
 

 

A 

SCT/39/6 Rev. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 مارس 13 التارخي:

 
 
 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات 

التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات 

 الجغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23 جنيف، من  2018 أأبريل 26اإ
 
 

األسئلة التي اقترحها األعضاء والمنظمات الحكومية بتجميع قائمة 

مراقب بشأن التي لها صفة الدولية المعنية بالملكية الفكرية 

 المشار إليها في خطة عمل المؤشرات الجغرافية اتعوالموض

 

 مقدمة

طار ادلورة  2017مارس  28قد ُعقدت يوم عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اإ جلسة يُذكر أأن  .1 السابعة يف اإ
اليت  (جلنة العالمات) اجلغرافيةؤرشات الصناعية وامل تصامميوالثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال 

ىل  27قدت يف جنيف يف الفرتة من عُ   .2017مارس  30اإ

ىل أأكت 30من يف الفرتة قدت يف جنيف ، اليت عُ للجنة العالماتويف ادلورة الثامنة والثالثني  .2 ، 2017نومفرب  2وبر اإ
ُ ؤرشات خطة معلها بشأأن امل جلنة العالماتاعمتدت  )انظر  جلنة العالمات يف ملص  ريس  بنَي اجلغرافية، عىل النحو امل

 (.SCT/38/5الوثيقة مرفق 

ىل الأمانة  جلنة العالماتملؤرشات اجلغرافية، طل  ريس  اخلاصة ابعمل الووفقا خلطة  .3 أأن جتمع قامئة ابلأس ئةل اليت "اإ
ميكن أأن تشّكل أأساس اليت  1مراق لها صفة اقرتهحا الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت 

وفقا قامئة الأس ئةل م ستُنظَ و . يف هذه القامئة جلنة العالماتليك تنظر ، ع عىل الأعضاء واملنظامت املذكورة أ نفااس تبيان يُوزَ 
 التالية: اتعو للموض

                                                
1

 عن حامية حقوق امللكية الصناعية. املسؤوةل، مبوج  معاهدة تأأسسسها،أأي املنظامت  
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قلميية  .أأول  لمؤرشات اجلغرافيةمن امحلاية ل قدرااليت ميكن أأن توفر الأنظمة الوطنية والإ

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

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

نفاذ. - جراء والإ  نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ

ساءة اس تخدام امل .اثنيا اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام ؤرشات اس تخدام/اإ
أأسامء احلقو، العليا وأأسامء احلقو، العليا املكَونة من أأسامء عامة وأأسامء احلقو، العليا املكَونة مبا يف ذكل قو،، احل أأسامء

ساءة عاجلةملليات أ   ،حالت ،)أأمثةلمن رموز البدلان   ."الاقتضاء(حس  أأساس امحلاية  ،الاس تخدام اإ

تعمامي  2017للجدو، املذكور، سرتسل الأمانة يف نومفرب  ة العمل أأيضا جدول زمنيا لتنفيذها. ووفقاخطتضمنت و  .4
ىل اقرتاح الأس ئةل أ نفة اذلكر. وحس  اخملطط، الرساةل مبوج  دعت الأمانة،  تدعو فيه الأعضاء واملنظامت املذكورة أأعاله اإ

ىل اقرتاح أأس ئةل و أ نفا ، الأعضاء واملنظامت املذكورة 2017نومفرب  27املؤرخة  C. 8707املعممة   فقا خلطة العمل.اإ

فردية من ادلو،  بياانتوردت اكنت قد (، 2018فرباير  6لرد عىل ادلعوة املذكورة أأعاله )أأي يف ل املوعد الهنايئويف  .5
كوادور ادلو، الأعضاء التالية  (. وأأرسلت6) وسويرسا ،ومجهورية مودلوفا ،وبولندا ،واملكس يك ،وفرنسا ،الأعضاء التالية: اإ

(. كام أأرسل 7) أأوروغوايو وبامن، ومجهورية كوراي، والولايت املتحدة الأمريكية، وش ييل،  ،أأسرتالياردا مشرتاك: الأرجنتني، و 
ىل الأمانة بياان، جلنة العالماتالاحتاد الأورويب، بصفته عضوا خاصا يف  غالق ابب ا وبعد (.1) اإ ادلعوة املذكورة لرد عىل اإ

رساييل )ت فردية من ادلو، الأعضاء التالية: أأعاله، وردت بياان  (.4الربازيل وش ييل وكولومبيا واإ

ىلالأس ئةل اليت اكفة ع م. وجتSCT/39/6 يه نسخة منقحة من الوثيقةهذه الوثيقة و  .6 حلو، قبل الأمانة  ُأرسلت اإ
 منأأي الأس ئةل ) الأس ئةل اليت وردت بعده، ومجيع 2018فرباير  6 أأل وهو يف خطة العمل،ذكور املوعد الهنايئ امل

ىل  36 ىل  127من و  54اإ ن الوثيقة تيف بعض جوانهبا ُمكَررةعترب . ورمغ أأن بعض الأس ئةل قد تُ (146اإ عرض ، فاإ
 .العمل يف خطة ااملنصوص علهي للبنية، وفقا بنصها الاكملو كام يه مجيع الأس ئةل 

مت والن  الاكمل لل  .7  العنوان التايل:يف  للجنة العالماتالإلكرتوين ملنتدى ا صفحة عىلمنشور بياانت اليت قُدلِّ
http://www.wipo.int/sct/ar/. 

  

http://www.wipo.int/sct/ar/index.html
http://www.wipo.int/sct/ar/index.html
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 قامئة الأس ئةل

قلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية .أأول  الأنظمة الوطنية والإ

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

 اجلغرافية مبا ييل:ؤرشات ل حامية املكف  تُ  (1)

 ظام فريد من نوعهن -

 عالمات جتارية جامعية -

 عالمات تصديق جتارية -

 دةحدَ قوانني مُ  -

 غري ذكل -

ذا اكنت  (2)  :، حفينئذنظام فريدوج  جلغرافية مكفوةل مبؤرشات احامية املاإ

 اجلغرايف بشّك فرديؤرش تسمية املنشأأ واملمن  يُعَرف كل  -

 ف تسمية املنشأأ فقطعرَ تُ  -

 املؤرش اجلغرايف فقطيُعَرف  -

 اجلغرافية:ؤرشات ل حامية املكف  تُ  (3)

 مبوج  التسجيل عن طريق الإجراء الوطين -

 مبوج  التفاقات ادلولية -

 مبوج  التفاقات الثنايية -

 اجلغرافية:ؤرشات ل حامية املكف  تُ  (4)

 دون غريها ...( عية )املنتجات الزراعية، النبيذ،للمنتجات الغذايية الزرا -

 لأي نوع من املنتجات -

 للخدمات -

 جغرافية:ؤرشات التسجيل مكأأن يُطل  جيوز  (5)

 دون غريها للمصطلحات اجلغرافية -

 للمصطلحات غري اجلغرافية -

 أأم ل( ةاس تثناييبصفة لمس البدل ) -

اليدوية احلرفية ادلو، الأعضاء دلهيا عدد ل حيىص من املنتجات ونظرا لأن . هبا تنوع ثقايف مجيع البدلان (6)
دراج هذا النوع من امحلاية ترى هل ف ، اليت حتمل السامت املمزية لثقافهتا مضن أأن من املناس  اإ

 ؟اجلغرافية عىل الصعيد ادلويلاملؤرشات 
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 ؟عديدة جغرايف ملنتجاتمؤرش فهيا منح يكون من املمكن يار ادلويل للحالت اليت املع  ذا س يكونما (7)

 املصدر؟مؤرشات اجلغرافية و ؤرشات ما نوع امحلاية وما الإجراءات املتعلقة بتسميات املنشأأ وامل (8)

ىل هل أ لية امحلاية املتاحة  (9) غريها من عىل أأهنا ممتزية عن  املؤرشات اجلغرافيةتنظر عىل وجه التحديد اإ
ذا اكن اجلواب نعم،  احملميةشارات الإ  ريىج توضيح فأأو التسميات احملمية مبوج  ال لية نفسها؟ اإ
 .ذكل يةكيف 

ذا اكن بوصفها حقا اجلغرافية ؤرشات ملابهل تعرتف أ لية امحلاية املتاحة  (10) من حقوق امللكية الفكرية؟ اإ
)أأي قانون أ خر جزء من نظام ملكية فكرية فريد من نوعه أأم  هذه نظامنعم، فهل أ لية امحلاية اجلواب 

ىل ذكل(؟  العالمات التجارية، وما اإ

حدى صفات املنتج س ببية بني ال عالقة ال التعبري عنأ لية امحلاية املتاحة شرتط هل ت  (11) أأو  تهأأو مسع اإ
 ؟العالقةهذه  ، وتربير، ومنشأأه اجلغرايف من هجة أأخرىهجةخرى من ه الأ خصايص

ُ ؤرشات ما تعريف امل (12) التعريف الوارد يف التفاق املتعلق جبوان  هل هو س تخدم يف بدلمك، اجلغرافية امل
 تعريف أ خر؟ محقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريب ( أأ 

 ؟شموةل ابمحلايةما املنتجات امل و ؟ يف بدلمك املؤرشات اجلغرافيةما نطاق حامية  (13)

ىل التسجيل كحق من حقوق امللكية الفكرية، هل  (14) وسايل أأخرى محلاية مؤرش توجد ابلإضافة اإ
ش ىت  أأو الترشيعات أأو اللواحئ القطاعية(؟ صف  الأحاكم القضايية جغرايف )مثل املعايري الغذايية أأو 

 .اس تئثاري ملؤرش جغرايفلحصو، عىل اس تخدام ل ةنظم/أأو الأ ليات و/أأو ال  قوانني وال

نشاء  مكاتترشيعتن   هل – فح اإدارة الامحلاية و  ةنظمأأ  (15)  اجلغرافية؟ للمؤرشات جسلل  عىل اإ

لترشيعاتمك، أأي وس يةل أأخرى، غري السجل،  وفقاهل توجد،  – الفح اإدارة أأنظمة امحلاية و  (16)
 اجلغرافية وحاميهتا؟ابملؤرشات لالعرتاف 

 وو/أأ عالمات جتارية بوصفها ميكن حامية املؤرشات اجلغرافية  هل – فح اإدارة الامحلاية و  ةنظمأأ  (17)
 ؟و عالمات تصديق يف بدلمكو/أأ عالمات جامعية 

 ؟يف بدلمكاملؤرشات اجلغرافية الأجنبية قابةل للحامية  هل – فح الاإدارة أأنظمة امحلاية و  (18)

 املؤرشات اجلغرافية( 1فريد من نوعه محلاية و نفصل نظام م  دليمك هل – فح اإدارة الامحلاية و  ةنظمأأ  (19)
 ؟املؤرشات اجلغرافية الأجنبية( 2احمللية، أأو 

 عن طريقتُقمَي املؤرشات اجلغرافية اليت يُطل  حاميهتا  هل – ح اإدارة الفامحلاية و  ةنظمأأ  (20)
ية لفح  العمليات احملل هذا التقيمي مع يامتىش وهل  دولية قبل اختاذ قرار محلايهتا؟ اتفاقات

 ؟اجلغرافية املؤرشات
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ذا – فح اإدارة الامحلاية و  ةنظمأأ  (21) ل تُقمَي اجلغرافية احملمية مبوج  اتفاقات دولية اكنت املؤرشات  اإ
طار يف منوحة ، فهل ختتلف امحلاية امل املؤرشات اجلغرافيةلفح  لية احمل  العمليةمعلية تُعاد،  اإ
 ؟احلالتني يف

ذا اكنفامي  البتل احمللية املسؤوةل عن  الهيئات ما – فح ال اإدارةامحلاية و  مةنظأأ  (22)  ةاجلغرافي ت التسميةاإ
ذا اكنت مؤرشا جغرافيا ؟ ا أأم لجغرافي امؤرش ةاحمللي  ؟املنشأأ أأم ل أأجنيبوما اإ

ذا  – للحامية املوضوع املؤهل (23) ىل أأن بدلمك أأرشمتكنمت قد اإ ىج حتديد رُي فأأنظمة حامية متعددة، دليه  اإ
جابتمك عن السؤا، التايلاذلي تنطبق عليه  النظام  ؟ف املؤرش اجلغرايف يف بدلمكعرَ يُ  كيف – اإ

ذا  – للحامية املوضوع املؤهل (24) ىل أأن بدلمك أأرشمتكنمت قد اإ ىج حتديد رُي فأأنظمة حامية متعددة، دليه  اإ
جابتمك عن السؤا، التايلاذلي تنطبق عليه  النظام ذا – اإ  املؤرشات محلايةفريد نظام  اكن دليمك اإ

أأنواع أأو فئات مفا اجلغرافية مجليع السلع و/أأو اخلدمات،  املؤرشات ميحيهذا النظام ل اكن و  اجلغرافية
املنتجات السلع، خبالف ؟ هل املؤرشات اجلغرافية ةالسلع و/أأو اخلدمات املؤهةل للحصو، عىل حامي

 السلع و/أأو اخلدمات الأخرى؟حُتمى كيف و ية؟ قابةل للحامرشوابت الروحية، الزراعية أأو النبيذ/ امل 

ذا  – للحامية املوضوع املؤهل (25) ىل أأن بدلمك أأرشمتكنمت قد اإ ىج حتديد رُي فأأنظمة حامية متعددة، دليه  اإ
جابتمك عن السؤا، التايلاذلي تنطبق عليه  النظام نتاج بشأأن أأي قيود توجد  هل – اإ جحم منطقة الإ

لهيا اليت   ؟مؤرش جغرايفميكن أأن يشري اإ

ذا  – للحامية املوضوع املؤهل (26) ىل أأن بدلمك أأرشمتكنمت قد اإ ىج حتديد رُي فأأنظمة حامية متعددة، دليه  اإ
جابتمك عن السؤا، التايلاذلي تنطبق عليه  النظام املؤرش اجلغرايف اذلي يتأألف ميكن حامية  هل – اإ

ذا اكن الأ لاختصار من عنارص تصويرية أأو من   .ُمحَددىج تقد م مثا، رُي فمر كذكل، مس جغرايف؟ اإ

ذا  – للحامية املوضوع املؤهل (27) ىل أأن بدلمك أأرشمتكنمت قد اإ ىج حتديد رُي فأأنظمة حامية متعددة، دليه  اإ
جابتمك عن السؤا، التايلاذلي تنطبق عليه  النظام ذا – اإ يف بدل املنشأأ  امحمياملؤرش اجلغرايف اكن  اإ

اخلاص  يف نظام عالمات التصديقتسجيل ذكل املؤرش اجلغرايف هل ميكن قبو، ف ، فريدمبوج  نظام 
ذا اكن العك  حصيحا  عن هذا السؤا، رىج أأيضا الإجابة؟ ويُ بمك ذا اكن  ، أأي  بدلمكيف اإ املؤرش اإ

ذكل املؤرش هل ميكن قبو، تسجيل ف جتارية يف بدل املنشأأ،  تصديق عالمة بوصفه امحمياجلغرايف 
 ؟ الفريدنظاممكيف اجلغرايف 

ذا  – للحامية املوضوع املؤهل (28) ىل أأن بدلمك أأرشمتكنمت قد اإ ىج حتديد رُي فأأنظمة حامية متعددة، دليه  اإ
جابتمك عن السؤا، التايلاذلي تنطبق عليه  النظام ا هو الأساس مف، ذا اكن اجلواب ابلنفياإ  – اإ

 ا هلكون ماكفئيأأن الاكتفاء بيف الك البدلين، بدل من  اصك امحلاية متطابقلشرتاط أأن يكون املنطقي 
 ؟بدرجة كبرية

اجلغرافية املؤرشات أأنواع خمتلفة من توجد هل و ؟ حتمهيا املؤرشات اجلغرافيةما فئات السلع اليت  (29)
ذا اكنبوصفه مؤرشا جغرافيا غخام الرل  :السلع )مثلفئات اخملتلفة من ل ل  نعم، اجلواب  ري زراعي(؟ اإ

 التوضيح. ىجفرُي 
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ؤرش املبعد تسجيل و ؟ جيوز تسجيلها مكؤرش جغرايف أأنه ددلِّ حيُ ي للسلع اذلاملعينة ما نوع اخلصاي   (30)
 عينةاخلصاي  امل  بتكلاحتفاظ السلع  رصدملراقبة/أأي نوع من التدابري  ونغرايف، هل تقدماجل

 ؟عدمه من

اجلودة  لأغراضعامال حاسام الصةل ابملنطقة اجلغرافية تكون اجلغرافية للمنتجات، يف حاةل املؤرشات  (31)
ميكن علام بأأن اخلصاي  لخدمات، لغرايف اجلؤرش ملفامي يتعلق ابحُتَدد هذه اخلصاي  كيف ف والسمعة. 

 ؟الشّكتكرر يف منطقة أأخرى نظرا لطبيعة أأن ت 

اجلغرافية وحاميهتا خارج الإقلمي  ؤرشاتقواعد الاعرتاف ابمل ،الوطنية اخملتلفة ةنظميف الأ ، ددَ كيف حتُ  (32)
قلميية أأو متعددة الأطرافحاةل عدم وجود يف  الوطين  ؟اتفاقات ثنايية أأو اإ

جغرايف من احلصو، عىل حق مؤرش ن املس تفيدين من مكلِّ وال ليات والقوانني اليت تُ  ةنظمما الأ  (33)
ليف اليت تتطلهبا هذه الأنظمة وال ليات ما الإجراءات والتاكو تسمية املعنية؟ ال  اس تئثاري يف اس تخدام

ىل والقوانني؟ يُ  جاابتمك  ةنظمالأ ش ىت رىج الإشارة، حيامث اكن ذكل مناس با، اإ وال ليات والقوانني يف اإ
 .أأمكنالأس ئةل التالية، وتقد م أأمثةل لكام  نع

أأي خيارات قانونية أأخرى ميكن هل توجد حق ملكية فكرية،  تبرصف النظر عن تسجيال (34)
 اجلغرايف املذكور؟ املؤرش لس تخدامجغرايف  مؤرشمن  س تفيديناس تخداهما لتقييد حقوق امل 

 جغرايف؟مؤرش ما الرشوط املطلوبة للحصو، عىل حامية  (35)

 اجلغرافية وتسميات املنشأأ لتعيني اخلدمات؟ ؤرشاتهل ميكن اس تخدام امل (36)

ن (37) واملنطقة  هتاومسع هابني نوعية اخلدمة وخصايص ، فكيف حتدد الصةل الس ببية اجلواب بنعماكن  اإ
 اجلغرافية احملددة؟

املنشأأ، وكيف  اتت اجلغرافية أأو تسميؤرشاويف هذه احلاةل، ما يه متطلبات ترخي  اس تخدام امل (38)
جراءات الاعرتاف أأو امحلاية يف بدلان اثلثة؟تنفل   ذ اإ

 ؟مماثةل خدمةتسميات ، و قبيف حا،  أأو الفوايد اليت قد تنشأأ  ما يه الصعوابت (39)

 ؟احيل  حيواان ت اجلغرافيةؤرشانشأأ أأو املامل  اتتسميأأن تعنيل هل ميكن  (40)

 اجلغرافية من عنارص تصويرية؟ت ؤرشاأأن تتأألف تسميات املنشأأ أأو املهل ميكن  (41)

أأصناف  منو/أأو خدمة واحدة واحد أأكرث من منتج تعيلني  ؤرش جغرايفملأأو منشأأ تسمية ل كن ميهل  (42)
 خمتلفة من تصنيف نس ؟

ة جزءا من واحد هل ميكن أأن يكون موقع جغرايف  (43)  منتجات خمتلفة؟أأصناف  عنيل تسميات منشأأ تعدل

 منتجات حرفية؟ نيعيات اجلغرافية وتسميات املنشأأ لت ؤرشهل ميكن اس تخدام امل (44)

 منتجات حرفية؟ عنيل نشأأ اليت تيف حاةل تسميات امل ، ما مدى رصامة متطلبات العوامل الطبيعيةو  (45)
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 ما يه املنتجات احلرفية؟ (46)

ابملؤرشات اجلغرافية لعرتاف اخلاص اب مكحتديد السامت الريسس ية لنظاميرىج  – أأنظمة امحلاية (47)
ىل فقدان امحلايةقد والعوامل اليت  هياة امحلاية ومتطلبات احلفاظ عل، مبا يف ذكل مدل هتاوحامي  تؤدي اإ

ابملؤرشات اجلغرافية عىل نظامني أأو أأكرث من أأنظمة الاعرتاف  الوطين مكترشيعن ل  ناإ  - امحلاية ةنظمأأ  (48)
 اخملتلفة؟ نظمةالأ هذه تتعايش أأن  أأميكن ،هتاوحامي

نظمة املتاحةاجلغرافية وحاميهتابملؤرشات ف ارت عمتطلبات الا (49) جات اليت ميكن املنت ما – ا وفقا للأ
 ؟مبوج  ترشيعاتمك فيةاجلغرامبؤرشات حاميهتا 

املعاهدات ادلولية مبوج  اجلغرافية ابملؤرشات ميكن الاعرتاف أأ  - ة الأجنبيةغرافيات اجلرشحامية املؤ (50)
 عاملتهل و ؟ اهامس تو ما هو و  الوطنية مبوج  ترشيعاتمك حامية هذه املؤرشاتقمية يه ما و الثنايية؟ 

 وفقا لإجراءاتمك احمللية؟للمنح  املودعة تكل املؤرشات بشّك خمتلف عنهذه 

دار  (51)  ات اجلغرافية كحق غري مسجلؤرشابمل هل يعرتف بدلمك - ة الفح اإ

ن اكن امل – للحامية املوضوع املؤهل (52) أأو عنرص  شايعمن امس ماكن وامس منتج  امركب اجلغرايفؤرش اإ
نطاق امحلاية املس متدة من  ا( مفCamembert de Normandie)نورماندي" ال  جنب، مثل "شايع

للجمهور أأن يفهم نطاق كيف و ة؟ شايعحامية هذه العنارص ال ينبغي التناز، عن هل و  ؟ املركل  ؤرشامل
 امحلاية؟هذه 

ن وجد مؤرش  – للحامية املوضوع املؤهل (53) من املنتجات )مثل اجلنب(،  ةمعين فئةيتعلق ب مماثل   مركل اإ
منتج خمتلف مضن نف  بشأأن  املنطقةمن ذات لحق  غرايفجمؤرش اس تحداث أأو حامية  ظرحيهل ف 

ن اكن (؟ هاكو نوع خمتلف من املنتجات )مثل الفبشأأن ( أأو مثال نوع خمتلف من اجلنبالفئة ) الأمر واإ
 ؟ضعافشالك من أأشاك، الإ اعتباره ون املؤرش الالحق داس تحداث  كذكل، فهل ميكن

ات اجلغرافية عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق ابملنتجات ؤرشما يه التدابري اليت تتيح الاعرتاف ابمل (54)
 الطبيعة والسلع املصنعة واحلرف اليدوية واخلدمات؟املس تخلصة من  غري الزراعية ، مثل املنتجات

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

يداع جيوز  (55)  بل:جغرايف من قِّ مؤرش تسجيل  طل اإ

 مجموعة )مجعية( -

 كيان قانوين -

 خش  طبيعي -

 مؤسسة عامة -

ذا اكنت توجد يُرىج )  (دةحدَ متطلبات مُ حتديد ما اإ

 :دلىاجلغرافية ؤرشات تسجيل امل طل ع ود  يُ  (56)
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 الصناعية/الفكريةاملكت  الوطين للملكية  -

 مؤسسة أأخرى )وزارة، ...( -

 رىج حتديد امس املؤسسة/املؤسسات(يُ )

 غرايف:اجل ؤرشاملتسجيل طل  ع ود  يُ  (57)

 ةُموَحد يف صيغة -

 ةحر صيغة يف  -

 مبا ييل:مصحواب اجلغرايف ؤرش تسجيل املالامتس طل /جي  أأن يكون  (58)

 (ُمصتصةبل مؤسسة مواصفات املنتج )املعمتدة من قِّ  -

 دد النقاط الريسس ية للمواصفات(واحدة )وثيقة حتُ الوثيقة ال -

 اجملموعة وضع -

 حتديدها(ينبغي واثيق أأخرى ) -

عة/موعة اجمل (59) ع الشص املُودِّ  :املُودِّ

-  ُ  دةحدَ جي  أأن يكون مقره الريسيس يف املنطقة اجلغرافية امل

ِّ يُ جي  أأن  -  يف املنطقة اجلغرافية احملددة لتفعيلاؤكد ما يم قدل

 لتسجيلطال  ل للشص  ال ابلعنوان الرمسيتوجد متطلبات تتعلق  ل -

 غرايف:املؤرش اجلع طل  تسجيل ود  يُ جي  أأن  (60)

 يف شّك وريق -

 عن طريق الربيد الإلكرتوين، الفاك  -

لكرتوين ) نسقيف  - نرتنتاإ  (عرب الإ

 اجلغرافية دلفع رسوم:ؤرشات خيضع تسجيل امل (61)

 نعم -

 ل -

 الرسوم التالية:دفع اجلغرافية ؤرشات تسجيل املقتيض ي  (62)

 رمس واحد -

 طل يداع لإ رمس  -

 لنرشرمس ل  -

 للفح رمس  -

 للتسجيلرمس  -
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 ملنح احلق يف الاس تخدامرمس  -

 طعن/رمس لإيداع اعرتاض -

 حتديدها(ينبغي رسوم أأخرى ) -

 غرايف:اجلؤرش املأأس باب رفض تسجيل جيوز أأن تكون  (63)

خلأأو الأخالقللنظام العام ُمخالف ل، ضللِّ مطلقة )مُ  -  (، اإ

خل احلق يف امس وأأ عالمة جتارية، يف  قاحل –تعارض مع حقوق سابقة ي نسبية ) -  (ما، اإ

 (:ما رشوط ذكل)و  السابقة مللكية الفكريةأأشاك، اوغريها من اجلغرافية امجلع بني املؤرشات  وزجي (64)

 امتجانسة لفظيجغرافية  مؤرشاتمع  -

 ةلسجَ مع عالمات جتارية مُ  -

 أأسامء أأصناف نباتية، ساللت حيوانية -

تتعارض مع من شأأهنا أأن جغرايف محمي و مؤرش تسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل ل عند التقدم بطل   (65)
 اجلغرايف:ؤرش قوق اليت مينحها تسجيل ذكل املاحل

ل فرفض العالمة التجارية ل تُ  -  ملؤرشابذات الصةل سلع املشاهبة لل /املطابقةسلع امي يتعلق ابل اإ
 اجلغرايف احملمي

جغرايف محمي، مبا يف ؤرش مبذات الصةل سلع العالمة التجارية لسلع خمتلفة عن ال منح رفض يُ  -
 ذكل اخلدمات

 العالمة التجاريةتُرفض ل  -

 جغرايف محمي:مؤرش احلق يف اس تخدام  (66)

ضافية بعد تسجيل امليُمن ح  - جراءات اإ أأودع لمجموعة/الشص  اذلي لاجلغرايف )ؤرش دون اإ
 طل  التسجيل(

جراء منفصل )من  يُ  -  (ينبغي حتديدهح من خال، اإ

 لفرتة حمدودةيُمن ح  -

ىل اجملموعة اليت طلبت تسجيل املأأن ينضم الشص  جي  عىل  (67) عىل احلق ليك حيصل  اجلغرايفؤرش اإ
 :هيف اس تخدام

 نعم -

 ل -

 احلق يف الاس تخدام:ميلكون قامئة الأشخاص اذلين  (68)

 اجلغرافيةؤرشات ل امليتسج تتوىل اليت دارة حتتفظ هبا الإ  -

د حتتفظ هبا مؤسسات أأخرى ) -  من فضكل(سامء الأ حدلِّ
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 اجلغرايفؤرش حتتفظ هبا اجملموعة اليت طلبت تسجيل امل -

 احلق يف الاس تخدام:ميلكون قامئة الأشخاص اذلين  (69)

 ابنتظام، قواعد بياانت، ...(حُتَدث تكون علنية )قوامئ  -

 تكون علنية ل -

طراف الأخرىجيوز  (70)  تقد م: للأ

 نرش الطل  اذلي مل خيضع لفح  موضوعي( عق مالحظات ) -

 نرش الطل  اذلي مل خيضع لفح  موضوعي( عق )اعرتاضات  -

 نرش الطل  اذلي خضع لفح  موضوعي( عق )طعون  -

 تشمل الرقابة الرمسية: (71)

 والصحةعايري النظافة ملاملنتج  امتثا،التحقق من  -

 ذات الصةلواصفات املنتج ملاملنتج  مطابقةالتحقق من  -

 التحقق من التتبع -

جراءات أأخرى )ي  -  حتديدها(نبغي اإ

 :ذات الصةل جي  أأن تقوم بهواصفات املنتج ملالتحقق من مطابقة املنتج  (72)

 حكوميةمؤسسات  -

 مؤسسات خاصة -

 أأو خاصةحكومية مؤسسات  -

ذا اكنت الرقابة الرمسية  (73) ن  أأوعامة  تقوم هبا هيئةاإ  :هذه الهيئة أأو املؤسسةمؤسسة حكومية، فاإ

 جي  أأن تكون معمتدة من قبل هيئة التصديق -

 تكون معمتدة من قبل هيئة التصديقجي  أأن ل  -

 جغرايف محمي:اليت تُسَوق يف ظل مؤرش املنتجات  (74)

 حتديدها(ينبغي معينة ) كتاابتعلهيا ع وض  أأن تُ جي   -

 (حتديدهاينبغي ع علهيا رموز معينة )وض  جي  أأن تُ  -

 من أأجل طل  امحلاية يف بدلان أأخرى: (75)

 التسجيل الوطين يُشرتط -

 التسجيل الوطينيُشرتط ل  -
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 غرايف:اجلمؤرش للمدة امحلاية املمنوحة تكون  (76)

 دودةحم -

 غري حمدود -

ذا اكنت مدة امحلاية املمنوحة  (77)  املدة: تكونينئذ حف غرايف حمدودة، اجللمؤرش لاإ

ماكنية جتديد 10 -  هاس نوات مع اإ

ماكنية جتديد -  هامخ  س نوات مع اإ

 أأحاكم أأخرى -

ذا اكنت مدة امحلاية املمنوحة  (78)  التجديد ممكنا: حفينئذ يكونغرايف حمدودة، اجللمؤرش لاإ

ثباتواثيق برشط تقد م  -  اإ

 دون أأي رشوطو  حفس ،طل  البناء عىل  -

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

 اجلغرافية الوطنيةؤرشات اليت تنطبق عىل املنفسها لرشوط اب -

 بدل املنشأأ اخلاص هبااجلغرافية محمية يف عىل أأن تكون املؤرشات مبسطة،  برشوط -

طار أ لية امحلاية املتاحة، هل  (80) ذا اكن املصطلح قد أأصبح  تحديدل  اذلي جُيرى ختبارالايقترص يف اإ ما اإ
 سمى "مبدأأ الإقلميية"(؟ا يُ مل اتباعاعىل الظروف الواقعية يف الإقلمي املعين ) وميا من عدمهمع

من أأجل احلفاظ عىل حامية  يف السوقأأن تكون التسمية مس تخدمة أ لية امحلاية املتاحة شرتط هل ت  (81)
ذا اكن و ؟ لسجَ مؤرش جغرايف مُ   الاس تخدام املطلوب؟ تواتر معد،ا مفنعم، اجلواب اإ

ماكنية تسجيل هل تعرتف ترشيعاتمك (82) قلمي مؤرشاتحامية /ابإ ذا اكن مك الوطينجغرافية من خارج اإ ؟ اإ
 امحلاية املتاحة. )أأو أ ليات( رىج وصف أ ليةنعم، يُ  اجلواب

ذا اكن دلى بدلمك –  لالط (83) ا املتطلبات احملددة لتسجيل مؤرش مف، للمؤرشات اجلغرافيةجسل  اإ
 ؟ذكلوما التاكليف املرتبطة ب ،جغرايف

؟ هل حيق حامية املؤرش اجلغرايفهو الشص  الاعتباري املناس  لتقد م طل   من –  لالط (84)
قلميية أأو  جغرافية تقع من أأجل مؤرشات بطل  أأن تتقدم سلطات املقاطعات للسلطات الوطنية أأو الإ

ذا مل املؤرش اجلغرايف حائز مليكةعترب هذا "الشص " هو هل يُ و هتا اجلغرافية؟ مضن نطاق ولاي ؟ واإ
نفاذ املدين؟ الكيان احلائز لهامفا يكن الأمر كذكل،   لأغراض الإ

 ؟املؤرش اجلغرايفعاجلة طل  ملممثل أأو وكيل وجود  تشرتط ترشيعاتمك هل – الطل  (85)

ذا اكن السلعة/صةل بني لإثبات وجود واثيق يلزم تقد م  هل –  لالط (86) اخلدمة واملنشأأ اجلغرايف؟ واإ
 ؟اكفية لإثبات ذكلا أأنواع الأدةل المفالأمر كذكل، 
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البتل اجلغرايف للسلعة/اخلدمة من أأجل بزايرة املنشأأ  بدلمكيف يُشرتط أأن يقوم خش   هل – الطل  (87)
هل يُشرتط احمللية؟ يف حاةل طلبات املؤرشات اجلغرافية هل يُشرتط ذكل ؟ يف دقة الصةل من عدهما

 ؟جنبيةالأ يف حاةل طلبات املؤرشات اجلغرافية ذكل 

نتاج، مبا يتجاوز املنشأأ اجلغرايف؟  هل – الطل  (88) ذا اكن الأمر كذكل، و يلزم تقد م معايري الإ في فاإ
 شّك؟ أأي

كرشط للحصو، عىل امحلاية؟  ذايعة الصستاحمللية تكون املؤرشات اجلغرافية يلزم أأن  هل –  لالط (89)
تن  ترشيعاتمك ذات الصةل عىل الصست بوصفه هل و ؟ يةالأجنب وماذا عن املؤرشات اجلغرافية 

ذكل وجد يأأين جي  أأن ذا اكن الأمر كذكل، فاإ ابملنشأأ اجلغرايف للسلعة أأو اخلدمة؟ و  امرتبط اعنرص 
 امحلاية؟طل  فيه الإقلمي اذلي تُ  مبدل املنشأأ أأ  يف –الأجنبية املؤرشات اجلغرافية الصست يف حاةل 

ن وجدصستال و  صةل بني التسمية اجلغرافيةوجود ثبات الأدةل الالزمة لإ  ما –  لطلا (90)  ؟ت، اإ

داري وجد ي هل –  لالط (91) رمس، ويف حاةل وجود ؟ رسي عىل حامية املؤرشات اجلغرافيةي أأي رمس اإ
الأجنبية املودعة عن الطلبات و ؟ وطلبات املؤرشات اجلغرافية الأجنبيةبات احمللية؟ ل الط  هو رمسما 

 طريق اتفاقات دولية؟

وهل  ؟للرتمجة أأو النقل الصويتامحلاية  اخلاص بمكاملؤرشات اجلغرافية يوفر نظام  هل – الطل  (92)
د ما يه دلِّ اذلي حيُ  ن  م  و ؟ حتديد الرتمجة أأو النقل الصويت املطلوب حاميته أأم يُشرتطامحلاية تلقايية 

 ؟ؤرش اجلغرايفلملنقل الصويت الرتمجة أأو ال 

لصاحل امجلهور  حوعىل هذا الن انيُنرش  امنقل الصويت املطلوب حاميهتأأو ال  ةالرتمج هل – الطل  (93)
 ؟الأطراف الأخرىو 

يف بدل  ساريةعندما تكون امحلاية مك تلقاييا مبوج  قانون املؤرش اجلغرايف تُمن ح حامية هل –الفح   (94)
 ؟جنيبالأ لمؤرش اجلغرايف املنشأأ ل

حىت لو مل يكن املصطلح محميا مكؤرش قانونمك اجلغرايف مبوج  ؤرش ميكن حامية امل هل – الفح  (95)
 جغرايف يف بدل املنشأأ؟

 ؟مؤرش جغرايف أأو رفض الاعرتاف به أأس باب رفض حامية ما – الفح  (96)

ذا اكن املنتج يدين ب  - ىل منشأأه سمعته اإ عىل ذكل حلصوهل اجلغرايف، فهل يكفي اإ
 خمتلفة؟ نوعيةابلرضورة أأن ميتكل دون ، اجغرافي امؤرشبوصفه امحلاية/الاعرتاف 

قامة صةل أأساس ية بني نوعية - ذا اكن ل بد من اإ من سامهتا و/أأو مسة أأخرى هتا مسع وو/أأ  السلع اإ
الصةل ا معيار قبو، مف، عرتاف بهالا املؤرش اجلغرايف أأو املنشأأ اجلغرايف من أأجل حاميةبني و 
 ؟ة أأو الاعرتاف هباورملذكا

ذا اكنت  - ل  ثل حتداإ تجهزي أأو ال أأو  دعدال الإ حمن مرامرحةل واحدة يف املنطقة املُحَددة اإ
 ؟املؤرش اجلغرايف أأو الاعرتاف به فهل يكفي ذكل محلاية ،نتاجالإ 
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لرفض حامية سببا اكفيا  يُعدل للسلع/اخلدمات يف بدلمك وميا املصطلح املقرتح مع اعتبار هل – الفح  (97)
 ؟ه مكؤرش جغرايفأأو الاعرتاف باملصطلح 

ذا اكن اليت حُيَدد بناء علهيا عايري امل ما – الفح  (98)  ؟أأم لوميا عترب معقرتح يُ املصطلح املما اإ

دارة تنظر هل  - ذاما  لرتى، عىل سبيل املثا،،مصادر يف املعنية الفح  اإ املصطلح  اكن اإ
لكرتونية  املقرتح موجودا يف معامج أأو مواقع  ؟معايري دولية أأو يفبياانت  ذات صةل أأو قواعداإ

دارة  ويلتُ  هل - ذا اكن املنتج اذلي املعنية اهامتما مبالفح  اإ ِّ ا اإ أأنتجه املصطلح املقرتح قد فه يُعرل
ىل بدلمكأأو جرى اس ترياده ؛ خمتلفونمنتجون  يف بدلمكوابعه ابلفعل  من خارج املنطقة احملمية  اإ

دارة جي  عىل بعبارة أأخرى، هل و صنيعه وتداوهل خارج املنطقة احملمية؟ ت جرى أأو  ،املقرتحة اإ
ذا اكن املصطلح شايعا يف التجارةأأن تنظر الفح    ؟أأم ل فامي اإ

ذا اكن املصطلح يُ عند  املس هتكل يف بدلمك تصور اذلي يؤديه ورادل ما – الفح  (99)  معومياعترب حتديد ما اإ
ذا اكن املصطلح يُ  قميل اذلي يُ من هو امجلهور ؟ وبعبارة أأخرى، أأم ل  شايعاأأو وميا مع امصطلحعترب ما اإ

صور طل  معرفة تتُ يصف فئة من السلع أأو اخلدمات اليت ميكن أأن تأأيت من أأي ماكن، وكيف و 
خل؟اس تقصاء، أأو  عن طريق ،عىل سبيل املثا،هل تُطل ، املس هتكل،   حصف وطنية، اإ

ُ صطلحات ملفامي يتعلق اب – الفح  (100)  صطلحاملمكوانت متعددة، هل اليت تتأألف من بة املقرتحة ركَ امل
ليه عىل أأنه معويماذلي فردي ال ذا اكن اجلواب   سوف يظليف بدلمك يُنظر اإ متاحا لالس تخدام العام؟ اإ

ر كيف ف نعم،   هبذا القرار؟عامة الناس خُيط 

م بشأأنه مؤرش جغرايف لرفض  اسببحقوق العالمات التجارية السابقة تُعدل  هل – الفح  (101) طل  قُدلِّ
 معويمعىل عنرص  السابقة حتتويتجارية ال عالمة اكنت الماذا لو و ؟ تسجيهل فامي بعدل  أأو طُ 

هل يُرف ض املؤرش اجلغرايف بسب  العمومية أأم ؟ طل الاملؤرش اجلغرايف املُقدم بشأأنه يتعارض مع 
 ؟لكهيام محق العالمة التجارية السابقة، أأ بسب  

 عترب مبادئ املنافسة جزءا من معلية الفح ؟تُ  هل – فح ال (102)

 اجلغرافية؟رشات العالمات التجارية واملؤ ابمجلع بني تسمح ترشيعاتمك هل – الفح  (103)

ابملؤرشات  اتمكعرتف ترشيعتهل  ابملؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا، يتعلق فامي – الفح  (104)
ذا اكن؟ لفظياتجانسة اجلغرافية امل   نواع السلع أأو اخلدمات؟فلأي أأ نعم، اجلواب  اإ

هل و ؟ امجلهور بالغاإ أأو  املؤرشات اجلغرافية بغرض الاعرتاضنرش طلبات حامية تُ  هل – الاعرتاض (105)
اجلغرافية ؤرشات اجلغرافية احمللية والأجنبية فضال عن املاملؤرشات من  ذكل عىل كل  رسي ي 

 طريق اتفاقات دولية؟الأجنبية احملمية عن 

ما أأس باب و ؟ مؤرش جغرايفاية محلعىل طل  طرف أ خر أأن يعرتض ميكن ل هل – الاعرتاض (106)
ذا اكن من املمكن أأن يعرتض طرف و ؟ الاعرتاض ، فكيف مؤرش جغرايفعىل طل  حامية أ خر اإ

ر  ؟الاعرتاض ابشأأن هذ اذلي يُتلخذ قرارلامجلهور اب خُيط 
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بطا، مؤرش جغرايف ميكن  هل – الإبطا، (107)  اأأجنبي وأأ  يال حم هذا املؤرش اجلغرايف اكن ل، سواء سجَ مُ اإ
 اتفاق دويل؟عن طريق به  اعرتفمُ  اأأو أأجنبي

 املتاحة؟الإبطا، أأس باب  ما – الإبطا، (108)

ر،  – ابلس تخداموالترصحي  الاحتفاظ (109) عالمة التصديق أأن  معظم البدلان، عىل صاح  يفحُيظ 
التصديق محلاية مؤرشات  اس تخدام عالماتدون هذا احلظر حيو، فهل  معمتدة.سلع عىل يس تخدهما 

لعالمة تصديق متلكها مجعية لها عىل سبيل املثا،، هل ميكن  ؟جغرافية "ميلكها" املس تفيدون مهنا
 ؟يس تخدهما أأعضاء هذه امجلعية أأنخشصية اعتبارية 

)أأو غري  املؤرش اجلغرايف املُسَجليُشرتط اس تخدام  هل – ابلس تخدامترصحي وال  الاحتفاظ (110)
 ُ نفاذل( سجَ امل  ؟ذعانأأو الإ  ابلتناز،وجتن  املطالبة  هذا املؤرش اجلغرايف حلقوق يفلالحتفاظ اب هأأو اإ

لغاء امحلاية عىل أأساس أأن الغري  طل  هبايتوجد أ لية  هل – ابلس تخداموالترصحي  الاحتفاظ (111) اإ
ماجلؤرش امل  يف الإقلمي املعين؟ غرايف غري ُمس تخد 

مؤرش جغرايف ليك تظل لتجديد تسجيل توجد رشوط  هل – ابلس تخداموالترصحي  الاحتفاظ (112)
 سارية؟املؤرش اجلغرايف حامية 

جراء  يوجد هل – ابلس تخداموالترصحي  الاحتفاظ (113) ، وهل ابلس تخدامللحصو، عىل ترصحي اإ
ُ لس مترار الاالتجديد ادلوري مطلوب   ؟رَصح بهس تخدام امل

ذا اكن و ؟ ميكن تعديل مؤرش جغرايف بعد حاميته هل – ابلس تخداموالترصحي  الاحتفاظ (114) اجلواب اإ
جراءات ذكل ا يهمف، نعم  ؟اإ

ذا – ابلس تخداموالترصحي  الاحتفاظ (115) ، لفظيا تجانسةاجلغرافية امل املؤرشات مي حت اتمكترشيع تاكن اإ
 ؟لفظيا املؤرشات اجلغرافية املتجانسةيف حاةل اللب  لتجن   اتمكترشيععلهيا ن  ت ا الوسايل اليت مف

هذه لبتل يف ل  حَددةجغرايف، هل توجد مبادئ توجهيية مُ مؤرش سببا لرفض يف حاةل اعتبار العمومية  (116)
 ؟صفةال

 ؟العارضةالعمومية السابق عىل السؤا، هل ينطبق  (117)

 ؟أأو حاميته جغرايفمؤرش قدم بطل  لتسجيل أأن يتميكنه اذلي  من (118)

ثبات وجود صةل بني اجلودة والسمعة أأو مسة أأخرى  (119) نتج املعين من سامت امل هل من الرضوري اإ
ذا اكن الأمر كذكل، و اجلغرايف؟  منشأأهو  ُ هو  نمف  اإ ثبات هذلز  امل )عىل سبيل املثا،:  الصةله م ابإ

 اجلغرايف(؟ؤرش ن من املو مجموعات املنتجني/املس تفيد

اجلغرافية احملمية سواء عىل الصعيد ؤرشات هل توجد أأي قواعد بياانت حتتوي عىل معلومات عن امل (120)
 ؟لعامة الناسمتاحة جماان  البياانت هذه هل قواعدو الوطين أأو الإقلميي؟ 
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ُ هل القوانني أأو املعاي (121) لهياقة عىل املنتجات طبَ ري امل اس تخدام هذه اقتصار جغرايف تضمن  ابمس املشار اإ
 اجلغرايف؟املؤرش  املعنيني منالأسامء اجلغرافية عىل املس تفيدين 

ذا و لفرتة غري حمدودة؟ تُمن ح اجلغرايف املؤرش  هل حامية (122) الرشوط  امفلفرتة حمدودة، اكنت امحلاية تُمن ح اإ
ثبات الصةل هل و املطلوبة لتجديد امحلاية املذكورة؟   خيضع لفح  جديد؟ 100يف السؤا،  ةاملذكوراإ

أأو  الكيجتانسا معه لفظيا عالمات سابقة متجانسة امجلع بسنه وبني اجلغرايف و ؤرش هل ميكن حامية امل (123)
ذا اكن الأمر كذكل، و ؟ اجزيي  ؟امجلع بسهناما رشوط مفاإ

صاح  رمسيا  ددَ حيُ أأن اجلغرايف عىل املس تفيدين منه دون ؤرش ميكن أأن يقترص اس تخدام املهل  (124)
 اجلغرايف؟ؤرش امل

ذا اكن الأمر كذكل، و يتطل  ترصحيا؟  غرايفاملؤرش اجلهل اس تخدام  (125) هذا الترصحي رشوط يه ا مفاإ
 ن؟يملس تفيدا عىل احملمتةله تاكليفو 

 منتظم ومس تقل؟لرصد ضع خيغرايف للمؤرش اجلن ياملس تفيداس تخدام هل  (126)

جراء (127) يداع الصف مراحل يرىج و  – وحاميهتاملؤرشات اجلغرافية الاعرتاف اب اتاإ جراءات اإ طل  اإ
 .اجز ، وصفا مو وتسجيهل

جراء (128) ن أأودع هل  – وحاميهتاملؤرشات اجلغرافية الاعرتاف اب اتاإ ملنتجون اتطل  قرينة الارتباط اإ
 ؟غرايفمؤرش جاس تحداث طل  

جراء (129) نظمة املتاحة وحاميهتاملؤرشات اجلغرافية الاعرتاف اب اتاإ التحقق جتري معلية  كيف – وفقا للأ
 ؟حملددة للمنتجات املؤهةل للحاميةمن اخلصاي  ا تقينال 

جراء (130) نظمة املتاحة وحاميهتاملؤرشات اجلغرافية الاعرتاف اب اتاإ جراء  اخملتصةمن الإدارة  – وفقا للأ ابإ
 مك؟ترشيعاتحبس   س توفهيا املؤرشات اجلغرافية،ات التقنية اليت جي  أأن ت حفوصات املتطلب

ماكنية (131) ن  – ت اجلغرافيةؤرشالمل لفظال شابهت  اإ ممل اإ ية رصحية ملؤرشات جغرافية حام اتمكترشيع تقدل
 أأخرى لتحقيق التعايش؟معلية أ لية فهل توجد ، شاهبة اللفظمت 

جراءات لالتوجد هل  – التسجيلرفض  (132)  ؟وملن احلق بتقد م اعرتاض ؟الغري ض من قبلارت عاإ

هذا ل  عالمة جتاريةواكنت قد جسلت من قبل المت  الاعرتاف مبؤرش جغرايف، ن اإ  – رفض التسجيل (133)
اس تصدار قرار هل ميكن و ؟ املؤرش اجلغرايف موضوع الطل  تسجيل ميكن رفضهل  التعيني، 

لغاء  قرار تعايش  بق ملاكل العالمة التجارية؟ وهلاالتسجيل السابإ  ؟نيل احلقميكن اإ

ن ؟ املؤرشات اجلغرافيةالعالمات التجارية و  بتعايش ترشيعاتمكتسمح هل  - رفض التسجيل (134) اكن واإ
 ؟الغلبة نينظاملأحد ال هل ف كذكل،  ا،احل

وضع  له – ت اجلغرافيةؤرشاامل ا مبوج ملنشأأ املعرتف هبوجود برامج وطنية دلمع املنتجات ذات ا (135)
 ات جغرافية؟رشمؤمبوج  مع منتجي السلع املعرتف هبا أأو احملمية دلبرامج  بدلمك
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اكن  ناإ ف – ت اجلغرافيةؤرشاامل ا مبوج ملنشأأ املعرتف هبوجود برامج وطنية دلمع املنتجات ذات ا (136)
 ؟اهقاس نتائ ت، وكيف ، هذه الربامجكذكل، كيف متول  ا،احل

دارة (137) املصطلح مبوج  م هذا و فهحس  م ات اجلغرافية )مؤرشبسجل لل حيتفظ بدلمك له – الفح  اإ
جراء حف  حميل للأهلية الرمسية ابإ رهن التسجيل كذكل، هل  ا،اكن احل ناتفاق تريب (؟ واإ 

 ، يرىج حتديد نظام التصنيف(؟ن نعملنظام تصنيف )اإ  التسجيل وفقاجيري هل و واملوضوعية؟ 

دارة (138) املصطلح مبوج  م هذا و فهحس  م بسجل لتسميات املنشأأ ) حيتفظ بدلمك له – الفح  اإ
جراء حف  حميل للأهلية الرمسية ابإ رهن التسجيل كذكل، هل  ا،اكن احل نواإ  اتفاق لش بونة(؟

 ، يرىج حتديد نظام التصنيف(؟ن نعملنظام تصنيف )اإ  التسجيل وفقاجيري هل و واملوضوعية؟ 

لهيا مساحة قيود عىل  هل تفرض – للحامية ضوع املؤهلاملو  (139) نتاج اليت ميكن أأن يشري اإ منطقة الإ
نتاجرمس  ما يه معايريو التعيني اجلغرايف؟  ن وجدت؟  ،حدود منطقة الإ هذه احلدود  هل ختضعو اإ

نتاجمساحة طل  ختفيض لغري هل ميكن لو ؟ ةلعملية حف  أأو مراجع  ؟هاأأو توس يع  منطقة الإ

نتهل  – للحامية املوضوع املؤهل (140) لتعيني اب دداج احلدود اجلغرافية للماكن احملميكن أأن تتجاوز منطقة الإ
داراتمك ربركذكل، فهل ت ا،اكن احل ناجلغرايف؟ واإ  عىل أأساس أأن مسعة املنطقة  اجلغرايف ؤرشمنح امل اإ

حدود منطقة رمس بعد و ؟ اجلغرافية تغطي مساحة أأكرب من احلدود الإدارية احلديثة لالمس اجلغرايف
نتاج، هل ميكن تو  جياابس يعها لحقا؟ واإ الإ لة ، فهل ن اكن اجلواب اإ كرشط  معايريينبغي الالزتام بأأي

 ع؟يلهذا التوس  

املؤرشات تجارية و ال عالمات الفهيا تعايش ميكن أأن ت  اظروفهل حدد بدلمك  – للحامية املوضوع املؤهل (141)
 ؟ويةولحق الأ دد حيكيف يف احلا، السابقة، و ؟ئثاريةحقوق اس ت لكتهيام  ؟ أأم أأناجلغرافية املتشاهبة

مجليع منتجي املنتج املسجل من تكل املؤرش مؤرش جغرايف، هل يفتح اس تحداث  بعد –  لالط (142)
نتاج بعد لو  ، حىتل ااجلغرافية ذاهتاملنطقة   ؟اس تحداث املؤرش املذكوربدأأوا الإ

كرشط  ةجغرافي اتؤرشمكحمللية أأن تثبت مسعهتا ات اجلغرافية ارشاملؤل يتعني عىل ه –  لالط (143)
ة لوجهيا تصف السمعة يف الترشيعاو تهل و ؟ يةالأجنب وماذا عن املؤرشات للحصو، عىل امحلاية؟ 

أأن هذه السمعة ينبغي ل  فأأينكذكل،  ا،اكن احل نأأ اجلغرايف للسلعة أأو اخلدمة؟ اإ كعنرص مرتبط ابملنش
 الأجنبية؟ؤرشات تكون ابلنس بة للم

ن وجدت، لإ  الأدةل ام – ل الط (144) وجودة  اجلغرايفؤرش املصةل بني املنتج اذلي حيمل نشاء املطلوبة، اإ
ىل أأصهل اجلغرايف؟ل أأو مسة معينة   هذا املنتج تعزى أأساسا اإ

عىل اية أأصو، امللكية الفكرية محل ما يه اجلهود املبذوةل لتقري  الترشيعات الوطنية تسهيال (145)
 ادلويل؟ املس توى

غري القطاعات الاقتصادية الأخرى لسشمل توس يع مفهوم املؤرشات اجلغرافية بشأأن توقعات ال ما يه  (146)
احلرف اليدوية قطاعات ة، مثل روحيعىل املنتجات الغذايية الزراعية وامخلور واملرشوابت ال ةقترص امل 

 واملنتجات املصنعة واملعادن واخلدمات املتنوعة؟
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نفاذ .جمي جراء والإ  نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ

 احملمية يف السوق: اجلغرافيةؤرشات مراقبة اس تخدام امل (147)

 حتديدها( ينبغيتقوم هبا املؤسسات التالية ) -

 ذنفَ ل تُ  -

ىل:ؤرشات هتدف مراقبة اس تخدام امل (148)  اجلغرافية احملمية يف السوق اإ

ساءة منع  -  اجلغرافيةؤرشات ملااس تخدام اإ

 حامية املس هتكل -

 الك الأمرين -

 اجلغرافية عىل احلدود امجلركية:ؤرشات حامية امل تُكف ل (149)

 تلقاييا -

 تدخلال بناء عىل طل   -

جراء  (150)  :أأن يتخذهغرايف جيوز ابملؤرش اجلاملتعلقة انهتاك احلقوق خبصوص أأي اإ

 مياحملغرايف املؤرش اجلصاح  احلق يف اس تخدام  -

 خش  حيق هل متثيل صاح  احلق يف الاس تخدامأأي  -

 حتديدها(ينبغي مؤسسات/منظامت أأخرى ) -

ُ ؤرشات حامية املعىل أ لية امحلاية املتاحة  ن هل ت  (151) أأو من ح به رصَ اجلغرافية من الاس تخدام غري امل
 مرشوع من مسعة التسمية أأو الإرضار هبا؟الاس تفادة عىل حنو غري 

نفاذ املتاحة يُ  (152) اجلغرافية يف ترشيعاتمك، مبا يف ذكل الضوابط  مؤرشاتللرىج وصف مجيع تدابري الإ
التدابري القامئة عىل تغاض  عن املس هتدفة ) التقليدالإدارية وس بل الانتصاف القضايية وتدابري ماكحفة 

 .الإنرتنت املشموةل يف الاس تبيان الثاين(

 ؟ بدلمك، تلقاييا أأم بناء عىل طل  من أأحد الأطراف، يفأ لية امحلاية تُطبَقهل  (153)

اجلغرافية يف بدلمك، ل س امي من خال، ؤرشات ابمل يتعلقفامي  التقليدق أأي تدابري ملاكحفة طبَ هل تُ  (154)
 لمنتجات املقدلة؟ل  يةامجلرك السلطات  مصادرةمراقبة احلدود و 

من أأيضا  ا حتمي( ولكهنمشاهبةمنتجات مماثةل أأو طرح )الانتحا، هل أ لية امحلاية يف بدلمك حتمي من  (155)
 )منتجات أأخرى(؟ شهرةاختالس 

نفاذ (156) ، فور حامية مؤرش اذلي يتحمل مسؤولية منع الاس تخدام غري املرصح به من – الإ
 ؟بدلمك جغرايف

نفاذ الإداري؟بياانت ما يه  -  التصا، ابلسلطات اخملتصة من أأجل الإ
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 ؟جراءاتلالإ أأي أأطر زمنية توجد هل  -

داري؟طرفني املعنيني لأي من ال طعنأأو  تعويضهل توجد أأي أ ليات  - نفاذ اإ جراء اإ  بشأأن اإ

نفاذ (157) نفاذ ونتقدم هل – الإ داراي ااإ داري لنظام  طريقعن  اإ عىل سبيل املثا،،  ؟حتديد الهويةمعيار اإ
دارية  املنتجات الغذايية اليت حتمل  لتحديد هويةهل تصدر هيئات الرقابة عىل الأغذية معايري اإ

 ؟معينا مؤرشا جغرافيا

نفاذ (158) قامة دعوى تعدل  يُسمح لأحصاب احلقوق أأو املس تخدمني املرُصَ  هل – الإ مدنية من أأجل  ح هلم ابإ
 ؟تعدل  عىل املؤرش اجلغرايفلتصدي ل ا

نفاذ (159) التعدي عىل املؤرش اجلغرايف ضامن عدم لصاح  احلقوق عىل عاتق  تقعاملسؤوليات اليت  ما – الإ
 ؟ترصحيبدون أأو عدم اس تخدامه 

نفاذ (160) ُ  للمس تخدمني جسالميتكل بدلمك  هل – الإ  هلم؟رَصح امل

نفاذ (161) نفاذ بشأأن التسجيل؟لإقامة دعوى  القانونيةميكل الأهلية اذلي  من – الإ  اإ

نفاذ (162) خطاراجلغرايف  املؤرشتسجيل دوين ميكن ت هل – الإ ملنع بطريقة أأخرى  املنافذ احلدودية به أأو اإ
 ح هبا؟رصَ غري مُ سلع دخو، 

نفاذ (163) من ترصحي دون يف حاةل اس تخدام مؤرش جغرايف محمي  تطبيقهااليت ميكن العقوابت  ما – الإ
أأو سلع نوع خمتلف من ال ل ، و اتأأو اخلدم سلعأأي مس تخدم مسجل لنف  النوع من ال /املاكل
 ؟اتاخلدم

نفاذ (164) ُ يتعلق ابملصطلحات  فامي – الإ "ابرميجيانو  مثل:مكوانت متعددة )اليت تتأألف من  بةركَ امل
 بسب  اس تخدامه ملكون واحد فقط دون ترصحي الغريرفع دعوى قضايية ضد  مكرجييانو"(، هل ميكن

 )مثل "ابرميجيانو"(؟

يف وجغرايف؟  مؤرشحضار هل تقوم أأي دوةل عضو بتنظمي املنافسة غري املرشوعة الناش ئة عن اس ت (165)
طبيعة ذات النوع الواحد أأم يشمل املنتجات ذات ال املنتجات قترص ذكل عىل هذه احلاةل، هل ي 

كأن تكون )صةل نوع أ خر من التصويراي أأم يُسمح ب س تحضار الاهذا جي  أأن يكون هل و تلفة؟ اخمل 
 عىل سبيل املثا،(؟ صوتيةالصةل 

؟ وبعبارة مثل نكهات املنتجات أأو ملمسهاجغرايف، ؤرش مرتبطة مبهل من املمكن حامية عنارص  (166)
غري تقليدية، كام هو احلا، يف نظام مؤرشات جغرافية حامية من املمكن أأخرى، هل 

 التجارية؟ العالمات

أأو الأنظمة  أأي اختالفات وفقا للمنتجات املعنيةتوجد هل و اجلغرافية؟ ؤرشات و نطاق حامية املهما  (167)
 ؟املُطبقةوال ليات والقوانني 

ذا اكن الأمر كذكل، فكيف ميكن متيزي هذه  (168) هل ميكن اس تخدام مؤرش جغرايف كعالمة جتارية؟ واإ
ملؤرشات اب قامئةتوجد هل و العالمات عن العالمات الأخرى اليت لسست مؤرشات جغرافية؟ 

 عالمات؟بوصفها اجلغرافية احملمية 
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ل يف ميكن تسجيلها ل ؟ أأو هل لفظيةكعالمة أأن تُسَجل تشّك مؤرشا جغرافيا  تسميةل  هل ميكن (169) اإ
 ؟الأخرى و/أأو العنارص التصويرية اللفظية عنارصال دجمها مع العديد من حاةل 

 يف سوق الإقلمي املعين؟ليا اس تخدامه اس تخداما فع تقتيض اجلغرايف ؤرش هل حامية امل (170)

 ؟تاديقي ت وال الرتجامت والأشاك، املعدةل الاعتبار يف تضع اجلغرافية حامية املؤرشات هل  (171)

 هل شّك ممزي؟حيامن يكون يف الاعتبار الشّك املمزي للمنتج، تضع اجلغرافية ؤرشات هل حامية امل (172)

ي معلومات أأ  جغرايف؟ هل دليمكؤرش ما الإجراءات املتاحة يف حاةل انهتاك احلقوق املتعلقة مب (173)
 التاكليف؟ بشأأن

 ؟لأحصاب املؤرشات اجلغرافيةما يه احلقوق املمنوحة  – واإنفاذها ت اجلغرافيةؤرشاحقوق امل (174)

ن عىل ن  علهيا ترشيعاتمك للتعامل مع املتعديل يت ت ما التدابري ال – واإنفاذها ت اجلغرافيةؤرشاحقوق امل (175)
 اجلغرافية؟املمنوحة مبوج  املؤرشات قوق احل

نفاذ عىل احلدود  أ ليات ترشيعاتمك تضعهل و  – واإنفاذها ت اجلغرافيةؤرشاحقوق امل (176) بشأأن لالإ
بناء عىل طل  الأطراف  م، أأ تنفذ تلقايياأ ليات يه  كذكل، فهل ا،اكن احل نواإ  ؟اجلغرافية ؤرشاتملا

 املعنية فقط؟

لت أأ  هل – واإنفاذها ت اجلغرافيةؤرشاحقوق امل (177) اليت  نتجاتاختاذ تدابري لتدمري امل تن  عىل م حاكسن
 للتدمري؟ حممكةمن أأمر يلزم اس تصدار كذكل، هل  احلا،اكن  ناإ و ؟ للحقوق زمع انهتاكهاي

نفاذ (178) فرتة طويةل من مرور بعد  وافقة الضمنيةقانونمك بدفاع عن التعدي عىل أأساس امل قرل هل ي – الإ
يف  اعرفيمصطلحا الواقع أأن هذا املصطلح أأصبح حبمك  ساسأأو عىل أأ  ،جغرايف ملؤرشنفاذ الإ عدم 

قلمي؟   ظروف؟ ةأأي حتتف كذكل،  ا،اكن احل ناإ و اللغة املشرتكة لالإ

نفاذ (179) ملعاجلة مدنية انهتاك رفع دعوى هلم  رخ لأحصاب احلقوق أأو املس تخدمني املميكن هل  – الإ
هما  كذكل، مفا يه س بل الانتصاف ا،اكن احل ن؟ واإ مؤرش جغرايفالتعدي عىل  اليت تقدل

 ؟ادلعوى هذه

هل تقترص و ظل حدود امحلاية قامئة. هل ت، يف حاةل حامية املؤرشات اجلغرافية للمنتجات واخلدمات (180)
ري نتج جيفبالنس بة، مثال، مل صةل؟ امحلاية فقط عىل العالمة املمزية أأم عىل السلع واخلدمات ذات ال

؟ بطريقة ما جغرافية هل حيمى مبوج  مؤرشاترف تقليدية، امعتنطوي عىل  حمددةحتضريه بطرق 
 ؟اصفات أأو لواحئ الاس تخداماملو نطاق امحلاية يشمل هل و 

عالن جسال يف العديد من البدلان، يعترب املؤرش اجلغرايف  (181) يف وجسل موجود مس بقًا. فهو  وابلتايل يااإ
 رجعي؟الثر وما مدى ذكل الأ احلق أأثر رجعي للتسجيل هل ذلكل هذه احلاةل، 

عىل مجموعة صغرية من  الغرياحلق يف استبعاد يقترص يف حاةل ملكية املؤرشات اجلغرافية، هل  (182)
نفاذ و يف املنطقة؟ املنتجني املوجودين ك  يشمل مأأ فقط املنتجني املنظمني  ما هو دور ادلوةل يف اإ

 املنتجات يف التجارة ادلولية؟، هذه تداو هذا احلق، ل س امي عند 
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ظهار منشأأهااملنتجات  س ميو تقواعد أأوحض ل  لصياغةجدو، أأعام، وضع مس بقا  هل (183) احلقيقي، وجتن   ابإ
 باك املس هتكل؟ت املنافسة غري املرشوعة وار 

ساءة اس تخدام امل اثنيا. الإنرتنت ويف نظام أأسامء اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل ؤرشات اس تخدام/اإ

أأسامء احلقو، العليا وأأسامء احلقو، العليا املكَونة من أأسامء عامة وأأسامء احلقو، العليا املكَونة من رموز مبا يف ذكل قو،، احل

ساءة عاجلةملليات أ   ،حالت ،)أأمثةلالبدلان   الاقتضاء(حس  أأساس امحلاية  ،الاس تخدام اإ

ساءة الاس تخالاس تخدام (184) املؤرشات  تن  ترشيعاتمك الوطنية عىل حامية هل – دام عىل الإنرتنت/اإ
ذات  سامءالأ هل تن  عىل حامية أأسامء البدلان و و  دث عىل الإنرتنت؟حيي اذلقليد من الت  اجلغرافية

ُ حاميهتا من اجلغرافية، مبا يف ذكل  ادللةل ُ و/ل ضللِّ الاس تخدام امل ما و ؟ الإنرتنتف عىل نصِّ أأو غري امل
ولية  عىل الإنرتنت؟ وهل هلحدوث تقليد للمؤرشات اجلغرافية يف حالت  الأدوات اليت ميتلكها بدلمك

الأسامء ذات أأسامء البدلان و رض بقد يُ عىل حنو بشأأن اس تخدام أأي تسمية أأو وصف جتاري قضايية 
 اجلغرافية؟ ادللةل

ساءة الاس تخدام عىل الإنرتنتالاس تخدام (185) م أأو غري لزِّ وات القانونية والتقنية )قانون مُ نوع الأد ما – /اإ
من ذكل بيع سلع مقدلة أأو غري بشأأن القضايية  م( أأو أ ليات تسوية املنازعات املتاحة يف وليتمكلزِّ مُ 

يف حاةل وجود واجلغرافية؟ ؤرشات املالتعدي عىل أأيضا ، مبا يف ذكل أأشاك، التعدي عرب الإنرتنت
ىل منصات الإنرتنت الريسس ية  مفا يهتفامه، ال  اتمذكر  مثل، غري ُملزِّمة يةصكوك قانون  اليت انضمت اإ

مة أأم ل( لزِّ اكنت مُ أأ )سواء اليت تتخذها ادلوةل تدابري ال رىج المتيزي بني ؟ يُ التفاقاتهذا النوع من 
ما مب املتخذة  التدابريو  ش باكت نفسها أأو ابلتفاق مع ال نصات أأو امل بادرة من أأطراف خاصة )اإ

 .(أأخرى أأطراف

ساءة الاس تخدام الاس تخدام (186) سامء الأ اس تخدام  ميكن – امحلاية أأساس –يف نظام أأسامء احلقو، /اإ
( أأو اكمس SLDمن املس توى الثاين )حقل اكمس قو، يف نظام أأسامء احل للبدلان اجلغرافيةواملؤرشات 

( gTLD) عامامس من ُمكَون لوي عمس حقل ا أأن يكونبدوره اذلي ميكن (، TLD) علويحقل 
ختتلف القواعد احلالية لهذه الاس تخدامات و (. ccTLDرمز بدل )امس حقل علوي ُمكَون من أأو 

ساءة  الالحقة، مبا يف ذكل الضامانت املُطبَقة ليات احلاليةل  ا هلف . قلنوع امس احلحس   ضد اإ
القانوين أأي ثغرات من حيث الأساس اكتُشفت هل و بشّك حصيح؟ تعمل احملمتةل،  الاس تخدام

وما الأساس للأسامء احملمية/احملجوزة؟   بسجلظ بدلمكتفهل حي و اجلغرافية؟ قو، محلاية أأسامء احل
ليه يف ذكل  ؟القانوين اذلي يستند اإ

ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (187) القواعد الوطنية،  عىلبناء  – امحلاية أأساس – الاس تخدام/اإ
يعرتضوا يف التسجيل ابلوسايل القضايية أأو املؤرش اجلغرايف أأن يطعنوا ميكن للمس تفيدين من هل 
 مبا ييل: يرتبطمن املس توى الثاين لمس حقل  جار  تسجيل عىل 

 (، أأوX.wineأأو  X.vin: مثل( )gSLDمن املس توى العام الأو، ) حقلامس  -

 (.X.fr: مثل( )ccTLDمن املس توى الوطين الأو، )حقل امس  -

ذا اكن الأمر ك  رىج توضيح الإجراء املتاح.، يُ ذكلاإ
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ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (188) احلقو، العليا املكولنة من رموز  أأسامء – الاس تخدام/اإ
ُ يشري الإطار التنظميي لأ  هل – البدلان ىل  نة من رموز البدلان اخلاص ببدلمككوَ سامء احلقو، العليا امل اإ

وجه اجلغرافية )أأو حقوق امللكية الفكرية ب ادللةلذات سامء الأ البدلان و أأسامء املؤرشات اجلغرافية و 
لتفعيل أ ليات تسوية املنازعات وال ليات العالجية يف حاةل السطو بوصفها س ندات ملكية تصلح عام( 

ذا اكنت الإجابة نعم،  ىل عىل ىج تقد م أأمثةل رُي فالإلكرتوين؟ اإ حالت استندت فهيا املطالبة اإ
ىل رافية أأو جغؤرشات م  حقوق امللكية الفكرية عدا العالمات التجارية.س ندات أ خر من س ند أأي اإ

ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (189) احلقو، العليا املكولنة من رموز  أأسامء – الاس تخدام/اإ
الوطنية عىل  ، هل تن  ترشيعاتمكأأسامء احلقو، العليا املكونة من رموز البدلان معلية يف – البدلان

جراءات وس بل انتصاف للأطراف املعنية  بطا، تسجيل من أأجل تدابري واإ املؤرشات منع أأو اإ
دارية  ةسلط كحقو، من املس توى الثاين أأماماجلغرافية  ادللةلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات اجل اإ

صدار أأمر  ذا اكنت الإجابة نعم، فهل تسمح ترشيعاتمك ابإ يأأمر املسجل الوطين  زجريأأو قضايية؟ اإ
بطاهلالتسجيل مبنع   ؟أأو اإ

ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (190)  احلقو، العليا املكولنة من أأسامء عامة أأسامء – الاس تخدام/اإ
قوم به "مركز الويبو للتحكمي والوساطة" لتسوية املنازعات املتعلقة يقد أأي دور هل يوجد  –

 جغرافية دلةل ذاتأأسامء  وأأ أأسامء بدلان  وأأ جغرافية تتطابق مع مؤرشات  أأسامء جغرافية بتصصي 
 يف جما، العالمات التجارية؟نة من أأسامء عامة، كام هو احلا، كوَ كأسامء حقو، عليا مُ 

ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (191) نة من كوَ حقو، عليا مُ ختصي  معليات  – الاس تخدام/اإ
حقو، عليا ك ومية""مصطلحات معتصصي  الإطار القانوين واملؤسيس احلايل ل  هل – أأسامء عامة

سامء الأ البدلان و  أأسامءو للمؤرشات اجلغرافية " توقع"امل  التصصي صكواك قانونية دولية اكفية ملنع  يوفر
 اجلغرافية؟ ادللةلذات 

ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (192) نة من كوَ حقو، عليا مُ  ختصي معليات  – الاس تخدام/اإ
ُ  معليةسمح ت ما الرشوط اليت ينبغي بناء علهيا أأن  – أأسامء عامة نة من أأسامء عامة كوَ احلقو، العليا امل
 دلةل يامس بدل أأو امس ذسواء أأاكن متطابقا مع مؤرش جغرايف أأم ل، أأو امس جغرايف،  بتصصي 
جراء قانوين أأو سبيل انتصاف أأو أأساس  هل ؟حقل علويجغرافية ك يوجد يف بدلمك أأي قاعدة أأو اإ

املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية  ختصي مناس  ملنع قانوين 
 ؟كحقو، عليا

ساءة الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقو، (193) نة من كوَ حقو، عليا مُ  ختصي معليات  – الاس تخدام/اإ
اية محلأ لية هو "( TMCH)لعالمات التجارية اب اخلاصةمركز تباد، املعلومات  – أأسامء عامة

ُ مضمنة يف برانمج شارات الإ لقاعدة بياانت بناء عىل  احلقوق" . 2نة من أأسامء عامةكوَ احلقو، العليا امل
هذه ال لية  اس تخدام س تؤيدونفهل  للعالمات التجارية. يف الوقت احلايلقاعدة البياانت خمصصة و 

غري املرصح به للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية  التصصي ملنع 
ذا اكن اجلواب ل، فرُيىج ذكر السب  ؟ُمكَونة من أأسامء عامة كحقو، عليا  .اإ

                                                
2

من  حقلاليت ترتبط بّك املُتحقَق مهنا  قاعدة بياانت مركزية للعالمات التجارية( هو TMCHلعالمات التجارية )اخلاصة ابعلومات املمركز تباد،  
دراج العالمات التجارية  ريجيو . احلقو، العليا اجلديدة املُصَصصة ما يدفع أأحصاب العالمات ىل أأساس طوعي عنداملركز والتحقق مهنا عقاعدة بياانت يف اإ

 رهنا ابلتجديد. رسام ما، التجارية
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غري القانونية مة أأو غري ذكل( أأو تقنية ملنع الاس تخدامات لزِّ أأي أأدوات قانونية )مُ  هل دليمك (194)
نصات غري امل الاجامتعي و التواصل )مبا يف ذكل ش باكت  لكرتونيةواقع الإ املعىل مؤرشات اجلغرافية لل

م )مثل اتفاقات التعاون( أأو لزِّ أأدوات قانونية ذات طابع غري مُ يف حاةل وجود ؟ التجارية( يف بدلمك
 اليت اعمتدهتا؟ الإلكرتونية ملواقعمفا يه اتقنية )مثل حظر املنبع(،  تدابري

 ؟يف بدلمكقل لتحديد صاح  امس احل املتاحةما الوسايل القانونية و/أأو التقنية  (195)

التعسفي، يف حاةل التسجيل  يف بدلمكقل صاح  امس احل ضد اليت تُتخذ الإجراءاتلما الأطر الزمنية  (196)
 ؟هذه الإجراءاتتاكليف ما و 

)مثل السطو الإلكرتوين،  يف بدلمكاملس تحقة للعقاب  املؤرشات اجلغرافية ما أأنواع التعدايت عىل (197)
خدمات و ، السمعة تشويهو الإضعاف، و سمعة، ال اختالس و الانتفاع من أأخطاء هتجية املواقع، و

وغريها من الوسايل  ،اةلادللكامت الو ، تعريفيةال شفرات ال و نفسه، قل التعدي عىل امس احلو أأخرى، 
 (؟ابلإحاةلاليت تسمح 

لني  قة لالإرشافطبَ أأي أأنظمة مُ هل توجد  (198)  أأو الضوابط احلكويم من خال، الإرشافعىل املُسجلِّ
 ؟فامي خي  امحلاية تعهداتقطعوا عىل أأنفسهم احلكومية مثال، أأو هل 

بياانت هل توجد أأي قواعد و يف القانون الوطين أأو الإقلميي؟ ُمعَرف هل مفهوم "املصطلح اجلغرايف"  (199)
احملمية عىل الصعيد الوطين أأو  اجلغرافيةحتتوي عىل معلومات عن أأسامء البدلان و/أأو املصطلحات 

 ؟لعامة الناسهل هذه القواعد متاحة جماان و الإقلميي؟ 

وال ليات والقوانني اليت تكفل امحلاية القانونية لأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية  ةنظمما الأ  (200)
 عدةل من املصطلح اجلغرايف؟امل ،شاكالأ هل تشمل هذه امحلاية و ؟ لإساء اس تخدام ك مهناتتصدى و 
ما الإجراءات والتاكليف اليت تتطلهبا هذه و ما احلقوق اليت متنحها هذه الأنظمة وال ليات والقوانني؟ و 

عىل الأس ئةل وال ليات والقوانني يف ردمك ش ىت الأنظمة رىج حتديد الأنظمة وال ليات والقوانني؟ يُ 
ن أأمكن.التالية  ، حيامث اكن ذكل مناس با، وتقد م أأمثةل اإ

جغرايف أأو امس بدل  مؤرشمن  يتأألف ،من املس توى الثاين حقلأأي رشوط لتسجيل امس توجد هل  (201)
حدى هذه التسمياتمن يتأألف أأو  ،أأو امس جغرايف حدى هذه ال  يتشابه أأو، اإ يف  ات،تسميمع اإ

 ؟املكَونة من رموز البدلانحلقو، العليا ا

ُ يف امس حقل  هل تسجيل (202) وجتديد ذكل الامس واس تخدامه نة من رموز البدلان كوَ احلقو، العليا امل
جراءو  رمز املعين؟البدل  يف يتوقف عىل الإقامة طار التسجيل يف  اتهل اإ ُ اإ نة كوَ أأحد احلقو، العليا امل

ثبات  من رموز البدلان يتطل   البدل؟حقل صاح  امس /م الطل قدلِّ ومُ بني البدل  صةلوجود اإ

(203)  ُ جراء، يف احلقو، العليا امل اليت تنشأأ بني  نازعاتلتسوية امل  بدلك،يف  نة من رموز البدلانكوَ هل يوجد اإ
 أأوالس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقو، )املش تيك واخلصم فامي يتعلق ابمس احلقل 

درا (أأخرىس ياسة   ؟هذا الإجراء يف مجيع عقود تسجيل امس احلقل جوجي  اإ

ذا اكن الأمر كذكل، فهل يعرتف هذا الإجراء اب (204) ساءة الاس تخدام فامي  بسب يف رفع دعوى ق حلاإ اإ
 أأو املصطلحات التالية: احلقوقحيتوي عىل حقل يتعلق بتسجيل امس 
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 حق ملكية فكرية 

  جغرايفمؤرش 

  تسميات املنشأأ 

 صدرامل مؤرش 

  بدلامس 

 .امس جغرايف أ خر 

ُ ) املُسجلني عىل لالإرشاف، يف بدلانمك، معل هل توجد أأي أأطر (205)  نة من أأسامء بدلانكوَ احلقو، العليا امل
الإرشاف أأو الرقابة املبارشة ، عىل سبيل املثا،، من ( تتأألفاحلقو، العليا املُكَونة من أأسامء عامة/أأو و

 ادلوةل؟تفرضها  دةحدَ دة أأو الزتامات مُ حدَ أأو لواحئ مُ  ،من قبل ادلوةل

مؤرش جغرايف مصدر أأو مؤرش هل ميكن للمس تفيدين من حق يتعلق مبصطلح جغرايف )امس بدل أأو  (206)
ساءة  دعوىأأو أأي مصطلح جغرايف أ خر( أأو املس تفيدين من أأي  أأن يطعنوا س تخدام الاأأخرى ضد اإ

 :قلاحليف تسجيل امس  داخيل، قانون، بناء عىل قانوان

 عامامس من ُمكَون لوي عحقل ك (gTLD؟) 

 عامامس من ُمكَون الثاين من املس توى  حقلك (gSLD؟) 

 ُمكَون من الثاين املس توى حقل من ك( رمز بدل عامccSLD؟) 

ذا اكن الأمر كذكل،  (207) هل س بق أأن حمكت السلطات القضايية )املدنية أأو اجلنايية أأو الإدارية( يف ف اإ
مصدر أأو أأي مصطلح جغرايف أ خر(  مؤرشنزاع ينطوي عىل مصطلح جغرايف )امس بدل أأو يف بدلمك 

 ؟حقلوامس 

ذا اكن الأمر كذكل، مفا (208)  ؟الأمر االاعتبارات الريسس ية املتعلقة هبذذا اكنت وما ،الهنايئمك احل ذا اكناإ

حدى هيئاهتا أأو  (209) قلميية أأو احمللية( غريها من هل حصلت حكومتمك )من خال، اإ الوحدات الإدارية الإ
ُ عىل  توي عىل مصطلح جغرايف يشري اليت حت  نة من أأسامء عامةكوَ واحد )أأو أأكرث( من احلقو، العليا امل

قلمي البدل )عىل سبيل املثا، ىل بدل أأو ماكن داخل اإ  "(؟Swissعىل " حتاد السويرسيالا: حصل اإ

غري املرشوع يف نظام أأن تُسَجل عىل حنو  اية املصطلحات اجلغرافية منطريقة محلما أأنس   (210)
 ؟قو،احل أأسامء

 مؤرشأأو الوسايل القانونية املتاحة للمس تفيدين من مصطلح جغرايف )امس بدل أأو صكوك ما أأنواع ال (211)
ساءة الاس تخدام حلظر أأو  دعوىجغرايف( أأو املس تفيدين من أأي مؤرش مصدر أأو  أأخرى ضد اإ

نرتنت )أأي املنتجات اليت اوقف بيع منتجات مقدلة عىل  أأو غري حصيح  اكذاب حتمل مؤرشالإ
 املصدر(؟ عىل

للتصدي ملا حيدث عرب الإنرتنت من مة )مثل مذكرات التفامه( لزِّ غري مُ قانونية هل توجد أأي صكوك  (212)
 أأو غري حصيح عىل املصدر؟ اكذابحتمل مؤرشا سلع اليت بيع لل 
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 ؟قو،أأسامء احل هجات اس تضافةعىل صكوك هل تنطبق هذه ال (213)

نرتنت اليت  (214)  هبذه الصكوك؟تعهدت بأأن تلزتم ما يه منصات الإ

ن  .8 ىل النظر يف عالمات ال جلنةاإ مدعوة اإ
 هذه الوثيقة. حمتوى

 ]هناية الوثيقة[


