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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23 جنيف، من  2018 أأبريل 26اإ
 
 

جوانب بشأن مقرتحات املقدمة من الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية املعتمدة للجتميع 
ستحسن القيام مبزيد من  تصاميم واجهات املستخدم املصورة واأليقونات واحملارف/اخلطوط

ُ
التي ي

 العمل بشأنها

 

 مقدمة

عالمية بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحمليذكر أأّن  .1  31ار/ااطخوو  ي جلسة اإ
طار ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ، 2017 أأكتوبر ي اإ

ىل  30واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( املعقودة ي جنيف ي الفرتة من    .2017نومفرب  2أأكتوبر اإ

زاء اجللسة الإعالمية بشأأن "ثني للجنة العالمات، وي هناية ادلورة الثامنة والثال .2 أأعرب الرئيس عن رضا اللجنة اإ
وي  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملار/ااطخوو ، وعن رغبهتا ي مواصةل مناقشاهتا حول املوضوع".

طار اطخووات التالية، المتس الرئيس من الأمانة " ىل اقرتاح نظامت احلكومية ادلولية الأعضاء وامل أأن تدعو ادلول اإ املعمتدة اإ
، وان جوانب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملار/ااطخوو  اليت يُس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا

من  8و 7" )انظر الفقرتني ي دورهتا املقبةل  العالماتوثيقة يك تنظر فهيا جلنة جتمع لك الاقرتاحات الواردة ي 
 (.SCT/38/5 الوثيقة

ي الأعضاء ادلول ، 2017نومفرب  27املؤرخة  C. 8708الرساةل املعممة مبوجب دعت الأمانة وبناء عىل ما س بق،  .3
ىل تقدمي اقرتاحات بشأأن احلكومية غري واملنظامت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  جوانب تصاممي واهجات املعمتدة اإ

 .املصورة والأيقوانت واحملار/ااطخوو  اليت يُس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنااملس تخدم 
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ردودا من ادلول الأعضاء تلقّت الأمانة  (،2018فرباير  6لرد عىل ادلعوة املذكورة أأعاله )أأي ي ل املوعد الهنايئوي  .4
املعمتدة التالية عىل ادلعوة: مجعية الاحتادات  ت املنظامت غري احلكوميةردّ و (. 3) ومجهورية كوراي وتونسالتالية: الصني 

( وغرفة التجارة AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )و (  ECTAالأوروبية للعاملني ي جمال العالمات التجارية )
 (.4) (JTA( وامجلعية الياابنية للعالمات التجارية )ICCادلولية )

 تلقهتا الأمانة من ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة. وأددرجت الردود اليتلّك وجتمع هذه الوثيقة  .5
 بأأمكلها ي هذه الوثيقة.كام وردت و املقرتحات 

 وعنواهنا:العالمات يرد نص البياانت الاكمل عىل صفحة املنتدى الإلكرتوين للجنة و  .6
http://www.wipo.int/sct/ar/. 

 جوانب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانتاقرتاحات بشأأن 

، واحملار/ااطخوو  واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانتجتميع الويبو للردود عىل الاس تبيان بشأأن  قّدم (1)
أأن رمغ ان واملنظامت ذات الصةل. و ي خمتلف البدل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانتنظرة عامة عىل حامية 

جراء ل يوفر معلومات مفيدة ويسهّ التجميع مجهورية الصني ي مكتب ادلوةل للملكية الفكرية أأبدى شامةل، مقارنة اإ
عىل وطرح الأس ئةل التالية . املس تخدم املصورة واهجاتحامية  ةلأأ ي اطخوض ي مس تهرغب )مكتب ادلوةل( الشعبية 

هل و لمنتجات املادية؟ مكقابل ل ة مكنتجات افرتاضية صوراملس تخدم امل اتاملمكن حامية واهج منهل املثال، سبيل 
ة صوراملس تخدم امل اتهل جيب حامية واهجو ؟ انقلهاابعتباره نت  امل ة مع صوراملس تخدم امل اتواهج مظهرجيب تقدمي 

عىل تنوبق هل و ؟ صورةاملس تخدم امل اتي واهج بحتال وظيفي الزء اجليزي وما يه كيفية ت كجزء من منت ؟ 
عىل املنتجات الأخرى؟  اليت تنوبق التعديمعايري ذات  ة )وخاصة الواهجات املتحركة(صورواهجات املس تخدم امل

وتأأخذ صيغة  ،ابلجهتادات القضائية خملتلف البدلان قرتنتة عىل أأساس حالت حمااك قبلامل وميكن متابعة العمل 
 ات مائدة مس تديرة.اس تبيان مفتوح واجامتع

من وهجة نظر املس تخدمني عن طريق  صورةاملس تخدم امل اتقرتح اس تكشا/ الولب عىل حامية واهجاو  (2)
 اية ي بدلاهنو ومناطقهو.ي طلب هذه امحل يواهجوهنااس تبيان يركز عىل الكشف عن املشالك اليت 

ىل  أأشارعليه. و  ةقوبّ امل واملنت  املادي  صورةاملس تخدم امل اتلعالقة بني واهجاب هامتمهامكتب ادلوةل  وأأبدى (3) اإ
هل ميكن أأن حتمى واهجات املس تخدم  - 7: السؤال املتعلقة هبذه القضية س ئةل الثالثة التاليةأأورد الأ  الاس تبيانأأن 

أأو املنت  أأي مبعزل عن املنت  اذلي حيتوهيا ، الأيقوانت مبوجب براءة أأو أأن تسجل بشلك مس تقلا أأو املصورة و
هل يقيد نواق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو  - 16السؤال ؟ و اذلي تس تخدم معه

ا أأو هل حتمى واهجة املس تخدم املصورة و - 17السؤال و  احملار/ااطخوو  نتيجة تصنيف التصممي الصناعي؟
د اس تخداهما ي منت  خمتلف )كشاشة س يارة، مثال(؟ الأيقونة احملميّة ابلنس بة ملنت  واحد )كهاتف ذيك، مثال( ض

ة واملنت  صوراملس تخدم امل اتملناقشة العالقة بني واهجس حصيح أأساالسابقة يه  أأن الأس ئةلادلوةل مكتب  رىوي
 . وذكرت بعض البدلانفقط ردود قصرية جداببدلان عىل تكل الأس ئةل أأجاب عدد من ال  لكن،املادي اذلي حيتوهيا. و 

جابة غري املمكن تقدمي أأن من  كتب يقرتح امل ذلكل، تباطا وثيقا حبالت حمددة. ترتبط ار  الأهن، عىل هذه الأس ئةلعامة اإ
جراء دراسات معمقة و  الت، ول س امي احلدراسات اس تخدام  حسنذه الأس ئةل الثالثة. ومن املس ت تفصيلية عن هاإ

 وسربخمتلف املاكتب الوطنية،  وصياغة الأحاكم القانونية وممارسات الفحص ي احملامكاملعروضة أأمام  التعديحالت 
 .حيتوهياة واملنت  املادي اذلي صوراملس تخدم امل اتالعالقة بني واهج

http://www.wipo.int/sct/ar/
http://www.wipo.int/sct/ar/
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من املهو حتديد نواق توبيق جوانب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  - نواق التوبيق (4)
 مللكية الفكرية اليت تغوهيا هذه اجلوانب:واحملار/ااطخوو ، أأي جمال ا

 امللكية الصناعية 
 حق املؤلف 

واحد أأو أأكرث من الأنظمة التالية حبامية تصاممي واهجة قد يُعىن سؤال السابق، عىل ال  عوفا - وسائل امحلاية (5)
 :صورةاملاملس تخدم 

 امللكية الصناعية 
 حق املؤلف 
 زدوجةاملاية امحل 
  نافسة غري املوروعةامل 
 نظام خاص 

تصاممي )متحركة أأو تأأخذ شلك رام  حاسوبية بة يه صوراملس تخدم امل اتأأن تصاممي واهجا مب - مدى امحلاية (6)
 :أأحصاب احلقوق مدى امحلاية اليت يولهبان الوروري مناقشة تظهر عىل شاشات املس تخدمني، مفو اثبتة( 

 املدى اجلغراي 
 مدة امحلاية 

خرى العالقات مع املعاهدات (7) ة، صوراملس تخدم امل اتوبيعة اطخاصة ملسأأةل تصاممي واهجنظرا لل  - ااملواءمةالأ
يداع وامحلاية، يقرتح  جراء ول س امي فامي يتعلق ابلوسائل العملية لالإ  مع املعاهدات التالية:لإماكنية املواءمة دراسة اإ

 1نظام لهاي 
 2لواكرنو 
  3قانون التصامميمعاهدة 
 4معاهدة حق املؤلف 

 اتممي واهجامسأأةل تسوية املنازعات املتعلقة مبلكية تصالعالمات ينبغي أأن تدرس جلنة  - تسوية املنازعات (8)
 ق:النظام املوبّ  صورة بغية حتديداملس تخدم امل

 القوانني الوطنية 
  التحكميأأو  زعاتانامل الأنظمة البديةل لتسوية 

 املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.اطخربة املكتس بة بشأأن تسوية من  ميكن الاس تفادةو 

حقوق مبوجب حامية الواهجات من أأجل ة واملنتجات املادية صورتصال بني واهجات املس تخدم املالمتولبات  (9)
 ات.بل ممي، وتصويرها ي الو االتص

                                                
1

 والامنذج الصناعيةللرسوم  اتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل  
2

 اتفاق لواكرنو اذلي وضع مبوجبه تصنيف دويل للرسوم والامنذج الصناعية  
3

 قانون التصامميموروع معاهدة   
4

 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف  
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 ة املتحركة.صوراملس تخدم امل اتلمتثيل واهج ةحو سمامل ورق ال (10)

 النواق من خالل تثيل بياين أأو وصف. حتديد (11)

 .صورةمتولبات رشح وظيفة واهجة املس تخدم امل (12)

عن  ةنبثقع نواق امحلاية فامي يتعلق ابلتصاممي امل يوس  عالمات، تن للجنة الوالثامنة والثالثادلورة انقشت و (13)
تعاجل جلنة اكن وفد الصني يأأمل أأن  ،لكن؛ و هبذا الصدد الآراء تسالمت ، و يةفاتيح اللزيراملمنتجات مثل لوحات 

دون  تس تجيب للظرو/ احمليوةا " ولكهناملس تخدم"واهجات حرصا صاممي اليت ليست القضااي املتعلقة ابلت عالماتال
عىل الوريق للمشاة الس يارات وها الرسومات اليت تسق ، ذكرت ثالومك مني عىل وجه التحديد. التفاعل مع املس تخد

 الس يارات.كل تمس تخديم ومه من غري 

 التصممي نعبدقة " ات املس تخدم املصورةمصولح "واهجيعرب فيه  ل يدعرص جد يدخلومن املرحج أأن  (14)
قرارا  التفاق عىل تعريفأأمهل ي أأبدى مكتب ادلوةل . وحتس با ذلكل، يدالبع غري ي املس تقبل حاميته املولوب  يلقى اإ

مي اليت ل الأنواع اجلديدة من التصام ةناقشي م  أأعرب عن رغبته. و لواهجات املس تخدم املصورة بني مجيع البدلان مااع
 ة.صوراملس تخدم امل اتتتناسب مع تعريف واهج

ففي أأنفسهو. بترتيهبا كن للمس تخدمني ة اليت ميصوراملس تخدم امل اتتصاممي واهجب  أأبدى مكتب ادلوةل اهامتمهو  (15)
ىل أأي درجة ي د حال أأمكن للمس تخدم حتدي عىل ماكل التصممي النظر ي حامية  نبغيعدد كبري من الرتتيبات، اإ

أأخرى. ويكتيس مس تخدمة مصورة التعدي عىل أأي واهجات بشأأن ماكل التصممي  ةالتصممي، أأو ما مدى مسؤولي
ها دداليت حيجبميع أأمنا  الاس تعامل  التنبؤمباكن  ةبو من الصع لأنمماثةل حالت لسؤال أأمهية خاصة ي هذا ا
ه من اعتبار الأمنا  اخملتلفة اليت يرتهبا قلقوأأعرب املكتب عن  كتصممي واحد. هذه الأمنا  ىمحتون، وكيف خدماملس ت

 .ابملشاركة التعديكنوع من املس تخدم 

 احملار/ااطخوو اقرتاحات بشأأن تصاممي 

ل تنح الصني حامية مبوجب براءة لتصاممي احملار/ااطخوو ، ولكهنا أأجرت بعض البحوث ي هذا الصدد،  (16)
وتود أأن تناقش مع املاكتب الوطنية الأخرى املسائل التالية عن طريق دراسات احلاةل: نواق حامية تصاممي 

، ومعايري اجلدة والنشا  الابتاكريديد احملار/ااطخوو ، والإجراءات الشلكية احملددة لواثئق الولبات، وطرق حت
 حتديد التعدي عىل احملار/ااطخوو .

حق  ينوقانللمحار/ااطخوو  مبوجب دعوة البدلان واملنظامت اليت توفر حامية مزدوجة املكتب قرتح يو  (17)
ىل اجامتعات الويبو لإدااملؤلف والتص حتديد حالت التعدي نظمها وممارساهتا القانونية، مبا ي ذكل معايري  راجممي اإ

 واحلالت ذات الصةل.

 اقرتاحات أأخرى

 الأيقوانتة و صوراملس تخدم امل اتقترص عىل تصاممي واهجت ل  ارمغ أأهنالتالية ي الوثيقة، حات اقرت أأدرجت الا .7
اس تنتاجات قد تكون ذات صةل بأأحد و  صةل بتصاممي تكنولوجية جديدة بأأوسع معانهيا.و ، ولكهنا ذات واحملار/ااطخو

التغيريات ، وهو رضورة حتديد "اجللسة الإعالمية اطخاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملار/ااطخوو 
دخالها لتكييف ممارساهتا الراهنة مع التصاممي التكنولوجية اجلديدة، وحتديد العقبات  اليت ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية اإ

 (.SCT/39/2من الوثيقة  23" )انظر الفقرة الهيلكية اليت يتعنّي تذليلهاالقانونية والتقنية و 
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 اليت يبدعها اذلاكء الاصوناعيممي اتصل ممي وامحلاية القانونية ل ااس تخدام اذلاكء الاصوناعي ي حفص التص

ة ي معليس تخداهما ل تأأو خووأأدوات اذلاكء الاصوناعي لك بدل ي تب اكاملس تخدم ت هل  - الفحص (18)
 ممي؟احفص التص

ي : البحث ؟ )مثالجمالت هذا الاس تخدام، ما يه ي حال اس تخدام أأدوات اذلاكء الاصوناعي – الفحص (19)
 ممي(.االتص تشابهعىل مك احلأأو  ةممي السابقاالتص

دخال ناإ  - الفحص (20)  ؟لها عدأأ اليت اجملالت ا يه مف، أأدوات اذلاكء الاصوناعي اكن من املزمع اإ

بداع اذلاكء الاصوناعيممي اتص - التحقق (21) بشلك  ياتجم الرب  تبدعه املس تخدم تصمامياختار : ي حال من اإ
فهل أأعّدت بشلك عشوايئ(،  ةممي القامئا العميق )ي حاةل امجلع بني التصميالتعل طرقيأأيت مثرة  (، ول%100) اكمل

بداعات اذلاكء الاصوناعي وقللشخص اذلي حيمل حق ةقانونيال اتتفاقال  ؟ )مثل: ماكل نظام اذلاكء الاصوناعىاإ
ىل ذكلت مل أأم  قحلاملوالبة اب تحظر أأم  ،الولب ودعمأأو  مووري التوبيقاتأأو   (.ناقش بعد وما اإ

ن - التحقق (22)  ممي احلايل؟امبوجب قانون التص كن تسجيهلميتصمامي، هل  أأبدع اذلاكء الاصوناعي اإ

  ممي؟اتوى عىل الإنسان مبوجب قانون التصاحمل بدع هل يقترص م 
  ممي؟االولب عىل الإنسان مبوجب قانون التصمودع هل يقترص 

ن - التحقق (23) حلايل؟ )مثال: املؤلف اامحلاية مبوجب قانون حق هل أأهلية تصمامي، هل  أأبدع اذلاكء الاصوناعي اإ
ىل ذكل(.أأم ق حلاملوالبة اب تحظر أأو الربام ،  يحقوق موورمضن  وأأ  ،غري محمي  مل تناقش بعد، وما اإ

ّن  .8 ىل النظر ي العالمات جلنة اإ مدعوة اإ
 .مضمون هذه الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


