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ن التسجيل التطوير القانوني لنظام الهاي بشأالفريق العامل املعني ب
 الدويل للتصاميم الصناعية

 
 اخلامسةالدورة 

 2015 ديسمرب 16انىل  14جنيف، من 
 
 

 التقرير

 اذلي اعمتده الفرةق العامل

 املقدم 

ليه فامي ) الفرةق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام إلهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعي اجمتع  .1 املشار ان
 .2015 ديسمرب 16 انىل 14"الفرةق العامل"( يف جنيف من  بعبارة بعد

 أأذربيجانو  (OAPI) املنظم  الأفرةقي  للملكي  الفكرة : التالي  يف احتاد إلهاي ممثةل يف ادلورةاكنت الأعضاء و  .2
ةطاليا والياابن و  فنلنداوالاحتاد الأورويب و  س تونياان ومرص و  ادلامنركو  واملغرب  ليتوانياوفرنسا وأأملانيا واليوانن وهنغاراي وان

س بانيا وسويرسا وترويا وأأوورانيا والوإلايت    مودلوفاجوهورةو  وهورة  وورايوالرنوجي وعامن وبولندا وج  ورومانيا والس نغال وان
 (.27املتحدة الأمريكي  )

ندونيس ياو  امجلوهورة  التش يكي و  وولومبياوكندا والصني و  بيالروس: اجلزائر و اكنت ادلول التالي  ممثةل بصف  مراقبو  .3  ان
واململك  املتحدة  تركامنس تانو  اململك  العربي  السعودة و الربتغال والاحتاد الرويس و ومدغشقر واملكس يك وبامن  اكزاخس تانو 
 (.19) زمبابويوالمين و  فييت انمو 

 مراقب.يف ادلورة بصف   بعث  فلسطني املراقب  ادلامئ وشاروت  .4

ن امللكي  الفكرة  امجلعي  الأمريكي  لقانوشارك ممثلو املنظامت غري احلكوم  التالي  يف ادلورة بصف  مراقب: و  .5
(AIPLA)  و( جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيMARQUES)  مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  الصناعي  و
(CEIPI)  و(  جعي  الاحتادات الأوروبي  للعاملني يف جمال العالمات التجارةECTA)  امجلعي  الأوروبي  لطالب احلقوق و
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(ELSA International)  امجلعي و (  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعيAIPPI) الاحتاد ادلويل لوالكء امللكي  الصناعي  و
(FICPI) (7.) 

 وترد قامئ  املشاركني يف املرفق الثاين من هذه الوثيق . .6

 ادلورةمن جدول الأعامل: افتتاح  1البند 

الفكرة  )الوةبو( ادلورة اخلامس  للفرةق العامل املدير العام للمنظم  العاملي  للملكي  افتتح الس يد فرانسيس غاري  .7
 ورحب ابملشاركني.

ابلنس ب  مجلوهورة  منذ ادلورة السابق  للفرةق العامل حيز النفاذ  تدخل (1999وثيق  جنيف ) وذكَّر املدير العام بأأن .8
لوفود ابرحب املدير العام . و 2015 ماةو 13وابلنس ب  للياابن والوإلايت املتحدة الأمريكي  يف  2014 ةوليو 1ووراي يف 

 عضاء يف احتاد إلهاي.ة الأوىل يف الفرةق العامل بصفهتا اجلدةدة كأ املشارك  للمر 

ىل  1999 وثيق الأطراف املتعاقدة يف  عدد  هذه الانضامم حاإلت فع ر تو  .9 جاميل عدد الأطراف املتعاقدة يف اتفاق  49ان وان
ىل ىل أأن نظام إل64 إلهاي ان  اس تودع صك انضامهم تركامنس تانوإلة  قضائي  وأأن  82هاي ةغط  حاليا . وأأشار املدير العام ان

ىل  ىل  1999 وثيق سريتفع عدد الأطراف املتعاقدة يف  ،خالل الأس بوع وعليه 1999 وثيق ان جاميل عدد الأطراف  50ان وان
ىل   حبق. اعاملي ا. ومن املتوقع أأن ةصبح نظام إلهاي نظام65املتعاقدة يف اتفاق إلهاي ان

ذ أأن الياابن  ملحوظاتأأثريا  تأأثر  ةالأخري  الانضاممحاإلت أأن كام إلحظ املدير العام  .10 يف اس تخدام نظام إلهاي، ان
ةداع طلبات التصاممي. يف وجوهورة  ووراي والوإلايت املتحدة الأمريكي  من أأكرب الوإلايت القضائي  يف العامل  وبهناة  ان

ابملائ  تقرةبا مقارن   41 طلبا أأي ما ةوازي زايدة قدرها 3765 ،2015 ودع  يف، بلغ عدد الطلبات ادلولي  امل2015 نومفرب
ىل تكييف نظام إلهاي مع الوإلايت القضائي  اليت تنص  ةالانضامم اجلدةد ت حاإلت. واقرتن2014 ابلفرتة نفسوها يف حباج  ان
جراءات   .جلدةافحص لعىل ان

 جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس من 2البند 

وس )سويرسا( ابإلنجامع رئيسً  للفرةق العامل والس يدة أأون رمي شوي )جوهورة  ووراي( انتخبت الس يدة ماري ور  .11
 )ترويا( ابإلنجامع انئبتا للرئيس .بيلجييل والس يدة سينغول وولتوفان 

 الفرةق العامل.  ديساميك )الوةبو( همم  أأمينتولت الس يدة ابةف  إلو  .12

ىل أأ  .13 وشددت عىل  ن نظام إلهاي يشوهد توسعا جغرافيا،ورحبت الرئيس  ابلأعضاء اجلدد يف احتاد إلهاي وأأشارت ان
 نظام إلهاي ابلبساط  وسوهوةل النفاذ ويرس الاس تخدام. أأن ةتسمأأمهي  

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 .تغيري( دون .H/LD/WG/5/1 Prov عامل )الوثيق اعمتد الفرةق العامل مرشوع جدول الأ  .14

من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابع  للفرةق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام  4البند 
 إلهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعي 

 .تغيريدون ( .H/LD/WG/4/7 Prov مرشوع التقرير )الوثيق  العاملاعمتد الفرةق  .15
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 عىلنظام إلهاي: اقرتاح انجراء تعدةالت  بناء عىلاإلنلكرتوين  ابلتبليغ تتعلق قضاايمن جدول الأعامل:  5البند 
 من الالحئ  التنفيذة  املشرتك  5 القاعدة

ىلاستندت املناقش   .16  .H/LD/WG/5/2 الوثيق  ان

 وقدمت الأمان  الوثيق . .17

ىل مشاركته للمرة الأوىل يف الفرةق العامل كعضو يف احتاد إلهاي.  .18 يف  أأمهلوأأكّد الوفد عىل وأأشار وفد الياابن ان
التعاون مع الأطراف املتعاقدة الأخرى واملكتب ادلويل يك ةصبح نظام إلهاي أأكرث فعالي  وجاذبي . وعرّب الوفد عن دمعه 

 ملس تخدمني.افيد ة  تدبري ضامنا واعتربه 5 القاعدة عىلللتعدةالت املقرتح  

ىل  .19 س بانيا عن دمعه للتعدةالت املقرتح  مشريا ان مع نظام مدرةد س يصب يف  تدبري الضامنموامئ  أأن وعرّب وفد ان
 مصلح  مس تخديم النظامني.

ىل مشاركته للمرة الأوىل يف الفرةق العامل كعضو يف احتاد إلهاي.  .20 الوفد  وبنّي وأأشار وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  ان
والعالمات  لرباءاتة لالوإلايت املتحدمكتب  يف بدله ابس تخدام نظام إلهاي محلاة  تصامميوهم وأأنالبالغ ملس تخدمني ام امتاه

اما ابلنس ب  للواثئق املطلوب  مثال. كام حول ويفي  جعل النظام أأيرس اس تخد تعقيباهتمتلقى ابلفعل ة ( USPTO)التجارة  
ن   للوإلايت املتحدة الأمريكي  وأأنه سيمتكن من  قد بدأأ الفحص املوضوع أأوحض الوفد أأن مكتبه  ّيِّ للتسجيالت ادلولي  املع 

 خربته مع الوفود الأخرى يف ادلورة القادم . تقامس

عن تطور نظام إلهاي كام اكن مأأموإل وقت انعقاد  رضاهعن  ركز ادلراسات ادلولي  للملكي  الصناعي ممثل م وعرّب  .21
لأن املركز ةؤةد الاتساق  اوحتدةد 5 القاعدة عىل مثل عن دمعه للتعدةالت املقرتح . كام عرب امل 1999 املؤمتر ادلبلومايس يف

 بني النظم اخملتلف  للحامة  اليت تقدهما الوةبو.

ىل  ادلاخيلجراء اإلن ورصح وفد الصني أأن الصني قد بدأأت  .22 نشاء قواعد التنفيذ. ، مبا يف ذكل 1999 وثيق لالنضامم ان ان
ذ  5 ةالت املقرتح  عىل القاعدةالوفد التعد وأأةّد  أأهنا س تحسن النظام.ان

أأن التعدةالت املقرتح  إل  ان أأوحضت الأم، عن متدةد املوهل بناء عىل نظام إلهاي وردا عىل اس تفسار وفد مرص .23
إل  ىل املكتب ادلويل يف الظروف الاس تثنائي ، مثال عند تعطل خادم  غات اإلنلكرتوني لتبليا مبوهةل التقيدعدم ختص ان املوهج  ان

 نظام مدرةد.ف مؤخرا يف اإلنطار القانوين ل ُأضياكذلي  املوهةلحمك عام ةتعلق بمتدةد ، ما من إلهاينظام ويف املكتب ادلويل. 

(، أأفادت الأمان  أأن 4) الفقرةيف املقرتح  البس يطار وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  بشأأن التعدةل اس تفسوردا عىل  .24
يف عند غياب التبليغ املريئ أأو املادي،  طارئ  عىل التبليغات اإلنلكرتوني ضيفت للأخذ بعنارص أُ  حيث ةنطبق ذكل"عبارة "
لكرتوين مل ةتلقه املكتب ادلويل.أأ  ذلا، إلبد من قراءته عىل . الورقي اتالتبليغ مقابل ىل تبليغ ان  نه حييل حتدةدا ان

عن انشغاهل بشأأن غري أأنه عرّب عن دمعه العام للتعدةالت املقرتح . أأةضا أأعرب وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  و  .25
الف أأنواع التبليغات رمس التعيني الفردي. وأأشار الوفد أأنه خباجلزء الثاين من  بتسدةدصياغ  الاقرتاح لأنه سريتبط أأةضا 

ما الرمس املذوور  يسددالأخرى، للطرف املعين أأن خيتار أأن  ىل املكتب ادلويلان ىل  ان لرباءات ل الوإلايت املتحدةمكتب أأو ان
اص  اخل الرشوطالرمس املذوور، مبا يف ذكل  لتسدةدالوطين عىل همل  ه. ويف هذا الصدد، ةنص قانونت التجارة والعالما
جراء تعدةلاقرتح الوفد ويف ضوء ما س بق،  .السدادالتأأخري يف  لعذر من ، 5 ( من القاعدة3) الفقرةاقرتاح  عىل بس يط ان

ضاف  لكم  "  بعد لكم  "التبليغ" يف هذه الفقرة. "املطلوبخالل ان
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ضاف  فقرة .26  جدةدة( 5) ووافقت الأمان  عىل الأسايس املنطق  يف اقرتاح وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  واقرتحت ان
ىل القاعدة  الثاين من رمس التعيني الفردي عن  اجلزءتسدةد طبق هذه القاعدة عىل ن إل ت  [اس تثناء]يكتب فهيا ما ةيل: " 5ان

ليهطرةق املكتب ادلويل كام  ىل القاعدة ووبدةل ميكن()ج(". 3)12 يف القاعدة هو مشار ان ضاف  هذا الاس تثناء ان كفقرة  12 ان
التعيني الفردي عن طرةق املكتب  رمس الثاين من اجلزءتسدةد عىل  5 إل تنطبق القاعدةاكلتايل: "جدةدة ()ه( 3) فرعي 

ليه يف الفقرة الفرعي   )ج(". ادلويل كام هو مشار ان

ىل أأن لك من اقرتاح وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي   مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  الصناعي وأأشار ممثل  .27 ان
( 3) عىل الفقرةاقترص اقرتاح وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  غري أأن .  ةجمد تالأمان  بد امهت قداليت املعارض  اتوالاقرتاح

 كلك. 5 اليت قدمهتا الأمان  تنطبق عىل القاعدة املعارض بيامن بدا أأن الاقرتاحات فقط 

 كلك. 5 نطبق عىل القاعدةت  املعارض ا أأن اقرتاحاهتوأأكدت الأمان   .28

ضاف  فقرة من املنطق ةبدو  هأأن ادلويل لوالكء امللكي  الصناعي الاحتاد وأأوحض ممثل  .29 ىل القاعدةجدةدة ( 5) ان  5 ان
دراج فقرة فرعي  جدةدة يف القاعدة  (.3)12 اكس تثناء بدإل من ان

ضاف  فقرة .30 ىل 5) وأأعرب وفد الوإلايت املتحدة الأمرييك عن دمعه إلقرتاحات الأمان  ورصح عن تفضيهل ان ( جدةدة ان
 .5 القاعدة

()ج( يف الالحئ  التنفيذة  3)12 وردا عىل مداخةل وفد الاحتاد الأورويب، أأوحضت الأمان  الفرق بني القاعدة  .31
نظام إلهاي، جيوز  وبناء عىل. مدرةد إلتفاق( من الالحئ  التنفيذة  املشرتك  ()د3)34 إلتفاق إلهاي والقاعدةاملشرتك  
ىل املكتب املعين، بيامن  اجلزء تسدةد ىل املكتب ادلويل أأو ان ما ان نظام مدرةد، جيب  بناء عىلالثاين من رمس التعيني الفردي ان
ىل املكتب ادلويل فقط. رمس التعيني الفرديمن  اجلزء الثاينتسدةد   ان

س بانيا وممثل  .32 بني النظامني باين ت يف ال عن الأساس املنطق   مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  الصناعي وتساءل وفد ان
 .الثاين من رمس التعيني الالحق اجلزءيف تسدةد 

( من 3)34 إلهاي اعمتدت قبل القاعدة إلتفاق( من الالحئ  التنفيذة  املشرتك  3)12 وأأوحضت الأمان  أأن القاعدة .33
ىل أأن ، ولكهنا مل تتبني مل اتبعت جعي  احتاد مدرةد مقارب  خمتلف . وأأشارت الأمان  مدرةد إلتفاقالالحئ  التنفيذة  املشرتك   ان

 قارب  أأكرث مرون  وتصب يف مصلح  املس تخدمني.منظام إلهاي للسداد بناء عىل ر خيارين توف

ندونيس ي .34   املرسل، هجخدمات التبليغ اإلنلكرتوين يف  توقف، أأوحضت الأمان  أأنه يف حال اوردا عىل اس تفسار وفد ان
ىل املكتب ادلويل فور حل املشيل   رسال التبليغ ان عادة ان ومع من اس تئناف اخلدمات. عىل أأقىص تقدير مخس  أأايم  بعدةنبغ  ان

رسال التبليغ املذوور  عادة ان ىل املكتب ادلويل خالل  مقدماملطلوب مثل بيان من  والربهانذكل، ةنبغ  ان نرتنت ان خدمات اإلن
 .الابتدائي بعد انقضاء املوهةل  رعىل أأقىص تقديس ت  أأشوهر 

ىل تقدمي اقرتاح لتعدةل الالحئ  التنفيذة    الرئيس توخلص .35 ىل أأن الفرةق العامل نظر بعني الرضا ان  ابلنس ب ان
ضاف  فقرة H/LD/WG/5/2 ، كام هو وارد يف مرفق الوثيق 5 لقاعدةل ىل القاعدة5) مع ان لتعمتدها  5 ( جدةدة ان

 .اترخيا للنفاذ 2017 ةناير 1أأن يكون  حجعي  احتاد إلهاي مع اقرتا

 املبتكروة  هب املتعلق بياانت ال بتعدةالت  تتعلق: اقرتاح قاعدة جدةدة من جدول الأعامل 6البند 

ىل الوثيق  .36  .H/LD/WG/5/3 استندت املناقش  ان
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 قدمت الأمان  الوثيق .و  .37

ىل الرئيس   أأشارتجوهورة  ووراي، وفد ردا عىل اس تفسار و  .38 ماكني  ان اثرة ان من  9 مسأأةل الرسوم املمكن  حتت البند رمقان
 جدول الأعامل املتعلق مبراجع  جدول الرسوم.

مبوجب قانونه الوطين، هوة   لأنهنطاق القاعدة اجلدةدة املقرتح ،  عنوفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  واس توحض  .39
عالان قسام املبتكر ةقدمأأن  من الفحص املوضوع  ويشمل رضورةً  أأسايسجزء  املبتكر  .أأو ان

وة  املتعلق هبالبيان  حتدةث بشأأنخمتلف   مواقفميكن بيان أأربع  ، و شامةلاملقرتح  أأن القاعدة بوأأفادت الأمان   .40
 .املبتكر

 من" 5يف الطلب ادلويل. ووفقا إلقرتاح الفقرة الفرعي " املبتكرهوة  عن الأول، إل يرد بيان  املوقفيف  .41
ابلنس ب  لوهذا التسجيل ادلويل يف املبتكر بيان هوة   تضمني(، ميكن لصاحب التسجيل ادلويل أأن ةلمتس 1)21 القاعدة

، مثل الوإلايت املتحدة 8 " أأو القاعدة1()ب("2)5 السجل ادلويل. وابلنس ب  للأطراف املتعاقدة اليت أأدلت ببيان وفقا للامدة
 أأبدا.الوضع هذا  ةنشأأ الأمريكي ، لن 

الثاين املوقف  املشارك. وس يعاجل املكتب ادلويلمع غياب املبتكر  يف الطلب ادلويلاملبتكر  ذورة  الثاين،  املوقفيف و .42
 (.1)22 وفقا للامدة تصحيحابوصفه 

ماليئ يف امس  املوقف وس ينشأأ  .43 العنوان. بياانت و/أأو العنوان أأو خطأأ يف  املبتكرالثالث يف حال وجود خطأأ ان
(، ميكن للمكتب 2)22 (. ويف هذا الس ياق، شددت الأمان  عىل أأنه وفقا للقاعدة1)22 هذا اخلطأأ وفقا للقاعدة وس يصحح
 .التصحيحاملرتتب  عىل اثر ال  أأن يرفض 

ىل عنوان أ خر وسعى املبتكر انتقل حالالرابع يف  املوقف ةنشأأ وأأخريا،  .44 يف السجل  املدونانىل حتدةث عنوانه  ان
ثر  (. وابملثل، يف حال غرّي 1)21 " من القاعدة5" اةل ةنطبق اقرتاح الفقرة الفرعي ادلويل، ويف هذه احل اج وز املبتكر عنوانه ان

 ".5" أأو طالق، تنطبق الفقرة الفرعي 

ذ إل ةنص قانونه عىل ان وعرب وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  عن عدم ارتياحه بشأأن الاقرتاح  .45  املبتكرماكني  تغيري امس ان
ثرلرباءة بعد صدور ا ذا اكن ل  س تفيد 22 دةعيف القااملنطق   لأساسابأأن املعلومات املتعلق  الزواج مثال. كام  ان لنظر فامي ان

ماكني  التصحيح يرفض أ اثر  نمكتب الطرف املتعاقد املعني ميكن أأ  ضاف أأم إل. واس تفرس الوفد أأةضا عن ان  لتصحيحأ لي   ان
 قبل التسجيل يف املكتب ادلويل.املبتكر هوة  

وهوة   حاةل التقني  الصناعي  السابق العالق  بني  عنالأمان   اس توحضتمداخةل الوإلايت املتحدة الأمريكي ،  وعقب .46
ويف ميكن للبحث عن حاةل التقني  الصناعي  السابق  أأن ةتأأثر بتغيري إلحق يف امس بيان  انىل. وسعت الأمان  حتدةدا املبتكر
املتعلق  هبوة   التصحيحاتقبل ببعض ة حه الوفد، أأوحضت الأمان  أأن املكتب ادلويل أأو عنوانه. وردا عىل سؤال طر  املبتكر
تثبت املكتب ادلويل ة من وهج  نظر برغامتي ، بيامن  التصحيحات تقبل تكلالتسجيل ادلويل. و يف الطلب  معاجل قبل املبتكر 

ّون مقابل  املبتكردامئا من بيان  إل ملا د  عيني الوإلايت املتحدة الأمريكي ، طبقا لت  ابلنس ب القسم أأو اإلنعالن، وان
 .8 ()ب( والقاعدة2)8 لامدةل

. وأأشار املمثل عىل احلق املوضوع عن أأثر املعلومات املنشورة  امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي وتساءل ممثل  .47
ىل أأنه يف بعض املواقف، قد ي زال خيص اإلنةداع الأجنيب يف اس ب  لرت ابلن . وقد ترد بعض الاعتبارات من السجل املبتكر ان

 الوإلايت القضائي  اليت تشمل هذا املطلب.
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زاةل أأحد ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي ، أأوحضت الأمان  أأنه مي وردا عىل ممثل امجلعي  .48 ن من التسجيل يّ املبتكر  كن ان
ن تطلب الأمر ذكل.   .اتلتصحيحاملتعلق  اب 22 عدةاملوقف الثاين اذلي ةدخل يف نطاق القا وذكل مبثاب ادلويل ان

خطأأ مطبع  أأو تغيري البياانت اخلاص  ابلعنوان  تصحيح ميكنوأأوحض وفد جوهورة  ووراي أأنه مبوجب قانونه الوطين،  .49
ثر الزواج ضاف   ميكنإل . ومع ذكل، بعد التسجيل ،أأو الامس ان طلب اخلاص التسجيل. وشّدد الوفد عىل أأن املبعد مبتكر ان

 مقبوإل. 21 القاعدة عىلمسأأةل همم  مبوجب قانونه. واعترب الوفد التعدةل املقرتح  املبتكرهبوة  

ن اكن  .50 س بانيا ان س بانيا أأنه يف ان دراجه فيه، ةطلب املكتب من جيع  من التدوين أأو املبتكر زاةلوإلبد من ان وأأوحض وفد ان ان
هبذا التعدةل. وعليه القبول صاحب التسجيل من و أأةضا فظ هبم يف التدوين من احت  بل حفسب ين املبتكر ليس  أأياملشاركني 

عالان من جيع الأطراف املذوورة  ةطلب  قبول التغيري.ل املكتب ان

ضافته بعد  فميكناختياري.  املبتكربيان هوة  ، امجلاع  الأوروبي لتصاممي وأأوحض وفد الاحتاد الأورويب أأنه ابلنس ب   .51 ان
التنفيذة   طبقا لالحئ أأن ة ذك ر للمبتكر التصممي وةنرش بناء عىل ذكل. ويف هذا الصدد، ذك ر الوفد أأةضا بأأنه حيق  تسجيل
قضي  جمرد أأخرى كتكل اليت ذورها وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي . وبدا أأهنا  تداعيات. ومل ترد أأي امجلاع  الأوروبي  لتصاممي

 تتعلق ببعض القوانني.

أأو عنوانه يف  املبتكر. وإل ةؤثر تغيري امس املبتكرفد سويرسا أأنه مبوجب قانونه الوطين، إل ميكن تغيري امس وأأوحض و  .52
 .21 غري أأن الوفد أأةد اقرتاح تعدةل القاعدةنطاق امحلاة . 

أأو املوقف اذلي عرب عنه وفد سويرسا، وأأكدت أأن الاقرتاح إل ةؤثر يف نطاق حامة  التصممي مع الرئيس   واتفقت .53
 . والغرض من الاقرتاح هو حتدةث التدوةنات.املبتكرحقوق 

ندونيس ي .54  بتغيري الامس. بشأأنتقدمي واثئق قانوني   مكتبه ةطلب من املودع أأن اوأأوحض وفد ان

ليه يف املادة .55 ابلنس ب  ( 2)16 وأأشار وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  أأنه يس تصعب التعرف عىل الأثر املشار ان
 .21 لامدةل

(، لأي 2)16 نظام إلهاي. ووفقا للامدةالأساس ي  ل راكئز ال( من 2)16 ، ذكّرت الأمان  بأأن املادةعىل ذكلوردا  .56
أأن يف السجل ادلويل نفس أأثر التدوين يف تسجيل مكتب لك طرف متعاقد معين. وعىل الأطراف املتعاقدة ُأجري تدوين 
ىل ن تتحسب ىل واثئق قانوني  دامع  عند الانضامم ان  ظام إلهاي.احلاج  ان

إلبد أأن يكون فردا. كام ةطلب  املبتكروأأن  املبتكرهوة   ت عنطلب بياانتوأأوحض وفد الصني أأن قانونه الوطين ة  .57
 .املبتكرلقبول تغيري إلحق يف هوة   برهااناملكتب 

زاةل املبتكرهوة   بياانت عنتقدمي طلب توأأوحض وفد رومانيا أأن قانونه الوطين ة  .58 التدوين أأو  منبتكر امل . ويف حال ان
ليه، ةطلب مكتبه بياان من  ضافته ان عقد  ةلزم تقدمييف التسجيل. وابلنس ب  لتغيري الامس،  أأصال /ين/ين املدوناملبتكران

 .طالق من احملمك اج أأو حمك وز ال

 وةلزم تقدمي وثيق  دامع . جيب تسجيهل يف مكتب املبتكر املبتكروأأوحض وفد مرص أأن التغيري الالحق يف هوة   .59

أأو املودع أأو  للمبتكر. وميكن املبتكرهوة   ت عنأأن قانونه الوطين ةطلب بياانب امجلوهورة  التش يكي وفد  دوأأفا .60
جراء تغيري ةلمتس صاحب التسجيل أأن   يف حاةل الشك.برهاان إلحق. وميكن ملكتبه أأن ةطلب  اتان
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ىل نظام إلهاي وعرب عن دمعه  زمبابويورصح وفد  .61  لالقرتاح.أأنه ةنظر يف الانضامم ان

لزايم مبوجب قانونه الوطين. كام أأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح. املبتكرأأن هوة   ليتوانياوأأوحض وفد  .62  عنرص ان

ماكني   21 الوطني . ومن شأأن اقرتاح القاعدةاملعلومات عن أأنظمهتا  تشاركوشكرت الأمان  الوفود عىل  .63 أأن ةوفر ان
مل تكن أأو عنوانه يف حال  املبتكروالزتوةد ابمس أأو عنوانه املدون ابلفعل فيه  املبتكريف امس يف السجل ادلويل تدوين تغيري 
 التسجيل ادلويل هذا التدوين. ةلمتس صاحب   . وميكن أأنمدون  تكل املعلوم 

 .للمبتكرالغرض من الاحتفاظ ابمس وعنوان حمدثني عن واس توحض وفدا أأملانيا والوإلايت املتحدة  .64

شوهارهو  الأسايس يف نظرهاأأوحضت الأمان  أأن الغرض ف .65 ين يف قواعد البياانت. املبتكر وسوهوةل البحث عن  املبتكر ان
 .املبتكرالأمان  أأن الاقرتاح إل ةتعلق بتغيري هوة  وأأكدت 

القاعدة املقرتح  إل تتسم ابلوضوح الاكيف، واقرتح أأن صياغ  انىل  الاحتاد ادلويل لوالكء امللكي  الصناعي وأأشار ممثل  .66
دراج اخليارين عىل   رة واحدة.قفحدة، بدإل من وضعوهام يف ان

وأأنه ةنبغ   ين يف التدوينملبتكر من املوهم أأن ةعرتف اب هأأن جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيورصح ممثل  .67
جراء تغيريات إلحق  يف امس  ضاف  كام ة  املبتكرالسامح ابن  جدةد يف التدوةنات. مبتكرنبغ  السامح ابن

ول الرسوم، أأشار د. وفامي ةتعلق جب21 اقرتاح تعدةل القاعدة مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  الصناعي أأةّد ممثل و  .68
عادة ترقمي  ماكني  تفادي ان ىل ان دراج بنداملمثل ان  اجلدةد. 17 )اثنيا( جدةد بدإل من البند16 البنود القامئ  من خالل ان

ىل أأن الأمان  س تعد وثيق  مراجع  تأأخذ و  .69 ملواقف اخملتلف  اليت عربت عهنا الوفود هبدف ابخلصت الرئيس  ان
ىل  20للفرةق العامل اليت ستنعقد من  مواصةل النظر يف هذه الاقرتاح يف ادلورة السادس   .2016ةونيو  22ان

 ويلادلطلب اليف صناع  ال تصممي ال ن من جدول الأعامل: اقرتاح توصيات تتعلق ابلكشف ع 7البند 

ىل الوثيق   .70  H/LD/WG/5/4استندت املناقش  ان

 قدمت الأمان  الوثيق .و  .71

ممثال و والوإلايت املتحدة الأمريكي   وجوهورة  مودلوفا ورومانياكندا والصني والياابن وجوهورة  ووراي أأعربت وفود و  .72
 عن دمعوهم لالقرتاح.الاحتاد ادلويل لوالكء امللكي  الصناعي  و ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي امجلعي  

ف اطر ممارسات الفحص يف مكتب الأ  ت التوصيات يف حيهنا يف حال تغريالياابن حتدةث حمتوايو واقرتح وفدا الصني  .73
 مثال. ةاملتعاقد

ىل وأأشار وفد جوهورة  ووراي  .74  يريات املمكن .التغ يف احلس بان تنبيه ةأأخذ  تقدميأأنه س يكون من الرضوري ان

رشادات". "توصيات"ح أأن يس تعاض عن لكم  دمعه لالقرتاح واقرت وأأعرب وفد سويرسا عن  .75  بيلم  "ان

 متثيلعن ويفي   نمهنا املس تخدمويس تفيد توصيات تقدمي  بغي عرب وفد الاحتاد الأورويب عن دمعه لالقرتاح كام  .76
ا ذالتقارب اجلاري يف الاحتاد الأورويب. ويف هتداخل بني التوصيات املقرتح  وبرانمج مع احامتل وقوع التصممي الصناع  

رشاد املس تخدمني دون التباس. أأمهي الصدد، شدد الوفد عىل   ان
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ىل أأن .77  مداخالت الوفود واملمثلني تؤةد صياغ  توصيات للمس تخدمني بغض النظر عن الصياغ  وأأشارت الرئيس  ان
قرارهاو التوصيات املصادق   هالفرةق العامل ويف ميكن الرئيس  سأألت. كام نفسوها ن اكن ةنبغ  نرشها عىل املوقع ان ، وان

 اإلنلكرتوين للوةبو.

ىل أأن ةفضل نرش التوصيات عىل  .78  .املوقع اإلنلكرتوين للوةبووأأشار وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  ان

أأنه يف حال المتس طرف متعاقد  ملكي  الصناعي مركز ادلراسات ادلولي  لل وابلنس ب  لتحدةث التوصيات، اقرتح ممثل  .79
)جدةد( أأي تغيري، ميكن نرش التوصيات بصيغهتا املعدةل مشفوع  مبالحظ  تفيد بأأن هذه النسخ  مؤقت  حىت ةقبلوها الفرةق 

 العامل.

ن اكن ابوفد سويرسا  وتساءل .80 ليت س تنرش ميكن ربطوها ابلتوصيات العام  اأأمثةل أأكرث مالمئ  نفسوها   حصااكتب الفملان
 للوةبو. عل املوقع اإلنلكرتوين

جيع توفرها وتعدلوها  اتمو أأو رسدون تمثيل أأن ةضع املكتب ادلويل توصيات وةنرشها  جوهورة  مودلوفاوفد واقرتح  .81
 حرصاي.  حصااكتب الفامل

هو ، ذكّرت الأمان  بأأن الغرض من التوصيات املقرتح  امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي وردا عىل مداخةل ممثل  .82
عداد النسخ الأوىل حول من مشاغل املس تخدمني  التخفيف   اليت دلهيا عند تعيني بعض الأطراف املتعاقدة  وتقدميوهاويفي  ان
ساعدة مل حص أأن ةوفر املعلومات ذات الصةل بنفسه اأأنه من املفيد للك مكتب ف توجد ا، مع أأهن حصاماكتب ف

 املس تخدمني يف الس ياق ذاته.

ىل  جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيوعقب مداخةل الأمان ، أأشار ممثل  .83 ىل املس تخدمني حاج  ان التوصيات ان
رشادات عام  فكرة تقدمي  بغي قامس مشرتك كأمه   املكتب ادلويل.ةصيغوها وان

ب  عن مكتب الطرف نيا اشيليدلويل أأن جيري حفصا املكتب اعىل  هوعقب مداخةل وفد وولومبيا، أأوحضت الأمان  أأن .84
  وأأن تقدمي العين  ةقع خارج نطاق التوصي  املقرتح .املتعاقد املعني

جياد طرةق  لت .85 ماكني  ان ىل ان املكتب ادلويل بسلط  حتدةث التوصيات، حىت ميكن تعدةلوها فوةض وأأشار وفد الرنوجي ان
 ابنتظام أأكرب.

عداد عىل أأمهي  التوصيات ومع التأأويد .86 هنائي  يف فرتة ال صيغهتا، اقرتح وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  حتسني الوثيق  وان
 معقوةل.

بداء التعليقات  .87 ىل ان  أأربع توصيات حمددة. عىلمث دعت الرئيس  الوفود ان

 1.1التوصي  

عىل جيع  منطال اختيار  الصناعي الاحتاد ادلويل لوالكء امللكي  و امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي اقرتح ممثال  .88
 .ثلم  اليشء امل  لتخلص من أأي شكوك عن بعناة  ل  يف الصور البياني  املبنيالصندوق جوانب 

لصندوق عىل اجلانب الأمايم من ا املبنيالمنط متيز من الأوحض  س يكوندة الأمريكي  أأنه وأأضاف وفد الوإلايت املتح .89
ةداع عىل شلك زهوراط الأعاصري أأو الأمناط اكدلوائر بدإل من أأمن هبيلك أأبسط وأأوحض متعددة،  تصاممي. كام أأنه يف حال ان

 وعىل حنو مس تقل من خالل النسخ و/أأو الوصف. بأأمكهل شف عنهد من أأن لك تصممي ك  بغ  عىل املودع التأأكةن 
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، وذلا إل يكف  املودع أأن ةتبع ذاتياتكتف  إل تكل التوصيات جيع وعقب مداخةل وفد سويرسا، أأوحضت الأمان  أأن  .90
 مهنا عىل قضي  منفصةل.توصي  أأن تركز لك  هوابلكشف. فالغرض ةتعلق  ارفضأأإل ةتلقى ةتوقع و بعضوها فقط 

 وعرب وفد الياابن عن دمعه للتوصي . .91

 2.1التوصي  

 أأعرب وفدا ترويا وجوهورة  ووراي عن تأأةيدهام للتوصي . .92

 وصف.اللمنتج وإل ةنرش منظورة  ل  مناظر وأأوحض وفد ليتوانيا أأن مكتبه ةلمتس .93

 .حسب احلاج  بشأأن النسخيطلب من صاحب التسجيل توضيحا س  وأأوحض وفد مرص أأن املكتب  .94

ىل  امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي وأأشار ممثل  .95 نه من غري الواحض ان املبني يف ادلاخيل  س تطيلن اكن امل ان ان
ن اجموف 1.1 الصورة  جموف . 2.1 اكنت بعض أأجزاء السطح املبني يف الصورة وان

احملذوف  كام املناظر يف حال اكنت احملذوف   للمناظروصف  تقدميوأأوحض وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  أأنه ةنبغ   .96
ن مل تكن تكل وصفت  أأن وإل  تايف الرسوم املناظر جزء من التصممي، فال ةنبغ  أأن تبنيجزء من التصممي املطالب به. وان

 توصف يف الوصف.

 3.1التوصي  

واخلطوط املنقوط  والتلوين يف امجللتني  املتقطع ميع اخلطوط جب  التنوةهاقرتح وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي   .97
 الواردتني يف اجلزء الثاين من التوصي  لأغراض التنبيه.

 2 التوصي 

ىل  امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي أأشار ممثل  .98 ادلاخيل للصندوق  التكوين عنتكشف  إل 4.1 أأن الصورةان
سرتد حاإلت كثرية  لكن، 5.1 املقطعي  للصورة املناظرميكن توفري وصف يشري انىل يف هذا املثال . وحصيح أأنه بأأمكهل ادلاخيل

 .بدق  املصدر املقطع  لبيانأأخرى لن جيدي فهيا توفري الوصف 

 3التوصي  

ماكني  قبول العالمات التجارة  الأوروبينيجعي  ماليك سأأل ممثل  .99 ربوز البدإل من التظليل هبدف متثيل  التصيري عن ان
 سطح منتج ثاليث الأبعاد.مل  احلواف اخلارجي أأو 

ن اكن و بأأمكهل أأم إل ف شك  التصممي ذا اكن مكتبه منشغل مبا ان وردا عىل ذكل، أأوحض وفد الوإلايت املتحدة أأن  .100  امفوهومان
ىل الرسومات اخلطي المتثيل،  نسقعن بوضوح بغض النظر  ن ظل الوفد مياإل ان  .وان

 وعرب وفد الياابن عن دمعه للتوصي . .101

ىل أأنه ميكن أأن ةقبل التوصي  عام   .102 ن اكن غرضه مبعىن وأأشار وفد الصني ان أأن املكتب ميكنه قبول اس تخدام التظليل ان
 مبني بوضوح.
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مداخالت وفدي مرص ووولومبيا، أأوحضت الأمان  أأن الغرض من التوصي  هو التذورة بأأن املكتب ادلويل  وعقب .103
وجيوز ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعين  أأن ترفض امحلاة  فقط عىل  .النسخةفحص الرشوط الشيلي  للطلب ادلويل مبا فيه 

ضافي  عىل  مناظرأأساس موضوع  ولكن إل جيوز لوها الامتس   لنسخ يف قوانيهنا الوطني .ابلنس ب  أأساس الامتسات شيلي  ان

ىل أأن ادلائرة ادلاخلي  املبين  يف الصورة امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي وأأشار ممثل  .104 ن إل  4.2 ان اكنت تكشف ان
 مقعرة أأم إل.

 4 التوصي 

ىل  جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيأأشار ممثل  .105 ن اكنت الصور البياني أأنه من غري ان  4.1و 3.1 الواحض ان
 ابلأبيض والأسود أأم ابلألوان.

لن ةنظر يف النسخ ، أأوحض وفد هنغاراي أأن مكتبه عي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيوعقب مداخةل ممثل ج  .106
 امللون .

ىل أأنه ميكن أأن ةقبل التوصي . فاملكتب ميكن .107 خمتلف  وابلأبيض أأنساقوها نسخ  بنيامجلع أأن ةقبل  هوأأشار وفد رومانيا ان
 والأسود والألوان.

 نقاط أأخرى

 ه يف وإليهتاردا عىل استسفار وفد الاحتاد الاورويب، أأوحضت وفود كندا والياابن والوإلايت املتحدة الأمريكي  أأن .108
ظوهار جيع جوانبل التصممي اكماليمتث حفسب القضائي  ولأغراض الفحص، الكشف الاكمل إل ةتطلب  ، بل ه ودواخهل أأي ان

بوضوح، حىت يمتكن الفاحص من حتدةد نطاق التصممي اذلي ةلمتس املودع حامةته.  مبيناةتطلب أأةضا أأن يكون التصممي 
 .بأأمكهل لتصمميعن ايف الكشف يف النسخ  أأو عدم الاتساقوذلا، ةؤثر الالتباس 

الرابع من التعلاميت  قرتح  إل تتجاوز اجلزءوردا عىل سؤال وفد الاحتاد الأورويب، أأوحضت الأمان  أأن التوصيات امل .109
الرابع  الشيل  وفقا للجزء الفحصةنفذ املكتب ادلويل هذه التوصيات بل س يجري  رة  لتطبيق اتفاق إلهاي وعليه، لناإلندا

 من التعلاميت اإلندارة . وللمودعني حرة  اختيار أأي توصي  ةتبعون.

يف القامئ  الواردة يف أ خر صفح  متسق   املقابةلكون التوصيات والنصوص واقرتح وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  أأن ت .110
ماكني  بيان ما إل ةوىص به يف القامئ .  مع بعضوها البعض. كام اقرتح الوفد توفري ان

من الرئيس  توفري فرص  جملموعات املس تخدمني للتعليق عىل  الاحتاد ادلويل لوالكء امللكي  الصناعي س ممثل والمت .111
 ح الهنايئ.الاقرتا

ىل أأن جيع تعليقات الوف .112 خذ يف احلس بان وميكن تقدمي ود وممثيل مجموعات املس تخدمني س تؤ وخلصت الرئيس  ان
ىل الأمان  قبل رشادات. وس تعد الأمان  2015 ديسمرب 31 اترخي املزةد من التعليقات كتاب  ان عىل  اتعمموهس  و   مراجع ان

ليه يف احلاش ي  رمق حصافالاكتب امل"ةدخل مكتهبا مضن تعرةف جيع الأطراف املتعاقدة اليت  من  1 "، كام هو مشار ان
اإلنرشادات نرش علهيا، وس ت  عىل مجموعات املس تخدمني للتعليقاإلنرشادات وزع ، كام س تH/LD/WG/5/4 الوثيق 
  صفحالث القامئ  الواردة يف تحدعىل املوقع اإلنلكرتوين للوةبو. وس  الفاحص  اكتب املابلتشاور مع  تأأعداليت   الهنائي

ىل نظام إلهاي.  حصاذات ماكتب فأأخرى عند انضامم أأطراف متعاقدة الأخرية   ان
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ماكني   تتعلقمن جدول الأعامل: اعتبارات  8البند  يف مزتامن   اتنقاصإلن الالحئ  التنفيذة  املشرتك   تضمنيابن
 تعدةالت غريها من ال الطلبات ادلولي  و 

ىلاستندت املناقش    .113  .H/LD/WG/5/5 الوثيق  ان

 وقدمت الأمان  الوثيق . .114

نقاص .115 ماكني  وقوع مشالك تقني  يف تنفيذ نظام اإلن املقرتح، مع تأأةيدهام  املزتامن اتوأأبرز وفدا الياابن وجوهورة  ووراي ان
يف احلس بان . ومن أأوجه القيود التقني  هو توقيت التنفيذ، مع الأخذ هلصاحل مس تخدمينظام إلهاي  عىل املرون  إلنضفاءالعام 
حمورة  ما ةتعلق بوصف قد الأكرث نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاص  هبم. ومن القضااي  يفلتعدةالت املطلوب  جراء ابفرتة إلن 
نقاص  وسينجم عندويل.  تسجيل   ةتضمنه ابلتصماميت أأكرث ترابطا حتدةدا  يك يكون الوصفاملقرتح حاج  املزتامن نظام اإلن
 يف التسجيل ادلويل. املتضمن الفردة  

ىل وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي   وانضم .116 شاملي . فالتعقيدات املمكن  الناج  عن حظات وفدي الياابن وووراي ال مالان
ضا ابلوهدف قد ترتبط أأةل إلحقا حفسب، ب الرسوم اليت ستناقش بشأأن H/LD/WG/5/6 الاقرتاح احلايل لن متس الوثيق 
ليه الوثيق  السابق  من الأجدى الرتكيز عىل املقارب   هالوفد أأن بنّي . ويف هذا الس ياق، H/LD/WG/5/4 اذلي تصبو ان

ىل أأن H/LD/WG/5/4 املقرتح  يف الوثيق  عن تصممي صناع  تبدو مامتش ي   الكشف برشوط ممارس هتا املتعلق ، مشريا ان
 وفدا الياابن وجوهورة  ووراي يف جدول مرشوع التوصيات.بشدة مع تكل اليت بيهنا 

جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبيني و امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي  عرب وفد الاحتاد الرويس وممثلو و  .117
 س يحسن من مرون  نظام إلهاي. فوهوعن دمعوهم لالقرتاح جعي  الاحتادات الأوروبي  للعاملني يف جمال العالمات التجارة  و 

 لأنه ليس سابقا لأوانه مناقش  الاقرتاح يف هذه ال ون  أأن انىل جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيوأأشار ممثل  .118
 قبل تنفيذه. للغاة  طوةالطلب وقتا يتس 

ةداع طلبات فيه ةتطلب  مثاإل ورضبعىل أأمهي  الاقرتاح  امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي وشّدد ممثل  .119 ان
ىل  40تصاممي يف ال  جامإل. 800تقدمي حوايل  ،مكتبا 45ان  رمس ان

نظام إلهاي، المتس الوفد  فلسف غري أأنه يف ضوء  رويب عن دمعه للتعدةالت املقرتح ،وفد الاحتاد الاو  بر أأعو  .120
 املزةد من التوضيح لتربير التعقيدات اليت ستنجم عن الاقرتاح يف نظام إلهاي.

لهيا مل ووا .121 بعد. وذورت الأمان  ابلنتاجئ اإلنجيابي  ملناقش  تظوهر فقت الأمان  عىل أأن ال لي  املقرتح  معقدة وأأن احلاج  ان
وتأأةيد الفرةق العامل لالكهتاء من طائف  من التوصيات ونرشها بشأأن الكشف عن التصممي  بند جدول الأعامل السابق

وبعد حتليل مبزةد من اخلربة أأنه لعهل من احلمك  الرتةث حلسن تقيمي املوقف. وسيمتكن املكتب بالأمان   وأأفادتالصناع  قرةبا، 
ذا اكن تطوير اإلنطار القانوين لنظام إلهاي يف الاجتاه املقرتح ما ، من اقرتاح  حصااكتب الفاملعن  ةصدرالرفض اذلي قد  ان

 مضموان.

نقاص ليس بشطب، لأمان  وردا عىل اس تفسارات وفد الوإلايت املتحدة، أأوحضت ا .122 لن ميس جيع التصاممي  فوهوأأن اإلن
مىوسيسمح للمودع ابختيار أأي تصممي ةنبغ    املتضمن ني. كام أأن جيع التصاممي طرف متعاقد معويف أأي  من البداة  أأن حي 

ن اكنت  اإلنةداع الأول. يه يف الطلب ادلويل ميكن أأن تكون حمل مطالب  ابلأولوة  ان
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ىل وأأشار وفد الوإلاي .123 ذا اكنت  جواز توضيحت املتحدة الأمريكي  ان عبارة "أأي أأو بعض" الواردة يف اقرتاح ما ان
ىل الفقرةابإلن  هبعبارة "واحد أأو أأكرث". كام أأناس تعيض عهنا ( 8)7 القاعدة ، من املوهم أأن تكون من الوثيق  39 شارة ان
 .1999 وثيق من  8 مامتش ي  متاما مع املادة 14 القاعدة

ىل أأن بعض الوفود أأةدت وخلصت الرئيس .124 نقاص تضمني  ان ومع ذكل، يف الطلبات ادلويل. املزتامن   اتمفوهوم اإلن
ن املناقش  سابق  لأواهنا حصااكتب الفامل الصادر عنالرفض  بشأأناخلربة انىل الفتقار لنظرا  . يف هذه ادلورة ، فان
ىل املفوهوم عىل حنو أأفضل يف ادلورات القادم . س ميكن تقيمي احلاج  وعليه،  ان

ماكني   تتعلقمن جدول الأعامل: اعتبارات  9البند   مراجع  جدول الرسومابن

ىل الوثيق    .125  .H/LD/WG/5/6استندت املناقش  ان

 وقدمت الأمان  الوثيق . .126

س بانيا والاحتاد الأورويب عن تأأةيدها امنوأأعربت وفود ادل .127 ماكني   يك ةتضمن 14 عدةل القاعدةقرتاح تإلرك والياابن وان ان
ىل  خالل الرمس الأسايس لتصممي واحد  تسدةداخملالفات الناج  عن التخلف عن تصحيح أأن ةدعو املكتب ادلويل املودع ان

 شوهر واحد.

( من 2)6 ابلنس ب  للطلب املؤمن يف املادة مس بقاواس توحض وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  عن ال لي  املقرتح  لدلفع  .128
الرسوم  تسدةدالوفد أأن التخلف عن  بنّي ، اليت تتناول اس تخدام الطلبات ادلولي  كأساس للمطالب  ابلأولوة . كام 1999 وثيق 

ماكني  اس تخدام الطلب ادلويل كأساس للمطالب  ابلأولوة .  إل ةنبغ  أأن ةنف  ان

مضن قع إل ةالرسوم  تسدةد، أأوحضت الأمان  أأن التخلف عن  املتحدة الأمريكيوردا عىل مداخةل وفد الوإلايت  .129
(. كام أأن هذه اخملالفات املنصوص علهيا يف 2)14 يف القاعدة ااترخي اإلنةداع املنصوص علهي اخملالفات اليت ةرتتب علهيا تأأجيل

ةداع ا ويف حال، بسوهوةلكشف عهنا ي ( عنارص أأساس ي  ةنبغ  أأن 2)14 القاعدة إلنةداع الطلب ادلويل عن طرةق منص  ان
( املقرتح يف صعوب  1)14 موقف ةتسبب فيه تعدةل القاعدة تلقائيا. وعليه، ةصعب تصوريجري التحقق مهنا س  اإلنلكرتوين، ف 

 حتول دون اس تخدام املودع للطلب ادلويل كأساس للمطالب  ابلأولوة .

ىل أأن همةل ال  .130 س تكون قصرية للغاة . وردا  امللمتس للسدادشوهر الواحد املقرتح  وأأشار وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  ان
نه من مصلح  املودع أأن انىل عىل ذكل، أأشارت الأمان   يف أأسعر وقت ممكن مع اإلنقرار بأأن فرتة الشوهر الواحد قد يسدد ان

 يف حفص الطلب وتسجيهل.من الترسةع  السدادثالث  أأشوهر، علام بأأن التبكري يف لتبلغ تعترب قصرية وذلا ميكن مد املوهةل 

ىل نظام .131 زاء املقارب  املقرتح  ابإلنشارة ان معاهدة التعاون بشأأن  وعرب وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  عن عدم ارتياحه ان
 إلنجراء الفحص الشيل . مس بقرمس  تسدةدونظامه الوطين لرباءات التصاممي، وفيه إل ةلمتس  الرباءات

ىل وردا عىل مداخةل الوإلايت املتحدة الأمريكي ، أأشارت الأمان   .132 ِّ ان ةداعات الرباءات أأنه عام  ما جي  ري املتخصصون ان
ةداعات  من املستبعد. وذلا نسبيا وأأن لكفهتا مرتفع   التقنيّ ذات الوصف واملطالبات  أأإل يس تمكلوا الطلب. ويف املقابل، ان

اليت تلمتس امحلاة  عىل حنو فعال اليلف ، وقد إل يكون الطرف املودع الكياانت الصغرية رهيا الأفراد أأو كن أأن جيالتصاممي مي
م، ونتيج  ذلكل س يجري اهتيمكلوا طلب أأإل وليس من املستبعدملام ابإلنجراء. وميكن أأن ةقرتف هؤإلء املودعون أأخطاء أأكرث 

 .تسدةد اليلف الفحص دون 

ذا اكنت عوفد الوإلايت املتحدة  وسأأل .133  عدد صغري من احلاإلت.عاجلت  يف حالاملقارب  املقرتح  مضمون  وفعاةل ام ان
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أأكرث تعقيدا وتطلبا يف فئ  بعض الطلبات تندرج الطلبات غري اجلادة،  عالوة عىل، أأوحضت الأمان  أأنه ا عىل ذكلردو  .134
 حىت من وهج  نظر شيلي .

زاء الا، ولكنه أأشار أأنه إليزال إل تفوهّمهعرب وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  عن و  .135 قرتاح، وذلا إل يشعر ابإلرتياح ان
 . واقرتح الوفد مناقش  هذه املسأأةل يف ادلورة القادم  للفرةق العامل.ميكنه دمعه يف هذه ال ون 

ىل  .136 ضاف إلبعض الوفود  تأأةيدوأأشارت الرئيس  ان ىل القاعدة الفقرة الفرعي  قرتاح ان بداء وفد1)14 )ب( ان واحد  (، مع ان
زاء الاقرتاح.  عدم ارتياحه ان

ىل أأن املناقش .137 ( سيتواصل يف ادلورة 1)14 )ب( يف القاعدة   بشأأن اقرتاح الفقرة الفرعي وخلصت الرئيس  ان
 السادس  للفرةق العامل.

 جدول الرسوم. يفابلتعدةالت املمكن   بشأأنالثالث من الوثيق   اجلزءوبعدها، قدمت الأمان   .138

ضاف  رسوم حمددة لن ةعقد الأمور عىل املس تخدمني لأن  وردا عىل مداخةل وفد .139 الياابن، أأوحضت الأمان  أأوإل أأن ان
يكون مفوهوم  أأو احملااكة. واثنيا، إل ميكن أأن وتقدم التقديرات سدادهاجيع الرسوم املطلوب  تلقائياحتسب حاس ب  الرسوم 

ماكني   منذ أأضافت وثيق    جانباحنّ  ذان  عىل زايدة الرسوم اباًب لالعرتاضاإلننصاف بني الأطراف املتعاقدة  اإلنعالن جنيف ان
مفوهوم املس توايت اخملتلف  من رمس . كام أأن الالحئ  التنفيذة  املشرتك  أأضافت عن رسوم تعيني فردة  أأمام الأطراف املتعاقدة

 التعيني املعياري.

س بانيا وجوهورة  ووراي والوإلايت املتحدة الأمريك  .140 ىل ي  والرنوجيوأأشارت وفود الياابن وان مل أأن الرمس الأسايس الثابت  ان
ضاف  رمس . ومع ذكل، مل ةدمع وفدا املاضي  عرشين عاماال ةتغري يف  جدةد  أأسايسالياابن والوإلايت املتحدة الأمريكي  اقرتاح ان
التوسع اجلغرايف إلحتاد إلهاي يزةد من عبء العمل يف املكتب ادلويل، ةنبغ   ورأأت بعض الوفود أأنه ملا اكن. ابلتعيني مرتبط

 .يف املقابل املرتتب علهياأأن يرتفع عدد الطلبات وادلخل 

ىل أأن البني  احلالي  للرمس الأسايس اذلي ةتكون من .141 للتصممي  أأعىلرمس  وأأشار وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي  ان
 زايدة نسبي  يف رمس التصاممي اإلنضافي  مكقارب  بدةةل. ةنظر فيه معصممي اإلنضايف، ميكن أأن للتأأصغر الأول يس تمكل برمس 

ىل أأنه من وهج  نظر املس تخدم امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  الصناعي وأأشار ممثل  .142 ، الأمر جد حساس فامي ةتعلق نيان
املس تخدمني يف دلى ملرحةل أأن تؤجج مشاعر الارتياب بأأي اقرتاحات لزايدة اليلف . فميكن لأي زايدة يف الرسوم يف تكل ا

 .جاذبي وسيبدو نظام إلهاي أأقل اجلدةدة الأطراف املتعاقدة 

واقرتت وفود جوهورة  ووراي والوإلايت املتحدة الأمريكي  والاحتاد الأورويب وامجلوهورة  التش يكي  مناقش  اقرتاح  .143
ماكني  وجود مقارابت أأو فرص أأخرى زايدة قمي  الرسوم يف املس تقبل. وأأشارت بعض الوف ىل ان عىل جاذبي  نظام  للحفاظود ان

 عىل املودعني، ولكن ميكهنا أأن ترفع ادلخل املرغوب فيه.ذا القدر إلهاي إل تؤثر هب

ىل أأن  .144 ىل زايدة الرمس الأسايس الثابت بيامن تفضل املاكتب   حصااكتب الفاملوأأشار وفد الاحتاد الأورويب ان غري متيل ان
دراج الفاحص   .ابلتعيني مرتبطرمس  ان

ىل مر  .145 جع  رمس النرش مثال ولكنه اخنفض يف احلقيق . وخفض التطور اوابلنس ب  للمقارب  البدةةل، أأشارت الأمان  ان
 الامتسمقابل  لفرض رمسالتكنولويج من عبء العمل يف املكتب ادلويل يف هذ الصدد. وةنطبق الأمر ذاته عىل مقارب  

جراء ال ، مبا أأن لتأأجيل النرش أأكرث  احل ج  املثارةأأن عىل الأمان   وشددتوإل ةضمن فرض رمس حمدد.  ابلاكمل مؤمتتتأأجيل ان
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بشلك أأمع. وسينجم عن زايدة عدد الطلبات  متاش يا مع الرمس الأسايس، مما سيسمح للمكتب ادلويل بتعوةض لكف  الفحص
ىل الطلبات ادلولي  لأغراض تعيينات الأطراف املتعاقدة ادلولي  ارتفاعا يف ادلخل، ولكن السامت اجلدةدة املض اجلدةدة اف  ان

 ةتطلب وقتا وموظفني أأكرث.و يزداد تعقيدا   جعلت الفحص الشيل  حصافالتب اكامل ذات

ىل أأن  .146 الوفود أأةد فكرة مراجع  الرسوم مما من  العدةدوابلنس ب  إلنماكني  مراجع  جدول الرسوم، أأشارت الرئيس  ان
ىل أأهنم غري ال الوهدف، ولكن أأشار  ذكلسيسمح للمكتب ادلويل بتغطي  تاكليفه، مع اقرتاح مقارابت بدةةل لبلوغ  كثريون ان

ماكني  فرض رمس   .لتعينياب مرتبطأأسايس قادرين عىل دمع فكرة ان

ىل أأن الأمان  س تعد بعض التصورات ملراجع   .147 دلورة السادس  تكون يف اجدول الرسوم وخلصت الرئيس  ان
 أأساسا ملزةد من املناقشات.

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  10البند 

ىل تعليقات بعض الوفود اليت تلمتس  .148 املزةد من البياانت ادلقيق  يف التسجيل ادلويل، مثل  تضمنيأأشارت الأمان  ان
صدار اس تقصاء لتقيمي مس توى ادلق  الأمان   الفرةق  ال أأخربتوصف التصاممي. ويف هذا الصدد،   املفيدعامل أأهنا تعزتم ان

 للماكتب.

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 11البند 

 الأول من هذه الوثيق . ملخص الرئيس الوارد يف املرفقعىل الفرةق العامل  وافق .149

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 12البند 

 .2015 ديسمرب 16اختمتت الرئيس  ادلورة يف  .150

[املرفقانذكل  يلة]
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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل 
 الصناعيةالدويل للتصاميم 

 
 اخلامسةالدورة 

 2015ديسمرب  16انىل  14جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 اذلي اعمتده الفرةق العامل

ليه فامي  .1 اجمتع الفرةق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام إلهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعي  )املشار ان
ىل  14من ةيل بعبارة "الفرةق العامل"( يف جنيف يف الفرتة   .2015ديسمرب  16ان

 ادلامنركو أأذربيجان ( OAPI) نظم  الأفرةقي  للملكي  الفكرة امل يف احتاد إلهاي ممثةل يف ادلورة:  التالي  الأعضاء تاكنو  .2
س تونيا و مرص و  ةطالياو هنغاراي و اليوانن و أأملانيا و فرنسا و فنلندا والاحتاد الأورويب و ان امن ع  و الرنوجي و املغرب و ليتوانيا و الياابن و  ان
س بانيا و الس نغال و رومانيا و جوهورة  مودلوفا و جوهورة  ووراي و بولندا و  الوإلايت املتحدة الأمريكي  و أأوورانيا و ترويا و سويرسا و ان
(27.) 

ندونيس يا بصف  مراقب: ممثَّةل ادلول التالي  اكنت و  .3 اجلزائر وبيالروس وكندا والصني ووولومبيا وامجلوهورة  التش يكي  وان
 وتركامنس تان واململك  املتحدة اخس تان ومدغشقر واملكس يك وبامن والربتغال والاحتاد الرويس واململك  العربي  السعودة واكز 

 (.19) وفييت انم والمين وزمبابوي

 وشاروت بعث  فلسطني املراقب  ادلامئ  يف ادلورة بصف  مراقب. .4

امجلعي  الأمريكي  لقانون امللكي  يف ادلورة بصف  مراقب:  ممثلو املنظامت غري احلكومي  التالي وشارك  .5
مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  و  (MARQUES) جعي  ماليك العالمات التجارة  الأوروبينيو ( AIPLA) الفكرة 
  لطالب امجلعي  الأوروبيو  (ECTA) جعي  الاحتادات الأوروبي  للعاملني يف جمال العالمات التجارة و  (CEIPI) الفكرة 
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الاحتاد ادلويل لوالكء امللكي  و (AIPPI) الفكرة امجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  و  (ELSA International) احلقوق
 (.7) (FICPI) الصناعي 

 من جدول الأعامل:  افتتاح ادلورة 1البند 

ورحب  دورة الفرةق العامل الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظم  العاملي  للملكي  الفكرة  )الوةبو(، افتتح .6
 ابملشاركني.

 من جدول الأعامل:  انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

انت خبت الس يدة ماري وروس )سويرسا(، ابإلنجامع، رئيس  للفرةق العامل وانت خبت الس يدة أأون رمي شوي  .7
 ني للرئيس .ووراي( والس يدة سينغول وولتوفان بيلجييل )ترويا(، ابإلنجامع، انئبت )جوهورة 

 لفرةق العامل.ا  أأمينهمم  الس يدة ابةف  إلدساميك )الوةبو( وتولت  .8

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:   3البند 

 ( دون تغيري..H/LD/WG/5/1 Prov اعمتد الفرةق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيق  .9

للفرةق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام  الرابع اعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:   4البند 
 إلهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعي 

ىل  .10  ..H/LD/WG/4/7 Prov الوثيق استندت املناقشات ان

 ( دون تغيري..H/LD/WG/4/7 Prov الوثيق واعمتد الفرةق العامل مرشوع التقرير ) .11

 1999 لوثيق  املشرتك  من الالحئ  التنفيذة  5 الت عىل القاعدةاقرتاح تعدةمن جدول الأعامل:   5البند 
 إلتفاق إلهاي 1960 ووثيق 

 .H/LD/WG/5/2 الوثيق  استندت املناقشات انىل .12

ما  .13 وبعد مداخةل من وفد الوإلايت املتحدة الأمريكي ، قدمت الأمان  اقرتاحني بدةلني خبصوص التعدةالت، وهام ان
ىل القاعد ضاف  فقرة جدةدة ان ضاف  فقرة فرعي  جدةدة انىل القاعدة  5 ةان  (.3)12أأو ان

ىل   الرئيس توخلص .14 ح لتعدةل الالحئ  التنفيذة  املشرتك  فامي ةتعلق اقرت اتقدمي  وافق عىلأأن الفرةق العامل ان
ضاف  فقرة جدةدة، H/LD/WG/5/2 لوثيق ارفق ميف كام هو وارد ، 5 ابلقاعدة ىل القاعدة5) مع ان ، كام هو 5 ( ان
 .2017 ةناير 1 يف نفاذال بدء التارخي املقرتح ل عي  احتاد إلهاي، مع يف مرفق ملخص الرئيس، لتعمتدها ج مبنّي 

 اقرتاح قاعدة جدةدة تتعلق بتعدةالت عىل البياانت املتعلق  هبوة  املبتكرمن جدول الأعامل:   6البند 

ىل  .15  .H/LD/WG/5/3 الوثيق استندت املناقشات ان
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ىل القيود املرتبط  ابلفحص وعقب مداخةل من أأحد ال .16 وفود، اذلي أأبدى عدم ارتياحه حيال الاقرتاح ابلنظر ان
 املوضوع  اذلي جيرةه مكتبه، أأفادت الرئيس  بأأنه ميكن مواصةل مناقش  الاقرتاح يف ادلورة القادم .

ىل أأن الأمان  س ت عد وثيق  مراجع  تراع  فهيا خمتلف املواقف اليت أأبدهتا ال  الرئيس توخلص .17 وفود بغرض ان
ىل  20النظر يف هذا الاقرتاح بتعّمق يف ادلورة السادس  للفرةق العامل، اليت س ت عقد يف الفرتة من  ان

 .2016 ةونيو 22

 اقرتاح توصيات تتعلق ابلكشف عن التصممي الصناع  يف الطلب ادلويلمن جدول الأعامل:   7البند 

 .H/LD/WG/5/4 الوثيق  استندت املناقشات انىل .18

جيع الوفود وممثيل مجموعات املس تخدمني فكرة وضع اإلنرشادات املقرتح ، وقدموا تعليقات عىل اإلنرشادات  وأأةّد .19
 املقرتح  اليت أأعدهتا الأمان .

ىل   الرئيس توخلص .20 لك التعليقات اليت قدمهتا الوفود وقدهما ممثلو مجموعات املس تخدمني س ت ؤخذ يف  أأنان
ىل الأمان  يف أأجل أأقصاه احلس بان وأأنه ميكن تقدمي املزةد من  . وس ت عد الأمان  2015ديسمرب  31التعليقات كتابً  ان

رشادات مراجع  وتوّزعوها عىل جيع الأطراف املتعاقدة اليت ةدخل مكتهبا مضن تعرةف "املكتب الفاحص"، كام هو  ان
تعليقات علهيا. ، وكذكل عىل مجموعات املس تخدمني، يك تقدم H/LD/WG/5/4 من الوثيق  1 مبنّي يف احلاش ي 

وس ت نرش اإلنرشادات الهنائي ، امل عدة ابلتشاور مع املاكتب الفاحص ، عىل موقع الوةبو اإلنلكرتوين. وس ت حّدث القامئ  
ىل نظام  الواردة يف أ خر صفح  من تكل اإلنرشادات مع انضامم املزةد من الأطراف املتعاقدة اليت دلهيا مكتب فاحص ان

 إلهاي.

ماكني  تضمني الالحئ  التنفيذة  املشرتك  تقييدات مزتامن  يف من جدول الأعامل:   8البند  اعتبارات تتعلق ابن
 التعدةالت الطلبات ادلولي  وغريها من

ىل الوثيق  .21  .H/LD/WG/5/5 استندت املناقشات ان

دراج مفوهوم التقييدات املزتامن  يف الطلب .22 ىل أأن بعض الوفود ةؤةّد فكرة ان ات ادلولي . غري أأن وخلصت الرئيس  ان
ىل عدم وجود جترب  اكفي  فامي  ىل أأنه من السابق لأوانه مناقش  املوضوع يف هذه ادلورة ابلنظر ان الرئيس  أأشارت ان

ىل الأخذ هبذا املفوهوم يف ادلورات  خيص حاإلت الرفض الصادرة عن املاكتب الفاحص . وعليه، ميكن تقدير احلاج  ان
 القادم .

ماكني  مراجع  جدول الرسومامل:  من جدول الأع 9البند   اعتبارات تتعلق ابن

ىل الوثيق  .23  .H/LD/WG/5/6 استندت املناقشات ان

ضاف  فقرة فرعي  .24 ىل القاعدة ودمعت بعض الوفود اقرتاح ان ( من الالحئ  التنفيذة  املشرتك ، ولكن أأحد 1)14 )ب( ان
ماكني  مراجع زاء الاقرتاح. وفامي خيص ان   جدول الرسوم، أأبدت عدة وفود دمعوها لفكرة مراجع  الوفود أأبدى عدم ارتياحه ان

جا بدةةل لتحقيق هذا الوهدف، ولكن وفودا كثرية أأشارت  الرسوم لمتكني املكتب ادلويل من تغطي  مرصوفاته، واقرتحت هن 
ىل أأنه إل ميكهنا دمع فكرة  ماكني  حتدةد رمس أأسايس مرتبط ابلتعينيان  .ان
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ىل أأن املناقش  حول .25 ضاف  فقرة فرعي  وخلصت الرئيس  ان ىل القاعدة اقرتاح ان ( س ت واصل يف 1)14 )ب( ان
 ادلورة السادس  للفرةق العامل.

ىل أأن الأمان  س ت عد، لأغراض ادلورة السادس ، بعض السينارةوهات املمكن  خبصوص  .26 وخلصت الرئيس  ان
لهيا إلنجراء املزةد من املناقشات.  مراجع  جدول الرسوم سي ستند ان

 مسائل أأخرىالأعامل:  من جدول  10لبند ا

دراج بياانت أأكرث دق  يف التسجيل ادلويل، فامي  .27 ىل التعليقات اليت قدمهتا بعض الوفود والمتست فهيا ان أأشارت الأمان  ان
صدار اس تقصاء من أأجل تقيمي  ةتعلق مثال بأأوصاف التصاممي. ويف هذا الصدد، أأبلغت الأمان  الفرةق العامل بأأهنا تعزتم ان

 ي يكون مفيدا للماكتب.مس توى ادلق  اذل

 من جدول الأعامل:  ملخص الرئيس 11البند 

 الفرةق العامل عىل ملخص الرئيس، كام هو وارد يف هذه الوثيق . وافق .28

 من جدول الأعامل:  اختتام ادلورة 12البند 

 .2015ديسمرب  16اختمتت الرئيس  أأعامل ادلورة يف  .29
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 الالحئ  التنفيذة  املشرتك 
 إلتفاق إلهاي 1960ووثيق   1999لوثيق  

 ([2017ةناير  1]انفذ اعتبارا من نص)

 5القاعدة 
دارة الربةد ومؤسسات الربةد اخلاص   يف مراعاة امل وهلعذر التأأخر  تعطل خدمات ان

]...[ 

لكرتونيا[ (3) ذا مل ةتقيد أأي طرف معين ابملوهةل احملددة إلن   ]التبليغات املرسةل ان تبليغ للمكتب ادلويل رسال ان
رٍض للمكتب ادلويل أأنموجه ابلوسائل اإلنلكرتوني  ذا برهن بشلك م  نه ةعذر عن تأأخره ان املوهةل مل ت راع بسبب  ، فان

عطل يف التواصل اإلنلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل ةصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف 
 التواصل اإلنلكرتوينبعد اس تئناف خدمات اس تثنائي  خارج  عن س يطرة الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل 

 ".خبمس  أأايم عىل الأكرث

ذا تسلّ  همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدةإل ةقبل العذر عن عدم التقيد بأأة    ]حدود العذر[ (4 3) إل ان  ان
ليه يف الفقرة ) نسخ  طبق الأصل  ، حسب الاقتضاء،والتبليغ أأو (3أأو )( 2( أأو )1املكتب ادلويل الربهان املشار ان
 عنه بعد انقضاء املوهةل بس ت  أأشوهر عىل الأكرث.

القاعدة عىل تسدةد ادلفع  الثاني  من رمس التعيني الفردي عن طرةق  [  إل تنطبق هذهاس تثناء] (5)
 ()ج(.3)12املكتب ادلويل كام هو منصوص عليه يف القاعدة 

]ةيل ذكل املرفق الثاين[
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