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و احلاسوب؟  35.................................................................................. البيئة الافرتاضية أ 
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 39..................................................................................................... اس تنتاجات
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 مقدمة

ي جدول  .1
درج موضوع تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط فز

ُ
للجنة الدائمة المعنية ا عمالأأ

ي 
ات الجغرافية )لجنة العالمات( فز ي  دورتهابقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ي ُعقدت فز
ز الت  الخامسة والثالثي 

ة من  ي الفي 
اح الذي قدمته وفود إشائيل والواليات المتحدة األمريكية و 2016 نوفمي   16إىل  12جنيف فز اليابان ، بناء عىل االقي 

ي حماية التصاميم التكنولوجية الجديدةوالُمعنون "
" )الوثيقة التصميم الصناعي والتقنيات الناشئة: أوجه التشابه واالختالف فز

SCT/35/6 .) 

 تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقوناتب الخاص األول أعدت األمانة "االستبيانقب تلك الدورة، عو  .2
هته والمحارف/الخطوط ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو ووجَّ

 تدور حول:  18(، وقد شمل إىل جميع الدول األعضاء فز
ً
 سؤاال

 ؛أنظمة الحماية 

 ؛الصناعي  طلب الحصول عىل براءة تصميم أو تسجيل التصميم 

  ؛الطلب فحص 

 نطاق الحماية ومدتها . 

ي  .3
ي ُعقدت فز

ز للجنة العالمات، الت  ي الدورة الثامنة والثالثي 
ة من وفز ي الفي 

قامت األمانة ، 2017نوفمي   2أكتوبر إىل  30 جنيف فز
 :  بما يىلي

 وقد جميع ردود االستبيان الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوطعرض ت ،
 
 
ز  66من  تضمن ردودا ز دوليتي  ز حكوميتي  ز بادولة عضو ومنظمتي  ست منظمات لملكية الفكرية وتعليقات من معنيتي 
 (؛SCT/36/2 Rev. 2غي  حكومية )

 تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوطب الخاصردود االستبيان عرض تحليل ل 
(.SCT/37/2 Rev) 1؛ 

  تنظيم جلسة إعالمية" : ز فيما يخص تصاميم واجهات 2" ممارسات المكاتب؛ "1تتناول ما يىلي " وتجربة المستخدمي 

 (. SCT/IS/ID/GE/17/1) المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط

ي الدورة  .4
ة من  التاسعةوفز ي الفي 

ي جنيف فز
قدت فز ي عُ

ز للجنة العالمات، الت   األمانة:  عرضت، 2018 أبريل 26إىل  23والثالثي 

 دم المصورة واأليقونات ملخص النقاط الرئيسية المنبثقة عن الجلسة اإلعالمية الخاصة بتصاميم واجهات المستخ
 (؛SCT/39/2) والمحارف/الخطوط

  احات المقدمة من الدول األعضاء والمنظمات غي  الحكومية المعتمدة بشأن جوانب تصاميم واجهات تجميع لالقي 
ستحسن القيام بمزيد من العمل بشأنها

ُ
ي ي
، حيث أرسلتها المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط الت 

 (. SCT/39/3) أعضاء وأرب  ع منظمات غي  حكومية ثالث دول

ز للجنة و  .5 ة من العالماتعقب الدورة األربعي  ي الفي 
ز
ي جنيف ف

ي ُعقدت فز
، عممت األمانة عىل 2018نوفمي   16إىل  12، الت 

ي لها صفة  جميع أعضاء اللجنة والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية
 استبيان مراقب،الت 

 
خاص بتصاميم  ايثان ا

  39 شمل وقدواجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، 
ً
 حول: تدور سؤاًل

 ز تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط والمادة أو المنتج اط وجود صلة بي 
 ؛اشي 

 ي المكاتب لتمثيل تصاميم الرسوم المتحركةاأل
 ساليب المسموح بها فز

  تصاميم واجهات المستخدم المصورة لأسئلة إضافية حول االستبعاد من الحماية والفحص والتعدي ووثائق األولوية
 واأليقونات. 

ز للجنة و .6 ي الدورة الثانية واألربعي 
ة من العالماتفز ي الفي 

ي جنيف فز
ي ُعقدت فز

األمانة  عرضت، 2019نوفمي   7إىل  4، الت 
ي  االستبيان ردودمن  انهائي تجميعا

الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط )الُمشار إليه  الثانز

                                              
عرض 1

ُ
النتائج المستخلصة من تحليل ردود االستبيان الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات  عىل طول هذه الوثيقة، ست

 والمحارف/الخطوط
 
 . ، كلما كان ذلك مناسبا
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 فيما يىلي باسم "االستبيان"(، 
 
ز  38من  وتضمن ردودا ز دوليتي  ز حكوميتي  ز بادولة عضو ومنظمتي  لملكية الفكرية )الوثيقة معنيتي 

SCT/41/2 .) 

ي نهاية تلك الدورة، طلب رئيس اللجنة إىل او .7
ي مفتوحة ل SCT/41/2ألمانة إبقاء الوثيقة فز

 مزيدتلق 
 
أو  من الوفود من الردود ا

  تنقيح
 
ي أوردتها سلفا

ي دورته إىلوطلب  تلك الت 
من  9القادمة )الفقرة  ااألمانة إعداد وثيقة تحلل جميع الردود، لكي تنظر فيها اللجنة فز

 (. SCT/42/8الوثيقة 

ز  40من واردة عىل االستبيان  ردودً  تشمل، .SCT/41/2 Rev وبناًء عىل ذلك، أعدت األمانة الوثيقة .8 دولة عضو ومنظمتي 
ز  ز دوليتي  ز باحكوميتي  ي تعكف عىل هذه الوثيقة كما أعدتلملكية الفكرية،  معنيتي 

 االستبيان.  ردودل جميع يتحل الت 

ي  .9
ز وفز ي ُعقدت للجنة العالماتختام الدورة الثالثة واألربعي 

ة من  الت  ي الفي 
ي جنيف فز

، طلب الرئيس 2020نوفمي   26إىل  23فز
ي 2021يناير  29من األمانة إعادة فتح االستبيان حت  

(. ووردت SCT/43/11الوثيقة من  7الفقرة أخرى من الوفود ) ردود ، لتلق 
 دولة عضوا ومنظمة حكومية دولية واحدة للملكية الفكرية.  20ردود جديدة أو محدثة من 

 
الوثيقة ، أعدت األمانة لذلك ووفقا

SCT/41/2 Rev.2 ، 
ً
  فضل

 
ي هذه الوثيقة حعن التحليل المنق

 . الوارد فز

ي األخي   تعقبها هيكل االستبيان تتبعينقسم التحليل إىل ثالثة فصول و  .10
  . خالصة فز
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اط وجود صلة بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطو 
ر
ط والمادة أو أسئلة تتعلق باشت

 (17إىل  1)األسئلة من  المنتج

تصاميم و  تصاميم األيقوناتو  تصاميم واجهات المستخدم المصورةلهل توفر واليتك القضائية الحماية  - 1السؤال 

 ؟المحارف/الخطوط

ي  .11
ي  األغلبية المطلقة منالحماية لتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط مكفولة فز

البلدان الت 
، عىل النحو التاىلي ("البلدان المجيبة"ردت عىل االستبيان )الُمشار إليه فيما يىلي باسم 

2 : 

 ي تصاميم الحماية مكفولة ل
ي  89واجهات المستخدم المصورة فز

 ؛ البلدان المجيبةئة من االمفز

  ي
ي المائة من البلدان المجيبة؛ 91الحماية مكفولة لتصاميم األيقونات فز

 فز

 ي تصاميم االحماية مكفولة ل
ي  76لمحارف/للخطوط فز

؛ئة من االمفز
 
 البلدان المجيبة

  ي  لجميع أنواع التصاميم الثالثةالحماية مكفولة
ي  72فز

. ئة من االمفز
 
 البلدان المجيبة

 

  

ي تعليقاتهو .12
ي المائة من  10"ال" عىل هذا السؤال ) اباأج 3البلدان اللذان ، أوضح1عىل السؤال  افز

المجيبة( أن  البلدانفز
يعاته ي حد ذاتها.  بشكل محدد انا ال تنصمتشر

ز
 عىل حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط ف

 حق المؤلف. الصناعية أو حقوق الملكية الفكرية األخرى، مثل  حماية التصاميم إدراج هذه التصاميم ضمنيمكن ولكن 

ط  - 2السؤال 
ر
شت

ُ
ي واليتك القضائية وجود صلةهل ي

 
بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات وإحدى المواد  4ف
ط مسبق للتسجيل؟  كشر

 كشفت الردود عىل السؤال أنه:  .13

  ط وجود صلة شي 
ُ
ط مسبق للتسجيلي ز تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات وإحدى المواد كشر فيما  بي 
ي  31) المجيبةالبلدان رب ثلث ايق

 (؛هاته البلدانالمائة من فز

  ط مسبق للتسجيل ال ز تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات وإحدى المواد كشر ط وجود صلة بي  ي ُيشي 
فز

ي المائة من  67البلدان المجيبة ) غالبية
 . البلدان(هاته فز

                                              
 (:  RevSCT/37/2.)الوثيقة  الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوطاألول ستبيان التدعم هذه البيانات نتائج ا 2

: واجهات المستخدم المصورة، واأليقونات، والمحارف/الخطوط؟ – 1لسؤال "ا  هل توفر واليتكم القضائية الحماية لما يىلي
ي 
ي  95إذ إن الحماية مكفولة لواجهات المستخدم المصورة واأليقونات فز

 . "بالمئة من الردود 87بالمئة من الردود؛ والحماية مكفولة للمحارف/للخطوط فز
ي الوثيقة 1انظر تعليقا إكوادور ونيوزيلندا عىل السؤال  3

 . SCT/41/2 Rev.2 فز
ورة ارتباط" إىل صلةاالستبيان، يشي  مصطلح " ألغراض هذا 4  . بالمادة األيقونةواجهة أو ال تصميم ضز
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اط وجود صلة  (أ)  اشي 

ي أجابت ب البلدان إىل  12إىل  3األسئلة من  وُوجهت .14
ي  البلدان، أي إىل 2"نعم" عىل السؤال  الت 

ز تالت  ط وجود صلة بي  شي 
ط مسبق للتسجيل. لذلك،  حسبتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات وإحدى المواد كشر
ُ
ي األسئلة من  ت

النسب المئوية فز
ي  31ردا أو  17) 2عىل السؤال  باإليجابعىل أساس إجماىلي الردود  12إىل  3

 (. المجيبة البلدان من  المائةفز

طة وجود صلةباسم البلدان " إليها فيما بعد سُيشار ،  هذه البلدانلتسهيل الرجوع إىلو  .15  ". مشي 

 

ط واليتك القضائية وجود صلة بينه وبي   إحدى المواد؟ - 3السؤال 
ر
 أي نوع من أنواع التصاميم تشت

ط  .16 ي تشي 
ي البلدان المجيبة الت 

ز فز ط مسبق للتسجيل يمالتصموجود صلة بي  ط وجود هذه الصلة عىل وإحدى المواد كشر شي 
ُ
، ي

 :  النحو التاىلي

  ز ي المائة من البلدان " 88) وإحدى الموادواجهات المستخدم المصورة تصاميم بي 
طة وجود صلةفز  "(؛مشي 

  ز تصاميم ي المائة من البلدان " 88) وإحدى المواد األيقوناتبي 
ز
طة وجود صلةف  "(؛مشي 

  ز ي المائة من البلدان " 59وإحدى المواد ) تصاميم الرسوم المتحركة المصممة بالحاسوببي 
ز
طة وجود صلةف  "(؛مشي 

  ز ي المائة من البلدان " 41وإحدى المواد ) المحارف/الخطوطتصاميم بي 
طة وجود صلةفز  "(؛مشي 

 ي المائة من البلدان " 24) غي  ذلك
طة وجود صلةفز  . "(مشي 
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ز إىل أن 5البلدان"، تشي  بعض غي  ذلكتحت فئة "و  .17 ط وجود صلة بي   أنواع التصاميم، ليس فقطوجميع  إحدى المواد ها تشي 
 المحارف/الخطوط. و واجهات المستخدم المصورة  تصاميم

ي واليتك القضائية؟ - 4السؤال 
 
اط وجود تلك الصلة ف  ما سبب اشتر

اطاألسباب الثالثة الرئيسية وراء تتجىل  .18 ز التصميم  اشي  :  وإحدى المواد فيماوجود صلة بي   يىلي

 ي المائة من البلدان " 53نطاق حقوق التصميم ) تقييد
طة وجود صلةفز  "(؛مشي 

 ( ي تقوم بها مكاتب الفحص
ي المائة من البلدان " 47تيسي  عمليات البحث الت 

طة وجود صلةفز  "(؛مشي 

  ي يقوم بها مودعو الطلبات
ي المائة من  35)تيسي  عمليات البحث الت 

طة وجود صلةالبلدان "فز  . "(مشي 

 

 

شي  إىل األسباب التالية:  تحت فئة "غي  ذلك"،و  .19
ُ
 أ

 ينص عىل ما هو مؤهل للحماية ٌّ ي
ز
 قانون

ٌ
ط  ؛6شر

  7، تحديد نطاق الحمايةللصور البيانية المودعة كجزء من مادةبالنسبة . 

ي واليتك القضائية؟هل ينطبق ما يلي عل تصميم واجهة المستخدم  - 5السؤال 
 
 المصورة ف

ط مسبق للتسجيل .20 ز التصميم وإحدى المواد كشر ط وجود صلة بي  ي تشي 
ي البلدان المجيبة الت 

واجهات  ، فإنه بالنسبة لتصميمفز
 : المستخدم المصورة

 ( ي مادة ملموسة
ز
 ف
 
دا ي المائة من البلدان " 59يجب أن يكون ُمجسَّ

ز
طة وجود صلةف  "(؛مشي 

  اضية )يمكن تطبيقه عىل ي المائة من البلدان " 53مادة افي 
ز
طة وجود صلةف  . "(مشي 

                                              
ي الوثيقة  3كندا وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية عىل السؤال و  ت البحرينانظر تعليقا 5

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ي الوثيقة  4السؤال  والواليات المتحدة األمريكية عىل والجبل األسودإشائيل انظر تعليقا  6

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ي الوثيقة 4عىل السؤال  اليابانانظر تعليق  7

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
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ي لها تصميم خاص بواجهات المستخدم  - 6السؤال 
ي واليتك القضائية، هل تؤدي الجوانب الوظيفية للمادة التر

 
ف

ي تقييم الصلة بي   هذا التصميم والمادة؟
 
 ف
ً
 ؟الدور إذا كانت اإلجابة نعم، فما هذا  المصورة/األيقونات دورا

ي الردود عىل السؤال  .21
 أن:  6جاء فز

 ي لها تصميم خاص بواجهات المستخدم المصورة/األيقونات
ي تقييم الصلة ال  الجوانب الوظيفية للمادة الت 

 فز
 
تؤدي دورا

ز هذا التصميم والمادة ي  بي 
ي المائة من  88فز

طة وجود صلةالبلدان "فز  "؛مشي 

  ي لها تصميم
ي تقييم الصلة  خاص بواجهات المستخدم المصورة/األيقوناتالجوانب الوظيفية للمادة الت 

 فز
 
تؤدي دورا

ي 
ز هذا التصميم والمادة فز ي المائة من البلدان " 24بي 

طة وجود صلةفز  . "مشي 

 

ي أجابت بنعم، فقد كشفت الردود أن الدور هو:  .22
ة الت   وبالنسبة للبلدان األخي 

 ي المائة من  13) 8تقييد نطاق التصميم
ز
طة وجود صلةالبلدان "ف  "(؛مشي 

   ي تم
ي المائة من  6) 9كن الصورة البيانية بها أداء المادةتقييم نوع الوظيفة الت 

طة وجود صلةالبلدان "فز  . "(مشي 

                                              
ز وتايالند  اانظر تعليق 8 ي الوثيقة  6عىل السؤال الصي 

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ي الوثيقة  6عىل السؤال  اليابانانظر تعليق  9

 . SCT/41/2 Rev.2فز
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اط واليتك القضائية وجود صلة بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات  - 7السؤال  ي حالة اشتر
 
ف

ها أثناء مرحلة المعالجة؟والمحارف/الخطوط وإحدى المواد، دون  ي طلب التصميم، هل يمكن توفت 
 
ها ف إذا كانت اإلجابة  توفت 

 فَمْن المخول له توفت  هذه الصلة؟ نعم،

ز تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط  .23 اط واليتك القضائية وجود صلة بي  ي حالة اشي 
فز

ي طلب التص
ها فز  ،ميموإحدى المواد، دون توفي 

  ي
ها أثناء مرحلة المعالجة فز ي المائة من البلدان " 82يمكن توفي 

طة وجود صلةفز  "؛مشي 

  ي
ها أثناء مرحلة المعالجة فز ي المائة من البلدان " 24ال يمكن توفي 

طة وجود صلةفز  . "مشي 

 

ي حالة إمكانية .24
 فإن المخول له بذلك هو:  أثناء مرحلة المعالجة الصلة توفي   وفز

  ي المائة من البلدان " 71)مودع الطلب
طة وجود صلةفز  "(؛مشي 

  ي المائة من البلدان " 6)المكتب
طة وجود صلةفز  . "(مشي 

 

 

اط واليتك القضائية وجود صلة بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات وإحدى المواد،  - 8السؤال  ي حالة اشتر
 
ف

ي الطلب؟كيف يمكن/يجب تمثيل تصاميم واجهات المستخدم 
 
 المصورة/األيقونات ف

ي الطلبتتجىل الطرق الشائعة ل .25
:  تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات فز  فيما يىلي
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 بيان ب مشفوعةالمادة بخطوط منقطة أو متقطعة باستخدام األيقونات / تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة
ي المائة من البلدان " 59) بالكلمات عن المادة

طة وجود صلةفز  "(؛مشي 

 بيان بالكلمات عن  مشفوعةالمادة بخطوط متصلة  باستخداماأليقونات / تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة
ي المائة من البلدان " 35) المادة

طة وجود صلةفز  . "(مشي 

 

ي  .26
ي بعض يوجد أنه  8ردود والتعليقات عىل السؤال ال وجاء فز

يمكن من خاللها تمثيل واحدة  أكير من طريقةالبلدان المجيبة فز
 . 10تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات

اط واليتك القضائية وجود صلة بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات وإحدى المواد وكان  - 9السؤال  ي حالة اشتر
 
ف

ي ينطبق مكتبك أحد مكاتب الفحص، هل يبحث مكتبك عن أي
 كانت المواد التر

ً
ا  عليها؟ تصميم له مظهر مماثل أو مطابق، أيّ

ي ينطبق عليهاسيبحث المكتب أن  9كشفت الردود عىل السؤال  .27
 كانت المواد الت 

 
ا  عن أي تصميم له مظهر مماثل أو مطابق، أي 

ي 
ي المائة من البلدان " 59فز

طة فز  ". وجود صلةمشي 

 

 

ي ما يىلي  و  .28
 : 9ب  "ال" عىل السؤال  المجيبة البلدانرد بعض  األسباب الكامنة وراء ردتفز

 ؛11الفحص الشكىلي فقط هو المطلوب 

 ي وظيفة مشابهة
قة عىل المادة نفسها أو مواد تتشارك فز  ؛12سيبحث المكتب عن تصاميم ُمطبَّ

  ي القانونحماية واجهات المستخدم المصورة
 . 13غي  منصوص عليها بدقة فز

                                              
و والواليات المتحدة األمريكية ومنظمة بنإشائيل و كندا و   اتانظر تعليق 10 ي الوثيقة 8وكس للملكية الفكرية عىل السؤال ياليابان وكينيا وباكستان وبي 

 فز

 SCT/41/2 Rev.2 . 
ي الوثيقة  9عىل السؤال  سنغافورة قانظر تعلي 11

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ي الوثيقة  9عىل السؤال  كندا وكينيا  اانظر تعليق 12

 . SCT/41/2 Rev.2فز
13
ي الوثيقة  9عىل السؤال  الجبل األسود قتعليانظر    

 . SCT/41/2 Rev.2فز

24%

35%

24%

59%

29%

12%

0 2 4 6 8 10 12

غي  ذلك

خطوط المادة ب+ تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات 
بيان بالكلمات عن المادة+ متصلة 

خطوط المادة ب+ تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات 
متصلة

خطوط المادة ب+ تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات 
بيان بالكلمات عن المادة+ منقطة أو متقطة 

خطوط المادة ب+ تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات 
منقطة أو متقطة

بيان +تمثيل تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات منفردة 
بالكلمات عن المادة

59%

29%

12%

0

2

4

6

8

10

12

نعم ال ال ينطبق

ي ينطالبحث عن أي 
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(، ما هو تأثت  المادة عل نطاق  - 10السؤال 
ً
ي حالة تمثيل التصميم ضمن إحدى المواد الُمتنازل عنها )بخطوط متقطعة مثال

 
ف

 وهل هناك استثناء فيما يتعلق بتصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات؟ حماية التصميم؟

ي المائة من  76) 10عىل السؤال  17 أصلمن بلدان مجيبة  13ردت  .29
طة وجود صلة" البلدانفز ي تلك و "(. مشي 

البلدان فز
 نطاق الحماية: يقترص ، المجيبة

 ها عىل ي  نوع المادة الُمتنازل عنها دون غي 
ي المائة من  41فز

طة وجود صلةالبلدان "فز  "؛مشي 

 ي تندرج ضمن التصنيف نفسه عىل
ي  14المواد الت 

ي المائة من  18فز
طة وجود صلةالبلدان "فز  ". مشي 

 

ي المائة من  29) ذلك"،تحت فئة "غي  و  .30
طة وجود صلةالبلدان "فز  أن: إىل  المجيبةتشي  بعض البلدان ( "مشي 

 " .ب بحمايته، ومن ثمَّ ال تحد من نطاق عنرص الحماية
َ
 من التصميم الُمطال

 
أما المادة  المادة الُمتنازل عنها ليست جزءا

ب بحمايته، ولكنها 
َ
 من التصميم الُمطال

 
ي ال تكون جزءا

ي يرتبط بها التصميم، فيجوز الت 
ورية إلظهار البيئة الت  عتي  ضز

ُ
ت

 
 
عتي  جزءا

ُ
ق عليها وال ت طبَّ ي الرسم بخطوط متقطعة. ويشمل ذلك أي جزء من مادة يتجسد فيها التصميم أو يُ

تمثيلها فز
ب بحمايته

َ
 . "15من التصميم الُمطال

 " ،ي التصميم
منح الحماية للجزء المرسوم بخطوط متصلة فز

ُ
وسوف تمتد لتشمل نفس المادة أو مواد سوف ت
 . "16مماثلة

 "ا من موضوع الحماية. ومع ذلك، قد  المتنازل عنها ليست المادة ز دعم تفسي  التصميم كما هو تجزء  ي التمثيل.  مبي 
فز

 ،المنتج بيانعالوة عىل ذلك، ال يؤثر و . األيقونات / المصورةالمستخدم  اتواجه تصاميمعىل  ذاتهاألمر وينطبق 

 ". 17حمايةالعىل نطاق من الئحة تصاميم الجماعة األوروبية،  (6)36بموجب المادة 

بلدان ب  "ال"  ةعشر ، أجابت استثناء لتصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات وفيما يخص السؤال عما إذا كان هناك .31

ي المائة من البلدان " 59)
ز
طة وجود صلةف  "(. مشي 

                                              
 الوثيقة ) واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط الخاص بتصاميم األول ستبيانالا المستخلصة مننتائج التدعم هذه البيانات  14

SCT/37/2 Rev. :) 

؟ هل يقيد نطاق حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات أو - 16"السؤال   المحارف/الخطوط نتيجة تصنيف التصميم الصناعي
فيما يخص  بالمئة 66بالمئة فيما يخص األيقونات و 74ات المستخدم المصورة وبالمئة من الردود فيما يخص واجه 76أشارت غالبية البلدان )

.  المحارف/الخطوط( إىل أن نطاق حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات أو  المحارف/الخطوط غي  محددة بتصنيف التصميم الصناعي

بالمئة فيما يخص  17بالمئة فيما يخص األيقونات و 19لمستخدم المصورة وبالمئة من الردود فيما يخص واجهات ا 18وأشارت بلدان أخرى )

 .  "المحارف/الخطوط( إىل أن نطاق الحماية محدد بتصنيف التصميم الصناعي
ي الوثيقة  10عىل السؤال  الواليات المتحدة األمريكيةانظر تعليق  15

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ي الوثيقة  10عىل السؤال  كنداانظر تعليق   16

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ي للملكية الفكرية عىل السؤال   17 ي الوثيقة  10انظر تعليق مكتب االتحاد األورون 

 . SCT/41/2 Rev.2فز
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ي حالة  - 11السؤال 
 
ي تظهر بخطوط متصلة، سوف ُيعتتر أن نطاق براءة التصميم/ ف

تمثيل التصميم ضمن إحدى المواد التر
: التصميم وحده  من التصميم والمادة؛  تسجيل التصميم يشمل ما يلي

ً
 ؛ غت  ذلك؟كال

عتي  أن نطاق براءة التصميم/  .32
ي تظهر بخطوط متصلة، سوف يُ

ي حالة تمثيل التصميم ضمن إحدى المواد الت 
تسجيل  فز

 :  التصميم يشمل ما يىلي

  ي
 من التصميم والمادة فز

ً
ي المائة من  76كل

طة وجود صلةالبلدان "فز  "؛مشي 

  ي
ي المائة من  18التصميم وحده فز

طة وجود صلةالبلدان "فز  ". مشي 

 

ي المائة من البلدان " 18تحت فئة "غي  ذلك"، )و  .33
طة وجود صلةفز تسجيل  "( سوف ُيعتي  أن نطاق براءة التصميم/ مشي 

 :  التصميم يشمل ما يىلي

 ؛18المادة تجسد التصميم 

  ي يجب استخدامها مع هذه المادة تركيبةشكل أو
 ؛19الخطوط أو األلوان الت 

  ي تشي  إىل األجزاء
طلب حمايتهيمكن إضافة خصائص التصميم الت 

ُ
، عند وجود خط المرئية من التصميم الذي ال ي

 . 20متقطع

                                              
ي الوثيقة  11عىل السؤال  كينياانظر تعليق   18

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  11عىل السؤال  تايالندانظر تعليق  19

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  11عىل السؤال  األسودالجبل انظر تعليق   20

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
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اط تحديد المادة أو المواد  - 12السؤال  ( واشتر
ً
ي حالة تمثيل التصميم ضمن إحدى المواد المتنازل عنها )بخطوط متقطعة مثال

 
ف

، فما الغرض من هذا التحديد؟ ي يرتبط بها استخدام التصميم الصناعي
 التر

ي الردود عىل السؤال  .34
ي يرتبط بها استخدام أن الغرض من  12جاء فز

مختلف من بلد  التصميم الصناعي تحديد المادة أو المواد الت 
 إىل آخر. 

كرت األغراض التالية:  .35
ُ
 وذ

  ؛21قائم بذاتهحماية  هو موضوعإلثبات أن التصميم المطلوب حمايته 

 ؛22تقييد نطاق التصميم 

 ؛23لتمثيل التصميم الجديد فقط ضمن المادة 

 ؛24المادةوظيفة التصميم/ / استخدام/ قابلية تطبيق لتقييم 

 25؛تصنيف المادة 

  ي البحث عن التصاميم السابقةتعريف
 . 26التصميم والمساعدة فز

اط وجود صلة  (ب)  عدم اشي 

ي أجابت ب  " 17إىل  13ُوجهت األسئلة من  .36
ي 2" عىل السؤال الإىل البلدان الت 

ز  ال ، أي إىل البلدان الت  ط وجود صلة بي  تشي 
ي األسئلة من 

حسب النسب المئوية فز
ُ
ط مسبق للتسجيل. لذلك، ت تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات وإحدى المواد كشر

ي ردود العىل أساس إجماىلي  17إىل  13
ي المائة من البلدان المجيبة(.  67ردا أو  36) 2عىل السؤال  بالنقز

ولتسهيل الرجوع إىل هذه  فز
طة وجود صلةغي  لبلدان، سُيشار إليها فيما بعد باسم البلدان "ا  ". مشي 

 

ط وجود صلة بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات  - 13السؤال  شتر
ُ
ي واليتك القضائية، لماذا ال ي

 
ف

 المواد؟ وإحدى

ي الردود عىل .37
ز تصاميم واجهات المستخدم  13السؤال  جاء فز أن السبب وراء عدم الحاجة إىل وجود صلة بي 

ي مواد/ بيئات  إىلحد كبي  ب راجعالمصورة/األيقونات وإحدى المواد 
ز
ي يجوز استخدامها ف

طبيعة التصاميم التكنولوجية الجديدة الت 
ي المائة من البلدان " 67مختلفة )

طة وجود صلةغي  فز  "(. مشي 

 األسباب األخرى:  وتشمل .38

  ط وجود هذه الصلة ي    ع يشي  ي المائة من 17)ال يوجد تشر
ز
طة وجود صلةغي  البلدان " ف  ؛27"(مشي 

                                              
ي الوثيقة  12انظر تعليق الواليات المتحدة األمريكية عىل السؤال  21

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  12عىل السؤال وسنغافورة  والجبل األسود كندا  اانظر تعليق 22

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  12عىل السؤال انظر تعليق البحرين   23

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  12عىل السؤال  اليابان وجمهورية كوريا اانظر تعليق 24

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  12عىل السؤال  شيىلي وكوستاريكاانظر تعليقا  25

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  12عىل السؤال انظر تعليق إشائيل   26

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  13يسلندا وأيرلندا وكازاخستان عىل السؤال إو  وهنغارياإكوادور البوسنة والهرسك و ردود انظر  27

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
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 ي حد ذاتهل يمكن منح الحماية
ي المائة من 14)ا واجهة المستخدم المصورة أو األيقونة فز

طة وجود غي  البلدان " فز مشي 
 ؛28"(صلة

 ي المائة من 3) الصلة اختيارية
طة وجود صلةغي  البلدان " فز  . 29"(مشي 

 

ي واليتك القضائية وكان مكتبك أحد مكاتب الفحص، هل يبحث مكتبك عن أي  - 14السؤال 
 
اط وجود صلة ف ي حالة عدم اشتر

 
ف

ي ينطبق عليها؟
 كانت المواد التر

ً
ا  تصميم له مظهر مماثل أو مطابق، أيّ

ي ينطبق  14كشفت الردود عىل السؤال  .39
 كانت المواد الت 

 
ا أن المكتب سيبحث عن أي تصميم له مظهر مماثل أو مطابق، أي 

ي 
طة وجود صلةغي  البلدان " أكير من ثلثعليها فز ي المائة من هاته البلدان(.  39)أي  "مشي 

 فز

 

ي توضح أسباب رد نصف البلدان "وفيما يىلي  .40
طة وجود صلةالتعليقات الت   : 14لسؤال "ال" عىل ا ب " غي  مشي 

 ؛30المكتب ليس مكتب فحص 

 وط شكلية فقط  ؛31ُيقرص فحص المكتب بحكم وظيفته عىل شر

 ؛32ُيقرص فحص المكتب بحكم وظيفته عىل التعريف/السياسة العامة/مبادئ األخالق المقبولة 

                                              
ي للملكية الفكرية عىل السؤال و انظر تعليقات فنلندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة  28 ي الوثيقة  13مكتب االتحاد األورون 

 . SCT/41/2 Rev.2فز
ازيل ردانظر  29 ي الوثيقة  13عىل السؤال  الي 

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
وي    ج وسويشاإالدنمارك و  البوسنة والهرسك انظر ردود  30 ي الوثيقة 14والمملكة المتحدة عىل السؤال  وتونس يسلندا وأيرلندا والتفيا واليز

 فز
 SCT/41/2 Rev.2 . 

ي الوثيقة  14عىل السؤال  إستونيا ا اسبانياانظر رد  31
 . /RevSCT/41 22.فز

ي للملكية الفكريةانظر رد   32 ي الوثيقة  14عىل السؤال  مكتب االتحاد األورون 
 . 2SCT/41/2 Rev.فز
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 ي ُصنف التصميم ضمنها
 ؛33تقترص عمليات البحث عىل الفئات الت 

 ي أي طلب حت  اآلن
 . 34عدم تلق 

اط واليتك القضائية وجود صلة، كيف يجري المستخدمون عمليات البحث عن حرية - 15السؤال  ي حالة عدم اشتر
 
 الترصف؟ ف

:   15جاءت الردود عىل السؤال  .41  كما يىلي

 ز  يمكن ونية  بيانات قواعدإجراء عمليات البحث عي  للمستخدمي  نت عىل المواقع اإللكي  المسجلة المتاحة عي  اإلني 
 35الرسمية للمكاتب؛

  بعة مع  / واجهات المستخدم المصورةبوجه عام، يمكن إجراء عمليات البحث عن تصاميم
 
بالطريقة نفسها الُمت

: التصاميم األخرى  ، بمعتز

  والسيما: 36للتصاميم الصناعية تصنيف لوكارنو حسب ، 

  ؛واجهات للحواسيبال 02-14الفئة 
  واجهات لشاشات العرض؛ال 04-14الفئة 

  يقونات؛األ  04.14الفئة 

  خطوط؛المحارف/ ال 03.18الفئة 
  الرموز والشعارات التصويرية، ونقوش السطوح والزخرفة.  00.32الفئة 

 
 ؛37المنتج حسب اسم 

 ؛38حسب الصور 

  39المودع/ المصمم/ المالكاسم حسب . 

اط واليتك القضائية وجود صلة، هل يكون تعريف المادة - 16السؤال  ي حالة عدم اشتر
 
تب عل ما و  اختياريا؛ إجباريا؟ ف األثر المتر
 ذلك التعريف؟

ي  .42
ي البلدان المجيبة الت 

ز  ال فز ط وجود صلة بي  فت األيقونات وإحدى المواد / واجهات المستخدم المصورة تصميم تشي  ر  ، عُ
ي أكير من نصف تلك البلدان

ي  المادة عىل اختيارية فز
  البلدان نصف تلكوإجبارية فز

 
: تقريبا  ، عىل النحو التاىلي

 

 

                                              
ي الوثيقة انظر رد فنلندا عىل السؤال   33

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ي الوثيقة  14عىل السؤال  إكوادور انظر رد   34

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ازيل والجمهورية التشيكية اانظر ردود   35 تغال ورومانيا  وهنغارياوإستونيا وجورجيا  والجمهورية الدومينيكيةلي    والمكتبوالمملكة المتحدة وتركيا والتفيا والي 

ي  ي الوثيقة  15عىل السؤال للملكية الفكرية  األورون 
 . SCT/41/2 Rev.2فز

ازيل وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وجورجيااانظر ردود   36 تغال وجمهورية مولدوفا وسلوفاكيا وكازاخستان يسلندا إو  وهنغاريا لي  وي    ج وبولندا والي 
 وليتوانيا واليز

 والسويد 

ي للملكية الفكرية عىل السؤال تركيا و و  ي الوثيقة  15المملكة المتحدة والمكتب األورون 
 . SCT/41/2 Rev.2فز

تغال وكازاخستان انظر ردود كرواتيا وجورجيا 37 ي الوثيقة  15عىل السؤال  وتركيا وليتوانيا والي 
 . 2SCT/41/2 Rev.فز

ي الوثيقة  15كرواتيا وجورجيا عىل السؤال   رداانظر  38
 . 2SCT/41/2 Rev.فز

تغال وتركياكرواتيا ردود  انظر  39 ي الوثيقة  15عىل السؤال  والي 
 . 2SCT/41/2 Rev.فز
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ز  تعريفيختلف تأثي   .43 طة وجود" هاته البلدانالمادة بي  ات:  ". 40ةصل غي  مشي   وُيشار فيما يىلي إىل بعض التأثي 

  ؛41لهذه المادة واجهات المستخدم المصورة/األيقوناتتقييد نطاق حماية تصميم 

 عىل اإلطالقتأثي  له ال أو أنه  يساعد عىل التصنيفهو مسألة شكل أو أنه له أغراض توضيحية/إدارية ل تعريف المادة 
 ؛42نطاق الحمايةعىل 

 ي ُيستخدم فيها التصميم وال يؤثر عىل نطاق الحماية
ي فهم البيئة الت 

 . 43يساعد تعريف المادة الغوص فز

ي حد  - 17السؤال 
 
هل يمكن الحصول عل براءة تصميم/تسجيل تصميم ألحد تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات ف

 
ً
ال
َّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فهل تشمل براءة التصميم/ تسجيل  عل حدة )بدون أي مادة من قبيل شاشة أو جهاز(؟ذاته إذا كان ُممث

ي أي مادة/بيئة؟
 
 التصميم استخدام تصميم واجهة المستخدم المصورة/ األيقونة موضع المطالبة ف

ي حد ذاته إذا كان يمكن الحصول عىل براءة تصميم/تسجيل تصميم ألحد تصاميم واجهات المستخدم المصو  .44
رة/األيقونات فز

 عىل حدة )بدون أي مادة من قبيل شاشة أو جهاز(
ً
ل
َّ
ط  ُممث ي ال تشي 

ي جميع البلدان المجيبة الت 
ز تصميم واجهات فز وجود صلة بي 

ي المائة من البلدان " 100) المستخدم المصورة/األيقونات وإحدى المواد
طة وجود صلةفز  44ردا(.  28"/ غي  مشي 

ي  .45
ي  86وفز

تشمل براءة التصميم/ تسجيل التصميم استخدام تصميم واجهة المستخدم المصورة/  المائة من هذه البلدان فز
ي أي مادة/بيئة

 . األيقونة موضع المطالبة فز

 
 
 
 
 

 
 

                                              
 يان األول الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط نتائج االستبب قد يكون من المفيد التذكي   40

 (: SCT/37/2  .Rev )الوثيقة

، مثال( ضد استخدا" ة بالنسبة لمنتج واحد )كهاتف ذكي ي منتج مختلف )كشاشة هل تحىم واجهة المستخدم المصورة واأليقونة المحمي 
مها فز

 مثال(؟ سيارة،

حماية واجهة  بالمئة فيما يخص األيقونات( أن 46.25بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 49البلدان )ذكرت قرابة نصف 
 عىل استخدامها فيما يتعلق بمنتج آخر. 

 
ي عن هذا السؤال  مستخدم مصورة و/أو أيقونة فيما يتعلق بمنتج ما تنسحب أيضا

وأجابت ثلث البلدان بالنقز

 "األيقونات(.  بالمئة عن 32.75من الردود عن واجهات المستخدم المصورة و بالمئة 30.5)
تغال عىل السؤال  بولندا رداانظر  41 ي الوثيقة  16والي 

 . SCT/41/2 Revفز
وي    ج وجمهورية مولدوفا ور  42 ازيل وكرواتيا والدانمرك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا والتفيا واليز  ومانيا والسويد والمملكة المتحدة انظر ردود أذربيجان والي 

ي الوثيقة  16عىل السؤال 
 . SCT/41/2 Revفز

ي مكتب لجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة و اانظر ردود  43 ي الوثيقة  16عىل السؤال   للملكية الفكريةاالتحاد األورون 
 . SCT/41/2 Revفز

 قد يكون من المفيد التذكي  بنتائج االستبيان األول الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط  44

 (: SCT/37/2  .Rev )الوثيقة
 

ج الذي يحتوي  ها بمعزل عن المنت هل يمكن أن تحىم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات بموجب براءة أو أن تسجل بشكل مستقل )أي – 7السؤال "

 أو المنتج الذي تستخدم معه، كالهاتف الذكي والحاسوب اللوحي وشاشة الحاسوب(؟
 

ي 
ويمكن حماية األيقونات بصفتها  بالمئة من البلدان المجيبة.  69يمكن حماية واجهات المستخدم المصورة بصفتها المستقلة بموجب براءة/تسجيل فز

ي 
 "مئة من البلدان المجيبة. بال 67المستقلة بموجب براءة/تسجيل فز
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ي المكاتب لتمثيل تصاميم الرسوم المتحركة
 
 (26إىل  18)األسئلة من  أسئلة تتعلق باألساليب المسموح بها ف

ي واليتك القضائية لطلب حماية تصاميم  - 18السؤال 
 
أي من أساليب التمثيل يمكن لمودع الطلب استخدامها ف

 المتحركة؟ الرسوم

 : مودع الطلب لطلب حماية تصاميم الرسوم المتحركة المتاحة أمام الشائعة األساليبفيما يىلي  .46

 ي هيئة ورقية
ي المائة من 77) صور ثابتة فز

 ؛المجيبة(البلدان  فز

  ي صور ثابتة
ونز ي المائة من 77) بنسق إلكي 

 . المجيبة(البلدان  فز

ي  .47
ي المائة من  ستةفقط فز

المتحركة الرسوم الطلبات تمثيل تصاميم  لمودعي  فيها ( يمكنبلدان مجيبة أربعة) البلدان المجيبةفز
، و . 45باستخدام الصور المتحركة ز ي حالتي 

مرجعية أو تعتي   بوصفها مشاهدالصور المتحركة  ه ُيتعامل معإىل أن أشار بلدان مجيبانفز
 46. فقط وسيلة تقنية إضافية لعرض التصميم وال تحل محل العروض الثابتة التقليدية

 

ي و  .48
، هناك متطلبات فيما  نسقفيما يتعلق بالصور الثابتة فز ي

ونز عىل الرغم من و نسق الملف والحد األقىص للحجم.  يخصإلكي 
 . gifو pngو tiffو jpegو pdfهي  الشائعة االستخدام أنساق الملفاتن ، فإآخر إىل  بلد مجيبمن  اختالف المتطلبات

اطات وتفرض عديد من البلدان المجيبة .49  . 47الحركةوإطارات  والمشاهدوالحجم  بالنسقإضافية فيما يتعلق  اشي 

ي واليتك القضائية، ما  - 19السؤال 
 
ي حالة توفر إمكانية االختيار من بي   أساليب مختلفة للتمثيل ف

 
األسلوب الذي يستخدمه ف

 أغلب مودعي الطلبات؟

ز أساليبختيار ال اعىل الرغم من إتاحة  .50 ي يستخدمها مودعو الطلبات أكير  األساليبمختلفة للتمثيل، فإن  بي 
تصاميم لتمثيل  الت 

: المتحركة هي   الصور   كالتاىلي

 ( ي
ونز ي المائة من البلدان المجيبة(؛ 57صور ثابتة بنسق إلكي 

 فز

                                              
 قد يكون من المفيد التذكي  بنتائج االستبيان األول الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط  45

 (: SCT/37/2  .Rev )الوثيقة

 

ي   - 4السؤال "
ل واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات أو المحارف/الخطوط فز

 
طلب الحصول عىل براءة تصميم أو تسجيل كيف يمكن أن تمث

ي واليتكم القضائية؟
 التصميم الصناعي فز

 

ي ثالثة بلدان مجيبة )
 للتصميم )مثل الفيديوهات و/أو الملفات الصوتية وملفات النمذجة  5فز

 
 دقيقا

 
قبل أنساق أخرى تتيح عرضا

ُ
بالمئة من الردود(، ت

 "( فيما يخص واجهات المستخدم المصورة واأليقونات. 3DMو IGESو DWFو DWGو 3DSالثالثية األبعاد مثل 
ي للملكية الفكرية عىل السؤال  تعليقا جمهورية كورياانظر  46 ي الوثيقة  18ومكتب االتحاد األورون 

 . 2SCT/41/2 Rev.فز
ازيل وكرواتيا وجورجيا وأيرلندا ردودانظر  47 ي للملكية الفكرية عىل السؤال وتايلند والتفيا وليتوانيا ورومانيا  وإشائيل الي  ي  18ومكتب االتحاد األورون 

 فز

 . SCT/41/2 Rev. 2 الوثيقة
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  ي  صور
ي المائة من البلدان المجيبة( 37قية )هيئة ور  فز

 . فز

ي بعض  19تكشف التعليقات عىل السؤال و  .51
.  تودع البلدانأنه فز

 
ونيا ل مودعو الطلبات تمثيالت 48غالبية الطلبات إلكي   ويحم 

ة، االتص ي ويستخدم هؤالء أكير أسلوب ميم مباشر
.  نسقالصور الثابتة فز ، بهامش كبي  ي

ونز  إلكي 

ي و .52
ي هيئة ورقيةغالبية الطلبات  الرغم من أنعىل  49أخرى، بلدانفز

ونية  فإن، تودع فز ي االرتفاع نسبة الطلبات اإللكي 
عىل آخذة فز

 . ز  مر السني 

ي حالة تصاميم الرسوم المتحركة؟ - 20السؤال 
 
اطات إضافية/خاصة تتعلق بمحتوى الطلب ف إذا كانت اإلجابة  هل توجد أي اشتر

 . نعم، ُيرجر تحديدها

 أنه:  20السؤال تكشف الردود عىل  .53

  اطات إضافية/خاصة فيال توجد ي حالة اشي 
ي  تصاميم الرسوم المتحركةما يخص محتوى الطلب فز

ي المائة من  56فز
فز

 ؛50البلدان المجيبة

  اطات إضافية/خاصة ي حالةتوجد اشي 
ي  فز

ي المائة من البلدان المجيبة 26تصاميم الرسوم المتحركة فز
  . فز

 
                                              

ي الوثيقة 19والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية عىل السؤال  واالتحاد الروسي وإسبانياكولومبيا البحرين و  تعليقاتانظر  48
 فز

 SCT/41/2 Rev.2 . 
ي الوثيقة  19كندا وجورجيا والمكسيك عىل السؤال   تعليقاتانظر  49

 . SCT/41/2 Rev.2فز
 تدعم هذه البيانات النتائج المستخلصة من االستبيان األول الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط  50

 (: SCT/37/2 Rev.  )الوثيقة

ىل واجهات المستخدم المصورة المتحركة و/أو األيقونات المتحركة )تصاميم الصور المتحركة هل تفرض متطلبات إضافية أو خاصة ع - 5"السؤال 

 والتحويل واالنتقال وتغيي  األلوان، أو أي رسوم متحركة أخرى(؟
وط اإلضافية أو الخاصة ) ي تفرض تلك الشر

ز البلدان المجيبة الت  ل توازن بي   31.25ستخدم المصورة وبالمئة من الردود فيما يخص واجهات الم 33ُسجِّ

ي ال تفرضها )
 بالمئة فيما يخص األيقونات(.  39بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 37.5بالمئة فيما يخص األيقونات( وتلك الت 

 

 يقونات المتحركة؟ما هي المتطلبات اإلضافية أو الخاصة المفروضة عىل واجهات المستخدم المصورة المتحركة و/أو األ - 6السؤال 
 إضافية أو خاصة عىل واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات المتحركة عىل قبول سلسلة من ا

 
وطا ي تفرض شر

لصور أجمعت البلدان المجيبة الت 

ز تعاقب حركة واجهة المستخدم المصورة و/أو األيقونة المتحركة ) ي تبي ِّ
 ه 100الثابتة الت 

 
ي أكير من ثلث تلك البلدان، بالمئة من الردود(. ويعد

ط، فز ذا الشر

ي أو الخاص الوحيد المفروض عىل واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات المتحركة )
ط اإلضافز بالمئة من الردود فيما يخص واجهات  42الشر

وط اإلضافية أو الخاصة األخرى 43المستخدم المصورة و المفروضة عىل واجهات المستخدم المصورة و/أو  بالمئة فيما يخص األيقونات(. وفيما يىلي الشر
ي  -األيقونات: 

ي  -بالمئة فيما يخص األيقونات(:  47بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 48وصف )فز
بالمئة من  19بيان الجدة )فز

 بالمئة فيما يخص األيقونات(." 20الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و
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اطات وغالبا ما تشمل .54 ي لحظات مختلفة لعرضاإلضافية سلسلة من الصور الثابتة  االشي 
ا  51الرسوم المتحركة فز

 
و/أو وصف

 . 52للرسم المتحركلتوضيح العملية الديناميكية 

ي واليتك القضائية:  - 21السؤال 
 
 إذا كان يمكن أن يستخدم مودعو الطلب ملفات فيديو لتمثيل تصاميم الرسوم المتحركة ف

  قبل سوى ملفات
ُ
 فيديوال ت

  
ً
 تقدم ملفات فيديو + سلسلة من الصور الثابتة إجباريا

  
ً
 + سلسلة من الصور الثابتة اختياريا

ً
 تقدم ملفات فيديو إجباريا

  
ً
 + سلسلة من الصور الثابتة إجباريا

ً
 تقدم ملفات فيديو اختياريا

 غت  ذلك 

  24أجاب  .55
 
ي المائة من  45) 21عىل السؤال  بلدا

 : الردود عىل أنوكشفت (. البلدان المجيبةفز

 قبل  الفيديو  ملفات
ُ
ي ال ت

ي  للتمثيل كوسيلة  فقطهي الت 
 جميع البلدان المجيبة؛ فز

 ي  إجبارية ليست الفيديو  ملفات
ي  البلدان المجيبة فز

 تقبلها؛ الت 

 ورة تمثيل ز  ضز ي يمكن أن تكون الرسوم تصاميم ل المودعي 
المتحركة عن طريق سلسلة من الصور الثابتة، والت 

ي  يعرضفيديو ، بملف مودع الطلب، بناًء عىل خيار مشفوعة
ي المائة 26الرسوم المتحركة، فز

 المجيبة.  البلدانمن  فز

 

ستنبطيمكن و  .56 تصاميم المجيبة ال تقبل ملفات الفيديو كوسيلة لتمثيل  البلدان، أن معظم عىل هذا السؤالمن التعليقات  أن يُ
 53. المتحركة الرسوم

ي حالة  - 22السؤال 
 
 اشتمال الطلب عل سلسلة من الصور الثابتة وملفات الفيديو، فأي النسقي   يحدد نطاق الحماية؟ف

ي حالة اشتمال الطلب عىل سلسلة من الصور الثابتة وملفات الفيديو  .57
ز
  األولوية بينما الثابتة ، للصور ف

ُ
 ملفات الفيديو  عاملت

ي جميع باعتبارها مجرد 
ي ردت عىل  البلدانمعلومات مرجعية فز

ي المائة من  31) 22السؤال الت 
 (. البلدان المجيبةفز

 

                                              
ز نظر ردود ا 51 وي    ج وبولندا وجمهورية كوريا وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية ومكتب االتحاد إشائيل و وكرواتيا وفرنسا وجورجيا و  الصي   التفيا واليز

ي للملكية الفكرية عىل السؤال  ي الوثيقة 20األورون 
 . SCT/41/2 Rev.2 فز

وي    ج  وإشائيل انظر ردود فرنسا 52 ي الوثيقة 20والواليات المتحدة األمريكية عىل السؤال وسنغافورة واليز
 . SCT/41/2 Rev.2 فز

ازيل وكولومبيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وجورجيا و  البوسنة والهرسك تعليقات انظر  53 تغال ورومانيا إالي   يسلندا واليابان والتفيا وبولندا والي 

ي الوثيقة  21والواليات المتحدة األمريكية عىل السؤال وتونس وتايلند وسويشا واالتحاد الروسي واسبانيا 
 . SCT/41/2 Rev.2فز
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 سلسلة من الصور الثا+ تقدم ملفات فيديو إختياريا

 
بتة إجباريا
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ي حالة تمثيل تصاميم الرسوم المتحركة من خالل سلسلة من الصور الثابتة أو سلسلة من الرسومات أو الصور  - 23السؤال 
 
ف

اطات إضافية تتعلق بالصور؟  إذا كانت اإلجابة نعم، فالمرجو التحديد.  الفوتوغرافية، هل توجد اشتر

اطعىل  البلدان المجيبةتنص غالبية  .58 ي واحد أو أكير فيما يتعلق بالصور  اشي 
الرسومات أو الصور  سلسلة منأو  الثابتة إضافز

ي تمثل 
ي المائة من البلدان المجيبة(.  57الرسوم المتحركة )تصاميم الفوتوغرافية الت 

 فز

 

اطات .59 :  وفيما يىلي االشي 
 
 اإلضافية األكير شيوعا

 التعاقب/ ي المائة من البلدان المجيبة 56) تقديم جميع الصور لتصور واضح عن الحركة/ التغيي 
 (؛فز

 بعضها ببعض 
 
 برصيا

 
ي المائة من البلدان المجيبة 48) ارتباط جميع الصور ارتباطا

 (؛فز

 أقىص 
 
ي  24، والذي يختلف من بلد إىل آخر )عدم تجاوز عدد الصور حدا

 (. البلدان المجيبةالمائة من  فز
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ي المائة من البلدان المجيبة( 7) تحت فئة "غي  ذلك"و  .60
اط البلدان المجيبةأشارت ، فز ز إىل االشي  ز التالي ي   : ي 

 ؛54وحدة التصميم 

  اطات 6رقم التقارب ينص برنامج ي للملكية الفكرية عىل االشي   . 55الخاص بمكتب االتحاد األورون 

ي أي  - 24السؤال 
 
منح تصاميم الرسوم المتحركة؟ف

ُ
 نسق ت

اءات:  البلدان المجيبةتمنح  .61  تسجيل التصاميم/الي 

  ي المائة من البلدان المجيبة( 59)عىل الورق
 ؛فز

  ونيا ي المائة من البلدان المجيبة( 37)إلكي 
 . فز

 

اءات:  .62 ي ردود بعض البلدان أنها تمنح تسجيل التصاميم/الي 
ز
 وجاء ف

  ي المائة من البلدان المجيبة(؛ 39)عىل الورق فقط
ز
 ف

  ونيا فقط ي المائة من البلدان المجيبة(؛ 19)إلكي 
 فز

  ونيا عىل حد سواء ي المائة من البلدان المجيبة( 19)عىل الورق وإلكي 
ز
 . ف

                                              
ي الوثيقة 23انظر تعليق المكسيك عىل السؤال  54

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
ي للملكية الفكريةينيب كتبانظر تعليقات الدنمارك ورومانيا والمملكة المتحدة وم 55 ي  23عىل السؤال  لوكس للملكية الفكرية ومكتب االتحاد األورون 

 فز

 . SCT/41/2 Rev. 2 الوثيقة
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نشر تصاميم الرسوم المتحركة؟ - 25السؤال 
ُ
ي أي نسق ت

 
 ف

نشر تصاميم الرسوم المتحركة .63
ُ
:  ت ي

ي البلدان المجيبة فز
 فز

 ي م
ي المائة من البلدان المجيبة(؛ 28) نشور ورف 

 فز

  ي منشور
ونز ي المائة من البلدان المجيبة( 61) إلكي 

 . فز

 

ي مجلة أو  56أشار بلد مجيبتحت فئة "غي  ذلك" و  .64
ز
إىل أن المكتب ال ينشر المكتب بنشاط تسجيالت التصاميم الصناعية )ف

ي قاعدة البيانات الكندية للتصاميم الصناعية. كما أن المكتب يتيح لع
ز
دَرج ف

ُ
(، ولكن الطلبات المتاحة لعامة الناس ت

ً
ة دورية مثل امة نشر

 
 
 ورقية من الطلبات يمكن االطالع عليها شخصيا

 
 عمالء. ال عي  مركز خدمة الناس نسخا

ي  .65
ز
ي بعض  تتسجيال أن الردود وجاء ف

ز
اءات ف : التصاميم/الي  ي

ز
نشر ف

ُ
 البلدان ت

  ي
ي المائة من البلدان المجيبة(؛ 15) فقط منشور ورف 

 فز

  ي
ز
ون ي المائة من البلدان المجيبة( 48) فقط منشور إلكي 

ز
 ؛ف

  ي
 
ي و منشور ورف

ز
ون ي المائة من البلدان المجيبة(.  13) عىل حد سواء منشور إلكي 

ز
 ف

                                              
ي الوثيقة 25انظر تعليق كندا عىل السؤال  56

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
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 هل توجد إجراءات نشر خاصة بتصاميم الرسوم المتحركة؟ - 26السؤال 

ي الردود عىل .66
ي أنه  26السؤال  جاء فز

 الرسوم تصاميمبإجراءات نشر خاصة  البلدان المجيبةالغالبية العظىم من  ال توجد فز
ي المائة من  85المتحركة )

 (. البلدان المجيبةفز

 

 (39إىل  27)األسئلة من  أسئلة إضافية

ي واليتك القضائية بعض الصور البيانية من الحماية بموجب قانون التصاميم؟ - 27السؤال 
 
ستبعد ف

ُ
إذا كانت اإلجابة نعم،  هل ت

ستبعد من الحماية
ُ
ر استبعاد الصور؟ إذا كانت ؟ أي من أنواع الصور اآلتية ي َّ تر

ُ
اإلجابة نعم، كيف إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف ي

ي تخضع للحماية
عرف الصور البيانية التر

ُ
 ؟ت

 يستبعد  .67
 
  البلدان المجيبة نصفتقريبا

 
 واحدا

 
ي المائة  44من الحماية بموجب قانون التصميم ) البيانيةأو أكير من الصور  نوعا

فز
 من البلدان المجيبة(. 
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ي هذه البلدان 
: وتتجىل أنواع الصور المستبعدة من الحماية فز  فيما يىلي

  /مشهد من فيلم أو صور من لعبة عىل الحاسوب 
ً
ي تمثل "محتويات" مستقلة عن وظيفة المادة )مثل

الصور البيانية الت 
ي المائة من البلدان المجيبة( 15التلفاز( )

 ؛ فز

 ي المائة من البلدان المجيبة( 13) الصور البيانية المقدمة فقط لنقل المعلومات
 ؛فز

  ي المائة من البلدان  9عىل سطح المكتب( ) المقدمة فقط ألغراض زخرفية )مثل خلفية الشاشةالصور البيانية
فز

 المجيبة(؛

 

ي المائة من البلدان المجيبة(، 24) تحت فئة "غي  ذلك"و  .68
ي تتعارض مع ت بعض البلدان المجيبةأشار  فز

المصالح  إىل الصور الت 
أو تلك غي  القابلة للتسجيل بموجب المتطلبات القانونية الموضوعية أو الشكلية  العامة أو المبادئ األخالقية الُمتعاَرف عليها

 . 57األخرى

ي  .69
ي بعض  27الردود عىل السؤال  وجاء فز

ره، فز عدم سبب ، بالبلدانأن استبعاد أنواع معينة من الصور من الحماية له ما يي 
يعات الوطنية، مثل ي التشر

 . 58التمثيل تعريف التصميم أو أسباب الرفض أو متطلبات االمتثال للمتطلبات القانونية الواردة فز

                                              
تغال وجمهورية مولدوفا ورومانيا والواليات المتحدة وإشائيل وفرنسا وكوستاريكا انظر تعليقات كندا  57 وي    ج والي 

 واليابان وكازاخستان والتفيا ونيوزيلندا واليز

ي للملكية الفكرية عىل السؤال  ي الوثيقة 27األمريكية ومكتب االتحاد األورون 
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز

ز  58 تغال وجمهورية كوريا ورومانيا وتايالند عىل السؤال   انظر ردود الصي  ي الوثيقة 27واليابان وليتوانيا والمكسيك ونيوزيلندا والي 
 . SCT/41/2 Rev فز
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ستبعد من حماية  - 28السؤال 
ُ
ي ت
ي واليتك القضائية بعض أنواع تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات التر

 
هل توجد ف

 . إذا كانت اإلجابة نعم، ُيرجر تحديدها التصميم؟

  يستبعد ثلث البلدان المجيبة .70
 
ي المائة من  30) عض أنواع تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقوناتب من الحماية تقريبا

فز
 . 59البلدان المجيبة(

 

ا األسباب التالية الستبعاد بعض أنواع تصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقوناتو  .71  من الحماية:  ذكرت الردود األكير شيوع 

 ي للتصميم؛
 عدم االمتثال للتعريف القانونز

  مع المصالح العامة أو المبادئ األخالقية الُمتعاَرف عليها؛التصاميم تعارض 

  ي اإلشارات
 )ثالثا( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ 6المادة  الواردة فز

 ي ذلك العالمات التجارية المحمية السابقةةالسابق التقنية الصناعية
 ؛وحق المؤلف ،، بما فز

 ي تحددها عىل وج التصاميم
 . تقنيةوظيفة  ه الحرص الت 

ي واليتك القضائية، هل يمكن حماية جزء من تصميم واجهة المستخدم المصورة )أي بعض العنارص فقط من  - 29السؤال 
 
ف

إذا كانت اإلجابة نعم، فهل يمكن حماية جزء من  إذا كانت اإلجابة نعم، فبأي طريقة؟ تصميم واجهة المستخدم المصورة(؟
ي ظروف معّينةتصميم واجهة المستخدم 

 
 ؟60المصورة إذا كان ال يظهر إال ف

ي غالبية البلدان المجيبة ) حماية جزء من تصميم واجهة المستخدم المصورةيمكن  .72
ز
ي المائة من هاته البلدان(.  70ف

ز
 ف

                                              
 (: SCT/37/2 Rev.  الستبيان األول الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط )الوثيقةقد يفيد التذكي  بنتائج ا 59

ي تفحص فيما يتعلق بواجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، بحسب مدى تنفيذ مكتب  - 13"السؤال 
ما هي معايي  األهلية الت 

؟الملكية الفكرية الخاص ب  كم إلجراءات الفحص الموضوعي لطلب حماية التصميم بموجب براءة أو تسجيل التصميم الصناعي

ي امتثال واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطو 
ز من الردود أن الغالبية العظىم من مكاتب الملكية الفكرية تنظر فز ط مع النظام تبي َّ

بالمئة فيما يخص  87.5بالمئة فيما يخص األيقونات و 91ن الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة وبالمئة م 89العام أو اآلداب العامة )

 المحارف/الخطوط(. 

ي الجدة )
بالمئة فيما  58بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة، و 59.25وأشارت أكير من نصف البلدان المجيبة إىل أنها تنظر فز

 بالمئة فيما يخص المحارف/الخطوط(.  52و يخص األيقونات
 

هل تختلف معايي  األهلية لحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، عن تلك المطبقة عىل التصاميم  - 14السؤال 

 الصناعية األخرى؟

( 
 
بالمئة فيما يخص  86.5بالمئة فيما يخص األيقونات و 98المصورة و بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم 97أشارت كل البلدان تقريبا

 المحارف/الخطوط( إىل أن معايي  األهلية الخاصة بواجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط ال تختلف عن تلك المفروضة عىل

 التصاميم الصناعية األخرى."
ي أحد تطبيقات تحديد ال 60

ي حالة ازدحام المرور أو وقوع حادث وغي  ذلك. عىل سبيل المثال، فز
 مواقع: "تنبيه األيقونات" الذي يظهر فز
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ي  .73
 الردود عموم وجاء فز

 
 المتصلةالخطوط  حمايته باستخدامالطلب اإلشارة إىل جزء التصميم المطلوب  مودعيجب عىل  أنه ا

 . 61الجزئية األخرى التصاميم، بنفس طريقة المتقطعةالخطوط  باستخدام حمايته غي  المطلوبوالجزء 

ي بعض الحاالتو .74
أو أن يمثل التصميم بالكامل  حمايتهالطلب الخيار إما أن يمثل فقط الجزء المطلوب  مودع لدى ،62فز
ي )الخطوط المنقطة/  تنازلباستخدام 

ي أو بيانز
 . حمايته غي  المطلوبالظل( للجزء  أو المتقطعة مرن 

ي و .75
 باستخدام المصورةالطلب تمثيل فقط الجزء المطالب به من تصميم واجهة المستخدم  مودع، يجب عىل 63بلد مجيبفز
 . متصلةخطوط 

نة،   إن كان يمكنفيما يتعلق بالسؤال و  .76 ي ظروف معي 
كان حماية جزء من تصميم واجهة المستخدم المصورة إذا كان ال يظهر إال فز

ي المائة  56 رد
ي المائة من البلدان المجيبة "ال".  9 ورد ،"نعم" من البلدان المجيبةفز

 فز

 

منح الحماية للتصاميم غت  الدائمة - 30السؤال 
ُ
ي واليتك القضائية، هل ت

 
نعم، هل ُيعتتر التصميم غت   إذا كانت اإلجابة ؟64ف

 بها؟
ً
ي المادة أو مرتبطا

 
 ف
ً
ي ينطبق عليها؟ الدائم مدمجا

 إذا كانت اإلجابة نعم، فما المادة التر

منح الحماية للتصاميم غي  الدائمة .77
ُ
ي غالبية البلدان المجيبة ) ت

ي المائة من هذه البلدان(.  63فز
 فز

                                              
تغال وجمهورية كوريا وسنغافورة وسلوفاكيا والمملكةوإشائيل الدنمارك وفرنسا  البحرين انظر ردود 61  واليابان وليتوانيا والمكسيك وبولندا والي 

ي الوثيقة 29المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ومكتب بينيلوكس للملكية الفكرية عىل السؤال  
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز

ي الوثيقة 29انظر ردود كرواتيا والجمهورية التشيكية وألمانيا وسويشا عىل السؤال  62
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز

ازيل عىل السؤال  63 ي الوثيقة 29انظر رد الي 
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز

ي من الوثيقة 14ترد فيما يىلي الحاشية  64
 : "(SCT/41/2 Rev. من االستبيان )المرفق الثانز

 
 من األمثلة عىل ذلك تصميم عاكس الضوء الذي لم يكن واضحا

ر )تقترص عىل إال إذا كان المصباح مضاًء، وتصميم المواد المتضخمة، مثل بالونات األلعاب، واأللعاب المائية، والمراتب الهوا ز  ئية، ولوحة مفاتيح اللي 
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ي أكير من ثلث و .78
 بها )، يعتي  البلدان المجيبةفز

 
ي المادة أو مرتبطا

 فز
 
ي المائة  37التصميم غي  الدائم مدمجا

 (. البلدان المجيبةفز

 

ي بعض التعليقات .79
ز
رفق هي من يجبأن المادة  30عىل السؤال  وجاء ف

ُ
التصميم غي  الدائم أو تنطبق عليه، أو تسمح ب أن ت

ءبالكشف عن التصميم غي  الدائم أو أن  ي
ي  يظهر عىل سر

عرف . 65ظروف معينةفز
ُ
ي بيان المنتج أو عادة المادة  وت

ي فز
حدد فز

ُ
عناض ت

ي طلب التسجيل. 
 الحماية المذكورة فز

ي طلبات التصاميم؟ - 31السؤال 
 
 ف
ً
وريا  رص 

ً
طا ي واليتك القضائية شر

 
إذا كانت اإلجابة نعم، فما نظام  هل ُيعد تعريف الصنف ف

ي مكتبكم؟
 
ي حالة تعيي   المكتب الصنف،  التصنيف المتبع ف

 
هل يجوز لمودع الطلب الطعن عل التصنيف أو معارضته؟ هل ف

 يوجد استثناء لتصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات؟

ط .80 ي طلب تعريف الصنف البلدان المجيبةغالبية  تشي 
ي المائة من  72) التصاميم اتفز

 (. البلدان المجيبةفز

                                              
ي 
عرض عىل المواد( إسقاط عداد الشعة أو لوحة التحكم الالسلكية عىل الزجاج األمامي للسيارة.  الحاالت الت 

ُ
انظر مساهمة الواليات المتحدة األمريكية  ت

ي تشي  
 ". 6، الصفحة Hruby, 373 F.2d 997, 153 USPQ 61 (CCPA 1967)المقال  إىلالت 

تغال وجمهورية كوريا وسنغافورة وسلوفاكيا والسويد عىل والمكسيكوالجمهورية الدومينيكية وإشائيل وكوستاريكا نظر ردود كولومبيا ا 65  ونيوزيلندا والي 

ي الوثيقة 30السؤال  
 . SCT/41/2 Rev.2 فز
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ي الردود عىل السؤال  .81
 أن مودع الطلب:  31وجاء فز

 ي 1968الصناعية، الذي وضع بموجب اتفاقية لوكارنو ) التصاميمنيف لوكارنو ألغراض تسجيل يطبق تص
ي  70( فز

فز
 البلدان المجيبة؛المائة من 

  ي
ي المائة من  9يستخدم نظام التصنيف المحىلي فز

 . البلدان المجيبةفز

 

   66ويستخدم بلد واحد فقط .82
ً
ي المائة من  2محىلي )التصنيف اللوكارنو ونظام  تصنيف من كل

ز
 (. البلدان المجيبةف

 : أن 31السؤال  عىل الردودتكشف و  .83

 ي  هو من يعرف الصنفالطلب  مودع
ي المائة من  56فز

 ؛البلدان المجيبةفز

 ز الصنف ي  المكتب هو من يعي 
ز
ي المائة من  48ف

ز
 ؛البلدان المجيبةف

 ز الخيارين ممكن كال ي  ي 
ي المائة من  26فز

 . البلدان المجيبةفز

                                              
ي الوثيقة 31انظر رد الواليات المتحدة األمريكية عىل السؤال  66

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
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ي  وجاء .84
ي العديد من  فز

ي  البلدان المجيبةالتعليقات أنه فز
، يجوز للمكتب يعرف مودع الطلب الصنفأن  فيها يمكن أو يجب الت 

ه أو   . 67إكمالهتغيي 

ي بعض و .85
تصنيف لوكارنو ولكن يجب أن يشي  طلب تسجيل التصميم إىل يس من اإللزام اإلشارة إىل ، ل68البلدانفز

ي 
قصد دمجهاالمنتج/المنتجات الت  يجب صياغة إشارة المنتج/المنتجات بطريقة تشي  بوضوح إىل طبيعة و . أو تطبيقها يُ

ز تصنيف كل منتج ز  المنتج/المنتجات لتمكي   . ضمن صنف معي 

ي التصنيف لمودعيمكن و  .86
ي غالبية  عينهالذي  الطلب الطعن فز

ي المائة من  63) المجيبة البلدانالمكتب أو معارضته فز
 البلدانفز

 (. المجيبة

 

ز من و .87 ي اثني 
ي التصنيف أو البلدان المجيبةفز

ا الطلب مع ذلك تقديم معلومات  لمودع، يجوز معارضته، حيث يتعذر الطعن فز عم 
ي تحديد التصنيف المناسبهو أنه  يعتقد

 . 69التصنيف الصحيح. ولكن المكتب هو صاحب القرار األخي  فز

 فقد كانت جميعواجهات المستخدم المصورة/األيقونات،  لتصاميم اتفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت هناك استثناءو  .88

ا  ي اإلجابات تقريب 
ي المائة من  85) بالنقز

 (. البلدان المجيبةفز

                                              
ازيل  67 تغال وشيىلي وكولومبيا والدانمارك وكندا انظر تعليقات الي   والسويد والمملكة المتحدة واالتحاد الروسي ورومانيا والجمهورية الدومينيكية وإشائيل والي 

ي الوثيقة 31عىل السؤال 
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز

ي  68
ي للملكية الفكرية عىل السؤال  انظر تعليق  ي الوثيقة 31إيسلندا والمكتب األورون 

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
ي  69

ي الوثيقة 31كندا ونيوزيلندا عىل السؤال   انظر تعليق 
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
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ي المائة من  2) البلدان المجيبة إحدىشي  وت .89
ي التصنيف فيما يتعلق بتصميم واجه 70(البلدان المجيبةفز

 ةإىل وجود استثناء فز
 
َ
من
ُ
من تصنيف لوكارنو والرمز المطبق عىل  14.04، وهما ح واجهة المستخدم المصورة رمزي تصنيفالمستخدم المصورة/األيقونات: ت

 المادة. 

عند تطبيق تصاميم واجهات المستخدم المصورة عل إحدى المواد، كيف يجري فحصها من منطلق وزن  - 32السؤال 
 ؟الخصائص البرصية

ات البرصية، اوزن  منطلقفحصها، من  يجريعندما يتم تطبيق تصاميم واجهات المستخدم المصورة عىل إحدى المواد  .90 ز لمي 
 :  عىل النحو التاىلي

  ي قاعدة التقنية الصناعية
تصميم واجهة المستخدم المصورة مطابق أو متشابه ولكنه يطبق عىل مواد مختلفة فز

ي المائة من  22السابقة )
 (؛مجيبةالبلدان الفز

  ي قاعدة التقنية الصناعية السابقة متطابقتان أو متشابهتان مع تمثيل واحد أو أكير
المادة وواجهة المستخدم المصورة فز

ز مراحل مختلفة من تصميم واجهة المستخدم المصورة ي تبي 
ي  17) ولكن ليس مع جميع التمثيالت المقدمة الت 

فز
 المائة من البلدان المجيبة(؛

  ي صورة نشطة/خاملةالمادة هي
ي قاعدة التقنية الصناعية السابقة مقارنة بحالة نشطة/ خاملة  71بعينها ولكنها تظهر فز

فز
ي الطلب )

ي المائة من البلدان المجيبة( 7فز
 . فز

 

                                              
ز عىل السؤال  70 ي الوثيقة 31انظر تعليق الصي 

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
ح الحاشية  71 ي من الوثيقةمن االستبيان )المرفق الث 15تشر

: ألغراض SCT/41/2 Rev. انز  ( مصطلحي "صورة خاملة" و"صورة نشطة" عىل النحو التاىلي
 صميم هذا االستبيان، يشي  مصطلح "صورة خاملة" إىل مظهر المادة قبل تفاعلها مع المستخدم، مثل قيام المستخدم بتشغيل الجهاز المشتمل عىل ت

التفاعل معه بأي طريقة أخرى. ويشي  مصطلح "صورة نشطة" إىل التصميم كما يظهر بعد تفاعل المستخدم معه  واجهة المستخدم المصورة، أو إشعاله أو 

 أو أثناء استخدامه له. 
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ي قاعدة التقنية الصناعية ال
سابقة، المادة وواجهة المستخدم المصورة، فز

ي هي نفسها أو مشابهة لتمثيل أو أكير ولكن ليس كل التمثيال
ت المقدمة الت 

تظهر مراحل مختلفة من واجهة المستخدم المصورة

ي صورة نشطة
ي قاعد/المادة هي بعينها ولكنها تظهر فز

ة التقنية خاملة فز
ي الطلب/الصناعية السابقة مقارنة بحالة نشطة

خاملة فز

واد مختلفة تصميم واجهة المستخدم مطابق أو متشابه ولكنه يطبق عىل م
ي قاعدة التقنية الصناعية السابقة

فز
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ي حالة نشطة؟ - 33السؤال 
 
ي تصاميم واجهات المستخدم المصورة وهي ف

 
يعات واليتك القضائية بالنظر ف إذا  هل تسمح تشر

ي حالتها النشطة؟كانت 
 
ي المكتب عل اعتبارها ف

 
 اإلجابة ال، هل جرى العرف ف

ي حالتها النشطة .91
ي واجهات المستخدم المصورة فز

ي أقل من نصف البلدان المجيبة ) يمكن النظر فز
ي المائة من  43فز

فز
 البلدان(.  هاته

 

المصورة/األيقونات مع المعايت  الخاصة بأنواع هل تتطابق معايت  التعدي الخاصة بتصاميم واجهات المستخدم  - 34السؤال 
ي واليتك القضائية؟

 
  إذا كانت اإلجابة ال، فما أوجه االختالف؟ أخرى من التصاميم ف

ي المائة من البلدان المجيبة عىل السؤال  تسعةردت  .92
معايي  التعدي الخاصة بتصاميم . وأشارت جميعها أن 34وثمانون فز

 . يقونات تتطابق مع المعايي  الخاصة بأنواع أخرى من التصاميمواجهات المستخدم المصورة/األ 

 

ي واليتك القضائية؟ - 35السؤال 
 
 عل حقوق التصاميم ف

ً
 أي من األفعال اآلتية يشكل تعديا

ي المائة فقط من  56 ردت .93
ز
ي أكير من ثلث و. 35عىل السؤال  البلدان المجيبةف

ز
 عىل اآلتية، تشكل األفعال تلك البلدانف

 
 تعديا

 حقوق التصميم: 

 ي المائة من  39) استخدام تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو تصاميم األيقونات المشمولة بالحماية
فز

 ؛المجيبة( البلدان

  بالحماية عىل مادة ملموسة أو العكس واجهات المستخدم المصورة أو تصاميم األيقونات المشمولةوضع تصاميم 
ي المائة من البلدان المجيبة( 41)

 . فز
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قضائية أو ألن هذا أمر السوابق ال غياببسبب  35بدقة عىل السؤال  الرد صعوبةإىل  72البلدان المجيبةالعديد من  وأشارت .94
ك  . لتبت فيه لمحاكمل ُيي 

ي بيئة  - 36السؤال 
 
ي واليتك القضائية أن يشمل تسجيل تصميم وحيد استخدام التصميم ف

 
 عن البيئة هل يجوز ف

ً
مادية فضال

اضية أو الحاسوب؟  االفتر

ي  36عىل السؤال  الردودتكشف  .95
ي أنه فز

ي بيئة مادية ي، البلدان المجيبة ثلتر
شمل تسجيل تصميم وحيد استخدام التصميم فز

اضية أو الحاسوب )  عن البيئة االفي 
ً
ي المائة من البلدان المجيبة(.  67فضل

 فز

 

ي جهل يو  - 37السؤال 
 
ستخدم د تميت   ف

ُ
ي ي
ونية الخاصة التر

ر
اضية/اإللكت

ر
ي واليتك القضائية بناًء عل البيئة االفت

 
معايت  التعدي ف

رسم حدود هذه البيئات؟ التصميم فيها؟
ُ
إذا كانت اإلجابة نعم، هل يمكن لتسجيل تصميم وحيد أن  إذا كانت اإلجابة نعم، كيف ت

ي كل من هذه البيئات المتباينة؟
 
 يحمي التصميم ف

ي المائة من  ثمانون ردت .96
ز
ي معايي  التعدي بناًء  أي يوجدال جميعها إىل أنه  وأشارت. 37عىل السؤال  البلدان المجيبةف

ز
ز ف تميي 

ستخدم التصميم فيها.  ي يُ
ونية الخاصة الت  اضية/اإللكي   عىل البيئة االفي 

                                              
وي    ج وباكستان فنلندا انظر تعليقات 72 ي ينيب كتبوالمملكة المتحدة وم وإسبانيا أيرلندا واليابان واليز  للملكية لوكس للملكية الفكرية ومكتب االتحاد األورون 

ي الوثيقة 35الفكرية عىل السؤال 
 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
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إذا كانت  هل يمكن التصديق عل الوثائق؟ ة؟ما النسق الذي يستخدمه مكتبك لتقديم الوثائق ألغراض حق األولوي - 38السؤال 
ق عليها؟

َّ
 المتحركة؟ هل توجد أي تفاصيل بشأن مطالبات األولوية فيما يخص تصاميم الرسوم اإلجابة نعم، فكيف ُيصد

ي األنساق التالية:  .97
 تقدم المكاتب الوثائق ألغراض مطالبات األولوية فز

  ي
ي المائة من البلدان المجيبة( 52) فقط نسق ورف 

 ؛فز

 ي ن
ونز ي المائة من البلدان المجيبة( 4)فقط  سق إلكي 

 ؛فز

 ( ي معا
ونز ي وإلكي 

ي المائة من البلدان المجيبة(.  44نسق ورف 
 فز

 

ي  .98
م الوثائق ألغراض المطالبة باألولوية فز

 
ي فقط. وأشار بلدان من البلدان المجيبة إىل أن المكتب قد قد

ونز  73نسق إلكي 

ي الغالبية العظىم من يمكو  .99
ز
ي المائة من  87المجيبة ) البلدانن التصديق عىل وثائق األولوية ف

ز
 (. تلك البلدانف

                                              
ي الوثيقة  38انظر ردا البحرين وتركيا عىل السؤال   73

 . SCT/41/2 Rev.2فز
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ي البلدان المجيبةو .100
ي يمكن فيها التصديق عىل  فز

 ، يتم ذلك بطريقة أو أكير من الطرق التالية: الوثائقالت 

 عىل ورقة خاصة؛ بطباعتها 

 ؛عليهاتوقيع مسؤول المكتب ب 

 ؛عليهاوضع ختم ب 

 ؛ة فيهابإدراج فقرة اتفاقية قانوني 

 يط ب بتصديقها  ؛مكتبخاص بالشر

 بتبادلها ( من خالل خدمة الويبو للنفاذ الرقىميDAS؛) 

 ونياأو  بالتوقيع عليها  ؛ختمها إلكي 

 نت.  بتصديقها تلقائيا من نظام  إدارة الحاالت عي  اإلني 

ي العديد و .101
 . 74من قبل المكتب وختمهاألغراض المطالبة باألولوية  الوثائق، يتم التوقيع عىل البلدان المجيبةفز

ا إذا كانت هناك  .102 من  85، ردت تفاصيل بشأن مطالبات األولوية فيما يخص تصاميم الرسوم المتحركةوبالنسبة للسؤال عم 
 البلدان المجيبة ب  "ال". 

 

                                              
ي  38وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا عىل السؤال واليابان وإيسلندا وأيرلندا  وهنغارياإكوادور و  ةالبوسنة والهرسك والجمهورية الدومينيكيانظر ردود  74

 فز

 . SCT/41/2 Rev. 2 الوثيقة
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ط مكتبكم التصديق عل وثائق األولوية؟ غراض المطالبة باألولوية؟ما نسق الوثائق الذي يقبله مكتبكم أل - 39السؤال   هل يشتر
 . تحديدها إذا كانت اإلجابة نعم، ُيرجر  هل توجد أي تفاصيل بشأن مطالبات األولوية فيما يخص تصاميم الرسوم المتحركة؟

ي األنساق التالية:  ألغراض المطالبة باألولويةتقبل المكاتب الوثائق  .103
 فز

  ي
ي المائة من البلدان المجيبة( 28) فقط نسق ورف 

 ؛فز

  ي نسق
ونز ي المائة من البلدان المجيبة(؛ 4) 75فقط إلكي 

 فز

 ي النسق ال
ي اإلسق والنورف 

ونز ي المائة من البلدان المجيبة(.  63)كالهما   لكي 
 فز

 

طت لتصديق عىل وثائق األولويةوبالنسبة ل  .104 ي المائة من البلدان المجيبة توفر ذلك.  65، اشي 
 فز

 

ا إذا كانت هناك  .105 من  87، ردت تفاصيل بشأن مطالبات األولوية فيما يخص تصاميم الرسوم المتحركةوبالنسبة للسؤال عم 
 البلدان المجيبة ب  "ال". 

                                              
ي الوثيقة 39نيوزيالندا عىل السؤال و  ا البحرينانظر رد 75

 . SCT/41/2 Rev. 2 فز
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 استنتاجات

106.  : ي البلدان المجيبة، يمكن تلخيص االتجاهات الرئيسية عىل النحو التاىلي
 فز

 واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط.  البلدان المجيبة من العظىم تحىمي الغالبية 

 ط ز تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات و  صلةالمستجيبة وجود  البلدان المجيبةغالبية  ال تشي  إحدى بي 
ط مسبق للتسجيل.   المواد ي يجوز  التصاميمبشكل أساسي إىل طبيعة هذا يرجع و كشر

التكنولوجية الجديدة، الت 
ي مواد/ بيئات مختلفة. است

ي معظم هذه البلدانويكون تعريف المادة خدامها فز
ا.  فز يمكن منح الحماية لواجهة و  اختياري 
ي حد ذاتها إذا تم تمثيله

ي معظمها، تشمل براءة التصميم/ تسجيل و. لوحدها االمستخدم المصورة أو األيقونة فز
فز

ي أي مادة/بيئة. التصميم استخدام تصميم واجهة المستخدم المصورة/ األ 
 يقونة موضع المطالبة فز

 ي ثلث البلدان المجيبة
ز تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات وإحدى تقريبا فز ط وجود صلة بي  شي  ، يُ

ط مسبق للتسجيل.  ي غالبية تلك البلدان المجيبة: والمواد كشر
 فز

  نطاق حقوق التصميم؛الصلة تقيد 
 باستخدام المادة بخطوط  هي  ميم واجهات المستخدم المصورة/األيقوناتتمثيل تصاالطريقة األكير شيوعا ل

 منقطة أو متقطعة مشفوعة ببيان بالكلمات عن المادة؛

 ي ينطبق عليها.  تبحث المكاتب
 كانت المواد الت 

 
ا
 
 عن أي تصميم له مظهر مماثل أو مطابق، أي

 ي لتمثيل ا أساليب
مها لطلب حماية تصاميم الرسوم المتحركة هي استخدا اتالطلب يمكن لمودعي األكير شيوعا الت 

ي 
؛  نسق أو  ةورقي هيئةالصور الثابتة فز ي

ونز ز أساليب مختلفة للتمثيل، فإن وإلكي  ي حالة توفر إمكانية االختيار من بي 
فز

.  بنسقل التصميم من خالل صور ثابتة يتمثهو أكير األسلوب الذي يستخدمه مودعو الطلبات  ي
ونز  اإللكي 

  ي واحد أو أكير فيما يتعلق بالصور الثابتة أو سلسلة من الرسومات أو
اط إضافز تنص غالبية البلدان المجيبة عىل اشي 

ي تمثل تصاميم الرسوم المتحركة. 
اطاتالصور الفوتوغرافية الت   : يىلي  شيوعا فيمااألكير  وتتجىل االشي 

 التعاقب/  ؛تقديم جميع الصور لتصور واضح عن الحركة/ التغيي 

 بعضها ببعض 
 
 برصيا

 
 . ارتباط جميع الصور ارتباطا

  ،ال توجد إجراءات نشر خاصة بتصاميم الرسوم المتحركةعموما 
 
ونيا نشر إلكي 

ُ
ي الغالبية العظىم من البلدان ، إذ ت

فز
 . المجيبة

  .ي غالبية البلدان المجيبة
تصميم حماية جزء من ويمكن يمكن حماية جزء من تصميم واجهة المستخدم المصورة فز

نة ي ظروف معي 
ي أكير من نصف  واجهة المستخدم المصورة إذا كان ال يظهر إال فز

 البلدان المجيبة. فز

  التصاميم غي  الدائمة.  البلدان المجيبةغالبية  تحىمي 
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 ط ي  اسمغالبية البلدان المجيبة اإلشارة إىل  تشي 
 التصميم.  طلبالمنتج فز

 ي غالبية البلدان المجيبة، يشمل تسجيل تصمي
اضية أو فز  عن البيئة االفي 

ً
ي بيئة مادية فضل

م وحيد استخدام التصميم فز
 . الحاسوب

 البلدان المجيبة جميع تقدم  
 
ي  الوثائق ألغراض حق األولويةتقريبا

ي  نسق فز
  البلدان المجيبة نصف ويقدمها . ورف 

 
 تقريبا

ز  ي و ال بكىل النسقي 
. اإلورف  ي

ونز ز ألغراض المطالبة باألولوية  الوثائقتقبل المكاتب و لكي  ي ال بكىل النسقي 
. واإلورف  ي

ونز  لكي 

  ي معظم البلدان المجيبة، تتطابق معايي  التعدي الخاصة بتصاميم واجهات المستخدم المصورة/األيقونات مع
فز

 . المعايي  الخاصة بأنواع أخرى من التصاميم

دع لجنة العالمات .107
ُ
ي مضمون  ت

إىل النظر فز
 . هذه الوثيقة

 
 ]نهاية الوثيقة[


