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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 اجلغاافية شؤرااتوامل

 
 والثالثوناخلامسة الدورة 

ىل  25جنيف، من   2016أأبريل  27اإ
 
 

 واليابانوإساائيل  د الواليات املتحدة األمايكيةواقرتاح من وف

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

رسائيل  د الولايت املتحدة الأمريكيةو وفه تعىل اقرتاح قّدم الوثيقة حيتوي مرفق هذه   .والياابنواإ

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 والاختالف يف حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة  ة: أأوجه التشابهالتقنيات الناش ئالتصممي الصناعي و 

 ات اجلغرافية المات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشاللجنة ادلامئة املعنية بقانون الع
 نممة العاملية للملكية الككرية االويوو امل 

 :يةمعلومات أأساس  
املنتجات الصناعية والاس هتالكية السلع املادية و  وتكوين وزخرفةن قرن عىل شلك لأكرث ملقد ركّز التصممي الصناعي 

ديدة اجلتصاممي واكنت ال  نوافري املياه.واجملوهرات و  والس يارات الرايضية املزنلية واملصابيح الضوئية والأاثث والأحذيةلأزهزة اك
التكنولوجية  ، بدأأت التطوراتالعرشين هناية القرنوقبيل ملشرتايت املس هتلكني.  اواحضحمكزا  توتكرة لذذه املنتجاامل و 

ىل قطاعات  الصناعيالتصممي  يرتطو تدفع ب  لكرتونياتاجلديدة يف جمال الإ  ش وكة فقد عززت . يسلكذا من قبل مل ووسائطاإ
تطوير خاص، عىل حنو ، التكنولوجيا اذلكيةة و اللوحيب ياحملموةل واحلواس اتف و والذ نرتنت ووسائل الإعالم الاجامتعيةالإ 

ىل أأبرزت قطاعات اقتصادية جديدة، و  بداع احلاجة اإ تصممي تصاممي التكنولوجية، مبا يف ذكل يف جمال ال  تصاممي مبتكرةاإ
 .الأيقوانتواحملارف و   GUIا املصّورةاملس تخدم  اتوازه

ىل حد ما سائدة لأيقوانتواحملارف وا  املصّورةاملس تخدم  اتوازهل الصناعية التصامميحامية وقد أأحضت  ذ متنح ، اإ العديد اإ
 املصّورةاملس تخدم  اتوازهل اممي الصناعية أأو برا ات التصمميتسجيالت التص  يميع أأحنا  العاملمن الولايت القضائية يف

التصاممي أأرسع بني من ، الولايت القضائيةتكل  يف كثري من، هذه الأنواع من التصاممي والأيقوانت. وقد أأصوحتواحملارف 
ىل حاميهتاالعامل و  ونن احملليواملصممى سعي  التصاممي اليت منوا، كام أأهنا أأكرثالصناعية  لذذه لطويعة الكريدة نوعا ما ونمرا ل  .يون اإ

يف  تواينات تصاممي، توجدال  حامية هذه تطلوايف  للنمر قضائيةلولايت الا واملذةل القصرية املتاحة أأمامالابتاكرية ممي اتصال 
القضائية  ولايتتاحة املتعلقة بكيكية تقدمي الاملعلومات امل يف وهناك أأيضا نقص . اية املقدمة ورشوا الأهلية ذات الصةلامحل

ىل املعلومات املتعلقة والأيقوانت،واحملارف  املصّورةاملس تخدم  اتوازهلمحلاية ايف يميع أأحنا  العامل  ضافة اإ التصاممي حبامية  اإ
مودعي  عىل ابلنكع يعودناقشات حول هذه املواضيع أأن امل علومات و املزيد من املومن شأأن  اجلديدة والناش ئة.التكنولوجية 

التصاممي املرتوطة هبذه  ةالصناعي تصامميحامية حقوق ال عند تناولذا مسأأةل  احلكوماتكذكل عىل ممي و اماكتب التصالطلوات و 
ن اجلديدة.  مكيد لتعميق فذم  تدىمن  لجنة ادلامئة للويووال  ولعل ،اقتصادية هامةحمراكت   التكنولوجية اجلديدةتصامميهذه ال اإ

 هذا املوضوع.

عالم وسائل الإ اذلي تس تحقه من هامتم الا تلقى الآن فقط الأيقوانت بدأأتاملصّورة واحملارف و املس تخدم  اتوازه ورمغ أأن

ةالوارز
1

جز ا  نتاكيه تكل اليت  الأيقوانتويعتقد أأن أأوىل . مضت مدى س نوات عديدةالتقنيات عىل فقد تطّورت هذه  ،

 الامثنينات،يف أأي بعد فرتة وجزية، و   الس وعينات.رشكة زيروكس يف هي مصمتاذل Smalltalk برانمجمن وازهة مس تخدم 

ذاق سوّ و الأيقوانت ل اكنت رشكة أأبل أأول من فعّ 
2

ممي تص برا ةمبوجب ية حاممنحت أأوىل الأيقوانت  ،يف الولايت املتحدةو .

رمق  ة الأمريكيةربا المس تخدم الل  وصكا تلمشو  1985عام  تم، بنا  عىل طلوات قدّ 1988مايو  10لرشكة زيروكس يف 

D295,630  ،  الربا ة الأمريكية رمق فواصل اوD295,631 الربا ة الأمريكية رمق هممالت" ا ، و"سةلD295,632 ، 

                                                
1

 -patent-apple-on-appeal-samsung-hear-to-court-http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme
award.html?_r=0  

 
2

  http://web.cecs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html ، مايفو أأيضا كتاب لييس و 
 .91و 90، الصكحتان 2014  الصادر عام Iconic Designs: 50 Stories about 50 Thingsا 

http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0
http://web.cecs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html
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من بني   D295,634رمق الربا ة الأمريكية ا حاسوب ، وبرانمج D295,633الربا ة الأمريكية رمق خشيص ا حاسوبوأأيقونة 

 أأخرى. أأيقوانت

      

 

 .زيروكساليت منحت ل الأمريكيةممي اتصال  برا اتمن  ةتوضيحي أأيقوانت: 1الشلك 

   

يقوانتم ااس تخديت مضت عىل أأول الس نوات الثالثني ال وقد تطّورت خالل اليت مضت عىل أأول حامية عرشين ال ، و للأ
يقوانت بربا ة  تكنولوجيا الأزهزة النقاةلل  اس تغلت المنو الواسعمبليارات ادلولرات صناعة عاملية تصممي صناعي، للأ

3
رتوط وت .

 نرتنت مثلالإ عرب  اتلتطويقعاملية ل سوق وجود  مع، "التطويقات" أأو الذاتف احملمولبربامج عادة الأيقوانت، هذه الأايم، 
ي عرشات الآلف من مطوري التطويقات هذه السوق غذّ ويي تيونز . أأ ومتجر تطويقات أأبل ابالي  وغوغلأأمازون 

الآن خارج الولايت املتحدة ممعممذيقطن العاملية، و 
4

. 

                                                
3

 2020/-by-billion-1-6-number-users-http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone رشكة تقديرات  حسبا
ريكسون هو  هناهامتم الاثري ما ي . و 2020الوياانت احملموةل عالية الرسعة حبلول عام ش واكت حصلون عىل تغطية الكرة الأرضية س يساكن ئة من ايف امل 90 ،اإ

ذ تمعمم هذه الذواتف اجلديدة.  املاكن اذلي ستباع فيه آس يا واحمليط  من قاطين ونيكونس   ةة من أأحصاب الذواتف اذلكية اجلديدائيف امل 80اإن ريكسون اإ قول اإ أ
  .الذادئ والرشق الأوسط وأأفريقيا

4
 s/-u-the-outside-developed-being-are-apps-mobile-of-majority-the-http://www.boost.co.nz/blog/2013/09/research 

http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/
http://www.boost.co.nz/blog/2013/09/research-the-majority-of-mobile-apps-are-being-developed-outside-the-u-s/
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سذم ي الرشاكت نكسذا، و تتعدى وظائف صناعات التصالت والإعالم والتكنولوجيا فوائد اقتصادية لضاعف امل ريأأثوينتج الت
نواملودعؤل  تواجد فهيا هي اجملمتعات اليت  بشلك كوري يف

5
واجملمتعات اليت تس تخدم التطويقات 

6
. 

 مبتكرة معارصةتكنولوجية  تصاممي

    
 vkb: لوحة مكاتيح افرتاضية ا2الشلك 

7
 Metro UIا: مجموعة أأيقوانت 3الشلك     

8
 

الأيقوانت املصّورة واحملارف و املس تخدم  اتوازهيف جمال تصممي   الرسيع اذلي حدث مؤخراالتطور التكنولويج ولن يقف
لك يوم  فالعامل يقرتبخرى. الأ  اسوبوأأزهزة احلب اللوحية يواحلواس  املتطورة للذواتف اذلكيةالوازهات اجلديدة و عند عتوة 

ىل  وهامبدعسعى ي اليت يرحج أأن ات جديدة اكمةل من التقنيات فتح قطاعمن شأأهنا  معرفيةاخرتاقات حتقيق من  حامية اإ
كاتيح امللوحات و س يارات بدون سائق، فال : أأمرا شائعاصوح ي وشك أأن ية تقنيات مس تقبلية وما اكن يعترب ذات مر  .تصامميذم

الأنشطة قامئة و اقع الافرتايض والتقنيات املشاهبة تدخل السوق لك عام. عرض الو أأزهزة ثالثية الأبعاد، و  الافرتاضية
آن الأ و  ،طول يوما بعد يومت التجارة التقليدية، تتجاوزات تكنولوجية وتطويق ممياتصاليت تطّور فهيا  يةالاقتصاد للجنة  وانقد أ

 التصممي الصناعيمنح حامية مناقشة بأأن تودأأ الصناعي والأطر القانونية،  عامليني يف التصمميالمنتدى للخربا  اليت يه  ،ادلامئة
 .""التصاممي التكنولوجية اجلديدةنسميه بشلك عام  ا كمكن أأنمل

 9مبتكرة مس تقبليةتكنولوجية  تصاممي

    
 Rinspeed 10ا س يارات ذاتية القيادة من رينسبيدمناذج : 5و 4 الشالكن

                                                
5

 .408  الكقرة IP/C/M/80/Add.1، الوثيقة االتابع ملنممة التجارة العاملية جملس تريبسانمر حمرض اجامتعات  
6

ىل  اعرب الذاتف احملمول تقدم خدماهتمرصفية خدمات منصة تصف من الوثيقة السابقة، اليت  413انمر الكقرة    مليون فقري يف مجموعة كورية من 19اإ
 .العامل بدلان

7
  http://zeendo.com/info/projected-keyboard-examples/ 

8
 http://dakirby309.deviantart.com/art/Metro-UI-Icon-Set-725-Icons-280724102 

9
لهيا اليتاممي التكنولوجية اجلديدة التصفيض من  غيضسوى الأمثةل  هذه ليست  مماثل تقدم وحيقق قادمة. الس نوات يف ال صناعة الس يارات  تسعى اإ

 بوترية مذهةل.املودعة،  خالل وسائل الإعالم والتكنولوجياالصناعية املوتكرة من تصاممي ال تتطور فهيا يف العديد من الصناعات اليت تصممي عىل مس توى ال 
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 Boschمن بوشا: منوذج س يارة 6الشلك 

11
 

الولايت القضائية اخملتلكة لقواننيويشري اس تعراض 
12

ىل  أأي تكنولوجية اجلديدة احامية التصاممي ال جمال وجود خالفات يف  اإ
 يف جمالت الأهليةعىل حنو خاص ت القضائية ولايالوتربز اختالفات  . والأيقوانتواحملارف املصّورة املس تخدم  اتوازه

 الصناعي، هعىل حامية عاملية لتصممي حلصولتلككة ا عىل املصممهذه الاختالفات وتزيد ومتطلوات الإفصاح ونطاق امحلاية. 
كر حرمان املوتو  ة،سوق العاملييف ال  ايةامحل غيابأأو  القانونيةوالكجوات امحلاية املنخكضة  مناس تغالل املقدّلين  خطر رفعيمما 

أأرابحه املس تحقةمن 
13

. 

ىل أأي مدى صّورةوازهة املس تخدم املابلنس وة لتصاممي الصناعية التصاممي حامية القضائية  توفر وليتمك كيف ؟ والأيقوانت، واإ
يف حال تصممي حامية ال نطاق تغطية  مضن  واحلاسوب واحلواسب اللوحية الذاتف مثلا اجلذازتصنيع املنتج أأو  ندرجكيف ي و 

نوع واحد من ل  ابلنس وة الأيقوانتأأو  صّورةوازهة املس تخدم املحامية لتصممي احلصول عىل يككل هل و انهتك التصممي؟ 
كشاشات اةزهز الأ نوع اثن من  يف هذا التصممي ما  حامية ضد اس تخدعىل سبيل املثال لذاتف اذلياكا ةزهز لأ ا

  ؟مثال اتس يار ال 

. ويذكر ممي صناعيةاتصك  يقوانتوالأ وازهات ة للرصحيامية حبعض الولايت القضائية يف قوانني والقواعد واملامرسات ال قّدموت
"ممارسات التصممي الصناعي" امحلايةهذا النوع من  توفراليت الولايت القضائية يف  املوادئ التوجهيية الإداريةمكثال عن 

14
 

جرا  حفص الربا ا نم (a)1504.01 املكتب الكندي للملكية الككرية، والقسمالصادرة عن  ت الصادر عن ادلليل اخلاص ابإ
مكتب الولايت املتحدة للربا ات والعالمات التجارية

15
الأيقوانت بشلك  أأخرىقضائية  تولاييف قوانني ول تستبعد ال. 

رمقية"  ا  صورصناعية، لأهنا تعترب " ممياتصحامية ك  نحل مت قد أأو الأيقوانت  وازهاتأأن ال، قرراملم، أأو و كذمن امل  ولكن، حيرص
 ، أأو لأس واب أأخرى.ة الأبعاديأأو ثالث  ائيةثنتعترب، من وجه نمر الولية القضائية، أأشاكل  ول

                                                
10

 http://www.dezeen.com/2014/02/21/driverless-car-concept-vehicle-xchange-by-rinspeed/ 
 
11

 http://www.techinsider.io/bosch-concept-car-driverless-car-plans-2016-1 
 
12

ىل الاس تبيان اذلي أأعدته جلنة التصاممي التابعة   لعرضه عىل اجامتع جملسذا الثاين والس تني اذلي عقد  العالمات التجارية ية حملايملآس يو جمعية ال ل يشار اإ
. انمر: 2013يف أأكتوبر 

-Committee-http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs
2013.pdf-Report ،ذات الصةل. والإجاابت 

13
جائزة  -دولية  يف مسابقة تز فاوأأول رشكة صينية  اتتطويقال تطوير صينية ل ، ويه رشكة Touchpalمايلك وونغ، الرئيس التنكيذي لرشكة  يقول 

ن  ات،تطوير التطويقفئة عن  -لأزهزة الذاتف النقال الابتاكر العاملي ق هذه القرصنة تعيو نسخ منتجاتنا. ب  انافسينمما مسح مل محمية؛ غري "العديد من ابتاكراتنا اإ
 .سيبجملس تر اجامتعات حمرض من  459، الكقرة "أأفضل املنتجات للمس هتلكني بداعاملوتكر لإ  حامس

14
.ic.gc.ca/eic/site/cipointernethttps://www-املكتب الكندي للمامرسات التصممي الصناعي، الأيقوانت الإلكرتونية، متاح عىل الرابط:  

internetopic.nsf/eng/wr01218.html  آخر مرة يف   2016مارس  27اجرت مراجعته أ
15

 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e152415 

http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs-Committee-Report-2013.pdf
http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs-Committee-Report-2013.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html
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جز  من  الأيقونةوازهة املس تخدم أأو تشلك أأن  ،والأيقوانتازهات و امحلاية للمتنح  اليتالقضائية الولايت  بعض وتشرتا
ىل  ،املكمتل ذازجل ا  يونّي كجز  من اجلذاز أأن الأيقونة  ليسج ت تطلب اليت ت بعض الولاي تشرتا، الثف . ذاتسجيل حىت يصار اإ

 تصممي صناعيمبوجب احلصول عىل امحلاية ابخلطوا املتواصةل. وقد حيرم هذا الرشا مصمم تطويق ما من  الأيقونةاجلذاز و 
يقونة عىل أأقل تقدير، يف ولية قضائية تشرتا أأن تسجل الأيقونة كجز  من اجلذاز املكمتل أأو أأن  لتطويقه املوتكر، أأو للأ

 تواع كجز  من اجلذاز.

يقوانت ةيابعض الولايت القضائية امحل متنحو   ثين، ولكهنا تس ت معوما حتميلذااليت كمكن أأو أأزهزة احلاسوب يف املدجمة أأصال  للأ
16عند حتميل الربانمج مؤقتبشلك اليت تمذر قوانت الأي

ىل هذا المتيزي  ودو أأنقد ي و .   حامية وازهة املس تخدمهيدف اإ
 .املؤقتةممي اتصال الرسوم املتحركة أأو  ه لن حيميتصممي صناعي، ولكنمبوجب لحصول عىل امحلاية كمكن حتميهل ل لتطويق

 كيف جيب القضائية، أأي يف وليتمك يقوانتوالأ  وازهة املس تخدمتصاممي للحصول عىل حامية ل الإجرائية تطلوات امل ما يه 
 املتحركة؟ الأيقوانتلتصاممي هل هناك متطلوات خاصة و كشف عن التصممي؟ ال 

أأو  اكلشاشاتللجذاز   من التصممي الكعيل جز كوازهة املس تخدم، ولكن فقط لاية مبنح امحلتسمح بعض الولايت القضائية 
الشلك  عرضطوا متصةل. ويالأيقوانت خبوازهة املس تخدم أأو تبيان طوا منقطة، مع خباجلذاز يوني ن جيب أأ و اتف. و الذ

تصةلامل طوا ابخل وأأيقونة خلطوا املنقطةابالتايل شاشة حاسوب 
17

. 

 
شاشةكجز  من  يقونة: مثال توضيحي لأ 6الشلك 

18
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 2015ريكز ومينديز الصادر عام    املذكورة يف كتابFSR 38 [2002]انمر قضية رشكة أأبل ضد دائرة تسجيل التصاممي االقضية رمق  
  واملتاح The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studiesا

عىل الرابط: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current_Status_and_I

df_Study_II.p-mpact_of_3D_Printing_Within_the_Industrial_Sector_  ا"فعىل سبيل املثال، قد يكون التصممي ادلاخيل لويضة
أأو لأيقوانت شاشة احلاسوب ظاهرا فقط عند فتح الويضة أأو تشغيل برانمج معني. ولكن هذه التصاممي لن حترم من التسجيل جملرد أأن  الشوكولتةمصنوعة من 

 احذفت احلوايش   يميع الأوقات" يفاملس تخدم ل يراها 
17

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-، الأيقوانت الإلكرتونية، متاح عىل الرابط: ةالصناعي للتصاممياملكتب الكندي ممارسات  
internetopic.nsf/eng/wr01218.html  آخر مرة يف اجرت مراجعته   2016مارس  27أ

18
 انمر املصدر السابق. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current_Status_and_Impact_of_3D_Printing_Within_the_Industrial_Sector_-_Study_II.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current_Status_and_Impact_of_3D_Printing_Within_the_Industrial_Sector_-_Study_II.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html
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ىل  ضافيو  ىل  الانتقالأأو  تحولاكن ذكل ابل  ، سوا كثرياوالأيقوانت اليت تتغري أأشاكلذا  وازهاتالأأن  ،ما س وقاإ من ماكن اإ
اكتب املتطلب اذلي تصممي ال  ديدحت ودعنيمن الأس ئةل عند حماوةل امل امزيدتثري  ،أأصالتحركة امل أأو  ،تغيري الألوانأأو  ماكن

ذ تطلب الالتصممي الصناعي.  طلبعرضه يف  أأن تعرض " معوما ركةتحامل يقوانت للأ " ايةاليت متنح امحلقضائية ال تولاياإ
يف بعض الولايت القضائية من خالل سلسةل من هذا املطلب  استيكا . وكمكن ةركعند احلتلكة بلك أأشاكلذا اخمل  الأيقوانت

بعض الولايت القضائية من قدرات تكنولوجيا  تس تكادوا. احلركة الانتقالية تسلسلابل عند عرضذا اليت تمذر الصور الثابتة 
 تحركةامل يقوانت الأ تقدمي ب  ودعنيلسامح للمابوذكل مثال  ممي،اتصال مكتب عىل  التصاممي املتحركة عرضل املعلومات لتسذي

عدة س نواتمنذ قبول ملكات الكيديو للملكية الككرية ب الكوري  كتبوبدأأ امل . ملكات فيديو ابس تخدام
19

 كتبامل  نرش. وي 
لكرتوني بنسخةتصممي هذه ال حقوق  اثبتة أأو نسخة مضن  وصكه لو جرىضيع أأن ي  متلمن الصور حي وانب جبالاحتكاظ  بغية ةاإ

ن اكن جيب حامية حتديد بياانت أأخرى متزي الأيقونة هبدف لايت قضائية أأخرى بيان اجلدة أأو تطلب وقد و ة. يورق  ما اإ
تصاممي كما خيص  القامئةمن املامرسات املتنوعة  ابعض ويعرض ما س وقللجذاز.  أأيقونة مأأ  زاجلذا بنيةجز  من عىل أأهنا  الأيقونة

 .ةلنقت مل ااملتحّوةل و املتحركة و  الصور

 هل ينبغي التخيل عن احلروف والرموز؟

ذ ينبغي أأو كجز كأيقونة  روف والرموز والأرقام واللكامتماكنية حامية احلابإ  من املسائل اخلالفية تتعلق واحدة  ،من الأيقونة. اإ
 ولايت القضائيةمجموعة فرعية من هذه الوحتدد . ايةالعنارص عند طلب امحلهذه  عن خيلالتيف بعض الولايت القضائية، 

، مبا يف ذكل الرموز المتثيلية النصوص معاجلةنمام الشائعة ل رموز المثل عهنا  ينبغي التخيلشائعة اليت عددا من الرموز ال 
 رموز الذاتف والربيد. مثل تلالتصال

 املؤلف؟يف حال اكن محميا حبق  صناعيكتصممي صناعي حامية تصممي كمكن هل 

ماكنية حامية وازهات املس تخدم والأيقوانت  الأخرى ت اخلالفيةالمن اجمل املعمول هبا يف لك ف ؤلمبوجب قوانني حق املاإ
ن اكنت، و ولية قضائية  الصناعية لوعض تصامميحامية ال منح حتول دون  ، يف حال منحذا،حق املؤلفمبوجب اية امحل ما اإ

ذ كمكن . املواضيع املعينة فامي يتعلق املؤلف الصناعية وكذكل حق  تصامميال  وقحق يف بعض الولايت القضائية احلصول عىلاإ
مادة ما كتصممي  ال كمكن حاميةف ،يف بعض الولايت القضائيةا وأأمّ . يقوانتازهات والأ الو لتصاممي التكنولوجية اجلديدة مثل اب

ن اكن من املمكن حام صناعي ذا سّ امحلاية حبق املؤلفأأخرى قضائية  ولايتيف تتاح . و يهتا حبق املؤلفاإ ل التصممي ، ولكن اإ
 سجةل.امل تصممي ال حامية وجود يف ظل  ق املؤلفالتصممي حبحامية فال كمكن صناعي،  تصمميك 
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عىل الرابط:  كوري للملكية الككرية،المكتب ل ل الصناعي عىل املوقع الإلكرتوين  قوانني التصمميبشأأن ناقشة امل انمر  
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02دراج تصاممي. 2"، ا  اإ

   2011الأيقوانت املتحركة اساري املكعول منذ أأبريل 
ىل   دون swf, mpeg, wmv, Animated gifحيق ملودع الطلب تقدمي تصاممي الأيقوانت املتحركة بواسطة ملكات الكيديو ا ىل مجموعة من احلاجة اإ حتويلذا اإ

design-gui-in-changes-recent-2014-day-tectingdesigns.com/designhttp://www.pro-: الصور الثابتة" ؛ وانمر أأيضا الرابط
kipo-office-property-intellectual-korean-the-at-applications 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02
http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo
http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo
http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo
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 الصناعي؟ التصمميبتصنيف  نطاق امحلايةهل يقيّد 

نتاجئ التصاممي الاختالف الواحض يف  يه أأحد اجملالت اليت يمذر فهيااملرتتوة عل والنتاجئ  تصنيف التصامميجمال يشلك 
ذ . ، اكلأيقوانت، وطرق التعاطي معذاالتكنولوجية اجلديدة صنف  مضنالأيقوانت  بعض الولايت القضائيةتصنّف اإ

نطاق دو أأن التصيف يقيّد ويو. معه س تخدمت يف حالت أأخرى وفقا للجذاز اذلي تصنف ، و نرثايتأأو صنف ال  الأيقوانت
تصنيف ب نطاق امحلاية ل ولكن يف الاحتاد الأورويب، عىل سبيل املثال، ل عالقة  ولايت القضائية،يف بعض الامحلاية 

تصمميال 
20

. 

  - فامي يتعلق ابحملارف

الشاشة أأو الورق . مبصطلح "اخلطوا" برانمج احلاسوب اذلي يودّل حمارف رمقية معينة اعىل لأغراض هذه الوثيقة،  ،يقصد
 ويقصد مبصطلح "احملارف" الناجت الورصي اذلي يودّل رمقيا ابس تخدام اخلطوا أأو مياكنيكيا ابس تخدام حمارف من الرصاص.

ن اكنت متنح أأي نوع من امحلاية، وهل حتيف بدلمك، رف ااحملاخلطوا و حتمى  كيفو  قانون الرسوم والامنذج مبوجب  ىماإ
املؤلف  امحلاية مبوجب قانونأأشاكل امحلاية ايتيح تراكب خيار يوجد  وهل؟ خاصؤلف أأو نمام ق املقانون حأأو  الصناعية

آن معا، عىل سبيل املثال الرسوم والامنذج الصناعيةوقانون    ؟يف أ

ن اكنت ،يف الطلبالتصممي ثّل كم جيب أأن  كيفو   ل عىل تسجيل التصممي يف بدلمك،للحصو  موضوع أأهليةاخلطوا واحملارف  اإ
صنف من مادة أأو أأو نتج حبسب عالقهتا مب رف ااحملو  وااخلط هستسجل هذهل مكجموعة؟ و التصاممي  كمكن تسجيلوهل 

عطا  أأمثةلو الوضائع،   .اكن الأمر كذكل ناإ ، يرىج اإ

ممي اصتلأنواع  اليت متنح امحلاية هل ختتلف عن مدةرف يف بدلمك، و ااحملأأو  والخطاليت متنح لد الأقىص ملدة امحلاية ما هو احلو 
 ؟أأخرى

قبل منح طلوات تسجيل التصممي  اموضوعي احفص بمكمكتب امللكية الصناعية الوطين اخلاص احلد اذلي جيري فيه  وحبسب
ينكذ اهة"  وكيف "الودو "الطابع الكردي"و ثل "اجلدة"م ا ذاحفص اليت جيري  معايري الأهليةيه ما رف، االصناعي للمح

 ؟كحصال
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يل سج ت بشأأن التصاممي، وحفص طلوات  مبادئ الكحص التوجهيية يف مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية االعالمات التجارية والتصاممي انمر  
نمام امجلاعة ا"ل يؤثر مؤرش املنتج ول تصنيكه عىل نطاق حامية  36، الصكحة 2014يوليو  1امجلاعة الأوروبية، النسخة الأوىل الصادرة يف دلى  ميالتصام

دارية حرصا، ول اأأغراض تصنيف  من لحئة امجلاعة الأوروبية بشأأن التصاممي . وخيدم ال 6ا36ااملادة التصاممي الأوروبية لتسجيل  لوحث امتكني الغري من  س امي اإ
التصاممي " ، ويه متاحة عىل املوقع التايل:  ة التنكيذية للجامعة الأوروبية لتسجيل  من الالحئ2ا3ااملادة  تصامميال امجلاعة الأوروبية لتسجيل ت قواعد بياانيف 

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/23_examination_

of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf 
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 اخلامتة

واحض للمعلومات الغياب ال و  ،فامي يتعلق حبامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة اخملتلكة القامئةيف ضو  القوانني واملامرسات نرى 
عالمية يف اللجنة ادلامئة بشأأن هذا لعقد ن الوقت قد حان أأ هذا املوضوع، بشأأن  اجلاهزة اليت كمكن احلصول علهيا مناقشات اإ

ىل  اادنست وااملوضوع.   املرتوطةامللكية الككرية ذات الصةل التصممي الصناعي وأأنممة  ي جمالات الكنية والقانونية اخلرب اإ
ىل  مناقشة هذه القضااي يف هذا املنتدىنعتقد أأن ، ثريهالوجية اجلديدة والقضااي اليت ت لتصاممي التكنو اب مناقشات س تكيض اإ

الصناعية للتصاممي التكنولوجية اجلديدة، وحنن  تصامميمشرتكة يف حامية ال  هذه الوثيقة، هناك مصلحة عاملية توني ثلامم و . ممثرة
ىل املناقشات بشأأن هذه القضااي.  آنف اذلكرل اخلربات يف ندعو الوفود الأخرى لتوادو نتطلع بشغف اإ  .اجملال أ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


