ديدة حلساب رسوم النرش �ّزي النفاذ2002 . ويف ينا�ر12

13. 

التفاق الهاي  1934 ووثيقة 1960 ووثيقة 1999 وثيقة، د�لت الالحئة التنفيذية املشرتكة بني 2004 ٔأ�ريل 1ويف  .14
عن تدو�ن ختل، ورمس عن �ّزي النفاذ. ؤأدرجت ثالثة رسوم يف �دول الرسوم املعدل مضن الالحئة التنفيذية املشرتكة: رمس 

لكمة. ومل يصبح رمس النرش  100تدو�ن انتقاص، ورمس مقداره فرنكني سو�رسيني ٕاضافيني للك لكمة ٕاذا جتاوز الوصف 
13Fرسوم. ومل ختضع مبالغ الرسوم أ�خرى الواردة يف �دول الرسوم ٔ�ي تغيريمرشوطا وُ�ذف من �دول ال

14. 

ٔأية حيهنا مل تُد�ل . و2010 ينا�ر 1�ّزي النفاذ يف  1960 ووثيقة 1999 ود�لت الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة .15
اخلدمات اليت جزءا سابعا عنوانه "، 2015ينا�ر  1تغيريات �ىل مبالغ الرسوم. ؤأدرج �دول الرسوم احلايل، الساري منذ 

                                                
فرناك سو�رس� بدال من  264لنرش �ٔ�بيض وأ�سود، وفرناك سو�رس� للك مجمو�ة من ٔأربعة مسا�ات معيارية ل  41فرناك سو�رس� بدال من  33 10

 فرناك سو�رس� للك مجمو�ة من ٔأربع مسا�ات معيارية للنرش �ٔ�لوان. 330
القرص املدمج لك البيا�ت الببليوغرافية و�ُسخ التصاممي املتضمنة يف إاليدا�ات اجلديدة املس�� بناء �ىل  الوارد يف�شمل املنشور ا�ويل  11

 .1960 وثيقة
 .1960�شمل املنشور الوريق لك البيا�ت املتضمنة يف املنشور السابق، �س�تثناء �ُسخ التصاممي املُس�� بناء �ىل وثيقة  12
اليت تُقدم �لهيا ت� النُسخ. ؤألغي مفهوم "مجمو�ات  A4و�دد الصف�ات من �سق  اليت تُنرشاكنت طريقة احلساب اجلديدة مستندة ٕاىل �دد النُسخ  13
ُ�ّدد رمس ملسا�ات املعيارية". وسهّل نطاق النرش اجلديد بقدر �بري حساب رسوم النرش �لنس�بة للمود�ني ؤأدى ٕاىل خفض ت� الرسوم بنس�بة �الية. و ا

فرناك سو�رس�؛  75 �ٔ�لوان يف مس�توى تُنرشفرناك سو�رس�؛ وُ�ّدد ذ� الرمس عن لك �س�ة  12��ٔبيض وا�ٔسود يف مس�توي  تُنرشالنرش عن لك �س�ة 
 فرناك سو�رس�. 150 وُ�ّدد ذ� الرمس عن لك صف�ة يف مس�توى

، ٔأزيل من �دول الرسوم ا�متيزي بني النُسخ اليت تُنرش �ٔ�بيض وا�ٔسود والنُسخ اليت تُنرش �ٔ�لوان، ؤأدرج رمس وا�د مقداره 2008يف ينا�ر  14
 لك صف�ة (يف �ال قُدمت النُسخ ورقيا) ٔ�ي تغيري.فرناك سو�رس� عن لك �س�ة. ومل خيضع رمس النرش عن  17
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�ا املكتب ا�ويل د مقداره بنفسه، يُقّدِ �شملها �دول  عن اخلدمات اليت ال"، �سمح للمكتب ا�ويل بتحصيل رمس، ُحيّدِ
ماكتب . والغرض الرئييس من ذ� "الرمس املُحّصل مقابل اخلدمات" هو معاجلة مسأٔ� تقدمي الو�ئق ا�امعة ٕاىل الرسوم
أ�طراف املتعاقدة املعّينة، من �الل املكتب ا�ويل، عند ٕايداع الطلب ا�ويل ٔأو الحقا. ومل يُطبق املكتب ا�ويل  ا�ول

 ذ� الرمس بعد.

 �ىل املكتب ا�ويلاملفروض ز�دة عبء العمل  �نيا.

 الفحص املكثّف للطلب ا�ويل

ولكن �ىل للطلب ا�ويل ُمتضمنة يف الطلب.  احملتو�ت إاللزاميةلك تتحقّق وا�ة إاليداع إاللكرتوين تلقائيا من ٔأن  .16
ع النظام والبحث، نتي�ة توسّ  ،، مثل بيان املنتجء الواردة يف احملتو�ت إاللزاميةفاحيص املكتب ا�ويل البحث عن أ�خطا

)(ب) 2(5 ية بناء �ىل املادةحملتو�ت إاللزامية إالضاف أأخطاء ٔأو نقائص ليشمل وال�ت قضائية �هيا "مكتب فاحص"، عن 
 رئييس.الرتبط/املصناعي ال ، مثل هوية املبتكر، ٔأو ٔأخطاء احملتو�ت اخليارية مثل بيان التصممي 8 ٔأو القا�دة

و�ئق مرافقة ينبغي تقدميها من �الل املكتب ا�ويل ٕاىل املاكتب اليت و�ملثل، قد حيتوي الطلب ا�ويل �ىل  .17
من التعل�ت إالدارية �ىل قامئة اكم� �ملسائل والو�ئق املسموح هبا اليت  408 البند �شرتطها ٔ�غراض الفحص. وينص

، ٔأن �ش�متل 8 ويل. كام جيوز، طبقا للقا�دة)(و) و(ز)، ٕادرا�ا يف الطلب ا�5(7 جيوز، وفق ما خيتاره املودع وطبقا للقا�دة
14Fالطلب ا�ويل �ىل ميني ٔأو ٕا�الن من املبتكر

15. 

املرتبطة  الشلكيةو�ٕالضافة ٕاىل حمتو�ت الطلب ا�ويل نفسه، يتحقّق فاحص املكتب ا�ويل من �دد من اجلوانب  .18
، يف �ال ٔأو وقد �شمل ذ� مثال ما ٕاذا اكن ا�ميني موقّعا من (لك) املبتكر (املبتكر�ن) املشار ٕاليه (ٕا�هيم) �لو�ئق املرافقة.

 ما ٕاذا اكنت هناك شهادة مرفقة �لطلب ا�ويل تثبت ت� الصفة.غر، بة بصفة الكيان املتنايه الصاملطال 

وٕاذا مت الكشف عن خمالفات، خبصوص لك ما هو وارد ٔأ�اله، يصدر فاحص املكتب ا�ويل رسا� خمالفة، يدعو  .19
 .�سلّمهفهيا املودع ٕاىل تصحيح ا�الفات يف غضون امله� املقّررة ويقوم بفحص ومعاجلة ذ� التصحيح عند 

)، و�لرمغ من 2015 �دة أ�مر�كية (يف مايو) واليا�ن والوال�ت املت2014 وعقب انضامم مجهورية �ور� (يف يوليو .20
�س�بة احتواء الطلبات �ىل خمالفات. ونتي�ة ��، ُجسلت مؤخرا  ت�زايدالضام�ت املدر�ة يف وا�ة إاليداع إاللكرتوين، 

يف ولرمغ من مساعي املكتب ا�ويل الرامية ٕاىل إالبقاء �ىل �ساطة النظام. ز�دة �برية يف �دد رسائل ا�الفات �
�ىل التوايل. وينبغي  1 207و 1 494و 1 319و 1 163، بلغ �دد رسائل ا�الفات 2014و 2013و 2012و 2011 ٔأعوام

ديدة من وا�ة إاليداع مرّده ٕادراج �س�ة � 2014التأٔ�يد �ىل ٔأن �خنفاض املُس�ل يف �دد رسائل ا�الفات يف �ام 
، متكّن من التحقّق تلقائيا من �دد ٔأكرب من اخلصائص يف الطلبات ا�ولية. �ري ٔأن املكتب ا�ويل 2013 إاللكرتوين يف �ام

، مبا يعين ٔأنه من املتوقّع ٔأن يت�اوز �دد رسائل ا�الفات، حبلول 2015رسا� خمالفة حبلول هناية ٔأكتو�ر  1 488ٔأصدر فعال 

                                                
للمودع ٕاماكنية تقدمي "ٕا�الن بأٔبوة ��رتاع" ٔأو، ٕاذا تعّذر ذ�، "ٕا�الن بديل عوضا عن ٕا�الن ٔأبوة ��رتاع"،  DM/1يتيح املرفق أ�ول من �س��رة  15

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ويتيح املرفق الثاين للمودع ٕاماكنية تقدمي و�ئق مرافقة ف� خيص تعيني الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وذ� ٕاجباري يف �ال تعيني
املودع مفيدة ٔ�هلية للطلب ا�ويل تدمع إال�الن خبصوص �س�تثناء لعدم توفّر اجلدة. وميكّن املرفق الثالث من تقدمي ٕا�الن حيّدد املعلومات اليت يعتربها 

تفادة من حامية. وتقترص و�اهة ذ� �ىل �ا� تعيني الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وميكّن املرفق الرابع املودع من دمع مطالبة بصفة التصممي الصناعي املعين لالس� 
. والبنود وشهادة تثبت ت� الصفة من ٔأ�ل �س�تفادة من ختفيض يف رمس التعيني الفردي ف� خيص تعيني الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةالكيان املتنايه الصغر 

 املعاد� للمرفقات أ�ول والثاين والثالث والرابع مدر�ة ٔأيضا يف وا�ة إاليداع إاللكرتوين.
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الز�دة املُس�� يف �دد  . وتتوافق هذه الز�دة مع�ملائة 40 بأٔكرث من 2014لرسائل املُس�ل يف �ام ، �دد ا2015 �ام هناية
15Fالطلبات ا�ولية

16. 

من قبل املكتب ا�ويل يتسم بتعقيد مزتايد و�س�تغرق مزيدا من الوقت نتي�ة اخلصائص  حص الشلكيؤأصبح الف .21
وذ� يتجّسد �ولية ٔ�غراض تعيني اليا�ن ومجهورية �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. اجلديدة اليت ٔأدرجت يف الطلبات ا

 2013 نو�ا من ا�الفات يف �ام 37 ٕادارة الفاحصون توىليف �دد خمتلف ٔأنواع ا�الفات اليت يد�رها املكتب ا�ويل. وقد 
، عقب انضامم اليا�ن والوال�ت املت�دة 2015 ويف �ام عقب انضامم مجهورية �ور�. 2014 نو�ا من ا�الفات يف �ام 58و

 نو�ا من ا�الفات حىت ا�ٓن. 67 ٕادارة الفاحصون توىلأ�مر�كية، 

 حفص إالخطارات الصادرة عن املاكتب

متعاقدة لها مكتب فاحص، قد �كون �دد  فهيا ٔأطرافعّني يد للتسجيالت ا�ولية اليت تُ �لنظر ٕاىل العدد املزتا .22
لرفض الصادرة عن ت� املاكتب متوافقا مع �دد ت� التعيينات. وس�يكون �دد �بري من �االت الرفض الصادرة عن �االت ا

املاكتب الفاحصة لٔ�طراف املتعاقدة اجلديدة مستندا ٕاىل ٔأس�باب موضوعية، مثل �ا� التقنية الصناعية السابقة ٔأو �دم 
 كفاية الكشف عن تصممي صناعي.

ٔأن لك العنارص املطلوبة، مثل الالحئة التنفيذية املشرتكة، يتحقّق فاحص املكتب ا�ويل من  من 19 وطبقا للقا�دة .23
ٔأس�باب الرفض، مبّينة �شلك حصيح يف إالخطار �لرفض. وبناء �ليه سزيداد عبء العمل املفروض �ىل املكتب ا�ويل وفقا 

��16F

17Fدة كذ�. و�شهد �دد البيا�ت مبنح امحلاية اليت تصدرها املاكتب ز�17

. ويف بعض احلاالت �كون ٕاصدار البيا�ت 18
مبنح امحلاية ٕالزاميا و�كون ذ�، مثال، عقب رفض (بدال من حسب الرفض) ٔأو يف �ال تعديل التسجيل ا�ويل يف ٕاطار 

التسجيل  ٕاجراء �ى املكتب. ويتحقّق فاحص املكتب ا�ويل من مج� ٔأمور مهنا ما ٕاذا اكن التارخي ا�ي ٔأ�دث فيه
 يف البيان. مبّيناس�ُي�دث فيه، نفس ٔأ�ر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق  �ويل، ٔأوا

وال يتلقى املكتب ا�ويل ٔأية ماكفأٔة لقاء حفص إالخطارات الصادرة عن املاكتب. و�ٕالضافة ٕاىل ٔأنواع إالخطارات  .24
 التغيري يف امللكية.أٓ�ر مبوجبه رفض ه، جيوز للماكتب ٔأن تصدر، مثال، ٕا�ال� �املشار ٕا�هيا ٔأ�ال

 من رمس التعيني الفردي ةالثاني ا�فعةٕادارة �سديد 

) �شأٔن 2(7 �كية يه الطرف املتعاقد الوحيد ا�ي قدم ٕا�ال� مبوجب املادةجيدر التذكري بأٔن الوال�ت املت�دة أ�مر  .25
جيوز �سديد ا�فعة )(ج)، 3(12 للقا�دةرمس التعيني الفردي وبّني فيه بأٔن الرمس املس�تحق ا�فع يتأٔلف من دفعتني. وطبقا 

مبارشة وٕاما عن طريق الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�ارية لتعيني الفردي ٕاما ملكتب الثانية من رمس ا
ٕاىل . وتُضاف ٕادارة �سديد ا�فعة الثانية من رمس التعيني ا�ويل  خيتاره صاحب التسجيل ا�ويلحس��، املكتب ا�ويل

 رسوم مقابل ٕادارة هذا إالجراء. ةعبء العمل املفروض �ىل املكتب ا�ويل. وال حيّصل املكتب ا�ويل ٔأي

                                                
حبلول هناية  3 379، و2014 يف �ام 2 924، و2013 يف �ام 2 990، و2012 يف �ام 2 604، و2011 يف �ام 2 531بلغ �دد الطلبات ا�ولية  16

 ).2014 �ملائة مقارنة �لفرتة ذاهتا يف �ام 38.9 (مما يُعد ز�دة بنس�بة 2015 ٔأكتو�ر
، عندما مل �كن ال 2015. ويف هناية ٔأكتو�ر 2014يف �ام  152؛ و2013يف �ام  119؛ و2012يف �ام  81؛ و2011يف �ام  231الرفض  بلغ �دد ٕاخطارات 17

ت�دة ن والوال�ت امل مكتب اليا�ن للرباءات وال مكتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�ارية قد بدٔأ ٕاصدار ٕاخطارات تتعلق بتعيني اليا�
ٕاخطارا مهنا عن املكتب الكوري للملكية الفكرية. (يف هناية  88ٕاخطارا، صدر  153أ�مر�كية يف التسجيالت ا�ولية، اكن �دد ٕاخطارات الرفض يبلغ 

مّرة يف التسجيالت  836نت مّرات يف التسجيالت ا�ولية. وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن مجهورية �ور� قد ُعيّ  607، اكنت مجهورية �ور� قد ُعيّنت 2015 ٔأكتو�ر
 ، مل �كن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد ٔأصدر بعد ٔأي ٕاخطار �لرفض.)2014. وحبلول هناية �ام 2014 يف يوليو 1999 ا�ولية منذ انضام�ا ٕاىل وثيقة

 .2014 �ملائة مقارنة �لفرتة ذاهتا يف �ام 19.6 �دة بنس�بةبيا� مبنح امحلاية، مما يُعد ز 2 949، اكن املكتب ا�ويل قد اس�تمل 2015حبلول هناية ٔأكتو�ر  18
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 �عتبارات املتعلقة ٕ�ماكنية ٕاد�ال تعديالت �ىل �دول الرسوم �لثا.

 ز�دة "�بتة" يف الرمس أ�سايس

أ�سايس ورسوم الت�ديد بناء �ىل نظام الهاي ٕاىل  كام ُذ�ر سابقا يف هذه الوثيقة، �رجع أٓخر ز�دة يف مبالغ الرمس .26
ىل املكتب �اما. ويف غضون ذ�، ومع توّسع نظام الهاي، شهد عبء العمل املفروض � 20، ٔأي ما يقارب 1996 �ام

ا�ويل ز�دة من حيث �دد الطلبات ا�ولية ومن املتوقّع ٔأن �س�متر ز�دة عبء العمل من حيث �االت الرفض الصادرة 
 ملاكتب.عن ا

ويُالحظ، يف الوقت ذاته، أٔن التوّسع اجلغرايف ذاته ا�ي �شهده نظام الهاي ليكتسب طابعا �املية جيعل من ذ�  .27
النظام ٔأكرث اس�تقطا� للمس�ت�دمني مبنحهم ٕاماكنية �س�تفادة من تغطية ٔأوسع مضن ٕاجراء وا�د. و�ليه قد �كون من 

ع مبلغ الرمس أ�سايس من ٔأ�ل متكني نظام الهاي من �رتباط جمددا مببدئه املقبول، حىت من منظور املس�ت�دمني، ٔأن �ُرف
18F�الس�تدامة املاليةاخلاص 

19. 

النفقات وإال�رادات املرتقبة كام ٔأشري ٕاليه يف الفصل أ�ول من هذه  ولكن �لنظر ٕاىل العجز النامج عن الفرق بني .28
دون ٕاماكنية نفاذ بعض فئات املس�ت�دمني ٕاىل  س�يحول هٔأن فرض ز�دة �بتة يف الرمس أ�سايس و�د يتضحالوثيقة، 

التحّجج بأٔن املود�ني الراغبني يف مواص� حامية تصامميهم فقط يف أ�طراف املتعاقدة للبعض النظام. و�الوة �ىل ذ�، ميكن 
اء �ليه، ينبغي تقد�ر وبناملود�ني ا��ن يعّينون أٔطرافا متعاقدة �هيا مكتب فاحص.  س�يدمعوناليت ال متت� نظاما للفحص 

 ٔأية ز�دة يف الرمس أ�سايس والنظر يف ٕاماكنية اختاذ تدابري بدي� ٔأو ٕاضافية.

 الرمس أ�سايس املرتبط �لتعيني

ميكن تو� رضورة ٔأن يعكس �دول الرسوم �شلك ٔأفضل ز�دة عبء العمل املفروض �ىل املكتب ا�ويل والطابع  .29
حفص لبات ا�ولية اليت تُعّني فهيا ٔأطراف متعاقدة �هيا مكتب فاحص ينطوي �ىل املعقد �� العمل. ذ� ٔأن حفص الط 

موّسع من قبل الفاحص، ليس من حيث الطلبات حفسب، بل كذ� من حيث �االت الرفض الصادرة عن ت� املاكتب. 
متعاقد �يه مكتب فاحص يف و�ليه ميكن النظر يف ٕاماكنية حتديد رمس ٔأسايس مرتبط �لتعيني. فٕاذا مت، مثال، تعيني طرف 

 طلب دويل، يصبح رمس ٔأسايس ٕاضايف مس�تحقا.

ولتوضيح �قرتاح املذ�ور ٔأ�اله، ٕاذا ٔأدِرج مفهوم الرمس أ�سايس املرتبط �لتعيني ٕاضافة ٕاىل الرمس أ�سايس، فٕان  .30
مكتب فاحص�ىل املودع �سديد رمس ٕاضايف يف لك مّرة يُعّني فهيا يف الطلب ا�ويل طرف متعاقد �يه 

19F

. ووفقا لهذا 20
فاحص السيناريو، ميكن حتديد رمس ٔأسايس "�بت" �كون، مثال، مس�تحق ا�فع مبجّرد تعيني طرف متعاقد �يه مكتب 

 � مكتب فاحص.عن لك طرف متعاقد معّني  ٔأو

                                                
اعتبارات تتعلق ٕ�ماكنية تضمني الالحئة التنفيذية املشرتكة انتقاصات مزتامنة يف الطلبات ا�ولية املعنونة " H/LD/WG/5/5جيدر التذكري بأٔن الوثيقة  19

سة للفريق العامل، حتتوي �ىل اقرتاح ٕ�دراج مفهوم "�نتقاصات املزتامنة" يف الطلب ا�ويل، "، واليت ستُناقش ٔأيضا يف ا�ورة اخلام و�ريها من التعديالت
 وهو اقرتاح س�يتيح للمود�ني، ٕان ُطبق، ٕاماكنية حتقيق وفورات ف� خيص رسوم التعيني املس�تحقة.

 التصاممياملكتب ا�ي يتوىل من تلقاء نفسه حفص الطلبات املود�ة �يه بغرض حامية ، يُعّرف "املكتب الفاحص" بأٔنه "1999" من وثيقة 17"1طبقا للامدة  20
". واستنادا ٕاىل بعض إال�ال�ت اليت قد تقد�ا أ�طراف املتعاقدة اليت �س�تويف الصناعي �س�تويف رشط اجلدة التصمميالصناعية ليبت �ىل أ�قل ف� ٕاذا اكن 

هنغار� ت املرتبطة ٕ�جراءات الفحص يف خمتلف املاكتب، واليت حصل �لهيا املكتب ا�ويل حىت ا�ٓن، تُعترب ماكتب ماك�هبا الرشط املذ�ور وٕاىل املعلوما
 ماكتب فاحصة. واليا�ن وقري�زيس�تان ومجهورية �ور� ومجهورية مو�وفا ورومانيا وامجلهورية العربية السورية والوال�ت املت�دة أ�مر�كية
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ٕاىل  وميكن، ك�ل بديل ٔأو ٕاضايف، حتديد رمس ٔأسايس أٓخر �كون مس�تحق ا�فع عن لك طرف متعاقد معّني �ُرسل .31
مكتبه الو�ئق املرافقة من �الل املكتب ا�ويل. وكام ُرشح سابقا يف هذه الوثيقة، يتحقّق فاحصو املكتب ا�ويل ٔأيضا من 

 حمتو�ت الو�ئق املرافقة.

يُتوقّع ٔأنه عندما ينضم املزيد من أ�طراف املتعاقدة ممن �هيا مكتب فاحص ٕاىل نظام الهاي، سزيداد عبء ؤأ�ريا،  .32
س�� من حيث حفص إالخطارات الصادرة عن ت�  التايل للتسجيل واملفروض �ىل املكتب ا�ويل وفقا ��، الالعمل 

 أ�طراف املتعاقدة.

 التدابري أ�خرى الرامية ٕاىل حتسني �س�تدامة املالية لنظام الهاي رابعا.

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة 14 اقرتاح ٕ�د�ال تعديالت �ىل املادة

 املنطبقةرشوط ال  �س�تويف  للمكتب ا�ويل ٔأن الطلب ا�ويل مل �كنّني ٕاذا تب، 1999 ) من وثيقة1(8 طبقا للامدة .33
. وحبلول هناية رةمه ٕا�ه، وجب �ليه ٔأن يدعو املودع ٕاىل تصحيح ما يلزم تصحي�ه �الل امله� املقرّ �سلّ  وقت

طلبا �الل  37 ومت �ركرسا� خمالفة تتعلق بعدم �سديد بعض الرسوم.  402، اكن املكتب ا�ويل قد ٔأصدر 2015 ٔأكتو�ر
طلبا، اتصل  76الفرتة ذاهتا لعدم �سديد اكمل الرسوم. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، و�لنظر ٕاىل املشالك املطرو�ة �ى حفص 

و ما ٕاذا اكن املودع قد �ّري ال ليشء سوى لت�ديد ما ٕاذا اكنت الطلبات �فهة أٔ املكتب ا�ويل �لك مودع بطريقة �ري رمسية 
وقف إالجراء. وبعبارة ٔأخرى اكن املكتب ا�ويل، ف� خيص ٔأ� من ت� الطلبات ا�ولية، قد بدٔأ من �لتايل ا�متكّن رٔأيه و 

 دون احلصول �ىل ٔأية ماكفأٔة مقابل العمل املُنجز. الشلكئأمكل حفصه  ٔأو

حىت يتس�ىن الكشف عن جيب ٔأن ختضع لفحص اكمل ٔ�ن ت� الطلبات وذ� �سفر عن ٕاهدار موارد الفحص  .34
 الطلبيف أٓخر املطاف، ٕاذا مل تُصّحح ا�الفة، اعتبار ، ويتس�ىن �االت �دم �سديد الرسوم، فضال عن ٔأية خمالفات ٔأخرى

. وس�ميّكن اشرتاط �سديد الرمس أ�سايس، �ىل أ�قل، من تقليل الطلبات التافهة و�سمح للمكتب مرتواك �شلك رمسي
 ويل �سرتداد بعض من التاكليف املرتبطة بعم� اخلاص �لفحص، �ام اكن مأٓل الطلب.ا�

مبلغا معادال للرمس أ�سايس املس�تحق عن تصممي  ال ينبغي للمكتب ا�ويل الرشوع يف الفحص حىت يتسملّ و�ليه  .35
 �الل ت� ا�الفةوا�د. ويف �ال �دم �سديد الرمس أ�سايس (�ىل أ�قل) املس�تحق عن تصممي وا�د، يُقرتح تصحيح 

) 1(14 ة(ب) ٕاىل القا�د و�لتايل، يُقرتح ٕاضافة فقرة �ديدة. اليت �رسلها املكتب ا�ويل عوةا�من �رخي اعتبارا شهر وا�د 
 بناء �ىل ذ�. 14) من القا�دة 3( لهذا الغرض وتعديل الفقرة
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 14القا�دة 
 الفحص يف املكتب ا�ويل

ٕاذا تبني� للمكتب ا�ويل ٔأن الطلب ا�ويل مل �كن �س�تويف الرشوط (ٔأ) ] �� تصحيح ا�الفات[ )1(
املودع ٕاىل تصحيح ما يلزم �الل ثالثة ٔأشهر اعتبارًا املطلوبة، وقت �سلّمه ٕا�ه، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدعو 

 من �رخي ا�عوة اليت �رسلها املكتب ا�ويل.

(ب) �لرمغ من الفقرة (ٔأ)، جيوز للمكتب ا�ويل، ٕاذا اكن مبلغ الرسوم املس�تلمة وقت �سّمل الطلب ا�ويل 
عو املودع ٕاىل �سديد ذ� املبلغ �ىل أ�قل من املبلغ املعادل للرمس أ�سايس املس�تحق عن تصممي وا�د، ٔأن يد ٔأقلّ 

 �الل شهر وا�د اعتبارا من �رخي ا�عوة اليت �رسلها املكتب ا�ويل.

[...] 

] ٕاذا مل �ُس�تدرك خمالفة، �ري ا�الفة املشار ٕا�هيا يف اعتبار الطلب ا�ويل مرتواكً ورّد الرسوم[ )3(
، وجب اعتبار الطلب ا�ويل (أٔ) ٔأو (ب) )1ر ٕا�هيا يف الفقرة (�الل امله� املشا 1999)(ب) من وثيقة 2(8 املادة

مرتواكً، ووجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رد ٔأية رسوم مسددة لقاء ذ� الطلب بعد خصم مبلغ يعادل الرمس 
 أ�سايس.

 اس�تنتا�ات �امسا.

ملكتب ا�ويل، بدقة، تو�ات من املتوقّع اس�مترار الز�دة يف �دد الطلبات ا�ولية يف أ�عوام القادمة. و�رصد ا .36
م رسوما تتناسب مع وينبغي، �ىل و�د اخلصوص، ٔأن �سّدد مس�ت�دمو النظاالطلبات واحتيا�ات مس�ت�ديم نظام الهاي. 

 ٕاما من قبل املكتب ا�ويل ٔأو من قبل املاكتب، ؤأن توىل العناية لضامن التوازن يف هذا الصدد. العمل املُنجز

ا�ورة اخلامسة للفريق العامل  فٕانناميكيات نظام �سجيل دويل يتسم �لكفاءة و�س�تدامة املالية، وملوا�بة دي  .37
وا�ورة  .1999 ) (ٔأ) و(ب) من وثيقة4(23 ٕاىل مناقشة ٕاماكنية مراجعة �دول رسوم احتاد الهاي، طبقا للامدةمدعوة 

املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعل�ت اخلامسة للفريق العامل مدعوة كذ� ٕاىل التعليق �ىل التعديالت 
 إالدارية، واليت س�ُتقدم ٕاىل مجعية احتاد الهاي يف الوقت املناسب.

و�ىل ٔأساس تعليقات الفريق العامل وتعل�ته، س�يقدم املكتب ا�ويل سيناريوهات مفص� عن هيلك رسوم مس�تدام  .38
 .2016 السادسة املزمع عقدها يف اجلزء أ�ول من �اميك يناقشها الفريق العامل يف دورته 

 [هناية الوثيقة]


