
 معلية �سجيل التصاممي وخفض لكفهتا �سهيل

 

، �ىل معرتف هبا بةمراقِ  يعمل متفاوضون من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) �اليًا، ٕاىل �انب هيئات ما اخلطب؟
من قوا�د حامية تصامميهم من �الل تبس�يط ومواءمة �دد مرشوع معاهدة دولية �ريم ٕاىل ٕافادة املصممني السا�ني ٕاىل وضع 

 إاليداع املتباينة �اليًا تباينًا �بريًا حبسب الب�ان.

ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية والبيا�ت اجلغرافية  الويبو جلنةوهيدف العمل املضطلع به يف ٕاطار 
وقد تفيض هذه العملية ٕاىل عقد  ان العامل.ب�القوا�د وإالجراءات املشرتكة لطلبات التصاممي يف خمتلف ٕاىل وضع �دد من 

 توضع فيه اللمسات أ��رية �ىل املعاهدات.  مؤمتر دبلومايس

ثيل ٔأو جتس�يد التصممي يف حتسينات هامة، ترتاوح بني ٔأمناط مت  �سعة ٕاماكنية ٕاد�ال تُناقَشويف ٕاطار مرشوع املعاهدة، 
 داعها.ٕا�داد الو�ئق القانونية وٕايتبس�يط الطلب و 

كذ� مسائل تتعلق بتنفيذ املعاهدة يف املس�تقبل، مبا يف ذ� �لزتامات املتعلقة �ملسا�دة التقنية وبناء ويُناقش املندوبون 
 أ�قل لب�ان النامية والب�انلك من االهيالك التقنية أ�ساس�ية لالقدرات، ٕاك��ة التدريب وتقدمي املسا�دة من ٔأ�ل وضع 

 ات مبوجب معاهدة �ديدة.س�تجري التغيري اليت  منواً 

الصناعية يف  ٔ�حصاب التصاممي�لنس�بة فهتا وخفض لك املصنفاتحامية  معلية لغاية من مرشوع املعاهدة يف �سهيلو�متثل ا
 املوقّعني احملمتلني.خمتلف املامرسات القامئة يف جمال التسجيل بني خمتلف ٔأحناء العامل، ٕاذ من شأٔهنا تقنني 

من عنارص جمسمة  تصممييتأٔلف ال  قدو  .املظهر الزخريف ٔأو امجلايل لسلعة ماالتصممي الصناعي هو  أ�ساس�ية:بعض املعلومات 
 مثل الرسوم ٔأو اخلطوط ٔأو أ�لوان. بعد�نسطحها ٔأو من عنارص ثنائية ال مثل شلك السلعة ٔأو 

ية الطب أ�دوات التقنية و  بنيا�ة واحلرف اليدوية اليت تتنوع الصناعية �ىل مجمو�ة �برية من منت�ات الصن تصامميوتطبق ال 
 نسو�اتتصاممي امل  بنيو  ؛هيالك الس�يارات واملباينو  وأ��زة الكهر�ئيةأ�دوات املزنلية  بنيو  ،السا�ات وا�وهراتو 
 السلع الرتفهيية.و 

 Apple، من قبيل السلع اليت ميكن حامية "شلكها"من املنت�ات العاملية الرمزية يه ٔأيضًا مبثابة ٔأمث� جيدة عن  ولعل العديد
Inc.’s Iphoneوالكرايس من تصممي  ؛Charles and Ray Eames ؛ وس�ياراتVolkswagen Group’s Beetle. 

ز التصاممي الصن و�سا�د حامية  من فرص �سويقها.�زيد و قميهتا الت�ارية  رفع�اذبية املنت�ات ورونقها، مبا � اعية مدىوتعّزِ
من نظام حامية فعال ٔ�نه �شجع  �امةً ن وامجلهور واملس�هتلك �س�تفيدو . التصاممي الصناعية �ىل ضامن �ائد �ادل من �ست�ر

 .املنافسة املرشو�ة واملامرسات الت�ارية الرشيفة

ات الصناعية �ىل قطا�اليف من �الل �شجيع إالبداع تفيد حامية التصاممي الصناعية التمنية �قتصادية وفضًال عن ذ�، 
 .التوسع الت�اري وز�دة تصد�ر املنت�ات الوطنيةواملسامهة موازاة مع ذ� يف  الصعيد القطري

 تصمميوليك حيظى ال  يت يطبق �لهيا.عنارص تقنية للسلعة ال ٔأساسًا بطابع جاميل وال حيمي ٔأي التصممي الصناعي يتسمو 
د مسأٔ� اجلدة ٔأو أ�صا� كون ن �معظم القوانني الوطنية، جيب أٔ  وجباية مبالصناعي �محل مس�ت�دًا وفريدًا من نو�ه. وُحتد�

 �ملنتو�ات ٔأو التصاممي احملمية القامئة ٔأصًال.الطلب بناء �ىل مقارنة 

م  واملنظامت ، ا�ي تد�ره الويبو، أٓلية لتسجيل التصاممي يف الب�ان الصناعية تصامميي للتسجيل ا�ويل لل نظام الهاويقّدِ
 طرفًا متعاقدًا. 60�ددها �اليًا احلكومية ا�ولية املنضمة التفاق الهاي، واليت يبلغ 
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بلغة  ع طلب وا�ديدا�ٕ  ل �ىل امحلاية يف �دة ب�ان من �الل �كتفاءاليك التصاممي الصناعية احلصو ويتيح هذا النظام مل
وترتتب �ىل  (يه الفرنك السو�رسي).وبدفع مجمو�ة وا�دة من الرسوم بعم� وا�دة �ى املكتب ا�ويل للويبو وا�دة 

كام لو اكن التصممي قد ُجسل مبارشة �ى لك مكتب وطين �ىل التسجيل ا�ويل نفس ا�ٓ�ر يف لك ب� من الب�ان املعي�نة، 
 ت� امحلاية.�دة، ما مل �رفض املكتب الوطين للب� 

ط  �ى  ٕاذ من املمكن �سجيل تغيريات الحقة وجتديد التسجيل ا�ويل ،ٕادارة �سجيل التصاممي الصناعيةنظام الهاي ويبّسِ
 ا�دة.من �الل خطوة ٕاجرائية و  املكتب ا�ويل للويبو

من حيث لواحئ طرفًا متعاقدًا، فٕانه ال �زال مثة اختالفات �ديدة  60بني نظامًا مو�دًا ٕاليداع الطلبات وبي� تتيح الويبو 
العديد ٕاىل مواءمة املقرت�ة  اجلديدة ب�ًا، و�ريم املعاهدة 186الب�ان أ�عضاء يف الويبو البالغ �ددها إاليداع الوطنية بني 

 �لرباءات والعالمات الت�ارية.مماث�، حتت ٕارشاف الويبو، لواحئ إاليداع ا�ويل املتعلقة  ًال معاهداتٌ وتغطي ٔأصمهنا. 

 جلنة الويبو ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية والبيا�ت اجلغرافية.جتري املفاوضات �ر�اية  �:مقصد

س�تحيط امجلعية العامة للويبو �لامً ني، لس� �ج��ات احلادية وامخلسس  ٔأيو�الل مجعيات ا�ول أ�عضاء يف الويبو، 
 .2014الع�د معاهدة لقانون التصاممي يف �ام مؤمتر دبلومايس �لنص والتقدم احملرز وستنظر فهيام وتبت يف مسأٔ� عقد 

 املواضيع املطرو�ة للمناقشة:وف� ييل نبذة خمترصة عن بعض 

جتس�يد التصممي ٔأو متثي� ٔأن خيتار بني ٕ�ماكن صاحب الطلب س�يكون  التصاممي أٔو جتس�يدها.اختيار �يفية متثيل  .1
ٔأو مجمو�ة من  اكلتصممي مبسا�دة احلاسوب �ىل سبيل املثال)(رسوم ٔأو صور ٔأو وسائط برصية ٔأخرى �س�ت�دام 

 إال�المية. الوسائط

ن ثالثة لن �كون صاحب الطلب ملزمًا بتقدمي ٔأكرث م النسخ عن لك جتس�يد مطلوب لغرض إاليداع.�دد خفض  .2
 يف �ا� إاليداع إاللكرتوين).ٔأو جمرد �س�ة وا�دة ( عند ٕايداع طلبه�سخ عن لك جتس�يد ٔأو متثيل 

اممي مرتابطة يف سوف تتاح ٕاماكنية �سجيل �دة تص �سجيل مجمو�ة من التصاممي ذات الص� يف ٕاطار طلب وا�د. .3
وس�تكون مثة ضام�ت لكفا� حامية �رخي  �سجيل لك تصممي �ىل �دة يف ٕاطار طلب منفصل.ٕاطار طلب وا�د، بدل 

 يف �ال �دم قبول ٔأ�د التصاممي املنفردة. إاليداع أ�صيل

س�يكون من أ��سط احلصول �ىل �رخي ٕايداع محلاية  احلصول �ىل �رخي ٕايداع حتظى التصاممي ابتداء منه �محلاية. .4
�انب جتس�يد  تفاصيل تتعلق بصاحب الطلب، ٕاىل لن حتتاجون سوى ٕاىل تقدميالتصاممي. وللحصول �ىل �رخي لٕاليداع، 

 الرسوم احملمت�.للتصممي ودفع 

تصل ٕاىل س�تة ٔأشهر عقب ستتاح ٕاماكنية �سجيل التصممي بعد مدة  �سجيل التصممي بعد الكشف العام �س�تة ٔأشهر. .5
 .لتصممي �ديد إالصدار العلين

 أٔو �بديل عن هذا اخليار، من املمكن:

اثين عرش ستتاح ٕاماكنية �سجيل التصممي بعد مدة تصل ٕاىل  �سجيل التصممي بعد الكشف العام �ثين عرش شهراً. .6
 .لتصممي �ديد العلين صداراالٕ شهرًا عقب 
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ملدة س�تة ٔأشهر �ىل أ�قل  ستتاح ٕاماكنية �حتفاظ �لتصممي رس�ً  ٕايداع الطلب.كفا� الرسية ملدة س�تة ٔأشهر بعد  .7
 بعد ٕايداع تصممي �ديد.

س�ُتو��د �ىل الصعيد ا�ويل  توحيد املعلومات الالزمة لتقدمي (أٔو ٕاد�ال تغيريات �ىل) طلبات �سجيل التصاممي. .8
 لتقدمي طلب �ديد.املعلومات الالزمة 

ط الرشوط اخلاصة ٕ��داد سوف  لقة بتقدمي الو�ئق الصحي�ة قانوً� يف ب� أٓخر.إالجراءات املتعتبس�يط  .9 تُبس�
 الو�ئق القانونية وتوقيعها.

 


