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H/LD/WG/8/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  1 التارخي:

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

 الثامنة الدورة
 2019 نومفرب 1اإىل أأكتوبر  30جنيف، من 

 ملخص الرئيس
متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي  .1 اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ

ىل  30ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2019نومفرب  1أأكتوبر اإ

، أأرمينيا، (OAPI) احتاد لهاي التالية أأسامؤمه ممثلني يف ادلورة: املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةواكن أأعضاء  .2

يطاليا، الياابن، ليتوانيا،  رسائيل، اإ س تونيا، الاحتاد الأورويب، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، هنغاراي، اإ أأذربيجان، كندا، ادلامنرك، اإ

س بانيا، املغرب، الرنوجي، عامن، بولندا، مجهور ية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رصبيا، س نغافورة، اإ

 (.32سويرسا، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم )

التش يكية، الأردن، اكزاخس تان، مجهورية لو واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب: بيالروس، الصني، امجلهورية  .3

ادلميقراطية الشعبية، موريتانيا، املكس يك، نياكراغوا، ابكس تان، بريو، الربتغال، سيش يل، جنوب أأفريقيا، اتيلند، ترينيداد 

 (.17وتوابغو، أأوغندا )
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وروبية الآس يوية وشارك ممثلو املنظمة احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفة مراقب: املنظمة الأ  .4

 (.1) (EAPO)للرباءات 

وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف ادلورة بصفة مراقب: مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية  .5

(CEIPI)( رابطة امجلاعات الأوروبية للعالمات التجارية ،ECTA)( امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ،INTA) ،

 .(5)( JPAA)، امجلعية الياابنية حملايم الرباءات (JIPAاابنية للعالمات التجارية )الي امجلعية

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

وانغ، انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي ابملنظمة العاملية للملكية  افتتحت الس يدة بينينغ .6

 الفكرية )الويبو(، ادلورة الثامنة للفريق العامل ورّحبت ابملشاركني.

 الرئيس ل الأعامل: انتخاب الرئيس وانئَب من جدو  2البند 

كية( ابلإجامع رئيسًا للفريق العامل، والس يد سييونغ ابرك انُتخب الس يد ديفيد غريك )الولايت املتحدة الأمري  .7

يرين شاتزمان )سويرسا( ابلإجامع انئبني  للرئيس. )مجهورية كوراي( والس يدة اإ

 وتوىل الس يد هريويش أأوكوتويم )الويبو( هممة أأمني الفريق العامل. .8

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 ( دون تغيري.H/LD/WG/8/1 Prov.2وع جدول الأعامل )الوثيقة اعمتد الفريق العامل مش  .9

من جدول الأعامل: اعامتد مشوع تقرير ادلورة السابعة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام  4البند 

 لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية

ىل الوثيقة  .10  ..H/LD/WG/7/11 Provاستندت املناقشات اإ

 ( دون تغيري..H/LD/WG/7/11 Provمتد الفريق العامل مشوع التقرير )الوثيقة واع  .11

 من جدول الأعامل: اقرتاح تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة 5البند 

 (H/LD/WG/8/2)الوثيقة  اقرتاح قاعدة جديدة لإضافة املطالبة ابلأولوية بعد الإيداع

ىل الوثيقة  .12  .H/LD/WG/8/2استندت املناقشات اإ

اقرتاحًا بتعديل القاعدة اجلديدة  الأمانة قدمت أأبداها لك من الوفود واملمثلني، خمتلف الآراء اليتويف ضوء  .13

 .)اثنيا(22 املقرتحة
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ضافة  .14 ىل أأن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح اإ اّبن )اثنيا(22 القاعدة اجلديدةوخلص الرئيس اإ ةل اإ ، بصيغهتا املعدَّ

ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة،  ( من 2)15يف مرفق ملخص الرئيس، وتعديل القاعدة  عىل النحو املبنيَّ ادلورة، اإ

، وعىل H/LD/WG/8/2يف املرفق الأول من الوثيقة عىل النحو املبنيَّ الالحئة التنفيذية املشرتكة وجدول الرسوم 

ىل  .مجعية احتاد لهاي لعامتده تقدمي ذكل الاقرتاح اإ

ىل أأن الفريق العامل  .15 حوخلص الرئيس أأيضًا اإ عىل النحو املبنيَّ من التعلاميت الإدارية،  902تعديل البند  رجَّ

 .H/LD/WG/8/2يف املرفق الثاين من الوثيقة 

ىل املكتب ادلويل حتديد اترخي ادلخول حزي النفاذ للقاعدة  .16 ةل  لأحاكموااجلديدة  )اثنيا(22وسريجع اإ لقاعدة لاملعدَّ

 من التعلاميت الإدارية. 902( وجدول الرسوم والبند 2)15

 (H/LD/WG/8/6الوثيقة ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة 17اقرتاح تعديالت عىل القاعدة 

ىل الوثيقة  .17  .H/LD/WG/8/6استندت املناقشات اإ

ىل القاعدة  الأمانة ، قدمتH/LD/WG/8/6وفامي يتعلق ابلوثيقة  .18 ضافة فقرة فرعية جديدة اإ  (1)17اقرتاحًا منقحًا ابإ

 . أأبداها لك من الوفود واملمثلنيخمتلف الآراء اليتيف ضوء 

ىل أأن بعض الوفود أأيدت الاقرتاح بصيغته  .19 عراب وفد واحد عن عدم  املنقحةوخلص الرئيس اإ مع اإ

 لالقرتاح. ارتياحه

ليه من يتشاور مع مجموعات املس تخدمني وموافاته وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن  .20 مبا يتوصل اإ

اّبن دورته نتاجئ  التالية. اإ

دخال تعديالت عىل القاعدة   (H/LD/WG/8/7الوثيقة ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة 21اقرتاح بشأأن اإ

ىل الوثيقة  .21  .H/LD/WG/8/7استندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل القاعدة  .22 من الالحئة التنفيذية املشرتكة، مع  21وخلص الرئيس اإ

دخال تعديالت حتريرية طفيفة عىل النسخة الإنلكزيية عىل النحو املبنيَّ يف مرفق ملخص الرئيس،  وعىل تقدمي ذكل اإ

ىل مجعية احتاد لهاي الاقرتاح   .2021يناير  1يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ ، واقرتح أأن لعامتدهاإ

 1960من جدول الأعامل: وضع وثيقة  6البند 

ىل الوثيقة  .23  .H/LD/WG/8/3استندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العامل أأحاط علامً مبضمون الوثيقة. .24  وخلص الرئيس اإ
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ماكنية تنقيح من جدول الأعامل:  7البند   جدول الرسومالاس تدامة املالية لنظام لهاي؛ واإ

ىل الوثيقة  .25  .H/LD/WG/8/4استندت املناقشات اإ

ىل أأن الفريق العامل وافق عىل اقرتاح تعديل جدول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذية  .26 وخلص الرئيس اإ

ىل مجعية وعىل تقدمي ذكل الاقرتاح ، H/LD/WG/8/4املشرتكة، عىل النحو املبنيَّ يف املرفق الرابع من الوثيقة  اإ

 .2021يناير  1، واقرتح أأن يكون اترخي ادلخول حزي النفاذ لعامتدهاحتاد لهاي 

ماكنية  .27 اّبن دورته املقبةل، بدراسة عن اإ وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يوافيه، لأغراض املناقشة اإ

ضايف يف جتديد التسجيل ادلويل، و  بتحليل أأوسع جلدول رسوم نظام زايدة مبلغ الرمس الأسايس عن لك تصممي اإ

 لهاي يك يناقشه يف دورة لحقة.

 اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام لهايمن جدول الأعامل:  8البند 

ىل الوثيقة  .28  .H/LD/WG/8/5استندت املناقشات اإ

اّبن دورته املقبةل، بدراسة  .29 عن  وافيةوطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يوافيه، لأغراض املناقشة اإ

 اللغتني الصينية والروس ية يف نظام لهاي. لإدخالالآاثر عىل التلكفة واجلدوى الفنية 

اّبن  .30 حث عن دورته املقبةل، ببوطلب الفريق العامل أأيضًا من املكتب ادلويل أأن يوافيه، لأغراض املناقشة اإ

ضافية تُدخللمعايري اختيار   يف نظام لهاي. غات اإ

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

ىل املعيار يف  أأحدث املس تجداتاملكتب ادلويل  عرض .31  .ST.96تبادل البياانت الإلكرتونية مع املاكتب والانتقال اإ

 .املس تجداتحاط الفريق العامل علامً بتكل وأأ  .32

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 10البند 

ةل اعمتد ال .33  مداخالت عدد من الوفود. ناء عىلب فريق العامل ملخص الرئيس بصيغته املعدَّ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 11البند 

 .2019نومفرب  1اختمت الرئيس أأعامل ادلورة الثامنة يف  .34

 ]ييل ذكل املرفق[
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 لتفاق لهاي

 (2021يناير  1نص انفذ يف )

]...[ 

 21القاعدة 

 تدوين التغيري

ذا اكن [ )أأ( جيب أأن يقدم تقدمي الالامتس] (1) ىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املناس بة اإ الامتس التدوين اإ

 الالامتس يتعلق مبا ييل:

ىل لك التصاممي الصناعية حمل التسجيل ادلويل  "1" تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

 بعضها؛ أأو

 أأو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه؛ "2"

ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها؛أأو ختّلٍّ  "3"  عن التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

أأو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أأو أأكرث من التصاممي  "4"

ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة أأو مجيعها.  الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

س ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل. ومع ذكل، جيوز للامكل اجلديد أأن يقدم جيب أأن يقدم الالامت )ب(

 الامتسًا لتدوين تغيري يف امللكية، بشط مراعاة ما ييل:

 أأن يكون الالامتس موقعًا من صاحب التسجيل ادلويل؛ "1"

للطرف بشهادة من السلطة اخملتصة  أأو أأن يكون الالامتس موقعًا من املاكل اجلديد ومصحوابً  "2"

ليه صاحب التسجيل ادلويل تفيد أأن املاكل اجلديد هو يف ما يبدو اخللف  تُقّدم دليال عىلبوثيقة  املتعاقد اذلي ينمتي اإ

 الشعي لصاحب التسجيل ادلويل.

]…[ 
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عالم صاحب تدوين التغيري والإخطار به] (6) [ )أأ( يتوىل املكتب ادلويل فورًا تدوين التغيري يف السجل ادلويل واإ

عالم  التسجيل ادلويل بذكل، رشط أأن يكون الالامتس سلاميً. ويف حال تدوين تغيري يف امللكية، يتوىل املكتب ادلويل اإ

 صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وصاحب التسجيل ادلويل السابق.

ن التغيري ابلتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس مس توفيًا الشوط املطبقة. و  )ب( ذا ورد يف يدوَّ اإ

آخر أأو بعد جتديد التسجيل ادلويل، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يلزتم بذكل.  الالامتس أأن التغيري ينبغي تدوينه بعد تغيري أ

مه املاكل اجلديد معاًل بأأحاكم الفقرة الفرعية  مىت )ج( ن تغيري يف امللكية بناء عىل الامتس قدَّ دّوِّ

ىل املكتب ادلويل، 2()ب("1) ه املاكل السابق اعرتاضًا كتابيًا عىل التغيري اإ ن. كأ التغيري  اعُترب" ووجَّ املكتب  وُُيطرنه مل يدوَّ

 الطرفني بذكل.الك  ادلويل

]...[ 
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 )اثنيا(22القاعدة 

ولوية ضافة مطالبة ابلأ  اإ

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

ىل املكتب ادلويل يف غضون شهرين اعتبارًا من اترخي الإيداع،  يُقّدم الامتس من خاللطلب دويل أأو تسجيل دويل  اإ

 .أأن يقوم بذكل قبل انهتاء الاس تعدادات الفنية للنش رشيطة

لطلب ادلويل أأو التسجيل ادلويل لّدم بناًء عىل الفقرة الفرعية )أأ( حتديد جيب أأن يرد يف أأي الامتس ُمق )ب(

 بتسديد رمس. الالامتس ()ج(. وينبغي أأن يُرفق5)7املعين، وأأن تُقّدم املطالبة ابلأولوية وفقا للقاعدة 

ذا ُأودع الطلب ادلويل دلى مكتب لتسمّل الطلبات، ينبغي  )ج( حساب ابلرمغ من الفقرة الفرعية )أأ(، اإ

لهيا يف الفقرة الفرعية املذكورة اعتبارًا من التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل.  همةل الشهرين املُشار اإ

ذا اكن الالامتس املقّدم مبوجب الفقرة الفرعية )  ]الإضافة والإخطار[ (2) ()أأ( عىل ما يرام، يُسارع املكتب 1اإ

ضافة املطالبة ابلأولو  ىل حمتوايت الطلب ادلويل أأو التسجيل ادلويل وُُيطر املودع أأو صاحب التسجيل بذكل.ادلويل ابإ  ية اإ

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

مّت تسديده رمس املقررة، يعترب الالامتس وكأنّه مل يُقّدم. وُُيطر املكتب ادلويل املودع أأو صاحب التسجيل بذكل، ويرّد أأي 

 ()ب(.1معاًل ابلفقرة الفرعية )

ليه يف الفقرة الفرعية ) )ب( ذا مل يس توف الالامتس املُشار اإ كتب ادلويل ة، ُُيطر امل الشوط املطلوب()أأ( 1اإ

املودع أأو صاحب التسجيل بذكل. وجيوز اس تدراك اخملالفة يف غضون شهر واحد اعتبارًا من التارخي اذلي يوجه فيه املكتب 

ذا مل تُس تدرك اخملالفة خالل همةل شهر املذكورة، يُعترب الالامتس مرتواك. وُُيطر املكتب ادلويل  خطارًا ابخملالفة. واإ ادلويل اإ

 ()ب(.1مّت تسديده معاًل ابلفقرة الفرعية )رمس التسجيل بذكل، ويرّد أأي املودع أأو صاحب 

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

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

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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