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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 02 :يناير 0224

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والبيانات اجلغرافية
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  21اإىل  02مارس 0224

قانون التصاميم الصناعية وممارساته  -مشروع مواد

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .2عند اختتام ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
("اللجنة") ،اليت انعقدت يف جنيف من  4اإىل  8نومفرب  ،0222ال ُتمس من ا ألمانة "اإعداد واثئق معل مراجعة لتنظر فهيا
اللجنة ،أأو رمبا مؤمتر حتضريي حسب احلال ،عىل أأن تأأخذ جبميع التعليقات املقدمة أأثناء ادلورة احلالية [( "]...الفقرة  22من
الوثيقة .)SCT/30/8
 .0وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،لحظ الرئيس أأن مجيع الوفود أأيّدت "من حيث املبد أأ ،تقدمي املساعدة التقنية وتدابري
تكوين الكفاءات للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف س ياق تنفيذ املعاهدة املقبةل" (الفقرة  8من الوثيقة .)SCT/30/8
و أأشار الرئيس أأيضا اإىل "التقدم احملرز يف نص ا ألحاكم من مرشوع املادة /02مرشوع القرار وطلب من ا ألمانة أأن ّتبني
مرشوع املادة /02مرشوع القرار اجلديد يف وثيقة العمل املراجعة" (الفقرة  22من الوثيقة .)SCT/30/8
خيص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي ،أأشار الرئيس اإىل أأن " مجيع الوفود اليت
 .2وفامي ّ
أأخذت اللكمة اكنت لصاحل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس من ذكل القبيل .واكن من ر أأي عدد كبري من الوفود أأن ي ّمت
التوصل اإىل اتفاق عىل تناول املساعدة التقنية يف شلك مادة يف املعاهدة قبل ادلعوة اإىل املؤمتر ادلبلومايس .واكن من ر أأي
وفود أأخرى أأن ابإماكن اللجنة أأن تويص امجلعية العامة من الآن ابدلعوة اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس .و أأبدى البعض من بني
هذه الفئة ا ألخرية مرونة إازاء رضورة تناول املساعدة التقنية يف قرار أأو مادة ،بيامن اكن من ر أأي وفد واحد أأن تؤ َّجل هذه
املسأأةل اإىل املؤمتر ادلبلومايس نفسه" (الفقرة  20من الوثيقة .)SCT/30/8
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 .4وعقب دورة اللجنة الثالثني ،فاإن امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،يف دورهتا الرابعة وا ألربعني
(ادلورة الاس تثنائية الثالثة والعرشين) ،املنعقدة يف جنيف من  22اإىل  20ديسمرب  ،0222اعمتدت النص التايل:
"اإن امجلعية العامة للويبو:
"( )2تطلب من اللجنة أأن تس تمكل معلها عىل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة بشأأن قانون التصاممي ابلستناد اإىل
حصيةل ادلورة الثالثني للجنة العالمات؛
( )0س تعمل يف ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف مايو  0224عىل تقيمي النص والتقدم احملرز والنظر فهيام
و ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  0224يف موسكو .ويف حال ّقررت ذكل ادلورة الاس تثنائية
للجمعية العامة ،س ُتعقد جلنة حتضريية مبارشة بعد تكل ادلورة للجمعية العامة".
 .5ومبراعاة ما تقدّ م ،أأعدّ ت ا ألمانة هذه الوثيقة والوثيقة  ،SCT/31/3وهام تعدّ لن الوثيقتني SCT/30/2
و .SCT/31/3و أأما مرفق هذه الوثيقة فيحتوي عىل مرشوع املواد بشأأن قانون التصاممي الصناعية وممارساته ،مبا يف ذكل
مرشوع مرا َجع ملادة أأو قرار بني قوسني مربّعني بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .6ونزول عند الطلب اذلي تقدّ م به الرئيس يف دورة اللجنة الثالثني (انظر الفقرة  22من الوثيقة  ،)SCT/30/8فاإن
التعليقات املطروحة خالل تكل ادلورة قد أأدرجت مضن الوثيقتني  SCT/31/2و 2عىل النحو التايل :ا ألحاكم اليت لها خيارات
بديةل أأعيدت صياغهتا وفقا للقرار اذلي اختذته اللجنة يف دورهتا الثالثني؛ والاقرتاحات الفردية اليت حظيت بدمع من وفود
النص بني قوسني مربّعني مع بيان الوفود اليت دمعت الاقرتاح؛ والاقرتاحات
أأخرى يف ادلورة الثالثني للجنة أأضيفت اإىل ّ
الفردية اليت مل حتظ بأأي دمع تُرك ّنصها يف احلوايش؛ والتحفظات عىل ا ألحاكم ُُسّلت يف شلك حوايش.
 .1ومثلام ّمت يف الإصدارات السابقة للوثيقتنيُ ،وضع سطر حتت النصوص اجلديدة وشطبت النصوص احملذوفة .و أأعيد
ترقمي ا ألحاكم يف الوثيقتني  SCT/31/2و 2ابلرتتيب التسلسيل ،تسهيال للقراءة.

 .8اإن اللجنة مدعوة اإىل النظر يف مرشوع
ا ألحاكم الواردة يف مرفقي الوثيقتني SCT/31/2
و SCT/31/3والتعليق علهيا هبدف اس تكامل
معلها عىل ّنص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة بش أأن
قانون التصاممي.
[ييل ذكل املرفق]
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" "2تعين لكمة "الطرف املتعاقد" لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية طرف يف هذه املعاهدة؛
" "0وتعين لكمة "املكتب" واكةل أأحد ا ألطراف املتعاقدة امل َّلكفة بتسجيل التصاممي الصناعية؛
" "2وتعين لكمة "التسجيل" تسجيل تصممي صناعي أأو منح براءة لتصممي صناعي من قبل مكتب؛
" "4وتعين لكمة "الطلب" طلب التسجيل؛
" "5وتعين عبارة "القانون املطبّق" ،قانون ادلوةل يف حال اكن الطرف املتعاقد دوةل ،والصكوك القانونية
اليت تعمل مبوجهبا املنظمة احلكومية ادلولية يف حال اكن الطرف املتعاقد منظمة حكومية دولية؛
" "6وتفرس الإشارات اإىل "التصممي الصناعي" ب أأهنا اإشارات اإىل "التصاممي الصناعية" يف حال اكن الطلب
أأو التسجيل يتضمن أأكرث من تصممي صناعي؛
" "7وتفرس الإشارات اإىل أأي "خشص" ب أأهنا اإشارات اإىل خشص طبيعي وخشص معنوي عىل حد سواء؛
مبارش دلى املكتب" لك اإجراء من الإجراءات ا َ
" "8وتعين عبارة "اإجراء َ
ملبارشة دلى املكتب يف ما يتعلق
بطلب أأو تسجيل؛
لك طلب أأو ّ
" "9وتعين لكمة "تبليغ" ّ
لك الامتس أأو اإعالن أأو وثيقة أأو مراسةل أأو معلومات أأخرى تتع ّلق
بطلب أأو تسجيل ،مما يودع دلى املكتب؛
" "10وتعين عبارة "ُسالت املكتب" مجموعة املعلومات اليت حيفظها املكتب وختص وتشمل الطلبات
والتسجيالت ،أأاي اكنت ادلعامة اليت حتفظ فهيا تكل املعلومات؛
" "11وتعين لكمة "املودع" الشخص املد َّون يف ُسالت املكتب عىل أأنه الشخص اذلي يطلب التسجيل
أأو عىل أأنه خشص أآخر يودع الطلب أأو يتابعه ،وفقا للقانون املطبق؛
" "12وتعين عبارة "صاحب التسجيل" الشخص املذكور هبذه الصفة يف ُسالت املكتب؛
" "13وتعين عبارة "اتفاقية ابريس" اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،املوقَّعة يف ابريس يف
 02مارس  ،2882كام مت وتعديلها؛
" "14وتعين لكمة "الرتخيص" ترخيص ًا ابلنتفاع ابلتصاممي الصناعية مبوجب قانون الطرف املتعاقد؛
" "15وتعين عبارة "املرخَّص هل" الشخص اذلي حيصل عىل ترخيص؛
" "16وتعين عبارة "الالحئة التنفيذية" القواعد املشار اإلهيا يف املادة 02 00؛
" "17وتعين عبارة "املؤمتر ادلبلومايس" دعوة ا ألطراف املتعاقدة لالجامتع ألغراض مراجعة املعاهدة؛
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" "18وتعين لكمة "امجلعية" امجلعية املشار اإلهيا يف املادة 04 02؛
" "19وتفرس الإشارات اإىل عبارة "وثيقة التصديق" ب أأهنا تشمل الإشارات اإىل واثئق القبول واملوافقة؛
" "20وتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛
" "21وتعين عبارة "املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة؛
" "22وتعين عبارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛
" "23وتفرس الإشارات اإىل أأية "مادة" أأو اإىل "فقرة" أأو "فقرة فرعية" أأو "بند" يف أأية مادة ب أأهنا تشمل
الإشارات اإىل ما يقابلها من قاعدة أأو قواعد يف الالحئة التنفيذية.
مالحظات بشأأن املادة 2
املالحظة 2.2

البندان " "2و" ."4تشمل لكمة "الطلب" الطلبات املقدمة لتسجيل تصممي صناعي وملنح براءة
لتصممي صناعي يف النظم اليت تمتتع فهيا التصاممي الصناعية حبامية قانون الرباءات .وتشمل لكمة
"التسجيل" كذكل تسجيل التصممي الصناعي ومنح الرباءة لتصممي صناعي يف النظم اليت تمتتع فهيا
التصاممي الصناعية حبامية قانون الرباءات.

املالحظة 0.2

يُفهم مصطلح "الطلب" يف البند " "4ابملعىن العام لللكمة ،أأي أأنه يشمل الطلب اذلي حيتوي عىل
تصممي صناعي واحد والطلب اذلي حيتوي عىل أأكرث من تصممي صناعي واحد.

املالحظة 2.2

البند " ."9ورد اس تعامل لكمة "التبليغ" ل إالشارة اإىل ما يودع دلى املكتب فقط .ووفقا ذلكل ،فان أأي
اإخطار أأو خطاب يرسهل املكتب اإىل املودع أأو صاحب التسجيل أأو أأي خشص معين أآخر ل يعد
"تبليغا" حسب التعريف الوارد يف هذا البند .وتشمل لكمة "التبليغ" أأيضا حسب التعريف الوارد يف
هذا البند لك وثيقة تودع دلى املكتب بشأأن طلب أأو تسجيل ،مبا يف ذكل التوكيالت الرمسية.

املالحظة 4.2

البند " ."22تُس تخدم يف مرشوع هذا احلمك عبارة "ُسالت املكتب" بدل من عبارة "ُسل التصاممي
الصناعية" ل إالقرار بوضع ادلول ا ألعضاء اليت متنح الرباءات للتصاممي الصناعية دون أأن يكون دلهيا
ُسالت للتصاممي الصناعية .وجتدر الإشارة اإىل أأن هذه العبارة من املفرتض أأن تس تخدم ألغراض
تطبيق احلمك ل غري .ويه عبارة واسعة النطاق حبيث تشمل مفهوم ُسالت التصاممي الصناعية
الوطنية أأو ا إلقلميية ،اإذا وجدت ،ول متنع فرادى ا ألطراف املتعاقدة من اس تخدام عبارة "ُسل
التصاممي الصناعية".

املادة 0
الطلبات والتصاممي الصناعية اليت تطبق علهيا هذه املعاهدة
([ )2الطلبات] تطبق هذه املعاهدة عىل الطلبات الوطنية وا إلقل ميية اليت تودع دلى مكتب طرف متعاقد أأو ابلنس بة
اإليه.1
1

خالل ادلورة الثالثني للجنة ،اقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإضافة "وعىل طلباهتا الفرعية" يف هناية الفقرة (.)2
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([ )0التصاممي الصناعية] تطبق هذه املعاهدة عىل التصاممي الصناعية اليت ميكن تسجيلها كتصاممي صناعية ،أأو اليت ميكن
منح براءات بش أأهنا ،بناء عىل القانون املطبّق.
مالحظات بشأأن املادة 0
املالحظة 2.0

الفقرة ( .)2س تطبق هذه املعاهدة عىل الطلبات الوطنية املودعة دلى مكتب دوةل ،فض ًال عن
الطلبات املودعة دلى مكتب اتبع ملنظمة حكومية إاقلميية ،أأو ابلنس بة اإليه .ويشار اإىل هذه الطلبات
يف هذه الفقرة بعبارة "الطلبات ا إلقلميية" .ومن ا ألمثةل عىل ماكتب منظامت حكومية إاقلميية ،املنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،2)OAPIواملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (،3)ARIPO
ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ( 4)BOIPومكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية (.5)OHIM

املالحظة 0.0

تشمل عبارة " الطلبات اليت تودع دلى مكتب طرف متعاقد  ،"...عىل وجه اخلصوص ،طلبات
التسجيل ا إلقلميي اليت تودع دلى مكتب أأو اإدارة خمتصة أأخرى دلوةل عضو يف منظمة حكومية دولية
إاقلميية يك حتال فامي بعد اإىل مكتب تكل املنظمة.

املالحظة 2.0

معرفة يف املادة  ،"4"2مبا فهيا الطلبات
ويُتوىخ من هذه املعاهدة أأن تطبق عىل الطلبات ،كام يه ّ
الفرعية للطلبات الوطنية أأو ا إلقلميية .ويرد تعريف الطلبات الفرعية يف املادة .)2(8

املالحظة 4.0

وميكن للطرف املتعاقد ،دون أأي اإلزام ،أأن يطبق بعض أأحاكم هذه املعاهدة أأو لكها عىل أأي نوع حمدّ د
"احملوةل" أأو
من الطلبات املنصوص علهيا يف قانونه واليت ل تشملها الفقرة ( ،)2مثل الطلبات َّ
"املعدَّ ةل" أأو "امل ممكّةل".

املالحظة 5.0

الفقرة ( .)0ل يتضمن مرشوع هذه املعاهدة تعريف ًا للتصممي الصناعي .وس تط ّبق هذه املعاهدة عىل أأي
تصممي صناعي ميكن تسجيهل كتصممي صناعي ،أأو ميكن منحه براءة تصممي صناعي ،بناء عىل القانون
املط ّبق .وتبعا ذلكل ،تظل مسأأةل حتديد املادة اليت ميكن حاميهتا كتصممي صناعي من اختصاص قانون
لك طرف متعاقد.

املالحظة 6.0

نظرا اإىل الطابع اخلاص ل إالجراءات القامئة بناء عىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية ،هذه املعاهدة ل تنطبق عىل تكل الإجراءات.

املادة 2
الطلب
([ )2حمتوايت الطلب؛ الرمس] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تضمني الطلب بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو
مجيعها:
" "2الامتس تسجيل؛
" "0وامس مودع الطلب وعنوانه؛
2
3
4
5

تُعىن املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية بتسجيل التصاممي الساري أأثرها يف ادلول الست عرشة ا ألعضاء يف اتفاق ابنغي.
تُعىن املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية بتسجيل التصاممي الساري أأثرها يف ادلول الست عرشة ا ألطراف يف اتفاق لوسااك.
يُعىن مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية بتسجيل التصاممي يف بنيلوكس.
أ
أ
يُعىن مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية بتسجيل التصاممي الساري أثرها يف مجيع دول الاحتاد الورويب الامثين والعرشين.
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" "2و إاذا اكن ملودع الطلب ممثل ،امس ذكل املمثل وعنوانه؛
" "4وعنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل ،يف حال اكن ذكل العنوان مطلواب مبقتىض املادة )2(4؛
مقرر يف الالحئة التنفيذية؛
" "5وتصوير للتصممي الصناعي ،كام هو ّ
" "6وبيان ابملنتج أأو املنتجات اليت تشمل التصممي الصناعي ،أأو اليت سيس تخدم ألجلها التصممي الصناعي؛
" "1ويف حال رغب مودع الطلب يف الاس تفادة من أأولوية طلب سابق ،اإقرار يطالب فيه ب أأولوية ذكل
الطلب السابق ،مع البياانت وا ألدةل املؤيدة لإقرار ا ألولوية واليت جيوز اقتضاؤها بناء عىل املادة  4من اتفاقية ابريس؛
" "8ويف حال رغب مودع الطلب يف الاس تفادة من املادة  22من اتفاقية ابريس ،أأدةل يفيد ب أأن املنتج أأو
املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أأو اليت يس تخدم ألجلها التصممي الصناعي قد مت عرضها يف معرض دويل رمسي أأو
معرتف ب أأنه رمسي؛
مقررة يف الالحئة التنفيذية.
" "9و أأية بياانت أأو عنارص ّ
(ب) وابلنس بة اإىل الطلب ،جيوز أأن ي ُشرتط دفع رمس.
([ )0حظر أأية رشوط أأخرى] ل جيوز اشرتاط أأي بيان أأو عنرص ابلنس بة اإىل الطلب ،خالف البياانت والعنارص
املشار اإلهيا يف الفقرة ( )2ويف املادة .22
([ )2عدة تصاممي صناعية يف الطلب ذاته] جيوز أأن يشمل الطلب أأكرث من تصممي صناعي واحد ،مع مراعاة الرشوط
اليت ميكن أأن ينص علهيا القانون املطبّق.
([ )4ا ألدةل] جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي ا ألدةل اإىل املكتب أأثناء حفص الطلب ،يف احلاةل اليت قد يكون
فهيا للمكتب شك معقول يف حصة أأي بيان أأو عنرص وارد يف الطلب.
مالحظات بشأأن املادة 2
املالحظة 2.2

تقرتح هذه املادة قامئة حمددة للبياانت والعنارص اليت جيوز اقتضاؤها يف الطلب .وإاذا اكنت الفقرة ()2
حتدد احلد ا ألقىص للمحتوايت اليت ميكن أأن يقتضهيا أأحد ا ألطراف املتعاقدة ،فاإن الفقرة ( )0توحض أأنه
ل ميكن ألي طرف متعاقد أأن يطالب بعنارص أأخرى يف الطلب خالف تكل اليت ميكن أأن تقتضهيا
املادة "( 22التبليغات") .كام أأن وضع قامئة حمددة للعنارص سيسامه يف اإحداث اإطار معروف
ل إالجراءات الشلكية املتعلقة ابلتصاممي الصناعية ،ويف ذكل ابلتايل أأمهية كربى ابلنظر اإىل تبس يط
اإجراءات التصاممي الصناعية وتوحيدها.

املالحظة 0.2

ل هيدف هذا احلمك اإىل اإحداث حمتوى موحد للطلبات ،بل يريم اإىل حتديد احلد ا ألقىص للمحتوايت
حىت يكون لك من يود اإيداع طلب عىل معرفة دقيقة ابلعنارص اليت ميكن أأن يطالب هبا .لكن جيوز
للطرف املتعاقد اشرتاط بعض من العنارص املذكورة بد ًل من مجيعها .وعىل سبيل املثال ،ل ميكن أأن
يلزم أأي طرف متعاقد بتقدمي مطالبة (انظر القاعدة  )"0")2(0اإذ يفرتض أأل يقتيض أأي طرف متعاقد
تقدمي مطالبة اإذا اكن يوفر حامية التصاممي الصناعية مبوجب نظام تسجيل ،عىل عكس نظام امحلاية
مبوجب قانون الرباءات.
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املالحظة 2.2

حتدّ د هذه املادة عنارص عامة يف الطلب ،أأي تكل اليت تطالب هبا لك ا ألطراف املتعاقدة يف حني
نقلت العنارص التفصيلية اإىل الالحئة التنفيذية .وتريم هذه اخلطة املقرتحة اإىل وضع اإطار دينايم ومرن
للصياغة الالحقة لقانون التصاممي.

املالحظة 4.2

الفقرة ( ()2أأ) .البند " ."2ألي طرف متعاقد احلرية يف أأن يقتيض أأن يقدم الامتس التسجيل عىل
اس امترة رمسية يعدها مكتب الطرف املتعاقد.

املالحظة 5.2

البند " ."0للك طرف متعاقد حرية حتديد التفاصيل املتعلقة ابلمس والعنوان .فعىل سبيل املثال،
جيوز للطرف املتعاقد لعتبارات اخلصوصية أأن يسمح ملودع الطلب بأأل يقدم سوى عنواان للمراسةل
وليس ابلرضورة عنوان السكن.

املالحظة 6.2

البند " ."5تتضمن القاعدة  2تفاصيل بشأأن تصوير التصاممي الصناعية .وتوفر الالحئة التنفيذية اإطار ًا
أأكرث مرونة لتعديل املزيد من الرشوط املتعلقة هبذه املسأأةل أأو اعامتدها ،وهو ما قد يربره يف املس تقبل
تطوير تقنيات نسخ جديدة.

املالحظة 1.2

البند " ."6يرتك للك طرف متعاقد حرية حتديد كيف ينبغي تقدمي بيان املنتج أأو املنتجات .وجيوز
ألي طرف متعاقد أأن يشرتط مثال تقدمي بيان عن املنتج أأو املنتجات يف شلك عنوان للطلب أأو يف
أأي شلك حمدّ د أآخر.
الفقرة ( .)2تضع هذه الفقرة مبد أأ اإماكنية تقدمي املودع لطلبات تتضمن أأكرث من تصممي صناعي ،أأي ما
يعرف بعبارة "الطلبات املتعددة" .مفن منظور املنتفعني ،توفر الطلبات املتعددة فائدة واةحة من
حيث تبس يط الإيداع ،كام يدل عىل ذكل الإقبال الكبري ملودعي الطلبات عىل هذا الإجراء امليرس يف
ا ألنظمة القانونية اليت متنح هذا النوع من التسهيالت .أأما من منظور املاكتب الفاحصة ،فاإن الطلبات
املتعددة تنطوي عىل احلاجة اإىل القيام بأأحباث بشأأن لك تصممي صناعي وارد يف الطلب .ويف هذا
الصدد ،يمتثل التحدي الأكرب ابلنس بة للماكتب ولس امي تكل اليت تقوم بفحص اجلدة يف القدرة عىل
اسرتجاع نفقات البحث والفحص بشلك مناسب.6

املالحظة 9.2

وسعيا اإىل اإقامة توازن بني مصاحل املنتفعني واملاكتب ،خيضع قبول الطرف املتعاقد لتكل "الطلبات
املتعددة" لمتثال مقدم الطلب للرشوط املقررة يف قانون الطرف املتعاقد املطبق .ول حيدد هذا احلمك
الرشوط اليت تقبل مبوجهبا الطلبات املتعددة .فللك طرف متعاقد حرية حتديد الرشوط اليت يقبل
مبوجهبا الطلبات املتعددة .فعىل سبيل املثال ،جيوز للطرف املتعاقد أأن ينص عىل أأنه ل يقبل الطلبات
املتعددة اإل يف حال اكنت مجيع التصاممي املوجودة يف الطلب تطبق عىل منتجات من نفس الصنف
وفق ًا لتصنيف لواكرنو ،أأو تتأألف من تكل املنتجات ،أأو يف حال اكنت مجيع التصاممي املوجودة يف
الطلب ختضع لرشط وحدة التصممي أأو وحدة الاخرتاع أأو عندما تكون املنتجات اليت يطبق علهيا
التصممي من مجموعة معينة أأو يكون لها غرض واحد.

املالحظة 22.2

ميكن للطرف املتعاقد أأن يعاجل طلبا معينا ابعتباره طلبا متعددا اإذا اكن الطلب يس تويف الرشوط
املنصوص علهيا يف قانون الطرف املتعاقد؛ أأو يف خالف ذكل ،يطلب من املودع اإما أأن يعدّ ل الطلب
يقسم الطلب اإىل طلبني أأو أأكرث (انظر املادة .))2(8
حىت يس تويف تكل الرشوط أأو أأن ّ

املالحظة 8.2

6

انظر الوثيقة .SCT/21/4
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املادة 4
ال متثيل وعنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل
([ )2املمثلون املع متدون] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض من أأي خشص ّ
معني مكمثل ألغراض أأي اإجراء يبارش دلى
املكتب ما ييل:
والتسجيالت؛

" "2أأن يكون هل احلق ،بناء عىل القانون املطبَّق ،يف الترصف دلى املكتب خبصوص الطلبات
يقررها الطرف املتعاقد ،ابعتباره عنوانه.
" "0و أأن يز ّوده بعنوان يف أأراض ّ

(ب) يكون لترصف هو صادر عن ممثل يس تويف الرشوط اليت يُطبّقها الطرف املتعاقد بناء عىل الفقرة الفرعية ( أأ)،
أأو هو متع ّلق بذكل املمثل ،ابلنس بة اإىل أأي اإجراء يبارش دلى املكتب ،أأثر ترصف صادر عن مودع الطلب أأو صاحب
التسجيل أأو الشخص املعين ا آلخر اذلي َّعني ذكل املمثل ،أأو ترصف متع ّلق به.
([ )0ال متثيل الإلزايم] ( أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض ألغراض أأي اإجراء يبارش دلى
املكتب أأن يكون مودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين ا آلخر اذلي ليس هل حمل اإقامة ول منش أأة صناعية
أأو جتارية حقيقية وفعّاةل يف أأراضيه ممث َّ ًال مبمثل هل.
(ب) جيوز ملودع الطلب [لصاحب التسجيل ،أأو خشص هممتّ أآخر] 7اذلي ليس هل حمل اإقامة ول منش أأة صناعية أأو
جتارية حقيقية وفعّاةل يف أأرايض الطرف املتعاقد أأن يترصف اب ألصاةل عن نفسه أأمام املكتب لإيداع طلب ألغراض اترخي
الإيداع ،وجملرد دفع رمس.8
([ )2عنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل] جيوز للطرف املتعاقد ل يقتيض ال متثيل وفق ًا للفقرة (ب) ،أأن يقتيض
ألغراض أأي اإجراء يبارش دلى املكتب أأن يكون ملودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين ا آلخر اذلي ليس هل
حمل اإقامة ول منش أأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعّاةل يف أأراضيه عنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل يف تكل ا ألرايض.
([ )4تعيني املمثل] يقبل الطرف املتعاقد أأن يودَع س ند تعيني املمثل دلى املكتب بطريقة مقررة يف الالحئة التنفيذية.
([ )5حظر أأية رشوط أأخرى] مع مراعاة رشوط املادة  ،22ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية رشوط
خالف الرشوط املشار اإلهيا يف الفقرات من ( )2اإىل ( )4فامي يتعلق ابملسائل املتناوةل يف تكل الفقرات.
([ )6الإخطار] يف حال عدم استيفاء رشط واحد أأو أأكرث من الرشوط اليت يطبقها الطرف املتعاقد بناء عىل الفقرات
من ( )2اإىل ( ،)4يتوىل املكتب اإخطار املودع أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين ا آلخر بذكل مع اإاتحة الفرصة
لستيفاء أأي رشط من ذكل القبيل ،خالل املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية.
([ )1عدم استيفاء الرشوط] يف حال عدم استيفاء رشط أأو أأكرث من الرشوط اليت يطبقها الطرف املتعاقد بناء عىل
الفقرات من ( )2اإىل ( )4خالل املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يطبق ما ينص عليه قانونه من
جزاءات.
7
8

حظي النص الوارد بني قوسني مربّعني بدمع من وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية خالل ادلورة الثالثني للجنة.
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،حتفّظ وفدا الصني والهند عىل موقفهيام فامي يتعلق ابملادة ()0(4ب).
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مالحظات بشأأن املادة 4
املالحظة 2.4

صيغت هذه املادة اإىل حد كبري عىل غرار املادة  1من معاهدة قانون الرباءات واملادة  4من معاهدة
س نغافورة.

املالحظة 0.4

ل تنطبق هذه املادة عىل املمثلني من موظفي الهيئات القانونية أأو املسؤولني التابعني لها (مكودعني أأو
أأحصاب التسجيل)،مثل املسؤولني التنفيذيني أأو املستشارين العاملني داخل املؤسسة .ويه تنطبق
معوما عىل الوالكء واحملامني العاملني يف ماكتهبم اخلاصة .وتتعلق هذه املادة فقط ابلتعيني ذاته والتقييد
املمكن يف التعيني ،ول تتناول مسأأةل حتديد التعيني .ويف هذه املسأأةل ا ألخرية ،وابلنس بة اإىل أأية مسأأةل
أأخرى تتعلق ابلمتثيل اذلي ل يكون مشمول ابملعاهدة ،فاإن الطرف املتعاقد س يط ّبق قانونه .وعىل
ينص عىل أأن تعيني املمثل اجلديد يؤدي اإىل اإهناء تعيني مجيع
سبيل املثال ،جيوز للطرف املتعاقد أأن ّ
املمثلني السابقني .كام جيوز أأن يسمح الطرف املتعاقد المتثيل من الباطن ويقتيض يف تكل احلاةل أأن
ينص التوكيل الرمسي رصاحة عىل الترصحي للممثل بتعيني ممثلني من الباطن اإذا اكن توكيل املمثل
ّ
أ
يشمل تعيني ممثل من الباطن واحد أأو أكرث.

املالحظة 2.4

الفقرة ( ()2أأ) .يسمح البند " "2من هذه الفقرة ألي طرف متعاقد اشرتاط أأن يكون املمثل ّ
املعني
خشص ًا معمتد ًا من قبل املكتب للترصف أأمامه خبصوص الطلبات والتسجيالت ،كوكيل براءات معمتد
عىل سبيل املثال .ويسمح البند هل أأيضا بأأن يطبق رشطا أأقل رصامة.

املالحظة 4.4

الفقرة ( ()2أأ) .جيوز ألي طرف متعاقد أأن يط ّبق الرشط الوارد يف البند " "0من الفقرة  (2أأ) عوض ًا
عن رشط أأن يكون للممثل احلق يف الترصف أأمام املكتب ،الوارد يف البند " ،"2أأو زايدة عليه.
وعىل وجه التحديد ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط أأن يقع العنوان داخل أأراضيه.

املالحظة 5.4

الفقرة (()2ب) .ابلنس بة لعبارة "الشخص املعين" الواردة يف هذا احلمك و أأحاكم أأخرى ،ميكن أأن
يكون عىل سبيل املثال يف حاةل نقل طلب أأو تسجيل هو املاكل اجلديد للطلب أأو التسجيل.

املالحظة 6.4

الفقرة ( .)0تنقسم هذه الفقرة اإىل فقرتني فرعيتني .وتسمح الفقرة الفرعية ( أأ) من هذا احلمك ألي
طرف متعاقد اقتضاء المتثيل ألي اإجراء يبارش دلى املكتب ،عىل أأنه ل يلزمه بذكل ،ابس تثناء لإيداع
طلب يف حدود ما خيدم أأغراض احلصول عىل اترخي الإيداع وجملرد دفع الرمس .وتقترص اإماكنية أأن
يقتيض الطرف املتعاقد المتثيل عىل احلالت اليت ل يكون فهيا ملودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو
الشخص املعين الآخر حمل اإقامة ول منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وف ّعاةل يف أأرايض الطرف
املتعاقد .وصيغ هذا التحديد عىل غرار املادة  ()0(4أأ) من معاهدة س نغافورة.

املالحظة 1.4

صيغت الفقرة الفرعية (ب) عىل غرار املادة  )0(1من معاهدة س نغافورة وهتدف اإىل احلد من
احلواجز أأمام املنتفعني يف سعهيم اإىل احلصول عىل حامية التصممي الصناعي يف اخلارج .وتنص هذه
الفقرة الفرعية عىل اس تثناءين اثنني للمبد أأ اذلي وضعته الفقرة الفرعية ( أأ) .ويسمح الاس تثناء ا ألول
ملودع الطلب اذلي ليس هل حمل اإقامة ول منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وف ّعاةل يف أأرايض الطرف
املتعاقد بأأن يودع طلبا ألغراض اترخي الإيداع دون تعيني ممثل .وبعبارة أأخرى ،اإذا اكن الطلب
يتضمن العنارص املنصوص علهيا يف املادة  ،)2(5مينح هل اترخي اإيداع حىت لو أأودع عىل يد مودع
ليس هل حمل اإقامة ول منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وف ّعاةل يف أأرايض الطرف املتعاقد وحىت لو اكن
الطرف املتعاقد املعين يشرتط عىل هذا املودع تعيني ممثل لإيداع الطلب .وبعد اترخي اإيداع الطلب،
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جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تعيني ممثل داخل همةل حمددة ملتابعة الإجراءات .وإاذا مل يعني أأي ممثل
داخل املهةل احملددة ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات مبا يف ذكل،
عىل سبيل املثال ،اعتبار الطلب مرتواك.
املالحظة 8.4

املالحظة 9.4

املالحظة 22.4

ويسمح الاس تثناء الثاين للمبد أأ اذلي وضعته الفقرة الفرعية ( أأ) للمودع ،أأو صاحب التسجيل أأو
خشص هممت أآخر ،اذلي ليس هل حمل اإقامة ول منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وف ّعاةل يف أأرايض
الطرف املتعاقد أأن يترصف اب ألصاةل عن نفسه أأمام املكتب جملرد دفع الرسوم.
وتسمح عبارة "وجملرد دفع رمس" للطرف املتعاقد أأن يشرتط المتثيل ألغراض أأي اإجراء أآخر يقرتن
بدفع الرمس املعين ،اكلامتس البحث أأو الفحص مثال .وجيوز ألي طرف أأن حيدّ د أأي دفع للرمس يكون
جمرد.
جمردا و أأيّه يكون غري ّ
ّ
الفقرة ( .)2جيوز ألي طرف متعاقد أأن يشرتط أأن يكون للمودع عنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان
للمراسةل يف أأراضيه ،بدل اشرتاط أأن يكون هل ممث ّل اإذا مل تكن هل اإقامة أأو مؤسسة يف أأراضيه .ويقرر
القانون املط ّبق دلى الطرف املتعاقد املعين ما اذلي يشلك عنوا ًان للتبليغ القانوين أأو عنوا ًان للمراسةل.
ويعترب هذا الرشط أأقل رصامة من تعيني ممثل.

املادة 5
اترخي الإيداع
([ )2املقتضيات املسموح هبا] ( 9أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة ( ،)0مينح الطرف املتعاقد اترخي اإيداع للطلب
يكون التارخي اذلي ّ
يتسّل فيه املكتب البياانت والعنارص التايل ذكرها بلغة يقبلها املكتب:
" "2بيا ًان رصحي ًا أأو مضني ًا يفيد أأن املقصود من تكل العنارص أأن تكون طلبا؛
" "0وبياانت تسمح ابإثبات هوية مودع الطلب؛
" "2وتصويرا واةح ًا مبا فيه الكفاية للتصممي الصناعي؛
" "4وبياانت تسمح ابلتصال مبودع الطلب أأو مبمثهل اإن وجد.
[" "5وبيان ابملنتج أأو املنتجات اليت تشمل التصممي الصناعي ،أأو اليت سيس تخدم ألجلها التصممي
الصناعي].
(ب) جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن مينح كتارخي اإيداع للطلب التارخي اذلي يتسّل فيه املكتب بعض البياانت
والعنارص املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية ( أأ) فقط ،بد ًل من لكها ،مشفوعة بتصوير واحض مبا فيه الكفاية للتصممي الصناعي ،أأو
يتس َّلمها بلغة يقبلها املكتب.

9
خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإضافة "املطلب" اإىل قامئة مقتضيات اترخي الإيداع يف الفقرة (.)2
وخالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الصني اإضافة عبارة "ووصف مقتضب" وعبارة "وتعيني ممث ّل ،يف حال اكن ذكل التعيني اإجبار ًاي"
اإىل قامئة مقتضيات اترخي الإيداع يف الفقرة (.)2
مقرر يف القانون املنطبق" اإىل قامئة مقتضيات اترخي
وخالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الهند اإضافة عبارة "و أأي بيان أأو عنرص أآخر ّ
الإيداع يف الفقرة (.)2
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[[([ )0رشط اإضايف مسموح به] ( أأ) جيوز ألي للطرف املتعاقد اذلي يقتيض قانونه الوطين ،يف الوقت اذلي يصبح فيه
طرفا يف هذه املعاهدة ،أأن ميتثل الطلب ألي من الرشوط احملدّ دة يف الفقرة الفرعية (ب) من أأجل منح اترخي اإيداع ذلكل
الطلب أأن خيطر املدير العام بتكل الرشوط مبوجب اإعالن.
(ب) ترد فامي ييل الرشوط اليت جيوز ا إلخطار هبا وفقا للفقرة الفرعية (ب):

" "2بيان ابملنتج أأو املنتجات اليت تشمل التصممي الصناعي ،أأو اليت سيس تخدم ألجلها التصممي الصناعي10؛
" "0ووصف مقتضب للنسخ أأو للسامت املمزية للتصممي الصناعي؛
" "2ومطالبة؛
" "4ودفع ما يلزم من رسوم.
(ج) جيوز يف أأي وقت حسب أأي اإعالن يمت الإخطار به وفقا للفقرة الفرعية ( أأ)].
([ )2حظر أأية رشوط أأخرى] ل جيوز اشرتاط أأي بيان أأو عنرص خالف تكل املشار اإلهيا يف الفقرة [الفقرتني] ( ()2أأ)
[و(()0ب)] ألغراض منح اترخي اإيداع للطلب.
([ )4التبليغ واملهل] يف حال مل يكن الطلب يس تويف رشط ًا أأو أأكرث من الرشوط املطبقة بناء عىل الفقرة [الفقرتني] ()2
[و(()0ب)] ،وقت تسّل املكتب اإايه ،وجب عىل املكتب أأن يبلغ مودع الطلب بذكل ومينحه فرصة لستيفاء تكل الرشوط
املقررة يف الالحئة التنفيذية.
مضن املهةل ّ
([ )5اترخي الإيداع يف حال استيفاء الرشوط لحقا] اإذا اس توىف املودع الرشوط املطبقة ،يف غضون املهةل املشار اإلهيا
يف الفقرة ( ،)4وجب أأل يتجاوز اترخي الإيداع التارخي اذلي يس تّل فيه املكتب لك البياانت والعنارص اليت يقتضهيا الطرف
املتعاقد مبوجب الفقرة [الفقرتني] ([ )2و(()0ب)] .و إال اعتُرب الطلب كام لو مل يودع.
مالحظات بشأأن املادة 5
املالحظة 2.5

تضع الفقرة ( ()2أأ) قامئة ابلرشوط اليت ميكن أأن يفرضها أأحد ا ألطراف املتعاقدة لغرض منح اترخي
اإيداع .و ّمت التأأكيد يف عدة مناس بات عىل أأمهية الإبقاء عىل قامئة الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع يف
مس تواها ا ألدىن ،كام هو احلال يف جمال التصاممي الصناعية اإذ اإن تأأجيل اترخي الإيداع قد يؤدي اإىل
فقدان احلقوق هنائيا .وينبغي أأن تبلغ أأمهية الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع حد ًا جيعل من املس تحيل
أأن يعرف املكتب من دوهنا "من" يودع "ماذا".

املالحظة 0.5

البند " ."2تكون ل ألطراف املتعاقدة احلرية للبت يف اإماكنية اعتبار البيان ،يف حالت معينة" ،رصحي ًا
أأو مضني ًا يفيد أأن املقصود من تكل العنارص أأن تكون طلبا".

املالحظة 2.5

جتزي الفقرة ( ()2أأ) بوضوح ،عندما تقر أأ مبوازاة مع الفقرة الفرعية (ب) ،للطرف املتعاقد بأأن يشرتط
اإيداع مقتضيات اترخي الإيداع بلغة يقبلها املكتب يك مينح للطلب اترخي اإيداع .ويُعزى تضمني الفقرة

10
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،اقرتح وفد الياابن الاحتفاظ بعبارة "وبيان ابملنتج أأو املنتجات اليت تشمل التصممي الصناعي ،أأو اليت سيس تخدم ألجلها
التصممي الصناعي" حتت البند " "5من الفقرة ( ()2أأ).
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هذا الرشط اإىل عدم قدرة املكتب عىل حتديد "من" أأودع "ماذا" بشلك قاطع اإذا مل تتوفر املعلومات
يف لغة يقبلها املكتب.
املالحظة 4.5

ّتبني صياغة الفقرة (2ب) أأنه اإذا اكن جيوز للطرف املتعاقد منح اترخي إايداع عند اإيداع بعض من
العنارص املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ) بد ًل من مجيعها ،فال ميكنه منح اترخي اإيداع اإذا اكن الطلب ل
يتضمن تصويرا واةح ًا مبا فيه الكفاية للتصممي الصناعي .وبعبارة أأخرى ،ينبغي أأن يكون تصوير التصممي
الصناعي أأحد الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع.

املالحظة 5.5

تسمح الفقرة ( )0يف املقابل للطرف املتعاقد بأأن يضع رشوطا اإضافية لتارخي الإيداع ،رشيطة أأن
املدير
تكون متاحة يف قانون الطرف املتعاقد يف الوقت اذلي يصبح فيه طرفا يف املعاهدة و أأن خيطر َ
العام بذكل مبوجب اإعالن .وبناء عىل الفقرة الفرعية (ج) ،جيوز حسب الإعالن يف أأي وقت .ويرتتب
عىل حسب الإعالن ،أأن يكون الطرف املتعاقد املعين ،بعد السحب ،يف موقف يسمح هل بأأن يطالب
فقط ابلبياانت أأو العنارص املذكورة يف الفقرة ( ()2أأ) ألعراض حتديد اترخي الإيداع.

املالحظة 6.5

وتبني الفقرة ( )2بوضوح أأن القامئة الواردة يف الفقرتني ( ()2أأ) و(( )0ب) تشمل أأقىص ما ميكن
فرضه من رشوط بشأأن اترخي الإيداع .وميكن اشرتاط تضمني الطلب عنارص أأو بياانت أأخرى ،لكن
جيوز اإيداعها يف وقت لحق من دون أأن يؤثر ذكل يف اترخي الإيداع.

املالحظة 1.5

تنص الفقرة ( )4عىل أأنه يف حال مل يتضمن الطلب مجيع العنارص والبياانت املطلوبة للحصول عىل
اترخي اإيداع ،ينبغي منح املودع همةل ليمتكن من اس تكامل الطلب .وتنص الالحئة التنفيذية عىل هذه
املهةل هبدف تيسري أأي تغيري قد يطر أأ يف املس تقبل.

املالحظة 8.5

تتناول الفقرة ( )5مسأأةل اترخي الإيداع عندما تكون مقتضيات اترخي الإيداع قد اس توفيت بعد اترخي
اإيداع الطلب .وابلصياغة احلالية ،تنص هذه الفقرة عىل أأن يكون اترخي الإيداع هو التارخي اذلي
يس تّل فيه املكتب لك البياانت والعنارص اليت يقتضهيا الطرف املتعاقد .وبعبارة أأخرى ،يؤ ّجل اترخي
الإيداع حىت تُس توىف مجيع الرشوط املتعلقة بتارخي الإيداع .ولكن ،أأوحض وفدان يف ادلورة السادسة
والعرشين للجنة أأهنام ينصان يف ترشيعاهتام عىل الاحتفاظ بتارخي اإيداع الطلب اذلي فيه "خمالفة"
كتارخي ل إاليداع رشيطة استيفاء الرشوط املتعلقة بتارخي الإيداع يف غضون همةل حمدّ دة .ومن أأجل
استيعاب هذا املهنج ،تقدّ م وفد ابقرتاح ،و أأيّده عدد من الوفود ا ألخرى ،وهو " أأل يتجاوز" اترخي
الإيداع التارخي اذلي يس تّل فيه املكتب لك البياانت والعنارص اليت يقتضهيا الطرف املتعاقد مبوجب
الفقرتني ( )2و(.)0

املادة 6
فرتة الإهمال ل إاليداع يف حال الكشف
اإن الكشف عن تصممي صناعي خالل فرتة الشهور الس تة أأو الثين عرش* 11اليت تس بق اترخي اإيداع الطلب ،أأو اترخي
ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية ،ل خيل جبدة التصممي الصناعي و /أأو أأصالته ،حسب احلال ،اإذا مت الكشف:12
*
تفهم اللجنة أأن املهل املعرب عهنا ابلشهور يف املعاهدة والالحئة التنفيذية ميكن أأن حتس هبا ا ألطراف املتعاقدة وفق ًا لقوانيهنا الوطنية.
11
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،تقدّ م وفد جنوب أأفريقيا بتح ّفظ بشأأن تصاممي ادلوائر املتاكمةل ،حبيث ستنطبق علهيا همةل الس نتني.
12
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،تقدم وفد الصني بتحفّظ بشأأن أأعامل الكشف اليت تؤدي اإىل املهةل ،واقرتح أأن تكون حمصورة يف "الكشف يف معرض،
مقرر أأو الكشف عىل يد أأ ّي خشص دون موافقة املودع".
أأو الكشف يف اجامتع أأاكدميي أأو إاقلميي ّ
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" "2من قبل املبتكر أأو خلفه الرشعي؛
" "0أأو من قبل خشص حصل عىل معلومات عن التصممي الصناعي بشلك مبارش أأو غري مبارش ،مبا يف
رصف تعسفي ،من قبل املبتكر أأو خلفه الرشعي.
ذكل نتيجة ت ّ
مالحظات بشأأن املادة 6
املالحظة 2.6

من املفهوم أأن معظم ا ألنظمة القانونية تتضمن أأحاكم ًا بشأأن فرتة اإهمال لإيداع الطلب بعد الكشف من
قبل اخملرتع أأو خلفه الرشعي أأو أأي خشص أآخر ،لكن بعض ًا مهنا ل يتضمن أأحاكم ًا من هذا النوع.
وترتاوح فرتة الإهمال يف القوانني اليت تتيحها ما بني  6أأشهر و 20شهر ًا .لكن من املفهوم كذكل أأن
وجود فرتات اإهمال خمتلفة ،وبشلك عام عدم اإاتحة بعض ا ألنظمة القانونية لفرتة الإهمال ،قد يؤداين
ابملودع اإىل فقدان اإماكنية احلصول عىل حامية للتصممي الصناعي يف اخلارج .ومن شأأن توحيد فرتة
الإهمال مع اإقرار اتفاق حول الكشف اذلي ترتتب عنه فرتة الإهمال أأن جينب مودعي الطلبات هذا
اخلطر.

املالحظة 0.6

خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،اتفقت الوفود عىل فرتة اإهمال مدهتا س تة أأشهر أأو اثين عرش
شهر ًا ،ما مينح ا ألطراف املتعاقدة املرونة لالختيار بني فرتتني .ويف الوقت ذاته ختفف فرتة من "س تة
أأشهر أأو اثين عرش شهر ًا" ،اإىل حد ما ،من خماوف بعض الوفود وممثيل املس تخدمني إازاء عدم اليقني
اذلي تشلكه عبارة "س تة أأشهر عىل ا ألقل".

املالحظة 2.6

وينص هذا احلمك عىل فرتة اإهمال لإيداع الطلب اإذا اكن الكشف عىل يد اخملرتع أأو خلفه الرشعي أأو
خشص حصل عىل معلومات عن التصممي الصناعي بشلك مبارش أأو غري مبارش ،من املبتكر أأو خلفه
احملصةل "بشلك مبارش أأو غري مبارش" من املبتكر أأو خلفه الرشعي هو
الرشعي .ومفهوم املعلومات َّ
ترصف تعسفي .ومن ا ألمثةل عىل الكشف
مفهوم عام ويشمل رصاحة املعلومات َّ
احملصةل نتيجة ّ
التعسفي الكشف من دون ترصحي من اخملرتع أأو خلفه الرشعي من قبل خشص أأخذ علامً ابلتصممي
الصناعي يف ظرف من الرسية.

املالحظة 4.6

أأما الكشف عن التصممي الصناعي يف النرشة الصادرة عن مكتب حميل أأو أأجنيب وهل ينبغي أأن يؤدي
اإىل اإاتحة فرتة اإهمال فهيي مسأأةل ترتك للقانون املنطبق يف لك طرف متعاقد .وقد يعترب الطرف املتعاقد
أأن الكشف يف النرشة الصادرة عن املكتب ل يقع مضن أأي من احلالت املشار اإلهيا يف البندين ""2
و" "0من املادة  6ويعترب أأهنا ل تقتيض اإاتحة فرتة اإهمال.

املالحظة 5.6

أأضيفت حاش ية اإىل هذه املادة مفادها أأن املهل املعرب عهنا ابلشهور ميكن أأن حتس هبا ا ألطراف
املتعاقدة وفق ًا لقوانيهنا الوطنية .وهذه يه املرة ا ألوىل اليت يشار فهيا يف مرشوع املعاهدة اإىل فرتة
حتسب ابلشهور .و أأضيف هذا البيان ردّا عىل قلق أأحد الوفود يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة
إازاء كيفية حساب املهل الزمنية ّ
املعرب عهنا ابلشهور .ومن املمكن حتويل احلاش ية اإىل بيان متّفق عليه
يف املؤمتر ادلبلومايس.

املادة 1
رشط اإيداع الطلب ابمس اخملرتع
([ )2رشط اإيداع الطلب ابمس املبتكر] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض اإيداع الطلب ابمس مبتكر التصممي الصناعي.
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([ )0رشط شلكي يف حال اشرتاط اإيداع الطلب ابمس املبتكر] يف حال اشرتط الطرف املتعاقد أأن يودع ابمس مبتكر
التصممي الصناعي ،ي ُس توىف هذا الرشط اإذا اكن امس مبتكر التصممي الصناعي مبيّنا هبذه الصفة يف الطلب:
" "2واكن هذا الامس هو امس مودع الطلب،
" "0أأو اكن الطلب مصحو ًاب ببيان أأو حيتوي عىل بيان تنازل من املبتكر للمودع ،حيمل توقيع مبتكر
التصممي الصناعي.
مالحظتان بشأأن املادة 7
املالحظة 2.1

تقتيض بعض ا ألنظمة القانونية أأن يودع الطلب ابمس املبتكر .ويعين هذا أأنه حني ل يكون مودع
الطلب هو املبتكر نفسهّ ،
يتعني تقدمي بيان تنازل أأو أأي دليل أآخر عىل نقل التصممي اإىل املودع.

املالحظة 0.1

ل يعمم هذا احلمك رشط اإيداع الطلب ابمس املبتكر .ول يطبق هذا احلمك اإل عىل ا ألطراف املتعاقدة
اليت يتضمن قانوهنا املطبق هذا الرشط .ويريم هذا احلمك اإىل تبس يط الإجراءات يف احلالت اليت
ينص فهيا القانون املطبق عىل هذا الرشط ،وذكل ابلسامح بتسلمي املودع جمرد بيان تنازل كدليل عىل
النقل .وجيوز أأن ُحيرر التنازل يف وثيقة منفصةل مرفقة ابلطلب أأو يُطبع داخل الطلب .وحفاظ ًا عىل
حقوق املبتكرين ،ينبغي أأن يكون بيان التنازل موقع ًا بيد املبتكر.

املادة 8
تعديل طلب حيتوي عىل
أأكرث من تصممي صناعي واحد أأو تقس ميه
([ )2تعديل الطلب أأو تقس ميه] يف حال اكن الطلب اذلي حيتوي عىل أأكرث من تصممي صناعي واحد (يشار اإليه فامي ييل
يقررها الطرف املتعاقد املعين وفقا للامدة  ،)2(2فاإنه جيوز للمكتب أأن
بعبارة "الطلب ا ألصيل") ل يس تويف الرشوط اليت ّ
يشرتط عىل املودع ،أأحد الإجراءين التاليني ،حسب اختيار املودع:
" "2تعديل الطلب ا ألصيل لستيفاء تكل الرشوط؛
" "0أأو تقس مي الطلب ا ألصيل اإىل طلبني فرعيني أأو أأكرث (يشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الطلبات الفرعية")
تس تويف تكل الرشوط عن طريق توزيع التصاممي الصناعية اليت ُطلبت حاميهتا يف الطلب ا ألصيل عىل تكل الطلبات
الفرعية.
([ )0اترخي الإيداع وحق ا ألولوية للطلبات الفرعية] حتتفظ الطلبات الفرعية بتارخي اإيداع الطلب ا ألصيل والاس تفادة
من املطالبة اب ألولوية ،يف حاةل تطبيقها.
([ )2الرسوم] جيوز اشرتاط دفع رسوم عىل تقس مي الطلب.
مالحظات بشأأن املادة 8
املالحظة 2.8

يتعني قراءة هذا احلمك ابلقرتان مع املادة  .)2(2وتنص هذه املادة عىل أأنه جيوز أأن يشمل الطلب
أأكرث من تصممي صناعي واحد ،مع مراعاة الرشوط اليت ميكن أأن ينص علهيا القانون املط ّبق .فاإذا اكن
الطلب اذلي يتضمن أأكرث من تصممي صناعي واحد ل يس تويف الرشوط املطبقة ،جاز للمكتب أأن
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املالحظة 0.8

يشرتط عىل املودع ،حسب اختيار املودع ،تعديل الطلب ا ألصيل ،أكن حيذف التصاممي الصناعية
اليت ل تس تويف الرشوط املنطبقة ،أأو تقس ميه اإىل طلبني أأو أأكرث حبيث تس تويف الرشوط .ويرتتب
عىل عبارة "تقس مي الطلب" أأنه ينبغي أأل يكون التقس مي ممكنا اإل اإذا اكن الطلب ا ألصيل معلقا.
والهدف من هذا احلمك هو متكني املودع من تصحيح اخلطأأ عند اإيداع الطلب لأكرث من تصممي
صناعي واحد ("الطلب ا ألصيل") ،يف حال اكنت بعض التصاممي الصناعية ل تس تويف الرشوط اليت
ّيقررها الطرف املتعاقد يف شأأن الطلب اذلي جيوز أأن يشمل أأكرث من تصممي صناعي .ويرتك للمودع
الاختيار يف تصحيح اخلطأأ اإما بتعديل الطلب أأو تقس ميه .ول يعفي تقس مي الطلب مقدمه من استيفاء
الإجراءات الشلكية أأو من أأداء الرسوم ابلنس بة للطلبات الفرعية .لكن تمكن أأمهية التقس مي يف
احتفاظ الطلبات بتارخي اإيداع الطلب ا ألصيل واترخي ا ألولوية ،اإن ُوجد .وابلتايل ،ميكن اعتبار
التقس مي أآلية ختفف أآاثر "خطأأ" ارتكبه املودع يف الطلب ا ألصيل ول يرتتب عنه أأي أأثر سليب عىل
املاكتب.

املالحظة 2.8

الفقرة ( .)2عقب مناقشات ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،أأضيفت اإىل هذه الفقرة اإماكنية تعديل
الطلب ا ألصيل بغية استيفاء رشوط الطرف املتعاقد .واكنت الصيغ السابقة ملرشوع املادة  )2(8ل
تتيح اإل أآلية واحدة لتبديد أآاثر اخلطأأ يف الطلب ا ألصيل ،أأل ويه تقس مي الطلب ا ألصيل.

املالحظة 4.8

ّتبني عبارة "جيوز للمكتب أأن يشرتط عىل املودع" بوضوح أأن نوع التعديل أأو التقس مي املس هتدف يف
هذا احلمك هو ذاك اذلي يشرتطه املكتب ،كام هو ّ
مبني يف املالحظة  2.8أأعاله .ول يشمل هذا
يقسمه مببادرة منه .وميكن ل ألطراف املتعاقدة أأن
احلمك احلاةل اليت يعدّ ل فهيا مودع الطلب طلبه أأو ّ
تنص ف ترشيعاهتا عىل هذا النوع من التقس مي اإذا رغبت يف ذكل ،ولكهنا ليست ملزمة بذكل مبوجب
هذا احلمك.

املالحظة 5.8

و ّتبني عبارة "حسب اختيار املودع" بوضوح أأنه جيوز للمكتب أأن يشرتط اإجراء من أأجل "تصحيح"
طلب أأصيل ،ولكن املودع هو اذلي حيتار بني التعديل والتقس مي.

املالحظة 6.8

وعقب مناقشات ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،وضع الآن تعريف "الطلب ا ألصيل" وتعريف
"الطلبات الفرعية" يف املادة  )2(8عوضا من املادة  .2وهذا هو املهنج اذلي ات ُّبع يف معاهدة
س نغافورة ،فضال عن أأن مصطلح "الطلب ا ألصيل" ومصطلح "الطلبات الفرعية" ي ُس تخدمان يف
س ياق هذه املادة.

املالحظة 1.8

البند "ّ ."0
يوحض املثال التايل معىن عبارة "عن طريق توزيع التصاممي الصناعية املطالب حباميهتا يف
الطلب ا ألصيل عىل تكل الطلبات الفرعية" .لنفرتض أأن طلبا أأصليا يشمل ثالثة تصاممي صناعية
أأودع يف طرف متعاقد ّ
معني .وينمتي تصمامين صناعيان اإىل الفئة  1من التصنيف ادلويل للتصاممي
الصناعية بناء عىل اتفاق لواكرنو ،وينمتي الثالث اإىل الفئة  .9ولنفرتض أأيضا أأن القانون الوطين املنطبق
يف الطرف املتعاقد يسمح ابإيداع الطلبات املتعددة رشيطة أأن تنمتي مجيع التصاممي الصناعية يف الطلب
يقسم
اإىل الفئة نفسها من التصنيف ادلويل .ويف هذا املثال ،يطلب املكتب من مودع الطلب أأن ّ
الطلب ا ألصيل اإىل طلبني فرعيني ،يشمل الواحد تصمميني صناعيني اثنني ينمتيان اإىل الفئة  1ويشمل
الآخر التصممي الصناعي اليت ينمتي اإىل الفئة .9
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املالحظة 8.8

تشري عبارة "تكل الرشوط" يف البند " "0اإىل الرشوط اليت ّيقررها الطرف املتعاقد املعين وفقا
للامدة  .)2(2أأي أأهنا تشري اإىل الرشوط املقررة مبوجب القانون املنطبق للطرف املتعاقد املعين.

املادة 9
نرش التصممي الصناعي
([ )2احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش] ّ
يتعني أأن يسمح الطرف املتعاقد ابحملافظة عىل التصممي الصناعي دون
نرش ملدة حيددها القانون املطبّق ،13رشط مراعاة املدة ادلنيا املقررة يف الالحئة التنفيذية.
([ )0الامتس احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش؛ والرمس] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد ،ألغراض احملافظة عىل
التصممي الصناعي دون نرش وفقا للفقرة ( ،)2أأن يشرتط تقدم املودع ابلامتس للمكتب.
(ب) جيوز للمكتب أأن يشرتط دفع رمس فامي يتعلق ابلامتس احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش وفقا للفقرة
الفرعية ( أأ).
([ )2الامتس النرش الالحق للامتس احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش] يف حال تقدمي الامتس احملافظة عىل التصممي
الصناعي دون نرش وفقا للفقرة ( ()0أأ) ،جيوز للمودع أأو صاحب التسجيل ،حسب احلاةل ،أأن يل متس يف أأي وقت أأثناء
الفرتة املطبقة بناء عىل الفقرة ( )2نرش التصممي الصناعي.
مالحظات بشأأن املادة 9
املالحظة 2.9

بناء عىل الفقرة ( ،)2س يكون الطرف املتعاقد ملزما ابلسامح ابحملافظة عىل التصممي الصناعي دون
املقررة يف الالحئة التنفيذية .ويمكن
نرش ملدة حيدّ دها مبوجب قانونه الوطين ،مع مراعاة املدة ادلنيا ّ
املغزى من هذا احلمك يف مصلحة املنتفعني يف احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش لفرتة معينة ما
دام ذكل ميكهنم من التحمك يف الإصدار ا ألول للمنتج اذلي جيسد التصممي الصناعي .لكن احملافظة عىل
التصممي الصناعي دون نرش يف ترشيع واحد ل خيدم أأي غرض اإذا نرش التصممي الصناعي يف ترشيع
أآخر .ومن احلقائق الثابتة يف العرص احلايل أأنه اإذا أأصبحت مادة ما متاحة يف جزء من العامل أأمكن
النفاذ اإلهيا بسهوةل من أأي ماكن أآخر من العامل.

املالحظة 0.9

ل تنص هذه املادة عىل فرتة موحدة ميكن خاللها احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش ،لكهنا
تنص عىل مدة دنيا حتددها الالحئة التنفيذية ،وترتك للك طرف متعاقد حرية حتديد املدة اليت تزيد
املقررة اليت ميكن خاللها احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش.
عىل املدى ادلنيا ّ
ل حتدد هذه املادة نظام ًا خاص ًا من بني ا ألنظمة القامئة يمت مبوجبه احملافظة عىل التصممي الصناعي دون
نرش .وعليه ،ميكن للطرف املتعاقد الامتثال ألحاكم هذه املادة عرب اعامتد نظام لتأأجيل النرش مثال أأو
نظام تصممي رسي أأو نظام يتيح اإماكنية التأأجيل الفعيل للنرش ،يف حال مت النرش بعد التسجيل أأو
منح امحلاية ،بتأأخري دفع رسوم التسجيل أأو تأأخري منح امحلاية.

املالحظة 4.9

تريم صياغة الفقرة ( )2والبنية العامة للامدة  9استيعاب خمتلف ا ألنظمة القامئة فامي يتعلق ابحملافظة عىل
التصممي الصناعي دون نرش .وذلكل ،وضعت الفقرة ( )2يف صياغة عامة .ويه تقتيض أأن يسمح
الطرف املتعاقد ابحملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش لفرتة مع ّينة ولكهنا ل تقتيض من املودع أأن

املالحظة 2.9

13

خالل ادلورة الثالثني للجنة ،اقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الاس تعاضة عن عبارة "القانون املط ّبق" بعبارة "الطرف املتعاقد".
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يقدّ م الامتسا ذلكل الغرض .ويضمن هذا املهنج ا ألخذ اب ألنظمة اليت تسمح ملودع الطلب أأن يؤ ّجل نرش
التصممي الصناعي عن طريق تأأخري دفع رسوم التسجيل أأو تأأخري منح امحلاية دون الاضطرار اإىل
تقدمي طلب ذلكل الغرض.
املالحظة 5.9

ويف اإطار البنية اجلديدة لهذه املادة ،تتيح الفقرة ( )0للطرف املتعاقد اإماكنية الاشرتاط من مودع
الطلب تقدمي الامتس للمحافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش .ويشرتط تقدمي ذكل الالامتس مثال
ابلنس بة اإىل التصاممي الرسية أأو يف ا ألنظمة اليت تسمح بتأأجيل النرش.

املالحظة 6.9

الفقرة (ّ .)2تبني هذه الفقرة بوضوح أأنه يف حال تقدمي الامتس ابحملافظة عىل التصممي الصناعي دون
نرش ،جيوز للمودع أأو صاحب التسجيل أأن يطلب يف وقت لحق نرش التصممي الصناعي قبل
انقضاء املدة املطبقة .وتشري عبارة " أأثناء الفرتة املطبقة بناء عىل الفقرة ( ")2اإىل الفرتة احملدّ دة مبوجب
الترشيع املنطبق واليت ل جيوز أأن تقل عن املدة ادلنيا احملدّ دة يف الالحئة التنفيذية.

املالحظة 1.9

ومن املفهوم أأنه ل ي ُشرتط عىل أأي مكتب نرش تصممي صناعي يف حال اكن قانون الطرف املتعاقد
املعين يعترب نرش ذكل التصممي الصناعي فيه اإخالل اب ألمن القويم للطرف املتعاقد.

املادة 22
التبليغات
([ )2وسائل اإرسال التبليغات وشلكها] جيوز للطرف املتعاقد أأن خيتار وس يةل اإرسال التبليغات و إان اكن يقبل التبليغات
عىل الورق أأو التبليغات يف شلك اإلكرتوين أأو يف أأي شلك أآخر للتبليغ.
([ )0لغة التبليغات] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض حترير أأي تبليغ بلغة يقبلها املكتب.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض يف حال اكن التبليغ بلغة أأخرى ل يقبلها مكتبه ترمجة ذلكل التبليغ من مرتمج
رمسي أأو ممثل اإىل لغة يقبلها املكتب وتزويده بتكل الرتمجة خالل همةل معقوةل.
(ج) ل جيوز ألي لطرف متعاقد أأن يقتيض أأي شلك من أأشاكل التصديق عىل أأية ترمجة لتبليغ خالف ما هو
منصوص عليه يف هذه املعاهدة.
(د) ابلرمغ من الفقرة الفرعية (ج) ،جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق لك ترمجة لتبليغ ببيان يفيد ب أأن
الرتمجة حصيحة ودقيقة.
([ )2عنوان املراسةل وعنوان التبليغ ومعلومات التصال] جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط عىل مودع الطلب أأو صاحب
التسجيل أأو الشخص املعين ا آلخر بيان ما ييل يف أأي تبليغ مع مراعاة أأية أأحاكم مقررة يف الالحئة التنفيذية:
" "2عنوا ًان للمراسةل؛
" "0وعنوا ًان للتبليغ القانوين؛
تنص علهيا الالحئة التنفيذية.
" "2و أأي عنوان أآخر أأو معلومات لالتصال ّ
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([ )4توقيع التبليغات عىل الورق] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن يكون التبليغ عىل الورق موقَّع ًا من مودع
الطلب أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين ا آلخر .ويف احلاةل اليت يقتيض فهيا الطرف املتعاقد أأن يكون التبليغ عىل
املقررة يف الالحئة التنفيذية.
الورق موقَّع ًا ،عىل ذكل الطرف املتعاقد أأن يقبل أأي توقيع يس تويف الرشوط ّ
(ب) ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يقتيض أأي شلك من أأشاكل التصديق عىل أأي توقيع خالف فامي يتعلق ب أأي
املقررة يف الالحئة التنفيذية.
اإجراء ش به قانوين أأو يف احلالت ّ
(ج) ابلرمغ من الفقرة الفرعية (ب) ،جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي ا ألدةل اإىل املكتب يف احلاةل اليت
قد يكون فهيا للمكتب شك معقول يف حصة أأي توقيع وارد يف تبليغ عىل الورق.

([ )5التبليغات املودعة يف شلك اإلكرتوين أأو بوسائل اإلكرتونية ل إالرسال] يف احلاةل اليت يسمح فهيا الطرف املتعاقد
ابإيداع التبليغات يف شلك اإلكرتوين أأو بوسائل اإلكرتونية ل إالرسال ،جيوز هل أأن يقتيض أأن يس تويف أأي تبليغ من ذكل القبيل
ملقررة يف الالحئة التنفيذية.
الرشوط ا ّ
([ )6حظر أأية رشوط أأخرى] ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية رشوط خالف الرشوط املشار اإلهيا
يف هذه املادة ،يف ما يتعلق ابلفقرات من ( )2اإىل (.)6
([ )1البياانت الواردة يف التبليغات] جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تضمني أأي تبليغ بيا ًان أأو أأكرث من البياانت املقررة
يف الالحئة التنفيذية.
([ )8وسائل التصال ابملمثل] ليس يف هذه املادة ما ّ
ينظم وسائل التصال بني مودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو
الشخص املعين ا آلخر وممث ّهل.
مالحظات بشأأن املادة 22
املالحظة 2.22

جيوز ألي مكتب مبوجب الفقرة ( )2اختيار وسائل اإرسال التبليغات اليت يقبلها وشلكها.

املالحظة 0.22

وتتناول الفقرة ( )0لغة التبليغات .ومبوجب الفقرة الفرعية ( أأ) ،جيوز ألي مكتب أأن يقتيض أأن تكون
التبليغات يف لغة يقبلها .ويعين ذكل أأنه يف حال اكنت التبليغات أأو أأجزاء من التبليغات حمررة يف لغة
ل يقبلها املكتب ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن تكون مرتمجة .وهذا ما تنص عليه الفقرة الفرعية
(ب) .ويف هذه احلاةل ،وسعيا اإىل تبس يط الإجراءات ،ل جيوز اشرتاط أأي شلك من أأشاكل
التصديق عىل الرتمجة ،مثال عىل يد موثق عقود (اكتب عدل) ،اإل يف احلالت املقررة يف املعاهدة.
فعىل سبيل املثال ،تنص املادة  )0(28عىل أأن تكون املستندات املؤيدة للامتس تدوين تغيري يف
امللكية مصدقة ابعتبارها مطابقة ل ألصل .ويرتتب عىل ذكل رضورة تصديق ترمجة هذه املستندات يف
حال اكنت املستندات ا ألصلية حمررة يف لغة ل يقبلها املكتب.

املالحظة 2.22

الفقرة الفرعية (ب) .تُرتك للقانون املنطبق يف الطرف املتعاقد املعين مسأأةل حتديد من "املمث ّل" اذلي
جيوز هل اإعداد ترمجة ألغراض هذه الفقرة .وجيوز للطرف املتعاقد أأن ينص عىل السامح فقط للممثل
اذلي يكون وكيال مس ّجال برتمجة التبليغ.
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املالحظة 4.22

تنص الفقرة الفرعية (د) عىل أأنه جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي بيان يفيد بأأن الرتمجة مطابقة
للتبليغ ا ألصيل .وس تكون للك طرف متعاقد حرية حتديد اجلهة اليت ابإماكهنا تقدمي هذا البيان بشلك
حصيح .وميكن أأن يقدم هذا البيان مثال ممثل معمتد دلى املكتب أأو مرتمج رمسي.

املالحظة 5.22

صيغ جزء من الفقرة ( )2عىل غرار املادة  )6(8من معاهدة قانون الرباءات .وجيوز ألي طرف متعاقد
أأن يقتيض تضمني لك تبليغ اإشارة اإىل عنوان للمراسةل أأو عنوان للتبليغ القانوين أأو أأي عنوان أآخر
مقرر أأو معلومات لالتصال .وجيوز ألي طرف متعاقد عىل وجه اخلصوص أأن يقتيض تضمني لك تبليغ
اإشارة اإىل عنوان للمراسةل أأو عنوان للتبليغ القانوين ،حني ل يشرتط متثي ًال بل يقتيض أأن يكون
للمودع عنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل يف ا ألرايض املعنية.

املالحظة 6.22

وجيوز ألي طرف متعاقد أأن يشرتط كذكل يف هذا احلمك ذكر معلومات التصال اخلاصة مبودع الطلب
أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين الآخر ،يف التبليغ .وتشمل معلومات التصال املمكن طلهبا،
كام يه مقررة يف القاعدة (()2()1ب) ،رمق الهاتف أأو رمق الفاكس أأو عنوان الربيد ا إللكرتوين.

املالحظة 1.22

وتتناول الفقرة ( )4توقيع التبليغات املقدمة عىل الورق .وتنص هذه الفقرة ،متاش ي ًا مع هدف تبس يط
الإجراءات ،عىل أأنه ل جيوز ألي طرف أأن يقتيض أأي شلك من أأشاكل التصديق عىل أأي توقيع اإل
فامي يتعلق ابلإجراءات ش به القانونية أأو يف احلالت املقررة يف الالحئة التنفيذية .وتنص الفقرة كذكل،
للتعويض عن غياب التصديق عىل التوقيع ،عىل اإماكنية اقتضاء املكتب تقدمي دليل عىل حصة التوقيع
يف حالت الشك املعقول.

املالحظة 8.22

املقررة يف الالحئة التنفيذية مثل
تسمح الفقرة ( )1للطرف املتعاقد بأأن يقتيض تضمني التبليغ البياانت ّ
الامس والعنوان اخلاص ابملودع أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين الآخر ،أأو رمق الطلب أأو
التسجيل اذلي يتعلق به الطلب .وقد صيغت الفقرة عىل غرار املادة  )5(8من معاهدة
قانون الرباءات.

املادة 22
التجديد
([ )2الامتس للتجديد؛ والرمس] ( أأ) اإذا اقتىض الطرف املتعاقد جتديد مدة امحلاية ،فيجوز هل أأن يقتيض اإيداع الامتس
وتضمني ذكل الالامتس بعض البياانت التايل ذكرها أأو لكها:
" "2بيان ب أأن التجديد مطلوب؛
" "0وامس صاحب التسجيل وعنوانه؛
" "2ورمق التسجيل املعين ( أأو أأرقام التسجيالت املعنية) ابلتجديد؛
" "4وبيان مبدة امحلاية اليت يل متس لها التجديد؛
" "5و إاذا اكن لصاحب التسجيل ممثل ،امس ذكل املمثل وعنوانه؛
" "6و إاذا اكن لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل ،ذكل العنوان؛
" "1و إاذا اكن من املسموح جتديد تسجيل ابلنس بة اإىل بعض التصاممي الواردة يف التسجيل واكن ذكل
التجديد مل متس ًا ،بيان رمق أأو أأرقام التصاممي الصناعية اليت يل متس لها التجديد أأو اليت ل يل متس لها التجديد؛
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" "8و إاذا اكن من املسموح أأن مّ
يقدم الامتس التجديد خشص خالف صاحب التسجيل أأو ممثهل و أأودع
الالامتس ذكل الشخص ،امس ذكل الشخص وعنوانه.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض دفع رمس عن الامتس التجديد للمكتب.

([ )0مدة تقدمي الامتس التجديد ودفع الرمس] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي الامتس التجديد املشار اإليه يف
الفقرة( ()2أأ) ودفع الرمس املقابل واملشار اإليه يف الفقرة (()2ب) اإىل املكتب خالل الفرتة احملددة يف قانون الطرف املتعاقد،
ملقررة يف الالحئة التنفيذية.
رشط مراعاة الفرتات ادلنيا ا ّ
([ )2حظر أأية رشوط أأخرى] ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية رشوط خالف الرشوط املشار اإلهيا
يف الفقرتني ()2و( )0ويف املادة  22يف ما يتعلق ابلامتس التجديد.
مالحظات بشأأن املادة 22
املالحظة 2.22

املالحظة 0.22
املالحظة 2.22

تتناول هذه املادة بشلك حرصي مضامني الامتس التجديد واملدة الالزمة لتقدمي هذا الالامتس أأو دلفع
رسوم التجديد .ول يطبق احلمك كام تشري اإىل ذكل الفقرة ( )2بشلك رصحي اإل عىل ا ألطراف املتعاقدة
اليت تنص يف قوانيهنا عىل هذا التجديد.
البند " ."2جيوز ل ألطراف املتعاقدة مبوجب هذا احلمك أأن تسمح بأأن يقدم الامتس جتديد واحد لأكرث
من تسجيل ،رشط أأن تكون أأرقام مجيع التسجيالت املعنية مب َّينة يف الالامتس.
يراعي البند " "4الإماكنية املتاحة يف بعض البدلان للامتس التجديد ملدة حامية اإضافية واحدة أأو أأكرث
حسب اختيار صاحب التسجيل.

املادة 20
وقف الإجراءات املتعلقة ابملهل
([ )2متديد املهل] جيوز للطرف املتعاقد أأن ينص يف قوانينه عىل متديد همةل حددها املكتب ألغراض أأحد الإجراءات
املبارشة دليه لتشمل املدة املقررة يف الالحئة التنفيذية ،اإذا مت اإيداع الامتس بذكل دلى املكتب وفقا للرشوط املقررة يف
الالحئة التنفيذية ويف أأحد املوعدين التاليني ،حسب اختيار الطرف املتعاقد:
" "2قبل انقضاء املهةل؛
" "0أأو بعد انقضاء املهةل وخالل املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية.
([ )0مواصةل الإجراءات] يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل ملهةل حددها مكتب طرف متعاقد ألحد
الإجراءات املبارشة دلى املكتب ،ومل يكن ذكل الطرف املتعاقد ينص يف قوانينه عىل متديد املهل وفقا للفقرة ( ،"0")2عىل
الطرف املتعاقد أأن ينص 14يف قوانينه عىل مواصةل الإجراءات خبصوص الطلب أأو التسجيل ور ّد حقوق املودع أأو صاحب
التسجيل خبصوص ذكل الطلب أأو ذكل التسجيل ،عند الاقتضاء اإذا مت ما ييل:
" "2توجيه الامتس بذكل اإىل املكتب وفقا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
14

خالل ادلورة الثالثني ،حتفّظ وفد الهند عىل موقفه إازاء الطابع الإلزايم للفقرة (.)0
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" "0و إايداع الالامتس واستيفاء لك الرشوط اليت تطبق مبوجهبا املهةل احملددة ملبارشة الإجراء املعين ،خالل
املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية.
([ )2الاس تثناءات] ل ي ُشرتط الن ّص عىل متديد املهةل مبوجب الفقرة ( )2أأو مواصةل الإجراءات مبوجب الفقرة ()0
خبصوص الاس تثناءات املقررة يف الالحئة التنفيذية.
([ )4الرسوم] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تسديد رمس مقابل الالامتس املنصوص عليه يف الفقرة ( )2أأو (.)0
([ )5حظر أأية رشوط ا ألخرى] ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية رشوط خالف الرشوط املشار اإلهيا
يف الفقرات من ( )2اإىل ( )4بش أأن وقف الإجراءات املنصوص عليه يف الفقرة ( )2أأو ( ،)0اإل اإذا اكن خالف ذكل
منصوص ًا عليه يف هذه املعاهدة أأو مقرر ًا يف الالحئة التنفيذية.
([ )6فرصة ل إالدلء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب] ل جيوز رفض الامتس موجه بناء عىل الفقرة ( )2أأو ( )0دون
اإاتحة الفرصة للمودع أأو صاحب التسجيل يك يديل مبالحظاته بش أأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةل.
مالحظات بشأأن املادة 20
املالحظة 2.20

تتضمن معاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات أأحاكم ًا تتعلق بتدابري وقف الإجراءات .والغرض
من هذه ا ألحاكم اإضفاء املزيد من املرونة عىل النتاجئ املرتتبة عىل عدم الامتثال للمهل الزمنية .ففي
حال عدم وجود تدابري لوقف الإجراءات ،يؤدي عدم الامتثال للمهل عامة اإىل فقدان حقوق ل ميكن
تعويضها يف ما خيص الرباءات والتصاممي الصناعية.

املالحظة 0.20

وتقارب معاهدة س نغافورة مسأأةل تدابري وقف الإجراءات بطريقة خمتلفة عن معاهدة قانون الرباءات
اإذ ميكن اإعادة تقدمي طلب لتسجيل عالمة جتارية ،يف حني أأن فقدان الرباءة عىل غرار فقدان التصممي
الصناعي ل رجعة فيه.

املالحظة 2.20

وفامي جتزي معاهدة س نغافورة ألي طرف أأن يقرر ما اإذا يرغب يف أأن ينص يف قوانينه عىل متديد همةل
حمدّ دة قبل انقضاهئا ،فهيي تلزمه بأأن ينص يف قوانينه عىل التدابري التالية بعد انقضاء املهةل :متديد املهةل
أأو مواصةل الإجراءات أأو ر ّد احلقوق.

املالحظة 4.20

ويف معاهدة قانون الرباءات ،يكون للطرف حرية أأن ينص يف قانونه عىل متديد املهةل اليت حددها
املكتب قبل انقضاهئا .أأما بعد انقضاء املهةل اليت حددها املكتب ،يكون الطرف املعين ملزم ًا ابلنص
عىل تدبري لوقف الإجراءات يكون اإما عىل شلك متديد للمهةل أأو مواصةل ل إالجراءات.

املالحظة 5.20

وابلإضافة اإىل ذكل ،فا ألطراف ملزمة ابلنص عىل ر ّد احلقوق يف حال عدم امتثال مودع الطلب أأو
صاحب التسجيل للمهةل احملددة حيث يؤدي ذكل اإىل فقدان احلقوق ،اإذا اعترب املكتب أأن عدم
الامتثال جاء عىل الرمغ من العناية الالزمة أأو أأنه مل يكن مقصود ًا.

املالحظة 6.20

وتتبع ا ألحاكم الواردة يف هذه الوثيقة هنج معاهدة قانون الرباءات اخلاصة بتدابري وقف الإجراءات ألن
فقدان تصممي صناعي هو ،كام الرباءات ،ل رجعة فيه .ويضمن هذا اجلانب هنج ًا يتيح ،يف حالت
معينة ،ر ّد احلقوق اإذا مل ميتثل مودع الطلب أأو صاحب التسجيل للمهةل احملددة اليت تؤدي اإىل فقدان
احلقوق.
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املالحظة 1.20

تلزم املادة  20الطرف املتعاقد بأأن ينص يف قوانينه عىل وقف الإجراءات املتعلقة ابملهل .وقد يتخذ
ذكل شلك متديد لإحدى املهل بناء عىل الفقرة ( )2أأو مواصةل الإجراءات بناء عىل الفقرة ( )0أأو الك
ا ألمرين .ويقترص وقف الإجراءات اذلي يلزتم الطرف املتعاقد ابلنص عليه يف قوانينه بناء عىل الفقرتني
( )2و( )0عىل املهل اليت "حددها مكتب الطرف املتعاقد ألحد الإجراءات املبارشة دلى املكتب".
وقد ورد تعريف عبارة "اإجراء مبارش دلى املكتب" يف املادة  ."8"2أأما يف ما خيص عبارة "املهةل اليت
حيددها املكتب" ،فللك طرف متعاقد أأن خيتار املهل اليت حيددها املكتب اإن وجدت .ويرتتب عىل
ذكل أأن املادة  20ل تطبق عىل املهل اليت ل حيددها املكتب ولس امي املهل املنصوص علهيا يف الترشيع
الوطين أأو يف معاهدة إاقلميية .ول تطبق املادة  20أأيضا عىل املهل املتاحة لإجراءات التظّل اليت ل
تبارش دلى املكتب اكدلعاوى املرفوعة أأمام احملامك .وابلتايل ،ابإماكن الطرف املتعاقد أأن يطبق الرشوط
ذاهتا عىل املهل ا ألخرى ،أأو أأن يطبق رشوطا أأخرى أأو ميتنع عن اإاتحة وقف الإجراءات (خالف رد
احلقوق بناء عىل املادة .)22

املالحظة 8.20

الفقرة ( .)0تلزم هذه الفقرة الطرف املتعاقد ابلنص يف قوانينه عىل وقف تطبيق املهةل مبواصةل
الإجراءات بعد أأن يكون املودع أأو املاكل قد ختلف عن احرتام همةل حددها املكتب اإذا مل يكن ينص
يف قوانينه عىل متديد املهل بناء عىل الفقرة ( ."0")2ويرتتب عىل مواصةل الإجراءات أأن يس متر
املكتب يف الإجراءات املعنية كام لو احرتمت املهةل .وعالوة عىل ذكل ،عىل املكتب أأن يرد حقوق
املودع أأو صاحب التسجيل بشأأن الطلب أأو التسجيل املعين عند الاقتضاء.

املالحظة 9.20

وتنص الفقرة ( )2عىل اس تثناءات يف تطبيق تدابري وقف الإجراءات ور ّد احلقوق .والغرض من هذه
الاس تثناءات منع مودع الطلب أأو صاحب التسجيل من اس تغالل نظام تدابري وقف الإجراءات
بشلك تعسفي ،عرب احلصول مث ًال عىل وقف مزدوج ل إالجراءات يف معلية واحدة.

املادة 22
رد احلقوق بعد أأن يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة أأو انعدام القصد

15

([ )2رد احلقوق] ينص الطرف املتعاقد يف قوانينه عىل أأن يتوىل املكتب ،يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل
ملهةل حمددة ألغراض أأحد الإجراءات املبارشة دلى املكتب واكنت النتيجة املبارشة ذلكل فقدان حقوق تتعلق بطلب أأو
تسجيل ،ر ّد حقوق املودع أأو صاحب التسجيل خبصوص الطلب املعين أأو التسجيل املعين اإذا مت ما ييل:
" "2توجيه الامتس بذكل اإىل املكتب وفق ًا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
" "0و إايداع الالامتس واستيفاء لك الرشوط اليت تطبق مبوجهبا املهةل احملددة ملبارشة ذكل الإجراء ،خالل
املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
" "2وورد يف الالامتس ذكر ا ألس باب اليت أأدت اإىل عدم الامتثال للمهةل؛
" "4ور أأى املكتب أأن عدم الامتثال للمهةل قد حدث ابلرمغ من اإبداء العناية الالزمة لظروف احلال أأو أأن
أأي ت أأخري مل يكن مقصودا ،حسب اختيار الطرف املتعاقد.
لنص عىل ر ّد احلقوق بناء عىل الفقرة ( )2خبصوص الاس تثناءات املقررة يف الالحئة
([ )0الاس تثناءات] ل ي ُشرتط ا ّ
التنفيذية.
15

خالل ادلورة الثالثني للجنة ،حظي اخليار  ،0كام ورد يف الوثيقة  SCT/30/2بدمع من وفود الهند .وحتت ذكل اخليار ،س يكون ر ّد احلقوق خياراي.
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([ )2الرسوم] جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تسديد رمس مقابل الالامتس املنصوص عليه يف الفقرة (.)2
([ )4ا ألدةل] جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط اإيداع اإعالن أأو دليل أآخر يدمع ا ألس باب املشار اإلهيا يف الفقرة (()2ج)
دلى املكتب خالل همةل حيددها املكتب.
([ )5فرصة ل إالدلء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب] ل جيوز رفض الامتس موجه بناء عىل الفقرة ( )2جزئي ًا أأو لكي ًا
دون اإاتحة الفرصة لصاحب الالامتس يك يديل مبالحظات بش أأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةل.
مالحظات بشأأن املادة 22
املالحظة 2.22

تلزم هذه املادة الطرف املتعاقد برد احلقوق املتعلقة ابلطلب أأو التسجيل بعد التخلف عن احرتام همةل
ملبارشة أأحد الإجراءات دلى املكتب .وعىل عكس املادة  ،20تشرتط هذه املادة لرد احلقوق أأن يرى
املكتب أأن عدم الامتثال للمهةل قد حدث ابلرمغ من اإبداء لك العناية الالزمة لظروف احلال أأو أأن
التأأخري مل يكن مقصودا ،حسب اختيار الطرف املتعاقد .وعىل عكس املادة  20أأيضا ،ل تقترص املادة
 22عىل املهل اليت حيددها املكتب وإان اكنت تسمح ببعض الاس تثناءات بناء عىل الفقرة ()0
والقاعدة  .)2(22وبناء عىل اخليار الثاين ،يصبح ر ّد احلقوق خياراي.

املالحظة 0.22

طور من فقه قانوين
صيغت هذه املادة عىل غرار املادة  20من معاهدة قانون الرباءات .لكن ما ت ّ
وممارسات يف ميدان الرباءات فامي يتعلق برد احلقوق لن ينطبق ابلرضورة عىل تفسري هذا احلمك فامي
خيص التصاممي الصناعية.

املالحظة 2.22

بداية الفقرة ( .)2الغرض املقصود من اشرتاط أأن تكون "النتيجة املبارشة [لعدم الامتثال للمهةل]
فقدان حقوق تتعلق بطلب أأو تسجيل" تفادي التحايل عىل الاس تثناءات املنصوص علهيا يف
القاعدة .)2(22

املادة (22اثنيا)24
تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا ورد حق ا ألولوية
( [ )2تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا ] يتعني عىل الطرف املتعاقد أأن ينص يف قوانينه عىل تصحيح املطالبة ب أأولوية
طلب ("الطلب الالحق") أأو اإضافهتا اإليه ،يف حال:
" "2و م ّجه الامتس بذكل إاىل املكتب وفقا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
" "0و أأ مودع الالامتس خالل املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
" "2ومل يكن اترخي اإيداع الطلب الالحق بعد اترخي انقضاء فرتة ا ألولوية احملسوبة اعتبارا من اترخي اإيداع
الطلب ا ألس بق املطالب ب أأولويته.
( [ )0الت أأخر يف اإيداع الطلب الالحق ][ 16مع مراعاة اتفاقية ابريسّ ]،
يتعني 17أأن ينص الطرف املتعاقد يف قوانينه عىل
أأن يف حال اكن الطلب ("الطلب الالحق") اذلي حيتوي عىل مطالبة ب أأولوية طلب سابق أأو من املمكن أأن حيتوي علهيا
حيمل اترخيا ل إاليداع لحقا للتارخي اذلي تنقيض فيه فرتة ا ألولوية ولكنه يقع يف املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية ،يتوىل
املكتب رد حق ا ألولوية يف حال:
16
17

خالل ادلورة الثالثني للجنة ،حتفّظ وفد الصني عىل موقفه إازاء الطابع الإلزايم للفقرة (.)0
خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الهند الاس تعاضة عن فعل ّ
"يتعني" بفعل "جيوز".
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" "2و م ّجه الامتس بذكل إاىل املكتب وفقا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
" "0و أأ مودع الالامتس خالل املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية؛
"ُ "2وذكرت يف الالامتس ا ألس باب اليت أأدت إاىل عدم الامتثال لفرتة ا ألولوية؛
" "4ور أأى املكتب أأن الطلب الالحق مل يودع خالل فرتة ا ألولوية ابلرمغ من اإبداء العناية الالزمة لظروف
احلال أأو أأن عدم الإيداع مل يكن مقصودا ،حسب اختيار الطرف املتعاقد.
( [ )2الرسوم ] جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تسديد رمس مقابل أأحد الالامتسات املنصوص علهيا يف الفقرة ()2
و أأحد الالامتسات املنصوص علهيا يف الفقرة (.)2
( [ )4ا ألدةل ] جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط اإيداع اإعالن أأو دليل أآخر يدمع ا ألس باب املشار اإلهيا يف الفقرة ("2")0
دلى املكتب خالل همةل حيددها املكتب.
( [ )5فرصة ل إالدلء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب ] ل جيوز رفض الامتس موجه بناء عىل الفقرة ( )2أأو ( )0لكيا
أأو جزئيا دون اإاتحة الفرصة لصاحب الالامتس يك يديل مبالحظاته بش أأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةل].
مالحظتان بشأأن املادة 24
املالحظة 2.24

خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ،اقرتح أأحد الوفود اإضافة حمك حول تصحيح مطالبة اب ألولوية
أأو اإضافهتا واسرتجاع حق ا ألولوية حبيث يصا عىل نسق املادة  22من معاهدة قانون الرباءات .ويف
ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،اقرتح وفدان ،بتأأييد من فد اثلث ،النظر يف مسأأةل تصحيح املطالبة
اب ألولوية أأو اإضافهتا ور ّد حق ا ألولوية .وطرحت الوفود للنقاش مرشوع نص املادة (22اثنيا) مصاغا
عىل نسق املادة  22من معاهدة قانون الرباءات .وعقب ادلورة الثالثني للجنة ،أأعيد ترقمي هذه املادة
ليصبح رمقها  24معال ابلرتتيب التسلسيل العادي.

املالحظة 0.24

تسمح املادة  24للمودع بتصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا اإىل طلب اكن من املمكن أأن ترد فيه
مطالبة بأأولوية طلب سابق .وسينطبق يف حال اكن الطلب املودع ل حيتوي عىل مطالبة اب ألولوية
(اإضافة مطالبة اب ألولوية) و أأيضا يف حال اكن الطلب حيتوي عىل مطالبة بأأولوية طلب سابق واحد أأو
أأكرث (تصحيح املطالبة اب ألولوية) .وينص هذا احلمك أأيضا عىل رد حق ا ألولوية يف حال اإيداع طلب
لحق بعد انقضاء فرتة ا ألولوية ولكن خالل املهةل املشار اإلهيا يف الالحئة التنفيذية .ول يطبق اإل عىل
احلاةل اليت يكون فهيا التخلف عن اإيداع الطلب خالل فرتة ا ألولوية قد حدث ابلرمغ من اإبداء لك
العناية الالزمة لظروف احلال أأو أأن التأأخري مل يكن مقصودا ،حسب اختيار الطرف املتعاقد.

املادة 25 24
الامتس لتدوين ترخيص أأو ت أأمني عيين
([ )2رشوط الامتس تدوين ترخيص] اإذا اكن قانون أأحد ا ألطراف املتعاقدة ينص عىل تدوين ترخيص ،جاز ذلكل
الطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن يكون الامتس التدوين
املقررة يف الالحئة التنفيذية،
" "2مودع ًا وفق ًا للرشوط ّ
املقررة يف الالحئة التنفيذية.
" "0ومشفوع ًا ابملستندات املؤيّمدة َّ
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([ )0الرسوم] جيوز للمكتب أأن يقتيض تسديد رمس مقابل تدوين الرتخيص.
([ )2الامتس واحد] يكفي الامتس واحد حىت اإذا اكن الرتخيص يتع ّلق أبأكرث من تسجيل واحد ،رشط أأن تكون أأرقام
اكفة التسجيالت املعنية مبيَّنة يف الالامتس و أأن يكون صاحب التسجيل واملرخَّص هل هو نفسه ابلنس بة اإىل لك
التسجيالت ،و أأن يرد يف الالامتس بيان نطاق خبصوص اكفة التسجيالت.
([ )4حظر أأية رشوط أأخرى] ( أأ) ل جيوز املطالبة ابستيفاء رشوط خالف الرشوط املشار اإلهيا يف الفقرات من ()2
اإىل ( )2ويف املادة  22يف ما يتع ّلق بتدوين ترخيص .وبصفة خاصة ،ل جيوز اقتضاء ما ييل ذكره:
" "2تقدمي شهادة تسجيل التصممي الصناعي موضع الرتخيص؛
" "0وبيان ابلرشوط املالية يف عقد الرتخيص.
(ب) ل ُختل الفقرة الفرعية ( أأ) ب أأية الزتامات قامئة بناء عىل قانون الطرف املتعاقد بش أأن الكشف عن املعلومات
ألغراض خالف تدوين الرتخيص ،[ .مبا يف ذكل أأية رشوط تضعها السلطات الرضيبية أأو السلطات النقدية].18
شك ٌ
([ )5ا ألدةل] جيوز اشرتاط تقدمي ا ألدةل اإىل املكتب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا للمكتب ٌ
معقول يف حصة أأي بيان
يرد يف الالامتس أأو يف أأي س ند مؤيّمد.
([ )6الالامتسات املتع م ّلقة ابلطلبات] تُطبّق الفقرات من ( )2اإىل ( ،)5مع ما يلزم من تبديل ،عىل الامتسات تدوين
ترخيص لطلب ،اإذا اكن قانون الطرف املتعاقد ينص عىل تدوين من ذكل القبيل.
([ )1الامتس بغرض تدوين ت أأمني عيين] ابس تثناء الفقرة ( ()4أأ)" ،"0تطبق الفقرات من ( )2اإىل ( ،)5مع ما يلزم من
تبديل ،عىل الامتسات تدوين ت أأمني عيين يتعلق بطلب أأو تسجيل.
مالحظات بشأأن املادة 25
املالحظة 2.25

تستند هذه املادة إاىل أأحاكم تدوين الرتاخيص املنصوص علهيا يف معاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون
الرباءات.

املالحظة 0.25

وتشري بداية لك من الفقرتني ( )2و( )0اإىل عدم اإلزام أأي طرف بأأن ينص يف قانونه عىل تدوين
الرتاخيص .لكن الفقرة ( ()4أأ) تشري اإىل أأنه حني ينص القانون املط ّبق عىل هذا التدوين ،ل جيوز
للطرف املتعاقد أأن يقتيض توفري املودع بياانت أأو عنارص غري تكل املقررة يف القاعدة  ،)2(22أأو يف
املادة  ،22املتعلقة "ابلتبليغات" .وعىل حنو مماثل ،ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يقتيض توفري
مستندات غري تكل الواردة يف القاعدة .)0(22

املالحظة 2.25

الفقراتن ( )0و( .)2بناء عىل الفقرة ( ،)0جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تسديد رمس لقاء تدوين
ترخيص .وس يرتك للك طرف متعاقد حرية حتديد مبلغ الرمس وبنيته .وعىل سبيل املثال ،تنص
أ
الفقرة ( )2عىل أأنه سيتعني عىل الطرف املتعاقد أأن يقبل الامتسا واحدا لتدوين ترخيص يتعلق بأكرث
من تسجيل واحد ،وترتك هل يف الوقت ذاته حرية وضع بنية الرمس الواجب دفعه عىل ذكل الالامتس
الواحد ابلستناد اإىل عدد الطلبات أأو التسجيالت املعنية ابللامتس .وبعبارة أأخرى ،س ميكن للطرف

18

النص الوارد بني قوسني مربّعني خالل ادلورة الثالثني للجنة بدمع وفدي الربازيل وإاندونيس يا.
حيض ّ
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املتعاقد أأن ّيقرر بأأن املبلغ الإجاميل للرمس الواجب دفعه لقاء الالامتس الواحد لتدوين ترخيص يتعلق
بأأكرث من تسجيل واحد يكون معمتدا عىل عدد الطلبات أأو التسجيالت.
املالحظة 4.25

الفقرة ( )4ل تس تثين تقدمي عقد الرتخيص أأو ترمجة هل .فمبوجب القاعدة  ()0(22أأ) ،جيوز للطرف
املتعاقد أأن يقتيض أأن يكون الامتس تدوين الرتخيص مشفوعا مبس تخرج من التفاق أأو بنسخة من
اتفاق الرتخيص ،حبسب اختيار الطرف مقدّ م الالامتس.

املالحظة 5.25

ل مينع هذا احلمك السلطات التابعة ألحد ا ألطراف املتعاقدة ،مثل السلطات الرضيبية أأو السلطات
النقدية أأو السلطات امللكفة ابإجراء الإحصاءات ،أأو هيئات ماكحفة الاحتاكر أأو الهيئات الرمسية
املعنية ابملنافسة ،من مطالبة ا ألطراف يف الرتخيص بتقدمي املعلومات وفق ًا لقانون الطرف املتعاقد
املُط َّبق.

املالحظة 6.25

وتطبق الرشوط السارية كذكل ،مبوجب الفقرة ( ،)6عىل تدوين الرتاخيص املتعلقة ابلطلبات ،لكن
فقط حني ينص قانون الطرف املتعاقد املعين عىل هذا التدوين .وهذا احلمك وارد كذكل يف معاهدة
س نغافورة.

املالحظة 1.25

وتستند الفقرة ( )1املتعلقة ابلامتس تدوين تأأمني عيين اإىل القاعدة  )9(21من الالحئة التنفيذية ملعاهدة
قانون الرباءات .وتتعلق بتدوين ما يتضمنه الطلب أأو التسجيل من تأأمني عيين مكتسب عن طريق
عقد ُأبرم لغرض تأأمني تسديد مبلغ أأو أأداء الزتام ،مثل الرهن أأو الضامن ،أأو للتعويض عن خسارة أأو
مسؤولية .وعىل غرار ما تنص عليه الفقرة ( )2بشأأن تدوين الرتخيص ،ل يلزم أأي طرف متعاقد
ابلنص يف قانونه عىل تدوين تأأمني عيين .وفضال عن ذكل ،اإذا مسح أأي طرف متعاقد مبثل ذكل
التدوين ،تكون هل حرية حتديد نوع التأأمينات العينية اليت جيوز تدويهنا.

املالحظة 8.25

تفيد العبارة الافتتاحية للفقرة (" ،)1ابس تثناء الفقرة ( ()4أأ)" ،"0بأأنه جيوز للطرف املتعاقد أأن
يشرتط تقدمي بيان ابلرشوط املالية للتأأمني العيين ألغراض تدوين التأأمني العيين.

املادة 26 25
الامتس لتعديل تدوين ترخيص أأو ت أأمني عيين أأو اإلغائه
([ )2الرشوط املتعلقة ابلامتس تعديل تدوين ترخيص أأو اإلغائه] اإذا اكن قانون الطرف املتعاقد ينص عىل تدوين
الرتاخيص ،جاز ذلكل الطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن يكون الامتس تعديل تدوين الرتخيص أأو اإلغائه
املقررة يف الالحئة التنفيذية،
" "2مودع ًا وفق ًا للرشوط ّ
املقررة يف الالحئة التنفيذية.
" "0ومشفوع ًا ابملستندات املؤيّمدة ّ
([ )0الرشوط املتعلقة ابلامتس اإلغاء تدوين ت أأمني عيين] تطبق الفقرة ( ،)2مع ما يلزم من تبديل ،عىل الامتسات اإلغاء
تدوين ت أأمني عيين.
([ )2الرشوط ا ألخرى] تطبق املادة  )0(25 24اإىل ( ، )5مع ما يلزم من تبديل ،عىل الامتسات تعديل تدوين ترخيص
أأو اإلغائه وعىل الامتسات اإلغاء تدوين ت أأمني عيين.
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مالحظة بشأأن املادة 26
املالحظة 2.26

صيغت املواد  26و 21و 28عىل غرار املواد  28و 29و 02من معاهدة س نغافورة.

املادة 21 26
ا آلاثر املرتتبة عىل عدم تدوين الرتخيص
[([ )2صالحية تسجيل التصممي الصناعي وحاميته]] ل يؤثر عدم تدوين ترخيص دلى املكتب أأو دلى أأية سلطة أأخرى
19
للطرف املتعاقد يف صالحية تسجيل التصممي الصناعي اذلي يكون موضع الرتخيص أأو حامية ذكل التصممي الصناعي.
[([ )0حقوق حمدّ دة للمرخَّص هل] [ل] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تدوين ترخيص كرشط عىل أأي حق قد ميلكه
املرخَّص هل بناء عىل قانون ذكل الطرف املتعاقد يف الاشرتاك يف دعوى تعدّ يرفعها صاحب التسجيل أأو احلصول عن طريق
دعوى من ذكل القبيل عىل تعويضات نتيجة لفعل تعدّ عىل التصممي الصناعي اذلي يكون موضع الرتخيص].
مالحظات بشأأن املادة 21
املالحظة 2.21

الفقرة ( .)2اإن الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بني مسأأةل صالحية تسجيل التصممي الصناعي
وحاميته ومسأأةل تدوين ترخيص بشأأن هذا التصممي الصناعي .وإاذا اكن قانون الطرف املتعاقد املعين
ينص عىل التدوين الإلزايم للرتاخيص ،ل جيوز أأن يؤدي عدم الامتثال لهذا الرشط اإىل اإلغاء
صالحية تسجيل التصممي الصناعي موضع الرتخيص ،ول أأن يؤثر بأأي شلك من ا ألشاكل عىل امحلاية
املمنوحة لهذا التصممي الصناعي .وجتدر الإشارة اإىل أأن هذه الفقرة تتعلق بتدوين ترخيص دلى املكتب
أأو دلى أأية سلطة أأخرى للطرف املتعاقد املعين من قبيل سلطات الرضائب أأو السلطات النقدية أأو
السلطات امللكفة ابإجراء الإحصاءات.

املالحظة 0.21

الفقرة ( .)0ل يُقصد هبذا احلمك تنس يق مسأأةل معرفة ما اإذا اكن ينبغي السامح للمرخّص هل ابلشرتاك
يف دعوى تعدّ يرفعها املر مّخص أأو اإذا اكن حيق هل احلصول عىل تعويضات نتيجة لفعل تعدّ عىل التصممي
الصناعي اذلي يكون موضع الرتخيص .ويُرتك اجلواب عىل هذين السؤالني للقانون املط ّبق .لكن هذا
احلمك يتناول مسأأةل مىت يكون للمرخّص هل احلق مبوجب قانون الطرف املتعاقد يف الاشرتاك يف
دعوى تعدّ يرفعها صاحب التسجيل واحلصول عن طريق دعوى من ذكل القبيل عىل تعويضات
نتيجة لفعل تعدّ عىل التصممي الصناعي اذلي يكون موضع الرتخيص ،ينبغي أأن يُتاح للمرخّص ممارسة
مدون.
مدوان أأو غري ّ
تكل احلقوق ،بغض النظر عن كون الرتخيص ّ
عقب ادلورة الثالثني للجنة ،وضع نص الفقرة ( )0وحرف النفي "ل" يف الفقرة ( )0بني أأقواس
مربّعة .وإاذا ّتقرر لحقا حذف لك ا ألقواس املربّعة والاحتفاظ ابلفقرة ( ،)0فلن يكون تدوين
الرتخيص رشطا يك يدخل املرخَّص هل يف دعوى التعدي اليت يرفعها صاحب التسجيل وحيصل عىل
تعويضات ،يف حال اكن القانون املنطبق يكفل تكل احلقوق .ويف تكل احلاةل ،س يتبع هذا النص املهنج
املتّبع يف معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات (انظر املادتني  )0(29و )4(09من معاهدة
س نغافورة) .ويف حال شطب حرف النفي "ل" يف الفقرة ( ،)0الفقرة ( )0باكملها ،فس يكون ابإماكن
الطرف املتعاقد أأن جيعل من تدوين الرتخيص رشطا يك يدخل املرخّص هل يف دعوى التعدي اليت
يرفعها صاحب التسجيل أأو يك حيصل عىل تعويضات.

املالحظة 2.21

19

خالل ادلورة التاسعة والعرشين ،اقرتح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) حتويل املادة  ،)2(26ويه حاليا املادة  ،)2(21اإىل حمك خياري.
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املادة 28 21
بيان الرتخيص
اإذا اكن قانون الطرف املتعاقد يقتيض بيا ًان يُفيد أأن التصممي الصناعي موضع انتفاع بناء عىل ترخيص ،ل يؤثر عدم الامتثال
الاكمل أأو اجلزيئ ذلكل الرشط يف صالحية تسجيل التصممي الصناعي اليت يكون موضع الرتخيص أأو حاميته.
مالحظة بشأأن املادة 28
املالحظة 2.28

ترتك املادة  28للطرف املتعاقد املعين جمال البت ،مبوجب قانونه ،يف ما اإذا اكن يتعني التأأشري عىل
املسوقة بتصممي صناعي مرخَّص به ببيان يفيد أأن التصممي الصناعي يس تخدم يف اإطار عقد
السلع َّ
ترخيص .لكن اإذا اكن القانون املُط َّبق يشرتط تقدمي بيان من هذا القبيل ،فال جيوز أأن يؤدي عدم
الامتثال ذلكل الرشط اإىل اإبطال تسجيل التصممي الصناعي ابلاكمل أأو يف جزء منه.

املادة 29 28
الامتس تدوين تغيري يف امللكية
([ )2الرشوط املتعلقة ابلامتس التدوين] ( أأ) اإذا طرأأ تغيري يف خشص صاحب التسجيلّ ،
تعني عىل لك طرف متعاقد أأن
يقبل الامتس ًا ي ُ مّقدمه صاحب التسجيل أأو املاكل اجلديد.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الالامتس ببعض البياانت املقررة يف الالحئة التنفيذية أأو مجيعها.
([ )0الرشوط املتعلقة ابملستندات املؤيّدة لتدوين التغيري يف امللكية] اإذا جنم التغيري يف امللكية عن عقد ما ،جاز للطرف
املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الالامتس ب أأحد املستندات املقررة يف الالحئة التنفيذية ،حسب اختيار الطرف املل ممتس.
(ب) اإذا جنم التغيري يف امللكية عن معلية انضامم (رشكة اإىل أأخرى) ،جاز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق
الالامتس بنسخة عن س ند يكون صادرًا عن السلطة اخملتصة ومثبّتا لعملية الانضامم ،مثل نسخة عن مس تخرج من السجل
التجاري ،و أأن تكون تكل النسخة مصدقة من السلطة اليت أأصدرت الس ند أأو من مومثّق للعقود (اكتب عدل) أأو من أأية
سلطة خمتصة عامة أأخرى ،ابعتبارها نسخة مطابقة للس ند ا ألصيل.
(ج) اإذا طرأأ تغيري يف خشص واحد أأو أأكرث من الرشاكء يف امللكية ،دون أأن يشملهم لكهم ،وجنم ذكل التغيري يف
امللكية عن عقد أأو معلية انضامم ،جاز للطرف املتعاقد أأن يقتيض موافقة رصحية عىل التغيري يف امللكية يقدهما لك رشيك يف
امللكية ل يشمهل ذكل التغيري يف وثيقة م َّوقعة منه.
(د) اإذا مل ينجم التغيري يف امللكية عن عقد أأو معلية انضامم بل عن سبب أآخر ،مثل رساين القانون أأو قرار
حممكة ،جاز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الالامتس بنسخة عن س ند يثبت التغيري و أأن تكون تكل النسخة مصدَّقة من
خمتصة عامة أأخرى ،ابعتبارها مطابقة
السلطة اليت أأصدرت الس ند أأو من مومثّق للعقود (اكتب عدل) أأو من أأية سلطة ّ
للوثيقة ا ألصلية.
([ )2الرسوم] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض دفع رمس عن الالامتس للمكتب.
([ )4الامتس واحد] يكفي تقدمي الامتس واحد حىت اإذا تع ّلق التغيري أبأكرث من تسجيل واحد ،رشط أأن يكون صاحب
التسجيل واملاكل اجلديد هام نفسهام ابلنس بة اإىل لك تسجيل ،و أأن تكون أأرقام اكفة التسجيالت املعنية مبينة يف الالامتس.
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([ )5التغيري يف ملكية الطلب] ترسي أأحاكم الفقرات من ( )2اإىل ( ،)4مع ما يلزم من تبديل ،اإذا تعلق التغيري يف
امللكية بطلب تسجيل ،عىل أأنه يف حال مل يكن رمق أأي طلب معين صادرًا بعد أأو معروف ًا من مودع الطلب أأو ممثهلّ ،
تعني
مقرر يف الالحئة التنفيذية.
تعريف ذكل الطلب وفق ًا ملا هو ّ
([ )6حظر أأية رشوط أأخرى] ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية رشوط خالف الرشوط املشار اإلهيا
يف الفقرات من ( )2اإىل ( )5ويف املادة  22يف ما يتع ّلق ابلامتس تدوين تغيري يف امللكية.
([ )1ا ألدةل] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي دليل أأو دليل اإضايف يف حاةل تطبيق الفقرة (()0ب) أأو (د) ،اإىل
املكتب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا للمكتب شك معقول يف حصة أأي بيان وارد يف الالامتس أأو يف أأي س ند مشار اإليه يف
هذه املادة.
مالحظات بشأأن املادة 29
املالحظة 2.29

يستند هذا احلمك بقدر كبري اإىل ا ألحاكم املتعلقة بتدوين تغيري امللكية يف معاهدة س نغافورة ومعاهدة
قانون الرباءات.

املالحظة 0.29

وتنص الفقراتن ( )2و( )0عىل الرشوط العامة املتعلقة ابلامتس تغيري امللكية واملستندات املؤيّدة .أأما
التفاصيل املتعلقة هبذا الالامتس واملستندات املؤيّدة فهيي واردة يف الالحئة التنفيذية.

املالحظة 2.29

الفقرة ( .)2جيوز للطرف املتعاقد مبوجب هذه الفقرة أأن يشرتط أأداء رمس يف ما يتعلق بتقدمي الامتس.
وللك طرف متعاقد حرية حتديد مبلغ الرمس اعامتدا عىل عدة عنارص من بيهنا عدد الطلبات أأو
التسجيالت املعنية ابلتغيري يف امللكية .وعىل سبيل املثال ،تنص الفقرة ( )4عىل أأنه سيتعني عىل
الطرف املتعاقد أأن يقبل الامتسا واحدا لتدوين تغيري يتعلق بأأكرث من تسجيل واحد ،وترتك هل يف
الوقت ذاته حرية وضع بنية الرمس الواجب دفعه عىل ذكل الالامتس الواحد ابلستناد اإىل عدد
الطلبات أأو التسجيالت املعنية ابللامتس .وبعبارة أأخرى ،س ميكن للطرف املتعاقد أأن ّيقرر بأأن املبلغ
الإجاميل للرمس الواجب دفعه لقاء الالامتس الواحد يعمتد عىل عدد الطلبات أأو التسجيالت املعنية
ابلتغيري.

املالحظة 4.29

وتب ّني الفقرة ( )5بوضوح أأنه جيوز كذكل تدوين تغيري يف ملكية طلب ما .وتنص الالحئة التنفيذية
عىل كيفية التعرف عىل الطلب حني ل يكون رمقه قد صدر بعد أأو ل يكون معروف ًا من قبل مودع
الطلب.

املادة 02 29
تغيريات يف ا ألسامء أأو العناوين
20

([ )2تغيريات يف امس صاحب التسجيل أأو عنوانه] ( أأ) اإذا مل يتغري خشص صاحب التسجيل ،لكن تغيريًا طرأأ يف امسه
أأو عنوانه أأو يف الك ا ألمرينّ ،تعني عىل لك طرف متعاقد أأن يقبل الامتس ًا مّ
يقدمه صاحب التسجيل يف تبليغ مو َّجه اإىل
املكتب بغرض تقييد التغيري و م ّيبني فيه رمق التسجيل املعين والتغيري املطلوب تقييده.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الالامتس ببعض البياانت املقررة يف الالحئة التنفيذية أأو مجيعها.
20

خالل ادلورة الثالثني للجنة ،حتفّظ وفد الهند عىل موقفه إازاء هذه املادة.
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(ج) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض دفع رمس عن الالامتس للمكتب.
(د) ّ
يتعني أأن يكفي تقدمي الامتس واحد حىت يف احلاةل اليت يتع ّلق فهيا التغيري أبأكرث من تسجيل واحد ،رشط بيان
أأرقام اكفة التسجيالت املعنية يف الالامتس.
([ )0التغيري يف امس مودع الطلب أأو عنوانه] ترسي أأحاكم الفقرة ( ،)2مع ما يلزم من تبديل ،اإذا تع ّلق التغيري بطلب
واحد أأو أأكرث أأو بتسجيل واحد أأو أأكرث وطلب واحد أأو أأكرث ،عىل أأنه يف حال مل يكن رمق أأي طلب معين صادرًا بعدُ أأو
معروف ًا من مودع الطلب أأو ممثهلّ ،
مقرر يف الالحئة
تعني تعريف ذكل الطلب يف الالامتس ب أأية طريقة أأخرى ،كام هو ّ
التنفيذية.
([ )2التغيري يف امس املمثل أأو عنوانه أأو يف عنوان املراسةل] ترسي أأحاكم الفقرة ( ،)2مع ما يلزم من تبديل ،عىل أأي
تغيري يف امس املمثل ،اإن وجد ،أأو عنوانه ،وعىل أأي تغيري يتع ّلق بعنوان املراسةل ،اإن وجد.
([ )4حظر أأية مقتضيات أأخرى] ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية مقتضيات خالف املقتضيات
املشار اإلهيا يف الفقرتني ( )2و( )0ويف املادة  22فامي يتع ّلق ابللامتس املشار اإليه يف هذه املادة .وبصورة خاصة ،ل جيوز
اقتضاء تقدمي أأية شهادة تتع ّلق ابلتغيري.
([ )5ا ألدةل] جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي ا ألدةل اإىل املكتب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا للمكتب شك
معقول يف حصة أأي بيان وارد يف الالامتس.
مالحظتان بشأأن املادة 02
املالحظة 2.02

صيغت هذه املادة عىل غرار املادة  22من معاهدة س نغافورة.

املالحظة 0.02

الفقرة (()2ج) .بناء عىل هذه الفقرة ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض دفع رمس عن الالامتس .وللك
طرف متعاقد حرية حتديد مبلغ الرمس ،حبسب مثال عدد التسجيالت املعنية ابلتغيري .وعىل سبيل
املثال ،تنص الفقرة (()2د) عىل أأنه سيتعني عىل الطرف املتعاقد أأن يقبل الامتسا واحدا لتدوين تغيري
يتعلق بأأكرث من تسجيل واحد ،وترتك هل يف الوقت ذاته حرية وضع بنية الرمس الواجب دفعه عىل
ذكل الالامتس الواحد ابلستناد اإىل عدد الطلبات أأو التسجيالت املعنية ابللامتس .وبعبارة أأخرى،
س ميكن للطرف املتعاقد أأن ّيقرر بأأن املبلغ الإجاميل للرمس الواجب دفعه لقاء الالامتس الواحد املتعلقة
بتسجيل واحد أأو أأكرث يعمتد عىل عدد الطلبات أأو التسجيالت املعنية ابلتغيري.

املادة 02 02
تصحيح خط أأ
([ )2الالامتس] ( أأ) يف حال ورد يف طلب أأو تسجيل أأو أأي الامتس مبلغ للمكتب بش أأن طلب أأو تسجيل خط أأ ل
يتعلق ابلبحث أأو الفحص املوضوعي وميكن للمكتب أأن يصححه بناء عىل القانون املطبق ،عىل املكتب أأن يقبل الالامتس
املوجه لتصحيح ذكل اخلط أأ يف ُسالت املكتب ومنشوراته يف تبليغ موجه اإىل املكتب يوقعه املودع أأو صاحب التسجيل.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط إارفاق الالامتس جبزء بديل أأو جزء يتضمن التصحيح ،أأو ابجلزء البديل أأو
اجلزء اذلي يتضمن التصحيح للك طلب وتسجيل يرتبط هبام الالامتس يف حال تطبيق الفقرة (.)2
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(ج) جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط أأن يكون الالامتس موضع اإعالن يوههه صاحب الالامتس ويفيد ب أأن اخلط أأ
ارتكب عن حسن نية.
(د) جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط أأن يكون الالامتس موضع اإعالن يوههه صاحب الالامتس ويفيد ب أأن ذكل
الالامتس مت توجهيه ب أأرسع ما ميكن أأو بدون قصد الت أأخري بعد اكتشاف اخلط أأ ،حسب اختيار الطرف املتعاقد.
([ )0الرسوم] ( أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تسديد رمس مقابل الالامتس املشار
اإليه يف الفقرة (.)2
(ب) يتوىل املكتب تصحيح أأخطائه ،من تلقاء ذاته أأو بناء عىل الطلب ،بدون تقايض أأي رمس.
([ )2الالامتس الواحد] تطبق املادة  ،)4(29 28مع ما يلزم من تبديل ،عىل الالامتسات املوههة لتصحيح اخلط أأ ،رشط
أأن يكون اخلط أأ والتصحيح املل متس هام ذاهتام للك الطلبات والتسجيالت املعنية.
([ )4ا ألدةل] ل جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط اإيداع ا ألدةل اليت تدمع الامتس تصحيح اخلط أأ دلى املكتب اإل يف حال
اكن من املعقول أأن يشك املكتب يف أأن اخلط أأ املزعوم خط أأ فعيل أأو يف حال اكن من املعقول أأن يشك يف حصة أأية مس أأةل
يتضمهنا الالامتس أأو حصة أأية وثيقة مودعة بش أأن الالامتس.
([ )5حظر الرشوط ا ألخرى] ل جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط استيفاء رشوط شلكية خالفا للرشوط املشار اإلهيا
يف الفقرات من ( )2اإىل ( )4بش أأن الالامتس املشار اإليه يف الفقرة ( )2اإل اإذا اكن خالف ذكل منصوصا عليه يف هذه
املعاهدة أأو مقررا يف الالحئة التنفيذية.
([ )6الاس تثناءات] جيوز للطرف املتعاقد أأن يستبعد تطبيق هذه املادة عىل أأي خط أأ يتعني تصحيحه دلى ذكل الطرف
املتعاقد مبوجب اإجراء لإعادة اإصدار التسجيل.
مالحظات بشأأن املادة 02
املالحظة 2.02

صيغت هذه املادة عىل غرار القاعدة  28من معاهدة قانون الرباءات بدل املادة  20من معاهدة
س نغافورة ،عىل اعتبار أأنه من املمكن أأن تكون القضااي الناجتة عن تصحيح خطأأ يتعلق بتصممي
صناعي أأقرب اإىل القضااي املتعلقة ابلرباءات.

املالحظة 0.02

تنظم هذه املادة الرشوط والإجراءات الشلكية املتعلقة ابلامتسات لتصحيح ا ألخطاء .ول تنظم
الرشوط املوضوعية اليت جيوز للطرف املتعاقد أأن يطبقها يف حتديد مدى اإجازة التصحيح .وجيوز
للطرف املتعاقد مثال أأن يشرتط أأن يكون التصحيح بدهييا ل لبس فيه حىت ل حيمل أأي قصد أآخر
غري املراد منه يف التصحيح .ول تنظم هذه املادة أأيضا تصحيحات الطلب اليت ل تكون موضع الامتس
للتصحيح ولس امي تعديل الوصف أأو تصوير التصاممي الصناعية اإما عن طواعية عقب اس تالم تقرير
البحث أأو أأثناء الفحص املوضوعي.

املالحظة 2.02

بداية الفقرة ( ()2أأ) .تفرس عبارة "اخلطأأ يف ُسالت املكتب" عىل ضوء التعريف الوارد يف
املادة  "9"2بشأأن عبارة "ُسالت املكتب" .وترد فامي ييل أأمثةل عن ا ألخطاء اليت قد تكون موضع
الامتس بناء عىل الفقرة ( :)2أأخطاء يف البياانت البيبليوغرافية والتفاصيل املتعلقة ابملطالبة اب ألولوية.
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ويس تخلص من عبارة "ميكن تصحيحه بناء عىل القانون املطبق" أأن طبيعة اخلطأأ القابل للتصحيح ل
حتددها هذه املادة.
املالحظة 4.02

الفقرة (()2ب) .جيزي هذا احلمك للطرف املتعاقد أأن يشرتط اإيداع جزء بديل (مثل صفحة بديةل يف
حاةل طلب مودع عىل ورق) أأو جزء يتضمن التصحيح (مثل قامئة ابخلطأأ والصواب) .ويف حال اكن
الالامتس ينطبق عىل أأكرث من طلب أأو تسجيل أأو لكهيام ،جيوز للمكتب أأن يشرتط اإيداع جزء بديل
منفصل أأو جزء يتضمن التصحيح للك طلب أأو تسجيل لغرض تيسري معل املكتب.

املالحظة 5.02

الفقرة (()2ج) .جيزي هذا احلمك للطرف املتعاقد أأن يرفض الامتسا لتصحيح خطأأ يف حال اكن صاحب
الالامتس غري قادر عىل اإيداع اإعالن يفيد بأأن ذكل اخلطأأ ارتكب عن حسن نية ألنه انمج عن نية يف
التضليل مثال .وللطرف املتعاقد املعين تعريف حسن النية.

املالحظة 6.02

الفقرة (()2د) .جيزي هذا احلمك للطرف املتعاقد أأن يرفض الامتسا لتصحيح خطأأ يف حال اكن هناك
تأأخري غري رضوري أأو متعمد يف توجيه الالامتس بعد اكتشاف اخلطأأ .وللطرف املتعاقد املعين تعريف
التأأخري غري الرضوري أأو املتعمد .وقد يعترب أأن هناك تأأخريا غري رضوري يف حال مت توجيه الالامتس
دون أأية عناية مثال.

املالحظة 1.02

الفقرة ( .)4جيزي هذا احلمك للطرف املتعاقد أأن يشرتط اإيداع أأدةل تدمع أأي الامتس تصحيح يف حال
اكن من املعقول الشك يف أأن اخلطأأ مت ارتاكبه عن حسن نية مثال أأو يف حال اكن من املعقول الشك
يف أأن الالامتس مت توجهيه دون تأأخري غري رضوري أأو متعمد عقب اكتشاف اخلطأأ وفقا للفقرة
(()2د) ،رمغ الإعالن املشار اإليه يف الفقرة (()2ج).

[املادة [ 21]02قرار]
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
22

[ أأخذا يف الاعتبار أأن معاهدة قانون التصاممي تتعلق ابلرشوط الشلكية والإجراءات لطلب حامية التصاممي الصناعية ،و أأن
املعاهدة س تكفل مزااي للمودعني ،مبا يف ذكل الهيئات الصغرية واملتوسطة يف مجيع البدلان].
([ )2املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات] ( أأ) من أأجل تسهيل تنفيذ املعاهدة يف ا ألطراف املتعاقدة اليت تعدّ من البدلان
النامية أأو البدلان ا ألق ّل منوا ،وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة ل ألمم املتحدة [ومن أأجل تسهيل الانتفاع احمليل بنظام
التصاممي يف تكل البدلان ]،يتعني أأن [تسعى] املنظمة اإىل توفري املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،بناء عىل طلب البدلان
النامية أأو البدلان ا ألقل منوا [اليت تكون أأطرافا يف هذه املعاهدة].
(ب) ّ
يتعني أأن تكون تكل املساعدة التقنية [موههة حنو الت منية وقامئة عىل الطلب وعىل الاحتياجات وشفافة]
[وهادفة ومالمئة ومناس بة لتعزيز قدرة البدلان النامية عىل تنفيذ املعاهدة] ،وت أأخذ بعني الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات
اخلاصة ابلبدلان النامية ،والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص [ ،ألغراض متكني املس تخدمني احملليني من حتقيق الاس تفادة
الاكمةل من أأحاكم املعاهدة].
21
مرشوع هذه املادة هو من اقرتاح الرئيس ويستند اإىل ورقة غري رمسية عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات قدّ هما الرئيس اإىل اللجنة يف دورهتا
التاسعة والعرشين ،وجيمع عنارص من اقرتاحات اجملموعة ا ألفريقية والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ومجهورية كوراي ،واليت وردت تباع ًا يف الواثئق
 SCT/28/5و SCT/29/6و.SCT/29/8
22
تفضل بعض الوفود أأن يكون موضوع هذه املادة املقرتحة مشمول بقرار.
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(ج) ينبغي أأن ت أأخذ تكل املساعدة التقنية يف احلس بان مس توى التط ّور التكنولويج والاقتصادي للبدلان
املس تفيدة ،ومن املمكن أأن [تشمل ادلمع التكنولويج والقانوين و أأشاكل دمع أأخرى] [تشمل ما ييل]:
" "2املساعدة عىل اإنشاء الإطار القانوين لتنفيذ املعاهدة،
" "0املساعدة عىل مراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية للهيئات املعنية بتسجيل التصاممي،
" "2املساعدة عىل اس تحداث ما يلزم من تدريب ومرافق للماكتب ،مبا يف ذكل القدرات اخلاصة
بتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،من أأجل تنفيذ املعاهدة والالحئة التنفيذية بفعالية؛
" "4توفري ا ألههزة والتكنولوجيا املناس بة ،مبا يف ذكل تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،اإضافة اإىل البنية
التحتية والتسهيالت ا ألخرى الالزمة ].
([[ )0متويل] [ادلمع املايل لـ] املساعدة التقنية] [( أأ) بناء عىل طلب من [ا ألطراف املتعاقدة امله متة اليت تعدّ من] البدلان
النامية أأو البدلان ا ألقل منوا امله متة ،تقدم املنظمة [تسعى الويبو اإىل توفري] ادلمع املايل الاكمل مجليع ا ألنشطة والتدابري اليت
يتعني أأن تبارشها تكل البدلان تنفيذا للمعاهدة والالحئة التنفيذية[ .وابلنس بة اإىل البدلان ا ألقل منوا ،يظل ذكل ادلمع متاحا ما
دام البدل يعدّ من البدلان ا ألقل منوا]].
[(ب) [ابلإضافة اإىل ذكل ]،تسعى املنظمة اإىل اإبرام اتفاقات مع املنظامت ادلولية املم مّوةل واملنظامت احلكومية ادلولية
بغرض توفري ادلمع املايل للمساعدة التقنية طبقا [لهذه املادة] [لهذا القرار]].
[([ )2املشاركة يف امجلعية] [( أأ) يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه .وجيوز للجمعية أأن تطلب اإىل املنظمة
أأن متنح مساعدة مالية لتيسري اشرتاك وفود ا ألطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية أأو من البدلان ا ألقل منوا].
[(ب) متنح املنظمة املساعدة املالية املناس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت تعدّ من البدلان النامية أأو من البدلان ا ألقل منوا
من أأجل تيسري مشاركة وفد واحد عىل ا ألقل ذلكل الطرف املتعاقد يف مجيع ادلورات العادية والاس تثنائية للجمعية أأو فامي
يرتبط هبذه املعاهدة والالحئة التنفيذية من اجامتع ما بني ادلورات أأو فريق عامل أأو مؤمتر مراجعة أأو مؤمتر دبلومايس]].
[( )4ختفيض الرسوم]
لتحسني قدرة مبتكري التصاممي (ا ألشخاص الطبيعيني والرشاكت الصغرية واملتوسطة) من املواطنني أأو املق ميني يف أأحد
البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا عىل الاس تفادة من نظام التصاممي ،يتعني عىل ا ألطراف املتعاقدة أأن تطبق ختفيضا يف
الرسوم بنس بة مخسني ابملائة عىل ا ألقل[ .ويس تفيد مودعو البدلان ا ألقل منوا من اإعفاء من دفع الرسوم]].
[([ )5تبادل املعلومات]
من أأجل حامية التصاممي التقليدية من ال متكل غري املرشوع وتبس يط الفحص املوضوعي للتصاممي الصناعية ،تب ّلغ ا ألطراف
املتعاقدة مجيع املعلومات املتعلقة ابلتصاممي املسجةل .23ولهذا الغرض ،تكون املنظمة مسؤوةل عىل اس تالم تكل املعلومات
وتبليغها اإىل ادلول ا ألعضاء فهيا عرب وسائل مناس بة].
23
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،اقرتح وفد اإندونيس يا الاس تعاضة عن امجلةل ا ألوىل من الفقرة ( )5مبا ييل" :تضع املنظمة نظاما ملكتبة رمقية للتصاممي
املسجةل".
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[([ )6الرصد]
تقمي [يف ّ
لك دورة عادية لها] [ ،ما مل تقرر امجلعية خالف ذكل] [عىل حنو دوري] تقدّ م املساعدة التقنية
ترصد امجلعية و ّ
املقدّ مة بناء عىل [هذه املادة] [هذا القرار] واملزااي الناجتة عن هذا التنفيذ[ .وجيوز للجمعية أأن تل متس من املنظمة تقدمي تقرير
مس تقل بش أأن الرصد والتقيمي].
[املادة [ 24]00قرار]
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
25

[ أأخذا يف الاعتبار أأن معاهدة قانون التصاممي تتعلق ابلرشوط الشلكية والإجراءات لطلب حامية التصاممي الصناعية ،و أأن
املعاهدة س تكفل مزااي للمودعني ،مبا يف ذكل الهيئات الصغرية واملتوسطة يف مجيع البدلان].
تكون املساعدة التقنية بناء عىل هذه املعاهدة [موههة حنو الت منية وقامئة عىل الطلب وعىل الاحتياجات وشفافة] [هادفة
ومالمئة ومناس بة لتعزيز قدرة البدلان النامية عىل تنفيذ املعاهدة] ،وت أأخذ بعني الاعتبار ،عىل وجه اخلصوص ،ا ألولوايت
والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا [ ألغراض متكني املس تخدمني احملليني من حتقيق الاس تفادة الاكمةل
من أأحاكم املعاهدة].
( )2املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ( أأ) هبدف تسهيل تنفيذ املعاهدة ومن أأجل الهنوض ابس تخدام نظام التصاممي،
[يتعني عىل املنظمة] [يتعني عىل املنظمة رشط توافر املوارد] توفري املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،عىل وجه اخلصوص،
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،حيامث تُطلب
(ب) ينبغي أأن ت أأخذ تكل املساعدة التقنية يف احلس بان مس توى التط ّور التكنولويج والاقتصادي للبدلان
املس تفيدة ،ومن املمكن أأن تشمل ما ييل:
" "2املساعدة عىل اإنشاء الإطار القانوين الالزم،
" "0املساعدة عىل مراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية للهيئات املعنية بتسجيل التصاممي،
" "2املساعدة عىل اس تحداث ما يلزم من قدرات للماكتب ،مبا يف ذكل تدريب املوارد البرشية والقدرات
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت[ ،مثل توفري ا ألههزة والتكنولوجيا املالمئة اإضافة اإىل البنية التحتية
الالزمة] 26من أأجل تنفيذ املعاهدة بفعالية؛
[" "4تنظمي أأنشطة ومتويلها من خالل اجامتعات بني ا ألطراف املتعاقدة بغية الهنوض بتبادل اخلربات
واملامرسات احلس نة؛ وتطوير واثئق وتعم ميها حول النجاحات يف تنفيذ املعاهدة لتُس تخدم أكفضل املامرسات].
[( )0متويل املساعدة التقنية] ( أأ) تقدم املنظمة ال متويل مجليع ا ألنشطة والتدابري الالزمة لتنفيذ املعاهدة ،وفقا للفقرات ()2
و( )2و(].)5

24
25
26

مرشوع هذه املادة/هذا القرار هو حصيةل املناقشات غري الرمسية خالل ادلورة الثالثني للجنة.
تفضل بعض الوفود أأن يكون موضوع مرشوع هذه املادة املقرتحة مشمول بقرار.
تفض بعض الوفود أأن يكون النص الوارد بني قوسني مربّعني موضوع مالحظة أأو حاش ية.

SCT/31/2
Annex
35

(ب) اخليار 2
[تسعى املنظمة اإىل اإبرام اتفاقات مع املنظامت ادلولية املم مّوةل واملنظامت احلكومية ادلولية بغرض توفري ادلمع املايل
للمساعدة التقنية طبقا [لهذه املادة] [لهذا القرار]].
اخليار 0

27

[تؤلف امجلعية جلنة للمساعدة التقنية (يشار اإلهيا يف [هذه املادة] [هذا القرار] مبصطلح "اللجنة")].
[يمت انتخاب أأعضاء اللجنة من بني ا ألطراف املتعاقدة مع اإيالء الاعتبار الواجب ل متثيل البدلان النامية].
[يدعو املدير العام ،مببادرة منه أأو بناء عىل طلب اللجنة ،ممثلني عن املنظامت احلكومية ادلولية املعنيَّة بتقدمي
املساعدة التقنية للبدلان النامية اإىل الاشرتاك يف أأعامل اللجنة].
[عىل اللجنة هممة تنظمي املساعدة التقنية املقدمة ل ألطراف املتعاقدة اليت يه من البدلان النامية وا إلرشاف عىل هذه
املساعدة ،بغية تطوير أأنظمهتا للتصاممي الصناعية ،سواء عىل الصعيد الوطين أأو عىل الصعيد ا إلقل ميي].
[تتضمن املساعدة التقنية من بني أأمور أأخرى تدريب املتخصصني و إاعارة اخلرباء وتوفري املعدات من أأجل تقدمي
العروض العملية وتس يري ا ألعامل].
[عىل املكتب ادلويل أأن يسعى اإىل اإبرام اتفاقات مع املنظامت املالية ادلولية واملنظامت احلكومية ادلولية ،ول س امي مع
ا ألمم املتحدة ومنظامهتا وواكلهتا املتخصصة املعنيَّة ابملساعدة التقنية من انحية ،ومع حكومات ادلول املس تفيدة من املساعدة
التقنية من انحية أأخرى ،وذكل من أأجل متويل املرشوعات اليت تدخل يف نطاق [هذه املادة] [هذا القرار].
[ َّ
تنظم التفاصيل اخلاصة بتنفيذ أأحاكم [هذه املادة] [هذا القرار] مبوجب قرارات تتخذها امجلعية ،ومبوجب ما تتخذه
ا ألفرقة العامةل اليت جيوز للجمعية أأن تك ّوهنا لهذا الغرض من قرارات يف احلدود اليت تضعها امجلعية]].
[( )2املشاركة يف امجلعية
اخليار 2
[يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه .وجيوز للجمعية أأن تطلب اإىل املنظمة أأن متنح مساعدة مالية لتيسري
اشرتاك وفود ا ألطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة ل ألمم املتحدة أأو من
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر].
اخليار 0
[متنح املنظمة املساعدة املالية املناس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت تعدّ من البدلان النامية أأو من البدلان ا ألقل منوا أأو من
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر من أأجل تيسري مشاركة وفد واحد عىل ا ألقل ذلكل الطرف املتعاقد يف مجيع
ادلورات العادية والاس تثنائية للجمعية أأو فامي يرتبط ابملعاهدة والالحئة التنفيذية من اجامتع ما بني ادلورات أأو فريق عامل
أأو مؤمتر مراجعة أأو مؤمتر دبلومايس].
27

النص الوارد يف اخليار  0مطابق للامدة  52ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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[( )4ختفيض الرسوم

28

لتحسني قدرة مبتكري التصاممي (ا ألشخاص الطبيعيني والرشاكت الصغرية واملتوسطة) من املواطنني أأو املق ميني يف
أأحد البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا عىل الاس تفادة من نظام التصاممي ،يتعني عىل ا ألطراف املتعاقدة أأن تطبق ختفيضا
يف الرسوم بنس بة مخسني ابملائة عىل ا ألقل[ .ويس تفيد مودعو البدلان ا ألقل منوا من اإعفاء من دفع الرسوم]].
( )5تبادل املعلومات
[يتعني عىل] املنظمة ا إلرساع يف اإنشاء نظام ملكتبة رمقية تضم التصاممي املس ّجةل .30و ّ
[تُس ت َح ّث] ّ
يتعني عىل ا ألطراف
املتعاقدة أأن تسعى اإىل الإخطار مبعلومات التصاممي املس ّجةل املنشورة من خالل ذكل النظام .ويتعني أأن تدمع املنظمة
ا ألطراف املتعاقدة يف ههودها من أأجل تبادل املعلومات من خالل ذكل النظام.
29

( )6الرصد
تقمي يف ّ
لك دورة عادية لها تقدُّم املساعدة التقنية املوفَّرة بناء عىل [هذه املادة] [هذا القرار] واملزااي
ترصد امجلعية وّ 31
الناجتة عن هذا التنفيذ .
املادة 02 00
الالحئة التنفيذية
([ )2مضمون الالحئة التنفيذية] [( أأ)] تنص الالحئة التنفيذية املرفقة هبذه املعاهدة عىل قواعد تتعلق مبا ييل ذكره:
" "2املسائل اليت تنص هذه املعاهدة رصاحة عىل أأهنا مقررة يف الالحئة التنفيذية؛
" "0و أأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أأحاكم هذه املعاهدة؛
" "2و أأية رشوط أأو مسائل أأو اإجراءات اإدارية.
32
تنص الالحئة التنفيذية أأيضا عىل نرش الاس امترات ال منوذجية ادلولية اليت تضعها امجلعية].
[(ب) ّ
([ )0تعديل الالحئة التنفيذية] يقتيض اإدخال أأي تعديل عىل الالحئة التنفيذية ثالثة أأرابع ا ألصوات املدىل هبا ،مع مراعاة
الفقرة (.)2
([ )2رشط الإجامع] ( أأ) جيوز أأن يرد يف الالحئة التنفيذية حتديد ما ل جيوز تعديهل من أأحاكم الالحئة التنفيذية
اإل ابلإجامع.
(ب) يقتيض اإدخال أأي تعديل عىل الالحئة التنفيذية يؤدي اإىل اإضافة أأحاكم اإىل ا ألحاكم احملددة يف الالحئة
التنفيذية تطبيق ًا للفقرة الفرعية ( أأ) أأو حذفها توفر الإجامع.
28
تقرتح اجملموعة ا ألفريقية أأن يكون هذا احلمك موضوع مادة منفصةل .وتعرتض بعض الوفود عىل هذا احلمك.
29
تقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية أأن يكون هذا احلمك موضوع مادة منفصةل.
30
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،اقرتح وفد اإندونيس يا الاس تعاضة عن امجلةل ا ألوىل من الفقرة ( )5مبا ييل" :تضع املنظمة نظاما ملكتبة رمقية للتصاممي
املسجةل".
31
جيوز للجمعية أأن تلمتس من املنظمة تقدمي تقرير مس تقل بشأأن الرصد والتقيمي.
32
حيض النص الوارد بني قوسني مربّعني خالل ادلورة الثالثني للجنة بدمع من وفود كولومبيا والسلفادور واملغرب والس نغال وإاس بانيا.
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(ج) ل تؤخذ يف احلس بان اإل ا ألصوات املدىل هبا فعال للبت يف توفر الإجامع .ول يعد الامتناع عن التصويت
مبثابة تصويت.
([ )4تنازع بني املعاهدة والالحئة التنفيذية] يف حاةل وجود تنازع بني أأحاكم هذه املعاهدة و أأحاكم الالحئة التنفيذية،
تكون الغلبة ألحاكم املعاهدة.
املادة 04 02
امجلعية
([ )2تكوين امجلعية] ( أأ) تكون ل ألطراف املتعاقدة مجعية.
(ب) يكون لك طرف متعاقد ممث ًال يف امجلعية مبندوب واحد جيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون
وخرباء .ول ميثل لك مندوب اإل طرف ًا متعاقد ًا واحد ًا.
([ )0همامت امجلعية] تبارش امجلعية املهامت التالية:
""2
[""0
""02
""24
""45

تتناول لك املسائل املتعلقة بتطوير هذه املعاهدة؛
ووضع الاس امترات ال منوذجية ادلولية املشار اإلهيا يف املادة ()2(02ب)؛
وتعدل الالحئة التنفيذية؛
وحتدد الرشوط املتعلقة بتارخي بدء العمل بتعديل مشار اإليه يف البند ""2""0؛
وتؤدي أأية وظائف مناس بة أأخرى لتنفيذ أأحاكم هذه املعاهدة.

([ )2النصاب القانوين] ( أأ) يتكون النصاب القانوين من نصف عدد أأعضاء امجلعية اليت تكون دو ًل.
(ب) ابلرمغ من الفقرة الفرعية ( أأ) ،جيوز للجمعية أأن تتخذ قراراهتا اإذا اكن عدد أأعضاء امجلعية من ادلول املمثةل يف
اإحدى ادلورات أأقل من نصف عدد أأعضاء امجلعية اليت تكون ً
دول ولكنه يعادل ثلث أأعضاء امجلعية اليت تكون دو ًل أأو
يزيد عليه .ومع ذكل ،فاإن لك تكل القرارات ،ابس تثناء القرارات املتع م ّلقة ابإجراءات امجلعية ،ل تصبح انفذة اإل بعد استيفاء
الرشوط الواردة فامي بعد .ويبلغ املكتب ادلويل تكل القرارات ألعضاء امجلعية اليت تكون دو ًل ومل تكن ممثةل ويدعوها اإىل
الإدلء كتابة بصوهتا أأو ابمتناعها عن التصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتسب اعتبارًا من اترخي التبليغ .و إاذا اكن عدد
تكل ا ألعضاء ممن أأدىل بصوته أأو امتنع عن التصويت بذكل الشلك ،عند انقضاء تكل الفرتة ،يعادل عدد ا ألعضاء اذلي اكن
مطلو ًاب لس تكامل النصاب القانوين يف ادلورة ذاهتا ،فاإن تكل القرارات تصبح انفذة رشط احلصول يف الوقت نفسه عىل
ا ألغلبية املشرتطة.
([ )4اختاذ القرارات يف امجلعية] ( أأ) تسعى امجلعية اإىل اختاذ قراراهتا بتوافق ا آلراء.
(ب) يف حال اس تحال الوصول اإىل قرار بتوافق ا آلراء ،يبت يف املس أأةل ابلتصويت .ويف تكل احلاةل،
" "2للك طرف متعاقد يكون دوةل صوت واحد ول يصوت اإل ابمسه؛
" "0وجيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بد ًل من ادلول
ا ألعضاء فيه بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألية منظمة حكومية
دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس
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حصيح .وعالوة عىل ذكل ،ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإذا اكنت أأية دوةل من ادلول
ا ألعضاء فهيا وا ألطراف يف هذه املعاهدة دوةل عضو ًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة
احلكومية ادلولية ا ألخرى يف ذكل التصويت.
([ )5ا ألغلبية] ( أأ) تتخذ امجلعية قراراهتا بثليث عدد ا ألصوات املدىل هبا ،مع مراعاة املادة  )0(02 02و(.)2
(ب) ل تؤخذ يف احلس بان اإل ا ألصوات املدىل هبا فع ًال دلى البت يف حتقيق ا ألغلبية املشرتطة من عدمه .ول يعترب
الامتناع عن التصويت مبثابة تصويت.
([ )6ادلورات] جت متع امجلعية بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن نفس هيام الذلين جت متع فهيام امجلعية العامة
للمنظمة ما مل تنش أأ ظروف اس تثنائية.
([ )1النظام ادلاخيل] تضع امجلعية نظاهما ادلاخيل ،مبا يف ذكل القواعد املتعلقة ابدلعوة اإىل عقد ادلورات الاس تثنائية.
املادة 05 04
املكتب ادلويل
([ )2املهامت الإدارية] ( أأ) يبارش املكتب ادلويل املهامت الإدارية املتعلقة هبذه املعاهدة.
(ب) يتوىل املكتب ادلويل بوجه خاص اإعداد الاجامتعات ويتكفل أأعامل أأمانة امجلعية وجلان اخلرباء وا ألفرقة العامةل
اليت قد تنش هئا امجلعية.
([ )0الاجامتعات خالف دورات امجلعية] يدعو املدير العام أأية جلان أأو أأفرقة عامةل تنش هئا امجلعية اإىل الاجامتع.
([ )2دور املكتب ادلويل يف امجلعية الاجامتعات ا ألخرى] ( أأ) يشرتك املدير العام وا ألشخاص اذلين يعيهنم ،من غري حق
التصويت ،يف لك اجامتعات امجلعية واللجان وا ألفرقة العامةل اليت تنش هئا امجلعية.
(ب) يكون املدير العام أأو املوظف اذلي يعينه املدير العام أأمني امجلعية واللجان وا ألفرقة العامةل املشار اإلهيا يف
الفقرة الفرعية ( أأ) حبمك املنصب.
([ )4املؤمترات] ( أأ) يتخذ املكتب ادلويل الإجراءات التحضريية لعقد أأي مؤمتر للمراجعة ،وفق ًا لتوجهيات امجلعية.
(ب) جيوز للمكتب ادلويل أأن يتشاور مع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية
والوطنية غري احلكومية بش أأن الإجراءات التحضريية املذكورة.
(ج) يشرتك املدير العام وا ألشخاص اذلين يعيهنم يف املناقشات اليت تدور يف مؤمترات املراجعة من غري حق
التصويت فهيا.
([ )5املهامت ا ألخرى] يبارش املكتب ادلويل أأية همامت أأخرى تس ند إاليه فامي يتعلق هبذه املعاهدة.
املادة 06 05
املراجعة
ل جيوز مراجعة هذه املعاهدة اإل يف مؤمتر دبلومايس .وتقرر امجلعية ادلعوة اإىل عقد أأي مؤمتر دبلومايس.
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املادة 01 06
أأطراف املعاهدة
([ )2ا ألهلية] جيوز للكياانت التايل ذكرها أأن توقع هذه املعاهدة و أأن تصبح طرف ًا فهيا رشط مراعاة الفقرتني ( )0و()2
واملادة  )2(08 01و(:)2
" "2أأي دوةل عضو يف املنظمة جيوز تسجيل التصاممي الصناعية أأو حاميهتا مبوجب براءة دلى مكتهبا؛
" "0و أأية منظمة حكومية دولية دلهيا مكتب تسجل فهيا التصاممي الصناعية ويرسي أأثر ذكل التسجيل يف
ا ألرايض اليت تطبق علهيا املعاهدة املنش ئة للمنظمة احلكومية ادلولية أأو يف لك ادلول ا ألعضاء فهيا أأو يف ادلول ا ألعضاء فهيا
اليت تكون معينة ذلكل الغرض يف الطلب ،رشط أأن تكون لك ادلول ا ألعضاء يف املنظمة احلكومية ادلولية أأعضاء يف
املنظمة؛
" "2و أأية دوةل عضو يف املنظمة ول جيوز تسجيل التصاممي الصناعية ابلنس بة اإلهيا اإل عن طريق مكتب
دوةل أأخرى حمددة وتكون عضو ًا يف املنظمة؛
" "4و أأية دوةل عضو يف املنظمة ول جيوز تسجيل التصاممي الصناعية ابلنس بة اإلهيا اإل عن طريق املكتب
التابع ملنظمة حكومية دولية تكون تكل ادلوةل عضو ًا فهيا؛
" "5و أأية دوةل عضو يف املنظمة ول جيوز تسجيل التصاممي الصناعية ابلنس بة اإلهيا اإل عن طريق مكتب
مشرتك بني مجموعة من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة.
([ )0التصديق أأو الانضامم] جيوز ألي كيان مشار اإليه يف الفقرة ( )2أأن يودع اإحدى الوثيقتني التايل ذكرهام:
" "2وثيقة تصديق ،اإذا و ّقع هذه املعاهدة،
" "0وثيقة انضامم ،اإذا مل يوقع هذه املعاهدة.
([ )2التارخي الفعيل ل إاليداع] يكون التارخي الفعيل لإيداع وثيقة تصديق أأو انضامم أأحد التوارخي التايل ذكرها:
" "2ابلنس بة اإىل دوةل مشار اإلهيا يف الفقرة ( ،"2")2التارخي اذلي تودع فيه وثيقة تكل ادلوةل؛
" "0ابلنس بة اإىل منظمة حكومية دولية ،التارخي اذلي تودع فيه وثيقة تكل املنظمة احلكومية ادلولية؛
" "2ابلنس بة اإىل دوةل مشار اإلهيا يف الفقرة ( ،"2")2التارخي اذلي يس تويف فيه الرشط التايل ذكره :تكون
وثيقة تكل ادلوةل مودعة وتكون وثيقة ادلوةل ا ألخرى احملددة مودعة؛
" "4ابلنس بة اإىل دوةل مشار اإلهيا يف الفقرة ( ،"4")2التارخي املطبق بناء عىل البند " "0أأعاله؛
" "5ابلنس بة اإىل دوةل عضو يف مجموعة من ادلول مشار اإلهيا يف الفقرة ( ،"5")2التارخي اذلي تكون فيه
واثئق لك ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة مودعة.
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املادة 08 01
دخول هذه املعاهدة حزي التنفيذ؛
والتارخي الفعيل للتصديق والانضامم
([ )2الواثئق الواجب أأخذها يف احلس بان] ألغراض هذه املادة ،ل تؤخذ يف احلس بان اإل واثئق التصديق أأو الانضامم
اليت أأودعهتا الكياانت املشار اإلهيا يف املادة  )2(01 06واليت لها اترخي فعيل وفق ًا للامدة .)2(01 06
([ )0دخول املعاهدة حزي التنفيذ] تدخل هذه املعاهدة ّحزي التنفيذ بعد أأن تودع [ ]22[ ]22دول أأو منظامت حكومية
دولية مشار اإلهيا يف املادة  "0")2(01 06واثئق تصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر.
([ )2نفاذ التصديق أأو الانضامم الالحق دلخول املعاهدة ّحزي التنفيذ] يصبح أأي كيان غري مشمول يف الفقرة ( )0ملزم ًا
هبذه املعاهدة بعد ثالثة أأشهر من التارخي اذلي يودع فيه وثيقة تصديقه أأو انضاممه.
املادة 09 08
التحفظات
املادة 22 09
نقض املعاهدة
([ )2الإخطار] جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينقض هذه املعاهدة مبوجب اإخطار مو َّجه اإىل املدير العام.
([ )0اترخي النفاذ] يصبح النقض انفذ ًا بعد س نة واحدة من التارخي اذلي يتسّل فيه املدير العام الإخطار .ول يؤثر النقض
يف تطبيق هذه املعاهدة عىل أأي طلب قيد النظر أأو أأي تصممي صناعي مسجل ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد الناقض عند
انقضاء فرتة الس نة املذكورة ،عىل أأنه جيوز للطرف املتعاقد الناقض أأن ينقطع عن تطبيق هذه املعاهدة عىل أأي تسجيل
اعتبارًا من التارخي اذلي ّ
يتعني فيه جتديد ذكل التسجيل ،بعد انقضاء فرتة الس نة املذكورة.
املادة 22 22
لغات املعاهدة؛ والتوقيع
([ )2النصوص ا ألصلية؛ والنصوص الرمسية] ( أأ) تو ّقع هذه املعاهدة يف نسخة أأصلية ابللغات العربية والإس بانية
والإنلكزيية والروس ية والصينية والفرنس ية وتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.
(ب) يتوىل املدير العام اإعداد نص رمسي بلغة ل تشري اإلهيا الفقرة الفرعية ( أأ) وتكون لغة رمسية ألحد ا ألطراف
املتعاقدة ،بعد التشاور مع الطرف املتعاقد املذكور و أأي طرف متعاقد أآخر معين ابملوضوع.
مقر املنظمة ملدة س نة بعد اعامتدها.
([ )0همةل التوقيع] تظل هذه املعاهدة متاحة للتوقيع يف ّ
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املادة 20 22
أأمني الإيداع
يكون املدير العام أأمني اإيداع هذه املعاهدة.
[هناية املرفق والوثيقة]

