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  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
  2019أٔغسطس  19 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثانية الدورة
 2019 نومفرب 7ٕاىل  4جنیف، من 

للتصاميم الصناعية يف بعض املعارض  جتميع ردود االستبيان اخلاص باحلماية املؤقتة املمنوحة

 من اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية 11الدولية مبوجب املادة 

 وثیقة من ٕا�داد أ�مانة

 مقدمة

يف ا�ورة أ�ربعني للجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية (جلنة  .1
، قدم وفد ٕاس�بانیا "اقرتا�ًا ٕال�داد دراسة �شأٔن 2018نومفرب  16ٕاىل  12قدت يف جنیف يف الفرتة من العالمات)، اليت عُ 

). وعقب ت� ا�ورة، ُطلب من SCT/40/8حامیة التصاممي الصناعیة يف املعارض الت�اریة يف ا�ول أ�عضاء"(الوثیقة 
نظر فيه جلنة العالمات يف دورهتا القادمة (الوثیقة أ�مانة ٕا�داد مرشوع اس�تبيان �شأٔن اقرتاح وفد ٕاس�بانیا ليك ت 

SCT/40/10 76، الفقرة.( 

، نظرت 2019ٔأ�ریل  11ٕاىل  8ويف ا�ورة احلادیة وأ�ربعني للجنة العالمات اليت ُعقدت يف جنیف يف الفرتة من  .2
عض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة "امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة يف ب SCT/41/3جلنة العالمات يف الوثیقة 

من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة: مرشوع اس�تبيان"، ونظرت ٔأیضًا يف �س�ة منق�ة من مرشوع �س�تبيان  11
�ىل  .SCT/41/3 Rev). وا�متس الرئيُس من أ�مانة "تعممي �س�تبيان الوارد يف الوثیقة .SCT/41/3 Rev(الوثیقة 
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المات واملنظامت احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة اليت لها صفة مراقب، �ىل ٔأن تصل الردود حبلول ٔأعضاء جلنة الع
؛ وجتمیع لك الردود يف وثیقة يك تنظر فهيا ا�ورة الثانیة وأ�ربعون للجنة العالمات" (الوثیقة 2019یولیو  31

SCT/41/10 12، الفقرة.( 

ة اس�تبيان امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب وبناًء �ىل ذ�، ٔأ�دت أ�مان .3
، ؤأرسلته ٕاىل مجیع ٔأعضاء جلنة 1من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة (املُشار ٕالیه ف� یيل �مس "�س�تبيان") 11املادة 

مة العالمات ومجیع املنظامت احلكومية ا�ولیة املعنیة �مل  لكية الفكریة اليت �متتع بصفة مراقب، وذ� يف الرسا� املُعم�
C.8876  وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �ُرش �س�تبيان �للغات العربیة والصینية وإالنلكزيیة والفر�س�یة 2019مایو  3املؤر�ة .

 .https://www.wipo.int/sct/en/والروس�یة وإالس�بانیة �ىل املنتدى إاللكرتوين للجنة العالمات يف العنوان التايل: 

)، اكنت قد وردت ردود من 2019یولیو  31ويف املو�د أ��ري ٕال�ادة �س�تبيان ٕاىل الویبو بعد ملئه (ٔأال وهو  .4
كندا وش�یيل و�ولومبیا و�رواتیا ا�ول أ�عضاء التالیة: اجلزا�ر وأٔسرتالیا وا�منسا ؤأذربی�ان والبحر�ن والربازیل وبلغار� و 

�رلندا والیا�ن إ و  وامجلهوریة التش�یكية ومجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة وا�امنرك وٕا�وادور وٕاس�تونیا وفر�سا وأٔملانیا
 والفلبني واملكس�یك واجلبل أ�سود واملغرب وميامنار ونیوزیلندا والرنوجي وب� 2والكویت وقري�زيس�تان والتفيا ولیتوانیا ومالطا

والربتغال ومجهوریة �ور� ومجهوریة مو�وفا وس�نغافورة وسلوفا�یا وٕاس�بانیا والسوید وسو�رسا و�یلند و�ر�یا ؤأو�رانیا واململكة 
). كام ردت �ىل �س�تبيان املنظمتان احلكوميتان ا�ولیتان 48املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأوز�كس�تان وزامبیا (

 ).2( (EUIPO))، ومكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة BOIP: منظمة بنيلو�س للملكية الفكریة (التالیتان

عًة. فيعرض أ�س�ئَ� أ�ربعة عرش الواردة يف �س�تبيان  .5 وحيتوي املرفق أ�ول لهذه الوثیقة �ىل ردود �س�تبيان ُمجم�
�دم رد دو� عضو ٔأو منظمة حكومية دولیة �ىل سؤال ما،  متبو�ًة جبمیع الردود ذات الص� يف شلك �داول. ويف �ا�

مة من ا�ول أ�عضاء واملنظمتني احلكوميتني ا�ولیتني وأ�درجت  تُرتك اخلانة ذات الص� فار�ًة. وقد أ�فرَِدت التعلیقات املُقد�
  ٔأمكن.�ىل هذا النحو بأٔمكلها ٔأسفل لك �دول یعرض ردود السؤال املعين، ٔأو دا�ل هذا اجلدول لكام

وجلنة العالمات مدعوٌة ٕاىل النظر يف  .6
 حمتوى هذه الوثیقة.

[یيل ذ� املرفق]

                                         
مة  SCT/41/3 Rev.�س�تبيان الوارد يف الوثیقة  1 ع يف الرسا� املُعم� متاح يف العنوان التايل:  C.8876واملُوز�

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=435809. 
م ردًا فردً� ٔ�ن �رشیع التصاممي امل 2 عمول به يف مالطا ی�ىش مع وزارة �قتصاد و�ست�رات والرشاكت الصغرية يف مالطا ٔأشارت يف ردها ٕاىل ٔأن مالطا لن تُقّدِ

 �رشیعات �حتاد أ�ورويب.

https://www.wipo.int/sct/en/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=435809
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من اتفاقية  11ٔأس�ئ� �شأٔن امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة 

 �ر�س محلایة امللكية الصناعیة
 

 سؤال متهیدي (أٔ)
دة �شأٔن امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة  هل حيتوي القانون :1السؤال  املُطب�ق يف والیتمك القضائیة �ىل أٔحاكم حمد�

 من اتفاقية �ر�س؟ 11مبوجب املادة 
 املرجع الرد الطرف املُجیب

 .1966ٔأ�ریل  28املؤرخ  86-66أ�مر رمق  نعم اجلزا�ر
الحئة التصاممي " من 1(ٔأ)"2.01، وكذ� البند 2003ممي لس�نة قانون التصا)(ٔأ) من 1(17�شري البند  نعم ٔأسرتالیا

" �ىل ٔأنه يف 1(ٔأ)"2.01من اتفاقية �ر�س. و�ىل و�ه الت�دید، ینص البند  11، ٕاىل املادة 2004لس�نة 
 11�ا� �رش التصممي ٔأو اس�ت�دامه يف معرض دويل رمسي ٔأو ُمعرتف به رمسیًا �ملعىن املقصود يف املادة 

�ر�س، جيب �ىل الفاحص ٔأن یت�اهل هذا النرش ٔأو �س�ت�دام عند البّت يف �ون التصممي من اتفاقية 
 �دیدًا وممزيًا من �دمه.

 ) من قانون التصاممي ا�منساوي.2ٔأ)(2البند  نعم ا�منسا
 من قانون الرباءات يف ٔأذربی�ان.  30املادة  نعم ٔأذربی�ان
املتعلقة �محلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي  24لتصاممي الصناعیة، املادة �شأٔن ا 2006لس�نة  6القانون رمق  نعم البحر�ن

 من الالحئة التنفيذیة للتصاممي الصناعیة. 34و 33و 32الصناعیة واملواد 
(مائة  180من قانون امللكية الصناعیة: التصممي الصناعي ا�ي ُكشف عنه �الل  96من املادة  3البند  نعم الربازیل

�ا� التقنیة  جزءًا منیومًا قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو �رخي أ�ولویة املُطالب هبا ال یُعترب ومثانني) 
الصناعیة، �رشط ٔأن �كون هذا الكشف قد �دث وفقًا لل�االت املنصوص �لهيا يف البنود من أ�ول 

 .12ٕاىل الثالث من املادة 
عرش شهرًا السابقة لتارخي ٕایداع ٔأو ٔأولویة  : الكشف عن ا�رتاع ٔأو منوذج منفعة �الل االثين12املادة 

 طلب الرباءة ال یُعترب جزءًا من �ا� التقنیة الصناعیة، �رشط ٔأن �كون هذا الكشف:
 ٔأوًال: من ِقبل ا�رتع؛

�نیًا: ٔأو من ِقبل املعهد الوطين للملكية الصناعیة، عن طریق النرش الرمسي لطلب �راءة ُموَدع بدون 
 ىل ٔأساس معلومات ُمس�تقاة منه ٔأو �جتة عن ٔأفعا�؛موافقة ا�رتع و�

�لثًا: ٔأو من ِقبل ٔأطراف ٔأخرى، �ىل ٔأساس معلومات واردة بطریقة مبارشة ٔأو �ري مبارشة من ا�رتع ٔأو 
 �جتة عن ٔأفعا�.

  من قانون التصاممي الصناعیة: إال�الن ال یؤ�ر �ىل اجلدة 14املادة  نعم بلغار�
 )(ٔأ) من قانون التصاممي الصناعیة.1(8.2الفقرة  املرجع: نعم كندا

   ش�یيل
، �ىل �� مدهتا س�نة وا�دة، ويه 486من القرار رمق  133و 17تنص �رشیعاتنا، وحتدیدًا يف املادتني  ال �ولومبیا

 ليست حامیة مؤقتة �ىل و�ه الت�دید.
م حق ٔأولویة العرض مبوجب املادة  نعم �رواتیا التصاممي الصناعیة من قانون  30یُنظ�

)http://dziv.hr/files/file/eng/zakon_dizajn_ENG.pdf.( 
  ال امجلهوریة التش�یكية
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مجهوریة �ور� 

 الشعبیة ا�ميقراطیة
 من قانون التصاممي الصناعیة جبمهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة. 16املادة  نعم

منريك، وأ�مر ا�امنريك �شأٔن تقدمي طلبات التصاممي و�سجیلها، ) من قانون التصاممي ا�ا4(16البند  نعم ا�امنرك
 .7البند 

دة يف هذا الصدد. كام ٔأن  486ال یتضمن القرار رمق  ال ٕا�وادور الصادر عن جام�ة دول أ�ند�ز ٔأي ٔأحاكم ُم�د�
ملؤقتة للتصاممي القانون أ�سايس �شأٔن �قتصاد �ج�عي للمعرفة وإالبداع و�بتاكر ال �شمل امحلایة ا

الصناعیة. ولكنه حيتوي �ىل ٔأحاكم �شأٔن ما ال یُعترب كشفًا يف س�یاق املعارض الت�اریة و�ريها من 
 ).358) و6(270املعارض املُعرتف هبا رمسیًا، وأ�غراض ا�ٔاكدميیة والبحثیة (املاد�ن 

امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة  ال حيتوي القانون املُطب�ق يف ٕاس�تونیا �ىل ٔأي ٔأحاكم �شأٔن ال ٕاس�تونیا
من اتفاقية �ر�س. �الوة �ىل ٔأن مكتبنا ليست � ٔأي ممارسات تتعلق �محلایة املؤقتة  11مبوجب املادة 

 املمنو�ة للتصاممي الصناعیة، ومن مث� ال ميكننا إال�ابة عن ٔأي ٔأس�ئ� ٔأخرى من ٔأس�ئ� هذا �س�تبيان.
اص �شأٔن إالفصاح من ِقبل املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية ٔأو من ِقبل خشص ُمفو�ض، یو�د حمك � ال فر�سا

 من قانون امللكية الفكریة: L511-6وذ� يف املادة 
ٕاذا �دث [الكشف] يف غضون االثين عرش شهرًا السابقة لتارخي ٕایداع الطلب ٔأو �رخي أ�ولویة 

 عتبار:املُطالب به، جيب ٔأال یُؤ�ذ هذا الكشف يف �
ٕاذا ُكشف عن التصممي ٔأو ا�منوذج من ِقبل املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية ٔأو من ِقبل طرف أٓخر  (ٔأ)

�ا ٔأو إالجراءات اليت قام هبا املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية.  عن طریق املعلومات اليت قد�
من مرسوم التصاممي (حق  15نون التصاممي)، البند من قانون امحلایة القانونیة للتصاممي (قا 15البند  نعم ٔأملانیا

 ).ٔ�غراض املعارضة یولو ا�ٔ 
  ال ٔأ�رلندا
 )2(4قانون التصاممي، املادة  نعم الیا�ن

  نعم الكویت
من قانون الرباءات يف مجهوریة قري�زيس�تان: ال یؤ�ر الكشف عن املعلومات  7من املادة  7مبوجب الفقرة  نعم قري�زيس�تان

بلیة اس�تصدار �راءة للتصممي الصناعي املُطالب به يف الطلب ٕاذا اكنت هذه املعلومات قد كشف �ىل قا
عهنا مودع الطلب ٔأو ا�رتع ٔأو ٔأي خشص حصل �ىل هذه املعلومات مهنام �رشط ٔأن �كون طبیعة 

�رخي  التصممي الصناعي قد أ��ِلنت للجمهور يف مو�د ال یت�اوز س�تة ٔأشهر قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو
 أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة. ویقع عبء ٕاثبات ما تقدم ذ�ره �ىل �اتق مودع الطلب.

 ))6(18قانون التصاممي (البند  نعم التفيا
  ال لیتوانیا

 من قانون امللكية الصناعیة. 18املادة  نعم املكس�یك
من قانون  37مي الصناعیة مبقتىض املادة �شري هذه املادة ٕاىل الرباءات، ولكهنا �رسي ٔأیضًا �ىل التصام

 امللكية الصناعیة.
من قانون امحلایة القانونیة للتصممي الصناعي ("اجلریدة الرمسیة للجبل أ�سود"، رمق  30املادة  نعم اجلبل أ�سود

 .ٔ�غراض املعارض ولویةا�ٔ  حق –) 80/10,27/13,42/16,2/17
ل واملُس�تمكل �لقانون رمق 97-17ون رمق من القان 187و 186املاد�ن  نعم املغرب -31والقانون رمق  13-23، املُعد�

 من املرسوم التنفيذي لهذا القانون. 76و 75، واملاد�ن 05
 الصادر عن جملس �حتاد) 2019لس�نة  2قانون التصاممي الصناعیة (القانون رمق  نعم ميامنار

  ال نیوزیلندا
 نون التصاممي الرنوجيي.) من قا2(16البند  نعم الرنوجي
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 .2012الصادر يف ٔأكتو�ر  61، والقانون رمق 1996الصادر يف مایو  35القانون رمق  نعم ب�

: �شأٔن الكشف أ�ول عن التصممي الصناعي يف ب�، ٔأو �شأٔن �سجیل التصممي الصناعي، معًال 69املادة 
 .69�ملادة 

 "الكشف �ري الضار". 25كریة ف� یتعلق �لبند من قانون امللكية الف 119البند  نعم الفلبني
د خبصوص امحلایة املؤقتة للتصممي مبوجب املادة  ال الربتغال من  11ال یو�د يف الوالیة القضائیة الربتغالیة ُحمك ُم�د�

اتفاقية �ر�س. ولكن تو�د ٕاماكنیة املطالبة �ٔ�ولویة يف �ا� ٕاظهار املنتج ٔأو عرضه قبل التقدم بطلب 
 التسجیل، كام س�نُوحض ٔأد�ه.

  نعم مجهوریة �ور�
يف مجهوریة مو�وفا (املُشار ٕالیه ف� یيل  2007لس�نة  161ینص قانون حامیة التصاممي الصناعیة رمق  نعم مجهوریة مو�وفا

 �مس "القانون") �ىل ما یيل:
 

 : حق أ�ولویة38املادة 
ٔأو منوذج منفعة يف دو� طرف يف اتفاقية �ر�س ٔأو ) ٕاذا ٔأودع طرف طلبًا لتسجیل تصممي صناعي 1(

االتفاق املنشئ ملنظمة الت�ارة العاملیة، فٕان هذا الطرف، ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، �متتع، عند ٕایداع 
ٔأشهر من �رخي  6طلب �ى الواك� لتسجیل نفس التصممي الصناعي ٔأو منوذج املنفعة، حبق أ�ولویة ملدة 

 ل، مع �دم تضمني �رخي إالیداع نفسه.ٕایداع الطلب أ�و 
 

 : ٔأولویة العرض39املادة 
) ٕاذا عرض مودع الطلب سلعًا جتسد ٔأو �س�ت�دم تصم�ً صناعیًا يف معرض دويل، حفینئذ جيوز �، 1(

عند ٕایداع طلب لتسجیل هذا التصممي الصناعي، ٔأن یطالب حبق ٔأولویة من �رخي ٔأول معرض ُعرضت 
 ٔأشهر من �رخي عرض السلع املذ�ورة. 6ٕایداع طلب التسجیل يف غضون  فيه هذه السلع، �رشط

م بصفة رمسیة و�شارك فيه منتجون من �دة ب�ان، وٕاذا اكن یُعلَن 2( ) یُعترب املعرض دولیًا ٕاذا اكن یُنظ�
 عنه لعامة الناس طبقًا ��.

دة يف الف )3(  .38) من املادة 1قرة (ال جيوز ٔ�ولویة العرض ٔأن متدد فرتة أ�ولویة املُ�د�
ٔأِلف من قانون التصاممي املس�� يف س�نغافورة (الكشف عن التصممي)، ٔأْي ٔأحاكم "فرتة 8و 8البندان  نعم س�نغافورة

 إال�ال".
ل رمق  6) من املادة 3البند ( نعم سلوفا�یا . �شأٔن التصاممي، Coll 444/2002من القانون املُعد�

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislation/pravo_02444.
pdf  

یولیو، �شأٔن امحلایة القانونیة للتصاممي الصناعیة، واملادة  7، املؤرخ 20/2003من القانون رمق  25املادة  نعم ٕاس�بانیا
ق �ىل الحئة تنفيذ القانون رمق  27، املؤرخ 1937/2004من املرسوم املليك رمق  8 سبمترب، املُصّدِ

 یولیو، �شأٔن امحلایة القانونیة للتصاممي الصناعیة. 7، املؤرخ 20/2003
  ال السوید
 من القانون �حتادي �شأٔن حامیة التصاممي: 3املادة  نعم سو�رسا

عن التصممي �ىل صاحب احلق �الل االثين عرش شهرًا السابقة لتارخي  ال جيوز ٔأن ُحيتّج �لكشف
 إالیداع ٔأو �رخي أ�ولویة يف احلالتني التالیتني:

 (ٔأ) ٕاذا كشف طرف أٓخر عن التصممي �ىل حنو یُلحق الرضر بصاحب احلق؛
 (ب) ٕاذا كشف صاحب احلق عن التصممي بنفسه.

 ننظر �الیًا يف تعدی� يف مسودة لقانون الرباءات).من قانون الرباءات (و  19البند  نعم �یلند
  نعم �ر�یا

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislation/pravo_02444.pdf
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislation/pravo_02444.pdf
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 طبیعة التدبري (ب)

 من اتفاقية �ر�س: 11بري اليت �سمح) ٕ�نفاذ املادة ما التدبري ا�ي �سمح (أٔو التدا :2السؤال 
حق أٔولویة ٔ�غراض  الطرف املُجیب

 "املعارض"
 تدابري أٔخرى "فرتة ٕا�ال" لٕالیداع

   ✔ اجلزا�ر
  ✔  ٔأسرتالیا
  ✔  ا�منسا

   ✔ ٔأذربی�ان
  ✔  البحر�ن
  ✔  الربازیل
  ✔ ✔ بلغار�
  ✔  كندا

  ✔  ش�یيل
  ✔  �ولومبیا

   ✔ اتیا�رو
  ✔  امجلهوریة التش�یكية

مجهوریة �ور� الشعبیة 
 ا�ميقراطیة

✔   

   ✔ ا�امنرك
  ✔  ٕا�وادور
    ٕاس�تونیا
  ✔  فر�سا
   ✔ ٔأملانیا

 ).2(13القانون أ�و�راين �شأٔن حامیة حقوق التصاممي الصناعیة، املادة  نعم ٔأو�رانیا
� لس�نة  ال اململكة املت�دة د یتعلق �محلایة املؤقتة للتصاممي ا 1949ال حيتوي قانون التصاممي املُس�� لصناعیة �ىل حمك ُم�د�

 من اتفاقية �ر�س. 11مبوجب املادة 
الوال�ت املت�دة 

 أ�مر�كية
من مدونة قوانني الوال�ت املت�دة �ىل �س�تثناءات اليت لن یُعترب  35(ب) من الباب 102ینص البند  ال

 فهيا الكشف املس�بق جزءًا من �ا� التقنیة الصناعیة السابقة.
 مجهوریة ٔأوز�كس�تان �شأٔن ��رتا�ات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعیة. من قانون 8املادة  نعم ٔأوز�كس�تان

 .2016لس�نة  22من قانون التصاممي الصناعیة رمق  29البند  نعم زامبیا
 بنيلو�سمنظمة 

 للملكية الفكریة
  ال

مكتب �حتاد 
أ�ورويب للملكية 

 الفكریة

من اتفاقية �ر�س من  11امحلایة املطلوبة مبوجب املادة  مينح مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة نعم
من  9. من الحئة تصاممي امجلا�ة أ�وروبیة واملادة 44�الل ٔأولویة العرض، �ىل النحو الوارد يف املادة 

 الالحئة التنفيذیة لتصاممي امجلا�ة أ�وروبیة.
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حق أٔولویة ٔ�غراض  الطرف املُجیب

 "املعارض"
 تدابري أٔخرى "فرتة ٕا�ال" لٕالیداع

 ال ینطبق   ٔأ�رلندا
  ✔  الیا�ن

   ✔ الكویت
  ✔ ✔ قري�زيس�تان

   ✔ التفيا
  ✔ ✔ لیتوانیا

  ✔  املكس�یك
   ✔ اجلبل أ�سود

  ✔  املغرب
   ✔ ميامنار

    نیوزیلندا
   ✔ الرنوجي

  ✔  ب�
  ✔  الفلبني
  ✔ ✔ الربتغال

ة.   مجهوریة �ور�  اس�تثناء من �فتقار ٕاىل اجلد�
  ✔ ✔ مجهوریة مو�وفا

  ✔  س�نغافورة
  ✔  سلوفا�یا
  ✔ ✔ ٕاس�بانیا
  ✔  السوید
  ✔  سو�رسا

   ✔ �یلند
  ✔ ✔ �ر�یا
   ✔ انیأأو�ر 

  ✔  اململكة املت�دة
  ✔  الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

  ✔  ٔأوز�كس�تان
   ✔ زامبیا

للملكية  بنيلو�سمنظمة 
 الفكریة
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حق أٔولویة ٔ�غراض  الطرف املُجیب

 "املعارض"
 تدابري أٔخرى "فرتة ٕا�ال" لٕالیداع

مكتب �حتاد أ�ورويب 
 للملكية الفكریة

دة يف املادة  ✔ ✔ من الحئة  43ا�ٓ�ر املُ�د�
تصاممي امجلا�ة أ�وروبیة، ٔأْي ٔأن �رخي 

 ب اعتباره �رخي إالیداع.أ�ولویة جي
 

 التعلیقات:
 ٔأسرتالیا

البند ٔأشهر من �رخي ٔأول �رش للتصممي ٔأو �رخي ٔأول اس�ت�دام � يف املعرض ( 6جيب ٕایداع طلب التصممي يف غضون 
 ).ة) من الالحئ3(2.01

 
 ٔأذربی�ان 

  ) من قانون الرباءات يف ٔأذربی�ان.2(28املادة 
 

 امجلهوریة التش�یكية
ل رمق  207/2000) من القانون رمق 2(6املادة  �شأٔن ��رتا�ات  527/1990�شأٔن حامیة التصاممي الصناعیة والقانون املُعد�

قد أ�تیح للجمهور  امیته مكشوفًا عنه للجمهور ٕاذا اكنوالتصاممي الصناعیة ومقرت�ات الرتش�ید (ال �كون التصممي املطلوب ح
م ٔأو ممث�  م ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية ٔأو من ِقبل طرف أٓخر نتي�ًة للمعلومات ٔأو إالجراءات اليت قد�ا املُصّمِ من ِقبل املُصّمِ

 شهرًا قبل �رخي إالیداع ٔأو قبل �رخي أ�ولویة). 12القانوين ٔأو �لفه يف امللكية �الل 
 

 ٔأملانیا
من  11لكن فرتة إال�ال هذه ال �ستند ٕاىل املادة  شهرًا من �رخي الكشف أ�ول. 12تُطب�ق يف ٔأملانیا فرتة ٕا�ال لٕالیداع تبلغ 

ة، ا�ي یُمنح �الل فرتة إال�ال، �ىل الكشف يف املعارض الرمسیة. اتفاقية �ر�س.  وال یقترص �س�تثناء من انعدام اجلد�
 ري ٕا�ا�ت أ�س�ئ� التالیة ٕاال ٕاىل حق ٔأولویة العرض.و�� ال �ش

 
 قري�زيس�تان

ال یؤ�ر الكشف عن املعلومات �ىل قابلیة  من قانون الرباءات يف مجهوریة قري�زيس�تان: 7من املادة  7مبوجب الفقرة 
ودع الطلب ٔأو ا�رتع ٔأو اس�تصدار �راءة للتصممي الصناعي املُطالب به يف الطلب ٕاذا اكنت هذه املعلومات قد كشف عهنا م

ٔأي خشص حصل �ىل هذه املعلومات مهنام �رشط ٔأن �كون طبیعة التصممي الصناعي قد أ��ِلنت للجمهور يف مو�د ال یت�اوز 
ویقع عبء ٕاثبات ما تقدم ذ�ره �ىل �اتق  س�تة أٔشهر قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.

 مودع الطلب.
 

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
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 لیتوانیا
. جيوز ٔأن حيتوي الطلب �ىل ال�س ملنح أ�ولویة بدءًا من التارخي 2" ) من قانون التصاممي يف مجهوریة لیتوانیا:2(11املادة 

ا�ي ُعرض فيه التصممي ٔ�ول مرة يف معرض دويل، وذ� يف �ا� ٕایداع الطلب �ى املكتب احلكويم للرباءات يف غضون 
 رض أ�ول للتصممي يف املعرض."س�تة أٔشهر من �رخي الع

. ال یُعترب التصممي املطلوب حامیته قد أ�تیح لعامة الناس ٕاذا اكنت املعلومات املتعلقة به قد 3) من قانون التصاممي: "3(8املادة 
ت املعلومات �ُرشت �الل االثين عرش شهرًا السابقة لتارخي ٕایداع الطلب، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة هبا، وٕاذا اكن

 قد:
ُم ٔأو َمْن خيلفه 1 ُم، ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، ٔأو ٔأي خشص أٓخر نتي�ًة ملعلومات قد�ا، ٔأو ٕاجراء اختذه، املُصّمِ ) �رشها املُصّمِ

 يف امللكية؛
م ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية عن طریق ترصفات قام هبا خشص أٓخر."2  ) �ُرشت نتي�ة ٕالساءة اس�ت�دام حقوق املُصّمِ
 

 الرنوجي
) من قانون التصاممي الرنوجيي �ىل ما یيل: جيوز ملَْن عرض تصم�ً يف معرض دويل رمسي ٔأو ُمعرتف به 2(16ینص البند 

م، يف غضون س�تة ٔأشهر بعد  1928نومفرب  22رمسیًا �ىل النحو املُشار ٕالیه يف اتفاقية  املتعلقة �ملعارض ا�ولیة، مث تقد�
ق يف التصممي يف الرنوجي، جيوز � ٔأن یطالب �عتبار الطلب ُموَد�ًا يف التارخي ا�ي ُعرض ذ�، بطلب للحصول �ىل احل

 فيه التصممي ٔ�ول مرة يف املعرض.
 

 ب�
�متتع التصممي الصناعي ا�ي �س�تويف الرشوط املنصوص �لهيا يف املواد السابقة �محلایة ملدة ثالث س�نوات، بدءًا من �رخي 

  يف ب� من ِقبل صاحب احلق يف امحلایة.ٔأول كشف عن التصممي
 

 الربتغال
 ینص قانون امللكية الصناعیة يف الربتغال �ىل ما یيل:

 : الكشف179املادة 
، یُعترب التصممي ٔأو ا�منوذج قد ُكشف عنه لعامة الناس ٕاذا اكن قد �ُرش عقب 178و 177ٔ�غراض تطبیق املادتني  .1

ُعرض يف معرض ٔأو اس�ُت�دم يف الت�ارة ٔأو ٔأصبح معروفًا بأٔي طریقة التسجیل، ٔأو اكن، يف ٔأي ظرف أٓخر، قد 
ٔأخرى، ٕاال ٕاذا اكن من �ري املعقول ٔأن �كون هذه احلقائق قد وصلت ٕاىل �مل أ�ش�اص العاملني يف �حتاد 

 .أ�ورويب ؤأحصاب املهنة املعنیة يف ٔأثناء �شاطهم العادي، قبل �رخي طلب التسجیل ٔأو املطالبة �ٔ�ولویة
ٕاال ٔأن ا�منوذج ٔأو التصممي الصناعي ال یُعترب مكشوفًا عنه �رد �ونه معروفًا لطرف أٓخر مؤمتن �لیه ائ�ً� رصحيًا ٔأو  .2

 مضنیًا.
 

 : �االت الكشف �ري الضار180املادة 



SCT/42/2 Prov. 
Annex 
8 

 
ُكشف  ، ال یُعترب التصممي ٔأو ا�منوذج املراد �سجی� مكشوفًا عنه ٕاذا اكن قد178و 177ٔ�غراض تطبیق املادتني  .1

�ا ٔأو  عنه للجمهور: ٔأ) من ِقبل املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، ٔأو من ِقبل طرف أٓخر بناًء �ىل معلومات قد�
ذها املبتكُر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية؛ ب) يف االثين عرش شهرًا اليت س�بقت �رخي تقدمي طلب التسجیل،  تدابري اخت�

 �ٔ�ولویة.ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة 
ٔأیضًا يف �ا� الكشف عن التصممي ٔأو ا�منوذج للجمهور نتي�ًة النهتاك حق املبتكر ٔأو �لفه يف  1تُطب�ق الفقرة  .2

 امللكية.
جيب �ىل مودع الطلب ا�ي �رغب يف �س�تفادة من ٔأحاكم الفقرات السابقة ٔأن �شري، عند تقدمي الطلب ٔأو يف  .3

م وثیقة ٕاثباتیة توحض التارخي غضون شهر وا�د، ٕاىل �رخي وماكن �دو  ث الكشف ٔأو ٕاقامة املعرض، ؤأن یُقّدِ
ق �لهيا التصممي ٔأو ا�منوذج.  املذ�ور واملنت�ات اليت أ�دِرج فهيا ٔأو ُطّبِ

ق �لهيا هذا التصممي ٔأو  .4 لك َمْن یودع طلبًا لتسجیل تصممي ٔأو منوذج و�كون قد عرض منت�اٍت أ�دِرج فهيا ٔأو ُطّبِ
دويل رمسي ٔأو ُمعرتف به رمسیًا واكن هذا املعرض یندرج مضن نطاق االتفاقية املتعلقة �ملعارض ا�منوذج يف معرض 

عت يف �ر�س يف  م الطلب 1972نومفرب  30ونُقِّحت يف  1928نومفرب  22ا�ولیة اليت ُوقِّ ، جيوز �، ٕاذا اكن قد قد�
الب حبق أ�ولویة اعتبارًا من ذ� التارخي، يف غضون س�تة ٔأشهر من �رخي املعرض أ�ول لهذه املنت�ات، ٔأن یط

 .12وفقًا للامدة 
م، عند ٕایداع الطلب ٔأو يف  .5 جيب �ىل مودع الطلب ا�ي �رغب يف املطالبة �ٔ�ولویة مبوجب الفقرة السابقة ٔأن یُقّدِ

غضون شهر وا�د، شهادًة صادرة عن اجلهة املسؤو� عن املعرض تُثبت �رخي ٔأول كشف للجمهور وتعرض 
 ملنت�ات اليت یندرج فهيا ٔأو یُطب�ق �لهيا التصممي ٔأو ا�منوذج.ا

، مرة وا�دة فقط، 5و 3وجيوز، بناًء �ىل طلب مودع الطلب، متدید املُهل الزمنیة املنصوص �لهيا يف الفقرتني  .6
 لفرتة مماث�.

 
 مجهوریة مو�وفا

 ینص القانون �ىل ما یيل:
 : الكشف10املادة 

ٕاذا اكن التصممي  8و 7صناعي ُمس��ل، ال یُؤ�ذ الكشف يف �عتبار ٔ�غراض تطبیق املادتني  ) يف �ا� وجود تصممي3(
 الصناعي املطلوب حامیته قد ُكشف عن:

�ا املبتكر ٔأو ٕاجراءات اختذها املبتكر ٔأو َمْن  ٔأ) من ِقبل املُبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية ٔأو طرف أٓخر، نتي�ًة ملعلومات قد�
 لكية، ٔأو نتي�ًة ٕالساءة اس�تعامل من �انب املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية؛خيلفه يف امل 

 شهرًا قبل �رخي ٕایداع طلب التسجیل، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة هبا. 12ب) يف غضون 
 

 ٕاس�بانیا
 12�ري ضار) تبلغ برصف النظر عن "حق أ�ولویة ٔ�غراض املعارض"، ینص الترشیع إالس�باين �ىل فرتة ٕا�ال (كشف 

وجيب ٔأن �كون هذا الكشف من ِقبل  شهرًا قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو قبل �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.
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�ا ٔأو إالجراءات اليت قام هبا املبتكر ٔأو َمْن  املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية ٔأو من ِقبل طرف أٓخر نتي�ًة للمعلومات اليت قد�

 يف امللكية.خيلفه 
 

 السوید
شهرًا  12(ٔأ) من قانون حامیة التصاممي، یُمنح مودع الطلب "فرتة ٕا�ال" مدهتا 3يف �ا� استيفاء معایري معینة، انظر البند 
 8ٔأشهر، انظر البند  6ولكن �ُشرتط للمطالبة �ٔ�ولویة ٕایداع الطلب يف غضون  للتقدم بطلب لتسجیل التصممي الصناعي.

 یة التصاممي.من قانون حام
 

 سو�رسا
ف ا�ٓ�ر القانونیة لهذا احلمك تعریفًا رصحيًا يف �رشیعاتنا. ولكن یبدو ٔأن هذا احلمك مينح حق احلصانة وليس حق أ�ولویة.  مل تُعر�

ویُقصد حبق احلصانة ٔأنه ال جيوز �حت�اج ضد مودع الطلب الرشعي ببعض الوقائع اليت �دثت قبل إالیداع أ�ول 
ٕاال ٔأن أ�طراف أ�خرى اليت تترصف بنية حس�نة قد �س�تطیع، يف ظروف معینة، ٕاثبات حقوق �س�ت�دام  للتصممي.

 املس�بق. وعنوان هذا احلمك هو "الكشف �ري الضار".
 

 اململكة املت�دة
ة:نینص قانون اململكة املت�دة �ىل ٔأن فرتة إال�ال اس�تث   اٌء من اجلد�

ممي املُس��� �ىل ٔأن "التصممي �متتع �محلایة مبوجب احلق يف التصممي املُس��ل ما ) من قانون التصا1�ء(1ینص البند  •
 دام التصممي �دیدًا وذا طابع فردي".

) �ىل ٔأن "التصممي یُعترب �دیدًا ٕاذا مل �كن قد أ�تیح للجمهور قبل التارخي ذي الص� ٔأي تصممي 2�ء(1ینص البند  •
 سامته عن سامت هذا التصممي ٕاال يف تفاصیل �ري جوهریة".ُمطاِبق � ٔأو ٔأي تصممي ال ختتلف 

) �ىل ٔأنه "ٔ�غراض تطبیق هذا البند، �كون التصممي قد أ�تیح للجمهور قبل التارخي ذي الص� يف 5�ء(1ینص البند  •
 احلالتني التالیتني:

الت�ارة ٔأو ُكشف عنه بطریقة ٔأخرى  (ٔأ) ٕاذا اكن قد �ُرش (سواء بعد التسجیل ٔأو قب�) ٔأو ُعرض يف معرض ٔأو اس�ُت�دم يف
 قبل ذ� التارخي؛

   ) الوارد ٔأد�ه".6(ب) وٕاذا اكن الكشف ال ید�ل مضن البند الفرعي (
 ) �ىل ٔأن "الكشف ید�ل مضن هذا البند الفرعي ...6�ء(1ینص البند  •

م، ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، �الل  (ج) ٕاذا قام هبا املُصّمِ
 يت �س�بق التارخي ذي الص� مبارشًة؛ ..."االثين عرش شهرًا ال

وميكن �طالع �ىل النص الترشیعي اكمًال يف العنوان التايل: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d

ata/file/737827/Registered_Designs_Act_1949.pdf 
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شهرًا، تبدٔأ من  12)(ج) من قانون التصاممي املُس��� �ىل فرتة تبلغ 6�ء(1ة إال�ال الواردة يف البند ومن مث�، تنص ٔأحاكم فرت 

م ٔأو ملَْن خيلفه يف امللكية ٕایداع طلب لتسجیل  �رخي ٕا��ة التصممي للجمهور (يف املعرض مثًال)، وجيوز �اللها للُمصّمِ
  التصممي.

 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

من مدونة قوانني الوال�ت املت�دة �ىل ٔأن الكشف ا�ي حيدث قبل س�نة وا�دة  35) من الباب 1(ب)(102لبند ینص ا
ٔأو ٔأقل من �رخي إالیداع الفعيل لال�رتاع املُطالب حبامیته ال �كون جزءًا من �ا� التقنیة الصناعیة السابقة لال�رتاع املُطالب 

هذا الكشف قد قام به ا�رتع ٔأو خمرتع رشیك ٔأو خشص أٓخر حصل �ىل املوضوع ) ٕاذا اكن 1به مبوجب البند الفرعي (ٔأ)(
املكشوف عنه من ا�رتع ٔأو ا�رتع الرشیك �شلك مبارش ٔأو �ري مبارش؛ ٔأو ٕاذا اكن املوضوع املكشوف عنه، قبل هذا 

وف عنه من ا�رتع ٔأو الكشف، قد كشف عنه للجمهور ا�رتُع ٔأو خمرتع رشیك ٔأو خشص أٓخر حصل �ىل املوضوع املكش
 ا�رتع الرشیك �شلك مبارش ٔأو �ري مبارش.

 
 زامبیا 

 یُمنح حق أ�ولویة ملدة ال تت�اوز س�تة ٔأشهر من �رخي هذا املعرض املُعرتف به من �انب الواك�.
 

 للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 
 ة.مل نتلق قطّ مطالبة من هذا القبیل يف منظمة بنيلو�س للملكية الفكری

 

 من اتفاقية �ر�س ومدهتا 11�رخي بدء امحلایة املؤقتة املنصوص �لهيا يف املادة  (ج)
 ما هو �رخي بدء امحلایة املؤقتة؟ :3السؤال 

�رخي الكشف أ�ّول عن السلع اليت یندرج فهيا أٔو  �رخي افتتاح املعرض الطرف املُجیب
 یُطبق �لهيا التصممي الصناعي يف املعرض

 رىتدابري أٔخ

  ✔  اجلزا�ر
 ✔   ٔأسرتالیا
  ✔  ا�منسا

  ✔  ٔأذربی�ان
  ✔  البحر�ن
 *✔   الربازیل
  ✔  بلغار�
 *✔   كندا

 *✔   ش�یيل
  ✔  �ولومبیا
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�رخي الكشف أ�ّول عن السلع اليت یندرج فهيا أٔو  �رخي افتتاح املعرض الطرف املُجیب

 یُطبق �لهيا التصممي الصناعي يف املعرض
 رىتدابري أٔخ

  ✔  �رواتیا
  ✔  امجلهوریة التش�یكية

مجهوریة �ور� الشعبیة 
 ا�ميقراطیة

✔   

  ✔  ا�امنرك
 ✔   ٕا�وادور
    ٕاس�تونیا
  ✔  فر�سا
  ✔  ٔأملانیا

 ال ینطبق   ٔأ�رلندا
  ✔  الیا�ن

   ✔ الكویت
  ✔ ✔ قري�زيس�تان

  ✔  التفيا
  ✔  لیتوانیا

  ✔  املكس�یك
  ✔  اجلبل أ�سود

   ✔ املغرب
  ✔  ميامنار

    نیوزیلندا
  ✔  الرنوجي

    ب�
 *✔   الفلبني
  ✔  الربتغال

  ✔  مجهوریة �ور�
  ✔  وفامجهوریة مو�

 ✔   س�نغافورة
  ✔  سلوفا�یا
  ✔  ٕاس�بانیا
    السوید
 ✔   سو�رسا

   ✔ �یلند
  ✔  �ر�یا
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�رخي الكشف أ�ّول عن السلع اليت یندرج فهيا أٔو  �رخي افتتاح املعرض الطرف املُجیب

 یُطبق �لهيا التصممي الصناعي يف املعرض
 رىتدابري أٔخ

   ✔ ٔأو�رانیا
 ✔   اململكة املت�دة

  ✔  الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
 ✔   ٔأوز�كس�تان

   ✔ زامبیا
    للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 

مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 
 فكریةال

 ✔  

 
 التعلیقات:

 ٔأسرتالیا
دة   .)(ب) من الالحئة2(2.01طبقًا للبند ٔأشهر من �رخي �دوث ٔأول �رش ٔأو اس�ت�دام، وذ�  6تبلغ املدة املُ�د�

 
 الربازیل

 عن السلع اليت یندرج فهيا ٔأو یُطب�ق �لهيا التصممي الصناعي.�رخي الكشف أ�ول  *
 

 كندا
 �رخي الكشف أ�ول، يف كندا ٔأو يف ٔأي ماكن أٓخر، عن السلعة اليت یُطب�ق �لهيا التصممي. *
 

 ش�یيل
 شهرًا قبل ٕایداع الطلب يف ش�یيل. 12�رخي �دوث الكشف، ا�ي جيب ٔأن �كون �الل  *
 

 ٕا�وادور
) 6(270ولكن من ٔأ�ل البّت يف قابلیة التصممي للتسجیل من �دمه، تنص املادة  الوطين �ىل حامیة مؤقتة. ال ینص الترشیع

من القانون أ�سايس �ىل ٔأن الكشف ا�ي حيدث �الل الس�نة السابقة لتارخي ٕایداع الطلب ٔأو لتارخي أ�ولویة ال یُؤ�ذ يف 
 ض جتاري ٔأو �ريه من املعارض.�عتبار ٕاذا اكن مودع الطلب قد عرض التصممي يف معر 

 
 قري�زيس�تان

ال یؤ�ر الكشف عن املعلومات �ىل قابلیة  من قانون الرباءات يف مجهوریة قري�زيس�تان: 7من املادة  7مبوجب الفقرة 
 اس�تصدار �راءة للتصممي الصناعي املُطالب به يف الطلب ٕاذا اكنت هذه املعلومات قد كشف عهنا مودع الطلب ٔأو ا�رتع ٔأو

ٔأي خشص حصل �ىل هذه املعلومات مهنام �رشط ٔأن �كون طبیعة التصممي الصناعي قد أ��ِلنت للجمهور يف مو�د ال یت�اوز 

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
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ویقع عبء ٕاثبات ما تقدم ذ�ره �ىل �اتق  س�تة أٔشهر قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.

 مودع الطلب.
 

 الفلبني
د * ف يف القانون. �ري ُم�د�  ، �رخي البدایة ُمعر�

ٕان الكشف عن املعلومات الواردة يف الطلب �الل أ�شهر الس�تة السابقة لتارخي إالیداع/ أ�ولویة ال یرض مبودع الطلب من 
ة (البند   من القوا�د واللواحئ 1503(القا�دة  8293من القانون امجلهوري رمق  25) طبقًا للبند 119حيث انعدام اجلد�

 التنفيذیة املُنق�ة �شأٔن الرباءات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعیة). 
 

 الربتغال
 ليس الكشف يف املعارض حفسب، بل ٔأي نوع أٓخر من ٔأنواع الكشف.

 
 س�نغافورة

 30ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم 
من قانون التصاممي املس��. وبعد هذا التارخي، �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" �ىل ٔأي نوع من  8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 

م ٔأو �ريه. وال �ُرفض طلب �سجیل تصممي، وال یُلغى �سجیل التصممي ٕاذا اكن �س�تويف  ٔأنواع الكشف ا�ي یقوم به املُصّمِ
�.8و 8ند ٔأحاكم الكشف املنصوص �لهيا يف الب   ٔأِلف من قانون التصاممي املُس��

 
 ٕاس�بانیا

وف� خيص املعىن املقصود للكشف عن التصممي، تنص  تبدٔأ فرتة إال�ال �لكشف من ِقبل املؤلف ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية.
ق ٔأو ُكشف عنه �ىل ٔأن التصممي جيب ٔأن �كون قد أ�تیح للجمهور، ٔأْي �ُرش ٔأو ُعِرض ٔأو ُطرح يف السو  9و 6املاد�ن 

بطریقة ٔأخرى قبل �رخي ٕایداع طلب التسجیل ٔأو قبل �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة، ما مل �كن من �ري املعقول 
ٔأن �كون هذه احلقائق قد وصلت، يف أ�حوال العادیة، ٕاىل �مل ا�وا�ر املتخصصة العام� يف القطاع املعين يف �حتاد 

 أ�ورويب.
 

 السوید
� للتصاممي الصناعیة دا�ل �حتاد أ�ورويب، و�س�متر هذه امحلایة ملدة ثالث س�نوات من �رخي  تو�د حامیة �ري ُمس��

 .2وال تو�د حامیة مؤقتة خبالف ما ُذ�ر ٔأ�اله يف ٕا�ابة السؤال  إال��ة/الكشف للجمهور.
 

 سو�رسا
من القانون  3و�شمل مصطلح "الكشف" الوارد يف املادة �رخي بدایة امحلایة املؤقتة هو �رخي الكشف عن التصممي. 

�حتادي �شأٔن حامیة التصاممي ٔأي شلك من ٔأشاكل إال��ة، سواء ٔأاكنت من �الل تقار�ر منشورة يف جمالت جتاریة، ٔأو 
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من �الل العرض يف معارض جتاریة ٔأو صاالت عرض، ٔأو عن طریق ٕارسال و�ئق ٔأو كتالو�ات، ٔأو من �الل عروض 

 ميیة �ىل إالنرتنت ٔأو يف حمارضة.تقد
 

 اململكة املت�دة
وجيوز للام� ٕایداع طلب لتسجیل  يف �ا� الكشف عن التصممي يف معرض، تبدٔأ فرتة إال�ال من �رخي ذ� الكشف.

ة التصممي. وستبدٔأ امحلایة من �رخي التسجیل، ولكن حتو  ل فرتة ذ� التصممي �الل فرتة إال�ال دون ٔأن خيّل الكشف جبد�
  إال�ال دون اس�تغالل الكشف يف املعرض ٕالبطال التسجیل الالحق.

 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

س�یكون �رخي بدایة امحلایة هو �رخي الكشف أ�ول �رشط ٔأن �كون الكشف قد �دث قبل س�نة وا�دة ٔأو ٔأقل من �رخي 
  إالیداع الفعيل للطلب.

 
 ٔأوز�كس�تان
هوریة ٔأوز�كس�تان �شأٔن ��رتا�ات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعیة �ىل ٔأن الكشف العلين من قانون مج  8تنص املادة 

عن معلومات متعلقة �منوذج صناعي من ِقبل املبتكر ٔأو مودع الطلب ٔأو ٔأي خشص حصل �ىل هذه املعلومات مهنام �شلك 
ع ��رتاف بأٔهلیة التصممي الصناعي للحامیة مبوجب مبارش ٔأو �ري مبارش ال یُعترب ظرفًا من الظروف اليت من شأٔهنا ٔأن متن

 �راءة، وذ� يف �ا� ٕایداع طلب �راءة التصممي الصناعي �ى الواك� �الل س�تة أٔشهر من �رخي الكشف عن املعلومات.
 وتقع مسؤولیة ٕاثبات هذه احلقيقة �ىل �اتق املبتكر ٔأو مودع الطلب.

 
 زامبیا

 من ِقبل الواك�. جيب ٔأن �كون املعرض ُمعرتفًا به
 

 للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 
 ال �س�تطیع إال�ابة عن هذا السؤال ٔ�ننا ليس �ینا ٔأي قوا�د واجبة التطبیق ٔأو ٔأي �ربة يف هذا ا�ال.

 
 ما مدة امحلایة املؤقتة؟ :4السؤال 

 التعلیقات مدة أٔخرى شهراً  12 أٔشهر 6 الطرف املُجیب
    ✔ اجلزا�ر
�رسي امحلایة املؤقتة من �رخي ٔأول �رش للتصممي ٔأو �رخي ٔأول    ✔ ٔأسرتالیا

 ).) من الالحئة3(2.01البند اس�ت�دام � يف املعرض (
   ✔  ا�منسا

یة مؤقتة من �رخي �رش الطلب تُمنح التصاممي الصناعیة حام ✔  ✔ ٔأذربی�ان
) من قانون الرباءات 8(30حىت منح الرباءة، وذ� وفقًا للامدة 

 يف ٔأذربی�ان. 

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
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 التعلیقات مدة أٔخرى شهراً  12 أٔشهر 6 الطرف املُجیب

    ✔ البحر�ن
ٔأشهر  6یوماً (ويه ليست  180تبلغ مدة هذه امحلایة املؤقتة  ✔   الربازیل

 �لضبط).
   ✔  بلغار�
   ✔  كندا

   ✔  ش�یيل
   ✔  �ولومبیا
    ✔ �رواتیا

   ✔  امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� الشعبیة 

 ا�ميقراطیة
  ٔأشهر 3  

    ✔ ا�امنرك
ال ینص الترشیع الوطين �ىل حامیة مؤقتة. ولكن مينح القانون     ٕا�وادور

یُعترب التصممي  ال يكشهرًا  12أ�سايس فرتة ٕا�ال مدهتا 
 الصناعي مكشوفًا عنه.

     ٕاس�تونیا
   ✔  فر�سا
    ✔ ٔأملانیا

  ال ینطبق   ٔأ�رلندا
   ✔  الیا�ن

    ✔ الكویت
من قانون الرباءات يف مجهوریة  7من املادة  7تنص الفقرة    ✔ قري�زيس�تان

قري�زيس�تان �ىل ما یيل: ال یؤ�ر الكشف عن املعلومات �ىل 
قابلیة اس�تصدار �راءة للتصممي الصناعي املُطالب به يف الطلب 

ذه املعلومات قد كشف عهنا مودع الطلب ٔأو ٕاذا اكنت ه
ا�رتع ٔأو ٔأي خشص حصل �ىل هذه املعلومات مهنام �رشط 

ٔأن �كون طبیعة التصممي الصناعي قد أ��ِلنت للجمهور يف 
مو�د ال یت�اوز س�تة ٔأشهر قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو �رخي 
 أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة. ویقع عبء ٕاثبات ما تقدم

 ذ�ره �ىل �اتق مودع الطلب.
 ))5(18قانون التصاممي (البند    ✔ التفيا

) من قانون 3(8شهرًا لٕالیداع (املادة  12"فرتة ٕا�ال" مدهتا   ✔ ✔ لیتوانیا
ٔأشهر من �رخي العرض أ�ول للتصممي يف  6التصاممي) و

شهرًا ك�د  18املعرض (حق ٔأولویة ٔ�غراض "املعارض")، ٔأْي 
 ٔأقىص.

   ✔  س�یكاملك 
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 التعلیقات مدة أٔخرى شهراً  12 أٔشهر 6 الطرف املُجیب
    ✔ اجلبل أ�سود

    ✔ املغرب
    ✔ ميامنار

     نیوزیلندا
    ✔ الرنوجي

ثالث    ب�
 س�نوات

 

تبلغ مدة حق أ�ولویة املمنو�ة للتصممي الصناعي س�تة ٔأشهر    ✔ الفلبني
 119من �رخي إالیداع أ�س�بق للطلب أ�جنيب املقابل (البند 

 )8293انون امجلهوري رمق من الق 31ف� یتعلق �لبند 
 12ٔأشهر و 6�راعي القانون الربتغايل منح املدتني البالغتني   ✔ ✔ الربتغال

 شهرًا وفقًا ملا یيل:
 : �االت الكشف �ري الضار180املادة 

، ال یُعترب التصممي ٔأو 178و 177. ٔ�غراض تطبیق املادتني 1
عنه  ا�منوذج املراد �سجی� مكشوفًا عنه ٕاذا اكن قد ُكشف

 للجمهور:
ٔأ) من ِقبل املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، ٔأو من ِقبل طرف 
ذها املبتكُر ٔأو َمْن  �ا ٔأو تدابري اخت� أٓخر بناًء �ىل معلومات قد�

 خيلفه يف امللكية؛
ب) يف االثين عرش شهرًا اليت س�بقت �رخي تقدمي طلب 

 لویة.التسجیل، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�و 
. لك َمْن یودع طلبًا لتسجیل تصممي ٔأو منوذج و�كون قد 4

ق �لهيا هذا التصممي ٔأو  عرض منت�اٍت أ�دِرج فهيا ٔأو ُطّبِ
ا�منوذج يف معرض دويل رمسي ٔأو ُمعرتف به رمسیًا واكن هذا 
املعرض یندرج مضن نطاق االتفاقية املتعلقة �ملعارض ا�ولیة 

عت يف �ر�س يف   30ونُقِّحت يف  1928ومفرب ن 22اليت ُوقِّ
م الطلب يف غضون 1972نومفرب  ، جيوز �، ٕاذا اكن قد قد�

س�تة ٔأشهر من �رخي املعرض أ�ول لهذه املنت�ات، ٔأن یطالب 
 .12حبق أ�ولویة اعتبارًا من ذ� التارخي، وفقًا للامدة 

   ✔  مجهوریة �ور�
 ) �ىل ما یيل:1(38ینص القانون يف املادة    ✔ مجهوریة مو�وفا

ٕاذا ٔأودع طرف طلبًا لتسجیل تصممي صناعي ٔأو منوذج منفعة 
يف دو� طرف يف اتفاقية �ر�س ٔأو االتفاق املنشئ ملنظمة 
الت�ارة العاملیة، فٕان هذا الطرف، ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، 
�متتع، عند ٕایداع طلب �ى الواك� لتسجیل نفس التصممي 

ٔأشهر من �رخي  6، حبق أ�ولویة ملدة الصناعي ٔأو منوذج املنفعة
 ٕایداع الطلب أ�ول، مع �دم تضمني �رخي إالیداع نفسه.
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 التعلیقات مدة أٔخرى شهراً  12 أٔشهر 6 الطرف املُجیب

ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف  ✔   س�نغافورة
 30يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم 

املس��. من قانون التصاممي  8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 
وبعد هذا التارخي، �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" �ىل ٔأي نوع 
م ٔأو �ريه. وال �ُرفض  من ٔأنواع الكشف ا�ي یقوم به املُصّمِ
طلب �سجیل تصممي، وال یُلغى �سجیل التصممي ٕاذا اكن 

ٔأِلف 8و 8�س�تويف ٔأحاكم الكشف املنصوص �لهيا يف البند 
.�  من قانون التصاممي املُس��

   ✔  ا�یاسلوف
شهرًا قبل �رخي إالیداع،  12تبلغ فرتة إال�ال، كام ُذ�ر ٔأ�اله،    ✔ ٕاس�بانیا

 ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.
 ٔأ�اله. 3و 2انظر السؤالني   ✔  السوید
   ✔  سو�رسا

   ✔  �یلند
    ✔ �ر�یا

    ✔ ٔأو�رانیا
   ✔  اململكة املت�دة

ملت�دة الوال�ت ا
 أ�مر�كية

من مدونة قوانني  35(ب) من الباب 102ینص البند  ✔ ✔ 
الوال�ت املت�دة �ىل ٔأن الفرتة اليت ميكن ٔأن حيدث �اللها 

كشف �ام مس�بق ُمس�توف للرشوط وال یُعترب جزءًا من �ا� 
التقنیة الصناعیة السابقة يه "س�نة وا�دة" ك�د ٔأقىص بدءًا 

 من �رخي إالیداع الفعيل.
    ✔ ٔأوز�كس�تان

جيب ٔأن �كون فرتة ال تت�اوز س�تة ٔأشهر من �رخي هذا    ✔ زامبیا
 املعرض املُعرتف به من �انب الواك�.

للملكية  بنيلو�سمنظمة 
 الفكریة

    

مكتب �حتاد 
أ�ورويب للملكية 

 الفكریة

 ) من الحئة تصاممي امجلا�ة أ�وروبیة.1(44املادة    ✔

 
 خي یُؤ�ذ يف �عتبار لت�دید هنایة امحلایة املؤقتة؟أٔي �ر :5السؤال 

�رخي ٕایداع الطلب يف والیتمك  الطرف املُجیب
 القضائیة

�رخي أ�ولویة، ٕان 
 و�دت

 �رخي أٓخر

  ✔  اجلزا�ر
  ✔  ٔأسرتالیا
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�رخي ٕایداع الطلب يف والیتمك  الطرف املُجیب

 القضائیة
�رخي أ�ولویة، ٕان 

 و�دت
 �رخي أٓخر

  ✔  ا�منسا
 ✔   ٔأذربی�ان
   ✔ البحر�ن
  ✔ ✔ الربازیل
  ✔ ✔ بلغار�
 ✔   كندا

    ش�یيل
  ✔ ✔ مبیا�ولو 

  ✔  �رواتیا
  ✔  امجلهوریة التش�یكية

مجهوریة �ور� الشعبیة 
 ا�ميقراطیة

✔   

 ✔   ا�امنرك
    ٕا�وادور
    ٕاس�تونیا
  ✔ ✔ فر�سا
   ✔ ٔأملانیا

 ال ینطبق   ٔأ�رلندا
   ✔ الیا�ن

   ✔ الكویت
  ✔ ✔ قري�زيس�تان

  ✔  التفيا
  ✔ ✔ لیتوانیا

  ✔  املكس�یك
   ✔ ل أ�سوداجلب

   ✔ املغرب
 ✔   ميامنار

    نیوزیلندا
 ✔   الرنوجي

   ✔ ب�
  ✔ ✔ الفلبني
  ✔  الربتغال

   ✔ مجهوریة �ور�
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�رخي ٕایداع الطلب يف والیتمك  الطرف املُجیب

 القضائیة
�رخي أ�ولویة، ٕان 

 و�دت
 �رخي أٓخر

   ✔ مجهوریة مو�وفا
 ✔   س�نغافورة
  ✔  سلوفا�یا
   ✔ ٕاس�بانیا
 ال ینطبق   السوید

 .3و 2انظر تعلیقاتنا �ىل السؤالني 
  ✔ ✔ سو�رسا

د مبوجب القانون.   د�یلن  �ري ُم�د�
  ✔  �ر�یا

   ✔ ٔأو�رانیا
 *✔   اململكة املت�دة

 �رخي إالیداع الفعيل للطلب.   الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
   ✔ ٔأوز�كس�تان

  ✔  زامبیا
    للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 

مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 
 الفكریة

  ✔ 

 
 التعلیقات:

 الیأأسرت 
ٔأشهر من �رخي ٔأول �رش للتصممي ٔأو �رخي ٔأول اس�ت�دام � يف املعرض (البند  6جيب ٕایداع طلب التصممي يف غضون 

وٕاذا ٔأودع املا� طلبًا يف ب� طرف يف االتفاقية، فعلیه التأٔكد من ٕایداع الطلب أ�سرتايل يف غضون  ) من الالحئة).3(2.01
من  3.06والبند  )(ب)1(27�لبند ٔأو ٔأول اس�ت�دام � يف املعرض (مع إال�اطة �لامً ٔأشهر من �رخي ٔأول �رش للتصممي  6

 الالحئة ا��ن �شريان ٕاىل توارخي أ�ولویة اخلاصة �التفاقية). 
 

 ٔأذربی�ان 
 یُعترب �رخي منح الرباءة هنایة امحلایة املؤقتة. 

 
 بلغار�

 �رخي تقدمي الطلب، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة هبا.
 

http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_act/da200391/s27.html
http://www7.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s3.06.html


SCT/42/2 Prov. 
Annex 
20 

 
 كندا

ة، ال بد ٔأال  شهرًا من 12تنهتيي فرتة إال�ال بعد  الكشف عن التصممي للجمهور. ویعين ذ� ٔأن التصممي ليك یتسم �جلد�
شهرًا من �رخي إالیداع يف كندا، ٔأو قبل �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة يف  12�كون قد ُكشف عنه قبل ٔأكرث من 

 الطلب.
 

 �ولومبیا
 من إالیداع وأ�ولویة. �رسي فرتة إال�ال اليت �س�متر ملدة س�نة �ىل لكٍّ 

 
 ا�امنرك 

 ٔأشهر. 6جيب يف مجیع أ�حوال ٔأال �زید الفرتة الفاص� بني �رخي الكشف يف املعرض و�رخي إالیداع الالحق �ىل 
 

 ٕا�وادور
 تنهتيي فرتة إال�ال عند ٕایداع طلب التصممي الصناعي ٔأو يف �رخي أ�ولویة.

 
 قري�زيس�تان
ال یؤ�ر الكشف عن املعلومات �ىل  ن قانون الرباءات يف مجهوریة قري�زيس�تان �ىل ما یيل:م 7من املادة  7تنص الفقرة 

قابلیة اس�تصدار �راءة للتصممي الصناعي املُطالب به يف الطلب ٕاذا اكنت هذه املعلومات قد كشف عهنا مودع الطلب ٔأو 
تصممي الصناعي قد أ��ِلنت للجمهور يف مو�د ا�رتع ٔأو ٔأي خشص حصل �ىل هذه املعلومات مهنام �رشط ٔأن �كون طبیعة ال 

ویقع عبء ٕاثبات ما تقدم ذ�ره  ال یت�اوز س�تة ٔأشهر قبل �رخي ٕایداع الطلب ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.
 �ىل �اتق مودع الطلب.

 
 لیتوانیا

شهرًا  12حساب هنایة "فرتة إال�ال" لٕالیداع البالغة  �ُراعى �رخي ٕایداع الطلب، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة هبا، عند
 ) من قانون التصاممي).3(8(املادة 

 
 ميامنار

حنن نعترب �رخي أ�ولویة هو �رخي البدء، ونضع ٔأیضًا يف �عتبار �رخي ٕایداع الطلب للنظر يف صالحية حق أ�ولویة 
 ٔ�غراض املعارض. 

 
 الرنوجي

  �ىل �رخي العرض أ�ول.ُحتسب امحلایة املؤقتة بناءً 
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 الربتغال

 ليس �رخي أ�ولویة حفسب، بل ٔأیضًا �رخي الكشف أ�ول للجمهور. 
 

 س�نغافورة
 30ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم 

اممي املس��. وبعد هذا التارخي، �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" �ىل ٔأي نوع من من قانون التص 8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 
م ٔأو �ريه. وال �ُرفض طلب �سجیل تصممي، وال یُلغى �سجیل التصممي ٕاذا اكن �س�تويف  ٔأنواع الكشف ا�ي یقوم به املُصّمِ

�.8و 8ٔأحاكم الكشف املنصوص �لهيا يف البند   ٔأِلف من قانون التصاممي املُس��
 

 ٕاس�بانیا
من القانون �ىل ٔأن حق أ�ولویة ٔ�غراض املعارض جيب ٔأال ميدد فرتة أ�ولویة املنصوص �لهيا يف املادة  25.3تنص املادة 

من القانون �ىل ٔأن فرتة إال�ال سوف �زید حسب حق أ�ولویة، سواء  10ولكن تنص املادة  ) من اتفاقية �ر�س.1.جمي.4
 ) من اتفاقية �ر�س ٔأم ال، ٔأو حق أ�ولویة ٔ�غراض املعارض.1.جمي.4يف املادة  ٔأاكن �ىل النحو املنصوص �لیه

 
 سو�رسا

ميكن ٔأن یُؤ�ذ يف �عتبار � التارخيني، �رخي أ�ولویة ٔأو �رخي إالیداع. ويف �ا� �دم وجود �رخي ٔأولویة، یُؤ�ذ بتارخي 
 ٕایداع الطلب.

 
 اململكة املت�دة

 ناسب حلساب بدایة فرتة إال�ال وهنا�هتا هو التارخي ا�ي أ��لن فيه عن التصممي للجمهور.امل  التارخي –�رخي أٓخر  *
 

 مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة
 ٔأشهر. 6ٔأ�اله، یبدٔأ حساب امحلایة املؤقتة من �رخي الكشف أ�ول و�س�متر ملدة  4و 3وفقًا للسؤالني 

 

 رتف هبا رمسیاً املعارض ا�ولیة الرمسیة أٔو املُع (د)
 هل تو�د معایري راخسة لت�دید صفة "املعرض ا�ويل الرمسي أٔو املُعرتف به رمسیًا"؟ :6السؤال 

 الرد الطرف املُجیب

 ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، مفا يه ت� املعایري؟ ٕاذا اكنت إال�ابة ال، فاذ�ر السبب؟
التدبري املُشار ٕالیه يف 

ال یقترص �ىل  2السؤال 
معرض دويل  الكشف يف

 رمسي أٔو ُمعرتف به رمسیاً 

 �رخي أٓخر

املعرض �اضع ٔ�حاكم االتفاقية 
اخلاصة �ملعارض ا�ولیة املوقّعة 

نومفرب  22يف �ر�س بتارخي 
1928 

 �رخي أٓخر

     ال اجلزا�ر
  ✔   نعم ٔأسرتالیا
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 الرد الطرف املُجیب

 ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، مفا يه ت� املعایري؟ ٕاذا اكنت إال�ابة ال، فاذ�ر السبب؟
التدبري املُشار ٕالیه يف 

ال یقترص �ىل  2السؤال 
معرض دويل  الكشف يف

 رمسي أٔو ُمعرتف به رمسیاً 

 �رخي أٓخر

املعرض �اضع ٔ�حاكم االتفاقية 
اخلاصة �ملعارض ا�ولیة املوقّعة 

نومفرب  22يف �ر�س بتارخي 
1928 

 �رخي أٓخر

    ✔ ال ا�منسا
     ال ٔأذربی�ان
  ✔   نعم البحر�ن
    ✔ ال الربازیل

    ✔ ال غار�بل
    ✔ ال كندا

     ال ش�یيل
    ✔ ال �ولومبیا
     ال �رواتیا

    ✔ ال امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� 

 الشعبیة ا�ميقراطیة
  ✔   نعم

  ✔   نعم ا�امنرك
    ✔ ال ٕا�وادور
      ٕاس�تونیا
  ✔   نعم فر�سا
  ✔   نعم ٔأملانیا

     ال ینطبق ٔأ�رلندا
    ✔ ال یا�نال 

  ✔   نعم الكویت
   ✔  ال قري�زيس�تان

   *✔  ال التفيا

  ✔   نعم لیتوانیا
    ✔ ال املكس�یك

  ✔   نعم اجلبل أ�سود
    ✔ ال املغرب
 ✔    نعم ميامنار

      نیوزیلندا
  ✔   نعم الرنوجي

    ✔ ال ب�
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 الرد الطرف املُجیب

 ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، مفا يه ت� املعایري؟ ٕاذا اكنت إال�ابة ال، فاذ�ر السبب؟
التدبري املُشار ٕالیه يف 

ال یقترص �ىل  2السؤال 
معرض دويل  الكشف يف

 رمسي أٔو ُمعرتف به رمسیاً 

 �رخي أٓخر

املعرض �اضع ٔ�حاكم االتفاقية 
اخلاصة �ملعارض ا�ولیة املوقّعة 

نومفرب  22يف �ر�س بتارخي 
1928 

 �رخي أٓخر

    ✔ ال الفلبني
 ✔  *✔  نعم الربتغال

    ✔ ال �ور�مجهوریة 
 )2(39املادة     نعم مجهوریة مو�وفا

  ✔   نعم س�نغافورة
    ✔ ال سلوفا�یا
 *✔    نعم ٕاس�بانیا
    ✔ ال السوید
    ✔ ال سو�رسا

 ✔    نعم �یلند
     ال �ر�یا

     ال ٔأو�رانیا
    ✔ ال اململكة املت�دة

الوال�ت املت�دة 
 أ�مر�كية

    ✔ ال

     ال انٔأوز�كس�ت
    ✔ نعم زامبیا

 بنيلو�سمنظمة 
 للملكية الفكریة

     ال

مكتب �حتاد 
أ�ورويب للملكية 

 الفكریة

  ✔   نعم

 
 

 ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، فكيف یمت �رش ت� املعایري أٔو ٕا�حهتا للجمهور؟ :6�بع السؤال 

 الطرف املُجیب

املعایري منصوص 
 �لهيا يف الترشیع

شورة يف املعایري من 
 �رشة/جم�

/ 
 جریدة رمسیة

املعایري منشورة يف 
مبادئ املكتب 

التوجهيیة ٔأو أٔدلته 
 إالرشادیة

املعایري منشورة �ىل 
املوقع إاللكرتوين 

 للمكتب
�رخي 
 أٓخر

 ✔  ✔ ✔  ٔأسرتالیا
     ✔ البحر�ن
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 الطرف املُجیب

املعایري منصوص 
 �لهيا يف الترشیع

شورة يف املعایري من 
 �رشة/جم�

/ 
 جریدة رمسیة

املعایري منشورة يف 
مبادئ املكتب 

التوجهيیة ٔأو أٔدلته 
 إالرشادیة

املعایري منشورة �ىل 
املوقع إاللكرتوين 

 للمكتب
�رخي 
 أٓخر

مجهوریة �ور� 
 الشعبیة ا�ميقراطیة

  ✔   

   ✔  ✔ ا�امنرك
      ٕاس�تونیا

      �سافر 
     ✔ ٔأملانیا

  ✔   ✔ الكویت
     ✔ لیتوانیا

      اجلبل أ�سود
   ✔  ✔ ميامنار

      نیوزیلندا
      الرنوجي
      الربتغال

     ✔ مجهوریة مو�وفا
     ✔ س�نغافورة

   ✔ ✔  ٕاس�بانیا
     *✔ �یلند

 *✔     زامبیا
مكتب �حتاد 

أ�ورويب للملكية 
 یةالفكر 

✔     

 
 التعلیقات:

 ٔأسرتالیا
 ف� یيل تعاریف "املعارض ا�ولیة الرمسیة ٔأو املُعرتف هبا رمسیًا": 

  من اتفاقية �ر�س �ىل ما یيل: 11تنص املادة 

متنح ب�ان �حتاد، طبقًا لترشیعها ا�ا�يل، حامیة مؤقتة لال�رتا�ات اليت ميكن ٔأن �كون موضو�ًا لرباءات،  •
املنفعة والتصاممي الصناعیة والعالمات الت�اریة، وذ� �لنس�بة للمنت�ات اليت تُعرض يف املعارض  وكذ� ل�ذج

 ا�ولیة الرمسیة ٔأو املُعرتف هبا رمسیًا اليت تُقام يف ٕاقلمي ٔأي ب� مهنا.
 

 من االتفاقية املتعلقة �ملعارض ا�ولیة �ىل ما یيل: 1وتنص املادة 
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النظر عن �سمیته، �متثل هدفه الرئييس يف تثقيف امجلهور؛ فقد یعرض الوسائل املعرض هو العرض ا�ي، بغض  )1(

املتا�ة لٕال�سان لتلبیة احتیا�ات احلضارة، ٔأو یُبّنيِ التقدم احملرز يف فرع ٔأو ٔأكرث من فروع السعي إال�ساين، ٔأو 
 یُظهر ا�ٓفاق املس�تقبلیة.

 من دو� وا�دة. �كون املعرض دولیًا حي� یُدعى ٕاىل املشاركة فيه ٔأكرث )2(
م هذه املعارض �ىل ٔأساس مبارش بني حكومة ؤأخرى. ، �ىل �سجیل املعرض.6وتنص االتفاقية ٔأیضًا، يف املادة  كام  وتُنظ�

مني من ٔأ�ل عرض تصامميهم ُمعرتف هبا �ىل املس�توى ا�ويل يف الغالب. وجيب ٔأن �كون املعرض  ٔأن امحلایة املمنو�ة للُمصّمِ
 ٔأنه جيب ٔأن یضم بضائع معروضة قادمة من ب� أٓخر.دولیًا، مما یعين 

ل �ملعارض ا�ولیة عن طریق ٕاشعار یُنرش يف اجلریدة الرمسیة للتصاممي قبل بدایة املعرض. وجيوز، �ىل  ویعرتف املُسّ�ِ
ل. م من اجلهة املُنظمة للمعرض ٕاىل املُسّ�ِ   سبيل املثال، ٔأن یُعرتف رمسیًا �ملعرض بناًء �ىل طلب یُقد�

م السوابق القضائیة معایري لت�دید صفة املعرض ا�ويل الرمسي ٔأو املُعرتف به رمسیًا. وسوف یُنظر هل املعرض قد  وتُقّدِ
ا�رتفت به احلكومة �حتادیة ٔأو حكومة الوالیة ٔأو ٔأي سلطة حكومية حملیة ٔأم ال، وسوف یُعترب معرضًا دولیًا ٕاذا اكن 

 Chiropedic Bedding Pty ltd v Radburg Pty Ltd ]2007 [FCA( �شارك فيه �ارضون من ٔأكرث من دو�
1869 and Chiropedic Bedding v Radburg ]2008 [FCAFC 142.( 

 
 ٔأملانیا

ؤأما اندراج  ميكن ٔأیضًا املطالبة حبق أ�ولویة ٔ�غراض املعارض ٕاذا اكن التصممي قد ُعرض يف "معرض حميل ٔأو ٔأجنيب أٓخر".
ئة من �دمه فهو ٔأمر تبّت فيه وزارة العدل وحامیة املس�هت� �حتادیة حسب لك �ا� �ىل �دة، معرض ما مضن ت� الف 

وجيب ٔأن �كون املعرض ذا ٔأمهیة اقتصادیة �امة، وال بد ٔأن �كون من املتوقع ٔأن یضم املعرض  ویُنرش يف اجلریدة �حتادیة.
 منت�ات یُنظر يف التقدم بطلبات لتسجیل تصامميها.

 
 قري�زيس�تان

 ال ینص قانون الرباءات يف مجهوریة قري�زيس�تان �ىل ٔأي معایري لت�دید صفة "املعرض ا�ويل الرمسي ٔأو املُعرتف به رمسیًا".
 .1928نومفرب  22وخيضع املعرض ٔ�حاكم االتفاقية اخلاصة �ملعارض ا�ولیة املُوق�عة يف �ر�س بتارخي 

 
 التفيا

كام ٔأن  .1928نومفرب  22دًا يف االتفاقية اخلاصة �ملعارض ا�ولیة املُوق�عة يف �ر�س بتارخي التفيا ليست طرفًا متعاق *
 احلاالت اليت تُطلب فهيا أ�ولویة ٔ�غراض املعارض شدیدة الندرة، وتُقمي� لك �ا� من هذه احلاالت �ىل �دة.

 
 لیتوانیا

"املعرض ا�ويل" تعين معرضًا دولیًا رمسیًا ٔأو معرتفًا به رمسیًا وفقًا ینص قانون التصاممي يف مجهوریة لیتوانیا �ىل ٔأن عبارة 
 1972نومفرب  30، بصیغهتا أ��رية املُنق�ة يف 1928نومفرب  22لالتفاقية اخلاصة �ملعارض ا�ولیة املُعمتدة يف �ر�س بتارخي 

 )).12(2(املادة 
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 ميامنار

 ومنظمة الت�ارة العاملیة. 1928نومفرب  22ض ا�ولیة املُوق�عة يف �ر�س بتارخي خيضع املعرض ٔ�حاكم االتفاقية اخلاصة �ملعار 
 

 الربتغال
 : �االت الكشف �ري الضار180املادة  *
 . ب) يف االثين عرش شهرًا اليت س�بقت �رخي تقدمي طلب التسجیل، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.1
ق �لهيا هذا التصممي ٔأو ا�منوذج . لك َمْن یودع طلبًا لتسج 4 یل تصممي ٔأو منوذج و�كون قد عرض منت�اٍت أ�دِرج فهيا ٔأو ُطّبِ

يف معرض دويل رمسي ٔأو ُمعرتف به رمسیًا واكن هذا املعرض یندرج مضن نطاق االتفاقية املتعلقة �ملعارض ا�ولیة اليت 
عت يف �ر�س يف  م الطلب يف غضون س�تة ٔأشهر 1972 نومفرب 30ونُقِّحت يف  1928نومفرب  22ُوقِّ ، جيوز �، ٕاذا اكن قد قد�

 .12من �رخي املعرض أ�ول لهذه املنت�ات، ٔأن یطالب حبق أ�ولویة اعتبارًا من ذ� التارخي، وفقًا للامدة 
 

صناعیة ٔأو أ�د� نعُمل ٔأن هذه املعایري موجودة، ولكن ليس �ىل الصعید ا�ا�يل، يف قانوننا اخلاص �مللكية ال  التعلیقات:
 إالرشادیة ٔأو املبادئ التوجهيیة للمعهد الوطين للملكية الصناعیة.

 
 مجهوریة مو�وفا

م بصفة رمسیة و�شارك فيه منتجون من �دة  ) �ىل ما یيل:2(39ینص القانون يف املادة  یُعترب املعرض دولیًا ٕاذا اكن یُنظ�
 �.ب�ان، وٕاذا اكن یُعلَن عنه لعامة الناس طبقًا �

 
 س�نغافورة

 30ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم 
من قانون التصاممي املس��. وبعد هذا التارخي، �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" �ىل ٔأي نوع من  8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 

م ٔأو �ريه مبوجب البند ٔأنواع الكشف ا�ي یقو  �.8و 8م به املُصّمِ  ٔأِلف من قانون التصاممي املُس��
 

 ٕاس�بانیا
تقع مسؤولیة املعارض الت�اریة إالقلميیة �ىل �اتق املناطق املمتتعة �حلمك ا�ايت اليت تضع لواحئ �اصة للمعارض  *

 يف منطقة مدرید ٕاىل ما یيل:الت�اریة اليت تُقام �ىل ٔأراضهيا. فعىل سبيل املثال، �شري اللواحئ 
ٔ�غراض تطبیق هذا القانون، تُعترب ٔأ�شطة املعارض الت�اریة اس�تعراضات جتاریة هتدف ٕاىل عرض السلع ٔأو اخلدمات من 
ٔأ�ل تيسري الوعي والتوزیع، وتعز�ز االتصاالت والتبادالت الت�اریة، وحتقيق قدر ٔأكرب من الشفافية يف السوق، والتقریب 

 لطلب يف ش�ىت قطا�ات النشاط �قتصادي، �رشط استيفاء املعایري التالیة:بني العرض وا
 ٔأ) ٔأن �كون ملدة زمنیة حمدودة.

 ب) ؤأن تضم مجمو�ة متنو�ة من العارضني.
  

 وخيرج ما یيل عن نطاق تطبیق هذا القانون:
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 . 1928نومفرب  22ٔأ) املعارض العاملیة اليت ختضع التفاقية �ر�س املؤر�ة 

 رض ذات أ�هداف الثقافية ٔأو الفنیة ٔأو العلمیة ٔأو املدنیة ٔأو �ج�عیة.ب) املعا
 ج) مجیع ٔأنواع أ��شطة الرتوجيیة اليت تنظمها مؤسسات جتاریة.

د) أ�سواق اليت �س�هتدف �امة الناس و�متثل هدفها الوحيد ٔأو أ�سايس يف حتقيق مبیعات مبارشة مع انتقال السلع، حىت 
 جرى �ىل �سمیهتا معارض جتاریة، وختضع هذه أ�سواق للواحئ اخلاصة بت�ارة التجزئة.لو اكن الُعرف قد 

ه) أ�سواق الشعبیة ٔأو املسابقات اليت تُقام من ٔأ�ل عرض ٔأو �سویق ٔأي نوع من ٔأنواع احلیوا�ت احلیة، �ٕالضافة ٕاىل 
 مسابقات املاش�یة، ويه ختضع ٔأیضًا للواحئ اخلاصة حبامیة احلیوان.

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=Ver
button-back-Html&nmnorma=272&cdestado=P#no 

 
سبمترب،  29، املؤرخ 2621/1983وف� یتعلق �ملعارض الت�اریة ا�ولیة اليت تُقام يف ٕاس�بانیا، یتضمن املرسوم املليك رمق 

تعریفًا لهذا النوع من املعارض الت�اریة، ٔأال وهو ت� املعارض اليت �شارك فهيا �ارضون ٔأ�انب وتقبل السلع دون متیزي من 
وبناًء �ىل هذا التعریف، یُوَضع لك �ام �دول للمعارض الت�اریة ا�ولیة اليت س�ُتقام يف  ٔأو أ�جنيب.حيث منشأٔها الوطين 

  يف العنوان التايل: 2019ٕاس�بانیا �الل الس�نة (ميكن �طالع �ىل اجلدول الزمين املقرر لعام 
17959.pdf-2018-A-https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE( 

 
 وجيري �الیًا النظر يف تطبیق معایري ٔأخرى.

 
من القانون ٔأن �كون املعرض "رمسیًا ٔأو ُمعرتفًا به رمسیًا" حبیث ال �كون نطاقه إالقلميي  25.1�شرتط املادة  التعلیقات:

دة �شري حرصً� ٕاىل املعارض اليت تُقام يف ٕاس�بانیا، ٕاذ یتعذر حتدید املعارض الرمسیة ٔأو ومعایري �ختی ُمقي�دًا. ار املُ�د�
 ويف الواقع، جيري اختیار معیار واسع نطاقًا. املُعرتف هبا رمسیًا يف ب�ان ٔأخرى.

 
 �یلند

نظر يف تعدیل ذ� يف مسودة لقانون املعرض ا�ي تولت احلكومة ر�ایته ٔأو الترصحي به وٕاقامته يف �یلند. (جيري ال  *
 الرباءات).

 
 زامبیا

تُنرش مواعید بعض املعارض الرمسیة يف اجلریدة الرمسیة، وال تُنرش مواعید البعض ا�ٓخر، �ىل سبيل املثال تُنرش  *
رى (املواعید مواعید املعرض الت�اري ا�ويل واملعرض الزراعي ا�ويل يف اجلریدة الرمسیة، وال تُنرش مواعید معارض ٔأخ

 ليست �بتة ولكهنا �كون �الل الس�نة التقوميیة) مثل مواعید املعرض الوطين للعلوم.
ل �سلطة تقد�ریة  وتو�د املعایري يف الحئة القانون ذي الص�. ويف �ا� �دم �رش املواعید يف اجلریدة الرمسیة، �متتع املُسّ�ِ

 یة.لال�رتاف �ملعارض اليت تُقام �الل الس�نة التقومي 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=272&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=272&cdestado=P#no-back-button
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17959.pdf
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 مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة

 من الحئة تصاممي امجلا�ة أ�وروبیة. 44املادة 
 

 الرشوط والبيّنات ه)
 ؟2هل جيب أٔن یطالب املودع رصا�ًة �الس�تفادة من التدبري املذ�ور يف السؤال  :7السؤال 

 الرد الطرف املُجیب

 اؤها؟ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، مفا الرشوط الواجب استيف

جيب أٔن یطالب املودع 
حبق ا�ٔولویة ٔ�غراض 

 "املعارض"

جيب أٔن یقدم املودع ٕا�الً� 
یبّني فيه أٔن التصممي الصناعي 

قد ُكشف عنه يف أٔ�د 
 املعارض

جيب أٔن یقدم املودع ٕا�الً� 
یطالب فيه �الس�تفادة من 

 �رخي أٓخر اس�تثناء �دم توفر اجلدة

  ✔   نعم اجلزا�ر
   ✔  منع ٔأسرتالیا
     ال ا�منسا

   ✔ ✔ نعم ٔأذربی�ان
   ✔  نعم البحر�ن
     ال الربازیل
     ال بلغار�
     ال كندا

  ✔   نعم ش�یيل
     ال �ولومبیا
   ✔ ✔ نعم �رواتیا

     ال امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� 

 الشعبیة ا�ميقراطیة
    ✔ نعم

    ✔ نعم ا�امنرك
   ✔  نعم ٕا�وادور
      ٕاس�تونیا
     ال فر�سا
    ✔ نعم ٔأملانیا

     ال ٔأ�رلندا
  ✔   نعم الیا�ن

    ✔ نعم الكویت
  ✔ ✔ ✔ نعم قري�زيس�تان

 *✔   ✔ نعم التفيا
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 الرد الطرف املُجیب

 اؤها؟ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، مفا الرشوط الواجب استيف

جيب أٔن یطالب املودع 
حبق ا�ٔولویة ٔ�غراض 

 "املعارض"

جيب أٔن یقدم املودع ٕا�الً� 
یبّني فيه أٔن التصممي الصناعي 

قد ُكشف عنه يف أٔ�د 
 املعارض

جيب أٔن یقدم املودع ٕا�الً� 
یطالب فيه �الس�تفادة من 

 �رخي أٓخر اس�تثناء �دم توفر اجلدة

    ✔ نعم لیتوانیا
   ✔  نعم املكس�یك

    ✔ نعم اجلبل أ�سود
   ✔  نعم املغرب
    ✔ نعم ميامنار

      نیوزیلندا
    ✔ نعم الرنوجي

   ✔  ال ب�
     ال الفلبني
   ✔ ✔ نعم الربتغال

  ✔   نعم مجهوریة �ور�
    ✔ نعم مجهوریة مو�وفا

   ✔  نعم س�نغافورة
     ال سلوفا�یا
    ✔ نعم ٕاس�بانیا
     ال السوید
     ال سو�رسا

   ✔  نعم �یلند
    ✔ نعم �ر�یا

     نعم ٔأو�رانیا
     ال اململكة املت�دة

الوال�ت املت�دة 
 أ�مر�كية

     ال

  ✔   نعم ٔأوز�كس�تان
  *✔ ✔ ✔ نعم زامبیا

 بنيلو�سمنظمة 
 للملكية الفكریة

     نعم*

مكتب �حتاد 
أ�ورويب للملكية 

 الفكریة

    ✔ نعم



SCT/42/2 Prov. 
Annex 
30 

 
 

 ٕاذا اكنت إال�ابة نعم، مفىت جيب ٕایداع املطلب/إال�الن؟ :7�بع السؤال 
 جيوز ٕایدا�ه يف مو�د الحق جيب ٕایدا�ه مع الطلب الطرف املُجیب

 شهران بعد إالخطار.  اجلزا�ر
  ✔ ٔأسرتالیا

  ✔ ٔأذربی�ان
  ✔ البحر�ن
   ش�یيل
  ✔ �رواتیا

مجهوریة �ور� الشعبیة 
 ا�ميقراطیة

✔ ✔ 

  ✔ ا�امنرك
  ✔ ٕا�وادور
   ٕاس�تونیا

 ✔  ٔأملانیا
  ✔ الیا�ن

  ✔ الكویت
  ✔ قري�زيس�تان

 ((يف �ا� ٕایدا�ه يف مو�د الحق، یتغري �رخي الطلب) ✔ ✔ التفيا
  ✔ لیتوانیا

  ✔ املكس�یك
  ✔ اجلبل أ�سود

  ✔ املغرب
  ✔ ميامنار

   نیوزیلندا
  ✔ الرنوجي
 *✔  الربتغال

 *✔  مجهوریة �ور�
  ✔ مجهوریة مو�وفا

  ✔ س�نغافورة
  ✔ ٕاس�بانیا
  ✔ �یلند
  ✔ �ر�یا

 ٔأشهر من �رخي ٕایداع الطلب. 3  ٔأو�رانیا
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 جيوز ٕایدا�ه يف مو�د الحق جيب ٕایدا�ه مع الطلب الطرف املُجیب

 *✔  ٔأوز�كس�تان
  ✔ زامبیا

 ✔ ✔ للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 
مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 

 الفكریة
 ✔ 

 
 التعلیقات:

 ٔأسرتالیا
د التصممي واملعرض ا�ي ُعرض يف وقت ٕایداع التصممي، جيب ٔأیضًا ٕایداع ٕاخطار یفيد بأٔن التصممي قد جرى عرضه، وُحيدِّ 

فيه، ویذ�ر �رخي افتتاح املعرض، ويف �ا� �دوث النرش ٔأو �س�ت�دام ٔ�ول مرة بعد بدء املعرض، جيب ٔأن یُذ�ر يف 
 ) من الالحئة).2(2.01إالخطار �رخي ذ� النرش ٔأو �س�ت�دام (البند 

 
 الربازیل
 صناعیة:، الفقرة املنفردة من قانون امللكية ال 12املادة 

جيوز للمعهد الوطين للملكية الصناعیة ٔأن یُلزِم ا�رتع بتقدمي ٕا�الن یتعلق �لكشف، مصحوً� بدلیل ٔأو  –الفقرة املنفردة 
دة يف القوا�د.  بدونه، طبقًا للرشوط املُ�د�

 
 ٔأملانیا

ف أ�ول عن السلع اليت ٔأشهر من �رخي الكش 6جيب ٔأن یطالب مودع الطلب حبق أ�ولویة ٔ�غراض املعارض يف غضون 
 یندرج فهيا ٔأو یُطبق �لهيا التصممي الصناعي يف املعرض.

 
 الیا�ن

يف �ا� التقدم بطلب تصممي دويل مبوجب وثیقة جنیف التفاق الهاي، جيوز لصاحب الطلب ٔأن یقدم ٕا�الً� عن طریق 
 �رخي �رش التسجیل ا�ويل. یومًا من 30تقدمي الوثیقة ذات الص� ٕاىل مكتب الیا�ن للرباءات يف غضون 

 
 التفيا

 ٕاضافًة ٕاىل ذ�، جيب تقدمي وثیقة تثبت حق أ�ولویة يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي ٕایداع الطلب. *
 

 لیتوانیا
 ) من قانون التصاممي:7)(4(16املادة 

 . جيب ٔأن یتضمن طلب �سجیل التصممي ما یيل:4"
<…> 
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 من هذا القانون (عند �قتضاء)؛" 11من املادة  3) وثیقة تثبت أ�ولویة طبقًا للفقرة 7
 

 ) من قانون التصاممي:5)(5(16املادة 
م بغرض �سجیل التصممي وٕاصدار شهادة �سجیل التصممي ما یيل:5"  . جيب ٔأن یتضمن الطلب املُقد�

<…> 
يف معرض دويل (عند �قتضاء).  ) ا�و� اليت أ�وِدع فهيا الطلب أ�ول، ورمق هذا الطلب و�رخيه ٔأو �رخي و�ا� العرض5

 من هذا القانون؛" 11من املادة  2و 1وتُعترب إالشارة ٕاىل التارخي املذ�ور ال�سًا ملنح أ�ولویة مبوجب الفقرتني 
 

 املكس�یك
 ینبغي ٔأن حيتوي الطلب �ىل �رخي الكشف السابق، وقد �كون الكشف قد �دث يف معرض ٔأو بوس�ی� ٔأخرى.

 
 املغرب

، بصیغته 17.97من املرسوم التنفيذي للقانون رمق  76و 75إال�الن مع طلب شهادة امحلایة، طبقًا للامدتني  جيب ٕایداع
� واملُس�تمكَ� �لقانون رمق   .31.05والقانون رمق  23.13املُعد�

 
 الربتغال

 : �االت الكشف �ري الضار180املادة  *
صممي ٔأو ا�منوذج املراد �سجی� مكشوفًا عنه ٕاذا اكن قد ُكشف عنه ، ال یُعترب الت178و 177ٔ�غراض تطبیق املادتني  .1

 للجمهور:
ذها املبتكُر ٔأو  (ٔأ) �ا ٔأو تدابري اخت� من ِقبل املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، ٔأو من ِقبل طرف أٓخر بناًء �ىل معلومات قد�

 َمْن خيلفه يف امللكية؛
 تقدمي طلب التسجیل، ٔأو �رخي أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة. يف االثين عرش شهرًا اليت س�بقت �رخي (ب) 

م، عند ٕایداع الطلب ٔأو يف  . 5 جيب �ىل مودع الطلب ا�ي �رغب يف املطالبة �ٔ�ولویة مبوجب الفقرة السابقة ٔأن یُقّدِ
هور وتعرض املنت�ات غضون شهر وا�د، شهادًة صادرة عن اجلهة املسؤو� عن املعرض تُثبت �رخي ٔأول كشف للجم 

 اليت یندرج فهيا ٔأو یُطب�ق �لهيا التصممي ٔأو ا�منوذج.
 

 مجهوریة �ور�
م وثیقة توحض نيته، ٕاىل �انب و�ئق تثبت  * ة، جيب �لیه ٔأن یُقّدِ ليك حيظى مودع الطلب �الس�تثناء من انعدام اجلد�

 ٔأهلیته، وذ� يف ٔأي من أ�وقات التالیة:
یل التصممي، ويف هذه احلا�، جيب تقدمي الو�ئق اليت تثبت الوقائع ذات الص� يف غضون عند ٕایداع طلب لتسج  .1

 یومًا من �رخي ٕایداع طلب �سجیل التصممي؛ 30
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م الو�ئق اليت  .2 قبل ٕارسال ٕاخطار �شأٔن البّت يف رفض طلب �سجیل التصممي ٔأو قبو�، وجيب يف هذه احلا� ٔأن تُقد�

یومًا من �رخي ٕایداع الو�ئق اليت توحض نيته، وقبل اختاذ ٔأي قرار �شأٔن �سجیل  30يف غضون تثبت الوقائع ذات الص� 
 التصممي؛

 حي� یقدم الشخص ردًا مكتوً� �ىل ا�رتاض مكتوب �ىل �سجیل تصممي فُِحَص حفصًا جزئیًا؛ .3
 سجیل التصممي.حي� یقدم الشخص ردًا مكتوً� �ىل عریضة دعوى �راءات ٕاداریة �شأٔن ٕابطال �  .4
 

 مجهوریة مو�وفا
ٕاذا عرض مودع الطلب سلعًا جتسد ٔأو �س�ت�دم تصم�ً صناعیًا يف معرض  ) �ىل ما یيل:1(39ینص القانون يف املادة 

دويل، حفینئذ جيوز �، عند ٕایداع طلب لتسجیل هذا التصممي الصناعي، ٔأن یطالب حبق ٔأولویة من �رخي ٔأول معرض 
 ، �رشط ٕایداع طلب التسجیل يف غضون س�تة أٔشهر من �رخي عرض السلع املذ�ورة.ُعرضت فيه هذه السلع

 
 ٕاس�بانیا

ح) 1.1عند إالیداع، جيب إالشارة ٕاىل امس املعرض و�رخي إالیداع أ�ول لتضمني املنت�ات املطلوب �سجیل تصمميها (املادة 
وجيوز تقدمي الشهادة الصادرة عن اجلهة  الالحئة.من  10.6من الالحئة)، حيث جيوز تصحیح هذه املعلومات مبوجب املادة 

 من الالحئة). 8ٔأشهر من �رخي إالیداع (املادة  3املسؤو� عن حامیة امللكية الصناعیة يف املعرض يف غضون 
ويف  ويف �ا� منح فرتة ٕا�ال، ال جيوز �حت�اج هبا ٕاال من ِقبل الغري يف ٕاجراءات حفص متطلبات اجلدة اخلاصة �لتصممي.

ة. م دلیًال �ىل الكشف �ري الضار، �س�تثناء من انعدام اجلد�  مثل هذه احلاالت، جيب �ىل املا� ٔأن یُقّدِ
 

 سو�رسا
ال یلزم ٔأن یطالب املودع �الس�تفادة من التدبري يف وقت إالیداع. ويف الواقع، ال تُتيح ٔأحاكمنا اخلاصة ٕ�جراءات إالیداع 

 هذا اخلیار.
 

 اململكة املت�دة
 ال یلزم ٔأن یطالب مودعو الطلبات رصا�ًة �النتفاع بفرتة ٕا�ال عند ٕایداع طلب لتسجیل تصممي يف اململكة املت�دة.

 
 ٔأوز�كس�تان

من قانون مجهوریة ٔأوز�كس�تان �شأٔن ��رتا�ات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعیة �ىل ٔأن مودع  8تنص املادة  *
خي ٕایداع طلب الرباءة، ٕاجراء تصحی�ات وتنقي�ات لهذا الطلب، وٕادراج مواد الطلب حيق �، يف غضون شهر�ن من �ر

وجيوز تقدمي تصحی�ات ٔأو تنقي�ات ٔأو مواد ٕاضافية متعلقة بطلب الرباءة  ٕاضافية دون تغیري جوهر امللكية الصناعیة املُعلنة.
فيه الواك� قرارًا �شأٔن ٕاصدار الرباءة، وذ� رهنًا بعد انقضاء هذا املو�د ا�هنايئ، ولكن يف مو�د ال یت�اوز التارخي ا�ي تت�ذ 

 بدفع رسوم الرباءة.
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 زامبیا

 .2016لس�نة  22من قانون التصاممي الصناعیة رمق  24انظر البند  *
ميكن ٔأیضًا املطالبة حبق أ�ولویة يف �ا� الكشف عن التصممي للجمهور بغرض تقدمي نتي�ة حبث ٔأجرته ٕا�دى مؤسسات و 

(و) من 24البند  –يل ٔأو مؤسسات البحث ٔأو التطو�ر، يف غضون أ�شهر الس�تة السابقة لتارخي تقدمي الطلب التعلمي العا
 .2016لس�نة  22قانون التصاممي الصناعیة رمق 

 
 للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 

�ام. *  للتطبیق. یبدو ٔأن القوا�د املتعلقة �ملطالبة �ٔ�ولویة "العادیة" قاب� .14انظر السؤال  ُرب
 

 مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة
ميكن املطالبة �ٔ�ولویة ٔ�غراض املعارض ٕاما عند ٕایداع طلب تصممي يف امجلا�ة أ�وروبیة ٔأو بعد ذ�. وٕاذا اكن مودع 

إالشارة ٕاىل الطلب �رغب يف املطالبة �ٔ�ولویة ٔ�غراض املعارض بعد ٔأن ٔأودع الطلب، فيجب تقدمي ٕا�الن أ�ولویة، مع 
) من الالحئة التنفيذیة 2(9امس املعرض و�رخي العرض أ�ول للمنتج، يف غضون شهر وا�د من �رخي إالیداع (املادة 

 لتصاممي امجلا�ة أ�وروبیة).
 

 ؟2هل جيب أٔن یدفع املودع رسامً لالس�تفادة من التدبري املشار ٕالیه يف السؤال  :8السؤال 
 نت إال�ابة نعم، مفىت جيب دفع الرمس؟ٕاذا اك الرد الطرف املُجیب

 جيب دفع الرمس يف وقت ٕایداع الطلب. نعم اجلزا�ر
  ال ٔأسرتالیا
  ال ا�منسا

 جيب دفع الرمس �الل شهر�ن من املطالبة �ٔ�ولویة.  نعم ٔأذربی�ان
 .جيب دفع الرمس يف وقت التقدم بطلب من ٔأ�ل امحلایة املؤقتة للتصممي الصناعي نعم البحر�ن
  ال الربازیل
  ال بلغار�
  ال كندا

   ش�یيل
  ال �ولومبیا
  ال �رواتیا

  ال امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� الشعبیة 

 ا�ميقراطیة
 ٔأشهر 3يف غضون  نعم

  ال ا�امنرك
  ال ٕا�وادور
   ٕاس�تونیا
  ال فر�سا
  ال ٔأملانیا
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 نت إال�ابة نعم، مفىت جيب دفع الرمس؟ٕاذا اك الرد الطرف املُجیب

  ال ینطبق ٔأ�رلندا
  ال الیا�ن

  ال الكویت
  ال قري�زيس�تان

  ال التفيا
  ال لیتوانیا

 ال یلزم دفع رسوم ٕاال يف �ا� طلب أ�ولویة. ال املكس�یك
  ال اجلبل أ�سود

 جيب دفع الرمس يف وقت ٕایداع طلب احلصول �ىل شهادة امحلایة. نعم املغرب
  ال ميامنار

   نیوزیلندا
  ال الرنوجي

  ال ب�
  ال الفلبني
  ال لالربتغا

  ال مجهوریة �ور�
لالس�تفادة من حق أ�ولویة ٔ�غراض "املعارض"، جيب ٔأن یدفع مودع الطلب رسامً عند تقدمي  نعم مجهوریة مو�وفا

 ٔأشهر من �رخي إالیداع. 3الطلب ٔأو يف غضون 
 

 وتنص الحئة ٕاجراءات ٕایداع التصاممي الصناعیة وحفصها و�سجیلها (اليت ٔأقرها القرار احلكويم
) (املُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "الالحئة") 2008د�سمرب  29املؤرخ  1496مجلهوریة مو�وفا رمق 

 �ىل ما یيل:
 

تُفرض رسوم �ىل املطالبة �ٔ�ولویة. ويف �ا� املطالبة بأٔكرث من ٔأولویة وا�دة يف طلب  . 32
 التسجیل، یُدفع رمس عن لك ٔأولویة ُمطالَب هبا.

 الیة وفقًا لٕالجراءات املُقررة:تُفرض الرسوم الت . 39
 ٔأشهر من �رخي إالیداع. 3املطالبة �ٔ�ولویة عند تقدمي الطلب ٔأو �الل  ه) 
رة ٔأو  . 42 ال یُعرتف �ٔ�ولویة ٕاذا مل تُدفع الرسوم املذ�ورة يف هذه الالحئة �الل امله� املُقر�

د يف البند   (ه)).39�ملبلغ املُ�د�
اكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل ال �رسي ٔأح ال س�نغافورة

 من قانون التصاممي املس��. 8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر  30�االت الكشف السابقة لیوم 
  ال سلوفا�یا
 يف وقت ٕایداع الطلب، حىت لو اكن هناك خطأٔ ميكن تصحی�ه �الل شهر وا�د من إالخطار نعم ٕاس�بانیا

 من الالحئة). 10بعدم دفع الرمس (املادة 
  ال السوید
  ال سو�رسا

  ال �یلند
  نعم �ر�یا
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 نت إال�ابة نعم، مفىت جيب دفع الرمس؟ٕاذا اك الرد الطرف املُجیب

  ال ٔأو�رانیا
  ال اململكة املت�دة

الوال�ت املت�دة 
 أ�مر�كية

  ال

  ال ٔأوز�كس�تان
رة، بأٔن ا نعم زامبیا ل، �لطریقة املُقر� لتصممي قد ُعرض يف عند ٕایداع الطلب، یقوم املبتكر ٕ�خطار املُسّ�ِ

دة. وتقتيض الطریقة  معرض، مع ٕایداع دلیل مكتوب یثبت ذ� إالخطار، �الل الفرتة املُ�د�
دة اليت جيب ٔأن �كون مصحوبة �رسوم. رة ٔأن یقوم مودع الطلب ٕ�یداع �س��رة املُ�د�  املُقر�

للملكية  بنيلو�سمنظمة 
 الفكریة

 رمبا، ٕاذا �دث بعد إالیداع. نعم

ب �حتاد أ�ورويب مكت
 للملكية الفكریة

  ال

 
 

 ما البيّنات الو�ئقية الالزمة ٕالثبات الكشف عن تصممي صناعي يف أٔ�د املعارض؟ :9السؤال 
شهاد صادرة عن الهیئة ا�تصة  الطرف املُجیب

�ملعرض املعين أٔو الب� ا�ي 
 ُعقد فيه

 �رخي أٓخر ٕا�الن من املودع

   ✔ اجلزا�ر
 ✔   ٔأسرتالیا
 *✔   ا�منسا

   ✔ ٔأذربی�ان
   ✔ البحر�ن
 *✔   الربازیل
   ✔ بلغار�
 ✔   كندا

  ✔  ش�یيل
  ✔  �ولومبیا
   ✔ �رواتیا

  ✔  امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� الشعبیة 

 ا�ميقراطیة
✔   

   ✔ ا�امنرك
  ✔ ✔ ٕا�وادور
    ٕاس�تونیا
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شهاد صادرة عن الهیئة ا�تصة  الطرف املُجیب

�ملعرض املعين أٔو الب� ا�ي 
 ُعقد فيه

 �رخي أٓخر ٕا�الن من املودع

    فر�سا
   ✔ ٔأملانیا

 ال ینطبق   ٔأ�رلندا
 *✔   الیا�ن

   ✔ الكویت
   ✔ قري�زيس�تان

   ✔ التفيا
   ✔ لیتوانیا

  ✔  املكس�یك
   ✔ اجلبل أ�سود

 *✔  ✔ املغرب
   ✔ ميامنار

    نیوزیلندا
 ✔   الرنوجي

   ✔ ب�
 ال يشء   الفلبني
 *✔  ✔ الربتغال

 *✔   مجهوریة �ور�
   ✔ مجهوریة مو�وفا

  ✔  س�نغافورة
  ✔  سلوفا�یا
   ✔ ٕاس�بانیا
 ال ینطبق   السوید
 ✔   سو�رسا

 *✔   �یلند
   ✔ �ر�یا

   ✔ ٔأو�رانیا
 ✔   اململكة املت�دة

  ✔  الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
 ال ینطبق   ٔأوز�كس�تان

  ✔ ✔ زامبیا
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شهاد صادرة عن الهیئة ا�تصة  الطرف املُجیب

�ملعرض املعين أٔو الب� ا�ي 
 ُعقد فيه

 �رخي أٓخر ٕا�الن من املودع

    للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 
مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 

 فكریةال
✔   

 
 التعلیقات:

 ٔأسرتالیا
ٔأن طلب التصممي جيب ٔأن �كون مصحوً�، عند ٕایدا�ه، ٕ�خطار یفيد بأٔن التصممي قد  ) من الالحئة2(2.01البند یوحض 

مة للمعرض وهبا ما یيل:وجيب ٔأیضًا ٔأن  ُعرض يف معرض.  �كون مصحوً� بوثیقة صادرة عن اجلهة املُنّظِ

 التصممي واملعرض، •

 و�رخي افتتاح املعرض، •
و�رخي �دوث النرش ٔأو �س�ت�دام أ�ول للتصممي ٕاذا مل �كن النرش ٔأو �س�ت�دام أ�ول قد �دث يف �رخي  •

 افتتاح املعرض. 
 

 ا�منسا
وميكن املطالبة "بفرتة ٕا�ال" يف ٕاجراءات البطالن ٔأو  اء ٕاجراءات التقدم �لطلب.ال یلزم تقدمي ٔأي دلیل يف ٔأثن *

 التعدي حيث ميكن تقدمي ٔأي دلیل یُثبت الكشف.
 

 الربازیل
(...) ٔأي يشء ٔأصبح متا�ًا للجمهور، (...) يف الربازیل ٔأو يف اخلارج، عن طریق �س�ت�دام ٔأو بأٔي وس�ی� ٔأخرى  *

 من قانون امللكية الصناعیة) 96دة من املا 1(...) (البند 
 

ال �رسي ذ� �ىل الكشف عن التصممي الصناعي يف معرض حفسب، بل �رسي ٔأیضًا �ىل ٔأي كشف  التعلیقات:
 سابق.

 
 بلغار�

 ال تو�د قيود قانونیة، ولكن املامرسة املتبعة تتطلب وثیقة صادرة عن السلطة ا�تصة.
 

 كندا
ة، ٔأن ال یلزم، يف الغالب، تقدمي ٔأي  وثیقة ٕالثبات الكشف عن التصممي الصناعي. ولكن جيوز للفاحص، يف ٔأثناء تقيمي اجلد�

یطلب من مودع الطلب دلیًال �ىل ٔأن الكشف اكن من ِقبل الشخص ا�ي ٔأودع الطلب ٔأو سلفه يف امللكية ٔأو خشص �َِملَ 

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
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ودع الطلب ٔأو سلفه يف امللكية. ویقبل �لتصممي الوارد يف الطلب، �شلك مبارش ٔأو �ري مبارش، من الشخص ا�ي أٔ 

 املكتب الكندي للملكية الفكریة ٔأي و�ئق تُثبت ٔأن الكشف املس�بق �س�تويف هذا الرشط.
 

 امجلهوریة التش�یكية 
 يف �ا� الشك، جيوز للمكتب ٔأن یطلب تقدمي دلیل یثبت ٕا�الن مودع الطلب.

 
 ا�امنرك

 تب ا�امنريك للرباءات والعالمات الت�اریة.ولكن ال �كون ذ� ٕاال بناًء �ىل طلب من املك 
 

 فر�سا
مة ٕالثبات الكشف. ال ینطبق هذا السؤال �ىل مكتب امللكية الفكریة الوطين.  فاحملامك و�دها يه اليت تتوىل تقيمي أ�د� املُقد�

 
 الیا�ن

ي �لیه �س�تثناء من انعدام وثیقة تُثبت �شلك موضوعي ٔأن التصممي ا�ي أ��ِلن عنه للجمهور هو تصممي جيوز ٔأن �رس 
ة. وعند تقدمي "وثیقة ٕاثبات" مت ٕا�دادها وفقًا للشلك املُوحض� ٔأد�ه*، یقبل الفاحص، من حيث املبدٔأ، خضوع التصممي  اجلد�

ة يف ممارسات الفحص. ولكن ٕاذا و�د الفاحص دلیًال �شكك يف ٔأن "التصممي املكشوف عنه"  الس�تثناءات انعدام اجلد�
ة �ىل التصممي.تصممي �رس  ة، فلن یقبل الفاحص تطبیق �س�تثناء من انعدام اجلد�  ي �لیه �س�تثناء من انعدام اجلد�

 
 شلك "وثیقة إالثبات" *

ة �ىل التصممي  وثیقة ٕاثبات من ٔأ�ل ال�س تطبیق اس�تثناءات انعدام اجلد�
 
 وقائع الكشف .1

 �رخي الكشف )1
 موقع الكشف )2
 ا�اكشف )3
 ت التصممي املكشوف عنه (جيب ٕارفاق صور فوتوغرافية للتصممي، وما ٕاىل ذ�)حمتو� )4

 
 وقائع اخلالفة يف ملكية احلق يف �سجیل التصممي، ٕاخل. .2

 ُمبتكر التصممي املكشوف عنه )1
صاحب احلق يف �سجیل التصممي اعتبارًا من إالجراء ا�ي ٔأدى ٕاىل الكشف عن التصممي (صاحب  )2

 ن إالجراء)احلق اعتبارًا م
 ُموِدع طلب �سجیل التصممي (الشخص املذ�ور يف اس��رة الطلب) )3
 ا�اكشف )4
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نبذة عن اخلالفة يف ملكية احلق يف �سجیل التصممي (انتقال ملكية احلق من الشخص املذ�ور يف البند  )5
 ))2) �رب الشخص املذ�ور يف البند 3) ٕاىل الشخص املذ�ور يف البند 1
قة وما ٕاىل ذ� بني ا�اكشف عن التصممي وصاحب احلق اعتبارًا من إالجراء (جيب �ىل نبذة عن العال )6

) قد كشف عن التصممي نتي�ًة لٕالجراء ا�ي اختذه 4سبيل املثال إالشارة ٕاىل ٔأن الشخص املذ�ور يف البند 
 ))2الشخص املذ�ور يف البند 

 
 �ة.ٔأشهد مبوجب هذه الوثیقة ٔأن البیا�ت املذ�ورة ٔأ�اله حصی

 الس�نة/الشهر/الیوم 
 امس مودع الطلب (التوقيع)

 
 لیتوانیا
 ) من قانون التصاممي:4) و(3(11املادة 

م ٕاىل مكتب الرباءات  2و 1. جيب �ىل مودع الطلب ا�ي یعزتم �س�تفادة من ٔأحاكم الفقرتني 3" من هذه املادة ٔأن یُقّدِ
ىل) ٔأو شهادة صادرة عن ٕادارة املعرض ا�ويل ا�ي ُعرض فيه احلكويم �س�ة مصدقة من الطلب أ�ول (ٔأو الطلبات أ�و

 التصممي ٔ�ول مرة. وميكن تقدمي هذه الو�ئق مع و�ئق الطلب أ�خرى ٔأو يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي ٕایداع الطلب.
ة، یُعترب �ل�س من هذه املاد 3. ٕاذا تبني ملكتب الرباءات احلكويم �دم استيفاء الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرة 4

م." 2ٔأو  1املُشار ٕالیه يف الفقرتني   من هذه املادة �ري ُمقد�
 

 املكس�یك
 جيب �ىل املُوِدع ٔأن �رفق �لطلب وثیقة الكشف املس�بق.

 
 املغرب

 وصف دقيق، ورسومات للعنارص املراد حام�هتا ٕاذا لزم أ�مر. *
 

 الرنوجي
یطلب من الشخص ا�ي یطالب �ٔ�ولویة تقدمي دلیل �ىل أ�ولویة، وذ� جيوز للمكتب الرنوجيي للملكية الصناعیة ٔأن 

) من الحئة التصاممي الرنوجيیة. وٕاذا طلب املكتب هذا ا�لیل الو�ئقي، فٕان ٔأي ٕا�الن من إالدارة املسؤو� 3(10طبقًا للبند 
 وف یُقبل كدلیل �ىل أ�ولویة.عن املعرض یفيد بأٔن املعرض دويل وحيدد �رخي العرض أ�ول للتصممي يف املعرض س

 
 الربتغال

 : �االت الكشف �ري الضار180املادة  * 
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، ال یُعترب التصممي ٔأو ا�منوذج املراد �سجی� مكشوفًا عنه ٕاذا اكن قد ُكشف عنه 178و 177ٔ�غراض تطبیق املادتني   1

�ا ٔأو تدابري ٔأ) من ِقبل املبتكر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية، ٔأو من ِقبل طرف  للجمهور: أٓخر بناًء �ىل معلومات قد�
ذها املبتكُر ٔأو َمْن خيلفه يف امللكية؛ ب) يف االثين عرش شهرًا اليت س�بقت �رخي تقدمي طلب التسجیل، ٔأو �رخي  اخت�

 أ�ولویة يف �ا� املطالبة �ٔ�ولویة.
ة ٔأن �شري، عند تقدمي الطلب ٔأو يف جيب �ىل مودع الطلب ا�ي �رغب يف �س�تفادة من ٔأحاكم الفقرات السابق  3

م وثیقة ٕاثباتیة توحض التارخي املذ�ور  غضون شهر وا�د، ٕاىل �رخي وماكن �دوث الكشف ٔأو ٕاقامة املعرض، ؤأن یُقّدِ
ق �لهيا التصممي ٔأو ا�منوذج.  واملنت�ات اليت أ�دِرج فهيا ٔأو ُطّبِ

 
 شهادة ٔأو كتالوج منت�ات ٔأو ورقة ٕا�النیة، ٕاخل.قد �متثل هذه الو�ئق، �ىل سبيل املثال، يف  التعلیقات:

 
 مجهوریة �ور�

م وثیقة توحض نيته، ٕاىل �انب و�ئق تثبت ٔأهلیته. *  جيب �ىل مودع الطلب ٔأن یُقّدِ
 

 مجهوریة مو�وفا
ض جيب �ىل مودع الطلب ا�ي �رغب يف �س�تفادة من حق أ�ولویة ٔ�غرا ) �ىل ما یيل:2(40ینص القانون يف املادة 

املعارض ٔأن یطالب بت� أ�ولویة ؤأن یقدم تأٔ�یدًا صادرًا عن �ة خمتصة بأٔن السلع اليت یتجسد فهيا التصممي الصناعي ٔأو 
 �س�ت�دمه قد ُعرضت يف املعرض املذ�ور، ٕاىل �انب �رمجة �� التأٔ�ید ٕاىل اللغة املو�وفية.

 
 س�نغافورة

 30حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم  ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة
 من قانون التصاممي املس��. 8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 

 
 ٕاس�بانیا
 من الالحئة. 8املادة 

 
 السوید

الكشف ال ینطبق، ٕاذا اكنت هناك ٕاجراءات �شأٔن ��رتاض ٔأو التعدي �ىل التصممي، فس�تكون الو�ئق املطلوبة ٕالثبات 
 يه أ�د�.

 
 سو�رسا

 .7. انظر تعلیقنا �ىل السؤال و�ئقيةال تو�د ٕاماكنیة ٕالثبات الكشف يف وقت إالیداع، ومن مث� ال یلزم تقدمي ٔأد� 
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 �یلند

 شهادة صادرة عن احلكومة وا�ا�رة واجلهة املسؤو� عن تنظمي املعرض ٔأو الترصحي به. *
 

 اململكة املت�دة
ولكن  دلیل �ىل الكشف عن التصممي يف معرض ما لتأٔیید �ع�د �ىل فرتة ٕا�ال يف مر�� ٕایداع الطلب. ال یلزم تقدمي ٔأي

ة، فسوف تقع �ىل �اتق ما� التصممي مسؤولیة ٕاثبات  ٕاذا ا�متس طرف أٓخر ٕابطال التصممي املُس��ل ٔ�س�باب تتعلق �جلد�
ٔأن التصممي ال یُعّد مكشوفًا عنه للجمهور يف �ا� "الكشف عنه من )(ج) �ىل 6�ء(1وینص البند  اس�تحقاقه لفرتة إال�ال.

م، ٔأو ٔأي خشص خيلفه يف ملكية التصممي، �الل االثين عرش شهرًا اليت �س�بق مبارشة" �رخي ٕایداع طلب  ِقبل املُصّمِ
 التسجیل.

 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

 ملودع الطلب ٔأن یقدم ٕا�الً� لتفادي هذا الرفض.ٕاذا اكن رفض الفاحص �رجع ٕاىل الكشف عن التصممي، �از 
 

 ٔأوز�كس�تان
 ال ینص الترشیع �ىل ذ�.

 
 مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة

د �رخي افتتاح املعرض، و�رخي ٔأول  جيب ٔأن �شري هذه الشهادة ٕاىل ٔأن التصممي قد ُكشف عنه يف املعرض، ؤأن ُحتّدِ
ام �لين ال یزتامن مع �رخي افتتاح املعرض. وجيب ٔأن �كون الشهادة مصحوبًة ببيان اس�ت�دام �لين ٕاذا اكن ٔأول اس�ت�د

قًة حسب أ�صول من ِقبل اجلهة املعنیة (املادة  ) من 2) و(1(9�لكشف الفعيل للمنتج ا�ي أ�درج فيه التصممي، وُمصد�
 الالحئة التنفيذیة لتصاممي امجلا�ة أ�وروبیة).

 
 ؟9ون إاللزايم للبيّنات الو�ئقية املذ�ورة يف السؤال ما هو املضم :10السؤال 

 الطرف املُجیب

عرض   

عرض عرض    عرض       

هيا أٔو         

     يف املعرض

     عن 

ال 

   يف املعرض

      عنه 

 يف املعرض

عرض طبق                
      يف املعرض

  أٓخر

     ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ اجلزا�ر
 ✔          لیأأسرتا
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 الطرف املُجیب

عرض   

عرض عرض    عرض       

هيا أٔو         

     يف املعرض

     عن 

ال 

   يف املعرض

      عنه 

 يف املعرض

عرض طبق                
      يف املعرض

  أٓخر

 *✔          ا�منسا
  ✔    ✔   ✔ ✔ ٔأذربی�ان
  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ البحر�ن
  ✔    ✔     الربازیل
  ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ بلغار�
 ✔          كندا

      ✔  ✔ ✔ ✔ ش�یيل
  ✔        ✔ �ولومبیا
 *✔   ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ �رواتیا

     ✔ ✔     امجلهوریة التش�یكية
هوریة �ور� مج 

 الشعبیة ا�ميقراطیة
✔ ✔ ✔     ✔ ✔  

      ✔    ✔ ا�امنرك
  ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ٕا�وادور
           ٕاس�تونیا
ال           فر�سا

 ینطبق
  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ٔأملانیا

ال           ٔأ�رلندا
 ینطبق

    ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ الیا�ن
  ✔ ✔  ✔   ✔  ✔ الكویت

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ قري�زيس�تان
 *✔ ✔    ✔   ✔ ✔ التفيا

  ✔    ✔   ✔ ✔ لیتوانیا
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 الطرف املُجیب

عرض   

عرض عرض    عرض       

هيا أٔو         

     يف املعرض

     عن 

ال 

   يف املعرض

      عنه 

 يف املعرض

عرض طبق                
      يف املعرض

  أٓخر

 ✔          املكس�یك
      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ اجلبل أ�سود

  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ املغرب
  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ميامنار

           نیوزیلندا
 *✔     ✔    ✔ الرنوجي

  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ب�
ال           الفلبني

 ینطبق
  ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ الربتغال

  ✔   ✔ ✔     مجهوریة �ور�
 *✔ ✔   ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ مجهوریة مو�وفا

      ✔  ✔ ✔ ✔ س�نغافورة
  ✔  ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ سلوفا�یا
  ✔    ✔  ✔ ✔ ✔ ٕاس�بانیا
ال           السوید

 ینطبق
 ✔          سو�رسا

  ✔  ✔  ✔  ✔   �یلند
  ✔    ✔  ✔   �ر�یا
  ✔      ✔ ✔ ✔ انیأأو�ر 

ال           اململكة املت�دة
 ینطبق

الوال�ت املت�دة 
 أ�مر�كية

    ✔  ✔ ✔   
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 الطرف املُجیب

عرض   

عرض عرض    عرض       

هيا أٔو         

     يف املعرض

     عن 

ال 

   يف املعرض

      عنه 

 يف املعرض

عرض طبق                
      يف املعرض

  أٓخر

ال           ٔأوز�كس�تان
 ینطبق

   ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ زامبیا
 بنيلو�سمنظمة 

 للملكية الفكریة
          

مكتب �حتاد 
أ�ورويب للملكية 

 الفكریة

✔  ✔  ✔  ✔    

 
 التعلیقات:

 
 ٔأسرتالیا

 ، ما یيل: ) من الالحئة2(2.01للبند �شمل املضمون إاللزايم للبيّنات الو�ئقية، طبقًا 
 التصممي واملعرض، •

 و�رخي افتتاح املعرض، •

ول للتصممي ٕاذا مل �كن النرش ٔأو �س�ت�دام أ�ول قد �دث يف �رخي و�رخي �دوث النرش ٔأو �س�ت�دام ا�ٔ  •
 افتتاح املعرض.

 
 ا�منسا

 .9انظر ٕا�ابة السؤال  *
 

 الربازیل
 ال �رسي ذ� �ىل الكشف عن التصممي الصناعي يف معرض حفسب، بل �رسي ٔأیضًا �ىل ٔأي كشف سابق.

 

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
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 كندا

للملكية الفكریة ٔأي و�ئق تثبت ٔأن الكشف اكن من ِقبل الشخص  ال یو�د مضمون ٕالزايم. وسوف یقبل املكتب الكندي
ا�ي ٔأودع الطلب ٔأو سلفه يف امللكية ٔأو خشص �َِملَ �لتصممي الوارد يف الطلب، �شلك مبارش ٔأو �ري مبارش، من الشخص 

 ا�ي ٔأودع الطلب ٔأو سلفه يف امللكية.
 

 ش�یيل
من القانون ٔأن �رفق بطلب الرباءة و�ئق  42ملُشار ٕا�هيا يف املادة جيب �ىل مودع الطلب ا�ي یدعي الكشف عن العنارص ا

 تثبت وجود الكشف املُشار ٕالیه يف املادة املذ�ورة وطبیعة هذا الكشف و�رخيه.
 

 �رواتیا
 دلیل �ىل ٔأن تصممي املنتج ا�ي ُعرض يف املعرض مطابق للتصممي املذ�ور يف الطلب. *
 

 امجلهوریة التش�یكية
د.احملتوى االٕ   يف �ا� الشك، جيوز للمكتب ٔأن یطلب تقدمي دلیل یثبت ٕا�الن مودع الطلب. جباري لٔ�د� �ري ُم�د�

 
 ٕا�وادور

ولكن جيوز، حسب تقد�ر هذا  ال تو�د ٔأحاكم �رشیعیة �شأٔن متطلبات ٕاثبات الكشف عن التصممي الصناعي يف املعرض.
 ) من القانون أ�سايس.6(270هنًا بتفسري متطلبات املادة املكتب، اشرتاط تقدمي أ�د� املذ�ورة ٔأ�اله، وذ� ر 

 
 التفيا

 ))6(18قانون التصاممي (البند  *
 

 لیتوانیا
وفقًا لالحئة �سجیل التصاممي اليت اعمتدها مد�ر مكتب الرباءات احلكويم مجلهوریة لیتوانیا، جيب �ىل مودع الطلب تقدمي 

 ).56صورة لتصممي املنتج املعروض (املادة 
 

 املكس�یك
من الحئة قانون امللكية الصناعیة ٔأن یذ�ر مودعو الطلبات �رخي الكشف للجمهور عن ��رتاع، ووسائل  24�شرتط املادة 

االتصال اليت أ��لن عنه هبا، واملعلومات املتعلقة �ملعرض ا�ي ُعرض فيه ��رتاع ٔأو املتعلقة بأٔول مرة ُوِضع فهيا ��رتاع 
 موضع التنفيذ.
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 وجيالرن 
 الب� ا�ي أ�قمي فيه املعرض. *
 

 �شري اخلا�ت املُختارة ٔأ�اله ٕاىل املعلومات إاللزامية اليت جيب ٔأال ختلو مهنا ٔأي مطالبة �ٔ�ولویة. التعلیقات:
 

 مجهوریة مو�وفا
  مضمون أٓخر: *

مة للمعرض ا�ي ُعرض فيه التصممي الصناعي؛ -  امس وعنوان اجلهة املُنّظِ
 الوثیقة؛ �رخي صدور -

 
 �ىل ما جيب ٔأن تتضمنه الوثیقة اليت تربر املطالبة �ٔ�ولویة ٔ�غراض املعارض. 30تنص الالحئة يف البند  التعلیقات:

 
ق من ِقبل ٕادارة  وٕاضافًة ٕاىل البیا�ت املذ�ورة ٔأ�اله، ميكن ملودع الطلب ٔأن یقدم، عند �قتضاء، �س�ًا من الوصف املُصد�

 التصممي الصناعي املعروض هو نفسه التصممي املطلوب �سجی�. املعرض ا�ي یثبت ٔأن
 

 س�نغافورة
 30ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم 

 من قانون التصاممي املس��. 8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 
 

 ٕاس�بانیا
 نتج ا�ي ُعرض �لفعل.صورة ُمس�تنس�ة للم 

 
 السوید

 .9ال ینطبق، انظر تعلیقنا الوارد يف ٕاطار السؤال 
 

 سو�رسا
 .7ال تو�د ٕاماكنیة ٕالثبات الكشف يف وقت إالیداع، ومن مث� ال یلزم تقدمي ٔأد� مستندیة. انظر تعلیقنا �ىل السؤال 

 
 ٔأو�رانیا

 جيب ٔأن �كون الصور ُموق�عة من رئيس املعرض وخمتومة.
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 اململكة املت�دة

 ال ینطبق، ٔ�نه ال یلزم تقدمي ٔأي دلیل عند ٕایداع الطلب ف� خيص فرتة إال�ال.
 

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 
من مدونة النظم �حتادیة �ىل ٔأن ٕاقرار ٔأو ٕا�الن الكشف العلين السابق جيب ٔأن حيدد  37من الباب  1.130ینص البند 

لنًا، ؤأن یقدم �رخي الكشف العلين عن هذا املوضوع من ِقبل ا�رتع ٔأو خمرتع رشیك ٔأو املوضوع ا�ي مت الكشف عنه � 
 خشص أٓخر حصل �ىل املوضوع املكشوف عنه �شلك مبارش ٔأو �ري مبارش من ا�رتع ٔأو خمرتع رشیك.

 
ة يف مالحظة: من اتفاقية  11املادة  املتطلبات اخلاصة ٕ�قرار ٔأو ٕا�الن الكشف العلين السابق يف معرض دويل املُوحض�

 فال تو�د ٔأحاكم �اصة للمعارض ا�ولیة. �ر�س ال ختتلف عن املتطلبات اخلاصة حباالت الكشف العلين السابق أ�خرى.
 

 ٔأوز�كس�تان
 ال ینص الترشیع �ىل ذ�.

 
 زامبیا

 الحظ ٔأن هذه أ�حاكم سوف �رد رصا�ًة يف الحئة القانون.
 

 الفكریةمكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 
 جيب ٔأن �كون هذا إال�الن شهادًة من السلطة ا�تصة، وليست ٕاقرارًا من مودع الطلب.

 
 ؟9مىت جيب تقدمي البيّنات الو�ئقية املذ�ورة يف السؤال  :11السؤال 

 الطرف املُجیب
جيب تقدميها مع 

 الطلب
جيوز تقدميها بعد ٕایداع الطلب، مضن �� 

 �ُر� ذ�ر امله� –معّینة 
وز تقدميها أٔثناء معلیة حفص جي

الطلب يف ٕاطار الرّد �ىل ٕاجراء 
 من قبل املكتب

 �رخي أٓخر

   شهران بعد اس�تالم إالخطار.  اجلزا�ر
    ✔ ٔأسرتالیا
 *✔    ا�منسا

   بعد شهر�ن من �رخي ٕایداع الطلب.  ٔأذربی�ان
    ✔ البحر�ن
  ✔  ✔ الربازیل
 ✔    بلغار�
  ✔   كندا

    ✔ ش�یيل
    ✔ �ولومبیا
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 الطرف املُجیب
جيب تقدميها مع 

 الطلب
جيوز تقدميها بعد ٕایداع الطلب، مضن �� 

 �ُر� ذ�ر امله� –معّینة 
وز تقدميها أٔثناء معلیة حفص جي

الطلب يف ٕاطار الرّد �ىل ٕاجراء 
 من قبل املكتب

 �رخي أٓخر

    ✔ �رواتیا
  ✔   امجلهوریة التش�یكية

مجهوریة �ور� 
 الشعبیة ا�ميقراطیة

   ثالثة ٔأشهر. ✔

   ✔  ا�امنرك
    ✔ ٕا�وادور
     ٕاس�تونیا
 ال ینطبق    فر�سا
شهرًا من �رخي الكشف أ�ّول عن  16  ٔأملانیا

السلع اليت یندرج فهيا ٔأو یُطبق �لهيا 
  الصناعي يف املعرض.التصممي

  

 ال ینطبق    ٔأ�رلندا
یومًا من �رخي ٕایداع  30يف غضون   الیا�ن

 طلب �سجیل التصممي.
يف �ا� التقدم بطلب تصممي دويل 

مبوجب وثیقة جنیف التفاق الهاي، جيوز 
لصاحب الطلب ٔأن یقدم ٕا�الً� عن 
طریق تقدمي الوثیقة ذات الص� ٕاىل 

 30ت يف غضون مكتب الیا�ن للرباءا
 یومًا من �رخي �رش التسجیل ا�ويل.

  

    ✔ الكویت
   ✔ ✔ قري�زيس�تان

يف غضون ثالثة ٔأشهر بعد یوم ٕایداع   التفيا
 الطلب.

✔  

يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي ٕایداع   لیتوانیا
 الطلب.

  

    ✔ املكس�یك
    ✔ اجلبل أ�سود

    ✔ املغرب
   ✔ ✔ ميامنار
     دانیوزیلن
   ثالثة ٔأشهر.  الرنوجي

    ✔ ب�
 ال ینطبق    الفلبني
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 الطرف املُجیب
جيب تقدميها مع 

 الطلب
جيوز تقدميها بعد ٕایداع الطلب، مضن �� 

 �ُر� ذ�ر امله� –معّینة 
وز تقدميها أٔثناء معلیة حفص جي

الطلب يف ٕاطار الرّد �ىل ٕاجراء 
 من قبل املكتب

 �رخي أٓخر

: 180من املادة  3 البند –شهر وا�د   الربتغال
جيب �ىل مودع الطلب ا�ي �رغب يف 

املطالبة �ٔ�ولویة مبوجب الفقرة السابقة ٔأن 
م، عند ٕایداع الطلب ٔأو يف غضون  یُقّدِ

شهر وا�د، شهادًة صادرة عن اجلهة 
و� عن املعرض تُثبت �رخي ٔأول املسؤ 

كشف للجمهور وتعرض املنت�ات اليت 
یندرج فهيا ٔأو یُطب�ق �لهيا التصممي ٔأو 

 ا�منوذج.

  

 *✔    مجهوریة �ور�
يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي ٕایداع   مجهوریة مو�وفا

 الطلب.
  

    ✔ س�نغافورة
  ✔   سلوفا�یا
  ✔ ثالثة ٔأشهر.  ٕاس�بانیا
 ال ینطبق    السوید
 ✔    سو�رسا

یومًا من �رخي ٕایداع  90يف غضون   �یلند
 الطلب.

  

   ثالثة ٔأشهر.  �ر�یا
   ثالثة ٔأشهر.   ٔأو�رانیا

 ال ینطبق    اململكة املت�دة
الوال�ت املت�دة 

 أ�مر�كية
  ✔  

 ال ینطبق    ٔأوز�كس�تان
    ✔ زامبیا

 بنيلو�سمنظمة 
 للملكية الفكریة

    

مكتب �حتاد 
أ�ورويب للملكية 

 الفكریة

 ✔   
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 التعلیقات:

 ٔأسرتالیا
 ) من الالحئة.2(2.01البند انظر 

 
 ا�منسا

 .9انظر ٕا�ابة السؤال  *
 

 الربازیل
 ىل الكشف عن التصممي الصناعي يف معرض حفسب، بل �رسي ٔأیضًا �ىل ٔأي كشف سابق.ال �رسي ذ� �

 
 بلغار�

 جيوز تقدميها مع الطلب ٔأو يف ٔأثناء ٕاجراء الزناع، ٕان و�د.
 

 ا�امنرك
 ولكن ٕاذا طلبنا شهادة كام ذ�ر� يف .10جيب تقدمي املعلومات املطلوبة يف غضون شهر وا�د، كام ُذ�ر يف ٕا�ابة السؤال 

 ، فغالبًا ما س�ُیمنح مودع الطلب �� زمنیة تبلغ شهر�ن.9ٕا�ابة السؤال 
 

 لیتوانیا 
م ٕاىل مكتب الرباءات احلكويم شهادة  جيب �ىل مودع الطلب ا�ي یعزتم املطالبة حبق أ�ولویة ٔ�غراض "املعارض" ٔأن یُقّدِ

كن تقدمي هذه الو�ئق مع و�ئق الطلب أ�خرى ٔأو صادرة عن ٕادارة املعرض ا�ويل ا�ي ُعرض فيه التصممي ٔ�ول مرة. ومي
) من قانون التصاممي). و�ىل الرمغ من ٔأن هذه الو�ئق جيوز 3(11يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي ٕایداع الطلب (املادة 

دة، جيب ٔأن یُودع مع الطلب ال�س ملنح أ�ولویة.  تقدميها يف غضون �� زمنیة ُم�د�
 

 مجهوریة �ور�
م وثیقة توحض نيته، ٕاىل �انب و�ئق تثبت  ليك * ة، جيب �لیه ٔأن یُقّدِ حيظى مودع الطلب �الس�تثناء من انعدام اجلد�

 ٔأهلیته، وذ� يف ٔأي من أ�وقات التالیة:
 
عند ٕایداع طلب لتسجیل التصممي، ويف هذه احلا�، جيب تقدمي الو�ئق اليت تثبت الوقائع ذات الص� يف غضون  .1

 من �رخي ٕایداع طلب �سجیل التصممي؛یومًا  30
م الو�ئق اليت  .2 قبل ٕارسال ٕاخطار �شأٔن البّت يف رفض طلب �سجیل التصممي ٔأو قبو�، وجيب يف هذه احلا� ٔأن تُقد�

یومًا من �رخي ٕایداع الو�ئق اليت توحض نيته، وقبل اختاذ ٔأي قرار �شأٔن �سجیل  30تثبت الوقائع ذات الص� يف غضون 
 مي؛التصم

 حي� یقدم الشخص ردًا مكتوً� �ىل ا�رتاض مكتوب �ىل �سجیل تصممي فُِحَص حفصًا جزئیًا؛ .3

http://www7.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_reg/dr2004200/s2.01.html
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 حي� یقدم الشخص ردًا مكتوً� �ىل عریضة دعوى �راءات ٕاداریة �شأٔن ٕابطال �سجیل التصممي. .4
 

 مجهوریة مو�وفا
م يف غضون  ) �ىل ما یيل:3(40ینص القانون يف املادة  هر من �رخي ٕایداع الطلب الو�ئق اليت تؤكد رشعیة ٔأش  3تُقد�

املطالبة �ٔ�ولویة بناًء �ىل طلب سابق، و�رمجة ت� الو�ئق ٕاىل اللغة املو�وفية، ٔأو تصدیق �ىل ٔأن السلع اليت یتجسد فهيا 
 التصممي الصناعي ٔأو �س�ت�دمه قد ُعرضت يف معرض، و�رمجة هذا التصدیق ٕاىل اللغة املو�وفية.

 
 افورةس�نغ

 30ال �رسي ٔأحاكم "فرتة إال�ال" احملددة املتعلقة حباالت الكشف يف معارض دولیة ٕاال �ىل �االت الكشف السابقة لیوم 
 من قانون التصاممي املس��. 8مبوجب البند  2017ٔأكتو�ر 

 
 السوید

 ال ینطبق
 

 سو�رسا
 .7. انظر تعلیقنا �ىل السؤال و�ئقيةتقدمي ٔأد� ال تو�د ٕاماكنیة ٕالثبات الكشف يف وقت إالیداع، ومن مث� ال یلزم 

 
 اململكة املت�دة

م البيّنات ٕاال اس�ت�ابة لفرتة إال�ال يف ٕاجراء إالبطال. ال –ال ینطبق   تُقد�
 

 ٔأوز�كس�تان
 ال ینص الترشیع �ىل ذ�.

 
 زامبیا

 .2016لس�نة  22(ه) من قانون التصاممي الصناعیة رمق 24انظر البند 
 

 د أ�ورويب للملكية الفكریةمكتب �حتا
م ٕاىل املكتب، يف غضون  جيب �ىل مودع الطلب  ٔأشهر من �رخي إالیداع ٔأو �رخي �سمل ٕا�الن أ�ولویة، شهادة 3ٔأن یُقّدِ

 صادرة عن اجلهة املسؤو� عن املعرض.
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 الفحص والتدو�ن (و)

، هل جيري املكتب حفصًا لت�دید ما 2ٕالیه يف السؤال  يف �ال طالب أٔ�د املود�ني �الس�تفادة من التدبري املشار :12السؤال 
 ٕاذا اكن التصممي الصناعي املكشوف عنه يف املعرض مطابقًا للتصممي الصناعي موضوع الطلب؟

 التعلیقات الرد الطرف املُجیب
  نعم اجلزا�ر
ري ولكن يف �ا� ال�س ٕاجراء الفحص بناًء �ىل طلب �سجیل التصممي، سوف جيُ  ال ٔأسرتالیا

الفاحص تقي�ً بناًء �ىل �ا� التقنیة الصناعیة السابقة. ويف هذه املر�� تُعقد مقارنة بني 
 التصمميني.

 ال ُجيرى الفحص يف ٔأثناء التقدم �لطلب، بل يف ٕاجراءات الُبطالن ٔأو �نهتاك. ال ا�منسا
  نعم ٔأذربی�ان
  نعم البحر�ن
  ال الربازیل
 راءات الزناع حفسب، وليس يف الفحص.يف �ا� ٕاج نعم بلغار�
  نعم كندا

   ش�یيل
  نعم �ولومبیا
  نعم �رواتیا

  نعم امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� الشعبیة 

 ا�ميقراطیة
  نعم

  ال ا�امنرك
د هل التصممي قابل للتسجیل ٔأم ال. نعم ٕا�وادور  یفحص املكتب ذ� ٔأثناء الفحص ا�ي ُحيّدِ
   ٕاس�تونیا
ال �ُشرتط ٔأن �س�تفيد مودع الطلب من هذا احلمك �ى املكتب. ویُطبق هذا احلمك ٔأمام   فر�سا

 احملامك لترب�ر الكشف ا�ايت.
  نعم ٔأملانیا

  ال ینطبق ٔأ�رلندا
  ال الیا�ن

  نعم الكویت
  نعم قري�زيس�تان

  نعم التفيا
د �شأٔن هذه املسأٔ�. نعم لیتوانیا  ال یو�د نص ُم�د�

  نعم املكس�یك
  نعم اجلبل أ�سود

  نعم املغرب
  نعم ميامنار

   نیوزیلندا
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 التعلیقات الرد الطرف املُجیب

، لن 10ف� خيص مطالبات أ�ولویة اليت متتثل للمعلومات إاللزامية الواردة يف السؤال  ال الرنوجي
یفحص املكتب ما ٕاذا اكن التصممي املكشوف عنه هو نفسه املوجود يف الطلب ٔأم ال. ولكن 

، 9ملكتب اشرتاط تقدمي دلیل و�ئقي �ىل أ�ولویة �ىل النحو املُوحض� يف السؤال ٕاذا قرر ا
فسوف یفحص املكتب ما ٕاذا اكن التصممي املكشوف عنه هو نفسه املوجود يف الطلب ٔأم 

 ال.
  نعم ب�

  ال الفلبني
  نعم الربتغال

 حملامكة. احلمك �ىل �شابه التصمميني �كون يف معلیة ا نعم مجهوریة �ور�
تنص الالحئة �ىل ٔأن الواك� احلكومية املعنیة �مللكية الفكریة جيب ٔأن تفحص الطلب واملواد  نعم مجهوریة مو�وفا

 71املرفقة به من ٔأ�ل التحقق من حصة إال�داد و�متثال ملتطلبات التقدمي. وینص البند 
املطالبة  ون، جيب، يف �ا�من القان 39و 38د) من الالحئة �ىل ما یيل: طبقًا للامدتني 

�ٔ�ولویة العادیة ٔأو أ�ولویة ٔ�غراض املعارض، التحقق من توافق التصممي الصناعي 
 املطلوب �سجی� مع التصممي الصناعي الوارد يف الطلب أ�ويل ٔأو ا�ي ُعرض يف املعرض.

  ال س�نغافورة
  نعم سلوفا�یا
  نعم ٕاس�بانیا
  ال السوید
  ال سو�رسا

  نعم لند�ی 
  نعم �ر�یا

  نعم ٔأو�رانیا
  ال اململكة املت�دة

  نعم الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
 ال ینص الترشیع �ىل ذ�. ال ینطبق ٔأوز�كس�تان

حيدث ذ� من ٔأ�ل ضامن �متثال للمتطلبات أ�خرى اليت ینص �لهيا القانون، ولضامن  نعم زامبیا
ل ٔأو ٕابطا� ٕاذا اكن الكشف ید�ل مضن البند �دم رفض طلب التسجیل من ِقبل املُ  سّ�ِ

24. 
للملكية  بنيلو�سمنظمة 
 الفكریة

  

مكتب �حتاد أ�ورويب 
 للملكية الفكریة

سوف یقترص معل املكتب �ىل التحقق من استيفاء الرشوط التالیة للمطالبة �ٔ�ولویة  ال
 أ�وروبیة): )(د) من الحئة تصاممي امجلا�ة2(45ٔ�غراض املعارض (املادة 

هل �رخي ٕایداع التصممي يف امجلا�ة أ�وروبیة یقع �الل أ�شهر الس�تة التالیة  •
 لتارخي العرض أ�ول للمنتج؛

وهل متت املطالبة �ٔ�ولویة عند ٕایداع الطلب ٔأو �الل شهر وا�د من �رخي  •
 إالیداع؛
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 التعلیقات الرد الطرف املُجیب

وهل تو�د يف الطلب ٔأو ٕا�الن أ�ولویة الالحق تفاصیل عن امس املعرض  •
 و�رخي العرض أ�ول للمنتج؛

وهل اكن املعرض معرضًا دولیًا �ملعىن املقصود يف االتفاقية اخلاصة �ملعارض  •
 ؛1928نومفرب  22ا�ولیة املؤر�ة 

مت يف الوقت  • وهل الشهادة الصادرة عن اجلهة املسؤو� عن املعرض قُّدِ
 املناسب؛

 طلب.وهل املا� املذ�ور يف هذه الشهادة هو نفسه مودع ال •
 

 هل تُدّون يف الس�ل امحلایة املؤقتة املمنو�ة لتصممي صناعي؟ :13السؤال 
 التعلیقات الرد الطرف املُجیب

  ال اجلزا�ر
  ال ٔأسرتالیا
  ال ا�منسا

  ال ٔأذربی�ان
  نعم البحر�ن
  ال الربازیل
  ال بلغار�
  ال كندا

   ش�یيل
، وهو الترشیع املعمول به يف �ولومبیا، �ىل 486د�ز رمق ال ینص قرار جام�ة دول أ�ن ال �ولومبیا

 التسجیل املؤقت.
  نعم �رواتیا

  ال امجلهوریة التش�یكية
مجهوریة �ور� الشعبیة 

 ا�ميقراطیة
  نعم

  نعم ا�امنرك
  ال ٕا�وادور
   ٕاس�تونیا
  ال فر�سا
  نعم ٔأملانیا

  ال ینطبق ٔأ�رلندا
  ال الیا�ن

  نعم الكویت
  ال قري�زيس�تان

  نعم التفيا
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 التعلیقات الرد الطرف املُجیب

مارس  18) من الحئة جسل التصاممي جبمهوریة لیتوانیا، املُعمتدة يف 12(13طبقًا للامدة  نعم لیتوانیا
ن يف جسل التصاممي جبمهوریة لیتوانیا 325مبوجب القرار احلكويم رمق  2003 ، جيب ٔأن یُدو�

 ز ا�و� وفقًا ملعایري الویبو.امس املعرض و�رخي ٔأول عرض للتصممي يف املعرض ورم
  ال املكس�یك

  نعم اجلبل أ�سود
  نعم املغرب
  نعم ميامنار

   نیوزیلندا
 سوف تُنرش أ�ولویة املمنو�ة. نعم الرنوجي

  ال ب�
  ال الفلبني
  نعم الربتغال

  ال مجهوریة �ور�
ن البیا�ت املتعلقة بأٔولویة نعم مجهوریة مو�وفا املعارض يف الس�ل الوطين لطلبات �سجیل التصاممي  تُدو�

 من الالحئة). 1211الصناعیة ويف الس�ل الوطين للتصاممي الصناعیة املس�� (البند 
  ال س�نغافورة
  ال سلوفا�یا
 تُدرج ٔأولویة املعارض يف البیا�ت الببلیوغرافية للتصممي. نعم ٕاس�بانیا
  ال السوید
  ال سو�رسا

  ال �یلند
  نعم �ر�یا

  ال ٔأو�رانیا
  ال اململكة املت�دة

  ال الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
  ال ٔأوز�كس�تان

  ال زامبیا
للملكية  بنيلو�سمنظمة 
 الفكریة

  

مكتب �حتاد أ�ورويب 
 للملكية الفكریة

  نعم

 مالحظات أٔخرى (ز)
 اتفاقية �ر�س؟ من 11هل ��مك أٔیة مالحظات أٔخرى �شأٔن املادة  :14السؤال 

 التعلیقات الرد الطرف املُجیب
  ال اجلزا�ر
  ال ٔأسرتالیا
  ال ا�منسا
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 التعلیقات الرد الطرف املُجیب

  ال ٔأذربی�ان
  ال البحر�ن
  ال الربازیل
  ال بلغار�
  ال كندا

  ال ش�یيل
  ال �ولومبیا
  ال �رواتیا

  ال امجلهوریة التش�یكية
  ال مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة

  ال كا�امنر 
  ال ٕا�وادور
   ٕاس�تونیا
  ال فر�سا
  ال ٔأملانیا

 من اتفاقية �ر�س.  11تؤید ٔأ�رلندا الصیغة احلالیة للامدة  نعم ٔأ�رلندا
  ال الیا�ن

  ال الكویت
  ال قري�زيس�تان

  ال التفيا
  ال لیتوانیا

  ال املكس�یك
  ال اجلبل أ�سود

  ال املغرب 
  ال ميامنار
   دانیوزیلن
  ال الرنوجي

   ب�
  ال الفلبني
  ال الربتغال

  ال مجهوریة �ور�
  ال مجهوریة مو�وفا

  ال س�نغافورة
  ال سلوفا�یا
 تناول ٔأكرب للمعارض املُعرتف هبا. ال ٕاس�بانیا
  ال السوید
  ال سو�رسا

  ال �یلند
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 التعلیقات الرد الطرف املُجیب

  ال �ر�یا
  ال ٔأو�رانیا

  ال اململكة املت�دة
  ال ت املت�دة أ�مر�كيةالوال�

  ال ٔأوز�كس�تان
  ال زامبیا

من اتفاقية �ر�س قاب� للتطبیق املبارش، نظرًا ٕاىل صیغة اتفاقية  11رمبا �كون املادة   للملكية الفكریة بنيلو�سمنظمة 
بنيلو�س املتعلقة �مللكية الفكریة. ولكهنا مل تُطب�ق قطّ، وال نذ�ر ٔأي مطالبات �ستند 

 ٕا�هيا.
مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 

 الفكریة
  ال

 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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