
 

 

A 

SCT/37/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 يناير 31التارخي: 
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 املقدمة أأوًل.

ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  يف .1
ىل  25اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  جلنة العالمات() ، طلب الرئيس من الأمانة أأن تُِعدَّ اس تبيااًن، 2016أأبريل  27اإ

رسائيل و بناء عىل الاقرتاح اذلي قدمته وفود  املُعنون "التصممي الصناعي والتقنيات و الولايت املتحدة الأمريكية والياابن اإ
أأعدت الأمانة ومن مث،  (.SCT/35/6التصاممي التكنولوجية اجلديدة" )الوثيقة الناش ئة: أأوجه التشابه والاختالف يف حامية 

ليه) "س تبيان ششنأن تصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو الا" فامي ييل ابمس  املشار اإ
ىل مجيع ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )ا "الاس تبيان"( ته اإ  لويبو(.وواهَّ

ىل  17ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة العالمات اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  .2 ، 2016أأكتوبر  19اإ
مت الأمانة وثيقة معنونة "  "جتميع لردود اس تبيان ششنأن تصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو قدَّ

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

ضافية واأأو مراَجعة عىل  - ىل تقدمي ردود اإ الاس تبيان ششنأن تصاممي وااهات املس تدد  دعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت وااحمارفااخلوو   ؛املصورة والأ

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

 SCT/36/2والتعليقات واملالحظات الواردة لإدرااها يف نسدة مراَجعة من الوثيقة  الردودوجتميع لك  -
 عىل اللجنة يف دورهتا القادمة؛ تُعرض

عداد وثيقة حتلّل  -  والتعليقات واملالحظات الواردة، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة. الردودواإ

ىل ردود ادلول الأعضاء واملنظمتني  1ذه الوثيقة من أأجل حتليل ردود الاس تبيانوعليه، أأعدت الأمانة ه .3 استنادًا اإ
ىل التعليقات واملالحظات اليت قدمهتا منظامت غري حكومية. وعىل غرار الاس تبيان،  ضافة اإ احلكوميتني ادلوليتني اإ

مت ىل أأربعة أأبواب يه "أأنظمة امحلاية" و"طلب  قّسِ " الصناعي عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممياحلصول هذه الوثيقة اإ
 ".نواق امحلاية ومدهتا" و"الولب حفصو"

تصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت  امللخص الكي لردود الاس تبيان ششنأن" عنوانهل الوثيقة مرفق ويكِّ  .4
 .وتقس ميهاعىل لك سؤال  الردودعدد " عن طريق جدول يبنّيِ وااحمارفااخلوو 

                                                
1

رسائيل، أأملانيا، أأوغندا، أأوكرانيا، وردت ردود من ادلول الأعضاء التالية:   س تونيا، اإ س بانيا، أأسرتاليا، اإ الاحتاد الرويس، أأذربيجان، الأرجنتني، اإ
يواليا، الربازيل، الربتغال، بلغاراي، بولندا، بريو، بيالروس، تركيا، اجلبل الأ  سود، اهمجهورية التش يكية، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، جنوب أ يسلندا، اإ

ص، قريغزيس تان، أأفريقيا، جورجيا، ادلامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، س نغافورة، السويد، سويرسا، ش ييل، رصبيا، الصني، عامن، فرنسا، الفلبني، فنلندا، قرب 
، ليتوانيا، مالزياي، املكس يك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، الرنوجي، المنسا، نيوزيلندا، اكزاخس تان، كرواتيا، كندا، كوس تارياك، كولومبيا، لتفيا

(. ووردت ردود من املنظمتني احلكوميتني ادلوليتني التاليتني: مكتب الاحتاد الأورويب 59هندوراس، هنغاراي، هولندا، الولايت املتحدة الأمريكية، الياابن )
(، اهمجعية ادلولية FICPI( ومن املنظامت غري احلكومية التالية: الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )2لفكرية، املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )للملكية ا

لرابوة ادلولية (، اMARQUESبيني )(، مجعية ماليك العالمات التجارية الأورو JPAA(، اهمجعية الياابنية لوالكء الرباءات )AIPPIمحلاية امللكية الصناعية )
 (.INTA( )5ة )للعالمات التجاري
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 أأنظمة امحلاية نيًا.اث

يقوانت،  – 1السؤال   ااحمارفااخلوو ؟و هل توفر وليتمك القضائية امحلاية ملا ييل: وااهات املس تدد  املصورة، والأ

اليت ردت عىل  البدلانامحلاية لتصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  مكفوةل يف لك  .5
ن امحلاية مكفوةل تقريباً الاس تبيان  ذ اإ ؛ وامحلاية مكفوةل البدلانابملئة من  97يف  الأيقوانتو لوااهات املس تدد  املصورة. اإ

 .البدلانابملئة من  90يف  للمحارفاللخوو 

يقوانت أأو ااحمارفااخلوو  مبوجب واحد  هل - 2السؤال  توفر وليتمك القضائية امحلاية لوااهات املس تدد  املصورة أأو الأ
كرث من القوانني التالية: قانون براءات التصاممي، قانون التصاممي الصناعية امُلسجَّةل، قانون التصاممي الصناعية غري أأو  أأ

 ؟امُلسجَّةل، قانون حق املؤلف، قانون العالمات التجارية، قانون املنافسة غري املرشوعة

الأيقوانت وااحمارفااخلوو  مبوجب قانون واحد امحلاية لوااهات املس تدد  املصورة و  البدلانيكفل عدد حمدود من  .6
ذ تكفل غالبية   امحلاية لوااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  مبوجب عدة قوانني. البدلانفقط اإ

 عىل النحو التايل: البدلانابملئة من  21مكفوةل مبوجب قانون واحد فقط يف  لوااهات املس تدد  املصورةوامحلاية  .7

ةل )قا -  ابملئة(؛ 14نون التصاممي الصناعية املسجَّ

 ابملئة(؛ 3.5أأو قانون براءات التصممي ) -

 ابملئة(. 3.5أأو قانون حق املؤلف ) -

يقوانتوامحلاية  .8  عىل النحو التايل: البدلانابملئة من  21مكفوةل مبوجب قانون واحد فقط يف  للأ

ةل ) -  ؛ابملئة( 14قانون التصاممي الصناعية املسجَّ

 ابملئة(؛ 3.5أأو قانون براءات التصممي ) -

 ابملئة(؛ 3.5أأو قانون حق املؤلف ) -

 ابملئة(. 1.75أأو قانون العالمات التجارية ) -

 عىل النحو التايل: البدلانابملئة من  24مبوجب قانون واحد فقط يف مكفوةل  للمحارفااخلوو امحلاية وأأخريًا،  .9

ةل )قانون التصاممي الصناعية  -  ابملئة(؛ 11املسجَّ

 ابملئة(؛ 6أأو قانون براءات التصممي ) -

 ابملئة(. 7أأو قانون حق املؤلف ) -
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 امحلاية مبوجب قانونني أأو أأكرث عىل النحو التايل: البدلانغالبية تكفل و  .10

 ؛البدلانابملئة من  79مبوجب قانونني أأو أأكرث يف  الأيقوانتو وااهات املس تدد  املصورةميكن حامية  –

 .البدلانابملئة من  76مبوجب قانونني أأو أأكرث يف  ااحمارفاواخلوو ميكن حامية  –

ممكنة من القوانني اخملتلفة محلاية وااهات املس تدد  املصورة  توليفة 23 عن وكشفت ردود الاس تبيان أأيضاً  .11
ةل وقانون حق املؤلف  ش يوعًا يه التوليفاتتكل أأكرث  توالأيقوانت وااحمارفااخلوو . واكن قانون التصاممي الصناعية املسجَّ

 18يف  الأيقوانتو البدلانابملئة من  11يف  وااهات املس تدد  املصورةعىل  التوليفةوقانون العالمات التجارية. وتوبَّق تكل 
 .البدلانابملئة من 

ةل وقانون امحلاية ش يوعًا يه قانون ا توليفات، اكنت أأكرث ااحمارفااخلوو وفامي خيص  .12 لتصاممي الصناعية املسجَّ
ةل وقانون حق املؤلف وقانون املنافسة غري املرشوعة. وتوبَّق تكل  ابملئة  13 يف التوليفةالتصاممي الصناعية غري املسجَّ

 .البدلان من

يقوانت أأو ااحمارفااخلوو  مؤهةل لالس تفادة من حامي – 3السؤال  ن اكنت وااهات املس تدد  املصورة أأو الأ ة متداخةل اإ
يف وليتمك القضائية مبوجب حقوق امللكية الفكرية املتعددة، مثل حق املؤلف وحق التصممي )مبا يف ذكل براءات التصاممي 

 والتصاممي املسجةل أأو التصاممي غري املسجةل(، مفا هو مدى هذه احلقوق املتداخةل؟

 :الردودميكن اس تدالص ما ييل من  .13

معينة من الإبداع الفين فقط.  امحلاية مبوجب حق املؤلف للتصاممي اليت تمتتع بدرجة البدلانأأوًل، تكفل العديد من  .14
؛ الأيقوانتفامي خيص  البدلانابملئة من  38؛ ووااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من  41 يفق ذكل وبَّ وي 
 .ااحمارفااخلوو فامي خيص  البدلانابملئة من  39و

 يفق ذكل وبَّ تقريبًا. وي  البدلانن احلصول عىل امحلاية الاكمةل مبوجب حق املؤلف والتصاممي لكهيام يف ثلث اثنيًا، ميك .15
 .ااحمارفااخلوو و الأيقوانتو وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من  35

ىل أأنه ميكن احلصول عىل امحلاية املزدوجة  البدلانيشري عدد أأقل من اثلثًا،  .16 الاكمةل حلق املؤلف والتصاممي مقابل اإ
، ااحمارفااخلوو و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  الردودابملئة من  7 يفق ذكل وبَّ حق املؤلف. وي مدة تقليص 

 .الأيقوانتفامي خيص  الردودمن  ابملئة 8و

نتاج عدد يفوق مكية حمددة  حامية مزدوجة مع حق املؤلف عندما يُعزت  ةبنأي البدلانل يسمح عدد أأقل من أأخريًا، و  .17 اإ
 .ااحمارفااخلوو و الأيقوانتووااهات املس تدد  املصورة فامي خيص  الردودابملئة من  4ق ذكل عىل . ويوبَّ من الوحدات
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 طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي .اثلثاً 

يقوانت أأو ااحمارفااخلوو  يف طلب احلصول عىل براءة  كيف ميكن أأن - 4السؤال  متثّل وااهات املس تدد  املصورة أأو الأ
 تصممي أأو تسجيل التصممي الصناعي يف وليتمك القضائية؟

 ميكن تقدمي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  يف الغالبية العظمى للبدلان عىل النحو التايل: .18

ابملئة من  95، ووااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من  97صور ابلأبيض والأسود، تُقبل يف  -
 ؛ااحمارفااخلوو فامي خيص  البدلانابملئة من  92، والأيقوانتفامي خيص  البدلان

البدلان ابملئة من  95فامي خيص وااهات املس تدد  املصورة، والبدلان ابملئة من  97صور ابلألوان، تُقبل يف  -
 ؛ااحمارفااخلوو فامي خيص البدلان ابملئة من  92، والأيقوانتفامي خيص 

 وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من  68الرسومات مبا يف ذكل الرسومات التقنية، تُقبل يف  -
 بدلًا. 16 تُقبل الرسومات التقنية يف. ول ااحمارفااخلوو فامي خيص  البدلانابملئة من  65، والأيقوانتو

وتُقبل العروض البيانية أأخرى )مثل الرسومات أأو الصور البيانية احلاسوبية أأو الرسومات املعدة مبساعدة احلاسوب( يف  .19
 .و ااحمارفااخلوفامي خيص  البدلانابملئة من  41ويف  الأيقوانتو وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من  37

(، تُقبل أأنساق أأخرى تتيح عرضًا دقيقًا للتصممي )مثل الفيديوهات واأأو امللفات الردودابملئة من  5ويف ثالثة بدلان ) .20
( فامي خيص وااهات املس تدد  3DMو IGESو DWFو DWGو 3DSالصوتية وملفات المنذجة الثالثية الأبعاد مثل 

 املصورة والأيقوانت.

فامي خيص وااهات املس تدد  املصورة  البدلانابملئة من  97) للتقدميعدة أأشاكل ب البدلانوتسمح الغالبية العظمى من  .21
 التقدميفقط يسمح بلك أأشاكل  اً واحد اً (. ولكن بدلااحمارفااخلوو فامي خيص  الردودابملئة من  94والأيقوانت؛ و

يقوانت  .املصورةلوااهات املس تدد   التقدمي فقط يقبالن لك أأشاكل نين اثنيوبدل ،للأ

ابملئة فقط من  3وهو الرسومات مبا يف ذكل الرسومات التقنية، فتعمتده  التقدميأأما عن قبول شلك واحد فقط من  .22
 .ااحمارفااخلوو فامي خيص  البدلان، وس تة ابملئة من الأيقوانتو وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلان

ىل قبول لك أأشاكل  .23 فامي خيص وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت واخلوو   التقدميوتدعو منظمة غري حكومية اإ
 ما دامت تعرض التصممي بدقة.

يقوانت املتحركة  - 5السؤال  ضافية أأو خاصة عىل وااهات املس تدد  املصورة املتحركة واأأو الأ هل تفرض متولبات اإ
لوان، أأو أأي رس  و  متحركة أأخرى(؟)تصاممي الصور املتحركة والتحويل والانتقال وتغيري الأ

ل توازن بني  .24 وااهات فامي خيص  الردودابملئة من  34تكل الرشو  الإضافية أأو اخلاصة ) تفرضاليت  البدلانُسِّ
وااهات فامي خيص  الردودابملئة من  38) تفرضها( وتكل اليت ل الأيقوانتفامي خيص  الردودابملئة من  33و املس تدد  املصورة

 (.الأيقوانتملئة فامي خيص اب 39واملس تدد  املصورة 

ضافية عىل وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت  .25 ىل عد  توبيق رشو  اإ وتدعو منظمة غري حكومية اإ
 اخلوو ( املتحركة. )أأو
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 ؟ما يه املتولبات الإضافية أأو اخلاصة املفروضة عىل وااهات املس تدد  املصورة املتحركة واأأو الأيقوانت املتحركة - 6السؤال 

ضافية أأو خاصة عىل وااهات املس تدد  املصورة واأأو الأيقوانت املتحركة عىل  تفرضاليت  البدلانأأمجعت  .26 رشوطًا اإ
ابملئة من  100وااهة املس تدد  املصورة واأأو الأيقونة املتحركة ) حركة قبول سلسةل من الصور الثابتة اليت تبنّيِ تعاقب

، الرش  الإضايف أأو اخلاص الوحيد املفروض عىل وااهات املس تدد  انالبدل(. ويعّد هذا الرش ، يف ثلث تكل الردود
 الردودابملئة من  33و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  الردودابملئة من  32املصورة واأأو الأيقوانت املتحركة )

 (.الأيقوانتخيص  فامي

 س تدد  املصورة واأأو الأيقوانت:عىل وااهات امل  املفروضةوفامي ييل الرشو  الإضافية أأو اخلاصة الأخرى  .27

 الردودابملئة من  47ووااهات املس تدد  املصورة فامي خيص  الردودابملئة من  48وصف )يف  -
 (،الأيقوانت خيص فامي

 الردودابملئة من  20و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  الردودابملئة من  19)يف بيان اجلدة  -
 .(الأيقوانت خيص فامي

يقوانت مبوجب براءة أأو أأن تسجل ششلك مس تقل  – 7السؤال  هل ميكن أأن حتمى وااهات املس تدد  املصورة والأ
 مبعزل عن املنتج اذلي حيتوهيا أأو املنتج اذلي تس تدد  معه، اكلهاتف اذليك واحلاسوب اللويح وشاشة احلاسوب(؟ )أأي

البدلان. وميكن حامية  ابملئة من 70تسجيل يف مبوجب براءةابصفهتا املس تقةل  وااهات املس تدد  املصورةميكن حامية  .28
 .البدلانابملئة من  68مبوجب براءةاتسجيل يف بصفهتا املس تقةل الأيقوانت 

 وترى منظمة غري حكومية أأنه ينبغي أأل ترهتن حامية وااهة مس تدد  مصورة أأو أأيقونة أأو خط ابلسلعة املدجمة فهيا. .29

ن اكنت وليتمك القضائية تتيح حاميهتا مبوجب كيف جيب أأن متثّل وااهات  – 8السؤال  يقوانت، اإ املس تدد  املصورة والأ
 براءة أأو تسجيلها ششلك مس تقل، يف طلبات تسجيل التصاممي أأو براءات التصاممي؟

اليت تسمح  البدلان يفبصفهتا املس تقةل وااهات مس تدد  مصورة واأأو أأيقونة  لتقدميفامي ييل أأكرث الورائق اس تددامًا  .30
 حباميهتا مبوجب براءةاتسجيل:

 أأو اذلي تُس تدد  معه املنتج اذلي حيتوهياوااهة املس تدد  املصورة أأو الأيقونة وحدها من دون  تقدمي -
 (،الأيقوانتفامي خيص  الردودابملئة من  82و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  الردودابملئة من  85)

ىل وااهة املس تدد  امل تقدمي - ضافة اإ املنتج اذلي حيتوهيا أأو اذلي تُس تدد  صورة أأو الأيقونة طخوو  متواصةل اإ
ابملئة من  80و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  الردودابملئة من  79معه طخوو  منقوة أأو متقوعة )

 (الأيقوانتفامي خيص  الردود

ابخليارين فامي خيص وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت يف حني يسمح ثلث  البدلانويسمح أأكرث من نصف  .31
 .للتقدميبوريقة واحدة  تقريباً  البدلان

ىل  .32  تصمميه. لتقدميختيار أأفضل طريقة ابلمصمم ل السامحوتدعو منظمة غري حكومية اإ
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يقوانت؟ هل جيب التنازل عن احلروف والأرقا  واللكامت والرموز الواردة يف – 9السؤال   وااهة املس تدد  املصورة واأأو الأ

لزايم ابلتنازل عن احلروف والأرقا  واللكامت والرموز الواردة يف  البدلانأأشارت غالبية  .33 ىل عد  وجود أأي رش  اإ اإ
 الردودابملئة من  67و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  الردودابملئة من  69وااهة املس تدد  املصورة واأأو الأيقونة )

من ابملئة  12ووااهات املس تدد  املصورة ذكل التنازل فامي خيص  البدلانابملئة من  11(. وتشرت  الأيقوانتفامي خيص 
 .الأيقوانتفامي خيص  البدلان

ىل  .34  ختيار أأفضل طريقة محلاية تصمميه.ابلمصمم امللمتس امحلاية ل السامحوتدعو منظمة غري حكومية اإ

يقوانت، اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج فقط،  - 10 السؤال هل تس تثىن وااهات املس تدد  املصورة واأأو الأ
 من امحلاية؟

عند  لفرتة مؤقتةوااهات املس تدد  املصورة واأأو الأيقوانت اليت تظهر من امحلاية  البدلانل يس تثين أأكرث من ثليث  .35
 (.الأيقوانتو وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  ردودالابملئة من  70ط )حتميل الربانمج فق

ىل عد  اس تثناء  .36 اليت تظهر لفرتة مؤقتة  ،وااهات املس تدد  املصورة واأأو الأيقوانتوتدعو منظمتان غري حكوميتان اإ
ذا اكنت مدة ظهور وااهة املس تدد  املصورة أأو الأيقونة قصرية دلط، من امحلاية. عند حتميل الربانمج فق رجة عد  أأما اإ

دراكها ابلعني اجملردة، فينبغي استيفاء رشو  الظهور.  اإ

 هل ميكن أأن تسجل ااحمارفااخلوو  مكجموعة؟ - 11السؤال 

ىل أأنه ميكن تسجيل ااحمارفااخلوو  بوصفها مجموعة ) البدلانشارت غالبية أأ  .37  (.الردودابملئة من  74.5اإ

حرف )أأي اكمل أأحرف فامي يتعلق اباحمارفااخلوو ، هل هناكل  - 12السؤال  أأي متولبات لتقدمي متثيل لاكمل سلسةل الأ
حرف ابس تددا  هذه ااحمارفااخلوو ؟ جبدية، مثال( أأو جملموعة توضيحية لاكمل سلسةل الأ  الأ

 ابملئة مهنا يفرضه. 34ل تفرض ذكل النوع من الرشو  أأي أأن  البدلانابملئة من  46الاس تبيان أأن  ردودتبنيَّ من  .38

دراج لك حروف الأجبدية املعنية يف اخلط(  وتؤيد منظمة .39 ضافية عىل اخلوو  )مثل اإ غري حكومية فرض رشو  اإ
حىت يتبنيَّ للمس تددمني ااحممي من غري ااحممي. ومع ذكل، ينبغي أأن تكون تكل الرشو  لضامن الكشف الاكمل عن التصممي 

 واحضة وأأل تفرض أأعباء مفرطة.



SCT/37/2 
8 
 

 حفص الولب .رابعاً 

يقوانت وااحمارفااخلوو ، ما يه - 13السؤال   معايري الأهلية اليت تفحص فامي يتعلق بوااهات املس تدد  املصورة والأ
حبسب مدى تنفيذ مكتب امللكية الفكرية اخلاص بمك لإجراءات الفحص املوضوعي لولب حامية التصممي مبوجب براءة 

 تسجيل التصممي الصناعي؟ أأو

ماكتب امللكية الفكرية تنظر يف امتثال وااهات املس تدد  املصورة  أأن الغالبية العظمى من الردودتبنيَّ من  .40
 وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من  88) النظا  العا  أأو ال داب العامةوالأيقوانت وااحمارفااخلوو  مع 

 35ي تنظر فيه معيار الأهلية الوحيد اذل(. ويعّد ذكل ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص  89و الأيقوانتابملئة فامي خيص  91و
 فامي خيصابملئة  40و الأيقوانتابملئة فامي خيص  34و وااهات املس تدد  املصورةفامي خيص  البدلانابملئة من 

 .ااحمارفااخلوو 

ىل أأهنا تنظر يف اجلدة ) البدلانوأأشارت أأكرث من نصف  .41 ، رةوااهات املس تدد  املصو فامي خيص  الردودابملئة من  58اإ
 (.ااحمارفااخلوو فامي خيص  ابملئة 51و الأيقوانتابملئة فامي خيص  47و

 ما ييل: يف تقريباً  البدلانوتنظر ربع  .42

، الأيقوانتابملئة فامي خيص  26، ووااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  27الأصاةل ) -
 (؛ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص  28و

 الأيقوانتو وااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  21الوابع الفردي ) -
 (.ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص  23و

ابملئة فامي خيص  64و وااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  63) البدلانأأيضًا أأن أأكرث من نصف  الردودوكشفت  .43
( تنظر يف امتثال وااهات املس تدد  املصورة أأو الأيقوانت أأو ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص  57و الأيقوانت

 ممكنة من تكل املعايري ييل بيان أأكرثها ش يوعًا: توليفة 15 الردودمن  تااحمارفااخلوو  ملعياري أأهلية أأو أأكرث. واس ُتدلص

وااهات املس تدد  ابملئة فامي خيص  10) النظا  العا  أأو ال داب العامةاجلدة والوابع الفردي وعد  خمالفة  -
 (؛ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص  13و الأيقوانتابملئة فامي خيص  9و املصورة

اهات املس تدد  املصورة واابملئة فامي خيص  12) النظا  العا  أأو ال داب العامةاجلدة والأصاةل وعد  خمالفة  -
 (؛ااحمارفااخلوو و الأيقوانتابملئة فامي خيص  11و

 وااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  8) النظا  العا  أأو ال داب العامةالفة اجلدة وعد  خم -
 (.ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص  6و الأيقوانتخيص  ابملئة فامي 9و

يقوانت وااحمارفااخلوو ، عن تكل  - 14السؤال  هل ختتلف معايري الأهلية محلاية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأ
خرى؟املو   بقة عىل التصاممي الصناعية الأ

ابملئة  89و الأيقوانت خيص اميابملئة ف 98و وااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  97) تقريباً  البدلانأأشارت لك  .44
ىل أأن معايري الأهلية اخلاصة بوااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  ل ااحمارفااخلوو فامي خيص  ( اإ

 عىل التصاممي الصناعية الأخرى. املفروضةختتلف عن تكل 



SCT/37/2 
9 
 

يقوانت أأو ااحمارفااخلوو  اذلي جيريه  - 15السؤال  هل دليمك أأية مالحظات ششنأن حفص وااهات املس تدد  املصورة والأ
 الفكرية اخلاص بمك؟ مكتب امللكية

ضافية  .45 طار يف 15السؤال  تيلأأدلت تسعة بدلان بتعليقات اإ  ..SCT/36/2 Revالوثيقة  اإ

ىل عد  اختالف معايري حفص وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت  .46 تكل  عنوتدعو منظمة غري حكومية اإ
نظمة غري احلكومية ذاهتا النظر يف العنارص عىل أأشاكل التصاممي الصناعية الأخرى. أأما عن اخلوو ، فتقبل امل  املفروضة

 من هذه الوثيقة. 39الإضافية املذكورة يف الفقرة 

 نواق امحلاية ومدهتا خامسًا.

يقوانت أأو ااحمارفااخلوو  نتيجة تصنيف  - 16السؤال  هل يقيد نواق حامية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة أأو الأ
 التصممي الصناعي؟

فامي  ابملئة 73و الأيقوانتابملئة فامي خيص  78و وااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  79) البدلانأأشارت غالبية  .47
ىل أأن نواق حامية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة أأو الأيقوانت أأوااحمارفااخلوو خيص  ااحمارفااخلوو  غري  ( اإ

 حمددة بتصنيف التصممي الصناعي.

ابملئة  14و الأيقوانتابملئة فامي خيص  17و وااهات املس تدد  املصورةملئة فامي خيص اب 16وأأشارت بدلان أأخرى ) .48
ىل أأن نواق امحلاية حمدد بتصنيف التصممي الصناعي.ااحمارفااخلوو فامي خيص   ( اإ

يقونة ااحمميّة ابلنس بة ملنتج واحد )كهاتف ذيك، مثال( ضد ا - 17السؤال  س تدداهما هل حتمى وااهة املس تدد  املصورة والأ
 يف منتج خمتلف )كشاشة س يارة، مثال(؟

( فامي خيص الأيقوانت ابملئة 50و وااهات املس تدد  املصورةابملئة فامي خيص  53) البدلانذكرت أأكرث من نصف  .49
 تنسحب أأيضًا عىل اس تدداهما فامي يتعلق مبنتج أ خر.حامية وااهة مس تدد  مصورة واأأو أأيقونة فامي يتعلق مبنتج ما  أأن

 (.الأيقوانت عنابملئة  31و وااهات املس تدد  املصورة عنابملئة  29ابلنفي عن هذا السؤال ) البدلانبت ثلث وأأجا .50

يقوانت أأو ااحمارفااخلوو  نفس مّدة حامية  - 18السؤال  هل تبلغ مّدة حامية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة أأو الأ
 التصاممي الصناعية الأخرى؟

 الأيقوانتابملئة فامي خيص  95ووااهات املس تدد  املصورة ابملئة فامي خيص  93) البدلانأأشارت الغالبية العظمى من  .51
ىل أأن مدة حامية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة أأو الأيقوانت ااحمارفااخلوو ابملئة فامي خيص تصاممي  84و ( اإ

 الصناعية الأخرى.ااحمارفااخلوو  تتوابق ومدة حامية التصاممي  أأو

ىل أأن تتوابق مدة حامية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت واخلوو  مع  .52 وتدعو منظمة غري حكومية اإ
 مدة حامية التصاممي الصناعية الأخرى.
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 اخلامتة سادسًا.

 :التاليةالتواهات الرئيس ية  اس تدالصميكن  .53

؛ وتصاممي ااحمارفااخلوو  محمية عىل املصورة والأيقوانت محميةس تدد  وااهات امل يف لك البدلان تقريبًا،  -
 امحلاية مبوجب عدة قوانني؛ متنح البدلانالغالبية العظمى من و نواق واسع؛ 

صور ورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  عن طريق وااهات املس تدد  املص تقدمي، ميكن البدلانيف غالبية  -
 الرسومات مبا يف ذكل الرسومات التقنية؛ البدلانبل العديد من لأبيض والأسود أأو ابلألوان؛ وتق اب

ضافية أأو خاصة عىل وااهات املس تدد  املصورة واأأو الأيقوانت املتحركة. يف ثلث البدلان، تُفرض رشو   - اإ
ابلإجامع توبيق رش  سلسةل من الصور الثابتة اليت تظهر تعاقب وااهة املس تدد   البدلانوتقبل تكل 

 اأأو الأيقونة املتحركة؛املصورة و

 ؛بصفهتا املس تقةل، ميكن تسجيل وااهات املس تدد  املصورةاالأيقوانت البدلانيف أأكرث من ثليث  -

لزايم ابلتنازل عن احلروف والأرقا  واللكامت والرموز الواردة يف وااهة يف غالبية البدلان، ل يُفرض  - رش  اإ
 ؛البدلانرفااخلوو ، فميكن تسجيلها مكجموعة يف غالبية مس تدد  مصورة واأأو أأيقونة. وفامي خيص ااحما

أأن معايري الأهلية اخلاصة بوااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت  تقريبًا، ُذكر البدلانلك يف  -
 عىل التصاممي الصناعية الأخرى؛ املفروضةوااحمارفااخلوو  ل ختتلف عن تكل 

، ل يكون نواق حامية تصاممي وااهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  البدلانيف غالبية  -
حامية وااهة مس تدد  مصورة تنسحب ، البدلانحمدودًا بتصنيف التصممي الصناعي. ويف أأكرث من نصف 

 ؛واأأو أأيقونة فامي يتعلق مبنتج ما عىل اس تدداهما فامي يتعلق مبنتج أ خر

اهات املس تدد  املصورة والأيقوانت وااحمارفااخلوو  تتوابق عادة ومدة حامية مدة حامية تصاممي وا -
 التصاممي الصناعية الأخرى.

ىل النظر يف  .54 ن جلنة العالمات مدعوة اإ اإ
 .حمتوايت هذه الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفق[


