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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :فرباير 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
ملخص النقاط الرئيسية املنبثقة عن اجللسة اإلعالمية اخلاصة بتصاميم واجهات املستخدم املصورة
واأليقونات واحملارف/اخلطوط

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1جيدر التذكري بأأنه يف اإطار ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  2نومفرب  ،2017عُقدت جلسة
اإعالمية بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط يف  31أأكتوبر ( 2017املشار اإلهيا فامي ييل
بعبارة "اجللسة الإعالمية").
 .2ويف هناية ادلورة الثامنة والثالثني للجنة العالمات " ،أأعرب الرئيس عن رضا اللجنة إازاء اجللسة الإعالمية بشأأن
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،وعن رغبهتا يف مواصةل مناقشاهتا حول املوضوع".
ويف اإطار اخلطوات التالية الواجب اختاذها ،المتس الرئيس من ا ألمانة "اإعداد وثيقة تلخّص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن
اجللسة الإعالمية ،وإادراج يف مرفق تكل الوثيقة لك العروض املُقدمة يف اجللسة الإعالمية املذكورة" (انظر الفقرتني  7و8
من الوثيقة .)SCT/38/5
 .3ولك العروض املُقدمة أأثناء اجللسة الإعالمية متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=45227
.4

وتلخّص هذه الوثيقة النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة الإعالمية.
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أأول .النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة الإعالمية
تزايد أأمهية وقمية "التصاممي التكنولوجية اجلديدة"
 .5يؤدي الابتاكر التكنولويج اإىل ظهور أأنواع جديدة من التصاممي ("التصاممي التكنولوجية اجلديدة") بوترية يريعة.
وقد يسفر التطور الرسيع للتصاممي التكنولوجية اجلديدة ،يف أأعوام قليةل ،عن نشأأة تصاممي تفوق ما ميكن للخيال أأن يتصوره
يف الوقت احلايل.
 .6وقد شهدت معليات اإيداع تسجيالت التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،ل س امي تصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت ،منوا كبريا يف بعض البدلان .فقد أأصبحت ،يف تكل البدلان ،من مضن أأنواع التصاممي اليت حتتل الصدارة من
حيث تواتر طلبات امحلاية.
 .7ومتكّن التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،بفضل طبيعهتا البدهيية ،املس تخدمني من التفاعل مع اجلهاز برسعة وسهوةل،
دون احلاجة اإىل رشح أأو تدريب .وقد أأصبحت تكل التصاممي تكتيس قمية معرتفا هبا تس توجب امحلاية.
حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة بناء عىل أأنظمة التصاممي احلالية
 .8تدفع الوترية الرسيعة اليت تظهر هبا التصاممي التكنولوجية اجلديدة والسامت اخلاصة اليت تتصف هبا (مثل اس تخداهما
يف العامل الافرتايض) اإىل التساؤل عام اإذا اكنت أأنظمة التصاممي احلالية (مبا يف ذكل ا ألطر القانونية والهيالك التقنية ا ألساس ية)
صاحلة متاما لالس تجابة لحتياجات املس تخدمني فامي خيص حامية تكل التصاممي و أأنواع جديدة أأخرى من التصاممي اليت قد
تظهر يف املس تقبل.
 .9وعند الر ّد عىل ذكل التساؤل تتبادر اإىل اذلهن مسأألتان رئيسيتان "1" :اشرتاط أأو عدم اشرتاك وجود صةل بني
التصممي ومادة أأو منتج ما "2" ،وطريقة متثيل التصاممي التكنولوجية اجلديدة.
الصةل مبادة أأو منتج ما
 .10السؤال املطروح هو ما اإذا اكن اشرتاط وجود صةل بني التصممي ومادة أأو منتج ما يعرقل توفري حامية مناس بة
للتصاممي التكنولوجية اجلديدة .والسؤال وجيه فعال ابلنظر اإىل إاماكنية تطبيق التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،مثل واهجات
املس تخدم املصورة وا أليقوانت ،بسبب طبيعهتا ،عىل الكثري من املنتجات اتخمتلفة ،أأو اإىل اس تخداهما يف العامل الافرتايض
(مثل أألعاب الفيديو).
 .11و أأبرزت العروض هنُ جا خمتلفة إازاء الصةل بني التصاممي التكنولوجية اجلديدة واملادة أأو املنتج اذلي يتوي علهيا
أأو اذلي سيُس تخدم معها.
 .12ومن الُنُ ج املطروحة اشرتاط بيان املادة أأو املنتج يف طلب تسجيل التصممي الصناعي :فينبغي أأن تكون واهجة
املس تخدم املصورة أأو ا أليقونة مرتبطة مبادة حمدّدة أأو منتج حمدّد .ويف بعض احلالت ،ل ميكن قبول سوى
املواد املادية/امللموسة.
 .13وهناك هنج أخر يسمح ببيان "اإطار لعرض واهجة مس تخدم مصورة" يف طلب تسجيل تصممي صناعي .وميكّن ذكل
من اإيداع طلب واحد لواهجة مس تخدم مصورة ميكن أأن تُط ّبق ،بعد تسجيلها ،عىل منتجات خمتلفة ،مثل الاكمريا
والهاتف احملمول وغري ذكل.
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 .14أأما الُنج الثالث فيمتث ّل يف السامح ابإيداع طلب تسجيل تصممي صناعي لواهجة مس تخدم أأو أأيقونة يف حد ذاهتا ،دون
صةل بأأي منتج أأو اإشارة اإليه.
 .15وس يطرح الفصل بني التصممي واملادة أأو املنتج مشلكة يف بعض البدلان ،حيث يدّد املنتج املعين اذلي يرتبط به
التصممي نطاق امحلاية املشمول بذكل التصممي.
المتثيل
 .16السؤال املطروح هو كيفية حتديد أأفضل طريقة لمتثيل التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،مثل تكل اليت حتتوي عىل
حتول ،مثل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة .والسؤال وجيه ألن التطورات التقنية متيل اإىل تفضيل أأنواع جديدة
حركة و ّ
من التصاممي غري الثابتة و أأهنا تسمح ،يف الوقت ذاته ،ابلمتثيل يف أأنساق خمتلفة.
 .17ويف الوقت احلايل ،تُمث َّل التصاممي املتحركة معوما عن طريق مجموعة من الصورة الثابتة أأو سلسةل من الصور
أأو الرسومات ّتبني التغيري أأو احلركة ،حبيث يتس ىن للجمهور ومكتب امللكية الفكرية فهم املوضوع اذلي تُلمتس حاميته.
ويف بعض احلالت ،ي ُشرتط التطابق بني الصور (حركة شلك ،زايدة أأو نقص يف الشلك نفسه ،الاس مترار يف اس تخدام
شلك شائع).
 .18و ّتبني أأنه ميكن ،يف أأحد البدلان ،اس تخدام ملفات فيديو لمتثيل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة.
 .19وس تقتيض ا ألساليب اجلديدة لمتثيل التصاممي ،مثل متثيلها عن طريق ملفات الفيديو ،من املاكتب اإدخال تغيريات
كبرية:
 تأأهّب املاكتب من الناحيتني التقنية والهيلكية
 طريقة الفحص وإاجراء البحث
يلّب عددا من الرشوط (مثل الوضوح وسهوةل النفاذ اإىل السجل).
 النرش والتسجيل/املنح ابنهتاج أأسلوب ّ

اخلالصة
 .20سلّطت العروض املُقدمة خالل اجللسة الإعالمية الضوء عىل ما ييل "1" :يدث الابتاكر التكنولويج بوترية يريعة
وخيلّف أأثرا يف جمال التصاممي الصناعية (التكنولوجيات اجلديدة تؤدي اإىل تصاممي جديدة) "2" ،والتصاممي التكنولوجية
اجلديدة ،مثل واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت ،تقتيض ،ابلنظر اإىل قميهتا ،حامية مناس بة.
 .21ويثري ذكل أأس ئةل تتعلق ابلس ياسة العامة وتتناول رضورة حبث واستباق احتياجات املس تخدمني من توفري حامية
مناس بة للتصاممي التكنولوجية اجلديدة.
 .22و أأول سؤال من تكل ا ألس ئةل يكتيس طابعا قانونيا ويمتث ّل يف حتديد ما اإذا اكنت قوانني امللكية الفكرية الراهنة توفر
امحلاية املناس بة للتصاممي التكنولوجية اجلديدة القامئة والتصاممي اليت قد تظهر يف املس تقبل .وإاذا مل تكن توفر تكل امحلاية،
ما يه التغيريات اليت يُتوىخ اإدخالها عىل الإطار القانوين لتغطية تكل التصاممي عىل النحو املالمئ؟
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 .23أأما السؤال الثاين فيكتيس طابعا تقنيا ويمتث ّل يف حتديد التغيريات اليت ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية اإدخالها لتكييف
ممارساهتا الراهنة مع التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،وحتديد العقبات القانونية والتقنية والهيلكية اليت ّ
يتعني تذليلها.
 .24وقد تنظر جلنة العالمات فامي اإذا اكن ابإماكهنا أأن تؤدي دورا يف مساعدة املاكتب عىل " "1حتسني فهمها للتحدايت
الس بل املمكن انهتاهجا جملاهبة تكل التحدايت.
اليت قد تواهجها يف هذا امليدان "2" ،واس تكشاف ُ

 .25اإن جلنة العالمات مدعو ٌة اإىل النظر
يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

