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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثانية الدورة
 2019 نومفرب 7ٕاىل  4جنیف، من 

 اليابان والواليات املتحدة األمريكيةدي اقرتاح من وف

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

ٕاىل املكتب ا�ويل للمنظمة العاملیة للملكية  الیا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية دا، ٔأ�ال وف2019 سبمترب 23يف تبلیغ بتارخي 
 الفكریة (الویبو) �قرتاَح الوارد يف مرفق هذه الوثیقة.

 ]یيل ذ� املرفق[
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التصاممي نة الویبو ا�امئة املعنیة بقانون العالمات و مقدم من الیا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل جل  اقرتاح
 الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية

 التوصیة املشرتكة:

 املصورة املس�ت�دم وا�اتتصاممي حامیة التصاممي الصناعیة املتعلقة ب 

 مقدمة أٔوال.

صنا�ة �املیة مبلیارات ا�والرات اس�تغلت ا�منو الواسع ، مبا يف ذ� أ�یقو�ت، املصورة املس�ت�دم وا�اتتُمثّل تصاممي 
املتا�ة يف أ�سواق  ٔأو "التطبیقات" احملمو� أ��زةج بربام�ادة  �رتبط أ�یقو�تفعىل سبيل املثال، . أ��زة النقا� لسوق

 .1�ىل ش�بكة إالنرتنت

و�البًا یقرتن الن�اح الت�اري وز�دة املبیعات مبا ُحيّبذه مس�هت� التصاممي من وا�ات ٕالكرتونیة، وال ینفك املتنافسون 
ٕاىل حامیة التصاممي الصناعیة للظفر مبزية تنافس�یة يف السوق. ومن شأٔن حامیة التصاممي الفّعا� ٔأن تضطلع بدور یلجؤون 

ٔأن تضمن لها  �امس يف اسرتاتیجیات امللكية الفكریة اليت تنهتجها الرشاكت الصغرية واملتوسطة، فهيي تتيح لت� الرشاكت
 تطو�ر تطبیقات أ��زة احملمو� یة. كام یتّضح ٔأنبيئة الت�ارة إاللكرتون  فضاء "النسخ واللّصق" ا�ي �سود يف موطئ قدم

هذه مشتّت من الناحية اجلغرافية، فش�بكة إالنرتنت جعلت من املوقع املادي دون ٔأمهیة من حيث �دوى تطو�ر تطبیقات 
ٕاذ ميكن  –رش�ن �رب العامل بأٔرسه أ��زة احملمو� و�سویقها. و�شلك مبارش ٔأكرث، �ت خمرتعو هذه التصاممي اجلدیدة منت 

ٔأن �زاول مع� يف العامل �فرتايض يف ٔأي ماكن، م� �رث �ىل مقبس للطاقة الكهر�ئیة واكن حبوزته ملصّمم تطبیق ما 
 �اسوب محمول.

لكرتونیة، وسا�ر بید ٔأن التطور التكنولو� الراهن ال یقترص �ىل الوا�ات وأ�یقو�ت اخلاصة �لهواتف ا��یة، وأ�لواح االٕ 
س�تفيض ٕاىل �روز جماالت �كنولوجية �دیدة  ٕاجنازات �ارقةمن حتقيق  یدنو یومًا تلو ا�ٓخرفالعامل أ��زة احلاسوبیة. 

ميهم، ؤأن �سعوا ٕاىل طلب ت� امحلایة. وتضطلع وا�ات ��اكمل، من املرحج ٔأن یبتغي املصّممون يف ٕاطارها حامیة تصام 
جوهري يف جتربة مس�ت�ديم املنت�ات اليت ترتاوح من أ��زة الكهر�ئیة املزنلیة ؤأ�زة التلفزیون، املس�ت�دم املصورة بدور 

: فالس�یارات دار�اً مس�تقبلیة ٔأن یصبح ٔأمرا  �كنولوجيات ف� مىضما اكن یعترب یوشك و ٕاىل املر�بات ؤأ�زة اللیاقة البدنیة. 
 وما شابه ذ� من �كنولوجياتبعاد، ؤأ�زة عرض الواقع �فرتايض بدون سائق، ولو�ات املفاتیح �فرتاضیة ثالثیة ا�ٔ 

توفر ٔأرضًا خصبة ٕال�شاء تصاممي �دیدة لوا�ات املس�ت�دم  ومجیع هذه التكنولوجيات السوق لك �ام. حت تد�لٔأصب
 املصورة، و�ريها من التصاممي الناش�ئة.

 ��رتاف بقمية هذه التصاممي يف التكنولوجيات اجلدیدة، واجلد�ر �ملالحظة ٔأن الوال�ت القضائیة �رب العامل أٓ�ذة يف
امللكية الفكریة. و�ىل النحو املبني يف الت�لیل الوارد يف الوثیقة  مبوجبؤأمهیهتا، ویت�ىل ذ� من �الل توفري امحلایة 

                                         
للتطبیقات،  Google Play، ومنصة Amazon.comمن بني أ�مث� عن أ�سواق �ىل ش�بكة إالنرتنت حيث تُتاح هذه التطبیقات جند موقع  1

 ).App Store )iTunesومنصة رشكة أٓبل للتطبیقات 
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SCT/37/2ضائیة يف العامل متنح امحلایة ، �تت حامیة وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت ٔأمرًا شائعًا، ُجفّل الوال�ت الق
 لكن قد تفيضو . 2أ�یقو�ت اجلدیدةو املس�ت�دم املصورة  وا�اتتصاممي ل مبوجب �سجیالت التصاممي الصناعیة/الرباءات 

 ا الصنف منحامیة هذ لطبیعة الفریدة لهذه التصاممي �بتاكریة وامله� القصرية املتا�ة ٔأمام الوال�ت القضائیة للنظر يفا
 .دولیاً امحلایة املقدمة و  التوافر تباینات يف ٕاىلالتصاممي، 

فضًال عن املتطلبات الشلكیة، ز�دة يف التاكلیف اليت یتعني �ىل املصممني حتّملها وترتتب عن هذه التباینات يف امحلایة، 
محلایة تصامميهم دولیًا، وتفامق خطر فقدان امحلایة ا�ولیة للتصاممي يف أ�سواق العاملیة، وتقویض الرغبة يف ٕا�شاء تصاممي 

امحلایة للتصاممي يف ضائیة ال توفر يف الوقت الراهن ٔأخرى. ویتفطن املصّممون يف بعض احلاالت ٕاىل ٔأن بعض الوال�ت الق
هذه البيئات التكنولوجية اجلدیدة، رمبا ٔ�هنا مل �متكن من حتدیث قوانيهنا ٔأو ممارس�هتا بعد، ٔأو ٔ�ّهنا ليست متأٔكدة من السبيل 

 أ�مثل للقيام بذ�.

 موا�بةماكنیة �ٕ قرارًا مهنم هبذه الفجوات، وو�ُشارك الفا�لون يف جمال التصاممي الصناعیة بنشاط يف هذا املوضوع، إ 
التطورات اليت تطرٔأ �ىل هذه التكنولوجيات الناش�ئة، وذ� من �الل طائفة �برية من املنظامت واحملاد�ت اليت تُعىن 

 امللكية الفكریةامجلعیة أ�مر�كية لقانون �لشؤون القانونیة للتصاممي. ومن مضن املنظامت اليت تتناول بعنایة هذا املوضوع جند 
)AIPLA( عیة ا�ولیة محلایة امللكية الصناعیة، وامجل (AIPPI)3 و ،) الرابطة ا�ولیة للعالمات الت�اریةINTA( ،حتاد و�

، ICC(4وغرفة الت�ارة ا�ولیة (، )IPOمجعیة ٔأحصاب امللكية الفكریة (و  )،FICPIا�ويل لو�ء امللكية الصناعیة (
ومجعیة ماليك العالمات الت�اریة ، )JPAAوامجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات ( ،)INTAللعالمات الت�اریة (والرابطة ا�ولیة 

، و�ريها. وتُبّني املشاركة النشطة لهذه املنظامت يف هذه املبادرة من �الل منشوراهتا اخلاصة، (MARQUES)أ�وروبیني 
وفري حامیة متّسقة وواحضة لهذه التصاممي اليت ال ميكن �ال �بتاكرات ومؤمتراهتا، وقراراهتا، وجود زمخ �املي من ٔأ�ل ت

 التكنولوجية �س�تغناء عهنا.
  

                                         
بيان، ٔأشارت ٕاىل ٔأن حامیة وا�ات املس�ت�دم ) اليت رّدت �ل �س�ت والیة قضائیة 66من ٔأصل  63ٔأو  %95أٔكرث من القضائیة تقریبا ( الوال�تاكفة  2

 .SCT 37/2 Revاملصورة وتصاممي أ�یقو�ت متا�ة. انظر الوثیقة 
قراراً ُحيّدد التوصیات املتفق �لهيا �شأٔن "حامیة وا�ات املس�ت�دم املصورة"  عیة ا�ولیة محلایة امللكية الصناعیة، اعمتدت امجل 2017ٔأكتو�ر  17يف  3

 .ا�ي ُعقد يف مدینة س�یدين 2017لعام  العاملي للجمعیةاملؤمتر �الل 
sh.pdfinterfaces_Engli-user-Graphical-on-content/uploads/2017/10/Resolution-https://aippi.org/wpانظر ٔأیضا؛ ؛ 

 ت املس�ت�دم املصورةحامیة وا�ا ،ٔأحاكم �امة –دراسة مسأٔ� – 2017 – جمعیة ا�ولیة محلایة امللكية الصناعیةلل التقر�ر املوجز 
content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf-aippi.org/wphttps:// 

interfaces-user-graphical-protection-.org/publication/designhttps://iccwbo- املس�ت�دم املصورة وا�اتحامیة تصاممي انظر  4
/guis 

https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Graphical-user-interfaces_English.pdf%D8%9B
https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf
https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/
https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/
https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/
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، ٔأّن هناك SCT37/2ویُبّني الت�لیل الوارد يف معل هذه اللّجنة ودراساهتا �الل الس�نوات املاضیة، �ىل غرار الوثیقة 
ة، ٕاذ ٕان الوال�ت القضائیة أٓ�ذة �لفعل � یتعلق �ملامرسات الناحجٕاصدار توصیات �شأٔهنا ف الوجيهجماالت �ّدة ٔأحضى من 

واستنادًا ٕاىل هذه املواضیع املشرتكة، والت�ارب الوطنیة وإالقلميیة القامئة، .5يف تنفيذ هنج ذات تفكري متشابه لتوفري امحلایة
ممي الصناعیة، وت� التصاممي التكنولوجية اجلدیدة، و�س�تفادة من اخلربة املوجودة يف ا�ال التقين والقانوين يف جمال التصا

وسيسا�د امليض . املصورةاملس�ت�دم  اتامیة تصاممي وا�من ٔأ�ل حتوصیات  لتقدميمتاًما  فٕان جلنة الویبو للعالمات متأٔهبة
جمال يف  للتصامميتوفري امحلایة  �ىل قدمًا يف حتدید املامرسات املثبتة، وتقدمي ا�مع لها، الوال�ت القضائیة اليت ُهيّمها أ�مر،

یعملون  ممنيف مجیع ٔأحناء العامل ودمع املصممني  ومبد�ة، ة�دید ٕال�شاء تصاممي موامئة ، وتعز�ز ظروفاجلدیدة التكنولوجيات
 جمال التصاممي هذا، ا�ي یتطور بوترية متسار�ة.�ىل تطو�ر 

لیقات والنظر يف مرشوع التوصیة املشرتكة املقرت�ة �شأٔن حامیة وندعو ٔأعضاء اللجنة ا�امئة واملراقبني ٕاىل إالدالء بتع 
 .املصورة التصاممي الصناعیة املتعلقة بتصاممي وا�ات املس�ت�دم

                                         
 ارب.ملخص لنظر جلنة الویبو للعالمات يف موضوع وا�ات املس�ت�دم املصورة وتصاممي أ�یقو�ت والو�ئق اليت حتدد ائتالف و�ات النظر والت� 5

العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) اليت ُعقدت يف ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة ا�امئة املعنیة بقانون  .1
، طلب الرئيس من أ�مانة ٔأن تُِعد� اس�تبياً�، بناء �ىل �قرتاح ا�ي قدمته وفود ٕارسائیل 2016ٔأ�ریل  27ٕاىل  25يف جنیف يف الفرتة من 

 التكنولوجية نون "التصممي الصناعي والتقنیات الناش�ئة: ٔأو�ه التشابه و�ختالف يف حامیة التصامميوالوال�ت املت�دة أ�مر�كية والیا�ن واملُع 
ومن مث، ٔأ�دت أ�مانة "�س�تبيان �شأٔن تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط"  ).SCT/35/6 اجلدیدة" (الوثیقة

ته ٕاىل مجیع ا�ول أ�عضاء يف املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو).(املشار ٕالیه ف� یيل �مس "�س�تبيان"  ) وو��
مت أ�مانة وثیقة معنونة ، قد� 2016ٔأكتو�ر  19ٕاىل  17ويف ا�ورة السادسة والثالثني للجنة العالمات اليت ُعقدت يف جنیف يف الفرتة من  .2

 ).SCT/36/2املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط" (الوثیقة لردود اس�تبيان �شأٔن تصاممي وا�ات املس�ت�دم  "جتمیع
 SCT/37/2 ٔأ�دت أ�مانة الوثیقة، 2017 مارس 30ٕاىل  27للجنة العالمات اليت ُعقدت يف جنیف يف الفرتة من ويف ا�ورة السابعة والثالثني  .3

كوميتني ا�ولیتني ٕاضافة ٕاىل التعلیقات واملالحظات اليت قدمهتا من ٔأ�ل حتلیل ردود �س�تبيان استنادًا ٕاىل ردود ا�ول أ�عضاء واملنظمتني احل
" وجتربة 2" ممارسات املاكتب؛ "1تنظمي �لسة ٕا�المية تتناول ما یيل: "و�الوة �ىل ذ�، ا�متس الرئيس من أ�مانة  منظامت �ري حكومية.

 ف/اخلطوط.املس�ت�دمني ف� خيص تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملار 
�الل ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة العالمات  �المية حول تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطاالٕ لسة وُعقدت اجل  .4

املس�ت�دم وا�ات . وقّدم ممثلون عن منظامت حكومية عرضًا عن ممارسات املاكتب ف� یتعلق ب2017نومفرب  2ٔأكتو�ر ٕاىل  30يف جنیف من 
 .تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط، وجتارب مس�ت�دمني مس�تفيضة عن املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط

اح جوانب ٕاىل اقرت  ٔأن تدعو ا�ول ا�ٔعضاء واملنظامت احلكومية ا�ولیة املعمتدةويف ختام ا�ورة الثامنة والثالثني، ا�متس الرئيس من أ�مانة  .5
 .يام مبزید من العمل �شأٔهناتصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط اليت �ُس�تحسن الق 

ٔأنه ینبغي �ضطالع مبزید من العمل �شأٔن بعض من القضا� احملّددة  قّررت اللجنة ،ويف ا�ورة التاسعة والثالثني، وعقب تبادل لو�ات النظر .6
، يف �ني ميكن تناول القضا� SCT/39/3املبيّنة يف الوثیقة  10و 9و 3و 1 ، الس�� �شأٔن املقرت�اتSCT/39/3و SCT/39/2يف الوثیقتني 

أ�عضاء واملنظامت احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة ؤأوعز ٕاىل أ�مانة ٔأن تدعو  املرتبطة �لتصاممي التكنولوجية اجلدیدة يف مر�� الحقة.
، ا صفة مراقب واملنظامت �ري احلكومية املعمتدة ٕاىل تقدمي املزید من املساهامت، مبا يف ذ� ٔأس�ئ� مفص� �رغب يف رؤیة إال�ا�ت �لهيااليت له

) وأ�سالیب اليت 2) رشط وجود ص� بني تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط واملادة ٔأو املنتج، (1ف� خيص (
مرشوع اس�تبيان �ىل ٔأساس املساهامت وأ�س�ئ� املُس�تلمة، يك تنظر فيه جلنة ؤأ�ّدت أ�مانة  ح هبا املاكتب �متثیل التصاممي املتحركة.�سم

 .أ�ربعنيالعالمات يف دورهتا 
واحملارف/ اخلطوط: مرشوع  تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت" بعنوان SCT/40/2ويف ا�ورة ا�ٔربعني، نظرت اللجنة يف الوثیقة  .7

 ..SCT/40/2 Revة و�سخهتا املنق� "اس�تبيان
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 مرشوع التوصیات �نیا.

عیة الصنا والتصامميالویبو ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة  لتنظر فيه جلنةنص مرشوع توصیة ٔأولیة مشرتكة  ف� یيل
 .اجلغرافية املؤرشات
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 قامئة احملتو�ت

 التوصیة املشرتكة

 ا�یبا�ة

 : أٔحاكم �امةاجلزء ا�ٔول

 تعابري خمترصة

 ةصناعیال ممي اتصال  مبوجب ایةامحلاجلزء الثاين: 

 صناعیةال تصاممي ال  مبوجباملس�ت�دم املصورة احملمیة  اتتصاممي وا� :1التوصیة 

 التشغیلیة/الزمنیة القيودمس�تق� عن  ةالصناعیممي احامیة التص :2التوصیة 

 مس�لحلصول �ىل حق تصممي صناعي اطلب اجلزء الثالث: 

 البیانیة تا�متثیال �سق؛ البیانیة تالطلب ف� یتعلق ��متثیال مودع حریة ترصف :3التوصیة 

 عرض متعددةذات شاشات ؛ امحلایة يف بيئات ليست ٕالزاميةاملطالبة �ملنتج بأٔمك�  :4التوصیة 

 املس�ت�دم املصورة وا�اتل ا�قيق والفّعال لتصاممي ٕا��ة التسجی :5التوصیة 

 اجلزء الرابع: حفص الطلب

 املس�ت�دم املصورة وا�اتلتصاممي  الرمسي واملوضوعيالفحص : 6التوصیة 

 التبادل إاللكرتوين لو�ئق أ�ولویة: 7التوصیة 

 اجلزء اخلامس: نطاق امحلایة ومّدهتا

 صناعیةال تصاممي مبوجب ال احلقوق املمنو�ة : 8التوصیة 

 �نهتاك :9التوصیة 

 : مّدة امحلایة10التوصیة 
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 التوصیة املشرتكة

 ا�یبا�ة

�لتطور الرسیع للتكنولوجيا وش�بكة إالنرتنت، وما یقرتن به من تطور يف البيئات واملنصات اليت تتيح ٕا�شاء  ٕاقرارا
 تصاممي صناعیة؛

�ملنافع اليت تعود �ىل املبد�ني من تطو�ر مبادئ مشرتكة ٕال��ة ٕاطار ُمبّسط وموثوق محلایة التصاممي  وا�رتافا
 الصناعیة املُنفّذة يف التكنولوجيات املطورة �دیثًا؛

، و/ٔأو تؤ�ذ يف �عتبار عند وضعاملس�ت�دم املصورة، و  ة لتيسري حامیة تصاممي وا�اتهتدف التوصیات التالی
 التصاممي الصناعیة املس�� حقوق املتعلقة �كتساب، العملیة و/ٔأو ،التنظميیة و/ٔأو ،أ�طر القانونیة ٔأو تنفيذتعدیل، و/

 املس�ت�دم املصورة. وا�ات، ال س�� حقوق التصاممي الصناعیة املرتبطة بتصاممي واحلفاظ �لهيا وٕانفاذها
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 أٔحاكم �امة

 تعابري خمترصة

 :غراض هذه أ�حاكم�ٔ 

یة مرئیة تتيح للمس�ت�دمني التفا�ل مع أ��زة إاللكرتون  وا�اتاملس�ت�دم املصورة" ٕاىل ٔأیّة  وا�ات�ُشري مصطلح "" 1"
 ؛1من �الل عنارص ٕالكرتونیة/رمقیة

 ؛وثیقة جنیف التفاق الهاي �شأٔن التسجیل ا�ويل للتصاممي الصناعیة" "اتفاق الهاي" هو 2"

 ؛حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارةاتفاق جوانب " "اتفاق �ریبس" هو 3"

 .اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة" "اتفاقية �ر�س" يه 4"

 یةصناع ال ممي اتصال امحلایة مبوجب 

 1التوصیة 
 املس�ت�دم املصورة احملمیة مبوجب التصاممي الصناعیة تصاممي وا�ات

صلیة مبا ی�ىش ا�ٔ دیدة ٔأو اجلصورة املس�ت�دم امل  التصاممي الصناعیة لتصاممي وا�ات امحلایة مبوجب املعين طرفالیوفر 
 من اتفاق �ریبس. 26و 25واملادتني 

 2التوصیة 
 التشغیلیة/الزمنیة القيودمس�تق� عن  ةممي الصناعیاحامیة التص

ا�ي لجهاز إاللكرتوين ل  الوضع التشغیيل عنبغض النظر  املعين طرفال يف صورةاملس�ت�دم امل  اتممي وا�اتصل  ایة�ُكفل امحل
 �ىل املنتج. املصّورةاملس�ت�دم  وا�اتتثبيت  طریقة، ٔأو اليت �كون فهيا التصممي متا�ًا مرئیاً  املّدة الزمنیة، ٔأو ثبّت �لیهتُ 

 طلب حامیة تصممي صناعي

 3التوصیة 
 البیانیة تا�متثیال �سق؛ البیانیة تالطلب ف� یتعلق ��متثیال مودع حریة ترصف

�س�ت�دام الصور الفوتوغرافية �ٔ�بیض  املصورةاملس�ت�دم  وا�اتتصاممي ل  ت بیانیةمتثیالتقدمي ب  املعنیة أ�طراف �سمح
 رشیطة ٔأن �كشف ا�متثیل، الوسائل إاللكرتونیة ٔأو الرمقیة ٔأو �ريها من 2وأ�سود ٔأو الصور الفوتوغرافية امللونة ٔأو الرسومات

 ب حبامیته.مبا فيه الكفایة عن التصممي الصناعي املطال البیاين
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 4التوصیة 
 3؛ امحلایة يف بيئات ذات شاشات عرض متعددةاملطالبة �ملنتج بأٔمك� ليست ٕالزامية

یفرض من مس�ت�دم مصورة مبوجب التصاممي الصناعیة،  وا�ةيف طلب حامیة تصممي ل اً مس�بق رشطاً  املعين الطرف ُحيّددال 
 .وا�ة املس�ت�دم املصورة تصممي، �كون قد ثُبّت �لیه �شلك منفصلبیعه  ٔأو ميكن بأٔمك� ملطالبة مبنتجا�ال� �ىل املودع 

بيئات ذات يف  ذ� التصممي اس�تعاملضد  صّورةاملس�ت�دم امل  ةوا�ایة لتصممي محل اري�ىل أ�طراف ضامن توفویتعّني 
 يف لك بيئة. نفسه لتصمميل طلب  ٕ�یداعالطلب  مودعدون مطالبة  ،شاشات عرض متعددة

 5التوصیة 
 املس�ت�دم املصورة وا�اتٕا��ة التسجیل ا�قيق والفّعال لتصاممي 

املس�ت�دم  وا�اتالتسجیل الفعال وا�قيق لتصاممي  تُيّرس  ةممي الصناعیإاجراءات لتسجیل طلبات التص املعين الطرف یوفر
نتقالیة ٔأو �صور الاليت حتتوي �ىل مزيات  املصورةاملس�ت�دم  وا�ات �سجیل تصامميطلبات  ٕایداع، مبا يف ذ� املصورة

 .التقدمتعطي فكرة واحضة عن املتص� مرئیًا واملُرمقة يك  تتضمن �دًدا من املشاهدات اليت ٔأو ،تحركةامل 

 حفص الطلب

 6التوصیة 
 املس�ت�دم املصورة وا�اتلتصاممي  الرمسي واملوضوعيالفحص 

املس�ت�دم املصورة بتو� املعایري ذاهتا املس�ت�دمة يف حفص  وا�اتحفص طلبات التصاممي الصناعیة اخلاصة بتصاممي  یمتّ 
 طلبات أ�صناف أ�خرى من التصاممي الصناعیة ف� یتعلق �لشلك واملضمون، حسب �قتضاء.

 7التوصیة 
 التبادل إاللكرتوين لو�ئق أ�ولویة

التبادل إاللكرتوين لو�ئق أ�ولویة اخلاصة بطلبات حامیة التصاممي الصناعیة، مبا يف ذ� طلبات تصاممي  املعين طرفالیوفر 
املطالبة  استيفاء رشوط ٕا��ة)، وذ� من ٔأ�ل DASاملس�ت�دم املصورة، �ىل غرار �دمة الویبو للنفاذ الرمقي ( وا�ات

 مبوجب اتفاقية �ر�س. ،ل�ىل حنو فّعا يف طرف أٓخرولویة ا�ٔ مبنافع طلب 

 نطاق امحلایة ومّدهتا

 8التوصیة 
 صناعیةال تصاممي احلقوق املمنو�ة مبوجب ال 

املس�ت�دم املصورة مبوجب التصاممي الصناعیة عن احلقوق املنبثقة  وا�اتصاممي معين لت ال ختتلف احلقوق اليت مينحها طرف
 عن تصاممي منت�ات ٔأخرى.
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 9التوصیة 
 �نهتاك

يه  املس�ت�دم املصورة وا�اتالتصاممي الصناعیة اخلاصة بتصاممي قوق انهتأاكً حل املعين ٔأّهنا متثل طرفال اليت یعترب أ�فعال
 الصناعیة للمنت�ات أ�خرى. التصامميت� اليت تعترب انهتأًاك حلقوق  4نفسها

 10التوصیة 
 مّدة امحلایة

 نفسها اليت ختضع �اللها دةامليه  الطرف املعينيف  املس�ت�دم املصورة وا�اتالتصاممي الصناعیة اخلاصة بتصاممي مدة حامیة 
 .5الزمنیة احملددة يف اتفاقية الهاي (الفرتات) ، وال تقل عن الفرتةللحامیةأ�خرى التصاممي الصناعیة 

 ا�هنائیة احلوايش

 –دراسة مسأٔ� – 2017 – جمعیة ا�ولیة محلایة امللكية الصناعیةاملوجز لل املس�ت�دم املصورة" ٕاىل التعریف الوارد يف التقر�ر  وا�ات�ستند تعریف مفهوم " 1
املس�ت�دم املصورة" ٔأن �كون مصطل�ًا شامًال یغطي أ�یقو�ت،  وا�ات. واملقصود من مصطلح "1الصف�ة  ،ٔأحاكم �امة، حامیة وا�ات املس�ت�دم املصورة

 النوافذ، والرسومات املتحركة �نتقالیة، ومربعات احلوار، وال یقترص �لهيا.والقوامئ، ؤأرشطة ا�متر�ر، و 
 هبا.ٔأو ٔأدوات ٔأخرى، ٔأو �الس�تعانة و/ احلواسيب�شمل الرسومات �ىل نطاق واسع الرسومات املنجزة �ىل  2
، مفن املس�تحسن ٔأن �كون مقدم الطلب قادًرا �ىل املطالبة �لتصممي دون احلا�ة ٕاىل املطالبة �ملنتج ملنتج ما تصام�ً تعترب الصناعیة  التصاممي حىت ٕان اكنت 3

لحصول �ىل كرشط مس�بق ل املود�ني،مش�ت عندما یُطلب من  تربز، ميكن ٔأن املصورةاملس�ت�دم  وا�ات تصامميعند النظر يف و نفسه كجزء من التصممي. 
��رتاع مشلكة  /بداعاالٕ �دارة وميكن ٔأن تصبح  للغایة، ميكن ٔأن �كون نطاق امحلایة حمدوًدا عىل سبيل املثالفبأٔمك�. املنتج ملطالبة �ملنتج احملدد ٔأو ا ،محلایةا

ٔأیًضا �ىل تقدمي طلبات  املودعون، قد ُجيرب �ٕالضافة ٕاىل ذ�و. املصورة املثبتة �لیهاملس�ت�دم  وا�ات امیةا�ي یُطالب حباز اجله یبتكررتع/مل خي اكن املودع ٕاذا
 مي يف مجمو�ة متنو�ة من املنت�ات ٔأو البيئات.اس�ُت�دم ذ� التصمٔأ�ل احلصول �ىل حامیة فعا� ٕاذا  من مصورة،مس�ت�دم  وا�اتوا�د ل تصمميل متعددة 

 2املشار ٕا�هيا يف التوصیة  املصورةاملس�ت�دم  وا�ات، ینبغي مرا�اة خصائص تصاممي نفسهاعند النظر يف أ�فعال  4
 من اتفاق الهاي. 17انظر املادة  5

 ]هنایة املرفق والوثیقة[
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