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الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية اللجنة 
 اجلغرافية املؤشراتو

 الثالثة واألربعونالدورة 
 2020 نومفرب 26اإىل  23جنيف، من 

 اليابان والواليات املتحدة األمريكيةو إسرائيل وفوداقرتاح معدل مقدم من 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية  الياابن والولايت املتحدة الأمريكية دا، أأحال وف2020نومفرب  13يف تبليغ بتارخي  اإ

 الوارد يف مرفق هذه الوثيقة. الاقرتاح املعدلالفكرية )الويبو( 

وخالل ادلورة الثالثة والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 

ىل  23العالمات(، املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  )جلنة ىل قامئة مقديم ، المتس وفد اإرسائيل 2020نومفرب  26اإ الانضامم اإ

 الاقرتاح.

 ]ذكل املرفق]ييل 

 



SCT/43/10 Rev. 
ANNEX 

 املرفق

 

ادلامئة املعنية بقانون العالمات  نة الويبوالياابن والولايت املتحدة الأمريكية اإىل جل اإرسائيل و مقدم من  اقرتاح

 والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 التوصية املشرتكة:

 املصورة املس تخدم اتواهجتصاممي حامية التصاممي الصناعية املتعلقة ب 

 

 حتديث عىل الاقرتاح

ن النسخة احلالية للتوصية املشرتكة مشاهبة يف جوهرها للنسخة الواردة يف الوثيقة  . ولكن أأدخلت حتديثات SCT/42/6اإ

لإدراج التعليقات اليت أأديل هبا خالل مناقشة الاقرتاح املنعقدة يف ادلورة الثانية والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون 

بشلك خاص مرشوع  الاقرتاح(. وقد راجع للعالمات العالمات والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة الويبو

الأس ئةل والإجاابت ذات الصةل املس تقاة من  ولتظهر يف احلوايشالطابع غري امللزم للتوصية املشرتكة،  للتشديد عىلالتوصيات 

(، ولإدراج بعض التوصيات بشأأن لغة SCT37/2 REVاس تبياانت جلنة الويبو فامي يتعلق ابملوضوع قيد النظر )الوثيقة 

 ، وأأعيد ترقمي التوصيات عند الاقتضاء. 7و 6وصيتان جديداتن، هام التوصيتان الصياغة. وقد أأضيفت ت

 مقدمة أأول.

صناعة عاملية مبليارات ادلولرات اس تغلت المنو املس تخدم املصورة، مبا يف ذكل الأيقوانت،  لواهجةتصاممي ال تُمثّل 

املتاحة يف  أأو "التطبيقات" احملموةل الأهجزةج بربامادة ع ترتبط الأيقوانت. فعىل سبيل املثال، الأهجزة النقاةل لسوقالواسع 

 .1الأسواق عىل ش بكة الإنرتنت

لكرتونية، ول ينفك  وغالبًا يقرتن النجاح التجاري وزايدة املبيعات مبا ُُيبّذه مس هتكل التصاممي من واهجات اإ

سوق. ومن شأأن حامية التصاممي الفّعاةل أأن تضطلع املتنافسون يلجؤون اإىل حامية التصاممي الصناعية للظفر مبزية تنافس ية يف ال 

بدور حامس يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تنهتجها الرشاكت الصغرية واملتوسطة، فهي  تتيح لتكل الرشاكت أأن تضمن 

لكرتونية. كام يتّضح أأن تطوير تطبيقات الأهجزة احملموةل  لها موطئ قدم يف فضاء "النسخ واللّصق" اذلي يسود بيئة التجارة الإ

هذه مشتّت من الناحية اجلغرافية، فش بكة الإنرتنت جعلت من املوقع املادي دون أأمهية من حيث جدوى تطوير تطبيقات 

ذ ميكن  –الأهجزة احملموةل وتسويقها. وبشلك مبارش أأكرث، ابت خمرتعو هذه التصاممي اجلديدة منترشين عرب العامل بأأرسه  اإ

اول معهل يف العامل الافرتايض يف أأي ماكن، مامت عرث عىل مقبس للطاقة الكهرابئية واكن حبوزته ملصّمم تطبيق ما أأن يز 

 حاسوب محمول.

                                         
للتطبيقات،  Google Play، ومنصة Amazon.comمن بني الأمثةل عن الأسواق عىل ش بكة الإنرتنت حيث تُتاح هذه التطبيقات جند موقع  1

 App Store (iTunes.)ومنصة رشكة أ بل للتطبيقات 
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لكرتونية، وسائر  بيد أأن التطور التكنولويج الراهن ل يقترص عىل الواهجات والأيقوانت اخلاصة ابلهواتف اذلكية، والألواح الإ

جنازات خارقةمن حتقيق  تلو ال خر يدنو يوماً فالعامل الأهجزة احلاسوبية.  ىل بروز جمالت تكنولوجية جديدة  اإ س تفيض اإ

طارها حامية تصامميهم، وأأن يسعوا اإىل طلب تكل امحلاية. وتضطلع واهجات  ابلاكمل، من املرحج أأن يبتغ  املصّممون يف اإ

ة الكهرابئية املزنلية وأأهجزة التلفزيون، املس تخدم املصورة بدور جوهري يف جتربة مس تخديم املنتجات اليت ترتاوح من الأهجز 

ىل املركبات وأأهجزة اللياقة البدنية.  : فالس يارات دارجاً مس تقبلية أأن يصبح أأمرا  تكنولوجيات فامي مىضما اكن يعترب يوشك و اإ

 نولوجياتوما شابه ذكل من تك بدون سائق، ولوحات املفاتيح الافرتاضية ثالثية الأبعاد، وأأهجزة عرض الواقع الافرتايض 

املس تخدم  صاممي جديدة لواهجةومجيع هذه التكنولوجيات توفر أأرضًا خصبة لإنشاء ت السوق لك عام. أأصبحت تدخل

 املصورة، وغريها من التصاممي الناش ئة.

 واجلدير ابملالحظة أأن الولايت القضائية عرب العامل أ خذة يف الاعرتاف بقمية هذه التصاممي يف التكنولوجيات اجلديدة،

وأأمهيهتا، ويتجىل ذكل من خالل توفري امحلاية مبوجب امللكية الفكرية. وعىل النحو املبني يف التحليل الوارد يف الوثيقة 

SCT/37/2 REV ابتت حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت أأمرًا شائعًا، جُفّل الولايت القضائية يف العامل متنح ،

لكن قد و . 2 الصناعية/الرباءات لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت اجلديدةامحلاية مبوجب تسجيالت التصاممي

 ا الصنف منحامية هذ لطبيعة الفريدة لهذه التصاممي الابتاكرية واملهةل القصرية املتاحة أأمام الولايت القضائية للنظر يفا تفيض

ىلالتصاممي،   .اً دوليامحلاية املقدمة و  التوافر تباينات يف اإ

وترتتب عن هذه التباينات يف امحلاية، فضاًل عن املتطلبات الشلكية، زايدة يف التاكليف اليت يتعني عىل املصممني 

نشاء تصاممي  حتّملها محلاية تصامميهم دوليًا، وتفامق خطر فقدان امحلاية ادلولية للتصاممي يف الأسواق العاملية، وتقويض الرغبة يف اإ

ىل أأن بعض الولايت القضائية ل توفر يف الوقت الراهن امحلاية للتصاممي يف أأخرى. ويتفطن املصّممو ن يف بعض احلالت اإ

هذه البيئات التكنولوجية اجلديدة، رمبا لأهنا مل تمتكن من حتديث قوانيهنا أأو ممارس هتا بعد، أأو لأهّنا ليست متأأكدة من السبيل 

 الأمثل للقيام بذكل.

قرارًا مهنم هبذه الفجوات، وويُشارك الفاعلون يف جمال ا  مواكبةماكنية ابإ لتصاممي الصناعية بنشاط يف هذا املوضوع، اإ

التطورات اليت تطرأأ عىل هذه التكنولوجيات الناش ئة، وذكل من خالل طائفة كبرية من املنظامت واحملاداثت اليت تُعىن 

 امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةذا املوضوع جند ابلشؤون القانونية للتصاممي. ومن مضن املنظامت اليت تتناول بعناية ه

)AIPLA( عية ادلولية محلاية امللكية الصناعية، وامجل )AIPPI(3 و ،( الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةINTA)الاحتاد ، و

، 4(ICCالتجارة ادلولية )وغرفة ، (IPOمجعية أأحصاب امللكية الفكرية )و  (،FICPIادلويل لوالكء امللكية الصناعية )

                                         
( اليت رّدت عل الاس تبيان، أأشارت اإىل أأن حامية واهجات املس تخدم ولية قضائية 66من أأصل  63أأو  %95أأكرث من القضائية تقريبا ) الولايتاكفة  2

 .SCT 37/2 Revاملصورة وتصاممي الأيقوانت متاحة. انظر الوثيقة 
أأن "حامية واهجات املس تخدم املصورة" قراراً ُُيّدد التوصيات املتفق علهيا بش عية ادلولية محلاية امللكية الصناعية، اعمتدت امجل 2017أأكتوبر  17يف  3

 .اذلي ُعقد يف مدينة س يدين 2017لعام  املؤمتر العامل  للجمعيةخالل 

interfaces_English.pdf-user-Graphical-on-10/Resolutioncontent/uploads/2017/-https://aippi.org/wpالتقرير  انظر أأيضا؛ ؛

 ت املس تخدم املصورةحامية واهجا ،أأحاكم عامة –دراسة مسأأةل – 2017 – جمعية ادلولية محلاية امللكية الصناعيةلل املوجز 

content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf-https://aippi.org/wp 
interfaces-user-graphical-protection-https://iccwbo.org/publication/design- املس تخدم املصورة حامية تصاممي واهجاتانظر  4

/guis 

https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Graphical-user-interfaces_English.pdf؛
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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ومجعية ماليك العالمات التجارية ، (JPAAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) ،(INTAوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

، وغريها. وتُبنّي املشاركة النشطة لهذه املنظامت يف هذه املبادرة من خالل منشوراهتا اخلاصة، (MARQUES)الأوروبيني 

راهتا، وقراراهتا، وجود زمخ عامل  من أأجل توفري حامية متّسقة وواحضة لهذه التصاممي اليت ل ميكن جملال الابتاكرات ومؤمت

 التكنولوجية الاس تغناء عهنا.

ويُبنّي التحليل الوارد يف معل هذه اللّجنة ودراساهتا خالل الس نوات املاضية، عىل غرار الوثيقة 

SCT/37/2 REVن ، أأّن هناك جمال ذ اإ صدار توصيات بشأأهنا فامي يتعلق ابملامرسات الناحجة، اإ ت عّدة أأحضى من الوجيه اإ

 .5الولايت القضائية أ خذة ابلفعل يف تنفيذ هنج ذات تفكري متشابه لتوفري امحلاية

                                         
 اثئق اليت حتدد ائتالف وهجات النظر والتجارب.ملخص لنظر جلنة الويبو للعالمات يف موضوع واهجات املس تخدم املصورة وتصاممي الأيقوانت والو 5

مات( اليت يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العال .1

ىل  25ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  دَّ اس تبيااًن، بناء عىل الاقرتاح اذلي قدمته وفود ، طلب الرئيس من الأمانة أأن تُع  2016أأبريل  27اإ

تصاممي اإرسائيل والولايت املتحدة الأمريكية والياابن واملُعنون "التصممي الصناع  والتقنيات الناش ئة: أأوجه التشابه والاختالف يف حامية ال 

شأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ومن مث، أأعدت الأمانة "الاس تبيان ب  (.SCT/35/6 التكنولوجية اجلديدة" )الوثيقة

ىل مجيع ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية  ته اإ ليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان"( ووهجَّ  )الويبو(.واحملارف/اخلطوط" )املشار اإ

ىل  17 ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة العالمات اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من .2 مت الأمانة وثيقة معنونة 2016أأكتوبر  19اإ ، قدَّ

 (.SCT/36/2لردود اس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط" )الوثيقة  "جتميع

ىل  27للجنة العالمات اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من ويف ادلورة السابعة والثالثني  .3  أأعدت الأمانة الوثيقة، 2017 مارس 30اإ

SCT/37/2  ىل التعليقات ضافة اإ ىل ردود ادلول الأعضاء واملنظمتني احلكوميتني ادلوليتني اإ من أأجل حتليل ردود الاس تبيان استناداً اإ

عالمية تتناول ما ييلوعالوة عىل ذكل، المتس الرئيس من الأمانة  واملالحظات اليت قدمهتا منظامت غري حكومية. " ممارسات 1: "تنظمي جلسة اإ

 " وجتربة املس تخدمني فامي خيص تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط.2املاكتب؛ "

خالل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة  عالمية حول تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطالإ لسة وُعقدت اجل  .4

ىل  30العالمات يف جنيف من  واهجات . وقّدم ممثلون عن منظامت حكومية عرضًا عن ممارسات املاكتب فامي يتعلق ب2017نومفرب  2أأكتوبر اإ

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ، وجتارب مس تخدمني مس تفيضة عن املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

 .واحملارف/اخلطوط

اإىل اقرتاح جوانب  أأن تدعو ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعمتدةوالثالثني، المتس الرئيس من الأمانة  ويف ختام ادلورة الثامنة .5

 .تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اليت يُس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا

أأنه ينبغ  الاضطالع مبزيد من العمل بشأأن بعض من القضااي  قّررت اللجنة ،ات النظرويف ادلورة التاسعة والثالثني، وعقب تبادل لوهج .6

، يف حني ميكن تناول SCT/39/3املبيّنة يف الوثيقة  10و 9و 3و 1 ، لس امي بشأأن املقرتحاتSCT/39/3و SCT/39/2احملّددة يف الوثيقتني 

ىل الأمانة أأن تدعو   لحقة.القضااي املرتبطة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يف مرحةل الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية وأأوعز اإ

ىل تقدمي املزيد من املساهامت، مبا يف ذكل أأس ئةل مفصةل ترغب يف رؤية  الفكرية اليت لها صفة مراقب واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ

( 2ني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو املنتج، )( رشط وجود صةل ب1الإجاابت علهيا، فامي خيص )

مرشوع اس تبيان عىل أأساس املساهامت والأس ئةل املُس تلمة، يك وأأعّدت الأمانة  والأساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحركة.

 .الأربعنيتنظر فيه جلنة العالمات يف دورهتا 

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/ اخلطوط: بعنوان " SCT/40/2ويف ادلورة الأربعني، نظرت اللجنة يف الوثيقتني  .7

ىل  .SCT/40/2 Rev. وتلقت الأمانة تعلاميت بتعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة .SCT/40/2 Rev" ونسخهتا املنقحة مرشوع اس تبيان اإ

عىل الاس تبيان  الردودنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب. وُطلب من الأمانة العامة أأيضًا أأن جتّمع الأعضاء وامل 

 حىت يُنظر فهيا يف ادلورة احلادية والأربعني للجنة الويبو للعالمات.

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة اس تبيان بشأأن  لردود)جتميع  .SCT/41/2 Provويف ادلورة احلادية والأربعني، نظرت اللجنة يف الوثيقة  .8

أأمام مساهامت الوفود. وُدع  أأعضاء جلنة الويبو  2019يوليو  31وثيقة مفتوحة حىت ( ووافقت عىل ترك الوالأيقوانت واحملارف/ اخلطوط

 . املس تقبيلللعالمات اإىل تقدمي اقرتاحات للعمل 
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قلميية القامئة، والاس تفادة من اخلربة املوجودة يف اجملال  واستنادًا اإىل هذه املواضيع املشرتكة، والتجارب الوطنية والإ

متاًما  التقين والقانوين يف جمال التصاممي الصناعية، وتكل التصاممي التكنولوجية اجلديدة، فاإن جلنة الويبو للعالمات متأأهبة

وسيساعد امليض قدمًا يف حتديد املامرسات املثبتة، . املصورةاملس تخدم  اتية تصاممي واهجاممن أأجل حتوصيات  لتقدمي

، وتعزيز اجلديدة جمال التكنولوجياتيف  للتصامميتوفري امحلاية  عىل وتقدمي ادلمع لها، الولايت القضائية اليت ُُيّمها الأمر،

نشاء تصاممي موامئة ظروف جمال التصاممي هذا، يعملون عىل تطوير  ممنيف مجيع أأحناء العامل  ودمع املصممني ومبدعة، ةجديد لإ

 اذلي يتطور بوترية متسارعة.

ىل الإدلء بتعليقات والنظر يف مرشوع التوصية املشرتكة املقرتحة بشأأن حامية  وندعو أأعضاء اللجنة ادلامئة واملراقبني اإ

 ورة.التصاممي الصناعية املتعلقة بتصاممي واهجات املس تخدم املص

 مرشوع التوصيات .اثنياً 

 والتصامميالويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية  لتنظر فيه جلنةنص مرشوع توصية أأولية مشرتكة  فامي ييل

 .اجلغرافية املؤرشاتالصناعية 

  

                                         
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة بشأأن  اس تبيان لردود)جتميع  SCT/41/2ويف ادلورة الثانية والأربعني، نظرت اللجنة جمدداً يف الوثيقة  .9

، وأأن تعّد وثيقة حتلل فهيا 2020يناير  10ط( وطلبت من الأمانة أأن تبق  الوثيقة مفتوحة للمزيد من الردود حىت والأيقوانت واحملارف/ اخلطو 

 مجيع الردود يف ادلورة الثالثة والأربعني.
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 قامئة احملتوايت

 التوصية املشرتكة

 ادليباجة

 اجلزء الأول: أأحاكم عامة

 تعابري خمترصة

 ةصناعيال ممي اتصال  مبوجب ايةامحلاجلزء الثاين: 

 صناعيةال تصاممي ال  مبوجبمحمية مس تخدم مصورة  لواهجةتصاممي  :1التوصية 

 التشغيلية/الزمنية القيودمس تقةل عن  ةممي الصناعياحامية التص :2التوصية 

 حلصول عىل حق تصممي صناع  مسجلاطلب اجلزء الثالث: 

 ت البيانيةالمتثيال نسق؛ ت البيانيةالطلب فامي يتعلق ابلمتثيال مودع حرية ترصف :3التوصية 

لزامية؛ امحلاية يف بيئات ذات شاشات عرض متعددة :4التوصية   املطالبة ابملنتج بأأمكهل ليست اإ

اتحة التسجيل ادلقيق والفّعال لتص :5التوصية   صورةواهجة املس تخدم امل ممياإ

 وصف اخلصائص البرصية لتصممي واهجة مس تخدم مصورة :6التوصية 

لكرتوين وقاعدات البياانت الإلكرتونية اخلاصة ابلتصاممي املسجةل لواهجة مس تخدم مصورة الإيداع :7التوصية   الإ

 اجلزء الرابع: حفص الطلب

 مصورةمس تخدم  واهجة لتصممي الرمس  واملوضوع الفحص : 8التوصية 

 لكرتوين لواثئق الأولويةالتبادل الإ : 9التوصية 

 اجلزء اخلامس: نطاق امحلاية ومّدهتا

 صناعيةال تصاممي مبوجب ال احلقوق املمنوحة : 10التوصية 

 الانهتاك :11التوصية 

 : مّدة امحلاية12التوصية 
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 التوصية املشرتكة

 ادليباجة

قرارا نشاء  ابلتطور الرسيع للتكنولوجيا وش بكة الإنرتنت، وما يقرتن به من تطور اإ يف البيئات واملنصات اليت تتيح اإ

 تصاممي صناعية؛

طار ُمبّسط وموثوق محلاية التصاممي  واعرتافا ابملنافع اليت تعود عىل املبدعني من تطوير مبادئ مشرتكة لإاتحة اإ

 الصناعية املُنفّذة يف التكنولوجيات املطورة حديثًا؛

، و/أأو تؤخذ يف الاعتبار عند وضعاملس تخدم املصورة، و  ةلواهجتصاممي ال هتدف التوصيات التالية لتيسري حامية 

 التصاممي الصناعية املسجةل حقوق املتعلقة ابكتسابالأطر القانونية، و/أأو التنظميية، و/أأو العملية،  تعديل، و/أأو تنفيذ

نفاذها  .1املصورة، ل س امي حقوق التصاممي الصناعية املرتبطة بتصاممي واهجات املس تخدم واحلفاظ علهيا واإ
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 أأحاكم عامة

 تعابري خمترصة

 :2غراض هذه الأحاكملأ 

لكرتونية 1" ىل أأيّة واهجات مرئية تتيح للمس تخدمني التفاعل مع الأهجزة الإ " يُشري مصطلح "واهجات املس تخدم املصورة" اإ

لكرتونية/رمقية  ؛3من خالل عنارص اإ

اجلغرافية و/أأو املنظمة العاملية  لكية الصناعية واملؤرشاتاية امل " "ادلوةل العضو" يه دوةل عضو يف احتاد ابريس محل2"

 للملكية الفكرية؛

 ؛وثيقة جنيف لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية" "اتفاق لهاي" هو 3"

 .اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية" "اتفاقية ابريس" يه 4"

 يةصناع ال ممي اتصامحلاية مبوجب ال 

 1التوصية 
 4محمية مبوجب التصاممي الصناعيةمس تخدم مصورة  لواهجةتصاممي 

 صورة.املس تخدم امل  لواهجة اجلديدة أأو الأصلية تصامميل التصاممي الصناعية ل  امحلاية مبوجب يوىص بأأن توفر ادلول الأعضاء

 2التوصية 

 5التشغيلية/الزمنية القيودحامية التصاممي الصناعية مس تقةل عن 

لجهاز ل  الوضع التشغييل بغض النظر عن ادلوةل العضو يف صورةاملس تخدم امل  ةممي واهجاتصل  ايةكفل امحلبأأن تُ يوىص 

لكرتوين  املس تخدم  واهجاتتثبيت  طريقة، أأو اليت يكون فهيا التصممي متاحًا مرئياً  املّدة الزمنية، أأو ثبّت عليهاذلي تُ الإ

 .6عىل املنتج املصّورة

 صناع طلب حامية تصممي 

 3التوصية 
متثيال مودع حرية ترصف متثيال نسق؛ ت البيانيةالطلب فامي يتعلق ابل  7ت البيانيةال

ابس تخدام الصور الفوتوغرافية  صورةمس تخدم م  ةواهج لتصممي ت بيانيةمتثيالتقدمي ب  يوىص بأأن تسمح ادلول الأعضاء

رشيطة أأن ، أأو غريها من الوسائل الإلكرتونية أأو الرمقية،  8ابلأبيض والأسود أأو الصور الفوتوغرافية امللونة أأو الرسومات

. وميكن أأن تشرتط دوةل عضو أأن ب حباميتهمبا فيه الكفاية عن التصممي الصناع  املطال يف الطلب البياين يكشف المتثيل

 .9طلبيقدم المتثيل البياين لتصممي لواهجة مس تخدم مصورة يف نوع واحد من أأنساق المتثيل البياين يف لك 
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 4التوصية 

لزامية؛ امحلاية يف بيئات ذات شاشات عرض  مكهل ليست اإ  1011متنوعةاملطالبة ابملنتج بأأ

رشطًا ًا يف طلب حامية تصممي لواهجة مس تخدم مصورة مبوجب التصاممي الصناعية، مس بق ادلول الأعضاء تفرضأأل يفّضل 

، يكون قد ثُبّت عليه تصممي واهجة املس تخدم بشلك منفصليعه ب  أأو ميكن بأأمكهل ملطالبة مبنتجيفرض من خالهل عىل املودع ا

 ذكل التصممي اس تعاملضد  املصّورةس تخدم امل  ةاية لتصممي واهجمحل اريتوف ويوىص أأيضًا أأن تضمن ادلول الأعضاء .املصورة

يداعالطلب  مودعدون مطالبة  ،متنوعةبيئات ذات شاشات عرض يف   يف لك بيئة. نفسه لتصمميل طلب  ابإ

 5التوصية 
اتحة التسجيل ادلقيق والفعّال   12صورةاملس تخدم امل واهجة  لتصممياإ

جراءات لتسجيل طلبات التص املعين الطرف يوفر مس تخدم  ةواهجلممي التسجيل الفعال وادلقيق لتص تُيرّس  ةممي الصناعيااإ

يداع، مبا يف ذكل مصورة نتقالية أأو الاصور الاليت حتتوي عىل مزيات  املصورةاملس تخدم  ةواهج مميتسجيل تصطلبات  اإ

 .التقدماملتصةل مرئيًا واملُرمقة يك تعط  فكرة واحضة عن  تتضمن عدًدا من املشاهدات اليت أأو ،تحركةامل 

 6التوصية 

 13وصف اخلصائص البرصية لتصممي واهجة مس تخدم مصورة

يرفق المتثيل البياين البرصي للتصممي بنص وصف  يرتبط ، أأن 5ميكن لدلول الأعضاء أأن تطلب، من دون املساس ابلتوصية 

 ابلمتثيل البياين البرصي للتصممي.

 7التوصية 

 14الإلكرتوين وقاعدة البياانت الإلكرتونية للتصاممي املسجةل لواهجة مس تخدم مصورة الإيداع

ماكنية  لكرتوين لطلب تصممي متعلق بتصممي الإيداعيوىص بأأن توفر ادلول الأعضاء اإ  واهجة مس تخدم مصورة، وأأن تضمن الإ

لكرتونية متاحة للجمهور. حقوق  التصممي املسجل من وليهتا القضائية لطلبات التصممي اليت ختّزن يف قاعدة بياانت اإ

 حفص الطلب

 8التوصية 
 15مصورةمس تخدم  واهجة لتصممي الرمس  واملوضوع الفحص 

صورة بتويخ املعايري ذاهتا املس تخدمة يف حفص واهجة مس تخدم  خاص بتصممي ممي صناع يُفّضل أأن يُفحص طلب تص

 طلبات الأصناف الأخرى من التصاممي الصناعية فامي يتعلق ابلشلك واملضمون، حسب الاقتضاء.
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 9التوصية 

 التبادل الإلكرتوين لواثئق الأولوية

لكرتوين لواثئق الأولوية اخلاصة يُنصح بأأن توفر ادلول الأعضاء  بطلبات حامية التصاممي الصناعية، مبا يف ذكل التبادل الإ

اتحة DASخدمة الويبو للنفاذ الرمق  )تبادل مصورة، عىل غرار مس تخدم  لواهجةتصاممي ال طلبات  (، وذكل من أأجل اإ

 مبوجب اتفاقية ابريس. ،عىل حنو فّعال يف طرف أ خرولوية الأ استيفاء رشوط املطالبة مبنافع طلب 

 نطاق امحلاية ومّدهتا

  10 التوصية
 16صناعيةال تصاممي احلقوق املمنوحة مبوجب ال 

مصورة مبوجب التصاممي الصناعية مس تخدم  لواهجة صمميلت متنحها دوةل من ادلول الأعضاءل ختتلف احلقوق اليت يوىص بأأ 

 عن احلقوق املنبثقة عن تصاممي منتجات أأخرى.

 11التوصية 
 الانهتاك

بتصممي واهجة التصاممي الصناعية اخلاصة قوق انهتأاكً حل أأهّنا متثل دوةل من ادلول الأعضاء تعتربالأفعال اليت بأأن تكون  يُنصح

 الصناعية للمنتجات الأخرى. التصامميتكل اليت تعترب انهتأاًك حلقوق  17يه نفسها مس تخدم مصورة

 12التوصية 
 18مّدة امحلاية

 دةامليه  دوةل من ادلول الأعضاءيف  واهجة مس تخدم مصورةبتصممي التصاممي الصناعية اخلاصة مدة حامية يُفضل أأن تكون 

 .19الزمنية احملددة يف اتفاقية لهاي )الفرتات( ، ول تقل عن الفرتةللحاميةالأخرى التصاممي الصناعية  نفسها اليت ختضع خاللها
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 الهنائية احلوايش

 

 11الصفحة "،  حتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر الوثيقة  1

 اخلامتة سادسًا.")

 ميكن اس تخالص التوهجات الرئيس ية التالية: .56

اجمليبة تقريبًا، واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت محمية؛ وتصاممي احملارف/اخلطوط محمية عىل نطاق واسع؛ والغالبية العظمى من يف لك البدلان  -

 البدلان اجمليبة متنح امحلاية مبوجب عدة قوانني؛

طوط عن طريق صور ابلأبيض والأسود أأو ابلألوان؛ وتقبل يف غالبية البدلان اجمليبة، ميكن تقدمي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخل -

 العديد من تكل البدلان الرسومات مبا يف ذكل الرسومات التقنية؛

ضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت املتحركة. وتقبل تكل البدلان ابلإ  - جامع يف ثلث البدلان اجمليبة، تُفرض رشوط اإ

 سةل من الصور الثابتة اليت تظهر تعاقب واهجة املس تخدم املصورة و/أأو الأيقونة املتحركة؛تطبيق رشط سل 

 يف أأكرث من ثليث البدلان اجمليبة، ميكن تسجيل واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت بصفهتا املس تقةل؛ -

لزايم ابلتنازل عن احلروف والأرقا - م واللكامت والرموز الواردة يف واهجة مس تخدم مصورة و/أأو أأيقونة. وفامي يف غالبية البدلان اجمليبة، ل يُفرض رشط اإ

 خيص احملارف/اخلطوط، فميكن تسجيلها مكجموعة يف غالبية تكل البدلان؛

عن تكل املفروضة  يف لك البدلان اجمليبة تقريبًا، ُذكر أأن معايري الأهلية اخلاصة بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ل ختتلف -

 عىل التصاممي الصناعية الأخرى؛

لصناع . ويف يف غالبية البدلان اجمليبة، يكون نطاق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط حمدوداً بتصنيف التصممي ا -

 ة فامي يتعلق مبنتج ما عىل اس تخداهما فامي يتعلق مبنتج أ خر؛أأكرث من نصف البدلان اجمليبة، تنسحب حامية واهجة مس تخدم مصورة و/أأو أأيقون

 (."حامية التصاممي الصناعية الأخرى مدة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط تتطابق عادة ومدة -
 ترتبط هبا. ولري املسجل تتعلق الأحاكم حبقوق التصممي الصناع  املسجل فقط ول تنطبق عىل حقوق التصممي غ 2
 –دراسة مسأأةل – 2017 – جمعية ادلولية محلاية امللكية الصناعيةاملوجز لل املس تخدم املصورة" اإىل التعريف الوارد يف التقرير  واهجاتيستند تعريف مفهوم " 3

املس تخدم املصورة" أأن يكون مصطلحًا شاماًل يغط  الأيقوانت، . واملقصود من مصطلح "واهجات 1، الصفحة أأحاكم عامة، حامية واهجات املس تخدم املصورة

 والقوامئ، وأأرشطة المترير، والنوافذ، والرسومات املتحركة الانتقالية، ومربعات احلوار، ول يقترص علهيا.
 3الصفحة "،  ف/اخلطوطحتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملار ، "SCT/37/2 Rev.انظر  4
 هل توفر وليتمك القضائية امحلاية ملا ييل: واهجات املس تخدم املصورة، والأيقوانت، واحملارف/اخلطوط؟ – 1السؤال ")

ذ امحلاية لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط مكفوةل يف لك البدلان اليت ردت عىل الاس تبيان تقريبًا  .8 )البدلان اجمليبة(. اإ

ن امحلاية مكفوةل لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت يف   (."ابملئة من الردود 87ف/للخطوط يف ابملئة من الردود؛ وامحلاية مكفوةل للمحار  95اإ
 8الصفحة "،  ف/اخلطوطحتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملار ، "SCT/37/2 Rev.انظر  5

 هل تس تثىن واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت، اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج فقط، من امحلاية؟ - 10السؤال ")

ابملئة من  69ميل الربانمج فقط )ل يس تثين أأكرث من ثليث البدلان من امحلاية واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حت  .38

 الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت(.

قط، من وتدعو منظمتان غري حكوميتان اإىل عدم اس تثناء واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت، اليت تظهر لفرتة مؤقتة عند حتميل الربانمج ف .39

ذا اكنت مدة ظهور واهجة دراكها ابلعني اجملردة، فينبغ  استيفاء رشوط الظهور امحلاية. أأما اإ  (."املس تخدم املصورة أأو الأيقونة قصرية دلرجة عدم اإ
 املعمتدة يف ادلول الأعضاء.اخلصائص البرصية للتصممي نفسه الكشف عن تتأأثر كفاية متطلبات  ل ينبغ  أأنملزيد من التوضيح،  6
 6الصفحة "،  الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطحتليل لردود ، "SCT/37/2 Rev.انظر  7

كيف ميكن أأن متثّل واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط يف طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي  - 4السؤال ")

 الصناع  يف وليتمك القضائية؟

 تقدمي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط يف الغالبية العظمى للبدلان اجمليبة عىل النحو التايل:ميكن  .21

 

 ]اتبع احلاش ية الهنائية عىل الصفحة التالية[
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 ]اتبع احلاش ية الهنائية من الصفحة السابقة[

ابملئة  92ابملئة من الردود فامي خيص الأيقوانت، و 95واهجات املس تخدم املصورة، و ابملئة من الردود فامي خيص 97صور ابلأبيض والأسود، تُقبل يف  -

 من الردود فامي خيص احملارف/اخلطوط؛

ابملئة من  90ابملئة من الردود فامي خيص الأيقوانت، و 93.75ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة، و 95صور ابلألوان، تُقبل يف  -

 فامي خيص احملارف/اخلطوط؛ الردود

ابملئة من الردود فامي خيص  67ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة، و 65الرسومات مبا يف ذكل الرسومات التقنية، تُقبل يف  -

 (."بدلاً  18بل الرسومات التقنية يف ابملئة من الردود فامي خيص احملارف/اخلطوط. ول تُق  61.5الأيقوانت، و
 تشمل "الرسومات" بشلك عام الرسومات املصممة أأو املنتجة ابس تخدام حاسوب و/أأو غريه من الأدوات. 8
ونة التوضيح، ميكن أأن تطلب ادلول الأعضاء من مقديم الطلبات، وفقًا ملا ترتضيه، جتنّب مزج أأنساق المتثيل، كخلط الصور الفوتوغرافية امللملزيد من  9

يُعتقد أأن هذه التعلاميت تصّعب عىل مقديم ابلأبيض والأسود، أأو خلط الرسومات والصور الفوتوغرافية. ويف بعض الولايت القضائية، والصور الفوتوغرافية 

 الطلبات تقدمي وصف دقيق واكمل للخصائص البرصية لتصمميهم.
ن اكنت 10 ىل املطالبة ابملنتج ملنتج ما تصاماميً تعترب الصناعية  التصاممي حىت اإ ، مفن املس تحسن أأن يكون مقدم الطلب قادًرا عىل املطالبة ابلتصممي دون احلاجة اإ

لحصول عىل كرشط مس بق ل املودعني،مشالكت عندما يُطلب من  تربز، ميكن أأن املصورةاملس تخدم  واهجات تصامميعند النظر يف و نفسه كجزء من التصممي. 

الاخرتاع مشلكة  /بداعالإ جدارة وميكن أأن تصبح  للغاية، ميكن أأن يكون نطاق امحلاية حمدوًدا عىل سبيل املثالفبأأمكهل. املنتج حملدد أأو ملطالبة ابملنتج اا ،محلايةا

ذا ىل ذكلو. املصورة املثبتة عليهاملس تخدم  واهجات اميةاذلي يُطالب حباجلهاز مل خيرتع/يبتكر  اكن املودع اإ أأيًضا عىل تقدمي طلبات  ناملودعو، قد ُُيرب ابلإضافة اإ

ذا مصورة، من مس تخدم واهجات واحد ل تصمميل متعددة   مي يف مجموعة متنوعة من املنتجات أأو البيئات.اس ُتخدم ذكل التصمأأجل احلصول عىل حامية فعاةل اإ
 7الصفحة "،  واحملارف/اخلطوطحتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ، "SCT/37/2 Rev.انظر  11

هل ميكن أأن حتمى واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مبوجب براءة أأو أأن تسجل بشلك مس تقل )أأي مبعزل عن املنتج اذلي ُيتوُيا أأو  – 7السؤال ")

 املنتج اذلي تس تخدم معه، اكلهاتف اذليك واحلاسوب اللويح وشاشة احلاسوب(؟

ابملئة من البدلان اجمليبة. وميكن حامية الأيقوانت بصفهتا املس تقةل  69س تخدم املصورة بصفهتا املس تقةل مبوجب براءة/تسجيل يف ميكن حامية واهجات امل  .31

 ابملئة من البدلان اجمليبة. 67مبوجب براءة/تسجيل يف 

 .("ط ابلسلعة املدجمة فهياوترى منظمة غري حكومية أأنه ينبغ  أأل ترهتن حامية واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة أأو خ .32
 7و 6الصفحتان "،  حتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر  12
ضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت املتحركة  - 5السؤال ") )تصاممي الصور املتحركة والتحويل هل تفرض متطلبات اإ

 والانتقال وتغيري الألوان، أأو أأي رسوم متحركة أأخرى(؟

ل توازن بني البدلان اجمليبة اليت تفرض تكل الرشوط الإضافية أأو اخلاصة ) .27  31.25ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 33ُسّ 

 ابملئة فامي خيص الأيقوانت(. 39ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 37.5 ل تفرضها )ابملئة فامي خيص الأيقوانت( وتكل اليت

ضافية عىل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت )أأو اخلطوط( املتحركة .28 ىل عدم تطبيق رشوط اإ  .("وتدعو منظمة غري حكومية اإ
 7الصفحة "،  بيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطحتليل لردود الاس ت ، "SCT/37/2 Rev.انظر  13
 ما يه املتطلبات الإضافية أأو اخلاصة املفروضة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت املتحركة؟ - 6السؤال ")

ضافية أأو خاصة .29 عىل واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت املتحركة عىل قبول سلسةل من الصور  أأمجعت البدلان اجمليبة اليت تفرض رشوطًا اإ

ابملئة من الردود(. ويعّد هذا الرشط، يف أأكرث من ثلث تكل البدلان،  100الثابتة اليت تبنّي  تعاقب حركة واهجة املس تخدم املصورة و/أأو الأيقونة املتحركة )

ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم  42فروض عىل واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت املتحركة )الرشط الإضايف أأو اخلاص الوحيد امل

 .ابملئة فامي خيص الأيقوانت( 43املصورة و

 وفامي ييل الرشوط الإضافية أأو اخلاصة الأخرى املفروضة عىل واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت: .30

 ابملئة فامي خيص الأيقوانت(، 47ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 48وصف )يف  -

 .("ابملئة فامي خيص الأيقوانت( 20ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 19بيان اجلدة )يف  -
يداع عىل الإنرت  14 يداع الطلبات الإلكرتونية نظام الإ نت يف منظمة امللكية الصناعية للبدلان الأفريقية الناطقة ابلإنلكزيية: تضم الأمثةل عىل نظم اإ

http://eservice.aripo.org/pmi/PMIMain.do ، 

 ]اتبع احلاش ية الهنائية عىل الصفحة التالية[

 

 

 

http://eservice.aripo.org/pmi/PMIMain.do


SCT/43/10 Rev. 
Annex 
12 
 

                                                                                                                                   
 ]اتبع احلاش ية الهنائية من الصفحة السابقة[

يداع الإلكرتوين ونظام تسجيل التصاممي املسجةل يف امجلاعة الأوروبية عىل الإنرتنت اخلاص مبكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، واملوقع الإلكرتو ين لنظام الإ

efs-online/about-process/applying-application-https://www.uspto.gov/patents-اخلاص مبكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية: 

web ، ونظامeHague  :اخلاص بنظم لهايfiling.html-https://www.wipo.int/hague/en/e  
، وقاعدة https://www.wipo.int/reference/en/designdb/وتضم الأمثةل عىل قاعدات بياانت التصاممي املسجةل قاعدة بياانت الويبو العاملية للتصاممي: 

، ونظام اسرتجاع web/welcome#/dsview-https://www.tmdn.org/tmdsviewالتابعة ملكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية:  Designviewبياانت 

، ونظام البحث يف https://portal.uspto.gov/pair/PublicPairالتجارية:  ( ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالماتPAIRمعلومات طلبات الرباءات )

 .http://eservice.aripo.org/pdl/pqs/quickSearchScreen.doقاعدة بياانت املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية: 
 9الصفحة "،  حتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، "evSCT/37/2 R.انظر  15
ة هل ختتلف معايري الأهلية محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، عن تكل املطبقة عىل التصاممي الصناعي - 14السؤال ")

 الأخرى؟

ابملئة فامي خيص  86.5ابملئة فامي خيص الأيقوانت و 98ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 97أأشارت لك البدلان تقريبًا ) .47

ىل أأن معايري الأهلية اخلاصة بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ل ختتلف عن تكل املفروضة عىل التصاممي الصناعية  احملارف/اخلطوط( اإ

 .("الأخرى
 أأعاله(. 14انظر املرجع نفسه )انظر احلاش ية الهنائية  16

لهيا يف التوصية  لواهجة املس تخدم املصورةتصاممي ال ، ينبغ  مراعاة خصائص نفسهاعند النظر يف الأفعال  17  .2املشار اإ
 10الصفحة "،  املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطحتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات ، "SCT/37/2 Rev.انظر  18

 هل تبلغ مّدة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط نفس مّدة حامية التصاممي الصناعية الأخرى؟ - 18السؤال ")

ابملئة فامي خيص  80ابملئة فامي خيص الأيقوانت و 94خيص واهجات املس تخدم املصورة وابملئة من الردود فامي  92أأشارت الغالبية العظمى من البدلان ) .54

ىل أأن مدة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط تتطابق ومدة حامية التصا ممي الصناعية تصاممي احملارف/اخلطوط( اإ

 الأخرى.

ىل أأ  .55 ن تتطابق مدة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واخلطوط مع مدة حامية التصاممي الصناعية وتدعو منظمة غري حكومية اإ

 .("الأخرى
 من اتفاق لهاي. 17انظر املادة  19

 ]هناية املرفق والوثيقة[

https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/about-efs-web
https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/about-efs-web
https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/about-efs-web
https://www.wipo.int/hague/en/e-filing.html
https://www.wipo.int/reference/en/designdb/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview
https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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