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        2016201620162016    يونيويونيويونيويونيو    22222222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     20202020جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

 ا"��1ه�ت ا���/�ة �.-	ا ,�+ �$�م "ه�ي

  املكتب ا+ويل ٕاعدادمن وثيقة 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        ٔاوًال.ٔاوًال.ٔاوًال.ٔاوًال.

ُ  لنظام الهاي بشأن التسجيل ا+ويل للتصاممي الصناعية �لتطوير القانوين الفريق العامل املعين ٔانذَكر يُ  .1 شار ٕاليه (امل
سـمتر يف ت عدد الطلبات ا+ولية، اليت من املتوقع ٔان  يف دورته اخلامسة ز\دةَ Zقش  فV ييل �مس "الفريق العامل")

ٕاىل " و اعتبارات تتعلق ٕ�ماكنية مراجعة جدول الرسوم، "H/LD/WG/5/6الوثيقة يُرi الرجوع ٕاىل السـنوات القادمة (
 ").مرشوع التقرير، ".H/LD/WG/5/8 Provمن الوثيقة  147ٕاىل  138 من الفقرات

للمرة ب حفص قد تطل�  +هيا ٔانظمةانضامم ٔاطراف متعاقدة  ما حدث يف االٓونة أالخرية من فٕان وعالوة عىل ذ{، .2
�فق علهيا اليت  اخلصائصالعميل لعدد من  أالوىل التنفيذَ  املؤمتر ا+بلومايس املعين �ع�د وثيقة جديدة التفاق يف اكن قد ات

ٔان يف هذا التوسع عن  الناجت. ويمتثل التحدي 1999(وثيقة جنيف) يف عام الهاي بشأن إاليداع ا+ويل للتصاممي الصناعية 
بساطته ب ُمحتِفظًا يف الوقت نفسه يظل ؤان  قلمييةاالٕ وطنية ٔاو النظمة ٔان يتسع لطائفة متنوعة من االٔ الهاي جيب  نظام

 .وكفاءته وفعاليته من حيث التلكفة

�ٕاليداعات اليت جرت يف ٕاطار علقة من املالحظات والتحليالت املت الغرض من هذه الوثيقة هو تقدمي مجموعة ٔاوىلو  .3
نشاط هبا و +هيا ٔانظمة حفص الب°ان اليت  انضامم اليا�ن ومجهورية كور\ والوال\ت املتحدة أالمريكية، ٔايْ  نظام الهاي منذ

 هناك ٔاي اجتاهات Zشـئة. ت، ملعرفة ما ٕاذا اكنكبريٕايداع 
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ُ وليس لتسجيالت ا+ولية �ستند ٕالهيا هذه الوثيقة ت اليت  حصائياتوتتعلق االٕ  .4 لتارخي  وفقاً و عة، ودَ الطلبات ا+ولية امل
. وهكذا، عىل سبيل املثال، فٕان أالرقام تدويهنا¼رخي  وليس¼رخي ٕايداع الطلب ا+ويل)  عادةً يكون (ا«ي  ا+ويل هاتسجيل 

 ها¼رخي تسجيل  اليت يكونتشري بدقة ٕاىل التسجيالت ا+ولية  2016املتعلقة �لتسجيالت ا+ولية يف الربع أالول من عام 
يف الوقت  التعبريمع  البياZت ثباتهذه املهنجية من ٔاجل عىل  ختياروقع À. وقد 2016فرباير ٔاو مارس  وأ ا+ويل يف يناير 

نظام  حصائيات�ٕ " اخلاصة. ومع ذ{ جتدر إالشارة ٕاىل ٔان أالرقام إالماكنقدر تعبريًا دقيقًا  ٔاحدث Àجتاهاتعن نفسه 
ن فيه تارخيال  ٕاىلمن ذ{  بدالً تستند  ،1إاللكرتوين تاحة عىل موقع الويبوامل الهاي"،  التسجيالت ا+ولية يف  ا«ي تُدو�

� مُ  ال تكون دامئاً  رمبايف هذه الوثيقة  الواردةالسجل ا+ويل. و«{ فٕان أالرقام   حصائياتمع أالرقام الواردة يف االٕ  سقةً ت
. 2جداً  صغريةً  عينةً  املسـتخدمةُ  املهنجيةُ  بشأنهنتج ا«ي تُ ، 2016لربع أالول من عام �فV يتعلق بصفة خاصة هذا و املذكورة. 

ُ ٕاشارٌة  ٔاحياZً  من ٔاجل احلد من إالزعاج، تردو   .2016عة يف الربع أالول من ودَ ٕاىل الطلبات ا+ولية امل

        2016201620162016والربع أالول من والربع أالول من والربع أالول من والربع أالول من     2015201520152015    ٕاحصائياتٕاحصائياتٕاحصائياتٕاحصائياتخبصوص خبصوص خبصوص خبصوص البارزة البارزة البارزة البارزة بعض النقاط بعض النقاط بعض النقاط بعض النقاط         Íنيًا.Íنيًا.Íنيًا.Íنيًا.

 مضن نظام الهايز\دة النشاط 

ن . السـنوات أالخرية يف اد عامًا بعد عامالتسجيالت ا+ولية يزدعدد ظل  .5 من  اً دولي تسجيالً  3 821فُدّوِ
لتسجيالت � مقارنةً  يف املائة 40.5 بنسـبة ما يعادل ز\دةً  ، ٔايْ 2015ا+ويل يف عام  اهتسجيل  ¼رخييقع التسجيالت اليت 

يف هذه التسجيالت  الواردة التصامميبلغ ٕاجاميل عدد . وعالوة عىل ذ{، 2014ا+ويل يف عام  ها¼رخي تسجيل  اليت يقع
 .2014 مقارنًة بعاميف املائة  10.9 بنسـبة ما يعادل ز\دةً  ٔايْ ، تصمVً  15 132ا+ولية 

 752بلغ فقد  2016ىل مارس إ يناير  الفرتة من ا+ويل يف هاتسجيل  ¼رخياليت يقع عدد التسجيالت ا+ولية ٔاما  .6
 .23 405يف تÖ التسجيالت ا+ولية  الواردةاكن عدد التصاممي و  تسجيًال دوليًا،

  ٔاكرب عرشة مضنٔاطراف متعاقدة جديدة 

  أالطراف املتعاقدة االٔكرث تعييناً 

يف املائة من ٕاجاميل عدد التسجيالت يف عام  75.7 ، ٔايْ تعييناً  À057  2حتاد أالورويب (اكن ، 2014عام  يف .7
يف املائة)،  44.1 ، ٔايْ 1 199تركيا (و يف املائة)،  64.4 ، ٔايْ 1 750ليه سويرسا (ت ، تعييناً ٔاكرث أالطراف املتعاقدة ) 2014

يف املائة)،  21.4 ، ٔايْ 581ٔاوكرانيا (و يف املائة)،  24.8 ، ٔايْ 675سـنغافورة (و يف املائة)،  25.9 ، ٔايْ 705الرنوجي (و 
يف املائة)،  12 ، ٔايْ 327( ليختنشـتاينو يف املائة)،  13.6 ، ٔايْ 369موZكو (و ، يف املائة) 14 ، ٔايْ 381(املغرب و 
 يف املائة). 11.8 ، ٔايْ 322مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (و 

يف املائة من  74.8 ، ٔايْ تعييناً  À858 2حتاد أالورويب (هو  الطرف املتعاقد االٔكرث تعييناً ظل ، 2015عام  يفو .8
يف املائة).  33 ، ٔايْ 1 262تركيا (و يف املائة)،  46.9 ، ٔايْ 1 793ٕاجاميل عدد التسجيالت يف ذ{ العام)، تليه سويرسا (

يف  22.7 ، ٔايْ 868الوال\ت املتحدة أالمريكية ( اكنت ٕاىل اتفاق الهاي، اليت انضمت أالطراف املتعاقدة اجلديدةبني من و 
واليا�ن  ،اخلامس يف املركزيف املائة)  22.3 ، ٔايْ 853مجهورية كور\ ( اكنتو ، أالطراف تعييناً املائة) �لفعل رابع ٔاكرث 

                                                
1  iالرجوع ٕاىليُر http://www.wipo.int/hague/en/statistics/index.jsp.  
¼رخي  يقعاليت لتسجيالت ا+ولية ل العدد إالجاميل الهنايئ سوف يزداد . و«{ 2016 شهر ٔابريلٔاوائل لصت يف خيف هذه الوثيقة اسـتُ  واردةالبياZت ال 2

ٕاىل  2016ام مارس ع 31 يوم قةً عل� ال تزال مُ واكنت خالل تÖ الفرتة  ٔاخرى اõوِدعت دوليةٌ  طلباٌت  تتحولحيô  2016عام ا+ويل يف الربع أالول من  هاتسجيل 
  .تسجيالٍت 

 378ولكن  ،السجل ا+ويل يف اً دولي تسجيالً  1 130تدوين �لفعل جرى  ،2016خالل الربع أالول من عام  ههامشـية، ٔانال الحظة يُذَكر، عىل سبيل امل 3
  .2015، يف معظم احلاالت، نفس ¼رخي إاليداع) يف عام وهوا+ويل ( ¼رخي تسجيøاكن يقع  امهنتسجيًال 
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 ، ٔايْ 821الرنوجي ( :ٔاكرب عرشة مضن االٓتية أالطراف املتعاقدة أالخرىواكنت التاسع.  كزاملر يف يف املائة)  14.1 ، ٔايْ 540(
 12.7 ٔايْ  ،485( املغربيف املائة) و  16.3 ، ٔايْ 624ٔاوكرانيا (و يف املائة)،  19.5 ، ٔايْ 745سـنغافورة (و يف املائة)،  21.5

 ).املائة يف

 ، فاكندون تغيريكام يه  ربعة االٔكرث تعييناً االٔ ، ظلت أالطراف املتعاقدة 2016وخالل أالشهر الثالثة أالوىل من عام  .9
االٔكرث هو ) 2016 عام الربع أالول من يفيف املائة من ٕاجاميل عدد التسجيالت  76.5 ، ٔايْ تعييناً  À575حتاد أالورويب (

، 219والوال\ت املتحدة أالمريكية ( ،يف املائة) 32.3 ، أيْ 243تركيا (و يف املائة)،  44.1 ، ٔايْ 332، تليه سويرسا (تعييناً 
يف  19 ، ٔايْ 143الرنوجي ( الهيتىل املركز اخلامس، إ ئة) ايف امل 19.3 ، ٔايْ 145اليا�ن ( توصعديف املائة).  29.1 ٔايْ 

 يف 13.8 ٔايْ  ،104( املغربو ، يف املائة) 16 ، ٔايْ 120ٔاوكرانيا (و ئة)، ايف امل 18.8 ، ٔايْ 141مجهورية كور\ (و  املائة)،
 ).املائة

ُ تعاقد امل طرف ال حسبيف التسجيالت ا+ولية  الواردةتصاممي ال   عني� امل

يف  لتُجسِّ اليت لتصاممي ا ٕاجاميل عدديف املائة من  79.9 ، ٔايْ تصمÀ897  10  ًVحتاد أالورويب (اكن ، 2014عام  يف .10
 ، ٔايْ 9 700يف التسجيالت ا+ولية، تليه سويرسا (الواردة لعدد التصاممي  وفقاً  لطرف املتعاقد االٔكرث تعييناً اهو ) 2014عام 

 ، ٔايْ 2 695سـنغافورة (و يف املائة)،  20.3 ، ٔايْ 2 769الرنوجي (و يف املائة)،  43.4 ، ٔايْ 5 923تركيا (و يف املائة)،  71.1
 ، ٔايْ 1  609موZكو (و يف املائة)،  12.4 ، ٔايْ 1 693املغرب (و يف املائة)،  18 ، ٔايْ 2 457ٔاوكرانيا (و يف املائة)،  19.8
يف  9 ، ٔايْ 1 228مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (مجهورية و يف املائة)،  10.4 ، ٔايْ 1  420( ليختنشـتاينو  يف املائة)، 11.8
 املائة).

اليت لتصاممي ٕاجاميل عدد ايف املائة من  81.7 ، ٔايْ تصمÀ360 12  ًVحتاد أالورويب (اكن ، ٔايضاً  2015عام  يفو .11
ا+ولية، تليه سويرسا يف التسجيالت  الواردةلعدد التصاممي  وفقاً  الطرف املتعاقد االٔكرث تعييناً هو ) ذ{ العاملت يف ُجسِّ 
ٔاوكرانيا و يف املائة)،  21.3 ، ٔايْ 3 219الرنوجي (و يف املائة)،  37.7 ، ٔايْ 5  701تركيا (و يف املائة)،  59.6 ، ٔايْ 9 012(
اكنت أالطراف املتعاقدة اجلديدة، بني ومن ). املائة يف 17.9 ، ٔايْ 2 703يف املائة)، وسـنغافورة ( 18.1 ، ٔايْ 2 739(

يف املائة)  14.3 ، ٔايْ 2 159الوال\ت املتحدة أالمريكية (يف املركز السابع، و  يف املائة) 16.4 ، ٔايْ 2 478(مجهورية كور\ 
يف املائة)  13 ، ٔايْ 1966املغرب (واكنت السابع عرش. املركز يف يف املائة)  7.5 ، ٔايْ 1 140اليا�ن (، و الثامناملركز يف 

 عىل التوايل.التاسع والعارش  ركزينيف امليف املائة)  9.9 ، ٔايْ 1493وموZكو (

، تصمÀ1990  ًVحتاد أالورويب ( ٔاال ويه، كام يهوىل املراكز الثالثة االٔ ظلت ، 2016وخالل الربع أالول من عام  .12
لت لتصاممياعدد ٕاجاميل من  يف املائة 82.7 ٔايْ  تركيا ، و ئة)ايف امل 55.5 ، ٔايْ 1335سويرسا (، و خالل تÖ الفرتة) اليت ُجسِّ
ٔاوكرانيا و يف املائة)،  20.8 ، ٔايْ 499(املغرب و يف املائة)،  25.9 ، ٔايْ 625(يف املائة)، تلهيا سـنغافورة  39.7 ، ٔايْ 955(
مجهورية  اكنتبني أالطراف املتعاقدة اجلديدة، ومن يف املائة).  19.3 ، ٔايْ 465الرنوجي (و ، يف املائة) 20.2 ، ٔايْ 485(

املركز  اكنيف املائة). و  14.5 ، ٔايْ 348املركز التاسع (يف اليا�ن ، و املركز الثامنيف  يف املائة) 15.8 ، ٔايْ 379كور\ (
يف  14 ، ٔايْ 336ل الوال\ت املتحدة أالمريكية (يب يف املائة)، قُ  14.1 (ٔايْ  تصمVً  338 مبقدارتونس من نصيب العارش 
 املائة).

 صاحب التسجيلب° عنوان  حسبولية ا+تسجيالت ال 

يف املائة من ٕاجاميل عدد  23.3 ، ٔايْ 633ٔاملانيا ( منالتسجيالت ا+ولية يف املقام أالول  صدرت، 2014يف عام  .13
ٕايطاليا و يف املائة)،  11.1 ، ٔايْ 303فرنسا (و يف املائة)،  23.1 ، ٔايْ 627التسجيالت يف ذ{ العام)، تلهيا سويرسا (

تركيا و يف املائة)،  4 ، ٔايْ 109هولندا (و يف املائة)،  4.6 ، ٔايْ 125ريكية (الوال\ت املتحدة أالمو يف املائة)،  7 ، ٔايْ 191(
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 ، ٔايْ 44اململكة املتحدة (و ، يف املائة) 1.8 ، ٔايْ 50الرنوجي (و يف املائة)،  1.8 ، ٔايْ 49فنلندا (و يف املائة)،  3.3 ، ٔايْ 91(
 يف املائة). 1.6

يف املائة من ٕاجاميل عدد  18.8 ، ٔايْ 718سويرسا ( يفل التسجيالت ا+ولية يف املقام أالو  صدرت، 2015ويف عام  .14
فرنسا و يف املائة)،  13.6 ، ٔايْ 520مجهورية كور\ (و يف املائة)،  16.3 ، ٔايْ 623التسجيالت يف ذ{ العام)، تلهيا ٔاملانيا (

هولندا و يف املائة)،  5.1 ٔايْ  ،197الوال\ت املتحدة أالمريكية (و يف املائة)،  7.6، 289ٕايطاليا (و ئة)، ايف امل 9.5 ، ٔايْ 363(
، 91السويد (و يف املائة)،  2.5، ٔاي 96اململكة املتحدة (و يف املائة)،  3.2 ، ٔايْ 124اليا�ن (و يف املائة)،  3.8 ، ٔايْ 147(

هاي منذ يف اتفاق ال أالطرافالب°ان  ٔايْ  –"التقليدية"  ب°ان املنشأ  يف املائة). ومن اجلدير �«كر ٔانه �ٕالضافة ٕاىل 2.4 ٔايْ 
مضن  وجدت –ا+ول أالعضاء يف Àحتاد أالورويب من  من الب°ان اليت ليست طرفًا يف هذا االتفاق ولكهنا عدة عقود وغريها
 مجهورية كور\ والوال\ت املتحدة أالمريكية.و اليا�ن  ٔاال ويه"، ينسـتَجدّ املُ "من  ب°ان ةثالثالعرشة أالوائل 

يف املائة  25.3 ، ٔايْ اً دولي تسجيالً  190 مهناصدر  اليت –، تفوقت مجهورية كور\ 2016وخالل الربع أالول من عام  .15
 ، ٔايْ 75فرنسا (واحتفظت ). املائةيف  12.6 ، ٔايْ 95ملانيا (أ يف املائة) و  18.9 ، ٔايْ 142سويرسا ( عىل – تمن التسجيال

، 29اليا�ن ( اشرتكتاملائة)؛ و  يف 4،7 ، ٔايْ 35ٕايطاليا (و يف املائة)  5.2 ، ٔايْ 39الرابع، تلهيا هولندا ( �ملركزيف املائة)  10
يف  2 ، ٔايْ 15تركيا ( وجاءتاملركز السابع،  يفيف املائة)  3.9 ، ٔايْ 29يف املائة) والوال\ت املتحدة أالمريكية ( 3.9 ٔايْ 

 4العارش.املركز يف يف املائة)  1.7 ، ٔايْ 13واململكة املتحدة ( ،التاسعيف املركز املائة) 

 صاحب التسجيلب° عنوان  حسبيف التسجيالت ا+ولية  الواردةتصاممي ال 

 26.9 ، ٔايْ تصمVً  3  666ٔاملانيا ( منالتسجيالت ا+ولية يف املقام أالول يف  الواردةالتصاممي  صدرت، 2014عام  يف .16
فرنسا و يف املائة)،  22.7 يْ ، أ 3  101لت يف ذ{ العام)، تلهيا سويرسا (ُجسِّ اليت لتصاممي اعدد ٕاجاميل يف املائة من 

يف املائة)،  5.5 ، ٔايْ 755الوال\ت املتحدة أالمريكية (و يف املائة)،  6.4 ، ٔايْ 878ٕايطاليا (و يف املائة)،  10.5 ، ٔايْ 1 438(
املتحدة اململكة و يف املائة)،  1.5 ، ٔايْ 207فنلندا (و يف املائة)،  2.4 ، ٔايْ 330هولندا (و يف املائة)،  2.8 ، ٔايْ 379تركيا (و 
 يف املائة). 0.8، ٔاي 104الرنوجي (و ، يف املائة) 1.1 ، ٔايْ 156(

 ، ٔايْ تصمVً  3 358ٔاملانيا ( منيف التسجيالت ا+ولية، يف املقام أالول،  الواردةصاممي الت صدرت، 2015عام  يفو .17
لت يف املائة من التصاممي  22.2 ، ٔاي 1  184املائة)، وفرنسا (يف  20.7 ، ٔايْ 3 125سويرسا (و )، 2015يف عام اليت ُجسِّ
الوال\ت املتحدة و يف املائة)،  7.4 ، ٔايْ 1 121يطاليا (إ و يف املائة)،  7.8 ، ٔايْ 1 184يف املائة)، ومجهورية كور\ ( 7.8

المنسا و يف املائة)،  2.6، ٔاي 391يف املائة)، واليا�ن ( 4.5 ، ٔايْ 680يف املائة)، وهولندا ( 6.2 ، ٔايْ 944أالمريكية (
 يف املائة). 2.4 ، ٔايْ 358واململكة املتحدة ( ،يف املائة) 2.5 ، ٔايْ 379(

سويرسا  منيف التسجيالت ا+ولية، يف املقام أالول،  الواردةصاممي الت صدرت، 2016وخالل الربع أالول من عام  .18
)527  ًVاعدد ٕاجاميل يف املائة من  21.9 ، ٔايْ تصم ،(الفرتة Öو لتصاممي خالل ت) يف املائة)،  17.2 ٔايْ  ،414ٔاملانيا
يف املائة)،  9.1 ، ٔايْ 219يف املائة)، وفرنسا ( 9.2 ، أيْ 221يف املائة)، وهولندا ( 10.9 ، ٔايْ 263مجهورية كور\ (و 
يف املائة). واكنت اليا�ن يف املركز الثامن  5.1 ، ٔايْ 123يطاليا (إ و  ،يف املائة) 6.5 ، ٔايْ 156الوال\ت املتحدة أالمريكية (و 

                                                
الوال\ت املتحدة و ) 177) ؤاملانيا (200سويرسا (و ) 299مجهورية كور\ (يه  2016يف الربع أالول من عام  لب°ان املنشأ أالوائجتدر إالشارة ٕاىل ٔان  4

جاميل عدد الطلبات ا+ولية من ٔاصل إ ، وذ{ )36) وتركيا (39) واململكة املتحدة (64) وٕايطاليا (65) وهولندا (73) واليا�ن (113) وفرنسا (118أالمريكية (
  .طلباً  1451البالغ  ودعةاملُ 
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 ، ٔايْ تصمVً  47العارش (املركز يف يف املائة)، وتركيا  2.5 ، ٔايْ تصمVً  59التاسع (املركز يف يف املائة)، والمنسا  2.9 ٔايْ ، 69(
 .5يف املائة) 2

        إاليداعإاليداعإاليداعإاليداعÀجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات Àجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات Àجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات Àجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات         Íلثًا.Íلثًا.Íلثًا.Íلثًا.

  تصاممي ٔاقل يف التسجيالت ا+ولية

 ا+ولية التسجيالت يف الواردة التصاممي عددمتوسط 

 يفذ{ العدد اكن  ٔان حني يف ،تصاممي مخسة ويلا+ سجيلت ال  يفالواردة  التصاممي عدد، اكن متوسط 2014يف عام  .19
 ويلا+ ليسج ت ال  يفالواردة  التصاممي عددوسط مت شهد ،2016 مارس ٕاىل يناير من الفرتة خاللو . تصاممي ٔاربعة 2015 عام

 .الظاهرة هذهٕامعان النظر يف ويسـتحق أالمر . تصاممي 3.2 ٕاىلفوصل  فاضÀخن من مزيداً 

  حسب الطرف املتعاقد املعني

 

 

 التسجيالت يفموجودًا  التصامميلعدد  ، اكن ٔاعىل متوسط2014، يف عام �لنظر ٕاىل أالطراف املتعاقدة االٔكرث تعييناً  .20
 يفالواردة  التصاممي عدد متوسط واكن). 5.3( أالورويب Àحتاد ٔاو) 5.5( سويرسا) أالقل عىل( عّني تُ اليت  ا+ولية

 مجيع يفالواردة ) 5( التصاممي عددل من متوسط ٔاق) 3.7( كور\ مجهورية) أالقل عىل( عّني تُ  اليت ا+ولية تتسجيالال 
 .ا+ولية التسجيالت

) 4.3( أالورويب وÀحتاد) 5( سويرسا من نصيب زالال ت التصاممي ٔالعداد اتمتوسط، اكنت ٔاعىل 2015يف عام و .21
 أالقل) عىل( عّني تُ اليت  ا+ولية التسجيالت يفالواردة  التصاممي عدد متوسطاكن و . 2014 عامب مقارنةً  قليالً  اخنفضت اولكهن

) 4( التصاممي عدد) ٔاقل بكثري من متوسط 2.9) ٔاو مجهورية كور\ (2.5الوال\ت املتحدة أالمريكية ( ٔاو )2.1اليا�ن (
 .ا+ولية التسجيالت مجيع يفالواردة 

                                                
الوال\ت املتحدة أالمريكية و ) 822سويرسا (و ) 914ٔاملانيا (يه  لب°ان املنشأ أالوائ ، اكنت2016ودعة يف الربع أالول من عام الطلبات ا+ولية املُ  فV خيص 5
 تصمVً  5 141ا مجموعه ، وذ{ مل)143) والمنسا (156تركيا (و ) 176) واليا�ن (255يطاليا (وإ ) 341) وفرنسا (393مجهورية كور\ (و ) 436) وهولندا (453(

 ودعة.يف الطلبات ا+ولية املُ 

0

1

2

3

4

5

6
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أوكرانيا موZكو ليختنشـتاين سـنغافورة الرنوجي مقدونيا كور\ اليا�
ن

ٔامري
اك

املتوسط إالجاميل
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اليت  ا+ولية التسجيالت يفالواردة  التصاممي عددمتوسط اخنفض ، 2016الثالثة أالوىل من عام شهر وخالل االٔ  .22
 التسجيالت يفالواردة  التصاممي عددمتوسط ٔاما . اخنفاضًا ٔاكرب) 3.5) ٔاو Àحتاد أالورويب (4قل) سويرسا (االٔ  عىل( عّني تُ 

 .اً منخفضفظل ) 2.7( كور\ مجهورية ٔاو) 2.4( اليا�ن وأ ) 1.5( أالمريكية املتحدة الوال\ت) أالقل عىل( عّني تُ اليت  ا+ولية

تأخذ إاليداع ، ويبدو ٔان اسرتاتيجيات 6ايكرث تعييهنمن أالطراف املتعاقدة اليت الوال\ت املتحدة أالمريكية يُذَكر ٔان و  .23
حنو تقليل عدد عام الجتاه À يُفرس� قد «{ . و7قانون الوال\ت املتحدة أالمريكية مبقتىضوحدة التصممي رشط بعني Àعتبار 

مكتب الوال\ت بل رفض حممتل من قِ ٔاي تفادي يف  ونرغبينظام الهاي  أن مسـتخديمبويل ا+تسجيل ال يف الواردة التصاممي 
التصاممي  طلباتالعديد من  ٕايداع يفضلون«{ وحدة، وال انعدام حبجة )USPTO(املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 

مةطلبات  ٕايداعمن  بدالً ، الفردية ا+ولية  .مقس�

 ب° عنوان صاحب التسجيل ا+ويلحسب 

 نصيب من – ب°ان املنشأ العرشة اليت حتتل الصدارةمضن  – التصامميلعدد  ، اكن ٔاعىل متوسط2014يف عام  .24
 اكن ذ{، وعالوة عىل). 4.9( وسويرسا) 5.8( ٔاملانيا تلهيا ،)6(ية مريك االٔ  املتحدة الوال\ت الصادرة من ا+ولية التسجيالت

 .8) من بني ٔادىن املعدالت2.2مجهورية كور\ (صادرة من ال ا+ولية التسجيالت تصاممي عدد متوسط

الوال\ت املتحدة و )، 5.4ويه ٔاملانيا (ٔاال ، رقامبعض تÖ االٔ ب اخنفاض طفيف فV يتعلق حدث ، 2015عام  يفو .25
اخلاص توسط امل اليت بلغ هولندا  مثل(عكسـية اجتاهات  )، ولكن اكنت هناك ٔايضاً 4.4)، وكذ{ سويرسا (4.8أالمريكية (

 ا+ولية التسجيالت يفالواردة  التصاممي عدد، اكن متوسط 2015، يف عام ). ؤاخرياً 2014يف عام  3بعد ٔان اكن  4.6هبا 
 .املعدالت ٔادىن بني من) 3.2( واليا�ن) 1.2( كور\ مجهورية من درةاصال

 درةاصال ا+ولية التسجيالت يفالواردة  التصاممي عدد متوسطفٕان ، 2016خالل أالشهر الثالثة أالوىل من عام ٔاما  .26
 ؤاملانيا) 5.4( أالمريكية املتحدة لوال\تاملتوسط اخلاص � ليهي  ،كرب متوسطأ ظل يزداد حىت ٔاصبح ) 5.7( هولندا من
ة مجهورية من ر ادصال ا+ولية التسجيالت يفالواردة  التصاممي عدد متوسطُ واصل ،خرىاالٔ  ناحيةال  منو ). تصاممي 4.4(

 .اخنفاضه )2.4اليا�ن (و  )1.4(كور\ 

ة من ر ادصالية التسجيالت ا+ول يبدو ٔان  ،من اليا�ن ومجهورية كور\ الصادرةلتسجيالت ا+ولية �و�ملقارنة  .27
يف ٕاطار نظام  ممياتص تتضمن عدة طلباتٕايداع سـتفادة من ٕاماكنية حنو Àٔاكرب  الوال\ت املتحدة أالمريكية تعكس ميالً 

 .الهاي

                                                
"وحدة التصممي" مبوجب املادة  بشأن عالن�ٕ  لك من اليا�ن والوال\ت املتحدة أالمريكية تقدمتنظام الهاي،  املنضمة ٕاىلديدة اجلبني أالطراف املتعاقدة  من 6

لن لكنه  1999 وثيقة) من 2(13للامدة  وفقاً  اً صدر رفضلرباءات لن يُ اليا�ن للمكتب ا+ويل ٔان مكتب ل اليا�ن  ٔاوحضت. ومع ذ{، 1999 وثيقة ) من1(13
 ٔالغراض الفحص.عىل مسـتوى املكتب، ٕاال توي عىل تصاممي متعددة حي  دويلتسجيل ٔاي تقسـمي يقوم ب 

للامدة  صناعيني ٔاو أكرث وفقاً  تصمميني الطلب ا+ويل نيال يؤثر ذ{ إالعالن يف حق املودع يف تضم" 1999 وثيقة) من 1(13للامدة  طبقاً  هجتدر إالشارة ٕاىل ٔان 7
  ".) حىت ٕاذا ورد يف الطلب تعيني الطرف املتعاقد ا«ي تقدم �ٕالعالن4(5
  .تصمVً  17تصاممي، واالٓخر  3ٔاحدهام يتضمن اثنني، سوى تسجيلني دوليني  2014ام يف عمل يصدر من اليا�ن  8
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  ومنشأها مطالبات أالولوية يف التسجيالت ا+ولية نسـبة

  

 ٔانالطلب أالول، و  هويكون الطلب ا+ويل  ٔان ،1999وثيقة ) من 2(6نصوص عليه يف املادة امل  ، عىل النحوجيوز .28
يطالبون طلب ٔاول يفضلون تقدمي مسـتخديم نظام الهاي لكن من الواحض ٔان بعض يكون مبثابة ٔاساس للمطالبة �ٔالولوية. و 

يف املائة من التسجيالت ا+ولية  36.1 تتضمن، 2014يف عام و. 9(ٔا))1(6ة للامد ٔالولوية يف تسجيل دويل، وفقاً � منه
 2016يف املائة، وخالل أالشهر الثالثة أالوىل من عام  47.1اكنت  2015يف عام هذه النسـبة �ٔالولوية، يف حني ٔان  مطالبةً 
 هذه الظاهرة.مزيد من تفاصيل وفV ييل يف املائة.  44.9اكنت 

  1999 وثيقة)(ٔا) من 1(6املادة  مبقتىضمكتب إاليداع السابق 

 

                                                
من احلاالت اليت يكون فهيا  حمدودٌ  عددٌ  ٔايضاً يوجد ، ٔاول ٕايداع وطين ٔاو ٕاقلميي، ٕاىل الغالبية العظمى من احلاالت تستند، يف املطالبة �ٔالولويةٔان  يف حني 9

  نظام الهاي. مبقتىضآخر  اً دولي اً بل إاليداع أالول ط 
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، حىت وقت قريب، اكنت مطالبات أالولوية يف التسجيالت ا+وليةٕالهيا السابقة اليت استندت  الطلباتغلبية أ و  .29
يف املائة من مجيع مطالبات أالولوية يف  44«{ فٕان ). وEUIPOللملكية الفكرية ( أالورويبمكتب Àحتاد +ى  مودعةً 

 .مكتب Àحتاد Àورويب للملكية الفكرية+ى سابق  ٕايداع ٕاىل اكنت تستند 2014يف عام ولية التسجيالت ا+

يف املائة من  34اكنت ، 1999ٕاىل وثيقة انضامم مجهورية كور\ عىل ٔاول سـنة اكم! مرور بعد  ، ٔايْ 2015يف عام و .30
املكتب +ى يف املائة  26.8و ،للملكية الفكرية أالورويبمكتب Àحتاد  +ىسابق  تستند ٕاىل ٕايداعمجيع مطالبات أالولوية 

لك من الوال\ت املتحدة أالمريكية فيه  تي ٔاصبحا« عاميف ال ، ٔايْ عام نفسهيف الو). KIPOالكوري للملكية الفكرية (
متٕايداعات  ٕاىلستند ت من مطالبات أالولوية  يف املائة 4.9و 9.8اكنت ، 1999 طرفًا يف وثيقةواليا�ن  عىل  سابقة قُّدِ
). ومن JPO(لرباءات لومكتب اليا�ن  )USPTO(مكتب الوال\ت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  +ىالتوايل 

. وفV 2015مايو  13 يوم 1999وثيقة يف  ٔاصبح طرفاً قد من اليا�ن والوال\ت املتحدة أالمريكية  اجلدير �«كر ٔان $ً 
هذه يف املائة من  6.9فٕان ، 2015من مايو ٕاىل ديسمرب يف الفرتة  هاتسجيل اليت يقع ¼رخي  التسجيالت ا+وليةص خي

مهنا ئة ايف امل 3.5و ،مكتب الوال\ت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية تضمنت مطالبًة �ٔالولوية +ىالتسجيالت ا+ولية 
 .+ى مكتب اليا�ن للرباءات�ٔالولوية  مطالبةً تضمنت 

يف  46.7 مطالبات أالولوية يف التسجيالت ا+ولية، ٔايْ  ما يقرب من نصفاكن ، 2016وخالل الربع أالول من عام  .31
مكتب Àحتاد Àورويب للملكية +ى يف املائة  22.2ولملكية الفكرية، الكوري ل كتب امل  +ىيداع سابق يستند ٕاىل إ  ،املائة

مكتب الوال\ت  +ىيف املائة  6.2و ،(DPMA)رباءات والعالمات التجارية أالملاين لل+ى املكتب يف املائة  9.5و، الفكرية
 لرباءات.اليا�ن لمكتب  +ىيف املائة  5.3، واملتحدة للرباءات والعالمات التجارية

  املنشأ حسب التسجيالت ا+ولية يف مطالبات أالولوية  نسـبة

–  

 

يف املائة من التسجيالت ا+ولية  71.7 اكنت ويل،ا+تسجيل ال  Àحتاد أالورويب يف ّني عُ  ، حي'2014عام  يف .32
 14.1ٔاملانيا، و نمتÖ الصادرة يف املائة من  21.5 مقابل�ٔالولوية،  تضمن مطالبةً ت ن الوال\ت املتحدة أالمريكية مصادرة ال

يف املائة من تÖ  .81.3و ،مجهورية كور\ن مصادرة يف املائة من تÖ ال 90سويرسا، ون متÖ الصادرة  يف املائة من
 الصني.ن مصادرة ال
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عند تعيني Àحتاد أالورويب

2014201420142014    ----ٔاكرب ٔاكرب ٔاكرب ٔاكرب مخمخمخمخسة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني 

عند تعيني اليا�ن عند تعيني كور\ عند تعيني ٔامرياك

 ٕايطاليا ٔامرياك ٔاملانيا سويرسا كور\ هولندا الصني
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يف املائة من  17اكنت ويل، ا+تسجيل ال مجهورية كور\ يف ُعّينت  ، حي'2014خرى، يف عام االٔ ناحية ال من و  .33
 80ومن ٔاملانيا، صادرة يف املائة من تÖ ال �45.5ٔالولوية، مقابل  مطالبةً تتضمن ية الصادرة من سويرسا التسجيالت ا+ول 

ة من ر ادصيف املائة من تÖ ال 78.6من ٕايطاليا، وصادرة يف املائة من تÖ ال 54.8ومن هولندا، صادرة يف املائة من تÖ ال
 الوال\ت املتحدة أالمريكية.

 

 

التسجيالت ا+ولية من يف املائة  94.3 ، اكنتويلا+تسجيل ال  Àحتاد أالورويب يف ّني عُ  ، حي'2015يف عام و .34
من الوال\ت املتحدة أالمريكية، صادرة تÖ اليف املائة من  74.4مقابل �ٔالولوية،  تضمن مطالبةً ت من مجهورية كور\ صادرة ال
ة ر ادصئة من تÖ الايف امل 9.8و ،اليا�نصادرة من يف املائة من تÖ ال 72.3ون ٔاملانيا، صادرة ميف املائة من تÖ ال 23.6و

 من سويرسا.

يف املائة من  94 اكنت ،ويلا+تسجيل ال مجهورية كور\ يف  تنيّ عُ  ، حي'2015يف عام  ،خرىاالٔ ناحية ال ومن  .35
 86.6وة من ٔاملانيا، ر ادصيف املائة من تÖ ال 48.8 بل�ٔالولوية، مقا تضمن مطالبةً ت ة من هولندا ر ادصالتسجيالت ا+ولية ال

يف املائة من  73،3و ،ة من فرنسار ادصيف املائة من تÖ ال 35.4وة من الوال\ت املتحدة أالمريكية، ر ادصيف املائة من تÖ ال
 من اليا�ن. ةر ادصتÖ ال

يف املائة من التسجيالت ا+ولية  88.4اكنت ويل، ا+تسجيل ال اليا�ن يف  تنيّ عُ  ، حي'2015يف عام  ٔايضاً و  .36
 50.7ومن ٔاملانيا، صادرة يف املائة من تÖ ال 48.8مقابل �ٔالولوية،  مطالبةً تتضمن الصادرة من الوال\ت املتحدة أالمريكية 

ة من ر ادصيف املائة من تÖ ال 35.2و ،ة من هولندار ادصئة من تÖ الايف امل 91.2ومن فرنسا، صادرة يف املائة من تÖ ال
 سويرسا.

يف املائة من  67.5اكنت ويل، ا+تسجيل ال الوال\ت املتحدة أالمريكية يف ُعّينت  ، حي'2015يف عام  ؤاخرياً  .37
يف  50ة من ٔاملانيا، ور ادصيف املائة من تÖ ال 62.3 بل�ٔالولوية، مقا مطالبةً  تتضمنيطاليا إ التسجيالت ا+ولية الصادرة من 

ة من ر ادصيف املائة من تÖ ال 78،7و ،ة من اليا�نر ادصيف املائة من تÖ ال 68.3وة من فرنسا، در اصاملائة من تÖ ال
 هولندا.
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عند تعيني Àحتاد 
أالورويب

2015201520152015    ----ٔاكرب ٔاكرب ٔاكرب ٔاكرب مخمخمخمخسة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني 

عند تعيني اليا�ن عند تعيني كور\ عند تعيني ٔامرياك

 ٕايطاليا هولندا فرنسا سويرسا اليا�ن ٔاملانيا ٔامرياك كور\
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يف املائة من التسجيالت ا+ولية  71.1اكنت ويل، ا+تسجيل ال  Àحتاد أالورويب يف ّنيِ عُ  ، حي'2016عام  ويف .38
يف املائة من  62.5وة من ٔاملانيا، ر ادصيف املائة من تÖ ال 37.5 بل�ٔالولوية، مقا مطالبةً تتضمن ة من مجهورية كور\ ر ادصال

ة ر ادصيف املائة من تÖ ال 7.7و ،ة من الوال\ت املتحدة أالمريكيةر دصايف املائة من تÖ ال 50من اليا�ن، و درةاصتÖ ال
 من سويرسا.

يف املائة من  88.2اكنت ويل، ا+تسجيل ال مجهورية كور\ يف  تنيّ عُ  ، حي'2016خرى، يف عام االٔ ناحية ال من و  .39
ة من الوال\ت ر ادصيف املائة من تÖ ال 72.7بل �ٔالولوية، مقا تضمن مطالبةً ت هولندا ة من ر ادصالتسجيالت ا+ولية ال

 ،من مجهورية كور\ رةادصيف املائة من تÖ ال 38.5وة من اليا�ن، ر ادصيف املائة من تÖ ال 85.7و، يةمريك االٔ املتحدة 
 ة من سويرسا.ر ادصيف املائة من تÖ ال 7.8و

يف املائة من التسجيالت ا+ولية  45.7اكنت ، ويلا+تسجيل ال اليا�ن يف  تنيّ عُ  ، حي'2016يف ٔاوائل عام  ٔايضاً و  .40
يف املائة من  81.8وة من هولندا، ر ادصيف املائة من تÖ ال 88.2 بل�ٔالولوية، مقا مطالبةً تتضمن ة من مجهورية كور\ ر ادصال

 Öال 26.3وية، من الوال\ت املتحدة أالمريك الصادرة ت Ö71.4و ،ة من سويرسار ادصيف املائة من ت  Öيف املائة من ت
 ة من الوال\ت املتحدة أالمريكية.ر ادصال

يف املائة من  81.4اكنت ويل، ا+تسجيل ال الوال\ت املتحدة أالمريكية يف  تنيّ عُ  ، حي'2016يف عام  ؤاخرياً  .41
ة من هولندا، ر ادصيف املائة من تÖ ال 80.8 بل�ٔالولوية، مقا مطالبةً تتضمن ة من مجهورية كور\ ر ادصالتسجيالت ا+ولية ال

ة ر ادصيف املائة من تÖ ال 41.7و ،من فرنسا رةادصيف املائة من تÖ ال 50ة من ٕايطاليا، ور ادصيف املائة من تÖ ال 50و
 من اليا�ن.

 املطالبة �ٔالولويةخبصوص اجتاهات 

42.  Vميع هذه التسجيالت ا+وليةجف ة من مجهورية كور\. ر ادصالتسجيالت ا+ولية ال صخيميكن مالحظة اجتاه واحض ف 
مطالبات أالولوية يف التسجيالت ا+ولية الصادرة من سويرسا  نسـبةن ميكن مالحظة أ يف املقابل، و�ٔالولوية.  تقريبًا تطالب

 .حتتل الصدارة ب°ان املنشأ أالخرى اليتٔاقل بكثري من معظم  تاكن
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عند تعيني Àحتاد أالورويب

2016201620162016من يناير ٕاىل مارس من يناير ٕاىل مارس من يناير ٕاىل مارس من يناير ٕاىل مارس     ----ٔاكرب ٔاكرب ٔاكرب ٔاكرب مخمخمخمخسة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني سة ب°ان منشأ ُطوِلَب �ٔالولوية مهنا، حسب الطرف املتعاقد املعني 

عند تعيني اليا�ن عند تعيني كور\ عند تعيني ٔامرياك

 فرنسا ٕايطاليا سلوفينيا هولندا سويرسا ٔامرياك اليا�ن ٔاملانيا كور\
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، بشلك طبيعي جداً  Zدرةً ، وال تزال، مطالبات أالولوية خارج ٔاعضاء احتاد الهاي اكنتٔايضًا مالحظة ٔان وميكن  .43
للملكية احلكويم  مجهورية الصني الشعبية مكتب +ىيداع سابق إ من  طالب �ٔالولوية «{معدومة. وليست  اولكهن

الربع يف  وتسجيالن دوليان اثنان ،2015 يف عام جيًال دولياً تس  18و ،2014يف عام تسجيًال دوليًا  SIPO( 36الفكرية (
 ROSPATENT( 6(ا+ائرة Àحتادية للملكية الفكرية من طالب �ٔالولوية . وعالوة عىل ذ{، 2016أالول من عام 

 .2016الربع أالول من عام يف  وتسجيل دويل واحد، 2015 يف عاموتسجيالن دوليان ، 2014يف عام تسجيالت دولية 

يف  تٔالولوية من طلب دويل سابق وردامن مطالبات  نسبياً  كبريةً  نسـبةً مالحظة ٔان ، بني قوسني، ميكن ؤاخرياً  .44
ميكن تفسريه بأن تصديق الوال\ت املتحدة وهو ما ، 2015 الوال\ت املتحدة أالمريكية يف عام عّني تسجيالت دولية تُ 

توسـيع نطاق  رغبوا يفٔاحصاب التسجيالت ا+ولية السابقة أن ، و 2015مايو  13 بدٔا رس\نه يوم 1999 وثيقة عىلأالمريكية 
من تسجيل ٔاي مل حيتِو ، 2016الوال\ت املتحدة أالمريكية. ومن اجلدير �«كر ٔانه يف الربع أالول من عام ليشمل امحلاية 

 ابق.سة من طلب دويل  الوال\ت املتحدة أالمريكية عىل مطالبة �ٔالولويعّني تُ اليت التسجيالت ا+ولية 

 نرش التسجيالت ا+ولية

نرش الفوري ٔاكرث جاذبية ال ، مما جيعل خيار التصاممي ا+وليةنرشة ل سـبوعي االٔ نرش ال دورة  2012يف عام بدٔات  .45
هذه ٔان يف املائة من التسجيالت ا+ولية، يف حني  53.9 فV خيصنرش الفوري ال ب لِ ، طُ 2014يف عام وللمسـتخدمني. 

 يف املائة من التسجيالت ا+ولية. 50.1اكنت  2015يف عام النسـبة 

يف حني ٔان هذه النسـبة يف  ،قيايسال  نرشال  موضوعَ  ا+ولية التسجيالت من املائة يف 38.4 اكنت ،2014 عام يفو .46
، يف ا+ولية التسجيالت من املائة يف 7.7ص خي فV النرش تأجيل لبطُ  ،2014 عام يفو. املائة يف 40 اكنت 2015عام 

 يف املائة من التسجيالت ا+ولية. 9.9ص خي فV ذ{ لبطُ  2015 عام يفحني ٔانه 

، فوريالنرش ال  موضوعَ يف املائة من التسجيالت ا+ولية  47.9، اكنت 2016وخالل أالشهر الثالثة أالوىل من عام  .47
 املؤجل.لنرش ل مهنا يف املائة  6.5و ،نرش القيايسمهنا لل يف املائة  45.6و

الوال\ت  امن أالطراف املتعاقدة، مبا فهي ، ٔالن عدداً املنشورات املؤج! منخفضةً نسـبة  تظلٔان توقع ٔان ن ميكن و  .48
 1999وثيقة (ب) من )1(11املادة  قتىضعالZت مب قد تقدمت �ٕ  ،يف التسجيالت ا+ولية كثرياً  تُعني�  املتحدة أالمريكية، اليت

 تأجيل النرش. رظحت

        " يف التسجيالت ا+ولية" يف التسجيالت ا+ولية" يف التسجيالت ا+ولية" يف التسجيالت ا+وليةعائالت التعينيعائالت التعينيعائالت التعينيعائالت التعينيالتعيني ا«االتعيني ا«االتعيني ا«االتعيني ا«ايتيتيتيت و" و" و" و"        رابعًا.رابعًا.رابعًا.رابعًا.

  "تقليدية" بأطراف متعاقدة قارنةً م"جديد" التعيني ا«ايت ٔالطراف متعاقدة 

 ب° عنوان صاحب التسجيل ا+ويلحسب تعيني ا«ايت ال 

ويشـيع . 10ا+ويل" التسجيل الطرف املتعاقد ا«ي ينمتي ٕاليه صاحب"تعيني نظام الهاي،  قتىضمب جيوز ٔايضًا،  .49
عنوان  مهلا«ين لتقليدية، مثل املسـتخدمني ب°ان املنشأ امن بعض نظام الهاي  مسـتخديمÀنتفاع هبذه إالماكنية من ِقبل 

 يف Àحتاد أالورويب.ٕاحدى ا+ول أالعضاء يف يف سويرسا ٔاو 

من  $ً  مفهوم التعيني ا«ايتيشمل هذه الوثيقة،  ومن ٔاجل+ول أالعضاء يف Àحتاد أالورويب، �وفV يتعلق  .50
عالوة و . اً متعاقد اً طرف ايف حد ذاهتاليت تكون ) حب التسجيلاصب° عنوان  Àحتاد أالورويب وا+و4 املعنية (ٔايْ تعيينات 

                                                
  .ايت"تعيني ا«ال " به حيظر 1999 وثيقة) من 3(14مبوجب املادة  عالن�ٕ  1999يف وثيقة أالطراف املتعاقدة مل يتقدم ٔاّي طرف من  10
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فيه  من ا+ول أالعضاء ٔايٍّ تعيني Àحتاد أالورويب و من تعيني  لكٍّ عىل ظ ٔان التسجيل ا+ويل قد حيتوي الحَ يُ عىل ذ{، 
 أالطراف املتعاقدة.اليت تكون من 

حتاد À عييناتمن ت  لبنلوكس، من ٔاجل هذه الوثيقة، $ً �مفهوم التعيني ا«ايت فV يتعلق يشمل وعالوة عىل ذ{،  .51
 لوكسمبورغ. وأ هولندا  وأ عنوان يف بلجياك التسجيالت ا«ين هلم بل ٔاحصاب أالورويب والبنلوكس من قِ 

 نظام الهاي مضن 11اجلغرافيةأالوروبية العائ! 

 

 

يف  بتعيينات ذاتية كثرياً  قامواعنوان يف فرنسا مه ٔاولئك ا«ين  ٔاحصاب التسجيالت ا«ين هلم ميكن مالحظة ٔان .52
 14.5لالحتاد أالورويب، وتضمنت تعيينًا ذاتيًا ة من فرنسا ر ادصيف املائة من التسجيالت ا+ولية ال 72.3 نفإ ، 2014 عام

ٔان  فهم مضناً عىل ٔان يُ يف املائة من مجيع التسجيالت ا+ولية،  86.8ىل إ صل ت نسـبة ٕاجامالً وهو ما ميثل فرنسا، ليف املائة 
 الحتاد أالورويب.تعيني لفرنسا و لك من تعيني لتوي عىل حي قد التسجيالت من تÖ  جزءاً 

سويرسا.  نت ٔايضاً عي�  2014عام  يفيف املائة) من التسجيالت ا+ولية الصادرة من سويرسا  84.4الغالبية العظمى (و  .53
من التسجيالت ا+ولية فقط يف املائة  15.4ميكن القول بأن  خرى لنظام الهاي،االٔ "التقليدية" ص ب°ان املنشأ فV خيو 
 كيا.رت ل تضمنت تعيينًا ذاتياً ة من تركيا ر ادصال

                                                
 اورة لها.ا:الب°ان و ية وروب االٔ  الب°ان ٕاىل" اجلغرافية ةأالوروبيالعائ! "تشري عبارة من ٔاجل هذه الوثيقة،  11
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ة ر ادص، �سـتثناء التسجيالت ا+ولية المرتفعةً يف التسجيالت ا+ولية  ةا«اتي عييناتالت نسـبة ، ظلت 2015يف عام و .54
 .تعيينات ذاتيةمهنا فقط عىل يف املائة  9.3احتوى اليت  من تركيا،

 

 

 يف املائة) قد ارتفعت مقارنةً  37.3فرنسا (ل ةالتعيينات ا«اتينسـبة ٔان مالحظة ، ميكن 2016الربع أالول من عام  ويف .55
بدو ت ، وفV عدا ذ{رنسا. الصادرة من فيف املائة) يف التسجيالت ا+ولية  48الحتاد أالورويب (بنسـبة التعيينات ا«اتية ل

أالوروبية العائ! يف  ةا«اتي عييناتلت �آخر فV يتعلق ملموس تطور ن مالحظة ٔاي ك، وال ميالتعيني ا«ايت مسـتقرةً نسـبة 
 .اجلغرافية
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Àحتاد أالوريب 

، مبا يف ذ{ تÖ ا+ول أالعضاء اليت 12اكمل ٔاراضيهشمل تعيني Àحتاد أالورويب يف تسجيل دويل ي ميكن القول بأن  .56
 .1999يف وثيقة بشلك فردي  ليست طرفاً 

 

 

  

 

التسجيالت ا+ولية وذ{ يف ّلكٍ من ، جداً  مرتفع مسـتوى عندالتعيني ا«ايت لالحتاد أالورويب نسـبة ظلت و  .57
 كذ{واليت ليست  بشلك فردي، 1999 يف وثيقةطرف  الصادرة من ا+ول أالعضاء يف Àحتاد أالورويب، اليت يه ٔايضاً 

 واململكة املتحدة). ،السويدو سلوفاكيا، و الربتغال، و مالطا، و ، يرلنداوإ ، يةهورية التشـيك وامجل قربص، و المنسا،  (ٔايْ 

                                                
، وذ{ ) يف ٔارايض Àحتاد أالورويبRCD(تصممي مسجل +ى امجلاعة أالوروبية املرتتب عىل أالثر ذاته تعيني Àحتاد أالورويب يف تسجيل دويل = ٕان  12

 .1999 وثيقةمن  14للامدة  وفقاً 
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  ديدةاجلتعاقدة امل طراف االٔ 

 

 

عنوان يف بأحصاب التسجيالت ا«ين هلم ، فV يتعلق 2015يف عام  جداً  التعيني ا«ايت منخفضةً  نسـبة اكنت .58
يف املائة من التسجيالت ا+ولية  9.6يف ٕاال  ا«ايتمل حيدث التعيني فمجهورية كور\ ٔاو اليا�ن.  وأ الوال\ت املتحدة أالمريكية 

يف املائة من تÖ  13.7و ،ة من مجهورية كور\در اصيف املائة من تÖ ال 1.2الصادرة من الوال\ت املتحدة أالمريكية، و
 �ن.ة من اليار ادصال

يف املائة من التسجيالت  6.9 يفُمعي�نًة ذاتيًا الوال\ت املتحدة أالمريكية اكنت ، 2016ويف الربع أالول من عام  .59
من التسجيالت ا+ولية تسجيل ٔاي ومل يتضمن يف املائة.  17.2 اكنت اليا�نص النسـبة فV خئان تÖ ا+ولية، يف حني 

 .اً اتيتعيينًا ذة من مجهورية كور\ ر ادصال

نظام  مضنتعيني ا«ايت ال ماكنية �ٕ  تنتفعما  تقليدي" غالباً منشأ "من  الصادرة ٔان التسجيالت ا+وليةاسـتنتاج ميكن و  .60
من  ، بدالً واحددارة الالحقة للتسجيل ا+ويل، مثل جتديد تسجيل دويل زية االٕ مبتمتتع ، عىل سبيل املثال، و«{الهاي، 

 قلميية/ الوطنية).ٕادارة العديد من التسجيالت (االٕ 

ٔاطراف متعاقدة جديدة، مثل اليا�ن ومجهورية كور\  التسجيالت ا+ولية الصادرة من تسـتفيد خرى،االٔ ناحية ال من و  .61
املكتب يكون هذه الوثيقة،  من اõشري �لفعل يف موضع سابقكام و ٔاقل من هذا اخليار.  والوال\ت املتحدة أالمريكية، اسـتفادةً 

من مجهورية صادر ولوية يف تسجيل دويل منه �الٔ طالب ي يُ هو مكتب إاليداع أالول ا«يف الغالب فكرية الكوري للملكية ال
 ر.رب� تعيني ا«ايت يف التسجيل ا+ويل يف مثل هذه احلاالت سـيكون غري مُ من مث� فٕان ال كور\، و 
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  عني� الطرف املتعاقد املُ  حسب ا«ايتنسـبة التعيني 

 

62. À ولكن. بفرق شاسعيف مجيع التسجيالت ا+ولية  ةا«اتيعيينات من الت نسـبة  أكرببحتاد أالورويب ٔاو سويرسا حيظى 
يف عام ، ويف املائة 52.4: 2014يف التناقص (يف عام  ةآخذ ،يف السـنوات أالخرية، لالحتاد أالورويب ةا«اتيعيينات الت  نسـبة

يف التسجيالت  ةا«اتيعيينات الت  نسـبة تراجعت �لفعل، 2016يف غضون الربع أالول من عام ويف املائة).  42.8: 2015
 يف املائة. À 36.3حتاد أالورويب ٕاىل عّنيِ تُ اليت ا+ولية 

يف ، ويف املائة 30.2: 2014(يف عام  تزدادسويرسا ل  ةا«اتييبدو ٔان نسـبة التعيينات ، عىل اجلانب االٓخرو  .63
 يف املائة). 39.2: 2016 عام املائة، ويف الربع أالول من يف 34.7: 2015 عام

مل تتجاوز نسـبة التعيينات ، 2015في عام ف. منخفضة جداً  ةا«اتي اعييناهتت فٕان نسـبة ٔالطراف املتعاقدة اجلديدة، أاما  .64
يف املائة من  3.1مجهورية كور\، و تعييناتيف املائة من  0.7و ،لوال\ت املتحدة أالمريكيةعيينات ايف املائة من ت  2.2ا«اتية 

تعيينات يف املائة من  0.9اكنت نسـبة التعيينات ا«اتية ، 2016خالل أالشهر الثالثة أالوىل من عام و اليا�ن. تعيينات 
ورية مجه تعيني ذايت مضن تعييناتٔاي ٔانه مل يوجد اليا�ن، يف حني عيينات يف املائة من ت  3.4الوال\ت املتحدة أالمريكية، و

 كور\.

 من جانبإاليداع نشاط يف جانب كبري مهنا ٕاىل تزايد  ة تُعزىا«اتي Àحتاد أالورويب النسـبة املتناقصة لتعييناتو  .65
 درةاصالتسجيالت ا+ولية النسـبة اخنفضت  «{Àحتاد أالورويب. و تُعّني  يت، ال1999وثيقة يف أالطراف املتعاقدة اجلديدة 

يف  12.6: 2016 ،يف املائة 16.3: 2015 ،يف املائة 23.3: 2014ٔاملانيا ( صيب، ال سـV فV خيمن داخل Àحتاد أالورو
: 2016 ،يف املائة 74.8: 2015 ،يف املائة 75.7: 2014( املائة)، يف حني ٔان نسـبة تعيني Àحتاد أالورويب ظلت مسـتقرةً 

ميكن عىل العكس من ذ{، و من الوثيقة).  15ٕاىل  13من و  9ٕاىل  7من الرجوع ٕاىل الفقرات يُرi  ،يف املائة 76.5
التسجيالت ا+ولية الصادرة من سويرسا، اليت عدد تزايد ٕاىل  جزئياً أن تُعزى  لتعيينات سويرسا ا«اتية زتايدةللنسـبة امل

: 2015 ،يف املائة 64.4: 2014تعيني العام (ال اخنفاض تدرجيي يف معدل حدوث نب ا، ٕاىل ج2015ٔاملانيا يف عام  فاقت
 يف املائة). 44.1: 2016 ،يف املائة 46.9

  مجهورية كور\عّني تُ اليت يف التسجيالت ا+ولية  ة«اتيعيينات االت  نسـبةاخنفاض  ٔان يُعزىوعالوة عىل ذ{، ميكن  .66
 لية.يف تÖ التسجيالت ا+و لملكية الفكرية ل كتب الكوري امل  +ىيداع سابق إ مسـتوى مطالبات أالولوية من  ارتفاعٕاىل 

0

20

40

60

80

100

52.4%

42.8%
36.3%

30.2%

34.7%39.2%

2.2%0.9% 0.8%0.7% 0% 3.1%3.4%
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 " يف التسجيالت ا+وليةعائالت التعيني"

قد ف، من ٔاجل ز\دة انتشار التغطيةيف ٔاورو�، معتادًا  اوقد اكن وجودهنظام الهاي، يف ة بُؤرلعدم وجود  نظراً  .67
 يف التسجيالت ا+ولية. "التعيني "عائالتن يف االٓونة أالخرية من ما تكو� يكون من املفيد ٔان نلقي نظرة عىل 

  

أالطراف املتعاقدة االٔكرث و ". أالوروبية اجلغرافية العائ!" بأهناتعيني" ت ال وميكن تعريف ا:موعة أالوىل من "عائال .68
وقد وردت تعيينات لهذه أالطراف املتعاقدة الثالثة مجيعها وتركيا.  ،وسويرسا ،Àحتاد أالورويبيه يف هذه ا:موعة  تعييناً 

خالل  تسجيًال دولياً  179، ويف 2015 عامتسجيًال دوليًا يف  732، ويف 2014 دوليًا يف عامتسجيًال  663عىل أالقل يف 
يف  5.1و ،2014يف عام  5.3 ا+ولية التسجيالت هذه يفواردة ال التصاممي عددمتوسط اكن و . 2016الربع أالول من عام 

 .2016يف الربع أالول من عام  4.1و ،2015عام 
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2014 2015 2016مارس  -يناير 
0

1

2

3

4

5

6

العائالعائالعائالعائ!!!!    """"متوسمتوسمتوسمتوسطططط عدد التصاممي حيô تُعني�  عدد التصاممي حيô تُعني�  عدد التصاممي حيô تُعني�  عدد التصاممي حيô تُعني� 
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 نسـبةف ٔاوىل.  ٕايداعاتالغالبية العظمى من التسجيالت ا+ولية  قد تبدو"، ٔالوروبية اجلغرافيةا العائ!" صوفV خي .69
من هذه التسجيالت  يف املائة 13.3 فقد وردت مطالبٌة �ٔالولوية يفمنخفضة ومسـتقرة،  العائ! تÖمطالبات أالولوية يف 

 .2016يف الربع أالول من عام مهنا يف املائة  14.5يف و، 2015يف عام مهنا  يف املائة 12.8يف و، 2014ا+ولية يف عام 

   

بأهنا  فرس� تُ  ميكن ٔان يت"، السـيويةاالٓ  عائ! أالمريكيةال" أهناتعيني" بعائالت ال " منميكن تعريف ا:موعة الثانية و  .70
، مثل سـنغافورة. يكرث تعييهناأخرى  آسـيويةً ب°اZً  ،اليا�ن ومجهورية كور\ والوال\ت املتحدة أالمريكية ٕاىل جانب، تضم

وردت فقد والوال\ت املتحدة أالمريكية.  ،ومجهورية كور\ ،يف هذه ا:موعة يه اليا�ن أالطراف املتعاقدة االٔكرث تعييناً و 
ل خال اً دولي تسجيالً  44، ويف 2015عام تسجيًال دوليًا  181يف مجيعها عىل أالقل  تعيينات لتÖ أالطراف املتعاقدة الثالثة

يف  1.5و، 2015يف عام  1.8يف هذه التسجيالت ا+ولية واردة ال التصاممي عددمتوسط  وبلغ. 2016الربع أالول من عام 
 .2016الربع أالول من عام 

 

يف املائة من التسجيالت  60.9وردت مطالبٌة �ٔالولوية يف "، االٓسـيوية أالمريكية العائ!" خيص، فV 2015يف عام و .71
 .2016يف املائة يف الربع أالول من عام  45.5هذه النسـبة اكنت ا+ولية، و 
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 تكوين "عائالت تعيني" جديدة

مجليع أالطراف املتعاقدة الثالثة  عييناتت  :تعيني" ٔاخرى يف املسـتقبل، عىل سبيل املثالت "عائالميكن تكوين  .72
 ،من السابق ٔالوانه، يف الوقت احلارضلكن . و أالقلعىل  سـيوية أالمريكية" وÀحتاد أالورويباالٓ عائ! اليف " املذكورة ٔاعاله

ٕاال يف  ،عىل أالرحجفهذه Àسرتاتيجيات لن تتضح، نظام الهاي،  ومسـتخدم اليت سـيتّبعهايداع االٕ سرتاتيجيات �التنبؤ 
 السـنوات املقب!.

    اعتبارات أخرىاعتبارات أخرىاعتبارات أخرىاعتبارات أخرى        خامسًا.خامسًا.خامسًا.خامسًا.

نظام  ٕاىل العامل يفكرب املناطق التجارية االٔ بعض ما حدث يف االٓونة أالخرية وما سـيحدث يف املسـتقبل من انضامم  بعد .73
 .هوز\دة تعقد لنظامامنو  الستيعابحاجة ٕاىل مزيد من الوقت  توجدالهاي، سوف 

التقليل خمتلفة، مثل  ٕايداع اسرتاتيجيات ونتبني للتوسع اجلغرايف لنظام الهاي، مهنم  اسـتجابةً  املسـتخدمني، ويبدو ٔان .74
 نيو عدد ٔاقل من التصاممي يف التسجيالت ا+ولية ٔاو تكاسـتخدام داع ٔاول، مبا يف ذ{ ياكٕ اسـتخدام الطلب ا+ويل من 

أالطراف املتعاقدة، مثل  اليت تتقدم هبا عالZتاالٕ بعني Àعتبار  ونيبدو ٔان مسـتخديم النظام يأخذو تعيني. عائالت 
 .طلبات دولية ٕايداععند  بشأن وحدة التصممي، 1999 وثيقة) من 1(13عالن املنصوص عليه يف املادة االٕ 

ٔاحد رفض يف حدوث ح�لية � سوف تتأثرلنظام ا ومسـتخدماليت يتبعها يداع اسرتاتيجيات االٕ  من Zف! القول ٔان� و  .75
الز\دة سوف يرصد املكتب ا+ويل عن كثب عىل وجه اخلصوص، و . ٕالعالZتتأثرها ��ٕالضافة ٕاىل ، ةتعاقدامل ف اطر االٔ 
كتب خبالف امل فحص، ال الصادرة عن ماكتبحاالت الرفض عدد و فحص، ؤاسـبابه. الن ماكتب عر الصاديف الرفض رتقبة امل

لزتايد  نظراً و لتحليل ٔاسـباب الرفض.  امً I شلك ٔاساساً ي  ٔاقل من ٔان، يف وقت ٕاعداد هذه الوثيقةلملكية الفكرية، الكوري ل 
عدد حاالت الرفض الصادرة عن هذه رتبط يقد فمكتب حفص،  +هيا متعاقدةً  اً ٔاطراف عّني تُ اليت عدد التسجيالت ا+ولية 

 .بتعييناهتا كبرياً ارتباطًا املاكتب 

ٕاطار نظام  إاليداع يفاجتاهات واحضة يف اسرتاتيجيات كتشف ٔان تُ بضع سـنوات قبل  أالمر ، قد يسـتغرقؤاخرياً  .76
ال يزال فنتاجئ مع الفريق العامل يف دوراته املقب!. ما يتوصل ٕاليه من يواصل املكتب ا+ويل متابعهتا، وتبادل وف سو الهاي. 

ا«ي مفرتق الطرق، Àجتاه املسـتقبيل  عند، رقرِّ لنُ و ، سـيؤول ٕاليه نظام الهاي لتكوين فكرة شام! ّمعا الطريق ٔامامنا طويالً 
 .سيسري فيه النظام

ٕاىل إالحاطة علامً  مدعوٌ والفريق العامل  .77
 .ايقة والتعليق علهيملعلومات الواردة يف هذه الوث �

 [هناية الوثيقة]


