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الأصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :يناير 2021

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل

للتصاميم الصناعية
الدورة الثامنة

جنيف ،من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب 2019

التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل
 . 1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب .2019
 . 2واكن أعضاء احتاد لهاي التالية أسامؤمه ممثلني يف ادلورة :املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIأرمينيا،
أذربيجان ،كندا ،ادلامنرك ،اإس تونيا ،الاحتاد الأورويب ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،هنغاراي ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن ،ليتوانيا،
املغرب ،الرنوجي ،عامن ،بولندا ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رصبيا ،س نغافورة ،اإس بانيا،
سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،تركامنس تان ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة الأمريكية ،فييت انم (.)32
 . 3واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب :بيالروس ،الصني ،امجلهورية التش يكية ،الأردن ،اكزاخس تان ،مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ،موريتانيا ،املكس يك ،نياكراغوا ،ابكس تان ،بريو ،الربتغال ،سيش يل ،جنوب أفريقيا ،اتيلند ،ترينيداد
وتوابغو ،أ وغندا (.)17
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 . 4وشارك ممثلو املنظمة احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفة مراقب :املنظمة الأوروبية الس يوية للرباءات
(.)1( )EAPO
 . 5وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف ادلورة بصفة مراقب :مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية
( ،)CEIPIرابطة امجلاعات الأوروبية للعالمات التجارية ( ،) ECTAامجلعية ادلولية للعالمات التجارية (،)INTA
امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAامجلعية الياابنية حملايم الرباءات (.)5( )JPAA
.6

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثالث لهذه الوثيقة.

البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 . 7افتتحت الس يدة وانغ بينينغ ،انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي ابملنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) ،ادلورة الثامنة للفريق العامل ور ّحبت ابملشاركني.

وانئَب الرئيس
البند  2من جدول الأعامل :انتخاب الرئيس ي
 . 8ان ُتخب الس يد ديفيد غريك (الولايت املتحدة الأمريكية) ابلإجامع رئيساً للفريق العامل ،والس يد سييونغ ابرك
(مجهورية كوراي) والس يدة اإيرين شاتزمان (سويرسا) ابلإجامع انئبني للرئيس.
.9

وتوىل الس يد هريويش أوكوتويم (الويبو) هممة أمني الفريق العامل.

البند  3من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
 . 10اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل (الوثيقة  )H/LD/WG/8/1 Prov.2دون تغيري.

البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام
لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
 . 11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/7/11 Prov.
 . 12واعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير (الوثيقة  )H/LD/WG/7/11 Prov.دون تغيري.

بياانت عامة
 . 13ذكر وفد اإس بانيا أنه قد يكون من املثري لالهامتم دراسة أوجه املرونة املمكنة لنظام لهاي من أجل زايدة النفاذ اإليه.

البند  5من جدول الأعامل :اقرتاح تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
اقرتاح قاعدة جديدة إلضافة املطالبة ابلأولوية بعد ا إليداع
 . 14استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/2

H/LD/WG/8/9
3

 . 15و أ وحضت الأمانة بأأن الوثيقة تتضمن مقرتحاً لإدراج قاعدة جديدة لمتكني اإضافة املطالبة ابلأولوية بعد اإيداع طلب
دويل .واكن من املتوىخ ابلفعل اإدراج قاعدة جديدة يف الالحئة التنفيذية خالل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة
لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية (واملشار اإليه فامي ييل ابمس "املؤمتر ادلبلومايس") يف عام ،1999
وذلكل نصت وثيقة  1999عىل أساس قانوين واحض هبذا الشأأن يف املادة ()1(6ب) .ويامتىش هذا املقرتح مع اتفاقية ابريس
محلاية امللكية الصناعية .وأوحضت الأمانة أيضاً أ ن اإضافة املطالبة ابلأولوية ممكنة يف نظام معاهدة الرباءات منذ عام ،1998
وأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي ي ّنص أيضاً عىل هذه الإماكنية عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي .وأضافت الأمانة أنه قد
ّمر  20عاماً عىل اعامتد وثيقة  ،1999و أ ن نظام لهاي يشهد منذ ذكل الوقت دخول أ عضاء جدد .وقالت اإن عدداً كبرياً من
الطلبات ادلولية 45 ،يف املائة من الطلبات الواردة يف عام  ،2018يتض ّمن مطالبة ابلأولوية .وابلتايل ،ترى الأمانة أن هذا
املقرتح س يعود ابلنفع عىل مودعي الطلبات وحيمهيم اإذا غفلوا عن املطالبة ابلأولوية عند الإيداع.
 . 16و أ اثر وفد سويرسا بعض الشواغل نظراً اإىل أ ن القاعدة املقرتحة يبدو أهنا ل تتطابق مع القانون الوطين يف سويرسا،
اذلي ل ميكن مبوجبه اإضافة املطالبة ابلأولوية بعد الإيداع .وقال الوفد اإنه يف احلالت العادية ،تُنرش التسجيالت الوطنية
للتصاممي يف غضون شهر بعد الإيداع .وتساءل الوفد عام اإذا اكن هذا احلمك يتطلب تعديالً مشاهباً عىل العملية الوطنية
اخلاصة ابلطلبات .إواذا اكنت احلاةل كذكل ،فاإن ذكل س ميدد معلية الطلبات ،وهو أمر ل يصب يف مصلحة مودعي الطلبات
أو املس تخدمني يف سويرسا.
 . 17وأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده لهذا املقرتح .وأضاف أن القانون الكوري ل يسمح بأأي تصحيح أو اإضافة
للمطالبات ابلأولوية بعد اترخي الطلب .ولكن القانون يع ّد اترخي نرش طلب تصممي دويل عىل أنه اترخي اإيداع الطلب دلى
املكتب الكوري للملكية الفكرية ( .)KIPOوذلكل ،فاإن الوفد يؤيد هذه املقرتح .وأضاف الوفد بوجود بعض احلالت يف
املايض اليت اس تمل فهيا املكتب معلومات خمتلفة بشأأن املطالبات ابلأولوية ،اليت وردت يف النسح الرسية والتسجيالت
املنشورة .واعمتد املكتب عىل النسخ الرسية من أ جل اإجراء الفحص ،كام استندت مجيع معلومات الطلب وبياانت الفحص
اإىل املعلومات الواردة يف النسخ الرسية .ولكن املكتب ادلويل مل جي ِر دامئاً التصحيحات الالزمة فامي خيص هذا الاختالف.
وقال اإن اإدخال تغيري يف املطالبة ابلأولوية ميثل معلومات ببليوغرافية ابلغة الأمهية ابلنس بة اإىل طلب ما .وذلكل طلب الوفد
أن يتخذ املكتب تدابري لضامن اإجراء التصحيحات الالزمة يف الوقت املناسب عند اإضافة املطالبة ابلأولوية بعد الإيداع.
 . 18وذكر وفد فرنسا أ نه يدرك ما لهذا املقرتح من أساس منطقي و أ مهية ،وما يعود به من نفع عىل مودعي الطلبات .و أشار
الوفد اإىل أنه ،كام هو احلال يف سويرسا ،ل يسمح القانون الوطين يف فرنسا ابإماكنية اإضافة مطالبة ابلأولوية بعد الإيداع.
وأضاف الوفد بأأن همةل الشهرين املقرتحة من أجل اإضافة املطالبات ابلأولوية قد تؤخر النرش وتلغي فائدة النرش املبكر.
وأبدى الوفد اهامتمه بأراء الوفود الأخرى اليت تقبل املاكتب يف بدلها الإضافة املتأأخرة للمطالبة ابلأولوية.
 . 19وأعرب وفد الياابن عن تأأييده للتعديل املقرتح .وأيّد الوفد أيضاً همةل الشهرين من أجل اإضافة املطالبة ابلأولوية يف
حالت الإيداع غري املبارش ،عىل النحو املعروض يف الفقرة  44من الوثيقة .ولكن اقرتح الوفد أن يقوم املكتب ادلويل إاببالغ
مودع الطلب بتارخي الطلب عىل وجه الرسعة ،إوا ّل قد خيرس مودع الطلب فرصة القيام ابإضافة املطالبة ابلأولوية .ويف املقام
الثاين ،فامي يتعلق ابلفقرة  75من الوثيقة ،أضاف الوفد أن الإضافة املتأأخرة للمطالبة ابلأولوية قد يكون لها أثر عىل الأطراف
املتعاقدة اليت جتري الفحص املوضوعي وتس تمل نسخاً رسية مبوجب البند  901من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي
(املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية") ،وطلب أ ن يمت معاجلة اإضافة املطالبات الأولوية عىل وجه الرسعة و أ ن تبل ّغ
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هبا الأطراف املتعاقدة املعنية املعيّنة .واثلثاً فامي يتعلق ابلفقرة  72من الوثيقة ،أ عرب الوفد عن تأأييده لفرض رمس لهذه اخلدمة
اجلديدة .ولكن الوفد طلب توضيحاً بشأأن حساب املبلغ املقرتح .ويف الهناية ،أضاف الوفد فامي خيص اترخي رساين الوثيقة
املقرتحة ،بأأن ذكل قد يؤثر عىل نظام تكنولوجيا املعلومات دليه وطلب تبادل املعلومات بشأأن التغيريات يف الوقت املناسب،
مثل مواصفات النسق  .XMLوذلكل ،ذكر الوفد أنه يبدو من احملبذ تنفيذ هذا التعديل بعد حل التأأخري احلايل يف معاجلة
الطلبات ادلولية والتغيريات مبوجب القاعدة .21
 . 20وأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للتعديل املقرتح .وقال اإن القاعدة املقرتحة س تعود ابلنفع عىل
مودعي الطلبات اذلين أغفلوا عن غري قصد املطالبة ابلأولوية عند اإيداع طلهبم ويودون اإضافة املطالبة ابلأولوية يف وقت
لحق .إوان الأنظمة الأخرى تنص عىل حمك كهذا ميكن مودعي الطلبات من جتنب اخلسارة غري املقصودة حلقوقهم ،مثل نظام
معاهدة الرباءات ،ويه مزية هممة جلعل أنظمة الإيداع ادلويل هذه تراعي مودعي الطلبات.
لنص عىل تصحيح املطالبات ابلأولوية كذكل .وقال
 . 21ولكن الوفد يرى أيضاً بأأنه من املمكن حتسني املقرتح عن طريق ا ّ
اإن حمك كهذا ميكن أن يعمل ابلقرتان مع القاعدة  ،22بغية معاجلة الك احلالتني اليت ميكن أن حيتاج فهيام مودع الطلب
لإجراء تغيريات تتعلق مبطالبات الأولوية .ويرى الوفد أن الاعامتد عىل القاعدة  22من أجل تصحيح املطالبات ابلأولوية قد
يسبب بعض حالت الغموض القانوين .اإذ ختص القاعدة  22حالت تصحيح خطأأ يتعلق بتسجيل دويل ،وتنص عىل أ نه
ينبغي للمكتب ادلويل تعديل التسجيل ادلويل .وقال اإن القاعدة  22ل تنص حتديداً عىل تصحيح طلب ما قبل التسجيل
ادلويل ،وهذا ما يسبب ابلتايل مغوضاً قانونياً بشأأن حصة هذا التصحيح .وينتج فعلياً عن تصحيح الطلب مبوجب املادة 22
قبل التسجيل عدم اس تالم الطرف املتعاقد ّ
املعني للتصحيح ،مما يعيق ابلتايل قدرة الأطراف املتعاقدة املع ّينة عىل رفض أاثر
التصحيح مبوجب القاعدة  .22واقرتح الوفد أن ينظر الفريق العامل يف احلاجة اإىل اإجراء حتديث أخر لالحئة التنفيذية
املشرتكة يف اإطار وثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي (املشار اإلهيا فامي ييل بعبار "الالحئة التنفيذية املشرتكة") يف
ادلورة املقبةل للفريق العامل من أ جل دمع هذه املامرسة عىل حنو أ فضل وضامن مراعاة احتياجات املكتب ادلويل ومودعي
الطلبات عىل حنو مالمئ .و أضاف الوفد أ ن القاعدة  22أ عطت الأطراف املتعاقدة املعيّنة حق رفض أ ثر التصحيح .وهذا
الرفض احملمتل لتصحيح املطالبة ابلأولوية خلق مصدراً أخر للغموض القانوين ابلنس بة اإىل مودعي الطلبات .ويف الهناية ،مل
جيد الوفد اختالفاً بني اإجراء تصحيح إواضافة املطالبة ابلأولوية يك يتضح الأمر يف خمتلف احلالت .وعىل سبيل املثال ،يف
حاةل من احلالت طالب مودع الطلب عن طريق اخلطأأ ابلأولوية للطلب ألف املودع يف اليوم  ،1وتنبه يف وقت لحق أن
املطالبة ابلأولوية ينبغي أن تكون عوضاً عن ذكل للطلب ابء املودع يف اليوم  ،2وليس من الواحض يف هذه احلاةل ما اإذا اكنت
املطالبة ُأضيفت اإىل الطلب ابء أو أن املطالبة يف الطلب ألف قد مت تصحيحها .وقال اإن الإجابة عىل هذا السؤال حيمتل أن
تعمتد عىل طريقة صياغة مطلب صاحب الطلب ،وعىل سبيل املثال ،قد يُرى مطلب ل إالضافة اإىل الطلب ابء وا إلزاةل من
الطلب ألف عىل أنه اإضافة ،بيامن ُيرى مطلب لتصحيح الطلب ألف ابلنس بة اإىل الطلب ابء عىل أنه تصحيح ،رمغ أن
النتيجة الهناية يه ذاهتا .ومع ذكل ،ل تأأيت هذه التفرقة يف املصطلحات دون عواقب .وقال اإنه من املمكن معاجلة التصحيح
بشلك خمتلف وميكن أن ينتج عنه قدرات خمتلفة دلى الأطراف املتعاقدة املع ّينة من أجل رفض تغيري املطالبة ابلأولوية .وعىل
النحو املشار اإليه يف وثيقة الفريق العامل ،ليس دلى الأنظمة ادلولية الأخرى أحاكم منفصةل تتناول اإضافة املطالبات ابلأولوية
وتصحيحها ،ول س امي القاعدة (26اثنياً) 1من معاهدة الرباءات ،واملادة  13من معاهدة قانون الرباءات ،واملادة (13اثنياً) من
مرشوع معاهدة قانون التصاممي .وطرح الوفد سؤالً عام اإذا اكن من املس تحسن تطبيق الأمر ذاته يف نظام لهاي.
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 . 22إواجابة عىل الشاغل اذلي أ اثره وفد سويرسا ،أشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أ ن بدله يسمح إابضافة
املطالبات ابلأولوية اإىل غاية دفع اجلزء الثاين من رمس التعيني .وقال اإن القانون الوطين يف الولايت املتحدة الأمريكية ينص
عىل همةل زمنية طويةل من أجل اإضافة املطالبات ابلأولوية .وكرر الوفد أيضاً الشواغل اليت أاثرها وفد الياابن فامي يتعلق
هبيلكية النسق  XMLاليت قد تتطلب من املاكتب املع ّينة اإجراء بعض التغيريات يف نظام تكنولوجيا املعلومات من أجل
تنفيذ هذه القاعدة.
 . 23وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للتعديل املقرتح .وقال اإن املقرتح يامتىش مع الترشيعات يف بالده نظراً اإىل
القانون الوطين ينص عىل اإماكنية اإضافة املطالبة ابلأولوية خالل همةل تبلغ شهرين من اترخي الإيداع .ويرى الوفد أن هذا
املقرتح ميكن أن يساعد عىل ضامن وحامية حقوق مودعي الطلبات اذلين يودعون طلبات دولية .ويؤيد الوفد هذا املقرتح رمغ
أن التعديل قد يتطلب بعض التغيريات ،وخاصة التغيريات اليت ذكرهتا الوفود الأخرى بشأأن نظام تكنولوجيا املعلومات.
 . 24وأعرب وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية عن تأأييده للمقرتح ذاكراً أن يامتىش مع ترشيعات املنظمة اليت تنص عىل
اإماكنية اإضافة املطالبة ابلأولوية اإىل حد ثالثة شهور بعد الإيداع ،رهناً بدفع الرمس.
 . 25وذكر وفد اململكة املتحدة أ ن القانون الوطين يف بدله ل ينص عىل أحاكم حمددة من أجل الإضافة املتأأخرة للمطالبات
ابلأولوية ،ولكن املكتب متكن من النظر يف أي مطلب عىل أساس لك حاةل عىل حدة بوصفه تصحيحاً خلطأأ مكتَب .وطلب
الوفد تأأكيد أن املقرتح يس تدعي طلب اإضافة مطالبة ابلأولوية خالل شهرين من اإيداع الطلب ادلويل أو قبل نرش التسجيل
ادلويل ،وذلكل جيب تقدمي املطلب قبل اإرسال التسجيل ادلويل اإىل املاكتب املع ّينة .ويف هذه احلاةل ،ميكن أن يؤيد وفد
اململكة املتحدة هذا املقرتح.
 . 26وأعرب وفد هنغاراي عن تأأييده للمقرتح وذكر أن القانون الوطين يف بدله يسمح أيضاً ابإضافة املطالبة ابلأولوية خالل
همةل تبلغ شهرين.
 . 27ولحظ وفد اإس بانيا أن اإماكنية اإضافة مطالبة ابلأولوية أو تصحيحها قد ُأدرجت يف نظام معاهدة الرباءات قبل
س نوات عديدة .وعىل الرمغ من أن القانون الوطين يف اإس بانيا مل يسمح بذكل حيهنا ،لكن ذكل مل ُحيدث أي مشألك عند
دخول مودعي الطلبات املرحةل الوطنية اإذ اإن الطلب يأأيت مرفقاً مبطالبة ابلأولوية مصححة .ومل يشلك ذكل عائقاً أمام حصة
الطلب .ويف وقت لحق ،أ درج قانون الرباءات الوطين اإماكنية اإضافة مطالبة ابلأولوية وتصحيحها .ويف الوقت احلايل ،ل
يتيح قانون التصاممي الوطين هذه ا إلماكنية لإضافة مطالبة ابلأولوية أ و تصحيحها ،ولكن الوفد ل يرى أ ي مشألك ابلنس بة
اإىل هذا املقرتح.
 . 28إواجابة عىل الأس ئةل اليت أاثرها وفدي فرنسا وسويرسا فامي خيص الاختالف احملمتل بني العملية ادلولية من هجة
والعملية الوطنية من هجة أ خرى ،وكذكل السؤال اذلي طرحه وفد اململكة املتحدة ،أأكّدت الأمانة أ ن أ ي اإضافة ملطالبة
ابلأولوية مبوجب القاعدة اجلديدة املقرتحة س تجري قبل نرش التسجيل ادلويل .وابلتايل ،ستس تمل املاكتب املع ّينة تسجيالً
دولياً حيتوي عىل املطالبة ابلأولوية ،دون التفريق بني ما اإذا املطالبة ابلأولوية قد ُأضيفت خالل مرحةل اإيداع الطلب أم ل.
وس يكون أثر التسجيل ادلويل هو ذاته فامي خيص الطلبات الوطنية أو ا إلقلميية املودعة دورايً دلى املاكتب.
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 . 29إواجابة عىل املداخةل اليت أ دىل هبا وفد الياابن فامي خيص الإيداع غري املبارش ،أأكّدت الأمانة أ ن اإقرار التسمل يُرسل اإىل
مودع الطلب بعد اس تالم املكتب ادلويل للطلب .وفامي يتعلق ابلسؤال عن النسخ الرسية وحتديث البياانت املتعلقة
ابلتسجيل ادلويل ،أشارت الأمانة اإىل أن هذا اكن غاية التعديل التبعي املقرتح عىل البند  902من التعلاميت الإدارية.

وأأكّدت الأمانة أأنه يوجد ابلفعل ألية لتحديث أأي تغيري أأو تصحيح ُيدخل بشلك تبعي اإىل التسجيل ادلويل
الأويل اذلي أُرسلت نسخة رسية من أأجهل .وفامي يتعلق ابلسؤال عن حساب املبلغ املقرتح البالغ  100فرنك
سويرسي ،أأشارت الأمانة اإىل أأن املبلغ املقرتح يقل عن املبلغ الواجب دفعه من أأجل تدوين تغيري ما البالغ 144
فرنك سويرسي .ويعود سبب ذكل اإىل حقيقة أأن اخلدمة اجلديدة املقرتحة لن ختضع ملعامةل مس تقةل ،وخاصة
عندما تضاف مطالبة ابلأولوية قبل التسجيل .وأأضافت الأمانة بأأنه ل يوجد دلهيا أأي تقدير خبصوص العدد
املتوقع للطلبات اليت ستس تلمها ،ولكهنا تتوقع بأأن يكون الرمق أأقل من واحد يف املائة من الطلبات ادلولية وفقاً
للتجارب اليت جرت يف الأنظمة الأخرى .ومن هجة أأخرىُ ،يتوقع أأن يكون احلمك اجلديد املقرتح مكجرد حامية
ملودعي الطلبات ،وينبغي ابلتايل أأن يكون املبلغ مرتفعاً مبا يكفي لتشجيع مودعي الطلبات عىل املطالبة ابلأولوية
عند اإيداع الطلب بغية تفادي عبء العمل ا إلضايف عىل املكتب ادلويل واملشألك املمكنة اليت تواهجها ماكتب
الفحص.

 . 30وفامي خيص السؤال عن تصحيحات املطالبات ابلأولوية ،عىل حنو ما ذكره وفدا مجهورية كوراي والولايت املتحدة،
أ وحضت الأمانة أ نه ميكن تصحيح خطأأ ما مبوجب القاعدة  22اإذا اكن املكتب ادلويل هو مصدر اخلطأأ .وعالوة عىل ذكل،
وبشلك اس تثنايئ ،ميكن أن يصحح املكتب بعض العنارص الببليوغرافية ،مثل اترخي أو امس خشص أو عنوان أو أخطاء
اإمالئية ،حىت إوان اكن مودع الطلب أو صاحب التسجيل هو من ارتكب اخلطأأ ،لأنه خبالف ذكل لن ترد املعلومات
الصحيحة يف التسجيل ادلويل .وميكن تصحيح هذا النوع من الأخطاء يف مطالبة ابلأولوية مبوجب القاعدة  .22وفامي خيص
املطالبات ابلأولوية ،أوحضت الأمانة أيضاً أنه بسبب غياب احلمك اذلي ينظر فيه الفريق العامل حالياً ،فاإن املكتب ادلويل ل
ميكنه ببساطة أن يقبل اإضافة مطالبة ابلأولوية بعد الإيداع .وهبذا الاس تثناء ،ن ُفذت القاعدة  22لفائدة املس تخدمني .وعىل
سبيل املثال ،عندما يقدم مودع الطلب مطالبة ابلأولوية خاطئة ويطلب تصحيحها يف وقت لحق ،عىل النحو املذكور يف
املثال اذلي أورده وفد الولايت املتحدة الأمريكية ،ميكن أن يقبل املكتب ادلويل مبوجب القاعدة  22الاس تعاضة عن
املطالبة ابلأولوية اخلاطئة مبطالبة ابلأولوية حصيحة نظراً اإىل أن املعلومات مل تكن حصيحة .وقالت الأمانة اإنه مل يكن هناك همةل
زمنية لتطبيق القاعدة  22اليت تراعي املس تخدمني ،ولكن من املمكن يف الوقت ذاته ابلنس بة اإىل مكتب طرف متعاقد ّ
معني
أن يرفض أثر تصحيح ما اإذا اكنت القضية مغلقة ابلفعل بعد الفحص عىل سبيل املثال .ويبدو أن القاعدة  22احلالية وممارسة
املكتب ادلويل تراعيان الك الطرفني وتوازن بيهنام.
 . 31وكرر وفد الولايت املتحدة الأمريكية تأأييده للمقرتح نظراً اإىل أنه س يجعل النظام مراعياً للمس تخدمني .وأعاد الوفد
ذكر الشواغل فامي خيص الاعامتد عىل القاعدة  22بوصفها وس يةل لتصحيح املطالبات ابلأولوية قبل التسجيل ،واس تفرس عام
اإذا اكن أي مكتب من املاكتب املع ّينة سرتفض التصحيح ،مبا أن دلهيا احلق للقيام بذكل مبوجب القاعدة .22
لنص عىل اإماكنية اإضافة مطالبة ابلأولوية
 . 32وذكر وفد فرنسا أنه ل يعزتم تعديل الترشيعات الوطنية يف بدله من أجل ا ّ
بعد الإيداع .ومع ذكل ،يدرك الوفد مصاحل املس تخدمني بوجود هذا اخليار ،إواماكنية تعايش نظامني جنباً اإىل جنب مبعىن أن
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هذا احلمك ميكن اإدراجه يف نظام لهاي ولن يكون من الواجب اإدراجه يف الترشيعات الوطنية ابلرضورة .وتساءل الوفد عن
مدى وجود أي اختالل يف التوازن نظراً اإىل أن الطلبات س ُتعامل بطرق خمتلفة ،فعىل سبيل املثال ،هذه الإماكنية لن
تكون موجودة يف طلب وطين بيامن س تكون موجودة دلى مودع طلب خيتار اإيداع طلب دويل وحيظى بذكل عىل حقوق
أأكرث من خشص ما اختار أن يس تخدم النظام الوطين.
 . 33وأدرك وفد اإس بانيا الشواغل اليت أاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية .وقال اإن معاهدة الرباءات ومعاهدة قانون
الرباءات ومرشوع معاهدة قانون التصاممي تتضمن أحاكماً بشأأن تصحيح املطالبات ابلأولوية .وتساءل الوفد معّا اإذا اكن من
املمكن نقل هذا احلمك اإىل نظام لهاي من أجل جتنب التباين واحامتل حدوث رفض أو مغوض القانوين .وقال الوفد اإنه
س يؤيد اإدراج أوجه املرونة هذه يف نظام لهاي.
 . 34وذكر وفد رومانيا أن القانون الوطين يف بدله حيايك قانون فرنسا وسويرسا ،وكرر السؤال اذلي طرحه وفد سويرسا.
 . 35إواجابة عىل املداخالت اليت أ دلت هبا وفود فرنسا ورومانيا وسويرسا ،أ وحضت الأمانة أ ن التسجيل ادلويل والطلب
املودع حملياً يتساواين ابلأثر .وينبغي أن يتساوى تسجيل دويل خضع لإضافة مطالبة ابلأولوية قبل تبليغ املاكتب املع ّينة به
مع احلاةل اليت يس تمل فهيا مكتب ما طلباً حيتوي عىل مطالبة ابلأولوية .واعرتافاً بأأن هذه املسأأةل مسأأةل س ياساتية ،أوحضت
الأمانة أن الأمر س يكون متوافقاً بوجود نظام وطين ل يتيح للمودعني احملليني اإماكنية اإضافة مطالبة ابلأولوية عىل طلباهتم
الوطنية املودعة ابلفعل بيامن ستُتاح هذه الإماكنية ملودعي الطلبات يف اإطار نظام لهاي .وعالوة عىل ذكل ،فاإن هذه املسأأةل
ليس مسأأةل مقارنة بني حاةل مودع وطين وحاةل مودع دويل .وبغض النظر عن بعض الاس تثناءات القليةل ،ميكن أن
يس تخدم مواطنو دوةل عضو النظام ادلويل بغية احلصول عىل حامية يف الولية القضائية لبدلمه الأم .وهذه الإماكنية املتعلقة
إابضافة مطالبة ابلأولوية يف العملية ادلولية لن تعود ابلنفع عىل املودعني الأجانب حفسب ،بل أيضاً عىل املودعني احملليني اذلين
يس تخدمون نظام لهاي هبدف ضامن حقوقهم يف الولية القضائية لبدلمه الأم.
 . 36إواجابة عىل الشواغل اليت أاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية ،ذكرت الأمانة أهنا لو واصلت معاجلة تصحيح
املطالبات ابلأولوية مبوجب القاعدة  ،22ميكن أ ن ترفض املاكتب املعيّنة أ ثر هذا التصحيح عىل النحو املتوىخ يف تكل
القاعدة .وقالت اإن ذكل ميثل مشلكة أو خطراً أاثره وفد الولايت املتحدة الأمريكية ،وذكل مقارنة ابإاتحة معاجلة تصحيح
املطالبات ابلأولية مبوجب القاعدة اجلديدة املقرتحة (21اثنياً) .وتساءلت الأمانة عام اإذا ينبغي معاجلة تصحيح املطالبات
ابلأولوية بشلك خمتلف عن عنارص الطلب الأخرى اخلاطئة يف الواقع ول بد من تصحيحها مبوجب القاعدة  .22وقالت اإن
أحد أس باب رفض مكتب ما للنظر يف مطالبة ابلأولوية مصححة قد يكون احامتل اإغالق املكتب لفحص التسجيل ادلويل
أو حفص طلبات أخرى منافسة حممتةل عند اإبالغه ابلتصحيح ،وقد ل يود املكتب أن يعيد دراسة هذه احلالت.
 . 37ويف الهناية ،أحاطت اللجنة علام ً بتعليق وفد الولايت املتحدة الأمريكية القائل بعدم وجود سلطة واحضة دلى املكتب
ادلويل ليعمتد عىل القاعدة  22يف تصحيح الطلبات .وقالت اإن املكتب ادلويل يقدم تكل اخلدمة اإىل املس تخدمني بقدر ل
يؤدي فيه أي تصحيح من هذا القبيل عىل طلب قيد النظر اإىل اإخطار حمدد أو منشور حمدد ،وابلقتصار عىل ذكر
التصحيح ببساطة يف املنشور الأصيل للتسجيل ادلويل .وقالت اإنه من املمكن مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة اإذا اكن
الفريق العامل يود ذكل .وأاثرت الأمانة سؤالً عام اإذا اكن من املناسب النظر يف هذه املسأأةل املهمة يف اإطار املقرتح احلايل،
وما اإذا اكن من املناسب أن يعمتد النظر يف املقرتح املطروح عىل هذه املسأأةل.
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 . 38وذكر وفد أ ذربيجان أ نه ،مبوجب القانون الوطين يف بدله ،حيق ملودع الطلب طلب اإضافة مطالبة ابلأولوية يف غضون
شهرين من اإيداع الطلب ،وهو ما يامتىش مع التعديل املقرتح.
 . 39وعرض وفد بولندا وهجة نظره بأأنه يف معظم بدلان الاحتاد الأورويب جيب اإدراج املطالبات ابلأولوية عند الإيداع.
وفامي يتعلق ابلتضارب احملمتل بني النظامني الوطين وادلويل ،ذكر الوفد أ ن املكتب ادلويل أ جرى الفحص الشلكي ،ولكن مل
يتحقق املكتب الوطين يف بدله من التارخي والعدد والنسخ وما اإىل ذكل .ومن مث ،أعرب الوفد عن تأأييده للتعديل املقرتح.
 . 40وأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للتعديل املقرتح وأشار اإىل أن وثيقة الفريق العامل
 H/LD/WG/8/6تقرتح متديد فرتة النرش العادي اإىل  12شهراً  .ويف ضوء ذكل ،تساءل الوفد عام اإذا اكن من املمكن
متديد فرتة الشهرين املقرتحة اإىل فرتة أطول ،مثل أربعة أشهر ،مبا يتفق مع أنظمة امللكية الفكرية الأخرى مثل نظام معاهدة
الرباءات.
 . 41و أشار وفد بولندا اإىل أ نه أ ثناء النظر يف الوثيقة  ،H/LD/WG/8/6ق ّدمت الأمانة مقرتحاً منقحاً لزتويد مودعي
الطلبات وأحصاب التسجيل ابإماكنية طلب النرش الفوري يف أي وقت خالل فرتة النرش العادي البالغة  12شهراً ،وذكل
عىل النحو املقرتح يف الوثيقة املذكورة .ويف هذا الس ياق ،أاثر الوفد شواغل بشأأن التفاعل بني مقرتح ا إلضافة املتأأخرة
للمطالبة ابلأولوية الوارد يف الوثيقة  H/LD/WG/8/2واملقرتح املنقح املذكور .وأشار الوفد اإىل أنه قد يكون هناك حاةل
يطلب فهيا مودع الطلب النرش الفوري بعد الإيداع ،ويطلب بعد ذكل بوقت قصري اإضافة مطالبة ابلأولوية خالل فرتة
الشهرين املسموح هبا ولكن بعد نرش التسجيل ابلفعل .وذكر الوفد أن الإضافة املتأأخرة للمطالبة ابلأولوية ل ينبغي السامح هبا
بعد النرش.
 . 42وأ ّقرت الأمانة بأأن الصياغة الواردة يف القاعدة املقرتحة (22اثنياً)(()1أ) تستبعد اإضافة املطالبة ابلأولوية فقط عندما
حيتوي الطلب عىل مطلب نرش فوري ،بيد أن الصياغة ل تستبعد الإضافة عند تقدمي طلب نرش فوري بعد الإيداع.
واقرتحت الأمانة اقرتاح صياغة بديةل للقاعدة اجلديدة (22اثنياً)( ()1أ ) من أ جل تناول هذه املسأأةل.
 . 43ور ّدد وفد سويرسا الشواغل اليت أاثرها وفد بولندا وأيد مقرتح تعديل صياغة القاعدة اجلديدة (22اثنياً) من أجل
معاجلة الشواغل.
 . 44وأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن قلقه فامي خيص احلظر املطلق لطلب النرش الفوري بعد الإيداع يف
احلالت اليت متت فهيا اإضافة مطالبة ابلأولوية بعد الإيداع ،واستشهد الوفد بأأحاكم معاهدة الرباءات اليت تنص عىل همةل
زمنية لإضافة مطالبة ابلأولوية توازن بني النرش املبكر لطلب ما والإضافة املتأأخرة للمطالبات ابلأولوية.
 . 45وأشار الرئيس اإىل أن املهةل الزمنية لإضافة مطالبات الأولوية ميكن ربطها "ابلس تعدادات الفنية للنرش" ،كام هو
مذكور يف القاعدة (26اثنياً) يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات.
 . 46وأخذاً بعني الاعتبار الشواغل اليت أعربت عهنا الوفود ،ق ّدمت الأمانة مقرتحاً منقحاً لنص القاعدة اجلديدة
(22اثنياً)(()1أ) اليت تنص عىل أنه ل ميكن تقدمي طلب إلضافة مطالبة ابلأولوية ا ّإل "قبل اس تكامل الاس تعدادات الفنية
للنرش".
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 . 47و أ ي ّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية الاقرتاح املنقح.
 . 48وأعرب وفد بولندا عن تأأييده لالقرتاح املنقح وطلب توضيحات بشأأن الفرق بني النرش واس تكامل الاس تعدادات
التحضريية للنرش.
 . 49وأوحضت الأمانة أن املكتب ادلويل حيتاج اإىل يشء من املرونة من أجل اإلغاء نرش تسجيل مت وضعه يف دورة النرش.
وقال اإنه عندما يكون تسجيل دويل معداً للنرش ابلفعل ،قد ل يمتكن املكتب ادلويل من حسبه من معلية النرش .واحلمك اذلي
يشرتط طلب اإضافة املطالبة ابلأولوية قبل اس تكامل الاس تعدادات الفنية للنرش هو ضامنة تكفل قدرة املكتب ادلويل عىل
اإلغاء نرش تسجيل ما.
 . 50وطرح وفد فرنسا سؤالً عن سبب وضع القاعدة اجلديدة (22اثنياً) بعد القاعدة  22اليت تتناول التصحيحات.
 . 51وأوحضت الأمانة أن القاعدة  22اعتربت اكحلمك الأقرب اإىل القاعدة اجلديدة ويبدو أنه من املنطقي اإدراج القاعدة
اجلديدة بعد القاعدة  22ل قبلها.
 . 52وخلص الرئيس اإىل أ ن الفريق العامل وافق عىل مقرتح اإضافة القاعدة اجلديدة (22اثنياً) بصيغهتا املنقحة خالل
ادلورة اإىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل النحو املبني يف مرفق ملخص الرئيس ،ووافق عىل تعديل القاعدة
 ) 2(15من الالحئة التنفيذية املشرتكة وجدول الرسوم ،عىل النحو الوارد يف املرفق الأول للوثيقة
 ،H/LD/WG/8/2وتقدمي الاقرتاح اإىل مجعية احتاد لهاي لعامتده.
 . 53وخلص الرئيس أيضاً اإىل أن الفريق العامل رأى أنه من املس تحسن تعديل البند  902من التعلاميت الإدارية،
وذكل عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة .H/LD/WG/8/2
 . 54وس يحدد املكتب ادلويل اترخي ادلخول حزي النفاذ فامي خيص القاعدة اجلديدة (22اثنياً) والقاعدة  )2(15املع ّدةل
وجدول الرسوم والبند  902من التعلاميت الإدارية.

اقرتاح تعديالت عىل القاعدة  17من الالحئة التنفيذية املشرتكة
 . 55استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/6
 . 56وعرضت الأمانة الوثيقة اليت تتضمن مقرتحاً بمتديد همةل النرش العادي احلالية اليت تبلغ س تة أشهر اإىل  12شهراً.
و أشارت الأمانة اإىل ورقة موقف اليت أ رسلهتا امجلعية الياابنية للعالمات التجارية هبذا الشأأن.
 . 57وأوحضت الأمانة أن فرتة التأأجيل القصوى يه  12شهراً مبوجب وثيقة  1960و 30شهراً مبوجب وثيقة  .1999ومع
ذكل ،فاإن ثلث الأطراف املتعاقدة يف وثيقة  1999مل تسمح بفرتة التأأجيل القصوى تكل أو حىت منعت التأأجيل ذاته من
خالل اإعالن مبوجب املادة  .)1(11وقالت اإن فرتة النرش العادي البالغة س تة أشهر ،اليت اع ُتمدت يف املؤمتر ادلبلومايس يف
عام  ،1999هتدف اإىل منح ذات الأثر أو املزية كتأأجيل فعيل يف مجيع الأطراف املتعاقدة ،وهو الأثر أو املزية اليت اكن
مودع الطلب سيمتتع هبا لو أودع طلبه يف ادلوةل ذاهتا .وإان وثيقة  1999يه معاهدة مرنة ميكهنا أن تس توعب خمتلف
الأنظمة الوطنية وا إلقلميية ،مبا يف ذكل منع تأأجيل النرش .ولكن مع هذه املرونة وتنايم العضوية ،ازدادت صعوبة ضامن
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الغرض املنشود من النرش العادي .واكنت احلاةل كذكل ،عىل وجه اخلصوص ،عندما يكون نرش الطلبات احمللية يف طرف
متعاقد معني ل يمت ا ّإل بعد اس تكامل معلية حفص طويةل ،بل بعد دفع رمس الرباءة أو رمس التسجيل.
 . 58وطلب وفد اإس بانيا توضيحاً بشأأن الفقرة  39من الوثيقة ،اليت تنص عىل أنه مل يعد يف الإماكن طلب النرش املبكر
مبوجب احلمك اجلديد املقرتح.
 . 59إواجابة عىل السؤال اذلي طرحه وفد اإس بانيا ،أوحضت الأمانة أن الفقرتني  38و 39من الوثيقة تصفان املامرسة احلالية
وفقاً للصياغة ادلقيقة للامدة ()4(11أ) من وثيقة  1999واملادة ()4(6ب) من وثيقة  .1960وينص احلكامن عىل أنه ميكن
لصاحب التسجيل أ ن يطلب النرش املبكر يف أ ي وقت خالل فرتة التأأجيل .وقالت اإنه قبل الانتقال الأخري اإىل منصة
تكنولوجيا املعلومات ،اكن هناك قيد فين لتنفيذ النرش املبكر خالل فرتة النرش العادي اليت تبلغ س تة أشهر .ومن احملمتل أن
املنصة اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات قد أزالت هذا التقييد .وميكن للمكتب ادلويل قبول طلبات النرش املبكر ،حىت مع
تطبيق فرتة النرش العادي ،اإذا اكن الفريق العامل يفضّ ل ذكل.
 . 60و أ عرب وفد الياابن عن تأأييده للتعديل املقرتح وذكر أ نه ليس من املمكن حالياً الاحتفاظ برسية التصممي ا ّإل ملدة س تة
أشهر فقط اإذا مل ينص الطرف املتعاقد املعني عىل تأأجيل النرش ،أو عىل التأأجيل لفرتة تقل عن س تة أشهر .وقال اإنه ينبغي
للمقرتح أن جيعل نظام لهاي أأكرث اس تقطاابً للمس تخدمني احملمتلني اذلين يودون احلفاظ عىل رسية تصامميهم حىت اإطالق
املنتج .وأعرب الوفد عن تأأييده الشديد للتعديل املقرتح وذكر أن متديد فرتة النرش العادي ميكن أن يسامه يف حتسني النظام
و ُيتوقع أن يشجع عىل اس تخدام النظام عىل نطاق أوسع.
 . 61وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أن املقرتح القائل ابحلفاظ عىل رسية التصاممي لفرتة أطول مما هو منصوص عليه
يف الأحاكم احلالية قد يتيح مزااي تنافس ية ملودعي الطلبات .ولحظ الوفد اإىل أن الوثيقة تشري بشلك عام اإىل أن
املس تخدمني دلهيم شواغل بشأأن فرتة النرش العادي احلالية اليت تبلغ س تة أشهر ،لكنه مل حيدد أي مجموعات معينة
للمس تخدمني ّ
تعرب عن هذا الشاغل .وقد ُحددت مجموعة مس تخدمني واحدة يف البداية ،لكن الوفد أ عرب عن اهامتمه
ابلس امتع اإىل مجموعات املس تخدمني اذلين حيرضون دورة الفريق العامل هذه وما اإذا اكنوا يؤيدون هذا املقرتح أ و ميكهنم
مشاركة أي أفاكر أخرى حيال هذه املسأأةل .ووافق الوفد عىل البيان الوارد يف الفقرة  21من الوثيقة ،اذلي يود مبوجبه
مودعو الطلبات بشلك عام التحمك يف توقيت نرش التصاممي قدر الإماكن .ومن مث ،اقرتح الوفد حتسني املقرتح والسامح أيضاً
بتقدمي طلب النرش الفوري خالل فرتة النرش العادي ،اإذ س يكون هذا مفيداً ابلنس بة اإىل مودعي الطلبات .وقال اإنه خبالف
ذكل ،قد حيري مودعو الطلبات عند الإيداع بني اختيار فرتة النرش العادي البالغة  12شهراً أو طلب النرش الفوري .وقد
جيرب هذا اخليار بشلك فعال عدداً أأكرب من مودعي الطلبات عىل طلب النرش الفوري أأكرث مما هو احلال عليه يف فرتة النرش
العادي احلالية البالغة س تة أشهر .و أضاف الوفد أ ن النرش الفوري يثري شواغل أ خرى ،مثل احلاجة اإىل ضامن المتثيل احمليل
يف وقت أبكر بكثري من أجل تقدمي بعض املستندات يف الوقت املناسب ،عىل سبيل املثال واثئق الأولوية اليت تتطلهبا بعض
الأطراف املتعاقدة املع ّينة .وقال اإنه من شأأن توفري خيار طلب النرش الفوري بعد الإيداع أن يتيح ملودعي الطلبات أقىص
قدر من املرونة من أجل التحمك يف وقت نرش تسجيالهتم ادلولية.
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 . 62و أ عرب وفد فنلندا عن بعض الشواغل فامي يتعلق هبذا املقرتح نظراً اإىل أ ن القانون الوطين يف بدله ينص فقط عىل
فرتة تأأجيل تبلغ س تة أشهر ،وتساءل عام اإذا قد تدعو احلاجة اإىل تغيري القانون الوطين .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أن
املوعد املقرتح لدلخول حزي النفاذ يبدو قريباً نوعاً ما.
 . 63و أ عرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده للتعديل املقرتح ،اإضافة اإىل دخوهل حزي النفاذ يف  1يناير  .2021وعالوة عىل
ذكل ،ذكر الوفد أنه ل ميكن يف الوقت احلايل طلب تأأجيل النرش ا ّإل عند الإيداع ،وميكن بعد ذكل تقصري فرتة النرش ولكن
ليس من املمكن متديدها .واقرتح العديد من املس تخدمني الكوريني السامح بطلب متديد تأأجيل النرش لفرتة معينة من الزمن،
حىت بعد الإيداع ،اإذا اختار مودع الطلب النرش العادي .واقرتح الوفد التعديالت التالية :أولً ،اإاتحة اإماكنية اإدخال
اإضافات أو تصحيحات عىل تأأجيل النرش؛ واثنياً ،ينبغي السامح ابلتغيري من النرش الفوري اإىل النرش العادي؛ واثلثاً ،ينبغي
السامح ابلتغيري من النرش العادي اإىل النرش املؤجل؛ ورابعاً ،اإاتحة اإماكنية متديد فرتة التأأجيل .وطلب الوفد من الأمانة
مراجعة الاقرتاحات والتوصل اإىل نتيجة اإجيابية.
 . 64وأعرب وفد فرنسا عن تأأييده للمتديد املقرتح لفرتة النرش العادي لأن هذه الفرتة هممة للغاية ابلنس بة اإىل مودعي
الطلبات بغية اس تكامل منتجاهتم لطرهحا يف السوق .وقال اإن مودعي الطلبات يرغبون يف اإماكنية الاس تفادة من رسية
منتجاهتم .ومع ذكل ،أ عرب الوفد عن عدم رغبته يف متديد النرش أ و تأأجيهل بشلك مهنجي ،ولكنه اقرتح أ ن يكون هذا خياراً
مفتوحاً أمام مودعي الطلبات عند الإيداع.
 . 65وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن فهمه للمقرتح وهدف زايدة اس تقطاب نظام لهاي وسهوةل اس تخدامه .ومع ذكل،
قال الوفد اإن القانون الوطين يف بالده ل ينص عىل تأأجيل النرش .ووفقاً لإحصاءات عام  ،2018مت تأأجيل  10يف املائة من
املنشورات فقط .وذلكل ،تساءل الوفد عن أساس المتديد املقرتح من س تة أشهر اإىل  12شهراً .وعالوة عىل ذكل ،قال
الوفد اإن مكتب بالده مل يتلق حالياً نسخاً رسية ،وابلتايل هناك خطر نرش تصممي والإخطار به لحقاً ،مما قد يؤدي اإىل
حدوث عدد من الشاكوى أو الزناعات .وحىت اإذا اكن املكتب سيس تمل نسخاً رسية ،فاإن الوفد أعرب عن قلقه حيال
اس تخدام النسخ الرسية يف املنازعات .وذكر الوفد أن املسأأةل حباجة اإىل أن تدرسها سلطات بالده اخملتصة دراسة مع ّمقة ،ول
س امي مسأأةل النسخ الرسية .وذلكل ،قال الوفد اإنه ليس ابإماكنه حالياً تأأييد املقرتح بشلك اكمل .وطلب من املكتب ادلويل
مناقشة املسأأةل مع مس تخديم النظام ،عىل سبيل املثال عن طريق دراسة اس تقصائية ،من أ جل معرفة ما اإذا اكن
املس تخدمون يؤيدون املقرتح ،فضالً عن النس بة املئوية لهؤلء املس تخدمني.
 . 66وأاثر وفد اململكة املتحدة بعض الشواغل وطلب توضيحاً عام اإذا اكنت الأمانة قد نظرت يف أي أثر سلَب عىل
املودعني ادلوليني اذلين يع ّينون بدلاانً من الاحتاد الأورويب ،اإذ اإن متديد فرتة النرش س يطيل الوقت اذلي تتلقى فهيا املاكتب
املعيّنة التسجيالت .ومبا أ ن املاكتب الوطنية يه اليت جتري الفحص املوضوعي ،فاإن مودعي الطلبات س يكونون يف حاةل غري
عادةل يف املواقف اليت قُدم فهيا اعرتاض وأحيل الطلب لكن بعد فوات أوان اإيداع طلب وطين خالل فرتة الإهمال البالغة
 12شهراً .ويرى الوفد أن فرتة النرش جيب أن تكون أقل من فرتة الإهمال البالغة  12شهراً املسموح هبا حالياً يف الاحتاد
الأورويب .وتساءل الوفد عن التحليل اذلي مت اإجراؤه لإظهار أن فرتة النرش احلالية اليت تبلغ س تة أشهر ترض ابملس تخدمني
وأن هذا التغيري رضوري.
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 . 67و أ عرب وفد بولندا عن تأأييده للمقرتح .وذكر أ ن بولندا ل تسمح بتأأجيل النرش .و أ وحض الوفد أ نه قد حلل املنشورات
دليه وخلص اإىل وجود اإماكنيات غري رمسية لتأأجيل النرش يف بولندا.
 . 68وأعرب وفد الرنوجي عن تقديره لأن املقرتح يراعي الفوائد ابلنس بة اإىل املس تخدمني .ويف هذا الس ياق ،ش ّدد الوفد
عىل رضورة مراعاة احتياجات الأطراف الثالثة عىل قدم املساواة .وقال اإنه من مصلحة الأطراف الثالثة التعرف عىل احلقوق
املوجودة من أجل جتنب التعدي وتشجيع املزيد من الابتاكر .وذلكل ،يرى الوفد أنه من املس تحسن وجود نظام رسيع
وفعال ملنح احلقوق .وقال اإن القانون الوطين يف الرنوجي ينص عىل فرتة تأأجيل تبلغ س تة أشهر ،مبا يامتىش مع فرتة حفص
قصرية .وتساءل الوفد أيضاً عام اإذا اكن هذا املقرتح يتطلب تغيري القانون الوطين يف بالده .وقال اإن ذكل سيتطلب استشارة
عامة وموافقة من برملان بالده .ولهذا السبب ،أعرب الوفد عن شواغهل بشأأن الوقت املقرتح لدلخول حزي النفاذ.
 . 69وأعرب وفد رومانيا عن تأأييده للمقرتح موحضاً أن رومانيا تنص عىل وجود فرتة تأأجيل للنرش تصل حىت  30شهراً.
 . 70و أ وحض ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية أ ن هذه يه املرة الأوىل اليت تشارك فهيا منظمته يف الفريق العامل .وقال
اإن امجلعية تتكون من حوايل  1,000عضو ،ومتثل الصناعات ومس تخديم أنظمة امللكية الفكرية ،وتقدم أراءها اإىل
املؤسسات ذات الصةل يف مجيع أحناء العامل من أجل حتسني أنظمة امللكية الفكرية .وأعرب املمثل عن تأأييده الشديد ملقرتح
تعديل فرتة النرش العادي من س تة أشهر اإىل  12شهراً .وقال اإنه عىل النحو املوحض يف السيناريو الأول الوارد يف ورقة
املوقف ،ول س امي يف صناعة الس يارات ،هناك احامتل معني يتعلق ابإيداع طلب التصممي عىل الفور اإذا اكن التصممي سيمت
نرشه يف وقت قريب .وقال اإن القضية تتعلق جب ّدة املنتجات اجلديدة ومبيعات الامنذج احلالية ،إوان بعض الأطراف املتعاقدة
ل تسمح بتأأجيل النرش .وذلكل ،فاإن تعديل فرتة النرش العادي من س تة اإىل  12شهراً س يكون مفيداً جداً ابلنس بة اإىل
مودعي الطلبات للحفاظ عىل عدم نرش تصامميهم ملدة  12شهراً حىت يف تكل البدلان .ويرى املمثل أنه اإذا مت متديد فرتة
النرش العادي اإىل  12شهراً ،فاإن غالبية البدلان ستس تخدم نظام لهاي .وطلب املمثل أيضاً تنقيح املقرتح بغية اإدراج
اإماكنية طلب النرش الفوري بعد اإيداع طلب دويل من أجل تعزيز حرية ترصف مودع الطلب ،عىل سبيل املثال بسبب
حدوث تغيري يف جدول ا إلعالن عن املنتج.
 . 71وأيد ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية البيان اذلي أدلت به امجلعية الياابنية للملكية الفكرية مضيفاً أن تأأجيل
نرش تصممي صناعي هل أمهية كبرية ،يف بعض فروع الصناعة عىل الأقل ،وس يكون مفيداً ملعظم مودعي الطلبات الباحثني عن
حامية التصاممي الصناعية .وأيد املمثل الاقرتاحات اليت قدمهتا وفود مجهورية كوراي إواس بانيا والولايت املتحدة الأمريكية،
واليت أيدهتا امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل اإماكنية طلب النرش يف أي مرحةل بعد اإيداع طلب ما ،الأمر اذلي
أصبح ممكناً يف اإطار النظام احلايل لتكنولوجيا املعلومات ،وفقاً للتوضيحات اليت قدمهتا الأمانة .وقال املمثل اإنه يتطلع اإىل
اإدراج هذه املزية املؤسس ية اجلديدة يف نظام لهاي.
 . 72وأعرب ممثل امجلعية الياابنية حملايم الرباءات عن تأأييده للمقرتح وذكر أن التعديل املقرتح سيس تقطب املزيد من
املس تخدمني احملمتلني اإىل نظام لهاي.
 . 73وأوحضت الأمانة أنه مل يكن من املقرتح فرض فرتة نرش حمددة تبلغ  12شهراً أو إازاةل أي من اخليارات املتاحة حالياً يف
النظام .وقالت اإنه قد ُاقرتح فقط متديد فرتة النرش العادي من س تة أشهر اإىل  12شهراً .وسيبقى دلى مودع الطلب فرصة
طلب النرش الفوري اإذا أراد مودع الطلب نرش التسجيل يف أقرب وقت ممكن .وأشارت الأمانة اإىل أن املس تخدمني

H/LD/WG/8/9
13

احلاليني يؤيدون املقرتح و أ ن عدداً كبرياً من املس تخدمني احملمتلني ل يس تخدمون النظام اليوم لأهنم مل يمتكنوا من احلصول عىل
امحلاية يف ولايت قضائية خمتلفة مع احلفاظ يف الوقت ذاته عىل رسية تصامميهم ،وهذا هو سبب تفضيلهم لس تخدام السبيل
ادلاخيل.
 . 74و أ وحضت الأمانة كذكل أ ن مفهوم النرش العادي مت اإدخاهل يف النظام عند التفاوض عىل وثيقة جنيف هبدف وضع
مودعو نظام لهاي يف نفس الوضع اذلي س يكونون فيه لو اختاروا السبيل احمليل يف تكل الولايت القضائية اليت اكن دلهيا
معليات حفص أطول وتتأأخر يف النرش ذلاك السبب ،ولكن الولايت القضائية مل تسمح بتأأجيل النرش فامي يتعلق بطلبات
نظام لهاي .وقالت الأمانة إان مس تخديم نظام لهاي رأوا أن فرتة النرش اليت تبلغ س تة أشهر قصرية جداً يك يصل هذا
املفهوم اإىل غرضه ،ولهذا السبب مت اقرتاح متديد تكل الفرتة اإىل  12شهراً .وكام أوحض وفد بولندا ،فاإن القانون الوطين يف بدله
ل يسمح بتأأجيل النرش ،وقد أصدرت بولندا اإعالانً بأأهنا ل تسمح ابلتأأجيل عند تعييهنا يف طلب من طلبات نظام لهاي.
ومع ذكل ،أأكد الوفد وجود طرق غري رمسية عىل الصعيد احمليل يك يقوم مودعو الطلبات بتأأجيل النرش .ويبدو أ ن هذا هو
احلال يف العديد من الولايت القضائية .وحىت اإذا مل تسمح الترشيعات الوطنية بتأأجيل النرش ،ميكن ملودع الطلب تأأخري
النرش والتحمك فيه من خالل وسائل معينة غري رمسية .ومل تكن هذه اخليارات متاحة يف نظام لهاي .وهيدف املقرتح اإىل
موازنة هذا التباين من خالل متديد فرتة النرش العادي من س تة اإىل  12شهراً.
 . 75وفامي يتعلق ابلقرتاحات اليت قدهما وفد مجهورية كوراي القائةل بعدم الوقوف عند هذا احلد إواعادة النظر يف جوانب
أخرى معينة من معلية التأأجيل ،ترى الأمانة أنه من السابق لأوانه يف هذه املرحةل الاخنراط يف مناقشة .وعىل سبيل املثال،
س يكون من القيود التقنية الكبرية السامح ملودع الطلب اذلي مل يطلب تأأجيل النرش عند الإيداع الانتقال لحقاً اإىل النرش
املؤجل .ومن انحية أخرى ،سيسمح نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل ملودع الطلب اذلي اعمتد عىل النرش العادي أن
يطلب النرش الفوري أو املبكر ،عىل النحو املوجود حالياً يف اإطار خمطط النرش املؤجل .واقرتحت الأمانة اإعداد تعديل أخر
من شأأنه أ ن يتيح اإماكنية تقدمي مودعي الطلبات طلباً للنرش املبكر خالل فرتة النرش العادي.
 . 76وأشار وفد أذربيجان اإىل أن املقرتح همم جداً ابلنس بة اإىل املس تخدمني لأنه يوفر فرصة لمتديد فرتة الرسية لتصامميهم
الصناعية .ومع ذكل ،قال الوفد اإن ذكل قد يعوق أيضاً حفص التصاممي الأخرى اليت قد تؤدي اإىل إارشاف حممتل .وابلتايل،
فاإن المتديد املقرتح لفرتة النرش العادي قد يفيض اإىل زايدة مثل هذا ا إلرشاف.
 . 77إواجابة عىل مداخةل وفد أذربيجان ،أوحضت الأمانة أن هناك اإماكنية دلى املاكتب لتطلب نسخاً رسية من
التسجيالت اليت دوهنا املكتب ادلويل بغية جتنب مثل هذا اخلطر احملمتل .وأأكدت الأمانة أن املكتب ادلويل سيسعى اإىل
اإرسال نسخة رسية من التسجيل قبل النرش اإىل املاكتب املعنية.
 . 78وطلب وفد الاحتاد الرويس توضيحات بشأأن العملية اليت تيل اس تالم نسخة رسية .ووفقاً للترشيعات الوطنية يف
الاحتاد الرويس ،اإذا اكن هناك رفض ،فعىل السلطات أن ترشح أس باب الرفض وتشري ،عند الاقتضاء ،اإىل احلقوق
السابقة .وتساءل الوفد عام اإذا اكن ميكن للسلطات اخملتصة اس تخدام النسخة الرسية لهذا الغرض وما اإذا اكن ذكل مبثابة
انهتاك للقواعد .وتساءل الوفد أ يضاً عام اإذا اكن ميكن لأي وفود أ خرى رشح كيفية قياهمم ابس تعراض الطلبات اخملتلفة وكيفية
اس تخداهمم للنسخ الرسية .وأدرك الوفد أن بعض الصناعات تفضل متديد فرتة النرش العادي للحفاظ عىل رسية تصامميها
الصناعية لفرتة أطول .ويف الصناعات الأخرى ،مثل صناعة الأزايء ،تتصف دورة حياة املنتج ابلقرص نوعاً ما اإذ اإنه يُطرح يف
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السوق ويس هتكل عىل وجه الرسعة .ور ّدد الوفد أ يضاً الراء اليت أ عرب عهنا وفد أ ذربيجان .وقال اإنه قد تكون هناك
نزاعات ،وكنتيجة ذلكل قد يضطر أحد املصممني اإىل اإيقاف اإنتاج املنتج .وذلكل ،طلب الوفد النظر يف شهرة خمتلف
اجملموعات والصناعات اليت ميكن أن تتأأثر سلباً ابلتغيري املقرتح.
 . 79و أشار وفد ادلامنرك اإىل مداخالت وفدي فنلندا والرنوجي وتساءل عام اإذا اكن ينبغي تأأجيل هذا املقرتح اإىل ادلورة
املقبةل للفريق العامل.
 . 80ومع مراعاة الطلبات اليت أعربت عهنا الوفود واملمثلون ،قدمت الأمانة مقرتحاً منقحاً ابإضافة فقرة فرعية جديدة ويه
الفقرة " "3اإىل القاعدة  .)1(17وقالت اإن املقرتح املنقح يتيح ملودعي الطلبات طلب النرش املبكر خالل فرتة النرش العادي
اإذا مت متديد تكل الفرتة من س تة اإىل  12شهراً من أجل منح مودعي الطلبات مزيداً من املرونة .إواضافة اإىل ذكل ،مت تعديل
القاعدة  "2")1(17تبعاً ذلكل .وأشارت الأمانة اإىل أن النص "رهنا ابلفقرة الفرعية" ""3قد ُعرض معداً بني قوسني معقوفتني
يف بداية القاعدة  ،"2")1(17وقد طلبت الأمانة أراء الوفود عام اإذا اكن ينبغي اإدراج هذا النص يف ذكل املوضع من أجل
اإضفاء مزيد من الوضوح .وأوحضت الأمانة أيضاً أنه ميكن للمكتب ادلويل قبول طلب للنرش الفوري بعد الإيداع مبوجب
الفقرة الفرعية احلالية " "1بصيغهتا الراهنة.
 . 81واقرتح ممثل مركز ادلراسات ادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية ) (CEIPIترقمي الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة "،"3
بوصفها الفقرة الفرعية"(2اثنياً)" ،والإبقاء عىل الفقرة الفرعية احلالية " "3عىل ذكل النحو.
 . 82ول يزال دلى وفد اململكة املتحدة بعض التحفظات فامي يتعلق بمتديد فرتة النرش العادي وتداخلها بفرتة الإهمال .ومع
ذكل ،ميكن نرش التسجيالت قبل هناية فرتة الثين عرش شهراً ،بفضل اإماكنية طلب النرش الفوري املُضافة ،إواحالهتا اإىل
املاكتب لإجراء الفحص املوضوعي قبل هناية فرتة الإهمال .وابلتايل ،فقد أيّد الوفد املقرتح املع ّدل.
 . 83ورأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أن النص اجلديد املقرتح بني معقوفتني يف القاعدة " "2")1(17مع مراعاة الفقرة
الفرعية " ""3رضوري لأغراض التوضيح.
رسية لأطراف اثلثة
 . 84و أ بدى وفد الاحتاد الرويس جمدداً خماوفه إازاء هذا املقرتح ،لأنه ل ينبغي أ ن يقدم املكتب ن ُسخاً ّ
قبل النرش .وابلإضافة اإىل ذكل ،رأى الوفد أن صياغة نص القاعدة  17املع ّدةل معق ّدة.
لرسية وكيف ينبغي أن
 . 85وأشار الرئيس اإىل أن اخملاوف اليت أاثرها وفد الاحتاد الرويس تتعلق ابحلاةل التقنية الصناعية ا ّ
يتعامل املكتب مع ذكل يف حال متديد فرتة النرش اإىل  12شهراً .ودعا الرئيس وفود ماكتب الفحص اإىل تبادل ممارساهتم يف
هذا الصدد ،والاحتاد الرويس اإىل رشح ممارساته فامي يتعلق ابلطلبات احمللية.
 . 86وأوحض وفد الاحتاد الرويس أن تعديالت يف ترشيعاته الوطنية أصبحت سارية يف عام  .2019ومل ينرش طلب
تسجيل تصممي ما مل يطلب مودع الطلب النرش .ويمتتع التسجيل املنشور حبامية معينة حىت تُمنح الرباءة .وخبالف ذكل،
اكنت تُ نرش التسجيالت مبجرد منح الرباءة .ويف حال ُوجد طلب سابق لتصممي مماثل مل يُنرش أثناء اإجراء الفحص ،فسيُبلغ
مودع الطلب بشأأنه ،وميكنه بعد ذكل أن يقرر حسب الطلب أو الاس مترار يف احلصول عىل الرباءة يف هناية الأمر .ويف هذه
احلاةل ،هناك خطر من اختاذ مودع الطلب السابق اإجراءات منازعة .وتمكن هذه الأس باب وراء قلق الوفد إازاء متديد فرتة
النرش العادية .ويف حال متديد هذه الفرتة اإىل  12شهراً ،س يكون املكتب قادراً فقط عىل اإخطار مودع الطلب بوجود طرف
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اثلث دليه تسجيل دويل سابق غري منشور قد يتخذ اإجراءات منازعة ضده .ولن يمتكن املكتب من رفض امحلاية جملرد أ ن
دليه معلومات حول تسجيل دويل متضارب حممتل ميكن نرشه لحقاً.
 . 87وأشار الرئيس اإىل أن النظام يف الولايت املتحدة الأمريكية يش به اإىل حد كبري النظام اذلي وصفه الوفد الرويس .اإذ
أ ن النرش جيري فقط بعد منح الرباءة .وقد تس تغرق معلية الفحص عاماً أ و بضعة أشهر ،ولكن ليس من النادر أ ن تس تغرق
عامني أو أأكرث .وابلتايل ،هناك دامئاً خطر ظهور ما يسمى ابلرباءات اليت يتأأخر اإصدارها أو نرشها معداً لفرتة طويةل بسبب
املودع أو الرباءات ذات احلقوق الأقل .ومع ذكل ،عند حتليل املقرتح ،مل يعتقد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أن فرتة
النرش اجلديدة س تطرح أي مشألك جديدة .واعرتف الرئيس بأأن فرتة النرش املمتدة ميكن أن تزيد من الناحية النظرية من
تكل املشألك القامئة ابلفعل ،ولكن تكل املشألك ل حتدث كثرياً يف الواقع .وأضاف الرئيس أن معظم حالت الرفض الصادرة
عن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOل تتعلق ابلتقنية الصناعية السابقة .ورأى الرئيس،
من خالل جتربته يف املكتب ،أ نه ل ُحيمتل أ ن يؤدي التغيري املقرتح اإىل أ ي اختالفات ابرزة.
 . 88وطلب الرئيس توضيحات من الوفود اليت أاثرت خماوف بشأأن التوقيت احملمتل لرساين التغيري املقرتح للقاعدة وأوجه
عدم التوافق احملمتةل اليت قد تتطلب بعض التغيريات يف قوانيهنا الوطنية.
 . 89وأشار وفد ادلامنرك اإىل أنه مل يرث أي خماوف يف هذا الصدد.
 . 90وطلب وفد الاحتاد الرويس من الأمانة اإجراء دراسة اس تقصائية للمس تخدمني ملعرفة ما اإذا اكنوا حباجة اإىل المتديد
املقرتح أو يرغبون فيه حقاً .وهذا س ميكن الفريق العامل من مراعاة أراء مجموعات املس تخدمني اخملتلفة وفهم حصة
املس تخدمني املؤيدين للمقرتح .وستساعد تكل ادلراسة الاس تقصائية أيضاً عىل فهم مدى فائدة هذا املقرتح للمس تخدمني
احملمتلني لنظام لهاي.
 . 91وأعربت الأمانة عن تفهمها للشواغل اليت كررها وفد الاحتاد الرويس .وقد تلقى املكتب ادلويل وثيقة صادرة عن
امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) (JIPAتؤيد املقرتح .واقرتحت الأمانة التواصل بشلك رمسي مع مجيع مجموعات املس تخدمني
وتقدمي طلب مهنم للتشاور مع الأعضاء .ومن شأأنه أن تقدم تقريراً عن نتاجئ هذه العملية اإىل الفريق العامل.
 . 92وأأكد وفد الاحتاد الرويس أن ذكل سوف يامتىش مع طلبه حىت يمتكن الوفد من اختاذ موقف واحض بشأأن هذه
املسأأةل يف ادلورة املقبةل للفريق العامل .وحىت الن ،أيدت مجموعة واحدة فقط من املس تخدمني ،واليت مثلت املس تخدمني
الياابنيني فقط ،املقرتح ويعتقد الوفد أن ذكل مل يكن اكفياً لختاذ قرار.
 . 93وقال ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAأنه يؤيد املقرتح معتقداً أنه سرييض مس تخدميه.
ّ . 94
وعرب وفد الاحتاد الرويس عن تفهمه أن الأمانة س تجري دراسة اس تقصائية مجلع مزيد من البياانت الإحصائية ومن
املعلومات املوضوعية ملساعدة الفريق العامل عىل اختاذ قرار يف دورته املقبةل ،وابلتايل المتكن من رفع هذه املسأأةل اإىل مجعية
احتاد لهاي.
 . 95وأضافت الأمانة أهنا س تدعو املاكتب من خالل هذه ادلراسة الاس تقصائية ،لس امي تكل اليت دمعت هذا املقرتح،
توصل اإلهيا.
اإىل التواصل مع مجموعات املس تخدمني احملليني والوطنيني مجلع أراهئم وموافاة املكتب ادلويل ابلنتاجئ امل ُ ّ
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 . 96وخلص الرئيس اإىل أ ن بعض الوفود تؤيد املقرتح بصيغته املنقحة مع اإعراب وفد واحد عن عدم ارتياحه
للمقرتح.
 . 97وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أن يتشاور مع مجموعات املس تخدمني وموافاته مبا يتوصل اإليه من
نتاجئ يف دورة املقبةل.

اقرتاح بشأأن تعديالت عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة
 . 98استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/7
 . 99وأوحضت الأمانة أن الوثيقة تتعلق مبتطلبات تسجيل تغيري يف امللكية .ووفقاً للقاعدة ()1(21ب)" ،"2ميكن للامكل
اجلديد الامتس تسجيل تغيري يف امللكية وتوقيعه .ومع ذكل ،يف هذه احلاةل ،جيب أن يكون الالامتس مصحوابً بشهادة من
السلطة اخملتصة للطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل تقدم دليالً عىل أن املاكل اجلديد هو فامي يبدو اخللف
الرشعي لصاحب التسجيل ادلويل .و أضافت الأمانة أ ن هذا احلمك ميكن أ ن يرسي ،عىل سبيل املثال ،عندما يكون التغيري
يف امللكية انجام ً عن اندماج أو تقس مي كيان قانوين أو يف حاةل الإفالس أو املرياث .ويف مثل هذه احلاةل ،مل يعد توقيع صاحب
التسجيل متاحاً وميكن للسلطة اخملتصة أن تكون السجل التجاري يف البدل مثالً .ومع ذكل ،يف معظم احلالت ،حيدث تغيري
يف امللكية من خالل عقد بني طرفني .ويبدو أن الصياغة احلالية للحمك مقيدة للغاية حبيث ل يقبل املكتب ادلويل ،عىل
سبيل املثال ،نسخة من س ند التنازل ،حىت اإذا اكنت مصدقة من اكتب العدل .ويف هذا الصدد ،أوحضت الأمانة أن نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يتضمن قاعدة بس يطة لتسجيل تغيري ،ويه مرنة مبا يكفي ليمتكن املكتب ادلويل من قبول
نسخة من س ند التنازل يف حاةل مماثةل .وذلكل ،اقرتحت الوثيقة اإضفاء بعض املرونة عىل صياغة القاعدة ()1(21ب)""2
ليمتكن املكتب ادلويل من قبول نسخة من س ند التنازل يف حال ما اإذا ق ّدم املاكل اجلديد الالامتس .إوان هذا املقرتح مامتش ياً
مع مرشوع معاهدة قانون التصاممي.
 . 100وطلبت الأمانة اإدخال تصويب طفيف عىل الوثيقة ،يتعلق ابحلذف غري املقصود للحرف " "aيف النسخة الإجنلزيية
الواردة يف مرفق الوثيقة .وينبغي أن يكون النص املقرتح عىل النحو التايل “signed by the new owner and :
’document providing evidence that the new owner appears to be the accompanied by ‘a
successor in title of the holder”.
رصح وفد ادلامنرك بأأن بدله من البدلان القليةل نسبيا اليت أصدرت اإعالانً بناءً عىل أ حاكم املادة  )2(16من وثيقة
 . 101و ّ
 1999وأن ادلامنرك غري قادرة حالياً عىل حسب هذا الإعالن .وتساءل الوفد عام اإذا اكن التغيري املقرتح س يكون هل أي تأأثري
عىل ذكل الإعالن الصادر عن بدله وبعض البدلان الأخرى.
 . 102ورداً عىل مداخةل وفد ادلامنرك ،أ وحض الرئيس أ ن الولايت املتحدة الأمريكية قد أصدرت نفس الإعالن و أ نه فهم أ نه
ل يوجد تعارض بني الإعالن واملادة  ) 2(16والتعديل املقرتح .وأعرب الرئيس عن أمهل يف أن يكون مودعو الطلبات عىل
عمل ابلزتاماهتم مبوجب املادة  ) 2(16وأن علهيم تقدمي الواثئق املطلوبة فامي يتعلق بتغيري امللكية اإىل ماكتب الأطراف املتعاقدة
املعينة ذات الصةل .ولن يقيض التعديل املقرتح عىل هذا العبء ،وينبغي للمكتب ادلويل أن يوحض ذكل لأحصاب
التسجيالت ،يف الاس امترات وعىل الواهجة الإلكرتونية املتاحة.
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 . 103و أضافت الأمانة أ نه ،عىل حنو مماثل ،مل يتلق املكتب ادلويل حىت الن اعرتاض من أ ي طرف متعاقد يف هذا الصدد
لالعرتاف بأأثر تغيري امللكية معالً ابلقاعدة (21اثنياً)(.)3
 . 104وأعرب وفد الياابن عن دمعه للتعديل املقرتح ،مشرياً اإىل أن املقرتح هيدف اإىل إازاةل العبء املفرط عىل صاحب
التسجيل ،وكذكل عىل املكتب ادلويل ،ويتيح لصاحب التسجيل السابق الاعرتاض .وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية اجلديدة
املقرتحة (() 6ج) ،تساءل الوفد مع ذكل عام اإذا اكن من املس تصوب ،من جانب اس تقرار احلقوق ،حتديد همةل زمنية
لعرتاض صاحب التسجيل السابق ،عىل غرار القاعدة (21اثني ًا)(.)3
 . 105ورداً عىل مداخةل وفد الياابن ،أ وحضت الأمانة أ ن احلمك املقرتح يستند اإىل احلمك القامئ يف نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .ول يوفر نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات همةل زمنية لتقدمي الاعرتاضات إوانه يعمل بكفاءة.
 . 106وأعرب وفد اإس بانيا عن قلقه من أنه ،وفقاً للمقرتح ،ميكن للامكل السابق اإلغاء التغيري املسجل يف امللكية دون تقدمي
أ ي دليل عىل الرمغ من أ ن املاكل اجلديد قد قدم دليالً عىل أ نه دليه احلق يف التسجيل كصاحبه .وتساءل الوفد عن وجود
بعض الضامانت للامكل اجلديد.
 . 107ورداً عىل مداخةل وفد اإس بانيا ،أوحضت الأمانة أن املكتب ادلويل س يأأخذ ،من حيث املبدأ ،أي اعرتاض أاثره
صاحب التسجيل السابق بقميته .وإاذا اكن هناك أ ي شك فامي يتعلق مبزااي هذا الاعرتاض ،سيسعى املكتب ادلويل اإىل
التصال ابلأطراف املعنية ملعرفة ما اإذا اكن ميكن اإجياد حل يتفق عليه الطرفان أم ل .وخبالف ذكل ،ستمتثل املامرسة يف
الاعرتاض اذلي أاثره صاحب التسجيل السابق .ويف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فهمت الأمانة أن هذا الأمر
اندرا احلدوث وتوقعت الأمانة حدوث ذكل يف نظام لهاي.
 . 108وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه للتعديل املقرتح عىل القاعدة ()1(21ب)" ،"2وذكر أ ن املتطلبات
املقرتحة تامتىش مع أنظمة امللكية الفكرية الأخرى ،ول س امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومرشوع معاهدة قانون التصاممي.
وتساءل الوفد عام اإذا اكنت الرتمجة س تكون مطلوبة فامي يتعلق ابملستندات املثبتة املقدمة ،وكيفية التعامل مع ذكل يف نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وما اإذا اكنت العملية املتوخاة يف نظام لهاي س تكون مماثةل يف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات.
 . 109ورداً عىل مداخةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ،أوحضت الأمانة أنه يف حال تقدمي س ند التنازل ابللغة ا ألصلية،
فاإن املكتب ادلويل س يقوم بفحص الس ند بصيغته املقدمة .ويف حاةل وجود أي شك ،سيتصل املكتب ادلويل ابلشخص
اذلي قدم الس ند ،إواذا اكنت الرتمجة مطلوبة أو اإذا اكن هناك أي شك يتعلق ابلس ند ،فاإن املكتب ادلويل س يطلب
توضيحاً من صاحب الس ند احلايل أو صاحبه اجلديد.
 . 110وأعرب ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) (JPAAعن دمعه للتعديل املقرتح لأنه ميكن أن يكون ذا فائدة كبرية
للمس تخدمني وممثلهيم .ويف ظل أنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد احلاليني ،مل ُيطلب من املس تخدمني أيضاً
تقدمي وثيقة معمتدة فامي يتعلق بتغيري امللكية ومل ُيبلغ عن حالت احتيال .وابلتايل ،رأى املمثل أن التعديل املقرتح س يعمل
بشلك جيد أ يضاً يف نظام لهاي.
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 . 111و أ يّد وفد اإس بانيا التعديل املقرتح .و أضاف أ ن نظام لهاي ينبغي أ ن يتبع املامرسات املعمول هبا يف نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .ومع ذكل ،قد يكون من املفيد متابعة تطبيق القاعدة املقرتحة ملعرفة ما اإذا اكنت هناك أي مشألك
مع أحصاب التسجيالت السابقني.
. 112وخلص الرئيس اإىل أ ن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،مع
اإدخال تعديالت حتريرية طفيفة عىل النسخة الإجنلزيية عىل النحو املبني يف املرفق مبلخص الرئيس ،وعىل تقدمي
ذكل املقرتح اإىل مجعية احتاد لهاي لعامتده ،واقرتح أن يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ  1يناير .2021

البند  6من جدول الأعامل :وضع وثيقة 1960
 . 113استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/3
 . 114وأوحضت الأمانة أن وثيقة  1960تضم  34دوةل عضواً مل تنضم مهنا اإىل وثيقة  1999سوى  10دول أعضاء .ومن
بني هذه ادلول الأعضاء العرش ،مل يكن املغرب وسورينام وحدهام عضوين يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أ و الاحتاد
الأورويب ،ولكن من املتوقع أن ينضم البدلان اإىل وثيقة  1999قريباً .وتضاءل نشاط التسجيل مبوجب وثيقة  1960بشلك
كبري .ويف عام  ،2018اكنت نس بة  3.6يف املائة فقط من مجيع التعيينات مبوجب وثيقة  1960ومل يتضمن تسجيل دويل
واحد عىل أي تعيينات مبوجب وثيقة  .1999وأشارت الأمانة اإىل أن التعايش املس متر بني هاتني املعاهدتني قد خلق تعقيداً
يف نظام لهاي إواجراءاته وزاد أيضاً من تاكليف الإدارة والتشغيل.
رصح وفد اإيطاليا بأأن القانون الوطين للتصديق عىل وثيقة  1999قيد الاعامتد من طرف برملانه ،وأعرب الوفد عن
 . 115و ّ
أمهل يف اس تكامل اإجراءات التصديق قريباً.
 . 116وذكر وفد املغرب أن بدله قد أأمكل اإجراءات الانضامم الوطنية اإىل وثيقة  1999وأعرب عن أمهل يف أن ينضم املغرب
اإىل وثيقة  1999يف عام .2020
 . 117وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية ( )CEIPIاإنه مرسور لسامع الأنباء السارة من وفدي
اإيطاليا واملغرب ،ووفقاً للأمانة ،من سورينام أيضاً ،وأن الانضامم اإىل وثيقة  1999س يبسط نظام لهاي .واقرتح املمثل أن
تُتخذ تدابري يف أرسع وقت ممكن ملنع ادلول اجلديدة من الانضامم اإىل وثيقة  1960لتجنب وضع جديد حيث جيب اإدارة
نظامني ابلتوازي .واقرتح املمثل النظر يف اإماكنية اقرتاح جتميد تطبيق املادتني  23و 24من وثيقة  ،1960عىل مجعية لهاي.
 . 118ورداً عىل مداخةل ممثل املركز ( ،)CEIPIأشار الرئيس اإىل أ ن الأمانة ميكن أ ن تنظر يف هذه الإماكنية يف املس تقبل.
 . 119وخلص الرئيس اإىل أن الفريق العامل أحاط علام ً مبضمون الوثيقة.

البند  7من جدول الأعامل :الاس تدامة املالية لنظام لهاي؛ اإماكنية تنقيح جدول الرسوم
 . 120استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG /8/4
 . 121وقدمت ا ألمانة الوثيقة اليت تضمنت ملخصاً للحاةل املالية لنظام لهاي ومقرتحاً لتنقيح حممتل جلدول الرسوم .وذكرت
الأمانة أن الوثيقة هتدف اإىل الاس تجابة للتوصيات اليت أشارت اإلهيا مجعيات الويبو يف عام  2017والتدخالت اليت جرت يف
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الفريق العامل ومجعية احتاد لهاي يف عام  .2018وجاء اقرتاح زايدة الرسوم عقب مناقشات الفريق العامل يف دورته
اخلامسة يف عام  ،2015بعد أن لحظ اختالفاً كبرياً بني مبالغ الرسوم الأساس ية للتصممي الأول ولك تصممي اإضايف.
 . 122وأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف اإجياد حل مايل طويل الأمد لنظام لهاي .إوان أي مناقشة بشأأن تنقيح جدول
الرسوم جيب أ ن تعاجل بعناية فائقة من أ جل ضامن بقاء النظام جذاابً للجميع .وذكر الوفد أ نه ميكن مراجعة أ نواع أ خرى من
الرسوم .وابلإضافة اإىل ذكل ،تشري الوثيقة اإىل أن انضامم ادلول الأعضاء مع اإجراءات الفحص قد زادت من تاكليف النظام.
وأشار الوفد اإىل أن مناقشة تنقيح جدول الرسوم رمبا ينبغي ربطها برسوم اإضافية لتكل التعيينات.
 . 123و أشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل املادة ()4( 23ب) من وثيقة  1999اليت تنص رصاحة عىل أ ن مبالغ
الرسوم املشار اإلهيا يف املادة  "1")3(23ينبغي أن تكون اثبتة حبيث تكون اإيرادات احتاد لهاي من الرسوم واملصادر
الأخرى اكفية عىل الأقل لتغطية مجيع نفقات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد .ونظراً لأن ذكل ليس هو احلال يف الوقت
الراهن ،فسيتعني اإما زايدة الرسوم إواما تقليل النفقات .ول يبدو تقليل النفقات أمراً مس تداماً ابلنظر اإىل التوسع والمنو
املس مترين يف عضوية النظام .وذكر الوفد أن العجز يف مزيانية احتاد لهاي ل يعوق فقط قدرة املكتب ادلويل عىل متويل
التحسينات لتحديث نظام لهاي ،مثل أنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة به ،ولكنه يضع عبئا أيضاً عىل املودعني يف
الأنظمة الأخرى ،من قبيل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،لأن احتاد لهاي ملزم أ يضاً مبوجب املادة ()1(23ج)
ابملسامهة يف النفقات املشرتكة لالحتاد مضن ما يتناسب مع مصاحله .وحدد التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية
للويبو لعام  2018أن احتاد لهاي يعاين حالياً من جعز يف مسامهته النسبية ،وابلتايل ،فاإن الاحتادات الأخرى ،حيث تُدفع
الرسوم من طرف املودعني اذلين يس تخدمون تكل الأنظمة ،فرضت رسوماً أعىل لسد هذا العجز .وأشار الوفد أيضاً اإىل أن
املكتب مل يتلق بعد  11شهراً من الفرتة الانتقالية يف تكنولوجيا املعلومات ،البياانت بنسق  XMLللتسجيالت املتعلقة
ابملادة  16والقاعدة  .22وابلإضافة اإىل ذكل ،واجه املكتب تأأخريات طويةل يف تلقي البياانت املتعلقة ابجلزء الثاين من
الرسوم ،مما أ دى اإىل تأأخريات يف منح الرباءات الأمريكية .وابلنظر اإىل وضع املزيانية احلايل لحتاد لهاي ،فاإن الوفد ،يف حني
يؤيد مقرتح زايدة الرسوم الأساس ية للتصاممي الإضافية ،يرى أ نه من الرضوري النظر يف بعض الزايدات الطفيفة الأخرى يف
الرسوم يف هذه املرحةل .وبنا ًء عىل ذكل ،اقرتح الوفد زايدات طفيفة أخرى لثالثة رسوم اإضافية يف جدول الرسوم ،ويه
الرسوم الأساس ية لتصممي واحد من  397فرناك ً سويرسايً اإىل  420فرناك ً سويرسايً ،ورسوم التجديد الأساس ية لتصممي واحد
من  200فرناك ً سويرسايً اإىل  240فرناك ً سويرسايً ،وللك تصممي اإضايف من  17فرناك ً سويرسايً اإىل  50فرناك ً سويرسايً.
ورأى الوفد أن هذه الزايدات املتواضعة للرسوم لن تكون مفاجئة ابلنس بة ملودعي الطلبات أو تضع عبئاً ثقيالً علهيم ،ابلنظر
اإىل الوضع املايل احلايل وحقيقة أن الرسوم مل تتغري منذ  20عاماً.
 . 124وأعرب وفد الياابن عن دمعه للتعديل املقرتح .وابلإضافة اإىل ذكل ،رأى الوفد أنه من الرضوري التفكري يف تدابري
أخرى للقضاء عىل العجز اذلي يشهده احتاد لهاي .وطلب الوفد من املكتب ادلويل تقدمي خارطة طريق أو تدابري أخرى
لهذا الغرض.
 . 125ورأى وفد اململكة املتحدة أن نظام لهاي ينبغي أن يكون مس تداماً مالياً بيامن يظل يف متناول املس تخدمني ول ينبغي
أن تكون الرسوم عائقاً أمام النفاذ اإليه ،ول س امي ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطة .وأاثر الوفد بعض اخملاوف فامي يتعلق
مبقرتح زايدة الرسوم وطلب املزيد من التوضيحات بشأأن مرونة الرسوم يف المنوذج احلايل .كام المتس الوفد من املكتب ادلويل
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تقدمي حتليل للمقرتح اذلي تقدمت به الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن التغيريات الإضافية يف الرسوم لينظر فهيا الفريق
العامل يف دورته املقبةل.
 . 126وذكر وفد امجلهورية التش يكية أنه ينبغي حتليل تأأثري زايدة الرسوم عىل سلوك الإيداع لأن زايدة الرسوم لن جتلب
اإيرادات جديدة للنظام اإذا ّغري املودعون سلوكهم بعد ذكل .وابلإضافة اإىل ذكل ،اقرتح الوفد اإعداد حتليل لتاكليف الوحدة
ملعاجلة الطلبات بتصممي واحد فقط والطلبات اليت تضم أأكرث من تصممي واحد .وميكن مقارنة ذكل بتطور تاكليف الوحدة بعد
انضامم ادلول الأعضاء اليت دلهيا نظام تصممي واحد.
 . 127واقرتح وفد الصني اإجراء مشاورات بني الرشاكت واملس تخدمني قبل اختاذ القرار ،لأن زايدة الرسوم قد تكون لها
عواقب كبرية .ورأى الوفد أن حتسني كفاءة النظام وسهوةل اس تخدامه س يضمن وضعاً مالياً أفضل.
 . 128وطلب وفد الاحتاد الرويس توضيحاً بشأأن الأرقام الواردة يف الوثيقة ،ول س امي كيف س تؤدي زايدة رسوم التصاممي
الإضافية اإىل زايدة ادلخل .ويبدو أ ن هناك تباين بني اخنفاض عدد التصاممي الإضافية الواردة يف الطلبات وادلخل الالزم
لتغطية العجز .وأيد الوفد زايدة الرسوم والاس تقرار املايل للنظام مع مراعاة احتياجات املس تخدمني .وأشار اإىل أن هذه
املسأأةل نوقشت خالل ادلورة الأخرية للجنة الويبو للربانمج واملزيانية.
 . 129وأعرب وفد سويرسا عن دمعه لقرتاح زايدة الرسوم ابلنظر اإىل أن الرسوم مل تتغري منذ  20عاماً ،بيامن زاد عدد
الأعضاء وجعلوا النظام أأكرث جاذبية للمس تخدمني .ورأى الوفد أن الزايدة املقرتحة يف الرسوم معقوةل ،مشرياً اإىل أن رسوم
لك تصممي اإضايف مبوجب قانوهنا الوطين أعىل بكثري ،اإذ تبلغ حوايل  50يف املائة.
 . 130وقال ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( )JIPAاإن الرشاكت الياابنية تس تخدم نظام لهاي لأنه فعال من حيث
التلكفة ،وأعرب عن قلقه من احامتل اخنفاض عدد الإيداعات يف حال زايدة الرسوم.
 . 131وأوحضت الأمانة أن دراسة مرونة الرسوم اليت أجراها كبري الاقتصاديني اكنت حمدودة بسبب قةل املعلومات املتاحة
فامي يتعلق بنظام لهاي ،ول س امي قةل عدد الإيداعات .وابلإضافة اإىل ذكل ،تغري نظام لهاي كثرياً يف الس نوات الأخرية ،مما
جعل من الصعب للغاية اإجراء حتليل دقيق ملرونة الرسوم .وفامي يتعلق مبسأأةل تاكليف الوحدة لطلبات التصاممي الفردية مقارنة
بطلبات التصاممي املتعددة ،أشارت الأمانة اإىل تقرير أداء الويبو اذلي انقش ته جلنة الويبو للربانمج واملزيانية خالل دورهتا يف
عام  .2019ويشري مرفق التقرير اإىل تلكفة الوحدة للتصاممي اجملددة ،وعىل مدى الس نوات الثالث املاضية زادت تلكفة
الوحدة فامي يتعلق هبذه التصاممي بنحو  50يف املائة .وابلإضافة اإىل ذكل ،زادت التاكليف للك تصممي بشلك عام .ومع ذكل،
شددت الأمانة عىل أن الفريق العامل ينبغي أن ينظر يف املسأأةل من وهجة نظر نظام التصممي .ويتضمن هيلك الرسوم احلايل
عىل خلل من حيث أن رسوم التصاممي الإضافية ل متثل سوى أربعة أو مخسة يف املائة من الرسوم الأساس ية للتصممي الأول.
ويفرس ذكل حقيقة أ ن الطلبات اكنت ل تزال تودع عىل الورق و أ ن عبء العمل الرئييس مرتبط ابملعاجلة املادية للملف
الوريق .ويف هذا الس ياق ،ل هيم اإن اكن حيتوي الطلب عىل تصممي واحد أو عدة تصاممي .فقد تطور العمل عىل مدى
الس نوات العرشين املاضية ،وكذكل الرسوم يف معظم الولايت القضائية .ويف العديد من الولايت القضائية ،عىل سبيل
املثال ،كام أشار وفد سويرسا ،فاإن رسوم التصاممي الإضافية أقرب كثرياً من رسوم التصممي الأول اإن مل تكن تساوهيا.
وأشارت الأمانة اإىل أن املقرتح هيدف اإىل سد هذه الفجوة.
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 . 132ورداً عىل مداخةل وفد الاحتاد الرويس ،أ وحضت الأمانة أ ن اخنفاض عدد التصاممي الإضافية يف الطلبات ادلولية يرجع
اإىل انضامم أطراف متعاقدة يف الونة الأخرية بنظام تصممي فريد يف أنظمهتا الوطنية .ومييل مودعو الطلبات اذلين يعينون تكل
الولايت القضائية اإىل اإيداع طلبات تصممي فردية .وابلإضافة اإىل ذكل ،يبدو أن املودعني من تكل الولايت القضائية اعتادوا
عىل أنظمهتم ومييلون أيضاً اإىل اإيداع طلبات تصممي فردية .ومل يكن الغرض من هذا املقرتح معاقبة املودعني اذلين أدرجوا
تصاممي متعددة يف طلباهتم ،بل هو تعويض لعبء العمل والنفقات احلالية املرتبطة مبعاجلة التصاممي الإضافية الواردة يف طلب
دويل .وأأكدت الأمانة أن مقرتح زايدة الرسوم لن يغطي مجيع التاكليف ولكهنا س يكون خطوة أوىل لتحسني الوضع املايل
للنظام.
 . 133وأعرب وفد اإس بانيا عن دمعه لقرتاح تعديل الرسوم عىل الرمغ من الزايدة الكبرية بأأكرث من الضعف ،وأضاف أن
الزايدة التالية يف الرسوم ينبغي أن تكون تدرجيية.
 . 134وأشار ممثل امجلهورية التش يكية اإن طلبات املودعني من بدله قد تضمنت يف املتوسط حوايل س بعة تصاممي صناعية
للك طلب دويل.
 . 135وأعرب وفد اململكة املتحدة عن دمعه لقرتاح زايدة الرسوم ورحب ابملزيد من املناقشات املنتظمة يف املس تقبل
بشأأ ن هيلك الرسوم لضامن الاس تدامة املالية للنظام .والمتس الوفد توضيح ما اإذا اكن املكتب ادلويل يعزتم اس تعراض اقرتاح
زايدة الرسوم.
 . 136وأوحض الرئيس أن الأمر يعود اإىل الفريق العامل لتقدمي توجهيات للمكتب ادلويل يف هذا الصدد.
 . 137وطلب ممثل مركز ادلراسات ادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية ( )CEIPIتوضيحاً لسبب عدم زايدة الفريق العامل
مجليع رسوم التصاممي الإضافية.
 . 138وأوحضت الأمانة أن الفريق العامل ميكن أن يويص يف هذه ادلورة أيضاً بزايدة رسوم التجديد الأساس ية للتصاممي
الإضافية املدرجة يف نفس التسجيل ادلويل.
 . 139وذكرت وفود فرنسا إواس بانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية أن ادلراسة س تكون مفيدة ملراجعة وزايدة
رسوم التجديد الأساس ية.
 . 140وطلب وفد الاحتاد الرويس اإعداد دراسة شامةل من أجل ادلورة املقبةل ،حول الوضع الراهن وأاثر خمتلف اخليارات
اليت اقرتحهتا وفود أخرى .وشدد الوفد عىل أن زايدة الرسوم ميكن أن تؤثر سلباً عىل أنشطة الرباءات يف بالده.
 . 141وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أن مكتبه قد شهد عدة زايدات يف مبالغ الرسوم عىل مدى الس نوات العرشين
املاضية ،مثل العديد من املاكتب الأخرى ،لكهنا مل تؤثر عىل عدد الطلبات املودعة .وابلتايل ،فاإن الزايدة املقرتحة لن تعطل
اجتاهات الإيداع احلالية بل س تكون خطوة هممة ملعاجلة العجز .وأضاف الوفد أنه يلزم النظر يف زايدة الرسوم يف س ياقها.
ووفقاً لالس تعراض الس نوي لنظام لهاي لعام  ،2019اكن متوسط الرسوم املدفوعة لطلب مودع مبوجب نظام لهاي يبلغ
حوايل  1800فرنك سويرسي .ذلكل ،مل متثل الزايدة املقرتحة يف الرسوم سوى زايدة بنس بة  4يف املائة للمودعني اذلين
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تضمنت طلباهتم أأكرث من تصممي واحد ،وصفر يف املائة ملودعي الطلبات الخرين .وإاذا احتسبت التاكليف املدفوعة للمتثيل،
فاإن النس بة املئوية ستنخفض أأكرث.
 . 142واقرتح ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( ) INTAأن تتضمن ادلراسة أيضاً مراجعة لهيلك الرسوم املعقدة.
وعىل سبيل املثال ،اكنت رسوم النرش هممة سابقاً عندما اكن النرش عىل الورق ،وملكفة للغاية يف ذكل الوقت .أ ما مع وجود
التكنولوجيا يف هذه الأايم ،فيتعذر حتديد تلكفة الوحدة لتصممي اإضايف لنرش تسجيل دويل .وابلإضافة اإىل ذكل ،أشار
املمثل اإىل أنه ابلنس بة للمزيانية املتوازنة ،ل ينبغي النظر يف الإيرادات فقط بل يف النفقات أيضاً ،ويف هذه احلاةل س يكون من
الرضوري توفري معلومات أأكرث من تكل الواردة يف هذه الوثيقة.
 . 143واقرتح وفد اإس بانيا النظر يف مراجعة تلقائية يف املس تقبل مع معلامت حمددة حىت يمتكن املس تخدمون من توقع زايدة
الرسوم.
. 144وخلص الرئيس اإىل أ ن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل جدول الرسوم يف الالحئة التنفيذية املشرتكة،
عىل النحو املبني يف املرفق الرابع ابلوثيقة  ،H/LD/WG/8/4وعىل تقدمي ذكل املقرتح اإىل مجعية احتاد لهاي
لعامتده ،واقرتح أن يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ  1يناير .2021
. 145وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أن يوافيه ،لأغراض املناقشة ا ّإابن دورته املقبةل ،بدراسة عن اإماكنية
زايدة مبلغ الرسوم الأسايس عن لك تصممي اإضايف يف جتديد التسجيل ادلويل ،وبتحليل أوسع جلدول رسوم نظام
لهاي يك يناقشه يف دورة لحقة.

البند  8من جدول الأعامل :اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام لهاي
 . 146استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/5
 . 147أوحضت الأمانة أن الفريق العامل قد طلب يف دورته الأخرية من املكتب ادلويل اإعداد حتليل مفصل يصف عدة
مناذج وأاثرها عىل التوس يع احملمتل لنظام اللغات يف نظام لهاي .وتناولت هذه الوثيقة ابلتفصيل أاثر اإدخال لغات جديدة يف
نظام لهاي واقرتحت معايري خمتلفة لإدخال لغات جديدة وخيارات تنفيذ خمتلفة اإىل جانب مزاايها وعيوهبا .و ُحددت
التاكليف املقدرة لإدراج اللغتني الصينية والروس ية يف مرفق الوثيقة.
رصح وفد تركامنس تان ،متح ّداثً ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أ ورواب الرشقية ( ،)CACEECأ نه
 . 148و ّ
يؤيد اإدراج اللغة الروس ية لكغة معل يف نظام لهاي ،حيث طالب بذكل املس تخدمون و املاكتب الوطنية لأعضاهئا .واللغة
الروس ية يه لغة معل يف املنظمة الأوروبية الس يوية للرباءات ( .)EAPOوخالل املؤمتر ادلبلومايس بشأأن اعامتد بروتوكول
حامية التصاممي الصناعية لتفاقية الرباءات الأوروبية الس يوية ،اذلي عُقد يف نور سلطان ،اكزاخس تان ،يف  9سبمترب ،2019
ُأبرم بروتوكول يسمح ملودعي الطلبات ابس تخدام طلب واحد محلاية تصماميهتم يف ادلول الأعضاء الامثنية اليت تضمها املنظمة
الأوروبية الس يوية للرباءات ) (EAPOمن خالل اإنشاء براءة أوروبية أس يوية واحدة للتصاممي الصناعية .ويف ضوء خطط
املنظمة ) (EAPOلالنضامم اإىل نظام لهاي ،فاإن اإدراج اللغة الروس ية يف نظام لهاي خطوة رضورية .كام أ ن ذكل سيرسع
من انضامم اثنني من أعضاء اجملموعة ) (CACEECاإىل نظام لهاي ،فضالً عن زايدة جاذبيته وعدد الطلبات ادلولية
الواردة من أعضاء اجملموعة ) .(CACEECكام أن ذكل سزييد من الكفاءة ويقلل من الوقت الالزم لتقوم املاكتب الوطنية
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بفحص الطلبات املودعة ،وعىل سبيل املثال ،فاإن اللغة الروس ية يه لغة معل يف عدد من أ عضاء اجملموعة وحوايل  92يف
املائة من الفاحصني دلهيم معرفة جيدة ابللغة الروس ية .وأعرب الوفد عن اس تعداد أعضائه لتقدمي لك ادلمع املمكن ،ول س امي
لتكييف معدات تكنولوجيا املعلومات مع الأجبدية السرييلية إوااتحة فاحصني انطقني ابللغة الروس ية .ورأى الوفد أنه من املهم
مواصةل النظر يف توس يع نظام اللغات يف نظام لهاي وأن وجود نظام ترمجة متوازن وفعال أمر رضوري.
 . 149وأعرب وفد اكزاخس تان عن دمعه للمقرتح ،مشرياً اإىل أن اكزاخس تان تس تعد حالياً ،مبساعدة املكتب ادلويل،
لالنضامم اإىل نظام لهاي.
 . 150ورصح وفد مجهورية كوراي أ ن توس يع نظام اللغات يف نظام لهاي ميكن أ ن يؤدي اإىل زايدة عدد أ عضائه
واس تخدامه ،ولكنه س يضيف أعباء مالية إوادارية .ذلكل ،قد يكون اإدخال لغات تسجيل طريقة حالً معقولً للميض قدماً
كخطوة أوىل .وأضاف الوفد أنه من الرضوري أن يدرس الفريق العامل اللغات اليت ينبغي اإدخالها يف النظام .وينبغي أن
تستند هذه املسأأةل اإىل املسامهة يف نظام لهاي حىت يكون اإدراج لغات تسجيل جمدايً من الناحيتني التشغيلية والاقتصادية
ومفيد يا لأكرب عدد ممكن من املس تخدمني احلاليني واحملمتلني .وابلنظر اإىل الصعوابت املالية احلالية اليت يواهجها نظام لهاي،
فاإن اإضافة لغة جديدة ينبغي أن تثبت أن اإدراهجا سيساعد النظام بشلك كبري من الناحية املالية .ذلكل ،ينبغي اإيالء أولوية
قصوى للغة البدل حيث ي ٌس تخدم نظام لهاي عىل حنو نشط .ويف هذا الصدد ،أشار الوفد اإىل الوثيقة MM/A/42/1
لحتاد مدريد ،اليت حتدد مؤهالت لغة اإضافية عىل النحو التايل :أي لغة أخرى حققت عتبة الأهلية املزدوجة ،ويه لغة
الطلب أو التسجيل الأسايس ما ل يقل عن ألف طلب دويل ومتثل حصة ل تقل عن ثالثة يف املائة من إاجاميل عدد
الطلبات ادلولية املودعة يف س نة معينة .وأضاف الوفد أن مجهورية كوراي قد اس توفت تكل املعايري خالل الس نوات الأربع
املاضية .واكن املودعون الكوريون من أأكرث املس تخدمني نشاطاً لنظام لهاي عىل الرمغ من الاس تخدام احملدود للنظام
بسبب حاجز اللغة .ويف الوقت احلايل ،ميثل عدد قليل من الرشاكت الكورية أأكرث من  90يف املائة من اإجاميل الطلبات
ادلولية اليت أ ودعها الكوريون .ووفقاً للفقرة  13من الوثيقة  ،H/LD/WG/8/5بلغ عدد التصاممي الواردة يف الطلبات اليت
أ ودعها الكوريون يف اخلارج  8,663يف عام  .2017ومع ذكل ،فاإن التصاممي الواردة يف الطلبات املودعة مبوجب نظام لهاي
بلغت  17يف املائة فقط ،أو  1,531تصماميً .وذكر الوفد أن اإدراج اللغة الكورية لكغة اإيداع رمسية يف نظام لهاي سزييد من
عدد الطلبات املودعة من مجهورية كوراي .وذلكل اقرتح الوفد مناقشة اإدراج اللغة الكورية يف نظام لهاي.
 . 151و أ عرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لإدراج اللغة الروس ية يف نظام لهاي .اإذ بلغ عدد املتحدثني ابللغة الروس ية
يف العامل حوايل  300مليون .واللغة الروس ية يه اللغة الثانية ملس تخديم الإنرتنت ودرسها أأكرث من  18مليون خشص حول
العامل ،وهذا العدد ما انفك يزتايد .وس يؤدي اإدراج اللغة الروس ية اإىل زايدة عدد مس تخديم النظام الناطقني ابلروس ية.
وعرض الوفد مساعدته للمكتب ادلويل يف الرتمجة وتكييف نظام تكنولوجيا املعلومات مع اخلطوط غري الالتينية .وذكر الوفد
أن اإضافة اللغتني الصينية والروس ية س يحفز اهامتم خمتلف البدلان واملناطق وسزييد العدد الإجاميل للطلبات .وينبغي أن
يكون نظام الرتمجة مس تداماً وينبغي جتنب النفقات الإضافية ،عىل سبيل املثال ،من خالل اس تخدام الرتمجة اللية .وطلب
الوفد مزيد من املعلومات بشأأن اس تخدام اللغات الرمسية احلالية والتاكليف اليت تنفق عىل الرتجامت.
 . 152وأعربت وفود أرمينيا وأذربيجان وبيالروس ورصبيا وتركامنس تان عن دمعها لإدراج اللغة الروس ية لكغة رمسية يف
نظام لهاي .وذكر وفدا أذربيجان وتركامنس تان أن ذكل سزييد من عدد الطلبات ادلولية املودعة من انطقني ابللغة الروس ية،
اإذ سيسهل علهيم اس تخدام نظام .و أضاف وفد أ ذربيجان أ ن ذكل سيساعد الفاحصني عىل اإجراء معليات الفحص بسهوةل يف
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حال اإيداع الطلبات ونرشها ابللغة الروس ية .وذكر وفد أ رمينيا أ ن اللغة الروس ية يه واحدة من اللغات الرمسية الست للأمم
املتحدة وتس تخدم يف مجيع الأحداث الرمسية للويبو .اإن اإدراج اللغة الروس ية يف نظام لهاي من شأأنه أن يقلل من وقت
الرتمجة لفحص التسجيالت ادلولية .وأشار وفد بيالروس اإىل أن بالده تس تعد حالياً لالنضامم اإىل وثيقة  .1999إواذا اكن
من املم كن اإيداع الطلبات الوطنية ابإحدى اللغتني الرمسيتني يف بيالروس ،فاإن مجيع الطلبات الوطنية اليت وردت مؤخراً
اكنت ابللغة الروس ية .وإان اإضافة اللغة الروس ية اإىل نظام لهاي س يجعل النظام أأكرث جاذبية للمودعني يف بيالروس
وس تعوض تاكليف اإدخال اللغة الروس ية يف النظام بطلبات جديدة من بيالروس.
 . 153وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أن اإدخال لغات جديدة ل ينبغي أن جيعل الإيداع مبوجب نظام لهاي ابهظ
التلكفة ابلنس بة ملودعي الطلبات ،أو يؤخر نرش التسجيالت ادلولية أو يقدم أوجه قصور أخرى تقوض الغرض الرئييس من
النظام ،وهو تسهيل حامية التصاممي الصناعية يف ادلول الأعضاء يف مجيع أحناء العامل .وأشار الوفد اإىل أن اإدخال لغات
جديدة سزييد من العبء الإداري للمكتب ادلويل لأنه سيتعني عليه معاجلة الواثئق ذات الصةل بعدد مزتايد من اللغات.
وأضاف الوفد أن طلب اإضافة لغة قد يدفع الأطراف املتعاقدة الأخرى اإىل طلب اإدخال لغاهتا .وابلتايل ،ميكن أن تتضاعف
تاكليف الرتمجة الإجاملية لتغطية عدة لغات جديدة تضاعفاً رسيعاً .ذلكل ،ينبغي أن تراعي املناقشات التاكليف الإجاملية
املتوقعة للغات متعددة ،وليس فقط تلكفة لغة واحدة .وفامي يتعلق مبفهوم لغة الرتحيل ،أاثر الوفد مشلكة دقة الرتجامت ،ل
س امي فامي يتعلق بوصف السامت املمزية لتصممي ما .وقد تؤدي الرتجامت غري ادلقيقة اإىل حدوث مشألك ملودعي الطلبات
واملاكتب وزايدة التاكليف .ذلكل ،ينبغي اإجراء مراجعة شامةل .وطلب الوفد مزيداً من التوضيح بشأأن تقيمي أرقام التلكفة
الواردة يف مرفق الوثيقة ،والتاكليف الإضافية املتعلقة بتطوير وصيانة نظام تكنولوجيا املعلومات وتاكليف اللغات اجلديدة عىل
أساس لك طلب .واكن من املهم أيضاً فهم أاثر هذه التاكليف عىل سلوك املودعني فامي يتعلق ابس تخدام نظام لهاي.
 . 154وذكر الوفد الصيين أن بدله تس تعد حالياً لالنضامم اإىل وثيقة  1999وأن املس تخدمني الصينيني هممتون ابس تخدام اللغة
الصينية يف النظام .إوان نظام لهاي سهل الاس تخدام ولطاملا تكيف مع احتياجات املس تخدمني من أ جل تعزيز التطوير
السلمي للنظام .و أضاف الوفد أ ن الطلبات اجلديدة يه املصدر الرئييس ل إاليرادات و أ ن تطوير النظام يعمتد عىل عدد الطلبات
املودعة .ول ميكننا أن نأأمل يف مزيد من الإيرادات وضامن التمنية املزدهرة واملس تدامة ،اإل من خالل حتسني النظام وجذب
املزيد من املس تخدمني .إوان اإدخال لغات جديدة ،وخاصة الصينية والروس ية ،اللتني يس تخدهمام عدد كبري من الساكن يف
أنشطة ابتاكرية دينامية ،أمر ابلغ الأمهية للح فاظ عىل جاذبية النظام وحتقيق استامثرات انحجة طويل الأجل .وس تضيف
اللغات اجلديدة قمية اإىل التنوع اللغوي للنظام وتزيد من املرونة وجتذب املزيد من املس تخدمني وتزيد من عدد الطلبات وحتفز
تطوير النظام .ورأى الوفد أنه من املمكن اإدخال عدة لغات يف أن واحد .وفامي يتعلق مبسأأةل التاكليف ،فاإن اخليارات اليت
اقرتهحا املكتب ادلويل لإدخال لغات اإيداع أ و لغات النرش ،وكذكل اس تخدام الرتمجة غري املبارشة ،ستساعد يف معاجلة هذه
املسأأةل .وظلت الزايدة املقدرة يف التلكفة حمدودة مقارنة ابلزايدة احملمتةل يف عدد الطلبات ،وستنخفض بشلك كبري يف
املس تقبل مع تقدم التكنولوجيا .ومن شأأن اإدخال لغات جديدة من خالل خيارات ذات تأأثري منخفض التلكفة نسبياً أن
حيافظ عىل التوازن بني التمنية املس تدامة للنظام وجاذبيته لعدد أأكرب من البدلان واملناطق واملس تخدمني.
 . 155وأشار وفد الياابن ،بتأأييد من ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) ،(JIPAاإىل أنه يف حني أن حتسني النظام من
أجل تعزيز سهوةل اس تخدامه أمر همم ،فاإنه جيب النظر بعناية يف اللغة اليت ينبغي تضميهنا جلعل النظام سهل الاس تخدام
ابلنس بة لغالبية مس تخدميه ،فضالً عن ختفيف عبء معل املكتب ادلويل واملاكتب ادلولية إوالغاء الإجراءات املعقدة ومعاجلة
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التاكليف املالية والبرشية الإضافية النامجة عن الرتمجة والتعديالت الإضافية عىل النظام .و أ عرب الوفد عن قلقه الشديد إازاء
التاكليف املالية والبرشية اليت قد يسبهبا اإدخال لغة جديدة للنظام ،وأشار اإىل أنه ينبغي حساب التاكليف بشلك واقعي عىل
أساس الأرصدة املتوقعة والزايدة املرتقبة يف الرسوم .وينبغي أن تكون اإضافة لغة جديدة مفيدة ابلنس بة مجليع مس تخديم نظام
لهاي.
 . 156وأاثر وفدا كندا وهنغاراي خماوف بشأأن اإدراج لغات اإضافية .وذكر وفد كندا أنه بدل ثنايئ اللغة وابلتايل فاإنه يؤيد
اإضافة لغات جديدة ،خاصة اإذا اكن ذكل س يجعل النظام أأكرث اإاثرة لالهامتم ابلنس بة للمس تخدمني .ومع ذكل ،اقرتح الوفد
دراسة املسأأةل عىل نطاق أوسع يف الويبو حيث نوقش موضوع تعدد اللغات يف جلان أخرى .وأضاف وفد هنغاراي أن النظام
يعاين ابلفعل من حاةل مالية غري متوازنة وأن اإضافة عبء مايل أخر س يكون غري انجض .وأشار وفدا كندا وهنغاراي اإىل
رضورة اإجراء حتليل شامل ومتعمق قبل اختاذ مزيد من اخلطوات.
 . 157وأشار وفدا فنلندا وسويرسا اإىل أن اإضافة لغات جديدة س يكون هل عدد من الاثر املهمة عىل نظام تكنولوجيا
املعلومات .وعىل سبيل املثال ،ف إان مجيع أدوات تكنولوجيا املعلومات اخلارجية وادلاخلية يف نظام لهاي متاحة حالياً جبميع
اللغات الرمسية الثالث وسيتعني تكييفها .وقد يسبب ذكل صعوابت كبرية ،ل س امي عند اإدخال خط غري لتيين .وأعرب
الوفدان عن قلقهام بشأأن التاكليف اليت تصاحب اإضافة لغات جديدة واليت من احملمتل أ ن تؤدي اإىل زايدة الرسوم .وس يكون
ذلكل أثر سلَب عىل نظام لهاي وعىل مس تخديم النظام .وابلإضافة اإىل ذكل ،أعرب الوفدان عن شواغلهام بشأأن التأأثري
عىل جودة الرتجامت يف حال اس تخدام أدوات الرتمجة اللية ،كام هو احلال ابلفعل يف قوامئ السلع واخلدمات يف نظام مدريد.
 . 158وأيدت وفود فرنسا إواس بانيا واململكة املتحدة احلاجة اإىل اإجراء دراسة أ ّدق عن الاثر احملمتةل املرتتبة عىل التلكفة
والرسوم واملوارد البرشية من أجل اختاذ قرار مس تنري مع مراعاة مجيع القيود املالية .وابلنظر اإىل املناقشة السابقة بشأأن
اس تدامة النظام من الناحية املالية ،جيب النظر يف أي نفقات جديدة حبرص شديد حىت ل هتدد اس مترارية النظام .وأضاف
وفد اإس بانيا أن ادلراسة ميكن أن تس تعرض ما اإذا اكنت هناك زايدة حممتةل يف الطلبات وابلتايل فالإيرادات من الرسوم قد
تعوض تاكليف اإدخال لغات جديدة يف النظام.
 . 159وقال ممثل امجلعية الياابنية حملايم الرباءات ) (JPAAأن اإدخال لغة جديدة يف نظام لهاي س يكون هل تأأثري عىل ترمجة
وتطوير نظام تكنولوجيا املعلومات .وابلنظر اإىل الوضع املايل احلايل ،ينبغي اإيالء الأولوية اإىل حتسني الوضع املايل احلايل
واحلفاظ عىل اس تدامة نظام لهاي.
 . 160وأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن دمعه لإدراج اللغتني الصينية والروس ية لكغتني رمسيتني يف نظام لهاي.
 . 161وأشارت الأمانة اإىل أن توس يع النطاق اجلغرايف لنظام لهاي يس تدعي النظر يف التغيريات اليت تطرأ عىل نظام
اللغات حبيث ميكن للمس تخدمني يف ادلول الأعضاء اجلديدة اس تخدام النظام بشلك أأكرث فعالية .ولحظت الأمانة العامة
أيضاً مداخةل تركامنس تان فامي يتعلق ابإنشاء نظام تصممي إاقلميي تديره املنظمة الأوروبية الس يوية للرباءات ( )EAPOواذلي
من شأأنه أن ي ُشغّل يف روس يا وختطط املنظمة ) (EAPOلالنضامم اإىل وثيقة  .1999وس يكون من املس تصوب تسهيل
الوصول اإىل النظام ا إلقلميي اجلديد من خالل نظام لهاي.
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 . 162و أضافت الأمانة أ نه من الرضوري مراعاة س ياسة اللغات يف الويبو يف اإطار املناقشات .وابلإضافة اإىل ذكل ،قد
يكون من الرضوري مواءمة نظام لهاي مع الأنظمة اللغوية للأنظمة الأخرى ،ولس امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت
تتضمن لغات أأكرث من لغات الأمم املتحدة الرمسية الست ،مثل الكورية ولغات عديدة أخرى .ويف الوقت نفسه ،ينبغي
مراعاة الوضع املايل لنظام لهاي .وأحاطت الأمانة علام ً ابلطلب اذلي تقدمت به عدة وفود بأأن من املس تصوب اإجراء دراسة
أخرى .وميكن أن تتضمن هذه ادلراسة أاثر مالية أخرى غري تاكليف الرتمجة ،وخربات الويبو يف خمتلف أليات الرتمجة  -ول
س امي الاعامتد عىل لغة انتقالية وتقدمي معايري خمتلفة لإدراج لغة جديدة يف نظام لهاي.
 . 163وطلب وفد الاحتاد الرويس توضيحاً بشأأن نطاق ادلراسة ،لأنه يعتقد أن هذه ادلراسة ينبغي أن تقترص عىل نفس
املوضوع والنطاق اجلغرايف املبينني يف الوثيقة  ،H/LD/WG/8/5أي عىل اللغتني الصينية الروس ية وهام لغتان من لغات
الأمم املتحدة الرمسية .وينبغي أن تستند املناقشات بشأأن اإضافة لغات جديدة اإىل لغات الأمم املتحدة الرمسية الست إواىل
س ياسة اللغات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2010وليس اإىل معايري نوعية أ و مكية لأن الاحتاد الرويس أصبح
عضواً يف نظام لهاي يف عام  2018فقط والصني ليست عضواً بعد يف النظام.
 . 164وذ ّكر وفد مجهورية كوراي الفريق العامل بأأنه اقرتح اإدراج اللغة الكورية لكغة اإيداع يف نظام لهاي .وذكر الوفد أن
املودعني الكوريني قد أسهموا بشلك كبري يف النظام منذ انضامم البدل يف عام  ،2014وس يكون مساهام ً حم ًمتال يف اس تدامة
النظام من الناحية املالية .وأضاف الوفد أنه ل يزال هناك الكثري من الإماكانت لزايدة اس تخدام املودعني الكوريني للنظام اإذا
ُأضيفت اللغة الكورية لكغة اإيداع لأن املس تخدمني الكوريني اكنوا نشطني للغاية يف اإيداع طلبات التصاممي يف اخلارج.
وس يكون اإدخال اللغة الكورية لكغة تسجيل نقطة انطالق جيدة لإدخال لغات جديدة لأن العبء املايل س يكون منخفضاً
جداً ،يف حني أن املسامهة س تكون عالية جداً.
رصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه ينبغي أن تقترص ادلراسة عىل اإدراج اللغتني الصينية والروس ية ،واكن قد ق ّدم
 . 165و ّ
مقرتحه اإىل الفريق العامل العام املايض .ومل يُقدم اإىل الفريق العامل أي مقرتح أخر لإدراج لغات أخرى ،نظراً لفهم الوفد أنه
جيب تقدمي أي مقرتح يف موعد أقصاه شهر واحد قبل عقد الاجامتع.
 . 166وأوحض الرئيس أن املقرتح الشفوي اذلي تقدم به وفد مجهورية كوراي خالل ادلورة لإدراج اللغة الكورية لكغة اإيداع
اكن اكفياً وأنه ل حاجة لأي وثيقة مكتوبة مكسأأةل اإجرائية وليواصل الفريق العامل النظر فيه.
 . 167و أشار ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAاإىل أ نه وفقاً للفقرة  18من الوثيقة ،H/LD/WG/8/5
يعمتد نظام لهاي لكياً عىل موارد الرتمجة اخلاصة بنظام مدريد ،وطاملا اس متر هذا الوضع ،ينبغي أن يقترص التطوير احملمتل
لنظام اللغة يف نظام لهاي عىل موارد الرتمجة املتاحة يف اإطار نظام مدريد .وابلنظر اإىل أن الفريق العامل لنظام مدريد
خلص يف دورته الأخرية يف يوليو من هذا العام اإىل أنه ينبغي أن جيري املكتب ادلويل دراسة شامةل للاثر املرتتبة عىل
التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال لغات الأمم املتحدة الأخرى تدرجيياً يف نظام مدريد ،تساءل ممثل امجلعية ) (INTAعن
وجود بعض التنس يق بني هاتني ادلراس تني.
 . 168وأأكد الرئيس النقطة اليت أاثرها ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAوأضاف أن نظام لهاي ليس دليه
البنية التحتية للرتمجة يف الوقت الراهن إلدخال لغة جديدة ليست لغة يف نظام مدريد.
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 . 169اقرتح الرئيس أ ن يطلب من الأمانة اإعداد دراسة للنظر يف اإدخال اللغات الثالث املقرتحة ،ورمبا لغات أ خرى ،يف
نظام لهاي.
 . 170وأعربت وفود اإس بانيا وسويرسا واململكة املتحدة عن دمعها لدلراسة عىل النحو اذلي اقرتحه الرئيس.
 . 171وطلب وفد الاحتاد الرويس أن تقترص ادلراسة عىل اإدخال اللغتني الصينية والروس ية حفسب.
 . 172وأشار وفد مجهورية كوراي اإىل أن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل يقترص عىل لغات الأمم املتحدة فقط وأنه ل
يوجد سبب لقرص اإدخال لغات جديدة يف نظام لهاي عىل تكل اللغات.
 . 173و أ وحض الرئيس أ نه ل يوجد أ ي قيود عىل أ ن تكون اللغات اجلديدة من لغات الأمم املتحدة ،وخري دليل عىل ذكل
لغات أنظمة الويبو الأخرى.
 . 174واقرتح الرئيس أن يطلب من الأمانة اإعداد بندين ملناقش هتام يف ادلورة املقبةل ،أولً ،دراسة شامةل للاثر املرتتبة عىل
التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال اللغتني الصينية والروس ية يف نظام لهاي ،واثنياً ،اإعداد حبث حول معايري اختيار لغات
اإضافية.
 . 175وطلب وفدا فرنسا ومجهورية كوراي توضيحاً بشأأن البند الثاين من ادلراسة حول ما اإذا اكن س ُيحل ّل اإدراج اللغة
الكورية عىل وجه التحديد.
 . 176وأوحضت الأمانة أن البند الثاين من ادلراسة ميكن أن حيدد معايري لتوس يع نظام اللغات ،مثل اإيداع التصاممي يف
اخلارج وحتت نظام لهاي .ومن شأأن اإدراج لغة جديدة أن يكون مفيداً ابلنس بة للمس تخدمني احلاليني واملس تخدمني احملمتلني
حول العامل وينبغي أ ن جيعل النظام أأكرث جاذبية لتحقيق اإماكانته يف تكل الأسواق اليت قد يوجد فهيا حاجز لغوي .و أضافت
الأمانة أن عدد الإيداعات الكورية مثال واحض يف هذا الصدد.
. 177وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أن يوافيه ،لأغراض املناقشة يف دورته املقبةل ،بدراسة وافية عن
الاثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال اللغتني الصينية والروس ية يف نظام لهاي.
. 178وطلب الفريق العامل أيضاً اإىل املكتب ادلويل أن يوافيه ،لأغراض املناقشة يف دورته املقبةل ،ببحث عن
معايري اختيار لغات اإضافية لإدخالها يف نظام لهاي.

البند  9من جدول الأعامل :مسائل أأخرى
 . 179قدمت شعبة نظم معلومات نظام لهاي معلومات حم ّدثة عن تبادل البياانت الإلكرتونية مع املاكتب والانتقال املس متر
من املعيار  DTTاإىل املعيار  .ST.96وأبلغت ادلول الأعضاء أن احمل ّول من املعيار  DDTاإىل املعيار  ST.96قد أتيح
للماكتب وعىل ما يبدو ف إانه يعمل بشلك جي ّد .وجشعت املاكتب عىل التصال ابملكتب ادلويل اإذا احتاجت مزيداً من
املساعدة ،ل س امي فامي يتعلق بعمليات التحقق والاختبار .وفامي يتعلق ابحمل ّول من املعيار  ST.96اإىل املعيار  ،DDTأوحضت
شعبة نظم معلومات نظام لهاي أن تعديالت فنية طفيفة جتري عىل أساس التعليقات اليت ترد من بعض املاكتب ،عىل
سبيل املثال ،بعض التناقضات فامي يتعلق ابملدخالت املشفّرة مرتني ومسافات مزدوجة .ومن املتوقع اس تكامل احمل ّول يف
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غضون الشهرين املقبلني ،وسيُتاح بعد ذكل للماكتب ليمتكّنوا من التحول من املعيار  ST.96اإىل املعيار  ،DDTاإذا لزم
الأمر.
رصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن مكتبه مل يتلق البياانت يف نسق  XMLللتسجيالت املتعلقة ابملادة 16
 . 180و ّ
والقاعدة  22منذ املرحةل الانتقالية يف تكنولوجيا املعلومات اليت جرت العام املايض وتساءل مىت ستُتاح اإليه تكل املعلومات.
 . 181وأوحضت شعبة نظام معلومات نظام لهاي أهنا مل تدرك هذه املسأأةل اإل مؤخراً .وذكرت كذكل أن املشلكة تعاجل حالياً
بأأولوية عالية يف شعبة نظام معلومات نظام لهاي وأن املكتب املعين س ُيبلّغ مبارشة بأأي مس تج ّدات.
 . 182وذكر وفد اإس بانيا أن املكتب يعمل حالياً عىل تبادل البياانت الإلكرتونية مع الويبو وأعرب عن أمهل يف أن يكون
هناك حل فين واحض يف غضون شهر أو شهرين .وشكر الوفد املكتب ادلويل عىل املساعدة اليت تلقّاها.
 . 183وأحاط الفريق العامل علام ً ابملس تج ّدات.

البند  10من جدول الأعامل :ملخص الرئيس
 . 184وافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،عىل النحو الوارد يف املرفق الأول هبذه الوثيقة.

البند  11من جدول الأعامل :اختتام ادلورة
 . 185واختمت الرئيس اجللسة الثامنة يف  1نومفرب .2019
[ييل ذكل املرفقان]
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H/LD/WG/8/8

الأصل :ابلإنلكزيية
التارخي 1 :نومفرب 2019

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل

للتصاميم الصناعية
الدورة الثامنة

جنيف ،من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب 2019

ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 . 1اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب .2019
 . 2واكن أعضاء احتاد لهاي التالية أسامؤمه ممثلني يف ادلورة :املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIأرمينيا،
أذربيجان ،كندا ،ادلامنرك ،اإس تونيا ،الاحتاد الأورويب ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،هنغاراي ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن ،ليتوانيا،
املغرب ،الرنوجي ،عامن ،بولندا ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رصبيا ،س نغافورة ،اإس بانيا،
سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،طاجيكس تان ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة الأمريكية ،فييت انم (.)32
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 . 3واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب :بيالروس ،الصني ،امجلهورية التش يكية ،الأردن ،اكزاخس تان ،مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ،موريتانيا ،املكس يك ،نياكراغوا ،ابكس تان ،بريو ،الربتغال ،سيش يل ،جنوب أفريقيا ،اتيلند ،ترينيداد
وتوابغو ،أوغندا (.)17
 . 4وشارك ممثلو املنظمة احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفة مراقب :املنظمة الأوروبية الس يوية للرباءات
(.)1( )EAPO
 . 5وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف ادلورة بصفة مراقب :مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية
( ،)CEIPIرابطة امجلاعات الأوروبية للعالمات التجارية ( ،)ECTAامجلعية ادلولية للعالمات التجارية (،)INTA
امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ( ،)JIPAامجلعية الياابنية حملايم الرباءات (.)5( )JPAA

البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 . 6افتتحت الس يدة بينينغ وانغ ،انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي ابملنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) ،ادلورة الثامنة للفريق العامل ور ّحبت ابملشاركني.

وانئَب الرئيس
البند  2من جدول الأعامل :انتخاب الرئيس ي
 . 7ان ُتخب الس يد ديفيد غريك (الولايت املتحدة الأمريكية) ابلإجامع رئيساً للفريق العامل ،والس يد سييونغ ابرك
(مجهورية كوراي) والس يدة اإيرين شاتزمان (سويرسا) ابلإجامع انئبني للرئيس.
.8

وتوىل الس يد هريويش أ وكوتويم (الويبو) هممة أ مني الفريق العامل.

البند  3من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
.9

اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل (الوثيقة  )H/LD/WG/8/1 Prov.2دون تغيري.

البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام
لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
 . 10استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/7/11 Prov.
 . 11واعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير (الوثيقة  )H/LD/WG/7/11 Prov.دون تغيري.

البند  5من جدول الأعامل :اقرتاح تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
اقرتاح قاعدة جديدة إلضافة املطالبة ابلأولوية بعد ا إليداع (الوثيقة )H/LD/WG/8/2
 . 12استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/2
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 . 13ويف ضوء خمتلف الراء اليت أبداها لك من الوفود واملمثلني ،قدمت الأمانة اقرتاحاً بتعديل القاعدة اجلديدة
املقرتحة (22اثنيا).
 . 14وخلص الرئيس اإىل أ ن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح اإضافة القاعدة اجلديدة (22اثنيا) ،بصيغهتا املعدةل ا ّإابن ادلورة،
اإىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل النحو املبني يف مرفق ملخص الرئيس ،وتعديل القاعدة  )2(15من الالحئة التنفيذية
املشرتكة وجدول الرسوم عىل النحو املبني يف املرفق الأول من الوثيقة  ،H/LD/WG/8/2وعىل تقدمي ذكل الاقرتاح اإىل
مجعية احتاد لهاي لعامتده.
 . 15وخلص الرئيس أ يضاً اإىل أ ن الفريق العامل رجح تعديل البند  902من التعلاميت الإدارية ،عىل النحو املبني يف املرفق
الثاين من الوثيقة .H/LD/WG/8/2
 . 16وسريجع اإىل املكتب ادلويل حتديد اترخي ادلخول حزي النفاذ للقاعدة (22اثنيا) اجلديدة والأحاكم املعدةل للقاعدة )2(15
وجدول الرسوم والبند  902من التعلاميت الإدارية.

اقرتاح تعديالت عىل القاعدة  17من الالحئة التنفيذية املشرتكة (الوثيقة )H/LD/WG/8/6
 . 17استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/6
 . 18وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،H/LD/WG/8/6قدمت الأمانة اقرتاحاً منقحاً ابإضافة فقرة فرعية جديدة اإىل القاعدة )1(17
يف ضوء خمتلف الراء اليت أبداها لك من الوفود واملمثلني.
 . 19وخلص الرئيس اإىل أن بعض الوفود أيدت الاقرتاح بصيغته املنقحة مع اإعراب وفد واحد عن عدم ارتياحه لالقرتاح.
 . 20وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أن يتشاور مع مجموعات املس تخدمني وموافاته مبا يتوصل اإليه من نتاجئ ا ّإابن
دورته التالية.

اقرتاح بشأأن اإدخال تعديالت عىل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة (الوثيقة )H/LD/WG/8/7
 . 21استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/7
 . 22وخلص الرئيس اإىل أن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل القاعدة  21من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،مع اإدخال
تعديالت حتريرية طفيفة عىل النسخة الإنلكزيية عىل النحو املبني يف مرفق ملخص الرئيس ،وعىل تقدمي ذكل الاقرتاح اإىل
مجعية احتاد لهاي لعامتده ،واقرتح أن يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ  1يناير .2021

البند  6من جدول الأعامل :وضع وثيقة 1960
 . 23استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/3
 . 24وخلص الرئيس اإىل أن الفريق العامل أحاط علام ً مبضمون الوثيقة.
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البند  7من جدول الأعامل :الاس تدامة املالية لنظام لهاي؛ و إاماكنية تنقيح جدول الرسوم
 . 25استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/4
 . 26وخلص الرئيس اإىل أ ن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل جدول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة،
عىل النحو املبني يف املرفق الرابع من الوثيقة  ،H/LD/WG/8/4وعىل تقدمي ذكل الاقرتاح اإىل مجعية احتاد لهاي
لعامتده ،واقرتح أن يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ  1يناير .2021
 . 27وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أ ن يوافيه ،لأغراض املناقشة ا ّإابن دورته املقبةل ،بدراسة عن اإماكنية زايدة
مبلغ الرمس الأسايس عن لك تصممي اإضايف يف جتديد التسجيل ادلويل ،وبتحليل أوسع جلدول رسوم نظام لهاي يك يناقشه
يف دورة لحقة.

البند  8من جدول الأعامل :اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام لهاي
 . 28استندت املناقشات اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/5
 . 29وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أن يوافيه ،لأغراض املناقشة ا ّإابن دورته املقبةل ،بدراسة وافية عن الاثر
عىل التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال اللغتني الصينية والروس ية يف نظام لهاي.
 . 30وطلب الفريق العامل أيضاً من املكتب ادلويل أن يوافيه ،لأغراض املناقشة ا ّإابن دورته املقبةل ،ببحث عن معايري
اختيار لغات اإضافية تُدخل يف نظام لهاي.

البند  9من جدول الأعامل :مسائل أأخرى
 . 31عرض املكتب ادلويل أحدث املس تجدات يف تبادل البياانت الإلكرتونية مع املاكتب والانتقال اإىل املعيار .ST.96
 . 32وأحاط الفريق العامل علام ً بتكل املس تجدات.

البند  10من جدول الأعامل :ملخص الرئيس
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الالحئة التنفيذية املشرتكة
ل وثيقة  1999ووثيقة 1960
لتفاق لهاي
(نص انفذ يف  1يناير )2021
[]...

القاعدة 21
تدوين التغيري
([ )1تقدمي الالامتس ] (أ) جيب أن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة اإذا اكن
الالامتس يتعلق مبا ييل:
" "1تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل 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 اإىل أي من الأطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها؛
" "4أو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أو أأكرث من التصاممي
الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أي من الأطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها.
(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:
" "1أ ن يكون الالامتس موقعاً من صاحب التسجيل ادلويل؛
" "2أو أن يكون الالامتس موقعاً من املاكل اجلديد ومصحوابً بشهادة من السلطة اخملتصة للطرف
املتعاقد اذلي ينمتي اإليه صاحب التسجيل ادلويل تفيد بوثيقة تُق ّدم دليال عىل أ ن املاكل اجلديد هو يف ما يبدو اخللف
الرشعي لصاحب التسجيل ادلويل.
[…]
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([ )6تدوين التغيري والإخطار به ] (أ) يتوىل املكتب ادلويل فوراً تدوين التغيري يف السجل ادلويل إواعالم صاحب
التسجيل ادلويل بذكل ،رشط أن يكون الالامتس سلاميً .ويف حال تدوين تغيري يف امللكية ،يتوىل املكتب ادلويل اإعالم
صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وصاحب التسجيل ادلويل السابق.
(ب) يدون التغيري ابلتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس مس توفياً الرشوط املطبقة .إواذا ورد يف
الالامتس أن التغيري ينبغي تدوينه بعد تغيري أخر أو بعد جتديد التسجيل ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يلزتم بذكل.
(ج) مىت د ِّون تغيري يف امللكية بناء عىل الامتس قدمه املاكل اجلديد معالً بأأحاكم الفقرة الفرعية
(()1ب)" "2ووجه املاكل السابق اعرتاضاً كتابياً عىل التغيري اإىل املكتب ادلويل ،اع ُترب التغيري كأنه مل يدونُ .وخيطر املكتب
ادلويل الك الطرفني بذكل.
[]...
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القاعدة 22

(اثنيا)

اإضافة مطالبة اب ألولوية
(] )1الالامتس واملهةل الزمنية[ ( أ ) جيوز للمودع أ و صاحب التسجيل أ ن يضيف مطالبة ابلأولوية اإىل حمتوايت
طلب دويل أو تسجيل دويل من خالل الامتس يُق ّدم اإىل املكتب ادلويل يف غضون شهرين اعتباراً من اترخي الإيداع،
رشيطة أن يقوم بذكل قبل انهتاء الاس تعدادات الفنية للنرش.
(ب) جيب أ ن يرد يف أ ي الامتس ُمق ّدم بناءً عىل الفقرة الفرعية ( أ ) حتديد للطلب ادلويل أ و التسجيل ادلويل
املعين ،وأن تُق ّدم املطالبة ابلأولوية وفقا للقاعدة ()5(7ج) .وينبغي أن ُيرفق الالامتس بتسديد رمس.
(ج) ابلرمغ من الفقرة الفرعية (أ) ،اإذا ُأودع الطلب ادلويل دلى مكتب لتس ّمل الطلبات ،ينبغي حساب
همةل الشهرين املُشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية املذكورة اعتباراً من التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل.
(] )2الإضافة والإخطار[ اإذا اكن الالامتس املق ّدم مبوجب الفقرة الفرعية (()1أ) عىل ما يرام ،ي ُسارع املكتب
ادلويل ابإضافة املطالبة ابلأولوية اإىل حمتوايت الطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل ُوخيطر املودع أو صاحب التسجيل بذكل.
([ )3الالامتس اخملالف ل ألصول[ (أ) اإذا مل حيرتم الالامتس املقدم مبوجب الفقرة الفرعية (()1أ) املهةل الزمنية
املقررة ،يعترب الالامتس وكأن ّه مل ُيق ّدمُ .وخيطر املكتب ادلويل املودع أو صاحب التسجيل بذكل ،وير ّد أي رمس متّ تسديده
معالً ابلفقرة الفرعية (()1ب).
(ب) اإذا مل يس توف الالامتس املُشار اإليه يف الفقرة الفرعية (()1أ) الرشوط املطلوبةُ ،خيطر املكتب ادلويل
املودع أو صاحب التسجيل بذكل .وجيوز اس تدراك اخملالفة يف غضون شهر واحد اعتباراً من التارخي اذلي يوجه فيه املكتب
ادلويل اإخطاراً ابخملالفة .إواذا مل تُس تدرك اخملالفة خالل همةل شهر املذكورةُ ،يعترب الالامتس مرتواكُ .وخيطر املكتب ادلويل
املودع أ و صاحب التسجيل بذكل ،وير ّد أ ي رمس متّ تسديده معالً ابلفقرة الفرعية (()1ب).
(] )4حساب املهةل[ يف حال تس ببت اإضافة املطالبة ابلأولوية يف تغيري يف اترخي الأولويةّ ،
تعني حساب لك همةل
حمسوبة من اترخي الأولوية السابق ،ومل تنقض بعد ،اعتباراً من اترخي الأولوية املعدل.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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