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H/LD/WG/8/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  13 التارخي:

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

 الثامنة الدورة
 2019 نومفرب 1اإىل أأكتوبر  30جنيف، من 

 طالبة باألولوية بعد اإليداعاملاقرتاح قاعدة جديدة إلضافة 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 معلومات أأساس ية أأول.

لهيا فامي ييل ابمس "وثيقة 1999وثيقة جنيف ) ()أأ( من1)6ص املادة نت  .1 عىل أأنّه  "(1999( لتفاق لهاي )املشار اإ

عالنا أأن حيتوي الطلب ادلويل  جيوز" لهيا  اية امللكية الصناعية )املشارمحل من اتفاقية ابريس 4طالب فيه، بناء عىل املادة ي   اإ اإ

يداعهافامي ييل ابمس اتفاقية ابريس(، بأأولوية  يف أأحد البدلان الأطراف يف تكل  طلب أأو أأكرث من الطلبات اليت س بق اإ

 ."التفاقية أأو أأحد أأعضاء منظمة التجارة العاملية

ليه  الإعالنوز أأن تنص الالحئة التنفيذية عىل أأن ىل أأنه "جيأأيضا اإ  1999()ب( من وثيقة 1)6املادة  وتشري .2 املشار اإ

يداع الطلب ادلويل. تقدميهيف الفقرة الفرعية )أأ( جيوز  ر يف الالحئة التنفيذية املوعد الأقىص لإيداع ويف هذه احلاةل بعد اإ ، يقرَّ

 ".ذكل الإقرار

لهيا  امل شارلتفاق لهاي ) 1960ووثيقة  1999لالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة ويف الوقت الراهن، ل تشري ا .3 اإ

يداع   "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(ييل ابمس فامي ماكنية املطالبة ابلأولوية بعد اإ ىل اإ الطلب ادلويل، عىل النحو املرخص به اإ
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()ج( من الالحئة التنفيذية املشرتكة بتحديد أأربعة رشوط 5)7. وتكتفي القاعدة 1999من وثيقة ()ب( 1)6مبوجب املادة 

طارها للمودعني أأو أأحصاب التسجيالت اذلين  للمطالبة ابلأولوية دلى الإيداع. وابلتايل، ليست هناك أأية أ لية ميكن يف اإ

دراج مطالبة ابلأولوية دلى الإيداع، أأن يضيفوا مطالبة ابلأولوية بعد ذكل.أأغفلو   ا اإ

 1999املؤمتر ادلبلومايس يف عام 

املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية خالل  .4

ليه فامي ييل ابمس "ا جنيف( )وثيقة ()ب( من 1)6لوحظ أأّن القاعدة ، 1999ادلبلومايس"( يف عام  ملؤمتر)واملشار اإ

يداع الطلب ادلويل، وحتديد املوعد  1999وثيقة ماكنية تقدمي مطالبة ابلأولوية بعد اإ ىل الالحئة التنفيذية فامي يتعلق ابإ تشري اإ

 .1((1)د4ملادة مبوجب اتفاقية ابريس )االأقىص للقيام بذكل. وا شري أأيضا أأن هذه الإماكنية غري مستبعدة 

ىل أأن "أأيّة همةل زمنية ملطالبة لحقة ، 1999( من وثيقة 1)6وخالل املناقشات بشأأن املادة  .5 أأشار أأحد املندوبني اإ

رضورة دراية ماكتب الفحص مبثل تكل الطلبات الالحقة أأخذ يف الاعتبار ابلأولوية سيمت حتديدها يف املس تقبل، جيب أأن ت  

كر أأيضا أأن "أأي ".حفص التسجيالت ادلولية املعنية أأن ت بارشقبل  قبل مبارشة مطالبة لحقة ابلأولوية جيب القيام هبا  ةوذ 

عدادهاملكتب ادلويل   .2بتكل الترصحياتوأأحاطت الأمانة علاما  ."نرش التسجيل ادلويلل  اإ

خالل املؤمتر ادلبلومايس،  ، وعىل النحو املتفق عليه1999()ب( من وثيقة 1)6وكام هو منصوص عليه يف املادة  .6

ضافة املطالبة ابلأولوية  زي اإ دراج قاعدة جديدة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة، من شأأهنا أأن ُت  ماكنية اإ تنظر هذه الوثيقة يف اإ

ّدد املهةل الزمنية القصوى  يداع الطلب ادلويل، وحت   للقيام بذكل.بعد اإ

  

                                         
 .05.6و 04.6، الفقراتن H/DC/5انظر الوثيقة   1
 .156و 155املؤمتر ادلبلومايس، احملارض املوجزة، الفقراتن   2
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 الأخرى ذات الصةلحملة عن الأنظمة/املعاهدات ادلولية  اثنيا.

 3نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات(

ضافة املطالبة ابلأولوية بعد الإيداع  اإ

يداع الطلب ادلويل. ويف حني أأن املادة  .7 كاما لإضافة مطالبة ابلأولوية بعد اإ ( من 1)8يتضمن نظام معاهدة الرباءات ح 

ىل أأنه " عالنا، عىل  معاهدة الرباءات تشري فقط اإ املبنيَّ يف الالحئة التنفيذية، يطالَب  النحوجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل اإ

يداعها من الالحئة التنفيذية لنظام معاهدة  1)اثنيا(26..."، تنص القاعدة فيه بأأولوية طلب أأو أأكرث من الطلبات اليت س بق اإ

لهيا فامي ييل ابمس "لحئة معاهدة  يداع الطلب الرباءات )امل شار اإ ضافهتا بعد اإ الرباءات"( عىل تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 .4ادلويل

. ويمكن الأساس املنطقي 1998يوليو  1من لحئة معاهدة الرباءات حزّي النفاذ اعتباراا من  1)اثنيا(26ودخلت القاعدة  .8

غفاهلم لتقدمي مطالبة ابلأولوية دلى الإيداع، لعامتد هذا احلمك يف تيسري تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا املودعون، عىل غرا ر اإ

 .5احتياجات املاكتب ويراعي يف الوقت ذاتهدون أأن يؤثر ذكل سلباا يف مصاحل الغري، 

 املهةل الزمنية املطبقة

ية أأو اعتبارا من اترخي الأولو شهرا  16 الرباءاتمعاهدة لحئة )أأ( من 1)اثنيا(26عىل القاعدة  تبلغ املهةل املطبقة بناءا  .9

، افة اىل تغيري يف اترخي الأولوية، أأهيام انقضت أأولتكل الاض أأفضتيف حال  امل عّدلاترخي الأولوية شهرا اعتبارا من  16

. وجيوز تقدمي الطلب اإىل برشط اجازة تقدمي املطالبة ابلأولوية حىت انقضاء مدة أأربعة أأشهر من اترخي ايداع الطلب ادلويل

 ىل املكتب ادلويل.مكتب تسّّل الطلبات أأو اإ 

 الامتس النرش املبكّر

ذاينّص نظام معاهدة الرباءات أأيضا عىل أأنّه  .10 نالمتس املودع نرش الطلب ادلويل نرشاا مبكراا،  اإ شعار  فاإ ضافة أأي اإ ابإ

كام لو مل يقدم، ما مل يسحب ذكل  قّدم الامتسه، يعترباملكتب ادلويل بعد أأن يكون مودع الطلب قد يتسلمه  مطالبة الأولوية

عداد   (.(ب)1)اثنيا(26القاعدة ) النرش ادلويل من الناحية التقنيةالالامتس قبل الانهتاء من اإ

                                         
 دوةل. 152مبوجب معاهدة الرباءات لأطراف ا عدد ادلوليف اترخي اإعداد هذه الوثيقة، بلغ   3
 تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإضافهتا 1)اثنيا(26القاعدة   4

الطلب أأن يصحح املطالبة ابلأولوية أأو أأن يضيف مطالبة ابلأولوية اإىل العريضة مبوجب اإشعار يقدمه اإىل مكتب تسّل الطلبات جيوز ملودع  )أأ(
شهرا من اترخي الأولوية املعدل بسبب التصحيح أأو الإضافة، مع الأخذ  16شهرا من اترخي الأولوية أأو يف غضون  16أأو املكتب ادلويل يف غضون 

لس تة عرش اليت تنقيض أأول وعلام بأأنه جيوز تقدمي ذكل الإشعار حىت انقضاء أأربعة أأشهر من اترخي الإيداع ادلويل. وجيوز أأن يشمل مبهةل الأشهر ا

لهيا يف القاعدة  ضافة أأي بيان من البيانت املشار اإ  .4.10تصحيح املطالبة ابلأولوية اإ
ليه يف الفقرة )أأ( يتسلمه مكتب تس )ب( ّل الطلبات أأو املكتب ادلويل بعد أأن يكون مودع الطلب قد المتس نرشا مبكرا يعد أأي اإشعار مشار اإ

عداد النرش ادلويل من الناحية التقنية.2)21بناء عىل املادة   ()ب( كام لو مل يقدم، ما مل يسحب ذكل الالامتس قبل الانهتاء من اإ
ضافهتا يف تغيري يف ات )ج( رخي الأولوية، تعني حساب لك همةل حمسوبة انطالقا من اترخي الأولوية يف حال تسبب تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 السابق ومل تنقض بعد اعتبارا من اترخي الأولوية املعدل.
 .42اإىل  31، الفقرات من PCT/A/XXIV/6انظر الوثيقة   5
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 تغيري اترخي الأولوية

ضافة  تبيف حال تس بّ من لحئة معاهدة الرباءات عىل أأنّه  (ج)1)اثنيا(26أأخرياا، تنص القاعدة  .11 املطالبة ابلأولوية يف اإ

اعتبارا من اترخي  ،ومل تنقض بعد ، حساب لك همةل حمسوبة انطالقا من اترخي الأولوية السابقعنّي يف اترخي الأولوية، تَ  تغيري

 الأولوية املعدل.

 الرسوم

ضافهتا. .12  ل ي فرض دفع أأيّة رسوم مبوجب نظام معاهدة الرباءات لتصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 الإحصاءات

، حّصح املكتب ادلويل مطالبة ابلأولوية، أأو أأضافها، يف أأقل من 2018يف عام دة الرباءات، بناءا عىل اإحصاءات معاه .13

 .6واحٍد يف املائة من مجموع الطلبات ادلولية املودعة

 معاهدة قانون الرباءات

ضافة مطالبة ابلأولوية بعد الإيداع  اإ

. وتنص املعاهدة عىل أأنه 20057أأبريل  28ودخلت حزّي النفاذ يف  2000اعت مدت معاهدة قانون الرباءات يف عام  .14

ضافةعىل الطرف املتعاقد أأن ينص يف قوانينه عىل يتعني  وصيغ هذا احلمك قياساا عىل ((. 1)13)املادة املطالبة بأأولوية  اإ

ضافهتا  وأأ من معاهدة الرباءات، ويتيح للمودع تصحيح مطالبة ابلأولوية  1)اثنيا(26القاعدة  ترد ن أأن اإىل طلب اكن من املمكاإ

 .8فيه مطالبة بأأولوية طلب سابق

 املهةل الزمنية املطبقة

لهيا يف املادة 3) 14تنص القاعدة  .15 تقل عن " ل 2("1)13( من معاهدة قانون التصاممي عىل أأن "املهةل الزمنية امل شار اإ

يداع الطلب ادلويلاملهةل املطبقة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل طلب دويل لتقدمي مطالبة   ."ابلأولوية بعد اإ

 الامتس النرش املبكّر

ملَزماا ابلنص يف قوانينه عىل ليس الطرف املتعاقد ( من معاهدة قانون الرباءات رصاحةا عىل أأن "1)14تنّص القاعدة  .16

ضافهتا بناء عىل املادة ليه1)13 تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ " بعد 1("1)13 يف املادة ( يف حال مت تسّل الالامتس املشار اإ

ذا حسب ذكل الالامتس للنرش املبكر أأو البحث  ل اإ أأن اكن املودع قد المتس النرش املبكر أأو البحث املعجل أأو الرسيع اإ

 ."املعجل أأو الرسيع قبل اس تكامل الإعداد التقين لنرش الطلب

                                         
ذا حتّرينا مزيداا من ادّلقة، فاإن املكتب ادلويل أأصدر اإشعاراا يتعلق مبطالبة ابلأولوي  6 . وهذا هو عدد 2018طلباا دولياا يف عام  1,748ة فامي خيص اإ

)اإضافة مطالبة ابلأولوية أأو تصحيحها، أأو مطالبة ابلأولوية تعترب ابطةل(. وقد  IB/318يف شأأهنا الاس امترة  املكتب ادلويل الطلبات ادلولية اليت أأصدر

 تتعلق ابلطلب ادلويل ذاته. IB/318تكون هناك حالت ُأصدرت يف شأأهنا أأكرث من اس امترة واحدة 
 دوةل. 42، بلغ عدد ادلول الأطراف يف معاهدة قانون الرباءات 2019أأكتوبر  30اعتباراا من   7
 .14املالحظات التوضيحية بشأأن معاهدة قانون الرباءات والالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات، مالحظات بشأأن املادة انظر   8
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 الرسوم

 الامتستيض تسديد رمس مقابل ي طرف متعاقد أأن يق وز لأ ( من معاهدة قانون الرباءات عىل أأنّه جي4)13تنّص املادة  .17

 من هذا القبيل.

 مرشوع معاهدة قانون التصاممي

ضافة املطالبة ابلأولوية بعد الإيداع  اإ

الصناعية والبيانت خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج  .18

ضافهتا(العالمات جلنةاجلغرافية ) ح تضمني حمك بشأأن تصحيح مطالبة ابلأولوية أأو اإ  .9، اقرت 

صاغ امل )اثنيا(13الوفود للنقاش مرشوع نص املادة  بعض طرحتوخالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة العالمات،  .19

 )اثنيا(13تفاصيل عن املادة اذلي يتضّمن  )اثنيا(11القاعدة  نص ، ومرشوعمن معاهدة قانون الرباءات 31عىل نسق املادة 

من معاهدة قانون الرباءات. وعقب ادلورة الثالثني للجنة العالمات، ُأعيد ترقمي لك من  14امل صاغة قياساا عىل القاعدة 

 .10عاديمعال ابلرتتيب التسلسيل ال، 12املقابةل ليصبح رمقها القاعدة  )اثنيا(11، والقاعدة 14ليصبح رمقها املادة  )اثنيا(13 املادة

ضافهتا ( احلايل من معاهدة قانون التصاممي 1)14ويسمح مرشوع نص املادة  .20 للمودع بتصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 .11ترد فيه مطالبة بأأولوية طلب سابقاإىل طلب اكن من املمكن أأن 

 املهةل الزمنية املطبقة

لهيا يف املادة  املهةلملرشوع معاهدة قانون التصاممي عىل أأن "( 2)12تنّص القاعدة  .21 قّل تكون أأ " ل 2("1)14املشار اإ

ىل تغيري يف اترخي الأولوية، ل أأقّل من س تة ن م س تة أأشهر اعتبارا من اترخي الأولوية، أأو يف حال أأدى التصحيح أأو الإضافة اإ

ل، مع الأخذ مبهةل الس تة أأشهر اليت تنقيض أأول، رشيطة أأن جي وز تقدمي الالامتس حىت أأشهر اعتبارا من اترخي الأولوية املعدَّ

 ".انقضاء شهرين اثنني من اترخي الإيداع

من معاهدة الرباءات. وعالوة عىل ذكل، اعت رب أأنّه "يف س ياق  1)اثنيا(26ويستند هذا احلمك اإىل صياغة القاعدة  .22

اعتباراا من  شهرينالتصاممي الصناعية، ميكن قبول همةل زمنية مقّدرة بس تة أأشهر اعتباراا من اترخي الأولوية أأو 

 .12"الإيداع اترخي

                                         
 .134، الفقرة /7SCT/25انظر الوثيقة   9

 .14، مالحظات بشأأن املادة SCT/35/2، والوثيقة 262اإىل  251، الفقرات من SCT/28/8انظر الوثيقة   10
 تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإضافهتا ورّد حق الأولوية 14مرشوع املادة   11

ضافهتا[ (1) ليه حيح املطالبة بأأولوية طلب )"الطلب الالحق"( أأو اإضافهتا ينص الطرف املتعاقد يف قوانينه عىل تص  ]تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ ذا اإ اإ
 ما ييل: مت

 توجيه الامتس بذكل اإىل املكتب وفقاا للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية؛ "1"
 واإيداع الالامتس خالل املهةل املقررة يف الالحئة التنفيذية؛ "2"
يداع الطلب الالحق بعد  "3" يداع الطلب الأس بق املطالب ومل يكن اترخي اإ اترخي انقضاء فرتة الأولوية احملسوبة اعتباراا من اترخي اإ

 بأأولويته.
 .255، الفقرة SCT/28/8انظر الوثيقة   12
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 الرسوم

تعاقد أأن جيوز لأي طرف م ( عىل أأنّه 3)14عىل غرار ما تنّص عليه معاهدة قانون الرباءات، ينص مرشوع املادة  .23

 من هذا القبيل. الامتس يقتيض تسديد رمس مقابل

 نظام لهاي احلايل وأأعضاؤه اثلثا.

 الإحصاءات بشأأن املطالبة ابلأولوية

ن اكن مس تحيالا من الناحية التقنية اس تخراج بيانت عن عدد احلالت اليت أأغفل فهيا املودعون تضمني مطالبة  .24 اإ

، 2018ابلأولوية دلى الإيداع، ت تاح الإحصاءات التالية املتعلقة مبطالبات الأولوية امل درجة يف الطلبات ادلولية. ففي عام 

يداعا 13ادلولية املودعة مطالبة ابلأولوية يف املائة من الطلبات 45.7تضّمنت نس بة  . وبني بدلان املنشأأ العرشين الاكرث اإ

يف  87.7يف املائة من الطلبات املودعة يف مجهورية كوراي، و 92للطلبات، املوّّضة يف اجلدول أأدنه، وعىل سبيل املثال، 

من الطلبات املودعة يف  71.6عة يف الياابن، ويف املائة من الطلبات املود 72.2املائة من الطلبات املودعة يف الصني، و

يطاليا،  61.1يف املائة من الطلبات املودعة يف هولندا، و 64.4الولايت املتحدة، و يف املائة من الطلبات املودعة يف اإ

 من الطلبات املودعة يف فنلندا، تضّمنت مطالبة ابلأولوية. 60.5و

 2019املصدر: قاعدة بيانت اإحصاءات الويبو، مايو 

ن اكنت هذه  .25 شارة عن عدد احلالت اليت قد أأغفل فهيا املودعون تضمني مطالبة ابلأولوية واإ الإحصاءات ل ت ديل بأأية اإ

ضافة  ن تقّرر السامح ابإ هّنا توّّض الولايت القضائية لبدلان املنشأأ اليت من شأأن املودعني فهيا أأن يس تفيدوا اإ دلى الإيداع، فاإ

يداع الطلبات ادلول   ية.املطالبة ابلأولوية بعد اإ

                                         
 .2019انظر الاس تعراض الس نوي لنظام لهاي لعام   13

 (%لأولوية )ابحصة الطلبات مع مطالبات 
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 تصحيح املطالبة ابلأولوية

ذا رأأى املكتب ادلويل من تلقاء نفسه( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أأنّه، 1)22تنّص القاعدة  .26 أأو بناء عىل  ،اإ

أأن السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه أأن ي عّدل  ،صاحب التسجيل ادلويلمن طلب 

 .يل ادلويل بذكلالسجل وي عّل صاحب التسج 

( حرفيا مبعاجلة الأخطاء الواردة يف "التسجيل ادلويل" امل دّون ابلفعل السجل ادلويل. ولكن 1)21وت عىن القاعدة  .27

ميكن الكشف عن خطأأ ما خالل فرتة معاجلة الطلب ادلويل. ويف غياب حمك من هذا القبيل ي عىن ابلطلبات قيد املعاجلة، 

 ا النوع من الأخطاء اليت تشوب الطلب ادلويل ابلطريقة نفسها، تفادايا لتدوين تسجيل خاطئ.وتوخياا لالتساق، ي عاجل هذ

ّد   .28 هنا ( العنارص اخلاصة اليت ميكن تصحيحها، و 1)22د القاعدة ول حت  عىل الأخطاء اليت تقع يف تنطبق من مثّة فاإ

ذا لحظ املودع أأن اترخي  املطالبة الإيداع السابق الوارد يف الطلب ادلويل خاطئ، وقّدم اإىل ابلأولوية. فعىل سبيل املثال، اإ

 املكتب ادلويل التارخي الصحيح، فاإن هذا الأخري س ي غرّي اترخي الأولوية عىل النحو املصّحح.

غري متاحة، يس تّل املكتب ادلويل ابنتظام طلبات لتضمني مطالبة الإحصاءات  أأنومن هجة أأخرى، وابلرمغ من  .29

غفا عىل لها يف الطلب ادلويل. ولكن املكتب ادلويل ل ميكنه أأن يقبل الامتساا من هذا القبيل يف غياب قاعدة ابلأولوية مّت اإ

مبثابة خطأأ يف ، لأن غياب مطالبة ابلأولوية ل ي عترب 1999()ب( من وثيقة 1)6 النحو املنصوص عليه يف املادة

 ادلويل. السجل

قلميية للأطراف املتع  اقدةالأنظمة الوطنية أأو الإ

، يتبنّي أأن الاحتاد 201814يف الطلبات ادلولية لعام  الأعضاء العرشة الأكرث تعيينابعد حتليل الإطار القانوين يف  .30

يداع الطلب ضافة مطالبة ابلأولوية يف غضون شهر واحد اعتباراا من اترخي اإ ، والاحتاد الرويس يف 15الأورويب يسمح ابإ

يداع الطلب . أأّما يف الولايت املتحدة 17رانيا يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي الإيداعوأأوك، 16غضون شهرين من اترخي اإ

 .18الأمريكية، فيجب تقدمي املطالبة ابلأولوية خالل فرتة معاجلة الطلب

ن قّدم املودع طلباا لتسجيل تصممي مبارشة  .31 ويبنّي ذكل أأن نظام لهاي ل ينّص عىل ضامن مماثل ميكن الاعامتد عليه اإ

 الأطراف املتعاقدة.  دلى ماكتب تكل

                                         
وسويرسا، وتركيا، والياابن، ومجهورية كوراي، والرنوجي، وس نغافورة، ا يه الاحتاد الأورويب، والولايت املتحدة الأمريكية، الأعضاء العرشة الأكرث تعيين  14

 والاحتاد الرويس، وأأوكرانيا.
 .لحئة تصاممي امجلاعة الأوروبيةمن  42واملادة  لالحئة الفنية لتصاممي امجلاعة الأوروبية،من ا 8انظر املادة   15
 من القانون املدين. 1382انظر املادة   16
 .الصناعية التصامميقانون أأوكرانيا بشأأن حامية حقوق من  (3)13انظر املادة   17
صدار براءة من مدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية 37من الباب  )ز(.551ظر البند ان  18 ّما ابإ يداع الطلب وتنهتيي اإ . تبدأأ فرتة املعاجلة اعتباراا من اترخي اإ

 اخرتاع أأو ابلتخيل عن الطلب.
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ىل  بدلان املنشأأ العرشة الأوىلوبعد حتليل الإطار القانوين يف وعالوة عىل ذكل،  .32 ضافة اإ الأعضاء العرشة الأكرث )اإ

، كام تتيح 19تتيح تقدمي مطالبة ابلأولوية دلى الإيداع أأو يف غضون شهر بعد اترخي الإيداع بنيلوكس(، يتبنّي أأن بدلان تعيينا

يطاليا يف غضون شهر واحد من اترخي الإيداع20من اترخي الأولوية شهراا  16املطالبة ابلأولوية يف غضون أأملانيا   .21، واإ

يداع طلبات التصاممي وي بنّي ذكل أأّن  .33 املس تخدمني من تكل الأطراف املتعاقدة معتادون عىل ضامن معنّي دلى اإ

قلميية.  الوطنية يف املاكتب الوطنية والإ

 اعتبارات رابعا.

، فضالا التصاممي دة قانون الرباءات ومعاهدة قانونمع مراعاة الأحاكم ذات الصةل الواردة يف معاهدة الرباءات ومعاه .34

ديمت فامي ييل النظر يف نظام لهاي، أأيضا و  صناعي تصممي اليت متزّي طلب تسجيلصوصية اخلعن  ماكنية اإ قاعدة جديدة  راجاإ

ض يداعبعد  ابلأولوية افة املطالبةيف الالحئة التنفيذية املشرتكة تتيح اإ  الطلب ادلويل. اإ

 املهةل الزمنية

)س تة أأشهر اعتباراا من اترخي  خمتلفة قانون التصاممي عىل ثالث همل زمنية( من مرشوع معاهدة 2)12تنص القاعدة  .35

ضافة مطالبة ابلأولوية و  الأولوية يمّت أ نفاا،  22بعدها، أأو شهرين اعتباراا من اترخي الإيداع(. وعىل النحو الوارد يف الفقرة قبل اإ

اعتبار هذه املهل الزمنية "يف س ياق التصاممي الصناعية"، اليت تنص اتفاقية ابريس بشأأهنا عل همةل زمنية مقدرة بس تة أأشهر، 

 ((.1ج)4ة شهراا فامي خيص الرباءات ومناذج املنفعة )املاد 12مقابل 

ضافة  16وابملثل، يتناول نظام معاهدة الرباءات ثالث همل زمنية خمتلفة ) .36 شهراا اعتباراا من اترخي الأولوية قبل اإ

مطالبة ابلأولوية وبعدها، أأو أأربعة أأشهر اعتباراا من اترخي الإيداع(. ويف لّك حاةل، ت تاح ملودع الطلب دامئاا همةل أأربعة أأشهر 

ضافة مطالبة ابلأولوية. وُأضيفت همةل اعتباراا من اترخي  شهراا اعتباراا من اترخي الأولوية يك  16الإيداع ادلويل يك يلمتس اإ

شهراا من اترخي  12مثل احلاةل اليت ل يستنفذ فهيا املودع همةل يكون أأمام مودع الطلب مزيد من الوقت يف بعض احلالت، 

من معاهدة الرباءات معوماا الأصعب حساابا يف  1)اثنيا(26الزمنية مبوجب القاعدة  الأولوية لإيداع الطلب ادلويل. وت عترب املهةل

 نظام معاهدة الرباءات.

ومبوجب نظام معاهدة الرباءات، يمّت حساب معظم املهل الزمنية اعتباراا من "اترخي الأولوية". فعىل سبيل املثال،  .37

 2من معاهدة الرباءات(. ويرد يف املادة  21من اترخي الأولوية )املادة  شهراا اعتباراا  18ي نرش الطلب ادلويل بعد انقضاء مدة 

ذا اكن الطلب  من معاهدة الرباءات تعريف ملفهوم "اترخي الأولوية"، وي عترب "اترخي الإيداع ادلويل" عىل أأنّه "اترخي الأولوية" اإ

 ادلويل ل يتضّمن مطالبة ابلأولوية.

                                         
 .ة بنيلوكس بشأأن امللكية الفكريةتفاقيمن ا 10.3انظر املادة   19
 ( من قانون التصاممي.1)14انظر البند   20
 .169انظر القانون الإيطايل للملكية الصناعية، املادة   21
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هل أأو الفرتات الزمنية معوماا اعتباراا من "اترخي التسجيل ادلويل" وليس من ومبوجب نظام لهاي، يمت حساب امل   .38

بعد س تة أأشهر من اترخي التسجيل "اترخي الأولوية" )ابس تثناء تأأجيل النرش(. وعىل وجه اخلصوص، يمّت النرش العادي 

 " من الالحئة التنفيذية املشرتكة(.3("1)17ادلويل )القاعدة 

من مرشوع معاهدة قانون التصاممي، يعترب املكتب ادلويل أأن همةل شهرين اعتباراا من اترخي  (2)12ومعالا ابلقاعدة  .39

غفالها بعد الإيداع، ومعاجلة  ،الإيداع تضمن توازنا بني مصاحل املودعني أأو أأحصاب التسجيالت لإضافة مطالبة ابلأولوية مّت اإ

ومصاحل املاكتب لس تالم اكفة املعلومات ذات الصةل  ،، من هجةالطلبات يف الوقت املناسب من قبل املكتب ادلويل

 .من هجة أأخرى ابلتسجيل ادلويل يف الوقت املناسب

ضافة همةل زمنية يمت حساهبا  .40 ونظراا خلصوصيات نظام لهاي، لن يس تفيد املودعون أأو أأحصاب التسجيالت من اإ

دة الرباءات. ومن شأأن حتديد همةل زمنية وحيدة مقدرة اعتباراا من اترخي الأولوية، بقدر ما يس تفيدون من ذكل يف نظام معاه

بشهرين اعتباراا من اترخي الإيداع أأن ي بسط من الإجراءات لفائدة املس تخدمني. وسوف يامتىش ذكل أأيضا مع العديد من 

يداع الطلب ل غري.  الأحاكم القانونية الوطنية اليت تنص عىل حساب املهةل الزمنية اعتباراا من اترخي اإ

س تتيح همةل شهرين املقرتحة متسعا من الوقت أأمام املكتب ادلويل لإعداد نرش التسجيل ادلويل، اذلي يمّت بعد و  .41

( من الالحئة 1)17س تة أأشهر من اترخي التسجيل ادلويل، ما مل يلمتس املودع نرشه فورايا أأو تأأجيل نرشه )القاعدة 

 املشرتكة. التنفيذية

 النرش الفوري

طار نظام معاه .42 ضافة مطالبة ابلأولوية يمت اس تالمه بيف اإ شعار ابإ عد أأن يكون مودع الطلب دة الرباءات، ي عترب أأي اإ

عداد النرش ادلويللو مل يقدم، ما مل ي  أأنّه كام  ،قد المتس نرشا مبكرا  سحب ذكل الالامتس قبل الانهتاء من اإ

 .)ب( من معاهدة الرباءات(1)اثنيا(26 )القاعدة

عداد النرش ادلويل من الناحية التقنية يف احلالت اليت ي لمتس فهيا النرش ومبوجب نظام لهاي،  .43 ل ي عّد الانهتاء من اإ

ليه. ففي عام  يف املائة من الطلبات  73، متّت معاجلة 2018الفوري معلام زمنياا ميكن للمودع أأو صاحب التسجيل الاستناد اإ

ذا اكن الطلب عىل ما يرام، ميكن 22املكتب ادلويل قبل اترخي اس تالهما منيف غضون ثالثة أأسابيع اعتباراا من  . ومن مّث، اإ

جراء لسحب الالامتس  ابلنرش الفوري مبوجب نظام لهاي نرش التسجيل ادلويل عىل الفور. وعالوة عىل ذكل، ل يوجد اإ

 احلايل.

 الإيداعات غري املبارشة

لهيا1960مبوجب لك من وثيقة لهاي ) .44 ، 1999"( ووثيقة 1960فامي ييل ابمس "وثيقة  ( لتفاق لهاي )امل شار اإ

يداعه "مبارشة" دلى ا يداع طلب دويل دلى مكتب طرف متعاقد بدلا من اإ من  4ملكتب ادلويل )املادة ميكن اإ

 (.1999من وثيقة  4؛ واملادة 1960 وثيقة

                                         
 .162، الصفحة 2018انظر تقرير أأداء الويبو لعام   22
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ذا اكن الطلب ادلويل خيضع حرصايا لوثيقة  .45 من  شهر واحدخالل ويل واس تلمه املكتب ادل 1999ويف هذه احلالت، اإ

تسّّل املكتب هل، يكون اترخي الإيداع هو التارخي اذلي تسّّل فيه املكتب الطلب. ومن ابب الاس تثناء، ميكن لطرف اترخي 

ذنا أأمنياا، الا1999متعاقد يف وثيقة  لهيا بفرتة ، يقتيض قانونه اإ عالن،  س تة أأشهرس تعاضة عن فرتة الشهر املشار اإ من خالل اإ

هو . ويف اكفة احلالت الأخرى، ينبغي أأن يكون اترخي الإيداع 23( من الالحئة التنفيذية املشرتكة4)13وذكل معالا ابملادة 

 .24( من الالحئة التنفيذية املشرتكة(3)13التارخي اذلي تلقّى فيه املكتب ادلويل الطلب )القاعدة 

من  20والقاعدة  11)املادة  تب تسّّل الطلبات اترخي الإيداعومبوجب نظام معاهدة الرباءات، حيدد مك  .46

ىل املكتب ادلويل  معاهدة الرباءات(. وميكن تقدمي الامتس لإضافة مطالبة ابلأولوية اإىل مكتب تسّّل الطلبات، وكذكل اإ

اخلاص بلك طلب دويل،  )أأ((. ومبوجب نظام لهاي، ل ميكن لغري املكتب ادلويل حتديد اترخي الإيداع1)اثنيا(26)القاعدة 

يداعه من خالل مكتب لتسّل الطلبات. أ نفاا،  45وعالوة عىل ذكل، وعىل النحو املوّّض يف الفقرة  سواء مت تقدميه مبارشة أأو اإ

عالن ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، قد تكون املهةل 4)13مبوجب املادة  عندما تنطبق فرتة الس تة أأشهر من خالل تقدمي اإ

ذا مّت حساهبا اعتباراا من اترخي الإيداع ةلإضافة مطالبة ابلأولوي الزمنية . وابلتايل، ينبغي حساب املهةل الزمنية 25قد انقضت اإ

ذا أأودع الطلب من خالل مكتب لتسّّل الطلبات.الطلب  تسّّل  اترخيبدلا من ذكل اعتباراا من   من قبل املكتب ادلويل اإ

 املهةل احملّددةالامتس العذر عىل التأأخر يف مراعاة 

ىل املكتب  5مبوجب القاعدة  .47 من الالحئة التنفيذية املشرتكة، جيوز قبول عذر لعدم الوفاء ابملهةل احملددة لتقدمي تبليغ اإ

 أأيضا عىل املهةل الزمنية لإضافة مطالبة ابلأولوية بعد الإيداع. 5ادلويل يف ظل بعض الظروف. وتنطبق القاعدة 

 ن اإدراهجاالاس امترة والعنارص املمك

ضافة مطالبة ابلأولوية معالا ابلقاعدة  .48 ()ج( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، ومثّة اس امترة 5)7ينبغي تقدمي الامتس ابإ

ضافة اإىل عنارص من بيهنا امس املكتب اذلي مّت فيه  عالنا للمطالبة ابلأولوية، اإ خمصصة للقيام بذكل. وقد تتضمن الاس امترة اإ

 رخي الإيداع السابق، كام ُتدر الإشارة اإىل رمق الإيداع السابق حيامث أأمكن ذكل.الإيداع السابق، وات

                                         
 الذلان قّدما هذا الإعالن. حالياا، الاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية هام الطرفان املتعاقدان الوحيدان  23
ذا مل يس تّل املكتب ادلويل ، 1960 اإىل وثيقةبشلك حرصي أأو جزيئ  خيضعتشمل هذه احلالت الأخرى أأي طلب دويل   24  شهر واحدفرتة خالل واإ

لهيا، الطلب ادلويل اذلي خيضع حرصاي لوثيقة  يداعه دلى 1999امل شار اإ ليه صاحباذلي ين مكتب الطرف املتعاقد ، واذلي مّت اإ  الطلب. متي اإ
طلباا دولياا  537، تلقى املكتب ادلويل 2019أأغسطس  1، واعتباراا من 1999منذ تصديق الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الرويس عىل وثيقة   25

يف  75. ويف احلالتني، مّت تلقي الفكرية املكتب الفيدرايل الرويس للملكية، وأأربعة طلبات من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةمن 

يوم من  100 بعد املائة من تكل الطلبات يف غضون شهر واحد اعتباراا من اترخي تسلميها اإىل املاكتب املعنية. وتسّّل املكتب ادلويل طلباا دولياا واحداا 

مهنا خالل أأكرث من  16طلباا دولياا خالل أأكرث من ثالثة أأشهر ) 41ب . كام تلقى املكتالفيدرايل الرويس للملكية الفكريةاترخي تسلّمه من قبل املكتب 

 .مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةمخسة أأشهر( بعد اترخي تسلّمها من قبل 
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ىل  لدلخولومن شأأن الاس امترة أأيضا أأن تسمح بتوفري شفرة  .49 اليت تقّدهما الويبو دلمع مطالبة  خدمة النفاذ الرمقياإ

من التعلاميت  )أأ(408لبند ، معالا اب26خلدمةابلأولوية فامي يتعلق بتعيينات تكل الأطراف املتعاقدة اليت تشارك ماكتهبا يف ا

لهيا  .27بعبارة "التعلاميت الإدارية"( فامي ييل الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي )املشار اإ

 لأولويةابمطالبة لضافة املتأأخرة لجراء الإ بعض املسائل اليت قد تتأأثر 

 النسخ الرسية

نرشة ال نرش يف لك تسجيل دويل ريامث ي  بدأأ عام، حيافظ املكتب ادلويل عىل رسية لك طلب دويل و ك  .50

، يرسل 1999( من وثيقة 5)10ومع ذكل، طبقاا للامدة  (.1999( من وثيقة 4)10؛ واملادة 1960()د( من وثيقة 4)6 )املادة

بأأنه يرغب يف تسّل نسخة من ذكل القبيل مىت  املكتب ادلويل "نسخة رسية" من التسجيل ادلويل اإىل لك مكتب أأخطره

 اكن معيَّناا يف الطلب ادلويل.

)أأ( من التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي، ت رسل النسخ الرسية حالياا اإىل املاكتب ابلوسائل 901وطبقاا للبند  .51

 ة اليت ُأرسلت نسخها الرسية.يادلول  تحتديث البيانت املتعلقة ابلتسجيالعىل  902كام ينص البند  الإلكرتونية.

 حيّق وجيوز للمكتب اس تخدام النسخ الرسية لأغراض حفص طلبات أأخرى أأو حفص التسجيل ادلويل. ومن مّث،  .52

ضافة املطالبة ابلأولوية بعد مبارشته للفحص املوضوعي أأو الانهتاء منه. بيد أأنّه ل ميكن للمكتب  للمكتب أأن يعزف عن قبول اإ

جراءات  ريامث ي نرش. ويف لّك احلالت، تبدأأ همةل الرفض اعتباراا من اترخي النرش ادلويل، ضّد التسجيل ادلويل اختاذ أأية اإ

ضافة مطالبة ابلأولوية لن تؤثر يف همةل الرفض. ن اإ  وبذكل فاإ

ىل التسجيل ادلويل يف حفص الطلبات احمللية أأو التسجيالت ومن هجة أأخرى، قد تؤثر  .53 ضافة مطالبة ابلأولوية اإ اإ

ولية الأخرى. ولهذا السبب، قد تبدو املهةل الزمنية املقدرة بشهرين من اترخي الإيداع وكأهّنا حتقق توازنا بني حاجات ادل

 ومصاحل املودعني أأو أأحصاب التسجيالت. ،املاكتب اليت تس تّل النسخ الرسية

  

                                         
مكتب الولايت ، و والعالمات التجاريةاملكتب الإس باين للرباءات ، و املكتب الكوري للملكية الفكرية، و املكتب الكندي للملكية الفكريةحالياا، يشارك   26

يداع و يف خدمة النفاذ الإلكرتوين فامي يتعلق بطلبات التصاممي الصناعية سواء كاكتب  املتحدة للرباءات والعالمات التجارية نفاذ عىل حّد سواء. ومن اإ

 .2020يناير  1اإىل اخلدمة يف  مكتب الرباءات الياابيناملرتقب أأن ينضم 
يداع الطلب  املكتب الكوري للملكية الفكرية، يقبل عالوة عىل ذكل  27 حالياا تقدمي وثيقة أأولوية من خالل املكتب ادلويل، وهو أأمر ممكن فقط دلى اإ

 لأولوية.ادلويل. ومن شأأن الاس امترة أأن تتيح تضمني الوثيقة املذكورة، ولكن ذكل س يقترص فقط عىل الوقت اذلي يمت خالهل الامتس اإضافة مطالبة اب
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 تأأجيل النرش

ىل فرتة ل تتجيوز للمودع أأن يلمتس، يف طلب دويل،  .54 ( أأو 1960شهراا )مبوجب وثيقة س نة  12جاوز تأأجيل النرش اإ

. ومن مّث، 28يف حال املطالبة هبا اترخي الأولوية( اعتباراا من اترخي الإيداع أأو اعتباراا من 1999شهراا )مبوجب وثيقة س نة  30

ذا اكن الطلب ادلول يتضّمن مطالبة ابلأولوية.  يمت احتساب تأأجيل النرش اعتباراا من اترخي الأولوية اإ

ّما يف حاةل غياب وق .55 ذا مّت تأأجيل النرش يف حالتني: اإ ضافة مطالبة ابلأولوية بعد الإيداع يف اترخي النرش، اإ د تؤثر اإ

ضافة يف حاةل الإيداع، أأو يف وقتمطالبة ابلأولوية  يداع  يكونمطالبة ابلأولوية  اإ ابلأولوية  أأخرى طالبةاا لأية مسابق هااترخي اإ

يداعهواردة يف الطلب   ويف هاتني احلالتني اللتني المتس فهيام املودع تأأجيل النرش، يمّت حساب فرتة التأأجيل اعتباراا  .كام مت اإ

 )ب( من معاهدة الرباءات(.1)اثنياا(26يامتىش ذكل مع نظام معاهدة الرباءات )القاعدة من اترخي الأولوية اجلديد. و 

 لأولويةابمطالبة لضافة املتأأخرة لجراء الإ تتأأثر  لبعض املسائل اليت 

 حمتوايت النرش

ي سمح بتقدمي الامتس للمطالبة ابلأولوية فقط قبل نرش التسجيل ادلويل. وابلتايل، يتعني أأن يتضّمن النرش مجيع  .56

ضافهتا، معالا ابلقاعدة  تالبيان ( من الالحئة 2)17املدونة يف السجل ادلويل، مبا يف ذكل املطالبة ابلأولوية اليت متت اإ

 كة.التنفيذية املشرت 

 الإخطار ابلرفض

من الالحئة  (1)18يمت حساب فرتة الإخطار ابلرفض اعتباراا من اترخي نرش التسجيل ادلويل )القاعدة  .57

ضافة مطالبة ابلأولوية يف وقت لحق. التنفيذية  املشرتكة( ويه ل تتأأثر من جراء اإ

 تصحيح املطالبة ابلأولوية

ضافة  ختضع هلصحيح املطالبة ابلأولوية من خالل احلمك ذاته اذلي مبوجب نظام معاهدة الرباءات، ت عاجل مسأأةل ت  .58 اإ

من معاهدة الرباءات(. وتقرتح معاهدة قانون الرباءات ومرشوع معاهدة  1)اثنيا(26مطالبة ابلأولوية يف وقت لحق )القاعدة 

من مرشوع معاهدة  14ادة املمن معاهدة قانون الرباءات؛ و  13قانون التصاممي الهّنج ذاته، كحمك منوذيج )املادة 

 التصاممي(. قانون

طار نظام لهاي، وعىل النحو املبنّي يف الفقرات من  .59 ىل  26ولكن يف اإ ىل أ نفاا،  29اإ خيضع تصحيح خطأأ ما اإ

ويتالىف/يصحح اكفة الأخطاء، مبا يف من الالحئة التنفيذية املشرتكة. ومن الناحية العملية، يعاجل املكتب ادلويل  22 القاعدة

ذا مّت تاليف ذكل  الأخطاء الواردة يف املطالبات ابلأولوية، ابلطريقة نفسها، قبل التسجيل وبعده. ويمكن الاختالف يف أأنّه اإ

ذا مّت تصحيحه بعد التسجيل، فيجب حينئذ  اخلطأأ خالل فرتة معاجلة الطلب، فلن يرد ذكل اخلطأأ يف السجل ادلويل. واإ

                                         
ة. خيضع الامتس املهةل ( من الالحئة التنفيذية املشرتك1)16، والقاعدة 1999( من وثيقة 2( و)1)11؛ واملادة 1960()أأ( من وثيقة 4)6انظر املادة   28

. 1999)ب( من وثيقة ()أأ( أأو 1)11شهراا، اإىل تعيينات الأطراف املتعاقدة اليت قّدمت اإعالنا بناءا عىل املادة  30القصوى من فرتة التأأجيل، اليت تبلغ 

اليت تبلغ حالياا س تة أأشهر اعتباراا من اترخي التسجيل ادلويل )القاعدة  فرتة النرش العاديمتديد  H/LD/8/6وعالوة عىل ذكل، تقرتح الوثيقة 

 أأيضاا اإىل مناقشة الاقرتاح املذكور. التأأجيل املسموح هبا "(. وقد ختضع فرتة3("1)17



H/LD/WG/8/2 
13 
 

" من الالحئة 5("1)26النحو )القاعدة  ذكلعىل س ي نرش يف النرشة و (، 1)22تصحيح السجل ادلويل مبوجب القاعدة 

ذا ورد خطأأ يف اترخي الأولوية أأو يف رمق التسجيل، ميكن أأن يمت اس تدراكه/تصحيحه  التنفيذية املشرتكة(. وبناءا عىل ذكل، اإ

 قبل التسجيل أأو بعده.

م، يرى املكتب ادلويل أأنوب  .60 تصحيح خطأأ يرد يف املطالبة ابلأولوية عىل املنوال نفسه.  ه ينبغي أأن يس مترناء عىل ما تقدَّ

ماكنية تصحيح خطأأ، جيب مبدئياا أأن تنطبق املعايري والأحاكم ذاهتا، بغض النظر عن صنف العنارص.  ذا تعلّق الأمر ابإ فاإ

ن ن رش التسجيل ادلو1)22وعالوة عىل ذكل، تنطبق القاعدة  طار ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة حىّت واإ يل، وذكل دون اإ

 عرتافالايرفض التنفيذية املشرتكة تسمح ملكتب طرف متعاقد أأن  ة( من الالحئ2)22زمين حمّدد، يف حني أأن القاعدة 

نالتصحيح. ومن مّث،  ابل اثر املرتتبة عن طار زمين معني فقط لتصحيح خطأأ وارد يف مطالبة ابلأولوية من شأأنه أأن  فاإ وضع اإ

ىل املساس مبصاحل  .29 املس تخدمني، والتسبب يف يشء من التناقضيفيض اإ

 1960وثيقة 

. ولكن ليس هناك سبب ملعاجلة الطلبات ادلولية 1999( من وثيقة 1)6حكاما مقابالا للامدة  1960ل حتتوي وثيقة  .61

ماكنية تق4 ةبطريقة خمتلفة. وعىل النحو املذكور يف الفقر  1960اخلاضعة لوثيقة  ىل اإ دمي مطالبة ابلأولوية ، تشري اتفاقية ابريس اإ

 د(.4بعد الإيداع )املادة 

 الرسوم

ضافة مطالبة ابلأولوية، يف حني  معاهدة الرباءاتنظام مس تحقة ادلفع بناء عىل رسوم ليست هناك حالياا أأية  .62 مقابل اإ

تصاممي (( ومبوجب مرشوع معاهدة قانون ال 4)13أأّن فرض رسوم هو خيار وارد مبوجب معاهدة قانون الرباءات )املادة 

 فرض رسوم ملعاجلة هذه يرغب يف النظر يفقد لعل الفريق العامل ((. ونظراا للوضع املايل لحتاد لهاي، 3)14)املادة 

ضايف عىل  دراهجا قد يقتيض القيام بتطويرات، ومن شأأنه أأن يفرض عبء معل اإ اخلدمة مبوجب نظام لهاي، لأن اإ

 ادلويل. املكتب

 اقرتاح خامساا.

 )اثنيا(22القاعدة تعديل 

ضافة قاعدة جديدة .63 ، من أأجل السامح للمودعني أأو 1999( من وثيقة 1)6لتنفيذ احلمك الوارد يف املادة  )اثنيا(22 ي قرتح اإ

يداع الطلبات ادلولية، عىل النحو الوارد يف  ضافة مطالبة ابلأولوية بعد اإ  املرفق الأول من هذه الوثيقة.أأحصاب التسجيالت ابإ

                                         
من  )اثنيا(26الرباءات، تعترب املهةل الزمنية لتصحيح خطأأ يف مطالبة ابلأولوية يه نفسها املعمتدة لإضافة مطالبة ابلأولوية )القاعدة مبوجب نظام معاهدة   29

ه املودع يف معاهدة الرباءات(. ولكن تصحيح مطالبة ابلأولوية اذلي ل يؤثر يف اترخي الأولوية، مثل تصحيح رمق طلب سابق، ميكن اإجراؤه بطلب ي قّدم

 من معاهدة الرباءات(. 91شهراا اعتباراا من اترخي الأولوية )القاعدة  26غضون 
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ىل املكتب ادلويل 1)وس تتيح الفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة  .64 ()أأ( للمودعني أأو أأحصاب التسجيالت تقدمي الامتس اإ

ماكنية  يداع الطلب ادلويل. كام أأن هذا احلمك يوّّض كذكل أأن اإ لإضافة مطالبة ابلأولوية يف غضون شهرين اعتباراا من اترخي اإ

ذا اكن من هذا القبيل لن تكون متاحة   الطلب ادلويل يتضّمن الامتساا ابلنرش الفوري.اإ

()ب(، جيب أأن حيّدد الامتس من هذا القبيل، الطلب أأو التسجيل ادلول 1ومعالا ابلفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة ) .65

 الالامتس. ()ج(. وجيوز تقدمي أأكرث من مطالبة واحدة ابلأولوية يف5)7املعين، وجيب تقدمي املطالبة ابلأولوية معالا ابلقاعدة 

ىل دفع رمس )انظر الفقرتني  أأدنه(. ويمّت فرض هذا الرمس عىل لك الامتس، لكن ليس عىل  73و 72وخيضع الالامتس أأيضا اإ

 لك مطالبة ابلأولوية.

يداع الطلب ادلويل دلى مكتب ما، يمت  ()ج(1الفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة )ومن شأأن  .66 ذا مّت اإ أأن توّّض أأنّه اإ

الشهرين املقرتحة اعتباراا من التارخي اذلي يس تّل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل، لأن التارخي السابق قد ل  حساب همةل

 أ نفاا. 46اإىل  44عىل النحو املبنّي يف الفقرات من يكون اترخي الإيداع 

ذا اكن الالامتس عىل ما يرام، ومعالا ابلفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة ) .67 ضافة املطالبة  (، ي سارع2واإ املكتب ادلويل ابإ

 ابلأولوية، وخيطر املودع أأو صاحب التسجيل بذكل.

ذا تلقى املكتب ادلويل الالامتس 3وتنّص الفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة ) .68 ، لن خالل املهةل املقرر()أأ( عىل أأنّه اإ

مّت رّد أأي رمس يو ذكل، بصاحب التسجيل يضيف املكتب ادلويل املطالبة ابلأولوية. وس يخطر املكتب ادلويل املودع أأو 

 تسديده يف هذا الصدد.

ىل املتطلبات املعمول هبا، كأن ل يمّت 3وابملثل، ومعالا ابلفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة ) .69 ذا مل يكن الالامتس ميتثل اإ (، اإ

املكتب ادلويل املودع أأو صاحب الرمس املقرر ابلاكمل، س يدعو  ()ج(، أأو أأّل ي سّدد5)7ه مبا تنص عليه القاعدة تقدمي

ذا مل ت س تدرك تكل اخملالفة  التسجيل اإىل تصحيح تكل اخملالفة يف غضون شهر واحد اعتباراا من اترخي الإخطار ابخملالفة. واإ

طر املكتب ادلويل حينئذ املودع أأو صاحب التسجيل بذكل، ويرّد أأي خالل همةل شهر املذكورة،  ي عترب الالامتس مرتواك. وخي 

 مّت تسديده يف هذا الصدد.رمس 

ضافة تتس بب( عىل أأنّه حيامث 4وتنص الفقرة الفرعية املقرتحة اجلديدة ) .70 يف تغيري اترخي الأولوية، مطالبة ابلأولوية  اإ

ووفقاا  تعني حساب لك همةل حمسوبة انطالقا من اترخي الأولوية السابق ومل تنقض بعد اعتبارا من اترخي الأولوية املعدل.

 املعمول هبا لتأأجيل النرش اعتباراا من اترخي الأولوية املعّدل. هةل القصوىي عاد حساب امل  ذلكل،

دخال تعديل لحق  15عىل القاعدة  ةاإ

ّدد القاعدة  .71 ضافة فقرة فرعية جديدة "حمتوايت التسجيل ادلويل( 2)15حت  " لالإشارة اإىل 6. وكتعديل لحق، ي قرتح اإ

 (.2))اثنيا(22ا مبوجب القاعدة أأيّة مطالبة ابلأولوية تمت اإضافهت
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 التعديالت بشأأن جدول الرسوم

دراج البند اجلديد س  أ نفاا،  62متاش ياا والفقرة  .72 ضافة مطالبة ابلأولوية عىل النحو يف جدول الرسوم، خبصوص  6ي قرتح اإ اإ

الوارد يف املرفق الأول من هذه الوثيقة. ومبا أأّن هذا الصنف اجلديد من اخلدمة ل ي ناسب أأايا من الفئات املوجودة، س ي قرتح 

نشاء القسم الثاين بشأأن   لحتواء هذا البند اجلديد. الإجراءات املتنوعة الالحقة للطلب ادلويلأأيضا اإ

رسوم املتعلقة بتغيري تدوين ما، بنود ال التدوينات اخملتلفةبشأأن ق مببلغ الرسوم، حيّدد حالياا القسم اخلامس وفامي يتعل .73

 عىلعبء معل مماثل فرناكا سويرسايا. وابلرمغ من أأن هذه اخلدمة اجلديدة قد تفرض  144وينّص لك بند عىل فرض مبلغ 

ضافة املطالبة ابلأولو ف ،املكتب ادلويل ىل تدوين مس تقل. ونظراا لهذا الاعتبار، ي قرتح فرض مبلغ لن ختضع اإ فرنك  100ية اإ

ضافة مطالبة ابلأولوية.  سويرسي عىل اإ

 اترخي ادلخول حزّي النفاذ

جراءات الفحص يف  )اثنيا(22 تنفيذ القاعدة املقرتحة اجلديدةقتيض ي س   .74 دخال بعض التصويبات عىل النظام احلاسويب واإ اإ

حيدد سوف  امل واعمتدته مجعية احتاد لهاي، حال حصل هذا الاقرتاح عىل موافقة الفريق العوعليه، يف املكتب ادلويل.

 .وي علن عنه املقرتحة املكتب ادلويل اترخي بدء نفاذ التعديالت

 التعلاميت الإدارية

رسال نسخة رسية اإىل مكتب ما، سيمت حتديث البيانت  51عىل النحو الوارد يف الفقرة  .75 املتعلقة أ نفاا، وبعد اإ

 حال حصل هذا الاقرتاح عىل موافقة الفريق العامل واعمتده من التعلاميت الإدارية. ويف 902ابلتسجيل ادلويل معالا ابلبند 

ضافهتا معالا ابلقاعدة املقرتحة اجلديدة  902سيمّت تعديل البند مجعية احتاد لهاي،   .)اثنيا(22ليتضّمن مطالبة ابلأولوية جيوز اإ

لالصدد، ُتويف هذا  .76 للمنظمة  ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، جيوز للمدير العام1)34 بقا للقاعدةأأنّه ط  در الإشارة اإ

ينبغي أأن  حتقيقاا لهذه الغاية،و  تعديل التعلاميت الإدارية بعد التشاور مع ماكتب الأطراف املتعاقدة. العاملية للملكية الفكرية

جراء املشاورات املذكورة أ نفاا املتعلقة ينظر الفريق العامل يف هذه الوثي دخاهل عىل البند قة هبدف اإ ، 902ابلتعديل املقرتح اإ

 عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.

ىل القيام مبا ييل:اإ  .77  ن الفريق العامل مدعو اإ

م اتالنظر يف الاقرتاح "1" يف  ةاملقدَّ

 ؛االوثيقة والتعليق علهي هذه

ىل مجعية  والبت يف "2" توجيه توصية اإ

احتاد لهاي ابعامتد التعديالت املقرتح 

دخالها عىل فامي  الالحئة التنفيذية املشرتكة اإ

ضافة القاعدة خيص  جدول و  )اثنيا(22اإ

َّنة يف  ابلصيغةالرسوم،  مرشوع النص املبي

هذه الوثيقة،  الأول من رفقالوارد يف امل
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د املكتب ادلويل اترخيىلع خول دل اا  أأن حيّد 

 ؛النفاذ تكل التعديالت حزي

والتعليق عىل اقرتاح تعديل  "3"

بصيغته من التعلاميت الإدارية،  902 البند

َّنة يف   رفقمرشوع النص الوارد يف املاملبي

عىل أأن يكون ، هذه الوثيقة الثاين من

احملّدد  ادلخول حزّي النفاذ يف التارخي نفسه

 .)اثنيا(22القاعدة املقرتحة بشأأن 

 [انذكل املرفق ]ييل
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 [(......])نّص نفذ اعتبارا من 

]...[ 

 )اثنيا(22القاعدة 

ضافة املطالبة ابلأولوية  اإ

جيوز للمودع أأو صاحب التسجيل أأن يضيف مطالبة ابلأولوية اإىل حمتوايت  )أأ( ]واملهةل الزمنية الالامتس[ (1)

ىل املكتب ادلويل يف غضون شهرين اعتباراا من اترخي الإيداع،  ي قّدم الامتس من خاللطلب دويل أأو تسجيل دويل  اإ

ليه يف القاعدة  رشيطة أأّل حيتوي الطلب ادلويل  ".1("1)17الامتساا ابلنرش الفوري امل شار اإ

قّدم بناءا عىل الفقرة الفرعية )أأ( )ب( لطلب ادلويل أأو التسجيل ادلويل لحتديد  جيب أأن يرد يف أأي الامتس م 
 بتسديد رمس. الالامتس ()ج(. وينبغي أأن ي رفق5)7املعين، وأأن ت قّدم املطالبة ابلأولوية وفقا للقاعدة 

ذا ُأودع الطلب ادلويل دلى مكتب لتسّّل الطلبات، ينبغي حساب  )ج( ابلرمغ من الفقرة الفرعية )أأ(، اإ
لهيا يف الفقرة الفرعية املذكورة اعتباراا من التارخي اذلي يس تّل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل.  همةل الشهرين امل شار اإ

ذا اكن الالامتس املقدّ  ]الإضافة والإخطار[ (2) ()أأ( عىل ما يرام، ي سارع املكتب 1م مبوجب الفقرة الفرعية )اإ

طر املودع أأو صاحب التسجيل بذكل. ضافة املطالبة ابلأولوية اإىل حمتوايت الطلب ادلويل أأو التسجيل ادلويل وخي   ادلويل ابإ

ذا مل حيرتم الالامتس املقدم مبوجب الفقرة الفرعية )  )أأ(  ]الالامتس اخملالف للأصول (3) ()أأ( املهةل الزمنية 1اإ

طر املكتب ادلويل املودع أأو صاحب التسجيل بذكل، ويرّد أأي  مّت تسديده رمس املقررة، يعترب الالامتس وكأنّه مل ي قّدم. وخي 

 ()ب(.1معالا ابلفقرة الفرعية )

ليه )ب( ذا مل يس توف الالامتس امل شار اإ طر املكتب ادلويل الرشوط املطلوب()أأ( 1يف الفقرة الفرعية ) اإ ة، خي 
املودع أأو صاحب التسجيل بذكل. وجيوز اس تدراك اخملالفة يف غضون شهر واحد اعتباراا من التارخي اذلي يوجه فيه املكتب 

ذا مل ت س تدرك اخملالفة خالل همةل شهر املذكورة، ي عترب الا خطاراا ابخملالفة. واإ طر املكتب ادلويل ادلويل اإ لامتس مرتواك. وخي 
 ()ب(.1مّت تسديده معالا ابلفقرة الفرعية )رمس املودع أأو صاحب التسجيل بذكل، ويرّد أأي 

ضافة املطالبة ابلأولوية يف تغيري يف اترخي الأولوية، تعنّي حساب لك همةل  ]حساب املهةل[ (4) يف حال تس ببت اإ

 ومل تنقض بعد، اعتباراا من اترخي الأولوية املعدل.حمسوبة من اترخي الأولوية السابق، 

]...[ 

 15القاعدة 
 الصناعي يف السجل ادلويل التصمميل تسجي

]...[ 

 [ جيب أأن حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما ييل:حمتوايت التسجيل] (2)
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أأحاكم لك البيانت الواردة يف الطلب ادلويل، ابس تثناء أأية مطالبة ابلأولوية بناء عىل  "1"

يداع الطلب ادلويل بأأكرث من س تة أأشهر؛5)7 القاعدة ذا اكن اترخي الإيداع السابق قبل اترخي اإ  ()ج( اإ

 الصناعي؛ التصمميوأأية نسخة عن  "2"

 واترخي التسجيل ادلويل؛ "3"

 ورمق التسجيل ادلويل؛ "4"

 ؛.والصنف املعين من التصنيف ادلويل، كام حيدده املكتب ادلويل "5"

 (.2))اثنيا(22مطالبة ابلأولوية مبوجب القاعدة  وأأيّة "6"

]...[ 

 جدول الرسوم

 [(......])نّص نفذ اعتبارا من 

 ابلفرناكت السويرسية

]...[ 

 الإجراءات املتنوعة الاّلحقة للطلب ادلويل :اثنياا 

ضافة مطالبة ابلأولوية .6  100 اإ

]...[ 

 [الثاين ]ييل ذكل املرفق



H/LD/WG/8/2 
ANNEX II 

الثاين املرفق  
 

 التعلاميت الإدارية

 اتفاق لهايتطبيق ل 

 [(......])نّص نفذ اعتبارا من 

]...[ 

 اجلزء التاسع

 النسخ الرسية

]...[ 

 ادلويل: حتديث البيانت املتعلقة ابلتسجيل 902البند 

ليه يف البند  )أأ( خطار لك 5)16)أأ( طبقا للقاعدة 901يف حال أألغي التسجيل ادلويل املشار اإ (، وجب اإ
لغاء.  مكتب تسّل نسخة رسية من التسجيل ادلويل بذكل الإ

ليه يف البند  )ب( ّون تغيري، فامي خيص التسجيل ادلويل املشار اإ )أأ(، يف السجل ادلويل طبقا 901يف حال د 
خطار لك مكتب تسّل نسخة رسية من التسجيل ادلويل بذكل 1)21 للقاعدة ()أأ( قبل نرش ذكل التسجيل ادلويل، وجب اإ

ذا اكن التغيري خيص تعيني أأطراف متعاقدة أأخرى. ل اإ  التغيري، اإ

رى مبوجب القاعدة  )ج( وعىل أأية مطالبة ابلأولوية ت ضاف  (1)22تنطبق الفقرة )ب( عىل أأي تصحيح جي 
 قبل نرش التسجيل ادلويل. (2)اثنيا()22دة مبوجب القاع

لغاء أأو تغيري أأو تصحيح )د( لهي أأو مطالبة ابلأولوية يتعنّي الإخطار بأأي اإ يف هذا البند ابلطريقة  امشار اإ
 )أأ(.901 ذاهتا املنصوص علهيا يف البند

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]


	الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية
	أولا. معلومات أساسية
	المؤتمر الدبلوماسي في عام 1999

	ثانيا. لمحة عن الأنظمة/المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة
	نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات)
	إضافة المطالبة بالأولوية بعد الإيداع
	المهلة الزمنية المطبقة
	التماس النشر المبكّر
	تغيير تاريخ الأولوية
	الرسوم
	الإحصاءات

	معاهدة قانون البراءات
	إضافة مطالبة بالأولوية بعد الإيداع
	المهلة الزمنية المطبقة
	التماس النشر المبكّر
	الرسوم

	مشروع معاهدة قانون التصاميم
	إضافة المطالبة بالأولوية بعد الإيداع
	المهلة الزمنية المطبقة
	الرسوم


	ثالثا. نظام لاهاي الحالي وأعضاؤه
	الإحصاءات بشأن المطالبة بالأولوية
	تصحيح المطالبة بالأولوية
	الأنظمة الوطنية أو الإقليمية للأطراف المتعاقدة

	رابعا. اعتبارات
	المهلة الزمنية
	النشر الفوري
	الإيداعات غير المباشرة
	التماس العذر على التأخر في مراعاة المهلة المحدّدة
	الاستمارة والعناصر الممكن إدراجها
	بعض المسائل التي قد تتأثر جراء الإضافة المتأخرة للمطالبة بالأولوية
	النسخ السرية
	تأجيل النشر

	بعض المسائل التي لا تتأثر جراء الإضافة المتأخرة للمطالبة بالأولوية
	محتويات النشر
	الإخطار بالرفض

	تصحيح المطالبة بالأولوية
	وثيقة 1960
	الرسوم

	خامساً. اقتراح
	تعديل القاعدة 22(ثانيا)
	إدخال تعديل لاحقة على القاعدة 15
	التعديلات بشأن جدول الرسوم
	تاريخ الدخول حيّز النفاذ
	التعليمات الإدارية



