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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  والعشرون التاسعةالدورة 

        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     31313131ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     27272727جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  مشروع مواد -قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

  وثيقة من ٕاعداد أالمانة

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

(املشار ٕالهيا  اللجنة اDامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم وال:ذج الصناعية والبيا3ت اجلغرافيةنظرت  .1
ديسمرب  14ٕاىل  10عقدت يف جنيف من  والعرشين اليتالثامنة يف دورهتا  )ٔاو "اللجنة" "اDامئة "اللجنةبعد مبخترص ما  يف

وقال ). SCT/28/3و SCT/28/2 تنيالوثيق انظر ( قانون الرسوم وال:ذج الصناعية وممارساته مرشوع ٔاحاكميف  ،2012
تنقح الُتمس من أالمانة ٔان و مرشوع أالحاكم ومرشوع القواعد.  آنذاك ٕان اللجنة قد ٔاحرزت تقدما جيدا يفرئيس اDورة 

جبميع التعليقات املقّدمة يف اDورة الوxئق تأخذ حبيث  ،والعرشينالتاسعة يف اDورة وxئق العمل ليك تنظر فهيا اللجنة 
" ٔاو احلوايشالتسطري ا الوفود �سـتخدام أالقواس املربعة ٔاو الشطب ٔاو هب قدمتت�قرتاحات ا�تلفة اليت تربز و اجلارية 
 ).SCT/28/7من الوثيقة  6 (الفقرة

 SCT/28/2، وهام تعّدالن الوثيقتني SCT/29/3ذه الوثيقة والوثيقة وبناء عىل ذ�، ٔاعّدت أالمانة ه .2
ؤاما مرفق هذه الوثيقة فيحتوي عىل مرشوع املواد بشأن قانون الرسوم وال:ذج الصناعية وممارساته، ويه . SCT/28/3و

غرض من اتّباع مهنجي فيحتوي عىل مرشوع الالحئة التنفيذية. وال SCT/28/2ٔاحاكم ذات طابع عام. ؤاما مرفق الوثيقة 
ذي مسـتويني هو تيسري حتليل املسائل قيد النظر وٕارساء ٕاطار حيوي ومرن لتطوير قانون الرسوم وال:ذج الحقا بغية 

 مواكبة التغريات التكنولوجية و�ج¢عية و�قتصادية والثقافية يف املسـتقبل.

وسعيا ٕاىل ٕابراز خمتلف �قرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود دون التقليل من سالسة النّص ؤاسلوبه، ُوضعت يف  .3
سطر حتت النصوص اجلديدة وشطبت النصوص احملذوفة. احلوايش �قرتاحات اليت تقّدم هبا هذا الوفد ٔاو ذاك. وُوضع 

 املطروحة للنظر فهيا. واسـتخدمت أالقواس املربّعة ل®ال عىل تعّدد اخليارات
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من  229قد اعمتدت النص التايل (الفقرة (الويبو) امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وجيدر التذكري بأن  .4
يف اليت انعقدت يف دورهتا احلادية وأالربعني (اDورة �سـتثنائية احلادية والعرشين)، ) .WO/GA/41/18 Prov الوثيقة

 :2012ٔاكتوبر  9 ٕاىل 1جنيف من 

"ٕان امجلعية العامة للويبو حتيط علام مبلخص رئيس اDورة السابعة والعرشين للجنة اDامئة املعنية بقانون العالمات 
التجارية والرسوم وال:ذج الصناعية والبيا3ت اجلغرافية ومبا أحرزته اللجنة من تقدم بشأن قانون الرسوم وال:ذج 

  .الالحئة التنفيذيةع مرشوع املواد ومرشو -الصناعية وممارساته

وٕاذ تقر بأمهية وضع معاهدة بشأن قانون الرسوم وال:ذج الصناعية �لنسـبة ٕاىل مجيع اDول أالعضاء، حتث امجلعية 
العامة اللجنة عىل ترسيع معلها مع توÅ �لزتام هبدف ٕاحراز تقدم كبري يف �قرتاحات أالساسـية املتعلقة بوضع 

الواردان يف املرفقني املعدلني للوثيقتني  الالحئة التنفيذيةوال:ذج (مرشوع املواد ومرشوع  معاهدة بشأن قانون الرسوم
SCT/27/2 وSCT/27/3.(  

وحترص اللجنة يف معلها عىل ٕادراج أالحاكم املناسـبة املتعلقة بتوفري ما يلزم من خدمات املساعدة التقنية وتكوين 
  منوا لتنفيذ املعاهدة املقبÌ بشأن قانون الرسوم وال:ذج الصناعية.الكفاءات للب®ان النامية والب®ان أالقل 

 تقيمي وحبث النص والتقدم احملرز واختاذ قرار بشأن عقد مؤمتر دبلومايس". 2013وتتوىل امجلعية العامة يف عام 

يف مرشوع  مدعوة ٕاىل النظرٕان اللجنة  .5
 SCT/29/2أالحاكم الواردة يف مرفقي الوثيقتني 

والتعليق علهيا هبدف امليض قدما  SCT/29/3و
قانون الرسوم  بشأن �القرتاح أالسايس ملعاهدةٍ 

والسامح للجمعية العامة �لبّت  وال:ذج الصناعية
  يف اDعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس.

  [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق

        احملتوÚتاحملتوÚتاحملتوÚتاحملتوÚت

  الصفحة

  املواد اتعوقامئة مبرش 

 3 ................................................................................................................. التعابري ا�ترصة  1 املادة

 5 ..................................................... الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية اليت تطبق علهيا هذه املعاهدة  2 املادة

 6 ........................................................................................................................... الطلب  3 املادة

 8 .......................................................................... المتثيل وعنوان التبليغ القانوين ٔاو عنوان املراسÌ  4 املادة

 Þ .................................................................................................................. 11رخي إاليداع  5 املادة

 13 ..................................................................................... فرتة إالßال لٕاليداع يف حال الكشف  6 املادة

 15 ........................................................................................... رشط ٕايداع الطلب �مس ا�رتع  7 املادة

 15 ................................. الطلب هتقسـمي ٔاو ٔاكرث أو صناعيني منوذجني ٔاو رمسني عىل حيتوي طلب تعديل  8 املادة

 18 ............................................................................................ نرش الرمس ٔاو المنوذج الصناعي  9 املادة

 19 ...................................................................................................................... التبليغات  10 املادة

 21 ........................................................................................................................ التجديد  11 املادة

 22 ............................................................................................ وقف إالجراءات املتعلقة �ملهل  12 املادة

 24 ........................................... رد احلقوق بعد ٔان يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة ٔاو انعدام القصد  13 املادة

 26 ......................................................... ]أالولوية حق ورد ٕاضافهتا ٔاو �ٔالولوية املطالبة تصحيح  ) xنيا(13 املادة[

 27 .................................................................................... ال¢س لتدوين ترخيص أو تأمني عيين  14 املادة

 29 ................................................................. ال¢س لتعديل تدوين ترخيص ٔاو تأمني عيين ٔاو ٕالغائه  15 املادة

 30 ...................................................................................االxٓر املرتتبة عىل عدم تدوين الرتخيص  16 املادة

 31 ................................................................................................................. بيان الرتخيص  17 املادة

 31 .............................................................................................. ال¢س تدوين تغيري يف امللكية  18 املادة

 33 ............................................................................................. تغيريات يف أالسامء ٔاو العناوين  19 املادة

 34 .................................................................................................................. تصحيح خطأ   20 املادة

 35 .............................................................................................................. الالحئة التنفيذية  21 املادة
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 36 .......................................................................................................................... امجلعية  22 املادة

 37 ................................................................................................................ املكتب اDويل  23 املادة

 38 .......................................................................................................... ٔاو التعديل املراجعة  24 املادة

 38 .............................................................................................................. ٔاطراف املعاهدة  25 املادة

 39 ............................................... و�نضامم للتصديق الفعيل والتارخي دخول هذه املعاهدة حزي التنفيذ؛  26 املادة

 39 ..................................................................................................................... التحفظات  27 املادة

 39 ................................................................................................................. نقض املعاهدة  28 املادة

 40 ..................................................................................................... لغات املعاهدة؛ والتوقيع  29 املادة

 40 ...................................................................................................................ٔامني إاليداع  30 املادة
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        1111املادة املادة املادة املادة 
        التعابري ا�ترصةالتعابري ا�ترصةالتعابري ا�ترصةالتعابري ا�ترصة

  ، وما مل يذكر خالف ذ� رصاحة:املعاهدةٔالغراض هذه 

  ؛طرف يف هذه املعاهدة" لك دو ٔاو منظمة حكومية دولية املتعاقد تعين لكمة "الطرف  "1"

  امللكöفة بتسجيل الرسوم وال:ذج الصناعية؛ املتعاقدة وتعين لكمة "املكتب" واك ٔاحد أالطراف  "2"

وتعين لكمة "التسجيل" تسجيل رمس ٔاو منوذج صناعي أو منح براءة لرمس ٔاو منوذج صناعي من قبل   "3"
  مكتب؛

 تسجيل؛ال وتعين لكمة "الطلب" طلب   "4"

لك طلب يتضمن رمسني ٔاو منوذجني صناعيني أو أكرث وميكن للمودع وتعين عبارة "الطلب أالصيل"   "5"
 تقسـميه بناء عىل طلب املكتب؛

  ؛الناشـئة عن تقسـمي طلب ٔاصيل اتطلبال " لك ةالفرعي اتوتعين عبارة "الطلب  "6"

دو، والصكوك القانونية  املتعاقد املطّبق"، قانون اDو يف حال اكن الطرفوتعين عبارة "القانون   "75"
  منظمة حكومية دولية؛ املتعاقد اليت تعمل مبوجهبا املنظمة احلكومية اDولية يف حال اكن الطرف

يف  وتفرس إالشارات ٕاىل "الرمس أو المنوذج الصناعي" بأهنا ٕاشارات ٕاىل "الرسوم وال:ذج الصناعية"  "86"
  حال اكن الطلب ٔاو التسجيل يتضمن رمسني ٔاو منوذجني صناعيني ٔاو ٔاكرث؛

  وتفرس إالشارات ٕاىل ٔاي "خشص" بأهنا ٕاشارات ٕاىل خشص طبيعي وخشص معنوي عىل حد سواء؛  "97"

وتعين عبارة "ٕاجراء مباَرش Dى املكتب" لك ٕاجراء من إالجراءات املباَرشة Dى املكتب يف ما يتعلق   "108"
  ٔاو تسجيل؛ بطلب

وتعين لكمة "تبليغ" ّلك طلب أو ّلك ال¢س أو ٕاعالن ٔاو وثيقة ٔاو مراسÌ ٔاو معلومات ٔاخرى تتعلّق   "119"
  بطلب ٔاو تسجيل، مما يودع Dى املكتب؛

وتعين عبارة "جسالت املكتب" مجموعة املعلومات اليت حيفظها املكتب وختص وتشمل الطلبات   "1210"
 اDعامة اليت حتفظ فهيا ت� املعلومات؛والتسجيالت، ٔاÚ اكنت 

ن يف جسالت  "1311" öاملكتب عىل ٔانه الشخص ا�ي يطلب وتعين لكمة "املودع" الشخص املدو 
 ٔاو عىل ٔانه خشص آخر يودع الطلب أو يتابعه، وفقا للقانون املطبق؛التسجيل 

 ت املكتب؛وتعين عبارة "صاحب التسجيل" الشخص املذكور هبذه الصفة يف جسال  "1412"

وتعين عبارة "اتفاقية �ريس" اتفاقية �ريس محلاية امللكية الصناعية، املوقöعة يف �ريس يف   "1513"
  ، كام مت وتعديلها؛1883 مارس 20
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 وتعين لكمة "الرتخيص" ترخيصًا �النتفاع �لرسوم وال:ذج الصناعية مبوجب قانون الطرف  "1614"
 ؛املتعاقد

  "املرخöص �" الشخص ا�ي حيصل عىل ترخيص؛وتعين عبارة   "1715"

  .؛21وتعين عبارة "الالحئة التنفيذية" القواعد املشار ٕالهيا يف املادة   "1861"

 املعاهدة مراجعةوتعين عبارة "املؤمتر اDبلومايس" دعوة أالطراف املتعاقدة لالج¢ع ٔالغراض   "1917"
  ؛ٔاو تعديلها

  ؛22امجلعية املشار ٕالهيا يف املادة وتعين لكمة "امجلعية"   "2018"

ٕاىل عبارة "وثيقة التصديق" بأهنا تشمل إالشارات ٕاىل وxئق القبول  اتوتفرس إالشار   "2119"
  واملوافقة؛

  وتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛  "2220"

  وتعين عبارة "املكتب اDويل" املكتب اDويل للمنظمة؛  "2321"

  وتعين عبارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛  "2422"

ٕاىل أية "مادة" أو ٕاىل "فقرة" ٔاو "فقرة فرعية" أو "بند" يف ٔاية مادة بأهنا  اتوتفرس إالشار   "2523"
  قواعد يف الالحئة التنفيذية.قاعدة أو تشمل إالشارات ٕاىل ما يقابلها من 

  1مالحظات بشأن املادة 

. تشمل لكمة "الطلب" الطلبات املقدمة لتسجيل رمس أو منوذج صناعي وملنح "4و" "3" البندان  1.1املالحظة 
براءة لرمس ٔاو منوذج صناعي يف النظم اليت تمتتع فهيا الرسوم وال:ذج الصناعية حبامية قانون الرباءات. 

وتشمل لكمة "التسجيل" كذ� تسجيل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ومنح الرباءة لرمس أو منوذج 
  يف النظم اليت تمتتع فهيا الرسوم وال:ذج الصناعية حبامية قانون الرباءات.  صناعي

" �ملعىن العام لللكمة، أي ٔانه يشمل الطلب ا�ي حيتوي عىل 4يف البند "طلب" اليُفهم مصطلح "  2.1املالحظة 
  رمس ٔاو منوذج صناعي واحد والطلب ا�ي حيتوي عىل ٔاكرث من رمس ٔاو منوذج صناعي واحد.

. ورد اسـتعامل لكمة "التبليغ" لٕالشارة ٕاىل ما يودع Dى املكتب فقط. ووفقا ��، فان ٔاي "9البند "  3.1املالحظة 
ٕاخطار ٔاو خطاب يرس� املكتب ٕاىل املودع ٔاو صاحب التسجيل ٔاو ٔاي خشص معين آخر ال يعد 

حسب التعريف الوارد يف "تبليغا" حسب التعريف الوارد يف هذا البند. وتشمل لكمة "التبليغ" ٔايضا 
  هذا البند لك وثيقة تودع Dى املكتب بشأن طلب ٔاو تسجيل، مبا يف ذ� التوكيالت الرمسية.

بدال من عبارة "جسل الرسوم  "جسالت املكتب" تُسـتخدم يف مرشوع هذا احلمك عبارة. "10البند "  4.1املالحظة 
متنح الرباءات للرسوم وال:ذج الصناعية دون ٔان وال:ذج الصناعية" لٕالقرار بوضع اDول أالعضاء اليت 

يكون Dهيا جسالت للرسوم وال:ذج الصناعية. وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذه العبارة من املفرتض ٔان 
تسـتخدم ٔالغراض تطبيق احلمك ال غري. ويه عبارة واسعة النطاق حبيث تشمل مفهوم جسالت 
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ميية، ٕاذا وجدت، وال متنع فرادى أالطراف املتعاقدة من الرسوم وال:ذج الصناعية الوطنية ٔاو إالقل 
 "جسل الرسوم وال:ذج الصناعية". اسـتخدام عبارة

        2222املادة املادة املادة املادة 
        املعاهدةاملعاهدةاملعاهدةاملعاهدةالطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية اليت تطبق علهيا هذه الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية اليت تطبق علهيا هذه الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية اليت تطبق علهيا هذه الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية اليت تطبق علهيا هذه 

ٔاو �لنسـبة  متعاقد عىل الطلبات الوطنية وإالقلميية اليت تودع Dى مكتب طرف املعاهدة[الطلبات]  تطبق هذه   )1(
  .)1(8كام يه معّرفة يف املادة ، وعىل طلباهتا الفرعية 1ٕاليه

عىل الرسوم وال:ذج الصناعية اليت ميكن تسجيلها كرسوم ٔاو مناذج  املعاهدة[الرسوم وال:ذج الصناعية]  تطبق هذه   )2(
  صناعية بناء عىل القانون املطّبق.

  2مالحظات بشأن املادة 

عىل الطلبات الوطنية املودعة Dى مكتب دو، فضًال عن  املعاهدة. سـتطبق هذه )1الفقرة (  1.2املالحظة 
الطلبات املودعة Dى مكتب Þبع ملنظمة حكومية ٕاقلميية، أو �لنسـبة ٕاليه. ويشار ٕاىل هذه الطلبات 

لميية، مكتب يف هذه الفقرة بعبارة "الطلبات إالقلميية". ومن أالمثÌ عىل ماكتب منظامت حكومية ٕاق 
واملنظمة ، OAPI(3واملنظمة أالفريقية للملكية الفكرية OHIM(2، )التنسـيق يف السوق اDاخلية (

  .BOIP(5، ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ARIPO(4)إالقلميية أالفريقية للملكية الفكرية (

الطلبات مبا فهيا "، 4"1يف املادة معّرفة كام يه  ،أن تطبق عىل الطلبات املعاهدةيُتو� من هذه   2.2املالحظة 
وبناء عىل هذه املادة، جيوز للمودع ٔان يقّسم الطلب يف حاالت . )1(8يف املادة كام يه معّرفة الفرعية 

  معّينة. وتسمى الطلبات الناجتة عن ذ� التقسـمي "طلبات فرعية".

حمّدد أو لكها عىل ٔاي نوع هذه املعاهدة ٔان يطبق بعض ٔاحاكم ، دون أي ٕالزام، املتعاقد ميكن للطرفو   3.2املالحظة 
" ٔاو مثل الطلبات "احملوö  ،)1تشملها الفقرة (ال اليت املنصوص علهيا يف قانونه و من الطلبات 

 öٔاو "املمكِّ "املعد "."Ì  

 املعاهدةتعريفًا للرمس ٔاو المنوذج الصناعي. وسـتطّبق هذه  مرشوع هذه املعاهدةتضمن ي . ال )2الفقرة (  4.2املالحظة 
عىل ٔاي رمس ٔاو منوذج صناعي ميكن تسجي� كرمس ٔاو منوذج صناعي، ٔاو ميكن منحه براءة رمس ٔاو 

منوذج صناعي، بناء عىل القانون املطّبق. وتبعا ��، تظل مسأ حتديد املادة اليت ميكن حاميهتا كرمس 
  .متعاقد ٔاو منوذج صناعي من اختصاص قانون لك طرف

                                                
 خالل اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند ٕاضافة عبارة "مىت مسح القانون املنطبق بذ�" بعد بعبارة "ٔاو �لنسـبة ٕاليه".   1
 السوق اDاخلية بتسجيل الرسوم وال:ذج الساري ٔاثرها يف مجيع دول �حتاد أالورويب السـبع والعرشين.يُعىن مكتب التنسـيق يف   2
  تُعىن املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية بتسجيل الرسوم وال:ذج الساري ٔاثرها يف اDول الست عرشة أالعضاء يف اتفاق �نغي.  3
  ية بتسجيل الرسوم وال:ذج الساري ٔاثرها يف اDول الست عرشة أالطراف يف اتفاق لوسااك.تُعىن املنظمة أالفريقية للملكية الفكر   4
  يُعىن مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية بتسجيل الرسوم وال:ذج يف بنيلوكس.  5
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        3333املادة املادة املادة املادة 
        الطلبالطلبالطلبالطلب

أن يقتيض تضمني الطلب بعض البيا3ت ٔاو العنارص التالية  متعاقد (ٔا) جيوز ٔالي طرف 6[حمتوÚت الطلب؛ الرمس]  )1(
 ٔاو مجيعها:

 ال¢س تسجيل؛ "1"
  وامس مودع الطلب وعنوانه؛ "2"
 وٕاذا اكن ملودع الطلب ممثل، امس ذ� املمثل وعنوانه؛ "3"
"4"  ،Ì؛3(4ذ� العنوان مطلو� مبقتىض املادة اكن يف حال وعنوان التبليغ القانوين ٔاو عنوان املراس(  
 وتصوير للرمس أو المنوذج الصناعي، كام هو مقّرر يف الالحئة التنفيذية؛ "5"
بيان �ملنتج ٔاو املنتجات اليت تشمل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، أو اليت سيسـتخدم ٔالجلها الرمس ٔاو و  "6"
  ؛المنوذج الصناعي
ويف حال رغب مودع الطلب يف �سـتفادة من ٔاولوية طلب سابق، ٕاقرار يطالب فيه بأولوية  "7""6"

  من اتفاقية �ريس؛ 4 املؤيدة ٕالقرار أالولوية واليت جيوز اقتضاؤها بناء عىل املادة وأالدذ� الطلب السابق، مع البيا3ت 
يفيد بأن  ٔادة �ريس، من اتفاقي 11ويف حال رغب مودع الطلب يف �سـتفادة من املادة  "8""7"

املنتج أو املنتجات اليت جتسد الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ٔاو اليت يسـتخدم ٔالجلها الرمس أو المنوذج الصناعي قد مت عرضها 
  يف معرض دويل رمسي ٔاو معرتف بأنه رمسي؛

  وأية بيا3ت ٔاو عنارص مقّررة يف الالحئة التنفيذية.  "9""8"

  يُشرتط دفع رمس. و�لنسـبة ٕاىل الطلب، جيوز أن  (ب)

ال جيوز اشرتاط ٔاي بيان ٔاو عنرص �لنسـبة ٕاىل الطلب، خالف البيا3ت والعنارص   [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )2(
 .10) ويف املادة 1املشار ٕالهيا يف الفقرة (

مراعاة  جيوز ٔان يشمل الطلب رمسني ٔاو منوذجني صناعيني ٔاو ٔاكرث، مع  [عدة رسوم ومناذج صناعية يف الطلب ذاته]  )3(
 الرشوط اليت ميكن أن ينص علهيا القانون املطّبق.

ٕاىل املكتب ٔاثناء حفص الطلب، يف احلا اليت قد يكون فهيا  أالدأن يقتيض تقدمي  متعاقد جيوز ٔالي طرف ] أالد[  )4(
  للمكتب شك معقول يف حصة ٔاي بيان ٔاو عنرص وارد يف الطلب.

  3مالحظات بشأن املادة 

) 1( تقرتح هذه املادة قامئة حمددة للبيا3ت والعنارص اليت جيوز اقتضاؤها يف الطلب. وٕاذا اكنت الفقرة  1.3املالحظة 
) توحض ٔانه 2( ، فٕان الفقرةاملتعاقدة حتدد احلد أالقىص للمحتوÚت اليت ميكن ٔان يقتضهيا ٔاحد أالطراف

                                                
  ):1(3ادة ) ٕاىل امل1(2خالل اDورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الصني نقل البند التايل الوارد يف القاعدة   6

  ووصف.  "4"
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أن يطالب بعنارص ٔاخرى يف الطلب خالف ت� اليت ميكن ٔان تقتضهيا  متعاقد ال ميكن ٔالي طرف
  ("التبليغات"). 10املادة 

سوى قامئة  خالل اDورة اخلامسة والعرشين للجنة، اعترب وفدان ٔانه يتعني عىل هذه املادة ٔاال تتضمن  2.3املالحظة 
هذا احلمك عىل جانب ). لكن وفودا ٔاخرى رصحت بأن 2توضيحية للعنارص واقرتحا حذف الفقرة (

كبري من أالمهية ٔالنه هيدف ٕاىل تبسـيط إالجراءات املتعلقة �لرسوم وال:ذج الصناعية وتيسريها. كام 
سيسامه يف ٕاحداث ٕاطار معروف لٕالجراءات الشلكية املتعلقة �لرسوم  ٔان وضع قامئة حمددة للعنارص

  وال:ذج الصناعية.

ٕاحداث حمتوى موحد للطلبات، بل يريم ٕاىل حتديد احلد أالقىص للمحتوÚت  ال هيدف هذا احلمك ٕاىل  3.3املالحظة 
حىت يكون لك من يود ٕايداع طلب عىل معرفة دقيقة �لعنارص اليت ميكن أن يطالب هبا. لكن جيوز 

اشرتاط بعض من العنارص املذكورة بدًال من مجيعها. وعىل سبيل املثال، ال ميكن ٔان  املتعاقد للطرف
 متعاقد ٕاذ يفرتض ٔاال يقتيض ٔاي طرف") 3)"1(2(انظر القاعدة بتقدمي مطالبة  متعاقد فيلزم ٔاي طر 

تقدمي مطالبة ٕاذا اكن يوفر حامية الرسوم وال:ذج الصناعية مبوجب نظام تسجيل، عىل عكس نظام 
  الرباءات.   امحلاية مبوجب قانون

يف حني  املتعاقدة اليت تطالب هبا لك أالطرافهذه املادة عنارص عامة يف الطلب، ٔاي ت� حتّدد   4.3املالحظة 
نقلت العنارص التفصيلية ٕاىل الالحئة التنفيذية. وتريم هذه اخلطة املقرتحة ٕاىل وضع ٕاطار دينايم ومرن 

  للصياغة الالحقة لقانون الرسوم وال:ذج.

يقدم ال¢س التسجيل عىل ٔالي طرف متعاقد احلرية يف ٔان يقتيض أن ". 1. البند "(ٔا))1الفقرة (  5.3املالحظة 
  .اسـ¢رة رمسية يعدها مكتب الطرف املتعاقد

حرية حتديد التفاصيل املتعلقة �المس والعنوان. فعىل سبيل املثال،  متعاقد . للك طرف"2" البند  6.3املالحظة 
 العتبارات اخلصوصية ٔان يسمح ملودع الطلب بأال يقدم سوى عنوا3 للمراسÌ املتعاقد جيوز للطرف

  وليس �لرضورة عنوان السكن.

تفاصيل بشأن تصوير الرسوم وال:ذج الصناعية. وتوفر الالحئة التنفيذية  3. تتضمن القاعدة "5البند "  7.3املالحظة 
ٕاطاراً أكرث مرونة لتعديل املزيد من الرشوط املتعلقة هبذه املسأ ٔاو اع¢دها، وهو ما قد يربره يف 

  نسخ جديدة.املسـتقبل تطوير تقنيات 

"بيان �ملنتج ٔاو املنتجات اليت تشمل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، أو اليت . نُقل نص البند "6البند "  8.3املالحظة 
) من الالحئة التنفيذية ٕاىل هذه املادة 1(2" من القاعدة سيسـتخدم ٔالجلها الرمس أو المنوذج الصناعي

 اقرتاح من وفد واحد وبتأييد من عدة وفود ٔاخرى.عقب اDورة السابعة والعرشين للجنة، بناء عىل 
ويرتك للك طرف متعاقد حرية حتديد كيف ينبغي تقدمي بيان املنتج ٔاو املنتجات. وميكن ٔالي طرف 
متعاقد ٔان يشرتط مثال تقدمي بيان عن املنتج أو املنتجات يف شلك عنوان للطلب ٔاو يف ٔاي شلك 

  حمّدد آخر.

. تضع هذه الفقرة مبدأ ٕاماكنية تقدمي املودع لطلبات تتضمن ٔاكرث من رمس ٔاو منوذج )3الفقرة (  9.3املالحظة 
صناعي، ٔاي ما يعرف بعبارة "الطلبات املتعددة". مفن منظور املنتفعني، توفر الطلبات املتعددة فائدة 

واحضة من حيث تبسـيط إاليداع، كام يدل عىل ذ� إالقبال الكبري ملودعي الطلبات عىل هذا 
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جراء امليرس يف أالنظمة القانونية اليت متنح هذا النوع من التسهيالت. أما من منظور املاكتب االٕ 
الفاحصة، فٕان الطلبات املتعددة تنطوي عىل احلاجة ٕاىل القيام بأحباث بشأن لك رمس ٔاو منوذج 
 اليت صناعي وارد يف الطلب. ويف هذا الصدد، يمتثل التحدي االٔكرب �لنسـبة للماكتب والسـ1 ت�

  . 7تقوم بفحص اجلدة يف القدرة عىل اسرتجاع نفقات البحث والفحص بشلك مناسب

لت� "الطلبات  املتعاقد وسعيا ٕاىل ٕاقامة توازن بني مصاحل املنتفعني واملاكتب، خيضع قبول الطرف  10.3املالحظة 
ق. وال حيدد هذا احلمك املطب املتعاقد املتعددة" المتثال مقدم الطلب للرشوط املقررة يف قانون الطرف

حرية حتديد الرشوط اليت يقبل  متعاقد الرشوط اليت تقبل مبوجهبا الطلبات املتعددة. فللك طرف
ٔان ينص عىل ٔانه ال يقبل الطلبات  املتعاقد مبوجهبا الطلبات املتعددة. فعىل سبيل املثال، جيوز للطرف

دة يف الطلب تطبق عىل منتجات من نفس املتعددة ٕاال يف حال اكنت مجيع الرسوم وال:ذج املوجو 
الصنف وفقًا لتصنيف لواكرنو، أو تتألف من ت� املنتجات، ٔاو يف حال اكنت مجيع الرسوم وال:ذج 
املوجودة يف الطلب ختضع لرشط وحدة التصممي ٔاو وحدة �خرتاع ٔاو عندما تكون املنتجات اليت 

  .و يكون لها غرض واحدأ  يطبق علهيا الرمس ٔاو المنوذج من مجموعة معينة

ٔان يعاجل طلبا معينا �عتباره طلبا متعددا ٕاذا اكن الطلب يسـتويف الرشوط  املتعاقد ميكن للطرف  11.3املالحظة 
ٕاما ٔان يعّدل الطلب يطلب من املودع ؛ ٔاو يف خالف ذ�، املتعاقد املنصوص علهيا يف قانون الطرف

  .))1(8املادة (انظر الطلب ٕاىل طلبني ٔاو ٔاكرث حىت يسـتويف ت� الرشوط ٔاو ٔان يقّسم 

        4444املادة املادة املادة املادة 
Ìالمتثيل وعنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراسÌالمتثيل وعنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراسÌالمتثيل وعنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراسÌالمتثيل وعنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراس        

أن يقتيض من أي خشص معّني مكمثل ٔالغراض ٔاي ٕاجراء يبارش  متعاقد (ٔا) جيوز ٔالي طرف  [املمثلون املعمتدون]  )1(
  Dى املكتب ما ييل:

القانون املطبöق، يف الترصف Dى املكتب خبصوص الطلبات ٔان يكون � احلق، بناء عىل   "1"
  والتسجيالت؛

  ، �عتباره عنوانه.املتعاقد وأن يزّوده بعنوان يف ٔاراٍض يقّررها الطرف  "2"

بناء عىل الفقرة الفرعية (أ)،  املتعاقد عن ممثل يسـتويف الرشوط اليت يُطّبقها الطرف يكون لترصف هو صادر  (ب)
 املمثل، �لنسـبة ٕاىل ٔاي ٕاجراء يبارش Dى املكتب، ٔاثر ترصف صادر عن مودع الطلب ٔاو صاحب ٔاو هو متعلّق بذ�

  التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر ا�ي عنيö ذ� املمثل، ٔاو ترصف متعلّق به.

  1اخليار 

ٔان يقتيض ٔالغراض ٔاي ٕاجراء يبارش  متعاقد (ٔا) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، جيوز ٔالي طرف  [المتثيل إاللزايم]  )2([
Dى املكتب أن يكون مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر ا�ي ليس � حمل ٕاقامة وال منشأة 

 صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا يف ٔاراضيه ممثöًال مبمثل �.

الطرف  جتارية حقيقية وفّعا يف أرايضجيوز ملودع الطلب ا�ي ليس � حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو   (ب)
  .، و8رد دفع رمسأن يترصف �ٔالصا عن نفسه أمام املكتب ٕاليداع طلب ٔالغراض Þرخي إاليداعاملتعاقد 

                                                
 .SCT/21/4انظر الوثيقة    7



SCT/29/2 

Annex 

9 

  2اخليار 

مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين من أن يقتيض  متعاقد جيوز ٔالي طرف  [المتثيل إاللزايم]  )2[(
ال �  � حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا يف ٔاراضيه االٓخر ا�ي ليس ٔالغراض ٔاي ٕاجراء ٔان يعّني ممثِّ

  .يبارش Dى املكتب

)3(   [Ìعنوان التبليغ القانوين ٔاو عنوان املراس] (ب)، ٔان يقتيض  ال يقتيض المتثيل وفقًا للفقرة متعاقد جيوز ٔالي طرف
ٔالغراض ٔاي ٕاجراء يبارش Dى املكتب ٔان يكون ملودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر ا�ي ليس � 

   أالرايض.حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا يف أراضيه عنوان للتبليغ القانوين ٔاو عنوان للمراسÌ يف ت�

  أن يوَدع سـند تعيني املمثل Dى املكتب بطريقة مقررة يف الالحئة التنفيذية. املتعاقد يقبل الطرف [تعيني املمثل]   )4(

أن يطالب �ستيفاء ٔاية رشوط  متعاقد ، ال جيوز ٔالي طرف10مع مراعاة رشوط املادة   [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )5(
  ) ف1 يتعلق �ملسائل املتناو يف ت� الفقرات.4) ٕاىل (1رات من (خالف الرشوط املشار ٕالهيا يف الفق

بناء عىل الفقرات  املتعاقد يف حال عدم استيفاء رشط واحد ٔاو ٔاكرث من الرشوط اليت يطبقها الطرف  [إالخطار]  )6(
مع ٕاÞحة الفرصة )، يتوىل املكتب ٕاخطار املودع ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر بذ� 4( ) ٕاىل1( من

  الستيفاء ٔاي رشط من ذ� القبيل، خالل املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية.

بناء عىل  املتعاقد يف حال عدم استيفاء رشط ٔاو ٔاكرث من الرشوط اليت يطبقها الطرف [عدم استيفاء الرشوط]   )7(
أن يطبق ما ينص عليه قانونه من  املتعاقد جيوز للطرف ) خالل املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية،4) ٕاىل (1( الفقرات من

  جزاءات.

  4مالحظات بشأن املادة 

من معاهدة  4من معاهدة قانون الرباءات واملادة  7صيغت هذه املادة ٕاىل حد كبري عىل غرار املادة   1.4املالحظة 
  .سـنغافورة

اشرتاط ٔان يكون املمثل املعّني متعاقد من هذه الفقرة ٔالي طرف  "1البند ". يسمح )(ٔا)1الفقرة (  2.4املالحظة 
خشصًا معمتدًا من قبل املكتب للترصف أمامه خبصوص الطلبات والتسجيالت، كوكيل براءات معمتد 

  عىل سبيل املثال. ويسمح البند � ٔايضا بأن يطبق رشطا ٔاقل رصامة. 

عوضًا (ٔا) 1من الفقرة  "2البند "أن يطّبق الرشط الوارد يف  متعاقد . جيوز ٔالي طرف)(ٔا)1الفقرة (  3.4املالحظة 
، ٔاو زÚدة عليه. "1البند "عن رشط أن يكون للممثل احلق يف الترصف ٔامام املكتب، الوارد يف 

  أن يشرتط ٔان يقع العنوان داخل ٔاراضيه. املتعاقد وعىل وجه التحديد، جيوز للطرف

بارة "الشخص املعين" الواردة يف هذا احلمك وأحاكم ٔاخرى، ميكن ٔان . �لنسـبة لع )(ب)1الفقرة (  4.4املالحظة 
  يكون عىل سبيل املثال يف حا نقل طلب ٔاو تسجيل هو املا� اجلديد للطلب ٔاو التسجيل.

  عقب اDورة السادسة والعرشين للجنة، يُطرح للنقاش خياران اثنان بشأن هذه الفقرة.. )2الفقرة (  5.4املالحظة 

من هذا احلمك  الفقرة الفرعية (ٔا)تسمح بناء عىل اخليار أالول، تنقسم هذه الفقرة ٕاىل فقرتني فرعيتني. و   6.4املالحظة 
اقتضاء المتثيل ٔالي ٕاجراء يبارش Dى املكتب، عىل ٔانه ال يلزمه بذ�، �سـتثناء  متعاقد ٔالي طرف
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ٕاماكنية أن يقتيض  ٕاليداع طلب يف حدود ما خيدم ٔاغراض احلصول عىل Þرخي إاليداع. وتقترص
المتثيل عىل احلاالت اليت ال يكون فهيا ملودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو  املتعاقد الطرف

 الشخص املعين االٓخر حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا يف ٔارايض الطرف
  ة.)(ٔا) من معاهدة سـنغافور2(4. وصيغ هذا التحديد عىل غرار املادة املتعاقد

) من معاهدة سـنغافورة وهتدف ٕاىل احلد من 2(7عىل غرار املادة  الفقرة الفرعية (ب)صيغت   7.4املالحظة 
احلواجز ٔامام املنتفعني يف سعهيم ٕاىل احلصول عىل حامية الرمس ٔاو المنوذج الصناعي يف اخلارج. وتنص 

�سـتثناء يسمح و الفرعية (ٔا). للمبدٔا ا�ي وضعته الفقرة  ين اثننيهذه الفقرة الفرعية عىل اسـتثناء
ملودع الطلب ا�ي ليس � حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا يف ٔارايض  أالول

بأن يودع طلبا ٔالغراض Þرخي إاليداع دون تعيني ممثل. وبعبارة ٔاخرى، ٕاذا اكن  املتعاقدالطرف 
)، مينح � Þرخي ٕايداع حىت لو ٔاودع عىل يد 1(5ملنصوص علهيا يف املادة الطلب يتضمن العنارص ا

وحىت  املتعاقدمودع ليس � حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا يف ٔارايض الطرف 
املعين يشرتط عىل هذا املودع تعيني ممثل ٕاليداع الطلب. وبعد Þرخي ٕايداع  املتعاقد لو اكن الطرف

أن يقتيض تعيني ممثل داخل Ìß حمددة ملتابعة إالجراءات. وٕاذا مل يعني  املتعاقد لب، جيوز للطرفالط
ٔان يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات مبا يف  املتعاقد ٔاي ممثل داخل املهÌ احملددة، جيوز للطرف

  ل املثال، اعتبار الطلب مرتواك.ذ�، عىل سبي

�سـتثناء الثاين للمبدٔا ا�ي وضعته الفقرة ٔاضيف  ،عقب اDورة الثامنة والعرشين للجنةو   8.4املالحظة 
ليس � حمل ٕاقامة وال منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا للمودع ا�ي ذ� . ويسمح (ٔا) الفرعية

وحيث ٔان  .8رد دفع الرسومٔان يترصف �ٔالصا عن نفسه أمام املكتب  املتعاقدف يف ٔارايض الطر 
اء ثنهذا �سـت فٕان الرسوم اليت تندرج مضن  املودع،هذا �سـتثناء خيّص جمّرد دفع رمس من قبل 

  تنحرص يف الرسوم اليت ميكن دفعها خالل مرحÌ تقدمي الطلب.

للطرف املتعاقد ٔان يشرتط المتثيل ٔالغراض ٔاي ٕاجراء آخر يقرتن  8رد دفع رمس"و وتسمح عبارة "  9.4املالحظة 
بدفع الرمس املعين، اكل¢س البحث ٔاو الفحص مثال. وجيوز ٔالي طرف ٔان حيّدد ٔاي دفع للرمس يكون 

  جمّردا ؤايّه يكون غري جمّرد.

املبّني ٔاعاله، ُطرح اخليار أالول يف غياب ٔاي اتفاق يف اDورة السادسة والعرشين للجنة حول مهنج و  10.4املالحظة 
ملناقشـته يف دورهتا السابعة والعرشين. وبناء عىل ذ� اخليار الثاين، ال اDامئة خيار xن عىل اللجنة 

يتاح ٔاي اسـتثناء للمبدٔا ا�ي جيزي ٔالي طرف متعاقد بأن يشرتط تعيني ممثل ٔالغراض ٔاي ٕاجراء ٔامام 
ٕايداع الطلب، مبا يف ممثل ٔالغراض تعاقد أن يشرتط تعيني املكتب. وبعبارة أخرى، جيوز ٔالي طرف م 

  .، و8رد دفع رمسيداعاالٕ احلصول عىل Þرخي ذ� 

والعرشين للجنة، احُتفظ �خليارين يف الثامنة يف غياب ٔاي اتفاق عىل خيار واحد يف اDورة و  11.4املالحظة 
  الوثيقة. هذه

ٔان يشرتط أن يكون للمودع عنوان للتبليغ القانوين ٔاو عنوان  متعاقد . جيوز ٔالي طرف)3الفقرة (  12.4املالحظة 
للمراسÌ يف أراضيه، بدل اشرتاط أن يكون � ممثّل ٕاذا مل تكن � ٕاقامة ٔاو مؤسسة يف ٔاراضيه. ويقرر 

. املعين ما ا�ي يشلك عنوا3ً للتبليغ القانوين ٔاو عنوا3ً للمراسÌ املتعاقد القانون املطبّق Dى الطرف
  ويعترب هذا الرشط ٔاقل رصامة من تعيني ممثل.
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        5555املادة املادة املادة املادة 
        Þرخي إاليداعÞرخي إاليداعÞرخي إاليداعÞرخي إاليداع

Þرخي ٕايداع للطلب  املتعاقد )، مينح الطرف2(ٔا) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة ( 8[املقتضيات املسموح هبا]  )1(
  :بلغة يقبلها املكتب )2(10  �للغة اليت تقتضهيا املادة يكون التارخي ا�ي يتسّمل فيه املكتب البيا3ت والعنارص التايل ذكرها

  بيا3ً رصحيًا ٔاو مضنيًا يفيد أن املقصود من ت� العنارص أن تكون طلبا؛   "1"
  وبيا3ت تسمح ٕ�ثبات هوية مودع الطلب؛   "2"
  وتصويرا واحضًا مبا فيه الكفاية للرمس أو المنوذج الصناعي؛   "3"
  ؛�التصال مبودع الطلب أو مبمث� ٕان وجدوبيا3ت تسمح   "4"
بيان �ملنتج ٔاو املنتجات اليت تشمل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، أو اليت سيسـتخدم ٔالجلها الرمس ٔاو و   "5"[
  ].المنوذج الصناعي

ٔان مينح كتارخي ٕايداع للطلب التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب بعض البيا3ت والعنارص  املتعاقد جيوز للطرف  (ب)
املشار ٕالهيا يف الفقرة الفرعية (ٔا) فقط، بدًال من لكها، مشفوعة بتصوير واحض مبا فيه الكفاية للرمس ٔاو المنوذج الصناعي، ٔاو 

  ها املكتب.يقبل  .)2(10خالف اللغة اليت تقتضهيا املادة يتسلöمها بلغة 

ٔان ينص يف قوانينه عىل عدم منح ٔاي Þرخي لٕاليداع ٕاىل ٔان  املتعاقد (ٔا) جيوز للطرف  [رشط ٕاضايف مسموح به]  )2(
  تسدد الرسوم املطلوبة. 

(ٔا) ٕاال ٕاذا اكن يُطّبقه يف الوقت ا�ي  أن يطبق الرشط املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية املتعاقد ال جيوز للطرف  (ب)
  .املعاهدة هذه طرفًا يف ٔاصبح فيه

)(ٔا) 1ال جيوز اشرتاط ٔاي بيان ٔاو عنرص خالف ت� املشار ٕالهيا يف الفقرتني (  [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )3(
 )(ٔا)ٔالغراض منح Þرخي ٕايداع للطلب.2و(

)، 2) و(1(  يف حال مل يكن الطلب يسـتويف رشطًا ٔاو ٔاكرث من الرشوط املطبقة بناء عىل الفقرتني  [التبليغ واملهل]  )4(
 Ìه، وجب عىل املكتب أن يبلغ مودع الطلب بذ� ومينحه فرصة الستيفاء ت� الرشوط مضن املهÚوقت تسمل املكتب ٕا

  .9املقّررة يف الالحئة التنفيذية

                                                
  ).1فقرة (خالل اDورة السادسة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الوالÚت املتحدة أالمريكية ٕاضافة "املطلب" ٕاىل قامئة مقتضيات Þرخي إاليداع يف ال  8

مقتضب" وعبارة "وتعيني ممثّل، يف حال اكن ذ� التعيني ٕاجبارÚً" ٕاىل قامئة وخالل اDورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الصني ٕاضافة عبارة "ووصف 
  ).1مقتضيات Þرخي إاليداع يف الفقرة (

قامئة مقتضيات Þرخي إاليداع ٕاىل  "ؤاي بيان ٔاو عنرص آخر مقّرر يف القانون املنطبق"عبارة اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند ٕاضافة خالل و 
 ).1الفقرة ( يف
وجب عىل املكتب ٔان يبلغ مودع الطلب بذ� ومينحه فرصة خالل اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الصني �سـتعاضة عن عبارة "  9

املطبق يف دعوة املودع ٕاىل استيفاء ) بعبارة "وجب عىل املكتب البت وفقًا للقانون 4" يف الفقرة (الستيفاء ت� الرشوط مضن املهÌ املقّررة يف الالحئة التنفيذية
 ت� الرشوط ".
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ٕاذا اسـتوىف املودع الرشوط املطبقة، يف غضون املهÌ املشار ٕالهيا   [Þرخي إاليداع يف حال استيفاء الرشوط الحقا]  )5(
 Þرخي إاليداع التارخي ا�ي يسـتمل فيه املكتب لك البيا3ت والعنارص اليت يقتضهيا الطرف 10وجب ٔاال يتجاوز)، 4يف الفقرة (

  ). وٕاال اعُترب الطلب كام لو مل يودع.2) و(1مبوجب الفقرتني ( املتعاقد

 5أن املادة مالحظات بش

  ) من معاهدة سـنغافورة.2) و(1(5) عىل غرار املادة 2) و(1صيغت الفقرÞن (  1.5املالحظة 

لغرض منح Þرخي ٕايداع.  املتعاقدة الرشوط اليت ميكن ٔان يفرضها ٔاحد أالطراف )(ٔا)1الفقرة (حتدد   2.5املالحظة 
املرتبطة بتارخي إاليداع يف مسـتواها ٔامهية إالبقاء عىل قامئة الرشوط من جديد عدة وفود أكّدت و 

أالدىن، كام هو احلال يف جمال الرسوم وال:ذج الصناعية ٕاذ ٕان تأجيل Þرخي إاليداع قد يؤدي ٕاىل 
فقدان احلقوق هنائيا. وينبغي ٔان تبلغ ٔامهية الرشوط املرتبطة بتارخي إاليداع حداً جيعل من املسـتحيل 

  "ماذا".ٔان يعرف املكتب من دوهنا "من" يودع 

رصحيًا ". تكون لٔالطراف املتعاقدة احلرية للبت يف ٕاماكنية اعتبار البيان، يف حاالت معينة، "1البند "  3.5املالحظة 
   ".ٔاو مضنيًا يفيد ٔان املقصود من ت� العنارص ٔان تكون طلبا

بأن يشرتط  املتعاقد لطرفل ، عندما تقرٔا مبوازاة مع الفقرة الفرعية (ب)،بوضوح (ٔا))1جتزي الفقرة (  4.5املالحظة 
Þرخي ٕايداع. ويُعزى تضمني الفقرة  للطلب نحيقبلها املكتب يك مي بلغة مقتضيات Þرخي إاليداع ٕايداع 

هذا الرشط ٕاىل عدم قدرة املكتب عىل حتديد "من" ٔاودع "ماذا" بشلك قاطع ٕاذا مل تتوفر املعلومات 
  يف لغة يقبلها املكتب. 

منح Þرخي ٕايداع عند ٕايداع بعض من  املتعاقد ٔانه ٕاذا اكن جيوز للطرف (ب)1الفقرة صياغة تبّني   5.5املالحظة 
العنارص املذكورة يف الفقرة الفرعية (ٔا) بدًال من مجيعها، فال ميكنه منح Þرخي ٕايداع ٕاذا اكن الطلب ال 

ي ٔان يكون يتضمن تصويرا واحضًا مبا فيه الكفاية للرمس ٔاو المنوذج الصناعي. وبعبارة ٔاخرى، ينبغ
  الرشوط املرتبطة بتارخي إاليداع.تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ٔاحد 

، مل يُدرج دفع الرسوم يف قامئة 2.5. اتساقًا مع مغزى هذه املادة، كام هو مبني يف املالحظة )2الفقرة (  6.5املالحظة 
يف  4بشأن املادة  3.4. واقرتحت املالحظة SCT/25/2الرشوط املرتبطة بتارخي إاليداع يف الوثيقة 

أنه حني يسـتمل املكتب طلبًا مل تُدفع رسومه يف Þرخي �سـتالم، فقد يقرر عدم  SCT/25/2الوثيقة 
متابعة النظر يف الطلب ٕاىل ٔان يمت دفع الرسوم. ويف حال تسديد الرسوم مضن املهÌ الزمنية املعمول 

ب من منح الطلب Þرخي ٕايداع سابق. وبعبارة أخرى، ميكن هبا، فليس هناك من سبب مينع املكت
 للمكتب الفصل بني تسديد الرسوم ومنح Þرخي إاليداع.

خالل اDورة اخلامسة والعرشين للجنة، عربت ست وفود عن الرٔاي ا�ي يفيد ٕ�ماكنية متكني   7.5املالحظة 
) 2( داع. ونتيجة ��، تنص الفقرةمن اشرتاط دفع الرسوم ٔالغراض منح Þرخي ٕاي املتعاقدة أالطراف

اشرتاط دفع الرسوم من ٔاجل منح Þرخي ٕايداع ٕاال ٕاذا هذا أالداء  املتعاقدة عىل ٔانه ال جيوز للطرف
  يشلك ٔاحد الرشوط املرتبطة بتارخي إاليداع مبوجب قانونه. 

                                                
 ).5خالل اDورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد بريو �سـتعاضة عن عبارة " ٔاال يتجاوز" بعبارة "ٔان يكون" يف الفقرة (  10
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)(ٔا) تشمل ٔاقىص ما ميكن فرضه 2)(ٔا) و(1بوضوح أن القامئة الواردة يف الفقرتني ( )3الفقرة (وتبني   8.5املالحظة 
من رشوط بشأن Þرخي إاليداع. وميكن اشرتاط تضمني الطلب عنارص ٔاو بيا3ت ٔاخرى، لكن جيوز 

 ٕايداعها يف وقت الحق من دون أن يؤثر ذ� يف Þرخي إاليداع.

وبة للحصول عىل عىل ٔانه يف حال مل يتضمن الطلب مجيع العنارص والبيا3ت املطل )4الفقرة (تنص   9.5املالحظة 
Þرخي ٕايداع، ينبغي منح املودع Ìß ليمتكن من اسـتكامل الطلب. وتنص الالحئة التنفيذية عىل هذه 

   املهÌ هبدف تيسري ٔاي تغيري قد يطرٔا يف املسـتقبل.

بعد Þرخي قد اسـتوفيت مقتضيات Þرخي إاليداع تكون عندما مسأ Þرخي إاليداع  )5الفقرة (تتناول   10.5املالحظة 
و�لصياغة احلالية، تنص هذه الفقرة عىل ٔان يكون Þرخي إاليداع هو التارخي ا�ي ٕايداع الطلب. 

يسـتمل فيه املكتب لك البيا3ت والعنارص اليت يقتضهيا الطرف املتعاقد. وبعبارة ٔاخرى، يؤّجل Þرخي 
وحض وفدان يف اDورة السادسة إاليداع حىت تُسـتوىف مجيع الرشوط املتعلقة بتارخي إاليداع. ولكن، أ 

والعرشين للجنة ٔاهنام ينصان يف ترشيعاهتام عىل �حتفاظ بتارخي ٕايداع الطلب ا�ي فيه "خمالفة" 
كتارخي لٕاليداع رشيطة استيفاء الرشوط املتعلقة بتارخي إاليداع يف غضون Ìß حمّددة. ومن ٔاجل 

د من الوفود أالخرى، وهو "ٔاال يتجاوز" Þرخي استيعاب هذا املهنج، تقّدم وفد �قرتاح، وأيّده عد
إاليداع التارخي ا�ي يسـتمل فيه املكتب لك البيا3ت والعنارص اليت يقتضهيا الطرف املتعاقد مبوجب 

  ).2) و(1الفقرتني (

        6666املادة املادة املادة املادة 
        فرتة إالßال لٕاليداع يف حال الكشففرتة إالßال لٕاليداع يف حال الكشففرتة إالßال لٕاليداع يف حال الكشففرتة إالßال لٕاليداع يف حال الكشف

اليت تسـبق Þرخي ٕايداع الطلب، ٔاو  12*السـتة ٔاو االثين عرش الشهور ةخالل فرت  11 ٔاو منوذج صناعيٕان الكشف عن رمس
Þرخي أالولوية يف حال املطالبة �ٔالولوية، ال خيل جبدة الرمس ٔاو المنوذج الصناعي و/أو ٔاصالته، حسب احلال، ٕاذا مت 

  الكشف:

  من قبل املبتكر ٔاو خلفه الرشعي؛  "1"

الرمس ٔاو المنوذج الصناعي بشلك مبارش ٔاو غري مبارش، حصل عىل معلومات عن من قبل خشص ٔاو   "2"
عىل عمل �لرمس ٔاو المنوذج الصناعي من قبل املبتكر ٔاو املبتكر ٔاو خلفه الرشعي.من قبل  ، ذ� نتيجة تّرصف تعسفييفمبا 

 خلفه الرشعي؛

  .13نتيجة تّرصف تعسفي ٕازاء املبتكر أو خلفه الرشعئاو   "3"

                                                
"ٕان الكشف عن رمس ٔاو اDورة الثامنة والعرشين، اقرتح وفد الصني ٕاضافة العبارة "وفقا للترشيع احمليل للطرف املتعاقد" بعد عبارة خالل   11

 .صناعي"  منوذج
 ا الوطنية.تفهم اللجنة أن املهل املعرب عهنا �لشهور يف املعاهدة والالحئة التنفيذية ميكن ٔان حتسـهبا أالطراف املتعاقدة وفقًا لقوانيهن  *

 خالل اDورة السابعة والعرشين للجنة، قال وفد جنوب ٔافريقيا ٕانه يتحفّظ عىل Ìß الشهور السـتة ٔاو االثين عرش.  12
 بشلك معلومات عىل حصلوا ممن ٔاخرى ٔاطراف جانب"من  الكشف بشأن رابع بند ٕاضافة الفلبني وفد اقرتح للجنة، والعرشين السادسة اDورة خالل  13

  ."مبارش غري أو مبارش
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  6مالحظات بشأن املادة 

من املفهوم ٔان معظم أالنظمة القانونية تتضمن ٔاحاكمًا بشأن فرتة ٕاßال ٕاليداع الطلب بعد الكشف من   1.6املالحظة 
قبل ا�رتع ٔاو خلفه الرشعي أو ٔاي خشص آخر، لكن بعضًا مهنا ال يتضمن ٔاحاكمًا من هذا النوع. 

. لكن من املفهوم كذ� ٔان  12أشهر و 6وترتاوح فرتة إالßال يف القوانني اليت تتيحها ما بني  شهراً
وجود فرتات ٕاßال خمتلفة، وبشلك عام عدم ٕاÞحة بعض أالنظمة القانونية لفرتة إالßال، قد يؤدÚن 

�ملودع ٕاىل فقدان ٕاماكنية احلصول عىل حامية للرمس ٔاو المنوذج الصناعي يف اخلارج. ومن شأن توحيد 
ي ترتتب عنه فرتة إالßال أن جينب مودعي الطلبات فرتة إالßال مع ٕاقرار اتفاق حول الكشف ا�

  هذا اخلطر. 

اDورة السابعة والعرشين للجنة، اتفقت الوفود عىل فرتة ٕاßال مدهتا سـتة أشهر أو اثين عرش  خالل  2.6املالحظة 
شهرًا، ما مينح أالطراف املتعاقدة املرونة لالختيار بني فرتتني. ويف الوقت ذاته ختفف فرتة من "سـتة 

ٕازاء عدم اليقني ٔاشهر أو اثين عرش شهراً"، ٕاىل حد ما، من خماوف بعض الوفود وممثيل املسـتخدمني 
   ا�ي تشلكه عبارة "سـتة ٔاشهر عىل أالقل".

تتيح للجمعية نظامية ، ميكن النظر يف ٕاماكنية ٕانشاء آلية توحيد فرتة إالßالوعلام بأن احلل املثايل هو   3.6املالحظة 
  مراجعة فرتة إالßال، بعد أن تدخل املعاهدة حزي النفاذ لفرتة زمنية معينة. 

وينص هذا احلمك عىل فرتة ٕاßال ٕاليداع الطلب ٕاذا اكن الكشف عىل يد ا�رتع ٔاو خلفه الرشعي ٔاو   4.6املالحظة 
حصل عىل معلومات عن الرمس ٔاو المنوذج الصناعي بشلك مبارش أو غري مبارش، من املبتكر خشص 

Ì "بشلك مبارش ٔاو غري مبارش" من املبتكر أو خلفه  .ٔاو خلفه الرشعي öومفهوم املعلومات احملص
 Ì öعىل  .نتيجة تّرصف تعسفيالرشعي هو مفهوم عام ويشمل رصاحة املعلومات احملص Ìومن أالمث

الكشف التعسفي الكشف من دون ترصحي من ا�رتع ٔاو خلفه الرشعي من قبل خشص ٔاخذ علامً 
  الصناعي يف ظرف من الرسية. �لرمس ٔاو المنوذج

ٔاما الكشف عن الرمس ٔاو المنوذج الصناعي يف النرشة الصادرة عن مكتب حميل أو ٔاجنيب وهل ينبغي   5.6املالحظة 
ٔان يؤدي ٕاىل ٕاÞحة فرتة ٕاßال فهـي مسأ ترتك للقانون املنطبق يف لك طرف متعاقد. وقد يعترب 

ة عن املكتب ال يقع مضن ٔاي من احلاالت املشار ٕالهيا الطرف املتعاقد ٔان الكشف يف النرشة الصادر 
  ويعترب ٔاهنا ال تقتيض ٕاÞحة فرتة ٕاßال. 6" من املادة 2"و" 1"البندين يف 

 املهل املعرب عهنا �لشهور ميكن أن حتسـهبا أالطراف ٔاضيفت حاشـية ٕاىل هذه املادة مفادها أن  6.6املالحظة 
وهذه يه املرة أالوىل اليت يشار فهيا يف مرشوع املعاهدة ٕاىل فرتة . لقوانيهنا الوطنية وفقاً  املتعاقدة

حتسب �لشهور. ؤاضيف هذا البيان رّدا عىل قلق ٔاحد الوفود يف اDورة السادسة والعرشين للجنة 
ومن املمكن حتويل احلاشـية ٕاىل بيان متّفق عليه  ٕازاء كيفية حساب املهل الزمنية املعّرب عهنا �لشهور.

  ر اDبلومايس.ملؤمتيف ا
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        7777املادة املادة املادة املادة 
        رشط ٕايداع الطلب �مس ا�رتعرشط ٕايداع الطلب �مس ا�رتعرشط ٕايداع الطلب �مس ا�رتعرشط ٕايداع الطلب �مس ا�رتع

أن يقتيض ٕايداع الطلب �مس مبتكر الرمس ٔاو  متعاقد جيوز ٔالي طرف [رشط ٕايداع الطلب �مس املبتكر]   )1(
 الصناعي. المنوذج

أن يودع �مس مبتكر  املتعاقد يف حال اشرتط الطرف  [رشط شلكي يف حال اشرتاط ٕايداع الطلب �مس املبتكر]  )2(
  الرمس أو المنوذج الصناعي، يُسـتوىف هذا الرشط ٕاذا اكن امس مبتكر الرمس ٔاو المنوذج الصناعي مبّينا هبذه الصفة يف الطلب:

  واكن هذا �مس هو امس مودع الطلب،  "1"

ع مبتكر الرمس ٔاو اكن الطلب مصحوً� ببيان أو حيتوي عىل بيان تنازل من املبتكر للمودع، حيمل توقي  "2"
  ٔاو المنوذج الصناعي.

  7بشأن املادة  تانمالحظ 

تقتيض بعض أالنظمة القانونية ٔان يودع الطلب �مس املبتكر. ويعين هذا ٔانه حني ال يكون مودع   1.7املالحظة 
الطلب هو املبتكر نفسه، يتعّني تقدمي بيان تنازل أو ٔاي دليل آخر عىل نقل الرمس ٔاو المنوذج ٕاىل 

  املودع.

 املتعاقدة ال يعمم هذا احلمك رشط ٕايداع الطلب �مس املبتكر. وال يطبق هذا احلمك ٕاال عىل أالطراف  2.7املالحظة 
اليت يتضمن قانوهنا املطبق هذا الرشط. ويريم هذا احلمك ٕاىل تبسـيط إالجراءات يف احلاالت اليت 

ودع جمرد بيان تنازل كدليل عىل ينص فهيا القانون املطبق عىل هذا الرشط، وذ� �لسامح بتسلمي امل
النقل. وجيوز ٔان ُحيرر التنازل يف وثيقة منفصÌ مرفقة �لطلب ٔاو يُطبع داخل الطلب. وحفاظًا عىل 

  حقوق املبتكرين، ينبغي أن يكون بيان التنازل موقعًا بيد املبتكر.

        8888املادة املادة املادة املادة 
        حيتوي عىل رمسني أو منوذجني صناعينيحيتوي عىل رمسني أو منوذجني صناعينيحيتوي عىل رمسني أو منوذجني صناعينيحيتوي عىل رمسني أو منوذجني صناعينيتعديل طلب تعديل طلب تعديل طلب تعديل طلب 

    الطلبالطلبالطلبالطلب    ههههتقسـميتقسـميتقسـميتقسـميأو أو أو أو     أو أكرثأو أكرثأو أكرثأو أكرث

يف حال اكن الطلب ا�ي حيتوي عىل رمسني ٔاو منوذجني صناعيني أو ٔاكرث  ] الطلب هتقسـميتعديل الطلب ٔاو [  )1(
)، فٕانه جيوز 3(3ٕاليه ف1 ييل بعبارة "الطلب أالصيل") ال يسـتويف الرشوط اليت يقّررها الطرف املتعاقد وفقا للامدة يشار (

  املودع، ٔاحد إالجراءين التاليني، حسب اختيار املودع: عىلللمكتب ٔان يشرتط 

  تعديل الطلب أالصيل الستيفاء ت� الرشوط؛  "1"

 ٔاو تقسـمي الطلب أالصيل ٕاىل طلبني فرعيني أو ٔاكرث (يشار ٕالهيا ف1 ييل بعبارة "الطلبات الفرعية")  "2"
حاميهتا يف الطلب أالصيل عىل ت� اليت ُطلبت ال:ذج الصناعية  وأ تسـتويف ت� الرشوط عن طريق توزيع الرسوم 

  الطلبات الفرعية.

أو ٔاكرث عن طريق توزيع الرسوم وال:ذج فرعيني ٕاىل طلبني ٔاصيل، بناء عىل طلب املكتب، جيوز للمودع تقسـمي ٔاي طلب 
  الصناعية املطالب حباميهتا يف الطلب أالصيل عىل ت� الطلبات الفرعية.
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حتتفظ الطلبات الفرعية بتارخي ٕايداع الطلب أالصيل و�سـتفادة   أالولوية للطلبات الفرعية] [Þرخي إاليداع وحق  )2(
  .يف حا تطبيقها من املطالبة �ٔالولوية،

  جيوز اشرتاط دفع رسوم عىل تقسـمي الطلب. ](ٔا)[  [الرسوم]  )3(

ال جيوز أن يفوق مجموع الرسوم املسـتحقة عن الطلب أالصيل والطلبات الفرعية مجموع الرسوم اليت اكنت   (ب)[
  ].ٕاليداع العدد املالمئ من الطلباتسـتكون مسـتحقة 

  8مالحظات بشأن املادة 

يشمل الطلب ). وتنص هذه املادة عىل ٔانه جيوز ٔان 3(3يتعني قراءة هذا احلمك �القرتان مع املادة   1.8املالحظة 
رمسني ٔاو منوذجني صناعيني ٔاو ٔاكرث، مع مراعاة الرشوط اليت ميكن ٔان ينص علهيا القانون املطّبق. 

جاز  فٕاذا اكن الطلب ا�ي يتضمن رمسني ٔاو منوذجني صناعيني ٔاو أكرث ال يسـتويف الرشوط املطبقة،
، Iٔن حيذف الرسوم تعديل الطلب أالصيل ، حسب اختيار املودع،املودعيشرتط عىل للمكتب ٔان 

ٕاىل طلبني ٔاو ٔاكرث حبيث تسـتويف  هتقسـمئاو ال:ذج الصناعية اليت ال تسـتويف الرشوط املنطبقة، ٔاو 
الرشوط. ويرتتب عىل عبارة "تقسـمي الطلب" ٔانه ينبغي ٔاال يكون التقسـمي ممكنا ٕاال ٕاذا اكن الطلب 

  أالصيل معلقا.

املودع من تصحيح اخلطأ عند ٕايداع الطلب لرمسني ٔاو منوذجني والهدف من هذا احلمك هو متكني   2.8املالحظة 
صناعيني ٔاو ٔاكرث ("الطلب أالصيل")، يف حال اكنت بعض الرسوم ٔاو ال:ذج الصناعية ال تسـتويف 
الرشوط اليت يقّررها الطرف املتعاقد يف شأن الطلب ا�ي جيوز ٔان يشمل ٔاكرث من رمس أو منوذج 

ال يعفي تقسـمي و ار يف تصحيح اخلطأ ٕاما بتعديل الطلب ٔاو تقسـميه.صناعي. ويرتك للمودع �ختي
الطلب مقدمه من استيفاء إالجراءات الشلكية ٔاو من ٔاداء الرسوم �لنسـبة للطلبات الفرعية. لكن 

تمكن ٔامهية التقسـمي يف احتفاظ الطلبات بتارخي ٕايداع الطلب أالصيل وÞرخي أالولوية، ٕان ُوجد. 
بار التقسـمي آلية ختفف اxٓر "خطأ" ارتكبه املودع يف الطلب أالصيل وال يرتتب و�لتايل، ميكن اعت 

  عنه ٔاي ٔاثر سليب عىل املاكتب.

ٔاضيفت ٕاىل هذه الفقرة ٕاماكنية تعديل والعرشين للجنة،  الثامنةعقب مناقشات اDورة  ).1الفقرة (  3.8املالحظة 
) ال 1(8واكنت الصيغ السابقة ملرشوع املادة الطلب أالصيل بغية استيفاء رشوط الطرف املتعاقد. 

  تتيح ٕاال آلية واحدة لتبديد اxٓر اخلطأ يف الطلب أالصيل، ٔاال ويه تقسـمي الطلب أالصيل.

التقسـمي املسـهتدف يف التعديل ٔاو ٔان نوع بوضوح " جيوز للمكتب ٔان يشرتط عىل املودع"تبّني عبارة   4.8املالحظة 
ٔاعاله. وال يشمل هذا  1.8املكتب، كام هو مبّني يف املالحظة  يشرتطههذا احلمك هو ذاك ا�ي 

مببادرة منه. وميكن لٔالطراف املتعاقدة أن ٔاو يقّسمه فهيا مودع الطلب طلبه يعّدل احلمك احلا اليت 
تنص ف ترشيعاهتا عىل هذا النوع من التقسـمي ٕاذا رغبت يف ذ�، ولكهنا ليست ملزمة بذ� مبوجب 

  هذا احلمك.

وتبّني عبارة "حسب اختيار املودع" بوضوح ٔانه جيوز للمكتب ٔان يشرتط ٕاجراء من ٔاجل "تصحيح"   5.8حظة املال
  طلب ٔاصيل، ولكن املودع هو ا�ي حيتار بني التعديل والتقسـمي.

وضع االٓن تعريف "الطلب أالصيل" وتعريف وعقب مناقشات اDورة الثامنة والعرشين للجنة،   6.8املالحظة 
. وهذا هو املهنج ا�ي اتJبع يف معاهدة 1) عوضا من املادة 1(8"الطلبات الفرعية" يف املادة 
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سـنغافورة، فضال عن أن مصطلح "الطلب أالصيل" ومصطلح "الطلبات الفرعية" يُسـتخدمان يف 
  سـياق هذه املادة.

عن طريق توزيع الرسوم وال:ذج الصناعية املطالب حباميهتا ال التايل معىن عبارة "يوّحض املث". 2البند "  7.8املالحظة 
". لنفرتض أن طلبا ٔاصليا يشمل ثالثة رسوم ٔاو مناذج يف الطلب أالصيل عىل ت� الطلبات الفرعية

من التصنيف  7صناعية ٔاودع يف طرف متعاقد معّني. وينمتي رسامن ٔاو منوذجان صناعيان ٕاىل الفئة 
Dولنفرتض ٔايضا ٔان 9ويل للرسوم وال:ذج الصناعية بناء عىل اتفاق لواكرنو، وينمتي الثالث ٕاىل الفئة ا .

القانون الوطين املنطبق يف الطرف املتعاقد يسمح ٕ�يداع الطلبات املتعددة رشيطة ٔان تنمتي مجيع 
ويف هذا املثال، يطلب الرسوم وال:ذج الصناعية يف الطلب ٕاىل الفئة نفسها من التصنيف اDويل. 

املكتب من مودع الطلب ٔان يقّسم الطلب أالصيل ٕاىل طلبني فرعيني، يشمل الواحد رمسني ٔاو 
ويشمل االٓخر الرمس ٔاو المنوذج الصناعي اليت ينمتي ٕاىل  7منوذجني صناعيني اثنني ينمتيان ٕاىل الفئة 

  .9الفئة 

وبعد اDورة السادسة  اDورة الرابعة والعرشين للجنة.. ٔاضيف هذا احلمك عقب )(ب)3الفقرة (  8.8املالحظة 
التوصل ٕاىل اتفاق  موالعرشين للجنة، المتس وفدان وضع هاتني الفقرتني بني قوسني مربّعني. ونظراً لعد

، فقد وضعت هذه والثامنة والعرشين السابعة والعرشين ن الفقرة الفرعية (ب) خالل اDورتنيبشأ 
  يف الوثيقة احلالية. الفقرة بني قوسني مربعني

والهدف من هذا احلمك هو ٔاال تتجاوز الرسوم اليت سـيدفعها مودع الطب أالصيل ومجيع الطلبات   9.8املالحظة 
الفرعية، يف حال تقسـمي الطلب أالصيل، املبلغ إالجاميل للرسوم اليت اكن سـيدفعها املودع لو ٔاودع منذ 

يكون مبل الرسوم املدفوعة عىل الطلبات الفرعية ٔاعىل البداية العدد السلمي من الطلبات. وجيوز ٔان 
من مبلغ الرسوم املدفوعة عىل الطلب أالصيل، ولكن ال جيوز ٔان يزيد عىل مبلغ الرسوم للعدد السلمي 

  من الطلبات. 

ع (ب). لنفرتض ٔان تلكفة ٕايدا3ويساعد املثال التايل عىل توضيح احلا املنصوص علهيا يف القرة   10.8املالحظة 
وتلكفة الطلب لرمسني ٔاو منوذجني  10طلب رمس أو منوذج الصناعي يف طرف متعاقد معّني يه 

. يودع املودع طلبه لرمسني ٔاو منوذجني 15صناعيني ينمتيان ٕاىل الفئة نفسها من تصنيف نيس يه 
و . ويُطلب منه ف1 بعد تقسـمي الطلب أالصيل ٕاىل طلبني فرعيني اثنني ٔالن الرمسني أ 15ويدفع 

. واملغزى من 20المنوذجني ال ينمتيان ٕاىل الفئة نفسها. ولو ٔاودع املودع طلبني منفصلني يف البداية Dفع 
يف هذه احلا. وهو املبلغ ا�ي  20(ب) هو ٔاال يؤدي تقسـمي الطلب �ملودع ٕاىل دفع ٔاكرث من 3الفقرة 

 هذا املثال، دفع املودع رسوم اكن سـيدفعه لو اكن قد ٔاودع بشلك "سلمي" الطلبني منذ البداية. ويف
) وينبغي للمكتب �لتايل أن يأخذ ذ� اDفع 15الطلب أالصيل عىل رمسني ٔاو منوذجني صناعيني (ٔاي 

يف احلسـبان وخيصمه من مبلغ الرسوم املسـتحق بعد التقسـمي. ويف هذه احلا، ينبغي للمودع ٔان يدفع 
(الرسوم اليت دفعها لقاء  15بني الفرعيني) و(الرسوم املسـتحقة عن الطل  20للمكتب الفارق بني 

  .5الطلب أالصيل)، ٔاي ٔان يدفع 
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        9999املادة املادة املادة املادة 
        نرش الرمس أو المنوذج الصناعينرش الرمس أو المنوذج الصناعينرش الرمس أو المنوذج الصناعينرش الرمس أو المنوذج الصناعي

ملودع الطلب بأن  املتعاقد الطرف[يتعّني] [جيوز] ٔان يسمح   [احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش]  )1([
القانون املطّبق، رشط مراعاة املدة اDنيا املقررة يف الالحئة  هانرش ملدة حيدد عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دونحيافظ 

  التنفيذية.

(ٔا) جيوز للطرف املتعاقد، ٔالغراض احملافظة   الرمس]و  ؛احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرشال¢س [  )2(
  رتط تقدم املودع �ل¢س للمكتب.)، ٔان يش1عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش وفقا للفقرة (

وفقا  جيوز للمكتب ٔان يشرتط دفع رمس ف1 يتعلق �ل¢س احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش  (ب)
  .للفقرة الفرعية (ٔا)

يف حال تقدمي ال¢س احملافظة   [ال¢س النرش الالحق الل¢س احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش]  )3(
، جيوز للمودع ٔاو صاحب التسجيل، حسب احلا، أن يلمتس )(ٔا)2وفقا للفقرة ( عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش

  ) نرش الرمس ٔاو المنوذج الصناعي.1يف ٔاي وقت ٔاثناء الفرتة املطبقة بناء عىل الفقرة (

  9مالحظات بشأن املادة 

العديد من القوانني ٔاكّدت املناقشات يف اDورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة أن   1.9املالحظة 
، ولكن عددا لمودعني ٕاماكنية احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش لفرتة من الزمنمتنح ل

ا السابعة هيللجنة يف دورتمن القوانني ال تتيح ت� إالماكنية. ووضع خياران بشأن هذا احلمك لتناقشه ا
التاسعة واحُتفظ هبام يف الوثيقة احلالية لتناقشهام اللجنة يف دورهتا والثامنة والعرشين والعرشين 

، ٕالÞحة 9خلص الرئيس ٕاىل أن حيتفظ �خليارين يف املادة  ،والعرشينالثامنة والعرشين. ويف اDورة 
  املزيد من الوقت للك وفد يك يدرس الوضع.

ويقتيض اخليار أالول أن يسمح الطرف املتعاقد ملودع الطلب �حملافظة عىل الرمس أو المنوذج الصناعي   2.9حظة املال
دون نرش ملدة حيّددها مبوجب قانونه الوطين، مع مراعاة املدة اDنيا املقّررة يف الالحئة التنفيذية. ويمكن 

ىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش لفرتة يف احملافظة عاملغزى من هذا احلمك يف مصلحة املنتفعني 
من التحمك يف إالصدار أالول للمنتج ا�ي جيسد الرمس ٔاو المنوذج الصناعي.  ممعينة ما دام ذ� ميكهن

لكن احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش يف ترشيع واحد ال خيدم ٔاي غرض ٕاذا نرش 
آخر. ومن احلقائق الثابتة يف العرص احلايل ٔانه ٕاذا ٔاصبحت مادة  الرمس أو المنوذج الصناعي يف ترشيع

  ما متاحة يف جزء من العامل ٔامكن النفاذ ٕالهيا بسهو من ٔاي ماكن آخر من العامل.

ال تنص هذه املادة عىل فرتة موحدة ميكن خاللها احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش،   3.9املالحظة 
اليت حرية حتديد املدة متعاقد مدة دنيا حتددها الالحئة التنفيذية، وترتك للك طرف  لكهنا تنص عىل

  اليت ميكن خاللها احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش.تزيد عىل املدى اDنيا املقّررة 

افظة عىل الرمس ٔاو المنوذج ال حتدد هذه املادة نظامًا خاصًا من بني أالنظمة القامئة يمت مبوجبه احمل  4.9املالحظة 
�متثال ٔالحاكم هذه املادة عرب اع¢د نظام لتأجيل  املتعاقد الصناعي دون نرش. وعليه، ميكن للطرف
يتيح ٕاماكنية التأجيل الفعيل لنرش بتأخري دفع رسوم النرش مثال ٔاو نظام تصممي رسي ٔاو نظام 

  التسجيل.
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لت صياغة  عقب اDورة السادسة والعرشين  5.9املالحظة  ت البنية العامة للامدة  )1الفقرة (للجنة، عّدِ بغية  9وغّريِ
استيعاب خمتلف أالنظمة القامئة ف1 يتعلق �حملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش. 

) يف صياغة عامة. ويه تقتيض ٔان يسمح الطرف املتعاقد ملودع الطلب 1و��، وضعت الفقرة (
الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش لفرتة معّينة ولكهنا ال تقتيض من املودع أن يقّدم احملافظة عىل 

ال¢سا �� الغرض. ويضمن هذا املهنج أالخذ �ٔالنظمة اليت تسمح ملودع الطلب ٔان يؤّجل نرش 
الرمس أو المنوذج الصناعي عن طريق تأخري دفع رسوم التسجيل دون �ضطرار ٕاىل تقدمي طلب 

  الغرض.�� 

للطرف املتعاقد ٕاماكنية �شرتاط من مودع  )2الفقرة (ويف ٕاطار البنية اجلديدة لهذه املادة، تتيح   6.9املالحظة 
الطلب تقدمي ال¢س للمحافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش. ويشرتط تقدمي ذ� 

  نظمة اليت تسمح بتأجيل النرش.�ل¢س مثال �لنسـبة ٕاىل الرسوم ٔاو ال:ذج الرسية ٔاو يف االٔ 

ٔاضيفت هذه الفقرة عقب اDورة اخلامسة والعرشين للجنة. وتبني بوضوح ٔانه يف حال  .)3(الفقرة   7.9املالحظة 
تقدمي ال¢س �حملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش، جيوز للمودع ٔاو صاحب التسجيل 

وتشري عبارة  ذج الصناعي قبل انقضاء املدة املطبقة.ٔان يطلب يف وقت الحق نرش الرمس ٔاو المنو 
" ٕاىل الفرتة احملّددة مبوجب الترشيع املنطبق واليت ال جيوز ٔان )1أثناء الفرتة املطبقة بناء عىل الفقرة ("

  تقل عن املدة اDنيا احملّددة يف الالحئة التنفيذية.

رمس أو منوذج صناعي يف حال اكن قانون الطرف  ومن املفهوم ٔانه ال يُشرتط عىل أي مكتب نرش  9.8املالحظة 
  املتعاقد املعين يعترب نرش ذ� الرمس ٔاو المنوذج الصناعي فيه ٕاخالل �ٔالمن القويم للطرف املتعاقد.

  خيارية يف ٕاطار اخليار الثاين. 9تصبح املادة   9.9املالحظة 

        10101010املادة املادة املادة املادة 
        التبليغاتالتبليغاتالتبليغاتالتبليغات

ٔان خيتار وسـيÌ ٕارسال التبليغات وٕان اكن يقبل  متعاقد جيوز ٔالي طرف  [وسائل ٕارسال التبليغات وشلكها]  )1(
  التبليغات عىل الورق ٔاو التبليغات يف شلك ٕالكرتوين ٔاو يف ٔاي شلك آخر للتبليغ.

  أن يقتيض حترير ٔاي تبليغ بلغة يقبلها املكتب. متعاقد (ٔا) جيوز ٔالي طرف  [لغة التبليغات]  )2(

أن يقتيض يف حال اكن التبليغ بلغة ٔاخرى ال يقبلها مكتبه ترمجة �� التبليغ من  متعاقد جيوز ٔالي طرف  (ب)
  مرتمج رمسي ٔاو ممثل ٕاىل لغة يقبلها املكتب وتزويده بت� الرتمجة خالل Ìß معقو.

ٔان يقتيض ٔاي شلك من أشاكل التصديق عىل ٔاية ترمجة لتبليغ خالف ما هو  متعاقد ال جيوز ٔالي لطرف  (ج)
  .املعاهدةعليه يف هذه منصوص 

أن يقتيض ٕارفاق لك ترمجة لتبليغ ببيان يفيد بأن  متعاقد �لرمغ من الفقرة الفرعية (ج)، جيوز ٔالي طرف  (د)
  الرتمجة حصيحة ودقيقة.

رة جيوز للطرف املتعاقد أن يشرتط تضمني ٔاي تبليغ بيا3 ٔاو ٔاكرث من البيا3ت املقر  [البيا3ت الواردة يف التبليغات]   )3(
  يف الالحئة التنفيذية.
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جيوز ٔالي طرف ٔان يشرتط عىل مودع الطلب ٔاو صاحب  [عنوان املراسÌ وعنوان التبليغ ومعلومات االتصال]   )4(
 التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر بيان ما ييل يف ٔاي تبليغ مع مراعاة أية ٔاحاكم مقررة يف الالحئة التنفيذية:

  عنوا3ً للمراسÌ؛  "1"
 وعنوا3ً للتبليغ القانوين؛  "2"
  ؤاي عنوان آخر ٔاو معلومات لالتصال تنّص علهيا الالحئة التنفيذية.  "3"

ٔان يقتيض ٔان يكون التبليغ عىل الورق موقöعًا من مودع  متعاقد (ٔا) جيوز ٔالي طرف  [توقيع التبليغات عىل الورق]  )5(
ٔان يكون التبليغ عىل  املتعاقد الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر. ويف احلا اليت يقتيض فهيا الطرف

  ذية.ٔان يقبل ٔاي توقيع يسـتويف الرشوط املقّررة يف الالحئة التنفي املتعاقد الورق موقöعًا، عىل ذ� الطرف

عىل ٔاي توقيع خالف احلاالت املقّررة  ٔاي شلك من أشاكل التصديقٔان يقتيض  متعاقد ال جيوز ٔالي طرف  (ب)
  يف الالحئة التنفيذية. 

ٕاىل املكتب يف احلا اليت قد  أالدٔان يقتيض تقدمي  متعاقد �لرمغ من الفقرة الفرعية (ب)، جيوز ٔالي طرف  (ج)
  يكون فهيا للمكتب شك معقول يف حصة ٔاي توقيع وارد يف تبليغ عىل الورق.

 املتعاقد يف احلا اليت يسمح فهيا الطرف  [التبليغات املودعة يف شلك ٕالكرتوين ٔاو بوسائل ٕالكرتونية لٕالرسال]  )6(
ية لٕالرسال، جيوز � ٔان يقتيض أن يسـتويف أي تبليغ من ذ� القبيل ٕ�يداع التبليغات يف شلك ٕالكرتوين ٔاو بوسائل ٕالكرتون 

  الرشوط املقّررة يف الالحئة التنفيذية.

ٔان يطالب �ستيفاء ٔاية رشوط خالف الرشوط املشار ٕالهيا  متعاقد ال جيوز ٔالي طرف  [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )7(
  ).5) ٕاىل (1يف هذه املادة، يف ما يتعلق �لفقرات من (

ليس يف هذه املادة ما ينّظم وسائل االتصال بني مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو   [وسائل االتصال �ملمثل]  )8(
  الشخص املعين االٓخر وممثّ�.

  10املادة بشأن مالحظات 

  اختيار وسائل ٕارسال التبليغات اليت يقبلها وشلكها. )1الفقرة (جيوز ٔالي مكتب مبوجب   1.10املالحظة 

، جيوز ٔالي مكتب أن يقتيض ٔان تكون الفقرة الفرعية (أ)لغة التبليغات. ومبوجب  )2الفقرة (وتتناول   2.10املالحظة 
التبليغات يف لغة يقبلها. ويعين ذ� أنه يف حال اكنت التبليغات ٔاو أجزاء من التبليغات حمررة يف لغة 

وهذا ما تنص عليه الفقرة الفرعية أن يقتيض ٔان تكون مرتمجة.  املتعاقد ال يقبلها املكتب، جيوز للطرف
(ب). ويف هذه احلا، وسعيا ٕاىل تبسـيط إالجراءات، ال جيوز اشرتاط ٔاي شلك من ٔاشاكل 

. املعاهدةالتصديق عىل الرتمجة، مثال عىل يد موثق عقود (اكتب عدل)، ٕاال يف احلاالت املقررة يف 
ات املؤيدة الل¢س تدوين تغيري يف ) عىل ٔان تكون املستند2(18فعىل سبيل املثال، تنص املادة 

امللكية مصدقة �عتبارها مطابقة لٔالصل. ويرتتب عىل ذ� رضورة تصديق ترمجة هذه املستندات يف 
  حال اكنت املستندات أالصلية حمررة يف لغة ال يقبلها املكتب.
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تُرتك للقانون املنطبق يف الطرف املتعاقد املعين مسأ حتديد من "املمثّل" ا�ي  الفقرة الفرعية (ب).  3.10املالحظة 
املتعاقد ٔان ينص عىل السامح فقط للممثل  جيوز � ٕاعداد ترمجة ٔالغراض هذه الفقرة. وجيوز للطرف

  ا�ي يكون وكيال مسّجال برتمجة التبليغ.

ٔان يقتيض تقدمي بيان يفيد بأن الرتمجة مطابقة  املتعاقد للطرفعىل ٔانه جيوز  )دالفقرة الفرعية (تنص   4.10املالحظة 
حرية حتديد اجلهة اليت ٕ�ماكهنا تقدمي هذا البيان بشلك  متعاقد للتبليغ أالصيل. وسـتكون للك طرف

  رمسي. حصيح. وميكن أن يقدم هذا البيان مثال ممثل معمتد Dى املكتب ٔاو مرتمج

للطرف املتعاقد بأن يقتيض تضمني التبليغ البيا3ت املقّررة يف الالحئة التنفيذية مثل ) 3الفقرة (تسمح   5.10املالحظة 
�مس والعنوان اخلاص �ملودع ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر، ٔاو رمق الطلب ٔاو 

) من معاهدة قانون 5(8التسجيل ا�ي يتعلق به الطلب. وقد صيغت الفقرة عىل غرار املادة 
  .الرباءات

 متعاقد ) من معاهدة قانون الرباءات. وجيوز ٔالي طرف6(8عىل غرار املادة  )3الفقرة (صيغ جزء من   6.10املالحظة 
ٔان يقتيض تضمني لك تبليغ ٕاشارة ٕاىل عنوان للمراسÌ ٔاو عنوان للتبليغ القانوين ٔاو ٔاي عنوان آخر 

ص ٔان يقتيض تضمني لك تبليغ عىل وجه اخلصو  متعاقد مقرر ٔاو معلومات لالتصال. وجيوز ٔالي طرف
ٕاشارة ٕاىل عنوان للمراسÌ أو عنوان للتبليغ القانوين، حني ال يشرتط متثيًال بل يقتيض ٔان يكون 

  للمودع عنوان للتبليغ القانوين ٔاو عنوان للمراسÌ يف أالرايض املعنية. 

ات االتصال اخلاصة مبودع الطلب أن يشرتط كذ� يف هذا احلمك ذكر معلوممتعاقد وجيوز ٔالي طرف   7.10املالحظة 
ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر، يف التبليغ. وتشمل معلومات االتصال املمكن طلهبا، 

  لكرتوين. )(ب)، رمق الهاتف أو رمق الفاكس ٔاو عنوان الربيد االٕ 2)(7كام يه مقررة يف القاعدة (

ملقدمة عىل الورق. وتنص هذه الفقرة، متاشـيًا مع هدف تبسـيط توقيع التبليغات ا )5الفقرة (وتتناول   8.10املالحظة 
إالجراءات، عىل ٔانه ال جيوز ٔالي طرف ٔان يقتيض ٔاي شلك من ٔاشاكل التصديق عىل ٔاي توقيع ٕاال 

يف احلاالت املقررة يف الالحئة التنفيذية. وتنص الفقرة كذ�، للتعويض عن غياب التصديق عىل 
  عىل حصة التوقيع يف حاالت الشك املعقول. دليلاملكتب تقدمي التوقيع، عىل ٕاماكنية اقتضاء 

        11111111املادة املادة املادة املادة 
        التجديدالتجديدالتجديدالتجديد

جتديد مدة امحلاية، فيجوز � ٔان يقتيض ٕايداع ال¢س  املتعاقد (ٔا) ٕاذا اقتىض الطرف  [ال¢س للتجديد؛ والرمس]  )1(
  وتضمني ذ� �ل¢س بعض البيا3ت التايل ذكرها ٔاو لكها:

  مطلوب؛بيان بأن التجديد  "1"
 وامس صاحب التسجيل وعنوانه؛ "2"
 �لتجديد؛(ٔاو ٔارقام التسجيالت املعنية) ورمق التسجيل املعين  "3"
 وبيان مبدة امحلاية اليت يلمتس لها التجديد؛ "4"
 وٕاذا اكن لصاحب التسجيل ممثل، امس ذ� املمثل وعنوانه؛ "5"
"6"  ،Ìذ� العنوان؛وٕاذا اكن لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوين ٔاو عنوان للمراس 
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وٕاذا اكن من املسموح جتديد تسجيل �لنسـبة ٕاىل بعض الرسوم ٔاو ال:ذج الواردة يف التسجيل واكن  "7"
 ذ� التجديد ملمتسًا، بيان رمق أو ٔارقام الرسوم وال:ذج الصناعية اليت يلمتس لها التجديد ٔاو اليت ال يلمتس لها التجديد؛

م ال¢س "8" التجديد خشص خالف صاحب التسجيل ٔاو ممث� ؤاودع  وٕاذا اكن من املسموح أن يقّدِ
  �ل¢س ذ� الشخص، امس ذ� الشخص وعنوانه.

  أن يقتيض دفع رمس عن ال¢س التجديد للمكتب. متعاقد جيوز ٔالي طرف  (ب)

ٕاليه يف أن يقتيض تقدمي ال¢س التجديد املشار  متعاقد جيوز ٔالي طرف  [مدة تقدمي ال¢س التجديد ودفع الرمس]  )2(
، املتعاقد )(ب) ٕاىل املكتب خالل الفرتة احملددة يف قانون الطرف1)(ٔا) ودفع الرمس املقابل واملشار ٕاليه يف الفقرة (1الفقرة(

  رشط مراعاة الفرتات اDنيا املقّررة يف الالحئة التنفيذية.

ط خالف الرشوط املشار ٕالهيا ٔان يطالب �ستيفاء ٔاية رشو متعاقد ال جيوز ٔالي طرف  [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )3(
  يف ما يتعلق �ل¢س التجديد. 10) ويف املادة 2)و(1يف الفقرتني (

  11مالحظات بشأن املادة 

تتناول هذه املادة بشلك حرصي مضامني ال¢س التجديد واملدة الالزمة لتقدمي هذا �ل¢س أو Dفع   1.11املالحظة 
 املتعاقدة بشلك رصحي ٕاال عىل أالطراف )1الفقرة (رسوم التجديد. وال يطبق احلمك كام تشري ٕاىل ذ� 

  اليت تنص يف قوانيهنا عىل هذا التجديد.

واحد ٔالكرث  جتديدطراف املتعاقدة مبوجب هذا احلمك ٔان تسمح بأن يقدم ال¢س . جيوز لالٔ "3البند "  2.11املالحظة 
  .مبيöنة يف �ل¢س ٔارقام مجيع التسجيالت املعنيةتكون من تسجيل، رشط أن 

واحدة أو أكرث ٕاضافية ملدة حامية إالماكنية املتاحة يف بعض الب®ان الل¢س التجديد  "4البند "يراعي   3.11املالحظة 
  حسب اختيار صاحب التسجيل.

        12121212املادة املادة املادة املادة 
        وقف إالجراءات املتعلقة �ملهلوقف إالجراءات املتعلقة �ملهلوقف إالجراءات املتعلقة �ملهلوقف إالجراءات املتعلقة �ملهل

ٔان ينص يف قوانينه عىل متديد Ìß حددها املكتب ٔالغراض ٔاحد إالجراءات  متعاقد جيوز ٔالي طرف  [متديد املهل]  )1(
املبارشة Dيه لتشمل املدة املقررة يف الالحئة التنفيذية، ٕاذا مت ٕايداع ال¢س بذ� Dى املكتب وفقا للرشوط املقررة يف 

  :املتعاقد الالحئة التنفيذية ويف ٔاحد املوعدين التاليني، حسب اختيار الطرف

  قبل انقضاء املهÌ؛  "1"
  ٔاو بعد انقضاء املهÌ وخالل املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية.  "2"

يف حال مل ميتثل املودع ٔاو صاحب التسجيل ملهÌ حددها مكتب الطرف ٔالحد إالجراءات   [مواصÌ إالجراءات]  )2(
، عىل الطرف ٔان ينص يف "2")1ملهل وفقا للفقرة (املبارشة Dى املكتب، ومل يكن ذ� الطرف ينص يف قوانينه عىل متديد ا

عىل مواصÌ إالجراءات خبصوص الطلب ٔاو التسجيل ورّد حقوق املودع أو صاحب التسجيل خبصوص ذ�  14قوانينه
  ييل: الطلب ٔاو ذ� التسجيل، عند �قتضاء ٕاذا مت ما

                                                
 ).2(12يف املادة  عبارة "عىل الطرف" بعبارة "جاز للطرف"اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند �سـتعاضة عن خالل   14
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  لتنفيذية؛توجيه ال¢س بذ� ٕاىل املكتب وفقا للرشوط املقررة يف الالحئة ا  "1"
واستيفاء لك الرشوط اليت تطبق مبوجهبا املهÌ احملددة ملبارشة إالجراء املعين، خالل املهÌ املقررة يف   "2"
  الالحئة التنفيذية.

) 2) ٔاو مواصÌ إالجراءات مبوجب الفقرة (1ال يُشرتط النّص عىل متديد املهÌ مبوجب الفقرة (  [�سـتثناءات]  )3(
  خبصوص �سـتثناءات املقررة يف الالحئة التنفيذية.

  ).2( ٔاو )1( ٔان يقتيض تسديد رمس مقابل �ل¢س املنصوص عليه يف الفقرة متعاقد جيوز ٔالي طرف  [الرسوم]  )4(

ٔان يطالب �ستيفاء ٔاية رشوط خالف الرشوط املشار ٕالهيا  متعاقد ال جيوز ٔالي طرف  أالخرى] [حظر ٔاية رشوط  )5(
)، ٕاال ٕاذا اكن خالف ذ� 2) ٔاو (1) بشأن وقف إالجراءات املنصوص عليه يف الفقرة (4) ٕاىل (1يف الفقرات من (

  ٔاو مقررًا يف الالحئة التنفيذية. املعاهدةمنصوصًا عليه يف هذه 

) دون 2( ) ٔاو1ال جيوز رفض ال¢س موجه بناء عىل الفقرة (  لٕالدالء �ملالحظات يف حال رفض مرتقب] [فرصة  )6(
 ٕاÞحة الفرصة للمودع ٔاو صاحب التسجيل يك يديل مبالحظاته بشأن الرفض املرتقب خالل Ìß معقو.

  12مالحظات بشأن املادة 

ن الرباءات أحاكمًا تتعلق بتدابري وقف إالجراءات. والغرض تتضمن معاهدة سـنغافورة ومعاهدة قانو  1.12املالحظة 
من هذه أالحاكم ٕاضفاء املزيد من املرونة عىل النتاجئ املرتتبة عىل عدم �متثال للمهل الزمنية. ففي 

حال عدم وجود تدابري لوقف إالجراءات، يؤدي عدم �متثال للمهل عامة ٕاىل فقدان حقوق ال ميكن 
 الرباءات والرسوم وال:ذج الصناعية. تعويضها يف ما خيص

وتقارب معاهدة سـنغافورة مسأ تدابري وقف إالجراءات بطريقة خمتلفة عن معاهدة قانون الرباءات   2.12املالحظة 
ٕاذ ميكن ٕاعادة تقدمي طلب لتسجيل عالمة جتارية، يف حني ٔان فقدان الرباءة عىل غرار فقدان الرمس 

  فيه. ٔاو المنوذج الصناعي ال رجعة

وف1 جتزي معاهدة سـنغافورة ٔالي طرف ٔان يقرر ما ٕاذا يرغب يف ٔان ينص يف قوانينه عىل متديد Ìß   3.12املالحظة 
 Ìمتديد امله :Ìحمّددة قبل انقضاهئا، فهـي تلزمه بأن ينص يف قوانينه عىل التدابري التالية بعد انقضاء امله

  ٔاو مواصÌ إالجراءات ٔاو رّد احلقوق.

ويف معاهدة قانون الرباءات، يكون للطرف حرية ٔان ينص يف قانونه عىل متديد املهÌ اليت حددها   4.12ة املالحظ
املكتب قبل انقضاهئا. ٔاما بعد انقضاء املهÌ اليت حددها املكتب، يكون الطرف املعين ملزمًا �لنص 

  جراءات. عىل تدبري لوقف إالجراءات يكون ٕاما عىل شلك متديد للمهÌ ٔاو مواصÌ لالٕ 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فأالطراف ملزمة �لنص عىل رّد احلقوق يف حال عدم امتثال مودع الطلب أو   5.12املالحظة 
صاحب التسجيل للمهÌ احملددة حيث يؤدي ذ� ٕاىل فقدان احلقوق، ٕاذا اعترب املكتب ٔان عدم 

  .�متثال جاء عىل الرمغ من العناية الالزمة ٔاو ٔانه مل يكن مقصوداً 

وتتبع أالحاكم الواردة يف هذه الوثيقة هنج معاهدة قانون الرباءات اخلاصة بتدابري وقف إالجراءات ٔالن   6.12املالحظة 
فقدان رمس ٔاو منوذج صناعي هو، كام الرباءات، ال رجعة فيه. ويضمن هذا اجلانب هنجاً يتيح، يف 
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التسجيل للمهÌ احملددة اليت تؤدي حاالت معينة، رّد احلقوق ٕاذا مل ميتثل مودع الطلب ٔاو صاحب 
  ٕاىل فقدان احلقوق.

بأن ينص يف قوانينه عىل وقف إالجراءات املتعلقة �ملهل. وقد يتخذ  املتعاقد الطرف 12املادة تلزم   7.12املالحظة 
) ٔاو S 2) ٔاو مواصÌ إالجراءات بناء عىل الفقرة (1ذ� شلك متديد ٕالحدى املهل بناء عىل الفقرة (

�لنص عليه يف قوانينه بناء عىل الفقرتني  املتعاقد أالمرين. ويقترص وقف إالجراءات ا�ي يلزتم الطرف
ٔالحد إالجراءات املبارشة Dى املكتب".  املتعاقد ) عىل املهل اليت "حددها مكتب الطرف2و( )1(

". ٔاما يف ما خيص عبارة "املهÌ اليت 8"1وقد ورد تعريف عبارة "ٕاجراء مبارش Dى املكتب" يف املادة 
رتتب عىل ٔان خيتار املهل اليت حيددها املكتب ٕان وجدت. وي متعاقد حيددها املكتب"، فللك طرف

ال تطبق عىل املهل اليت ال حيددها املكتب والسـ1 املهل املنصوص علهيا يف الترشيع  12ذ� ٔان املادة 
ٔايضا عىل املهل املتاحة ٕالجراءات التظمل اليت ال  12الوطين ٔاو يف معاهدة ٕاقلميية. وال تطبق املادة 

أن يطبق الرشوط  املتعاقد ، ٕ�ماكن الطرفتبارش Dى املكتب اكDعاوى املرفوعة ٔامام احملامك. و�لتايل
ذاهتا عىل املهل أالخرى، ٔاو ٔان يطبق رشوطا ٔاخرى ٔاو ميتنع عن ٕاÞحة وقف إالجراءات (خالف رد 

  ).13احلقوق بناء عىل املادة 

 �لنص يف قوانينه عىل وقف تطبيق املهÌ مبواصÌ املتعاقد . تلزم هذه الفقرة الطرف)2الفقرة (  8.12املالحظة 
إالجراءات بعد ٔان يكون املودع ٔاو املا� قد ختلف عن احرتام Ìß حددها املكتب ٕاذا مل يكن ينص 

". ويرتتب عىل مواصÌ إالجراءات ٔان يسـمتر 2)"1يف قوانينه عىل متديد املهل بناء عىل الفقرة (
ٔان يرد حقوق  املكتب يف إالجراءات املعنية كام لو احرتمت املهÌ. وعالوة عىل ذ�، عىل املكتب

  و التسجيل املعين عند �قتضاء.املودع ٔاو صاحب التسجيل بشأن الطلب أ 

عىل اسـتثناءات يف تطبيق تدابري وقف إالجراءات ورّد احلقوق. والغرض من هذه  )3الفقرة (وتنص   9.12املالحظة 
�سـتثناءات منع مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل من اسـتغالل نظام تدابري وقف إالجراءات 

  بشلك تعسفي، عرب احلصول مثًال عىل وقف مزدوج لٕالجراءات يف معلية واحدة.

        13131313املادة املادة املادة املادة 
        15151515كتب وجود العناية الالزمة أو انعدام القصدكتب وجود العناية الالزمة أو انعدام القصدكتب وجود العناية الالزمة أو انعدام القصدكتب وجود العناية الالزمة أو انعدام القصدرد احلقوق بعد أن يتضح للم رد احلقوق بعد أن يتضح للم رد احلقوق بعد أن يتضح للم رد احلقوق بعد أن يتضح للم 

  1اخليار 

يف قوانينه عىل ٔان يتوىل املكتب، يف حال مل ميتثل املودع ٔاو صاحب التسجيل  املتعاقد ينص الطرف [رد احلقوق]   )1(
ملهÌ حمددة ٔالغراض ٔاحد إالجراءات املبارشة Dى املكتب واكنت النتيجة املبارشة �� فقدان حقوق تتعلق بطلب ٔاو 

  ا مت ما ييل:تسجيل، رّد حقوق املودع ٔاو صاحب التسجيل خبصوص الطلب املعين ٔاو التسجيل املعين ٕاذ

  ؛ال¢س بذ� ٕاىل املكتب وفقًا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية توجيه  "1"

وٕايداع �ل¢س واستيفاء لك الرشوط اليت تطبق مبوجهبا املهÌ احملددة ملبارشة ذ� إالجراء، خالل   "2"
  املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية؛

  اليت ٔادت ٕاىل عدم �متثال للمهÌ؛ وورد يف �ل¢س ذكر أالسـباب  "3"

                                                
نة من Þرخي اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند ٕاضافة فقرة تنص عىل رد الرمس ٔاو المنوذج الصناعي غري ا8ّدد يف غضون سـ خالل   15

 �نقضاء.
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ورٔاى املكتب ٔان عدم �متثال للمهÌ قد حدث �لرمغ من ٕابداء العناية الالزمة لظروف احلال ٔاو ٔان   "4"
  .املتعاقد ٔاي تأخري مل يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

) خبصوص �سـتثناءات املقررة يف الالحئة 1ال يُشرتط النّص عىل رّد احلقوق بناء عىل الفقرة (  [�سـتثناءات]  )2(
  التنفيذية.

  ).1أن يشرتط تسديد رمس مقابل �ل¢س املنصوص عليه يف الفقرة ( متعاقد جيوز ٔالي طرف [الرسوم]   )3(

يل آخر يدمع أالسـباب املشار ٕالهيا يف ٔان يشرتط ٕايداع ٕاعالن ٔاو دل  متعاقد جيوز ٔالي طرف  [أالد]  )4(
  )(ج) Dى املكتب خالل Ìß حيددها املكتب.1( الفقرة

) جزئيًا أو لكيًا 1ال جيوز رفض ال¢س موجه بناء عىل الفقرة (  [فرصة لٕالدالء �ملالحظات يف حال رفض مرتقب]  )5(
  دون ٕاÞحة الفرصة لصاحب �ل¢س يك يديل مبالحظات بشأن الرفض املرتقب خالل Ìß معقو.

  2اخليار 

و صاحب يف قوانينه عىل أن يتوىل املكتب، يف حال مل ميتثل املودع أ  املتعاقد ينص الطرفجيوز أن   [رد احلقوق]  )1(
التسجيل ملهÌ حمددة ٔالغراض ٔاحد إالجراءات املبارشة Dى املكتب واكنت النتيجة املبارشة �� فقدان حقوق تتعلق 

  بطلب ٔاو تسجيل، رّد حقوق املودع ٔاو صاحب التسجيل خبصوص الطلب املعين ٔاو التسجيل املعين ٕاذا مت ما ييل:

  ؛للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذيةال¢س بذ� ٕاىل املكتب وفقًا  توجيه  "1"

وٕايداع �ل¢س واستيفاء لك الرشوط اليت تطبق مبوجهبا املهÌ احملددة ملبارشة ذ� إالجراء، خالل   "2"
  املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية؛

  وورد يف �ل¢س ذكر أالسـباب اليت ٔادت ٕاىل عدم �متثال للمهÌ؛  "3"
ٔان عدم �متثال للمهÌ قد حدث �لرمغ من ٕابداء العناية الالزمة لظروف احلال ٔاو ٔان ورٔاى املكتب   "4"

  .املتعاقد ٔاي تأخري مل يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

) ٔان ينص 1ال يُشرتط عىل الطرف املتعاقد ا�ي ينص يف قوانينه عىل رد احلقوق بناء عىل الفقرة (  [�سـتثناءات]  )2(
  خبصوص �سـتثناءات املقررة يف الالحئة التنفيذية.دها يف قوانينه عىل ر 

أن يشرتط تسديد رمس ) 1ا�ي ينص يف قوانينه عىل رد احلقوق بناء عىل الفقرة ( املتعاقد طرفللجيوز   [الرسوم]  )3(
  ).1مقابل �ل¢س املنصوص عليه يف الفقرة (

ٔان يشرتط ٕايداع ٕاعالن ٔاو ) 1عىل رد احلقوق بناء عىل الفقرة (ا�ي ينص يف قوانينه  املتعاقد طرفللجيوز   ]أالد[  )4(
  Dى املكتب خالل Ìß حيددها املكتب. "3")1دليل آخر يدمع أالسـباب املشار ٕالهيا يف الفقرة (

) جزئيًا أو لكيًا 1ال جيوز رفض ال¢س موجه بناء عىل الفقرة (  [فرصة لٕالدالء �ملالحظات يف حال رفض مرتقب]  )5(
  ]دون ٕاÞحة الفرصة لصاحب �ل¢س يك يديل مبالحظات بشأن الرفض املرتقب خالل Ìß معقو.
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  13مالحظات بشأن املادة 

م للنقاش خياران بشأن هذه املادة  1.13املالحظة  öورة السادسة والعرشين للجنة، يقدDوبناء عىل اخليار عقب ا .
برد احلقوق املتعلقة �لطلب ٔاو التسجيل بعد التخلف عن  املتعاقد تلزم هذه املادة الطرفأالول، 

، تشرتط هذه املادة لرد 12احرتام Ìß ملبارشة ٔاحد إالجراءات Dى املكتب. وعىل عكس املادة 
ٕابداء لك العناية الالزمة لظروف  احلقوق ٔان يرى املكتب ٔان عدم �متثال للمهÌ قد حدث �لرمغ من

ٔايضا، ال  12. وعىل عكس املادة املتعاقد احلال ٔاو ٔان التأخري مل يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف
عىل املهل اليت حيددها املكتب وٕان اكنت تسمح ببعض �سـتثناءات بناء عىل  13تقترص املادة 

  وبناء عىل اخليار الثاين، يصبح رّد احلقوق خيارÚ. ).3(11  ) والقاعدة2( الفقرة

طّور من فقه قانوين وممارسات يف ميدان ت. لكن ما معاهدة قانون الرباءاتاخليار أالول يف  اتJبع  2.13املالحظة 
الرباءات ف1 يتعلق برد احلقوق لن ينطبق �لرضورة عىل تفسري هذا احلمك ف1 خيص الرسوم وال:ذج 

  ة.الصناعي

ٔاما يف اخليار الثاين فيصبح رد احلقوق خيارÚ. وال يعدو هذا اخليار كونه يقدم التوجهيات ٕاىل أالطراف   3.13املالحظة 
  املتعاقدة الرغبة لالمتثال �.

. الغرض املقصود من اشرتاط أن تكون "النتيجة املبارشة [لعدم �متثال للمهÌ] )1الفقرة (بداية   4.13املالحظة 
قوق تتعلق بطلب ٔاو تسجيل" تفادي التحايل عىل �سـتثناءات املنصوص علهيا يف فقدان ح

  ).3(11 القاعدة

        (xنيا)(xنيا)(xنيا)(xنيا)13131313املادة املادة املادة املادة [[[[
        ]]]]تصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولويةتصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولويةتصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولويةتصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولوية

املطالبة بأولوية [ تصحيح املطالبة �ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا ]   عىل الطرف املتعاقد أن ينص يف قوانينه عىل تصحيح   )1(
  :يف حال، "الطلب الالحق") ٔاو ٕاضافهتا ٕاليهطلب (

ه   "1"   ىل املكتب وفقا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛إ ال¢س بذ� وّجِ
  �ل¢س خالل املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية؛ٔاوِدع و   "2"
فرتة أالولوية احملسوبة اعتبارا من Þرخي ٕايداع ومل يكن Þرخي ٕايداع الطلب الالحق بعد Þرخي انقضاء   "3"

  الطلب أالسـبق املطالب بأولويته.
، ينص الطرف املتعاقد يف قوانينه عىل أن يف حال اكن اتفاقية �ريسمع مراعاة ]  [ التأخر يف ٕايداع الطلب الالحق   )2(

الطلب ("الطلب الالحق") ا�ي حيتوي عىل مطالبة بأولوية طلب سابق ٔاو من املمكن أن حيتوي علهيا حيمل Þرخيا 
ىل املكتب رد حق يف املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية، يتويقع لٕاليداع الحقا للتارخي ا�ي تنقيض فيه فرتة أالولوية ولكنه 

  :يف حالأالولوية 

ه   "1"   ىل املكتب وفقا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛إ ال¢س بذ� وّجِ
  �ل¢س خالل املهÌ املقررة يف الالحئة التنفيذية؛ؤاوِدع   "2"
  ىل عدم �متثال لفرتة أالولوية؛إ يف �ل¢س أالسـباب اليت ٔادت وُذكرت   "3"
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تب ٔان الطلب الالحق مل يودع خالل فرتة أالولوية �لرمغ من ٕابداء العناية الالزمة لظروف ورٔاى املك   "4"
  احلال ٔاو ٔان عدم إاليداع مل يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف املتعاقد.

) 1الفقرة (جيوز للطرف املتعاقد ٔان يشرتط تسديد رمس مقابل ٔاحد �ل¢سات املنصوص علهيا يف  ] [ الرسوم   )3(
  ).3(حد �ل¢سات املنصوص علهيا يف الفقرة وأ 

" 3)"2جيوز للطرف املتعاقد ٔان يشرتط ٕايداع ٕاعالن ٔاو دليل آخر يدمع أالسـباب املشار ٕالهيا يف الفقرة (]  [ أالد   )4(
  Dى املكتب خالل Ìß حيددها املكتب.

) لكيا 2(ٔاو ) 1(الفقرة س موجه بناء عىل ال جيوز رفض ال¢ [ فرصة لٕالدالء �ملالحظات يف حال رفض مرتقب ]   )5(
  ]ٔاو جزئيا دون ٕاÞحة الفرصة لصاحب �ل¢س يك يديل مبالحظاته بشأن الرفض املرتقب خالل Ìß معقو.

  (xنيا)13املادة بشأن  تانمالحظ 

خالل اDورة اخلامسة والعرشين للجنة، اقرتح ٔاحد الوفود ٕاضافة حمك حول تصحيح مطالبة �ٔالولوية   1.(xنيا)13املالحظة 
ويف من معاهدة قانون الرباءات.  13ٔاو ٕاضافهتا واسرتجاع حق أالولوية حبيث يصاغ عىل نسق املادة 

 تصحيح املطالبة اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفدان، بتأييد من فد xلث، النظر يف مسأ
(xنيا) مصاغ �13ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا ورّد حق أالولوية. وطرحت الوفود للنقاش مرشوع نص املادة 

(xنيا) 13من معاهدة قانون الرباءات. وقد نقل يف هذه الوثيقة مرشوع نّص املادة  13عىل نسق املادة 
  ووضع بني قوسني مربّعني. 

للمودع بتصحيح املطالبة �ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا ٕاىل طلب اكن من املمكن ٔان ترد (xنيا) 13املادة سمح ت   2.(xنيا)13املالحظة 
وسينطبق يف حال اكن الطلب املودع ال حيتوي عىل مطالبة �ٔالولوية فيه مطالبة بأولوية طلب سابق. 

ب سابق واحد ٔاو (ٕاضافة مطالبة �ٔالولوية) ؤايضا يف حال اكن الطلب حيتوي عىل مطالبة بأولوية طل
وينص هذا احلمك أيضا عىل رد حق أالولوية يف حال ٕايداع طلب  ٔاكرث (تصحيح املطالبة �ٔالولوية).

الحق بعد انقضاء فرتة أالولوية ولكن خالل املهÌ املشار ٕالهيا يف الالحئة التنفيذية. وال يطبق ٕاال عىل 
أالولوية قد حدث �لرمغ من ٕابداء لك  احلا اليت يكون فهيا التخلف عن ٕايداع الطلب خالل فرتة

  .املتعاقد العناية الالزمة لظروف احلال ٔاو ٔان التأخري مل يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

        14141414املادة املادة املادة املادة 
        ال¢س لتدوين ترخيص أو تأمني عيينال¢س لتدوين ترخيص أو تأمني عيينال¢س لتدوين ترخيص أو تأمني عيينال¢س لتدوين ترخيص أو تأمني عيين

ينص عىل تدوين ترخيص، جاز ��  املتعاقدة ٕاذا اكن قانون ٔاحد أالطراف  [رشوط ال¢س تدوين ترخيص]  )1(
  ٔان يقتيض ٔان يكون ال¢س التدوين املتعاقد الطرف

  مودعًا وفقًا للرشوط املقّررة يف الالحئة التنفيذية،  "1"
رة يف الالحئة التنفيذية.  "2" öدة املقر ِّ   ومشفوعًا �ملستندات املؤي

  ل تدوين الرتاخيص.جيوز ٔالي طرف ٔان يقتيض تسديد رمس للمكتب مقاب  [الرسوم]  )2(
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يكفي ال¢س واحد حىت ٕاذا اكن الرتخيص يتعلّق بأكرث من تسجيل واحد، رشط أن تكون ٔارقام   16[ال¢س واحد]  )3(
اكفة التسجيالت املعنية مبيöنة يف �ل¢س ؤان يكون صاحب التسجيل واملرخöص � هو نفسه �لنسـبة ٕاىل لك 

  بيان نطاق خبصوص اكفة التسجيالت.التسجيالت، ؤان يرد يف �ل¢س 

) 1(ٔا) ال جيوز املطالبة �ستيفاء رشوط خالف الرشوط املشار ٕالهيا يف الفقرات من (  [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )4(
  ييل ذكره:  يف ما يتعلّق بتدوين ترخيص. وبصفة خاصة، ال جيوز اقتضاء ما 10 ) ويف املادة3ٕاىل (

  المنوذج الصناعي موضع الرتخيص؛تقدمي شهادة تسجيل الرمس ٔاو   "1"
  وبيان �لرشوط املالية يف عقد الرتخيص.  "2"

بشأن الكشف عن املعلومات  املتعاقد ال ُختل الفقرة الفرعية (أ) بأية الزتامات قامئة بناء عىل قانون الطرف  (ب)
  17ٔالغراض خالف تدوين الرتخيص.

ٕاىل املكتب يف احلا اليت قد يكون فهيا للمكتب شٌك معقوٌل يف حصة ٔاي بيان  أالدجيوز اشرتاط تقدمي  ] أالد[  )5(
د. ِّ   يرد يف �ل¢س ٔاو يف أي سـند مؤي

قة �لطلبات]  )6( ِّ )، مع ما يلزم من تبديل، عىل ال¢سات تدوين 5) ٕاىل (1تُطّبق الفقرات من (  [�ل¢سات املتعل
  ينص عىل تدوين من ذ� القبيل. اقداملتع ترخيص لطلب، ٕاذا اكن قانون الطرف

)، مع ما يلزم من تبديل، عىل ال¢سات تدوين 5) ٕاىل (1تطبق الفقرات من (  [ال¢س بغرض تدوين تأمني عيين]  )7(
  تأمني عيين يتعلق بطلب ٔاو تسجيل.

  14مالحظات بشأن املادة 

نغافورة ومعاهدة قانون علهيا يف معاهدة سـ  ىل ٔاحاكم تدوين الرتاخيص املنصوصإ هذه املادة تستند   1.14املالحظة 
  الرباءات.

ٕاىل عدم ٕالزام ٔاي طرف بأن ينص يف قانونه عىل تدوين ) 2) و(1الفقرتني (وتشري بداية لك من   2.14املالحظة 
تشري ٕاىل ٔانه حني ينص القانون املطّبق عىل هذا التدوين، ال جيوز  )(ٔا)4الفقرة (الرتاخيص. لكن 

)،ٔاو يف 1(12يقتيض توفري املودع بيا3ت أو عنارص غري ت� املقررة يف القاعدة  أن املتعاقد للطرف
ٔان يقتيض توفري  متعاقد ، املتعلقة "�لتبليغات". وعىل حنو مماثل، ال جيوز ٔالي طرف10 املادة

  ).2(12مستندات غري ت� الواردة يف القاعدة 

)، جيوز للطرف املتعاقد أن يشرتط تسديد رمس لقاء تدوين 2(بناء عىل الفقرة ). 3) و(2الفقرÞن (  3.14املالحظة 
ترخيص. وسـيرتك للك طرف متعاقد حرية حتديد مبلغ الرمس وبنيته. وعىل سبيل املثال، تنص 

) عىل ٔانه سيتعني عىل الطرف املتعاقد أن يقبل ال¢سا واحدا لتدوين ترخيص يتعلق بأكرث 3( الفقرة
من تسجيل واحد، وترتك � يف الوقت ذاته حرية وضع بنية الرمس الواجب دفعه عىل ذ� �ل¢س 

للطرف  وبعبارة ٔاخرى، سـميكنالواحد �الستناد ٕاىل عدد الطلبات ٔاو التسجيالت املعنية �الل¢س. 
                                                

ورشط تسديد الرسوم، ٕاذا انطبقت بناء عىل ) ٕ�ضافة العبارة التالية: "3(14خالل اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد شـييل تعديل املادة   16
 )، عن اكفة التسجيالت املعنية."2الفقرة (

ي الزتام "وعىل وجه اخلصوص، تعفى من أ )(ب): 4(14خالل اDورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الربازيل ٕاضافة امجلÌ التالية يف هناية املادة   17
 مبوجب هذه املواد ٔاية مقتضيات تضعها السلطات الرضيبية والسلطات النقدية لطرف متعاقد."
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املتعاقد ٔان يقّرر بأن املبلغ إالجاميل للرمس الواجب دفعه لقاء �ل¢س الواحد لتدوين ترخيص يتعلق 
  بأكرث من تسجيل واحد يكون معمتدا عىل عدد الطلبات ٔاو التسجيالت.

 ، جيوز للطرف)(ٔا)2)(12تقدمي عقد الرتخيص ٔاو ترمجة �. فمبوجب القاعدة (ال تسـتثين  )4( الفقرة  4.14املالحظة 
بنسخة من مبسـتخرج من االتفاق ٔاو ٔان يقتيض أن يكون ال¢س تدوين الرتخيص مشفوعا  املتعاقد

  .، حبسب اختيار الطرف مقّدم �ل¢ساتفاق الرتخيص

السلطات الرضيبية ٔاو السلطات (مثل  املتعاقدة ال مينع هذا احلمك السلطات التابعة ٔالحد أالطراف  5.14 املالحظة
) من مطالبة أالطراف يف الرتخيص بتقدمي املعلومات امللكفة ٕ�جراء إالحصاءات اتالسلطالنقدية ٔاو 

  املُطبöق.  املتعاقد وفقًا لقانون الطرف

لكن ، عىل تدوين الرتاخيص املتعلقة �لطلبات، )6الفقرة (وتطبق الرشوط السارية كذ�، مبوجب   6.14املالحظة 
املعين عىل هذا التدوين. وهذا احلمك وارد كذ� يف معاهدة  املتعاقد فقط حني ينص قانون الطرف

  سـنغافورة.

) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة 9(17املتعلقة �ل¢س تدوين تأمني عيين ٕاىل القاعدة  )7الفقرة (وتستند   7.14املالحظة 
قانون الرباءات. وتتعلق بتدوين ما يتضمنه الطلب ٔاو التسجيل من تأمني عيين مكتسب عن طريق 

برم لغرض تأمني تسديد مبلغ أو ٔاداء الزتام، مثل الرهن ٔاو الضامن، ٔاو للتعويض عن خسارة  Zٔاو عقد ا
 متعاقد ) بشأن تدوين الرتخيص، ال يلزم ٔاي طرف1مسؤولية. وعىل غرار ما تنص عليه الفقرة (

مبثل ذ�  متعاقد �لنص يف قانونه عىل تدوين تأمني عيين. وفضال عن ذ�، ٕاذا مسح ٔاي طرف
  التدوين، تكون � حرية حتديد نوع التأمينات العينية اليت جيوز تدويهنا.

        15151515املادة املادة املادة املادة 
        لتعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهلتعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهلتعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهلتعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهال¢س ال¢س ال¢س ال¢س 

ينص عىل تدوين  املتعاقد ٕاذا اكن قانون الطرف  [الرشوط املتعلقة �ل¢س تعديل تدوين ترخيص ٔاو ٕالغائه]  )1(
  أن يقتيض ٔان يكون ال¢س تعديل تدوين الرتخيص ٔاو ٕالغائه املتعاقد الرتاخيص، جاز �� الطرف

  املقّررة يف الالحئة التنفيذية، مودعًا وفقًا للرشوط  "1"
دة املقّررة يف الالحئة التنفيذية.  "2" ِّ   ومشفوعًا �ملستندات املؤي

)، مع ما يلزم من تبديل، عىل ال¢سات ٕالغاء 1تطبق الفقرة (  [الرشوط املتعلقة �ل¢س ٕالغاء تدوين تأمني عيين]  )2(
  تدوين تأمني عيين.

، مع ما يلزم من تبديل، عىل ال¢سات تعديل تدوين ترخيص ٔاو  )5) ٕاىل (2(14دة تطبق املا  [الرشوط أالخرى]  )3(
  ٕالغائه وعىل ال¢سات ٕالغاء تدوين تأمني عيين.

  15مالحظة بشأن املادة 

  من معاهدة سـنغافورة. 20و 19و 18عىل غرار املواد  17و 16و 15صيغت املواد   1.15املالحظة 
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        16161616املادة املادة املادة املادة 
        عدم تدوين الرتخيصعدم تدوين الرتخيصعدم تدوين الرتخيصعدم تدوين الرتخيصاالxٓر املرتتبة عىل االxٓر املرتتبة عىل االxٓر املرتتبة عىل االxٓر املرتتبة عىل 

ال يؤثر عدم تدوين ترخيص Dى املكتب ٔاو Dى ٔاية سلطة   [صالحية تسجيل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي وحاميته]  )1(
يف صالحية تسجيل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ا�ي يكون موضع الرتخيص ٔاو حامية ذ� الرمس أو  املتعاقد أخرى للطرف

  18المنوذج الصناعي.

ٔان يقتيض تدوين ترخيص كرشط عىل ٔاي حق قد ميلكه  متعاقد ال جيوز ٔالي طرف  حقوق املرخöص �][بعض   )2(
يف �شرتاك يف دعوى تعّدٍ يرفعها صاحب التسجيل ٔاو احلصول عن طريق  املتعاقد املرخöص � بناء عىل قانون ذ� الطرف

  .19و المنوذج الصناعي ا�ي يكون موضع الرتخيصدعوى من ذ� القبيل عىل تعويضات نتيجة لفعل تعّدٍ عىل الرمس أ 

  16مالحظات بشأن املادة 

. ٕان الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بني مسأ صالحية تسجيل الرمس ٔاو المنوذج )1الفقرة (  1.16املالحظة 
الصناعي وحاميته ومسأ تدوين ترخيص بشأن هذا الرمس ٔاو المنوذج الصناعي. وٕاذا اكن قانون 

املعين ينص عىل التدوين إاللزايم للرتاخيص، ال جيوز أن يؤدي عدم �متثال لهذا  املتعاقد الطرف
الرشط ٕاىل ٕالغاء صالحية تسجيل الرمس أو المنوذج الصناعي موضع الرتخيص، وال ٔان يؤثر بأي 

ن هذه شلك من أالشاكل عىل امحلاية املمنوحة لهذا الرمس ٔاو المنوذج الصناعي. وجتدر إالشارة ٕاىل أ 
املعين من قبيل  املتعاقد الفقرة تتعلق بتدوين ترخيص Dى املكتب ٔاو Dى ٔاية سلطة ٔاخرى للطرف

  امللكفة ٕ�جراء إالحصاءات. اتالسلطالسلطات النقدية ٔاو الرضائب أو  اتسلط

ط لصحة وٕاضافة ٕاىل ذ�، جتدر إالشارة ٕاىل أن هذا احلمك ال يستبعد رضورة تسجيل الرتخيص كرش   2.16املالحظة 
  عقد الرتخيص.

. ال يُقصد هبذا احلمك تنسـيق مسأ معرفة ما ٕاذا اكن ينبغي السامح للمرّخص � �الشرتاك )2الفقرة (  3.16املالحظة 
ص ٔاو ٕاذا اكن حيق � احلصول عىل تعويضات نتيجة لفعل تعّدٍ عىل الرمس  يف دعوى تعّدٍ يرفعها املرّخِ

ع الرتخيص. ويُرتك اجلواب عىل هذين السؤالني للقانون املطّبق. ٔاو المنوذج الصناعي ا�ي يكون موض
يف �شرتاك يف دعوى تعّدٍ يرفعها املتعاقد لكن حني يكون للمرّخص � احلق مبوجب قانون الطرف 

صاحب التسجيل واحلصول عن طريق دعوى من ذ� القبيل عىل تعويضات نتيجة لفعل تعّدٍ عىل 
�ي يكون موضع الرتخيص، ينبغي ٔان يُتاح للمرّخص ممارسة ت� الرمس أو المنوذج الصناعي ا

  احلقوق، بغض النظر عن كون الرتخيص مدّو3 ٔاو غري مدّون.

                                                
 ) ٕاىل حمك خياري.1(16ح وفد الهند حتويل املادة خالل اDورة الثامنة والعرشين، اقرت   18
دة للمرخöص �] ليك تكون عىل النحو التايل: ") 2الفقرة ( تعديلللجنة، اقرتح وفد الربازيل والعرشين الثامنة خالل اDورة   19 öجيوز ٔالي [حقوق حمد

اDخول يف يف  املتعاقد الطرف ذ�ص � بناء عىل قانون املرخö قد ميلكه حق  عىل أيرتخيص رشطًا الٔان ينص يف قوانينه عىل ٔاال يكون تدوين متعاقد طرف 
عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي موضع  ن خالل ت� اDعوى، نتيجة للتعديعىل تعويضات، ماحلصول يف دعوى التعدي يرفعها صاحب التسجيل، أو 

  ".الرتخيص
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        17171717املادة املادة املادة املادة 
        بيان الرتخيصبيان الرتخيصبيان الرتخيصبيان الرتخيص

يقتيض بيا3ً يُفيد ٔان الرمس أو المنوذج الصناعي موضع انتفاع بناء عىل ترخيص، ال يؤثر عدم املتعاقد ٕاذا اكن قانون الطرف 
�متثال الاكمل ٔاو اجلزيئ �� الرشط يف صالحية تسجيل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي اليت يكون موضع الرتخيص ٔاو 

  حاميته.

  17مالحظة بشأن املادة 

املعين جمال البت، مبوجب قانونه، يف ما ٕاذا اكن يتعني التأشري عىل  املتعاقد للطرف 17ترتك املادة   1.17املالحظة 
ق öص به ببيان يفيد أن الرمس ٔاو المنوذج الصناعي يسـتخدم السلع املسوöة برمس ٔاو منوذج صناعي مرخ

يف ٕاطار عقد ترخيص. لكن ٕاذا اكن القانون املُطبöق يشرتط تقدمي بيان من هذا القبيل، فال جيوز أن 
يؤدي عدم �متثال �� الرشط ٕاىل ٕابطال تسجيل الرمس أو المنوذج الصناعي �لاكمل ٔاو يف 

  منه. زءج

        18181818املادة املادة املادة املادة 
        ال¢س تدوين تغيري يف امللكيةال¢س تدوين تغيري يف امللكيةال¢س تدوين تغيري يف امللكيةال¢س تدوين تغيري يف امللكية

ٔان  متعاقد (ٔا) ٕاذا طرٔا تغيري يف خشص صاحب التسجيل، تعّني عىل لك طرف  [الرشوط املتعلقة �ل¢س التدوين]  )1(
مه صاحب التسجيل أو املا� اجلديد.   يقبل ال¢سًا يُقّدِ

  ببعض البيا3ت املقررة يف الالحئة التنفيذية ٔاو مجيعها.أن يقتيض ٕارفاق �ل¢س متعاقد جيوز ٔالي طرف   (ب)

ٕاذا جنم التغيري يف امللكية عن عقد ما، جاز ٔالي   [الرشوط املتعلقة �ملستندات املؤيّدة لتدوين التغيري يف امللكية]  )2(
  ٔان يقتيض ٕارفاق �ل¢س بأحد املستندات املقررة يف الالحئة التنفيذية، حسب اختيار الطرف امللِمتس. متعاقد طرف

ٔان يقتيض ٕارفاق  متعاقد ٕاذا جنم التغيري يف امللكية عن معلية انضامم (رشكة ٕاىل ٔاخرى)، جاز ٔالي طرف  (ب)
عملية �نضامم، مثل نسخة عن مسـتخرج من السجل �ل¢س بنسخة عن سـند يكون صادراً عن السلطة ا�تصة ومثّبتا ل 

التجاري، ؤان تكون ت� النسخة مصدقة من السلطة اليت ٔاصدرت السـند ٔاو من موثِّق للعقود (اكتب عدل) ٔاو من ٔاية 
  سلطة خمتصة عامة ٔاخرى، �عتبارها نسخة مطابقة للسـند أالصيل.

امللكية، دون أن يشملهم لكهم، وجنم ذ� التغيري يف  ٕاذا طرٔا تغيري يف خشص واحد ٔاو ٔاكرث من الرشاكء يف  (ج)
أن يقتيض موافقة رصحية عىل التغيري يف امللكية يقدßا لك رشيك  متعاقد امللكية عن عقد أو معلية انضامم، جاز ٔالي طرف

قعة منه. öذ� التغيري يف وثيقة مو �يف امللكية ال يشم  

ٔاو معلية انضامم بل عن سبب آخر، مثل رسÚن القانون ٔاو قرار  ٕاذا مل ينجم التغيري يف امللكية عن عقد  (د)
قة  متعاقد حممكة، جاز ٔالي طرف öٔان يقتيض ٕارفاق �ل¢س بنسخة عن سـند يثبت التغيري وأن تكون ت� النسخة مصد

تبارها مطابقة من السلطة اليت ٔاصدرت السـند ٔاو من موثِّق للعقود (اكتب عدل) ٔاو من ٔاية سلطة خمتّصة عامة ٔاخرى، �ع 
  للوثيقة أالصلية.

  ٔان يقتيض دفع رمس عن �ل¢س للمكتب. متعاقد جيوز ٔالي طرف  [الرسوم]  )3(
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يكفي تقدمي ال¢س واحد حىت ٕاذا تعلّق التغيري بأكرث من تسجيل واحد، رشط أن يكون صاحب   [ال¢س واحد]  )4(
  يل، وأن تكون ٔارقام اكفة التسجيالت املعنية مبينة يف �ل¢س.التسجيل واملا� اجلديد هام نفسهام �لنسـبة ٕاىل لك تسج 

)، مع ما يلزم من تبديل، ٕاذا تعلق التغيري يف 4) ٕاىل (1[التغيري يف ملكية الطلب] ترسي ٔاحاكم الفقرات من (  )5(
طلب ٔاو ممث�، تعّني امللكية بطلب تسجيل، عىل ٔانه يف حال مل يكن رمق ٔاي طلب معين صادرًا بعد ٔاو معروفًا من مودع ال

  تعريف ذ� الطلب وفقًا ملا هو مقّرر يف الالحئة التنفيذية.

ٔان يطالب �ستيفاء ٔاية رشوط خالف الرشوط املشار ٕالهيا  متعاقد ال جيوز ٔالي طرف  [حظر ٔاية رشوط أخرى]  )6(
  لكية.يف ما يتعلّق �ل¢س تدوين تغيري يف امل  10) ويف املادة 5) ٕاىل (1يف الفقرات من (

(د)، ٕاىل  )(ب) ٔاو2ٕاضايف يف حا تطبيق الفقرة ( دليلٔاو  دليلٔان يقتيض تقدمي  متعاقد جيوز ٔالي طرف  ]أالد[  )7(
املكتب يف احلا اليت قد يكون فهيا للمكتب شك معقول يف حصة أي بيان وارد يف �ل¢س أو يف ٔاي سـند مشار ٕاليه يف 

  . 20هذه املادة.

  18املادة مالحظات بشأن 

يستند هذا احلمك بقدر كبري ٕاىل أالحاكم املتعلقة بتدوين تغيري امللكية يف معاهدة سـنغافورة ومعاهدة   1.18املالحظة 
  قانون الرباءات.

عىل الرشوط العامة املتعلقة �ل¢س تغيري امللكية واملستندات املؤيّدة. أما  )2) و(1الفقرÞن (وتنص   2.18املالحظة 
  التفاصيل املتعلقة هبذا �ل¢س واملستندات املؤيّدة فهـي واردة يف الالحئة التنفيذية. 

مبوجب هذه الفقرة ٔان يشرتط ٔاداء رمس يف ما يتعلق بتقدمي ال¢س.  املتعاقد . جيوز للطرف)3الفقرة (  3.18املالحظة 
حرية حتديد مبلغ الرمس اع¢دا عىل عدة عنارص من بيهنا عدد الطلبات ٔاو  متعاقد وللك طرف

) عىل ٔانه سيتعني عىل 4(  وعىل سبيل املثال، تنص الفقرةت املعنية �لتغيري يف امللكية. التسجيال
يقبل ال¢سا واحدا لتدوين تغيري يتعلق بأكرث من تسجيل واحد، وترتك � يف الطرف املتعاقد ٔان 

الوقت ذاته حرية وضع بنية الرمس الواجب دفعه عىل ذ� �ل¢س الواحد �الستناد ٕاىل عدد 
الطلبات أو التسجيالت املعنية �الل¢س. وبعبارة ٔاخرى، سـميكن للطرف املتعاقد أن يقّرر بأن املبلغ 

يل للرمس الواجب دفعه لقاء �ل¢س الواحد يعمتد عىل عدد الطلبات ٔاو التسجيالت املعنية إالجام
  �لتغيري.

بوضوح ٔانه جيوز كذ� تدوين تغيري يف ملكية طلب ما. وتنص الالحئة التنفيذية  )5الفقرة (وتبّني   4.18املالحظة 
و ال يكون معروفًا من قبل مودع عىل كيفية التعرف عىل الطلب حني ال يكون رمقه قد صدر بعد أ 

  الطلب.

                                                
حرية البت يف متعاقد خالل اDورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الصني حذف هذه الفقرة ٔاو ٕاضافة مالحظة حتدد ٔان يكون ٔالي طرف   20

 رضورة تقدمي دليل ويف شلك هذا اDليل.
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        19191919املادة املادة املادة املادة 
        تغيريات يف أالسامء أو العناوينتغيريات يف أالسامء أو العناوينتغيريات يف أالسامء أو العناوينتغيريات يف أالسامء أو العناوين

ٕاذا مل يتغري خشص صاحب التسجيل، لكن تغيرياً طرٔا يف امسه  (ٔا)  [تغيريات يف امس صاحب التسجيل ٔاو عنوانه]  )1(
ه ٕاىل  متعاقد أو عنوانه ٔاو يف S أالمرين، تعّني عىل لك طرف öمه صاحب التسجيل يف تبليغ موج ٔان يقبل ال¢سًا يقّدِ

  املكتب بغرض تقييد التغيري ويبّنيِ فيه رمق التسجيل املعين والتغيري املطلوب تقييده.

  أن يقتيض ٕارفاق �ل¢س ببعض البيا3ت املقررة يف الالحئة التنفيذية ٔاو مجيعها. متعاقد جيوز ٔالي طرف  (ب)

  أن يقتيض دفع رمس عن �ل¢س للمكتب.متعاقد طرف جيوز ٔالي   (ج)

يكفي تقدمي ال¢س واحد حىت يف احلا اليت يتعلّق فهيا التغيري بأكرث من تسجيل واحد، رشط بيان ٔارقام اكفة   (د)
  التسجيالت املعنية يف �ل¢س.

ا يلزم من تبديل، ٕاذا تعلّق التغيري بطلب )، مع م1ترسي ٔاحاكم الفقرة (  [التغيري يف امس مودع الطلب ٔاو عنوانه]  )2(
واحد ٔاو ٔاكرث ٔاو بتسجيل واحد ٔاو ٔاكرث وطلب واحد ٔاو ٔاكرث، عىل أنه يف حال مل يكن رمق ٔاي طلب معين صادرًا بعُد ٔاو 

معروفًا من مودع الطلب ٔاو ممث�، تعّني تعريف ذ� الطلب يف �ل¢س بأية طريقة ٔاخرى، كام هو مقّرر يف الالحئة 
  لتنفيذية.ا

)3(  [Ìالتغيري يف امس املمثل ٔاو عنوانه ٔاو يف عنوان املراس]  ) مع ما يلزم من تبديل، عىل ٔاي 1ترسي ٔاحاكم الفقرة ،(
  تغيري يف امس املمثل، ٕان وجد، ٔاو عنوانه، وعىل ٔاي تغيري يتعلّق بعنوان املراسÌ، ٕان وجد.

ٔان يطالب �ستيفاء ٔاية مقتضيات خالف املقتضيات د متعاقال جيوز ٔالي طرف   [حظر ٔاية مقتضيات ٔاخرى]  )4(
جيوز  ف1 يتعلّق �الل¢س املشار ٕاليه يف هذه املادة. وبصورة خاصة، ال 10  ) ويف املادة2) و(1املشار ٕالهيا يف الفقرتني (

  .21اقتضاء تقدمي ٔاية شهادة تتعلّق �لتغيري

ٕاىل املكتب يف احلا اليت قد يكون فهيا للمكتب شك  أالدٔان يقتيض تقدمي  متعاقد جيوز ٔالي طرف  ]أالد[  )5(
  22معقول يف حصة ٔاي بيان وارد يف �ل¢س.

  19بشأن املادة  انتمالحظ 

  من معاهدة سـنغافورة. 10هذه املادة عىل غرار املادة صيغت   1.19املالحظة 

املتعاقد أن يقتيض دفع رمس عن �ل¢س. وللك بناء عىل هذه الفقرة، جيوز للطرف )(ج). 1الفقرة (  2.19املالحظة 
وعىل سبيل  طرف متعاقد حرية حتديد مبلغ الرمس، حبسب مثال عدد التسجيالت املعنية �لتغيري.

)(د) عىل ٔانه سيتعني عىل الطرف املتعاقد أن يقبل ال¢سا واحدا لتدوين تغيري 1(  املثال، تنص الفقرة
يتعلق بأكرث من تسجيل واحد، وترتك � يف الوقت ذاته حرية وضع بنية الرمس الواجب دفعه عىل 
ذ� �ل¢س الواحد �الستناد ٕاىل عدد الطلبات ٔاو التسجيالت املعنية �الل¢س. وبعبارة ٔاخرى، 

                                                
  خالل اDورة السادسة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الصني حذف امجلÌ أالخرية من هذه الفقرة.  21
حرية البت يف متعاقد اDورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الصني حذف هذه الفقرة ٔاو ٕاضافة مالحظة حتدد ٔان يكون ٔالي طرف خالل   22

 رضورة تقدمي دليل ويف شلك هذا اDليل.
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كن للطرف املتعاقد أن يقّرر بأن املبلغ إالجاميل للرمس الواجب دفعه لقاء �ل¢س الواحد املتعلقة سـمي
  بتسجيل واحد أو ٔاكرث يعمتد عىل عدد الطلبات أو التسجيالت املعنية �لتغيري.

        20202020املادة املادة املادة املادة 
        تصحيح خطأ تصحيح خطأ تصحيح خطأ تصحيح خطأ 

لمكتب بشأن طلب ٔاو تسجيل خطأ ال يف حال ورد يف طلب أو تسجيل ٔاو ٔاي ال¢س مبلغ ل   (أ)  [�ل¢س]  )1(
يتعلق �لبحث ٔاو الفحص املوضوعي وميكن للمكتب أن يصححه بناء عىل القانون املطبق، عىل املكتب أن يقبل �ل¢س 
  . املوجه لتصحيح ذ� اخلطأ يف جسالت املكتب ومنشوراته يف تبليغ موجه ٕاىل املكتب يوقعه املودع ٔاو صاحب التسجيل

ٔان يشرتط ٕارفاق �ل¢س جبزء بديل ٔاو جزء يتضمن التصحيح، ٔاو �جلزء البديل ٔاو  املتعاقد للطرفجيوز   (ب)
  ).3اجلزء ا�ي يتضمن التصحيح للك طلب وتسجيل يرتبط هبام �ل¢س يف حال تطبيق الفقرة (

ويفيد بأن اخلطأ  ٔان يشرتط أن يكون �ل¢س موضع ٕاعالن يو_ه صاحب �ل¢س املتعاقد جيوز للطرف  (ج)
  ارتكب عن حسن نية.

ٔان يشرتط أن يكون �ل¢س موضع ٕاعالن يو_ه صاحب �ل¢س ويفيد بأن ذ�  املتعاقد جيوز للطرف  (د)
  .املتعاقد �ل¢س مت توجهيه بأرسع ما ميكن ٔاو بدون قصد التأخري بعد اكتشاف اخلطأ، حسب اختيار الطرف

أن يشرتط تسديد رمس مقابل �ل¢س املشار املتعاقد الفقرة الفرعية (ب)، جيوز للطرف  مع مراعاة  (ٔا)  [الرسوم]  )2(
  ).1(  ٕاليه يف الفقرة

  يتوىل املكتب تصحيح ٔاخطائه، من تلقاء ذاته ٔاو بناء عىل الطلب، بدون تقايض ٔاي رمس.  (ب)

�ل¢سات املو_ة لتصحيح اخلطأ، رشط ٔان )، مع ما يلزم من تبديل، عىل 4(18تطبق املادة   [�ل¢س الواحد]  )3(
  يكون اخلطأ والتصحيح امللمتس هام ذاهتام للك الطلبات والتسجيالت املعنية.

أن يشرتط ٕايداع أالد اليت تدمع ال¢س تصحيح اخلطأ Dى املكتب ٕاال يف حال  املتعاقد ال جيوز للطرف  ]أالد[  )4(
اخلطأ املزعوم خطأ فعيل ٔاو يف حال اكن من املعقول ٔان يشك يف حصة ٔاية مسأ اكن من املعقول ٔان يشك املكتب يف ٔان 

  يتضمهنا �ل¢س أو حصة ٔاية وثيقة مودعة بشأن �ل¢س.

ٔان يشرتط استيفاء رشوط شلكية خالفا للرشوط املشار ٕالهيا  املتعاقد ال جيوز للطرف  [حظر الرشوط أالخرى]  )5(
 هذه ) ٕاال ٕاذا اكن خالف ذ� منصوصا عليه يف1) بشأن �ل¢س املشار ٕاليه يف الفقرة (4) ٕاىل (1يف الفقرات من (

  ٔاو مقررا يف الالحئة التنفيذية. املعاهدة

 هذه املادة عىل أي خطأ يتعني تصحيحه Dى ذ� الطرفأن يستبعد تطبيق املتعاقد جيوز للطرف   [�سـتثناءات]  )6(
  مبوجب ٕاجراء ٕالعادة ٕاصدار التسجيل. املتعاقد

  20مالحظات بشأن املادة 

من معاهدة  12من معاهدة قانون الرباءات بدل املادة  18هذه املادة عىل غرار القاعدة صيغت  1.20املالحظة 
سـنغافورة، عىل اعتبار ٔانه من املمكن أن تكون القضاÚ الناجتة عن تصحيح خطأ يتعلق برمس ٔاو 

  منوذج صناعي ٔاقرب ٕاىل القضاÚ املتعلقة �لرباءات. 
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جراءات الشلكية املتعلقة �ل¢سات لتصحيح أالخطاء. وال تنظم تنظم هذه املادة الرشوط واالٕ   2.20املالحظة 
ٔان يطبقها يف حتديد مدى ٕاجازة التصحيح. وجيوز  املتعاقد الرشوط املوضوعية اليت جيوز للطرف

مثال ٔان يشرتط أن يكون التصحيح بدهييا ال لبس فيه حىت ال حيمل ٔاي قصد آخر  املتعاقد للطرف
ح. وال تنظم هذه املادة أيضا تصحيحات الطلب اليت ال تكون موضع ال¢س غري املراد منه يف التصحي

للتصحيح والسـ1 تعديل الوصف ٔاو تصوير الرسوم أو ال:ذج الصناعية ٕاما عن طواعية عقب 
  اسـتالم تقرير البحث ٔاو ٔاثناء الفحص املوضوعي.

ملكتب" عىل ضوء التعريف الوارد يف . تفرس عبارة "اخلطأ يف جسالت ا)(ٔا)1الفقرة (بداية   3.20املالحظة 
" بشأن عبارة "جسالت املكتب". وترد ف1 ييل ٔامثÌ عن أالخطاء اليت قد تكون موضع 9"1 املادة

): ٔاخطاء يف البيا3ت البيبليوغرافية والتفاصيل املتعلقة �ملطالبة �ٔالولوية. 1ال¢س بناء عىل الفقرة (
ل للتصحيح ال عىل القانون املطبق" أن طبيعة اخلطأ القاب ويسـتخلص من عبارة "ميكن تصحيحه بناء

  حتددها هذه املادة.

أن يشرتط ٕايداع جزء بديل (مثل صفحة بديÌ يف  املتعاقد . جيزي هذا احلمك للطرف)(ب)1الفقرة (  4.20املالحظة 
حا طلب مودع عىل ورق) ٔاو جزء يتضمن التصحيح (مثل قامئة �خلطأ والصواب). ويف حال اكن 

�ل¢س ينطبق عىل أكرث من طلب ٔاو تسجيل ٔاو لكهيام، جيوز للمكتب أن يشرتط ٕايداع جزء بديل 
  يل لغرض تيسري معل املكتب.منفصل ٔاو جزء يتضمن التصحيح للك طلب ٔاو تسج 

أن يرفض ال¢سا لتصحيح خطأ يف حال اكن صاحب  املتعاقد . جيزي هذا احلمك للطرف)(ج)1الفقرة (  5.20املالحظة 
�ل¢س غري قادر عىل ٕايداع ٕاعالن يفيد بأن ذ� اخلطأ ارتكب عن حسن نية ٔالنه 3مج عن نية يف 

 عريف حسن النية. املعين ت املتعاقد التضليل مثال. وللطرف

أن يرفض ال¢سا لتصحيح خطأ يف حال اكن هناك املتعاقد . جيزي هذا احلمك للطرف )(د)1الفقرة (  6.20املالحظة 
املعين تعريف  املتعاقد تأخري غري رضوري ٔاو متعمد يف توجيه �ل¢س بعد اكتشاف اخلطأ. وللطرف

اك تأخريا غري رضوري يف حال مت توجيه �ل¢س التأخري غري الرضوري ٔاو املتعمد. وقد يعترب ٔان هن
  دون ٔاية عناية مثال.

أن يشرتط ٕايداع ٔاد تدمع ٔاي ال¢س تصحيح يف حال  املتعاقد . جيزي هذا احلمك للطرف)4الفقرة (  7.20املالحظة 
ك اكن من املعقول الشك يف ٔان اخلطأ مت ارتاكبه عن حسن نية مثال ٔاو يف حال اكن من املعقول الش

يف أن �ل¢س مت توجهيه دون تأخري غري رضوري ٔاو متعمد عقب اكتشاف اخلطأ وفقا للفقرة 
  )(ج).1)(د)، رمغ إالعالن املشار ٕاليه يف الفقرة (1(

        21212121املادة املادة املادة املادة 
        الالحئة التنفيذيةالالحئة التنفيذيةالالحئة التنفيذيةالالحئة التنفيذية

  عىل قواعد تتعلق مبا ييل ذكره: املرفقة هبذه املعاهدةتنص الالحئة التنفيذية   [مضمون الالحئة التنفيذية]  )1(

  رصاحة عىل ٔاهنا مقررة يف الالحئة التنفيذية؛ املعاهدةاملسائل اليت تنص هذه   "1"
 ؛املعاهدةوأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ ٔاحاكم هذه   "2"
  .وأية رشوط ٔاو مسائل أو ٕاجراءات ٕادارية  "3"
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يقتيض ٕادخال ٔاي تعديل عىل الالحئة التنفيذية ثالثة ٔار�ع أالصوات املدىل هبا، مع مراعاة   [تعديل الالحئة التنفيذية]  )2(
  ).3الفقرة (

جيوز ٔان يرد يف الالحئة التنفيذية حتديد ما ال جيوز تعدي� من ٔاحاكم الالحئة التنفيذية   (ٔا)  [رشط إالجامع]  )3(
  �ٕالجامع. ٕاال

التنفيذية يؤدي ٕاىل ٕاضافة ٔاحاكم ٕاىل أالحاكم احملددة يف الالحئة يقتيض ٕادخال ٔاي تعديل عىل الالحئة   (ب)
  التنفيذية تطبيقًا للفقرة الفرعية (ٔا) ٔاو حذفها توفر إالجامع.

ال تؤخذ يف احلسـبان ٕاال أالصوات املدىل هبا فعال للبت يف توفر إالجامع. وال يعد �متناع عن التصويت   (ج)
  مبثابة تصويت.

الالحئة التنفيذية، أحاكم و أحاكم هذه املعاهدة يف حا وجود تنازع بني   والالحئة التنفيذية] املعاهدة[تنازع بني   )4(
 .املعاهدةتكون الغلبة ٔالحاكم 

        22222222املادة املادة املادة املادة 
    امجلعيةامجلعيةامجلعيةامجلعية

  [تكوين امجلعية]  (ٔا) تكون لٔالطراف املتعاقدة مجعية.  )1(

جيوز ٔان يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون يكون لك طرف متعاقد ممثًال يف امجلعية مبندوب واحد   (ب)
  وخرباء. وال ميثل لك مندوب ٕاال طرفًا متعاقدًا واحدًا.

  [ßامت امجلعية]  تبارش امجلعية املهامت التالية:  )2(

  تتناول لك املسائل املتعلقة بتطوير هذه املعاهدة؛  "1"
  تعدل الالحئة التنفيذية؛و   "2"
  "؛2رخي بدء العمل بتعديل مشار ٕاليه يف البند "حتدد الرشوط املتعلقة بتاو   "3"
  تؤدي أية وظائف مناسـبة ٔاخرى لتنفيذ ٔاحاكم هذه املعاهدة.و   "4"

  .كون النصاب القانوين من نصف عدد ٔاعضاء امجلعية اليت تكون دوالً يت(ٔا)   [النصاب القانوين]  )3(

ا ٕاذا اكن عدد ٔاعضاء امجلعية من اDول املمثÌ يف لرمغ من الفقرة الفرعية (ٔا)، جيوز للجمعية أن تتخذ قراراهت�  (ب)
 ولكنه يعادل ثلث ٔاعضاء امجلعية اليت تكون دوالً ٔاو ٕاحدى اDورات ٔاقل من نصف عدد ٔاعضاء امجلعية اليت تكون دوًال 

قة ٕ�جراءات امجلعية، ال تصبح 3فذ ِّ ة ٕاال بعد استيفاء يزيد عليه. ومع ذ�، فٕان لك ت� القرارات، �سـتثناء القرارات املتعل
الرشوط الواردة ف1 بعد. ويبلغ املكتب اDويل ت� القرارات ٔالعضاء امجلعية اليت تكون دوًال ومل تكن ممثÌ ويدعوها ٕاىل 

إالدالء كتابة بصوهتا ٔاو �متناعها عن التصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة ٔاشهر حتسب اعتبارًا من Þرخي التبليغ. وٕاذا اكن عدد 
عضاء ممن ٔادىل بصوته ٔاو امتنع عن التصويت بذ� الشلك، عند انقضاء ت� الفرتة، يعادل عدد أالعضاء ا�ي اكن ت� االٔ 

مطلوً� السـتكامل النصاب القانوين يف اDورة ذاهتا، فٕان ت� القرارات تصبح 3فذة رشط احلصول يف الوقت نفسه عىل 
  أالغلبية املشرتطة.
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  تسعى امجلعية ٕاىل اختاذ قراراهتا بتوافق االٓراء.اختاذ القرارات يف امجلعية]  (ٔا) [  )4(

  يف حال اسـتحال الوصول ٕاىل قرار بتوافق االٓراء، يبت يف املسأ �لتصويت. ويف ت� احلا،   (ب)

 للك طرف متعاقد يكون دو صوت واحد وال يصوت ٕاال �مسه؛  "1"
يكون منظمة حكومية دولية ٔان يشرتك يف التصويت بدًال من اDول وجيوز ٔالي طرف متعاقد   "2"

أالعضاء فيه بعدد من أالصوات يعادل عدد اDول أالعضاء فيه وأالطراف يف هذه املعاهدة. وال جيوز ٔالية منظمة حكومية 
التصويت والعكس  دولية من ذ� القبيل أن تشرتك يف التصويت ٕاذا مارست ٔاية دو من اDول أالعضاء فهيا حقها يف

حصيح. وعالوة عىل ذ�، ال تشرتك ٔاية منظمة حكومية دولية من ذ� القبيل يف التصويت ٕاذا اكنت ٔاية دو من اDول 
أالعضاء فهيا وأالطراف يف هذه املعاهدة دو عضوًا يف منظمة حكومية دولية أخرى من ذ� القبيل واشرتكت ت� املنظمة 

  يف ذ� التصويت.احلكومية اDولية أالخرى 

  ).3و( )2(21تتخذ امجلعية قراراهتا بثليث عدد أالصوات املدىل هبا، مع مراعاة املادة  [أالغلبية]  (ٔا)  )5(

. وال يعترب من عدمه ال تؤخذ يف احلسـبان ٕاال أالصوات املدىل هبا فعًال Dى البت يف حتقيق أالغلبية املشرتطة  (ب)
  . �متناع عن التصويت مبثابة تصويت

[اDورات]  جتمتع امجلعية بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن نفسـهيام الaين جتمتع فهيام امجلعية العامة   )6(
  للمنظمة ما مل تنشأ ظروف اسـتثنائية. 

)7(  Dعوة ٕاىل عقد اD� اخيل، مبا يف ذ� القواعد املتعلقةDا اßتضع امجلعية نظا  [اخيلDالنظام ا] .ورات �سـتثنائية  

        23232323املادة املادة املادة املادة 
    املكتب اDويلاملكتب اDويلاملكتب اDويلاملكتب اDويل

  [املهامت إالدارية]  (ٔا) يبارش املكتب اDويل املهامت إالدارية املتعلقة هبذه املعاهدة.  )1(

يتوىل املكتب اDويل بوجه خاص ٕاعداد �ج¢عات ويتكفل ٔاعامل ٔامانة امجلعية وجلان اخلرباء وأالفرقة العامÌ   (ب)
  امجلعية.اليت قد تنشـهئا 

  [�ج¢عات خالف دورات امجلعية]  يدعو املدير العام أية جلان ٔاو ٔافرقة عامÌ تنشـهئا امجلعية ٕاىل �ج¢ع.  )2(

[دور املكتب اDويل يف امجلعية �ج¢عات أالخرى]  (ٔا) يشرتك املدير العام وأالشخاص ا�ين يعيهنم، من غري حق   )3(
  ية واللجان وأالفرقة العامÌ اليت تنشـهئا امجلعية.التصويت، يف لك اج¢عات امجلع 

يكون املدير العام ٔاو املوظف ا�ي يعينه املدير العام ٔامني امجلعية واللجان وأالفرقة العامÌ املشار ٕالهيا يف   (ب)
  الفقرة الفرعية (ٔا) حبمك املنصب. 

  ٔاي مؤمتر للمراجعة، وفقًا لتوجهيات امجلعية. يتخذ املكتب اDويل إالجراءات التحضريية لعقد [املؤمترات]  (ٔا)  )4(

جيوز للمكتب اDويل أن يتشاور مع اDول أالعضاء يف املنظمة واملنظامت احلكومية اDولية واملنظامت اDولية   (ب)
  والوطنية غري احلكومية بشأن إالجراءات التحضريية املذكورة.
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ملناقشات اليت تدور يف مؤمترات املراجعة من غري حق يشرتك املدير العام وأالشخاص ا�ين يعيهنم يف ا  (ج)
  التصويت فهيا.

  ليه ف1 يتعلق هبذه املعاهدة.إ [املهامت أالخرى]  يبارش املكتب اDويل أية ßامت ٔاخرى تسـند   )5(

        24242424املادة املادة املادة املادة 
  أو التعديلأو التعديلأو التعديلأو التعديل    املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة

  امجلعية اDعوة ٕاىل عقد ٔاي مؤمتر دبلومايس.ٕاال يف مؤمتر دبلومايس. وتقرر ٔاو تعديلها ال جيوز مراجعة هذه املعاهدة 

  24بشأن املادة  انمالحظت

، يُسـتخدم مصطلح "املراجعة" بصورة خاصة ل®ال عىل التغيريات يف املعاهدات اليت تديرها الويبو  1.24املالحظة 
أالحاكم ، ٔاما مصطلح "التعديل" فيشري ٕاىل تغيري يف اجلوهرية ٔاو املوضوعية املدخÌ عىل أالحاكم

إالدارية، مثال يف أالحاكم بشأن امجلعية ٔاو املكتب اDويل وغريها. وٕاجراءات املراجعة تقتيض اDعوة 
  ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس، ٔاما ٕاجراءات التعديل فال تقتيض سوى قرار من امجلعية.

حيتوي عىل ٔاي حمك بشأن التعديل، وملا اكن مرشوع نص أالحاكم اخلتامية الوارد يف هذه الوثيقة ال   2.24املالحظة 
 ".16"1فقد حذفت لكمة "التعديل" من هذه املادة ومن املادة 

        25252525املادة املادة املادة املادة 
        املعاهدةاملعاهدةاملعاهدةاملعاهدة    أطرافأطرافأطرافأطراف

) 3) و(2اة الفقرتني ([أالهلية]  جيوز للكيا3ت التايل ذكرها ٔان توقع هذه املعاهدة ؤان تصبح طرفًا فهيا رشط مراع  )1(
  ):3) و(1(26واملادة 

  Dى مكتهبا؛ الرسوم وال:ذج الصناعيةٔاي دو عضو يف املنظمة وجيوز تسجيل   "1"
ويرسي أثر ذ�  الرسوم وال:ذج الصناعيةأية منظمة حكومية دولية Dهيا مكتب تسجل فهيا و   "2"

ضاء فهيا أو يف اDول التسجيل يف أالرايض اليت تطبق علهيا املعاهدة املنشـئة للمنظمة احلكومية اDولية ٔاو يف لك اDول أالع
أالعضاء فهيا اليت تكون معينة �� الغرض يف الطلب، رشط ٔان تكون لك اDول أالعضاء يف املنظمة احلكومية اDولية 

  أعضاء يف املنظمة؛
�لنسـبة ٕالهيا ٕاال عن طريق  الرسوم وال:ذج الصناعيةأية دو عضو يف املنظمة وال جيوز تسجيل و   "3"

  حمددة وتكون عضواً يف املنظمة؛مكتب دو ٔاخرى 
�لنسـبة ٕالهيا ٕاال عن طريق  الرسوم وال:ذج الصناعيةأية دو عضو يف املنظمة وال جيوز تسجيل و   "4"

  املكتب التابع ملنظمة حكومية دولية تكون ت� اDو عضواً فهيا؛
�لنسـبة ٕالهيا ٕاال عن طريق  الرسوم وال:ذج الصناعيةأية دو عضو يف املنظمة وال جيوز تسجيل و   "5"

  مكتب مشرتك بني مجموعة من اDول أالعضاء يف املنظمة.

  ) ٔان يودع ٕاحدى الوثيقتني التايل ذكرهام:1[التصديق ٔاو �نضامم]  جيوز ٔالي كيان مشار ٕاليه يف الفقرة (  )2(

  وثيقة تصديق، ٕاذا وقّع هذه املعاهدة،  "1"
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  ملعاهدة.وثيقة انضامم، ٕاذا مل يوقع هذه ا  "2"

  [التارخي الفعيل لٕاليداع]  يكون التارخي الفعيل ٕاليداع وثيقة تصديق ٔاو انضامم ٔاحد التوارخي التايل ذكرها:   )3(

 "، التارخي ا�ي تودع فيه وثيقة ت� اDو؛1)"�1لنسـبة ٕاىل دو مشار ٕالهيا يف الفقرة (  "1"
 ودع فيه وثيقة ت� املنظمة احلكومية اDولية؛�لنسـبة ٕاىل منظمة حكومية دولية، التارخي ا�ي ت  "2"
"، التارخي ا�ي يسـتويف فيه الرشط التايل ذكره: تكون 3)"�1لنسـبة ٕاىل دو مشار ٕالهيا يف الفقرة (  "3"

 وثيقة ت� اDو مودعة وتكون وثيقة اDو أالخرى احملددة مودعة؛
 " ٔاعاله؛2التارخي املطبق بناء عىل البند ""، 4)"�1لنسـبة ٕاىل دو مشار ٕالهيا يف الفقرة (  "4"
"، التارخي ا�ي تكون فيه 5)"�1لنسـبة ٕاىل دو عضو يف مجموعة من اDول مشار ٕالهيا يف الفقرة (  "5"

  وxئق لك اDول أالعضاء يف ا8موعة مودعة.

        26262626املادة املادة املادة املادة 
        ؛؛؛؛التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذدخول هذه املعاهدة حزي دخول هذه املعاهدة حزي دخول هذه املعاهدة حزي دخول هذه املعاهدة حزي 

        والتارخي الفعيل للتصديق و�نضامموالتارخي الفعيل للتصديق و�نضامموالتارخي الفعيل للتصديق و�نضامموالتارخي الفعيل للتصديق و�نضامم

ٔالغراض هذه املادة، ال تؤخذ يف احلسـبان ٕاال وxئق التصديق ٔاو �نضامم   الوxئق الواجب ٔاخذها يف احلسـبان][  )1(
  ).3(25) واليت لها Þرخي فعيل وفقًا للامدة 1(25اليت ٔاودعهتا الكيا3ت املشار ٕالهيا يف املادة 

تدخل هذه املعاهدة حّزي التنفيذ بعد أن تودع عرش دول ٔاو منظامت حكومية دولية   دخول املعاهدة حزي التنفيذ][  )2(
  " وxئق تصديقها ٔاو انضامßا بثالثة ٔاشهر.2)"1(25مشار ٕالهيا يف املادة 

) ملزمًا 2يصبح أي كيان غري مشمول يف الفقرة (  [نفاذ التصديق أو �نضامم الالحق Dخول املعاهدة حّزي التنفيذ]  )3(
  ذه املعاهدة بعد ثالثة ٔاشهر من التارخي ا�ي يودع فيه وثيقة تصديقه ٔاو انضاممه.هب

        27272727املادة املادة املادة املادة 
        التحفظاتالتحفظاتالتحفظاتالتحفظات

  

        28282828املادة املادة املادة املادة 
  نقض املعاهدةنقض املعاهدةنقض املعاهدةنقض املعاهدة

ه ٕاىل املدير العام. إالخطار] [  )1( öجيوز ٔالي طرف متعاقد أن ينقض هذه املعاهدة مبوجب ٕاخطار موج  

يصبح النقض 3فذًا بعد سـنة واحدة من التارخي ا�ي يتسمل فيه املدير العام إالخطار. وال يؤثر النقض   Þرخي النفاذ][  )2(
�لنسـبة ٕاىل الطرف املتعاقد الناقض  مسجل رمس أو منوذج صناعييف تطبيق هذه املعاهدة عىل ٔاي طلب قيد النظر ٔاو ٔاي 

عند انقضاء فرتة السـنة املذكورة، عىل ٔانه جيوز للطرف املتعاقد الناقض ٔان ينقطع عن تطبيق هذه املعاهدة عىل أي تسجيل 
  اعتبارًا من التارخي ا�ي يتعّني فيه جتديد ذ� التسجيل، بعد انقضاء فرتة السـنة املذكورة.
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        29292929املادة املادة املادة املادة 
  ؛ والتوقيع؛ والتوقيع؛ والتوقيع؛ والتوقيعلغات املعاهدةلغات املعاهدةلغات املعاهدةلغات املعاهدة

) توقّع هذه املعاهدة يف نسخة ٔاصلية �للغات العربية وإالسـبانية (أ   [النصوص أالصلية؛ والنصوص الرمسية]  )1(
 وإالنلكزيية والروسـية والصينية والفرنسـية وتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.

الفرعية (أ) وتكون لغة رمسية ٔالحد أالطراف يتوىل املدير العام ٕاعداد نص رمسي بلغة ال تشري ٕالهيا الفقرة   (ب)
 املتعاقدة، بعد التشاور مع الطرف املتعاقد املذكور ؤاي طرف متعاقد آخر معين �ملوضوع.

  .تظل هذه املعاهدة متاحة للتوقيع يف مقّر املنظمة ملدة سـنة بعد اع¢دها  [Ìß التوقيع]  )2(

        30303030املادة املادة املادة املادة 
  أمني إاليداعأمني إاليداعأمني إاليداعأمني إاليداع

  مني ٕايداع هذه املعاهدة.يكون املدير العام أ 

  

 [هناية املرفق والوثيقة]

  

 


