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

 
 السادسةالدورة 

 2016 يونيو 22اإىل  20جنيف، من 
 
 

  من الالئحة التنفيذية املشرتكة 26و 21االقرتاح املراجع بشأن التعديالت على القاعديتني 
عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 معلومات أأساس ية أأول.

 يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل اذلي دار اشقنال 
لهيام ا انقش .1 لفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )واملشار اإ

الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة بشأأن تعديل دورته اخلامسة، اقرتاحا فامي ييل ابمسي "الفريق العامل" و"نظام لهاي"( يف 
لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة املشرتكةلتفاق لهاي )املش 1960ووثيقة  1999 ت املتعلقة لبياانا ريتغيمبا يسمح بتدوين  "(ار اإ

 .1السجل ادلويل يف عيةهبوية مبتكر أأّي من التصاممي الصنا

حتو .2 وبناء  الفريق العامل.من  اكبري تأأييدا  الاقرتاحلىق تلفة، والقضائية امل ولايت الالإجراءات املقابةل يف للوفود  ُشر
ىل أأن الأمانة س ترعد وثيقة مراجعة تراعي فهيا خمتلف املواقف اليت أأبدهتا الوفود، عليه منظامت  ووممثل خلصت الرئيسة اإ

 .2ق العاململواصةل النقاش يف ادلورة السادسة للفرياملس تخدمني 
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 .H/LD/WG/5/3يرىج الرجوع اإىل الوثيقة  
2

 .69اإىل  36، الفقرات من .H/LD/WG/5/8 Prov، والوثيقة 17اإىل  15، الفقرات من H/LD/WG/5/7ع اإىل الوثيقة و رجلايرىج  
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 اعتبارات قانونية .اثنيا  

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة 21والقاعدة  ( لتفاق لهاي1999من وثيقة جنيف ) 16املادة 
لهي( لتفاق لهاي 1999من وثيقة جنيف ) 16ملادة جرت املوافقة عىل ا .3 "( 1999 وثيقةابمس " ييلفامي  ا)املشار اإ
يف املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لهاي  اماعامتده" و من "الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف 21قاعدة وال

ل مل )وابشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية )وثيقة جنيف(   .1999يف عام ه فامي ييل ابمس "املؤمتر ادلبلومايس"( يشار اإ
( من املادة 2، فامي تنص الفقرة )يف السجل ادلويل ايتوىل املكتب ادلويل تدويهن( أأنواع التغيريات اليت 1) 16د املادة وحتدّ 

ليه يف الفقرة )ذاهتا عىل أأن  قد مت يف جسل مكتب لك طرف ( الأثر ذاته كام لو اكن التدوين 1للك تدوين مشار اإ
 .معين دمتعاق

عالان  ف املتعاقدطر الهو يف حال قّدم  هذا املبدأأ والاس تثناء الوحيد ل  .4 التغيري يف  أأن تدوينمفاده  (2مبوجب الفقرة )اإ
ذكل الطرف املتعاقد حىت يتسمل مكتب ذكل الطرف املتعاقد الترصحيات  يكون هل ذكل الأثر يف نلملكية التسجيل ادلويل 

ىل املؤمتر  ةاملقدم ةاجلديد وثيقةالأسايس لل هذا الاس تثناء يف الاقرتاح يدرجمل و .3أأو الواثئق احملددة يف ذكل الإعالن اإ
ورهنا   لكيةامل  يف ريالتغي دوينتقترص عىل ااملؤمتر ادلبلومايس، و  أأثناء يف هناية املطافأأدرج لكنّه ادلبلومايس. و 

 .4رمسي عالنابإ 

لهيا يف ()أأ(1)21القاعدة  وتضمّ  .5 ادة امل(. وترتك 1)16" من املادة 5" و"4" و"2" و"1الفقرات " العنارص املشار اإ
أأي فقرة  . ومل تضفيت جيوز تدويهنا يف السجل ادلويللالحئة التنفيذية املشرتكة حتديد الوقائع املعنية الأخرى ال" 7("1)16

ىل القاعدة   .19995( )أأ( منذ أأن اعمتدها املؤمتر ادلبلومايس عام 1) 21جديدة اإ

وتقع  "7"( 1) 16مع املادة تامتىش  ،اليت طرحت ونوقشت يف ادلورة اخلامسة ، 21دة قاعلاملتعلقة اب التعديالتو  .6
 (.2) 16مضن نطاق املادة 

مس أأو عنوان لتغيري حالت  406 يف السجل ادلويل دّونت (،2015-2013 ث املايية )يف الس نوات الثالو .7
 .6ّل  خت 27و انتقاصا   20ويف امللكية،  ا  ري تغي 376و، صاحب التسجيل

 21نطاق التعديالت املقرتحة عىل القاعدة 
8.  ّ  ح.د نطاق احلمك اجلديد املقرت لتبا  يف حتديهناكل بعض الايبدو أأن  ولكن، اكبري  تأأييداالاقرتاح د الفريق العامل أأي

ذ هتدف القاعدة املقرتحة. تنطبق علهيا  توييح احلالت اليتمباكن، املفيد ذلا س يكون من  ة قاعدالتعديالت املقرتحة عىل الاإ
د، أأساسا ، اإىل 21  يف نظام لهاي. دويناتنوعني التاليني من التال  راجاإ
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مجهورية كوراي و  ادلمناركو  نظمة الأفريقية للملكية الفكرية، ويه امل 1999 وثيقةأأطراف متعاقدة يف  تابة هذا التقرير، أأربعوقت ك  أأصدرت، اإىل 
 (.2) 16اإعالان مبوجب املادة  ،لايت املتحدة الأمريكيةوالو

4
اإىل  810من الفقرات  جسالت املؤمتر ادلبلومايسو  H/DC/31 لرجوع اإىل الوثيقةيرىج اهذا الاقرتاح من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  قّدم 

 .482، الصفحة 812
5

 وثيقةو  1999 وثيقةتنفيذ  هبدف، 2003الالحئة التنفيذية املشرتكة عام ويعت عندما  21قاعدة المضن  ،بنصها احلايل، وحدها (3الفقرة ) أأدرجت 
 .1999 ابلزتامن مع وثيقة، 2004أأبريل  1ة حزي النفاذ يف دخلت الالحئة التنفيذية املشرتكو مجموعة واحدة من القواعد.  عرب 1934 وثيقةو  1960

6
 واحد. تسجيل دويلبأأكرث من ، تغيري يف امللكيةتدوين  طلبك طلبات،ال بعض ترتبط  وميكن أأن. اليت نظر فهياطلبات ال  ىل عدداإ تستند هذه الأرقام  
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ن مل  املبتكرامس وعنوان  وفريت  يف الطلب ادلويل اوفّر ياإ

ماكنية ت التعديالت املقرتحةتقّدم  .9 ن  امس وعنوان مبتكر أأحد التصاممي دويناإ الصناعية أأو مجيعها، يف السجل ادلويل، اإ
 .يف الطلب ادلويلهذه البياانت من قبل  مل توفر

ىل أأن التعد شاري و  .10 عقّدم اليتؤثر عىل الأطراف املتعاقدة تلن ، يالت املقرتحة يف هذا الصدداإ الان مبوجب املادة ت اإ
لزامية يه  8بتكرامس و عنوان امل لأّن ، 87ة قاعد( أأو ال2)5 ، وذكل معال امهن  أأاي  عنّي اذلي يويل ادلطلب يف الحمتوايت اإ

 .()ب( أأو )ج(4)7ابلقاعدة 

ن ف .11 ( أأو 2)5مبوجب املادة  عالنابإ قدم ت يكون قد عىل الأقل واحد متعاقد طرفتعيني الطلب ادلويل  تضمناإ
تصاممي لك من ال املبتكر )أأو املبتكرين( ل عناوين(أأو أأسامء( وعنوان )أأو امس )ذكر  منحتقّق املكتب ادلويل ، 8 القاعدة

نه س يغفلالصناعية الواردة يف الطلب ادلويل،  ّل فاإ ت، معال ابملادة لإعالاناليت تقّدمت اب ةالأطراف املتعاقدتعيينات  واإ
 .9()ب(2)8

لزامية عىل فليست هذه البياانت حمتوايت  ،املذكورة الأطراف املتعاقدةي لأ  تعيينا  مل يتضمن الطلب ادلويل  ناإ و  .12 اإ
 احلمك اجلديد املقرتح.فهيا  طبقسين  يوحض املثال التايل حاةلو املس توى ادلويل. 

 1املثال 

عمهنا  اليت مل يصدر أأييب والياابن ومجهورية كوراي، الحتاد الأوروتعيينات ل ن الطلب ادلويلتضمّ ي  .13 الان مبوجب املادة اإ
ىل تسجيل دويل. و ، هوعنواناملبتكر امس  الطلب ادلويلول يذكر . 8( أأو القاعدة 2) 5 صاحب واكتشف حتول الطلب اإ

لزايم  ذكر امسأأن  ،فامي بعد ،التسجيل ادلويل  ،الياابن ومجهورية كوراي يفمبوجب القوانني الوطنية املبتكر وعنوانه مطلب اإ
يافة هذه البياانتل التسجيل ادلويل يرغب يف اس تكاماكن و  احلمك  عىل التسجيلصاحب س يعمتد في مثل هذه احلاةل، ف. ابإ

 اجلديد املقرتح.

 تدوين تغيري يف امس املبتكر وعنوانه يف السجل ادلويل

 يل.يف السجل ادلو بتكراملتعلقة هبوية امل البياانت  فهيا، من قبل، تلجسّ  تالحبح اقرت الخرى لالأ زية تتعلق امل .14

 ، نتيجةهأأو عنوانصاحب التسجيل امس  بقدر ما يطرأأ تغيري مماثل عىل هأأو عنواناملبتكر امس عىل  تغيري طرأأ قد ي .15
ىل عنوان جديدانتقال املبتكر  التعديالت املقرتحة وس تتيح  .طبيعيال شخص ابلنس بة ل  تغيري يف احلاةل الاجامتعية أأو ، مثال ،اإ

ماكنية ت وتوحّض يف السجل ادلويل. ، ىل التسجيل ادلويلعأأت لحقا طر ب اس بلأ  ه،عنواناملبتكر أأو تغيري يف امس  دويناإ
 احلمك اجلديد املقرتح.فهيا  طبقسين الأمثةل التالية حالت 
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وأأيسلندا  هنغارايفنلندا وغاان و لّك من  وقّدمت. املبتكرتعلقة هبوية امل  بشأأن البياانت( 2) 5مبوجب املادة اإعالان  رومانياقّدمت  اإىل هذه اللحظة، 
 ."2" ( )أأ(1) 8ة قاعدحدة الأمريكية اإعالان مبوجب ال قدمت الولايت املت، يف حني"1" ( )أأ(1) 8عالان مبوجب املادة اإ 
8

 ( عىل أأن البياانت بشأأن هوية املبتكر جيب أأن تذكر امس املبتكر وعنوانه.1) 11تنص القاعدة  
9

 املبتكر وعنوانه مذكورة للك تصممي أأي أأنه يف حال تضمن الطلب ادلويل ثال ث تصاممي، عىل سبيل املثال، فاإّن املكتب ادلويل سيتأأكد من أأن امس 
 مهنا.
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 2املثال 

املبتكرة  تدويل. ويف وقت لحق، تزوجتسجيل  ول الطلب اإىلوحت ا،وعنواهنمبتكرة امس  الطلب ادلويلتضمن  .16
يف ما دّون  ها اجلديد وترغب يف حتديثحتت امس  أأصبحت تعمل الآن مكصممةللقانون املدين املعمول به. و  وفقا وغريت امسها

 السجل ادلويل وفقا ذلكل.

 3املثال 

ىل  ملبتكرقل اتن ا. ويف وقت لحق، دويلتسجيل  ول الطلب اإىلوحت ا،وعنواهنمبتكر امس  الطلب ادلويلتضمن  .17 اإ
 يف السجل ادلويل وفقا ذلكل.ما دّون  ث دّ حيأأن  وودّ عنوان جديد، 

يف السجل ادلويل هو امس  يدّونما ينبغي أأن و . تبقى يه نفسها لتيف هذه احلاهوية املبتكر  در ابذلكر أأنجيو  .18
 لأغراض ادلعاية.احلاليان  هعنوانو املبتكر 

 21دة عاقشملها التعديالت املقرتحة عىل الل ت  حالت
تصحيحات يف السجل ال "بشأأن  22دة قاعتقع مضن نطاق ال ا، ولكهناحلالت التالية حاحلمك اجلديد املقرت  يشمللن  .19

 ادلويل".

 4املثال 

ماليئ. أأ خط ا، مبا فهيهأأو عنوان املبتكرحب التسجيل ادلويل خطأأ يف امس اكتشف صا .20  اإ

 5املثال 

يف السجل  دّونو يف منوذج الطلب كر عىل أأنه املبتكر اذلي ذر  ) (شخص ال صاحب التسجيل ادلويل بأأن  عملأ   .21
هو )ع( الشخص  صاحب التسجيل أأن واكتشف ،لتصممي املعينيف حقيقة الأمر مبتكر ا مل يكن عىل هذا الأسا ، ادلويل
 قيقي.احل  املبتكر

 6املثال 

كر يف منوذج الطلبمثلام  مبفرده، التصممي املعين يبتكرمل أ عمل صاحب التسجيل ادلويل بأأن الشخص ) (  .22  دّونو  ذر
بداع التصممي املعين سامه مكبتكر مشرتكالشخص )ع( ولكّن يف السجل ادلويل،   .يف اإ

 7املثال 

بناء عىل  هفرتياهو ما و  لتصممي؛)ع( و)ص( مكبتكرين مشرتكني ل و ) ( وذج الطلب، الأشخاصيف من املودع حّدد .23
لهيم مكبتكرين مشرتكني  متعاوهن )ص(  الشخصغري أأن املودع اكتشف لحقا أأن  سابقة.ممي اتصطلبات يف املتكرر والإشارة اإ
 .املعنّي يف الطلب تصممييف ابتاكر ال ك رت مل يش

ىل  5ويف الأمثةل من  .24 عىل النحو السلمي امسه مل يبنّي عىل النحو السلمي أأو )أأو املبتكرون( املبتكر  ّددأأعاله، مل حي 7اإ
هذه  صاحب التسجيل،ناء عىل طلب وب  (،1) 22قاعدة وفقا لل املكتب ادلويلويصحح  .يف اس امترة الطلب ادلويل

 السجل ادلويلاحتواء تأأكد من وذكل بغية ال  .4يف املثال ه، كام عنواناملبتكر و يف امس  ةبس يطال  اءخطالأ ، وكذكل الأخطاء
ىل  ستبلّغ يحةص عىل معلومات   .تصامميلل ادلولية النرشة يف  انرشه عرب الغرينة و ماكتب الأطراف املتعاقدة املعيّ اإ
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يف السجل ، التوايلعىل تصحيحا  259وتصحيحا  98وتصحيحا  122 ما عدده 2015و 2014و 2013عام  ودّون .25
 .هعنواناملبتكر و مس ابتتعلق تصحيحا  61، مهنا تصحيحا 479ليبلغ مجموع التصحيحات املدونة  ،ادلويل

رف حيق ملكتب أأي ط من احلرّي ابذلكر، أأنه. و 1999عام ل ادلبلومايس املؤمتر يف تاعمتدو املوافقة  22املادة  انلتو .26
قصد من احلمك اجلديد املقرتح ول ي. 10(2) 22وذكل وفقا للقاعدة  يرفض الاعرتاف ابلآاثر املرتتبة عىل التصحيحمتعاقد معني أأن 

ملا ورد يف امثةل امل ظروفتعاجل مضنه الاحلمك الوحيد اذلي  بقىت ، اليت س 22وتطبيقات القاعدة أأي تغيري عىل وظائف  دخالاإ 
ىل  4من لأمثةل ا  .عالهأأ  7اإ

 اعتبارات اإيافية .اثلثا  

ثبات حدو ث   تغيريأأدةّل لإ
عىل حدو ث  وثيقة دامعة أأو دليالطلبت  ةالوطني مماكتهبأأن أأشار بعض املندوبني يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل،  .27

 .11السجل الوطينيف التغيري  لتدوين ،هعنوانو املبتكر تغيري لحق يف امس 

س بانيا أأنه يف حاةل عىل سبيل املثال، أأوحض وفد و  .28 دراج مبتكر  أأو مبتكر شطباإ فاإن  ،جديد يف السجل الوطيناإ
مجيع من ظلّت أأسامهئم  بل من، حفسب املعينل من املبتكر اجلديد أأي ، افقات من مجيع الأطراف املعنيةو املطلب يكتب امل 

ات، كام هو تصحيحبشأأن ال  22دة قاعمضن نطاق الوتقع مسأأةل الشطب والإدراج  .وكذكل صاحب التسجيل ،تسجيليف ال 
ىل  20من يف الفقرات  مبنّي   .12عالهأأ  24اإ

ىل وفد رومانياأأّما  .29 امس يف  تغيريل ل لطالق ابلنس بة ابزواج أأو قرار حممكة شهادة تقدمي طلب يأأن مكتبه  فأأشار اإ
 د املقرتح.مضن نطاق احلمك اجلديهذا الويع قع س ي. و املبتكر

معال التسجيل توقيع صاحب  ، فقط،طلبس يالسجل ادلويل، فاإن املكتب ادلويل  يفالتغيري ولتدوين مثل هذا  .30
ىل . ويف هذا الصدد، بنصها القامئ( )ب( 1) 21ة قاعدابل يداع  ل يطلب هأأنيشار اإ براز  الطلب ادلويلعند اإ دليل عىل أأن اإ

 .يف السجل املدين دونامل هامسق طابي بتكرامس امل 

ىل  .31 يافة اإ لتغيري يف ا دوينن تعخمتلفة معامةل  هوعنواناملبتكر تغيري يف امس  دوينت عامةليربر م ددسبب حم غياباإ
 ."2" (1) 21دة قاعيف ال واردالعىل النحو ه عنوانو صاحب التسجيل امس 

 (2) 16الامتثال للامدة 
نفس الأثر املقرتح  احلمك اجلديدمبوجب  يف السجل ادلويلاملسّجل  س يكون للتدوينأأعاله،  6مثلام ذكر يف الفقرة  .32

يف جسل مكتب لك طرف متعاقد الأثر ذاته كام لو اكن التدوين قد مت )" 1999 ( من وثيقة2) 16املنصوص عليه يف املادة 
 بلومايس.ش يا مع نتاجئ املؤمتر ادلامتنظام لهاي، مزّية ل  هذا املبدأأ الأسايس ينبغي أأن يظلو "(. معين
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آلية تصحيح مماثةل أأيضا يف الالحئة  وردتو    يناير 1يف النسخة اليت دخلت حزي النفاذ  يف، 22دة قاع)ال 1934 وثيقةو  1960 وثيقةالقدمية لالتنفيذية أ
2002.) 

11
 شارأأ كام . 60اإىل  54من ، الفقرات .H/LD/WG/5/8 Prov الوثيقةالرجوع اإىل ويرىج س بانيا. اإ الصني ومرص واندونيس يا ورومانيا و يه وفود و 

ثبااتيطلب  ه الوطينأأن مكتباإىل  وفد مجهورية التش يك  .فقط يف حاةل الشك تاإ
12

. ويف هذا الس ياق، جتدر الإشارة اإىل أأن املكتب صاحب التسجيلالطلب من  أأىت نيف السجل ادلويل اإ  يدّونهو التصحيح  املكتب ادلويليقبل  
ليه" 1عىل: "  يطلب أأي دليلويل لادل احلق يف املبتكر أأعطى املودع أأن " 2و" ؛قيقياحل  املبتكريف اس امترة الطلب ادلويل هو مكبتكر  أأن الشخص املشار اإ

يداع ، يف حال عنّي أأو اإعالن ميني من احتواء الطلب عىلاملكتب ادلويل يتحقق أأعاله،  "1ابلنقطة "يتعلق  وفامي. املودع هو املبتكر اإن مل يكن الطلب ادلويل اإ
 الولايت املتحدة الأمريكية.
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آلية حتديث ترشيع املعمول به يف بلل  كون، قد ل يلكنو  .33 ، أأو قد هعنوانو املبتكر امس  فامي خيصعض الأطراف املتعاقدة أ
يف السجل س يقع التدوين احملد ث  ثل هذه احلالت،في م فبعد التسجيل.  هوعنواناملبتكر امس  يافةابإ الترشيع سمح ي ل 

 غري ممكن يف السجالت الوطنية. دوين(، لأن هذا الت2) 16ارج نطاق املادة خ مك اجلديد املقرتحمبوجب احل ادلويل

ورمغ ما س بق، فقد تعمتد الولية القضائية املعنية عىل السجل ادلويل فامي خيص أأنواع وحمتوايت التدوينات، اليت  .34
طار نظام لهاي.  تغيب عن السجل الوطين، فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية املنفّذة يف اإ

 الاقرتاح املنقّح رابعا .

ماكنية هذا النوع اجلديد من التدوين من اإ ف نظرا  لدلمع الكبري اذلي أأبداه الفريق العامل يف دورته اخلامسة، .35 ن توفري اإ
 .شأأنه أأن يعود مبزااي أأكرث عىل مس تخديم نظام لهاي

ىل  8 من يف الفقراتموحّض أأعاله  هو ومثلام .36 شارة لإ ا كام أأنّ . نيتزي مب 21دة لقاععىل ا التعديالت املقرتحةتمتتع ، 18اإ
ىل امس امل  ت بياانالإشارة اإىل عويا  عن  من الويوح، زيدتأأن  امن شأأهن (،1) 11، معال ابلقاعدة هوعنواناملبتكر باُشة اإ
 نصها كام ييل: صبحلي ، 21دة قاعالمن " 5"( )أأ( 1فقرة الفرعية املقرتحة )صيغة التعّدل و . 13بتكرتعلق هبوية امل ت 

أأو توفري امس وعنوان، أأو أأي تغيري يطرأأ عىل امس أأو عنوان، مبتكر أأّي من التصاممي الصناعية مويع  "5"
 ."التسجيل ادلويل أأو لكّها

وفقا  14الرسوم جدول عىلالبند اجلديد املقرتح "، و 4" (1) 26و "6"( 2) 21 تنياملقرتح  القاعدتنيصيغ وتعّدل  .37
 ذلكل.

ن ررغب ذكل، تعديل  .38  :، وهام)أأ( لإدخال واحدة من املزيتني املذكورتني أأعاله (1) 21دة عالقاوميكن، اإ

 أأو لكها؛الصناعية  ّي من التصامميلأ  ،ادلويلالتسجيل طلب يف يذكرا  ملاذلين  املبتكر، امس وعنوان وفريت -

 .أأو لكهامويع التسجيل ادلويل الصناعية  أأّي من التصامميمبتكر  امس وعنوانتدوين أأي تغيري يف أأو  -
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بياانت بشأأن هوية مبتكر الرمس أأو المنوذج  شري اىل "اليت ت  1999 وثيقة من "2" ( )ب(2) 5( )ب( اإىل املادة 5ب( و )( )4) 7 اتندقاعالتشري  
ذا تضمن الطلب ادلويل أأنّه ( عىل 1) 11دة وتنص القاعالصناعي".  وفقا   امسه وعنوانه، وجب ذكر "بشأأن هوية مبتكر الرمس أأو المنوذج الصناعي بياانت"اإ

 (.301)البند  للتعلاميت الإدارية
14

عادة ترقمي مجيع البنود هبدف دلراسات ادلولية للملكية الفكرية، بناء عىل اقرتاح من ممثل مركز ا )اثنيا(14البند اجلديد املقرتح رمق أأعطي   جتنب اإ
 ة.الالحقة القامئ
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دخال بعض التصويبات عىل النظام احلاسويب وس تقتيض  .39 دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة اإ التعديالت املقرتح اإ
جراءات الفحص يف املكتب ادلويل. ه مجعية احتاد توعليه، يف حال حصل هذا الاقرتاح عىل موافقة الفريق العامل واعمتد واإ

 .عىل أأقل تقدير 2017املعّدةل ي منتصف عام  لأحاكمتنفيذ ا كنفس ميلهاي، 

ن الفريق العامل مدعو .40 ىل ما ييل: اإ  اإ

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

يويص مجعية احتاد هل بيان و  "2"
دخالها عىل  لهاي ابعامتد التعديالت املقرتح اإ

 21شرتكة فامي خيص القاعدتني الالحئة التنفيذية امل 
وعىل جدول الرسوم، ابلصيغة املبيّنة يف  26و

وأأن  مرشوع النص الوارد يف مرفق هذه الوثيقة،
 يقرتح اترخي بدء نفاذ هذه التعديالت.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 [(2017 .....،])نّص انفذ اعتبارا من 

 21القاعدة 
 التغيري تدوين

ذا اكن  التدوين[ )أأ( جيب أأن يقدم الامت  تقدمي الالامت ] (1) ىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة اإ اإ
 الالامت  يتعلق مبا ييل:
الصناعية حمل التسجيل ادلويل أأو  التصامميتغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل لك  "1"

 بعضها؛
 أأو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه؛ "2"
ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛أأو ختّل  عن التسجيل  "3"  ادلويل ابلنس بة اإ
 التصامميصناعي واحد أأو أأكرث من  تصمميأأو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل  "4"

ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها  ؛الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ
أأو  ،ادلويل أأو لكّهاالتسجيل التصاممي الصناعية مويع من  أأيّ  مبتكر امس وعنوان توفريأأو  "5"

 .هأأو عنوان هامسيف تغيري 
جيب أأن يقدم الالامت  ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل. ومع ذكل، جيوز للامكل اجلديد أأن يقدم  )ب(

 تغيري يف امللكية، برشط مراعاة ما ييل: لتدوينالامتسا  
 صاحب التسجيل ادلويل؛أأن يكون الالامت  موقعا  من  "1"
أأو أأن يكون الالامت  موقعا  من املاكل اجلديد ومصحواب  بشهادة من السلطة املتصة للطرف  "2"

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

ىل التغيري امللمتس: تدوينتضمن الامت  [ جيب أأن ي حمتوايت الالامت ] (2)  التغيري أأو يبني ما ييل ابلإيافة اإ
 رمق التسجيل ادلويل املعين؛ "1"
 وامس صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس الوكيل أأو عنوانه؛ "2"
الإدارية، يف حال تغيري يف وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه، مبينني وفقا  للتعلاميت  "3"
 ملكية التسجيل ادلويل؛
ليه الرشوط اليت  "4" والطرف املتعاقد أأو الأطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد ابلنس بة اإ

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

 الصناعية ولك الأطراف املتعاقدة؛ التصامميتغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك 
ذا امس وعنوان ، يف حال توفري وأأرقام التصاممي الصناعية املعنية "6" مل مبتكر التصممي الصناعي، اإ

 الصناعية مويع التسجيل ادلويل؛ يكن الشخص هو مبتكر مجيع التصاممي
مبلغ الرسوم املطلوب من حساب  ابقتطاعومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أأو أأمرا   "7"

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

 ]...[ 
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 26القاعدة 
 النرش

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

 ؛17التسجيالت ادلولية وفقا  للقاعدة  "1"
مع ( 3)اثنيا()18و( 5)18 تنيبناء عىل القاعد املدّونةوالإخطارات الأخرى وحالت الرفض  "2"

عادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غري ذكر أأس باب الرف ماكنية اإ  ض؛بيان اإ
 (؛2)20بناء عىل القاعدة  املدّونةوحالت الإبطال  "3"
أأسامء أأصاب التسجيالت ادلولية أأو يف وحالت ادلمج والتغيريات والتغيريات يف امللكية  "4"

مبتكر  أأو عنوان امس ات يفتغيري ال أأو  مبتكر التصممي الصناعي امس وعنوان وفريوتعناويهنم وحالت التخيل والانتقاص 
 ؛21بناء عىل القاعدة  املدّونةالتصممي الصناعي 

 ؛22والتصحيحات املباُشة بناء عىل القاعدة  "5"
 (؛1)25بناء عىل القاعدة  املدّونةوالتجديدات  "6"
 ؛والتسجيالت ادلولية غري اجملددة "7"
 ()د(؛3)12وحالت الشطب املدّونة بناء عىل القاعدة  "8"
التغيري يف امللكية ليس هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدّونة بناء والإعالانت عن أأّن  "9"

 )اثنيا(.21عىل القاعدة 

 ]...[ 

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

 ابلفرناكت السويرسية
 ]...[ 

 خمتلفة تدوينات :خامسا  

 144 تغيري يف امللكية .13

 عنوانهتغيري يف امس صاحب التسجيل أأو  .14
 144 عن تسجيل دويل واحد 1.14
يايف للامكل ذاته، 2.14  عن لك تسجيل دويل اإ

 72 يف الالامت  نفسه شموليكون م 

 هأأو عنوان هامسيف أأو أأي تغيري  مبتكر التصممي الصناعي امس وعنوانتوفري  .)اثنيا(14
 144 عن تسجيل دويل واحد 1)اثنيا(.14
يايف  2)اثنيا(.14  72 يف الالامت  نفسه شموليكون م عن لك تسجيل دويل اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


