A

H/LD/WG/7/4

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :مايو 2018

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

جنيف ،من  16اإىل  18يوليو 2018

القضايا احمليطة بإتاحة إخطارات الرفض للجمهور

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأول .معلومات أأساس ية
اإاتحة نُسخ  PDFل إلخطارات عىل املوقع الإلكرتوين للويبو
 .1تنص املادة ()2(14ج) من وثيقة جنيف ( )1999لتفاق لهاي (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "وثيقة  )"1999عىل أأن
ا ألثر املرتتب عن التسجيل ادلويل مبوجب املادة  )1(14و(()2أأ) و(ب) يرسي عىل التصاممي الصناعية كام تسلمها مكتب
املعي من املكتب ادلويل ،أأو "كام مت تعديهل من خلل الإجراءات أأمام ذكل املكتب ّ
الطرف املتعاقد ّ
املعي" ،عند الاقتضاء.
وإاذ وضعت مجعية احتاد لهاي يف اعتبارها احلمك الوارد أأعله ،فاإهنا اعمتدت  ،يف دورهتا الرابعة والثلثي
(ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة) املعقودة يف سبمترب  ،2014تعديلت عىل القواعد  )4(18و (18اثنيا)( )1و( )2من
اللحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس
1
"اللحئة التنفيذية املشرتكة").
 .2وقد أأدخلت التعديلت املعمتدة ألية لضامن اإشعار املكتب ادلويل بأأي تعديل يُدخل عىل التصممي الصناعي فامي صص
اإجراء أأمام مكتب الطرف املتعاقد ّ
املعي وذكل من خلل بيان مبن اامحاية مبوجب القاعدة (18اثنيا)( )1أأو( )2أأو اإخطار
(اثنيا)
بسحب الرفض مبوجب القاعدة  .)4(18وطبقا للقواعد  )5(18و  )3( 18و  ،"2")1(26وكام هو موحض يف الفقرة 15
من الوثيقة  H/A/34/2املقدمة اإىل ادلورة املذكورة أأعله مجلعية احتاد لهاي ،يتي املكتب ادلويل املعلومات املتعلقة
1

يرىج الرجوع اإىل الفقرات من  12اإىل  31من الوثيقة .H/A/34/2
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بتكل التعديلت للجمهور من خلل نرشة التصاممي ادلولية (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "النرشة") ،من خلل حتميل نسخة
من الإخطار أأو البيان كام تسلمه من املكتب.
 .3ودخلت ا ألحاكم املعدّ ةل حزي النفاذ يف  1يناير  .2015وطبقا لتكل ا ألحاكم ،تُتاح ن ُسخ  PDFإلخطارات حسب
الرفض وبياانت من اامحاية املُس تلمة يف التارخي املذكور سابقا وبعده يف النرشة ،وكذكل عىل قاعدة بياانت لهاي اكسربس
بغية تعزيز النفاذ اإىل املعلومات .ومنذ ذكل احلي ،أأتيحت أأيضا نسخة بنسق  PDFمن ا إلخطار ابلرفض لعرض اترخي امللف
2
أأو املعلومات ا ألساس ية الوجهية فامي صص التعديلت اليت ُأدخلت عىل التصممي الصناعي.
 .4والغرض من هذه الوثيقة هو فت نقاش حول ما اإذا اكن جيب مراجعة امارسة املكتب ادلويل بشأأن اإاتحة اإخطارات
الرفض بشلك مفتوح.

اثنيا .القضية املطروحة
اإجيابيات وسلبيات النفاذ املفتوح اإىل أأس باب الرفض
مبجرد نرشها يف النرشة ،ألطراف اثلثة مقابل دفع رسوم
 .5يتي املكتب ادلويل املعلومات
اخلاصة بأأي تسجيل دويلّ ،
3
معينة طبقا للقاعدة  "2" )1(32أأو " ."3وتشمل تكل املعلومات املتاحة نسخة من الطلب ادلويل كام أأودع و أأي اإخطار
ُمس تمل من أأي طرف متعاقد ّ
معي.
 .6وقد يساعد تسهيل النفاذ اإىل اإخطار الرفض ،بشلك كبري ،مس تخديم نظام لهاي عىل حتليل الرشوط املوضوعية،
ول س امي تكل املتعلقة مبس توى الكشف عن التصممي الصناعي عند تعيي بعض ا ألطراف املتعاقدة 4.كام أأن الاستشهاد
بتصممي سابق قد يُطلع املس تخدمي ،عند الاقتضاء  ،عىل يعتربه أأي مكتب ّ
معي كنطاق تشابه يف التصاممي فامي يتعلق بلك
نوع من أأنواع املنتجات.
 .7ومع ذكل  ،فقد لُفت انتباه املكتب ادلويل من حي لخر اإىل أأن بعض املس تخدمي احملمتلي يعتربون ذكل النفاذ
املفتوح اإىل أأس باب الرفض رادعا لس تخدام نظام لهاي ،نظرا ألن التصممي السابق املُستشهد به يف اإخطار الرفض الصادر
عن أأحد املاكتب يصب معروفا دلى املنافسي وميكن اس تخدامه كسبب حممتل ل إلبطال يف الولايت القضائية ا ألخرى.

اثلثا .التحليلت
طبيعة املعلومات وقميهتا
.8

يتّبع حتميل نسخة  PDFإلخطار الرفض يف املوقع الإلكرتوين للويبو سابقة سارية بناء عىل نظام مدريد.

2

تُتاح ابلطريقة نفسها اإخطارات الإبطال مبوجب القاعدة  )1(20وإاخطارات رفض أاثر التصحي مبوجب القاعدة .)2(22
مدونة يف السجل ادلويل أأو عن عنارص واردة يف ملف التسجيل ادلويل (القاعدة "2" )1( 32
تُتاح النُسخ املصدَّ قة وغري املصدَّ قة عن أأمور ّ

3

5

أأو ".)"3
4
أ
جيدر التذكري بأن الفريق العامل انقش ،يف دورته اخلامسة ،اقرتاحا ابلتوصيات املتعلقة ابلكشف عن التصممي الصناعي يف طلب دويل
(الوثيقة  )H/LD/WG/5/4ونتيجة ذلكل ،مت اإعداد "الإرشادات اخلاصة ابإعداد النُسخ وتقدميها لتليف حالت الرفض احملمتةل من قبل املاكتب الفاحصة
بسبب عدم كفاية الكشف عن تصممي صناعي" يف أأغسطس .2016
5
تُتاح ن ُسخ  PDFملتلف أأنواع الإخطارات املُس تلمة من مكتب الطرف املتعاقد ّ
املعي ،مبا يف ذكل ا إلخطار ابلرفض املققت ،عىل املوقع الإلكرتوين
للويبو مبوجب نظام مدريد منذ يناير .2005
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 .9ومع ذكل ،ليس من اللزم ضامن اجلدة امحاية علمة جتارية .وميكن حفص أأي تعارض مع علمة جتارية سابقة ،مسجةل
أأو غري مسجةل ،تلقائيا أأو ابلستناد اإىل اعرتاض ،أأو ميكن احلمك عليه من خلل دعوى قضائية ،مع مراعاة التشابه يف
الك العلمتي التجاريتي ،ونطاق قامئة السلع و /أأو اخلدمات ،واس تخداهمام الفعيل يف التجارة ،و /أأو شهرهتام يف املنطقة.
وبناء عىل ذكل ،ل ميكن ا ألخذ بسبب الرفض املطبق يف ولية قضائية ما لتطبيقه يف ولايت قضائية أأخرى ،وقد ل يكون
ذكل السبب وجهيا أأصل يف تكل الولايت القضائية.
 .10وعىل النقيض من ذكل ،تُعد اجلدة أأمرا ل مناص منه لصحة احلق املرتبط ابلتصممي .وتتطلب معظم الولايت القضائية
اجلدة العاملية كرشط لتسجيل تصممي ّ
معي أأو حاميته برباءة ،بغض النظر عام اإذا اكنت ماكتهبا تفحص الطلبات تلقائيا.
أ
وبناء عىل ذكلّ ،
يشلك التصممي السابق اذلي يعرث عليه أأي مكتب أخر ويستشهد به معلومة تكتيس حساس ية أكرب.
 .11وابلتايل تتلصص املسأأةل يف احامتل الرفض عىل أأساس انعدام اجلدة .واملاكتب الثلثة الرئيس ية اليت تصدر اإخطارات
الرفض حاليا يه مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات
التجارية .ويف عام ُ ،2017اس تمل من مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعلمات التجارية  61550و 598و 1285اإخطار رفض ،عىل التوايل ،بنس بة اإجاملية بلغت  96.1يف
املائة من مجموع حالت الرفض .واس تعرض املكتب ادلويل اإخطارات الرفض املُس تلمة من تكل املاكتب الثلثة
حىت  31ديسمرب ( 2017يرىج الرجوع اإىل اجلدول الوارد يف مرفق هذه الوثيقة).
 .12ووفقا لتكل الإحصاءات غري الرمسية ،رفض مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية
الفكرية  493و 471تصمامي ،عىل التوايل ،بسبب انعدام اجلدة .وميث ّل ذكل حنو  20يف املائة و 14يف املائة ،عىل
التوايل ،من مجموع أأس باب الرفض اليت أأاثرها املكتبان .غري أأن العديد من حالت الرفض استشهد يف الواقع ابلتصممي ذاته
اذلي أأودعه املودع نفسه (صاحب التسجيل ادلويل) دلى مكتب أخر (الإيداع ا ألول عادة) .وحيدث ذكل يف احلالت اليت
يُنرش فهيا الإيداع ا ألول قبل اترخي التسجيل ادلويل ،ويضيع فهيا حق ا ألولوية ألن املودع مل يقدم وثيقة ا ألولوية اإىل تكل
املاكتب خلل املهةل الزمنية احملددة.
 .13وابملثل ،رفض لك من مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية  534و 811تصمامي ،عىل التوايل،
واستشهدا يف ذكل بطلب سابق (مبا يف ذكل اترخي الإيداع نفسه) أأو تسجيل سابق .وميث ّل ذكل حوايل  21.5يف املائة
ومرة أأخرى ،استشهدت غالبية حالت الرفض املذكورة بتصممي
و 24يف املائة من أأس باب الرفض اليت أأاثرها هذان املكتبانّ .
اماثل أخر وارد يف الطلب ادلويل نفسه أأو يف طلب وطين أأو دويل سابق تقدم هبه املودع نفسه .وحيدث ذكل عندما
ل يشري املودع اإىل "التصممي الرئييس" و"التصممي أأو التصاممي ذات الصةل" عىل النحو املناسب ،أأو اإذا اكن دلى الفاحص
ر أأي خمتلف حول البياانت املقدمة.
 .14وتتعلق احلالتان املذكوراتن أأعله بترشيعات الياابن ومجهورية كوراي ،اما يعين أأن أأس باب الرفض املذكورة أأعله
ل يبدو أأهنا تكتيس وااهة مبارشة من حيث قابلية التسجيل أأو أأهلية احلصول عىل براءة يف الولايت القضائية ا ألخرى.
وبعبارة أأخرى ،ل يُعترب التصممي عدمي اجلدة جوهراي وميكن التغلب عىل الرفض أأو جتنبه تقنيا .وذكل الوضع يش به الوضع
اذلي يمت فيه رفض تصممي ما بسبب عدم كفاية الكشف أأو مغوض يف بيان املنتج أأو تعريف التصممي ،ألن تكل الرشوط
ختتلف من ولية قضائية اإىل أأخرى.

6
جتدر الإشارة اإىل أأن مكتب الياابن للرباءات يصدر اإخطارا واحدا ابلرفض للك تصممي ،اإذا احتوى التسجيل ادلويل عىل أأكرث من تصممي
صناعي واحد.
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 .15وفامي يتعلق ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن انعدام اجلدة ل ميث ّل سوى واحد يف املائة من مجموع أأس باب الرفض اليت
أأاثرها مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعلمات التجارية ،يف حي ّ
شلك عدم الامتثال لرشط تضمي التسجيل
ادلويل تصمامي واحدا فقط السبب الوحيد للرفض يف أأغلب احلالت ،اإذ مث ّل  76يف املائة من مجموع أأس باب الرفض اليت
أأاثرها املكتب املذكور.

القواعد الوجهية
تعرف القاعدة  )1(26احملتوى املنشور يف النرشة .وتشري الفقرة الفرعية " "2اإىل "حالت الرفض  ...مع بيان اإماكنية
ّ .16
اإعادة النظر أأو الطعن من عدهما ومن غري ذكر أأس باب الرفض" .وقد ظهرت هذه امجلةل للمرة ا ألوىل يف "مرشوع اللحئة
التنفيذية" املقدم اإىل ادلورة السابعة للجنة اخلرباء املعنية بتطوير اتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية
7
(املشار اإلهيا فامي بعد ابمس "جلنة اخلرباء") ،املعقودة يف نومفرب .1997
 .17و أأصبحت هذه الصيغة ا ألوىل من مرشوع اللحئة مرشوع لحئة الوثيقة اجلديدة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل
لدلويل للتصاممي الصناعية ،املقدم اإىل املقمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة اديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل
للتصاممي الصناعية (وثيقة جنيف) املعقود يف الفرتة من  16يونيو اإىل  6يوليو ( 1999املشار اإليه فامي ييل ابمس "املقمتر
ادلبلومايس") .8.وبقي هذا اجلزء من القاعدة دون تغيري حىت يومنا هذا.
 .18ول يواد أأي سبب يف أأي وثيقة مقدمة اإىل جلنة اخلرباء أأو املقمتر ادلبلومايس بشأأن سبب نرش اإخطار الرفض دون
أأس باب الرفض.
 .19وتشري القاعدة  "3")1(32من اللحئة التنفيذية املشرتكة بي اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعلمات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "لحئة مدريد التنفيذية") أأيضا اإىل "حالت الرفض املققت املقيدة بناء عىل أأحاكم
القاعدة  ... ،)4(17بدون أأس باب الرفض  " ...مكحتوى للنرش .وقد ظل هذا اجلزء من القاعدة دون تغيري عن النسخة
9
ا ألوىل ( )1996من لحئة مدريد (املشرتكة).
 .20ويف ذكل الوقت ،اكن لك من تسجيلت العلمات التجارية والتصاممي ادلولية مبوجب نظايم مدريد ولهاي يُنرش
يف شلك وريق .ومبا أأن ا ألمر ل يزال عىل حاهل حىت اليوم ،فاإن املكتب ادلويل مل "يسجل أأي بياانت نصية تتعلق بأأس باب
الرفض" اما يرد يف لك اإخطار ابلرفض (املققت) .وابلتايل ،مل تكن هناك وسائل مقمتتة لإعادة اإنتاج تكل البياانت يف
املنشور .ويف هذا الصدد ،ميكن توفري علمة سابقة أأو تصممي سابق ،اما استُشهد به كسبب للرفض ،إابرفاق نسخة من
املنشور الوطين اذلي قد يكون ابللغة احمللية .وعلوة عىل ذكل ،ميكن الاستشهاد بعدة علمات أأو تصاممي سابقة
يف اإخطار واحد.
 .21والغرض من نرش الرفض (املققت أأو الهنايئ) هو اإعلن أأن أأثر التسجيل ادلويل قد رفضه أأحد ا ألطراف املتعاقدة
املع ّينة .ويبدو أأن العبارة "بدون أأس باب الرفض" ُأدرجت يف لحئة مدريد التنفيذية ليس فقط لعكس تكل الغاية ا ألساس ية
من نرش الرفض ،بل لتعكس أأيضا العائق التقين اذلي يص ّعب للغاية عىل املكتب ادلويل تسجيل مجيع املعلومات املتعلقة
بأأس باب الرفض ونرشها.
7
يرىج الرجوع اإىل مرشوع القاعدة  "2")1(24من الوثيقة .H/CE/VII/4
8
يرىج الرجوع اإىل مرشوع القاعدة  "2")1(26من الوثيقة  ،H/DC/4الاقرتاح ا ألسايس اخلاص ابللحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة كام عرض عىل
املقمتر ادلبلومايس .ول تتضمن اللحئة التنفيذية لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية لتنفيذ وثيقة  1960ووثيقة  ،1934النافذة اعتبارا
من  1يناير  2002العبارة املعنية فامي يتعلق بنرش اإخطار الرفض.
9
أ
أ
ل
تواد العبارة نفسها أأيضا يف القاعدة  )1(31من لحئة مدريد ا تنفيذية النافذة اعتبارا من  1أبريل  ،1994أي قبل دخول بروتوكول مدريد حزي النفاذ.
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 .22ونظرا لعدم وجود أأي ملحظات يف واثئق جلنة اخلرباء واملقمتر ادليبلومايس بشأأن هذه النقطة ،ميكن افرتاض أأن
تكون العبارة نفسها قد نُسصت ببساطة من لحئة مدريد التنفيذية لتعكس الفرق ادلقيق ذاته يف لحئة (لهاي) التنفيذية
املشرتكة.

امارسات املاكتب اليت كثريا ما تصدر اإخطارات الرفض
 .23كام ُذكر سابقا ،املاكتب الثلثة اليت تصدر اإخطارات الرفض حاليا يه مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري
للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجارية.
 .24ويوفر مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجارية ،عىل موقعه الإلكرتوين ،نظام اس تصراج معلومات
طلبات الرباءات ( .)PAIRوميكن للمودع أأن يطلع عىل وضع طلبات الرباءات اخلاصة به يف أأي وقت يف اجملال اخلاص من
ذكل النظام ( .)Private PAIRوابلإضافة اإىل ذكل ،يسم النظام العام ( )Public PAIRلطرف اثلث ابلنفاذ اإىل
املعلومات ذات الصةل ،مبا يف ذكل اإخطار الرفض ومجيع التبادلت بي املودع واملكتب ،اإذا ُأصدرت الرباءة وبعد اإصدارها.
وعلوة عىل ذكل ،ويف حال تسجيل دويل ت َُّعي فيه الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يصب النفاذ اإىل مجيع تكل الإشعارات امكنا
بعد نرش املكتب ادلويل لها و أأاي اكن مصريها.
 .25وعىل النقيض من ذكل ،ل تسم قاعدة بياانت مكتب الياابن للرباءات ( )J-PRAT-PATوقاعدة بياانت املكتب
الكوري للملكية الفكرية ( )KIPRISبنفاذ طرف اثلث اإىل اإخطارات الرفض عىل موقعهيام الإلكرتونيي .ومع ذكل يمت ،من
حيث املبد أأ ،اإاتحة مجيع الإشعارات ،مبا يف ذكل اإخطارات الرفض ،بناء عىل طلب طرف اثلث ،اإذا ُُسّل تصممي صناعي ما
وبعد تسجيهل.

رابعا .مناقشة
اإاتحة اإخطار الرفض عىل املوقع الإلكرتوين للويبو
 .26اإذا اعترب الفريق العامل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل وقف حتميل نسخة  PDFعىل املوقع الإلكرتوين للويبو ،ألي
ودونه ،ااز هل أأن يشري اإىل ذكل.
اإخطار ابلرفض اس تلمه املكتب ادلويل ّ

اإاتحة اإخطار الرفض اإذا مل ي ُسحب بناء عىل طلب
 .27سيس متر املكتب ادلويل يف اإاتحة نسخة من اإخطار الرفض لطرف اثلث ،مقابل دفع رمس ،عندما يطلب ذكل
مبوجب القاعدة  "2" )1(32أأو"."3
 .28وكام ُذكر يف البند السابق ،ومبوجب ترشيعات الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية ،تُتاح للجمهور
مجيع الإشعارات الوجهية املتعلقة بأأي طلبات وطنية بعد تسجيل التصممي أأو حاميته برباءة ،سواء عىل املوقع الإلكرتوين
أأو بناء عىل الطلب.
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 .29وابلتايل ،ميكن اغامتم هذه الفرصة لتوضي ما اإذا اكن ينبغي للمكتب ادلويل وقف الكشف عن اإخطارات الرفض،
ما مل ي ُسحب الرفض وحىت حسبه ،أأو اتباعه ،بدل من ذكل ،ببيان مبن اامحاية طبقا للقاعدة (18اثنيا)(.)2

.30

اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
""1مناقشة القضية املطروحة يف
هذه الوثيقة والتعليق علهيا؛
" "2وبيان ما اإذا اكن يويص املكتب
ادلويل ابإدخال تغيري ما عىل امارس ته
املتعلقة ابإاتحة اإخطارات الرفض للجمهور.

[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

[هناية املرفق والوثيقة]

