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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل

للتصاميم الصناعية
الدورة التاسعة

جنيف ،من  14اإىل  16ديسمرب 2020
اقرتاح تعديالت على القاعدة  17من الالئحة التنفيذية املشرتكة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأول .معلومات أأساس ية
 .1انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإلهيام فامي
ييل بعباريت "الفريق العامل" و"نظام لهاي") ،يف دورته الثامنة املنعقدة يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب ،2019
اقرتاح متديد فرتة النرش البالغة س تة أأشهر واملنصوص علهيا يف القاعدة ( "3")1(17وي ُشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "فرتة النرش
العادي") من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة") لتكون  12شهر ًا1.

 1ارجع اإىل الوثيقة .H/LD/WG/8/6
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 .2وعىل الرمغ من دمع الفريق العامل لالقرتاح املذكور أأعاله بشلك كبري ،اإل أأنه طلب اإضافة اإىل ذكل أأن يتشاور
املكتب ادلويل مع مجموعات املس تخدمني بشأأن ذكل الاقرتاح و أأن يوافيه ابلنتاجئ اليت يتوصل اإلهيا يف دورته التالية2.
بناء عىل ذكل ،أأعد املكتب ادلويل اس تبياانً بعنوان "موعد نرش تسجيل دويل يف اإطار نظام لهاي للتسجيل
 .3و ً
ادلويل للتصاممي الصناعية" (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "الاس تبيان") ،وأرسل يف  12يونيو  ،2020من خالل املذكرة C.
 ،H 143اإىل املنظامت غري احلكومية اليت متثل مس تخديم نظام لهاي 3.كام أأرسل املكتب ادلويل نسخة من الاس تبيان اإىل
ماكتب مجيع ا ألطراف املتعاقدة من خالل املذكرة  ،C. H 142ودعاها اإىل التواصل مع مجموعات املس تخدمني احمللية
والوطنية حىت تمتكن من املشاركة يف الاس تبيان.
 .4وتلقى املكتب ادلويل  17رد ًا عىل الاس تبيان من مجموعات املس تخدمني 4.وابلإضافة اإىل ذكل ،تلقى املكتب ادلويل
س تة ردود من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة 5وردًا واحدً ا من رشكة خاصة 6،عىل الرمغ من أأن الاس تبيان اكن موهجًا اإىل
مجموعات املس تخدمني فقط.
 .5وتعرض هذه الوثيقة ملخصا للردود الواردة من مجموعات املس تخدمني .كام حتتوي عىل اقرتاح منقح لتعديل الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،مع مراعاة مناقشة الفريق العامل اليت أجريت يف ادلورة الثامنة.

اثنيا .الردود عىل الاس تبيان
متديد فرتة النرش العادي
ُ .6طلب يف الاس تبيان من مجموعات املس تخدمني توضيح ما اإذا اكنت منظمهتم تؤيد متديد فرتة النرش العادي من 6
شهرا.
أأشهر اإىل ً 12
 .7وردت مخس عرشة مجموعة من مجموعات املس تخدمني عىل أأهنا تؤيد مقرتح متديد فرتة النرش العادي من  6أأشهر اإىل
شهرا .ومل ترش مجموعة واحدة اإىل اخليار اذلي تفضهل 7بيامن أأشارت مجموعة واحدة اإىل عدم تأأييدها مقرتح المتديد ما مل
ً 12
توضع تدابري تمكيلية (ارجع اإىل الفقرة  12أأدانه).
 2ارجع اإىل الفقرة  20من الوثيقة  H/LD/WG/8/8املعنونة "ملخص الرئيس".
 3ارجع اإىل الوثيقة .H/LD/WG/9/Questionnaire
 4اإجام ًل ،جاءت الردود من مجموعات املس تخدمني التالية:
مجعية والكء الرباءات يف معوم الصني ،وامجلعية الآس يوية حملايم الرباءات ،ومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبية ،وامجلعية الربازيلية للملكية الفكرية،
وامجلعية الفيدرالية حملايم الرباءات يف أأملانيا ،ونقابة احملامني الكندية ،وغرفة التجارة والصناعة يف الاحتاد الرويس ،ومجعية العالمات التجارية ا ألوروبية ،وامجلعية
ا ألملانية محلاية امللكية الصناعية وقانون حق املؤلف ،ومعهد امللكية الفكرية يف الياابن ،ومجعية أأحصاب امللكية الفكرية ،وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية،
وامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ،ومجعية حمايم الرباءات الياابنية ،وامجلعية الكورية حملايم الرباءات ،وغرفة حمايم الرباءات يف أأملانيا ،وغرفة التجارة والصناعة
ا ألوكرانية.
 5اإجام ًل ،جاءت الردود من ماكتب ا ألطراف املتعاقدة التالية :أأذربيجان وإاس تونيا وجورجيا وقريغزيس تان وتركيا وفيت انم.
 6جاء الرد من رشكة سامسونغ.
 7مل ترش مجموعة املس تخدمني هذه اإىل اخليار اذلي تفضهل ،مع الإشارة اإىل أأن البدل اذلي تنمتي اإليه ليس طرفًا متعاقدً ا.
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شهرا س يتيح ألحصاب التسجيل
 .8و أأشارت العديد من مجموعات املس تخدمني أأن متديد فرتة النرش العادي اإىل ً 12
ادلويل مزيدً ا من الوقت لتخطيط وتنظمي اسرتاتيجيات التسويق اخلاصة هبم مع احلفاظ عىل رسية التصممي .وس يتيح مقرتح
المتديد للمس تخدمني املزيد من الفرص لس تخدام نظام لهاي.
 .9و أأشارت مجموعتان من مجموعات املس تخدمني أأن املس تخدمني اذلين يصنعون منتجات ذات دورة حياة طويةل واليت
تتطلب فرتة طويةل لتطوير تصامميهم سريحبون هبذا التعديل عىل وجه اخلصوص.
 .10و أأشارت مجموعة مس تخدمني واحدة أأن متديد فرتة النرش ميكن أأن يتيح ألحصاب التسجيل ادلويل مزيد ًا من الوقت
للنظر يف نرش أأو حسب التصممي (من خالل التنازل عن التسجيل ادلويل) .ويف هذا الصدد ،أأضافت مجموعة مس تخدمني
لايم القادمة8.
واحدة أأن المتديد س يكون موضع ترحيب يف ضوء خروج بريطانيا من الاحتاد ا ألورويب يف ا أ
 .11و أأشارت بعض مجموعات املس تخدمني اإىل أأن خمتلف البدلان ،مبا يف ذكل ا ألطراف املتعاقدة اليت حتظر تأأجيل النرش
مبوجب نظام لهاي ،دلهيا تدابري لتأأجيل النرش مبوجب اإجراء وطين .وابلتايل ،أأشارت مجموعة مس تخدمني واحدة اإىل أأن
متديد فرتة النرش العادي س يصحح ذكل اخللل.
 .12و أأشارت مجموعة املس تخدمني الوحيدة اليت مل تؤيد متديد فرتة النرش العادي أأن مقرتح المتديد قد يتسبب يف تأأخري ل
لزوم هل يف معلية التسجيل بأأمكلها داخل ا ألطراف املتعاقدة املعينة .وابلإضافة اإىل ذكل ،اإذا احتسبت املدة القصوى للحامية
ابتداء من اترخي التسجيل أأو اإصدار الرباءة مبوجب قانون الطرف املتعاقد املعني ،فس يؤدي ذكل يف الواقع اإىل تقصري املدة
الإجاملية للحامية يف ذكل الطرف املتعاقد .ومع ذكل ،أأشارت مجموعة املس تخدمني املذكورة اإىل أأن المتديد مقبول اإذا ُوضعت
تدابري تمكيلية أأخرى ،ول س امي السامح ابلنرش املس بق قبل انقضاء فرتة النرش العادي.

املساوئ احملمتةل للمتديد
ُ .13طلب يف الاس تبيان من مجموعات املس تخدمني توضيح ما اإذا اكنت ترى وجود أأي مساوئ فامي خيص متديد فرتة
شهرا.
النرش العادي اإىل ً 12
 .14و أأشارت العديد من مجموعات املس تخدمني اإىل أأنه اإذا مل يُتح أأمام أأحصاب التسجيل ادلويل خيار الامتس النرش
شهرا) ،فقد يواهجون صعوابت يف اإنفاذ حقوق التصممي اخلاصة
املس بق خالل فرتة النرش العادي اليت مت متديدها (اإىل ً 12
هبم خالل تكل الفرتة أأو أأهنم لن يمتكنوا من التعامل مع التغيريات احملمتةل يف الظروف بعد الإيداع.
 .15و أأشارت بعض مجموعات املس تخدمني أأن متديد فرتة النرش العادي س يؤخر اإجراءات الفحص والتسجيل يف ا ألطراف
املتعاقدة املعينة .ومع ذكل ،أأضافت مجموعات املس تخدمني تكل أأن خيار الامتس النرش املس بق ميكن أأن خيفف من وطأأة تكل
الشواغل.
 .16وفامي يتعلق ابلتأأثريات اليت قد تطال أأطرافا اثلثة ،أأشارت العديد من مجموعات املس تخدمني أأن متديد فرتة النرش
العادي من شأأنه أأن يفامق خماطر التعدي عىل تصاممي املنافسني خالل فرتة الرسية .ومع ذكل ،ل تنظر مجموعات املس تخدمني
 8أأشارت مجموعة املس تخدمني هذه اإىل القسم  )5(3من قانون التصاممي املسجةل لعام  1949يف اململكة املتحدة.
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تكل اإىل هذا اجلانب كعقبة ،يف ضوء التوازن بني مصلحة املودعني ومصاحل املنافسني .و أأشار بعضها اإىل أأن نفس اخملاطر
شهرا لن يثقل اكهل ا ألطراف الثالثة
اكنت مطروحة ابلفعل يف فرتة النرش احلالية البالغة س تة أأشهر وأأن المتديد اإىل ً 12
بشلك ل لزوم هل مقارنة ابملزااي املمنوحة للمودعني .ويف هذا الصدد ،أأشارت مجموعتان من املس تخدمني اإىل نظام الرباءات
شهرا من اترخي الإيداع أأو اترخي ا ألولوية .كام أأشارت مجموعتان أأخراين من املس تخدمني اإىل
اذلي يمت فيه النرش عادة بعد ً 18
أأن نفس اخملاطر اكنت مطروحة ولكن لفرتة أأطول ،عىل سبيل املثال داخل ا ألطراف املتعاقدة اليت تسمح ابلتأأجيل ملدة
شهرا من اترخي الإيداع أأو اترخي ا ألولوية.
تصل اإىل ً 30
 .17واشارت مجموعة مس تخدمني أأخرى أأن متديد فرتة النرش العادي ميكن أأن يفامق خماطر قيام مكتب الطرف املتعاقد
املعني حبذف التسجيالت ادلولية السابقة وغري املنشورة عند حفص الطلبات احمللية والتسجيالت ادلولية ا ألخرى .وذلكل
اقرتحت مجموعة املس تخدمني املذكورة أأن تس تفيد املاكتب من تلقي "نسخ رسية" من التسجيالت ادلولية املنصوص علهيا يف
املادة  )5(10من وثيقة .1999

النرش املس بق خالل فرتة النرش العادي
ُ .18طلب يف الاس تبيان من مجموعات املس تخدمني توضيح ما اإذا اكنت تؤيد اإدراج اإماكنية الامتس نرش مس بق يف أأي
وقت قبل انقضاء فرتة النرش العادي البالغة  12شهرا يف حال متديد فرتة النرش العادي اإىل  12شهرا.
 .19وردت مجيع مجموعات املس تخدمني تقري ًبا (ابس تثناء واحدة )9لصاحل اإدراج اإماكنية الامتس نرش مس بق يف أأي وقت
قبل انقضاء فرتة النرش العادي البالغة  12شهرا.
 .20و أأشارت العديد من مجموعات املس تخدمني أأن تكل الإماكنية س تجذب املس تخدمني أأكرث اإىل نظام لهاي ،حيث
س تتيح هلم مرونة أأكرب لنرش التصممي يف املوعد ا ألنسب هلم .و أأضاف بعضها أأن تكل الإماكنية ميكن أأن تفيد املس تخدمني يف
حالت اإصدارات املنتجات اجلديدة قبل اجلدول الزمين املقرر.
 .21و أأشارت العديد من مجموعات املس تخدمني اإىل أأن تكل الإماكنية من شأأهنا أأن تساعد أأحصاب التصاممي عىل اإنفاذ
حقوقهم جتاه ا ألطراف الثالثة واختاذ تدابري ضد املنتجات املتعدية ،ألن نرش التصممي يُعترب ً
رضوراي للحصول
رشطا مس بقا
ً
عىل امحلاية يف بعض البدلان.
 .22و أأشارت مجموعة مس تخدمني واحدة أأنه ينبغي أأيضً ا اإاتحة النرش املس بق للك تصممي يدخل مضن حاةل تسجيل
التصاممي املتعددة .ومع ذكل ،جيدر التذكري بأأن تكل الإماكنية غري متاحة حال ًيا فامي يتعلق ابلتأأجيل.
 .23و أأشارت مجموعة مس تخدمني واحدة أأن تاكليف الامتس النرش املس بق ل ينبغي أأن تكون مرتفعة للغاية.

املسائل ا ألخرى املطروحة
ُ .24طلب يف الاس تبيان من مجموعات املس تخدمني توضيح ما إاذا اكنت دلهيا أأية اقرتاحات أأو شواغل أأخرى فامي يتعلق
مبوعد نرش التسجيالت ادلولية.
 9مل ترد مجموعة مس تخدمني واحدة عىل هذا السؤال ،مع الإشارة اإىل أأن البدل اذلي تنمتي اإليه ليس طرفًا متعاقدً ا.

H/LD/WG/9/2
5

 .25و أأشارت العديد من مجموعات املس تخدمني أأنه س يكون من املفيد أأن حيدد صاحب التسجيل ادلويل موعد النرش.
شهرا يف مجيع ا ألطراف
 .26و أأشارت مجموعتان من املس تخدمني أأنه س يكون من املفيد أأن تنطبق فرتة التأأجيل البالغة ً 30
املتعاقدة.
 .27و أأشارت مجموعة مس تخدمني واحدة أأن فرتة التأأجيل القصرية اليت أأعلنهتا ا ألطراف املتعاقدة ميكن أأن تثين
املس تخدمني عن تعيني تكل ا ألطراف املتعاقدة .وس يؤدي ذكل اإىل تكبد نفقات اإضافية لإيداع طلبات حملية منفصةل.
شهرا كام هو احلال يف بدلها اذلي ميكن
 .28والمتست مجموعة مس تخدمني واحدة متديد فرتة النرش العادي اإىل ما بعد ً 12
فيه الاحتفاظ برسية التصممي ملدة تصل اإىل ثالث س نوات بعد التسجيل ومل تُواجه أأي مشألك حىت الآن يف هذا الصدد.
 .29والمتست مجموعة مس تخدمني واحدة متكني املس تخدمني من تغيري نوع النرش بعد الإيداع ،عىل سبيل املثال من
منشور عادي اإىل منشور مؤجل ،والسامح للمس تخدمني بمتديد فرتة التأأجيل احملددة يف وقت الإيداع.
إخطارا مبوجب املادة
 .30والمتست مجموعة مس تخدمني واحدة رضورة نرش قامئة ا ألطراف املتعاقدة اليت قدمت ا ً
 ()5(10أأ) من وثيقة  1999عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

الردود الواردة من املاكتب والرشاكت اخلاصة
نظرا ألن الاس تبيان اكن موهجًا اإىل
 .31قدمت س تة ماكتب ورشكة خاصة واحدة أأيضا ردودها عىل الاس تبيان .و ً
مجموعات املس تخدمني ،مل يمت تضمني تكل الردود يف هذه الوثيقة.

اثلثا .اعتبارات
الاس تنتاجات املس متدة من الردود
 .32أأيدت مجموعات املس تخدمني اليت ردت عىل الاس تبيان ابلإجامع تقري ًبا ً
الك من متديد فرتة النرش العادي من س تة اإىل
شهرا .ومل ترش مجموعة
شهرا وإادراج اإماكنية الامتس نرش مس بق يف أأي وقت قبل انقضاء فرتة النرش العادي البالغة ً 12
ً 12
مس تخدمني واحدة اإىل اخليار اذلي تفضهل .و أأشارت مجموعة املس تخدمني اليت مل تؤيد متديد فرتة النرش العادي ،مع ذكل ،أأن
المتديد مقبول اإذا ما أدرجت يف نفس الوقت اإماكنية الامتس نرش مس بق قبل انقضاء فرتة النرش العادي.
 .33و أأشارت مجموعة مس تخدمني واحدة اإىل أأن تاكليف طلب النرش املس بق ل ينبغي أأن تكون مرتفعة للغاية .ويف هذا
الصدد ،جتدر الإشارة اإىل أأنه ل يطلب حال ًيا دفع أأي رسوم للامتس النرش املس بق.

النرش الفوري واملس بق
 .34ابلإضافة اإىل املناقشة اليت أأجراها الفريق العامل يف دورته الثامنة ،تشري الردود عىل الاس تبيان بوضوح اإىل أأن
مس تخديم نظام لهاي س يقدرون اعامتد مزيد من املرونة فيه ،ول س امي اإماكنية الامتس النرش املس بق يف أأي وقت.
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 .35و أأوحضت ا ألمانة خالل ادلورة الثامنة أأن منصة تكنولوجيا املعلومات احلالية قد أأزالت ابلفعل قيدً ا تقن ًيا لإجراء نرش
مس بق خالل فرتة النرش العادي واذلي اكن موجودا قبل الانتقال إاىل تكل املنصة 10.و أأوحضت ا ألمانة أأيضً ا أأن املكتب
ادلويل ميكنه ،يف أأي وقت ،قبول الامتس الرش الفوري وفقًا للفقرة الفرعية ( )1من القاعدة  )1(17بصيغهتا احلالية ،اإذا مل
يمتكن املودع من اعامتد ذكل اخليار يف ذكل الوقت من الايداع11.
 .36وابلإضافة اإىل ذكل ،تنص املادة  ()4(11أأ) من قانون  1999واملادة ()4(6ب) من قانون  1960عىل اإماكنية الامتس
صاحب التسجيل ادلويل النرش املس بق يف أأي وقت خالل فرتة "التأأجيل" 12.وعىل الرمغ من أأن اإماكنية الامتس النرش
املس بق متاحة ابلفعل ،اإل أأنه من ا ألفضل توضيحها يف القاعدة  .)1(17ويف هذا الصدد ،جتدر الإشارة اإىل أأن الفريق العامل
نظر خالل دورته الثامنة يف اإضافة فقرة فرعية جديدة يف القاعدة  )1(17لتوضيح اإماكنية الامتس النرش املس بق يف أأي وقت
بعد التسجيل ادلويل13.

معلومات أأساس ية
 .37لالطالع عىل املعلومات ا ألساس ية حول القضية احلالية مبا يف ذكل النتاجئ العملية لمتديد فرتة النرش العادي ،ارجع اإىل
الوثيقة .H/LD/WG/8/7

رابعا .الاقرتاح
تعديل القاعدة 17
 .38يُقرتح تعديل الفقرة الفرعية" "3من القاعدة  ،17من أأجل متديد فرتة النرش العادي من س تة أأشهر اإىل  12شهر ًا
ابلصيغة املبيَّنة يف املرفق الثاين.
 .39وابلإضافة اإىل ذكل ،يُقرتح اإدراج فقرة فرعية جديدة يف القاعدة  )1(17لتوضيح اإماكنية الامتس النرش املس بق يف أأي
شهرا .وحتقيقا لهذه الغاية ،س تدرج الفقرة الفرعية اجلديدة ""2اثنيا بني الفقرتني
وقت قبل انقضاء فرتة النرش العادية البالغة ً 12
الفرعيتني " "2و" "3لتجنب اإعادة ترقمي الفقرة الفرعية ا ألخرية.
 .40وتظل صياغة الفقرة الفرعية املقرتحة ""2اثنيا يف الواقع نفس الصيغة اليت نظر فهيا الفريق العامل يف دورته الثامنة.
وس توحض الفقرة الفرعية املقرتحة أأن "صاحب التسجيل ادلويل" (عىل عكس "املودع" املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ")"1
ميكنه أأن يلمتس النرش املس بق ،اإذا مل يُنرش التسجيل ادلويل .وتنطبق هذه الفقرة الفرعية عىل التسجيالت ادلولية اليت
تندرج يف اإطار خمطط النرش العادي (الفقرة الفرعية " )"3وعىل التسجيالت ادلولية اليت طلب تأأجيلها وقت الإيداع
(الفقرة الفرعية ".)"2
 10ارجع اإىل الفقرة  59من الوثيقة  H/LD/WG/8/9 Prov.املعنونة "مرشوع التقرير".
 11ارجع اإىل الفقرة  80من الوثيقة  H/LD/WG/8/9 Prov.املعنونة "مرشوع التقرير".
 12ارجع اإىل الفقرة  38من الوثيقة .H/LD/WG/8/6
 13ارجع اإىل الفقرة  80من الوثيقة  H/LD/WG/8/9 Prov.املعنونة "مرشوع التقرير".
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 .41واقرتح أأيضً ا اإدراج تعديالت اثنوية طفيفة عىل الفقرة الفرعية " ."2وتشري عبارة " أأو التارخي اذلي يعترب فيه التأأجيل
منقضي ًا" اإىل احلاةل كام تصفها الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة ""2اثنيا 14.وابلتايل ،س ُتحذف تكل الإشارة ألهنا س تكون زائدة
عن احلاجة .وبدل من ذكل ،تُضاف عبارة "رهنا ابلفقرة الفرعية" ""3لتوضيح نطاق لكتا الفقرتني الفرعيتني15.

إادراج أأحاكم انتقالية يف القاعدة 37
 .42يُقرتح اإدراج فقرة فرعية ( )3جديدة يف القاعدة  37لتوضيح أأنه سيس متر تطبيق فرتة الس تة أأشهر احلالية عىل
التسجيالت ادلولية الناجتة عن الطلبات ادلولية املودعة قبل دخول التعديل املقرتح عىل القاعدة  "3")1(17حزي النفاذ.

اترخي ادلخول حزي النفاذ
 .43نظر ًا اإىل أأن نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل قادر من الناحية التقنية عىل اعامتد التغيري املقرتح يف فرتة النرش
العادي ،يُقرتح اترخي  1يناير  2022اترخي ًا لتنفيذ التعديالت املقرتحة.

.44

اإن الفريق العامل مدعو اإىل القيام مبا 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
املرشوع الوارد يف مرفق هذه الوثيقة ،واقرتاح
اترخي  1يناير  2022اترخي ًا دلخول تكل التعديالت
حزي النفاذ.
[ييل ذكل املرفق ا ألول]

 14ارجع اإىل املادة  ()4(11أأ) من قانون  1999واملادة ()4(6ب) من قانون .1960
 15حظي هذا التعديل أأيضا ابلتأأييد أأثناء ادلورة الثامنة للفريق العامل (ارجع اإىل الفقرتني  80و 83من الوثيقة  H/LD/WG/8/9 Prov.املعنونة "مرشوع
التقرير").
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املرفق ا ألول

مجموعات املس تخدمني املشاركة يف الاس تبيان

ABPI
ACPAA

املنظامت غري احلكومية
امجلعية الربازيلية للملكية الفكرية
مجعية والكء الرباءات يف معوم الصني

AIM

مجعية العالمات التجارية ا ألوروبية

APAA
CBA

امجلعية الآس يوية حملايم الرباءات
نقابة احملامني الكندية
امجلعية ا ألملانية محلاية امللكية الصناعية وقانون حق
املؤلف
معهد امللكية الفكرية يف الياابن

GRUR
IIP
INTA

امجلعية ادلولية للعالمات التجارية

IPO

مجعية أأحصاب امللكية الفكرية

مجعية امللكية الفكرية الياابنية
JIPA
مجعية حمايم الرباءات الياابنية
JPAA
امجلعية الكورية حملايم الرباءات
KPAA
 MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبية
امجلعية الفيدرالية حملايم الرباءات يف أأملانيا
غرفة التجارة والصناعة يف الاحتاد الرويس
غرفة حمايم الرباءات يف أأملانيا
غرفة التجارة والصناعة ا ألوكرانية

ا ألعضاء
عضوا
 200رشكة وً 550
عضوا
ً 2381

 2500رشكة بدءا من ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة ووصول
اإىل الرشاكت متعددة اجلنس يات
عضوا
ً 2353
عضوا يف مجيع أأحناء كندا
ً 36000
عضوا
ً 5033
اعتبارا من يوليو )2020
عضوا ( ً
ً 144
ما يقارب  6500منظمة ،متثل أأكرث من  34350فردًا ( أأحصاب
العالمات التجارية ،واملهنيني ،والأاكدمييني) من  185بدلا
 175رشكة وما يقارب  12000فرد يشاركون يف امجلعية اإما
من خالل رشاكهتم أأو مكخرتعني أأو مؤلفني أأو ماكتب حماماة أأو
حمامني
عضوا (اعتبارا من  11أأغسطس )2020
ً 1326
املعلومة غري متاحة
اعتبارا من  10أأغسطس )2020
عضوا ( ً
ً 5901
عضوا من بيهنم أأعضاء الرشاكت واخلرباء
ً 700
عضوا
ً 800
179غرفة جتارة وصناعة يف مناطق الاحتاد الرويس ،و أأكرث
من 52000منظمة ،و أأكرث من  300مجعية من مجعيات رجال
ا ألعامل ،واملنظامت التجارية عىل املس توى الفيدرايل ،و أأكرث من
 500احتاد جتاري عىل املس توى ا إلقلميي
عضوا
ً 4000
عضوا
ً 7948

[ييل ذكل املرفق الثاين]

 كام هو مبني يف الردود عىل الاس تبيان.
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املرفق الثاين
الالحئة التنفيذية املشرتكة
لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي
(نص انفذ اعتبارا من [ 1يناير )]2022
[]...

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 ،رهنا ابلفقرة الفرعية ""2اثنيا؛
""2اثنيا أأو اإذا المتس صاحب التسجيل ذكل ،فورا بعد تسمل املكتب ادلويل ذلكل الالامتس؛
" "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  ]2022عىل أأي
تسجيل دويل ينتج عن طلب دويل أودع قبل ذكل التارخي.
[]...
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

