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الصناعية  تصاميماللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية وال
 اجلغاافية شؤرااتوامل
 

 والثالثون سادسةالالدورة 
 2016 أأكتوبر 19اإىل  17جنيف، من 

 
 

 تصاميم واجهات املستخدم املصورة واأليقونات واحملارف/اخلطوط بشأنجتميع لادود استبيان 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة
يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  .1

اس تبيااًن،  د  ع  ، طلب الرئيُس من الأمانة أأن تُ 2016أأبريل  27ىل اإ  25)اللجنة ادلامئة(، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من 
"التصممي الصناعي والتقنيات  املُعنونالولايت املتحدة الأمريكية، و  اإرسائيل والياابن مته وفودبناء عىل الاقرتاح اذلي قد

طلب الرئيس من كام . (SCT/35/6الناش ئة: أأوجه التشابه والاختالف يف حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة" )الوثيقة 
 ، ليك تُعرض عىل ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة.الاس تبيانذكل وثيقًة تتضمن الردود عىل  د  ع  الأمانة أأن تُ 

يقوانت واحملارف/اخلطوطبشأأن  اس تبياانً وذلكل أأعدت الأمانُة  .2 ليه فامي يُشار ) تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ اإ
ته الأمانُة رد يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة، و ، ويييل ابمس "الاس تبيان"( ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية اإىل مجيع وهج 

ضافًة اإىل ذكل، ُأتيح الاس تبيان ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية اإ للملكية الفكرية )الويبو(. و 
 ./http://www.wipo.int/sct/ar: ةملنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة التاليصفحة اوالإس بانية عىل 

ىل الويبو، اكنت قد وردت ردود من  ، أأي2016أأغسطس  12 يفو .3 املوعد الأخري لإعادة الاس تبيان بعد ملئه اإ
ادلول الأعضاء التالية: الأرجنتني، أأسرتاليا، أأذربيجان، بيالروس، الصني، كرواتيا، قربص، امجلهورية التش يكية، ادلامنرك، 

س تونيا، فنلندا، ج يطاليا، الياابن، اكزاخس تان، لتفيا، ليتوانيا، مالزياي، املكس يك، اإ ورجيا، أأملانيا، أ يسلندا، اإرسائيل، اإ
اجلبل الأسود، هولندا، الرنوجي، عامن، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة 

السويد، سويرسا، تركيا، أأوكرانيا، اململكة املتحدة، الولايت  جنوب أأفريقيا، وفاكيا،العربية السعودية، رصبيا، س نغافورة، سل

http://www.wipo.int/sct/ar/
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وأأجابت أأيضًا املنظمتان احلكوميتان ادلوليتان التاليتان عن الاس تبيان: مكتب الاحتاد الأورويب . (44املتحدة الأمريكية )
 .(OAPI( )2)(، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية EUIPOللملكية الفكرية )

ن ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من و  .4 ابا ىل  17عرضت الأمانة، اإ أأكتوبر  19اإ
" )الوثيقة جتميع لردود اس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطوثيقة معنونة " 2016

SCT/36/2) .،المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: وبعد املناقشات 

ضافية و/أأو مراَجعة عىل - ىل تقدمي ردود اإ الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم  دعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت واحملارف/اخلطوط  ؛املصورة والأ

ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، من منظور  -  جتربهتا؛ودعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ

 SCT/36/2لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من الوثيقة  الواردةوجتميع لك الردود والتعليقات واملالحظات  -
 عىل اللجنة يف دورهتا القادمة؛ تُعرض

عداد وثيقة حتلال الردود والتعليقات واملالحظات ال -  ، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.واردةواإ

ضافية و/أأو  2016نومفرب  15وعليه، دعت الأمانة ادلول الأعضاء يف الرساةل املعممة املؤرخة  .5 ىل تقدمي ردود اإ اإ
ىل تقدمي تعليقاهتا ومالحظاهتا حبلول  . 2017يناير  15مراَجعة عىل الاس تبيان، ودعت املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ

ضافية من ادلول الأعضا س بانيا، أأوغندا، الربازيل، بلغاراي، مجهورية كوراي، ش ييل، فرنسا، ء التالية: فتلقت الأمانة ردودًا اإ اإ
مت ادلول الأعضاء التالية ردودًا 15) قريغزيس تان، كندا، كوس تارياك، كولومبيا، المنسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاراي (. وقد 

الولايت املتحدة  ، اململكة العربية السعودية، الرنوجي،الاحتاد الرويس، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، الفلبنيمراَجعة: 
مت املنظامت 7الأمريكية ) مت منظمة حكومية دولية ردودًا مراَجعة يه مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. وقد  (. وقد 

(، الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )غري احلكومية التالية تعليقات ومالحظات: 
(، مجعية ماليك JPAA(، امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات )INTA(، الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )FICPIالصناعية )

 (.MARQUES( )5 )العالمات التجارية الأوروبيني

ىل  27يف جنيف من  تعقداليت ويف ادلورة السابعة والثالثني للجنة ادلامئة،  .6 مت الأمانة 2017مارس  30اإ ،  قد 
 وثيقة معنونة "جتميع لردود اس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط"

 (،.SCT/36/2 Rev. Corr )الوثيقةنلكزيية فقط من تكل الوثيقة لنسخة الإ ل  ا، وتصويب(.SCT/36/2 Rev )الوثيقة
(. SCT/37/2 الوثيقة) يان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطلردود الاس تب  حتليالو 

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل:

  ضافية و/أأو مراَجعة عىل الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم ىل تقدمي ردود اإ دعوة ادلول الأعضاء اإ
 رف/اخلطوط، وتقدمي أأمثةل وجهية يف هذا اخلصوص؛املصورة والأيقوانت واحملا

 ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، من منظور جتربهتا؛  ودعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ

 وجتميع لك الردود والأمثةل والتعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من الوثيقة 
SCT/36/2 Rev.فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل؛ ، يك تنظر 

  عداد نسخة مراَجعة من الوثيقة تراعي التعليقات واملالحظات والأمثةل الإضافية املُس تلمة، يك  SCT/37/2واإ
 تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل؛
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 " :عالمية تُعقد يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وتتناول ما ييل " 2ملاكتب؛ "" ممارسات ا1وتنظمي جلسة اإ
)انظر  وجتربة املس تخدمني فامي خيص تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط.

 (.SCT/37/8 الوثيقة

ضافية 2017أأبريل  10ونتيجة ما س بق، دعت الأمانة، يف الرساةل املعممة املؤرخة  .7 ىل تقدمي ردود اإ ، ادلول الأعضاء اإ
عطاء أأمثةل وجهية، ودعت كذكل املنظامت غري احلكومية املعمتدة لتقدمي تعليقاهتا ومالحظاهتا  أأو منقحة عىل الاس تبيان واإ

كوادور وأأوروغواي والربازيل . ووصلت ردود من ادل2017يونيو  30حبلول  ول الأعضاء التالية أأسامؤها: الاحتاد الرويس واإ
غري احلكومية التالية تعليقاهتا ومالحظاهتا: مجعية  ة(. وقدمت املنظم9وليسوتو والهند )وفييت انم واتيلند وجنوب أأفريقيا 

 .(1) (ECTA) الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

مة من ادلول وجت .8 مع هذه الوثيقُة لك ردود الاس تبيان يف ش ل جداول )املرفق الأول(. وقد ُأدرجت التعليقات املُقد 
الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني بأأمكلها يف هناية السؤال املعين. وُأدرجت تعليقات املنظامت غري احلكومية اليت ختص 

ية السؤال املعين. وتتضمن النسخة الإنلكزيية من هذه الوثيقة التصويب الوارد يف رصاحة أأحد الأس ئةل بأأمكلها يف هنا
ونرُش النص الاكمل لتبليغات املنظامت غري احلكومية عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة   .SCT/36/2 Rev. Corr ةالوثيق
 ./http://www.wipo.int/sct/en/comments :ادلامئة

نا  .9 ىل النظر يف اللجنة ادلامئة مدعوٌة اإ اإ
 حمتوى هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفقان[
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 قامئة احملتوايت

 

  الصفحة

 3 ................................................................................................................................ امحلايةأأنظمة  أأوًل.

 3؟واهجات املس تخدم املصورة، والأيقوانت، احملارف/اخلطوط هل توفر وليتمك القضائية امحلاية ملا ييل: – 1السؤال 

الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط هل توفر وليتمك القضائية امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة أأو  – 2السؤال 
قانون براءات التصاممي، قانون التصاممي الصناعية املُسج ةل، قانون التصاممي  مبوجب واحد أأو أأكرث من القوانني التالية:

 16 ................... الصناعية غري املُسج ةل، قانون حق املؤلف، قانون العالمات التجارية، قانون املنافسة غري املرشوعة

ن اكنت واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط مؤهةل لالس تفادة من حامية  – 3السؤال  اإ
متداخةل يف وليتمك القضائية مبوجب حقوق امللكية الفكرية املتعددة، مثل حق املؤلف وحق التصممي )مبا يف ذكل 

 28 ................ اممي املسجةل أأو التصاممي غري املسجةل(، مفا هو مدى هذه احلقوق املتداخةل؟براءات التصاممي أأو التص

 39 .................................................................. الصناعيطلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي  يًا.اثن 

كيف ميكن أأن متثال واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط يف طلب احلصول  – 4السؤال 
 38 ....................................................... عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي يف وليتمك القضائية؟

ضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت  – 5السؤال  هل تفرض متطلبات اإ
 48 ................ن، أأو أأي رسوم متحركة أأخرى(؟املتحركة )تصاممي الصور املتحركة والتحويل والانتقال وتغيري الألوا

ما يه املتطلبات الإضافية أأو اخلاصة املفروضة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو  – 6السؤال 
 56 ................................................................................................................ لأيقوانت املتحركة؟ا

هل ميكن أأن حُتمى واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مبوجب براءة أأو أأن تُسج ل بش ل مس تقل  – 7السؤال 
اتف اذليك واحلاسوب اللويح )أأي مبعزل عن املنتج اذلي حيتوهيا أأو املنتج اذلي تس تخدم معه، اكله

 61 ................................................................................................................ احلاسوب(؟ وشاشة

ن اكنت وليتمك القضائية تتيح حاميهتا  – 8السؤال  كيف جيب أأن متثال واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت، اإ
 68 ............. تسجيلها بش ل مس تقل، يف طلبات تسجيل التصاممي الصناعية أأو براءات التصاممي؟ مبوجب براءة أأو

يف واهجة املس تخدم املصورة  ت والرموز الواردةهل جيب التنازل عن احلروف والأرقام واللكام – 9السؤال 
 77 .................................................................................................................... الأيقوانت؟ و/أأو

هل تس تثىن واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت، اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج  – 10السؤال 
 80 ................................................................................................................... فقط، من امحلاية؟

 85 .......................................................... هل ميكن أأن تسجل احملارف/اخلطوط مكجموعة؟ – 11السؤال 

فامي يتعلق ابحملارف/اخلطوط، هل هناكل أأي متطلبات لتقدمي متثيل لاكمل سلسةل الأحرف )أأي  – 12السؤال 
 90 ...... ف ابس تخدام هذه احملارف/اخلطوط؟اكمل أأحرف الأجبدية، مثال( أأو جملموعة توضيحية لاكمل سلسةل الأحر 

 98 ............................................................................................................................. حفص الطلب اثلثًا.
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ما يه معايري الأهلية اليت تفحص فامي يتعلق بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  – 13السؤال 
ءات الفحص املوضوعي لطلب حامية واحملارف/اخلطوط، حبسب مدى تنفيذ مكتب امللكية الفكرية اخلاص بمك لإجرا

 103 ........................................................................ التصممي مبوجب براءة أأو تسجيل التصممي الصناعي؟

هل ختتلف معايري الأهلية محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو  – 14السؤال 
 116 .................................................... الأخرى؟احملارف/اخلطوط، عن تكل املطبقة عىل التصاممي الصناعية 

هل دليمك أأية مالحظات أأخرى بشأأن حفص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت أأو  – 15السؤال 
 115 ..........................................................احملارف/اخلطوط اذلي جيريه مكتب امللكية الفكرية اخلاص بمك؟

 83 ...................................................................................................................... نطاق امحلاية ومدهتا رابعًا.

هل يقيد نطاق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط نتيجة  – 16السؤال 
 125 ...................................................................................................... تصنيف التصممي الصناعي؟

هل حتمى واهجة املس تخدم املصورة والأيقونة احملمياة ابلنس بة ملنتج واحد )كهاتف ذيك، مثال( ضد  – 17السؤال 
 124 ....................................................................... اس تخداهما يف منتج خمتلف )كشاشة س يارة، مثال(؟

ة  – 18السؤال  ة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط نفس مدا هل تبلغ مدا
 138 ............................................................................................. حامية التصاممي الصناعية الأخرى؟
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 أأنظمة امحلاية أأوًل.
 امحلاية ملا ييل: توفر وليتمك القضائية هل – 1السؤال 

واهجات املس تخدم  الطرف املُجيب
 املصورة

 اخلطوط/احملارف الأيقوانت

 نعم نعم نعم الأرجنتني

 نعم نعم نعم أأسرتاليا

 نعم نعم نعم المنسا

 نعم نعم نعم أأذربيجان

 نعم نعم نعم بيالروس

 ل نعم نعم الربازيل

 نعم نعم نعم بلغاراي

 نعم نعم نعم كندا

 نعم نعم نعم ش ييل

 نعم نعم نعم الصني

 ل نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم نعم كوس تارياك

 نعم نعم نعم كرواتيا

 ل ل ل قربص

 نعم نعم نعم امجلهورية التش يكية

 نعم نعم نعم ادلامنرك

كوادور  نعم نعم نعم اإ

س تونيا  نعم نعم نعم اإ

 نعم نعم نعم فنلندا

 نعم نعم نعم فرنسا

 نعم نعم نعم جورجيا

 نعم نعم نعم أأملانيا

 نعم نعم نعم هندوراس

 نعم نعم نعم هنغاراي

 نعم نعم نعم أ يسلندا

 نعم نعم نعم الهند

 نعم نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  نعم نعم نعم اإ

 ل نعم نعم الياابن

 نعم نعم نعم اكزاخس تان

 ل ل ل قريغزيس تان

 نعم نعم نعم لتفيا

 ل ل ل ليسوتو
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واهجات املس تخدم  الطرف املُجيب
 املصورة

 اخلطوط/احملارف الأيقوانت

 نعم نعم نعم ليتوانيا

  نعم نعم مالزياي

 نعم نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نعم اجلبل الأسود

 نعم نعم نعم هولندا

 نعم نعم نعم نيوزيلندا

 نعم نعم نعم الرنوجي

 نعم نعم نعم عامن

 ل نعم نعم بريو

  نعم نعم الفلبني

 نعم نعم نعم بولندا

 نعم نعم نعم الربتغال

 نعم نعم نعم مجهورية كوراي

 نعم نعم نعم مجهورية مودلوفا

 نعم نعم نعم رومانيا

 نعم نعم نعم الاحتاد الرويس

 نعم نعم نعم اململكة العربية السعودية

 نعم نعم نعم رصبيا

 نعم نعم نعم س نغافورة

 نعم نعم نعم سلوفاكيا

 نعم نعم نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  نعم نعم نعم اإ

 نعم نعم نعم السويد

 نعم نعم نعم سويرسا

  نعم نعم اتيلند

 نعم نعم نعم تركيا

 نعم نعم نعم أأوغندا

 نعم نعم نعم أأوكرانيا

 نعم نعم نعم اململكة املتحدة

 نعم نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم نعم نعم فييت انم

 نعم نعم نعم مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ل نعم نعم املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
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 :ني ادلوليتاملنظمتني احلكوميتنيادلول الأعضاء و  تعليقات
 أأسرتاليا

ميكن أأن حتصل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط عىل امحلاية يف بعض الظروف مبوجب الأنظمة 
 وحق املؤلف والعالمات التجارية. الأسرتالية للتصاممي

ينص قانون التصاممي عىل أأن امحلاية تقترص عىل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط املُطبقة عىل و 
ف" فًا" )أأي يف غري وضع . منتج "ُمتوقا  وذكل لأن السامت البرصية "للمنتج" جيب أأن تُقمي  حيامن يكون املنتج "ُمتوقا 

نه وذلكل. فالسمة البرصية )مثل الأيقونة( ل تكون مرئية عىل شاشة حاسوب حيامن تكون الشاشة مغلقة. شغيل(الت   عند  فاإ
ذا اكن التصممي املُسج ل جديدًا أأو ممزيًا،  ول يكون املنتج اذلي جيري حفصه سوى شاشة ل ميكن رؤية الأيقونة تقيمي ما اإ

الانطباع العام للشاشات احلاسوبية الأخرى  من حيثاثةل أأو مشاهبة اإىل حد كبري من املرحج أأن تكون ممو حاسوب فارغة )
 .(يف جمال التقنية الصناعية السابقة

 المنسا

البعض يف مكتب المنسا للرباءات جس ل أأمثةل لواهجات مس تخدم مصورة وأأيقوانت ميكن الاطالع علهيا عىل املوقع التايل: 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

 من تصنيف لواكرنو 04-14الأيقوانت وواهجات املس تخدم املصورة: الفئة 

 من تصنيف لواكرنو 03-18اخلطوط: الفئة 

 الربازيل

املكتب الربازييل عن منح امحلاية للمحارف واخلطوط مبوجب قانون نتيجة التنقيح الأخري لإجراءات الفحص، سيتوقف 
 .امللكية الصناعية

 كندا

جيوز أأن تعدا واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط زخارف عىل سلعة هنائية وفقًا لقانون التصاممي 
  للتسجيل مبوجب قانون التصاممي.الصناعية. ول تعدا احملارف/اخلطوط غري املدجمة يف سلعة هنائية قابةل

 ش ييل

ق القواعد العامة الواردة يف ترشيعاتنا. ول توجد قاعدة خاصة لتكل الأنواع من التصاممي.  نطبا 

 الصني

 قوانني خمتلفة.حتمهيا  اتالأنواع الثالثة للموضوع

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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 كولومبيا

ىل أأي من تكل اجملالت. ولكهنا تتضمن  أأحاكمًا بشأأن حامية واهجات املس تخدم املصورة ترشيعاتنا ل تشري حتديدًا اإ
 والأيقوانت بوصفها تصاممي ثنائية الأبعاد.

 كوس تارياك

جراءات  طار اإ ن حالت واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط اندرة يف جتربة املكتب ولكهنا تندرج يف اإ اإ
 التصاممي الصناعية الثنائية الأبعاد.

سقاط فتعدا واهجات املس تخدم  املصورة مجموعة من العنارص املصورة الرئيس ية يف بيئة مصورة تكون عادة شاشة أأو هجاز اإ
وتتيح للمس تخدمني احلصول عىل معلومات وتنفيذ وظائف. وميكن للواهجة املصورة أأن تكون دينامية أأي أأن تواكب التفاعل 

 بني املس تخدم واجلهاز.

 عىل واهجة تصويرية وتنطوي عىل معىن خاص.ويُقصد ابلأيقونة أأية عنارص تصويرية تظهر 

أأما احملارف واخلطوط فيجب أأن تغطي اكمل الأجبدية والرموز والأرقام اليت ميكن كتابة نص تقليدي هبا وبأأجحام خمتلفة. 
". ول شك يف أأنه جيب أأن تس تويف رشوط اجلدة والأصاةل Eras" و"Timesونقصد بذكل الفرق بني اخلطني "

 ثل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت يك تكون مؤهةل للحامية بوصفها تصماميً صناعيًا.والاس تقاللية م 

كوادور  اإ

 جيوز يف مسائل حق املؤلف حامية أأي معل فين أأصيل.

الصادر عن جامعة دول الأنديز عىل أأحاكم خاصة لتصاممي واهجات املس تخدم  486ول ينص قانون الابتاكر ول القرار رمق 
ا تفحص وفق أأحاكم التصاممي الصناعية.املصورة   والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. ولكهنا

 هندوراس

لأهنا تعدا  ،E-99-4واهجات املس تخدم املصورة واحملارف/اخلطوط. تُكفل امحلاية مبوجب قانون حق املؤلف، املرسوم رمق 
 برامج حاسوبية.

يقوانت الثنائية الأبعاد مثل التصاممي الصناعية مبوجب قانون امللكية الصناعية، املرسوم رمق   .E-99-12وتُكفل امحلاية للأ

 الهند

جيوز حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط مبوجب قوانني حق املؤلف والتصاممي 
 عايري املقبولية مبوجب الأحاكم ذات الصةل من قانون امللكية الفكرية.والعالمات التجارية، رشط استيفاء م

ووفقا للتعريفات الواردة يف قانون التصاممي، فاإن "التصممي" يعين مالمح الش ل والتكوين والمنط والزخرفة أأو أأشاكل 
لكهيام، من خالل أأي معلية أأو اخلطوط أأو الألوان املطبقة عىل أأي سلعة سواء بش ل ثنايئ الأبعاد أأو ثاليث الأبعاد أأو 

وس يةل صناعية، سواء اكنت يدوية أأو مياكنيكية أأو كمييائية، منفصةل أأو جممتعة، جتذب الأنظار يف الش ل الهنايئ للسلعة 
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 وحيمك علهيا ابلعني اجملردة. ويستبعد من التصاممي أأي حاةل أأو مبدأأ تشكيل أأو هجاز مياكنييك أأو عالمة جتارية أأو عالمة ملكية
أأو مصنف فين اكللوحات واملنحواتت والرسومات والنقوش والصور الفوتوغرافية وأأعامل الهندسة املعامرية واملصنفات الفنية 

 احلرفية وغريها.

وذلكل، جيب أأن تطباق تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط عىل سلعة ما بأأي معلية أأو 
ف "السلعة" بأأهنا أأي سلعة مصناعة وس يةل صناعية جتذب الأنظا ر يف الش ل الهنايئ للسلعة وحيمك علهيا ابلعني اجملردة. وتعرا

وأأي مادة طبيعية أأو اصطناعية أأو اصطناعية وطبيعية، وتشمل أأي جزء من سلعة ميكن صنعها وبيعها بش ل منفصل. 
ن مل تكن من جوهر وتقتيض القواعد ذات الصةل أأن تزال اللكامت أأو احلروف أأو الأرقام من  المتثيالت أأو العينات اإ

دراج تنازل عن أأي حق يف حرصية اس تخداهما. ن اكنت من جوهر التصممي وجب اإ ا اإ  التصممي، أأما

ن العالمة التجارية يه عالمة تعني عىل متيزي سلع أأو خدمات خشص ما عن 1999وطبقا لقانون العالمات التجارية لعام  ، فاإ
كن متثيلها برسوم. ومبوجب قانون العالمات التجارية، وحدها العالمات اليت ميكن متثيلها سلع أأو خدمات خشص أ خر، ومي

برسوم، أأي ابللكامت والأحرف والأرقام والشعارات والأحرف الأوىل من امس، والأشاكل الهندس ية أأو العنارص التصويرية، 
والأصوات أأو غالفها، يه اليت ميكن حاميهتا كعالمات  والعالمات، ومزجي الألوان، والأجسام الثالثية الأبعاد، وش ل السلع

ن اس توفت ابملعايري املذكورة يف قانون العالمات التجارية. ول ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  جتارية، اإ
ن أأمكن متثيلها برسوم تصويرية عىل حنو واف. ل اإ  واحملارف/اخلطوط اإ

ن مل تدخل يف تشكيلها أأي همارة فنية أأو حرفية.ومبوجب قانون حق املؤلف، ل مي  كن تسجيل احملارف/اخلطوط اإ

 ليسوتو

مل يضع القانون الوطين أأحاكما خمصصة محلاية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. ولكن، ميكن حاميهتا 
 املصورة مبوجب قانون العالمات التجارية. مبوجب قانون حق املؤلف والتصاممي. وميكن حامية شعار واهجات املس تخدم

 مالزياي

ذا اكنت تتوافق مع تعريف التصممي الصناعي الوارد يف قانون  ذا اكنت واهجة اإ و  1996 س نةلتصاممي الصناعية املالزيي ل انعم اإ
 املس تخدم املصورة أأو الأيقونة أأو لكتاهام مدجمة يف املنتج اذلي سوف تُس تخدم فيه.

 املكس يك

جراء حتليل  تُس تخدميف عامة ار م تعقدا  تُ  اقامئة ابلأش ياء اليت ميكن حاميهتا، ولكهنعىل  ةالوطني اتالترشيع حتتويل  عند اإ
ذا اكن عنرص معني ميكن حاميته أأم ل. ويف هذا الصدد، تنص املواد  من قانون امللكية الصناعية عىل  32و 10و 9ملعرفة ما اإ

 لتسجيل وأأهنا تتضمن ما ييل:أأن التصاممي الصناعية ميكن حاميهتا اب

 ضيف منتج صناعي لأغرا ةدجمماخلطوط أأو الألوان  وأأ يه أأي مجموعة مؤلفة من الأرقام والصناعية، تصاممي ال  (أأ  )
 ،وخاصاً  فريداً  مظهراً مما مينحه ، الزتيني

أأو منوذج لتصنيع منتج صناعي،  منطمبثابة  يكونأأي ش ل ثاليث الأبعاد  تتكون منالامنذج الصناعية، اليت و  (ب )
ذا اكن ، اً خاص اً مظهر  مينحهمما   .تقنيةنطوي عىل تأأثريات ي ل اإ
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 ، وذلكلتعريف الرسوم الصناعيةيشملها واحملارف/اخلطوط  املس تخدم املصورة والأيقوانت واهجاتومن مث  فاإن 
 تسجيلها. ميكن

 اجلبل الأسود

لهيا أأعاله.للأ  خاصةأأحاكم  ، ول توجدمجيع أأنواع التصممي الصناعي عىللقانون العامة اأأحاكم ترسي   نواع املشار اإ

 هولندا

ىل ايامحلستند ت  لوكس )العالمات يالترشيعات الوطنية )براءات الاخرتاع وحقوق املؤلف( وترشيعات بن من  لكال ة اإ
 (.تصامميوال  التجارية

 نيوزيلندا

ىل أأن قوانني امللكية الف كرية يف نيوزيلندا ل تشري رصاحة اإىل حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت. يرىج الانتباه اإ
طار قانون نيوزيلندا غري واحض  وعليه فاإن نطاق امحلاية الفعلية املمنوحة لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت يف اإ

مس بوق يف حمامك نيوزيلندا. وينبغي عدم الاعامتد عىل الردود املقدمة فامي ييل مكشورة قانونية بشأأن قوانني نيوزيلندا   وغري
 ضامن بأأن تكل العنارص محمية يف نيوزيلندا. أأو

عىل أأهنا منط  وفقًا ملامرسة مكتب نيوزلندا للملكية الفكرية، جيوز تسجيل املظهر الثابت لواهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة،
. ولكن مل يتعرض القضاء يف 1953جديد أأو "زخرفة" جديدة عىل شاشة بوصفها تصماميً مبوجب قانون التصاممي لس نة 

نيوزيلندا للبت يف صالحية تكل التسجيالت. ول ينص قانون التصاممي رصاحة عىل أأي حمك بشأأن تسجيل واهجات 
 خلطوط.املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/ا

 1994وقد جيوز حامية واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة أأو حمرف/خط بوصفه معاًل فنيًا مبوجب قانون حق املؤلف لس نة 
 عىل أأن يس تويف الرشوط الواجبة مثل الأصاةل.

طار قانون العالمات التجارية  ذا اس توفت الرشوط املنصوص علهيا يف اإ وقد جيوز تسجيل أأيقونة عالمة جتارية اإ
 .2002 ةلس ن

وقد جيوز حامية التشغيل الفعيل لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مبوجب قانون الرباءات رشيطة أأل تكون املطالب 
(. ولن تكون امحلاية مبوجب براءة متاحة 11 املادة، 2013ختص "الربامج احلاسوبية يف حد ذاهتا" )قانون الرباءات لس نة 

 هجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت.للمظهر الثابت أأو املتغري لوا

 الرنوجي

 ابلش لاية امحلتتعلق و . املُس تعملرف احمل بنيا مجةل تُ و  ،مجيع الأرقامو مجيع حروف الأجبدية، بنيا وثيقة تُ برف احملتوضيح  جيوز
ذا اكن واخلاريج للمحرف،   أأساليب طباعة تقليدية.من أأجل أأو  وبيةبرامج حاسمن أأجل ل هيم ما اإ
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 بريو

الناجت عن  اخلاص مبنتج ما ظهرامل صناعي يعين عىل أأن التصممي ال  486رمق من قرار جلنة جامعة دول الأنديز  113تنص املادة 
لوان، أأو أأي ش ل خاريج لأأي ترتيب للخطوط أأو مزج   وأأ ، أأو هيئة، أأو حميطخط، أأو ، ذي بعدين أأو ثالثة أأبعادلأ

 نتج.ل تغري الغرض املقصود من امل  ةملمس أأو ماد

 الفلبني

ننا  فتجوز، مبوجب قانون التصاممي الصناعية، حاميهتا بوصفها سلعة الأيقوانت. واهجات املس تخدم املصورة و وفر امحلاية لناإ
 .أأو حىت تعقيدات توضيحية ًا أأو صوراً رسومحاميهتا بوصفها ، مصنوعة. وجتوز، مبوجب حق املؤلف

 كوراي مجهورية

م رمس لها مع املنتج املدجمة فيه، وينبغي بيان املنتج )مثل واهجة ميكن حامية واهجات املس تخدم  ذا قدا  املصورة والأيقوانت اإ
 مس تخدم مصورة لهاتف محمول(.

ويُقصد مبصطلح "الأيقونة" عنرصًا من عنارص واهجة مس تخدم مصورة وغري محمية بصورة مس تقةل. بعبارة أأخرى، ميكن حامية 
 ن تضمهنا أأيقوانت أأو صور.واهجة مس تخدم مصورة بغض النظر ع

من قانون حامية التصاممي عىل أأن تس تويف الرشوط املنصوص علهيا: ويعين مصطلح  2.2وميكن حامية احملارف مبوجب املادة 
"احملارف" مجموعة من الأحرف )مبا يف ذكل الأرقام وعالمات التنقيط والرموز( املكتوبة بأأسلوب يتسم خبصائص مشرتكة 

 س مي أأو الطباعة.للتسجيل أأو التو 

 مودلوفا مجهورية

 أأمثةل:

 04-14واهجات املس تخدم املصورة، الفئة 
(http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_09_2012.pdf#page=117 النرشة الرمسية ،

 (f 2012 0071، الطلب 136-133، ص 9/2012للملكية الصناعية 

 

 00-32؛ 04-14الأيقوانت، الفئة 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/)
BOPI_02_2016.pdf#page=121،  النرشة الرمسية

 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/)
BOPI_06_2015.pdf#page=117،  النرشة الرمسية

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_09_2012.pdf#page=117
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/)BOPI_02_2016.pdf#page=121
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/)BOPI_02_2016.pdf#page=121
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/)BOPI_06_2015.pdf#page=117
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/)BOPI_06_2015.pdf#page=117


SCT/36/2 Rev.2 
Annex I 
10 
 

 الطلب، 137-131 ص، 2/2016للملكية الصناعية 
f 2015 0093) 

 

 الطلب، 150-147 ص، 6/2015للملكية الصناعية 
f 2015 0042) 

 

 03-18احملارف/اخلطوط، الفئة 

(http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_10_2013.pdf#page=115 ، النرشة الرمسية
 (f 2012 0116، الاس امترة 129-126، الصفحات 10/2013للملكية الصناعية 

 
 

 رومانيا

 عام للتصممي.التعريف ل ل  وفقاً  عىل امحلاية هذه الأنواع من املنتجات حتصل

ناجت عن مجموعة من السامت الرئيس ية، ل س امي ال أأو ثالثة أأبعاد، ذو بعدين ، هجزء منمظهر أأو ما منتج  مظهر" :تصمميال 
 – "ته أأو لكهيامملنتج نفسه أأو زخرف اخلاصة ابامللمس أأو املواد  وأأ الش ل  وأأ الألوان  وأأ اخلطوط احمليطياة أأو طوط اخل
 .129/1992 تصاممي رمق(د( من قانون ال 1)3 املادة

عىل عنارص مصممة ليمت جتميعها ، من مضن أأمور أأخرى، حتتويو  يدويةج من خالل معلية صناعية أأو نتَ تُ  سلعة"أأي  :املنتج
 – "اً منتجاحلاسوبية ربامج العترب ل تُ و ؛ورموز مطبعية موز مصورة،رو ترتيبات، و يف منتج معقد، وحزم، وأأشاكل عرض، 

 .129/1992 تصاممي رمق(د( من قانون ال 1)3ادة امل

 س نغافورة

 ولكن ،احملارف واخلطوطاملس تخدم املصورة والأيقوانت و  واهجاتلاحلصول عىل حامية امللكية الفكرية يف س نغافورة ميكن 
 وقانون حق املؤلف. ،قانون العالمات التجاريةو ، قانون التصاممي املُسج ةلمتطلبات ستيفاء ضع لهذه امحلاية خت

ً اكن هو –املطلوب حاميته  تصممي"ال " فاإن، ةلسج  التصاممي املُ  مبوجب قانونل سج  تصممي مُ اية محلو   اكن واهجةأأ سواء  أأايا
خل  حمرف/خطمصورة أأو أأيقونة أأو مس تخدم   يف قانون التصاممي الواردتصممي" ال تعريف "يس تويف متطلبات  جيب أأن –اإ

 عىل سلعةق طب  يُ أأن " التصممي أأيضاً  وطومن مضن رش منط أأو زخرفة. أأو تكوين  وأأ ش ل سامت  يعين"التصممي" . ةلسج  املُ 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_10_2013.pdf#page=115
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حدى ال مضن تكون أأن  أأيضاً طلوب حاميهتا جيب " املسلعةأأي معلية صناعية". و"ال بواسطة  لجدول لفرعية الفئات ال فئات و اإ
استيفاهئا برشط ابلتسجيل سمح أأن يُ  ،يف حاةل احملارف/اخلطوط، عام، ميكنوبوجه . املُسج ةلتصاممي لقواعد ال الثالث 
ُ تعريف التصممي  ملتطلبات احلروف  عنالطلب  ودعمتنازل أأن ي مع ذكل، سوف نشرتط . و ةلسج  الوارد يف قانون التصاممي امل

ىل ذكل نقانون العالمات التجارية، مبوجب ةل سج  جتارية مُ  ةاية عالمومحل .والرموز والأرقام واللكامت، وما اإ  عالمةال فاإ
يف قانون العالمات التجارية، الوارد عالمة" التعريف "أأن تس تويف أأوًل متطلبات  جيبكعالمة جتارية املطلوب تسجيلها 

 مثل المتزي. اية العالمات التجاريةتطلبات املعتادة محلامل  استيفاءعن  فضالً 

قدر من  وجد)جيب أأن ي اً أأصلي الفينصنف امل جيب أأن يكون فين، املؤلف ملصنف  للحصول عىل امحلاية مبوجب قانون حقو 
 (.بداع املصنفس تقل يف اإ امل اجلهد 

 اتيلند

(، عىل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت B.E.2522تقترص امحلاية مبوجب قانون براءات التصاممي )قانون الرباءات 
 املطباقة عىل منتج.

 أأوكرانيا

 تصاممي املؤلف واحلقوق اجملاورة بشأأنقانون حق ل يف الصناعية والتصاممي ل توجد أأحاكم خاصة يف قانون حامية حقوق 
 .اخلطوط/صورة والأيقوانت واحملارفاملس تخدم امل اتواهج

 امحلاية. غري ُمس تثناة من اخلطوط/صورة والأيقوانت واحملارفاملس تخدم امل اتواهج وتصاممي

 اململكة املتحدة

 محمية.الربجميات احلاسوبية غري تصاممي: املظهر املريئ فقط، ال 

املس تخدم واهجات لن يكون من السهل حامية ولكن الأيقوانت، ورمبا اخلطوط. من الأرحج أأن حُتمى العالمات التجارية: 
 .عند الإثبات اً قد يكون ممكنأأن ذكل ، رمغ صورةامل

لكة قانون املممن مث  مبوجب مبوجب قانون الاحتاد الأورويب )و  املس تخدم املصورةاهجات و جتوز حامية : املؤلف حق
املتحدة(، عىل النحو املنصوص عليه يف التوجيه الأورويب بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع املعلومات 

(InfoSoc Directive) ،بداع ما دام املصنف فئات عىل وينص قانون اململكة املتحدة  .ابملؤلفخاص  فكرايً  اً الأصيل اإ
مبوجب قانون اململكة وليك حُيمى املصنف حق املؤلف. مبوجب لحامية لتكون أأهاًل اليت ميكن أأن صنفات معينة من امل 

حدى قع ياملتحدة، جيب أأن  املس تخدم  اهجاتو يف حاةل وأأنسب فئة حق املؤلف. مبوجب اية امحل ق لهاحتالفئات اليت مضن اإ
وهذه رسومية(. املصنفات الالفنية )مثل صنفات قواعد البياانت( أأو امل احلاسوب/الأدبية )مثل برامج  املصورة يه املصنفات

 صورةواهجة املس تخدم املوليس أأدانه( نُوقش ذكل )صورة واهجة املس تخدم امللالأجزاء املكونة احلقوق من شأأهنا أأن تشمل 
 صورةاملس تخدم امل اهجاتتُمنَح لو ق املؤلف ل مبوجب حاية امحل حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب أأن   تقد قررو  ك ل.

 ".عن برانمج حاسويبأأي ش ل بامية "التعبري حبمبوجب توجيه الربجميات، اذلي يسمح فقط 

واحدة  عىل مسةل متلأهنا تش  املس تخدم املصورة هذا ل يشمل واهجات  أأن  بحممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب  حمكتو 
قضية "يب اإس ايه" ضد  يفحمكها قضت احملمكة يف و ، وليس التعبري عنه. ربانمج احلاسوب الأسايسفقط من سامت ال
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"، والعمل التحضريي اذلي حاسويببرانمج عن أأي ش ل بلتعبري ابالسلوفاكية أأن توجيه الربجميات يتعلق "وزارة الثقافة 
نشاء برانمج، ولكن ابيسمح  دم املس تخ واهجاتفواهجاته.  تقوم علهيااليت  ئل يشمل الأفاكر واملبادذكل س تنسا  أأو اإ
ول تسمح  اسويب؛ربانمج احلالالس تفادة من لن وملس تخدمعنارص الربانمج احلاسويب يتفاعل معه اعنرص واحد من  املصورة

 التوجيه. يف حدود املعىن الوارد يفن الربانمج عمن أأشاكل التعبري  ، وليست شلكً ابس تنسا  الربانمج

يف املؤلف  حقويس متر ". اً يفنا مصنفًا "وصفها ف يف اململكة املتحدة بمبوجب نظام حق املؤل ميكن حامية الأيقوانت: الأيقوانت
حق ويف اململكة املتحدة، ل يظل . يتوىف فهيا املبدعالس نة اليت عقب حىت انقضاء س بعني س نة ميالدية مصنف فين 

ل يف مصنف  بداع فكري خاص مب أأصيلاملؤلف قامئًا اإ  .ملؤلفابعىن أأنه اإ

 لكال ميكن حامية مصنفات فنية، و بوصفها مبوجب حق املؤلف  كتابة احلروف احملارف وأأساليبميكن حامية : وطاحملارف/اخلط
اذلي  وبراءات الاخرتاع ممياالتصاملؤلف و حق من قانون  54 املادةلكن يرد يف . و فرديلك حرف احلرف و من أأسلوب 

حاسوب التنضيد أأو الطباعة، أأو امتالك أأو  وص،نصل أأو تأأليف اللكتابة، طبيعي املسار ال  س ياق س تخدام حمرف يفابيسمح 
ن للقيام بذكل.   عدايً  يعد تل هذا النصأأو طباعته أأو امتالك حاسوب يؤلف عليه اس تخدام خط عند كتابة نص وذلكل فاإ

من خالل رخصة عرب  :قانوين يف املقام الأول )عىل سبيل املثال اخلط بش ل عىل حق املؤلف، ما دمت قد حصلت عىل
م اس ترياد  ولكن مج معاجلة النصوص(.انبر نتاج مواد  خصيصاً هجاز ُمكي ف أأو ُمصما هذا التعامل مع أأو  حرف معنيمبلإ

ذن أأو ترخيصاجلهاز،  أ ةل طباعة من التعدي أأن تبيع . عىل سبيل املثال، ، يعد تعداًي عىل حق املؤلفدون احلصول عىل اإ
 اخلط، دون احلصول عىل ترخيص. هذاتضمن برانمج ملعاجلة النصوص ي ، أأو وط محميةحزم خطأأو خط محمي، تش متل عىل 

من  55 املادةيف ذكل . )يرد فقط عاماً  25امحلاية ملدة تدوم تكل بش ل قانوين، السلع يف الأسواق هذه ويف حاةل طرح 
املؤلف واحلقوق اجملاورة  التوجيه الأورويب بشأأن حقمن  9ويتفق مع املادة  وبراءات الاخرتاع ممياالتصاملؤلف و حق قانون 

 لمحارف(.ينص عىل اس تثناء ل يذليف جممتع املعلومات، ا

يف حد ذاهتا مبوجب قانون حق املؤلف يف اململكة املتحدة،  املس تخدم املصورة اهجاتو حامية لوخالصة القول أأنه ل توجد 
يف الواقع، ميكن أأن و. حملارف والأيقوانتيف ذكل ا، مبا صورةواهجة املس تخدم امللمن املمكن حامية الأجزاء املكونة ورمغ ذكل 

 .صورةحامية فعاةل للغاية لواهجة املس تخدم املذكل بتوفري سمح ي 

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ضع لتصممي.خي اً مناس ب اً عترب منتجتُ  يدوية وأأ  ةصناعي سلعةأأي  عىل أأن نظام امجلاعة الأوروبية بشأأن التصامميينص 

 يف التعريف القانوين كأمثةل لهذه املنتجات. طبعية رصاحةً امل ارف احملرسومية و الرموز الترد و 

  لرموز الرسومية.لواسع أأما الأيقوانت فيشملها املفهوم ال

لكن الربامج احلاسوبية يف حد . و تصماميً  هامظهر ميكن أأن يكون منتجات املس تخدم املصورة بوصفها  اهجاتأأيضًا و ل قبَ وتُ 
 .اً مناس ب اً منتجكون ل ميكن أأن ت ذاهتا
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 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

ن  أأي و مي أأي ترتيب للخطوط أأو الألوان حتق الرابع من اتفاق ابنغي( رف، امل1الصناعية )املادة تصاممي بشأأن ال  ناترشيعات اإ
الرتتيب أأو الش ل مينح هذا ، رشيطة أأن اً صناعيبوصفه تصماميً ، أأم ل خطوط أأو الألوانأأحصبته ش ل ثاليث الأبعاد، سواء 

 لتصنيع هذه املنتجات. منطاً أأن يصلح لأن يكون و يدوي ملنتج صناعي أأو  اً خاصمظهرًا 

 .ه الترشيعاتمبوجب هذابمحلاية  املصورة والأيقوانتاهجات املس تخدم غالبًا ما حتظى و و 

 :احلكومية غري املنظامت تعليقات

 (ECTA) الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجاريةمجعية الاحتادات 

س بانيا: انظر املادة.  بشأأن امحلاية القانونية  2003يوليو  7، املؤر  20/2003رمق  الإس باين()ب( من القانون 1)1اإ
 الصناعية. للتصاممي

 .2000جب قانون التصاممي لعام الهند: وحدها احملارف/اخلطوط اليت متثال معال فين فريدا من نوعه مؤهةل للحامية مبو 

وفامي خيص واهجات املس تخدم املصورة، رفض مكتب التصاممي الهندي طلبات تسجيل واهجات املس تخدم املصورة عىل 
)د( من قانون التصاممي 2)أأ( و2 املادتنيأأساس أأهنا ل تس تويف املتطلبات الواردة يف تعريفي "السلعة" و"التصممي" مبوجب 

 .2000الصناعية لعام 

طار  2000ورمغ أأن تصنيف السلع مبوجب قانون التصاممي الصناعية لعام  يدرج عروض الشاشات والأيقوانت يف اإ
 ، ل توجد تسجيالت مبنح امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة نتيجة الأس باب املذكورة أأعاله.04-14 الصنف

 .1957كن حامية واهجات املس تخدم املصورة مكصنفات فنية مبوجب قانون حق املؤلف لعام وابلتايل، مي

املطباقة عىل  2000وفامي يتعلق ابلأيقوانت، تطباق نفس رشوط الأهلية للتسجيل مبوجب قانون التصاممي الصناعية لعام 
ية مماثةل لأن الأيقوانت ل تس تويف )عروض الشاشات والأيقوانت( رمغ أأن مكتب التصاممي رفض منح حام 04-14الصنف 

املتطلبات الواردة يف تعريفي "السلعة" و"التصممي" كام ذكر أأعاله. ويف املايض، اكن مكتب التصاممي مينح التسجيل 
طار الصنف  يقوانت يف اإ )متفرقات( ولكن أأعيد النظر يف هذه املامرسة، وحسب جتربتنا، مل يعد مكتب التصاممي  99-14للأ

 بات التسجيل يف هذا الصنف.يقبل طل 

وبناء عىل ما س بق، تقدمنا بطلب تسجيل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت، ومنحت هذه الطلبات التسجيل ل 
 كواهجات وأأيقوانت ولكن كتصاممي لسلع حمددة مثل الهواتف احملموةل، وحرص التسجيل عىل الهواتف احملموةل فقط.

ا احملارف واخلطوط، فميكن  .03-18حتت الصنف  2000تسجيلها مبوجب قانون التصاممي لعام  أأما

صدار لحئة التصاممي لعام  98/71اململكة املتحدة: امتثلت اململكة املتحدة لتوجيه املفوضية الأوروبية رمق  اليت تعدل  2001ابإ
ع تعريفا "التصممي"  1949قانون التصاممي املسجةل لعام  و"املنتج" ليغطيا بعض واهجات )"القانون"(. ونتيجة ذلكل، وسا

 املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف.



SCT/36/2 Rev.2 
Annex I 
14 
 

ا الش ل البرصي لأيقوانت احلاسوب ورسومات شاشة  اقة. أأما ويقبل السجل تسجيل اخلطوط واحملارف رشيطة أأن تكون ممن
ولكن، يقبل تسجيل هذه التوقف والتصممي البرصي للربجميات وصفحات الإنرتنت فليست ممنوعة من امحلاية يف حد ذاهتا. 

 الأشاكل من احملتوى الرمقي يف حال اس توفت مجيع املتطلبات الأخرى للقانون.

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

أأن تديل ابلتعليقات العامة التالية دعامً لعمل اللجنة  (INTAلرابطة ادلولية للعالمات التجارية )التابعة لجلنة التصاممي  تود
 ادلامئة فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط:

شهد العقد املايض زايدة حادة وواحضة ومعرتف هبا يف اس تخدام واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط  .1
 مل.يف العديد من القطاعات يف ش ىت أأحناء العا

من منظور التصممي، ينطوي العديد من واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط عىل ابتاكرات تصممية و  .2
 عالية املس توى.

من منظور املس هتكل، يربط املس هتلكون فورًا ال ن بني واهجات مس تخدم مصورة وأأيقوانت وخطوط معينة و  .3
 مبنتجني معينني لسلع أأو مقديم خدمات.

ىل أأن النجاح التجاري لأي نو  .4 أأو خدمة يعمتد غالبًا عىل تكل اخليارات التصمميية الإبداعية والابتاكرية،  سلعةظرًا اإ
 حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط هممة للمتيزي بني املنتجات يف السوق. فاإن

قوانت واخلطوط جانبًا أأساس يًا من العالمة العامة يف العديد من احلالت، ابتت واهجات املس تخدم املصورة والأيو .5
 للرشكة. وعليه ينبغي أأن تعد جزءًا من حمفظة امللكية الفكرية العامة، وبذكل فاإن حامية التصاممي رضورية لضامن حاميهتا قانواًن.

الاقتصادية يف العديد يشجع توفري امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط التمنية التكنولوجية وو  .6
 القطاعات. من

يف العديد من احلالت، يكون العمر النفعي ذلكل النوع من التكنولوجيا قصريًا جدًا. وعليه فاإن منح حامية التصاممي و .7
مالمئ. وبطبيعة احلال، ميكن لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط أأن تكون مؤهةل للحامية مبوجب أأكرث من 

 من حقوق امللكية الفكرية )مثل حق املؤلف و/أأو العالمات التجارية(.حق 

بناء عىل ذكل، تدمع جلنة التصاممي توفري حامية التصاممي لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط. و  .8
ىل ادلول ، يبدو بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطخيص الاس تبيان  وفامي أأنه موهجًا اإ

 الأعضاء لتوضيح املوقف القانوين يف ولايهتا اخملتلفة.

وعوضًا عن التعليق عىل القوانني القامئة يف لك دوةل عضو، تود جلنة التصاممي أأن تديل بتعليقات عىل بعض أأس ئةل الاس تبيان 
بشأأن أأمثل موقف موحد ميكن أأن يُعمتد ابمس املصممني واملس تخدمني ال خرين لنظام تسجيل التصاممي من أأجل توضيح 

 واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط.

ىل منح امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة  ويف ضوء الأس باب املوحضة فامي س بق، تدعو جلنة التصاممي اإ
 واخلطوط. والأيقوانت
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ىل احلاش ية  امحلاية لواهجات توفري ه ينبغي توفري امحلاية، وتدمع اللجنة من الاس تبيان اليت ورد فهيا أأن 2وتشري جلنة التصاممي اإ
املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلط بغض النظر عن أأي حامية متاحة لربانمج حاسويب أأو أأي وس يةل تقنية 

 لتطويرها. أأخرى

نوترى اللجنة أأنه ينبغي توفري امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط  اكنت معروضة عىل شاشة أأو مل  واإ
 .ما ل تكنولوجياتظهر عندما تفع  

 (JPAAامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات )

بداعية، فميكن لقانون حق املؤلف أأن يكفل لها أأما فامي خيص احملارف/اخلطوط، ل بوجه عام.  ذا اكنت تنطوي عىل عنارص اإ اإ
 حتديد تكل العنارص الإبداعية يف احملارف/اخلطوط.بعض امحلاية. ولكن حبمك جتربتنا، من الصعب 

 (MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

( بأأن تعمل أأن بعض ادلول الأعضاء عىل ما يبدو )مثل MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )تفاجأأت 
والأيقوانت غري محمية مبوجب قانون العالمات التجارية. وقد يعزى ذكل السويد وأأملانيا( أأفاد بأأن واهجات املس تخدم املصورة 

ىل تفسريات خمتلفة ملاهية واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت وطريقة تعريفها ىل أأنه ميكن مثاًل لأيقونة تكون  ،اإ نظرًا اإ
ف بأأهنا شعار قابل للحامية مبوجب قوانني العالمات التجارية  يف غالبية الولايت القضائية يف العامل. صورة "تطبيق" أأن تعر 
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 أأنظمة امحلاية أأوًل.

توفر وليتمك القضائية امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط مبوجب واحد  هل – 2السؤال 
 أأو أأكرث من القوانني التالية:

 

 

 

 

 الطرف املُجيب

قانون براءات 
 التصاممي

قانون التصاممي 
الصناعية 
 املُسج ةل

قانون التصاممي 
الصناعية غري 
 املُسج ةل

قانون حق 
 املؤلف

قانون العالمات 
 التجارية

قانون املنافسة 
 غري املرشوعة

خرى ني أأ
قوان

 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

تخدم   س 
ت امل

هجا
وا

صورة
امل

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 

 

              ■ ■ ■    الأرجنتني

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    أأسرتاليا

  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    المنسا

                 ■ ■ ■ أأذربيجان

     ■ ■ ■ ■ ■ ■       ■ ■ ■ بيالروس

        ■       ■ ■    الربازيل

              ■ ■ ■    بلغاراي

   ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    كندا

  ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ ش ييل

     ■ ■  ■ ■ ■        ■ ■ الصني

               ■ ■    كولومبيا

                    كوس تارياك

  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    كرواتيا

                    قربص

  ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    امجلهورية التش يكية

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ادلامنرك

كوادور         ■ ■ ■          اإ

س تونيا      ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    اإ

      ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■    فنلندا

     ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    فرنسا

      ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    جورجيا

   ■ ■     ■ ■    ■ ■ ■    أأملانيا

      ■  ■  ■        ■  هندوراس

  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    هنغاراي
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 الطرف املُجيب

قانون براءات 
 التصاممي

قانون التصاممي 
الصناعية 
 املُسج ةل

قانون التصاممي 
الصناعية غري 
 املُسج ةل

قانون حق 
 املؤلف

قانون العالمات 
 التجارية

قانون املنافسة 
 غري املرشوعة

خرى ني أأ
قوان

 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

تخدم   س 
ت امل

هجا
وا

صورة
امل

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 

 

              ■ ■ ■    أ يسلندا

     ■ ■ ■  ■ ■    ■ ■ ■    الهند

     ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    اإرسائيل

يطاليا      ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■   ■ اإ

■     ■ ■    الياابن
* 

■
* 

■
* * *  ■

* 
■
* 

■
* ■* 

                 ■ ■ ■ اكزاخس تان

                    قريغزيس تان

        ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    لتفيا

                    ليسوتو

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ليتوانيا

     ■ ■ ■ ■ ■ ■     ■ ■    مالزياي

     ■ ■ ■       ■ ■ ■    املكس يك

        ■ ■ ■    ■ ■ ■    اجلبل الأسود

      ■  ■ ■ ■    ■ ■ ■    هولندا

      ■  ■ ■ ■     ■ ■    نيوزيلندا

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    الرنوجي

        ■ ■ ■          عامن

               ■ ■    بريو

                    الفلبني

  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    بولندا

  ■ ■ ■       ■ ■ ■ ■ ■ ■    الربتغال

  ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■    ■ ■ ■    مجهورية كوراي

  ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    مجهورية مودلوفا

  ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    رومانيا

      ■ ■ ■ ■ ■       ■ ■ ■ الاحتاد الرويس

 اململكة العربية
              ■ ■ ■    السعودية

              ■ ■ ■    رصبيا
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 الطرف املُجيب

قانون براءات 
 التصاممي

قانون التصاممي 
الصناعية 
 املُسج ةل

قانون التصاممي 
الصناعية غري 
 املُسج ةل

قانون حق 
 املؤلف

قانون العالمات 
 التجارية

قانون املنافسة 
 غري املرشوعة

خرى ني أأ
قوان

 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

تخدم   س 
ت امل

هجا
وا

صورة
امل

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 

 

 *■    ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    س نغافورة

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    سلوفاكيا

      ■  ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ جنوب أأفريقيا

س بانيا         ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    اإ

 *■       ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    السويد

      ■  ■ ■ ■    ■ ■ ■    سويرسا

     ■ ■  ■           ■ اتيلند

  ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■    ■ ■ ■    تركيا

      ■  ■  ■      ■    أأوغندا

        ■ ■ ■       ■ ■ ■ أأوكرانيا

     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 
      ■ ■  ■ ■       ■ ■ ■ الأمريكية

مكتب الاحتاد 
الأورويب للملكية 

 الفكرية
   ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■     

املنظمة الأفريقية 
   ■ ■  ■ ■  ■ ■     ■ ■   ■ للملكية الفكرية

 

 :ني ادلوليتني احلكوميتنيادلول الأعضاء واملنظمت تعليقات
 أأسرتاليا

نفاذ املتاحة لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  ترشيع التصاممي الأسرتايل: تقترص امحلاية القابةل لالإ
 نظام التصاممي الأسرتايل عىل السامت البرصية ملنتج "متوقف"، وفامي ييل مزيد من الرشح لها.مبوجب 

ينص الترشيع الأسرتايل عىل أأنه جيوز تسجيل التصممي بناء عىل حفص لالإجراءات الشلكية، من دون حفص موضوعي. 
نفاذ هذا احلق )كام ومينح التصممي املُسج ل صاحبه حقًا اس تئثاراًي يف الانتفاع به. ولكن ليك ماكن صاحب التصممي اإ  يكون ابإ

هو احلال يف حالت التعدي(، جيب أأن خيضع التصممي لفحص موضوعي، وأأن يكون جديدًا وممزيًا، وأأن تصدر هل 
 حفص. شهادة
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قبل  ورمغ أأن طلبات واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط قد متر بعمليات حفص لالإجراءات الشلكية
التسجيل )حيامن تُطبق عىل "منتج"( ومن احملمتل أأن حتصل عىل التسجيل، من املرحج أأن تواجه مشلكت عند حفصها 

 حفصًا موضوعيًا.

ترشيع العالمات التجارية الأسرتايل: ميكن أأن حتصل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت عىل امحلاية بوصفها عالمة جتارية 
ة ب ذا اكنت ُممزيا قدر اكف للسلع أأو اخلدمات ذات الصةل. أأما احملارف/اخلطوط نفسها مفن املُستبعد أأن تكون حماًل للحامية اإ

ىل المتزي. ولكن امس احملرف/اخلط الأصيل ميكن أأن حيصل عىل امحلاية بوصفه  بوصفها عالمة جتارية، بسبب افتقارها اإ
 جتارية. عالمة

ة واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط مبوجب حق املؤلف الترشيع الأسرتايل حلق املؤلف: جتوز حامي
ذا اكنت عىل قدرل اكفل من الأصاةل.  اإ

القانون الأسرتايل للمنافسة غري املرشوعة: حيظر قانون املس هتلكني الأسرتايل عىل الأشخاص، يف جمال التجارة والتبادل 
دع أأو من احملمتل أأن يكون ُمضلا ال أأو خادعًا. وقد يوفر ذكل امحلاية لواهجات التجاري، أأن ينخرطوا يف سلوك ُمضلا ل أأو خا

ذا اكن الاس تخدام غري املرصح به لها يؤدي )أأو من املرحج أأن يؤدي(  املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اإ
ىل تضليل الأشخاص أأو خداعهم فامي خيص منشأأها التجاري.  اإ

 الربازيل

ىل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف. ل يشري قانو ن التصاممي الصناعية املسجةل ول قانون حق املؤلف اإ
ولكن من املفهوم أأنا الواهجات والأيقوانت ميكن أأن تسجل كتصاممي صناعية، يف حني أأن من الأنسب حامية احملارف 

 مبوجب قانون حق املؤلف.

 كندا

ة والأيقوانت أأن حتصل عىل امحلاية مبوجب ترشيعات خمتلفة للملكية الفكرية يف كندا عىل جيوز لواهجات املس تخدم املصور
هنائية سلعة جيوز أأن تعدا احملارف/اخلطوط زخارف عىل أأن تس تويف الرشوط املنصوص علهيا للحصول عىل تكل امحلاية. و 

 .هنائية قابةل للتسجيل مبوجب قانون التصامميسلعة يف وفقًا لقانون التصاممي الصناعية. ول تعدا احملارف/اخلطوط غري املدرجة 

 وجيوز أأن تنتفع احملارف/اخلطوط حبامية قانون حق املؤلف بوصفها معاًل فنيًا.

 الصني

 ميكن حامية بعض الأيقوانت واخلطوط من خالل قانون العالمات التجارية وقانون حق املؤلف.

 كولومبيا

 الصناعية حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت من دون أأية موافقة.تسمح الترشيعات اخلاصة ابلتصاممي 

 كوس تارياك

 ليس حرفيًا.
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 كرواتيا

فامي خيص قانون التصاممي الصناعية غري املُسج ةل، تُوف ر امحلاية عىل أأرايض مجهورية كرواتيا من خالل الإطار الترشيعي 
بشأأن التصاممي  – 2001ديسمرب  12املؤرخة  6/2002الاحتاد الأورويب( رمق لالحتاد الأورويب، أأي لحئة اجمللس )جملس 

 غري املسجةل دلى امجلاعة الأوروبية.

وفامي يتعلق حبامية حق املؤلف، يُعرا ف القانوُن الكروايت حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة املصنَف احملمي مبوجب حق املؤلف يف 
بداع فكري أأصيل يف 5/1املادة   اجملال الأديب أأو العلمي أأو الفين، هل طابع فردي، بغض النظر عن أأسلوب وش ل بأأنه: "اإ

 التعبري عنه أأو نوعه أأو قميته أأو هدفه...".

وفامي يتعلق بقانون العالمات التجارية، ينص الترشيع الكروايت عىل حامية امس احملرف/اخلط، ولكن ليس تصممي 
 احملرف/اخلط.

من قانون التجارة الكروايت: "املتاجرة غري املرشوعة مبعناها  63رشوعة ذات الصةل يف املادة وترد أأحاكم املنافسة غري امل 
الوارد يف هذا القانون تُعترب عىل وجه اخلصوص: ... بيع سلع تتسبب، أأو ميكن أأن تتسبب، بطاقاهتا التعريفية أأو بياانهتا أأو 

 ية أأو النوعية أأو غري ذكل من خصائص السلع...".مظهرها يف حدوث لبس بشأأن املنشأأ أأو طريقة الصنع أأو المك 

 امجلهورية التش يكية

تصممي غري ُمسج ل دلى امجلاعة الأوروبية، مكتب الاحتاد الأورويب  –قانون التصاممي الصناعية غري املُسج ةل 
 .الفكرية للملكية

 ادلامنرك

 بوجه عام. وميكن حامية ش ىت عنارص واهجة املس تخدم املصورة.ل توفر وليتنا القضائية امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة 
عىل سبيل املثال: تُمنح "شاشة العرض وواهجة املس تخدم" حاميًة اس تئثارية، بوصفها "تصماميً صناعيًا مسجاًل" وبوصفها 

 "تصماميً صناعيًا غري مسجل )يف الاحتاد الأورويب("، مبظهرها وليس بوظائفها التقنية.

لق حبامية قانون حق املؤلف لواهجة املس تخدم املصورة: يكون النص والصوت والفيديو والشفرة املصدرية والصور وفامي يتع
 البيانية حماًل للحامية من أأي تقليد ُمتَطاو ل برشط استيفاء املعايري ادلنيا للأصاةل.

 رية.وميكن حامية شعار واهجة املس تخدم املصورة أأو امسها التجاري بوصفه عالمة جتا

ضافيًة حلقوق امللكية الفكرية الأخرى.  ويوفر قانون املنافسة غري املرشوعة حاميًة اإ

س تونيا  اإ

( 2)4 املادة فتنصيوفر القانون الإس توين حلق املؤلف حاميًة واسعة النطاق للنتاجئ الأصلية يف اجملال الأديب والفين والعلمي. 
ال الأديب أأو الفين أأو العلمي يُعرب  عهنا يف ش ل موضوعي وميكن عىل أأن لكمة "مصنف" تعين أأي نتيجة أأصلية يف اجمل

بداعًا  ذا اكن اإ ما بصورة مبارشة أأو عن طريق أأهجزة تقنية. ويكون املصنف أأصليًا اإ دراكها واس تنساخها يف هذا الش ل اإ اإ
رف أأو مجيعها مبوجب حق املؤلف يف فكراًي خاصًا ابملؤلف. ومن مث  ميكن حامية واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة أأو احمل

لهيا يف هذا حاةل استيفاء املتطلبات املذكورة يف تعريف "املصنف".  ومع ذكل ل توجد أأي قضية ُعرضت عىل احملامك لالإشارة اإ
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ىل قرار حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب: فقد ُحمك يف القضية رمق  بأأن  C-393/09املوضوع، ومن مث  ميكن الإشارة اإ
( من توجيه 2)1"واهجة املس تخدم املصورة ليست شلًك من أأشاكل التعبري عن برانمج حاسويب ابملعىن املقصود يف املادة 

بشأأن امحلاية القانونية للربامج احلاسوبية، ول ميكن حاميهتا مبوجب حق  1991مايو  14املؤر   EEC/91/250اجمللس 
 ذكل التوجيه. ومع ذكل، ميكن حامية هذه الواهجة مبوجب حق املؤلف بوصفها مصنفًا املؤلف بوصفها برانجمًا حاسوبيًا مبقتىض

بشأأن مواءمة بعض جوانب  2001مايو  22الصادر عن الربملان الأورويب وعن اجمللس بتارخي  EC/2001/29طبقًا للتوجيه 
بداعاً  ذا اكنت تكل الواهجة اإ  فكراًي خاص مبؤلفها". حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع املعلومات اإ

 فنلندا

ل يتعامل مكتبنا مع مسائل حق املؤلف أأو املنافسة غري املرشوعة. ورمبا تكون مجيع التصاممي اجلديدة )واهجات املس تخدم 
 املصورة، الأيقوانت، احملارف( محميًة أأيضًا مبوجب قوانني حق املؤلف واملنافسة غري املرشوعة ولكننا لس نا اجلهة املناس بة

جابة عن ذكل.  لالإ

ليس دلينا قانون وطين للتصاممي الصناعية غري املُسج ةل ولكن التصاممي الصناعية غري املسجةل محمية أأيضًا يف فنلندا طبقًا 
 للنظام اخلاص بتصاممي امجلاعة الأوروبية.

 أأملانيا

ل بقانون حق املؤلف.  الربامج احلاسوبية يف حد ذاهتا ل ميكن حاميهتا اإ

 هنغاراي

عىل توفري امحلاية للتصاممي  EC/6/2002النظام من  11ينص الإطار القانوين الأورويب محلاية التصاممي وحتديدًا املادة 
 املسجةل. غري

طار حامية حق املؤلف عىل أأن  ويف هنغاراي، جيوز أأن تندرج واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط يف اإ
(. ووفقًا لقانون حق 1999لس نة  LXXXVIتس تويف رشوط "املصنفات" اليت ينظمها قانون حق املؤلف يف هنغاراي )رمق 

والفنية أأن تنتفع حبامية حق املؤلف نظرًا اإىل طبيعهتا الفردية والأصلية املس متدة املؤلف، جيوز ل ل الإبداعات الأدبية والعلمية 
 من النشاط الفكري ملؤلفها.

 أ يسلندا

من قانون التصاممي ال يسلندي امحلاية للرموز الرسومية واحملارف املطبعية. واندرًا ما ُطلبت امحلاية ذلكل، ولهذا  2توفر املادة 
 ت الواجب اتباعها يف هذا الصدد.مل تُوضع بعُد الإجراءا

 ومن املمكن أأيضًا حامية هذه التصاممي مبوجب قانون حق املؤلف بوصفها برامج حاسوبية أأو بوصفها فنًا تطبيقيًا.

 الهند

ىل التعليقات عىل السؤال رمق   .1قانون التصاممي الصناعية املسجةل: يرىج الرجوع اإ
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سامت التصممي عىل سلعة ما بأأي معلية أأو وس يةل صناعية جتذب الأنظار يف  ووفقا لأحاكم قانون التصاممي، جيب تطبيق
 الش ل الهنايئ للسلعة وحيمك علهيا ابلعني اجملردة.

 اإرسائيل

لهيا فامي ييل ابمس  تقر الترشيعات الإرسائيلية بأأن واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط )املشار اإ
نتاج، أأكرث من "احملارف"( تكون حماًل  نتاج، أأو تويخ اإ نتاج،  50للحامية مبوجب تصممي يف حاةل اإ وحدة مهنا، أأما يف حاةل اإ

هنا قد تكون مؤهةل للحامية مبوجب حق املؤلف. وتنص الترشيعات الإرسائيلية عىل استبعاد  نتاج، مكية أأقل مهنا فاإ أأو تويخ اإ
(. ومع ذكل، قضت 2007من القانون الإرسائييل حلق املؤلف لس نة  7متبادل بني حق املؤلف وحامية التصاممي )انظر املادة 

بعض احملامك ادلنيا الإرسائيلية بأأن الأيقوانت واحملارف املُنتجة بمكيات كبرية مؤهةل للحامية مبوجب حق املؤلف. والعالقة بني 
ة، وجرى تناولها أأيضًا يف مرشوع قانون حق املؤلف وحامية التصاممي بوجه عام معروضة حاليًا عىل احملمكة العليا الإرسائيلي

تصاممي جديد مل يبت يف شأأنه بعد )وهو حاليًا قيد املناقشة يف الربملان الإرسائييل( ومن شأأنه أأن يوفر قدرًا أأكرب من اليقني 
ىل أأن طلب ات القانوين خبصوص العالقة بني حق املؤلف وقانون التصاممي. ومن ابب التطبيق العميل، جتدر الإشارة اإ

ىل الأحاكم اليت أأصدرهتا احملامك يف ال ونة الأخرية.  تسجيل تصاممي احملارف اندرة، ورمبا يرجع ذكل اإ

 الياابن

 "قانون براءات التصاممي" و"قانون التصاممي الصناعية غري املُسج ةل" ل وجود هلام يف الياابن.

ف يف قانون حق املؤلف: نص  عىل أأن واهجة املس تخدم املصورة أأو الأي قونة أأو احملرف/اخلط يُعترب "مصنفًا" عىل النحو املُعر 
 " من قانون حق املؤلف.1("1)2املادة 

يداع طلب للامتس حامية واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة بوصفها عالمة جتارية  قانون العالمات التجارية: يف حاةل اإ
 ت التسجيل املنصوص علهيا يف قانون العالمات التجارية.تصويرية، جيوز تسجيلها عىل هذا النحو رشيطة أأن تليب متطلبا

قانون املنافسة غري املرشوعة: رشيطة أأن يكون الترصف اذلي ارتكبه املتعدي املزعوم يش ل "منافسة غري مرشوعة" عىل 
 ( من قانون منع املنافسة غري املرشوعة.1)2النحو احملدد يف املادة 

ذا اكنت واهجات املس تخدم  –املصورة والأيقوانت قوانني أأخرى بشأأن واهجات املس تخدم  قانون براءات الاخرتاع: اإ
املصورة أأو الأيقوانت تش ل اخرتاعًا وتس تويف الرشوط املقررة للحامية مبوجب قانون براءات الاخرتاع، فيجوز حاميهتا أأيضًا 

 مبوجب قانون براءات الاخرتاع.

 اكزاخس تان

 للتصاممي الصناعية )تصنيف لواكرنو( اتفاق لواكرنو بشأأن وضع تصنيف دويل

 قريغزيس تان

بشأأن العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات منشأأ السلع عىل أأن  مجهورية قريغزيس تانمن قانون  4تنص املادة 
 الواهجات املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط جيوز تسجيلها عالمات جتارية رشيطة متتعها بطابع ممزي.
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 ليتوانيا

 .6/2002حُيمى التصممي الصناعي غري املُسج ل طبقًا لنظام الاحتاد الأورويب بشأأن تصاممي امجلاعة الأوروبية رمق 

 مالزياي

ذا اكن يتوافق مع تعريف التصممي الصناعي الوارد يف قانون التصاممي الصناعية املالزيي لس نة   .1996اإ

 املكس يك

لصناعية، حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط بوصفها جتوز، كام هو ُمبني  يف قانون امللكية ا
من قانون امللكية  38و 37و 10و 9تصاممي صناعية )رسومات صناعية عىل وجه التحديد(. ومن اجلدير ابذلكر أأن املواد 

سجيل، يف حني أأن احلق الصناعية تنص عىل أأن احلق الاس تئثاري يف اس تغالل تصممي صناعي يُمنَح من خالل الت 
الاس تئثاري يف اس تغالل اخرتاع ما يُمنَح من خالل براءة اخرتاع، وللحصول عىل تسجيل لتصممي صناعي، جيب تقدمي 
ىل املعهد املكس ييك للملكية الصناعية وجيب اتباع الإجراءات الإدارية املناس بة، مبا يف ذكل الفحص الشلكي  طلب اإ

 والفحص املوضوعي.

ىل أأن الترشيعات الوطنية تُمزيا  بني حامية الاخرتاعات وحامية التصاممي الصناعية، وذلكل ل توجد ومن مث  جت در الإشارة اإ
براءات للتصاممي. وعالوة عىل ذكل، تنص الترشيعات الوطنية عىل أأن التصاممي الصناعية حُتمى من خالل التسجيل، ذلكل 

  املُسج ةل.ل يوجد أأي ترشيع ينظم التصاممي الصناعية غري

ذا اكنت تس تويف رشط وجود قدرل اكفل من المتزي، واكنت  ل اإ أأما حاميهتا بوصفها "عالمات"، فاإن هذه امحلاية ل تُمنَح اإ
تش ل عالمًة متزي سلع أأو خدمات عن سلع أأو خدمات أأخرى من نفس النوع أأو الفئة يف السوق، طبقًا لقانون امللكية 

 الصناعية ولحئته التنفيذية.

 هولندا

من اتفاقية بنيلوكس بشأأن امللكية الفكرية للتصاممي، ُذكرت "حمارف"  4و 3يف الفقرتني  3.1يف تعريف التصممي يف املادة 
 .املنتج فقط: )...(

يكتسب املنتج مظهره، عىل وجه اخلصوص، من خالل سامت اخلطوط و/أأو الأشاكل اخلارجية و/أأو الألوان و/أأو  .3"
 املنتج نفسه و/أأو زخرفته.امللمس و/أأو مواد 

يُقصد ابملنتج أأي سلعة صناعية أأو يدوية، مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال ل احلرص، الأجزاء املتوىخ جتميعها لتكوين  .4
 منتج معقد، والتعبئة والتغليف، واملظهر العام، والرموز الرسومية، واحملارف املطبعية. ول تُعترب الربامج احلاسوبية منتجًا.

 – 2.1بنيلوكس بشأأن امللكية الفكرية )العالمات التجارية والتصاممي( يف القاعدة يف الالحئة التنفيذية لتفاقية  مع ذكل، جاءو 
 .متطلبات الإيداع، ما ييل: )...(

ل أأن يكون ذكل الوصف ابس تخدام  .4 جيب تقدمي وصف مفصل للمنتج اذلي يتجسد فيه التصممي، ويُفض 
لهيا يف اتفاق لواكرنو بشأأن وضع تصنيف دويل للتصاممي  التعبريات الواردة يف القامئة الأجبدية للتصنيف ادلويل املشار اإ

ليه فامي ييل ابمس "تصنيف لواكرنو"(. 1968أأكتوبر  8الصناعية اذلي اعُتمد يف   )يُشار اإ
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 وترد هذه املنتجات يف تصنيف لواكرنو )الطبعة العارشة(:

 kl.14-04 serial G 0176 in French serial number G 0166 املس تخدم املصورة واهجات

 kl.14-04 serial I 0023 in French serial number I 0001   الأيقوانت

 kl.18-03 serial T 0493 in French serial number P 0597  احملارف/اخلطوط

ذا اكن ةالمومن املمكن حامية الأيقونة بوصفها ع  .مؤسسة ماخدمات /سلع متيزيل  صاحلة تجتارية، اإ

ذا اكن امل مبوجب حق املؤلف  ايةوامحل بداعي)ذا طابع  صنف:ممكنة اإ د اإىل حد كبري من خالل د  ل حيُ حلواس، وويُدَرك اب(، اإ
 عكس تعبرياً "ي ل بد لأي مصنف محمي مبوجب حق املؤلف أأنالهولندي،  السوابق القضائية لقانون اً طبقو  حتقيق تأأثري تقين.

 .صمة خشصية للمؤلف"وب اً أأصلي

 نيوزيلندا

ذا اس توفت الرشوط القانونية املعنية.  جيوز تسجيل أأيقونة بوصفها عالمة جتارية اإ

 .1953ول يرحج أأن تكون احملارف/اخلطوط قابةل للتسجيل مبوجب قانون التصاممي لس نة 

املعنوية فامي خيص تصممي حمرف. ، توجد اس تثناءات حمددة لبعض احلقوق 1994ومبوجب قانون حق املؤلف لس نة 
نفاذ حق معنوي بأأن يُذكر مكؤلف. فعىل  سبيل املثال، ل ميكن ملؤلف احملرف اإ

 الرنوجي

 .يشملها "غرافيكس، ولكن من املفرتض أأن مصطلح "هذه الأش ياءأأي من  قانون حق املؤلفل يرد يف 

 مجهورية كوراي

من قانون حق املؤلف عىل أأن تس تويف الرشوط  15-2مبوجب املادة  ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت
املنصوص علهيا يف ذكل القانون: وتعين عبارة "مصنفات من الفن التطبيقي" املصنفات الفنية اليت ميكن نسخها عىل سلع 

 مي وغريها.متشاهبة الأجحام وميكن الاعرتاف بأأصالهتا بغض النظر عن السلع املطبقة علهيا ويشمل ذكل التصام

من قانون منع املنافسة غري املرشوعة  1-2وميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف مبوجب املادة 
حدى الأعامل التالية اليت ينص علهيا القانون: ذا اندرجت يف اإ  وحامية الأرسار التجارية اإ

قراض سلع نُسخت معاملها )من ش ل أأو صورة أأو  "1" لون أأو بريق أأو أأكرث من أأحد تكل العنارص نقل أأو اإ
يف ذكل معامل أأي منوذج والش ل يف جمةل سلع؛ تطب ق علهيا الأحاكم التالية ذاهتا( من سلع صنعها خشص أ خر؛  مبا

وعرض تكل السلع للنقل أأو الإقراض، أأو اس ترياد تكل السلع أأو تصديرها: برشط اس تثناء النوعني التاليني 
 الأعامل: من

قراض سلع ُصنعت معاملها من خالل تقليد معامل السلع الأخرى اليت مرت علهيا ثالث س نوات من ن "2" قل أأو اإ
نتاج المنوذج وعرض السلع للنقل أأو الإقراض أأو اس ترياد تكل السلع أأو تصديرها؛ جناز معاملها مبا يف ذكل اإ  اترخي اإ
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قراض سلع ُصنعت معاملها بتقليد الش ل العام لسلع "3" مماثةل للسلع اليت صنعها أأي خشص أ خر  نقل أأو اإ
تكون السلع من النوع ذاته منعدمة، تُقصد السلع الأخرى اليت تكون وظيفهتا أأو فائدهتا مطابقة أأو مماثةل  )عندما

قراضها أأو اس تريادها أأو تصديرها.  للسلع املعنية(؛ وعرض تكل السلع لنقل تكل السلع أأو اإ

 مجهورية مودلوفا

 ( املؤر السادس عرش -161)الصناعية رمق تصاممي ل يف قانون حامية ال سج  املُ تصممي غري ابل الأحاكم املتعلقة ترد 
(. 57، 26، 25، 22، 20، 17، 13، 8، 7اد و )امل 2007 يوليو 12 يف

http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf 

 رومانيا

 .ةد بشأأن مقع املنافسة غري املرشوعوح  املُ  11/1991القانون رمق  مبوجبانهتااكت حقوق التصاممي يُعاقَب عىل 

 الاحتاد الرويس

لأحاكم الباب الرابع من القانون املدين  وفقاً اخلطوط رف/اصورة والأيقوانت واحملاملس تخدم امل اتواهجتصاممي  س حاميةامرَ تُ 
 ويه:أأل لالحتاد الرويس، 

املتعلقة  قواعدالو  املؤلف حق لقواعد حامية قانونية وفقاً صورة والأيقوانت واهجة املس تخدم املميكن منح  -
 ،الصناعية والعالمات التجاريةتصاممي ابل 

 د حق املؤلف والتصاممي الصناعية.لقواع احملارف/اخلطوط وفقاً ميكن حامية  -

 س نغافورة

ة عىل أأهنا أأصلية* جنحة ترصيف سلعة مُ   قَّل 

 .أأعاله 1سؤال ال رىج الاطالع عىل تعليقاتنا عىل يُ 

 سلوفاكيا

حق املؤلف يف مبوجب اية امحلمن  اً حيرص اس تثناًء احملارف/اخلطوط املس تخدم املصورة والأيقوانت و  اهجاتل تُس تثىن و 
العلوم  وأأ الفنون  وأأ يف جمال ال داب  مصنف هوحق املؤلف فاليشء اذلي حُيمى مبوجب قانون حق املؤلف السلوفايك. 

ضمونه أأو م وأأ  هحلواس، بغض النظر عن شلكابدراك ويكون قاباًل لالإ الإبداعي والفين،  املؤلف لنشاط فريدةً ويكون نتيجًة 
مجيع هذه  ويف حاةل استيفاء(. املؤلف من قانون حق 3 املادة) الاكامتلش ل التعبري أأو مس توى منه أأو  الغرض وأأ  تهجود

أأن تمتتع احملارف/اخلطوط مبوجب حق املؤلف، وميكن املس تخدم املصورة والأيقوانت و  واهجاتميكن حامية ، الرشوط جممتعةً 
أأي دعوى قضائية خاصة يف سلوفاكيا  حىت ال نتوجد مل وقانون حق املؤلف السلوفايك. ينص علهيا اليت املؤلف  حبامية حق
 حق املؤلف.هذه الأش ياء مبوجب امية حبطالبة تتعلق ابمل

ذ ينتج عحمك حممكة العدل الأوروبية. ويتوافق ذكل مع   يستواهجة ل ال أأن C-393/09قضية ال ن حمك احملمكة الأوروبية يف اإ
حاميهتا ل ميكن ذلكل ، و91/250( من التوجيه 2)1ابملعىن املقصود يف املادة حاسويب من أأشاكل التعبري عن برانمج  شلكً 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf
http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf
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ىل أأن هذا ل اسوبية مبقتىض ربامج احلالمبوجب حق املؤلف يف  التخصيصعىل وجه  هذا التوجيه. ومع ذكل خلصت احملمكة اإ
ق املؤلف مبوجب حكن حاميهتا فميعىل الإطالق. املؤلف  مبوجب حق ليست محميةً  املس تخدم املصورة اهجاتأأن و يعين 

 .منفصةلبوصفها مصنفات 

التجارية  اتلعالماملمنوحة لاية امحلمن  اً حيرص اس تثناًء احملارف/اخلطوط املس تخدم املصورة والأيقوانت و  اهجاتو ول تُس تثىن 
 (.أأو لكتهيام أأو اخلدماتسلع )مثل القدرة عىل متيزي منشأأ ال مس توفاة رشيطة أأن تكون مجيع الرشوط القانونية 

 السويد

 * قانون التسويق.

 اتيلند

 يقبل تسجيل واهجات املس تخدم املصورة كتصممي صناعي رهنا ابملتطلبات القانونية مبوجب قانون الرباءات.

وميكن حامية الأيقوانت واحملارف واخلطوط، رهنا ابملتطلبات القانونية مبوجب قانون العالمات التجارية، كعالمات تصويرية 
 لكامت خمرتعة أأو أأحرف أأو أأرقام ممنقة، حسب احلاةل. أأو

 ول يشري أأي حمك حمدد يف قانون حق املؤلف اإىل حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف واخلطوط.

س نادا أأصليا، ن اكنت متثل اإ مبوجب  فاحملارف بش ل عام غري قابةل للحامية مبوجب حق املؤلف، ولكن ميكن حامية اخلطوط، اإ
 مج حاسوب.انحق املؤلف كرب

 تركيا

ذا اكنت لها  ق املؤلفاخلطوط مبوجب حاملس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/ اهجاتحُتمى و  ةٌ  صفةٌ اإ   .جامليةٌ  وقميةٌ  ُمَمزيا 

 اململكة املتحدة

ن تصاممي: ال  ُ اإ واحملارف  يةالرسوم أأن الرموز عىل  يف اململكة املتحدة ينص حتديداً  1949 لس نة ةلسج  قانون التصاممي امل
منتجات  املس تخدم املصورة والأيقوانت اهجاتو نعترب س  . و أأن الربجميات احلاسوبية ُمستبَعدة طبعية ميكن حاميهتا، يف حنيامل 
، وذلكل فقط الثالثية الأبعادتصاممي للتصاممي غري املُسج ةل فتحمي ال  اململكة املتحدةأأما ترشيعات . ذلكل سنسمح بتسجيلهاو

يقوانت وما اإىل ذكل توفر  ةلسج  املُ تصاممي غري لل الاحتاد الأورويب ترشيعات ، ولكن ل توفر هذه الترشيعات أأي حامية للأ
 هنا.وذلكل ميكن لتصاممي اململكة املتحدة أأن تمتتع بقدر من امحلاية  للتصاممي الثنائية الُبعد ايةامحل

ذلكل ميكن من الناحية التقنية تسجيل ، ومرسومة رسامً تصويرايً عالمة تكون ال أأنالترشيعات تشرتط العالمات التجارية: 
 اخلطوط.املس تخدم املصورة والأيقوانت و  اهجاتو 

 الولايت املتحدة الأمريكية

يقوانت:  أأنظمة براءات مبوجب  صورة والأيقوانتاملس تخدم امل اتواهججتوز حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ
ات واهجلتصاممي امحلاية التصاممي براءات وقوانني نظام فيوفر املظهر التجاري يف الولايت املتحدة. التصممي وحق املؤلف و 
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حق املؤلف قوانني للحامية مبوجب  مؤهةلميكن أأيضًا أأن تكون ، ولكن هذه التصاممي صورة والأيقوانتامل املس تخدم
قانون حق املؤلف محلاية عنارص فردية من واهجة  اس تخدامكن يف بعض احلالت ميف (. يالتجار ظهر والعالمات التجارية )امل 

ذا الأيقونة أأو صورة مجموعات من تكل العنارص الفردية ك ل يف واهجة املس تخدم املمحلاية أأو أأيقونة أأو مصورة مس تخدم  اإ
ذا  صورة والأيقوانتاملس تخدم امل اتواهجتصاممي اية املظهر التجاري محل قانونوميكن أأيضًا اس تخدام اكنت تعبريات أأصلية.  اإ

 .عىل قدر اكفل من المتزييقونة الأ  أأوواهجة ت الاكن

ل يوفر قانون العالمات وممي يف الولايت املتحدة. اتصال نظام براءات مبوجب رف/اخلط جتوز حامية احمل: اخلطوط/احملارف
من املوضوعات غري املؤهةل رف فاحمل. ما د حملرفحد  امحلاية لمس مُ وفر يميكن أأن  هرف، ولكناحملالتجارية امحلاية لتصممي 

 لكن. و للولايت املتحدة مدونة اللواحئ التنظميية الفيدراليةمن  CFR 202.1 37الباب حق املؤلف يف للحامية مبوجب 
 .املؤلف مبوجب حقجتوز حاميهتا حمارف نتج اليت تُ اسوبية ربامج احلال

 الأورويب للملكية الفكريةمكتب الاحتاد 

مبوجب  دلول الأعضاء فيه اليت ميكن أأن توفر حامية أأخرىاوليس  ،مس توى الاحتاد الأورويب فقطتنطبق الإجابة عىل 
 .القانون الوطين

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

بداعهارد جملالأصلية، الفكرية  املصنفات يعمجل حق املؤلف مبوجب اية امحل(( 1)4املرفق السابع من اتفاق ابنغي )املادة مينح  . اإ
 التقين. هاطابع ، نظرًا لرباءات اخرتاعيقوانت بأأو الأ املس تخدم املصورة  واهجاتميكن أأيضًا حامية وعالوة عىل ذكل، 

 كومية:احلنظامت غري امل تعليقات 

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

س بانيا: من الناحية النظرية، ميكن أأن توفر املادة  بشأأن  1987نومفرب  11، املؤر  22/1987من القانون الإس باين رمق  10اإ
، 10امللكية الفكرية، حامية مبوجب حق املؤلف لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف واخلطوط. ووفقا للامدة 

صيل، سواء اكن مطبقا أأم ل. ولكن يف املامرسة العملية، وحدها "الأيقوانت الفنية" ف ل ما هو محمي حبق املؤلف هو معل أأ 
و"احملارف الفنية"، وما شاهبها، ذات املس توى الفين املتوسط أأو العايل قد تكون مؤهةل محلاية مبوجب حق املؤلف. وتمكن 

ن اكن ش ل املنتج ميكل املس توى الفين املذكور. و  يرد يف نظام السوابق القضائية عدد قليل جدا من املشلكة يف حتديد ما اإ
 املبادئ التوجهيية املوضوعية هبذا الشأأن.

ا احملارف واخلطوط 1957الهند: يضبط قانون حق املؤلف لعام   واهجات املس تخدم املصورة وحيمهيا يف الهند، وأأما

 .2000فهيي محمياة مبوجب قانون التصاممي الصناعية لعام 

ىل أأن التصاممي تسجال يف اململكة املتحدة مبوجب قانون التصاممي الصناعية املسجةل. ومل تضع اململكة املتحدة:  جتدر الإشارة اإ
 اململكة املتحدة قانون براءات للتصاممي.
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ويالحظ أأيضا أأن قانون التصاممي غري املسجةل يف اململكة املتحدة ل يوفر امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت 
ارف/اخلطوط. ولكن، طاملا أأن اململكة املتحدة ل تزال عضوا يف الاحتاد الأورويب، يوفر قانون الاحتاد الأورويب بشأأن واحمل

 التصاممي الصناعية غري املسجةل امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط.

أأهلية أأي من واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت وابلنس بة لقانوين حق املؤلف والعالمات التجارية، تتوقف 
 واحملارف/اخلطوط للحصول عىل حامية، عىل استيفاهئا للرشوط املعتادة للحامية مبوجب تكل القوانني.

ن اس تخدمت احملارف يف س ياق الطباعة العادي   من القانون. 54انظر املادة  -وميكن ادلفاع ضد انهتاك حق املؤلف اإ

 امحلايةأأنظمة  أأوًل.
ن اكنت واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط مؤهةل لالس تفادة من حامية متداخةل  – 3السؤال  اإ

 وأأ يف وليتمك القضائية مبوجب حقوق امللكية الفكرية املتعددة، مثل حق املؤلف وحق التصممي )مبا يف ذكل براءات التصاممي 
  غري املسجةل(، مفا هو مدى هذه احلقوق املتداخةل؟التصاممي املسجةل أأو التصاممي

 

 

 الطرف املُجيب

تداخل اكمل بني 
حق املؤلف واحلق 
 املرتبط ابلتصممي

تداخل اكمل حلق 
املؤلف واحلق املرتبط 
ابلتصممي مع خفض 
ة حامية حق  مدا

 املؤلف

حق املؤلف يشمل 
تصاممي ذات مس توى 
حمدد من الإبداع الفين 

 فقط

املنتج من يستبعد 
امحلاية مبوجب حق 
املؤلف اإن اكن يرىم 
نتاج عدد يفوق  ىل اإ اإ
مكية حمددة من 
 الوحدات

 

 غري ذكل

صورة
تخدم امل س 

ت امل
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وا
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يقوان الأ

 

ف
احملار
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ط
اخلطو
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صورة
تخدم امل س 
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ت
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ف
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/
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        ■ ■ ■    الأرجنتني

  ■ ■ ■ ■ ■ ■       أأسرتاليا

     ■ ■ ■       المنسا

              أأذربيجان

     ■ ■ ■       بيالروس

 ■        ■    ■ الربازيل

     ■ ■ ■       بلغاراي

■             كندا
*

 

           ■ ■ ■ ش ييل

 ■             الصني

            ■ ■ كولومبيا

           ■ ■ ■ كوس تارياك

           ■ ■ ■ كرواتيا

              قربص
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 الطرف املُجيب

تداخل اكمل بني 
حق املؤلف واحلق 
 املرتبط ابلتصممي

تداخل اكمل حلق 
املؤلف واحلق املرتبط 
ابلتصممي مع خفض 
ة حامية حق  مدا

 املؤلف

حق املؤلف يشمل 
تصاممي ذات مس توى 
حمدد من الإبداع الفين 

 فقط

املنتج من يستبعد 
امحلاية مبوجب حق 
املؤلف اإن اكن يرىم 
نتاج عدد يفوق  ىل اإ اإ
مكية حمددة من 
 الوحدات

 

 غري ذكل
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صورة
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ت
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ف
احملار

/
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     ■ ■ ■       امجلهورية التش يكية

     ■ ■ ■       ادلامنرك

كوادور        ■    ■ ■ ■ اإ

س تونيا      ■ ■ ■       اإ

     ■ ■ ■       فنلندا

           ■ ■ ■ فرنسا

           ■ ■ ■ جورجيا

      ■ ■       أأملانيا

   ■  ■  ■     ■  هندوراس

           ■ ■ ■ هنغاراي

 ■             أ يسلندا

  ■ ■ ■          الهند

  ■ ■ ■          اإرسائيل

يطاليا         ■ ■ ■    اإ

 ■*             الياابن

     ■ ■ ■       اكزاخس تان

              قريغزيس تان

           ■ ■ ■ لتفيا

              ليسوتو

           ■ ■ ■ ليتوانيا

      ■ ■  ■ ■  ■ ■ مالزياي

              املكس يك

        ■ ■ ■    اجلبل الأسود

     ■ ■ ■       هولندا

 *■           ■ ■ نيوزيلندا

 ■    ■ ■ ■       الرنوجي

              عامن
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 الطرف املُجيب

تداخل اكمل بني 
حق املؤلف واحلق 
 املرتبط ابلتصممي

تداخل اكمل حلق 
املؤلف واحلق املرتبط 
ابلتصممي مع خفض 
ة حامية حق  مدا

 املؤلف

حق املؤلف يشمل 
تصاممي ذات مس توى 
حمدد من الإبداع الفين 

 فقط

املنتج من يستبعد 
امحلاية مبوجب حق 
املؤلف اإن اكن يرىم 
نتاج عدد يفوق  ىل اإ اإ
مكية حمددة من 
 الوحدات
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تخدم امل س 

امل
 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

/
ط
اخلطو

 

 

      ■ ■       بريو

      ■ ■       الفلبني

     ■ ■ ■       بولندا

           ■ ■ ■ الربتغال

 ■             مجهورية كوراي

           ■ ■ ■ مجهورية مودلوفا

           ■ ■ ■ رومانيا

     ■ ■ ■       الاحتاد الرويس

              اململكة العربية السعودية

           ■ ■ ■ رصبيا

  ■ ■ ■          س نغافورة

     ■ ■ ■       سلوفاكيا

س بانيا  ■             اإ

           ■ ■ ■ جنوب أأفريقيا

     ■ ■ ■       السويد

           ■ ■ ■ سويرسا

              اتيلند

     ■ ■ ■       تركيا

           ■  ■ أأوغندا

     ■ ■ ■       أأوكرانيا

     ■ ■ ■       اململكة املتحدة

 ■           ■ ■ الولايت املتحدة الأمريكية

مكتب الاحتاد الأورويب 
              للملكية الفكرية

املنظمة الأفريقية للملكية 
         ■ ■  ■ ■ الفكرية
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 :ني ادلوليتني احلكوميتنيادلول الأعضاء واملنظمت تعليقات
 أأسرتاليا

 حق املؤلف.للتصاممي و سرتايل الأ مبوجب القانون قد حتدث حامية متداخةل يف عدد من الظروف 

استبعاد التقنية الصناعية  )كومنولث( 2003 لس نة تصامميال من قانون  18 املادةمبقتىض : جيوز تقنية الصناعية السابقةال 
 .بقة اليت حُيمتل أأن تكون حمفوفة ابملشلكتالسا

ذا و  صاحب اكن )كومنولث(، و  1968 املؤلف لس نة قانون حقمبقتىض  فنياً تُعترب مصنفًا التقنية الصناعية السابقة اكنت اإ
ن  ،هذا املصنف الفينيف املؤلف  حق تكل أأيضاً املعين مي تصممي ال  يُبطل أأي  ذكل املصنف أأو الانتفاع به ينبغي أألنرش فاإ

 .املؤلف بل صاحب حقمن ق   اً ق صناعيا طب  يُ مل  ما دام ذكل املصنف لحق، تصمميطلب 

 :جيب استيفاؤهاتصاممي ال من قانون  18أأساس ية للقسم  متطلباتثالثة وتوجد 

 .مناسب يوجد للمؤلف حق فيهفين مصنف جيب أأن يكون هناك  .1

 .ناظرب تصممي مُ لط تقدمي جيب .2

 ".تهأأو مبوافق "، صاحب" حق املؤلف بل"من ق  تقدمي طلب التصممي جيب  .3

 فين أأن يكون:ميكن للمصنف الالإبداع الفين: 

 ،ل مفنية أأ  سواء أأاكن املصنف ذا جودة، ةً فوتوغرافي أأو صورةً  اً نقش وأأ  رسامً لوحة زيتية أأو متثاًل أأو  -

 ،نية أأم لذا جودة ف ج أأو المنوذاملبىن اكن أأ ملبىن، سواء  أأو منوذجاً أأو مبىن  -

 .مصنفًا مصنوعًا مبهارة فنية -

ذا و  املؤلف ما لكية حق مب املعين سوف حيتفظ  تصمميال فاإن صاحب  ًا،فنيمصنفًا التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل اكنت اإ
 .اً ق صناعيا طب  يُ الفين مل  دام املصنف

ذا  اً صناعيا  ُمطب قاً تصممي يُعترَب ال : ًا"ناعيا ُمطبق ص "  عىل: اكن ُمطب قاً اإ

 ؛سلعة 50أأكرث من  -

 (.املصنوعة يدوايً سلع )عدا ال  مصنعة يف أأطوال أأو قطع أأو أأكرثأأو سلعة واحدة  -

ذا و  ق ال  فنياً  مصنفاً عترب تُ  فال، اً صناعيا اكنت التقنية الصناعية السابقة ُمطب قًة اإ أأو  عَ ي، وب  اً صناعيا  فامي بعد تطبيقاً  تصمميحيامن ُطبا 
َر   .أأو ُعرض للبيع و/أأو التأأجري فامي بعدُأجا 

ن : الإصدارات املنشورة ة حامية حق املؤلف" ميكن أأن التداخل ال "اإ اكمل حلق املؤلف واحلق املرتبط ابلتصممي مع خفض مدا
لف يف املؤ  حبق الإصدار انرشوحيتفظ . احلاليةالأدبية  الإصدارات املنشورة للمصنفات اخلطوط يفاحملارف/تنطبق عىل 
اجلديد )عىل ويكون الش ل الإصدار.  ذكلبعد نرش  عاماً  25رف/اخلط( ملدة احمل)مثل الرتتيبات املطبعية و  صدارش ل الإ 
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اخلطوط املؤلف يف هذه احملارف/ صاحب حقوجيوز ل. املؤلف مبوجب حق اً مصمم خصيصا( محميحمرف/خط  :سبيل املثال
ىل أأن يطلب   ل.سج  حق تصممي مُ ذكل ابلإضافة اإ

 الربازيل

 * مل يعد هناك أأي تداخل فامي يتعلق ابحملارف واخلطوط. وختضع هذه املسأأةل للحامية مبوجب قانون حق املؤلف فقط.

 كندا

 املؤلف حق قانون*  

 التصاممي بعض انهتاكعدم  – 64 املادة

ذا (2)  أأي اإرشاف حتت التصممي منه اس ُتمد فين معل يف ُمدجماً  أأو مفيد منتج عىل مطبقاً  تصماميً  يشمل املؤلف حق اكن اإ
 أ خر، بَّل أأي يف املؤلف حق ميتكل أأو كندا يف املؤلف حق ميتكل خشص

 مرة، مخسني من أأكرث السلعة سخوتُن )أأ( 

ذا أأو)ب(  نتاج تُنسخ السلعة قالباً  أأو نقشاً  أأو طبقاً ت السلعة اكن اإ  ،ةمفيد سلعة مخسني من أأكرث لإ

 للغري املعنوية احلقوق أأو املؤلف حلق انهتااكً  ذكل يعدا  ل

 طريق عن السلعة تصممي عن جوهرايً  خيتلف ل تصممي أأو السلعة تصممي نسخأأو ي )ج( 

 ،السلعة" تصنيع 1"
خراج رمس أأو نسخة أأخرى بأأي ش ل مادي من أأو " 2"  ،السلعةاإ

ل ملاكل حق ه مع أأن ،الفقرةأأو رمسة أأو نسخة تُنتج وفقًا ملا ورد يف  سلعة معل ميسالقيام بأأي أأو )د(  ل حيق اإ
 فامي خيص التصممي أأو العمل الفين اذلي يشمهل حق املؤلف. بذكلاملؤلف أأن يقوم 

ذا فين بعمل اخلاصة املعنوية احلقوق أأو املؤلف حق عىل( 2) ل تطبق الفقرة( 3)  أأو التايل النحو عىل العمل ذكل اس ُتخدم اإ
 :التالية للأهداف

 ؛سلعةمتثيل بياين أأو فوتوغرايف يطبق عىل واهجة  (أأ  )
 شعار؛ أأو لها متثيل أأو جتارية عالمة أأو (ب )
 مالبس؛ لصناعة أأو للتغطية أأو ابلقطعة للبيع مناس بة أأو متشابكة أأو منسوج منط عىل حتتوي مادة أأو (ج )
 مبىن؛ منوذج أأو مبىن يكون معامري معل أأو (د )
خيايل يطب ق عىل منتج كش ل أأو تكوين أأو منط أأو أأو تصوير لاكئن أأو حدث أأو ماكن حقيقي أأو  (ه )

 زخرفة؛
ل مكجموعة تباع سلع أأو (و ) ذا اإ  مجموعة؛ مخسني من أأكرث مهنا ُصنع اإ
 أأحاكم القانون. اتنص علهي أأخرى سلعةأأو  أ خر أأو مصنف (ز )
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 الصني

 سبيل املثال، واهجات. عىل التصممي خمتلفة، وليست متداخةل متاماً حق الأش ياء اخلاضعة للحامية مبوجب حق املؤلف و 
 .تكون حماًل للحامية مبوجب حق املؤلف فقطنتج امل س تقةل عن املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت امل 

 كولومبيا

 يف حال وجود حق مؤلف سابق، يفقد التصممي الصناعي جدته ول جيوز تسجيهل.

 كوس تارياك

ماكنية أأن يلمتس مبدع املصن ف ذاته احل الازدواجية التامة يه صول عىل احلقني معًا )التصممي الصناعي وحق املؤلف( اإ
 س نة عىل التوايل مثاًل(. 70س نوات و 10للمصنف ذاته مع رشوط خاصة ل ل من نوعي امحلاية )امحلاية ملدة 

 وتبدأأ املدة الأوىل من منح احلق والثانية بعد وفاة املؤلف.

 ادلامنرك

 معلية التسجيل. أأثناء يفمن عدمه لطابع فردي اعي للتحقق من امتالكه خيترب التصممي الصنرىج مالحظة أأن مكتبنا ل يُ 

كوادور  اإ

من قانون الابتاكر عىل أأن حق املؤلف مس تقل ومتوافق مع حقوق امللكية الصناعية وحقوق امللكية  103تنص املادة 
 الفكرية الأخرى.

س تونيا  اإ

الصناعية املنصوص علهيا يف هذا تصاممي عىل أأن امحلاية القانونية لل  ةممي الصناعياقانون حامية التصمن  (3)2 تنص املادة
تصاممي( اليت ا ال قانون حق املؤلف حيمي النتاجئ )مبا فهيفن امحلاية املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف. عالقانون مس تقةل 

ذكل الصناعية. و تصاممي ن حامية ال عمس تقل هو ( و 2يف قانون حق املؤلف )انظر السؤال املذكورة  س تويف معايري املصنفت 
من  من الإبداع الفين وليس لها سوى هدف وظيفي اً متتكل مس توى معينل اليت عىل سبيل املثال، التصاممي  ،يس تثىن

 .امحلاية مبوجب حق املؤلف

 فنلندا

 .املؤلف وحق التصمميمدى تداخل حق تقدير اجلهة املناس بة ل ذلكل لس نا املؤلف، و مكتبنا مع مسائل حقل يتعامل 

 فرنسا

ذا اس توىف موضوع امحلاية رشوط امحلاية مبوجب   .الصناعية ممياتصال حق املؤلف و قانوين تُمنح حامية مزدوجة اإ
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 جورجيا

التصممي اذلي ل يرسي عليه أأو غري املُسج ل تصممي يكون ال  ،جورجيايف ممي" اتصال من "قانون  1من املادة  3فقرة لل وفقاً 
 جورجيا.يف  للحامية مبوجب قانون "حق املؤلف واحلقوق اجملاورة"أأو الكهام حماًل تسجيل ادلويل ال 

 هنغاراي

ىل أأن امحلاية مبوجب حق املؤلف ل تنحرص مبوضوع "املصنف".  ازدواجية امحلاية وفقًا لأكرث من نوع ملكية فكرية جائز نظرًا اإ

ىل أأن حامية حق املؤلف حمدودة ذ متتد عىل مدى حياة املؤلف  وجتدر الإشارة اإ  س نة بعد وفاته. 70مث زمنيًا اإ

 أ يسلندا

جاابت واحضة يف هذا ل يقدم قانون التصاممي ول قانون حق املؤلف  يف هذا الصدد يف  اتأأي ممارس توجد نه للأ ، والشأأناإ
ذا اكن هناك تداخل واحض أأم ل.أ    يسلندا، مل يتبني بعد ما اإ

 الهند

 عىل أأي تصممي مسجل مبوجب قانون التصاممي.ل يرسي حق املؤلف 

ويتوقف رساين حق املؤلف عىل أأي تصممي، ميكن أأن يسجل مبوجب قانون التصاممي، ولكن مل يسجل، مبجرد أأن تنتج أأي 
سلعة طباق علهيا التصممي أأكرث من مخسني مرة بأأي معلياة صناعية من قبل صاحب حق املؤلف، أأو برتخيص منه لصاحل أأي 

 .خشص أ خر

 اإرسائيل

نتاج، اية تُس تثىن امحل نتاج، أأو تويخ اإ انظر أأيضًا  .من املنتج وحدة 50أأكرث من مبوجب حق املؤلف يف حاةل اإ
 .2السؤال  تعليقات

 الياابن

ماكنية * قد  تأأهلها مدى  تداخل امحلاية مبوجب حق املؤلف وحق التصممي. ومع ذكل، مل حتدد احملامك بعدُ توجد اإ
 .متداخةل محلاية

 لتفيا

 عاماً  70ؤلف وملدة طوال حياة امل( وقانون حق املؤلف )كحد أأقىص عاماً  25ممي )اتصال قانون  مبقتىضمدة امحلاية ختتلف 
 (.تهوفا بعد

 ليسوتو

 يف ليسوتو، يرسي حق املؤلف تلقائيا، ونتيجة غياب التسجيل، فال ميكن اجلزم بتداخل حق املؤلف مع حق التصاممي.
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 مالزياي

 .خاصة ب ل مهناممبوجب ترشيعات املؤلف  الصناعية أأو حقتعين حامية التصاممي تداخةل امل اية امحل

 املكس يك

ن  ذا اكن نالإجابة عاإ  أأخرى. ت جتوز حاميهتا مبوجب ترشيعاتهذا السؤال جيب أأن تأأيت من سلطات أأخرى، لتحديد ما اإ

الوطنية لتحديد نطاق التداخل بني حقوق امللكية  ومع ذكل، من اجلدير ابذلكر أأنه ل توجد أأحاكم رصحية يف الترشيعات
جيب مبقتضاها، أأن هناك حامية مرتامكة نرى ، ذلكل بأ لية قانونية واحدة أأو أأكرثللحامية حيامن يكون أأحد العنارص قاباًل الفكرية 
 يف لك حاةل.، وذكل والاس تقالل بني احلقوقاملعين طبيعة الترشيع يف  أأن يُنَظر

 نيوزيلندا

 فقط/اخلطوط للمحارف املؤلف حق حامية* 

 :ييل ما عىل تقترص( مصنعة أأو ُمنتجة)أأي  صناعياً  املطبقة الفنية املصنفات املؤلف، حق مبوجب

 16  ًذا عاما  الأول، املقام يف منفعياً  غرضاً  للمصنف اكن اإ
 ذا عاماً  25 أأو  .فنية حرفة عن انجت املصنف اكن اإ

 .أأقىص كحد عاماً  15 حىت التسجيالت جتديد وميكن. أأعوام مخسة تبلغ مسج ل لتصممي للحامية الأوىل املدةو 

 الرنوجي

ذا اس توفت رشوط التسجيل  جيوز تسجيل واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط عالمات جتارية اإ
 بوصفها عالمة جتارية.

 مجهورية كوراي

يقوانت مبوجب قانون حامية التصاممي. ويبدو أأهنا محمية مبوجب قانون حق ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة والأ * 
 املؤلف عندما تس تويف واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت رشوط قانون حق املؤلف.

، ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف مبوجب قانون حامية 2وكام ورد يف التعليقات عىل السؤال 
تصاممي وقانون العالمات التجارية وقانون حق املؤلف وقانون منع املنافسة غري املرشوعة وحامية الأرسار التجارية وختتلف ال 

رشوط الأهلية ونطاق امحلاية ل ل من تكل القوانني. ول تتأأثر الأهلية للحصول عىل امحلاية بأأن تكون واهجة املس تخدم 
 وجب أأحد القوانني الأخرى.املصورة أأو الأيقونة محمية أأيضًا مب

 س نغافورة

 .تُستبعد حامية حق املؤلف يف املصنف الفين، املسجةلصاممي ت مبوجب قانون التللتصاممي اليت جُسا  فامي خيص ا
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ذا اكن ، القابةل للتسجيل مبوجب قانون التصاممي املسجةللتصاممي اوفامي خيص  تُستبعد حامية حق املؤلف يف املصنف الفين اإ
ق عىل التصممي  .سلعة 50أأكرث من  قد ُطبا 

 سلوفاكيا

ذا أأو احملارف/اخلطوط املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت  واهجاتل تكون  ل اإ عبارة  اكنتحماًل للحامية مبوجب حق املؤلف اإ
دراك اب، فينوالبداعي املؤلف الإ نشاط ل نتيجة فريدة  عن أأو  ضموهنام وأأ  هابغض النظر عن شلك  حلواس،واكنت قابةل لالإ
أأي دعوى قضائية خاصة يف سلوفاكيا  حىت ال نتوجد مل و. الاكامتلش ل التعبري أأو مس توى مهنا أأو  الغرض وأأ  هتاجود

 حق املؤلف.هذه الأش ياء مبوجب امية حبطالبة تتعلق ابمل

تصاممي، بشأأن ال  املوحد 444/2002، ينص القانون رمق تصامميقانون حق املؤلف وقانون ال املتداخةل بني اية محلوفامي يتعلق اب
(. وهو ما حق املؤلفخاصة )مثل قانون  للأش ياء نفسها معاًل بقواعدامحلاية املمنوحة حيل حمل بصيغته املعدةل، عىل أأنه ل 

بداع الفين مرتفعه حاملا يكون يعين أأن املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو  واهجاتفاإن مبا فيه الكفاية،  اً مس توى الإ
 وقانون حق املؤلف.تصاممي من قانون ال  لكال  مبوجب( متوازية)ميكن أأن تمتتع حبامية مزتامنة طوط ارف/اخلاحمل

س بانيا  اإ

عىل أأن شلكي امحلاية )التصممي املسج ل وامللكية الفكرية(  20/2003، ينص القانون رمق * بدل احليث عن التداخل
 مس تقلني ومرتامكني ومتوافقني.

 السويد

 للتسجيل.املؤلف غري قابل  حق

 أأوغندا

 ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة مبوجب قانون حق املؤلف.

حاميهتا بوصفها تصماميً  دلىولكن  2014وميكن أأيضًا حامية واهجات املس تخدم املصورة مبوجب قانون امللكية الصناعية لس نة 
 صناعيًا، ل ميكن حاميهتا يف الوقت ذاته مبوجب قانون حق املؤلف.

 الولايت املتحدة الأمريكية

الأيقوانت مبوجب نظام و صورة املس تخدم امل اتواهجة تصاممي ، يف الولايت املتحدة الأمريكية حاميميكن، بوجه عام* 
واهجة املس تخدم عىل كون الأهلية للحامية ول تتوقف . يالتجار نظام املظهر أأو املؤلف  حقنظام أأو براءات التصاممي 

مبوجب نظام أ خر من أأنظمة امللكية الفكرية أأم ل، ول تتأأثر الأهلية بذكل بوجه عام. ف ل  أأيضاً  ةً محميالأيقونة أأو صورة امل
 .لك نظام من هذه الأنظمة عىل حدةخمتلفان عن غريه، ويُقميا أأهلية ونطاق حامية هل من هذه الأنظمة نظام 

 مبوجب ممي ولكن ليساتصال قانون براءات اخلطوط بوجه عام حماًل للحامية مبوجب /تكون تصاممي احملارف، سابقاً أأوحضنا كام و 
 قانون العالمات التجارية.قانون حق املؤلف أأو 
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 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

وعليه، ل ميكن  .تصامميعىل عكس العالمات التجارية وال وذكل ، الأورويب مس توى الاحتادعىل   يوجد حق مؤلف ُموحادل
 وجود ازدواجية مع حامية حق املؤلف عىل ذكل املس توى.

شارات/تصاممي.  ومع ذكل، قد تزدوج حامية العالمات التجارية والتصاممي الأحادية يف الاحتاد الأورويب واملتعلقة ابإ

 للملكية الفكريةاملنظمة الأفريقية 

، املرفق السابع، اتفاق ابنغي(. 26)املادة  بداع املصنفمن اإ بدءًا  ةس ن 25 املطبقة صناعياً  يةملصنفات الفن امدة حامية تبلغ 
 .بعد وفاة املؤلف س نة 70تس متر  للمصنفات الفنية بوجه عام ولكن حقوق امللكية

 كومية:احلنظامت غري امل تعليقات 

 (ECTA) الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجاريةمجعية الاحتادات 

س بانيا: من الناحية النظرية، ووفقا ملا تنص عليه املادة  من قانون امللكية الصناعية الإس باين )املرسوم املليك الصادر يف  190اإ
امللكية الفكرية، ميكن منح بشأأن  1987نومفرب  11املؤر   22/1987)ه( من القانون رمق 1.10( واملادة 1929يوليو  26

 امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط حبق التصاممي أأو حق املؤلف أأو لكهيام.

ولكن، وحس امب ذكر مس بقا أأعاله، فاإن "الأيقوانت الفنية" و"احملارف الفنية" وغريها من املصنفات ذات املس توى الفين 
ن اكن ش ل املنتج ميكل  املتوسط أأو العايل قد تكون مؤهةل محلاية مبوجب حق املؤلف. وتمكن املشلكة يف حتديد ما اإ

 املس توى الفين املذكور. ويرد يف نظام السوابق القضائية عدد قليل جدا من املبادئ التوجهيية املوضوعية هبذا الشأأن.

 فقط. 1957الهند: ختضع واهجات املس تخدم املصورة يف الهند لقانون حق املؤلف لعام 

ىل الأيقوانت واحملارف/اخلطوط: وفقا للامدة  ف "السلعة" بأأهنا أأي سلعة 2000)أأ( من قانون التصاممي لعام 2وابلنس بة اإ ، تعرا
مصناعة وأأي مادة طبيعية أأو اصطناعية أأو اصطناعية وطبيعية، وتشمل أأي جزء من سلعة ميكن صنعها وبيعها 

 .منفصل بش ل

 (INTAالتجارية ) الرابطة ادلولية للعالمات

( أأن قانون التصاممي أأداة جيدة لتوفري حامية قصرية الأجل INTAلرابطة ادلولية للعالمات التجارية )ل التصاممي ترى جلنة
لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط. وتدعو اإىل سن قانون للتصاممي املسجةل حيمي واهجات املس تخدم 

 واخلطوط.املصورة والأيقوانت 

ومن هذا املنطلق، ينبغي محلاية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط مبوجب قانون تصاممي أأل متس ابمحلاية 
املالمئة املمنوحة مبوجب قوانني أأخرى مثل قانون حق املؤلف وقانون العالمات التجارية وقانون املنافسة غري 

 املرشوعة/المتويه.
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 عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي اثنيًا. طلب احلصول

ميكن أأن متثال واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط يف طلب احلصول عىل براءة  كيف – 4السؤال 
 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي يف وليتمك القضائية؟
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 :ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني تعليقات
 الأرجنتني

 .A4 حبجم مطبوعة عىل ورقةفوتوغرافية صور بسمح يُ 

 أأسرتاليا

ذ ميكن اعتبار العينات   البرصية واحضة.تكون فيه مجيع سامت التصممي س توى فوتوغرافيا مب ميكن تصويرها طويةل جدًا اإ

 المنسا

 رسوم، ما عدا الرسوم التقنية.ال* 

 بيالروس

 رسوم، ما عدا الرسوم التقنية.ال* 

 الربازيل

 ل تقبل ملفات الفيديو )أأو الأنساق املشاهبة(.

 كندا

هنائية وفقًا لقانون التصاممي الصناعية. ول تعدا احملارف/اخلطوط غري سلعة جيوز أأن تعدا احملارف/اخلطوط زخارف عىل 
 هنائية قابةل للتسجيل مبوجب قانون التصاممي.سلعة املدرجة يف 

 الصني

مة من أأجل  د يف ال، مس تخدم مصورة اهجاتهبا و منتجات فامي خيص طلبات براءات التصاممي املُقد  وصف من اجلائز أأن حُتد 
املنتج، وطريقة التفاعل بني الإنسان واحلاسوب،  ماكن ظهورها يفاهجات، و هذه الو قتضاء، فائدة عند الا ،وجزامل

 .خلاإ ، احلاةل وتغريات

 كوس تارياك

 نقبل الصور ابلأبيض والأسود والصور ابلألوان. ونقبل الألوان عندما يُطالب بسامت تصويرية حمددة بتكل اخلاصية.

روف، جيب أأن تكون النسخ "معاًل فنيًا هنائيًا" أأو أأن توصف خبطوط حمددة ومتناس بة ويف حاةل الأيقوانت واحملارف/احل
ينبغي للخطوط أأو احملارف اليت يقدم مودع الطلب مطالبة و جحامً دون التأأثري يف تكيفها مع أأجحام اخلطوط القياس ية اخملتلفة. 
 بشأأهنا أأن تشمل الأجبدية والرموز والأرقام القياس ية بأأمكلها.

ذو  هبا أأيضًا بتغري يف احلجم أأو الأمناط و/أأو الألوان يف واهجات املس تخدم املصورة  اً ا اكنت الصفة املتحركة مطالباإ
دراج فيديو و/أأو ملف صويت عند الاقتضاء.  والأيقوانت، جيب اإ
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 كرواتيا

 ب التصممي الصناعي.لطيف  م التقنيةالرسو من مضهنا  ليسالرسوم، و 

 امجلهورية التش يكية

 الرسوم، ما عدا الرسوم التقنية.* 

كوادور  اإ

 يف حاةل حق املؤلف، ميكن املصنف بأأي ش ل من الأشاكل.

عىل أأحاكم خاصة لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت  486ول يشمل قانون الابتاكر ول القرار رمق 
 اعية.واحملارف/اخلطوط. ولكهنا تفحص وفقا للأحاكم الضابطة للتصاممي الصن

 فنلندا

 .ول يُسمح معومًا ابلرسوم التقنيةرسوم، ال* 

 فرنسا

 * الرسوم، ما عدا الرسوم التقنية.

 جورجيا

 .التقنيةرسوم ليس الولكن ، البيانيةصور أأو ال يةاسوب احلرسوم ال* 

 أأملانيا

هبذه احلروف مكتوب أأسطر مخسة  مكون من نصعىل و روف اكمةل من احلالسلسةل عىل ال متثيل احملارف  يش متلجيب أأن 
 .16جحم اخلط عىل أأن يكون 

 هنغاراي

 متثيالت بيانية أأخرى: الرسوم، مبا يف ذكل الرسوم الرمقية )التصممي مبساعدة احلاسوب مثاًل(. *

 أ يسلندا

ية صور بيانية أأو فوتوغراف رسوم توضيحية )كون الطلب مصحواًب بأأن يمن قانون التصاممي، ( 3)13 ةللامد وفقاً جيب، 
 .تهحامي  التصممي املطلوب بوضوحتُبنيا ( مس تنسخة

ظهار  ،مميا( من لحئة التص1)4للامدة  فقاً جيوز، و و  هجة نظر واحدة. و تصممي واحد من أأن يقترص لك رمس توضيحي عىل اإ
أأو  أأجبدايً  ترتيباً ا ترتيهبو عن بعض بعضها زي الرسوم التوضيحية يمت جيب  ويف حاةل تقدمي أأكرث من رمس توضيحي لتصممي واحد،

 .املتحركةلفات املالصور املتحركة أأو /الفيديوول يقبل مكتب امللكية الفكرية ملفات . اً رمقي
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 الهند

ميكن متثيل التصاممي برسومات أأو صور فوتوغرافية أأو مستشفاات أأو غريها من ش بل المتثيل مبا فهيا الرسومات احلاسوبية 
سومات الفنية كمتثيل. وينبغي أأن تزال اللكامت أأو احلروف أأو الأرقام من المتثيالت أأو للتصاممي أأو العينات. ول تقبل الر 

دراج تنازل عن أأي حق يف  ن اكنت من جوهر التصممي وجب اإ ا اإ ن مل تكن من جوهر التصممي، أأما العينات اإ
 اس تخداهما. حرصية

 اإرسائيل

نتاج.عن قياسات أأو معلومات  توي عىلنية" حت تق  الرسوم "رسوماً ينبغي أأل تكون   الإ

 الياابن

 .ات""رسوم عىل أأهنا يف الياابنتُعاَمل أأيضًا  يةبواسطة رسومات حاسوب متثيالت التصممي املصنوعة 

اكمريا مثل ملموس )يشء  ام أأهنفهَ يُ سلعة زء من صورة والأيقونة ما داما يشلكن مظهرًا جلواهجة املس تخدم املوميكن حامية 
ىل ذكل(. أأو ل موس يقى غا شمُ أأو رمقية  ومن ، نيغري ملموسشيئان يقونة" الأ " و"صورةلأن الك من "واهجة املس تخدم املوما اإ

دة، فال ميكن حاميهتام بش ل مس تقل  .مث  ل يشلكن السلعة املُحد 

 لتفيا

 .يةتقن ابس تثناء الرسوم ال  *

 .الرسومات احلاسوبية * متثيالت بيانية أأخرى:

 قبول ملفات فيديو ونرشها يف قاعدة البياانت.ليس من املمكن حاليًا، من الناحية التقنية، 

 ليسوتو

 الرسومات الفنية.أأحاكم بشأأن ل تتاح 

 مالزياي

ع   1996لس نة الصناعية املالزيي تصاممي سود، ولكن قانون ال الأ بيض و أأن يقدم متثياًل ملواًن أأو ابللونني الأ الطلب جيوز ملُود 
 حيمي اللون. ل

 نية.تق الرسوم ال من مضهنا ولكن ليس  ،الرسوم مقبوةل

 املكس يك

م طلب، أأن يكون ال( من قانون امللكية الصناعية)أأولً 33لامدة جيب، طبقًا ل القانوين الش ل ) يصناعتصممي تسجيل ل  املُقد 
 رسوم أأو صورجيوز تقدمي ذلكل وصممي، لتل بياين أأو فوتوغرايف  مصحواًب بمتثيل( املعنيةالعنارص حُتمى مبوجبه اذلي 

 الصناعي.تصممي ن من فهم ال مكا  ومن املفرتض أأهنا تُ  فوتوغرافية
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مة لإ دد القواعد املُ حيُ ُابرم اتفاق ويف هذا الصدد،  د لملكية الصناعية، ل  عهد املكس ييكامل يداع الطلبات مع نظا  من  9املادة وتُعدا 
مة مع يف  املتطلبات الواجب توافرها التفاق هذا  الصناعي.تصممي فهم ال من متكني ل ب، ل لالطالرسوم املُقد 

 هولندا

 ممي.اتصال حامية براءات  عىللوكس يبن ترشيعات ل تنص 

 ممي.االتصيُقدم طلبات أأن  فقطلوكس للملكية الفكرية، ميكن للمرء يبن احتاد يف مكتب و

 الأبيض والأسود.متثيالت ابللونني تقدمي أأو أأكرث، من الرضوري  لونويف حاةل تقدمي طلب دون املطالبة ب

م متثيالت ملونة  .ويف حاةل املطالبة بلون أأو أأكرث يف الطلب، من الرضوري أأن يُذكر هذا اللون أأو الألوان وأأن تُقد 

 .بوصفها تصاممينية تق مي الرسوم ال حتلوكس بشأأن امللكية الفكرية ل يبن اتفاقية  مالحظة:

 يلندانيوز

لكرتونيًا ولكن جيب أأن يتس ىن طباعهتا بوضوح عىل ورقة  يداع المتثيالت اإ  .A4جيب اإ

 بريو

 بات مس تقةل.ل ط بوصفها الصور الثابتة بش ل منفصل وحُتمى  تُعالَج، املس تخدم املصورة اهجاتو يف حاةل 

 الربتغال

 التقنية.الرسوم ولكن ليس  ،رسومال* 

 مجهورية كوراي

ذا اكن يتس ىن  متثيل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت بطريقة ثالثية الأبعاد، فسيُسمح بتقدمي ملف ثاليث الأبعاد اإ
يداع الطلب )  (.3DS ،DWG ،DWF ،IGES ،3DMللمنوذج عند اإ

ىل احملارف، ينبغي تقدمي "رمسة للمحارف املعنية" و"رمسة مجلةل و للامدة " و"رمسة للمحارف المنوذجية وفقًا مثالابلنس بة اإ
نفاذ قانون حامية التصاممي. 3.35  من قاعدة اإ

 مجهورية مودلوفا

 * الرسوم.

 رومانيا

م مع البيانية اليت جيوز للمتثيالت   ابلطرق املطبعية.يسمح ابس تنساخها  أأن تكون ذات تباين لوين اكفب لالطتُقد 
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 الاحتاد الرويس

عن طريق الرسوم اليت تُصنع ، مبا يف ذكل تكل يف ش ل صور املنتجاترسوم ميكن تقدمي  الفوتوغرافية، عن الصور فضالً * 
 وسائل.بغري ذكل من الأأو أأو ابلس تنسا   رسومات احلاسوب

 رصبيا

 نية.تق نقبل الرسوم ال لن . و حلاسوبطبوعة ابالتقدميية امل اس تخدام العروض ودعي الطلبات ميكن مل

 س نغافورة

وينبغي أأل بوضوح. املطلوب حاميته  تصمميال ر ظه نية. وذكل لأن الرسوم جيب أأن تُ تق لرسوم، ولكن ليس الرسوم ال ابسمح يُ 
 أأو عنارص أأي عالمة جتارية. اأأجزاء مهنالتصاممي لكها أأو  اليت تصفتعبريات الأبعاد أأو ال يش متل توصيف الرسوم عىل 

 سلوفاكيا

 * الرسوم )ابس تثناء الرسوم التقنية(.

 جنوب أأفريقيا 

ذا تعذر متثيل السلعة متثياًل اكماًل ون س تخدم الليُ ل  ل اإ  ابللونني الأبيض والأسود فقط.اإ

 السويد

أأي بشأأن تصممي ب طلباً فمل يس بق لنا قط أأن تلقينا  رسوم.المقابل يف  – ينتقلرمس ال اباملقصود  ندري عىل وجه التأأكيد ما ل
 .فيديوملف  مثل –أ خر  نسق

 اتيلند

م الطلبات دون مطالبات  ابلألوان، وذلا مفن الرضوري تقدمي متثيالت ابلأبيض والأسود: وينبغي أألا تشمل أأي من تقدا
 المتثيالت التوضيحية )الصور أأو الرسومات( أأبعادا أأو صيغا أأو أأي عنرص من عنارص العالمات التجارية.

 أأوكرانيا

 .ابلإضافة اإىل ذكل *

 مبا يف ذكل عن طريق رسومات احلاسوب. بأأي وس يةل أأخرى،متثيالت تُصنع * متثيالت بيانية أأخرى: 

 اململكة املتحدة

 .نيةتق بياانت ل نسمح ب لكن ابلرسوم اخلطية أأو املصممة مبساعدة احلاسوب، نسمح * التصاممي: 
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 الولايت املتحدة الأمريكية

ن و  .نية"تق فئة الرسوم ال ومن مضهنا تندرج حتت "الرسوم، الصور املصنوعة ابحلاسوب أأن  حالياً  ندرك يضاح نقول اإ توخيًا لالإ
يُعرَتض عىل ، لن وبعبارة أأخرى. معابوجه  متطلبات املنصوص علهيا للرسو أأن تس تويف امل جيب مصنوعة ابحلاسوب أأي صور 

وسائل بل سوف ختضع للمراجعة والتحليل مثلها مثل الصور املصنوعة ب، مصنوعة أأو ُمصممة ابحلاسوبرسوم جملرد أأهنا ال
ذا اكنتقليدية لتحديد ما  م و مبا يتفق مع متطلبات الرس وبدقة عن التصممي املطلوب حاميته أأم ل وضوحت الصور تعرب باإ

 كتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.اخلاصة مب 

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

يشمل والرسوم املذكورة أأعاله، الفوتوغرافية الصور فضاًل عن أأو فوتوغرايف. و بياين تصممي عن طريق أأي متثيل ميكن حامية ال 
 عىل سبيل املثال.ذكل الرسوم املصممة مبساعدة احلاسوب 

أأنه جيب أأن يكون متثيل هذا التصممي عبارة عن سلسةل  ةرف مطبعيامن الرشوط الشلكية اخلاصة بتصممي يتأألف من حمو 
ء، ومن مجيع الأرقام العربية، ابلإضافة اإىل نص من مخسة أأسطر من مجيع احلروف الأجبدية، الكبرية والصغرية عىل حد سوا

 .16، ويكون جحم خط احلروف والأرقام تكل احملارفمكتوب ابس تخدام 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

ىل أأقىص حد ممكن، مع خطوط منتظمة واحضة، عىل أأن تُرمس التصاممي ومتثيالت التصاممي ابحلرب جيب قوية ورقة بيضاء ، اإ
 (.509.1)الأمر الإداري رمق تسمح ابس تنسا  هذه التصاممي والمتثيالت بطريقة فوتوغرافية أأو بغريها من الطرائق  وانمعة

 تعليقات املنظامت غري احلكومية:

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

يقوانت واحملارف/اخلطوط، يف قواعد التصممي السائدة  04-14أأدخل التصنيف اجلديد للسلع الصنف  الهند: ابلنس بة للأ
ماكنية تسجيل  2001 لعام اليت خصصت لسلع تنمتي اإىل صنف: "عروض الشاشات والأيقوانت". ويتيح التصنيف اجلديد اإ

والهواتف اذلكية،  الصور املرئية وواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت اليت تظهر عىل عروض شاشات احلواسب اللوحية
 مبوجب قانون التصاممي.

يقوانت يف  ىل التسجيالت املمنوحة للأ وتستند طريقة المتثيل احملددة أأعاله لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت اإ
 املايض، والتسجيالت اليت منحت لنا كتصاممي لسلع حمددة مثل الهواتف احملموةل ل كواهجات وأأيقوانت.

لا أأن من الال زم انتظار مكتب التصاممي الهندي يك يصدر مبادئ توجهيية حمددة، بشأأن السامح بتسجيل الأيقوانت اإ
 ، ويف أأي حاةل.04-14وواهجات املس تخدم املصورة حتت الصنف 

 اململكة املتحدة: جيوز ملقدم الطلب أأن خيتار متثيل تصممي بأأي "نسق" توضيحي يعتربه الوس يةل الأكرث فعالية ودقة لمتثيل
ة ابس تخدام احلاسوب. وعادًة ما يتأأثر النسق  ىل الأنساق املذكورة أأعاله، من الشائع تقدمي الصور املودلا ضافة اإ التصممي. واإ
ن اس تخدمت صور فوتوغرافية ملونة، سيش ل اللون)الألوان(  احملدد اخملتار بنطاق امحلاية املطلوبة )فعىل سبيل املثال، اإ

 جزءا من تسجيل التصممي(.



SCT/36/2 Rev.2 
Annex I 
47 
 

 (INTAطة ادلولية للعالمات التجارية )الراب

( أأن املس تخدمني مه املعنيون الأولون وهلم أأن خيتاروا كيفية INTAلرابطة ادلولية للعالمات التجارية )التصاممي لترى جلنة 
املس تطاع الكشف عن تصممي ابتاكري لأغراض الامتس امحلاية هل. وعليه تنارص اللجنة اختيار املس تخدم وتقليل القيود قدر 

 فامي خيص ما جيوز ملصمم أأن يودعه عند الامتس امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط.

ذا ُرفض طلب بسبب مسأأةل  ىل أأنه ابلنس بة ملس تخديم نظام التصاممي، قد تُفقد احلقوق من دون رجعة اإ وجتدر الإشارة اإ
 س امي مصمم فردي أأو رشكة صغرية ومتوسطة، أأن يصبحوا يف موضع تقنية مثل طبيعة المتثيل. وعليه ميكن ملصمم، ول

ن اكن ذكل  ذا رفض مكتب تصاممي خارج ولية املصمم القضائية الطلب لأنه اس تخدم متثياًل "خاطئًا" حىت واإ جمحف اإ
 المتثيل مقبوًل يف وليته القضائية.

ىل أأن تصبح الصور امللونة والصور  جلنة التصامميوعليه، تدعو  ابلأبيض والأسود والرسومات )مبا يف ذكل الرسومات اإ
التقنية( والمتثيالت البيانية مبا يف ذكل التصممي مبساعدة احلاسوب والفيديوهات وامللفات املتحركة لكها أأشاكًل مقبوةل لمتثيل 

 واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط طاملا اكن المتثيل يّبا  التصممي بدقة.

 (MARQUESليك العالمات التجارية الأوروبيني )مجعية ما

فامي خيص السؤال بشأأن وس يةل متثيل واهجة املس تخدم املصورة والأيقونة واحملارف/اخلطوط يف طلب تسجيل براءة 
( أأنه قد يكون MARQUESتصممي/تصممي صناعي يف الولايت اخملتلفة، ترى مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

ذا اكن املعيار القيايس من امل   .مطبقاً فيد الإملام بوجود أأية اختالفات مقارنة ابلتصاممي الأخرى أأم اإ

متثيل خط، اكن من املثري لالهامتم معرفة أأن أأملانيا أأفادت رصاحة بأأنه جيب أأن يش متل متثيل احملارف عىل ب وفامي يتعلق 
 .16جم حباحلروف  بتكلالسلسةل الاكمةل من احلروف وعىل نص مكون من مخسة أأسطر مكتوب 

سها من لك الولايت القضائية تؤمن امجلعية بشدة أأنه س يكون من املفيد جدًا للمس تخدمني أأن حيصلوا عىل املشورة نف و 
 بَّل واحد فقط. ل
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 اثنيًا. طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي 

ضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت املتحركة  هل – 5السؤال  تفرض متطلبات اإ
 ري الألوان، أأو أأي رسوم متحركة أأخرى(؟)تصاممي الصور املتحركة والتحويل والانتقال وتغي

 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل الأرجنتني

 ل ل أأسرتاليا

 نعم نعم المنسا

 نعم نعم أأذربيجان

 ل ينطبق ل ينطبق بيالروس

 ل ينطبق ل ينطبق الربازيل

 ل ل بلغاراي

 ل ل كندا

 ينطبقل  ل ينطبق ش ييل

 ل ل الصني

 ل ل كولومبيا

 ل ل كوس تارياك

 نعم نعم كرواتيا

 ل ل قربص

 ل ل امجلهورية التش يكية

 نعم نعم ادلامنرك

كوادور    اإ

س تونيا  ل ل اإ

 ل ينطبق ل ينطبق فنلندا

 نعم نعم فرنسا

 نعم نعم جورجيا

 نعم نعم أأملانيا

 ل ل هندوراس

 ل ينطبق ينطبقل  هنغاراي

 ل ينطبق ل ينطبق أ يسلندا

 ل ينطبق ل ينطبق الهند

 نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  ل ل اإ

 نعم نعم الياابن

 ل ينطبق ل ينطبق اكزاخس تان

 ل ينطبق ل ينطبق قريغزيس تان
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 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم لتفيا

 ل ينطبق ل ينطبق ليسوتو

 ل ل ليتوانيا

 ينطبقل  ل ينطبق مالزياي

 ل ل املكس يك

 ل ل اجلبل الأسود

 ل ل هولندا

 ل ينطبق ل ينطبق نيوزيلندا

 نعم نعم الرنوجي

 ل ل عامن

 ل ل بريو

 نعم نعم الفلبني

 نعم نعم بولندا

 ل ل الربتغال

 نعم نعم مجهورية كوراي

 ل ل مجهورية مودلوفا

 ل ل رومانيا

 ل ينطبق ينطبقل  الاحتاد الرويس

 ل ينطبق ل ينطبق اململكة العربية السعودية

 ل ينطبق ل ينطبق رصبيا

 ل ينطبق نعم س نغافورة

 ل ينطبق ل ينطبق سلوفاكيا

 نعم نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  نعم نعم اإ

 ل ينطبق ل ينطبق السويد

 ل ل سويرسا

 ل ل اتيلند

 نعم نعم تركيا

 نعم ينطبقل  أأوغندا

 ل ينطبق ل ينطبق أأوكرانيا

 ل نعم اململكة املتحدة

 نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم نعم مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ل ل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
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 :ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني تعليقات
 أأذربيجان

 اثبتش ل اليت ليس لها الأش ياء اعتبار ل ميكن من قانون مجهورية أأذربيجان بشأأن الرباءات،  9من املادة  7للفقرة  وفقاً 
 صناعية.تصاممي 

 بيالروس

 املتحركة ليست محمية.يقونة أأو الأ صورة و/واهجة املس تخدم امل

 الربازيل

ذ متنح امحلاية للأطر حبد ذاهتا، ل جيب متثيل الصور املتحركة وواهجات املس تخدم املصورة والأيقوان طار. اإ طارا ابإ ت من اإ
 حلركة الصور.

 الصني

ذا اكنت شامةل لتصممي املنتج.  جيب تقدمي صورة، مس تخدم مصورة ممي املنتجات اليت تتضمن واهجاتاتصفامي خيص  واإ
لتصممي املنتج يف دوةل واحدة شامةل  صورةالطلب أأن يقدم ودع يجب عىل مُ ف ، متحركةً  اً صوراملس تخدم املصورة اهجات و 

ىل اابلنس بة أأما عىل الأقل،  مة قادرة قد  املُ وجيب أأن تكون هذه الصور الأطر الرئيس ية.  صور يجوز تقدميف دلول الأخرى، اإ
د بش ل ممزيا  عىل   يف الصور املتحركة.احلركة اجتاه تغري أأن حُتدا 

 كولومبيا

طب ق ي الأبعاد يودع يف كولومبيا. وجيب أأن يكون تصماميً واحدًا )رمس واحد(؛ و تطب ق الرشوط ذاهتا عىل أأي تصممي ثنايئ 
 تضمن أأية عالمات ممزية أأو نص أأو مقاييس. ول حتمى الأيقوانت املتحركة.ي عرض كخط متواصل؛ ول يُ ؛ و سلعةعىل 

 كوس تارياك

ذا اكنت الصفة املتحركة مطالب هبا أأيضًا بتغري يف احلجم أأو الأمناط و/أأو الألوان يف واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت،  اً اإ
دراج فيديو و/أأو ملف صويت عند الاقتضاء.  جيب اإ

 كرواتيا

الطلب ودع قع عىل عاتق مُ تسامت مشرتكة(، و لها كون تيجب أأن ف ) بطة برصايً االبيانية مرت المتثيالت  جيب أأن تكون
م حد أأقىص( حىت ست ك)مسؤولية ترقمي الصور   .التعاقبحركة/لل اً واحض اً تصورعىل حنول يُقدا 

 امجلهورية التش يكية

 تحركة.ل نُسجل التصاممي الصناعية امل 
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 ادلامنرك

( من 6) 3املادة  يفعالمة حركة متثيل متطلبات وترد تسجيل "عالمة حركة". ميكن  ،فامي يتعلق حبامية العالمات التجارية
حىت لحئة معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية. ومبا أأن مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية غري قادر 

. لها وصفعن  احلركة فضالً بنيا املتطلبات يه سلسةل من الصور الثابتة اليت تُ  ، فاإنعىل معاجلة الصور املتحركةال ن 
 تصممي.ابل فامي يتعلق  هنفستويخ اتباع الهنج ميكن و 

كوادور  اإ

ن اكنت الصور املتحركة مسجةل كعالمة جتارية، فيجب أأن تس تويف متطلبات المتيزي وقابلية المتثيل البياين.  اإ

ة. ن طباقت عىل التصاممي الصناعية، فينبغي أأن تس تويف رشط اجلدا  واإ

 فرنسا

يداع منوذج يتكون من أأيقونة متحركة أأو واهجة م  تحركة لربانمج التقارب للمتثيل البياين للتصاممي يف مكتب جيب أأن ميتثل اإ
 الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية.

طار برانمج التقارب، جيب أأن تكون لك الصور اخلاصة بأأيقونة متحركة أأو واهجة متحركة مرتابطة بيانيًا.  ويف اإ

لب أأن يرسد عدد املشاهدات بطريقة تتيح ىل مودع الطاإ فبعبارة أأخرى، جيب أأن تمتتع خبصائص مشرتكة. ويعود أأيضًا 
 تصورًا واحضًا للحركة/التقدم.

 جورجيا

اليت تُوحضا  ما حيدث من سلسةل من الصور الثابتة املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو لكتهيام، يلزم وجود يف حاةل واهجات 
 خمتلفة. زمنية تحرك يف حلظاتامل تصممي تعاقب ال تغريات يف 

 أ يسلندا

 .متحركة /صور متحركة أأو ملفات/رسوم توضيحيةهاتفيديو ل يقبل مكتب امللكية الفكرية 

 اإرسائيل

مة  من طلبات تسجيل أأكرث صور أأو رسوم أأن تش متل عىل متحركة مس تخدم مصورة اهجات و تسجيل ل جيوز للطلبات املُقد 
واهجة املس تخدم تُعرض فهيا  الشاشة اليتحميط ثل مي  اً متقطع اً رسوم خطا الأأنواع أأخرى من التصاممي. وينبغي أأن تتضمن 

ُ ة دا بيان ج  الرسوم (. وينبغي أأن تتضمن هذه 8و 7السؤالني  املتحركة )انظر أأيضاً صورة امل  يف تعليقات وحض  عىل النحو امل
م بعُد أأي طلبات لتسجيل أأيقوانت متحركة. 6السؤال   أأيضاً تحركة من املرحج أأن ترسي عىل الأيقوانت امل ، ولكن ومل تُقد 

 .تعلاميت مشاهبة

 ليسوتو

ا ل تندرج مضن الإطار اذلي حدده تعريف التصاممي.  ل ميكن حامية التصاممي املتحركة لأهنا
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 مالزياي

 .1996 لس نةالصناعية املالزيي تصاممي قانون ال الوارد يف توافق مع تعريف التصممي الصناعي ت ل 

 املكس يك

توجد فهيا للحامية، ولكن القابةل لعنارص ابالقوانني الوطنية قامئة أأنه ل توجد يف ، سابقاً أأن نوحض، كام ذكران ، جيب أأولً 
صناعية، وابلتايل ميكن تصاممي تحركة امل يقوانت والأ  املس تخدم املصورة اهجاتاعتبار و  امبوجب أأحاكهمميكن عامة  فرياتع

 عىلعام وجه املتطلبات املطبقة بهذه الواهجات والأيقوانت  س تويفلهذه الغاية، جيب أأن ت  حتقيقاً و تسجيلها عىل هذا النحو. 
وضع قواعد ل ،التفاق السالف اذلكرل س امي التفاقات الإدارية، ش ىت لقانون امللكية الصناعية و  طبقاً الصناعية  التصاممي

 املعهد املكس ييك للملكية الصناعية. الشلكية يفالإجراءات ش ىت ومعايري للتعامل مع 

 هولندا

ينبغي للمرء أأل ف ب ابللونني الأبيض والأسود، لذا اكن الطواإ . لواناملطالبة ابللون أأو الأ ، جيب ابلألوانتقدمي الطلب يف حاةل 
 .أأو الألوان ذكر اللوني

ظهار وليس من املمكن  صور بل يمتث يكون ال ل التصممي يف مراحل خمتلفة )ولكن يللمرء متث وجيوز الصور املتحركة. اإ
 (.فقط اثبتة

 نيوزيلندا

ح أأن يكون تصممي متغري املظهر أأو متحرك قاباًل للتسجيل مبوجب قانون التصاممي لس نة   .1953ل يرج 

 الرنوجي

ع ، جيب عىل مُ يف حاةل الأيقونة املتحركة أأو واهجة املس تخدم املصورة املتحركة الثابتة سلسةل من الصور أأن يُقدم الطلب ود 
ضافةً  اليت توحض ش ىت أأن يشرتط عىل مودع الطلب لمكتب الرنوجيي للملكية الصناعية جيوز ل اإىل ذكل،  مراحل احلركة. واإ
 .هاذاكرة أأو ما شاهب بطاقة عىل  أأو الكهام  احلركةبنيا يُ  للحركة أأو فيلام مكتوابً  وصفاً أأن يرسل هل 

 الربتغال

لكرتونيةذه اخلصائص من خالل هبحىت ال ن، تقدمي طلبات ليس من املمكن،   وذكل بسبب قيود تقنية.، وسائل اإ

 مجهورية كوراي

ذا اكنت واهجة املس تخدم املصورة مؤلفة من صور متحركة، فينبغي أأن يتبني  أأن الأشاكل الظاهرة أأثناء التغيري مرتابطة بيانيًا  اإ
 من أأجل استيفاء مبدأأ "طلب واحد لتصممي واحد". اً معي ن اً لحركة منطلوأأن 

 الاحتاد الرويس

أأو لكتهيام كتصممي متحركة أأيقونة و أأ متحركة مصورة تسجيل واهجة مس تخدم  ما ينص عىليف الاحتاد الرويس يوجد ل 
 احلراكت.تعاقب ل الثابتة  الصورعىل ش ل سلسةل من ها مي عالمة جتارية، ينبغي تقدولتسجيل أأيقونة متحركة ك صناعي.
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 س نغافورة

 أأدانه. 6سؤال ال انظر تعليقاتنا عىل 

 جنوب أأفريقيا

بات ل بيان توضيحي لط ك ) يف الغالبالتغيريات  حتدث هبا لطريقة اليتلرشح اكمل جيب أأن يُدَرج يف أأوراق الطلب 
 (.مثالً  التصممي

 اململكة املتحدة

مكتب الاحتاد المتثيل البياين للتصاممي مع  بشأأن( CP6) برانمج التقارب يفمكتب امللكية الفكرية اشرتك  التصاممي:
 . وحنن نتبع هذه املامرسة.الأورويب للملكية الفكرية

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

البيانية للتصاممي، اتفقت ماكتب امللكية الفكرية التابعة للش بكة الأوروبية للتصاممي والعالمات بشأأن المتثيالت تقارب ل ل  وفقاً 
أأْي ، فوتوغرافية لقطاتعن طريق املتحركة صورة املس تخدم املواهجة ميكن حامية الأيقوانت املتحركة و  هالتجارية عىل أأن

ح. و بوضبتسلسل ميكن فهمه حمددة خمتلفة، زمنية املس تخدمة لإظهار تصممي متحرك واحد يف حلظات   من الصورسلسةل
 سامت مشرتكة(.فال بد من وجود ) برصايً  مرتابطاً تسلسل ول بد أأن يكون ال 

قة، يرىج زايرة الرابط التايل: ملزيد من املعلومات بشأأن  املاكتب املطبا 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8 

 تعليقات املنظامت غري احلكومية

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

املس تخدم  اتواهجالأيقوانت و  مشاهدمجيع ينبغي من حيث املبدأأ أأن تكون (، CP6س بانيا: وفقا للمامرسة املشرتكة )اإ 
مقدم الطلب مسؤولية ترتيب قع عىل عاتق تات مشرتكة. و مزيا ينبغي أأن حتمل  أأيمرئية، املتحركة متصةل ببعضها  صورةامل

 .وتغري املشاهد بطريقة تعطي تصورا واحضا للحركة املشاهد

ىل أأنا  ل  2000الصناعية لعام  تصامميمبوجب قانون ال والأيقوانت  صورةطلبات تسجيل واهجات املس تخدم امل الهند: نظرا اإ
 عىل نفس الأساس.والأيقوانت املتحركة  املتحركةصورة رفض واهجات املس تخدم املأأن تميكن أأيضا ف قبل حاليا يف الهند، ت 
 صورة املتحركةواهجات املس تخدم املبشأأن تصاممي  يف املايضطلب أأودع أأو تسجيل منح أأي عن  نسمعمل و

 .املتحركة والأيقوانت

 (MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

ذا اكنت MARQUESة الأوروبيني )توخيًا للوضوح، ترى مجعية ماليك العالمات التجاري ( أأنه اكن جيدر توضيح أأوًل اإ
ذ ل ميكن سوى اس تنتاج ذكل  واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت مس تثناة من امحلاية مبوجب قانون التصاممي الوطنية. اإ

نت الصةل  شاكرةمن الردود عىل الأس ئةل ولكن ذكل ل يبلغ حد اليقني. وفضاًل عن ذكل، اكنت امجلعية  –نسبيًا  – ذا بيا  اإ

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
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بني الرشوط اخلاصة وأ اثرها عىل نطاق امحلاية املمنوحة لواهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت املتحركة مقارنة 
 الأخرى. ابلتصاممي

 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعياثنيًا. طلب احلصول عىل براءة 
املصورة املتحركة و/أأو يه املتطلبات الإضافية أأو اخلاصة املفروضة عىل واهجات املس تخدم  ما – 6السؤال 
 املتحركة؟ الأيقوانت

 

 الطرف املُجيب
سلسةل من الصور 
 الثابتة تظهر تسلسال

 

 ملف فيديو

 

 وصف

 

ة  بيان اجلدا

 

 متطلبات أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

           الأرجنتني

           أأسرتاليا

         ■ ■ المنسا

   ■ ■ ■ ■   ■ ■ أأذربيجان

           بيالروس

         ■ ■ الربازيل

           بلغاراي

 *■ *■   ■ ■   ■ ■ كندا

           ش ييل

     ■ ■   ■ ■ الصني

           كولومبيا

     ■ ■ ■ ■ ■ ■ كوس تارياك

         ■ ■ كرواتيا

           قربص

امجلهورية 
           التش يكية

     ■ ■   ■ ■ ادلامنرك

كوادور            اإ

س تونيا            اإ

           فنلندا

         ■ ■ فرنسا

     ■ ■   ■ ■ جورجيا

         ■ ■ أأملانيا

           هندوراس

           هنغاراي

           أ يسلندا
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 الطرف املُجيب
سلسةل من الصور 
 الثابتة تظهر تسلسال

 

 ملف فيديو

 

 وصف

 

ة  بيان اجلدا

 

 متطلبات أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

           الهند

   ■ ■     ■ ■ اإرسائيل

يطاليا            اإ

 *■ *■       ■ ■ الياابن

           اكزاخس تان

           قريغزيس تان

         ■ ■ لتفيا

           ليسوتو

           ليتوانيا

           مالزياي

   ■ ■  ■   ■ ■ املكس يك

           اجلبل الأسود

         ■ ■ هولندا

           نيوزيلندا

     ■ ■ ■ ■ ■ ■ الرنوجي

           عامن

           بريو

     ■ ■   ■ ■ الفلبني

         ■ ■ بولندا

         ■ ■ الربتغال

     ■ ■ ■ ■ ■ ■ مجهورية كوراي

مجهورية 
           مودلوفا

   ■ ■ ■ ■   ■ ■ رومانيا

           الاحتاد الرويس

اململكة العربية 
           السعودية

           رصبيا

    ■      ■ س نغافورة

           سلوفاكيا

   ■ ■ ■ ■   ■ ■ جنوب أأفريقيا

س بانيا          ■ ■ اإ

           السويد
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 الطرف املُجيب
سلسةل من الصور 
 الثابتة تظهر تسلسال

 

 ملف فيديو

 

 وصف

 

ة  بيان اجلدا

 

 متطلبات أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

           سويرسا

           اتيلند

     ■ ■   ■ ■ تركيا

   ■  ■ ■  ■ ■ ■ أأوغندا

           أأوكرانيا

         ■ ■ اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 
     ■ ■   ■ ■ الأمريكية

مكتب الاحتاد 
الأورويب للملكية 

 الفكرية
■ ■         

املنظمة الأفريقية 
         ■ ■ للملكية الفكرية

 :ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني تعليقات
 المنسا

 .MU 336/2013مثاًل: الطلب 

 بلغاراي

 ل يزال مكتبنا يفتقر للمعدات الالزمة.

 كندا

 *  قانون التصاممي الصناعية

 شهادة دليل عىل املضمون 7 املادة

( الشهادة اكفية لإثبات التصممي وأأصاةل التصممي وامس املاكل وامس الشخص املسمى مالاكً وبداية التسجيل وهنايته وامتثاهل 3)
 لأحاكم هذا القانون ما مل يقم ادلليل عىل غري ذكل.

 الصني

ن ت ضافي اً ليس رشط زوجاملوصف الرشح عن طريق قدمي أأو تاةل ح تغريات احليوض اإ  يرشط شلكبل هو ، اً أأو خاص اً اإ
 بوضوح. ممياتصال براءات لعرض  رباءات الصيينالقانون كام نص أأسايس 
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 كولومبيا

 صورة اثبتة لزمة؛ ول تُقبل التسلسالت.

كوادور  اإ

 يف حاةل حق املؤلف، طريقة تقدير املصنف.

 ويف حاةل التصاممي الصناعية، ل تطباق أأي متطلبات خاصة.

 جورجيا

لزامياً   الطلب. ودعرتئيه مُ ي، حس امب به سمحولكن يُ ، الوصف ليس اإ

 هندوراس

ضافية للتصاممي التكنولوجية اجلديدة.  ل ينص القانون الوطين عىل أأية رشوط اإ

 اإرسائيل

عىل النحو التايل: أأيقونة متحركة متحركة أأو مصورة ب تسجيل واهجة مس تخدم لطيصاحب ي ينبغي صياغة بيان اجلدة اذل
وليس لك  ابأأمكلهالسلسةل وحض يف الرسوم" )عىل سبيل املثال، التصممي هو السلسةل بأأمكلها عىل النحو امل اجلدة يفتمكن "

 (.مبفردها ةاثبتصورة 

 الياابن

 ملف فيديو: غري مقبول.

مةعدد أأقىص ل حدوجد ي* ل  تصممي" ل ل ب واحد ل"طميتثل لقاعدة ب جيب أأن لطالأأي تصممي يف لكن ، و الصور املُقد 
لك الصور البيانية  "1": ني لكهيامالتالياستيفاء الرشطني ، جيب رشطهذا ال استيفاء من أأجل و وحدة التصممي(. رشط )

يربط بعضها ببعض جيب أأن ه البيانية قبل التغيري وبعد صوروال "2السلعة، "كون لنفس وظيفة ت)الصور املتحركة( جيب أأن 
 املظهر. قدر من الصةل من حيث

 مالزياي

 .1996 لس نةالصناعية املالزيي تصاممي قانون ال  الوارد يفوافق مع تعريف التصممي الصناعي ت. ل ت تنطبقل 

 املكس يك

جيب أأن مفن أأجل تسجيل هذه العنارص، . خاصة لهذه العنارص عىل وجه التحديد متطلبات ،سابقاً  رانكام ذك، ل توجد
 ما ييل:جتدر الإشارة اإىل يف ضوء ذكل، والصناعية.  تصامميمتطلبات ال تس تويف 

 .اً قابةل للتطبيق صناعيا الالصناعية اجلديدة  التصاممي تسجيل ،من قانون امللكية الصناعية 31للامدة  طبقاً  ،جيوز
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صورة بيانية أأو  عىلطلبات التسجيل أأن تش متل من قانون امللكية الصناعية،  47و 37و 34و 33اد و للم وجيب، طبقاً 
ىلالصةل يتصممي ذل فوتوغرافية مس تنسخة ل  شارة اإ فهم من ن مكا  يُ صف وو  ،التصمميوف يُس تخدم فيه نوع املنتج اذلي س ، واإ

 .عنرص حاميةو  ،الصناعيتصممي ال 

الصناعية جيب أأن تتضمن تصاممي من قانون امللكية الصناعية عىل أأن طلبات تسجيل ال  34ويف هذا الصدد، تنص املادة 
ىل  وصفاً  جياز اإ  .تصوير التصممي منظور، مع توضيح تصمميل ل  املس تنسخة فوتوغرافيةالانية أأو بيالصورة ال يشري ابإ

سوف هذا الرشط استيفاء ، فاإن شامالً املعين فهامً لتصممي الصناعي افهم هو المتكني من وصف الن املقصود من لأ  اً ونظر 
 .املطلوب حاميتهالصناعي تصممي يتوقف عىل طبيعة ال 

نه يف حاةل و و  ، الصور اليت متثل تسلسالً حيامن تُوصف مجموعة من تحركة، امل  يقوانتالأ أأو  املس تخدم املصورة اهجاتمن مث  فاإ
من أأجل  مس تقةل، اً صور توليسعىل وجه ادلقة  سلسةل من الصورا وصف أأهنأأن حيدد المتحركة، جيب  صورة الإظهار أأهن

 .طلوب حاميتهالصناعي املتصممي فهم ال 

 اجلبل الأسود

ضافية أأو خاصة  ل توجد متطلبات  .الأيقونة املتحركة أأو لكتهيامأأو صورة املتحركة عىل واهجة املس تخدم املمفروضة اإ

 هولندا

 .اثبتةل  صورةل ب اثبتةً  ، صورةً تطوره عند، بش ل مس تقلممي حُيمى التص

 الرنوجي

لزامي ايديو ليسالف ملف الوصف و  ذا كنا نأأن يطلهبام لمكتب الرنوجيي للملكية الصناعية جيوز ل ، ولكن نياإ  .نرضوراي امأأهنرى اإ

 مجهورية كوراي

ىل واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت، ميكن تقدمي ملف فيديو بوصفه "رسامً مرجعيًا" لتيسري فهم التصممي.  ابلنس بة اإ
ىل أأخرى. وينبغي أأن يكون امل م ذكل امللف مشفوعًا ابلرسوم الأخرى اليت تبنيا  حتول صورة اإ  SWFلف بنسق ويُقد 

 ميغاابيت. 200وأأل يتجاوز جحمه  GIFأأو  MPEGأأو  WMV أأو

 رومانيا

 ب تصممي.ليف طمصورة متثيل واهجة مس تخدم مثال عىل 
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 الاحتاد الرويس

ن رشوط متثيل واهجة مس تخدم مصورة و/أأو أأيقونة متحركة مكجم عة من الصور الثابتة اليت تبنيا  سلسةل وتقدمي وصف و اإ
 كعالمة جتارية.أأيقونة أأو لكتهيام أأو مصورة  فقط عىل تسجيل واهجة مس تخدمرسي ت لها 

 س نغافورة

. وجيوز مصورة متحركةواهجة مس تخدم صورتني عىل الأقل ل ل تقدمي  ينبغيل، سج  التقدم بطلب محلاية تصممي مُ عند 
ىل تقدمي ما  الأجزاء وجيب حتديد متثيالت للتصممي. ك  هانفس  لواهجة املس تخدم املصورةخمتلفة صورة  40يصل مجموعه اإ

ىل  وجتب طوط متصةل.املطلوب حاميهتا خب أأو منقاطة،  متقطعةبواسطة خطوط غري املُطالَب حباميهتا الأجزاء الإشارة اإ
 .بتظليلها أأو

 أأوغندا

لزايم للحصول عىل امحلاية مبوجب حق املؤلف. ن تقدمي ملف فيديو لواهجات املس تخدم املصورة اإ  اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية

مة " ةاملُعنون)أأ( 1504.01 املادةانظر  جراءات حفص الرباءات دليلمن  "ابحلاسوبالأيقوانت املُصم  مكتب الصادر عن  اإ
 الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.

جراءات حفص الرباءات  دليل -- مة ابحلاسوب1504اإ  .)أأ( الأيقوانت املُصم 
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مة ابحلاسوب للتغيري قابةلال الأيقوانت رابعًا.  املُصم 

مة ابحلاسوب،  قد تكون عنرص من عنارص حامية  عَ و موضعرضها، يف أأثناء  شلكها تغريي اليت ا الصور مبا فهيالأيقوانت املُصم 
ب أأي جوانب نسَ تُ ول ابلتتابع، ومن املفهوم مضنًا أأن الصور تُعَرض . عرض هذا العنرص يف مشهدين أأو أأكرث وميكنتصممي. 

حدى الصور اإىل صورة أأخرى. فهيا  تتحولليت ا الزمنية أأو الفرتة العملية زخرفية اإىل دراج جيب و اإ  واصفاتاملبيان وصفي يف اإ
أأمثةل عىل هذا فامي ييل . و غري ظاهرأأي يشء  يشملل  عنرص امحلايةنطاق لُيوحضا  أأن بع الانتقايل للتصممي و اصف الطلي

 البيان الوصفي:

حدى الصور اإىل صورة أأخرى. حول فهيا اليت تتالزمنية فرتة الأأو العملية شمل ي "املوضوع يف هذه الرباءة  عملية أأو وهذه ال اإ
 أأو ،"املُطالَب حباميته تصمميال من ليست جزءًا  الزمنية فرتةال

ىل  1 الصور منيف  ةبينامل بني الصور ابلتعاقب  ة يتحولصورة الانتقاليال"مظهر  الزمنية اليت تتحول  عملية أأو الفرتةوال . 8اإ
ىل فهيا حدى الصور اإ  أأو ،"املُطالَب حباميته تصمميال من  اً جزءليست صورة أأخرى  اإ

ىل  1 الصور منيف  ةبينامل بني الصور ابلتعاقب  ة يتحولصورة الانتقاليال"مظهر  عملية زخرفية ابل جوانب  ول ترتبط أأي. 8اإ
حدى الصور اإىل صورة أأخرىاليت  الزمنية أأو الفرتة  ".تتحول فهيا اإ

 الفكريةاملنظمة الأفريقية للملكية 

 بوضوح. امحلاية موضوععل من املمكن متيزي جتسلسةل الصور الثابتة 

 :تعليقات املنظامت غري احلكومية

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

ىل أأنا  ل  2000الصناعية لعام  تصامميمبوجب قانون ال والأيقوانت  صورةطلبات تسجيل واهجات املس تخدم امل الهند: نظرا اإ
 عىل نفس الأساس.والأيقوانت املتحركة  صورة املتحركةرفض واهجات املس تخدم املأأن تميكن أأيضا ف قبل حاليا يف الهند، ت 
 صورة املتحركةواهجات املس تخدم املبشأأن تصاممي  يف املايضطلب أأودع أأو تسجيل منح أأي عن  نسمعمل و

 .املتحركة والأيقوانت

ملكتب امللكية  اتامرساملتوجهيات حددت لقطات" لمتثيل تسلسل الرسوم املتحركة، و الاملتحدة: ميكن اس تخدام "اململكة 
ماكنية متثيل لمملكة املتحدة الفكرية ل ىل س بعةو هبذه الطريقة.  صورةاملس تخدم امل اتواهجاإ مشاهد  ميكن اس تخدام ما يصل اإ

املعروضة عىل املشاهد جيب أأن حتتوي مجيع و واحض.  سلسلت ب و  خمتلفةزمنية لإظهار تصممي متحرك واحد يف نقاط 
 مشرتكة. اتمزيا 

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

ضافية عىل واهجات املس تخدم INTAتدعو جلنة التصاممي للرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) ىل عدم تطبيق رشوط اإ ( اإ
املتحركة. وما دام التصممي ممثاًل بدقة، فينبغي أأن يكون ذكل اكفيًا للحصول عىل املصورة أأو الأيقوانت )أأو حىت اخلطوط( 

 تسجيل للتصممي.

طار مبادئ توجهيية مالمئة. ىل التطورات التقنية، ينبغي للماكتب أأن تكون قادرة عىل قبول ملفات فيديو يف اإ  ونظرًا اإ
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 (MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

ذا اكنت MARQUESللوضوح، ترى مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ) توخياً  ( أأنه اكن جيدر توضيح أأوًل اإ
ذ ل ميكن سوى اس تنتاج ذكل  واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت مس تثناة من امحلاية مبوجب قانون التصاممي الوطنية. اإ

غ حد اليقني. وفضاًل عن ذكل، اكنت امجلعية س تكون من الشاكرين من الردود عىل الأس ئةل ولكن ذكل ل يبل –نسبيًا  –
ذا نت الصةل بني الرشوط اخلاصة وأ اثرها عىل نطاق امحلاية املمنوحة لواهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت املتحركة  اإ بيا 

 مقارنة ابلتصاممي الأخرى.

 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي اثنيًا. طلب احلصول عىل براءة

ل بش ل مس تقل )أأي  – 7السؤال  هل ميكن أأن حُتمى واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مبوجب براءة أأو أأن تُسج 
 مبعزل عن املنتج اذلي حيتوهيا أأو املنتج اذلي تس تخدم معه، اكلهاتف اذليك واحلاسوب اللويح وشاشة احلاسوب(؟

 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم الأرجنتني

 ل ل أأسرتاليا

 نعم نعم المنسا

 نعم نعم أأذربيجان

 نعم نعم بيالروس

 نعم نعم الربازيل

 نعم نعم بلغاراي

 ل ل كندا

 نعم نعم ش ييل

 ل ل الصني

 نعم نعم كولومبيا

 نعم ل كوس تارياك

 نعم نعم كرواتيا

 ل ل قربص

 نعم نعم امجلهورية التش يكية

 نعم نعم ادلامنرك

كوادور  نعم نعم اإ

س تونيا  نعم نعم اإ

 نعم نعم فنلندا

 نعم نعم فرنسا

 نعم نعم جورجيا

 نعم نعم أأملانيا

 نعم نعم هندوراس

 نعم نعم هنغاراي
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 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم أ يسلندا

 ل ل الهند

 نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  ل ل اإ

 ل ل الياابن

 نعم نعم اكزاخس تان

 ل ينطبق ل ينطبق قريغزيس تان

 نعم نعم لتفيا

  نعم ليسوتو

 نعم نعم ليتوانيا

 ل ل مالزياي

 ل ل املكس يك

  نعم اجلبل الأسود

 ل ل هولندا

 ل ل نيوزيلندا

 نعم نعم الرنوجي

 ل ل عامن

 نعم نعم بريو

 نعم نعم الفلبني

 نعم نعم بولندا

 نعم نعم الربتغال

 ل ل مجهورية كوراي

 نعم نعم مجهورية مودلوفا

 نعم نعم رومانيا

 ل نعم الاحتاد الرويس

 نعم نعم اململكة العربية السعودية

 نعم نعم رصبيا

 نعم نعم س نغافورة

 نعم نعم سلوفاكيا

 نعم نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  نعم نعم اإ

 نعم نعم السويد

 ل ل سويرسا

 ل ل اتيلند

 نعم نعم تركيا
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 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل أأوغندا

 ل ينطبق ل ينطبق أأوكرانيا

 نعم نعم اململكة املتحدة

 ل ل الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم نعم مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ل  املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 :ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني تعليقات

 أأسرتاليا

 حاسوب)أأي شاشة  مصنوع أأو تُطب ق عليهمنتج  أأو أأيقونة، جيب أأن تكون مضن أأجل تسجيل واهجة مس تخدم مصورةمن 
 هاتف ذيك(.أأو 

 المنسا

 من تصنيف لواكرنو 04-14الأيقوانت وواهجات املس تخدم املصورة: الفئة 

 من تصنيف لواكرنو 03-18اخلطوط: الفئة 

 كندا

 هنائية. سلعةجيب أأن تطب ق لك التصاممي عىل 

 كولومبيا

لكرتوين أأاًي اكن.  رشيطة تعلقها مبنتج اإ

 كوس تارياك

ىل أأن واهجات املس تخدم املصورة تتيح للمس تخدم التفاعل مع هجاز، فينبغي أأن تكون متأأصةل يف البيئة اليت تُفعل فهيا  نظرًا اإ
تقةل لأهنا رسائل قصرية ذات معىن حمدد فميكن أأن تكون مس   ،أأي ل ميكهنا أأن تكون مس تقةل عن اجلهاز. أأما الأيقوانت

دخال صوت(. ماكنية اإ  يُس تخدم يف بيئات خمتلفة )مثل أأيقونة امليكروفون اليت تتيح للمس تخدم اإ

كوادور  اإ

 .00-32لواكرنو تصنيف . هتانعم، ميكن حامي

 فرنسا

يداع تصممي فقط.  جزء من اإ
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 جورجيا

 أأو املنتج اذلي تُس تخدم معه حيتوهيا املنتج اذليميكن تسجيل واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة أأو لكتهيام مع 
(، حيتوهيا أأو املنتج اذلي تس تخدم معه اذليمبعزل عن املنتج  )أأيْ  بش ل مس تقل لواكرنو( أأومن تصنيف 03-14 الفئة )

 لواكرنو(.من تصنيف  00-32الفئة شعارات )ال أأو الزخرفة أأو  بياينرمز ال مثل ال

 هندوراس

. ويف بعض احلالت، يةهنائ  سلعةميكن حامية الأيقوانت مبوجب التصاممي الصناعية بوصفها تصاممي صناعية مدجمة يف 
ظهار اجلهاز خبطوط متقطعة. ميكن  حاميهتا بوصفها تصاممي جزئية عندما يتس ىن اإ

طار قانون حق املؤلف.وتندرج واهجات املس تخدم املصورة   والأيقوانت املتحركة يف اإ

 أ يسلندا

 د نطاق امحلاية.دا  حيُ  يتوضيحالرمس ال  – 4السؤال  تعليقاتنا عىلراجع 

 الهند

جتذب بأأي معلية أأو وس يةل صناعية سلعة ما تصممي عىل ال  ن يطباقمبوجب القانون، جيب أأ تصممي تسجيل يف ليك ينظر 
 اجملردة. لعنياب للسلعة وحيمك علهياالأنظار يف الش ل الهنايئ 

 الياابن

ما داما يشلكن مظهرًا جلزء من سلعة صورة والأيقونة واهجة املس تخدم املجتوز حامية ، 4السؤال ذكران عند الإجابة عن كام 
يُفهَم أأهنا يشء ملموس )مثل اكمريا رمقية أأو ُمشغال موس يقى أأو ما اإىل ذكل(. ولأن الك من "واهجة املس تخدم املصورة" 

دة، فال ميكن حاميهتام بش ل مس تقل ) مبعزل عن و"الأيقونة" شيئان غري ملموسني، ومن مث  ل يشلكن السلعة املُحد 
 ملموس(. يشء

 ليسوتو

 وميكنتنطوي عىل خطوة ابتاكرية و اكنت جديدة  نمعايري الأهلية للرباءة، أأي اإ  املصورةطاملا اس توفت واهجة املس تخدم 
ذ  ،خدم فيهتس  ست أأو اذلي  امس تقل عن املنتج اذلي يتضمهنبش ل براءة  ميكن أأن متنح. و هال ي سج أأمكن ت صناعيا،  هاتطبيق  اإ
اه  ن صدار القرار ابلأ  عندادلراسة موضوع مضن ابلرضورة  ندرجل ي اإ  هلية للرباءة.اإ

 مالزياي

 .اذلي تس تخدم معه ملنتجيف ا أأن تكون واهجة املس تخدم املصورة مدجمةً جيب ل. 
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 املكس يك

كرسوم  صناعية، وحتديداً عن طريق تسجيلها كتصاممي  املس تخدم املصورة والأيقوانتواهجات حامية ، ان أ نفاً كام ذكرجتوز، 
من قانون  32التعريف الوارد يف املادة ، وذكل مبقتىض )أأول( من قانون امللكية الصناعية32عية ابملعىن املقصود يف املادة صنا

 امللكية الصناعية.

الرسوم الصناعية يه أأي مجموعة مؤلفة من الأرقام أأو اخلطوط أأو عىل أأن ( من قانون امللكية الصناعية )أأولً  32وتنص املادة 
املس تخدم املصورة  اهجاتذلكل فاإن و و ،مدجمة يف منتج صناعي لأغراض الزتيني، مما مينحه مظهرًا فريدًا وخاصاً الألوان 

 من منتج صناعي. جزءاً  والأيقوانت ليك حُتمى جيب أأن تكون

بيان  عىلالصناعية التصاممي  بات تسجيلل ط أأن حتتوي من قانون امللكية الصناعية  33املادة تشرتط وعالوة عىل ذكل، 
 التصممي الصناعي.سوف يُس تخَدم فيه نوع املنتج اذلي ب 

 هولندا

ن  يف أأي حال  ا ل حتمي،ولكهن ،مي التصممي فقطحت( تصامميامللكية الفكرية )العالمات التجارية وال بشأأن  بنيلوكساتفاقية اإ
 .قيد الاس تخدامتطبيقه  ،من الأحوال

 تكونوجيوز أأن . املس تخدم املصورة بش ل مس تقلواهجات لدة حد  حامية مُ عىل أأي للرباءات  ةالوطني اتالترشيعول تنص 
املنتج مبوجب براءة، وذكل فقط ابلشرتاك مع  لحاميةل يف ظل ظروف معينة مؤهةلً واهجات املس تخدم املصورة  برجميات

 .ااذلي يش متل علهي

 نيوزيلندا

 .سلعةل ميكن تسجيل تصممي بش ل مس تقل عن التطبيق عىل 

جيوز حامية العمل الفعيل أأو الوظيفة الفعلية لأيقونة أأو واهجة مس تخدم مصورة )ولكن ليس املظهر يف حد ذاته( وقد 
ذا مل يكن الاخرتاع "برانجمًا حاسوبيًا". ذا اكنت جديدة وابتاكرية واإ  مبوجب براءة اإ

 الرنوجي

 يقونة.صورة أأو الأ واهجة املس تخدم املفيه س تخدم اذلي تُ اية عىل نوع املنتج امحلقترص ت ل 

 بريو

 .00-32مضن الفئة تصنيف لواكرنو يف عترب تُ 

 الفلبني

ننا   مع السلع املصنوعة اليت تُس تخدم فهيا هذه الواهجات والأيقوانتوالأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة نسجل اإ
 .(ما اإىل ذكلالهواتف اخللوية و  مثل)
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 هورية كورايمج 

ذا اكنت ممثةل عىل 1كام ورد يف الرد عىل السؤال  . ااملدجمة فهي السلعة، ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت اإ
 دمج واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت.ت يتال السلعةويف تكل احلاةل، تُدرج يف فئة 

 مجهورية مودلوفا

ىل ال  كون فهيا تيف احلالت اليت  00-32فئة تنبغي الإشارة اإ

 "ًا بيانياً املنتج "رمز تسمية 

(http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/

BOPI_03_2015.pdf#page=129 ، النرشة الرمسية

، 138، ص 3/2015للملكية الصناعية 

 (.f 2015 0004 الطلب

 

ىل الفئة  يف احلالت اليت تكون فهيا  04-14تنبغي الإشارة اإ
 تسمية املنتج "رمزًا بيانيًا لواهجات"

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/
BOPI_05_2016.pdf#page=115  النرشة الرمسية

، 137-132، ص 5/2016 للملكية الصناعية
 (.f 2016 0014 الطلب

 

 رومانيا

الطلب يف العنوان أأن ودع يف بعض الأحيان، يذكر مُ و. أأيقونة بش ل مس تقلأأو مصورة واهجة مس تخدم ميكن تسجيل 
 نطاق امحلاية. ذكل يفذكر ومل يؤثر منتج. الأيقونة سوف تُس تخدم يف أأو أأن لشاشة حاسوب مثاًل المنوذج 

 حديدية ةلوحة سكمثال: شاشة 

 

 حتاد الرويسالا

ىل املنتج اذلي أأيقونة، أأن يشري عرض ينبغي، عند   .اذلي سوف تُس تخدم معهأأو  حيتوهياعنوان التصممي الصناعي اإ

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_03_2015.pdf#page=129
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_03_2015.pdf#page=129
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_05_2016.pdf#page=115
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_05_2016.pdf#page=115
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 رصبيا

 ةل.سج  مُ حاميهتا بوصفها مصنفًا محميًا مبوجب حق املؤلف أأو بوصفها تصاممي ميكن لكن  براءة يف رصبيا.حاميهتا مبوجب ل ميكن 

 س نغافورة

 أأعاله. 1سؤال ال انظر تعليقاتنا عىل 

 اتيلند

دراج واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت يف املنتج املس تخدم )كشاشة الهاتف اذليك، مثال(.  جيب اإ

 اململكة املتحدة

ُ اقانون  الوارد يفتعريف التصممي  مبقتىض اً منتجصورة أأو الأيقونة واهجة املس تخدم املميكن اعتبار  ةل سج  لتصاممي امل
 .1949 لس نة

 الولايت املتحدة الأمريكية

ويرد براءة تصممي. ًا صاحلًا للحامية مبوجب " ليكون موضوعلسلعة مصنوعة"زخريف تصممي  حنو تصمميال ه طلب وج  يُ جيب أأن 
جراءات حفص الرباءات دليلمن  )أأ(1504.01هذا التحليل يف املادة  مكتب الولايت املتحدة للرباءات الصادر عن  اإ
مة ابحلاسوب حنو موضوع ه وج  تُ وليك والعالمات التجارية.  جيب أأن متتثل قانوين، طلبات التصاممي اخلاصة بأأيقوانت ُمصم 
 .U.S.C. 171 35الوارد يف " لسلعة املصنوعة"ا هذه الطلبات لرشط

جراءات حفص الرباءات. دليلمن  )أأ(1504.01املادة انظر   اإ

عىل غرار لك طلبات براءات التصممي يف الولايت املتحدة، جيب أأن تس تويف الطلبات اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم 
من مدونة قوانني الولايت املتحدة اليت تس تثين  35من الباب  171املصورة/الأيقوانت الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 

. وأأمام مودعي الطلبات طرائق عديدة لتقدمي ةعو مصن سلعةري مدمج يف " أأو تصممي غمس تقلاملطالبات بشأأن "تصممي 
تصممي واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة حبسب نطاق امحلاية امللمتس مبا يف ذكل بيان لواهجة املس تخدم املصورة/الأيقونة 

صورة أأو الأيقونة خبطوط عىل هجاز مع الإفصاح عن اجلهاز ابس تخدام خطوط متقطعة ووصفه أأو بيان واهجة املس تخدم امل
 متقطعة حول واهجة املس تخدم املصورة/الأيقونة مع بيان حدود املطالبة ووصف مالمئ.

وجيوز ملودع الطلب، عوضًا عن ذكل، أأن يقدم بيااًن مصورًا لتصممي واهجة املس تخدم املصورة/الأيقونة واجلهاز املرتبطة به 
يف هذه احلاةل، س يكون اجلهاز أأو أأجزاء اجلهاز املبي نة خبطوط متواصةل  أأجزاء من ذكل اجلهاز خبطوط متواصةل؛ ولكن أأو

ىل جانب واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة وس تعد جزءًا من التصممي املطالب به  جزءًا من التصممي املطالب به اإ
نفاذ/الانهتاك. وعليه، فاإن مودعي الطلبات اذلين يرغبون يف تركزي امحلاي ة عىل واهجة املس تخدم لعتبارات الإ

مة. لكرتوين حمدد لن يصورون اجلهاز الإلكرتوين خبطوط متواصةل يف النسخ املقد   املصورة/الأيقونة بغض النظر عن هجاز اإ
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 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

يقونة بش ل مس تقلأأو املصورة س تخدم امل واهجة ة لبراء مبوجب ايةامحلتأأثري التقين، جيوز منح ابل فامي يتعلق  أأما فامي خيص . للأ
ن لتصاممي، ا  .اذلي حيتوهيا ملنتجلها بش ل مس تقل عن ا تُمنَح امحلايةفاإ

 تعليقات من املنظامت غري احلكومية

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

س بانيا: يفيد بيان املنتج يف أأغراض التصنيف فقط.  اإ

الهند: كام ذكر أ نفا، ل تقبل يف الوقت احلارض طلبات تسجيل واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت بش ل مس تقل 
 .2000مبوجب قانون التصاممي الصناعية لعام 

 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي اثنيًا. طلب احلصول عىل براءة

ن اكنت وليتمك القضائية تتيح حاميهتا  وأأ و/كيف جيب أأن متثال واهجات املس تخدم املصورة  – 8السؤال  الأيقوانت، اإ
 ؟بش ل مس تقل، يف طلبات تسجيل التصاممي الصناعية أأو براءات التصامميمبوجب براءة أأو تسجيلها 

 

 الطرف املُجيب
متثيل واهجة املس تخدم 

الأيقوانت  وأأ و/املصورة 
دون املنتج اذلي من 

حيتوهيا أأو املنتج اذلي 
 تس تخدم معه

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 
املنتج اذلي تس تخدم 
 معه يف خطوط متقطعة

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 

نتج اذلي تس تخدم امل 
معه يف خطوط متصةل 
+ وصف التنازل عن 

 املنتج.

 أأشاكل متثيل أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

     ■ ■   الأرجنتني

     ■ ■   أأسرتاليا

     ■ ■ ■ ■ المنسا

     ■ ■ ■ ■ أأذربيجان

       ■ ■ بيالروس

       ■ ■ الربازيل

       ■ ■ بلغاراي

         كندا

 ■ ■   ■ ■ ■ ■ ش ييل

         الصني

       ■ ■ كولومبيا
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 الطرف املُجيب
متثيل واهجة املس تخدم 

الأيقوانت  وأأ و/املصورة 
دون املنتج اذلي من 

حيتوهيا أأو املنتج اذلي 
 تس تخدم معه

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 
املنتج اذلي تس تخدم 
 معه يف خطوط متقطعة

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 

نتج اذلي تس تخدم امل 
معه يف خطوط متصةل 
+ وصف التنازل عن 

 املنتج.

 أأشاكل متثيل أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

     ■  ■  كوس تارياك

     ■ ■ ■ ■ كرواتيا

         قربص

     ■ ■ ■ ■ امجلهورية التش يكية

     ■ ■ ■ ■ ادلامنرك

كوادور        ■ ■ اإ

س تونيا      ■ ■ ■ ■ اإ

     ■ ■ ■ ■ فنلندا

     ■ ■ ■ ■ فرنسا

     ■ ■ ■ ■ جورجيا

     ■ ■ ■ ■ أأملانيا

   ■  ■    هندوراس

       ■ ■ هنغاراي

     ■ ■ ■ ■ أ يسلندا

         الهند

     ■ ■ ■ ■ اإرسائيل

يطاليا  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ اإ

         الياابن

       ■ ■ اكزاخس تان

         قريغزيس تان

     ■ ■ ■ ■ لتفيا

         ليسوتو

     ■ ■ ■ ■ ليتوانيا

     ■ ■   مالزياي

         املكس يك

     ■ ■ ■ ■ اجلبل الأسود

     ■ ■ ■ ■ هولندا
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 الطرف املُجيب
متثيل واهجة املس تخدم 

الأيقوانت  وأأ و/املصورة 
دون املنتج اذلي من 

حيتوهيا أأو املنتج اذلي 
 تس تخدم معه

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 
املنتج اذلي تس تخدم 
 معه يف خطوط متقطعة

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 

نتج اذلي تس تخدم امل 
معه يف خطوط متصةل 
+ وصف التنازل عن 

 املنتج.

 أأشاكل متثيل أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

         نيوزيلندا

     ■ ■ ■ ■ الرنوجي

         عامن

   ■ ■ ■ ■ ■ ■ بريو

     ■ ■   الفلبني

 *■ *■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ بولندا

     ■ ■ ■ ■ الربتغال

         مجهورية كوراي

     ■ ■ ■ ■ مجهورية مودلوفا

     ■ ■ ■ ■ رومانيا

     ■ ■ ■ ■ الاحتاد الرويس

     ■ ■ ■ ■ اململكة العربية السعودية

   ■ ■ ■ ■ ■ ■ رصبيا

     ■ ■   س نغافورة

       ■ ■ سلوفاكيا

   ■ ■ ■ ■   جنوب أأفريقيا

س بانيا      ■ ■ ■ ■ اإ

       ■ ■ السويد

     * * ■ ■ سويرسا

*■       اتيلند  ■*  

     ■ ■ ■ ■ تركيا

       ■ ■ أأوغندا

         أأوكرانيا

         اململكة املتحدة

         الولايت املتحدة الأمريكية

مكتب الاحتاد الأورويب 
     ■ ■ ■ ■ الفكرية للملكية
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 الطرف املُجيب
متثيل واهجة املس تخدم 

الأيقوانت  وأأ و/املصورة 
دون املنتج اذلي من 

حيتوهيا أأو املنتج اذلي 
 تس تخدم معه

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 
املنتج اذلي تس تخدم 
 معه يف خطوط متقطعة

متثيل واهجة املس تخدم 
الأيقوانت  /أأواملصورة و

يف خطوط متصةل + 
املنتج اذلي حيتوهيا أأو 

نتج اذلي تس تخدم امل 
معه يف خطوط متصةل 
+ وصف التنازل عن 

 املنتج.

 أأشاكل متثيل أأخرى

واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت
واهجات 
املس تخدم 
 املصورة

 الأيقوانت

   ■ ■ ■ ■   املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 :ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني تعليقات
 الصني

مس تقل بش ل  هاتسجيل ول جيوز  براءة الأيقوانت أأو لكتهيام مبوجبأأو املس تخدم املصورة واهجات ل جتوز حامية 
 نتج.امل  عن

 أ يسلندا

 د نطاق امحلاية.دا  حيُ  يالتوضيحالرمس  – 4عىل السؤال تعليقاتنا راجع 

 اإرسائيل

 .احامتلت بديةل

 الفلبني

ذا اكن املنتج اذلي  بأأن املنتج بأأمكهل هو  اً انطباعفرمبا يُعطي طوط متصةل، حيتوي عىل واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة خباإ
 .حاميته وليس واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة حفسب املطلوب

 بولندا

 امللون، التظليلو ، الطمسأأشاكل أأخرى من التنازلت مثل: ميكن اس تخدام * واهجات املس تخدم املصورة: 
 .الفاصةل واخلطوط

 الاحتاد الرويس

حيتوهيا أأو املنتج اذلي اذلي تُس تخدم معه ومع أأو حيتوهيا دون املنتج اذلي  صورة منعرض واهجة املس تخدم املبح سمَ يُ 
 طوط منقطة.خباملنتج وجيب متثيل ، تُس تخدم معه
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عنوان التصممي ينبغي أأن يشري ، حيتوهيا أأو اذلي تُس تخدم معهدون املنتج اذلي من ، ويف حاةل متثيل أأيقونة عىل انفراد
ىل املنتج اذلي   .اذلي تُس تخدم معهأأو حيتوهيا الصناعي اإ

 .واخلطوط الفاصةل امللون، التظليلو ، الطمسأأشاكل أأخرى من التنازلت مثل: ميكن اس تخدام وانت: الأيق

 جنوب أأفريقيا

 عينة.امل اةل احلالثاين والثالث، وهذا يتوقف عىل جيوز الأخذ بأأي من اخليارين 

 السويد

ل نا ولكن تقطعة طة أأو م متصةل + خطوط منقا يف خطوط ميكن تسجيل الأيقونة . اخليار الثاين: 9انظر تعليقاتنا عىل السؤال 
ىل نويص   منتج أأو اس تخدام معني.بذكل لأن التصممي ل حُيمى ابلنس بة اإ

 سويرسا

 ... ولكن ليس ابلرضورة. أأيضاً قابةل للتطبيق الثانية جابة كون الإ تقد * 

 اتيلند

اذلي يرتبط أأو  ااملنتج اذلي يضمهمتواصةل ويعرض طوط خب الأيقوانتأأو  املصورةاملس تخدم  اتواهج تمتثيالتعرض * 
 املدرجة عىل املنتج. الأيقوانتأأو ات واهجالفقط الغالف اليت حتمي  اتدد يف املطالبوحت متواصةلطوط خب به اس تخداهما

 اململكة املتحدة

لأغراض التوضيح فقط.  ما يف منتج ةً دجمالأيقونة مبفردها أأو مُ أأو صورة واهجة املس تخدم املس يكون من املقبول عرض 
 .أأيقونةهاتف + مثال: ك ل،  ذكل ميكن حاميهتا ابلإضافة اإىلو

 الولايت املتحدة الأمريكية

جابة السؤال   .7انظر اإ

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

ىل اخلطوط املنقطة أأو  التقارب "رىج الاطالع عىل أأنواع أأخرى من التنازلت البرصية )يُ توجد أأيضًا ، املتقطعةابلإضافة اإ
: عىل املوقع التايل، املتاح "لتصامميل البياين بشأأن المتثيل 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8 .)
ع ومع ذكل،  ذا أأراد ُمود  يه الوس يةل املتقطعة اخلطوط املنقطة أأو فاإن ، املتنازل عهنا متثياًل برصايً  جزاءمتثيل الأ الطلب اإ
 املفضةل.

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
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 تعليقات املنظامت غري احلكومية:

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

ماكن املودع أأن عىل مملكة املتحدة مكتب امللكية الفكرية لل توجهياتاململكة املتحدة: تنص  ثيل ء المت اجز أأ عرض أأو رشح: ابإ
جراء ما س بق ميكن و ". التنازل"هو وهذا  - هتاحامي يريد ل يتالثيل د"؛ أأو أأجزاء المت تقيي"ال  هووهذا  - احاميهتيد ر ي يتال اإ
ضافة نص. دائرة حولهاوضع أأو  " أأجزاء من الرمس التوضيحيشطب"ن طريق ع  أأو اإ

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

ن النقل الفعيل لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط عرب التكنولوجيات يعين أأنه من الأسايس أأل ترهتن  اإ
ذا اكن الهدف هو ااملدجمة فهي السلعةواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط عىل  ىل  اإ حتويل حاميهتا اإ

 واقعة. حقيقة

أأفضل طريقة لمتثيل  اختيارلمصمم ل يُتاح( أأن INTAوعليه، تدعو جلنة التصاممي للرابطة ادلولية للعالمات التجارية )
يداع طلب تسجيل واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة ختص ذا رغب املصمم يف اإ ، فينبغي أأن يكون ةحمدد سلعة التصممي. فاإ

ذا رغب يف تسجيل واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة يف امللخص، فينبغي أأن يكون قادرًا عىلقادرًا عىل ذ  ذكل. كل. واإ

 اثنيًا. طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي 

يف واهجة املس تخدم املصورة  هل جيب التنازل عن احلروف والأرقام واللكامت والرموز الواردة – 9السؤال 
 الأيقوانت؟ و/أأو

 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل الأرجنتني

 ل ل أأسرتاليا

 ل ل المنسا

 ل ل أأذربيجان

 ل ل بيالروس

 ل ينطبق ل ينطبق الربازيل

 ل ل بلغاراي

 ل ل كندا

 ل ل ش ييل

 ل ل الصني

 نعم نعم كولومبيا

 ل ينطبق ل ينطبق كوس تارياك

 ل ل كرواتيا

 ل ينطبق ل ينطبق قربص

 ل ل امجلهورية التش يكية

 ل ينطبق ل ينطبق ادلامنرك
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كوادور  نعم نعم اإ

س تونيا  ل ينطبق ل ينطبق اإ

 ل ل فنلندا

 نعم نعم فرنسا

 ل ل جورجيا

 ل ل أأملانيا

 ل ل هندوراس

 ل ل هنغاراي

 ل ل أ يسلندا

 نعم نعم الهند

 نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  نعم نعم اإ

 ل ل الياابن

 نعم نعم اكزاخس تان

 ل ينطبق ل ينطبق قريغزيس تان

 ل ل لتفيا

 ل ينطبق ل ينطبق ليسوتو

 ل ل ليتوانيا

 نعم نعم مالزياي

 ل ل املكس يك

 ل ل اجلبل الأسود

 ل ل هولندا

 نعم نعم نيوزيلندا

 ل ل الرنوجي

 ل ل عامن

 ل ل بريو

 ل ل الفلبني

 ل ل بولندا

 ل ل الربتغال

 ل ل مجهورية كوراي

 ل ل مجهورية مودلوفا

 نعم نعم رومانيا

 ل ل الاحتاد الرويس

 ل ل اململكة العربية السعودية

 ل ل رصبيا

 نعم نعم س نغافورة
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 ل ينطبق ل ينطبق سلوفاكيا

 نعم نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  ل ل اإ

 ل ل السويد

 نعم نعم سويرسا

 نعم نعم اتيلند

 ل ل تركيا

 نعم ل أأوغندا

 ل ل أأوكرانيا

 ل ل اململكة املتحدة

 ل ل الولايت املتحدة الأمريكية

 ل ل الفكريةمكتب الاحتاد الأورويب للملكية 

 ل ينطبق ل ينطبق املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 :تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني

 أأسرتاليا

 .احلروف والأرقام والرموز، مبا يف ذكل صورة أأو الأيقونةواهجة املس تخدم املل برصيةال  مجيَع السامتتصممي ال  تسجيلُ يشمل 

 الربازيل

ضافة ىل الأرقام والرموز  تقبل حاليا اإ  اللكامت والنصوص من الصور.لك  حتذفجيب أأن  لكن. و تالمتثيالاإ

 كولومبيا

 جيب حذفها من التصممي.

 كوس تارياك

ل يف  فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت، ل ميكن أأن تُدرج عنارص مثل احلروف والأرقام واللكامت والرموز اإ
حتدد واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة. ول ميكن املطالبة بتكل العنارص بش ل املس تقل وذلكل اكن اجلواب مجموعة 
 ."ينطبق "ل

ذا اكنت تتكون من حرف أأو رمق أأو لكمة أأو رمز أأو أأكرث من دون بيئة ممزية أأو عنارص بيانية أأخرى،  وفامي خيص الأيقونة، فاإ
طار مربع Fثال ابلنس بة لأيقونة فيس بوك، حميط حرف غى تسجيلها )عىل سبيل امل لفس يُ   (.يف اإ

ذا اكنت اجملموعة خمالفة للنظام العام أأو ال داب العامة ول تس تويف رشوط جدة التصممي  ويُرفض التسجيل، بطبيعة احلال، اإ
 وأأصالته واس تقالهل.
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كوادور  اإ

 .يشرتط التنازلحق املؤلف، ل مبوجب اية امحليف حاةل 

زالهتويف حاةل التصاممي الصناعية، ينبغي   ا.اإ

 فرنسا

ذا ُكشف عهنا، فيجب أأن تكون متسقة مع برانمج التوافق للمتثيل البياين للتصاممي يف مكتب الاحتاد الأورويب  اإ
 الفكرية. للملكية

 جورجيا

يف التصممي، املدرجة امحلاية القانونية اللكمة أأو اللكامت  نطاُق ل يشمل ممي"، اتصال  بشأأنمن قانون جورجيا " 4للامدة  وفقاً 
ىل التنازل عهناو ذا اكنت احلروف ل يلزم الإشارة اإ حامية فاإن من التصممي،  اً اللكامت أأو الرموز جزء وأأ الأرقام  وأأ ، ولكن اإ

ذا كنةً مم تكون هذا التصممي   بع الفردي.اجلدة والطا ، أأل وهامممياتصال حامية  ير امعياكن يس تويف ، اإ

 أأملانيا

ذا اكنت وأأ الأرقام  وأأ احلروف عن ميكن التنازل  ميكن  يف هذه احلالتو. سامتل غري مطلوب حاميهتا اللكامت أأو الرموز اإ
 .اخلطوط الفاصةلأأو  ،طمسال وأأ ، اس تخدام اخلطوط املتقطعة أأو املنقطة، أأو التظليل اللوين

 هندوراس

منا حُيمى كجزء من الأيقونة املدرجة يف  يف تكل احلالت، يوحض  أأنه ل يُمنح حق اس تئثاري عىل احلرف أأو الرمق؛ واإ
 التصممي/الرمس الصناعي ابلش ل املبني  أأي ك ل.

 أ يسلندا

وضع تسميات وصفية عىل الصورة  جيوزمن لحئة التصاممي  4للامدة  ولكن وفقاً  ،عىل وجه التحديدعهنا التنازل  جيب ل
 سفل"، "مقطع عريض"(.الأ "، "الأعىل"مثل ) حفسب توضيحال لأغراض 

 الهند

ا  ن مل تكن من جوهر التصممي، أأما تقتيض قواعد التصممي أأن تزال اللكامت أأو احلروف أأو الأرقام من المتثيالت أأو العينات اإ
دراج تنازل عن أأي حق يف حرصية اس تخداهما. ن اكنت من جوهر التصممي وجب اإ  اإ

دراج تنازل من هذا   القبيل لتسجيل حق املؤلف.ول يشرتط اإ



SCT/36/2 Rev.2 
Annex I 
77 
 

 اإرسائيل

أأما من التصممي.  جزءاً رسومة بأأسلوب معني( امل)أأي املكتوبة أأو اللكامت أأو الرموز املَُؤْسلََبة  وأأ الأرقام  وأأ احلروف  تكونقد 
. وميكن عهنا التنازل تصممي وجيباليت تُمنح لل حامية لمؤهةل لفهيي غري املَُؤْسلََبة غري الرموز احلروف أأو الأرقام أأو اللكامت أأو 

 اللكامت أأو الرموز. وأأ رقام الأ  وأأ احلروف تكون مهنا عن طريق خطوط متقطعة ت التنازل التعبري عن 

 اكزاخس تان

جراءات ملء طلبات تسجيل التصاممي من الالحئة 27ة قاعدال يداعها وحفصها الصناعية اخلاصة ابإ دخال البياانت يف واإ ، اإ
صدار شهادة فضاًل عن مهورية اكزاخس تان، جب الصناعية احلكويم للتصاممي سجل ال   تسجيل.ال اإ

 ليسوتو

نا   .دون لحئته التنفيذية ل يعاجل مسأأةل التنازلت انونيف القوالوارد لتصاممي املادة املتعلقة اباإ

 مالزياي

 التصممي. لحروف واللكامت والأرقام اليت تظهر يفس تئثاري لس تخدام الايف الابأأي حق مطالبة وجد أأي تل 

 .ثيللحروف واللكامت والأرقام اليت تظهر يف المت س تئثاري لس تخدام الايف الابأأي حق مطالبة وجد أأي تل 

 املكس يك

بوصفه  امس التصممييُذكر ، أأن يصناعال  التصممييف طلب تسجيل عىل أأنه جيب، من قانون امللكية الصناعية  35تنص املادة 
ليه و متبوعًا ب  ،عنرصًا من عنارص امحلاية تكل امحلاية  مع املمنوحة امحلايةليك تتطابق " املُوحض ابلصورعبارة "عىل النحو املشار اإ

 لتصممي.اوصف وذكل فقط بغرض المتكني من فهم ، املُوحض ابلصورالصناعي املمنوحة للتصممي 

 هولندا

 تنازلت. ىلعالتنفيذية  احئهتلل وامللكية الفكرية  بشأأنلوكس يبن اتفاقية ل تنص 

 نيوزيلندا

من المتثيالت )صور  حذفهاعندما ل تكون أأي لكمة )لكامت( أأو حرف )حروف( أأو رمق )أأرقام( من جوهر التصممي، فيلزم 
ن أأي تنازل عن أأي حق عىل اس تخداهما  ذا اكنت جزءًا جوهراًي من التصممي فاإ التصاممي( يف أأي طلب لتسجيل تصممي. واإ

 الاس تئثاري جيب أأن يُرفق بسجل التصممي.

 الرنوجي

ىل هذا يرجع  ذا فالطلب.  عدو مُ الأمر اإ فال بأأس ، ت أأو الرموز أأيضاً اللكام وأأ الأرقام  واحلروف أأ حامية اكنوا يرغبون يف اإ
دراهجا ذا مل يكنو . ابإ  طوط منقطة.رمسها خبأأو يجب حذفها كذكل، ف  الأمر اإ
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ىل اللبس فامي خيص نطاق امحلاية، ميكن ملكتب  ذا رأأى املكتب أأن العنرص قد يؤدي اإ وابلنس بة للعالمات التجارية: اإ
 املوافقة عىل تنازل كرشط للتسجيل. املودعالتسجيل أأن يطلب من 

 بريو

ىل أأن يشري قرار منح التسجيل  للحامية قابةل تصممي وليست ال من  اللكامت أأو الرموز ليست جزءاً  وأأ الأرقام  وأأ احلروف اإ
مة للتصاممي  الصناعية. مبوجب اللواحئ املُنظا 

 الفلبني

ىل مودع)مودعي( الطلبات فهم من  يرجع الاختيار ذا اكنت هذه احلروف أأوهذا الأمر اإ أأو الأرقام  اذلين يقررون ما اإ
عرض ويف حاةل أأم ل. عهنا جيب التنازل  طلبات واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت اللكامت أأو الرموز الواردة يف

 وأأ اللكامت  وأأ الأرقام  و، فيكون التنازل عن احلروف أأ صورةواهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو لكتهيام يف ش ل 
ضافة الرموز  ىل الوصف. عن طريق اإ أأما يف حاةل عرض واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو لكتهيام عبارة تنازل اإ

 .ةأأو منقطتقطعة طوط م خب املُتناَزل عهنا اللكامت أأو الرموز وأأ  فُتكتب احلروف أأو الأرقامنية، ابس تخدام رسوم تق 

 مجهورية كوراي

ا لت ميكن التنازل عن  ذا مث احلروف والأرقام واللكامت والرموز الواردة يف واهجة املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت اإ
 متقطعة. خبطوط

 مجهورية مودلوفا

يداع ال  95تنص القاعدة  جراءات اإ عىل ما  29/12/2008املؤرخة  1496ها رمق وتسجيل  هاحفص و  الصناعيةتصاممي من لحئة اإ
: دللت اجلزء اللفظي ل التالية الحظةصحوبة ابملاليت حتتوي عىل عنارص لفظية مالصناعية  جيب أأن تكون التصاممي: "ييل

 لحامية".لختضع 

 رومانيا

 عىل النحو التايل: "العنارص اللفظية ليست محمية". اً لفظيتنازًل يتضمن قرار التسجيل 

 الاحتاد الرويس

ىل السامت الهامة لينبغي ال  ىل ، هاتنفيذوطريقة  لتصممي الصناعيرتتيب خطوط رسومات انظر اإ دللت ول ينبغي النظر اإ
 حامية قانونية.نح ول مت  ،لتصممي الصناعيل سامت هامة ك  االلكامت ومجموعاهت

 رصبيا

لزاميًا، احلروف والأرقام و التنازل عن   ممكن. هولكنما اإىل ذكل ليس اإ

 س نغافورة

 .اخلاصة بنا"طلب تسجيل التصممي" جيب التنازل عهنا يف اس امترة 
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 سلوفاكيا

 امجلهورية السلوفاكية ليس دليه خربة فامي يتعلق هبذا املوضوع ابذلات. يفمكتب امللكية الفكرية 

، تصاممي بصيغته املعدةل ل ينظم التنازلت بأأي حال من الأحوالاملوحد بشأأن ال  444/2002 القانون رمقوبوجه عام، فاإن 
ل تقدمي ىل أأن امحلاية جيوز اس تخدام . لكن املطلوب حاميته فقط تصمميمتثيالت تُوحضا  ال  ويُفض  التنازلت البرصية لالإشارة اإ

املتقطعة، ومن املقبول طوط ويف حاةل اس تخدام تنازل، يُوىص ابخل يف المتثيل. بني  املُ معينة من التصممي  غري مطلوبة لسامت
 .أأو اخلطوط الفاصةل أأيضًا اس تخدام التظليل امللون أأو الطمس

 جنوب أأفريقيا

 .أأو لكتهيام تفسرييةال هنائية أأو البياانت ال يف عهنا التنازل ري جي

 السويد

 ُ ع مل دراهجاالأرقام أأو الرموز ) حق اختيار استبعاد احلروف أأوالطلب ود   ( ابس تخدام خطوط منقطة.يف حاةل عدم وجوب اإ

 سويرسا

 .تقطعةيف ش ل خطوط منقطة أأو م  مقبولً س يكون أأي عنرص حامية من هذا القبيل 

 اتيلند

دراج التنازل يرىج  .اتعن احلروف أأو الأرقام أأو اللكامت أأو الرموز يف املطالب اإ

 أأوغندا

ل ما ميث ل يف طلب للحامية كعالمة جتارية.  ينبغي التنازل عن اس تخدام اللكامت اإ

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 .تقطعةطوط منقطة أأو م خبر الاستبعاد من امحلاية صو  يُ 

 تعليقات املنظامت غري احلكومية:

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

املس تخدم  اتالأرقام أأو اللكامت أأو الرموز يف واهجأأو عن احلروف  التنازل بشأأنالهند: مل نعرث عىل أأي رشط حمدد 
 أأو يف التسجيالت السابقة. 2000يف قانون التصاممي لعام  املصورة/الأيقوانت

 حصول عىل أأفضل نطاق ممكن للحامية.لل الأرقام أأو اللكامت أأو الرموزأأو عن احلروف  ابلتنازلسويرسا: يوىص 

نا أأي اململكة املتحدة:  جير مل /الأيقوانت، لكن املصورةاملس تخدم  اتأأحرف أأو أأرقام أأو لكامت أأو رموز تظهر يف واهجاإ
 ش ل جزءا من التسجيل.ت س عهنا،  التنازل
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 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

ن واهجة  تندرجيتناول هذا السؤال قضية صعبة  يف مصمي حامية واهجات املس تخدم املصورة )أأكرث من الأيقوانت(. اإ
ستتضمن شاشة رمقية تظهر عدد اخلطوات يف اليوم ومعدل رضابت لقراءة مثاًل عىل شاشة للياقة البدنية لمس تخدم مصورة 

القلب وغريهام. وعندما يلمتس املصمم امحلاية، مفن املرحج أأن يلمتس امحلاية لتصممي شاشة القراءة ل البياانت يف حد ذاهتا 
 عدد اخلطوات وغريها. مثل

ىل أأن يُمنح املصمم امللمتس امحلا (INTAوتدعو جلنة التصاممي للرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) اختيار أأفضل طريقة ة ياإ
 .محلاية تصمميه

تصاممي جيب أأن تمتتع ابجلدة يك تكون قابةل للحامية )مع اختالف مس توى  –وحيمي قانون التصاممي التصاممي الابتاكرية 
ابجلدة ممتتعة ابجلدة ولكن جدهتا  ل تمتتعلهاتف اجلدة ابختالف الولايت(. وقد تكون واهجة مس تخدم مصورة تدمج صورة 

تمكن يف صورة الهاتف. وابملثل، لن يكون التصممي املسجل لواهجة مس تخدم مصورة يظهر قراءة رمقية لعدد ممتتعًا ابجلدة  ل
 ولكن قد يمتتع هبا بفضل الطريقة الابتاكرية اليت يعرض هبا العدد. –فامي خيص ذكل العدد 

 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعيءة اثنيًا. طلب احلصول عىل برا

تس تثىن واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت، اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج فقط،  هل – 10السؤال 
 من امحلاية؟

 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل الأرجنتني

 نعم نعم أأسرتاليا

 ل ل المنسا

 ل ل أأذربيجان

 ل ل بيالروس

 ل ل الربازيل

 ل ينطبق ل ينطبق بلغاراي

 ل ل كندا

 ل ينطبق ل ينطبق ش ييل

 * * الصني

 نعم نعم كولومبيا

 ل ل كوس تارياك

 ل ل كرواتيا

 ل ينطبق ل ينطبق قربص

 ل ل امجلهورية التش يكية

 ل ل ادلامنرك

كوادور  ل ل اإ

س تونيا  ل ينطبق ل ينطبق اإ
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 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل فنلندا

 ل ل فرنسا

 ل ل جورجيا

 ل ل أأملانيا

 ل ل هندوراس

 ل ل هنغاراي

 ل ل أ يسلندا

 نعم نعم الهند

 ل ل اإرسائيل

يطاليا  نعم نعم اإ

 نعم نعم الياابن

 نعم نعم اكزاخس تان

   قريغزيس تان

 ل ل لتفيا

 ل ينطبق ل ينطبق ليسوتو

 ل ل ليتوانيا

 ل ينطبق ل ينطبق مالزياي

 ل ل املكس يك

 ل ينطبق ل ينطبق اجلبل الأسود

   هولندا

 ل ل نيوزيلندا

 * * الرنوجي

 ل ل عامن

 ل ل بريو

 ل ل الفلبني

 ل ل بولندا

 ل ل الربتغال

 ل ل مجهورية كوراي

 ل ل مجهورية مودلوفا

 ل ل رومانيا

 ل ينطبق ل ينطبق الاحتاد الرويس

 ل ل اململكة العربية السعودية

 نعم نعم رصبيا

  ل س نغافورة

 ل ل سلوفاكيا
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 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل جنوب أأفريقيا

س بانيا  ل ل اإ

 ل ينطبق ل ينطبق السويد

 نعم نعم سويرسا

 ل ل اتيلند

 ل ل تركيا

 ل ل أأوغندا

 ل ينطبق ينطبقل  أأوكرانيا

 ل ل اململكة املتحدة

 ل ل الولايت املتحدة الأمريكية

 ل ل مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ل ينطبق ل ينطبق املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 :تنيادلولي  تنياحلكومي  نيتتعليقات ادلول الأعضاء واملنظم 

 أأسرتاليا

جراء  يف أأثناء نفاذحق  ملنحوضوعي )محفص اإ . وذلكل حيامن يكون "متوقفًا" اذلي حيوي التصممي نتجفحص امل (، يُ قابل لالإ
ل حيامن يكون احلاسوب يف وضع ، الأيقونةأأو صورة و/واهجة املس تخدم املتُمنَح من غري احملمتل أأن  تحميل(، ال )اليت ل تُرى اإ

نفاذ اً حق  .قاباًل لالإ

 أأذربيجان

 من الاس تبيان. 6و 5السؤالني  لإجابتنا وفقاً 

 الصني

والرسوم املتحركة اليت تظهر يف أأثناء بدء التشغيل تحركة( امل  وضع التوقف شاشةو شاشة الكهرابئية )* ل ختضع خلفية ال 
يقاف لل  .صورةواهجة املس تخدم املاملمنوحة ل حاميةوالإ

 كوس تارياك

 اجلهاز.-املس تخدمل تُس تثىن لأهنا جزء من التفاعل يف واهجة 

كوادور  اإ

 ل، لكهنا قابةل للحامية.

 .ا ليست صورة اثبتةمستبعدة، لأهنا يه نعم 
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 هندوراس

 واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت املتحركة مؤقتًا محمية مبوجب قانون حق املؤلف.

 أ يسلندا

/صور هاتفيديو ل يقبل مكتب امللكية الفكرية ، ونطاق امحلايةالصورة التوضيحية  ددحتُ  – 4عىل السؤال  اتناراجع تعليق
 .متحركة متحركة أأو ملفات/رسوم توضيحية

 الهند

. اجملردة لعنياب سلعة جتذب الأنظار يف شلكها الهنايئ وحيمك علهياالتصممي عىل  سامتوفقا لقانون التصاممي، جيب تطبيق 
ن ال ذلكل و ل يس تويف معايري التصممي فقط، عند حتميل برانمج  املصورة/الأيقوانتاملس تخدم  اتواهجلؤقت املر و ظهفاإ

 مبوجب القانون.

ا   أأعاله.املذكور ملثال اكياة مصنف قصري احل لفرتة قصرية أأو مصنف محلاية  امحاكفمل يورد أأ  املؤلف،قانون حق وأأما

 الياابن

ن نفسها،  للسلعة اً مظهر لياابين جيب أأن يكون تصاممي اقانون ال مبوجب  القابل للحامية تصممي"ال "نظرًا لأن  البيانية صور الفاإ
 اً جزءيت تكون عىل شاشة العرض ال ةضوعر مو السلعة بش ل لصق يف القابةل للحامية جيب أأن تكون صورًا بيانية ُمسجةل 

ن ال. وذلكل سلعةمن هذه ال  شارة مُ املعروضة بيانية ال صورة فاإ ج ربانملصورة بيانية ك –سلعة ةل من خارج ال رسَ عىل أأساس اإ
عروضة عىل أأساس ورة بيانية مص( أأو الإلكرتونية الإنرتنت )مثل املواقعش بكة عرب  ُمرَسةلصورة بيانية مثاًل أأو  تلفزيوين
شارة  معروضة بناء عىل صورة بيانية  وأأ "( حاسوب"شاشة مثل صورة بيانية معروضة عىل ) ىخر ُمرسةل من سلعة أأ اإ

 .للسلعة" صورة بيانية تش ل "تصماميً ل تُعترب  –أأو ُمدرجة فهيا  متصةل ابلسلعةبياانت مسجةل عىل دعامة تسجيل 

 الرنوجي

اس تثناء فال يوجد أأي . ن هذا السؤالعل ندري عىل وجه التأأكيد كيف جنيب مل يكن دلينا أأي أأمثةل عىل ذكل، و* 
 .ممارساتنا املتبعةأأو  نامنصوص عليه يف قانون 

 الفلبني

ابمحلاية ما دامتا  ، فال تزالان مشمولتنيتحميلال لفرتة مؤقتة فقط عند تظهران يقونة الأ و صورة واهجة املس تخدم املأأن رمغ 
 .ا أأو ُعرضدبيف الرمس كام ممثلتني 

 رومانيا

 .زمنية حلظات  بضعيف ميكنك أأن ترى أأدانه مثاًل عىل أأيقونة قابةل للتغيريب. لالتصممي يف الطعرض كيفية يتوقف ذكل عىل 
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 الاحتاد الرويس

 ل يتيح الاحتاد الرويس تسجيل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة/الأيقوانت املتحركة كتصاممي صناعية.

ومع ول ينص القانون الرويس عىل أأحاكم لتسجيل واهجات املس تخدم املصورة/ أأو الرموز التصويرية كتصاممي صناعية. 
ذكل، جتدر الإشارة اإىل جواز حامية واهجات املس تخدم املصورة/ أأو الرموز التصويرية اليت تظهر بش ل مؤقت أأثناء تشغيل 

 الربجميات، بش ل منفصل كعنرص مس تقل يف حاةل اثبتة.

 بيارص 

 .ليس بوصفها تصماميً صناعياً ، ولكن حاميهتا بوصفها مصنفًا محميًا مبوجب حق املؤلفميكن 

 فاكيالو س

ذا  هنا محمية الرشوط املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف،  س تويفاكنت واهجة املس تخدم املصورة و/أأو الأيقونة ت اإ ومن مث  فاإ
هنا حُتمى مبوجب حق املؤلف أأيضًا  ذا اكنبوصفها مصنفًا، فاإ  لفرتة مؤقتة فقط. ت تظهراإ

 اتيلند

 طاملا أأهنا ممثةل يف الرمس عىل النحو اذلي تظهر فيه.تظل واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت محمية 

 اململكة املتحدة

وهذا هو س نة بعد وفاته،  70املصنفات مبوجب حق املؤلف طوال حياة املؤلف زائد  حاميةتس متر، بوجه عام، : املؤلف حق
ىل احلال ابلنس بة  فاإن امحلاية مبوجب حق املؤلف،  اً اس تخدام احملارف ليس محميأأن يف حني واملصنفات الفنية والأدبية. اإ

نتاج احملارف مجموعة من  عىلمعاجل النصوص يش متل برانمج ، عىل سبيل املثال متوفرة للسلع اليت ميكن اس تخداهما يف اإ
ىل اخلطوط.  ل  ايةل تس متر امحل، السلعةتكل وابلنس بة اإ  .س نة 25ملدة مبوجب حق املؤلف اإ
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 تعليقات املنظامت غري احلكومية:

 (ECTA) الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية مجعية

مته م مصورةواهجة مس تخدلتصممي  لبطللتصاممي الهند: رفض مكتب الهند  الأس باب من أأحد أأمازون يف الهند، و رشكة  قدا
 تظهرو مؤقاتة  املصورةاملس تخدم  ةواهج أأنا ، 2000لعام  عدم الامتثال ملتطلبات قانون التصاممياملكتب، خال ها أأورداليت 

 فقط عند تشغيل اجلهاز.

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

ىل عدم اس تثناء واهجات املس تخدم INTAكام ورد أأعاله، تدعو جلنة التصاممي للرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) ( اإ
ذ يس تثين ذكل من امحلاية الغالبية العظمى  املصورة والأيقوانت من امحلاية اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج فقط. اإ

 من واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت وس يعرقل الابتاكر.

 (MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

عند حتميل الربانمج فقط،  يف السؤال عن اس تثناء واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت من امحلاية اليت تظهر لفرتة مؤقتة
( بشدة أأن مدة ظهور واهجة املس تخدم املصورة MARQUESتؤمن مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

ذا مل تكن تكل املدة قصرية حبيث ل ميكن للعني أأن تدركها.  أأو الأيقونة ل ميكن أأن تكون عاماًل حاسامً يف منح امحلاية، اإ
ذا ماكن املس   واإ تخدم أأن يقرر مدة حتميل الربانمج وظهور واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة، فينبغي استيفاء اكن ابإ
 الظهور. معيار

 مي أأو تسجيل التصممي الصناعياثنيًا. طلب احلصول عىل براءة تصم

 ميكن أأن تسجل احملارف/اخلطوط مكجموعة؟ هل – 11السؤال 

  الطرف املُجيب

 نعم الأرجنتني

 ل أأسرتاليا

 نعم المنسا

 نعم أأذربيجان

 نعم بيالروس

 ل ينطبق الربازيل

 نعم بلغاراي

 * كندا

  ش ييل

 * الصني

 ل كولومبيا

 ل كوس تارياك
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 نعم كرواتيا

 نعم قربص

 نعم امجلهورية التش يكية

 نعم ادلامنرك

كوادور  نعم اإ

س تونيا  نعم اإ

 نعم فنلندا

 نعم فرنسا

 نعم جورجيا

 ل ينطبق أأملانيا

 نعم هندوراس

 نعم هنغاراي

 نعم أ يسلندا

 ل ينطبق الهند

 ل ينطبق اإرسائيل

يطاليا  نعم اإ

 ل ينطبق الياابن

 نعم اكزاخس تان

 ل قريغزيس تان

 نعم لتفيا

 ل ينطبق ليسوتو

 نعم ليتوانيا

 ل ينطبق مالزياي

 نعم املكس يك

 * اجلبل الأسود

 * هولندا

 ل نيوزيلندا

 نعم الرنوجي

 نعم عامن

 ل بريو

  الفلبني

 نعم بولندا

 نعم الربتغال

 نعم مجهورية كوراي

 نعم مجهورية مودلوفا

 ل رومانيا
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 نعم الاحتاد الرويس

 نعم اململكة العربية السعودية

 نعم رصبيا

 نعم س نغافورة

 نعم سلوفاكيا

 نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  نعم اإ

 نعم السويد

 نعم سويرسا

 ل اتيلند

 نعم تركيا

 نعم أأوغندا

 نعم أأوكرانيا

 ل اململكة املتحدة

 نعم الولايت املتحدة الأمريكية

 ينطبق ل مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ل ينطبق املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 :ادلوليتنيتعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني 

 المنسا

ىل رمق  MU 1712/2002مثاًل الطلبات من رمق   .MU 1715/2002اإ

 الربازيل

 احملارف مؤهةل للحامية كتصممي صناعي يف الربازيل. عودلن ت

 ش ييل

 نوفر امحلاية للمجموعة بأأمكلها ل لك خط عىل حدة.

 كندا

" سلعتان أأو أأكرث لها الطابع العام نفسه وتُعرض مجموعةبلكمة "، تُقصد قانون التصاممي الصناعية* وفقًا للتعريف الوارد يف 
 عادًة للبيع معًا أأو مصممة لالس تخدام معًا ويطب ق علهيا التصممي ذاته أأو متغريات منه.

 الصني

 يف الصني.مبوجب براءة تصممي لحامية يف الوقت احلايل حماًل لاحملارف/اخلطوط ليست * 



SCT/36/2 Rev.2 
Annex I 
88 
 

 كوس تارياك

 متاكمةل. تاو مجموعات ابملعىن الوظيفي؛ فاحملارف أأو اخلطوط أأدل لأهنا ليست 

 ادلامنرك

ل عىل هيئهتا الظاهرة  اميكن تسجيل احملارف مكجموعة ولكهنالتصممي الصناعي:  فامي عدا ذكل، )مكجموعة(. و لن تمتتع ابمحلاية اإ
 ك"(.رت )"تسجيل مشتسجيل احلروف حرفًا حبرف ميكن 

 منرك.ايف ادلتسجيهل ملؤلف ل ميكن حق ا، رمغ أأن املؤلف حقمبوجب لحامية ل أأيضاً احملارف واخلطوط ختضع 

أأن يكون رف وجيب من أأجل حامية احمل. قصايئالإ  س تخدام السويمن الااملنافسة غري املرشوعة احملارف  قانونُ وحيمي 
 السوق.يف  مطروحاً 

كوادور  اإ

 ةل.يأأص اكنت نعم، طاملا 

 .03-18رمق لواكرنو وفق تصنيف التصاممي الصناعية. مكجموعة يف تسجيلها ميكن و 

 فنلندا

وتُتبع . اً واحد عترب تصماميً يُ  Zاإىل حرف  Aحرف نوع واحد من احملارف واخلطوط من يه أأن لك يف فنلندا املامرسة املتبعة 
ىل  0 من لأرقامل املامرسة نفسها أأيضاً   .10اإ

 أأملانيا

ن   حرف.لأ لاكمةل السلسةل من ال مجموعة. وجيب أأن يتأألف متثيل احملارف تكون احملارف بطبيعهتا اإ

 أ يسلندا

ذا اكنت املنتجات املرتبطة تصممي اية تقدمي طلب واحد محل من قانون التصاممي، 15للامدة  وفقاً جيوز،  واحد أأو أأكرث اإ
ىل التصنيف نفس ش ل مجموعةً ت لتصاممي اب املؤر   لتصنيف ادلويل للتصامميا بشأأناتفاق لواكرنو  مبقتىض هأأو تنمتي اإ
 .1968 أأكتوبر  8 يف

( 6)2للامدة  وفقاً اخلاص به امسه فردي تصممي ل ل تعددة أأن يكون امل يف حاةل هذه التسجيالت جيب وعالوة عىل ذكل، 
 .ةلالحئة الرسوم احلالي وفقاً بعد التصممي الأول لك تصممي عن رمس حمدد  من لحئة التصاممي وجيب أأن يُدفَع

 الهند

، سويةس تخدم ت أأو ما تباع عادة ذاته واليت عام الطابع سلع اليت حتمل ال"مجموعة" عددا من ال  تعين لكمةوفقا لقواعد التصممي، 
يف  ومثلام ذكردون تعديل. بأأو هتا، بش ل كبري عىل هويول يؤثر  اتعديل ل يكفي لتغيري طابعهسواء ب نفس التصممي، لها و 
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نا ، 1 رمقالتعليقات عىل السؤال   وه حس امب "تصممياملقصود بلكمة "عىن املحمارف/خطوط مضن  ة حتملسلعتصممي أأي فاإ
 .ينظر فيه" ل سلع"مجموعة ال  مبتطلباتجيب أأن يس تويف حمدد يف القانون، 

 .حرفياةفنية أأو براعة  اتهمار  نطوي عىلخطوط ل ت أأي حمارف أأو  سجيلت يقبل ، ل املؤلفقانون حق ل ووفقا

 اإرسائيل

 .15عىل السؤال  ناانظر تعليقات 

 الياابن

 ممي.ااحملارف/اخلطوط مبوجب قانون التصل ميكن حامية 

 اجلبل الأسود

لهيللنوعني  خاصة، لكن ل توجد أأحاكم ةممي الصناعيامجيع أأنواع التصعىل الأحاكم العامة للقانون ترسي *    أأعاله.اماملشار اإ

 هولندا

ماكننا الإجابة عن هذا *   السؤال.ليس ابإ

 الرنوجي

ىل   جموعة.مك هاتسجيل  جيوزالأرقام والرموز النحوية  مجيعمجيع احلروف الأجبدية ابلإضافة اإ

 كوراي مجهورية

ىل الرجوع يرىج ل اخلطوط تسجيل ميكن ول. 4و 1 السؤالني عىل التعليقات اإ ذا اإ  من لكها الأجبدية من تتأألف اكنت اإ
ىل الألف  (.لغة لك يف الأحرف سلسةل)اكمل  الياء اإ

 مودلوفا مجهورية

 03-18/اخلطوط، الفئة احملارف

(http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_10_2013.pdf#page=115،  النرشة الرمسية
 (f 2012 0116 الطلب، 129-126 ص، 10/2013للملكية الصناعية 

 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_10_2013.pdf#page=115
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 الاحتاد الرويس

 ميكن تسجيل النصوص/الطبعات فقط يف ش ل مجموعة.

 س نغافورة

أأو  بيع معاً لل  عادةً وتُعرض الطابع العام نفسه سلعتان أأو أأكرث لها  يف قانون التصاممي املُسجةل سلع"مجموعة يُقصد بعبارة "
ىل جانب ردان . معاً مصممة لالس تخدام  ليك تُسج ل احملارف/اخلطوط أأن ، 1سؤال ال وتعليقاتنا عىل ويتضح من ذكل، اإ

 .سلع""مجموعة عبارة متطلبات مكجموعة سوف يلزم أأن تس تويف 

 اتيلند

 .ات التصامميطوط مبوجب قانون براءاخل/ارفل ميكن حامية احمل

 اململكة املتحدة

من ذكل، ميكن  بدلً و . واحد خطلأننا ننظر اإىل ذكل عىل أأنه تصممي واحد ك  الأجبدية اكمةلً بتسجيل سمح سن التصاممي: 
 .عىل حدة( حرف/رمق/رمزلك عنرص )حامية مع  اً متعدد اً طلبملُودعي الطلبات أأن يقدموا 

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

ىل ؤثر تل  (. من لحئة تصاممي امجلاعة الأوروبية( 6)36)انظر املادة  بش ل مس تقلتصممي ال نطاق حامية  يفاملنتج الإشارة اإ
جراءلن يُعرَتض ذلكل و يداع الطلب عىل املنتج اذلي يف اإ ع الطلبأأشار ات اإ ليه ُمود  ل اإ عدم يف حاةل ، من حيث املبدأأ، اإ

ليهتطابق بني المتثيل و وجود  ىل املنتج بأأنه ف/اخلطوط حملار ا تسجيلميكن من مث  . و املنتج املُشار اإ "حمارف مع الإشارة اإ
 مكجموعة.تسجيلها مطبعية" أأو 

ىل املنتج عىل أأنه "حمرف مطبعي" وفقًا ذلكل ، وعليه  حمرف مطبعي وفقاً بطلب لتسجيل عند التقدم يُوىص ابلإشارة اإ
  امجلاعة الأوروبية.لتصاممي من الالحئة التنفيذية( 4)4املادة  يفاملنصوص علهيا للرشوط الشلكية احملددة، 

 تعليقات املنظامت غري احلكومية:

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

رساء من دون 11يصعب الرد عىل السؤال   فهم مشرتك ملعىن "اجملموعة". اإ

 اثنيًا. طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي

ابحملارف/اخلطوط، هل هناكل أأي متطلبات لتقدمي متثيل لاكمل سلسةل الأحرف )أأي اكمل يتعلق  فامي – 12السؤال 
 أأحرف الأجبدية، مثال( أأو جملموعة توضيحية لاكمل سلسةل الأحرف ابس تخدام هذه احملارف/اخلطوط؟

  الطرف املُجيب

 ل الأرجنتني
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  الطرف املُجيب

 ل أأسرتاليا

 ل المنسا

 ل أأذربيجان

 نعم بيالروس

 ل ينطبق الربازيل

 نعم بلغاراي

 ل ينطبق كندا

 ل ش ييل

 * الصني

 ل ينطبق كولومبيا

 نعم كوس تارياك

 نعم كرواتيا

 ل قربص

 ل امجلهورية التش يكية

 ل ينطبق ادلامنرك

كوادور  نعم اإ

س تونيا  ل اإ

 نعم فنلندا

 نعم فرنسا

 نعم جورجيا

 نعم أأملانيا

 ل هندوراس

 ل هنغاراي

 نعم أ يسلندا

 ل ينطبق الهند

 ل ينطبق اإرسائيل

يطاليا  ل اإ

 ل ينطبق الياابن

 نعم اكزاخس تان

 ل ينطبق قريغزيس تان

 ل لتفيا

 ل ينطبق ليسوتو

 ل ليتوانيا

 ل ينطبق مالزياي

 ل املكس يك
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  الطرف املُجيب

 * اجلبل الأسود

 * هولندا

 ل ينطبق نيوزيلندا

 ل الرنوجي

 ل عامن

 ل بريو

  الفلبني

 ل بولندا

 ل الربتغال

 نعم مجهورية كوراي

 ل مجهورية مودلوفا

 نعم رومانيا

 نعم الاحتاد الرويس

 نعم اململكة العربية السعودية

 ل رصبيا

 ل ينطبق س نغافورة

 ل ينطبق سلوفاكيا

 نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  نعم اإ

 * السويد

 ل سويرسا

 ل ينطبق اتيلند

 نعم تركيا

 ل أأوغندا

 ل أأوكرانيا

 ل اململكة املتحدة

 ل الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ل ينطبق املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 :تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني

 بيالروس

 سلسةل الأحرف يف صورة واحدة.اكمل ينبغي متثيل 
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 بلغاراي

عىل الأقل للمحارف وأأن حيتوى عىل مجموعة ل ل احلروف الكبرية والصغرية  16جيب أأن يكون متثيل احملارف/اخلطوط حبجم 
 .املعين /اخلطاملعنية رفامن الأجبدية ولك الأرقام العربية ومخسة أأسطر مكتوبة ابحمل

 الصني

 يف الصني. ةتصممي براءمبوجب لحامية الوقت احلايل حماًل ليف * احملارف/اخلطوط ليست 

 كوس تارياك

 نعم، الأجبدية والأرقام والرموز املفيدة لكها بنص عادي.

 كرواتيا

ىل تصممي يف حاةل وجود طلب تصممي صناعي يشري الصناعية: تصاممي لواحئ ال من  7الثانية من املادة الفقرة  حمرف عبارة عن اإ
، الكبرية والصغرية عىل حد سواءسلسةل من مجيع احلروف الأجبدية، عبارة عن متثيل هذا التصممي أأن يكون مطبعي، جيب 

ىل الالعربية من الأرقام مجيع من و  ويكون جحم خط س تخدام هذا اخلط، مكتوب ابتسعة، مع نص من مخسة أأسطر ال صفر اإ
 .16 لكتهياماحلروف والأرقام 

 ادلامنرك

ذا رغب فميكن، سلسةل الأحرف. لاكمل متثيل لتقدمي مكتبنا أأي متطلبات دلى  ليسالتصممي الصناعي:  يف ُمودع الطلب اإ
 محرف.للك" للحصول عىل حامية اكمةل رت شم تسجيل ك "حرفًا حبرف الأجبدية لكها  احلروف تسجيل ،ذكل

كوادور  اإ

 .امعين تصمامي ل حرف مبا أأنا لتسجيل سلسةل الأحرف بأأمكلها من الالزم يف حاةل حق املؤلف، 

 .التصاممي الصناعيةعىل  وينطبق ذات الأمر

 فرنسا

يداع التصممي.  جيب متثيل لك احلروف للحامية الاكمةل للأجبدية كجزء من اإ

 جورجيا

ذااتصال من "تعلاميت تسجيل  7للامدة  وفقاً  يجب أأن ف لتصممي اذلي يتضمن حمارف/خطوط، ابتعلق اكن الطلب ي  ممي"، اإ
ىل نص ابلإضافة الأجبدية ومجيع الأرقام العربية، مجيع احلروف صورة التضمن ت  يف  مقاطع يُس تخدم فيه هذا اخلطمخسة من اإ

 .16جيب أأن يكون جحم اخلط و أأرقام. حروف و ش ل 
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 أأملانيا

، عىل أأن يكون لأحرفابمكتوب  سطور مخسةمن نص عىل و  الأحرفسلسةل عىل اكمل متثيل احملارف يش متل جيب أأن 
 .16اخلط  جحم

 هنغاراي

ىل متثيل لك احملارف ولكن امحلاية حتدد عىل أأساس المتثيل.  ل حاجة اإ

 أ يسلندا

 .11انظر تعليقات السؤال 

 الهند

ىل التعليقات عىل السؤال رمق   نطوي عىلخطوط ل ت أأي حمارف أأو  سجيلت يقبل ، ل املؤلفقانون حق ل ، ووفقا1يشار اإ
 .حرفياةفنية أأو براعة  اتهمار 

 اإرسائيل

 .15انظر أأيضًا تعليقات السؤال  رف.احملدة بشأأن متثيل حد  ل توجد متطلبات مُ 

 الياابن

 ممي.ااحملارف/اخلطوط مبوجب قانون التصل ميكن حامية 

 لتفيا

ع مصلحة مُ من   ط ك ل.أأن يُظه ر احملرف/اخلالطلب ود 

 اجلبل الأسود

لهيا أأعاله ال حاكمترسي الأ *  خاصة للنوعني أأحاكم  ة، ول توجدممي الصناعيامجيع أأنواع التص عىلعامة للقوانني املشار اإ
 .املذكورين أأعاله

 املكس يك

م ل يوجد   يوجد أأي رشط يقيض بوجوب عرض اكمل سلسةل ذلكل لو، عىل وجه التحديداحملارف/اخلطوط حمك يُنظا 
عن ، يصناعال  التصممييف طلب تسجيل ه جيب التعبري، مللكية الصناعية عىل أأنمن قانون ا 35املادة لكن تنص . و الأحرف

ليه و متبوعًا ب  امس التصممي،املطالبة ابلتصممي الصناعي عن طريق ذكر  ليك تتطابق " املُوحض ابلصورعبارة "عىل النحو املشار اإ
 .املُوحضالصناعي التصممي  مع املمنوحة امحلاية
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 هولندا

ماكننا   الإجابة عن هذا السؤال.* ليس ابإ

 الرنوجي

ع  ل  لكنو فقط،  يكتفي ببعضها خرى، أأوالأ عالمات الاحلروف والأرقام و يُودع مجيع الطلب أأن جيوز ملُود  لن تُمنَح امحلاية اإ
 .للحروف والأرقام والعالمات املعروضة

 مجهورية كوراي

نفاذ لقانون حامية التصاممي، ينبغي تقدمي "رمس حملارف معينة" "ورمس مجلةل عينة"  35من املادة  3وفقًا للفقرة  من قاعدة الإ
 " ما ييل:المنوذجية"ورمس للمحارف 

 < املعنية > صورة للمحارف

 
  < المنوذجية> صورة للمحارف  < مثال> صورة مجلةل 
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 رومانيا

 مثال عىل احملارف

 الاحتاد الرويس

 سلسةل الأحرف.لاكمل دمي متثيل تق، ينبغي لتسجيل خط ما بوصفه تصماميً صناعياً 

 اململكة العربية السعودية

ما  يطلب  منفصةل. أأحرفا عن طريق "مجةل" أأو تقدمي متثيل اإ

 س نغافورة

ىل تعليقاتنا يُ   احملارف/اخلطوط.خبصوص  1السؤال عىل رىج الرجوع اإ

 جنوب أأفريقيا

 .مطلوبة ابلاكمل سلسةل الأحرف
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س بانيا  اإ

جيب بيان ما ييل: الأجبدية الاكمةل ابلأحرف الكبرية والصغرية والأرقام العربية ونص من مخسة أأسطر ابحملرف/اخلط املعين 
 .16ولك ذكل حبجم 

 السويد

ىل  Aغالبًا ما تُعترب الأحرف من نعم ول. *  سلسةل الأحرف مبا يف ذكل ل يلزم تقدمي اكمل ولكن  ،توضيحيةً  مجموعةً  Zاإ
 اصة.اخل الرموز

 اتيلند

 .تصامميال  ات/اخلطوط مبوجب قانون براءارفل ميكن حامية احمل

 اململكة املتحدة

دراهجا.ودع الطلب أأن خيتار الرموز اليت يميكن ملو . الظاهرة صورةاية للمنَح امحلتُ التصاممي:   رغب يف اإ

 .للعالمة بصورهتا املُوَدعةامحلاية تُمنح العالمة التجارية: 

 الولايت املتحدة الأمريكية

حبسب املوضوع اذلي يلمتس مودع الطلب حاميته، ميكن ملودعي الطلبات أأن يقدموا طلبات حتتوي عىل الأجبدية الاكمةل 
 احملارف أأو حمرف واحد أأو أأكرث أأو أأعداد مثاًل.مجموعات  أأو

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

احملددة  الرشوط الشلكية اليت توحض لتصاممي امجلاعة الأوروبية من الالحئة التنفيذية (4)4املادة فامي ييل نص 
 :املطبعية للمحارف

سلسةل من عبارة عن متثيل هذا التصممي أأن يكون حمرف مطبعي، جيب يف حاةل وجود طلب خبصوص تصممي عبارة عن "
ىل العربية، الأرقام مجيع من ، و الكبرية والصغرية عىل حد سواءمجيع احلروف الأجبدية،  نص من مخسة أأسطر ابلإضافة اإ

 ."16 لكتهياماحلروف والأرقام ويكون جحم خط ، رفاحمل ذكلس تخدام مكتوب اب

 احلكومية: تعليقات املنظامت غري

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

ن من حمرف مطبعي، فيجب أأن يتأألف متثيل التصممي من سلسةل تشمل مجيع  ن ارتبط الطلب بتصممي مكوا س بانيا: اإ اإ
مخسة أأسطر مكتوبة هبذا اخلط، وببنط احلروف الأجبدية واحملارف العليا وادلنيا ومجيع الأرقام العربية، وكذكل نصا من 

 .16 حبجم
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اململكة املتحدة: محلاية السلسةل بأأمكلها، جيب أأن متثل لكاها اكمةل )ويف هذه احلاةل سيشمل التصممي السلسةل اكمةل كام 
ب حامية لك عنرص بش ل منفصل. لا توجا  وردت( واإ

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

 من دون فهم مشرتك ملعىن "اجملموعة". 11لسؤال يصعب الرد عىل ا

ضافية لضامن الكشف الاكمل عن التصممي وأأن مس تخديم النظام قادرين عىل  ويف رأأينا، يتطلب تسجيل اخلطوط رشوط اإ
للرابطة فهم، من دون صعوبة مفرطة، املوضوع احملمي )والأمه املوضوعات غري احملمية(. وعليه، تتفهم جلنة التصاممي التابعة 

دراج لك حروف INTAادلولية للعالمات التجارية ) ضافية للخطوط مثل اإ ( أأن دوًل أأعضاء متنوعة قد أأدخلت رشوطًا اإ
دراج نص مكون من  الأجبدية املعنية ابخلط املعين )ابحلروف الكبرية والصغرية عند الاقتضاء( والأرقام. ويشرتط البعض اإ

 لس تخدام اخلط.عدد معني من الأسطر عىل سبيل املثال 

 وتؤيد جلنة التصاممي تكل الرشوط توخيًا للوضوح طاملا اكنت واحضة وغري مفرطة.

 اثلثًا. حفص الطلب
يه معايري الأهلية اليت تفحص فامي يتعلق بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط،  ما – 13السؤال 

بمك لإجراءات الفحص املوضوعي لطلب حامية التصممي مبوجب براءة أأو حبسب مدى تنفيذ مكتب امللكية الفكرية اخلاص 
 تسجيل التصممي الصناعي؟

 

 الطرف املُجيب
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اخلطو

 

 

                    الأرجنتني

  * * *          ■ ■ ■ ■ ■ ■ أأسرتاليا

  ■ ■ ■                المنسا

  ■ ■ ■          ■ ■ ■ ■ ■ ■ أأذربيجان

  ■ ■ ■          ■ ■ ■ ■ ■ ■ بيالروس

                    الربازيل

  ■ ■ ■                بلغاراي

  ■ ■ ■    ■ ■ ■    ■ ■ ■    كندا

  ■ ■ ■             ■ ■ ■ ش ييل

 *                   الصني

 *■  ■ ■              ■ ■ كولومبيا
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 الطرف املُجيب

 

ة  اجلدا

 

 الأصاةل

 

 الطابع الفردي
درجة الصعوبة 
من الزاوية 
 الإبداعية

 

 عدم البداهة
النظام العام أأو 
 ال داب العامة

  
خرى ري أأ

معاي
 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 

ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 

 

  ■ ■ ■       ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ كوس تارياك

 *■ ■ ■ ■                كرواتيا

  ■ ■ ■                قربص

امجلهورية 
  ■ ■ ■       ■ ■ ■    ■ ■ ■ التش يكية

  ■ ■ ■                ادلامنرك

كوادور                  ■ ■ ■ اإ

س تونيا   ■ ■ ■                اإ

 * ■ ■ ■       ■ ■ ■    ■ ■ ■ فنلندا

  ■ ■ ■                فرنسا

 *■ ■ ■ ■             ■ ■ ■ جورجيا

  ■ ■ ■                أأملانيا

 *■  ■            ■     هندوراس

  ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■ هنغاراي

 *■ ■ ■ ■                أ يسلندا

   ■ ■          ■ ■ ■ ■ ■ ■ الهند

  ■ ■ ■          ■ ■ ■ ■ ■ ■ اإرسائيل

يطاليا   ■ ■ ■ ■ ■ ■             اإ

 *■  ■ ■     ■ ■        ■ ■ الياابن

  ■ ■ ■          ■ ■ ■ ■ ■ ■ اكزاخس تان

              ■ ■ ■ ■ ■ ■ قريغزيس تان

 * ■ ■ ■                لتفيا

                    ليسوتو

 *■ ■ ■ ■                ليتوانيا

 *■  ■ ■              ■ ■ مالزياي

 *■ ■ ■ ■             ■ ■ ■ املكس يك

  ■ ■ ■                اجلبل الأسود

                    هولندا

   ■ ■           ■ ■  ■ ■ نيوزيلندا
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 الطرف املُجيب

 

ة  اجلدا

 

 الأصاةل

 

 الطابع الفردي
درجة الصعوبة 
من الزاوية 
 الإبداعية

 

 عدم البداهة
النظام العام أأو 
 ال داب العامة

  
خرى ري أأ

معاي
 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا
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ف
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اخلطو
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تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
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ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 

 

 ■ ■ ■ ■                الرنوجي

                    عامن

 *■                 ■ ■ بريو

                    الفلبني

  ■ ■ ■                بولندا

 * ■ ■ ■       ■ ■ ■    ■ ■ ■ الربتغال

 *■ ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ مجهورية كوراي

 *■ ■ ■ ■       ■ ■ ■    ■ ■ ■ مجهورية مودلوفا

 * ■ ■ ■       ■ ■ ■    ■ ■ ■ رومانيا

 *■ ■ ■ ■          ■ ■ ■ ■ ■ ■ الاحتاد الرويس

اململكة العربية 
 *                   السعودية

  ■ ■ ■       ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ رصبيا

  ■ ■ ■                س نغافورة

  ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    ■ ■ ■ سلوفاكيا

 *                   جنوب أأفريقيا

س بانيا   ■ ■ ■       ■ ■ ■    ■ ■ ■ اإ

 * ■ ■ ■                السويد

 * ■ ■ ■                سويرسا

   ■ ■              ■ ■ اتيلند

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■ تركيا

   ■           ■  ■  ■ ■ أأوغندا

  ■ ■ ■                أأوكرانيا

  ■ ■ ■                اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 
 *■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ ■ ■ ■ الأمريكية

مكتب الاحتاد 
الأورويب للملكية 

 الفكرية
               ■ ■ ■ ■* 

 *                  املنظمة الأفريقية 
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 الطرف املُجيب

 

ة  اجلدا

 

 الأصاةل

 

 الطابع الفردي
درجة الصعوبة 
من الزاوية 
 الإبداعية

 

 عدم البداهة
النظام العام أأو 
 ال داب العامة

  
خرى ري أأ

معاي
 

صورة
تخدم امل س 

ت امل
هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

 

ت
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ف
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ط 
اخلطو

 
صورة

تخدم امل س 
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هجا
وا

 

ت
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ف
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صورة
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تخدم امل س 
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ت
يقوان الأ

 
ف
احملار

ط 
اخلطو

 

 

 للملكية الفكرية

 تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني:

 الأرجنتني

 ل يوجد حفص موضوعي.

 أأسرتاليا

تشمل التحقق من توفر ارف/اخلطوط املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احمل اهجاتبو فحص فامي يتعلق اليت تُ  معايري الأهلية
 :التاليني لكهيامالرشطني 

 ،التسجيل جديد 
  تشاهبًا كبرياً  تصممي أ خرمع يف الانطباع العام يتشابه  ل ، أأيْ ممزيو. 

تسجيل  رفضجيب ولكن خالل الفحص املوضوعي.  ية الأهلية املوضوع يريمعاأأو ال داب العامة أأحد النظام العام ليس * 
لغاء تسجيلها  حضة، أأوافيُرى لأس باب معقوةل أأهنا قد اليت فاحضة، أأو لالتصاممي ا ذا اكناإ حض افالتصممي وال ابلفعل.  ةلً سج  مُ  تاإ

ل هو   أأو الأخالق. ما ابلحتشام خشصشعور اذلي يؤذي أأو امليسء لعامة الناس أأو التصممي املُخج 

 بيالروس

املس تخدم املصورة والأيقوانت  اهجاتو ل يحفص شلكبيالروس سوى مكتب امللكية الفكرية مجلهورية ل جُيري 
 احملارف/اخلطوط.و 

 الربازيل

 ل جيري املكتب الربازييل حفصا موضوعيا قبل منح امحلاية.

 كندا

( من قانون التصاممي الصناعية عىل أأن شهادة 3)7 وتنص املادةتصممي أأصليًا يك يكون مؤهاًل للتسجيل. ال جيب أأن يكون 
 من القانون عىل أأن التصممي لن يسج ل يف احلالت التالية: 6 وتنص املادةالتسجيل دليل عىل أأصاةل التصممي. 
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 ذا اكن التصممي مطابق ل؛ اً أأو مشاهب اً اإ  بشدة لأي تصممي أ خر مسج 
 ذا اكن التصممي منشور  قبل س نة من اترخي الإيداع يف كندا؛ اً أأو اإ
  ذا اكن أأو  للجمهور. اً تصممي مشابه متاحاإ

الصناعي مبوجب قانون التصاممي الصناعية يتطلب مس توى أأعىل من الأصاةل مقارنة حبق املؤلف. "أأصاةل الغرض من التصممي 
بداع اس تخدام جديد عىل اس تخدام قدمي. صناعات  بداع التصممي اجلديد لكه أأو اإ لهامًا دلى املصمم يف اإ وتتطلب عىل الأقل اإ

قواعد الإجراءات املدنية  5، 239ية الكندية رمق [، أأحاكم احملمكة الفدرال 1985ابات لمييتيد ضد رشكة وارينغتون ]
 .339 )الثالث(

. ول تعدا احملارف/اخلطوط غري لقانون التصاممي الصناعيةوفقًا  سلعة هنائيةجيوز أأن تعدا احملارف/اخلطوط زخارف عىل 
 قابةل للتسجيل مبوجب قانون التصاممي. سلعة هنائيةاملدرجة يف 

 الصني

 ، فضالً اتبل واثئق الط لواحضة الالهل العيوب املوضوعية سوف تُفَحص منه خي حص المتهيدي، اذل* تبنت الصني نظام الف
للقوانني أأو  اخملالفة الرصحيةواحضة، عىل سبيل املثال: الوالرسوم. وتشمل العيوب املوضوعية الشلكية عن الإجراءات 

أألوان  وأأ صنوعة من أأمناط امل  بعدنائية ال السلع املطبوعة الث تصاممي و  ،ملصلحة العامةابواحض ال الإرضارللأخالق الاجامتعية، و 
 فئة التصاممي السابقة.اإىل ح و وضاليت تنمتي بوالتصاممي  ،ؤرشاتمكساس يف الأ  تُس تخدمو  أأو لكتهيام

 كولومبيا

 * أأن تتضمن أأو أأن تتكون لكيًا من خصائص تقنية أأو وظيفة تقنية مثل رمس دائرة.

 كوس تارياك

ووحدته. وتعين الكفاية أأن وصف الرسوم والرسوم يف حد ذاهتا اكفية لوصف التصممي. أأما الوحدة، فس يعدا أأن كفاية التصممي 
 واهجة املس تخدم املصورة والأيقونة واحملارف/اخلطوط  تمتتع بوحدة التصممي.

 كرواتيا

 :الفحص املوضوعي تطلباتم  –عايري أأخرى م* 

6 املادة
)اثلثًا(
لهيا فامي ييل ابمس اتفاقية ابريس(، أأو الشارات والشعارات   من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )املشار اإ

هورية كرواتيا مجل ذات أأمهية خاصة  ويهاملادة املذكورة من اتفاقية ابريس، غري اليت تشملها خرى الأ وشعارات النباةل 
 .1981رمز الأومليب، من معاهدة نريويب بشأأن حامية ال 1 واملادة

 من قانون التصاممي الصناعية. 2املادة من  1بند ال ابملعىن املقصود يف  تصممي تصماميً ل يكون ال 

كوادور  اإ

 اجلدة.رشط  والصناعية ه تصامميالرشط الوحيد محلاية ال 
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 فنلندا

 :أأيضاً  لمعايري التاليةنفحص وفقًا لحنن * 

ذا اكن ال ل جيوز تسجيل   الإذن املناسب:احلصول عىل دون يتضمن ما ييل من تصممي اإ

بَّلية أأو أأو دوةل ات اخلاصة بلتسميا اتأأو اختصار  اتتسميال أأو  اتشار ذكل من ال  مل أأو غريالعَ أأو شعار النباةل  .1
تسمية أأو أأو ال العالمة أأو وبني ذكل الشعار خُيلط بينه  قدتسمية أأو اختصار لتسمية صورة أأو أأو  ،منظمة دولية حكومية

 تسمية؛ال اختصار 

 التصممي؛للسلع املوضوع من أأجلها أأو مشاهبة سلع مماثةل أأو ضامن ل  حفصعالمة رمسية أأو خمت  .2

أ خر يف فنلندا ُمعرَتف هبا لشخص لشخص أ خر أأو عالمة جتارية  أأو عالمة جتارية امس جتاريقد يُفهَم أأنه أأي يشء  .3
ذا اكن الامس ، تهأأو صور لمسه امس مشابهس تعار أأو امل  هامسخشص أ خر أأو أأو لقب  ل اإ اإىل ح و وضيشريان بصورة الأأو اإ
 طويةل؛ س ننيمنذ توىف خشص 

يكون هذا  نشخص أ خر، برشط أأ مملوك ل أأديب أأو فين محمي  مصنف  عىل أأنه عنوانفرس  أأي يشء ميكن أأن يُ  .4
 ؛ةفوتوغرافي صورةأأو احلق يف املصنف  املؤلف اململوك لشخص أ خر يف هذا ، أأو أأي يشء ينهتك حقاً العنوان ممزي 

 مس خشص أ خر.ابل يف فنلندا سج  مُ منفعة  منوذجتصممي أأو عن  جوهرايً  تلف اختالفاً خي أأي يشء ل  .5

 جورجيا

 :يف احلالت التالية تصمميال ل جيوز تسجيل * 

ذا .1 أأو  العمةلعالمة  أأو ملعَ الرمسي أأو ال مع الشعار من العنارص اليت يتأألف مهنا، أأي عنرصيف أأو  اً لكيا اكن يتطابق،  اإ
  تصة.اخمل هيئة ال موافقة دون احلصول عىل ، أأجنبيةوةل جلورجيا أأو لأقالميها أأو دلترص اخمل مس الاكمل أأو الا

ذا .2  هاامس  ها أأولم عَ مع شعار منظمة دولية أأو  من العنارص اليت يتكون مهنا، أأي عنرصيف أأو  اً لكيا اكن يتطابق،  اإ
 .هذه املنظمةموافقة دون احلصول عىل  وذكل ،واكن هذا التطابق واحضًا للخبريترص اخمل الاكمل أأو 

ذا .3 ح امحلاية عىل ن  مُ  اً جغرافيمؤرشًا املنتج أأو منشأأ ملاكن  يعرض تسميةً أأحد العنارص اليت يتكون مهنا تصممي أأو ال  اكن اإ
 .اتفاقية ثنائية أأو دوليةأأو تسجيل حميل بناء عىل  ارايض جورجيأأ 

يف املكتب أأو التصاممي يف اعتباره التصاممي املُوَدعة  مركز جورجيا الوطين للملكية الفكريةاجلدة، يضع  أأثناء التحقق منيف و
 .امتديد احلقوق عىل أأرايض جورجيرشط املسجةل يف املكتب ادلويل مع 

 أأملانيا

لاجلدة والطابع الفردي ل تُفَحص  جراءات البطالن. اإ  يف اإ
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 هندوراس

 جيب أأن تس تويف الأيقوانت والتصاممي الصناعية/الرسوم رشط طلب التصممي الصناعي.* 

 هنغاراي

بشأأن  2001لس نة  XLVIII( من القانون رمق 2)3تفرس  درجة الصعوبة الإبداعية وفقًا ملصطلح درجة حرية املصمم )املادة 
 امحلاية القانونية للتصاممي(.

 أ يسلندا

 .قانون التصاممي ( من2( و)1()1)7و ،(1()1)2املادة أأخرى: معايري * 

ىل تصممي ، (1)17للامدة  وفقاً يقرر مكتب امللكية الفكرية،  ذا اكن الطلب يشري اإ  2من املادة  1ابملعىن املفهوم من البند ما اإ
ذا اكن يتوافق مع البندين  غري مرصح  اً اس تخدامذا اكن يش ل ما اإ و  ال داب العامة( )النظام العام/ 7من املادة  2و 1وما اإ

لغري ذكل من ، أأو 1883مارس  20من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية املؤرخة  6مبوجب املادة محمية ؤرشات ملبه 
 .ذات املنفعة العامة الكبريةشعارات وشعارات النباةل وال شارات ال 

جراءات  التحقق منميكن و   .قانون التصاممي من 27للامدة  لغاء وفقاً الإ معايري أأخرى يف اإ

 الهند

 تطباق معايري الفحص املوضوعي ذاهتا عىل مجيع طلبات التصاممي.

ىل نفس الفحص  وذلكل، ختضع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط املطباقة عىل سلعة ما اإ
ىل اجلدة والأصاةل  ضافة اإ اذلي ختضع هل التصاممي الأخرى. ويعين ذكل حفص الامتثال لتعريف "التصممي" مبوجب القانون، اإ

 والنظام العام والأخالق العامة. وال دابيتعلق مبسائل الفضيحة  والنرش املس بق والمتزيا الكبري والفحص فامي

 ومن منظور تسجيل حق املؤلف، فس تفحص مسائل اجلدة والأصاةل والنظام العام والأخالق العامة.

 اإرسائيل

نصاةل" كرشط للأهلية، الأ "اجلدة" و"يتطلب توفر لكال من ل  الإرسائييل احلايلأأن قانون التصاممي  لحظ " اجلدة" بل اإ
ل يس تخدم و حد ذاته. س تكفي أأو يكفي أأن يكون تنفيذ التصممي "أأصليًا" حىت حيامن يكون التصممي غري "جديد" يف اوحده
 ".غري منسو عىن "مبالإرسائييل مصطلح "أأصيل" تصاممي قانون ال 

 الياابن

 ممي.ااحملارف/اخلطوط مبوجب قانون التصل ميكن حامية 

ن أأم ل: )أأ( ، أأيْ الصناعي تطبيقالقابلية لل  "1"*  هل ، )ج( أأم ل دحد  تصممي مُ هل ال ، )ب( هل "التصممي" املذكور ُمكو 
غري  "4"؛ قاعدة أأس بقية الإيداع "3"تصممي(؛ ال  تصممي )وحدة ل لب واحد لط "2" أأم ل؛ نتاج املتكررالإ  بغرض التصممي

 .بعد اميف سابق نرُشيف طلب ورد جزء من تصممي متشابه مع  متطابق أأو
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 لتفيا

 * التوافق مع تعريف التصممي.

 ليسوتو

 حفص موضوعي للتصاممي. جيرىل 

 ليتوانيا

6للامدة  ، رموز ادلوةل وفقاً هارموزو  هورية ليتوانيامجل * الامس الرمسي 
)اثلثًا(
 من اتفاقية ابريس. 

 مالزياي

ذا اكن الصناعية املالزيي الوارد يف قانون التصاممي توافق مع تعريف التصممي الصناعي ت  ت* الصالحية للتسجيل. اإ
 .1996 لس نة

 املكس يك

مة لتسجيل تصاممي من قانون امللكية الصناعية  37أأحاكم املادة  تقيض*  ، حيامث اكن ذكل تُعالَج صناعيةبأأن الطلبات املُقد 
مبقتىض ، مما يعينرباءات )الفصل اخلامس من قانون امللكية الصناعية( الطلبات املطبقة عىل لالإجراءات الإدارية  ، وفقاً مالمئاً 

جراء حفص شلكي وحفص موضوعي. 53و 50ملادتني ا  من قانون امللكية الصناعية، اإ

ذا اكن الاإىل وهيدف الفحص املوضوعي  ًا صناعي الالزمة لعتباره تصماميً  تطلباتيشء املطلوب حاميته يس تويف امل حتديد ما اإ
ذا اكن  من قانون امللكية الصناعية(؛ 31)املادة  أأم ل العادات امحليدة  والعامة أأ الأخالق  وأأ ل يتعارض مع النظام العام وما اإ

ذا اكن الط 4أأو الأحاكم القانونية )املادة  جموعة من التصاممي مب مب يتعلق بتصممي واحد أأ لمن قانون امللكية الصناعية(؛ وما اإ
 من قانون امللكية الصناعية(. 43)املادة  اً واحد اً ومرتابطة حبيث تش ل مفهامل

يضاح ىل أأن املادة وتوخيًا لالإ تكون التصاممي الصناعية ليك  أأن عىلتنص من قانون امللكية الصناعية  31، جتدر الإشارة اإ
عتأأن التصاممي أُ " ة"جديدويُقصد بلكمة للتطبيق الصناعي،  وقابةلً  ةً جديدأأن تكون للتسجيل جيب صاحلًة  بش ل  بد 

 املعروفة.تصاممي خصائص ال توليفات ن التصاممي املعروفة أأو عدرجة كبرية بمس تقل وختتلف 

ذا حيصل عىل امحلاية صناعي لن ال  أأيضًا عىل أأن التصممي 31املادة وتنص   :عىل ل فقطمتمظهره يش  اكن اإ

تضمن أأي مسامهة ت نية، ول تق أأداء وظيفة  نية أأوتق اعتبارات ل تُملهيا سوى عنارص أأو خصائص  -
 ،املصمم بلمن ق   اعتباطية

ع ما بأأن جيُ  اذلي حيتوي التصمميلسامح للمنتج ل  رضورايً سامت اكن اس تنساخها بدقة عنارص أأو  -
ستند )ل ينطبق هذا القيد عىل املنتجات اليت ي منه ل يتجزأأ أأو عنرصًا  نتج أ خر يش ل جزءاً يُوَصل مب أأو  مياكنيكياً 
ىل تصمميفهيا ال   (.معياريداخل نظام  هالمنتجات أأو اتصال ل تعدد امل  التوصيلأأو ابلتجميع سمح ي  بأأسلو  اإ
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ىل أأنه يف حاةل تسجيل تصممي ضافًة اإ هذا التسجيل منوحة مبوجب امحلاية امل  فاإن يتضمن هذه السامت أأو العنارص،صناعي  اإ
 أأو العنارص. سامتلن تشمل هذه ال 

 اجلبل الأسود

 بل مكتب امللكية الفكرية:التصممي الصناعي من ق  وهرية لتسجيل اجلس باب الأ حفص 

ذا اكنما  - فه  اإ  ،القانونالتصممي يتوافق مع مفهوم التصاممي اذلي عرا

ذا اكن  - لهيا يف املادة  تصممي يس تلزم اس تغاللً ال ما اإ من  6غري مرصح به لأي من العنارص املشار اإ
لهيا يف املادة غري رموز أأو شعارات النباةل العالمات أأو الاتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، أأو  من  6املشار اإ

ىل  اتفاقية ابريس ولكن  اجلبل الأسود.لها أأمهية خاصة ابلنس بة اإ

 هولندا

 بنيلوكسفاقية غري مذكور ل يف اتهذا ف ب تصممي. لطي فحص موضوعي لأ بلوكس للملكية الفكرية يمكتب احتاد بن ل يقوم 
 التنفيذية. هتالحئيف للملكية الفكرية ول 

 الرنوجي

ماكنية طلب  دامئاً مع ذكل، توجد . و حفصنايف ام غري ُمدرجني ، ولكهنالصحيحتسجيل لل  ينمعيار  يطابع الفردوالاجلدة وتعترب  اإ
جراء   بعد التسجيل.اتني املسأألتني بل املكتب أأو احملمكة بشأأن همراجعة من ق  اإ

 بريو

أأن التصممي الصناعي يعين املظهر اخلاص مبنتج ما الناجت عن أأي ترتيب للخطوط أأو عىل  486من القرار  113املادة تنص * 
لوان، أأو أأي ش ل خاريج ذي بعدين أأو ثالثة أأبعاد، أأو خط، أأو حميط، أأو هيئة، أأو ملمس أأو مادة ل تغري  مزج للأ

 الغرض املقصود من املنتج.

 الفلبني

 .ًا فقطشلكي اً حفصجنري حنن 

 الربتغال

يداع اعرتاضاجلدة والطابع الفردي ل يُقميا رشطا *  ل يف حاةل اإ أأو  مرشوعةنفسه عىل وجود منافسة غري مر . وينطبق الأ اإ
 قوق امللكية الفكرية الأخرى.حل انهتاك

دراجُ يُعترب أأيضًا يف اجلداول أأعاله، ما ُذكر ىل جانب اإ و  عامة أأو خاصة  يئاتاخلاصة هب بعض الرموز أأو الشعارات  اإ
مواد قانون فامي ييل من أأجل فهم أأفضل، و . التلقايئلرفض س ببني لالعمل الوطين الربتغايل يف ظروف معينة،  تخدامُ واس  

جراء  تُريسامللكية الصناعية اليت   فحص.الأأسس اإ
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 :التلقايئش ل والفحص ال حفص  188املادة 

 184من  (، واملواد5)180( و3)180 ، واملادة174و 173الرشوط الشلكية املنصوص علهيا يف املادتني تُفَحص  .1
ىل املعهد الوطين للملكية الصناعية.، وذكل خالل شهر واحد 187 اإىل  بعد تقدمي طلب تسجيل اإ

لهيا يف الفقرة السابقة، و  .2 من حبمك وظيفته من وجود أأي املعهد الوطين للملكية الصناعية يتحقق خالل املهةل املشار اإ
 .يف الطلب من عدمه (3)197 ىلاإ ( 1)197ادة احملظورات املنصوص علهيا يف امل

ذا وجد املعهد الوطين للملكية الصناعية خمالفات ف .3 الرفض أأي سبب من أأس باب وجد ب أأو ليف الطشلكية اإ
ع قانون امللكية الصناعية، يُ من  (3)197ىل اإ ( 1)197 من املادةاملنصوص علهيا يف  لتصحيح  اً واحد اً الطلب شهر منَح ُمود 

 .اإصالهحاأأو املقدمة الاعرتاضات 

عبناء عىل طلب مُ ابملدة نفسها، وذكل يف الفقرة السابقة مرة واحدة فقط  املذكورةجيوز متديد املهةل و  .4  .الطلب ود 

ع، يف ويف حاةل تصحيح اخملالفات أأو اإصالح الاعرتاضات .5 م من ُمود  ب للأغراض لطيُنرَش اللطلب، ا الرد املُقد 
 نصوص علهيا يف املادة التالية.امل 

ذاأأما  .6 نرشة امللكية الصناعية، مع  القرار يف ، ويُنرشالتسجيليُرفَض ، عرتاضات ل تزال قامئةً الااخملالفات أأو  اكنت اإ
 .أأو المنوذجتصممي نسخة من ال 

ذا اكنت الاعرتاضات و  .7 ، مع ذكر املنتجات الأخرىابلنس بة اإىل ب لطال نرَش ، يُ دون غريها بعض املنتجاتب تعلق ت اإ
حاملنتجات   .اليت توجد بشأأهنا اعرتاضات مل تُصح 

نرشة امللكية  (، مع الإشارة اإىل1)16للامدة طبقًا ، 6لرفض املنصوص عليه يف الفقرة سوف يُرَسل اإخطار فوري ابو  .8
 ُ  القرار.فهيا رش الصناعية اليت ن

أأو  1لرشوط املذكورة يف الفقرة اخالفة مبلكية الصناعية من الاحتجاج نع املعهد الوطين للم مت أأحاكم هذه املادة ل و  .9
لهيا يف الفقرة احملظورات وجود ب صدار ،(17املهل الزمنية املنصوص علهيا يف املادة )انقضاء ، بعد 2املشار اإ ع  واإ أأمر ملُود 

م من  الطالب لتصحيح  الزمنية املنصوص علهيا يف هذه املادة.املهل يف غضون للرشوط و وفقاً  اعرتاضاتأأو اإصالح ما قُدا 

 أأس باب الرفض: 197املادة 

ىل أأحاكم املادة  .1 ذا اكن حيتوي عىل: أأ( رموز ال  التصممي أأوتسجيل يُرفَض ، 24ابلإضافة اإ  وأأو شارات أأ منوذج اإ
وامس شعار  وأأ  ،أأو اخلاصةجنبية العامة الأ أأو البَّلايت أأو غريها من الهيئات الربتغالية أأو أأومسة خاصة ابدلوةل  شعارات أأو
6املادة تشملها أأي عالمات  وأأ  ،الصليب الأمحر أأو غريها من الهيئات املامثةلمنظمة 

()اثلثاً 
من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  

 دون احلصول عىل ترصحي؛قمية رمزية عالية، مثل الرموز ادلينية، عالمات ذات ب(  دون احلصول عىل ترصحي؛الصناعية، 
(؛ و( ُألغيت(؛ ه( )ُألغيتد( ) ؛للقانون والأخالق والس ياسة العامة واملبادئ املقبوةل ةالفالعبارات أأو الصورة اخملج( 
 (.ُألغيت(؛ ز( )ُألغيت)
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ذا اكن ويُرفَض أأيضًا تسجيل التصممي أأو المنوذج  .2  من العمل الربتغايل أأو بعض عنارصه. عىل وجه احلرص يتكوناإ

ذا اكن من احملمتل التصممي أأو المنوذج اذلي حيتوي عىل تسجيل ويُرفَض أأيضًا  .3 العمل الربتغايل، من بني عنارص أأخرى، اإ
ا  يُ أأن: أأ(  ىل فيجعهل يظن أأن ل املس هتكل ضل العمل الربتغايل أأو ازدراء املنتجات أأو اخلدمات تأأيت من هيئة رمسية. ب( يؤدي اإ

 أأي من عنارصه.

ذا اكن التصممي التسجيل: أأ(  ضرفَ يُ عرتاض، ابتج وحيامن حيُ  .4 لرشوط املنصوص علهيا يف غري مس توفل ل  أأو المنوذجاإ
ىل  176 من ادو امل ذا اكن ب(  ؛180اإ ذا اكن ال ، مع التعديالت الالزمة؛ ج( 59أأو  58ملادة اإخالل ابهناك اإ تصممي أأو اإ
منذ اترخي وُمنح امحلاية ولوية املطالبة ابلأ شف عنه للجمهور بعد اترخي الطلب أأو مع تصممي أأو منوذج سابق كُ  يتعارضمنوذج ال 

ذا اس ُتخدمت تصممي أأو منوذج؛ د( طلب أأو تسجيل  سابق مبوجب قانون اكن عالمة ممزية يف تصممي أأو منوذج لحق و اإ
ذا اكن التصممي ه(  ا؛نح احلق يف منع اس تخداهممت  ه العالمةهذملنظمة ل الاحتاد الأورويب أأو الأحاكم ا  أأو المنوذج يش لاإ

 .املؤلف محمي مبوجب حقملصنف غري مرصح به  اً اس تخدام

دراك .5 ع الطلب  اإ يُعترب أأمر ممكن، بغض النظر عن نيته، مرشوعة أأو أأن هذا منافسة غري ود املشاركة يف يأأن ُمود 
 .اعرتاضحيامن ينطوي عىل أأو منوذج تسجيل تصممي أأس باب رفض من  أأيضاً 

 مجهورية كوراي

الصناعي، وقاعدة الأول يف الإيداع، ومبدأأ طلب واحد لتصممي واحد، ومرشوعية بياانت املنتج، * حفص أ خر: التطبيق 
ذا اكنت ممثةل عىل  ل اإ دماج املنتج تصماميً "سلعة مصنوعة" )ل ميكن حامية واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت اإ واعتبار اإ

 املنتج اذلي يدجمها(.

 مجهورية مودلوفا

 2007يوليو  12املؤر   (السادس عرش-161)الصناعية رمق اممي تص* قانون حامية ال 
http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf 

 (مقتطفالبطالن )أأس باب . أأس باب رفض طلب تسجيل. 26املادة 

ُ التصممي الصناعي يُعترَب صناعي و ال تصممي ال ض طلب تسجيل رفَ يُ  .1   :يف احلالت التالية ابطالً ل سج  املُ ل أأو غري سج  امل

ذا اكن  )ه( السامح يرفض ها أأن مالك واكن من حق للحامية قابةل عالمة ممزية عىل ل متالتصممي الصناعي يش  اإ
 ؛ابس تخداهما

ذا اس ُتخدمت  (1)ه ع طلب تسجيل هذا التصممي الصناعي ل ميكللتصممي الصناعي اعالمة محمية يف اإ  واكن ُمود 
 لترشيعات املعمول هبا؛طبقًا ل مية احمل عالمة الاحلق يف اس تخدام 

ذا اكن  )و( ذن،  التصممي الصناعياإ  حق ترشيعاتللحامية مبوجب مصنفات قابةل يس تخدم، دون احلصول عىل اإ
 ؛املؤلف

ذا اكن التصممي  )ز( 6العنارص املذكورة يف املادة عىل أأحد بصورة غري قانونية حيتوي الصناعي اإ
ثًا()اثل 

من اتفاقية  
لهيا فامي ييل ابمس ) 1883مارس  20 املؤرخةابريس محلاية امللكية الصناعية   ؛ اتفاقية ابريس(يُشار اإ
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ذا اكن التسجيل خُيل بقوانني تنظميية  )ح(  امللكية الفكرية.غري قوانني أأخرى اإ

 رومانيا

 نية.تق وظيفة اليت حتددها عىل وجه احلرص تصاممي ل ميكن تسجيل ال * 

 الاحتاد الرويس

ضافة العنوان "  " اذلي ينبغي أأن يضم املعلومات التالية:ىخر مسائل أأ * من املفيد اإ

رمسية أأو أأسامء أأو أأجزاء ميكن  اأأو تقَّل رموز نسخاليت حتوي أأو ت  لأش ياءل متنح أأي حامية قانونية كتصاممي صناعية ل
 علهيا: التعرف

 (؛غريها، و ترموز العمالو  والرتب والشعارات)الأعالم  ا( رموز ادلوةل أأو عالماهت1

 ؛أأو شعاراهتا( اخملترصات أأو الأسامء الاكمةل للمنظامت احلكومية ادلولية أأو أأعالهما 2

 .اكنت الرمسية من أأي نوع والأومسة( السامت والطوابع 3

 :ملا ييلل متنح أأي حامية قانونية كتصممي صناعي و

 .يشءة فنية لل( احللول اليت تنشأأ متاما من وظيف1

 أأو يس تعمل اليشء كحاوية السلع اليتبشأأن  همل ي ضل ت أأو  ه،وماكن صنع اليشء ابلنس بة لهوية منتجهمس هتليك تضليل ( 2
اليت تضم أأحد الأش ياء التالية نفس الانطباع أأو  عطيول س امي للأش ياء املتطابقة أأو املامثةل أأو اليت تلها؛  تسميةغالف أأو 
 ءصاحب حق اليشيطلب ما مل و تصاممي الصناعية ال لقة ابلأش ياء املدرجة قبل اترخي أأولوية حقوق متعأأت )يف حال نش

 :املدرج حامية قانونية(

ثقافية ال صور الأش ياء المثينة و أأسامء أأو صور رمسية ملواقع الرتاث الثقايف ذات القمية اخلاصة لشعوب الاحتاد الرويس،  (أأ  
 احملفوظة يف مجموعات وصناديق؛

العالمات اليت متثل أأو حتوي عنارص محمية مبوجب املعاهدات ادلولية لالحتاد الرويس عىل أأرايض بَّل عضو مكؤرش  (ب 
ىل منشأأ سلعة  قلمي عضو، ما من جغرايف )مؤرشات تشري اإ يةنوعية أأو مسعة أأو خيف حال اكنت تعزى اإ سلعة لل معينة  اصا

 أأصلها اجلغرايف(؛نتيجة 

 يسحبما مل  ةأأولوية سابقب تمتتعاب احلقوق ال خرين املتعلقة ابلبضائع املامثةل اليت العالمات التجارية لأحص" 1" (ج 
قلمي الاحتاد الرويس  ةالعالمات التجارية لأحصاب احلقوق ال خرين احملميو  "2"رفض؛ يأأو  حسبه عنيعلن الطلب أأو  يف اإ

ف هبا كعالمة جتارية معروفة عىل أأرايض الاحتاد العالمات التجارية املعرت و  "3"مبوجب معاهدة دولية متعلقة بسلع مماثةل؛ 
 ؛سلع من نفس النوعب  رتبطةالرويس وامل

 جغرافية؛ مكؤرشاتطلب تسجيلها أأودع اجلغرافية احملمية مبوجب القانون املدين والعالمات اليت  املؤرشات (د 
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(، فضال عن أأسامء ازاء منفصةل مهنالأسامء التجارية أأو العالمات التجارية احملمية عىل أأرايض الاحتاد الرويس )أأو أأج (ه 
 الاخرتاعات اخملتارة املسجةل يف السجل الوطين لالخرتاعات اخملتارة؛

أأو عالمات كىن أأسامء أأو " 2"؛ مهنا أأجزاءأأو  اقتباسات وأأ  اخشصياهت وأأ  ة،أأو الفني ةأأو الأدبي ةالعلمي " املصنفات1" (و 
يداع الطلب؛ يف خشص معروف جيدا يف الاحتاد الرويس أأو رمس ملالمح أأو صور هذه املصنفات، انجتة عن  " 3"اترخي اإ

 عالمات املطابقة؛و 

 .بش ل يثري اللبستشاهبها كياانت ضفاء طابع فردي عىل كياانت قانونية أأخرى أأو لإ وسائل أأي  (ز 

 نيأأعاله يف الفقرة )أأ( أأو الفقرت الصناعية املامثةل للأش ياء املذكورة تصامميامحلاية القانونية لل  ز منحاجتدر الإشارة اإىل جو  يه،وعل 
ذن من  ،اليت تنتج انطباعا عاما مماثال أأو حتتوي عىل الأش ياء املذكورةالأش ياء و( أأو )من الفقرة  2و 1 تنيالفرعي  بناء عىل اإ

ذن من أأي صاحب حق أ خر.أأو مبوجب  من ميثهلاملاكل أأو   اإ

 اململكة العربية السعودية

بعد الفحص الشلكي )مع العمل أأن الفحص الشلكي يتضمن عدم خمالفة  وتُمنح امحلاية املكتب ل يقوم ابلفحص املوضوعي
 .فقط عند التقايض من قبل اجلهات القضائية ولكناجلدة والسامت اليت متزيه عن الامنذج  ويُنظر يف رشَطيال داب العامة(، 

 س نغافورة

 فحص الشلكي.سوى اليف س نغافورة ل جُيرى 

 جنوب أأفريقيا

 ينطبق.* ل 

 السويد

 * معايري أأخرى:

ذا رشط وظيفته عىل مكتب الرباءات السويدي حبمك الفحص اذلي جيريه  أأيضاً  يش متل (1 أأسايس يقيض ابلتحقق مما اإ
 اكن موضوع الطلب هو يف الواقع مظهر ملنتج أأم ل،

ذن، اإ ومما  (2 أأو صك ضامن وةل، غريه من شعارات ادلأأو أأو علامً رمسيًا ، شعار نباةل رمسياً ذا اكن التصممي يتضمن، دون اإ
أأو شعار نباةل خاصًا ببَّلية ، اً رمسي اً تصممي طابعمن مث  متنح ال ادلوةل السويدية و  اإىلشري رمسي، أأو تسميًة أأخرى ت  رقابة وأأ 

كن وبعض التسميات الرمسية الأخرى، أأو أأي يشء ميشعارات النباةل محمية مبوجب قانون حامية  ةدوليتسمية أأو  ة،سويدي
ليه أأعالهأأو مل عَ  بينه وبني شعار نباةل أأو بسهوةللَط أأن خيُ   .شعار أأو تسمية عىل النحو املشار اإ

 سويرسا

 انهتاك قانون وطين أأو دويل.، يُنظر يف حملارف/اخلطوطاملس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو ا اهجاتو  خيص* فامي 
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 اتيلند

 .التصاممي اتبراء/اخلطوط مبوجب قانون للمحارفحامية متنح ل 

 الولايت املتحدة الأمريكية

الأيقوانت املس تخدم املصورة و  تصاممي واهجاتالطلبات اخلاصة ب مبا فهيا تكل  ممي معوماً ابات التصل ط تُفحص * 
 اليت تُفحص عايريوتتضمن امل. من قانون الولايت املتحدة 35الباب من  171للقسم  هاامتثال للتحقق من  وطرف/اخلطااحملو 

ذا اكن ،اجلدة، والأصاةل، وعدم البداهة جراءات حفص  دليل)انظر زخريف لسلعة مصنوعة  تصمميالطلب خبصوص  وما اإ اإ
 (.1504.06 حىت 1504.01من  الرباءات

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

ىل النظام العام مظهر ملنتج أأو وهو ممي، امع تعريف التص تصمميال  توافق أأيضاً املكتُب  قميا ، يُ أأو ال داب العامة * ابلإضافة اإ
 جلزء منه نتج عن سامت املنتج.

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 أأس ئةل هذا اجلزء. نذلكل ل ميكننا الإجابة ع حفصًا موضوعياً مكتبنا ل جُيري * 

 تعليقات من املنظامت غري احلكومية

 (ECTA) العالمات التجاريةمجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال 

س بانيا: ل  س بانيا للرباءات والعالمات التجارية أأي حفص موضوعي قبل التسجيل.جياإ  ري مكتب اإ

جراء حفص موضوعي.عىل ممي السويرسي اقانون التصينص سويرسا: ل   اإ

 ممي املسجةل يف اململكة املتحدة.االتص لباتاململكة املتحدة: ل يوجد حفص موضوعي لط 

 . حفص الطلباثلثاً 

احملارف/اخلطوط، عن  وأأ الأيقوانت  وأأ ختتلف معايري الأهلية محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة  هل – 14السؤال 
 تكل املطبقة عىل التصاممي الصناعية الأخرى؟

 احملارف/ اخلطوط الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل ل الأرجنتني

 ل ل ل أأسرتاليا

 ل ل ل المنسا

 ل ل ل أأذربيجان

 ل ل ل بيالروس

 ينطبق ل ل ل الربازيل
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 احملارف/ اخلطوط الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل ل بلغاراي

 ل ل ل كندا

 ل ل ل ش ييل

  ل ل الصني

 ينطبق ل ل ل كولومبيا

 ل ل ل كوس تارياك

 ل ل ل كرواتيا

 ل ل ل قربص

 ل ل ل امجلهورية التش يكية

 ل ل ل ادلامنرك

كوادور  ل ل ل اإ

س تونيا  ل ل ل اإ

 ل ل ل فنلندا

 ل ل ل فرنسا

 ل ل ل جورجيا

 ل ل ل أأملانيا

 ل ل ل هندوراس

 ل ل ل هنغاراي

 ل ل ل أ يسلندا

 ل ل ل الهند

 ل ل ل اإرسائيل

يطاليا  ل ل ل اإ

 ينطبق ل ل ل الياابن

 ل ل ل اكزاخس تان

 ينطبق ل  ينطبق ل قريغزيس تان

 ل ل ل لتفيا

    ليسوتو

 ل ل ل ليتوانيا

  ل ل مالزياي

 ل ل ل املكس يك

 ل ل ل اجلبل الأسود

    هولندا

 ينطبق ل ل ل نيوزيلندا

 ل ل ل الرنوجي

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق عامن
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 احملارف/ اخلطوط الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

  ل ل بريو

  ل ل الفلبني

 ل ل ل بولندا

 ل ل ل الربتغال

 ل ل ل مجهورية كوراي

 ل ل ل مجهورية مودلوفا

 ل ل ل رومانيا

 ل ل ل الاحتاد الرويس

 ل ل ل اململكة العربية السعودية

 ل ل ل رصبيا

 ل ل ل س نغافورة

 ل ل ل سلوفاكيا

 ل ل ل جنوب أأفريقيا

س بانيا  ل ل ل اإ

 ل ل ل السويد

 ل ل ل سويرسا

 ينطبق ل ل ل اتيلند

 ل ل ل تركيا

 ينطبق ل ل ل أأوغندا

 ل ل ل أأوكرانيا

 ل ل ل اململكة املتحدة

 ل ل ل الولايت املتحدة الأمريكية

مكتب الاحتاد الأورويب للملكية 
 ل ل ل الفكرية

 ل ل ل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني:

 الأرجنتني

 شعارات.ال أأو  التوضيحية التعليقاتتُس تثىن 

 الصني

 تصممي يف الصني.مبوجب براءة لحامية يف الوقت احلايل حماًل لاحملارف/اخلطوط ليست 
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 كوس تارياك

طار التصاممي الثنائية الأبعاد.ل، فهيي تعد   حالت خاصة تندرج يف اإ

كوادور  اإ

 املعايري.ذات ينظر يف 

 هندوراس

مة بوصفها تصاممي صناعية/رسومات ملعايري القبول نفسها اليت ختضع لها لك التصاممي الصناعية لأننا  ختضع الأيقوانت املقد 
 نعترب الأيقونة شلًك ثنايئ الأبعاد.

 هنغاراي

قانون التصاممي يف هنغاراي عىل أأحاكم خاصة لواهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط، ل ينص 
 تطب ق معايري الأهلية ذاهتا اليت تطب ق عىل أأشاكل التصاممي الأخرى. وعليه

 الهند

 .ا مجليع أأنواع التصامميذاهتاملتطلبات القانونية للتسجيل يه 

 الياابن

 ممي.ااحملارف/اخلطوط مبوجب قانون التصل ميكن حامية 

 هولندا

ماكننا الإجابة عن هذا السؤال.  ليس ابإ

 مجهورية كوراي

لتسجيل احملارف مبوجب القانون الكوري محلاية التصاممي، ينبغي للنسخ اخلاصة التالية أأن تُشفع ابلطلبات اخلاصة بتصممي 
 .المنوذجية، واحملارف مثالحمارف: صور للمحارف املعنية، ومجةل 

 س نغافورة

)مبا يف ذكل تصاممي  املطلوب حاميهتاميع التصاممي الرشوط اخلاصة جب  سجةل يه نفساية التصاممي امل الرشوط القانونية محل
 (.املطلوب حاميهتا اخلطوطاملس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/ واهجات

 اتيلند

 للمحارف/اخلطوط مبوجب قانون براءات التصاممي.ل متنح امحلاية 
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 حفص الطلب  اثلثًا.

دليمك أأية مالحظات أأخرى بشأأن حفص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط  هل – 15السؤال 
 اذلي جيريه مكتب امللكية الفكرية اخلاص بمك؟

  الطرف املُجيب

  الأرجنتني

  أأسرتاليا

  المنسا

  أأذربيجان

  بيالروس

  الربازيل

  بلغاراي

 نعم كندا

  ش ييل

 نعم الصني

  كولومبيا

 نعم كوس تارياك

  كرواتيا

 ل قربص

  امجلهورية التش يكية

 نعم ادلامنرك

كوادور   اإ

س تونيا   اإ

  فنلندا

 نعم فرنسا

  جورجيا

  أأملانيا

  هندوراس

  هنغاراي

  أ يسلندا

 نعم الهند

 نعم اإرسائيل

يطاليا  ل اإ

 نعم الياابن

  اكزاخس تان

  قريغزيس تان
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  الطرف املُجيب

  لتفيا

  ليسوتو

  ليتوانيا

 ل مالزياي

  املكس يك

 ل اجلبل الأسود

 ل هولندا

 نعم نيوزيلندا

  الرنوجي

  عامن

  بريو

 ل الفلبني

  بولندا

  الربتغال

  مجهورية كوراي

  مجهورية مودلوفا

  رومانيا

  الاحتاد الرويس

 ل اململكة العربية السعودية

 ل رصبيا

  س نغافورة

  سلوفاكيا

 نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا   اإ

 ل السويد

  سويرسا

  اتيلند

  تركيا

  أأوغندا

  أأوكرانيا

  اململكة املتحدة

  الولايت املتحدة الأمريكية

  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 نعم املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
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 تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني:

 كندا

مة مع سلعة هنائيةتُفحص التصاممي املتحركة املعدة مبساعدة احلاسوب بوصفها تصماميً واحدًا مطبقًا عىل  . وتُعد الرسومات املقد 
الطلب سلسةل صور وينبغي أأن تكشف مبا يكفي عن التصممي املتحرك امللمتسة حاميته. وتُفحص الأيقوانت والصور غري 

 .سلعة هنائيةاملتحركة املعدة مبساعدة احلاسوب بوصفها تصاممي اثبتة مطب قة عىل 

 الصني

)مرشوع  رباءات الصيينالل لقانون رشوع املعد  امل  ومينح ،الرابعلتعديل ل وقواعده التنفيذية  رباءات الصيينالقانون خيضع 
تصممي التصممي يُقصد ابل "ذي الصةل التعديل املقرتح فامي ييل نص التصاممي، و حتتوي لمنتجات اليت ل  جزئيةً  للمراجعة( حاميةً 

وقد صلح للتطبيق الصناعي". يو  اً جاملي اً ، مما خيلق حسبأأجزاء منهو/أأو المنط و/أأو اللون اخلاص ابملنتج أأو ش ل لل اجلديد 
 .الأيقوانتو  املس تخدم املصورة واهجاتبطلبات هذه املراجعة تتعلق 

 كوس تارياك

ىل قةل اخلربة املكتس بة يف ذكل اجملال وعدم تنظميه رصاحة، فقد اس ُتنبطت املبادئ التوجهيية التالية من حتليل ما  نظرًا اإ
 قضااي.ُطرح من 

كوادور  اإ

 أأوالأيقوانت أأو املصورة املس تخدم  اتتصاممي واهجب خاصة  اأأحاكم 486القرار رمق ل والابتاكر قانون  شملل ي 
 الصناعية. صامميفحص وفقا لأحاكم التت لكهنا/اخلطوط. و احملارف

 فرنسا

ل يف ش ل سال يداع الرسوم املتحركة اإ يداع تصماميت بنسق فيديو. سل منفصةل؛ ول يقبل مكتبنا بعدل جيوز اإ  اإ

 الهند

مكصنف  فقط، دةاجلصاةل و تتسم ابلأ اليت الأيقوانت أأو املصورة املس تخدم  ات]ابلنس بة حلق املؤلف[ ميكن تسجيل واهج
أأو ممثهل املفوض  قاحلصاحب من قبل  املؤلفطلب تسجيل حق أأودع  ناإ و . 1957فين يف نطاق قانون حق املؤلف لعام 

مطباق عىل فئات  ، كام هوشهادة عدم املامنعة من املؤلف الأصيل قبل معاجلة الطلب لزم تقدميؤلف العمل بنفسه، ي اذلي مل
 .الأخرىاملصنفات 

 اإرسائيل

ىل الأحاكم  . لحظ أأن2انظر تعليقات السؤال  طلبات تسجيل تصاممي احملارف، يف الواقع العميل، اندرٌة، ورمبا يرجع ذكل اإ
ن الفحص الفعيل للمحارف يف اإرسائيل كام ذكران هناك الأخريةيف ال ونة امك احملاليت أأصدرهتا  ، فمل جُتر حفوص درٌ ان. وذلكل فاإ

 الأخرية.من هذا القبيل يف الس نوات 
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 الياابن

ملموس، أأي ليشء ، ل بد أأن يكون التصممي الوارد يف الطلب تصماميً لسلعةممي، اتصال للحصول عىل امحلاية مبوجب قانون 
فاملُ ابملعىن " "تصماميً ليك يكون  عىل  فاإن واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت تُعاَملذلكل وممي. ايف قانون التص عر 

 التايل: النحو

ل ميكن تسجيل . ومع ذكل، صورة والأيقونة ما دامتا تشلكن مظهرًا جلزء من سلعةواهجة املس تخدم املجتوز حامية  "1"
 ملموس(. مبعزل عن يشء) ة والأيقونة بش ل مس تقلصورواهجة املس تخدم امل

ىل ) تشري اإىل سلعة التصمميممي اتصعىل سبيل املثال، ل تُقبَل طلبات تسجيل  املنتج( مثل "واهجة مس تخدم الإشارة اإ
 بيانيةً  صورةً صورة والأيقونة ل تعترب هجة املس تخدم املوا" أأو "أأيقونة عىل شاشة"، لأن مصورة عىل شاشة عرض

 ذاهتا. للسلعة

، حاسوبظهر لعبة مثل مشهد من فيمل أأو صورة بيانية تُ عن السلعة )ما يسمى "احملتوايت"(، مس تقل يشء أأي  "2"
 .ذلكل سوف يُرفَض أأي تصممي يش متل عىل هذه احملتوايت، وش ل تصماميً ي ل يُعاَمل عىل أأنه عنرص 

 حاسوب ذو وظيفة) جديدةً يُعترب سلعًة سوف انمج ما اخلاصة اليت ُطورت بدمج بروظيفة احلاسوب ذو الهجاز  "3"
ضافية  لت صورة ال الل عامَ وف تُ يف هذه احلاةل، سو. فقط" حاسوب"أأي ن ع تلفخت [( خاصة]اإ  يف املادةبيانية اليت جُسا 

ن ال"، حاسوب"الإشارة اإىل سلعة التصممي عىل أأهنا جمرد ". ومع ذكل، يف حاةل كعنرص يش ل "تصماميً  اليت بيانية ال صورة فاإ
أأي ل تشمل قترص عىل معاجلة املعلومات وت " احلاسوبمن عنارص "تصممي" لأن وظيفة " عرضها الربانمج ل تش ل عنرصاً ي

 .خاصةوظائف 

 ليسوتو

جراء حفوصات مل تتح مل ل تعليق:   رف/اخلطوط.ااحملأأو الأيقوانت أأو املس تخدم املصورة  اتواهجلكتبنا فرصة اإ

 نيوزيلندا

 عوضًا عن الزخرفة يف حد ذاهتا. ةاملزخرف السلعةيف نيوزيلندا، يُنظر يف طلبات التسجيل بناء عىل مظهر 

 جنوب أأفريقيا

 حفص شلكي فقط. ىر جيُ 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

طبق عمتد يف ت ن و رف/اخلطوط. ااملس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احمل واهجاتخاصة لأأحاكم أأي ترشيعاتنا ل يوجد يف 
ذا اكن  .ت امحلاية مطلوبة لرباءة أأو لتصممي صناعيترشيعاتنا عىل ما اإ
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 تعليقات من املنظامت غري احلكومية

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

أأحاكم  رد، يف حني ت2000التصاممي لعام الهند مبوجب قانون يف معينة يف ماكتب امللكية الفكرية  أأيقوانت جسالتالهند: 
. وجيري حفص مفصل للمتيزي بني اخلواص الفكرية 1957جزء من قانون حق املؤلف لعام كة صوراملس تخدم امل اتواهج

 .للواهجات والأيقوانت

ة بأأقىص قدر من صوراملس تخدم امل اتل واهج، متثا للملكية الفكرية اململكة املتحدة مكتباململكة املتحدة: وفقا لتوجهيات 
 .تهحامي املطلوب ثابت ال واهجة لش ل القامئة بذاهتا واحدة و "لقطة شاشة"  ابس تخدام ممياتصيف طلبات ال  الفعالية

 نطاق امحلاية ومدهتا رابعًا.

يقيد نطاق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط نتيجة تصنيف  هل – 16السؤال 
 التصممي الصناعي؟

 اخلطوط/احملارف الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل ل الأرجنتني

 ل ل ل أأسرتاليا

 ل ل ل المنسا

 ل ل ل أأذربيجان

 ل ل ل بيالروس

 ينطبق ل ل ل الربازيل

 نعم نعم نعم بلغاراي

    كندا

 ل ل ل ش ييل

  نعم نعم الصني

 ل ينطبق ل ل كولومبيا

 نعم نعم نعم كوس تارياك

 ل ل ل كرواتيا

    قربص

 ل ل ل امجلهورية التش يكية

 ل ل ل ادلامنرك

كوادور  نعم نعم نعم اإ

س تونيا     اإ

 ل ل ل فنلندا

 ل ل ل فرنسا

 ل ل ل جورجيا

 ل ل ل أأملانيا
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 اخلطوط/احملارف الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل نعم ل هندوراس

 ل ل ل هنغاراي

 نعم نعم نعم أ يسلندا

 نعم نعم نعم الهند

 نعم نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  نعم نعم نعم اإ

 ل ينطبق ل ل الياابن

 نعم نعم نعم اكزاخس تان

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق قريغزيس تان

 ل ل ل لتفيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ليسوتو

 ل ل ل ليتوانيا

 ل ينطبق ل ل مالزياي

 ل ل ل املكس يك

 ل ل ل اجلبل الأسود

 ل ل ل هولندا

 ل ينطبق ل ل نيوزيلندا

 ل ل ل الرنوجي

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق عامن

  ل ل بريو

  ل ل الفلبني

 ل ل ل بولندا

 ل ل ل الربتغال

 نعم ل ل مجهورية كوراي

 ل ل ل مودلوفا مجهورية

 ل ل ل رومانيا

 ل ل ل الاحتاد الرويس

    اململكة العربية السعودية

 نعم نعم نعم رصبيا

 ل ل ل س نغافورة

 ل ل ل سلوفاكيا

 ل ل ل جنوب أأفريقيا

س بانيا  ل ل ل اإ

 ل ل ل السويد

 ل ل ل سويرسا
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 اخلطوط/احملارف الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ينطبق ل ل اتيلند

 ل ل ل تركيا

 ل نعم نعم أأوغندا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق أأوكرانيا

 ل ل ل اململكة املتحدة

 ل ل ل الولايت املتحدة الأمريكية

مكتب الاحتاد الأورويب للملكية 
 ل ل ل الفكرية

 ل ل ل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 احلكوميتني ادلوليتني:تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني 

 أأسرتاليا

 ل، فأأسرتاليا تعترب املنتَج "شيئًا"، بغض النظر عن اس تخدامه أأو الغرض منه.

 كندا

ق علهييتهنائية الالسلعة اليصنا ف نظام التصنيف الكندي  التصممي ل التصممي الصناعي يف حد ذاته. ويقترص نطاق  ا طبا 
قت علهييتهنائية الال سلعةامحلاية عىل الفئة أأو الفئات القياس ية لل   واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة أأو احملرف/اخلط. ا طبا 

 الصني

 .احملارف/اخلطوط ليست يف الوقت احلايل حماًل للحامية مبوجب براءة تصممي يف الصني

 كوس تارياك

احملارف.  03-18تضم شاشات العرض والأيقوانت وتضم الفئة  32يف النسخة العارشة من تصنيف لواكرنو، ابتت الفئة 
 وتكون تكل املوضوعات حمدودة بذكل التصنيف.

 ادلامنرك

دارة فقط وليس هل أأي أأثر قانوين لهذا  السبب. تصنيف التصممي الصناعي )نظام تصنيفات لواكرنو( هو أأداة لالإ

كوادور  اإ

اه 353املادة تنص  تصنيع من تصممي صناعي مالكه حق منع الغري تسجيل : مينح اكتساب من قانون الابتاكر عىل أأن
ذن منهأأو اس ترياد هاالصناعي أأو بيع  هاملنتجات التجارية اليت تتضمن أأو تس تنسخ تصممي  .ها دون اإ

جراءات احلق يف أأيضا مينح التسجيل و  يصنعون أأو يبيعون أأو يس توردون لأغراض جتارية منتجا ل ممن  ضد الغريمبترشة اإ
ل عىل اختالفات بس يطة  التصممي احملمي أأو مظهره.عن  ينطوي تصمميه اإ
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 جورجيا

 من "تعلاميت تسجيل التصاممي". 6ل تؤثر املعلومات اخلاصة مبؤرش التصنيف يف نطاق امحلاية، وذكل وفقًا للامدة 

 هندوراس

طار التصاممي الصناعية لأهنا تعد رسومات صناعية.تصن ف الأيقوان  ت يف اإ

 أ يسلندا

ع الطلب، وفقًا للامدة  د املنتج  من قانون التصاممي (3( و)2)13حيدد الرمُس الإيضايح نطاق امحلاية. فيجب عىل ُمود  أأن حُيدا 
أأو الفوتوغرافية املس تنسخة( بيانية أأو املنتجات اليت يشملها التصممي، وتُبني بوضوح الرسوم الإيضاحية املرفقة )الصور ال 

 التصممي املطلوبة حاميته.

 الهند

ىل التعليق عىل السؤال رمق  /اخلطوط.ت واحملارفاملصورة والأيقواناملس تخدم  اتتصاممي واهجب فامي يتعلق  1 يرىج الرجوع اإ

ل تصممي ل اصاحب عند تسجيل التصممي، ميكل و  اذلي جسال  من الصنفة سلعاحلق احلرصي يف تطبيق التصممي عىل املسجا
 التصممي. فيه

 اإرسائيل

ل التصممي بشأأهنا.  يقترص نطاق امحلاية لأي تصممي ُمسج ل عىل فئة التصاممي اليت جُسا 

 الياابن

 احملارف/اخلطوط مبوجب قانون التصاممي.ل ميكن حامية 

 ليسوتو

 .املصورةاملس تخدم  اتأأحاكما حمددة بشأأن واهجالوطين قانون ال شملل ي 

 مالزياي

من قانون التصاممي الصناعية  25 املادةل، فرتة التسجيل مجليع التصاممي الصناعية املُسج ةل عىل النحو املنصوص عليه يف 
 .1996املالزيي لس نة 

 املكس يك

يف الطلب املُقدم لتسجيل تصممي  املطالبة ابلتصممي سوف يُعرب  عهنامن قانون امللكية الصناعية عىل أأن  35تنص املادة 
ليه واملوحض ابلصور"، و بصناعي  (، مسة 5)12ًا للامدة طبق، املطالبةذكر امس التصممي متبوعًا بعبارة "عىل النحو املشار اإ
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حيامث اكن ذكل يته عىل وجه ادلقة والتحديد يف طلب التسجيل، وهذه يه امحلاية املمنوحة، أأساس ية لليشء املطلوب حام
 ، يف الس ند ذي الصةل.مناس باً 

ر يف أأثناء الفحص املوضوعي أأنه يليب  ن يُقر  وهكذا تتوافق امحلاية املمنوحة مع التصممي الصناعي كام هو موحض ابلصور، ما اإ
 مع عدم وجود حمك يفيد بأأن امحلاية تُمنح مع مراعاة التصنيف املنطبق عىل التصممي. متطلبات منح التسجيل املطلوب،

 هولندا

 لتصممي.ال قيود يف تصنيف 

 بريو

صناعي مينح صاحبه احلق يف منع الغري من اس تخدام التصممي. ال  التصمميتسجيل  عىل أأن   486من القرار  129تنص املادة 
املنتجات اليت حتوي تصنيع ب  ،هتمن دون موافق  يقمي دعوى عىل أأي طرف أ خر يقوم،صاحب التسجيل أأن حيق لمن مث  و 

أأو طرهحا يف السوق أأو اس تخداهما اس تخدامًا للبيع  هاأأو عرض  هذه املنتجات س تريادالتصممي الصناعي أأو تس تنسخه أأو اب
جراءات احلق يف  أأيضاً  تسجيلُ ال . ومينح جتارايً  ل خيتلف تصمميه عن التصممي  اً ق منتجسوا  يُ نتج أأو ضد أأي خشص يُ اختاذ اإ

ل اختالفات طفيفة   .منتجًا هل نفس مظهر التصممي احملميأأو احملمي اإ

 بولندا

من  105.5للامدة  وفقاً ، وذكل ايةاليت تُطب ق علهيا امحللصناعي عىل نوع املنتجات تصممي اال  تسجيلُ  اذلي مينحهاحلق يقترص 
 امللكية الصناعية.قانون 

 ة العربية السعوديةاململك

ىل أأن امحلاية تُمنح ل يقيد النطاق  اجلهات القضائية خالف ذكل. قررولكن قد ت .للش ل بغض النظر عن التصنيف نظرًا اإ

 رصبيا

 .03-18و 04-14و 00-32الفئة ىل اإ نه ينمتي اإ 

 س نغافورة

ل بشأأهنا تصممي عىل ال ال نطاق حامية يتوقف   التصممي.سلع املُسج 

 اتيلند

 هيف تطبيقاتالتصممي د متثيل التصنيف الصناعي. وحيدا حبدود  والأيقوانت املصورةاملس تخدم  اتنطاق حامية واهج قيادل ي 
 نطاق امحلاية.

 التصاممي. ات/اخلطوط مبوجب قانون براءارفل ميكن حامية احملو
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 أأوغندا

 حُتمى احملارف/اخلطوط مبوجب حق املؤلف وعليه ل ختضع للتصنيف.

 املس تخدم املصورة والأيقوانت حمددة ابلتصنيف دلى حاميهتا بوصفها تصاممي صناعية.وواهجات 

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

ىل ؤثر تل   (.من لحئة تصاممي امجلاعة الأوروبية( 6)36)انظر املادة  بش ل مس تقلتصممي ال نطاق حامية  يفاملنتج الإشارة اإ

 احلكومية:تعليقات املنظامت غري 

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

ليه املنتجات. اذلال اململكة املتحدة: يف اململكة املتحدة، يس تخدم نظام لواكرنو لتحديد اجمل حق ل يقترص  ولكني تنمتي اإ
 التصممي عىل هذا التصنيف.

 (JPAAامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات )

 يقترص نطاق حامية واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت عىل نطاق املنتجات املطابقة أأو املشاهبة.

 نطاق امحلاية ومدهتا رابعًا.

حتمى واهجة املس تخدم املصورة والأيقونة احملمياة ابلنس بة ملنتج واحد )كهاتف ذيك، مثال( ضد  هل – 17السؤال 
 س يارة، مثال(؟اس تخداهما يف منتج خمتلف )كشاشة 

 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم الأرجنتني

 نعم نعم أأسرتاليا

 نعم نعم المنسا

 ل ل أأذربيجان

 نعم نعم بيالروس

 نعم نعم الربازيل

 نعم نعم بلغاراي

 ل ل كندا

 نعم نعم ش ييل

 ل ل الصني

 نعم نعم كولومبيا

   كوس تارياك

 نعم نعم كرواتيا

   قربص
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 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم امجلهورية التش يكية

 ل ينطبق ل ينطبق ادلامنرك

كوادور  ل ل اإ

س تونيا  ل ينطبق ل ينطبق اإ

 نعم نعم فنلندا

 ل ينطبق ل ينطبق فرنسا

 نعم نعم جورجيا

 نعم نعم أأملانيا

 ل ل هندوراس

 ل ينطبق ل ينطبق هنغاراي

   أ يسلندا

 ل ل الهند

 نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  ل ل اإ

   الياابن

 نعم نعم اكزاخس تان

 ل ينطبق ل ينطبق قريغزيس تان

 نعم نعم لتفيا

 ل ينطبق ل ينطبق ليسوتو

 نعم نعم ليتوانيا

 نعم نعم مالزياي

 ل ل املكس يك

 نعم نعم اجلبل الأسود

   هولندا

 ل ل نيوزيلندا

 نعم نعم الرنوجي

 ل ينطبق ل ينطبق عامن

  نعم بريو

 ل ل الفلبني

 نعم نعم بولندا

 ل ينطبق ل ينطبق الربتغال

   مجهورية كوراي

 نعم نعم مجهورية مودلوفا

 ل ل رومانيا

 ل ل الاحتاد الرويس



SCT/36/2 Rev.2 
Annex I 
126 
 

 الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم اململكة العربية السعودية

 ل ل رصبيا

 ل ل س نغافورة

 نعم نعم سلوفاكيا

 ل ل جنوب أأفريقيا

س بانيا  ل ل اإ

 ل ينطبق ل ينطبق السويد

 ل ينطبق ل ينطبق سويرسا

 ل ينطبق ل ينطبق اتيلند

 نعم نعم تركيا

 ل ل أأوغندا

 ل ينطبق ل ينطبق أأوكرانيا

 ل ل اململكة املتحدة

 نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم نعم للملكية الفكريةمكتب الاحتاد الأورويب 

 ل نعم املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني:

 أأسرتاليا

 نعم، فأأسرتاليا تعترب املنتج "شيئًا"، بغض النظر عن اس تخدامه أأو الغرض منه.

 أأذربيجان

ذا ُطلبت،  دة اإ  جلهاز معني أأو لغرض معني.عىل سبيل املثال، حامية ُمحد 

 كندا

ق عىل سلعة ذات طابع قيايس أأي يف الفئة ذاهتا من السلع وقادرة عىل أأداء الوظيفة  ذا طبا  ل يُعد تصممي جديدًا أأو أأصليًا اإ
(، مس توىح من تقرير حممكة كندا العليا 1929ذاهتا. الكتوريث أ ند سان لمييتيد ضد رشكة ديل لمييتيد لتجهزيات العرض )

 .434الصفحة  429

 الصني

ىل منتجات وجيب أأن ف ليس دلى الصني، يف الوقت احلايل، تصاممي جزئية،  يجب أأن تستند واهجات املس تخدم املصورة اإ
 امحلاية ك ل.لها ح منَ تُ 
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 كوس تارياك

اجلهاز. يفيد املودع بأأن خصائص الواهجة املصورة جزء من البيئة املفعةل ابس تخدام هجاز ولكهنا ل تقترص عىل ذكل 
 ب للثياب مركب عىل قطعة معي نة دون أأن يقترص عىل تكل القطعة حتديدًا.ايف ذكل مثل حس   ويرُضب

 ادلامنرك

ل يف  فامي يتعلق حبامية التصاممي الصناعية، حيصل التصممي عىل امحلاية بغض النظر عن املنتج اذلي يُس تخدم فيه التصممي، اإ
د تسجيل التصممي. ففي هذه احلاةل تقترص امحلاية عىل التصممي املس تخدم يف هذا حاةل وجود منتج معني جرى تصويره عن

 املنتج دون غريه.

 وفامي خيص حامية العالمات التجارية، تقترص امحلاية عىل التصنيف اذلي يشمهل التسجيل أأو الاس تخدام.

 مثاًل( فال تقترص عىل منتج معني. أأما امحلاية مبوجب حق املؤلف )كحامية شفرة مصدرية أأو صوت أأو فيديو أأو صورة

كوادور  اإ

 .فيه طبقي مي التصممي بغض النظر عن املنتج اذلي حت اتالترشيع ل، لأنا 

 جورجيا

ذا اكنت  6وفقا للامدة  من "تعلاميت تسجيل التصاممي"، ل تؤثر املعلومات اخلاصة ابمس املنتج يف نطاق امحلاية، وذلكل اإ
هنا تكون محمية ضد اس تخداهما يف منتج أ خر.واهجة املس تخدم املصورة أأو   الأيقونة أأو لكتاهام محمية ابلنس بة اإىل منتج ما، فاإ

 هنغاراي

كام هو احلال يف جمال العالمات التجارية حيث حتدد قامئة السلع واخلدمات  السلعةحامية التصاممي غري حمددة بنوع 
 )املواصفات( نطاق امحلاية.

للتصممي اذلي ُأعدا فامي  املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط من الاس تخدام غري القانوينوتكفل امحلاية لواهجات 
 .السلعخيص أأي نوع من أأنواع 

 أ يسلندا

ع الطلب، ولكن من الصعب أأن جنيب عن 16السؤال  عىلقنا انظر تعلي  ، ويتوقف هذا عىل املواصفات اليت حيددها ُمود 
 ذكل لأن هذه املامرسات مل تُوضع بعد.

 الهند

ىل التعليق عىل السؤال رمق  . يسجل التصممي مرتبطا بسلعة، وابلتايل يعمتد نطاق امحلاية عىل السلع املسجةل 1يرىج الرجوع اإ
 التصممي فهيا.اليت يطبق 

 ]لأغراض حق املؤلف[ حيمي قانون حق املؤلف املصنف الفين ذاته. ويه حامية غري مادية فامي يطباق عليه املصنف الفين.
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 اإرسائيل

لت فهيا. ةل عىل الفئة اليت جُسا  ةل أأو أأيقونة ُمسجا  يقترص نطاق حامية واهجة مس تخدم مصورة ُمسج 

 الياابن

تصممي تشمل السلع املامثةل أأو املشاهبة لسلعة التصممي املُسج ل. وعند احلمك عىل مدى تشابه السلع، امحلاية اليت مينحها حق ال 
 يُوَضع يف الاعتبار تشابه اس تخدام السلع ووظيفهتا.

 ليسوتو

 .16 السؤالاذلي ورد عىل نفس التعليق 

 مالزياي

املصورة والأيقونة، حيامث ُدجمت يف املنتج منتج واحد فقط يكفي لأن امحلاية املطبقة تكون لواهجات املس تخدم 
 اس تخدامه. املزمع

 هولندا

ماكننا الإجابة عن هذا السؤال.  ليس ابإ

 نيوزيلندا

جيوز تسجيل موضع خاص لأيقونة عىل شاشة هاتف بوصفها تصماميً ولكن التسجيل لن حيمي ابلرضورة الأيقونة ذاهتا 
 /شاشة عرض أأخرى.سلعةموضع أ خر عىل الهاتف ذاته أأو فامي خيص  يف

 بريو

عىل أأن  تسجيل التصممي الصناعي مينح صاحبه احلق يف منع الغري من اس تخدام التصممي.  486من القرار  129تنص املادة 
ومن مث  حيق لصاحب التسجيل أأن يقمي دعوى عىل أأي طرف أ خر يقوم، من دون موافقته، بتصنيع املنتجات اليت حتوي 

تس تنسخه أأو ابس ترياد هذه املنتجات أأو عرضها للبيع أأو طرهحا يف السوق أأو اس تخداهما اس تخدامًا التصممي الصناعي أأو 
ق منتجًا ل خيتلف تصمميه عن التصممي  جراءات ضد أأي خشص يُنتج أأو يُسوا  جتاراًي. ومينح التسجيُل أأيضًا احلق يف اختاذ اإ

ل اختالفات طفيفة أأو منتجًا هل نفس مظهر التصممي   احملمي.احملمي اإ

 الفلبني

 اس تخداهما يف منتج أ خر. حُيمى حُتمى واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة أأو لكتاهام ابلنس بة اإىل منتج واحد، ول

 مجهورية كوراي

ميكن عادة حامية واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت عندما ختص سلعة مصنوعة املزمع تطبيقها علهيا. ولكن يُفحص 
 امحلاية حبسب احلاةل.نطاق 
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 رومانيا

هو "واهجة صورة كام ذكران من قبل. وعنوان واهجة املس تخدم املبش ل مس تقل،  مى واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونةحتُ 
 رافيك".غ"عنوان الأيقونة هو " و مصورةمس تخدم 

 ثالجة.موز املصورة من أأجل شاشة وصف أأن هذه الر الرافيك" يف غ"رموز يُقصد بذكر عىل سبيل املثال، 

 
 الاحتاد الرويس

ذا اكنت واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة ىل منتج ما )كهاتف ذيك مثالً  أأو لكتاهام اإ ( واكن ذكل مذكورًا يف محمية ابلنس بة اإ
 (.س ند امحلاية، فلن تكون محمية ضد اس تخداهما يف منتج أ خر )كشاشة س يارة مثالً 

 س نغافورة

ل التصممي بشأأهنا.  يعمتد نطاق حامية التصممي عىل السلع اليت جُسا 

 جنوب أأفريقيا

ل التصممي فهيا.  تكون امحلاية وفقًا للفئة اليت جُسا 

س بانيا  اإ

 .ااملطبق علهي السلعةل لأن القانون حيمي التصممي بغض النظر عن 
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 السويد

 أأو اس تخدام معني.ل يكون التصممي محميًا ابلنس بة اإىل منتج 

 اتيلند

 ل التصممي بشأأهنا.جسا  اليت سلعاية التصممي، يتوقف نطاق امحلاية عىل ال ابلنس بة محل

 الولايت املتحدة الأمريكية

 يعمتد نطاق امحلاية اإىل حد بعيد عىل الظروف الفردية ل ل طلب تصممي وأأي براءة تصممي صادرة.

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 ( من لحئة تصاممي امجلاعة الأوروبية(.6)36)انظر املادة  يف حد ذاتهيف نطاق حامية التصممي  السلعة بيانؤثر يل 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

ىل منتج ما تكون مس تقةًل عن املنتج املدجمة فيه هذه الواهجة  أأو امحلاية املمنوحة لواهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة ابلنس بة اإ
ن  الأيقونة، وذلكل فاإن امحلاية حتظر اس تخدام واهجة املس تخدم املصورة نفسها أأو الأيقونة نفسها يف منتج أ خر. وذلا فاإ

 الاس تخدام غري املرصح به انهتاٌك للحقوق.

 تعليقات من املنظامت غري احلكومية

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

صنف:  اليت تنمتي اإىل سلعلل  ةصصاخمل 2001لعام ممي ا، يف قواعد التص04-14الصنف التصنيف اجلديد للسلع أأدرج الهند: 
 والأيقوانت". اتض الشاشو"عر 

 ضوعر يف اليت تظهر  يقوانتالأ و ة صورواهجات املس تخدم املو  البرصيةالصور بقابلية تسجيل ديد اجلتصنيف وأأقرا ال 
 ممي.امبوجب قانون التص، والهواتف اذلكية ةاللوحي شاشات احلاس بات

 نطاق امحلاية ومدهتا رابعًا.

ة حامية  هل – 18السؤال  ة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط نفس مدا تبلغ مدا
 التصاممي الصناعية الأخرى؟

 خلطوط/ااحملارف الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 نعم نعم نعم الأرجنتني

 نعم نعم نعم أأسرتاليا

 نعم نعم نعم المنسا

 نعم نعم نعم أأذربيجان

 نعم نعم نعم بيالروس
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 خلطوط/ااحملارف الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ينطبق نعم نعم الربازيل

 نعم نعم نعم بلغاراي

 ل ينطبق نعم نعم كندا

 نعم نعم نعم ش ييل

  ل ل الصني

 ينطبق ل نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم نعم كوس تارياك

 نعم نعم نعم كرواتيا

    قربص

 نعم نعم نعم امجلهورية التش يكية

 نعم نعم نعم ادلامنرك

كوادور  نعم نعم نعم اإ

س تونيا  نعم نعم نعم اإ

 نعم نعم نعم فنلندا

 نعم نعم نعم فرنسا

 نعم نعم نعم جورجيا

 نعم نعم نعم أأملانيا

 ل نعم ل هندوراس

 نعم نعم نعم هنغاراي

 نعم نعم نعم أ يسلندا

 نعم نعم نعم الهند

 نعم نعم نعم اإرسائيل

يطاليا  نعم نعم نعم اإ

 ل ينطبق نعم نعم الياابن

 نعم نعم نعم اكزاخس تان

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق قريغزيس تان

 نعم نعم نعم لتفيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ليسوتو

 نعم نعم نعم ليتوانيا

 ل ينطبق نعم نعم مالزياي

 نعم نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نعم اجلبل الأسود

 نعم نعم نعم هولندا

 ل ينطبق نعم نعم نيوزيلندا

 نعم نعم نعم الرنوجي
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 خلطوط/ااحملارف الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة الطرف املُجيب

 ل ل ل عامن

  نعم نعم بريو

  نعم نعم الفلبني

 نعم نعم نعم بولندا

 نعم نعم نعم الربتغال

 نعم نعم نعم كورايمجهورية 

 نعم نعم نعم مجهورية مودلوفا

 نعم نعم نعم رومانيا

 نعم نعم نعم الاحتاد الرويس

 نعم نعم نعم اململكة العربية السعودية

 نعم نعم نعم رصبيا

 نعم نعم نعم س نغافورة

 نعم نعم نعم سلوفاكيا

 نعم نعم نعم جنوب أأفريقيا

س بانيا  نعم نعم نعم اإ

 نعم نعم نعم السويد

 نعم نعم نعم سويرسا

 لينطبق نعم نعم اتيلند

 نعم نعم نعم تركيا

 ل نعم نعم أأوغندا

 نعم نعم نعم أأوكرانيا

 نعم نعم نعم اململكة املتحدة

 نعم نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

مكتب الاحتاد الأورويب للملكية 
 نعم نعم نعم الفكرية

  نعم نعم للملكية الفكريةاملنظمة الأفريقية 

 تعليقات ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني:

 الصني

 تصممي يف الصني. ةاحملارف/اخلطوط ليست يف الوقت احلايل حماًل للحامية مبوجب براء

 كوس تارياك

 عىل غرار التصاممي الصناعية، تطب ق املدة ذاهتا أأي عرش س نوات.
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كوادور  اإ

يداع الطلب. 10التصممي الصناعي ملدة ل تسجييرسي   س نوات اعتبارا من اترخي اإ

 جورجيا

من قانون جورجيا "بشأأن التصاممي"، يبلغ احلد الأقىص ملدة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة  5وفقًا للامدة 
يداع الطلب يف 25والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، وكذكل التصاممي الأخرى،   مركز جورجيا الوطين عامًا من اترخي اإ

 (.SAKPATENTIللملكية الفكرية )

 هندوراس

ىل الرسومات الصناعية/التصاممي، تنص املادة  ، عىل منح E-99-12من قانون امللكية الصناعية، املرسوم رمق  33ابلنس بة اإ
ضافيتني.  34امحلاية ملدة مخس س نوات. وتتيح املادة  ماكنية طلب متديد لفرتتني اإ ىل واهجات من القانون اإ وابلنس بة اإ

 املس تخدم املصورة واخلطوط، يطب ق قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 الهند

عرش س نوات ميكن متديدها ملدة مخس مدهتا لفرتة أأولية وترسي امحلاية ا. ذاهتمجيع التصاممي املسجةل امحلاية القانونية متنح 
 س نوات أأخرى.

 مشرتكمصنف املؤلف. ويف حاةل فوق مدة حياة مبوجب قانون حق املؤلف، ملدة س تني عاما ، الفين صنفحيمي امل و 
لهيا ت، تظل امحلاية سارية املفعول ملدة س تني عاما التأأليف  أ خر مؤلف عىل قيد احلياة.مدة حياة ضاف اإ

 اإرسائيل

ذا اكنت امحلاية مبوجب قانون حق املؤلف أأو قانون العالمات التجارية متاحًة لواهجة 2السؤال  نا عىلانظر أأيضًا تعليقات  . اإ
املس تخدم املصورة أأو الأيقونة أأو احملرف، فاإن مدة امحلاية تساوي مدة حامية املصنفات الأخرى احملمية مبوجب حق املؤلف 

 أأو العالمات التجارية، عىل التوايل.

 الياابن

 حامية احملارف/اخلطوط مبوجب قانون التصاممي.ل ميكن 

 ليسوتو

يف حال ، لكن، و اخلطوطرف/اصورة والأيقوانت واحملاملس تخدم امل اتواهجل تنص الترشيعات الوطنية عىل أأحاكم بشأأن 
هنا تتبع مدة حاممنحت   التصاممي.رساين حامية ية مبوجب التصاممي، فاإ

 مالزياي

 .1996من قانون التصاممي الصناعية املالزيي لس نة  25يف املادة نعم، عىل النحو املنصوص عليه 
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 املكس يك

ماكنية المتديد،  15من قانون امللكية الصناعية، يظل تسجيل التصممي الصناعي ساراًي ملدة  36لامدة ل طبقاً  عامًا من دون اإ
 وذكل اعتبارًا من اترخي تقدمي الطلب، وبرشط دفع الرمس املناسب.

 هولندا

 مدة واحدة من امحلاية مجليع التصاممي.عىل لوكس بشأأن امللكية الفكرية )العالمات التجارية والتصاممي( يبن فاقية ات تنص

 بريو

يداع الطلب يف  10صناعي يرسي ملدة ال تصممي ال عىل أأن تسجيل  486من القرار  128تنص املادة  س نوات من اترخي اإ
 البَّل العضو.

 الفلبني

املس تخدم املصورة و/أأو الأيقونة مبدة امحلاية ذاهتا مقارنة ابلتصاممي الصناعية الأخرى )أأي مخس س نوات تمتتع حامية واهجات 
 (.يف لك مرة وجتديد امحلاية مرتني ملدة مخس س نوات

 رومانيا

وجيوز جتديدها تبلغ مدة امحلاية اليت متنحها شهادة تسجيل التصممي عرش س نوات اعتبارًا من اترخي تشكيل الوديعة املنتظمة 
 س نة. 25ملدة ثالث فرتات متتالية مدة لك مهنا مخس س نوات. وبذكل تكون مدة امحلاية الإجاملية 

 س نغافورة

ىل  ةل اإ ماكنية متديدها  5س نوات )تبلغ مدة التسجيل الأوىل  15تصل مدة امحلاية يف قانون التصاممي املُسج  س نوات مع اإ
 س نوات(. 5لفرتتني تبلغ لك مهنا 

 اتيلند

 .التصاممي ات/اخلطوط مبوجب قانون براءاحملارفل ميكن حامية 

 الولايت املتحدة الأمريكية

مدة براءة التصممي يه نفس مدة مجيع التصاممي الصناعية سواء أأاكن التصممي واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة أأو 
 حمرف/خط أأو غري ذكل من التصاممي الصناعية.
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 احلكومية:تعليقات املنظامت غري 

 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

معر تكون لفرتة تساوي و  ،1957لعام  قانون حق املؤلفلأحاكم ة صوراملس تخدم امل اتحامية واهجختضع مدة الهند: 
"متفرقات". حتت خانة  2000لعام شاشات مبوجب قانون التصاممي عروض ال سجل الأيقوانت و وت عاما.  60+ املؤلف

 س نوات. 10 ملدة رسيوت  2000/اخلطوط لقانون التصاممي لعام ارفختضع مدة حامية احملو 

املؤلف أأو أ خر وفاة س نة بعد  60ملدة  1957ة مبوجب قانون حق املؤلف لعام صوروميكن حامية واهجات املس تخدم امل
 اكن هناك أأكرث من مؤلف واحد. ناملؤلفني، اإ 

 ممي(:ا( من قانون التص5)61املطبعية بشأأن رسوم التجديد )املادة للمحارف  س تثناء واحدويوجد انعم. أأملانيا: 

من الس نة احلادية عرشة من مدة امحلاية للحفاظ بدءا (، تدفع رسوم التجديد 1)28 للجمةل الأوىل من املادة ( اس تثناءً 5)
لهيا يف املاحملارف امية حعىل مدة   (.1) يةالفرع  ةدااملشار اإ

هو د أأقىص وحلسجل مدة مخس س نوات من اترخي التسجيل، امل صممي التحق يدوم  ،اململكة املتحدة: يف اململكة املتحدة
 عاما. 25

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

ىل ( INTAتدعو جلنة التصاممي للرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) املس تخدم املصورة أأل ختتلف معايري حفص واهجات اإ
والأيقوانت عن تكل املطب قة عىل أأشاكل التصاممي الصناعية الأخرى. وتقبل جلنة التصاممي أأن يُنظر أأيضًا يف العنارص 

 الإضافية املناقشة أأعاله بشأأن اخلطوط.

ىل وفضاًل عن ذكل، تدعو جلنة التصاممي  املصورة والأيقوانت  أأل ختتلف مدة امحلاية املمنوحة لتصاممي واهجات املس تخدماإ
 واخلطوط عن تكل املمنوحة لأشاكل التصاممي الأخرى.

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

 

واحملارف/اخلطوط والأيقوانتاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة 
1،2

 

مانة عداد الأ  من اإ

جري يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات أُ  .10
، تبادل لل راء بشأأن الاقرتاح املُقدم 2016أأبريل  27ىل اإ  25ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  اجلغرافية )اللجنة ادلامئة(، اليت

رسائيل، الوارد يف الوثيقة  بعنوان "التصممي الصناعي والتقنيات  SCT/35/6من وفود الولايت املتحدة الأمريكية والياابن واإ
اخلامسة والثالثني للجنة  وطلب رئيس ادلورة. الناش ئة: أأوجه التشابه والاختالف يف حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة"

ىل تكل الوثيقة، اس تبياانً  د  ع  ادلامئة من الأمانة أأن تُ  ه اإىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبول ، يستند اإ وطلب أأيضًا من الأمانة . ُيوج 
اليت س ُتعقد يف  وثيقًة تتضمن الردود عىل ذكل الاس تبيان، ليك تُعرض عىل ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة د  ع  أأن تُ 

ىل  17جنيف يف الفرتة من   .2016أأكتوبر  19اإ

يقوانت واحملارف/اخلطوطوأأعدت الأمانة هذا  .11 وينقسم . الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ
ىل أأربعة أأقسام تغطي مجموعة من القضااي اليت نوقشت يف الوثيقة  اإىل مجع  وهيدف هذا الاس تبيان. SCT/35/6الاس تبيان اإ

معلومات عن ممارسات ادلول الأعضاء يف الويبو يف جمال حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت 
 واحملارف/اخلطوط.

عداد الوثيقة املطلوبة اليت حتتوي عىل ردود ادلول الأعضاء يف الويبو لُتناقَ  .12 السادسة  ش يف ادلورةولمتكني الأمانة من اإ
عادةوالثالثني للجنة ادلامئة، ينبغي  ىل الويبو قبل  اإ  ، اإىل العناوين التالية:2016أأغسطس  12الاس تبيان بعد ملئه اإ

 World Intellectual Property Organizationالربيد العادي:  sct.forum@wipo.intالربيد الإلكرتوين: 
(WIPO), 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland، 

 .45 87 338 22 41+ أأو عن طريق الفاكس:

  

                                                
1

 .SCT/35/6ترُضب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت كأمثةل توضيحية عىل "التصاممي التكنولوجية اجلديدة" يف الوثيقة   
2
لحات، قد خيتلف تعريف مصطلحات "اخلطوط" و"اخلط" و"احملارف" أأو غريها من املصطلحات ذات الصةل، وقد خيتلف كذكل فهم هذه املصط  

 والس ياقات ابختالف الولية القضائية. ويس تخدم هذا الاس تبيان مصطلح "احملارف/اخلطوط" لالإشارة بوجه عام اإىل تصاممي اخلطوط واحملارف أأو التصاممي
لك رتونية )ولكن املصطلح ل ذات الصةل اليت ميكن اعتبارها مماثةل للخطوط أأو احملارف، سواء اكنت مصممة وخمصصة لالس تخدام عىل شاشة احلاسوب بطرق اإ

 يشري اإىل برانمج احلاسوب حبد ذاته( أأو اكنت تس تخدم أ ليات الطباعة املياكنيكية التقليدية.

mailto:sct.forum@wipo.int
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 معلومات أأساس ية

 :الامس

 

 املسمى الوظيفي:

 

 املكتب:

 

 :البَّل

 

 الربيد الإلكرتوين:

 

 رمق الهاتف:

 

 أأوًل. نظام امحلاية

 

 امحلاية ملا ييل:هل توفر وليتمك القضائية  - 1السؤال 

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

3/احملارفاخلطوط
 

 

 ☐ نعم ☐ ل

 

 

 ☐ نعم ☐ ل

 

 ☐ نعم ☐ ل

 تعليقات أأخرى

 

 

 

  

                                                
3

، /اخلطوطاحملارف ةجلاعمب ةتعلقالتفاصيل اخلاصة امل  ، وحتديدبصورة عامةهذه الفئة مدعوون، حيامث انطبق ما ييل يف الاس تبيان، ملعاجلة املشاركني اإن  
لكرتونية، مثل برامج احلعىل  وطاخلطرف/ايف حال اعمتدت احمل تطبيقوال تطلبات امل و  ةجلاعامل تختلفاإن اس امي ول  أأساليب عىل ، أأو اسوبوسائل اإ

 .التقليدية الطباعة
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يقوانت أأ  2يرىج الإجابة عىل السؤال  ن اكنت واهجات املس تخدم املصورة أأو الأ محمية يف  /اخلطوطحملارفو ااإ
 القضائية. وليتمك

 

مبوجب واحد  /اخلطوطأأو احملارف هل توفر وليتمك القضائية امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت - 2السؤال 

 أأو أأكرث من القوانني التالية:

 

 يرىج وضع عالمة يف اخلانة )أأو اخلاانت( املناس بة

  

واهجات املس تخدم 

 املصورة

 

 الأيقوانت

 

 اخلطوطاحملارف/

 ☐ ☐ ☐ قانون براءات التصاممي

قانون التصاممي الصناعية 

 املسجةل

☒ ☐ ☐ 

قانون التصاممي الصناعية غري 

 املسجةل

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ قانون حق املؤلف

 ☐ ☐ ☐ قانون العالمات التجارية

 ☐ ☐ ☐ قانون املنافسة غري املرشوعة 

 التحديديرىج  –قوانني أأخرى 

 

☐ ☐ ☐ 

 تعليقات أأخرى
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ن اكنت  – 3السؤال   لالس تفادة من حامية متداخةل هةلمؤ /اخلطوط واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارفاإ

ممي اتصال تصممي )مبا يف ذكل براءات ال حقوق امللكية الفكرية املتعددة، مثل حق املؤلف وحق مبوجب  وليتمك القضائيةيف 

 هذه احلقوق املتداخةل؟ مدىا هو مفممي غري املسجةل(، اتصال أأو  سجةلامل ممي اتصوال 

 

 يرىج وضع عالمة يف اخلانة )أأو اخلاانت( املناس بة

واهجات املس تخدم  

 املصورة

 احملارف/اخلطوط الأيقوانت

 

تداخل بني حق املؤلف واحلق املرتبط 

 ابلتصممي

 

☐ 
 

 

☐ 

 

☐ 

 املؤلفتداخل اكمل حلق 

ة  واحلق املرتبط ابلتصممي مع خفض مدا

 حامية حق املؤلف

 

 

☐ 
 

 

☐ 

 

☐ 

 ذاتتصاممي يشمل لف ؤ حق امل

 فقط الإبداع الفينحمدد من مس توى 

 

 

☐ 
 

 

☐ 

 

☐ 

حق مبوجب اية يستبعد املنتج من امحل

نتاج عددامل ىل اإ ن اكن يرىم اإ  ؤلف اإ

 من الوحدات ةحمدد مكية يفوق

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

  يرىج التحديد –قوانني أأخرى 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 
 تعليقات أأخرى:
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 اثنيًا. طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي

يقوانت أأو احملارف ن اكنت واهجات املس تخدم املصورة أأو الأ محمية يف وليتمك  /اخلطوطيرىج الإجابة عىل الأس ئةل التالية اإ
 القضائية مبوجب براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي.

 

يف طلب احلصول عىل براءة اخلطوط احملارف/واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو كيف ميكن أأن متثال  - 4السؤال 

 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي يف وليتمك القضائية؟

 

 اخلانة )أأو اخلاانت( املناس بةيرىج وضع عالمة يف 

واهجات املس تخدم  

 املصورة

 الأيقوانت

 

 اخلطوطاحملارف/

 

 ☐ ☐ ☐ الصور )ابلأبيض والأسود(

 ☐ ☐ ☐ الصور )ابلألوان(

 ☐ ☐ ☐ الرسوم التقنيةومن مضهنا  ،الرسوم

 ☐ ☐ ☐ يرىج التحديد -متثيالت بيانية أأخرى 

ميكان مودع الطلب من أأي نسق أ خر 

متثيل التصممي بدقة )مثل ملفات الفيديو( 

 يرىج التحديد -

☐ ☐ ☐ 

 تعليقات أأخرى:
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ضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت املتحركة  - 5السؤال  هل تفرض متطلبات اإ

 وتغيري الألوان، أأو أأي رسوم متحركة أأخرى(؟)تصاممي الصور املتحركة والتحويل والانتقال 

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 تعليقات أأخرى:
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ن اكنت وليتمك تفرض  6يرىج الإجابة عىل السؤال  ضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم اإ املصورة املتحركة متطلبات اإ
يقوانت املتحركة ىل السؤال و/أأو الأ  والأس ئةل الالحقة. 6. فاإن كن اجلواب نفيا، يرىج الانتقال اإ

 

ما يه املتطلبات الإضافية أأو اخلاصة املفروضة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت  - 6السؤال 

 املتحركة؟

 

 اخلاانت( املناس بةيرىج وضع عالمة يف اخلانة )أأو 

 

 

 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

سلسةل من الصور الثابتة تظهر 

 تسلسال

☐ ☐ 

 ☐ ☐ ملف فيديو

 ☐ ☐ وصف

ة  ☐ ☐ بيان اجلدا

 ☐ ☐ يرىج التحديد –متطلبات أأخرى 

 تعليقات أأخرى:
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مبوجب براءة أأو أأن تسجل بش ل مس تقل )أأي  املصورة والأيقوانتواهجات املس تخدم هل ميكن أأن حتمى  – 7السؤال 

 مبعزل عن املنتج اذلي حيتوهيا أأو املنتج اذلي تس تخدم معه، اكلهاتف اذليك واحلاسوب اللويح وشاشة احلاسوب(؟

 

 

 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 تعليقات أأخرى:
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ن اكنت وليتمك القضائية تتيح حامية  8يرىج الإجابة عىل السؤال  يقوانتاإ مبوجب براءة  واهجات املس تخدم املصورة أأو الأ
ىل السؤال وتسجيلها  والأس ئةل الالحقة 9. فاإن اكن اجلواب نفيا، يرىج الانتقال اإ

 

ن اكنت وليتمك القضائية تتيح حاميهتا مبوجب  املصورة والأيقوانت،واهجات املس تخدم كيف جيب أأن متثال  – 8السؤال  اإ

 بش ل مس تقل، يف طلبات تسجيل التصاممي أأو براءات التصاممي؟ براءة أأو تسجيلها

 

 يرىج وضع عالمة يف اخلانة )أأو اخلاانت( املناس بة

  

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

متثيل واهجة املس تخدم املصورة 

املنتج اذلي  من دونوالأيقوانت فقط 

 حيتوهيا أأو املنتج اذلي تس تخدم معه

☐ ☐ 

متثيل واهجة املس تخدم املصورة  

 +والأيقوانت يف خطوط متصةل 

املنتج اذلي حيتوهيا أأو املنتج اذلي 

  يف خطوط متقطعة تس تخدم معه

☐ ☐ 

متثيل واهجة املس تخدم املصورة 

 +والأيقوانت يف خطوط متصةل 

املنتج اذلي حيتوهيا أأو املنتج اذلي 

 +يف خطوط متصةل  تس تخدم معه

 وصف التنازل عن املنتج.

☐ ☐ 

 ☐ ☐ يرىج التحديد -أأشاكل متثيل أأخرى 

 تعليقات أأخرى:
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هل جيب التنازل عن احلروف والأرقام واللكامت والرموز – 9السؤال 
4
الواردة يف واهجة املس تخدم املصورة و/أأو  

 الأيقوانت؟

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

ن اكن اجلواب بنعم، فريىج حتديد كيفية التنازل عن  اإ
 رقام واللكامت والرموزلأ احلروف وا

 

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

ن اكن اجلواب بنعم، فريىج حتديد كيفية التنازل عن  اإ
 رقام واللكامت والرموزلأ احلروف وا

 

 تعليقات أأخرى:

 

 

  

                                                
4

 .6، الصفحة SCT/35/6مثل رموز متثيل التصالت )رموز الهاتف والربيد الإلكرتوين(. انظر الوثيقة  
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هل تس تثىن واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت، اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج فقط،  - 10السؤال 

 من امحلاية؟

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 تعليقات أأخرى:

 

 

 

 اخلطوط مكجموعة؟احملارف/هل ميكن أأن تسجل  - 11السؤال 

 

 
 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 

 تعليقات أأخرى:
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)أأي اكمل أأحرف سلسةل الأحرف لاكمل متثيل  قدميأأي متطلبات لتهناكل  اخلطوط، هلابحملارف/فامي يتعلق  - 12سؤال ال 

 ؟ابس تخدام هذه احملارف/اخلطوطسلسةل الأحرف لاكمل ( أأو جملموعة توضيحية ، مثالالأجبدية

 
 

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل
  

 تعليقات أأخرى:
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 اثلثًا. حفص الطلب

 

اخلطوط، احملارف/الأهلية اليت تفحص فامي يتعلق بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت و ما يه معايري  - 13السؤال 

وجب براءة أأو مبحبسب مدى تنفيذ مكتب امللكية الفكرية اخلاص بمك لإجراءات الفحص املوضوعي لطلب حامية التصممي 

 تسجيل التصممي الصناعي؟

 

 يرىج وضع عالمة يف اخلانة )أأو اخلاانت( املناس بة

 اخلطوطاحملارف/ الأيقوانت واهجات املس تخدم املصورة 

ة  ☐ ☐ ☐ اجلدا

 ☐ ☐ ☐ الأصاةل

 ☐ ☐ ☐ الطابع الفردي

درجة الصعوبة من 

 الزاوية الإبداعية
☐ ☐ ☐ 

النظام العام أأو ال داب 

 العامة

☐ ☐ ☐ 

يرىج – معايري أأخرى

 التحديد

☐ 
☐ 

☐ 

 أأخرى: تعليقات
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اخلطوط، عن تكل احملارف/هل ختتلف معايري الأهلية محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت و  - 14سؤال ال 

 املطبقة عىل التصاممي الصناعية الأخرى؟

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 الأيقوانت

 

 اخلطوطاحملارف/

 

 ☐ نعم ☐ ل

  ☐ ل ينطبق

 

ن اكن   اجلواب بنعم، فريىج التحديداإ

 

 

 

 

 ☐ نعم ☐ ل

  ☐ ل ينطبق

 

ن اكن اجلواب بنعم، فريىج التحديد  اإ

 

 

 

 ☐ نعم ☐ ل

  ☐ ل ينطبق

 

ن اكن اجلواب بنعم، فريىج التحديد  اإ

 

 

 

 تعليقات أأخرى:

 

 

 

 

اخلطوط اذلي احملارف/ وأأ هل دليمك أأية مالحظات بشأأن حفص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  - 15السؤال 

 جيريه مكتب امللكية الفكرية اخلاص بمك؟

 

 

 :مالحظات
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 رابعًا. نطاق امحلاية ومدهتا

 

نتيجة تصنيف اخلطوط احملارف/واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو هل يقيد نطاق حامية تصاممي  - 16السؤال 

 التصممي الصناعي؟

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 اخلطوطاحملارف/

 

 ☐ نعم ☐ ل

 ☐ ل ينطبق

 

 

 ☐ نعم ☐ ل

 ☐ ل ينطبق

 

 ☐ نعم ☐ ل

 ☐ ل ينطبق

 تعليقات أأخرى:

 

 

 

هل حتمى واهجة املس تخدم املصورة والأيقونة احملمياة ابلنس بة ملنتج واحد )كهاتف ذيك، مثال( ضد اس تخداهما  - 17السؤال 

 يف منتج خمتلف )كشاشة س يارة، مثال(؟

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 

 ☐ ل ينطبق ☐ نعم ☐ ل

 

 تعليقات أأخرى:
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ةهل تبلغ  - 18السؤال  ةنفس اخلطوط احملارف/واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو حامية تصاممي  مدا حامية  مدا

 التصاممي الصناعية الأخرى؟

 

 
 

 واهجات املس تخدم املصورة

 

 

 الأيقوانت

 

 اخلطوطاحملارف/

 

 ☐ نعم ☐ ل

 ☐ ل ينطبق

ن اكن اجلواب بال، فريىج التحديد  اإ

 

 

 ☐ نعم ☐ ل

 ☐ ل ينطبق

ن اكن اجلواب بال، فريىج التحديد  اإ

 

 

 ☐ نعم ☐ ل

 ☐ ل ينطبق

ن اكن اجلواب بال، فريىج التحديد  اإ

 

 تعليقات أأخرى:

 

 

 والوثيقة[ الثاين ]هناية املرفق


