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

 
 السادسةالدورة 

ىل  20جنيف، من   2016 يونيو 22اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي  .1 اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ىل 20ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2016 يونيو 22 اإ

مجهورية كوراي و ( OAPI) نظةة الأفريقةة للةليةة الفيريةامل يف احتاد لهاي ممثةل يف ادلورة:  التالية الأعضاء تاكنو  .2
يطاليا والياابن وليتوانيا والرنوجي وبولندا اإ الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك و  س تونيا وفنلندا وفرنسا وأأملانيا وغاان وهنغاراي واإ
 (.22)وفا ورومانيا وسورينام وسويرسا وتركيا وتركامنس تان والولايت املتحدة الأمرييةة ومجهورية كوراي ومجهورية مودل

َّةل ادلول التالية اكنت و  .3 ندونيس يا بصفة مراقب: ممث اجلزائر والربازيل والاكمريون وكندا والصني وامجلهورية التش ييةة واإ
 ة العربية السعودية واتيلند واملةلية املتحدة وزمبابويواكزاخس تان ومدغشقر وامليس يك والفلبني والاحتاد الرويس واملةلي

(16.) 

امجلعية الفرنس ية للةامرسني يف جمال قانون يف ادلورة بصفة مراقب:  ممثلو املنظامت غري احليومةة التاليةوشارك  .4
امجلعية و  (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجاريةو (  APRAM) العالمات والتصاممي

امجلعية الياابنية لوالكء و  ( INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةو  (AIPPI) الفيريةادلولية محلاية املليةة 
 (.6)( MARQUES) مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبينيو  (  JPAA) الرباءات
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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 لفريق العاملالسادسة لورة ادلفرانسس غري، املدير العام للةنظةة العاملية للةليةة الفيرية )الويبو(، الس يد  افتتح .5
 ب ابملشاركني.ورح  

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

 أأومنيسوهن وانُتخبت الس يدة  ،رئيسة للفريق العامل سويرسا( ابلإجامعانُتخبت الس يدة ماري كروس ) .6
 انئبتني للرئيسة.ابلإجامع كوراي( والس يدة سينغول كولتوفان بيلجييل )تركيا(  )مجهورية

 لفريق العامل.اأأمني همةة الس يدة ابيفي لدساميك )الويبو( وتولت  .7

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

 ( دون تغيري..H/LD/WG/6/1 Prov اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .8

للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام  اخلامسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  4البند 
 لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية

ىل  .9  ..H/LD/WG/5/8 Prov الوثيقةاستندت املناقشات اإ

 .تغيري( دون .H/LD/WG/5/8 Prov الوثيقةواعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير ) .10

من الالحئة التنفةذية  26و 21 الاقرتاح املراجع بشأأن التعديالت عىل القاعديتنيمن جدول الأعامل:  5البند 
 املشرتكة

ىل .11  .H/LD/WG/6/2 الوثيقة استندت املناقشات اإ

قدمت اقرتاحا لإضافة فقرة جديدة ة و وفد الولايت املتحدة الأمرييةشواغل اليت أأبداها أأخذت الأمانة يف احلس بان ال و  .12
ىل القاعدة  .21 اإ

ىل  ةالرئيس توخلص .13 ح لتعديل الالحئة التنفةذية املشرتكة فامي يتعلق اقرت اتقدمي  وافق عىلأأن الفريق العامل اإ
دخال تعديالت مع ، H/LD/WG/6/2 لوثيقةارفق ميف كام هو وارد ، وجدول الرسوم 26و 21 ابلقاعدتني اإ

ضافة قاعدة جديدةطفةفة، ومع  ىل القاعدة( 9) اإ  تعمتدهيك  ،ملخص الرئيسالأول من رفق امليف  واردكام هو ، 21 اإ
د امليتب ادلويل  .عية احتاد لهايمج   اترخي ادلخول حزي  النفاذ.وس يحد 
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 شرتكةمن الالحئة التنفةذية امل  14 الاقرتاح املراجع بشأأن التعديالت عىل القاعدةمن جدول الأعامل:  6البند 

ىل  .14  .H/LD/WG/6/3 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

وأأخذت الأمانة يف الاعتبار خمتلف الآراء اليت أأبدهتا الوفود وأأبداها ممثلو مجموعات املس تخدمني وقدمت اقرتاحا  .15
 .14 مراجعا لتعديل القاعدة

ىل  ةالرئيس توخلص .16 ح لتعديل الالحئة التنفةذية املشرتكة فامي يتعلق اقرت اتقدمي  وافق عىلأأن الفريق العامل اإ
د امليتب  .عية احتاد لهاييف املرفق الثاين من ملخص الرئيس، يك تعمتده مج  وارد، كام هو 14 ابلقاعدة وس يحد 

 ادلويل اترخي ادلخول حزي  النفاذ.

نة يف ال من جدول الأعامل:  7البند   سجل ادلويلاملرشوع اخلاص بزايدة دقة البياانت املُدو 

ىل .17  .H/LD/WG/6/4 الوثيقة استندت املناقشات اإ

ب ببنةة املعلومات املقرتحة بشأأن التسجيالت ادلولية، كام هو  .18 ىل أأن الفريق العامل رح  وأأشارت الرئيسة اإ
ىل تقدمي حتليل للآاثر H/LD/WG/6/4 املرفق الثاين من الوثيقةمبني  يف  ، وأأن الفريق العامل دعا امليتب ادلويل اإ

 العةلية والتقنية والقانونية النامجة عن بنةة املعلومات املقرتحة يك يُناقش يف ادلورة السابعة للفريق العامل.

 الاجتاهات السائدة مؤخرا مضن نظام لهايمن جدول الأعامل:  8البند 

ىل الوثيقة .19  .H/LD/WG/6/5 استندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العامل أأحاط  .20  .H/LD/WG/6/5 علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقةوأأشارت الرئيسة اإ

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  9لبند ا

أأعربت الأمانة عن امتناهنا للتعليقات اليت تلقهتا من بعض املاكتب ومجموعات املس تخدمني بشأأن النسخة املراجعة  .21
متةل  عداد النُسخ وتقدميها لتاليف حالت الرفض احمل من قبل املاكتب الفاحصة بسبب عدم كفاية اليشف لالإرشادات اخلاصة ابإ

. وأأبلغت الأمانة الفريق العامل أأن تكل الإرشادات ستُتاح عىل موقع الويبو الإليرتوين يف بداية عن تصةمي صناعي
 .2016 يوليو

ىل واثئق الأولوية .22 ( لأغراض DAS) وأأبدى وفد الولايت املتحدة الأمرييةة اهامتمه ابس تعامل خدمات النفاذ الرمقي اإ
يالهئا الاهامتم. وحث   تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية،  الوفود الأخرى عىل اإ

 واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمرييةة أأن يدرس امليتب ادلويل مفهوم رد  احلقوق يف س ياق نظام لهاي. .23
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 ملخص الرئيس من جدول الأعامل: 10البند 

 العامل عىل ملخص الرئيس، كام هو وارد يف هذه الوثيقة.وافق الفريق  .24

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل: 11البند 

 .2016 يونيو 22يف  السادسة اختمتت الرئيسة أأعامل ادلورة .25

[انيل ذكل املرفقي]



H/LD/WG/6/6 
ANNEX I 

 املرفق الأول

 التنفةذية املشرتكةالالحئة 
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 [(...])نص  انفذ اعتبارا من 

 21القاعدة 
 التغيري تدوين

ذا اكن  التدوين[ )أأ( جيب أأن يقدم الامتس تقدمي الالامتس] (1) ىل امليتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة اإ اإ
 الالامتس يتعلق مبا ييل:

ىل لك  "1" الصناعية حمل التسجيل ادلويل أأو  التصامميتغيري يف مليةة التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ
 بعضها؛

 أأو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه؛ "2"
ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛ "3"  أأو ختل ٍّ عن التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ
 التصامميصناعي واحد أأو أأكرث من  تصةميويل لقهره عىل أأو انتقاص من التسجيل ادل "4"

ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها  ؛الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ
أأو  ،ادلويل أأو لك هاالتسجيل التصاممي الصناعية موضع من أأي   مبتير امس وعنوان توفريأأو  "5"

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

 تغيري يف املليةة، برشط مراعاة ما ييل: لتدوينالامتسًا 
 أأن ييون الالامتس موقعًا من صاحب التسجيل ادلويل؛ "1"
ن السلطة اخملتصة للطرف أأو أأن ييون الالامتس موقعًا من املاكل اجلديد ومصحواًب بشهادة م "2"

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

ىل التغيري امللمتس: تدوين[ جيب أأن يتضةن الامتس حمتوايت الالامتس] (2)  التغيري أأو يبني ما ييل ابلإضافة اإ
 ادلويل املعين؛ رمق التسجيل "1"
 وامس صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يين التغيري يتعلق ابمس الوكيل أأو عنوانه؛ "2"
وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه، مبينني وفقًا للتعلاميت الإدارية، يف حال تغيري يف  "3"

 مليةة التسجيل ادلويل؛
ليه الرشوط اليت والطرف املتعاقد أأو الأطراف املتعاقدة مما  "4" يس تويف املاكل اجلديد ابلنس بة اإ

 تؤههل لييون صاحب تسجيل دويل، يف حال تغيري يف مليةة التسجيل ادلويل؛
الصناعية والأطراف املتعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا التغيري يف املليةة، يف حال  التصاممي وأأرقام "5"

 الصناعية ولك الأطراف املتعاقدة؛ تصامميال تغيري يف مليةة التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك 
ذا امس وعنوان ، يف حال توفري وأأرقام التصاممي الصناعية املعنية "6" مل مبتير التصةمي الصناعي، اإ

 يين الشخص هو مبتير مجيع التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل؛
الرسوم املطلوب من حساب مبلغ  ابقتطاعومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أأو أأمرًا  "7"

 املبلغ. ابقتطاعمفتوح دلى امليتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أأو يأأمر 

 ]...[ 
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" ابطال من 5()أأ("1ييون أأي تدوين لتغيري يف امس املبتير بناء عىل الفقرة )[ تدوين تغيري يف امس املبتير] (9)
ذا تعلق ذكل التدوين بتغيري يف خشص   املبتير.أأساسه اإ

 26القاعدة 
 النرش

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

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

عادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غري ذكر أأس باب الرفض؛ ماكنية اإ  بيان اإ
نةوحالت الإبطال  "3"  (؛2)20بناء عىل القاعدة  املدو 
أأسامء أأحصاب التسجيالت ادلولية أأو يف وحالت ادلمج والتغيريات والتغيريات يف املليةة  "4"

نةبتير امل امس أأو عنوان  ات يفتغيري ال و بتير امل  امس وعنوان وفريوتعناويهنم وحالت التخيل والانتقاص  بناء عىل القاعدة  املدو 
 ؛21

 ؛22والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة  "5"
نةوالتجديدات  "6"  (؛1)25بناء عىل القاعدة  املدو 
 ؛والتسجيالت ادلولية غري اجملددة "7"
نة بناء عىل القاعدة وحالت الشطب  "8"  ()د(؛3)12املدو 
نة بناء  "9" والإعالانت عن أأن  التغيري يف املليةة ليس هل أأثر وحالت حسب تكل الإعالانت املدو 

 )اثنيا(.21عىل القاعدة 

 ]...[ 
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 جدول الرسوم
 ([...])انفذ اعتبارًا من 

 ابلفرناكت السويرسية
 ]...[ 

 خمتلفة تدوينات :خامساً 

 144 يف املليةةتغيري  .13

 تغيري يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه .14
 144 عن تسجيل دويل واحد 1.14
ضايف للامكل ذاته، 2.14  عن لك تسجيل دويل اإ

 72 يف الالامتس نفسه شةولييون م 

 هأأو عنوانو/ هامسيف أأو تغيري  ،مبتير التصةمي الصناعي امس وعنوانتوفري  )اثنيا(14
 144 دويل واحدعن تسجيل  1)اثنيا(.14
ضايف  2)اثنيا(.14  72 يف الالامتس نفسه شةولييون م عن لك تسجيل دويل اإ

]...[ 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

 املشرتكةالالحئة التنفةذية 
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 [(...])نص  انفذ اعتبارا من 

 14القاعدة 
 الفحص يف امليتب ادلويل

ذا تبنيَّ للةيتب ادلويل أأن الطلب ادلويل مل يين يس تويف الرشوط املطلوبة، )أأ( [ همةل تصحيح اخملالفات] (1) اإ
ايه، وجب عىل امليتب ادلويل أأن  ىل تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أأشهر اعتبارًا من اترخي ادلعوة وقت تسل ةه اإ يدعو املودع اإ

 اليت يرسلها امليتب ادلويل.

ذا اكن مبلغ الرسوم املس تلةة وقت ، عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية )أأ( )ب( جيوز للةيتب ادلويل، اإ
املودع أأول تسّل  الطلب ادلويل أأقل  من املبلغ املعادل للرمس الأسايس املس تحق عن تصةمي واحد، أأن يدعو 

ىل تسديد املبلغ  اعتبارا من  ينعىل الأقل خالل شهر املعادل للرمس الأسايس املس تحق عن تصةمي واحد اإ
 ة اليت يرسلها امليتب ادلويل.اترخي ادلعو 

]...[ 

لهيا يف املادة اعتبار الطلب ادلويل مرتواًك ورد  الرسوم] (3) ذا مل تُس تدرك خمالفة، غري اخملالفة املشار اإ [ اإ
لهيا  1999()ب( من وثيقة 2)8 ما خالل املهةل املشار اإ ، وجب اعتبار الطلب )ب((1)يف الفقرة  )أأ( أأو(1يف الفقرة )اإ

مرتواكً، ووجب عىل امليتب ادلويل أأن يرد أأية رسوم مسددة لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل ادلويل 
 الأسايس. الرمس

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


