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H/LD/WG/8/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  29 التارخي:

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

 الثامنة الدورة
 2019 نومفرب 1اإىل أأكتوبر  30جنيف، من 

 1960وضع وثيقة 
عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 املقدمة .أأولا 

يتضمن اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية )اتفاق لهاي( حالياا وثيقتني خمتلفني هام وثيقة  .1

يوليو  2( اليت اعُتمدت يف 1999ووثيقة جنيف )(؛ 1960)وثيقة  1960نومفرب  28( اليت اعُتمدت يف 1960لهاي )

 .(1999)وثيقة  1999

والغرض من هذه الوثيقة هو موافاة الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل  .2

يك حييط هبا علاما ويدرسها عند الاقتضاء يف ظل تطوير  1960للتصاممي الصناعية )الفريق العامل( مبعلومات عن وضع وثيقة 

 .الإطار القانوين لنظام لهاي عىل الأجل الطويل
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 الأعضاء احلاليون يف اتفاق لهاي .اثنياا 

، برسعة عدد الأعضاء يف وثيقة 2004أأبريل  1يف  دخولها حزي النفاذ، منذ 1999جتاوز عدد الأعضاء يف وثيقة  .3

يداع صكوك تصديقها أأو  .ة يف عضوية الوثيقتنيمع وجود ازدواجية كبي  1960 فبعد ادلول الإحدى عرشة الأوىل اليت أأسفر اإ

 .(1960)واكن بعضها طرفاا يف وثيقة  1999دوةل طرفاا يف وثيقة  47، أأصبحت 1حزي النفاذ 1999انضامهما عن دخول وثيقة 

( والاحتاد الأورويب OAPIالأفريقية للملكية الفكرية )هام املنظمة  -وفضالا عن ذكل، أأصبحت منظمتان حكوميتان دوليتان 

 .دوةلا  45؛ علاما بأأن النطاق اجلغرايف للمنظمتني معاا يغطي أأقالمي 1999طرفني يف وثيقة  -

ىل وثيقة  .4 مفتوحاا لدلول الأطراف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية،  1960ويف املقابل، ل يزال ابب الانضامم اإ

 2007تكل الوثيقة مل تشهد أأي حاةل تصديق أأو انضامم منذ عام  غي أأن

2. 

عداد هذه الوثيقة، بلغ العدد الإجاميل للأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق لهاي  .5 وترد قامئة  .طرفاا  70ويف اترخي اإ

 .يف املرفق الثاين رمس بياين يعرض عدد الأطراف املتعاقدة حبسب الواثئقيرد بأأعضاء احتاد لهاي يف املرفق الأول، و 

 تصنيف الأعضاء كام ييل: وميكن

 .1999دوةل أأو منظمة حكومية دولية طرفاا يف وثيقة  60 -

 مهنا: ،1960دوةل طرفاا يف وثيقة  34 -

 ؛1999دوةل أأصبحت طرفاا أأيضاا يف وثيقة  24 -

 مهنا: فقط، 1960يف وثيقة  أأطرافاا دول ظلت  10 -

ست دول، ويه بنن وكوت ديفوار وغابون ومايل والنيجر والس نغال، يه دول أأعضاء يف  -

 ؛1999املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية اليت أأصبحت طرفاا يف وثيقة 

يطاليا، هام دولتان عضوان يف الاحتاد الأورويب اذلي أأصبح طرفاا يف  - دولتان، وهام اليوانن واإ

 .1999وثيقة 

ولكهنا دول أأعضاء يف  1999مة بوثيقة ت املذكورة أ نفاا وغي املل 1960وفامي يتعلق ابدلول الامثين الأطراف يف وثيقة  .6

ىل نتيجتني من  ن عضويهتا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية تؤدي اإ املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأو الاحتاد الأورويب، فاإ

 .1999وثيقة  مبوجبحيق ملودعي الطلبات من أأي من تكل ادلول تعيني أأطراف متعاقدة  ،لا أأو .1999حيث تطبيق وثيقة 

لهيا اا،واثني  .ميكن ضامن حامية التصاممي الصناعية يف أأقالمي تكل ادلول بتعيني املنظمة احلكومية ادلولية اليت تنمتي اإ

، فهام خيرجان متاماا عن نطاق تطبيق وأأما العضوان املتبقيان من أأعضاء احتاد لهاي، وهام املغرب وسورينام .7

 .1999 وثيقة

                                         
س بانيا عىل الوثيقة يف ل( 2( و)1)28الرشوط املنصوص علهيا يف املادة  1999اس توفت وثيقة  1  .2003سبمترب  23دلخول حزي النفاذ بعد تصديق اإ
ىل وثيقة  2 ىل وثيقة . 2007مارس  19، مع دخول انضامهما حزي النفاذ يف 9601اكنت أألبانيا أ خر الأطراف املنضمة اإ مع  1999وقد انضمت أألبانيا أأيضاا اإ

 .2007مايو  19دخول انضامهما حزي النفاذ يف 
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 1999مقابل توسع نطاق وثيقة  1960اخنفاض اس تخدام وثيقة  .اثلثاا 

فقد اكن تسجيل واحد  .حزي النفاذ 1999اخنفاضاا كبياا منذ دخول وثيقة  1960شهد نشاط التسجيل مبوجب وثيقة  .8

ن  .3حرصاا  1960خاضعاا لوثيقة  2018تسجيالا دولياا ُأدخل يف السجل ادلويل خالل عام  4,767فقط من أأصل  ومل تُدوَّ

ابملئة فقط من  3.6تعييناا مسجالا خالل الس نة نفسها، أأي  16,873تعيينات من أأصل  605سوى  1960مبوجب وثيقة 

جاميل التسجيالت  .اإ

ىل التوسع الرسيع لوثيقة  ول .9 ىل حد كبي اإ أأن وثيقة  نيَّ ومع ذكل، يتب .1999شك يف أأن ذكل الوضع العام يرجع اإ

ن تغاضينا عن أأعضاء احتاد لهاي املل 1960  1999مني بوثيقة ت ابتت تُطبَّق أأقل فأأقل حىت يف صفوف أأطرافها املتعاقدة واإ

 .حرصاا 

الأس بقية لتكل الوثيقة يف  1999( من وثيقة 1)31أأولا، تعطي املادة . اهرةوتوجد أأس باب قانونية واحضة لهذه الظ .10

ومن مث، مىت اكن مودع الطلب يأأيت من  .1960وثيقة و  1999 لك من وثيقةالعالقات املتبادةل بني ادلول الأطراف يف 

ويعنِين طرفاا متعاقداا ملتماا أأيضاا ابلوثيقتني، خضع ذكل التعيني  1960ووثيقة  1999طرف متعاقد ملتم بلك من وثيقة 

 .1999لوثيقة 

ن تعيني طرف متعاقد ملتم ابلوثيقتني خيضع أأيضاا لوثيقة  .11 ، حيث يمتتع مودع الطلب 1999وفضالا عن ذكل، فاإ

عن وجود صةل بني املودع )وتنشأأ أأهلية المتتع بتكل احلقوق  هاتني الوثيقتني وجبمب مس تقةلترامكية ولكن  قانونية حبقوق

يف مس تقلني قانونيني فعىل سبيل املثال، يطالب مودع ما حبقني  .وجب اتفاق لهاي(وطرف متعاقد أأو أأطراف متعاقدة مب

ذا عنيَّ طرفاا متعاقداا اثلثاا ملتماا  1999 حرصاا واثنهيام ملتم بوثيقة 1960طرفني متعاقدين أأوهلام ملتم بوثيقة  حرصاا، فاإ

ذا اكن الطلب مودعاا دلى طرف متعاقد ملتم بوثيقة  .1999ابلوثيقتني، فس يكون ذكل التعيني خاضعاا لوثيقة  وابملثل، اإ

تعاقد ، فس يكون تعيني أأي طرف م 1999حرصاا ولكن ذكل الطرف عضو يف منظمة دولية حكومية ملتمة بوثيقة  1960

 .1999ملتم ابلوثيقتني خاضعاا لوثيقة 

حصاءات عن تعيينات لك ادلول امللتمة بوثيقة  .12 ةل يف  -حرصاا أأو ل  - 1960وترد يف املرفق الثالث اإ  2004واملسجَّ

، اكنت 1999، أأي يف الس نة الأوىل من العمل بوثيقة 2004ويتبنيَّ من تكل الإحصاءات أأنه يف عام  .2018و 2010و

، مل تعد وثيقة 2010ففي عام  .غي أأن الوضع انعكس تدرجيياا خالل الس نوات التالية .1960أأغلبية التعيينات ختضع لوثيقة 

ل عىل  1960 ىل 1960ابملئة من تعيينات ادلول الأطراف يف وثيقة  23.9تطبَّق اإ ابملئة يف  13.4، مث اخنفضت تكل النس بة اإ

ل اندراا  1960البياين الوارد يف املرفق الرابع أأن وثيقة ويتضح من الرمس  .2018عام  فيبنِين ذكل الرمس البياين  .مل تعد تُطبَّق اإ

ن تكل الوثيقة 2019اليت ُُسلت يف النصف الأول من عام  1960أأنه فامي يتعلق حبالت تعيني ادلول الأطراف يف وثيقة  ، فاإ

 .1999ضاا طرفاا متعاقداا يف وثيقة مل تُطبَّق قط أأو ياكد لأن ادلوةل الطرف اكنت أأي

                                         
. 1960ناء عىل وثيقة حرصاا طلباا دولياا تكون لك الأطراف املتعاقدة املعيَّنة فيه أأطرافاا متعاقدة معيَّنة ب  1960يُقصد ابلطلب ادلويل اخلاضع لوثيقة  3

يطاليا )وثيقة  DM/102 573واكن التسجيل يف تكل احلاةل هو التسجيل ادلويل رمق   ( يه ادلوةل الطرف املعيَّنة الوحيدة.1960حيث اكنت اإ
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اليت تكون أأيضاا  1960ادلول الأطراف يف وثيقة  أأقالمي، ميكن ضامن امحلاية يف 6وفضالا عن ذكل وكام ُذكر يف الفقرة  .13

عن طريق تعيني تكل املنظمة عوضاا عن تعيني لك من ادلول  1999دولا أأعضاء يف منظمة حكومية دولية طرف يف وثيقة 

 .عىل حدة 1960الأطراف يف وثيقة 

يطاليا يف 1999مثالا، أأي س نة قبل أأن يصبح الاحتاد الأورويب طرفاا يف وثيقة  2007ففي عام  .14 نت اإ ابملئة  42، عِين

جاميلمن  اكن ل يزال هو السبيل  1960مبوجب وثيقة  وعىل الرمغ من أأن التعيني ،2018ويف عام  .التسجيالت ادلولية اإ

يطاليا، فقد اخنفضت  1999الوحيد ليك يمتكن مودع طلب غي مؤهل لطلب امحلاية مبوجب وثيقة  من الامتس امحلاية يف اإ

ىل  جاميلابملئة من  1.1تكل النس بة اإ يطاليا  اإ ذ مل تُعنيَّ اإ لالتسجيالت اإ الاحتاد ويف املقابل، اكن  .تسجيالا دولياا  54يف  اإ

جاميل  2018الأورويب الطرف املتعاقد الأكرث تعييناا يف عام  جاميلابملئة من  69.4أأي  ناتتعيي  3,307ابإ  .التعيينات اإ

 1960التعقيد بسبب اس مترار العمل بوثيقة  رابعاا.

املطبَّقة عىل لك يوجد عدد من الرشوط اليت يتعني استيفاؤها يف الطلبات ادلولية واليت قد ختتلف حبسب الوثيقة  .15

 .من التعيينات املدرجة يف الطلب ادلويل

لزامية الإضافية للطلب ادلويل املنصوص علهيا يف القاعدة  .16 ( من الالحئة 4)7فعىل سبيل املثال، ل تنطبق احملتوايت الإ

ل 1960ووثيقة  1999التنفيذية املشرتكة بني وثيقة  عندما خيضع تعيني ما لوثيقة  لتفاق لهاي )الالحئة التنفيذية املشرتكة( اإ

1999. 

لهيا يف املادة  1999فعندما تُعنيَّ رومانيا مبوجب وثيقة  .17 مثالا، سينظر املكتب ادلويل يف العنارص املشار اإ

ذا اكنت رومانيا معيَّنة مبوجب وثيقة  .()ب(4)7معالا ابلقاعدة  1999" من وثيقة 2" و"1()ب("2)5 ، فلن 1960وأأما اإ

أأي يف حاةل غياب تكل العنارص من التسجيل ادلويل، ل ميكن ملكتب رومانيا  ،ويف تكل احلاةل .ادلويل بذكليقوم املكتب 

دراج تكل العنارص )املادة   .(1999( من وثيقة 1)12واملادة  1960( من وثيقة 1)8أأن يصدر رفضاا للمطالبة ابإ

ذا اكن الطلب ادلويل خيضع  .((1)16 )القاعدة وتنطبق اختالفات أأيضاا فامي يتعلق ابلفرتة القصوى لتأأجيل النرش .18 فاإ

شهراا كحد أأقىص من اترخي الإيداع أأو  30(، فيجوز للمودع أأن يؤجل النرش 4حرصاا ويعنِين سويرسا )فقط 1999لوثيقة 

ن ُوجد ذا اكنت سويرسا معيَّنة مبوجب وثيقة  .اترخي الأولوية اإ  .شهراا فقط 12، فتكون همةل التأأجيل القصوى 1960وأأما اإ

نت مجهورية مودلوفا  .وابملثل، قد تنطبق فرتة رفض خمتلفة حبسب الوثيقة اليت تنطبق عىل التعيني املعين .19 ذا عِين فاإ

ذا عنِين الطرف  12، فس ُتطبَّق همةل الرفض البالغة س تة أأشهر يف حني تُطبَّق همةل الرفض البالغة 1960مبوجب وثيقة  شهراا اإ

عالن ذكل الطرف الصادر مبوجب القاعدة  1999قة املتعاقد نفسه مبوجب وثي  .()ب(1)18معالا ابإ

 1960و 1999فمبوجب وثيقيت  .وتوجد اختالفات أأيضاا يف رسوم التعيني املس تحقة عن جتديد التسجيل ادلويل .20

عالانا بتحصيل رمس تعيني فردي عوضاا  عن رمس لكتهيام، ميكن للطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب حفص أأن يصدر اإ

ويف هذا الصدد، جيوز  .( من الالحئة التنفيذية املشرتكة(1)36والقاعدة  1999( من وثيقة 2)7)املادة  العاديالتعيني 

أأن حيصل عىل رمس تعيني فردي عن أأي تسجيل دويل يعنيَّ فيه ذكل  1999( من وثيقة 2)7للطرف املتعاقد مبوجب املادة 

                                         
 .1999( من وثيقة 1)11فهيا أأي طرف متعاقد معنيَّ أ خر اإعالانا مبوجب املادة  يصدرأأو يف احلالت اليت مل  4



H/LD/WG/8/3 
5 
 

()ب( أأن 2()1)15ويف املقابل، جتزي املادة  .الطرف املتعاقد وعن جتديد أأي تسجيل دويل ينشأأ عن ذكل الطلب ادلويل

دويل( عن  حيصل الطرف املتعاقد عىل رمس تعيني فردي مقابل حفص جدة تسجيل دويل فقط )وليس مقابل جتديد تسجيل

عالن مبوجب القاعدة  ، مثل هنغاراي 1960و 1999وثيقيت  مبوجبوقد أأصدرت بعض الأطراف املتعاقدة  .(1)36طريق اإ

ذا أأريد  عاديومن مث، يكون رمس تعيني خمتلف ) .وقيغزيس تان ومجهورية مودلوفا، هذين الإعالنني أأو فردي( مس تحقاا اإ

" 2()أأ("1)24راف املتعاقدة حبسب الوثيقة اليت حتمك تكل التعيينات )القاعدة جتديد التسجيل ادلويل بتعيينات تكل الأط

 ."(3و"

حرصاا وُأودع عن طريق مكتب، يكون اترخي تسِّل املكتب  1999وأأخياا، مىت اكن التسجيل ادلويل خاضعاا لوثيقة  .21

ومع  ."(1("3)13للطلب هو اترخي الإيداع رشيطة أأن يتسلمه املكتب ادلويل يف غضون شهر من ذكل التارخي )القاعدة 

ذا عنِين أأي من الأطراف املتعاقدة املعيَّنة يف هناية املطاف مبوجب وثيقة  يل يكون خاضعاا أأي أأن الطلب ادلو - 1960ذكل، اإ

 ."(2("3)13س يكون اترخي الإيداع هو اترخي تسِّل املكتب ادلويل للطلب ادلويل )القاعدة  -حرصاا أأو جزئياا  1960لوثيقة 

 الاس تنتاجات خامساا.

هنا ل تزال، 1960عىل الرمغ من اخنفاض اس تخدام وثيقة  .22 ن تزامن الوثيقتني  .اتمة تراعى مراعاة فاإ ومع ذكل، فاإ

جراءاهتام ينشئ  ومن  .التعقيد القانوين والإجرايئ عىل النحو املبنيَّ يف الفقرات السابقة، ويزيد من التاكليف الإدارية بعضواإ

 2020/21يف النظام" من مؤرشات الأداء املدرجة يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  1999مث، ل تزال "غلبة وثيقة 

نة يف معليات نظام لهاي" نتاجية وجودة خدمات حمس ِ ومع زايدة عدد الأطراف املتعاقدة  .5واملرتبطة ابلنتيجة املرتقبة "اإ

ىل وثيقة  1960مبوجب وثيقة  ىل درجة ميكن فهيا تويخ  1960، يُتوقع أأن تتضاءل الأمهية العملية لوثيقة 1999اليت تنضم اإ اإ

وس يواصل املكتب ادلويل مراقبة الوضع وموافاة الفريق  .6حرصاا  1999ركزي النظام عىل وثيقة اختاذ تدابي استباقية تتيح ت

 .العامل ابملس تجدات

ىل الإحاطة  .23 واإن الفريق العامل مدعو اإ

 .علاما مبضمون هذه الوثيقة

 ]تيل ذكل املرفقات[

                                         
 .WO/PBC/30/10من الوثيقة  54انظر الصفحة  5
د اعتباراا من  1934يونيو  2( اليت اعُتمدت يف 1934يف هذا الس ياق، جتدر الإشارة اإىل أأن تطبيق وثيقة لندن ) 6 مث ُأهنيي . 2010يناير  1قد مُجِن

عرب الرابط التايل:  10/2016و 9/2009انظر الإخطاران و . 2016أأكتوبر  18يف  1934العمل بوثيقة 

https://www.wipo.int/hague/en/notices/. 

https://www.wipo.int/hague/en/notices/
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 املرفق الأول
 

 

 1أأعضاء احتاد لهاي

 فقط 1999امللتمون بوثيقة 

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، أأرمينيا، أأذربيجان، البوس نة والهرسك، بوتسواان، بروين دار السالم، مكبوداي، كندا، 

س تونيا، الاحتاد ا لأورويب، فنلندا، غاان، أ يسلندا، الياابن، لتفيا، ليتوانيا، انميبيا، الرنوجي، عامن، بولندا، ادلامنرك، مرص، اإ

س بانيا، امجلهورية العربية  مجهورية كوراي، الاحتاد الرويس، رواندا، سان مارينو، سان تويم وبرينسييب، س نغافورة، اإ

 (36حدة، الولايت املتحدة الأمريكية )السورية، طاجيكس تان، تونس، تركيا، تركامنس تان، اململكة املت

 1960و 1999امللتمون بوثيقيت 

أألبانيا، بلجياك، بلزي، بلغاراي، كرواتيا، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، فرنسا، جورجيا، أأملانيا، هنغاراي، قيغزيس تان، 

الشاملية، مجهورية مودلوفا، رومانيا، رصبيا، ليختنش تاين، لكسمربغ، موانكو، منغوليا، اجلبل الأسود، هولندا، مقدونيا 

 (24سلوفينيا، سويرسا، أأوكرانيا )

 فقط 1960امللتمون بوثيقة 

يطاليا5، اليوانن4، غابون,3، كوت ديفوار,2بنن  (10، سورينام ),9، الس نغال8، املغرب، النيجر7، مايل,6، اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

                                         
مة حبسب الوثيقة أأو الواثئق اليت يلتمون هبا.2019أأغسطس  29قامئة الأعضاء يف  1  ، مقسَّ
 دوةل عضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. 2
 ضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.دوةل ع 3
 دوةل عضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. 4
 .دوةل عضو يف الاحتاد الأورويب 5
 .دوةل عضو يف الاحتاد الأورويب 6
 دوةل عضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. 7
 دوةل عضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. 8
 دوةل عضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. 9
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ثايناملرفق ال   
 

 

 *أأعضاء احتاد لهاي حبسب أأحدث وثيقة

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

                                         
 .2019أأغسطس  29قامئة الأعضاء يف  *
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 املرفق الثالث
 

 

 2018و 2010و 2004التعيينات املسجَّةل يف  :1960تعيينات الأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 

 1960عدد التعيينات مبوجب لك وثيقة حبسب الأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 

 عىل الأقل( 1960الطرف املتعاقد املعنيَّ )اذلي يكون طرفاا متعاقداا مبوجب وثيقة 
2004 2010 2018 

60 99 60 99 60 99 

 133 0 176 0   أألبانيا

 63 0 23 0  472 بلغاراي

  13  8  39 بنن

 0 55  111  919 1بنيلوكس

  42  98  222 2بلزي

 1,705 2 1,508 3 416 785 سويرسا

  16  13  65 كوت ديفوار

 163 1 116 28  956 أأملانيا

 173 1 145 7  931 فرنسا

  14  11  112 غابون

 111 0 203 0 223 57 جورجيا

  51  55  582 اليوانن

 57 0 463 1 142 111 كرواتيا

 23 0 39 0  301 هنغاراي

يطاليا   54  115  963 اإ

 77 0 132 0 214 23 قيغزيس تان

 43 0  69  385 كوراي الشعبية ادلميقراطية مجهورية

 194 0 303 1 330 131 ليختنش تاين

  318  323  443 املغرب

 227 0  317  476 موانكو

 102 0 184 0 231 143 مودلوفا

 168 0  251   اجلبل الأسود

 161 0 325 0  440 مقدونيا الشاملية

  4  8   مايل

 82 0 165 1  240 منغوليا

  3  5  1 النيجر

 92 1 25 0 243 302 رومانيا

 192 0 225 0  510 رصبيا

 60 0 69 0 253 225 سلوفينيا

  14  11  59 الس نغال

  16  14  50 سورينام

 521 0 509 0 258 208 أأوكرانيا

 4,347 605 4,610 1,450 2,310 10,151 اجملموع

جاميل عدد التعيينات )بغض النظر عن الواثئق(  4,952 6,060 12,461 اإ

 %87.8 %12.2 %76.1 %23.9 %18.5 %81.5 التوزيع حبسب الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[

                                         
 .2018ديسمرب  18حزي النفاذ يف بنيلوكس يف  1999دخلت وثيقة  1
 .2019فرباير  9حزي النفاذ يف بلزي يف  1999دخلت وثيقة  2
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 الرابعاملرفق 
 

 

 

 والوثيقة[]هناية املرفق الرابع 
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-1960تعيينات الأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 
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