
 

SCT/44/6 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أبريل  29التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعونالرابعة الدورة 
 2021مايو  19إىل  17جنيف، من 

اح محدث مقدم من وفود   إرسائيل واليابان والواليات المتحدة األمريكية اقتر

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي تبليغ بتاري    خ 
 
إىل المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية  اليابان والواليات المتحدة األمريكيةو إرسائيل وفود  ت، أحال2021أبريل  26ف

اح للملكية الفكرية )الويبو(  ي مرفق هذه الوثيقة.  المحدثاالقتر
 
 الوارد ف

 
 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 

اح جنة الويبو الدائمة المعنية بقانون العالمات اليابان والواليات المتحدة األمريكية إىل لو  إشائيل مقدم من اقير
ات الجغرافيةوالتصاميم   الصناعية والمؤشر

كة:   التوصية المشير

 المصورة المستخدم اتتصاميم واجهحماية التصاميم الصناعية المتعلقة ب

 

اح  1تحديث عىل االقير

ي الوثيقة 
 
ي جوهرها للنسخة الواردة ف

 
كة مشابهة ف . ولكن أدخلت تحديثات .SCT/43/10 Revإن النسخة الحالية للتوصية المشتر

ي الدورة إلدراج الت
 
اح المنعقدة ف ي أدىلي بها خالل مناقشة االقتر

ن العالمات واألربعي   للجنة الدائمة المعنية بقانو  الثالثةعليقات التر
ات الجغرافية )لجنة الويبو للعالمات( ي قدمتها الدولكذلك ، و والتصاميم الصناعية والمؤرسر

عد باألعضاء  المساهمات غت  الرسمية التر
 الثالثة واألربعي   للجنة الويبو للعالمات. انعقاد الدورة 

 مقدمة أوال. 

ي ذلك األيقونات، 
 
ل التصاميم لواجهة المستخدم المصورة، بما ف

ّ
مث
ُ
 لسوقصناعة عالمية بمليارات الدوالرات استغلت النمو الواسع ت

امج عادة  ترتبط األيقونات. فعل سبيل المثال، األجهزة النقالة ي األسواق عل شبكة  "التطبيقات"أو  ةالمحمول األجهزةبتر
 
المتاحة ف

نت  . 2اإلنتر

ونية، وال ينفك المتنافسون يل ن النجاح التجاري وزيادة المبيعات بما ُيحّبذه مستهلك التصاميم من واجهات إلكتر  يقتر
ً
جؤون إىل وغالبا

ي السوق. ومن شأن حماية التصاميم الف
 
ة تنافسية ف اتيجحماية التصاميم الصناعية للظفر بمت   ي استر

 
يات ّعالة أن تضطلع بدور حاسم ف

ي فضاء "النسخ 
 
كات أن تضمن لها موطئ قدم ف ة والمتوسطة، فهي تتيح لتلك الشر كات الصغت  ي تنتهجها الشر

الملكية الفكرية التر
ت من 

ّ
ضح أن تطوير تطبيقات األجهزة المحمولة هذه مشت

ّ
ونية. كما يت صق" الذي يسود بيئة التجارة اإللكتر

ّ
فية، الناحية الجغراوالل

نت جعلت من الموقع المادي دون أهمية من حيث جدوى تطوير تطبيقات األجهزة المحمولة وتسويقها. وبشكل مبارسر  فشبكة اإلنتر
ين عتر العالم بأرسه  عو هذه التصاميم الجديدة منتشر ، بات مختر ي العالم اال –أكتر

 
ي إذ يمكن لمصّمم تطبيق ما أن يزاول عمله ف

 
ي ف

اض   فتر
 أي مكان، متما عتر عل مقبس للطاقة الكهربائية وكان بحوزته حاسوب محمول. 

ونية، وسائر  ي الراهن ال يقترص عل الواجهات واأليقونات الخاصة بالهواتف الذكية، واأللواح اإللكتر األجهزة  بيد أن التطور التكنولوجر
 تلو اآلخر فالعالم الحاسوبية. 

ً
ي إىل بروز مجاالت تكنولوجية جديدة بالكامل، من الم خارقةإنجازات من تحقيق  يدنو يوما

رجح أن ستفض 
ي إطارها حماية تصاميمهم، وأن يسعوا إىل طلب تلك الحماية. وتضطلع واجهات المستخدم المصورة بدور جوهري 

 
ي المصّممون ف

يبتغ 
لية وأجهزة اوح من األجهزة الكهربائية المت   ي تتر

ي تجربة مستخدمي المنتجات التر
 
لبدنية. التلفزيون، إىل المركبات وأجهزة اللياقة ا ف
 مستقبلية أن يصبح أمرا  تكنولوجيات فيما مض  ما كان يعتتر يوشك و 

ً
اضيةدارجا  : فالسيارات بدون سائق، ولوحات المفاتيح االفتر

ي 
اض  وجميع هذه  عام.  السوق كل أصبحت تدخل وما شابه ذلك من تكنولوجياتثالثية األبعاد، وأجهزة عرض الواقع االفتر

ها من التصاميم الناشئة.   خصبة إلنشاء تصاميم جديدة لواجهة المستخدم المصورة، وغت 
ً
 التكنولوجيات توفر أرضا

ي التكنولوجيات الجديدة، وأهميتها، 
 
اف بقيمة هذه التصاميم ف ي االعتر

 
والجدير بالمالحظة أن الواليات القضائية عتر العالم آخذة ف

ي الوثيقة ويتجل ذلك من خال
 
ي التحليل الوارد ف

 
، SCT/37/2 REVل توفت  الحماية بموجب الملكية الفكرية. وعل النحو المبي   ف

ي العالم تمنح الحماية بموجب تسجيالت 
 
، فُجّل الواليات القضائية ف

ً
 شائعا

ً
باتت حماية واجهات المستخدم المصورة واأليقونات أمرا

اءات لتصاميم  ي و . 3واجهات المستخدم المصورة واأليقونات الجديدةالتصاميم الصناعية/التر
لطبيعة الفريدة لهذه ا لكن قد تفض 

ي 
 
ة المتاحة أمام الواليات القضائية للنظر ف ي  إىلالتصاميم،  ا الصنف منحماية هذ التصاميم االبتكارية والمهلة القصت 

 
 التوافر  تباينات ف

 الحماية المقدمة و 
ً
 . دوليا

ي يتعي   عل المصممي   تحّملها لحماية 
ي التكاليف التر

 
 عن المتطلبات الشكلية، زيادة ف

ً
ي الحماية، فضال

 
تب عن هذه التباينات ف وتتر

ي إنشاء تصاميم أخرى. ويتفطن 
 
ي األسواق العالمية، وتقويض الرغبة ف

 
، وتفاقم خطر فقدان الحماية الدولية للتصاميم ف

ً
تصاميمهم دوليا

                                                 
ي الوثيقة  1

اح ف  ي تنظر فيها لجنة الويبو للعالمات. ويمكن االطالع عل النص األصلي لالقتر
اح التر م تعديل ، وقد تSCT42/6هذه هي النسخة الثالثة لالقتر

ي الوثيقة  كما هو مبي   ،  النص من أجل زيادة تحسي   الوثيقةذلك 
ي هذه الوثيقة. مرة أخرى ، واآلن SCT 43/10 Revف 

 ف 
تاح هذه التطبيقات نجد موقع من بي   ا 2

ُ
نت حيث ت للتطبيقات، ومنصة  Google Play، ومنصة Amazon.comألمثلة عن األسواق عل شبكة اإلنتر

كة آبل للتطبيقات   App Store (iTunes .)رسر
ت عل االستبيان، أشارت إىل أن حماية واجهات المستخدم والية قضائية 66من أصل  63أو  %95أكتر من كافة الواليات القضائية تقريبا ) 3

ّ
ي رد

( التر
 .SCT 37/2 Revالمصورة وتصاميم األيقونات متاحة. انظر الوثيقة 
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ي 
 
ي هذه البيئات التكنولوجية  المصّممون ف

 
ي الوقت الراهن الحماية للتصاميم ف

 
بعض الحاالت إىل أن بعض الواليات القضائية ال توفر ف

ها ليست متأكدة من السبيل األمثل للقيام بذلك. 
ّ
 الجديدة، ربما ألنها لم تتمكن من تحديث قوانينها أو ممارستها بعد، أو ألن

ي مجال التصا
 
ي وُيشارك الفاعلون ف

 منهم بهذه الفجوات، وبإمكانية مواكبة التطورات التر
ً
ي هذا الموضوع، إقرارا

 
ميم الصناعية بنشاط ف

عت  بالشؤون القانونية للتصاميم. 
ُ
ي ت
ة من المنظمات والمحادثات التر تطرأ عل هذه التكنولوجيات الناشئة، وذلك من خالل طائفة كبت 

ي تتناول بعناية هذا ا
جمعية الدولية ، وال(AIPLA) الجمعية األمريكية لقانون الملكية الفكريةلموضوع نجد ومن ضمن المنظمات التر
االتحاد الدوىلي لوكالء الملكية الصناعية ، و (INTAالرابطة الدولية للعالمات التجارية )، و AIPPI(4( لحماية الملكية الصناعية

(FICPI،)  و( جمعية أصحاب الملكية الفكريةIPO) ،وغرفة التجارة ال( دوليةICC)5 ،( والرابطة الدولية للعالمات التجاريةINTA)، 
اءات ) بي ّ  المشاركة (MARQUES)وجمعية مالكي العالمات التجارية األوروبيي   ، (JPAAوالجمعية اليابانية لوكالء التر

ُ
ها. وت ، وغت 

ي هذه المبادرة من خالل منشوراتها الخاصة، ومؤتمراتها، وقر 
 
اراتها، وجود زخم عالمي من أجل توفت  حماية النشطة لهذه المنظمات ف

ي ال يمكن لمجال االبتكارات التكنولوجية االستغناء عنها. 
سقة وواضحة لهذه التصاميم التر

ّ
 مت

جنة ودراساتها خالل السنوات الماضية، عل غرار الوثيقة 
ّ
ي عمل هذه الل

 
 هناك مجاالت SCT/37/2 REVوُيبي ّ  التحليل الوارد ف

ّ
، أن

ة 
ّ
ي تنفيذ نهج عد

 
أضىح من الوجيه إصدار توصيات بشأنها فيما يتعلق بالممارسات الناجحة، إذ إن الواليات القضائية آخذة بالفعل ف

 . 6ذات تفكت  متشابه لتوفت  الحماية

                                                 
ي  4

د التوصيات المتفق عليها بشأن "حماية واجهات المستخدم  جمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية، اعتمدت ال2017أكتوبر  17ف 
ّ
 ُيحد

ً
قرارا

ي  2017لعام  المؤتمر العالمي للجمعيةصورة" خالل الم
ي مدينة سيدن 

 . الذي ُعقد ف 
interfaces_English.pdf-erus-Graphical-on-content/uploads/2017/10/Resolution-https://aippi.org/wpالتقرير الموجز  انظر أيضا؛ ؛

 ت المستخدم المصورةحماية واجها ،أحكام عامة –دراسة مسألة – 2017 – جمعية الدولية لحماية الملكية الصناعيةلل
content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf-https://aippi.org/wp 

interfaces-user-graphical-protection-https://iccwbo.org/publication/design- المستخدم المصورة حماية تصاميم واجهاتانظر  5

/guis 
ي موضوع واجهات المستخدم المصورة وتصاميم األيقونات والو  6

ي تحدد ائتالف وجهات النظر والتجارب. ملخص لنظر لجنة الويبو للعالمات ف 
 ثائق التر

ات الجغرافية )لجنة العال  .1 ي الدورة الخامسة والثالثي   للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤرسر
ي مف 

ات( التر
ة من  ي الفتر

ي جنيف ف 
اح الذي قدمته وفود ، طلب الرئيس من األمانة أن 2016أبريل  27إىل  25ُعقدت ف  ، بناء عل االقتر

ً
 استبيانا

َّ
ِعد
ُ
إرسائيل  ت

ي حماية التصاميم ا
تكنولوجية لوالواليات المتحدة األمريكية واليابان والُمعنون "التصميم الصناعي والتقنيات الناشئة: أوجه التشابه واالختالف ف 

ن بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط" ومن ثم، أعدت األمانة "االستبيا (. SCT/35/6 الجديدة" )الوثيقة
ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. 

هته إىل جميع الدول األعضاء ف   )المشار إليه فيما يلي باسم "االستبيان"( ووجَّ
ة .2 ي الفتر

ي جنيف ف 
ي ُعقدت ف 

ي الدورة السادسة والثالثي   للجنة العالمات التر
مت األمانة وثيقة معنونة2016أكتوبر  19إىل  17من  وف 

َّ
 ، قد

 (. SCT/36/2لردود استبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط" )الوثيقة  "تجميع
ي الدورة السابعة والثالثي    .3

ة من وف  ي الفتر
ي جنيف ف 

ي ُعقدت ف 
ن م SCT/37/2 أعدت األمانة الوثيقة ،2017 مارس 30إىل  27للجنة العالمات التر

ي 
 إىل ردود الدول األعضاء والمنظمتي   الحكوميتي   الدوليتي   إضافة إىل التعليقات والمالحظات التر

ً
دمتها قأجل تحليل ردود االستبيان استنادا

: "تنظيم جلسة إعالمية تتناول ما وعالوة عل ذلك، التمس الرئيس من األمانة  منظمات غت  حكومية.  " وتجربة 2" ممارسات المكاتب؛ "1يلي
 المستخدمي   فيما يخص تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط. 

خالل الدورة الثامنة والثالثي   للجنة  عالمية حول تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوطاإل جلسة وُعقدت ال .4
ي جنيف م

 عن ممارسات المكاتب فيما يتعلق ب2017نوفمتر  2أكتوبر إىل  30ن العالمات ف 
ً
م ممثلون عن منظمات حكومية عرضا

ّ
واجهات . وقد

تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات ، وتجارب مستخدمي   مستفيضة عن المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط
 . والمحارف/الخطوط

ي ختام الدورة الثا .5
، التمس الرئيس من األمانة وف  اح أن تدعو الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية المعتمدةمنة والثالثي   جوانب  إىل اقتر

ي ُيستحسن القيام بمزيد من العمل بشأنها 
 . تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط التر

، وعقب تبادل  .6 ي الدورة التاسعة والثالثي  
ي االضطالع بمزيد من العمل بشأن بعض من القضايا المح قّررت اللجنة ،لوجهات النظر وف 

ي أنه ينبغ 
دة ف 

ّ
د

حاتSCT/39/3و SCT/39/2الوثيقتي    ي الوثيقة  10و 9و 3و 1 ، السيما بشأن المقتر
ي حي   يمكن تناول القضايا SCT/39/3المبّينة ف 

، ف 
ي م
لملكية األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية المعنية باوأوعز إىل األمانة أن تدعو  رحلة الحقة. المرتبطة بالتصاميم التكنولوجية الجديدة ف 

ي رؤية
ي ذلك أسئلة مفصلة ترغب ف 

ي لها صفة مراقب والمنظمات غت  الحكومية المعتمدة إىل تقديم المزيد من المساهمات، بما ف 
 الفكرية التر

ط وجود صل1اإلجابات عليها، فيما يخص )  (2ة بي   تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط والمادة أو المنتج، )( رسر
ي تسمح بها المكاتب لتمثيل التصاميم المتحركة. 

ت األمانة  واألساليب التر
ّ
وع استبيان عل أساس المساهمات واألسئلة الُمستلمة،  وأعد  تنظر كي مشر

ي دورتها 
 . األربعي   فيه لجنة العالمات ف 

ي الوثيقتي    .7
، نظرت اللجنة ف  ي الدورة األربعي  

تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/ الخطوط: بعنوان " SCT/40/2وف 
وع استبيان ي الوثيقة .SCT/40/2 Rev" ونسختها المنقحة مشر

إىل  .SCT/40/2 Rev. وتلقت األمانة تعليمات بتعميم االستبيان الوارد ف 
 أن تجّمع الردود األعضاء و 

ً
لب من األمانة العامة أيضا

ُ
ي لها صفة مراقب. وط

ل االستبيان عالمنظمات الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية التر
ي الدورة الحادية واألربعي   للجنة الويبو للعالمات. 

 حتر ُينظر فيها ف 

ي الوثيقة  .8
، نظرت اللجنة ف  ي الدورة الحادية واألربعي  

 تصاميم واجهات المستخدم المصورة)تجميع لردود استبيان بشأن  .SCT/41/2 Provوف 
عي أعضاء لجنة الويبو  2019يوليو  31( ووافقت عل ترك الوثيقة مفتوحة حتر واأليقونات والمحارف/ الخطوط

ُ
أمام مساهمات الوفود. ود

 . احات للعمل المستقبلي  للعالمات إىل تقديم اقتر

ي الدورة الثانية واأل .9
ي الوثيقة وف 

 ف 
ً
، نظرت اللجنة مجددا  تصاميم واجهات المستخدم المصورة)تجميع لردود استبيان بشأن  SCT/41/2ربعي  

ي الوثيقة مفتوحة للمزيد من الردود حتر واأليقونات والمحارف/ الخطو 
 وثيقة تحلل ف2020يناير  10ط( وطلبت من األمانة أن تبقر

ّ
يها ، وأن تعد

ي الدورة 
. جميع الردود ف   الثالثة واألربعي  

https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Graphical-user-interfaces_English.pdf؛
https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf
https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/
https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/
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ة الموجودة ف كة، والتجارب الوطنية واإلقليمية القائمة، واالستفادة من الختر

 إىل هذه المواضيع المشتر
ً
ي واستنادا

المجال التقت 
ي مجال التصاميم الصناعية، وتلك التصاميم التكنولوجية الجديدة، فإن لجنة الويبو للعالمات متأهبة

 
ي ف

توصيات  لتقديمتماًما  والقانون 
ي تحديد الممارسات المثبتة، وتقديم الدعم لها، . المصورةالمستخدم  اتماية تصاميم واجهمن أجل ح

 
 ف
ً
ي قدما

وسيساعد المض 
ي ُيهّمها األمر،الوالي

ي  للتصاميمتوفت  الحماية  عل ات القضائية التر
 
إلنشاء  موائمة الجديدة، وتعزيز ظروف مجال التكنولوجياتف

ي جميع أنحاء العالم  ومبدعة، ةجديد تصاميم
 
ة يعملون عل تطوير  ممنودعم المصممي   ف مجال التصاميم هذا، الذي يتطور بوتت 

 متسارعة. 

حة بشأن حماية التص وندعو أعضاء اللجنة كة المقتر وع التوصية المشتر ي مشر
 
اميم الدائمة والمراقبي   إىل اإلدالء بتعليقات والنظر ف

 الصناعية المتعلقة بتصاميم واجهات المستخدم المصورة. 

 ثاني
 
وع التوصيات . ا  مشر

كة  فيما يلي  وع توصية أولية مشتر ة الصناعي والتصاميمون العالمات التجارية الويبو الدائمة المعنية بقان لتنظر فيه لجنةنص مشر
ات  . الجغرافية المؤرسر
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 قائمة المحتويات

كة  التوصية المشتر

 الديباجة

 الجزء األول: أحكام عامة

 تعابت  مخترصة 

: الحماية بموجب التصاميم الصناعية ي
ز
 الجزء الثان

 تصاميم لواجهة مستخدم مصورة محمية بموجب التصاميم الصناعية : 1التوصية 

 حماية التصاميم الصناعية مستقلة عن القيود التشغيلية/الزمنية: 2التوصية 

 لحصول عىل حق تصميم صناعي مسجلاطلب الجزء الثالث: 

 ت البيانيةالتمثيال  نسق؛ ت البيانيةالطلب فيما يتعلق بالتمثيال  مودع حرية ترصف: 3التوصية 

ي بيئات ذات شاشات عرض متعددةالمطالبة بالمنتج بأكمله ليست إلزامية؛ : 4التوصية 
 
 الحماية ف

 إتاحة التسجيل الدقيق والفّعال لتصميم واجهة المستخدم المصورة : 5التوصية 

 وصف الخصائص البرصية لتصميم واجهة مستخدم مصورة : 6التوصية 

ونية الخاصة بالتصاميم المسجلة لواجهة : 7التوصية  ي وقاعدات البيانات اإللكتر
ون   مستخدم مصورة اإليداع اإللكتر

 الجزء الرابع: فحص الطلب

 لتصميم واجهة مستخدم مصورة الرسمي والموضوعي الفحص : 8التوصية 

ي لوثائق األولوية: 9التوصية 
ون   التبادل اإللكتر

تها
ّ
 الجزء الخامس: نطاق الحماية ومد

 الحقوق الممنوحة بموجب التصاميم الصناعية: 10التوصية 

 االنتهاك : 11التوصية 

ة الحماية12التوصية 
ّ
 : مد
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كة  التوصية المشير

 الديباجة

ي تتيح إنشاء تصاميم صن إقرارا
ي البيئات والمنصات التر

 
ن به من تطور ف نت، وما يقتر  اعية؛بالتطور الشي    ع للتكنولوجيا وشبكة اإلنتر

افا كة إلتاحة إطار ُمبّسط واعتر ي تعود عل المبدعي   من تطوير مبادئ مشتر
ي وموثوق لحماية التصاميم الصناعية ال بالمنافع التر

 
ذة ف

ّ
ُمنف

؛
ً
 التكنولوجيات المطورة حديثا

ي االعتبار عند وضعتصاميم لواجهة المستخدم المصورة، و التهدف التوصيات التالية لتيست  حماية 
 
 يذ ، و/أو تعديل، و/أو تنفتؤخذ ف

ي ترتبطالالتصاميم الصناعية المسجلة  حقوق باكتسابالمتعلقة األطر القانونية، و/أو التنظيمية، و/أو العملية، 
هات بتصاميم واج تر

 . 1وإنفاذها هذه الحقوق والحفاظ عل ،المستخدم المصورة

 أحكام عامة
 تعابت  مخترصة

 : 2غراض هذه األحكامأل 

ونية من خال" ُيشت  مصطلح "واجهات المستخدم المصورة" إىل أّية واجهات مرئية تتيح للمستخدمي   التفاعل مع األ 1" ل جهزة اإللكتر
ونية/رقمية  ؛3عنارص إلكتر

ات الجغرافية و/أو المنظمة العالمية للمل2" ي اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والمؤرسر
 
كية " "الدولة العضو" هي دولة عضو ف

 الفكرية؛

 ؛اعيةوثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدوىلي للتصاميم الصن" "اتفاق الهاي" هو 3"

 . اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية" "اتفاقية باريس" هي 4"

 الحماية بموجب التصاميم الصناعية

 1التوصية 

 4مستخدم مصورة محمية بموجب التصاميم الصناعية لواجهةتصاميم 

 لواجهة المستخدم المصورة. يوض بأن توفر الدول األعضاء الحماية بموجب التصاميم الصناعية للتصاميم الجديدة أو األصلية 

 2التوصية 

 5حماية التصاميم الصناعية مستقلة عن القيود التشغيلية/الزمنية

كفل الحماية
ُ
ي  المصورةمستخدم ال هةميم واجاتصل يوض بأن ت

 
ي ل الوضع التشغيلي  بغض النظر عن الدولة العضو  ف

ون  لجهاز اإللكتر
ثّبت عليه

ُ
ة الزمنية، أو الذي ت

ّ
ي يكون المد

  التر
ً
 مرئيا

ً
 . 6المنتج عل المصّورةتثبيت واجهات المستخدم  طريقة، أو فيها التصميم متاحا

 طلب حماية تصميم صناعي 

 3التوصية 

 7ت البيانيةالتمثيال  نسق؛ ت البيانيةالطلب فيما يتعلق بالتمثيال  مودع حرية ترصف

التمثيالت باستخدام الصور الفوتوغرافية و  مصورةستخدم م ةواجه لتصميم ت بيانيةتمثيال تقديم ب يوض بأن تسمح الدول األعضاء
يطة أن يكشف التمثيل، تكون باألبيض واألسود أو باأللوان 8،البيانية األخرى ي الطلب رسر

 
ي ف

ناعي بما فيه الكفاية عن التصميم الص البيان 
ي  . ب بحمايتهالمطال

 
ي لتصميم لواجهة مستخدم مصورة ف

ط دولة عضو أن يقدم التمثيل البيان  من أنساق واحد  قنسويمكن أن تشتر
ي طلب

 
ي ف

 9من أجل استيفاء متطلبات الكشف الكامل والمتناسق عن مظهر تصميم واجهة المستخدم المصورة. ما  التمثيل البيان 
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 4التوصية 

ي بيئات ذات شاشات عرض متنوعةالمطالبة بالمنتج بأكمله ليست إلزامية؛ 
 1011الحماية ف 

ل أال تفرض الدول األعضاء 
ّ
 يفرض من مسبقيفض

ً
طا ي طلب حماية تصميم لواجهة مستخدم مصورة بموجب التصاميم الصناعية، رسر

 
 ف
ً
ا

ّبت عليه تصميم واجهة بشكل منفصلبيعه  أو يمكن بأكمله لمطالبة بمنتجخالله عل المودع ا
ُ
 . المستخدم المصورة، يكون قد ث

 أن تضمن الدول األعضاء
ً
ي  ذلك التصميم استعمالضد  المصّورةمستخدم ال ةماية لتصميم واجهلح ات  توف ويوض أيضا

 
بيئات ذات ف

ي كل بيئة.  نفسه لتصميملطلب  بإيداعالطلب  مودعدون مطالبة  شاشات عرض متنوعة،
 
 ف

 5التوصية 

 12واجهة المستخدم المصورة لتصميمإتاحة التسجيل الدقيق والفّعال 

ي  الطرف يوفر 
يّش  ةميم الصناعياإجراءات لتسجيل طلبات التص المعت 

ُ
، مصورةمستخدم  ةواجهلالتسجيل الفعال والدقيق لتصميم  ت

ي ذلك 
 
ات  المصورةالمستخدم  ةواجه تسجيل تصميمطلبات  إيداعبما ف ي تحتوي عل مت  

ي  أو  ،متحركةالنتقالية أو اال صور الالتر
 التر

 والُمرقمة كي تعطي فكرة واضحة عن سلسلة من الصور تتضمن 
ً
 . التقدمالمتصلة مرئيا

 6التوصية 

 13وصف الخصائص البرصية لتصميم واجهة مستخدم مصورة

ي يرتبط بالتمثيل5يمكن للدول األعضاء أن تطلب، من دون المساس بالتوصية 
ي البرصي للتصميم بنص وصق 

 ، أن يرفق التمثيل البيان 
ي البرصي للتصميم. البيا
 ن 

 7التوصية 

ونية للتصاميم المسجلة لواجهة مستخدم مصورة ي وقاعدة البيانات اإللكتر
ون   14اإليداع اإللكتر

ي لطلب تصميم متعلق بتصميم واجهة مستخدم مصورة، وأن تضمن حقوق 
ون  يوض بأن توفر الدول األعضاء إمكانية اإليداع اإللكتر

ونية متاحة للجمهور. التصميم المسجل من واليتها الق ي قاعدة بيانات إلكتر
 
ي تخّزن ف

 ضائية لطلبات التصميم التر

 فحص الطلب

 8التوصية 

 15لتصميم واجهة مستخدم مصورة الرسمي والموضوعي الفحص 

ي فحص طلبات 
 
ي المعايت  ذاتها المستخدمة ف

ل أن ُيفحص طلب تصميم صناعي خاص بتصميم واجهة مستخدم صورة بتوج 
ّ
ُيفض

 16األخرى من التصاميم الصناعية فيما يتعلق بالشكل والمضمون. األصناف 

 9التوصية 

ي لوثائق األولوية
ون   التبادل اإللكتر

ي لوثائق األولوية الخاصة بطلبات حماية التصاميم الصناعية
ون  لواجهة مستخدم مصورة،  ُينصح بأن توفر الدول األعضاء التبادل اإللكتر

ي طرف آخر DASاذ الرقمي )عل غرار تبادل خدمة الويبو للنف
 
وط المطالبة بمنافع طلب األولوية ف (، وذلك من أجل إتاحة استيفاء رسر

 عل نحو فّعال، بموجب اتفاقية باريس. 
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تها
ّ
 نطاق الحماية ومد

 10التوصية 

 17الحقوق الممنوحة بموجب التصاميم الصناعية

ي تمنحها دولة من الدول األعضاء لت
صميم لواجهة مستخدم مصورة بموجب التصاميم الصناعية عن يوض بأال تختلف الحقوق التر

 الحقوق المنبثقة عن تصاميم منتجات أخرى. 

 11التوصية 

 االنتهاك

ي ُينصح بأن تكون 
ها تمثلاألفعال التر

ّ
 ل تعتتر دولة من الدول األعضاء أن

ً
جهة التصاميم الصناعية الخاصة بتصميم واحقوق انتهاكا

هي نفسهامستخدم مصورة 
ا لحقوق  18

ً
ي تعتتر انتهاك

 الصناعية للمنتجات األخرى.  التصاميمتلك التر

 12التوصية 

ة الحماية
ّ
 19مد

ي  التصاميم الصناعية الخاصة بتصميم واجهة مستخدم مصورةمدة حماية ُيفضل أن تكون 
 
نفسها  مدةالهي  دولة من الدول األعضاءف

ي تخضع خاللها 
ة ،للحمايةاألخرى التصاميم الصناعية  التر ات( وال تقل عن الفتر ي اتفاقية الهاي )الفتر

 
 . 20الزمنية المحددة ف
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ي النهائية
 الحواشر

 

 
. )" 11"، الصفحة  تحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، "SCT/37/2 Rev.نظر الوثيقة  ا 1

ً
سادسا

 الخاتمة 
 يمكن استخالص التوجهات الرئيسية التالية:  . 56
، واجهات المستخدم المصورة واأليقونات محمية؛ وتصاميم المحارف/الخطوط محمية عل نطاق واسع؛ والغالبي -

ً
ي كل البلدان المجيبة تقريبا

 ة العظمف 
؛  من البلدان المجيبة تمنح الحماية بموجب عدة قواني  

ي غالبية البلدان المجيب -
قبل ة، يمكن تقديم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط عن طريق صور باألبيض واألسود أو باأللوان؛ وتف 

ي ذلك الرسومات التقنية؛
 العديد من تلك البلدان الرسومات بما ف 

وط إضافية أو خاصة عل واجهات المستخدم المصورة و/أو  - فرض رسر
ُ
ي ثلث البلدان المجيبة، ت

بيق األيقونات المتحركة. وتقبل تلك البلدان باإلجماع تط ف 
ي تظهر تعاقب واجهة المستخدم المصورة و/أو األيقونة المتحركة؛

ط سلسلة من الصور الثابتة التر  رسر
ي البلدان المجيبة، يمكن تسجيل واجهات المستخدم المصورة/األيقونات بصفتها المستقلة؛ -

ي أكتر من ثلتر
 ف 

ي غالبية  -
ي واجهة مستخدم مصورة و/أو أيقونف 

ط إلزامي بالتنازل عن الحروف واألرقام والكلمات والرموز الواردة ف 
ة. وفيما البلدان المجيبة، ال ُيفرض رسر

ي غالبية تلك البلدان؛
 يخص المحارف/الخطوط، فيمكن تسجيلها كمجموعة ف 

كر أن معايت  األهلية الخا -
ُ
، ذ
ً
ي كل البلدان المجيبة تقريبا

فروضة صة بواجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط ال تختلف عن تلك المف 
 عل التصاميم الصناعية األخرى؛

 بتصنيف التصميم ا -
ً
ي غالبية البلدان المجيبة، يكون نطاق حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط محدودا

. ف   لصناعي
ي أكتر من

 نصف البلدان المجيبة، تنسحب حماية واجهة مستخدم مصورة و/أو أيقونة فيما يتعلق بمنتج ما عل استخدامها فيما يتعلق بمنتج آخر؛ وف 
 "(. مدة حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط تتطابق عادة ومدة حماية التصاميم الصناعية األخرى -
 األحكام بحقوق التصميم الصناعي المسجل فقط وال تنطبق عل حقوق التصميم غت  المسجل وال ترتبط بها. تتعلق  2
ي التقرير  3

 –لة دراسة مسأ– 2017 – جمعية الدولية لحماية الملكية الصناعيةالموجز لليستند تعريف مفهوم "واجهات المستخدم المصورة" إىل التعريف الوارد ف 
 يغطي األيقونات، 1، الصفحة واجهات المستخدم المصورة أحكام عامة، حماية

ً
 شامال

ً
. والمقصود من مصطلح "واجهات المستخدم المصورة" أن يكون مصطلحا

طة التمرير، والنوافذ، والرسومات المتحركة االنتقالية، ومربعات الحوار، وال يقترص عليها.   والقوائم، وأرسر
 3الصفحة "،  ستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوطتحليل لردود اال ، "SCT/37/2 Rev.انظر  4
: واجهات المستخدم المصورة، واأليقونات، والمحارف/الخطوط؟ه – 1السؤال )"  ل توفر واليتكم القضائية الحماية لما يلي
 )البلدان المجالحماية لتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات  . 8

ً
ي ردت عل االستبيان تقريبا

ي كل البلدان التر
يبة(. إذ والمحارف/الخطوط مكفولة ف 

ي 
ي  95إن الحماية مكفولة لواجهات المستخدم المصورة واأليقونات ف 

 "(. بالمئة من الردود 87بالمئة من الردود؛ والحماية مكفولة للمحارف/للخطوط ف 
 8الصفحة "،  دود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوطتحليل لر ، "SCT/37/2 Rev.انظر  5
نامج فقط، من الحماية؟ه - 10السؤال )" ة مؤقتة عند تحميل التر

ي تظهر لفتر
 ل تستثت  واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات، التر

ي البلدان من الحماية . 38
ي أكتر من ثلتر

نامج فقط ) ال يستثت  ة مؤقتة عند تحميل التر
ي تظهر لفتر

لمئة من با 69واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات التر
 الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة واأليقونات(. 

ة م . 39 ي تظهر لفتر
نامج فقط، من وتدعو منظمتان غت  حكوميتان إىل عدم استثناء واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات، التر ؤقتة عند تحميل التر

وط ي استيفاء رسر
ة لدرجة عدم إدراكها بالعي   المجردة، فينبغ   "(. الظهور الحماية. أما إذا كانت مدة ظهور واجهة المستخدم المصورة أو األيقونة قصت 

ي أن تتأثر كفاية متطلبات الكشف عن الخصائص البرصية للتصميم نفس 6
ي الدول األعضاء. لمزيد من التوضيح، ال ينبغ 

 ه المعتمدة ف 
 6الصفحة "،  تحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر  7
ي طلب الحصول عل ك  - 4السؤال )"

ل واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات أو المحارف/الخطوط ف 
ّ
براءة تصميم أو تسجيل التصميم الصناعي يف يمكن أن تمث

ي واليتكم القضائية؟
 ف 

21 .  : ي الغالبية العظم للبلدان المجيبة عل النحو التاىلي
 يمكن تقديم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط ف 

 

ي  -
قبل ف 

ُ
مئة بال 92بالمئة من الردود فيما يخص األيقونات، و 95لمصورة، وبالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم ا 97صور باألبيض واألسود، ت

 من الردود فيما يخص المحارف/الخطوط؛
ي  -

قبل ف 
ُ
ن مبالمئة  90بالمئة من الردود فيما يخص األيقونات، و 93.75بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة، و 95صور باأللوان، ت

 الخطوط؛الردود فيما يخص المحارف/ 
ي  -

قبل ف 
ُ
ي ذلك الرسومات التقنية، ت

بالمئة من الردود فيما يخص  67بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة، و 65الرسومات بما ف 
ي  61.5األيقونات، و

قبل الرسومات التقنية ف 
ُ
  18بالمئة من الردود فيما يخص المحارف/الخطوط. وال ت

ً
 "(. بلدا

8  
ُ
  التمثيالتة "ستخدم عبار ت

ً
 جدا

ً
 واسعا

ً
ي رسومات الأو ، ع البشر صنرسومات من يشمل الالبيانية األخرى" بوصفها مصطلحا

ها الحواسيب و/ عل تم رسمها التر أو غت 
 . أو باستخدامها ، من األدوات

ب مزج أنساق التمثيل، كخلط الصور الفوتوغر  9
ّ
 لما ترتضيه، تجن

ً
والصور  افية الملونةلمزيد من التوضيح، يمكن أن تطلب الدول األعضاء من مقدمي الطلبات، وفقا

ي بعض الواليات القضائية، 
ات تقديم عليمات تصّعب عل مقدمي الطلبُيعتقد أن هذه التالفوتوغرافية باألبيض واألسود، أو خلط الرسومات والصور الفوتوغرافية. وف 

 وصف دقيق وكامل للخصائص البرصية لتصميمهم. 
 تصاميمتعتتر الصناعية  التصاميم حتر إن كانت 10

ً
لبة بالمنتج لمنتج ما، فمن المستحسن أن يكون مقدم الطلب قادًرا عل المطالبة بالتصميم دون الحاجة إىل المطا ا

ي عند او نفسه كجزء من التصميم. 
ز ، يمكن أن المصورةواجهات المستخدم  تصاميملنظر ف  ،مشكالت عندما ُيطلب من  تتر ط مسبق ل  المودعي   لحصول عل كشر

ا فبأكمله. المنتج لمطالبة بالمنتج المحدد أو ا ،لحمايةا
ً
اع ا / بداعاإل جدارة ويمكن أن تصبح  للغايةعل سبيل المثال، يمكن أن يكون نطاق الحماية محدود مشكلة الختر

ع/يبتكر  كان المودع  إذا  ا عل المودعونباإلضافة إىل ذلك، قد ُيجتر و . المصورة المثبتة عليهواجهات المستخدم  حمايةالجهاز الذي ُيطالب بلم يختر
ً
تقديم  أيض

خدم ذلك التصمأجل الحصول عل حماية فعالة إذا مصورة، من واجهات مستخدم واحد ل تصميملطلبات متعددة 
ُ
ي است

مجموعة متنوعة من المنتجات أو  يم ف 
 البيئات. 

 7الصفحة "،  تحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر  11

 ]تابع الحاشية النهائية عل الصفحة التالية[
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)أي بمعزل عن المنتج الذي يحتوي  ها أو المنتج  هل يمكن أن تحم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات بموجب براءة أو أن تسجل بشكل مستقل – 7السؤال )"
 الذي تستخدم معه، كالهاتف الذكي والحاسوب اللوجي وشاشة الحاسوب(؟

ي  . 31
بالمئة من البلدان المجيبة. ويمكن حماية األيقونات بصفتها  69يمكن حماية واجهات المستخدم المصورة بصفتها المستقلة بموجب براءة/تسجيل ف 

ي  المستقلة بموجب
 بالمئة من البلدان المجيبة.  67براءة/تسجيل ف 

ي أال ترتهن حماية واجهة مستخدم مصورة أو أيقونة أو خط بالسلعة المدمجة فيها . 32
 . "(وترى منظمة غت  حكومية أنه ينبغ 

 7و 6الصفحتان "،  والمحارف/الخطوطتحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات "، SCT/37/2 Rev.انظر  12
لبات إضافية أو خاصة عل واجهات المستخدم المصورة المتحركة و/أو األيقونات المتحركة )تصاميم الصور المتحركة والتحويل هل تفرض متط - 5السؤال )"

 واالنتقال وتغيت  األلوان، أو أي رسوم متحركة أخرى(؟
ل توازن بي   البلدان المجيب . 27

وط اإلضافية أو الخاصة )ُسجِّ ي تفرض تلك الشر
 31.25بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 33ة التر

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

وط إضافية عل واجهات المستخدم المصورة واأليقونات )أو الخطوط( المتحركةوتدعو منظمة غت   . 28  . "( حكومية إىل عدم تطبيق رسر
 7الصفحة "،  تحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر  13
 المستخدم المصورة المتحركة و/أو األيقونات المتحركة؟ أو الخاصة المفروضة عل واجهاتما هي المتطلبات اإلضافية  - 6السؤال )"
 إضافية أو خاصة عل واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات المتحركة عل قبول سلسلة من ا . 29

ً
وطا ي تفرض رسر

لصور أجمعت البلدان المجيبة التر
ي تبي ِّ  تعاقب حركة واجهة 

ي أكتر من ثلث تلك ال 100المستخدم المصورة و/أو األيقونة المتحركة )الثابتة التر
ط، ف   هذا الشر

ّ
ط بالمئة من الردود(. ويعد بلدان، الشر

ي أو الخاص الوحيد المفروض عل واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات المتحركة )
 43بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 42اإلضاف 

 . بالمئة فيما يخص األيقونات(
وط اإلضافية أو الخاصة األخرى المفروضة عل واجهات المستخدم المصورة و/أو األيقونات:  . 30  وفيما يلي الشر
ي  -

 بالمئة فيما يخص األيقونات(، 47بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 48وصف )ف 
ي  -

 . "(بالمئة فيما يخص األيقونات( 20ردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة وبالمئة من ال 19بيان الجدة )ف 
ي منظمة الملكية الصناعية للبلدان األفريقية الناطقة ب 14

نت ف  ونية نظام اإليداع عل اإلنتر ية: تضم األمثلة عل نظم إيداع الطلبات اإللكتر اإلنكلت  
http://eservice.aripo.org/pmi/PMIMain.do ، ي نت الخاص بمكتب االتحاد األورونر ي الجماعة األوروبية عل اإلنتر

ونظام تسجيل التصاميم المسجلة ف 
اءات والعالمات ا ي الخاص بمكتب الواليات المتحدة للتر

ون  ي لنظام اإليداع اإللكتر
ون  https://www.uspto.gov/patents- لتجارية: للملكية الفكرية، والموقع اإللكتر

web-efs-online/about-process/applying-application ونظام ،eHague  :الخاص بنظم الهايfiling.html-https://www.wipo.int/hague/en/e  
وقاعدة ، https://www.wipo.int/reference/en/designdb/وتضم األمثلة عل قاعدات بيانات التصاميم المسجلة قاعدة بيانات الويبو العالمية للتصاميم: 

ي للملكية الفكرية:  Designviewبيانات  جاع ، web/welcome#/dsview-https://www.tmdn.org/tmdsview التابعة لمكتب االتحاد األورونر ونظام استر
اءات ) اءات والعالمات التجارية: ( لمكتب الواليات PAIRمعلومات طلبات التر ي ، https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair المتحدة للتر

ونظام البحث ف 
 . http://eservice.aripo.org/pdl/pqs/quickSearchScreen.do قاعدة بيانات المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية: 

 9الصفحة "،  تحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر  15
يقونات والمحارف/الخطوط، عن تلك المطبقة عل التصاميم الصناعية ل تختلف معايت  األهلية لحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأل ه - 14السؤال )"

 األخرى؟
47 . ( 

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

المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط ال تختلف عن تلك المفروضة عل التصاميم  المحارف/الخطوط( إىل أن معايت  األهلية الخاصة بواجهات
 . "(الصناعية األخرى

16  
ّ
ي طلبات بمراجعات لإلجراءات ال تجدر اإلشارة إىل أن بعض الواليات القضائية ال تقوم إل

بإجراء خرى واليات قضائية أبينما تقوم  ،الصناعية التصاميمشكلية ف 
ي هذه الإلجراءات الشكلية مراجعات لو  ةموضوعيمراجعات 

 نظمة. من األ نواع هذه األ من  استيعاب أي  من أجل صياغة هذا الحكم  متتوقد . اتطلبف 
 أعاله(.  14انظر المرجع نفسه )انظر الحاشية النهائية  17
ي األفعال  18

ي مراعاة خصائص نفسها عند النظر ف 
ي التوصية  المصورةلواجهة المستخدم تصاميم ال، ينبغ 

 . 2المشار إليها ف 
 10الصفحة "،  تحليل لردود االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، "SCT/37/2 Rev.انظر  19
ة حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيقونات أو المحارف/الخطوط نفس مه - 18السؤال )"

ّ
ة حماية التصاميم الصناعية األخرى؟ل تبلغ مد

ّ
 د

 بالمئة فيما  80بالمئة فيما يخص األيقونات و 94بالمئة من الردود فيما يخص واجهات المستخدم المصورة و 92أشارت الغالبية العظم من البلدان ) . 54
ونات أو المحارف/الخطوط تتطابق ومدة حماية التصاميم يخص تصاميم المحارف/الخطوط( إىل أن مدة حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة أو األيق

 الصناعية األخرى. 
ية وتدعو منظمة غت  حكومية إىل أن تتطابق مدة حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والخطوط مع مدة حماية التصاميم الصناع . 55

 . "(األخرى
 من اتفاق الهاي.  17انظر المادة  20
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