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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020فرباير  5 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
ىل  23جنيف، من   2020مارس  26اإ

صورة واأليقونات اخلاص بتصاميم واجهات املستخدم امل الثاني ردود االستبيان حتليل
 واحملارف/اخلطوط

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ
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 جدول احملتوايت

 6 ................................................................................................................................. مقدمة

 أأو واملادة اخلطوط/واحملارف والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود ابشرتاط تتعلق أأس ئةل

 7 ................................................................................................... (17 اإىل 1 من الأس ئةل) املنتج

 وتصاممي الأيقوانت وتصاممي املصورة املس تخدم واهجات لتصاممي امحلاية القضائية وليتك توفر هل 1 السؤال

 7 .......................................................................................................... اخلطوط؟/احملارف

حدى والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود القضائية وليتك يف يُشرتط هل 2 السؤال  واإ

 8 ........................................................................................ للتسجيل؟ مس بق كرشط املواد

حدى وبني بينه صةل وجود القضائية وليتك تشرتط التصاممي أأنواع من نوع أأي 3 لالسؤا  9 ................... املواد؟ اإ

 10 ....................................................... القضائية؟ وليتك يف الصةل تكل وجود اشرتاط سبب ما 4 السؤال

 10 ............................. القضائية؟ وليتك يف املصورة املس تخدم واهجة تصممي عىل ييل ما ينطبق هل 5 السؤال

 املس تخدم بواهجات خاص تصممي لها اليت للامدة الوظيفية اجلوانب تؤدي هل القضائية، وليتك يف 6 السؤال

ذا واملادة؟ التصممي هذا بني الصةل تقيمي يف دورا   الأيقوانت/صورةامل  نعم، الإجابة اكنت اإ

 11 ............................................................................................................ ادلور؟ هذا مفا

 توالأيقوان املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود القضائية وليتك اشرتاط حاةل يف 7 السؤال

حدى اخلطوط/واحملارف  املعاجلة؟ مرحةل أأثناء توفريها ميكن هل التصممي، طلب يف توفريها دون املواد، واإ

ذا  12 ........................................................... الصةل؟ هذه توفري هل اخملول مَفن   نعم، الإجابة اكنت اإ

حدى الأيقوانت/املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود يةالقضائ  وليتك اشرتاط حاةل يف 8 السؤال  واإ

 12 ................ الطلب؟ يف الأيقوانت/املصورة املس تخدم واهجات تصاممي متثيل جيب/ميكن كيف املواد،

حدى الأيقوانت/املصورة املس تخدم واهجات تصاممي نيب صةل وجود القضائية وليتك اشرتاط حاةل يف 9 السؤال  واإ

 مطابق، أأو مماثل مظهر هل تصممي أأي عن مكتبك يبحث هل الفحص، ماكتب أأحد مكتبك واكن املواد

 13 ..................................................................................... علهيا؟ ينطبق اليت املواد اكنت أأاّي  

حدى مضن التصممي ثيلمت  حاةل يف 10 السؤال  عىل املادة تأأثري هو ما ،(مثل   متقطعة خبطوط) عهنا املُتنازل املواد اإ

 14 .................................................................................................... التصممي؟ حامية نطاق

حدى مضن التصممي متثيل حاةل يف 11 السؤال  /التصممي براءة نطاق نأأ  يُعترب سوف متصةل، خبطوط تظهر اليت املواد اإ

 15 ....................... ذكل؟ غري واملادة؛ التصممي من لك   وحده؛ التصممي: ييل ما يشمل التصممي تسجيل

حدى مضن التصممي متثيل حاةل يف 12 السؤال  أأو املادة يدحتد واشرتاط( مثل   متقطعة خبطوط) عهنا املتنازل املواد اإ

 16 ............................ التحديد؟ هذا من الغرض مفا الصناعي، التصممي اس تخدام هبا يرتبط اليت املواد
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 الأيقوانت/املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود يُشرتط ل ملاذا القضائية، وليتك يف 13 السؤال

حدى  17 ............................................................................................................ املواد؟ واإ

 يبحث هل الفحص، ماكتب أأحد مكتبك واكن القضائية وليتك يف صةل وجود اشرتاط عدم حاةل يف 14 السؤال

 17 ....................... علهيا؟ ينطبق اليت املواد اكنت أأاّي   مطابق، أأو مماثل مظهر هل تصممي أأي عن مكتبك

 عن البحث معليات املس تخدمون جيري كيف صةل، وجود القضائية وليتك اشرتاط عدم حاةل يف 15 السؤال

 18 ........................................................................................................... الترصف؟ حرية

جباراي؟ اختياراي؛ املادة تعريف يكون هل صةل، وجود القضائية تكولي  اشرتاط عدم حاةل يف 16 السؤال  الأثر ما ... اإ

 19 ............................................................................................ التعريف؟ ذكل عىل املرتتب

 انتالأيقو/املصورة املس تخدم واهجات تصاممي لأحد تصممي تسجيل/تصممي براءة عىل احلصول ميكن هل 17 السؤال

ذا ذاته حد يف َّل   اكن اإ ذا ؟(هجاز أأو شاشة قبيل من مادة أأي بدون) حدة عىل ُممث  نعم، الإجابة اكنت اإ

 موضع الأيقونة /املصورة املس تخدم واهجة تصممي اس تخدام التصممي تسجيل /التصممي براءة تشمل فهل

 20 .............................................................................................. بيئة؟/مادة أأي يف املطالبة

 املتحركة الرسوم تصاممي لمتثيل املاكتب يف هبا املسموح ابلأساليب تتعلق أأس ئةل

 21 ....................................................................................................... (26 اإىل 18 من الأس ئةل)

 تصاممي حامية لطلب القضائية وليتك يف اس تخداهما الطلب ملودع ميكن المتثيل أأساليب من أأي 18 السؤال

 21 ......................................................................................................... املتحركة؟ الرسوم

ماكنية توفر حاةل يف 19 السؤال  اذلي الأسلوب ما القضائية، وليتك يف للمتثيل خمتلفة أأساليب بني من الاختيار اإ

 22 .................................................................................. الطلبات؟ مودعي أأغلب يس تخدمه

ضافية اشرتاطات أأي توجد هل 20 السؤال ذا املتحركة؟ الرسوم تصاممي حاةل يف الطلب مبحتوى تتعلق خاصة/اإ  اإ

 22 .................................................................................... .حتديدها يُرىج نعم، الإجابة اكنت

ذا 21 السؤال  وليتك يف املتحركة الرسوم تصاممي لمتثيل فيديو ملفات الطلب مودعو يس تخدم أأن ميكن اكن اإ

 23 .................................................................................................................... :القضائية

امحلاية؟ قنطا حيدد النسقني فأأي الفيديو، وملفات الثابتة الصور من سلسةل عىل الطلب اش امتل حاةل يف 22 السؤال

 ............................................................................................................................... 24 

 أأو الرسومات من سلسةل أأو الثابتة الصور من سلسةل خلل من املتحركة الرسوم تصاممي متثيل حاةل يف 23 السؤال

ضافية اشرتاطات توجد هل الفوتوغرافية، الصور ذا ابلصور؟ تتعلق اإ  ،نعم الإجابة اكنت اإ

 24 .......................................................................................................... .التحديد فاملرجو

 25 ........................................................................ املتحركة؟ الرسوم تصاممي تُمنح نسق أأي يف 24 السؤال

 26 ....................................................................... املتحركة؟ الرسوم تصاممي تُنرش نسق أأي يف 25 السؤال
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جراءات توجد هل 26 السؤال  27 ..................................................... املتحركة؟ الرسوم بتصاممي خاصة نرش اإ

 28 ..................................................................................... (39 اإىل 27 من الأس ئةل) اإضافية أأس ئةل

ذا التصاممي؟ قانون مبوجب امحلاية من البيانية الصور بعض القضائية وليتك يف تُستبعد هل 27 السؤال  اكنت اإ

ذا امحلاية؟ من يُستبعد الآتية الصور أأنواع من أأي نعم، الإجابة ر فكيف نعم، الإجابة اكنت اإ  استبعاد يرُبَّ

ذا الصور؟  28 .............................. للحامية؟ ختضع اليت البيانية الصور تُعرف كيف م،نع الإجابة اكنت اإ

 تُستبعد اليت الأيقوانت/املصورة املس تخدم واهجات تصاممي أأنواع بعض القضائية وليتك يف توجد هل 28 السؤال

ذا التصممي؟ حامية من  29 ...................................................... .حتديدها ىجيُر نعم، الإجابة اكنت اإ

 فقط العنارص بعض أأي) املصورة املس تخدم واهجة تصممي من جزء حامية ميكن هل القضائية، وليتك يف 29 السؤال

ذا ؟(املصورة املس تخدم واهجة تصممي من ذا طريقة؟ فبأأي نعم، الإجابة اكنت اإ  فهل نعم، جابةالإ  اكنت اإ

ذا املصورة املس تخدم واهجة تصممي من جزء حامية ميكن ل يظهر ل اكن اإ  30 ........... معّينة؟ ظروف يف اإ

ذا ادلامئة؟ غري للتصاممي امحلاية تُمنح هل القضائية، وليتك يف 30 السؤال  غري التصممي يُعترب هل نعم، الإجابة اكنت اإ

ذا هبا؟ مرتبطا   أأو املادة يف مدجما   ادلامئ  31 ................... علهيا؟ ينطبق اليت املادة مفا نعم، الإجابة اكنت اإ

ذا ؟التصاممي طلبات يف رضوراي   رشطا   القضائية وليتك يف الصنف تعريف يُعد هل 31 السؤال  نعم، الإجابة اكنت اإ

 عىل الطعن الطلب ملودع جيوز هل الصنف، املكتب تعيني حاةل يف مكتبمك؟ يف املتبع التصنيف نظام مفا

 32 ............ الأيقوانت؟/املصورة املس تخدم واهجات لتصاممي اس تثناء يوجد هل معارضته؟ أأو التصنيف

حدى عىل املصورة املس تخدم واهجات تصاممي تطبيق عند 32 السؤال  وزن منطلق من حفصها جيري كيف املواد، اإ

 34 ...................................................................................................... البرصية؟ اخلصائص

 حاةل يف ويه املصورة ماملس تخد واهجات تصاممي يف ابلنظر القضائية وليتك ترشيعات تسمح هل 33 السؤال

ذا نشطة؟  35 ............ النشطة؟ حالهتا يف اعتبارها عىل املكتب يف العرف جرى هل ل، الإجابة اكنت اإ

 اخلاصة عايريامل مع الأيقوانت/املصورة املس تخدم واهجات بتصاممي اخلاصة التعدي معايري تتطابق هل 34 السؤال

ذا القضائية؟ وليتك يف التصاممي من أأخرى بأأنواع  35 ............. الاختلف؟ أأوجه مفا ل، الإجابة اكنت اإ

 36 .............................. القضائية؟ وليتك يف التصاممي حقوق عىل تعداي   يشلك الآتية الأفعال من أأي 35 السؤال

 عن فضل   مادية بيئة يف التصممي اس تخدام وحيد تصممي تسجيل يشمل أأن القضائية وليتك يف جيوز هل 36 السؤال

 36 ....................................................................................... احلاسوب؟ أأو الافرتاضية البيئة

 اليت اخلاصة الإلكرتونية/الافرتاضية البيئة عىل بناء   القضائية وليتك يف التعدي معايري يف متيزي يوجد هل 37 السؤال

ذا فهيا؟ التصممي يُس تخدم ذا البيئات؟ هذه حدود تُرمس كيف نعم، الإجابة اكنت اإ  هل نعم، الإجابة اكنت اإ

 37 ........................... املتباينة؟ بيئاتال  هذه من لك يف التصممي حيمي أأن وحيد تصممي لتسجيل ميكن

 عىل التصديق ميكن هل الأولوية؟ حق لأغراض الواثئق لتقدمي مكتبك يس تخدمه اذلي النسق ما 38 السؤال

ذا الواثئق؟ ق فكيف نعم، الإجابة اكنت اإ  فامي الأولوية مطالبات بشأأن تفاصيل أأي توجد هل علهيا؟ يُصدَّ

 37 ....................................................................................... املتحركة؟ الرسوم تصاممي خيص
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 واثئق عىل التصديق مكتبمك يشرتط هل ابلأولوية؟ املطالبة لأغراض مكتبمك يقبهل اذلي الواثئق نسق ما 39 السؤال

ذا املتحركة؟ الرسوم تصاممي خيص فامي ولويةالأ  مطالبات بشأأن تفاصيل أأي توجد هل الأولوية؟  اكنت اإ

 39 ........................................................................................... .حتديدها يُرىج نعم، الإجابة

 40 ............................................................................................................................. خلصة
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 مقدمة

للجنة ادلامئة املعنية ا عاملأأ طوط يف جدول ُأدرج موضوع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخل .1

اخلامسة والثلثني اليت  دورهتابقانون العلمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العلمات( يف 

ىل  12ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  رسائيل والولايت 2016 نومفرب 16اإ املتحدة ، بناء عىل الاقرتاح اذلي قدمته وفود اإ

الأمريكية والياابن واملُعنون "التصممي الصناعي والتقنيات الناش ئة: أأوجه التشابه والاختلف يف حامية التصاممي التكنولوجية 

 (.SCT/35/6اجلديدة" )الوثيقة 

 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانتب  اخلاص الأول أأعدت الأمانة "الاس تبيانقب تكل ادلورة، عو  .2

ىل مجيع ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو ارف/اخلطوطواحمل ته اإ تدور  سؤال   18(، وقد مشل ووهجَّ

 حول:

 ؛أأنظمة امحلاية 

 ؛الصناعي طلب احلصول عىل براءة تصممي أأو تسجيل التصممي 

  ؛الطلب حفص 

 نطاق امحلاية ومدهتا. 

ىل  30لمات، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من ويف ادلورة الثامنة والثلثني للجنة الع .3 ، 2017نومفرب  2أأكتوبر اإ

 :ا ييلقامت الأمانة مب

  ميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطعرض ت ،

لفكرية وتعليقات من مللكية امعنيتني ابدوةل عضو ومنظمتني حكوميتني دوليتني  66من  وقد تضمن ردودا  

 (؛S SCT/36/2 Rev. 2ست منظامت غري حكومية )

 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطب  اخلاصردود الاس تبيان عرض حتليل ل 

(.SCT/37/2 Rev)1؛ 

  علمية تصاممي " وتربة املس تخدمني فامي خيص 2" ممارسات املاكتب؛ "1تتناول ما ييل: "تنظمي جلسة اإ

 (.SCT/IS/ID/GE/17/1) واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

ىل  23والثلثني للجنة العلمات، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  التاسعةويف ادلورة  .4 ، 2018 أأبريل 26اإ

 الأمانة: عرضت

 واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  ملخص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة الإعلمية اخلاصة بتصاممي

 ؛(SCT/39/2) واحملارف/اخلطوط

                                         
النتاجئ املس تخلصة من حتليل ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  عىل طول هذه الوثيقة، سيمت عرض 1

 .، لكام اكن ذكل مناس با  واحملارف/اخلطوط
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  تميع للقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة بشأأن جوانب تصاممي واهجات

سلهتا ، حيث أأر املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اليت يُس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا

 (.SCT/39/3) ثلث دول أأعضاء وأأربع منظامت غري حكومية

ىل  12، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من العلماتعقب ادلورة الأربعني للجنة و  .5 ، معمت 2018نومفرب  16اإ

خاص  يااثن  اس تبياان   مراقب،اليت لها صفة  واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكريةالأمانة عىل مجيع أأعضاء اللجنة 

 حول:تدور سؤال   39 مشل وقد، بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

 ؛اشرتاط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو املنتج 

  م املتحركةساليب املسموح هبا يف املاكتب لمتثيل تصاممي الرسو الأ 

  ضافية حول الاستبعاد من امحلاية والفحص والتعدي وواثئق الأولوية تصاممي واهجات املس تخدم ل أأس ئةل اإ

 املصورة والأيقوانت.

ىل  4، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من العلماتيف ادلورة الثانية والأربعني للجنة و .6  عرضت، 2019نومفرب  7اإ

اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  الثاين الاس تبيان ردودمن  اهنائي تميعاالأمانة 

ليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان"( مللكية معنيتني ابدوةل عضو ومنظمتني حكوميتني دوليتني  38من  وتضمن ردودا  ، )املُشار اإ

 (.SCT/41/2الفكرية )الوثيقة 

بقاء الوثيقة يف هناية تكل ادلورة، طلب رئيس او .7 ىل الأمانة اإ من  من الردود ا  مزيدتلقي مفتوحة ل  SCT/41/2للجنة اإ

ىلوطلب  تكل اليت أأوردهتا سلفا   تنقيحأأو  الوفود عداد وثيقة حتلل مجيع الردود، ليك تنظر فهيا اللجنة يف دورهت اإ  االأمانة اإ

 (.SCT/42/8الوثيقة من  9الفقرة القادمة )

دوةل عضو  40من واردة عىل الاس تبيان  ردود   تشمل، .SCT/41/2 Revانة الوثيقة وبناء  عىل ذكل، أأعدت الأم .8

 الاس تبيان. ردودل مجيع يحتل  اليت تعكف عىل هذه الوثيقة أأعدت كاممللكية الفكرية، معنيتني ابومنظمتني حكوميتني دوليتني 

ىل ثلثة فصول و  .9  .خرييف الأ  خلصة عقهبات هيلك الاس تبيان تتبعينقسم التحليل اإ

تتعلق ابشرتاط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو  أأس ئةل

 (17اإىل  1)الأس ئةل من  املنتج

تصاممي و  تصاممي الأيقوانتو  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةل هل توفر وليتك القضائية امحلاية  - 1السؤال 

 ؟احملارف/اخلطوط

البدلان اليت  الأغلبية املطلقة مناية لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط مكفوةل يف امحل .10

ليه فامي ييل ابمس ردت عىل الاس تبيان )  2، عىل النحو التايل:("البدلان اجمليبة"املُشار اإ

                                         
 (:SCT/37/2 Rev.)الوثيقة  حملارف/اخلطوطاخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واالأول س تبيان تدمع هذه البياانت نتاجئ الا 2

 هل توفر وليتمك القضائية امحلاية ملا ييل: واهجات املس تخدم املصورة، والأيقوانت، واحملارف/اخلطوط؟ – 1لسؤال "ا

ن امحلاية مكفوةل لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت يف  ذ اإ  ."ابملئة من الردود 87وط يف ابملئة من الردود؛ وامحلاية مكفوةل للمحارف/للخط 95اإ
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  ؛ البدلان اجمليبةئة من اابمل 90واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت يف تصاممي امحلاية مكفوةل ل 

  ؛البدلان اجمليبةّ ئة من اابمل 79حملارف/للخطوط يف تصاممي اامحلاية مكفوةل ل 

  البدلان اجمليبةّ ئة من اابمل 76يف  مجليع أأنواع التصاممي الثلثةامحلاية مكفوةل. 

 

اجمليبة( أأن  البدلانيف املائة من  10ل )"ل" عىل هذا السؤا اباأأج 3نان الذلاالبدل ، أأوحض1عىل السؤال  ايف تعليقاهتو .11

 يف حد ذاهتا. تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطعىل حامية  بشلك حمدد ان ل تنصامترشيعاهت

دراج هذه التصاممي مضنميكن ولكن   .حق املؤلفالصناعية أأو حقوق امللكية الفكرية الأخرى، مثل  حامية التصاممي اإ

حدى املواد  4هل يُشرتط يف وليتك القضائية وجود صةل - 2سؤال ال  بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واإ

 كرشط مس بق للتسجيل؟

 :هكشفت الردود عىل السؤال أأن .12

  حدى املواد كرشط مس بق يُشرتط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واإ

 (؛البدلانهاته املائة من يف  31) البدلان اجمليبةب ثلث ر افامي يق للتسجيل

  حدى املواد كرشط مس بق ل يُشرتط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واإ

 .البدلان(هاته يف املائة من  67البدلان اجمليبة ) يف غالبيةللتسجيل 

 
  

                                         
 .SCT/41/2 Rev يف الوثيقة 1انظر تعليقا الإكوادور ونيوزيلندا عىل السؤال  3

 .ابملادة الأيقونةواهجة أأو ال تصممي رضورة ارتباط" اإىل صةلالاس تبيان، يشري مصطلح " لأغراض هذا 4
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 اشرتاط وجود صةل  (أأ )

ىل  3الأس ئةل من  ُوهجتو  .13 ىل  12اإ ىل 2"نعم" عىل السؤال  البدلان اليت أأجابت بـاإ شرتط وجود ت اليت  البدلان، أأي اإ

حدى املواد كرشط مس بق للتسجيل النسب  حُتسب. ذلكل، صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واإ

ىل  3املئوية يف الأس ئةل من  جاميل الردود  12اإ  من يف املائة 31ردا أأو  13) 2عىل السؤال  ابلإجيابعىل أأساس اإ

 (.اجمليبة البدلان

ىلو  .14 لهيا فامي بعد سيُشار،  هذه البدلانلتسهيل الرجوع اإ  ".مشرتطة وجود صةلبدلان "ال ابمس  اإ

 

حدى املواد؟ - 3السؤال   أأي نوع من أأنواع التصاممي تشرتط وليتك القضائية وجود صةل بينه وبني اإ

حدى املواد كرشط مس بق للتسجيل التصمميةل بني وجود صيف البدلان اجمليبة اليت تشرتط  .15 هذه  وجود شرتطيُ ، واإ

 الصةل عىل النحو التايل:

  حدى املوادواهجات املس تخدم املصورة تصاممي بني  "(؛مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  92) واإ

  حدى املواد الأيقوانت تصامميبني  (؛"مشرتطة وجود صةليف املائة من البدلان " 85) واإ

  حدى املواد ) تصاممي الرسوم املتحركة املصممة ابحلاسوببني مشرتطة وجود يف املائة من البدلان " 54واإ

 "(؛صةل

  حدى املواد ) احملارف/اخلطوطتصاممي بني  "(؛مشرتطة وجود صةليف املائة من البدلان " 38واإ

 (مشرتطة وجود صةليف املائة من البدلان " 46) غري ذكل". 
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ىل أأهن 5البدلان"، تشري بعض  ذكلغريحتت فئة "و  .16 حدى املواد ا تشرتط وجود صةل بنياإ أأنواع التصاممي، ومجيع  اإ

 .احملارف/اخلطوطو واهجات املس تخدم املصورة  تصاممي ليس فقط

 ما سبب اشرتاط وجود تكل الصةل يف وليتك القضائية؟ - 4السؤال 

حدى املواد فاميبني التصممي وجود صةل  اشرتاطالأس باب الثلثة الرئيس ية وراء تتجىل  .17  ييل: واإ

 ؛"(مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  62نطاق حقوق التصممي ) تقييد 

  ؛"(مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  46)تيسري معليات البحث اليت تقوم هبا ماكتب الفحص 

  (مشرتطة وجود صةلالبدلان "ن يف املائة م 38)تيسري معليات البحث اليت يقوم هبا مودعو الطلبات". 

 

ىل الأس باب التالية: حتت فئة "غري ذكل"،و  .18  ُأشري اإ

 6؛رشٌط قانوينٌّ ينص عىل ما هو مؤهل للحامية 

  7.، حتديد نطاق امحلايةللصور البيانية املودعة كجزء من مادةابلنس بة 

 ك القضائية؟هل ينطبق ما ييل عىل تصممي واهجة املس تخدم املصورة يف وليت - 5السؤال 

حدى املواد كرشط مس بق للتسجيل .19 نه ابلنس بة لتصممييف البدلان اجمليبة اليت تشرتط وجود صةل بني التصممي واإ  ، فاإ

 :واهجات املس تخدم املصورة

  دا  يف مادة ملموسة  "(؛مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  69)جيب أأن يكون ُمجسَّ

  (مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  46)ميكن تطبيقه عىل مادة افرتاضية". 

                                         
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  3السؤال كندا وس نغافورة والولايت املتحدة الأمريكية عىل  تانظر تعليقا 5

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  4والولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال  كولومبياانظر تعليقا  6

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  4عىل السؤال  الياابنانظر تعليق  7

23%
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املس تخدمونتيسري معليات البحث عن حرية الترصف اليت يقوم هبا

تيسري معليات البحث اليت تقوم هبا ماكتب الفحص 
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يف وليتك القضائية، هل تؤدي اجلوانب الوظيفية للامدة اليت لها تصممي خاص بواهجات املس تخدم  - 6السؤال 

 ؟اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا هذا ادلور املصورة/الأيقوانت دورا  يف تقيمي الصةل بني هذا التصممي واملادة؟

 ن: أأ  6عىل السؤال  جاء يف الردود .20

 تؤدي دورا  يف تقيمي ل  اجلوانب الوظيفية للامدة اليت لها تصممي خاص بواهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت

 "؛مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  77يف  الصةل بني هذا التصممي واملادة

  تؤدي دورا  يف تقيمي  املصورة/الأيقوانتاجلوانب الوظيفية للامدة اليت لها تصممي خاص بواهجات املس تخدم

 ."مشرتطة وجود صةليف املائة من البدلان " 23الصةل بني هذا التصممي واملادة يف 

 

 اليت أأجابت بنعم، فقد كشفت الردود أأن ادلور هو:ابلنس بة للبدلان الأخرية و .21

 (؛مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  15) 8تقييد نطاق التصممي" 

 تقيمي ّ  ."(مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  8) 9كن الصورة البيانية هبا أأداء املادة نوع الوظيفة اليت مت

                                         
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  6عىل السؤال الصني واتيلند  اانظر تعليق 8

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  6عىل السؤال  الياابنتعليق انظر  9
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يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  - 7السؤال 

حدى املواد، دون توفريها يف طلب التصممي، ذا اكنت الإجابة  هل ميكن توفريها أأثناء مرحةل املعاجلة؟ واحملارف/اخلطوط واإ اإ

 مفَن  اخملول هل توفري هذه الصةل؟ نعم،

يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  .22

حدى املواد، دون توفريها يف طلب التصممي  ،واإ

 ؛مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  77مرحةل املعاجلة يف  ميكن توفريها أأثناء" 

  مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  23ل ميكن توفريها أأثناء مرحةل املعاجلة يف". 

 

ماكنيةو .23 ن  أأثناء مرحةل املعاجلة الصةل توفري يف حاةل اإ  :اخملول هل بذكل هوفاإ

  (؛مشرتطة وجود صةل"البدلان يف املائة من  69)مودع الطلب" 

 (مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  8) املكتب". 

 

حدى املواد،  - 8السؤال  يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت واإ

 كيف ميكن/جيب متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يف الطلب؟

 فامي ييل: متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يف الطلبىل الطرق الشائعة ل تتج .24

 بيان ب  مشفوعةاملادة خبطوط منقطة أأو متقطعة ابس تخدام الأيقوانت /متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة

 "(؛مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  69) ابللكامت عن املادة

 بيان ابللكامت  مشفوعةاملادة خبطوط متصةل  ابس تخدامالأيقوانت /مي واهجات املس تخدم املصورةمتثيل تصام

 ."(مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  38) عن املادة
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ميكن من خللها واحدة  أأكرث من طريقةالبدلان اجمليبة يف بعض يوجد أأنه  8ردود والتعليقات عىل السؤال ال جاء يفو  .25

 10.صاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانتتمتثيل 

حدى املواد  - 9السؤال  يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت واإ

ق، أأاّي  اكنت املواد اليت واكن مكتبك أأحد ماكتب الفحص، هل يبحث مكتبك عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مطاب

 علهيا؟ قينطب

عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّي  اكنت املواد اليت سيبحث املكتب أأن  9كشفت الردود عىل السؤال  .26

 ."مشرتطة وجود صةل"يف املائة من البدلان  61.5يف  ينطبق علهيا

 

ىل و  .27  :9بـ "ل" عىل السؤال  اجمليبة البدلانرد بعض  وراء سببال تشري التعليقات اإ

                                         
يف الوثيقة  8كندا والياابن وكينيا وابكس تان وبريو والولايت املتحدة الأمريكية ومنظمة بنلوكس للملكية الفكرية عىل السؤال  اتانظر تعليق 10
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 11؛لكي فقط هو املطلوبالفحص الش 

 12.سيبحث املكتب عن تصاممي ُمطبَّقة عىل املادة نفسها أأو مواد تتشارك يف وظيفة مشاهبة 

يف حاةل متثيل التصممي مضن اإحدى املواد املُتنازل عهنا )خبطوط متقطعة مثل (، ما هو تأأثري املادة عىل نطاق  - 10السؤال 

 حامية التصممي؟

يف تكل و ."(مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  62) 10عىل السؤال  13 أأصلن مبدلان جميبة ردت مثاين  .28

 نطاق امحلاية: يقترص، البدلان اجمليبة

 ؛"مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  23يف  نوع املادة املُتنازل عهنا دون غريها عىل 

 مشرتطة وجود صةلالبدلان "ن يف املائة م 23يف  13املواد اليت تندرج مضن التصنيف نفسه عىل." 

 

ىل  اجمليبةتشري بعض البدلان  ("مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  23) حتت فئة "غري ذكل"،و  .29  أأن:اإ

 ".أأما  املادة املُتنازل عهنا ليست جزءا  من التصممي املُطالَب حباميته، ومن مثَّ ل حتد من نطاق عنرص امحلاية

ءا  من التصممي املُطالَب حباميته، ولكهنا تُعترب رضورية لإظهار البيئة اليت يرتبط هبا املادة اليت ل تكون جز 

التصممي، فيجوز متثيلها يف الرمس خبطوط متقطعة. ويشمل ذكل أأي جزء من مادة يتجسد فهيا التصممي أأو 

 14"يُطبَّق علهيا ول تُعترب جزءا  من التصممي املُطالَب حباميته.

                                         
 .vSCT/41/2 Reيف الوثيقة  9عىل السؤال  س نغافورة قانظر تعلي 11

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  9عىل السؤال  كندا وكينيا اانظر تعليق 12

الوثيقة ) اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط الأول س تبيانالا املس تخلصة مننتاجئ ال تدمع هذه البياانت  13

SCT/37/2 Rev.:) 

 احملارف/اخلطوط نتيجة تصنيف التصممي الصناعي؟ ات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأوهل يقيد نطاق حامية تصاممي واهج - 16"السؤال 

فامي خيص  ابملئة 66ابملئة فامي خيص الأيقوانت و 74ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 76أأشارت غالبية البدلان )

ىل أأن نطاق حامية تصاممي واهجات امل   احملارف/اخلطوط غري حمددة بتصنيف التصممي الصناعي. س تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأواحملارف/اخلطوط( اإ

ابملئة فامي خيص  17ابملئة فامي خيص الأيقوانت و 19ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 18وأأشارت بدلان أأخرى )

ىل أأن نطاق امحلاية حمدد بتصنيف التصممي  " الصناعي.احملارف/اخلطوط( اإ
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  10عىل السؤال  الولايت املتحدة الأمريكيةانظر تعليق  14
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 "ية للجزء املرسوم خبطوط متصةل يف التصممي، وسوف متتد لتشمل نفس املادة أأو مواد سوف تُمنح امحلا

 15"مماثةل.

ذا اكن هناك .30 بدلان بـ  7، أأجابت اس تثناء لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت وفامي خيص السؤال عام اإ

 ."(مشرتطة وجود صةليف املائة من البدلان " 54"ل" )

 

اةل متثيل التصممي مضن اإحدى املواد اليت تظهر خبطوط متصةل، سوف يُعترب أأن نطاق براءة التصممي/ يف ح - 11السؤال 

 ؛ غري ذكل؟لك  من التصممي واملادة؛ تسجيل التصممي يشمل ما ييل: التصممي وحده

حدى املواد اليت تظهر خبطوط متصةل، سوف يُعترب أأن نطاق براءة التص .31 ممي/ تسجيل يف حاةل متثيل التصممي مضن اإ

 التصممي يشمل ما ييل:

   ؛"مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  69من التصممي واملادة يف  لك 

  مشرتطة وجود صةلالبدلان "يف املائة من  8التصممي وحده يف". 

 

مي/ "( سوف يُعترب أأن نطاق براءة التصممشرتطة وجود صةليف املائة من البدلان " 15حتت فئة "غري ذكل"، )و  .32

 تسجيل التصممي يشمل ما ييل:

 16؛املادة تسد التصممي 

                                         
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  10عىل السؤال  كنداانظر تعليق  15

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  11عىل السؤال  كينياانظر تعليق  16

54%

8%

0

2

4

6

8

ل نعم

الأيقوانت/اس تثناء لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة

8%

69%

15%

0

2

4

6

8

10

التصممي وحده لك   من التصممي واملادة غري ذكل



SCT/43/2 
16 
 

  17.اخلطوط أأو الألوان اليت جيب اس تخداهما مع هذه املادة تركيبةشلك أأو 

يف حاةل متثيل التصممي مضن اإحدى املواد املتنازل عهنا )خبطوط متقطعة مثل ( واشرتاط حتديد املادة أأو املواد  - 12السؤال 

 ام التصممي الصناعي، مفا الغرض من هذا التحديد؟اليت يرتبط هبا اس تخد

 حتديد املادة أأو املواد اليت يرتبط هبا اس تخدام التصممي الصناعيأأن الغرض من  12جاء يف الردود عىل السؤال  .33

آخر. ىل أ  خمتلف من بدل اإ

 وُذكرت الأغراض التالية: .34

  18قامئ بذاته؛حامية  هو موضوعلإثبات أأن التصممي املطلوب حاميته 

  19قييد نطاق التصممي؛ت 

 20؛املادةوظيفة التصممي//اس تخدام/قابلية تطبيق لتقيمي 

 21تصنيف املادة. 

 صةل  عدم اشرتاط وجود (ب)

ىل  13ُوهجت الأس ئةل من  .35 ىل البدلان اليت أأجابت بـ " 17اإ ىل البدلان اليت2" عىل السؤال لاإ تشرتط وجود  ل ، أأي اإ

حدى املواد كرشط مس بق للتسجيل. ذلكل، حُتسب النسب صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ  يقوانت واإ

ىل  13املئوية يف الأس ئةل من  جاميل  17اإ يف املائة من البدلان  67ردا أأو  28) 2عىل السؤال  ابلنفيردود العىل أأساس اإ

لهيا فامي بعد ابمس البدلان " اجمليبة(. ىل هذه البدلان، سيُشار اإ  ".وجود صةلمشرتطة غري ولتسهيل الرجوع اإ

 

                                         
 ./RevSCT 41/2يف الوثيقة  11عىل السؤال  اتيلندانظر تعليق  17

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  12انظر تعليق الولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال  18

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  12عىل السؤال وس نغافورة كندا  اانظر تعليق 19

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  12عىل السؤال  الياابن ومجهورية كوراي اانظر تعليق 20

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  12عىل السؤال  ومبياش ييل وكولانظر تعليقا  21
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ملس تخدم املصورة/الأيقوانت يف وليتك القضائية، ملاذا ل يُشرتط وجود صةل بني تصاممي واهجات ا - 13السؤال 

حدى  املواد؟ واإ

ىل وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم  13السؤال  جاء يف الردود عىل .36 أأن السبب وراء عدم احلاجة اإ

حدى املواد  ىلد كبري حب عراجاملصورة/الأيقوانت واإ طبيعة التصاممي التكنولوجية اجلديدة اليت جيوز اس تخداهما يف مواد/  اإ

 "(.مشرتطة وجود صةلغري البدلان " يف املائة من 61) بيئات خمتلفة

 وتشمل الأس باب الأخرى: .37

  22(؛"مشرتطة وجود صةلغري البدلان " يف املائة من 18)ل يوجد ترشيع يشرتط وجود هذه الصةل 

 مشرتطة غري البدلان " يف املائة من 18)ا واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة يف حد ذاهتل امحلاية ميكن منح

 23(؛"وجود صةل

 24(."مشرتطة وجود صةلغري البدلان " يف املائة من 3) الصةل اختيارية 

 

حص، هل يبحث مكتبك يف حاةل عدم اشرتاط وجود صةل يف وليتك القضائية واكن مكتبك أأحد ماكتب الف - 14السؤال 

 عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّي  اكنت املواد اليت ينطبق علهيا؟

أأن املكتب سيبحث عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّي  اكنت املواد اليت  14كشفت الردود عىل السؤال  .38

 البدلان(. هاته املائة من يف 36)أأي  مشرتطة وجود صةل"غري البدلان " أأكرث من ثلثينطبق علهيا يف 

                                         
كوادور  ردودانظر  22  .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  13يسلندا وأأيرلندا واكزاخس تان عىل السؤال اإ و  وهنغاراياإ

 .SCT/41/2 Revلوثيقة يف ا 13عىل السؤال مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية و تعليقات فنلندا وأأملانيا والياابن واململكة املتحدة انظر  23

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  13عىل السؤال  الربازيل ردانظر  24
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 :14"ل" عىل السؤال  بـالتعليقات اليت توحض أأس باب رد نصف البدلان "غري مشرتطة وجود صةل" وفامي ييل  .39

 25املكتب ليس مكتب حفص؛ 

  26عىل رشوط شلكية فقط؛ حبمك وظيفتهيُقرص حفص املكتب 

  27؛دئ الأخلق املقبوةلمبا/الس ياسة العامةعىل التعريف/يُقرص حفص املكتب حبمك وظيفته 

 .28عدم تلقي أأي طلب حىت الآن 

املس تخدمون معليات البحث عن يف حاةل عدم اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل، كيف جيري  - 15السؤال 

 الترصف؟ حرية

 :كام ييل 15الردود عىل السؤال  جاءت .40

 جراء معليات البحث عرب للمس تخدمني  ميكن ة عرب الإنرتنت عىل املواقع املسجةل املتاح بياانت قواعداإ

 29الإلكرتونية الرمسية للماكتب؛

  جراء معليات البحث عن تصاممي ابلطريقة نفسها املُتّبعة مع  /واهجات املس تخدم املصورةبوجه عام، ميكن اإ

 ، مبعىن:التصاممي الأخرى

 ولس امي:30للتصاممي الصناعية تصنيف لواكرنو حسب ، 

  ؛واهجات للحواسيب 02-14الفئة 

                                         
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  14يسلندا وأأيرلندا ولتفيا والرنوجي والربتغال وسويرسا واململكة املتحدة عىل السؤال اإ انظر ردود ادلمنارك و  25

س تونياانظر رد  26  ./RevSCT 41/2يف الوثيقة  14عىل السؤال  اإ

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  14عىل السؤال  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةانظر رد  27

كوادورانظر رد  28  .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  14عىل السؤال  اإ

س تونيا وجورجيا اانظر ردود  29 عىل للملكية الفكرية  الأورويب واملكتباملتحدة  ولتفيا والربتغال ورومانيا واململكة وهنغارايلربازيل وامجلهورية التش يكية واإ

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  15السؤال 
يسلندا وليتوانيا والرنوجي وبولندا والربتغال ومجهورية مودلوفا وسلوفاكيا والسويد واململكة اإ و  وهنغارايلربازيل وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا اانظر ردود  30

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  15 للملكية الفكرية عىل السؤال املتحدة واملكتب الأورويب
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  ؛واهجات لشاشات العرض 04-14فئة ال 

 14.04 ؛أأيقوانت 

 18.03 حمارف/خطوط. 

 31؛املنتج امس حسب 

 32حسب الصور؛ 

  33املودع/املصمم/املاكلامس حسب. 

جباراي؟ يف حاةل عدم اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل، هل يكون تعريف املادة - 16السؤال  ما الأثر  اختياراي؛ اإ

 املرتتب عىل ذكل التعريف؟

حدى املواد/واهجات املس تخدم املصورة تصممي تشرتط وجود صةل بني ل  البدلان اجمليبة اليتيف .41  ُعّرفت، الأيقوانت واإ

جبارية يف أأكرث من ثلث تكل البدلان، عىل النحو التايل: اختيارية يف أأكرث من نصف تكل البدلان عىل املادة  واإ

 

ىل بعض التأأثريات: 34صةل". مشرتطة وجود غري" هاته البدلاناملادة بني  تعريفخيتلف تأأثري  .42  ويُشار فامي ييل اإ

  35لهذه املادة؛ واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانتتقييد نطاق حامية تصممي 

                                         
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  15انظر ردود كرواتيا وجورجيا وليتوانيا والربتغال عىل السؤال  31

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  15كرواتيا وجورجيا عىل السؤال  رداانظر  32

 .SCT/41/2 Revالوثيقة يف  15عىل السؤال  والربتغالكرواتيا  رداانظر  33

SCT/37/2  نتاجئ الاس تبيان الأول اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط )الوثيقةب  قد يكون من املفيد التذكري 34

.Rev:) 

هما يف منتج خمتلف )كشاشة تخداهل حتمى واهجة املس تخدم املصورة والأيقونة احملميّة ابلنس بة ملنتج واحد )كهاتف ذيك، مثل( ضد اس  "

 مثل(؟ س يارة،

حامية واهجة مس تخدم  ابملئة فامي خيص الأيقوانت( أأن 46.25ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 49ذكرت قرابة نصف البدلان )

آخر. مصورة و/أأو أأيقونة فامي يتعلق مبنتج ما تنسحب أأيضا  عىل اس تخداهما فامي يتعلق مبنتج ابملئة  30.5وأأجابت ثلث البدلان ابلنفي عن هذا السؤال ) أ

 "الأيقوانت(. ابملئة عن 32.75من الردود عن واهجات املس تخدم املصورة و
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  16والربتغال عىل السؤال  بولندا رداانظر  35
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 دارية ل  تعريف املادة تأأثري هل عىل ل أأو أأنه  يساعد عىل التصنيفهو مسأأةل شلك أأو أأنه هل أأغراض توضيحية/اإ

 36؛نطاق امحلايةعىل  الإطلق

 37د تعريف املادة الغوص يف فهم البيئة اليت يُس تخدم فهيا التصممي ول يؤثر عىل نطاق امحلايةيساع. 

هل ميكن احلصول عىل براءة تصممي/تسجيل تصممي لأحد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يف حد  - 17السؤال 

َّل  عىل حدة )بدون أأي مادة من قبيل شاشة أأو ذا اكن ُممث ذا اكنت الإجابة نعم، فهل تشمل براءة التصممي/  هجاز(؟ ذاته اإ اإ

 تسجيل التصممي اس تخدام تصممي واهجة املس تخدم املصورة/ الأيقونة موضع املطالبة يف أأي مادة/بيئة؟

ذا  .43 ميكن احلصول عىل براءة تصممي/تسجيل تصممي لأحد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يف حد ذاته اإ

 َّ وجود صةل بني تصممي يف مجيع البدلان اجمليبة اليت ل تشرتط  ل  عىل حدة )بدون أأي مادة من قبيل شاشة أأو هجاز(اكن ُممث

حدى املواد  38ردا(. 28يف املائة من البدلان "غري مشرتطة وجود صةل"/ 100) واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت واإ

تصممي/ تسجيل التصممي اس تخدام تصممي واهجة املس تخدم املصورة/ تشمل براءة ال يف املائة من هذه البدلان  86ويف  .44

 .الأيقونة موضع املطالبة يف أأي مادة/بيئة

 
  

                                         
س تونيا وفنل  36 ندا وأأملانيا وأأيرلندا ولتفيا والرنوجي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والسويد واململكة املتحدة انظر ردود أأذربيجان والربازيل وكرواتيا وادلامنرك واإ

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  16عىل السؤال 
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  16عىل السؤال   للملكية الفكريةالاحتاد الأورويبمكتب مجلهورية التش يكية واململكة املتحدة و اانظر ردود  37

SCT/37/2  قد يكون من املفيد التذكري بنتاجئ الاس تبيان الأول اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط )الوثيقة .38

.Rev:) 

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

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

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

 "ئة من البدلان اجمليبة.ابمل  67مبوجب براءة/تسجيل يف 
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 (26اإىل  18)الأس ئةل من  أأس ئةل تتعلق ابلأساليب املسموح هبا يف املاكتب لمتثيل تصاممي الرسوم املتحركة

اهما يف وليتك القضائية لطلب حامية تصاممي أأي من أأساليب المتثيل ميكن ملودع الطلب اس تخد - 18السؤال 

 املتحركة؟ الرسوم

 :مودع الطلب لطلب حامية تصاممي الرسوم املتحركة املتاحة أأمام الشائعة الأساليبفامي ييل  .45

 ؛اجمليبة(البدلان  يف املائة من 83) صور اثبتة يف هيئة ورقية 

 لكرتوين  .يبة(اجمل البدلان  يف املائة من 79) صور اثبتة بنسق اإ

الرسوم الطلبات متثيل تصاممي  ملودعي فهيا ( ميكنة بدلان جميبة)ثلث البدلان اجمليبةفقط يف س بعة يف املائة من  .46

ىل أأن أأشار بدلان جميبانيف حالتني، و 39املتحركة ابس تخدام الصور املتحركة.  بوصفها مشاهدالصور املتحركة  ه يُتعامل معاإ

ضافية لعرض التصممي ول حتل حمل العروض الثابتة التقليديةمرجعية أأو تعترب فقط وس يةل تقنية   40.اإ

 

لكرتوين، هناك متطلبات فامي  نسقفامي يتعلق ابلصور الثابتة يف و  .47 عىل و نسق امللف واحلد الأقىص للحجم.  خيصاإ

ىل  بدل جميبمن  املتطلبات اختلفالرمغ من  آخراإ ن أ  tiffو jpegو pdfيه  الشائعة الاس تخدام أأنساق امللفات، فاإ

 .gifو pngو

ضافية فامي يتعلق  اشرتاطات وتفرض عديد من البدلان اجمليبة .48 طارات  واملشاهدواحلجم  ابلنسقاإ  .41احلركةواإ

                                         
SCT/37/2  قد يكون من املفيد التذكري بنتاجئ الاس تبيان الأول اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط )الوثيقة 39

.Rev:) 

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

 التصممي الصناعي يف وليتمك القضائية؟

ابملئة من الردود(، تُقبل أأنساق أأخرى تتيح عرضا  دقيقا  للتصممي )مثل الفيديوهات و/أأو امللفات الصوتية وملفات المنذجة  5يف ثلثة بدلان جميبة )

 "امي خيص واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت.( ف3DMو IGESو DWFو DWGو 3DSالثلثية الأبعاد مثل 
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  18ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية عىل السؤال  تعليقا مجهورية كورايانظر  40

يف  18 للملكية الفكرية عىل السؤال الربازيل وكولومبيا وكرواتيا وجورجيا وأأيرلندا ولتفيا وليتوانيا ورومانيا ومكتب الاحتاد الأورويب ردودانظر  41

 .SCT/41/2 Rev. الوثيقة
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ماكنية الاختيار من بني أأساليب خمتلفة للمتثيل يف وليتك القضائية، ما الأسلوب اذلي  - 19السؤال  يف حاةل توفر اإ

 يس تخدمه أأغلب مودعي الطلبات؟

اتحة عىل ا .49 لمتثيل  أأكرث اليت يس تخدهما مودعو الطلبات الأساليبخمتلفة للمتثيل، فاإن  بني أأساليبختيار الالرمغ من اإ

 اكلتايل:املتحركة يه  تصاممي الصور

 ( لكرتوين  يف املائة من البدلان اجمليبة(؛ 57صور اثبتة بنسق اإ

 يف املائة من البدلان اجمليبة( 33)هيئة ورقية  يف صور. 

لكرتونيا . تودع البدلانأأنه يف بعض  19لتعليقات عىل السؤال تكشف او  .50 ل مودعو الطلبات وحيمّ  42غالبية الطلبات اإ

لكرتوين، هبامش كبري. نسقالصور الثابتة يف ويس تخدم هؤلء أأكرث أأسلوب ممي مبارشة، االتص متثيلت  اإ

ن ،تودع يف هيئة ورقيةغالبية الطلبات  عىل الرمغ من أأن 43أأخرى، بدلانيف و .51 آخذة يف نس بة الطلبات الإلكرتونية  فاإ أ

 عىل مر الس نني.الارتفاع 

ذا اكنت  هل توجد أأي اشرتاطات اإضافية/خاصة تتعلق مبحتوى الطلب يف حاةل تصاممي الرسوم املتحركة؟ - 20السؤال  اإ

 .الإجابة نعم، يُرىج حتديدها

 :هأأن 20تكشف الردود عىل السؤال  .52

  ضافية/خاصة فاميل توجد يف املائة  48يف  تصاممي الرسوم املتحركة يف حاةل خيص حمتوى الطلب اشرتاطات اإ

 44؛من البدلان اجمليبة

  ضافية/خاصة   .يف املائة من البدلان اجمليبة 33تصاممي الرسوم املتحركة يف  يف حاةلتوجد اشرتاطات اإ

                                         
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  19كولومبيا وفنلندا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال  تعليقاتانظر  42
 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  19كندا وجورجيا واملكس يك عىل السؤال  تعليقاتانظر  43
هذه البياانت النتاجئ املس تخلصة من الاس تبيان الأول اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  تدمع 44

 (:SCT/37/2 Rev. )الوثيقة

ور املتحركة هل تفرض متطلبات اإضافية أأو خاصة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت املتحركة )تصاممي الص - 5"السؤال 

 والتحويل والانتقال وتغيري الألوان، أأو أأي رسوم متحركة أأخرى(؟

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

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

 ما يه املتطلبات الإضافية أأو اخلاصة املفروضة عىل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة و/أأو الأيقوانت املتحركة؟ - 6السؤال 

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

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

ابملئة من الردود فامي خيص  42روض عىل واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت املتحركة )البدلان، الرشط الإضايف أأو اخلاص الوحيد املف

ابملئة فامي خيص الأيقوانت(. وفامي ييل الرشوط الإضافية أأو اخلاصة الأخرى املفروضة عىل واهجات املس تخدم  43واهجات املس تخدم املصورة و

بيان اجلدة )يف  -ابملئة فامي خيص الأيقوانت(:  47ة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة وابملئ 48وصف )يف  -املصورة و/أأو الأيقوانت: 

 ابملئة فامي خيص الأيقوانت(." 20ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 19
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و/أأو  45تحركة يف حلظات خمتلفةالرسوم امل  لعرضالإضافية سلسةل من الصور الثابتة  الاشرتاطات وغالبا ما تشمل .53

 46.للرمس املتحركوصف ا لتوضيح العملية ادليناميكية 

ذا اكن ميكن أأن يس تخدم مودعو الطلب ملفات فيديو لمتثيل تصاممي الرسوم املتحركة يف وليتك القضائية: - 21السؤال   اإ

 ل تُقبل سوى ملفات فيديو 

 جب  اراي  تقدم ملفات فيديو + سلسةل من الصور الثابتة اإ

   تقدم ملفات فيديو اإجباراي  + سلسةل من الصور الثابتة اختياراي 

   جباراي  تقدم ملفات فيديو اختياراي  + سلسةل من الصور الثابتة اإ

 غري ذكل 

 :أأن وكشفت الردود عىل(. البدلان اجمليبةيف املائة من  29) 21فقط عىل السؤال  بدلا 12أأجاب  .54

 ؛ةمجيع البدلان اجمليب يف للمتثيل ط كوس يةلقبل فقتُ يه اليت ل  الفيديو ملفات 

 جبارية ليست الفيديو ملفات  ؛تقبلها اليت البدلان اجمليبة يف اإ

 املتحركة عن طريق سلسةل من الصور الثابتة، واليت ميكن أأن تكون الرسوم تصاممي ل  املودعني رضورة متثيل

يف املائة من  24ملتحركة، يف الرسوم ا يعرض، مبلف فيديو مودع الطلب، بناء  عىل خيار مشفوعة

 اجمليبة. البدلان

                                         
ية كوراي وس نغافورة والولايت املتحدة الأمريكية ومكتب الاحتاد انظر ردود كولومبيا وكرواتيا وفرنسا وجورجيا ولتفيا والرنوجي وبولندا ومجهور 45

 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 20الأورويب للملكية الفكرية عىل السؤال 
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 20انظر ردود الصني وفرنسا والرنوجي والولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال  46
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اجمليبة ل  البدلان، أأن معظم يهمن قةل عدد الردود عىل هذا السؤال، وكذكل من التعليقات عل  أأن يُس تنبطميكن و  .55

 47.املتحركة تصاممي الرسومتقبل ملفات الفيديو كوس يةل لمتثيل 

  حاةل اش امتل الطلب عىل سلسةل من الصور الثابتة وملفات الفيديو، فأأي النسقني حيدد نطاق امحلاية؟يف - 22السؤال 

ملفات  عاملتُ  الأولوية بيامن الثابتة للصور، يف حاةل اش امتل الطلب عىل سلسةل من الصور الثابتة وملفات الفيديو .56

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  40) 22يت ردت عىل السؤال ال البدلانمعلومات مرجعية يف مجيع جمرد ابعتبارها  الفيديو

 

 

يف حاةل متثيل تصاممي الرسوم املتحركة من خلل سلسةل من الصور الثابتة أأو سلسةل من الرسومات أأو الصور  - 23السؤال 

ذا اكنت الإجابة نعم، فاملرجو التحد الفوتوغرافية، هل توجد اشرتاطات اإضافية تتعلق ابلصور؟  يد.اإ

ضايف واحد أأو أأكرث فامي يتعلق ابلصور اشرتاطعىل  البدلان اجمليبةتنص غالبية  .57 الرسومات أأو  سلسةل منأأو  الثابتة اإ

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  64الرسوم املتحركة )تصاممي الصور الفوتوغرافية اليت متثل 

                                         
يسلندا والياابن ولتفيا وبولندا والربتغال ورومانيا وسويرسا والولايت اإ ومبيا ومجهورية التش يك وادلمنارك وفنلندا وجورجيا و الربازيل وكول تعليقات انظر 47

 .SCT/41/2 Revيف الوثيقة  21املتحدة الأمريكية عىل السؤال 
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 :وفامي ييل الاشرتاطات الإضافية الأكرث ش يوعا   .58

 (؛يف املائة من البدلان اجمليبة 60) صور لتصور واحض عن احلركة/ التغيري/التعاقبتقدمي مجيع ال 

 (؛يف املائة من البدلان اجمليبة 57) ارتباط مجيع الصور ارتباطا  برصاي  بعضها ببعض 

 آخر )عدم تاوز عدد الصور حدا  أأقىص ىل أ  (.البدلان اجمليبةيف املائة من  26، واذلي خيتلف من بدل اإ

 

ىل الاشرتاطات التالية: البدلان اجمليبةأأشارت ، املائة من البدلان اجمليبة( يف 10) فئة "غري ذكل" حتتو  .59  اإ

 ؛48وحدة التصممي 

 ؛49جيب أأن تُوحّضِّ املشاهد املنتج وحده 

  50اخلاص مبكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية عىل الاشرتاطات 6رمق التقارب برانمج ينص. 

 تُمنح تصاممي الرسوم املتحركة؟ يف أأي نسق - 24السؤال 

  :التصاممي/الرباءاتتسجيل  البدلان اجمليبةمتنح  .60

  ؛يف املائة من البدلان اجمليبة( 62)عىل الورق 

  لكرتونيا  .يف املائة من البدلان اجمليبة( 38)اإ

                                         
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 23انظر تعليق املكس يك عىل السؤال  48
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 23ال عىل السؤال انظر تعليق الربتغ 49
يف  23لوكس للملكية الفكرية ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية عىل السؤال ين ي ب  كتبانظر تعليقات ادلمنارك ورومانيا واململكة املتحدة وم  50

 .SCT/41/2 Rev. الوثيقة
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 :الرباءاتالتصاممي/جاء يف ردود بعض البدلان أأهنا متنح تسجيل و  .61

  ة من البدلان اجمليبة(؛يف املائ 41)عىل الورق فقط 

  لكرتونيا فقط  يف املائة من البدلان اجمليبة(؛ 17)اإ

  لكرتونيا عىل حد سواء  .يف املائة من البدلان اجمليبة( 21)عىل الورق واإ

 

 يف أأي نسق تُنرش تصاممي الرسوم املتحركة؟ - 25السؤال 

 :يف يف البدلان اجمليبة تُنرش تصاممي الرسوم املتحركة .62

 يف املائة من البدلان اجمليبة(؛ 22) منشور وريق 

  لكرتوينمنشور  .يف املائة من البدلان اجمليبة( 67) اإ
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ىل أأن املكتب  51أأشار بدل جميبحتت فئة "غري ذكل" و  .63 ل ينرش املكتب بنشاط تسجيلت التصاممي الصناعية )يف اإ

كام أأن . قاعدة البياانت الكندية للتصاممي الصناعية جمةل أأو نرشة دورية مثل (، ولكن الطلبات املتاحة لعامة الناس تُدَرج يف

 عملء.الاملكتب يتيح لعامة الناس نسخا  ورقية من الطلبات ميكن الاطلع علهيا خشصيا  عرب مركز خدمة 

 البدلان تُنرش يف:التصاممي/الرباءات يف بعض  تتسجيل أأن الردود وجاء يف .64

 يبة(؛يف املائة من البدلان اجمل  5) فقط منشور وريق 

 لكرتوين  ؛يف املائة من البدلان اجمليبة( 50) فقط منشور اإ

  لكرتوينو منشور وريق  يف املائة من البدلان اجمليبة(. 17) عىل حد سواء منشور اإ

 

جراءات نرش خاصة بتصاممي الرسوم املتحركة؟ - 26السؤال   هل توجد اإ

جراءات نرش خاصة  البدلان اجمليبةمى من الغالبية العظ يف ل توجدأأنه  26السؤال  جاء يف الردود عىل .65  تصامميب اإ

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  83املتحركة ) الرسوم

 

                                         
 . RevSCT/41/2. يف الوثيقة 25انظر تعليق كندا عىل السؤال  51

5%

50%

1[]%

0

5

10

15

20

25

منشور وريق فقط لكرتوين فقط منشور اإ لك الصيغتني

83%

10% 7%

0

10

20

30

40

جراءات نرش خاصة ل توجد اإ ل ينطبق عدم الرد



SCT/43/2 
28 
 

 (39اإىل  27)الأس ئةل من  أأس ئةل اإضافية

ذا اكنت الإجابة نعم،  هل تُستبعد يف وليتك القضائية بعض الصور البيانية من امحلاية مبوجب قانون التصاممي؟ - 27السؤال  اإ

آتية يُستبعد من امحلايةأأي م ذا اكنت الإجابة نعم، ؟ ن أأنواع الصور ال ر استبعاد الصور؟ اإ ذا اكنت الإجابة نعم، فكيف يرُبَّ اإ

 ؟كيف تُعرف الصور البيانية اليت ختضع للحامية

ب قانون من امحلاية مبوج البيانيةأأو أأكرث من الصور  واحدا   نوع ا البدلان اجمليبة نصف يستبعد ما يزيد قليل  عن .66

 يف املائة من البدلان اجمليبة(. 52التصممي )

 

 وتتجىل أأنواع الصور املستبعدة من امحلاية يف هذه البدلان فامي ييل:

  الصور البيانية اليت متثل "حمتوايت" مس تقةل عن وظيفة املادة )مثل  مشهد من فيمل أأو صور من لعبة عىل

 ؛ ن اجمليبة(يف املائة من البدلا 17احلاسوب/ التلفاز( )

 ؛يف املائة من البدلان اجمليبة( 17) الصور البيانية املقدمة فقط لنقل املعلومات 

 ( )يف املائة من  12الصور البيانية املقدمة فقط لأغراض زخرفية )مثل خلفية الشاشة عىل سطح املكتب

 البدلان اجمليبة(؛
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ىل الصور اليت تتعارض مع ت بعض البدلان اجمليبةأأشار  يف املائة من البدلان اجمليبة(، 29) حتت فئة "غري ذكل"و  .67  اإ

أأو تكل غري القابةل للتسجيل مبوجب املتطلبات القانونية املوضوعية أأو  املصاحل العامة أأو املبادئ الأخلقية املُتعاَرف علهيا

 .52الشلكية الأخرى

سبب ، ب البدلانية هل ما يربره، يف بعض أأن استبعاد أأنواع معينة من الصور من امحلا 27الردود عىل السؤال  وجاء يف .68

تصممي أأو أأس باب الرفض أأو عدم الامتثال للمتطلبات القانونية الواردة يف الترشيعات الوطنية، مثل تعريف ال 

 .53المتثيل متطلبات

من حامية  هل توجد يف وليتك القضائية بعض أأنواع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت اليت تُستبعد - 28السؤال 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج حتديدها التصممي؟  .اإ

يف  38) بعض أأنواع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يستبعد أأكرث من ثلث البدلان اجمليبة من امحلاية .69

 .54املائة من البدلان اجمليبة(

 

                                         
ة الأمريكية ومكتب انظر تعليقات كندا وفرنسا والياابن واكزاخس تان ولتفيا ونيوزيلندا والرنوجي والربتغال ومجهورية مودلوفا ورومانيا والولايت املتحد 52

 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 27الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية عىل السؤال 
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 27نيا واملكس يك ونيوزيلندا والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا واتيلند عىل السؤال انظر ردود الصني والياابن وليتوا 53
 (:SCT/37/2 Rev. قد يفيد التذكري بنتاجئ الاس تبيان الأول اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط )الوثيقة 54

معايري الأهلية اليت تفحص فامي يتعلق بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، حبسب مدى تنفيذ مكتب  ما يه - 13"السؤال 

 امللكية الفكرية اخلاص بمك لإجراءات الفحص املوضوعي لطلب حامية التصممي مبوجب براءة أأو تسجيل التصممي الصناعي؟

ماكتب امللكية الفكرية تنظر يف امتثال واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط مع النظام تبنيَّ من الردود أأن الغالبية العظمى من 

ابملئة فامي خيص  87.5ابملئة فامي خيص الأيقوانت و 91ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة و 89العام أأو الآداب العامة )

 احملارف/اخلطوط(.

ىل أأهنا تنظر يف اجلدة )وأأشارت أأكرث  ابملئة فامي خيص  58ابملئة من الردود فامي خيص واهجات املس تخدم املصورة، و 59.25من نصف البدلان اجمليبة اإ

 ابملئة فامي خيص احملارف/اخلطوط(. 52الأيقوانت و

واحملارف/اخلطوط، عن تكل املطبقة عىل التصاممي هل ختتلف معايري الأهلية محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  - 14السؤال 

 الصناعية الأخرى؟

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

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

 الصناعية الأخرى."
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من  ممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانتذكرت الردود الأكرث ش يوع ا الأس باب التالية لستبعاد بعض أأنواع تصاو  .70

 امحلاية:

 عدم الامتثال للتعريف القانوين للتصممي؛ 

  ؛مع املصاحل العامة أأو املبادئ الأخلقية املُتعاَرف علهياالتصاممي تعارض 

  اثلثا( من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية؛ 6املادة  الواردة يفالإشارات( 

 ؛وحق املؤلف ،، مبا يف ذكل العلمات التجارية احملمية السابقةةالسابق التقنية الصناعية 

 تقنيةوظيفة  اليت حتددها عىل وجه احلرص التصاممي. 

يف وليتك القضائية، هل ميكن حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورة )أأي بعض العنارص فقط من  - 29السؤال 

ذا  تصممي واهجة املس تخدم املصورة(؟ ذا اكنت الإجابة نعم، فهل ميكن حامية جزء من  اكنت الإجابة نعم، فبأأي طريقة؟اإ اإ

ل يف ظروف معّينة ذا اكن ل يظهر اإ  ؟55تصممي واهجة املس تخدم املصورة اإ

 (. هاته البدلانيف املائة من  74يف غالبية البدلان اجمليبة ) حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورةميكن  .71

اال جاء يفو  .72 ىل جزء التصممي املطلوب  مودعجيب عىل  أأنه ردود معوم  اخلطوط  حاميته ابس تخدامالطلب الإشارة اإ

 .56اجلزئية الأخرى التصاممي، بنفس طريقة املتقطعةاخلطوط  ابس تخدام حاميته غري املطلوبواجلزء  املتصةل

ما أأن ميثل فقط اجلزء املطلوب مودع دلى ،57يف بعض احلالتو .73 أأو أأن ميثل التصممي ابلاكمل  حاميته الطلب اخليار اإ

 .حاميته غري املطلوبالظل( للجزء  املتقطعة أأومريئ أأو بياين )اخلطوط املنقطة/  تنازلابس تخدام 

 املصورةالطلب متثيل فقط اجلزء املطالب به من تصممي واهجة املس تخدم  مودع، جيب عىل 58بدلين جميبنييف و .74

 .متصةلخطوط  ابس تخدام

ن اكن ميكنلسؤال فامي يتعلق ابو  .75 ل يف ظروف  اإ ذا اكن ل يظهر اإ حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورة اإ

 "ل".البدلان اجمليبة يف املائة من  7 ردو  ،"نعم" من البدلان اجمليبةيف املائة  55 رداكن ، معّينة

                                         
 عىل سبيل املثال، يف أأحد تطبيقات حتديد املواقع: "تنبيه الأيقوانت" اذلي يظهر يف حاةل ازدحام املرور أأو وقوع حادث وغري ذكل. 55
يا واملكس يك وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي وس نغافورة وسلوفاكيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة انظر ردود ادلمنارك وفرنسا والياابن وليتوان  56

 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 29لوكس للملكية الفكرية عىل السؤال ين ي ب كتب الأمريكية وم 
 .SCT/41/2 Rev. لوثيقةيف ا 29انظر ردود كرواتيا وامجلهورية التش يكية وأأملانيا وسويرسا عىل السؤال  57
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 29الربازيل وفنلندا عىل السؤال  يانظر رد 58
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ذا اكنت الإجابة نعم، هل يُعترب التصممي غري  ؟59يف وليتك القضائية، هل تُمنح امحلاية للتصاممي غري ادلامئة - 30السؤال  اإ

ذا اكنت الإجابة نعم، مفا املادة اليت ينطبق علهيا؟ ادلامئ مدجما  يف املادة أأو مرتبطا  هبا؟  اإ

 البدلان(. هذه املائة من يف 69يف غالبية البدلان اجمليبة ) تُمنح امحلاية للتصاممي غري ادلامئة .76

 

البدلان يف املائة  38، يعترب التصممي غري ادلامئ مدجما  يف املادة أأو مرتبطا  هبا )جمليبةالبدلان ايف أأكرث من ثلث و .77

 (.اجمليبة

 

                                         
: "من الأمثةل عىل ذكل تصممي عاكس الضوء اذلي مل يكن (SCT/41/2 Rev. من الاس تبيان )املرفق الثاين من الوثيقة 14ترد فامي ييل احلاش ية  59

، وت ذا اكن املصباح مضاء  ل اإ صممي املواد املتضخمة، مثل ابلوانت الألعاب، والألعاب املائية، واملراتب الهوائية، ولوحة مفاتيح اللزير )تقترص عىل احلالت واحضا  اإ

سقاط عداد الرسعة أأو لوحة التحمك اللسلكية عىل الزجاج الأمايم للس يارة.  اإىلتشري  اليتانظر مسامهة الولايت املتحدة الأمريكية  اليت تُعرض عىل املواد( اإ

 ".6، الصفحة Hruby, 373 F.2d 997, 153 USPQ 61 (CCPA 1967)املقال 
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لتصممي غري ادلامئ أأو تنطبق عليه، أأو اب أأن تُرفق يه من جيبأأن املادة  30عىل السؤال  وجاء يف بعض التعليقات .78

يف بيان املنتج أأو عادة املادة  وتُعرف. 60ظروف معينة يف يظهر عىل يشءتسمح ابلكشف عن التصممي غري ادلامئ أأو أأن 

 عنارص امحلاية املذكورة يف طلب التسجيل.حُتدد يف 

ذا اكنت الإجابة نعم، مفا  هل يُعد تعريف الصنف يف وليتك القضائية رشطا  رضوراي  يف طلبات التصاممي؟ - 31السؤال  اإ

ملكتب الصنف، هل جيوز ملودع الطلب الطعن عىل التصنيف أأو معارضته؟ يف حاةل تعيني ا نظام التصنيف املتبع يف مكتبمك؟

 هل يوجد اس تثناء لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت؟

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  71.4) التصاممي اتيف طلب تعريف الصنف البدلان اجمليبةغالبية  تشرتط .79

 

 :الطلب مودع أأن 31جاء يف الردود عىل السؤال و  .80

  ( يف 1968الصناعية، اذلي وضع مبوجب اتفاقية لواكرنو ) التصاممييطبق تصنيف لواكرنو لأغراض تسجيل

 البدلان اجمليبة؛يف املائة من  64

  البدلان اجمليبةيف املائة من  10يس تخدم نظام التصنيف احمليل يف. 

 

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  2يل )احملتصنيف ال لواكرنو ونظام  تصنيف من لك   61بدل واحد فقطويس تخدم  .81

                                         
يف  30انظر ردود ش ييل وكولومبيا واملكس يك ونيوزيلندا والربتغال ومجهورية كوراي وس نغافورة وسلوفاكيا والسويد عىل السؤال  60

 ..SCT/41/2 Rev الوثيقة
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 31لسؤال انظر رد الولايت املتحدة الأمريكية عىل ا 61
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 :أأن 31السؤال  عىل الردودتكشف و  .82

 ؛البدلان اجمليبةيف املائة من  23.8يف  هو من يعرف الصنفالطلب  مودع 

 ؛البدلان اجمليبةيف املائة من  23.8يف  املكتب هو من يعني الصنف 

 البدلان اجمليبةيف املائة من  23.8يف  نياخليارين ممكن لك. 

 

، جيوز يعرف مودع الطلب الصنفأأن  فهيا ميكن أأو جيب اليت البدلان اجمليبةالتعليقات أأنه يف العديد من  وجاء يف .83

كامهلللمكتب تغيريه أأو   .62اإ

ىل ، ل 63البدلانيف بعض و .84 لزام الإشارة اإ ىل يس من الإ تصنيف لواكرنو ولكن جيب أأن يشري طلب تسجيل التصممي اإ

ىل طبيعة و . و تطبيقهاأأ صد دجمها يُقاملنتج/املنتجات اليت  شارة املنتج/املنتجات بطريقة تشري بوضوح اإ جيب صياغة اإ

 .مضن صنف معني املنتج/املنتجات لمتكني تصنيف لك منتج

يف املائة من  62) اجمليبة البدلانيف غالبية  أأو معارضته املكتب عينهاذلي  الطلب الطعن يف التصنيف ملودعميكن و  .85

 (.اجمليبة البدلان

 

                                         
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 31انظر تعليقات الربازيل وش ييل وكولومبيا وادلامنارك ورومانيا والسويد واململكة املتحدة عىل السؤال  62
يسلندا واملكتب الأورويب للملكية الفكرية عىل السؤال  يانظر تعليق 63  .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 31اإ
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الطلب مع ذكل تقدمي  ملودع، جيوز معارضته، حيث يتعذر الطعن يف التصنيف أأو البدلان اجمليبةيف اثنني من و .86

 .64ولكن املكتب هو صاحب القرار الأخري يف حتديد التصنيف املناسبالتصنيف الصحيح. هو أأنه  مّعا يعتقدمعلومات 

ذا اكنت هناك و  .87  فقد اكنت مجيع، اممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانتلتص اتاس تثناءفامي يتعلق ابلسؤال عام اإ

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  88) ابلنفيالإجاابت تقريب ا 

 

حدىشري وت  .88 ىل وجود اس تثناء يف التصنيف فامي يتعلق بتصممي  65(البدلان اجمليبةيف املائة من  2) البدلان اجمليبة اإ اإ

من تصنيف لواكرنو  14.04، وهام تُمنَح واهجة املس تخدم املصورة رمزي تصنيف: املس تخدم املصورة/الأيقوانت ةواهج

 والرمز املطبق عىل املادة.

حدى املواد، كيف جيري حفصها من منطلق وزن  - 32السؤال  عند تطبيق تصاممي واهجات املس تخدم املصورة عىل اإ

 ؟اخلصائص البرصية

حدى املوادتصاممي واهجات املس تخدم املصورعندما يمت تطبيق  .89 ملزيات اوزن  منطلقحفصها، من  جيري ة عىل اإ

 البرصية، عىل النحو التايل:

  تصممي واهجة املس تخدم املصورة مطابق أأو متشابه ولكنه يطبق عىل مواد خمتلفة يف قاعدة التقنية الصناعية

 (؛البدلان اجمليبةيف املائة من  21)السابقة 

 دة التقنية الصناعية السابقة متطابقتان أأو متشاهبتان مع متثيل واحد أأو املادة وواهجة املس تخدم املصورة يف قاع

 14) أأكرث ولكن ليس مع مجيع المتثيلت املقدمة اليت تبني مراحل خمتلفة من تصممي واهجة املس تخدم املصورة

 (؛البدلان اجمليبةيف املائة من 

 التقنية الصناعية السابقة مقارنة حباةل نشطة/ يف قاعدة  66املادة يه بعيهنا ولكهنا تظهر يف صورة نشطة/خامةل

 .يف املائة من البدلان اجمليبة( 7خامةل يف الطلب )

                                         
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 31كندا ونيوزيلندا عىل السؤال  يانظر تعليق 64
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 31انظر تعليق الصني عىل السؤال  65
( مصطلحي "صورة خامةل" و"صورة نشطة" عىل النحو التايل: SCT/41/2 Rev. من الاس تبيان )املرفق الثاين من الوثيقة 15ترشح احلاش ية  66

تصممي  ض هذا الاس تبيان، يشري مصطلح "صورة خامةل" اإىل مظهر املادة قبل تفاعلها مع املس تخدم، مثل قيام املس تخدم بتشغيل اجلهاز املش متل عىللأغرا

شعاهل أأو التفاعل معه بأأي طريقة أأخرى. ويشري مصطلح "صورة نشطة" اإىل التصممي كام يظهر بعد تفاعل املس   تخدم معه أأو أأثناء واهجة املس تخدم املصورة، أأو اإ

 اس تخدامه هل.
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ذا  هل تسمح ترشيعات وليتك القضائية ابلنظر يف تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ويه يف حاةل نشطة؟ - 33السؤال  اإ

  حالهتا النشطة؟اكنت الإجابة ل، هل جرى العرف يف املكتب عىل اعتبارها يف

يف املائة من  45ن اجمليبة )يف أأقل من نصف البدلا ميكن النظر يف واهجات املس تخدم املصورة يف حالهتا النشطة .90

 .البدلان( هاته

 

هل تتطابق معايري التعدي اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت مع املعايري اخلاصة بأأنواع  - 34السؤال 

ذا اكنت الإجابة ل، مفا أأوجه الاختلف؟ لتصاممي يف وليتك القضائية؟أأخرى من ا   اإ

معايري التعدي اخلاصة بتصاممي أأن  مجيعهاوأأشارت . 34ردت مثانية ومثانون يف املائة من البدلان اجمليبة عىل السؤال  .91

 .صامميواهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت تتطابق مع املعايري اخلاصة بأأنواع أأخرى من الت
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خمتلفة يف قاعدة تصممي واهجة املس تخدم املصورة مطابق أأو متشابه ولكنه يطبق عىل مواد
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آتية يشلك تعداي  عىل حقوق التصاممي يف وليتك القضائية؟ - 35السؤال   أأي من الأفعال ال

 الآتية، تشلك الأفعال تكل البدلانيف أأكرث من ثلث و. 35عىل السؤال  البدلان اجمليبةيف املائة فقط من  52 ردت .92

 حقوق التصممي: تعداي  عىل

 يف املائة من  38) ورة أأو تصاممي الأيقوانت املشموةل ابمحلايةاس تخدام تصاممي واهجات املس تخدم املص

 ؛اجمليبة( البدلان

 وضع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو تصاممي الأيقوانت املشموةل ابمحلاية عىل مادة ملموسة أأو العكس 

 .يف املائة من البدلان اجمليبة( 38)

 

ىل  67البدلان اجمليبةالعديد من  أأشارتو  .93 قضائية أأو لأن السوابق ال  غياببسبب  35بدقة عىل السؤال  الرد صعوبةاإ

 .لتبت فيه لمحامكل يرُتكهذا أأمر 

هل جيوز يف وليتك القضائية أأن يشمل تسجيل تصممي وحيد اس تخدام التصممي يف بيئة مادية فضل  عن البيئة  - 36السؤال 

 الافرتاضية أأو احلاسوب؟

شمل تسجيل تصممي وحيد اس تخدام ي ، البدلان اجمليبةأأكرث من نصف أأنه يف  36عىل السؤال  الردودتكشف  .94

 (.البدلان اجمليبةيف املائة من  60) التصممي يف بيئة مادية فضل  عن البيئة الافرتاضية أأو احلاسوب

                                         
لوكس للملكية الفكرية ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية عىل ين ي ب  كتبانظر تعليقات أأيرلندا والياابن والرنوجي وابكس تان واململكة املتحدة وم  67

 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 35السؤال 
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…اية عىل مادة وضع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو تصاممي الأيقوانت املشموةل ابمحل

محلايةاس تخدام تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو تصاممي الأيقوانت املشموةل اب

محلاية تركيب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو تصاممي الأيقوانت املشموةل اب

ةحتميل برجميات لعرض تصاممي واهجات املس تخدم املصورة املشموةل ابمحلاي

نقل برجميات لعرض تصاممي واهجات املس تخدم املصورة املشموةل ابمحلاية

ايةاس تنساخ برجميات لعرض تصاممي واهجات املس تخدم املصورة املشموةل ابمحل

نشاء برجميات لعرض تصاممي واهجات املس تخدم املصورة املشموةل ابمحلاية اإ
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ة اخلاصة اليت د متيزي يف معايري التعدي يف وليتك القضائية بناء  عىل البيئة الافرتاضية/الإلكرتونيجهل يو  - 37 السؤال

ذا اكنت الإجابة نعم، كيف تُرمس حدود هذه البيئات؟ يُس تخدم التصممي فهيا؟ ذا اكنت الإجابة نعم، هل ميكن لتسجيل  اإ اإ

 تصممي وحيد أأن حيمي التصممي يف لك من هذه البيئات املتباينة؟

متيزي يف معايري  أأي يوجدل ىل أأنه مجيعها اإ  وأأشارت. 37عىل السؤال  البدلان اجمليبةس تة وس بعون يف املائة من  ردت .95

 .التعدي بناء  عىل البيئة الافرتاضية/الإلكرتونية اخلاصة اليت يُس تخدم التصممي فهيا

 

ذا  هل ميكن التصديق عىل الواثئق؟ ما النسق اذلي يس تخدمه مكتبك لتقدمي الواثئق لأغراض حق الأولوية؟ - 38السؤال  اإ

ق   املتحركة؟ الأولوية فامي خيص تصاممي الرسومهل توجد أأي تفاصيل بشأأن مطالبات  علهيا؟اكنت الإجابة نعم، فكيف يُصدَّ

 املاكتب الواثئق لأغراض مطالبات الأولوية يف الأنساق التالية: تقدم .96

 ؛يف املائة من البدلان اجمليبة( 62) فقط نسق وريق 

  اجمليبة(.يف املائة من البدلان  38)لكهام  لكرتوينالإ سق والن وريق النسق ال 

 

لكرتوين فقط"و .97 ىل "نسق اإ  .مل يرش أأي بدل جميب اإ
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 (.البدلان تكليف املائة من  86اجمليبة ) البدلانميكن التصديق عىل واثئق الأولوية يف الغالبية العظمى من و  .98

 

 ، يمت ذكل بطريقة أأو أأكرث من الطرق التالية:الواثئقاليت ميكن فهيا التصديق عىل  يف البدلان اجمليبةو .99

  عىل ورقة خاصة؛ طباعهتاب 

  ؛علهياتوقيع مسؤول املكتب ب 

 ؛علهياوضع خمت ب 

 دراج فقرة اتفاقية قانوني  ؛فهيا ةابإ

  ؛كتبخاص ابمل رشيط ب  تصديقهاب 

 بتبادلها ( من خلل خدمة الويبو للنفاذ الرمقيDAS؛) 

 لكرتونياأأو  ابلتوقيع علهيا  ؛خمتها اإ

 دارة احلالت عرب بتصديقها تلقائيا من نظام نرتنت.اإ   الإ

 .68من قبل املكتب وخمتهالأغراض املطالبة ابلأولوية  الواثئق، يمت التوقيع عىل البدلان اجمليبةيف العديد و .100

ذا اكنت هناك  .101  83، ردت تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص تصاممي الرسوم املتحركةوابلنس بة للسؤال مّعا اإ

 من البدلان اجمليبة بـ "ل".

 

                                         
يسلندا وأأيرلندا ول  68 كوادور وفنلندا واإ  .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 38يتوانيا ومجهورية مودلوفا ورومانيا عىل السؤال انظر ردود اإ
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هل يشرتط مكتبمك التصديق عىل واثئق  ما نسق الواثئق اذلي يقبهل مكتبمك لأغراض املطالبة ابلأولوية؟ - 39السؤال 

ذا اكنت الإجابة نعم،  هل توجد أأي تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص تصاممي الرسوم املتحركة؟ الأولوية؟ اإ

 .حتديدها يُرىج

 يف الأنساق التالية: لأولويةلأغراض املطالبة ابتقبل املاكتب الواثئق  .102

 ؛يف املائة من البدلان اجمليبة( 98) فقط نسق وريق 

  لكرتويننسق  يف املائة من البدلان اجمليبة(؛ 2) 69فقط اإ

  يف املائة من البدلان اجمليبة(. 67)لكهام  لكرتوينالإ سق والن وريق النسق ال 

 

 ذكل. توفر ائة من البدلان اجمليبةيف امل 62، اشرتطت لتصديق عىل واثئق الأولويةوابلنس بة ل   .103

 

ذا اكنت هناك  .104  83، ردت تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص تصاممي الرسوم املتحركةوابلنس بة للسؤال مّعا اإ

 من البدلان اجمليبة بـ "ل".

                                         
 .SCT/41/2 Rev. يف الوثيقة 39انظر رد نيوزيلندا عىل السؤال  69
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 خلصة

 يف البدلان اجمليبة، ميكن تلخيص الاتاهات الرئيس ية عىل النحو التايل: .105

  واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط البدلان اجمليبة من العظمى ةالغالبيحتمي. 

 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت بني  صةلاملس تجيبة وجود  البدلان اجمليبةغالبية  ل تشرتط

حدى املوادو  ىل طبيعة هذا يرجع و . كرشط مس بق للتسجيل اإ وجية اجلديدة، التكنول التصامميبشلك أأسايس اإ

.  البدلانيف معظم هذه ويكون تعريف املادة . اليت جيوز اس تخداهما يف مواد/ بيئات خمتلفة ميكن و  اختياراي 

ذا مت متثيلهمنح امحلاية لواهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة يف حد ذاهتا  تشمل براءة يف معظمها، و. لوحدها ااإ

واهجة املس تخدم املصورة/ الأيقونة موضع املطالبة يف أأي  التصممي/ تسجيل التصممي اس تخدام تصممي

 .مادة/بيئة

 حدى ، تقريبا يف ثلث البدلان اجمليبة يُشرتط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واإ

 :البدلان اجمليبةيف غالبية تكل و. املواد كرشط مس بق للتسجيل

  نطاق حقوق التصممي؛الصةل تقيد 

  ابس تخدام املادة  يه متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانتيقة الأكرث ش يوعا ل الطر

 ؛خبطوط منقطة أأو متقطعة مشفوعة ببيان ابللكامت عن املادة

 عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّي  اكنت املواد اليت ينطبق علهيا تبحث املاكتب. 

 يه اس تخداهما لطلب حامية تصاممي الرسوم املتحركة  اتالطلب يميكن ملودع الأكرث ش يوعا اليتلمتثيل ا أأساليب

لكرتوين؛  نسق أأو ةورقي هيئةالصور الثابتة يف  ماكنية الاختيار من بني أأساليب خمتلفة واإ يف حاةل توفر اإ

ن للمتثيل  قبنسل التصممي من خلل صور اثبتة يمتث هو أأكرث الأسلوب اذلي يس تخدمه مودعو الطلبات ، فاإ

 الإلكرتوين.

  ضايف واحد أأو أأكرث فامي يتعلق ابلصور الثابتة أأو سلسةل من تنص غالبية البدلان اجمليبة عىل اشرتاط اإ

ش يوعا الأكرث  وتتجىل الاشرتاطات. الرسومات أأو الصور الفوتوغرافية اليت متثل تصاممي الرسوم املتحركة

 :ييل فامي

  ؛تغيري/التعاقبتقدمي مجيع الصور لتصور واحض عن احلركة/ ال 
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 ارتباط مجيع الصور ارتباطا  برصاي  بعضها ببعض. 

  ،جراءات نرش خاصة بتصاممي الرسوم املتحركةمعوما لكرتونيا  ل توجد اإ ذ تُنرش اإ يف الغالبية العظمى من ، اإ

 .البدلان اجمليبة

 حامية جزء من تصممي  ميكنو . ميكن حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورة يف غالبية البدلان اجمليبة

ل يف ظروف معّينة ذا اكن ل يظهر اإ  .البدلان اجمليبةيف أأكرث من نصف  واهجة املس تخدم املصورة اإ

 التصاممي غري ادلامئة. البدلان اجمليبةغالبية  حتمي 

 ىل  تشرتط  التصممي. طلباملنتج يف  امسغالبية البدلان اجمليبة الإشارة اإ

  ،شمل تسجيل تصممي وحيد اس تخدام التصممي يف بيئة مادية فضل  عن البيئة ي يف غالبية البدلان اجمليبة

 .الافرتاضية أأو احلاسوب

 البدلان اجمليبة ثلث من أأكرث ويقدهما .وريق نسق يف الواثئق لأغراض حق الأولوية البدلان اجمليبة مجيع تقدم 

وريق ال نينسقبلكى ال طالبة ابلأولوية لأغراض امل الواثئقتقبل املاكتب و لكرتوين. الإ وريق و ال نيسقبلكى الن 

 لكرتوين.والإ 

  ،تتطابق معايري التعدي اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت مع يف معظم البدلان اجمليبة

 .املعايري اخلاصة بأأنواع أأخرى من التصاممي

ىل النظر يف  تُدعى جلنة العلمات .106 اإ

 .مضمون هذه الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


