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 والنماذج والرسوم التجارية العالمات بقانون املعنية الدائمة اللجنة
  اجلغرافية والبيانات الصناعية

  
  والعشرون التاسعة الدورة

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

 الرسوم قانون معاهدة ومشروع الصناعية والنماذج للرسوم الدويل للتسجيل الهاي نظام بني العالقة
  والنماذج

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

اFامئة ، المتست اللجنة 2012ديسمرب  14ٕاىل  10يف دورهتا الثامنة والعرشين، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  . 1
) املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والYذج الصناعية والبياUت اجلغرافية (املشار ٕالهيا فK ييل بعبارة "اللجنة اFامئة"

من أالمانة ٕاعداد وثيقة تصف العالقة بني نظام الهاي للتسجيل اFويل للرسوم والYذج الصناعية (املشار ٕاليه فK ييل بعبارة 
 ").مرشوع املعاهدةظام الهاي") ومرشوع معاهدة قانون الرسوم والYذج (املشار ٕاليه فK ييل بعبارة ""ن

وبناًء عىل ذs tلrس، ٔاعدت أالمانة هذه الوثيقة اليت تنقسم ٕاىل فصلني. ويتضمن الفصل أالول عرضًا عامًا  . 2
 ل الثاين العالقة بني مرشوع املعاهدة ونظام الهاي.لطبيعة وأهداف مرشوع املعاهدة ونظام الهاي، يف حني يصف الفص

  طبيعة ؤاهداف مرشوع املعاهدة ونظام الهاي  .ٔاوالً 

  مرشوع املعاهدة

مرشوع املعاهدة هو معاهدة دولية جديدة حممت� بشأن الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة �لرسوم والYذج  . 3
 فK ييل بلكمة "القواعد").(املشار ٕاليه  لصناعية، مرفق هبا مرشوع للقواعدا

وكام هو معروف جيدًا، فٕان املصممني الساعني محلاية الرسوم والYذج الصناعية جيب علهيم تلبية الرشوط الشلكية  . 4
واتباع ٕاجراءات معينة. وغالبًا ما تكون ت� الرشوط وإالجراءات معقدة، كام ٔاهنا تتباين من نظام قانوين ٕاىل آخر. وهدف 
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املعاهدة هو ٕانشاء ٕاطار قانوين دينامييك يعمل بطريقة معروفة وذt من ٔاجل تبسـيط وتنسـيق الرشوط الشلكية مرشوع 
وإالجراءات اخلاصة �لرسوم والYذج الصناعية اليت حتددها املاكتب الوطنية/إالقلميية. وال ينشئ مرشوع املعاهدة مجموعة 

ن الرشوط متثل احلد أالقىص ملا ينبغي ٔان تفرضه ماكتب أالطراف وحيدة من الرشوط القياسـية، ولكنه يضع مجموعة م
 املتعاقدة.

 ويوفر مرشوع املعاهدة، بشلك خاص: . 5

مجموعة رشوط متثل احلد أالقىص للرشوط اخلاصة بطلبات تسجيل أو حامية الرسوم والYذج الصناعية،  " 1"
 ؤايضًا الrسات تدوين الرتاخيص والتغيريات؛

 قىص لرشوط ®رخي إاليداع؛قامئة متثل احلد االٔ و  " 2"
 فرتة ٕا±ال لٕاليداع بعد الكشف عن الرمس ٔاو المنوذج الصناعي؛و  " 3"
 آلية لتعديل ٔاو تقسـمي الطلب اµي يتضمن رمسني ٔاو منوذجني صناعيني ٔاو أكرث؛و  " 4"
 هل الزمنية.د للحقوق نتيجة لعدم sمتثال امل آليات لتفادي الفقد غري املقصو و  " 5"

عىل تعريف "للرمس ٔاو المنوذج الصناعي" كام ٔانه ال ينسق اجلوانب املتعلقة �لقانون وال حيتوي مرشوع املعاهدة  . 6
 املوضوعي للرسوم والYذج الصناعية.

  نظام الهاي

ا¿نشئ نظام الهاي مبوجب اتفاق الهاي بشأن التسجيل اFويل للرسوم والYذج الصناعية (املشار ٕاليه فK ييل بعبارة  . 7
اهدة دولية يديرها املكتب اFويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو). ويف الوقت احلارض، "اتفاق الهاي")، وهو مع

 .مرفق هذه الوثيقةطرفًا متعاقداً، ترد قامئة هبم يف  60يضم اتفاق الهاي 

)، ووثيقة جنيف 1960)، ووثيقة الهاي (1934ويتألف اتفاق الهاي من ثالث وÄئق مسـتق�، يه وثيقة لندن ( . 8
، فٕان هذه 19602والتناقص امللموس يف نشاط التسجيل مبوجب وثيقة  19341). ونظراً ٕاىل جتميد تطبيق وثيقة 1999(

 1999(املشار ٕالهيا ٔايضًا بعبارة "وثيقة جنيف") وعىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999الوثيقة سرتكز فقط عىل وثيقة 
 ٕالهيا فK ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة").من اتفاق الهاي (املشار  1960ووثيقة 

وتوفر وثيقة جنيف آلية مركزية وقياسـية لتسجيل الرسوم والYذج الصناعية يف عدة بÉان و/ٔاو منظامت حكومية  . 9
ودعي الطلبات دولية، يه ٔاعضاء يف وثيقة جنيف (ويُشار ٕالهيا فK ييل بعبارة "أالطراف املتعاقدة"). وتُتيح هذه االٓلية مل

ٕاماكنية احلصول عىل امحلاية لرسو±م ومناذÌم الصناعية يف أالطراف املتعاقدة اليت خيتاروهنا، وذt ٕ�يداع طلب دويل واحد 
Fى املكتب اFويل للويبو، حبيث ميتثل هذا الطلب Íموعة واحدة من الرشوط الشلكية، ويودع بلغة واحدة، ومقابل 

تسدد بعم� واحدة (الفرنك السويرسي). كام تسمح وثيقة جنيف �سـتخدام جسل مركزي، هو  مجموعة واحدة من الرسوم
السجل اFويل، لتدوين التجديد والتغيريات الالحقة اليت تؤثر يف طلب أو تسجيل دويل، اكلتغيري يف امللكية، وذt عن 

 طريق ٕاجراء وحيد Fى املكتب اFويل.

ية التسجيل وفقًا لوثيقة جنيف، يف جوهرها، عىل النحو التايل. يودع املودع ميكن تلخيص املالمح الرئيسـية لعمل  . 10
طلبًا دوليًا حيدد فيه أالطراف املتعاقدة اليت يطلب توفري امحلاية فهيا. ويوَدع الطلب اFويل معومًا Fى املكتب اFويل 

لب ميتثل للك الرشوط الشلكية احملددة. مبارشًة، وهذا املكتب هو املسؤول عن تنفيذ الفحص الرمسي للتحقق من أن الط
فٕاذا اكن أالمر كذt، يقوم املكتب اFويل بتسجيل الطلب �عتباره تسجيًال دوليًا يف السجل اFويل وينرش التسجيل يف 

                                                
 .H/A/28/3. انظر الوثيقة 2010يناير  1منذ   1
 .H/LD/WG/2/5و H/LD/WG/1/4انظر الوثيقتني   2
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ف املتعاقدة . ويمت هذا النرش ٕالكرتونيًا عىل موقع الويبو عىل إالنرتنت ويُسـتخدم ٕاكشعار لٔالطراالنرشة اFولية للرسوم والYذج
احملددة. واعتبارًا من ®رخي التسجيل، يكون ٔالي تسجيل دويل نفس التأثري Fى لك طرف من أالطراف املتعاقدة احملددة 

وللك مكتب  .éٔ3ي طلب مودع �لطريقة العادية ملنح امحلاية للرمس ٔاو المنوذج الصناعي مبوجب قانون ذt الطرف املتعاقد
أو يرفض منحها للرمس ٔاو المنوذج الصناعي الوارد يف التسجيل اFويل، بعد ٕاجراء الفحص احلق يف أن مينح امحلاية 

املوضوعي ٕان وجد مثل هذا الفحص مبقتىض القانون احمليل. وجيب ٕاخطار املكتب اFويل بأي رفض للحامية يف خالل سـتة 
ة يف الطرف املتعاقد احملدد، ٔاو ٕاذا مت حسب شهرًا اعتباراً من نرش التسجيل اFويل. وٕاذا مل تُرفض امحلاي 12أشهر أو 

الرفض، يكون للتسجيل اFويل نفس التأثري كام يف حاð منح امحلاية، وفقًا لقانون ذt الطرف املتعاقد. ويمت قيد التسجيل 
 .اFويل لفرتة ٔاولية مدهتا مخسة أعوام وميكن جتديدها لفرتتني ٕاضافيتني عىل أالقل مدة لك مهنام مخسة ٔاعوام

وال حتتوي وثيقة جنيف عىل تعريف "للرمس ٔاو المنوذج الصناعي" وال هتدف ٕاىل تنسـيق قانون الرسوم والYذج  . 11
الصناعية املطبق Fى أالطرف املتعاقدة. غري ٔانه ٕاذا ما ُوضع يف sعتبار الطابع إاللزايم لبعض ٔاحاكم اتفاق الهاي، مكدة 

اغبة يف sنضامم ٕاىل االتفاق ٔاو التصديق عليه قد حتتاج ٕاىل تعديل قوانيهنا. ويرتتب امحلاية مثًال، فٕان أالطراف املتعاقدة الر 
 عىل ذt ٔان اتفاق الهاي ميكن ٔان يكون ö تأثري تنسـيقي يف قوانني أالطراف املتعاقدة يف ذt االتفاق.

  العالقة بني مرشوع املعاهدة واتفاق الهاي  Äنيًا.

  املعاهدة عن الرشوط احملددة يف اتفاق الهاي اسـتقالل الرشوط الواردة يف مرشوع

يف حني يسعى مرشوع املعاهدة واتفاق الهاي ٕاىل حتقيق ٔاهداف خمتلفة، كام ٔاوحضنا يف الفصل السابق، فٕان  . 12
وحمتوúت الrس تدوين تغيريات معينة. وقد ُحددت هذه الرشوط يف  4الصكني حيددان رشوطًا تتعلق مبحتوúت الطلب

مسـتق�. ومعىن هذا أن مرشوع املعاهدة، يف حتديده للرشوط، ال يشري ٕاىل أالحاكم الواردة يف اتفاق لك صك بطريقة 
. و�ٕالضافة ٕاىل 5الهاي. ومن مث، فٕان الرشوط الواردة يف مرشوع املعاهدة ال تتفق دامئًا مع الرشوط الواردة يف اتفاق الهاي

 ال يؤثر يف ت� احملددة يف مرشوع املعاهدة.ذt، فٕان ٔاي تغيري للرشوط احملددة يف اتفاق الهاي 

وميكن رشح هذا الهنج عىل ٔاساس ٔان الرشوط الواردة يف مرشوع املعاهدة ُوضعت نتيجة لعملية حددت جماالت  . 13
)، واليت SCT/23/5و SCT/22/6و SCT/21/4(انظر الوÄئق اللجنة اFامئة sلتقاء وsجتاهات املشرتكة بني ٔاعضاء 

 ٔاعضاهئا ٔاعضاء يف اتفاق الهاي.ال يُعترب لك 

وقد ات�بع هنج مماثل يف معاهدة قانون العالمات التجارية ومعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية، حيث  . 14
ُحددت الرشوط املتعلقة مبحتوúت الطلب والrسات تدوين تغيريات معينة بشلك مسـتقل عن الرشوط املقاب� لها يف 

 مدريد بشأن التسجيل اFويل للعالمات.اتفاق وبروتوكول 

وعىل العكس من ذt، تشري معاهدة قانون الرباءات ٕاىل ٔاحاكم معاهدة التعاون بشأن الرباءات فK يتعلق �لرشوط  . 15
املتعلقة بشلك ٔاو حمتوúت الطلب وحمتوúت sلrس، مضن أمور ٔاخرى، حبيث تتفق هذه الرشوط الواردة يف معاهدة 

ات اتفاقًا ®مًا مع الرشوط الواردة يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات. و�ٕالضافة ٕاىل ذt، فٕان ٔاي تنقيح ٔاو قانون الرباء
تعديل ٔاو تغيري يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات، يتسق مع مواد معاهدة قانون الرباءات، يُطبق ٔالغراض معاهدة قانون 

                                                
 ) من وثيقة جنيف.1(14املادة   3
وفقاً "للطلب اFويل" وفقاً ملرشوع املعاهدة، ُحتدد الرشوط وفقاً للطلبات الوطنية/ إالقلميية يف أالطراف املتعاقدة؛ ووفقاً التفاق الهاي، ُحتدد الرشوط   4

 املودع بصفة عامة Fى املكتب اFويل للويبو.
الرسوم والYذج واتفاق يف الواقع العميل، توجد فوارق قلي� يف الرشوط املتعلقة مبحتوúت الطلب وحمتوúت الrس تدوين تغيريات معينة وفقًا ملعاهدة قانون   5

 الهاي (وثيقة جنيف).
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من  16معاهدة قانون الرباءات ذt بأغلبية ثالثة ٔار�ع أالصوات (املادة  الرباءات والحئهتا التنفيذية، ٕاذا قررت مجعية
 معاهدة قانون الرباءات).

معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل ٔاساس  وميكن رشح العالقة املشار ٕالهيا فK سـبق بني . 16
يف وقت اعrد معاهدة قانون الرباءات. ونظرًا ٕاىل ٔان معاهدة أن عدد ٔاعضاء معاهدة التعاون بشأن الرباءات اكن كبريًا جداً 

التعاون بشأن الرباءات حددت فعًال رشوطًا شلكية موحدة لطلبات الرباءات اFولية، ونظرًا ٕاىل ٔان هذه املعايري اكن يطبقها 
قانون الرباءات ٔاحاكم معاهدة  عضو يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات، فقد تقرر أن تُعمتد يف معاهدة 100فعًال ٔاكرث من 

 التعاون بشأن الرباءات والحئهتا التنفيذية، ؤايضًا ٔاحاكم تعمKهتا إالدارية، حي اكن ذt مالمئًا، جتنبًا لوضع معايري جديدة ٔاو
 .6خمتلفة

  ال توجد ص� رمسية بني مرشوع املعاهدة واتفاق الهاي

واتفاق الهاي. ويُالحظ، بشلك خاص، أن اFوð ٔاو املنظمة احلكومية ال توجد ص� رمسية بني مرشوع املعاهدة  . 17
من مرشوع املعاهدة لن حتتاج ٕاىل ٔان تنضم ٕاىل، ٔاو تصدق عىل، ٔاي من  25اFولية اليت متتثل للرشوط الواردة يف املادة 

وفقًا لوثيقة  –فٕان ٔاية دوð ٔاو  وÄئق اتفاق الهاي، ليك تنضم ٕاىل، ٔاو تصدق عىل معاهدة قانون الرسوم والYذج. و�ملثل،
أية منظمة حكومية دولية متتثل للرشوط الواردة يف الوثيقة املعنية يف اتفاق الهاي ليك تصبح طرفًا متعاقدًا،  –جنيف 

سـتحتفظ ٕ�ماكنية sنضامم ٕاىل، ٔاو التصديق عىل، الوثيقة املعنية يف اتفاق الهاي، دون أن تنضم ٕاىل، أو تصدق عىل، 
 قانون الرسوم والYذج. معاهدة

و�ٕالضافة ٕاىل ذt، ال يفرض مرشوع املعاهدة واتفاق الهاي عىل أالطراف املتعاقدة يف لك مهنام ٔاúً من sلزتامات  . 18
الناشـئة عن املعاهدة أالخرى. مفثًال، لن تضطر أالطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرسوم والYذج واليت يه ليست ٔاطرافًا 

يف وثيقة جنيف ٕاىل ٕانفاذ الطلبات اFولية املودعة وفقًا لوثيقة جنيف ٔاو التسجيالت اFولية املسج� وفقًا لت� متعاقدة 
الوثيقة. و�ملثل، لن تضطر أالطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف واليت يه ليست ٔاطرافًا متعاقدة يف معاهدة قانون الرسوم 

 دة.والYذج ٕاىل sلزتام بأحاكم هذه املعاه

  خامتة  Äلثًا.

قدمت هذه الوثيقة ٔاوًال عرضاً عامًا للمالمح الرئيسـية ملرشوع املعاهدة واتفاقية الهاي. ويُذكر أن مرشوع املعاهدة  . 19
واتفاق الهاي يعاجلان الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة �لرسوم والYذج الصناعية. لكن يف حني هيدف مرشوع 

الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة �لرسوم والYذج الصناعية اليت حتددها املاكتب املعاهدة ٕاىل تبسـيط وتنسـيق 
الوطنية/إالقلميية، وذt بغية تقليل ٔاوجه sختالف بني أالطراف املتعاقدة يف املسـتقبل، فٕان اتفاق الهاي ينشئ آلية 

 مركزية وقياسـية لتسجيل الرسوم والYذج الصناعية عىل املسـتوى اFويل.

ومتيض الوثيقة بعد ذt لتصف العالقة بني مرشوع املعاهدة واتفاق الهاي. ففي حني حيدد الصاكن رشوطًا تتعلق  . 20
مبحتوúت الطلب وحمتوúت الrس تدوين تغيريات معينة، فٕاهنام يفعالن ذt بصورة مسـتق�. وهكذا، فٕان الرشوط الواردة 

لصك االٓخر. و�ٕالضافة ٕاىل ذt، فٕان التغيريات يف الرشوط الواردة يف ٔاحد الصكني قد ختتلف عن الرشوط الواردة يف ا
 يف ٔاحد الصكني ال تؤثر يف الرشوط الواردة يف الصك االٓخر.

ويتوسع الفصل الثاين يف رشح ٔانه ال توجد ص� رمسية بني مرشوع املعاهدة واتفاق الهاي، ؤانه لن يُفرض ٔاي الزتام  . 21
 أالطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرسوم والYذج، والعكس حصيح. مبوجب ٔاي من وÄئق اتفاق الهاي عىل
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وختامًا، فرمغ أن اتفاق الهاي ومعاهدة قانون الرسوم والYذج، ٕاذا اعُتمدت، سـيكوUن من معاهدات الويبو يف  . 22
و مبارشة بيهنام. وسوف جمال الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة �لرسوم والYذج الصناعية، فٕانه ال توجد ص� رمسية أ 

يسعى اتفاق الهاي ومعاهدة قانون الرسوم والYذج ٕاىل حتقيق ٔاهداف خمتلفة، كام سيمتتع لك مهنام بسلطة ذاتية اكم� 
 واسـتقالل ®م عن االٓخر، ولن يتغلب ٔاحدهام عىل االٓخر.

ٕان اللجنة اFامئة مدعوة ٕاىل النظر يف  . 23
 هذه الوثيقة.

  

[ييل ذt املرفق]
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  [هناية املرفق والوثيقة]


