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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني
لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم
الصناعية
الدورة السابعة

جنيف ،من  16اإىل  18يوليو 2018
اقتراح تعديالت على التعليمات اإلدارية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأو ًل .امللخص
 .1طبق ًا للقاعدة  )1(34من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي ("الالحئة التنفيذية
املشرتكة") ،جيوز للمدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية أأن ِّ
يعدل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي ("التعلاميت
الإدارية") بعد استشارة ماكتب ا ألطراف املتعاقدة.
 .2والغرض من هذه الوثيقة هو اس هتالل املشاورة املذكورة أنف ًا بشأأن التعديالت املقرتحة عىل البندين  203و 801من
التعلاميت الإدارية عن طريق دعوة الفريق العامل اإىل التعليق عىل الاقرتاحات.
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اثني ًا .اإيقاف العمل ابلفاكس يف املكتب ادلويل
اخللفية
 .3ينص البند  203من التعلاميت الإدارية عىل اإماكنية توجيه أأي طلب دويل (الاس امترة  )DM/1اإىل املكتب ادلويل
1
ابلفاكس ،عدا الطلب ادلويل ايذي تحتوي عىل سخةة من التممم المناعي يراد سرشها اب أللوان.
 .4واعتبار ًا من  1يناير  ،2018توقف مزود خدمات التمال للمكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
عن توفري خطوط تناظرية .وابتت مجيع التبليغات ابلفاكس املوهجة اإىل املكتب ادلويل أأو المادرة عنه تُرسل ابس تةدام تقنية
نقل الموت عرب بروتوكول الإنرتنت (الفاكس عرب بروتوكول الإنرتنت) عوض ًا عن أأهجزة الفاكس التناظرية القدمية .وميكن لعدم
التوافق بني تقنية الفاكس القدمية والتقنية اجلديدة القامئة عىل الإنرتنت أأن يؤدي اإىل فقدان بياانت دون اإخطار ِّ
املرسل.
 .5وفامي خيص نظام مدريدُ ،أرسل التعمم  C. M 1462اإىل أأعضاء النظام بتارخي  24يناير  ،2018واكن تحتوي عىل
التعديالت املقرتحة بشأأن التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأأن التخجيل ادلويل للعالمات وبروتوكول التفاق
("التعلاميت الإدارية لنظام مدريد") من أأجل استشارة املاكتب اليت لها اهامتم مبارش ابلتعديالت املقرتحة 2.ونتيجة
للمشاورات ،عدَّل املدير العام للويبو التعلاميت الإدارية لنظام مدريد حبذف البنود اخلاصة ابلتبليغات عرب الفاكس .ومن مث،
3
مل يعد من املمكن اس تةدام الفاكس يف توجيه التبليغات اإىل املكتب ادلويل اعتبار ًا من  1أأبريل .2018
 .6وجيزي نظام معاهدة الرباءات اإيداع الطلبات ادلولية دلى املكتب ادلويل مبارشةً .ونظر ًا اإىل تغري نظام الفاكس
املخ تةدم ،أأوىص املكتب ادلويل بأأن يتوقف مودعو الطلبات واملاكتب عن اإرسال الواثئق اإىل املكتب ادلويل عن طريق
4
الفاكس .و أأعلن أأنه سيبد أأ مشاورات عىل اقرتاح اإيقاف العمل خبدمات الفاكس يف أأواخر عام .2018

بعض الاعتبارات
 .7يتعني النظر يف مخأأةل اإيقاف العمل ابلفاكس يف اإيداع الطلبات ادلولية وغريها من املخائل .ففي عام  ،2017تلقى
املكتب ادلويل  5213طلب ًا دولي ًا مهنا  4809طلبات ( أأي  92.3ابملئة) ُأودعت اإلكرتوني ًا عن طريق واهجة الإيداع
الإلكرتوين و ( 236أأي  4.5ابملئة) ُأرسلت اإلكرتوني ًا من خالل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
أأو املكتب الكوري للملكية الفكرية .ومن الطلبات املتبقية ،وعددها  168طلب ًا ،ورد  34طلب ًا ابلفاكس مهنا ثالثة اإيداعات
غري مبارشة (مبا يشلك  0.65ابملئة فقط من مجموع الإيداعات).
 .8وعىل مدى مدة أأطول قلي ًال متتد من  1يناير  2016اإىل  31مارس  27( 2018شهراً) ،تلقى املكتب ادلويل 68
طلب ًا مبارش ًا و 11طلب ًا غري مبارش ابلفاكس .ويخاوي ذكل ،عىل أأساس شهري 2.5 ،طلب من املودعني و 0.4طلب من
املاكتب تقريب ًا .و َّ
يتبني من ت ك ا ألرقام أأن اإيداع الطلبات ابلفاكس اندر جد ًا.

1
مل يتغري جوهر البند  ،203أأي الفقرات ( أأ) إاىل (ج) منه ،منذ أأن ُوضعت التعلاميت الإدارية احلالية لتطبيق وثيقيت  1999و .1960ول يكون للطلب
ادلويل املوجه اإىل املكتب ادلويل ابلفاكس أأي أأثر اإل اإذا تخّل املكتب ادلويل النخةة ا ألصلية عن الطلب ادلويل مشفوعة ابلنخخ املعنية ،قبل انقضاء  20يوما
اعتبارا من اترخي تخّل التبليغ.
2
جيب اإجراء ت ك الاستشارة طبق ًا للقاعدة  ()1(41أأ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة لنظام مدريد.
3
انظر املذكرة الإعالمية رمق .2018/4
4
انظر سرشة معاهدة الرباءات رمق  2017/12والفقرة  28من الوثيقة  PCT/MIA/25/6والفقرة  30من الوثيقة .PCT/WG/11/9
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التبليغات الإلكرتونية والقاعدة 5
 .9كام ُذكر أنف ًا ،أأودع  96.8ابملئة من مجموع الطلبات ادلولية الواردة يف عام  2017اإلكرتوني ًا سواء بطريقة مبارشة أأم غري
5
مبارشة .ويذكَّر يف هذا املقام بأأن القاعدة  5املعدَّةل من الالحئة التنفيذية املشرتكة قد دخلت حزي النفاذ يف  1يناير .2017
ونتيجة يذكل ومع ًال ابلقاعدة ِّ ،)3(5
وسع نطاق تدبري ضامن مماثل للتبليغات املرسةل عرب الربيد أأو مؤسخات الربيد اخلاصة
6
(القاعدة  )1(5و( ))2ليشمل التبليغات املقدَّمة بوسائل اإلكرتونية .وهدف هذا التغيري اإىل استباق واقع أأن لك التبليغات
بني املخ تةدمني واملكتب ادلويل س تكون اإلكرتونية يف املخ تقبل.
 .10ويذكَّر يف هذا المدد بأأن القاعدة  5ينبغي أأن تط َّبق عىل حالت عدم تخّل التبليغات اليت ُحدد أأجل لتخلمها.
ويف س ياق الطلب ادلويل ،من املفهوم أأنه ل جيوز تطبيقها اإل يف حال عدم التقيد مبهةل ا ألولوية البالغة س تة أأشهر مبوجب
املادة  4من اتفاقية ابريس أأو مدة الشهر الواحد للطلب ادلويل اخلاضع لوثيقة  1999حرص ًا واملودع عن طريق مكتب
(القاعدة  .)"1")3(13وللخبب نفخه ،ينبغي أأيض ًا تطبيق القاعدة  5عىل الرد عىل اإشعارات اخملالفة اليت يمدرها املكتب
ادلويل أأو أأي جتديد.
 .11ومن حيث املبد أأ ،من املفهوم أأن التبليغات ابلفاكس غري مدرجة يف التبليغات املقدمة بوسائل اإلكرتونية ابملعىن
املقمود يف القاعدة  7.)3(5وعىل لك حال ،ينبغي أأن يُعترب أأي فقدان عريض يف البياانت نتيجة عدم التوافق بني تقنييت
الإرسال ابلفاكس خارج نطاق تطبيق القاعدة .5
 .12ومن اجلدير ابيذكر أأن الرشاكت الفردية ورشاكت التمالت الوطنية توقف حالي ًا خدماهتا التناظرية .وتعترب
املراسالت ابلفاكس مفقودة أأو متلفة دون اإخطار ِّ
املرسل عندما ينتقل أأي جزء من سلخةل التمال اإىل الفاكس عرب
بروتوكول الإنرتنت ( .)FoIPفّل تعد تقنية الفاكس موثوق هبا .ويعد اس تةدام واهجة الإيداع الإلكرتوين يف اإعداد الطلبات
وإايداعها وإادارهتا أأفضل ممارسة.
اإيداع الواثئق ش بكي ًا
ُ .13أطلقت خدمة التمال بالهاي يف نومفرب  8.2017وتتيح ت ك اخلدمة للمخ تةدمني التمال بخجل لهاي عن طريق
اس امترة ش بكية .وترشد ت ك الاس امترة املخ تةدمني لضامن توجيه اس تفخاراهتم اإىل القخم املعين من جسل لهاي .وتتيح
الاس امترة أأيض ًا للمخ تةدمني اإيداع طلبات للحمول عىل واثئق أأولوية أأو مخ تخرجات .ولقيت خدمة التمال بالهاي
صدى اإجيابي ًا حىت الن يف دوائر املخ تةدمني.
 .14وفض ًال عن ذكل ،سعي ًا اإىل احلد من اس تةدام قنوات التمال غري املؤمنة عن طريق الربيد الإلكرتوين والفاكس يف
اإيداع الواثئق ،س تضاف خاصية اإىل أأداة اإدارة احملفظات يف واهجة الإيداع الإلكرتوين من أأجل متكني املخ تةدمني من رفع
5
انظر الواثئق  H/LD/WG/5/2و H/A/36/1و.H/A/36/2
6
مع ًال ابلقاعدة  ،)3(5اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه ابلوسائل الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا
برهن مبا يريض املكتب ادلويل أأن املهةل مل ُتراع بخبب عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل أأصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء
ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين .ويف هذه احلاةل ،ينبغي اإرسال تبليغ جديد ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمخة أأايم
عىل الأكرث.
7
يتناول البند  204من التعلاميت الإدارية مخأأةل "التمالت الإلكرتونية" بمورة منفمةل عن البند  203ايذي يتناول مخأأةل "التبليغ ابلفاكس".
8
تش به خدمة التمال بالهاي ،من حيث التممم والوظائف ،خدمة التمال مبدريد وقد ُوضعت عقب اإغالق الربيد الإلكرتوين
( intreg.mail@wipo.intايذي اكن مشرتاكً مع جسل مدريد) سعي ًا اإىل الانتقال من قنوات التمال املتعددة اإىل قناة موحدة للك الاس تفخارات
والإيداعات املتعلقة بنظام لهاي.
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ملفات بنخق  PDFبخهوةل و أأمان .وس يتخ ىن أأيض ًا النفاذ اإىل ت ك اخلاصية عن طريق خدمة التمال بالهاي .وحرص ًا عىل
أأمن البياانت ،س ُيطلب من املخ تةدمني ادلخول عىل حخاب الويبو اخلاص هبم لرفع امللفات.
 .15ويُتوقع اإطالق ت ك اخلاصية اجلديدة يف صيف عام  2018وس تتيح فني ًا اإيداع أأي وثيقة ،مبا يشمل الطلب ادلويل
(الاس امترة  )DM/1و أأي الامتس تدوين تغيري وفق ًا للقاعدة  ()1(21أأ) و أأي رد عىل اإشعار خمالفة خيص طلب ًا دولي ًا
ُأودع ورقي ًا.
 .16ومن مث ،فامي خيص الطلبات ادلولية ،سيمتكن املخ تةدمون دامئ ًا من اإيداع طلباهتم ادلولية بنخق  PDFابس تةدام
خاصية رفع امللفات ،مبا ميتثل ألحاكم البند  (204أأ)" "1حىت عندما تكون واهجة الإيداع الإلكرتونية معطةل
9
ألس باب اس تثنائية.

الاقرتاح
 .17يف ضوء ما تقدَّم ،يُقرتح تعديل التعلاميت الإدارية حبذف البند  .203وس يؤدي ذكل التعديل اإىل وقف العمل
ابلفاكس فامي خيص التبليغات املوهجة اإىل املكتب ادلويل.
 .18وستُتاح خاصية رفع امللفات املذكورة أنف ًا بوصفها بدي ًال حديث ًا وأمن ًا وموثوق ًا به خليار الفاكس احملذوف .ومع ذكل،
يشجع املكتب ادلويل بشدة املخ تةدمني عىل اإيداع طلباهتم ادلولية عن طريق واهجة الإيداع الإلكرتوين .ول ينبغي
اس تةدام خاصية رفع امللفات اإل كحل أأخري.

اثلث ًا .أأساليب ادلفع الش بكية
زايدة املرونة
 .19ينص البند  801من التعلاميت الإدارية عىل ثالثة أأساليب لدلفع ييل بياهنا:
( أأ) الخحب من حخاب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل،
(ب) أأو ادلفع للحخاب الخويرسي ابلش ياكت الربيدية للمكتب ادلويل أأو ألي حخاب مرصيف أخر تحدده املكتب
ادلويل لهذا الغرض،
(ج) أأو بطاقة قرض اإذا أأاتح املكتب ادلويل واهجة اإلكرتونية لدلفع الإلكرتوين ،يف س ياق التبليغ الإلكرتوين
املنموص عليه يف البند  (204أأ).
 .20وتتاح حالي ًا واهجتان لدلفع الش بيك فامي خيص املدفوعات الإلكرتونية وهام "التجديد الإلكرتوين" لخداد رسوم التجديد
و"ادلفع الإلكرتوين" لخداد الرسوم احملددة يف خطاب اخملالفة ،وتقبل الواهجتان بطاقات الئامتن أأمرياكن اإكخربيس
وماسرتاكرد وفزيا .ويشري البند  "3"801اإىل التبليغات الإلكرتونية املنموص علهيا يف البند  (204أأ) .ولكن الإماكنية املتاحة
حالي ًا لدلفع الش بيك غري مرتبطة ابلتبليغ الإلكرتوين املنموص عليه يف البند (204أأ) .فعىل سبيل املثال ،يكون اس تةدام
واهجة "ادلفع الإلكرتوين" خيار ًا متاح ًا حىت يف حال اإيداع الطلب ورقي ًا.
9
اإن التطبيق الش بيك لالتمال بالهاي مخ تقل عن التطبيق الش بيك ل إاليداع الإلكرتوين ،ومع ذكل ،يف حال تعطل التطبيق الش بيك لالتمال بالهاي
أأيض ًا ،تط َّبق أأحاكم القاعدة  )3(5عىل تقدمي الواثئق بت ك الطريقة مىت اكن تقدمي ت ك الواثئق مرهو ًان بأأجل حمدد.
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 .21وفض ًال عن ذكل ،ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر يف قبول املدفوعات عرب بطاقات اخلمم أأو عن طريق منمات ادلفع
الرمقية الشهرية مثل .PayPal

الاقرتاح
 .22بناء عىل ما تقدَّم وسعي ًا اإىل مراعاة الوضع احلايل وزايدة مرونة أأساليب ادلفع ،يُقرتح تعديل البند  "3"801حبذف
الإشارة اإىل البند  (204أأ) وممطلح "بطاقة قرض" حبيث ينص عىل ما ييل " :أأو نظام دفع ش بيك يتيحه املكتب ادلويل"،
عىل النحو َّ
املبني يف مرفق هذه الوثيقة.

رابع ًا .دخول التعديالت املقرتحة عىل التعلاميت الإدارية حزي النفاذ
 .23طبق ًا للقاعدة ()3(34أأ) ،تُنرش التعلاميت الإدارية و أأي تعديل يطر أأ علهيا عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت .ويمت ذكل
عن طريق مذكرة اإعالمية يمدرها املكتب ادلويل .وفض ًال عن ذكل ،تنص القاعدة ()3(34ب) عىل أأن يرد يف لك سرشة
حتديد التارخي ايذي تمبح فيه ا ألحاكم املنشورة انفذة.
 .24وإاذا قرر الفريق العامل املوافقة عىل التعديالت احلالية املقرتحة للبندين  203و 801من التعلاميت الإدارية ،فهل أأن
يويص بتارخي دخولها حزي النفاذ .ويُقرتح أأن تدخل ت ك التعديالت حزي النفاذ يف  1يناير .2019

 .25اإن الفريق العامل مدعو اإىل التعليق عىل
اقرتاح تعديل البندين  203و 801من التعلاميت
الإدارية ،بميغته املبيَّنة يف مرفق هذه الوثيقة ،عىل
أأن يكون اترخي بدء النفاذ  1يناير .2019
[ييل ذكل املرفق]
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ANNEX

املرفق

التعلاميت الإدارية
لتطبيق اتفاق لهاي
(نص انفذ يف [ 1يناير )]2019

قامئة احملتوايت
[]...

اجلزء الثاين:

التمالت مع املكتب ادلويل

البند :201

التمالت الكتابية وعدة واثئق يف مغلف واحد

البند :202

التوقيع

البند :203

التبليغ ابلفاكس[ ُحذف]

البند :204

التمالت الإلكرتونية

البند :205

التبليغات عرب حخاابت املخ تةدمني املتاحة عىل
موقع املنظمة عىل الإنرتنت

[]...
اجلزء الثاين
التمالت مع املكتب ادلويل
[]...

البند  :203التبليغ ابلفاكس[ ُحذف]
( أأ) جيوز توجيه أأي تبليغ ابلفاكس ،عدا الطلب ادلويل ايذي تحتوي عىل سخةة يراد سرشها اب أللوان،
رشيطة أأن تخ تعمل ،يف حال وجوب التبليغ مبوجب اس امترة رمسية ،الاس امترة الرمسية املخ تعمةل ألغراض التبليغ ابلفاكس.
(ب) ل يكون للطلب ادلويل املوجه اإىل املكتب ادلويل ابلفاكس أأي أأثر اإل اإذا تخّل املكتب ادلويل النخةة
ا ألصلية عن الطلب ادلويل موقعة حخب ا ألصول ومشفوعة ابلنخخ والعينات املعنية ،قبل انقضاء  20يوما اعتبارا من اترخي
تخّل التبليغ .ومىت ثبت ذكل ،يرسي أأثر الطلب ادلويل اعتبارا من التارخي ايذي يكون املكتب ادلويل قد تخلمه
فيه ابلفاكس.
(ج) يف حال اإرسال التبليغ اإىل املكتب ادلويل ابلفاكس ،يخارع املكتب ادلويل اإىل اإرسال فاكس اإىل ِّ
مرسل
التبليغ يعلمه بأأنه قد تخّل ذكل التبليغ .وإاذا اكن التبليغ ايذي تخلمه املكتب ادلويل غري مكمتل أأو تخ تحيل قراءته ،يخارع
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مرسل التبليغ يعلمه بذكل ،رشيطة أأن ميكن التعرف عىل ِّ
املكتب ادلويل اإىل اإرسال فاكس اإىل ِّ
املرسل والتمال به عن
طريق الفاكس.
(د) يف حال اإرسال تبليغ إاىل املكتب ادلويل ابلفاكس ،وتخبب فرق التوقيت بني ماكن اإرسال التبليغ
وجنيف يف أأن خيتلف اترخي بدء الإرسال عن التارخي ايذي يتخّل فيه املكتب ادلويل التبليغ املكمتل ،يعترب التارخي ا ألبكر
مبثابة اترخي التخّل.
[]...
اجلزء الثامن
الرسوم

البند  :801طرق ادلفع
جيوز دفع الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق
" "1الخحب من حخاب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل،
" "2أأو ادلفع للحخاب الخويرسي ابلش ياكت الربيدية للمكتب ادلويل أأو ألي حخاب مرصيف
أخر تحدده املكتب ادلويل لهذا الغرض،
" "3أأو بطاقة قرض اإذا أأاتح أأو نظام دفع ش بيك يتيحه املكتب ادلويل واهجة اإلكرتونية لدلفع
الإلكرتوين ،يف س ياق التبليغ الإلكرتوين املنموص عليه يف البند (204أأ).
[]...
[هناية املرفق والوثيقة]

