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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :سبمترب 2019

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل

للتصاميم الصناعية
الدورة الثامنة

جنيف ،من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب 2019
اقرتاح تعديالت على القاعدة  17من الالئحة التنفيذية املشرتكة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأو ًل .معلومات أأساس ية
موعد نرش التسجيل ادلويل
 .1طبق ًا للقاعدة  "3")1(17من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي (الالحئة التنفيذية
املشرتكة) ،يُنرش لك تسجيل دويل بعد س تة أأشهر من اترخي التسجيل ادلويل أأو يف أأقرب وقت ممكن بعد ذكل ،ما مل
يطلب املودع نرشه فور ًا أأو تأأجيل نرشه (مع ًال ابلقاعدة  "1")1(17أأو " "2من الالحئة التنفيذية املشرتكة).
 .2ومن حيث املبد أأ ،جيوز تأأجيل نرش التسجيالت ادلولية لفرتة أأقصاها  12شهر ًا مبوجب وثيقة لهاي ( )1960لتفاق
لهاي (وثيقة  )1960أأو لفرتة أأقصاها  30شهر ًا مبوجب وثيقة جنيف ( )1999لتفاق لهاي (وثيقة  )1999اعتبار ًا من
اترخي الإيداع أأو اعتبار ًا من اترخي ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية.
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 .3ومع ذكل ،مىت اكن قانون الطرف املتعاقد عىل وثيقة  1999ينص عىل أأن تأأجيل النرش يكون لفرتة أأقل من 30
شهر ًا ،جاز هل أأن حيدد مدة التأأجيل املسموح هبا يف اإعالن يصدره مع ًال ابملادة  ()1(11أأ) من وثيقة  .1999وفض ًال عن
ذكل ،مىت اكن قانون الطرف املتعاقد ل ينص عىل اإماكنية تأأجيل للنرش ،جاز هل أأن حيظر تأأجيل النرش يف اإعالن يصدره
مع ًال ابملادة ()1(11ب) من وثيقة .1999
 .4ومن مث ،اإذا عُ ن ِّي يف الطلب ادلويل املودع مبوجب وثيقة ٌ 1999
طرف متعاق ٌد "واح ٌد" أأصدر اإعال ًان مع ًال ابملادة
()1(11ب) من وثيقة  ،11999فال ميكن للمودع الاس تفادة من اإماكنية تأأجيل النرش عىل الإطالق؛ ويف تكل احلاةل ،يُنرش
التسجيل ادلويل بعد س تة أأشهر من اترخي التسجيل ادلويل ما مل يسحب صاحب التسجيل تعيّي ذكل الطرف املتعاقد.
ومع ذكل ،فاإن هذين اخليارين ل يرضيان مودعي الطلبات اذلين يرغبون يف اس تخدام نظام لهاي للحصول عىل أأوسع
تغطية جغرافية ممكنة ولكهنم حباجة اإىل احلفاظ عىل رسية تصامميهم لفرتة أأطول ألس باب تسويقية.
 .5وبناء عىل ذكل ،تقرتح هذه الوثيقة متديد فرتة النرش البالغة س تة أأشهر واملنصوص علهيا يف القاعدة "3")1(17
(وي ُشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "فرتة النرش العادي") لتكون  12شهر ًا.

اثني ًا .متديد فرتة النرش العادي
فرتة الس تة أأشهر احلالية :اخللفية التارخيية
 .6اع ُتمدت القاعدة  17من الالحئة التنفيذية املشرتكة ا ِإابن املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لهاي
بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية (وثيقة جنيف) يف عام .1999
 .7وقد اع ُتمدت فرتة النرش العادي البالغة س تة أأشهر بناء عىل اقرتاح جلنة اخلرباء املعنية بتطوير اتفاق لهاي بشأأن
الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية .واكن ذكل الاقرتاح يراعي واقع أأن "مبوجب بعض القوانّي الوطنية وا إلقلميية املتعلقة حبامية
التصاممي الصناعية ،تنقيض فرتة زمنية قبل نرش تسجيل التصاممي الصناعية .ويرجع ذكل التأأخري اإىل الوقت اذلي يتطلبه
حفص طلبات التصاممي (سواء اكن حفص ًا شلكي ًا أأم موضوعي ًا) والاس تعدادات الفنية للنرش".2
 .8وقد اختريت فرتة الس تة أأشهر "هبدف منح صاحب التسجيل ادلويل املزية نفسها للتأأجيل الفعيل اذلي يمتتع به عند
اإيداع طلبات تسجيل وطنية".3

1
2
3

كذكل ا ألمر يف حال أأصدر الطرف املتعاقد اإعال ًان ينص عىل فرتة تأأجيل مدهتا س تة أأشهر أأو أأقل مع ًال ابملادة  ()1(11أأ).
انظر املالحظات عىل املادة ( 7الفقرة  )7.06يف الوثيقة  ،H/CE/VII/3واملالحظات عىل القاعدة ( 17الفقرة  )R17.01يف الوثيقة .H/DC/6
انظر املالحظات عىل القاعدة ( 17الفقرة  )R17.01يف الوثيقة .H/DC/6
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خيارات النرش واملواقف احلالية
النرش العادي
 .9القاعدة العامة يه النرش العادي .اإذ يُنرش التسجيل ادلويل بعد س تة أأشهر من اترخيه (القاعدة  "3")1(17من
الالحئة التنفيذية املشرتكة) وهو عاد ًة اترخي الإيداع .4ويكون هذا اخليار متاح ًا يف مجيع احلالت .ويس تتبع ذكل أأن لك
ا ألطراف املتعاقدة ملزمة بقبول فرتة النرش العادي بصفهتا فرتة تأأجيل حبمك الواقع .ومل يكن هذا املفهوم موجود ًا يف نظام
لهاي قبل أأن تدخل وثيقة  1999والالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ يف  1أأبريل .2004
النرش الفوري
 .10يُنرش التسجيل ادلويل بعد التسجيل فور ًا مىت طلب املودع ذكل (القاعدة  "1")1(17من الالحئة التنفيذية
املشرتكة) .ويكون هذا اخليار متاح ًا أأيض ًا يف مجيع احلالت.
التأأجيل مبوجب وثيقة  :1999اإعالانن ممكنان
 .11يف اترخي اإعداد هذه الوثيقة ،اكنت ا ألطراف املتعاقدة عىل وثيقة  1999الس بعة التالية قد أأصدرت اإعال ًان حبظر
تأأجيل النرش (مع ًال ابملادة ()1(11ب)) :هنغاراي وأيسلندا وموانكو وبولندا والاحتاد الرويس و أأوكرانيا والولايت املتحدة
ا ألمريكية.
 .12وفض ًال عن ذكل ،أأصدرت ا ألطراف املتعاقدة عىل وثيقة  1999التالية اإعال ًان بأأن قوانيهنا الوطنية تنص عىل فرتة
تأأجيل أأقل من  30شهر ًا (مع ًال ابملادة  ()1(11أأ)) :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( 12شهر ًا) ،وبلزي ( 12شهر ًا) ،واحتاد
بنلوكس ( 12شهر ًا) ،وبروين دار السالم ( 12شهر ًا) ،ومكبوداي ( 12شهراً) ،وكرواتيا ( 12شهراً) ،وادلامنرك ( 6أأشهر)،
وإاس تونيا ( 12شهر ًا) ،وفنلندا ( 6أأشهر) ،والرنوجي ( 6أأشهر) ،وس نغافورة ( 18شهر ًا) ،وسلوفينيا ( 12شهر ًا) ،وامجلهورية
العربية السورية ( 12شهراً) ،واململكة املتحدة ( 12شهر ًا).5
 .13ومن اجلدير ابذلكر أأن ادلامنرك وفنلندا والرنوجي قد حددت فرتة التأأجيل بس تة أأشهر يف اإعالانهتا الصادرة مع ًال ابملادة
 ()1(11أأ) .وملا اكنت تكل الفرتة مساوية لفرتة النرش العادي البالغة س تة أأشهر ،فاإن اإعالانت تكل ا ألطراف املتعاقدة تدخل
من الناحية الفنية يف عداد ا إلعالانت الصادرة مع ًال ابملادة ()1(11ب) (حظر التأأجيل).
 .14وتقبل لك ا ألطراف ا ألخرى املتعاقدة عىل وثيقة  1999فرتة التأأجيل البالغة  30شهر ًا كحد أأقىص اعتبار ًا من اترخي
الإيداع أأو اعتبار ًا من اترخي ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية ،عندما تكون تكل ا ألطراف مع َّينة مبوجب وثيقة 1999
(القاعدة  ()1(16أأ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة).
4

5

تنص املادة ()2(10ب) من وثيقة  1999عىل أأنه يف حال اكن الطلب ادلويل ،يف التارخي اذلي تسلمه فيه املكتب ادلويل ،يتضمن خمالفة تتعلق ابملادة
 ،)2(5يكون اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة أأو اترخي اإيداع الطلب ادلويل ،مع ا ألخذ ابلتارخي الالحق.
وفامي عدا ذكل ،يكون اترخي التسجيل ادلويل اترخي اإيداع الطلب ادلويل (املادة  ()2(10أأ) من وثيقة .)1999
ُحتسب فرتة التأأجيل القصوى اعتباراً من اترخي الإيداع أأو اعتبار ًا من اترخي ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية .أأما فرتة التأأجيل القصوى يف س نغافورة
( 18شهراً) واململكة املتحدة ( 12شهراً) ،ف ُتحسب من اترخي الإيداع حىت يف حال املطالبة اب ألولوية.
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التأأجيل مبوجب وثيقة 1960
 .15تنص وثيقة  1960عىل أأن فرتة التأأجيل أأقصاها  12شهر ًا اعتباراً من اترخي الإيداع أأو اعتبار ًا من اترخي ا ألولوية يف
حال املطالبة اب ألولوية (املادة ()4(6أأ) من وثيقة  1960والقاعدة ()1(16ب) من الالحئة التنفيذية املشرتكة) .وعىل الرمغ من
أأن فرتة التأأجيل أأقصاها  12شهر ًا (مقابل  30شهر ًا يف وثيقة  ،)1999فال جيوز ألي طرف متعاقد عىل وثيقة  1960أأن
حيظر تأأجيل النرش أأو ينقص من فرتة التأأجيل املقررة .اإذ ل تنص وثيقة  1960عىل تكل الإماكنية.
 .16ومن مث ،يكون لتعيّي طرف متعاقد عىل وثيقة  1960ا ألثر نفسه يف معلية النرش لتعيّي طرف متعاقد عىل وثيقة
 1999أأصدر اإعال ًان حدد فيه فرتة التأأجيل ابثين عرش شهر ًا مع ًال ابملادة  ()1(11أأ) من وثيقة .1999
فرتة التأأجيل املطبَّقة عىل ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بو ي
ثيقَت  1960و1999
 .17من ا ألطراف املتعاقدة الس بعة الَت حتظر تأأجيل النرش مبوجب وثيقة  1999واملذكورة يف الفقرة  11من هذه الوثيقة،
فاإن هنغاراي وموانكو و أأوكرانيا ملزمة بو ي
ثيقَت  1960و .1999ومن مث ،اإذا ُع ِيننت تكل ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة
 ،1960فيجوز طلب تأأجيل النرش حىت فرتة الثين عرش شهر ًا املقررة.
عدم التوافق بّي بعض التعيينات وطلب تأأجيل النرش
 .18مىت احتوى طلب دويل عىل الامتس لتأأجيل النرش وبه تعيّي مبوجب وثيقة  1999لطرف متعاقد حيظر تأأجيل النرش
طبق ًا لإعالن أأصدره مع ًال ابملادة ()1(11ب) ،و َّجه املكتب ادلويل اإخطار ًا اإىل املودع ابإماكنية حسب تعيّي ذكل الطرف
املتعاقد .ويف حال عدم حسب التعيّي يف غضون شهر واحد من اترخي الإخطار ،ل يأأخذ املكتب ادلويل بطلب تأأجيل النرش
(املادة  "1")3(11من وثيقة  1999والقاعدة  )2(16من الالحئة التنفيذية املشرتكة) .وعليه ،تطبَّق فرتة النرش العادي.
 .19وابملثل ،مىت احتوى طلب دويل عىل الامتس لتأأجيل النرش وبه تعيّي مبوجب وثيقة  1999لطرف متعاقد أأصدر
اإعال ًان مع ًال ابملادة ()1(11ب) حدد فيه فرتة تأأجيل أأقرص من فرتة التأأجيل امللمتسة ،أأبلغ املكتب ادلويل املودع بأأن نرش
التسجيل ادلويل س يكون عند انقضاء الفرتة ا ألقرص .وكذكل ا ألمر اإذا احتوى الطلب ادلويل عىل الامتس لتأأجيل النرش اإىل
فرتة أأطول من  12شهر ًا وبه تعيّي لطرف متعاقد مبوجب وثيقة .1960
 .20ومع ذكل ،فاإن لك تكل احلالت اندرة ألن نظام لهاي الإلكرتوين (واهجة الإيداع الإلكرتوين اخملصصة الَت وضعها
املكتب ادلويل والَت تُس تخدم يف أأكرث من  90ابملئة من الطلبات) يكشف حالت عدم التوافق تلقائي ًا ويلفت انتباه املودع
اإلهيا فور ًا أأثناء اإعداد الطلب.

شواغل املس تخدمّي املتعلقة بفرتة الس تة أأشهر احلالية
 .21يريد املودعون عام ًة التحمك قدر الإماكن يف موعد نرش التصاممي .فتكفل فرتة التأأجيل للمودع القدرة عىل املنافسة عن
طريق اإخفاء تصمميه عن املنافسّي احملمتلّي .ومع ذكل ،مل يؤ َّجل نرش سوى  10ابملئة من الطلبات املودعة يف عام  2018يف
حّي خضعت  44ابملئة لفرتة النرش العادي .ويف هذا املقامُُ ،تدر الإشارة اإىل أأن ا ألطراف املتعاقدة املع َّينة العرشة ا ألوىل يف
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عام  ،62018ويه الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد الرويس و أأوكرانيا ل ُتزي تأأجيل النرش .وي ُس تنبط من ذكل أأن عدد ًا
من املودعّي ُأجربوا عىل قبول النرش العادي بعد س تة أأشهر من اترخي التسجيل ادلويل ،مر ن ِجحّي كفة اختيار التعيينات.
 .22وسعي ًا اإىل التخفيف من عواقب ذكل اخليار ،قد يلجأأ املودعون اإىل اسرتاتيجيات بديةل مهنا ما ييل:
 تقدمي أأول اإيداع خارج نظام لهاي مع اإيداع الطلب ادلويل يف هناية فرتة ا ألولوية ذلكل الإيداع ا ألول حبيث
ُحتفظ الرسية فعلي ًا لفرتة أأقصاها  12شهر ًا؛
 أأو حذف تكل التعيينات من الطلب ادلويل ،علامً بأأن الإيداع الوطين س ميكهنم من الاس تفادة من فرتة رسية
أأطول من الفرتة املقررة مبوجب اإجراء النرش العادي .وقد تنتج تكل املزية اإما عن همةل معاجلة الطلب املتوسطة يف
املاكتب املعنية وإاما عن اإماكنية تأأخري اإجراء الفحص.
 .23ولعل اخليار البديل ا ألول ينطوي عىل عدد من اخملاطر ،ولكن ل شك يف أأن اخليارين ينطواين عىل تاكليف اإضافية
ملس تخديم نظام لهاي اإذ سيتعّي علهيم اإعداد عدد طلبات أأكرث من الالزم وس يحصلون يف هناية املطاف عىل عدة حقوق
مس تقةل ل ميكن اإدارهتا مركز ًاي يف اإطار تسجيل دويل واحد.

اإماكنية المتديد وأاثر ذكل المتديد
 .24بناء عىل ما تقدَّم ،يرى املكتب ادلويل أأن فرتة ا ألشهر الس تة احلالية قد ل تكون اكفية ليك حيقق مفهوم النرش
العادي الغرض املنشود منه كام ُذكر يف الفقرة  8من هذه الوثيقة و أأن متديد تكل الفرتة سيساعد املودعّي عىل حتقيق أأقىص
اس تفادة من نظام لهاي.
ا ألطراف املتعاقدة الَت حتظر تأأجيل النرش أأو تقبل فرتة تأأجيل أأقصاها س تة أأشهر مبوجب وثيقة 1999
 .25ي ُشار يف هذا املقام اإىل الفقرات  11اإىل  13من هذه الوثيقة .اإذ حتظر عدة أأطراف متعاقدة عىل وثيقة  1999تأأجيل
النرش (مع ًال ابملادة ()1(11ب)) أأو حتد فرتة التأأجيل بس تة أأشهر (مع ًال ابملادة ()1(11أأ)) .وابس تثناء هنغاراي وموانكو
و أأوكرانيا امللزتمة أأيض ًا بوثيقة  ،1960ا ألطراف املتعاقدة املعنية يه ادلامنرك وفنلندا وأيسلندا والرنوجي وبولندا والاحتاد
الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية .وسيشملها المتديد احملمتل لفرتة النرش العادي اإىل أأكرث من فرتة ا ألشهر الس تة احلالية.
ا ألطراف املتعاقدة الَت تقبل تأأجيل النرش لفرتة أأقصاها  12شهر ًا مبوجب وثيقة  1999وا ألطراف املتعاقدة عىل وثيقة 1960
 .26ي ُشار يف هذا املقام اإىل الفقرة  12من هذه الوثيقة .حددت ا ألطراف املتعاقدة التالية فرتة تأأجيل النرش ابثين عرش
شهر ًا مع ًال ابملادة ()1(11أأ) من وثيقة  :1999بلزي واحتاد بنلوكس وبروين دار السالم ومكبوداي وكرواتيا وإاس تونيا واملنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية وسلوفينيا وامجلهورية العربية السورية واململكة املتحدة .وفض ًال عن ذكل ،تقبل لك ا ألطراف
املتعاقدة عىل وثيقة  1960فرتة تأأجيل للنرش أأقصاها  12شهر ًا عند تعييهنا مبوجب تكل الوثيقة.
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 .27ويف مجيع احلالت ،فامي عدا حاةل اململكة املتحدةُ ،حتسب فرتة تأأجيل النرش (و أأقصاها  12شهر ًا) اعتبار ًا من اترخي
ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية .ومن مث ،تكون تكل ا ألطراف املتعاقدة أأيض ًا مشموةل ابلمتديد احملمتل لفرتة ا ألشهر الس تة
احلالية .فاإذا احتوى الطلب ادلويل عىل مطالبة اب ألولوية واختار النرش العادي ،فس ُينرش بعد  12شهر ًا من اترخي التسجيل
ادلويل وليس اترخي ا ألولوية .ويف عام  ،2018احتوت  45.7ابملئة من الطلبات ادلولية املودعة عىل مطالبات اب ألولوية.7
أأساس نظام لهاي
 .28نظام لهاي هو عبارة عن ألية تتيح احلصول عىل تسجيالت أأو براءات للتصاممي يف أأقالمي ادلول ا ألعضاء يف النظام
عن طريق طلب دويل "واحد" يُودع دلى املكتب ادلويل ،واحلفاظ عىل تكل التسجيالت أأو الرباءات وإادارهتا.
 .29ومن مث ،ليس من املثايل أأن يضطر املودعون لإيداع طلب وطين دلى "عضو واحد" وطلب دويل لتعيّي "ا ألعضاء
الخرين" من أأجل احلصول عىل فرتة رسية أأكرب لتصمميه عن طريق استنفاد فرتة ا ألولوية البالغة س تة أأشهر .وعىل الرمغ من
أأن املادة  )3(14من وثيقة ُ 1999تزي اإماكنية حظر "تعيّي الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه املودع" ،مل يصدر أأي طرف
اهتداء ابلهدف من نظام لهاي.8
متعاقد اإعال ًان من هذا القبيل
ً
نظام النرش العادي مقابل ا ألنظمة الوطنية/ا إلقلميية اخملتلفة
 .30كام ُذكر يف الفقرتّي  7و 8من هذه الوثيقة ،فاإن الهدف من فرتة النرش العادي املقررة هو منح صاحب التسجيل
ادلويل املزية نفسها للتأأجيل الفعيل اذلي يمتتع به عند اإيداع طلبات تسجيل وطنية .ومع ذكل ،تتوسع عضوية وثيقة 1999
بأأنظمة وطنية وإاقلميية خمتلفة ،فبات من الصعب ضامن هذا الغرض ا ألسايس لنظام النرش العادي.
 .31فعىل سبيل املثال ،أأعلنت ادلامنرك وفنلندا وأيسلندا والرنوجي فرتة تأأجيل تبلغ س تة أأشهر متاش ي ًا مع أأنظمهتا الوطنية.
ومن مث ،يُفرتض أأن همةل النرش املتوسطة لتسجيالت التصاممي يف تكل ادلول أأقرص من س تة أأشهر من اترخي الإيداع.
 .32ويف املقابلُ ،تري ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية يف الاحتاد الرويس ( )ROSPATENTومكتب الولايت
املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOحفص ًا للجدة وغريها من الرشوط .ول تُنرش التصاممي اإل بعد
صدور براءة التصممي .وحبسب احلاةل ،قد يكون النرش الفعيل لرباءات التصاممي الوطنية بعد  12شهر ًا من اترخي الإيداع.
وذلكل ،أأصدر لك من الاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية اإعال ًان مع ًال ابلقاعدة ()1(18ب) بأأن همةل الرفض تكون
 12شهر ًا ،وإاعال ًان اإضافي ًا مع ًال ابلقاعدة ()1(18ج)" "2بأأنه جيوز تأأخري املوعد الهنايئ ملنح امحلاية س تة أأشهر اعتبار ًا من
اترخي انقضاء همةل الرفض.

7
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الاثر العملية للمتديد
 .33يف ضوء الاختالفات املذكورة بّي ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية ألعضاء نظام لهاي ،تقرتح هذه الوثيقة متديد فرتة
الس تة أأشهر احلالية لتكون  12شهر ًا .اإذ يرى املكتب ادلويل أأن اقرتاح المتديد اإىل  12شهر ًا اقرتاح جدير ابدلراسة ملا
س يعود به من فائدة عىل املس تخدمّي ،وميكن تطبيقه كام ييل:
موعد النرش
 .34يُنرش لك تسجيل دويل بعد  12شهر ًا من اترخي التسجيل ادلويل ،ما مل يطلب املودع نرشه فور ًا أأو تأأجيل نرشه.
النسخ الرسية

 .35مكبد أأ عام ،حيافظ املكتب ادلويل عىل رسية لك طلب دويل ولك تسجيل دويل ريامث ينرش يف نرشة التصاممي ادلولية

(املادة ()4(6د) من وثيقة 1960؛ واملادة  )4(10من وثيقة  .)1999ومع ذكل ،طبق ًا للامدة  )5(10من وثيقة  ،1999يرسل
املكتب ادلويل "نسخة رسية" من التسجيل ادلويل اإىل لك مكتب أأخطره بأأنه يرغب يف تسمل نسخة من ذكل القبيل مىت
اكن مع َّين ًا يف الطلب ادلويل.
 .36وتُرسل النسخ الرسية فور اإجراء التسجيل .وطبق ًا للبند  (901أأ) من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي ،تُرسل
النسخ الرسية حالي ًا اإىل املاكتب ابلوسائل الإلكرتونية .ولن يؤثر تغيري فرتة النرش العادي يف اإرسال النسخ الرسية اإىل
املاكتب املعنية.
طلب تأأجيل النرش
 .37مع ًال ابلقاعدة ()5(7ه) من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،جيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل الامتس ًا لتأأجيل النرش .ولن
يتغري ذكل .ومن مث ،حبسب ا ألطراف املتعاقدة املعيَّنة مبوجب وثيقة  1960أأو وثيقة  ،1999ميكن للمودع أأن يلمتس تأأجيل
النرش حىت الفرتة القصوى املقررة واملسحوبة اعتبار ًا من اترخي ا ألولوية أأو اعتبار ًا من اترخي ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية
(املادة ()4(6أأ) من وثيقة 1960؛ واملادة  )1(11من وثيقة 1999؛ والقاعدة  )1(16من الالحئة التنفيذية املشرتكة).
وقد يؤدي ذكل اإىل حالت حيث يكون اترخي النرش سابق ًا لتارخي النرش يف حال اختيار نظام النرش العادي عند اإيداع
الطلب ادلويل.
الامتس النرش املبكر
 .38جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أأن يلمتس النرش املبكر ألي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل أأو مجيعها
يف أأي وقت أأثناء فرتة التأأجيل املط َّبقة .ويف هذه احلاةل ،تعترب فرتة التأأجيل قد انقضت يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب
ادلويل ذكل الالامتس .ومن مث ،س ُينرش التسجيل ادلويل بعد ذكل (طبق ًا للامدة  ()4(11أأ) من وثيقة  1999أأو املادة
()4(6ب) من وثيقة .)1960
 .39ولن يتغري ذكل .ومع ذكل ،ينبغي الانتباه اإىل أأنه ل ميكن الامتس النرش املبكر اإل اإذا اكن النرش مؤج ًال.
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الوضع الانتقايل
 .40يس متر تطبيق فرتة الس تة أأشهر احلالية عىل التسجيالت ادلولية الناُتة عن الطلبات ادلولية املودعة قبل دخول
التغيري املقرتح حزي النفاذ.
 .41ومن مث ،س يط ِبنق املكتب ادلويل لفرتة ما اعتبار ًا من اترخي تطبيق الفرتة اجلديدة الفرتتّي اخملتلفتّي للنرش العادي
حبسب اترخي الإيداع.

اثلث ًا .الاقرتاح
تعديل القاعدة 17
 .42يُقرتح تعديل فرتة النرش العادي من س تة أأشهر اإىل  12شهر ًا ابلصيغة املبيَّنة يف مرفق هذه الوثيقة .وبذكل ،س تحل
فرتة جديدة مدهتا  12شهر ًا فرتة ا ألشهر الس تة املنصوص علهيا حالي ًا يف البند " "3من الفقرة الفرعية ( )1من القاعدة  17من
الالحئة التنفيذية املشرتكة.

اإدراج أأحاكم انتقالية يف القاعدة 37
 .43يُقرتح اإدراج فقرة فرعية ( )3جديدة اإىل القاعدة  37لتوضيح أأنه سيس متر تطبيق فرتة الس تة أأشهر احلالية عىل
التسجيالت ادلولية الناُتة عن الطلبات ادلولية املودعة قبل دخول التعديل املقرتح عىل القاعدة  "3")1(17حزي النفاذ.

اترخي ادلخول حزي النفاذ
 .44نظر ًا اإىل أأن نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل قادر من الناحية الفنية عىل اعامتد التغيري املقرتح يف فرتة النرش العادي،
يُقرتح اترخي  1يناير  2021اترخي ًا لتنفيذ فرتة النرش العادي املقرتحة البالغة  12شهر ًا.

.45

اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1النظر يف الاقرتاح املقدَّم يف هذه
الوثيقة والتعليق عليه؛
" "2والبت يف توجيه توصية اإىل مجعية
احتاد لهاي ابعامتد التعديل املقرتح للقاعدة
 17من الالحئة التنفيذية املشرتكة ومن مث
احلمك الانتقايل املقرتح اإضافته اإىل القاعدة
 ،37بصيغهتام املبيَّنة يف مرفق هذه الوثيقة،
واقرتاح اترخي  1يناير  2021اترخي ًا دلخول
تكل التعديالت حزي النفاذ.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة 1960
لتفاق لهاي
(نص انفذ يف [ 1يناير )]2021
[]...

القاعدة 17
نرش التسجيل ادلويل
([ )1موعد النرش] ينرش التسجيل ادلويل يف املواعيد التالية:
" "1فور ًا بعد التسجيل اإذا المتس املودع ذكل؛
" "2أأو فور ًا بعد اترخي انقضاء فرتة تأأجيل النرش أأو التارخي اذلي يعترب فيه التأأجيل منقضي ًا اإذا اكن
التأأجيل ملمتس ًا وظل الالامتس مأأخوذ ًا يف احلس بان؛
" "3أأو بعد اترخي التسجيل ادلويل بس تة أأشهر ابثين عرش شهر ًا يف أأية حاةل أأخرى أأو يف أأقرب
وقت ممكن بعد ذكل.
[]...

القاعدة 37
أأحاكم انتقالية
[]...
([ )3حمك انتقايل يتعلق مبوعد النرش] يس متر تطبيق القاعدة  "3")1(17بصيغهتا النافذة قبل [ 1يناير ]2021
عىل أأي تسجيل دويل ينتج عن طلب دويل ُأودع قبل ذكل التارخي.
[]...
[هناية املرفق والوثيقة]

