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ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022نوفمير  7التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 الدورة السادسة واألربعون
 2022نوفمير  23إىل  21جنيف، من 

م من المجموعة األفريقية إلجراء دراسة عن تأثر االبتكار بحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة ب
َّ
اح مقد  وصفها اقتر
 تصاميم

 األمانةوثيقة من إعداد 

ي تبليغ بتاري    خ 
ي مرفق هذه الوثيقة إىل المكتب الدوىلي  ، باسم المجموعة األفريقية،، أحال وفد الجزائر 2022نوفمتر  4ف 

اح الوارد ف  االقتر
 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. 

 ]يلي ذلك المرفق[
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م من المجموعة األفريقية
َّ
اح مقد  اقير

 تصاميم وصفها االبتكار بحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة بإلجراء دراسة عن تأثر 

ات الجغرافية )لجنة العالمات(، منذ دورتها  أجرت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
ي عام 

 
ي ذلك واجهات التكنولوجية الجديدة ، مناقشات تمهيدية بشأن حماية التصاميم2016الخامسة والثالثي   المعقودة ف

 
، بما ف

 . بوصفها تصاميم صناعية المستخدم المصورة والمحارف والخطوط واأليقونات،

. بوصفها تصاميم صناعيةوقد تناولت المناقشات باستفاضة الممارسات القطرية فيما يتعلق بحماية التصاميم التكنولوجية الجديدة 

(،وبناًء عل طلب لجنة العالمات  ي دورتها الخامسة والثالثي  
 
  )ف

 
مت جلسات إعالمية أ

ِّ
ظ
ُ
جريت دراسة استقصائية عل شكل استبيان ون

لبحث قواني   الدول األعضاء وممارساتها المتعلقة بحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف والخطوط. 
، ونطاق الحماية ووسائلها ومداها، وآثارها عل مكاتب الملكية الفكرية، وسعت المناقشات إىل توضيح المتطلبات الشكلية للحماية

ي 
 عن الحماية القانونية للتصاميم التر

ً
ي فحص التصاميم، فضال

 
. اال ذكاء ال ينشئها واستخدام الذكاء االصطناعي ف  صطناعي

ة من التقارب بي   القواني   الوطنية للبلدان وتشت  تعليقات الدول األعضاء ومالحظاتها عل االستبيان الذي عممته األمانة إىل درج
اف بأهلية واجهات المستخدم المصورة والمحارف والخطوط للحماية   ،بوصفها تصاميم صناعيةالمجيبة فيما يتعلق باالعتر

ط الراسخ منذ أمد بعيد بش ح للشر  المسائل المتعلقة بالهجر المقتر
ً
أن حق والمتطلبات الشكلية لذلك. وبحثت المناقشات أيضا

. وأظهرت ردود الدول  ي
التصميم وهو وجود صلة بي   واجهات المستخدم المصورة/األيقونات/المحارف/الخطوط والمنتج المعت 

جري بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف والخطوط، أن ثلث 
 
، الذي أ ي

األعضاء عل االستبيان الثان 
ط بلدانال  تشتر

ً
 للتسجيل.  المجيبة تقريبا

ً
 مسبقا

ً
طا  وجود صلة بي   تصميم واجهة المستخدم المصورة/األيقونة والمنتج بوصفه شر

 بأن تعتمد اللجنة قواعد قانونية غت  ملزمة لحماي
ً
احا مت بعض الدول األعضاء اقتر

َّ
ي الدورة الثانية واألربعي   للجنة العالمات، قد

ة وف 
ي شكل توص

كة )الوثيقة تصاميم واجهات المستخدم المصورة ف  ي الويبو أن تنظر فيها عند SCT/42/6ية مشتر
( يمكن للدول األعضاء ف 

 وضع أطر أو ممارسات قانونية وتنظيمية القتناء تصاميم صناعية أو صيانتها أو إنفاذها. 

كة من جميع األطراف توفت  الحماية لواجهات المستخدم المصورة ي التوصية المشتر
ي  بوصفها تصاميم وتقتض 

 ذلك شأن شأنها ف 
وط بشأن حالة تشغيل  ة محددة أو أي شر اط أن تكون واجهة المستخدم المصورة ظاهرة لفتر التصاميم الصناعية األخرى، من دون اشتر

 من منتج  -الجهاز األساسي 
ً
 جزءا

ّ
عد
ُ
 من أن ت

ً
ي حد ذاتها بدال

مما يجعل واجهات المستخدم المصورة قابلة للحماية بوصفها تصاميم ف 
ح جعل تصاميم واجهات المستخدم المصورة مؤهلة للحماية بشكل مستقل عن الجهاز تدَمج في . وتقتر

ً
 أو جماليا

ً
 زخرفيا

ً
ه بوصفها جانبا

 من األطراف 
ً
ي أيضا

ي بيئات عرض متعددة. وتقتض 
كفل الحماية لتلك التصاميم ضد االستخدام غت  المرصح به ف 

ُ
دَمج فيه وأن ت

ُ
الذي ت

ة ال تقل عن  -من اتفاق الهاي  17ستخدم المصورة لمدة دنيا بموجب المادة حماية تصاميم واجهات الم سنوات من  5أي لفتر
تي   إضافيتي   مدة كل منهما 

، مع إمكانية تجديد الحماية لفتر ي األطراف المتعاقدة بموجب اتفاق الهاي.  5التسجيل األوىلي
سنوات ف 

كة  اح "التوصية المشتر ثة من اقتر
َّ
مت نسخة محد

ِّ
د
ُ
بشأن حماية التصاميم الصناعية المتعلقة بتصاميم واجهات المستخدم وق

 (. SCT/44/6 REV.4المصورة" إىل لجنة العالمات إّبان دورتها الرابعة واألربعي   )

ي تواجه لجنة العالمات تحقيق التوازن بي   مجموعة معقدة من المصالح تشمل حماية مصالح الصناعة واالستجابة 
وتشمل المهام التر

 واغل الصناعة بشأن انتهاك حقوق التصاميم عل واجهات المستخدم المصورة، مع إتاحة مساحة نشطة وكافية لالبتكار. لش

 لحماية واجهات المستخدم المصورة. وستنتفع 
ً
ي قوانينهم الوطنية أحكاما

وعل مدى السنوات الماضية، أدرج عدد من أعضاء الويبو ف 
. لجنة العالمات من فهم أفضل لنطاق   تلك القواني   وطبيعة تنفيذها وفعاليتها وآثارها القابلة للقياس الكمي

تبة عل توسيع نطاق حماية التصاميم ليشمل واجهات المستخدم المصورة بالنسبة إىل   إىل عدم وجود تحليٍل كاٍف لآلثار المتر
ً
ونظرا

ي للجنة العالمات أن تمعن الن
، ينبغ 

ً
ي البلدان النامية وأقل البلدان نموا

َ
ي مجاىل

تبة عل ذلك بالنسبة لصناعاتها الناشئة ف  ي اآلثار المتر
ظر ف 

ي التوصية 
وط الواردة ف  مجيات وتكنولوجيا المعلومات. ومن الشر شد كل مبادرة لوضع  15التر من أجندة الويبو بشأن التنمية أن تستر

ي الويبو بتحليل للتكاليف والفوائد فيما يتعلق بآثار ت
لك القواعد والمعايت  عل جميع الدول األعضاء، مع مراعاة القواعد والمعايت  ف 

ي تلك الدول األعضاء. 
ي مستويات التنمية ف 

 االختالفات ف 

ي تحسي   
ٌ كبت  ف  كات المحلية والقائمة عل استخدام التكنولوجيات القائمة أو تكييفها تأثت   ويمكن أن يكون لالبتكارات الناشئة عن الشر

ي االقتصاد. وهذا أمر القدرات التكنولوجية لتل
 ف 
ً
ة األوسع نطاقا ها من أشكال التعلم بالممارسة، أو اآلثار غت  المباشر كات، أو غت  ك الشر

ي البلدان النامية ذات االقتصادات المتقدمة. 
 بالغ األهمية لعملية "اللحاق بالركب" ف 
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ي أنجزتها الويبو )وبخاص
اح إىل االستفادة من األعمال التر ن اللجنة ويسغ هذا االقتر

ِّ
ٍة لجنة العالمات(، وجمع مزيد من المعلومات تمك

اح أسئلة تتعلق بطبيعة تلك  ي مجال حماية واجهات المستخدم المصورة. ويتضمن االقتر
 
من تحقيق فهم أفضل لألنظمة القائمة ف

ها من  األنظمة، ومدى تنفيذ البلدان مثل هذه القواني   واللوائح وإنفاذها، وأمثلة عن كيفية تطبيقها، والمزايا القابلة للقياس أو غت 
، وأي استثناءات وتقييدات قد تنطبق.  ي أثمرتها هذه القواني  

 الفوائد التر

ي وضع تصاميم واجهات المستخدم المصورة بحماية تصاميم 
 
ح أن تجري أمانة الويبو دراسة عن تأثر االبتكار ف م، نقتر

َّ
وبناًء عل ما تقد

ي 
 
ي تكفل مثل تلك الحماية، مع مراعاة مختلف الوسائل القانونية لحماية تصاميم واجهات واجهات المستخدم المصورة ف

البلدان التر
ي تدعم تطوير هذا القطاع، وما إذا كان من الممكن ألن يكون لحماية تصاميم 

المستخدم المصورة، وتدابت  السياسة العامة األخرى التر
ي البلدا

 
ي أن تتناول الدراسة واجهات المستخدم المصورة تأثت  مماثل ف

ي قد تقتفر لتلك العوامل. وينبغ 
 التر
ً
ن النامية وأقل البلدان نموا

 المسائل التالية: 

 التفاق تريبس؟ (1
ً
 ما الوسائل القانونية المختلفة لحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة وفقا

ي الدول األعضاء  (2
 
ي حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة ف

 
ي الويبو، والما التوجهات ف

 
سيما البلدان النامية وأقل البلدان  ف

؟ وما البيانات المتاحة وما البيانات الناقصة؟
ً
 نموا

ي تصاميم واجهات المستخدم المصورة؟  بوصفها لت حماية واجهات المستخدم المصورة ّه إىل أي مدى س (3
 
تصاميم االبتكار ف

ي الوصول إىل المنتجات التكنولوجيةو 
 
؟ ما تأثت  الحماية ف

ً
ي البلدان النامية وأقل البلدان نموا

 
ها ف  ونشر

 هل كان لهذا االبتكار أن يحدث بغض النظر عن حماية التصاميم؟ وهل توجد آثار غت  مقصودة؟ (4
كات الناشئة  (5 كات التكنولوجيا القائمة مقابل الشر ما القيمة المضافة لحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة بالنسبة إىل شر

ي سياق أشكال أخرى فعالة من حيث التكلفة لحماية الملكية من البلدا
 
ن النامية والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ف

 الفكرية مثل حماية واجهات المستخدم المصورة بموجب حق المؤلف؟
قة عل تصاميم واجهات المستخدم ال (6 ي األطر القانونية للدول األعضاء المطبَّ

ي ذلك ما مواطن المرونة الموجودة ف 
مصورة، بما ف 

ي اتفاق تريبس؟
 تلك المنصوص عليها ف 

ار الناجمة عن ذلك االنتهاك؟ وسيكون من  (7 ي حدوث انتهاك لتصاميم واجهات المستخدم المصورة وتحديد األض 
ما معايت  البت ف 

ي 
ي بلدان مختارة ف 

 قضايا انتهاك تلك الحقوق. المهم الحصول عل أمثلة لقضايا حقيقية بغية معرفة كيف تبت الهيئات القضائية ف 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


