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التارخي 16 :يوليو 2018

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

جنيف ،من  20إىل  22يونيو 2016

التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل

مقدمة

 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار إليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  20إىل  22يونيو .2016
 .2واكنت األعضاء التالية يف احتاد الهاي ممثةل يف ادلورة :املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIومجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإس تونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا وغاان وهنغاراي وإيطاليا والياابن وليتوانيا والرنوجي وبولندا
ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والس نغال وسورينام وسويرسا وتركيا وتركامنس تان والوالايت املتحدة
األمريكية (.)23
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :اجلزائر والربازيل والاكمريون وكندا والصني وامجلهورية التش يكية وإندونيس يا
واكزاخس تان ومدغشقر واملكس يك والفلبني والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية واتيلند واململكة املتحدة
وزمبابوي (.)16
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف ادلورة بصفة مراقب :امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون
العالمات والتصاممي ( )APRAMومجعية الاحتادات األوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ( )ECTAوامجلعية
ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAوامجلعية الياابنية لوالكء
الرباءات ( )JPAAومجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني (.)6( )MARQUES
.5

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
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البند  1من جدول األعامل :افتتاح ادلورة
 .6افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ادلورة السادسة للفريق العامل
ورحب ابملشاركني.
 .7وأشار املدير العام إىل أنه منذ ادلورة األخرية للفريق العامل ،أودعت مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،اليت
أصبحت ابلفعل عضوا يف احتاد الهاي ،صك انضامهما إىل وثيقة جنيف التفاق الهاي ( )1999بتارخي  13يونيو ،2016
ليصل عدد األطراف املتعاقدة مبوجب الوثيقة إىل  51عضوا .وبلغ العدد اإلجاميل لألطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق الهاي
إىل  65عضوا .ورحب املدير العام ابنضامم مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية لوثيقة  ،1999اليت س تدخل حزي النفاذ
يف  13سبمترب .2016
 .8كام أشار املدير العام إىل أن وثيقة  1999دخلت حزي النفاذ ابلنس بة لرتكامنس تان يف  16مارس  ،2016ورحب بوفد
تركامنس تان ،اليت تشارك للمرة األوىل يف الفريق العامل بصفهتا اجلديدة كعضو يف احتاد الهاي.
 .9وأشار املدير العام إىل أنه يف عام  ،2015اكنت هناك زايدة بنس بة  40.6ابملئة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة،
وبنس بة  13.8ابملئة فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية الواردة يف تكل الطلبات ،مقارنة بعام  .2014ويف عام  ،2015مت
إيداع  4 111طلبا دوليا يتوي عىل  16 435تصمامي صناعيا.
 .10كام أشار املدير العام إىل أنه خالل األشهر امخلسة األوىل من عام  ،2016اكنت هناك زايدة مبقدار  70.8ابملئة يف
عدد الطلبات مقارنة بنفس الفرتة من عام  .2015ومع ذكل ،قد تنخفض تكل الزايدة عىل مدار العام ،حيث أن وثيقة 1999
مل تكن مفعةل فامي يتعلق ابلياابن والوالايت املتحدة األمريكية خالل األشهر امخلسة األوىل من عام .2015
 .11وأفاد بأن المنو يف عدد الطلبات ادلولية نشأ أيضا من األعضاء اجلدد ،ومعظمها من الياابن ومجهورية كوراي والوالايت
املتحدة األمريكية ،ومن األعضاء األقدم ،حيث منت قاعدة مس تخديم نظام الهاي اذلي أصبح أكرث جاذبية من حيث توفريه
تغطية جغرافية أوسع.
 .12وأشار املدير العام إىل أن الانضاممات األخرية من جانب األطراف املتعاقدة اليت دلهيا ماكتب حفص اكن لها تأثري
معيق عىل معليات نظام الهاي .وجيب مراقبة هذا التطور عن كثب قبل تقدمي أي اقرتاح بشأن التطوير املس تقبيل
لنظام الهاي.

البند  2من جدول األعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .13انتُخبت الس يدة ماري كروس (سويرسا) ابإلجامع رئيسة للفريق العامل ،وانتُخبت الس يدة سوهن أومني
(مجهورية كوراي) والس يدة سينغول كولتوفان بيلجييل (تركيا) ابإلجامع انئبتني للرئيسة.
 .14وتولت الس يدة ابيفي الدمسايك (الويبو) هممة أمني الفريق العامل.
 .15ورحبت الرئيسة ابنضامم مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية إىل وثيقة  ،1999ورحبت مبشاركة وفد تركامنس تان للمرة
األوىل كعضو يف الفريق العامل الحتاد الهاي .كام أشارت الرئيسة إىل أن نظام الهاي مير مبرحةل توسع جغرايف ،وشددت عىل
أمهية أن يكون نظام الهاي بس يطا وسهل الاس تعامل وميكن الوصول إليه بسهوةل.

H/LD/WG/6/7
3

البند  3من جدول األعامل :اعامتد جدول األعامل
 .16اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول األعامل (الوثيقة  (H/LD/WG/6/1 Prov.دون تعديل.

بياانت عامة
 .17أشار وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية إىل انضامم بالده إىل وثيقة  ،1999فضال عن تصديقها عىل معاهدة
س نغافورة بشأن قانون العالمات يف  13يونيو  ،2016وتصديقها عىل معاهدة مراكش لتيسري نفاذ األشخاص معايق البرص
واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات املنشورة ،ومعاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي يف 19
فرباير  .2016وتطمح حكومة مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية إىل تطوير لك قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطين من
خالل العلوم والتكنولوجيا وادلمج الاكمل مع امللكية الفكرية .وأفاد بأن التصاممي الصناعية متثل جانبا هاما من س ياسة
احلكومة .وشكر الوفد املكتب ادلويل للويبو عىل ما قدمه من املساعدة واملشورة ،اليت جتلت يف تنظمي حلقة العمل الوطنية
حول التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يف عام .2013

البند  4من جدول األعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة اخلامسة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين
لنظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
 .18اعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير (الوثيقة  )H/LD/WG/5/8 Prov.دون تعديل.

البند  5من جدول األعامل :الاقرتاح املراجع بشأن التعديالت عىل القاعدتني  21و 26من
الالحئة التنفيذية املشرتكة
 .19استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/2
 .20وقدمت األمانة الوثيقة.
 .21وأعرب وفد الياابن عن تأييده للتعديالت املقرتحة عىل القاعدتني  21و 26من الالحئة التنفيذية املشرتكة مبوجب
وثيقة  1999ووثيقة  1960التفاق الهاي ،موحضا أنه مبوجب الترشيع الوطين لبالده ،جيب أن يكون امس وعنوان املبتكر
واردا يف الطلب .وأشار الوفد إىل أنه س يكون من املفيد إضافة املعلومات اليت تتعلق ابملبتكر يف وقت الحق إىل السجل
ادلويل ،إذا مل يمت إدراج هذه املعلومات يف الطلب ادلويل وقت اإليداع .كام أعرب الوفد عن تأييده لالقرتاح بشأن جدول
الرسوم ،وأعرب عن اتفاقه مع الاقرتاح بشأن نفاذ الالحئة املشرتكة املنقحة .وفامي يتعلق مبقرتح تسجيل أي تغيري الحق يف
امس و /أو عنوان املبتكر يف السجل ادلويل ،أوحض الوفد أنه مبوجب قانون بالده احمليل ،هناك حاجة ملثل هذه املعلومات
ابلفعل يف وقت إيداع الطلب.
 .22وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن قلقه إزاء بعض النقاط يف اقرتاح تعديل القاعدة  .21كام أعرب الوفد عن
تأييده لالقرتاح األول املتعلق بتوفري امس وعنوان املبتكر ،حيامث مل يمت توفري ذكل يف الطلب ادلويل .وأفاد أن هذا الاقرتاح
لن يؤثر عىل املامرسة الوطنية يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وس يوفر مزيدا من املعلومات .وفامي يتعلق ابالقرتاح الثاين حول
السامح بإجراء تغيريات الحقة يف امس و /أو عنوان املبتكر ،دعا الوفد الوفود األخرى لتوضيح ممارسات ماكتهبا بشأن
التغيريات الالحقة يف امس أو عنوان املبتكر .كام أوحض الوفد أنه مبوجب القانون الوطين للوالايت املتحدة األمريكية ،يتطلب
تغيري امس املبتكر تصحيح "حصيفة بياانت الطلب" ( )ADSوسداد الرمس املقابل .ومل يمت طلب أي دليل عىل إجراء تغيري
الحق عىل الامس .وميكن طلب تغيري عنوان املبتكر من خالل تقدمي تصحيح لصحيفة بياانت الطلب ومل يكن ذكل خاضعا
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لسداد أي رسوم .وأضاف الوفد أنه ال توجد آلية لتغيري امس أو عنوان اخملرتع بعد صدور الرباءة أو بعد سداد رسوم
اإلصدار ،واليت متثل اجلزء الثاين من رسوم التعيني الفردية مبوجب نظام الهاي.
 .23وأعرب وفد املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIعن قلق مكتب املنظمة بشأن الاقرتاح األول فامي يتعلق
بتوفري امس وعنوان املبتكر يف الطلب ،حيث أنه مبوجب ترشيع املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،جيب استيفاء تكل
املتطلبات يف مرحةل إيداع الطلب .وعالوة عىل ذكل ،مل تنص ترشيعاهتا عىل إماكنية تغيري امس املبتكر بعد التسجيل.
ورحب الوفد بفرصة احلصول عىل مزيد من املعلومات حول ممارسات املاكتب األخرى.
 .24وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن دمعه للتعديالت املقرتحة .وأفاد أنه بناء عىل ترشيعات الاحتاد الرويس ،ال بد من
توفري بياانت املبتكر عىل الرمغ من عدم وجوبيهتا يف وقت اإليداع .وأعرب الوفد عن تفضيهل إلنشاء آلية يف نظام الهاي من
شأهنا أن تسمح بإدراج امس املبتكر يف السجل ادلويل.
 .25وذكر وفد زمبابوي أن بالده ختطط لالنضامم إىل نظام الهاي ،وأعرب عن تأييده للتعديالت املقرتحة .وأوحض الوفد
أن الترشيع يف زمبابوي يشرتط تضمني امس وعنوان وجنس ية املبتكر يف الطلب ،وينص أيضا عىل إماكنية تغيري تكل
اإلشارات وتصحيح األخطاء الكتابية أو غريها من األخطاء .ومع ذكل ،جيب تقدمي ادلليل اذلي يدمع مثل هذه التغيريات.
 .26وأعرب وفد الرنوجي عن دمعه للتعديالت املقرتحة يف مجملها ،وذكر أن بالده تدرس تعديل ترشيعاهتا حبيث ال تكون
اإلشارة إىل املبتكر يف الطلب إلزامية ،ليك تتوافق مع الاقرتاح األول.
 .27وتساءل وفد الوالايت املتحدة األمريكية عام إن اكنت املادة  )2(16من وثيقة  1999واجبة التطبيق إذا مل تكن هناك
آلية مبوجب القانون الوطين لتنفيذ التسجيل املشار إليه يف الفقرة( )1من املادة  ،16مثل "الانتقاص" و"التخيل" ،وما هو
أثر أي تغيري مبوجب احلمك املقرتح ،إذا مل يكن هل أثر يف واقع الامر دلى طرف متعاقد.
 .28وأشارت األمانة ،يف رد عىل األس ئةل اليت أاثرها وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،إىل أنه وفقا للامدة  )2(16من
وثيقة  ،1999جيب أن يكون لتسجيل التغيري يف السجل ادلويل نفس األثر كام لو اكن قد مت يف السجل ابملكتب الوطين/
اإلقلميي .وأفادت أن أساس املقرتحات اليت نوقشت هو الفهم بأن املادة  )2(16ال جترب طرف متعاقد عىل اإلقرار ابآلاثر
املرتتبة عن التسجيل يف السجل ادلويل ،إذا اكن هذا النوع من التسجيل غري ممكن يف إطار النظام الوطين /اإلقلميي أو إذا
اكن احلزي الزمين إلجراء مثل هذا التسجيل قد انقىض .كام أوحضت األمانة أن الغرض من التعديل املقرتح
للقاعدة ()1(21أ)" "5هو تسهيل اإلجراءات عىل املس توى الوطين /اإلقلميي .وأشارت إىل أن تسجيل "التخيل" أو
"الانتقاص" من تسجيل دويل ميكن أن يكون هل تأثري "الشطب" يف البدلان اليت دلهيا إجراءات لشطب طلب أو تسجيل
وطين .وفامي يتعلق ابالختالف احملمتل يف امس املبتكر بني السجل الوطين والسجل ادلويل ،فإنه ميكن ،وفقا للقاعدة  22من
الالحئة التنفيذية املشرتكة ،تصحيح التسجيل ادلويل ألنه ميكن رفض هذا التصحيح من قبل أي طرف متعاقد بعينه.
 .29وأعرب ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية عن قلقه بشأن احامتل أال يكون التغيري يف امس املبتكر إجراء شلكيا
بس يطا ولكنه بدال من ذكل ميكن أن يكون هل تأثري همم يف البدلان اليت ت ُمنح فهيا احلقوق بشلك مبديئ للمبتكر ،وحيامث ميكن
ملثل هذا التغيري أن يمت ألس باب سيئة النية أو احتيالية.
 .30وأيد وفد الوالايت املتحدة األمريكية مالحظات ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،وأشار إىل أنه ينبغي تنفيذ
أي تغيريات يف امس املبتكر حبذر .كام أشار الوفد إىل أنه يبدو أن السبب يف القاعدة املقرتحة هو ادلعاية ملثل هذا التغيري يف
امس املبتكر.
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 .31وأوحضت األمانة ،بعد مداخةل وفد املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،أنه مبوجب نظام الهاي ،يعترب رشط امس
املبتكر يف الطلب ادلويل اختياراي إال إذا أصدر طرف متعاقد بعينه إعالان مبوجب املادة ()2(5ب)" "1من وثيقة  1999أو
القاعدة  )1(8من الالحئة التنفيذية املشرتكة .ومع ذكل ،سيسمح اقرتاح تعديل القاعدة  21للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية
أو املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية بإدراج اإلشارة إىل املبتكر فامي يتعلق بتسجيل دويل يدد بدله.
 .32وأشار ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية إىل أن تغيري العنوان أكرث رفقا من التغيري يف امس املبتكر .وأفاد أنه
يف بعض الوالايت القضائية ،يشرتط القانون إعالان أو ميينا كدليل عىل أي تغيري قانوين لالمس .كام ميكن أن تكون هناك
حاجة إلعالن يف حاالت تغيري امس اخملرتعني املشاركني أو املصممني املشاركني .وأاثر ممثل امجلعية خماوف بشأن سوء
الاس تخدام يف حاةل تغيري امس املبتكر ،وشدد عىل رضورة حامية احلقوق األساس ية للمبتكر .وقارن هذه القضية حبق
املؤلف ،حيث يتفظ املؤلف حبقوقه األولية يف معهل.
 .33وأعرب وفد الصني عن رغبته يف سامع آراء الوفود األخرى ورأى األمانة فامي يتعلق ابحلقوق الشخصية للمبتكر
وربطها بنظام الهاي وابلقوانني الوطنية.
 .34وأوحض وفد سويرسا أنه مبوجب القانون الوطين لبالده ،ال ميكن تغيري امس املبتكر بعد التسجيل .ومع ذكل ،أعرب
الوفد عن تأييده للمقرتح ،واذلي من شأنه أن يسمح بوجود آلية لتحديث البياانت يف السجل ادلويل.
 .35وأشارت الرئيسة إىل أن أغلبية الوفود قد أدلت ببياانت لصاحل القاعدة املقرتحة ()1(21أ)" ."5وطلبت من الوفود
التعليق عىل القاعدة املقرتحة ."6")2(21
 .36وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن مرونته فامي يتعلق ابجلزء األول من هذا احلمك ،لكنه شدد عىل بواعث
قلقه بشأن تغيري امس أو عنوان املبتكر ،ودعا إىل مزيد من النقاش حول هذه املسأةل ،حيث أن األساس املنطقي واإلحلاح
واحلاجة إىل مثل هذا الاقرتاح غري واحضة.
 .37واستشهدت األمانة ،ردا عىل مداخةل وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،ابلفقرة  3من الوثيقة :H/LD/WG/5/3
"ويس تمل املكتب ادلويل أحياان الامتسا من صاحب التسجيل ادلويل لتدوين تغيري امس املبتكر أو عنوانه يف السجل ادلويل.
وميكن أن يدث هذا التغيري بقدر ما يدث التغيري يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه ،مثال عقب انتقال املبتكر إىل
عنوان آخر أو تغيري يف احلاةل الزوجية إذا اكن خشصا طبيعي ".وأضافت األمانة أن األساس املنطقي لهذا الاقرتاح هو
ادلعاية حلقوق املبتكر .وأخريا ،أوحضت األمانة أنه يبدو أن الشواغل واهلموم اليت ُأعرب عهنا ال تؤثر عىل التغيري يف
عنوان املبتكر.
 .38وأكد وفد الوالايت املتحدة األمريكية أن خماوفه متتد إىل تطبيق املادة  ،)2(16عندما قد ينشأ اختالف حممتل بني
السجل الوطين والسجل ادلويل فامي يتعلق بتغيري عنوان أو امس املبتكر .وأكد الوفد أنه هممت بفهم الكيفية اليت ميكن للنظام
أن يعمل هبا يف مثل هذه احلاةل .وأخريا ،أكد الوفد عىل عدم وجود ضامانت حلقوق املبتكر واقرتح العمل عىل صياغة حمس نة
للتعديالت املقرتحة عىل القاعدة .21
 .39وأعرب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات وممثل مجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني عن دمع التعديالت
املقرتحة عىل القاعدة  21ألنه مل يكن من النادر طلب املس تخدمني تسجيل التغيري يف امس أو عنوان املبتكر.
 .40وقدمت األمانة ،بعد مناقشات مع وفد الوالايت املتحدة األمريكية حول صيغة حمس نة للتعديالت املقرتحة عىل
القاعدة  ،21الاقرتاح املنقح اذلي يتضمن فقرة جديدة مقرتحة ( )9يف إطار القاعدة  ،21واليت تعترب ضامان وختفف من
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اخملاوف ،ال س امي يف حاةل وجود اختالف بني التسجيالت يف السجل ادلويل والتسجيالت يف السجل الوطين
لطرف متعاقد.
"([ )9تدوين تغيري يف امس املبتكر] يكون أي تدوين لتغيري يف امس املبتكر بناء عىل الفقرة (()1أ)" "5ابطال من
أساسه إذا تعلق ذكل التدوين بتغيري يف خشص املبتكر".
 .41وتقدمت األمانة ،بناء عىل اقرتاح مقدم من وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،ببعض التغيريات الطفيفة عىل صياغة
القاعدة املقرتحة ()1(26د) عىل النحو التايل" :والتغيريات يف امللكية وحاالت ادلمج والتغيريات يف أسامء أحصاب
التسجيالت ادلولية أو عناويهنم وحاالت التخيل والانتقاص وتوفري امس وعنوان املبتكر والتغيريات يف امس أو عنوان املبتكر
املدونة بناء عىل القاعدة  ".21وفامي يتعلق ببدء نفاذ املقرتحات ،أبلغت األمانة الفريق العامل أن هناك معلية مس مترة لتحديث
ّ
اإلدارة القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لنظام الهاي وميكن أن تضاف أي خصائص جديدة إىل السجل ادلويل يف الوقت
الراهن .وذلكل ،اقرتحت األمانة أن تويص إىل مجعية احتاد الهاي بأن الاقرتاح بتعديل القاعدتني  21و 26وجدول الرسوم
س يدخل حزي النفاذ يف وقت الحق يدده املكتب ادلويل.
 .42واختمتت الرئيسة بأن الفريق العامل يفضل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق بأحاكم
القاعدتني  21و 26وجدول الرسوم عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة  ،H/LD/WG/6/2مع تعديالت طفيفة
وإضافة فقرة جديدة ( )9إىل القاعدة  ،21العامتده من قبل مجعية احتاد الهاي .وس يحدد املكتب ادلويل اترخي
بدء النفاذ.

البند  6من جدول األعامل :الاقرتاح املراجع بشأن التعديالت عىل القاعدة  14من الالحئة التنفيذية املشرتكة
 .43استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/3 Rev.
 .44وقدمت األمانة الوثيقة.
 .45وأشار وفد الرنوجي إىل أن الاقرتاح موضع اهامتم خاص ابلنس بة لبالده ،حيث أن نظام سداد إلكرتوين ،عىل غرار
نظام الهاي ،س يكون جاهزا للعمل يف مكتب بالده يف فصل اخلريف .وذكر أن من شأن ذكل النظام أن يشجع مودع
الطلب عىل أن يسدد يف وقت إيداع الطلب ،عىل عكس النظام احلايل واذلي مبوجبه يمت إرسال الفاتورة ملودع الطلب يف
وقت اس تالم الطلب ،وإعطاء همةل ملدة شهر واحد للسداد ،عىل غرار التعديل املقرتح .وبيامن أعرب الوفد عن تأييده
للتعديالت املقرتحة ،إال أنه ذكر بأن دليه بعض اخملاوف بشأن تأثري هذا الاقرتاح عىل اترخي اإليداع .وتساءل الوفد عام إذا
اكن سيمت إرسال دعوة بشأن تصويب أي خلل قد يؤثر عىل اترخي اإليداع دون سداد املبلغ املطلوب.
 .46وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تأييده لبيان وفد الرنوجي .كام أعرب الوفد عن قلقه إزاء ضياع حقوق
مودعي الطلبات .وأعرب أيضا عن عدم رضاه عن ما سيمت طلبه وفقا للمقرتح ،ال س امي أن املهةل املمنوحة يه شهر واحد
فقط .وفامي يتعلق مبا يسمى ابإليداعات غري اجلادة نظرا لقيام مودعي الطلبات بتجريب النظام ،ذكر الوفد أن أحد احللول
املمكنة ميكن أن يمكن يف واهجة اإليداع اإللكرتوين من خالل توفري امحلاية اليت من شأهنا أن تسمح ملودعي الطلبات
ابكتساب اخلربة دون إيداع طلبات .وعالوة عىل ذكل ،أعرب الوفد عن رأي مفاده أن إطار النظام قد وفر بعض املرونة
للمكتب ادلويل إلخطار مودع الطلب ابخملالفات قبل إمتام الفحص الاكمل مع السامح مبهةل قدرها ثالثة أشهر .كام رأى أن
حتديد فرتة شهر واحد لتصحيح عنرص يؤثر عىل اترخي اإليداع ليس رضوراي ،ألن مودع الطلب دليه حافز كبري للرد يف
الوقت املناسب .وعىل العكس من ذكل ،قد تعترب فرتة شهر واحد قصرية ابلنس بة ملودعي الطلبات البعيدين عن املكتب
ادلويل .وأخريا ،أعرب الوفد عن خماوف إضافية بشأن الاعامتد املهنجي ملامرسة الفحص املتجزئ.
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 .47وأعرب وفد الياابن عن تأييده لالقرتاح وشدد عىل أن ميكن اس تخدام موارد املكتب ادلويل اخملصصة إلجراء حفص
شلكي بطريقة أكرث مالءمة الس تدامة معليات نظام الهاي .وأضاف الوفد أن التعديل املقرتح س يكون مفيدا ملودعي
الطلبات من حيث تقليص تأخري توارخي اإليداع ،واعترب أن فرتة شهر واحد املقرتحة مناس بة مبا يكفي للرد من جانب مودعي
الطلبات.
 .48وأعرب وفد فرنسا عن دمعه لالقرتاح ،مشريا إىل أن ذكل من شأنه أن جيعل النظام أكرث كفاءة من حيث صون
اترخي اإليداع وحتقيق املوازنة املالية للنظام نفسه.
 .49وأشارت األمانة إىل أن األساس القانوين لرضورة الفحص من جانب املكتب ادلويل قد ورد يف املادة ()2(8أ) من
وثيقة  ،1999اليت تنص عىل أنه إذا مل ميتثل مودع الطلب لدلعوة إىل تصحيح الطلب ادلويل يف غضون املهةل احملددة،
وجب اعتبار الطلب مرتواك .وأشارت األمانة إىل أن اخملاوف اليت أعرب عهنا وفد الرنوجي قد أثريت أيضا يف وقت سابق من
قبل وفد ادلامنرك ،وأوحضت أنه لن يمت اعتبار الطلب ادلويل مرتواك إال إذا مل يقدم مودع الطلب أي مالحظة أو مل يتصل
ابملكتب ادلويل حىت عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الهاتف .كام شددت األمانة عىل الاختالفات يف صياغة القاعدة )3(14
واملادة ()2(8أ) ،حيث أن األوىل تبدو أكرث رصامة من األخرية ،ومع ذكل ،أكدت األمانة أن ممارسة املكتب ادلويل يه دامئا
وفقا للامدة  ،8من حيث أن لك ما يقوم به مودع الطلب خالل فرتة الثالثة أشهر مثل السداد اجلزيئ واملاكملات الهاتفية
واملالحظات ،إمنا يؤُ خذ بنية مواصةل الطلب .وعالوة عىل ذكل ،أوحضت األمانة أنه إذا ا ُعمتد هذا احلمك ،فس يلزتم املكتب
ادلويل بتعزيز معلياته ادلاخلية للكشف عن عدم توفر العنارص الالزمة لتحديد اترخي اإليداع .وأشارت األمانة إىل أن هذا
احلمك يف صاحل مودعي الطلبات والغرض منه هو جتنب احلاجة إىل الانتظار من جانب مودع الطلب حىت الانهتاء من
دراسة الطلب من قبل املكتب ادلويل .وفامي يتعلق ابقرتاح وفد الوالايت املتحدة األمريكية بتوفري واهجة إيداع إلكرتوين مع
آلية إيداع تدريبية للسامح ملودع الطلب ابكتساب اخلربة يف معلية إيداع الطلب ،ارتأت األمانة أنه ميكن بسهوةل اخللط بيهنا
وبني اإليداع احلقيقي ،وابلتايل ال ميكن أن تكون معمتدة .وفامي يتعلق بواهجة اإليداع اإللكرتوين ،أكدت األمانة أن مدير
حافظة اإليداع اإللكرتوين يسمح ملودعي الطلبات بإرسال تصحيحات اخملالفات للمكتب ادلويل من خالل تكل الواهجة.
 .50وأكد وفد الوالايت املتحدة األمريكية جمددا عىل رأيه بأن النظام احلايل للمكتب ادلويل ميكن ان يرسل رساةل خمالفة
دون اس تكامل الفحص الاكمل .وشدد عىل أن الفرق الوحيد هو املهةل الالزمة للرد ،واليت س تكون شهر واحد بدال من املهةل
احلالية ملدة ثالثة أشهر .وأعرب الوفد عن رغبته يف الاس امتع إىل آراء املس تخدمني بشأن املهةل املقرتحة لشهر واحد
واخملاطر احملمتةل فامي يتعلق بتارخي اإليداع.
 .51وأشار ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية إىل أن اإلشارة إىل "املبلغ املذكور" يف القاعدة
املقرتحة ()1(14ب)" "2غري واحضة بشأن ما إذا اكنت تشري إىل املبلغ املس تمل أو الرمس األسايس املس تمل لتصممي واحد .كام
طلب املمثل توضيحا بشأن معىن "تصممي واحد" ،ابلنظر إىل أن بعض البدلان تعترب التصممي الواحد عىل أنه مجموعة واحدة
من الرسومات ،يف حني ترى دول أخرى وحدة التصممي الواحد .وعالوة عىل ذكل ،اقرتح املمثل أنه ينبغي اعتبار فرتة الثالثة
أشهر فضيةل من النظام ،وأعرب عن قلقه بأن غالبية املس تخدمني احلقيقيني اذلين يعملون حبسن نية س يعانون من اخنفاض
املهةل إىل شهر واحد ألن بعض الناس دلهيم جتربة ابلنظام .وابلتايل ،من وهجة نظر املس تخدمني ،س يكون من األفضل
السامح مبهةل ملدة ثالثة أشهر أو إدراج حمك يسمح ملودعي الطلبات احلقيقيني مبواصةل طلباهتم بعد شهر واحد.
 .52وطلب وفد الياابن توضيحا بشأن فرتة الشهر الواحد املقرتحة ،وما إذا اكن سيمت النظر يف فرتة الثالثة أشهر ابعتبارها
إجاميل الوقت املمنوح ملودعي الطلبات لتصحيح مجيع اخملالفات ،أم سيمت منح فرتة الثالثة أشهر الاكمةل لتصحيح خمالفات
أخرى بعد أن يمت إرسال رد إىل املكتب ادلويل خالل شهر واحد.
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 .53وأوحضت األمانة ،ردا عىل مداخةل وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،بأن فرتة الشهر الواحد املقرتحة يه بغرض إنشاء
آلية تسمح للمكتب ادلويل ابلرد عىل الفور عندما يكون هناك عنرص يول دون منح اترخي إيداع ،أو يف حاةل عدم سداد
الرسوم .وسوف يطلب من مودع الطلب فورا توفري العنرص املفقود أو سداد ما ال يقل عن احلد األدىن للرسوم املقابةل
لتصممي واحد .وشددت األمانة ،ردا عىل مداخةل وفد الياابن ،عىل أنه إذا اكتشف املكتب ادلويل أوجه قصور أخرى ،فإنه
سيتعني عليه أن يدعو مودع الطلب لتصحيح أوجه القصور ،وتوفري فرتة جديدة اكمةل من ثالثة أشهر .وأعادت األمانة النظر
يف مالحظة ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بشأن صيغة "الرمس لتصممي واحد" ،وأوحضت أن التعديل املقرتح
أشار إىل الرمس األسايس لتصممي واحد .وأشارت األمانة إىل أنه يف إطار النظام احلايل ،يتعني عىل املكتب ادلويل أن يطلب
من مودع الطلب سداد اكمل الرسوم عىل أساس املعايري املنصوص علهيا يف الطلب .وعىل العكس من ذكل ،مع تنفيذ
القاعدة املقرتحة ،فإن املكتب ادلويل س يطلب فقط من مودع الطلب سداد الرمس األسايس فامي يتعلق بتصممي واحد .ومن
شأن هذه اآللية اجلديدة أن تسمح للمكتب ادلويل ابستامثر املزيد من الوقت يف تناول الطلب .وأشارت األمانة ،ردا عىل
القلق اذلي أعرب عنه وفد الوالايت املتحدة األمريكية بشأن الاقرتاح ،إىل أن فرتة الشهر الواحد ميكن ان يمت متديدها لفرتة
زمنية مدهتا ثالثة أشهر .وأكدت األمانة أنه من مصلحة مودع الطلب الرد يف أقرب وقت ممكن عندما يكون رشط اترخي
اإليداع غري متوفر.
 .54وتساءلت الرئيسة عام إذا اكنت فرتة الثالثة أشهر بدال من فرتة الشهر الواحد س تحدث فرقا يف الاقرتاح.
 .55وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن قلقه بشأن احلمك املقرتح وأشار إىل أن أقرص فرتة ألي رد عادة ما تكون
ثالثة أشهر ،مع وجود اس تثناءات قليةل ملدة شهرين واليت ميكن متديدها وتنقيحها ابلنس بة للسيناريوهات اخملتلفة .وذكر الوفد
يف الهناية أن لك األمور قد مت النظر فهيا ،وملصلحة املرونة يتفق مع فرتة الثالثة أشهر.
 .56وأعرب وفد الياابن عن قلقه إزاء السامح بفرتة أطول من شهر واحد للرد عىل ادلعوة لتصحيح اخملالفات ذات الصةل.
وشدد عىل أن مثل هذا المتديد للفرتة عىل املس توى ادلويل قد يؤدي إىل تأخري دلى الطرف املتعاقد احملدد ،وس يكون هل
تأثري سليب عىل الطلبات األخرى من حيث مبدأ اإليداع أوال بأول .وأضاف الوفد أنه إذا اكن وال بد من منح فرتة ثالثة
أشهر يف الفقرة الفرعية املقرتحة (()1ب) من القاعدة  ،14فإن ذكل س يكون بال معىن ،حيث أن الفقرة الفرعية (()1أ)
نصت عىل همةل ثالثة أشهر لتصحيح مجيع أنواع اخملالفات.
 .57وسعت األمانة إىل تبديد اخملاوف اليت أعرب عهنا وفد الياابن ابلتذكري بأن الاقرتاح قد مت تقدميه ردا عىل عدد قليل
من احلاالت حيث اكن عنرص اترخي اإليداع غري متوفر ،وس يكون من مصلحة مودع الطلب الرد الرسيع عىل هذه ادلعوة
األوىل .وحىت يف احلاالت احملمتةل األخرى األكرث عددا ،حيث مل يمت سداد أي رسوم ،فلن يكون هناك فرتاتن ملدة ثالثة
أشهر يف لك حاةل.
 .58وأشار ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية إىل أنه يف حني أن فرتة الشهر قد تبدو طويةل ابلنس بة لبعض
املس تخدمني ،إال أن فرتة الثالثة أشهر تعد مقبوةل معوما ابعتبارها فرتة مناس بة للتعامل مع ماكتب احملاماة األجنبية ومع
العمالء األجانب .وابلتايل ،تعد فرتة الثالثة أشهر يه املفضةل أكرث.
 .59وذكر ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني أنه من وهجة نظر املس تخدمني ،ميكن أن تكون فرتة الشهر
املقرتحة مقبوةل لفائدة تذليل العقبات فامي يتعلق بنجاح معلية التسجيل.
 .60واقرتحت الرئيسة ،بعد مراعاة مداخالت الوفود ومجموعات املس تخدمني ،مدة شهرين كحل وسط.
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 .61وأوحضت األمانة ،ردا عىل مداخةل وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،أن هذا احلمك س يطبق بشلك مهنجي عىل
مجيع الطلبات.
 .62واقرتح وفد الاحتاد الرويس تعديال ممكنا ابلنص عىل مدة أربعة أشهر مكدة إجاملية لتصحيح اخملالفات األخرى غري
خمالفات سداد الرسوم ،اليت ينبغي أن تكون ملدة شهر واحد.
 .63وطلب وفد هنغاراي توضيحا مبا إذا اكن التغيري من شهر واحد إىل ثالثة أشهر يشري اىل الفقرة الفرعية " "1أو ""2
من القاعدة ()1(14ب) ،حيث أن احلمكني يتعامالن مع حالتني خمتلفتني.
 .64وأكد وفد الياابن أنه إذا اكن سيمت عرض فرتة أطول من شهر واحد ،فإنه جيب توفري تدابري إضافية لتجنب أي تأخري
يف تسجيل الطلبات ادلولية.
 .65وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن قلقه إزاء تطبيق احلمك املقرتح بشلك منتظم ،حيث أن بعض
الاختالفات مثل سعر الرصف بني ادلوالر األمرييك والفرنك السويرسي ميكن أن تؤثر عىل الوضع .وأشار اىل أنه إذا اكن
القصد هو تناول احلاالت غري اجلادة ،فإنه ميكن اعتبار أن مثل هذا الاقرتاح قد يزيد من معل املكتب ادلويل وتعقيده من
حيث احلاجة إىل إرسال املزيد من الرسائل املتعلقة ابخملالفات .كام أعرب الوفد عن قلقه بشأن فرتة الشهر الواحد وأيد بيان
ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية.
 .66وقدمت األمانة ،ردا عىل املداخالت اخملتلفة من الوفود واملمثلني وملعاجلة الشواغل اليت أعرب عهنا وفد الوالايت
املتحدة األمريكية ،اقرتاحا جديدا لتعديل القاعدة ()1(14ب)" ،"1واذلي سزييل املهةل" :جيوز للمكتب ادلويل ،إذا اكن
الطلب ادلويل يتوي عىل خمالفة مقررة مبثابة خمالفة تؤدي إىل تأخري يف اترخي إيداع الطلب ادلويل وفقاً ألحاكم الفقرة (،)2
أن يدعو املودع أو ًال إىل تصحيح هذه اخملالفة" .وأشارت الامانة إىل أن املوقف قد يؤثر عىل عدد حمدود من الطلبات،
وأوحضت أهنا لن تستبعد إرسال أي دعوة بشأن خمالفة وفقا للقاعدة ()1(14أ) ،اليت تسمح بفرتة ثالثة أشهر.
 .67وأعرب وفد سويرسا عن دمعه للمقرتح اجلديد ،وأفاد أنه ليس دليه اعرتاض عىل همةل شهر واحد لسداد الرمس
األسايس ،كام هو احلال يف الفقرة الفرعية املقرتحة " ،"2حيث حتسب هذه الفرتة من حلظة تقدمي اإلخطار من جانب
املكتب ادلويل.
 .68وأوحضت األمانة أن املهةل املذكورة ستبدأ من اترخي ادلعوة إىل سداد الرمس األسايس ،وذكل للتأكد من أن
الطلب جاد.
 .69وأيد وفد الياابن الاقرتاح اجلديد وفرتة شهر واحد املقرتحة يف القاعدة ()1(14ب)"."2
 .70وأعرب ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية جمددا عن قلقه إزاء فرتة الشهر الواحد ،واليت من وهجة نظر
املس تخدمني (احملامني اذلين يترصفون نيابة عن معالهئم مع نظراهئم يف البدلان األخرى) ،ال تزال متثل إطار زمين ضيق،
وكرر اقرتاحه حبيث يوفر نوع من رد احلق ملودع الطلب ملصلحة املس تخدمني احلقيقيني.
 .71وأعرب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات دمعه لبيان ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،مشريا اىل أن فرتة
شهر واحد قصرية للغاية.
 .72وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن دمعه القرتاح احلل الوسط ملدة شهرين اذلي قدمه الرئيس.
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 .73وأشارت األمانة إىل أنه بعد مداخةل ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،فإهنا بصدد التوضيح أنه من املهم أن
نضع يف الاعتبار رضورة عدم املساس مبودعي الطلبات احلقيقيني .وأشارت األمانة يف بياهنا إىل أن الطلب جيب أن يكون
منظام يف إطار القاعدة املقرتحة ،وذكرت أهنا تدرك متاما اخلطر اذلي يشلكه اإلصدار املهنجي لدلعوة .كام أوحضت األمانة أن
ما ينبغي أن يكون عندئذ مهنجيا هو الكشف عن سداد الرمس األسايس ،سواء اكن الطلب غري جاد من عدمه.
 .74وقدمت األمانة ،بعد تعليقات الوفود ومجموعات املس تخدمني ،عرضا منقحا للقاعدة  .)1(14وأفادت بأهنا أخذت بعني
الاعتبار الشواغل اليت ُأعرب عهنا بشأن اترخي إيداع الطلب ادلويل .وهكذا ،فإن النص اجلديد للفقرة الفرعية (()1ب)
سيتعامل فقط مع مبلغ الرمس املس تمل إذا اكن أقل من املبلغ املقابل للرمس األسايس لتصممي واحد ،عىل أساس أن يكون
مفهوما أن الفقرة احلالية ( )1من شأهنا ابلفعل أن تسمح للمكتب ادلويل بإصدار دعوة خمالفة يف أقرب وقت من الكشف
عن عدم وجود عنرص اترخي إيداع الطلب .وجيب أن تكون الفقرة اجلديدة (()1ب) قابةل للتطبيق حيامث يرى املكتب ادلويل
أن الطلب مل يمت إيداعه جبدية .وعالوة عىل ذكل ،يتضمن الاقرتاح اجلديد ،كحل وسط ،فرتة شهرين ملودع الطلب لسداد
الرمس املوافق للرمس األسايس لتصممي واحد.
 .75وأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية إىل أن نص الفقرة الفرعية املقرتحة (ب) ميكن أن يُقرأ عىل أنه يتعامل
فقط مع الوضع اذلي يمت فيه سداد بعض الرسوم وإن مل تكن اكفية ،يف حني أنه من املؤكد أيضا أن ينطبق حيامث ال ترد أي
رسوم من قبل املكتب ادلويل.
 .76وشكرت األمانة ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،وذكرت أنه سيمت حفص اتساق الاقرتاح مقابل األحاكم
األخرى ذات الصةل يف النصوص القانونية لنظام الهاي .كام اقرتحت األمانة أن يويص الفريق العامل بوجوب اعامتد مجعية
احتاد الهاي لهذه القاعدة املقرتحة ،مبا خيضع للتحقق من حصة العبارة اليت اقرتهحا ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية.
 .77وأشار الرئيس إىل أن أعضاء اللجنة وافقوا عىل التعديالت املقرتحة وأن األمانة ال تزال تتحقق من النقاط اليت أاثرها
ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية.
 .78وذكر وفد الوالايت املتحدة األمريكية أنه من واقع املداخالت اخملتلفة بشأن هذا البند ،اكن أحد التوازانت اليت ياول
الفريق العامل حتقيقها يتعلق ابملُهل ،يف حماوةل لنقل الطلبات إىل األمام بكفاءة وعدم التسبب يف حدوث تأخري نظرا
للفحوصات املتعددة .وأضاف الوفد أن هذه املسائل تتعلق ابحلقوق ،وأن أي ضياع للحقوق س يكون هل عواقب وخمية تؤدي
إىل التخيل عهنا .وذلكل ،اقرتح الوفد ،مكهمة مس تقبلية للفريق العامل ،أنه س يكون من املفيد دراسة مفهوم مثل ر ّد احلقوق،
يف إطار نظام الهاي ،عىل النحو الوارد يف معاهدة قانون الرباءات ومرشوع معاهدة قانون التصاممي.
 .79وأيّد ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اقرتاح وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،وأشار إىل أن هذا احلمك لر ّد
احلقوق ُأدخل مؤخرا يف الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد.
 .80وذكر ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أن فرتة الشهرين س تكون اكفية ومفيدة ملودعي الطلبات يف مثل
هذه احلاةل.
 .81وبعدما أخذت األمانة بعني الاعتبار وهجات النظر اخملتلفة اليت أعربت عهنا الوفود وممثلو مجموعات املس تخدمني،
قدمت األمانة اقرتاحا معدال بتعديل القاعدة  .14وعادت األمانة إىل النقطة اليت أاثرها ممثل الرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ،وأكدت أن الصيغة املقرتحة متسقة مع األحاكم األخرى ذات الصةل يف الالحئة التنفيذية املشرتكة.
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 .82واختمتت الرئيسة لكمهتا بأن الفريق العامل أيّد تقدمي اقرتاح بتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق
ابلقاعدة  ،14عىل النحو املبني يف املرفق الثاين مللخص الرئيس ،من أجل أن تعمتدها مجعية احتاد الهاي .وسوف
يدد املكتب ادلويل اترخي بدء دخولها حزي النفاذ.

دونة يف السجل ادلويل
البند  7من جدول األعامل :املرشوع اخلاص بزايدة دقة البياانت امل ُ ّ
 .83استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/4
 .84وقدمت األمانة الوثيقة.
 .85وأعربت وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس وممثلو امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية
ومجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني عن تأييدمه للبدء يف زايدة دقة البياانت الواردة يف السجل ادلويل.
 .86وأاثر ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية مسأةل وجود زايدة الحقة حممتةل يف تاكليف الطلبات .وأشارت
األمانة إىل أنه لن يكون هناك أي تأثري مبارش عىل التاكليف .ويف هذا الس ياق ،أعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن
ارتياحه لرد األمانة .ومع ذكل ،أعرب الوفد عن رغبته يف اإلشارة إىل أي تلكفة قد يس تلزهما التعديل املقرتح.
 .87وأاثر وفدا الياابن وامجلهورية التش يكية مسأةل ما إذا اكن املكتب ادلويل خيطط إلعادة تنظمي بياانت التسجيالت
ادلولية القامئة يف الهيلك املقرتح .وأشارت األمانة إىل أنه ينبغي حتديد اسرتاتيجية إما لتطبيع البياانت السابقة داخل الطريقة
اجلديدة أو ببساطة إنشاء هيلك جديد اعتبارا من يوم معني.
 .88وأشار وفد مجهورية كوراي أنه عندما يتجاوز الوصف يف الطلب ادلويل  100لكمة ،يمت احملاس بة عىل لك لكمة بعد
ذكل .وأكد الوفد عىل رضورة أن يعاد النظر يف طريقة احملاس بة عىل الوصف ،عندما يكون الوصف مرتبطا بلك تصممي عىل
حدة .وكرر وفد الوالايت املتحدة األمريكية هذا الاقرتاح .وأشارت األمانة إىل أهنا أحاطت علام عىل حنو جيد ابملالحظة وأن
مثل هذا التطور من شأنه أن يكون جزءا من هذه العملية ،مبجرد تأييد الهنج املقرتح.
 .89وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأييده لالقرتاح ،واذلي بدا ذا أمهية كبرية لنظام تكنولوجيا املعلومات اذلي يُعده
مكتب الاحتاد الرويس.
 .90وذكر وفد الوالايت املتحدة األمريكية أنه عىل الرمغ من أنه اكن همامت ابملوضوع ،ال ميكن أن يتخذ الوفد أي موقف يف
هذه املرحةل بسبب التاكليف واآلاثر القانونية احملمتةل اليت جيب أن تؤخذ بعني الاعتبار .وشدد الوفد ،وعىل وجه اخلصوص،
عىل أن مفاهمي مثل اترخي النرش لتصممي حمدد وتعيينات تصممي حمدد املشار إلهيا يف الفقرة  8من الوثيقة ميكن أن جتعل نظام
الهاي أكرث تعقيدا إىل حد كبري .ودعا الوفد الفريق العامل إىل أن ينظر ليس فقط يف املنافع ولكن أيضا يف املضار احملمتةل اليت
قد تنجم عن البنية املقرتحة للمعلومات ،وأشار إىل مثال يتعني فيه عىل مودعي الطلبات نسخ ولصق نفس الوصف مياكنيكيا
للك تصممي .وذلكل طلب الوفد مزيدا من املعلومات التقنية املتعلقة بتداعيات بنية املعلومات املقرتحة اليت ينبغي النظر فهيا.
ودلى الوالايت املتحدة األمريكية مبدأ لوحدة التصممي ،ابلتايل فضَّ ل أن تكون مجيع البياانت يف شلك موحد .ومع ذكل،
أعرب الوفد عن اس تعداده ألخذ مواقف ماكتب أخرى بعني الاعتبار.
 .91ورحب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ابالقرتاح ،رشيطة عدم زايدة الرسوم .وأشار املمثل إىل أنه من املهم أن
يكون الوصف مرتبطا بلك تصممي.
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 .92وردت األمانة عىل مداخاليت وفد الاحتاد الرويس وممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ،وأوحضت أن الهيلك
املقرتح يسمح ابإلشارة إىل مبدعني متعددين لتصاممي متعددة.
 .93وبعد مداخةل ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني ،أوحض ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية أنه
يفضل أن يكون النظام مران مبا فيه الكفاية لتقدمي وصف واحد لعدة تصاممي أو وصفا فريدا للك تصممي.
 .94ونظرا العامتد تغيري بنية املقرتحة للمعلومات ،طلب وفد الياابن من املكتب ادلويل تقدمي تعريف نوع الوثيقة ()DTD
املزمع اس تخدامه وإخطار مكتب الرباءات الياابين ابملوعد املقرر للكشف عنه.
 .95وبعد مداخةل وفد الياابن ،أوحضت األمانة أنه مبجرد التوصل إىل مرحةل التنفيذ ،سزيود املكتب ادلويل املاكتب جبميع
الواثئق الالزمة ،مبا يف ذكل تعريف نوع الوثيقة ،لتنفيذ التغيريات.
 .96وأشارت الرئيسة إىل أن الفريق العامل رحب ابلبنية املقرتحة املعلومات للتسجيالت ادلولية ،كام هو موحض يف
املرفق الثاين للوثيقة  ،H/LD/WG/6/4وأن الفريق العامل دعا املكتب ادلويل إىل تقدمي حتليل لآلاثر العملية
والتقنية والقانونية للبنية املقرتحة للمعلومات اليت سيمت مناقش هتا يف ادلورة السابعة للفريق العامل.

البند  8من جدول األعامل :الاجتاهات السائدة مؤخرا مضن نظام الهاي
 .97استندت املناقشات إىل الوثيقة H/LD/WG/6/5
 .98وقدمت األمانة الوثيقة.
 .99وأعرب عدد من الوفود وممثلو مجموعات املس تخدمني عن اهامتهمم ابلبياانت املقدمة وجشعوا املكتب ادلويل عىل
مواصةل مجع وتقدمي هذه املعلومات.
 .100وأعرب وفد الصني عن رغبته يف أن تصبح الصني عضوا يف نظام الهاي ،واقرتح ان تصبح اللغة الصينية لغة رمسية
لنظام الهاي ملساعدة مس تخديم النظام.
 .101وأعرب وفد املكس يك عن رغبته يف أن تصبح املكس يك عضوا يف نظام الهاي ،وأشار إىل فائدة الوثيقة قيد النظر
حيث أهنا تعطي صورة حقيقية لنظام الهاي.
 .102وأعرب ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية عن اهامتمه ابلوثيقة قيد النظر ،وأشار إىل أن املس تخدمني ال
يزالون ينتظرون التنس يق يف إيداع الطلبات.
 .103وردّت األمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الصني ،أوحضت مفهوم "أرس-التعيني" املشار إليه يف الفصل الرابع من
الوثيقة ،اليت مت اختيارها ألغراض التوضيح.
 .104وأفاد وفد امجلهورية التش يكية بأن متوسط عدد التصاممي يف التسجيل ادلويل الواحد قد تناقص ،يف مقابل الزايدة
الهائةل يف عدد التسجيالت ادلولية .ووفقا ذلكل ،سأل الوفد األمانة إذا ما اكن ميكن اعتبار الزايدة الالحقة يف دخل املكتب
ادلويل اكجتاه إجيايب ،من حيث جحم معهل ،ويف س ياق الوضع املايل لنظام الهاي.
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 .105وبعد مداخةل وفد امجلهورية التش يكية ،أكدت األمانة أن الزايدة تشلك اجتاه إجيايب ،يف حني لفتت انتباه الفريق
العامل إىل حقيقة أن جحم العمل يف املكتب ادلويل يعمتد أيضا عىل معايري أخرى ،وخباصة طبيعة التعيينات اليت يقدهما هبا
مودع الطلب.
 .106وأشار وفد الاحتاد الرويس إىل اجتاهني ممتزيين فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية ،أحدهام هو امليل إىل إيداع بعض
الطلبات ادلولية بعد طلب وطين مطلوب أن يكون هل األولوية .ويمتثل الاجتاه املرتتب اآلخر يف اخنفاض معدل
التعيينات اذلاتية.
 .107وأشارت األمانة إىل أن هذه اإلحصاءات ُأعدت عىل وجه التحديد ألن اسرتاتيجيات اإليداع ال تزال غري معروفة يف
الوقت احلارض وأن الاس تنتاجات اليت مت التوصل إلهيا حىت اآلن ليست سوى افرتاضات.
 .108واختمتت الرئيسة لكمهتا بأن الفريق العامل أحاط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .H/LD/WG/6/5

البند  9من جدول األعامل :مسائل أخرى
 .109أعربت األمانة عن امتناهنا للتعليقات اليت تلقهتا من بعض املاكتب ومجموعات املس تخدمني بشأن النسخة املراجعة

لإلرشادات اخلاصة بإعداد النُسخ وتقدميها لتاليف حاالت الرفض احمل متةل من قبل املاكتب الفاحصة بسبب عدم كفاية الكشف
عن تصممي صناعي .وأبلغت األمانة الفريق العامل أن تكل اإلرشادات ستُتاح عىل موقع الويبو اإللكرتوين يف بداية
يوليو .2016

 .110وردّت األمانة عىل سؤال طرحه ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ،موحضة أنه ال توجد تعليقات أخرى ميكن
قبولها بشأن النسخة احلالية من املبادئ التوجهيية ،ولكن التعليقات دامئا موضع ترحيب بوجه عام ،ألن املبادئ التوجهيية
جيب أن تكون مفتوحة ملزيد من التطوير ،وسوف يمت حتديهثا مع مرور الس نني.
 .111وأبدى وفد الوالايت املتحدة األمريكية اهامتمه ابس تعامل خدمات النفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية ألغراض تبادل
واثئق األولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعيةّ ،
وحث الوفود األخرى عىل إيالهئا الاهامتم.
 .112وأكدت األمانة أن خدمات النفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية يه احلل للتخفيف من العبء املزتايد عىل املس تخدمني،
ألن نظام الهاي توسع ليشمل ماكتب فاحصة أخرى.
 .113واقرتح وفد الوالايت املتحدة األمريكية أن يدرس املكتب ادلويل مفهوم ر ّد احلقوق يف س ياق نظام الهاي.

البند  10من جدول األعامل :ملخص الرئيس
 .114وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،ابلصيغة الواردة يف املرفق األول من هذه الوثيقة.

البند  11من جدول األعامل :اختتام ادلورة
 .115اختمت الرئيس ادلورة يف  22يونيو .2016
[ييل ذكل املرفقان]
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H/LD/WG/6/6

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 22 :يونيو 2016

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

جنيف ،من  20إىل  22يونيو 2016
ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار إليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  20إىل  22يونيو .2016
 .2واكنت األعضاء التالية يف احتاد الهاي ممثةل يف ادلورة :املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIومجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإس تونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا وغاان وهنغاراي وإيطاليا والياابن وليتوانيا والرنوجي وبولندا
ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا وسورينام وسويرسا وتركيا وتركامنس تان والوالايت املتحدة األمريكية (.)22
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :اجلزائر والربازيل والاكمريون وكندا والصني وامجلهورية التش يكية وإندونيس يا
واكزاخس تان ومدغشقر واملكس يك والفلبني والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية واتيلند واململكة املتحدة
وزمبابوي (.)16
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف ادلورة بصفة مراقب :امجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون
العالمات والتصاممي ( )APRAMومجعية الاحتادات األوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ( )ECTAوامجلعية
ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAوامجلعية الياابنية لوالكء
الرباءات ( )JPAAومجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني (.)6( )MARQUES
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البند  1من جدول األعامل :افتتاح ادلورة
 .5افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ادلورة السادسة للفريق العامل،
ورحب ابملشاركني.

البند  2من جدول األعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .6انتُخبت الس يدة ماري كروس (سويرسا) ابإلجامع رئيسة للفريق العامل ،وانتُخبت الس يدة سوهن أومني
(مجهورية كوراي) والس يدة سينغول كولتوفان بيلجييل (تركيا) ابإلجامع انئبتني للرئيسة.
.7

وتولت الس يدة ابيفي الدمسايك (الويبو) هممة أمني الفريق العامل.

البند  3من جدول األعامل :اعامتد جدول األعامل
.8

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

البند  4من جدول األعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة اخلامسة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام
الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
.9

استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/5/8 PROV.
 .10واعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير (الوثيقة  )H/LD/WG/5/8 Prov.دون تغيري.

البند  5من جدول األعامل :الاقرتاح املراجع بشأن التعديالت عىل القاعديتني  21و 26من الالحئة
التنفيذية املشرتكة
 .11استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/2
 .12وأخذت األمانة يف احلس بان الشواغل اليت أعرب عهنا وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،وقدمت اقرتاحا بإضافة فقرة
جديدة إىل القاعدة .21
 .13وخلصت الرئيسة إىل أن الفريق العامل وافق عىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق
ابلقاعدتني  21و 26وجدول الرسوم ،كام هو وارد يف مرفق الوثيقة  ،H/LD/WG/6/2مع إدخال تعديالت طفيفة،
ومع إضافة قاعدة جديدة ( )9إىل القاعدة  ،21كام هو وارد يف املرفق األول من ملخص الرئيس ،يك تعمتده مجعية
احتاد الهاي .وس يحدّد املكتب ادلويل اترخي ادلخول ّ
حزي النفاذ.

البند  6من جدول األعامل :الاقرتاح املراجع بشأن التعديالت عىل القاعدة  14من الالحئة التنفيذية املشرتكة
 .14استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/3
 .15وأخذت األمانة يف الاعتبار خمتلف اآلراء اليت أبدهتا الوفود وأبداها ممثلو مجموعات املس تخدمني وقدمت اقرتاحا
مراجعا لتعديل القاعدة .14
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 .16وخلصت الرئيسة إىل أن الفريق العامل وافق عىل تقدمي اقرتاح لتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي يتعلق
ابلقاعدة  ،14كام هو وارد يف املرفق الثاين من ملخص الرئيس ،يك تعمتده مجعية احتاد الهاي .وس يحدّد املكتب
ادلويل اترخي ادلخول ّ
حزي النفاذ.

دونة يف السجل ادلويل
البند  7من جدول األعامل :املرشوع اخلاص بزايدة دقة البياانت امل ُ ّ
 .17استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/4
 .18وأشارت الرئيسة إىل أن الفريق العامل ر ّحب ببنية املعلومات املقرتحة بشأن التسجيالت ادلولية ،كام هو
مبني يف املرفق الثاين من الوثيقة  ،H/LD/WG/6/4وأن الفريق العامل دعا املكتب ادلويل إىل تقدمي حتليل لآلاثر
ّ
العملية والتقنية والقانونية النامجة عن بنية املعلومات املقرتحة يك يُناقش يف ادلورة السابعة للفريق العامل.

البند  8من جدول األعامل :الاجتاهات السائدة مؤخرا مضن نظام الهاي
 .19استندت املناقشات إىل الوثيقة .H/LD/WG/6/5
 .20وأشارت الرئيسة إىل أن الفريق العامل أحاط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .H/LD/WG/6/5

البند  9من جدول األعامل :مسائل أخرى
 .21أعربت األمانة عن امتناهنا للتعليقات اليت تلقهتا من بعض املاكتب ومجموعات املس تخدمني بشأن النسخة املراجعة

لإلرشادات اخلاصة بإعداد النُسخ وتقدميها لتاليف حاالت الرفض احمل متةل من قبل املاكتب الفاحصة بسبب عدم كفاية الكشف
عن تصممي صناعي .وأبلغت األمانة الفريق العامل أن تكل اإلرشادات ستُتاح عىل موقع الويبو اإللكرتوين يف بداية
يوليو .2016

 .22وأبدى وفد الوالايت املتحدة األمريكية اهامتمه ابس تعامل خدمات النفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية ( )DASألغراض
تبادل واثئق األولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعيةّ ،
وحث الوفود األخرى عىل إيالهئا الاهامتم.
 .23واقرتح وفد الوالايت املتحدة األمريكية أن يدرس املكتب ادلويل مفهوم ر ّد احلقوق يف س ياق نظام الهاي.

البند  10من جدول األعامل :ملخص الرئيس
 .24وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،كام هو وارد يف هذه الوثيقة.

البند  11من جدول األعامل :اختتام ادلورة
 .25اختمتت الرئيسة أعامل ادلورة السادسة يف  22يونيو .2016
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الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960التفاق الهاي
( ّنص انفذ اعتبارا من [)]...

القاعدة 21
تدوين التغيري
([ )1تقدمي الالامتس] (أ) جيب أن يقدم الامتس التدوين إىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة إذا اكن
الالامتس يتعلق مبا ييل:
" "1تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل لك التصاممي الصناعية حمل التسجيل ادلويل
أو بعضها؛
" "2أو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه؛
" "3أو خت ٍّل عن التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها؛
" "4أو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أو أكرث من التصاممي
الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها؛
" "5أو توفري امس وعنوان مبتكر ّأي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل أو لكّها ،أو
تغيري يف امسه أو عنوانه.
(ب) جيب أن يقدم الالامتس ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل .ومع ذكل ،جيوز للامكل اجلديد أن يقدم
الامتساً لتدوين تغيري يف امللكية ،برشط مراعاة ما ييل:
" "1أن يكون الالامتس موقعاً من صاحب التسجيل ادلويل؛
" "2أو أن يكون الالامتس موقعاً من املاكل اجلديد ومصحو ًاب بشهادة من السلطة اخملتصة للطرف
املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل تفيد أن املاكل اجلديد هو يف ما يبدو اخللف الرشعي لصاحب
التسجيل ادلويل.
([ )2حمتوايت الالامتس] جيب أن يتضمن الامتس تدوين التغيري أو يبني ما ييل ابإلضافة إىل التغيري امللمتس:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين؛
" "2وامس صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس الوكيل أو عنوانه؛
" "3وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه ،مبينني وفقاً للتعلاميت اإلدارية ،يف حال تغيري يف
ملكية التسجيل ادلويل؛
" "4والطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد ابلنس بة إليه الرشوط اليت
تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل ،يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛
" "5وأرقام التصاممي الصناعية واألطراف املتعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا التغيري يف امللكية ،يف حال
تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ال يتعلق بلك التصاممي الصناعية ولك األطراف املتعاقدة؛
" "6وأرقام التصاممي الصناعية املعنية ،يف حال توفري امس وعنوان مبتكر التصممي الصناعي ،إذا مل
يكن الشخص هو مبتكر مجيع التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل؛
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" "7ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أو أمراً ابقتطاع مبلغ الرسوم املطلوب من حساب
مفتوح دلى املكتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أو يأمر ابقتطاع املبلغ.
[]...
([ )9تدوين تغيري يف امس املبتكر] يكون أي تدوين لتغيري يف امس املبتكر بناء عىل الفقرة (()1أ)" "5ابطال من
أساسه إذا تعلق ذكل التدوين بتغيري يف خشص املبتكر.

القاعدة 26
النرش
([ )1معلومات بشأن التسجيالت ادلولية] ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت الوجهية املتعلقة مبا ييل:
" "1التسجيالت ادلولية وفقاً للقاعدة 17؛
املدونة بناء عىل القاعدتني  )5(18و(18اثنيا)( )3مع
" "2وحاالت الرفض واإلخطارات األخرى ّ
بيان إماكنية إعادة النظر أو الطعن من عدهما ومن غري ذكر أس باب الرفض؛
املدونة بناء عىل القاعدة )2(20؛
" "3وحاالت اإلبطال ّ
" "4والتغيريات يف امللكية وحاالت ادلمج والتغيريات يف أسامء أحصاب التسجيالت ادلولية أو
املدونة بناء عىل
عناويهنم وحاالت التخيل والانتقاص وتوفري امس وعنوان املبتكر والتغيريات يف امس أو عنوان املبتكر ّ
القاعدة 21؛
" "5والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة 22؛
املدونة بناء عىل القاعدة )1(25؛
" "6والتجديدات ّ
" "7والتسجيالت ادلولية غري اجملددة؛
املدونة بناء عىل القاعدة ()3(12د)؛
" "8وحاالت الشطب ّ
املدونة بناء
" "9واإلعالانت عن ّأن التغيري يف امللكية ليس هل أثر وحاالت حسب تكل اإلعالانت ّ
عىل القاعدة (21اثنيا).
[]...
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جدول الرسوم

(انفذ اعتباراً من [)]...
[]...

ابلفرناكت السويرسية

خامساً :تدوينات خمتلفة
 .13تغيري يف امللكية
 .14تغيري يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه
 1.14عن تسجيل دويل واحد
 2.14عن لك تسجيل دويل إضايف للامكل ذاته،
يكون مشموال يف الالامتس نفسه
(14اثنيا) توفري امس وعنوان مبتكر التصممي الصناعي ،أو تغيري يف امسه و/أو عنوانه
(14اثنيا) 1.عن تسجيل دويل واحد
(14اثنيا) 2.عن لك تسجيل دويل إضايف يكون مشموال يف الالامتس نفسه
[]...

144
144
72
144
72
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الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960التفاق الهاي
( ّنص انفذ اعتبارا من [)]...

القاعدة 14
الفحص يف املكتب ادلويل
([ )1همةل تصحيح اخملالفات] (أ) إذا َّتبني للمكتب ادلويل أن الطلب ادلويل مل يكن يس تويف الرشوط املطلوبة،
وقت تسلّمه إايه ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يدعو املودع إىل تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أشهر اعتباراً من اترخي ادلعوة
اليت يرسلها املكتب ادلويل.
(ب) عىل الرمغ من أحاكم الفقرة الفرعية (أ) ،جيوز للمكتب ادلويل ،إذا اكن مبلغ الرسوم املس تلمة وقت
ّ
تسمل الطلب ادلويل أق ّل من املبلغ املعادل للرمس األسايس املس تحق عن تصممي واحد ،أن يدعو أوال املودع إىل تسديد
املبلغ املعادل للرمس األسايس املس تحق عن تصممي واحد عىل األقل خالل شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها
املكتب ادلويل.
[]...
([ )3اعتبار الطلب ادلويل مرتو ًاك ور ّد الرسوم] إذا مل تُس تدرك خمالفة ،غري اخملالفة املشار إلهيا يف
املادة ()2(8ب) من وثيقة  1999خالل املهةل املشار إلهيا إما يف الفقرة (()1أ) أو يف الفقرة (()1ب) ،وجب اعتبار الطلب
ادلويل مرتواكً ،ووجب عىل املكتب ادلويل أن يرد أية رسوم مسددة لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل
الرمس األسايس.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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Courbevoie
Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Courbevoie

H/LD/WG/6/7
Annex II
3
GHANA
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HONGRIE/HUNGARY
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mra@patentstyret.no
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Property Office (NIPO), Oslo
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Trade and Industry, Paramaribo

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
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Development, Ashgabat
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CHINA
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Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague
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Clare HURLEY (Ms.), Head, Brands and International Trade Mark Policy, Intellectual Property
Office (UK IPO), Newport
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MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES – Association of European Trademark Owners
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