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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 30 التارخي:

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

 التاسعة الدورة
 2020ديسمرب  16اإىل  14جنيف، من 

 من الالئحة التنفيذية املشرتكة 5اقرتاح تعديالت على القاعدة 
عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 املقدمة

يف اضطراابت شديدة لدلوائر املعنية ابمللكية الفكرية، ومهنا  اوالتدابري املتخذة جملاهبهت 19-كوفيد جاحئة بتتس ب  .1

ليه فامي ييل بعبارة "نظام لهاي"(. وعىل الرمغ  مس تخدمو نظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املُشار اإ

طراب منعهم من اختاذ من أأنه مل حيدث، عىل حد عمل املكتب ادلويل، أأن مس تخدمني فقدوا حقوقهم كنتيجة مبارشة لض

جراء ما أأمام املكتب ادلويل، فقد تبنين من الوضع احلايل أأن  وأأنه ميكن حتسني  فقط مصادفةاكنت تكل النتيجة اجليدة اإ

لهي 1960ووثيقة  1999الضامانت املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  فامي ييل بعبارة  التفاق لهاي )املشار اإ

 ة التنفيذية املشرتكة"(."الالحئ

من الالحئة التنفيذية املشرتكة  5وحرصًا عىل معاجلة ذكل القصور، حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاح بتعديل القاعدة  .2

بغية منح مس تخديم نظام لهاي ضامانت مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

لهيا   فامي ييل بعبارة "لحئة معاهدة الرباءات"( واليت تتسم بطبيعة أأوسع نطاقًا.)املشار اإ
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م اقرتاح س ياق مماثل، يف و .3 الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل  تكفلهاواءمة الضامانت اليت مبقُد ِّ

لهيا فامي ييل  ىل الفريق العامل عاهدة الرباءات لحئة ميف "( مع تكل املوجودة بعبارة "لحئة مدريدادلويل للعالمات )املشار اإ اإ

ليه فامي ييل بعبارة  املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  فريق مدريد العامل"(")املشار اإ

ن اب  ىل  12املعقودة يف الفرتة من دورته الثامنة عرشة  اإ الالحئة التنفيذية تعديل ب اقرتاح أأيضًا قُدم  وابملثل،. 2020أأكتوبر  16اإ

بشأأن  املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة

لهيا فامي ييل بعبارة "لحئ تسميات املنشأأ  ىل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين ة لش بونة"واملؤرشات اجلغرافية )املشار اإ ( اإ

ليه فامي ييل بعبارة "فريق لش بونة العامل"(ام لش  لنظ  .2020نومفرب  3و 2يويم  خالل دورته الثالثة املعقودة بونة )املشار اإ

ىل أأن هذه الوثيقة جتدر و  .4 ة املقرتحة فهيا خضعت للمراجعة بغرض مراعاة نتاجئ لك من دوالتعديالت احملد  الإشارة اإ

عىل توصية وجه التحديد، وافق فريق مدريد العامل، يف دورته الثامنة عرشة، عىل . و 1دوريت فريقي مدريد ولش بونة العاملني

لت خالل تكل ادلورة.  5ية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة مجع  ذلكل، ونتيجة من لحئة مدريد، كام عُد 

وأأوىص  من لحئة مدريد 5للقاعدة  حملدثا النصيراعي  ورته الثالثة، يف اقرتاح مراَجعفريق لش بونة العامل، أأثناء دنظر 

ليه، تأأخذ هذه الوثيقة املراَجعة يف ع وبناء . 2لحئة لش بونةمن اجلديدة  ()اثنيا2للقاعدة  ةمراَجع صيغةنة ابعامتد مجعية احتاد لش بو 

 كام أأويص ابعامتدهام يف لحئيت مدريد ولش بونة.احلمكني املذكورين،  نيصاحلس بان 

 احلالية مقابل الأحاكم املعادةل من معاهدة الرباءات 5القاعدة 

 ،وثيقة جنيفل الالحئة التنفيذيةمن الالحئة التنفيذية املشرتكة لأول مرة يف  5( من القاعدة 2( و)1دخلت الفقراتن )أ   .5

ن املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثي اب  قة جديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية يف اليت اعُتمدت اإ

 .2004أأبريل  1أأصبحت الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت دخلت حزي النفاذ يف  مث، 1999عام 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن  5وقد صيغت الفقراتن عىل أأساس القاعدة  .6

من لحئة  82واليت ُوضعت عىل أأساس القاعدة  1996أأبريل  1يل للعالمات بصيغهتا النافذة اعتبارًا من التسجيل ادلو

 1992يوليو  1معاهدة الرباءات بصيغهتا النافذة اعتبارًا من 

ىل القاعدة  (3). مث أ ضيفت الفقرة 3 من الالحئة التنفيذية  5اإ

 2017يناير  1املشرتكة ودخلت حزي النفاذ يف 

4. 

ىل  1970يونيو  19يف الفرتة املمتدة من و .7 من لحئة معاهدة الرباءات تتعامل  82، اكنت القاعدة 2012يونيو  30اإ

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة  ر أأو فقدان التبليغات املرسةل عن طريق اإ بشلك منفصل مع حالتني خمتلفتني هام تأأخُّ

                                         
1  ُ  .2020أأكتوبر  14يف  H/LD/WG/9/3الوثيقة الأصلية رشت ن

ىل الواثئق يُرىج  2  SYS/3/3 Rev-LI/WGDV.و MM/LD/WG/18/9و Rev MM/LD/WG/18/2.الرجوع اإ

 .LI/WGDV-SYS/3/4و 
عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  PCT/A/XVIII/2انظر الوثيقة  3

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf. 
عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  H/A/36/1انظر الوثيقة  4

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/h_a_36/h_a_36_1.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/h_a_36/h_a_36_1.pdf
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دارات الرب 1.82)القاعدة  يد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو (؛ وانقطاع خدمات اإ

 (.2.82اإرضاب أأو اكرثة أأو سبب أ خر من هذا القبيل )القاعدة 

من لحئة معاهدة  2.82، عقب الكوارث الطبيعية اليت حدثت يف الياابن، أ لغيت القاعدة 2012يوليو  1ويف  .8

جراء ما  اجلديدة )رابعا(82الرباءات ودخلت القاعدة  رة لختاذ اإ حزي النفاذ لتنص عىل قبول عُذر التأأخر يف مراعاة همةل ُمقرن

. وتشرتط القاعدة 5بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإرضاب أأو اكرثة طبيعية أأو سبب أ خر من هذا القبيل

يف تأأخره مبا يُريض املكتب ادلويل أأمام املكتب ادلويل وأأن يربهن سبب أأن يتخذ الطرف املعين الإجراء املعين  )رابعا(82

 وبعد انقضاء املهةل املعنية بس تة أأشهر عىل الأكرث. أأقرب وقت ممكن يف حدود املعقول

يف الإطار القانوين ملعاهدة الرباءات من أأجل توفري حمك عام جيزي عُذر التأأخر يف مراعاة  )رابعا(82وأ درجت القاعدة  .9

ع. ويف املهل املنصوص علهيا يف املعاهدة بس  رادة املُودِّ ةل من 2016يوليو  1بب ظروف خارجة عن اإ ، دخلت نسخة ُمعدن

ىل أأس باب عُذر التأأخر يف مراعاة املهل سببًا أ خر هو "عدم توافر خدمات التواصل  هذه القاعدة حزي النفاذ لتضيف اإ

لكرتوين بشلك عام"  .6الإ

من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل عُذر التأأخر عن مراعاة املهل املقررة يف حالت  5ويف املقابل، تنص القاعدة  .10

ذا اكن التأأخر يرجع  ل اإ ىل املكتب ادلويل اإ رسال تبليغ اإ ذ تنص عىل عدم قبول عذر التأأخر يف مراعاة همةل اإ حمدودة للغاية. اإ

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة لسبب م اضطراابت يفاإىل  ن أأس باب القوة القاهرة، وتشرتط أأن يس تويف خدمات اإ

(. وينطبق الأمر ذاته عىل 5من القاعدة  (2)و (1)الطرف املعين رشوطًا معينة وأأن يقمي ادلليل عىل ذكل )الفقراتن 

لكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل يصيب ماكن  لكرتونيًا يف حاةل وجود عطل يف خدمات التواصل الإ التبليغات املرسةل اإ

((. والإجراءات الأخرى، مثل سداد الرسوم عن طريق اخلدمات املرصفية، ليست 3)5جود الطرف املعين )القاعدة و 

 مشموةل بوضوح.

 5اقرتاح تعديل القاعدة 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة حىت يمتتع مس تخدمو نظام لهاي بتدبري لوقف الإجراءات  5يُقرتح تعديل القاعدة  .11

( اجلديدة املقرتحة عىل مبدأأ عام جيزي عُذر عدم 1نصوص عليه يف لحئة معاهدة الرباءات. فستنص الفقرة )مماثل للتدبري امل 

ذا برهن الطرف املعين مبا يُريض  جراء ما أأمام املكتب ادلويل اإ رة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة لختاذ اإ التقيد ابملهةل املُقرن

اضطراابت يف خدمات  س بابتكل الأ تشمل و  اكن لسبب من أأس باب القوة القاهرة. املكتب ادلويل أأن عدم التقيد ابملهةل

لكرتوين نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة الطرف دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو خدمات التواصل الإ  املعين. اإ

جراء أأمام املكتب  5( اجلديدة املقرتحة من القاعدة 1سوف تُطبنق الفقرة )و  .12 من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أأي اإ

ر. وع رسال تبليغ أأو تصحيح خمالفة أأو سداد رمس ُمقرن د هل الالحئة التنفيذية املشرتكة همةًل زمنيًة مثل اإ ىل غرار ادلويل حُتد ِّ

احلالية، تنص الفقرة اجلديدة املقرتحة عىل رشط الربهنة. ومع ذكل، جيوز للمكتب ادلويل أأن يسقط رشط الربهنة  5القاعدة 

                                         
 عىل املوقع الإلكرتوين التايل: PCT/A/42/2انظر الوثيقة  5

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf. 
 عىل املوقع الإلكرتوين التايل: Rev PCT/A/47/4.انظر الوثيقة  6

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf
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القاعدة كام فعل يف حالت القوة القاهرة املعرتف هبا عىل نطاق واسع واليت تصيب منطقة الطرف اذلي يلمتس تطبيق أأحاكم 

ىل تقدمي تفاصيل ، 7، 91-كوفيد احئةفامي يتعلق جب عىل اعتبار أأن هذه احلالت تشلك يف حد ذاهتا دلياًل مرضيًا ل حيتاج اإ

 حمددة.

( احلاليتني 5( و)4مث، س ُيعاد ترقمي الفقرتني ). ومن تنيرضوري  ا لن تعوداملأهن (3( و)2الفقرتني )ويُقرتح أأيضًا حذف  .13

ىل الفقرتني )  (.3( و)2اإ

وس تكون التعديالت املقرتحة املذكورة أ نفًا مفيدًة ملس تخديم نظام لهاي اذلين يواهجون أأي حاةل من حالت القوة  .14

رة. فقد حدثت الكوارث الطبيعية التالية خالل العقد املايض  القاهرة متنعهم من اختاذ الإجراء املطلوب يف غضون املهةل املُقرن

ايفياليولك يف عام  يف شامل ؛ والزلزل 2011؛ والزلزال وأأمواج التسوانيم يف الياابن يف عام 2010مثاًل: ثوران براكن اإ

يطاليا  عصار ساندياإ عصار هاجوبيت املداري يف عام 2012يف عام  ،واإ عصار ماراي يف عام 2014؛ واإ  .2017؛ واإ

احلالية أأن يتخذ الطرف املعين الإجراء املعين يف غضون مخسة أأايم عىل الأكرث من  5ط القاعدة وأأخريًا، تشرت  .15

لكرتونية. ويبدو أأن هذه الفرتة املمتدة  دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو أأنظمة املراسةل الإ اس تئناف خدمات اإ

نفاذه يف لك للغاية اً مقيد اً رشطتفرض مخسة أأايم  فُيقرتح ختفيفه ابشرتاط أأن يتخذ الطرف املعين الإجراء  احلالت، ول ميكن اإ

ةل املقرتحة، مأأخوذة من 2املعين "يف أأقرب وقت ممكن يف حدود املعقول". وهذه العبارة، اليت س ُتدرج يف الفقرة ) ( املعدن

من لحئة معاهدة الرباءات،  )رابعا(82عدة احلالية والقا 5من لحئة معاهدة الرباءات. ولكن عىل غرار القاعدة  )رابعا(82القاعدة 

ةل يف اشرتاط تقدمي الأدةل واختاذ الإجراء املعين يف غضون س تة أأشهر عىل الأكرث من انقضاء املهةل 2ستس متر الفقرة ) ( املعدن

 املعنية.

 اترخي ادلخول حزي النفاذ

والتدابري املتخذة جملاهبهتا يف اضطراابت شديدة ملس تخديم نظام لهاي من  19-كام ُذكر أ نفًا، تس ببت جاحئة كوفيد .16

ق  عداد هذه الوثيقة، اكنت ل تزال العديد من البدلان تطب ِّ املتوقع أأن تس متر مدة طويةل يف عدة مناطق من العامل. ويف اترخي اإ

عت يف رفع القيود املفروضة، فال يزال احامتل ؛ وعىل الرمغ من أأن بعض البدلان رش اجلاحئة أ اثر تدابري محلاية الساكن من

 تعرضها ملوجة اثنية من الإصاابت قامئًا مما قد يدفعها لفرض تكل القيود جمددًا.

م، يتعني بدء تنفيذ التعديل املقرتح دون تأأخري بغية حامية مصاحل مس تخديم نظام لهاي. وذلكل،  .17 وبناًء عىل ما تقدن

حزي النفاذ بعد شهرين من  5مجعية احتاد لهاي بأأن تدخل التعديالت املقرتحة للقاعدة  يُقرتح أأن يويص الفريق العامل

 اعامتدها.

  

                                         
 .14/2020انظر املذكرة الإعالمية رمق  7
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ىل ما ييل: .18 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

م اتالنظر يف الاقرتاح "1" يف  ةاملقدن

 ؛االوثيقة والتعليق علهي هذه

ىل مجعية  "2" والبت يف توجيه توصية اإ
احتاد لهاي ابعامتد التعديالت املقرتحة 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة،  5للقاعدة 

ننة يف مرفق هذه الوثيقة، حبيث  بصيغهتا املبي

 تدخل حزي النفاذ بعد شهرين من اعامتدها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 لتفاق لهاي

 )انفذة اعتبارًا من......(

]...[ 

 1الفصل 

 أأحاكم عامة

]...[ 

 5القاعدة 
 عذر التأأخر يف مراعاة املُهل

رة يف هذه الالحئة  س باب القوة القاهرة[لأ عذر التأأخر يف مراعاة املُهل ] (1) ذا مل يتقيد طرف ما مبهةل ُمقرن اإ

ذا برهن ذكل الطرف، مبا يُريض املكتب ادلويل،  جراء ما أأمام املكتب ادلويل، فُيعذر ذكل التأأخر اإ التنفيذية املشرتكة لختاذ اإ

دار أأو اضطراابت يف خدمات رثة طبيعية أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإرضاب أأو اك  اتاإ

لكرتوين أأومؤسسات الربيد اخلاصة الربيد أأو  سبب  أأو املعين نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة الطرف خدمات التواصل الإ

 أ خر من أأس باب القوة القاهرة.

دارات الربيد[ ىل املكتب ادلويل عن طريق  ]التبليغات املرسةل عن طريق اإ ذا مل يتقيد طرف معين مبهةل ما لتوجيه تبليغ اإ اإ

ذا برهن ما ييل مبا يريض املكتب ادلويل: نه يعذر عن تأأخره اإ دارة الربيد، فاإ  اإ

دارة الربيد خبمسة أأايم عىل أأن التبليغ أأرسل قبل  "1" انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات اإ

الأكرث يف حاةل توقفها خالل أأي ٍّ من الأايم العرشة السابقة ليوم انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو 

 اإرضاب أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،

دارة الربيد وقت الإرسال، وأأن "2" نة دلى اإ رساهل مدو   التبليغ املرسل ابلربيد مسجل أأو البياانت املتعلقة ابإ

رسالها عادة، أأو أأرسل ابلربيد  "3" ىل املكتب ادلويل يف غضون يومني من اإ وأأن التبليغ قد أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإ

رسالها عادة.اجلوي، يف احلالت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإ   ىل املكتب ادلويل يف غضون يومني من اإ

ىل  املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة[ ]التبليغات  (2) ذا مل يتقيد طرف معين مبهةل ما لتوجيه تبليغ اإ اإ

ذا برهن ما ييل مبا يريض املكتب ادلويل: نه يعذر عن تأأخره اإ حدى مؤسسات الربيد اخلاصة، فاإ  املكتب ادلويل عن طريق اإ
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أأن التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة الربيد اخلاصة خبمسة  "1"

من الأايم العرشة السابقة ليوم انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل أأي ٍّ 

 داخلية أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،

نة دلى مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الإرسال. "2" رسال التبليغ مدو   وأأن البياانت املتعلقة ابإ

ذا مل يتقيد أأ  (3) لكرتونيا[ اإ ي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه ]التبليغات املرسةل اإ

ذا برهن مبا يريض املكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل  نه يعذر عن تأأخره اإ ابلوسائل الإلكرتونية، فاإ

لكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل أأصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائي ة خارجة عن س يطرة الإ

لكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.  الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإ

ذا تسمل  املكتب  ]حدود العذر[ (24) ل اإ ل يُقبَل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، اإ

ليه يف  ذ أأمام  ،( والتبليغ أأو نسخة طبق الأصل عنه، حسب الاقتضاء3( أأو )2أأو ) (1الفقرة )ادلويل الربهان املُشار اإ ِّ واختُّ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث. املعنية بعد انقضاء املهةل، يف أأقرب وقت ممكن يف حدود املعقول و املعيناملكتب ادلويل الإجراء 

ة من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب ل تنطبق هذه القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثاني ]اس تثناء[ (35)

ليه يف القاعدة   ()ج(.3)12ادلويل كام هو مشار اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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