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

 
 السابعةالدورة 

ىل  16جنيف، من   2018يوليو  18اإ
 
 

 إخطارات الرفض للجمهور القضايا احمليطة بإتاحة
عدادمن  وثيقة  املكتب ادلويل اإ

 معلومات أأساس ية أأول.

اتحة نُسخ  للويبو الإلكرتوين عىل املوقعللإخطارات  PDF اإ

لهيا فامي ييل ابمس "وثيقة 1999من وثيقة جنيف ) ()ج(2)14املادة  تنص .1 ىل أأن ع"( 1999( لتفاق لهاي )املشار اإ
مكتب  اكام تسلمه ةممي الصناعياعىل التص يرسي()أأ( و)ب( 2( و)1)14التسجيل ادلويل مبوجب املادة  املرتتب عن ثرالأ 

عند الاقتضاء.  "،الإجراءات أأمام ذكل املكتب املعّي  من خللكام مت تعديهل " من املكتب ادلويل، أأو الطرف املتعاقد املعّي 
ذ وضعت  هنا ارد أأعله، حلمك الو ا يف اعتبارها مجعية احتاد لهايواإ ، يف دورهتا الرابعة والثلثي اعمتدت فاإ

18( و 4)18، تعديلت عىل القواعد 2014 الاس تثنائية اخلامسة عرشة( املعقودة يف سبمترب )ادلورة
)اثنيا(

( من 2)( و1)
لهياتفاق لهاي )ل 1960 ووثيقة 1999 لوثيقةللحئة التنفيذية املشرتكة ا فامي ييل ابمس  املشار اإ

 1.املشرتكة"( التنفيذية للحئة"ا

شعاروقد أأدخلت التعديلت املعمتدة أ لية لضامن  .2  صص التصممي الصناعي فامي يُدخل عىلأأي تعديل ب املكتب ادلويل اإ
جراء 18ن  اامحاية مبوجب القاعدة مب ان من خلل بيوذكل  املعّي الطرف املتعاقد مكتب أأمام  اإ

)اثنيا(
خ (2( أأو)1) طار أأو اإ

18و ( 5)18لقواعد ل وطبقا(. 4)18الرفض مبوجب القاعدة بسحب 
)اثنيا(

 15 الفقرة "، وكام هو موحض يف2"(1)26( و 3)
ىل H/A/34/2 الوثيقةمن  املعلومات املتعلقة  ملكتب ادلويلا يتي ، أأعله مجلعية احتاد لهاياملذكورة ادلورة  املقدمة اإ
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 .H/A/34/2 من الوثيقة 31اإىل  12يرىج الرجوع اإىل الفقرات من  
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لهيا فامي ييل ابمس " ادلولية نرشة التصامميالتعديلت للجمهور من خلل  تكلب  نسخة  من خلل حتميلالنرشة"(، )املشار اإ
 .املكتبمن  تسلمهمن الإخطار أأو البيان كام 

ُ  تُتاح، الأحاكم لتكل وطبقا. 2015يناير  1يف  النفاذةل حزي دخلت الأحاكم املعدّ و  .3 حسب  خطاراتلإ  PDF سخن
قاعدة بياانت لهاي اكسربس  عىل، وكذكل وبعده يف النرشةاملذكور سابقا يف التارخي  املُس تلمةوبياانت من  اامحاية  الرفض

ىل املعلومات. ومنذ ذكل احلي النفاذتعزيز بغية   امللفاترخي  لعرضلرفض ابخطار الإ من  PDF بنسق نسخة أأيضا ، أأتيحتاإ
 2.التعديلت اليت ُأدخلت عىل التصممي الصناعيفامي صص  الوجهية الأساس يةعلومات املأأو 

ذا اكن جي هوالغرض من هذه الوثيقة و  .4 اتحةب مراجعة امارسة املكتب ادلويل فت  نقاش حول ما اإ خطارات  بشأأن اإ اإ
 الرفض بشلك مفتوح.

 املطروحةالقضية  .اثنيا  

ىل أأس باب الرفض جيابيات وسلبيات النفاذ املفتوح اإ  اإ

 طراف اثلثة مقابل دفع رسوملأ يف النرشة،  نرشها مبجّرد ،أأي تسجيل دويلب اخلاصةعلومات امل يتي  املكتب ادلويل .5
خطار وأأي  أأودعاملعلومات املتاحة نسخة من الطلب ادلويل كام  تكلوتشمل  3."3"أأو  "2" (1)32 قاعدةلل معينة طبقا اإ

 .معّي  طرف متعاقد ُمس تمل من أأي

خطار  النفاذتسهيل  وقد يساعد .6 ىل اإ ، املوضوعية الرشوطحتليل اي عىل مس تخديم نظام له ،بشلك كبري ،الرفضاإ
الاستشهاد كام أأن  4عن التصممي الصناعي عند تعيي بعض الأطراف املتعاقدة. الكشفس امي تكل املتعلقة مبس توى  لو

يتعلق بلك  فاميالتصاممي  يفنطاق تشابه معّي ك  أأي مكتبعىل يعتربه ،  عند الاقتضاء، املس تخدمي يُطلعقد  سابق بتصممي
 املنتجات.نوع من أأنواع 

ىل أأن بعض املس تخدمي احملمتلي يعتربون ومع ذكل ، فقد لُ  .7  النفاذ ذكلفت انتباه املكتب ادلويل من حي ل خر اإ
ا لأن التصممي السابق  ىل أأس باب الرفض رادع ا لس تخدام نظام لهاي، نظر  خطار يف  املُستشهد بهاملفتوح اإ الرفض الصادر اإ

بطال يف الولايت القضائية الأخرى كسبب حممتلاملنافسي وميكن اس تخدامه  دلىمعروف ا  أأحد املاكتب يصب عن   .للإ

 التحليلت .اثلثا  

 طبيعة املعلومات وقميهتا

 5نظام مدريد. سابقة سارية بناء عىللويبو ل الإلكرتوين وقعامل يفخطار الرفض لإ  PDF حتميل نسخة يتّبع .8
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ختُتاح ابلطريقة نفسها   خطارات رف( و 1)20طارات الإبطال مبوجب القاعدة اإ  .(2)22ض أ اثر التصحي  مبوجب القاعدة اإ
3

قة و  تُتاح النُسخ  قة املغري املصدَّ " 2"( 1) 32)القاعدة  عنارص واردة يف ملف التسجيل ادلويل عنيف السجل ادلويل أأو عن أأمور مدّونة صدَّ
 (."3" أأو
4

العامل انقش، يف دورته اخلامسة، اقرتاحا ابلتوصيات املتعلقة ابلكشف عن التصممي الصناعي يف طلب دويل الفريق  التذكري بأأندر جي 
عدادونتيجة ذلكل، مت ( H/LD/WG/5/4 )الوثيقة عداد النُسخ وتقدميها لتليف حالت الرفض احملمتةل من قبل املاكتب الفاحصة " اإ الإرشادات اخلاصة ابإ

 .2016س " يف أأغسطبسبب عدم كفاية الكشف عن تصممي صناعي
5

ُ  تُتاح   الإلكرتوين وقعاملخطار ابلرفض املققت، عىل الإ ، مبا يف ذكل مكتب الطرف املتعاقد املعّي  املُس تلمة منتلف أأنواع الإخطارات مل  PDF سخن
 .2005نظام مدريد منذ يناير  مبوجبلويبو ل

http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf


H/LD/WG/7/4 
3 
 

، مسجةل سابقةمع علمة جتارية  تعارضأأي  وميكن حفص مة جتارية.امحاية عل ليس من اللزم ضامن اجلدةومع ذكل،  .9
ىل ابلستناد تلقائيا أأوأأو غري مسجةل،  دعوى قضائية، مع مراعاة التشابه يف  من خللاحلمك عليه ميكن ، أأو اعرتاض اإ

يف املنطقة.  هتاميف التجارة، و/أأو شهر  الفعيل اماس تخداهمو ، ونطاق قامئة السلع و/أأو اخلدمات، تيالتجاري  تيالعلم  الك
ل يكون  ، وقديف ولايت قضائية أأخرىلتطبيقه  ماسبب الرفض املطبق يف ولية قضائية ب  الأخذعىل ذكل، ل ميكن  وبناء

 .ذكل السبب وجهيا أأصل يف تكل الولايت القضائية

تتطلب معظم الولايت القضائية و لتصممي. تبط اباملر ق احل لصحة ل مناص منه اأأمر  تُعد اجلدةعىل النقيض من ذكل، و  .10
ذا اكنت ماكتهبأأو حاميته برباءة كرشط لتسجيل تصممي معّي  يةالعامل  ةاجلد . تلقائياالطلبات  تفحص ا، بغض النظر عام اإ

 .أأكرب حساس يةتكتيس  ةمعلومويستشهد به أأي مكتب أ خر  يعرث عليهالتصممي السابق اذلي  يشلّك عىل ذكل،  وبناء

خطارات املاكتب الثلو . انعدام اجلدةيف احامتل الرفض عىل أأساس  املسأأةل لتايل تتلصصابو .11 ثة الرئيس ية اليت تصدر اإ
مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات يه  حاليا الرفض

الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت مكتب  من ، ُاس تمل2017 يف عاموالتجارية. 
خطار  1285و 598و 15506للرباءات والعلمات التجارية  املتحدة جاملية بلغت عىل التوايل،  ،رفضاإ يف  96.1بنس بة اإ

خطارات الرفض و حالت الرفض.  مجموع من املائة الثلثة  املاكتب تكلمن  املُس تلمةاس تعرض املكتب ادلويل اإ
ىل اجلدول يرىج الرجوع ) 2017 ديسمرب 31 حىت  (.هذه الوثيقة رفقالوارد يف ماإ

مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية  فضر الإحصاءات غري الرمسية،  تكلووفقا  ل  .12
عىل  ،املائة يف 14يف املائة و 20حنو ذكل  وميثّل اجلدة. انعدامبسبب  ،عىل التوايلتصمامي،  471و 493 الفكرية
 ذاتهلتصممي اب يف الواقع استشهدالعديد من حالت الرفض غري أأن مجموع أأس باب الرفض اليت أأاثرها املكتبان.  من ،التوايل

يف احلالت اليت  ذكلحيدث و (. عادة   مكتب أ خر )الإيداع الأول دلى )صاحب التسجيل ادلويل(نفسه  املودع اذلي أأودعه
ىل  املودعحق الأولوية لأن فهيا  ويضيعقبل اترخي التسجيل ادلويل،  الإيداع الأول يُنرش فهيا  تكلمل يقدم وثيقة الأولوية اإ

 احملددة. املاكتب خلل املهةل الزمنية

، التوايل عىلتصمامي،  811و 534واملكتب الكوري للملكية الفكرية  مكتب الياابن للرباءاتوابملثل، رفض لك من  .13
يف املائة  21.5حوايل  ذكلل ثّ مي . و سابق اترخي الإيداع نفسه( أأو تسجيلمبا يف ذكل ) واستشهدا يف ذكل بطلب سابق

تصممي ب  املذكورةغالبية حالت الرفض  ومّرة أأخرى، استشهدت. املكتبان اناملائة من أأس باب الرفض اليت أأاثرها هذ يف 24و
عندما  ذكلحيدث و . نفسه تقدم هبه املودعأأو يف طلب وطين أأو دويل سابق نفسه يف الطلب ادلويل  وارداماثل أ خر 

ىل "التصممي الرئييس" و"التصممي  املودع يشري ل ذا اكن دلى الفاحص املناسب عىل النحوذات الصةل"  أأو التصاممياإ ، أأو اإ
 املقدمة. البياانترأأي خمتلف حول 

أأن أأس باب الرفض املذكورة أأعله احلالتان املذكوراتن أأعله بترشيعات الياابن ومجهورية كوراي، اما يعين تتعلق و  .14
براءة يف الولايت القضائية الأخرى. أأهلية احلصول عىل لتسجيل أأو ا من حيث قابليةمبارشة  ا تكتيس وااهةيبدو أأهن ل

يش به الوضع الوضع ذكل جوهراي  وميكن التغلب عىل الرفض أأو جتنبه تقنيا . و  اجلدة عدميوبعبارة أأخرى، ل يُعترب التصممي 
 الرشوط تكلبيان املنتج أأو تعريف التصممي، لأن يف  مغوض أأو الكشفبسبب عدم كفاية  مايمت فيه رفض تصممي  اذلي

ىل أأخرى.  ختتلف من ولية قضائية اإ
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خطاراجتدر الإشارة اإىل أأن مكتب الياابن للرباءات يصدر   ذا احتوى التسجيل ادلويل عىل أأكرث من تصممي ابلرفض للك تصمميواحدا  اإ ، اإ
 واحد. صناعي
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ن  .15 يف املائة من مجموع أأس باب الرفض اليت  واحدل سوى ل ميثّ  اجلدة انعداموفامي يتعلق ابلولايت املتحدة الأمريكية، فاإ
التسجيل  لرشط تضميعدم الامتثال  شلّك أأاثرها مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعلمات التجارية، يف حي 

ذ، يف أأغلب احلالت السبب الوحيد للرفضواحدا فقط  ادلويل تصمامي اليت يف املائة من مجموع أأس باب الرفض  76 مثّل اإ
 .اثرها املكتب املذكورأأ 

 القواعد الوجهية

ىل "2( احملتوى املنشور يف النرشة. وتشري الفقرة الفرعية "1)26 تعّرف القاعدة .16 ماكنية ... حالت الرفض " اإ مع بيان اإ
عادة النظر أأو الطعن من عدهما يف "مرشوع اللحئة  وقد ظهرت هذه امجلةل للمرة الأوىل ."ومن غري ذكر أأس باب الرفض اإ

ىل ادلورة السابعة للجنة اخلرباء املعنية بتطوير اتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية ال  تنفيذية" املقدم اإ
لهيا فامي بعد ابمس "جلنة اخلرباء"(، املعقودة يف نومفرب    1997.7)املشار اإ

بشأأن التسجيل  لتفاق لهايديدة اجلوثيقة اللحئة مرشوع  اللحئةمرشوع الأوىل من  الصيغةهذه ت أأصبحو  .17
ىل املقمتر ادلبلومايس لدلويل للتصاممي الصناعية عامتد وثيقة اديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل املعين اب، املقدم اإ

ىل  16 املعقود يف الفرتة منالصناعية )وثيقة جنيف(  للتصاممي ليه فامي ييل ابمس) 1999 يوليو 6يونيو اإ "املقمتر  املشار اإ
 هذا اجلزء من القاعدة دون تغيري حىت يومنا هذا.. وبقي 8ادلبلومايس"(.

خطار الرفض دون  .18 ىل جلنة اخلرباء أأو املقمتر ادلبلومايس بشأأن سبب نرش اإ ول يواد أأي سبب يف أأي وثيقة مقدمة اإ
 أأس باب الرفض.

دريد بشأأن التسجيل ادلويل اللحئة التنفيذية املشرتكة بي اتفاق وبروتوكول ممن  "3"(1)32 القاعدةتشري و  .19
لهيا فامي ييل)للعلمات  ىل "التنفيذية مدريد لحئةابمس " املشار اإ الت الرفض املققت املقيدة بناء عىل أأحاكم ح"( أأيضا اإ

ظل هذا اجلزء من القاعدة دون تغيري عن النسخة وقد مكحتوى للنرش.  ، ... بدون أأس باب الرفض ... "(4)17القاعدة 
 9(.املشرتكةمدريد )لحئة من  (1996الأوىل )

يُنرش نظايم مدريد ولهاي  مبوجبادلولية والتصاممي العلمات التجارية تسجيلت لك من  ويف ذكل الوقت، اكن .20
ن املكتب ادلويل مل "حىت اليوم عىل حاهليف شلك وريق. ومبا أأن الأمر ل يزال  أأي بياانت نصية تتعلق بأأس باب  يسجل، فاإ

خطار ابلرفض )املققت(. وابلتايل، مل تكن هناك وسائل  اما يردالرفض"  نتاج  مقمتتةيف لك اإ البياانت يف  تكللإعادة اإ
رفاق نسخة من  ،كسبب للرفضاما استُشهد به  ،أأو تصممي سابق سابقةاملنشور. ويف هذا الصدد، ميكن توفري علمة  ابإ

سابقة  تصامميعدة علمات أأو ب الاستشهاد، ميكن علوة عىل ذكلو لية. احمل لغة لاملنشور الوطين اذلي قد يكون اب
خطار يف  واحد. اإ

علن أأن أأثر التسجيل ادلويل قد رفضه أأحد الأطراف املتعاقدة  .21 والغرض من نرش الرفض )املققت أأو الهنايئ( هو اإ
الغاية الأساس ية ويبدو أأن العبارة "بدون أأس باب الرفض" ُأدرجت يف لحئة مدريد التنفيذية ليس فقط لعكس تكل  .املعّينة

من نرش الرفض، بل لتعكس أأيضا العائق التقين اذلي يصّعب للغاية عىل املكتب ادلويل تسجيل مجيع املعلومات املتعلقة 
 بأأس باب الرفض ونرشها.
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 .H/CE/VII/4 " من الوثيقة2("1)24يرىج الرجوع اإىل مرشوع القاعدة  
8

كام عرض عىل  ةاجلديد للوثيقة ةالتنفيذي لحئةاخلاص ابل، الاقرتاح الأسايس H/DC/4الوثيقة  من "2"(1)26 القاعدةمرشوع  اإىل يرىج الرجوع 
، النافذة اعتبارا 1934 ووثيقة 1960 وثيقةالصناعية لتنفيذ  للتصامميهاي بشأأن الإيداع ادلويل ل تنفيذية لتفاقل تتضمن اللحئة ال و. املقمتر ادلبلومايس

خطار العبارة املعنية فامي يتعلق بنرش   2002يناير  1 من  الرفض.اإ
9

 .النفاذأأي قبل دخول بروتوكول مدريد حزي  ،1994أأبريل  1 النافذة اعتبارا من التنفيذية مدريد لحئة( من 1)31عبارة نفسها أأيضا يف القاعدة تواد ال  
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ونظرا لعدم وجود أأي ملحظات يف واثئق جلنة اخلرباء واملقمتر ادليبلومايس بشأأن هذه النقطة، ميكن افرتاض أأن  .22
ارة نفسها قد نُسصت ببساطة من لحئة مدريد التنفيذية لتعكس الفرق ادلقيق ذاته يف لحئة )لهاي( التنفيذية تكون العب

 املشرتكة.

خطارات ام  الرفضارسات املاكتب اليت كثريا ما تصدر اإ

خطارات الرفض حاليا يه م كام ُذكر سابقا، امل .23 الكوري كتب الياابن للرباءات واملكتب اكتب الثلثة اليت تصدر اإ
 .للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجارية

معلومات  اس تصراج ، عىل موقعه الإلكرتوين، نظاممكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجاريةيوفر و  .24
ي وقت يف اجملال اخلاص من وميكن للمودع أأن يطلع عىل وضع طلبات الرباءات اخلاصة به يف أأ  .(PAIR)طلبات الرباءات 

ىل ذكل، يسم  النظام العام )Private PAIRذكل النظام ) ىلPublic PAIR(. وابلإضافة اإ  ( لطرف اثلث ابلنفاذ اإ
صدارها. علومات امل ذا ُأصدرت الرباءة وبعد اإ خطار الرفض ومجيع التبادلت بي املودع واملكتب، اإ ذات الصةل، مبا يف ذكل اإ

ىل مجيع تكل الإشعارات امكنا ةويف حال تسجيل دويل تُعيَّ فيه الولايت املتحدة الأمريكيوعلوة عىل ذكل،  ، يصب  النفاذ اإ
 بعد نرش املكتب ادلويل لها وأأاي اكن مصريها.

ملكتب قاعدة بياانت او ( J-PRAT-PAT) مكتب الياابن للرباءاتوعىل النقيض من ذكل، ل تسم  قاعدة بياانت  .25
لكرتونيي. ومع ذكل يمت، من KIPRIS) لفكريةالكوري للملكية ا خطارات الرفض عىل موقعهيام الإ ىل اإ ( بنفاذ طرف اثلث اإ

اتحة مجيع الإشعارا ذا ُُسّل تصممي صناعيتحيث املبدأأ، اإ خطارات الرفض، بناء عىل طلب طرف اثلث، اإ ما  ، مبا يف ذكل اإ
 وبعد تسجيهل.

 مناقشة .رابعا

خطار اتحة اإ  الإلكرتوين للويبوفض عىل املوقع الر  اإ

ذا اعترب الفريق العامل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل وقف حتميل نسخة .26 عىل املوقع الإلكرتوين للويبو، لأي  PDF اإ
خطار ابلرفض اس تلمه املكتب ادلويل ىل ذكل. اإ  ودّونه، ااز هل أأن يشري اإ

اتحة  خطار اإ ُ اإ ذا مل ي  طلب بناء عىلسحب الرفض اإ

خطار الرفض لطرف اثلث، مقابل دفع رمس، عندما يطلب ذكل  سيس متر .27 اتحة نسخة من اإ املكتب ادلويل يف اإ
 ".3" أأو"2( "1)32مبوجب القاعدة 

وكام ُذكر يف البند السابق، ومبوجب ترشيعات الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، تُتاح للجمهور  .28
، سواء عىل املوقع الإلكرتوين بعد تسجيل التصممي أأو حاميته برباءةبأأي طلبات وطنية مجيع الإشعارات الوجهية املتعلقة 

 بناء عىل الطلب. أأو
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خطارات الرفض،  .29 ذا اكن ينبغي للمكتب ادلويل وقف الكشف عن اإ وابلتايل، ميكن اغامتم هذه الفرصة لتوضي  ما اإ
18ن مبن  اامحاية طبقا للقاعدة مل يُسحب الرفض وحىت حسبه، أأو اتباعه، بدل من ذكل، ببيا ما

)اثنيا(
(2.) 

ن الفريق العامل مدعو .30 ىل ما ييل: اإ  اإ

يف  مناقشة القضية املطروحة"1"
 ؛االوثيقة والتعليق علهي ههذ

ذا اكن يويص املكتب بيان و  "2" ما اإ
دخال تغيري ما عىل امارس ته  ادلويل ابإ

خطارات الرفض للجمهور. اتحة اإ  املتعلقة ابإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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