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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 13 :مارس 2018

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات
الجغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
تجميع قائمة باألسئلة التي اقترحها األعضاء والمنظمات الحكومية
الدولية المعنية بالملكية الفكرية التي لها صفة مراقب بشأن
الموضوعات المشار إليها في خطة عمل المؤشرات الجغرافية

مقدمة
 .1يُذكر أأن جلسة إاعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية قد عُقدت يوم  28مارس  2017يف اإطار ادلورة السابعة
والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) اليت
ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  27اإىل  30مارس .2017
 .2ويف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة العالمات ،اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  2نومفرب ،2017
اعمتدت جلنة العالمات خطة معلها بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،عىل النحو امل ُ َبني يف ملص ريس جلنة العالمات (انظر
مرفق الوثيقة .)SCT/38/5
 .3ووفقا خلطة العمل اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية ،طل ريس جلنة العالمات اإىل ا ألمانة " أأن جتمع قامئة اب ألس ئةل اليت
اقرتهحا ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراق  1اليت ميكن أأن ل
تشّك أأساس
اس تبيان يُ َوزع عىل ا ألعضاء واملنظامت املذكورة أنفا ،ليك تنظر جلنة العالمات يف هذه القامئة .وستُ َنظم قامئة ا ألس ئةل وفقا
للموضوعات التالية:
1

أأي املنظامت املسؤوةل ،مبوج معاهدة تأأسسسها ،عن حامية حقوق امللكية الصناعية.
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أأول .ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية
-

أأساس امحلاية (العالمة/املؤرش موضوع امحلاية ،السلع/اخلدمات املشموةل ،وغري ذكل).

-

الطل والتسجيل (اس تحقاق الإيداع ،حمتوى الطل  ،أأس باب الرفض ،الفح
والاعرتاض ،امللكية/حق الاس تخدام ،طلبات امحلاية املقدمة من بدلان أأخرى.)...

-

نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإجراء والإنفاذ.

اثنيا .اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام
املكونة
املكونة من أأسامء عامة و أأسامء احلقو ،العليا َ
أأسامء احلقو ،،مبا يف ذكل أأسامء احلقو ،العليا و أأسامء احلقو ،العليا َ
من رموز البدلان ( أأمثةل ،حالت ،أليات ملعاجلة اإساءة الاس تخدام ،أأساس امحلاية حس الاقتضاء)".
 .4وتضمنت خطة العمل أأيضا جدول زمنيا لتنفيذها .ووفقا للجدو ،املذكور ،سرتسل ا ألمانة يف نومفرب  2017تعمامي
تدعو فيه ا ألعضاء واملنظامت املذكورة أأعاله اإىل اقرتاح ا ألس ئةل أنفة اذلكر .وحس اخملطط ،دعت ا ألمانة ،مبوج الرساةل
املعممة  C. 8707املؤرخة  27نومفرب  ،2017ا ألعضاء واملنظامت املذكورة أنفا اإىل اقرتاح أأس ئةل وفقا خلطة العمل.
 .5ويف املوعد الهنايئ للرد عىل ادلعوة املذكورة أأعاله ( أأي يف  6فرباير  ،)2018اكنت قد وردت بياانت فردية من ادلو،
ا ألعضاء التالية :اإكوادور ،وفرنسا ،واملكس يك ،وبولندا ،ومجهورية مودلوفا ،وسويرسا ( .)6و أأرسلت ادلو ،ا ألعضاء التالية
ردا مشرتاك :ا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،وش ييل ،وبامن ،ومجهورية كوراي ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأوروغواي ( .)7كام أأرسل
الاحتاد ا ألورويب ،بصفته عضوا خاصا يف جلنة العالمات ،بياان اإىل ا ألمانة ( .)1وبعد اإغالق ابب الرد عىل ادلعوة املذكورة
أأعاله ،وردت بياانت فردية من ادلو ،ا ألعضاء التالية :الربازيل وش ييل وكولومبيا وإارساييل (.)4
 .6وهذه الوثيقة يه نسخة منقحة من الوثيقة  .SCT/39/6وجتمع اكفة ا ألس ئةل اليت ُأرسلت اإىل ا ألمانة قبل حلو،
املوعد الهنايئ املذكور يف خطة العمل ،أأل وهو  6فرباير  ،2018ومجيع ا ألس ئةل اليت وردت بعده ( أأي ا ألس ئةل من
كررة يف بعض جوانهبا ،فاإن الوثيقة تعرض
 36اإىل  54ومن  127اإىل  .)146ورمغ أأن بعض ا ألس ئةل قد تُعترب ُم َ
مجيع ا ألس ئةل كام يه وبنصها الاكمل ،وفقا للبنية املنصوص علهيا يف خطة العمل.
 .7والن الاكمل للبياانت اليت قُ لِّدمت منشور عىل صفحة املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات يف العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/sct/ar/

SCT/39/6 Rev.
3

قامئة ا ألس ئةل
أأول .ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية
أألف .أأساس امحلاية (العالمة/املؤرش موضوع امحلاية ،السلع/اخلدمات املشموةل ،وغري ذكل)
( )1تُكفل حامية املؤرشات اجلغرافية مبا ييل:
-

نظام فريد من نوعه
عالمات جتارية جامعية
عالمات تصديق جتارية
قوانني ُمح َددة
غري ذكل

( )2اإذا اكنت حامية املؤرشات اجلغرافية مكفوةل مبوج نظام فريد ،حفينئذ:
-

يُ َعرف ل
ك من تسمية املنشأأ واملؤرش اجلغرايف بشّك فردي
تُ َعرف تسمية املنشأأ فقط
يُ َعرف املؤرش اجلغرايف فقط

( )3تُكفل حامية املؤرشات اجلغرافية:
-

مبوج التسجيل عن طريق الإجراء الوطين
مبوج التفاقات ادلولية
مبوج التفاقات الثنايية

( )4تُكفل حامية املؤرشات اجلغرافية:
-

للمنتجات الغذايية الزراعية (املنتجات الزراعية ،النبيذ )... ،دون غريها
ألي نوع من املنتجات
للخدمات

( )5جيوز أأن يُطل التسجيل مكؤرشات جغرافية:
-

للمصطلحات اجلغرافية دون غريها
للمصطلحات غري اجلغرافية
لمس البدل (بصفة اس تثنايية أأم ل)

( )6مجيع البدلان هبا تنوع ثقايف .ونظرا ألن ادلو ،ا ألعضاء دلهيا عدد ل حيىص من املنتجات احلرفية اليدوية
اليت حتمل السامت املمزية لثقافهتا ،فهل ترى أأن من املناس اإدراج هذا النوع من امحلاية مضن
املؤرشات اجلغرافية عىل الصعيد ادلويل؟

SCT/39/6 Rev.
4

( )7ماذا س يكون املعيار ادلويل للحالت اليت يكون من املمكن فهيا منح مؤرش جغرايف ملنتجات عديدة؟
( )8ما نوع امحلاية وما الإجراءات املتعلقة بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ومؤرشات املصدر؟
( )9هل ألية امحلاية املتاحة تنظر عىل وجه التحديد اإىل املؤرشات اجلغرافية عىل أأهنا ممتزية عن غريها من
ا إلشارات احملمية أأو التسميات احملمية مبوج اللية نفسها؟ اإذا اكن اجلواب نعم ،فريىج توضيح
كيفية ذكل.
( )10هل تعرتف ألية امحلاية املتاحة ابملؤرشات اجلغرافية بوصفها حقا من حقوق امللكية الفكرية؟ اإذا اكن
اجلواب نعم ،فهل ألية امحلاية هذه نظام فريد من نوعه أأم جزء من نظام ملكية فكرية أخر ( أأي قانون
العالمات التجارية ،وما اإىل ذكل)؟
( )11هل تشرتط ألية امحلاية املتاحة التعبري عن العالقة الس ببية بني اإحدى صفات املنتج أأو مسعته أأو
خصايصه ا ألخرى من هجة ،ومنشأأه اجلغرايف من هجة أأخرى ،وتربير هذه العالقة؟
( )12ما تعريف املؤرشات اجلغرافية امل ُس تخدم يف بدلمك ،هل هو التعريف الوارد يف التفاق املتعلق جبوان
حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريب ) أأم تعريف أخر؟
( )13ما نطاق حامية املؤرشات اجلغرافية يف بدلمك؟ وما املنتجات املشموةل ابمحلاية؟
( )14ابلإضافة اإىل التسجيل كحق من حقوق امللكية الفكرية ،هل توجد وسايل أأخرى محلاية مؤرش
جغرايف (مثل املعايري الغذايية أأو ا ألحاكم القضايية أأو الترشيعات أأو اللواحئ القطاعية)؟ صف ش ىت
القوانني و /أأو الليات و /أأو ا ألنظمة للحصو ،عىل اس تخدام اس تئثاري ملؤرش جغرايف.
( )15أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – هل تن ترشيعاتمك عىل اإنشاء جس لل للمؤرشات اجلغرافية؟
( )16أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – هل توجد ،وفقا لترشيعاتمك ،أأي وس يةل أأخرى ،غري السجل،
لالعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا؟
( )17أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – هل ميكن حامية املؤرشات اجلغرافية بوصفها عالمات جتارية و /أأو
عالمات جامعية و /أأو عالمات تصديق يف بدلمك؟
( )18أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – هل املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية قابةل للحامية يف بدلمك؟
( )19أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – هل دليمك نظام منفصل وفريد من نوعه محلاية  )1املؤرشات اجلغرافية
احمللية ،أأو  )2املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية؟
( )20أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – هل ت َُقمي املؤرشات اجلغرافية اليت يُطل حاميهتا عن طريق
اتفاقات دولية قبل اختاذ قرار محلايهتا؟ وهل يامتىش هذا التقيمي مع العمليات احمللية لفح
املؤرشات اجلغرافية؟

SCT/39/6 Rev.
5

( )21أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – اإذا اكنت املؤرشات اجلغرافية احملمية مبوج اتفاقات دولية ل ت َُقمي
يف اإطار معلية تُعاد ،العملية احمللية لفح املؤرشات اجلغرافية ،فهل ختتلف امحلاية املمنوحة
يف احلالتني؟
( )22أأنظمة امحلاية و إادارة الفح – ما الهيئات احمللية املسؤوةل عن ل
البت فامي اإذا اكنت التسمية اجلغرافية
احمللية مؤرشا جغرافيا أأم ل؟ وما اإذا اكنت مؤرشا جغرافيا أأجنيب املنشأأ أأم ل؟

( )23املوضوع املؤهل للحامية – اإذا كنمت قد أأرشمت اإىل أأن بدلمك دليه أأنظمة حامية متعددة ،ف ُريىج حتديد
النظام اذلي تنطبق عليه اإجابتمك عن السؤا ،التايل – كيف يُ َعرف املؤرش اجلغرايف يف بدلمك؟
( )24املوضوع املؤهل للحامية – اإذا كنمت قد أأرشمت اإىل أأن بدلمك دليه أأنظمة حامية متعددة ،ف ُريىج حتديد
النظام اذلي تنطبق عليه اإجابتمك عن السؤا ،التايل – اإذا اكن دليمك نظام فريد محلاية املؤرشات

اجلغرافية واكن هذا النظام ل حيمي املؤرشات اجلغرافية مجليع السلع و /أأو اخلدمات ،مفا أأنواع أأو فئات
السلع و /أأو اخلدمات املؤهةل للحصو ،عىل حامية املؤرشات اجلغرافية؟ هل السلع ،خبالف املنتجات
الزراعية أأو النبيذ /املرشوابت الروحية ،قابةل للحامية؟ وكيف ُحتمى السلع و /أأو اخلدمات ا ألخرى؟

( )25املوضوع املؤهل للحامية – اإذا كنمت قد أأرشمت اإىل أأن بدلمك دليه أأنظمة حامية متعددة ،ف ُريىج حتديد
النظام اذلي تنطبق عليه اإجابتمك عن السؤا ،التايل – هل توجد أأي قيود بشأأن جحم منطقة الإنتاج
اليت ميكن أأن يشري اإلهيا مؤرش جغرايف؟

( )26املوضوع املؤهل للحامية – اإذا كنمت قد أأرشمت اإىل أأن بدلمك دليه أأنظمة حامية متعددة ،ف ُريىج حتديد
النظام اذلي تنطبق عليه اإجابتمك عن السؤا ،التايل – هل ميكن حامية املؤرش اجلغرايف اذلي يتأألف

من عنارص تصويرية أأو من اختصار لمس جغرايف؟ اإذا اكن ا ألمر كذكل ،ف ُريىج تقد م مثاُ ،محدَد.

( )27املوضوع املؤهل للحامية – اإذا كنمت قد أأرشمت اإىل أأن بدلمك دليه أأنظمة حامية متعددة ،ف ُريىج حتديد
النظام اذلي تنطبق عليه اإجابتمك عن السؤا ،التايل – اإذا اكن املؤرش اجلغرايف محميا يف بدل املنشأأ

مبوج نظام فريد ،فهل ميكن قبو ،تسجيل ذكل املؤرش اجلغرايف يف نظام عالمات التصديق اخلاص
بمك؟ ويُرىج أأيضا الإجابة عن هذا السؤا ،اإذا اكن العك حصيحا يف بدلمك ،أأي اإذا اكن املؤرش
اجلغرايف محميا بوصفه عالمة تصديق جتارية يف بدل املنشأأ ،فهل ميكن قبو ،تسجيل ذكل املؤرش
اجلغرايف يف نظاممك الفريد؟

( )28املوضوع املؤهل للحامية – اإذا كنمت قد أأرشمت اإىل أأن بدلمك دليه أأنظمة حامية متعددة ،ف ُريىج حتديد
النظام اذلي تنطبق عليه اإجابتمك عن السؤا ،التايل – إاذا اكن اجلواب ابلنفي ،مفا هو ا ألساس

املنطقي لشرتاط أأن يكون صك امحلاية متطابقا يف الك البدلين ،بدل من الاكتفاء بأأن يكون ماكفئا هل
بدرجة كبرية؟

( )29ما فئات السلع اليت حتمهيا املؤرشات اجلغرافية؟ وهل توجد أأنواع خمتلفة من املؤرشات اجلغرافية
للفئات اخملتلفة من السلع (مثل :لالرخام بوصفه مؤرشا جغرافيا غري زراعي)؟ اإذا اكن اجلواب نعم،
ُفريىج التوضيح.
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( )30ما نوع اخلصاي املعينة للسلع اذلي ُحي لِّدد أأنه جيوز تسجيلها مكؤرش جغرايف؟ وبعد تسجيل املؤرش
اجلغرايف ،هل تقدمون أأي نوع من التدابري ملراقبة/رصد احتفاظ السلع بتكل اخلصاي املعينة
من عدمه؟
( )31يف حاةل املؤرشات اجلغرافية للمنتجات ،تكون الصةل ابملنطقة اجلغرافية عامال حاسام ألغراض اجلودة
والسمعة .فكيف ُحتدَد هذه اخلصاي فامي يتعلق ابملؤرش اجلغرايف للخدمات ،علام بأأن اخلصاي ميكن
أأن تتكرر يف منطقة أأخرى نظرا لطبيعة الشّك؟
( )32كيف ُحت َدد ،يف ا ألنظمة الوطنية اخملتلفة ،قواعد الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا خارج الإقلمي
الوطين يف حاةل عدم وجود اتفاقات ثنايية أأو إاقلميية أأو متعددة ا ألطراف؟
( )33ما ا ألنظمة والليات والقوانني اليت تُم ِّكلن املس تفيدين من مؤرش جغرايف من احلصو ،عىل حق
اس تئثاري يف اس تخدام التسمية املعنية؟ وما الإجراءات والتاكليف اليت تتطلهبا هذه ا ألنظمة والليات
والقوانني؟ يُرىج الإشارة ،حيامث اكن ذكل مناس با ،اإىل ش ىت ا ألنظمة والليات والقوانني يف اإجاابتمك
عن ا ألس ئةل التالية ،وتقد م أأمثةل لكام أأمكن.
( )34برصف النظر عن تسجيالت حق ملكية فكرية ،هل توجد أأي خيارات قانونية أأخرى ميكن
اس تخداهما لتقييد حقوق املس تفيدين من مؤرش جغرايف لس تخدام املؤرش اجلغرايف املذكور؟
( )35ما الرشوط املطلوبة للحصو ،عىل حامية مؤرش جغرايف؟
( )36هل ميكن اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ لتعيني اخلدمات؟
( )37اإن اكن اجلواب بنعم ،فكيف حتدد الصةل الس ببية بني نوعية اخلدمة وخصايصها ومسعهتا واملنطقة
اجلغرافية احملددة؟
( )38ويف هذه احلاةل ،ما يه متطلبات ترخي اس تخدام املؤرشات اجلغرافية أأو تسميات املنشأأ ،وكيف
تنفلذ اإجراءات الاعرتاف أأو امحلاية يف بدلان اثلثة؟
( )39ما يه الصعوابت أأو الفوايد اليت قد تنشأأ يف حا ،قبو ،تسميات خدمة مماثةل؟
( )40هل ميكن أأن ل
تعني تسميات املنشأأ أأو املؤرشات اجلغرافية حيواان حيلا؟
( )41هل ميكن أأن تتأألف تسميات املنشأأ أأو املؤرشات اجلغرافية من عنارص تصويرية؟
( )42هل ميكن لتسمية منشأأ أأو ملؤرش جغرايف تع ليني أأكرث من منتج واحد و /أأو خدمة واحدة من أأصناف
خمتلفة من تصنيف نس ؟
( )43هل ميكن أأن يكون موقع جغرايف واحد جزءا من عدلة تسميات منشأأ ت لعني أأصناف منتجات خمتلفة؟
( )44هل ميكن اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ لتعيني منتجات حرفية؟
( )45وما مدى رصامة متطلبات العوامل الطبيعية ،يف حاةل تسميات املنشأأ اليت ت لعني منتجات حرفية؟
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( )46ما يه املنتجات احلرفية؟
( )47أأنظمة امحلاية – يرىج حتديد السامت الريسس ية لنظاممك اخلاص ابلعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية
وحاميهتا ،مبا يف ذكل مدل ة امحلاية ومتطلبات احلفاظ علهيا والعوامل اليت قد تؤدي اإىل فقدان امحلاية
( )48أأنظمة امحلاية  -إان ن ل ترشيعمك الوطين عىل نظامني أأو أأكرث من أأنظمة الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية
وحاميهتا ،أأميكن أأن تتعايش هذه ا ألنظمة اخملتلفة؟
( )49متطلبات الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا وفقا ل ألنظمة املتاحة – ما املنتجات اليت ميكن
حاميهتا مبؤرشات اجلغرافية مبوج ترشيعاتمك؟
( )50حامية املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية  -أأميكن الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية مبوج املعاهدات ادلولية
الثنايية؟ وما يه قمية حامية هذه املؤرشات مبوج ترشيعاتمك الوطنية وما هو مس تواها؟ وهل تعامل
هذه املؤرشات بشّك خمتلف عن تكل املودعة للمنح وفقا لإجراءاتمك احمللية؟
( )51اإدارة الفح  -هل يعرتف بدلمك ابملؤرشات اجلغرافية كحق غري مسجل
( )52املوضوع املؤهل للحامية – اإن اكن املؤرش اجلغرايف مركبا من امس ماكن وامس منتج شايع أأو عنرص
شايع ،مثل "جنب النورماندي" ( )Camembert de Normandieمفا نطاق امحلاية املس متدة من
املؤرش املركل ؟ وهل ينبغي التناز ،عن حامية هذه العنارص الشايعة؟ وكيف للجمهور أأن يفهم نطاق
هذه امحلاية؟
( )53املوضوع املؤهل للحامية – اإن وجد مؤرش مر لك مماثل يتعلق بفئة معينة من املنتجات (مثل اجلنب)،
فهل حيظر اس تحداث أأو حامية مؤرش جغرايف لحق من ذات املنطقة بشأأن منتج خمتلف مضن نف
الفئة (نوع خمتلف من اجلنب مثال) أأو بشأأن نوع خمتلف من املنتجات (مثل الفواكه)؟ وإان اكن ا ألمر
كذكل ،فهل ميكن اس تحداث املؤرش الالحق دون اعتباره شالك من أأشاك ،ا إلضعاف؟
( )54ما يه التدابري اليت تتيح الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق ابملنتجات
غري الزراعية  ،مثل املنتجات املس تخلصة من الطبيعة والسلع املصنعة واحلرف اليدوية واخلدمات؟
ابء .الطل والتسجيل (اس تحقاق الإيداع ،حمتوى الطل  ،أأس باب الرفض ،الفح والاعرتاض ،امللكية/حق
الاس تخدام ،طلبات امحلاية املقدمة من بدلان أأخرى)...
( )55جيوز اإيداع طل تسجيل مؤرش جغرايف من ِّقبل:
-

مجموعة (مجعية)
كيان قانوين
خش طبيعي
مؤسسة عامة

(يُرىج حتديد ما اإذا اكنت توجد متطلبات ُمح َددة)
( )56يُودع طل تسجيل املؤرشات اجلغرافية دلى:
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-

املكت الوطين للملكية الصناعية/الفكرية
مؤسسة أأخرى (وزارة)... ،

(يُرىج حتديد امس املؤسسة/املؤسسات)
( )57يُودع طل تسجيل املؤرش اجلغرايف:
-

يف صيغة ُمو َحدة
يف صيغة حرة

( )58جي أأن يكون طل /الامتس تسجيل املؤرش اجلغرايف مصحواب مبا ييل:
 مواصفات املنتج (املعمتدة من ِّقبل مؤسسة ُمصتصة) الوثيقة الواحدة (وثيقة ُحتدد النقاط الريسس ية للمواصفات) وضع اجملموعة واثيق أأخرى (ينبغي حتديدها)( )59اجملموعة املُو ِّدعة/الشص املُو ِّدع:
 جي أأن يكون مقره الريسيس يف املنطقة اجلغرافية امل ُح َددة جي أأن يُ لِّقدم ما يؤكد التفعيل يف املنطقة اجلغرافية احملددة ل توجد متطلبات تتعلق ابلعنوان الرمسي للشص الطال للتسجيل( )60جي أأن يُودع طل تسجيل املؤرش اجلغرايف:
-

يف شّك وريق
عن طريق الربيد الإلكرتوين ،الفاك
يف نسق اإلكرتوين (عرب الإنرتنت)

( )61خيضع تسجيل املؤرشات اجلغرافية دلفع رسوم:
-

نعم
ل

( )62يقتيض تسجيل املؤرشات اجلغرافية دفع الرسوم التالية:
-

رمس واحد
رمس إليداع طل
رمس للنرش
رمس للفح
رمس للتسجيل
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-

رمس ملنح احلق يف الاس تخدام
رمس لإيداع اعرتاض/طعن
رسوم أأخرى (ينبغي حتديدها)

( )63جيوز أأن تكون أأس باب رفض تسجيل املؤرش اجلغرايف:
-

مطلقة ( ُمض ِّل للُ ،مخالف للنظام العام أأو ا ألخالق ،اإخل)
نسبية (يتعارض مع حقوق سابقة – احلق يف عالمة جتارية ،أأو احلق يف امس ما ،اإخل)

( )64جيوز امجلع بني املؤرشات اجلغرافية وغريها من أأشاك ،امللكية الفكرية السابقة (وما رشوط ذكل):
-

مع مؤرشات جغرافية متجانسة لفظيا
مع عالمات جتارية ُمس َجةل
أأسامء أأصناف نباتية ،ساللت حيوانية

( )65عند التقدم بطل لتسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل مؤرش جغرايف محمي ومن شأأهنا أأن تتعارض مع
احلقوق اليت مينحها تسجيل ذكل املؤرش اجلغرايف:
-

ل تُرفض العالمة التجارية اإل فامي يتعلق ابلسلع املطابقة/املشاهبة للسلع ذات الصةل ابملؤرش
اجلغرايف احملمي
يُرفض منح العالمة التجارية لسلع خمتلفة عن السلع ذات الصةل مبؤرش جغرايف محمي ،مبا يف
ذكل اخلدمات
ل تُرفض العالمة التجارية

( )66احلق يف اس تخدام مؤرش جغرايف محمي:
-

يُمنح دون اإجراءات اإضافية بعد تسجيل املؤرش اجلغرايف (للمجموعة/الشص اذلي أأودع
طل التسجيل)
يُمنح من خال ،اإجراء منفصل (ينبغي حتديده)
يُمنح لفرتة حمدودة

( )67جي عىل الشص أأن ينضم اإىل اجملموعة اليت طلبت تسجيل املؤرش اجلغرايف ليك حيصل عىل احلق
يف اس تخدامه:
-

نعم
ل

( )68قامئة ا ألشخاص اذلين ميلكون احلق يف الاس تخدام:
-

حتتفظ هبا ا إلدارة اليت تتوىل تسجيل املؤرشات اجلغرافية
حتتفظ هبا مؤسسات أأخرى ( لِّ
حدد ا ألسامء من فضكل)
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-

حتتفظ هبا اجملموعة اليت طلبت تسجيل املؤرش اجلغرايف

( )69قامئة ا ألشخاص اذلين ميلكون احلق يف الاس تخدام:
-

تكون علنية (قوامئ ُحتدَث ابنتظام ،قواعد بياانت)... ،
ل تكون علنية

( )70جيوز ل ألطراف ا ألخرى تقد م:
-

مالحظات (عق نرش الطل اذلي مل خيضع لفح موضوعي)
اعرتاضات (عق نرش الطل اذلي مل خيضع لفح موضوعي)
طعون (عق نرش الطل اذلي خضع لفح موضوعي)

( )71تشمل الرقابة الرمسية:
-

التحقق من امتثا ،املنتج ملعايري النظافة والصحة
التحقق من مطابقة املنتج ملواصفات املنتج ذات الصةل
التحقق من التتبع
اإجراءات أأخرى (ينبغي حتديدها)

( )72التحقق من مطابقة املنتج ملواصفات املنتج ذات الصةل جي أأن تقوم به:
-

مؤسسات حكومية
مؤسسات خاصة
مؤسسات حكومية أأو خاصة

( )73اإذا اكنت الرقابة الرمسية تقوم هبا هيئة عامة أأو مؤسسة حكومية ،فاإن هذه الهيئة أأو املؤسسة:
-

جي أأن تكون معمتدة من قبل هيئة التصديق
ل جي أأن تكون معمتدة من قبل هيئة التصديق

سوق يف ظل مؤرش جغرايف محمي:
( )74املنتجات اليت ت ُ َ
-

جي أأن تُوضع علهيا كتاابت معينة (ينبغي حتديدها)
جي أأن تُوضع علهيا رموز معينة (ينبغي حتديدها)

( )75من أأجل طل امحلاية يف بدلان أأخرى:
-

ي ُشرتط التسجيل الوطين
ل ي ُشرتط التسجيل الوطين
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( )76تكون مدة امحلاية املمنوحة للمؤرش اجلغرايف:
-

حمدودة
غري حمدود

( )77اإذا اكنت مدة امحلاية املمنوحة للمؤرش اجلغرايف حمدودة ،حفينئذ تكون املدة:
-

 10س نوات مع اإماكنية جتديدها
مخ س نوات مع اإماكنية جتديدها
أأحاكم أأخرى

( )78اإذا اكنت مدة امحلاية املمنوحة للمؤرش اجلغرايف حمدودة ،حفينئذ يكون التجديد ممكنا:
-

برشط تقد م واثيق اإثبات
بناء عىل الطل حفس  ،ودون أأي رشوط

( )79جيوز احلصو ،عىل حامية مؤرشات جغرافية من بدلان أأخرى:
-

ابلرشوط نفسها اليت تنطبق عىل املؤرشات اجلغرافية الوطنية
برشوط مبسطة ،عىل أأن تكون املؤرشات اجلغرافية محمية يف بدل املنشأأ اخلاص هبا

( )80يف اإطار ألية امحلاية املتاحة ،هل يقترص الاختبار اذلي ُجيرى لتحديد ما اإذا اكن املصطلح قد أأصبح
معوميا من عدمه عىل الظروف الواقعية يف الإقلمي املعين (اتباعا ملا ي ُسمى "مبد أأ ا إلقلميية")؟
( )81هل تشرتط ألية امحلاية املتاحة أأن تكون التسمية مس تخدمة يف السوق من أأجل احلفاظ عىل حامية
مؤرش جغرايف ُمس َجل؟ وإاذا اكن اجلواب نعم ،مفا معد ،تواتر الاس تخدام املطلوب؟
( )82هل تعرتف ترشيعاتمك ابإماكنية تسجيل/حامية مؤرشات جغرافية من خارج إاقلميمك الوطين؟ اإذا اكن
اجلواب نعم ،يُرىج وصف ألية ( أأو أليات) امحلاية املتاحة.
( )83الطل – اإذا اكن دلى بدلمك جسل للمؤرشات اجلغرافية ،مفا املتطلبات احملددة لتسجيل مؤرش
جغرايف ،وما التاكليف املرتبطة بذكل؟
( )84الطل – من هو الشص الاعتباري املناس لتقد م طل حامية املؤرش اجلغرايف؟ هل حيق
للسلطات الوطنية أأو ا إلقلميية أأو سلطات املقاطعات أأن تتقدم بطل من أأجل مؤرشات جغرافية تقع
مضن نطاق ولايهتا اجلغرافية؟ وهل يُعترب هذا "الشص " هو حائز مليكة املؤرش اجلغرايف؟ وإاذا مل
يكن ا ألمر كذكل ،مفا الكيان احلائز لها ألغراض الإنفاذ املدين؟
( )85الطل – هل تشرتط ترشيعاتمك وجود ممثل أأو وكيل ملعاجلة طل املؤرش اجلغرايف؟
( )86الطل – هل يلزم تقد م واثيق لإثبات وجود صةل بني السلعة/اخلدمة واملنشأأ اجلغرايف؟ وإاذا اكن
ا ألمر كذكل ،مفا أأنواع ا ألدةل الاكفية لإثبات ذكل؟
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( )87الطل – هل ي ُشرتط أأن يقوم خش يف بدلمك بزايرة املنشأأ اجلغرايف للسلعة/اخلدمة من أأجل ل
البت
يف دقة الصةل من عدهما؟ هل يُشرتط ذكل يف حاةل طلبات املؤرشات اجلغرافية احمللية؟ هل يُشرتط
ذكل يف حاةل طلبات املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية؟
( )88الطل – هل يلزم تقد م معايري الإنتاج ،مبا يتجاوز املنشأأ اجلغرايف؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،ففي
أأي شّك؟
( )89الطل – هل يلزم أأن تكون املؤرشات اجلغرافية احمللية ذايعة الصست كرشط للحصو ،عىل امحلاية؟
وماذا عن املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية؟ وهل تن ترشيعاتمك ذات الصةل عىل الصست بوصفه
عنرصا مرتبطا ابملنشأأ اجلغرايف للسلعة أأو اخلدمة؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فأأين جي أأن يوجد ذكل
الصست يف حاةل املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية – يف بدل املنشأأ أأم الإقلمي اذلي تُطل فيه امحلاية؟
( )90الطل – ما ا ألدةل الالزمة إلثبات وجود صةل بني التسمية اجلغرافية والصست ،اإن وجدت؟
( )91الطل – هل يوجد أأي رمس اإداري يرسي عىل حامية املؤرشات اجلغرافية؟ ويف حاةل وجود رمس،
ما هو رمس الطلبات احمللية؟ وطلبات املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية؟ والطلبات ا ألجنبية املودعة عن
طريق اتفاقات دولية؟
( )92الطل – هل يوفر نظام املؤرشات اجلغرافية اخلاص بمك امحلاية للرتمجة أأو النقل الصويت؟ وهل
امحلاية تلقايية أأم ي ُشرتط حتديد الرتمجة أأو النقل الصويت املطلوب حاميته؟ ومن اذلي ُحي لِّدد ما يه
الرتمجة أأو النقل الصويت للمؤرش اجلغرايف؟
( )93الطل – هل الرتمجة أأو النقل الصويت املطلوب حاميهتام يُنرشان عىل هذا النحو لصاحل امجلهور
وا ألطراف ا ألخرى؟
( )94الفح – هل حامية املؤرش اجلغرايف تُمنح تلقاييا مبوج قانونمك عندما تكون امحلاية سارية يف بدل
املنشأأ للمؤرش اجلغرايف ا ألجنيب؟
( )95الفح – هل ميكن حامية املؤرش اجلغرايف مبوج قانونمك حىت لو مل يكن املصطلح محميا مكؤرش
جغرايف يف بدل املنشأأ؟
( )96الفح – ما أأس باب رفض حامية مؤرش جغرايف أأو رفض الاعرتاف به؟
-

اإذا اكن املنتج يدين بسمعته اإىل منشأأه اجلغرايف ،فهل يكفي ذكل حلصوهل عىل
امحلاية/الاعرتاف بوصفه مؤرشا جغرافيا ،دون أأن ميتكل ابلرضورة نوعية خمتلفة؟

-

اإذا اكن ل بد من اإقامة صةل أأساس ية بني نوعية السلع و /أأو مسعهتا و /أأو مسة أأخرى من سامهتا
وبني املنشأأ اجلغرايف من أأجل حامية املؤرش اجلغرايف أأو الاعرتاف به ،مفا معيار قبو ،الصةل
املذكورة أأو الاعرتاف هبا؟
اإذا اكنت ل حتدث يف املنطقة املُحدَدة اإل مرحةل واحدة من مراحل ا إلعداد أأو التجهزي أأو
ا إلنتاج ،فهل يكفي ذكل محلاية املؤرش اجلغرايف أأو الاعرتاف به؟

-
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( )97الفح – هل اعتبار املصطلح املقرتح معوميا للسلع/اخلدمات يف بدلمك يُعدل سببا اكفيا لرفض حامية
املصطلح أأو الاعرتاف به مكؤرش جغرايف؟
( )98الفح – ما املعايري اليت ُحيدَد بناء علهيا ما اإذا اكن املصطلح املقرتح يُعترب معوميا أأم ل؟
-

هل تنظر اإدارة الفح املعنية يف مصادر لرتى ،عىل سبيل املثا ،،ما اإذا اكن املصطلح
املقرتح موجودا يف معامج أأو مواقع اإلكرتونية ذات صةل أأو قواعد بياانت أأو يف معايري دولية؟

-

هل تُويل اإدارة الفح املعنية اهامتما مبا اإذا اكن املنتج اذلي يُ ل ِّعرفه املصطلح املقرتح قد أأنتجه
وابعه ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون؛ أأو جرى اس ترياده اإىل بدلمك من خارج املنطقة احملمية
املقرتحة ،أأو جرى تصنيعه وتداوهل خارج املنطقة احملمية؟ وبعبارة أأخرى ،هل جي عىل اإدارة
الفح أأن تنظر فامي اإذا اكن املصطلح شايعا يف التجارة أأم ل؟

( )99الفح – ما ادلور اذلي يؤديه تصور املس هتكل يف بدلمك عند حتديد ما اإذا اكن املصطلح يُعترب معوميا
أأم ل؟ وبعبارة أأخرى ،من هو امجلهور اذلي يُ لقمي ما اإذا اكن املصطلح يُعترب مصطلحا معوميا أأو شايعا
ويصف فئة من السلع أأو اخلدمات اليت ميكن أأن تأأيت من أأي ماكن ،وكيف تُطل معرفة تصور
املس هتكل ،هل تُطل  ،عىل سبيل املثا ،،عن طريق اس تقصاء ،أأو حصف وطنية ،اإخل؟
( )100الفح – فامي يتعلق ابملصطلحات امل ُركَبة املقرتحة اليت تتأألف من مكوانت متعددة ،هل املصطلح
الفردي اذلي يُنظر اإليه عىل أأنه معويم يف بدلمك سوف يظل متاحا لالس تخدام العام؟ اإذا اكن اجلواب
نعم ،فكيف ُخيطر عامة الناس هبذا القرار؟
( )101الفح – هل تُعدل حقوق العالمات التجارية السابقة سببا لرفض مؤرش جغرايف قُ لِّدم بشأأنه طل
أأو ُطل تسجيهل فامي بعد؟ وماذا لو اكنت العالمة التجارية السابقة حتتوي عىل عنرص معويم
يتعارض مع املؤرش اجلغرايف املُقدم بشأأنه الطل ؟ هل يُرفض املؤرش اجلغرايف بسب العمومية أأم
بسب حق العالمة التجارية السابقة ،أأم لكهيام؟
( )102الفح – هل تُعترب مبادئ املنافسة جزءا من معلية الفح ؟
( )103الفح – هل تسمح ترشيعاتمك ابمجلع بني العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية؟
( )104الفح – فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا ،هل تعرتف ترشيعاتمك ابملؤرشات
اجلغرافية املتجانسة لفظيا؟ اإذا اكن اجلواب نعم ،ف ألي أأنواع السلع أأو اخلدمات؟
( )105الاعرتاض – هل تُنرش طلبات حامية املؤرشات اجلغرافية بغرض الاعرتاض أأو إابالغ امجلهور؟ وهل
يرسي ذكل عىل ل
ك من املؤرشات اجلغرافية احمللية وا ألجنبية فضال عن املؤرشات اجلغرافية
ا ألجنبية احملمية عن طريق اتفاقات دولية؟
( )106الاعرتاض – هل ميكن لطرف أخر أأن يعرتض عىل طل محلاية مؤرش جغرايف؟ وما أأس باب
الاعرتاض؟ وإاذا اكن من املمكن أأن يعرتض طرف أخر عىل طل حامية مؤرش جغرايف ،فكيف
ُخيطر امجلهور ابلقرار اذلي يُتلخذ بشأأن هذا الاعرتاض؟
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( )107الإبطا – ،هل ميكن اإبطا ،مؤرش جغرايف ُمس َجل ،سواء اكن هذا املؤرش اجلغرايف حمليا أأو أأجنبيا
أأو أأجنبيا ُمعرتفا به عن طريق اتفاق دويل؟
( )108الإبطا – ،ما أأس باب الإبطا ،املتاحة؟
( )109الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – ُحيظر ،يف معظم البدلان ،عىل صاح عالمة التصديق أأن
يس تخدهما عىل سلع معمتدة .فهل حيو ،هذا احلظر دون اس تخدام عالمات التصديق محلاية مؤرشات
جغرافية "ميلكها" املس تفيدون مهنا؟ عىل سبيل املثا ،،هل ميكن لعالمة تصديق متلكها مجعية لها
خشصية اعتبارية أأن يس تخدهما أأعضاء هذه امجلعية؟
( )110الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – هل ي ُشرتط اس تخدام املؤرش اجلغرايف املُس َجل ( أأو غري
امل ُس َجل) أأو اإنفاذه لالحتفاظ ابحلقوق يف هذا املؤرش اجلغرايف وجتن املطالبة ابلتناز ،أأو ا إلذعان؟
( )111الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – هل توجد ألية يطل هبا الغري اإلغاء امحلاية عىل أأساس أأن
املؤرش اجلغرايف غري ُمس تخدم يف الإقلمي املعين؟
( )112الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – هل توجد رشوط لتجديد تسجيل مؤرش جغرايف ليك تظل
حامية املؤرش اجلغرايف سارية؟
( )113الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – هل يوجد اإجراء للحصو ،عىل ترصحي ابلس تخدام ،وهل
رصح به؟
التجديد ادلوري مطلوب لس مترار الاس تخدام امل ُ َ
( )114الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – هل ميكن تعديل مؤرش جغرايف بعد حاميته؟ وإاذا اكن اجلواب
نعم ،مفا يه اإجراءات ذكل؟
( )115الاحتفاظ والترصحي ابلس تخدام – اإذا اكنت ترشيعاتمك حتمي املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا،
مفا الوسايل اليت تن علهيا ترشيعاتمك لتجن اللب يف حاةل املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا؟
( )116يف حاةل اعتبار العمومية سببا لرفض مؤرش جغرايف ،هل توجد مبادئ توجهيية ُمحدَدة ل ل
لبت يف هذه
الصفة؟
( )117هل ينطبق السؤا ،السابق عىل العمومية العارضة؟
( )118من اذلي ميكنه أأن يتقدم بطل لتسجيل مؤرش جغرايف أأو حاميته؟
( )119هل من الرضوري اإثبات وجود صةل بني اجلودة والسمعة أأو مسة أأخرى من سامت املنتج املعين
ومنشأأه اجلغرايف؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،مفن هو امل ُلزم ابإثبات هذه الصةل (عىل سبيل املثا:،
مجموعات املنتجني/املس تفيدون من املؤرش اجلغرايف)؟
( )120هل توجد أأي قواعد بياانت حتتوي عىل معلومات عن املؤرشات اجلغرافية احملمية سواء عىل الصعيد
الوطين أأو ا إلقلميي؟ وهل قواعد البياانت هذه متاحة جماان لعامة الناس؟
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( )121هل القوانني أأو املعايري امل ُط َبقة عىل املنتجات املشار اإلهيا ابمس جغرايف تضمن اقتصار اس تخدام هذه
ا ألسامء اجلغرافية عىل املس تفيدين املعنيني من املؤرش اجلغرايف؟
( )122هل حامية املؤرش اجلغرايف تُمنح لفرتة غري حمدودة؟ وإاذا اكنت امحلاية تُمنح لفرتة حمدودة ،مفا الرشوط
املطلوبة لتجديد امحلاية املذكورة؟ وهل اإثبات الصةل املذكورة يف السؤا 100 ،خيضع لفح جديد؟
( )123هل ميكن حامية املؤرش اجلغرايف وامجلع بسنه وبني عالمات سابقة متجانسة معه لفظيا جتانسا لكيا أأو
جزييا؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،مفا رشوط امجلع بسهنام؟
( )124هل ميكن أأن يقترص اس تخدام املؤرش اجلغرايف عىل املس تفيدين منه دون أأن ُحي َدد رمسيا صاح
املؤرش اجلغرايف؟
( )125هل اس تخدام املؤرش اجلغرايف يتطل ترصحيا؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،مفا يه رشوط هذا الترصحي
وتاكليفه احملمتةل عىل املس تفيدين؟
( )126هل اس تخدام املس تفيدين للمؤرش اجلغرايف خيضع لرصد منتظم ومس تقل؟
( )127اإجراءات الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا – يرىج وصف مراحل اإجراءات اإيداع الطل
وتسجيهل ،وصفا موجزا.
( )128اإجراءات الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا – هل تطل قرينة الارتباط اإن أأودع املنتجون
طل اس تحداث مؤرش جغرايف؟
( )129اإجراءات الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا وفقا ل ألنظمة املتاحة – كيف جتري معلية التحقق
التقين من اخلصاي احملددة للمنتجات املؤهةل للحامية؟
( )130اإجراءات الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا وفقا ل ألنظمة املتاحة – من الإدارة اخملتصة ابإجراء
حفوصات املتطلبات التقنية اليت جي أأن تس توفهيا املؤرشات اجلغرافية ،حبس ترشيعاتمك؟
( )131اإماكنية تشابه اللفظ للمؤرشات اجلغرافية – اإن مل تقدلم ترشيعاتمك حامية رصحية ملؤرشات جغرافية
متشاهبة اللفظ ،فهل توجد ألية معلية أأخرى لتحقيق التعايش؟
( )132رفض التسجيل – هل توجد اإجراءات لالعرتاض من قبل الغري؟ وملن احلق بتقد م اعرتاض؟
( )133رفض التسجيل – إان المت الاعرتاف مبؤرش جغرايف ،واكنت قد جسلت من قبل عالمة جتارية لهذا
التعيني ،هل ميكن رفض تسجيل املؤرش اجلغرايف موضوع الطل ؟ وهل ميكن اس تصدار قرار
ابإلغاء التسجيل السابق ملاكل العالمة التجارية؟ وهل ميكن اإقرار تعايش احلق لني؟
( )134رفض التسجيل  -هل تسمح ترشيعاتمك بتعايش العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية؟ وإان اكن
احلا ،كذكل ،فهل ألحد النظامني الغلبة؟
( )135وجود برامج وطنية دلمع املنتجات ذات املنش أأ املعرتف هبا مبوج املؤرشات اجلغرافية – هل وضع
بدلمك برامج دلمع منتجي السلع املعرتف هبا أأو احملمية مبوج مؤرشات جغرافية؟
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( )136وجود برامج وطنية دلمع املنتجات ذات املنش أأ املعرتف هبا مبوج املؤرشات اجلغرافية – ف إان اكن
احلا ،كذكل ،كيف لمتو ،هذه الربامج ،وكيف تقاس نتائها؟
( )137اإدارة الفح – هل حيتفظ بدلمك بسجل للمؤرشات اجلغرافية (حس مفهوم هذا املصطلح مبوج
اتفاق تريب )؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،هل التسجيل رهن إابجراء حف حميل ل ألهلية الرمسية
واملوضوعية؟ وهل جيري التسجيل وفقا لنظام تصنيف ( إان نعم ،يرىج حتديد نظام التصنيف)؟
( )138اإدارة الفح – هل حيتفظ بدلمك بسجل لتسميات املنشأأ (حس مفهوم هذا املصطلح مبوج
اتفاق لش بونة)؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،هل التسجيل رهن إابجراء حف حميل ل ألهلية الرمسية
واملوضوعية؟ وهل جيري التسجيل وفقا لنظام تصنيف ( إان نعم ،يرىج حتديد نظام التصنيف)؟
( )139املوضوع املؤهل للحامية – هل تفرض قيود عىل مساحة منطقة الإنتاج اليت ميكن أأن يشري اإلهيا
التعيني اجلغرايف؟ وما يه معايري رمس حدود منطقة الإنتاج ،اإن وجدت؟ وهل ختضع هذه احلدود
لعملية حف أأو مراجعة؟ وهل ميكن للغري طل ختفيض مساحة منطقة الإنتاج أأو توس يعها؟
( )140املوضوع املؤهل للحامية – هل ميكن أأن تتجاوز منطقة الإنتاج احلدود اجلغرافية للماكن احملدد ابلتعيني
اجلغرايف؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،فهل تربر اإداراتمك منح املؤرش اجلغرايف عىل أأساس أأن مسعة املنطقة
اجلغرافية تغطي مساحة أأكرب من احلدود الإدارية احلديثة لالمس اجلغرايف؟ وبعد رمس حدود منطقة
الإنتاج ،هل ميكن توس يعها لحقا؟ وإان اكن اجلواب اإجيااب ،فهل ينبغي الالزتام بأأيلة معايري كرشط
لهذا التوس يع؟
( )141املوضوع املؤهل للحامية – هل حدد بدلمك ظروفا ميكن أأن تتعايش فهيا العالمات التجارية واملؤرشات
اجلغرافية املتشاهبة؟ أأم أأن لكتهيام حقوق اس تئثارية؟ ويف احلا ،السابقة ،كيف حيدد حق ا ألولوية؟
( )142الطل – بعد اس تحداث مؤرش جغرايف ،هل يفتح املؤرش مجليع منتجي املنتج املسجل من تكل
املنطقة اجلغرافية ذاهتا ،ل
حىت لو بد أأوا الإنتاج بعد اس تحداث املؤرش املذكور؟
( )143الطل – هل يتعني عىل املؤرشات اجلغرافية احمللية أأن تثبت مسعهتا مكؤرشات جغرافية كرشط
للحصو ،عىل امحلاية؟ وماذا عن املؤرشات ا ألجنبية؟ وهل توصف السمعة يف الترشيعات الوجهية
كعنرص مرتبط ابملنشأأ اجلغرايف للسلعة أأو اخلدمة؟ إان اكن احلا ،كذكل ،فأأين ينبغي لهذه السمعة أأن
تكون ابلنس بة للمؤرشات ا ألجنبية؟
( )144الطل – ما ا ألدةل املطلوبة ،اإن وجدت ،إلنشاء صةل بني املنتج اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف وجودة
أأو مسة معينة لهذا املنتج تعزى أأساسا اإىل أأصهل اجلغرايف؟
( )145ما يه اجلهود املبذوةل لتقري الترشيعات الوطنية تسهيال محلاية أأصو ،امللكية الفكرية عىل
املس توى ادلويل؟
( )146ما يه التوقعات بشأأن توس يع مفهوم املؤرشات اجلغرافية لسشمل القطاعات الاقتصادية ا ألخرى غري
املقترصة عىل املنتجات الغذايية الزراعية وامخلور واملرشوابت الروحية ،مثل قطاعات احلرف اليدوية
واملنتجات املصنعة واملعادن واخلدمات املتنوعة؟
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جمي .نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإجراء والإنفاذ
( )147مراقبة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية احملمية يف السوق:
 تقوم هبا املؤسسات التالية (ينبغي حتديدها) ل تُنفَذ( )148هتدف مراقبة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية احملمية يف السوق اإىل:
-

منع اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية
حامية املس هتكل
الك ا ألمرين

( )149تُكفل حامية املؤرشات اجلغرافية عىل احلدود امجلركية:
-

تلقاييا
بناء عىل طل التدخل

( )150أأي اإجراء خبصوص انهتاك احلقوق املتعلقة ابملؤرش اجلغرايف جيوز أأن يتخذه:
-

صاح احلق يف اس تخدام املؤرش اجلغرايف احملمي
أأي خش حيق هل متثيل صاح احلق يف الاس تخدام
مؤسسات/منظامت أأخرى (ينبغي حتديدها)

رصح به أأو من
( )151هل تن ألية امحلاية املتاحة عىل حامية املؤرشات اجلغرافية من الاس تخدام غري امل ُ َ
الاس تفادة عىل حنو غري مرشوع من مسعة التسمية أأو ا إلرضار هبا؟
( )152يُرىج وصف مجيع تدابري الإنفاذ املتاحة للمؤرشات اجلغرافية يف ترشيعاتمك ،مبا يف ذكل الضوابط
الإدارية وس بل الانتصاف القضايية وتدابري ماكحفة التقليد املس هتدفة (تغاض عن التدابري القامئة عىل
الإنرتنت املشموةل يف الاس تبيان الثاين).
( )153هل تُط َبق ألية امحلاية ،يف بدلمك ،تلقاييا أأم بناء عىل طل من أأحد ا ألطراف؟
( )154هل تُطبَق أأي تدابري ملاكحفة التقليد فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية يف بدلمك ،ل س امي من خال،
مراقبة احلدود ومصادرة السلطات امجلركية للمنتجات املقدلة؟
( )155هل ألية امحلاية يف بدلمك حتمي من الانتحا( ،طرح منتجات مماثةل أأو مشاهبة) ولكهنا حتمي أأيضا من
اختالس شهرة (منتجات أأخرى)؟
( )156الإنفاذ – من اذلي يتحمل مسؤولية منع الاس تخدام غري املرصح به ،فور حامية مؤرش
جغرايف بدلمك؟
-

ما يه بياانت التصا ،ابلسلطات اخملتصة من أأجل الإنفاذ الإداري؟
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-

هل توجد أأي أأطر زمنية ل إالجراءات؟
هل توجد أأي أليات تعويض أأو طعن ألي من الطرفني املعنيني بشأأن اإجراء اإنفاذ اإداري؟

( )157الإنفاذ – هل تقدمون اإنفاذا اإداراي عن طريق معيار اإداري لنظام حتديد الهوية؟ عىل سبيل املثا،،
هل تصدر هيئات الرقابة عىل ا ألغذية معايري اإدارية لتحديد هوية املنتجات الغذايية اليت حتمل
مؤرشا جغرافيا معينا؟
رصح هلم ابإقامة دعوى تعدل مدنية من أأجل
( )158الإنفاذ – هل ي ُسمح ألحصاب احلقوق أأو املس تخدمني امل ُ َ
التصدي لتعدل عىل املؤرش اجلغرايف؟
( )159الإنفاذ – ما املسؤوليات اليت تقع عىل عاتق صاح احلقوق لضامن عدم التعدي عىل املؤرش اجلغرايف
أأو عدم اس تخدامه بدون ترصحي؟
رصح هلم؟
( )160الإنفاذ – هل ميتكل بدلمك جسال للمس تخدمني امل ُ َ
( )161الإنفاذ – من اذلي ميكل ا ألهلية القانونية لإقامة دعوى اإنفاذ بشأأن التسجيل؟
( )162الإنفاذ – هل ميكن تدوين تسجيل املؤرش اجلغرايف أأو اإخطار املنافذ احلدودية به بطريقة أأخرى ملنع
رصح هبا؟
دخو ،سلع غري ُم َ
( )163الإنفاذ – ما العقوابت اليت ميكن تطبيقها يف حاةل اس تخدام مؤرش جغرايف محمي دون ترصحي من
املاكل /أأي مس تخدم مسجل لنف النوع من السلع أأو اخلدمات ،ولنوع خمتلف من السلع أأو
اخلدمات؟
( )164الإنفاذ – فامي يتعلق ابملصطلحات امل ُركَبة اليت تتأألف من مكوانت متعددة (مثل" :ابرميجيانو
رجييانو") ،هل ميكنمك رفع دعوى قضايية ضد الغري بسب اس تخدامه ملكون واحد فقط دون ترصحي
(مثل "ابرميجيانو")؟
( )165هل تقوم أأي دوةل عضو بتنظمي املنافسة غري املرشوعة الناش ئة عن اس تحضار مؤرش جغرايف؟ ويف
هذه احلاةل ،هل يقترص ذكل عىل املنتجات ذات النوع الواحد أأم يشمل املنتجات ذات الطبيعة
اخملتلفة؟ وهل جي أأن يكون هذا الاس تحضار تصويراي أأم ي ُسمح بنوع أخر من الصةل ( أكن تكون
الصةل صوتية عىل سبيل املثا)،؟
( )166هل من املمكن حامية عنارص مرتبطة مبؤرش جغرايف ،مثل نكهات املنتجات أأو ملمسها؟ وبعبارة
أأخرى ،هل من املمكن حامية مؤرشات جغرافية غري تقليدية ،كام هو احلا ،يف نظام
العالمات التجارية؟
( )167ما هو نطاق حامية املؤرشات اجلغرافية؟ وهل توجد أأي اختالفات وفقا للمنتجات املعنية أأو ا ألنظمة
والليات والقوانني املُطبقة؟
( )168هل ميكن اس تخدام مؤرش جغرايف كعالمة جتارية؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فكيف ميكن متيزي هذه
العالمات عن العالمات ا ألخرى اليت لسست مؤرشات جغرافية؟ وهل توجد قامئة ابملؤرشات
اجلغرافية احملمية بوصفها عالمات؟
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( )169هل ميكن لتسمية تشّك مؤرشا جغرافيا أأن تُس َجل كعالمة لفظية؟ أأو هل ل ميكن تسجيلها اإل يف
حاةل دجمها مع العديد من العنارص اللفظية و /أأو العنارص التصويرية ا ألخرى؟
( )170هل حامية املؤرش اجلغرايف تقتيض اس تخدامه اس تخداما فعليا يف سوق الإقلمي املعين؟
( )171هل حامية املؤرشات اجلغرافية تضع يف الاعتبار الرتجامت وا ألشاك ،املعدةل والتقييدات؟
( )172هل حامية املؤرشات اجلغرافية تضع يف الاعتبار الشّك املمزي للمنتج ،حيامن يكون هل شّك ممزي؟
( )173ما الإجراءات املتاحة يف حاةل انهتاك احلقوق املتعلقة مبؤرش جغرايف؟ هل دليمك أأي معلومات
بشأأن التاكليف؟
( )174حقوق املؤرشات اجلغرافية و إانفاذها – ما يه احلقوق املمنوحة ألحصاب املؤرشات اجلغرافية؟
( )175حقوق املؤرشات اجلغرافية و إانفاذها – ما التدابري اليت تن علهيا ترشيعاتمك للتعامل مع املتعديلن عىل
احلقوق املمنوحة مبوج املؤرشات اجلغرافية؟
( )176حقوق املؤرشات اجلغرافية و إانفاذها – هل وضعت ترشيعاتمك أليات ل إالنفاذ عىل احلدود بشأأن
املؤرشات اجلغرافية؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،فهل يه أليات تنفذ تلقاييا ،أأم بناء عىل طل ا ألطراف
املعنية فقط؟
( )177حقوق املؤرشات اجلغرافية و إانفاذها – هل سنلت أأحاكم تن عىل اختاذ تدابري لتدمري املنتجات اليت
يزمع انهتاكها للحقوق؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،هل يلزم اس تصدار أأمر من حممكة للتدمري؟
( )178الإنفاذ – هل ي لقر قانونمك بدفاع عن التعدي عىل أأساس املوافقة الضمنية بعد مرور فرتة طويةل من
عدم ا إلنفاذ ملؤرش جغرايف ،أأو عىل أأساس أأن هذا املصطلح أأصبح حبمك الواقع مصطلحا عرفيا يف
اللغة املشرتكة ل إالقلمي؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،فتحت أأية ظروف؟
( )179الإنفاذ – هل ميكن ألحصاب احلقوق أأو املس تخدمني املرخ هلم رفع دعوى انهتاك مدنية ملعاجلة
التعدي عىل مؤرش جغرايف؟ وإان اكن احلا ،كذكل ،مفا يه س بل الانتصاف اليت تقدل هما
هذه ادلعوى؟
( )180يف حاةل حامية املؤرشات اجلغرافية للمنتجات واخلدمات ،هل تظل حدود امحلاية قامئة .وهل تقترص
امحلاية فقط عىل العالمة املمزية أأم عىل السلع واخلدمات ذات الصةل؟ فبالنس بة ،مثال ،ملنتج جيري
حتضريه بطرق حمددة تنطوي عىل معارف تقليدية ،هل حيمى مبوج مؤرشات جغرافية بطريقة ما؟
وهل يشمل نطاق امحلاية املواصفات أأو لواحئ الاس تخدام؟
( )181يف العديد من البدلان ،يعترب املؤرش اجلغرايف جسال اإعالنيا وابلتايل فهو جسل موجود مس بقًا .ويف
هذه احلاةل ،هل ذلكل احلق أأثر رجعي للتسجيل وما مدى ذكل ا ألثر الرجعي؟
( )182يف حاةل ملكية املؤرشات اجلغرافية ،هل يقترص احلق يف استبعاد الغري عىل مجموعة صغرية من
املنتجني املنظمني فقط أأم يشمل ك املنتجني املوجودين يف املنطقة؟ وما هو دور ادلوةل يف اإنفاذ
هذا احلق ،ل س امي عند تداو ،هذه املنتجات يف التجارة ادلولية؟
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( )183هل وضع مس بقا جدو ،أأعام ،لصياغة قواعد أأوحض لتوس مي املنتجات ابإظهار منشأأها احلقيقي ،وجتن
املنافسة غري املرشوعة وارتباك املس هتكل؟
اثنيا .اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء
املكونة من رموز
املكونة من أأسامء عامة وأأسامء احلقو ،العليا َ
احلقو ،،مبا يف ذكل أأسامء احلقو ،العليا وأأسامء احلقو ،العليا َ
البدلان (أأمثةل ،حالت ،أليات ملعاجلة اإساءة الاس تخدام ،أأساس امحلاية حس الاقتضاء)
( )184الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام عىل الإنرتنت – هل تن ترشيعاتمك الوطنية عىل حامية املؤرشات
اجلغرافية من التقليد اذلي حيدث عىل الإنرتنت؟ وهل تن عىل حامية أأسامء البدلان وا ألسامء ذات
ادللةل اجلغرافية ،مبا يف ذكل حاميهتا من الاس تخدام امل ُض ِّللل و /أأو غري امل ُ ِّنصف عىل الإنرتنت؟ وما
ا ألدوات اليت ميتلكها بدلمك يف حالت حدوث تقليد للمؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت؟ وهل هل ولية
قضايية بشأأن اس تخدام أأي تسمية أأو وصف جتاري عىل حنو قد يُرض بأأسامء البدلان وا ألسامء ذات
ادللةل اجلغرافية؟
( )185الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام عىل الإنرتنت – ما نوع ا ألدوات القانونية والتقنية (قانون ُمل ِّزم أأو غري
ُمل ِّزم) أأو أليات تسوية املنازعات املتاحة يف وليتمك القضايية بشأأن بيع سلع مقدلة أأو غري ذكل من
أأشاك ،التعدي عرب الإنرتنت ،مبا يف ذكل أأيضا التعدي عىل املؤرشات اجلغرافية؟ ويف حاةل وجود
صكوك قانونية غري ُمل ِّزمة ،مثل مذكرات التفامه ،مفا يه منصات الإنرتنت الريسس ية اليت انضمت اإىل
هذا النوع من التفاقات؟ يُرىج المتيزي بني التدابري اليت تتخذها ادلوةل (سواء أأاكنت ُمل ِّزمة أأم ل)
والتدابري املتخذة مببادرة من أأطراف خاصة (اإما املنصات أأو الش باكت نفسها أأو ابلتفاق مع
أأطراف أأخرى).
( )186الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،أأساس امحلاية – ميكن اس تخدام ا ألسامء
واملؤرشات اجلغرافية للبدلان يف نظام أأسامء احلقو ،اكمس حقل من املس توى الثاين ( )SLDأأو اكمس
كون من امس عام ()gTLD
حقل علوي ( ،)TLDاذلي ميكن بدوره أأن يكون امس حقل علوي ُم َ
كون من رمز بدل ( .)ccTLDوختتلف القواعد احلالية لهذه الاس تخدامات
أأو امس حقل علوي ُم َ
حس نوع امس احلقل .فهل الليات احلالية املُط َبقة ،مبا يف ذكل الضامانت الالحقة ضد اإساءة
الاس تخدام احملمتةل ،تعمل بشّك حصيح؟ وهل اكتُشفت أأي ثغرات من حيث ا ألساس القانوين
محلاية أأسامء احلقو ،اجلغرافية؟ وهل حيتفظ بدلمك بسجل ل ألسامء احملمية/احملجوزة؟ وما ا ألساس
القانوين اذلي يستند اإليه يف ذكل؟
( )187الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،أأساس امحلاية – بناء عىل القواعد الوطنية،
هل ميكن للمس تفيدين من املؤرش اجلغرايف أأن يطعنوا يف التسجيل ابلوسايل القضايية أأو يعرتضوا
عىل تسجيل جار لمس حقل من املس توى الثاين يرتبط مبا ييل:
-

امس حقل من املس توى العام ا ألو( )gSLD( ،مثل X.vin :أأو  ،)X.wineأأو
امس حقل من املس توى الوطين ا ألو( )ccTLD( ،مثل.)X.fr :

اإذا اكن ا ألمر كذكل ،يُرىج توضيح الإجراء املتاح.
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( )188الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،أأسامء احلقو ،العليا املك لونة من رموز
كونة من رموز البدلان اخلاص ببدلمك اإىل
البدلان – هل يشري الإطار التنظميي ألسامء احلقو ،العليا امل ُ َ

املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان وا ألسامء ذات ادللةل اجلغرافية ( أأو حقوق امللكية الفكرية بوجه
عام) بوصفها س ندات ملكية تصلح لتفعيل أليات تسوية املنازعات والليات العالجية يف حاةل السطو
الإلكرتوين؟ اإذا اكنت الإجابة نعم ،ف ُريىج تقد م أأمثةل عىل حالت استندت فهيا املطالبة اإىل
مؤرشات جغرافية أأو اإىل أأي س ند أخر من س ندات حقوق امللكية الفكرية عدا العالمات التجارية.

( )189الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،أأسامء احلقو ،العليا املك لونة من رموز
البدلان – يف معلية أأسامء احلقو ،العليا املكونة من رموز البدلان ،هل تن ترشيعاتمك الوطنية عىل

تدابري وإاجراءات وس بل انتصاف ل ألطراف املعنية من أأجل منع أأو اإبطا ،تسجيل املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان وا ألسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقو ،من املس توى الثاين أأمام سلطة اإدارية
أأو قضايية؟ اإذا اكنت الإجابة نعم ،فهل تسمح ترشيعاتمك ابإصدار أأمر زجري يأأمر املسجل الوطين
مبنع التسجيل أأو اإبطاهل؟

( )190الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،أأسامء احلقو ،العليا املك لونة من أأسامء عامة

– هل يوجد أأي دور قد يقوم به "مركز الويبو للتحكمي والوساطة" لتسوية املنازعات املتعلقة
بتصصي أأسامء جغرافية تتطابق مع مؤرشات جغرافية أأو أأسامء بدلان أأو أأسامء ذات دلةل جغرافية
كونة من أأسامء عامة ،كام هو احلا ،يف جما ،العالمات التجارية؟
أكسامء حقو ،عليا ُم َ

( )191الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،معليات ختصي حقو ،عليا ُمك َونة من
أأسامء عامة – هل الإطار القانوين واملؤسيس احلايل لتصصي "مصطلحات معومية" كحقو ،عليا

يوفر صكواك قانونية دولية اكفية ملنع التصصي "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان وا ألسامء
ذات ادللةل اجلغرافية؟

( )192الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،معليات ختصي حقو ،عليا ُمك َونة من
كونة من أأسامء عامة
أأسامء عامة – ما الرشوط اليت ينبغي بناء علهيا أأن تسمح معلية احلقو ،العليا امل ُ َ
بتصصي امس جغرايف ،سواء أأاكن متطابقا مع مؤرش جغرايف أأم ل ،أأو امس بدل أأو امس ذي دلةل
جغرافية كحقل علوي؟ هل يوجد يف بدلمك أأي قاعدة أأو اإجراء قانوين أأو سبيل انتصاف أأو أأساس
قانوين مناس ملنع ختصي املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان وا ألسامء ذات ادللةل اجلغرافية
كحقو ،عليا؟

( )193الاس تخدام/اإساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو – ،معليات ختصي حقو ،عليا ُمك َونة من
أأسامء عامة – مركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ( )TMCHهو "ألية محلاية

كونة من أأسامء عامة.2
احلقوق" بناء عىل قاعدة بياانت ل إالشارات مضمنة يف برانمج احلقو ،العليا امل ُ َ
وقاعدة البياانت خمصصة يف الوقت احلايل للعالمات التجارية .فهل س تؤيدون اس تخدام هذه اللية
ملنع التصصي غري املرصح به للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وا ألسامء ذات ادللةل اجلغرافية
كونة من أأسامء عامة؟ اإذا اكن اجلواب لُ ،فريىج ذكر السب .
كحقو ،عليا ُم َ

2
مركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ( )TMCHهو قاعدة بياانت مركزية للعالمات التجارية املُتحقَق مهنا اليت ترتبط بّك حقل من
صصصة .وجيري اإدراج العالمات التجارية يف قاعدة بياانت املركز والتحقق مهنا عىل أأساس طوعي عندما يدفع أأحصاب العالمات
احلقو ،العليا اجلديدة امل ُ َ
التجارية رسام ما ،رهنا ابلتجديد.
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( )194هل دليمك أأي أأدوات قانونية ( ُمل ِّزمة أأو غري ذكل) أأو تقنية ملنع الاس تخدامات غري القانونية
للمؤرشات اجلغرافية عىل املواقع ا إللكرتونية (مبا يف ذكل ش باكت التواصل الاجامتعي واملنصات غري
التجارية) يف بدلمك؟ يف حاةل وجود أأدوات قانونية ذات طابع غري ُمل ِّزم (مثل اتفاقات التعاون) أأو
تدابري تقنية (مثل حظر املنبع) ،مفا يه املواقع الإلكرتونية اليت اعمتدهتا؟
( )195ما الوسايل القانونية و /أأو التقنية املتاحة لتحديد صاح امس احلقل يف بدلمك؟
( )196ما ا ألطر الزمنية ل إالجراءات اليت تُتخذ ضد صاح امس احلقل يف بدلمك يف حاةل التسجيل التعسفي،
وما تاكليف هذه الإجراءات؟
( )197ما أأنواع التعدايت عىل املؤرشات اجلغرافية املس تحقة للعقاب يف بدلمك (مثل السطو الإلكرتوين،
والانتفاع من أأخطاء هتجية املواقع ،واختالس السمعة ،والإضعاف ،وتشويه السمعة ،وخدمات
أأخرى ،والتعدي عىل امس احلقل نفسه ،والشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل ،وغريها من الوسايل
اليت تسمح ابلإحاةل)؟
( )198هل توجد أأي أأنظمة ُمط َبقة ل إالرشاف عىل املُس ِّ لجلني من خال ،ا إلرشاف احلكويم أأو الضوابط
احلكومية مثال ،أأو هل قطعوا عىل أأنفسهم تعهدات فامي خي امحلاية؟
( )199هل مفهوم "املصطلح اجلغرايف" ُم َعرف يف القانون الوطين أأو ا إلقلميي؟ وهل توجد أأي قواعد بياانت
حتتوي عىل معلومات عن أأسامء البدلان و /أأو املصطلحات اجلغرافية احملمية عىل الصعيد الوطين أأو
ا إلقلميي؟ وهل هذه القواعد متاحة جماان لعامة الناس؟
( )200ما ا ألنظمة والليات والقوانني اليت تكفل امحلاية القانونية ألسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية
وتتصدى لإساء اس تخدام ك مهنا؟ وهل تشمل هذه امحلاية ا ألشاك ،املعدةل من املصطلح اجلغرايف؟
وما احلقوق اليت متنحها هذه ا ألنظمة والليات والقوانني؟ وما الإجراءات والتاكليف اليت تتطلهبا هذه
ا ألنظمة والليات والقوانني؟ يُرىج حتديد ش ىت ا ألنظمة والليات والقوانني يف ردمك عىل ا ألس ئةل
التالية ،حيامث اكن ذكل مناس با ،وتقد م أأمثةل اإن أأمكن.
( )201هل توجد أأي رشوط لتسجيل امس حقل من املس توى الثاين ،يتأألف من مؤرش جغرايف أأو امس بدل
أأو امس جغرايف ،أأو يتأألف من اإحدى هذه التسميات ،أأو يتشابه مع اإحدى هذه التسميات ،يف
املكونة من رموز البدلان؟
احلقو ،العليا َ
كونة من رموز البدلان وجتديد ذكل الامس واس تخدامه
( )202هل تسجيل امس حقل يف احلقو ،العليا امل ُ َ
كونة
يتوقف عىل الإقامة يف بدل الرمز املعين؟ وهل اإجراءات التسجيل يف اإطار أأحد احلقو ،العليا امل ُ َ
من رموز البدلان يتطل اإثبات وجود صةل بني البدل و ُم لِّقدم الطل /صاح امس حقل البدل؟
كونة من رموز البدلان يف بدلك ،لتسوية املنازعات اليت تنشأأ بني
( )203هل يوجد اإجراء ،يف احلقو ،العليا امل ُ َ
املش تيك واخلصم فامي يتعلق ابمس احلقل (الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقو ،أأو
س ياسة أأخرى) وجي اإدراج هذا الإجراء يف مجيع عقود تسجيل امس احلقل؟
( )204اإذا اكن ا ألمر كذكل ،فهل يعرتف هذا الإجراء ابحلق يف رفع دعوى بسب اإساءة الاس تخدام فامي
يتعلق بتسجيل امس حقل حيتوي عىل احلقوق أأو املصطلحات التالية:
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حق ملكية فكرية
مؤرش جغرايف
تسميات املنشأأ
مؤرش املصدر
امس بدل
امس جغرايف أخر.

كونة من أأسامء بدلان
( )205هل توجد أأي أأطر معل ،يف بدلانمك ،ل إالرشاف عىل املُسجلني (احلقو ،العليا امل ُ َ
كونة من أأسامء عامة) تتأألف ،عىل سبيل املثا ،،من ا إلرشاف أأو الرقابة املبارشة
و /أأو احلقو ،العليا امل ُ َ
من قبل ادلوةل ،أأو لواحئ ُمحدَ دة أأو الزتامات ُمح َددة تفرضها ادلوةل؟
( )206هل ميكن للمس تفيدين من حق يتعلق مبصطلح جغرايف (امس بدل أأو مؤرش مصدر أأو مؤرش جغرايف
أأو أأي مصطلح جغرايف أخر) أأو املس تفيدين من أأي دعوى أأخرى ضد اإساءة الاس تخدام أأن يطعنوا
قانوان ،بناء عىل قانون داخيل ،يف تسجيل امس احلقل:




كون من امس عام ()gTLD؟
كحقل علوي ُم َ
كون من امس عام ()gSLD؟
كحقل من املس توى الثاين ُم َ
كون من رمز بدل عام ()ccSLD؟
كحقل من املس توى الثاين ُم َ

( )207اإذا اكن ا ألمر كذكل ،فهل س بق أأن حمكت السلطات القضايية (املدنية أأو اجلنايية أأو الإدارية) يف
بدلمك يف نزاع ينطوي عىل مصطلح جغرايف (امس بدل أأو مؤرش مصدر أأو أأي مصطلح جغرايف أخر)
وامس حقل؟
( )208اإذا اكن ا ألمر كذكل ،مفاذا اكن احلمك الهنايئ ،وماذا اكنت الاعتبارات الريسس ية املتعلقة هبذا ا ألمر؟
( )209هل حصلت حكومتمك (من خال ،اإحدى هيئاهتا أأو غريها من الوحدات الإدارية ا إلقلميية أأو احمللية)
كونة من أأسامء عامة اليت حتتوي عىل مصطلح جغرايف يشري
عىل واحد ( أأو أأكرث) من احلقو ،العليا امل ُ َ
اإىل بدل أأو ماكن داخل اإقلمي البدل (عىل سبيل املثا :،حصل الاحتاد السويرسي عىل ")"Swiss؟
( )210ما أأنس طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أأن تُس َجل عىل حنو غري املرشوع يف نظام
أأسامء احلقو،؟
( )211ما أأنواع الصكوك أأو الوسايل القانونية املتاحة للمس تفيدين من مصطلح جغرايف (امس بدل أأو مؤرش
مصدر أأو مؤرش جغرايف) أأو املس تفيدين من أأي دعوى أأخرى ضد اإساءة الاس تخدام حلظر أأو
وقف بيع منتجات مقدلة عىل الإنرتنت ( أأي املنتجات اليت حتمل مؤرشا اكذاب أأو غري حصيح
عىل املصدر)؟
( )212هل توجد أأي صكوك قانونية غري ُمل ِّزمة (مثل مذكرات التفامه) للتصدي ملا حيدث عرب الإنرتنت من
بيع للسلع اليت حتمل مؤرشا اكذاب أأو غري حصيح عىل املصدر؟
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( )213هل تنطبق هذه الصكوك عىل هجات اس تضافة أأسامء احلقو،؟
( )214ما يه منصات الإنرتنت اليت تعهدت بأأن تلزتم هبذه الصكوك؟

 .8اإن جلنة العالمات مدعوة اإىل النظر يف
حمتوى هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

