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  املكتب ا.ويل ٕاعدادمن وثيقة 

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية        ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.

(املشار ٕالهيا فS ييل  الصناعيةللتصاممي التسجيل ا.ويل التفاق الهاي بشأن  1999 ) من وثيقة4(5 طبقا للامدة .1
التفاق الهاي (املشار  1960 ووثيقة 1999 " من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة5)"3(7  ") والقاعدة1999  بعبارة "وثيقة

، رشط ٔان تصممي كحد ٔاقىص 100ٕالهيا فS ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة")، جيوز ٔان حيتوي الطلب ا.ويل عىل 
تتعلق تw التصاممي مبنتجات تنمتي لكها ٕاىل الصنف ذاته مضن التصنيف ا.ويل للتصاممي الصناعية (املشار ٕاليه فS ييل بعبارة 

"تصنيف لواكرنو"). ويسـتخدم املودعون، عىل نطاق واسع، ٕاماكنية ٕادراج عدة تصاممي يف طلب دويل واحد، ويف 
�ملائة من التسجيالت ا.ولية  45التسجيالت ا.ولية عىل عدة تصاممي، يف حني تألّف �ملائة من  55، احتوى 2015 عام

 من تصممي واحد فقط.

بطريقة تصف التسجيل ا.ويل بشلك عام. وتعين  تُنّظم املعلومات املُدّونة يف السجل ا.ويل وُختّزن حالياو  .2
تصاممي متعّددة، فٕان التصاممي ال توصف لك عىل حدة.  الطريقة لتخزين املعلومات ٔانه يف حال وجود طلب حيتوي عىل هذه

، يتقامس بنية حتتية لتكنولوجيا 20161 ، حىت مارسي، تفسري ذ� بأن نظام الهاي اكنوميكن، �سـتعراض التسلسل التارخي
نظام مدريد وجيدر التذكري بأن الفرق أالسايس بني نظام الهاي و  املعلومات مع نظام مدريد للتسجيل ا.ويل للعالمات.

                                                
نظام معلومات ، عقب نرش نظام معلومايت ٔاسايس خمصص جديد، وهو 2016 مارس  21انهتـى دمع البنية التحتية املشرتكة لنظام مدريد اعتبارا من   1

 ).  MIRIS  جسالت مدريد ا.ولية (
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ٔان التسجيل ا.ويل بناء عىل نظام مدريد ال جيوز ٔان حيتوي سوى عىل عالمة واحدة. ويبّني املرفق أالول من   هو
 الوثيقة بينة املعلومات احلالية لنظام الهاي. هذه

نظام معلومات جسالت التصاممي ، نظام معلومايت ٔاسايس جديد وهو 2016 ومن املزمع ٔان يُنرش، خالل عام .3
ويقوم ذ� النظام املعلومايت اجلديد عىل تكنولوجيات حديثة ومدعومة بنشاط وسـميكّن من ٕاعادة  .DIRIS (2 (  ا.ولية

 نظام الهاي.لومات اخلاصة �لسجل ا.ويل ل تصممي بنية املع

اين من هذه الوثيقة، كام يرد وصفه يف الفصل الثالث وبيانه يف املرفق الث، املزمع وضعها وتتناول بنية املعلومات اجلديدة .4
عددا من التقييدات اليت تنطوي علهيا البنية الراهنة لنظام الهاي. وسـمتكّن بنية املعلومات اجلديدة من ختزين املعلومات 

اخلاصة �لتصاممي يف السجل ا.ويل، وتتيح �لتايل فرصا جديدة من حيث التطوير القانوين لنظام الهاي، وسـمتّكن ٔايضا من 
 عل بني املكتب ا.ويل وماكتب أالطراف املتعاقدة، وبني املكتب ا.ويل ومسـتخديم النظام.حتسني التفا

 مدىعن  اسـتقصاءوبناء عليه اقرتحت أالمانة، يف ا.ورة اخلامسة للفريق العامل، ٔان يتوىل املكتب ا.ويل تعممي  .5
عال من املاكتب يف ÄجÃعات واملناقشات دقة املعلومات يف السجل ا.ويل. غري ٔانه بعد جتميع التعليقات املسـتلمة ف

السابقة عىل الصعيد التشغييل، رٔاى املكتب ا.ويل ٔان .يه ما يكفي من املواد لصياغة هذا Äقرتاح اخلاص ببنية معلومات 
 جديدة ممكنة.

        التقييدات احملّددة يف بنية املعلومات احلاليةالتقييدات احملّددة يف بنية املعلومات احلاليةالتقييدات احملّددة يف بنية املعلومات احلاليةالتقييدات احملّددة يف بنية املعلومات احلالية        Éنيا.Éنيا.Éنيا.Éنيا.

مبوجب نظام الهاي املكتب ا.ويل بأهنا تواجه تقييدات Íمجة عن بنية املعلومات  ةٔابلغت بعض أالطراف املتعاقد .6
احلالية عند حماولهتا اسـتجالب التسجيالت ا.ولية ٕاىل ٔانظمهتا احمللية، واقرتحت ٔايضا ٕادخال حتسينات ال تتحّملها بنية 

 املعلومات احلالية. و�لتايل:

لك تصممي ٕاىل لزوم الربط بني  تصاممي معوما، ٔاشار عدد من املاكتباملتعّددة ال فS خيص التسجيالت ا.ولية   (ٔا)
  ؛لواكرنوالصنف الفرعي من تصنيف بيان بيان املنتج و و 

اقرتح وفد اليا�ن، ٔاساسا يف ا.ورة  عىل ٔاوصاف،التسجيالت ا.ولية املتعّددة التصاممي واملشـمتÕ فS خيص و   (ب)
  يمت الربط حتديدا بني لك وصف والتصممي املعين. اخلامسة للفريق العامل، ٔان

وعنوانه. ويضيف ذ� عبئا  تفتقر ٕاىل ا.قة، مثل امس املبتكر عض ا×االتٔاشارت بعض املاكتب ٕاىل ٔان بو   (ج)
  عىل عاتق املكتب من حيث ٔامتتة اسـتجالب تسجيالت التصاممي ا.ولية ومعاجلهتا.

ففS خيص التسجيل ا.ويل املشـمتل عىل املسـتخدمني. كذ� احلالية لها اÉٓر والتقييدات الاكمنة يف بنية املعلومات  .7
ٕالجراء نرش  1999  ) من وثيقةÄ 11)4لÃس املُقدم يناء عىل املادة يؤديعىل تصاممي متعّددة واÞي يُؤّجل نرشه، مثال، 

ن التصاممي أالخرى يف التسجيل املذكور، التخيل ع ، ٕاىل�لرضورةد يف التسجيل، مبكّر لبعض التصاممي فقط من مضن ما ير 
 ٔالن البنية احلالية ال تسمح بتوارخي نرش خاصة بلك تصممي ولكن بتارخي نرش واحد لاكمل التسجيل ا.ويل.

                                                
"، املتاحة عىل املوقع تكنولوجيا املعلومات (نظام الهاي للتسجيل ا.ويل)التقرير الهنايئ عن برÍمج حتديث ، "H/A/35/1 يُرä الرجوع ٕاىل الوثيقة  2

 .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/h_a_35/h_a_35_1.pdfالتايل: 
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        بنية معلومات جديدة ممكنة للسجل ا.ويلبنية معلومات جديدة ممكنة للسجل ا.ويلبنية معلومات جديدة ممكنة للسجل ا.ويلبنية معلومات جديدة ممكنة للسجل ا.ويل        Éلثا.Éلثا.Éلثا.Éلثا.

يف ٕاماكنية تعديل بنية املعلومات ملعاجلة التقييدات املشار ٕالهيا من قبل بعض املاكتب واملسـتخدمني، يُقرتح النظر  .8
 �لطريقة التالية:

  ٕاضافة ٔاداة لتعريف التصممي؛  (ٔا)

التصممي: الوصف، وبيان املنتج، والصنف الفرعي من تصنيف لواكرنو، العنارص التالية ٕاىل مسـتوى  ونقل  (ب)
والبيان اخلاص �السـتثناء واملطالبة، واملطالبة (املطالبات �ٔالولوية)، واملعرض ا.ويل، والعالقة �لتصممي الرئييس، 

  عىل انعدام اجلدة؛

  ؛سخةالن ونقل العناوين ٕاىل مسـتوى   (ج)

  تصممي؛ل وٕادراج �رخي نرش خاص �  (د)

  ممي.تسميات خاصة �لتصوٕادراج   (ه)

        مزامزامزامزا���� بنية املعلومات اجلديد املمكنة بنية املعلومات اجلديد املمكنة بنية املعلومات اجلديد املمكنة بنية املعلومات اجلديد املمكنة        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

من تسهيل ٕادارة النرش املبكّر، كام هو منصوص لربط بني �رخي النرش ولك تصممي سـميكّن ا�لنسـبة للمسـتخدمني،  .9
ال االٓن، التخيل عن بقية التصاممي، بل ولن يكون عىل املسـتخدمني، كام هو احل .1999 ) من وثيقة4(11 عليه يف املادة

ميكهنم، �لعكس، تركها لُتنرش يف �رخي الحق، ٕاما عن طريق الÃسات ٔاخرى �لنرش املبكّر ٔاو، بلك بساطة، عند انهتاء 
 فرتة التأجيل. وسيسمح ذ� �نهتاج اسرتاتيجيات نرش ٔاكرث تطويرا.

يل، سـتكون املزية الرئيسـية ضامن اسـتجالب ٔايرس بشلك و�لنسـبة للماكتب اليت تسـتجلب بياÍت السجل ا.و .10
فئة عام. وعىل وجه التحديد، لن تضطر املاكتب اليت حتتاج ٕاىل تقسـمي التسجيالت املتعّددة التصاممي (ٔاي ٔالغراض ٕاياكلها ل 

 خمتلفة من الفاحصني، حسب بيان املنتج)، ٕاىل ٕاجراء تسو�ت يدوية بعد ذ�.

 هذا Äقرتاح ٔاية تغيريات. لب بياÍت السجل ا.ويل، لن يُدرجتسـتج و�لنسـبة للماكتب اليت ال .11

ٔاما �لنسـبة للمكتب ا.ويل، فسـمتكّن ٔاداة التعريف �لتصممي من الرجوع بشلك منفرد ٕاىل تصممي حمّدد وارد يف  .12
تجديدات اجلزئية. تسجيل دويل معّني. وسـميكّن ذ� من تعزيز طريقة ٕاجراء املعامالت اجلزئية، مثل Äنتقاصات ٔاو ال 

وسـمتكّن بنية املعلومات اجلديدة من دمع تw املعامالت بطريقة ٔاكرث سالسة. وجتدر إالشارة، يف هذا الصدد، ٕاىل 
. ويف حال Ä3نتقاصات املزتامنة يف الطلبات ا.وليةاملناقشات اليت جرت يف ا.ورة اخلامسة للفريق العامل بشأن مفهوم 

 ام مدريد، فٕان هذا Äقرتاح سيسهّل تنفيذ ذ� التطوير.ٕادراج ذ� املفهوم يف نظ

وميكن ٔالدايت البحث وإالحصاء، �عتبارهام من أالدوات إالضافية املفيدة، إالسهام يف ضامن ٕاعداد تقارير ٔاكرث دقة  .13
 وتفصيال.

                                                
مزتامنة يف الطلبات ا.ولية  انتقاصاتاعتبارات تتعلق ٕ�ماكنية تضمني الالحئة التنفيذية املشرتكة ، "H/LD/WG/5/5 يُرä الرجوع ٕاىل الوثيقة  3

 ".وغريها من التعديالت
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        التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذ        خامسا.خامسا.خامسا.خامسا.

بنية املعلومات يف لك أالنظمة  فS خيص املكتب ا.ويل، سـتؤثر تw التغيريات أالساسـية املقرتح ٕادخالها عىل .14
أالخرى املرتبطة �لنظام املعلومايت أالسايس. وسيتعّني ٕاعادة تصممي لك الوا�ات، انطالقا من إاليداع (وا�ة إاليداع 

ت اجلدية (املشار ٕالهيا فS ييل بعبارة "النرشة"))، ٕالظهار بنية املعلوما نرشة التصاممي ا.وليةإاللكرتوين) ووصوال ٕاىل النرش (
 عىل النحو املناسب.

ٔاعاله، وتصممي  3 فرتة تثبيت النظام املعلومايت أالسايس، املشار ٕاليه يف الفقرة ٕاجناز هذا املرشوع ٕاال بعدوال ميكن  .15
املاكتب اليت تسـتجلب  كام ٔان. 2018 اكمل لبنية املعلومات اجلديدة. وال ميكن تو� نرش البنية اجلديدة قبل ٔاوائل عام

سـتحتاج ٔايضا  4النرشة مبارشة ٕاىل ٔانظمهتا وتوّد Äسـتفادة من التحسينات املُدخÕ عىل بنية املعلومات اخلاصة �لنرشةبياÍت 
 .اتصممي بنية املعلومات مبكّر  اسـتكامل ،�لتايلمفن املهم، ٕاىل ٕاجراء تعديالت عىل ٔانظمهتا املعلوماتية. 

 ٕاىل ما ييل: ٕان الفريق العامل مدعوٌ  .16

بنية املعلومات املقرتحة  مناقشة  "1"
  بشأن التسجيالت ا.ولية؛

بيان ما ٕاذا اكن ينبغي ٕاجراء   "2"
ٔاو شلك آخر من  اسـتقصاء ٕاضايف

التشاور مجلع املزيد من املعلومات بشأن 
نة.   بنية معلومات حمسـّ

[ييل ذ� املرفقان]

                                                
 ٔاو املاكتب اليت ٔاخطرت املكتب ا.ويل بأهنا ترغب يف اسـتالم نُسخ رسية.  4
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  أالول املرفق
 

        ة املعلومات احلالية لتسجيل دويل (شلك توضيحي ُمة املعلومات احلالية لتسجيل دويل (شلك توضيحي ُمة املعلومات احلالية لتسجيل دويل (شلك توضيحي ُمة املعلومات احلالية لتسجيل دويل (شلك توضيحي ُمببببّسط)ّسط)ّسط)ّسط)بنيبنيبنيبني

يلودلا ليجستلا

يلودلا ليجستلا )باحصأ( بحاص

 يمتني يذلا دقاعتملا فرطلاناونعلامس�ا
)تايسنجلا( ةيسنجلا)نوعدوملا( عدوملا هيلإ

)تاماق/ا( ةماق/ا
 لاحم( ةماق/ا لحم

)ةماق/ا
 )تاسسؤملا( ةسسؤملا

ةيراجتلا

ليكولا

ناونعلامس�ا

)ميماصتلا( ميمصتلا

ةخسنلا ةروص فلم)1.1(ةخسنلا مقر

 ميماصتلا ددع
ةيعانصلا

 ركتبملا ناونعو مسا
)نيركتبملا(

 )تاق9علا( ةق9علا
يسيئر ميمصتب

رشنلا خيرات

يلودلا ليجستلا مقر
(DM/ …)

 ةدقاعتملا فارط=ا
ةنّيعملا

ةبلاطملا

 ءانثتس�اب صاخلا نايبلا
ةدجلا مادعنا ىلع

 يراجتلا نايكلا ةئف
)ريبك ،رغصم ،ريغص(

عادي/ا خيرات

 هفنصو ونراكول فنص
 هفانصأ( يعرفلا

)ةيعرفلا

جتنملا تانايب

 )تابلاطملا( ةبلاطملا
ةيولو=اب

ليجستلا خيرات

فصولا

)نيوانعلا( ناونعلا

 ضرعملا
)ضراعملا(

 

مالحظة: هذا الرمس البياين عبارة عن شلك ُمبّسط لبنية املعلومات. والغرض منه هو توضيح عالقة لك عنرص �لتسجيل 
ٕاىل امس شارع ومدينة  كذ�. فميكن، مثال، تقسـمي عنوان لك تعقيداهتا، من مسـتو�ت دقة عديدةا.ويل. وتتكّون البنية، ب

  وب� وغري ذ�.

[ييل ذ� املرفق الثاين]
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  الثاين املرفق
 

نة املمكنة (شلك توضيحي ُمببببّسط)ّسط)ّسط)ّسط) نة املمكنة (شلك توضيحي ُمبنية املعلومات احملسـّ نة املمكنة (شلك توضيحي ُمبنية املعلومات احملسـّ نة املمكنة (شلك توضيحي ُمبنية املعلومات احملسـّ         بنية املعلومات احملسـّ

يلودلا ليجستلا

ميماصتلا

يلودلا ليجستلا )باحصأ( بحاص

)خسُنلا( ةخسنلا

ليكولا

)نوركتبملا( ركتبملا

 يلودلا ليجستلا مقر
(DM/…)

ونراكول فنص

ةبلاطملا

 )تابلاطملا( ةبلاطملا
ةيولو=اب

مس�ا

 لاحم( ةماق/ا لحم
)ةماق/ا

مس�ا

)1.1( ةخسنلا مقر

مس�ا

 فيرعتلا ةادأ
ميمصتلاب

عادي/ا خيرات

 ةدقاعتملا فارط=ا
ةنّيعملا

 )تاق9علا( ةق9علا
يسيئر ميمصتب

 ضرعملا
)ضراعملا(

ناونعلا

 )تاسسؤملا( ةسسؤملا
ةيراجتلا

ناونعلا

ةخسنلا ةروص فلم

ناونعلا

 يراجتلا نايكلا ةئف
)ريبك ،رغصم ،ريغص(

ليجستلا خيرات

فصولا

)نيوانعلا( ناونعلا

 ءانثتس�اب صاخلا نايبلا
ةدجلا مادعنا ىلع

 يذلا دقاعتملا فرطلا
 عدوملا هيلإ يمتني

)نوعدوملا(

)تاماق/ا( ةماق/ا

 ونراكول فنص
يعرفلا

 ميماصتلا ددع
ةيعانصلا

جتنملا تانايب

رشنلا خيرات

)تايسنجلا( ةيسنجلا

  

 عبارة عن شلك ُمبّسط لبنية املعلومات. والغرض منه هو توضيح عالقة لك عنرص �لتسجيل مالحظة: هذا الرمس البياين
ٕاىل امس شارع ومدينة  كذ�. فميكن، مثال، تقسـمي عنوان عديدةا.ويل. وتتكّون البنية، بلك تعقيداهتا، من مسـتو�ت دقة 

  وب� وغري ذ�.

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]


