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 ابلإنلكزييةالأصل:  

 2019 فرباير 25 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعون الدورة
 2018 نومفرب 16اإىل  12جنيف، من 

جتميع الردود على االستبيان األول بشأن النظم الوطنية واإلقليمية التي ميكن أن توفر قدرا من 
 احلماية لٍلمؤشرات اجلغرافية

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

العالمات( يف طلبت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة  

ىل  23دورهتا التاسعة والثالثني، املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  ىل الأمانة أأن تعد اس تبياان للأعضاء 2018أأبريل  26اإ ، اإ

قلميية اليت ميكن أأن توفر  واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية، اليت لها صفة مراقب بشأأن النظم الوطنية والإ

 (.21الفقرة ،  SCT/39/10محلاية للمؤرشات اجلغرافية، ابلنسق املتفق عليه )الوثيقةقدرا من ا

قلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية  النظمالاس تبيان الأول بشأأن الأمانة عىل ذكل، أأعّدت  وبناء  الوطنية والإ

ىل املنظامت  ليه فامي بعد بـ "الاس تبيان الأول"(، ووهجته اإىل مجيع أأعضاء جلنة العالمات واإ للمؤرشات اجلغرافية )يشار اإ

ضافة . 2018ويوني 11ارخي بت C. 8771 املعممة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب يف الرساةل واإ

لكرتونية من الاس تبيان الأول ابللغات الإنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية اإىل ذكل،  أأتيحت نسخة اإ

  http://survey.mbeem.com/Geographical-Indication-surveysعىل العنوان التايل: 

http://survey.mbeem.com/Geographical-Indication-surveys
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ىل الويب الأخريويف املوعد   (، اكنت قد وردت ردود من 2018سبمترب  10بعد استيفائه )أأي يف  ولإعادة الاس تبيان اإ

كوادور امجلهورية والربازيل وش ييل وكولومبيا وكرواتيا وقربص و  أأسرتاليا: أأسامؤمهأأعضاء جلنة العالمات التالية  التش يكية واإ

س تونياو  رسائيل وجاماياك والياابن واكزاخس تان وليتوانيا ومدغشقر  أأيسلنداوفرنسا وجورجيا واليوانن وغواتاميل وهنغاراي و  اإ واإ

مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس ورصبيا وس نغافورة مجهورية كوراي و مجهورية واملكس يك ونيوزيلندا وبولندا والربتغال و 

يرسا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي وفيت انم والاحتاد الأورويب وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا وسو 

(39.) 

ىل  12، املعقودة يف جنيف يف الفرتة من العالماتة ادلورة الأربعني للجنة يف هنايو  ، طلب الرئيس 2018نومفرب  16اإ

اليت لها صفة مراقب واملنظامت غري احلكومية  ،املعنية ابمللكية الفكريةالأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية الأمانة دعوة  اإىل

ىل  ضافيةاملعمتدة اإ  الوثيقتني واس تكامل؛ 2019 يناير 31معّدةل عىل الاس تبيانني الأول والثاين حىت  أأو تقدمي ردود اإ

SCT/40/5 Prov. 2 2و CT/40/6 Prov. - 22 الفقرة)ية والأربعني؛ دورهتا احلاد يك تنظر فهيام جلنة العالمات يف 

 .(SCT/40/9الوثيقة 

 : أأرمينياأأسامؤمه التالية العالمات جلنةء من أأعضا عدةلامل أأو ديدةاجلردود ال توالت، 2019يناير  31 وبدءا من 

س تونياو كولومبيا و  ومكبوداي أأسرتالياو  يران )و الهند و  اليواننو فرنسا و  اإ الكويت و اكزاخس تان و  الياابن( و الإسالمية -مجهورية اإ

 (.15والربتغال ) ولتفيا وبري و

ويف حاةل عدم ورود أأي رد عىل سؤال معني، تُركت اخلانة  .الأول جيمع مرفق هذه الوثيقة الردود عىل الاس تبيانو  

مة كام يه بأأمكلها، ذات الصةل فارغة. السؤال  لكام أأمكن، أأسفل اجلدول اذلي يعرض ردود أأو وقد ُأدرجت التعليقات املُقدَّ

 املعين.

 

ىل جلنة العالمات للنظر  .7 وادلعوة موهجة اإ
 يف حمتوى هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 )العالمة/املؤرش موضوع امحلاية، والسلع/اخلدمات املشموةل، وغري ذكل(أأساس امحلاية  أألف.

 املصطلحات "1"

 لمفاهمي التالية يف بدلمك:لتعريف م قّد   

الطرف 

 جمليبا

 تعريف املؤرش اجلغرايف تعريف تسمية املنشأأ 

يف ، أأو حمددة،حملية منطقة  أأو ،(جامعةامس جغرايف لإقلمي ) أأرمينيا

شارة اإىل منتج لالإ  يس تخدم، بدلامس ، حالت اس تثنائية

 بدليف ال أأو  ،احملليةنطقة يف امل أأو  قلمي املعني،الإ  هذا يف نشأأ 

، املمزية خصائصه الأخرى أأو تُعزى جودته حيث، دداحمل

نتاجه . املعني اجلغرايف املنشأأ اإىل  أأساسا أأو حرصا وجيري اإ

عداده/و أأو جتهزيه/و  يف املنطقة اجلغرافية احملددة. أأو اإ

قلمي ) يف حالت ، أأو حمددة،حملية منطقة  أأو ،(جامعةامس اإ

الإقلمي  يفنشأأ شارة اإىل منتج لالإ  يس تخدم، بدل امس اس تثنائية،

تُعزى  حيث، دداحمل بدليف ال أأو  ،احملليةنطقة امل  يفأأو  ،املعني

العوامل  اإىل أأساسا أأو ، حرصااملمزية خصائصه الأخرى أأو جودته

وجيري . الطبيعية والبرشية يف ذكل العوامل، مبا املعينة اجلغرافية

نتاجه  عداده يف املنطقة اجلغرافية احملددة.و جتهزيه و اإ  اإ

من قانون العالمات  6ورد تعريف املؤرش اجلغرايف يف املادة   أأسرتاليا

: يشري املؤرش اجلغرايف، فامي يتعلق النحو التايلالتجارية عىل 

ىل عال أأو  يف منطقة،أأو  ،مبنش هئا يف بدلمة تُعّر ف السلع ابلسلع، اإ

 أأو مسعهتا أأو يف ذكل البدل، حيث تُعزى جودة السلعةما يف موقع 

الأخرى بصورة أأساس ية اىل منش هئا اجلغرايف. كام ورد  سامهتا

: النحو التايلعىل قانون النبيذ الأسرتايل من  4تعريفها يف املادة 

النبيذ، اإىل عالمة  مبنتجاتتشري املؤرشات اجلغرافية، فامي يتعلق 

يف موقع يف ذكل أأو  يف منطقة،أأو  حتدد السلع مبنش هئا يف بدل ما،

الأخرى  سامهتا أأو مسعهتا أأو البدل، حيث تُعزى جودة السلعة

وردت صيغ تعريف  بصورة أأساس ية اىل منش هئا اجلغرايف.

املؤرشات اجلغرافية مبوجب القانون الأسرتايل عىل غرار تعريف 

 نظمة التجارة العامليةاتفاق تريبس مل 

من قانون الربازيل للملكية الفكرية، "تسمية  178وفقا للامدة  الربازيل

يف أأرايض ملوقع  أأو ملدينة أأو املنشأأ يه الامس اجلغرايف لبدل

 مزياهتا أأو خصائصها تُعزى خدمة أأو ذكل البدل، يعني منتجا

اإىل البيئة اجلغرافية، مبا يف ذكل الطبيعة  أأساسا أأو حرصا

 والعوامل البرشية".

من قانون الربازيل للملكية الفكرية، يُعد "بيان  178وفقا للامدة 

املنشأأ مؤرشا جغرافيا". واملؤرش اجلغرايف يف تسمية  أأو املنشأأ 

الربازيل مصطلح فضفاض يس تخدم لدللةل عىل جسل مؤرشات 

 املصدر وتسميات املنشأأ.

نشأً م  امس يه ةممزي عالمة أأخرى  أأي أأو و/ رمز أأو يشري اإىل امس  مكبوداي

، غرافيةاجلنطقة هذه امل يف  مبنش هئا السلع وتُعّرف ،متثهل أأو جغرايف

الأخرى املمزية  خصائصها أأو مسعهتا أأو ة السلعجود تُعزى حيث

ىل منش هئ  .اجلغرايف اأأساًسا اإ

 يف منطقةأأو  ما مبنش ئه يف بدلتُعد التسمية اليت تعّر ف منتج  ش ييل

 أأو مسعته أأو يف موقع يف ذكل البدل، حيث تعزى جودتهأأو 

ىل منش ئه اجلغرايف، مع  خصائصه الأخرى املمزية أأساًسا اإ

الأخرى املؤثرة عىل البرشية  أأو مراعاة العوامل الطبيعية

 تسمية منشأأ. -خصائصه

يف أأو  يف منطقةأأو  يُعد البيان اذلي يُعّر ف منتج ما مبنش ئه يف بدل

 أأي أأو مسعته أأو موقع يف الأرايض الوطنية، واذلي تُعزى جودته

 مسة أأخرى هل ممزية أأساًسا اإىل منش ئه اجلغرايف، مؤرًشا جغرافيًا.
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 لمنتجات غري الزراعية واخلدمات.فريدة من نوعها ل تستند ردود كرواتيا اإىل ترشيعات وطنية  1

 .محلاية املؤرشات اجلغرافية تغطي املنتجات غري الزراعيةفريدة من نوعها اإىل ترشيعات خاصة  امجلهورية التش يكيةتستند ردود  2

أأو  تسمية املنشأأ مؤرشا جغرافيا يتكون من امس بدلب  يُقصد كولومبيا

 امس، دون أأن يكون امس بدلأأو  معنيماكن  أأو منطقةامس 

 معني يشري اإىل منطقة جغرافية معينة،ماكن  منطقة أأو أأو

 أأو لتعيني منتج مبنش ئه، وتُعزى جودته يُس تخدم أأو

ىل البيئة اجلغرافية اليت  أأساسا أأو الأخرى، حرصا خصائصه اإ

العوامل الطبيعية والبرشية  يُنتَج فهيا، مبا يف ذكل الك من

 عىل حد سواء.

 

يف حالت ، أأو حمددماكن  أأو منطقةتسمية املنشأأ يه امس  1كرواتيا

 خدمات أأو اس تثنائية، امس بدل يُس تخدم لبيان منتجات

احملدد، واليت البدل  أأو يف املاكنأأو  نشأأت يف هذه املنطقة

اإىل بيئة حرصا  أأو أأساًسا خصائصها أأو تُعزى جودهتا

جغرافية معينة مع ما ينطوي عليه من عوامل طبيعية 

نتاهجا وجتهزيها وحتضريها  وبرشية متأأصةل فهيا، وحيث يمت اإ

 ابلاكمل يف تكل املنطقة اجلغرافية احملددة.

يف حالت ، أأو حمددماكن  أأو امس منطقةهو املؤرش اجلغرايف 

 خدمات أأو اس تثنائية، امس بدل، يُس تخدم لوصف منتجات

 مسعةأأو  البدل، وتمتتع جبودةأأو  املاكنأأو  نشأأت يف هذه املنطقة

وجيري  ممزية تُعزى اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايفخصائص أأخرى أأو 

نتاهجا و/ عداده أأو ا و/أأو جتهزيهاإ  ا يف املنطقة اجلغرافية احملددة.اإ

   قربص

امجلهورية 

 2يةالتش يك 

تسمية املنشأأ احملمية يه امس يُعّر ف منتج ما )أأ( منش ئه يف 

يف بدل معني؛ )ب( تُعزى أأو  يف منطقةأأو  ماكن معني

ىل بيئة جغرافية معينة حرصا  أأو أأساسا خصائصه أأو جودته اإ

مع ما تنطوي عليه من عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل فهيا؛ 

نتاجه مجيعها يف املنطقة اجلغرافية  )ج( جتري خطوات اإ

 احملددة.

امس يُعّرف منتج ما )أأ( مبنش ئه يف هو املؤرش اجلغرايف احملمي 

 أأو هيف بدل حمدد؛ )حيث تعزى جودتأأو  يف منطقةأأو  ماكن

ىل منش ئه اجلغرايف؛ و)ج(  خصائصه أأو مسعته الأخرى أأساسا اإ

نتاج يف املنطقة  جتري عىل الأقل خطوة واحدة من خطوات الإ

 اجلغرافية احملددة.

تُفهم تسمية املنشأأ بأأهنا مؤرش جغرايف يتأألف  -428املادة  اكوادور

 من امس ليس لبدلأأو  حمدد،ماكن  منطقة أأو أأو من امس بدل

ىل منطقة جغرافية أأو  قةملنطأأو  منا يشري اإ ملاكن حمدد، واإ

حمددة تُس تخدم لتعيني منتج مبنش ئه فهيا، عندما تكون 

 الأخرى مرتبطة حرصاي خصائصه أأو مسعته أأو جودة املنتج

 جُيهزأأو  يُس تخرجأأو  ابلبيئة اجلغرافية اليت يُنتج أأساسا أأو

حاةل فهيا، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية. ويف 

تسميات املنشأأ املتجانسة لفظيا، تُمنح امحلاية للك مهنا. 

أأو  وحتدد اللواحئ رشوط المتيزي بني املؤرشات املتجانسة

البياانت املعنية، مع مراعاة احلاجة اإىل التعامل مع املنتجات 

 املعنية بشلك عادل وضامن عدم تضليل املس هتلكني.

 ل يوجد

س تونيا  ل يوجد اإ

 

 :املؤرشات اجلغرافية يُقصد بعبارة

اإشارة اإىل منطقة جغرافية تبني املنشأأ اجلغرايف احملدد أأو  امس1) 

ذا اكنت اجلودة املمزية للسلعةأأو  للسلعة  أأو اخلدمةأأو  اخلدمة، اإ

سامهتام الأخرى احملددة تعزى يف املقام الأول اإىل املنطقة أأو  اممسعهت
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نتاج السلعة؛ عداده أأو اهجتهزي  أأو اجلغرافية اليت مت فهيا اإ ا اإ

 تقدمي اخلدمة.أأو  للمبيعات

أ خر، نتج عن الاس تخدام املس متر لأمد  رمز أأو عبارةأأو  ( لكمة2

طويل، وأأصبح يُعزى أأساًسا اإىل املنطقة اجلغرافية اليت جيري فهيا 

نتاج السلعة عداده أأو اجتهزيه أأو اإ حيث تُقدم أأو  ا للمبيعاتاإ

س تونيااخلدمة. لأغراض تتعلق بقانون  محلاية املؤرشات  اإ

 معينةمنطقة  أأو اجلغرافية، يُقصد ابملنطقة اجلغرافية أأرايض دوةل

موقع يف تكل ادلوةل. ول يتعني أأن تتفق املنطقة منطقة أأو  أأو

دارية وحدة استيطانية حتمل الامس نفسه. أأو  اجلغرافية مع وحدة اإ

كام ل يتعني أأن يتطابق امس املنطقة اجلغرافية اليت تُس تخدم 

 ؤرش جغرايف مع الامس الرمسي احلايل لتكل املنطقة اجلغرافية.مك

هجة حمددة لتسمية منتج أأو  "اس تخدام تسمية منطقة جغرافية  فرنسا

أأو  الغذاءأأو  منتجات الغاابتأأو  أ خر خبالف املنتجات الزراعية

خصائص أأو  مسعةأأو  البحر بوصفه نشأأ يف الإقلمي ويمتتع جبودة

 .اإىل منش ئه اجلغرايف"عزى أأساًسا أأخرى تُ 

 من قانون امللكية الفكرية L721.2املادة 

اترخيي ملاكن أأو  يُقصد بعبارة تسمية املنشأأ أأي امس حديث جورجيا

يف حالت اس تثنائية، امس بدل )يشار ، أأو ملنطقةأأو  جغرايف

ليه فامي ييل بـ "املنطقة اجلغرافية"(، يُس تخدم لتسمية السلع  اإ

 اليت:

 ؛منطقة جغرافية حمددةأأ( نشأأت يف (

حرصاي اإىل بيئة أأو  ب( تُعزى جودهتا وسامهتا أأساسا(

 جغرافية وعوامل برشية معينة؛

 )ج( تُنتج وجُتهز وتُعد يف املنطقة اجلغرافية.

عالمة أأخرى، تشري اإىل منطقة  أأي أأو الامسهو املؤرش اجلغرايف 

 :جغرافية وتُس تخدم يف تسمية السلع اليت

 ملنطقة اجلغرافية؛)أأ( نشأأت يف هذه ا

الأخرى احملددة  خصائصها أأو مسعهتا أأو )ب( اليت تعزى جودهتا

 اإىل تكل املنطقة اجلغرافية؛

 )ج( تُنتج وجُتهز وتُعد يف املنطقة اجلغرافية.

 اذلي: يقصد بعبارة "تسمية املنشأأ" أأي امس يُعّرف املنتج اليوانن

اس تثنائية، يف حالت أأو  يف منطقة،أأو  )أأ( نشأأ يف ماكن،

 يف بدل معني؛

اإىل بيئة حرصا  أأو أأساسا خصائصه أأو )ب( تُعزى جودته

 و ؛جغرافية معينة ذات عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل فهيا

نتاجه مجيعها يف املنطقة اجلغرافية  )ج( جتري خطوات اإ

 احملددة.

 : املؤرش اجلغرايف" أأي امس حيدد منتجا"يقصد بعبارة 

 يف بدل حمدد؛أأو  منطقة يفأأو  )أأ( نشأأ يف ماكن

الأخرى بشلك أأسايس  خصائصه أأو مسعته أأو )ب( تعزى جودته

 و ؛اإىل أأصهل اجلغرايف

نتاج عىل الأقل يف املنطقة  )ج( جتري اإحدى خطوات الإ

 اجلغرافية احملددة.

تشري اإىل أأو  عالمة تعنّي أأو  صورةأأو  تعبريأأو  أأي امس غواتاميل

حمدد، وتعّر ف منتًجا اإىل ماكن أأو  اإىل موقعأأو  منطقة

املاكن احملدد، تُعزى أأو  اجلهةأأو  مبنش ئه يف هذه املنطقة

ىل البيئة اجلغرافية، مبا حرصا  أأو أأساسا خصائصه أأو جودته اإ

 مجيع تنطوي عليه من عوامل طبيعية وبرشية، وجترى

عداده يف املنطقة اجلغرافية احملددة نتاجه وجتهزيه واإ  مراحل اإ

توليفة من لك ذكل أأو  عالمةأأو  صورةأأو  تعبريأأو  أأي امس

يف موقع من ذكل أأو  يف منطقةأأو  تُعّرف منتًجا مبنش ئه يف بدل

الأخرى  خصائصه أأو مسعته أأو البدل، عندما تُعزى جودة املنتج

ىل منش ئه اجلغرايف، ويرتبط املنتج ابملنطقة احملددة يف  أأساًسا اإ

نتاجه عداده أأو هجتهزي  أأو مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل اإ  .اإ
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 ول تتعلق بنظام الاحتاد الأورويب. ،بياانت اجلغرافيةلل  من نوعهالوطين الفريد  انظاهمتشري ردود هنغاراي اإىل  3

يف حالت ، أأو حمددماكن  أأو تسمية املنشأأ يه امس منطقة 3هنغاراي

اس تثنائية، امس بدل يس تخدم يف ومس املنتجات اليت تنشأأ 

تُعد يف أأو  جُتهزأأو  أأي، منتجات تُنتج –يف هذه املنطقة 

 أأو مسعهتا أأو وتُعزى جودهتا -املنطقة اجلغرافية احملددة 

بصورة أأسايس اإىل البيئة أأو  الاس تثنائية حرصاً  خصائصها

اجلغرافية املعينة والعوامل الطبيعية والبرشية املمزية لهذه 

 البيئة.

يف حالت ، أأو حمددماكن  أأو امس منطقةهو املؤرش اجلغرايف 

امس بدل يس تخدم يف ومس املنتجات اليت تنشأأ يف هذه ، اس تثنائية

اليت  -د يف املنطقة اجلغرافية احملددة تُعأأو  جُتهزأأو  تُنتج -املنطقة 

الأخرى أأساًسا  خصائصها أأو مسعهتا أأو تُعزى جودهتا الاس تثنائية

 اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايف.

من القانون  4يرد تعريف تسميات املنشأأ يف املادة  أأيسلندا

يف أأو  يف ماكنأأو  ، أأي منتج ينشأأ يف منطقة130/2014

 أأو احملددة أأساًسا خصائصه أأو بدل معني، وتُعزى سامته

اإىل منش ئه اجلغرايف، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية حرصا 

عداده  نتاج املنتج وجتهزيه واإ والبرشية املتأأصةل فيه، وجيري اإ

 يف املنطقة اجلغرافية احملددة.

من القانون  5ورد تعريف املؤرشات اجلغرافية يف املادة 

أأو  شأأ يف منطقة. وعىل وجه التحديد، يه منتج ين 130/2014

 أأو مسعته أأو يف بدل معني وتُعزى سامته املمزيةأأو  يف ماكن حمدد

الأخرى اإىل حد بعيد اإىل هذا املنشأأ اجلغرايف، وجتري  خصائصه

نتاج يف املنطقة اجلغرافية  مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل الإ

 احملددة.

 السلعهو محلاية املشمول ابوضوع امل  الهند

يران  اإ

مجهورية )

 الإسالمية(

، رشيطة أأن حمددةنطقة جغرافية مب  منشأأ منتج مايربط  مؤرش 

ىل  وخصائصه تهمسع و  املنتجهذا  جودةتُعزى  الأخرى أأساًسا اإ

 اجلغرايف. منش ئه

أأو  يقصد بعبارة "تسمية املنشأأ" الامس اجلغرايف للبدل اإرسائيل

منش ئه للموقع الوارد يف امس املنتج لالإشارة اإىل أأو  للمنطقة

هناك، وأأن خصائصه املمزية تُعزى أأساًسا اإىل تكل املنطقة 

 .اجلغرافية، مبا يف ذكل طبيعهتا وشعهبا

بيان يُس تخدم يف اإرسائيل لتحديد سلع مبنش هئا يف منطقة 

يف جزء مهنا، أأو  يف منطقةأأو  جغرافية معينة يف دوةل عضو،

املمزية أأساًسا  مسعهتا أأو خصائصها أأو حيث تُعزى جودة السلعة

 اإىل أأصلها اجلغرايف.

قلمي بدل ما، ل يوجد جامياك يف منطقة أأو  أأو مؤرش يعّرف سلعة ما مبنش هئا يف اإ

قلمي، حيث تعزى جودة السلعة أأو  مسعهتا أأو موقع يف ذكل الإ

 خاصية أأخرى لها اإىل أأصلها اجلغرايف.

سكرات امل يشري مصطلح "مؤرش جغرايف" اإىل أأسامء النبيذ و   الياابن

واملنتجات الزراعية ومنتجات الغاابت والأسامك واملواد ، القوية

يف بدل أأو  يف منطقةأأو  الغذائية. ويه منتجات تُنتج يف ماكن

املمزية الأخرى  خصائصها أأو مسعهتا أأو حمدد؛ وتُعزى جودهتا

نتاج. ىل ماكن الإ  أأساًسا اإ

أأو  بدليةمنطقة أأو  أأو حيتوي عىل امس بدلأأو  مؤرش ميثل اكزاخس تان

شارة أأي أأو هجة ضافة اإىل أأي اإ ة تسمية جغرافية أأخرى، اإ

مس متدة من هذا الامس قد شاعت من خالل اس تخدامه 

 أأو مسعهتا أأو مقرتان بسلعة تُعزى خصائصها املمزية وجودهتا

الأخرى أأساسا اإىل منش هئا اجلغرايف، مبا يف ذكل  خصائصها

 لعوامل البرشية.)أأو( اوالظروف الطبيعية اخلاصة هبا 

 يف هجة معني.أأو  يف منطقةأأو  يعّر ف السلع اليت تنشأأ يف بدل بيان

وتكتسب مسعهتا  مصدرها يعود خدمة أأو يشري اإىل منتج الكويت

  اذلي نشأأت فيه.بدل ال  من

 .ملنتجات من بيئهتا اجلغرافيةا اليت اكتسبهتايشري اإىل اخلصائص 



SCT/40/5  
Annex 
7 

 

   لتفيا
هورية تعريف املؤرش اجلغرايف يف قانون العالمات التجارية مجل ورد  ل يوجد ليتوانيا

يُقصد بعبارة "املؤرش اجلغرايف" امس  :النحو التايلليتوانيا عىل 

غري أأو  عالمة أأخرى حتدد بصورة مبارشةأأو  لكمةأأو  ماكن

موقع معني.  يفأأو  يف منطقةأأو  مبارشة سلعة ما مبنش هئا يف بدل

مسة أأخرى لها أأساسا  أأي أأو امسعهتاأأو  حيث تُعزى جودة السلعة

ف املؤرش اجلغرايف يف 4) 2اإىل منش هئا اجلغرايف )املادة  ( تُعرَّ

: السلع اليت النحو التايلليتوانيا عىل مجهورية قانون املنافسة يف 

قلمي دوةل معينة يف ذكل الإقلمي منطقة  أأو يف ماكنأأو  تُنتج يف اإ

 15الأخرى". )املادة  خصائصها أأو مسعهتا أأو املرتبط جبودة السلع

(3.)) 

يف حالت ، ماكن أأو أأو بياانت املنشأأ يه أأي منطقة مدغشقر

 :اس تثنائية، بدل يُس تخدم لتسمية منتج ما

 البدل؛أأو  املاكنأأو  نشأأ يف هذه املنطقة -

حرصاي اإىل أأو  أأساسااملمزية  خصائصه أأو تُعزى جودته - 

الطبيعية والعوامل  البيئة اجلغرافية مبا يف ذكل العوامل

 ؛البرشية

عداده يف منطقة جغرافية حمددة. - نتاجه وجتهزيه واإ  جيري اإ

يقصد بعبارة "املؤرشات اجلغرافية" أأي مؤرش يُس تخدم لتعريف 

قلمي بدل ما، موقع يف ذكل أأو  يف منطقةأأو  منتج مبنش ئه يف اإ

 أأو مسعته أأو الإقلمي يف احلالت اليت ميكن أأن تُعزى فهيا جودته

الأخرى يف املقام الأول اإىل هذا املنشأأ اجلغرايف. كام  خصائصه

تعترب مؤرشات جغرافية مبوجب هذا القانون الأسامء التقليدية 

اليت تشري اإىل منشأأ جغرايف حمدد لكهنا ل تتكون من امس 

 جغرايف حمدد.

  من قانون امللكية الصناعية: 156وفقا للامدة  املكس يك

يش متل عىل امس أأو  بأأنه يتأألف من"يُفهم تسمية املنشأأ 

ة تسمية أأخرى أأي أأو تش متل عليه،أأو  منطقة جغرافية

معروفة بأأهنا تشري اإىل تكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة 

 أأو ما مبنش هئا يف تكل املنطقة اجلغرافية حيث تعود نوعيهتا

 اإىل البيئة اجلغرافية"  أأساسا أأو الأخرى لكية خصائصها

"يُفهم من من عبارة  من قانون امللكية الصناعية 156وفقا للامدة 

يش متل عىل امس منطقة أأو  املؤرش اجلغرايف بأأنه يتأألف من

ة تسمية أأخرى تُعرف بأأهنا تشري اإىل تكل املنطقة أأي أأو جغرافية

وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنش هئا يف تكل املنطقة اجلغرافية 

اإىل البيئة  أأساسا أأو الأخرى لكياً  خصائصها أأو حيث تعود جودهتا

اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية، اليت أأعطت 

 (.157، املادة LPIالسلعة مسعهتا ".)

من قانون تسجيل البياانت اجلغرافية )النبيذ  6تُعّرف املادة  ل يوجد نيوزيالندا

أأو  املؤرش اجلغرايف بأأنه مؤرش يعّر ف نبيذا (املسكرات القويةو 

قلمي بدل ما،مرش  موقع يف أأو  يف منطقةأأو  واب كحوليا مبنش ئه يف اإ

غريها من أأو  مسعة معينة،أأو  ذكل الإقلمي، حيث تُعزى جودة،

للمرشوب الكحويل أأساسا اإىل منش هئا أأو  اخلصائص، للنبيذ

 اجلغرايف

مؤرش جغرايف يتكون من  أأييُقصد بعبارة "تسمية املنشأأ "  بريو

دون أأن ، امس أأي أأو معنيماكن  منطقة أأو أأو امس بدل

يشري اإىل ، عنياملاكن املأأو  نطقةامل أأو  بدلال  امس ونكي

ُ ، منطقة جغرافية معينة ، نشأأ فهيا منتجس تخدم لتسمية وي

 أأساسا أأو حرصا وخصائصه املمزيةتُعزى جودة املنتج  حيث

، مبا يف ذكل العوامل اليت ُأنتج فهيا اإىل البيئة اجلغرافية

 .والبرشيةالطبيعية 

 

يف ، أأو حمددماكن  أأو يُقصد بعبارة "املؤرش اجلغرايف" امس منطقة :بوصفهيُقصد بعبارة "تسمية املنشأأ " أأي امس يُعرف املنتج  بولندا

 :تعريفه بأأنهأأو  حالت اس تثنائية، امس بدل يُس تخدم حتديد منتج
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 حالت اس تثنائية، يفأأو  يف منطقة،أأو  )أأ( نشأأ يف ماكن،

 يف بدل معني،

اإىل بيئة حرصا  أأو أأساسا خصائصه أأو )ب( تُعزى جودته

 و ؛جغرافية معينة ذات عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل فهيا

نتاجه يف املنطقة اجلغرافية )ج( جتري  مجيعها خطوات اإ

 احملددة*.

 بدل حمدد؛أأو  يف ماكنأأو  أأ( نشأأ يف تكل املنطقة

أأخرى ممزية  مسةأأو  احملددةجودته أأو  ب( ميكن أأن تُعزى مسعته

نتاجه وجتهزيه عداده أأو هل اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايف، وجيري اإ يف  اإ

 هذه املنطقة اجلغرافية احملددة املعلمة حدودها. *

يف ، أأو معنيماكن  أأو تعرف تسمية املنشأأ بأأهنا امس منطقة الربتغال

أأو  حالت اس تثنائية، امس بدل، يُس تخدم يف تسمية منتج

 :ه بأأنهتعريف

 يف بدل حمدد؛أأو  يف ماكنأأو  أأ( نشأأ يف هذه املنطقة

حرصاي من أأو  سامته املمزية أأساساأأو  ب( يس متد جودته

البيئة اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية، 

عداده يف املنطقة اجلغرافية املعلّمة  نتاجه وجتهزيه واإ وجيري اإ

التقليدية، جغرافية اكنت أأم احلدود. وتُعد بعض البياانت 

يف ماكن أأو  غري ذكل، اليت حتدد منشأأ املنتج يف منطقة

معني، وتس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف البند )ب( 

 من الفقرة السابقة أأيضا بياانت املنشأأ. *

يف حالت ، أأو حمددماكن  أأو يُقصد ابملؤرش اجلغرايف امس منطقة

 :تعريفه بأأنهأأو  تسمية منتجاس تثنائية، امس بدل، يُس تخدم يف 

 يف بدل حمدد؛أأو  يف ماكنأأو  أأ( نشأأ يف هذه املنطقة

الأخرى اإىل ذكل  خصائصه أأو جودته املمزيةأأو  ب( تُعزى مسعته

عداده يف املنطقة  نتاجه وجتهزيه واإ املنشأأ اجلغرايف. وجيري اإ

 اجلغرافية املعلّمة احلدود.*

مجهورية 

 كوراي

جغرايف" بيان يُس تخدم للمنتجات اليت يُقصد بعبارة "مؤرش 

جُتهز يف ماكن جغرايف حمدد، وتُعزى أأو  تُصنعأأو  تُنتج

الأخرى أأساًسا اإىل ذكل  خصائصها أأو مسعهتا أأو جودهتا

 4( .1) 2املاكن )املادة 

 

مجهورية 

 مودلوفا

أأو  يقصد بعبارة "تسمية املنشأأ" الامس اجلغرايف للمنطقة

يف حالت اس تثنائية، للبدل، أأو  ،املاكن احملددأأو  املوقع،

أأو  املوقع،أأو  ويُس تخدم لتسمية منتج نشأأ يف هذه املنطقة،

سامته املمزية أأو  احملدد، وتعزى جودتهالبدل  أأو املاكن،

عوامل  تشملحرصاي اإىل البيئة اجلغرافية، اليت أأو  أأساسا

نتاج يف  طبيعية وبرشية متأأصةل فهيا، وتُنفذ مجيع مراحل الإ

من  X-6- 6، القانون رمق 2املنطقة اجلغرافية احملددة )املادة 

بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية وبياانت  27.03.2008

 املنشأأ وضامن الصناعات التقليدية.

ماكن  وأأ  موقعأأو  يقصد بعبارة "املؤرشات اجلغرافية" امس منطقة

امس بدل يس تخدم لوصف منتج ، يف حالت اس تثنائية، أأو حمدد

احملدد. ويمتتع البدل  أأو املاكنأأو  اجلهةأأو  نشأأ يف هذه املنطقة

خصائص أأخرى تعزى اإىل ذكل املنشأأ أأو  مسعةأأو  جبودة

نتاج يف  اجلغرايف، وتُنفذ مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل الإ

 (.6/6/2008القانون رمق ، 2)املادة املنطقة اجلغرافية احملددة 

 الامس املس تخدم لتعريف منتج نشأأ يف بدلهو "املؤرش اجلغرايف"  ل يوجد رومانيا

يف موقع يف بدل ما، يف احلالت اليت قد تعزى أأو  يف منطقةأأو 

الأخرى احملددة أأساًسا  خصائصه أأو مسعته أأو فهيا جودة املنتج

 اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايف.

الاحتاد 

 الرويس

املنشأأ ملنتج مشمول ابمحلاية القانونية يه تسمية قد تسمية 

امسه أأو  قد يش متل عىل الامس املعارص لبدلأأو  تكون

أأو  الاكملأأو  غري الرمسيأأو  امسه الرمسيأأو  التارخيي

 أأو موقعأأو  ريفيةأأو  امس مس توطنة حرضيةأأو  اخملترص،

ن هذا الامس مش تقة متسمية  أأو جغرافية أأخرى،منطقة 

وابتت معروفة جراء اس تخداهما يف منتج ذي سامت خاصة 

من التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية  22معاًل ابملادة 

املؤرشات اجلغرافية يه تسميات (، فاإن تريبساملتصةل ابلتجارة )

موقع يف ذكل أأو  يف منطقةأأو  تُعّرف املنتج مبنش ئه يف بدل عضو،

أأخرى  خصائصه أأو مسعته أأو البدل، حيث تُعزى جودة املنتج

 معينة أأساًسا اإىل منش ئه اجلغرايف.
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 خدمت الصكوك القانونية احملددة أأدانه يف الردود.اس تُ  4

(R1 )بشأأن حامية العالمات التجارية وبياانت 1992أأغسطس  28وما يلهيا من القانون الاحتادي املؤرخ  47تسجيل مجليع أأنواع املنتجات: املادة  دوناية امحل ،

 ((.TmPAاملصدر )قانون حامية العالمات التجارية )

(R2امحلاية القامئة عىل التسجيل كتسمي )(:النبيذمجليع املنتجات )ابس تثناء  ةمياحمل  اجلغرافية اتؤرشاملأأو  ،ميةاحمل نشأأ امل  ات 

R2.1 أأ(  41بشأأن الزراعة )املنتجات الزراعية واملنتجات الزراعية اجملهزة، ابس تثناء النبيذ(؛ املادة  1998أأبريل  29من القانون الاحتادي املؤرخ  16. املادة(

 منتجات الغاابت واملنتجات احلرجية املعاجلة(؛بشأأن الغاابت ) 1991أأكتوبر  4من القانون الاحتادي املؤرخ 

R2.2 لنبيذ السويرسي،يتعلق ابفامي ( أأو  النبيذ احمليل ميةاحمل  خرىالأ نشأأ امل  اتتسمي) قانون حامية العالمات التجارية)أأ( من  50. املادة 

(R3 امحلاية )من  63املادة ، بشأأن الزراعة تترشيع الاحتادي والاكنتوانل ، وفقا ل سويرسينبيذ ال ابل  فامي يتعلق يلاحملنبيذ ال  أأو، ميةاحمل نشأأ امل  اتتسمي كام يف

 .1998أأبريل  29القانون الاحتادي املؤرخ 

(R4 امحلاية ) قانون حامية العالمات التجارية ( من2) 50، وفقا ملرسوم اجمللس الاحتادي مبوجب املادة اتمصدر لفئة معينة من املنتجكام يف تسمية. 

(R5 ) قانون حامية العالمات التجارية )أأ( وما يلهيا من 27عالمة جغرافية مت تسجيلها وفقا للامدة حامية. 

 .مجيع الأنظمة امخلسة املذكورة أأعالهاإىل  مشرياالرد يكون  ،النظام )الأنظمة( ويف حاةل عدم حتديد

العوامل  واإىل الظروف الطبيعية و/أأ  أأساسا أأو تُعزى حرصا

 .البرشية اليت متزي املنطقة اجلغرافية احملددة

 يقصد بعبارة تسمية املنشأأ اس تخدام الامس اجلغرايف ملنطقة رصبيا

مية منتج نشأأ فيه، حيث تُعزى جودة بدل يف تس أأو  هجةأأو 

اإىل البيئة اجلغرافية،  أأساسا أأو املنتج وسامته اخلاصة حرصا

مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية، وجيري انتاجه 

عداده ابلاكمل يف املنطقة اجلغرافية احملددة.  وجتهزيه واإ

يُقصد بعبارة املؤرشات اجلغرافية مؤرشات حتدد سلعا معينة 

يف موقع حمدد يف أأو  يف منطقةأأو  مبنش هئا يف أأرايض بدل حمدد

 خصائصها أأو مسعهتا أأو تكل الأرايض، حيث تعزى جودة السلع

نتاهجا و/ ا جتهزيه أأو الأخرى أأساسا اإىل منش هئا اجلغرايف، ويمت اإ

عداده أأو و/  ا يف املنطقة اجلغرافية احملددة.اإ

ية" أأي مؤرش يُس تخدم يف يُقصد بعبارة "املؤرشات اجلغراف  س نغافورة

التجارة لتعريف السلع مبنش هئا يف ماكن ما، رشيطة أأن: )أأ( 

هجة يف منطقة أأو  أأو يكون املاكن بدًلا مس توفيا للرشوط

 أأي أأو مسعهتا أأو ذكل البدل؛ )ب( تُعزى جودة السلع

 خصائص أأخرى لها أأساسا اإىل ذكل املاكن.

 

منطقة  أأو امس ماكن حمدد يقصد بعبارة تسمية املنشأأ ملنتج سلوفاكيا

يف حالت اس تثنائية، امس بدل، يس تخدم لومس أأو  حمددة

ذا أأو  يف املنطقةأأو  منتج مبنش ئه يف ذكل املاكن يف البدل، اإ

 اإىل أأساسا أأو تعزى حرصا خصائصه أأو اكنت جودة املنتج

نتاج  بيئة جغرافية ذات عوامل طبيعية وبرشية ممزية، ويمت اإ

عداده حرصاهذا املنتج وجتهزيه  أأو  يف منطقةأأو  يف ماكن واإ

 بدل حمدد. 

 حمددةمنطقة  أأو يُقصد بعبارة املؤرش اجلغرايف ملنتج امس ماكن

يف حالت اس تثنائية، امس بدل، يس تخدم لومس منتج مبنش ئه ، أأو

ذا اكن هذا املنتج يمتتع ، البدل أأو يف املنطقةأأو  يف ذكل املاكن اإ

أأو  د تُعزى اإىل هذا املاكنخصائص حمددة قأأو  مسعةأأو  جبودة

 البدل.أأو  املنطقة

فريقيا    جنوب اإ

 R2.1الصك  4سويرسا

يف حالت اس تثنائية، امس بدل ، ماكن أأو أأو امس منطقة

أأو  املاكنأأو  يس تخدم لوصف منتج نشأأ يف هذه املنطقة

اإىل بيئة حرصا  أأو ، أأساساخصائصه أأو البدل، وتُعزى جودته

جغرافية معينة، مبا تنطوي عليه من عوامل طبيعية وبرشية 

عداده يف املنطقة اجلغرافية  نتاجه وجتهزيه واإ متأأصةل، ويمت اإ

 2.1Rالصك ++

يف حالت اس تثنائية، امس بدل يس تخدم ، ماكن أأو أأو امس منطقة

 البدل، ويمتتع جبودةأأو  املاكنأأو  لوصف منتج نشأأ يف تكل املنطقة

اإىل ذكل حرصا  أأو خصائص أأخرى، تُعزى أأساساأأو  سامتأأو 

عداده يف املنطقة اجلغرافية  نتاجه وجتهزيه واإ املنشأأ اجلغرايف. ويمت اإ

ليدية للمنتجات املس توفية تسجيل الأسامء التق  احملددة. وجيوز

 .لهذه الرشوط بوصفها مؤرشات جغرافية
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ومنتجات  املسكرات القويةاجلغرافية )تشمل املنتجات الزراعية واملواد الغذائية والنبيذ و ىل الترشيعات احملددة محلاية املؤرشات اإ تستند ردود الاحتاد الأورويب  5

 (.املعطرالنبيذ 

احملددة. وجيوز تسجيل الأسامء التقليدية للمنتجات 

 .املس توفية لهذه الرشوط بوصفها تسميات املنشأأ 

 2.2Rالصك 

يف موقع أأو   منطقةيفأأو  امس يعّرف املنتج مبنش ئه يف بدل

 مسة أأخرى تُعزى أأساًساأأو  مسعةأأو  معني، وأأنه يمتتع جبودة

اإىل تكل البيئة اجلغرافية، مع ما تنطوي عليه من حرصا  أأو

عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل، وأأنه ُأنتج ابلاكمل يف 

 .املنطقة اجلغرافية احملددة

R3 

نتوانت جغرافية يف اكنتون. حتدد الاكمنطقة  أأو امس اكنتون

الرشوط املنطبقة عىل تسميات املنشأأ احملمية. وجيب أأن 

تتضمن: حدود املنطقة اجلغرافية اليت يُنتج فهيا العنب عىل 

الأقل؛ قامئة بأأصناف الكروم املرصح هبا؛ قامئة ابلوسائل 

الزراعية املرصح هبا؛ احلد الأدىن من نس بة السكر الطبيعي 

؛ احلد الأقىص اصنف من أأصناف الكروم املرصح هب للك

من احملصول للك صنف من أأصناف الكروم املرصح هبا؛ 

نظام لتحليل النبيذ  ؛قامئة ابلأساليب املعمتدة لصناعة امخلور

املعد للبيع والاختبارات املذاقية. تتحقق الاكنتوانت من أأن 

 تسميات املنشأأ احملمية للنبيذ تس تويف الرشوط احملددة.

 R2.2الصك 

يف موقع معني، أأو  يف منطقةأأو  امس يعّرف املنتج مبنش ئه يف بدل

اإىل حرصا  أأو مسة اخرى تُعزى أأساًساأأو  مسعةأأو  وأأنه يمتتع جبودة

 تكل البيئة اجلغرافية.

اململكة 

 املتحدة

موقع، أأو  يف منطقةأأو  أأراضتُعرف السلعة مبنش هئا يف 

الأخرى أأساًسا اإىل  سامهتا أأو مسعهتا أأو حيث تُعزى جودهتا

 منش هئا اجلغرايف.

يف موقع، حيث أأو  يف منطقةأأو  تُعرف السلعة مبنش هئا يف أأراض

الأخرى أأساًسا اإىل منش هئا  سامهتا أأو مسعهتا أأو تُعزى جودهتا

 اجلغرايف.

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

 ل يوجد يوجدل 

ملوقع  أأو ملدينة أأو تسمية املنشأأ يه الامس اجلغرايف لبدل أأوروجواي

 أأو حرصا سامهتا أأو تُعزى جودهتا، خدمة أأو يعّرف منتًجا

ىل البيئة اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية أأساسا  أأو اإ

 .البرشية 

 تُعد املؤرشات اجلغرافية بياانت املصدر وبياانت املنشأأ 

يُقصد بعبارة املؤرش اجلغرايف عالمة تُعّر ف املنتج مبنش ئه يف   فيت انم

قلميأأو  يف موقعأأو  منطقة ، املادة 22ي بدل معني )الفقرة أأو  يف اإ

من قانون فيت انم للملكية الفكرية يف )قانون امللكية  4

 الفكرية((.

الاحتاد 

 5الأورويب

)أأ( مبنش ئه يف تسمية املنشأأ احملمية يه امس يُعّرف املنتج 

حالت اس تثنائية، يف بدل معني؛  يفأأو  يف منطقة،أأو  ماكن

حرصاي اإىل بيئة أأو  سامته أأساساأأو  )ب( وتُعزى جودته

 امس يُعّرف املنتج )أأ( مبنش ئه يف ماكنهو احملمي املؤرش اجلغرايف 

أأو  سامته أأساساأأو  )ب( وتُعزى جودته ؛بدل حمددمنطقة أأو  أأو

و)ج( وتمت خطوة واحدة عىل الأقل  ؛حرصاي اإىل بيئة جغرافية
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 :التعليقات

 الربازيل

أأو  : "الامس اجلغرايف لبدلالتايلالنحو من قانون الربازيل للملكية الفكرية عىل  177ورد تعريف امللكية الفكرية يف املادة 

نتاهجأأو  معينة خدمة أأو معروفا مكركز لس تخراج منتج هذا البدل، ابت يفموقع منطقة أأو  أأو مدينة  ".هاتصنيع أأو  ااإ

 ش ييل

 .بشأأن امللكية الصناعية 19.039من القانون رمق  92املادة 

 قربص

، اليت تتضمن 1151/2012من الالحئة الأوروبية رمق  5فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تطبق قربص املادة 

تعريف ال ذات هو املنشأأ واملؤرش اجلغرايف للنبيذ  تعينيتعريفا للك من "تسمية املنشأأ" و"املؤرش اجلغرايف". تعريف تسمية/

تطبق قربص ، ملسكرات القوية. وفامي يتعلق اب1308/2013من لحئة الاحتاد الأورويب رمق )أأ( و)ب(  93املادة الوارد يف 

 .110/2008من لحئة اجمللس الأورويب رمق  15تعريف املؤرش اجلغرايف وفقًا ملا جاء يف املادة 

 اليوانن

 .1151/2012من الالحئة  5وفقا للامدة 

 

 هنغاراي

ليه فامي ييل ابمس "قانون بشأأن  1997القانون احلادي عرش لعام  حامية العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية )املشار اإ

 .(3)-( 2) 103هنغاراي للعالمات التجارية "(، املادة 

 أأيسلندا

بشأأن حامية أأسامء  130/2014القانون الأيسلندي رمق يف  أأيضانتج بوصفه اختصاصا تقليداي امل تعريف حامية امس ورد 

 اختصاص تقليدي أأيضا. أأو  جغرافيا تمؤرشاأأو  منشأأ  اتا تسمياملنتجات بوصفه

 اإرسائيل

جغرافية معينة مبا تنطوي عليه من عوامل طبيعية وبرشية 

نتاجه يف املنطقة  متأأصةل فهيا؛ )ج( جتري مجيع خطوات اإ

 اجلغرافية احملددة.

نتاج يف املنطقة اجلغرافية احملددة. وتتوافق تسمية  من خطوات الإ

موحض يف هو املنشأأ احملمية بوجه عام مع تعريف تسمية املنشأأ كام 

 من اتفاقية لش بونة. 2املادة 
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ل عند التسجيل. ول  طار عضويهتا يف اتفاق لش بونة، ول ترسي احلقوق اإ تعرتف اإرسائيل ببياانت املنشأأ الأجنبية يف اإ

اتفاق تريبس، اليت حتظى ابمحلاية من  22مة يف املادة هو حتتفظ اإرسائيل بسجل للمؤرشات اجلغرافية، ذكل أأن هذه العبارة مف 

 .دون تسجيل

 لتفيا

عالمة أأو  بيانأأو  امس جغرايفهو  –املنشأأ اجلغرايف" مؤرش " - :النحو التايلعىل املصطلح وتعريفه يف ترشيعات لتفيا ورد 

ىل املنشأأ اجلغرايف للسلعأأو  أأخرى تس تخدم لالإشارة بشلك مبارش  أأو خصائصها بيانمبا يف ذكل ، اخلدماتأأو  غري مبارش اإ

حتاد الا قطامنمجيع يف  املمنوحةامحلاية  تشملأأن ردودان عىل الاس تبيان ل ب العمل. يرىج املنشأأ اإىل هذا  تُعزى، اليت سامهتا

 .ذات الصةللواحئ الاحتاد الأورويب ل وفقا ،واملنتجات الزراعية واملسكرات القويةلأغذية والنبيذ ل الأورويب

 نيوزيلندا

ل يف قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و  مل . ومع 2006لعام  (املسكرات القويةيرد تعريف واحض للمؤرش اجلغرايف اإ

مبوجب قانون العالمات التجارية لعام  املسكرات القويةذكل، ميكن حامية املؤرشات اجلغرافية للمواد الغذائية خبالف النبيذ و 

أأي من هذين  مل يرُشموحض أأدانه. هو المتويه يف القانون العام، كام عقوبة و ، 1986، وقانون التجارة العادةل لعام 2002

 .ىل تعريف للمؤرش اجلغرايفاإ القانونني رصاحة 

 بولندا

ف تسميات املنشأأ احملمية ( من لحئة الاحتاد 2( و)1) 5وفقا للتعاريف الواردة يف املادة  واملؤرشات اجلغرافية احملمية ،تُعرَّ

 .، بشأأن برامج جودة املنتجات الزراعية واملواد الغذائية2012نومفرب  21للربملان الأورويب يف  1151/2012الأورويب رمق 

 الربتغال

 اد الأورويب(.اختصاص الاحت تدخل يف نطاق خرىملنتجات الأ ااملنتجات غري الزراعية ) تقترص عىل*

 

 رومانيا

 (D.O.C). ورد مصطلح تسمية املنشأأ يف قانون الكروم والنبيذ، بشأأن أأصناف النبيذ

 جنوب أأفريقيا

 .1993لعام  194ف أأي من املصطلحني يف قانون العالمات التجارية عرّ يُ مل 

 الولايت املتحدة الامريكية

طار نظام العالمات التجارية، مبا يف ذكل املنافسة غري املرشوعة. وقد متنح الولايت املتحدة امحلاية للمؤرشات اجلغرافية  يف اإ

ضافة اإىل ذكل، يفرض أأو  عالمات تصديقأأو  حتظى البياانت اجلغرافية ابمحلاية بوصفها عالمات جتارية عالمات جامعية. اإ
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دارة الكحول ولواحئه التنفيذية املزيد من القيود عىل اس تخ دام املصطلحات اجلغرافية فامي يتعلق القانون الاحتادي بشأأن اإ

 .ذات املنشأأ احمليل والأجنيب املسكرات القويةابلنبيذ و 

 وسائل امحلاية "2"

 ما الوسائل املتاحة يف بدلمك لتحديد وحامية املؤرشات اجلغرافية؟ 

 الطرف اجمليب

د 
فري
م 
ظا
ن

عه
 نو
من

ت  
الما
الع

رية
جا
لت ا

ت  
الما
الع

ية
ع ا
مجل
ا

ت  
الما
ع

ق
دي
ص
لت ا

 

ني
وان
ق

 
صة
خا

ى  
خر
أ ل أ
سائ
و

د 
تقي

م 
دا
تخ
س 
الا

رى 
أخ أ
ل 
سائ
و

 

       نعم أأرمينيا
 نعم   نعم نعم ل نعم أأسرتاليا

   نعم*     الربازيل

   نعم*     مكبوداي
   نعم*    نعم ش ييل 

   نعم*    نعم كولومبيا

       نعم كرواتيا

   نعم نعم نعم نعم  قربص

مجهورية 

 التش يك

       نعم

كوادور      نعم  نعم الإ

س تونيا  ل ل ل نعم نعم نعم نعم اإ

   نعم*    نعم فرنسا

   نعم*  نعم  نعم جورجيا

        اليوانن

   نعم*     غواتاميل

       نعم هنغاراي

   نعم* نعم نعم نعم نعم أأيسلندا

       نعم الهند
مجهورية ايران)

 (الإسالمية

       نعم

        
 †نعم نعم نعم* نعم نعم نعم نعم اإرسائيل

 ل ل ل نعم ل ل نعم جاماياك

 نعم*       الياابن

        اكزاخس تان

 نعم نعم ل ل نعم نعم ل الكويت

 نعم*    نعم  ل لتفيا

 نعم* ل ل ل نعم نعم ل ليتوانيا

   نعم*     مدغشقر
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 الطرف اجمليب

د 
فري
م 
ظا
ن

عه
 نو
من

ت  
الما
الع

رية
جا
لت ا

ت  
الما
الع

ية
ع ا
مجل
ا

ت  
الما
ع

ق
دي
ص
لت ا

 

ني
وان
ق

 
صة
خا

ى  
خر
أ ل أ
سائ
و

د 
تقي

م 
دا
تخ
س 
الا

رى 
أخ أ
ل 
سائ
و

 

  نعم  نعم نعم  نعم املكس يك

 نعم* نعم  نعم نعم معم نعم نيوزيلندا

       نعم بريو
   نعم*    نعم بولندا

   نعم* نعم نعم نعم نعم الربتغال

    نعم نعم   كورايمجهورية 

مجهورية 

 مودلوفا

       نعم

   نعم*   نعم نعم رومانيا

     نعم نعم نعم الاحتاد الرويس

   نعم*    نعم رصبيا

    نعم نعم  نعم س نغافورة

       نعم سلوفاكيا

    †نعم نعم*   جنوب أأفريقيا

 نعم سويرسا

( R12وR) 

 نعم 

(R5) 

 نعم 

( R3وR4) 

 نعم* 

    نعم نعم نعم  اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الامريكية

 نعم نعم ل نعم نعم نعم ل

 ل ل ل ل ل ل نعم أأوروغواي

    نعم نعم  نعم فيتنام

       نعم الاحتاد الأوريب

 :التعليقات

 أأسرتاليا

قد ، يف بعض الأحيانوميكن اس تخدام عالمات التصديق محلاية املؤرشات اجلغرافية مجليع السلع. : قانون العالمات التجارية

)عىل سبيل املثال،  أأسرتالياالعالمات التجارية امجلاعية شالًك مناس ًبا من أأشاكل امحلاية للبياانت اجلغرافية يف  تكفل

اليت قد جتعل  ،للعالمة التجارية املعيارية ه( ولكن لها حدود الاختصاص املمزي نفسما لرابطةاململوكة املؤرشات اجلغرافية 

ل عىل وتسجيل مؤرش جغرايف بس يط أأمًرا عسريا.  قانون النبيذ  اليت عّرفهاالنبيذ،  نتجاتم ل يرسي النظام الفريد اإ

صناعة منتجات املزمع اس تخدامه يف أأو  مس تخلص العنب، املس تخدمأأو  الكرومأأو  : النبيذ؛لنحو التايلاعىل الأسرتايل 

طاًرا ميكن مبوجبه حامية املؤرشات اجلغرافية، مبا يف ذكل مدونة قواعد املعايري الغذائية و النبيذ.  تتضافر قوانني أأخرى لتكون اإ
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لمؤرشات ل يف القانون العام امحلاية عقوبة المتويه متنح قد، معينة أأحواليف وايل. وقانون املس هتكل الأسرت  أأسرتاليايف نيوزلندا و 

 .اجلغرافية

 لالربازي

 *.القانون الربازييل للملكية الفكرية

يعترب املؤرش اجلغرايف أأصاًل من أأصول امللكية الصناعية، ينظمه قانون امللكية الصناعية ومسجل دلى املعهد الوطين للملكية 

 الصناعية.

 مكبوداي

 قانون املؤرشات اجلغرافية.

 ش ييل

ب( القانون  ؛19.039* يوجد يف ش ييل نظام ثاليث لالعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وبياانت املنشأأ وحاميهتا: أأ( القانون رمق 

 طين للملكية الصناعيةيتضمن نظام امحلاية اذلي يديره املعهد الو و  ج( املعاهدات ادلولية اليت أأبرمهتا ش ييل. ؛18.455رمق 

جراء  للحصول عىل التسجيالت. اتاإ

جراءات منظمة، وضع نظاما للتسجيل، و  أأنشأأ القانون بشأأن امللكية الصناعية 1991لعام  19.039القانون رمق  )أأ( اإ

اس تخداهما، دد رشوط وحتاملنشأأ وتسجيلها وحاميهتا،  وتسميات ،الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية متطلباتمن  ومجموعة

طلبات تسجيل  تُقدم املعمتدة للمنتج املعين. واملراقبةالاس تخدام  وأأنظمة ،لأحاكم هذا القانون خضوعهاص عىل تنو 

ىل املعهد الوطين للملكية الصناعية، ويه الهيئة املسؤوةل عن حفص هذه  وتسمياتاملؤرشات اجلغرافية   الإشاراتاملنشأأ اإ

 وتسجيلها. هبا والاعرتاف

: يُقر عدد من اتفاقات التجارة احلرة والتفاقات الثنائية اليت وقعهتا ش ييل عاهدات ادلولية اليت اعمتدهتا ش ييلامل )ب(

ملنتجات مبوجب هذا النظام، فاإن حاميهتا تعمتد عىل القوانني احمللية اب ورمغ الاعرتاف املنشأأ. وتسمياتابملؤرشات اجلغرافية 

نتجات الأجنبية غري املدرجة يف جسل املعهد الوطين للملكية الصناعية ابمحلاية عن طريق وبناًء عىل ذكل، حتظى امل  السارية.

الإجراءات الإدارية، مثل معليات تفتيش العالمات عىل احلدود اليت تقوم هبا دائرة الزراعة والرثوة احليوانية. يمت الاعرتاف 

 اجلغرافية وبياانت املنشأأ املعنية.تلقائيا، وحتدد املعاهدة ذات الصةل رشوط اس تخدام املؤرشات 

يثييل و  18.455حيدد القانون رمق  )ج( نتاج الكحول الإ وتسويقها.  ومعاجلهتاواخلل املسكرات القوية القواعد اخلاصة لإ

ظر اس تخدام البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ والتعبريات التقليدية حي" ما ييل: ( منه عىل5) 35وذلكل تنص املادة 

اليت اعرُتف هبا هبذه الصفة مبوجب املعاهدات ادلولية اليت  ،التسميات الأجنبية احملميةأأو  ها من مطالبات اجلودةوغري 

قت علهيا ش ييل لعىل امللصقات واحلاوايت والعبوات،  ،صدَّ يف  النصوص علهيالرشوط وفقا ل  ول جيوز اس تخداهما اإ

 املعاهدات املذكورة".

 كولومبيا

ساءة تتضمن بعض القو  * اعد احملددة للحامية من املنافسة غري املرشوعة، وحامية املس هتكل، أأحاكمًا ميكن تطبيقها عىل اإ

 .(2011لعام  1480من القانون رمق  5واملادة  ،1996لعام  256من القانون رمق  15اس تخدام بياانت املنشأأ )مثل املادة 
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لجامعات لجيب رفض طلبات تسجيل العالمة التجارية اليت تتكون من مصطلح جغرايف يتضمن أأسامء اجملمتعات الأصلية † 

العالمات املس تخدمة للمتيزي بني أأو  اخلصائصأأو  احلروفأأو  اللكامتأأو  الأسامءأأو  اجملمتعات احمللية،أأو  الأفريقية الأمريكية

)ز( من  136ممارس هتا، معال ابملادة أأو  اليت تشلك تعبريا عن ثقافهتاأأو  ريقة معاجلهتا،طأأو  اخدماهت أأو هذه امجلاعات سلع

التعبري الثقايف اذلي ميكن حاميته، رمغ أأنه أأو  . قد متثل هذه احلالت تعبريا يتعلق ابملعارف التقليدية2000لعام  486القرار 

 غري مؤهل للتسجيل )حق غري مسجل(، بوسائل غري مبارشة.

للحامية عن طريق  أأهالحاةل عدم استيفاء املصطلح جغرايف للرشوط احملددة لبياانت املنشأأ، قد يكون املصطلح يف 

الساكن  جممتع منأأراواكوس  نلأ ذكل و ، Mochila Arhuacaعالمات التصديق )عىل سبيل املثال، أأو  العالمات امجلاعية

 الأصليني اس تقر يف منطقة جغرافية حمددة من كولومبيا(.

 قربص

نشأأ" امل  اتلتسجيل "تسمي 1151/2012 فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية تطبق قربص الالحئة الأوروبية

واملؤرشات اجلغرافية احملمية ومراقبهتا، من خالل القانون الوطين  "، وحامية تسميات املنشأأ احملميةةغرافياجل اتؤرشامل"و

139 .(I)/2006 قربص أأيًضا القانون  تطبق، اوتعريفه املسكرات القويةللنبيذ و  ةغرافياجل اتؤرشاملاية محل

 .2004/(I)61 الوطين

 فرنسا

تسميات املنشأأ احملمية اية ل امحل متنح وعىل املنوال نفسه، ،)لحامية )قانون امللكية الفكرية وقانون املس هتكللقوانني حمددة  *

 اجلغرافية. واملؤرشات

 جورجيا

 .املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية للسلع تسمياتقانون  *

 اليوانن

بشأأن برامج اجلودة للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية، واملرسوم الوزاري  1151/2012لحئة )الاحتاد الأورويب( رمق  تُطبق

-03-510/20( رمق EEبشأأن التدابري التمكيلية محلاية املؤرشات اجلغرافية، الالحئة ) 261611/07.03.2007املشرتك رمق 

، واملرسوم الوزاري املشرتك 039829/11.04.2008، بصيغهتا املعدةل مبوجب املرسوم الوزاري املشرتك رمق 2006

 .2008-08-318764/07 رمق

 غواتاميل

 .املؤرشات اجلغرافية وبياانت املنشأأ  ملعاجلةقانون امللكية الصناعية مادة  خيصص *

 أأيسلندا
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اختصاص تقليدي رمق أأو  مؤرشات جغرافيةأأو  بشأأن حامية أأسامء املنتجات بوصفها تسميات منشأأ  القانون الأيسلندي *

130/2014. 

 الهند

 .1999 لعام املؤرشات اجلغرافية للسلع )التسجيل وامحلاية(قانون 

 اإرسائيل

 .1965قانون حامية بياانت املنشأأ والبياانت اجلغرافية،  *
 .2919 ،للسلع التجارية عالماتالقانون †

 الياابن

عن ابمحلاية للمسكرات القوية املؤرشات اجلغرافية  تمتتع"وسائل أأخرى".  يه الإجابة، للخمور املؤرشات اجلغرافية يف حاةل*

 طريق الإشعار العام. 

التجارية، نع املنافسة غري املرشوعة، وقانون العالمات مي كام تمت حامية املؤرشات اجلغرافية يف الياابن مبوجب لك من قانون 

 .من اتفاق تريبس، عىل التوايل 22.3و 22.2معاًل ابملادتني 

 لتفيا

  .عالمات التصديقمبوجب محلاية اب أأيضااجلغرافية  املؤرشات ستمتتع، تهصياغ  اجلاريأأحاكم القانون اجلديد  مبوجب

 ليتوانيا

 .املرشوعةليتوانيا أأحد قوانني املنافسة غري مجهورية يس تخدم قانون املنافسة يف * 

 .ليتوانيا والصكوك القانونية لالحتاد الأورويبهورية يُطبق قانون العالمات التجارية مجل 

 

 مدغشقر

بشأأن حامية امللكية الصناعية يف مدغشقر. وقد صدر هذا القانون اجلديد لكنه مل يُنفذ بعد، ريامث  2017-043القانون رمق  *

 .يمت اعامتد املرسوم التنفيذي

 .ملعمول هبا حاليا تنص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل نظام العالمات امجلاعيةالترشيعات ا

 املكس يك

 :املؤرشات اجلغرافية ابلطرق التالية حيمي قانون امللكية الصناعية

ىل  156املنشأأ" )املواد من  تسمياتمن خالل املفاهمي القانونية "للمؤرشات اجلغرافية" و" )أأ(.  (178اإ

 ((؛1مكرر ) 97اإىل  96خالل العالمات امجلاعية )املواد من  )ب(.

 ((؛4مكرر ) 98اإىل  98من خالل عالمات التصديق )املواد من  )ج(.
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وحظر مصدرها، أأو  اخلدمةأأو  فامي يتعلق مبنشأأ السلعة-امجلهورتسجيل العالمات اليت قد تضلل  حظرمن خالل  )د(.

من  (ية عرشة()احلادية عرشة( و)الثان  90صنيع سلع معينة )املادة لت  اخملصصةالأماكن أأو  تسجيل أأسامء املدن

 املعدل(؛ القانون

 ( )د((.9-)د  213من خالل امحلاية من أأعامل املنافسة غري املرشوعة )املادة  )ه(.

 نيوزيلندا

 .المتويه يف القانون العام )أأي قرارات احملمكة( عقوبة *

 .يف نيوزيلنداوسائل حامية املؤرشات اجلغرافية  تتعدد

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018مترب الصادر يف سب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

بشأأن برامج جودة املنتجات الزراعية  2012نومفرب  21للربملان الأورويب يف  1151/2012لحئة )الاحتاد الأورويب( رمق  *

 .الغذائيةواملواد 

 الربتغال

 .التفاقات الثنائية

 

 رومانيا

 بشأأن العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية. 1998أأبريل  15املؤرخ  84* القانون رمق. 

 الاحتاد الرويس

غرافية تمتتع املؤرشات اجلو نظام فريد )ينظمه القانون املدين لالحتاد الرويس(. ل  وفقااية ابمحل منتجل املنشأأ ل  اتتسمي تمتتع

تمتتع املؤرشات اجلغرافية ابمحلاية كام مبوجب الالزتامات ادلولية لالحتاد الرويس الناش ئة عن أأحاكم اتفاق تريبس.  ابمحلاية

 .وفقًا للقوانني املتعلقة حبامية حقوق املس هتلكني وقوانني املنافسة

 رصبيا

 (26/03/2010؛ 18/2010يا، العدد رصب هورية قانون مؤرشات املنشأأ اجلغرافية )اجلريدة الرمسية مجل  *
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 س نغافورة

 Cap) عالمات جامعية مبوجب قانون العالمات التجاريةأأو  تُسجل املؤرشات اجلغرافية بوصفها عالمات تصديق

332،2005 (Rev Ed وقد ورد النظام احلايل الفريد من نوعه يف قانون البياانت اجلغرافية . Cap 117B, 1999 Rev 

Ed) ىل ىل يدخل  ، لكنه مل2014قانون املؤرشات اجلغرافية اجلديد لعام  أأنه قد مت اعامتد. وجتدر الإشارة اإ حزي النفاذ بعد. اإ

ىل قانون املؤرشات اجلغرافية احلال الاس تبيانيف هذا  املقدمةتستند مجيع الردود و  ما مل ينص عىل ،  (Cap 117B)اإ

 .خالف ذكل

 سلوفاكيا

 .بشأأن تسميات املنشأأ للمنتجات، واملؤرشات اجلغرافية للمنتجات، وتعديل بعض القوانني .Coll 469/2003القانون رمق 

 جنوب أأفريقيا

 .1993لس نة  194من قانون العالمات التجارية رمق  43املادة  *

 .1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  42املادة † 

 سويرسا

ىل  R1مبوجب الصكافية املؤرشات اجلغر  حتتاج* ل  نزاع بشأأن اس تخدام مؤرش  ودلى نشوبالتسجيل يك حتظى ابمحلاية. اإ

املنطقة اجلغرافية املعنية، مع مراعاة املتطلبات أأو  حتديد حدود املنطقة يه املنوط هبا احملمكة فاإنجغرايف غري مسجل، 

 رشوطمراعاة أأو  املنصوص علهيا حملًياأأو  املتعارفاملعاجلة أأو  التصنيعمبادئ الإضافية غري املصدر اجلغرايف، مثل مراعاة 

 الإضافية عىل مسعة املنتجات، عند الاقتضاء. الرشوطاملعين، وتأأثري -امجلهورالفهم السائد دلى و اجلودة، 

املادة  أأجنيب فريد من نوعه بوصفه عالمة جغرافية مبوجبأأو  جيوز تسجيل املؤرش اجلغرايف احملمي ابمس سويرسي R5 الصك

 قانون حامية العالمات التجارية )أأ( وما يلهيا من 27

 الولايت املتحدة الامريكية

أأو  أأن تسبب ارتبأاكً يُرحج نظام العالمات التجارية يف القانون العام يف الولايت املتحدة امحلاية من الاس تخدامات اليت  يكفل

ضافة اإىل ذكل، املصدر اجل بشأأن حمدداتمن خالل قرارات احملمكة  ،خداعًا القيود املفروضة عىل  تتجىلغرايف غري املسجةل. اإ

 .عىل الكحوليات يف الولايت املتحدة العالماتاس تخدام املصطلحات اجلغرافية يف ما يتعلق بسلعة معينة يف قوانني وضع 

 شارةالإ  "3"

 بوصفها مؤرشات جغرافية:يف بدلمك التالية  الإشاراتميكن حامية  

 الطرف اجمليب
املصطلحات 

 اجلغرافية

مصطلحات جغرافية 

 تتضمن امس بدل

مصطلحات جغرافية 

تتضمن اختصارا لمس 

 اجلغرايف 

مصطلحات غري 

 جغرافية

عنارص 

 تصويرية

عنارص 

 أأخرى

     نعم نعم أأرمينيا
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 الطرف اجمليب
املصطلحات 

 اجلغرافية

مصطلحات جغرافية 

 تتضمن امس بدل

مصطلحات جغرافية 

تتضمن اختصارا لمس 

 اجلغرايف 

مصطلحات غري 

 جغرافية

عنارص 

 تصويرية

عنارص 

 أأخرى

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم أأسرتاليا

  †نعم**    نعم* الربازيل

 ل نعم ل نعم ل نعم مكبوداي

  نعم نعم نعم نعم نعم ش ييل

   نعم  نعم نعم كولومبيا

  نعم نعم  نعم نعم كرواتيا

   نعم نعم نعم نعم قربص

   نعم  نعم نعم التش يكمجهورية 

كوادور      ل نعم الإ

س تونيا  ل نعم نعم نعم نعم نعم اإ

 نعم    نعم* نعم فرنسا

  نعم نعم  نعم نعم جورجيا

   نعم  نعم* نعم اليوانن

 ل نعم نعم نعم ل نعم غواتاميل

     نعم نعم هنغاراي

 ل ل نعم نعم ل نعم أأيسلندا

   نعم  نعم نعم الهند
يران )  –مجهورية اإ

 الإسالمية(

     نعم نعم

 ل نعم نعم نعم نعم نعم اإرسائيل

 ل ل نعم نعم نعم نعم جاماياك

 ل ل نعم نعم نعم نعم الياابن

     نعم نعم اكزاخس تان

 ل ل نعم نعم نعم نعم الكويت

  نعم نعم  نعم نعم لتفيا
  نعم نعم نعم نعم نعم ليتوانيا

 ل ل نعم ل نعم نعم مدغشقر

    نعم نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نيوزيلندا

   نعم نعم نعم نعم بريو 
     نعم نعم بولندا

   نعم نعم نعم نعم الربتغال

      نعم كورايمجهورية 

   نعم  نعم نعم مودلوفامجهورية 

   نعم نعم نعم نعم رومانيا
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 الطرف اجمليب
املصطلحات 

 اجلغرافية

مصطلحات جغرافية 

 تتضمن امس بدل

مصطلحات جغرافية 

تتضمن اختصارا لمس 

 اجلغرايف 

مصطلحات غري 

 جغرافية

عنارص 

 تصويرية

عنارص 

 أأخرى

   نعم  نعم نعم 6الاحتاد الرويس

   نعم نعم نعم نعم رصبيا

  نعم نعم نعم نعم نعم س نغافورة

   نعم  نعم نعم سلوفاكيا

 نعم   نعم نعم نعم جنوب أأفريقيا

  نعم نعم نعم نعم نعم سويرسا*

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الامريكية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 ل ل نعم نعم نعم نعم أأوروغواي

  نعم نعم نعم نعم نعم فيت انم

   نعم  نعم نعم الاحتاد الأوريب

 :تعليقاتال 

 أأسرتاليا

، عىل عنرص أ خرأأو  ،تصويريعنرص عىل و مصطلح غري جغرايف، وعىل ، عىل مصطلح جغرايف تش متل عالمة التصديق قد

ذا اكن مس توفيا للرشوط الواردة يف قانون العالمات التجارية  مؤرشات  بوصفهاكام ميكن حامية أأسامء البدلان وميكن تسجيهل اإ

ىل أأنالإ جغرافية، وجتدر  نتجات بوصفه مؤرشا جغرافيا مل  فريد من نوعه نظاميمتتع ابمحلاية مبوجب " أأسرتالياامس " شارة اإ

ذا اكن اختصار النبيذ  عنارص ال أأو  غرايفاجلمس الايف جسل املؤرشات اجلغرافية احملمية وغريها من املصطلحات. نظراي، اإ

 .مل خيترب بعد ا الأمرهذ بيد أأن ؛أأسرتاليابات امحلاية، مفن املمكن حاميهتا مكؤرشات جغرافية يف ل خرى تفي مبتط الأ 

 الربازيل

 "مع الأخذ يف الاعتبار أأهنا "أأسامء جغرافية *

 للملكية الفكرية لمن قانون الربازي 179وفقا للامدة و  †**

ن   .للحامية مبوجب القانون الربازييل للملكية الفكرية أأهالالأسامء غري اجلغرافية ليست فاإ

تسجيلها مكؤرش جغرايف، ولكن  مينع ما IN25/2013 يفأأو  وفامي يتعلق ابختصارات الأسامء اجلغرافية، ل يوجد يف القانون

 .أأفضل من خالل املعهد الوطين للملكية الفكرية وعىل حنينبغي مناقشة املوضوع 

                                         
يف  يمتتع ابمحلاية نتجمل نشأأ امل  تسميةعىل  56و 53و 43و 34و 31و 21و 18و 15اإىل  13 منو  10اإىل  3تنطبق ردود الاحتاد الرويس عىل الأس ئةل من  6

 غري الرمسيأأو  الرمسيأأو  التارخييأأو  الامس املعارصش متل عىل ت قد أأو  قد تكون تسميةاإىل  نتجمل انشأأ تسمية م شري . وت تسجيللل نظام  مبوجبالاحتاد الرويس 

معروفًا  الامس، اذلي ابت اإضافة اإىل تسمية مش تقة من هذاحملية أأو منطقة جغرافية أأخرى،  أأو منطقة ريفيةأأو  س توطنة حرضيةمل أأو  لبدلاخملترص أأو  الاكملأأو 

 العوامل البرشية املمزية للمنطقة اجلغرافية املعينة.أأو /أأو   أأساسا اإىل الظروف الطبيعية و احرص  املمزيةنتج تعزى صفاته مب  اقرتانهنتيجة 
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 ش ييل

 .بوصفها مؤرشات جغرافية فقط لنبيذ واملرشوابت الكحولية، ميكن حامية املصطلحات اجلغرافيةفامي يتعلق اب

 كولومبيا

ىل منطقة معينة )مثلتُقبل أأيًضا العبارات غري  أأسامء الشعوب  كام تُقبلتسمية منشأأ. بوصها  (Wayuú)اجلغرافية اليت تشري اإ

(Demonyms). 

 كرواتيا

ىل الشلك اللفظي، قد  ضافة اإ رمزي أ خر يشري  تصوير أأي أأو يةم اخلرائط و لرسا) ي صورة تصويريةاملؤرش اجلغرايف  يكوناإ

ىل أأن   .جغرافية حمددة(يف منطقة  خدمة أأو منتجنشأأة اإ

 قربص

لتسجيل "تسميات  1151/2012 فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تطبق قربص لحئة الاحتاد الأورويب

وميكن حامية املصطلحات  واملؤرشات اجلغرافية احملمية. "املؤرشات اجلغرافية"، وحامية تسميات املنشأأ احملمية،واملنشأأ" 

 .املسكرات القويةغرافية يف قربص بوصفها مؤرشات جغرافية، وذكل فامي يتعلق النبيذ و اجلغرافية وغري اجل

 فرنسا

قلمي فرنسا كلكمنح امحلاية نظرايً  من املمكنقد يكون  *  .، بصورة اس تثنائية، رهنا بتوضيح الرابط بني املنتج واإ

قلميية، رشيطة أأن تكون ذات صةل بطريقة ما مع  ىل لغة اإ  ابللغة الفرنس ية.ترمجة حممتةل اإ

 اليوانن

 .عىل أأساس اس تثنايئ *

 أأيسلندا

 .يُستبعد اختصار امس البدل، ولكن ميكن منح امحلاية لختصارات أأخرى لالمس جغرايف

 الياابن

ذا اية ابمحلالعنارص التصويرية  جيوز أأن تمتتع، سمكية واملواد الغذائيةال رجية و احلزراعية و اليف حاةل املنتجات  هذه  اكنتاإ

قلمييف -امجلهور معروفة دلىلعنارص ا لمصطلحات لاية منح امحلينص الإشعار العام للمؤرشات اجلغرافية للخمور عىل  الياابن. اإ

 .عنارص التصويريةلل اجلغرافية واملصطلحات غري اجلغرافية، ولكن ليس 
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 لتفيا

ذا اكنت   املس تخدمةأأخرى"  عالمةأأو  مؤرشالتعريف "ما ورد يف تتوافق مع  -الأسامء غري اجلغرافية والعنارص التصويرية اإ

 اخلدمات.أأو  املنشأأ اجلغرايف للسلع لبيان

 مدغشقر

 .الاس تفادة من حامية العالمات اليت تتوافق مع التعريفات املنصوص علهيا يف القانون

 املكس يك

أأو  مؤرش يتأألف من امس منطقة جغرافيةمنح امحلاية لأي من قانون امللكية الصناعية،  158و 157لامدتني ل وفقا ،جيوز

مبنش هئا يف تكل املنطقة اجلغرافية،  ما مؤرش أ خر معروف بأأنه يدل عىل هذه املنطقة، اليت تعّر ف سلعة أأي أأو يش متل عليه،

ىل  أأساسامسة أأخرى لها  أأي أأو حيث تُعزى جودة السلعة ومسعهتا  .اجغرافي اؤرشم بوصفهاجلغرايف،  منش هئااإ

 .فيهالواقع اكن املأأو  اجلهةأأو  نطقةامل أأو  البدل، لك أأرايضأأهنا بفهم عبارة املنطقة اجلغرافية تُ 

 نيوزيلندا

ا يعين أأن مماملقصود بعبارة "مؤرش"،  2006لعام  (املسكرات القويةاجلغرافية )النبيذ و  املؤرشاتحيدد قانون تسجيل  مل

نه حيدد العالمة بأأهنا تشمل  2002مؤرشًا غري حمدودة. أأما قانون العالمات التجارية لعام  تُعد قدالعالمات اليت   عالمةالفاإ

 لصقةأأو  نكهةأأو  صوتأأو  راحئةأأو  توقيعأأو  شلكأأو  رمقأأو  امسأأو  حرفأأو  ومسأأو  عنوانأأو  رمز أأو لونأأو  تجاريةال 

 .لكمة وأأي مزجي من العالماتأأو 

 بريو

 عىل الوقت الراهن يف يقترص الأمر، املؤرشات اجلغرافية بشأأن ة موادعد يتضمن 486رمق الأنديز دول قرار جامعة مع أأن 

 .يف بريو فريد من نوعهمبوجب نظام  اية تسميات املنشأأ محل الإطار التنظميي وضع

من جزءا ل يتجزأأ بوصفها املؤرشات اجلغرافية ، 2018الصادر يف سبمترب  1397املرسوم الترشيعي رمق  أأدرج، وبرمغ ذكل

عدادوجيري حاليا امللكية الفكرية.    .لأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافيةا اإ

 ولنداب

نومفرب  21للربملان الأورويب يف  1151/2012( من لحئة الاحتاد الأورويب رمق 2( و)1) 5لتعاريف الواردة يف املادة ا تطبق

 .واملواد الغذائيةبشأأن خطط اجلودة للمنتجات الزراعية  2012

 الاحتاد الرويس

الالزمة لتسجيل تسمية ما بوصفها تسمية منشأأ املنتج. وفامي  الرشوطمن القانون املدين لالحتاد الرويس  1516تتضمن املادة 

 .وصف يف بدل املنشأأ ذا الهب تسمية منشأأ املنتج يتعلق بتسمية املنشأأ للمنتجات الأجنبية: جيب حامية

 سويرسا
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 R1 *الصك 

 .املصطلحات اجلغرافية، مبا يف ذكل امس البدل؛ واملصطلحات غري اجلغرافية: R5وR4و R3و R2الصكوك: 

 اململكة املتحدة

 مثل الصور الثالثية الأبعاد، والأشاكل الثالثية الأبعاد وما اإىل ذكل. ،* تشمل العنارص الأخرى احملمية أأش ياء

 الولايت املتحدة الامريكية

أأو  املنتجني يف املنطقة، يكون مؤهاًل للحامية مبوجب القانون العامجامعة  أأي مصدر السلع/اخلدمات، لك ما ميكنه متيزي

 .من خالل التسجيلأأو  املنافسة غري املرشوعة

 متطلبات امحلاية "4"

 ما الرشوط املطلوبة للحصول عىل حامية مؤرش جغرايف يف بدلمك؟ 

 حامية املؤرش اجلغرايفالرشوط املطلوبة للحصول عىل  الطرف اجمليب

نتج يس تويف مل  يُس تخدم كبيان، ، أأي بدليف حالت اس تثنائيةأأو  ددة،احمللية احملنطقة امل أأو  ،امجلاعة امس أأو امس الإقلمياية ابمحل يمتتع أأرمينيا

  الرشوط التالية مكؤرش جغرايف:

 ؛احملددالبدل  أأو احمللية املنطقةيف أأو  يف امجلاعةأأو  احملددالإقلمي  يفنشأأ ( 1

 ؛اجلغرايف احملدد املنشأأ اإىل  أأساسا مزيةاملخرى الأ  هسامتأأو  ددةاحمل مسعته أأو دتهجو تُعزى ( 2

نتاجه  جيري( 3  يف املنطقة اجلغرافية املعينة. تصنيعهأأو  /و جتهزيه أأو /واإ

 :بوصفها عالمات تصديقاملؤرشات اجلغرافية  محلايهالعالمات التجارية قانون أأسرتاليا

املعنية ابملنافسة وحامية  جيب أأن يفي الطلب ابملتطلبات الواردة يف قانون العالمات التجارية، فضال عن رشوط اللجنة الأسرتالية

. كام جيب أأن ميزي لقواعد املتعلقة بعالمات التصديق، اذلي ينظم اوحامية املس هتكل املنافسةمبوجب قانون  (ACCC)املس هتكل 

: جيب موافقة اللجنة فريد من نوعهنظام  الأدةل. ما قد يتحقق من خاللهو املعمتدة عن السلع غري املعمتدة. و املؤرش اجلغرايف السلع 

ضافة اإىل دفع الرسوم املطلوبة. هو املعنية ابملؤرشات اجلغرافية عىل املؤرش اجلغرايف، عىل أأن تكون املوافقة مر  نة بعدم الاعرتاض، اإ

 وأأحاكمه. سرتايلالأ النبيذ قانون الواردة يف رشوط ل أأيضا جيب أأن يفي الطلب اب

للجمعيات واملعاهد والكياانت القانونية "جيوز  25/2013للمعهد الوطين للملكية الصناعية رمق  من التوجيه املعياري º5وفقا للامدة  الربازيل

لس تخدام الامس اجلغرايف القامئ يف الإقلمي املعين حرصاي "أأن تطلب تسجيل املؤرشات  اخملوةل قانواناملمث ةل جملموع املواطنني، 

 ". اجلغرافية، كبديل اإجرايئ

تقدمي دليل عىل أأن املاكن أأصبح معروفًا بوصفه مركزا هو أأما يف حاةل امللكية الفكرية، فاإن رشط احلصول عىل التسجيل 

نتاجهأأو  لس تخراج منتج معني ثبات أأن صفاتتسمية املنشأأ  بوصفه مركزا لتقدمي خدمة معينة؛ ويف حاةلو أأ  تصنيعهأأو  اإ  ، جيب اإ

 .اإىل البيئة اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية أأساسا أأو اخلدمة تُعزى حرصاأأو  خصائص املنتجأأو 

دارة امللكية الفكرية بوزارة التجارة  املؤرشطلب تسجيل  يُقدم مكبوداي  املستندات ذات الصةل.سائر املواصفات و  كراسة معاجلغرايف اإىل اإ

واملعاهدات ادلولية اليت صدقت  18.455حتظى املؤرشات اجلغرافية وبياانت املنشأأ ابلعرتاف وامحلاية الاكمةل مبوجب القانون رمق  ش ييل

املعاهدة املعنية وفقا للرشوط الواردة فهيا. وعىل هذا أأو  اعامتد هذه املعاهدات مبوجب القانونعلهيا ش ييل، وترسي امحلاية مبجرد 

دراهجا يف القانون، ىل اإ ل اإ ن املؤرشات اجلغرافية وبياانت املنشأأ ل حتتاج اإ الاعرتاف هبا هبذه الصفة يف املعاهدات أأو  النحو، فاإ

قت عأأو  ادلولية  .لهيا ش ييلالتفاقيات الثنائية اليت صدَّ

اخلاص ابمللكية الصناعية لتسجيل املؤرشات اجلغرافية وبياانت  19.039ووفقا لنظام التسجيل املنصوص عليه ي القانون رمق 

 :املنشأأ وحاميهتا، جيب استيفاء املتطلبات التالية
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يف منطقة معلَمة حبدود ُمثبتة أأو  الواقعة أأراضهيماحلرفيني، أأو  الصنّاعأأو  جيب أأن ميثلوا مجموعة كبرية من املنتجني :الطلبات ومقدم -

نتاجأأو  مرافق الاس تخراج يف تسمية املنشأأ، حيثأأو  يف املؤرش اجلغرايف وجيوز أأيضا للسلطات  .الإعدادأأو  التجهزيأأو  الإ

قلمييةأأو  الوطنية اانت املنشأأ الواقعة مضن السلطة احمللية أأن تطلب الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وبيأأو  سلطة املقاطعةأأو  الإ

 .الأرايض اخلاضعة لوليهتا القضائية

نتاج املنتج، :املناطق اجلغرافية - عداده أأو ،جتهزيه أأو اس تخراجه،أأو  جيب الإشارة اإىل املنطقة اجلغرافية لإ يك يمت متيزيه ابملؤرش  اإ

 .والتقس مي الس يايس والإداري التابع هل يف البدلبتسمية املنشأأ املطلوبة، كام جيب تعيني طابعه اجلغرايف أأو  اجلغرايف

ىل توضيح أأو  : جيب تقدمي وصفًا مفصاًل للمنتجات لمتيزيها ابملؤرش اجلغرايفاملنتجأأوصاف  - ضافة اإ بتسمية املنشأأ املطلوب، اإ

 .السامت الأساس ية لتكل املنتجاتأأو  اخلصائص

عدادها همين خمتص، ادلراسات التقنية - السامت املزعومة للمنتج تعزى أأو  وأأن يُقدم دليال عىل أأن اخلصائص: جيب أأن يتوىل اإ

 اإىل املنشأأ اجلغرايفحرصا  أأو أأساًسا

 أأو جيب أأن يكون الطلب مصحواب مبسودة اللواحئ احملددة اليت تنظم اس تخدام املؤرش اجلغرايفتنظمي الاس تخدام واملراقبة:  -

 املنشأأ املطلوب ومراقبته.تسمية 

ملؤرشات اجلغرافية وبياانت املنشأأ الش يلية ذات الصةل ابلسلع احلرجية والزراعية والرثوة احليوانية والسلع الزراعية فامي يتعلق اب -

 جيب أأيضا تقدمي تقرير من وزارة الزراعة. :الصناعية

 .جغرافية حمددة، تمت تسمية منطقة يف حاةل عدم توفر ذكلأأو  معني،ماكن  منطقة أأو أأو تسمية بدل. جيب 1 كولومبيا

 .أأكرث من املنتجات اليت تنشأأ يف املنطقةأأو  جيب أأن يعني املؤرش منتجا واحدا. 2

ىل البيئة اجلغرافية اليت تنتج فهيا، مبا يف ذكل العوامل  أأساسا أأو جيب أأن تُعزى خصائص هذه املنتجات وسامهتا ومسعهتا حرصا. 3 اإ

 .الطبيعية والبرشية

مع تعريف تسمية  التطابق، ويه: )أأ( 2000لعام  486من القرار  202يف املادة  الواردةلرشوط االتسمية  تتوفر يف لجيب أأ  .4

 تضليلالنظام العام؛ و)د( أأو  املامرسات اجليدة خمافة-عاًما لمتيزي املنتج املعين؛ )ج(أأو  تكون مصطلًحا دارجا أأناملنشأأ؛ )ب( 

 .الأخرى خصائصها أأو مسعهتا أأو جودهتاأأو  طريقة صنعهاأأو  طبيعهتاأأو  نتجات املعنيةفامي يتعلق ابملناطق اجلغرافية للم امجلهور 

يداع طلب لتسجيلها،. 5 ث لبسا مع عالمة جتارية س بق اإ أأو  مت تسجيلها حبسن نية،أأو  جيب أأل تكون التسمية ذات طابع حُيد 

 (.((i) 1املادة ، 2012لعام  689القرار  - 6املادة ، 2012لعام  297مع عالمة جتارية معروفة )املرسوم رمق  حُتدث لبسا

 .خدمة أأو امس يس تخدم لوصف منتجهو املؤرش اجلغرايف  كرواتيا

 ي بدل حمدد.أأو  يف ماكنأأو  نشأأت يف منطقة- 

 خبصائص أأخرى تُعزى اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايف.أأو  بسمعة حمددةأأو  تمتتع جبودة- 

نتاهجا و/ - عداده أأوا و/أأو جتهزيهجيري اإ  .ا يف املنطقة اجلغرافية احملددةاإ

 .خدمة أأو تسمية املنشأأ يه امس يس تخدم لالإشارة اإىل منتج

 بدل حمدد.ماكن أأو  أأو نشأأت يف منطقة- 

 حرصا، اإىل بيئة جغرافية معينة مع ما تنطوي عليه من عوامل طبيعية وبرشيةأأو  ، أأساساخصائصها أأو تُعزى جودهتا- 

نتاهجا  - عدادها ابلاكمل يف تكل املنطقة اجلغرافية احملددة.جيري اإ  وجتهزيها واإ

لتسجيل امس املنتج وحاميته  1151/2012 فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية تطبق قربص أأحاكم الالحئة الأوروبية رمق قربص

تطبق أأحاكم لواحئ الاحتاد الأورويب رمق  كرات القويةاملسمؤرش جغرايف محمي. وفامي يتعلق ابمخلور و أأو  بوصفه تسمية منشأأ محمية

 (.110/2008و 607/2009، واجمللس الأورويب )1308/2013

امجلهورية 

 التش يكية

  :بأأنه امس حيدد املنَتجهو "املؤرش اجلغرايف" 

 يف بدل حمدد؛أأو  يف منطقةأأو  نشأأ يف ماكن -

 و ؛الأخرى أأساسا اإىل منش ئه اجلغرايف خصائصه أأو مسعته أأو تُعزى جودته- 

نتاج يف املنطقة اجلغرافية احملددة -  .جتري خطوة واحدة عىل الأقل من خطوات الإ

  :تسمية املنشأأ" يه امس حيدد املنتج بأأنه"
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 بدل حمدد؛منطقة أأو  أأو نشأأ يف ماكن -

ىل بيئة جغرافية معينة مع خصائصه أأو تعزى جودته - ما تنطوي عليه من عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل  الأخرى أأساسا وحرصا اإ

 فهيا؛ و

نتاج يف املنطقة اجلغرافية احملددة. -  جتري مجيع خطوات الإ

كوادور تُقدم طلبات منح امحلاية ملؤرش جغرايف اإىل املديرية الوطنية للملكية الصناعية عىل المنوذج املُعد لهذا الغرض، وجيب أأن  -69املادة  اإ

 مجيع ريد لتلقيبالوكيل وعنوانه، وصندوق أأو  مثلامل هوية ية مقدم الطلب )الطلبات(، وعنوانه وجنسيته؛ )ب( هو يتضمن: )أأ( 

نتاج املنتج )املنتجات( املمزي  و؛ )ج( "تعريف املؤرش اجلغرايف عىل حنالقانونية الإشعارات واحض واكمل؛ )د( املنطقة اجلغرافية لإ

ع أأو اس تخالصهأأو  ابملؤرش اجلغرايف  الفريدة. خصائصه أأو مسعته أأو و)هـ( بيان حمدد يبني جودة املنتج ؛دادهاإ

س تونيا  :التقدم بطلب لتسجيل مؤرش جغرايف ( يُكفل حق1) اإ

خشص يقدم خدمة يف أأو  يف جتهزيها للبيع،أأو  يعمل يف معاجلهتاأأو  لشخص يعمل منت جا للسلعة املعينة يف املؤرش (1

 املؤرش؛املنطقة اجلغرافية احملددة يف 

لهيم يف البند أأو  مجعية املس هتلكني(2  أأو  لنظر عن مقرهامن هذا الفقرة الفرعية، بغض ا 1الأشخاص املشار اإ

 ؛القانوين شلكها

 .اخلدمةأأو  للسلطة اخملتصة يف بدل منشأأ السلعة(3 

ليه يف الفقرة الفرعية  جيوز(2)  ذا اكن مس توفيا للرشوط  1للشخص املشار اإ ل اإ من هذه املادة بأأن يتقدم بطلب لتسجيل مؤرش اإ

من قانون حامية املؤرشات اجلغرافية الإس تونية، وغري املس تثناة من امحلاية  4املقررة للمؤرشات اجلغرافية، وممتثال لأحاكم الفقرة 

 .من القانون 8مبوجب املادة 

س تونيامجهورية ( تعزتم حكومة 3)  بطلب تسجيل املؤرشات اجلغرافية. اخملتصةاعامتد قامئة ابلواكلت الإدارية الإس تونية  اإ

جيب أأن يشمل الطلب مواصفات املنَتج، وتشمل امس املنتج، ودليل عىل الصةل بينه وبني البدل، ومعليات التصنيع وخطة  - فرنسا

 .التحمك

متام حتقيق علين - (، وامجلاعات املهنية املهمتة، INAOمفتوح للجميع، والتشاور مع سلطات املعهد الوطين للأصل واجلودة ) اإ

 ورابطات املس هتكل املعمتدة.

من  3( من املادة 2جيب أأن يفي املؤرش اجلغرايف ابملتطلبات الواردة يف الفقرة ) من أأجل احلصول عىل حامية مؤرش جغرايف، جورجيا

)تعريف تسمية املنشأأ(.  3من املادة  2يف حاةل تسمية املنشأأ املتطلبات الواردة يف الفقرة أأو  ف املؤرشات اجلغرافية(.القانون )تعري

أأو  (،SAKPATENTI) وتُمنح تسمية املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية امحلاية عن طريق التسجيل يف املركز الوطين للملكية الفكرية

 استنادا اإىل اتفاقية دولية.

والزراعة العضوية واملؤرشات  تقدم مجموعات املودعني طلبات التسجيل لوزارة التمنية الريفية، ودائرة الأمن الغذايئ لنظم اجلودة، واننالي

دارة تسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية، وضامانت املمزيات التقليدية وغريها من أأنظمة اجلودة. يُفحص  اجلغرافية، اإ

جراءات طويةل الأجل نظرا لش امتلها عىل لك طل ب عىل مرحلتني، عىل املس توى الوطين يف اليوانن وعىل املس توى ادلويل. ويه اإ

  .مراحل خمتلفة. تقدم مجموعات املودعني طلبات التسجيل اإىل مديرية الزراعة العضوية

 :وجيب أأن يش متل امللف عىل

بصيغته املعدةل  261611/2007 (C.M.D) ق الأول من القرار الوزاري املشرتكأأ( طلب التسجيل وفقا للمنوذج الوارد يف املرف

   0398/200829C.M.D يف القرار الوزاري املشرتك

 1898/2006الوارد يف املرفق الأول من لحئة املفوضية الأوروبية  ب( وثيقة واحدة وفقا للمنوذج

 ج( مواصفات املنتج

أأو  يف حاةل أأن يكون الطرف املعين خشًصا طبيعًيا 1898/2007من الالحئة  2ا يف املادة د( بيان ابستيفاء الرشوط املنصوص علهي

دارة تسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية، وضامانت املمزيات  اعتباراًي. يُقميَّ امللف يف املرحةل الأوىل، من خالل اإ

ذا اكن الطلب التقليدية التابعة ملديرية الزراعة العضوية يف وزا رة التمنية الريفية والغذاء، لضامن اكامتل البياانت املقدمة وجودهتا. واإ

جراء الاعرتاض عىل املس توى الوطين؛ جيوز لأي  مربًرا وممتثاًل للواحئ، يُنرش عىل نطاق واسع عىل املس توى الوطين، ويرُشع يف اإ
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اليوانن تقدمي اعرتاض عىل الطلب. وعقب حفص  مقامي يفأأو  ومس تقرا اعتباري هل مصلحة مرشوعةأأو  خشص طبيعي

يُرفض. عىل أأية حال، يُصدر وزير التمنية الريفية والأغذية قرارا أأو  الاعرتاضات، اإن وجدت، يُقبل الطلب عىل املس توى الوطين

ذا تبني للجنة  استيفاء الرشوط، تُنرش ذا صةل ابملوضوع. مث يُرسل امللف اإىل املفوضية الأوروبية للفحص يف املرحةل الثانية. واإ

طبيعي دليه مصلحة مرشوعة عىل املس توى أأو  الوثيقة الواحدة يف اجلريدة الرمسية لالحتاد الأورويب. وحيق لأي خشص قانوين

تُسجل التسمية يف السجل اجملمتعي لتسميات املنشأأ احملمية ، ادلويل، أأن يعرتض عىل التسجيل املقرتح. وعقب حفص الاعرتاضات

ىل القرار الوزاري ذي الصةل. وميكن اس تخدام واملؤرشا ت اجلغرافية احملمية. ويف حال رفض اللجنة للطلب هنائيا، يمت التنويه اإ

 من اترخي صدور لحئة تسجيل الاحتاد الأورويب. بدء تسمية املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية

يف أأو  يف منطقةأأو  اذلي حيدد منشأأ املنتج يف بدلهو مزجي مهنا، أأو  العالمة،أأو  الصورة،أأو  التعبري،أأو  جيب أأن يكون الامس، غواتاميل

سامته الأخرى أأساسا اإىل منش ئه اجلغرايف، وأأن يرتبط املنتج ابملنطقة أأو  موقع يف هذا البدل، عندما تُعزى جودة املنتج ومسعته

نتاجه عداده أأو جتهزيه أأو احملددة يف مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل اإ  .اإ

 :هواملؤرش اجلغرايف  هنغاراي

 يف حالت اس تثنائية، امس بدل ماأأو  حمدد،ماكن  أأو امس منطقة،- 

 - تُعد يف املنطقة اجلغرافية احملددةأأو  جُتهزأأو  أأي اليت تُنتج -يُس تخدم لومس املنتجات اليت تنشأأ يف تكل املنطقة - 

 .الأخرى اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايف خصائصها أأو عهتامس أأو اليت تعزى جودهتا الاس تثنائية -

 :تسمية املنشأأ يه

 يف حالت اس تثنائية، امس بدل ما، أأو حمددماكن  أأو امس منطقة- 

 و -تُعد يف املنطقة اجلغرافية احملددة أأو  جُتهزأأو  يُس تخدم لومس املنتجات اليت تنشأأ من هذه املنطقة، أأي املنتجات اليت تُنتج- 

ىل العوامل الطبيعية والبرشية املمزية  خصائصها أأو شههتاأأو  جودهتا تُعزى - غري العادية حرصا اإىل البيئة اجلغرافية املعينة، واإ

 البيئة. لهذه

أأو  . يمتثل الغرض من امحلاية يف حامية أأسامء املنتجات بوصفها تسميات منشأأ 1مت توضيح الرشوط يف التعريفات، انظر السؤال  أأيسلندا

ممزيات تقليدية، هبدف تعزيز حامية املس هتكل، وتعزيز قمي املنتجات، وتقليص املامرسات التجارية غري العادةل. أأو  جغرافية مؤرشات

 النحو املنصوصوغريها من املنتجات عىل  املسكرات القويةوعالوة عىل ذكل، تنطبق امحلاية عىل أأسامء املواد الغذائية والنبيذ و 

أأو  املؤرش اجلغرايفأأو  ( اليت تشري اإىل املنشأأ 596/2016ة )املرفق الأول من الالحئة رمق عليه يف الالحئة الوزاري

 التقليدي. الاختصاص

طارأأو  مبوجب تسلطة نشأأ أأو  منظمة أأي أأو نتجنيم أأو  صاشخأأ  رابطةأأي  الهند ثل مت  الراهنيف الوقت  وسارية ،أأي قانون يف اإ

 1999من القانون  11مع الطلب واملستندات املنصوص علهيا يف املادة  ،مصلحة منتجي البضائع املعنية

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية( -

 اجلغرايف. املنشأأ أأساسا اإىل  تهومسع للمؤرش اجلغرايف الرئيس ية تعزى اخلصائص 

ذا اكن املؤرش اجلغرايف ارسائيل  قانون حامية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةيف املنشأأ مطابقة للرشوط الواردة تسمية  أأو تُمنح امحلاية اإ

 .1965 لعام

 أأي أأو مجموعة من املنتجني يزاولون نشاطا يتعلق بسلع حمددة يف املنطقة اجلغرافية احملددة يف الطلب.أأو  أأي منتجهو مقدم الطلب  جامياك

وجيب أأن يتضمن  "1" )قانون حامية املؤرشات اجلغرافية(. 6سلطة خمتصة. ل يُستبعد املؤرش اجلغرايف من امحلاية مبوجب املادة 

الطلب:)أأ( امس مقدم الطلب وعنوانه وجنسيته؛ )ب( صفة ُمقدم طلب التسجيل؛ )ج( املؤرش اجلغرايف املطلوب تسجيهل؛ )د( 

أأو  مسعهتا أأو علهيا املؤرش اجلغرايف؛ )هـ( السلع اليت ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف؛ )و( جودة السلعةاملنطقة اجلغرافية اليت ينطبق 

 و ؛غري ذكل من خصائص السلعة اليت يس تخدم فهيا املؤرش اجلغرايف

 " الامتثال لأي لحئة صادرة يف هذا الشأأن وفقا لأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية.2"

 حمددة <واد غذائية مو املؤرشات اجلغرافية ملنتجات زراعية وحرجية ومسكية < الياابن

جراءات التسجيل( املادة     12)تنفيذ اإ
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(، 8( من املادة 1احلالت املنصوص علهيا يف الفقرة ) فامي عداعندما يتلقى وزير الزراعة واحلراجة ومصايد الأسامك طلب تسجيل )

( 1ادة املذكورة، يصدق الوزير عىل تسجيل الطلب، ما مل يُرفض التسجيل معال بأأحاكم الفقرة )الإجراءات وفقا لأحاكم امل وتكمتل

 من املادة التالية. 

 (13( )رفض التسجيل( املادة )2)

 خيول لوزير الزراعة واحلراجة ومصايد الأسامك رفض التسجيل يف احلالت التالية:  

 عندما ينطبق عىل مجموعة املنتجني أأي مما ييل:  "1"

لغاء تسجيل اجملموعة وفقا لأحاكم الفقرة ) لغاء.22( من املادة 1)أأ( اإ  أأو  ، ومل متر سنتان بعد عىل اترخي الإ

( 2ذاته عىل املسؤول الإداري(، وينطبق الأمر أأو  اجملموعة )مبن يف ذكل ممثل اجملموعة عن مس ئول شخصية القانونيةانتفاء ال )ب( 

 أأن تندرج اجملموعة حتت أأي فئة من الفئات التالية: 

ذا مل تكن قد انقضت سنتان من اترخي تنفيذ الشخص للعقوبة 1 عفائه من تنفيذ أأو  خشص صدر ضده ُحمك مبوجب هذا القانون، اإ اإ

 أأو  العقوبة؛

يف مجموعة املنتجني  . واكن املوظف املس ئول22من املادة  (1يف حاةل مجموعة املنتجني: الغاء تسجيل اجملموعة وفقا لأحاكم الفقرة ) 2

لغاء، ومل متر سنتان عىل الالغاء؛ 30ل يزال ميارس همامه خالل   يوما السابقة لالإ

نتاج عن أأي مما ييل:2"  دارة معلية الإ ذا ثبتت مس ئولية اإ  " اإ

" يف الفقرة املذكورة كام يه يف املواصفات املرفقة ابلطلب املكتوب يف الفقرة 8" اإىل "2)أأ( تباين املعلومات الواردة يف البنود من " 

 عن املعلومات احملددة يف الطلب الكتايب املذكور؛ 7( من املادة 2( من املادة املذكورة معال ابلأحاكم الواردة يف الفقرة )1)

نتاج مع املعايري الواردة يف مرسوم وزارة )ب( اختالف   دارة معليات الإ نتاج املنصوص علهيا يف قواعد اإ دارة معلية الإ طريقة اإ

نتاج الزراعة واحلراجة ومصايد الأسامك كوهنا مجموعة املنتجني املذكورة  عضو يفاذلي يديره منتج  ،وس يةل رضورية لضامن سري الإ

 وفقا للمواصفات؛ 

نتاج دقيقة وسلسة؛   )ج( افتقار مجموعة املنتجني اإىل الأساس املايل الاكيف لإدارة معلية اإ

نتاج؛   )د( الافتقار اإىل النظام الالزم لضامن نزاهة سري معلية الإ

مما ييل:  " عندما ينطبق عىل املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملواد الغذائية املتعلقة بطلب احلصول عىل التسجيل أأي3"

 أأو  )أأ( أأل يكون املنَتج زراعيا ول حرجيا ول مسكيا ول من املواد الغذائية احملددة؛

 جزء منه حتت املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية احملددة يف طلب ابلتسجيل؛ أأو  )ب( أأن يندرج لك املنتج

لغذائية احملددة يف طلب التسجيل حتت أأي فئة من الفئات " أأن يندرج امس املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملواد ا4"

املتعلقة ابملنتجات  2( من املادة 2أأن الامس ل يدل عىل املعلومات املبينة يف بنود الفقرة )أأو  التالية: )أأ( أأن يكون مصطلحا عاما،

 أأو  ؛الزراعية واحلرجية والسمكية واملواد الغذائية املطالب بتسجيلها

 مماثال لها: أأو  لعالمة التجارية املسجةل التالية)ب( مطابقًا ل

 أأو  منتج مماثل لها؛أأو  عالمة جتارية مسجةل للمنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملواد الغذائية املبينة يف طلب التسجيل 1

أأو  الواردة يف طلب التسجيل عالمة جتارية مسجةل خلدمة تتعلق ابملنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملنتجات الغذائية 2

 منتج مماثل لها. 

ذا تبني أأن مجموعة املنتجني تندرج حتت أأي 4( ل تنطبق الأحاكم الواردة يف الفقرة السابقة )فقط اجلزء )ب( من البند )2) ((، اإ

يداع طلب تسجيل يتعلق ابملنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملنتجات الغذائية الواردة أأسامؤها يف  بند من البنود التالية: اإ

 " من الفقرة املذكورة: 4رمق )ب( من البند "

" يف الفقرة السابقة )ي 4( امتالك مجموعة املنتجني عالمة جتارية تتعلق ابلعالمة التجارية املسجةل كام ورد يف )ب( من البند "1)

ول حاةل ثبوت احلق الاس تئثاري يف اس تخدام عالمة جتارية تتعلق بعالمة جتارية مسجةل، يقترص ذكل عىل احلالت اليت مت احلص

فهيا عىل املوافقة عىل اس تخدام الرتخيص الاس تئثاري فامي يتعلق بتسجيل املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملنتجات 

 الغذائية الواردة أأسامؤها يف )ب( من هذا البند(؛ 
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صةل ابلعالمة التجارية ترخيص اس تئثاري ومن مّث حق اس تئثاري يف اس تخدام عالمة جتارية ذات عىل  ( حصول مجموعة املنتجني2)

" من الفقرة السابقة )يقترص ذكل عىل احلالت اليت مت فهيا احلصول عىل موافقة الأشخاص 4املسجةل الواردة يف )ب( من البند "

 التالية أأسامؤمه فامي يتعلق بتسجيل ا املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية واملنتجات الغذائية، واذلين وردت أأسامؤمه يف )ب(

 من البند املذكور: 

 )أأ( ماكل العالمة التجارية املتعلقة ابملنتج املذكور؛ 

صاحب الرتخيص الاس تئثاري ومن مثَّ احلق الاس تئثاري املذكور يف اس تخدام العالمة التجارية خبالف مجموعة املنتجني ( ب)

  املذكورة؛

من ( ب)تعلقة ابلعالمة التجارية املسجةل املنصوص علهيا يف حصول مجموعة املنتجني عىل موافقة صاحب العالمة التجارية امل ( 3)

من  (ب)البند املذكور فامي يتعلق بتسجيل املنتجات الزراعية والغاابت واملنتجات السمكية واملواد الغذائية الواردة أأسامؤمه يف 

ذا ثبت أأن احلق الاس تئثاري اذلي)من الفقرة السابقة ( 4)البند  العالمة التجارية املتعلقة ابلعالمة التجارية خيول اس تخدام  اإ

ومن مثَّ احلق الاس تئثاري  ،املسجةل املذكورة، مقيًدا ابحلالت اليت مت فهيا احلصول عىل موافقة صاحب الرتخيص الاس تئثاري

  .املذكور يف اس تخدام املنتجات الزراعية والغاابت واملنتجات السمكية واملواد الغذائية املذكورة

مجموعة املنتجني  اكتابيالوزير  خُيطر، (1معاًل بأأحاكم الفقرة ) ذا رفض وزير الزراعة والغاابت والرثوة السمكية التسجيلاإ ( 3)

 لأثر والسبب.ابطلب ال ةمقدم

 للخموراملؤرشات اجلغرافية 

 ( تسمية املؤرشات اجلغرافية:2)

لهيا فامي املسائل تسميةالوطنية لرضائب دائرة اجيوز ملفوض  ،  ييل ابمس "مواصفات املنتج"(املدرجة يف البنود التالية )يشار اإ

نتاج واملنطقة، الامس ، )أأ( من الفقرة (3رشات جغرافية مدرجة يف البند )مؤبوصفها ، وفئة املرشوابت الكحولية اجلغرافية لالإ

عىل  للحفاظوعندما جتد أأن الإدارة  ،اجلغرايف واحضة منش هئاأأساًسا اإىل  تُعزىر اليت امخل خصائصأأن  يتبني، عندما السابقة

 ر يمت تنفيذها بشلك مناسب:خصائص امخل

 ،اجلغرايف منش هئاامخلر اليت تعزى أأساًسا اإىل  خبائص( املسائل املتعلقة 1)

 ،رلقة ابملكوانت وطريقة تصنيع امخل( املسائل املتع2)

 ر وابلإدارة للحفاظ عىل خصائص امخل ( املسائل املتعلقة3)

 امخلور.صناف بأأ ( املسائل املتعلقة 4)

بياانت بوصفه من البنود التالية بند الوطنية للرضائب أأن حيدد أأي  ادلائرة، ل جيوز ملفوض  الرمغ من أأحاكم الفقرة السابقة( عىل3)

 جغرافية:

ىل العالمة التجارية املسجةل كام مخلمشاهبة لعالمة جتارية مسجةل أأو  مطابقة( مؤرشات 1) منصوص عليه يف الفقرة هو ر )تشري اإ

واس تخداهما ، (اليشء نفسه فامي بعد وينطبق ؛(1959لس نة  127من قانون العالمات التجارية )القانون رمق  2( من املادة 5)

 ؛ة املسجةل املذكورةعالمة التجاريمكؤرشات جغرافية قد ينطوي عىل خطر التعدي عىل حق العالمة التجارية لل

 ( املؤرشات اليت تس تخدم يف الياابن مكصطلح عام للخمور.2)

 ؛ والعضو املذكور يف دوةلاملنطقة اجلغرافية للمنتج  وقوعرمغ  ،منظمة التجارة العاملية عضو يفبدل  غري احملمية يف( املؤرشات 3)

ضافة اإىل البنود السابقة4)  ."للحامية مناسبغري "املصنفة ؤرشات امل، ( اإ

جراءات تسجيل تسمية املنشأأ يف  اكزاخس تان اكزاخس تان وفقًا لقانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ مجهورية تمت اإ

لهيا فامي ييل ابمس "القانون"(.  )املشار اإ

  ُ ذا اكنت  ،تسمية منشأأ بوصفه ؤرش جغرايف يقع يف دوةل أأجنبية مل الرمسي تسجيلل سمح ابي يف بدل  بوصفها هذاتسمية محمية هذه ال اإ

 احملميةاس تخدام التسمية يف  قاحلصاحب  نفسه هو هذهاملنشأأ تسمية يف اس تخدام  الاس تئثاريأأن يكون صاحب احلق و املنشأأ. 

 ملنتج.ايف بدل منشأأ 

يداع - الكويت  ؛طلب اإ

رفاق العالمة التجارية -  ؛اإ
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 ؛ واملعينل عىل موافقة سفارة البدل احلصو  -

عطاء -  الأولوية. حق اإ

قامة دعاوىجيوز الرشوع يف و  دون تسجيلها.اية ابمحلمؤرشات املنشأأ اجلغرايف  تمتتع لتفيا ، ذات الصةلانهتاك الأحاكم القانونية  بشأأن اإ

ذا  ؛ اخلدماتأأو  للسلعملنشأأ اجلغرايف ملس هتلكني فامي يتعلق ابا حنو يضللعىل العالمات أأو  املؤرشات اماس تخد: )أأ( مت اإ

ذا اكنت السلعخصائص خمتلفةأأو  نوعية ذاتأأو  خمتلفمنشأأ  ذات خدمات أأو لعسيف العالمات أأو  املؤرشات اماس تخد )ب(  ، اإ

 ؛ يةيف تصور املس هتلكني وادلوائر التجار خصائص خاصة أأو  ممزيةذات نوعية احملدد  املؤرش اجلغرايفاخلدمات ذات أأو 

ذا اكن  ن  حىت، ةالعالمأأو  املؤرش اجلغرايفاس تخدام  أأن يؤدي من املرحجج( اإ مزية  اس تغالل اإىل، مس هتلكنيلل  مضلةل كنتمل واإ

 .ةاملمزي  تهبسم أأو  اجليدة،سمعة ال  ذي املشهور املؤرش اجلغرايفسمعة ب  الإرضارأأو  ،بغري وجه حق

ل ان ليتوانيا دوةل مجهورية ليس دلى  ليتوانيا  الاحتاد الأورويب، وابلتايل ترسي  عضو يفليتوانيا نظام وطين فريد للمؤرشات اجلغرافية. اإ

 فهيا قوانني الاحتاد الأورويب.

 -صناعي؛ أأو  حريفأأو  زراعيأأو  يتعلق املؤرش املذكور مبنتج طبيعي -تتوفر يف املؤرش رشوط التعريفات القانونية؛  -يُشرتط أأن:  مدغشقر

لهيا يف الطلب، همام الانتاج يف املنطقة اجلغرافية أأو  يودع الطلب خشص طبيعي اعتباري، يتوىل، فامي يتعلق ابملنتجات املشار اإ

أأل يتعارض املؤرش مع  -سلطة خمتصة.  أأي أأو رابطة للمس هتلكنيأأو  أأن يودع الطلب مجموعة من الأشخاصأأو  املبينة يف الطلب،

أأو  فامي يتعلق بطبيعة املنتجات املعنية-امجلهورعىل وجه اخلصوص، أأل يكون مضلال أأو  ال داب العامةأأو  الس ياسات العامة

يمتتع املؤرش ابمحلاية يف بدل املنشأأ بوصفه مؤرشا جغرافيا، وأأن  -مدى مالءمهتا؛ أأو  صفاهتا املمزيةأأو  طريقة صنعهاأأو  مصدرها

 تكون امحلاية ل تزال سارية.

قانون  مكرر من 165املؤرش اجلغرايف يف املعايري الواردة يف املادة أأو  ترد معايري تقدمي طلب احلصول عىل امحلاية لتسمية املنشأأ  املكس يك

 :. وتشملامللكية الصناعية

 ؛امس املؤرش اجلغرايفأأو  تسمية املنشأأ  -اثلثا "

نتاهجااملنتجات التامة الصنع، ويشمل ذكل خصأأو  وصف تفصييل للمنتج -رابعا  أأو  ائصها ومكوانهتا وطرق اس تخراهجا ومعليات اإ

 تصنيعها واس تخداهما يف التجارة؛

نتاج -خامساً   أأو  معليات التصنيع وأأشاكل التعبئةأأو  املعايري الرمسية املكس يكية اليت خيضع لها املنتج يف مراحل الاس تخراج والإ

 التغليف، حسب الاقتضاء؛

نتاج املنتج وتعبئته وتسويقه، يف حاةل املؤرشات املعايري اليت حتدد اخلص -سادسا  ائص واملواصفات اليت جيب مراعاهتا يف اإ

 اجلغرافية.

نتاجهأأو  أأماكن اس تخراج املنتج املراد حاميتهأأو  ماكن -سابعا قلميأأو  اإ يالء أأو  تصنيعه، وتعيني حدود الإ املنطقة اجلغرافية، مع اإ

 س ياس ية؛للتقس اميت اجلغرافية وال  املراعاة الالزمة

قلميأأو  املنتجأأو  وصف تفصييل للصالت بني التسمية –اثمنا  عندما ، البرشية أأو املنطقة اجلغرافية، والعوامل الطبيعيةأأو  الإ

 و ؛يتعلق الطلب بتسمية املنشأأ 

جراء حفص تقين حتت اإرشاف سلطة -اتسعا لهيا يف الفقرات أأو  اإ  ؛هذه املادةمن  8و 7و 4مؤسسة عامة دلمع املعلومات املشار اإ

" ]...[ 

، جيب أأن يس تويف املؤرش رشوط تعريف املؤرش 2006( لعام واملسكرات القويةوفقا لقانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ  نيوزيلندا

ومبوجب  امس سالةل حيوانية.أأو  امس صنف نبايت،أأو  اجلغرايف )كام جرت مناقش ته أأعاله(، وأأل يكون امًسا شائًعا للسلعة املعنية،

، جيب أأن تتوفر يف املؤرش رشوط تعريف العالمة، وأأن يُمكّ ن من متيزي السلع، ومىت اكن 2002قانون العالمات التجارية لعام 

المتويه يف القانون العام، وقانون  ععالمة تصديق. يف حالت أأخرى، مثل أأو  ممكنا، تتوفر فيه رشوط تعريف العالمة امجلاعية

قرار املس هتلكني بأأن املؤرش ذا صةل ابلسلعة املعنية، أأي أأن جودته1986ام التجارة العادةل لع  أأو مسعته أأو ، جيب تقدمي ما يثبت اإ

ذن  أأي أأو  اإىل اخلداع ،عىل الأرحج ،يؤدي قدخصائص أأخرى هل تُعزى اإىل املنشأأ اجلغرايف للسلعة. وأأن اس تخدام املؤرش دون اإ

 التضليل.

  بريو
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يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 اية:عىل امحلتسميات املنشأأ جيب استيفاء الرشوط التالية للحصول عىل 

 ؛أأن يشري اإىل منطقة جغرافية معينةأأو  ،معنيماكن  منطقة أأو أأو من امس بدل املؤرشأأن يتكون  •

 -؛يف املنطقة نشأأت سلعأأو  أأن يشري املؤرش اإىل سلعة جيب• 

، مبا يف ذكل العوامل نتج فهياالبيئة اجلغرافية اليت تُ اإىل  أأساسا أأو حرصا مسعهتا أأو جودهتاأأو  خصائص السلعة تُعزىجيب أأن • 

 ؛الطبيعية والبرشية

 : من خالل وذكل 202، املادة 486رمق الأنديز  دول جامعة املذكورة يف قرار الرشوطأأي من  املؤرش نطبق عىلت جيب أأل • 

 خيالف أأل؛ )ج( ةاملعني السلعمتيزي ل  شائعاأأو  اعام مصطلحا يكون أأل؛ )ب( 201التعريف الوارد يف املادة  مع أأل يتطابق)أأ( 

أأو  للسلعة )السلع( املعنيةاجلغرايف  ابملنشأأ فامي يتعلق -امجلهور ،أأل يكون من احملمتل أأن يضلل؛ )د( العامة اتالس ياسأأو  لأخالقا

 الأخرى. خصائصها أأو مسعهتا أأو جودهتاأأو  هاصنع طريقة أأو  طبيعهتا

يداع طلب بشأأهناالتباًسا مع عالمة جتارية س بق  ،عىل الأرحجن أأل تسبب التسمية •  التباسا مع أأو  ،نيةتسجيلها حبسن أأو  اإ

 (.89، املادة 1075(، واملرسوم الترشيعي رمق 1) 1، املادة 689 رمقالأنديز قرار جامعة دول -عالمة جتارية معروفة )قرار

من امللكية جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.الفكرية.   وجيري حاليا اإ

بشأأن خطط اجلودة للمنتجات  2012نومفرب  21الصادرة عن الربملان الأورويب يف  1151/2012وفقا لالحئة الاحتاد الأورويب رمق   بولندا

 الزراعية واملواد الغذائية.

 الامتثال للتعريفات؛ الربتغال

 :يات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يف منوذج، ابللغة الربتغالية، وجيب أأن تشمل ما ييلتُقدم طلبات تسجيل تسم 

اخلاص، املؤهلني للحصول عىل التسجيل، والرمق الرضييب أأو  الاعتباريني، من القطاع العامأأو  أأ( أأسامء الأشخاص الطبيعيني

ن وجد؛  وعنوان الربيد الإلكرتوين املعين، اإ

 املؤرش اجلغرايف؛ أأو  املنتجات، مبا يف ذكل تسمية املنشأأ أأو  ب( امس املنتج

مة لس تخدام تسمية املنشأأ،أأو  ج( الرشوط التقليدية  الإقلمي املعين؛أأو  املنطقةأأو  املؤرش اجلغرايف، وحدود املاكنأأو  املنظ 

 .الإلكرتونيةهوية ال أأو  ممثهل،أأو  ه( توقيع مقدم الطلب،

جراء ما يلزم من تعديل. تنطبق رشوط التسجيل الوطين للع  المة التجارية عىل هذه التسجيالت، مع اإ

 تقدمي طلب تسجيل "عالمة جامعية ذات مؤرش جغرايف".  "1" كورايمجهورية 

" عقد التأأسيس اذلي حيدد مؤهالت ورشوط العضوية يف منظمة تس تخدم عالمة جامعية، ورشوط الانسحاب مهنا، 2"

 ة، وعقوبة اخملالفني لرشوط الاس تخدام.ورشوط اس تخدام العالمة امجلاعي

الأخرى، والارتباط الوثيق بني البيئة اجلغرافية وما  خصائصها أأو مسعهتا أأو الواثئق اليت تبني جودة السلعأأو  "عقد التأأسيس3"

دارة خصائص أأخرى معينة، واملنطقة اليت يُس تخدم فهيا املؤرش اجلغرايف. أأو  مسعةأأو  تمتتع السلع به من جودة واملعايري اخلاصة ابإ

دارهتاأأو  السمعةأأو  خطة للحفاظ عىل هذه اجلودة  .سائر اخلصائص واإ

 الواثئق اليت تثبت أأن املؤرش محمي بوصفه مؤرشا جغرافيا يف بدل املنشأأ. "4"

مجهورية 

 مودلوفا

 :الرشوط املطلوبة للحصول عىل حامية مؤرش جغرايف يه

نشاء مجموعة ) - يداع طلب تسجيل مؤرش جغرايف( حيقاإ  .لها اإ

 .تقدمي اجملموعة وصفا تفصيليا ملواصفات املنتج، وموافقة السلطات اخملتصة عليه -

يداع-   .طلب لتسجيل مؤرش جغرايف اإ

يث يف حالت اس تثنائية، امس بدل بوصفه تسمية للمنشأأ ح أأو  حمدد،ماكن  أأو موقع،أأو  تُمنح امحلاية لمس جغرايف ملنطقة، (1)

 خصائصه أأو البدل، وب( تُعزى جودة املنتجأأو  املاكن احملددأأو  املوقع،أأو  يُس تخدم لتعيني منتج بأأنه: أأ( نشأأ يف تكل املنطقة،
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نتاج املنتج يف املنطقة  اإىل منطقة جغرافية معينة ذات عوامل طبيعة وبرشية متأأصةل، وحرصا  أأو أأساسا ج( تُنفذ مراحل اإ

 .(2008لعام  66القانون رمق ، (1) 5)املادة اجلغرافية احملددة 

يف حالت اس تثنائية، امس بدل بوصفه مؤرشا جغرافيا حيث أأو  حمدد،ماكن  أأو موقع،أأو  ( تُمنح امحلاية لمس جغرايف ملنطقة،2)

خصائص أأو  نتج جبودةالبدل، وب( يمتتع امل أأو  املاكن احملددأأو  املوقع،أأو  يُس تخدم لوصف منتج بأأنه: أأ( نشأأ يف تكل املنطقة،

نتاج يف املنطقة  اإىل تكل املنطقة اجلغرافية وحرصا  أأو حمددة تُعزى أأساسا ج( تُنفذ مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل الإ

 (.66/2008(، القانون رمق. 2)) 5اجلغرافية احملددة )املادة 

 أأو يف موقع، يف احلالت اليت تُعزى فهيا جودة املُنتجأأو   منطقةيفأأو  يُس تخدم املؤرش اجلغرايف يف تعريف منتج بأأنه نشأأ يف بدل رومانيا

نتاج خصائصه أأو مسعته تسويق أأو  الأخرى احملددة اإىل ذكل املنشأأ اجلغرايف. ويقترص اس تخدام املؤرشات اجلغرافية عىل القامئني ابإ

نتاج يف املنطقة اجلغرافية  املنتجات اليت جُسلت لها هذه املؤرشات. وجيوز أأن يودع الطلب رابطات املنتجني، اليت متارس أأنشطة الإ

لهيا يف الطلب. يقوم املكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية بتسجيل املؤرش اجلغرايف،  (OSIM) للمنتجات املشار اإ

طة اخملتصة يف بدل حسب احلاةل، مصادقة السل، أأو ومينح مقدم الطلب احلق يف اس تخدامه بعد مصادقة وزارة الزراعة والأغذية،

 :املنشأأ ملقدم الطلب عىل

 تسجيل املؤرش اجلغرايف للمنتجات؛ (1)

 كن تسويقها ابس تخدام هذا املؤرش؛املنتجات اليت مي (2)

نتاج؛( 3)  املنطقة اجلغرافية لالإ

 ( الرشوط واخلصائص اليت جيب توافرها يف املنتجات، يك يتس ىن تسويقها ابس تخدام هذا املؤرش.4)

عداد الطلب عىل النحرض فامي يتعلق بتسمية املنشأأ احملمية للمنتجات الوطنية، مثة رشط  الاحتاد الرويس وقرار بشأأنه  ،الواجب ووري يمتثل يف اإ

عدادا حصيحا،  ضافة اإىل الطلب املعد اإ من اإحدى الهيئات اخملتصة. ولتسجيل تسمية منشأأ ملنتجات أأجنبية يف روس يا، يتعني، اإ

من القانون املدين لالحتاد  1522ثقة عىل أأن تسمية املنشأأ للمنتجات الأجنبية محمية هبذه الصفة يف بدل املنشأأ )املادة تقدمي أأدةل مو 

 الرويس(.

جراءات تسجيل مؤرش املنشأأ اجلغرايف بتقدمي طلب اإىل مكتب امللكية الفكرية للحصول عىل اعرتاف ابملؤرش؛ تُستبعد بعض  رصبيا تبدأأ اإ

 ، ويه:. قانون مؤرشات املنشأأ اجلغرايف(8اية مكؤرش جغرايف )املادة الأسامء من امحل

 املبادئ الأخالقية املقبوةل؛أأو  اس تخداهما النظام العامأأو  الأسامء اليت خيالف نرشها(1 

ذا اكنت تضلل املس هتلكني بشأأن املنشأأ أأو  أأسامء الأنواع النباتية احملمية (2  الفعيل للمنتج؛الأنواع احليوانية احملمية، اإ

نتاجهأأو  جودتهأأو  منش ئهأأو  حمتواها املس هتلكني فامي يتعلق بطبيعة املنتجأأو  أأسامء قد يضلل مظهرها (3  خصائصه أأو طريقة اإ

 الأخرى؛

ل ختتلف كثريا عهنا. وقد تؤدي، نظرا لسمعة هذه العالمات التجارية وشهرهتا أأو  أأسامء مطابقة لعالمات جتارية س بق تسجيلها(4 

 تضليل املس هتلكني بشأأن منشأأ هذا املنتج. واس تخداهما لفرتات طويةل؛ اإىل

حيث منشأأ املنتجات، مما يعطي انطباعًا خاطئًا دلى املس هتلكني بأأن  موقعمنطقة أأو  أأو أأسامء عبارة عن الامس ادلقيق لبدل(5 

 ر؛يف موقع أ خأأو  يف منطقةأأو  املنتج نشأأ يف بدل

 الاس تخدام الطويل الأمد، أأسامء عامة، أأي أأسامء معتادة لتسمية منتجات حمددة؛أأسامء أأصبحت، بسبب  6)

 .توقف اس تخداهما يف ذكل البدلأأو  انقضت حاميهتا يف بدل املنشأأ،أأو  أأسامء غري محمية، (7

اجلهة اخملتصة املؤرشات اجلغرافية، جيب أأن حيصل مكتب امللكية الفكرية عىل رأأي أأو  أأثناء حفص رشوط تسجيل تسميات املنشأأ 

البياانت اجلغرافية بشأأن مدى أأو  اخلدمات املشموةل حبامية تسميات املنشأأ أأو  رصبيا، املس ئوةل عن جمال املنتجاتمجهورية يف 

ذا قدمت السلطة 27املؤرش اجلغرايف )املادة أأو  الامتثال لرشوط تسجيل تسمية املنشأأ  . قانون مؤرشات املنشأأ اجلغرايف(. اإ

جيابيًا بشأأن استيفاء رشوط التسجيل لتسمية املنشأأ اخملتصة رأأاًي  ذا مل تقدم رأأاًي خالل الفرتة الزمنية املشار أأو  البيان اجلغرايف،أأو  اإ اإ

لهيا يف الفقرة  املؤرش أأو  من هذا القانون، وخلُص مكتب امللكية الفكرية اإىل أأن طلب تسجيل تسمية املنشأأ  27من املادة  3اإ

املؤرشات اجلغرافية املنصوص علهيا يف هذا القانون، يصدر املكتب قرارا أأو  تسجيل لتسميات املنشأأ اجلغرايف مس توفيا لرشوط ال 
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دخال هذه التسميةأأو  بشأأن تسجيل تسمية املنشأأ  املؤرش، اإىل جانب البياانت الببليوغرافية املنصوص أأو  املؤرش اجلغرايف، ويمت اإ

 علهيا يف جسل مؤرشات املنشأأ اجلغرايف.

يداع طلب تسجيل للحصول عىل حامية املؤرشات اجلغرافية، مبوجب قانون املؤرشات ، يف س نغافورة س نغافورة ليست هناك حاجة اإىل اإ

 :التجار ابمحلاية التلقائية ما دامأأو  رابطة املنتجنيأأو  التاجرأأو  يمتتع املؤرش اجلغرايف للمنتج (Cap 117B)اجلغرافية 

بدل أأو  بدل طرف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية،أأو  منظمة التجارة العاملية، عضو يفاملؤرش اجلغرايف من بدل • 

 .تعتربه حكومة س نغافورة مس توفيا للرشوط، ومن مث ميكن منح امحلاية ملؤرشاته اجلغرافية

 ايف عىل امحلاية يف بدل املنشأأ؛حصول املؤرش اجلغر • 

 :من هذه الفئاتأأل يندرج املؤرش اجلغرايف حتت أأي فئة • 

 للنظام العام؛أأو  أأن يكون منافيا للأخالق -

 انقضاء حاميته فهيا؛أأو  التوقف عن اس تخدامه يف بدل املنشأأ  -

 اخلدمات اليت يدل علهيا يف س نغافورة؛أأو  ش يوع الامس للسلع -

 1994أأبريل  15س نوات عىل الأقل دون انقطاع قبل  10اس ُتخدم الامس ملدة [ املسكرات القوية فامي يتعلق ابلنبيذ و ] -

 .اس ُتخدم حبسن نية يف ذكل التارخيأأو 

 أأو  ؛يش به اإىل حد يثري اللبس لعالمة التجارية مت احلصول عىل حقوقها قبل حامية املؤرش اجلغرايف يف بدل املنشأأ  -

 .لرشكة جتارية معينة امس سابقأأو  أأن يكون امس خشص -

 :املؤرش اجلغرايف عىل تعريف للمنتج، أأيأأو  تش متل تسمية املنشأأ جيب أأن  سلوفاكيا

 أأ( امس املنتج، مبا يف ذكل صيغة تسمية املنشأأ،

عداده، نتاج املنتج وجتهزيه واإ  ب( التعريف اجلغرايف للأرايض حيث يمت اإ

 ج( وثيقة تؤكد نشأأة املنتج يف منطقة حمددة،

 يت حيصل علهيا من خالل بيئة جغرافية معينة،عالماته النوعية، والأأو  د( وصف خصائص املنتج

 ه( وصف معلية احلصول عىل املنتج، وأأخريا وصف العمليات احمللية الأصلية غري القابةل للتغيري للحصول عىل املنتج.

عالمة جامعية أأو  (،1993لعام  194من قانون العالمات التجارية  42ينبغي تقدمي طلب احلصول عىل عالمة تصديق )املادة  جنوب أأفريقيا

 .( ابلطريقة املقررة1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  43)املادة 

غري  خدمات أأو أأعضاء رابطة ما عن سلع خدمات أأو العالمات امجلاعية: يه عالمة متزي، يف س ياق التجارة، سلع - 43املادة 

" الأشخاص املرصح هلم ابس تخدام العالمة، 1وجيب أأن حتدد القواعد " الأعضاء. ويتعني اقرتاهنا ابلقواعد اليت حتمك اس تخداهما،

 ." وكذكل عقوابت اإساءة الاس تخدام3" رشوط عضوية الرابطة "2"

فادة خطية من مقدم الطلب ) - 42املادة  ( تؤكد أأنه ل يتاجر يف 1عالمات التصديق: جيب أأن تُشفع عالمات التصديق ابإ

( حتدد القواعد اليت حتمك اس تخدام عالمة التصديق. وجيب أأن تشمل هذه القواعد 2وكذكل ) السلع/اخلدمات املشموةل ابلطلب

 اخلدمات وخصائص السلع/اخلدماتأأو  " الأحوال اليت يُسمح فهيا للامكل ابلتصديق عىل السلع2" رشوط اس تخدام العالمة، "1"

 .لسلع/اخلدمات" اجلوانب الأخرى اليت جيوز فهيا ملقدم الطلب التصديق عىل ا3"أأو 

ذا مت تقدمي طلب عالمة جامعية عالمة تصديق، جيب أأن تفي مجيع العالمات التجارية، اليت تُقدم طلبات أأو  مالحظة هامة: حىت اإ

 .1993لعام  194من قانون العالمات التجارية  10و 9لتسجيلها ابلرشوط الأساس ية، ويه قابلية المتيزي والتسجيل، وفقًا للامدتني 

 سويرسا

 

غري مبارشة اإىل املصدر اجلغرايف أأو  ( من قانون حامية العالمات التجارية، تمتتع أأي اإشارة مبارشة1) 47وفقا للامدة  R1: الصك

اجلودة املتعلقة ابملصدر، ابمحلاية كبيان مصدر دون حاجة اإىل أأو  اخلدمات، مبا يف ذكل الإشارة اإىل اخلصائصأأو  للمنتجات

نه يعترب  ( من القانون5) 48تسجيل. كام تنص املادة  ذا اس توىف بيان مصدر أأجنيب للرشوط القانونية للبدل املعين، فاإ عىل أأنه اإ

 .حصيحا. ويف حاةل أأي تضليل حممتل للمس هتلكني حتتفظ سويرسا باكفة احلقوق

 2Rالصك 

• .R2.1 ا المتثيلية؛ الامس جيب أأن يتضمن طلب التسجيل، بوجه خاص، امس اجملموعة اليت قدمت الطلب، وما يثبت صفهت

املطلوب تسجيهل؛ دليل عىل أأن الامس ليس عاًما؛ ودليل عىل أأن املنتج يأأيت من املنطقة اجلغرافية املعنية )السجالت التارخيية 



SCT/40/5  
Annex 
34 

 

 حامية املؤرش اجلغرايفالرشوط املطلوبة للحصول عىل  الطرف اجمليب

ة(؛ وصف ابملنشأأ اجلغرايف )دليل عىل أأن املنتج مما تنتجه املنطقة املعنيأأو  وقابلية التعقب(؛ ودليل عىل الارتباط ابلبيئة اجلغرافية

ثبات أأن املوافقة عىل طلب التسجيل متت يف  ؛واملطبقة بصورة متسقة، اإن وجدت املوثوقةللطرق احمللية  ومواصفات املنتج؛ واإ

من املرسوم اخلاص بتسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات  7و 6اجامتع عام ملمثيل اجملموعة؛ وملخص للمعلومات أ نفة اذلكر )املاداتن 

 ية.اجلغرافية احملم 

• .R2.2  ودليل عىل صفهتاجيب أأن يتضمن طلب التسجيل، بوجه خاص، امس اجملموعة اليت قدمت الطلب وعنواهنا وتشكيلها؛ 

ومنش ئه اجلغرايف؛ ومواصفات املنتج  مسعته أأو خصائصه أأو احلرصية بني جودة املنتجأأو  المتثيلية؛ دليل عىل الصةل الأساس ية

 من املرسوم اخلاص بتسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية غري الزراعية(. 6و 5)املاداتن 

R3 

امس منطقة جغرافية يف اكنتون. حتدد الاكنتوانت الرشوط املنطبقة عىل تسميات املنشأأ أأو  تسميات املنشأأ احملمية. امس الاكنتون

نتاج العنب؛ وقامئة بأأصناف احمل  مية. وجيب أأن تتضمن هذه الرشوط عىل ما ييل: ترس مي املنطقة اجلغرافية اليت يمت فهيا عىل الأقل اإ

الكروم املرصح هبا؛ وقامئة بأأساليب الزراعة املرصح هبا؛ واحلد الأدىن من حمتوى السكر الطبيعي للك صنف من أأصناف الكروم 

لك وحدة مساحة للك صنف كرمة مرخص؛ قامئة ابلأساليب املعمتدة لإعداد امخلور؛ ونظام للتحليل املرصح هبا؛ وأأقىص عائد ل

 .وحفص مذاقية النبيذ املُعد للبيع. تتحقق الاكنتوانت من أأن تسميات املنشأأ احملمية للنبيذ تليب الرشوط احملددة

 R4. لية حتدد الرشوط أأو  اإىل اجمللس الاحتادي مشفوعا مبسودة جيب عىل املنظمة املمث ةل للقطاع الاقتصادي املعين تقدمي طلب

 .اليت مبوجهبا ميكن اس تخدام بيان مصدر سويرسي ملنتجات وخدمات معينة

R5. تسميات أأو  املؤرشات اجلغرافية احملمية املسجةل يف سويرسا،أأو  ميكن احلصول عىل عالمة جغرافية لتسميات املنشأأ احملمية

بيان أأو  تسميات النبيذ الأجنيب اليت تليب الرشوط القانونية السويرسية،أأو  ف هبا من القانون السويرسي،النبيذ السويرسي املعرت 

 قانون أأجنيب ماكئف.أأو  ( من قانون حامية العالمات التجارية2) 50مصدر وفقا ملرسوم اجمللس الاحتادي مبوجب املادة 

عالمات تصديق. وعىل مقدم الطلب أأن يقدم طلبا، أأو  العالمات التجارية بوصفها عالمات جامعيةتُمنح امحلاية من خالل نظام  اململكة املتحدة

يقوم مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية بفحصه وفقًا للمعايري املنصوص علهيا يف القانون. جيوز ملقدم الطلب أأن يعني املنشأأ 

 التسجيل حظر اس تخدام العالمة يف ممارسات قومية يف الش ئون الصناعية خلدمة. بيد أأن هذا ل خيول لصاحبأأو  اجلغرايف لسلعة

أأو  التجارية )مبعىن أأنه حيق للشخص اس تخدام امس جغرايف(. كام جيب تقدمي اللواحئ اليت تنظم اس تخدام عالمة التصديقأأو 

 العالمة امجلاعية.

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

، جيب اس تخدام طلبات احلصول عىل عالمات املنشأأ الإقلميي يف جتارة الولايت املتحدة. أأما فامي يتعلق مبقديم الطلبات احملليني

اتفاقية ابريس. وجيب أأن تُعزى مسعة املنتج أأو  ميكهنم تقدمي الطلبات أأيًضا بناء اإىل بروتوكول مدريد، الأجانب مقدمو الطلبات

ىل املنطقة اجلغرافية املسامة.  احمليل اإ

مبنطقة جغرافية معينة، حتدد رشوط جودة املنتج، ووجود مجموعة منتجني مرتبطني هبذه املنطقة وهذا  خدمة أأو منتج تعريف أأوروغواي

نتاج.  الإ

" ينشأأ املنتج اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف 1من قانون امللكية الفكرية عىل وجوب حامية املؤرش اجلغرايف عندما: " 79تنص املادة  فيت انم

قلميأأو  يف املوقعأأو  يف املنطقة أأو  " يمتتع املنتج اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف بسمعة2املاكئف لهذا املؤرش اجلغرايف؛ و"البدل  أأو يف الإ

قلميأأو  للموقعأأو  خصائص، تُعزى اإىل الظروف اجلغرافية للمنطقةأأو  جودة  .املقابل لهذا املؤرش اجلغرايفالبدل  أأو الإ

مؤرشات أأو  " أأسامء1الفكرية عىل املوضوعات غري احملمية بوصفها مؤرشات جغرافية، وتشمل: " من قانون امللكية 80تنص املادة 

" 3مل تعد مس تخدمة؛ "أأو  " مؤرشات جغرافية لبدلان أأجنبية انقضت حاميهتا2" ؛أأصبحت أأسامء عامة للسلع يف فيت انم

ن يسبب اس تخدام هذه املؤرشات اجلغرافية لبسا فامي مشاهبة لها، حيث من احملمتل أأ أأو  مؤرشات جغرافية مطابقة لعالمة محمية

" املؤرشات اجلغرافية اليت تضلل املس هتلكني فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف الفعيل للمنتجات اليت حتمل 4يتعلق مبصدر املنتجات؛ "

 هذه املؤرشات اجلغرافية.

الاحتاد 

 الأورويب

 :امس يُعّر ف منتًجاهو املؤرش اجلغرايف" "

 بدل حمدد؛منطقة أأو  أأو ش ئه يف ماكنمبن  -

 الأخرى أأساسا اإىل منش ئه اجلغرايف و خصائصه أأو تُعزى جودة املنتج ومسعته
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نتاج يف املنطقة اجلغرافية احملددة-   .جتري مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل الإ

 :امس يُعّر ف املنتجهو تسمية املنشأأ" "

 ؛يف حالت اس تثنائية، يف بدلأأو  ةيف منطقة معينأأو  مبنش ئه يف ماكن معني -

 من عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل؛اإىل بيئة جغرافية معينة مع ما تنطوي عليه حرصا  أأو أأساسا خصائصه أأو تُعزى جودة املنتج -

نتاج  -  املنتج يف املنطقة اجلغرافية احملددة.تمت مراحل اإ

 الصةل "5"

ثبات الصةل   الأخرى من هجة،  خصائصه أأو مسعته أأو الس ببية بني اإحدى صفات املنتجهل تشرتط أ لية امحلاية املتاحة اإ

 ه اجلغرايف من هجة أأخرى، وتربير هذه الصةل وتوثيقها؟ئمنش  بني و 

الطرف 

 اجمليب

ثبات  اشرتاط اإ

العالقة 

 الس ببية

ثبات هذه الصةل؟  من املُلَزم ابإ

 مقدم الطلب نعم أأرمينيا

  ل أأسرتاليا

 الطلبمقدم  نعم الربازيل

http://cambodiaip.gov.kh/TemplateTwo.aspx?parentId=45&menuid=310&childMasterM نعم مكبوداي

enuId=310&lang=en 
م لطلب الاعرتاف وامحلاية اليت يكفلها تسجيل املؤرش اجلغرايفمقدم الطلب، أأي الطرف  نعم ش ييل املنشأأ. تسمية  أأو املقد 

 مثال، مجموعة منتجني

يقع هذا الالزتام عىل مقدم طلب تسمية املنشأأ، شأأنه شأأن سائر الإجراءات اليت يرُشع فهيا بناًء عىل طلب أأحد  نعم كولومبيا

 الأطراف.

 مقدم الطلب نعم كرواتيا

لتسجيل امس منتج  1151/2012 فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية تطبق قربص الالحئة الأوروبية نعم قربص

جيب  1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  7مؤرش جغرايف محمي. وفقا للامدة أأو  بوصفه تسمية منشأأ محمية

 95فاصيل تثبت هذه الصةل. وفامي يتعلق ابلنبيذ، وفقًا للامدة أأن تتضمن مواصفات املنتج اليت يقدهما مقدم الطلب ت

 .1308/2013 رمق الاحتاد الأورويب من لحئة

 .110/2008من لحئة املفوضية الأوروبية رمق  17وفقا للامدة ، ملسكرات القويةوفامي يتعلق اب

مجهورية 

 التش يك

 مقدم الطلب نعم

كوادور ثبات مصلحة مرشوعة، وامل أأو  تسميات املنشأأ امحلاية تلقائيا تكفل نعم اإ فهوم بناء عىل طلب الأشخاص اذلين ميكهنم اإ

نتاهجاأأو  كياانت قانونية تعمل بصورة مبارشة يف اس تخراج املنتج/املنتجاتأأو  أأهنم أأشخاص طبيعيون عداده أأو اإ ا، اإ

دارة احلمك احملددة يف تسمية املنشأأ. وكذكل رابطات هؤلء الأشخاص. و ابملثل، تُعد السلطة العامة اليت تتوىل اإ

 الالمركزية أأطرافا معنية فامي يتعلق بتسميات املنشأأ اليت تشري اإىل اختصاصها القضايئ.أأو  اذلايت املركزية

س تونيا  مقدم الطلب نعم اإ

املؤرش اجلغرايف أأن يثبت الصةل  جيب عىل الكيان القانوين اذلي يتقدم بطلب احلصول عىل امحلاية اليت يكفلها نعم فرنسا

 الس ببية بني مسعة املنتج والأرايض احملددة.

http://cambodiaip.gov.kh/TemplateTwo.aspx?parentId=45&menuid=310&childMasterMenuId=310&lang=en
http://cambodiaip.gov.kh/TemplateTwo.aspx?parentId=45&menuid=310&childMasterMenuId=310&lang=en


SCT/40/5  
Annex 
36 

 

الطرف 

 اجمليب

ثبات  اشرتاط اإ

العالقة 

 الس ببية

ثبات هذه الصةل؟  من املُلَزم ابإ

احملددة  سامهتا أأو املؤرشات اجلغرافية واثئق تؤكد أأن جودة السلعأأو  جيب أأن يتضمن طلب تسجيل تسمية املنشأأ  نعم جورجيا

 مسعهتا أأو أأن جودة السلعأأو  والبرشية املتأأصةل،اإىل بيئة جغرافية معينة مع عواملها الطبيعية حرصا  أأو تُعزى أأساسا

ثبات هذه الصةل. خصائصها أأو  احملددة تُعزى اإىل املنطقة اجلغرافية. وابلتايل فاإن مقدم الطلب ملزم ابإ

أأعاله. مواصفات املنتج  4منشأأ محمية. )انظر رمق تسمية  أأو اجملموعة املتقدمة بطلب تسجيل مؤرش جغرايف محمي نعم اليوانن

يداع الطلب(.  )ج( عند اإ

  ل غواتاميل

 مقدم الطلب نعم  هنغاراي

 مقدم الطلب نعم أأيسلندا

 .كلذل دلامعةا ستنداتامل جيب عىل مقدم الطلب أأن يثبت الصةل من خالل تقدمي  نعم الهند

ايران 

مجهورية )

 الاسالمية(

 املنتج نعم

 الكيان امللمتس امحلاية نعم اإرسائيل

 مقدم الطلب نعم جاماياك

 الطلب( واملنتجني )مقدم جامعة نعم الياابن

 جيب عىل مقدم الطلب أأن يثبت الصةل من خالل تقدمي مستندات معمتدة من هيئة خمتصة معينة. نعم اكزاخس تان

 بدل املنشأأ  نعم الكويت

جراءات  نعم لتفيا  املدنية. ادلعوىاملدعي يف اإ

   ليتوانيا

اخلصائص أأو  بني املنشأأ اجلغرايف للمنتج وجودته ومسعته الصةلتشري املواصفات املتعلقة ابملؤرش اجلغرايف اإىل  نعم مدغشقر

عداد هذه الوثيقة املنت ج )اذلي حيدده القانون(، والإدارة العامة الوزارية املسؤوةل أأو  الأخرى اخلاصة به. اشرتك يف اإ

نتاج املعين، وعند الاقتضاء، مجم  وعة املس هتلكني.عن قطاع الإ

 مقدم الطلب نعم املكس يك

 املاكل املزعوم للمؤرش اجلغرايف نعم نيوزيلندا

  نعم بريو
 اجملموعة مقدمة الطلب نعم بولندا

 مقدم الطلب نعم الربتغال

مجهورية 

 كوراي

 مقدم الطلب نعم

مجهورية 

 مودلوفا

 مقدم الطلب نعم

 مقدم الطلب رومانيا رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

يتضمن وصف السامت اخلاصة للمنتج، مجةل أأمور، من بيهنا وصف الصةل بني اخلصائص اخلاصة ابملنتج ومنش ئه  نعم

عنرص مطلوب يف طلب تسجيل تسمية منشأأ املنتجات. وفامي يتعلق بتسميات منشأأ املنتجات هو اجلغرايف، و 

ثبات وجود صةل بني السامت  اخلاصة للمنتج ومنش ئه اجلغرايف، ابلزتامن مع الروس ية: يُطلب اإىل مقدم الطلب اإ

من القانون املدين لالحتاد الرويس( . وفامي  1522تقدمي طلب اإىل الهيئة اخملتصة ملعرفة رأأهيا يف الطلب )املادة 
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الطرف 

 اجمليب

ثبات  اشرتاط اإ

العالقة 

 الس ببية

ثبات هذه الصةل؟  من املُلَزم ابإ

ل  ثبات صةل بني السامت اخلاصة ابملنتج ومنش ئه اجلغرايف، اإ يتعلق بتسمية املنشأأ للمنتجات الأجنبية: ل يُطلب اإ

ثبات أأن تسمية املنشأأ للمنتجات الأجنبية محمية هبذه الصفة يف بدل املنشأأ.أأن  ه جيب اإ

 مقدم الطلب نعم رصبيا

  ل س نغافورة

 مقدم الطلب نعم سلوفاكيا

جنوب 

 أأفريقيا

لس نة  194من قانون العالمات التجارية رمق  43و 42مقدم طلب تسجيل العالمة التجارية وفق لأحاكم املادتني  نعم

1993. 

ثبات هذه الصةل نعم* سويرسا*  جيب عىل اجملموعة املتقدمة ابلطلب اإ

اململكة 

 املتحدة

 مقدم الطلب نعم

الولايت 

املتحدة 

 الامريكية

  ل

 مقدم الطلب نعم  أأوروغواي

، والظروف مسعته أأو بني اخلصائص املمزية للمنتج وجودته، الصةلجيب عىل مقدم الطلب تقدمي املعلومات بشأأن  نعم فيت انم

 من قانون امللكية الفكرية( 106، املادة 2، البند đاجلغرافية يف مواصفات املؤرش اجلغرايف )النقطة 

الاحتاد 

 الأوريب

 مقدم الطلب نعم

 التعليقات

 أأسرتاليا

ثباتأأن مع  ذا ، من الناحية العمليةالعالقة الس ببية ليست مطلًبا قانونًيا اإ من خالل  املؤرش اجلغرايف حامية اكن املطلوب، اإ

ىل  عالمات التصديق التجاريةل املنظمةالقواعد تشري ، مفن املرحج أأن عالمات التصديق أأو الصةل بني جودة أأو مسعة اإ

ىل اجل لمنشأأ ل و  للسلعمعينة خصائص أأخرى  ضافة اإ  احلصول عىليف  العالمة قد يساعد عىل السمعة دليل أأن تقدميغرايف. اإ

ذا اكنت هناك ا  .هامتزي ب مسائل تتعلق لتسجيل اإ

 ش ييل

وفقا لأحاكم قانون امللكية الصناعية.  ،عند الامتس امحلاية عن طريق التسجيل بني املُنتج ومنش ئه اجلغرايف جيب توثيق الصةل

ثبات أأي رابط سبيبو   .توثيقهأأو  فامي يتعلق ابلنبيذ واملرشوابت الكحولية، ل جيب اإ

 كولومبيا

 ر حىت ال ن أأية بياانت رمسية.مل تصد



SCT/40/5  
Annex 
38 

 

 لتفيا

 (.4)انظر الإجابة عىل السؤال فقط  )جمي(و (ابء (تنييكون هذا مطلواًب يف احلال قد 

 ليتوانيا

 .انظر رد الاحتاد الأورويب

 املكس يك

صةل بني جودة عىل أأنه يك يمتتع مؤرش جغرايف ابمحلاية، جيب أأن تكون هناك  من قانون امللكية الصناعية 157وتنص املادة 

 .املنتج ومسعته وخصائصه ومنش ئه اجلغرايف

أأنه يشري اإىل تكل ببيان أ خر يُعرف  أأي أأو يش متل عليه،أأو  يُفهم املؤرش اجلغرايف بأأنه يتأألف من امس منطقة جغرافية"

 ."الأخرى أأساسًا اإىل منش هئا اجلغرايف سامهتا أأو مسعهتا أأو السلعة جودة تُعزىاملنطقة، وحيدد سلعة ما مبنش هئا حيث 

ضافة اإىل ذكل، تنص املادة  مؤرش جغرايف أأو  مكرر )اثمنا( عىل وجوب أأن يتضمن طلب الإعالن عن تسمية منشأأ  165واإ

ىل الرابط بني التسمية شارة مفصةل اإ يتعلق عندما ، البرشية أأو املنطقة اجلغرافية والعوامل الطبيعيةأأو  الإقلميأأو  جاملنتَ أأو  "اإ

 الطلب بتسمية املنشأأ".

 نيوزيلندا

املسكرات محلاية مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و حلصول عىل اعىل الأس ئةل التالية فامي يتعلق اب الردمت 

 .2006لعام  (القوية

 بريو

رص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقت 486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 واحد.طرف الإجراءات من جانب  لأن، جب عىل مقدم الطلب أأن يثبت الصةل، فيأأما فامي يتعلق بتسميات املنشأأ 

كياانت قانونية تعمل أأو  أأشخاصًا طبيعيني مقدمو الطلب يكونأأن جيب  ،203، املادة 486 رمقالأنديز وفقا لقرار جامعة 

نتاهجتعمل يف أأو  اليت ستشملها تسمية املنشأأ السلعة )السلع( بشلك مبارش يف اس تخراج  عدادهاأأو  ااإ  تكونقد أأو  ؛اإ

تسميات املنشأأ فامي ب  اهامتماوالإدارات واملقاطعات والسلطات البدلية  احلكوميةسلطات ال  وقد تُبدي، للمنتجني رابطات

  .القضايئ يتعلق ابختصاصاهتا

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
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 كورايمجهورية 

جُتهز يف أأو  تُصنعأأو  أأن السلع اليت حتمل مؤرشات جغرافية تُنتج استنادا اإىلرتاف ابملؤرشات اجلغرافية حامية/الاع تتعذر

منا يتعني تكل املنطقة مبا يف ذكل  ،خصائص السلع صةل أأساس ية ابلبيئة اجلغرافية هناك صةل بني أأن تكون حفسب، واإ

هذه ل تُثبت والظروف البرشية )أأي التقنيات الفريدة(. أأو  يس(،التضار أأو  الرتبةأأو  الظروف الطبيعية للمنطقة )أأي املناخ

ل عند القطع بأأن السلع لن تمتتع هب  البيئة اجلغرافية. خارج هذهاجلودة/السمعة ذه الصةل الأساس ية اإ

 مودلوفامجهورية 

كامل املبادئ العامة، اب فئات املنتجات اخملتلفة، السلطات اخملتصةل  ،تعنّي احلكومة ملوافقة عىل املواصفات، واملسؤوةل عن اإ

قرار جراءات املراقبة لضامن الامتثال للمواصفات وفقا لأحاكم القانون. واإ  مراحل واإ

 الاحتاد الرويس

صدار قرار بشأأن طلب تسجيل اليت تمتتع بصالحية املعمتدة قامئة ابلهيئاتمثة  احلق والبت يف  ،لتسمية منشأأ  رمسي اإ

قلمي دوةل  دعه منت جأأو  طلب، وحتديد املوافقة عىل هذه التسميةيف  الاس تئثاري داخل حدود منطقة جغرافية تقع داخل اإ

ىل الظروف الطبيعية و/أأ  سامتهج تعزى نتَ مُ بشأأن  الاحتاد الرويس، العوامل البرشية اليت متزي املنطقة اجلغرافية  واخلاصة اإ

وهذه الهيئات  .2004سبمترب17الصادر يف  481حكومة الاحتاد الرويس، رمق  قرارل وفقاا، املعينة اليت يُلمتس تسمية منشأأ له

يه: وزارة الصحة الروس ية )فامي يتعلق ابملياه املعدنية العالجية للرشب، واملياه اجلوفية العالجية، واملياه اجلوفية املعدنية 

وزارة الزراعة الروس ية )فامي يتعلق و ابلأعامل اليدوية واحلرفية(؛ وزارة الصناعة والتجارة الروس ية )فامي يتعلق و الطبيعية(؛ 

ابملنتجات الزراعية، واملواد الغذائية، واملنتجات غري الكحولية، ومنتجات تربية النحل، ومنتجات الأسامك واملأأكولت 

 لأطعمة اليت حتتوي عىل الكحول(.البحرية(؛ ادلائرة الاحتادية الروس ية لتنظمي سوق الكحول )فامي يتعلق مبنتجات الكحول وا

 س نغافورة

نه ، (Cap 117B)قانون املؤرشات اجلغرافية احلايلل وفقا  .ل توجد معلية تسجيل، وتمت حامية املؤرشات اجلغرافية تلقائيافاإ

 سويرسا

  R2 الصك*

ثبات  يتعني عىل أأحد الأطراف قد R1: الصك  .دعوى قضائية من خالل عدهماأأو  الصةل ههذوجود اإ

مة نظمةامل حاجة  ترتبط R4:الصك  ىل الطلب من القطاع الاقتصادي  مقد  ثبات هذه الصةل بطبيعة الرشوط املعين اإ اإ

 املنصوص علهيا يف املرسوم.

 الولايت املتحدة الامريكية

اية املراد هيئة التحكمي بتقيمي نطاق امحلأأو  ،مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةيف  يقوم حمايم الفحص

ىل قوة العالمةأأو  تقدميها لعالمة جغرافية مسجةل أأو  متزيها يف وقت الطلب الأخريأأو  مس تخدمة سابقا، استنادا اإ

 املزعوم. نهتاكالا
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 لحصول عىل امحلاية مكؤرش جغرايف:ل 

يكفي أأن تُعزى مسعة املنتج اإىل منش ئه اجلغرايف، دون حاجة  الطرف اجمليب

 معينةاإىل امتالكه مسة 

عداد املنتج أأو  يكفي أأن تمت اإحدى مراحل اإ

نتاجه يف املنطقة احملددةأأو  معاجلته  اإ

 نعم ل أأرمينيا

 نعم نعم أأسرتاليا

 نعم نعم الربازيل

 ل نعم مكبوداي

 نعم نعم ش ييل

 ل ل كولومبيا

 نعم نعم كرواتيا

 ل ل قربص

 نعم نعم التش يكمجهورية 

كوادور  نعم  اإ

س تونيا  نعم نعم اإ

 ل نعم فرنسا

 نعم نعم جورجيا

 نعم نعم اليوانن

 نعم ل غواتاميل

 نعم نعم هنغاراي

 نعم ل أأيسلندا

 نعم ل الهند

يران ) - مجهورية اإ

 الاسالمية(

 نعم ل

 نعم نعم اإرسائيل

 نعم نعم جاماياك

 نعم نعم الياابن

 ل ل اكزاخس تان

 ل نعم ويتكال

   لتفيا

   ليتوانيا

 نعم نعم مدغشقر

 ل ل املكس يك

 نعم نعم نيوزيلندا

 نعم ل  بريو

 نعم نعم بولندا

 نعم نعم الربتغال

 ل ل كورايمجهورية 

 نعم نعم مودلوفامجهورية 
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يكفي أأن تُعزى مسعة املنتج اإىل منش ئه اجلغرايف، دون حاجة  الطرف اجمليب

 معينةاإىل امتالكه مسة 

عداد املنتج أأو  يكفي أأن تمت اإحدى مراحل اإ

نتاجه يف املنطقة احملددةأأو  معاجلته  اإ

 نعم نعم رومانيا

 ل ل الاحتاد الرويس

 نعم نعم رصبيا

 نعم نعم س نغافورة

 نعم نعم سلوفاكيا

   أأفريقياجنوب 

 نعم نعم *سويرسا

 نعم نعم اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الامريكية

 نعم نعم

 ل نعم أأوروغواي

 نعم ل فيت انم

 نعم نعم الاحتاد الأوريب

 :التعليقات

 أأسرتاليا

اإىل وذكل استنادا  ،واملنشأأ اجلغرايففامي يتعلق بعالمات التصديق، حتدد القواعد الصةل بني السلعة  العالمات التجارية: قانون

النبيذ: عند النظر يف  ملنتجات من نوعه فريد نظام. من لك ذكلاإىل مزجي أأو  أأخرى، مسة ةأأي أأو مسعهتا أأو جودة السلعة

 واملنطقة اجلغرافية. منو العنبالصةل بني  يف اعتبارها ةغرافيات اجلؤرشامل جلنة تأأخذ ،مؤرش جغرايف اسرتايل حتديد

 الربازيل

نتاج منتجISs ابملؤرشات اجلغرافية فامي يتعلق معينة، دون احلاجة اإىل ربط  خدمة أأو ، يكفي أأن يكون املوقع معروفًا ابإ

 .العوامل النوعية ابلبيئة اجلغرافية

نتاجهأأو  ، من املمكن أأن يمت تنفيذ خطوات اس تخراج املنتجاملؤرشات اجلغرافية أأيًضا يف حاةل  يف املنطقة.تصنيعه فقط أأو  اإ

 ش ييل

بشأأن امللكية الصناعية، ميكن  19.039املعهد الوطين للملكية الصناعية: مبوجب نظام التعرف املنصوص عليه يف القانون رمق 

ىل  املمزيةوخصائص  تهوجود املنتج الإشارة اإىل مسعة ىل املنشأأ اجلغرايف، ابلتناوب، أأي التعرف اإ الأخرى اليت تُعزى أأساًسا اإ

ارتباط عنرص واحد فقط من هذه العنارص ابملنشأأ اجلغرايف. وفامي يتعلق ابلنبيذ واملرشوابت الكحولية، جيب أأن تمت أأكرث من 

عداد املنتج يف املنطقة احملددة. مرحةل  واحدة من مراحل اإ

 كولومبيا
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، ميكن اعتبار السمعة أأحد العنارص اليت ميكن ربطها ابلبيئة حفسبىل أأن الإطار القانوين ينص عىل تسميات املنشأأ ابلنظر اإ 

ة س ببي عالقةأأو  ارتباطأأ وجود املنش ةتسميمفهوم اجلغرافية )والعنارص الأخرى يه السامت واخلصائص(. ومع ذكل، يتطلب 

الطبيعية والبرشية. ومن مث، ميكن أأن تكون السمعة داةل للعوامل البرشية، بيامن تؤثر البيئة نتيجة العوامل و هذه العنارص بني 

 .السامت اخلاصة للمنتج الهنايئ. وابلتايل، فاإن عنرص السمعة ل يكفي ملنح امحلايةأأو  العوامل الطبيعية معوًما عىل اخلصائص

عداد املنتجو  نتاجه حرص أأو  جتهزيه أأو جيب اإ -7) 2012لعام  57530وفقًا للقرار و ن اجلغرايف املطالب به. يف املاك أأساسا أأو ااإ

نتاج والاس تخراج واملعاجلة موجودة حرصاابرصية احلعالقة الهم تُف (، 1-2-3 يف املوقع  ملنطقة عندما تكون مجيع معليات الإ

ليه. ومن امل  حتدث بيامن س ية يف املنطقة، أأن هذه الصةل رضورية عند تنفيذ هذه العمليات بصورة أأسافهوم اجلغرايف املشار اإ

 يف مناطق جغرافية أأخرى، خارج املنطقة احملددة. -خصائص املنتج اليت يُعرف هبا  غري املؤثرة عىل -العمليات الأخرى

 

 قربص

قربص  تُطبق ،فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائيةأأما . املسكرات القويةو  ابلنبيذ عىل الك السؤالنيالإجابة تتعلق 

من الالحئة املذكورة أأعاله الرشوط اليت ميكن مبوجهبا حامية  5تتضمن املادة . و 1151/2012أأحاكم الالحئة الأوروبية رمق 

 مؤرش جغرايف محمي.أأو  امس املنتج بوصفه تسمية منشأأ محمية

 فرنسا

ات املعاجلة يف املنطقة احملددة )ابس تثناء ، تمت مجيع خطو اخلام منشأأ املواد فامي عدا ة،يف حاةل املؤرشات اجلغرافية املعمتد

 .اخلطوة الإضافية يف مواصفات املنتج(

 اليوانن

نتاج يف املنطقة اجلغرافية احملددة. تمت خطوة، (1 أأول: أأ )ز() ورد أ نفا يفملا  وفقا  واحدة عىل الأقل من خطوات الإ

 أأيسلندا

نتاج امل مففامي يتعلق حبامية تسميات املنشأأ،  عداد هنتج وجتهزي ن هجة يمت اإ ومن هجة أأخرى، فامي  ،يف املنطقة اجلغرافية احملددة هواإ

نتاج يف املنطقة اجلغرافية احملددة تمتيتعلق حبامية املؤرشات اجلغرافية،   .مرحةل واحدة عىل الأقل من مراحل الإ

 الهند

 .لمؤرشات اجلغرافيةل امحلاية لك من السمعة واجلودة دورا هاما يف منحتؤدي 

 اإرسائيل

بقدر أأكرب الرشوط  تتسممحلاية املؤرشات اجلغرافية، ما ُذكر سابقا يبقى حصيحا. وفامي يتعلق بتسجيل تسميات املنشأأ 

 .رصامةال من
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 الياابن

لصنع والتخزين والتعبئة يف املنطقة احملددة يك اخطوات  مجيعاملؤرشات اجلغرافية للخمور، من الرضوري أأن تمت  يف حاةل

 .للحامية مكؤرشات جغرافيةتكون أأهال 

 لتفيا

 .4انظر الإجابة عىل السؤال 

 ليتوانيا

 .تُطبق قوانني الاحتاد الأورويب

 املكس يك

أأماكن اس تخراج املنتج املراد أأو  اجلزء السابع الرشوط التالية محلاية املؤرش اجلغرايف: بيان ماكن ترد يفمكرر:  165املادة 

نتاجهأأو  حاميته  الس ياس ية.و  ةاملنطقة اجلغرافية، مع مراعاة التقس اميت اجلغرافيأأو  حدود الإقلميبيان تصنيعه، و أأو  اإ

 انيوزيلند

، جيب أأن 2006لعام  (املسكرات القويةمن أأجل احلصول عىل امحلاية مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و 

قلمي القويةاملسكرات أأو  يثبت مقدم الطلب أأن املؤرش يُعّر ف النبيذ  موقع حيث تُعزى اجلودةيف أأو  يف منطقةأأو  مبنش هئا يف اإ

ىل منش ئه اجلغرايف للمنتج خاصية أأخرىأأو  السمعةأأو   .أأساسا اإ

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي 

  ىلاليت تُعزى السمعة ل تُعد  بريو جيب وفقا لترشيعات، نشأأ امحلاية مبوجب امس امل  ما ملنح سلعة اكفية املنشأأ اجلغرايف اإ

نه، مل البرشيترتبط ابلعاالسمعة ومع أأن ية. ( العوامل الطبيع 2)( العوامل البرشية و1) عن طريقحتديد الصةل   فاإ

 ؛اخلاصةأأو  ةاملمزي ملنتج الهنايئ اجودة طبيعية اليت تؤثر بشلك عام عىل ابلعوامل ال ربطها جيب 

ثبات أأن تسمية املنشأأ املنشأأ تسميات اية محل الالزمةالصةل  ولإثبات أأو  جودة( 2)( مسعة )عوامل برشية( و1) ذات، جيب اإ

 ؛خاصة )عوامل طبيعية(خاصية 

  حمل ادلعوىيف املاكن اجلغرايف حرصا  أأو أأساسا نتجتأُ أأو  هُجزتأأو  ُأعدت قد السلعةأأن تكون جيب. 

يف ذكل  حرصيأأو  بشلك أأسايسمتت هذه العمليات  أأي أأن" وأأسايس"حرصي عىل أأنه الارتباط ابملاكن  ينبغي أأن يُفهم

جراؤهافمي ل تؤثر عىل اخلاصية اليت اش هترت هبا السلعةاليت عمليات أأخرى أأما ال ، املاكن أأماكن خارج املنطقة  يف كن اإ

  اجلغرافية احملددة.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
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 كورايمجهورية 

مسعة املنتج مع جودته  لتداخل، نظًرا يف الاعتبار املؤرشات اجلغرافية عنارص أأخذ، مع شامةل الإجاابت صورةتتحدد 

 .وخصائصه الأخرى

 الاحتاد الرويس

( من القانون املدين لالحتاد الرويس: 1) 1516ليك يمت تسجيل تسمية منشأأ محمية، جيب أأن تفي التسمية مبتطلبات املادة 

اس تخداهما  جراءعىل امس منطقة جغرافية أأصبحت معروفة  تش متلأأو  تتكون من التسمية ملنطقة جغرافيةجيب أأن تكون 

ىل الظروف الطبيعية و/أأ  أأساسا أأو ااذلي تعزى صفاته اخلاصة حرص  ،فامي يتعلق ابملنتج العوامل البرشية اليت متزي املنطقة و اإ

 اجلغرافية احملددة.

 جنوب أأفريقيا

ىل ال  .4رد عىل السؤال يرىج الرجوع اإ

 سويرسا

  R2 الصك*

ىل منشأأ جغرايف ل   .حمددةجودة  يستند اإىلمن غري احملمتل اإىل حد ما أأن تعزى السمعة اإ

 الولايت املتحدة الامريكية

ذا اكنت  ، فس تكون لها مسعة يف البدل حفسب ملس هتكل احمليلاسلعة، وليس ماكن ال ف" "تُعّر   يه اليت عالمة جغرافيةالاإ

املس هتكل عىل العالمة اجلغرافية، وصلهتا  تعرفتأأكيد عىل امحلاية. لأغراض قانون العالمات التجارية، ل هيم كيف حيث ال 

عداد املنتج نتاجه يف ماكن املنشأأ أأمهية ابلقدر اذلي يكون فيه أأو  معاجلتهأأو  ابلسلع وماكن املنشأأ. بعبارة أأخرى، يكتيس اإ اإ

 يؤثر ذكل يف قراره برشاء السلع. املس هتكل عىل دراية هبذه الصةل، وأأن

حدى  اجغرافي اما الأدةل املطلوبة، اإن وجدت، لتحديد الصةل بني املنتج اذلي حيمل مؤرش   أأو مسعته أأو سامتهواإ

 الأخرى اليت تعزى أأساسا اإىل منش ئه اجلغرايف؟ خصائصه

الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

    أأرمينيا

    أأسرتاليا

    الربازيل

عىل الرابط من خالل املكتبة /  احلصولميكن  مكبوداي

 املقالت )الكتاب(.أأو  تاجملالأأو  الصحف

 س هتالكابأأو  تارخيترتبط السمعة ب  قد

 الوقت. عرب معرفهتمأأو  سوقال  زابئن

 

ضافة  تقرير تقين)دراسة مقارنة ملنتجات مماثةل(  ش ييل تقرير تقين عن املؤرشات اجلغرافية اإ

 اإىل دراسات اس تقصائية وتقرير ببليوغرايف 

 تقرير تقين

    كولومبيا
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

أأو  دليل عىل أأن العوامل الطبيعية والبرشية كرواتيا

 .عوامل أأخرى حامسة يف متزي املنتج

ويف دليل عىل حضور قوي يف السوق 

 .مما يؤكد مسعته املزعومة، وسائل الإعالم

 .ادلليل حسب اخلصائص املزعومة

املسكرات التقيمي التحلييل واملذايق )النبيذ و  قربص

 (القوية

حسب املواصفات اخملتلفة يف امللفات  (املسكرات القويةالأدةل التارخيية )النبيذ و 

 (املسكرات القويةالتقنية )النبيذ و 

مجهورية 

 التش يك

دليل عىل أأن عنارص املنطقة اجلغرافية احملددة 

وعواملها وخصائصها ذات تأأثري عىل متزي 

، البرشية أأو املنتج. مثال: العوامل الطبيعية

نتاج.أأو  املهارات اخلاصة  ممارسات الإ

ىل املعلومات والعنارص  قد تشري السمعة اإ

أأو  اليت تربر هذه السمعة، مثل اجلوائز،

أأو  الصحافة،أأو  التلفزيوناملعلومات يف 

املراجع يف كتب أأو  السعر املرتفع للمنتج،

أأو  البياانت الصحفية،أأو  الطهيي،

 املنشورات، اإخل، املتعلقة ابملنتج احملدد.

دليل عىل أأن عنارص املنطقة اجلغرافية 

احملددة وعواملها وخصائصها ذات تأأثري 

 عىل متزي املنتج. مثال: العوامل الطبيعية

أأو  املهارات اخلاصة، يةالبرش  أأو

نتاج.  ممارسات الإ

كوادور جراء دراسة جدوى للتأأكد من املؤرش ادلقيق اذلي حيدد جودة املنتج اإ  الفريدة. خصائصه أأو مسعته أأو يمت اإ

س تونيا دليل عىل عنارص املنطقة اجلغرافية احملددة  اإ

وعواملها وخصائصها وتأأثريها عىل متزي املنتج. 

املهارات ، البرشية أأو الطبيعيةمثال: العوامل 

نتاج.أأو  اخلاصة  ممارسات الإ

وقد تشري السمعة اإىل املعلومات والعنارص 

أأو  اليت تربر هذه السمعة، مثل اجلوائز،

أأو  الصحافة،أأو  املعلومات يف التلفزيون

املراجع يف كتب أأو  السعر املرتفع للمنتج،

أأو  البياانت الصحفية،أأو  الطهيي،

خل  ، املتعلقة ابملنتج احملدد.املنشورات، اإ

تعمتد الأدةل عىل "اخلصائص الأخرى" 

اليت مت حتديدها. عنارص وعوامل 

وخصائص املنطقة اجلغرافية احملددة اليت 

لها تأأثري عىل خصوصية املنتج. مثال: 

املهارات ، البرشية أأو العوامل الطبيعية

نتاج.أأو  اخلاصة  ممارسات الإ

 مع قارنةابملدليل عىل السامت النوعية للمنتج  فرنسا

 املنتجات الأخرى من خارج املنطقة.

مواصفات املنتج عىل أأن هذه  مندليل 

أأو  السمعة دامئة عىل املس توى الوطين و/

 ادلويل.

ثبات وجود خاصية   .حمددةاإ

 ينطبقل  .البياانت التارخيية وما اإىل ذكل التحليل العلمي وما اإىل ذكل. جورجيا

فامي يتعلق بتسميات املنشأأ احملمية، يقدم مودع  اليوانن

اخلصائص اليت أأو  الطلب معلومات عن اجلودة

اإىل املنطقة اجلغرافية حرصا  أأو تُعزى أأساًسا

نتاج، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية  احملددة لالإ

والبرشية املتأأصةل. وقد يكون ادلليل بياانت 

العوامل ذات خصائص ومزيات املنطقة و 

نتاج احمللية( مع  املادية والبرشية )ظروف الإ

الرتكزي عىل النقاط اليت جتعل العنارص املذكورة 

أأعاله فريدة مقارنة ابملنتجات املامثةل يف مناطق 

 أأخرى.

فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية احملمية، جيب و 

ذا اكن طلب عىل الطلب بوضوح  ينصأأن  ما اإ

م يستند اإىل جودة أأ غرايف اجلؤرش املتسجيل 

خصائص أأخرى خاصة تُعزى  م اإىلمسعة أأ  اإىل

فامي يتعلق و اجلغرايف.  املنشأأ أأساًسا اإىل 

ىل اإ  استناداابملؤرشات اجلغرافية احملمية 
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

ثبات هذه السمعة   عن طريقالسمعة، ميكن اإ

لإشارات وا أأدةل مثل البياانت الببليوغرافية،

نرتنت،  يف الصحف، والكتب، والإ

 اخلاصة، واجلوائز ... اخل. واملنشورات

جيب عىل املتقدمني تقدمي املواصفات اليت: )أأ(  غواتاميل

معلية  حنو وافحتتوي عىل واثئق تصف عىل 

نتاج الاس تخراج، مع الإشارة أأو  التجهزيأأو  الإ

عطاء تفاصيل أأو  اإىل العوامل العامة اخلاصة، واإ

غري أأو  عن العنارص اليت تؤثر بصورة مبارشة

 أأو مسعته أأو ة عىل جودة املنتجمبارش 

صفاته، حسب احلال؛ )ب( أأو  خصائصه

تشري، يف حتديد املنطقة اجلغرافية وخصائصها، 

اإىل البياانت ذات الصةل مثل الارتفاعات 

وخطوط الطول وخطوط العرض والأقالمي 

الأماكن، مبا يف ذكل أأو  واملناطق احمللية

املناخية، خصائص الرتبة والأمطار والتغريات 

واخلرائط امللحقة والرسومات التوضيحية 

مكرفقات. )ج( وصف الطريقة اليت تؤثر هبا 

 أأو العنارص املذكورة أأعاله عىل جودة املنتج

، ترتكز عىل خصائصه أأو صفاتهأأو  مسعته

ادلراسات التقنية املوجودة حول هذا املوضوع. 

رفاق هذه ادلراسات التقنية بوصفها  وجيب اإ

 .لنحو الواجبدة عىل امرفقات حمد

)د( تتضمن رسدا اترخييا للمؤرش اجلغرايف 

 العام به.-امجلهورومدى عمل 

تشري، يف حتديد املنطقة اجلغرافية 

وخصائصها، اإىل البياانت ذات الصةل 

مثل الارتفاعات وخطوط الطول 

وخطوط العرض والأقالمي واملناطق 

الأماكن، مبا يف ذكل خصائص أأو  احمللية

الأمطار والتغريات املناخية، الرتبة و 

واخلرائط امللحقة والرسومات 

التوضيحية مكرفقات. )ج( وصف 

الطريقة اليت تؤثر هبا العنارص املذكورة 

أأو  مسعته أأو أأعاله عىل جودة املنتج

، ترتكز عىل خصائصه أأو سامته

ادلراسات التقنية املوجودة حول هذا 

رفاق هذه ادلراسات  املوضوع. وجيب اإ

بوصفها مرفقات حمددة عىل  التقنية

 .لنحو الواجبا

دليل عىل مدى تأأثري عنارص املنطقة اجلغرافية  هنغاراي

احملددة وعواملها وخصائصها عىل متزي املنتج. 

 أأو عىل سبيل املثال: العوامل الطبيعية

نتاج.أأو  املهارات اخلاصة، البرشية  ممارسات الإ

اليت قد تشري الأدةل اإىل املعلومات والبياانت 

أأو  مثل اجلوائز،، تربر هذه السمعة

أأو  يف الصحافة،أأو  املعلومات يف التلفزيون

املنشورات، اإخل، أأو  البياانت الصحفية،

 املتعلقة ابملنتج احملدد.

يعمتد نوع الأدةل عىل "اخلصائص 

الأخرى" اليت مت حتديدها، عىل سبيل 

ثنوغرافية.، املثال  البياانت التارخيية والإ

من القانون ما ييل:  5و 4، تشمل مواصفات املنتج اخلاصة ابمس املنتج وفقًا للامدتني 130/2014من القانون رمق  14-2وفقا للمواد من  أأيسلندا

اخلصائص أأو  السمعةأأو  والبيئة اجلغرافية، وعند الاقتضاء؛ الصةل بني اجلودة خصائصه أأو د( التفاصيل اليت تثبت الصةل بني جودة املنتج

املواد الغذائية والبيئة اجلغرافية. الأدةل املنصوص علهيا يف الرابط غري حمددة يف القانون، ولكن هناك أأو  املمزية للمنتج الزراعيالأخرى 

 حاجة لبيان مكتوب يف هذا الصدد عىل الأقل. ومع ذكل، قد تكون الأدةل الأخرى ذات صةل عندما يمت الطعن يف الإجراء. 

، وأ راء اجلريدة الرمسية واثئق اترخيية مثل تقارير اخملترب الهند

 اخلرباء

  .اإىل أأخرى حاةل منختتلف 

ايران 

مجهورية )

 الاسالمية(

   معمتدة من السلطة اخملتصة
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

تقدمي أأدةل الاس تخدام اليت تنشئ صةل بني  أأدةل أأخرى اكفية دلمع املطالبة.و خبري و/أأ  اإرسائيل

 السلع واملصدر.

أأخرى اكفية دلمع  أأدةلو خبري و/أأ 

 املطالبة.

 معلومات جاماياك

البياانت العلمية )اللون والشلك ، تقرير اخلبري الياابن

 وما اإىل ذكل(( ،السكر ونس بة

يف أأو  مات يف التلفازو معل ،تقرير اخلبري

، سعر اس تقصائية للسوق دراسةالصخف، 

 السوق وما اإىل ذكل(يف ملنتج ا

ذا اجلبياانت الأرصاد تقرير اخلبري،  وية اإ

احلاةل الطبيعية بني  صةلمثة  اكن

 وما اإىل ذكل(..خصائص املنتج و 

ليه اكزاخس تان هيئة حكومية تنفيذية  اس تنتاج تتوصل اإ

نتج املنتج داخل الطلب يُ  مودعأأن  مفادهحملية 

وثيقة  فضال عن، احملددغرايف اجلكيان ال حدود 

سجل ال تؤكد وجود ممتلاكت خاصة يف 

لتسميات املنشأأ، صادرة من اجلهة  احلكويم

 هتاولي مضننتج املعلن امل  يقع اليت اخملتصة

حلصول عىل حق مع طلب امرفقة القضائية، 

مجهورية  يف اتسجيله س بقتسمية منشأأ 

 اكزاخس تان.

  

 غري حمدد أأحناء العامل مجيعيف  الشهرة العالمة التجارية الكويت

    لتفيا

    ليتوانيا

ونظرا اإىل أأن املكتب ل حيتاج اإىل أأي دليل  مدغشقر

اإضايف، يُكتفى بفحص املعلومات الواردة يف 

املواصفات من أأجل حتديد العالقة بني املنتج 

 اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف واجلودة والسمعة

اخلصائص الأخرى اليت تربطه مباكن املنشأأ أأو 

 هذا.

 نفسه الرد نفسه الرد

    املكس يك

يضاح بشأأن اجلودة وادلليل عىل  نيوزيلندا تقدمي اإ

 وجودها.

يضاح بشأأن السمعة وادلليل عىل  تقدمي اإ

 وجودها.

يضاح بشأأن خصائص املنتج،  تقدمي اإ

 ودليل عىل توفرها يف املنتج.

    بريو
أأو  مثال اجلوائز، واملعلومات يف التلفزيون مثال نتاجئ الاختبارات الكمييائية بولندا

سعر املنتج ابملقارنة مع وارتفاع ، الصحافة

 غريه.

 مثال البياانت التارخيية والثنوغرافية

    الربتغال

مجهورية 

 كوراي

تتحدد بصورة شامةل ابلنظر اإىل عنارص 

نظًرا لتداخل عنرص مسعة  املؤرش اجلغرايف،

 املنتج مع جودته وخصائصه الأخرى.

ليس مثة حاجة لأن تمت مجيع املراحل مثل 

نتاج/التصنيع يف املنطقة احملددة للحامية/  الإ

ذا اكنت  لالعرتاف ابملؤرش اجلغرايف. ولكن اإ

غريها من اخلصائص نشأأت أأو  جودة السلع

أأو  التجهزيأأو  عرب مجيع مراحل الإعداد

السمعة مطلوبة اإىل احلد اذلي يمت فيه 

التعرف عىل املؤرش اجلغرايف مكؤرش 

ملصدر املنتج. وفامي يتعلق ابملؤرشات 

اجلغرافية الأجنبية، جيب أأن تكون 

 يف بدل املنشأأ. وعالوة عىل أأنه مشهورة
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

نتاج، فيجب أأن تمت يف املنطقة احملددة.  الإ

الأدةل التارخيية وجسالت اجلوائز وادلراية هبا 

املعايري اليت مت والشهادات املتعلقة ابجلودة/

 اإخل.، احلصول علهيا يف بدل املنشأأ 

عند حتديد مسعة السلع فاإن جودهتا 

وخصائصها الأخرى سوف تؤخذ بعني 

الاعتبار لأهنا تتداخل مع بعضها 

 البعض.

مجهورية 

 مودلوفا

اجلودة احملددة يه جودة مرتبطة ابملنشأأ 

 اجلغرايف، ويه متزي املنتج وتعّرفه ابملؤرش ال

جغرايف. قد تتضمن املعلومات املتعلقة 

ابلعوامل الطبيعية يف املنطقة اجلغرافية احملددة 

: أأ( خصائص البيئة اليت تؤثر عىل ما ييل

نتاج وممارساته متنح خصائص أأو  تقنيات الإ

ونوع الرتبة؛  ومعينة للامدة اخلام؛ ب( نوع القب

، ج( جغرافية املنطقة )الربوز، وامليل

وما اإىل ذكل(؛ د( املناخ، املناخ ، والارتفاع

احمليل؛ ه( الغطاء النبايت، املناظر الطبيعية؛ 

اذلي تتحدد خصائصه من  يف حاةل املنتج

خالل خصائص الرتبة واملناخ، ستشمل 

املواصفات أأيًضا خريطة مناخية صغرى. 

ابلنس بة للمنتجات احليوانية قد تشمل 

الرطوبة يف معدل يل: أأ( قياس املعلومات ما ي

سمح ابلتجفيف الطبيعي ي ي اذلاء، هو ال 

ب( املناخ احملدد، اذلي يسمح  ؛للأغذية

نتاج العسل الزهري المنوذيج والتجفيف  ابإ

الأعشاب، اليت  وعىل املرج؛ ج( دورة من

قات معينة أأو  تسمح بتسمني احليواانت يف

خل. أأما املعلومات بشأأن املنتجات  من الس نة، اإ

النباتية فقد تشمل العوامل املناخية اليت سيمت 

ختيار املنطقة تسليط الضوء علهيا لتربير ا

ذا اكن احملصول يتطلب  اجلغرافية املقرتحة اإ

خل. يف  رشوًطا حمددة للرطوبة، احلرارة، اإ

مراحل معينة من التطوير. جيب أأن تتضمن 

املعلومات عن العوامل البرشية يف املنطقة 

اجلغرافية احملددة ممارسات حمددة تتعلق 

ابملنتجات احمللية. وقد حتتوي عىل معلومات 

نتاج،  عن: أأ( اختيار أأماكن ممارسة أأنشطة الإ

وفقا للظروف البيئية )جتفيف التنب عىل 

ارتفاع، وزرع احملاصيل يف املناطق احملمية(؛ 

ب( التكيف مع املناظر الطبيعية وفقا 

احليواانت أأو  احملاصيل وملتطلبات من

ذا اكن طلب تسجيل مؤرش جغرايف  يستند اإ

نه  اإىل مسعة ومواصفات املنتج حفسب، فاإ

جيب أأن يتضمن دلياًل واحًضا ومفصاًل عىل 

 هذه السمعة، مبا يف ذكل ادلراسات منشورة

استناًدا اإىل اس تقصاءات أأو  ذات الصةل

املس هتلكني. كام جيب أأن تعكس املعلومات 

املتعلقة بسمعة املؤرش اجلغرايف للمنتج اترخيه 

واحلالية عىل الأصعدة احمللية ومسعته السابقة 

 ادلولية. ووالوطنية و/أأ 

قد تشري املعلومات املتعلقة ابخلصائص 

ىل  الأخرى للمنتج مع املؤرش اجلغرايف اإ

معرفة حمددة جديرة مبقارنهتا ابلتقنيات 

أأو  املعتادة: )أأ( طرق تربية احليواانت

ج(  ب( تقنيات الزراعة؛ النبااتت؛

 معليات التصنيع، اإخل.
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

)املدرجات، أأحواض الرتامك، دوران الرعي وما 

ىل منشأ   ؛اإىل ذكل( ت مش يدة ج( احلاجة اإ

خصيصا للُمنتج )اجملففات، الطواحني، حقول 

د( تطوير أأدوات معرفية حمددة  ؛القش، اإخل(

نتاج، طرق أأو  )بشأأن تقنيات التصنيع والإ

تعديل أأو  زراعة النبااتت،أأو  تربية احليواانت

الساللت ملواءمة الظروف البيئية، أأو  الأنواع

 وما اإىل ذكل(.

جيب أأن يقدم الوصف التارخي التقين والعلمي  ومانيار 

 لوصف منتج معني.

قد تشري السمعة اإىل أأس باب اترخيية تربط 

 بني منتج معني واملنشأأ اجلغرايف.

يستند ادلليل اإىل "اخلصائص الأخرى" 

اليت مت حتديدها. وليست هذه 

 "اخلصائص الأخرى" قامئة حرصية. 

الاحتاد 

 الرويس

اصة للمنتج اذلي ينتجه وصف للسامت اخل

 :مقدم الطلب

 فامي يتعلق بتسميات املنشأأ للمنتجات

الروس ية: جيب تأأكيد هذه املعلومات من 

لهيا هيئة معمتدة  خالل النتيجة اليت توصلت اإ

( من القانون املدين 5) 1522وفقًا للامدة 

 .لالحتاد الرويس

الأجنبية:  ابلنس بة بتسميات املنشأأ للمنتجات

أأدةل موثقة تثبت أأن تسمية املنشأأ جيب تقدمي 

 للمنتج الأجنيب محمية هبذه الصفة يف بدل املنشأأ.

 فامي يتعلق بتسميات املنشأأ للمنتجات

الروس ية: ميكن تقدمي املستندات التالية 

  :لتأأكيد التوعية ابملنتج

الإشارات اإىل طلبات التعيني يف خمتلف  -

 املصادر يف ادلراسات املنشورة؛

 شهادات املعارض التجاريةنسخ من  -

ادلولية اليت أأو  املعارض الوطنية وغريها من

تُعرض فهيا املنتجات ابس تخدام طلبات 

 التعيني؛

معلومات عن اس تخدام طلبات التعيني  -

داخل أأرايض الاحتاد الرويس. وميكن 

الإشارة اإىل ما ييل: اترخي بدء اس تخدام 

قلمي الاحتاد الرويس،  طلب التعيني مضن اإ

امئة ابملراكز الساكنية يف الاحتاد الرويس وق

وجحم املبيعات، وطريقة ، حيث مت بيع املنتج

مس هتليك  عدداس تخدام التعيني، متوسط 

املنتج س نواي، وماكنة املُنتج يف السوق يف 

 وما اإىل ذكل؛، قطاع معني من الاقتصاد

معلومات عن تاكليف الإعالن لطلبات  -

 ؛(ية الس نوية)مثل البياانت املال  التسمية

معلومات عن نتاجئ اس تقصاء مس هتليك  -

املنتج؛ أأجرته رشكة متخصصة مس تقةل 

فامي ، ملعرفة مدى وعهيم بطلب التعيني

يتعلق بتسميات املنشأأ للمنتجات الأجنبية: 

جيب تقدمي أأدةل موثقة تثبت أأن تسمية 

 هبذه الصفة يف بدل املنشأأ الأجنبية محمية

 املنشأأ.

 ات املنشأأ للمنتجاتفامي يتعلق بتسمي

لهيا  الروس ية: النتيجة اليت توصلت اإ

( 5) 1522هيئة معمتدة * وفقًا للامدة 

القانون املدين لالحتاد الرويس  من

تؤكد أأن مقدم الطلب ينتج املنتج 

داخل حدود منطقة جغرافية، يُعلن 

عن امسها بوصفها تسمية منشأأ لأحد 

املنتجات، مقرتنة ببيان لهذه احلدود، 

ضاف ة اإىل اعامتد السامت اخلاصة اإ

ابملنتج اذلي ينتجه مقدم الطلب عىل 

العوامل أأو  الظروف الطبيعية و/

 .البرشية اليت متزي املنطقة اجلغرافية

فامي يتعلق بتسميات املنشأأ للمنتجات 

الأجنبية: جيب تقدمي أأدةل موثقة تثبت 

أأن تسمية املنشأأ الأجنبية محمية هبذه 

 الصفة يف بدل املنشأأ.
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

جيب تقدمي بياانت بشأأن اخلصائص احملددة  رصبيا

للمنتج يف شلك دراسة، تتضمن أأيًضا عىل 

بياانت عن العالقة الس ببية بني خصائص 

املنتج وسامته احملددة واملنطقة اجلغرافية 

ضافة اإىل دليل عىل أأن املنتج  املوصوفة، اإ

نشأأ يف املنطقة اجلغرافية املوصوفة. عىل أأن 

هادة تؤكد الرقابة عىل جودة تُشفع ادلراسة بش 

بشأأن قانون  22املنتج وسامته احملددة )املادة 

 مؤرشات املنشأأ اجلغرايف(.

تُقدم بياانت بشأأن اخلصائص احملددة للمنتج 

يف شلك دراسة، تتضمن أأيضا تسمية 

عن أأو  خصائص حمددة للمنتج، ودقيقة

بياانت عن السمعة أأو  سامت املنتج،

 املكتس بة.

 اإىل الإجاابت السابقة.يرىج الرجوع 

    س نغافورة

العالمات النوعية أأو  وصف اخلصائص سلوفاكيا

للمنتج النامجة عن بيئة جغرافية معينة. مثال: 

املهارات ، البرشية أأو العوامل الطبيعية

نتاج.أأو  اخلاصة  ممارسات الإ

قد تشري السمعة اإىل املعلومات والعنارص 

أأو  اجلوائز،مثل ، اليت تسوغ هذه السمعة

أأو  الصحافة،أأو  املعلومات يف التلفزيون

 املراجع يف الكتب،أأو  ارتفاع سعر املنتج،

خلأأو  البياانت الصحفية،أأو  ، املنشورات، اإ

 املتعلقة ابملنتج احملدد.

وصف معلية احلصول عىل منتج، يه 

يف هناية املطاف وصف للعمليات احمللية 

 الأصلية غري القابةل للتغيري للحصول

عليه. تعمتد معلية الوصف عىل تعريف 

"اخلصائص الأخرى" احملددة. وعىل 

عنارص املنطقة اجلغرافية احملددة 

وعواملها وخصائصها اليت لها تأأثري عىل 

خصوصية املنتج. مثال: العوامل 

 املهارات اخلاصة، البرشية أأو الطبيعية

نتاج.أأو   ممارسات الإ

جنوب 

 أأفريقيا

   

 R2الصك  *سويرسا

ثبات الصةل بني جودة معينة للمنتج احملمي مبوجب مؤرش جغرايف ومسعته مسة أأخرى هل وبني منش ئه أأو  ترُتك طبيعة الأدةل املس تخدمة لإ

مة للطلب، و   أأمر مطلوب لتقدمي مثل هذه الأدةل.هو اجلغرايف اإىل تقدير اجملموعة املقد 

اململكة 

 املتحدة

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 الولايت

املتحدة 

 الامريكية

   

قد تكون الأدةل يف شلك تقارير اخلرباء  تقارير اخلرباء اليت ميكن للطرف أأن يقدهما. أأوروغواي

خل.  بوصفها أأدةل مستندية واس تقصاءات، اإ

قد تكون الأدةل يف شلك تقارير اخلرباء 

بوصفها أأدةل مستندية واس تقصاءات، 

خل.  اإ

حتمل مؤرًشا تتحدد جودة املنتجات اليت  فيت انم

 بعدة معايري نوعيةأأو  جغرافيًا وخصائصها مبعيار

 يةميكروبيولوج كمييائية أأو  فزيايئيةأأو  مكيةأأو 

عن أأو  ميكن اختبارها بوسائل تقنية، واحضة

حتدد مسعة املنتجات اليت حتمل مؤرشا 

جغرافيا استنادا اإىل ثقة املس هتلكني يف هذه 

املنتجات من خالل انتشارها عىل نطاق 

 81، املادة 2يرىج الرجوع اإىل البند 

مذكور هو من قانون امللكية الفكرية كام 

 أأعاله.

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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الطرف 

 اجمليب

 خبصائصه الأخرى فامي يتعلق فامي يتعلق بسمعة املنتج فامي يتعلق بسمة املنتج

طريق اخلرباء بأأساليب اختبار مناس بة. )املادة 

 من قانون امللكية الفكرية( 81املادة ، 2

، 1هتلكني لها )املادة واسع، واختيار املس 

 من قانون امللكية الفكرية( 81املادة 

الاحتاد 

 الأوريب

ىل املعلومات والعنارص عالسمعة  تنطويوقد  .

أأو ، اليت تربر هذه السمعة، مثل اجلوائز

أأو  الصحافة،أأو  التلفزيوناملعلومات يف 

املراجع يف كتب أأو  ارتفاع سعر املنتج،

أأو  البياانت الصحفية،أأو  الطهيي،

 املنشورات، اإخل، املتعلقة ابملنتج احملدد.

تستند الأدةل املطلوبة اإىل "اخلصائص 

الأخرى" اليت مت حتديدها. وعىل 

عنارص املنطقة اجلغرافية احملددة 

لها تأأثري عىل وعواملها وخصائصها اليت 

خصوصية املنتج. مثال: العوامل 

 املهارات اخلاصة، البرشية أأو الطبيعية

نتاج.أأو   ممارسات الإ

 التعليقات:

 أأسرتاليا

ذا اكن عالمات التصديقالعالمات التجارية ل قانون  السلع املعمتدةزي يلمت  املؤرش اجلغرايفمكن اس تخدام من امل: لتحديد ما اإ

جراء ، املعمتدةغري السلع  عن ذا اقتىض الأمرالقواعد ذات الصةل.  ودراسة البحوثيقوم الفاحصون ابإ أأدةل  احلصول عىل، واإ

 املؤرشات اجلغرافيةجلنة  تنظر، أأسرتايلمؤرش جغرايف  النبيذ: عند النظر يف حتديدملنتجات  ن نوعهم فريدزي. نظام المت تثبت

 (.T 40 املادة)انظر  املؤرش اجلغرايفتساعد يف حتديد  من شأأهنا أأنقانون النبيذ الأسرتايل  يفاملعايري احملددة  من مجموعةيف 

 الربازيل

 أأي أأو املاكن،/مسعة السلعةأأو  ثبات جودة/خصائص،لإ مكصادر  واملطلوبة مس بقال توجد قامئة بأأنواع املستندات املقبوةل 

ثبات املتطلبات املعيارية  وجيباخلدمة. أأو  أأخرى رضورية للمنتج خصائص  وتتفقأأن تكون املستندات املقدمة قادرة عىل اإ

 .ةقدماملواثئق الحتليل  نتاجئالأدةل  وأأن تُصدقمع املبادئ القانونية. 

 ش ييل

مثل ادلراسات الاس تقصائية وادلراسات ادلميوغرافية وأأحباث السوق والنصوص التارخيية.  -أأشاكل أأخرى من الأدةل ب يُسمح

املؤرشات  راق البياانت عبارة عن ملفات حتتوي عىل معلومات عنأأو  لنبيذ واملرشوابت الكحولية، فاإناب  يتعلقوفامي

 .ملرشوابت كحولية واليت تربر، من جانب بدل املنشأأ، وضعه املعياري اجلغرافية

 كولومبيا

لإثبات  دومنا قيودميكن اس تخدام الأدةل  ومن مث،لأدةل املرحجة، لأأو  للرسوم القانونيةل تنص الأحاكم املعمول هبا عىل نظام 

 .والبيئة اجلغرافية اخلصائصأأو  واجلودةالسمعة العالقة بني 
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 قربص

فقًا لدلليل اذلي و. و 1151/2012 رمقفامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية تنفذ قربص أأحاكم الالحئة الأوروبية 

ثبات  أأعدته املفوضية الأوروبية ملساعدة منطقة ما من خالل و املنتج  الصةل بنيمقديم الطلبات)دون تأأثري قانوين(، ميكن اإ

والقصاصات  الصحافة املهنية، والإشارات اخلاصة يف منشورات الطبخ،أأو  املراجع يف الكتبأأو  عنارص مثل اجلوائز

جيب تقدمي  ،اخلصائص اخلاصة ملنتج كمييايئو أأ  ليل عىل اجلودةوفامي يتعلق ابدل الصحفية، والأدةل التارخيية، وما اإىل ذكل.

 ، وما اإىل ذكل. املذاقيةلخصائص ل حتليل

 جاماياك

س تخدم معها املؤرش الأخرى اليت يُ  خصائصها أأو مسعهتا أأو السلعجودة  عنالطلب املعلومات التالية  يتضمنجيب أأن 

ىل منش  ،الأخرى خصائصها أأو مسعهتا أأو السلع اجلغرايف، مبا يف ذكل املعلومات املتعلقة جبودة  غرايف.اجل هئااليت تُعزى أأساًسا اإ

نتاهجا يمت كأنأأي عوامل طبيعية وبرشية متأأصةل، و  عداده أأو معاجلهتاأأو  اإ  .املوقعأأو  املنطقةأأو  الأرايضا يف هذه اإ

 لتفيا

 للغاية. حمدودةل تزال  ذا الأمريف ه ممارسات احملامك املتخصصة، لأن عىل هذا السؤال الرد يتعذر

 ليتوانيا

 .طبق قوانني الاحتاد الأورويبتُ 

 مدغشقر

ن أأي صةل بني املنتج و  ،العام، ل س امي مكتب املعايري نيمت وضع املواصفات ابلتعاون مع القطاع همبا أأن  ومنش ئهاخلاص، فاإ

 .حمددة بوضوح يف هذه الوثيقة

 املكس يك

عالن امحلاية لتسمية منشأأ  165املادة  ىل املعهد مكتوابجغرايف  ملؤرشأأو  مكرر. يقدم طلب اإ املعلومات  ، عىل أأن يتضمناإ

 :الرضورية ابلواثئق ادلامعة مقرتنةالتالية، 

نتاج كوانتاملصائص و اخللمنتجات الهنائية، مبا يف ذكل ل أأو  وصف تفصييل للمنتجرابعا.  ت معلياأأو  وطرق الاس تخراج والإ

 ؛التصنيع واس تخداهما يف التجارة

نتاج املنتج وت  مراعاهتا. املعايري اليت حتدد اخلصائص واملواصفات اليت جيب اسادس عبئته وتسويقه، يف حاةل يف اإ

 اجلغرافية؛ املؤرشات

نتاجأأو  أأماكن اس تخراج املنتج املراد حاميتهأأو  ماكنسابعا.  املنطقة اجلغرافية، مع مراعاة أأو  وحدود الإقلمي ه،تصنيعأأو  هاإ

 الس ياس ية؛و ة اجلغرافي التقس اميت

عندما ، البرشية أأو املنطقة اجلغرافية والعوامل الطبيعيةأأو  الإقلميأأو  املنتجأأو  بني التسمية للصالت مسهب توضيحاثمنا. 

 بتسمية املنشأأ؛ الطلبيتعلق 
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جراء ااتسعا.  لهيا يفأأو  مؤسسة عامةأأو  سلطةحتت اإرشاف تقين  حفصاإ  8و 7و 4 الفقرات خاصة تدمع املعلومات املشار اإ

 ؛]…[من هذه املادة؛ 

 .ذات صةلأأو  أأي معلومات أأخرى من مقدم الطلب تعترب رضوريةاحلادي عرش. 

ذا اكنتابس تثناء البياانت الشخصية والشهادات،  ،قبول مجيع أأنواع الأدةل مبوجب هذا الفصل يمت(. 7)مكرر 165املادة  ل اإ  اإ

 مع الأخالق والقانون. هاتعارض  عىلومثة دليل ، يالبيان الشخيص يف شلك واثئقأأو  الشهادة

 .مع العنارص اليت يراها رضوريةأأن جيو  ،التحقيقات اليت يراها مناس بة أأن جيريوز للمعهد يف أأي وقت قبل الإعالن وجي

 نيوزيلندا

 .واخلصائص الأخرىوالسمعة الاعامتد عىل مؤرش جغرايف يدل عىل مزجي من اجلودة  ملقديم الطلباتمن املمكن 

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز أأن قرار جامعة دول  مع

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

خصائص أأساس ية عن أأو  السمعةأأو  عن اجلودة تقنيةاملنشأأ، فيجب عىل مقدم الطلب تقدمي دراسة  اتأأما فامي يتعلق بتسمي

لرتبة واملياه والتحليالت اجلينية اب تتعلقخمتلفة قنية ت ذلكل، ميكن تقدمي دراسات وملنشأأ. ا ةتسمي اهتحددأأخرى للسلع 

 تسمية املنشأأ. مبوجب حاميهتااملطلوب  السلعةالتحليالت املطلوبة عىل نوع  تتوقفواملورفولوجية. 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397ج املرسوم الترشيعي رمق وبرمغ ذكل، أأدر 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

منا يسري ابو ، هنج لك حاةل عىل حدة ل حيدد القانون  .لتوازي مع القواعد الأوروبيةاإ

 كورايمجهورية 

دارة خطة أأو  ،الأخرى خصائصها أأو ،مسعهتا أأو السلع، سامتاملستندات اليت حتدد أأو  عقد التأأسيس املعايري اخلاصة ابإ

دارهتاص الأخرى صائاخلأأو  السمعةأأو  ودةهذه اجلللحفاظ عىل   .واإ

 س نغافورة

 .اتلقائي ةاجلغرافي اتحامية املؤرش وتمتيل، ، ل توجد معلية تسج Cap 117B) قانون املؤرشات اجلغرافية احلايلل وفقا

 جنوب أأفريقيا

ىل الرد   .4السؤال  عىليرىج الرجوع اإ

 اململكة املتحدة
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ثبات يف الطلب اشرتاطل يوجد أأي   .للواحئخيضع ولكن اس تخدام العالمة  ،لالإ

 الولايت املتحدة الامريكية

لب مكتب الولايت املتحدة ال يطوس ببية. ال لعالقة ا لإثباتاختبارات  الاعامتد هيئاتأأو  مجموعات املنتجني أأجرت

ثباتمقدم الطلب  والعالمات التجارية الأمريكية للرباءات  التصديق اتعالماية املعايري املطلوبة محل العوامل؛ رمغ أأن هذه ابإ

 .ةعديد مرات تتضمن هذه املعلومات

ثبات مسعة   ؟كرشط للحصول عىل امحلاية املنتج هل جيب اإ

للمؤرشات  الطرف اجمليب

 اجلغرافية احمللية؟

للمؤرشات اجلغرافية 

 الأجنبية؟

ذا اكن اجلواب  نعم، يف أأي ماكن جيب أأن تكون مسعة املنتج هو اإ

 منترشة فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية الأجنبية:

 يف الإقلمي اذلي تُطلب فهيا امحلاية؟ يف بدل املنشأأ؟

  نعم نعم نعم أأرمينيا
   ل ل أأسرتاليا

     الربازيل

    نعم مكبوداي
   ل ل ش ييل

 ل نعم نعم نعم كولومبيا

   ل ل كرواتيا

    نعم قربص

مجهورية 

 التش يك

   ل ل

كوادور    ل ل اإ

س تونيا    ل ل اإ

    ل فرنسا

   ل ل جورجيا

    نعم* اليوانن

   ل ل غواتاميل

   ل ل هنغاراي

   ل ل أأيسلندا

  نعم نعم نعم الهند

يران ) مجهورية اإ

 الاسالمية( -

 ل نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم اإرسائيل

   ل ل جاماياك

   ل ل الياابن

     اكزاخس تان

 نعم نعم نعم نعم الكويت

   نعم نعم لتفيا
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     ليتوانيا

   ل ل مدغشقر

 ل نعم نعم نعم املكس يك

   ل نعم نيوزيلندا

   ل نعم بريو
   ل ل بولندا

   ل ل الربتغال

    نعم كورايمجهورية 

 ل نعم نعم نعم مودلوفامجهورية 

   ل ل رومانيا

  نعم نعم نعم الاحتاد الرويس

  نعم نعم نعم رصبيا

   ل ل س نغافورة

   ل ل سلوفاكيا

   ل ل جنوب أأفريقيا

   ل ل *سويرسا

   ل ل اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الامريكية

   ل ل

   ل ل أأوروغواي

 نعم نعم نعم نعم فيت انم

   ل ل الاحتاد الأوريب

 التعليقات:

 أأسرتاليا

ثبات السمعة للحصول عىل امحلاية، لكن  ثباتل يُشرتط اإ . املؤرشات اجلغرافية يساعد يف احلصول عىل حامية قدالسمعة  اإ

 زيمتب  املسائل املتعلقةالتغلب عىل  عىل يساعددليل عىل السمعة من خالل الاس تخدام قد تقدمي العالمات التجارية:  قانون

ذا اكن ينبغي اعتبار لكمةسرتايلالأ  النبيذمبوجب قانون  :فريد من نوعهنظام . السلع مؤرشا تعبري أأو  ، عند النظر يف ما اإ

ذا اكنت  مدى اس تخدامه و كام تنظر يف  ،لل خرين مأألوفاتعبري ال أأو  لكمةالجغرافيًا، تنظر جلنة املؤرشات اجلغرافية يف ما اإ

 .مالءمته

 

 الربازيل
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ىل القانون الوطين عىل وجه التحديد  يشريل  ذا  بوصفها رشطاالسمعة اإ فهم عىل أأن تُ السمعة  اكنتللتسجيل؛ ومع ذكل، اإ

نتاج سلعة معينة امعروفأأصبح  ماكان ما هو و ، امللكية الفكرية يف حاةل ذكل توفري خدمة معينة، مفن الرضوري توضيحب أأو  ابإ

 .الوطنية والأجنبيةاملؤرشات اجلغرافية  لك منعىل هذا تسميات املنشأأ. وينطبق  دث معحيل  ما

 ش ييل

ثبات السمعة،  اإىل رضورة ليس مثة ذ ميكن احلصول عىلاإ ىل أأو  ملنتجاجودة  استنادا اإىلالاعرتاف  اإ  الأخرى هبعض خصائصاإ

ىل  املمزية  اجلغرايف. منش ئهاليت تُعزى أأساًسا اإ

 كولومبيا

(. حيدث هذا ةالوطني املعامةلتسمية منشأأ أأجنيب لالإجراءات احمللية )مبدأأ  طلبيف احلالت اليت خيضع فهيا  يُطلب ذكل

أأو  -كولومبيا اتفاق اعرتاف متبادل  معهمل توقع ، وجامعة دول الأنديز( و يفعضنشأأ تسمية املنشأأ من بدل اثلث )غري ت عندما 

يقرر مقدم الطلب الاس تفادة من الإجراء و اتفاق اعرتاف متبادل مع بدل املنشأأ،  دليهوالأنديز يف جامعة دول  أأن يكون عضوا

، املطبق عىل الاعرتاف ابلتسميات 2012لعام  57530)هـ( من القرار رمق  5-2-1-7الوطين. يرد هذا املطلب يف البند 

 .همن القرار نفس 7.9.2الأجنبية للمنشأأ وفقا لـ 

 كرواتيا

ثبات اقد تمت املطالبة   .أأهنا عامل اختياري أأيلسمعة، ابإ

 قربص

 لأوروبيةقربص أأحاكم الالحئة ا تطبق. فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية املسكرات القويةمخلور و ابيتعلق الرد 

 من بيهناأأمور  مؤرش جغرايف محمي اإىل مجةل تسجيل قد يستندمن الالحئة أأعاله  5ووفقا للامدة . 1151/2012 (EU) رمق

 .سمعة مبنطقة معينةارتباط ال 

 جورجيا

حمددة خصائص أأخرى أأو  مسعةأأو  جبودة السلع ، جيب أأن تمتتعاجلغرافية واملؤرشاتللقانون اخلاص بتسمية املنشأأ  وفقا

 .تعزى اإىل تكل املنطقة اجلغرافية

 اليوانن

ذا اكن فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية احملمية،  *  .اجلغرايف منش ئه اليت تُعزى اإىلىل السمعة اإ يستند فقط تسجيل ال طلب اإ

 هنغاراي

ثبات مسعته وفقًا للتعريف املنصوص عليه يف القانون احلادي  بشأأن  - 1997عرش لعام ميكن حامية املؤرش اجلغرايف دون اإ

 .حامية العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية
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 لتفيا

جابة السؤال نعم.  ل يف احلاةل )ج( )انظر اإ  .(4لكنه ل يُطلب اإ

 ليتوانيا

 .تطبق قوانني الاحتاد الأورويب

 مدغشقر

حمددة  مسةقد تكون  ، وامناسمعةيه ال ومنطقته  العالقة بني املنتج اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف ي أأن تكونالرضور  من ليس

 .للمنتج

 املكس يك

 :، الفصل اخلامس، بشأأن الاعرتاف بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية احملمية يف اخلارج، عىل ما ييل5 البابينص 

 الفصلوالباب اخلامس من  ،اجلغرافية وفقًا للمعاهدات ادلولية وابملؤرشاتالأجنبية للمنشأأ  ابلتسمياتيعرتف املعهد 

 قانون امللكية الصناعية. اخلامس من

 للمؤرشأأو  تسمية املنشأأ ل وحتقيقًا لهذه الغاية، جيب عىل املاكل الأجنيب التأأكد من أأن طلبه يتضمن الوثيقة اليت متنح امحلاية 

 املعاهدات ادلولية.يف أأو  اجلغرايف معاًل ابلترشيعات املعمول هبا يف بدل املنشأأ 

 وزيلنداني

ىلاملؤرشات اجلغرافية احمللية، لكن  ىلابلإجياب ع اكن ردان ثبات السمعة. قد يثبت  جتدر الإشارة اإ أأنه ليس من الرضوري اإ

 .امحلاية تُمنحاخلصائص الأخرى اليت  ومقدم الطلب أأيًضا اجلودة و/أأ 

  بريو

اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات 486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول  

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

ذا اكنت السمالوطنيةملنشأأ اتسميات غري أأنه فامي يتعلق ب  ثباهتاميتهعة يه العامل املطالب حب، اإ  للحصول عىل ا، فال بد من اإ

ذا اكنت أأما امحلاية.   من الرضوري القيام بذكل. فليس، حباميتهاملطالب  العنرصخاصية أأخرى يه أأو  اجلودةاإ

 :الأجنبيةملنشأأ اتسميات حامية متطلبات وترد أأدانه 

عالن تسميات  البد أأنه قد متف، نديزول الأ جامعة د عضو يفيف حاةل تسميات املنشأأ احملمية يف بدل أ خر  - اإ

 (.218، املادة 486رمق الأنديز جامعة دول أأ )قرار هذا يف بدلان املنش بوصفهااملنشأأ 

بياانت اجلغرافية احملمية يف بدلان أأخرى مبوجب أأي معاهدة تكون لل أأو  تسميات املنشأأ ل  ايةامحلجيوز منح  -

عالن تسميات املنشأأ احلصول عىل هذه امحلايةفهيا. من أأجل  بريو طرفا يف بدلان املنشأأ هذا  بوصفها، جيب اإ

 (.219، املادة 486رمق الأنديز  دول جامعة)قرار 
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 .الأجنبية ملنشأأ اتسمية ثبات مسعة ابإ مقدم الطلب يف أأي من هاتني احلالتني  ول يُطالب

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عد  اد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

ثبات السمعة يف حاةل  .، لكهنا ليست طوعيةاملؤرشات اجلغرافية احملمية ميكن اإ

 كورايمجهورية 

وما والشهادات املتعلقة ابجلودة/املعايري اليت مت احلصول علهيا يف بدل املنشأأ،  ابملنتج والوعي اجلوائزالأدةل التارخيية وجسالت 

 .اإىل ذكل

 مودلوفامجهورية 

ذا اكن طلب تسجيل مؤرش جغرايف يستند اإىل مسعة مواصفات املنتج نه ،حفسب اإ جيب أأن يتضمن دلياًل واحًضا ومفصاًل  فاإ

ىل أأو  ،ذات الصةل ادلراسات املنشورةهذه السمعة، مبا يف ذكل  عىل كام لمس هتلكني. ل  ادلراسات الاس تقصائيةاستناًدا اإ

 ةوطنيالو  ةليعىل الأصعدة احمل اترخيه ومسعته السابقة واحلالية  املؤرش اجلغرايف لومات املتعلقة بسمعة منتججيب أأن تعكس املع

 .أأو دوليةو/

 جنوب أأفريقيا

يف جنوب أأفريقيا من حيث أأحاكم قانون العالمات التجارية )مبا  املقدم بشأأهنا طلباتيمت التعامل مع مجيع العالمات التجارية 

 .ادلولينيو احملليني  مقديم الطلباتمتيزي بني ، وليس مثة (التصديقات امجلاعية وعالمات يف ذكل العالم

 اسويرس 

 R2 الصك *

ىل يدعو هناك ما ، فليس املؤرشات اجلغرافية احملمية أأن السمعة ليست سوى أأحد املعايري املنصوص علهيا يف تعريف نظرا اإ

ىل ثبات اإ ذا مت استيفاء معيار أ خر اإ  .السمعة اإ

 الولايت املتحدة الامريكية

ثباتتسجيل عالمة التصديق دون يُتاح  ثباتلتسجيل العالمات امجلاعية والعالمات التجارية، يُطلب و سمعة. ال  اإ أأو  المتيزي اإ

عالن اإخالء املس ئولية ثباتغري املسجل، جيب  اجلغرايف ابملؤرش امي يتعلقفو عن املصطلح اجلغرايف.  اإ سمعة يف الولايت ال  اإ

 تضللأأو  اليت من احملمتل أأن تسبب ارتبأاكً و  ،للحامية من الاس تخدامات غري املرصح هبا أأهالتحدة يك تكون العالمة امل 

 .عىل حد سواء أأحصاب احلقوق احملليني والأجانب وينطبق هذا عىلاملس هتكل الأمرييك العادي للسلع/اخلدمات. 

 الأوريب الاحتاد

ثبات السمعة يف بدل املنشأأ يف حاةل والسمعة عامل اختياري.   .املؤرشات اجلغرافية الأجنبية، جيب اإ
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 حدود منطقة الإنتاج 

 دد من خالل املعايري التالية:حتُ  الطرف املُجيب
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 *نعم نعم  نعم  أأرمينيا

    نعم  أأسرتاليا

      الربازيل

 نعم نعم نعم نعم  مكبوداي

بشأأن امللكية  19.039وفقًا للنظام املنشأأ مبقتىض القانون رمق  ش ييل

الصناعية، تُرمس احلدود حبسب املنطقة اليت يُصنع فهيا املنتج 

منشأأ. ويه عادة ما تسمية  أأو احملمي مبوجب مؤرش جغرايف

الطلبات أأنفسهم، واذلين علهيم أأن يقدموا ما  وحُيددها مودع

 يثبت وجود عالقة بني املنتج واملنطقة اجلغرافية املعنية.

  نعم  نعم

أأو  تقدمي بيان دقيق ومفصل عن املاكن اذلي يُنتج فيه املنتج كولومبيا

لك ذكل مع ذكر العوامل أأو  حُيّولأأو  يُعاجلأأو  يُس تخلص

البرشية والطبيعية اليت ختتص هبا املنطقة اجلغرافية املعنية 

 واليت تؤكد نشأأة املنتج يف هذه املنطقة.

وحتقيقًا لهذه الغاية، عىل مودع الطلب أأن يبني أأي من 

نتاجهأأو  معليات احلصول عىل املنتج أأو  اس تخالصهأأو  اإ

يف أأماكن أأو  لك ذكل حيدث يف املنطقة،أأو  حتويهلأأو  معاجلته

حمددة، مع ذكر العوامل البرشية وغريها من العوامل اليت تسهم 

 املنتجات من خالل تسمية املنشأأ.أأو  يف تعريف املنتج

لهيام يف السؤال  وينطبق معيارا "احلرص" و"الأساس" املشار اإ

 أأعاله هنا أأيًضا  6

 (..7.1.2.3قطة ، الن2012لس نة  57530)القرار رمق 

 *نعم نعم  نعم

ام خصائصه أأو اممسعهت أأو اخلدمةأأو  صفة املنتجالصةل بني  كرواتيا

 واملنشأأ اجلغرايف هلام.

    نعم

وفقًا للمناطق اجلغرافية احملددة كام ترد يف الترشيعات الوطنية  قربص

 (املسكرات القويةالقامئة )امخلور و 

 *نعم نعم *نعم *نعم

جيب أأن تكون املنطقة اجلغرافية حمدودة فامي خيص الصةل بني  التش يكيةامجلهورية 

 الأخرى ومنش ئه اجلغرايف.  خصائصه أأو مسعته أأو صفة املنتج

 *نعم نعم نعم نعم

كوادور أأو  يف املنطقة احملددة اليت ينتج فهيا املنتج )املنتجات( اإ

 جُيهز.أأو  يُس تخلص

    نعم

س تونيا اجلغرافية حمدودة فامي خيص الصةل بني جيب أأن تكون املنطقة  اإ

 الأخرى ومنش ئه اجلغرايف.  خصائصه أأو مسعته أأو صفة املنتج

 *نعم نعم نعم نعم
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 دد من خالل املعايري التالية:حتُ  الطرف املُجيب
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دارهتا، مع  فرنسا اختيار مبديئ للمنظمة املس ئوةل عن حامية الرشكة واإ

 مراعاة التربير.

   **نعم *نعم

نتاج ونطاقاهتا الصغرى حسب جورجيا  تُرمس حدود منطقة الإ

املواصفات املنصوص علهيا يف القانون. وجيب أأن يكون منشأأ 

ضافة اإىل ذكل، جيب طقة اجلغرافية املعنية. السلع داخل املن اإ

أأن حيتوي طلب التسجيل عىل وثيقة صادرة من الهيئة 

 الإدارية احمللية تؤكد أأن السلع مصدرها تكل املنطقة اجلغرافية؛

قد تشري اإىل امس وجيوز الاس تثناء حيث أأن تسمية املنشأأ 

منطقة جغرافية ما، وتكون املواد اخلام للسلع قادمة من منطقة 

ختتلف عهنا، ويف حاةل أأو  أأكرب من املنطقة اجلغرافية املذكورة

نتاج املواد  حتديد احلدود اخملتلفة للمنطقة اجلغرافية ورشوط اإ

 .اخلام، تُتبع ترتيبات تفتيش لضامن الالزتام هبذه الرشوط

    

والبيئة اجلغرافية  خصائصه أأو ـ الصةل بني صفة املنتج انناليو

 لتسميات املنشأأ احملمية

 خصائصه أأو مسعته أأو ـ الصةل بني اإحدى صفات املنتج

 الأخرى واملنشأأ اجلغرايف للمؤرشات اجلغرافية احملمية.

نتاج حمددة بوضوح وبدقة دون أأي  وجيب أأن تكون منطقة الإ

لمقاطعات، وجيب أأن تشمل نطاق لأأو  استبعاد مصطنع للقرى

نتاج احلقيقي، وجيب أأن تكون املنطقة متجانسة فامي خيص  الإ

 تربهتا وظروف مناخها.

  نعم نعم نعم

جيب تقدمي تفاصيل عن الارتفاعات وخطوط الطول والعرض  غواتاميل

والأقالمي واحملليات والأماكن، مبا يف ذكل خصائص الرتبة 

وهطول الأمطار والتغريات املناخية، والعوامل الطبيعية 

 مسعته أأو جودة املنتجوالبرشية اليت تؤثر، حسب احلاةل، عىل 

تُلحق اخلرائط ؛ وحتقيقًا لهذا الغرض، خصائصه أأو صفاتهأأو 

 .والرسومات التوضيحية

 نعم نعم ل نعم

جيب أأن تكون املنطقة اجلغرافية حمدودة فامي خيص الصةل بني  هنغاراي

 الأخرى ومنش ئه اجلغرايف.  خصائصه أأو مسعته أأو صفة املنتج

 *نعم نعم نعم نعم

، جتوز حامية امس 130/2014من القانون رمق  4مبوجب املادة  أأيسلندا

ما بوصفه تسمية منشأأ عن طريق التسجيل وفقًا لهذا  منتج

يُنتج املنتج ( ج: القانون، رشيطة استيفاء مجيع الرشوط التالية

عالوة عىل ذكل، . وجُيهز ويُعّد يف املنطقة اجلغرافية احملددة

من القانون، جتوز حامية امس منتج ما بوصفه  5وفقًا للامدة 

 ل نعم ل ل
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فقًا لهذا القانون، مؤرًشا جغرافيًا عن طريق التسجيل و 

مرحةل واحدة عىل ( ج: رشيطة استيفاء مجيع الرشوط التالية

نتاج تمت يف املنطقة اجلغرافية احملددة  .الأقل من مراحل الإ

نتاج منطقة تعيني حدودعىل مقدم الطلب  جيب، مبدئيا الهند ، الإ

ذا قبلت جلنة   8الأخري  البند ، فهذا يعينالتعيني الفحص هذااإ

 .1999 عام قانون( من 4)

 *نعم نعم نعم نعم

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية(

    نعم 

  ل نعم نعم .جيب عىل مودع الطلب أأن يشري اإىل احلدود املادية للمنطقة اإرسائيل

املنطقة : جيب أأن حيتوي الطلب عىل املعلومات التالية جاماياك

اجلغرايف، مبا يف ذكل خريطة اجلغرافية اليت يتعلق هبا املؤرش 

قلمي البدل احمللية يف ذكل الإقلمي حيث تنشأأ أأو  املنطقةأأو  اإ

 .تُصنعأأو  السلعة

  ل نعم ل

نتاج  الياابن بغرض نتاج( الإ تنفيذ ) يمت فيهي اذل الإقلمي يهمنطقة الإ

ضافة   . خصائصهاعىل احلفاظأأو  املنتجاتاإىل خصائص اإ

    نعم

      اكزاخس تان

  ل نعم نعم لمنتجل احلدود اجلغرافية  تعيني -وفقا للمعاهدات ادلولية  الكويت

 أأو نشأأ املواد اخلاممب أأو  ،عيصن ت اكن ال مب عالسلمنشأأ  يتحدد لتفيا

 منشأأ حدد تي و . لهذه السلعالأساس ية املكوانت الرئيس ية  منشأأ 

أأو  ،يف جسل املؤسسةمبني هو اخلدمات حسب املوقع، كام 

قامة لإ امئ ادل ابملقرأأو  تهنسي جب أأو  ،لخدماتلقدم املالكيان 

أأو  ،الأنشطة التجارية يف افعلي املتحمكنيلأشخاص الطبيعيني ا

دارة   منفصةل بصورةتحدد معايري التقيمي للك حاةل وت . املرشوعاإ

 اخلدمات املعنية.أأو  حسب تأأثريها عىل مسعة السلع

    

اجلغرافية اإىل الكياانت املسؤوةل يعود ترس مي حدود املنطقة  مدغشقر

وبشلك عام، حُيدد هذا الرتس مي مع  .عن وضع املواصفات

لهيا بواسطة املؤرش اجلغرايف  .مراعاة املنطقة اجلغرافية املشار اإ

 نعم نعم نعم ل

 صفة املنتجتُعّرف املنطقة ابلظروف اجلغرافية نفسها اليت حتدد  املكس يك

 .خصائصه أأو مسعته أأو

الإدارة اخملتصة  املعهد املكس ييك للملكية الصناعيةويُعد 

وهذا الاختصاص . بتحديد املنطقة اجلغرافية للمؤرش اجلغرايف

من قانون امللكية ( 10)اثنًيا  165منصوص عليه يف املادة 

أأو  حيدد الإعالن أأخريًا عنارص تسمية املنشأأ : "]...[ الصناعية

 *نعم نعم  نعم
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حدود الإقلمي " 3": ]...[ املؤرش اجلغرايف، مع ذكر تفاصيل

 ".املنطقة اجلغرافية احملميةأأو  احملمي

الإحداثيات اجلغرافية ـ ابلشلك اذلي توافق عليه هجة  نيوزيلندا

احمللية اليت أأو  املنطقةأأو  التسجيل ـ اليت ترمس حدود الإقلمي

 .يتعلق هبا املؤرش اجلغرايف

 نعم نعم نعم ل

 ***نعم نعم **نعم *نعم  بريو

نتاج متجانسة ومتعلقة ابملنتج. بولندا  ل نعم نعم نعم جيب أأن تكون منطقة الإ

  نعم نعم نعم .الصةل بني خصائص املنتج ومنش ئه اجلغرايف الربتغال

تتأأكد هذه الصةل من خالل الوثيقة املقدمة من مودع الطلب،  كورايمجهورية 

وفامي . احملليةوعند الرضورة، قد تُطلب تعليقات احلكومة 

خيص طلبات املؤرشات اجلغرافية الأجنبية، تتأأكد الصةل أأيًضا 

 .عن طريق الواثئق اليت يقدهما مودع الطلب

    نعم

املنطقة اجلغرافية يه الإقلمي اذلي يُطّور فيه املنتج، وتُرمس  مودلوفامجهورية 

وبني البيئة  خصائصه أأو صفة املنتجحدودها وفقًا للصةل بني 

بناًء عىل اإحدى صفات أأو  تسمية املنشأأ، غرافية يف حاةلاجل

الأخرى ومنش ئه اجلغرايف يف  خصائصه أأو مسعته أأو املنتج

وجيب حتديد املنطقة اجلغرافية بشلك . حاةل املؤرش اجلغرايف

وميكن تعريف املنطقة اجلغرافية من . دقيق ومفصل وواحض

قلميية والإدارية احلدود اجلغرافية أأو  خالل قامئة الوحدات الإ

وجيوز رمس حدود املنطقة اجلغرافية من خالل . الطبيعية

ىل املوقع أأو  حدود الوحدة الإدارية الطوبوغرافية، مع الإشارة اإ

املشرتك لبعض احملليات، واملعامل اجلغرافية مثل اجلبال والأهنار 

ومن أأجل عرض مالمئ واكمل للمنطقة . واملنشأ ت وغريها

 أأو تش متل مواصفات املؤرش اجلغرايف اجلغرافية، جيب أأن

أأكرث من اخلرائط اجلغرافية اليت أأو  املنشأأ عىل خريطةتسمية 

 .توحض عنارص تكل املنطقة

  نعم نعم نعم

 ل نعم ل ل  رومانيا

فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الروس ية، يرمس حدود  الاحتاد الرويس

نتاج مودع الطلب اذلي يتضمن  املنتج اذلي يراد منطقة الإ

 .تسجيل تسمية منشأأ بشأأنه، مث تتحقق من ذكل هيئة معمتدة

أأما فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الأجنبية، جيب أأن 

يتضمن طلب تسجيل تسمية منشأأ محمية حتديًدا ملنشأأ املنتج، 

 *نعم نعم  نعم
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 دد من خالل املعايري التالية:حتُ  الطرف املُجيب
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وجيب تقدمي دليل موثق عىل أأن تسمية املنشأأ احملمية الأجنبية 

 .املنشأأ  تمتتع ابمحلاية يف بدل

جيب أأن يشمل وصف املنطقة اجلغرافية معلومات عن منطقة  رصبيا

املنشأأ اجلغرافية وجيب أأن يش متل عىل تعريف تفصييل حلدود 

هذه املنطقة، واخلريطة اجلغرافية لهذه املنطقة، ومعلومات عن 

لهيا خصائص حمددة أأو  العوامل اجلغرافية والبرشية اليت تُعزى اإ

وتُرمس حدود املنطقة اجلغرافية  .مسعة للمنتج املعينأأو  صفات

لهيا يف الفقرة  من هذه املادة من خالل حتديد  1املشار اإ

اجلبال، وسالسل )املس توطنات واملعامل اجلغرافية الطبيعية 

مما يتيح ترس مي احلدود بيهنا .( اجلبال، والأهنار، والهضاب، اإخل

 (21املادة )وبني مناطق أأخرى 

  ل نعم نعم

     ل ينطبق س نغافورة

نتاج املنتج  سلوفاكيا جيب أأن تكون املنطقة اجلغرافية حمدودة فامي خيص اإ

 أأو مسعته أأو صفة املنتجومعاجلته وجتهزيه وجيب توفر صةل بني 

 الأخرى ومنش ئه اجلغرايف.  خصائصه

 *نعم نعم نعم نعم

فريقيا       جنوب اإ

املؤرش أأو  املنطقة اجلغرافية لتسمية املنشأأ تعمتد حدود . 2ر سويرسا

أأو  احلرصية بني الصفةأأو  اجلغرايف عىل الصةل الأساس ية

 .اخلصائص الأخرى للمنتج ومنش ئه اجلغرايفأأو  السمعة

 *نعم نعم نعم نعم

 ل نعم نعم نعم اللواحئ املصاحبة اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

نتاج لأنه يف أأفضل وضع  يرمس ماكل العالمة حدود منطقة الإ

قمّي للمس هتلكني ابلتنس يق مع املنتجني يف هو لتحديد ما 

 .املنطقة

 نعم نعم نعم نعم

  ل نعم نعم  أأوروغواي

جيب أأن تكون خريطة املنطقة اجلغرافية موضوع املؤرش  انم فيت

مبوجهبا حتديد اجلغرايف معلوماتية بشلك اكف، حبيث يتس ىن 

املنطقة اجلغرافية اليت تضم مجيع العوامل الطبيعية اليت تعزى 

لهيا صفة املنتج يداع اخلريطة . حتديًدا دقيقًا مسعته أأو اإ وميكن اإ

مع الواثئق اليت تصف املنطقة اجلغرافية موضوع املؤرش 

-TT/01/2007يف التعممي رمق  43.5النقطة . )اجلغرايف

BKHCN) 

 *نعم نعم نعم نعم

جيب أأن تكون املنطقة اجلغرافية حمدودة فامي خيص الصةل بني  الاحتاد الأورويب

 الأخرى ومنش ئه اجلغرايف.  خصائصه أأو مسعته أأو صفة املنتج

 *نعم نعم نعم نعم
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 التعليقات:

 أأرمينيا

 س باب.الأ توضيح  ، مععالتغيريات املطلوبة يف طلب التوسيمت وصف 

 سرتالياأأ 

نتاج يف البداية جزًءا من اختبار  دالتصديق التجارية، تُع اتفامي خيص عالمالعالمات التجارية:  قانون حدود منطقة الإ

وجيوز . ACCC سرتالية املعنية ابملنافسة واملس هتلكنياذلي جتريه اللجنة الأ  القواعد ذات الصةل تقيمية و العالمة التجاري

ىل اللجنة للموافقة عىل تغيري القواعد اليت حتمك اس تخدام المسجل امكل ُلل تغيري  ميكنول . عالمةالعالمة أأن يتقدم بطلب اإ

وفامي خيص . يعود علهيم بأأي رضرول  العامة س يلقى قبول دلىبأأن التغيري  تقتنعاليت جيب أأن  ،القواعد دون موافقة اللجنة

نتاج املقدمة من مودع الطلب اجلغرافيةتس تعرض جلنة املؤرشات منتجات النبيذ،  الهيئة ها تعدل قد  ، اليتحدود منطقة الإ

 .ات اجلغرافية بعد حتديدهال ميكن تعديل املؤرش علام بأأنه ،للخمور الأسرتالية

 

 الربازيل

نتاج ولأغراض التسجيل، يشرتط تقدمي وثيقة رمسية لتعيني حدود . اخلدمات/ل توجد معايري حمددة لرتس مي حدود منطقة الإ

املنطقة اجلغرافية املعنية، ويفضل أأن تكون مرسومة وفقًا لإحداثيات مس تعرض مراكتور العاملي، عىل أأن تكون صادرة من 

رايل، ممثاًل ابلوزارات الاحتاد الفيدهو اجلهاز اخملتص يف لك ولية، داخل نطاق الربازيل، ويف النطاق احملدد لختصاصاته، و 

اخلدمة املمزيين ابمس أأو  اخلدمة املمزيين ابمس جغرايف، والولايت، ممثةل ابلأماانت فامي خيص املنتجأأو  فامي خيص املنتج

 .الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية 25/2013من التعلاميت املعيارية  7جغرايف، وذكل وفقًا للامدة 

اجلغرايف أأيًضا للفحص من قبل املعهد الربازييل للجغرافيا عية الهيئة املصدرة للوثيقة. وخيضع الرتس مي ويمت التحقق من رش 

. ، بني املعهد واملعهد الوطين للملكية الصناعية2014وماي 14، بتارخي 6والإحصاء، مبوجب رشوط اتفاقية التعاون التقين رمق 

 .قبل منح التسجيل" الغري"دمعها من قبل املهمتني من الغري خالل مرحةل أأو  وقد يمت الاعرتاض علهيا

 .وبعد الإرجاء، ل يوجد أأي احامتل لتعديل السجل

 ش ييل

بشأأن امللكية الصناعية، تكون تسجيالت املؤرشات اجلغرافية وتسميات  19.039وفقًا للنظام املعمول به مبوجب القانون رمق 

ذا تغريميو  ،املنشأأ غري حمددة املدة  .الظروف اليت تؤخذ بعني الاعتبار لالعرتاف هبا ظرف من كن تعديلها يف أأي وقت اإ

وفامي خيص امخلور واملرشوابت الكحولية، تُرمس احلدود عىل . وختضع التعديالت لإجراءات التسجيل حسب الاقتضاء

لوجود مزارع العنب العامةل  ملحة رضورةوتشلك  ،خصائص املناخ والرتبة اليت متزي ماكن منشأأ العنب: أأساس املعايري التالية

 .املعلنة دلائرة الزراعة والرثوة احليوانية

 كولومبيا
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من قبل خشص مفوض من قبل مودع الطلب الأويل أأو  ميكن تقدمي املعلومات من قبل مودع الطلب الأويل لتسمية املنشأأ  *

يف حاةل الطلبات أأو  ابعامتد املصلحة املرشوعة ملودع الطلب،وجيب أأن يكون الطلب مصحواًب بواثئق تسمح . لس تخداهما

. املودعة من الكياانت املفوضة، احملارض، املعمتدة من الأغلبيات املطلوبة قانواًن، اليت تسجل قرار املس تفيدين بتعديل امحلاية

توس يع املنطقة "ح هبا، مبا يف ذكل كام يُطلب من مودع الطلب تقدمي أأدةل تدمع الافرتاضات فامي يتعلق ابلتعديالت املسمو 

عدم حدوث تغيري جوهري يف الرشوط الأساس ية اليت "، رشيطة "تقييدها عندما تربر ذكل الظروف القامئةأأو  اجلغرافية

ىل امحلاية  ."خلقت يف البداية احلاجة اإ

 (7.4.2ورمق  7.4.1، رمق 2012لعام  57530القرار رمق )

 قربص

. وفامي خيص 110/2008ولحئة املفوضية الأوروبية رمق  1308/2013لالحئة الاحتاد الأورويب رمق * فامي خيص امخلور، وفقًا 

. وفامي خيص 716/2013ولحئة الاحتاد الأورويب رمق  110/2008وفقًا لالحئة املفوضية الأوروبية رمق ، املسكرات القوية

من الالحئة  2واملادة  1151/2012الاحتاد الأورويب رمق املنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تطبق قربص أأحاكم لحئة 

 .668/2014الفرعية لالحتاد الأورويب رمق 

 التش يكيةامجلهورية 

لهيا معايري ترس مي احلدود. ىل املنطقة اليت متتد اإ  * ميكن أأن متتد التوسعات فقط اإ

س تونيا  اإ

لهيا  ىل املنطقة اليت متتد اإ  معايري ترس مي احلدود.* ميكن أأن متتد التوسعات فقط اإ

 فرنسا

 .الإثبات رشيطةعام وتشاور  حتقيق*

طار  يمت** قد  ذا مت استبعاد املنتج.يف اإ  معلية املوافقة اإ

نتاجمنطقة يف وسع ابلتلمنتج ل الهنائية ودة اجلتأأثر عدم  تقدمي ما يثبتجيب   .الإ

 هنغاراي

ترس مي احلدود. وكذكل، يؤثر التقييد عىل املنطقة اليت مل تعد * يؤثر الامتداد فقط عىل املنطقة اليت تنطبق علهيا معايري 

 معايري ترس مي احلدود تنطبق علهيا.

 أأيسلندا

ودلهيم  11مجموعة من املنتجني اذلين يس توفون رشوط املادة أأو  من القانون، جيوز ملودع الطلب الأصيل 19وفقًا للامدة 

نتاج عىل هذا الأساس.مصلحة مرشوعة أأن يتقدموا بطلب لتعديل مواصفات   املنتج املسجةل، ومن مث توس يع منطقة الإ
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 الهند

ثبات جيب*  نتاج اإ   .لواثئق ادلامعةاب الإ

 اإرسائيل

جابتنا غري مؤكدة  .خبصوص السؤال الثالث، اإ

 جاماياك

 ()ب(.3)3الالحئة التنفيذية لقانون بوغا  –( 2)12(، و1)12( و1)6()ج(، و5)10(، و4)10(، و1)10املواد 

 الياابن

ذا اكن ،والسمكية واحلرجية يةالزراع  املنتجات يف حاةل نتاج غري اكف  مساحة تاإ ىل املنتجات يةمنطقة الإ أأو  لإضافة خصائص اإ

ذا اكنت املساحة مفرطةأأو  احلفاظ عىل خصائصها، نتاج. هاصغرية جًدا، ل ميكن قبول أأو  اإ وعند النظر يف تغطية  مكنطقة اإ

نتاج، تؤخذ بعني  نتاج، واملنطقة اليت لها ظروف طبيعية مرتبطة خبصائص املنتج، وموقع منطقة الإ الاعتبار مساحة موقع الإ

مجموعة املنتجني. ومن الرضوري أأن يكون مصطلح املؤرش اجلغرايف للمرشوابت الكحولية عبارة عن امس ماكن تُنتج فيه 

دارية )حمافظة خلأأو  طعة،مقاأأو  مدينة(،أأو  سلعة. وقد يكون الامس امس منطقة اإ مصطلح معروف معوًما ويشري أأو  يح اإ

ىل منطقة معينة )عىل سبيل املثال، امس جغرايف سابق(. فضاًل عن ذكل، يُعد الامس مؤرًشا جغرافيًا عندما يكون الامس  اإ

قلميأأو  متعلقًا مبرشوابت كحولية تُنتج يف منطقة حمددة ن مل يكن امًسا للماكن اأأو  اإ ذلي تُنتج فيه قطاع يف الياابن، حىت واإ

 السلعة.

 لتفيا

 ات الصةل حمدودة للغاية.ذلأن املامرسات  يتعذر التعليق نظرا

 ليتوانيا

 .لحئة قوانني الاحتاد الأورويب

 مدغشقر

 .جيب طلب تعديل املنطقة اجلغرافية، مبا يف ذكل متديدها وتقييدها، من السلطة القضائية اخملتصة

 املكس يك

عالن حامية تسمية املنشأأ (. 13اثنًيا) 165املادة   املؤرش اجلغرايف يف أأي وقت، سواء حبمك املنصبأأو  جيوز تعديل رشوط اإ

 .بناء عىل طلب أأحد الأطراف املعنية، وفقًا لالإجراء املنصوص عليه يف هذا الفصلأأو 
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 انيوزيلند

ن التغيري: رضوري، ولن يغري جيب عىل الشخص املتقدم بطلب لتغيري حدود املؤرش اجلغرايف أأن يقدم للمسجل ما يفيد بأأ 

 .امجلهور بشلك جوهري من طبيعة املؤرش اجلغرايف؛ وليس من املرحج أأن يضلل 

 بريو

نتاج حداثيات املوقع  ،الس ياس ية التقس اميتو  ،اجلغرافية املعاملتعكس  خريطة رمس ميكن، * لأغراض حتديد منطقة الإ واإ

رفاقها ،اجلغرايف نتاج  ،واإ  .عالن امحلاية لهاابإ  املطالبتسمية املنشأأ  غرضبحبيث ميكن التأأكد من احلدود اجلغرافية ملنطقة الإ

ما أأهنم مفهوما ن يكون أأ  ينبغيكام . مصلحة مرشوعةأأن دلهيم جيب أأن يثبت هؤلء الأشخاص دامئًا ** أأو  أأشخاص طبيعيوناإ

نتاهجيف أأو  شملها تسمية املنشأأ ت اليت س السلعة )السلع( بشلك مبارش يف اس تخراج  تعملكياانت قانونية  كام ؛ هتامعاجلأأو  ااإ

مصلحة يف  احلكوميةسلطات والإدارات واملقاطعات والبدلايت لل  أأن يكونللمنتجني. وجيوز ابملثل  رابطات شلكونقد ي 

 (.203، املادة 486رمق الأنديز دول جامعة تعلق ابختصاصاهتا )قرار ت تسميات املنشأأ 

عالن حامية تسمي206، املادة 486الأنديز منصوص عليه يف قرار جامعة دول هو كام   طرأأ  مىتاملنشأأ  ات، جيوز تعديل اإ

مودع  مسا "1"، ويه: 204، املادة 486الأنديز من العنارص املنصوص علهيا يف قرار جامعة دول  عنرص أأي عىلتغيري 

قام أأو  ،همسكنأأو  ،الطلب  عالنتسمية املنشأأ املشموةل ابإ  "2"؛ ليل عىل وجود مصلحة مرشوعةادل وأأ ، جنسيتهأأو  تهحمل اإ

نتاج تسمية املنشأأ  يفاملنطقة اجلغرافية احملددة  "3"؛ امحلاية  احملددة)السلع(  السلعة "4"؛ اجتهزيه أأو ااس تخراهجأأو  السلعةلإ

 ساس ية.الأ خرى الأ  خصائصها أأو هتامسعيف أأو  تسمية املنشأأ  يف احملددةلسلع اجودة  التغري يف "5"و ؛تسمية املنشأأ  يف

عالن امحلاية خيضع أأي تعديل لالإجراءات  ، حسب الاقتضاء.املنصوص علهيا يف اإ

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

ن مل يعني القانون حدود املاك مؤرش معني، تُعني احلدود املذكورة من قبل أأو  الإقلمي املتعلقني بتسمية معينةأأو  املنطقةأأو  ناإ

نتاج املعين يف املنطقة املعنية، واليت تأأخذ بعني الاعتبار املامرسات التقليدية  الهيئات املعرتف هبا رمسًيا واليت تراقب فرع الإ

 .الإقلمييأأو  القتصاد الوطينواملس مترة جنبا اإىل جنب مع املصاحل العليا ل

 مودلوفامجهورية 

يُعد حفص املنطقة اجلغرافية وتعديلها مبا يف ذكل متديد املنطقة اجلغرافية من مسؤوليات الإدارة اخملتصة املصدقة عىل 

 .املواصفات

 الاحتاد الرويس
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 هيئة خموةل.فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الروس ية: أأي تغيري يف احلدود جيب أأن تعمتده  *

نتاج يف بدل املنشأأ   أأما فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الأجنبية: يُقدم دليل موثق عىل حدوث تغيري يف حدود منطقة الإ

 سلوفاكيا

لهيا معايري ترس مي احلدود. ىل املنطقة اليت متتد اإ  * ميكن أأن متتد التوسعات فقط اإ

 جنوب أأفريقيا

عالمة أأو  هذه املسأأةل، ما مل تكن جزًءا من القواعد املصاحبة لطلب عالمة تصديق جتارية ل يتناول قانون العالمات التجارية

 من قانون العالمات التجارية. 43أأو  42جتارية جامعية مبوجب املادة 

 

 سويرسا

لتعديل مؤرش جغرايف محمي، جيب تقدمي طلب أأو  لتوس يع نطاق املنطقة اجلغرافية اليت تغطهيا تسمية منشأأ محمية 2ر *

يداع طلب  مواصفات املنتج من قبل اجملموعة المتثيلية املودعة للطلب. ويُعاجل هذا الطلب مبوجب الإجراء نفسه املتبع يف اإ

 .التسجيل الأويل

 الولايت املتحدة الامريكية

ذا اكن يقمي مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات معايري الاعامتد، واليت تشمل منطقة الإ  نتاج، لتحديد ما اإ

نتاج احملددة يف املعايري يعد مضلالً  خادعًا أأو  اس تخدام العالمة اجلغرافية املطبقة عىل اخلدمات/السلع من منطقة الإ

لغاء التسجيل عىل أأساس أأن اس تخدام العالمة عىل  للمس هتلكني الأمريكيني. وابملثل، ميكن أأن يُقدم الغري طلًبا لإ

نتاج املعنية يُعد مضلاًل.السلع/اخلدمات من   منطقة الإ

 انم فيت

عادة حفص التوسع يف املنطقة اجلغرافية ابتباع الإجراءات نفسها املطبقة عىل الطلبات اجلديدة )النقطة أأ، البند  جتب * ، 1اإ

 (.TT-BKHCN/01/2007املعدل وامللحق مبواد التعممي رمق  TT-BKHCN/16/2016من التعممي رمق  1املادة 

 الأورويب ادالاحت

لهيا معايري ترس مي احلدود ىل املنطقة اليت متتد اإ  * ميكن أأن متتد التوسعات فقط اإ

 السلع/اخلدمات املشموةل "6"

ذا اكن بدلمك حيمي املؤرشات اجلغرافية مبوجب نظام فريد من نوعه، حفامية املؤرشات اجلغرافية تتسع لتشمل:   اإ
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 الطرف املُجيب
مجيع أأنواع 

 السلع

مجيع 

 اخلدمات

املنتجات الزراعية 

 الغذائية

املسكرات امخلور و 

 القوية 

املنتجات 

 اليدوية/احلرفية

منتجات 

 أأخرى

 نعم*  نعم نعم   أأرمينيا

 *نعم    ل ل أأسرتاليا

     نعم نعم الربازيل

     ل نعم مكبوداي

      نعم ش ييل

      نعم كولومبيا

 *نعم نعم   نعم  كرواتيا

       قربص

 *نعم نعم     التش يكيةامجلهورية 

كوادور      نعم نعم اإ

س تونيا  نعم* نعم ل ل نعم ل اإ

  نعم     فرنسا

      نعم جورجيا

    نعم   اليوانن

     ل نعم غواتاميل

  نعم     هنغاراي

  نعم نعم نعم ل ل أأيسلندا

      نعم الهند

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية(

      نعم

     ل نعم اإرسائيل

 *نعم نعم نعم نعم ل ل جاماياك

 *نعم  نعم نعم ل ل الياابن

       اكزاخس تان

 ل نعم ل نعم ل ل الكويت

     نعم نعم لتفيا

       ليتوانيا

       مدغشقر

      نعم املكس يك

 ل ل نعم ل ل ل نيوزيلندا

      نعم بريو

 ل ل ل ل ل ل بولندا

  نعم     الربتغال

     ل ل كورايمجهورية 

      نعم مودلوفامجهورية 

  نعم ل  ل ل رومانيا

      نعم الاحتاد الرويس
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 الطرف املُجيب
مجيع أأنواع 

 السلع

مجيع 

 اخلدمات

املنتجات الزراعية 

 الغذائية

املسكرات امخلور و 

 القوية 

املنتجات 

 اليدوية/احلرفية

منتجات 

 أأخرى

 *نعم نعم ل نعم نعم ل رصبيا

  نعم نعم نعم  ل س نغافورة

      نعم سلوفاكيا

فريقيا  ل ينطبق ل ينطبق ينطبقل  ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق جنوب اإ

     نعم نعم *سويرسا

       اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

      

     نعم نعم أأوروغواي

      نعم انم فيت

   نعم نعم   الاحتاد الأورويب

 التعليقات:

 أأرمينيا

 املنتجات الغذائية.

 أأسرتاليا

 .2018ولواحئ أأسرتاليا للخمور لعام  2013لعام  للخمورحمدد يف قانون أأسرتاليا هو فقط منتجات النبيذ والعنب كام  *

 الربازيل

 .وتشمل امحلاية مجيع أأنواع املنتجات واخلدمات. حُتمى املؤرشات اجلغرافية يف الربازيل مبوجب نظام امللكية الصناعية

 ش ييل

املتعددة أأو  التفاقيات الثنائيةأأو  الكحولية، حُتمى املؤرشات اجلغرافية الفريدة مبوجب املعاهداتابلنس بة للنبيذ واملرشوابت 

 .الأطراف

 كولومبيا

ل ينص عىل أأي قيود ( 2000لعام  486من القرار  201املادة )عند النظر يف الإجابة تنبغي مراعاة أأن تعريف تسمية املنشأأ 

 .يف هذا الصدد

 كرواتيا

 املسكرات القوية تجات ابس تثناء املنتجات الزراعية واملواد الغذائية وامخلور و مجيع املن *
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 قربص

واليت تشمل فقط املنتجات واملواد الغذائية الزراعية. ول توجد  1151/2012تنفذ قربص أأحاكم الالحئة الأوروبية رمق 

 أأحاكم وطنية يف قطاع النبيذ.

  التش يكيةامجلهورية 

 .املعدنيةاملعادن واملياه *

س تونيا  اإ

 (.مس توى الاحتاد الأورويبعىل ) رات القويةكواملسالغذائية والنبيذ الزراعية املنتجات * 

 فرنسا

 .محمية يف أأراضينا مبوجب لواحئ الاحتاد الأورويب املسكرات القويةتعد املنتجات الغذائية وامخلور و 

 هنغاراي

حامية املؤرشات اجلغرافية للمنتجات الغذائية وامخلور مبوجب نظام فريد من مبا أأن هنغاراي جزء من الاحتاد الأورويب، ميكن 

يف ظل نظام الاحتاد الأورويب الفريد من نوعه والنظام  املسكرات القويةغري أأنه من املمكن حامية  .نوعه يف الاحتاد الأورويب

 .الوطين الفريد من نوعه، كأشاكل متوازية للحامية

 أأيسلندا

 يعّرف مجيع املنتجات اليت تقع يف نطاق قانون حامية أأسامء املنتجات كتسميات منشأأ  596/2016املرفق الأول من الالحئة 

 (.130/2014اختصاصات تقليدية )رمق أأو  مؤرشات جغرافيةأأو 

يران )  الإسالمية( -مجهورية اإ

 .حلم خزنيرأأو  مخوروجد تل 

 جاماياك

 منتجات الصناعة. *

 من قانون حامية املؤرشات اجلغرافية. (1)2املادة 

 الياابن

 غري الصاحلة للألك من أأصل زراعي.* منتجات الغاابت والأسامك واملنتجات 

املرشوابت الكحولية واملنتجات الزراعية ومنتجات الغاابت والأسامك واملواد الغذائية احملددة يف قانون هو نطاق امحلاية 

والإشعار بشأأن وضع معايري  (1953لعام  7القانون رمق )ن الإيرادات من رضيبة امخلور مجعيات جتارة امخلور وتدابري ضام

شعار واكةل الرضائب الوطنية رمق )لالإشارة بشأأن املؤرشات اجلغرافية للخمور  الصادر مبوجب القانون، ( 2015لعام  19اإ
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قانون ( )2014لعام  84القانون رمق )الغذائية  وقانون حامية أأسامء املنتجات الزراعية ومنتجات الغاابت والأسامك واملواد

 (.املؤرشات اجلغرافية

 لتفيا

 .خدمات أأو أأي سلع لملتشمتتد امحلاية احملددة دون تسجيل 

 ليتوانيا

 تنطبق قوانني الاحتاد الأورويب

 مدغشقر

 من نوعه.تتوفر حامية املؤرشات اجلغرافية عن طريق قانون امللكية الصناعية وليس مبوجب نظام فريد 

 املكس يك

 :ل تضع املكس يك متيزًيا فامي يتعلق ابملنتجات احملمية

قانون امللكية الصناعية، فاإن ما ييل يشلك أأس بااًب يرفض مبوجهبا تسجيل العالمات  من 90عالوة عىل ذكل، ووفقًا للامدة 

ىل املؤرشات اجلغرافية  :اليت تشري اإ

نتاهجاأأو  العالمات للأماكن املعروفة بتصنيع منتجات معينةأأو  الأسامءأأو  املؤرشات اجلغرافيةأأو  تسميات املنشأأ  .11" أأو  اإ

كام "أأو  "كام يُنتج يف"أأو  "تقليد"أأو  "أأسلوب"أأو  "شلك"أأو  "نوع""توفري منتجات معينة، وتكل املصحوبة بتعبريات مثل 

 نطوي عىل منافسة غري عادةل؛ت أأو  ما شابه ذكل من تعبريات ختلق ارتبأاًك يف ذهن املس هتكلأأو  "يًصنع يف

أأسامء الأماكن ذات امللكية اخلاصة عندما تكون ذات طبيعة فريدة، ول ميكن اخللط بيهنا وبني أأماكن أأخرى، واملعروفة  ـ12"

نتاج منتجات معينة  ".تقدمي خدمات معينة، وعندما ل يمت احلصول عىل موافقة املاكلأأو  ابإ

قانون امللكية الصناعية أأيضًا عىل أأن ادلوةل املكس يكية جيوز لها أأن تعرتف ابملؤرشات اجلغرافية املمنوحة مبوجب  وينص

 .املنصوص عليه يف املعاهدة ادلولية املعنيةهو وجيب أأن يكون مس توى امحلاية (. 166املادة )املعاهدات ادلولية 

  بريو

من عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتض 486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

يف قرار  املنشأأ" املنصوص عليه اتتعريف "تسمي نظرا لأن ،السلعمجيع أأنواع  تسميات املنشأأ  حامية تغطي ،من جانهباو 

 قيود عىل الإطالق. ة، ل يفرض أأي201، املادة 486 رمقالأنديز جامعة 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

 .1151/2012نظام مبوجب الالحئة  ُأريسيف بولندا، 

 كورايمجهورية 



SCT/40/5  
Annex 
73 

 

تمتتع منتجات الرثوات الزراعية والسمكية واحليوانية واملنتجات املش تقة مهنا واملصنعة مهنا واملشغولت اليدوية ابمحلاية 

واملنتجات املش تقة مهنا ابمحلاية مبوجب قانون العالمات التجارية بيامن تمتتع منتجات الرثوات الزراعية والسمكية واحليوانية 

 مبوجب قانون مراقبة جودة املنتجات الزراعية والسمكية.

 رصبيا

 كذكل املنتجات الطبيعية والصناعية.

فريقيا  جنوب اإ

 فريد من نوعه محلاية املؤرشات اجلغرافية. نظامجنوب أأفريقيا ليس دلهيا 

 سويرسا

R1 وR4 وR5. 

R2 امخلور(: مجليع أأنوع السلع )عدا 

R3 املسكرات القوية : امخلور و 

 اململكة املتحدة

جابة الاحتاد الأورويب. ىل اإ  ل يوجد، يرىج الرجوع اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية

 متتد حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية لتشمل مجيع أأنواع السلع واخلدمات.

ذا اكن النظام الفريد من نوعه   ، فكيف حُتمى أأو اخلدماتل حيمي املؤرشات اجلغرافية يف بدلمك فامي خيص مجيع السلع و/اإ

 ؟أأو اخلدماتغريها من السلع و/

 ؟أأو اخلدماتكيف حُتمى غريها من السلع و/ الطرف املُجيب

 الأخرى. أأو اخلدماتعىل حامية السلع و/ نانص ترشيع ت ل  أأرمينيا

 عن طريق عالمات أأو اخلدماتو/ عىل تسجيل املؤرشات اجلغرافية مجليع السلع التجاريةات عالمالينص نظام  أأسرتاليا

 .التجارية التصديق

 املؤرشات اجلغرافية يف الربازيل محمية مبوجب نظام امللكية الصناعية. وتشمل امحلاية مجيع أأنواع املنتجات واخلدمات. الربازيل

يمت أأو  رى تنتجسلع أأخ أأي أأو السلع احلرفيةأأو  املواد الغذائيةأأو  السلع الزراعية تقعمعاًل بأأحاكم هذا القانون،  مكبوداي

 مضن نطاق تسجيل وحامية املؤرشات اجلغرافية يف مملكة مكبوداي.يف املنطقة اجلغرافية  حتويلها

املرشوابت الكحولية  18.455فامي خيص امخلور واملرشوابت الكحولية، يشمل الإطار القانوين احلايل للقانون رمق  ش ييل

 فقط.

طاران القانوين ل يشمل املؤرشات اجلغرافية. أأما تسميات املنشأأ فهيي منصوص علهيا مجليع أأنواع  كولومبيا ل ينطبق. لأن اإ

املنتجات. وميكن حامية العالمات اليت تتضمن تعبريات جغرافية لتحديد خدمات معينة عن طريق اإشارات أأخرى 

أأو  اخلدمات والعالمات امجلاعية وعالمات التصديق والأسامء التجاريةأأو  التجارية للمنتجاتممزية، مثل العالمات 

خل.  الإشارات التجارية اإ
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 ؟أأو اخلدماتكيف حُتمى غريها من السلع و/ الطرف املُجيب

 حُتمى املنتجات واخلدمات غري الزراعية من خالل نظام وطين فريد من نوعه. كرواتيا

 .1151/2012حئة الأوروبية رمق فامي خيص املنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تطبق قربص أأحاكم الال قربص

 امحلاية عىل الصعيد الوطين وعىل صعيد الاحتاد الأورويب. التش يكيةامجلهورية 

كوادور  ل ينطبق اإ

س تونيا حتمي براجمنا الوطنية املنتجات غري الزراعية من خالل أأنظمة فريدة من نوعها. فعىل صعيد الاحتاد الأورويب، السلع  اإ

ثل املنتجات غري الزراعية ل حُتمى من خالل قانون موحد عرب الاحتاد الأورويب، رمغ وجود واخلدمات الأخرى م 

 قانون موحد بشأأن املامرسات التجارية غري العادةل وحامية املس هتكل.

 ل توجد حامية خاصة للخدمات لأن العالقة ابملنطقة ل ميكن توثيقها. فرنسا

اجلغرافية/تسميات املنشأأ اإىل مجيع أأنواع السلع. وحُتمى اخلدمات وكذكل مجيع أأنواع السلع من متتد حامية املؤرشات  جورجيا

 خالل العالمات امجلاعية.

  اليوانن

  غواتاميل

حُتمى مجيع املنتجات الغذائية والزراعية وامخلور ومنتجات النبيذ العطرية بشلك حرصي عىل مس توى الاحتاد  هنغاراي

طار نظام الاحتاد الأورويب الفريد من نوعهالأورويب، يف  يف ظل نظام الاحتاد  املسكرات القويةوميكن حامية  .اإ

ويف النظام القانوين الهنغاري، ل . الأورويب الفريد من نوعه والنظام الوطين الفريد من نوعه، كأشاكل متوازية للحامية

 .ميكن حامية اخلدمات من خالل املؤرشات اجلغرافية

 .عالمات جامعيةأأو  ميكن حامية السلع واخلدمات الأخرى كعالمات جتارية اأأيسلند

 ل ينطبق الهند

يران )   الإسالمية( –مجهورية اإ

 (.مبا يف ذكل العالمات امجلاعية وعالمات الاعامتد)العالمات التجارية  اإرسائيل

 عالمات التصديق. جاماياك

 املنافسة غري املرشوعة.مبوجب قانون منع  تمتتع للحامية الياابن

  اكزاخس تان

  الكويت

  لتفيا

عىل مس توى الاحتاد الأورويب، ل حُتمى السلع واخلدمات الأخرى، أأي املنتجات غري الزراعية من خالل قانون  ليتوانيا

 .املس هتكل موحد لالحتاد الأورويب، عىل الرمغ من وجود قانون موحد بشأأن املامرسات التجارية غري العادةل وحامية

ويف ادلول الأعضاء الامثنية والعرشين يف الاحتاد الأورويب، حتمي بعض الربامج الوطنية املنتجات غري الزراعية عن 

 .طريق النظم الفريدة احمللية

بأأن مجيع يقر هذا القانون  .حيتوي القانون اجلديد محلاية امللكية الصناعية عىل أأحاكم بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية مدغشقر

ذا اس توفت املعايري احملددة  .أأنواع املنتجات قد حتمل مؤرًشا جغرافيًا اإ

كام ذكران من قبل، ل يضع نظام املكس يك محلاية املؤرشات اجلغرافية متيزًيا من انحية نوع امحلاية املمنوحة للمنتجات  املكس يك

 .املشموةل

 .املذكور عىل حامية اخلدمات وابلإضافة اإىل ذكل، ل ينص نظام املؤرشات اجلغرافية

عالمات تصديق، ومبوجب القانون العام من أأو  كعالمات جامعية 2002مبوجب قانون العالمات التجارية لعام  نيوزيلندا

 .1986خالل عقوبة المتويه ومبوجب قانون التجارة العادةل لعام 

املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت  يتضمن عدة مواد بشأأن 486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م بريو

 الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.
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 ؟أأو اخلدماتكيف حُتمى غريها من السلع و/ الطرف املُجيب

املنشأأ" املنصوص عليه يف  اتتعريف "تسمي نظرا لأن السلع ابمحلاية،مجيع أأنواع  تسميات املنشأأ  تغطيمن جانهبا 

ميكن حامية العالمات ، عالوة عىل ذكل قيود عىل الإطالق. ة، ل يفرض أأي201، املادة 486 رمقالأنديز قرار جامعة 

عالمات  وأأ عالمات جامعية  وأأ اخلدمات كعالمات خدمة  عريفاليت حتتوي عىل تعبريات جغرافية مصممة لت

 أأسامء جتارية. وأأ  تصديق

جزءا ل ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.يتجزأأ   من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
 ل ينطبق بولندا

 .املسكرات القوية عية وامخلور و قانون الاحتاد الأورويب فامي يتعلق ابملنتجات الزرا الربتغال

  كورايمجهورية 

 .10انظر الرد عىل السؤال  مودلوفامجهورية 

 .التحقق من املنشأأ وجودة الصنع والتحقق من تكوين املنتج رومانيا

من ( عالمة خدمة)وجيوز تسجيل عالمة جتارية . بشأأن اخلدمات يف الاحتاد الرويس ل تُسجل تسمية املنشأأ احملمية الاحتاد الرويس

عطاء طابع فردي للخدمات  .أأجل اإ

 .عن طريق العالمات التجارية رصبيا

 (.332الفصل )عالمة جامعية مبوجب قانون العالمات التجارية أأو  جيوز تسجيل املؤرش اجلغرايف كعالمة تصديق س نغافورة

 .عىل املس توى الوطين ل حُتمى اخلدمات سلوفاكيا

فريقيا  أأعاله. 10ينطبق، انظر السؤال ل  جنوب اإ

من قانون حامية العالمات التجارية، واذلي ل يشرتط  49حُتمى مؤرشات املصدر للخدمات مبوجب املادة  سويرسا

من قانون حامية العالمات التجارية  50التسجيل، وقد تكون خاضعة ملرسوم اجمللس الاحتادي مبوجب املادة 

(R4.) 

 ينطبق، انظر رد الاحتاد الأورويب.ل  اململكة املتحدة

  الولايت املتحدة الأمريكية

  أأوروغواي

ومع ذكل، جتوز حامية اخلدمات املرتبطة مبعامل جغرافية  .انم حامية للمؤرشات اجلغرافية بشأأن اخلدمات فيتل تقدم  انم فيت

 .عالمة جامعيةأأو  مبوجب عالمة تصديق

مس توى الاحتاد الأورويب، ل حُتمى السلع واخلدمات الأخرى، أأي املنتجات غري الزراعية من خالل قانون عىل  الاحتاد الأورويب

 .موحد لالحتاد الأورويب، عىل الرمغ من وجود قانون موحد بشأأن املامرسات التجارية غري العادةل وحامية املس هتكل

حتمي بعض الربامج الوطنية املنتجات غري الزراعية عن  ويف ادلول الأعضاء الامثنية والعرشين يف الاحتاد الأورويب،

 .طريق النظم الفريدة احمللية
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أأكرث من خدمة واحدة ]عىل أأو  هل ميكن الاعرتاف ابملؤرش اجلغرايف نفسه وحاميته فامي خيص أأكرث من منتج واحد 

 اختالفها[؟

الطرف 

 املُجيب

امحلاية فامي خيص أأكرث من 

أأكرث من أأو  منتج واحد

خدمة واحدة ]عىل 

 اختالفها[

 التعليقات

  ل أأرمينيا

الكهام تسجيل املؤرش أأو  دةلالأ  أأو ذات الصةل جيب أأن تدمع قواعد عالمة التصديق التجارية نعم أأسرتاليا

 اجلغرايف فامي خيص أأكرث من منتج.

الامس اجلغرايف نفسه معينني. ومن املمكن تسجيل  خدمة أأو حيدد املؤرش اجلغرايف منتًجا ل الربازيل

 كعدة مؤرشات جغرافية ملنتجات وخدمات خمتلفة.

  ل مكبوداي

  ل ش ييل

تعمتد الإماكنية عىل التوافق مع مجيع رشوط الأهلية لتسمية املنشأأ للك منتج يُعني بواسطة  نعم كولومبيا

 العالمة.

خمتلفة، تُقدم  خدمات أأو منتجاتيف حاةل اس تخدام املؤرش اجلغرايف نفسه لالإشارة اإىل  نعم كرواتيا

 بشلك منفصل. خدمة أأو مواصفات للك منتج

 نعم قربص

 (املسكرات القوية)امخلور و 

فامي خيص املنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تطبق قربص أأحاكم الالحئة الأوروبية رمق 

1151/2012. 

امجلهورية 

 التش يكية

  نعم

كوادور   ل اإ

س تونيا يسمح نظام الاحتاد الأورويب بتسجيل مؤرشات جغرافية منفصةل ابللكمة نفسها، مع ذكل،  نعم اإ

 عىل سبيل املثال نبيذ وزيت زيتون من املنطقة نفسها، لك مهنام يعد مؤرًشا جغرافيًا.

 مؤرش جغرايف واحد فقط للك منتج يف املنطقة املعنية. ل فرنسا

  نعم جورجيا

  ل اليوانن

  نعم غواتاميل

  نعم هنغاراي

ذا اكن متجانًسا لفظًيا  10وفقًا للامدة  نعم أأيسلندا من القانون، ل جيوز تسجيل الامس املقرتح للتسجيل اإ

جزئًيا مع امس ُأدخل ابلفعل يف السجل املنشأأ مبوجب القانون ما مل يكن هناك متيزي أأو  لكًيا

ذا اكن التسجيل اكٍف يف املامرسة بني رشوط الاس تخدام احمليل والتقليدي،  مع مراعاة ما اإ

 .يتعارض مع الامس املسجل ابلفعل

ىلتسجيل  1999)أأ( من قانون عام  9ظر املادة حت ل الهند  الاس تخدام اذلي من املرحج أأن يؤدي اإ

 التباس.أأو  عاخد

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية( –

  

ذ"عىل الأرحج"، هو الرد  نعم اإرسائيل شارة حمددة يف القانون فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية اإ أأو  ل توجد اإ

 تسميات املنشأأ.
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الطرف 

 املُجيب

امحلاية فامي خيص أأكرث من 

أأكرث من أأو  منتج واحد

خدمة واحدة ]عىل 

 اختالفها[

 التعليقات

  نعم جاماياك

ابس تخدام  للمؤرش اجلغرايف احملمي ابلفعل للخمور، ل يسمح املؤرشات اجلغرافية يف حاةل نعم الياابن

 .املؤرش اجلديد

   اكزاخس تان

  نعم الكويت

 للغاية. حمدودةتعليق لأن املامرسة ال يتعذر  ، ولكناملبدأأ نعم من حيث  نعم لتفيا

مع ذكل، يسمح نظام الاحتاد الأورويب بتسجيل مؤرشات جغرافية منفصةل ابللكمة نفسها،  ل ليتوانيا

 .عىل سبيل املثال نبيذ وزيت زيتون من املنطقة نفسها، لك مهنام يعد مؤرًشا جغرافيًا.

  نعم مدغشقر

مؤرش أأو  من قانون امللكية الصناعية، ل جتوز حامية تسمية ما كتسمية منشأأ  163وفقًا للامدة  نعم املكس يك

ذا اكنت مطابقة مؤرش جغرايف أأو  مشاهبة اإىل حد يثري اللبس لتسمية منشأأ أأو  جغرايف "اإ

ذا اكن قد قُدم ابلفعل طلب للترصحي يف وقت سابق وجتري معاجلته، ما مل أأو  محميني ابلفعل اإ

 املعهد حمكًا يسمح بتواجد الامسني املعنيني مًعا."يصدر 

ذا اكن من املمكن الإقرار ابملؤرش اجلغرايف نفسه وحاميته لأكرث من منتج نعم نيوزيلندا  أأو يتوقف حتديد ما اإ

عالمة أأو  اخلدمات اليت تُسجل من أأجلها عالمة جامعيةأأو  عىل السلع( عىل اختالفها) خدمة

ميكن أأن يكون املؤرش اجلغرايف احملمي كعالمة جامعية وعالمة  بتعبري أ خر،أأو  .تصديق

 .واحدة خدمة أأو تصديق مسجاًل لأكرث من منتج واحد

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م نعم بريو

تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية 

 نوعه يف بريو.

 واملسكرات القويةتسمية املنشأأ فامي يتعلق ابمخلور  يتعذر امجلع بنيقد ، ويف هذا الصدد

 اخلدمات اخملتلفة.أأو  أأخرى متزي بني السلعوتسمية 

 ، جيب، ويف حالت أأخرىمشهورةكون تسمية املنشأأ السابقة جيب أأل ت، يف بعض احلالتو

 .لتباسأأي احامتل لال انتفاء

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة جزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها  من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 ابلبياانت اجلغرافية.
  ل بولندا

  نعم الربتغال

  نعم كورايمجهورية 

مجهورية 

 مودلوفا

ميكن الإقرار ابملؤرش اجلغرايف نفسه وحاميته ملنتجات خمتلفة فقط يف احلاةل اليت يكون فهيا  نعم

الامس املتجانس لفظًيا املسجل لحقًا ممتزًيا مبا فيه الكفاية عن الامس املسجل سابقًا، مع مراعاة 

 .املس هتكلرضورة معامةل املنتجني املعنيني بطريقة منصفة وعدم تضليل 

  نعم رومانيا

 .رشيط فولوغدا، زبدة فولوغدا نعم الاحتاد الرويس
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الطرف 

 املُجيب

امحلاية فامي خيص أأكرث من 

أأكرث من أأو  منتج واحد

خدمة واحدة ]عىل 

 اختالفها[

 التعليقات

  ل رصبيا

  نعم س نغافورة

  ل سلوفاكيا

فريقيا كام يرد يف ) 43واملادة  42معمول به وفقًا لأحاكم املادة هو تُمنح امحلاية يف الفئات احملددة كام  نعم جنوب اإ

 (.أأعاله 4رمق 

 ميكن اعتبار حيث". عىل اختالفها"مقصود بلكمة هو تعمتد الإجابة عىل هذا السؤال عىل ما  نعم سويرسا

ومع ذكل، فهام يشرتاكن يف التقاليد نفسها وخصائصهام  .وغرويري دالباج منتجني خمتلفني غرويري

 .املشرتكة أأكرث أأمهية من أأي اختالفات بيهنام، ابملقارنة مع الأجبان الأخرى

املؤرش اجلغرايف مبنتج معني، ولكن ذكل ل يستبعد وجود عدة أأو  املنشأأ وتتعلق تسمية 

(. سوسيسون فودوا وسوسيسون فودوا س يكهو مثال أ خر )اإصدارات من املنتج نفسه 

فضاًل عن ذكل، ميكن حامية الامس اجلغرايف نفسه ملنتجات خمتلفة عن طريق عناوين حامية 

 .(دورست وأأبزنلر موس تربولكيخمتلفة، مثل أأبيزنيلر ابنتيل وأأبزنلر زي

  نعم اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  نعم

  نعم أأوروغواي

فامي خيص املنتجات اخملتلفة اليت حتمل املؤرش اجلغرايف نفسه تودع طلبات امحلاية بشلك  نعم انم فيت

ذا اكنت هذه املنتجات مرتبطة ارتباًطا. منفصل للك منتج مبارًشا ببعضها البعض،  ولكن اإ

يداع طلب حامية واحد بشأأهنا  .ميكن اإ

الاحتاد 

 الأورويب

مع ذكل، يسمح نظام الاحتاد الأورويب بتسجيل مؤرشات جغرافية منفصةل ابللكمة نفسها،  ل

 عىل سبيل املثال نبيذ وزيت زيتون من املنطقة نفسها، لك مهنام يعد مؤرًشا جغرافيًا.

 والتسجيلالطلب  ابء.

 اس تحقاق الإيداع "1"

 من ميكنه التقدم لطلب احلصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف؟ 

الطرف 

 املُجيب

خشص 

 اعتباري

مؤسسة  مجموعة

 عامة

طة الوطنية السل

والإقلميية وعىل 

 صعيد احملافظة

 هجة أأخرى

    نعم  أأرمينيا

  نعم نعم نعم نعم أأسرتاليا

      الربازيل

 نعم نعم نعم نعم  بودايمك 
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الطرف 

 املُجيب

خشص 

 اعتباري

مؤسسة  مجموعة

 عامة

طة الوطنية السل

والإقلميية وعىل 

 صعيد احملافظة

 هجة أأخرى

  نعم نعم نعم نعم ش ييل

 *نعم نعم نعم  نعم كولومبيا

 نعم نعم  نعم نعم كرواتيا

 خشص طبيعي.

  نعم  نعم نعم قربص

امجلهورية 

 التش يكية

 نعم   نعم نعم

 خشص طبيعي.

كوادور   نعم نعم نعم نعم اإ

س تونيا  نعم نعم نعم نعم نعم اإ

 خشص طبيعي.

     نعم فرنسا

 نعم نعم نعم نعم نعم جورجيا

 خشص طبيعي.

    نعم  اليوانن

 ل ل ل نعم ل غواتاميل

 نعم  نعم نعم نعم هنغاراي

 خشص طبيعي، كيان جتاري غري مؤسيس.

    نعم نعم أأيسلندا

     نعم الهند

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية( –

    نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم اإرسائيل

 نعم نعم ل ل نعم جاماياك

مجموعة من املنتجني يقومون بنشاط يف املنطقة اجلغرافية أأو  أأي منتج

 .احملددة يف الطلب فامي يتعلق ابلسلع احملددة

    نعم نعم الياابن

      اكزاخس تان

 ل نعم نعم نعم نعم الكويت

      لتفيا

 نعم   نعم نعم ليتوانيا

 خشص طبيعي.

 نعم نعم نعم نعم نعم مدغشقر

غرايف أأشخاًصا اجلؤرش املتسجيل  مودعو طلباتجيوز أأن يكون 

اعتباريني يقومون، ابلنس بة للمنتجات املبينة يف الطلب، أأو  طبيعيني

لهيا يف الطلب، وكذكل  نتاج يف املنطقة اجلغرافية املشار اإ بأأنشطة اإ



SCT/40/5  
Annex 
80 

 

الطرف 

 املُجيب

خشص 

 اعتباري

مؤسسة  مجموعة

 عامة

طة الوطنية السل

والإقلميية وعىل 

 صعيد احملافظة

 هجة أأخرى

مجموعات هؤلء الأشخاص، ومجموعات املس هتلكني، وأأي سلطة 

 .خمتصة

 نعم نعم نعم نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نعم نعم نعم نيوزيلندا

جيوز لأي خشص ذي مصلحة التقدم بطلب لتسجيل مؤرش جغرايف 

املسكرات امخلور و )مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية 

 .2006لعام  (القوية

 نعم نعم نعم نعم تعم بريو

    نعم  بولندا

 نعم نعم نعم نعم نعم الربتغال

 .مؤسسة خاصة خشص طبيعي،

     نعم كورايمجهورية 

مجهورية 

 مودلوفا

  نعم  نعم نعم

    نعم ل رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

 نعم   نعم نعم

عالوة عىل ذكل، ووفقًا للقانون املدين لالحتاد  .رائد أأعامل فردي

يداع الطلبهو الرويس، فاإن من ينتج املنتج   .وحده من جيوز هل اإ

  نعم نعم نعم نعم رصبيا

ل  ل ينطبق س نغافورة

 ينطبق

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 نعم   نعم نعم سلوفاكيا

 خشص طبيعي.

فريقيا     نعم نعم جنوب اإ

  نعم  نعم نعم *سويرسا

  نعم نعم نعم نعم اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  نعم نعم نعم نعم

 ل نعم نعم نعم نعم أأوروغواي

  نعم نعم نعم نعم انم فيت

الاحتاد 

 الأورويب

 نعم نعم  نعم نعم

 خشص طبيعي.
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 :التعليقات

 أأسرتاليا

عالمات بوصفها ملؤرشات اجلغرافية حامية االتقدم بطلبات ي كيان هل خشصية اعتبارية لأ جيوز العالمات التجارية:  قانون

 مؤرش جغرايف لإدراجمن ميكنه التقدم قانون النبيذ الأسرتايل من  40Rحتدد املادة  :نظام فريد من نوعه تصديق التجارية.

أأو  منظمة معلنة لزارعي عنب النبيذ،أأو  معلنة لصانعي النبيذ، رابطةيف جسل املؤرشات اجلغرافية احملمية. ومه:  اسرتايل

قلمي،يف أأو  منظمة متثل صانعي النبيذ يف ولية قلمي،يف أأو  عنب النبيذ يف وليةمنظمة متثل زارعي أأو  اإ أأو  نبيذال  يصانعأأو  اإ

لتحديد  خشص تقدمي طلب خطيي عىل أأنه جيوز لأ  2018لعام قانون النبيذ الأسرتايل من  60تنص املادة و  .عنبال  يزارع

 .بدل أأجنيبب فامي يتعلق  مؤرش جغرايف

 الربازيل

جيوز للجمعيات واملعاهد "الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية،  25/2013التعلاميت املعيارية من  5وفقًا للامدة 

والكياانت القانونية اليت متثل اجملموعات املمتتعة ابحلق الاس تئثاري يف اس تخدام الامس اجلغرايف يف منطقهتا أأن تطلب تسجيل 

جرائية  ".املؤرشات اجلغرافية، كبدائل اإ

ذا اكن املنتج الوحيد اعتباري واحد أأنأأو  وجيوز لشخص طبيعي مقدم اخلدمة الوحيد خموًل أأو  يتقدم بطلب للتسجيل اإ

 .ابلس تخدام الاس تئثاري لالمس اجلغرايف

 .وجيوز متثيل مجيع هؤلء الأشخاص عن طريق وكيل، وجيب تقدمي توكيل رمسي ساري املفعول

ل يف بدل املنشأأ التقدم بطلب التسجيل يف ويف حاةل مودع الطلب الأجنيب، جيب عىل صاحب التسجيل املعرتف به ابلفع

داراًي  .الربازيل وجيب عىل مودع الطلب الأجنيب أأن يولك حماميًا مؤهاًل مقميًا يف الربازيل، وأأن مينحه سلطات متثيهل اإ

الوطين الصادرة عن املعهد  25/2013التعلاميت املعيارية من  20وفقًا للامدة وقضائًيا، مبا يف ذكل تلقي عروض الأسعار، 

 .للملكية الصناعية

 ش ييل

 ، اذلي يديره املعهد الوطين للملكية الصناعية، جيوز لأي خشص طبيعي19.039وفقًا للنظام املعمول به مبوجب القانون رمق 

أأو  منشأأ ولكن جيب أأن يكون ممثاًل جملموعة كبرية من املنتجنيتسمية  أأو مؤرش جغرايف اعتباري أأن يطلب تسجيلأأو 

امخلور واملرشوابت الكحولية، حُتدد حامية املؤرشات  وفامي خيص. احلرفيني، بغض النظر عن شلكهم القانونأأو  الصناع

اجلغرافية الأجنبية عىل أأساس تكل املعرتف هبا يف املعاهدات ادلولية اليت صدقت علهيا ش ييل، من خالل سلطة وطنية، 

ل مبوجب الرشوط احملددة يف   .املعاهدات املذكورةواليت ل جيوز اس تخداهما اإ

 كولومبيا

يسعى بشلك ( 7.1.2.1.1يف  النحو الوارديف احلاةل الثانية، خالف رابطة املنتجني، عىل )اعتباري أأو  أأي خشص طبيعي*

يف حاةل الشخص " 1: "وجيب استيفاء املتطلبات التالية .فردي لإثبات اهامتمه املرشوع بتقدمي طلب لتسجيل تسمية منشأأ 

لهيا يف الفقرةالاعتباري،  يف حاةل الشخص الطبيعي، التأأكيد عىل أأن مودع  "2"؛ (أأ )  7.1.2.1.1تقدمي الواثئق املشار اإ
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نتاج)الشخص الوحيد اذلي، يف وقت تقدمي طلب احلصول عىل امحلاية، يقوم ابس تخراج هو الطلب   منتج( معاجلةأأو  أأو اإ

 .ل تسمية املنشأأ منتجات يف املنطقة اجلغرافية املراد حاميهتا من خالأأو 

نتاج)وجيب أأيًضا التأأكيد عىل أأن املس تفيدين احملمتلني من تسمية املنشأأ، اذلين قد يقومون يف املس تقبل ابس تخراج  أأو  أأو اإ

  .يف املنطقة اجلغرافية املعنية، سيتاح هلم اس تخدامه لأغراض جتارية( املنتجات)املنتج ( معاجلة

 (.7.1.2.1.3، النقطة 2012لعام  57530القرار )

 قربص

 .املسكرات القويةيتعلق الرد ابمخلور و 

، واليت تعطي حق 1151/2012فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم الالحئة الأوروبية رمق 

يداع الطلب حرًصا للجامعات اليت يتعلق معلها ابملنتج اذلي حيمل الامس املراد تسجيهل  .اإ

 فرنسا

اكن مبفرده، برشط متثيهل و، جيوز تقدمي الطلب من قبل كيان فردي، لمجعية همنية. ومن قبيل الاس تثناءأأو  اد هميناحت

 . يس تطيع أأن يس توعب كياانت جديدةبواسطة هيلك

 هنغاراي

 يعاجلأأو  كيان جتاري غري مؤسيس يُنتجأأو  اعتباريأأو  ميكن احلصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف من قبل أأي خشص طبيعي

لهيا يف املؤرش اجلغرايف وحتمل املنتجات املذكورة املؤرش اجلغرايفأأو   .جيهز هذه املنتجات يف املنطقة اجلغرافية املشار اإ

 أأيسلندا

من  8أأو  5أأو  4من القانون، جيوز جملموعات املنتجني أأن تقدم طلبات لتسجيل امس منتج معاًل ابملواد  11وفقًا للامدة 

ذاأأو  وة عىل ذكل، جيوز للشخص الطبيعيوعال .القانون اكن ( أأ ) :الاعتباري أأن يتقدم بطلب محلاية أأسامء املنتجات فقط اإ

اكنت مثة طرق حملية راخسة وعريقة يس تخدهما فقط ( ب)املنتج الوحيد املوجود يف املنطقة اجلغرافية احملددة، وهو الشخص 

أأو  خصائص ختتلف جوهراًي عن تكل املوجودة يف املناطق احمليطة ينشأأ املنتج يف منطقة حمددة وهل (ج)الشخص املعين و

ول جيوز ملودع الطلب سوى أأن يودع طلبات بشأأن  .ختتلف خصائص املنتج عن املنتجات املامثةل من املناطق احمليطة

 .يعدهاأأو  يعاجلهاأأو  املنتجات اليت ينتجها مودع الطلب نفسه

 الهند

أأو  مبوجب نشأأتسلطة أأو  منظمة أأي أأو ،املنتجنيأأو  الأشخاص متثل، أأي رابطة 1999عام من قانون  11مبوجب املادة 

طار  .، متثل مصلحة منتجي السلع املعنيةأأي قانون ساري املفعول يف اإ

 اإرسائيل

ول حتتفظ اإرسائيل بسجل للمؤرشات  .تتعلق الإجاابت الواردة أأعاله فقط ابلتسجيالت اليت متت مبوجب اتفاقية لش بونة

 .اجلغرافية
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 لتفيا

جراءات التسجيل، اية ابمحلمؤرشات املنشأأ اجلغرايف  تمتتع) س بق توضيحهاللأس باب اليت  نفاذول يوجد دون اإ داري اإ ، اإ

نفاذ املدين نظرا للقصور يف جراءات  تكل اليت تغطي ل س امي، اليت سرتدد عىل العديد من الأس ئةل نر  مل .(ممارسة الإ اإ

، 72-66، 63-54، 52-26، 24-13من وغريها من احلقوق )الأس ئةل  ملؤرشات اجلغرافيةاحامية التسجيل والعالقة بني 

74-75 ،77 ،80-82.) 

 مدغشقر

مجموعة أأو  مجموعة من املنتجنيأأو  جيب عىل مودع الطلب أأن يذكر يف منوذج الطلب الصفة اليت يقدم هبا الطلب، أأي مكنتج

 .سلطة خمتصةأأو  مس هتلكني

 املكس يك

عالن امحلاية لتسمية املنشأأ  قانون امللكية الصناعية من 165وتنص املادة  املؤرش اجلغرايف جيب أأن يكون حبمك أأو  عىل أأن اإ

 :بناء عىل طلب من الفئات التاليةأأو  املنصب

نتاج)الاعتباريون املعنيون مبارشة ابس تخراج أأو  الأشخاص الطبيعيون .1  املنتج املراد تغطيته؛( معاجلةأأو  أأو اإ

 املنتجني املرتبطني ابملنتج املراد تغطيته؛أأو  املصنعني( رابطات وأأ )غرف  .2

 الهيئات احلكومية الفيدرالية؛أأو  الواكلت .3

 .يصنعأأو  ينتجأأو  املنطقة اجلغرافية اليت يس تخرج مهنام املنتجأأو  حكومة الاحتاد يف الإقلمي .4

 بريو

بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة مواد  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

ضافة، يتعلق بتسميات املنشأأ  غري أأنه فامي ىل الأشخاص  اإ لهيماإ أأيضًا للأشخاص الطبيعيني  ذكل ، جيوزيف السؤال املشار اإ

هذه الأنشطة داخل املنطقة  ونميارسو ، هئامنش  امية تسميةاملطالب حب سلعال يعاجلون أأو  ينتجونأأو  اذلين يس تخرجون

عالن امحلاية.  اجلغرافية احملددة يف اإ

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية. امللكية الفكرية. وجيري  حاليا اإ

 بولندا

ذا تبني أأن الرشطني أأو  ، ميكن معامةل خشص طبيعي1151/2012من الالحئة رمق  49وفقا للامدة  اعتباري واحد مكجموعة اإ

بتسميات املنشأأ احملمية فامي يتعلق ( ب)املنتج الوحيد الراغب يف تقدمي الطلب؛ هو الشخص املعين ( أأ : )التاليني قد حتققا

واملؤرشات اجلغرافية احملمية، تمتتع املنطقة اجلغرافية املعنية خبصائص ختتلف اختالفًا ملحوظًا عن تكل املوجودة يف املناطق 

  .أأن خصائص املنتج ختتلف عن تكل املنتجة يف املناطق اجملاورةأأو  اجملاورة
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 كورايمجهورية 

يعاجلون /يصنعون/ينتجوناذلين أأولئك  ية مؤرش جغرايف، جيوز لشخص اعتباري يتأألف منفامي خيص العالمة امجلاعية محلا

أأو  وابلتايل، قد ل حيق للسلطات الوطنية .منتًجا حيمل مؤرًشا جغرافيًا أأن يتقدم بطلب للحصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف

قلميية التقدم بطلب للحصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف فامي خيص عالمة التصديق محلاية مؤرش جغرايف، حيق ولكن،  .الإ

قلميية التقدم بطلب للحصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف  .للسلطات الإ

 مودلوفامجهورية 

 الاعتباريأأو  وجيوز معامةل الشخص الطبيعي. مؤرش جغرايفأأو  حيق للمجموعات فقط التقدم بطلب تسجيل تسمية منشأأ 

 مؤرش جغرايفأأو  عىل أأهنم مجموعة تقدم طلب تسجيل تسمية منشأأ  34من املادة ( 1)وفقًا للفقرة  الإدارة اخملتصة املعينةأأو 

 (.6/2008، القانون رمق ((2) 9املادة )اختصاص تقليدي مضمون وفقًا للرشوط املنصوص علهيا يف الالحئة أأو 

 س نغافورة

 .جيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف تلقائًيال يوجد تس ( ب117الفصل )مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل 

 سويرسا

 *R1 ،R2 ،R4 ،R5 

قلمييةأأو  سلطة وطنية: فقط R2.2 من أأجل   .اإ

R1 . ،قرارها  يفتستند احملامك ىل دعوى لاإ ثبات حقه، يرفعهالحقوق يف مؤرشات املصدر، اإ  أأي خشص يظهر اهامتًما قانونًيا ابإ

من قبل الروابط التجارية املرخص لها أأو  من املرحج أأن يُنهتج،أأو  مصدرمن قبل أأي خشص انهتك حقه يف مؤرش أأو 

قلميية اليت أأو  من قبل املنظامت ذات املاكنة الوطنيةأأو  مبوجب قوانيهنا الأساس ية حبامية املصاحل الاقتصادية لأعضاهئا، الإ

ويرسي للملكية الفكرية ضد الاس تخدام غري من قبل املعهد الفيدرايل السأأو  يلزهما قانوهنا الأسايس حبامية املس هتلكني،

ىل الإقلمي اجلغرايف أأو  رمز أ خر أأي أأو (Swiss" )سويرسي"أأو  "سويرسا"املرشوع ملؤرشات مثل  شارة أأخرى تشري اإ اإ

شارة أأخرى تشري أأو  رمز أ خر أأي أأو من قبل الاكنتون املعين ضد الاس تخدام غري القانوين لمسهأأو  لالحتاد السويرسي، اإ

ىل اإ   (.قانون حامية العالمات التجاريةمن  56و 55و 52املواد )قلميه اجلغرايف اإ

R3 .تسميات منشأأ  تُستشار املنظامت اليت متثل قطاع النبيذ من قبل الاكنتوانت يف ترشيعات الاكنتوانت اليت تتعامل مع

 .للنبيذ محمية

 اململكة املتحدة

 .جامعيةميكن للجمعيات فقط التقدم بطلب لتسجيل عالمة 
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 املودع: 

 الطرف املُجيب

جيب أأن يكون 

مكتبه الرئييس يف 

املنطقة اجلغرافية 

 احملددة

جيب أأن يقدم 

دليال عىل مزاوةل 

أأنشطته يف املنطقة 

 اجلغرافية احملددة

ل حيتاج أأن يفي 

بأأي متطلبات فامي 

خيص العنوان 

 الرمسي

 جيب أأن يقدم دليال

أأو  عىل أأنه رابطة

ذا اكن  منظمة اإ

عىل شلك  منظام

 مجموعة

صاحب هو 

التسجيل املتعلق 

 ابملؤرش اجلغرايف

    نعم  أأرمينيا

   نعم   أأسرتاليا

      الربازيل

 نعم نعم نعم نعم نعم مكبوداي

 نعم  نعم نعم  ش ييل

  نعم نعم   كولومبيا

  نعم نعم نعم نعم  كرواتيا

    نعم  قربص

  نعم نعم نعم   التش يكيةامجلهورية 

كوادور  ل ل نعم ل ل اإ

س تونيا  نعم ل نعم نعم ل اإ

 نعم نعم نعم   فرنسا

   نعم   جورجيا

  نعم    اليوانن

 ل نعم ل نعم نعم غواتاميل

   نعم نعم  هنغاراي

 نعم نعم نعم ل ل أأيسلندا

  نعم    الهند

يران )  –مجهورية اإ

 الإسالمية(
 نعم 

 نعم نعم 

 نعم نعم نعم ل ل اإرسائيل

 نعم نعم نعم ل ل جاماياك

  نعم نعم   الياابن

  نعم    اكزاخس تان

 نعم نعم ل نعم نعم الكويت

      لتفيا

 نعم نعم نعم   ليتوانيا

 ل ل نعم ل ل مدغشقر

    نعم  املكس يك

 ل ل ل ل ل نيوزيلندا

    نعم  بريو

 ل ل ل ل ل بولندا
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 الطرف املُجيب

جيب أأن يكون 

مكتبه الرئييس يف 

املنطقة اجلغرافية 

 احملددة

جيب أأن يقدم 

دليال عىل مزاوةل 

أأنشطته يف املنطقة 

 اجلغرافية احملددة

ل حيتاج أأن يفي 

بأأي متطلبات فامي 

خيص العنوان 

 الرمسي

 جيب أأن يقدم دليال

أأو  عىل أأنه رابطة

ذا اكن  منظمة اإ

عىل شلك  منظام

 مجموعة

صاحب هو 

التسجيل املتعلق 

 ابملؤرش اجلغرايف

   نعم   الربتغال

    نعم  كورايمجهورية 

 نعم نعم نعم نعم  مودلوفامجهورية 

  نعم نعم نعم ل رومانيا

    نعم  الاحتاد الرويس

 ل نعم ل نعم نعم رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

  نعم  نعم نعم سلوفاكيا

فريقيا  نعم نعم  نعم  جنوب اإ

  نعم نعم نعم  *سويرسا

 نعم نعم نعم   اململكة املتحدة

 نعم نعم ل نعم ل الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم نعم ل نعم ل أأوروغواي

  نعم نعم نعم  انم فيت

  نعم نعم نعم   الاحتاد الأورويب

 التعليقات:

 أأسرتاليا

ثبااتت امللكية. الطلب موجوًدا يف املنطقة اجلغرافيةل يوجد أأي رشط قانوين يس تلزم أأن يكون مودع  أأو  وميكن أأن تساعد اإ

وفامي خيص  العالمات التجارية: قانون .اس تحقاق الإيداع يف منح امحلاية ملؤرش جغرايف ولكن ل يلزم توفريها يف لك طلب

يف  الاس تئثارياملسجل احلق من يليه و  يكون للامكلومع ذكل، املؤرشات اجلغرافية احملمية مبوجب عالمة تصديق جتارية، 

اخلدمات اليت جُسلت بشأأهنا عالمة أأو  اس تخدام عالمة التصديق التجارية، والسامح لل خرين ابس تخداهما، فامي خيص السلع

ل وفقًا للقواعد اليت حتمك  .التصديق التجارية ومع ذكل، ل جيوز للامكل املسجل أأن يس تخدم عالمة التصديق التجارية اإ

وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية املسجةل مبوجب قانون أأسرتاليا  :فريد من نوعه نظام .اس تخدام عالمة التصديق التجارية

 .للخمور، ل يوجد ماكل عىل هذا النحو

 الربازيل

ذا اكن جيب عىل مقدم اخلدمة الوحيد يف املنطقة احملددة، أأن يثبت أأنه موجود داخل نطاق أأو  املنتج الوحيدهو  املودع، اإ

جرايئ، جيب عليه أأن يثبت أأنه املمثل الرشعي للمنتجني وأأهنم  ذا اكن املودع مجعية تعمل كبديل اإ املنطقة اجلغرافية. واإ

بلكامت أأخرى، مبا أأن املنتجني ومقديم اخلدمات مه أأو  غرافية احملددة.موجودون ويبارشون أأنشطهتم داخل املنطقة اجل
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نه يُشرتط وجودمه يف املنطقة اجلغرافية احملددة، ول يشرتط أأن يكون املودع  املالكون الفعليون لتسجيل املؤرش اجلغرايف، فاإ

جرايئ وحسب. فاملودع ل يُعد مالاًك للمؤرش ذا اكن املودع يترصف كبديل اإ جرايئ،  كذكل اإ ذا اكن يترصف كبديل اإ اجلغرايف اإ

 مقدم خدمة تتعني حاميته.أأو  ليس منتًجاهو ف 

 ش ييل

أأهنم يعملون يف املنطقة اجلغرافية احملددة، ويف حاةل  مودعو الطلباتفامي خيص امخلور واملرشوابت الكحولية، جيب أأن يثبت 

ما مجعية  .منظمة أأخرىأأو  مودعي الطلبات امجلاعية، أأهنم اإ

 كولومبيا

 486من القرار ( ب) 207يفرض رشط الوجود يف املنطقة اجلغرافية احملددة لأغراض الرتخيص ابلس تخدام وفقًا للامدة 

 .2000 لعام

 قربص

 .املسكرات القويةيتعلق الرد ابمخلور و 

 .1151/2012وروبية رمق من الالحئة الأ  49فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة 

 فرنسا

 .موجوًدا يف أأي ماكن يف فرنسا املؤرش اجلغرايف من الناحية النظرية، ميكن أأن يكون مدير

 .من الناحية العملية، يوجد املدير دامئًا يف املنطقة اجلغرافية للمؤرش اجلغرايف

 هنغاراي

 يعاجلأأو  كيان جتاري غري مؤسيس يُنتجأأو  اعتباريأأو  ميكن احلصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف من قبل أأي خشص طبيعي

لهيا يف املؤرش اجلغرايف وحتمل املنتجات املذكورة املؤرش اجلغرايفأأو   .جيهز هذه املنتجات يف املنطقة اجلغرافية املشار اإ

 مدغشقر

رتط أأن يكون املودع منتًجا يف ويش .ل يشرتط القانون أأن يكون مودع الطلب مكتبه الرئييس يف املنطقة اجلغرافية احملددة

قامة وفامي خيص. املنطقة اجلغرافية احملددة وثيقة أأخرى أأو  أأي طلب تسجيل يودعه املقميون، جيب أأن تُرفق ابلطلب شهادة اإ

قامة مودع الطلب  .تثبت اإ

 املكس يك

 :165الاعتباريني اذلين يدخلون يف نطاق املادة أأو  يشمل املودعون املؤهلون الأشخاص الطبيعيني

نتاج)الاعتباريون املعنيون مبارشة ابس تخراج أأو  الأشخاص الطبيعيون. 1  املنتج املراد تغطيته؛( معاجلةأأو  أأو اإ

 املنتجني املرتبطني ابملنتج املراد تغطيته؛أأو  املصنعني( أأو مجعيات)غرف . 2

 الهيئات احلكومية الفيدرالية؛أأو  الواكلت. 3
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 .يصنعأأو  ينتجأأو  املنطقة اجلغرافية اليت يس تخرج مهنام املنتج أأو حكومة الاحتاد يف الإقلمي. 4

 .جيب أأن يتضمن الطلب أأيًضا عنوان املودع

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفامجهورية 

لب تسجيل مؤرش جغرايف عىل أأساس لواحئها وجيب أأن متثل فئات خمتلفة من الكياانت جيب أأن تعمل اجملموعة اليت تط

 .املشاركة يف تطوير املنتج

 الاحتاد الرويس

يرفق بطلب تسجيل تسمية املنشأأ احملمية اعامتد من هيئة خموةل بأأن املودع منتج : فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الروس ية

ترفق ابلطلب أأدةل موثقة : وفامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الأجنبية(. املدين لالحتاد الرويسمن القانون  1522املادة )

 . تثبت أأن تسمية املنشأأ احملمية الأجنبية محمية كذكل يف بدل املنشأأ 

 س نغافورة

 .تلقائًيا ل يوجد تسجيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف( ب117الفصل )مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل 

 سويرسا

 *R2 ،R4 

 الولايت املتحدة الأمريكية

ثبات أأن املنتج يأأيت من املنطقة احملددة  .وجيب أأن يكون العنوان القانوين مسجالً . يتعني عىل مودع الطلب اإ

 الإدارات اخملتصة "2"

 ما يه الإدارة اخملتصة: 

الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

 خملتصة.االهيئة احلكومية  أأرمينيا

فامي خيص املؤرشات اجلغرافية  أأسرتاليا

مجليع السلع مبا يف ذكل امخلور 

فامي خيص املؤرشات اجلغرافية مجليع السلع مبا يف ذكل 

مبوجب قانون العالمات  ،القويةاملسكرات امخلور و 

فامي خيص املؤرشات اجلغرافية 

احملمية بعالمة تصديق جتارية، تقع 
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

جب و مب، املسكرات القويةو 

يعد ات التجارية. مالعالقانون 

املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية 

 الإدارة اخملتصة.

 أأما فامي خيص املؤرشات اجلغرافية

الإدارة اخملتصة  فاإن ،للنبيذ

يه ، نظام فريد من نوعه مبوجب

 املؤرشات اجلغرافية  جلنة

يعد املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية الإدارة  التجارية

حيث تمت حامية املؤرشات اجلغرافية بوصفها  ،اخملتصة

اللجنة الاسرتالية املعنية ابملنافسة .  عالمات تصديق

  واملس هتلكني

مبوجب نظام أأما فامي خيص املؤرشات اجلغرافية للنبيذ 

الإدارة  يه املؤرشات اجلغرافية جلنةفاإن ، نوعهفريد من 

 .اخملتصة

نفاذ بوجه عام عىل  مس ئولية الإ

 رعاتق املاكل. أأما فامي خيص امخلو 

املسجةل مبوجب قانون اسرتاليا 

 للخمور، فهيي مس ئولية جلنة

 املؤرشات اجلغرافية.

املعهد الوطين للملكية الصناعية  املعهد الوطين للملكية الصناعية الربازيل

جراء هو  اجلهاز املسؤول عن اإ

تسجيالتنا، ومبا أأنه ليست دليه 

سلطة أأمن عام، فليس مضن 

نفاذ أأو  اختصاصه الإرشاف الإ

فعمل املعهد ينهتيي عند . الإداري

ذا أأو  منح التسجيل ل اإ رفضه، اإ

ه احلاةل، يف هذ. حدث اس تئناف

ذا اكن قراره  يدرس املعهد ما اإ

 .حباجة اإىل تعديلأأو  صائًبا

: السلطة اخملتصة 35املادة  مكبوداي

وفقاً  - 1ابملؤرشات اجلغرافية

، من القانون 27و 26و 5للمواد 

دارة امللكية الفكرية بوزارة  اإ

أأو  اخملتصةالتجارة يه السلطة 

 الرقابةالسلطة املسؤوةل عن 

تمت للتحقق من  ية اليتالرمس 

لمتطلبات القانونية ل  الامتثال

 يتال ةاجلغرافي تالبياان اتططخمل

 .القانون هذا اهوضع 

دارة  وزارة التجارةيف قسم امللكية الفكرية  يف  يةالاقتصاد الس ياساتاإ

دارة وزارة ادلاخلية  امللكية واإ

 .الفكرية يف وزارة التجارة

  املعهد الوطين للملكية الصناعية ش ييل

 

امخلور )وزارة الزراعة 

 (واملرشوابت الكحولية

املديرية العامة للعالقات 

 الاقتصادية ادلولية

حيث يعد القانون رمق )املعهد الوطين للملكية الصناعية 

 (أأساس امحلايةهو بشأأن امللكية الصناعية  19.039

 (امخلور واملرشوابت الكحولية)وزارة الزراعة 

 

حيث أأن النظام املنشأأ مبوجب 

بشأأن امللكية  19.039القانون رمق 

الصناعية، اذلي يديره املعهد 

الوطين للملكية الصناعية، ل 

ن  ينص عىل وجود هجة رقابية، فاإ

أأحاكم لحئة الاس تخدام والرقابة 

 .تنطبق

امخلور واملرشوابت )وزارة الزراعة 

 (الكحولية
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

، فاإن هيئة الإرشاف عىل الصناعة والتجارة، شعبة (18املادة ) 2011لعام  48886وفقًا للقرار  كولومبيا

دارة نظام امللكية الصناعية، ويه مسؤوةل عن البت  امللكية الصناعية، يه السلطة اخملوةل ابإ

 .يف طلبات حامية تسميات املنشأأ يف كولومبيا

فامي يتعلق ابلإجراءات املدنية 

مثل انهتاك حقوق امللكية )

املنافسة غري أأو  ةالصناعي

، (حامية املس هتكلأأو  املرشوعة

الإدارات اخملتصة يه قسم 

الشؤون القانونية يف هيئة 

الإرشاف عىل الصناعة والتجارة 

واحملامك املدنية، وفقًا ملعايري تعيني 

 .الصالحيات

وفامي يتعلق ابملسائل الإدارية، 

الإدارة اخملتصة يه قسم حامية 

الإدارية الإجراءات )املس هتكل 

وجملس ادلوةل، ( محلاية املس هتلكني

لغاء  لأغراض تقدمي طلبات اإ

القرارات املتعلقة بطلبات حامية 

طلبات أأو  تسميات املنشأأ 

تسجيل العالمات التجارية فامي 

العبارات اليت قد تنهتك  خيص

تسميات أأو  املؤرشات اجلغرافية

 .املنشأأ 

السلطات امجلركية وغريها من  اتياكروهورية مكتب امللكية الفكرية مجل  كرواتيا

 هيئات التفتيش اخملتصة

دارة مسجل الرشاكت  (املسكرات القويةللخمور و )وزارة الزراعة  قربص اإ

  واحلارس القضايئ

للخمور )وزارة الزراعة 

 (املسكرات القويةو 

امجلهورية 

 التش يكية

امجلهورية الإدارات اخملتصة يف   التش يكيةجمهورية مكتب امللكية الصناعية لل 

 التش يكية

كوادور   الوطنية للحقوق الفكرية ادلائرة ادلائرة الوطنية للحقوق الفكرية اإ

س تونيا تؤدي وزارة الشؤون الريفية العمليات الوطنية . 1  اإ

رمق ( الاحتاد الأورويب)املنصوص علهيا يف لحئة اجمللس 

بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية وتسميات  2081/92

 ,OJ L 208)املنشأأ للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية 

( والعمليات العمليات 8-1، الصفحات 24.7.1992

املقررة فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ 

 .للمرشوابت الكحولية احملمية عىل مس توى امجلاعة

س تونيا للرباءات وزارة الش ئون  مكتب اإ

 ريفيةال

انظر 

املوضوعات 

 السابقة
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

الإس توين طلبات تسجيل  يعاجل مكتب الرباءات. 2

لهيا فامي ييل ابمس طلب )املؤرشات اجلغرافية  املشار اإ

 .، ويتخذ القرارات ويدون القيود يف السجل(التسجيل

املؤرشات اجلغرافية للمنتجات  الصناعيةاملؤرشات اجلغرافية للمنتجات اليدوية: املعهد الوطين للملكية  فرنسا

اليدوية: املعهد الوطين للملكية 

 الصناعية وهيئات الرقابة املعمتدة

املركز الوطين للملكية الفكرية يف  جورجيا

 جورجيا 

وزارة حامية البيئة والزراعة 

 يف جورجيا

املركز الوطين للملكية 

 الفكرية يف جورجيا 

دارة الواكةل الوطنية للأغذية؛  اإ

 مراقبة الرضائب، وزارة املالية؛

يرادات،  قسم امجلارك يف دائرة الإ

 وزارة املالية

نتاج العضوي واملؤرشات اجلغرافية اليوانن التابعة لوزارة التمنية الريفية والأغذية  مديرية نظم اجلودة والإ

 .ومؤرشات جغرافيةفامي خيص املنتجات الزراعية واملواد الغذائية احملمية بتسميات منشأأ 

ُمنحت ضوابط خبصوص 

املنتجات الزراعية واملواد الغذائية 

اليت حتمل مؤرشات جغرافية يف 

اليوانن من قبل وزارة التمنية 

جل دمييرت و الريفية والأغذية اإىل اإ

ابلتعاون ( منظمة زراعية يواننية)

دارات الاقتصاد الريفي  مع اإ

واخلدمة البيطرية يف الاحتادات 

قلميية  .الإ

 جسل امللكية الفكرية غواتاميل

 

جيب تقدمي الواثئق اليت 

تشهد عىل جودة املنتج كام 

يتوافق مع املنشأأ اجلغرايف، 

وكذكل ارتباطه ابملنطقة 

 .احملددة يف البالد

ثبات أأنه معرتف  جيب اإ

النحو به ومحمي عىل هذا 

 بدل املنشأأ، بأأي طرق يف

وسائل؛ وجيب تقدمي أأو 

املطالبات ملخص يوجز 

وفقا للترشيعات احمللية 

 .لغواتاميل

 .ترشيعات غواتاميل

ل  مكتب امللكية الفكرية الهنغاري هنغاراي ل مينح للأجانب اإ

حامية للمؤرش اجلغرايف 

عىل أأساس معاهدة 

عىل أأساس أأو  دولية

ويف . املعامةل ابملثل

مسائل املعامةل ابملثل، 

يعد رأأي مكتب امللكية 

هو الفكرية الهنغاري 

 .املعمول به

 مكتب امللكية الفكرية الهنغاري

  الهيئة الأيسلندية للأغذية والطب البيطري أأيسلندا
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

دارة الرشطة  لُكفت (CGPDTMمسجل البياانت اجلغرافية ) الهند  لتنفيذ اباإ

يران  اإ

-مجهورية )

 الإسالمية(

 

هو مكتب الرباءات الإرسائييل  اإرسائيل

الإدارة اخملتصة بتسجيل 

تسميات املنشأأ الناش ئة مبوجب 

اتفاقية لش بونة والعالمات 

 .التجارية املسجةل

فليس دلى مكتب الرباءات الإرسائييل " احملامك القانونية"

اختصاص قضايئ فامي خيص حامية املؤرشات اجلغرافية ما 

تسجيل أأو  ممنوحة مبوجب عالمة جتاريةمل تكن امحلاية 

 . تسمية منشأأ 

 

 

 

يف بعض احلالت، قد يكون 

نفاذ الإداري متاًحا من خالل  الإ

 .السلطات امجلركية

 الرشطة واحملامك مكتب جاماياك للملكية الفكرية جاماياك

، فاإن السلطة اخملتصة يه وزارة الزراعة واملواد الغذائيةالسمكية و  واحلرجيةالزراعية  اجلغرافية للمنتجات ابملؤرشات فامي يتعلق الياابن

ن، اجلغرافية للخمور املؤرشات أأما(. MAFFوالغاابت ومصايد الأسامك )  .السلطة اخملتصة يه واكةل الرضائب الوطنية  فاإ

     اكزاخس تان

العديد من السلطات  يوجد الكويت

وزارة  مثلالعامة اخملتصة، 

 التجارة وهيئة امجلارك

 حيدده بدل املنشأأ 

 

حيدده بدل املنشأأ من 

 خالل مصلحة امجلارك

 

 رف لبدل املنشأأ وضع مّع  ي

     لتفيا

     ليتوانيا

ذا اكن املؤرش هو مكتب امللكية الصناعية يف مدغشقر  مدغشقر الإدارة اخملتصة بتلقي طلبات حامية املؤرشات اجلغرافية، وحتديد ما اإ

ذا اكن املؤرش اجلغرايف اخلاريج مؤرًشا جغرافيًااجلغرايف احمليل مؤرًشا  دارة هو ف  .جغرافيًا، وحتديد ما اإ الكيان العام املسؤول عن اإ

 .امللكية الصناعية يف مدغشقر، مبا يف ذكل حامية املؤرشات اجلغرافية

  املعهد املكس ييك للملكية الصناعية املكس يك

 

 

املعهد املكس ييك للملكية الصناعية 

نفاذ الإداري هو ) املسؤول عن الإ

 (. لقانون امللكية الصناعية

 :السلطات الأخرى

احملمكة الاحتادية للعداةل الإدارية  -

جراءات الإبطال)  ؛(اإ

جراءات امحلاية )القضاء  - اإ

القضائية واجلرامئ ضد املؤرشات 

 ؛(اجلغرافية وحقوق تسمية املنشأأ 

اجلرامئ )مكتب املدعي العام  -

اجلغرافية وحقوق ضد املؤرشات 

 (.تسمية املنشأأ 
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

املسكرات امخلور و )الإدارة اخملتصة مبوجب لك من قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية  نيوزيلندا

يه مكتب امللكية الفكرية  2006وقانون العالمات التجارية لعام  2006لعام  (القوية

 .لنيوزيلندا

 

نفاذ  داري بشأأن اإ نفاذ اإ ل يوجد اإ

مؤرش جغرايف مسجل سواء 

مبوجب قانون تسجيل املؤرشات 

املسكرات امخلور و )اجلغرافية 

قانون أأو  2006لعام ( القوية

 .2002العالمات التجارية لعام 

املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة  بريو

 وحامية امللكية الفكرية

املعهد 

الوطين 

لدلفاع عن 

املنافسة 

وحامية 

امللكية 

 الفكرية

املعهد الوطين لدلفاع عن 

 املنافسة وحامية امللكية الفكرية

ذا توخينا ادلقة  املعهد ، ل حيدداإ

ذا اكنت تسميات املنشأأ  أأو  ما اإ

املؤرشات اجلغرافية تفي 

تطلبات امحلاية يف بدل املنشأأ، مب 

ؤكد أأهنا محمية يف بدل ي لكنه

احملمتل غري ( من 1وأأهنا: ) نشأأ،امل 

 ُ مع عالمة  التباساسبب أأن ت

جُسّلت أأو  تسجيلهال طلب  أأُودع

( 2) ؛أأو ابلفعل حبسن نية

 اجزئيأأو  اكمال اس تنساخاليست 

 صويت قلنأأو  ترمجةأأو  تقليدأأو 

 مشهورةنسخ من عالمة أأو 

، بغض النظر عن للغري مملوكة

 حتملاخلدمات اليت أأو  السلع

ذا اكن من احملمتل أأن العالمة ، اإ

أأو  االتباس اس تخداهمايسبب 

أأو  لعالسمع أأو  الغريرتباط مع ا

، اخلدمات اخلاصة هبذا الطرف

من شهرة  دون حقوالاس تفادة 

يضعف من مسهتا أأو  العالمة

أأو  قميهتا التجاريةأأو  المتيزيية

 النحو املنصوصىل ، عالإعالنية

الأنديز  دول جامعةعليه يف قرار 

املرسوم و ( 1) 1املادة ، 689رمق 

 .89املادة ، 1075الترشيعي رمق 

املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة 

 وحامية امللكية الفكرية

 وزارة الزراعة والتمنية الريفية بولندا

 

التفتيش عىل اجلودة الزراعية  ل ينطبق

 والغذائية

 التفتيش التجاري 

 املعهد الربتغايل للملكية الصناعية الصناعيةاملعهد الربتغايل للملكية  الربتغال
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

 )هيئة السالمة الغذائية والأغذية(

مجهورية 

 كوراي

 ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ،املكتب الكوري للملكية الفكرية

مجهورية 

 مودلوفا

الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية 

 مودلوفامجهورية الفكرية يف 

 

الواكةل احلكومية املعنية 

مجهورية ابمللكية الفكرية يف 

مودلوفا مع مراعاة املواصفات 

 .املعمتدة من الإدارة اخملتصة

تراعي الواكةل احلكومية 

املعنية ابمللكية الفكرية يف 

مودلوفا تسجيل مجهورية 

املؤرشات اجلغرافية يف 

عىل أأساس أأو  بدل املنشأأ 

التفاقات الثنائية 

 .وادلولية

 

 

الإدارات اخملتصة ابلتعامل مع  .1

من  393املادة )قضااي اخملالفات 

خيتص ( 1( )قانون اخملالفات

( أأ : ابلتعامل مع اخملالفة لك من

 (املدعي العام ج( احملمكة؛ ب

وكيل الاس تقصاء؛ وفامي خيص 

اخملالفات املتعلقة ابلس تخدام غري 

أأو  املرشوع لتسمية منشأأ املنتج

هنا يُنظر فهيا  للمؤرش اجلغرايف فاإ

من قبل واكةل حامية املس هتكل 

الإدارات . 2. ومراقبة السوق

اخملتصة املسؤوةل عن الضوابط 

، القانون رمق 33املادة )الرمسية 

؛ قرار احلكومة رمق 66/2008

644/2010.) 

 وزارة الزراعة رومانيا

 

مكتب  /وزارة الزراعة

الولية لالخرتاعات 

 والعالمات التجارية

دارات وزارة  وزارة الزراعة واإ

 الشؤون ادلاخلية

الاحتاد 

 الرويس

نفاذ القانون ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية يف الاحتاد الرويس  سلطات اإ

 هيئات حكومية أأخرى رصبياهورية مكتب امللكية الفكرية مجل  رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

مكتب امللكية الصناعية  سلوفاكيا

 السلوفاكيةجمهورية لل 

حسب )الإدارات اخملتصة 

ومكتب امللكية ( نوع املنتج

جمهورية الصناعية لل 

 السلوفاكية

 السلوفاكيةجمهورية مكتب امللكية الصناعية لل 

جنوب 

فريقيا  اإ

من  43و 42مسجل العالمات التجارية يف جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية، بناء عىل املادتني 

 (أأعاله 4موحض ابلرمق هو كام ) 1993لعام  194قانون العالمات التجارية 

 

نفاذ أأي حق من حقوق امللكية  اإ

الفكرية مبا يف ذكل العالمات 

امجلاعية وعالمات التصديق يقع 

 .عىل عاتق صاحب احلقوق

: املكتب الاحتادي R2 ،1 سويرسا

 للزراعة

R1احملامك : R1احملامك : 

R2 املكتب الاحتادي :

املعهد أأو  للزراعة

هيئات حامية : املواد الغذائية

 كمييايئ)املس هتكل الاكنتونية 

 (الاكنتوانتو 
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الطرف 

 املُجيب

لس تالم طلبات حامية املؤرش 

 اجلغرايف؟

ذا اكن مؤرش  لتحديد ما اإ

جغرايف حميل ما مؤرشا 

 جغرافيا؟

ذا اكن  لتحديد ما اإ

مؤرش جغرايف أأجنيب ما 

 مؤرشا جغرافيا؟

نفاذ الإداري؟  لالإ

R2.2 وR5 : املعهد الاحتادي

 للملكية الفكريةالسويرسي 

 

R2 املكتب الاحتادي :

املعهد الاحتادي أأو  للزراعة

 السويرسي للملكية الفكرية

R3 :الاكنتون 

R4 :اجمللس الفيدرايل 

الاحتادي السويرسي 

 للملكية الفكرية

R5 : املعهد الاحتادي

السويرسي للملكية 

 الفكرية

اململكة 

 املتحدة

 صاحب احلقوق مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

   مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

  للملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين املديرية الوطنية أأوروغواي

السلطات الإدارية احمللية حيامث  انم فيتاملكتب الوطين للملكية الفكرية يف  انم فيت

وجد املؤرش اجلغرايف، وكياانت 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية مثل  اإ

واكةل مراقبة السوق، والرشطة 

الاقتصادية، ومفتش ية العلوم 

 .والتكنولوجيا، اإخل

الاحتاد 

 الأورويب

الإدارات اخملتصة لدلول الأعضاء 

يف الاحتاد الأورويب ومفوضية 

 .الاحتاد الأورويب

 الإدارات اخملتصة لدلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب مفوضية الاحتاد الأورويب

 التعليقات:

 قربص

اخملتصة، يف قربص، فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ الإدارة هو وزير الزراعة والتمنية الريفية والبيئة 

 .للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية

 أأيسلندا

وتدقق فامي  12من القانون، تراجع هيئة الغذاء والطب البيطري الأيسلندية الطلبات املس تلمة مبوجب املادة   13وفقا للامدة

ذا اكنت الواثئق الرضورية قد قدمت، ذا اكن يتوافق مع أأحاكم القانون اإ ذا اكن الطلب مربًرا واإ ويتعني عىل هيئة . وما اإ

يه بزنس أ يسلند"الغذاء والطب البيطري الأيسلندية أأن ختطر مكتب الرباءات الأيسلندي و بأأي طلبات لتسجيل " اإس اإ

ب البيطري الأيسلندية بأأن تتشاور مع ويسمح أأيًضا لهيئة الغذاء والط .أأسامء املنتجات وتتيح هلام الفرصة للتعليق علهيا

ضافة أأحاكم أأخرى من خالل اللواحئ فامي يتعلق بعملية تقدمي  .متخصصني أ خرين بشأأن املنتج املعين حسب الاقتضاء وميكن اإ

 .ةالطلبات لتسجيل أأسامء املنتجات، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية للتشاور بشأأن الأمور اخلاضعة للمراجعة واحلدود الزمني
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 ليتوانيا

 .انظر تعليقات الاحتاد الأورويب

 املكس يك

املعهد املكس ييك للملكية الصناعية السلطة الإدارية اخملتصة ابمللكية ( من قانون امللكية الصناعية، يعد 3)6وفقًا للامدة 

عالانت امحلاية لتسميات املنشأأ واملؤرشات هو الصناعية؛ و  صدار اإ اجلغرافية، والترصحي خمول مبعاجلة، وعند الاقتضاء، اإ

 .ابس تخداهما

 نيوزيلندا

نفاذ مبوجب هو وصاحب العالمة التجارية  .جيوز لأي خشص ذي مصلحة أأن ينفذ مؤرًشا جغرافيًا مسجالً  املسؤول عن الإ

 .2002قانون العالمات التجارية لعام 

 بريو

اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

ع  داد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 س نغافورة

 .ل يوجد تسجيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف تلقائًيا( ب117الفصل )مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل 

 سويرسا

املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكرية قابةل للطعن أأمام املكتب الاحتادي للزراعة و قرارات الاكنتوانت واحملامك و 

 (.احملمكة الإدارية الاحتادية واحملمكة الاحتادية العليا: R2 ،R5)السلطات العليا 

 الاحتاد الأورويب

نفاذ الإداري هيئات خاصة مثل مجموعة املنتجني  .ميكن أأيضا أأن يضطلع ابلإ

 الولايت املتحدة الأمريكية

ىل املس هتكل يف الولايت  يقمي مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية جدوى العالمة املطلوبة ابلنس بة اإ

 .املتحدة من انحية تقيمي مدى المتزي ونطاق امحلاية املمنوحة للعالمة املطلوبة
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 الإجراءات "3"

 ما يه اإجراءات حامية املؤرش اجلغرايف يف بدلمك؟ 

 اإجراءات حامية املؤرش اجلغرايف الطرف املُجيب

 ولغرض، شهر واحد من اترخي اس تالم الطلب يف غضونواحلكومية املعمتدة.  الهيئة اإىلغرايف اجلؤرش املتسجيل طلب  يُقدم أأرمينيا

يداعحتديد اترخي  ذا اكناحلكومية  الهيئة، تقوم هاإ في ابملتطلبات اليت ينص علهيا القانون. يف حاةل ي بفحص الطلب لتحديد ما اإ

ثبات ل شهر خال  جسل طلبات املؤرشات اجلغرافيةاحلكومية بياانت الطلب ذات الصةل يف الهيئة، تُدخل اترخي تقدمي الطلب اإ

يداعمن اترخي  ذا  الهيئةتقوم مث ، الطلب اإ جراء حفص رمسي. اإ املنصوص علهيا الرشوط  يليبأأن الطلب  الفحصنتيجة أأسفرت ابإ

جراء  الهيئةتتخذ  يف القانون  ،خالل شهر واحد الهيئة،، تنرش قرارالاختاذ  عقبو وقائع املوضوعية. ال استنادا اإىلفحص القراًرا ابإ

ومنظامت  هيئات أأي أأو ،حيق لأي أأطراف هممتةو ة الصناعية. غرايف يف النرشة الرمسية للملكياجلؤرش املبياانت طلب تسجيل 

تسجيل يف غضون س تة أأشهر من نرش طلب ل ا تعارضأأن ، ادلول الأخرىمن ومنظامت  هيئات، مبا يف ذكل كوميةح

جراء حفص  مثتسجيل. ال  تدعو لرفض أأس باب وجود من  الهيئةتتحقق  ذكل وأأثناءعىل أأساس الوقائع املوضوعية. طلب اليمت اإ

 قراًرا بشأأن تسجيل املؤرش اجلغرايف.، تصدر الهيئة بناًء عىل نتاجئ الفحصو . تهمعارض أأو  التسجيل

العالمات التجارية: فامي  قانون. املؤرشات اجلغرافية تسجيل املعمول به يف ذي الصةل الترشيعو  النظام تعمتد الإجراءات عىل أأسرتاليا

، تكون املسكرات القويةو  بعالمة تصديق جتارية فامي خيص مجيع السلع مبا يف ذكل امخلور ميع املؤرشات اجلغرافية احملميةجب  يتعلق

جراءات امحلاية كام ييل يداع طلب: • اإ عالمة تصديق جتارية دلى املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية، مصحواًب ابلقواعد اليت  اإ

املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية الطلب لضامن استيفائه ملتطلبات قانون  يفحص• عالمة التصديق التجارية،  حتمك اس تخدام

ذا اكن يش به اإىل حد يثري اللبس طلب تسجيل عالمة جتارية مودعًا مس بقًا  تسجياًل قامئًاأأو  العالمات التجارية، مبا يف ذكل ما اإ

ذا اكن تعبرًيا يش يع اس تخدامه لوصف السلع املعنية ومن مث ل أأو  ؛للنبيذمؤرًشا جغرافيًا قامئًا مسجاًل مبوجب قانون أأسرتاليا أأو  اإ

ذا اكن الطلب يفي مبتطلبات قانون العالمات التجارية، تُقمي القواعد اليت حتمك اس تخدام. • عليه يف المتيزي ميكن الاعامتد عالمة  اإ

من احملمتل أأن تثري أأو  اللجنة الاسرتالية املعنية ابملنافسة واملس هتلكني لضامن أأهنا ل ترض ابلعامة، جانبمن  التصديق التجارية

لك أأو  معلومات املنتجأأو  سالمة املنتجات،أأو  املامرسات غري العادةل،أأو  السلوك غري املعقول،أأو  ،أأي خماوف تتعلق ابملنافسة

طلب بل يُق و  • .اإىل املسجل عالمة التصديق الأويل قبل أأن تعود اللجنة فرتة شهر واحد لالعرتاض عىل تقيمي تتاح .ذكل

، ميكن لأي خشص أأن الطلبومبجرد املوافقة عىل . اللجنة عىل القواعدعالمة التصديق التجارية للمؤرش اجلغرايف فور موافقة 

ىل عدة أأس باب  بوصفه عالمة تصديقويف حاةل عدم الاعرتاض، يُسجل املؤرش اجلغرايف . يعرتض عىل املؤرش اجلغرايف استناًدا اإ

هنا متر بنفس معلية الاعرتاض شأأهنا يف حاةل الاعرتاض عىل عالمة التصديق التجارية،  .ويُنرش يف جسل العالمات التجارية فاإ

، نبيذوفامي خيص املؤرشات اجلغرافية املسجةل مبوجب قانون أأسرتاليا لل  . نظام فريد من نوعه:شأأن العالمة التجارية القياس ية

جراءات امحلاية كام ييل يداع طلب دلى الهيئة الاسرتالية  • :تكون اإ  الفرصة تتاح للغري •، لتعيني مؤرشا جغرافيا للنبيذاإ

ذا اكن املؤرش اجلغرايف املقرتح مطابقًااملغرايف اجلؤرش امل عينيت عرتاض عىل الا ىل أأس باب حمددة، مبا يف ذكل ما اإ  قرتح استناًدا اإ

ذا أأو  تسجيل سابق،أأو  مشاهبًا اإىل حد اللبس لطلب عالمة جتارية سابقأأو  عالمة جتارية سابقة ميتكل املاكل فهيا حقوقًا، وما اإ

 •. لصنف من أأصناف العنبتسمية  أأو املؤرش اجلغرايف املقرتح يس تخدم يف أأسرتاليا كتسمية عامة لنوع من أأنواع امخلور؛اكن 

عالاًن مؤقتًا  •ينظر يف الاعرتاضات مسجل العالمات التجارية  يف حاةل عدم الاعرتاض، قد تصدر جلنة املؤرشات اجلغرافية اإ

أأي تعليقات  املؤرشات اجلغرافية يف تنظر جلنة •كومنولث والصحيفة احمللية للمنطقة املعنية يُنرش يف اجلريدة الرمسية حلكومة ال

خيضع القرار الهنايئ لالس تئناف، ولكن يف حاةل عدم الاس تئناف، يدون املؤرش اجلغرايف يف  •مس تلمة قبل اختاذ القرار الهنايئ 

 .جسل املؤرشات اجلغرافية احملمية

 :منشأأ، وفقًا للتسلسل التايلتسمية  أأو املؤرش اجلغرايف، سواء اكن مؤرش مصدر اميةتمت معلية ح الربازيل

 يقدم املودع طلب التسجيل؛( أأ 

 يُس تعرض الطلب لستيضاح الوفاء ابملتطلبات الشلكية؛( ب

جديدة لزمة لبدء يقدم واثئق أأو  يف حاةل عدم الوفاء مبتطلبات شلكية، تُقدم املتطلبات اإىل املودع، حىت يُصحح طلبه( ج

 .يوًما 60وجيب الوفاء ابملتطلبات الشلكية يف غضون . حفص املوضوع
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ذا دعت احلاجة بعد اس تجابة املودع، من املمكن فرض متطلبات جديدة، ويكون للك مهنا فرتة اس تجابة مدهتا ( د  يوًما؛  60اإ

ذا مل تس توف املتطلبات، يوضع الطلب يف الأرش يف( ه ذا اس توفت، ين . اإ هتيي حفص الشلكيات، ويُنرش الطلب من أأجل واإ

 يوًما؛ 60ومدة اعرتاض الغري . اعرتاض الغري

 يوًما جديدة لطلب تسجيل املعرتض؛ 60ويف حاةل وجود اعرتاض من الغري، تضاف مدة ( و

 الرفض بشأأنه؛أأو  جاءبعد املواعيد الهنائية املذكورة أأعاله، يمت حتليل الطلب بناء عىل موضوعه، حبيث يمت اختاذ قرار الإر ( ز

 يوًما لالس تئناف؛ 60رفضه، تُفتح فرتة جديدة مدهتا أأو  مبجرد املوافقة عىل الطلب( ح

تيان . يف حاةل عدم وجود اس تئناف، تُغلق ادلعوى( ط ذا قُدم طلب اس تئناف، تُفتح فرتة جديدة مدهتا س تني يوًما لالإ واإ

 ابحلجج املضادة من جانب الأطراف املعنية؛

ويف حاةل وجود متطلب جديد، تُفتح فرتة  .ر متطلبات جديدةهو وقد يؤدي حتليل احلجج املضادة والاس تئناف اإىل ظ ( ي

 يوًما لالمتثال؛  60جديدة مدهتا 

 .يُعدلأأو  بعد املوعد الهنايئ، يُنظر يف الاس تئناف، وبناء عليه يُستبقى القرار املتعلق بطلب التسجيل( ك

جراءات تسجيل املؤرشات اجلغرافية. الفصل الثالث: مكبوداي  اإ

 :ينطوي عىل اخلطوات التاليةهو و . ينطبق الإجراء احملدد لتسجيل العالمات التجارية حسب الاقتضاء ش ييل

 الفحص الشلكي

 النرش

 الاعرتاض احملمتل

 الفحص املوضوعي

 القرار الهنايئ

طار القانون رمق  نشاء املؤرش اجلغرايف يف اإ اخلاص  464املرسوم رمق أأو  18.455ابلنس بة للخمور واملرشوابت الكحولية، جيب اإ

نشاء مناطق زراعة العنب  .ابإ

 .ل توفر كولومبيا امحلاية للمؤرشات اجلغرافية، فقط تسميات املنشأأ  كولومبيا

وجيب أأن حيتوي الطلب عىل الامتس . ابلإجراءات الإدارية لتسجيل املؤرشات اجلغرافية يضطلع مكتب ادلوةل للملكية الفكرية كرواتيا

ذا اكن الطلب يفي جبميع . قيد مؤرش جغرايف يف السجل، ويف حاةل الشخص الأجنيب، دليل عىل حامية املؤرش يف بدل املنشأأ  واإ

نه يُنرش يف اجلريدة الرمسية ( الفحص الشلكي واملوضوعي)املتطلبات  ويف حاةل عدم تقدمي أأي اعرتاض خالل ثالثة . للمكتبفاإ

 .أأشهر من اترخي النرش، يقيد املؤرش اجلغرايف احملمي يف السجل

عىل أأن طلبات تسجيل تسميات  1151/2012 ينص قانون قربص الوطين فامي يتعلق بتطبيق الالحئة التنظميية الأوروبية رمق قربص

وتفوض الإدارة اخملتصة . تُقدم اإىل الإدارة اخملتصة( املنتجات الزراعية واملواد الغذائية)احملمية املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية 

عداد تقرير وميكن تقدمي . نرشه لتلقي الاعرتاضاتأأو  وتُقرر الإدارة اخملتصة رفض الطلب. اللجنة الاستشارية دلراسة الطلب واإ

قامتهأأو  قربص مقر معهل الاعرتاضات من قبل أأي خشص هل مصلحة مرشوعة وتكون وبعد حفص الاعرتاض، جيوز . حمل اإ

دارة اخملتصة أأن ترفض الطلب  .ترفض الاعرتاض وترسل الطلب للفحص من قبل املفوضية الأوروبيةأأو  لالإ

 607/2009ولحئة املفوضية الأوروبية رمق  1308/2013ـ للخمور، وفقًا لأحاكم لحئة الاحتاد الأورويب رمق 

 716/2013ولحئة الاحتاد الأورويب رمق  110/2008وفقًا لأحاكم لحئة املفوضية الأوروبية رمق ، القويةللمسكرات ـ 

جراءات الفحص: يتحقق مكتب  التش يكيةامجلهورية  ذا اكامت الفحص الوطين، واكن امجلهورية اإ التش يكية للملكية الفكرية من متطلبات التسجيل. واإ

نه يُرفض. وجيوز رفع اس تئناف  ذا مل يس توف املؤرش اجلغرايف املعايري، فاإ الطلب يفي ابملعايري، جيوز تسجيل املؤرش اجلغرايف. واإ

ة. والإجراءات نفسها تنطلب عىل الطلبات الأجنبية. التش يكية للملكية الفكريامجلهورية ضد قرار الرفض الصادر عن مكتب 

 غري أأن املودع عليه أأن يثبت حامية املؤرش اجلغرايف يف بدل املنشأأ.

كوادور تقدم طلبات منح امحلاية ملؤرش جغرايف اإىل املديرية الوطنية للملكية الصناعية ابس تخدام المنوذج اذلي وضعته لهذا الغرض  اإ

 : ية الصناعية وجيب أأن يتضمن الطلب ما ييلاملديرية الوطنية للملك 
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الوكيل، وكذكل عنوان ذكل الشخص أأو  املمثلهوية حتديد ( ب)؛(املودعني)للمودع  والعنوان واجلنس يةهوية حتديد ال ( أأ )

رسال الإشعارات؛  نتاج ( د)حتديد واحض واكمل للمؤرش اجلغرايف؛ ( ج)والنطاق القضايئ لأغراض اإ أأو )املنطقة اجلغرافية لإ

 مسعته أأو املؤرش ادلقيق اذلي حيدد جودة املنتج املعين( هـ)املمزي ابملؤرش اجلغرايف؛ ( املنتجات)املنتج ( جتهزيأأو  اس تخالص

 .الفريدة خصائصه أأو

س تونيا يداع طلب التسجيل اترخي اس تالم طلب التسجيل يف حاةل تقدمي الواثئق التالية اإ  :يعترب اترخي اإ

 مؤرش جغرايف؛بيان بطلب تسجيل ( 1

 متثيل للمؤرش اجلغرايف؛( 2

 قامئة ابلسلع واخلدمات اليت حيددها املؤرش اجلغرايف؛( 3

 حتديد املنطقة اجلغرافية؛( 4

 .املقر للمودع ومعلومات التصال الأخرىأأو  الامس وعنوان السكن( 5

ذا قُدم ما ييل( 2) ذا اكنت مطلوبة،  وثيقة تثبت دفع رسوم: يُقبل طلب التسجيل لبدء املعاجلة اإ ادلوةل، ووثيقة تفويض، اإ

ذا  .دع طلب التسجيل ابلفاكسأأو  وواثئق أأصلية اإ

 :حفص طلب التسجيل

ىل  1أأثناء املعاجلة، ل يُفحص امتثال املؤرش اجلغرايف لأحاكم البنود من  (1) من قانون حامية  8من املادة  7اإىل  5ومن  3اإ

 .يف طلب التسجيل البياانت اجلغرافية وحصة الوقائع الواردة

ذا ُكشف عن أأي ظروف أأخرى تعيق أأو  املوضوعية يف طلب التسجيلأأو  خُيطر املودع خطًيا بأأوجه القصور الشلكية (2) اإ

 .تقدمي التوضيحات املتصةل ابملوضوعأأو  القصورأأوجه  املعاجلة، وتُمنح مدة شهرين لإزاةل

زاةل (3) تقدمي التوضيحات ملدة تصل اإىل س تة أأشهر أأو  القصور يف طلب التسجيلأأوجه  بناء عىل طلب املودع، تُمدد مدة اإ

يداع الطلب مع وثيقة تثبت دفع رسوم ادلوةل قبل هناية املدة  .من هذا القسم 2من بداية املدة احملددة يف القسم الفرعي  وجيب اإ

 .من هذا القسم 2احملددة يف القسم الفرعي 

 ـ الاس تعراض الإداري فرنسا

املعهد الوطين للأصل واجلودة، والسلطات )ب الاس تعالم العام أأمام امجليع والتشاور العام مع الهيئات املعنية ـ فتح اب

 (.والاحتادات املهنية وروابط املس هتلكني املعمتدة

ذا اك يودع طلب تسجيل املؤرش اجلغرايف دلى املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجيا جورجيا ن الطلب يتوافق مع ويتبني املركز ما اإ

ذا اكنت توجد أأس باب رفض ذا اكن الطلب يتوافق مع متطلبات القانون ومل تكن . لأأو  متطلبات القانون، ويفحص ما اإ واإ

أأس باب الرفض املنصوص علهيا يف القانون قامئة، فاإن املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجيا ينرش مواد الطلب يف اجلريدة 

 .الصناعية يف جورجياالرمسية للملكية 

نتاج العضوي واملؤرشات اجلغرافية اليوانن ويُقمي امللف يف املرحةل . تودع اجملموعة املودعة طلب التسجيل دلى مديرية نظم اجلودة والإ

 التقليديةالاختصاصات الأوىل للوقوف عىل اكامتل البياانت املقدمة وحصهتا من قبل قسم املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ و

 .مث يُرسل امللف اإىل املفوضية الأوروبية للتدقيق فيه يف املرحةل الثانية. يف املديرية

يداع طلب كتايب وفقا للامدة  غواتاميل ذا اكنت املتطلبات ( أأ : )من قانون امللكية الصناعية 82واملادة  81اإ يُفحص الطلب لتحديد ما اإ

ذا مل تس توف املتطلبات (ب)س توفيت؛ املنصوص علهيا يف القانون واللواحئ قد ا دارة أأو  اإ اكنت بعض الواثئق مفقودة، حتدد اإ

ذا مل تس توف ( ج)القصور هذه؛ أأوجه  للمودع ملعاجلة( قد تُمدد مرة واحدة فقط ملدة شهرين أ خرين)التسجيل مدة شهرين  اإ

ذا اس توفيت ( د)املتطلبات بعد، يُرفض الطلب مع اإصدار اعرتاض منطقي؛  املتطلبات، يصدر اإشعار ويُنرش مرة واحدة يف اإ

ذا مل يُقدم أأي اعرتاض، ( و)حُتدد همةل مدهتا شهران حبيث يتس ىن لأي خشص مترضر أأن يقدم اعرتاًضا؛ ( هـ) اجلريدة الرمسي؛ اإ

دارة التسجيل يف الأسس املوضوعية للطلب خالل فرتة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر من اترخي انهتاء فرتة الا عرتاض، وخالل تنظر اإ

دارة التسجيل تقريرا تقنيا؛  أأو  مبجرد انقضاء تكل املدة، يُتخذ قرار مبنح الاعرتاف ابملؤرش اجلغرايف( ز)هذه املدة قد تطلب اإ

رفضه، ويُنرش يف اجلريدة الرمسية عىل نفقة املودع؛ ويكون اإشعار القرار املؤيد للتسجيل وامحلاية يف اليوم التايل ليوم النرش؛ 
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عند تقدمي املنشور، يُسجل املؤرش اجلغرايف يف جسل خاص، ويبقى ساراًي اإىل أأجل غري مسمى رشيطة بقاء الظروف اليت ( ح)

 .ُمنح مبوجهبا

يداع الطلب دلى: فامي خيص املؤرشات اجلغرافية الوطنية هنغاراي ذا اكن الطلب يس تويف مجيع  .املكتب الهنغاري للملكية الفكرية جيب اإ اإ

بعد النرش، خيضع الطلب  .املكتب الهنغاري للملكية الفكرية يف جريدته الرمسية الشلكية اليت حددها الترشيع، ينرشه املتطلبات

ذا تبني أأن الطلب يتوافق مع املتطلبات الشلكية، يفحص املكتب الهنغاري للملكية الفكرية الأسس املوضوعية . لفرتة اعرتاض واإ

ذا اكن الطلب يفي باكفة . للطلب  .املتطلبات، يسجل املكتب املؤرش اجلغرايفواإ

ذا اكن طلب تسجيل املؤرش اجلغرايف يتعلق اب: ملسكرات القويةأأما فامي خيص املؤرشات اجلغرافية الوطنية املتعلقة اب ملسكرات اإ

ن الأحاكم املذكورة أأعاله ، القوية ابلإضافة اإىل ذكل، : تنطبق مع مراعاة الاس تثناءات التالية( للمؤرشات اجلغرافية الوطنية)فاإ

ذا اكن الطلب يفي ابملتطلبات الشلكية،  .جيب أأن ترفق ابلطلبات مواصفات املنتج مع الامتثال للترشيعات الأخرى املعنية واإ

واستنادا اإىل نتاجئ  .املكتب الهنغاري للملكية الفكرية نسًخا من واثئق القضية اإىل الوزير املسؤول عن القطاع الزراعي يرسل

ات اليت أأجريت لفحص مواصفات املنتج وفقًا للترشيعات الأخرى املعنية، يديل الوزير برأأيه خالل تسعة أأشهر من الإجراء

 .اترخي اس تالم الواثئق اإىل املكتب الهنغاري للملكية الفكرية فامي يتعلق بتسجيل املؤرش اجلغرايف، يف ضوء مواصفات املنتج

رفاق نسخة من القراراملكتب الهنغاري للملكية الفكرية ا وخيطر . لوزير عندما يصبح قرار تسجيل املؤرش اجلغرايف انفًذا، مع اإ

وجيوز للمودع أأن يقدم بيااًن اإىل املكتب الهنغاري للملكية الفكرية قبل بدء نفاذ القرار اخلاص ابلتسجيل لطلب حامية الاحتاد 

 .املعنية للمسكرات القويةالأورويب للمؤرش اجلغرايف 

ذا  12من القانون، تراجع هيئة الغذاء والطب البيطري الأيسلندية الطلبات املس تلمة مبوجب املادة  13 وفقا للامدة أأيسلندا وتدقق فامي اإ

ذا اكن يتوافق مع أأحاكم القانون ذا اكن الطلب مربًرا واإ ويتعني عىل هيئة الغذاء . اكنت الواثئق الرضورية قد قدمت، وما اإ

يه بزنس أ يسلند"أأن ختطر مكتب الرباءات الأيسلندي ووالطب البيطري الأيسلندية  بأأي طلبات لتسجيل أأسامء " اإس اإ

ويسمح أأيًضا لهيئة الغذاء والطب البيطري الأيسلندية بأأن تتشاور مع متخصصني  .املنتجات وتتيح هلام الفرصة للتعليق علهيا

ضافة أأحاكم أأخرى من  .أ خرين بشأأن املنتج املعين حسب الاقتضاء خالل اللواحئ فامي يتعلق بعملية تقدمي الطلبات وميكن اإ

 .لتسجيل أأسامء املنتجات، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية للتشاور بشأأن الأمور اخلاضعة للمراجعة واحلدود الزمنية

مدعوما ، املؤرشات اجلغرافيةالطلب تقدمي طلب دلى مسجل  مودع، يتعني عىل 1999عام من قانون  11مبوجب املادة  الهند

لهيالواثئق والرسوم اب  يف القانون. املشار اإ

يران ) -مجهورية اإ

 الإسالمية(

 رش يف اجلريدة الرمسية.تُن  مث ،مهنامركز امللكية الفكرية تحقق ي لصةل، و ذات ااملعمتدة لواثئق االطلب  مودع يقدم

نفاذ، يس تطيع . تنشأأ حقوق املؤرش اجلغرايف دون تسجيل اإرسائيل  .املاكل أأن يرفع دعوى مدنيةوفامي خيص الإ

 طلب، مث حفص، مث قبول، مث نرش، مث التسجيل يف حاةل عدم الاعرتاض. جاماياك

 املواد الغذائية:و املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية يف حاةل  الياابن

دارة معلية  .وًل، تودع مجموعة منتجني طلب تسجيلأأ  يداع يلزم تقدمي منوذج الطلب واملواصفات والقواعد املتعلقة بطريقة اإ ولالإ

نتاج وخالل هذه . ومبجرد اس تالم الوزارة للواثئق، تنرش الوزارة ملخص الطلب ملدة ثالثة أأشهر عىل موقعها الإلكرتوين .الإ

وبعد فرتة الاعرتاض، جيري التشاور مع  .املعين غرايفاملؤرش اجل الفرتة، ميكن لأي خشص تقدمي رأأيه بشأأن طلب احلصول عىل

ىل اخلرباء .اخلرباء جراء جلسة اس امتع للمودع .وجيوز تقدمي ال راء املس تلمة اإ ذا لزم الأمر، ميكن أأيضا اإ ن مل توجد مشألك، . واإ واإ

للخمور، تُفحص  ؤرشات اجلغرافيةامل أأما يف حاةل. ويُنرش عىل املوقع الإلكرتوين للوزارة مؤرش جغرايف يُسجل الامس عىل أأنه

وبعد الفحص، تُنرش مواصفات املنتج عىل موقع واكةل الرضائب الوطنية لتلقي تعليقات . "اجملموعة"مواصفات املنتج املقدمة من 

مواصفات وخالل هذه الفرتة، ميكن لأي خشص أأن يقدم رأأيه فامي خيص . يوًما 30عىل املواصفات خالل مدة ل تقل عن -امجلهور

ذا لزم الأمر. املنتج املعين وبعد ذكل، يتاح ملفوض واكةل الرضائب الوطنية أأن يعني حامية املؤرش اجلغرايف، . وتُعدل املواصفات اإ

ذا مل تكن مثة أأية مشألك ـ من أأجل حامية الامس الوارد يف الطلب بعد  وعىل املفوض أأن يعلن ذكل من خالل اجلرائد الرمسية ـ اإ

أأغلهبا من مصنعي أأو  الواردة أأعاله مجموعة تتكون من مصنعي امخلور فقط" اجملموعة"ويقصد بلكمة . ال راء املس تلمة التأأكيد عىل

 .هذه اجملموعة ميكن أأن تكون املودع. مؤرش جغرايف امخلور اذلين يطلبون تعيني
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جراءات تقدمي طلبات تسجيل  اكزاخس تان  املمزية ابخلصائص املتعلقة تطلباتامل  ل س امي، فهيا والنظرتسمية منشأأ بوصفه  غرايفاجلؤرش املاإ

ىل الظروف الطبيعية  .العوامل البرشية اليت متزي الكيان اجلغرايف املعنيأأو  واجلودة والسمعة اليت تُعزى حرصاًي اإ

مجهورية اكزاخس تان )اجلزء اخلاص( وقانون هورية : القانون املدين مجل يهلحامية القانونية لتسميات املنشأأ ل املنظمةالقوانني 

لهي  فامي ييل ابمس القانون(.م اكزاخس تان بشأأن العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ )املشار اإ

ن تسمية ة وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ من قانون العالمات التجاري 1ملادة او ، 11لفقرة لوفقًا   نتج يه تسميةمل نشأأ امل ، فاإ

ضافة اإىل ، أ خر جغرايف نكياأأو  حمليةمنطقة  أأو جممتعمنطقة أأو  أأو حتتوي عىل تسمية بدلأأو  حتدد من هذه  مس متد بياناإ

أأساًسا  املمزيةالأخرى  خصائصه أأو مسعته أأو تهجودأأو  هخصائص تُعزىمنتج ما،  يف اس تخدامه جراء امعروف ابت ،التسمية

ىل   .لكهيامأأو  العوامل البرشيةأأو  الطبيعية املمزية ، مبا يف ذكل الظروفغرايفاجل منش ئه اإ

الامس أأو  املعارصالامس  :منشأأ للمنتجامس بوصفها  ات التاليةتسميال  تسجيلجيوز من القانون،  26ملادة من ا 1لفقرة لوفقا و 

كيان ل أأو  حمليةملنطقة أأو  متعجمل أأو  نطقةمل أأو  لبدل اخملترصأأو  الاكمل الامسأأو  ،غري الرمسي الامسأأو  الرمسيالامس أأو  التارخيي

 مع الامس احملدد للمنتج. توليفة مهنامأأو  ،التسمية همن هذ مش تق امس كام جيوز اس تخدام، جغرايف أ خر

، اكزاخس تانمجهورية داخل تسمية منشأأ بوصفه كيان جغرايف يف حال اس تخدام امس ، من القانون 29من املادة  3لفقرة ل ووفقا

رفاق الاس تنتاج ليه جيب اإ حدود كيان  داخل ،يقومأأن مقدم الطلب  مفاده، و هيئة حكومية تنفيذية حملية اذلي توصلت اإ

نتاج ،جغرايف معني أأو  /لطبيعية والأخرى اإىل الظروف ا خصائصه أأو مسعته أأو جودتهأأو  عزى خصائصه اخلاصةمنتج تُ  ابإ

 .مع الطلبالعوامل البرشية اليت متزي الكيان اجلغرايف املعني 

، وهام: وجود خصائص لتسجيل تسمية املنشأأ  من الأمهية مباكن أأساس يان مكوانن مثة،  لأحاكم القانون املذكورة أأعالهوفقاً و 

نتاج املنتجحب يُطالب امن أأجله يتللمنتج ال ممزية . غري أأن فيه امية تسميات املنشأأ، وتعريف حدود الكيان اجلغرايف اذلي ميكن اإ

رفاقها ابلطلبتقدمي النتاجئ املفرتض  اخملول لهاوالهيئات  ،كومة التنفيذية احملليةحيدد بوضوح ما يه احل القانون مل  .اإ

 ن، والهيئات احلكومية التنفيذية للمقاطعات واملد(akims)ىمن رؤساء بدلايت القر  املقدمة بياانتال  تُقبل، معليا

(akimats) ، كنتاجئ لس تعراضهاالهيئات احلكومية التنفيذية احمللية  دلى ،، وما اإىل ذكلاملنامجو  اجليولويجتفتيش ال ماكتب و .

ل عىل معلومات حول حدود الكيان اجلغرايف اذلي  نتاج مقدم الطلب  يقومغري أأن هذه البياانت ل حتتوي اإ ل ، واملنتج فيهابإ

 للمنتج. املمزيةحتتوي عىل معلومات حول اخلصائص 

ن الهيئات احلكومية التنفيذية ا، وابلتايل حمللية تساعد مقديم الطلبات وسلطة الفحص يف حتديد حدود الكيان اجلغرايف اذلي فاإ

نتاج املنتج  ن فيهيمت اإ لهيا أأم لملنتج ما  ممزيةوجود خصائص  بشأأنالنتاجئ  حتديد. اإ ( مضن يقع)ول جيب أأن يقع ل  والتوصل اإ

 التنفيذية احمللية. يةهيئات احلكوم ال نطاق سلطة 

، يف بدلان عىل وجه يقع عىل عاتق مقدم الطلب نفسهصائص خاصة خب ما منتج لتحيل ادلامعةمجع الأدةل  ونظرا اإىل أأن

جراء ميكهنا  سلطة معينة عدم وجود يعد ،اخلصوص صدار نتاجئاإ نتاجه عاماًل  الصةل بني بشأأن حبوث واإ خصائص املنتج وماكن اإ

 يف تقدمي الطلب.يزيد الأمور تعقيدًا 

، مبا يف ذكل منتجات الألبان نشأأ لأي نوع من املنتجات تقريًباتسجيل تسمية م ، ميكن تقدمي طلب اجلغرافيةطقة املن وحسب

 مثل احلرف اليدوية والسلع احلرفية التقليدية. ،ومنتجات الكحوليات وغري ذكل. انهيك عن منتجات

، فاإن املياه املعدنية والطني العاليج ملنتجات مثل صفات خاصة ممزيةأأية مشألك يف تأأكيد  نوالطلبات ل يواهج مقديمومع أأن 

 .ملقديم الطلباتملنتجات مثل منتجات الألبان واملرشوابت الكحولية ميثل حتداًي  املمزيةصائص اخلتأأكيد 

ماكنيةحتديد  يُعد . وذكل ةاصخ بصورة امعقد ااملنشأأ للمنتجات التقليدية واحلرفية التقليدية واحلرف اليدوية أأمر  اتحامية تسمي اإ

منا، البيولوجية حفسبأأو  ه الكمييائيةيف تركيبت تتبنيلأن الطبيعة احملددة للمنتج قد ل   .خصائصهسائر يف مسعته وجودته و  واإ

طار يف و ىل مقديم الطلبات احملليني  تُرسل، نشأأ امل سمية طلب ت الواردة يف  واداملحفص معلية اإ الإشارة بشأأن رضورة طلبات اإ

 يفاملنتجات املامثةل  املعين عن، واليت متزي املنتج الكيان اجلغرايفلها امس اليت يُسجل طلب اإىل خصائص املنتج اليف منوذج 

لهيااليت توصلت ، وكذكل تقدمي النتاجئ أأخرى مناطق  مقديم الطلباتعىل  يتعذرغالبًا ما و الهيئات احلكومية التنفيذية احمللية.  اإ

 الفحص.طلب من سلطة هذا املل الامتثال 
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منو ، حفسب البيولوجيةأأو  الكمييائية يف تركيبته تتجىلينص القانون عىل أأن الطبيعة احملددة للمنتج قد   وجودته يف مسعته ااإ

املتعلقة ابملنشأأ  املمزية اخلصائصؤكد يالسلطات  من قرارعندما يتعذر احلصول عىل ، الأخرى. ويف هذا الصدد صائصهوخ

 تؤكد جودة املنتج ومسعته وخصائصه الأخرى.اليت راجعة املمنتج، تقبل هيئة الفحص واثئق ل اجلغرايف ل 

ل ، ة فامي يتعلق بفحص تسميات املنشأأ مبامرسات ماكتب الرباءات الأجنبي اهامتما اخملتصةالهيئة  بديتُ ، فامي يتعلق مبا ورد أأعالهو 

ىلللمنتج  املمزيةحتديد اخلصائص  س امي ؟ هل املمزيةؤكد خصائص املنتج يي اذل يُقدم ادلليلاجلغرايف. كيف  ئهنش  م  اليت تعود اإ

جراء البحوث نتاجه  املمزيةوتصدر النتاجئ بشأأن وجود صةل بني اخلصائص  ،توجد سلطات خمتصة معينة تقوم ابإ للمنتج وماكن اإ

 مجليع أأنواع السلع؟

مجهورية التقليدية يف و ابملنتجات واحلرف اليدوية الشعبية  تعلقي نشأأ امل  اتتسميل قيقة أأنه ل يوجد تسجيل واحد  يتعلق حب فاميو 

دلول لرباءات الماكتب هذه التسميات يف  لفحصاملس تخدم الإجراء عىل  عرفتن اكزاخس تان، س يكون من املثري لالهامتم أأن 

 الأخرى.

 منشأأ  كتسمية أأجنبية دوةل يف موجود جغرايف ملؤرش احلكويم ابلتسجيل يُسمح ،(من القانون، 25من املادة  3وفقا للفقرة و 

ذا ملنتج  اس تخدام يف س تئثاريالا قاحل صاحب يكون أأن جيوز ول لمنتج.ل  نشأأ امل  بدل يف الصفة هبذه محمياً  املؤرش امس اكن اإ

ل هذه املنشأأ  تسمية وقد أأدرج هذا التعريف يف  املنتج. منشأأ  بدل يف التسمية س تخدامل ابمحلاية مشمول حق صاحب اإ

ماكنية تسجيل اكزاخس تان للسامح مجهورية ترشيعات   .افهيملؤرشات اجلغرافية الأجنبية اابإ

 حامية امللكية الفكريةقانون من خالل مصلحة امجلارك مبوجب  الكويت

  لتفيا

 .انظر رد الاحتاد الأورويب ليتوانيا

جراءات حامية املؤرشات مدغشقر أأن  عىل. كتب امللكية الصناعية يف مدغشقرمل لتسجيل ااجلغرافية يف مدغشقر تقدمي طلب  تتضمن اإ

 .ملؤرش اجلغرايف املطلوب حاميتهاصفات موا لطلباب مرفقا يكون

عالن حامية ملؤرش جغرايف قانون امللكية الصناعية حيدد الفصل الثاين من الباب اخلامس من املكس يك جراءات احلصول عىل اإ تسمية  أأو اإ

 :النحو التايلمنشأأ، عىل 

 ايداع الطلب

عالن حامية لتسمية منشأأ  يداع طلب خطي دلى املعهد املكس ييك للملكية الصناعيةأأو  للحصول عىل اإ  مؤرش جغرايف، جيب اإ

 :متضمنًا املعلومات التالية، ومصحواًب ابلواثئق ادلامعة الالزمة

 امس املودع وعنوانه؛ .1

ثبات الأنشطة اليت يشارك فهيا املودع، مبا يتفق مع املادة السابقة؛موقف املودع، مع ذكر الوضع  .2  القانوين واإ

ّ تسمية املنشأأ  .3  املؤرش اجلغرايف؛أأو  الامس اذلي يشلك 

نتاجأأو  املنتجات الهنائية، مبا يف ذكل خصائصها ومكوانهتا وطرق الاس تخراجأأو  وصف تفصييل للمنتج الهنايئ .4 أأو  الإ

 ا يف التجارة؛معليات التصنيع واس تخداهم

نتاجهأأو  املعايري الرمسية املكس يكية اليت خيضع لها املنتج وطريقة اس تخراجه .5 أأو  أأشاكل التعبئةأأو  معليات التصنيعأأو  اإ

 التغليف، حسب الاقتضاء؛

نتاج املنتج وتعبئته وتسويقه، يف حاةل املؤرشات  .6 املعايري اليت حتدد اخلصائص واملواصفات اليت جتب مراعاهتا يف اإ

 اجلغرافية؛

نتاج)اس تخراج ( أأماكنو أأ )ماكن  .7 قلمي( تصنيعأأو  أأو اإ املنطقة اجلغرافية، مع مراعاة اجلغرافيا أأو  املنتج املراد حاميته وحدود الإ

 والانقسامات الس ياس ية؛

قلميأأو  املنتجأأو  بيان تفصييل ابلصالت بني التسمية .8 عندما يتعلق ، البرشية أأو املنطقة اجلغرافية والعوامل الطبيعيةأأو  الإ

 الطلب بتسمية املنشأأ؛

دارة .9 جراء اختبار تقين من قبل اإ لهيا يف الفقرات أأو  مؤسسة عامةأأو  اإ  ؛8و 7و 4خاصة دلمع املعلومات املشار اإ

 دليل عىل دفع الرسوم املعنية؛ .10
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 . وجهيةأأو  أأي معلومات أأخرى يعتربها املودع رضورية .11

 حفص الطلب

ذا اكنت الواثئق املقدمة ل تفي ابملتطلبات القانونية،. املعلومات والواثئق املقدمة مبجرد اس تالم املعهد للطلب، تُفحص ذا أأو  اإ اإ

ذا صادفت تسمية املنشأأ املقرتحةأأو  حتليهل،أأو  اكنت غري اكفية لفهم أأي من عنارص الطلب املؤرش اجلغرايف أأي معوقات أأو  اإ

 .الإضافات الالزمة، وتُمنح مدة شهرين لهذا الغرضأأو  الإيضاحات من هذا القانون، جيب عىل املودع تقدمي 163مبوجب املادة 

لهيا يف الفقرة السابقة، دون احلاجة اإىل طلهبا، رشيطة  ضافية مدهتا شهران لالمتثال للمتطلبات املشار اإ ويُمنح املودع فرتة اإ

ثبات دفع الرسوم املطبقة خالل شهر من الامتثال من اليوم اذلي ييل انهتاء فرتة الشهرين وترسي الفرتة الإضافية اعتباًرا . اإ

ذا أأخفق املودع يف الوفاء مبتطلباته خالل الفرتة الأولية. املنصوص علهيا يف املادة السابقة الفرتة أأو  ويعترب الطلب همجورًا اإ

ذا مل يقدم دلياًل عىل دفع الرسوم املطبقةأأو  الإضافية،  . اإ

ليهوعند اللزوم، قد يقرر املعهد اس تكامل معاجل  . ة الإعالن تلقائًيا وفقًا لأحاكم الفصل املشار اإ

 حتويل طلب تسمية منشأأ اإىل طلب مؤرش جغرايف والعكس 

جيوز للمودع أأن حيول طلب تسمية منشأأ اإىل طلب مؤرش جغرايف والعكس حصيح، عندما يتضح من حمتوايت الطلب أأنه ل 

ول الطلب خالل فرتة غري قابةل للمتديد مدهتا شهران فقط بعد التارخي وجيوز للمودع أأن حي. يامتىش مع عنوان امحلاية املطلوبة

ويف احلاةل الأخرية، يعترب اترخي . يف غضون شهرين بعد التارخي اذلي طلب فيه املعهد حتويل الطلبأأو  دع فيه الطلبأأو  اذلي

ذا مل حيول املودع الطلب خالل. التارخي اذلي ُطلب فيه حتويل الطلبهو الإيداع  الإطار الزمين احملدد من قبل املعهد، يعترب  واإ

 . الطلب همجوراً 

 النرش يف اجلريدة الرمسية املكس يكية

ذا اس توفت الواثئق املقدمة املتطلبات القانونية، ينرش املعهد ما ييل يف اجلريدة الرمسية املكس يكية  :اإ

 امس املودع؛ .1

ّ تسمية املنشأأ  .2  املؤرش اجلغرايف؛أأو  الامس اذلي يشلك 

 املنتجات املراد تغطيهتا؛أأو  وصف للمنتج .3

نتاج وأأ )اس تخراج ( أأماكنو أأ )ماكن  .4  املنتج املراد حاميته؛ ( تصنيعأأو  اإ

 . اإىل ملف الطلب واس تالم الواثئق الوجهية عند اللزوم-امجلهورالعنوان اذلي يس تطيع من خالهل أأن يصل  .5

 الاعرتاض وصياغة املالحظات والاعرتاضات

غري قابةل للمتديد مدهتا شهران من اترخي النرش يف اجلريدة الرمسية لأي طرف أ خر يربر رغبته يف تقدمي يسمح املعهد بفرتة 

بداء مالحظات عالن امحلاية واإ . اثنيا من هذا القانون 165و 163اعرتاضات بشأأن الامتثال للامدتني أأو  اعرتاض عىل طلب اإ

ثبات دفع الرسوم املطبقةوجيب أأن يقدم الاعرتاض كتابة وأأن يكون مصحواب    .ابلأدةل املقرتنة به وكذكل اإ

وخيطر املعهد املودع بأأية اعرتاضات تلقاها، ومينح املودع فرتة غري قابةل للمتديد مدهتا شهران من التارخي اذلي يصبح فيه 

ظات املقدمة، وتقدمي الأدةل املالحأأو  فامي يتعلق ابلعرتاضاتو الإخطار ساراي لتقدمي بيان مكتوب خيدم مصاحله عىل أأفضل حن

 .مادة مضافة. عند اللزوم

البيان الشخيص يف أأو  تُقبل مجيع أأنواع الأدةل مبوجب هذا الفصل ابس تثناء البياانت الشخصية والشهادات ـ ما مل تكن الشهادة

جراء التحقيقات اليت يراها وجيوز للمعهد يف أأي وقت قبل الإعالن . شلك واثئقي ـ والأدةل اليت تتعارض مع الأخالق والقانون اإ

  .مناس بة ومجع العنارص اليت يراها رضورية

 وقف املعاجلة

عالن حامية لتسمية منشأأ   :مؤرش جغرايف يف احلالت التاليةأأو  يوقف املعهد معاجلة طلب احلصول عىل اإ

ذا صادف الطلب أأي معوقات مبوجب املادة  .1 أأو  ية املتعلقة ابلبطالنوبناء عىل طلبات الإعالانت الإدار ( 5)و( 4) 163اإ

لغاء بشأأن العالمة املسجةلأأو  الانقضاء وجيوز أأن حيدث الوقف مببادرة من . وقف أ اثر الامس التجاري املنشورأأو  الإ

داري، ويُرفع الوقف مبجرد حل املسأأةل من أأو  املعهد بناء عىل طلب أأي من الأطراف خالل الإجراء اخلاص ابلإعالن الإ

 قبل املعهد،
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داريةأأو  بأأمر من سلطة قضائية  .2  . اإ

 املرافعات

لهيا يف املادة  جراء الفحوصات والنظر يف مجيع الأدةل، وقبل (6)اثنيا  165مبجرد انقضاء الفرتة املشار اإ ، وبعد دراسة السوابق واإ

عات كتابًيا خالل اإصدار احلمك، جيوز للمودع والأشخاص اذلين قدموا اعرتاضات اختاذ خطوات قانونية من أأجل تقدمي مراف

طار زمين مدته عرشة أأايم، عند اللزوم  .وينظر املعهد يف املرافعات. اإ

 الأحاكم

 . مبجرد انهتاء الفرتة املذكورة، يصدر حمك وخُتطر الأطراف املعنية

عالن امحلاية يف اجلريدة الرمسية املكس يكية  نرش اإ

ذا اكن احلمك املذكور أأعاله مينح امحلاية اإىل تسمية املن  عالن امحلاية يف أأو  شأأ اإ املؤرش اجلغرايف املطلوبني، يأأمر املعهد بنرش اإ

 :املؤرشات اجلغرافية، مبا يف ذكلأأو  وجيب أأن حُيدد الإعالن أأخرًيا عنارص تسميات املنشأأ احملمية. اجلريدة الرمسية

نتاج ومعليات التصنيع؛املنتجات الهنائية، مبا يف ذكل خصائصها ومكوانهتا وطرق أأو  وصف للمنتج الهنايئ .3  الاس تخراج والإ

نتاجهأأو  املعايري الرمسية املكس يكية اليت خيضع لها املنتج وطريقة اس تخراجه .4 أأو  أأشاكل التعبئةأأو  معليات التصنيعأأو  اإ

 التغليف، حسب الاقتضاء؛

 .املنطقة اجلغرافيةأأو  حدود املنطقة احملمية .5

 رفض امحلاية

ذا رفض املعهد حامية تسمية امل  ىل أأو  نشأأ اإ نه يبلغ قراره كتابة اإىل املودع، وعند الاقتضاء، اإ املؤرش اجلغرايف املطلوبني، فاإ

 . الأطراف املتنازعة، مع ذكر الأس باب والأسس القانونية حلمكه

دلى  لتسجيل عالمة جتاريةأأو  املسكرات القويةأأو  جيوز لأي خشص هممت أأن يودع طلًبا لتسجيل مؤرش جغرايف للخمور نيوزيلندا

قانون التجارة أأو  وأأي طلب محلاية مؤرش جغرايف مبوجب القانون العام من خالل عقوبة المتويه. مكتب نيوزلندا للملكية الفكرية

 .، جيب أأن يُقدم اإىل احملمكة العليا1986العادةل لعام 

يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع  يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، 486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م بريو

 الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

يف و ،220اإىل  201، املواد 486الأنديز عليه يف قرار جامعة  حامية تسمية املنشأأ منصوص بشأأن، فاإن الإجراء ومع ذكل

  .94اإىل  88، املواد من 1075املرسوم الترشيعي رمق 

 (، INDECOPIمديرية الإشارات املمزّية، املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )اإىل  جيب تقدمي الطلب

  وجيب أأن يتضمن:

 ؛رشوعةعىل مصلحته امل دليل و  ،وعنوانه وجنسيته ،مقدم الطلب امس (أأ )

ُ تسمية املنشأأ  (ب)  ؛امحلاية لهاعالن ابإ  طالبامل

نتاجاملنطقة اجلغرافية حتديد  (ج)  ميكن، )لتلبية هذا املطلب( ؛ابملؤرش اجلغرايف اليت س ُتعرفالسلعة  جتهزيأأو  راجاس تخأأو  لإ

حداثيات املوقع اجلغرايف ،الس ياس ية والتقس اميت ،اجلغرافية املعاملتعكس  خريطة رمس رفاقها، ،واإ حبيث ميكن التأأكد من  واإ

نتاج  عالن امحلاية لها املطالبتسمية املنشأأ  بغرضاحلدود اجلغرافية ملنطقة الإ   .ابإ

 ؛ وتسمية املنشأأ ب املعينة  السلع (د)

تلبية هذا املطلب، جيب أأن يوضع ل ) الأخرى الأساس ية خصائصها أأو مسعهتا أأو تسمية املنشأأ ب املعينة  السلعةودة جببيان  (ه)

ليه املشاريف الاعتبار أأنه جيب حتديد السامت املمزية للسلعة ووسائل قياس المتزي  جيب أأن يتضمن  ،عالوة عىل ذكل. اإ

عالن  املطالبالهنايئ املشمول بتسمية املنشأأ  املنتجتأأثري البيئة عىل حتديد ، ةموضوعي بصورة، تتيحدراسة تقنية  البيان اإ

 للسلعة. املمزيةوالطريقة اليت يؤثر هبا العامل البرشي عىل السمة  ،لها امحلاية

ذا اكنالإشارات املمزّية يف غضون ال ومبجرد قبول الطلب، حتدد مديرية  ملتطلبات ا أأم ل يليب الطلب ثالثني يومًا التالية ما اإ

نديز املنصوص علهيا يف قرار جامعة دول   ابلفحصذكل الإجراء اخلاص  وييل، 1075واملرسوم الترشيعي رمق  486 رمقالأ

 حسب الاقتضاء.، لعالمةلاملوضوعي 
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 .ذكلمديرية الإشارات املمزّية  عالنابإ تبدأأ حامية تسميات املنشأأ 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

ىل املفوضية الأوروبية اس تقبال طلبات تسجيل املؤرشات اجلغرافية بولندا رسالها اإ  وتقيميها مث اإ

 طلب، مث نرش، مث فرتة اعرتاض )شهران(، مث اختاذ قرار الربتغال

 الفحص بعد تقدمي الطلب كورايمجهورية 

جراءات حامية املؤرش اجلغرايف مودلوفامجهورية  نشاء مجموعة؛ ( 1: )اإ تقدمي طلب  (3)موافقة الإدارة اخملتصة عىل مواصفات املنتج؛  (2)اإ

حفص /الفحص املوضوعي (7)فرتة الاعرتاض؛  (6)نرش الطلب؛  (5)حفص الامتثال ملتطلبات الإيداع؛  (4)للتسجيل؛ 

اكتساب احلق يف ( 9)رفض طلب التسجيل، حسب الاقتضاء؛ /تسجيل املؤرش اجلغرايف( 8)الاعرتاضات اإن وجدت؛ 

: معلومات مفصةل من خالل الرابطوميكن احلصول عىل . اس تخدام املؤرش اجلغرايف

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=427328 

جراءات الاعرتاض الوطن . تتحقق هيئة ادلوةل للملكية الصناعية من الوفاء مبتطلبات التسجيل رومانيا ية لأي خشص هل وتسمح اإ

قامته بأأن يقدم اعرتاًضاأأو  معهل العضو مقرمصلحة مرشوعة وتكون ادلوةل  وعند اكامتل الفحص، تُمنح شهادة املؤرش . حمل اإ

نه يُرفض. اجلغرايف وتنرش يف النرشة الرمسية للملكية الصناعية ن مل يس توف املؤرش اجلغرايف املعايري الواجبة، فاإ  .واإ

ُ  الاحتاد الرويس ذا اكنت املتطلبات املنصوص علهيا يف القانون املدين لالحتاد الرويس قد قد ي سجل املؤرش اجلغرايف ابعتباره تسمية منشأأ محمية اإ

 اس توفيت.

يداع طلب لالعرتاف مبؤرش املنشأأ اجلغرايف دلى مكتب امللكية  رصبيا جراءات تسجيل مؤرش املنشأأ اجلغرايف من خالل اإ تُتخذ اإ

 الفكرية.

 .ل يوجد تسجيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف تلقائًيا( ب117الفصل )مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل . ل ينطبق ةس نغافور

ذا اكن سلوفاكيا  :اكنت/يفحص املكتب ما اإ

 تسمية املنشأأ املنصوص علهيا يف الطلب تفي برشوط القيد يف السجل،( أأ 

 وحتديد مواصفات املنتج،الطلب يفي ابملتطلبات الشلكية ( ب

 .املودع ممثاًل من قبل ممثل معمتد( ج

ذا . القصور املؤكدة خالل همةل زمنية حمددة، واليت ل جيوز أأن تكون أأقرص من شهرينأأوجه  املودع اإىل تصحيح يدعو املكتب واإ

جراءات الطلبأأوجه  أأخفق املودع يف تصحيح  .ودع بذكلوجيب اإخطار امل. القصور، جيوز للمكتب أأن يوقف اإ

ذا اكنت التسمية مس تثناة من التسجيل ن مل تس توف رشوط القيد يف السجلأأو  ويرفض املكتب الطلب اإ وقبل رفض  .اإ

 .الطلب، يُمكن املكتب املودع من الرد عىل أأس باب الرفض املؤكدة

دارة تفتيش خمتصة تؤكد أأن املنتج يفي ابملتطلبات. وحيدد املكتب  يدعو املودعوجيوز للمكتب أأن  اإىل تقدمي وثيقة صادرة من اإ

ذا مل يقدم هذه الوثيقة. ثبات وخُيطر املودع بأأن املكتب سريفض الطلب اإ  مدة زمنية اكفية لتقدمي الإ

ذا اكن الطلب يس تويف متطلبات القيد يف ال  ويصدر . سجل والطلب يفي ابملتطلباتويقيد املكتب تسمية املنشأأ يف السجل اإ

املكتب شهادة بقيد تسمية املنشأأ يف السجل اإىل املاكل ويُنرش التسجيل يف اجلريدة الرمسية ملكتب امللكية الصناعية يف 

 .السلوفاكيةامجلهورية 

فريقيا العالمة امجلاعية أأو  (1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  42املادة )جيب تقدمي طلب تسجيل عالمة التصديق  جنوب اإ

وجيب أأن تكون العالمات امجلاعية مصحوبة . النحو املقررعىل ( 1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  43املادة )

ابلقواعد اليت حتمك اس تخدام العالمة، وجيب أأن حتدد القواعد الأشخاص املرخص هلم ابس تخدام العالمة ورشوط عضوية 

وجيب أأن تكون عالمات التصديق مصحوبة بشهادة من املودع  .امجلعية وكذكل العقوابت املفروضة ضد اإساءة الاس تخدام

وجيب أأن  .اخلدمات اليت يغطهيا الطلب وكذكل القواعد اليت حتمك اس تخدام عالمة التصديقأأو  تؤكد أأنه ل يتاجر يف السلع

أأو  اخلدمات وخصائص السلعأأو  ف اليت يسمح فهيا للامكل برتخيص السلعحُتدد القواعد رشوط اس تخدام العالمة والظرو

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=427328
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 .اخلدماتأأو  اجلوانب الأخرى اليت قد يرخص فهيا املودع البضائعأأو  اخلدمات

 .أأعاله 4يرىج الرجوع اإىل السؤال 

قامة دعوى يف حممكةR1 سويرسا  .يف اإحدى هيئات حامية املس هتكل يف الاكنتوانتأأو  : اإ

R2 : يداع  املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكريةأأو  طلب التسجيل دلى املكتب الاحتادي للزراعةاإ

R4 :يداع طلب دلى املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكرية من قبل منظمة متثل القطاع الاقتصادي املعين  .اإ

R5 :يداع طلب تسجيل دلى املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكرية  .اإ

عالمة جامعية بشأأن اإشارة ما أأو  من خالل عالمة تصديق يطلب املودع امحلاية من مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اململكة املتحدة

ل، الفحص الأويل أأو  .ويتكون حفص عالمات التصديق والعالمات امجلاعية من مرحلتني ممتزيتني .خدمات أأو للمتيزي بني سلع

أأو  اللبس مع عالمات)ونسبية ( المتزي واخلداع)تضمن تقيميًا ملقبولية العالمة استناًدا اإىل أأسس مطلقة ي هو للطلب نفسه؛ و 

يداع الطلب)اثنيًا، حفص اللواحئ (. حقوق أأخرى اليت حتمك اس تخدام ( املطلوبة خالل فرتة ل تقل عن ثالثة أأشهر بعد اترخي اإ

 .العالمة امجلاعيةأأو  عالمة التصديق

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 يُودع طلًبا دلى مكتب الولايت املتحدة الامريكية للرباءات والعالمات مصحواًب ابلواثئق ادلامعة.

 .الإجراءات الإدارية فامي خيص الطلبات املودعة دلى املديرية الوطنية للملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين أأوروغواي

وتُسوى املسائل املتعلقة ابس تخدام السوق من خالل . تُفض منازعات التسجيل من قبل املديرية من خالل الإجراءات العادية

جراءات احملمكة  .اإ

 بواسطة املكتب الوطين للملكية الفكرية يف( مبا يف ذكل طلبات املؤرشات اجلغرافية)تُعاجل مجيع أأنواع طلبات امللكية الصناعية  انم فيت

أأو  اس تالم الطلبات؛ الفحص الشلكي؛ نرش الطلبات الصاحلة؛ الفحص املوضوعي؛ منح أألقاب امحلاية: انم ابلرتتيب التايل فيت

 .رفضها؛ التسجيل ونرش القرارات املتعلقة مبنح عناوين امحلاية

هناء الصالحية، والإبطال بشأأن عناوين حامية املؤرشات  فيتكام يتوىل املكتب الوطين للملكية الفكرية يف  انم التعديالت، واإ

 .اجلغرافية

متطلبات العضو من تتحقق الإدارات اخملتصة لدلوةل : يكون الفحص عىل مرحلتني: فامي خيص طلبات الاحتاد الأورويب الاحتاد الأورويب

جراءات الاعرتاض الوطنية لأي خشص هل مص. التسجيل قامته أأو  معهل العضو مقرلحة مرشوعة وتكون ادلوةل وتسمح اإ حمل اإ

ذا اكن الطلب . بأأن يقدم اعرتاًضا ىل املفوضية الأوروبية اليت جيب أأن تس تبني ما اإ وعند اكامتل الفحص الوطين، حيال الطلب اإ

وبعد أأي معلية . عرتاض أأخرىيفي ابملعايري وتقدم معلومات موجزة للنرش يف اجلريد الرمسية لالحتاد الأورويب من أأجل فرتة ا

نه يُرفض. اعرتاض، يُسجل املؤرش اجلغرايف ذا مل يس توف املؤرش اجلغرايف املعايري، فاإ وفامي خيص الطلبات من خارج الاحتاد . واإ

وجيب عىل . تُطبق الإجراءات نفسها ابس تثناء أأن الطلبات قد تُرسل مبارشة من املودع اإىل املفوضية الأوروبية: الأورويب

 .املودع أأن يقدم دلياًل عىل حامية املؤرش اجلغرايف يف بدل املنشأأ 

 ما يه اإجراءات حامية تسمية املنشأأ يف بدلمك؟ 

 اإجراءات حامية تسمية املنشأأ  الطرف املُجيب

تحديد ول احلكومية املعمتدة. يف غضون شهر واحد من اترخي اس تالم الطلب،  الهيئة اإىلغرايف اجلؤرش املطلب تسجيل  يُقدم أأرمينيا

يداعهاترخي  ذا اكن  الهيئة، تقوم اإ يف حاةل واملتطلبات اليت ينص علهيا القانون.  يليباحلكومية بفحص الطلب لتحديد ما اإ

ثبات طلبات املؤرشات اجلغرافية. خالل  احلكومية بياانت الطلب ذات الصةل يف جسل الهيئةاترخي تقدمي الطلب، تُدخل  اإ

يداعشهر واحد من اترخي  ذا  الهيئةتقوم مث الطلب،  اإ جراء حفص رمسي. اإ أأن الطلب يفي ابلرشوط  فحصلانتيجة أأسفرت ابإ

جراء  الهيئةتتخذ املنصوص علهيا يف القانون،   ،الهيئةقرار، تنرش الاختاذ  عقبالوقائع املوضوعية.  استنادا اإىلفحص القراًرا ابإ

 أأو غرايف يف النرشة الرمسية للملكية الصناعية. حيق لأي أأطراف هممتة،اجلؤرش املبياانت طلب تسجيل  ،خالل شهر واحد

لتسجيل يف غضون س تة ا أأن تعارضادلول الأخرى، من ومنظامت  هيئاتومنظامت حكومية، مبا يف ذكل  هيئات أأي

 الهيئةتتحقق  ذكل وأأثناءطلب عىل أأساس الوقائع املوضوعية. ال يُفحصؤرش. بعد ذكل يمت املأأشهر من نرش طلب تسجيل 
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بناًء عىل نتاجئ الفحص، تصدر الهيئة قراًرا بشأأن تسجيل املؤرش و . تهمعارض أأو  التسجيلتدعو لرفض أأس باب وجود من 

 اجلغرايف.

من املؤرشات اجلغرافية وتنطبق علهيا  ل تمتتع تسميات املنشأأ ابمحلاية بشلك منفصل يف أأسرتاليا. فهيي تعترب فئة فرعية أأسرتاليا

جراءات احلصول عىل حامية املؤرش اجلغرايف.  اإ

 أأعاله. فالإجراءات متشاهبة، فقط تُعدل الواثئق املقدمة. 16الإجراءات نفسها كام يف ب  الربازيل

 ل ينطبق مكبوداي

ينطوي عىل هو و . العالمات التجارية حسب الاقتضاءينطبق الإجراء احملدد لتسجيل : املعهد الوطين للملكية الصناعية ش ييل

 :اخلطوات التالية

 الفحص الشلكي

 النرش

 الاعرتاض احملمتل

 الفحص املوضوعي

 القرار الهنايئ

ثبات ابلنس بة للخمور واملرشوابت الكحولية، جيب  طار القانون رمق املنشأأ  تسميةاإ اخلاص  464املرسوم رمق أأو  18.455 يف اإ

نشاء مناطق   .زراعة العنبابإ

جراءات امحلاية كولومبيا متام اإ  .تقدمي طلب اإىل مديرية الإشارات املمزّية، املسؤوةل عن اإ

النرش يف جريدة امللكية أأو  التحقق الرمسي: نتاجئ الفحص (.يوًما بعد الإيداع 30ملدة )حفص الشلكيات : الفحص الشلكي ـ

 .الصناعية

تُرسل واثئق الاعرتاض اإىل املودع، اذلي ميكنه : جلسات سامع الاعرتاض(. لنرشيوًما بعد ا 30ملدة )ـ مرحةل الاعرتاض 

 (.يوًما 30: املدة)تقدمي احلجج والأدةل للرد عليه 

جيوز ملديرية الإشارات املمزية أأن تلكف واكلت تقنية : ـ تلكيف واكلت أأخرى ابلرقابة الرمسية وزايرات التفتيش التقين

 .الرمسية وزايرات التفتيش للتحقق من الامتثال اإىل املتطلبات القانونيةابلضطالع ابلرقابة 

تنرش املديرية رأأاًي تفصيلًيا حول اجلوانب التقنية والقانونية للطلب والاعرتاض املقدم ونتاجئ زايرات التحقق : رأأي تفصييل

 .والتفتيش الرمسية

امللكية الصناعية قرارها بشأأن مضمون الطلب ومنح امحلاية مع أأخذ الرأأي التفصييل يف احلس بان، تتخذ شعبة : ـ القرار

 .رفضهاأأو  املطلوبة

بدًل من ذكل، الاس تئناف أأمام املرشف العام عىل الصناعة أأو  خيضع القرار لعملية اس تئناف داخيل،: ـ الاس تئناف

 .والتجارة

 .16الرد نفسه عىل السؤال رمق  كرواتيا

 .607/2009واملفوضية الأوروبية رمق  1308/2013الاحتاد الأورويب رمق  للخمور، تُطبق أأحاكم لحئة قربص

امجلهورية 

 التش يكية

 .16الرد نفسه عىل السؤال 

كوادور  املودع وعنوانه وجنسيته؛ )ب( حتديد تسمية املنشأأ املعنية؛ )ج( التثبت من املاكن اذلي يُس تغل فيه املنتجهوية  (أأ ) اإ

عداد شهادة بعد جوةل تفتيش من قبل مديرية امللكية الصناعيةجُيهّز، والتصديق أأو  يُنتجأأو  من قبل هيئة أأو  عىل ذكل ابإ

ؤرش جغرايف، مبا يف ذكل مكوانته وطرق اس تخراجه مب املطالب هلمرخص لها من املديرية؛ )د( التحقق من خصائص املنتج 

نتاجه عداده أأو واإ عداد شهادة بعد جوةل تفتيش من والعوامل اليت تربطه ابملنطقة اجلغرافية احملمية، و  اإ التصديق عىل ذكل ابإ

 .من قبل هيئة مرخص لها من املديريةأأو  قبل مديرية امللكية الصناعية

س تونيا  .فقط تمتتع تسمية املنشأأ ابمحلاية عىل مس توى الاحتاد الأورويب اإ
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 .16، كام ورد يف الإجابة عىل السؤال الإجراء نفسه فرنسا

 .16انظر السؤال  جورجيا

 انظر املؤرشات اجلغرافية. اليوانن

يداع طلب كتايب وفقا للامدة  غواتاميل ذا اكنت املتطلبات ( أأ : )من قانون امللكية الصناعية 82واملادة  81اإ يُفحص الطلب لتحديد ما اإ

ذا مل تس توف املتطلبات (ب)املنصوص علهيا يف القانون واللواحئ قد اس توفيت؛  دارة أأو  اإ اكنت بعض الواثئق مفقودة، حتدد اإ

ذا مل تس توف ( ج)القصور هذه؛ أأوجه  للمودع ملعاجلة( قد تُمدد مرة واحدة فقط ملدة شهرين أ خرين)التسجيل مدة شهرين  اإ

ذا اس توفيت املتطلبات، يصدر اإشعار ويُنرش مرة واحدة ( د)املتطلبات بعد، يُرفض الطلب مع اإصدار اعرتاض منطقي؛  اإ

ذا مل يُقدم أأي ( و)حُتدد همةل مدهتا شهران حبيث يتس ىن لأي خشص مترضر أأن يقدم اعرتاًضا؛ ( هـ) ريدة الرمسي؛يف اجل اإ

دارة التسجيل يف الأسس املوضوعية للطلب خالل فرتة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر من اترخي انهتاء فرتة  اعرتاض، تنظر اإ

دارة التسجي مبجرد انقضاء تكل املدة، يُتخذ قرار مبنح الاعرتاف ( ز)ل تقريرا تقنيا؛ الاعرتاض، وخالل هذه املدة قد تطلب اإ

رفضه، ويُنرش يف اجلريدة الرمسية عىل نفقة املودع؛ ويكون اإشعار القرار املؤيد للتسجيل وامحلاية يف أأو  ابملؤرش اجلغرايف

جسل خاص، ويبقى ساراًي اإىل أأجل غري  عند تقدمي املنشور، يُسجل املؤرش اجلغرايف يف( ح)اليوم التايل ليوم النرش؛ 

 .مسمى رشيطة بقاء الظروف اليت ُمنح مبوجهبا

 .16الإجراء نفسه كام يف السؤال رمق  هنغاراي

وتدقق فامي  12من القانون، تراجع هيئة الغذاء والطب البيطري الأيسلندية الطلبات املس تلمة مبوجب املادة  13وفقا للامدة أأيسلندا

ذا اكنت  ذا اكن يتوافق مع أأحاكم القانوناإ ذا اكن الطلب مربًرا واإ ويتعني عىل هيئة . الواثئق الرضورية قد قدمت، وما اإ

يه بزنس أ يسلند"الغذاء والطب البيطري الأيسلندية أأن ختطر مكتب الرباءات الأيسلندي و بأأي طلبات لتسجيل " اإس اإ

ح أأيًضا لهيئة الغذاء والطب البيطري الأيسلندية بأأن تتشاور مع ويسم .أأسامء املنتجات وتتيح هلام الفرصة للتعليق علهيا

ضافة أأحاكم أأخرى من خالل اللواحئ فامي يتعلق بعملية تقدمي  .متخصصني أ خرين بشأأن املنتج املعين حسب الاقتضاء وميكن اإ

 .ة للمراجعة واحلدود الزمنيةالطلبات لتسجيل أأسامء املنتجات، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية للتشاور بشأأن الأمور اخلاضع

 يف تسجيل املؤرشات اجلغرافيةنفسه كام  الرد الهند

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية( –

 أأعاله النحو الواردعىل 

يداع طلب للتسجيل وتقدمي الأدةل لإظهار الصةل بني املنتج وتسمية املنشأأ. اإرسائيل  اإ

 ل ينطبق جاماياك

 ل ينطبق الياابن

جراء الفحص. 30املادة  اكزاخس تان  اإ

 تقوم سلطة الفحص مبا ييل:يوم معل من اترخي تقدمي الطلب،  30يف غضون . 1

جراء   .من هذا القانون 29و 27و 26 للمواد للمتطلبات الواردة يفالطلب  تلبيةتحقق من وأأثناء ذكل ت ، الفحصاإ

ضافية لسلطة الفحص حيق، الفحصيف س ياق . 2 رسال  ،أأن تطلب مواد اإ يتعني تقدميها يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي اإ

 .طلب املواد اإىل املودع

ويُعترب  ،معاجلة الطلب تتوقف، هاومل يتقدم بطلب لمتديد ،ةدداحمل املدةيف  يف حاةل فشل املودع يف تقدمي املواد الإضافية

 .الطلب مسحوابً 

 بدل املنشأأ هوية الالزتام بتحديد  -عقوابت قانونية ضد من يشوه تسمية بدل املنشأأ  الكويت

  لتفيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب. ليتوانيا



SCT/40/5  
Annex 
109 

 

 اإجراءات حامية تسمية املنشأأ  الطرف املُجيب

جراءات حامية املؤرشات اجلغرافية يف مدغشقر تقدمي طلب للتسجيل دلى مكتب امللكية الصناعية يف مدغشقر مدغشقر . تتضمن اإ

 .وجيب أأن يكون الطلب مصحواًب مبواصفات للمؤرش اجلغرايف املطلوب حاميته

 .16ينطبق الإجراء نفسه املوصوف يف السؤال  املكس يك

 ل ينطبق نيوزيلندا

املرسوم الترشيعي يف و ،220اإىل  201، املواد 486الأنديز حامية تسمية املنشأأ منصوص عليه يف قرار جامعة  بشأأنالإجراء  بريو

  أأعاله. 16العودة اإىل السؤال  ملزيد من التفاصيل يرىج .94اإىل  88، املواد من 1075رمق 

 ل ينطبق بولندا

 طلب، مث نرش، مث فرتة اعرتاض )شهران(، مث اختاذ قرار الربتغال

  كورايمجهورية 

جراءات حامية تسمية املنشأأ  مودلوفامجهورية  نشاء مجموعة؛ ( 1: )اإ تقدمي طلب  (3)موافقة الإدارة اخملتصة عىل مواصفات املنتج؛  (2)اإ

حفص /الفحص املوضوعي (7)فرتة الاعرتاض؛  (6)نرش الطلب؛  (5)حفص الامتثال ملتطلبات الإيداع؛  (4)للتسجيل؛ 

اكتساب احلق يف ( 9)رفض طلب التسجيل، حسب الاقتضاء؛ /تسجيل تسمية املنشأأ ( 8)الاعرتاضات اإن وجدت؛ 

: من خالل الرابط وميكن احلصول عىل معلومات مفصةل. اس تخدام تسمية املنشأأ 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=427328 

  رومانيا

جراء املتبع، واذلي يتضمن  الاحتاد الرويس يداع طلب لتسجيل تسمية تُسجل تسمية املنشأأ احملمية دلى مكتب الرباءات الرويس وفقًا لالإ اإ

 منشأأ محمية وحفص التسمية املطلوبة، من بني أأمور أأخرى.

يداع طلب لالعرتاف مبؤرش املنشأأ اجلغرايف دلى مكتب امللكية  رصبيا جراءات تسجيل مؤرش املنشأأ اجلغرايف من خالل اإ تُتخذ اإ

 .الفكرية

 .ل يوجد تسجيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف تلقائًيا( ب117الفصل )مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل . ل ينطبق س نغافورة

 .16الرد نفسه عىل السؤال  سلوفاكيا

فريقيا  .1993لعام  194ل حُتمى مبوجب قانون العالمات التجارية رمق  جنوب اإ

يداع طلب تسجيل دلى املكتب الاحتادي للزراعةR2 سويرسا  للملكية الفكرية املعهد الاحتادي السويرسيأأو  : اإ

R3 :الترشيع الاكنتوين بشأأن حامية تسميات املنشأأ بعد استشارة املنظامت املمثةل لقطاع امخلور. 

 .16الرد نفسه كام يف السؤال  اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

قلميي دلى  مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات ميكن حامية تسميات املنشأأ أأيًضا من خالل التسجيل كعالمة منشأأ اإ

 والعالمات.

 

الإجراءات الإدارية فامي خيص الطلبات املودعة دلى املديرية الوطنية للملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة  أأوروغواي

وى املسائل املتعلقة ابس تخدام وتُس. تُفض منازعات التسجيل من قبل املديرية من خالل الإجراءات العادية. والتعدين

جراءات احملمكة  .السوق من خالل اإ

خاصة محلاية تسميات املنشأأ. فأأحاكم حامية املؤرشات اجلغرافية تشمل أأيًضا حامية تسميات  اانم أأحاكم فيتليست دلى  انم فيت

 املنشأأ.

 .16الرد نفسه كام يف السؤال  الاحتاد الأورويب

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=427328
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 الطلبشلكيات وحمتوايت  "4"

 امية املؤرش اجلغرايف ما ييل:حطلب ب يُرفق 

نتاج الطرف املُجيب ذا اكن اجلواب نعم، يف أأي صيغة؟ معايري الإ  اإ

وضع 

 اجملموعة

 

 واثئق أأخرى

 نعم*    أأرمينيا

 نعم    أأسرتاليا

     الربازيل

 نعم نعم  نعم مكبوداي

 *نعم نعم تقرير تقين ولواحئ الاس تخدام والرقابة نعم ش ييل

 *نعم نعم  نعم كولومبيا

 نعم نعم ل توجد صيغة قياس ية. نعم كرواتيا

ذا اكن املودع خشًصا أأجنبًيا  دليل عىل  –اإ

( املنشأأ أأو تسمية )حامية املؤرش اجلغرايف 

 .يف بدل املنشأأ 

  نعم قربص

 (املسكرات القويةاس امترة مكتوبة )للخمور و 

 نعم نعم

اإخل( دليل اترخيي )وسوم، أأرش يفات.. 

 (املسكرات القوية)للخمور و 

 نعم نعم وصف للمنتج نعم التش يكيةامجلهورية 

خبصوص طلبات املؤرشات اجلغرافية 

الأجنبية: دليل عىل أأن الامس املعين محمي 

 يف بدل املنشأأ.

كوادور لكرتونًيا، ومجيع الرشوط  نعم اإ يودع الطلب اإ

 احملددة جيب استيفاؤها.

 نعم نعم

الواثئق ادلامعة املس توفية للرشوط جيب 

لكرتونًيا، برفقة الطلب.  أأن تودع اإ

يداع الوريق، جيب أأن تقدم هذه  ولالإ

الواثئق خشصًيا اإىل مكتب العمالء 

 ادلائرةاخملصص لهذا الغرض يف مكتب 

 .الوطنية للحقوق الفكرية

س تونيا مواصفات املنتج  رجع بشأأنمطلوب تقدمي امل نعم اإ

يف نسق  مواصفات املنتجلخص املنشورة وم

 .موحد

 

 *نعم نعم

 

نتاج الشائعة بني الرشاكت. نعم فرنسا  نعم *نعم وصف خلطوات الإ

الوثيقة اليت تصف السلع واملواد اخلام، مع  نعم جورجيا

الإشارة اإىل خصائصها الكمييائية والفزيايئية 

واحلس ية وغريها، وموقع  وامليكروبيولوجية

املنطقة اجلغرافية وبيان حدودها بدقة؛ 

 *نعم نعم
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نتاج الطرف املُجيب ذا اكن اجلواب نعم، يف أأي صيغة؟ معايري الإ  اإ

وضع 

 اجملموعة

 

 واثئق أأخرى

نتاج وطرائقه  نتاج ورشوط الإ وتكنولوجيا الإ

اخلاصة ابملنطقة اجلغرافية املعنية، اإن وجدت؛ 

السامت أأو  والواثئق اليت تؤكد أأن الصفات

ىل بيئة حرصا  أأو اخلاصة ابلسلع تعزى أأساسا اإ

وبرشية  جغرافية معينة ذات عوامل طبيعية

أأو  مسعةأأو  أأن صفة حمددةأأو  متأأصةل،

خصائص خاصة ابلسلع تعزى اإىل املنطقة 

 اجلغرافية؛

من  7وفقًا للامدة )من خالل وثيقة مواصفات  نعم اليوانن

( 1151/2012لحئة الاحتاد الأورويب رمق 

 :توحض التفاصيل التالية

 املادة الغذائيةأأو  امس املنتج الزراعي( 1

 املادة الغذائيةأأو  وصف املنتج الزراعي( 2

 ترس مي املنطقة اجلغرافية( 3

املادة أأو  ادلليل عىل أأن املنتج الزراعي( 4

 الغذائية منشأأهام املنطقة اجلغرافية احملددة

أأو  وصف طريقة تصنيع املنتج الزراعي( 5

 املادة الغذائية

أأو )الأدةل اليت تثبت الصةل بني صفة ( 6

املادة الغذائية أأو  املنتج الزراعي( خصائص

 ((أأ ( )1) 2املادة )والبيئة اجلغرافية 

عرض تفصييل للمنطقة اجلغرافية، مبا  (أأ )

يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية املرتبطة 

ثباهتا  ابلصةل املراد اإ

( أأو خصائص)تفاصيل عن صفة  (ب)

املادة الغذائية اليت تعزى أأو  املنتج الزراعي

 البيئة اجلغرافية اإىل أأساسا أأو حرًصا

وصف للتفاعل السبيب بني اخلصائص  (ج)

لهيا يف النقطة  لهيا يف ( أأ )املشار اإ وتكل املشار اإ

 .من هذه الفقرة( ب)النقطة 

الهيئات اليت أأو  الإدارات( وعنوان)امس ( 7

تراقب الامتثال لأحاكم املواصفات، وكذكل 

 املهام احملددة

املنتج قواعد وضع العالمات احملددة عىل ( 8

 املادة الغذائية املعنينيأأو  الزراعي

 املتطلبات املنصوص علهيا من قبل امجلاعة( 9

 .الأحاكم الوطنيةأأو 

 نعم نعم

ـ وثيقة واحدة وفقًا للمرفق الأول من 

 لحئة الاحتاد الأورويب رمق 

ـ طلب التسجيل وفقًا للمرفق الأول من 

القرار الوزاري املشرتك رمق 

261611/2007 

من املادة  1ان ابستيفاء رشوط الفقرة ـ بي

من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  49

عندما يكون الطرف املهمت  1151/2012

 اعتباراًي.أأو  خشًصا طبيعًيا
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نتاج الطرف املُجيب ذا اكن اجلواب نعم، يف أأي صيغة؟ معايري الإ  اإ

وضع 

 اجملموعة

 

 واثئق أأخرى

 حنو واحضمواصفات املنتج، واليت تصف عىل  نعم غواتاميل

نتاج الاس تخراج، مع أأو  التجهزيأأو  معلية الإ

عطاء تفاصيل بيان العوامل العامة واخلاصة،  واإ

غري أأو  عن العنارص اليت تؤثر بشلك مبارش

 أأو صفاتهأأو  مسعته أأو مبارش عىل جودة املنتج

؛ وجيب جتميع الواثئق بشلك خصائصه

 .منفصل

  نعم

تكون  املسكرات القويةفقط يف حاةل  نعم هنغاراي

 مواصفات املنتج مطلوبة.

 نعم نعم

قامئة املنتجات )تصنيف نيس(، ووصف 

 املنطقة اجلغرافية.

 نعم نعم يف صورة كتابية. نعم أأيسلندا

وثيقة مفردة توحض اجلوانب الرئيس ية 

 ملواصفات املنتج.

 نعم  جيب تقدمي تقارير اخملترب نعم الهند

 الواثئق ادلامعةتقدمي مع بيان احلاةل و 

يران )  –مجهورية اإ

 الإسالمية(

 نعم  وثيقة مكتوبة معمتدة من السلطة اخملتصة نعم

 كام ورد أأعاله

 الإيداع الإلكرتوين/ورقيًا. نعم اإرسائيل

 

 نعم نعم

 الإيداع الإلكرتوين/ورقيًا

الصفة اليت يتقدم هبا املودع بطلب التسجيل.  نعم جاماياك

وكيف سيس تخدم املؤرش اجلغرايف وأأي 

 رشوط يس تخدم املؤرش مبوجهبا.

 نعم نعم

تُرفق دليل الرقابة ومدونة املامرسات قد 

 مع الطلب أأيًضا.

 

أأن يس تعني ابلصيغة الواردة  الطلب عىل مودع نعم الياابن

 يف املبادئ التوجهيية الوزارية.

، جيب أأن املؤرشات اجلغرافية للنبيذيف حاةل 

 الإخطار الرمسي لنسق يفاباملودع  يس تعني

 نعم نعم

نتاج دارة معلية الإ  القواعد اخلاصة بطريقة اإ

     اكزاخس تان

 ل ل  ل الكويت

     لتفيا

     ليتوانيا

النسق الأكرث هو بيامن يُعد الشلك الوريق  نعم مدغشقر

ل أأن القانون اجلديد ينص عىل أأن  ش يوعًا، اإ

أأي معامةل فامي خيص أأي طلب من طلبات 

فامي خيص التسجيل أأو  حقوق امللكية الصناعية

لكرتونية  دلى املكتب جيوز أأن تمت يف صورة اإ

 ل ل
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نتاج الطرف املُجيب ذا اكن اجلواب نعم، يف أأي صيغة؟ معايري الإ  اإ

وضع 

 اجملموعة

 

 واثئق أأخرى

رسال أأو  لكرتونية وفقًا للقانون. وعند اإ بطرق اإ

لكرتونًيا، يكون اترخي  الطلب اإىل املكتب اإ

اترخي اس تالم الطلب هو )ووقت( الإيداع 

 من قبل املكتب

 

 *نعم  املعايري الرمسية املكس يكية نعم املكس يك

 *نعم    نيوزيلندا

عن  التقنية بياانراسة جيب أأن تتضمن ادل نعم بريو

خصائص أأساس ية عن أأو  السمعةأأو  اجلودة

حنو وعىل  املنشأأ. ةتسمي اهتحددأأخرى للسلع 

دراسة تقنية  البيانجيب أأن يتضمن ، مماثل

تأأثري البيئة حتديد ، ةموضوعي تتيح، بصورة

تسمية املنشأأ يف  املبنيالهنايئ  املنتجعىل 

والطريقة اليت يؤثر هبا  ،هتاحاميعالن ابإ  املطالب

 .للسلعة املمزيةالعامل البرشي عىل السمة 

  نعم

 ل ل  ل بولندا

لكرتونًيا/ورقيًا(. نعم الربتغال  نعم نعم صيغة رمسية )اإ

 الإقلمي املعين.أأو  حدود املنطقة املعنية

    نعم كورايمجهورية 

 *نعم نعم الإدارة اخملتصة.مواصفات املنتج املعمتدة من  نعم مودلوفامجهورية 

ترسل الواثئق يف شلك كتايب، مع اعامتد من  نعم رومانيا

 املودع )مجعية املنتجني(.

 ل نعم

: فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الروس ية نعم الاحتاد الرويس

وصف خلصائص املنتج، واليت يؤكدها اعامتد 

فامي )وزارة الصحة الروس ية : من هيئة خموةل

يتعلق ابملياه املعدنية العالجية للرشب، ومياه 

املائدة العالجية، ومياه املائدة املعدنية 

الطبيعية؛ وزارة الصناعة والتجارة الروس ية 

؛ وزارة (فامي يتعلق ابملنتجات اليدوية واحلرفية)

فامي يتعلق ابملنتجات )الزراعة الروس ية 

 الزراعية واملواد الغذائية واملنتجات غري

الكحولية ومنتجات تربية النحل ومنتجات 

؛ وادلائرة (الأسامك ومنتجات املأأكولت البحرية

فامي )الاحتادية الروس ية لتنظمي سوق الكحول 

يتعلق مبنتجات الكحول والأطعمة اليت حتتوي 

 (.عىل الكحول

 *نعم نعم
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نتاج الطرف املُجيب ذا اكن اجلواب نعم، يف أأي صيغة؟ معايري الإ  اإ

وضع 

 اجملموعة

 

 واثئق أأخرى

: أأما فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الأجنبية

ىل أأن وصف خلصائص املنتج مع دليل موثق ع

تسمية املنشأأ الأجنبية محمية كذكل يف بدل 

 .املنشأأ 

 *نعم نعم كجزء من الطلب. نعم رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق  ل ينطبق س نغافورة

 نعم نعم تُطلب مواصفات املنتج يف نسق معياري. نعم سلوفاكيا

دليل عىل العنارص والعوامل واخلصائص 

اجلغرافية احملددة واليت اخلاصة ابملنطقة 

تؤثر عىل اخلصائص الفريدة للمنتج 

 ومسعته.

فريقيا  *نعم    جنوب اإ

 **نعم *نعم انظر التعليقات *نعم سويرسا

 نعم نعم اللواحئ اليت حتمك الاس تخدام نعم اململكة املتحدة

 اللواحئ اليت حتمك الاس تخدام

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

لكرتوين لعالمة التصديقطلب  نعم العالمة أأو  اإ

قلميي.  امجلاعية من أأصل اإ

 

 *نعم نعم

 

لكرتونًيا. ويلزم يف بعض احلالت  نعم أأوروغواي قد تودع اإ

اعامتد من الاكتب العدل. وجتب ترمجة الواثئق 

 املكتوبة بلغة أأجنبية عن طريق مرتمج حملف

 روغواايين.أأو 

 نعم نعم

 

انم صيغة حمددة ملواصفات  فيتليست دلى   نعم انم فيت

املنتج. ومع ذكل، جيب أأن توفر املواصفات 

اكفية فامي يتعلق بوصف املنتج معلومات 

املعين، مبا يف ذكل املواد اخلام، واخلصائص 

واحلس ية  واملكروبيولوجيةالفزيايئية والكمييائية 

للمنتج؛ وطريقة حتديد املنطقة اجلغرافية اليت 

 اجلغرايف؛ وأأدةل تثبت أأن املنتج حتمل املؤرش

ينشأأ من هذه املنطقة اجلغرافية؛ ووصف 

نتاج والتجهزي؛  الأساليب احمللية واملس تقرة لالإ

ومعلومات عن العالقة بني خصائص املنتج 

والظروف  مسعته أأو صفتهأأو  الفريدة

اجلغرافية؛ ومعلومات عن أ لية الرقابة اذلاتية 

صفته، عىل  أأو بشأأن خصائص املنتج الفريدة

 *نعم نعم
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نتاج الطرف املُجيب ذا اكن اجلواب نعم، يف أأي صيغة؟ معايري الإ  اإ

وضع 

 اجملموعة

 

 واثئق أأخرى

من املادة  2عليه يف الفقرة  النحو املنصوص

 .من قانون امللكية الفكرية 106

يُطلب مرجع بشأأن مواصفات املنتج املنشورة  نعم الاحتاد الأورويب

 وملخص ملواصفات املنتج يف نسق قيايس.

 

 نعم نعم

فامي خيص الطلبات من خارج الاحتاد 

الامس املعين دليل عىل أأن : الأورويب

 .محمي يف بدل املنشأأ 

 التعليقات:

 أأرمينيا

ذا لزم الأمروصف املنتجو ، تسجيهل املراد: الامس التقنيةتوي عىل العنارص الرئيس ية للمواصفات حت  ةواحد وثيقة  ، واإ

 الصةل، وكذكل وصف املعنيةحلدود املنطقة اجلغرافية  وصف موجزو ، توس ميهأأو  طبقة عىل تغليف املنتجاخلاصة امل  الرشوط

نتاجه أأو  ، العنارص احملددة لوصف املنتج، حسب الاقتضاءاملنشأأ اجلغرايف، مبا يف ذكلأأو  بني املنتج والبيئة اجلغرافية طريقة اإ

 .ه الصةلاليت تؤكد هذ

 أأسرتاليا

 تنظمالقواعد اليت  حامية املؤرشات اجلغرافية بوصفها عالمات تصديق مات التجارية: جيب أأن يتضمن طلبنظام العال

لتكون أأهال للحامية  أأو اخلدماتالسلع و/تتوفر يف  اليت جيب أأن الرشوطتتضمن هذه القواعد و اس تخدام املؤرش اجلغرايف. 

نتاج. النظام الفريدمبوجب عالمات التصديق، وقد  املؤرشات طلب احلصول عىل تقدمي  : جيبمن نوعه تتضمن معايري الإ

رفاق ،منوذج الطلب احملدد دامابس تخنبيذ اجلغرافية لل   الالزمة ادلامعةاملعلومات  يتضمن المنوذج. ةم الصحيحو الرس واإ

 .اجلغرافية الأسرتالية والأجنبية املؤرشاتمعلومات مثة تباين بني . ابلتفصيل

 الربازيل

 :الواثئق اليت يتعني تقدميها يه

 :، مع ذكر(1المنوذج )الطلب . 1

 الامس اجلغرايف؛( أأ 

 اخلدمة؛أأو  املنتجوصف ( ب

ثبات رشعية املودع؛. 2  وثيقة قادرة عىل اإ

 لواحئ اس تخدام الامس اجلغرايف؛. 3

 وثيقة رمسية ترمس حدود املنطقة اجلغرافية؛. 4

ة احمللية، ابلإضافأأو  املنطقةأأو  املدينةأأو  متثياًل للبدلأأو  تصويراًي للمؤرش اجلغرايفأأو  ، عندما تكون متثياًل رسوميًاوسوم. 5

لكرتونية مهنا؛ ىل نسخ اإ  اإ
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 التفويض، يف حاةل وجود مفوض؛. 6

ثبات سداد الرسوم املطبقة. 7  .اإ

 :مؤرش اجلغرايف، جيب أأيًضا تقدمي ما ييل يف حاةل طلب تسجيل

نتاج)الواثئق اليت تثبت أأن الامس اجلغرايف أأصبح معروفًا مكركز لس تخراج ( أأ   تقدمي اخلدمة؛أأو  املنتج( تصنيعأأو  أأو اإ

مقديم اخلدمات اذلين هلم احلق يف اس تخدام مؤرش املصدر حرًصا، أأو  وثيقة تثبت وجود هيلك رقابة عىل املنتجني( ب

 اخلدمة املقدمة الذلين ميزيهام مؤرش املصدر؛أأو  وكذكل عىل املنتج

نتاجمقّديم اخلدمات حمل معلهم يف املنطقة اجلغرافية احملددة وأأهنم أأو  وثيقة تثبت أأن املنتجني( ج تقدمي أأو  يؤدون أأنشطة الإ

 .مس تقر واخلدمات عىل حن

 :تسمية منشأأ، جيب تقدمي ما ييل يف حاةل تقدمي طلب لتسجيل

ىل البيئة  أأساسا أأو ام اليت تُعزى حرًصاخصائصه أأو اخلدمةأأو  العنارص اليت حتدد تأأثري البيئة اجلغرافية، وصفات املنتج( أأ  اإ

 .اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية

 اخلدمة، واليت جيب أأن تكون حملية ومرشوعة ومس تقرة؛أأو  احلصول عىل املنتج( أأو طريقة)وصف معلية ( ب

ا، مقديم اخلدمات اذلين هلم احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ حرصً أأو  وثيقة تثبت وجود هيلك رقابة عىل املنتجني( ج

 اخلدمة املقدمة الذلين متزيهام تسمية املنشأأ؛أأو  وكذكل عىل املنتج

نتاجأأو  وثيقة تثبت أأن املنتجني( د تقدمي أأو  مقّديم اخلدمات حمل معلهم يف املنطقة اجلغرافية احملددة وأأهنم يؤدون أأنشطة الإ

 .حنو مس تقراخلدمات عىل 

 ش ييل

ن وجد* دارة، جيب أأن تكون الطلبات مصحوبة  .وخريطة للمنطقة اجلغرافية .التوكيل اإ وعندما يكون املودع عبارة عن اإ

ثبات دفع الرسوم .بواثئق تثبت تنصيب هذه الإدارة  .واإ

راق البياانت يه ملفات أأو  .وابلنس بة للخمور واملرشوابت الكحولية، جيب أأن تكون الطلبات مصحوبة بواثئق أأخرى

 .وب كحويل واليت تربر، من جانب بدل املنشأأ، وضع املؤرش اجلغرايفاملؤرش اجلغرايف ملرش  حتتوي عىل معلومات عن

 كولومبيا

 :الواثئق املطلوبة من لك فئة من املودعني يه كام ييل* 

الواثئق واللواحئ التنظميية، مبا يف ذكل التعديالت؛ ومعلومات عن عدد : صانعيهأأو  معاجليهأأو  مجعيات منتجي املنتج (أأ )

 مبا يف ذكل -املس تخرجني للمنتج املطلوبة حاميته بتسمية منشأأ وعدد املس تفيدين احملمتلني أأو  الصانعنيأأو  اجمله ّزينأأو  املنتجني

وكذكل النس بة املئوية ملنتجي املنتج املطلوبة حاميته؛ ووصف رمسي لكيفية ارتباط الغرض  -اذلين مل يردوا يف الطلب أأولئك 

املنشأأ والضامانت اليت يقدهما املودع لضامن املوضوعية والزناهة يف الترصحي ابلس تخدام من النشاط وأأهدافه حبامية تسمية 

 .مجليع املس تفيدين

القانون الرمسي اذلي : احمللية املعنية ابملنتجات املطلوبة حاميهتا يف نطاق أأنظمهتا القانونيةأأو  الواكلت احلكومية الإقلميية (ب)

احلامك املعين؛ ومعلومات عن املنتجني أأو  رئيس البدلية املعينأأو  الشخص املسؤول املعينأأو  ينصب ويفوض الإدارة املعنية

تسمية املنشأأ؛ ومعلومات عن مجعيات املنتجني يف املنطقة اجلغرافية احملددة، ويف  اذلين قد يكونون مس تفيدين حممتلني من

استيفاء رشوط الأهلية احملددة ذلكل  هذه النقطة يتعني تقدمي طلب لتفويض سلطة الترصحي ابلس تخدام، مع
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؛ ويف غياب مثل هذه امجلعيات، تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت (2012لعام  57530من القرار  .7.1.2.1.1النقطة)

نشاهئا، مبا يف ذكل خمصصات املزيانية والتفاصيل عن املنتج املطلوبة حاميته؛  جيب أأن تتخذها الإدارة املودعة للطلب لتيسري اإ

يمتتعون ابلقدرة عىل اس تخداهما، ويف هذه النقطة جيب عىل الإدارة  تسمية املنشأأ  وتقدمي ما يؤكد أأن املس تفيدين احملمتلني من

ما التقدم يف الوقت نفسه بطلب لتفويض سلطة الترصحي ابس تخدام تسمية املنشأأ، -أأن تتخذ قراًرا من اثنني  يف أأو  اإ

ىل امجلعية احلالت اليت يكون فهيا املس تفيدون  ممثلني جبمعية منتجني، التقدم يف الوقت نفسه بطلب لتفويض هذه السلطة اإ

نشاء مثل هذه امجلعية، وخالل  ىل الفرتة اذلي جيب يف غضوهنا اإ املعنية؛ ويف احلالت اليت ل يُمثًّل فهيا املس تفيدون، يُشار اإ

م طلب تفويض السلطة خالل  .منح امحلاية هذه الفرتة تتوقف هيئة الإرشاف العام عىل الصناعة والتجارة عن ذا مل يُقدَّ واإ

 :جيب عىل املودع تقدمي املعلومات الإضافية التالية .الفرتة الزمنية احملددة، يُعلن أأن طلب امحلاية قد مت التخيل عنه

د عىل ما تمتتع به من ، والتأأكي2000لعام  486من القرار  204بيان تسمية املنشأأ اليت تُلمتس امحلاية لها وفقًا للامدة -

 .تقاليد تعد رضورية لمتيزي املنتجات هبا يف السوقأأو  اترخيأأو  مسعة

نتاج املنتج - أأو  اس تخراجهأأو  وصف املنطقة اجلغرافية للمنتج ورمس حدودها بدقة، مع تقدمي بيان تفصييل مباكن اإ

وجتب  .والعنارص اليت تؤكد أأن املنتج قد نشأأ هناك، والعوامل البرشية والطبيعية املوجودة يف املنطقة جتهزيه أأو صنعه

خل)الإشارة بوضوح اإىل لك معلية من العمليات املنفذة يف املنطقة  نتاج، الاس تخراج، املعاجلة، اإ ( احلصول، الإ

 .والعوامل الطبيعية والبرشية املتصةل ابملوضوع

 ا ابلمس، ووصفها بدقة وابلتفصيل، وتأأكيد أأن صفاهتامواصفات املنتجات املراد متيزيها بتسمية املنشأأ، وحتديد لك مهن ـ

ىل البيئة اجلغرافية وغري ذكل من العوامل خصائصها أأو مسعهتا أأو  .تعزى اإ

معلومات عن الصفات الأساس ية للمنتجات املطلوبة حاميهتا، وكذكل مسعهتا وخصائصها، مع وصف الصفات والسمعة  ـ

بية بيهنا وبني املنطقة اجلغرافية احملددة، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية واخلصائص وتقدمي دليل عىل العالقة الس ب 

داخل القطاع املعين انجتة عن أأو  والبرشية، وكذكل الواثئق اليت تُظهر أأن مسعة املنتجات بني املس هتلكني املعنيني

 .صفاهتا وخصائصها الفريدة

نتاهجاأأو  اس تخراهجاأأو  معلومات عن الأساليب املس تخدمة للحصول عىل املنتجات ـ ا، وتقدمي ما جتهزيه أأو صنعهاأأو  اإ

يدل عىل أأن تكل الأنشطة تمت داخل املنطقة اجلغرافية احملددة وأأهنا تُنفذ بطريقة دقيقة واكمةل ومهنجية بشلك مس متر، 

 .مما يسهم يف ضامن اجلودة ادلامئة للمنتج

يصال دفع موثق ـ لهيا يه املطلوبة لتسميات ومبا أأن املؤرشات اجلغرافية غري محم  .اإ ن الواثئق املشار اإ ية يف كولومبيا، فاإ

 .املنشأأ 

 قربص

عىل ما جيب أأن  1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  8فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنص املادة 

(. واحدة، بياانت اجملموعة املودعة للطلب مواصفات املنتج، وثيقة)منشأأ تسمية  أأو يتضمنه طلب تسجيل مؤرش جغرايف

 .( قصاصات حصفية، حتليل كمييايئ اإخل بياانت اترخيية،)وينص القانون الوطين أأيًضا عىل تقدمي أأي عنارص دامعة 

س تونيا  اإ

 :جيب أأن يتضمن طلب التسجيل الواثئق التالية*

 طلب تسجيل مؤرش جغرايف؛ (1)
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 وصف؛ (2)

شهادة صادرة من اجلهة اخملتصة يف بدل املنشأأ تصدق عىل ارتباط صفة أأو  غرايف يف بدل املنشأأ،شهادة حامية املؤرش اجل (3)

اخلدمة، وشهادة صادرة من اجلهة أأو  اخلدمة ابملنشأأ اجلغرايف للسلعةأأو  خصائص أأخرى للسلعة أأي أأو مسعةأأو  حمددة

من قانون ( 1) 9يف وفقًا لأحاكم القسم الفرعي اخملتصة يف بدل املنشأأ حبق املودع يف التقدم بطلب لتسجيل مؤرش جغرا

 .حامية املؤرشات اجلغرافية

ثبات دفع رسوم ادلوةل؛ (4)  وثيقة اإ

ذا اكن املودع دليه ممثل (5)  .وثيقة تفويض اإ

 فرنسا

نتاج عىل سبيل املثال، النس بة املئوية للموظفني، ودوران املنتج)وثيقة تثبت الصفة المتثيلية جملموعة منتجي املنتج *  (.والإ

 ليتوانيا

 انظر تعليقات الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

لهيا يف املادة   :اثنًيا من قانون امللكية الصناعية 165جيب أأن حيتوي الطلب عىل املعلومات والواثئق املشار اإ

 امس املودع وعنوانه؛. 1

ثبات الأنشطة اليت يشارك فهيا ا. 2  ملودع، مبا يتفق مع املادة السابقة؛موقف املودع، مع ذكر الوضع القانوين واإ

ّ تسمية املنشأأ . 3  املؤرش اجلغرايف؛أأو  الامس اذلي يشلك 

نتاجأأو  املنتجات الهنائية، مبا يف ذكل خصائصها ومكوانهتا وطرق الاس تخراجأأو  وصف تفصييل للمنتج الهنايئ. 4 أأو  الإ

 معليات التصنيع واس تخداهما يف التجارة؛

نتاجهأأو  املكس يكية اليت خيضع لها املنتج وطريقة اس تخراجهاملعايري الرمسية . 5 أأو  أأشاكل التعبئةأأو  معليات التصنيعأأو  اإ

 التغليف، حسب الاقتضاء؛

نتاج املنتج وتعبئته وتسويقه، يف حاةل املؤرشات . 6 املعايري اليت حتدد اخلصائص واملواصفات اليت جتب مراعاهتا يف اإ

 اجلغرافية؛

نتاج)اس تخراج ( أأماكنو أأ )ماكن . 7 املنطقة اجلغرافية، مع مراعاة اجلغرافيا أأو  املنتج املراد حاميته وحدود الإقلمي( تصنيعأأو  أأو اإ

 والانقسامات الس ياس ية؛

عندما يتعلق ، البرشية أأو املنطقة اجلغرافية والعوامل الطبيعيةأأو  الإقلميأأو  املنتجأأو  بيان تفصييل ابلصالت بني التسمية. 8

 ية املنشأأ؛الطلب بتسم 

دارة. 9 جراء اختبار تقين من قبل اإ لهيا يف الفقرات أأو  مؤسسة عامةأأو  اإ  ؛8و 7و 4خاصة دلمع املعلومات املشار اإ

 دليل عىل دفع الرسوم املعنية؛. 10

 .وجهيةأأو  يعتربها املودع رضوريةأأي معلومات أأخرى . 11
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 نيوزيلندا

أأو  السمعةأأو  تقدميها قبل قبول طلب التسجيل رشًحا للصفة احملددةتتضمن املعلومات الإضافية اليت جيب عىل املودع 

ىل املنطقة؛ والأدةل املتعلقة ابلصفةأأو  اخلصائص الأخرى للخمر أأو  السمعةأأو  املرشوب الرويح اليت تُعزى أأساًسا اإ

ىل املنطقة  .اخلصائص الأخرى للمؤرش اجلغرايف اليت تُعزى أأساًسا اإ

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها ، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفامجهورية 

الامس املطلوب تسجيهل، ووصف املنتج، مبا يف ذكل، عند : النقاط الرئيس ية للمواصفات -: وثيقة واحدة حتدد ما ييل*

ن التغليف والتوس مي، وتعريف موجز للمنطقة اجلغرافية؛ ـ بيان الصةل بني املنتج والبيئة الاقتضاء، القواعد احملددة بشأأ 

نتاج أأو  املنشأأ اجلغرايف، حسب احلاةل، مبا يف ذكل، عند الاقتضاء، العنارص احملددة يف وصف املنتجأأو  اجلغرافية طريقة الإ

 .اليت تربر الصةل

 الاحتاد الرويس

واثئق تؤكد الوعي ابلتسمية املطلوب تسجيلها فامي يتعلق ابملنتجات اليت تُسجل : احملمية الروس يةفامي خيص تسميات املنشأأ * 

دليل موثق عىل أأن تسمية املنشأأ احملمية الأجنبية محمية : أأما فامي خيص تسميات املنشأأ احملمية الأجنبية .تسمية املنشأأ بشأأهنا

ىل دليل موثق عىل  .حق املودع يف تسمية املنشأأ احملمية الأجنبية تكل كذكل يف بدل املنشأأ، ابلإضافة اإ

 رصبيا

 :تُعد العنارص التالية عنارص أأساس ية يف الطلب *

 املؤرش اجلغرايف؛أأو  طلب تسجيل تسمية املنشأأ  (1)

 وصف املنطقة اجلغرافية؛ (2)

 بياانت عن اخلصائص الفريدة للمنتج (3)

 س نغافورة

 .ل يوجد تسجيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف تلقائًيا( ب117الفصل )يل مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلا

فريقيا  جنوب اإ
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العالمة أأو  (1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  42املادة )جيب تقدمي طلب تسجيل عالمة التصديق  *

ويلزم تقدمي طلب منفصل وممزي . النحو املقررعىل ( 1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  43املادة )امجلاعية 

وجيب أأن تكون العالمات امجلاعية مصحوبة ابلقواعد اليت حتمك . اخلدمات وللك عالمة منفصةلأأو  للك فئة من السلع

اس تخدام العالمة، وجيب أأن حتدد القواعد الأشخاص املرخص هلم ابس تخدام العالمة ورشوط عضوية امجلعية وكذكل 

ساءة الاس تخدامالعقوابت ا وجيب أأن تكون عالمات التصديق مصحوبة بشهادة من املودع تؤكد أأنه ل  .ملفروضة ضد اإ

وجيب أأن حُتدد  .اخلدمات اليت يغطهيا الطلب وكذكل القواعد اليت حتمك اس تخدام عالمة التصديقأأو  يتاجر يف السلع

أأو  اخلدمات وخصائص السلعأأو  برتخيص السلعالقواعد رشوط اس تخدام العالمة والظروف اليت يسمح فهيا للامكل 

 .اخلدماتأأو  اجلوانب الأخرى اليت قد يرخص فهيا املودع البضائعأأو  اخلدمات

 سويرسا

*R2 وR4 

R2.1  من املرسوم اخلاص بتسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات  7ترد مضامني املواصفات املطلوبة والاختيارية يف املادة

 اجلغرافية احملمية.

 :جيب أأن تتضمن املواصفات املعلومات التالية

 املؤرش اجلغرايف؛أأو  امس املنتج، مبا يف ذكل تسمية املنشأأ  (أأ )

 حدود املنطقة اجلغرافية؛ (ب)

 وصف املنتج مبا يف ذكل، عىل وجه اخلصوص، املواد اخلام واخلصائص الفزيايئية والكمييائية وامليكروبيولوجية (ج)

غريها من أأو  واحلس ية الرئيس ية؛ وابلنس بة ملنتجات الغاابت ومش تقاهتا، وصف أأنواع الأجشار والسامت املادية

 اخلصائص اجلوهرية؛

نتاج؛ (د)  وصف طريقة الإ

 .أأكرث من هيئات الاعامتد، واحلد الأدىن من متطلبات الرقابةأأو  امس هيئة (ه)

 :وقد تشمل املواصفات أأيًضا

 حمددة بشأأن التوس مي؛تفاصيل  (أأ )

ن وجد؛ (ب)  وصف للشلك املمزي للمنتج، اإ

معلومات عن التغليف، حيث تثبت اجملموعة املودعة أأن املنتج جيب أأن يُغلف يف املنطقة اجلغرافية املعنية من  (ج)

 .الرقابةأأو  أأجل احلفاظ عىل جودة املنتج وضامن التتبع

R2.2  بتسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات من املرسوم اخلاص  6يارية يف املادة وترد مضامني املواصفات املطلوبة والاخت

 اجلغرافية احملمية غري الزراعية.

 :جيب أأن تتضمن املواصفات املعلومات التالية

 ؛(املؤرش اجلغرايفأأو  تسمية املنشأأ )الأسامء وفئة التسجيل أأو  الامس (أأ )

 ؛حدود املنطقة اجلغرافية للمنتج (ب)

ذا اكن الطلب مودعًا بشأأن تسمية منشأأ؛حتديد  (ج) نتاج، اإ  مراحل الإ

وصف للمنتج مبا يف ذكل، عند الاقتضاء، املواد اخلام املس تخدمة واخلصائص احلس ية والفزيايئية والكمييائية  (د)

 الرئيس ية؛ وامليكروبيولوجية
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نتاج؛ (هـ)  وصف طريقة الإ

دارةيف حاأأو  أأكرث من هيئات الاعامتد،أأو  امس هيئة (و) هيئات الرقابة أأو  أأكرثأأو  ةل الأسامء الأجنبية، امس اإ

 .اخلاصة امللكفة بضامن الامتثال للمواصفات

 :وقد تشمل املواصفات أأيًضا

 معايري تقيمي اجلودة للمنتج الهنايئ؛ (أأ )

 وصف للشلك املمزي للمنتج؛ (ب)

 التغليف؛أأو  تفاصيل حمددة عن التوس مي (ج)

حيث تثبت اجملموعة املودعة أأن املنتج جيب أأن يُغلف يف املنطقة اجلغرافية املعنية من معلومات عن التغليف،  (د)

 .الرقابةأأو  أأجل احلفاظ عىل جودة املنتج وضامن التتبع

R4 لية حتدد الرشوط الواجب توفرها من أأجل اس تخدام مؤرش مصدر سويرسي بشأأن منتجات وخدمات أأو  مسودة

 .معينة

 **R2.1 وR2.2 وR5. 

R2.1 

 امس اجملموعة املودعة وادلليل عىل صفهتا المتثيلية؛ 

  املؤرش اجلغرايف املطلوب تسجيلهام؛أأو  تسمية املنشأأ 

 ثبات أأن الامس ليس تسمية عامة؛  اإ

  املؤرش اجلغرايف أأو  دليل عىل أأن املنتج ينشأأ يف املنطقة اجلغرافية املعنية ابملعىن املقصود يف تعريف تسمية املنشأأ

 ؛(خيية والتتبعالسجالت التار )

 دليل عىل أأن املنتج حيمل ) 3أأو  2املنشأأ اجلغرايف ابملعىن املقصود يف املادة أأو  دليل عىل الصةل ابلبيئة اجلغرافية

 ؛(طابع املنطقة املعنية

 ن وجدت؛  وصف للطرق احمللية الأصيةل واليت تطبق بصفة دامئة، اإ

 ملخص يشمل: 

 امس اجملموعة املودعة وعنواهنا وتكويهنا؛ 

 امس املنتج؛ 

 نوع امحلاية املطلوبة؛ 

 نوع املنتج املعين؛ 

 ثبات الصفة المتثيلية للمجموعة املودعة  . اإ

 دليل عىل أأن الامس ليس تسمية عامة؛ 

 جسالت اترخيية؛ 

 دليل عىل أأن املنتج حيمل طابع املنطقة املعنية؛ 

 وصف للطرق احمللية الأصيةل واملطبقة بصفة دامئة؛ 

  املنطقة اجلغرافية، ووصف املنتج وخصائصه الرئيس ية، ووصف طريقة )العنارص الرئيس ية للمواصفات

 ؛ (احلصول عىل املنتج، وهيئة الاعامتد، والتوس مي والتتبع
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 ثبات أأن طلب التسجيل صودق عليه يف اجامتع عام ملمثيل اجملموعة  .اإ

 .أأن الامس املعين محمي يف بدل املنشأأ وعالوة عىل ذكل، ابلنس بة للأسامء الأجنبية، دليل عىل 

R2.2 

 امس اجملموعة املودعة وعنواهنا وتكويهنا؛ 

 ثبات الصفة المتثيلية للمجموعة املودعة؛  اإ

 ومنش ئه اجلغرايف مسعته أأو خصائصه أأو احلرصية بني صفة املنتجأأو  دليل عىل الصةل الأساس ية. 

R5  عند التقدم بطلب لتسجيل عالمة جغرافية، جيب عىل املودع أأن يقدم لواحئ بشأأن اس تخدام العالمة، واليت جيب أأن

 .مؤرش مصدرأأو  مؤرش جغرايفأأو  مع اللواحئ املعمول هبا بشأأن تسمية منشأأ،أأو  تكون متسقة مع مواصفات املنتج

 الولايت املتحدة الأمريكية

وقد تتضمن . بيااًن بربانمج الاعامتد، مبا يف ذكل كيف ميارس املودع الرقابة عىل اس تخدام العالمةتتضمن الواثئق الأخرى  *

أأو  وللمودعني الأجانب ـ، التسجيل الأجنيب. الواثئق الإضافية عينات توحض اس تخدام العالمة يف التجارة، مثل الوسوم

ىل الإيداع مبوجب بروتوكول مدريد  .الإشارة اإ

 انم فيت

 :املتطلبات العامة بشأأن طلبات تسجيل امللكية الصناعية

عالن تسجيل، ُمعد ابس تخدام صيغة حمددة؛ ‒  اإ

 102حمدد يف املواد من هو الواثئق والعينات واملعلومات اليت حتدد موضوع امللكية الصناعية املسجل للحامية كام  ‒

 من هذا القانون؛ 106اإىل 

ذا ‒  .ممثلدع الطلب من خالل أأو  التوكيل، اإ

ذا اكتسب املودع هذا احلق من خشص أ خر؛ ‒  الواثئق اليت تثبت حق التسجيل، اإ

ذا ُطلب هذا احلق؛ ‒  الواثئق اليت تثبت حق الأولوية اإ

 .قسامئ دفع الرسوم ‒

 :رشوط طلبات تسجيل املؤرشات اجلغرافية

 للمؤرش اجلغرايف؛ ةلالعالمة املمثأأو  الامس ‒

 املنتج اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف؛ ‒

السمعة للمنتج اذلي حيمل املؤرش اجلغرايف والعنارص اخلاصة من الظروف أأو  الصفةأأو  وصف اخلصائص املمزية ‒

لهيا اخلصائص  ؛املمزية السمعةأأو  اتالصفأأو  الطبيعية اليت تُعزى اإ

 خريطة املنطقة اجلغرافية اليت حتمل املؤرش اجلغرايف؛ ‒

 .محلاية يف بدل املنشأأ يف حاةل املنشأأ اجلغرايف الأجنيبالواثئق اليت تثبت أأن املؤرش اجلغرايف مشمول اب ‒
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 وكيل ملعاجلة طلب املؤرش اجلغرايف؟أأو  هل تشرتط الترشيعات اخلاصة بمك وجود ممثل 

الطرف 

 املُجيب
 التعليقات ممثل

  ل أأرمينيا

  ل أأسرتاليا

كيان هلام مصلحة أأو  يودع طلب التسجيل من قبل خشصحمايم. وجيوز أأن أأو  ممثلأأو  ل يشرتط القانون وجود وكيل ل الربازيل

 .الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية 25/2013من التعلاميت املعيارية  5من املادة  1مرشوعة، وفقًا للفقرة 

ذا اكن مؤرش نعم مكبوداي  اأأجنبي اجغرافي ااإ

  ل ش ييل

دارة يشرتط أأن يقدم املودعون طلبات متكني للترصحي ابس تخداهما وت فامي خيص تسميات املنشأأ الوطنية،  ل كولومبيا يسري معليات اإ

 تسمية املنشأأ.

قامة معتادة عىل أأرايض أأو  سكنأأو  فامي خيص الأشخاص الأجانب الطبيعيني والاعتباريني اذلين ليس دلهيم حمل معل ل كرواتيا اإ

يداع أأو  حمل سكن كرواتيا، وكذكل املواطنني الكرواتيني اذلين ليس دلهيم قامة معتادة عىل أأرايض كرواتيا، ل جيوز هلم اإ اإ

ل من خالل والكء معمتدين.  الطلبات دلى املكتب اإ

( بشأأن تنفيذ لحئة الاحتاد 2006(/1)139فقط. ينص قانون قربص )القانون رمق  املسكرات القويةالرد يتعلق ابمخلور و  ل قربص

املنشأأ )للمنتجات الزراعية واملواد تسمية  أأو ب تسجيل املؤرش اجلغرايفعىل أأن طل 1151/2012الأورويب رمق 

 الغذائية( ينبغي أأن يودعه ممثل اجملموعة املودعة.

امجلهورية 

 التش يكية

  ل

كوادور   ل اإ

س تونيا جراءات تسجيل املؤرش اجلغرايف واملتعلقة ابس مترار صالحية التسجيل من قبل املودع ل اإ الرباءات املولك حمايم أأو  تؤدى اإ

 من املودع.

 ببساطة خيار متاح.هو  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل اليوانن

  نعم غواتاميل

  ل هنغاراي

  ل أأيسلندا

  ل الهند

يران  اإ

-مجهورية )

 الإسالمية(

  نعم

ن يعني ممثاًل حملًيا عىل املودع أأ تسميات املنشأأ املسجةل وفق اتفاق لش بونة ل حتتاج اإىل ممثل. ويف حاةل الرفض،  ل اإرسائيل

 لالس تئناف.

  ل جاماياك

  ل الياابن

  نعم اكزاخس تان

  نعم الكويت

   لتفيا
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الطرف 

 املُجيب
 التعليقات ممثل

 انظر رد الاحتاد الأورويب.  ليتوانيا

 .املقمينيوكيل معمتدين من مكتب امللكية الصناعية يف مدغشقر فامي خيص املودعني غري أأو  يشرتط الاس تعانة مبمثل نعم مدغشقر

من الالحئة التنفيذية  (8)5قانون امللكية الصناعية واملادة  من 181تتبع الطلبات املقدمة من خالل وكيل أأحاكم املادة  ل املكس يك

 .لقانون امللكية الصناعية

يداع الطلبات والتقارير من خالل وكيل، يثبت الوكيل صفته عن طريق -181املادة   :عند اإ

ذا اكن املولك خشًصا طبيعًيا؛توكيل معتاد موقّع  .1  يف حضور شاهدين اثنني اإ

ذا اكنت احلاةل تتعلق بطلبات  .2 توكيل معتاد موقّع يف حضور شاهدين اثنني، يف حاةل الأشخاص الاعتبارية، واإ

املُولك ويف احلاةل الأخرية، حُتدد يف التوكيل كيفية متتع . نقل الرتاخيصأأو  تسجيل الرتاخيصأأو  التسجيالتأأو  الرباءات

 بسلطة منح التوكيل، مع ذكر الصك اذلي مينحه هذه السلطة؛

 أأي أأو توكيل عام، مع توثيق التوقيعات أأمام اكتب عدلأأو  يف احلالت اليت ل تشملها الفقرة السابقة، صك عام .3

ذا تضمنت احلاةل خشصية اعتبارية مكس يكية، يُتحقق أأيًضا من الوجود القانوين ل لأخرية ومن موظف قانوين أ خر، واإ

 سلطات املاحن؛

وفقًا أأو  ، توكيل ممنوح مبوجب الترشيع املعمول به يف املاكن املمنوح فيه،2يف احلالت اليت ل تشملها الفقرة  .4

ذا تضمن هذا التوكيل دلياًل عىل الوجود القانوين . للمعاهدات ادلولية عندما يكون املولك خشصية اعتبارية أأجنبية واإ

اليت ُمنح التوكيل ابمسها، ودلياًل عىل حق املولك يف منح التوكيل املذكور، فاإن التوكيل يُعد صاحلًا  للشخصية الاعتبارية

 .يف غياب ما يثبت خالف ذكل

الطرف اذلي يودع الطلب، ويُكتفى بتقدمي نسخة أأو  وملعاجلة لك ملف، جيب تقدمي دليل عىل الوضع القانوين للمودع

ذا اكن  . التوكيل مسجاًل يف السجل العام للتوكيالت التابع للمعهد معتادة من قيد التسجيل اإ

نرش الأسامء أأو  عالمات التصديق والشعارات الإعالنيةأأو  وليك يثبت الوكيل صفته يف طلبات تسجيل العالمات

موقع املنشأأة، تغيري أأو  املاكلأأو  تغيري عنوان املودعأأو  نقلها؛أأو  تسجيل تراخيص اس تخداهماأأو  جتديدها؛أأو  التجارية؛

يكفي أأن يدرج الوكيل يف الطلب بيااًن كتابًيا مشفوعًا بميني يثبت سلطته يف اختاذ الإجراء املعين، رشيطة أأن يمت الوكيل 

ىل الهناية  . نفسه الإجراء من البداية اإ

يداع الطلب، جيب عىل الوكيل اجلديد ان يقدم دلياًل عىل صفته الق انونية مبا يتسق مع ويف حاةل وجود وكيل جديد قبل اإ

 .هذه املادة

جيب أأن تتوافق الطلبات واملواد املودعة مع املتطلبات التالية، ابلإضافة اإىل تكل املنصوص علهيا يف هذا  -.5املادة "

 :القانون ولواحئه

 أأن تكون مجيع النسخ موقعة حسب الأصول؛ .1

مراعاة عدد النسخ واملرفقات احملددة يف لك منوذج، اس تخدام الامنذج الرمسية املنشورة يف اجلريدة الرمسية، مع  .2

لكرتوين ملوافقة صادرة من املدير العام للمعهد. واستيفاهئا حسب الأصول ذا مل . وخيضع تقدمي الاس امترات يف شلك اإ واإ

جراء دلى املعهد اس تخدام منوذج رمسي منشور كام  منصوص عليه يف الفقرة السابقة، جيب تقدمي هو يتطلب أأي اإ

من الالحئة التنفيذية، حسب ( اثلثًا) 5املواد املودعة يف صورة كتابية ومكررة، وجيب أأن تتوافق مع املادة أأو  طلباتال 

 . الاقتضاء

مادة مودعة وفقًا للقانون، ولهذه الالحئة وغري ذكل من الأحاكم القانونية أأو  تضمني املرفقات الالزمة للك طلب .3

غري معروفة أأو  احضة ومرفقة بأأي شلك من الأشاكل، عن طريق وس يةل معروفةاملعمول هبا، واليت جيب أأن تكون و 

لكرتونيا اإىل موافقة صادرة من املدير العام للمعهد لهذا الغرض؛. نسخهاأأو  تتيح تصويرها  وختضع املرفقات املودعة اإ

ىل عنوان لإرسال الإشعارات وتلقهيا عىل الأرايض الوطنية؛ .4  أأن تشري اإ

عند ، أأو التفويض املناظرأأو  الإعالنأأو  النرشأأو  التسجيلأأو  الرباءةأأو  امللف اخلاص ابلطلبالإشارة اإىل رمق  .5

ل يف حاةل الطلبات الأولية؛  الاقتضاء، الرمق املرجعي واترخي الاس تالم، اإ
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الطرف 

 املُجيب
 التعليقات ممثل

 تقدمي دليل عىل دفع الرسوم املطبقة؛ .6

 تضمني ترجامت لأي واثئق مكتوبة بلغة غري الإس بانية؛ .7

 املمثلني القانونيني؛أأو  ثبت صفة الوالكء وصفة حاميل التوكيلتضمني واثئق ت  .8

 .معمتدةأأو  عند الاقتضاء، جيب أأن تكون الواثئق الصادرة يف بدلان أأجنبية موثقة .9

ن مل ميتثال اإىل الفقرة أأو  ويُرفض الطلب  .من هذه املادة 1املادة املودعة لكًيا اإ

ذا مل يتوافق الطلب املعهد املودع مرة واحدة ـ فقط ـ اإىل تقدمي دليل و من هذه املادة، يدع 6املادة املودعة مع الفقرة أأو  واإ

أأايم معل للقيام بذكل، وحُتسب من يوم  5عىل دفع الرسوم املطبقة، وفقًا لالتفاق املعين، ومينح املودع همةل زمنية مدهتا 

ن. هو العمل التايل لليوم اذلي أأبلغ فيه بذكل الس   مل يُس توف هذا الرشط يف غضون املدة الزمنية املذكورة، يُرفض واإ

 .املادة املودعة لكًياأأو  الطلب

ذا مل ميتثل الطلب املعهد و من هذه املادة، يدع 9اإىل  7ومن  5اإىل  2املادة املودعة مع أأي فقرة من الفقرات من أأو  واإ

ن فرتة زمنية مدهتا شهران من يوم العمل التايل ليوم تقدمي توضيحات مناس بة يف غضوهو أأو املودع اإىل تصحيح هذا الس 

ن مل يس توف الرشط يف غضون الإطار الزمين املذكور، يرفض. الإخطار  .املادة املودعة لكًياأأو  الطلب واإ

الفقرة من الالحئة التنفيذية من ( اثلثًا) 59والفقرتني الثانية والثالثة من املادة  36وتُستبعد الأحاكم الواردة يف املادة 

 .السابقة

  نعم نيوزيلندا

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م ل بريو

 عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

  ل بولندا

  ل الربتغال

مجهورية 

 كوراي
 نعم

قامة جيب عىل الشخص الاعتباري اذلي ليس معل يف كوراي أأن يودع طلب احلصول عىل عالمة جامعية أأو  دليه حمل اإ

 ملؤرش جغرايف من خالل ممثل مثل العالمات التجارية العادية الأخرى.

مجهورية 

 مودلوفا

قامةأأو  جيوز للشخص الطبيعي (1) نعم جتارية حقيقية أأو  منشأأة صناعيةأأو  مكتب رئييسأأو  الاعتباري ممن دلهيم حمل اإ

من خالل أأو  مودلوفا للملكية الفكرية مبارشةمجهورية مودلوفا أأن يتعامال مع واكةل حكومة مجهورية ة يف ونشط

 وكيل/ممثل يترصف مبوجب توكيل.

قامةأأو  فامي خيص الشخص الطبيعي (2) أأو  منشأأة صناعيةأأو  مكتب رئييسأأو  الاعتباري ممن ليس دلهيم حمل اإ

مودلوفا للملكية الفكرية مجهورية مودلوفا، يتعني متثيلهام عند التعامل مع واكةل حكومة مجهورية جتارية حقيقية ونشطة يف 

جراء منصوص عليه مبوجب القانون رمق   من خالل حمايم براءات يترصف مبوجب توكيل. 66/2008فامي خيص أأي اإ

 ويترصف حمايم الرباءات مبا يتسق مع الالحئة املصدقة من احلكومة. (3)

 مثة حاجة اإىل تعيني ممثل/مستشار ملكية فكرية. يبدو أأنلأن الطلب تودعه مجعية منتجني،  نعم رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

من خالل ممثل أ خر. أأو  من خالل حمايم براءاتأأو  ،حنو مس تقل جيوز للمودعني الروس يني أأن يودعوا طلباهتم عىل نعم

ن املواطنني اذلين يقميون بشلك دامئ خارج الاحتاد الرويس ( من القانون املدين لالحتاد الرويس2)1247ووفقًا للامدة  ، فاإ

والأشخاص الاعتباريني الأجنبيني يتعاملون مع الإدارة احلكومية الفيدرالية التنفيذية للملكية الفكرية من خالل حمايم 

حتاد الرويس طرفًا براءات مسجلني دلى الإدارة الفيدرالية املذكورة، ما تنص عىل خالف ذكل معاهدة دولية يعد الا

 فهيا.

  ل رصبيا
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الطرف 

 املُجيب
 التعليقات ممثل

ل  س نغافورة

 ينطبق

 .ل يوجد تسجيل وتُمنح حامية املؤرش اجلغرايف تلقائًيا( ب117الفصل )مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل 

  ل سلوفاكيا

جنوب 

فريقيا  اإ

حميل لإرسال الإخطارات، وهذا العنوان جيب أأن يكون حيامن ل يكون املودع مقميًا يف جنوب أأفريقيا، يلزم وجود عنوان  نعم

 عنوان حمام ممارس حاصل عىل شهادة صندوق الولء ومسجل يف مجعية القانونيني يف جنوب أأفريقيا.

  ل سويرسا

اململكة 

 املتحدة

  ل

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  ل

  ل أأوروغواي

من قانون  89من املادة  2منصوص عليه يف الفقرة هو كام ) خيص طلبات املؤرش اجلغرايف الأجنبيةيلزم وجود ممثلني فامي  نعم انم فيت

 .وتعد الاس تعانة هبم أأمًرا اختياراًي فامي خيص طلبات املؤرشات اجلغرافية احمللية( امللكية الفكرية

الاحتاد 

 الأورويب

  ل

 والرسوم التاكليف "5"

 الواجب دفعها فامي خيص: 7ما الرسوم 

                                         
 ردوي ،www.oanda.comوص عليه يف منصهو ، كام 2018أأكتوبر  02ر الأمرييك بسعر املبالغ ابلعمالت الوطنية اإىل ادلول تل، حو ةسهيل القراءلت  7

 قواس.الأ  مضن

 ؟الطلب احمليل الطرف املُجيب
الطلب الأجنيب للمؤرش 

 اجلغرايف؟

الطلب الأجنيب املوَدع 

عن طريق التفاقات 

 ادلولية؟

التسجيل يف جسل املؤرشات 

اجلغرافية، حيامث اكن ذكل 

 متاحا؟

 نعم أأرمينيا

 درام 120.000

  

 نعم أأسرتاليا

يداع الطلب بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوجب   نظاماإ

دولر  250 - )عالمات التصديق( التجارية العالمات

 دولر أأمرييك( 180 حنوأأسرتايل )

يداع الطلب بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوجب الأسرتالية  اإ

 27500 – (سرتايلالأ  النبيذقانون  ) قانون فريد من نوعه

 دولر أأمرييك( 19853 حنودولر أأسرتايل )

  ل
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دولر أأمرييك(  159( )ما يقارب ISرايل برازيل ) 590.00 الربازيل

دولر  575( )ما يقارب DOرايل برازييل ) 2135.00و

 أأمرييك(

يتوقف الأمر عىل 

ل  -رشوط التفاق 

يندرج املوضوع يف جمال 

للمعهد  الفحص التقين

الوطين للملكية 

 الصناعية.

 ل ينطبق

 نعم مكبوداي

 دولر أأمرييك 110
  

 نعم ش ييل

 دولر أأمرييك 73

 نعم

 دولر أأمرييك 147

 نعم كوملبيا

بدون تفويض الإدارة: 

)ما  بزيو كولوميب 615,000

دولر أأمرييك(  241يقارب 

بزيو  749,000خشصيا؛ 

دولر  198)ما يقارب  كولوميب

لكرتونيا.  أأمرييك( اإ

 نعم

 بزيو كولوميب 615,000

دولر  241)ما يقارب 

أأمرييك( خشصيا؛ 

 بزيو كولوميب 749,000

دولر  198)ما يقارب 

لكرتونيا  أأمرييك( اإ

  

 نعم  كرواتيا

 دولر أأمرييك( 87)ما يقارب يورو  75

 نعم 

 156)ما يقارب يورو  135

 دولر أأمرييك(

     قربص

 نعم  التش يكيةامجلهورية 

 دولر أأمرييك( 180كرونة تش يكية )ما يقارب  4000

 ل ل

كوادور  ل ل ل ل الإ

س تونيا  نعم اإ

تُفرض رسوم ادلوةل عىل أأداء 

املعامالت املنصوص علهيا يف 

هذا القانون مبوجب املعدلت 

املنصوص علهيا يف قانون رسوم 

 ادلوةل.

 ل ل ل

 نعم  فرنسا

 أأمرييك(دولر  406)ما يقارب يورو  350

  

 ل ل ل ينطبق دولر أأمرييك 60 جورجيا

 ل   ل اليوانن

 نعم غواتاميل

 دولر أأمرييك( 388كزتال غواتامييل )ما يقارب  3000

 نعم هنغاراي

 فورنت هنغاري 107000

 دولر أأمرييك( 383)ما يقارب 

 ل ل ل
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 نعم أأيسلندا

 أأمرييك(دولر  672كرونة أأيسلندية )ما يقارب  75000

 ل ل

 نعم الهند

 فئةروبيه للك  5000 قميهتاجيب دفع رسوم 

  

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية(

 نعم

يراين 1350000  رايل اإ

  

    لتفيا
 ل ل ل ل اإرسائيل

 دولر أأمرييك( 222دولر جاماييك )ما يقارب  30000 جاماياك

 نعم الياابن

 دولر أأمرييك( 790ين ايابين )ما يقارب  90 000

 ل ل

 نعم  نعم   اكزاخس تان

 نعم الكويت

 240رسوم التسجيل:  ؛اكويتي ادينار  25رسوم النرش:  ؛اكويتي ادينار  45: الإيداعرسوم 

 اكويتي ادينار 

 ل

    لتفيا

     ليتوانيا

 نعم مدغشقر

ينص مرشوع املرسوم التنفيذي 

يداع عىل  عىل أأداء رمس اإ

سجيل مؤرش الطلب احمليل لت 

أأرايري  1000000جغرايف يبلغ 

 289مدغشقري )ما يقارب 

 دولر أأمرييك(

 نعم

ينص مرشوع املرسوم 

التنفيذي عىل أأداء رمس 

يداع عىل طلب  اإ

تسجيل مؤرش جغرايف 

 250000يصل مبلغه 

أأرايري مدغشقري )ما 

دولر  361يقارب 

أأمرييك( للرسوم اكمةل، 

وهذا يشمل مجيع 

 الطلبات من البدلان

 1000000املتقدمة و

أأرايري مدغشقري )ما 

دولر  289يقارب 

أأمرييك( للرسوم اخملفضة، 

وهذا يشمل مجيع 

الطلبات من البدلان 

 ذات ادلخل املنخفض.

 نعم 

 نعم املكس يك

ملعاجلة طلب للحصول عىل 

عالن عام محلاية تسمية املنشأأ   اإ

طلب أأو  املؤرش اجلغرايف،أأو 

 نعم ل رسوم

لتسجيل الاعرتاف 

املؤرش أأو  بتسمية املنشأأ 
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عالن عام ساري  لتعديل اإ

)ما وبزي  1547.78املفعول: 

دولر أأمرييك(،  83يقارب 

ابلإضافة اإىل الرضيبة عىل القمية 

يف املائة  16املضافة بنس بة 

)أأ( من رسوم  15)املادة 

اخلدمات اليت يقدهما املعهد 

 املكس ييك للملكية الصناعية(.

اجلغرايف احملمي يف 

 بزيو 331.70اخلارج: 

دولر  18)ما يقارب 

أأمرييك(، ابلإضافة اإىل 

عىل القمية  الرضيبة

يف  16املضافة بنس بة 

)هـ( من  15املائة )املادة 

رسوم اخلدمات اليت 

املكس ييك  املعهديقدهما 

 للملكية الصناعية(.

 نعم نيوزيلندا

 دولر أأمرييك( 3 305يقارب دولر نيوزيلندي )ما  5 000

 ل ل

 نعم بريو

 اأأمريكي ادولر  130.00ما يقارب 

  ل

 ل ل ل ل بولندا

 نعم الربتغال

)ما  نيوزيلنداي ادولر  101.40

 (اأأمريكي ادولر  117يقارب 

   

 نعم   كورايمجهورية 

وون  62000رسوم الطلب:  

 كوري

دولر أأمرييك(  56)ما يقارب 

 72000الإلكرتوين ]للطلب 

 وون كوري

دولر أأمرييك(  72)ما يقارب 

لك فئة من للطلب الوريق[ ل

 211000رسوم التسجيل: 

 وون كوري

دولر أأمرييك(  190)ما يقارب 

 للك فئة. 

   

 نعم مودلوفامجهورية 

 دولر أأمرييك( 139)ما يقارب يورو  120

 نعم ل  

 116)ما يقارب يورو  100

 دولر أأمرييك(

 نعم نعم  نعم رومانيا

 نعم الاحتاد الرويس

 دولر أأمرييك( 481رويس )ما يقارب روبل  31000

  

 نعم رصبيا

دولر  70دينار رصيب( )ما يقارب  7 700.00)يورو  60

 أأمرييك(

 ل ل
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 تعليقات

 ل ينطبق س نغافورة

 نعم سلوفاكيا

 دولر أأمرييك( 58)ما يقارب يورو  50

 ل ل

 نعم جنوب أأفريقيا

راند جنوب أأفريقي )ما  590 

دولر أأمرييك( +  42يقارب 

 راند جنوب أأفريقي 310.00

دولر أأمرييك  22)ما يقارب 

ما للحصول عىل  للك فئة )اإ

 عالمة جامعية(أأو  التصديق

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 

 سويرسا

  ل

 R1.24و R 

 ل ينطبق

R 5  

  ل

R 1.2 وR4 

 نعم

 دولر أأمرييك( 4069فرنك سويرسي )ما يقارب  4000

R 5 

 نعم

 دولر أأمرييك( 559فرنك سويرسي )ما يقارب  550

R 5 

 نعم اململكة املتحدة

لكرتونيا( )ما يقارب  170 دولر  222جنيه اإسرتليين )اإ

دولر  261جنيه اإسرتليين )ما يقارب  200أأمرييك(/

 دولر 261 جنيه اإسرتليين )ما يقارب 200أأمرييك( و

 أأمرييك( لتقدمي اللواحئ.

 نعم

فرنك سويرسي  227

دولر  231)ما يقارب 

أأمرييك( ابلإضافة اإىل 

جنيه  200وو رمس الويب

اإسرتليين )ما يقارب 

دولر أأمرييك(  261

 لتقدمي اللواحئ.

 

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 نعم

لكرتونيا يلكف ما ل يقل عن  رسال الطلب اإ دولر  225اإ

 أأمرييك.

 نعم

الرمس الأسايس املمتثل 

دولر أأمرييك  225يف 

ابلإضافة اإىل مجيع رسوم 

 املرتتبة.و الويب

 ل

 نعم أأوروغواي

 دولر أأمرييك( 326)ما يقارب  26904854

 ل ل

 نعم انم فيت

 دولر أأمرييك( 70دونغ فيتنايم )ما يقارب  1650000

 نعم ل

دونغ فيتنايم )ما  360000

 دولر أأمرييك( 15يقارب 

 رسوم ل الاحتاد الأورويب
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 أأسرتاليا

ضافية عىل  وميكن الاطالع عىللك فئة،  حسبرسوم العالمات التجارية ترد   موقع مكتب امللكية الفكريةمعلومات اإ

  costs-mark-marks/trade-trade-marks/understanding-https://www.ipaustralia.gov.au/trade الأسرتايل:

 الربازيل

قراربعد  ضافة ميكن بتااتل  التسجيل، اإ كامل اأأو  معلومات أأي اإ  لتسجيل.اإ

 ش ييل

قرارهااجلغرافية  املؤرشاتختضع  مبوجب املعاهدات ادلولية اليت وقعت علهيا ش ييل واليت س تدرج يف السجل  اليت مت اإ

 املؤرشات اجلغرافيةوتتحمل نفس الرسوم املطبقة عىل طلبات  الإجراءلنفس  وتسميات املنشأأ  للمؤرشات اجلغرافيةالوطين 

 رسوم.أأية ل تتحمل امخلور واملرشوابت الكحولية ورشة اإىل مكتب السجل. املقدمة مبا تسميات املنشأأ أأو 

 كولومبيا

لهيا أأعاله عىل حامية تسميات   اجلغرافية. املؤرشاتمبا أأن الترشيع املعمول به ل ينص عىل  املنشأأ،تنطبق الرسوم املشار اإ

 قربص

عىل أأنه جيب عىل مقديم الطلبات دفع  2012/1151 تنفيذ لحئة الاحتاد الأورويب فامي خيصينص القانون الوطين لقربص 

ابلنس بة ومنشأأ )املنتجات الزراعية واملواد الغذائية(. تسمية  أأو لتقدمي طلب لتسجيل مؤرش جغرايفيورو  85رسوم قدرها 

 .يورو 850جيب عىل مقدم الطلب دفع مبلغ ، املسكرات القويةاحمليل فامي يتعلق ابمخلور و  للطلب

 الإكوادور

صدار شهادة الاعرتاف مبؤرش جغرايف  أأمرييك دولر 40دفع مبلغ رسوم عىل الطلبات املقدمة، ولكن يُ  ةل يمت فرض أأي عند اإ

 لس تخدام.اب الترصحيعند أأو  أأجنيب

س تونيا  اإ

مدة  لمتديديورو  32 بقمية ادلوةلتُدفع رسوم و  جغرايف. عند تقدمي طلب لتسجيل مؤرشيورو  105 بقمية دلوةلاتدفع رسوم 

لتقدمي يورو  32 بقميةدلوةل التقدمي التفسريات. تدفع رسوم أأو  جغرايف،القصور يف طلب تسجيل مؤرش أأوجه  استبعاد

دخال لتعديل بياانت التسجيل   ؤرش جغرايف.اصة مبخلاطلب للحصول عىل اإ

 هنغاراي

 املعامةل ابملثل.أأو  اجلغرايف فقط عىل أأساس معاهدة دولية مينح الأجانب حامية للمؤرش

https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/trade-mark-costs
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 أأيسلندا

مبوجب هذا  اليت منحهتا امحلايةتنطبق أأحاكم القانون أأيضا عىل أأسامء املنتجات الأجنبية املنشأأ  القانون،من  2وفقا للامدة 

 عىل أأساس التفاقات ادلولية.أأو  القانون

 الياابن

 لخمور.املؤرشات اجلغرافية ل تسمياتل توجد رسوم عىل 

 ليتوانيا

 .الاحتاد الأورويب انظر تعليقات

 مدغشقر

دخال رسوم التسجيل   أأرايري 37 500ملؤرشات اجلغرافية يه ابأأي تغيريات لحقة عىل السجل اخلاص املفروضة عىل اإ

 فة اخملفضة.يلرسوم التعر  30 000وللتعرفة الاكمةل  مدغشقري

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفامجهورية 

يداع الطلب  وفقا لتفاق الرشاكة و . يورو 100 -التسجيل  ؛وروي 100 -الفحص املوضوعي  ؛يورو 20 -الإجراء الوطين: اإ

 املؤرشات اجلغرافية بدون رسوم. حُتمىمودلوفا والاحتاد الأورويب، مجهورية بني 

 س نغافورة

كام أأن حامية املؤرش  وجب تتبعها، معلية تسجيل أأية (، ل توجدCap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )

 اجلغرايف تلقائية.

 الاحتاد الأورويب

ىل الرسوم   املفوضية الأوروبية. تطبقها اليتالرد يشري اإ
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 الفحص والسجل "6"

 هل تضع الترشيعات اخلاصة بك جسال ملا ييل: 

الطرف 

 اجمليب

املؤرش 

 اجلغرايف؟

تسمية 

 املنشأأ؟
 تعليقات

  نعم نعم أأرمينيا

اجلغرافية لعالمة التصديق التجارية يف جسل العالمات املؤرشات تُسجل : العالمات التجارية قانون ل نعم أأسرتاليا

ف بأأهنا، التجارية يضع قانون : من نوعه نظام فريد عالمة تصديق جتارية وليس مؤرشات جغرافية. وتُعرَّ

أأسرتاليا للخمور جساًل للمؤرشات اجلغرافية احملمية وغريها من الرشوط اخلاصة بسلع امخلور. وكام نوقش 

 تُسجل بصورة منفصةل.أأو  ول تُدرج تسميات املنشأأ مجموعة فرعية من املؤرشات اجلغرافية.أأعاله، تعترب 

موحض يف الإجابة هو يف الربازيل، تُسجل املؤرشات اجلغرافية عىل أأهنا مؤرش جغرايف وتسمية منشأأ، كام  نعم نعم الربازيل

 .1أألف

   نعم مكبوداي

  نعم نعم ش ييل

 تعرتف لها هبا يف جسل امللكية الصناعية.أأو  الإجراءات الإدارية اليت متنح امحلاية لتسميات املنشأأ تُدون  نعم ل كولومبيا

  نعم نعم كرواتيا

 .املسكرات القويةيتعلق هذا الرد ابمخلور و  نعم نعم قربص

عىل  2012/1151( لتنفيذ لحئة الاحتاد الأورويب 2006)ط(139ينص القانون الوطين القربيص )القانون 

نشاء جسل يف حاةل خضوع مؤرش جغرايف منشأأ )املنتجات الزراعية واملواد الغذائية( للحامية تسمية  أأو اإ

. وابلإضافة اإىل ذكل، ينص 2012/1151من لحئة الاحتاد الأورويب  9الوطنية الانتقالية وفقا للامدة 

نشاء جسل للمس تخدمني املسجلني اذلين يس تعملون أأ  سامء املنتجات القربصية اليت مت القانون الوطين عىل اإ

 .2012/1151مؤرشات جغرافية محمية وفقًا لالحئة الاحتاد الأورويب أأو  تسجيلها كتسميات منشأأ محمية

امجلهورية 

 التش يكية

  نعم نعم

كوادور  تندرج املؤرشات اجلغرافية مضن الترشيعات والإجراءات املتعلقة مبؤرش املصدر. نعم نعم الإ

س تونيا   https://www2.epa.ee/Patent/georeg.nsf/SearchEst?OpenForm ل نعم اإ

   نعم فرنسا

 يوجد هناك جسل حكويم موحد لطلبات منشأأ السلع واملؤرشات اجلغرافية. نعم نعم جورجيا

  نعم نعم اليوانن

  نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم هنغاراي

  ل ل أأيسلندا

  ل نعم الهند

ايران 

مجهورية )

 الإسالمية(

  نعم نعم

ىل "تسميات املنشأأ" اليت تنشأأ مبوجب اتفاقية لش بونة. نعم ل اإرسائيل  يشري جسل "تسميات املنشأأ" فقط اإ

  ل نعم جاماياك
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ل ينبغي تسجيل املؤرش اجلغرايف للمرشوابت الكحولية، ولكن يقوم مفوض من واكةل الرضائب الوطنية  ل نعم الياابن

 تأأكيدها.أأو  بتعييهنا

  نعم ل اكزاخس تان

  ل ل الكويت

    لتفيا

 الاحتاد الأورويب. انظر رد   ليتوانيا

  نعم نعم مدغشقر

جيب أأن ميتثل التسجيل لالإجراء املنصوص عليه يف الباب اخلامس من الفصل الثاين من قانون امللكية  نعم نعم املكس يك

(، عىل أأنه مبجرد اس تالم الطلب، يفحص املعهد 1)اثنيا( )161املادة الصناعية، واذلي ينص مبوجب 

 املعلومات والواثئق املقدمة.

جراء حفص موضوعي لتحديد أأن تسمية املنشأأ  أأو  ويشمل الفحص التحقق من امتثال الطلب للقانون واإ

 امحلاية. املؤرش اجلغرايف مؤهلني للتسجيل مبوجب القانون ول يندرجان حتت أأي ظرف يس تدعي رفض

  ل نعم نيوزيلندا

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول  نعم ل بريو

 الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.جزءا ل يتجزأأ   من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
  ل ل بولندا

  نعم نعم الربتغال

مجهورية 

 كوراي

   نعم

مجهورية 

 مودلوفا

تُتاح قاعدة بياانت املؤرشات اجلغرافية عىل املوقع الإلكرتوين  نعم نعم

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx. 

وتتاح قاعدة البياانت/التسجيل للعموم جمااًن. وتتضمن قاعدة البياانت املواصفات، والوثيقة الواحدة، وقامئة 

 املؤرش اجلغرايف احملي/تسمية املنشأأ احملمية. الأشخاص اذلين دلهيم احلق يف اس تخدام

 يُنرش املؤرش اجلغرايف يف اجلريدة الرمسية للملكية الصناعية.  نعم رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

ميكن تسجيل مؤرش جغرايف ابعتباره تسمية منشأأ محمية رشيطة استيفاء متطلبات القانون املدين لالحتاد  نعم ل

 الرويس.

  نعم نعم رصبيا

ل  ل ينطبق س نغافورة

 ينطبق

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 املؤرش اجلغرايف يه معلية تلقائية.

  نعم نعم سلوفاكيا

جنوب 

 أأفريقيا

التجارية بنفس طريقة تسجيل العالمات تُسجل العالمات امجلاعية وعالمات التصديق يف جسل العالمات  ل ل

 التجارية الأخرى.

 *R 2 *نعم *نعم سويرسا

اململكة 

 املتحدة

  نعم نعم
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 التسجيل: 

 الطرف اجمليب

يتوقف عىل 

الامتثال للفحص 

للأهلية احمليل 

 الرمسية واملوضوعية

يمت بناء عىل 

نظام 

تصنيف 

 معني

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 يرىج حتديد أأي نظام تصنيف

يُضطلع به 

ابلإضافة اإىل 

الأخذ يف 

احلس بان مبادئ 

 املنافسة

    نعم أأرمينيا
 جيرى تسجيل املؤرشات اجلغرافية لعالمة التصديق التجارية نعم نعم أأسرتاليا

 لنظام تصنيف نيس.وفقًا 

 نعم

 ل  ل نعم الربازيل

 نعم   نعم مكبوداي

    نعم ش ييل

    نعم كولومبيا

    نعم كرواتيا

 نعم  نعم نعم قربص

امجلهورية 

 التش يكية

    نعم

كوادور     نعم الإ

س تونيا  ل   يرىج الاطالع عىل التعليق. نعم نعم اإ

 نعم   نعم فرنسا

  تصنيف نيس نظام نعم نعم جورجيا

    نعم اليوانن

 ل  ل ل غواتاميل

  نظام تصنيف نيس نعم نعم هنغاراي

  ل  ل نعم أأيسلندا

    نعم نداله 
يران) مجهورية اإ

 الإسالمية(

    نعم

 ل  ل نعم اإرسائيل

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  ل ل

  نعم نعم أأوروغواي

  ل نعم فيت انم

الاحتاد 

  الأورويب

  نعم نعم
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 الطرف اجمليب

يتوقف عىل 

الامتثال للفحص 

للأهلية احمليل 

 الرمسية واملوضوعية

يمت بناء عىل 

نظام 

تصنيف 

 معني

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 يرىج حتديد أأي نظام تصنيف

يُضطلع به 

ابلإضافة اإىل 

الأخذ يف 

احلس بان مبادئ 

 املنافسة

 ل  ل نعم جاماياك

  ملؤرشات اجلغرافيةاتصنيف ل حمددة أأنظمة  تُس تخدم نعم نعم الياابن

    نعم اكزاخس تان

     الكويت
  (11-10)الإصدارات  الويبو ادلويلتصنيف  نعم نعم لتفيا
     ليتوانيا

 نعم  ل نعم مدغشقر

    نعم املكس يك

 (املسكرات القويةمبوجب جسل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و  نعم نعم نيوزيلندا

ما للنبيذ2006لعام  أأو  ، جيب أأن يكون املؤرش اجلغرايف اإ

ذا قُدم طلب عىل سبيل املثال مبوجب املسكرات القوية  . واإ

أأو  قانون العالمات التجارية، فيجب عىل املودع حتديد السلع

منصوص عليه يف هو اخلدمات وفقًا لفئات السلع واخلدمات كام 

 .نظام تصنيف نيس

 ل

  تصنيف نيس نعم نعم بريو
 ل  ل نعم بولندا

    نعم الربتغال

    نعم كورايمجهورية 

مجهورية 

 مودلوفا

وفقا لنظام تصنيف نيس للسلع واخلدمات املطبق لتسجيل  نعم نعم

 .العالمات

 

 نعم  ل نعم رومانيا

    نعم الاحتاد الرويس

    نعم رصبيا

 ل ينطبق  ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

    نعم سلوفاكيا

  نظاما تصنيف نيس وفيينا نعم نعم جنوب أأفريقيا

    (R 2نعم ) سويرسا

  نظام تصنيف نيس نعم نعم اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

 نعم نظام تصنيف نيس. نعم نعم

 ل نظام تصنيف نيس. نعم نعم أأوروغواي

    نعم فيت انم
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 الطرف اجمليب

يتوقف عىل 

الامتثال للفحص 

للأهلية احمليل 

 الرمسية واملوضوعية

يمت بناء عىل 

نظام 

تصنيف 

 معني

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 يرىج حتديد أأي نظام تصنيف

يُضطلع به 

ابلإضافة اإىل 

الأخذ يف 

احلس بان مبادئ 

 املنافسة

الاحتاد 

 الأورويب

  تُس تخدم أأنظمة حمددة لتصنيف املؤرش اجلغرايف. نعم نعم

 تعليقات:

 أأسرتاليا

طار نظام املس تخدمةاجلغرافية  املؤرشاتالعالمات التجارية: جيب أأن تفي مجيع  قانون ابملتطلبات  عالمات التصديق يف اإ

: ل ختضع من نوعه فريدختضع لعتبارات املنافسة. نظام جيب أأن الرمسية واملوضوعية لقانون العالمات التجارية، كام 

طار تُطبقاليت اجلغرافية  املؤرشات املعنية ابملنافسة وحامية  اللجنة الأسرتالية جانبللتقيمي من قانون النبيذ الأسرتايل  يف اإ

 من نوعه الفريد. لأن النظام سرتايل وأأنظمتهالأ قانون الولكن جيب أأن تفي مبتطلبات  ،لعتبارات املنافسة ACCC املس هتكل

 ، فال حاجة للتسجيل وفقا لنظام التصنيف.للنبيذ فقط

 ش ييل

 مما يفرضاليت متزي ماكن منشأأ العنب  -املناخو  الرتبةيس تلزم هذا حتلياًل خلصائص  الكحولية،واملرشوابت  للخمورابلنس بة 

 والرثوة احليوانية. الزراعة ملصلحة املرصح هباحاجة ملحة لوجود مزارع العنب العامةل 

 قربص

الاحتاد قربص أأحاكم لحئة  ، تنفذاملنتجات الزراعية واملواد الغذائية خيص. فامي املسكرات القويةمخلور و ابيتعلق الرد 

 .2012/1151 الأورويب

س تونيا  اإ

 بياانت التسجيل يه:

 ؛( رمق التسجيل1)

دخال بياانت التسجيل؛2)  ( اترخي اإ

 اجلغرايف؛( متثيل املؤرش 3)

 ملؤرش اجلغرايف؛اب( قامئة السلع واخلدمات املعينة 4)

 اجلغرافية؛( حتديد املنطقة 5)

املنشأأ اجلغرايف وبني  خدمة أأو خاصية أأخرى لسلعةأأو  مسعة معينةأأو  جودة وجود صةل بني( الوصف اذلي يوحض 6)

ليه فامي بعد "اخلدمة وحتديد املنطقة اجلغرافية )أأو  للسلعة  "(؛وصفاليشار اإ

 للوصف؛ موجز( ملخص 7)
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جود صةل بني و بياانت اجلهة اخملتصة يف بدل املنشأأ اليت صادقت عىل أأو  ( بياانت حامية املؤرش اجلغرايف يف بدل املنشأأ 8)

اخلدمة، وبياانت اجلهة اخملتصة يف بدل أأو  املنشأأ اجلغرايف للسلعةبني و  خدمة أأو خاصية أأخرى لسلعةأأو  مسعة معينةأأو  جودة

ليه فامي بعد "املودع"يف تسجيل مؤرش جغرايف ) املودعاملنشأأ اليت صادقت عىل حق  ( للتقدم بطلب لتسجيل يشار اإ

 ( من قانون حامية املؤرشات اجلغرافية؛1) 9اجلغرايف معاًل بأأحاكم القسم الفرعي  املؤرش

 ؛دعللمو  املقرأأو  ( امس وعنوان السكن9)

ذا اكن املودع وكيل( امس 10)  .هل وكيل، اإ

 التسجيل؛( رمق طلب 11)

يداع طلب التسجيل.12)  ( اترخي اإ

 فرنسا

 من أأجل جتنب املنافسة غري املرشوعة ومنح الاحتاكر غري املربر. للمودع وكيلمن الرضوري أأن يكون 

 جورجيا

 قوة رمسية. أأي هل تتصنيف نيس فقط للأغراض ادلاخلية وليسنظام س تخدم يُ 

 ليتوانيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب.

 مدغشقر

 ل ينص القانون اجلديد عىل أأي نظام تصنيف.

 املكس يك

جيب أأن ميتثل التسجيل لالإجراء املنصوص عليه يف الباب اخلامس من الفصل الثاين من قانون امللكية الصناعية، واذلي 

 اس تالم الطلب، يفحص املعهد املعلومات والواثئق املقدمة. (، عىل أأنه مبجرد1)اثنيا( )161ينص مبوجب املادة 

جراء حفص موضوعي لتحديد أأن تسمية املنشأأ  املؤرش اجلغرايف أأو  ويشمل الفحص التحقق من امتثال الطلب للقانون واإ

 مؤهلني للتسجيل مبوجب القانون ول يندرجان حتت أأي ظرف يس تدعي رفض امحلاية.

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز ع أأن قرار جامعة دول م

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من ا ل يتجزأأ جزء، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

 التسجيل.معلية املفوضية الأوروبية تتوىل 
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 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 تلقائية.معلية 

 أأوروغواي

ساءة اس تغالل مركز النفوذ يف الاعتبار، ولكن  تؤخذل  املثال،عىل سبيل  حسن النية واملنافسة غري يمت ذكل فامي خيص اإ

 املرشوعة.

 انم فيت

يفحص الفاحصون املؤرش اجلغرايف  الفحص،يف معلية  ذكل،اجلغرافية. ومع  للمؤرشاتانم عىل نظام تصنيف  فيتل تنص 

ىل استنادااجلغرايف  للمؤرشاملشاهبة أأو  العالمة التجارية املطابقة مقابل  تصنيف نيس. نظام اإ

 أأس باب الرفض "7"

 الاعرتاف به يف بدلمك يه:أأو  اب رفض حامية مؤرش جغرايفبأأس   

 الطرف اجمليب

اعتبار املصطلح 

املقرتح مصطلحا 

معوميا فامي خيص 

السلع/اخلدمات يف 

 بدلمك

تقدمي طلب بشأأن 

العالمة التجارية  حقوق

السابقة وطلهبا يف وقت 

لحق احلصول عىل 

 مؤرش جغرايف

 أأس باب أأخرى

 نعم  نعم أأرمينيا

 مبادئ الإنسانية والأخالق، كام أأنهمع مع النظام العام، و  لتعارضه

 الروحية.أأو  تعارض مع القمي الوطنيةي 

 نعم نعم نعم أأسرتاليا

    الربازيل

 نعم نعم نعم مكبوداي

 *نعم نعم نعم ش ييل

 *نعم نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم كرواتيا

 –استنادًا اإىل اعرتاض 

فامي خيص عالمة جتارية 

اكتسبت مسعة خاصة 

ومعروفة جيدًا من خالل 

اس تخداهما سابقا 

ذا اكنت  ابس مترار، اإ

 أأو حامية املؤرش اجلغرايف

املنشأأ، قد تضلل تسمية 

 نعم

فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف -امجلهورامس خيلط الأوراق أأمام  -

 اخلدمات؛أأو  للمنتجات

اخلدمات ذات الصةل تنشأأ يف منطقة أأو  يشري اإىل أأن املنتجات -

فامي يتعلق جمهور جغرافية غري ماكن املنشأأ احلقيقي بطريقة مضلةل لل 

 مبنش هئا اجلغرايف؛

ذا ما خلط  - حمتوايته الأوراق يف التجارة فامي أأو  املؤرش مبظهرهاإ

طريقة أأو  جودهتاأأو  أأصلهاأأو  اخلدماتأأو  يتعلق بنوع املنتجات

نتاهجا  غريها من خصائصها؛أأو  اإ
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 الطرف اجمليب

اعتبار املصطلح 

املقرتح مصطلحا 

معوميا فامي خيص 

السلع/اخلدمات يف 

 بدلمك

تقدمي طلب بشأأن 

العالمة التجارية  حقوق

السابقة وطلهبا يف وقت 

لحق احلصول عىل 

 مؤرش جغرايف

 أأس باب أأخرى

املس هتكل فامي يتعلق 

 احلقيقي للمنتج.ابملصدر 

سالةل حيوانية، حيث ميكنه أأن أأو  يعد مماثال لمس صنف نبايت -

 اخلدمة؛أأو  فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للمنتج-امجلهوريضلل 

 يتعارض مع النظام العام والأخالق العامة. -

 مل يعد مس تخدما يف بدل املنشأأ.أأو  مل يعد محميا،أأو  مل يكن محميا -

 نعم قربص

املسكرات امخلور و 

 القوية 

 نعم

 املسكرات القوية امخلور و 

 نعم

 (املسكرات القويةل توجد أأدةل دامعة اكفية )للخمور و 

 نعم نعم نعم التش يكيةامجلهورية 

ل يس تويف املنتج املتطلبات املنصوص علهيا يف التعريفات ليك تمت 

 حامية الامس بصفته مؤرشا جغرافيا.

كوادور   نعم ل الإ

س تونيا  نعم نعم نعم اإ

ينبغي اختاذ قرار برفض قبول معاجلة طلب تسجيل، وتُسرتجع 

 رسوم ادلوةل يف احلالت التالية:

يداع الوثيقة اليت تثبت 1 دفع رسوم ادلوةل يف غضون شهر ( عدم اإ

 واحد من اترخي اس تالم طلب التسجيل؛

يداع وثيقة تفويض مطلوبة يف غضون شهرين من اترخي 2 ( عدم اإ

 اس تالم طلب التسجيل.

يداع الواثئق الأصلية يف 3 رسال طلب التسجيل ابلفاكس وعدم اإ ( اإ

 غضون شهر واحد من اترخي اس تالم الفاكس.

 نعم   فرنسا

 .دليه وكيل اذلي ل الطلب مودع -

نتاج الفعيل يف املنطقة غري اكٍف. -  الإ

 عدم وجود عالقة بني الامس اذلي يُطالب به واملنطقة احملددة. -

 نعم نعم نعم جورجيا

 ل ميتثل ملتطلبات تعريف املؤرش اجلغرايف -

 فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للسلع؛جمهور احامتلية تضليهل لل  -

مع الكرامة وادلين والتقاليد والأخالق عىل املس توى يتعارض  -

 الوطين؛

سالةل حيوانية، حيث ميكنه أأن أأو  يعد مماثال لمس صنف نبايت -

 فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للسلع.-امجلهوريضلل 

 نعم نعم نعم اليوانن

سالةل حيوانية ومن احملمتل أأن أأو  يتعارض مع امس مجموعة نباتية

 املس هتكل فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج.يضلل 
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 الطرف اجمليب

اعتبار املصطلح 

املقرتح مصطلحا 

معوميا فامي خيص 

السلع/اخلدمات يف 

 بدلمك

تقدمي طلب بشأأن 

العالمة التجارية  حقوق

السابقة وطلهبا يف وقت 

لحق احلصول عىل 

 مؤرش جغرايف

 أأس باب أأخرى

  نعم نعم غواتاميل

 نعم نعم هنغاراي

ذا اكن تسجيل الامس،  اإ

يف ضوء مسعة العالمة 

التجارية السابقة وشهرهتا 

وطول مدة اس تخداهما، 

عرضة لتضليل 

هوية املس هتلكني بشأأن ال 

 احلقيقية للمنتج.

 نعم

ل يس تويف املنتج املتطلبات املنصوص علهيا يف التعريفات ليك تمت  -

 حامية الامس بصفته مؤرشا جغرافيا 

سالةل حيوانية ومن احملمتل أأو  امس يتعارض مع امس صنف نبايت -

 أأن يضلل املس هتكل فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج.

جزئيا مع أأو  الامس املقرتح للتسجيل متجانس لفظيا جتانسا لكيا -

دخاهلام يف السجل، ما مل يكن تسمية  أأو مؤرش جغرايف منشأأ س بق اإ

 هناك متيزي اكف يف املامرسة فامي بيهنام.

 نعم نعم نعم أأيسلندا

من القانون، ل حيق تسجيل امس املنتج مبوجب املادة  7وفقا للامدة 

ذا اكن: ب( يتعارض مع امس مجموعة نباتية 5و 4 سالةل حيوانية أأو  اإ

 .امجلهور ملا يرتتب عن ذكل من احامتلية تضليل 

   نعم الهند

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية(

 نعم  

 مع النظام العام والأخالق ومع ادلين الإساليم لتعارضه

 نعم نعم نعم اإرسائيل

 طلبات الاس تحقاق

 نعم ل نعم جاماياك

اجلغرايف" يف القسم املؤرشات اليت ل تدخل مضن تعريف "املؤرش 

 ( تتعارض مع النظام العام2)أأو  من قانون حامية املؤرش اجلغرايف؛ 2

ذا مل أأو  الأخالق العامة. ويرفض املسجل تسجيل مؤرش جغرايف اإ

يكن مقتنعا بأأن مجيع رشوط التسجيل قد اس توفيت )القسم 

 قانون حامية املؤرش اجلغرايف. –( 2)10()ب((، والقسم 8)10

 *نعم نعم نعم الياابن

    اكزاخس تان

  ل نعم الكويت
    لتفيا
    ليتوانيا

 نعم نعم نعم مدغشقر

 نعم نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نعم نيوزيلندا

املسكرات مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )امخلور و 

، يكون املؤرش اجلغرايف مطابقا لالمس العريف 2006لعام  (القوية
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 الطرف اجمليب

اعتبار املصطلح 

املقرتح مصطلحا 

معوميا فامي خيص 

السلع/اخلدمات يف 

 بدلمك

تقدمي طلب بشأأن 

العالمة التجارية  حقوق

السابقة وطلهبا يف وقت 

لحق احلصول عىل 

 مؤرش جغرايف

 أأس باب أأخرى

، يفي 2006العنب. ومبوجب قانون العالمات التجارية لعام لصنف 

املؤرش اجلغرايف بأأي سبب من أأس باب رفض التسجيل كعالمة 

 جتارية.

 نعم نعم نعم بريو

    بولندا

  نعم  الربتغال

  نعم  كورايمجهورية 

 نعم نعم  نعم مودلوفامجهورية 

أأو  النظام العامالأسامء اليت تعارض  -يعترب غري مؤهل للتسجيل: 

 الأخالق العامة.

ذا ما اكن:أأو  ل جيوز تسجيل الامس اكمس منشأأ  -  مؤرش جغرايف اإ

مشاهبا لعالمة جتارية مسجةل سابقة بشأأن منتجات أأو  أأ( مطابقا

أأو  مشاهبة لتكل اليت قدم طلب لتسجيل تسمية املنشأأ أأو  مطابقة

ذا ما اكن التسجيل  عرضة لتضليل املؤرش اجلغرايف اخلاصني هبا اإ

احلقيقية للمنتج، يف ضوء مسعة العالمة هوية املس هتكل فامي خيص ال 

 التجارية وشهرهتا ومدة اس تخداهما؛

أأو  ب( يتعارض مع الامس املتجانس لفظيا بصورة لكية لصنف نبايت

ذا ثبت قبل انهتاء  سالةل حيوانية فامي يتعلق مبنتجات مماثةل اإ

لهيا يف جراءات التعارض املشار اإ السالةل أأو  ، أأن الصنف22املادة  اإ

نتاج التجاري خارج املنطقة احملددة قبل اترخي تقدمي  يه يف هذا الإ

املؤرش اجلغرايف وبأأن املس هتلكني س يكونون أأو  طلب تسمية املنشأأ 

أأو  عرضة للخلط بني املنتجات اليت حتمل الامس املسجل والصنف

 (.66/2008، قانون رمق 7السالةل )املادة 

 ل نعم نعم نياروما

   نعم الاحتاد الرويس

  ل نعم رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

 نعم نعم نعم سلوفاكيا

مؤرش أأو  ل جيوز تسجيل ما ييل يف السجل عىل أأنه تسمية منشأأ 

 جغرايف: 

أأو  املؤرش اذلي تشري صياغته الاكمةل حقيقة اإىل امس املاكن -

لهيا فامي بعد ابمس "املنطقة"( اليت ينشأأ مهنا البدل  أأو املنطقة )يُشار اإ

اثرة سوء الفهم حول املصدر  املنتج، ولس امي قدرة هذا املؤرش عىل اإ

 ،امجلهور احلقيقي للمنتج بني 
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 الطرف اجمليب

اعتبار املصطلح 

املقرتح مصطلحا 

معوميا فامي خيص 

السلع/اخلدمات يف 

 بدلمك

تقدمي طلب بشأأن 

العالمة التجارية  حقوق

السابقة وطلهبا يف وقت 

لحق احلصول عىل 

 مؤرش جغرايف

 أأس باب أأخرى

سالةل حيوانية قد يؤدي بسبب أأو  مؤرش متطابق مع صنف نبايت -

اثرة سوء الفهم حول املصدر احلقيقي للمنتج ب ني تسجيهل اإىل اإ

 ،امجلهور 

مؤرش يؤدي تسجيهل اإىل خلطه مع ما جسل سابقا من تسمية  -

عالمة جتارية ذائعة أأو  عالمة جتاريةأأو  مؤرش جغرايفأأو  منشأأ 

 الصيت.

  نعم نعم جنوب أأفريقيا

 نعم سويرسا

(R 2) 

 نعم

(R 2) 

 (R 2نعم )

 املؤرش اجلغرايف.أأو  ل يلزتم الامس بتعريف تسمية املنشأأ  -

 توفر مجموعة املودعني عىل وكيل ميثلها.عدم  -

مؤرش جغرايف أأن أأو  من شأأن التسجيل املقرتح كتسمية منشأأ  -

جزئًيا أأو  امس متجانسني لفظيا جتانسا لكياأأو  يرض بعالمة

يس تخدمان ملنتج مشابه، يف ضوء مدة الاس تخدام السابقة ومسعة 

 الامس.أأو  وشهرة تكل العالمة

 نعم نعم نعم اململكة املتحدة

 عدم الامتثال للواحئ

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 نعم نعم نعم

طار نظام العالمات التجارية.  أأي رفض متاح يف اإ

 نعم نعم نعم أأوروغواي

البطالن املطلق والنس يب وفقا للقانون واملنافسة غري العادةل 

 والتسمية املضلةل، وغري ذكل.

 نعم نعم نعم فيت انم

املشاهبة لها، حيث أأو  اجلغرافية املطابقة للعالمة احملميةاملؤرشات  -

من احملمتل أأن يسبب اس تخدام هذه املؤرشات اجلغرافية خلطا فامي 

 يتعلق مبنشأأ املنتجات؛

املؤرشات اجلغرافية اليت تضلل املس هتلكني فامي يتعلق ابملنشأأ  -

اجلغرايف احلقيقي للمنتجات اليت حتمل مثل هذه املؤرشات 

 من قانون امللكية الفكرية(. 80رافية. )املادة اجلغ

 نعم نعم الاحتاد الأورويب

ذا اكن تسجيل الامس،  اإ

يف ضوء مسعة العالمة 

التجارية السابقة وشهرهتا 

وطول مدة اس تخداهما، 

عرضة لتضليل 

 نعم

ل يس تويف املنتج املتطلبات املنصوص علهيا يف التعريفات ليك تمت  -

 حامية الامس بصفته مؤرشا جغرافيا 

سالةل حيوانية ومن احملمتل أأو  امس يتعارض مع امس صنف نبايت -

 أأن يضلل املس هتكل فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج.
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 الطرف اجمليب

اعتبار املصطلح 

املقرتح مصطلحا 

معوميا فامي خيص 

السلع/اخلدمات يف 

 بدلمك

تقدمي طلب بشأأن 

العالمة التجارية  حقوق

السابقة وطلهبا يف وقت 

لحق احلصول عىل 

 مؤرش جغرايف

 أأس باب أأخرى

هوية املس هتلكني بشأأن ال 

 احلقيقية للمنتج.

جزئيا مع أأو  الامس املقرتح للتسجيل متجانس لفظيا جتانسا لكيا -

دخاهلام يف السجل، ما مل يكن تسمية  أأو مؤرش جغرايف منشأأ س بق اإ

 هناك متيزي اكف يف املامرسة فامي بيهنام.

 

 :تعليقات

 أأسرتاليا

وقانون العالمات التجارية  النبيذيف أأسرتاليا مبوجب لك من قانون به الاعرتاف /تتضمن أأس باب رفض حامية مؤرش جغرايف

ما قيد الاس تخدام اكمس شائع لنوع املؤرش اجلغرايفيف أأسرتاليا أأن يكون  ، أأو من العنب كنوعأأو  النبيذمنط من أأو  املقرتح اإ

 السلعبني عىل المتيزي  املؤرش اجلغرايف املقرتح عدم قدرة جتارية،تصديق المة عاحملمية كملؤرشات اجلغرافية اب فامي يتعلق

ما ؛غري املعمتدةالسلع و  املعمتدة حقوق أأو  ة مس بقة،عالمة جتاريلتسجيل أأو  طلب لوجودأأو  ،للسلع املعنية لأنه امس شائع اإ

 مكتس بة يف عالمة جتارية من خالل الاس تخدام.

 الربازيل

 املعياري التوجيهطلبات التسجيل اليت ل متتثل للمتطلبات اليت حددها قانون امللكية الفكرية الربازييل ومع تُرفض 

امس جغرايف من  يتشلك املؤرش اجلغرايفمن بني رشوط التسجيل: جيب أأن و للمعهد الوطين للملكية الصناعية.  2013/25

 .املؤرشات اجلغرافيةتسجيل  املس بقةتسجيل العالمة التجارية ول مينع شائًعا يف الربازيل.  حُيبذ أأل يكون

 ش ييل

ذا: تسميات منشأأ أأو  مؤرشات جغرافيةلعالمات عىل أأهنا اب الاعرتافلصناعية، ل ميكن *وفقا لأحاكم قانون امللكية ا مل  اإ

النظام العام؛ أأو  تتعارض مع الأخالقاكنت ؛ تسميات منشأأ أأو  مكؤرشات جغرافية ةياملفاهمي  الاعتباراتتطلبات مل  متتثل

ىل تضليلتقد اكنت  سامت أأو  متس ية املنشأأ أأو  املؤرش اجلغرايفأأصل املس هتلكني فامي يتعلق ب خط الأمور أأمامأأو  ؤدي اإ

أأو  مؤرشات جغرافيةهبا عىل أأهنا  الاعرتافمتزي املنتج املعين، ما مل يمت  معوميةأأو  شائعةمصطلحات  اكنت املعنية؛املنتجات 

 مبوجب املعاهدات ادلولية اليت وقعهتا ش ييل. تسميات منشأأ 

اخملتصة  الإدارةالتحليل اذلي جتريه  ل يس تطيععندما  هبا الاعرتاف /حاميهتارفض تُ لخمور واملرشوابت الكحولية، لابلنس بة و

العنب مزارع أأو  العامةل مزارع العنب انعدامأأو  متزي ماكن منشأأ العنبالرتبة اليت و  ناخامل خصائص  انعدامأأو  يف حتديد وجود

 .الزراعة والرثوة احليوانية ملصلحة املرصح هبابشلك عام 
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 كولومبيا

 :ينبغي اعتبار ما ييل

 منطقة أأو أأو بدل جزءا من امس يشلكجغرايف  مؤرش( 1: )201املصطلح مع التعريف الوارد يف املادة  عدم امتثال -

ىل بدل، اسامأأو  معنيماكن  ىل منطقة جغرافية معينة؛ )ماكن  منطقة أأو أأو رمغ أأنه ل يعود اإ  (2معني، يشري اإ

اكتس هبا اخلصائص الأخرى اليت أأو  السمعةأأو  ( اجلودة3؛ )ملنطقة اجلغرافيةيف تكل اس تخدم لتسمية منتج نشأأ يُ 

  فهيا، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية. يُنتجالبيئة اجلغرافية اليت  بفضلجوهري أأو  بشلك حرصي

 النظام العام.أأو  ملامرسات اجليدةمع ااملصطلح يتعارض  -

 السمعةأأو  اجلودةأأو  طريقة التصنيعأأو  طبيعةأأو  اجلغرافية ةفامي يتعلق ابملنطق-امجلهوريكون املصطلح عرضة لتضليل  -

 اخلصائص الأخرى للمنتجات املعنية.أأو 

 (2000لعام  486)القرار 

 كرواتيا

ذا مل تس توف رشوط التسجيل )معلومات اكف  -( التجانس اللفظياملطابقة تقريًبا يف الكتابة )أأو  املطابقةابلنس بة للأسامء   يةاإ

 (.امجلهورتضليل ل أ خر وليس و  جتانس لفظيلمتيزي بني ل عن املصدر احلقيقي للمنتج 

 قربص

 .2012/1151 لحئة الاحتاد الأورويبمن  6قربص أأحاكم املادة  تنفذ ،فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية

 س تونيااإ 

ذا مل ميتثل طلب التسجيل لواحد عىل الأقل من املتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرة  يف  املؤرش اجلغرايف)قد يكون  4اإ

أأن ينبغي ) 25والفقرة  املطلوبة(، الواثئقأأن يتضمن طلب التسجيل  ينبغي) 24 (، والفقرةيف صيغة رمزيةأأو  مةلكشلك 

قانون من ( )الوصف امللموس( 4)و( 1) 26والأقسام الفرعية  ،ورية(جغرايف البياانت الرض  مؤرشتسجيل  طلب يتضمن

رفض بقرار دون تأأخري  ويُتخذ، املتعارف علهيامبادئ الأخالق أأو  يتعارض مع النظام العامأأو  حامية املؤرشات اجلغرافية

 .املتقدم بشأأنه طلب التسجيل اجلغرايف املؤرشتسجيل 

 أأيسلندا

ذا اكن:  5و 4من القانون، ل حيق تسجيل امس املنتج مبوجب املادة  7وفقا للامدة  ( التسجيل عرضة لتضليل املس هتكل جاإ

اية امس املنتج. محلطلب  دع فيهأأو  الوقت اذليعالمة معروفة سابقا يف وجود فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج بسبب 

ذا اكنت العالمة القدميو  طول الفرتة الزمنية و  مسعة العالمة وشهرهتا تعترب معروفة، فينبغي الأخذ يف الاعتبارة عند حتديد ما اإ

 فهيا. تاليت اس ُتخدم
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 الياابن

عىل وزير الزراعة والغاابت  :13)رفض التسجيل( املادة  واملواد الغذائية**يف حاةل املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية 

مجموعة املنتجني حتت حاةل من احلالت التالية:  تندرج( عندما "1"يف احلالت التالية: )والرثوة السمكية أأن يرفض التسجيل 

لغاء تسجيل مجموعة املنتجني)أأ(  لغاء؛ منسنتان بعد  تنقض، ومل 22( من املادة 1وفقا لأحاكم الفقرة ) اإ )ب( أأو  اترخي الإ

قانونية؛ وينطبق اليشء الشخصية ال  تفتقد اإىلمدير مجموعة املنتجني أأو  وكيلمن اجملموعة )مبا يف ذكل  وعندما يندرج عض

ذا مل الشخص اذلي حُ  - 1( حتت حاةل من احلالت التالية: 2 العنرص نفسه عىل مك عليه مبوجب أأي من أأحاكم هذا القانون اإ

خضاع الشخص للعقوبة عفاؤه من تنفيذأأو  تكن قد انقضت مدة س نتني من اترخي اإ  ُألغيحاةل مجموعة منتجني  يف - 2أأو  ؛هااإ

لغاء،  30خالل ني نتجامل مجموعة  يف عضواأأي خشص اكن ، 22( من املادة 1تسجيلهم مبوجب أأحاكم الفقرة ) يوًما قبل الإ

لغاء؛ ) نتاج حتت حاةل من احلالت التالية: )أأ( "2"دون جتاوز عامني بعد الإ دارة معلية الإ اختالف ( عندما تندرج اإ

منصوص عليه يف املواصفات املرفقة هو ( من الفقرة املذكورة كام "8"( اإىل )"2"ص علهيا يف البنود من )املعلومات املنصو 

 اخلطيعن املعلومات احملددة يف الطلب  7( من املادة 2وفقا لأحاكم الفقرة ) املذكورة ( من املادة1يف الفقرة ) اخلطيابلطلب 

نتاج مع املعايري اليت ينص علهيا  عدم امتثالاملذكور؛ )ب(  دارة معلية الإ نتاج املنصوص علهيا يف قواعد اإ دارة معلية الإ طريقة اإ

نتاج اذلي يديره منتج  امتثالكطريقة رضورية لضامن  والرثوة السمكيةالصادر عن وزارة الزراعة والغاابت  املرسوم  معنيالإ

نتاج  عىل مجموعة املنتجني وفرعدم تمجموعة املنتجني مع املواصفات؛ )ج(  عضو يف دارة معلية اإ أأساس مايل اكف لإجراء اإ

نشاء حىت ال ن)د( أأو  ؛تتسم ابدلقة والسالسة نتاج عدم اإ دارة معلية الإ ( عندما تندرج "3") ؛نظام رضوري لضامن حسن اإ

 عدم انامتءالت التالية: )أأ( السمكية واملواد الغذائية املتعلقة بطلب التسجيل حتت حاةل من احلو  حاملنتجات الزراعية وا

ىلاملنتج  املنتجات  اإىل جزء منهأأو  املنتج لكه انامتء)ب( أأو  والسمكية واملواد الغذائية احملددة؛ واحلرجيةاملنتجات الزراعية  اإ

والسمكية واملواد  احلرجية( عندما يندرج امس املنتجات الزراعية و "4"والسمكية اخلاصة ابلتسجيل؛ ) واحلرجيةالزراعية 

ل ميكن عندما أأو  اعام االامس مصطلحاعتبار حتت حاةل من احلالت التالية: )أأ(  اليت قدم طلب التسجيل بشأأهناالغذائية 

والسمكية واملواد  احلرجيةملنتجات الزراعية و اب( فامي يتعلق 2من املادة )  2يف بنود الفقرة  املنصوص علهيااملعلومات  حتديد

مماثل لها: أأو  للعالمة التجارية املسجةل التالية الامس مطابقًا اعتبار)ب( أأو  اليت قدم طلب التسجيل بشأأهنا ابلمس؛الغذائية 

أأو  والسمكية واملواد الغذائية اليت قدم طلب التسجيل بشأأهنا احلرجيةعالمة جتارية مسجةل ختص املنتجات الزراعية و -1

والسمكية واملواد الغذائية  احلرجيةملنتجات الزراعية و ابسجةل تتعلق ابخلدمة املتعلقة عالمة جتارية م  -2أأو  منتج مماثل لها؛

( ل ترسي الأحاكم الواردة يف الفقرة السابقة )مقترصة عىل اجلزء 2منتج مماثل لها. )أأو  اليت قدم طلب التسجيل بشأأهنا

ذا4البند "من )ب( ابلعنرص  املتعلق يت تندرج حتت أأي من البنود التالية طلًبا للتسجيل فامي ال املنتجنيمجموعة  دعتأأو  "( اإ

( من الفقرة 4)ب( من البند ) العنرصوالسمكية واملواد الغذائية اليت ترد أأسامؤها يف  احلرجيةملنتجات الزراعية و ابيتعلق 

 عليه يف النحو املنصوصىل عالمة جتارية متعلقة ابلعالمة التجارية املسجةل ع اليت متكل املنتجني( مجموعة "1"املذكورة: )

لس تخدام حق العالمة التجارية املتعلقة  الاس تئثارياحلق يُعطى ( يف الفقرة السابقة )عندما 4)ب( من البند )العنرص 

 الاس تئثاريص ابلعالمة التجارية املسجةل املذكورة، فاإن هذا يقترص عىل احلالت اليت مت فهيا احلصول عىل موافقة املرخّ 

والسمكية واملواد الغذائية اليت ترد أأسامؤها يف  احلرجيةاملذكور يف ما يتعلق بتسجيل املنتجات الزراعية و  الاس تئثاريللحق 

للحق الاس تئثاري لس تخدام حق  اس تئثاراي مرخصا مجموعة املنتجني اليت تعترب( "2"؛ )(العنرص )ب( من البند املذكور

( يف الفقرة 4عليه يف العنرص )ب( من البند ) النحو املنصوصجارية املسجةل عىل العالمة التجارية املتعلقة ابلعالمة الت

يف ما يتعلق بتسجيل املنتجات  الأشخاص التالية أأسامؤمهالسابقة )هذا يقترص عىل احلالت اليت مت فهيا احلصول عىل موافقة 
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العالمة التجارية  ماكلرص )ب( من البند املذكور: )أأ( والسمكية واملواد الغذائية اليت ترد أأسامؤها يف العن احلرجيةالزراعية و 

من أأجل أأن يس تخدمه املذكور  الاس تئثاريللحق  الاس تئثاريص املرخّ و )ب(  ؛املتعلقة ابلعالمة التجارية املسجةل املذكورة

التجارية املتعلقة  ( مجموعة املنتجني اليت حصلت عىل موافقة حامل العالمة"3"؛ )ةاملنتجني املذكور مجموعةغري  طرف اثلث

والسمكية  احلرجية)ب( من البند املذكور فامي يتعلق بتسجيل املنتجات الزراعية و  العنرص ابلعالمة التجارية املسجةل يف

)عندما يُعطى احلق الاس تئثاري  ( من الفقرة املذكورة4واملواد الغذائية اليت ترد أأسامؤها يف العنرص )ب( من البند )

مة التجارية املتعلقة ابلعالمة التجارية املسجةل املذكورة، فاإن هذا يقترص عىل احلالت اليت مت فهيا لس تخدام حق العال

 احلرجيةاحلصول عىل موافقة املرّخص الاس تئثاري للحق الاس تئثاري املذكور يف ما يتعلق بتسجيل املنتجات الزراعية و 

فينبغي (، 1الغاابت والرثوة السمكية التسجيل وفقًا لأحاكم الفقرة )رفض وزير الزراعة و يعندما . والسمكية واملواد الغذائية(

رسال شعار  هل اإ  طلب التسجيل. دعتأأو  اليتاإىل مجموعة املنتجني  والأس باب الشأأنعن  خطياإ

( "1"أأي من البنود التالية عىل أأهنا مؤرشات جغرافية: ) الواردة يف ؤرشاتامل تسميةل جيوز ملفوض واكةل الرضائب الوطنية 

ىل العالمة التجارية املسجةل كام املأأو  املؤرشات املطابقة منصوص هو امثةل لعالمة جتارية مسجةل خبصوص امخلور )تشري اإ

؛ وينطبق اليشء نفسه فامي ((1959لعام  127( من قانون العالمات التجارية )القانون رمق 5الفقرة )من  2عليه يف املادة 

ية قد ينطوي عىل خطر التعدي عىل حق العالمة التجارية للعالمة التجارية املسجةل مكؤرشات جغراف  ابعد(، واس تخداهم

منظمة  عضو يف( املؤرشات اليت ل حيمهيا "3")للخمور؛ ( املؤرشات اليت تس تخدم يف الياابن مكصطلح عام "2"املذكورة؛ )

ىل العنارص السابقة، و؛ العضو املذكور يف وليةالتجارة العاملية عىل الرمغ من أأن املنطقة اجلغرافية للمنتج تقع  ابلإضافة اإ

 للحامية. مالمئةعرتف هبا عىل أأهنا غري املؤرشات امل

 ليتوانيا

 .انظر رد الاحتاد الأورويب

 مدغشقر

ويه تسميات ل متتثل للتعريف  املنشأأ،ملؤرشات اجلغرافية غري احملمية بصفهتا هذه يف بدل اب اخلاص تسجيلال كام يُرفض 

بشأأن -امجلهوراليت ميكن أأن تضلل أأو  العامة الأخالقأأو  لنظام العامل  اليت ل متتثلتسميات ال املنصوص عليه يف القانون و 

 غرض.لل مالءمهتاأأو  خصائصها أأو تصنيعهاطريقة أأو  هامصدر أأو  املنتجات املعنية طبيعة

 املكس يك

 مؤرش جغرايف:أأو  كتسمية منشأأ عىل أأنه ل جيوز حامية ما ييل  امللكية الصناعيةقانون من  163تنص املادة 

ىل درجة خلطه مع أأو  املطابق. الامس أأول س بق تقدمي أأو  مشمول ابمحلاية ابلفعلجغرايف  مؤرشأأو  تسمية منشأأ املامثل اإ

ما مل يصدر املعهد  املامثةل،أأو  ت نفسهااملنتجا واملطبق عىل، وجتري معاجلتهطلب احلصول عىل ترصحي بشأأنه يف وقت سابق 

 حكام يسمح ابلتعايش بني الأسامء املذكورة؛

 حولهتااليت  التسميات، وكذكل تكل اذلي تطلب امحلاية بشأأنه الشائع الاس تخدام للمنتجأأو  العامأأو  الامس التقينو. اثنيا

ىل عنارص أأو  اليوميةاللغة   لتسمية املنتجات املذكورة؛عامة أأو  اعتياديةممارسة الأعامل اإ
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ىل .اثلثا المس جيب أأن يتضمن لكامت فامحلاية.  موضوعهو اذلي ملنتج ا يصفخصائصه كلك  والامس اذلي عندما يُنظر اإ

رشادية تعمل يف التجارة عىل حتديد النوعأأو  وصفية  القمية؛أأو  الغرضأأو  املكوانتأأو  المكيةأأو  اجلودةأأو  اإ

عالنأأو  املامثل اإىل درجة خلطه مع عالمةو أأ  الامس املطابقو. رابعا  معأأو  معاجلته، وجتريسابقًا  امطلب بشأأهن دعأأو  شعار اإ

عالن أأو  عالمة  املامثةل؛أأو  املنتجات واخلدمات نفسهاعىل  واملطبق، وما يزال تسجيلهام سارايابلفعل  جُسالشعار اإ

مع أأو  ،معاجلتهري جتو  سابقااري اذلي قُدم بشأأنه طلب للنرش املامثل اإىل درجة خلطه مع امس جتأأو  الامس املطابق. وخامساً 

 املامثل هل. أأو  واملطبق يف اجملال التجاري نفسه، وليزال نرشه ساراي منشور ابلفعل امس جتاري

  للحامية؛جغرايف غري مؤهل  مؤرشأأو  نقل تسمية منشأأ أأو  . ترمجةاسادس

 صنف من سالةل حيوانية.أأو  نبايت محميحتتوي عىل امس صنف أأو  تتكون من تسمية. سابعا

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 .هبا الاعرتافأأو  هتااميحفامي يتعلق بتسميات املنشأأ، يرد أأدانه بيان أأس باب رفض و 

ذا اكنت:202، املادة 486الأنديز ينص قرار جامعة دول   ، عىل أأنه ل جيوز اعتبار العالمات تسميات املنشأأ اإ

 ؛201املادة  ،486 ل تتفق مع التعريف الوارد يف قرار امجلاعة 

 ابملنطقة املعنية وعامة  ذوو ادلرايةالأشخاص  يراهاهكذا أأي  ؛ةاملعني السلعلمتيزي  شائعاأأو  امصطلحا عام أأن تكون

 ؛امجلهور

 العامة؛ اتالس ياسأأو  لأخالقا أأن ختالف 

 أأو  هاطريقة صنع أأو  طبيعهتاأأو  اجلغرايف للسلعة )السلع( املعنية ابملنشأأ فامي يتعلق -امجلهورلل تض من املرحج أأن

 الأخرى. خصائصها أأو مسعهتا أأو جودهتا

ىل أأ عىل  Estoppel، 89، املادة 1075ينص املرسوم الترشيعي رمق  ضافة اإ ، 486 رمقالأنديز حاكم قرار جامعة دول أأنه، اإ

ذا202ادة امل  :اكنت ، ل جيوز اعتبار العالمات تسميات املنشأأ اإ

 يداع طلب بشأأهناتسبب التباًسا مع عالمة جتارية س بق  من املرحج أأن  ؛تسجيلها حبسن نيةأأو  اإ

  بغض  مملوكة للغري،نسًخا لعالمة معروفة أأو  صوتيا نقاًل أأو  ترمجةأأو  تقليًداأأو  جزئياً أأو  شلّك اس تنساًخا اكمالً ت

ذا اكن من العالمة حتملاخلدمات اليت أأو  النظر عن السلع ىل اس تخداهما  يفيضأأن  املرحج، اإ أأو  اخللط خطراإ

أأو  من شهرة العالمة دون وجه حقبصورة ، والاس تفادة ميلكها اليت دماتاخلأأو  سلعال مع أأو  الغريمع هذا  الربط

  الإعالنية.أأو  قميهتا التجاريةأأو  متزيها احلط من

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكية الفكرية. وجيري حالي  ا اإ

 بولندا

 رفض حامية املؤرش اجلغرايف يف اختصاص املفوضية الأوروبية. يدخل
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 الربتغال

ذا اكن للعالمة التجارية   تضليل املس هتكل.ل وهناك احامتل  مسعة،اإ

 الاحتاد الرويس

ذا اكن اس تخدام تسمية منشأأ هباالاعرتاف و تسمية املنشأأ  ]حامية سبب للطعنهو وجود عالمة جتارية مس بقة  نتج مل [: اإ

ىل  معني مس بقة، أأولوية  وجود عالمة جتارية لهابمنتجه فامي يتعلق أأو  املنتج بشأأناملس هتكل  خلط الأمور أأمامقد يؤدي اإ

بطال  املذكورةمنح امحلاية القانونية لهذه التسمية يف جيوز الطعن  املعلومات حول  يف غضون مخس س نوات من اترخي نرشها واإ

 من القانون املدين لالحتاد الرويس(. 1535رمسية )املادة ال اجلريدةاملنشأأ للمنتج يف  ةتسجيل ادلوةل لتسمي

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.

ذا   احتوت عالمة جتارية سابقة عىل عنرص معويم يتعارض مع الطلب املقدم بشأأن احلصول عىل مؤرش جغرايف، فاإن اإ

 هذا املؤرش اجلغرايف يُرفض عىل أأساس:

 حق العالمة التجارية السابقة العمومية الطرف املُجيب
الك من العمومية وحق العالمة 

 التجارية السابقة

  نعم  أأرمينيا

 نعم   أأسرتاليا

    الربازيل

 نعم نعم نعم مكبوداي

   نعم ش ييل

 نعم   كولومبيا

    كرواتيا

 نعم   قربص

    التش يكيةامجلهورية 

كوادور   نعم  الإ

س تونيا     اإ

    فرنسا

   نعم جورجيا

    اليوانن

 نعم ل ل غواتاميل

   نعم هنغاراي

 ل نعم نعم أأيسلندا

   نعم الهند

 ل ل ل الإسالمية(مجهورية ايران )
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 حق العالمة التجارية السابقة العمومية الطرف املُجيب
الك من العمومية وحق العالمة 

 التجارية السابقة

 نعم نعم نعم اإرسائيل

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق جاماياك

  نعم  الياابن

   نعم اكزاخس تان

 نعم نعم نعم الكويت

    لتفيا

    ليتوانيا

 ل ل ل مدغشقر

   نعم املكس يك

 ل ل ل نيوزيلندا

   نعم بريو
  نعم  بولندا

    الربتغال

 نعم   كورايمجهورية 

 نعم   مودلوفامجهورية 

 ل ل ل رومانيا

   نعم الاحتاد الرويس

 ل ل ل رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

    سلوفاكيا

 نعم †نعم *نعم جنوب أأفريقيا

    سويرسا

    اململكة املتحدة

 نعم نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

 نعم   أأوروغواي

  نعم  فيت انم

    الاحتاد الأورويب

 تعليقات:

 أأسرتاليا

ذا العمومية:   بشلك عام رفضه ، يمتوصفيأأو  عاميتأألف ابلاكمل من عنرص الالحق املقدم طلب بشأأنه  اكن املؤرش اجلغرايفاإ

ىل دليل  التغلب عىلميكن لكن  خاصية المتيزي، اإىل لفتقاره حتوير العالمة  من الاس تخدام يثبتاكف هذا الرفض استنادا اإ

ذا اكن املؤرش اجلغرايف الالحق املقدم طلب بشأأنه حيتوي عىل أأما  .ةعمتدة عن السلع غري املعمتدمل متزي السلع ا حنو جيعلهاعىل  اإ

حقوق العالمات التجارية  .فقد يكون قادرا عىل متيزي السلعمواد أأخرى،  منتركيبة  مضن حفسب وصفيعنرص أأو  عنرص عام

ذا  من العنرص العام  يتأألفوالعالمة التجارية السابقة طلب بشأأنه املؤرش اجلغرايف الالحق املقدم لك من اكن السابقة اإ
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ذا اكن أأما مع العالمة التجارية السابقة.  هتعارضل  املؤرش اجلغرايف رفضي فقد، حفسب املؤرش اجلغرايف الالحق املقدم لك من اإ

للعالمة  تهشاهب مل رفض املؤرش اجلغرايف ي فقد، العنرص العام خبالفمادة  يتضمن العالمة التجارية السابقةو  بشأأنهطلب 

ىل التباس دلى العامة. يؤدي قدما هو ، و متاًماالتجارية السابقة   حسبالعام أأو  لعنرص الوصفيا أأمهيةمدى د تحدت و  اإ

 لك حاةل عىل حدة.ل وفقاو  ،الس ياق

  الربازيل

 معوميةحتليل  جيريل حيث  ،بناًء عىل عالمة جتارية مسجةل سابقًا املؤرش اجلغرايفطلب تسجيل  يُرفضل  الربازيل،يف 

 حرصاًي عىل أأساس العالمة التجارية السابقة. العبارة

 كولومبيا

ذ تعمتد أأس باب الرفض عىل نطاق العالمة التجارية السابقة.  ميكن أأن تكون العالمة التجارية السابقة اليت حتتوي عىل مثل اإ

ىل  من اس تئثاريةهذا العنرص العام عالمة جتارية خمتلطة تُمنح ابلزتامن مع  فهيا مبعزل. يف هذه  يُنظراليت  العباراتاحلقوق اإ

قد اكتسبت  الأخرىا مبعزل عن فهي يُنظراليت  العباراتنشأأ بنجاح أأن امل تسمية  طلب محلايةمن املمكن أأن يثبت  احلاةل،

 جبودة حمددة للمنتج املعين.أأو  اجلغرايف ابملنشأأ مسعة مرتبطة 

 كرواتيا

ذا مل  مؤرش جغرايف يُرفض )ميكن أأن يكون حق العالمة التجارية  23انظر الرد عىل السؤال  التسجيل،س توف رشوط ي اإ

 (.لالعرتاض موضوعاالسابقة 

 قربص

 .املسكرات القويةمخلور و ابيتعلق الرد 

لحئة الاحتاد الأورويب من  6من املادة  4و 1قربص أأحاكم الفقرتني  تنفذفامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، و 

2012/1151. 

 يةالتش يك امجلهورية 

ذا مل  املؤرش اجلغرايفرفض يُ   .23موحض يف الرد عىل السؤال هو س توف رشوط التسجيل، كام ي اإ

 س تونيااإ 

ذا مل يس توف رشوط التسجيل، كام   .23موحض يف الرد عىل السؤال هو يُرفض املؤرش اجلغرايف اإ

  فرنسا

 .معا مع العالمات التجارية املسجةل حبسن نية املؤرشات اجلغرافية مابس تخداسمح يُ 

 التعايش.وخيطط لتفعيل  مؤرش اجلغرايف لأن هذا احلق امجلاعي أأكرب من العالمة التجارية.للرفض  هناك ل يوجد
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 هنغاراي

ذا أأصبح يف س ياق التجارة  للمؤرش اجلغرايف تُمنح امحلايةل  الهنغاري،( من قانون العالمات التجارية 1) 105وفقا للامدة  اإ

ذا اكن املنتج ينشأأ يف املاكن معني ملنتج  اسام متعارف عليه  املؤرش اجلغرايف. اذلي حيددهبغض النظر عام اإ

 أأيسلندا

ذا اكن التسجيل عرضة لتضليل املس هتكل فامي  فقط عىل أأساس العالمة التجارية السابقة مبارشة يُرفض املؤرش اجلغرايف اإ

دع فيه طلب محلاية امس املنتج. وعند أأو  يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج بسبب وجود عالمة معروفة سابقا يف الوقت اذلي

ذا اكنت العالمة القدمية تعت رب معروفة، فينبغي الأخذ يف الاعتبار مسعة العالمة وشهرهتا وطول الفرتة الزمنية اليت حتديد ما اإ

 .ج( من القانون.7.1املادة انظر  ،اس ُتخدمت فهيا

 ليتوانيا

 انظر تعليقات الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

العام للمنتج كعنرص يف تسمية أأو  الامس الشائع الاس تخدام يُدرجعىل أأنه "قد  قانون امللكية الصناعيةمن  162تنص املادة 

 العام يف مجيع احلالت خاضًعا لالس تخدام اجملاين."أأو  الامس الشائع الاس تخدام يُعترب ذكل،املؤرش اجلغرايف. ومع أأو  املنشأأ 

 نيوزيلندا

ذا  ذا اكن وجود اجلغرايف بسبب  املؤرش ُرفضيعمتد حتديد ما اإ  مماثالأأو  اجلغرايف مطابقًا املؤرشعالمة جتارية سابقة عىل ما اإ

ذا اكن من احملمتل خداع املس هتلكني املامثلاجلغرايف  املؤرشعمتد وس ي للعالمة التجارية السابقة.  أأو  للعالمة التجارية عىل ما اإ

جيوز للمسجل  سابقة،جود عالمة جتارية وعىل الرمغ من و  ذكل،ابس تخدام املؤرش اجلغرايف. ومع  الأمور أأماهممخلط 

يعترب املسجل أأن املؤرش اجلغرايف ميكن عندما أأو  تسجيل املؤرش اجلغرايف عندما يوافق ماكل العالمة التجارية عىل تسجيهل

 مع العالمة التجارية. يتعايشأأن 

 بريو

افية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغر  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

ذا اس تخدمتتسميات املنشأأ حامية  تُرفض عىل حد العام -امجلهوراخلرباء و  يدرك، عامة مكؤرشات، أأخرى أأغراض مضن، اإ

 اصة.اخلسلعة ال لمتيزي  أأهنا تُس تخدمب سواء

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
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 الربتغال

 .23السؤال  الرد عىلانظر 

 الاحتاد الرويس

ذا اكن اس تخدام تسمية منشأأ  ىل  معنينتج مل اإ وجود بمنتجه فامي يتعلق أأو  املنتج بشأأناملس هتكل  خلط الأمور أأمامقد يؤدي اإ

بطال  املذكورةمنح امحلاية القانونية لهذه التسمية يف مس بقة، جيوز الطعن أأولوية  عالمة جتارية لها يف غضون مخس س نوات ها واإ

من القانون املدين  1535رمسية )املادة ال اجلريدةللمنتج يف املنشأأ  ةمن اترخي نرش املعلومات حول تسجيل ادلوةل لتسمي

 لالحتاد الرويس(.

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.

 سلوفاكيا

ذا مل يس توف رشوط ا  .23موحض يف الرد عىل السؤال هو لتسجيل، كام يُرفض املؤرش اجلغرايف اإ

 جنوب أأفريقيا

 1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  9قابلية التسجيل املتأأصةل فامي يتعلق ابملادة  *
 1993لعام  194( من قانون العالمات التجارية 15)10( و14)10البنود  بناء عىل †

 (1993لعام  194من قانون العالمات التجارية رمق  10املوضوعية للرفض مبوجب املادة  الأس باب

 قابةل للتسجيلالتجارية ال عالمات ال

سواء  ما خشص خدمات أأو أأن تكون قادرة عىل المتيزي بني سلع ينبغي( ليك تكون العالمة التجارية قابةل للتسجيل، 1).9

العالمة  تكونعندما ، أأو خشص أ خر، سواء بشلك عام خدمات أأو سلعيلها من يقرتح تسج أأو  اكنت هذه العالمة مسجةل

 .التقييدات، فامي يتعلق ابلس تخدام مضن هذه لتقييدات خاضعةقرتحة للتسجيل املأأو  سجةلامل التجارية 

ذا اكنت قادرة، يف اترخي تق1الفرعي ) البند( تعترب العالمة قابةل للمتيزي ابملعىن املقصود يف 2) عىل  التسجيل،دمي طلب ( اإ

 المتيزي بسبب الاس تخدام السابق لها. 

 للتسجيلقابةل التجارية غري ال عالمات ال. 10

ذا اكنت مسجةل، ختضع، أأو العالمات التالية كعالمات جتارية، تُسجلل   3من السجل، مع مراعاة أأحاكم املادتني  للحذف اإ

 :70و

 جتارية؛( عالمة ل تشلك عالمة 1)

شارة قد أأو  من عالمة تكون حرصايت أأو  ؛ )ب(9 البندقادرة عىل المتيزي مضن املعىن الوارد يف  غري)أأ(  -( عالمة 2) اإ

اخلصائص الأخرى أأو  املنشأأ اجلغرايفأأو  القميةأأو  الغرض املقصودأأو  المكيةأأو  اجلودةأأو  ، يف التجارة، لتعيني النوعتؤدي
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ن أأو  منطأأو  اخلدماتأأو  للسلع شارة أأصبحت أأو  تتكون حرصا من عالمةأأو  تقدمي اخلدمات؛ )ج(أأو  تاج السلعوقت اإ اإ

 تجارة؛في ال يف النية احلس نة واملامرسات الراخسة لأأو  مأألوفة يف اللغة احلالية

 ابمللكية؛لتسجيل فهيا أأي حق يف املطالبة اطلب  مودع( عالمة ل ميتكل 3)

ما بنفسهب  يف اس تخداهما تسجيلال ( عالمة ل يرغب مقدم طلب 4) من خالل أأي خشص أأو  نية صادقة كعالمة جتارية، اإ

 ؛38عليه يف املادة  النحو املنصوصابس تخدام العالمة عىل بنفسه يسمح هل س أأو  مسموح به

اللون رضوراًي أأو  الهيئةأأو  لون السلع اليت يكون فهيا هذا الشلكأأو  هيئةأأو  ( عالمة تتكون بشلك حرصي من شلك5)

 نفسها؛ السلععن طبيعة  نتاجئأأو  حمددة تقنيةلحصول عىل نتيجة ل

الأولوية  الاقتضاء،حسب ، أأو تسجيلها،يف اترخي تقدمي طلب  تشلك لكها،عالمة  (،2) 36( مع مراعاة أأحاكم املادة 6)

ق لها امحلاية حتتجارية اليت ترمجة للعالمة ال أأو  تقليدأأو  جزء مهنا يشلك اس تنساخأأو  تسجيلها،املطالب هبا فامي يتعلق بطلب 

 أأو لسلع( من هذا القانون واليت تس تخدم 1) 35 البندمبوجب اتفاقية ابريس كعالمة جتارية معروفة ابملعىن املقصود يف 

 املعنية؛اخلدمات أأو  للسلع مماثةلأأو  مطابقة خدمات

 بسوء نية؛( عالمة يكون طلب تسجيلها 7)

السلطة  رشيطة حصول عىل ترصحي، أأوجمهورية العمل الوطين لل أأو  اخلمتأأو  النباةل( العالمة اليت حتتوي عىل شعار 8)

 التفاقية؛يف أأي بدل من بدلان  املعنية،اخملتصة يف بدل التفاقية 

ىل رعاية أأو  خطابأأو  حتتوي عىل أأي لكمةاليت عالمة ال( 9)  ادلوةل؛هجاز يشري اإ

 حمظورة.عالمة لأغراض هذا القسم  اليت تُعتربيف اللواحئ حتتوي عىل أأي عالمة حمددة  اليت عالمةال( 10)

من تطور هذه العالمة تسجيل  حيد، حيث السلعةمنط أأو  لونأأو  هيئةأأو  شلكأأو  ( عالمة تتكون من حاوية للسلع11)

 ؛يؤدي اإىل ذكلمن املرحج أأن أأو  صناعةأأو  أأي فن

ىل اخلداع اس تعاملها يؤديمن احملمتل أأن أأو  ( عالمة خمادعة بطبيعهتا12) أأو  للقانون ةكون خمالفتأأن أأو  اإىل خلط الأمورأأو  اإ

ىل أأي فئة من الأشخاص؛تحيمتل أأن أأو  كون فعال جمافيا للأخالق امحليدةتأأن   يسء اإ

ىل اخلداع هبا،نتيجة للطريقة اليت اس تخدمت  تؤدي،( عالمة قد 13)  خلط الأمور؛أأو  اإ

ىل  مماثةل لهاأأو  عالمة املطابقة للعالمة التجارية املسجةل اليت تعود ملكيهتا ملاكل خمتلفال ،14 البند( مع مراعاة أأحاكم 14) اإ

أأو  اخلدمات املقدم بشأأهنا طلب التسجيل مقارنة ابلسلعأأو  ، اإىل درجة حيمتل أأن يؤدي فهيا اس تخدام السلعحد كبري

ىل ، ما مل يوافق ماكل هذه العالمة التجارية م املس هتكلخلط الأمور أأماأأو  خداع اخلدمات ذات العالمة التجارية املسجةل اإ

 ؛املتقدم الطلب بشأأهنا عىل تسجيل هذه العالمة

أأو  خشص أ خر، دعهأأو  طلب سابقلموضوع  يهطابقة لعالمة املعالمة ال (،16والفقرة ) 14 البند( مع مراعاة أأحاكم 15)

اخلدمات املقدم بشأأهنا طلب التسجيل مقارنة أأو  اس تخدام السلعمماثةل لها اإىل حد كبري، اإىل درجة حيمتل أأن يؤدي فهيا 

خلط الأمور أأمام املس هتكل، ما أأو  اإىل خداع املتقدم بشأأهنا طلب تسجيل سابقااخلدمات ذات العالمة التجارية أأو  ابلسلع

 شأأهنا؛لعالمة التجارية عىل تسجيل هذه العالمة املتقدم الطلب ب ل طلب التسجيل السابق مودعمل يوافق 

ذا اكن تسجيل تكل العالمة خمالًفا للحقوق القامئة 15وارد يف الفقرة )هو موضوع طلب سابق كام يه ( عالمة 16) (، اإ

 يف تكل الفقرة؛ النحو الواردللشخص اذلي قدم طلب التسجيل لحقًا عىل 
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ذا اكن اس تخدام العالمة ، هوريةامجل مماثةل لعالمة جتارية مسجةل ابلفعل ومعروفة يف أأو  مطابقة ( عالمة17) املتقدم طلب اإ

، بغض املسجةل مسعة العالمة التجاريةأأو  لطابع املمزيابيرض أأو  بصورة غري منصفة من احملمتل أأن يس تفيد التسجيل بشأأهنا

مورأأو  النظر عن عدم وجود خداع  :خلط للأ

ذا أأو  (،2رشيطة عدم رفض تسجيل العالمة مبوجب أأحاكم الفقرة ) من السجل  ليست عرضة حلذفهامسجةل،  اكنتاإ

ذا اكن يف اترخي تقدمي طلب التسجيل من السجل، حسب  احلذفيف اترخي تقدمي طلب أأو  مبوجب الأحاكم املذكورة اإ

 نتيجة لس تخدام العالمة. 9 البنداملعىن الوارد يف  مضنعىل المتزي  ةيف الواقع قادر  العالمة صبحت  احلاةل،

 سويرسا

R 2متنح فهياابلطريقة نفسها اليت ل  العنرص،لتجارية السابقة اليت حتتوي عىل عنرص عام ل متنح أأي حق لهذا . العالمة ا 

ل مينح  املثال،عىل عنرص عام أأي حق لهذا العنرص. عىل سبيل  حيتواين املؤرش اجلغرايف احملميأأو  تسمية املنشأأ احملمية

العام "السجق" وابلتايل ل يتعارض مع العالمات التجارية  للمصطلحأأي حق  Saucisse d’Ajoieاملؤرش اجلغرايف احملمي 

 "النقانق". مصطلحالسابقة اليت حتتوي عىل 

 اململكة املتحدة

ذا اكنت   عام فلن يكون هناك سبب لرفض طلب ما.العنرص ال يه  قضية الرصاعاإ

 الإحتاد الأوريب

ذا مل  سرُيفض املؤرش اجلغرايف  .23موحض يف الرد عىل السؤال هو كام  ل،التسجيس توف رشوط ي اإ

 العمومية "8"

ذا اكن املصطلح املقرتح يُعترب معوميا أأم ل يه:)أأول(   د بناء علهيا ما اإ  املعايري اليت حُيدَّ

 الطرف املُجيب

دارة الفحص املعنية يف  نظر اإ

مصادر لرتى، عىل سبيل املثال، 

ذا اكن املصطلح املقرتح  ما اإ

مواقع أأو  موجودا يف معامج

لكرتونية ذات صةل قواعد أأو  اإ

 يف معايري دوليةأأو  بياانت

دارة الفحص املعنية اهامتما  تُويل اإ

ذا اكن املنتج اذلي يُعّر فه  مبا اإ

املصطلح املقرتح قد أأنتجه وابعه 

 ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون

دارة الفحص املعنية اهامتما  تُويل اإ

ذا اكن املنتج اذلي يُعّر   فه مبا اإ

املصطلح املقرتح قد أأنتجه وابعه 

 ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون؛

جرى اس ترياده اإىل بدلمك من أأو 

 خارج املنطقة احملمية املقرتحة

   نعم أأرمينيا
 نعم نعم نعم أأسرتاليا

    الربازيل

  نعم نعم مكبوداي
 نعم نعم نعم ش ييل

    كولومبيا

  نعم نعم كرواتيا

  (املسكرات القوية)امخلور و  نعم  (املسكرات القوية)امخلور و  نعم  (املسكرات القوية)امخلور و  نعم قربص
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 الطرف املُجيب

دارة الفحص املعنية يف  نظر اإ

مصادر لرتى، عىل سبيل املثال، 

ذا اكن املصطلح املقرتح  ما اإ

مواقع أأو  موجودا يف معامج

لكرتونية ذات صةل قواعد أأو  اإ

 يف معايري دوليةأأو  بياانت

دارة الفحص املعنية اهامتما  تُويل اإ

ذا اكن املنتج اذلي يُعّر فه  مبا اإ

املصطلح املقرتح قد أأنتجه وابعه 

 ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون

دارة الفحص املعنية اهامتما  تُويل اإ

ذا اكن املنتج اذلي يُعّر   فه مبا اإ

املصطلح املقرتح قد أأنتجه وابعه 

 ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون؛

جرى اس ترياده اإىل بدلمك من أأو 

 خارج املنطقة احملمية املقرتحة

    التش يكيةامجلهورية 

كوادور    نعم الإ

س تونيا  نعم نعم نعم اإ

 نعم  نعم فرنسا

  نعم نعم جورجيا

 نعم  نعم اليوانن

 ل نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم هنغاراي

 نعم نعم نعم أأيسلندا

  نعم نعم الهند

يران )     الإسالمية( -مجهورية اإ

 نعم نعم نعم اإرسائيل

 نعم نعم ل جاماياك

   نعم الياابن

    اكزاخس تان

 نعم نعم نعم الكويت

    لتفيا

    ليتوانيا

 ل نعم نعم مدغشقر

    املكس يك

 نعم نعم نعم نيوزيلندا

    بريو
    بولندا

   نعم الربتغال

   نعم كورايمجهورية 

  نعم نعم مودلوفامجهورية 

   نعم رومانيا

 نعم نعم نعم الاحتاد الرويس

 ل ل ل رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

    سلوفاكيا

   نعم جنوب أأفريقيا
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 الطرف املُجيب

دارة الفحص املعنية يف  نظر اإ

مصادر لرتى، عىل سبيل املثال، 

ذا اكن املصطلح املقرتح  ما اإ

مواقع أأو  موجودا يف معامج

لكرتونية ذات صةل قواعد أأو  اإ

 يف معايري دوليةأأو  بياانت

دارة الفحص املعنية اهامتما  تُويل اإ

ذا اكن املنتج اذلي يُعّر فه  مبا اإ

املصطلح املقرتح قد أأنتجه وابعه 

 ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون

دارة الفحص املعنية اهامتما  تُويل اإ

ذا اكن املنتج اذلي يُعّر   فه مبا اإ

املصطلح املقرتح قد أأنتجه وابعه 

 ابلفعل يف بدلمك منتجون خمتلفون؛

جرى اس ترياده اإىل بدلمك من أأو 

 خارج املنطقة احملمية املقرتحة

 (R 2) نعم (R 2) نعم (R 2) نعم سويرسا

   نعم اململكة املتحدة

 نعم نعم نعم املتحدة الأمريكيةالولايت 

 نعم نعم نعم أأوروغواي

 نعم نعم نعم فيت انم

    الاحتاد الأورويب

ذا اكن املصطلح املقرتح يُعترب معوميا أأم ل يه:)اثنيا(   د بناء علهيا ما اإ  املعايري اليت حُيدَّ

الطرف 

 املُجيب

دارة الفحص  تُويل اإ

املعنية اهامتما بتصور 

 بدلمكاملس هتكل يف 

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

ذا اكن -امجلهورهو من  اذلي يُقمّي ما اإ

شائعا أأو  املصطلح يُعترب مصطلحا معوميا

اخلدمات اليت أأو  ويصف فئة من السلع

 ميكن أأن تأأيت من أأي ماكن؟

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

كيف تُطلب معرفة تصور املس هتكل، هل تُطلب، 

أأو  اس تقصاء،عىل سبيل املثال، عن طريق 

 حصف وطنية، اإخل

    أأرمينيا
عامة املس هتلكني للسلع وميكن -امجلهوريشمل  نعم أأسرتاليا

مس هتلكني أأو  أأن يشمل مس تخدمني

 متخصصني.

عادة ما يُقمّي تصور املس هتكل من خالل البحث يف 

الفحص ابس تخدام أأي من املصادر املذكورة سابقا، 

الاس تقصاءات وميكن يف بعض احلالت أأن تشمل 

 مالحظات الطرف الثالث.و و/أأ 

    الربازيل

   نعم مكبوداي

طلب معلومات من الإدارات العمومية الأخرى  املعهد الوطين للملكية الصناعية نعم ش ييل

بل املؤرش  املرتبطة ابملنتج اذلي يُزمع حتديده من ق 

املنشأأ، الاس تقصاءات، وغري تسمية  أأو اجلغرايف

 ذكل.

الإدارة اليت تفحص الطلب، هو -امجلهورهذا  نعم كولومبيا

قسم امللكية الصناعية التابع للواكةل العليا هو و 

ىل املعلومات  للصناعة والتجارة، استنادًا اإ

العامة ذات الصةل والواثئق املقدمة من 

 الأطراف املتدخةل.

كام أأشري سابقا، ميكن اس تخدام الأدةل والأمثةل حبرية 

 املس هتلكني.لإظهار تصورات 

ُأشري اإىل ذكل، عىل سبيل املثال عن طريق هو كام  اخلدمات ذات الصةل.أأو  املس هتلكون للسلع نعم كرواتيا

أأدةل  أأي أأو الصحف الوطنية،أأو  الاس تقصاء

 مناس بة أأخرى.
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الطرف 

 املُجيب

دارة الفحص  تُويل اإ

املعنية اهامتما بتصور 

 بدلمكاملس هتكل يف 

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

ذا اكن -امجلهورهو من  اذلي يُقمّي ما اإ

شائعا أأو  املصطلح يُعترب مصطلحا معوميا

اخلدمات اليت أأو  ويصف فئة من السلع

 ميكن أأن تأأيت من أأي ماكن؟

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

كيف تُطلب معرفة تصور املس هتكل، هل تُطلب، 

أأو  اس تقصاء،عىل سبيل املثال، عن طريق 

 حصف وطنية، اإخل

    قربص

امجلهورية 

 التش يكية

   

كوادور يطبقها الفاحص ويف ضوء مسعة حُتدد مبوجب معايري  فاحص العالمة التجارية.  نعم الإ

 املنتج.

س تونيا    ل اإ

    فرنسا

 هنج التعامل مع لك حاةل عىل حدة امجلهور عامة  نعم جورجيا

    اليوانن

   ل غواتاميل

   نعم هنغاراي

    أأيسلندا

    الهند
يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية( -
   

دارة الفحص )املكتب  نعم اإرسائيل الإرسائييل حتدده اإ

للرباءات( بناء عىل تصور املس هتلكني 

 الإرسائيليني.

 جيب عىل املودع تقدمي الأدةل ادلامعة للطلب.

 اذلي حدده الفاحص وعىل النح تصور عامة املس هتلكني نعم جاماياك

املواقع أأو  الصحف الوطنيةأأو  الاس تقصاء املس هتلكون احملليون نعم الياابن

 الصةل، وغري ذكلالإلكرتونية ذات 

    اكزاخس تان

 يةالإعالم  الوسائلمجيع  مصلحة امجلارك واملس هتلكني نعم الكويت

    لتفيا

    ليتوانيا

 ول طريقة مكتب مدغشقر للملكية الصناعية  نعم مدغشقر

    املكس يك

املس هتلكني النيوزيلنديني اذلين يشرتون  نعم نيوزيلندا

 املنتج

ذا  من قبل الإدارة اخملتصة مع الأخذ يف الاعتبار ما اإ

اكن املصطلح يس تخدم لالإشارة اإىل نوع املنتج املعين 

ليه مصادر خمتصة مثل القواميس والصحف  تشري اإ

واملواقع الإلكرتونية ذات الصةل والطريقة اليت ُأشري 

هبا اإىل املنتج عند تسويقه واس تخدامه يف التجارة 

ومن املمكن أأن تأأخذ الإدارة داخل نيوزيلندا. 
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الطرف 

 املُجيب

دارة الفحص  تُويل اإ

املعنية اهامتما بتصور 

 بدلمكاملس هتكل يف 

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

ذا اكن -امجلهورهو من  اذلي يُقمّي ما اإ

شائعا أأو  املصطلح يُعترب مصطلحا معوميا

اخلدمات اليت أأو  ويصف فئة من السلع

 ميكن أأن تأأيت من أأي ماكن؟

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

كيف تُطلب معرفة تصور املس هتكل، هل تُطلب، 

أأو  اس تقصاء،عىل سبيل املثال، عن طريق 

 حصف وطنية، اإخل

اخملتصة يف الاعتبار أأيًضا أأدةل الاس تقصاء املناس بة 

 واملعقوةل من التجار واملس هتلكني.

مديرية الإشارات املمزّية، املعهد الوطين  نعم بريو

 .لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية

، سواء خرباء للتأأكد من أأن املس هتلكنيبأأي وس يةل 

املقرتح عام يف طبيعته.  الامسأأن  يرون، عامة مأأ 

، عىل ، عىل سبيل املثالالاعامتدميكن  للتيقنو 

ادلراسات الاس تقصائية واجملالت والصحف الوطنية 

 واملواقع الإلكرتونية وقواعد البياانت.

    بولندا

 اس تقصاءات السوق امجلهور عامة  نعم الربتغال

الاعتبار املسار املعتاد  يأأخذ الفاحصون يف نعم كورايمجهورية 

ذا اكن  للأعامل التجارية عند حتديد ما اإ

أأو  املصطلح املقرتح امس السلعة الشائع

 يس تخدم عادة للسلعة.

 

مجهورية 

 مودلوفا

   

    رومانيا

 اس تقصاء اجامتعي مس هتليك منتج حمدد نعم الاحتاد الرويس

   ل رصبيا

   ل ينطبق س نغافورة

    سلوفاكيا

    جنوب أأفريقيا

احملمكة املعنية، واليت ميكن الطعن أأو  الإدارة (R 2) نعم سويرسا

دارة أأعىل.  يف قرارها ابس تئنافه دلى اإ

مجيع أأشاكل الأدةل مقبوةل، مبا يف ذكل اس تقصاءات 

 املس هتلكني.

    اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

ليه  املس هتكل اذلي يشرتي نوع املنتج نعم املشار اإ

 بواسطة املؤرش اجلغرايف.

 تصور املس هتكل ل يُطلب أأثناء الفحص.

دارة التسجيل نعم أأوروغواي  مجموعة واسعة من الأدةل مقبوةل. اإ

ذا  نعم فيت انم جيب مجع أ راء عامة املس هتلكني لتحديد ما اإ

أأو  اكن مصطلح ما يعترب مصطلًحا معوميا

 شائعا.

الاس تقصاءات  من خالل وسائل خمتلفة مثل

 والصحف وغريها

الاحتاد 

 الأورويب
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ذا اكن املصطلح املقرتح يُعترب معوميا أأم ل يه:)اثلثا(   د بناء علهيا ما اإ  املعايري اليت حُيدَّ

 الطرف املُجيب
مقترص عىل الظروف الواقعية يف الإقلمي 

 املعين )اتباعا ملا يُسمى "مبدأأ الإقلميية"(

 معايري أأخرى

   أأرمينيا
  نعم أأسرتاليا

   الربازيل

 نعم نعم مكبوداي

   ش ييل

  نعم كولومبيا

   كرواتيا

   قربص

  نعم التش يكيةامجلهورية 

كوادور   نعم الإ

س تونيا   نعم اإ

   فرنسا

  نعم جورجيا

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

 نعم نعم هنغاراي

الشخص اذلي يودع تنظر سلطة الفحص املعنية يف أأي دليل يقدمه 

 .املالحظة

   أأيسلندا

  نعم الهند
يران )  -مجهورية اإ

 الإسالمية(
  

  ل اإرسائيل

 ل ل جاماياك

  نعم الياابن

   اكزاخس تان

 ل نعم الكويت

 *نعم  لتفيا
   ليتوانيا

 نعم نعم مدغشقر

 يف حاةل الزناع، احملمكة يه من س تقرر.

 *نعم  املكس يك

  نعم نيوزيلندا

  نعم بريو
   بولندا



SCT/40/5  
Annex 
161 

 

 الطرف املُجيب
مقترص عىل الظروف الواقعية يف الإقلمي 

 املعين )اتباعا ملا يُسمى "مبدأأ الإقلميية"(

 معايري أأخرى

  نعم الربتغال
   كورايمجهورية 

  نعم مودلوفامجهورية 

 ل  رومانيا

   الاحتاد الرويس

 *نعم ل رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

 نعم  سلوفاكيا

 قرارات احملمكة

 نعم  جنوب أأفريقيا

 نعم سويرسا

R 2 

 

   اململكة املتحدة

  نعم الأمريكية الولايت املتحدة

   أأوروغواي

   فيت انم

  نعم الاحتاد الأورويب

 تعليقات:

 أأسرتاليا

املس هتكل لكًيا وميكن أأن يشمل أأنواعًا معينة من الاس تخدام غري مقترصة عىل الاس تخدام يف أأسرتاليا، ذلكل قد  تصوريعترب 

 يكون املس هتلكون عىل عمل مبثل هذا الاس تخدام.

 الربازيل

)...( الشائع'س تخدام يُفهم من 'الا، "06/2017السارية املفعول رمق للمعهد الوطين للملكية الصناعية  التقنيةوفقًا للمذكرة 

من أأجل و بغض النظر عن املنشأأ اجلغرايف".  جنسه،أأو  ه، نوعجبهة مااخلدمة اخلاصة أأو  لتسمية املنتج ُاس تخدمالامس اذلي 

ذا اكن الامس قد أأص  املعلومات  مصدر كونييفضل أأن و مصادر خمتلفة،  تُس تخدمالاس تخدام،  بح يف الواقع شائعحتديد ما اإ

ن أأي معلومات تثبت أأن هذا املصطلح قد أأصبح شائع  أأخرى،الرمسية. وبعبارة  ومن الهيئات العامة و/أأ  فهيي س تخدام الافاإ

 لنتيجة خمالفة املصطلح املشابه مكؤرش جغرايف.  ذات أأمهية

 ش ييل
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ذا ما عامة يف متيزي املنتج أأو  اجلغرافية شائعة املؤرشاتتعترب  الصناعية،امللكية  بشأأن 19.039وفقًا لأحاكم القانون رمق  اإ

مبوجب  تسميات منشأأ أأو  مكؤرشات جغرافية ا، ما مل يمت الاعرتاف هبأأهنا كذكل العام-امجلهورأأو  يف املوضوعاخلرباء  اعتربها

 دقت علهيا ش ييل.املعاهدات ادلولية اليت ص

 قربص

 .2012/1151لحئة الاحتاد الأورويب من  41فاإن قربص تنفذ أأحاكم املادة  الغذائية،فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد 

 فرنسا

 2015/1535الإخطار وفقًا للتوجيه لختضع  املؤرش اجلغرايفتؤخذ مالحظات الاحتاد الأورويب بعني الاعتبار لأن مشاريع 

 جملس ادلوةل اذلي حيدد الإجراء(. مرسوم)يفرضه 

 هنغاراي

رسال البياانت  ،( من قانون العالمات التجارية الهنغاري4) 113معاًل ابملادة  جراءات تسجيل مؤرش جغرايف،  مضنبعد اإ اإ

يداعجيوز لأي خشص  رشط قابلية ل الطلب ل ميتثالن أأو  املؤرشمكتب امللكية الفكرية الهنغاري مفادها أأن  دلىمالحظة  اإ

 . التسجيل املنصوص علهيا يف هذا القانون

 أأيسلندا

نأأيسلندانظرًا لنقص املامرسة يف هذا اجملال يف  ذا اكن مصطلح مقرتح يعترب معرفةمعايري  ه مل يمت بعد حتديد، فاإ  معوميا ما اإ

 ل.  أأم

يران ) يران الإسالمية( –مجهورية اإ  اإ

 .مصطلح )عام( يف ترشيعنا اخلاص ابلبياانت اجلغرافية ل يوجد

 الياابن

ذا اكن املصطلح املقرتح يعترب معوميا أأم ل  جيري حتديد ما جراء دراسة  من خاللاإ شامةل حول املعلومات الواردة من دقيقة و اإ

لكرتونيةواقع املأأو  الكتبأأو  الصحف نتاج/التجارة يف الي أأو حاةلوما اإىل ذكل و/ الإ  اابن ابس تخدام العبارة املعنية.الإ

 لتفيا

املس هتلكون  يرى ل الإشارات ذات الطبيعة اجلغرافية اليتأأو  العالماتأأو  الأسامء اجلغرافية تُعدينص احلمك عىل ما ييل: ل 

هذا  املقصود يف عىنابملاجلغرايف  للمنشأأ مؤرشات  مبثابة، اخلدماتأأو  ابملنشأأ احملدد للسلعتعلق أأهنا ت  وادلوائر التجارية

ها الأصيل امعن ت، فقدلتعريف مؤرشات املنشأأ اجلغرايف رمغ امتثالها اليت، التسمياتمبا يف ذكل  ؛اول جيوز حاميهت، القانون

قلمي لتفيا  اخلدمات.أأو  وأأصبحت أأسامء عامة لأنواع السلع ،يف اإ
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 ليتوانيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

ل أأهنا تنص عىل وجود عائق أأمام امحلاية: العمومية( ل حتدد اثنيا) 163املادة *عىل الرمغ من أأن  أأو  الامس التقين"]…[ ، اإ

ممارسة أأو  الشائع الاس تخدام للمنتج اذلي تطلب امحلاية بشأأنه، وكذكل تكل التسميات اليت حولهتا اللغة اليوميةأأو  العام

 نتجات املذكورة؛"عامة لتسمية امل أأو  الأعامل اإىل عنارص اعتيادية

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

ذا اكن املصطلح املقرتح يعترب معوميا  ترد  .2012/1151 الالحئة من 41دة يف املاأأم ل معايري حتديد ما اإ

 مودلوفامجهورية 

ىل املاكن مؤرشعىل الرمغ من أأنه حيتوي عىل  اذلي،امس املنتج هو فاإن الامس العام  ،66/2008لأغراض القانون  أأو  اإ

هورية مج أأنه مش تق من مثل هذا املؤرش، فقد معناه الأسايس وأأصبح يف أأو  يف الأصل ُسوقأأو  املنتج صنع فهيااملنطقة اليت 

ىل الأنواعأأو  مودلوفا الامس الشائع للمنتج (، 6) 7خصائص أأخرى. )املادة أأو  صفة أأي أأو الفئةأأو  النوعيةأأو  أأنه يشري اإ

ذا اكن الامس عاًما أأم 66/2008القانون رمق  عىل وجه اخلصوص:  الاعتبار،جيب أأخذ مجيع العوامل يف  ل،(. ولتحديد ما اإ

ن ، أأو الصةل،ب( أأحاكم الترشيعات الوطنية ذات  الاس هتالك؛أأ( الوضع القامئ يف املنطقة اليت نشأأ مهنا الامس ويف مناطق  اإ

 (.66/2008القانون رمق  (،7) 7ترشيعات بدل املنشأأ اخلاص ابلمس املعين. )املادة  أأمكن،

 رصبيا

رشوط  حمددة؛منتجات  لتسميةأأي أأسامء معتادة  عامة،أأسامء  الأمد،بسبب الاس تخدام طويل  أأصبحت،*الرشوط اليت 

ذا اكنت قد تضلل املس هتلكني  ،احملمية احليوانيةالأنواع أأو  الأصناف النباتية  املصدر احلقيقي للمنتج. بشأأناإ

 س نغافورة

اجلغرايف يه ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.
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 جنوب أأفريقيا

( من قانون العالمات 15)10و( 14)10 البنداناملامثةل )أأو  السابقة املتطابقة حاةل السجل فامي يتعلق ابلعالمات التجارية

 أأعاله(. النحو الواردالتجارية عىل 

 اململكة املتحدة

 دة.لك حاةل عىل ح مبراعاةولكن  مطروحةبعض اخليارات الأخرى 

ليه عىل   فامي يتعلق ابملصطلحات املُركَّبة املقرتحة اليت تتأألف من مكوانت متعددة، هل املصطلح الفردي اذلي يُنظر اإ

 أأنه معويم يف بدلمك سوف يظل متاحا لالس تخدام العام؟

الطرف 

 املُجيب

املصطلح 

العمويم يظل 

متاحا 

لالس تخدام 

 العام

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 بشأأن هذا القرار؟-امجلهوركيف خُيطر  

  ل أأرمينيا
لمواد الوصفية الواردة يف لاإخالء املسؤولية  مل تعد بياانت. الأمر فامي يتعلق هبذا ةخطط اإخطار حمدد وجدتل  نعم أأسرتاليا

هناك أأي لبس حول الرشوط الوصفية  يبدو أأنل والعالمات التجارية تُس تخدم بشلك روتيين يف أأسرتاليا. 

 املتاحة لالس تخدام.

الامس اجلغرايف، ول جيب أأن يكون شائع الاس تخدام. وفقًا للمذكرة التقنية للمعهد هو الهدف من السجل  نعم الربازيل

 أأو ، يُسمح بتسجيل أأسامء جغرافية مصحوبة بأأسامء منتجات04/2017الوطين للملكية الصناعية رمق 

مبصطلحات أأصبحت شائعة الاس تخدام. يف هذه احلاةل، تقع امحلاية عىل الامس اجلغرايف، ول أأو  ،خدمات

 يصبح املصطلح الشائع الاس تخدام مقصورا عىل املودع.

  ل مكبوداي

  نعم ش ييل

النقطة ولكن متنح امحلاية ل تعاجل الإجراءات الإدارية اليت تُنفذ يف مثل هذه احلالت عىل وجه التحديد هذه  نعم كولومبيا

تقر بتسميات املنشأأ عىل أأن أأو  للمؤرشات اليت تتوافق مع تسميات املنشأأ. وتنص الإجراءات اليت متنح

املصطلحات ل جيوز أأن يس تخدهما أأشخاص غري مرصح هلم وأأن التسمية تعني منتًجا تنسب خصائصه وصفاته 

 ومسعته اإىل البيئة اجلغرافية.

لكرتوين موجه اإىل املودع، واذلي ميكن لل مب -امجلهوروخُيَطر  النفاذ جمهور ثل هذه الإجراءات عن طريق بريد اإ

ليه من خالل املوقع الإلكرتوين للواكةل )املكتب الافرتايض للملكية الصناعية(.  اإ

 ليس هناك اإخطار رمسي. نعم كرواتيا

  ل قربص

امجلهورية 

 التش يكية

ذا اكن الوضع العمويم ملصطلح  نعم  ما مشكواًك فيه، فميكن أأن حتدده احملامك اخملتصة.اإ

كوادور    الإ

س تونيا ذا اكن الوضع العمويم ملصطلح ما مشكواًك فيه، فميكن أأن حتدده احملامك اخملتصة. نعم اإ  اإ

  نعم فرنسا
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الطرف 

 املُجيب

املصطلح 

العمويم يظل 

متاحا 

لالس تخدام 

 العام

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 بشأأن هذا القرار؟-امجلهوركيف خُيطر  

. 11ق املادة يُنظم اس تخدام املصطلح العمويم وفقا للقانون. ول يدخل اس تخدام الامس العمويم يف نطا نعم جورجيا

من قانون تسميات املنشأأ للسلع واملؤرشات اجلغرافية(. وس يظل متاحا  11)يرىج الاطالع عىل املادة 

 لالس تخدام العام. وليست هناك حاجة لأي اإخطار حمدد.

بالغ مجيع مجموعات املنتجني  نعم اليوانن  املعنية.تُنرش مواصفات املنتج ملدة شهرين، وتقوم الإدارة اخملتصة ابإ

  ل غواتاميل

   هنغاراي

، ولكن وفقًا للمامرسات التجارية الصادقة، س يظل املصطلح الفردي اذلي يُعترب معوميا امجلهور ل يمت اإخطار  نعم أأيسلندا

 متاًحا لالس تخدام العام. أأيسلندايف 

  ل الهند

يران  اإ

 -مجهورية )

 الإسالمية(

 عن طريق الصحيفة الرمسية نعم

خالء املسؤولية يفينص القانون عىل  نعم اإرسائيل العنارص العمومية يف العالمة التجارية، ولكام لوحظ اإخالء املسؤولية  اإ

نه س يظهر يف التسجيل املنشور. ومع ذكل، حىت يف احلالت اليت ل يمت  هذا أأثناء تسجيل العالمة التجارية فاإ

معه احملامك عىل أأنه معويم. ول حتدد تسميات املنشأأ املسجةل  فهيا اإخالء املسؤولية يف عنرص معني، قد تتعامل

ذا اكنت عنارص التسمية معومية أأم ل.  عرب اتفاق لش بونة ما اإ

 جمةل امللكية الفكرية نعم جاماياك

   نعم الياابن

   اكزاخس تان

 عن طريق الإعالن نعم الكويت

   لتفيا

   ليتوانيا

ذا اكن حق سابق سيتداخل مع ميكن لأي خشص  نعم مدغشقر معين أأن يطلب حبث التقنية الصناعية السابقة ملعرفة ما اإ

مؤرش جغرايف(. ويف الوقت نفسه، قد خيطر املكتب، حسب الاقتضاء، أأو  تسجيل عالمة )عالمة جتارية

 بأأن العالمة يه مصطلح معويم.

  نعم املكس يك

 نفسه مكؤرش جغرايف.ما مل يمت حامية املصطلح الفردي  نعم نيوزيلندا

  نعم بريو

 (2012/1151، لأن هذا الأمر واحض )الالحئة امجلهور ل يمت اإخطار  نعم بولندا

  نعم الربتغال

مجهورية 

 كوراي

  نعم
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الطرف 

 املُجيب

املصطلح 

العمويم يظل 

متاحا 

لالس تخدام 

 العام

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 بشأأن هذا القرار؟-امجلهوركيف خُيطر  

مجهورية 

 مودلوفا

عالن الرمز ) نعم ( من رموز 526تُنرش املعلومات حول املصطلح العمويم يف اجلريدة الرمسية للملكية الفكرية )اإ

نظام الأرقام املتفق علهيا دوليًا( يف قاعدة بياانت املؤرشات اجلغرافية عىل 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx 

  ل رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

  منع

 ل يوجد مثل هذا القرار، ولكن ميكن تسجيل هذه الرشوط كجزء من العالمات التجارية مبكوانت متعددة. نعم رصبيا

  ل ينطبق س نغافورة

ذا اكن املصطلح العمويم للمكوانت املتعددة موضع شك، فميكن أأن حتدده الإدارات اخملتصة. نعم سلوفاكيا  اإ

جنوب 

 أأفريقيا

خالء املسؤولية من املصطلح العمويم ابعتباره لكمة مطلوبة بشلك معقول ستُسجل  نعم العالمة التجارية مبوجب اإ

لس تخداهما يف التجارة، وكوهنا مصطلًحا شائًعا يف الصنف املتقدم فيه ابلطلب، بناًء عىل وضع جسل العالمات 

 التجارية.

، ل يمت اختاذ أأي قرار بشأأن طبيعة معومية مصطلح معني يف احلال ابلنس بة للعالمات التجاريةهو . كام R 2 نعم سويرسا

جراءات التسجيل. ويف حاةل وجود نزاع، فاإن هذه  تسمية املنشأأ احملمية واملؤرش اجلغرايف احملمي خالل اإ

 املسأأةل ختص احملامك.

اململكة 

 املتحدة

  نعم

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

خالء املسؤولية من املصط نعم  لح العمويم يف شهادة التسجيل.يَُضمن اإ

يُسجل هذا يف قرار منح التسجيل، اذلي يُنرش يف اجلريدة الرمسية ويف بياانت التسجيل املتاحة عىل  نعم أأوروغواي

 الإنرتنت.

خالء املسؤولية من هذا املصطلح العمويم يف مصطلح مركب يف حق امحلاية. نعم فيت انم  جيب بيان اإ

الاحتاد 

 الأورويب

ذا اكن الاس تخدام العام ملصطلح ما مشكواًك فيه، فميكن أأن حتدده احملامك اخملتصة. نعم  اإ

 

 تعليقات:

 أأسرتاليا

هنا محلاية ،املركبة الأسامءامية حب فامي يتعلق ليه عىل أأنه و كلك بدًل من املكوانت الفردية.  الامس فاإ  معويمأأي مكون يُنظر اإ

خالء املسؤولية فامي يتعلق ابملواد الوصفية الواردة يف العالمات التجارية  ومل يعدس يظل متاًحا لالس تخدام العام.  ُ اإ س تخدم ي

 الوصفية املتاحة لالس تخدام. املصطلحاتحول  خلطهناك أأي  يبدو أأنل وبشلك روتيين يف أأسرتاليا. 
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 ش ييل

 يُفهم، املنشأأ تسمية  أأو رش اجلغرايفاملؤيف التعرف عىل  معوميةاملكوانت اليت تعترب  عن بشلك علين ل يمت الإعالنيف حني 

تسمية  أأو مصطلح عام مضّمن يف املؤرش اجلغرايف بشأأن الاس تئثاريةأأنه ل ميكن لأي خشص املطالبة حبقوق الاس تخدام 

 املنشأأ.

 قربص

من لحئة  13املادة من  1من الفقرة  2الفقرة الفرعية فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم 

 .2012/1151الاحتاد الأورويب 

 فرنسا

جراءات خاصة تل   علومات.ابملوجد اإ

 الياابن

 الوزارات ورمغ ذكل تفرس. معويمجيب أأن يكون من البدهييي أأن جزًءا من املصطلح املركب  احملليني،ابلنس بة للمس هتلكني 

نرتنت ملنع سوء الفهم. هذا الأمر  يف مواقعها عىل الإ

 وانياليت

 انظر تعليقات الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

 للمنتج كعنرص يف تسمية منشأأ  العمويمأأو  الامس الشائع الاس تخدام يُدرج، "قد قانون امللكية الصناعيةمن  162وفقًا للامدة 

يف مجيع احلالت خاضًعا لالس تخدام  العمويمأأو  جيب اعتبار الامس الشائع الاس تخدام ذكل،مؤرش جغرايف. ومع أأو 

 اجملاين."

أأو  )اثنيا( عىل أأنه ل جيوز حامية احلقوق التالية ابعتبارها تسميات منشأأ  163تنص املادة  ذكل،وعالوة عىل 

 جغرافية: مؤرشات

ليت حولهتا اللغة الشائع الاس تخدام للمنتج اذلي تطلب امحلاية بشأأنه، وكذكل تكل التسميات اأأو  العامأأو  والامس التقين

 عامة لتسمية املنتجات املذكورة؛أأو  ممارسة الأعامل اإىل عنارص اعتياديةأأو  اليومية

ذا ُرفضت أأن  املعهد املكس ييك للملكية الصناعية، فيجب عىل استنادا اإىل هذا السبباجلغرايف  املؤرشأأو  تسمية املنشأأ  اإ

 ل.ومربر حسب الأصو  مدمعمن خالل حمك  للمودع هعلن قرار ي

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.
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ىل  ووفقا للوضع الراهن، ن القرارات الإدارية اليت متنح امحلاية لتسميات املنشأأ ل تشري رصاحًة اإ العامة احملمتةل.  املصطلحاتفاإ

خطار ل يمت و  مبعزل عن ذكل،، يبقى املصطلح العام متنح امحلاية لتسمية املنشأأ كلك؛ ومع ذكلو  ذا املوضوع.هب-امجلهوراإ

 س تخدام العامة.متاًحا لو 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397رسوم الترشيعي رمق وبرمغ ذكل، أأدرج امل

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 كورايمجهورية 

ذا و لالس تخدام العام.  امتاح معويم يظلاملصطلح املتصور أأنه  ذا اكن الاس تخدام رشعًيا أأم ل اإ  قُّدمس تحدد احملمكة ما اإ

 عالمة جتارية. التعدي عىلالامتس ضد 

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.

 ثالثةمالحظات/اعرتاضات الأطراف ال  "9"

 ؟امجلهوراإشعار/مالحظات أأو  الاعرتاض بغرضغرايف اجلؤرش املطلبات حامية  تُنرش هل)أأول(  

 الطرف املُجيب
نرش 

 الطلب

ذا اكن اجلواب   نعم، هو اإ

 املنشور ينطبق عىل:

الطلبات 

 احمللية

طلبات املؤرش اجلغرايف 

 الأجنبية

الطلبات الأجنبية املودعة عن طريق اتفاقات 

 دولية

  نعم نعم نعم أأرمينيا
 نعم نعم نعم نعم أأسرتاليا

 *نعم نعم نعم نعم الربازيل

 ل  نعم نعم نعم مكبوداي

  نعم نعم نعم ش ييل

 نعم نعم نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم نعم نعم كرواتيا

    نعم قربص

    ل التش يكيةامجلهورية 

كوادور  نعم نعم نعم نعم الإ

س تونيا  ل ل نعم نعم اإ

  نعم نعم نعم فرنسا

 نعم  نعم نعم جورجيا

   نعم نعم اليوانن

 نعم نعم نعم نعم غواتاميل
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 الطرف املُجيب
نرش 

 الطلب

ذا اكن اجلواب   نعم، هو اإ

 املنشور ينطبق عىل:

الطلبات 

 احمللية

طلبات املؤرش اجلغرايف 

 الأجنبية

الطلبات الأجنبية املودعة عن طريق اتفاقات 

 دولية

 نعم نعم نعم نعم هنغاراي

 ل نعم نعم نعم أأيسلندا

  نعم نعم نعم لهندا

يران )مجهورية   –اإ

 (الإسالمية

 نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم اإرسائيل

 نعم نعم نعم نعم جاماياك

 نعم نعم نعم نعم الياابن

     اكزاخس تان

 ل نعم نعم نعم الكويت
     لتفيا
     ليتوانيا

    ل مدغشقر

 نعم  نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نعم نعم نيوزيلندا

 نعم نعم نعم نعم بريو

   نعم نعم بولندا

 نعم نعم نعم نعم الربتغال

    ل كورايمجهورية 

 نعم نعم نعم نعم مودلوفامجهورية 

 نعم  نعم نعم رومانيا

  نعم نعم نعم الاحتاد الرويس

    ل رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

    ل سلوفاكيا

   نعم نعم جنوب أأفريقيا

 نعم سويرسا

R 2 وR 4 

 نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم اململكة املتحدة

 نعم نعم نعم نعم الأمريكيةالولايت املتحدة 

 نعم نعم نعم نعم أأوروغواي

 نعم نعم نعم نعم فيت انم

 نعم نعم نعم نعم الاحتاد الأورويب

 ؟امجلهوراإشعار/مالحظات أأو  الاعرتاض بغرضغرايف اجلؤرش املطلبات حامية  تُنرش هل)اثنيا(  
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الطرف 

 املُجيب

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

يداع   اعرتاضمن دليه احلق يف اإ

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما أأس باب الاعرتاض

نظامت امل و  لهيئاتل ، وكذكل معنيةحيق لأي أأطراف  أأرمينيا

يداع اعرتاضكومية، مبا فهيا تكل التابعة للبدلان الأخرى، احل  اإ

لتسجيل يف غضون س تة أأشهر من نرش طلب تسجيل عىل ا

 ضمون.املتقليدي ال نتج امل أأو  نشأأ امل تسمية  أأو غرايفاجلؤرش امل

 

ذااجلؤرش املتسجيل  عىل الاعرتاض قبولجيوز   تثبُ  غرايف اإ

 :أأن

 ،القانون يفاملتطلبات احملددة  يليبل  حاميته ( الامس املطلوب1

 أأو 

 أأو ، خمالف للقانونحاميته ( الامس املطلوب 2

 أأو س بق تسجيهلجغرايف  عىل مؤرشالتسجيل  تعدي( 3

 العالمات التجارية ة امسلكيأأو  ةجزئيبصورة  حتملمنشأأ تسمية 

قانوين ملدة اري جتتداول  اكنت حمل اليت السلعامس أأو نفسها 

 أأو  ،ت عىل الأقل قبل اترخي نرش الطلبمخس س نوا

 الاس تخدام )عام(.شائع امس هو  حاميته ( الامس املطلوب4

أأي طرف معين مبا يف ذكل أأحصاب العالمات التجارية  أأسرتاليا

 بشأأهنا. ول يعترب التوفر عىل السمعة مطلواب. ومودعي الطلب

وقانون  النبيذلك من قانون  مبوجبأأس باب الاعرتاض  -

 :العالمات التجارية يف أأسرتاليا

 ؛أأن تكون هناك حقوق سابقة لعالمة جتارية مبا يف ذكل -

 السابقة املتعلقة بعالمة جتارية الطلبات -

ُاكتسبت حقوقها من جتارية لعالمات سابقة  تسجيالت - 

 خالل الاس تخدام؛

منط أأو  ش يوع اس تخدام املصطلح املراد حاميته لوصف نوع - 

 أأو  فريد من نوعه( نظام) ؛صنف من العنبأأو  من امخلور

 .غري قادر عىل متيزي السلع واخلدمات -

وتشمل أأس باب الاعرتاض  :قانون العالمات التجارية - 

يداع الطلب بسوء الأخرى مبوجب قانون العالمات  التجارية اإ

 خادعا،أأو  نية، واس تخدام مصطلح ما حيمتل أأن يكون مضلال

 .اكذبمؤرش جغرايف  يتكون منأأو  مصطلح حيتويأأو 

 اس تخدام مصطلح خمالف للقانون. 

بعد الانهتاء من الفحص الرمسي، يُنرش طلب التسجيل يف  أأي خشص هل مصلحة مرشوعة. الربازيل

الصناعية، املنشور الرمسي للمعهد الوطين للملكية جريدة امللكية 

الصناعية. وابتداء من النرش، تُفتح فرتة من س تني يوًما 

للأطراف الثالثة الرشعية للتعبري عن وهجات نظرها حول 

 القضية. ول توجد قيود بشأأن حمتوى عبارات الطرف الثالث.

جراء 17املادة  مكبوداي وزارة التجارة  اذلي س تخطر به الاعرتاض: اإ

مقدم الطلب خطيا. جيب عىل مقدم الطلب تقدمي بيان مضاد 

يوًما من اترخي الإشعار. بناًء عىل طلب مقدم  45خالل 

 ختطر؛ أأخرىيوًما  45ملدة اوزارة متديد لجيوز ل، الطلب

 . مسبباقرارها بصم مقدم الطلب واخل  وزارة اإخطار ال

وفقا  الوزارة قرارالطعن يف اخلصم أأو  قدم الطلب و/مل وجيوز

ذا و ؛ من هذا القانون 18للامدة  بناء عىل أأو  الأمر اقتىضاإ

ل يُقَبل بيان  -1املادة اخلامسة والعرشون: أأس باب املعارضة 

ليه يف املواد من  النحو املشارعىل ملعارضة من ا ُمسبب  15اإ

دارة امللكية الفكرية خالل  17اإىل  ذا اس تلمته اإ ل اإ من القانون اإ

 : تبني ويف حال .املهةل املنصوص علهيا يف القانون

 4املادة  الواردة يفجلغرايف تعاريف املؤرش اعدم الامتثال ل )أأ( 

 ؛من القانون
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الطرف 

 املُجيب

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

يداع   اعرتاضمن دليه احلق يف اإ

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما أأس باب الاعرتاض

طرف وزارة التجارة جلسة اس امتع لل حتدد، أأي طرفطلب 

يف اجلريدة الرمسية.  الاعرتاض بشأأننرش القرار . يُ املعرتض

جراءات املعارضة.وزير التجارة د دوحيُ   تفاصيل اإ

تسجيل املؤرش اجلغرايف املسجل مكؤرش جغرايف كام  رتعذُ ب( 

 من القانون واللواحئ.  10يف املادة  ورد

قلمي عرتاض وفقا للقوانني واللواحئ  أأس باب الاقميتُ . 2 فامي يتعلق ابإ

جراءات املعارضة واملشاورات26مملكة مكبوداي. املادة   .: اإ

جيب عىل الأطراف املعارضة أأن تثبت اهامتهما وتس ند اعرتاضها  اعتباريأأو  أأي خشص طبيعي ش ييل

 95عىل أأحد أأس باب حظر التسجيل املنصوص علهيا يف املادة 

بشأأن امللكية الصناعية، أأي يف الوقت  19.039من القانون رمق 

اذلي تكون فيه العالمات: أأ( ل تتوافق مع التعريف القانوين 

أأو  خمالفة للأخالقأأو  املنشأأ؛ ب(تسمية  أأو لـلمؤرش اجلغرايف

ختلط الأمور أأمام املس هتلكني أأو  قد تضللأأو  النظام العام؛ ج(

سامت أأو  املنشأأ تسمية  أأو فامي يتعلق بأأصل املؤرش اجلغرايف

تسميات أأو  يه مؤرشات جغرافيةأأو  د( ؛املنتجات املعنية

رتف هبا عىل أأهنا مؤرشات معومية، ما مل يُعأأو  منشأأ شائعة

تسميات منشأأ مبوجب املعاهدات ادلولية اليت أأو  جغرافية

 وقعت علهيا ش ييل.

يداع اعرتاض ثبت أأن دليه مصلحة  كولومبيا ميكن لأي خشص اإ

، البند 2012لعام  57530مرشوعة يف الإجراءات )املقرر رمق 

7.3.2.) 

ىل الأسس  يداع الاعرتاضات استنادا اإ املنصوص علهيا يف ميكن اإ

، بصيغته املعدةل مبوجب 2000لعام  486من املقرر  202املادة 

 297، اذلي ينظمه داخليا املرسوم رمق 2008لعام  689املقرر 

 )العالمات التجارية السابقة(. 2012لعام 

قامته الرئييس عىل أأو  أأي خشص معين يوجد مقر معهل - كرواتيا حمل اإ

 كرواتيا؛مجهورية أأرايض 

 عالمة جتارية مسجةل.أأو  ماكل امس جتاري -

 عدم الامتثال ملتطلبات امحلاية املنصوص علهيا يف القانون؛ -

جزئيًا متطابق مع امس أأو  اعتبار املؤرش اجلغرايف يف مجمهل -

جتاري مسجل حبسن نية وأأن حاميته س هتدد حق الامس 

 عالمة جتارية سابقة، مع مراعاة الاحامتل الفعيلأأو  التجاري

 لختالط الأمر أأمام املس هتكل. 

   قربص

امجلهورية 

 التش يكية

  

كوادور مجيع الأشخاص اذلين يرون أأن حقوق امللكية الفكرية اخلاصة  الإ

 هبم قد تعرضت للتعدي.

. هناك بعض الأس باب 2طلهبا سابقا. أأو  . تسجيل العالمة1

، ولكهنا غري مشهورة. التعدي عىل عالمة 3للحظر املطلق. 

 . وجود حق مس بق ل يعلمه مودع الطلب.4مسجةل. 

س تونيا  أأن قامئة السلع يتبني لها رقابية هيئةأأو  معيني خشص لأ جيوز  اإ

الوارد الوصف أأو  ،حتديد املنطقة اجلغرافيةأأو  ،اخلدماتأأو 

 اإىللامتس اب أأن تتقدم، فغري اكأأو  يف التسجيل غري دقيق

 هل الوريث القانوينأأو  خلفهأأو  احملمكة ضد مقدم الطلب

 لتعديل بياانت التسجيل.

جيوز لأي خشص معين يرى أأن التسجيل يتعارض مع متطلبات 

( 4)أأو  (1)26البندين الفرعيني أأو  25أأو  24أأو  4الفقرات 

مبادئ أأو  النظام العامأأو  من قانون حامية املؤرشات اجلغرافية

اكإجراءات الأخالق املقبوةل الاس تئناف دلى حممكة املقاطعة 

للامتس الترصحي بعدم قانونية تسجيل ما ويلمتس بذكل أأن يقوم 

مكتب الرباءات بتوقيف معاجلة الطلب واختاذ قرار جديد. 
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 ما أأس باب الاعرتاض

واكةل اإرشاف يرون أأن مقدم أأو  وميكن لأي خشص معين

( من القانون، ل حيق هل 1) 9الطلب، مبوجب البند الفرعي 

 مكة ضد مودع الطلبتقدمي طلب تسجيل، تقدمي الامتس يف احمل

الوريث القانوين للترصحي بعدم قانونية التسجيل. أأو  خلفهأأو 

وينبغي أأن تس متع احملمكة اإىل الترصحي بعدم قانونية التسجيل 

اكإجراءات متعلقة ابللامتس وفقا لقانون املسطرة املدنية يف أأطر 

 زمنية خمتلفة.

جراء رمسي لالعرتاض. ميكن لأي خشص فرنسا تقدمي  ل يوجد اإ

 املالحظات.

 

ذا أأثبتت أأن حامية  أأي خشص معين. جورجيا ختضع بياانت الاعرتاض للفحص فقط اإ

 الامس املقرتح سوف:

سالةل حيوانية، ونتيجة أأو  )أأ( يتعارض مع امس صنف نبايت

ذلكل مفن احملمتل أأن يؤدي اإىل تضليل املس هتكل فامي يتعلق 

 ابملنشأأ احلقيقي للمنتج؛

جزئًيا مع الامس املشمول أأو  متجانسا لفظيا لكًيا)ب( يكون 

 ابمحلاية ابلفعل يف جورجيا؛

)ج( يف ضوء مسعة العالمة التجارية وشهرهتا وطول املدة اليت 

اس ُتخدمت فهيا، يكون عرضة لتضليل املس هتكل فامي يتعلق 

 احلقيقية للمنتج؛هوية ابل 

أأو  جتارية عالمةأأو  جزئياً أأو  )د( هيدد وجود امس مطابق لكياً 

وجود منتجات اكنت معروضة يف السوق بشلك قانوين ملدة 

 مخس س نوات عىل الأقل قبل اترخي نرش هذا الإشعار؛

عطاء التفاصيل اليت ميكن من أأو  )ه( ذا اكن ابس تطاعهتا اإ اإ

امس هو خاللها اس تنتاج أأن الامس اذلي يُنظر يف حاميته 

 معويم.

لبات تعديل املواصفات، جيوز ط أأو  يف حاةل طلبات التسجيل اليوانن

دوةل اثلثة أأن تودع بيان اعرتاض، يف  وأأ  ولأي دوةل عض

غضون ثالثة أأشهر من اترخي النرش، يف اجلريدة الرمسية 

لالحتاد الأورويب، وفقًا للمرفق الثالث من الالحئة 

668/2014. 

اعتباري، اذلي هل مصلحة أأو  وميكن لشخص طبيعي

قامته يف دوةل عض حملأأو  مرشوعة، ويوجد مقره )خيتلف واإ

عن ذكل املتقدم فيه بطلب التسجيل( أأن يعرتض أأيًضا عىل 

يداع بيان موثق حسب الأصول  التسجيل املقرتح من خالل اإ

. ويف حاةل 668/2014وفقًا للمرفق الثالث من الالحئة 

حمل أأو  الاعتباري اذلي يوجد مقرهأأو  الشخص الطبيعي

واملادة  5عدم الامتثال للرشوط املنصوص علهيا يف املادة  -

يتعارض تسجيل الامس -؛ 1151/2012الالحئة ( من 1)7

؛ 1151/2012( من الالحئة 4)أأو  (3(، )2)6املقرتح مع املادة 

ماكنية أأن هيدد وجود امس مطابق لكياً  - عالمة أأو  جزئياً أأو  اإ

وجود منتجات اكنت معروضة يف السوق بشلك أأو  جتارية

قانوين ملدة مخس س نوات عىل الأقل قبل اترخي النرش 

( من الالحئة 2)50ص عليه يف البند )أأ( من املادة املنصو 

مصطلح هو أأن الامس اذلي تُطلب حاميته  -أأو  ؛1151/2012

 معويم.
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 ما أأس باب الاعرتاض

قامته يف دوةل عضو، فينبغي  يداع هذا البيان من خالل اإ اإ

حدود املهةل الزمنية املسموح فهيا  عضو يفهذه ادلوةل ال

ابلعرتاض يف املفوضية الأوروبية. وتُرسل الاعرتاضات اليت 

الاعتباريون اذلين يوجد أأو  يودعها الأشخاص الطبيعيون

قامهتم يف اليوانن اإىل أأو  مقرمه داراحمل اإ  اليواننية التالية: تالإ

 لتمنية الريفية والأغذيةوزارة ا

مديرية نظم اجلودة، ونظام الزراعة العضوية واملعلومات 

واملؤرش اجلغرايف احملمي  اجلغرافية، ووحدة تسمية املنشأأ احملمية

 واملنتجات التقليدية املضمونة وغريها من خمططات اجلودة.

البدلان أأو  أأي هجة دلهيا مصلحة مرشوعة، مبا يف ذكل ادلول غواتاميل

الأخرى؛ وتعترب املصلحة مرشوعة عندما يكون الاعرتاض 

 قامئا عىل أأساس جيد.

أأكرث من أأو  امللخص عىل وصف لأي رشط". ل حيتوي 1"

املنشأأ؛ تسمية  أأو تكل الرشوط الرضورية للمؤرش اجلغرايف

خطر تضليل املس هتكل: فقد تؤثر العالمة أأو  ". احامتل2"

متجانسة لفظيا تسمية  أأو املقدم الطلب بشأأهنا عىل مؤرش

قد تكون العملية غري مقبوةل مبوجب أأو  جزئًيا،أأو  جتانسا لكًيا

-57من قانون امللكية الصناعية املشموةل ابملرسوم  80ة املاد

 غواتاميل.مجهورية لكونغرس  2000

يداع اعرتاض ضد طلبات املؤرشات اجلغرافية.  هنغاراي ل ميكن اإ

رسال البياانت يف الإجراء اخلاص  وميكن لأي خشص بعد اإ

يداع أأي مالحظة دلى مكتب  بتسجيل أأي مؤرش جغرايف، اإ

الطلب ل أأو  الهنغاري مفادها أأن املؤرش امللكية الفكرية

 يتوافق مع رشط قابلية التسجيل املنصوص علهيا يف القانون.

جيب أأن تستند املالحظة اإىل أأس باب منطقية مت تقيميها فامي 

 يتعلق بأأرايض هنغاراي، مثل:

لهيا يف تعريف املؤرش اجلغرايف؛ -  الرشوط املشار اإ

خمالفًا لقواعد قانون العالمات اعتبار تسجيل الامس املقرتح  -

التجارية، لأنه يتعارض مع أأسامء الأصناف النباتية والساللت 

مع عالمات جتارية أأو  مع الألفاظ املتجانسة،أأو  احليوانية،

 سابقة؛

 امس معويم.هو الامس املرغوب تسجيهل  -

ذا اثبتت ما ييل:  لك خشص دليه مصاحل قانونية عىل احملك. أأيسلندا جيب تأأييد بياانت الاعرتاض ورفض الطلب اإ

أأ. عدم الوفاء ابلرشوط املنصوص علهيا يف القانون رمق 

أأو  احامتل تأأثري التسجيل املقرتح لكًياأأو  ب.، 130/2014

 جزئًيا عىل حقوق امللكية الفكرية املمنوحة مبوجب القانون، ج.

 امس معويم.هو امس املنتج أأو 

 قيوددون  العرتاضسبب لأأي ميكن تقدمي  . طلب اعرتاضلأي خشص أأن يقدم  وزجي الهند

يران  اإ

 -مجهورية )

 الإسالمية(

 املؤرش اجلغرايف ابمسه تسجيل عدمأأي مس تفيد يدعي  أأي طرف اثلث يعتقد أأنه مس تفيد.

ل تعترب التسمية اليت قُّدم طلب لتسجيلها تسمية منشأأ، ولكهنا  أأي خشص اإرسائيل

النوع؛ ول حيق للشخص اذلي يدعي أأو  اإشارة اإىل املصدرجمرد 

 أأنه صاحب التسمية أأن يس تخدهما.
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 6)أأ( يُس تثىن املؤرش اجلغرايف من امحلاية مبوجب أأحاكم البند  خشص دليه مصلحة يف املؤرش اجلغرايف. جاماياك

 من قانون حامية املؤرشات اجلغرافية؛

سجيل املؤرش )ب( ل حيق ملودع الطلب التقدم بطلب لت 

 اجلغرافية؛

 أأو  

أأهنا أأو  (3)9)ج( عدم تقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب البند 

 غري حصيحة.

 الرفض أأس باب تتوفر فيهالاعرتاض اذلي  يُقبلأأي سبب،  أأي خشص الياابن

 .املؤرشات اجلغرافية من قانون 13املنصوص علهيا يف املادة 

   اكزاخس تان

 دع املس هتلكني.خي اإىل حد قامئنتج مل  مماثل  املعنيةمجيع الأطراف  الكويت

   لتفيا

   ليتوانيا

   مدغشقر

أأي طرف اثلث يربر مصاحله )ها( فامي يتعلق بطلب للترصحي  املكس يك

مؤرشات جغرافية حملية )املادة أأو  حبامية تسميات منشأأ 

 ((5)اثنيا( )165

تسجيل  أأي طرف اثلث يربر اهامتمه )ها( فامي يتعلق بطلب

مؤرشات جغرافية محمية يف اخلارج )املادة أأو  تسميات منشأأ 

170.) 

املؤرشات اجلغرافية أأو  فامي يتعلق بتصارحي حامية تسميات املنشأأ 

يداع اعرتاض عىل طلب الترصحي  احمللية، ميكن للطرف الثالث اإ

بداء املالحظات الاعرتاضات فامي يتعلق ابلمتثال أأو  ابمحلاية واإ

 )اثنيا( من قانون امللكية الصناعية.165و 163للامدتني 

املؤرشات أأو  فامي يتعلق بطلبات تسجيل تسميات املنشأأ 

يداع اعرتاض  اجلغرافية احملمية يف اخلارج، ميكن للطرف الثالث اإ

بداء املالحظات الاعرتاضات فامي أأو  عىل طلب التسجيل واإ

من قانون امللكية  167و 163يتعلق ابلمتثال للامدتني 

 صناعية.ال 

ميكن للشخص املعين فقط الاعرتاض عىل تسجيل مؤرش  نيوزيلندا

جغرايف مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )امخلور 

يداع طلب 2006لعام  (املسكرات القويةو  . ويف حاةل اإ

، ميكن 2002التسجيل مبوجب قانون العالمات التجارية لعام 

 لأي خشص الاعرتاض عىل التسجيل.

الأس باب املعمول هبا لالعرتاض عىل التسجيل مبوجب تعترب 

 (املسكرات القويةقانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )امخلور و 

يه أأي من الأس باب احملددة اليت قد تسمح للمسجل برفض 

التسجيل وتضمني عدم الامتثال لتعريف املؤرش اجلغرايف، 

مأأو  حيث يعد مطابقا متاًما ور فامي مماثال اإىل درجة خلطه للأ

العالمة التجارية املوجودة سابقا، أأو  يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية

تسجيهل مسيئًا، ومطابقته أأو  واحامتل أأن يكون اس تخدامه

 الامس الشائع لصنف نبايت.أأو هو  لالمس العريف للمنتج،

الأسس الواردة يف قرار جامعة  استنادا اإىل الاعرتاضجيوز  . أأن يقدم اعرتاضاي خشص دليه مصلحة قانونية جيوز لأ  بريو

 1، املادة 689الأنديز ، قرار جامعة 202، املادة 486الأنديز 

 .89، املادة 1075)ط( واملرسوم الترشيعي رمق 

 أأي مصلحة مرشوعة. مجموعة لها مصلحة مرشوعة.أأو  اعتباريأأو  خشص طبيعي بولندا
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يداع   اعرتاضمن دليه احلق يف اإ
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 ما أأس باب الاعرتاض

للتعاريف؛ اخلداع؛ الإساءة؛ ضد حقوق سابقة؛ عدم الامتثال  أأي طرف معين. الربتغال

 النظام العام؛ املنافسة غري العادةل.

مجهورية 

 كوراي

  

مجهورية 

 مودلوفا

يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي نرش الطلب، حيق لأي 

 خشص هل مصلحة مرشوعة تقدمي اعرتاض ضد التسجيل.

ذا اكن: )أأ(  ل اإ ل يقبل الاعرتاض عىل تسجيل املؤرش اجلغرايف اإ

لهيا يف تعريف املؤرش  يثبت عدم استيفاء الرشوط املشار اإ

 يثبت أأن الامس املطلوب للتسجيل: مطابقأأو  اجلغرايف؛ ب(

أأو  مماثل لعالمة جتارية مسجةل سابقا خاصة مبنتجات مطابقةأأو 

أأو  مماثةل لتكل اليت قُدم طلب تسجيل املؤرش اجلغرايف بشأأهنا؛

أأو  ا لصنف نبايتيتعارض مع امس متجانس لفظيا جتانسا لكي

سالةل حيوانية فامي خيص منتجات مماثةل؛ ج( يثبت أأن تسجيل 

أأو  الامس املقرتح من شأأنه أأن يرض مبؤرش جغرايف محمي ابلفعل

منتجات أأو  لكيًا،أأو  مؤرش جغرايف متجانس لفظيا جتانسا جزئياً 

اكنت معروضة يف السوق بشلك قانوين ملدة مخس س نوات ع 

د( يقدم دلياًل ميكن من خالهل أأو  النرش؛ عىل الأقل قبل اترخي

 امس معويم.هو اس تنتاج أأن الامس املطلوب تسجيهل 

جيب أأن يستند الاعرتاض عىل تربيرات منطقية فامي يتعلق  صاحب حق سابق/خشص هل مصلحة مرشوعة. رومانيا

لهيا يف تعريف  -ابلأرايض الوطنية، مثل:  الرشوط املشار اإ

تسجيل الامس املقرتح  امتل أأن يكوناح -املؤرش اجلغرايف، 

امس هو الامس املطلوب تسجيهل  -خمالفًا للقواعد الوطنية؛ 

 معويم. 

الاحتاد 

 الرويس

بعد نرش املعلومات حول الطلب وقبل اختاذ قرار بشأأن  أأي خشص

تسجيل ادلوةل لتسمية منشأأ منتج ما، ومنح احلق الاس تئثاري 

تسمية منشأأ منتج ما، رفض تسجيل ادلوةل ل أأو  يف التسمية،

احلرمان من احلق الاس تئثاري يف التسمية، حيق لأي  وو/أأ 

يداع بيان مكتوب دلى الإدارة احلكومية التنفيذية  خشص اإ

الاحتادية للملكية الفكرية حيتوي عىل احلجج ضد منح امحلاية 

ضد منح احلق الاس تئثاري أأو  القانونية لتسمية منشأأ منتج ما

( من 9)1522منشأأ منتج ما )املادة يف اس تخدام تسمية 

 القانون املدين لالحتاد الرويس(.

   رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

   سلوفاكيا

جنوب 

 أأفريقيا

من  19، ابلقرتان مع الالحئة 21يمت الاعرتاض مبوجب البند 

: جيوز 21، املادة 1993لعام  194قانون العالمات التجارية 

الاعرتاض عىل الطلب يف غضون ثالثة لأي خشص معين 

موحض هو )كام  10أأي من الأحاكم الواردة ابلتفصيل يف البند 

 أأعاله(.
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الطرف 

 املُجيب

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

يداع   اعرتاضمن دليه احلق يف اإ

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما أأس باب الاعرتاض

أأو  17أأشهر من اترخي الإعالن عن الطلب مبوجب املادة 

الاعرتاض عىل الطلب ابلطريقة املنصوص علهيا يف غضون 

 مدة أأطول من ذكل حسب ما يسمح به املسجل.

 . ميكن الاعرتاض عىل تسجيل أأي تسمية منشأأ محميةR 1.2 سويرسا

مؤرش جغرايف محمي من قبل أأي خشص هل مصلحة أأو 

أأو  مرشوعة ومن جانب الاكنتوانت يف حاةل امس سويرسي

أأو  امس أأجنيب متجانس لفظيا جتانسا لكياً أأو  امس عابر للحدود

 جزئيًا مع كيان جغرايف يف الاكنتون.

R 2.2 عىل تسجيل أأي تسمية منشأأ محمية. ميكن الاعرتاض 

مؤرش جغرايف محمي من قبل أأي خشص هل مصلحة أأو 

أأو  مرشوعة ومن جانب الاكنتوانت يف حاةل امس سويرسي

أأو  امس أأجنيب متجانس لفظيا جتانسا لكياً أأو  امس عابر للحدود

امس تقليدي مس تخدم أأو  جزئيًا مع كيان جغرايف يف الاكنتون

 يف سويرسا.

R 4ص.. أأي خش 

R 5 يداع اعرتاض عىل تسجيل عالمة جغرافية . ل ميكن اإ

 ()اثنيا( من قانون حامية العالمات التجارية(.1)31)املادة 

R 2. 

 املؤرش اجلغرايف.أأو  ل يلزتم الامس بتعريف تسمية املنشأأ 

 عدم توفر مجموعة املودعني عىل وكيل ميثلها.

جغرايف أأن مؤرش أأو  من شأأن التسجيل املقرتح كتسمية منشأأ 

الاس تخدام السابق لالمس )هذه القامئة أأو  يرض بعالمة سابقة

 ليست شامةل(

R 4.مل توضع أأي حدود للأس باب . 

اململكة 

 املتحدة

جيب أأن يستند الاعرتاض اإىل أأس باب منطقية مت تقيميها فامي  الأشخاص اذلين دلهيم مصلحة مرشوعة.

لهيا يف  - يتعلق بأأرايض اململكة املتحدة، مثل: الرشوط املشار اإ

اعتبار تسجيل الامس املقرتح خمالفًا  -تعريف املؤرش اجلغرايف؛ 

 لقانون اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

احلقوق السابقة والعمومية وأأي رفض أ خر متاح حالًيا مبوجب  أأي طرف معين يعتقد أأنه سوف يترضر من التسجيل.

 نظام العالمات التجارية.

التعدي عىل القانون، انهتاك احلقوق املكتس بة، مؤرش مضلل،  الأطراف الثالثة املعنية أأوروغواي

 أأس باب البطالن، سوء النية واملنافسة غري املرشوعة.

اعتبارا من اترخي نرش طلب تسجيل امللكية الصناعية يف  فيت انم

اجلريدة الرمسية للملكية الصناعية حىت قبل اترخي صدور قرار 

بداء  بشأأن منح حق امحلاية، دلى أأي طرف اثلث احلق يف اإ

أ رائه دلى الواكةل الإدارية احلكومية املعنية اليت تعترب املسؤوةل 

رفض منح حق أأو  عن حقوق امللكية الصناعية بشأأن منح

من قانون امللكية  112امحلاية فامي يتعلق هبذا الطلب. )املادة 

 الفكرية(

أأو  مكتوبة وأأن تكون مصحوبة ابلواثئقجيب أأن تكون ال راء 

من قانون امللكية  112جيب أأن تقتبس مصدر املعلومات )املادة 

 الفكرية(.

الاحتاد 

 الأورويب

جيب أأن تستند املالحظة اإىل أأس باب منطقية مت تقيميها فامي  الأشخاص اذلين دلهيم مصلحة مرشوعة.

 يتعلق بأأرايض الاحتاد الأورويب، مثل:

لهيا يف تعريف املؤرش اجلغرايف؛الرشوط امل  -  شار اإ
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الطرف 

 املُجيب

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

يداع   اعرتاضمن دليه احلق يف اإ

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما أأس باب الاعرتاض

اعتبار تسجيل الامس املقرتح خمالفًا لقواعد الاحتاد الأورويب،  -

 لأنه يتعارض مع أأسامء الأصناف النباتية والساللت احليوانية،

 مع عالمات جتارية سابقة؛أأو  مع الألفاظ املتجانسة،أأو 

 امس معويم.هو الامس املرغوب تسجيهل  -

 تعليقات

 الربازيل

طار عوجلتاجلغرافية اليت  للمؤرشات*ابلنس بة  نه من مسؤوليةالتفاقات ادلولية،  يف اإ حتديد  التقينجمال الفحص  فاإ

 .ماكتب التسجيل هذه مصطلحات

يداع  ول ينبغي لهاابلعملية.  معنيةالطرف الثالث" لإماكنية تدخل أأطراف اثلثة  مظهرس تخدم مصطلح "يُ  الربازيل،يف  اإ

ضافة املعلومات اليت تدمع معلية حتليل طلب التسجيل.فقط ميكن  بلابلرضورة،  الاعرتاضات  اإ

 ش ييل

مبوجب التفاقات ادلولية للمشاورات العامة  املرغوب حاميهتاالأجنبية  وتسميات املنشأأ  اجلغرافية املؤرشات، ختضع حاليا

نرش الطلبات أأيًضا  يشمل الكحولية،واملرشوابت  للخمورابلنس بة وأأي اعرتاضات من طرف اثلث علهيا.  وجود للتأأكد من

 الطلبات الأجنبية املقدمة مبوجب املعاهدات ادلولية.

 قربص

 607/2009 لحئة املفوضية الأوروبيةو 1308/2013 الاحتاد الأورويب ، وفقًا لأحاكم لحئةابمخلور فامي يتعلق

 716/2013الأورويب ولحئة الاحتاد  110/2008املفوضية الأوروبية لحئة  وفقا لأحاكم، ملسكرات القويةاب فامي يتعلق

 .2012/1151من لحئة الاحتاد الأورويب  49املادة فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم 

 س تونيااإ 

دخالت لتعديل  دخالت بياانت التسجيل واإ شعارات اإ التسجيل يف اجلريدة  مدخل بياانت التسجيل وحذف مدخلتنرش اإ

 الرمسية ملكتب الرباءات.

 أأيسلندا

يداعميكن  شهرين من اترخي  يف غضون 1بياانت الاعرتاض عىل أأسامء املنتجات ومواصفات املنتجات املنشورة وفقًا للفقرة  اإ

يداعجيب و النرش.  دارة دلىبياانت الاعرتاض كتابة  اإ  الأغذية والبيطرة الأيسلندية. اإ
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 ليتوانيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب.

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفامجهورية 

مودلوفا والاحتاد مجهورية وجب اتفاقية الرشاكة بني اجلغرافية الواردة مب املؤرشاتشهرين من اترخي نرش قامئة  يف غضون

 التسجيل. عىلالأورويب، حيق لأي خشص هل مصلحة مرشوعة تقدمي اعرتاض 

 الاحتاد الرويس

من أأجل  قدمترمسية معلومات حول الطلبات اليت ال اجلريدةة التنفيذية الفيدرالية للملكية الفكرية يف ياحلكوم  الإدارةتنرش 

( من القانون 9)1522نتج ما، ابس تثناء املعلومات اليت حتتوي عىل وصف للصفات اخلاصة للمنتج )املادة تسمية منشأأ م 

 املدين لالحتاد الرويس(.

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.

 سلوفاكيا

 .لالعرتاض علهياللمنتجات غري الزراعية  ل تنرش املؤرشات اجلغرافيةعىل املس توى الوطين 

 جنوب أأفريقيا

 .1993لعام  194مبوجب قانون العالمات التجارية رمق  املودعةينطبق النرش عىل مجيع الطلبات 

 بشأأن هذا الاعرتاض؟ املتخذابلقرار -امجلهوركيف خُيَطر  

خطار  املُجيبالطرف   بشأأن الاعرتاض املتخذابلقرار -امجلهوراإ

قاعدة البياانت الإلكرتونية  يفتُنرش القرارات اليت اختذت بشأأن الاعرتاض عىل العالمة التجارية قانون العالمات التجارية:  أأسرتاليا

 سرتايلالأ  النبيذدعت مبوجب قانون أأو  وتُنرش الاعرتاضات اليتنظام فريد من نوعه: للمعهد الأسرتايل للمعلومات القانونية. 

لهيا مسجل العالمات التجارية طار واس متع اإ عىل قاعدة البياانت الإلكرتونية للمعهد الأسرتايل  ،هذا القانون ما ميليه يف اإ

 للمعلومات القانونية.
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جريدة امللكية الصناعية، املنشور الرمسي جبميع الإجراءات املتعلقة بطلب تسجيل مؤرش جغرايف من خالل -امجلهورخُيَطر  الربازيل

 للمعهد الوطين للملكية الصناعية.

 انظر ما ورد أأعاله مكبوداي

بشأأن امللكية الصناعية ويديره املعهد الوطين للملكية الصناعية،  19.039مبوجب نظام الاعرتاف اذلي نص عليه القانون رمق  ش ييل

جراءات عدادها ونرشها يوميًا عىل موقع املعهد  خُيطر جبميع القرارات الصادرة يف اإ لكرتونية يمت اإ التسجيل عن طريق نرشة اإ

لهيا عن بعد جماان. وابلنس بة للقرارات املتعلقة ابلعرتاضات، خُيطر املودعني  الوطين للملكية الصناعية، واليت ميكن النفاذ اإ

قامهتم.  عن طريق خطاب مسجل يرسل اإىل عنوان اإ

حالته للمتابعة -رامجلهو خُيطر  كولومبيا رساهل عند الطلب عرب العنوان الإلكرتوين وتمت اإ عن طريق اإشعار ابلعرتاض، اذلي ميكن اإ

واختاذ قرار بشأأنه. ويمت تسوية هذه الاعرتاضات هنائيًا مبوجب القانون الإداري الصادر لختاذ قرار بشأأهنا، واذلي يُرسل اإىل 

لربيد الإلكرتوين. وميكن لأي طرف معين الرجوع اإىل القرار يف أأي وقت من الأطراف من خالل نظام امللكية الصناعية واب

 خالل صفحة املوقع الإلكرتوين للواكةل.

هناء امحلاية والأساس القانوين املتعلق هبا يف  كرواتيا ذا ُدمّع الاعرتاض، فس تدرج املعلومات املتعلقة ابإ معلومات عن الاعرتاض، واإ

 السجل العام.

. ومن 2012/1151من لحئة الاحتاد الأورويب  49يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة فامي  قربص

مث، تنرش الإدارة اخملتصة القرار املتعلق ابعرتاض ما يف جريدة قربص الرمسية من أأجل اإاتحة الفرصة لأي خشص دليه 

 مصلحة مرشوعة يف الاس تئناف.

. وفامي يتعلق 607/2009ولحئة املفوضية الأوروبية  1308/2013مخلور، وفقًا لأحاكم لحئة الاحتاد الأورويب فامي يتعلق اب

 .716/2013ولحئة الاحتاد الأورويب  110/2008وفقا لأحاكم لحئة املفوضية الأوروبية ، ملسكرات القويةاب

 

 ل ينطبق التش يكيةامجلهورية 

كوادور لكرتوين. أأو  عن طريق بريد وريق-امجلهورحسب الطلب، خُيطر  الإ  اإ

س تونيا  نظام معلومات احملمكة. اإ

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html  

 نرش ملخص املالحظات الواردة. فرنسا

 من خالل نفس الوسائل.-امجلهوريف حاةل تغيري القرار، س ُيخطر  جورجيا

رفض طلب التسجيل. وترسل الإدارة اخملتصة القرار الوزاري أأو  ُرفض؛ يصدر قرار وزاري بقبولأأو  سواء قُبل الاعرتاض اليوانن

 اإىل مجموعة املودعني، ويُنرش عىل موقع الوزارة الإلكرتوين، ويُرسل اإىل مجيع الأطراف املشاركة يف املنتج.

 يف مقر مكتب التسجيل. غواتاميل

يداع اعرتاض عىل طلبات املؤرشات اجلغرافية. وس ينرش القرار املتخذ بشأأن املالحظة يف اجلريدة الرمسية  هنغاراي ليس من املمكن اإ

 للمكتب الهنغاري للملكية الفكرية.

دارة الأغذية والبيطرة الأيسلندية قرارها بشأأن تسجيل امس املنتج ومواصفات املنتج عن طريق اإخطار عام  أأيسلندا يف تصدر اإ

. وخبالف ذكل يُتخذ قرار بشأأن تسجيل امس املنتج وفقا لأحاكم قانون الإجراءات يسلنداالقسم ابء من اجلريدة الرمسية لأ 

 .37/1993الإدارية رمق 

 يمت اإخطار العامة من خالل جمةل املؤرشات اجلغرافية اليت تنرشها الإدارة الهند

يران )  -مجهورية اإ

 الإسالمية(

 اجلريدة الرمسية. عن طريق

 يُنرش يف املوقع الإلكرتوين الرمسي. اإرسائيل

 .امجلهور ليس من الواجب اإخطار  جاماياك

 يُنرش عىل مواقع الوزارة الإلكرتوين. ويُنرش الإخطار العام فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية للخمور عىل اجلرائد الرمسية. الياابن
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  اكزاخس تان

 الاعالن.عن طريق  الكويت

  لتفيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب. ليتوانيا

  مدغشقر

خطار مودع الطلب بأأية اعرتاضات واردة  172( و6)اثنيا()165وفقًا للامدتني  املكس يك من قانون امللكية الصناعية، يقوم املعهد ابإ

قرار تسميات املنشأأ عليه خالل الإجراءات املتعلقة ابلترصحي بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية  احمللية، واملتعلقة ابإ

 واملؤرشات اجلغرافية.

خطار   الأحاكم.أأو  ابلعرتاضات-امجلهورول ينص الترشيع احلايل عىل وجوب اإ

تَُقدم قرارات الاعرتاض اإىل مودع طلب التسجيل ومودع الاعرتاض. وتُنرش القرارات عىل جسل املؤرشات اجلغرافية.  نيوزيلندا

 من القرار عىل املوقع الإلكرتوين ملعهد العلوم القانونية النيوزيلندي. وتُنرش نسخ

 بريو

 

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف 

جراء يتضمن  .لالعرتاض اتالقرار الإداري الهنايئ املتخذ بشأأن تسجيل تسمية املنشأأ اإ

منا، ذا القرارهب-امجلهور خُيطرل معوما،  م يف الإجراءات الشلكية. ومع ، عىل العنوان املس تخدمقدم الطلب فقطخُيطر به  واإ

ميكن للجميع  ومن مث، املنافسة وحامية امللكية الفكريةلمعهد الوطين لدلفاع عن ل صفحة الويب  نرش القرار عىليُ ، ذكل

ليه  .الوصول اإ

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 ابلقرار املتخذ بشأأن هذا الاعرتاض.-امجلهورل خُيَطر  بولندا

 من خالل اجلريدة الرمسية )اليت تنرش عىل الإنرتنت(. الربتغال

يداع اعرتاض وفقا للامدة  كورايمجهورية  لهيا من جمهور (، وخُتطر الأطراف املعنية ابلنتيجة وميكن لل 1) 60ميكن لأي خشص اإ ىل اإ النفاذ اإ

 البحث.خالل حمراكت 

 ابلنس بة للطلبات املودعة من خالل الإجراءات الوطنية، يمت نرش القرارات يف اجلريدة الرمسية ويف قاعدة البياانت مودلوفامجهورية 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/DeciziiEmise.aspx وابلنس بة للطلبات املودعة مبوجب .

 ريدة الرمسية للملكية الفكرية.اتفاقية لش بونة، تُنرش القرارات يف اجل

 ل يُنرش الاعرتاض؛ بل يُعلن عن الاعرتاض عىل املؤرش اجلغرايف. رومانيا

 ل ينطبق الاحتاد الرويس

  رصبيا

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل  ل ينطبق. س نغافورة

 اجلغرايف يه معلية تلقائية.

 السلوفاكية )فقط فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية(.جمهورية يُنرش عىل اجلريدة الرمسية ملكتب امللكية الصناعية لل  سلوفاكيا

جارية. حُيدث وضع طلب العالمة التجارية موضوع الاعرتاض لتعكس "الاعرتاضات املودعة بشأأنه" يف جسل العالمات الت جنوب أأفريقيا

ذا أأخفق الاعرتاض( ما ابعتباره "مسجل" )اإ ذا جنح أأو  ومبجرد اختاذ قرار بشأأن الاعرتاض، حُيدث الوضع اإ "مرفوض" )اإ

 الاعرتاض(.

ذا ُرفض الاعرتاض، جيوز ملودع الاعرتاض R 2 سويرسا . خُيطر ابلقرارات املتخذة بشأأن الاعرتاض من خالل بالغ حصفي. فاإ

 ذكل قرار الاس تئناف.الاس تئناف ويُنرش بعد 

R 4.يُنرش تقرير عن نتاجئ املشاورة العامة . 

 يُنرش يف اجلريدة الرمسية للمملكة املتحدة. اململكة املتحدة
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الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 تُتاح مجيع الواثئق املتعلقة ابلطلب والاعرتاض عىل الإنرتنت.

 الصناعية. يُنرش القرار الهنايئ يف جريدة امللكية أأوروغواي

خُيطر املودع ابل راء املكتوبة للطرف الثالث فقط من أأجل التعليق علهيا. وبعد تلقي تعليقات املودع، عند الرضورة، جيب  فيت انم

خطار الطرف الثالث ابلتعليقات لريد علهيا كتابة. وعند الرضورة، وبناًء عىل طلب  عىل املكتب الوطين للملكية الفكرية اإ

معا، جيب عىل املكتب الوطين للملكية الفكرية تنظمي اجامتعات مبارشة بني الطرف الثالث واملودع لزايدة من الطرفني 

 توضيح املسأأةل املثرية لالعرتاض.

 يُنرش يف اجلريدة الرمسية لالحتاد الأورويب. الاحتاد الأورويب

 امللكية/حق الاس تخدام "10"

لهيا ابمس جغرايف تضمن اقتصار اس تخدام هذه الأسامء اجلغرافية أأو  هل القوانني  املعايري املُطبَّقة عىل املنتجات املشار اإ

 اجلغرايف؟عىل املس تفيدين املعنيني من املؤرش 

 الطرف املُجيب

ذا اكن اجلواب  اقتصار الاس تخدام عىل املس تفيدين  نعم، هو اإ

دين هل ميكن أأن يقترص ذكل الاس تخدام عىل املس تفي

د رمسيا صاحب املؤرش اجلغرايف؟  منه دون أأن حُيدَّ

 ل نعم أأرمينيا

  ل أأسرتاليا

 نعم نعم الربازيل

  نعم مكبوداي

 نعم نعم ش ييل

 ل نعم كولومبيا

 ل نعم كرواتيا

 ل نعم قربص

  ل التش يكيةامجلهورية 

كوادور  ل نعم الإ

س تونيا   ل اإ

  ل فرنسا

 نعم نعم جورجيا

  ل اليوانن

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

 نعم نعم أأيسلندا

  ل لهندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

 نعم نعم

 ل نعم اإرسائيل

 ل نعم جاماياك

  ل الياابن
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 الطرف املُجيب

ذا اكن اجلواب  اقتصار الاس تخدام عىل املس تفيدين  نعم، هو اإ

دين هل ميكن أأن يقترص ذكل الاس تخدام عىل املس تفي

د رمسيا صاحب املؤرش اجلغرايف؟  منه دون أأن حُيدَّ

   اكزاخس تان

 ل نعم الكويت

   لتفيا

   ليتوانيا

 نعم نعم مدغشقر

 ل نعم املكس يك

 نعم نعم نيوزيلندا

 ل نعم بريو

 نعم نعم بولندا

  ل الربتغال

  ل كورايمجهورية 

 ل نعم مودلوفامجهورية 

  ل رومانيا

 ل نعم الاحتاد الرويس

 نعم نعم رصبيا

  ل ينطبق س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  نعم جنوب أأفريقيا

 نعم (R 3) نعم سويرسا

  ل اململكة املتحدة

  ل الولايت املتحدة الأمريكية

 ل نعم أأوروغواي

 ل نعم فيت انم

  ل الاحتاد الأورويب

 تعليقات

 أأسرتاليا

)يف بعض احلالت( أأو  /مه املس تخدمون املرصح هلم وعالمات التصديق التجارية  املس تفيدون من :العالمات التجارية قانون

 ي طرف يفي مبتطلبات القواعدوأأن يسمح لأ  ا،ابس تخداهم أأن يرخصالتجارية التصديق حيق ملاكل عالمة و  املاكل.

 ابمخلوراجلغرافية اخلاصة  املؤرشاتاس تخدام ي خشص يفي مبتطلبات هذا القانون لأ ميكن و نظام فريد من نوعه: . ابس تخداهما

 .سرتايلالأ  ذالنبي املسجةل مبوجب قانون
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 الربازيل

 ينص قانون امللكية الفكرية الربازييل عىل ما ييل:

أأيضًا، فامي يتعلق  ويُطلبيقترص اس تخدام املؤرش اجلغرايف عىل املنتجني ومقديم اخلدمات احملددين يف املنطقة،  -182 املادة

 بتسمية املنشأأ، استيفاء متطلبات اجلودة.

 ش ييل

الصناعية، املتعلق ابمللكية الصناعية واذلي يديره املعهد الوطين للملكية  19.039القانون رمق  يفمبوجب النظام املعمول به 

أأنشطهتم  اذلين ميارسونحريف أأو  عمصنّ أأو  ي منتجلأ  ميكنحبيث  جامعية، تسميات املنشأأ اجلغرافية و  املؤرشاتتكون 

الاعرتاف، للحصول عىل  الأصليني املودعنياذلين ليسوا من بني أأولئك  داخل املنطقة اجلغرافية احملددة، مبا يف ذكل

نتاج حيرتمج طاملا أأن املنتَ  املنشأأ تسمية  أأو املؤرش اجلغرايف اس تخدام أأو  لك من الوصف الوارد يف قرار الاعرتاف وطريقة اإ

املعمول به معاجلة املنتج اذلي يشمهل تنظمي الاس تخدام والتحمك. وينطبق اليشء نفسه مبوجب نظام الاعرتاف أأو  اس تخراج

 بشأأن امخلور واملرشوابت الكحولية. 18.455القانون رمق  يف

 كولومبيا

ادلوةل الكولومبية )اليت تفوض الإدارة اإىل طرف هو يكون حاملها  عندما جامعية،تُفهم تسميات املنشأأ عىل أأهنا حقوق 

 .2000لعام  486 املقررمن  208و 207موحض يف املادتني هو يقترص اس تخداهما عىل الأشخاص املرخص هلم، كام و اثلث(. 

 قربص

 .2012/1151من لحئة الاحتاد الأورويب  46فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة 

 يةالتش يك امجلهورية 

 يُسمح ابلس تخدام لأي رشكة تقوم بتسويق منتج مطابق للمواصفات.

 اليوانن

 اتتسميأأو  ةاحملمي ةاجلغرافي اتلمؤرشل يسجل اجملمتعال يف  املنشأأ احملميتسمية  أأو املؤرش اجلغرايف احملميمبجرد تسجيل 

ذا اكن يفي مبواصفات املنتج. التسميات، ميكن لأي خشص اس تخدام ةاملنشأأ احملمي  أأعاله اإ

 هنغاراي

 يُسمح ابلس تخدام لأي رشكة تقوم بتسويق منتج مطابق للمواصفات.

 اإرسائيل

 .املنشأأ والعالمات التجاريةجيب حتديد املاكل عندما يتعلق الأمر بتسميات 
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 الياابن

  .تسويق منتج مطابق للمواصفاتب  للقامئنيأأو  لأي خشصابلس تخدام  يُسمح

 مدغشقر

 .غرايفاجلمؤرش ل" لماكلبأأي " ةالوطني اتعرتف الترشيعتول  تسجيل،ل تصدر أأي شهادة 

 املكس يك

اجلغرافية ختضع مللكية واملؤرشات ، فاإن تسميات املنشأأ الصناعيةقانون امللكية ( من 14))اثنيا(165و 160وفقًا للامدتني 

ل عندما يأأذن املعهد بذكل. يالاحتادعىل املس توى  الإدارات  ول جيوز اس تخداهما اإ

جراءات  هبااجلغرايف الأجنبية املسجةل واملعرتف  املؤرشاتأأو  املنشأأ  ياتتسم  ملاكلعىل أأنه "حيق  176وتنص املادة  اختاذ اإ

 قانونية محلاية حقوقه".

ىل  ىل أأن "الاعرتاف بتسمية منشأأ  177تشري املادة  ذكل،ابلإضافة اإ مؤرش جغرايف محمي يف اخلارج لن يكون هل أأي أأو  اإ

 عرضبعد  املؤرشأأو  اس تخدام املنتج اذلي تنطبق عليه التسميةأأو  رشاءأأو  توزيعأأو  تأأثري عىل أأي خشص يقوم بتسويق

 .ابس تخدامه املرخص هلأأو  بشلك قانوين يف السوق من قبل مالكه ج املذكوراملنت

اجلغرافية  املؤرشاتأأو  تشمل هذه احلاةل اس ترياد أأي خشص للمنتجات املرشوعة اليت تنطبق علهيا تسميات املنشأأ و 

 التسويق يف املكس يك.أأو  التوزيعأأو  لالس تخدام،الأجنبية، 

دارايً  تعدايعليه يف هذه املادة أأي نشاط منصوص  ممارسةل يشلك و دارية ابملعىن املقصود يف هذا القانون.أأو  اإ  خمالفة اإ

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من 

املادة ، 1075يه صاحبة تسميات املنشأأ البريوفية )املرسوم الترشيعي رمق  و، فاإن دوةل بري أأما فامي يتعلق بتسميات املنشأأ 

دارة ( وجيوز لها أأن تفّوض 88 ىل اجملالس التنظميية.  هذه التسمياتاإ اس تخدام تسميات املنشأأ عىل املنتجني  يقترصاإ

نتاج ل ممؤسساهتتقع اذلين  ،واملصنعني واحلرفيني قلميأأو  ليةاحمل ة نطقامل يف تصنيع ل واالإ ليه يفأأو  احملدد وعضالبدل ال  يف اإ  املشار اإ

 .212و 207، املواد 486الأنديز ، وفقا لقرار جامعة دول تسميةال 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

نتاج احملددة اس تخدام لأ ميكن   .املؤرش اجلغرايف/تسمية املنشأأ ي خشص ميتثل لقواعد الإ

 الاحتاد الرويس



SCT/40/5  
Annex 
185 

 

( من القانون املدين لالحتاد الرويس، يُمنح الأشخاص اذلين قاموا بتسجيل تسمية منشأأ ملنتج ما احلق 2)1518معاًل ابملادة 

هؤلء املنتج اذلي ينتجه  يفيرشيطة أأن  شهادات،أأو  يف اس تخدام هذه التسمية، اليت تؤكدها شهادة الاس تئثاري

 ن املدين لالحتاد الرويس.( من القانو1)1516مبتطلبات املادة  الأشخاص

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.

 سلوفاكيا

 يُسمح ابلس تخدام لأي رشكة تقوم بتسويق منتج مطابق للمواصفات.

 جنوب أأفريقيا

 .4ؤال ارجع للرد عىل الس

 اململكة املتحدة

 يُسمح ابلس تخدام لأي رشكة تقوم بتسويق منتج مطابق للمواصفات.

 الولايت املتحدة الامريكية

عىل منتجاهتم يفعلون ذكل مكس تخدمني خمولني حيددمه ماكل املؤرش  املؤرش اجلغرايفأأولئك اذلين حيق هلم اس تخدام 

 اجلغرايف.

 الأوريب الاحتاد

 لأي رشكة تقوم بتسويق منتج مطابق للمواصفات. يُسمح ابلس تخدام

 حق الاس تخدام 

 الطرف املُجيب

مينح دون 

اإجراءات اإضافية 

بعد تسجيل 

 املؤرش اجلغرايف

يُمنح من خالل اإجراءات الترصحي املنفصةل مبوجب الرشوط 

 يُرىج التحديد والتاكليف التالية

دوري  وجُيدد عىل حن

ملواصةل اس تخدامه 

 بصورة مرصحة

 نعم  أأرمينيا

كيان قانوين يقع يف املنطقة اجلغرافية املعنية وينتج أأو  جيوز لأي فرد

لمؤرش ل ملواصفات التقنيةايصنع منتًجا وفقًا لأحاكم أأو  و/ أأو جيهزو/

للحصول  اخملتصةاحلكومية اإىل الهيئة  قدم بطلبتأأن ي مي احملغرايف اجل

 .حق اس تخدام املؤرشعىل 

 

  نعم نعم أأسرتاليا
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 ل ل نعم الربازيل

   نعم مكبوداي
   نعم ش ييل

 نعم  كولومبيا

"( املودعني 1جيوز طلب حق الاس تخدام من قبل )"

"( واملس تفيدين 2املس تفيدين أأحصاب املصلحة املرشوعة. )"

اذلين ليسوا مودعني ولكهنم يس توفون الرشوط املنصوص علهيا 

أأو  )املس تخرجون 2000لعام  486من املقرر  207يف املادة 

اجملهزون العاملون يف املنطقة اجلغرافية وميتثلون أأو  املنتجون

"( 3للمتطلبات اليت تفرضها املاكتب الوطنية اخملتصة(؛ )"

والأشخاص اذلين يقومون بتسويق املنتجات احملمية ويطلبون 

 الترصحي ابس تخداهما. وينبغي أأن تُرفق الطلبات مبا ييل:

اس تخدام تسمية املنشأأ، يؤكدون فيه درايهتم بيان املصلحة يف  -

 ابلقواعد والالزتامات ويوافقون عىل الالزتام هبا.

شهادة مطابقة خصائص املنتج وصفاته وفقا لنظام التصديق  -

 املعمول به.

 .57530من القرار رمق  7.6ويُنظم هذا الإجراء مبوجب البند 

 174.500 2018عام تبلغ الرسوم الإدارية لطلب الترصحي يف 

لكرتونيا( 143.000 –دولر )خشصيًا(   )اإ

 نعم

 نعم  كرواتيا

يبدأأ الإجراء من خالل تقدمي طلب حيتوي عىل الامتس تسجيل حق 

دارة أأو  دليل عىل ممارسة نشاط معني،أأو  الاس تخدام، دليل من اإ

حق الاس تخدام  التفتيش اخملتصة امللكفة ابملراقبة املنتظمة لمتثال

أأو  املودع مع املتطلبات، ودليل يثبت مراقبة املنتجاتاملقدم من 

جاميل تاكليف التسجيل  دارة التفتيش اخملتصة. ويبلغ اإ اخلدمات تقدمه اإ

يورو  210)مبا يف ذكل الفحص واحلفظ( للمؤرشات احمللية 

 .يورو  615وللمؤرشات الأجنبية 

 نعم

 نعم نعم  قربص

   نعم التش يكيةامجلهورية 

كوادور  نعم ل الإ

نتاجأأو  ميكن للأشخاص اذلين يشاركون بشلك مبارش يف اس تخراج  اإ

عداد املنتجات احملددة بتسمية منشأأ محمية واذلين يزاولون النشاط أأو  اإ

املذكور داخل املنطقة اجلغرافية احملددة يف الإخطار ذي الصةل مبنح 

لفكرية امحلاية، أأن يتقدموا دلى الإدارة الوطنية اخملتصة حلقوق امللكية ا

للحصول عىل ترصحي ابس تخدام تسمية املنشأأ. وميكن أأيضا منح ترصحي 

اخلاص متثل املس تفيدين من أأو  اس تخداهما لكياانت من القطاعني العام

تسميات املنشأأ، وفقا لأحاكم اللواحئ ذات الصةل. وعندما ترى الإدارة 

، الوطنية اخملتصة حلقوق امللكية الفكرية أأن حفص الطلب يتطلب ذكل

أأو  مجعياتأأو  واثئق من أأشخاصأأو  ميكن لها طلب معلومات

دارات، حسب احلاةل.  اإ

 نعم
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س تونيا  ل ل نعم اإ

 نعم  فرنسا

 هيئة معمتدة للمراقبة عىل رشكة للمؤرشات اجلغرافية  تصديق

 

   نعم جورجيا

 نعم  اليوانن

ويه منظمة  ELGO-DEMETERيلزتم املنتج بتقدمي طلب اإىل 

خموةل ملنح التصديق للرشاكت، لتقوم بتنفيذ الضوابط ابلتعاون مع 

مديرايت التمنية الريفية يف املقاطعات، وبضامن الامتثال للمواصفات، 

وابلتصديق عىل املنتجات املعنية وكذكل الاحتفاظ بسجل للرشاكت 

احملمي؛  اليت مُسح لها ابس تخدام تسمية املنشأأ احملمية واملؤرش اجلغرايف

 ول تؤدى أأي تلكفة للحصول عىل التصديق.

 نعم

 ل ل ل غواتاميل

   نعم هنغاراي

 ل ل نعم أأيسلندا

 نعم الهند

 

يداع عن طريق مبوجب  مرصحا هل امس تخدمبوصفه تسجيل لل طلب  اإ

 1999عام املادة السابعة عرشة من قانون 
 

يران )  -مجهورية اإ

 الإسالمية(

  نعم 

 نعم ل نعم اإرسائيل

 ل ل نعم جاماياك

   نعم الياابن

   نعم اكزاخس تان

 ل نعم منع الكويت

    لتفيا
    ليتوانيا

 ل ل نعم مدغشقر

 نعم نعم  املكس يك

 نعم نعم نيوزيلندا

عندما يكون املؤرش اجلغرايف محمًيا مبوجب قانون تسجيل املؤرشات 

، ميكن احلصول عىل 2002لعام  (املسكرات القويةاجلغرافية )امخلور و 

ضافية بعد  جراءات اإ حق اس تخدام املؤرش اجلغرايف املسجل دون اإ

أأو  التسجيل. وعندما يكون املؤرش اجلغرايف محميا كعالمة جامعية

، فاإن 2002عالمة تصديق مبوجب قانون العالمات التجارية لعام 

هيئة التصديق ميكن أأن تطلب أأن خيضع أأو  املنظمة امجلاعية

الاس تخدام لأحاكم الترصحي )الرتخيص( اليت حتدد الرشوط 

 والتاكليف، وتطلب الترصحي ابلتجديد دوراًي مع مواصةل الاس تخدام.

 نعم

 نعم  بريو

جامعة  قرارا لأحاكم تُمنح الرتاخيص لس تخدام تسميات املنشأأ وفقً 

 .208و 207، املادتني 486 رمقالأنديز 

 نعم
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مةاستيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف اللواحئ  رضورةعالوة عىل   املنظ 

 س تخدام تسميات املنشأأ.ل

 دولًرا أأمريكيًا. 35تبلغ التلكفة والرسوم حالًيا 

 نعم ل بولندا

قلميية  هيئات املراقبة من القطاع اخلاص أأو  AFQIsتقوم الواكةل الإ

الريفية من التحقق من املرصح لها واملعمتدة من وزارة الزراعة والتمنية 

 مطابقة مواصفات املنتج املطلوبة.

 نعم

   نعم الربتغال

 ل ل نعم كورايمجهورية 

 نعم  مودلوفامجهورية 

مؤرشا أأو  محمية من أأجل احلصول عىل حق اس تخدام تسمية منشأأ 

الاعتباري من املنطقة أأو  جغرافيًا محميا، جيب عىل الشخص الطبيعي

املنتجة للمنتجات وفقًا لأحاكم مواصفات املنتج اجلغرافية املعنية 

 املؤرش اجلغرايف احملمي اس تفاءأأو  اخلاصة بتسمية املنشأأ احملمية

( أأن يكون عضوا يف اجملموعة يف املنطقة اجلغرافية 1الرشوط التالية: 

املؤرش أأو  احملددة، اليت تقدمت بطلب تسجيل تسمية املنشأأ 

لهيا فامي يتعلق ابمتثاهل ( أأن تشهد هل اجملم2اجلغرايف؛ ) وعة اليت ينمتي اإ

املنشأأ تسمية  أأو ملتطلبات املواصفات املتعلقة ابملؤرش اجلغرايف احملمي

ه طلب منح  احملمية اليت يرغب يف احلصول عىل حق اس تخداهما. ويُوجَّ

مؤرش جغرايف محمي أأو  احلق يف اس تخدام تسمية منشأأ محمية

نتاجه، حسب و و/أأ والتسجيل مكنتج للمنتج املطابق  املادة اخلام لإ

ويقدم اإىل  66/2008الاقتضاء، اإىل الإدارة اخملتصة املعينة وفقًا للقانون

 اجملموعة يف املنطقة اجلغرافية احملددة.

 

 نعم  نعم رومانيا

 نعم  الاحتاد الرويس

 روبل 31500

 نعم

 نعم ل رصبيا

املنشأأ اجلغرايف ميكن منح صفة املس تخدم املرُّصح هل ابس تخدام مؤرش 

اعتباري وكذكل مجعيات الأشخاص الطبيعيني أأو  لأي خشص طبيعي

نتاج منتجات  ذا قاموا، يف منطقة جغرافية حمددة، ابإ والاعتباريني، اإ

 خصائص حمددةأأو  مسيت بعد تكل املنطقة اجلغرافية اليت متتكل اجلودة

منتجات السمعة مبا يتفق مع البياانت اخلاصة ابخلصائص احملددة لل أأو 

 من القانون. 23املادة أأو  22الواردة يف املادة 

 نعم

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

   نعم سلوفاكيا

 نعم   جنوب أأفريقيا

 نعم سويرسا

(R 2 وR 3) 

 نعم

(R 2 وR 3) 

 نعم

هيئة  جيب أأن تقوم

تصديق بتصديق 

املس تفيدين، عىل نفقهتم 
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 تعليقات

 أأسرتاليا

من هو جتارية، فاإن ماكل عالمة التصديق التجارية كعالمة تصديق املؤرش اجلغرايف مبجرد تسجيل قانون العالمات التجارية: 

القواعد اليت  وس تقومللقواعد.  مطابقة تكونوينبغي لهذه العالمة التجارية أأن  املؤرش اجلغرايفق اس تخدام حب جيب أأن يرصح

، وفقًا للرشوط اليت أأداء رسوم معينة هشمل هذت قد و هبا.  املرصحرشوط الاس تخدام التجارية بتحديد حتمك عالمة التصديق 

بتقيمي القواعد  (ACCC)املعنية ابملنافسة وحامية املس هتكل  اللجنة الأسرتالية تقوم التجارية.وضعها ماكل عالمة التصديق 

املؤرش مبجرد تسجيل  ،النبيذمبنتجات  ؤرشات اجلغرافية اخلاصةابمل املتعلقة بقضااي املنافسة. نظام فريد من نوعه: فامي يتعلق

ضايف  هناك أأي ، ل يوجداجلغرايف جراء اإ جيب أأن يليب الاس تخدام  ذكل،ومع  الاس تخدام،حلق يف للحصول عىل ااإ

 أأسرتاليا. امخلور يفمتطلبات قانون 

 الربازيل

عالنية ل جمردهو ف  ،أأي حقيف الربازيل  املؤرشات اجلغرافيةجسل  مينحل  الواقع،يف  هناك ل توجد  ذلكل،سابق. ال وضع لأ لية اإ

 .اجلغرايف مات قد ُمنحوا حق اس تخدام املؤرش، فهذا يعين أأن املنتجني ومقديم اخلدحاجة ملزيد من املعاجلة بعد التسجيل

 كولومبيا

ىل أأجل غري مسمى ) 10 يه لس تخداماب الترصحيمدة   (.210، املادة 2000لعام  486 املقررس نوات ميكن جتديدها اإ

 قربص

أأو  (R 2اخلاصة، )

ينبغي أأن تقوم سلطات 

الاكنتوانت والهيئات 

الفيدرالية مبراقبهتم 

 (.R 3بشلك منتظم )

   نعم اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 ل ل نعم

  ل ل نعم أأوروغواي

 نعم  فيت انم

دارة دارية ترشف عىل اإ  وفقًا للواحئ والرسوم اليت حتددها، تقوم هيئة اإ

 مبنح احلق يف اس تخدامه.مؤرش جغرايف 

 نعم

   نعم الاحتاد الأورويب
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ىل  36املواد من فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم  من لحئة الاحتاد الأورويب  40اإ

ن أأي 2012/1151  اتنتجفامي يتعلق ابمل س تخدام مؤرش جغرايف مسجل يف السجل الأورويب ا ترغب يف رشكة. ومن مث، فاإ

 الوطنية اخملتصة. الإدارةمن  حيصل عىل ترصحي، ينبغي أأن ةقربصيال

 جورجيا

 .أأمر اختياراي مس تخديم احلقوقيف جسل  يُعترب التسجيل

 أأيسلندا

لرشوط املنصوص علهيا يف اب ويفيي منتج ينتج منتًجا يتطابق مع مواصفات املنتج يرُصح لأ من القانون،  20 للامدةوفقا 

دارة الأغذية والبيطرة الأيسلنديةو . املطابقالقانون ابس تخدام امس املنتج املسجل  بالغ اإ اس تخدام امس املنتج  ببدء ينبغي اإ

خطار عن طريق املسجل  .خطي اإ

 اإرسائيل

الأجنبية سارية طاملا أأن  وتعترب تسميات املنشأأ . العالمات التجاريةجيب أأيضا جتديد و  احمللية. تسميات املنشأأ جيب جتديد 

 محمية يف بدل املنشأأ. أأهنا

 املكس يك

أأو  مينح الرتخيص لأي كيان طبيعيو جغرايف من املعهد.  مؤرشأأو  س تخدام تسمية منشأأ ابترصحي  احلصول عىل جيب طلب

 قانوين يفي ابلرشوط التالية:

نتاجأأو  اركة مبارشة يف اس تخراج. املشأأول  جغرايف؛ مؤرشأأو  تصنيع املنتجات احملمية بتسمية منشأأ أأو  اإ

 ؛الترصحياملنطقة اجلغرافية احملددة يف أأو  هذا النشاط داخل الإقلمي مزاوةل. اثنيا

املطبق  والصةل عىل النح . حيامث ينطبق ذكل، الامتثال للمعايري الرمسية املكس يكية املنصوص علهيا وفقا للقوانني ذاتاثلثا

 عىل املنتجات املعنية؛ 

 .الترصحيكيان أ خر حمدد يف أأو  . أأي خشصرابعا

ابلواثئق احملددة يف  مصحوابكون يجغرايف التفاصيل وأأن  مؤرشأأو  تسمية منشأأ  ابس تخدام الترصحيجيب أأن يتضمن طلب 

 اللواحئ املنصوص علهيا يف هذا القانون.

يف حاةل استيفاء املتطلبات وودفع الرسوم املقابةل، يمت حفص املعلومات والواثئق املقدمة.  طلبللمبجرد اس تالم املعهد و 

ىلاملعهد  مير القانونية،  .الترصحيمنح  اإ

ذا اكنت و   الإضافات املناس بة يفأأو  تقدمي التوضيحاتل الطلب  مودع يدعى، انقصةأأو  املقدمة ل تفي ابملتطلبات الواثئقاإ

طار زمين  غضون ذا و . دون متديد نيشهر  صاهأأقاإ الطلب املتطلبات خالل الإطار الزمين احملدد، يعترب  مودع مل يس توفاإ

 .متخىل عنهالطلب 

 مؤرشأأو  تسمية منشأأ  ابس تخدام الترصحيرمس  يبلغ املعهد،اخلدمات اليت يقدهما  ابلرسوم املفروضة عىلرسوم. معاًل ال

ىل  (،08/100مكس ييك  وومثانية عرش بزي )مثامنائة  وبزي  818.08جغرايف وجتديده   القمية املضافة عىل رضيبةالابلإضافة اإ

 .طلبيف املائة، للك  16 البالغة
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يداععرش س نوات من اترخي ل جغرايف  مؤرشأأو  س تخدام تسمية منشأأ ابترصحي ال صالحية  متتداملدة والتجديد.  دلى الطلب  اإ

 نفس املدة.من لفرتات  هاملعهد، وجيوز جتديد

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

س تخدام تسميات املنشأأ ابتُمنح الرتاخيص  وجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مب

 (.210املادة ، 486 رمقالأنديز جامعة  قرارس نوات أأخرى ) 10س نوات قابةل للتجديد ملدة  10ملدة 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأ   نظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفامجهورية 

مودلوفا للملكية الفكرية ابلبياانت املتعلقة ابلأشخاص مجهورية واكةل حكومة  يف غضون مخسة أأايم معل، اخملتصة، الإدارة تبلغ

أأي تعديل عىل هذا بجغرايف محمي، و  مؤرشأأو  محمية منشأأ الاعتباريني اذلين حصلوا عىل حق اس تخدام تسمية أأو  الطبيعيني

اجلغرافية  للمؤرشاتيف السجل الوطين أأو  بياانت يف السجل الوطين لتسميات املنشأأ احملميةاحلق بغرض تسجيل هذه ال 

 الرمسية للملكية الفكرية. اجلريدةنرشها يف بغرض و  الاقتضاء،احملمية، حسب 

 الاحتاد الرويس

يف تسمية منشأأ  الاس تئثارياحلق  يثبت يعترب تصديقالحتاد الرويس: لاملدين  قانونلا( من 2)و( 1)1531معاًل ابملادة 

يداعملدة عرش س نوات من اترخي  صاحلانتج ما خاصة مب  جتديد  وميكناءات الرويس. الرب مكتب  دلىطلب تسمية املنشأأ  اإ

. صاحب التصديقبناًء عىل طلب ما نتج خاصة مب يف تسمية منشأأ  الاس تئثارياحلق التصديق اذلي يثبت صالحية مدة 

 ملدة عرش س نوات يف لك مرة. التصديقصالحية  وجُتدد

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل 

 معلية تلقائية.

 جنوب أأفريقيا

ىل)فيه يف قانون العالمات التجارية وبدفع الرسوم الواردة  ملنصوص علهيااالطريقة حسب جيب تقدمي طلب التجديد   ارجع اإ

 أأدانه(. 41رمق  البند

 اململكة املتحدة

جراءات أأخرى مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةل يطلب   .ترصحيا أ خرقد تتطلب اللواحئ و . أأي اإ
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 الولايت املتحدة الامريكية

 املرصح هل ابلس تخدام.حيدد صاحب احلقوق الشخص 

 وبعد اس تحداث مؤرش جغرايف، هل يفتح املؤرش مجليع منتجي املنتج املسجل من تكل املنطقة اجلغرافية ذاهتا، حىّت ل 

 بدأأوا الإنتاج بعد اس تحداث املؤرش املذكور؟

الطرف 

 املُجيب

بعد اس تحداث 

مؤرش جغرايف، يفتح 

 املؤرش مجليع املنتجني

 تعليقات

  ل أأرمينيا

جابة مل ترد   أأسرتاليا املؤرشات اجلغرافية  قواعد تنصما مل  ومع ذكل،. يف القانون عىل هذا السؤال ةرصحياإ

اجلغرافية احملمية  تابملؤرشاوفامي يتعلق يه نعم،  عىل الأرحجالإجابة رصاحة عىل غري ذكل، فاإن 

، مبا يف املنافسة مبادئمع عالمات التصديق التجارية  جيب أأن تامتىش مجيع قواعد تصديق، اتكعالم

 أأي قواعد تقيد الاس تخدام.ذكل 

ل توجد هناك قيود بشأأن الوقت اذلي اس تقر فيه املنتج يف منطقة محمية فهيا مؤرش جغرايف أأطلق  نعم الربازيل

نتايج. فالرشط الوحيد لس تخدام املؤرش اجلغرايف   182ذاك املنصوص عليه يف املادة هو نشاطه الإ

 امللكية الفكرية الربازييل:من قانون 

يقترص اس تخدام املؤرش اجلغرايف عىل املنتجني ومقديم اخلدمات احملددين يف املنطقة،  -182املادة 

 ويُطلب أأيضًا، فامي يتعلق بتسمية املنشأأ، استيفاء متطلبات اجلودة.

ين ميتثلون للواحئ وجتدر الإشارة اإىل أأن الاس تخدام جيب أأن يقترص عىل املنتجني/مقديم اخلدمات اذل

 الاس تخدام اليت مت مبوجهبا منح تسجيل املؤرش اجلغرايف.

  نعم مكبوداي
احلرفيني، أأو  جيب دامئًا أأن ميثل أأحصاب تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية عدًدا كبرًيا من املنتجني نعم ش ييل

واملصنعني واحلرفيني اذلين يزاولون بغض النظر عن شلكهم القانوين. ومع ذكل، حيق مجليع املنتجني 

اذلين مل يكونوا من بني املودعني الأصليني أأولئك  أأنشطهتم مضن املنطقة اجلغرافية احملددة، مبا يف ذكل

تسميات املنشأأ فامي يتعلق ابملنتجات املشار أأو  للحصول عىل الاعرتاف، اس تخدام املؤرشات اجلغرافية

لهيا يف التسجيل، برشط أأن متتثل   للأحاكم اليت تنظم اس تخدام تكل املنتجات.اإ

  نعم كولومبيا

  نعم كرواتيا

من لحئة الاحتاد  46فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املواد من  نعم قربص

 .2012/1151الأورويب 

امجلهورية 

 التش يكية

  نعم

كوادور   نعم الإ

س تونيا  خشص يعمل مكنتج جانباخلدمات من أأو  السلع لتحديدجيوز اس تخدام مؤرش جغرايف مسجل  نعم اإ

عدادها للبيع يفأأو  يف جتهزيهاأأو  سلعة احملددة يف التسجيلل ل  قة اجلغرافية خلدمة يف املنطا يف تقدميأأو  اإ

اخلصائص أأو  السمعةأأو  ودةميع اجلجب  اليت يقدهما اخلدمةأأو  اذلي تمتتع سلعته، احملددة يف التسجيل

 الأخرى احملددة يف التسجيل.

 برشط أأن: نعم فرنسا
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الطرف 

 املُجيب

بعد اس تحداث 

مؤرش جغرايف، يفتح 

 املؤرش مجليع املنتجني

 تعليقات

 يكونوا مس تقرين يف املنطقة؛ -

 وحيرتموا مواصفات املنتج )اليت حفصهتا هيئة معمتدة(؛  -

ذا اس توفوا الرشطني  - دارة املؤرشات اجلغرافية )تلقائيا اإ  (.2و 1ومه أأعضاء يف هيئة حامية واإ

  نعم جورجيا

  نعم اليوانن

  ل غواتاميل

  نعم هنغاراي

  نعم أأيسلندا

 نعم الهند

 

 

يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية(-

  نعم

 ل يوجد حمك حمدد يتعلق هبذا السؤال. نعم اإرسائيل

  نعم جاماياك

 :رشيطة نعم الياابن

 مسجةل من املنتجني جامعاتاإىل  الانضامم -

نشاء -  تسجيلهاو  ةديمنتجني جد جامعة اإ

 واصفات املسجةلابمل الالزتام -

   اكزاخس تان

  ل الكويت
   لتفيا
   ليتوانيا

ذا اكنت املنتجات الناجتة عهنم تفي ابخلصائص احملددة نعم مدغشقر  السمعة احملددة يف املواصفات.أأو  اإ

( من 14)اثنيا( )165علهيا يف املادة قانوين يفي الرشوط املنصوص أأو  يُمنح الرتخيص لأي كيان طبيعي نعم املكس يك

 قانون امللكية الصناعية:

نتاجأأو  أأول. املشاركة مبارشة يف اس تخراج مؤرش أأو  تصنيع املنتجات احملمية بتسمية منشأأ أأو  اإ

 جغرايف؛

 املنطقة اجلغرافية احملددة يف الترصحي؛أأو  اثنيا. ومزاوةل هذا النشاط داخل الإقلمي

كل، الامتثال للمعايري الرمسية املكس يكية املنصوص علهيا وفقا للقوانني ذات الصةل اثلثا. وحيامث ينطبق ذ

 املطبق عىل املنتجات املعنية؛  وعىل النح

 كيان أ خر حمدد يف الترصحي.أأو  رابعا. وأأي خشص

 (املسكرات القويةو نعم، فامي يتعلق ابمحلاية املمنوحة مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )امخلور  نعم نيوزيلندا

 .2006لعام 

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول  نعم بريو

 الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.
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الطرف 

 املُجيب

بعد اس تحداث 

مؤرش جغرايف، يفتح 

 املؤرش مجليع املنتجني

 تعليقات

، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.جزءا ل يتجزأأ   من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

هو ل ميكن لصاحب عالمة التصديق التجارية اس تخدام هذه العالمة عىل اعتبار أأن صاحب العالمة   كورايمجهورية 

نتاج،أأو  املنشأأ،ماكن  أأو الشخص اذلي يقوم ابلتصديق والإدارة جتاراي للجودة، اخلصائص أأو  طرق الإ

"عالمة  الأخرى للسلع اليت ميلكها خشص أ خر. وتعترب العالمة اليت يس تخدهما أأعضاء مجعية ما

ذا اس تخدم  خشص طبيعي هو مجعية عالمة تصديق، فس يعترب أأن من اس تخدهما  عضو يفجامعية". واإ

 وليس صاحب احلق.

مجهورية 

 مودلوفا

 للك املنتجني ممن دلهيم حق الاس تخدام.  نعم

 املؤرش اجلغرايف.نعم، مع الإشارة اإىل أأن هذا املنتج انضم يف وقت لحق لرابطة املنتجني أأحصاب  نعم رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

قد يُمنح احلق الاس تئثاري يف اس تخدام تسميات املنشأأ احملمية فامي يتعلق بنفس التسمية لأي خشص  نعم

( من القانون 2) 1518ينتج منتًجا بنفس الصفات اخلاصة داخل حدود نفس املنطقة اجلغرافية )املادة 

يداع  طلب دلى مكتب الرباءات الرويس وفقًا للمتطلبات املنصوص املدين لالحتاد الرويس(، رشيطة اإ

 من القانون املدين لالحتاد الرويس. 1522علهيا يف املادة 

  نعم رصبيا

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية 117مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )الفصل  ل ينطبق س نغافورة

 ائية.املؤرش اجلغرايف يه معلية تلق

  نعم سلوفاكيا

املس تخدم املرخص هل )اإن وجد( اس تخدام املؤرش اجلغرايف احملمي كعالمة أأو  حيق للامكل املَسّجل  جنوب أأفريقيا

 عالمة تصديق. وجيب الامتثال أأيًضا ملواصفات/قواعد املنتج.أأو  جامعية

  نعم سويرسا

  نعم اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

نتاج. ولكن، ابلنس بة للعالمات امجلاعية، ميكن  نعم ذا اكنوا يفون مبعايري الإ نعم، ابلنس بة لعالمات التصديق اإ

 لصاحهبا رفض السامح ابس تخدام املؤرش اجلغرايف.

 من حيث املبدأأ نعم، ولكن هذا يتوقف عىل أأحاكم اللواحئ اخلاصة ابس تخدام املؤرشات اجلغرافية.  نعم أأوروغواي

  نعم انمفيت 

الاحتاد 

 الأورويب

  نعم

 هل ميتكل بدلمك جسال للمس تخدمني املرُصَّح هلم؟ 
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 الطرف املُجيب
جسل للمس تخدمني 

 املرَُصَّح هلم

ذا اكن اجلواب نعم،  اإ

 من حيتفظ ابلسجل؟

ذا اكن اجلواب نعم،  اإ

هل السجل مفتوح أأمام 

 ؟امجلهور 

   ل رمينياأأ 
   ل سرتالياأأ 

   ل الربازيل

   ل مكبوداي
   ل ش ييل

حتتفظ الواكلت اخملوةل لها ابلترصحي ابلس تخدام وفقًا للمقرر  نعم كولومبيا

بسجل املس تفيدين واملس تخدمني  2012لعام  57530رمق 

هيئة  املرُصح هلم. ويف حاةل عدم وجود هذه الواكةل، حتتفظ

 الإرشاف عىل الصناعة والتجارة ابلسجل.

 نعم

 نعم مكتب ادلوةل للملكية الفكرية نعم كرواتيا

 ل وزارة الزراعة نعم قربص

   ل التش يكيةامجلهورية 

كوادور  نعم املصلحة الوطنية للحقوق الفكرية نعم الإ

س تونيا س تونيا للرباءات نعم اإ  نعم مكتب اإ

 نعم املعهد الوطين للملكية الصناعية نعم فرنسا

 ل املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجيا  نعم جورجيا

ابلحتفاظ بسجل  EL.G.O. DEMETERرُصح ملنظمة  نعم اليوانن

الرشاكت املسموح لها ابس تخدام تسميات املنشأأ احملمية 

 واملؤرشات اجلغرافية احملمية.

http://www.minagric.gr/index.php/en/farmer-

menu-2/pdo-pgi-tsgproducts-menu 

 عمن

   ل غواتاميل

   ل هنغاراي

   ل أأيسلندا

  اجلغرافية  املؤرشات أأمني جسالت نعم دالهن
يران ) مجهورية اإ

 الإسالمية(

   ل

   ل اإرسائيل

   ل جاماياك

   ل الياابن

    اكزاخس تان

 نعم رشكة جتاريةبوصفها السجل التجاري  نعم الكويت
    لتفيا
    ليتوانيا

   ل مدغشقر

 نعم املعهد املكس ييك للملكية الصناعية نعم املكس يك
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 الطرف املُجيب
جسل للمس تخدمني 

 املرَُصَّح هلم

ذا اكن اجلواب نعم،  اإ

 من حيتفظ ابلسجل؟

ذا اكن اجلواب نعم،  اإ

هل السجل مفتوح أأمام 

 ؟امجلهور 

   ل نيوزيلندا

 نعم املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية نعم بريو
 نعم مفتش ية اجلودة الزراعية والغذائية )عىل املس توى املركزي( نعم بولندا

   ل الربتغال

   ل كورايمجهورية 

 نعم مودلوفامجهورية الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف  نعم مودلوفامجهورية 

   ل رومانيا

 نعم ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية نعم الاحتاد الرويس

 نعم مكتب امللكية امللكية الفكرية نعم رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق س نغافورة

   ل سلوفاكيا

   ل جنوب أأفريقيا

 : هيئات التصديقR 2 نعم سويرسا

R 3دارات الاكنتوانت  : اإ

 *ل / نعم

   ل اململكة املتحدة

   ل الولايت املتحدة الأمريكية

   ل أأوروغواي

جيب أأن حتتفظ الهيئة الإدارية للمؤرش اجلغرايف بسجل  نعم فيت انم

 اجلغرايف.املس تخدمني املرصح هلم هبذا املؤرش 

 نعم

   ل الاحتاد الأورويب

 تعليقات

 ش ييل

بشأأن امللكية الصناعية واذلي يديره املعهد الوطين للملكية  19.039القانون رمق  املنصوص عليه يفل ينص نظام الاعرتاف 

، من املنشأأ أأو تسمية و/ املؤرش اجلغرايف صاحب . وتقع عىل عاتقخاص هبم وحدمهالصناعية عىل وجود جسل للمس تخدمني 

 ويرد .تسمية املنشأأ ب  وملؤرش اجلغرايف و/أأ اب املرصح هلمالاحتفاظ بسجل للمس تخدمني  الصةل،خالل الهيئة الإدارية ذات 

طارسجل ال  بشأأن امخلور واملرشوابت الكحولية ولكن ل ميكن  18.455القانون رمق  يف املنصوص عليهنظام الاعرتاف  يف اإ

ليهالنفاذ جمهور لل   .اإ

 كولومبيا

، للترصحي ابس تخدام تسمية املنشأأ لتقدم بطلب لتفويض السلطة ا من امللزم، مل يكن 2012لعام  57530رمق  املقررقبل 

يف احلالت اليت يمت فهيا والعالمة املمزية.  وحفظمنح العديد من تسميات املنشأأ دون وجود كيان مفوض لإدارة تُ  وابلتايل
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ىل كيان  داري،تفويض السلطة اإ لكرتونيةصفحات ال)-امجلهورتاحة لإعالم م هذه الكيان )مقدًما( أأن الوسائل  يتأأكد اإ  املقر،، الإ

 .الس نةنحت خالل مُ  اليت الاس تخدام تصارحيملزم بتقدمي تقرير س نوي مفصل عن هو (، و وغري ذكل

 قربص

 .املسكرات القويةمخلور و ابتتعلق الردود 

ن  الغذائية،فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد  القربصية اخملتصة )وزير الزراعة والتمنية الريفية والبيئة( حتتفظ  الإدارةفاإ

مؤرش جغرايف محمي أأو  جُسلت كتسمية منشأأ محميةأأسامء املنتجات القربصية اليت املرصح هلم ابس تخدام بسجل ملس تخدمني 

 .جمهوروالسجل متاح لل . 1151/2012 ويبلالحئة الاحتاد الأور وفقا

 فرنسا

 .التصديقعند اس تالم تقرير  جيري علهيا التحديث ال ين

 جورجيا

 أأمر اختياري.هو يف جسل املس تخدمني املناسب  التسجيل

 الياابن

ىل  عندما تؤكد مؤسسة الإدارة وتقرر أأنه ل توجد مشلكة يف اجلودة  املؤرش اجلغرايف للمرشوابت الكحولية،ميكن الإشارة اإ

 ملرشوابت الكحولية املعنية.اب فامي يتعلقوما اإىل ذكل 

 املكس يك

جغرايف وفقًا  مؤرشأأو  الإدارية املسؤوةل عن الترصحي ابس تخدام تسمية منشأأ  اجلهةهو  املعهد املكس ييك للملكية الصناعية

 .قانون امللكية الصناعيةمن  امساخل الباب من فصل الثالثلل

، وكذكل تكل املفعول اءات والتسجيالت الساريةالرب عىل أأن "تكون ملفات  قانون امللكية الصناعيةمن  185تنص املادة و 

 ولس تخداهما عند اتمجيع أأنواع الاستشار لحصول عىل أأسامء جتارية وتسميات منشأأ، متاحة دامئًا لا نرش من املتعلقة مب

 لطلبات".ا تقدمي

 نيوزيلندا

 .2006لعام  (املسكرات القويةامخلور و اجلغرافية ) املؤرشاتفامي يتعلق ابمحلاية املمنوحة مبوجب قانون تسجيل  ،ل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار 
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من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 امودلوفمجهورية 

اجلغرافية  يف قاعدة بياانت املؤرشات املعلومات حول املس تخدمني املرصح هلم ترد

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx  عىل سبيل املثال(- 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.aspx?id=3212) 

 س نغافورة

ب(، ل توجد هناك أأية معلية تسجيل، حفامية املؤرش اجلغرايف يه 117يل )الفصل مبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلا

 معلية تلقائية.

 سلوفاكيا

 بتفاصيل املنتجني املرصح هلم. اجملهزينأأو  املنتجني حتتفظ مجعية

 جنوب أأفريقيا

جباراي يعترب تسجيلل  فريقيا،يف جنوب  املس تخدمني املرصح هلم )املسجلني( اإ ذا اكن  اإ  مودعولكن التسجيل مطلوب اإ

 املس تخدم املسجل جتاه أأطراف اثلثة.حسب  املرتامك الاس تخدام تنفيذالطلب/املاكل يريد 

 الاس تخدام املسموح به واملس تخدمني املسجلني

م عالمة جتارية مسجةل غري مالكها برتخيص املاكل، يعترب مثل هذا الاس تخدال( يف حاةل اس تخدام خشص أ خر 1. )38

 (.2الفرعي ) البندمسموح به لأغراض 

ليه يف  (2) املاكل ول يعترب  مبثابة اس تخدام( 1الفرعي ) البنديعترب الاس تخدام املسموح به للعالمة التجارية املشار اإ

ماداًي هذا الاس تخدام لأي غرض أ خر يكون فيه أأو  27 البندمن قبل خشص أ خر غري املاكل لأغراض  اس تخداما

 مبوجب القانون العام.أأو  قانونمبوجب هذا ال

خبالف ماكل عالمة جتارية مسجةل، يس تخدم هذه العالمة التجارية  خشص،تسجيل أأي  ميكن، بندحاكم هذا ال لأ مراعاة  (3)

 العالمة التجارية. جسلت هبذه اليت خدمات أأو سلع أأي أأو املاكل، مكس تخدم مسجل فامي يتعلق بلك من رتخيصب

قامة دعاو اتفاقية قامئة بني الطرفنيي لأ مراعاة  (4) ىل اإ ي ، حيق ملس تخدم مسّجل لعالمة جتارية مسجةل دعوة مالكها اإ

هامهل القيام بذكل يف غضون شهرين بعد أأو  ويف حاةل رفض املاكل التعدي، ، بناًء عىل لللمس تخدم املسج دعوته، ميكناإ

قامة دعاويذكل،  ، مشاركاملاكل مكدعٍ  موردا مالاًك،اكن وخلاص كام ل، ابمسه ا34 منصوص عليه يف البندهو ، كام اإ

 .ادلعاويويشارك يف  ميثل أأمام احملمكةتاكليف ما مل  ةأأي الوارد امسهاملاكل  لن يتحمل هذا لكنو 

عىل  قاطعايكون تسجيل الشخص مكس تخدم مسجل دلياًل  املسجةل،العالمة التجارية فامي يتعلق جبميع ادلعاوي بشأأن  (5)

 (.1يف البند الفرعي ) منصوص عليههو لعالمة التجارية املسجةل مسموح به كام ل همأأن اس تخدا
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ىلاملاكل  يتقدم جتارية،عندما يقرتح أأن يكون الشخص مسجاًل مكس تخدم مسجل لعالمة  (6) املسجل  بطلب كتايب اإ

 التالية: تفاصيلتقدمي ال ابلطريقة املنصوص علهيا مع 

 املقرتح؛)أأ( امس وعنوان املس تخدم املسجل 

  املقرتح؛بني املاكل واملس تخدم املسجل  املقرتحة،أأو  القامئة والعالقة،)ب( 

 اخلدمات اليت خيصها تسجيل الشخص مكس تخدم مسجل للعالمة التجارية.أأو  السلعو )ج( 

تخدم املسجل املقرتح مكس تخدم مسجل فامي (، يقوم املسجل بتسجيل املس  6الفرعي ) البند( عند الامتثال ملتطلبات 7)

 اخلدمات ذات الصةل.أأو  يتعلق ابلسلع

 -تسجيل الشخص مكس تخدم مسجل  ،24 البند( دون الانتقاص من أأحاكم 8)

من قبل هذا أأو  عند تقدمي الطلب خطيا ابلطريقة احملددة من قبل املاكل املسجليستبدهل أأو  املسجل قد يلغيه)أأ( 

 التجارية؛من قبل أأي مس تخدم مسجل أ خر للعالمة أأو  املس تخدم املسجل

ذا ُمنحتاملسجل  يلغيه)ب(   40البند  وقد قدم طلب مبوجب اليت تسجل فهيا هذا الشخصالعالمة التجارية  اإ

طريقة لاملذكور من املسجل اب املسجل مبوجب البنداملاكل التايل  يطلب، ما مل لتسجيل منح هذه العالمة التجارية

لغاء أأي تسجيل من هذا القبيل  لهيااملنصوص ع لهيا يف الفقرة )ب( من اباملسجل  ويزودعدم اإ  البندلبياانت املشار اإ

 (.6الفرعي )

لغاء تسجيل خشص مكس تخدم مسجل لعالمة 9) مل  خدمات أأو فامي يتعلق بأأي سلع جتارية،( جيوز للمسجل يف أأي وقت اإ

 تعد العالمة التجارية مسجةل فهيا.

 أأحاكم هذا القسم أأيًضا عىل مجيع العالمات التجارية املسجةل مبوجب القانون امللغي.( تنطبق 10)

 سويرسا

R 2 التصديقاخلاصة ببعض هيئات  املواقع الإلكرتونيةعىل جمهور متاحة لل  املرصح هلم. قامئة املس تخدمني. 

R 3 .،ىل قامئة املس تخدمني املرصح هلم. النفاذ-امجلهورل يس تطيع  معوًما  اإ

 اململكة املتحدة

دراج جيوز للواحئ   .املرصح هلمقامئة املس تخدمني اإ

 الأوريب الاحتاد

 .املرصح هلمبتفاصيل املنتجني  حتتفظ الإدارات اخملتصة

ذا ُوجد حظر عىل اس تخدام صاحب عالمة التصديق للعالمة عىل سلع معمتدة فهل حيول هذا احلظر دون اس تخدام   اإ

مؤرشات جغرافية "ميلكها" املس تفيدون مهنا؟ عىل سبيل املثال، هل ميكن لعالمة تصديق متلكها عالمات التصديق محلاية 

 مجعية لها خشصية اعتبارية أأن يس تخدهما أأعضاء هذه امجلعية؟
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 الطرف املُجيب

هل ميكن لعالمة تصديق 

متلكها مجعية لها خشصية 

اعتبارية أأن يس تخدهما 

 أأعضاء هذه امجلعية؟

 تعليقات

  نعم أأرمينيا
هذا  ما دامميكن ملاكل عالمة التصديق التجارية يف أأسرتاليا اس تخدام هذه العالمة   أأسرتاليا

ميكن ، ومن مثالاس تخدام يتوافق مع القواعد اليت حتمك اس تخدام عالمات التصديق التجارية. 

عية مجل لأعضاء تكل الرابطة يف أأسرتاليا اس تخدام تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية اململوكة 

لغي حظر اس تخدام املاكل يف قانون العالمات التجارية لعام أُ  وقد. ذات خشصية قانونية

امجلعيات ذات الشخصية الاعتبارية من تسجيل مؤرشاهتا اجلغرافية وتسميات  لمتكني 1995

اخلاصة هبا كعالمة تصديق جتارية يف أأسرتاليا، وأأن يمتكن أأعضاءها من اس تخدام املنشأأ 

 عالمة التصديق التجارية داخل أأسرتاليا.

يف الربازيل، تعترب املؤرشات اجلغرافية وعالمات التصديق تسجيالت منفصةل. حبيث ل  ل الربازيل

محمي ابعتباره مؤرشا ميكن لشخص تسجيل عالمة كعالمة تصديق تس تنسخ امس جغرايف 

جغرافيا. وعالوة عىل ذكل، تَُؤّمن احلقوق اليت خيولها تسجيل مؤرش جغرايف من قبل 

املنتجني/ مقديم اخلدمات املوجودين يف املنطقة اجلغرافية احملددة يف العملية، ويكون املدعي 

ذا اكن هناك ابلفعل عالمة تصديق، فاإن تسجيل ملكيهتا تق جرائيًا؛ واإ ع عىل مودع بدياًل اإ

 الطلب نفسه.

ىل أأن الفقرة  من قانون امللكية الصناعية ينص عىل أأنه  128من املادة  3وجتدر الإشارة أأيضا اإ

اخلدمة أأو  صناعية مبارشة يف املنتجأأو  "وحده الشخص اذلي ليس هل أأي مصلحة جتارية

أأمنهتا  ومن ميكنه طلب تسجيل عالمة التصديق". وبذكل، حفىت لهو املرغوب تصديقهام 

مجعية معينة، ل ميكن اس تخدام عالمة تصديق لعامتد أأعضاء نفس امجلعية، مبا أأهنا س يرتتب 

 عهنا مصلحة جتارية مبارشة يف املنتج املصدق/اخلدمة املصدقة.

  نعم مكبوداي
  نعم ش ييل

تصديق فامي يتعلق ، ل ميكن اس تخدام عالمة 2000لعام  486من املقرر  188مبوجب املادة  ل كولومبيا

يسوقها ماكل العالمة. نظًرا لأنه مل يمت الإشارة اإىل أأي أأو  اخلدمات اليت ينتجهاأأو  ابملنتجات

ن  اس تثناءات، فلن يكون من املناسب أأن يس تخدم املاكل نفسه عالمة التصديق، حىت واإ

 اكن الشخص القانوين يعترب موضوعًا قانونًيا ممتزًيا عن أأعضائه.

  ينطبقل  كرواتيا

. فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، فاإن املسكرات القوية يتعلق الرد ابمخلور و  ل قربص

. وبقدر ما 1151/2012 من لحئة الاحتاد الأورويب 14و 13و 6قربص تنفذ أأحاكم املواد 

، يعمتد ذكل يتعلق الأمر بقسم امللكية الفكرية يف دائرة مسجل الرشاكت واملس تقبل الرمسي

 عىل رشوط اس تخدام عالمة التصديق هذه، واليت جيب أأن ترافق دامئًا طلب التسجيل.

امجلهورية 

 التش يكية

  ل ينطبق

كوادور الأحاكم الوطنية بشأأن املامرسات التجارية اليت تقيد املنافسة أأو  دون الإخالل بأأحاكم اجملمتع نعم الإ

أأو  يرصح بأأن يس تخدهما أأي خشص يس تويف منتجهاحلرة، ميكن ملاكل عالمة التصديق أأن 
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 الطرف املُجيب

هل ميكن لعالمة تصديق 

متلكها مجعية لها خشصية 

اعتبارية أأن يس تخدهما 

 أأعضاء هذه امجلعية؟

 تعليقات

خدمته الرشوط احملددة يف قواعد اس تخدام العالمة. ول ميكن اس تخدام عالمة التصديق مع 

 يسوقها املاكل الفعيل للعالمة التجارية.أأو  يعرضهاأأو  ينتجها خدمات أأو منتجات

س تونيا  ل ينطبق بعد. نعم اإ

ل لهيئات التصديق، وليس لهيئات الإدارة وامحلاية. ل تصدر عالمات التصديق ل فرنسا  اإ

  ل ينطبق جورجيا

 ل يوجد حمك بشأأن عالمات التصديق يف قانون العالمات التجارية اليوانين. ل ينطبق اليوانن

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

  نعم أأيسلندا

  ل الهند
يران ) -مجهورية اإ

 الإسالمية(

  نعم

منا يرشف فقط عىل اس تخداهما  نعم اإرسائيل ل ميكن ملاكل عالمة التصديق اس تخدام العالمة بنفسه، واإ

 من قبل الكياانت الأخرى.

  نعم جاماياك

 الياابن ليس دلهيا نظام عالمات التصديق.  الياابن

   اكزاخس تان

  ل  الكويت
   لتفيا
   ليتوانيا

  نعم مدغشقر

 املسأأةل، ينص قانون امللكية الصناعية عىل ما ييل:فامي يتعلق هبذه  ل املكس يك

 عالمات التصديق

ميكن لأي كيان قانوين التقدم بطلب لتسجيل عالمة تصديق رشيطة عدم مزاوةل هذا  -

نوع أأو  تقدمي خدمات من نفس طبيعةأأو  الكيان نشاط جتاري يتضمن توريد منتجات

 ((.1) )اثنيا(98اخلدمات املعمتدة )املادة أأو  املنتجات

ل ختضع عالمة التصديق لرتخيص ويولك اس تخداهما للأشخاص اذلين يس توفون الرشوط  -

 ((.3)اثنيا()98احملددة يف قواعد اس تخداهما )املادة 

يرصح ماكل عالمة التصديق ابس تخداهما لأي خشص ميتثل منتجه للرشوط احملددة يف  -

 ((.4)اثنيا()98قواعد اس تخداهما )املادة 

 التصديق اليت حتمي املؤرشات اجلغرافيةعالمات 

ىل هذه أأو  ميكن أأن تتأألف عالمة التصديق من امس منطقة جغرافية - من امس حييل اإ

أأو  املنطقة، واذلي حيدد سلعة انش ئة يف تكل املنطقة اجلغرافية، حيث تعزى أأساسا جودة

 )اثنيا((.98خاصية السلعة اإىل منش هئا اجلغرايف )املادة أأو  مسعة
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 الطرف املُجيب

هل ميكن لعالمة تصديق 

متلكها مجعية لها خشصية 

اعتبارية أأن يس تخدهما 

 أأعضاء هذه امجلعية؟

 تعليقات

فهم من املؤرشات اجلغرافية احمللية احملمية كعالمات تصديق عىل أأهنا خاضعة مللكية يُ  -

 )اثنيا((.98الإدارات الفيدرالية )املادة 

ذا اكنت عالمة التصديق تتأألف من مؤرش جغرايف حميل، ميكن للجهات التالية فقط التقدم  - اإ

 لتسجيلها:

نتاجأأو  س تخراجأأول. الكياانت القانونية املشاركة مبارشة يف ا تصنيع املنتج املراد مشهل أأو  اإ

 ابلتسجيل؛

 املنتجني املرتبطني ابملنتج املراد مشهل ابلتسجيل؛أأو  مجعيات املصنعنيأأو  اثنيا. وغرف

 الهيئات احلكومية الفيدرالية؛أأو  اثلثا. والواكلت

أأو  يس تخرج مهنا املنتجاملنطقة اجلغرافية اليت أأو  رابعا. وحكومة ولية الفيدرالية يف الإقلمي

 ((.1)اثنيا() 98يصنع )املادة أأو  ينتج

ختضع عالمات التصديق اليت حتمي املؤرشات اجلغرافية احمللية للأحاكم الواردة يف الفصل  -

 98الثالث من الباب اخلامس من قانون امللكية الصناعية بشأأن الترصحي ابلس تخدام )املادة 

 ((.4)اثنيا()

برشط أأن يكون أأعضاء هيئة الترصحي ابلس تخدام أأنفسهم خمولني لس تخدام عالمة  نعم نيوزيلندا

اخلدمات أأو  التصديق. ول ميكن لهيئة الترصحي ابلس تخدام نفسها أأن تتاجر يف املنتجات

 اليت تصدقها.

فامي ، "ل جيوز اس تخدام عالمة التصديق 18، املادة 486الأنديز اًل بقرار جامعة دول مع نعم بريو

 يسوقها املاكل الفعيل للعالمة".أأو  يقدهماأأو  اخلدمات اليت ينتجهاأأو  يتعلق ابلسلع

ذا اكن ماكل عالمة أأما   خاضع لقانون، غري بريو لقانونوفقًا أأي أأنه خشًصا اعتباراًي،  التصديقاإ

 املاكل.هذا  خدمات أأو ميكن اس تخدام عالمة التصديق لسلعف الأنديز مجموعة دول 

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

ل ميكن لصاحب عالمة التصديق التجارية اس تخدام هذه العالمة عىل اعتبار أأن صاحب   كورايمجهورية 

طرق أأو  املنشأأ،ماكن  أأو الشخص اذلي يقوم ابلتصديق والإدارة جتاراي للجودة،هو العالمة 

نتاج، اخلصائص الأخرى للسلع اليت ميلكها خشص أ خر. وتعترب العالمة اليت يس تخدهما أأو  الإ

ذا اس تخدم  مجعية عالمة تصديق، فس يعترب  عضو يفأأعضاء مجعية ما "عالمة جامعية". واإ

 خشص طبيعي وليس صاحب احلق.هو أأن من اس تخدهما 

دارات املرصح لها تسجيل عالمات التصدي ل مودلوفامجهورية   ق التجارية للتصديق عىل امتثال السلعميكن لالإ

أأبريل  24" بشأأن تقيمي مدى امتثال السلع املؤرخ يف 15"-186اخلدمات للقانون رمق أأو 

لهيا واليت تُنتج،2003 أأو  تس توردأأو  . ول حيق للكياانت القانونية ابلإضافة اإىل تكل املشار اإ

ارية. وتُس تخدم عالمة التصديق تقدم اخلدمات تسجيل عالمات التصديق التجأأو  تبيع السلع

 طرف اثلث. أأو خدمةلتصديق مزيات معينة ملنتج و/

  نعم رومانيا

 ل توجد حامية لعالمات التصديق يف الاحتاد الرويس. ل ينطبق الاحتاد الرويس

  ل ينطبق رصبيا
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 الطرف املُجيب

هل ميكن لعالمة تصديق 

متلكها مجعية لها خشصية 

اعتبارية أأن يس تخدهما 

 أأعضاء هذه امجلعية؟

 تعليقات

التصديق حظر اس تخدام (، ل حيق ملاكل عالمة 332وفقًا لقانون العالمات التجارية )الفصل  نعم س نغافورة

التجارية )عىل وجه أأو  املؤرشات وفقًا للمامرسات الصادقة يف املسائل الصناعيةأأو  العالمات

 اخلصوص، من قبل خشص حيق هل اس تخدام الامس اجلغرايف(.

  ل ينطبق سلوفاكيا

ابلتجارة يف يُتقدم بطلب عالمة التصديق ابمس مودع الطلب اذلي ل يُسمح هل   جنوب أأفريقيا

 السلع/اخلدمات املرغوب تسجيلها.

 أأعاله. 4ارجع اإىل البند رمق 

( من قانون حامية العالمات التجارية عىل أأنه ل جيوز اس تخدام عالمة 2)21تنص املادة  ل سويرسا

لرشكة تربطه هبا صالت اقتصادية أأو  تعود ملاكل العالمة خدمات أأو الضامن مع منتجات

 متينة.

 ليس كل حق اس تخداهما ابمس املؤسسة. نعم املتحدةاململكة 

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

التصديق عىل سلعه اخلاصة ابعتبارها مؤرشا  -املصدق  -ل ميكن ملاكل عالمة التصديق  نعم

 جغرافيا.

ذا لزم الأمر، ميكن للمنتجني القيام بذكل بصفهتم الشخصية ولكن ليس كأعضاء يف  نعم أأوروغواي  امجلعية.اإ

ل للأعضاء اذلين يس توفون ابلاكمل  ل فيت انم ل جيوز منح حق اس تخدام عالمة التصديق هذه اإ

 متطلبات معايري التصديق املنصوص علهيا يف لحئة عالمات التصديق.

  ل ينطبق الاحتاد الأورويب

 احلفظ والالزتام ابلس تخدام "11"

 الإذعان؟أأو  ابلتنازلطالبة امل، وحيامث ينطبق ذكل، لتجنب بدلكما يه متطلبات احلفاظ عىل امحلاية يف . )أأول( 

 الطرف املُجيب

اس تخدام مؤرش جغرايف 

غري مسجل( و مسجل )أأ 

 يف السوق

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما يه درجة الاس تخدام املطلوبة؟

تنفيذ مؤرش جغرايف 

غري و مسجل )أأ 

 مسجل(

 نعم   أأرمينيا

    أأسرتاليا

    الربازيل

 نعم  نعم مكبوداي 

    ش ييل

    كولومبيا

    كرواتيا

    قربص

امجلهورية 

 التش يكية

   

كوادور  نعم  ل الإ
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 الطرف املُجيب

اس تخدام مؤرش جغرايف 

غري مسجل( و مسجل )أأ 

 يف السوق

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما يه درجة الاس تخدام املطلوبة؟

تنفيذ مؤرش جغرايف 

غري و مسجل )أأ 

 مسجل(

س تونيا     اإ

ل توجد درجة حمددة، يس متر املؤرش اجلغرايف يف الوجود طاملا  نعم فرنسا

دارة وامحلاية.  توجد هيئة لالإ

 

    جورجيا

    اليوانن

 ل  ل غواتاميل

    هنغاراي

لغاء تسجيل امس املنتج بقرار  22.2وفقا للامدة  نعم أأيسلندا من القانون، ميكن اإ

ذا: )ب( مل يُسوق املنتج  دارة الأغذية والبيطرة الأيسلندية اإ من اإ

 حتت امس مسجل ملدة س بع س نوات.

 نعم

    الهند

يران) مجهورية اإ

 الإسالمية

   

 ل  ل اإرسائيل

 ل ل تُطلب أأي درجة اس تخدام نعم جاماياك

 ل  ل الياابن

    اكزاخس تان

  ةغري حمدد نعم الكويت
    لتفيا
    ليتوانيا

    مدغشقر

    املكس يك

املسكرات مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )امخلور و  نعم نيوزيلندا

دوراًي بدفع رسوم جتديد التسجيل ، جيب جتديد التسجيل (القوية

لغاء التسجيل لعدم  ماكنية اإ املنصوص علهيا. وعىل الرمغ من اإ

ثبات اس تخدامه لتجديد  الاس تخدام، فال يوجد أأي رشط لإ

 التسجيل.

 ل

   نعم بريو
 يغطي نظام الضوابط الرمسية: نعم بولندا

التحقق من مطابقة املنتج للمواصفات قبل عرضه يف السوق  -

 )مفتش ية اجلودة الزراعية والغذائية(،

مراقبة اس تخدام الأسامء املسجةل للمنتجات املعروضة يف السوق  -

 (.AFQI)املفتش ية التجارية وواكةل 

 نعم

    الربتغال

ذا مل تُس تخدم عالمة جامعية ذات مؤرش جغرايف ملدة ثالث  نعم كورايمجهورية  اإ

لغاء تسجيل العالمة.س نوات قبل اترخي طلب احملامكة، ميكن   اإ
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 الطرف املُجيب

اس تخدام مؤرش جغرايف 

غري مسجل( و مسجل )أأ 

 يف السوق

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 ما يه درجة الاس تخدام املطلوبة؟

تنفيذ مؤرش جغرايف 

غري و مسجل )أأ 

 مسجل(

    مودلوفامجهورية 

    رومانيا

 نعم   الاحتاد الرويس

 ل  ل رصبيا

 ل ينطبق  ل ينطبق س نغافورة

    سلوفاكيا

  .35انظر السؤال  نعم جنوب أأفريقيا

    سويرسا

س نوات من عدم الاس تخدام يف السوق  5قد يُلغى التسجيل بعد  نعم اململكة املتحدة

 حتت الامس احملمي.

 

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

يُطلب الاس تخدام املس متر بني الس نة اخلامسة والسادسة من  نعم

 التسجيل؛ ويف لك عرش س نوات.

 نعم

 ل  ل أأوروغواي

    فيت انم

س نوات من عدم الاس تخدام يف السوق  7قد يُلغى التسجيل بعد  نعم الاحتاد الأورويب

 احملمي.حتت الامس 

 

 الإذعان؟أأو  ما يه متطلبات احلفاظ عىل امحلاية يف بدلك، وحيامث ينطبق ذكل، لتجنب املطالبة ابلتنازل)اثنيًا(.  

 الطرف اجمليب متطلبات أأخرى ليست هناك متطلبات

 أأرمينيا  

 أأسرتاليا  نعم

 الربازيل  نعم

 مكبوداي نعم 

 ش ييل  نعم

 نعم 

عالن امحلاية  ذا ظلت الرشوط اليت يبقى اإ ابلنس بة اإىل تسميات املنشأأ ساري املفعول اإ

يقوم علهيا ذكل الإعالن متوفرة. ومن مّث، فقد تسقط امحلاية يف حال اختفت تكل 

 (.206، املادة 2000لعام  486الرشوط )القرار 

 كولومبيا

 كرواتيا  نعم

 قربص  

 التش يكيةامجلهورية   نعم

كوادور ل نعم  اإ

س تونيا    اإ

 فرنسا  

 جورجيا  

 اليوانن  ل
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 الطرف اجمليب متطلبات أأخرى ليست هناك متطلبات

 غواتاميل ل ل

 هنغاراي  نعم

 نعم ل

من القانون بأأنه يف حال تسجيل امس منتج مبا يتعارض مع الأحاكم  22تقيض املادة 

البيطرية أأن تتخذ  والشؤون لأغذيةالواردة يف القانون، حيق للهيئة الأيسلندية املعنية اب

لغاء  التسجيل. وعالوة عىل ذكل، حيق للهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية قرارًا ابإ

ذا اكن املنتج  لغاء التسجيل يف احلالت التالية: )أأ( اإ والشؤون البيطرية أأن تتخذ قرارًا ابإ

ذا مل يُسّوق املنتج  14ل يطابق مواصفات املنتج الواردة يف املادة  من القانون؛ )ب( واإ

 نوات.حتت امس مسجل ملدة س بع س  

 أأيسلندا

 الهند  نعم

يران)  نعم  الإسالمية(مجهورية اإ

 اإرسائيل  نعم

 جاماياك ل ل

 نعم ل

 املؤرشات اجلغرافية من قانون 22 املادةامحلاية ما مل تتعارض مع  ترسي

 الياابن

 اكزاخس تان  

 الكويت ل ل

 لتفيا  

 ليتوانيا  

 مدغشقر  نعم

 نعم نعم

عالن امحلاية ابلنس بة اإىل  161تنص املادة  من قانون امللكية الصناعية عىل أأن "مدة اإ

لهيا ذكل هو املؤرشات اجلغرافية مر أأو  تسميات املنشأأ  نة ببقاء الرشوط اليت يستند اإ

 الإعالن قامئة.

 املكس يك

 نعم 

جيب جتديد املؤرشات اجلغرافية اليت ختضع للحامية مبوجب قانون العالمات التجارية لعام 

لّك عرش س نوات بدفع رمس جتديد التسجيل املقرر. وابلرمغ من أأن التسجيل  2002

ثبات الاس تخدام من  ميكن أأن يُلغى جّراء عدم الاس تخدام، فليس هناك أأية متطلبات لإ

 أأجل جتديد التسجيل.

 نيوزيلندا

 بريو  نعم

 بولندا ل ل

 الربتغال  نعم

 كورايمجهورية   

 مودلوفامجهورية   نعم

 رومانيا نعم 

 نعم 

 الرويس(. من القانون املدين لالحتاد 1531جتديد مدة صالحية الشهادة )املادة 

 الاحتاد الرويس

 رصبيا ل ل
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 الطرف اجمليب متطلبات أأخرى ليست هناك متطلبات

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا  نعم

 نعم 

 .30س نوات؛ انظر السؤال  10جتديد لك 

 جنوب أأفريقيا

 سويرسا  نعم

 اململكة املتحدة  

 نعم 

لهيا أ نفًا.  جيب توثيق الاس تخدام خالل الفرتات املُشار اإ

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 أأوروغواي  نعم

 نعم 

انم اإىل امحلاية لأجل غري مسمى، مامل تتغري الرشوط  فيتختضع املؤرشات اجلغرافية يف 

اجلغرافية احملددة للسمعة واجلودة واملواصفات اخلاصة للمنتجات اليت حتمل املؤرش 

 مواصفات املنتجات.أأو  اجلودةأأو  اجلغرايف، مما يفيض اإىل فقدان تكل السمعة

 انم فيت

 الاحتاد الأورويب  

 تعليقات:

 أأسرتاليا

يعترب دفع رمس جتديد لّك عرش س نوات )الفرتة القياس ية لتجديد حامية العالمات التجارية(، الرشط الوحيد بصفة عامة، 

أأو  املؤرش اجلغرايف احملمي كعالمة تصديق جتاريةاس تخدام عدم  للحفاظ عىل حامية املؤرشات اجلغرافية كعالمات جتارية.

لغاء ا دلعوى( الأحواليف بعض ) قد جيعهل عرضة فيه بقدر اكفالتحمك عدم   .ب الغرينمن جالإ

 الربازيل

حتّد من أأو  تلغيهأأو  توقفهأأو  بعد منح امحلاية ملؤرش جغرايف يف الربازيل، ل توجد أأية أ لية بوسعها أأن تُبطل أأثر تكل امحلاية

 نطاقه.

 ش ييل

ات اجلغرافية وتسميات املنشأأ املسجةل بشأأن امللكية الصناعية، ختضع املؤرش 19.039مبوجب النظام اذلي أأنشأأه القانون رمق 

ىل امحلاية لأجل غري مسمى، وتبقى امحلاية سارية املفعول مامل تتغري الرشوط الأصلية اليت أأفضت اإىل الاعرتاف بتكل  اإ

بطال تسجيل مؤرش جغرايف منشأأ يف تسمية  أأو املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ. وجيوز للك من هيمه الأمر الامتس اإ

. ول ميكن أأن تس تفيد املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ 19.039انهتاك حالت املنع اليت ينص علهيا القانون رمق حال 

ذا سقطت عهنا امحلاية تقادمت يف البدل الأصيل. وفامي خيص أأو  الأجنبية من امحلاية، وقد تفقد أأية حامية اكنت تمتتع هبا، اإ

(، ل جيوز تغيري تسميات املنشأأ اخلاصة ابمخلور واملرشوابت املقطرة اليت 18.455ن رمق امخلور واملرشوابت الكحولية )القانو

ذ أأن الربملان الوطين أأو  تعديلهاأأو امجلهورية وضعها رئيس  لغاؤها؛ اإ  الوحيد اذلي جيوز هل نقضها.هو اإ
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 كرواتيا

ذا مل يعد يس تويف الرشوط الواردة يف املو  لغاء تسجيل مؤرش جغرايف اإ  اصفات.ينبغي اإ

 قربص

 .1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  54فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة 

ولحئة املفوضية  1308/2013تُطبق الأحاكم الواردة يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق ، املسكرات القويةوفامي خيص امخلور و 

 .607/2009الأوروبية رمق 

س تونيا  اإ

 تس تفيد املؤرشات اجلغرافية من امحلاية القانونية لأجل غري مسمى.

 فرنسا

  ل ميكن أأن يتحول مؤرش جغرايف مسجل اإىل مؤرش جغرايف عام.

 جورجيا

 يف جورجيا الإذعانأأو  املطالبة ابلتنازلل ميكن 

 اليوانن

لغاء حامية تسمية منشأأ  اعتباري مقمي يف اليوانن، ودليهأأو  حيّق لأي خشص طبيعي مؤرش أأو  مصاحل مرشوعة، أأن يلمتس اإ

 جغرايف يف احلالت التالية: 

 )أأ( عدم استيفاء الرشوط الواردة يف املواصفات؛

 مؤرش جغرايف خاضعني للحامية ملدة س بع س نوات.أأو  )ب( عدم تسويق أأي منتج حتت تسمية منشأأ 

 اإرسائيل

فاإن مؤرشًا جغرافيًا غري  – 2و 1وجود لرشط الاس تخدام. وفامي يتعلق ابلسؤالني  فامي يتعلق بتسميات املنشأأ املسجةل، ل

نفاذ يف اإرسائيل، مامل يثبت عكس ذكل. وليس هناك جسّل للمؤرشات اجلغرافية يف اإرسائيل.  مسجل س يكون قاباًل لالإ

 جاماياك

ن املؤرشات اجلغرافية اليت ل ختضع للحامية دمت يف البدل الأصيل، ل تس تفيد من أأي شلك تقاأأو  سقطت عهنا امحلايةأأو  اإ

 من أأشاكل امحلاية.

 ليتوانيا

 انظر رّد الاحتاد الأورويب.



SCT/40/5  
Annex 
209 

 

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول  

 نظام فريد من نوعه يف بريو. وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب

عالن حامية تسمية املنشأأ  صالحيةتظل ، 206، املادة 486الأنديز ملا ينص عليه قرار جامعة دول  وفقا الوفاء اس متر ما قامئة  اإ

 .ايةامحل ابملتطلبات الأولية ملنح

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 كورايمجهورية 

ذا مل تُس تخدم عالمة جامعية حتمل مؤرشًا جغرافيًا ملدة ثالث س نوا لغاء تسجيل اإ ت قبل اترخي الامتس احملمكة، ميكن اإ

 العالمة.

 مودلوفامجهورية 

البرشية اخلاصة ابملنطقة اجلغرافية املعنية، واليت تعترب  وامحلاية غري حمدودة زمنيًا رشيطة احملافظة عىل العوامل الطبيعية و/أأ 

 رضورية للحصول عىل منتجات تس تويف املواصفات املناس بة.

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات اجلغرافية Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية.

لغاء امحلاية عىل أأساس أأن املؤرش اجلغرايف غري ُمس تخَدم يف الإقلمي املعين   ؟هل توجد أ لية يطلب هبا الغري اإ

لغاء امحلاية بسبب عدم  تعليقات اإ

 الاس تخدام

 الطرف اجمليب

 أأرمينيا ل 

لغاء( مثال، )مكن تعديل يُ قانون العالمات التجارية:  مؤرش جغرايف حيظى ابمحلاية بصفته اإ

عالمة جتارية جامعية بقرار صادر عن هيئة قضائية، وذكل لأي سبب من أأس باب 

عدم وجود نّية دلى صاحب العالمة ، مثل (قانون العالمة التجارية )مبوجب الاعرتاض

املُصّدق املعمتد مل يعد خموًل أأو  أأن صاحب العالمة املسجل، أأوس تخدام عالمته التجارية، ل

نظام فريد من جامعية. ارية جتعالمة  لها املسجل أأو اخلدماتق عىل السلع و/هل التصدي

ما بناء عىل طلب خاريجنوعه: جلنة املؤرشات اجلغرافية  ذف حت قدمببادرة مهنا( أأو  )اإ

انتفاء سبب عىل أأساس قانون النبيذ الأسرتايل مبوجب سجل ال من مؤرش جغرايف مسجل 

 املؤرش اجلغرايف. اس تخدام

 أأسرتاليا نعم

 الربازيل ل 

 مكبوداي نعم 
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لغاء امحلاية بسبب عدم  تعليقات اإ

 الاس تخدام

 الطرف اجمليب

بشأأن امللكية الصناعية، واذلي يديره  19.039ينص النظام اذلي ُأنشئ مبوجب القانون رمق 

الصناعية يف ش ييل، عىل أأنه ل ينبغي ابلرضورة اس تخدام املؤرشات املعهد الوطين للملكية 

بقاء عىل امحلاية. ومن ابب الاس تثناء من هذه القاعدة، ودون  اجلغرافية وتسميات املنشأأ لالإ

الإخالل هبا، فاإن املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ الأجنبية ل ميكن أأن ستتفيد من 

ذا سقطت عهنا امحلايةقد تفقد امحلاية اأأو  امحلاية، تقادمت يف البدل أأو  ليت اكنت تمتتع هبا، اإ

 الأصيل.

 ش ييل ل

 كولومبيا ل 

دراج حق الاس تخدام يف  جراءات منفصةل تتعلق ابإ خيضع الاس تخدام للتقيمي فقط يف اإ

لغاء.  السجل، واذلي قد يكون عرضة لالإ

 كرواتيا ل

لحئة من  54فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة 

 .1151/2012الاحتاد الأورويب رمق 

 ل

املسكرات )امخلور و 

 (القوية

 قربص

 التش يكيةامجلهورية  ل 

كوادور ل   اإ

س تونيا ل   اإ

 فرنسا ل 

 جورجيا ل 

 اليوانن نعم 

 غواتاميل ل 

 هنغاراي ل 

الهيئة من القانون، حيق لأي خشص دليه مصاحل مرشوعة أأن يلمتس من  22.3وفقا للامدة 

ذا اكن املنتج ل  لغاء تسجيل امس منتج اإ الأيسلندية املعنية ابلأغذية والشؤون البيطرية اإ

يداع الطلب خطيا مشفوعًا  يطابق مواصفات املنتج الواردة يف أأحاكم هذا القانون. وجيب اإ

 ر.مبرب 

 أأيسلندا نعم

 الهند ل 

يران ) ل   -مجهورية اإ

 الإسالمية( 

ل متكل اإرسائيل جساًل للمؤرشات اجلغرافية، ومن مّث فاإن هذه املسأأةل ل تنطبق. وميكن 

للمحامك أأن تبت يف القضااي املتعلقة ابحلقوق املرتتبة عن املؤرشات اجلغرافية غري املسجةل، 

 من خالل ادلفاع الإجيايب.أأو  تفسريي غري اإصدار حمكسواء من خالل 

 اإرسائيل ل ينطبق

 جاماياك نعم 

لغاء امحلاية  يف حاةل املؤرشات اجلغرافية املتعلقة ابملرشوابت الكحولية، جيوز للغري الامتس اإ

ذا توفر   سبب اكف.اإ

 الياابن ل

 اكزاخس تان  

 الكويت نعم 

 لتفيا  

 ليتوانيا  



SCT/40/5  
Annex 
211 

 

لغاء امحلاية بسبب عدم  تعليقات اإ

 الاس تخدام

 الطرف اجمليب

 مدغشقر ل 

 املكس يك ل 

 نيوزيلندا نعم 

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام 

 فريد من نوعه يف بريو.

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة جزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها  من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 ابلبياانت اجلغرافية.

 بريو ل

 بولندا نعم 1151/2012من الالحئة  54املادة 

 الربتغال ل 

ذا اكن املؤرش اجلغرايف املُتضمن يف بعد تسجيل  عالمة جامعية حتمل مؤرشًا جغرافيًا، واإ

غري مس تخدم يف البدل الأصيل، ميكن ملن هيمه الأمر أأن يلمتس أأو  العالمة غري خاضع للحامية

لغاء تسجيل العالمة امجلاعية )املادة   (.7(.1)117احملمكة لإ

 كورايمجهورية  نعم

 مودلوفامجهورية  نعم امحلاية املمنوحة لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية غري حمدودة.ينبغي أأن تكون مدة 

 رومانيا نعم 

 الاحتاد الرويس ل 

 رصبيا ل 

(، ليست هناك أأية معلية لتسجيل Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )

 املؤرشات اجلغرافية، فهيي ختضع للحامية تلقائيًا.

 س نغافورة ينطبق ل

 سلوفاكيا نعم 

عىل فئتني من الظروف اليت ميثل فهيا عدم اس تخدام العالمة التجارية سببًا  27ينص القسم 

 لإسقاط امحلاية.

 . غياب النية احلس نة ابلس تخدام.1

ذا 1) 27القسم  ()أأ(: جيوز للك من هيمه الأمر الامتس اإسقاط امحلاية عن عالمة جتارية اإ

تسجيل العالمة التجارية مل يكن مشفوعًا حبسن نية من قبل مودع طلب تسجيل ثبت أأن 

ذا ثبت غياب حسن أأو  العالمة لس تخداهما من قبهل من قبل املس تخدم املرخص هل، واإ

النية أأثناء الاس تخدام الفعيل العالمة خالل فرتة ثالثة أأشهر قبل اترخي الامتس اإسقاط 

 امحلاية.

 أأثناء الاس تخدام الفعيل. غياب النية احلس نة 2

ذا ()ب(: 1) 27القسم  جيوز للك من هيمه الأمر الامتس اإسقاط امحلاية عن عالمة جتارية اإ

صدار شهادة أأو  ثبت أأن فرتة مخس س نوات أأكرث قد انقضت قبل ثالثة أأشهر من اترخي اإ

التسجيل، وأأن ماكل العالمة/املس تخدم املرخص هل، مل تكن دليه نية حس نة ابس تخدام 

 لعالمة خالل تكل الفرتة.ا

 جنوب أأفريقيا نعم

 *R 2 سويرسا نعم 
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من املرسوم بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية اخلاضعة للحامية،  15معاًل ابملادة 

من املرسوم بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية غري الزراعية اخلاضعة  13واملادة 

لغاء تسجيل تسمية خاضعة للحامية بعد  للحامية، جيوز للهيئة امللكفة ابلسجل املعين اإ

 استشارة الهيئات عىل الصعيد الفدرايل وعىل صعيد الاكنتون والأطراف املعنية:

ذا مل تصبح التسمية اخلاضعة للحامية مس تخدمة، (أأ ) ذا سقط أأو  حسب الطلب، اإ اإ

بقاء عىل تسجيل التسمية  اهامتم مجيع املس تخدمني والاكنتوانت املعنية ابلإ

 لحامية؛اخلاضعة ل

ذا ثبت أأن امتثال التسمية اخلاضعة للحامية اإىل املواصفات تقادم  (ب) حبمك املنصب، اإ

 لسبب وجيه.

ذا سقطت عهنا امحلاية يف البدل  (ج) حبمك املنصب، ابلنس بة اإىل تسمية أأجنبية، اإ

 الأصيل.

 **R 3 وR4 وR5 

R 3عىل أأي شلك من  . ل تنص الترشيعات عىل الصعيد الفدرايل وعىل صعيد الاكنتون

سقاط امحلاية، ابلرمغ من أأن تغيريات يف الترشيعات من شأأهنا أأن تفيض اإىل تعديل  أأشاكل اإ

 قامئة املؤرشات اجلغرافية املعرتف هبا.

R 5 ل تنطبق أأحاكم اس تخدام عالمة جتارية وعواقب عدم الاس تخدام عىل العالمات .

 مات التجارية(.( من قانون حامية العال3)ه()27اجلغرافية )املادة 

 اململكة املتحدة نعم 

الولايت املتحدة  نعم 

 الأمريكية

 أأوروغواي ل 

 انم فيت نعم 

 الاحتاد الأورويب نعم 

 املراقبة/الرصد "12"

 ومس تقل؟اس تخدام املس تفيدين للمؤرش اجلغرايف خيضع لرصد منتظم  هل 

 الطرف اجمليب رصد منتظم ومس تقل تعليقات

 أأرمينيا ل 

ن الإرشاف عىل اس تخدام العالمة التجارية امجلاعية  من صالحية صاحب العالمة، هو اإ

 اختذ الرتتيبات الالزمة ذلكل.أأو  مبا يف ذكل رصد العالمة

 أأسرتاليا 

ن اضطالع طرف اثلث بعملية الرصد ل ميثل رشطًا للتسجيل. ففي الربازيل، يقتيض  اإ

مقديم اخلدمات، مع احلق يف اس تخدام املؤرشات أأو  املنتجنيالأمر وجود هيئة تراقب 

أأن تقوم بعمليات أأو  أأن تكون تكل الهيئة مس تقةل،ي الرضور  وليس مناجلغرافية؛ 

املراقبة بشلك دوري. وفامي يتعلق ابملراقبة اذلي تضطلع به الواكلت العامة الأخرى 

مسؤولية املعهد الوطين للملكية  ليس منهو واكةل التنظمي الصحي يف الربازيل(، ف )مثل 

 الصناعية.

 الربازيل ل

 مكبوداي نعم 
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)السجل( عىل رصد من هذا القبيل،  19.039ل ينص النظام اذلي أأنشأأه القانون رمق 

ولكن أأحاكم الالحئة التنفيذية لس تخدام ومراقبة املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ 

بشأأن امخلور واملرشوابت  18.455القانون رمق تنطبق. وينص النظام اذلي أأنشأأه 

الكحولية عىل الرصد ابلستناد اإىل التصديق عىل املؤرشات اجلغرافية اخلاصة ابلكروم 

نتاج النبيذ.  وامخلور ابلنس بة اإىل لك حمصول موجه لغرض اإ

 ش ييل ل

"شهادة املذكور أ نفًا، تقدمي  ويتطلب الإجراء اخلاص ابلترصحي ابلس تخدام، عىل النح

تطابق مع مواصفات املنتج وخصائصه"، اليت يمت اإصدارها معاًل ابلالحئة التنفيذية 

لالس تخدام، ومن مّث، ميكن أأن تكون معلية متكررة ومنفصةل. وينطبق هذا بشلك 

لغاء ترصحي الاس تخدام حبمك املنصب ماكنية اإ بطلب من أأحد الطرفني، أأو  خاص عىل اإ

اعة والتجارة، عندما يتبني أأن الاس تخدام يُنايف رشوط من قبل هيئة الرقابة عىل الصن

 (.170، املادة 2000لعام  486منح امحلاية )القرار 

 كولومبيا نعم

 كرواتيا نعم 

 قربص نعم 

 التش يكيةامجلهورية  ل 

كوادور نعم   اإ

البيطري والأغذية  هيئة الطب( 2( جملس حامية املس هتكل. 1ادلوةل من خالل:  ترشف

شأأن ب املتطلبات املنصوص علهيا يف قانون حامية املؤرشات اجلغرافية استيفاء عىل  ةاملعني

املتطلبات  مع ومدى توافقها، سامء املؤرشات اجلغرافية املسجةلالاس تخدام السلمي لأ 

 املؤرشات اجلغرافية املسجةل. مواصفاتاملنصوص علهيا يف 

س تونيا نعم  اإ

س تقةل معمتدة من قبل هيئة الاعامتد الرمسية يف ضوء املراقبة من قبل أأطراف اثلثة م 

 ترد درجة الاس تخدام ونقاط الفحص يف مواصفات املنتج مؤهالهتا ونزاههتا.

 فرنسا نعم

 جورجيا نعم 

 اليوانن نعم 

 غواتاميل نعم 

( من قانون العالمات التجارية يف هنغاراي، تلغى حامية املؤرش 3) 111معاًل ابملادة 

ذا كشفت سلطة التفتيش املعّينة عن عيوب خطرية متعلقة  للمسكرات القويةاجلغرايف  اإ

مبواصفات املنتج، مفا خيص اس تخدام املؤرش اجلغرايف، واليت ل ميكن معاجلهتا بأأي 

 طريقة أأخرى.

 هنغاراي نعم

ن  29وفقا للامدة   الهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية والشؤون البيطريةمن القانون، فاإ

الصحة البدلية هام املسؤولتان عن ضوابط اس تخدام أأسامء املنتجات املسجةل  ومفتيش

 بشأأن املواد 93/1995( من القانون رمق 8)22و 6للمواد الغذائية وفقا للامدتني. 

الصحة البدلية التحمك يف اس تخدام أأسامء املنتجات  الغذائية. كام يتعني عىل مفتيش

 املسجةل ابلنس بة اإىل املنتجات الأخرى اليت تقع مضن نطاق القانون.

 أأيسلندا نعم

 الهند نعم 

يران ) ل  يران مجهورية اإ اإ

 الإسالمية(

 اإرسائيل ل 

 جاماياك نعم 
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 الياابن ل من منتجي املؤرشات اجلغرافية جامعةالرصد  تتوىل

 اكزاخس تان  

 الكويت ل 

 لتفيا  

 ليتوانيا  

 مدغشقر ل 

نتاج املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ وفقًا للمعايري الرمسية املكس يكية املعنية.  يمت اإ

حتمك مفن حيث املبدأأ، جيب أأن يكون هناك معيار رمسي مكس ييك بشأأن الرشوط اليت 

نتاج أأية اإشارة جغرافية محمية  منشأأ محمية.تسمية  أأو اإ

 املكس يك نعم

ل، وفامي يتعلق ابلتسجيالت مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ 

أأو  . قد خيضع اس تخدام املؤرش اجلغرايف احملمي كعالمة جامعية(املسكرات القويةو 

 كعالمة تصديق لرصد منتظم ومس تقل.

 نيوزيلندا ل

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب 

 نظام فريد من نوعه يف بريو.

املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يتوىل  لوضع الراهن،حسب او 

. ةدوري بصورةاس تخدام تسمية املنشأأ  رصد ،، حسب الاقتضاءواجمللس التنظميي

لغاء الأنديزالصادر عن جامعة دول  486، ومعاًل ابلقرار رمق عالوة عىل ذكل ، جيوز اإ

ذا، املعنيةبطلب من اجلهة أأو  نصبامل حبمك سواء ، س تخدامالاترخيص  تبني أأن  اإ

 ذات الصةل.تسمية املنشأأ تُس تخدم يف التجارة بطريقة تتعارض مع أأحاكم الإعالن امحلاية 

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلجزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها  اصة من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 ابلبياانت اجلغرافية.

 بريو نعم

 بولندا نعم 

 الربتغال نعم من قبل الهيئات الرمسية املعرتف هبا.

 كورايمجهورية  نعم 

 مودلوفامجهورية  نعم 

 رومانيا ل 

ثبات من  عندما يمت جتديد صالحية شهادة تسمية املنشأأ ابلنس بة اإىل منتج، يمت تقدمي اإ

يف  النحو الواردقبل هيئة خموةل بأأن مقدم الطلب ينتج منتجًا مبواصفات خاصة عىل 

السجل احلكويم. وفامي يتعلق ابلتسمية اليت متثل امس منطقة جغرافية تقع خارج الاحتاد 

شهادة وثيقة تؤكد احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ ابلنس بة اإىل الرويس، يقدم حامل ال 

يداع طلب جتديد صالحية الشهادة.  منتج يف بدل املنشأأ اعتباًرا من اترخي اإ

 الاحتاد الرويس نعم

 رصبيا نعم 

(، ل توجد معلية تسجيل، كام Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )

 يف تلقائية.أأن حامية املؤرش اجلغرا

 س نغافورة ل ينطبق

 سلوفاكيا نعم 
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 جنوب أأفريقيا  مسؤولية صاحب احلقوق

R 1.2 تمت مراقبة اس تخدام تسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية من .

 20اإىل  18قبل هيئة تصديق معمتدة تس تويف املتطلبات املنصوص علهيا يف املواد من 

، وحتت اإرشاف تسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملميةمن املرسوم اخلاص ب 

املكتب الفدرايل للزراعة. وترد واجبات هيئات اإصدار الشهادات يف املرسوم الصادر 

عن الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعلمي والبحث بشأأن احلد الأدىن من 

رافية احملمية. ويف حاةل املنتجات متطلبات مراقبة تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغ

دارية دلى  الغذائية، ميكن لهيئات حامية املس هتكل يف الاكنتوانت أأيًضا اختاذ تدابري اإ

املكتب يف السوق. و تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية احملمية انهتاك اس تخدام 

 السلطة اخملتصة فامي خيص املنتجات الأخرى.هو الفدرايل للزراعة 

R.2.2.  تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية تمت مراقبة اس تخدام الرشاكت السويرسية ل

 15من قبل هيئة تصديق معمتدة تس تويف املتطلبات املنصوص علهيا يف املادة  احملمية

، وذكل تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية احملمية غري الزراعيةمن املرسوم اخلاص ب 

لملكية الفكرية. وترد واجبات هيئات اإصدار الشهادات حتت اإرشاف املكتب الفدرايل ل 

تسميات املنشأأ من هذا املرسوم. وجيب التحقق من الالزتام مبواصفات  16يف املادة 

نظمة واملؤرشات اجلغرافية احملمية الأجنبية  قبل طرح املنتجات يف السوق، وفقًا للأ

 من خالل سلطةأأو  أأكرثأأو  صةمن خالل هيئة رقابة خاأأو  املعمول هبا يف البدل املعين،

تسميات من املرسوم اخلاص ب  18 أأكرث من السلطات اليت حيددها بدل املنشأأ. )املادةأأو 

 (.املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية احملمية غري الزراعية

R 3 نتاج ومقدار الكروم املنتجة . تتحمل الاكنتوانت مسؤولية مراقبة متطلبات الإ

نتاج النبي من املرسوم اخلاص ابلنبيذ.  31اإىل  28ذ، وفقًا للمواد من لس تخداهما يف اإ

 وتمت مراقبة جتارة النبيذ من قبل هيئة مراقبة تعيهنا الكونفدرالية.

 نعم

(R2 وR3) 

 سويرسا

زاء هذه املسأأةل.  اململكة املتحدة ل ميكن لطرف اثلث أأن يسرتعي انتباهنا اإ

الولايت املتحدة  نعم الرصد وليس احلكومة الأمريكية.اذلي يضطلع بعملية هو صاحب املؤرش اجلغرايف 

 الأمريكية

 أأوروغواي ل 

 انم فيت نعم 

 الاحتاد الأورويب نعم 

 ما اذلي تشمهل املراقبة/الرصد؟ 

التحقق من مطابقة املنتج  التحقق من التتبع اإجراءات أأخرى

 ملواصفات املنتج ذات الصةل

التحقق من امتثال املنتج 

 النظافة والصحةملعايري 

 الطرف اجمليب

 أأرمينيا    

 نعم

ميكن للامكل املسجل للعالمة 

التجارية امجلاعية مراقبة/رصد 

جزء منه أأو  لك ما س بق

 اعامتًدا عىل القواعد.

 أأسرتاليا   

 الربازيل    نعم*
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التحقق من مطابقة املنتج  التحقق من التتبع اإجراءات أأخرى

 ملواصفات املنتج ذات الصةل

التحقق من امتثال املنتج 

 النظافة والصحةملعايري 

 الطرف اجمليب

 مكبوداي نعم نعم نعم نعم

 ش ييل   نعم 

 نعم

موحض يف هو التحقق كام 

تنظم اس تخدام اللواحئ اليت 

 تسمية املنشأأ.

 كولومبيا نعم نعم نعم

 كرواتيا  نعم  

 قربص    

امجلهورية  ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 التش يكية

كوادور  نعم    اإ

س تونيا نعم نعم نعم   اإ

 نعم

التحقق من أأن املنتج يُصنّع 

 داخل املنطقة اجلغرافية.

 فرنسا  نعم 

 جورجيا  نعم نعم 

 اليوانن  نعم نعم 

 غواتاميل نعم نعم ل ل

 هنغاراي  نعم  

 أأيسلندا نعم نعم ل 

 الهند نعم نعم نعم 

 نعم  

 

يران )   -مجهورية اإ

 الإسالمية(

 اإرسائيل ل ل ل ل

 جاماياك نعم نعم ل ل

 الياابن  نعم  

 اكزاخس تان    

 الكويت نعم  نعم نعم ل

 لتفيا    

 ليتوانيا    

 مدغشقر    

 املكس يك نعم نعم نعم 

 نيوزيلندا ل ل  

 بريو نعم نعم نعم 

 بولندا نعم نعم نعم ل

 الربتغال نعم نعم نعم 

 كورايمجهورية     ل
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التحقق من مطابقة املنتج  التحقق من التتبع اإجراءات أأخرى

 ملواصفات املنتج ذات الصةل

التحقق من امتثال املنتج 

 النظافة والصحةملعايري 

 الطرف اجمليب

 نعم

تُس تخدم املؤرشات اجلغرافية 

يف السوق من قبل واكةل 

حامية املس هتكل ومراقبة 

 السوق.

 مودلوفامجهورية   نعم نعم

 رومانيا ل ل ل ل

 الاحتاد الرويس  نعم  

 رصبيا نعم نعم نعم 

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا  نعم  

 جنوب أأفريقيا    

 نعم 

(R2 وR3) 

 نعم

(R 2 وR3) 

 سويرسا 

 اململكة املتحدة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

املتحدة الولايت     

 الأمريكية

 أأوروغواي    

 انم فيت  نعم نعم 

 الاحتاد الأورويب  نعم  

 تعليقات:

 الربازيل

ىل املنتجات واخلدمات املقدمة، وفقًا للمتطلبات *   الواردةقد تشمل أ لية املراقبة مراقبة املنتجني ومقديم اخلدمات، ابلإضافة اإ

 .املؤرشات اجلغرافيةالالحئة التنفيذية بشأأن اس تخدام يف 

 متطلبات الرقابة.من حد أأدىن أأي  الصك املعياريأأو  حيدد القانون ومع ذكل، ل

فاإن عىل سبيل املثال(،  واكةل التنظمي الصحي يف الربازيلالواكلت العامة الأخرى )مثل  جترهيافامي يتعلق ابلرقابة اليت و 

 الصناعية.املعهد الوطين للملكية ل تقع عىل عاتق مسؤوليهتا 

 ش ييل

، يكون املاكل الفعيل واملس تخدمون مسؤولني عن املعهد الوطين للملكية الصناعيةابلنس بة للمؤرشات املسجةل دلى 

 .لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافيةالإرشاف عىل الاس تخدام الصحيح 

 كولومبيا

 الاس تخدام. تنظميف اللواحئ اليت  للرصد/للمراقبة موضوعاً التحقق من الامتثال ملعايري النظافة والصحة  أأن ميثل ميكن
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 قربص

يمت التحقق من توافق املنتج مع مواصفات املنتج ، املسكرات القويةابلنس بة للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية والنبيذ و 

لأحاكم الوطنية الأخرى اأأو  دون الإخالل بأأحاكم الاحتاد فامي خيص تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية احملمية املعنية

 املنتجات يف السوق. بطرحاملتعلقة 

 جورجيا

 التحقق من توافق املنتج مع معايري النظافة والصحة من خالل الإجراء املنفصل. يمت

 أأيسلندا

ذا اكن  معليات املراقبةمن القانون، تس تلزم  29 معاًل ابملادة نتاجحفص ما اإ يس تخدم امس  ما منتج الطرف املسؤول عن اإ

نتاجهوأأن  ،منتج مسجل يفي مبتطلبات القانون الهيئة تقوم و مواصفات املنتج.  يطابقاحلصول عليه أأو  املنتج اذلي يمت اإ

فامي يتعلق بأأسامء املنتجات املسجةل لضامن تنفيذها  معليات املراقبةالبيطرية مبواءمة  والشؤون لأغذيةالأيسلندية املعنية اب

ذا و بشلك موحد يف البدل.   الصحة البدلية ومفتيش البيطرية والشؤون لأغذيةالهيئة الأيسلندية املعنية اب من عىل لك تعنّي اإ

جراء معليات املراقبة  نتاج فامي يتعلق اإ ن الوزير حيدد اجلهة املسؤوةل عن ابلطرف نفسه املسؤول عن اإ القيام أأحد املنتجات، فاإ

عالقة العمل بني الأطراف املعنية، وجيب علهيا يف  البيطرية والشؤون لأغذيةالهيئة الأيسلندية املعنية ابحتدد و . بعملية املراقبة

جراء مراقبةهذه احلالت الرتكزي بصفة خاصة عىل  ىل أأقىص حد ممكن. كام فّعاةل اإ  ينبغي أأن وجتنب الازدواجية والتداخل اإ

ىل أأقىص حّد ممكن، ولكام اقتضت احلاجة،تتعاون الهيئة بشلك وثيق توفر اخلربة وأأن  ،الصحة وممثيل الصحة مع مفتيش ، واإ

ىل مواءمة  ينبغي أأن تسعىعالوة عىل ذكل، و فامي يتعلق بأأسامء املنتجات املسجةل.  يف جمال املراقبةواخلدمات  الهيئة اإ

من أأجل تعزيز حتقيق هذا الهدف، تنرش و املتطلبات.  تكلوضامن تطبيق  بعملية املراقبةمتطلبات الأنشطة ذات الصةل 

 تلزتم هبا.الصحة البدلية أأن  ينبغي عىل مفتيشئة تعلاميت وتوجهيات تنفيذية الهي 

 اإرسائيل

 لقوانني حامية املس هتكل. هذه املسأأةل قد ختضعو . أأي معلية مراقبة سلطات امللكية الفكرية جتري ل

 ليتوانيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

لمعايري الرمسية املكس يكية اليت ل متتثلجيب أأن فاإن تكل املؤرشات  محمية،تعترب سلعًا  املؤرشات اجلغرافية أأن عىل الرمغ من

لك مؤرش جغرايف الرشوط اخلاصة اليت جيب الوفاء هبا ب اخلاصةطبيعهتا. كام حتدد املعايري الرمسية املكس يكية ل  وفقاً تنطبق 

 مؤرشًا جغرافيًا.من أأجل اعتبار املؤرش 
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 نيوزيلندا

 .2006لعام  (املسكرات القويةو اجلغرافية )النبيذ  املؤرشات تسجيل  قانونل ينطبق عىل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 كورايمجهورية 

ذا مل و ، اً جغرافي اً مؤرش حتملبعد تسجيل عالمة جامعية  أأو  خاضعًا للحاميةالوارد يف العالمة امجلاعية  املؤرش اجلغرايفيكن اإ

 (7(.1)117لإبطال تسجيل العالمة امجلاعية. )املادة  الامتس احملمكة ملن هيمه الأمريف بدل املنشأأ، ميكن مس تخدمًا 

 س نغافورة

 حامية املؤرش اجلغرايف تلقائية.(، ل توجد معلية تسجيل، كام أأن Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )

 جنوب أأفريقيا

 مسؤولية صاحب احلقوق.

 أأوروغواي

 معايري النظافة والصحة. تقوم برصدكياانت  ومثةاملس تقل،  الرصدعىل  املؤرشقد تنص اللواحئ اخلاصة ابس تخدام 

 يقوم بعملية التحقق من مطابقة املنتج ملواصفات املنتج ذات الصةل: 

 مؤسسة حكومية غريأأو  عامةهيئة  مؤسسات خاصة

 معمتدة من هيئة التصديق

معمتدة  مؤسسة حكوميةأأو  هيئة عامة

 من هيئة التصديق

 الطرف اجمليب

 أأرمينيا   

 أأسرتاليا نعم  نعم

 الربازيل   

 مكبوداي نعم نعم نعم

 ش ييل   نعم

 كولومبيا نعم نعم نعم

 كرواتيا  نعم نعم

 قربص   

 التش يكيةامجلهورية   نعم نعم
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 مؤسسة حكومية غريأأو  عامةهيئة  مؤسسات خاصة

 معمتدة من هيئة التصديق

معمتدة  مؤسسة حكوميةأأو  هيئة عامة

 من هيئة التصديق

 الطرف اجمليب

 هيئة الاعامتدمعمتدة من قبل 

كوادور نعم    اإ

س تونيا نعم نعم ل  اإ

 نعم

ّما اعامتد رمسية معمتدة  من هيئة اإ

 اتبعة للجامعة الأوروبية.أأو  فرنس ية

 فرنسا  

 جورجيا  نعم 

 اليوانن  نعم 

 غواتاميل   نعم

 هنغاراي  نعم 

 أأيسلندا نعم ل ل

 الهند نعم  

يران ) نعم   -مجهورية اإ

 الإسالمية( 

 اإرسائيل ل ل ل

 جاماياك نعم ل ل

 الياابن ل  

 اكزاخس تان   

 الكويت  نعم  ل ل

 لتفيا   

 ليتوانيا   

 مدغشقر نعم  

 املكس يك نعم نعم نعم

 نيوزيلندا ل ل ل

 بريو نعم نعم نعم

 بولندا ل نعم نعم

 الربتغال نعم نعم نعم

 كورايمجهورية    

 مودلوفامجهورية   نعم نعم

 رومانيا ل ل نعم

 الاحتاد الرويس  نعم 

 رصبيا نعم  نعم

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 نعم

 معمتدة من قبل هيئة الاعامتد

 سلوفاكيا  

 جنوب أأفريقيا   

 سويرسا نعم  نعم
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 مؤسسة حكومية غريأأو  عامةهيئة  مؤسسات خاصة

 معمتدة من هيئة التصديق

معمتدة  مؤسسة حكوميةأأو  هيئة عامة

 من هيئة التصديق

 الطرف اجمليب

 اململكة املتحدة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

الولايت املتحدة  ل ل ل

 الأمريكية

 أأوروغواي نعم نعم نعم

 انم فيت نعم  نعم

 نعم

 معمتدة من قبل هيئة الاعامتد

 الاحتاد الأورويب  نعم

 تعليقات:

 أأسرتاليا

أأن تكون هجة التصديق املعمتدة، اليت ميكن أأو  من قبل املاكل العالمة التجارية امجلاعيةقواعد ل الامتثاليمت التحقق من 

 حىت مؤسسة خاصة.أأو  مؤسسة حكوميةأأو  سلطة عامة

 الربازيل

يف  اليت متثل طلباً أ لية املراقبة  يف ملف القضية عن ، جيب أأن يعلن مقدم الطلبابملعهد الوطين للملكية الصناعيةفامي يتعلق 

ىل فامي يتعلق بطبيعهتا  حمددةقرارات أأو  اجلغرافية، ول توجد قيود املؤرشاتمعلية املتطلبات الرمسية لتسجيل  ابلنس بة اإ

يف الواكلت العامة الأخرى )مثل واكةل التنظمي الصحي  جترهيااليت  بعملية املراقبةفامي يتعلق و . املراقبةشخص املسؤول عن ال 

 .املعهد الوطين للملكية الصناعيةمسؤولية من الربازيل(، فهيي ليست 

 ش ييل

فامي سؤولية امل بشأأن امللكية الصناعية، ل تتحمل الهيئات العامة  19.039القانون رمق  مبوجب نظام الاعرتاف املنشأأ مبوجب

، وابلتايل ميكن التحقق من املنتجات من واملراقبةالس تخدام ل لاّلحئة التنفيذية املسائلختضع مثل هذه و التحقق. خيص معلية 

 قبل مؤسسات خاصة.

 كولومبيا

ل يوجد أأي حمك يتعلق ووابلتايل فهيي تقديرية. ، لتحقق من مطابقة املنتجا اختصاص اللواحئ اليت تنظم الاس تخدام ددحت

 اعامتدجيب أأيًضا و يمتتع ابلقدرة الفنية والإدارية واملالية؛  مبوجب القانونأأن يكون خشًصا قانونًيا  يكفيبطبيعة الكيان، ذلكل 

 أ لية شهادة املنتج.

 قربص

من قبل  املعينمنتج مع املنتج تطابق يمت التحقق من ، املسكرات القويةلغذائية والنبيذ و ابلنس بة للمنتجات الزراعية واملواد ا

 سلطة عامة.
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 هنغاراي

 بشلك فردي يف مواصفات املنتج.الرصد يشار اإىل سلطة املراقبة/

 أأيسلندا

مفتش يات الصحة البدلية مسؤوةل و  البيطرية والشؤون لأغذيةالهيئة الأيسلندية املعنية ابمن القانون، فاإن  29ووفقًا للامدة 

من القانون  22و 6ملادتني اب ، معالً ملواد الغذائيةفامي يتعلق اباس تخدام أأسامء املنتجات املسجةل  معليات مراقبةعن 

فامي اس تخدام أأسامء املنتجات املسجةل  مراقبةبشأأن املواد الغذائية. كام يتعني عىل مفتش يات الصحة البدلية  93/1995 رمق

ذا اكن  معليات املراقبةتس تلزم و نتجات أأخرى تقع مضن نطاق القانون. ق مب يتعل نتاجحفص ما اإ  ما منتج الطرف املسؤول عن اإ

نتاجهوأأن  ،يس تخدم امس منتج مسجل يفي مبتطلبات القانون  .مواصفات املنتج يطابقاحلصول عليه أأو  املنتج اذلي يمت اإ

 اإرسائيل

 لقوانني حامية املس هتكل. هذه املسأأةل قد ختضعو . لية مراقبةأأي مع  سلطات امللكية الفكرية جتري ل

 الياابن

هذه و التحقق. معلية للخمور، فاإن مؤسسة الإدارة جتري  املؤرشات اجلغرافيةيف حاةل و .هممة التحقق املنتجني جامعات تتوىل

 .حكومية وأأ املؤسسة ليست سلطة عامة/

 املكس يك

صدار الشهادات، وخمتربات الفحصيمت تقيمي املطابقة مع املعايري  أأو  الرمسية املكس يكية من قبل الواكلت اخملتصة، وكياانت اإ

هيئات التحقق املرصح لها، عند الاقتضاء، واملوافقة علهيا مبوجب القانون الاحتادي بشأأن املقاييس والتوحيد أأو  املعايرة

 القيايس.

 

 ليتوانيا

 انظر رّد الاحتاد الأورويب.

 نيوزيلندا

 .2006لعام  (املسكرات القويةينطبق عىل قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و  ل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من 
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من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفامجهورية 

 الاعامتد.ميكن اعامتد سلطة عامة/مؤسسة حكومية من قبل هيئة 

 الاحتاد الرويس

التحقق من قبل الهيئات املرخص لها )وزارة الصحة الروس ية، ووزارة الصناعة والتجارة الروس ية، ووزارة جُترى معلية 

 .حتت لواهئا(، مبشاركة املؤسسات العامةل املرشوابت الكحوليةالزراعة الروس ية، واخلدمة الاحتادية الروس ية لتنظمي سوق 

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات اجلغرافية Cap 117Bجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )مبو  ذ اإ (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية.

 سلوفاكيا

 ل ينطبق عىل املنتجات غري الزراعية.

 جنوب أأفريقيا

 مسؤولية صاحب احلقوق.

 سويرسا

 هيئات التصديق والتفتيش يه مؤسسات خاصة.

 الأمريكيةالولايت املتحدة 

 حبوزة صاحب املؤرش اجلغرايف أ ليات للتحقق من الامتثال ملواصفات املنتج.

 أأوروغواي

 اخلاصة بعالمات الاعامتد. للواحئيمت ذكل وفقًا 

 انم فيت

 املقابل.فقط عىل املؤسسات اخلاصة القادرة عىل التحقق من جودة املنتج التحقق من مطابقة املنتج ملواصفات املنتج  ينبغي
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 التسمية "13"

ق يف ظل مؤرش جغرايف محمي:   املنتجات اليت تُسوَّ

ق  ق  جموعة من الرموزمبتُسوَّ  الطرف اجمليب جموعة من النقوشمبتُسوَّ

 نعم

اليت حتمل ، مجهورية أأرمينيا الناش ئة يف السلعجيوز تسويق 

امًسا حيتوي عىل مؤرش جغرايف محمي مبوجب القانون 

 احلكومة. عليهوافقت ابس تخدام رمز وطين 

 نعم

 ،مجهورية أأرمينيا الناش ئة يف السلعجيوز تسويق 

محمي اليت حتمل اسامً حيتوي عىل مؤرش جغرايف 

"املؤرش اجلغرايف  امس ابس تخدام ،القانون مبوجب

 احملمي".

 أأرمينيا

 أأسرتاليا  

 الربازيل ل ل

 مكبوداي نعم نعم

 نعم 

“Indicación Geográfica  أأو

“Denominación de Origen”  التأأشرية أأو

“I.G.”  أأو“D.O.”. 

 ش ييل

 نعم

لعام  36074اخلمت الرمسي لتسميات املنشأأ املعمتد ابلقرار رمق 

2013. 

 كولومبيا 

 نعم

ضافة رمز يشري اإىل املؤرشات اجلغرافية  حيق للمس تخدم اإ

 وتسميات املنشأأ احملمية.

 كرواتيا 

 قربص نعم 

 التش يكيةامجلهورية   نعم

 نعم

ينبغي توس ميها ابخلمت اذلي يرخص ابس تخدام مؤرش جغرايف 

 محمي.

كوادور ل  اإ

 نعم ل

أأو  زراعيأأو  السلع واخلدمات ذات مصدر طبيعي

صناعي، ابس تثناء املؤرشات اجلغرافية أأو  حريف

وتسميات املنشأأ اخلاصة ابملنتجات الزراعية واملواد 

اخلاضعة للحامية عىل الغذائية واملرشوابت الكحولية 

 صعيد امجلاعة.

س تونيا  اإ

 نعم 

امس املؤرش اجلغرايف ورمق التسجيل والإشارة 

 الاختيارية لهيئات الإدارة وامحلاية.

 الشعار الرمسي، اختياري.

 فرنسا

 جورجيا نعم 

 اليوانن نعم نعم
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ق  ق  جموعة من الرموزمبتُسوَّ  الطرف اجمليب جموعة من النقوشمبتُسوَّ

ابللغة اليواننية، املؤرش اجلغرايف اخلاضع للحامية  رموز الاحتاد الأورويب، ورمز هيئة املراقبة.

 معلية التعبئة.أأو  وامس املنتج وعنوانه

 غواتاميل ل ل

 هنغاراي  

 نعم

ترد الرموز يف املرفق الثاين من الالحئة التنفيذية رمق 

593/2016. 

 أأيسلندا ل

 نعم

 املؤرش اجلغرايفمن خالل شعار 

 الهند 

يران ) نعم   -مجهورية اإ

 الإسالمية( 

 اإرسائيل ل ل

 نعم

 املؤرش اجلغرايف اخلاضع 

 للحامية.

 جاماياك ل

 نعم

 الشعار الوطين للمؤرشات اجلغرافية.

 الياابن 

 اكزاخس تان  

 نعم فعال

 -رمز ل ييسء اإىل ال داب العامة  -رمز ديين  -رمز البدل 

 رمز عسكري

 

 نعم

 وأأ نقوش ممزية ل تيسء اإىل املبادئ الأخالقية 

 رموز البدل. أأو اإىلادلينية 

 الكويت

 لتفيا  

 ليتوانيا  

 مدغشقر ل ل

 نعم

“P.A.O.”  أأو“P.G.I.”.حسب احلاةل ، 

 نعم

"مؤرش جغرايف محمي"، أأو  "تسمية منشأأ محمية"

 حسب احلاةل.

 املكس يك

 نيوزيلندا ل ل

 بريو نعم 

 نعم

( من الالحئة 2)12املادة  – PDO/PGIرمزا الاحتاد 

 .1151/2012التنفيذية 

 بولندا ل

 الربتغال  

 كورايمجهورية   

 نعم

ينبغي أأن تظهر عىل املنتجات املسوقة حتت مؤرش جغرايف 

محمي رموز خاصة. ومتت املوافقة عىل الرموز، ابلإضافة اإىل 

 مودلوفامجهورية  نعم
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ق  ق  جموعة من الرموزمبتُسوَّ  الطرف اجمليب جموعة من النقوشمبتُسوَّ

املؤرخ  101اللواحئ اخلاصة ابس تخداهما، مبوجب القانون رمق. 

 .2014ويوني 12يف 

ينبغي أأن تظهر عىل املنتجات املسوقة حتت مؤرش 

جغرايف محمي النقوش التالية: "مؤرش جغرايف محمي" 

 و"تسمية منشأأ محمية".

 نعم 

جيب أأن تظهر عىل ملصق املنتج عبارة "مؤرش 

 جغرايف"

 رومانيا

 نعم 

)املادة " AOP"أأو  "تسمية منشأأ املنتج مسجةل"

 من القانون املدين لالحتاد الرويس( 1520

 الاحتاد الرويس

 نعم 

"تسمية أأو  ملصقات حتمل نقش: "مؤرش جغرايف"

 منشأأ".

 رصبيا

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا ل ينطبق ل ينطبق

 جنوب أأفريقيا ل ينطبق ل ينطبق

 (R3و R2نعم ) 

R2 واملؤرشات . ابلنس بة اإىل تسميات املنشأأ

اجلغرافية السويرسية اخلاضعة للحامية، يمت اس تخدام 

"تسمية منشأأ أأو  "PGI"أأو  "PDOنقش "

أأو  "تسمية منشأأ محمية"أأو  خاضعة للمراقبة"

حدى اللغات الرمسية يف  "مؤرش جغرايف محمي" ابإ

 سويرسا.

وابلنس بة اإىل تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية 

 فاإن هذه النقوش اختيارية. الأجنبية اخلاضع للحامية،

R3" يمت اس تخدام نقش .POD"  تسمية أأو"

 منشأأ خاضعة للمراقبة".

 سويرسا

 اململكة املتحدة ل ينطبق ل ينطبق

الولايت املتحدة  ل ل

 الأمريكية

 أأوروغواي ل ل

 نعم

 يرد الرمز )الرموز( يف الالحئة اخلاصة بلك مؤرش جغرايف.

 نعم

)النقوش( يف الالحئة اخلاصة بلك مؤرش يرد النقش 

 جغرايف.

 انم فيت

 نعم

وضع الاحتاد الأورويب رموًزا للبياانت اجلغرافية للمنتجات 

 .املسكرات القوية الزراعية واملواد الغذائية والنبيذ و 

 الاحتاد الأورويب 

 تعليقات:
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 أأسرتاليا

حتمل مؤرشًا  سجةلعالمة جتارية جامعية م تسويقها مبوجب  أأي متطلبات للمنتجات اليت يمتقانون العالمات التجارية: 

نظام فريد من . العالمات التجارية امجلاعية اليت حتمل مؤرشات جغرافية اس تخدام تنظمالقواعد اليت  س تخضع اإىل جغرافياً 

دراج فاإن، تنظميية بشأأن النبيذ يف أأسرتاليااللواحئ ال مبوجب : نوعه . يكون اختيارايً  ملصق منتجات النبيذ يف مؤرش جغرايف اإ

ذا مت  دراج مؤرش جغرايفولكن اإ  من ذكل املؤرش اجلغرايف.منتجات النبيذ  يف املس تخدم من العنب% 85، جيب أأن يكون اإ

ذا مت و  دراجاإ تكل النبيذ من  منتجات يف املس تخدم من العنب% 95جيب أأن يكون  العديد من املؤرشات اجلغرافية، اإ

 غرافية.املؤرشات اجل

 الربازيل

ىل املنتج من مثّ . و والتخطيطيمتثيهل اجملازي  ليشملحاميته نطاق تد مي الامس اجلغرايف و  املؤرش اجلغرايفمي حي ، جيب الإشارة اإ

ماكنية الاس تخدام املسجل لالمس اجلغرايف  دون الإخاللاملطلوب يف جسالت معلية التسجيل،  املؤرش اجلغرايفمع متثيل  ابإ

شارة لالس تخدام الإلزايم من قبل أأو  ، ل يوجد أأي مصطلحاملسجل. ومع ذكل خبالف تكل أأحصاب املؤرشات اجلغرافية اإ

 املعهد الوطين للملكية الصناعية.املسجةل دلى 

 قربص

 .1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  12أأحاكم املادة فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص 

ولحئة املفوضية  1308/2013تُطبق الأحاكم الواردة يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق ، املسكرات القويةوفامي خيص امخلور و 

 .607/2009الأوروبية رمق 

س تونيا  اإ

لزايم  أأمر تخدام الرموزاس   يف بعض  ،حتاد الأورويبالا الناش ئة يف للمنتجاتية اجلغراف  ملؤرشاتاب فامي يتعلقاإ

 .، وليس عىل املس توى الوطينفقط القطاعات

 هنغاراي

 الرموز، ولكن ل يوجد نص موحد يتعلق ابلتوس مي.أأو  قد حتدد مواصفات املنتج اس تخدام بعض النقوش

 اإرسائيل

 لقوانني حامية املس هتكل. هذه املسأأةل قد ختضعو . أأي معلية مراقبة سلطات امللكية الفكرية جتري ل

 الياابن

يف حاةل و لمنتجات اليت يمت تسويقها حتت مؤرش جغرايف محمي.ل وضع عالمة عىل شعار املؤرش اجلغرايف الوطين  جيوز

 تكل تشريجيب أأن و عىل املنتجات.  ،وما اإىل ذكل ،من الرضوري عرض بعض العبارات لنبيذ،ل املؤرشات اجلغرافية 

 مكؤرشات جغرافية للنبيذ.تكل املنتجات  ببيع أأنه يُسمح اإىل تالعبارا
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 ليتوانيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب.

 مدغشقر

 .ل حيتوي القانون عىل أأي حمك يتعلق هبا ولكن قد يمت ذكر املنتج عىل أأنه حيمل مؤرًشا جغرافيًا محمًيا

 املكس يك

احملمي اجلغرايف  املؤرشأأو  املنشأأ احملمية ةاملرخص هل ابس تخدام تسمي( عىل أأن "يلزتم املس تخدم 18مكرر ) 165تنص املادة 

أأو  جغرافية محمية" مؤرش" تسمية منشأأ محمية "أأو" "التعليق، واس تخدام املقابلابلشلك اذلي يظهر به يف الإعالن 

 "، حسب الاقتضاء، عىل املنتجات اليت تغطهيا."PGI"أأو  "PAOختصار "الا

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز ة دول مع أأن قرار جامع

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 .طاقات التعريفيةالبوضع  رشوط س تخدام لك تسمية منشأأ املنظمة لاللواحئ  تتضمن، أأما فامي يتعلق بتسميات املنشأأ 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

 ليست هناك رموز رمسية عىل الصعيد الوطين.

 انم فيت

نشاء شعار موحد للمؤرشات اجلغرافية اخلاضعة للحامية. فيتيعمل   انم حاليًا عىل اإ

 الاحتاد الأورويب

لزايم  ىل اس تخدام الرموز اإ حتاد الأورويب ويف بعض لال ةالأصلي للمنتجاتاجلغرافية فقط  املؤرشاتابلنس بة اإ

 فقط. القطاعات

 مدة امحلاية/التجديد "14"

 اجلغرايف:متنح حامية املؤرش  
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لفرتة حمدودة غري قابةل 

 للتجديد من ]...[ س نوات
 الطرف اجمليب لفرتة غري حمدودة لفرتة حمدودة قابةل للتجديد من ]...[ س نوات

 أأرمينيا نعم  

 نعم 

 ُ  العالمات التجارية امجلاعية اليت حتمل مؤرشًا جغرافياً سجل ت

 دفع رسومعد بس نوات، وميكن جتديدها  10ملدة 

 أأسرتاليا نعم

 الربازيل نعم  

 مكبوداي نعم  

 ش ييل نعم  

 كولومبيا نعم  

 كرواتيا نعم  

 نعم  

املسكرات )امخلور و 

 القوية 

 قربص

 التش يكيةامجلهورية  نعم  

 نعم ل

مدة امحلاية غري حمدودة، ولكن جيب أأن يقترص الإذن 

للتجديد مدهتا ابس تخدام املؤرش اجلغرايف املعين عىل فرتة قابةل 

 س نوات. 10

كوادور نعم  اإ

س تونيا نعم ل ل  اإ

 فرنسا نعم  

 جورجيا نعم  

 اليوانن نعم  

 غواتاميل ل ل ل

 هنغاراي نعم  

 أأيسلندا نعم ل ل

 نعم 

 س نوات 10قابةل للتجديد للك 

 الهند 

يران ) نعم   -مجهورية اإ

 الإسالمية( 

 نعم ل

غري املسجل للحامية طاملا أأنه معروف س يخضع املؤرش اجلغرايف 

بوصفه مؤرشًا جغرافيًا يف اإرسائيل. وس يكون املؤرش اجلغرايف 

 10عالمة جتارية جامعية قاباًل للتجديد لك أأو  املدمج يف شهادة

 10س نوات. وتسميات املنشأأ احمللية املسجةل قابةل للتجديد لك 

 س نوات.

 اإرسائيل نعم

 جاماياك نعم ل ل

 الياابن نعم  

 اكزاخس تان   
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لفرتة حمدودة غري قابةل 

 للتجديد من ]...[ س نوات
 الطرف اجمليب لفرتة غري حمدودة لفرتة حمدودة قابةل للتجديد من ]...[ س نوات

 نعم  

 عرش س نوات

 الكويت  ل 

 

 لتفيا   

 ليتوانيا   

 مدغشقر نعم ل ل

 املكس يك   

 نعم 

املسكرات مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و 

، تبلغ فرتة التسجيل الأولية مخس س نوات 2006لعام  (القوية

من اترخي تقدمي الطلب. وميكن جتديد التسجيل بعد ذكل 

ضافية مّدهتا   س نوات. 10لفرتات اإ

 نيوزيلندا 

 بريو نعم  

 بولندا نعم ل ل

 الربتغال نعم  

 نعم 

 ليست هناك أأية متطلبات أأخرى ابس تثناء دفع رسوم التجديد.

 كورايمجهورية  

 مودلوفامجهورية  نعم  

 نعم ل

 س نوات 10

 رومانيا ل

 الاحتاد الرويس نعم  

 رصبيا نعم  

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا نعم  

 نعم 

 س نوات، وفقا لأية عالمة جتارية أأخرى 10

 جنوب أأفريقيا 

 نعم 

R5 

 س نوات 10

 نعم

R2 وR3 وR4 

 سويرسا

 نعم 

 س نوات 10

 اململكة املتحدة 

 نعم ل

 س نوات 10

الولايت املتحدة  ل

 الأمريكية

 أأوروغواي نعم  

 انم فيت نعم  

 الاحتاد الأورويب نعم  



SCT/40/5  
Annex 
231 

 

 تعليقات:

 أأسرتاليا

ىل أأجل غري مسمى ما مل يمت حذفقانون النبيذ الأسرتايل مبوجب للنبيذ  املسجةل املؤرشات اجلغرافيةميكن حامية   اإ

لغاء(  .التسجيل )اإ

 الربازيل

، ول يوجد أأي حمك لتجديد التسجيل. ومبجرد منح التسجيل، عىل أأي مدة للحاميةقانون امللكية الفكرية الربازييل ينص ل 

 تكون صالحيته غري حمدودة مؤقتًا.

 قربص

اليت ل تتضمن  1151/2012ورويب رمق فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم لحئة الاحتاد الأ 

ذا حتققت الرشوط أأو  أأجاًل زمنية لتسجيل تسمية منشأأ محمية لغاء تسمية مسجةل اإ ماكنية اإ مؤرش جغرايف محمي. ومثة فقط اإ

 .54املذكورة يف املادة 

 املكس يك

عالن حامية تسمية منشأأ  لهياالأس باب ا نة ببقاءهو مر جغرايف  مؤرشأأو  عىل الرمغ من أأن مدة اإ ، الإعالن متوفرة ليت استند اإ

من اترخي تقدمي انطالقًا جغرايف يكون ساري املفعول ملدة عرشة. س نوات  مؤرشأأو  فاإن الإذن ابس تخدام تسمية منشأأ 

ىل املعهد، وجيوز جتديده لفرتات  .للمدة نفسها الطلب اإ

 بريو

املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة مواد بشأأن  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

ىل أأجل غري حمدد امحلاية املمنوحة لتسميات املنشأأ  ترسي  .متطلبات املنح الأولية ما دام استيفاء اإ

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الاحتاد الرويس

ملدة عرش س نوات مع  تسمية منشأأ محميةاس تخدام  جيوزلفرتة غري حمدودة. ومع ذكل،  تسجل تسمية منشأأ محمية

ماكنية  التجديد. اإ
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 س نغافورة

ن حامية املؤرشات اجلغرافية Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية.

 سويرسا

R1ساءة الاس تخدام، طاملا أأن  أأشاكل ضد مجيعحامية املؤرش اجلغرايف، مكؤرش للمصدر،  . يوفر املعين يعتربه -امجلهوراإ

 حامية العالمات التجارية(.( من قانون 2)47اخلدمات )املادة أأو  مرجعًا ملصدر املنتجات

 انم تيفي 

ىل أأجل غري مسمى، ما مل تتغري الظروف اجلغرافية  من امحلايةانم  فيتاجلغرافية يف  تس تفيد املؤرشات مسعة  اليت حتدداإ

ىل فقدان مسعةاملمزية خصائصها أأو جودهتاأأو  ا،اليت حتمل مؤرًشا جغرافيً  املنتجات  أأو هتاجودأأو  تكل املنتجات ، مما يؤدي اإ

 .خصائصها

 ما الرشوط املطلوبة لتجديد امحلاية؟ 

رضورة تقدمي  رشوط أأخرى ول رشط

الواثئق 

 ادلامعة

ثبات وجود صةل بني اجلودة  خضوع معلية اإ

خاصية أأخرى من خصائص أأو  والصيت

ومنشأأه اجلغرايف اإىل حفص املنتج املعين 

 جديد

 الطرف اجمليب

 نعم 

 تثبتتصة اخمل سلطة ال  منشهادة 

 ابخلصائص املتأأصةل فيه احتفاظ املنتج

 أأرمينيا  

 نعم 

الرشط الوحيد لتجديد عالمة جترية 

 دفع رسوم التجديد.هو جامعية 

 أأسرتاليا  

 الربازيل    

 مكبوداي ل ل ل ل

 ش ييل ل ينطبق ينطبق ل ل ينطبق ل ينطبق

 كولومبيا    

 كرواتيا    نعم

 قربص    نعم

امجلهورية     

 التش يكية

كوادور نعم نعم ل ل  اإ

س تونيا   ل ل  اإ

 فرنسا    

 جورجيا ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق
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رضورة تقدمي  رشوط أأخرى ول رشط

الواثئق 

 ادلامعة

ثبات وجود صةل بني اجلودة  خضوع معلية اإ

خاصية أأخرى من خصائص أأو  والصيت

ومنشأأه اجلغرايف اإىل حفص املنتج املعين 

 جديد

 الطرف اجمليب

 اليوانن    

 غواتاميل ل ل ل ل

 هنغاراي ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 أأيسلندا ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 دالهن    نعم

يران )    نعم  -مجهورية اإ

 الإسالمية(

 اإرسائيل نعم نعم ل ل

 جاماياك ل ل ل نعم

 الياابن    

 اكزاخس تان    

 الكويت ل نعم ل ل

 لتفيا    

 ليتوانيا    

 مدغشقر    نعم

 املكس يك    

 نعم ل

 دفع رسوم جتديد التسجيل

 نيوزيلندا ل ل

 بريو    

 بولندا ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 الربتغال    

 كورايمجهورية     نعم

 مودلوفامجهورية  ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 رومانيا  نعم  

 الاحتاد الرويس  نعم  

 رصبيا    

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا    

 جنوب أأفريقيا    نعم

 سويرسا    (R5نعم )

 اململكة املتحدة    نعم

 نعم 

 رسوم التجديد

الولايت املتحدة  ل نعم

 الأمريكية

 أأوروغواي    ل

 انم فيت    نعم



SCT/40/5  
Annex 
234 

 

رضورة تقدمي  رشوط أأخرى ول رشط

الواثئق 

 ادلامعة

ثبات وجود صةل بني اجلودة  خضوع معلية اإ

خاصية أأخرى من خصائص أأو  والصيت

ومنشأأه اجلغرايف اإىل حفص املنتج املعين 

 جديد

 الطرف اجمليب

 الاحتاد الأورويب    

 تعليقات:

 الربازيل

 تجديد التسجيل.ب  متعلق حمكيف الربازيل، ل يوجد 

 كولومبيا

جراءات التجديد املنتظم. ىل اإ  ل ينطبق، لأن امحلاية ل ختضع اإ

 كرواتيا

 حامية املؤرشات اجلغرافية غري حمدودة زمنيًا.

 قربص

تتضمن  اليت ل 1151/2012فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم لحئة الاحتاد الأورويب رمق 

 مؤرش جغرايف محمي.أأو  أأجاًل زمنية لتسجيل تسمية منشأأ محمية

 التش يكيةامجلهورية 

 حامية املؤرشات اجلغرافية غري حمدودة زمنيًا.

س تونيا  اإ

 حامية املؤرشات اجلغرافية غري حمدودة زمنيًا.

 هنغاراي

 حامية املؤرشات اجلغرافية غري حمدودة زمنيًا.

 اإرسائيل

 العالمات امجلاعية./وعالمات التصديقتنطبق هذه الردود فقط عىل تسميات املنشأأ املسجةل 
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 الياابن

 .40انظر الإجابة عىل السؤال 

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 ية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلا

مبني يف السؤال هو ، كام تسميات املنشأأ، لأن امحلايةل اية امحلبشأأن تسميات املنشأأ عىل جتديد  ول تنص ترشيعات بري 

 اس متر الوفاء ابملتطلبات الأولية للمنح.ما ملدة غري حمدودة  ترسي، أأعاله

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

 مدة غري حمدودة ودون احلاجة اإىل الاحتفاظ.

 كورايمجهورية 

 لبات أأخرى سوى دفع رسوم التجديد.ليست هناك متط 

 مودلوفامجهورية 

 .40انظر الإجابة عىل السؤال 

 الاحتاد الرويس

الشهادة.  حامليف تسمية املنشأأ بناء عىل طلب  الاس تئثاري(، جيوز جتديد صالحية شهادة احلق 2)1531وفقا للامدة 

موحض يف هو كام  ،واصفات خاصةمب اً منتج يُنتجحامل الشهادة  يُثبت أأنهيئة خموةل  عن ويُرفق الطلب بكشف صادر

امس منطقة جغرافية تقع خارج  متثلفامي يتعلق ابلتسمية اليت و مضن حدود املنطقة اجلغرافية ذات الصةل.  السجل احلكويم،

اًرا من اترخي ملنتج يف بدل املنشأأ اعتبيف اتسمية املنشأأ  اس تخدام الاحتاد الرويس، يقدم حامل الشهادة وثيقة تؤكد احلق يف

يداع  .طلب التجديد اإ

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات اجلغرافية Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية، ول حاجة للتجديد.
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 سلوفاكيا

 حامية املؤرشات اجلغرافية غري حمدودة زمنيًا.

 جنوب أأفريقيا

 من قانون العالمات التجارية. 30 - 24مع الالحئة ابلقرتان  37لقسم اقرأأ يُ 

أأشهر قبل انهتاء أ خر تسجيل وحىت  6طلب التجديد ابلطريقة املقررة ودفع رسوم التجديد املقررة. ميكن جتديده من فرتة 

 أأشهر بعد انهتاء الصالحية. 6

 وجتديدها مدة التسجيل

 ت، وجيوز جتديدها من وقت ل خر وفقًا لأحاكم هذا القسم.س نوا 10( تسجل العالمة التجارية ملدة 1).37

، بناء عىل طلب مقدم من املاكل املسجل لعالمة جتارية مسجةل ابلطريقة املقررة وخالل الفرتة أأمني التسجيل( يقوم 2)

جتديد للتسجيل، أ خر أأو  الأصيلمدة التسجيل س نوات من اترخي انهتاء  10احملددة، بتجديد تسجيل العالمة التجارية ملدة 

ليه ب هو حسب احلاةل، و  ليه يف هذا القسم ويشار اإ يعترب  رشيطة أأنالتسجيل الأخري":  مدة "انهتاء عبارةالتارخي املشار اإ

اترخي تقدمي هو لأغراض هذا القسم الفرعي، و، 63اترخي التسجيل الأصيل، يف حاةل تقدمي الطلب مبوجب أأحاكم املادة 

 لتجارية.الطلب يف مكتب العالمات ا

خطارا عىل  أأمني التسجيل( يف الوقت احملدد قبل انهتاء أ خر تسجيل للعالمة التجارية، يرسل 3) ىل املاكل  النحو املقرراإ اإ

ىلاملسجل  عندئٍذ احلصول عىل جتديد  وغريها، وميكن اترخي انهتاء الصالحية والرشوط املتعلقة بدفع الرسوم يتضمنعنوانه  اإ

ذا مل يمت الا زاةل العالمة  لأمني السجلعند انهتاء املدة احملددة، جيوز  النحو الواجب متثال لهذه الرشوط عىلالتسجيل، واإ اإ

عادهتاالتجارية من السجل اخلاضع لهذه الرشوط،  ىل السجل  واإ  يف حال الامتثال للرشوط. النحو املقررعىل اإ

ذا أأزيلت العالمة التجارية من السجل لعدم دفع رسوم التجديد، ف4) هنا ( اإ أأي طلب  ابلرمغ من ذكل، ولغرض عتربت اإ

مبثابة عالمة جتارية موجودة ابلفعل يف  ،لتسجيل عالمة جتارية خالل س نة واحدة بعد اترخي انهتاء صالحية التسجيل الأخري

هناك  مقتنًعا بأأنه مل يكن التسجيلرشط أأل يكون للأحاكم السابقة من هذا البند الفرعي تأأثري عندما يكون أأمني : السجل

زالهت  خالل الس نتني اللتني تس بقان مبارشة اترخي انهتاء أ خر تسجيل. ااس تخدام حقيقي للعالمة التجارية اليت متت اإ

 تجديدال 

 [37و 11]الأقسام 

( من القانون قبل س تة أأشهر عىل الأقل من اترخي 3) 37املنصوص عليه يف املادة  الإخطار أأمني التسجيل( يرسل 1).24

 .0.3 الاس امترةجيب أأن يكون الإشعار عىل و انهتاء أ خر تسجيل. 

ذا اكنت العالمات التجارية اليت لها نفس اترخي التسجيل و 2) واليت اكنت مسجةل يف السابق يف فئات  نفسه، املاكلميلكها ( اإ

، جيب دمج هذه العالمات عند التجديد يف تسجيل واحد برمق واحد نفسها، يف الفئة بغض النظر عن السبب، خمتلفة تقع

 ، لأغراض هذه اللواحئ، عالمة جتارية واحدة.هذه العالماتتعترب أأن و  ،ممزي

دخال أأي مدخالت أأمني التسجيل( عند التجديد، يُطلب من 3) غيريات الت  تدوينتعديالت يف السجل من أأجل أأو  اإ

 .بغض النظر عن السبباملستبدل أأو  الناجتة عن التصنيف املنقح

 طلب التجديد من قبل املاكل

 [37و 11]الأقسام 
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ىل املسجل من أأجل جتديد تسجيل العالمة التجارية، مبا يف ذكل تغيري الصنف، مبوجب أأحاكم 1.)25 ( جيب تقدمي طلب اإ

ىل  ،انهتاء أ خر تسجيل قبلس تة أأشهر.  فرتة متتد من خالل TM5ة وذكل من خالل الاس امتر من القانون،  11املادة  س تة اإ

 الصالحية املذكورة. مدة أأشهر من انهتاء

ىل دفع( عدم دفع رسوم التجديد قبل انهتاء أ خر تسجيل 2) ضافية؛  يفيض اإ السداد يف غضون املهةل احملددة يف  وعدمرسوم اإ

ضافية  يؤدي اإىل فرض( 1) 25البند   .أأخرىرسوًما اإ

لهيا يف البند  .26 ذا مل يمت دفع رسوم التجديد قبل انقضاء الفرتة املشار اإ عىل  ذكلابلإعالن عن  أأمني التسجيل(، يقوم 1)25اإ

ذا اس تلمت رسوم التجديد و رباءات. الالفور يف جمةل  انقضاء  اترخي يف غضون شهر واحد من TM5 من خالل الاس امترةاإ

 العالمة من السجل. حذفالرسوم الإضافية، فيجوز هل جتديد التسجيل دون  اإىل جانب، تكل الفرتة

ذا مل تُدفع الرسوم . 27 زاةل  لأمني التسجيل، جيوز اً واحد اً شهر  اليت تبلغ مدهتايف أأي وقت بعد انقضاء الفرتة املذكورة اإ اإ

من خالل عند دفع رسوم التجديد  التسجيللأمني  العالمة من السجل اعتبارا من اترخي انهتاء التسجيل الأخري، ولكن جيوز

ىل الرسTM5 الاس امترة عادة ، ةم الإضافيو ، ابلإضافة اإ ذا اقتنع أأن اإ ىل السجل اإ وفقا و  ذكل ما ينبغي القيام به،العالمة اإ

 اليت قد يرى أأنه من املناسب فرضها.رشوط لل 

يداع اذلي قامهو  املاكل املسجل مل يكنيف حاةل  .28 ، قبل اختاذ أأي لأمني التسجيلمة التجارية، جيوز العال جتديد طلب ابإ

ويف  ،تقدمي الطلبل  السلطة اخملوةل هلشهرين أأدةل عىل  يف غضونخطوات أأخرى، أأن يطلب من مقدم الطلب أأن يقدم 

 .يس تلمه قط أأنه مل ويعتربقد يعيد الطلب  من هذا القبيل، أأدةل غياب

ذا  .29 يف  ذكل ويُعلن عن ،وأأس بابه ذكل احلذفسجل ال يف  أأمني التسجيل يدون، لالعالمة التجارية من السج حذفتاإ

 رباءات.الجمةل 

رسال ( عند جتديد التسجيل،1.)30 شعار عىل  يتعني اإ ىل املاكل املسجل  TM5 الاس امترةاإ يف  الواردلعنوان عىل ااإ

 .ل، حس امب يقتضيه احلاTM5 الاس امترة

 .رباءاتاليف جمةل  أأمني التسجيلمن قبل  ( بعد ذكل، يمت الإعالن عن التجديد عىل الفور2)

 سويرسا

قانون حامية )أأ( من 27جيب استيفاء رشطني فقط، وهام اس مترار حامية العالمة املوجودة من قبل )رشط مبوجب املادة 

 ( ودفع الرسوم، من أأجل جتديد العالمة اجلغرافية.العالمات التجارية

 الاحتاد الأورويب

 غري حمدودة زمنيًا. حامية املؤرشات اجلغرافية

 التعديالت "15"

ماكنيةهل    تعديل املؤرش اجلغرايف مبجرد حاميته؟ل  هناك اإ

ذا اكن اجلواب  ماكنية تعديل املؤرش  مايه الإجراءات للقيام بذكل؟نعم، هو اإ اإ

 اجلغرايف مبجرد حاميته

 الطرف اجمليب

 ريأأن تطلب تغي ،مصلحة مرشوعة لها ،القانون يف  حمددةكام يه ما مجلاعةجيوز 

العلمية والتقنية.  رفار املعيف تطو  يف ضوء، ل س امي ملؤرش جغرايف ابملواصفات التقنية

 أأرمينيا نعم
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ذا اكن اجلواب  ماكنية تعديل املؤرش  مايه الإجراءات للقيام بذكل؟نعم، هو اإ اإ

 اجلغرايف مبجرد حاميته

 الطرف اجمليب

عادة النظر يف طلب يُ قد و  قلميية. أأيضا اإ  اوصفاملعين  الطلبحيتوي جيب أأن  احلدود الإ

 .ومربراهتاللتغيريات املطلوبة 

 أأسرتاليا  

 الربازيل ل 

 مكبوداي نعم 

 ش ييل نعم 

 كولومبيا نعم *

 كرواتيا ل 

يداع الطلب.  قربص نعم الإجراء مشابه لإجراء اإ

 التش يكيةامجلهورية  نعم 

عالن امحلاية، حسب الاقتضاء. كوادور نعم خيضع التعديل لإجراءات اإ  اإ

يداع الطلب. س تونيا نعم الإجراء مشابه لإجراء اإ  اإ

جراء التعديل يطابق متامًا  يداع الطلب.اإ جراء اإ  فرنسا نعم اإ

جيوز ملودع الطلب تقدمي الطلب اإىل املؤسسة احلكومية املعنية والامتس تعديل 

 املواصفات. وجيب عىل مودع الطلب تربير التغيريات. ويمت نرش التعديالت للمعارضة.

 جورجيا نعم

 اليوانن نعم مماثل لعملية الاعرتاف مبؤرش جغرايف.

ذا تغريت املعلومات الواردة يف املواصفات املعمتدة. وجيب جيوز تعديهل يف  أأي وقت، اإ

دفع الرسوم املقررة مقابل التعديل، كام ينبغي أأن خيضع التعديل لأحاكم العالمة 

 التجارية يف القسم ذي الصةل من القانون.

 غواتاميل نعم

يداع الطلب.  هنغاراي نعم الإجراء مشابه لإجراء اإ

مجموعة من املنتجني اذلين أأو  ن القانون، جيوز للمودع الأصيل للطلبم 19وفقا للامدة 

يداع طلب  11يس توفون الرشوط الواردة يف املادة  واذلين هلم مصلحة مرشوعة، اإ

. وختضع الطلبات اخلاصة ابملوافقة عىل 6لتعديل مواصفات املنتج املسجل وفقا للفصل 

ذا اعرتض عىل هذا التعديل تعديل مواصفات املنتج لأحاكم الفصل، حسب احلا ل. واإ

نتاج املنتج املعينأأو  خشص قانوين أأو  طبيعي هل مصلحة مرشوعة، واكن مسؤول عن اإ

سوف تقر فقط  الهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية والشؤون البيطريةمعاجلته، فاإن 

ذا مت التوصل اإىل اتفاق مع الطرف املعرتض ذا اعترب أأو  بتعديل مواصفات املنتج اإ ت اإ

أأن الاعرتاض يعيق التطور  لهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية والشؤون البيطريةا

يف الاعتبار. وينرش تعديل مواصفات املنتج عن  15الطبيعي للمنتج مع أأخذ املادة 

 .يسلنداطريق اإشعار عام يف القسم ابء من اجلريدة الرمسية لأ 

 أأيسلندا نعم

دفع مع  1999عام من قانون  29لامدة ل وفقا طلبال أأن يقدمالطلب  مودعيتعني عىل 

 .(GIG) املسجةل املؤرشات اجلغرافيةجراءات ابإ  مث ،ددةاحملرسوم ال

 

 الهند نعم

يران ) نعم ونرشها يف اجلريدة الرمسية. ،احملمكة العامة اإىلقضية ال  تقدمي  -مجهورية اإ

 الإسالمية(

 اإرسائيل ل 

 جاماياك نعم التصحيح
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ذا اكن اجلواب  ماكنية تعديل املؤرش  مايه الإجراءات للقيام بذكل؟نعم، هو اإ اإ

 اجلغرايف مبجرد حاميته

 الطرف اجمليب

 الياابن نعم  الطلبتقدمي جراء لإ  املناظرالإجراء 

 اكزاخس تان  

 الكويت ل 

 لتفيا  

 ليتوانيا  

قد يُلمتس من احملمكة أأن تأأمر بتعديل تسجيل مؤرش جغرايف عىل أأساس أأن املنطقة 

ىل أأو  اجلغرافية املذكورة يف التسجيل ل تتطابق مع املؤرش اجلغرايف، أأن الإشارة اإ

 أأو الإشارة اإىل جودة تكل املنتجاتأأو  يُس تخدم فهيا املؤرش اجلغرايفاملنتجات اليت 

 غري مربرة.أأو  الأخرى مفقودة خصائصها أأو مسعهتا

 مدغشقر نعم

عالن امحلاية لتسميات املنشأأ  املؤرشات اجلغرايف يف أأي أأو  جيوز تعديل رشوط اإ

ما حبمك املنصب جراء بناء عىل طلب أأحد الأطراف املعنية، أأو  وقت، اإ وفقا لالإ

 ( من قانون امللكية الصناعية.13مكرر ) 165اإىل  165املنصوص عليه يف املواد من 

 املكس يك نعم

، 2006لعام  (املسكرات القويةمبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و 

بناء عىل طلب من خشص أأو  جيوز لأمني التسجيل، بناء عىل مبادرة من تلقاء نفسه،

ذا اكن أأمني أأو  الرشوط،أأو  لأمر، تغيري التسجيل،هُيمه ا احلدود املتعلقة ابلتسجيل، اإ

التسجيل مقتنعًا بأأن التعديل: رضوري؛ ولن يغري بشلك جوهري من طبيعة 

 .امجلهور املؤرشات اجلغرافية؛ وليس من املرحج أأن يضلل 

 نيوزيلندا نعم

عالن امحلا لإجراء فقاو  التعديل  بريو نعم ، حسب الاقتضاء.يةاإ

 بولندا نعم 1151/2012من الالحئة التنفيذية  53معاًل ابملادة 

يداع الطلب. جراء اإ  الربتغال نعم تنطبق املواصفات نفسها عىل اإ

 كورايمجهورية  ل 

، ولها 66/2008 ( من القانون رمق2من الفقرة ) 9جيوز جملموعة تس تويف رشوط املادة 

دخال تعديالت عىل مواصفات املنتج، حيامث اكن ذكل  مصلحة مرشوعة، أأن تطلب اإ

مناس بًا، يف الوثيقة الواحدة، فامي يتعلق بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية، حسب 

وصفًا للتعديالت املطلوبة ومربرًا لها. وجيب أأن  الاقتضاء. وجيب أأن يتضمن الطلب

يرفق طلب التعديل مبا ييل: أأ( قرار السلطة اخملتصة ابملوافقة عىل التعديالت عندما 

جراء  مودلوفا؛ ب(مجهورية تكون املنطقة اجلغرافية احملددة داخل أأرايض  ثبات اإ اإ

ذا اكنت املنطقة اجلغرا قلمي التعديالت املعنية يف بدل املنشأأ، اإ فية احملددة خارج اإ

ذا اش متل تعديل مواصفات املنتج عىل تعديل واحدمجهورية  أأكرث ل أأو  مودلوفا. واإ

يس هتان به، خيضع طلب التعديل للفحص والنرش، وينبغي أأن يكون مفتوًحا أأمام 

جراءات  الاعرتاض.  اإ

 مودلوفامجهورية  نعم

 رومانيا ل 

املدين لالحتاد الرويس، وبناًء عىل طلب صاحب من القانون  1532معاًل ابملادة 

دخال تغيريات عىل السجل احلكويم وعىل  احلق، يقوم مكتب الرباءات الرويس ابإ

شهادة احلق الاس تئثاري لتسمية منشأأ فامي يتعلق ابلتسجيل احلكويم لتسميات 

ريات ((، مبا يف ذكل التغي2) 2915املنشأأ، ومنح حق اس تئثاري لتكل التسمية )املادة 

ضافة اإىل ماكن  أأو املتعلقة ابمس صاحب احلق، وموقعه قامته، وعنوان املراسالت، اإ اإ

 الاحتاد الرويس نعم
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ذا اكن اجلواب  ماكنية تعديل املؤرش  مايه الإجراءات للقيام بذكل؟نعم، هو اإ اإ

 اجلغرايف مبجرد حاميته

 الطرف اجمليب

رفاق طلب تغيري  التغيريات الرامية اإىل تصحيح الأخطاء الواحضة واملطبعية. ويمت اإ

ثبات تصدره هيئة  وصف اخلصائص املمزية ملنتج جُسّلت تسمية منشأأ اخلاصة به ابإ

 ة ليس لها تأأثري مادي عىل اخلصائص احملددة للمنتج.معمتدة بأأن التغيريات املعني

 رصبيا ل 

 س نغافورة ل ينطبق 

يداع الطلب  سلوفاكيا نعم الإجراء مشابه لإجراء اإ

الأحاكم اخلاصة بتعديل تسجيل أأية عالمة جتارية مسجةل، رشيطة أأل  25حيدد القسم 

العالمة التجارية املودعة يف الأصل. ويمت تقدمي هوية يؤثر التعديل بشلك جوهري عىل 

، 46و 45املبني يف الالحئتني  والطلب من خالل الاس امترة املقررة ذلكل، وعىل النح

مع سداد الرسوم املقررة. ويُنرش ذكل التعديل يف جمةل الرباءات، أأما الأطراف الأخرى 

ا القيام بذكل وفقًا لأحاكم اليت ترغب يف معارضة التعديل املقرتح للعالمة، فيجوز له

 )أأعاله(. 19والالحئة  21القسم 

 جنوب أأفريقيا نعم

R2 وR4 يداع طلب التعديل، يمت اتباع الإجراء نفسه دلى تقدمي الطلب . دلى اإ

يداع طلب اإىل أأو  الأويل لتسجيل املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ احملمية، دلى اإ

 ( من قانون حامية العالمات التجارية.2)50اجمللس الاحتادي مبوجب املادة 

 سويرسا نعم

 اململكة املتحدة نعم ميكن تعديل الالحئة

تمت املوافقة عىل التعديل من قبل املنتجني، ويُقّدم اإىل مكتب براءات الاخرتاع 

 والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة الأمريكية لإدراجه يف ملف التسجيل.

 الولايت املتحدة نعم

 الأمريكية

 أأوروغواي ل 

أأ من  يرد رشح مفصل لعملية تعديل س ند حامية املؤرشات اجلغرافية يف النقطة

املعّدل واملمكّل  TT-BKHCN/16/2016من التعممي رمق  1من املادة  19 البند

 .TT-BKHCN/  01/2007لعدد من مواد التعممي رمق 

 انم فيت نعم

يداع   الاحتاد الأورويب نعم الطلب.الإجراء مشابه لإجراء اإ

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 عالمة جتارية جامعية،ابعتبارها  ،احملمية املؤرشات اجلغرافيةمن الناحية النظرية ميكن تعديل قانون العالمات التجارية: 

. ل غرييكون طفيًفا  جيب أأن لكامت واردة يف املؤرش اجلغرايفمبوجب قانون العالمات التجارية، ولكن أأي تعديل للكمة/

دخال تغيريات عىل مؤرش جغرايف،من غري املرحج و  قيود بفرض من انحية أأخرى، قد يُسمح و . تسميتهمثل تغيري  السامح ابإ

جراء تعديل عىل القواعد اليت و . اليت يغطهيا املؤرش اجلغرايف أأو اخلدماتعىل السلع و/ العالمة التجارية اس تخدام  تنظمميكن اإ

: ل ميكن تعديل فريد من نوعهظام ن اللجنة الاسرتالية املعنية ابملنافسة وحامية املس هتكل. جانباعامتدها من  يطةرش  امجلاعية،

ذا  يُصوبيف السجل. قد  مدونأأي مؤرش جغرايف  دخاهل خطأأ  تبنياإ أأو  ةكتابيف ال  خال شابه خطأأ دالإ  أأنأأو  ،يف السجل اإ

 .حنو ذكل
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 الربازيل

 تعديهل.أأو  غيريهت أأو  أ ليات لتحديثه هناكليست منح التسجيل،  بعد

 ش ييل

بشأأن امللكية الصناعية )السجل(، جيوز تعديل التسجيالت يف  19.039نشأأ مبوجب القانون رمق مبوجب نظام الاعرتاف املُ 

ذا  املنشأأ. تسمية  أأو ملؤرش اجلغرايفعرتاف ابى الاالاعتبار دل يفمن الظروف املأأخوذة  ظرف أأي يف تغيري طرأأ أأي وقت اإ

 .امحلاية بعد حصولها عىلاجلغرافية للنبيذ واملرشوابت الكحولية  املؤرشاتول جيوز تعديل 

 كولومبيا

ّما طلب، تهيئة الإرشاف عىل الصناعة والتجارة أأن ل مبجرد منح امحلاية لتسمية املنشأأ، جيوز *  بناًء عىل أأو  حبمك املنصباإ

دخال ت  واحدعنرص ر التغيريات يف هو عند ظ  أأس باب منح امحلايةعديالت عىل طلب من الطرف الرشعي، حسب احلاةل، اإ

لهيا يف املادة أأو  بطال امحلاية 2000لعام  486من القرار  204أأكرث من العنارص املشار اإ ذا . وابلإضافة اإىل ذكل، ميكن اإ اإ

ذا أأصبحت. 486لقرار من ا 206، وفقا للامدة غري متوفرةاليت تؤدي اإىل الاعرتاف بتسمية املنشأأ  أأصبحت الرشوط  تكل واإ

فقط عىل يقترص الإبطال  فاإن، خاضع للحامية من قبل تسمية املنشأأ أأكرث أأو  نتج واحدمب  فامي يتعلق غري متوفرة الرشوط

 .من هذا القبيل املنتجات اليت تتأأثر حباةل

 

 الرشوط واملتطلبات:

مقدم الطلب  يفّوضهخشص  قبلمن أأو  مقدم الطلب الأويل قبلميكن طلب التعديالت عىل امحلاية بصورة مرشوعة من 

بطال تسمية املنشأأ أأن  يلمتسجيب عىل مقدم الطلب اذلي و س تخدام. لاب للسامح  .مصلحة مرشوعة يبدي عناإ

عالن  فيه ليُسج( مبوجب القانوناملنشأأة  الأغلبية)تعمتده  مبحرضجيب أأن يقرتن طلب التعديل  قرار املس تفيدين بتعديل اإ

 محلاية.ا

ىل أأدةل  الإبطالأأو  جيب أأن تستند طلبات التعديل  .تدمعهااإ

 التعديالت املسموح هبا:

ذا اكنتاملنطقة اجلغرافية احملددة  نطاق تقليصأأو  توس يع  .ذكل الظروف القامئة تربر اإ

نتاجاجلتعديالت ال   .يف الأصل الوارد وصفهاالاس تخراج أأو  الاقتناءأأو  زئية يف معليات الإ

 الأخرى. خصائصه أأو اليت تؤثر عىل جودة املنتجالبرشية  أأو ات يف العوامل الطبيعيةالتغري 

ذا اكنت و ىل  تغريل تقبل التعديالت اإ ، مبا يف ذكل يف املقام الأولامحلاية منح بشلك جوهري الرشوط الأساس ية اليت أأدت اإ

 الامس اذلي يشلك تسمية املنشأأ.أأو  املنطقة اجلغرافية،أأو  اكنه الأصيل، وامس املنتجمب وصلتهالأساس ية للمنتج،  اخلصائص

 جراء:الإ 

بطالهاأأو  تسمية املنشأأ  حامية عند تلقي طلب بتعديل خطار الكيان لإشارات ا مديرية، تقوم اإ  ابلسامح امللكفاملمزية ابإ

ذا اكن  قدم ي الإخطار يكمن اترخي  انطالقاً يوم معل  60 ومتنحه فرتة تبلغ موجودًا، الكيان ذكلابس تخدام تسمية املنشأأ، اإ

 مناس بة. يراهااحلجج والأدةل اليت 
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أأو  يف حاةل عدم تفويض سلطة الترصحي ابلس تخدام، تقوم هيئة الإرشاف عىل الصناعة والتجارة بنرش طلب التعديل

الإبطال  معارضة من اليت هيمها الأمر يك تمتكن الأطراف الأخرى، نفسهاامللكية الصناعية خالل الفرتة  جمةلالإبطال يف 

 .ذكلعىل  الأدةلو وتقدمي احلجج 

لهيا أأعاله، تقدم مديرية  انقضاء املدةعند  مللكية الصناعية تقريرا عن عىل ااملمزية اإىل انئب املرشف العام  الإشاراتاملشار اإ

ضافة اإىلعىل امحلاية،  اءاليت تتيح الإبقاجلوانب التقنية والقانونية لعدم الامتثال للمتطلبات والرشوط احملددة قانوان  ملخص  اإ

ن وجدت، ومعلومات عن مجيع الاعرتاضات الواردة يفعن احلجج   الأخرى اليت أأثريت يف امللف. القضااي، اإ

دخال عىل امللكية الصناعية  العام يقرر انئب املرشف بطالها أأو  تعديالت عىل امحلايةبشأأن اإ يؤدي و قرار منطقي.  من خاللاإ

بطال بطال  امحلاية أأيًضا اإ ىل اإ ماكنيةاإ  السامح ابس تخدام تسمية املنشأأ. اإ

بطال امحلاية، ميكن للأطراف املهمتة أأن تطو   املتاحة. واستنفاد الإجراءات الساريةلمتثال للمتطلبات ابس تعادهتا، ابلب اعند اإ

 قربص

؛ 1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  53فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة 

ولحئة املفوضية الأوروبية رمق  1308/2013وفامي خيص امخلور، تُطبق الأحاكم الواردة يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق 

ضافة اإىل 607/2009  .716/2013 لحئة الاحتاد الأورويب رمقو 110/2008 لحئة املفوضية الأوروبية رمق، اإ

 اإرسائيل

ىل احلد املسموح به مبوجب اتفاقية لش بونة.  اإ

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397ترشيعي رمق وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم ال 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ اجلغرافية (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية.

 البطالن/فقدان امحلاية "16"

بطال ما ييل يف بدلك:. )أأوًل(   ميكن اإ

 مؤرش جغرايف أأجنيب

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

 مؤرش جغرايف حميل

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

الطرف 

 اجمليب

 أأرمينيا نعم نعم
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 مؤرش جغرايف أأجنيب

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

 مؤرش جغرايف حميل

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

الطرف 

 اجمليب

ذا مل يعد املؤرش  عن ايةتسقط امحل املؤرش اجلغرايف اإ

ذا اكنت املنطقة أأو  اجلغرايف املعني محمًيا يف بدل املنشأأ، اإ

 يف بدل أ خر. تقعاجلغرافية 

ذا  بطال تسجيل املؤرش اجلغرايف اإ  تبني أأنه ُمنح ابخملالفةجيوز اإ

ذا  عن ايةامحل وتسقطلأحاكم القانون.  أأو  تغريتاملؤرش اجلغرايف اإ

ملمزية العوامل البرشية أأو  ددة و/احملطبيعية ال ظروف ال اختفت

 تفياحلصول عىل السلع اليت  وتعذر، للمنطقة اجلغرافية احملددة

 ملواصفات التقنية.اب

 أأسرتاليا نعم نعم

 الربازيل  

 مكبوداي نعم نعم

 نعم

 19.039مبوجب نظام الاعرتاف املنشأأ مبوجب القانون رمق 

بطال مؤرش  اخلاص ابمللكية الصناعية، ميكن الامتس اإ

منشأأ أأجنبية ابلطريقة نفسها اليت تسمية  أأو جغرايف أأجنيب

منشأأ حملية تسمية  أأو يمت هبا طلب مؤرش جغرايف حميل

دلى انهتاك أأي من احملظورات املنصوص علهيا يف املادة 

 19.039من القانون املذكور أأعاله. وينص القانون رمق  95

ؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ أأيضًا عىل أأن امل

س تفقد أأية حامية اكنت ختضع أأو  الأجنبية ل ميكن حاميهتا

ذا سقطت عهنا امحلاية  تقادمت يف بدل املنشأأ.أأو  لها، اإ

 نعم

بطال تسجيل مؤرش جغرايف  أأو جيوز لأي طرف هممت الامتس اإ

منشأأ عند انهتاك أأي من احملظورات املنصوص علهيا يف املادة تسمية 

 بشأأن امللكية الصناعية. 19.039من القانون رمق  95

 ش ييل

 نعم

 دلى سقوط امحلاية يف بدل املنشأأ.

 نعم

بطال امحلاية عندما يرى املكتب الوطين اخملتص أأن الرشوط  ميكن اإ

احملفزة مل تعد متوفرة. وابلإضافة اإىل ذكل، ميكن جمللس ادلوةل أأن 

جر  بطال احلقوق مث ينقض قرار منح امحلاية يف حاةل اختاذ اإ اء ابإ

 اس تعادهتا.

 كولومبيا

 نعم

 مثلام ورد ابلنس بة ملرش جغرايف حميل.

 نعم

عدم استيفاء رشوط حامية مؤرش جغرايف )تسمية منشأأ(  -

 املنصوص علهيا يف الترشيعات الوطنية؛

 ؛(23توفر أأس باب الرفض )كام ورد يف الإجابة عىل السؤال  -

يداع خشص غري مرصح هل لطلب  -  الإدراج يف السجل؛اإ

الامتثال للرشوط املنصوص علهيا يف املواصفات أأحضى غري  -

 مضمون.

 كرواتيا

 قربص  

امجلهورية  نعم نعم

 التش يكية

 نعم

ذا المتس تسجيهل مهنم جُسّل حبسن نية كعالمة جتارية أأو  اإ

 قبل أأن تكون تسمية املنشأأ محمية يف بدل املنشأأ.

 نعم

ذا اكن يتعارض مع 1 أأو  النظام العامأأو  الأخالقأأو  القانون. اإ

ذا اكن من شأأنه تضليل 2العادات اجليدة.  بشأأن املنشأأ -امجلهور. اإ

 جودهتاأأو  طريقة تصنيعهاأأو  طبيعهتاأأو  اجلغرايف للمنتجات املعنية

كوادور  اإ
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 مؤرش جغرايف أأجنيب

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

 مؤرش جغرايف حميل

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

الطرف 

 اجمليب

ذا اعترب اخلرباء .3الأخرى.  خصائصها أأو مسعهتا أأو عامة الناس أأو  اإ

كوادور أأنه مؤرش ع قلمي اإ  شامل لمتيزي املنتج املعين.أأو  امداخل اإ

ذا ُطلب تسجيل املؤرش4 جُسل حبسن نية كعالمة جتارية قبل أأو  . اإ

. فامي يتعلق 5أأن تكون تسمية املنشأأ خاضعة للحامية يف بدل املنشأأ؛ 

ذا اكنت تكل التسمية يه التسمية  مبنتجات زراعة الكروم، اإ

قلمي  كوادور بتارخي املس تخدمة لصنف العنب املوجود يف اإ الإ

 .1995 يناير 1

س تونيا ل ل  اإ

 فرنسا  

 نعم 

لغاء تسجيل تسمية املنشأأ   البيان اجلغرايف:أأو  جيوز اإ

ذا اكن تسجيهل ينايف للقانون؛  )أأ( اإ

ذا تغريت العوامل الطبيعية احملددة يف منطقة البرشية  أأو )ب( اإ

نتاج سلع مل تعد متوفرة، وأأصبح من امل أأو  جغرافية معينة س تحيل اإ

لهيا يف السجل.  من شأأهنا أأن تكون لها اجلودة واملزيات املشار اإ

 جورجيا

 نعم 

معنوي، هل مصلحة مرشوعة، ويقمي يف أأو  حيق لأي خشص طبيعي

لغاء تسمية منشأأ محمية مؤرش أأو  الأرايض اليواننية، التقدم بطلب لإ

 جغرايف محمي يف احلالت التالية:

ذا مل يكن   الامتثال لرشوط املواصفات مكفوًل؛)أأ( اإ

)ب( يف حاةل عدم طرح أأي منتج يف السوق حتت تسمية املنشأأ 

 املؤرش اجلغرايف احملمي ملدة س بع س نوات عىل الأقل.أأو  احملمية

 اليوانن

 غواتاميل ل ل

 نعم

 جيب أأن تسقط حامية املؤرش اجلغرايف:

ذا أألغيت امحلاية بأأثر رجعي اإىل اترخي  يداع الطلب؛)أأ( اإ  اإ

ذا انهتك أأحصاب احلقوق املتطلبات املنصوص علهيا  )ب( اإ

يف مواصفات املنتج، بأأثر رجعي اإىل اترخي الرشوع يف 

لغاء. جراء الإ  اإ

ذا اكن املؤرش اجلغرايف ل يس تويف 2) ( تلغى امحلاية اإ

 ()أأ(.1)107الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 

ذا  كرات القويةللمس( تلغى حامية املؤرش اجلغرايف 3) اإ

حددت سلطة التفتيش املعينة عيواًب خطرية، فامي يتعلق 

مبواصفات املنتج، دلى اس تخدام املؤرش اجلغرايف، واليت 

 ل ميكن معاجلهتا بأأي طريقة أأخرى.

 نعم

 جيب أأن تسقط حامية املؤرش اجلغرايف:

يداع الطلب؛ ذا أألغيت امحلاية بأأثر رجعي اإىل اترخي اإ  )أأ( اإ

ذا  انهتك أأحصاب احلقوق املتطلبات املنصوص علهيا يف )ب( اإ

لغاء. جراء الإ  مواصفات املنتج، بأأثر رجعي اإىل اترخي الرشوع يف اإ

ذا اكن املؤرش اجلغرايف ل يس تويف الرشوط 2) ( تلغى امحلاية اإ

 ()أأ(.1)107 املنصوص علهيا يف املادة

ذا حددت  للمسكرات القوية( تلغى حامية املؤرش اجلغرايف 3) اإ

سلطة التفتيش املعينة عيواًب خطرية، فامي يتعلق مبواصفات املنتج، 

دلى اس تخدام املؤرش اجلغرايف، واليت ل ميكن معاجلهتا بأأي طريقة 

 أأخرى.

 هنغاراي

 أأيسلندا نعم نعم
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 مؤرش جغرايف أأجنيب

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

 مؤرش جغرايف حميل

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

الطرف 

 اجمليب

ذا مت تسجيل امس املنتج مبا  22وفقا للامدة  من القانون، اإ

يتعارض مع أأحاكم هذا القانون، جيوز للهيئة الأيسلندية 

لغاء املعن  ية ابلأغذية والشؤون البيطرية اختاذ قرار ابإ

لغاء تسجيل امس املنتج بقرار من  التسجيل. وجيوز أأيًضا اإ

ذا: مل  الهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية والشؤون البيطرية اإ

؛ ب. مل 14يتوافق املنتج مع مواصفات املنتج معاًل ابملادة 

 يسوق املنتج حتت امس مسجل ملدة س بع س نوات.

ذا مت تسجيل امس املنتج مبا يتعارض مع  22وفقا للامدة  من القانون، اإ

أأحاكم هذا القانون، جيوز للهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية 

لغاء  لغاء التسجيل. وجيوز أأيًضا اإ والشؤون البيطرية اختاذ قرار ابإ

تسجيل امس املنتج بقرار من الهيئة الأيسلندية املعنية ابلأغذية 

ذا: مل يتوافق املنتج مع مواصفات املنتج معاًل والش ؤون البيطرية اإ

؛ ب. مل يسوق املنتج حتت امس مسجل ملدة س بع 14ابملادة 

 س نوات.

 الهند  

يران    اإ

 -مجهورية )

 الإسالمية(

 نعم

ذا سقت امحلاية عن التسمية يف بدل املنشأأ.  اإ

 نعم

ذا أأصبحت هذه التسمية جمرد اإشارة للصنف ذا مل أأو  املصدرأأو  اإ اإ

 تعد الظروف اليت اكنت مبثابة أأساس للتسجيل متوفرة.

 اإرسائيل

 جاماياك ل ينطق ل ينطبق

 نعم

حل وتصفية مجموعة من املنتجني. والتخيل عن القواعد 

نتاج من قبل مجموعة من  دارة معلية الإ املتعلقة بطريقة اإ

 املنتجني.

 نعم

والتخيل عن القواعد املتعلقة حل وتصفية مجموعة من املنتجني. 

نتاج من قبل مجموعة من املنتجني. دارة معلية الإ  بطريقة اإ

 الياابن

 اكزاخس تان  

 الكويت نعم ل

 لتفيا  

 ليتوانيا  

 نعم

ذا اكن املؤرش ل يتوافق مع التعريف  لغاء التسجيل اإ جيوز اإ

أأو  ال داب العامة،أأو  اكن خمالفًا للنظام العامأأو  القانوين،

أأو  فامي يتعلق بطبيعة السلع املعنية-امجلهورقد يضلل 

مدى أأو  صفاهتا املمزيةأأو  طريقة صنعهاأأو  مصدرها

ذا اكن املؤرش ل خيضع للحامية يف أأو  مالءمة اس تخداهما، اإ

 بدل املنشأأ.

 نعم

ذا اكن املؤرش ل يتوافق مع التعريف القانوين، لغاء التسجيل اإ  جيوز اإ

-امجلهورقد يضلل أأو  ال داب العامة،أأو  للنظام العاماكن خمالفًا أأو 

أأو  طريقة صنعهاأأو  مصدرهاأأو  فامي يتعلق بطبيعة السلع املعنية

 مدى مالءمة اس تخداهما.أأو  صفاهتا املمزية

 مدغشقر

 نعم

لغاء تسجيل الاعرتاف بتسمية  178تنص املادة  عىل اإ

 الية:مؤرش جغرايف أأجنيب يف احلالت التأأو  منشأأ أأجنبية

 أأول. البطالن، يف أأي من احلالت التالية:

 ؛القانون أأ( عندما يُمنح الاعرتاف مبا ينايف أأحاكم هذا

ب( عندما يُمنح الاعرتاف عىل أأساس معلومات وواثئق 

 زائفة؛

 نعم

بطال الإعالانت املتعلقة حبامية املؤرشات اجلغرافية أأو  جيوز اإ

ذا اكنت امحلاية قد منحت مبا خيالف القانون تسميا ت املنشأأ اإ

جراءات الإدارية و/أأ   قانون امللكية الصناعية. والاحتادي لالإ

عالانت امحلاية عىل أأن املنتجات محمية مبوجب تسميات  وتنص اإ

البياانت اجلغرافية؛ ومع ذكل، فاإن تسميات املنشأأ أأو  املنشأأ 

 املكس يك
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 مؤرش جغرايف أأجنيب

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

 مؤرش جغرايف حميل

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

الطرف 

 اجمليب

لغاء، عندما يتوقف رساين مفعول الوثيقة املشار  اثنيًا. الإ

لهيا يف املادة   )اثنيًا( يف بدل املنشأأ. 167اإ

لغائه للأغراض أأو  ويمت الإعالن عن بطالن التسجيل اإ

ّما حبمك املنصب بناًء عىل أأو  الإدارية من قبل املعهد، اإ

ذا أأو  طلب من أأحد الطرفني، املدعي العام الاحتادي اإ

 اكنت للحكومة الاحتادية مصلحة يف ذكل.

فقط )ابس تثناء حاةل املنتجات واملؤرشات اجلغرافية يه مكل لدلوةل 

 الأجنبية(.

بطال الرتاخيص اخلاصة ابس تخدام املؤرشات اجلغرافية أأو  كام ميكن اإ

جراء حمدد يف قانون امللكية الصناعية.  تسميات املنشأأ من خالل اإ

نتاج  ومن خالل تفويض خاص، متنح ادلوةل للأفراد احلق يف اإ

 البضائع احملمية وتسويقها.

 نعم

ذا مل تكن املؤرشات اجلغرافية محمية يف بدل املنشأأ  أأو  اإ

ذا  ذا تقادمت يف بدل املنشأأ، واإ سقطت عهنا امحلاية فيه؛ واإ

طار سبب واحد أأو  مل يكن ينبغي تسجيلها لأهنا تقع مضن اإ

ذا أأصبحت أأو  أأكرث من أأس باب رفض التسجيل؛ اإ

املسكرات أأو  مصطلًحا مأألوفًا يف اللغة املشرتكة للنبيذ

 يف نيوزيلندا. ويةالق

 نعم

املسكرات مبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و 

، ميكن حذف املؤرشات اجلغرافية احمللية من السجل يف (القوية

ذا مل يكن ينبغي تسجيلها يف املقام الأول لأهنا  احلالت التالية: اإ

طار سبب واحد أأكرث من أأس باب رفض التسجيل؛ أأو  تندرج يف اإ

ذا  املسكرات أأو  أأصبحت مصطلًحا مأألوفًا يف اللغة املشرتكة للنبيذواإ

ذا تقادمت. القوية  يف نيوزيلندا؛ واإ

 نيوزيلندا

 بريو  

 بولندا ل ل

 الربتغال نعم نعم

 نعم

من قانون العالمات التجارية، ميكن لأي  117وفقًا للامدة 

جراء حمامكة لإبطال تسجيل  طرف هيمه الأمر أأن يطلب اإ

عالمة تصديق أأو  جامعية حتمل مؤرشًا جغرافياً  عالمة

ذا اكن هناك أأي سبب يربر  حتمل مؤرشًا جغرافيًا اإ

 الإبطال.

 نعم

من قانون العالمات التجارية، ميكن لأي طرف  117وفقًا للامدة 

جراء حمامكة لإبطال تسجيل عالمة جامعية  هيمه الأمر أأن يطلب اإ

ذا عالمة تصديق حتأأو  حتمل مؤرشًا جغرافياً  مل مؤرشًا جغرافيًا اإ

 الإبطال. اكن هناك أأي سبب يربر

مجهورية 

 كوراي

 نعم

 انظر التعليقات

 نعم

 انظر التعليقات

مجهورية 

 مودلوفا

 نعم 

لغاء بسبب التسجيل بسوء نية.  جيوز للمحمكة أأن تطلب الإ

 رومانيا

 نعم

بطال امحلاية  لهيا اإ ابلستناد اإىل الأسس نفسها اليت يستند اإ

القانونية املمنوحة لتسميات املنشأأ الروس ية اخلاضعة 

 للحامية.

 نعم

( من القانون املدين لالحتاد الرويس، جيوز 2) 1535معاًل ابملادة 

الطعن يف منح امحلاية القانونية لتسمية منشأأ ابلنس بة اإىل منتج ما 

ذا ُمنحت امحلاية القانونية مبا ينايف  بطالها طوال فرتة امحلاية اإ واإ

ضيات القانون املدين لالحتاد الرويس. وجيوز الطعن يف منح مقت 

بطاهل  احلق الاس تئثاري لتسمية منشأأ سابقًا فامي خيص منتج ما واإ

طوال فرتة صالحية شهادة احلق الاس تئثاري لتسمية املنشأأ 

ذا مت منح احلق الاس تئثاري مبا ينايف مقتضيات 1531 )املادة ( اإ

ذا اكن اس تخدام تسمية منشأأ و . القانون املدين لالحتاد الرويس اإ

زاء  ىل تضليل املس هتكل اإ الطرف املسؤول هوية ملنتج ما قد يؤدي اإ

نتاج أأولوية  املنتج فامي يتعلق بوجود عالمة جتارية لهاأأو  عن الإ

الاحتاد 

 الرويس
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 مؤرش جغرايف أأجنيب

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

 مؤرش جغرايف حميل

ذا اكن اجلواب   لأي سبب نعم،هو اإ

الطرف 

 اجمليب

سابقة، فيجوز الاعرتاض عىل امحلاية القانونية املمنوحة لتكل 

بطالها يف غضون مخس س نوات من اترخي  نرش التسمية واإ

املعلومات بشأأن تسجيل احلكومة لتسميات املنشأأ يف جريدة من 

 اجلرائد الرمسية.

 نعم

بناء عىل طلب كتايب من خشص هيمه الأمر، جيوز 

لغاء قرار تسجيل  للسلطة اخملتصة بأأنشطة امللكية الفكرية اإ

قرار الاعرتاف مباكنة املس تخدم أأو  اإشارة املنشأأ اجلغرايف

هل يف حال عدم استيفاء متطلبات تسجيل  املرخص

الاعرتاف مباكنة املس تخدم أأو  الإشارة اإىل املنشأأ اجلغرايف

 املرخص هل يف الوقت اذلي صدر فيه ذكل القرار.

 نعم

بناء عىل طلب كتايب من خشص هيمه الأمر، جيوز للسلطة اخملتصة 

لغاء قرار تسجيل اإشارة املنشأأ اجلغ أأو  رايفبأأنشطة امللكية الفكرية اإ

قرار الاعرتاف مباكنة املس تخدم املرخص هل يف حال عدم استيفاء 

الاعرتاف مباكنة أأو  متطلبات تسجيل الإشارة اإىل املنشأأ اجلغرايف

 املس تخدم املرخص هل يف الوقت اذلي صدر فيه ذكل القرار.

 رصبيا

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا نعم نعم

جنوب  نعم ل ينطبق

 أأفريقيا

 نعم

(R2 وR4 وR5) 

 اعامتد مرسوم خيالف املعايري ذات الصةلأأو  تسجيل

 نعم

(R2 وR4 وR5) 

 اعامتد مرسوم خيالف املعايري ذات الصةل.أأو  تسجيل

 سويرسا

 نعم

 عدم الامتثال اإىل لواحئ الاس تخدام

 نعم

 عدم الامتثال اإىل لواحئ الاس تخدام

اململكة 

 املتحدة

 نعم

 اجلغرايف احمليل.مماثل للمؤرش 

 نعم

لغاء تسجيل العالمة التجارية، مبا يف ذكل  مجيع الأس باب املتاحة لإ

لغاء احلقوق املس بقة قبل  كون املصطلح مصطلحًا عامًا. وجيب اإ

 اجلغرايف. حلول اذلكرى الس نوية اخلامسة لتسجيل املؤرش

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

 نعم

 لأس باب رفض التسجيل

 نعم

 رفض التسجيللأس باب 

 أأوروغواي

 نعم

من املادة  1الرشط املنصوص عليه يف النقطة ز من البند 

من قانون امللكية الصناعية أأعاله، وعىل أأساس أأن  95

أأو  املؤرشات اجلغرافية للبدلان الأجنبية ل ختضع للحامية

 2تقادمت يف بدل املنشأأ )البند أأو  قد سقطت عهنا امحلاية

 قانون امللكية الصناعية(.من  80 من املادة

 نعم

تنهتيي صالحية س ند حامية املؤرشات اجلغرافية عندما تتغري 

الظروف اجلغرافية احلامسة لسمعة املنتجات اليت حتمل مؤرًشا 

املمزية، مما يؤدي اإىل فقدان مسعة  خصائصها أأو جودهتا،أأو  جغرافيًا،

من  1د )النقطة ز من البن خصائصها أأو جودهتاأأو  تكل املنتجات

 من قانون امللكية الصناعية(. 95املادة 

 انم فيت

الاحتاد   

 الأورويب
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بطال ما ييل يف بدلك:. )اثنيًا( .43  ميكن اإ

ل يوجد هناك مؤرش جغرايف 

بطاهل؟  ميكن اإ

 مؤرش جغرايف أأجنيب معرتف به عن طريق اتفاق دويل؟

ذا اكن اجلواب   نعم، لأي سبب؟هو اإ

 الطرف اجمليب

 أأرمينيا  

 أأسرتاليا نعم 

 الربازيل  نعم

 مكبوداي  نعم

 نعم 

 مبوجب اتفاق لحق بني الأطراف نفسها.

 ش ييل

 نعم 

 عندما تسقط امحلاية يف بدل املنشأأ.

 كولومبيا

 نعم 

 مماثل للمؤرش اجلغرايف احمليل.

 كرواتيا

 قربص  

 نعم 

اجلغرافية والنسخة من قانون حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات  11وفقا للامدة 

ذا ارتأأى،  املعدةل من قانون حامية املس هتكل، يلغي املكتب تسجيل تسمية املنشأأ اإ

من تلقاء نفسه، أأو  هيئة الرقابة اخملتصة املعنيةأأو  بناء عىل اقرتاح من الشخص

 بأأن:

)أأ( تسمية املنشأأ جُسّلت دون الامتثال للرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون؛ 

 أأهنا غري مسجةل، وحلاةل، تعترب تسمية املنشأأ كام لويف هذه ا

)ب( الرشوط املنصوص علهيا لتسجيل تسمية املنشأأ مل تعد متوفرة؛ ول ميكن 

بطال أأي مؤرش جغرايف مسجل.  اإ

 التش يكيةامجلهورية 

 نعم 

ذا الُتمس تسجيهل جُسّل حبسن نية كعالمة جتارية قبل أأن ختضع تسمية املنشأأ أأو  اإ

 بدل املنشأأ للحامية يف 

كوادور  اإ

س تونيا ل نعم  اإ

 نعم

ما مل يلغيه القايض )حممكة 

الاس تئناف( يف غضون املهةل 

 الزمنية لالس تئناف.

 فرنسا 

 نعم 

ذا اكن منافيًا للقانون لغاء التسجيل اإ ة رشوط منصوص علهيا يف أأي أأو جيوز اإ

 متعددة الأطراف.أأو  التفاقية الثنائية

 جورجيا

 اليوانن  

 غواتاميل  نعم

 هنغاراي  

 أأيسلندا ل 

 الهند  نعم
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ل يوجد هناك مؤرش جغرايف 

بطاهل؟  ميكن اإ

 مؤرش جغرايف أأجنيب معرتف به عن طريق اتفاق دويل؟

ذا اكن اجلواب   نعم، لأي سبب؟هو اإ

 الطرف اجمليب

 نعم 

 مؤرش جغرايف ضد النظام العام والأخالق وادلين الإساليم.

يران )  -مجهورية اإ

 الإسالمية(

 نعم ل

ذا أأصبحت هذه التسمية جمرد اإشارة للصنف ذا مل تعد الظروف أأو  املصدرأأو  اإ اإ

لهيا التسجيل متوفرة.  اليت يستند اإ

 اإرسائيل

 جاماياك ل ينطبق ينطبق ل

 نعم 

 عندما تسقط امحلاية عن املؤرش اجلغرايف يف بدل املنشأأ.

 الياابن

 اكزاخس تان  

 لكويتا ل ل

 لتفيا  

 ليتوانيا  

 نعم 

ذا اكن املؤرش ل يتوافق مع التعريف القانوين، لغاء التسجيل اإ خمالفًا أأو  جيوز اإ

فامي يتعلق بطبيعة املنتجات -امجلهورقد يضلل أأو  ال داب العامة،أأو  للنظام العام

 مدى مالءمة اس تخداهما.أأو  صفاهتا املمزيةأأو  طريقة تصنيعهاأأو  مصدرهاأأو  املعنية

 مدغشقر

 نعم 

يمت تنفيذ وقف حامية املؤرش اجلغرايف املعرتف به مبارشة من خالل معاهدة دولية 

 وفقًا لأحاكم تكل املعاهدة.

 املكس يك

 نيوزيلندا ل ل

 بولندا ل نعم

 الربتغال  

 كورايمجهورية   

 نعم 

 انظر التعليقات

 مودلوفامجهورية 

 رومانيا  

 الاحتاد الرويس  

 رصبيا  

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا نعم 

 جنوب أأفريقيا ل ينطبق 

 نعم 

(R2 وR4 وR5.بنقض التفاق ) 

 سويرسا

 نعم ل

 عدم الامتثال اإىل لواحئ الاس تخدام –نظام مدريد الطلبات عرب 

 اململكة املتحدة

الولايت املتحدة  نعم ل

 الأمريكية
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ل يوجد هناك مؤرش جغرايف 

بطاهل؟  ميكن اإ

 مؤرش جغرايف أأجنيب معرتف به عن طريق اتفاق دويل؟

ذا اكن اجلواب   نعم، لأي سبب؟هو اإ

 الطرف اجمليب

ىل اتفاق مدريد ذا اكنت الإشارة هنا اإ السبب نفسه املذكور أأعاله.  –ابريس أأو  اإ

ذا اكنت الإشارة هنا اإىل اتفاقية ثنائية متعددة الأطراف، جيب تقدمي طلب أأو  واإ

 التجارية يف الولايت املتحدة.حامية اإىل مكتب الرباءات والعالمات 

 أأوروغواي ل 

 نعم 

من  80من املادة  2، والبند 95من املادة  1الرشوط الواردة يف النقطة ز من البند 

 قانون امللكية الصناعية.

 انم فيت

 الاحتاد الأورويب  

 تعليقات:

 أأسرتاليا

بطال قانون العالمات التجارية:  ىل أأي سبب من  عالمة جتارية جامعيةاجلغرافية احملمية ابعتبارها  املؤرشاتميكن اإ ابلستناد اإ

للك من  بابالأس  ل ختتلف  .العالمات التجاريةمبوجب قانون  عىل العالمة التجارية امجلاعيةينطبق أأس باب الاعرتاض 

قانون املسجةل مبوجب  املؤرشات اجلغرافية للنبيذكن حذف ميو  نظام فريد من نوعه الأجنبية.و اجلغرافية احمللية  ملؤرشاتا

اجلغرافية  املؤرشاتاحملمية عىل أأساس أأهنا ليست قيد الاس تخدام ويف حاةل  املؤرشات اجلغرافيةمن جسل النبيذ الأسرتايل 

لهيا.  الأسرتالية اليت مل تعد هناك حاجة اإ

 الربازيل

 25/2013 رمق املعياري للمعهد الوطين للملكية الفكرية التوجيهربازييل ول يف ل يوجد أأي نص يف قانون امللكية الفكرية ال

لغاأأو  املؤرشات اجلغرافية السارية املفعوللإبطال تسجيل  هالكهأأو  هوقفأأو  ئهاإ اختفاء هو الاحامتل الوحيد ويبقى . اإ

ىل التسجيل؛ ومع ذكل، من الناحية العملية، ل توجد أ ليات قانونية  أأفضتالرشوط اليت   لإجراءات.تنص عىل تكل ااإ

 كولومبيا

لغاء هبا تعرتفأأو  قد ختضع الأعامل الإدارية اليت متنح تسميات املنشأأ  بطال احلقوقيف حال وجود دعوى  لالإ  ها.اسرتجاع أأو  لإ

 قربص

. 1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  54لغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادة فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد ا

بطال مؤرش جغرايف حميل مبوجب ولحئة املفوضية  1308/2013الأحاكم الواردة يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق  وميكن اإ

ضافة اإىل لحئة املفوضية الأوروبية رمق مخلور،بشأأن ا 607/2009الأوروبية رمق   .املسكرات القوية بشأأن  110/2008 اإ



SCT/40/5  
Annex 
251 

 

س تونيا  اإ

يداع طلبتعترب العالمة التجارية اليت مت  ينبغي أأن ل قانون حامية  دخولحبسن نية قبل اترخي  جُسّلتأأو  تسجيلها اإ

ل وطةل، اجلغرافية خاضعة للحامية القانونية يف بدلها الأصيل اب املؤرشاتقبل أأن تصبح أأو  حزّي النفاذ، اجلغرافية املؤرشات

مضلل، ما مل ينص قانون  وتش هبه عىل حنأأو  مسجال اجغرافي امؤرشلأهنا حتمل  اس تخداهماحظر أأو  تسجيلهاجيوز رفض 

عالن  هيمه الأمرجيوز لأي خشص . و حامية املؤرشات اجلغرافية عىل خالف ذكل بطالأأن يطلب اإ عالمة جتارية مسجةل  اإ

ذا اكنت العالمة التجارية حتتوي عىل  حزي النفاذ قانون حامية املؤرشات اجلغرافية دخوللتسمية مرشوب كحويل قبل اترخي  اإ

ذا مل يكن مصدر مشابه لها بشلك مضلل و أأو  مؤرش جغرايف مسجل العالمة التجارية  اذلي حيملالرشاب الكحويل املعني اإ

لهيا  مناملعنية  اد الأورويب: وفقًا لقواعد الاحتاد الأورويب بشأأن املؤرش اجلغرايف. الاحت من خاللاملنطقة اجلغرافية املشار اإ

بطال رمسية.  جراءات اإ لغاء ومياملؤرشات اجلغرافية، ل توجد اإ املس تخدم  نفسه اجلغرافية ابس تخدام الإجراء املؤرشاتكن اإ

ذا مل يمت ضامن الالزتام مبواصفات املنتج،أأو  للتسجيل، ذا مل يمت وضع أأي منتج يف السوق أأو  اإ ملدة  ؤرش اجلغرايفحيمل املاإ

ىلاجلغرافية اليت  املؤرشاتابلنس بة اإىل وس نوات عىل الأقل.  7 لغاء  يعود مصدرها اإ بدلان خارج الاحتاد الأورويب، ميكن اإ

ذا  املؤرش اجلغرايف  يف بدل املنشأأ. سقطت عنه امحلايةاإ

 ليتوانيا

 انظر تعليقات الاحتاد الأورويب.

 مدغشقر

ىل اتفاق   لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل جاري.انضامم مدغشقر اإ

 نيوزيلندا

ىلنيوزيلندا  تنضممل   اتفاقات دولية لالعرتاف حبامية املؤرشات اجلغرافية الأجنبية يف نيوزيلندا. ةأأي اإ

 بريو

الأمر يف الوقت الراهن عىل  يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص 486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

بطال تسمي ول ينص ترشيع بري  عالن حامية صالحيةفاإن ، املنشأأ. ومع ذكل اترصاحة عىل اإ  تستند اإىليات تسم ال  هذه اإ

املادة ، 486رمق الأنديز  دول جامعةاملمزية )قرار  الإشارات مديريةاذلي حتدده  و، عىل النحرشوط الاس تحقاق الأولية

206.) 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
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 كورايمجهورية 

ذا مل يمت اس تخدام عالمة جامعية  لغاء تسجيل  الامتسملدة ثالث س نوات قبل اترخي  اجغرافي امؤرش حتملاإ احملامكة، ميكن اإ

 العالمة.

 مودلوفامجهورية 

لغاء التسجيل؛ انطالقا احلقوق املكتس بة مبوجب التسجيل: أأ( بأأثر رجعي  تنقطع. 1 ذا مت اإ يداع الطلب، اإ من اترخي اإ

جراء انطالقًا من الرشوع يفبأأثر رجعي،  ب( بطال امحلاية.بطالالإ  اإ ذا مت اإ  ، اإ

ذا مت 2 لغاء تسجيل تسمية املنشأأ واملؤرش اجلغرايف.66/2008خالفا لأحاكم القانون  القيام ابلتسجيل. اإ  ، يمت اإ

ذا أأصبح : أأ(يف احلالت التاليةجغرايف  مؤرشأأو  . تُلغى امحلاية املمنوحة لتسمية منشأأ 3 يل ضامن الامتثال من املس تح  اإ

ذا مل تعد أأو  ملنطقة اجلغرافية احملددةيف ا البرشية اخلاصة به والعوامل الطبيعية و/أأ  تغريلرشوط مواصفات املنتج بسبب  اإ

ذا ؛ ب( متوفرة ذا ؛ ج( أ خريف حاةل وجودها جغرافيًا يف بدل  -يف بدل املنشأأ  ختضع للحاميةمل تعد اإ  ختضع للحاميةمل تعد اإ

 .طرفًا فهيامودلوفا مجهورية مبوجب املعاهدات ادلولية اليت تشلك 

ذا وجدت السلطة اخملتصة تناقضات بني اخلصائص الفعلية للمنتج و واملؤرش  حامية تسمية املنشأأ تُلغى . 4 حاكم الأ اجلغرايف اإ

 مل يكن ابلإماكن معاجلهتا بأأي شلك من الأشاكل.و مواصفات املنتج،الواردة يف 

 الرويس الاحتاد

 يف الاحتاد الرويس مبوجب نظام التسجيل. ةمياحمل نشأأ امل عىل تسمية  الإجابةنطبق ت 

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات اجلغرافية Cap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية.

 سلوفاكيا

لغاء  جغرايف حميل، ومؤرش جغرايف أأجنيب، ومؤرش جغرايف أأجنيب معرتف به من  مؤرشمبوجب القانون الوطين، جيوز اإ

لغاء تسجيل و خالل اتفاقية دولية.  ذا تبني تسميةجيب عىل املكتب اإ بناء عىل طلب  رُشع فهياالإجراءات اليت  خالل املنشأأ اإ

ليه فامي ييل ابمس "املدعي"(،  ما ييل: ،املنصبحبمك أأو  ،سلطة التفتيشأأو  طرف اثلث )يشار اإ

 رشوط التسجيل، مبا يناقضتسجيل تسمية املنشأأ 

 متوفرة،مل تعد  ،تسجيل تسمية املنشأأ ، واليت ورد ذكرها أأثناء بيئة جغرافية معينة اليت تفرضهاالظروف 

ات متطلبات التحديد واملواصفات، ومل يمت الوفاء هبذه املتطلبيس تويف ، ل من خالهلاملنتج اذلي مت تسجيل تسمية املنشأأ 

 حىت يف حدود املهةل الزمنية الإضافية اليت حددها املكتب.

ذا و لغاء تسجيل تسمية املنشأأ، اإ ذا مل أأو  ،املواصفاتأأو  متطلبات التحديدس تويف ي  يف السوق، واكن نتجم  ُطرحل يمت اإ اإ

 .بقيت متوفرةولكن الظروف الطبيعية ، يف السوقيطرح ذكل املنتج 

 جنوب أأفريقيا

 تصحيح القيود يف السجلل العامة  السلطة. 24القسم 
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دراج1) غفاهلأأو  قيد يف السجل ( يف حاةل عدم اإ دخالأأو  ،اإ  السجل، الإبقاء عىل قيد خاطئ يفأأو  يف السجل خاطئ قيد اإ

دراج قيد تشوبه عيوبأأو  يف قيد مضن السجل أأي خطأأ  يف حاةل ارتاكبأأو   ،احملمكة الامتس هيمه الأمري خشص جيوز لأ ، اإ

  ،النحو املقرر، وعىل 59الامتس أأمني السجل، بناء عىل خيار مقدم الطلب، ومعاًل ابلأحاكم الواردة يف القسم أأو 

صدار أأمني التسجيلأأو  ، وعندئذ جيوز للمحمكةللبت يف املسأأةل تغيريه حسب ما أأو  قرار حبذف القيد، حسب احلاةل، اإ

 .يراه مناس ًباتراه/

طار هذا القسم يف أأية مسأأةل ، حسب احلاةل، أأن أأمني السجلأأو  ( جيوز للمحمكة2) يبت مضن الإجراءات اليت تندرج يف اإ

 لختاذ قرار بشأأن تصحيح السجل. ةمناس بأأو  يةكون رضور تقد 

دراجهقد مت  نقلهاأأو  االتنازل عهنأأو  يتعلق بتسجيل العالمة التجارية قيد( يف حاةل اقتناع أأمني السجل بأأن أأي 3)  بسوء نية اإ

أأيضا  فينبغي عليه، من ابب اخلطأأ السجل  بقي يفأأو  جُسّل ابخلطأأ من هذا القبيل قد  قيدأأن أأي أأو  ،طريق التحريفعن أأو 

 احملمكة مبوجب أأحاكم هذا القسم. للامتس يمتتع ابلأهلية القانونيةأأن 

زاةل التسجيل. سلطة 26 القسم  الإخالل ابلرشوط ه بسبتغيري أأو  اإ

دخال أأو  من السجل، حلذف عالمة جتارية مسجةلالتقدم بطلب  الأمرهيمه ( جيوز لأي خشص 1) ذاعلهياأأي تغيري اإ  ، اإ

يف السجل من الرشوط الواردة رشط لأي  يف الامتثال 38مبوجب املادة  اخشص مسموح هل ابس تخداهم أأي أأو امالكه فشل

 واملتعلقة بتسجيلها.

ىل احملمكة2) ىل أأمني ال أأو  ( جيوز تقدمي هذا الطلب اإ  سجل.اإ

ىل احملمكة. ابلأهلية القانونية أأمني السجل يمتتع( 3)  لتقدمي هذا الطلب اإ

 الاحتاد الأورويب

بطال رمسية.  جراءات اإ لغاء وميوفقًا لقواعد الاحتاد الأورويب بشأأن املؤرشات اجلغرافية، ل توجد اإ اجلغرافية  املؤرشاتكن اإ

ذا ملأأو  املس تخدم للتسجيل، نفسه ابس تخدام الإجراء ذا مل يمت وضع أأي منتج يف أأو  يمت ضامن الالزتام مبواصفات املنتج، اإ اإ

ىلاجلغرافية اليت  املؤرشاتابلنس بة اإىل وس نوات عىل الأقل.  7ملدة  حيمل املؤرش اجلغرايفالسوق  بدلان  يعود مصدرها اإ

لغاء  ذا  املؤرش اجلغرايفخارج الاحتاد الأورويب، ميكن اإ  نشأأ.يف بدل امل  سقطت عنه امحلايةاإ

 املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا "17"

 ؟بدلمكمعرتف هبا يف  املتجانسة لفظياهل املؤرشات اجلغرافية  

ذا اكن اجلواب  ل، هو اإ

فهل توجد أ لية معلية 

 أأخرى لتحقيق التعايش

ذا اكن اجلواب  املؤرشات  اخلدمات؟أأو  نعم، فلأي أأنواع من السلعهو اإ

اجلغرافية 

املتجانسة لفظيا 

 معرتف هبا

 الطرف اجمليب

 ةلكيلفظيا بصورة  املتجانسةس تخدام املؤرشات اجلغرافية املسجةل ابيُسمح  

ذا اكن الامس  ةجزئيأأو  اكٍف عن  بقدراملسجل لحقًا خمتلفًا  املتجانساإ

واستبعاد احامتل  ،، مع ضامن املعامةل العادةل للمنتجمس املُسّجل سابقًاالا

 .املس هتكل دلى لبسحدوث 

 أأرمينيا نعم

 أأسرتاليا ل  نعم
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ذا اكن اجلواب  ل، هو اإ

فهل توجد أ لية معلية 

 أأخرى لتحقيق التعايش

ذا اكن اجلواب  املؤرشات  اخلدمات؟أأو  نعم، فلأي أأنواع من السلعهو اإ

اجلغرافية 

املتجانسة لفظيا 

 معرتف هبا

 الطرف اجمليب

 الربازيل نعم  

 مكبوداي نعم  

 ش ييل نعم 19.039مكرر )أألف( من القانون رمق  46مبوجب املادة  

 كولومبيا ل  ل

مجيع السلع واخلدمات ابس تثناء املنتجات الزراعية واملواد الغذائية والنبيذ  

 وامخلور العطرية. املسكرات القويةو 

 كرواتيا نعم

. 1308/2013من لحئة الاحتاد الأورويب  100ابلنس بة للنبيذ وفقا للامدة  

من لحئة  6وابلنس بة للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية وفقا لأحاكم املادة 

 .1151/2012الاحتاد الأورويب.

 قربص نعم

امجلهورية  ل  

 التش يكية

متنح امحلاية للك مهنا. وس تحدد يف حاةل تسميات املنشأأ املتجانسة لفظيا،  

التسميات املتجانسة لفظيا املعنية، أأو  اللواحئ رشوط المتيزي بني املؤرشات

مع مراعاة احلاجة اإىل التعامل مع املنتجات املعنية بشلك منصف وضامن 

 عدم تضليل املس هتلكني.

كوادور نعم  اإ

وامخلور  لقويةاملسكرات ااملنتجات الزراعية واملواد الغذائية والنبيذ و  

 العطرية.

س تونيا نعم  اإ

 فرنسا ل  

 جورجيا نعم مجيع أأصناف السلع. 

 اليوانن ل  

 غواتاميل نعم أأصناف السلع غري حمددة مبوجب القانون. 

 هنغاراي نعم واملنتجات غري الزراعية. املسكرات القوية 

الغذائية والنبيذ مماثةل للمؤرشات اجلغرافية الأخرى، أأي أأسامء املواد  

املبني يف الالحئة  ووالأسامء الزراعية الأخرى عىل النح املسكرات القويةو 

 .596/2016رمق 

 أأيسلندا نعم

ذا هذا القانونمبوجب  املتجانسملؤرش اجلغرايف اجيوز تسجيل    اقتنع، اإ

 .املعين املؤرشهبا  يمتزيالنظر يف الرشوط العملية اليت  عقب، أأمني السجل

 الهند نعم

يران ) ل  ل مجهورية اإ

 الإسالمية( -

 اإرسائيل نعم حيدد القانون امخلور فقط. 

 جاماياك نعم مجيع السلع. 

 الياابن نعم .10انظر الإجابة عىل السؤال  

 اكزاخس تان   

 الكويت ل  ل

 لتفيا   
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ذا اكن اجلواب  ل، هو اإ

فهل توجد أ لية معلية 

 أأخرى لتحقيق التعايش

ذا اكن اجلواب  املؤرشات  اخلدمات؟أأو  نعم، فلأي أأنواع من السلعهو اإ

اجلغرافية 

املتجانسة لفظيا 

 معرتف هبا

 الطرف اجمليب

 ليتوانيا   

 مدغشقر نعم اإىل امخلور.يُعرتف ابملؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا ابلنس بة  

 املكس يك نعم  

لعام  (املسكرات القويةمبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و  

 .املسكرات القوية، واذلي حيمي فقط املؤرشات اجلغرافية للنبيذ و 2006

 نيوزيلندا نعم

 بريو ل  ل

 :1151/2012من الالحئة  6املادة  

ذا اكن متجانسًا لفظيًا، سواء . ل جيوز تسجيل امس 3 مقرتح للتسجيل اإ

، 11لكيًا، مع امس ُمدرج ابلفعل يف السجل املنشأأ مبوجب املادة أأو  جزئياً 

ذا اكن هناك متيزي اكف من الناحية العملية بني رشوط الاس تخدام  ل اإ اإ

احمليل والتقليدي وعرض الامس املتجانس لفظيا املسجل يف وقت لحق، 

دخاهل ابلفعل يف السجل، مع مراعاة احلاجة اإىل ضامن  والامس اذلي مت اإ

املعامةل العادةل للمنتجني املعنيني وعدم تضليل املس هتلكني. ول جيوز 

تسجيل امس متجانس لفظيا من شأأنه أأن يضلل املس هتكل اإىل الاعتقاد بأأن 

قلمي أ خر حىت ل اكن الامس دقيقًا فامي يتعلق ابلإقلمي واملنتجات مصدرها اإ

 املنشأأ الفعيل للمنتجات املعنية.ماكن  أأو املنطقة الفعليةأأو  يلالفع

 بولندا نعم

 الربتغال نعم  

ذا احتوت عالمتان جامعيتان  أأكرث عىل مؤرش جغرايف متجانس لفظيًا، أأو  اإ

يتعني عىل أأحصاب احلقوق )امجلعية( وأأعضاء امجلعيات اس تخدام املؤرش 

ذا اكن مثة اجلغرايف مع العالمات التجارية  للجمعيات لتجنب اخللط. واإ

املنشأأ اجلغرايف نتيجة اس تخدام أأو  احامتل حدوث ارتباك فامي يتعلق ابجلودة

لغاء تسجيلها.  مؤرشات جغرافية متشاهبة، فميكن اإ

 كورايمجهورية  نعم

تسميات املنشأأ املسجةل أأو  ل يُسمح ابس تخدام املؤرشات اجلغرافية 

ذا اكن  ل اإ الامس املتجانس لفظيا املسجل لحقا ممتزًيا مبا فيه املتشاهبة اإ

الكفاية عن الامس املسجل، مع مراعاة احلاجة اإىل معامةل املنتجني املعنيني 

 (.6/2008، القانون رمق 31بطريقة عادةل وعدم تضليل املس هتكل )املادة 

مجهورية  نعم

 مودلوفا

 رومانيا نعم املنتجات الزراعية واملواد الغذائية واملرشوابت. 

الاحتاد    

 الرويس

 رصبيا ل  ل

 س نغافورة نعم امخلور 

 سلوفاكيا نعم مجيع أأصناف السلع. 

 جنوب أأفريقيا   

 سويرسا نعم مجيع أأصناف السلع واخلدمات. 
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ذا اكن اجلواب  ل، هو اإ

فهل توجد أ لية معلية 

 أأخرى لتحقيق التعايش

ذا اكن اجلواب  املؤرشات  اخلدمات؟أأو  نعم، فلأي أأنواع من السلعهو اإ

اجلغرافية 

املتجانسة لفظيا 

 معرتف هبا

 الطرف اجمليب

(R2 وR3 وR4 

 (R5و

 اململكة املتحدة نعم مجيع الأصناف. 

الولايت  نعم املس هتكل.مجيع السلع واخلدمات اليت ل تتسبب يف تضليل  

املتحدة 

 الأمريكية

ليس هناك قيود، ولكن جيب أأن يكون هناك عامل تفاضل وجيب عدم  

تضليل املس هتكل. وعالوة عىل ذكل، جيب أأن يكون التجانس اللفظي 

 حبسن نية.

 أأوروغواي نعم

 انم فيت نعم  ل

وامخلور  القويةاملسكرات املنتجات الزراعية واملواد الغذائية والنبيذ و  

 العطرية.

الاحتاد  نعم

 الأورويب

 تعليقات:

 أأسرتاليا

ن املادة  للمؤرشاتل توجد أأحاكم حمددة قانون العالمات التجارية:  من قانون العالمات  44اجلغرافية املتشاهبة، ومع ذكل فاإ

 القسم يف) الأسامء املتجانسة لفظيايف ذكل التجارية تنص عىل أأحاكم للتعايش بني العالمات التجارية اليت تعترب متشاهبة، مبا 

 مشاهبةأأو  مماثةل سلع وخدمات معمتطابقة اإىل حد كبري أأو  بشلك خمادع اإىل عالمات جتارية مشاهبة اذلي يشري من القانون

 40DA(1) ناالفرعي نالقساميتناول ، النبيذقانون  يف ملؤرشات اجلغرافيةاب فامي يتعلقنظام فريد من نوعه:  (.وثيقة الصةلأأو 

 دون اس تخدام املصطلح. املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظياً  40FA(1)و

 الربازيل

دمات اخلأأو  السلعحتديد  نفسه من أأجلالامس  مؤرش جغرايف متجانس لفظيا حتتاملمكن تسجيل  من غريأأنه فهوم من امل 

ماكنية تسجيل نفسه من النوع املؤرشات اجلغرافيةتطابقة مع امل   الامس اجلغرايف حيمل مؤرش جغرايف؛ ولكن ل ميكن استبعاد اإ

 خمتلفة. خدمات أأو سلعالإشارة اإىل هو ابلفعل من قبل جسل أ خر، رشيطة أأن يكون الغرض منه  املعرتف به نفسه

خمتلفة:  أأصناف تنمتي اإىلرشيطة أأن ، ولكن لفظيااجلغرافية املتجانسة  املؤرشاتأأيًضا أأنه من املمكن تسجيل فهوم ومن امل 

 ."Cerrado Mineiro" ملنطقة" و Vale dos Vinhedos" للمؤرش اجلغرايف وتسمية املنشأأ فهناك جسالت سارية 

س تونيا  اإ

 :املتجانسة لفظيًا عن بعضها البعض ما ييلاملؤرشات  متيزي دلىؤخذ يف الاعتبار يعند الطعن، جيب أأن 

 ؛لمتيزي املؤرش املتجانس لفظيابيذ عىل ملصق الن  معلومات منسجمة ( وجود1
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 يف بدل املنشأأ؛ املتجانس لفظياملؤرش اب( الاعرتاف الرمسي 2

 ؛املؤرش املتجانس لفظياً ( مدة اس تخدام 3

 .املؤرش املتجانس لفظياً اس تخدام يف نية ال ( حسن 4

 الياابن

 .12مماثل للسؤال 

 ليتوانيا

 انظر رد الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

ىل امحلاية ملؤرشات اجلغرافية املتجانسةا ختضعقد  املعهد املكس ييك )بغض النظر عن املنتج( رشيطة أأن يصدر  لفظيًا اإ

 الأسامء: بنيقراًرا يسمح ابلتعايش  للملكية الصناعية

 :ملا ييل جغرايف مؤرشأأو  تسمية منشأأ ك  توفري امحلاية: ل جيوز 163"املادة 

س بق تقدمي طلب احلصول عىل أأو  جغرايف محمي ابلفعل مؤرشأأو  لتسمية منشأأ  بشلك مربك مشابهأأو  اثلمم. امس أأولً 

عالن حامية امثةل، ما مل يصدر املعهد حكام املأأو  املتطابقةىل املنتجات وينطبق ذكل ع، ومعاجلة ذكل الطلب جارية بشأأنه اإ

 يسمح ابلتعايش بني الأسامء املذكورة؛ ]...["

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من ا ل يتجزأأ جزء، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 كورايمجهورية 

ذا احتوت عالمتان جامعيتان ، يتعني عىل أأحصاب احلقوق )امجلعية( وأأعضاء لفظياً أأكرث عىل مؤرش جغرايف متجانس أأو  اإ

ذا اكن و ية للجمعيات لتجنب اخللط. امجلعيات اس تخدام املؤرش اجلغرايف مع العالمات التجار  احامتل حدوث ارتباك فامي  مثةاإ

لغاء تسجيلهامؤرشات جغرافية اس تخدام نتيجة املنشأأ اجلغرايف أأو  يتعلق ابجلودة  .متشاهبة، فميكن اإ

 مودلوفامجهورية 

، مع للحامية ابلفعل ضعخيجزئًيا مع الامس اذلي أأو  لكًيا قد يمت رفض تسجيل الامس املتجانس، 66/2008مبوجب القانون 

يالء الاعتبار الواجب لالس تخدام احمليل والتقليدي واخلطر الفعيل ل ذا اكن ذكل من شأأنه أأن يتسبب  رتباك،لوقوع يف الااإ اإ

ىل الاعتقاد بأأن املنتجات  ، مما يدفعهتضليل املس هتكل يف ىلاإ قلمي أ خر،  تنمتي اإ ذا اكن الامس دقيقًا و اإ  ابلإقلمي يتعلق فاميحىت اإ
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( من القانون 3) 7املواد الغذائية املعنية )املادة أأو  نتجات الزراعيةمل ا الفعيل نشأأ امل أأو  الفعلية نطقةامل أأو  الفعيل

 (.6/6/2008 رمق

 الاحتاد الرويس

ماكنية تسجيل املؤرشات اجلغرافية   .املتجانسة لفظيال توجد قواعد خاصة يف الاحتاد الرويس فامي يتعلق ابإ

 جنوب أأفريقيا

من قانون  10مذكور يف املادة هو كام  ،عالمة جتارية أأخرى ةيلأ  ابلنس بةنفسه هو اختبار قابلية التسجيل 

 التجارية. العالمات

 انم فيت

 املتجانسة لفظيًا.جغرافية  املؤرشات مسأأةل عىلحتديدًا انم  فيت القوانني يف ل تنص

 ؟املتجانسة لفظيالتجنب الارتباك يف حاةل املؤرشات اجلغرافية  مكاتترشيع توردهانص علهيا/ت ما يه الوسائل اليت  

 الطرف اجمليب وسائل جتنب الارتباك

 أأرمينيا عىل أأي وس يةل لتجنب الارتباك يف حاةل املؤرشات اجلغرافية املتشاهبة. أأرمينيا ترشيع يش متل ل

ماكنية تعايش املصطلحات املتجانسة لفظيا، تمت مراعاة  حاةل من حالت الارتباك  أأي أأو احامتل الارتباكدلى حتديد اإ

ضافة اإىل الرتايض بني املالكني.  الفعيل، اإ

 أأسرتاليا

 الربازيل ل يوجد نص قانوين بشأأن أ ليات حمددة لتجنب الارتباك يف حاةل املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيًا.

 مكبوداي 

الوطين للملكية الصناعية، اليت تعرتف ابلتعايش احملمتل بني املؤرشات رشوط الاس تخدام املنصوص علهيا يف قرار املعهد 

 اجلغرافية وتسميات املنشأأ فامي يتعلق بعالمة ما.

 ش ييل

 كولومبيا ليس دلينا يف الوقت احلارض أأية أأحاكم من هذا النوع يف كولومبيا.

ياكدان يتطبقان يف الكتابة )التجانس اللفظي(، أأو  متطابقة خدمات أأو أأكرث من أأسامء منشأأ سلعأأو  عندما يتطابق اسامن

يمت منح حامية هذه الأسامء مجليع الأطراف املعنية اليت متتثل للمتطلبات املنصوص علهيا يف الترشيعات الوطنية، معاًل مببادئ 

بالغ املس هتلكني بصدق والقيام ابلأعامل التجارية حب  سن نية. وجيب أأن يقدم املساواة يف املعامةل بني املنتجني يف السوق واإ

مواد التعبئة والتغليف فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج، أأو  مس تخدم املؤرش املتجانس لفظيا معلومات اكفية عىل امللصق

 .امجلهور وذكل للمتيزي بني املؤرشات املتجانسة لفظًا، وتفادي تضليل 

 كرواتيا

. وابلنس بة للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية، 1308/2013الاحتاد الأورويب من لحئة  100ابلنس بة للنبيذ وفقا للامدة 

 .1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب. 6تطبق قربص أأحاكم املادة 

 قربص

امجلهورية  ل ينطبق

 التش يكية

ويعين ذكل حامية وجودها من املسمل به يف اتفاق تريبس أأنه جيب حامية املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا للخمور، 

ماكنية اس تخدام مؤرشات جغرافية مضلةل، تعترب يف الواقع حصيحة حرفيا، ولكهنا قد  اذلي حيمي بدوره املس هتكل من اإ

تكون مضلةل فامي خيص املصدر احلقيقي للسلع اليت تُس تخدم فهيا. وذلكل قد يُنظر يف توس يع نطاق هذا املبدأأ ليشمل مجيع 

 ة، برصف النظر عن نوع املنتج اليت تس تخدم فيه.املؤرشات اجلغرافي

كوادور  اإ
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 الطرف اجمليب وسائل جتنب الارتباك

ينبغي أأن تُمنح امحلاية القانونية للك مؤرش متجانس لفظيًا بشلك مس تقل. ول جيوز تسجيل الامس املقرتح للتسجيل 

دراجه ابلفعل يف السجل، ما مل يكن هناك متيزي أأو  املتجانس لكًيا اكٍف من الناحية جزئًيا مع املؤرش اجلغرايف اذلي مت اإ

العملية بني بني رشوط الاس تخدام احمليل والتقليدي وعرض الامس املتجانس لفظيا املسجل يف وقت لحق، والامس اذلي 

دخاهل ابلفعل يف السجل، مع مراعاة احلاجة اإىل ضامن املعامةل العادةل للمنتجني املعنيني وعدم تضليل املس هتلكني.   مت اإ

س تونيا  اإ

 فرنسا 

ذا اك  امس للمنطقة اجلغرافية جلورجيا، يطابق تسمية منشأأ  أأي أأو مؤرش جغرايف مسجل يف جورجيا،أأو  نت تسمية منشأأ اإ

ن التفاقية ادلولية املعنية يه اليت حتدد رشوط حامية املؤرش املذكور واس تخدامه يف أأو  مؤرش جغرايف محمي يف بدل أ خر، فاإ

 جورجيا.

 جورجيا

 اليوانن 

دخال تعديل عىل التسجيللأغراض التسجيل،  تطالب بذكل، يك يتيح التوس مي واملظهر العام أأو  تأأمر هيئة التسجيل اإ

بني املنتجات، مع الأخذ يف الاعتبار الاس تخدامات احمللية والتقليدية وضامن معامةل املنتجني بشلك  حنو واحضالمتيزي عىل 

زاء املصدر احلقيقي للمنتج.-امجلهورعادل وعدم تضليل   اإ

 غواتاميل

 جيب استبعاد أأي مؤرش جغرايف من امحلاية:

ذا اكنت متطابقة مع مؤرش جغرايف سابق؛  )أأ( فامي يتعلق ابملنتجات املتطابقة، اإ

ذا اكنت متطابقة ملؤرش جغرايف سابقأأو  )ب( فامي يتعلق ابملنتجات املتطابقة  مشاهبة هل.أأو  املتشاهبة، اإ

 املتجانسة لفظيا فامي يتعلق ابملنتجات اخملتلفة.وميكن حامية املؤرشات اجلغرافية 

 هنغاراي

دخاهل ابلفعل يف أأو  من القانون، ل جيوز تسجيل الامس املقرتح للتسجيل واملتجانس لكًيا 10وفقا للامدة  جزئًيا مع امس مت اإ

س تخدام احمليل والتقليدي، مع السجل املنشأأ مبوجب القانون، ما مل يكن هناك متيزي اكٍف من الناحية العملية بني رشوط الا

ذا اكن التسجيل يتعارض مع الامس املسجل ابلفعل. يف الاعتبار.  أأخذ احامتل ما اإ

 أأيسلندا

 .ةاجلغرافية املتجانس املؤرشاتحاةل  1999 عام من قانون 10 املادةتناول ت 

 

 الهند

يران )  مجهورية اإ

 الإسالمية( -

املتجانسة لفظيا غري املسجةل، جيب تقدميها بطريقة حتد من اخللط بيهنام. وفامي يتعلق فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية 

ضافة اإىل تسجيالت أأسامء املنشأأ مبوجب نظام لش بونة( لتسجيل املؤرشات اجلغرافية املتجانسة  بعالمات التصديق )اإ

هنا ختضع لوسائل للحد من الارتباك. وفامي يتعلق بتسميات املنشأأ، ف ن القانون الإرسائييل ليس حمدًدا يف هذه لفظيا، فاإ اإ

 املسأأةل.

 اإرسائيل

عند السامح ابس تخدام املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا يف الوقت نفسه، حيدد أأمني السجل الرشوط العملية اليت يمت 

لمنتجني املعنيني وعدم تضليل مبوجهبا المتيزي بني هذه املؤرشات اجلغرافية، مع مراعاة احلاجة اإىل ضامن املعامةل العادةل ل 

 املس هتلكني.

 جاماياك

ذا اكن لك مهنااملؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا  ميكن تسجيل ل تتحدد املؤرشات و. بقدر اكف خمتلف عن ال خر اإ

ذا اكنت  كحولية.لمرشوابت ل  اجلغرافية اإ

 الياابن

 اكزاخس تان 

 الكويت 

 لتفيا 

 ليتوانيا انظر رد الاحتاد الأورويب.
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ينص القانون عىل أأنه يف احلالت اليت يُسمح فهيا ابس تخدام املؤرشات اجلغرافية يف الوقت نفسه، يضع املكتب الرتتيبات 

العملية اليت يمت مبوجهبا المتيزي بني املؤرشات املتجانسة لفظيا، مع مراعاة احلاجة اإىل ضامن املعامةل العادةل للمنتجني وضامن 

 املس هتلكني. أأل يمت تضليل

 مدغشقر

 املكس يك 

، جيوز لأمني السجل فرض رشوط 2006لعام  (املسكرات القويةمبوجب قانون تسجيل املؤرشات اجلغرافية )النبيذ و 

اس تخدام املؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظا. وعند فرض رشوط الاس تخدام، جيب أأن يأأخذ أأمني السجل يف الاعتبار 

اليت ترتبط هبا املؤرشات اجلغرافية معامةل منصفة، واحلاجة اإىل ضامن  املسكرات القويةي النبيذ و احلاجة اإىل معامةل منتج

 عدم تضليل املس هتلكني.

 نيوزيلندا

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، اقترص التنظمي، حىت الوقت الراهن،  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.عىل حامية تسميات 

 .لفظيا املتجانسة تسميات املنشأأ ب  وترشيعات بري ل تعرتف  الوضع الراهن،هو كام 

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 ت املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميا

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بريو

 :1151/2012من الالحئة  6املادة 

ذا اكن متجانسًا لفظيًا، سواء جزئياً 3 لكيًا، مع امس ُمدرج ابلفعل يف السجل أأو  . ل جيوز تسجيل امس مقرتح للتسجيل اإ

ذا اكن هناك متيزي اكف من الناحية العملية بني رشوط الاس تخدام احمليل والتقليدي وعرض 11املنشأأ مبوجب املادة  ل اإ ، اإ

دخاهل ابلفعل يف السجل، مع مراعاة احلاجة اإىل ضامن الامس املتجانس لفظيا امل  سجل يف وقت لحق، والامس اذلي مت اإ

املعامةل العادةل للمنتجني املعنيني وعدم تضليل املس هتلكني. ول جيوز تسجيل امس متجانس لفظيا من شأأنه أأن يضلل 

قلمي أ خر حىت ل  املنطقة الفعليةأأو  دقيقًا فامي يتعلق ابلإقلمي الفعيل اكن الامسواملس هتكل اإىل الاعتقاد بأأن املنتجات مصدرها اإ

 املنشأأ الفعيل للمنتجات املعنيةماكن  أأو

 بولندا

 الربتغال جيب أأن يكون دلهيا عنارص ممزية لتجنب التضليل.

ذا احتوت عالمتان جامعيتان وأأعضاء أأكرث عىل مؤرش جغرايف متجانس لفظيًا، يتعني عىل أأحصاب احلقوق )امجلعية( أأو  اإ

ذا اكن مثة احامتل حدوث ارتباك فامي  امجلعيات اس تخدام املؤرش اجلغرايف مع العالمات التجارية للجمعيات لتجنب اخللط. واإ

لغاء تسجيلها.أأو  يتعلق ابجلودة  املنشأأ اجلغرايف نتيجة اس تخدام مؤرشات جغرافية متشاهبة، فميكن اإ

 كورايمجهورية 

ذا اكن أأو  غرافية املسجةلل يُسمح ابس تخدام املؤرشات اجل ذا اكنت متجانسة لفظيا، ابس تثناء اإ تسميات املنشأأ املسجةل اإ

الامس املتجانس املسجل لحقًا ممتزًيا مبا فيه الكفاية عن الامس املسجل، مع مراعاة احلاجة اإىل معامةل املنتجني املعنيني 

 (.6/2008، القانون رمق 31بطريقة عادةل وعدم تضليل املس هتكل )املادة 

 مودلوفامجهورية 

املنشأأ احملمية تسمية  أأو جزئًيا مع املؤرش اجلغرايف احملميأأو  ل جيوز تسجيل الامس املقرتح للتسجيل املتجانس لكًيا

دراهجا ابلفعل يف السجل، ما مل يكن هناك متيزي اكٍف من الناحية العملية بني بني رشوط الاس تخدام  دراجه/اإ اذلي/اليت مت اإ

دخاهل ابلفعل يف السجل، مع احمليل  والتقليدي وعرض الامس املتجانس لفظيا املسجل يف وقت لحق، والامس اذلي مت اإ

 مراعاة احلاجة اإىل ضامن املعامةل العادةل للمنتجني املعنيني وعدم تضليل املس هتلكني.

 رومانيا

ماكنية تسجيل امل  الاحتاد الرويس ؤرشات اجلغرافية املتجانسة لفظيا.ليست هناك قواعد خاصة يف الاحتاد الرويس فامي يتعلق ابإ

 رصبيا ل ينطبق



SCT/40/5  
Annex 
261 

 

 الطرف اجمليب وسائل جتنب الارتباك

جيوز لأي طرف معين، فامي يتعلق ابمخلور اليت حتمل مؤرشات جغرافية متجانسة لفظيا، أأن يتقدم بطلب اإىل احملمكة 

حملمكة يف الاعتبار احلاجة اإىل لإعالن الرشوط العملية اليت يمت مبوجهبا المتيزي بني املؤرشات اجلغرافية. وينبغي أأن تأأخذ ا

 ضامن املعامةل العادةل مجليع الأطراف املهمتة املعنية؛ واحلاجة لضامن عدم تضليل املس هتلكني.

 س نغافورة

مؤرش جغرايف يف بيان السجل، عىل الرمغ من أأن صياغته ادلقيقة تشري أأو  ل جيوز تسجيل ما ييل عىل أأنه تسمية منشأأ 

لهيا فامي ييل ابمس "الإقلمي"( اذلي ينشأأ منه/مهنا املنتج، فاإن بيانه قادر عىل البدل  أأو املنطقةو أأ  حقًا اإىل امس املاكن )املشار اإ

اثرة سوء فهم بشأأن   .هورمجل ى اقيقي للمنتج دلاحل  املنشأأ اإ

 سلوفاكيا

ن اختبار قابلية التسجيل  من قانون العالمات  10املادة مذكور يف هو نفسه ابلنس بة اإىل أأية عالمة جتارية أأخرى، كام هو اإ

 التجارية.

 جنوب أأفريقيا

R2.1 عندما يمت تقدمي طلب لتسجيل امس متجانس لفظيا مع امس مت تسجيهل ابلفعل، وميكن أأن يؤدي الامس املتجانس .

 حىت خمتلف، قد ل يسجل ذكل الامسماكن  أأو منطقة خمتلفةهو لفظا املزمع تسجيهل اإىل الاعتقاد بأأن مصدر املنتجات 

 املاكن اذلي تنشأأ فيه املنتجات.أأو  اكن الامس الصحيح للمنطقةول

وجيب المتيزي بوضوح بني اس تخدام أأي مؤرش متجانس لفظيا مسجةل لحقًا واس تخدام الامس املسجل ابلفعل، وابلتايل 

 ضامن معامةل املنتجني املعنيني معامةل عادةل وتفادي تضليل املس هتلكني.

R2.2 املتجانسة جزئيًا. وجيب أأن يكون ممكنًا من الناحية العملية المتيزي بني الأسامء أأو  الأسامء املتجانسة. ميكن تسجيل

 .امجلهور جزئًيا، وذكل لضامن معامةل املنتجني بطريقة عادةل وعدم تضليل أأو  املتجانسة لكًيا

 سويرسا

فت انتباه مقدم الطلب اإىل العالمات السابقة اليت كجزء من معلية الفحص، جيري أأمني السجل حبثًا عن حقوق سابقة. ويُل

لسابقة العالمة اصاحب ر بإخطام أأمني السجل قويمتطابقة. وأأو  متطابقة، واليت تغطي سلعًا وخدمات مماثةلأأو  تعترب مماثةل

 ن. وميكن ملاكل العالمة السابقة الاعرتاض اإن شاء ذكل.إلعالقيد اهو طلبًا لحقًا ن بأ

 اململكة املتحدة

الولايت املتحدة  القضائية.أأو  حاكم احامتل وقوع الارتباك سواء يف الإجراءات الإداريةأأ 

 الأمريكية

جراءات احملامك. لغاء التسجيل واإ جراءات املعارضة واإ  أأوروغواي اإ

 انم فيت انم حتديدًا عىل مسأأةل املؤرشات جغرافية املتجانسة لفظيًا. فيتل تنص القوانني يف 

دراجه ابلفعل يف السجل، ما أأو  الامس املقرتح للتسجيل املتجانس لكًيا ل جيوز تسجيل جزئًيا مع املؤرش اجلغرايف اذلي مت اإ

مل يكن هناك متيزي اكٍف من الناحية العملية بني بني رشوط الاس تخدام احمليل والتقليدي وعرض الامس املتجانس لفظيا 

دخاهل ابلف عل يف السجل، مع مراعاة احلاجة اإىل ضامن املعامةل العادةل للمنتجني املسجل يف وقت لحق، والامس اذلي مت اإ

 املعنيني وعدم تضليل املس هتلكني.

 الاحتاد الأورويب

 املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية "18"

 اإن المتس الاعرتاف مبؤرش جغرايف، واكنت قد جسلت من قبل عالمة جتارية لهذا التعيني: 

 رايف والعالمة التجارية السابقةيتعايش املؤرش اجلغ

ذا اكن اجلواب    ،نعمهو اإ

 يف ظل أأي رشوط

لغاء  اس تصدار قرار ابإ

تسجيل سابق للعالمة 

 التجارية

ترفض حامية 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

 نعم

سجةل حبسن نية امل أأو  للتسجيل املقدمةتجارية ال المة الع اس تخدام ميكن

ؤرش جغرايف مع م عىل حنو مزتامنحامية مؤرش جغرايف  بدءاترخي قبل 

ذا مل يكن هناك، وفقًا للترشيع ، أأس باب اكفية لإبطال تسجيل مسجل اإ

لغاأأو  العالمة التجارية  .ئهاإ

 أأرمينيا  
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 رايف والعالمة التجارية السابقةيتعايش املؤرش اجلغ

ذا اكن اجلواب    ،نعمهو اإ

 يف ظل أأي رشوط

لغاء  اس تصدار قرار ابإ

تسجيل سابق للعالمة 

 التجارية

ترفض حامية 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

 أأسرتاليا نعم  

 الربازيل   نعم

 نعم

ذا اكن خمالفًا للقوانني واللواحئ  امحليدةالعادات أأو  ادلينأأو  الأخالقأأو  أأ. اإ

ذا اكن من احملمتل تضليل النظام العامأأو  رابكه فامي أأو -امجلهور؛ ب. اإ اإ

، ومعلية نشأأهتا، وماكن هتاجود، و هتاطبيع، و السلعة يتعلق خبصائص

نتاهج ذا مت اس تخدامه اكمس لصنف نبايت ؛اس تخداهماأأو  و/ ااإ أأو  ج. اإ

ذا اكن مصطلًحا  ؛انيةسالةل حيو ل   ؛معومياد. اإ

 مكبوداي نعم نعم

 ش ييل نعم  نعم

 كولومبيا نعم نعم نعم

 نعم

ميكن الاس مترار يف اس تخدام العالمة التجارية اليت مت تقدمي طلب 

دراج أأو  مت تسجيلهاأأو  بشأأهنا اس تخداهما حبسن نية قبل تقدمي طلب اإ

مؤرش جغرايف، واليت تس تخدم لتحديد سلع وخدمات تطابق املؤرش 

ليه املؤرش اجلغرايف تمني أأو  اجلغرايف احملمي اإىل الصنف نفسه اذلي ينمتي اإ

بطالها لحتواهئا مؤرشًا جغرافيًا ابمسها.  احملمي، ول جيوز اإ

 كرواتيا نعم 

 نعم

فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم 

. وفامي 1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  14و 6املادتني 

من لحئة الاحتاد  102( و2)101ابمخلور، تطبق أأحاكم املادتني يتعلق 

 .1308/2013الأورويب رمق 

 قربص نعم 

امجلهورية  نعم  

 التش يكية

كوادور نعم ل   اإ

 نعم

أأو  تسجيلهاأأو  يف حاةل تقدمي طلب بشأأن العالمة التجارية السابقة

قلمي الاحتاد  الأورويب، سواء اعامتدها ابلس تخدام، حبسن نية داخل اإ

قبل اترخي تقدمي طلب تسجيل مؤرش أأو  قبل اترخي امحلاية يف بدل املنشأأ 

جغرايف اإىل املفوضية، ينص قانون الاحتاد الأورويب عىل التعايش بني 

أأو  احلقنّي، رشيطة عدم وجود أأس باب لإبطال هذه العالمة التجارية

ذا اكن تسجيل املؤرش لغاهئا. ول يمت تطبيق التعايش اإ  اجلغرايف اإ

الالحق، يف ضوء مسعة العالمة التجارية وشهرهتا وطول الفرتة الزمنية 

ىل تضليل املس هتكل فامي يتعلق  اليت مت اس تخداهما خاللها، قد يؤدي اإ

 احلقيقية للمنتج.هوية ابل 

س تونيا نعم ل  اإ

 نعم

 املؤرش اجلغرايفحبسن نية قبل تقدمي طلب  مت سجيلبأأن يكون الت  رهنا

 فرنسا  
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ذا اكن اجلواب    ،نعمهو اإ

 يف ظل أأي رشوط

لغاء  اس تصدار قرار ابإ

تسجيل سابق للعالمة 

 التجارية

ترفض حامية 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

 نعم

ذا مت  هناء تسجيل العالمة التجارية واس تخداهما املنصف، اإ ل جيوز اإ

املؤرش اجلغرايف يف بدل أأو  التسجيل قبل منح امحلاية اإىل تسمية املنشأأ 

قبل اإصدار القانون، رشيطة أأن التعايش بني العالمة التجارية. أأو  املنشأأ 

رابك أأو  وتسمية املنشأأ  بشأأن -امجلهوراملؤرش اجلغرايف ل تؤدي اإىل اإ

 منشأأ السلع.

 جورجيا نعم نعم

 نعم

لغاهئا أأو  رشيطة عدم وجود أأية أأس باب لبطالن العالمة التجارية اإ

ورمق  2017/1001 مبوجب لحئيت الاحتاد الأورويب رمق

L.4072/2012. 

 اليوانن  

 غواتاميل نعم ل ل

 هنغاراي نعم  نعم

 نعم

ذا مت  24وفقا للامدة  نشاء حق عالمة أأو  تسجيل عالمةمن القانون، اإ اإ

يداع طلب تسجيل امس املنتج يف هذا  حبمك الاس تخدام قبل اترخي اإ

البدل، واكن من املرحج أأن تعايش العالمة وامس املنتج س يؤدي اإىل 

ذا اكن احلق يف  الارتباك، قد يس متر اس تخدام العالمة وجتديدها فقط اإ

لغاء هذا احلقالعالمة قد مت انشاؤه حبسن نية وليست هناك أأ   س باب لإ

بطاهل.أأو   اإ

 أأيسلندا ل ل

 نعم

املؤرش  قبل اترخي تقدمي طلب تسجيلأأو  ،القانونرساين  قبل بدء

 .1999 عام قانونمن  26 الفصلنون. مبوجب هذا القا اجلغرايف

 الهند  

 

 نعم

ذا مت تسجيل العالمة التجارية حبسن نية قبل عرش س نوات عىل الأقل  اإ

 اجلغرافية. املؤرشاتمن املوافقة عىل قانون حامية 

يران )   مجهورية اإ

 الإسالمية( -

 نعم

ذا اكن تسجيل العالمة التجارية سابقا لتارخي 1) أأو  ،2000يناير  1( اإ

املنشأأ ابمحلاية يف تسمية  أأو سابقا للتارخي اذلي حظي به املؤرش اجلغرايف

لهيا من خالل املؤرش  وادلوةل العض اليت تقع فهيا املنطقة اجلغرافية املشار اإ

 اجلغرايف.

 ( املاكل نفسه.2)

 ل ل

)رمبا، حسب 

 الظروف(

 اإرسائيل

 نعم

ذا 19انظر القسم  دع طلب أأو  من قانون حامية املؤرشات اجلغرافية. اإ

مت أأو  تسجيل عالمة جتارية حبسن نيةمت أأو  لتسجيل عالمة جتارية

احلصول عىل احلقوق املنبثقة عن عالمة جتارية حبمك الاس تخدام حبسن 

 جاماياك ل ل
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ذا اكن اجلواب    ،نعمهو اإ

 يف ظل أأي رشوط

لغاء  اس تصدار قرار ابإ

تسجيل سابق للعالمة 

 التجارية

ترفض حامية 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

قبل أأو  نية قبل دخول قانون حامية املؤرشات اجلغرافية حزي النفاذ؛

 خضوع املؤرش اجلغرايف املتعلق ابلعالمة التجارية للحامية يف بدل املنشأأ.

 نعم

املؤرش اجلغرايف والعالمة التجارية السابقة مبوجب الرشوط يتعايش 

( من قانون املؤرشات اجلغرافية. فعىل سبيل 2)13الواردة يف املادة 

ذا وافق صاحب احلق املنبثق عن العالمة  املثال، حيصل التعايش اإ

ذا اكن مودع طلب أأو  التجارية السابقة تسجيل املؤرش اجلغرايف اإ

نفسه صاحب احلقوق املنبثقة عن العالمة هو  تسجيل املؤرش اجلغرايف

 التجارية املسجةل.

 الياابن نعم 

 اكزاخس تان   

 نعم

 .والتنازلاتفاق بني الأطراف 

 الكويت نعم ل

 لتفيا   

 ليتوانيا   

 مدغشقر نعم ل ل

 املكس يك نعم  

 نعم

ذا وافق صاحب  ميكن ملؤرش جغرايف وعالمة جتارية سابقة التعايش اإ

ذا اعترب أأمني جسل املؤرشات اجلغرافية أأو  العالمة التجارية عىل ذكل، اإ

ذا ما اكن  أأن ذكل التعايش أأمر معقول. وعند النظر أأمني السجل يف اإ

السامح ابلتعايش أأمرًا معقوًل، جيب عليه مراعاة العوامل التالية: اترخي 

اجلغرايف يف الاس تخدام حبسن نية يف نيوزيلندا؛ والاعرتاف ابملؤرش 

نيوزيلندا، واملصاحل املرشوعة لصاحب العالمة التجارية والغري؛ وأأية 

 عوامل أأخرى ذات صةل.

 نيوزيلندا نعم ل

 بريو نعم  

 بولندا نعم  

 نعم

 الهنج نفسه الوارد يف قانون الاحتاد الأورويب.

 الربتغال  

 نعم

جغرايف سابقًا،  يف حاةل تسجيل العالمة التجارية اليت حتتوي عىل مؤرش

ميكن أأيًضا تسجيل عالمة جامعية بتكل الإشارة اجلغرافية لحقًا. وابلتايل 

 ميكن أأن تتعايش عالمتان جتاريتان.

 كورايمجهورية   

 نعم

يداع طلب  جيوز الاس مترار يف اس تخدام العالمة التجارية اليت مت اإ

تسمية  مت تسجيلها حبسن نية قبل اترخي بدء حاميةأأو  تسجيل بشأأهنا

 مؤرش جغرايف، حسب احلاةل، ابلرمغ من تسجيل تسمية منشأأ أأو  منشأأ 

 مودلوفامجهورية  نعم 
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ذا اكن اجلواب    ،نعمهو اإ

 يف ظل أأي رشوط

لغاء  اس تصدار قرار ابإ

تسجيل سابق للعالمة 

 التجارية

ترفض حامية 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

لغاهئاأأو  بطال حقوق أأو  مؤرش جغرايف، رشيطة عدم توفر أأس باب لإ اإ

مقدم الطلب، ومتاش يا مع قانون العالمات التجارية املعمول به. ويف مثل 

امن مع املؤرش اجلغرايف ابلزت أأو  هذه احلاةل، ميكن اس تخدام تسمية املنشأأ 

 (.66/2008(، القانون رمق 3) 32العالمة التجارية املعنية )املادة 

 نعم

ذا اكن صاحب احلق السابق ل يعارض تسجيل املؤرش اجلغرايف.  اإ

 رومانيا  

 نعم

ذا اكن اس تخدام  1535معاًل ابملادة  من القانون املدين لالحتاد الرويس، اإ

قد يؤدي اإىل ارتباك من جانب املس هتكل فامي  تسمية منشأأ ملنتج ما

نتاج منتجه من حيث وجود عالمة أأو  يتعلق ابلطرف املسؤول عن الإ

سابقة، ميكن الطعن يف منح امحلاية القانونية لهذه أأولوية  جتارية لها

بطالها يف غضون مخس س نوات من اترخي نرش املعلومات  التسمية واإ

 نشأأ يف جريدة رمسية.بشأأن التسجيل احلكويم لتسمية امل 

 الاحتاد الرويس  

 نعم

أأو  ل ميكن حامية التسميات املطابقة للعالمات التجارية املسجةل سابقًا

املتشاهبة معها بشلك جوهري من خالل الإشارة اإىل املنشأأ اجلغرايف، 

ذا اكنت مسعة تكل العالمات التجارية وشهرهتا واس تخداهما لفرتة طويةل  اإ

زاء منشأأ منتج من هذا القبيل.تؤدي اإىل تضليل   املس هتلكني اإ

 رصبيا  

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا   نعم

 جنوب أأفريقيا   

 نعم

 *R2 

 جيوز ملاكل عالمة سابقة الاعرتاض عىل التسجيل املقرتح ملؤرش جغرايف

ض عالمته الشخصية املتجانسة تسمية  أأو منشأأ اذلي من شأأان أأن يعر ّ

( )د( من الأمر املرسوم 3) 10لكيًا اإىل اخلطر )املادة أأو  لفظيا جزئياً 

( )ج( 3) 9بشأأن املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ احملمية، واملادة 

املرسوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ احملمية غري 

ذا مت قبول اعرتاض املاكل، فلن يمت تسجيل تسمية املن   شأأ الزراعية(. واإ

ذا مت رفض الاعرتاض، يُسجل املؤرش اجلغرايفو املؤرش اجلغرايف.أأو   أأو اإ

املنشأأ، ويس متر حامل العالمة يف اس تخداهما )ابلزتامن مع تسمية تسمية 

املؤرش اجلغرايف( برشط أأن يفي ابملعايري احملددة لس تخدام أأو  املنشأأ 

عىل اس تخدام  املؤرش اجلغرايف. ول ينطبق هذا الالزتامأأو  تسمية املنشأأ 

مؤرش جغرايف أأو  مشاهبة لتسمية منشأأ مسجةلأأو  عالمات مطابقة

يداع طلب تسجيلها أأو  مت تسجيلها حبسن نيةأأو  مسجل، واليت مت اإ

قبل أأو  ،1996 يناير 1اكتُسبت حبمك الاس تخدام حبسن نية قبل 

 سويرسا نعم 
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 رايف والعالمة التجارية السابقةيتعايش املؤرش اجلغ

ذا اكن اجلواب    ،نعمهو اإ

 يف ظل أأي رشوط

لغاء  اس تصدار قرار ابإ

تسجيل سابق للعالمة 

 التجارية

ترفض حامية 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

ذا مل تكن  خضوع امس املؤرش اجلغرايف املسجل للحامية يف بدل املنشأأ، اإ

لغاهئا )املادة أأو  أأية أأس باب قانونية لبطالن العالمة هناك ( من 6) 16اإ

( من قانون حامية 5)أأ( ) 50القانون الاحتادي بشأأن الزراعة واملادة 

 العالمات التجارية(.

 نعم

 45انظر الإجابة 

 اململكة املتحدة  

الولايت املتحدة  نعم ل ل

 الأمريكية

 نعم

القضية عىل سلسةل من العوامل احملددة، مثل حسن النية تعمتد تسوية 

 واحلقوق املكتس بة.

 أأوروغواي نعم نعم

 نعم

من قانون امللكية الصناعية  125من املادة  2تنص النقطة ز من البند 

عىل أأنه ل جيوز لأحصاب املنتجات احملمية مبوجب امللكية الصناعية، 

هلم حق اس تخدام املؤرشات وكذكل املنظامت والأفراد اذلين ُمنح 

دارهتا، منع ال خرين من اس تخدام عالمات متطابقة معأأو  اجلغرافية  حق اإ

ذا ما اكتسبت تكل العالمات أأو  مشاهبة للمؤرشات اجلغرافية احملمية اإ

امحلاية بطريقة صادقة قبل اترخي تقدمي طلبات تسجيل تكل املؤرشات 

 اجلغرافية

 انم فيت نعم* 

 نعم

أأو  تسجيلهاأأو  مي طلب بشأأن العالمة التجارية السابقةيف حاةل تقد

قلمي الاحتاد الأورويب، سواء  اعامتدها ابلس تخدام، حبسن نية داخل اإ

قبل اترخي تقدمي طلب تسجيل مؤرش أأو  قبل اترخي امحلاية يف بدل املنشأأ 

جغرايف اإىل املفوضية، ينص قانون الاحتاد الأورويب عىل التعايش بني 

أأو  يطة عدم وجود أأس باب لإبطال هذه العالمة التجاريةاحلقنّي، رش 

ذا اكن تسجيل املؤرش اجلغرايف  لغاهئا. ول يمت تطبيق التعايش اإ اإ

الالحق، يف ضوء مسعة العالمة التجارية وشهرهتا وطول الفرتة الزمنية 

ىل تضليل املس هتكل فامي يتعلق  اليت مت اس تخداهما خاللها، قد يؤدي اإ

 للمنتج. احلقيقيةهوية ابل 

 الاحتاد الأورويب نعم 

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 ويعين ذكل. الأس بق زمنيا الأس بق يف احلقوفقا ملبدأأ اجلغرافية يف أأسرتاليا  للمؤرشاتمنح امحلاية قانون العالمات التجارية: تُ 

املقدم يف  املؤرش اجلغرايف طلب تسجيل ، سيمت رفضمؤرش جغرايف تسميةمع عالمة جتارية مسجةل  أأنه يف حال وجود أأول

توصل اليت ي  تفاوضال نتيجة ب  رهنا ،عالمة جتارية سابقة ومؤرش جغرايف لحق اس تخدام من املمكنوقت لحق. ومع ذكل، 
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لهيا  ىل اس تخداهمام يف وقت مزتامن بشأأنوماكل املؤرش التجاري  ماكل العالمة التجاريةاإ ضافة اإ السؤال  منتبني ، كام هأأن. اإ

ذا تصديق عالمةكلحقا جسل ع مؤرش جغرايف ُميف وقت سابق  تجسلعالمة جتارية ُ اس تخدامكن ، مي44رمق  اكن هناك  اإ

ذاأأو  ،اس تخدام مزتامن صادق  اس تخدامه قبل اترخي الأولوية للعالمة التجارية لوب س بقاملط املؤرش اجلغرايفثبت أأن  اإ

لنبيذ يف أأسرتاليا ل  لمؤرشات اجلغرافيةل : تُمنح امحلايةفريد من نوعهمن قانون العالمات التجارية. نظام  44 للامدة وفقا ةسابقال 

املؤرشات  سابقة الفرصة لالعرتاض عىل حاميةال تجارية ال عالمة الصاحب ل وميكن. وفقا ملبدأأ الأس بق زمنيا الأس بق يف احلق

ذأأما املطالب به لحقًا.  اجلغرافية عىل حنو مزتامن مع  العالمة التجارية اس تخدام، فميكن ةيعرتض ماكل العالمة التجاريا مل اإ

  .يفاملؤرش اجلغرا

 الربازيل

ذ لرفض هذا الأخري. املؤرش اجلغرايفلعالمة التجارية قبل تقدمي طلب تسجيل ل تسجيلوجود يف الربازيل، ل يكفي  هنا  اإ اإ

عالين، فليس من الرضوري احلديث عن الرفض، أأي عدم  املؤرشات اجلغرافيةمبا أأن جسل و عالمات خمتلفة للطبيعة.  اإ

 رد وجود عالمة جتارية.جمل فقط ابملؤرش اجلغرايفالاعرتاف 

 ش ييل

ذا اكن دلى  بشأأن امللكية  19.039، عند تطبيق القواعد املنصوص علهيا يف القانون رمق املعهد الوطين للملكية الصناعيةاإ

قت علهيا ش ييل، سبب لالشتباه يف التعايش بني العالمات  يفأأو  الصناعية  واملؤرشات اجلغرافيةاملعاهدات ادلولية اليت صدَّ

املؤرشات قرارا الهنايئ رشوط اس تخدام  حيدد يف، جيب أأن بني املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ أأو  تسميات املنشأأ،أأو 

رابك أأو  تضليل املس هتلكنيعالمات لتجنب الأأو  تسميات املنشأأ أأو  اجلغرافية أأكرث من أأو  واحد يرتبط منتجعندما و . هماإ

املعهد الوطين للملكية الصناعات الزراعية، جيب عىل أأو  والزراعة والرثوة احليوانية راجةاحلجالت املنتجات املعنية مب

 لتسجيلا من ءاجزام لستخدا وطشر وتشلكطلب تقريرا من وزارة الزراعة. ي، للتأأكد من أأي تعايش حممتل، أأن الصناعية

 .19.039 قمر نلقانوا بموجب اءاتجراإ  ذتخاا من لحقا صاحب نحرما لىاإ  بها ءلوفاا معد ويؤدي ،لمعنيا

مبوجب  تسمية املنشأأ احملددةو ارتباك بني عالمة جتارية أأو  لتجنب أأي سوء فهمو للخمور واملرشوابت الكحولية،  ابلنس بةو

أأو  عبارة "عالمة مسجةل" ملصقات ُطبعت علهيا وضعالصةل، جيب حتديد العالمة التجارية املسجةل عن طريق  ياملرسوم ذ

"(Marca Registrada)"  الأحرف الأوىل "أأوMR"  احلرف "أأوR منصوص عليه يف قانون امللكية هو " يف دائرة، كام

املس تخدم ط اخلجيب أأل يكون و ف متامخة للعالمة املعنية. احلر أأو  الأحرف الأوىلأأو  الصناعية، مع ضامن أأن تكون اللكامت

 العالمة التجارية املسجةل، اليت ميكن وضعها يف أأي ماكن عىل امللصق. اخلط اليت تُكتب بهأأكرب من  يف كتابة تسمية املنشأأ 

 كرواتيا

اجلغرافية بناًء عىل معارضة قدهما ماكل عالمة جتارية مسجةل اكتسبت مسعة خاصة ومعروفة جيداً  املؤرشجيوز رفض حامية 

ذا اكنت حاميته  حبمك  احلقيقي للمنتج. ابملنشأأ تضليل املس هتكل فامي يتعلق يف  تتسببالاس تخدام املس متر، اإ

كوادور  اإ

ىل امحلايةتسمية املنشأأ  ختضعقبل أأن  حبسن نية كعالمات جتارية جُسلتأأو  طلب لتسجيلها قُدم قد ما دام  .يف بدل املنشأأ  اإ
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س تونيا  اإ

ن يداع طلبالعالمة التجارية اليت مت  اإ  حزي النفاذ، هذا القانون دخولحبسن نية قبل اترخي  ابلفعل سجيلهامت ت أأو  هالتسجيل  اإ

أأو  ابطةل، ول جيوز رفض تسجيلها عترب، ل ت اجلغرافية خاضعة للحامية القانونية يف بدلها الأصيل املؤرشاتقبل أأن تصبح أأو 

 مضلل.و عىل حن هتشاهبأأهنا أأو  سبب احتواء العالمة التجارية عىل مؤرش جغرايف مسجلب  ااس تخداهم حظر

 جورجيا

 اجلغرافية. واملؤرشاتمن قانون تسميات املنشأأ للسلع  14ملزيد من التفاصيل، انظر املادة 

 هنغاراي

ذا اكن متطابق املؤرشج( من قانون العالمات التجارية الهنغاري، جيب استبعاد )(1) 106وفقا للامدة   ااجلغرافية من امحلاية اإ

وجودها ادلامئ يف سوق. العالمة أأو  شهرهتاأأو  بسبب مسعهتا - هل الاس تخدام نفسهأأو  ا لها،مشاهبأأو  مع عالمة جتارية سابقة

ىل احامتل قد مما -التجارية   الارتباك. يف-رامجلهو وقوع  يؤدي اإ

 أأيسلندا

ذا 5و 4 تنيمن القانون، ل يكون امس املنتج مؤهاًل للتسجيل مبوجب املاد 7وفقًا للامدة  التسجيل مسؤوًل عن  اكن: )ج( اإ

تضليل املس هتكل فامي يتعلق ابملصدر احلقيقي للمنتج بسبب عالمة معروفة مس بقًا يف الوقت اذلي يمت فيه تقدمي طلب حامية 

ذا اكنت العالمة القدمية تعترب معروفة، جيب أأن و تج. امس املن  ضافة اإىليف الاعتبار مسعة العالمة ؤخذتعند حتديد ما اإ  ، اإ

 .فهيا تطول الفرتة الزمنية اليت اس ُتخدمو شهرهتا 

 جاماياك

عالمة الحلق يف اس تخدام ابأأو  ،التسجيلصالحية بأأو  قابلية تسجيل العالمة التجاريةبأأحاكم هذا القانون  ينبغي أأن متسل 

 هل. مشاهبةأأو  مؤرش جغرايف متطابقة مع لأهناتجارية ال 

 الياابن

 .23انظر الإجابة عىل السؤال 

 ليتوانيا

 انظر تعليقات الاحتاد الأورويب.

 املكس يك

ن)رابعًا(، " 163وفقًا للامدة  عالين/لعالمة مربكو مشاهبا عىل حنأأو  امطابق اسام اإ سابقًا  ا/بشأأنهأأهنطلب بش دعأأو  شعار اإ

عالينأأو  ،ا/معاجلتهمعاجلهت جتريو   أأو سلععىل  ومطبقاملفعول،  ة/ساريساريو ابلفعل مسجةل/مسجل  لعالمة/شعار اإ

 مؤرش جغرايف.أأو  تسمية منشأأ ك  ميكن حاميتهقد ل مامتثةل"، أأو  متطابقة خدمات
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لهياالأس باب اليت قد  سبب منهذا و  امية مؤرش جغرايف حعارضة طلب ملرغبته يف تقدمي  لتربيرطرف اثلث  يلجأأ اإ

 ((.5)ةمكرر 165 )املادة

ذ مت وضع عالمة عىل املربعني حيث ميكن تطبيق أأي خيار، و  .املتخذ عىل الإجراء ذكل يتوقفاإ

عالنطلب معاجلة (: يقوم املعهد بتعليق 8) ةمكرر 165املادة   جغرايف يف احلالت التالية: مؤرشأأو  حامية تسمية منشأأ  ابإ

طلبات الإعالانت  وبناء عىل( خامسا( و)رابعا)163 تنيبأأي شلك من الأشاكل وفقًا للامد الطلب عرقةلمت ت. عندما أأولً 

لغاأأو  هئاانقضاأأو  الإدارية املتعلقة ببطالن العالمة املسجةل  جيب أأن يمت التعليقو وقف أ اثر الامس التجاري املنشور. أأو  هئا،اإ

مبجرد أأن  التعليق من الأطراف خالل الإجراء اخلاص ابلإعالن الإداري، ويمت رفع طرف بناء عىل طلب أأيأأو  حبمك املنصب

 لمسأأةل،ل  املعهد حالً د جي

دارية.أأو  . بأأمر من سلطة قضائيةاثنياً   اإ

 بريو

يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

ذا اكنت  "1" التالية:س باب للأ  ةايامحل منحرفض يُ تسميات املنشأأ،  يف حاةل من احملمتل أأن تسبب ارتبأاك مع عالمة مودعة اإ

نقال أأو  ترمجةأأو  تقليًداأأو  جزئياً أأو  شلّك اس تنساًخا اكمالً ت  "2"أأو  ؛نية مسجةل ابلفعل حبسنأأو  سن نيةللتسجيل حب 

ذا اكن من احملمتل أأن  ،العالمة حتملاخلدمات اليت أأو  ، برصف النظر عن السلعلغريل ملاك مشهورةنسًخا لعالمة أأو  صوتيا اإ

 (.89، املادة 1075الترشيعي رمق )املرسوم  هخدمات أأو هسلعب أأو  لغرياب ربطهاأأو  يسبب اس تخداهما خطر اخللط

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

 .1151/2012( من الالحئة 14( و)4)6املاداتن 

 مودلوفامجهورية 

ذا اكن مطابقًا للعالمة التجارية السابقة املسجةلأأو  ل جيوز تسجيل الامس كتسمية منشأأ  لها فامي  اشاهبم أأو  مؤرش جغرايف اإ

ن، بشأأهنا جغرايف مؤرشأأو  تسجيل تسمية منشأأ  يُلمتسمشاهبة لتكل اليت أأو  متطابقةيتعلق مبنتجات  ذ اإ يف التسجيل،  اإ

احلقيقية للمنتج هوية تضليل املس هتكل بشأأن ال قد يؤدي اإىل ضوء مسعة العالمة التجارية وشهرهتا وفرتة اس تخداهما، 

 .(.66/2008القانون رمق  منأأ( )(2) 7 )املادة

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات اCap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ جلغرافية (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 تلقائية.

 سلوفاكيا
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لغاأأو  العالمة التجارية السابقة لإبطالأأس باب  يست هناكل   .هئااإ

 جنوب أأفريقيا

ىل امحلاية اجلغرافية املؤرشات ختضع من قانون العالمات  10أأحاكم املادة  وتنطبقعالمات تصديق. أأو  كعالمات جامعية اإ

 .عىل لكهيام ابلتساويالتجارية )الواردة أأعاله( 

 لولايت املتحدة الأمريكيةا

خطة لتجنب وضع و  العالمة التجارية،موافقة ماكل دلى فقط  العالمات التجاريةو  املؤرشات اجلغرافيةميكن أأن تتعايش 

 الارتباك. الوقوع يف احامتل

 انم فيت

ل ، تشاهبهاأأو  تطابق عالمة محمية اليت اجلغرافية املؤرشاتعىل أأن  الصناعيةمن قانون امللكية  80املادة من  3البند ينص * 

ذا اكن اإىل حدوث ارتباك فامي  يؤدي اس تخدام مثل هذه املؤرشات اجلغرافية ينبغي أأن ختضع للحامية مكؤرشات جغرافية اإ

 يتعلق مبصدر املنتجات.

 لهذا التعيني:حامية العالمة التجارية واكن هناك ابلفعل مؤرش جغرايف محمي ُالمتست  اإن 

ذا اكن اجلواب   ، نعمهو تتعايش العالمة التجارية واملؤرش اجلغرايف اإ

 يف ظل أأي رشوط؟

تُرفض العالمة 

أأو  التجارية للسلع

اخلدمات اخملتلفة عن 

تكل اليت ينطبق 

 علهيا املؤرش اجلغرايف

تُرفض العالمة التجارية 

اخلدمات أأو  للسلع

املشاهبة أأو  املطابقة

لتكل اليت ينطبق علهيا 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

 أأرمينيا نعم نعم 

 أأسرتاليا نعم  نعم*

 الربازيل نعم  

 مكبوداي نعم نعم نعم

 ش ييل نعم  

 كولومبيا نعم نعم 

 نعم

التعايش ممكن يف حاةل اكنت العالمة التجارية املس هتدفة تقترص فقط 

 عىل السلع/اخلدمات اليت يشملها املؤرش اجلغرايف

 كرواتيا نعم 

 قربص نعم  

 نعم

يمت رفض العالمة التجارية ابلنس بة اإىل منتجات مماثةل ولكن يمت قبولها 

ذا اكنت العالمة التجارية تقترص عىل املنتجات اليت حتمل املؤرش  اإ

 اجلغرايف.

امجلهورية  نعم نعم

 التش يكية

كوادور نعم نعم ل  اإ

س تونيا نعم نعم   اإ
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ذا اكن اجلواب   ، نعمهو تتعايش العالمة التجارية واملؤرش اجلغرايف اإ

 يف ظل أأي رشوط؟

تُرفض العالمة 

أأو  التجارية للسلع

اخلدمات اخملتلفة عن 

تكل اليت ينطبق 

 علهيا املؤرش اجلغرايف

تُرفض العالمة التجارية 

اخلدمات أأو  للسلع

املشاهبة أأو  املطابقة

لتكل اليت ينطبق علهيا 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

 فرنسا نعم  

 جورجيا نعم نعم 

 اليوانن نعم  

 غواتاميل نعم نعم ل

 هنغاراي نعم نعم نعم

 أأيسلندا نعم ل ل

 الهند  نعم  

يران ) نعم    -مجهورية اإ

 الإسالمية( 

 اإرسائيل نعم ل ل

 جاماياك نعم نعم ل

 نعم

ذا اكن  فامي يتعلق لبساإىل العالمة التجارية أأن تؤدي  من غري املرحج اإ

ذا اكن هناك ابلفعل مؤرش، هاتسجيل  جيوز، جبودة السلع  احىت اإ

( من العالمات التجارية )تضليل 16()قانون 1)4. املادة امحمي اجغرافي

( من احملمتل أأن تكون العالمة التجارية 16اخلدمات( )أأو  جودة السلع

( )الإشارة 17()1)4اخلدمات؛ املادة أأو  مضلةل فامي يتعلق جبودة السلع

( العالمة التجارية تتأألف 17) (املسكرات القويةأأو  اإىل منشأأ امخلور

 املسكرات القويةأأو  من عالمة تشري اإىل ماكن املنشأأ اخلاص ابمخلور

من عالمة أأو  الياابنية اليت مت تعييهنا من قبل مفوض املكتب براءات،

لأحد أأعضاء منظمة  املسكرات القويةأأو  تشري اإىل ماكن املنشأأ امخلور

أأو  اس تخداماه يف امخلور العضو املذكورة واذلي حيظر التجارة العاملي

ذا مت العضو املذكوراليت ل تنشأأ من منطقة  املسكرات القوية ، اإ

 املسكرات القويةأأو  اس تخدام هذه العالمة التجارية فامي يتعلق ابمخلور

 .العضو املذكورمن أأو  اليت ل يعود مصدرها اإىل من املنطقة يف الياابن

 الياابن  

 اكزاخس تان   

 الكويت ل ل تعم

 لتفيا   الامتس قانوين

 ل

الإعالن عن أأو  ل يعرتف برمز عىل أأنه عالمة، وينبغي رفض تسجيهل،

ذا اكن حيتوي • بطالن تسجيل العالمة املسجةل يف احلالت التالية:  اإ

يتأألف من مؤرش جغرايف يتعلق بسلع ل يعود مصدرها اإىل أأو  عىل

ذا اكن اس تخدم الإشارة اإىل العالمة يف مثل هذه  ليه، واإ الإقلمي املشار اإ

فامي يتعلق -امجلهورليتوانيا يكتيس طبيعة تضلل مجهورية السلع يف 

 ليتوانيا نعم نعم
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ذا اكن اجلواب   ، نعمهو تتعايش العالمة التجارية واملؤرش اجلغرايف اإ

 يف ظل أأي رشوط؟

تُرفض العالمة 

أأو  التجارية للسلع

اخلدمات اخملتلفة عن 

تكل اليت ينطبق 

 علهيا املؤرش اجلغرايف

تُرفض العالمة التجارية 

اخلدمات أأو  للسلع

املشاهبة أأو  املطابقة

لتكل اليت ينطبق علهيا 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

ابملاكن احلقيقي ملنشأأ السلع. وينطبق احلمك الوارد أأعاله أأيضًا عىل 

، ابلرمغ من أأنه حصيح حرفيًا فامي خيص ماكن منشأأ مؤرش جغرايف

نه يشري عىل  اإىل أأن مصدر السلع -امجلهوربني  ئحنو خاطالسلع، فاإ

قلمي أ خر؛  ذا اكن حيتوي عىل•يرجع اإىل اإ يتأألف من مؤرش أأو  واإ

عىل أأهنا ل تنمتي اإىل  املسكرات القويةأأو  جغرايف يشري اإىل امخلور

ليه من قبل  اكن املصدر واملؤرش اجلغرايف املعين، حىت ولاملاكن املشار اإ

مصحواًب أأو  اس تخدم املؤرش اجلغرايف مرتجامأأو  احلقيقي للسلع مبينًا

ما شابه أأو  "تقليد"أأو  "منط"أأو  "صنف"أأو  بعبارات مثل "نوع"

ليتوانيا، املاداتن هورية ذكل. )ينص قانون العالمات التجارية مجل 

ذا اكنت ( عىل أأن تسجيل عالم12)و( 11)6 ة ما يعترب ابطاًل اإ

ذا أأو  ليتوانيامجهورية العالمة مطابقة للمؤرشات اجلغرافية احملمية يف  اإ

اكنت قد تؤدي اإىل التضليل، ابس تثناء الإشارة املُضمنة يف العالمة 

خالء مسؤولية، واليت يودع طلب تسجيلها خشص حيق هل  عىل أأهنا اإ

ليتوانيا، هورية التجارية مجل  اس تخدام املؤرش اجلغرايف )قانون العالمات

 (5()1)7املادة 

 مدغشقر نعم ل ل

 املكس يك نعم نعم 

 نعم

جيوز ملفوض العالمات التجارية أأن يسمح بتعايش عالمة جتارية 

ومؤرش جغرايف مسجل سابقا يف حاةل الاس تخدام احلايل الصادق، 

للتسجيل يف رأأي املفوض، اذلي جيعل من العالمة التجارية مناس بة 

رشيطة احرتام أأية رشوط قد يفرضها املفوض عىل اس تخدام تكل 

 العالمة التجارية.

 نيوزيلندا نعم ل

 وبري  نعم  

 بولندا نعم ل ل

 الربتغال نعم نعم 

 كورايمجهورية    

 نعم

مجهورية ل جيوز تضمني املؤرشات اجلغرافية احملمية عىل أأرايض 

ذا اكن ملقدم الطلب احلق يف  ل اإ مودلوفا يف العالمة التجارية اإ

اس تخدام املؤرشات اجلغرافية احملمية. ويُسمح ابس تخدام املؤرشات 

ذا اكن هذا الاس تخدام  اجلغرافية لدلول الأخرى يف العالمة التجارية اإ

، واكنت تكل املؤرشات 66/2008ل يتعارض مع أأحاكم القانون 

 مودلوفامجهورية  نعم نعم
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ذا اكن اجلواب   ، نعمهو تتعايش العالمة التجارية واملؤرش اجلغرايف اإ

 يف ظل أأي رشوط؟

تُرفض العالمة 

أأو  التجارية للسلع

اخلدمات اخملتلفة عن 

تكل اليت ينطبق 

 علهيا املؤرش اجلغرايف

تُرفض العالمة التجارية 

اخلدمات أأو  للسلع

املشاهبة أأو  املطابقة

لتكل اليت ينطبق علهيا 

 املؤرش اجلغرايف

 الطرف اجمليب

نشأأ. وتشلك املؤرشات اجلغرافية احملمية املدرجة يف مسجةل يف بدل امل 

 العالمة التجارية العنارص غري احملمية للعالمة التجارية.

 نعم

ذا اكن صاحب احلق السابق الناجت عن مؤرش جغرايف ل يعارض  نعم، اإ

 تسجيل عالمة جتارية.

 رومانيا  

 الاحتاد الرويس نعم نعم 

 رصبيا نعم  

 س نغافورة ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

 سلوفاكيا نعم  

 جنوب أأفريقيا   

 سويرسا نعم  

 نعم

ذا مل يكن هناك تشابه بني السلع واخلدمات  اإ

 اململكة املتحدة نعم 

الولايت املتحدة  نعم ل ل

 الأمريكية

 أأوروغواي نعم نعم 

 نعم

من قانون امللكية الصناعية  125من املادة  2تنص النقطة ز من البند 

عىل أأنه ل جيوز لأحصاب املنتجات احملمية مبوجب امللكية الصناعية، 

وكذكل املنظامت والأفراد اذلين ُمنح هلم حق اس تخدام املؤرشات 

دارهتا، منع ال خرين من اس تخدام عالمات متطابقة أأو  اجلغرافية حق اإ

ذا ما اكتسبت تكل مشاهبة للمؤرشات اجلغرافية احملمية أأو  مع اإ

العالمات امحلاية بطريقة صادقة قبل اترخي تقدمي طلبات تسجيل تكل 

 املؤرشات اجلغرافية.

 انم فيت نعم 

 الاحتاد الأورويب نعم نعم 

 تعليقات:

 أأسرتاليا

ذا مت تسجيل قانون العالمات التجارية: * عالمة  لحق لتسجيل ومت تقدمي طلب مؤرش جغرايف كعالمة جتارية جامعية،اإ

ىل العالمة التجارية امجلاعية السابقة الطلب الالحق لتسجيل العالمة التجاريةجتارية، مفن احملمتل أأن يمت رفض  . أأما ابلستناد اإ

ذا اس توفت أأحاكم القانون )املادة 46ابلنس بة للسؤال  (، اليت ميكن أأن 44، مفن املمكن أأن تتعايش العالمات التجارية اإ

املقارنة بني العالمة التجارية.  ومودع الطلب الالحق لتسجيل العالمة التجارية امجلاعية صاحبتفاوض بني تشمل ال 
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 املطالب حباميهتا لحقا العالمة امجلاعيةلن يمت رفض و س ياقية. مقارنة يه  هنا طلباملودع بشأأ والالحقة  السابقةالعالمات 

ذا عالمة جامعية  من اعنرص  جملرد تضمهنا اتلقائي فريد من . نظام مبدئياالأخرية  طلبفض سريُ  انتالعالم  تطابقتسابقة. اإ

رفض العالمة ان تُ أأيًضا من املرحج ، قانون النبيذ الأسرتايلمبوجب  املسجةل لنبيذ،ل ملؤرشات اجلغرافية اب فامي يتعلق نوعه:

مرة أأخرى، هذا تقيمي س يايق.  س يكون مضلاًل وخادعًا. اس تخداهمن الأ  ولقانون و/أأ االف مبا خيس تخداهما لالتجارية الالحقة 

ذا اكنت   .ااملقدم بشأأهنا طلب لحق العالمة التجارية، أأول ،رفضأأن تُ  املرحج، مفن تانمتطابق  العالمتاناإ

 الربازيل

 ارتبأاكل أأن يسبب اذلي من احملمت ،"تقليد مؤرش جغرايفيعترب ، من قانون امللكية الصناعية 124 للبند التاسع من املادةوفقا 

ىلأأو  ذا اكنت السلعو " غري قابل للتسجيل. مؤرش جغرايف يشري ابخلطأأ اإ لهيا أأو  تُطبَّق تكل الفقرة الفرعية اإ اخلدمات املشار اإ

 املعرتف به ابلفعل. املؤرش اجلغرايفمشاهبة لتكل اليت ميزيها أأو  مماثةل الفحصيف العالمة قيد 

 ش ييل

 منتجات مماثةللل مبوجب نظام الاعرتاف والتسجيل، يمت رفض العالمة و اخلاص ابمللكية الصناعية،  19.039وفقًا للقانون رمق 

سامت املنتج أأو  ارتباك بشأأن أأصليف أأو  تضليليف تسبب ت عندما  املؤرش اجلغرايف،شاهبة لتكل اليت ينطبق علهيا امل أأو 

ىل متيزيه  املنشأأ تسمية  أأو املؤرش اجلغرايفاذلي يسعى   .ش ييل يفاإ

 كرواتيا

 ابلنس بةكرواتيا مجهورية تتكون من املؤرشات اجلغرافية السارية يف أأرايض أأو  يمت رفض العالمة التجارية اليت حتتوي عىل

 .اليت متتثل ملواصفات املؤرش اجلغرايف، ابس تثناء حالت التقييد عىل املنتجات للصنف نفسه من السلع واخلدمات

 قربص

 .1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  14املادة الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم فامي يتعلق ابملنتجات 

س تونيا  اإ

فقد يمت ابلنس بة للمنتجات الأخرى، وقابةل للمقارنة. الملنتجات ا تتعارض مع مؤرش جغرايف فامي خيصيمت رفض عالمة جتارية 

ذا اكن الاس تخدام يس تغل مسعة  رفضها ذا اكنت  عالمة جتارية تتضمنوميكن قبول احملمي.  اجلغرايف املؤرشاإ مؤرشا جغرافيا اإ

 تقترص عىل املنتجات اليت حتمل املؤرش اجلغرايف.

 فرنسا

ذا مل تكن جزءا من املؤرش   .اجلغرايفاإ

 جورجيا

 اجلغرافية. واملؤرشات)أأ( من قانون تسميات املنشأأ للسلع 1الفقرة  ،11ملزيد من التفاصيل، انظر املادة 
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 هنغاراي

ىل ايمت رفض العالمة التجارية  ذا اكنت العالمة التجارية ممزية ومقترصة عىل  ،قابةل للمقارنةالملنتجات ابلنس بة اإ ولكن يمت قبولها اإ

 عىل الصكوك القانونية املعمول هبا.بناًء الأولوية  حتديديمت و . اليت حتمل املؤرش اجلغرايفاملنتجات 

 أأيسلندا

ابلنس بة عالمة جامعية، أأو  يوجد ابلفعل امس منتج مسجل، يمت رفض تسجيل عالمة جتارية من القانون، حيامث 23 للامدةوفقا 

ىل م  ذا اكن اس تخدام هذه العالمة يتعارض مع أأو  نفسه نتج من النوعاإ ذا6 املادةمن نوع مماثل، اإ طلب تسجيل دع أأو  ، واإ

يداعالعالمة بعد اترخي   نتج.طلب تسجيل امس امل  اإ

 اإرسائيل

ذا اكن ملقدم طلب العالمة التجارية احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ تتعايش العالمة التجارية و  ل اإ ذا اكنت و . تسمية املنشأأ اإ اإ

ذا اكن أأو  السلع ن الرفض يكون فقط اإ الزبون اخلدمات خمتلفة عن تكل اليت ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف، فاإ

 .رتباكلال عرضة

 املكس يك

، ل 90وفقًا للامدة و من تسجيل عالمة جتارية تشري اإىل مؤرش جغرايف.  خدمة أأو أأي منتج قانون امللكية الصناعيةي حيم

 جيوز تسجيل ما ييل كعالمات:

ىل أأصل الوطنية ، وكذكل الأسامء الرمسية واخلرائط اجلغرافيةأأو  الشائعة. الأسامء اجلغرافية عارشاً " والصفات اليت تشري اإ

 املنشأأ؛ بذكليتعلق فامي خطأأ أأو  أأن تسبب ارتبأاكً  ومن شأأهنااخلدمات أأو  املنتجات

حدى عرش املنتجات، ابس تثناء أأسامء الأماكن  تكلامية من أأجل حالأماكن املعروفة بتصنيع منتجات معينة، أأو  . أأسامء املدناإ

 احلصول عىل موافقة املاكل." وبعدول ميكن اخللط بيهنا،  ممزيةذات امللكية اخلاصة عندما تكون 

 بريو

العالمات التجارية عىل )ل(  135، املادة 486الأنديز أأحاكم قرار جامعة دول  اذلي تفرضهاحلظر  طبقين يف هذه احلاةل، 

شاراتل تسجاليت  اخلدمات اليت أأو  أأن السلعبش االتباس يسبب من شأأنه أأنأأجنيب أأو  تتكون من مؤرش جغرايف وطين اإ

 .ددهاحي

، كام يوفر حامية أأكرب لتسميات املنشأأ  ،)ي( و)ك( 135، املادة 486الأنديز فاإن قرار جامعة دول  ،الرمغ من ذكل عىل

 أأدانه: يتضح

ذا اكنت: الإشارات")...( ل جيوز تسجيل   كعالمات اإ

أأن يؤدي  يث ميكنحب  ،خمتلفة ةسلعل أأو  تسمية منشأأ محمية لنفس السلعة حتتويأأو  اتقليدأأو  ااس تنساخ تشلك)ي( 

ىل  الإشارةاس تخدام  ىل أأو  اللبس،اإ ىل أأو  ،ذه التسميةهب ربطهااإ  ؛بغري حق اس تغالل شهرهتااإ

 ".واملسكرات القويةلنبيذ ل محمية منشأأ )ك( حتتوي عىل تسمية 
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 بولندا

 .1151/2012من الالحئة  14و( 4)6املاداتن 

 الربتغال

 املعروفة.ينص القانون الوطين عىل حامية تسميات املنشأأ 

 الاحتاد الرويس

مشاهبة لتسمية منشأأ املنتجات احملمية أأو  تسميات مماثةل فاإن ( من القانون املدين لالحتاد الرويس،7)1483معاًل ابملادة 

مشاهبة للتسمية أأو  مبوجب القانون املدين لالحتاد الرويس، اإىل حد قد يؤدي اإىل الارتباك، وكذكل تكل اليت تكون متطابقة

منتجات، ما  ةل جيوز تسجيلها كعالمات جتارية فامي يتعلق بأأي ،قبل اترخي الأولوية لعالمة جتارية دع طلب تسجيلهاأأو  اليت

الارتباك كعنرص غري محمي يف عالمة جتارية مسجةل  أأن يُدرجمشاهبة لها اإىل حد من شأأنه  الإشارةأأو  التسمية تكلمل تكن 

 نفسها ملنتجاتابابمس خشص هل حق حرصي يف مثل هذه التسمية، برشط أأن يمت تسجيل العالمة التجارية فامي يتعلق 

 لإضفاء الطابع الفردي عىل تسجيل تسمية املنشأأ.

 س نغافورة

ن حامية املؤرشات  ت هناك معلية تسجيل،(، ليسCap 117Bمبوجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل ) ذ اإ اإ

 تلقائية. اجلغرافية

 سلوفاكيا

ذا اكنت تقترص عىل املنتجات املس تفيدة من  مؤرش جغرايفقد يمت قبول العالمة التجارية اليت تش متل عىل   املؤرش اجلغرايف.اإ

 جنوب أأفريقيا

من قانون العالمات التجارية  10ترسي أأحاكم املادة و  عالمات تصديق.أأو  مت حامية البياانت اجلغرافية كعالمات جامعيةت

 )الواردة أأعاله( ابلتساوي عىل لكهيام.

 سويرسا

R1 وR2 وR3 وR4 

ذا اكنت السلع املتطابقة تلكامأأو  وعنارص رمزية ةاحملمي التسميةالعالمة التجارية اليت جتمع بني  تسجيل يمت قبول أأو  أأخرى اإ

ىل املنشأأ. انفذاً مؤرًشا جغرافيًا أأو  منشأأ محميةتسمية  أأو حتمل مؤرشا جغرافيا محمياسلع أأو  املامثةل يه فقط سلع  لالإشارة اإ

 انم تيفي 

 تطابقة مع مؤرش جغرايفامل  الرموز أأنعىل  الصناعيةمن قانون امللكية  74( من املادة 2) البند)م( من و( ل) النقطتاننص ت 

ذا اكن اس تخدام مثل هذ املشاهبة هل،أأو  محمي ىل تضليل املس هتلكني فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف  الرموزه اإ . للسلعقد يؤدي اإ
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أأو  املرتمجة مهناأأو  اليت حتمل تكل املؤرشاتأأو  املسكرات القويةأأو  للنبيذ احملميةلمؤرشات اجلغرافية ل والرموز املطابقة

ذا مت تسجيل  املنسوخة عهنا، اليت ل تنشأأ من املناطق  املسكرات القويةمخلور و ابلس تخداهما فامي يتعلق  تكل الرموزاإ

 مؤهةل للحامية كعالمات جتارية. فهيي غريتعترب غري واحضة وابلتايل  ،املؤرشات اجلغرافية تكلاجلغرافية اليت حتمل 

 الاحتاد الأورويب

فقد يمت س بة للمنتجات الأخرى، ابلن وقابةل للمقارنة. الملنتجات ا تتعارض مع مؤرش جغرايف فامي خيصيمت رفض عالمة جتارية 

ذا اكن الاس تخدام يس تغل مسعة  رفضها ذا اكنت  عالمة جتارية تتضمنوميكن قبول احملمي.  املؤرش اجلغرايفاإ مؤرشا جغرافيا اإ

 تقترص عىل املنتجات اليت حتمل املؤرش اجلغرايف.

ذا اكنت املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية   أأولوية  ، فكيف حتددهيام حقوق اس تئثاريةلكتوعىل العكس من ذكل، اإ

 ؟اماحلق فامي بيهن

 الطرف اجمليب احلقأأولوية  حتديد

يداع الطلبناًء عىل  ذا اكنت الأولوية مطلوبةاحلكومية املعمتدة الهيئةب دلى اترخي اإ  أأرمينيا بناًء عىل اترخي الأولوية.، ، واإ

 أأسرتاليا ل ينطبق

والعالمات التجارية بعضها البعض يف الربازيل. وميكن لتسجيل املؤرش اجلغرايف وحده منع ل تستبعد املؤرشات اجلغرافية 

 تسجيل العالمة التجارية الالحقة؛ ومع ذكل، ل مينع تسجيل العالمة التجارية التسجيل الالحق للمؤرش اجلغرايف.

 الربازيل

 مكبوداي 

 ش ييل 

الإخالل ابلعتبارات اليت قد تنشأأ يف حالت العالمات التجارية املركبة، اليت تعطى الأولوية حسب ترتيب التسجيل، دون 

 أأسامء عامة فامي يتعلق ابملنتج.أأو  تتكون من أأسامء وصفية للمنشأأ 

 كولومبيا

 كرواتيا لوية، يمت ذكل عىل أأساس توارخي تقدمي الطلب.أأو  يف احلالت اليت حتتاج اإىل حتديد

 قطاع النبيذ. لست هناك أأحاكم وطنية يف

من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  14و 6وفامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تنفذ قربص أأحاكم املادتني 

1151/2012. 

 قربص

امجلهورية  اترخي الإيداع

 التش يكية

 جيوز منح أأي عالمة جتارية تس تنسخجيب أأن توىل الأولوية اإىل مؤرش جغرايف معرتف به يف بدل املنشأأ. وعالوة عىل ذكل، ل 

ملنتجات خمتلفة عندما قد ينجم عن الاس تخدام خطر حدوث أأو  حتتوي عىل تسمية منشأأ محمية ملنتجات مامتثةلأأو  تقدلأأو 

 غري مرشوع.و اس تغالل شهرهتا عىل حنأأو  اقرتان مع التسميةأأو  ارتباك

كوادور  اإ

عىل  -وهام حقان خمتلفان من حقوق امللكية الفكرية  -ية والعالمات التجارية يمت تفضيل مبدأأ التعايش بني املؤرشات اجلغراف 

ّما ملؤرش جغرايف ذا اكن من الواجب حتديد الأولوية اإ لعالمة جتارية، فاإن ذكل يمت وفقًا أأو  مس توى الاحتاد الأورويب. ولكن اإ

 .47و 46ًا للمبادئ املوحضة يف السؤالني ملامرسات امللكية الفكرية بناًء عىل توارخي تقدمي الطلب والتسجيل، ووفق

س تونيا  اإ

 طلب حبسن نيةبشأأهنا  وأأودع، التعايش فقط مع العالمات التجارية اليت اكنت موجودة قبل املؤرش اجلغرايف -

ذا اكنت متطابقة -  متشاهبة.أأو  العالمات التجارية الالحقة تقترص عىل املنتجات اليت تس تفيد من املؤرش اجلغرايف اإ

 فرنسا

 ياوجت  جور ل ينطبق

 اليوانن 

 غواتاميل من خالل التعرف عىل خصائص املؤرش اجلغرايف وسامته.
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 الطرف اجمليب احلقأأولوية  حتديد

ذا اكن من الواجب  هنا ل تستبعد بعضها البعض. ولكن اإ وفقًا ملبدأأ التعايش بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية، فاإ

ّما ملؤرش جغرايف جتارية، فاإن ذكل يمت وفقًا ملامرسات امللكية الفكرية بناًء عىل توارخي تقدمي الطلب لعالمة أأو  حتديد الأولوية اإ

 .47و 46والتسجيل، ووفقًا للمبادئ املوحضة يف السؤالني 

 هنغاراي

 أأيسلندا 

 لهندا .عىل حدةحاةل لك لذكل مكة احملد دحت

يران) حق الأولوية.هل املؤرش اجلغرايف  مجهورية اإ

 الإسالمية( -

ىل مبدأأ الأولوية للأول.  اإرسائيل كقاعدة عامة، حتدد الأولوية ابلستناد اإ

ذا اكن املؤرش اجلغرايف غري مضلل، ويس تخدم بطريقة عادةل، ويشري بصدق اإىل املنشأأ، فاإن حق الأولوية حيّدد من خالل  اإ

 مبدأأ الأولوية للأول.

 جاماياك

طار الوضع املذكور يف السؤالني  ذا اكن املؤرش اجلغرايف اذلي، 47و 46يف اإ  تتعايش املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية. واإ

منصوص عليه يف املادة هو مشاهبًا لعالمة جتارية مسجةل، فيجب رفضه كام أأو  دع بشأأنه طب تسجيل مطابقًاأأو 

 "()ب( من قانون املؤرشات اجلغرافية.4()"1)13

 الياابن

 اكزاخس تان 

 الكويت لتسجيلأأولوية ا

 لتفيا 

 ليتوانيا انظر رد الاحتاد الأورويب.

 مدغشقر القاعدة.هو مبدأأ "الإيداع الأول" 

ىل الأدةل  من الرضوري حتديد أأهيام يمتتع ابحلق الأقوى خالل الإجراءات املنصوص علهيا يف قانون امللكية الصناعية وابلنظر اإ

 املقدمة.

 املكس يك

ىل العالمات جتارية واملؤرشات اجلغرافية غري املسجةل، أأهيام اس تخدم حسب اترخي التسجيل اذلي  يُعترب الأقرب، وابلنس بة اإ

 ماكل سابق(أأو  لأول مرة حبسن نية )ميكن أأن يكون هذا الاس تخدام اس تخدام مس مترًا من قبل الشخص نفسه

 نيوزيلندا

املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع يتضمن عدة مواد بشأأن  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

يداعالأولوية حسب اترخي تحدد ت ، أأما فامي يتعلق بتسميات املنشأأ   سن نية.حب ل طلب أأو  اإ

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018يف سبمترب الصادر  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بريو

 بولندا حتظى العالمة التجارية بأأمهية أأكرب يف نظر القانون.

 الربتغال ابلستناد اإىل اترخي الإيداع والتسجيل.

 كورايمجهورية  

مجهورية  كقاعدة عامة، حيدد حق الأولوية ابلستناد اإىل قاعدة "الأولوية للأول".

 مودلوفا

 رومانيا غري رضوري.

ىل ارتباك من جانب  ذا اكن اس تخدام تسمية منشأأ ملنتج ما قد يؤدي اإ ميكن أأن تتعايش عالمة جتارية مع مؤرش جغرايف اإ

نتاجاملس هتكل فامي يتعلق ابلطرف املسؤول عن  سابقة، وميكن الطعن يف أأولوية  منتجه من حيث وجود عالمة جتارية لهاأأو  الإ

بطالها يف غضون مخس س نوات من اترخي نرش املعلومات بشأأن التسجيل احلكويم لتسمية  منح امحلاية القانونية لهذه التسمية واإ

 املنشأأ يف جريدة رمسية.

الاحتاد 

 الرويس

 رصبيا ل ينطبق
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 الطرف اجمليب احلقأأولوية  حتديد

ن حامية املؤرشات Cap 117Bجب قانون املؤرشات اجلغرافية احلايل )مبو ل ينطبق.  ذ اإ (، ليست هناك معلية تسجيل، اإ

 اجلغرافية تلقائية.

 س نغافورة

عىل  -وهام حقان خمتلفان من حقوق امللكية الفكرية  -يمت تفضيل مبدأأ التعايش بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية 

ّما ملؤرش جغرايفمس توى الاحتاد الأورويب ذا اكن من الواجب حتديد الأولوية اإ لعالمة جتارية، فاإن ذكل يمت وفقًا أأو  . ولكن اإ

 .47و 46لمبادئ املوحضة يف السؤالني ملامرسات امللكية الفكرية بناًء عىل توارخي تقدمي الطلب والتسجيل، ووفقًا ل 

 سلوفاكيا

اخلاصة بقابلية التسجيل عىل العالمات امجلاعية/عالمات التصديق، وعىل ل تستبعد بعضها البعض؛ وتنطبق الأحاكم نفسها 

 العالمات التجارية العادية.

 جنوب أأفريقيا

 سويرسا 

يمت حتديد الأولوية وفقًا ملامرسات امللكية الفكرية بناًء عىل توارخي تقدمي الطلب والتسجيل، ووفقًا للمبادئ املوحضة يف السؤالني 

 .47و 46

 املتحدةاململكة 

الولايت  

املتحدة 

 الأمريكية

 أأوروغواي 

يداع )املادة أأولوية  يمت حتديد من قانون  90احلق بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية عىل أأساس مبدأأ الأولوية لأول اإ

 من قانون امللكية الصناعية(. 91امللكية الصناعية( ومبدأأ الأولوية )املادة 

ذا مل تكن تسبب لبسًا فامي يتعلق مبصدر املنتجات ول تضلل املس هتلكني وقد تتعايش  املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية اإ

 فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للسلع.

 انم فيت

عىل  -ية وهام حقان خمتلفان من حقوق امللكية الفكر  -يمت تفضيل مبدأأ التعايش بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية 

ّما ملؤرش جغرايف ذا اكن من الواجب حتديد الأولوية اإ لعالمة جتارية، فاإن ذكل يمت وفقًا أأو  مس توى الاحتاد الأورويب. ولكن اإ

 .47و 46لمبادئ املوحضة يف السؤالني ملامرسات امللكية الفكرية بناًء عىل توارخي تقدمي الطلب والتسجيل، ووفقًا ل 

الاحتاد 

 الأورويب

 

 غرايف كعالمة جتارية؟اجلؤرش املهل ميكن اس تخدام  

ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 كيف ميكن متيزي هذه العالمات عن العالمات الأخرى اليت ليست مؤرشات جغرافية؟

ميكن اس تخدام مؤرش 

 جغرايف كعالمة جتارية
 الطرف اجمليب

 أأرمينيا ل 

جسل العالمات التجارية بني العالمات التجارية  يفل يوجد أأي متيزي ، الراهنيف الوقت 

عن ، ولكن ليس التصديق حتديداعالمات  أ لية للبحث عن وتوجداجلغرافية.  ملؤرشاتاو 

  حالتالعديد من  توجد و . تصديق جتاريةبوصفها عالمات  اجلغرافية احملميةاملؤرشات 

 لحقًا النبيذتسجيل ل  من نوعه يدفر أأسرتايل ترشيع مية ابلفعل مبوجب احمل اجلغرافية  املؤرشات

 .بوصفه عالمات جامعية

 أأسرتاليا نعم

 الربازيل ل 

 مكبوداي ل 

 ش ييل ل 

 كولومبيا ل 

 كرواتيا نعم 

 قربص نعم 
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ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 كيف ميكن متيزي هذه العالمات عن العالمات الأخرى اليت ليست مؤرشات جغرافية؟

ميكن اس تخدام مؤرش 

 جغرايف كعالمة جتارية
 الطرف اجمليب

امجلهورية  نعم 

 التش يكية

كوادور ل   اإ

 Registreeritudوجيوز ملس تخدم العالمة اجلغرافية املسجةل أأن يضيف اإخطار التحذير "

geograafiline tähis الاختصار "أأو  مسجل"(رايف غج" )"مؤرشG "للمؤرش. 

س تونيا نعم  اإ

 فرنسا ل 

 جورجيا ل 

 اليوانن ل 

 غواتاميل ل 

 هنغاراي نعم 

  أأيسلندا نعم 

 الهند ل 

يران ) ل  مجهورية اإ

 الإسالمية( -

 اإرسائيل نعم ل وجود لمتيزي من هذا القبيل.

 جاماياك ل 

 الياابن ل 

 اكزاخس تان  

 الكويت نعم بدل املنشأأ  

 لتفيا  

 ليتوانيا نعم 

الترشيعات املعمول هبا حاليا تنص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل نظام العالمات 

 امجلاعية.

 مدغشقر نعم

 املكس يك ل 

 نيوزيلندا نعم 

 بريو ل 

 بولندا ل 

 الربتغال ل 

 كورايمجهورية   

 منشأأ محمية،تسمية  أأو جيب أأن يكون الاس تخدام مصحواًب ابلنقوش التالية: مؤرش جغرايف محمي،

 .املنشأأ  اإشارات خاصة، املعمتدة للمؤرشات اجلغرافية/تسميةأأو 

مجهورية  نعم

 مودلوفا

دراهجا يف قامئة   رومانيا نعم املؤرشات اجلغرافية املسجةل.يمت المتيزي بني املؤرشات اجلغرافية عند اإ

الاحتاد  نعم 

 الرويس

 رصبيا ل 

 س نغافورة  

 سلوفاكيا ل 
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ذا اكن اجلواب   نعم،هو اإ

 كيف ميكن متيزي هذه العالمات عن العالمات الأخرى اليت ليست مؤرشات جغرافية؟

ميكن اس تخدام مؤرش 

 جغرايف كعالمة جتارية
 الطرف اجمليب

 جنوب أأفريقيا نعم )أأعاله(. عالمة التصديقأأو  بناًء عىل الطلب ابلطريقة املقررة ابلنس بة للعالمة التجارية امجلاعية

)أأ( وما يلهيا من قانون حامية  27وفقا للامدة اللكامت اليت تشهد عىل التسجيل كعالمة جغرافية 

 العالمات التجارية.

 نعم

(R5) 

 سويرسا

ذا اكن املاكل يضطلع بعمل جتاري يتضمن توريد سلع من فئة  ل جيوز تسجيل عالمة تصديق اإ

 السلع املعمتدة.

 اململكة املتحدة نعم

الولايت  نعم 

املتحدة 

 الأمريكية

 أأوروغواي ل 

 انم فيت ل 

دراهجا يف قامئة املؤرشات اجلغرافية املسجةل. الاحتاد  نعم يمت المتيزي بني املؤرشات اجلغرافية عند اإ

 الأورويب

 تعليقات:

 الربازيل

 تقدل أأو تس تنسخ عالمة تسجيل ميكن ل الربازيل، ويف خمتلفة. ملكية حقوق أأصول التجارية والسامت اجلغرافية املؤرشات

ذا قبل من مسجالً  جغرافياً  مؤرشاً  لهيا املشار اخلدمات أأو السلع اكنت اإ  متشاهبة. أأو متطابقة اإ

 مكبوداي

 لبعضها البعض. نيممكل كوانيميكن أأن 

 قربص

 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 14 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق

1151/2012. 

  لتش يكا مجهورية

 تصويرية. جتارية عالمة بوصفه مسجالً  اجلغرايف املؤرش يكون أأن برشط

س تونيا  اإ

 .ةاجلغرافي تاملؤرشالأهنا مدرجة يف جسل  ةاجلغرافي تاملؤرشا تمتزي
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 فرنسا

يداعجيوز  ذا اكنت العالمة أأو  املصدر يف شلك عالمة جتارية بيان اإ  رشوط الصالحية( تليبعالمة جامعية )اإ

 كعالمة جتارية.، ، مع عنارص ممزيةةاجلغرافي تللمؤرشاميكن أأيًضا تسجيل الشعار التمكييل و 

 هنغاراي

 املنتجات ملواصفات )وفقاً  حمدودة السلع قامئة تكون أأن وجيب جتارية عالمة من عنرصاً  بوصفه اس تخدامه ميكن

 اجلغرايف(. للمؤرش

 نيوزيلندا

 عالمات أأو جامعية عالمات بوصفها تسجَّل كأن جتارية، عالمات بوصفها اجلغرافية املؤرشات حامية ميكن نيوزيلندا يف

 عالمته بمتيزي جتارية عالمة بوصفه جغرافياً  ؤرشاً م يس تخدم خشص أأي تلزم معينة قانونية متطلبات توجد ول تصديق.

 جغرايف. مكؤرش التجارية

 بريو

واد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل يتضمن عدة م 486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكية الفكر   ية. وجيري حاليا اإ

 الرويس الاحتاد

ن الرويس، لالحتاد املدين القانون من (7)1483 ابملادة معالً   محمية منتجات منشأأ  لتسمية املشاهبة أأو املطابقة التعيينات فاإ

ىل الرويس، لالحتاد املدين للقانون وفقاً   هل الُتمس لتعيني املشاهبة أأو املطابقة تكل وكذكل التباسًا، يسبب أأن شأأنه من حدٍ  اإ

ىل ابلنس بة جتارية عالمات بوصفها تسجيلها جيوز ل ما، جتاريةٍ  لعالمة الأولوية اترخي قبل تسجيل  تكن مل ما منتجات أأي اإ

ىل لها مشابه تعيني أأو التسمية تكل  ابمس جتارية عالمة يف محمي غري عنرصاً  بوصفها متضَمنةً  التباساً  يسبب أأن شأأنه من حدٍ  اإ

عامل رشيطة التسمية، تكل يف اس تئثاري حق هل خشص  جُسلت اليت املنتجات نفس اإىل ابلنس بة التجارية العالمة تسجيل اإ

 لمتيزيها. املنشأأ  تسمية

 الأمريكية املتحدة الولايت

قلميياً  مصدراً  اجلغرافية املؤرشات تعكس  للرشكة التجارية العالمة اإىل ابلإضافة اجلغرايف املؤرش ويظهر رشكة. مصدر ل - اإ

 العبوة. عىل
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 انم فيت

 دال، النقطة يف عليه املنصوص النحو عىل جامعية وعالمات تصديق عالمات بوصفها اجلغرافية الإشارات بتسجيل يُسمح

 الفكرية. امللكية قانون من 105 املادة ،5و 4 والبندين ،87 املادة ،4و 3 والبندين 74 املادة ،2 البند

 كعالمات؟ احملمية اجلغرافية ابملؤرشات قامئة هناك هل 

 اجمليب الطرف
 اجلغرافية ابملؤرشات قامئة

 كعالمات احملمية
 تعليقات

  ل أأرمينيا
 يف جتارية تصديق عالمات بوصفها احملمية اجلغرافية املؤرشات تتاح التجارية: العالمات قانون ل أأسرتاليا

ميكن و  التجارية. التصديق عالماتا سائر عن ممزية غري لكهنا جاريةالت العالمات بياانت قاعدة

 عىل نظام فريد من نوعه للمؤرشات اجلغرافية للنبيذ عىل الرابط: الاطالع

-protected-of-https://www.wineaustralia.com/au/labelling/register
terms-other-and-gis 

  ل الربازيل

  نعم مكبوداي
  ل ش ييل

  ل كولومبيا

  ل كرواتيا

  نعم قربص

 مجهورية

 التش يك

  ل

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل اليوانن

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

 سن قبل جتارية عالمات ابعتبارها جغرافية مؤرشات من املتأألفة العالمات معظم جُسلت ل أأيسلندا

 .130/2014 رمق القانون

 ل الهند

 

 

يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

  ل

  ل اإرسائيل

  ل جاماياك

  ل الياابن

  ل اكزاخس تان

  ل الكويت

https://www.wineaustralia.com/au/labelling/register-of-protected-gis-and-other-terms
https://www.wineaustralia.com/au/labelling/register-of-protected-gis-and-other-terms
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 اجمليب الطرف
 اجلغرافية ابملؤرشات قامئة

 كعالمات احملمية
 تعليقات

   لتفيا

  ل ليتوانيا

 قامئة أأي تُنشأأ  مل لكن مدغشقر يف جامعية عالمات بوصفها اجلغرافية للمؤرشات امحلاية توفر ل مدغشقر

 صةل. ذات

    املكس يك

  ل نيوزيلندا

 ل بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من الأمر يف الوقت 

 نوعه يف بريو.

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة جزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها  من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 اجلغرافية.ابلبياانت 
  ل بولندا

  ل الربتغال

   كوراي مجهورية

  ل مودلوفا مجهورية

  ل رومانيا

  ل الرويس الاحتاد

  ل رصبيا

   س نغافورة

  ل سلوفاكيا

 "جامعية". أأو "تصديق" أأو "عادية" بوصفها التجارية العالمات جسل يف جتارية عالمة أأي تقيَّد  أأفريقيا جنوب

  (R5) نعم سويرسا

 التجارية. العالمات جسل نعم املتحدة اململكة

  ل املتحدة الولايت

  ل أأوروغواي

  ل انم فيت

  ل الأورويب الاحتاد

 جغرافيًا: مؤرشاً  تتضمن اليت ميةالتس  

ل أأن ميكن اجمليب الطرف  لفظية كعالمة تُسجَّ

 مع دجمها حاةل يف اإل كعالمة تُسجَّل أأن ميكن ل

 التصويرية العنارص وو/أأ  اللفظية العنارص من العديد

 الأخرى

 نعم  أأرمينيا

  نعم أأسرتاليا
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ل أأن ميكن اجمليب الطرف  لفظية كعالمة تُسجَّ

 مع دجمها حاةل يف اإل كعالمة تُسجَّل أأن ميكن ل

 التصويرية العنارص وو/أأ  اللفظية العنارص من العديد

 الأخرى

   الربازيل

 ل نعم مكبوداي

 نعم  ش ييل

   كولومبيا

 نعم نعم كرواتيا

 نعم قربص

 كحولية( ومرشوابت )نبيذ

 

 نعم  التش يك مجهورية

كوادور  ل ل اإ

س تونيا  نعم نعم اإ

 نعم  فرنسا

 نعم  جورجيا

 نعم  اليوانن

 ل ل غواتاميل

 نعم  هنغاراي

 ل نعم أأيسلندا

  نعم الهند
يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  نعم

 ل نعم اإرسائيل

 نعم ل جاماياك

  نعم الياابن

   اكزاخس تان

 ل ل الكويت

   لتفيا

 نعم نعم ليتوانيا

 ل نعم مدغشقر

   املكس يك

 ل نعم نيوزيلندا

 نعم ل بولندا

 نعم  الربتغال

   كوراي مجهورية

 نعم نعم مودلوفا مجهورية

 نعم ل رومانيا

 نعم  الرويس الاحتاد

 ل ل رصبيا
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ل أأن ميكن اجمليب الطرف  لفظية كعالمة تُسجَّ

 مع دجمها حاةل يف اإل كعالمة تُسجَّل أأن ميكن ل

 التصويرية العنارص وو/أأ  اللفظية العنارص من العديد

 الأخرى

 ينطبق ل ينطبق ل س نغافورة

 نعم  سلوفاكيا

   أأفريقيا جنوب

 (R4و R3و R2و R1) نعم (R5) نعم سويرسا

 نعم نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 ل نعم

  ل ل أأوروغواي

  نعم انم فيت

 نعم نعم الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 .التجارية العالمات قانون يف الواردة وطرش ال  تليب دامت ما جتارية، تصديق عالمة بوصفها ةعادي لكمة أأي تسجيل كنمي

 بلكمة لتسمية تسجيل عىل احلصول أأيضاً  يصعب وقد .جتارية تصديق عالمة حقوق نطاق حتديد عىل أأيضا القواعد تساعدو 

 جتارية. تصديق عالمة بوصفها ةعادي

 الربازيل

ذا جغرايف "مؤرش تسجيل جيوز ل الربازييل، الفكرية امللكية قانون من التاسع البند ،124 للامدة وفقاً   أأن يرحج تقليداً  اكن اإ

شارة أأو لبساً  يسبب  جغرايف". مبؤرش زوراً  الإحياء شأأهنا من اإ

ذا جتارية كعالمة جغرايف مؤرش من تتأألف تسمية أأي تسجيل ميكن ل وابلتايل،  هذا مع التباس يف التسبب شأأهنا من اكن اإ

ن حىت اجلغرايف، املؤرش  الفروق. بعض عىل انطوت واإ

 ش ييل

ل كعالمة تسمية تسجيل ميكن ل ذا اإ  لتشكيل الالزم المتزي تعطهيا اليت التصويرية العنارص وو/أأ  الألفاظ من ابغريه اقرتنت اإ

لهيا ابلنظر - احلاةل هذه يف املنشأأ  ويه - الوصفية للعنارص حامية دون التسجيل ويُمنح جتارية. عالمة  مس تقل. بشلك اإ

 كرواتيا

ل لفظية كعالمة تسمية تسجيل ميكن ل  جامعية. عالمة طلب حاةل يف اإ
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 قربص

ذا والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي 14 املادة أأحاكم تطبق  )الاحتاد التنظميية لالحئة وفقاً  محمياً  اجلغرايف املؤرش اكن اإ

  .1151/2012 الأورويب(

س تونيا  اإ

 املشموةل املنتجات عىل التجارية العالمة حرص ينبغي مركبة( عالمة أأو لفظية كعالمة مسجل جغرايف )مؤرش احلالتني لكتا يف

 اجلغرايف. ابملؤرش

 فرنسا

يداع والإدارة ابمحلاية املعنية للهيئة  اجلغرايف. املؤرش ابمس شعار اإ

 جورجيا

دراج ميكن ل ل العالمة يف جغرافياً  مؤرشاً  تشلك تسمية اإ  جامعية. لفظية كعالمة تسجيلها جيوز أأنه غري محمي، غري كجزء اإ

 الياابن

ذا التجارية العالمة تسجيل ميكن  ممزية. اكنت اإ

 ليتوانيا

 املشموةل املنتجات عىل التجارية العالمة حرص ينبغي مركبة( عالمة أأو لفظية كعالمة مسجل جغرايف )مؤرش احلالتني لكتا يف

 اجلغرايف. ابملؤرش

 مدغشقر

 أأخرى. تصويرية عنارص وو/أأ  أألفاظ مع اللفظية العالمة تركيب ميكن

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من ا ل يتجزأأ جزء، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ



SCT/40/5  
Annex 
288 

 

 نيوزيلندا

ل تتكون ل اليت التجارية العالمة شارات من اإ  أأو ملنتج اجلغرايف املنشأأ  تسمية دور أأداء التجارة يف شأأهنا من مؤرشات أأو اإ

ل جتارية كعالمة تسجيلها ميكن ل خدمة ذا اإ  لس تخدام نتيجةً  ممزياً  طابعاً  اكتسبت قد التجارية العالمة تكل اكنت اإ

 أأخرى. ظروف لأي أأو هل اس تخدمت

 مودلوفا مجهورية

 ملنتجات اجلغرايف املنشأأ  لتعيني التجارة يف تُس تخدم أأن شأأهنا من اليت املؤرشات أأو الإشارات تشلّك   أأن التقييد بطريق جيوز

 املؤرشات أأو الإشارات هذه اس تخدام من أ خر خشص منع جامعية عالمة لصاحب حيق ول جامعية. عالمات خدمات أأوو/

 وجه وعىل عنده. املتبعة للأعراف وفقاً  جتاري أأو صناعي نشاط يف الاس تخدام ذكل يكون أأن رشيطة جتاراًي، اس تخداماً 

خاللً  التجارية العالمة هذه اس تخدام جيوز ل التخصيص،  )املادة جغرايف امس س تخداماب هل مرصح أ خر طرف حبق اإ

 مودلوفا مجهورية أأرايض عىل احملمية املنشأأ  وتعيينات اجلغرافية املؤرشات تضمني جيوز ول (.38/2008 رمق القانون (،2)51

ل التجارية العالمة يف ذا اإ  ابس تخدام ويُسمح احملمي. املنشأأ  تعيني أأو احملمي اجلغرايف املؤرش اس تخدام حق للمودع اكن اإ

ذا التجارية العالمة يف الأخرى لدلول اجلغرافية املؤرشات  مثة واكن 66/2008 القانون أأحاكم مع الاس تخدام هذا يتعارض مل اإ

 غري العنارص ةالتجاري العالمة يف املتضمنة احملمية املنشأأ  وتعيينات احملمية اجلغرافية املؤرشات وتشلك املنشأأ. بدل يف تسجيل

 (.66/2008 رمق القانون (،7)4 )املادة العالمة من احملمية

 الرويس الاحتاد

ن الرويس، لالحتاد املدين القانون من (7)1483 ابملادة معالً   محمية منتجات منشأأ  لتسمية املشاهبة أأو املطابقة التعيينات فاإ

ىل الرويس، لالحتاد املدين للقانون وفقاً   هل الُتمس لتعيني املشاهبة أأو املطابقة تكل وكذكل التباسًا، يسبب أأن شأأنه من حدٍ  اإ

ىل ابلنس بة جتارية عالمات بوصفها تسجيلها جيوز ل ما، جتاريةٍ  لعالمة الأولوية اترخي قبل تسجيل  تكن مل ما منتجات أأي اإ

ىل لها مشابه تعيني أأو التسمية تكل  ابمس جتارية عالمة يف محمي غري عنرصاً  بوصفها متضَمنةً  التباساً  يسبب أأن شأأنه من حدٍ  اإ

عامل رشيطة التسمية، تكل يف اس تئثاري حق هل خشص  جُسلت اليت املنتجات نفس اإىل ابلنس بة التجارية العالمة تسجيل اإ

 لمتيزيها. املنشأأ  تسمية

 س نغافورة

طار يف  اجلغرافية املؤرشات حامية وتكون تسجيل معلية توجد ل ابء(،117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون اإ

 تلقائية.

 سلوفاكيا

 اجلغرايف. ابملؤرش املشموةل املنتجات عىل مركبة كعالمة املسجل اجلغرايف املؤرش حرص ينبغي

 أأفريقيا جنوب

 عادية. جتارية عالمة طلب حاةل يف املطبق التسجيل أأهلية حد نفس اجتياز وجوب جامعية/تصديق عالمة طلب عىل يظل
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 ورويبالأ  الاحتاد

 املشموةل املنتجات عىل التجارية العالمة حرص ينبغي مركبة( عالمة أأو لفظية كعالمة مسجل جغرايف )مؤرش احلالتني لكتا يف

 اجلغرايف. ابملؤرش

 احليواانت وسالةل النبااتت أأنواع مع العالقة "19"

 أأسامء: مع تتعايش أأن اجلغرافية تللمؤرشا ميكن هل 

 اجمليب الطرف
 أأنواع

 النبااتت

ذا   نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

 ساللت

 احليواانت

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

  ل  ل  أأرمينيا

 أأن معوًما املرحج غري من هأأن من الرمغ عىل نعم أأسرتاليا

 كونم مقرتح جغرايف مؤرش مصطلح حيصل

ن ،التسجيل عىل يةنبات  أأصناف امس من  هفاإ

 وفقًا مزتامن حنو عىل اس تخداهمام ميكن

 القياس ية. التجارية العالمات ملامرسات

 أأن معوًما املرحج غري من هأأن من الرمغ عىل نعم

 من مكون مقرتح جغرايف مؤرش مصطلح حيصل

نه التسجيل، عىل ةين او يح  ةلسال امس  ميكن فاإ

 ملامرسات وفقًا مزتامن حنو عىل اس تخداهمام

 .القياس ية. التجارية العالمات

     الربازيل

  ل  ل مكبوداي

  ل  ل ش ييل

ذا التعايش هذا ينشأأ  أأن ميكن نعم  ل كولومبيا  من املودع متكن اإ

ثبات  ذاع مث عاماً  الأصل يف اكن ما تعبرياً  أأن اإ

 منطقة اإىل منسوبة وخصائص مزااي بسبب صيته

 املادتني يف املبينة للرشوط وفقاً  وذكل حمددة،

 .2000 لس نة 486 القرار من 202و 201

ذا حامية أأي تُمنح ل نعم كرواتيا  امس مع ما امس تطابق اإ

 تضليل ذكل شأأن من اكن مىت نبات نوع

 أأو ملنتج اجلغرايف ابملنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور

 تسجيل فيجوز الأخرى احلالت يف أأما .خدمة

 هل ويتحقق جغرافياً  مؤرشاً  بوصفه الامس

 التعايش.

ذا حامية أأي تُمنح ل نعم  امس مع ما امس تطابق اإ

 تضليل ذكل شأأن من اكن مىت حيوانية سالةل

 أأو ملنتج اجلغرايف ابملنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور

 تسجيل فيجوز الأخرى احلالت يف أأما .خدمة

 هل ويتحقق جغرافياً  مؤرشاً  بوصفه الامس

 التعايش.

 ل  ل قربص

 )نبيذ

 ومرشوابت

 كحولية(

 

 مجهورية

 التش يك

  ينطبق ل  ينطبق ل

كوادور   ل  ل اإ

س تونيا   ل  ل اإ

  ل  ل فرنسا
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 اجمليب الطرف
 أأنواع

 النبااتت

ذا   نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

 ساللت

 احليواانت

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

 احلقيقي ابملنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور يضلل مل ما نعم جورجيا

 للسلع.

 احلقيقي ابملنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور يضلل مل ما نعم

 للسلع.

  ل  ل اليوانن

  ل  ل غواتاميل

 العالمات قانون من (106)2 للامدة وفقاً  نعم هنغاراي

 جغرايف مؤرش منح جيوز ل هبنغاراي، التجارية

ذا حامية  غري أأو محمي - سابق امس مع تعارض اإ

 حنو عىل حيوانية سالةل أأو نبايت لنوع - ذكل

 مبنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور تضليل معه يرحج

 املنتج.

 التجارية العالمات قانون من (106)2 للامدة وفقاً  نعم

ذا حامية جغرايف مؤرش منح جيوز ل هبنغاراي،  اإ

 لنوع - ذكل غري أأو محمي - سابق امس مع تعارض

 معه يرحج حنو عىل حيوانية سالةل أأو نبايت

 املنتج. مبنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور تضليل

 منتج امس يكون ل القانون، من 7 للامدة وفقاً  نعم أأيسلندا

ذا 5و 4 املادتني مبقتىض للتسجيل مؤهالً   اإ

 حيوانية سالةل أأو نبايت لنوع امس مع تعارض

 . امجلهور تضليل معه يرحج حنو عىل

 منتج امس يكون ل القانون، من 7 للامدة وفقاً  نعم

ذا 5و 4 املادتني مبقتىض للتسجيل مؤهالً   اإ

 عىل حيوانية سالةل أأو نبايت لنوع امس مع تعارض

 . امجلهور تضليل معه يرحج وحن

    نعم لهندا
يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية(-

 اإىل أأساًسا واخلصائص والسمعة اجلودة تُعزى نعم

  اجلغرايف. املنشأأ 

 اإىل أأساًسا واخلصائص والسمعة اجلودة تُعزى نعم

  .اجلغرايف املنشأأ 

 ملس هتكلا ىدل التباس يف التسبب دون نعم ملس هتكلا ىدل التباس يف التسبب دون نعم اإرسائيل

  ل  ل جاماياك

 بشأأن املس هتلكني دلى التباس يف تسبهبا عدم نعم الياابن

نتاج. ماكن  الإ

 بشأأن املس هتلكني دلى التباس يف تسبهبا عدم نعم

نتاج. ماكن  الإ

     اكزاخس تان

  ل  ل الكويت

     لتفيا
     ليتوانيا

  ل  ل مدغشقر

  ل  ل املكس يك

  ل  ل نيوزيلندا

  ل ل  بريو

  ل  ل بولندا

  نعم  نعم الربتغال

     كوراي مجهورية

 اللفظي الاشرتاك ذات الأسامء تسجيل جيوز نعم مودلوفا مجهورية

 ذكل اكنوول حىت نبايت نوع امس مع اجلزيئ

نتاج خضع قد النوع  خارج معترب جتاري لإ

 حدوث خماطر انعدام رشيطة احملددة املنطقة

 اللفظي الاشرتاك ذات الأسامء تسجيل جيوز نعم

 اكنت ولو حىت حيوانية سالةل امس مع اجلزيئ

نتاج خضعت قد السالةل تكل  معترب جتاري لإ

 خماطر انعدام رشيطة احملددة املنطقة خارج
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 اجمليب الطرف
 أأنواع

 النبااتت

ذا   نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

 ساللت

 احليواانت

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

 حتمل اليت املنتجات بني املس هتكل عند التباس

 والنوع. مسجالً  اسامً 

 املنتجات بني املس هتكل عند التباس حدوث

 والسالةل. مسجالً  اسامً  حتمل اليت

 منشأأ  كتعيني التسجيل من الامس يُستبعد نعم رومانيا

ذا محمي جغرايف مؤرش أأو محمي  امس مع تعارض اإ

 أأن املرحج من واكن حيوانية سالةل أأو نبايت نوع

 احلقيقي ابملنشأأ  يتعلق فامي املس هتكل يضلل

 تسجيهلً  فيجوز الأخرى احلالت يف أأما للمنتج.

 التعايش. هل ويتحقق

 محمي منشأأ  كتعيني التسجيل من الامس يُستبعد نعم

ذا محمي جغرايف مؤرش أأو  نوع امس مع تعارض اإ

 أأن املرحج من واكن حيوانية سالةل أأو نبايت

 احلقيقي ابملنشأأ  يتعلق فامي املس هتكل يضلل

 تسجيهلً  فيجوز الأخرى احلالت يف أأما للمنتج.

 التعايش. هل ويتحقق

 رشيطة محمية منشأأ  تسمية تسجيل جيوز نعم الرويس الاحتاد

 القانون يف علهيا املنصوص الرشوط استيفاء

 حظر أأي يوجد ول الرويس. لالحتاد املدين

 بوصفها نبااتت أأنواع أأسامء سجيلت  عىل خاص

 منشأأ. تسميات

 استيفاء رشيطة محمية منشأأ  تسمية تسجيل جيوز نعم

 املدين القانون يف علهيا املنصوص الرشوط

 عىل خاص حظر أأي يوجد ول الرويس. لالحتاد

 بوصفها حيواانت ساللت أأسامء تسجيل

 منشأأ. تسميات

 أأنواع أأو نبااتت أأنواع أأسامء حامية جيوز ل نعم رصبيا

 املنشأأ  اإىل الإشارة طريق عن حيواانت

ذا اجلغرايف  املس هتلكني تضليل شأأهنا من اكن اإ

 للمنتج. احلقيقي ابملنشأأ  يتعلق فامي

 أأنواع أأو نبااتت أأنواع أأسامء حامية جيوز ل نعم

 اجلغرايف املنشأأ  اإىل الإشارة طريق عن حيواانت

ذا  يتعلق فامي املس هتلكني تضليل شأأهنا من اكن اإ

 للمنتج. احلقيقي ابملنشأأ 

     س نغافورة

  ل  ل سلوفاكيا

  ينطبق ل  ينطبق ل أأفريقيا جنوب

  ل  ل سويرسا

 املشاهبة. اخلدمات أأو للسلع ليس نعم املشاهبة. اخلدمات أأو للسلع ليس نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  ل  ل

  ل  ل أأوروغواي

  ل  ل انم فيت

 الاحتاد

 الأورويب

 جغرايف مكؤرش التسجيل من الامس يُستبعد نعم

ذا  حيوانية سالةل أأو نبايت نوع امس مع تعارض اإ

 يتعلق فامي املس هتكل يضلل أأن املرحج من واكن

 الأخرى احلالت يف أأما للمنتج. احلقيقي ابملنشأأ 

 التعايش. هل ويتحقق تسجيهلً  فيجوز

ذا جغرايف مكؤرش التسجيل من الامس يُستبعد نعم  اإ

 واكن حيوانية سالةل أأو نبايت نوع امس مع تعارض

 ابملنشأأ  يتعلق فامي املس هتكل يضلل أأن املرحج من

 فيجوز الأخرى احلالت يف أأما للمنتج. احلقيقي

 التعايش. هل ويتحقق تسجيهلً 

 تعليقات:

 الربازيل

 أأو نوعه أأو اخلدمة أأو املنتج ذات لوصف اس تخدامه حاةل يف شائعاً  اس تخداماً  احليوانية والسالةل النبايت النوع من لكل  يُعترب

 جنسه.
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 قربص

 )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 42و 6 املادتني أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق

 .121151/20 الأورويب(

س تونيا  اإ

د الامس ستبعيُ و . اإىل حد اللبس مشابه ملؤرشأأو  ،صنف نبايتأأو  منح امحلاية القانونية ملؤرش يتضمن امس سالةل حيوانيةل تُ 

ذا تعارض مع امس  اجغرافي امؤرشبوصفه من التسجيل  ىل تضليل  املرحجمن أأو  ،سالةل حيوانيةأأو  نبايت صنفاإ أأن يؤدي اإ

 .مع عالمة أأخرى ابلزتامن هواس تخدام، ميكن تسجيهل ت أأخرىيف حالواحلقيقي للمنتج.  ابملنشأأ املس هتكل فامي يتعلق 

 الياابن

 الكحويل. مرشوبه أأو ماكن امس يبني اذلي اللفظ كحويل ملرشوب اجلغرايف املؤرش يكون أأن أأسايس بشلك جيب

 املكس يك

 امحلاية. يعوق محمية حيوانية سالةل أأو محمي نبايت نوع امس حيتوي أأو من يتأألف امس أأي فاإن (،7)163 للامدة وفقاً 

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا

 .1151/2012 التنظميية الالحئة من 42 املادة

 سويرسا

R2.1 ن جغرايف مؤرش أأو منشأأ  كتسمية امس تسجيل جيوز ل  يضلل أأن ويرحج حيوانية سالةل أأو نبايت لنوع اسامً  اكن اإ

ذا املس هتلكني لتضليل احامتل أأي جتنب اخلصوص وجه عىل وجيب للمنتج. احلقيقي ابملنشأأ  يتعلق فامي املس هتلكني  الامس اكن اإ

ذا أأو منشأأه أأرض يرتك مل مما حملية حيوانية سالةل أأو حميل نبايت نوع مع لفظياً  مشرتاكً   النبايت النوع امس تغيري املمكن من اكن اإ

 احليوانية. السالةل أأو

 انم تيفي 

 انم فيت يف للسلع عامة أأسامء أأصبحت اليت املؤرشات أأو الأسامء أأن عىل الفكرية امللكية قانون من 80 املادة ،1 البند ينص

 جغرافية. مكؤرشات حاميهتا جيوز ل
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ذا سلمية غري تُعترب النبااتت أأنواع تسميات أأن عىل الفكرية امللكية قانون من 163 املادة ،3 البند د، النقطة وتنص  اكنت اإ

 طلبات نرش اترخي قبل محمية جغرافية مؤرشات أأو جتارية أأسامء أأو لعالمات لاللتباس مثري بشلك مشاهبة أأو مطابقة

 هذه. النبااتت أأنواع حامية تسجيل

 الأجنبية اجلغرافية املؤرشات "20"

 دلمك؟ب يف للحامية قابةل الأجنبية اجلغرافية املؤرشات هل 

 الطرف

 اجمليب

 املؤرشات

 الأجنبية اجلغرافية

 للحامية قابةل

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 املؤرش حامية املُلزم من هل

 املنشأأ؟ بدل يف اجلغرايف

 تعليقات

  نعم نعم أأرمينيا
ما وذكل أأسرتاليا يف الأجنبية اجلغرافية املؤرشات حامية ميكن  نعم أأسرتاليا  مبوجب اإ

 بشلك تُشرتط ول .الأسرتايل النبيذ قانون أأو التجارية العالمات قانون

 عام. بشلك املامرسة يف رضورية تكون ولكهنا املنشأأ  بدل يف امحلاية رصحي

 بدل يف به معرتفاً  اجلغرايف املؤرش يكون أأن جيب ،25/2013 للقرار وفقاً  ل نعم الربازيل

 اخملتصة. ادلولية الهيئات أأو الكياانت دلى أأو املنشأأ 

  نعم نعم مكبوداي

 مبقتىض ش ييل، يف أأجنبية جغرافية مؤرشات تسجيل أأجل من جيب  نعم ش ييل

 أأن الصناعية، امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون مبوجب املوضوع النظام

 أأي س تفقد أأهنا أأو حاميهتا، ميكن ل حبيث املنشأأ، بدل يف محمية تكون

 يف الاس تخدام دائرة من تسقط أأو محمية تعد مل ما مىت لها، اكنت حامية

 منشأأها. بدل

  نعم نعم كولومبيا

  نعم نعم كرواتيا

 من 3 الفقرة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق نعم نعم قربص

 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 13 املادة

1151/2012. 

 مجهورية

 التش يك

  نعم نعم

كوادور   نعم نعم اإ

س تونيا ن أأو املنشأأ  بدل يف قانونية حامية يُمنح مل ملؤرش القانونية امحلاية تُمنح ل نعم نعم اإ  اإ

ن أأو املنشأأ، بدل يف أأهنيت قد القانونية حاميته اكنت  من سقط قد اكن اإ

طلب التسجيل  يتضمنجيب أأن  البدل. ذكل يف الاس تخدام دائرة

شهادة من أأو  ،ملؤرش اجلغرايف يف بدل املنشأأ االواثئق التالية: شهادة حامية 

 أأو اخلدمةأأو  السلعةجودة  الصةل بني تثبتاجلهة اخملتصة يف بدل املنشأأ 

شهادة و  .اخلدمةأأو  املنشأأ اجلغرايف للسلعةو احملددة  خصائصها أأو مسعهتا

يداعق مقدم الطلب يف حباخملتصة يف بدل املنشأأ  الهيئةتصدرها  طلب  اإ

( من قانون 1) 9 ةالفرعي املادةلتسجيل عالمة جغرافية معال بأأحاكم 
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 الطرف

 اجمليب

 املؤرشات

 الأجنبية اجلغرافية

 للحامية قابةل

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 املؤرش حامية املُلزم من هل

 املنشأأ؟ بدل يف اجلغرايف

 تعليقات

ؤرش املحق التقدم بطلب لتسجيل  خيولحامية املؤرشات اجلغرافية. 

 اخلدمة.أأو  لسلعةانشأأ م بدل  يفتصة اخمل سلطة ل ل غرايف اجل

  نعم نعم فرنسا

  نعم نعم جورجيا

 التنظميية لالحئة وفقاً  الأورويب لالحتاد اجلغرافية املؤرشات حُتمى نعم نعم اليوانن

1151/2012. 

  نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم هنغاراي

 أأسامء عىل أأيضاً  القانون هذا أأحاكم تنطبق القانون، من 2 للامدة وفقاً  نعم نعم أأيسلندا

 استناداً  أأو القانون مبوجب حامية املمنوحة الأجنيب املنشأأ  ذات املنتجات

 26و 25 املادتني يف التفصيل من مبزيدٍ  الرشوط وترد دولية. اتفاقات اإىل

 القانون. من

    الهند

يران  اإ

- مجهورية)

 الإسالمية(

طار يف لكن نعم نعم  لش بونة. اتفاق اإ

ل الأجنبية املنشأأ  تسميات حُتمى ل نعم نعم اإرسائيل طار يف اإ  اتفاقات أأو لش بونة معاهدة اإ

 أأخرى. ثنائية

  نعم نعم جاماياك

  ل نعم الياابن

  نعم نعم اكزاخس تان

 ،أأجنبًيا مأأ  حملًيا اكن سواء ،مسجل جغرايف مؤرش أأو عالمة أأي س تفيدت  نعم نعم الكويت

 .س نوات عرش ملدة امحلاية من

نفاذ تاحيُ  حضنا،أأو  أأن س بق كام  نعم لتفيا  دون غرايفاجل املنشأأ  ملؤرشات املدين الإ

جراءات جناح لكن ،الأجنبية أأو احمللية املؤرشات نيب تفرقة نفاذ اإ  قد الإ

 ومعرفة اجلغرافية املؤرشات هذه معرفة عىل ليلادل عىل يتوقف

 لتفيا. يف اهب التجارية وادلوائر املس هتلكني

ذا نعم نعم ليتوانيا ل امحلاية تُمنح فال جتارية كعالمة مسجالً  اجلغرايف املؤرش اكن اإ  اإ

 الاحتاد تعليقات أأيضاً  وانظر بليتوانيا. التجارية العالمات قانون مبقتىض

 الأورويب.

  نعم نعم مدغشقر

  نعم نعم املكس يك

 املؤرشات تسجيل قانون بقتىض الأجنيب اجلغرايف املؤرش يسجل حيث نعم نعم نيوزيلندا

 اجلغرافية املؤرشات حتتاج فال ذكل، ومع كحولية(. ومرشوابت )نبيذ

 يف حامية اإىل 2002 التجارية العالمات قانون خالل من احملمية الأجنبية

 من دعد حصل املثال، سبيل فعىل جغرافيًا. مؤرشاً  بوصفها املنشأأ  بدل
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 الطرف

 اجمليب

 املؤرشات

 الأجنبية اجلغرافية

 للحامية قابةل

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 املؤرش حامية املُلزم من هل

 املنشأأ؟ بدل يف اجلغرايف

 تعليقات

 يف حامية عىل فريد نظام مبقتىض احملمية الأجنبية اجلغرافية املؤرشات

ما بوصفها تسجيلها طريق عن نيوزيلندا  عالمة أأو جامعية عالمات اإ

 تصديق.

   بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

وضع الإطار املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل 

 التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

من امللكية الفكرية. جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  وجيري حاليا اإ

   ل لندابو 

 من خالل اتفاقات ثنائية نعم نعم الربتغال

 مجهورية

 كوراي

 والويب لأعضاء الكحولية للنبيذ/املرشوابت املؤرشات تسجيل ميكن ل نعم نعم

 ذكل، عىل وعالوةً  (.34)1.(16 )املادة التجارية العالمات قانون مبقتىض

 مراقبة قانون مبقتىض القبيل هذا من اجلغرافية املؤرشات حامية ميكن

 الأسامك. ومصائد الزراعة منتجات جودة

 مجهورية

 مودلوفا

  نعم نعم

  نعم نعم رومانيا

 الاحتاد

 الرويس

 جغرافية منطقة لمس احلكويم ابلتسجيل يُسمح (،2)1517 للامدة وفقاً  نعم نعم

ذا ملنتج منشأأ  كتسمية أأجنبية دوةل يف موجودة  محمياً  املنطقة امس اكن اإ

 قاحل صاحب يكون أأن جيوز ول املنتج. منشأأ  بدل يف الصفة هبذه

ل هذه املنشأأ  تسمية داماس تخ يف س تئثاريالا  يمحم حق صاحب اإ

  املنتج. منشأأ  بدل يف التسمية س تخداماب

 لالحتاد املدين القانون من (5)1522 للامدة فوفقاً  ذكل، اإىل وابلإضافة

ذا الرويس،  تسمية بوصفه امسها بتسجيل طلب دع أأو منطقة مثة اكنت اإ

رفاق جيب الرويس، الاحتاد أأرايض خارج واقعة ويه منشأأ   تؤكد وثيقة اإ

  الطلب. مع املنتج منشأأ  بدل يف املطلوبة املنشأأ  تسمية يف املودع حق

  نعم نعم رصبيا

  نعم نعم س نغافورة

  نعم نعم سلوفاكيا

 جنوب

 أأفريقيا

ذا ينطبق ل نعم  املادتني أأحاكم مع يتوافق ومبا عليه املنصوص النحو عىل الطلب قُدم اإ

 أأيضاً  )راجع 1993 لس نة 194 التجارية العالمات قانون من 43و 42

 أأعاله(. 8 النقطة
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 الطرف

 اجمليب

 املؤرشات

 الأجنبية اجلغرافية

 للحامية قابةل

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 املؤرش حامية املُلزم من هل

 املنشأأ؟ بدل يف اجلغرايف

 تعليقات

 R2و R1) نعم سويرسا

 (R5و

 (R1) ل

 (R5و R2) نعم

 

 اململكة

 املتحدة

  ل نعم

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

نتاج معايري الطلب يتضمن أأن جيب ل نعم يداعات عىل الاعامتد أأو الإ  اتفاقية اإ

ن جغرافية، مؤرشات تسجيالت أأو مدريد بروتوكول أأو ابريس  يكن مل واإ

 املنشأأ. بدل يف محمية مجيعاً  تكون أأن ويرحج نظراًي. املتطلبات من ذكل

   نعم نعم أأوروغواي

  نعم نعم انم فيت

 الاحتاد

 الأورويب

  نعم نعم

ذا   نظام يف اجلغرايف املؤرش ذكل تسجيل قبول ميكن فهل فريد، نظام مبوجب املنشأأ  بدل يف محميا اجلغرايف املؤرش اكن اإ

 بمك؟ اخلاص امجلاعية العالمات التصديق/ عالمات

 اجمليب الطرف

 فريد بنظام احملمي اجلغرايف املؤرش قبول ميكن

 العالمات التصديق/ عالمات نظام يف أأجنيب

 امجلاعية

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 يف متطابقا امحلاية صك يكون أأن لشرتاط املنطقي الأساس هو مفا

 كبرية؟ بدرجة هل ماكفئا يكون بأأن الاكتفاء من بدل البدلين، الك

  ل أأرمينيا

  نعم أأسرتاليا

  نعم الربازيل

  ل مكبوداي

  نعم ش ييل

  نعم كولومبيا

  نعم كرواتيا

   قربص

  نعم التش يك مجهورية

كوادور   نعم اإ

س تونيا   نعم اإ

  نعم فرنسا

  نعم جورجيا

  نعم اليوانن

   غواتاميل

 تصديق. عالمة من كعنرص تسجيهل ميكن ل هنغاراي

  نعم أأيسلندا

   الهند
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 اجمليب الطرف

 فريد بنظام احملمي اجلغرايف املؤرش قبول ميكن

 العالمات التصديق/ عالمات نظام يف أأجنيب

 امجلاعية

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 يف متطابقا امحلاية صك يكون أأن لشرتاط املنطقي الأساس هو مفا

 كبرية؟ بدرجة هل ماكفئا يكون بأأن الاكتفاء من بدل البدلين، الك

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

 .فقط نوعه من فريد نظام دلينا ،ل 

  نعم اإرسائيل

  نعم جاماياك

  نعم الياابن

   اكزاخس تان

  نعم الكويت
   لتفيا
  نعم ليتوانيا

  نعم مدغشقر

  ل املكس يك

  نعم نيوزيلندا

  ينطبق ل بولندا

  نعم الربتغال

   كوراي مجهورية

  نعم مودلوفا مجهورية

  نعم رومانيا

  نعم الرويس الاحتاد

  نعم رصبيا

  نعم س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  نعم أأفريقيا جنوب

  نعم سويرسا

  نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  نعم

 للحامية. فريد ونظام حمدد قانوين حمك يوجد ل أأوروغواي

  نعم انم فيت

  نعم الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا
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 اجلغرايف املؤرش اكنوول جتارية تصديق كعالمة أأسرتاليا يف النبيذ، ذكل يف مبا السلع، مجليع اجلغرافية املؤرشات تسجيل ميكن

ماكنية وتقترص منشأأ. تسمية اكن أأو منشأأه، بدلد يف فريد نظام مبقتىض محمياً   يف عليه املنصوص الفريد النظام مبقتىض امحلاية اإ

 .النبيذ ملنتجات اجلغرافية املؤرشات عىل الأسرتايل النبيذ قانون

 الربازيل

ل ينطبق ل الصناعية امللكية قانون من 124 املادة من 9 البند أأن مبا  الربازيل، يف ابلفعل املسجةل اجلغرافية املؤرشات عىل اإ

 ،(خدمة أأو منتج أأو تصديق أأو جامعية اكنت )سواء جتارية كعالمة أأجنيب جغرايف مؤرش تسجيل من مينع ما يوجد فال

نه حيث  أأو للمنتجات حصيح غري مبنشأأ  الإحياء جيوز ل أأنه مالحظة املهم ومن جغرايف. مكؤرش الربازيل يف بعد يسجل مل اإ

 املعنية. التجارية العالمة خالل من املصدقة أأو املسجةل اخلدمات

 قربص

 والنبيذ. والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي بقربص الوطين القانون يف القبيل هذا من حمك يوجد ل

 يةالتش يك  امجلهورية

 امجلاعية. العالمات رشوط الطلب يس تويف أأن بجي

 اليوانن

 مشاهبة.أأو  قواعد حامية متوافقةعىل النظم القانونية  تنصأأن  رشيطة

 أأيسلندا

ذا  امجلاعية، العالمات قانون من 3 للامدة ووفقاً  .155/2002 رمق امجلاعية للعالمات الأيسلندي القانون رشوط اس توىف اإ

ىل الأعامل يف تشري اليت املعلومات أأو العالمات أأن اعتبار جيوز  جامعية، عالمات تشلك خدمات أأو لسلع اجلغرايف املنشأأ  اإ

 احلق صاحهبا العالمة هذه متنح ول .45/1997 رمق التجارية العالمات قانون من 13 املادة ،1 الفقرة بأأحاكم الإخالل دون

 الأعامل مبامرسات الاس تخدام ذكل يف الالزتام رشيطة همنية، لأغراض املعلومات أأو العالمة اس تخدام من أ خر طرف منع يف

 اجليدة.

 الياابن

طار يف اجلغرايف املؤرش تسجيل قبول كنمي  اس توىف طاملا امجلاعية، العالمات نظام ذكل يف مبا التجارية، العالمات نظام اإ

 فريد نظام الياابن يف يوجد ول .51و 47 السؤالني يف املذكورة تكل مثل التجارية العالمات تسجيل رشوط اجلغرايف املؤرش

 التصديق. لعالمات
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 ليتوانيا

 نظام يف للتسجيل اجلغرايف املؤرش قبول ميكن لكن اجلغرافية، للمؤرشات وطين تسجيل نظام ليتوانيا مجهورية يف يوجد ل

ذا امجلاعية العالمات  امجلاعية. العالمات رشوط الطلب اس توىف اإ

 املكس يك

شارته معروف أ خر مؤرش أأو جغرافية، منطقة امس - تتضمن أأو - من تصديق عالمة تتأألف أأن املمكن من ىل ابإ  تكل اإ

 من ذكل غري أأو مسعة أأو مزية السلعة يف يكون حيث اجلغرافية، املنطقة تكل منشأأها ما سلعة أأن يبني مما املنطقة،

 اجلغرايف. ملنش هئا نس هبا ميكن اليت اخلصائص

 نيوزيلندا

 .53 السؤال عىل التعليق انظر

 وبري 

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 من يف اتفاقية تنص عىل ذكل، ول تتعارض هذه امحلاية مع أأي االبدل طرف ما دام وومع ذكل، جيوز منح امحلاية يف بري 

 .89، املادة 1075، واملرسوم الترشيعي. رمق 202املادة ، 486الأنديز يف قرار جامعة  ااملنصوص علهي احلظر موجبات

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفا مجهورية

 ملنتجات اجلغرايف املنشأأ  لتعيني التجارة يف تُس تخدم أأن شأأهنا من اليت املؤرشات أأو الإشارات تشلّك   أأن التقييد بطريق جيوز

 املؤرشات أأو الإشارات هذه اس تخدام من أ خر خشص منع جامعية عالمة صاحبل حيق ول جامعية. عالمات خدمات أأوو/

 وجه وعىل عنده. املتبعة للأعراف وفقاً  جتاري أأو صناعي نشاط يف الاس تخدام ذكل يكون أأن رشيطة جتاراًي، اس تخداماً 

خاللً  التجارية العالمة هذه اس تخدام جيوز ل التخصيص،  )املادة جغرايف امس ابس تخدام هل مرصح أ خر طرف حبق اإ

 (.38/2008 رمق القانون (،51)2

 الرويس الاحتاد

ل القبيل هذا من جامعية جتارية عالمة تسجيل ميكن ل  الرويس. لالحتاد املدين القانون متطلبات استيفاء حاةل يف اإ

 أأفريقيا جنوب

 .1993 لس نة 194 التجارية العالمات قانون يف الوارد النحو عىل التسجيل قابلية متطلبات يس تويف أأن جيب
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 الأمريكية املتحدة الولايت

 جغرايف ملؤرش تلقايئ تسجيل يوجد ول التجارية، العالمات بتسجيل اخلاص نظامنا خالل من طلب تقدمي املودع عىل جيب

 املنشأأ. بدل يف محمي

 الأورويب الاحتاد

 امجلاعية. عالماتالتصديق/ال عالمات رشوط الطلب يس تويف أأن جيب

ذا   اجلغرايف املؤرش ذكل تسجيل قبول ميكن فهل املنشأأ، بدل يف جتارية تصديق عالمة بوصفه محمياً  اجلغرايف املؤرش اكن اإ

 الفريد؟ نظاممك يف

 الطرف

 اجمليب

 عالمة قبول ميكن

 التجارية التصديق

 الفريد النظام يف الأجنبية

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 من بدلً  البدلين، الك يف متطابقاً  امحلاية صك يكون أأن لشرتاط املنطقي الأساس هو مفا

 كبرية؟ بدرجة هل ماكفئاً  يكون بأأن الاكتفاء

  ل أأرمينيا
  نعم أأسرتاليا

 أأو املنشأأ، بدل يف جغرايف مكؤرش ابلفعل به معرتفاً  جغرايف مؤرش تسجيل يكون أأن جيب الربازيل، يف ل الربازيل

بل من  خمتصة. دولية هيئات أأو كياانت ق 

 فريدًا. نظاماً  الربازيل يف اجلغرافية املؤرشات تسجيل نظام يُعترب ل ذكل، اإىل وابلإضافة

جراءات بشأأن الوزاري عالنالإ  مكبوداي، يف تصديق عالمة ل مكبوداي  .التصديق عالمة تسجيل اإ

  نعم ش ييل

 املنشأأ  لتسميات ابمحلاية العرتافل ،2000 لعام 486 القرار من 219و 218 املاداتن تشرتط ل كولومبيا

عالن س بق قد كوني أأن الأجنبية،  منشأأها. بدلان يف هذا بوصفها التسميات هذه اإ

  نعم كرواتيا

   قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  نعم

كوادور   نعم اإ

س تونيا   نعم اإ

   فرنسا

  نعم جورجيا

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

  ل هنغاراي

  نعم أأيسلندا

   الهند

يران  اإ

 - مجهورية)

 الإسالمية(

 نعم 
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 الطرف

 اجمليب

 عالمة قبول ميكن

 التجارية التصديق

 الفريد النظام يف الأجنبية

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 من بدلً  البدلين، الك يف متطابقاً  امحلاية صك يكون أأن لشرتاط املنطقي الأساس هو مفا

 كبرية؟ بدرجة هل ماكفئاً  يكون بأأن الاكتفاء

 اتفاق خالل من املنشأأ  لتسميات بسجل حتتفظ لكهنا اجلغرافية، للمؤرشات بسجل اإرسائيل حتتفظ ل ل اإرسائيل

 اس تحقت أأيضًا، لش بونة اتفاق مبقتىض منشأأ  تسمية الأجنبية التصديق عالمة اكنت ما مفىت لش بونة.

 لش بونة. اتفاق مبقتىض منشأأ  تسمية ابعتبارها اإرسائيل يف امحلاية

  نعم جاماياك

  نعم الياابن

   اكزاخس تان

  نعم الكويت

   لتفيا

   ليتوانيا

ماكنية تقترص ل مدغشقر  .مدغشقر يف الصفة هبذه هبا املعرتف تكل عىل اجلغرافية املؤرشات تسجيل اإ

  ل املكس يك

  نعم نيوزيلندا

  نعم بريو
  ينطبق ل بولندا

  نعم الربتغال

 مجهورية

 كوراي

  

 مجهورية

 مودلوفا

  نعم

  نعم رومانيا

 الاحتاد

 الرويس

 الرويس(. لالحتاد املدين القانون من (2)1517 )املادة الرويس الاحتاد ترشيع يف حمدد رشط ل

  نعم رصبيا

  ينطبق ل س نغافورة

  نعم سلوفاكيا

   أأفريقيا جنوب

  نعم سويرسا

 اململكة

 املتحدة

  نعم

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

 املتحدة الولايت يف فريد نظام يوجد ل ل

 املوضوع. هذا بشأأن حمدد قانوين حمك يوجد ل أأوروغواي

 ل الأجنبية للبدلان اجلغرافية املؤرشات أأن عىل الفكرية امللكية قانون من 80 املادة ،2 البند ينص ل انم فيت

ذا جغرافية مؤرشات بوصفها حامية تُمنح  مس تخدمة. تعد مل أأو محمية تعد مل أأو تكن مل اإ
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 الطرف

 اجمليب

 عالمة قبول ميكن

 التجارية التصديق

 الفريد النظام يف الأجنبية

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 من بدلً  البدلين، الك يف متطابقاً  امحلاية صك يكون أأن لشرتاط املنطقي الأساس هو مفا

 كبرية؟ بدرجة هل ماكفئاً  يكون بأأن الاكتفاء

 الاحتاد

 الأورويب

 اجلغرافية. املؤرشات رشوط الطلب يس تويف أأن جيب نعم

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 ههذ اجتازت ذااإ  ،الأسرتايل النبيذ قانون يف عليه منصوص فريد ظامن مبقتىض ايةابمحل النبيذ نتجاتمل  اجلغرافية املؤرشات تمتتع

طار يف احاميهت وتمت ،أأحد هايعاَرض  ومل الأسرتايل النبيذ قانونال مبقتىض الأجنبية اجلغرافية املؤرشات ديدحت معلية اتاملؤرش  اإ

ن حىت الفريد النظام  املنشأأ. بدل يف جتارية تصديق كعالمة ةمحمي تاكن واإ

 كرواتيا

 اجلغرافية. املؤرشات حامية رشوط الطلب يس تويف أأن جيب

 قربص

 والنبيذ. والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي بقربص الوطين القانون يف القبيل هذا من حمك يوجد ل

س تونيا  اإ

 اجلغرافية. املؤرشات رشوط الطلب يس تويف أأن جيب

 

 اليوانن

 مشاهبة.أأو  قواعد حامية متوافقةعىل النظم القانونية  تنصأأن  رشيطة

 ليتوانيا

 الأورويب. الاحتاد تعليقات انظر

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

فاإن قرار  ،أأما فامي يتعلق بتسميات املنشأأ  التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار 

عالهنا عىل تسميات املنشأأ الأجنبية وحاميهتا، ينظم الاعرتاف حبامية 219و 218، املادتني 486الأنديز جامعة دول  ، برشط اإ

 بدلان املنشأأ. النحو يفهذا 
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من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفا مجهورية

ل الفريد نظامنا يف للتسجيل شأأ املن  بدل يف جتارية تصديق كعالمة محمي جغرايف مؤرش قبول ميكن ل  مجيع استيفاء حاةل يف اإ

 للتعريفات، الامتثال )مثل 66/2008 القانون يف علهيا املنصوص اجلغرافية ابملؤرشات لالعرتاف القانونية املتطلبات

ثبات ابملودع، املتعلقة واملتطلبات ىل وما املنشأأ  بدل يف التسجيل واإ  ذكل(. اإ

 س نغافورة

طار يف  اتاملؤرش حامية وتكون تسجيل معلية توجد ل ب(،117 )املادة احلايل اجلغرافية ملؤرشاتا قانون اإ

 تلقائية. اجلغرافية

 سلوفاكيا

 اجلغرافية. املؤرشات حامية رشوط الطلب يس تويف أأن جيب

 أأفريقيا جنوب

 .1993 لس نة 194 التجارية العالمات قانون يف الوارد النحو عىل التسجيل قابلية متطلبات يس تويف أأن جيب

ذا   يه: ترشيعاتمك مبوجب املمنوحة يفاجلغرا املؤرش ذكل حامية هل جغرايف، ملؤرش املنشأأ  بدل يف قامئة امحلاية اكنت اإ

 تلقائية اجمليب الطرف
 ينطبق كام الإجراء نفس حتت

 احمللية اجلغرافية املؤرشات عىل
 مبسط اإجراء حتت

  نعم  أأرمينيا
  نعم  أأسرتاليا

  نعم  الربازيل

 نعم نعم  مكبوداي

  نعم  ش ييل

 نعم نعم  كولومبيا

  نعم  كرواتيا

    قربص

  نعم  يةالتش يك  امجلهورية

كوادور   نعم  اإ

س تونيا  ل نعم ل اإ

 نعم   فرنسا

 نعم   جورجيا

  نعم  اليوانن

 ل نعم ل غواتاميل
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 تلقائية اجمليب الطرف
 ينطبق كام الإجراء نفس حتت

 احمللية اجلغرافية املؤرشات عىل
 مبسط اإجراء حتت

  نعم  هنغاراي

 ل نعم ل أأيسلندا

    الهند

يران )   نعم  الإسالمية( -مجهورية اإ

 ل نعم ل اإرسائيل

 ل نعم ل جاماياك

  نعم  الياابن

    اكزاخس تان

 منعم نعم نعم الكويت

    لتفيا

    ليتوانيا

 ل نعم ل مدغشقر

    املكس يك

 نعم نعم ل نيوزيلندا

  نعم  بريو
 ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل بولندا

  نعم  الربتغال

    كوراي مجهورية

  نعم  مودلوفا مجهورية

 ل نعم ل رومانيا

  نعم  الرويس الاحتاد

  نعم  رصبيا

   نعم س نغافورة

  نعم  سلوفاكيا

    أأفريقيا جنوب

  (R5و R2و R1) نعم (R1) نعم سويرسا

  نعم  املتحدة اململكة

 ل نعم ل الأمريكية املتحدة الولايت

  نعم  أأوروغواي

  نعم  انم فيت

  نعم  الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا
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 بوصفها احملمية رافيةاجلغ املؤرشات تس تويف أأن وجيب .هانفس  ابمحلاية والأجنبية( )احمللية اجلغرافية املؤرشات مجيع تمتتع

طار يف امحلاية لها تُلمتس اليت اجلغرافية املؤرشات أأما التجارية. العالمات قانون متطلبات جتارية تصديق عالمات  فريد نظام اإ

 .الأسرتايل النبيذ قانون يف علهيا املنصوص تطلباتامل  تس تويف أأن فيجب نوعه من

 الربازيل

 أأو منشأأه بدل يف جغرايف مكؤرش ابلفعل به معرتف أأجنيب جغرايف امس حاةل "يف أأنه: عىل فقط 25/2013 القرار ينص

بل من به معرتف لهيا املشار املعلومات تقدمي يلزم ل خمتصة، دولية هيئات أأو كياانت ق  ىل 6 من املواد يف اإ  تكون واليت 9 اإ

 الوثيقة هذه من رمسية نسخة تقدمي وجيب اجلغرايف، ابملؤرش فهيا املعرتف الرمسية الوثيقة يف الواجب النحو عىل موصوفة

 برتمجهتا." مشفوعة

عادة وجوب عدم يعين وهذا ل ينبغي ول املنشأأ، بدل يف مشاهبة لإثبااتت املقدمة الواثئق تقدمي اإ  الاعرتاف وثيقة يف وصفها اإ

 اجلغرايف. ابملؤرش الرمسي

 قربص

 واملؤرشات املنشأأ  لتعيينات امحلاية قربص متنح الكحولية، واملرشوابت والنبيذ والأغذية زراعيةال ابملنتجات يتعلق فامي

 ،110/2008و 607/2009و 1308/2013و 1151/2012 الأوروبية اللواحئ يف املذكور لالإجراء وفقاً  املسجةل اجلغرافية

 الاحتاد من لبدلان طرافالأ  ثنائية جتارية اتفاقات خالل من متبادل بشلك هبا املعرتف اجلغرافية للمؤرشات وكذكل

 وغريها. الأورويب

 اكزاخس تان

بدل منشأأ  يفتصة اخمل  السلطةعن  ةصادر ال، يف بدل املنشأأ  املنتج ادة( تسجيلبيان )شه يُقدمالطلب الأجنيب:  فامي يتعلق مبودع

ما املستند الأصيلجملنتَ ا  املطالبكوثيقة تؤكد حق مقدم الطلب الأجنيب يف اس تخدام تسمية املنشأأ ، منه معمتدةنسخة أأو  ، اإ

 يف بدل املنشأأ. هبا

 املكس يك

جراء يوجد  املكس يكية ادلوةل أأن ومبا الوطين اجلغرايف النطاق خارج محمية ابلفعل أأهنا مبا الأجنبية اجلغرافية للمؤرشات حمدد اإ

 احمللية. اجلغرافية املؤرشات حلاةل خالفاً  احلقوق، تكل صاحبة تكون أأن ابلتايل تس تطيع ل

 نيوزيلندا

ذا  خصائص من ذكل غري أأو السمعة أأو للمزية توضيح تقدمي التسجيل طلب مودع يلزم ل املنشأأ، بدل يف امحلاية وجدت اإ

 اجلغرايف للمؤرش الأجنيب املودع من يُطلب بل ابلأدةل، التوضيح ذكل يؤيد أأن ول اجلغرايف هئملنش   نس هبا ميكن اليت املنتج

فادة اجلغرايف، املؤرش فيه احملمي املنشأأ  بدل امس تقدمي  البدل، ذكل يف الاس تخدام دائرة خارج يسقط مل اجلغرايف املؤرش بأأن واإ

 الواثئق من غريها أأو القواعد أأو اللواحئ من ونسخة نيوزيلندا، يف اجلغرايف املؤرش لس تخدام مقرتحة رشوط لأي ووصف

 املنشأأ(. بدل يف اجلغرايف املؤرش لس تخدام رشوط أأي ذكل يف )مبا منشأأه بدل يف اجلغرايف للمؤرش املمنوحة ايةامحل حتدد اليت
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 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات 

 ما وبري  يف منشأأ  تسمية الأنديز دول جامعة يف عضو دوةل يف احملمي غرايفاجل ؤرشامل أأو نشأأ امل  تسمية أأيًضا تُعد قد ذكل، ومع

 رمق الترشيعي واملرسوم ،202 املادة ،486 رمق الأنديز دول جامعة قرار يف الواردة بابالأس   من يلأ  حمظور غري تسجيلها دام

 .89 املادة ،1075

 حمظور غري تسجيلها دام ما منشأأ  تسميات بوصفها وبري  يف أأيضاً  امحلاية أأخرى بدلان يف احملمية اجلغرافية املؤرشات تُمنح وقد

 عىل ،(89) املادة ،1075 رمق الترشيعي واملرسوم ،202 املادة ،486 الأنديز دول جامعة قرار يف ةالوارد الأس باب من يلأ 

 بريو. مع البدل هذا وقعه تفاقاب أأو ابتفاقية مشمول التسجيل هذا يكون أأن

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت   اجلغرافية.امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفا مجهورية

 اخملتصة. السلطة من املعمتدة املواصفات تقدمي يلزم ل احلالت، هذه مثل يف

 أأفريقيا جنوب

 )أأعاله( 53-55 الأس ئةل راجع

 والأجنبية؟ احمللية اجلغرافية للمؤرشات مس تقل فريد نظام دليمك هل 

 اجمليب الطرف

 مس تقل فريد نظام يوجد

 احمللية اجلغرافية للمؤرشات

 والأجنبية

 تعليقات

  ل أأرمينيا
 املؤرشات من الكً  حيمي للنبيذ اجلغرافية للمؤرشات مس تقل فريد نظام أأسرتاليا ىدل ل أأسرتاليا

 .سواء حد عىل والأجنبية احمللية اجلغرافية

  ل الربازيل

  ل مكبوداي
 املعاهدات مبقتىض واحملمية هبا املعرتف اجلغرافية ابملؤرشات اإخالل دون أأعاله املذكور ل ش ييل

 ش ييل. وقعهتا اليت ادلولية

  ل كولومبيا

  ل كرواتيا

  ل قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  ل
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كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل اليوانن

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

 واملرشوابت والنبيذ الأغذية أأسامء عىل القانون ينطبق القانون، من 2 للامدة وفقاً  ل أأيسلندا

 منشأأ  اإىل يشري مما وزارية، لحئة عليه تنص اذلي والنح عىل أأخرى، ومنتجات الكحولية

 املنتجات أأسامء عىل أأيضاً  القانون أأحاكم وتنطبق تقليدي. ختصص أأو جغرايف مؤرش أأو

 دولية. اتفاقات اإىل استناداً  أأو القانون وجبمب حامية املمنوحة الأجنيب املنشأأ  ذات

   الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  ل

  ل اإرسائيل

  ل جاماياك

  ل الياابن

   اكزاخس تان

  ل الكويت
   لتفيا
   ليتوانيا

  ل مدغشقر

جراء خيتلف بيامن ل املكس يك  ابملؤرشات اخلاص الإجراء عن أأجنبية جغرافية ملؤرشات امحلاية منح اإ

 للحامية. املوضوعية املضامني ختتلف فال الوطنية، اجلغرافية

  ل  نيوزيلندا

  بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب 

 نظام فريد من نوعه يف بريو.

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة من جزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 ابلبياانت اجلغرافية.
  ل بولندا

  ل الربتغال

   كوراي مجهورية

  ل مودلوفا مجهورية

  نعم رومانيا

  ل الرويس الاحتاد
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  ل رصبيا

  ل س نغافورة

  ل سلوفاكيا

 .8 السؤال راجع ل أأفريقيا جنوب

 5Rو R2و R1 ل سويرسا

  ل املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  ل

  ل أأوروغواي

 محلاية تتأأهل حىت منشأأها بدلان يف محمية تكون أأن الأجنبية اجلغرافية املؤرشات يلزم ل انم فيت

 106 املادة ،1 البند د، والنقطة 80 املادة ،2 )البند انم فيت يف اجلغرافية املؤرشات

 الفكرية(. امللكية قانون من

  ل الأورويب الاحتاد

 

 الثنائية؟ املعاهدات طريق عن وحاميهتا اجلغرافية ابملؤرشات الاعرتاف ميكن هل 

 اجمليب الطرف

 ابملؤرشات الاعرتاف ميكن

 طريق عن وحاميهتا اجلغرافية

 الثنائية املعاهدات

 تعليقات

  نعم أأرمينيا
 مؤرشات أأي ترمجة لزوم يعين مما أأسرتاليا، يف التنفيذ ذاتية ادلولية املعاهدات ليست  أأسرتاليا

 املثال، سبيل فعيل حميل. قانون اإىل الترشيع بطريق ثنائية معاهدة تتضمهنا جغرافية

 بشأأن الأوروبية وامجلاعة أأسرتاليا بني التفاق يف املتضمنة اجلغرافية املؤرشات حتظى

 ،2010 س نة للتحديث خضع مث 1994 س نة أأصالً  ُوقع اذلي ،النبيذ يف التجارة

 القرار اختاذ عمليةل  وختضع ،2013 لس نة الأسرتايل النبيذ قانون خالل من ابمحلاية

 ابمحلاية. حتظى أأن قبل واللواحئ النبيذ أأسرتاليا قانون يف علهيا املنصوص

 خالل من الأجنبية اجلغرافية ابملؤرشات لالعرتاف موانع توجد ل القانونية، الناحية من نعم الربازيل

 أأس ئةل أأي عىل ابلرد خمتص غري الفحص من التقين اجلانب أأن غري ادلولية، التفاقات

 حممتةل. ودبلوماس ية س ياس ية

  نعم مكبوداي
  نعم ش ييل

  نعم كولومبيا

  نعم كرواتيا

 أأخرى. بدلان مع الأورويب لالحتاد الثنائية ابلتفاقات نعم قربص

  نعم يةالتش يك  امجلهورية

كوادور   نعم اإ

س تونيا   ل اإ

  نعم فرنسا
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 اجمليب الطرف

 ابملؤرشات الاعرتاف ميكن

 طريق عن وحاميهتا اجلغرافية

 الثنائية املعاهدات

 تعليقات

  نعم جورجيا

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

  نعم هنغاراي

طار يف أأو وطنية اكنت سواءً  احلرة، التجارة اتفاقات نعم أأيسلندا  للتجارة الأوروبية الرابطة نظام اإ

 احلرة.

 الهند

 

  

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  ل

  نعم اإرسائيل

  نعم جاماياك

  نعم الياابن

   اكزاخس تان

  ل الكويت
   لتفيا
   ليتوانيا

  نعم مدغشقر

  نعم املكس يك

 مؤرشات لأي نيوزيلندا يف امحلاية منح تتطلب ثنائية معاهدات أأي نيوزيلندا تربم مل ل نيوزيلندا

 محمي. أأجنبية جغرافية

 نعم بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب 

 نظام فريد من نوعه يف بريو.

، 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد جزءا ل يتجزأأ املؤرشات اجلغرافية بوصفها  من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.

 1151/2012 الالحئة نعم بولندا

  نعم الربتغال

   كوراي مجهورية

 مؤرشاً  3739 حيظى الأورويب: والاحتاد مودلوفا مجهورية بني الارتباط لتفاق وفقاً  نعم مودلوفا مجهورية

 مودلوفا مجهورية أأرايض عىل ابمحلاية الأورويب الاحتاد من جغرافياً 

(http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx) بيامن 

 الأورويب. الاحتاد أأرايض عىل ابمحلاية مودلوفا مجهورية من جغرافية مؤرشات 8 حتظى
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 اجمليب الطرف

 ابملؤرشات الاعرتاف ميكن

 طريق عن وحاميهتا اجلغرافية

 الثنائية املعاهدات

 تعليقات

  نعم رومانيا

 الأورويب: لالحتاد الثنائية للمعاهدات أأمثةل نعم الرويس الاحتاد

 حبامية املتعلق السويرسي الاحتادي واجمللس الأورويب الاحتاد حكومة بني التفاق -

  املنشأأ. وتسميات اجلغرافية املؤرشات

 بعض حبامية املتعلق الهند مجهورية وحكومة الرويس الاحتاد حكومة بني التفاق -

 الرويس. الاحتاد داخل النس تخدمةو واملاجن والأرز الشاي تسميات

  نعم رصبيا

  ل س نغافورة

 الزراعية. غري للمنتجات نعم سلوفاكيا

 من قامئة محلاية الروبيان"( )"اتفاق اتفاقاً  وفرنسا أأفريقيا جنوب وقعت - 2919 نعم أأفريقيا جنوب

 تضمن مما الروبيان( )اتفاق لفرنسا الروبيان من مبيعات مقابل اجلغرافية املؤرشات

 أأو املعروف الرشاب اإىل اإشارة شامبانيا لفظي اس تخدام من أأفريقيا جلنوب منعاً  أأيضاً 

 بورغندي. ابمس الأمحر النبيذ اإىل الإشارة

 النبيذ لتجارة للرتوجي الأورويب والاحتاد أأفريقيا جنوب بني موقع نبيذ اتفاق -2002

 من أأفريقيا جنوب يف النبيذ ملنتجي منعاً  أأيضاً  تضمن مما أأفريقيا، جنوب يف املنتج

 وشريي. بورت لفظي اس تخدام

 واملرشوابت بيذابلن  يتعلق فامي الأورويب الاحتاد مع اقتصادية رشاكة اتفاق - 2014

 الزراعية. واملنتجات الكحولية

  نعم سويرسا

 الأعضاء ادلول عن الأورويب الاحتاد مفوضية تنوب حيث الأورويب الاحتاد رد راجع ل املتحدة اململكة

 ادلولية. التفاقات مفاوضات يف الأورويب الاحتاد يف

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  ل

   نعم أأوروغواي

  نعم انم فيت

  نعم الأورويب الاحتاد

 

 حاميهتا؟ قرار اختاذ قبل دولية اتاتفاق طريق عن حاميهتا يُطلب اليت اجلغرافية املؤرشات تُقميَّ  هل 

 اجمليب الطرف

 عن حاميهتا يُطلب اليت اجلغرافية املؤرشات

 قرار اختاذ قبل تُقميَّ  دولية اتفاقات طريق

 محلايهتا

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 احمللية العمليات مع التقيمي هذا يامتىش هل

 اجلغرافية؟ املؤرشات لفحص

  ل أأرمينيا
  نعم أأسرتاليا

   الربازيل
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 اجمليب الطرف

 عن حاميهتا يُطلب اليت اجلغرافية املؤرشات

 قرار اختاذ قبل تُقميَّ  دولية اتفاقات طريق

 محلايهتا

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 احمللية العمليات مع التقيمي هذا يامتىش هل

 اجلغرافية؟ املؤرشات لفحص

  ل مكبوداي
 ل نعم ش ييل

 ل نعم كولومبيا

 نعم نعم كرواتيا

  نعم قربص

 نعم نعم يةالتش يك  امجلهورية

كوادور  نعم نعم اإ

س تونيا  نعم نعم اإ

  ل فرنسا

 ل نعم جورجيا

 نعم نعم* اليوانن

 نعم نعم غواتاميل

 نعم نعم هنغاراي

  ل أأيسلندا

   الهند

يران  ل ل الإسالمية( - مجهورية) اإ

 نعم نعم اإرسائيل

 نعم نعم جاماياك

  نعم الياابن

  ل اكزاخس تان

  ل الكويت
   لتفيا
   ليتوانيا

 نعم نعم مدغشقر

 نعم نعم املكس يك

 نعم نعم نيوزيلندا

 ل نعم بريو

  ينطبق ل بولندا

 نعم نعم الربتغال

 نعم نعم كوراي مجهورية

 نعم نعم مودلوفا مجهورية

  ل رومانيا

  ينطبق ل الرويس الاحتاد

  ل رصبيا

  ينطبق ل س نغافورة
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 اجمليب الطرف

 عن حاميهتا يُطلب اليت اجلغرافية املؤرشات

 قرار اختاذ قبل تُقميَّ  دولية اتفاقات طريق

 محلايهتا

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 احمللية العمليات مع التقيمي هذا يامتىش هل

 اجلغرافية؟ املؤرشات لفحص

 نعم نعم سلوفاكيا

 نعم نعم أأفريقيا جنوب

 ل نعم سويرسا

  ل املتحدة اململكة

 نعم نعم الأمريكية املتحدة الولايت

  نعم نعم أأوروغواي

 نعم نعم انم فيت

 نعم نعم الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 بغرض دويل اتفاق خالل من ايةامحل لها يُلمتس اليت النبيذ ملنتجات اجلغرافية املؤرشات تُنرش نوعه: من فريد نظام

 اجلغرافية. ابملؤرشات املعنية اللجنة فهيا تتبو  ،الاعرتاض

 

 الربازيل

 حممتةل. ودبلوماس ية س ياس ية أأس ئةل أأي عىل ابلرد خمتص غري الفحص من التقين اجلانب

 قربص

 الثنائية. التفاقات مناقشات خالل رأأهيا عن التعبري الأورويب الاحتاد يف الأعضاء ادلول مجليع

 اليوانن

 أأخرى. بدلان مع الأورويب حتادلال ثنائية معاهدات بواسطة فقط *

 الياابن

 ذكل، اإىل وابلإضافة عامة. بنوداً  ليست ادلويل التفاوض خالل من امحلاية هل يُلمتس اذلي اجلغرايف رشاملؤ بنود أأن عىل يؤكَّد

 أأخرى(. حفص ليباأأس احمللية اجلغرافية )للمؤرشات كحويل ملرشوب حميل جغرايف ملؤرش التأأكيد هذا يقع ل
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 نيوزيلندا

ذا السؤال. هذا عىل نظرايً  رداً  قدمنا لقد  من نيوزيلندا يف أأكرث أأو واحد أأجنيب جغرايف مؤرش حامية نيوزيلندا من ُطلب اإ

 يف امحلاية مبنحها يتعلق فامي قرار أأي اختاذ قبل اجلغرافية املؤرشات هذه تقيمي يلزم أأن املرحج من ويبد دويل، اتفاق خالل

 جغرايف. ملؤرش امحلاية ملنح احمللية والإجراءات الأسس مع التقيمي هذا يامتىش أأن املرحج من هأأن كام نيوزيلندا.

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 ريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام ف

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 كوراي مجهورية

طار يف اكمةل حامية عىل احلصول يف الرغبة حاةل يف  مبقتىض محمية جغرافية ملؤرشات الكوري التجارية العالمات قانون اإ

 جغرايف". مؤرش مع جامعية "عالمة بوصفها مسجةل تكون أأن يلزم دولية، اتفاقات

 الرويس الاحتاد

 محمية. منشأأ  تسميات حامية متنح دولية اتفاقات أأي يف طرفاً  ليس الرويس الاحتاد

 أأفريقيا جنوب

 التجارية. العالمات لفحص احمللية العمليات مع التقيمي يامتىش

 املتحدة اململكة

 مفاوضات يف الأورويب الاحتاد يف الأعضاء ادلول عن الأورويب الاحتاد مفوضية تنوب حيث الأورويب الاحتاد رد راجع

 ادلولية. التفاقات

 الأمريكية املتحدة الولايت

 التجارية. العالمات نظام خالل من للمعارضة والنرش للفحص اجلغرافية املؤرشات تقدمي جيب

 أأوروغواي

ىل للتوصل املفاوضات خالل تقميَّ   اتفاق. اإ
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ذا   لفحص احمللية العملية تُعادل معلية اإطار يف تُقميَّ  ل دولية اتفاقات مبوجب احملمية اجلغرافية املؤرشات اكنت اإ

 ؟احلالتني يف املمنوحة امحلاية ختتلف فهل اجلغرافية، املؤرشات

 تعليقات احلالتني يف املمنوحة امحلاية ختتلف اجمليب الطرف

  ل أأرمينيا
  ل أأسرتاليا

 ودبلوماس ية س ياس ية أأس ئةل أأي عىل ابلرد خمتص غري الفحص من التقين اجلانب  الربازيل

 حممتةل.

  ل مكبوداي
قامة ميكن املسجةل، املنشأأ  تسميات أأو اجلغرافية املؤرشات اإىل ابلنس بة نعم ش ييل  دعاوى اإ

 الصناعية. امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون مبوجب جنائية( أأو )مدنية خاصة

ف اليت املنشأأ  وتسميات اجلغرافية للمؤرشات امحلاية من أأكرب قدر ويُمنح  نبيذاً  تعرَّ

قامة ميكن حيث كحولية، مرشوابت أأو  اس تخدام حاةل يف مدنية دعاوى اإ

حلاقها أأو ترمجهتا أأو اس تخدام حقوق دون املنشأأ  اتتسمي أأو اجلغرافية املؤرشات  اإ

 يف مبا شابه، ما أأو "تقليد" أأو "طراز" أأو "نوع" أأو "فئة" قبيل من مبصطلحات

 املقرتنة اخملتلفة اجلزاءات وتتضمن للمنتج. احلقيقي املنشأأ  بيان حالت ذكل

عدام املنتجات ومصادرة غرامات اجلنائية ابدلعاوى  رشاتاملؤ ذات السلع واإ

 املزيفة. املنشأأ  تسميات أأو اجلغرافية

  ل كولومبيا

  ينطبق ل كرواتيا

  ينطبق ل قربص

  ينطبق ل التش يك مجهورية

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل اليوانن

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

  ل أأيسلندا

   الهند
يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  ل

  ينطبق ل اإرسائيل

  ينطبق ل جاماياك

  ل الياابن

   اكزاخس تان

  ل الكويت
   لتفيا
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 تعليقات احلالتني يف املمنوحة امحلاية ختتلف اجمليب الطرف

   ليتوانيا

   مدغشقر

  ل املكس يك

 اتفاقات أأي مبقتىض اجلغرافية املؤرشات حامية عىل توافق مل نيوزيلندا أأن مبا ل نيوزيلندا

ن الواحض من فليس دولية،  الأجنبية اجلغرافية للمؤرشات املمنوحة للحامية اكن اإ

 منح يتعارض وقد احمللية. اجلغرافية للمؤرشات املمنوحة امحلاية عن ختتلف أأن

 الزتامات مع واحمللية الأجنبية اجلغرافية للمؤرشات امحلاية من خمتلفة مس توايت

 اية.ابلرع الأوىل ادلوةل ومعامةل الوطنية ابملعامةل املتعلقة ادلولية نيوزيلندا

  بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية 

 تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

، 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد جزءا ل يتجزأأ املؤرشات اجلغرافية بوصفها  من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.

  ينطبق ل بولندا

   الربتغال

طار يف اكمةل حامية عىل احلصول يف الرغبة حاةل يف ل كوراي مجهورية  التجارية العالمات قانون اإ

 مسجةل تكون أأن يلزم دولية، اتفاقات مبقتىض محمية جغرافية ملؤرشات الكوري

 جغرايف". مؤرش مع جامعية "عالمة بوصفها

  ل مودلوفا مجهورية

  ل رومانيا

 محمية. منشأأ  تسميات حامية متنح دولية اتفاقات أأي يف طرفاً  ليس الرويس الاحتاد ينطبق ل الرويس الاحتاد

  ل رصبيا

  ينطبق ل س نغافورة

  ينطبق ل سلوفاكيا

  ينطبق ل أأفريقيا جنوب

 كتعيني التسجيل يضم اجلغرافية. املؤرشات مجيع عىل R1 حامية معيار ينطبق  سويرسا

 ممكل حامية معيار دويل، اتفاق لك وكذكل محمي، جغرايف مؤرش أأو محمي منشأأ 

 أأصيل.

 ادلول عن الأورويب الاحتاد مفوضية تنوب حيث الأورويب الاحتاد رد راجع  املتحدة اململكة

 ادلولية. التفاقات مفاوضات يف الأورويب الاحتاد يف الأعضاء

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 التجارية. العالمات نظام معلية اجلغرافية املؤرشات جتتاز أأن جيب ينطبق. ل ل

   ل أأوروغواي

  ل انم فيت

  ينطبق ل  الأورويب الاحتاد
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 البياانت قاعدة "21"

 الإقلميي؟ أأو الوطين الصعيد عىل سواء احملمية اجلغرافية املؤرشات عن للمعلومات جرداً  توفر قواعد أأي توجد هل 

 اجمليب الطرف

 توجد

 قواعد

 بياانت

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 هذه البياانت قواعد فهل

 ر؟هو للجم  جماان متاحة

 تعليقات

  نعم نعم أأرمينيا
 اجلغرافية املؤرشات قواعد اإىل الوصول ميكن ولكن بياانت قاعدة توجد ل  ل أأسرتاليا

 التجارية العالمات حبث خالل من جتارية تصديق عالمات بوصفها احملمية

 ملنتجات اجلغرافية املؤرش عن معلومات وتتاح الإلكرتوين. وموقعه الأسرتايل

 الأسرتايل. للنبيذ الإلكرتوين املوقع يف النبيذ

 للمعهد التقين الفحص جمال خيص فامي ال ن حىت القبيل هذا من يشء يوجد ل  ل الربازيل

 الصناعية. للملكية الوطين

  ل نعم مكبوداي
 مبوجب املوضوع الاعرتاف نظام مبقتىض جمهورلل  جماان متاحة البياانت قاعدة نعم نعم ش ييل

 يقوم واذلي التسجيل( خالل )من الصناعية امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون

 واملرشوابت لنبيذاب يتعلق فامي أأما الصناعية. للملكية الوطين املعهد عليه

 .جماان جمهورلل  البياانت قواعد تتاح فال الكحولية،

  geograficas-indicaciones-de-http://prosur.org/mapa انظر نعم نعم كولومبيا

  نعم نعم كرواتيا

 املؤرشات معلومات اإىل الوصول ميكن والأغذية، الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي نعم نعم قربص

 اجلغرافية املؤرشات مجيع تضم اليت DOOR بياانت قاعدة يف بقربص اجلغرافية

 متاح والكهام القربصية، الزراعة وزارة موقع يف وكذكل الأورويب لالحتاد

  ر.هو للجم 

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  نعم نعم

كوادور   نعم نعم اإ

س تونيا   نعم نعم اإ

  نعم نعم فرنسا

  نعم نعم جورجيا

  نعم نعم اليوانن

  نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم هنغاراي

   ل أأيسلندا

    الهند
يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

   ل

طار يف الناش ئة املنشأأ  تسميات اإىل ابلنس بة فقط نعم نعم اإرسائيل  لش بونة. اتفاق اإ

   ل جاماياك

http://prosur.org/mapa-de-indicaciones-geograficas
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 اجمليب الطرف

 توجد

 قواعد

 بياانت

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 هذه البياانت قواعد فهل

 ر؟هو للجم  جماان متاحة

 تعليقات

  نعم نعم الياابن

  نعم نعم اكزاخس تان

    ليتوانيا

 يضم حيث النفاذ، حزي اجلديد الصناعية امللكية قانون يدخل حىت بعد، ليس  ل مدغشقر

 اجلغرافية. املؤرشات محلاية أأحاكماً 

  نعم نعم املكس يك

 )النبيذ اجلغرافية املؤرشات تسجيل قانون مبوجب التسجيل هيئة عىل يتعني نعم نعم نيوزيلندا

 اجلغرافية املؤرشات بسجل الاحتفاظ 2006 لس نة الكحولية( واملرشوابت

اتحته  عن احملددة املعلومات من أأدىن حداً  جمهورلل  يتيح حبيث ،جمهورلل  واإ

طار يف والتسجيالت الطلبات  القانون. اإ

 نعم نعم بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية 

 تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

، 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

مللكية الفكرية. وجيري حاليا املؤرشات اجلغرافية بوصفها جزءا ل يتجزأأ من ا

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  اإ

 الأوروبية. املفوضية تتعهدها اليت DOOR بياانت قاعدة نعم نعم بولندا

 https://tradicional.dgadr.gov.pt نعم نعم الربتغال

  نعم نعم كوراي مجهورية

 مجهورية

 مودلوفا

 يف متاحة اجلغرافية املؤرشات بياانت قاعدة نعم نعم

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx  

  نعم نعم رومانيا

 /http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers املفتوحة: السجالت  نعم الرويس الاحتاد

 

  نعم نعم رصبيا

   ل س نغافورة

  نعم نعم سلوفاكيا

  ينطبق ل ينطبق ل أأفريقيا جنوب

  نعم نعم سويرسا

  نعم نعم املتحدة اململكة

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

 اإىل الوصول الأساس ية اللكامت بعض اس تخدام خالل من ميكن ذكل، مع  ل

 التجارية. العالمات جسل يف جغرافية مؤرشات

   نعم نعم أأوروغواي

  نعم نعم انم فيت

https://tradicional.dgadr.gov.pt/
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
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 اجمليب الطرف

 توجد

 قواعد

 بياانت

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 هذه البياانت قواعد فهل

 ر؟هو للجم  جماان متاحة

 تعليقات

 الاحتاد

 الأورويب

  نعم نعم

 ادلمع برامج/متويالت "22"

 اجلغرافية؟ املؤرشات بواسطة ميةاحمل  أأو هبا املعرتف السلع منتجي دلمع برامج بدلمك دلى هل 

 الطرف

 اجمليب

 توجد

 دمع برامج

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 نتاجئها؟ تقاس وكيف الربامج، هذه متّول كيف

  ل أأرمينيا

  ل أأسرتاليا

   الربازيل

  ل مكبوداي
 منشأأ. تسميات أأو جغرافية مؤرشات بواسطة هبا املعرتف السلع منتجي تدمع مالية غري أأداة املنشأأ" "خامت برانمج نعم ش ييل

 للملكية الوطين واملعهد والس ياحة والتمنية الاقتصاد وزارة بني مشرتكة مكبادرة 2011 س نة الربانمج هذا أأقمي وقد

ل املعهد الربانمج يدير حيث الصناعية،  هجات من مادايً  دعامً  يلمتسوا أأن وللمنتجني الوزارة. موازنة خالل من وميوَّ

نتاج، تطوير )هيئة لدلوةل اتبعة أأخرى دارة الإ ثر الزراعية( حباثالأ  ومعهد التقين، التعاون واإ  املنشأأ  خامت منح اإ

 جامعية(. عالمات تصديق، عالمات منشأأ، تسميات جغرافية، )مؤرشات

 منظامت الكولومبية، اليدوية احلرف )واكةل بالدان يف املقدمة واخلدمات املنتجة السلع دمع وظيفة خمتلفة واكلت تؤدي نعم كولومبيا

 اخملتلفة الأنشطة خالل من الواكلت تكل وتس تطيع وغريها(. بروكولومبيا، للس ياحة، الوطين الصندوق التضامن،

 الفكرية امللكية مرشوع ابرش فقد ذكل، اإىل وابلإضافة منشأأ. بتسميات احملمية السلع منتجي دلمع برامج ومتويل وضع

 .ادلويل التعاون خالل من مقدم بمتويل الأنشطة من النوع هذا املشرتك السويرسي -الكولوميب

  النتاجئ. تقيمي مسؤولية منظمة لك وتتحمل

  ل كرواتيا

  نعم قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  ل

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل اليوانن

  ل غواتاميل

  ينطبق ل هنغاراي

  ل أأيسلندا

   الهند
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 الطرف

 اجمليب

 توجد

 دمع برامج

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 نتاجئها؟ تقاس وكيف الربامج، هذه متّول كيف

يران  اإ

 - مجهورية)

 الإسالمية(

  ل

  ل اإرسائيل

 تتعلق معلومات تلقي أأو املدرَّبني الأشخاص بعدد النتاجئ وتقاس الفكرية. للملكية جاماياك مكتب من بمتويل نعم جاماياك

 اجلغرافية. املؤرشات تسجيالت وعدد اجلغرافية ابملؤرشات

نشاء مكتب دمع  نعم الياابن  .اجلغرافية املؤرشاتلتشجيع املشاركة يف خمططات  اجلغرافية املؤرشاتمت اإ

  ل اكزاخس تان

   ليتوانيا

  ل مدغشقر

   املكس يك

  ل نيوزيلندا

  نعم بريو

 الأوروبية املفوضية تتعهده اذلي الريفية التمنية برانمج نعم بولندا

  ل الربتغال

  ل كوراي مجهورية

 مجهورية

 مودلوفا

 منشأأ  تعيني أأو محمي جغرايف ملؤرش يورو 1500 عىل يزيد ل لكن النفقات، تاكليف من %50 ادلمع جحم يبلغ نعم

 (.455/2017 رمق احلكويم )القرار محمي.

 واملؤرشات احملمية املنشأأ  تعيينات أأنظمة يف املشاركني لتشجيع متاحة الريفية التمنية دلمع اختيارية برامج توجد نعم رومانيا

 احملمية. اجلغرافية

 الاحتاد

 الرويس

  نعم

  ل رصبيا

  ينطبق ل س نغافورة

 الفكرية. امللكية وضع لتقيمي السابقة املرحةل مضن احلجم واملتوسطة الصغرية املنشأ ت تطوير دلمع اختيارية برامج نعم سلوفاكيا

 .1993 لس نة 194 التجارية العالمات قانون نطاق مضن هذا يقع ل ينطبق ل أأفريقيا جنوب

 نعم سويرسا

(R2.1) 

 

 املايل ادلمع من شيئاً  واملصنعني املنتجني منظامت تتلقى الزراعة، بشأأن الاحتادي القانون من )ب(16 للامدة وفقاً 

 وحسب الطلب عىل بناءً  السويرسي(، )الاحتاد لدلوةل فاإن وابلتايل، سويرسا. خارج تسمياهتا محلاية والتنظميي

جراءات القانونية التاكليف من جزءاً  تتحمل أأن حاةل، لك  والتاكليف اخلارج يف السويرسية البعثات ش هئاتن  اليت لالإ

 عىل واملعارضات احملمية التسميات عىل الاستيالء ماكحفة هو حتديداً  ادلمع هذا من واملقصود الصةل. ذات الأخرى

 والإجراءات اخلارج يف السويرسية الزراعية احملمية اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  تعيينات تسجيل طلبات

 بشأأهنا. املتخذة القانونية

 ملبادرات اثنوي دمع توفري املبيعات تروجي من يُقصد الزراعة، بشأأن الاحتادي القانون من 12 املادة ومبقتىض

 اثنوي بشلك يدمع الاحتاد فاإن ابلتايل، السويرسية. الزراعية املنتجات مبيعات لتعزيز املتخذة امجلاعي التسويق

 ذكل، اإىل وابلإضافة احملمية. اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  لتعيينات ويرسيةالس الرابطة تسويق مبادرات

 مالياً  دعامً  السويرسي الاحتاد يقدم الزراعية، الأغذية قطاع يف والاس تدامة اجلودة تعزيز بشأأن للمرسوم ووفقاً 

 أأو الزراعية املنتجات اس تدامة يف اإجيايب أأثر لها اليت الابتاكرية للمشاريع احملمةل( التاكليف من %50 )حىت
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 الطرف

 اجمليب

 توجد

 دمع برامج

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 نتاجئها؟ تقاس وكيف الربامج، هذه متّول كيف

 ملنتجات املنتجني اعامتد لتاكليف أأمور، مجةل بني من دمع، توفري ميكن وابلتايل مضافة. زراعية قمية وحتقق جودهتا

 س نوات. أأربع ولفرتة املبدئية املرحةل خالل احملمية اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  تعيينات

  نعم املتحدة اململكة

 ايتالول

 املتحدة

 الأمريكية

 واكةل يكون ما عادةً  اذلي - اجلغرايف املؤرش صاحب ويوفر ادلمع. جامعات املنتجات منبع ولايت حكومات تنشئ نعم

 للمنتجات. والرتوجي التوعية - حكومية

  ل أأوروغواي

 اجلغرافية املؤرشات لتسجيل دعامً  الفكرية املمتلاكت تطوير دمع برانمج يقدم املركزية، احلكومة مس توى عىل نعم انم فيت

 املقاطعات. مجيع يف الفكرية( امللكية حقوق من )وغريها

 س ياسة اإىل استناداً  احمللية احلكومة موازنة من اجلغرافية املؤرشات تسجيل دمع فيأأيت احمللية، املس توايت عىل أأما

 منطقة. لك

 نوحة.املم  امحلاية س ندات بعدد ادلمع برامج نتاجئ وتقاس

 الاحتاد

 الأورويب

 وهذه احملمية. اجلغرافية املؤرشات أأنظمة يف املشاركني لتشجيع متاحة الريفية التمنية دلمع اختيارية برامج توجد نعم

نتاج مشوهة غري التدابري  الأخرض. املربع يف العاملية التجارة منظمة هبا وتبلغ لالإ

 تعليقات:

 الربازيل

 الصناعية. للملكية الوطين للمعهد التقين الفحص جمال خيص فامي القبيل هذا من يشء يوجد ل

 قربص

 تاكليف الريفية: للتمنية الوطين الربانمج من دمع عىل احلصول والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي القبارصة للمنتجني ميكن

 الزراعية )للمنتجات احملمية اجلغرافية اتواملؤرش احملمية املنشأأ  لتعيينات والرتوجي فقط( الزراعية )للمنتجات التصديق

 2019-2023و 2014-2018 الوطين ادلمع لربانمج وفقاً  ذكل فيكون الكحولية، واملرشوابت النبيذ عن أأما والأغذية(.

 .2016/1150 التنفيذية والالحئة 2016/1149 الأورويب( )الاحتاد التفويضية الالحئة مع اتساقاً 

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز ول مع أأن قرار جامعة د

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

طار أأو  ،متولها دوةل بريو برامج دمع خمتلفة ولهذا، وضعت فة، ملنتجي السلع اتفاقات تعاون مع منظامت دوليةيف اإ  املعرَّ

 تسميات املنشأأ.ب 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ
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 القوانني تقريب "23"

 ادلويل؟ املس توى عىل الفكرية امللكية صولأأ  حامية تسهيل أأجل من الوطنية الترشيعات لتقريب املبذوةل اجلهود يه ما 

 الوطنية الترشيعات لتقريب املبذوةل اجلهود اجمليب الطرف

  أأرمينيا

ذا الإقلميي، ابلنطاق مرتبطة اجلغرافية املؤرشات أأن مالحظة مع أأسرتاليا  يف جغرايف مكؤرش مسجالً  أأو محمياً  املقرتح ؤرشامل اكن اإ

 أأن عىل ادلليل غياب ويف التجارية، عالماتلل قانون خالل من مأأ  ،نوعه من فريد نظام خالل من سواء فينبغي املنشأأ، بدل

 ينطوي أأن جيب ،حيوانية سالةل أأو نبايت صنف امس أأو ،املعنية للسلعة شائع امس أأنه أأو الاس تخدام شائع املقرتح املؤرش

ذا ،البدل ذكل يف امحلاية عىل ظاهرة قرينة عىل  حقوق مثل التسجيل، دون حتول رىأأخ بدلان يف معينة أأحوال توفرت اإ

 .جلغرايف املؤرش تسجيل عن الامتناع أأيضا يجبف  سابقة جتارية ةعالم

 الصناعية. للملكية الوطين ابملعهد التقين اجلانب اختصاص من هذا ليس الربازيل

 املنشأأ. وتسمية جلغرافية املؤرشات بشأأن لش بونة اتفاق بشأأن جنيف وثيقة مكبوداي

  ش ييل

 اجملمعة. الأنشطة تعزيز - كولومبيا

 حاميهتا. املطلوب للمنتجات وفقاً  الاقتضاء حسب ادلوةل واكلت مجيع اإرشاك -

 احلرفية. املنتجات لتشمل خمتلفة بدلان يف امحلاية مد -

 الأندي. القرار يف وتنظميه رافيةاجلغ املؤرشات فهوممل  الرصحي التضمني -

 فهيا. وجود فهومامل  ذلكل يكون ل اليت البدلان يف فريدة حامية أأنظمة اعامتد -

ىل ابلنس بة للحامية ادلولية املعايري توحيد كرواتيا  اليت التسميات وأأنواع حاميهتا، ميكن اليت الزراعية غري واخلدمات السلع نطاق اإ

 الاس تخدام. ومراقبة اس تخداهما، املطلوب الأدةل وأأنواع الشلكية، والرشوط زخرفية(، تصويرية، )لفظية، اس تخداهما ميكن

 ادلويل. الصعيد عىل هذا الفكرية امللكية أأصل (268 الفصل: التجارية العالمات )قانون احلايل الفكرية امللكية ترشيع حيمي قربص

 لش بونة. اتفاق يف الواردة ادلولية املعايري التش ييك الوطين امحلاية نظام يناظر يةالتش يك  امجلهورية

كوادور  عهنا. وادلفاع امللزمة ادلولية الصكوك ويف الأسايس القانون يف علهيا املنصوص الفكرية امللكية حقوق حامية اإ

س تونيا  والأغذية، الأسامك مصائد ومنتجات راعيةالز  للمنتجات الأورويب لالحتاد اجلغرافية للمؤرشات حمددة أأنظمة ابلفعل توجد اإ

 املعطر. والنبيذ الكحولية، واملرشوابت والنبيذ،

  فرنسا

 "قانون عىل تعديالت الفكرية للملكية الوطين املركز صاغ ادلولية، املعايري مع واتساقاً  حتس ناً  الترشيعات زايدة هبدف جورجيا

 يتعلق فامي الأورويب الاحتاد بدلان يف املتبعة الهُنُج عىل تنطوي غرافية"اجل واملؤرشات للسلع املنشأأ  تسميات بشأأن جورجيا

ط اتساقاً  والويب أأعضاء ترشيعات زايدة يف دوره س يؤدي مما اجلغرافية، ابملؤرشات  اجلغرافية املؤرشات حامية معلية ويبّس 

 ادلويل. الصعيد عىل

 ادلولية. التجارة منظامت من وغريها الأورويب الاحتاد وسلطات وعض دوةل سلطات بني التعاون اليوانن

 التسجيل. مبزااي والتوعية مالية موارد تقدمي غواتاميل

  هنغاراي

 أ خر. دويل صك أأو دويل اتفاق أأيسلندا

  الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

 القريب. املس تقبل يف لش بونة اتفاقيةو  ادلاخيل قانوننا أأحاكم بني تقريبال  نعزتم

 لش بونة. اتفاق خالل من ابلفعل متاحة ادلويل الصعيد عىل هذا الفكرية امللكية أأصل حامية اإرسائيل

  جاماياك
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 الوطنية الترشيعات لتقريب املبذوةل اجلهود اجمليب الطرف

 املؤرشات قانون عىل تعديالت احلكومة أأدخلت دولية، اتفاقات خالل من ادلولية اجلغرافية املؤرشات محلاية حتقيقاً  الياابن

 مع اجلغرافية للمؤرشات متبادةل حامية املعدل القانون ويتيح (.2016 ديسمرب يف النفاذ حزي )دخلت 2016 س نة اجلغرافية

 منتجات نقل من املس توردين منع عىل القانون ينص كام اجلغرافية. املؤرشات محلاية ماكئف نظام دلهيا اليت الأجنبية ادلول

رساء بشأأن درةالصا املذكرة خضعت الكحويل، للمرشوابت اجلغرافية املؤرشات حاةل ويف متعدية. رشادية معايري اإ  تتعلق اإ

 ينص نظام ويوجد .2015 أأكتوبر يف للتنقيح (19 رمق الوطنية الرضائب )واكةل الكحولية للمرشوابت اجلغرافية ابملؤرشات

 حيمي الياابن خالف العاملية التجارة منظمة يف الأعضاء لدلول اجلغرافية واملؤرشات الياابنية اجلغرافية املؤرشات حامية عىل

 بعضًا. بعضها

  اكزاخس تان

 اتالتفاق خالل من وادلولية قلمييةوالإ  الوطنية الترشيعات بني تقريبلل  العمل جيري الكويت

  لتفيا

  ليتوانيا

 لهذا حالياً  جارية ادلويل الصعيد عىل وتسجيلها املنشأأ  تسميات حامية بشأأن لش بونة اتفاق اإىل مدغشقر انضامم معلية مدغشقر

 الغرض.

 اجلريدة يف ونرُش اجلغرافية واملؤرشات املنشأأ  بتسميات يتعلق فامي الفكرية امللكية قانون عىل اإصالح نُفّ ذ املكس يك، يف املكس يك

 عند ملا ماكفئة قانونية صكوك بوضع املكس يك الزتام الإصالح هذا ويعكس .2018 مارس 13 بتارخي املكس يكية الرمسية

ن اإىل وتريم تريبس، اتفاق مع ومتوافقة ذكل، من التجارة يف رشاكئنا  الصناعية امللكية من النوع هذا حامية تعزز أأنظمة تضمٌّ

 ادلولية. التجارة يف التيقن من أأعىل مس توىً  وحتقيق الاقتصاديوالمن يف الإسهام أأجل من

  نيوزيلندا

 حزي تدخل مل اليت لش بونة، لتفاق جنيف وثيقة عىل عتوق ،الصدد هذا ويف اجلغرافية. املؤرشات ميتنظ عىل وبري  تعمل بريو

 .بعد النفاذ

 .1151/2012 الالحئة - الأورويب الاحتاد قانون اإىل مستند النظام - ينطبق ل بولندا

 الأورويب. الاحتاد مس توى عىل ابلفعل دو هج بُذلت الربتغال

  كوراي مجهورية

 اجلغرافية املؤرشات بتسجيل املتعلق القانوين الإطار أأن ذكر املهم من مودلوفا، هوريةمجل  الوطين الترشيع اإىل ابلإشارة مودلوفا مجهورية

 املنشأأ  تسميات حامية بشأأن لش بونة اتفاق وأأحاكم الأورويب الاحتاد ترشيع أأحاكم مع متسق واس تخداهما قانونياً  وحاميهتا

 حقوق أأحصاب من للكٍ  الراهن الوقت يف يتيح الوطين مييالتنظ  الإطار فاإن وابلتايل، ادلويل. الصعيد عىل وتسجيلها

 اجلغرافية. املؤرشات محلاية ميسوراً  نظاماً  مهنا احملمتلني واملس تفيدين اجلغرافية املؤرشات

طار يف اجلغرافية للمؤرشات حمددة أأنظمة ابلفعل توجد رومانيا  الأسامك مصائد ومنتجات الزراعية للمنتجات الأورويب الاحتاد اإ

 واملرشوابت. والأغذية

دخال عىل الرويس الاحتاد يف العمل جاري الرويس الاحتاد  أأحاكم بتحسني يتعلق فامي الرويس لالحتاد املدين القانون عىل تعديالت اإ

 الفكرية. امللكية عنارص من مس تقالً  عنرصاً  بوصفها اجلغرافية املؤرشات وتضمني احملمية املنشأأ  تسميات

 الأورويب. الاحتاد ترشيعات اإىل الوطنية الترشيعات لتقريب داً و هج الفكرية امللكية مكتب يبذل رصبيا

 يشء ل س نغافورة

 اخلرباء. مس توى عىل اجامتعات تنظمي سلوفاكيا

طار يف املقدمة امحلاية أأفريقيا جنوب  القانوين الإطار يف ومضمَّن جيد بشلك وخمترب وقومي اكٍف  التجارية العالمات بشأأن الوطين الترشيع اإ

 الفكرية. للملكية الوطين

 املنتجات. مجليع احملمية اجلغرافية املؤرشات أأو احملمية املنشأأ  تعيينات تسجيل سويرسا

 دويل. صعيد عىل ابلفعل متاحة امجلاعية والعالمات التصديق لعالمات امحلاية املتحدة اململكة
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 الوطنية الترشيعات لتقريب املبذوةل اجلهود اجمليب الطرف

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 عىل احلصول من التجارية العالمات أأحصاب يمتكن حىت فريد لنظام ماكفئاً  ابعتباره جتارية عالمات حامية بنظام الاعرتاف

طار يف حامية  الفريدة. الأنظمة اإ

  أأوروغواي

ذا ذكل، ومع متعاقدًا. طرفاً  انم فيت تضم اليت ادلولية املعاهدات مع الوطين القانون تنس يق انم فيت تس هتدف انم فيت  احتوت اإ

 اليت يه املعاهدة تكل أأحاكم فاإن الفكرية، امللكية قانون أأحاكم عن ختتلف أأحاكم عىل متعاقداً  طرفاً  انم فيت تضم معاهدة

 الفكرية(. امللكية قانون من 5 املادة ،3 )البند ترسي

 والأغذية، الأسامك مصائد ومنتجات الزراعية للمنتجات الأورويب لالحتاد اجلغرافية للمؤرشات حمددة أأنظمة ابلفعل توجد الأورويب الاحتاد

 املعطر. والنبيذ الكحولية، واملرشوابت والنبيذ،

نفاذ اإجراء اختاذ يف واحلق امحلاية نطاق جمي.  والإ

 امحلاية نطاق "1"

 من: محمية اجلغرافية املؤرشات .(ول)أأ  

 اجمليب الطرف
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لنق
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يت
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رى
أخ أ

 

          نعم أأرمينيا
 نعم نعم        نعم أأسرتاليا

  نعم نعم نعم نعم نعم ل نعم نعم نعم الربازيل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مكبوداي

  نعم نعم   نعم  نعم نعم نعم ش ييل

           كولومبيا

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كرواتيا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قربص

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يةالتش يك  امجلهورية

كوادور  نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإ

س تونيا  نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإ

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فرنسا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم جورجيا

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اليوانن

 ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هنغاراي
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  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أأيسلندا

           الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 #نعم نعم نعم* نعم* نعم نعم نعم* نعم نعم نعم اإرسائيل

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم ل ل ل نعم جاماياك

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الياابن

           اكزاخس تان

 ل  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الكويت

 نعم*          لتفيا

           ليتوانيا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مدغشقر

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم املكس يك

 ل نعم نعم ل ل نعم ل نعم نعم نعم نيوزيلندا

           بريو
  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بولندا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الربتغال

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كوراي مجهورية

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مودلوفا مجهورية

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم رومانيا

  نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم الرويس الاحتاد

    نعم نعم نعم  نعم نعم نعم رصبيا

 نعم*          س نغافورة

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سلوفاكيا

 ل أأفريقيا جنوب

 ينطبق

 ل ينطبق ل

 ينطبق

 ل ينطبق ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سويرسا*

 ل نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  نعم نعم ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أأوروغواي
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  نعم نعم نعم ل نعم نعم نعم نعم نعم انم فيت

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الأورويب الاحتاد

 

 :من محمية املنشأأ  تسميات .(اثنيا) .64

دام اجمليب الطرف
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          نعم أأرمينيا
 *نعم          أأسرتاليا

  نعم نعم نعم نعم نعم ل نعم نعم نعم الربازيل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مكبوداي

  نعم نعم   نعم  نعم نعم نعم ش ييل

 نعم     نعم نعم  نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كرواتيا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قربص

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يةالتش يك  امجلهورية

كوادور  نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإ

س تونيا  ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل اإ

           فرنسا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم جورجيا

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اليوانن

 ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هنغاراي

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أأيسلندا

           الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإرسائيل
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 ل جاماياك

 ينطبق

 ل ينطبق ل

 ينطبق

 ل ينطبق ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

     نعم  نعم  نعم نعم الياابن

      نعم  نعم نعم نعم اكزاخس تان

  ل  ل  ل  ل  ل نعم ل نعم نعم ل الكويت

           لتفيا

           ليتوانيا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مدغشقر

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم املكس يك

 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل نيوزيلندا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بريو
  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بولندا

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الربتغال

           كوراي مجهورية

 نعم* نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مودلوفا مجهورية

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم رومانيا

  نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم الرويس الاحتاد

    نعم نعم نعم  نعم نعم نعم رصبيا

           س نغافورة

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سلوفاكيا

 ل أأفريقيا جنوب

 ينطبق

 ل ينطبق ل

 ينطبق

 ل ينطبق ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 ل

 ينطبق

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سويرسا*

 ل نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 ل نعم نعم ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 †نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أأوروغواي

           انم فيت

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا
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 طرافلأ ا أأو لأشخاصلو  لامكلل جتارية تصديق اتعالم بوصفها ةاحملمي اجلغرافية املؤرشات تتيح التجارية: العالمات نظام

 يف تمتتع كام ،به املرصح غري الاس تخدام ضد ابمحلاية املؤرشات هذه تمتتعو  .ةحرصي بصورة التصديق اتعالم اس تخدام

ىل مماثةل مؤرشات أأو هانفس  ؤرشاتامل حتمل سلع من محلايةاب ،التجارة س ياق  مسؤولية املاكل عىل وتقع .اللبس ثريي  حد اإ

نفاذ  شهرة ختالسوا الانتحال مثل اهتا،ممارس يف أأو الأسرتالية التجارية العالمات قوانني يف مأألوفة ليست مفاهمي ومثة .الإ

ضافة .احملورة والأشاكل والتقليد، عالمة ىل اإ  عالماتلاب يتعلق فامي )تريبس(ابتفاق املتعلقة ابلزتاماهتا تفي أأسرتاليا أأن اإ

 أأن جيب نوعه: من فريد نظام .املؤرش "مسعة" بـ يتعلق فامي القمية ختفيض ضد رصحية قوانني تس تحدث مل لكهنا ،شهورةامل 

 هاس ترياد أأو هتصدير  أأو النبيذ ببيع املتعلقة الاس تخدام برشوط الأسرتايل النبيذ قانون مبوجب احملمية اجلغرافية املؤرشات تفي

 .الأسرتايل النبيذ قانون من VIB اجلزء من 2 القسم يف علهيا املنصوص

 .هانفس  لطريقةاب وتُعامل اجلغرافية املؤرشات من فرعية مجموعة يه املنشأأ  تسميات *

 الربازيل

ن الربازييل، الفكرية امللكية قانون من اتسعاً  ،124 املادة عىل بناءً   جغرايف ملؤرش تقليد عىل تنطوي جتارية عالمة طلب أأي فاإ

شارة أأي تسجيل من حبامية حيظى اجلغرايف املؤرش أأن أأي برباءة، حاميهتا جيوز ل التباساً  تسبب أأن شأأهنا ومن  تسبب قد اإ

 املنتج. مبنشأأ  يتعلق فامي املس هتكل دلى التباساً 

 كولومبيا

هنا م،هو املف  ابملعىن اجلغرافية املؤرشات رصحي بشلك تنظم ل احمللية الأحاكم أأن مبا ل حبامية حتظى ل فاإ  تسجيل من اإ

 جواز عدم عىل تنص اليت ،2000 لس نة 486 القرار من )ل( 135 للامدة وفقاً  وذكل سلمي، غري بشلك التجارية العالمات

شارة أأي تسجيل  اليت اخلدمات أأو ابملنتجات يتعلق فامي التباس يف تسببه يرحج أأجنيب أأو وطين جغرايف مؤرش من تتأألف اإ

لهيا املشار التسجيل رفض أأسس حتظر املنشأأ، تسميات حاةل ويف عالمات. بوصفها علهيا ينطبق  و)ك( )ي( 135 املادة يف اإ

 أأو تقليد أأو "نسخ أأو كحولية" مرشوابت أأو لنبيذ محمية منشأأ  تسمية عىل "حتتوي اليت الإشارات تسجيل القرار من

 أأو التباس يف التسبب اس تخداهما شأأن من يكون حيث لها خمتلفة سلع أأو السلع فسلن محمية منشأأ  تسمية عىل الاحتواء

قران  غري الاس تخدام "يُعترب 1996 لس نة 256 رمق للقانون ووفقاً  لشهرته". اختالساً  يشلك أأن شأأنه من أأو ابلتسمية، اإ

 احلقيقي". ئهملنش   ببيان اقرتن نواإ  حىت منصف، غري أأمراً  خادعة منشأأ  لتسميات أأو أ خرون ميلكها لإشارات به املرصح

 كرواتيا

 أأو اجلودة حيث من احملمي اجلغرايف ابملؤرش امللحقة تكل عن متدنية خدمات أأو منتجات تعريف بغرض اس تخدام أأي

 .خدمة أأو ملنتج اجلغرايف ابملنشأأ  يتعلق فامي-امجلهور تضلل أأن يرحج أأخرى ممارسة أأي اخلصائص؛ من ذكل غري أأو السمعة

 قربص

 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 13 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق

1151/2012. 
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كوادور  اإ

 لتسميات دامخاس ت أأي ويُعترب ذلكل. بياانً  اخملتص الوطين املكتب عن الصادر الإشعار مبقتىض املنشأأ  تسميات حامية تنشأأ  *

بل من املنشأأ  ن حىت العقوبة، يس توجب الصناعية امللكية حلقوق تعدايً  التباساً  حيدث به معرتف غري خشص ق   حصب واإ

 املس هتكل. تضلل اليت العبارات من شابه ما أأو "تقليد" أأو "نوع" أأو "صنف" قبيل من عبارات التسميات تكل اس تخدام

س تونيا  اإ

شارة أأي مبارش؛ غري أأو مبارش جتاري اس تخدام أأي *  واثئق أأو دعائية مواد أأو اخلارجية أأو ادلاخلية التعبئة عىل مضلةل اإ

عطاؤها يرحج حاوية يف املنتج وتعبئة ابملنتج، تتعلق  اس تخدام حالت ذكل يف امب ابملنشأأ، يتعلق فامي زائفاً  انطباعاً  اإ

ن. املنتجات  مككّو 

( اترخي 2( رمق التسجيل. 1بياانت يه: وهذه ال  .هلجيبياانت تس  استنادا اإىلحدد نطاق امحلاية القانونية ملؤرش جغرايف تي 

حتديد  (5 ؛ملؤرش اجلغرايفابلسلع واخلدمات املعينة اب( قامئة 4( متثيل املؤرش اجلغرايف؛ 3 ؛التسجيل بياانتأأو  دخالالإ 

أأو  املنشأأ اجلغرايف للسلعةو  املمزية خصائصها أأو هتامسعو دمة اخلأأو  سلعةال  جودة يبني الصةل بنيوصف ( 6 ؛املنطقة اجلغرافية

( بياانت حامية املؤرش اجلغرايف يف بدل 8( ملخص قصري للوصف. 7؛ (الوصف ييلفامي اخلدمة وحتديد املنطقة اجلغرافية )

 خصائصها أأو هتامسعو دمة اخلأأو  سلعةال  جودة بني صةلالبياانت اجلهة اخملتصة يف بدل املنشأأ اليت صادقت عىل أأو  املنشأأ 

اخلدمة، وبياانت اجلهة اخملتصة يف بدل املنشأأ اليت صادقت عىل حق مقدم الطلب أأو  سلعةلل اجلغرايف  واملنشأأ  املمزية الأخرى

ليه فامي ييل مبودع الطلبيف تسجيل مؤرش جغرايف ) اجلغرافية وفقا لأحاكم القسم  املؤرش( للتقدم بطلب لتسجيل يشار اإ

قامته هوعنوانمقدم الطلب ( امس 9 ؛غرافية( من قانون حامية املؤرشات اجل1) 9الفرعي  ( امس ممثل 10 ؛السكنأأو  وحمل اإ

ذا اكن الطلب مودع  ( اترخي تقدمي طلب التسجيل.12؛ ( رمق طلب التسجيل11ممثل.  هل، اإ

 اليوانن

شارة أأي مبارش؛ غري أأو مبارش جتاري اس تخدام أأي *  طبيعته أأو منشأأه أأو املنتج مبصدر يتعلق فامي مضلةل أأو زائفة أأخرى اإ

 الأساس ية. خصائصه أأو

 اإرسائيل

جابتنا: تكون والرتجامت حياءوالإ  أأخرى( )منتجات شهرة اختالس ييل: مبا يتعلق فامي *  القانون. يف حمدد غري اإ

ن #  مضلةل. اكنت اإ

 جاماياك

 ابملنشأأ. يتعلق فامي زائف اس تخدام املضلل، الاس تخدام *

 الياابن
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مت حامية ت، . ومع ذكلامجلهوراملؤرش  يضللأأن  عىل احامتلاملمنوحة امحلاية  تقترص، الصويتوالنقل  حياءالإ من حيث 

حياء اليت تكل للخمور ابس تثناء املؤرشات اجلغرافية   .مضلالتعطي اإ

 مضن املنشأأ  تسميات جتاه املرشوعة غري الأفعال تندرج حيث املرشوعة، غري املنافسة منع قانون مبقتىض محمية املنشأأ  تسميات

 جتارية واثئق يف أأو ذكل، من ليشء دعاية يف أأو ،خدمات أأو سلع عىل مؤرش اس تخدام فعل تعنّي   اليت "(2)1")(14 املادة

لكرتونية مراسالت أأو  تصنيعها معلية أأو حمتواها أأو جودهتا أأو السلع منشأأ  بشأأن تضليل حدوث معه يرحج حنو عىل بشأأهنا، اإ

 هذا من مؤرش علهيا سلع نقل فعل أأو مكيهتا، أأو مهنا الغرض أأو حمتواها أأو اخلدمات جودة أأو مكيهتا، أأو مهنا الغرض أأو

 فعل أأو اتصالت، خط خالل من توفريها أأو ريادالاس ت أأو التصدير أأو التسلمي أأو النقل بغرض عرضها أأو تسلميها أأو القبيل

 القبيل. هذا من مؤرش علهيا خدمات تقدمي

 لتفيا

 .4انظر الإجابة عىل السؤال 

 ليتوانيا

 الأورويب. الاحتاد تعليقات انظر

 املكس يك

 أأو منشأأ  لتسمية لاللتباس مثري بشلك مشابه أأو مطابق مؤرش أأو امس اس تخدام تعداي يُعترب الفكرية، امللكية لقانون وفقاً 

 منتجات أأو املنتجات نفس محلاية الفكرية للملكية املكس ييك املعهد قبل من به معرتف أأو محمي أأجنيب أأو حميل جغرايف مؤرش

 خدمات. يف املؤرش أأو الامس اس تخدام ذكل ويتضمن لها. مشاهبة

 نيوزيلندا

 املنشأأ. تسميات محلاية نظام نيوزيلندا يف يوجد ل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

، املادة 486 رمقالأنديز )قرار جامعة دول  طاقان سعأأو  حامية واملسكرات القويةمنح تسميات املنشأأ املس تخدمة لمتيزي امخلور تُ 

135.) 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 بولندا
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 .1151/2012 التنظميية الالحئة من 13 املادة

 مودلوفا مجهورية

ىل احملمية الأسامء حتول جيوز ل *  أ خر مؤرش أأي - من: املسجةل اجلغرافية واملؤرشات املنشأأ  تسميات وحتظى عامة. أأسامء اإ

 أأو مواد أأو تعبئته أأو املنتج عىل اكئن الأساس ية خصائصه أأو طبيعته أأو منشأأه أأو املنتج مبصدر يتعلق فامي مضلل أأو ائفز 

 - منشأأه؛ بشأأن زائفاً  انطباعاً  تعكس أأن يرحج حاوية أأو كتعبئة الاس تخدام من وكذكل املعين، ابملنتج تتعلق دعائية واثئق

 للمنتج. احلقيقي املنشأأ  بشأأن املس هتكل تضلل أأن يرحج أأخرى ممارسة وأأي

 الرويس الاحتاد

 الرويس. لالحتاد املدين القانون من (3)1519 للامدة وفقاً 

 س نغافورة

قامة ميكن  من فهيا ورد ما مضن تضم واليت ابء(،117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون مبقتىض قضائية دعوى اإ

 من فعالً  يشلك جغرايف ملؤرش اس تخدام وأأي - للسلع، اجلغرايف املنشأأ  بشأأن-امجلهور يضلل اذلي الاس تخدام - أأس باب:

 كحويل مرشوب أأو نبيذ عىل كحويل مرشوب أأو بنبيذ خاص جغرايف مؤرش واس تخدام - املرشوعة، غري املنافسة أأفعال

 اجلغرايف. املؤرش حيدده اذلي املاكن منشأأه ليس

 سلوفاكيا

ذا هبا، الإشارة تكل تتعلق ل منتجات عىل مبارش غري أأو مبارش جتاري اس تخدام أأي  أأو مطابقة املنتجات هذه اكنت اإ

 أأو املسجل، املنشأأ  لتعيني احلس نة السمعة يس تغل الاس تخدام هذا اكن أأو ذكل، املنشأأ  تعيني حتت سجلم  ملنتج مشاهبة

ساءة أأي حياء أأو تقليد أأو اس تخدام اإ ن حىت منتج، منشأأ  عن خاطئ عتقاداب  اإ ىل أأشري واإ  حىت أأو للمنتج احلقيقي املنشأأ  اإ

 أأو "أأسلوب" أأو "طراز" أأو "نوع" أأو "صنف" قبيل من بعبارة مصحوابً  اكن أأو ترمجة يف مبيناً  املسجل املنشأأ  تعيني اكنوول

 فامي مضلل أأو زائف أ خر مؤرش أأي أأو القبيل، هذا من أ خر تعبري مع أأو "مشابه"؛ أأو "تقليد" أأو يف" املنتج والنح "عىل

 دعائية واثئق أأو مواد أأو جيةاخلار  أأو ادلاخلية تعبئته عىل الأساس ية خصائصه أأو طبيعته أأو منشأأه أأو املنتج مبصدر يتعلق

 ممارسة وأأي منشأأه، بشأأن زائفاً  انطباعاً  تعكس أأن يرحج حاوية أأو كتعبئة الاس تخدام من وكذكل املعين، ابملنتج تتعلق

 للمنتج. احلقيقي املنشأأ  بشأأن املس هتكل تضلل أأن يرحج أأخرى

 أأفريقيا جنوب

ليه املشار 10 )القسم 1993 لس نة 194 التجارية العالمات قانون يف الواردة للأحاكم وفقاً   أأعاله( اإ

 سويرسا

* 2R 

ىل التحول من ابمحلاية احملمية اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  تعيينات حتظى  العموم. صفة اإ

ن. مس تخدماً  املعين املنتج اكن ما مىت احملمية اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  تعيينات حامية تُمنح كام  مككّو 
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ن للمنتج، املمزي الشلك وحيظى  أأيضًا. ابمحلاية منطبقًا، ذكل اكن اإ

 التايل: حُيظر ذكل، اإىل وابلإضافة

نتاج أأسلوب أأو املصدر أأو املنشأأ  حلقيقة مضلل أأو زائف مؤرش أأي -  عىل ينعكس مما الأساس ية اخلصائص أأو الطبيعة أأو الإ

 ملنتج؛اب املتعلقة الواثئق أأو ادلعاية أأو التغليف أأو التعبئة

 املنتج. منشأأ  بشأأن ال خرين تضلل أأن يرحج تعبئة أأو حاوية أأي واس تخدام -

 الأمريكية املتحدة الولايت

قامة طريق عن أأعاله املذكورة لدلعاوى الانتصاف يلمتس أأن اجلغرايف املؤرش لصاحب  دعاوى تتاح ول قضائية. دعوى اإ

 مثل املنشأأ  تسميات وتعاَمل التجارية. للعالمات املتاح دون اجلغرافية املؤرشات حامية توس يع شأأهنا من لأن حياءالإ 

 التجارية. والعالمات اجلغرافية املؤرشات

 أأوروغواي

 املرشوعة. غري املنافسة قانون مبقتىض *
 ديولوجية.أأي أأو مفاهميية #

 انم فيت

 74 املادة ،2 البند م، )النقطة الكحولية واملرشوابت للنبيذ اجلغرافية للمؤرشات الصويت والنقل الرتجامت من امحلاية تُطبَّق

 الفكرية(. امللكية قانون من

 الأورويب الاحتاد

شارة أأي مبارش؛ غري أأو مبارش جتاري اس تخدام أأي  واثئق أأو دعائية مواد أأو اخلارجية أأو ادلاخلية التعبئة عىل مضلةل اإ

عطاؤها يرحج حاوية يف املنتج وتعبئة ابملنتج، تتعلق  املنتجات اس تخدام حالت ذكل يف مبا ابملنشأأ، يتعلق فامي زائفاً  انطباعاً  اإ

ن.  مككّو 

ذا   ،حياءالإ  ضد محمي اجلغرايف املؤرش اكن اإ

 اجمليب الطرف

 هذه تغطيه املنتجات من صنف فأأي

 امحلاية؟

 ؟حياءالإ  يغطهيا الصةل من صنف وأأي

 من منتوجات

 الصنف نفس

 من منتوجات

 خمتلف صنف

 أأخرى اإجراءات السمعي التصويري

      أأرمينيا
      أأسرتاليا

 نعم نعم نعم  نعم الربازيل

 دلى التباساً  حيدث قد اس تخدام أأي من حامية

 املس هتكل.

 نعم نعم نعم نعم نعم مكبوداي
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 اجمليب الطرف

 هذه تغطيه املنتجات من صنف فأأي

 امحلاية؟

 ؟حياءالإ  يغطهيا الصةل من صنف وأأي

 من منتوجات

 الصنف نفس

 من منتوجات

 خمتلف صنف

 أأخرى اإجراءات السمعي التصويري

 ل  ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ش ييل

  ينطبق

  ينطبق ل

 ل  ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل كولومبيا

  ينطبق

  ينطبق ل

  نعم نعم  نعم كرواتيا

  نعم نعم نعم نعم قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  نعم نعم نعم نعم

كوادور   نعم   نعم اإ

س تونيا  نعم نعم نعم نعم نعم اإ

 حياءالإ  ليس الأوروبية، العدل حممكة حسب

 السمعية. أأو التصويرية الوسائل يف حمصوراً 

  نعم نعم  نعم فرنسا

  نعم نعم نعم نعم جورجيا

  نعم نعم  نعم اليوانن

 ل نعم نعم نعم نعم غواتاميل

  نعم نعم  نعم هنغاراي

  نعم ل ل نعم أأيسلندا

      الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  نعم نعم  نعم

  نعم نعم نعم نعم اإرسائيل

 ل نعم نعم نعم نعم جاماياك

 64انظر السؤال  نعم نعم نعم  نعم الياابن

      اكزاخس تان

 ل ل نعم نعم نعم الكويت

      لتفيا

      ليتوانيا

  نعم نعم ل نعم مدغشقر

      املكس يك

 ل ل ل ل ل نيوزيلندا

      بريو
  نعم نعم نعم نعم بولندا

 تصوري - نعم نعم نعم نعم نعم الربتغال

  نعم نعم  نعم كوراي مجهورية
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 اجمليب الطرف

 هذه تغطيه املنتجات من صنف فأأي

 امحلاية؟

 ؟حياءالإ  يغطهيا الصةل من صنف وأأي

 من منتوجات

 الصنف نفس

 من منتوجات

 خمتلف صنف

 أأخرى اإجراءات السمعي التصويري

 نعم نعم نعم نعم نعم مودلوفا مجهورية

 الرتجامت.

  نعم نعم  نعم رومانيا

  نعم نعم  نعم الرويس الاحتاد

      رصبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل س نغافورة

 ينطبق

 ينطبق ل

  نعم نعم  نعم سلوفاكيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل أأفريقيا جنوب

 ينطبق

 ينطبق ل

 نعم* نعم نعم نعم نعم سويرسا

 نعم نعم نعم  نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل

 ينطبق

 ينطبق ل

 نعم نعم نعم ل نعم أأوروغواي

 ديولوجية.أأي أأو مفاهميية

  نعم نعم  نعم انم فيت

 نعم نعم نعم نعم نعم الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 الاس تخدام من ابمحلاية التجارية التصديق لعالمات اجلغرافية املؤرشات وحتظى أأسرتاليا. يف به معرتفاً  مفهوما حياءالإ  ميثل ل

 مشاهبة سلع أأو السلع نفس عىل خادع بشلك مشابه أأو معترب بشلك مطابقة ملؤرشات التجارة، معرض يف به، املرصح غري

البضائع غري  يفنفسها  لالإشارةمنع الاس تخدام غري املرصح به  ليشملامحلاية  نطاق تدمي  قد، املشهورة اتعالماليف حاةل  لها.

 املتشاهبة.

 الربازيل

 )...(". اجلغرايف للمؤرش التصويري للمتثيل امحلاية "متتد الربازييل: الفكرية امللكية قانون من 179 للامدة وفقاً 

 كولومبيا

 به. املرصح غري والاس تخدام والنسخ التقليد عىل بل حياءالإ  عىل نظامنا ينص ل
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 قربص

 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 13 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق

1151/2012. 

 املكس يك

 انظر التعليق عىل السؤال السابق.

 نيوزيلندا

 .حياءالإ  من اجلغرافية للمؤرشات حامية نيوزيلندا توفر ل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق  مع أأن قرار جامعة دول الأنديز

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 لقرار وفقًا ،أأنه حيث ،جتارية كعالمات رشعي غري تسجيل أأي ضد ابمحلاية اجلغرافية املؤرشات تمتتع ،الراهن الوضع هو وكام

 اخلدمات أأو ابلسلع يتعلق فامي لبس حدوث يف هذا يتسبب أأن احملمتل من ،(1) 135 املادة ،486 رمق الأنديز دول جامعة

ذا ،وابملثل .العالمات هذه تعيهنا اليت  ،ةجزئي أأو ةلكي بصورة ،تُعد اليت العالمات ضد امحلاية الامتس ميكن ،مشهورة اكنت اإ

 )ح(. 136 املادة ،486 رمق الأنديز جامعة لقرار فقًاو  ،مهنا نسًخا أأو صوتيا نقال أأو ترمجة أأو اتقليدً  أأو اس تنساًخا

 املرشوع غري التسجيل ضد ابمحلاية أأيًضا املنشأأ  تسميات تمتتع ،)ك(و )ي( 135 املادة ،486 الأنديز دول جامعة قرارل ووفقا

ذا جتارية كعالمات  :اكنت اإ

يث ميكن أأن يؤدي اس تخدام حب  ،خمتلفة ةسلعل أأو  تسمية منشأأ محمية لنفس السلعة حتتويأأو  اتقليدأأو  ا( اس تنساخ1) 

ىل  الإشارة ىل ربطهاأأو  اللبس،اإ ىل أأو  ،ذه التسميةهب اإ  ؛بغري حق اس تغالل شهرهتااإ

 ".واملسكرات القويةلنبيذ ل ( حتتوي عىل تسمية منشأأ محمية 2)

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

 جمهورل ل تضليل و  قد حُتدث ارتبأاكجغرافية  ؤرشاتمبمحمية النوع ذات  منتجات من. 

 -  (املضللحياء )الا ة خملاطر تقليل القميةضعر جغرافية  مبؤرشاتمنتجات من نوع خمتلف محمية 

 الرويس الاحتاد

 الرويس. لالحتاد املدين القانون من (1519)3 املادة من للامدة وفقاً 
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 سويرسا

* R2. 64 السؤال عىل الرد انظر 

 املتحدة اململكة

 والسمعية. التصويرية الوسائل عىل حمصوراً  التشابه ليس القضائية، للسوابق وفقاً 

 الأورويب الاحتاد

 السمعية. أأو التصويرية الوسائل يف حمصوراً  حياءالإ  ليس الأوروبية، العدل حممكة حسب

ذا   الصويت: والنقل الرتجامت ضد محمًيا اجلغرايف املؤرش اكن اإ

 اجمليب الطرف

 امحلاية

 تلقائية

 أأو الرتمجة حتديد يُشرتط

 املطلوب الصويت النقل

  حاميته،

  حتديد يرىج

د اذلي َمن    النقل أأو الرتمجة يه ما حُيّد 

 اجلغرايف؟ للمؤرش الصويت

 املطلوب الصويت النقل أأو الرتمجة

 والنح هذا عىل يُنرشان حاميهتام

 الأخرى والأطراف-امجلهور لصاحل

     أأرمينيا
 نعم    أأسرتاليا

 ل  ل نعم الربازيل

 نعم  نعم  مكبوداي 

    نعم ش ييل

     كولومبيا

    نعم كرواتيا

    نعم قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

    نعم

كوادور  ل املوضوعي. الفحص جيري اذلي الفاحص نعم ل اإ

س تونيا     نعم اإ

     فرنسا

 نعم   نعم جورجيا

    نعم اليوانن

ذا مع التسجيل مكتب س تفرسي  نعم ل غواتاميل  قد اكن اإ

 الرتمجة يبني مما أأخرى، بلغة التسجيل مت

 الإس بانية. اللغة اإىل

 نعم

    نعم هنغاراي

 ل  ل نعم أأيسلندا

     الهند

يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

    نعم

 ل  ل نعم* اإرسائيل
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 اجمليب الطرف

 امحلاية

 تلقائية

 أأو الرتمجة حتديد يُشرتط

 املطلوب الصويت النقل

  حاميته،

  حتديد يرىج

د اذلي َمن    النقل أأو الرتمجة يه ما حُيّد 

 اجلغرايف؟ للمؤرش الصويت

 املطلوب الصويت النقل أأو الرتمجة

 والنح هذا عىل يُنرشان حاميهتام

 الأخرى والأطراف-امجلهور لصاحل

 ل  ل نعم جاماياك

    نعم الياابن

     اكزاخس تان

 ل  ل نعم الكويت

     لتفيا
     ليتوانيا

 ل  ل نعم مدغشقر

 نعم  نعم  املكس يك

 تلقائية الصويت والنقل للرتجامت امحلاية نعم نعم نيوزيلندا

 اجلغرافية املؤرشات تسجيل قانون مبقتىض

 ذكل، ومع الكحولية(. واملرشوابت )النبيذ

 التسجيل طلبات مودعي عىل جيب

 أأي حتديد التسجيل اجلغرافية املؤرشات

 للمؤرش صةل ذات صويت نقل أأو ترجامت

 احملامك وتقرر التسجيل. طلب يف اجلغرايف

ذا  القيود انهتك قد ما خشص اكن ما اإ

 جغرايف مؤرش اس تخدام عىل املوضوعة

 صويت. نقل أأو ترمجة يف أأجنيب

 

     بريو
 نعم  ل نعم بولندا

    نعم الربتغال

   نعم ل كوراي مجهورية 

    نعم مودلوفا مجهورية

 ل  ل نعم رومانيا

    نعم الرويس الاحتاد

     رصبيا

    نعم س نغافورة

    نعم سلوفاكيا

 ل أأفريقيا جنوب

 ينطبق

 ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل

 نعم سويرسا

(R2) 

   

    نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 ل  ل ل

  ل  ل نعم أأوروغواي
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 اجمليب الطرف

 امحلاية

 تلقائية

 أأو الرتمجة حتديد يُشرتط

 املطلوب الصويت النقل

  حاميته،

  حتديد يرىج

د اذلي َمن    النقل أأو الرتمجة يه ما حُيّد 

 اجلغرايف؟ للمؤرش الصويت

 املطلوب الصويت النقل أأو الرتمجة

 والنح هذا عىل يُنرشان حاميهتام

 الأخرى والأطراف-امجلهور لصاحل

    نعم انم فيت

 الاحتاد

 الأورويب

    نعم

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 صويت. نقل أأو ترمجة من امحلاية هل يلمتس ملا مس تقل طلب تقدمي يتعني

 الربازيل

ن الربازييل، الفكرية امللكية قانون من اتسعاً  ،124 املادة عىل بناءً   جغرايف ملؤرش تقليد عىل تنطوي جتارية عالمة طلب أأي فاإ

شارة أأي تسجيل من حبامية حيظى اجلغرايف املؤرش أأن أأي برباءة، حاميهتا جيوز ل التباساً  تسبب أأن شأأهنا ومن  تسبب قد اإ

 املنتج. مبنشأأ  يتعلق فامي املس هتكل دلى لتباساً ا

 قربص

 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 13 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق

1151/2012. 

 اإرسائيل

ىل ابلنس بة *  فقط. الكحولية واملرشوابت للنبيذ اجلغرافية املؤرشات اإ

 ليتوانيا

 الأورويب. الاحتاد رد انظر

 املكس يك

يداع عند به الوفاء املودع عىل جيب رشطاً  أأعاله املذكور يعترب الفكرية، امللكية قانون من )رابعًا(167 دةللام وفقاً   الطلب. اإ

 يتوىل أأن وجيب الغرض. ذلكل املنشأأ  السجل يف الأجنبية اجلغرافية املؤرشات أأو املنشأأ  تسميات املعهد يسجل .167 "املادة

يداع يفاجلغرا املؤرش أأو املنشأأ  تسمية صاحب  التسجيل طلب يفي أأن جيب كام اجلغرايف، املؤرش أأو التسجيل طلب اإ

 ال تية: ابملتطلبات

……... 

ىل اجلغرايف املؤرش أأو املنشأأ  لتسمية الصويت النقل أأو الإس بانية الرتمجة بيان رابعًا.  حسب احلديثة، ادلولية الالتينية الكتابة اإ

 الاقتضاء؛
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…….." 

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486مع أأن قرار جامعة دول الأنديز رمق 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 لقرار وفقًا أأنه، حيث جتارية، كعالمات رشعي غري تسجيل أأي ضد ابمحلاية اجلغرافية املؤرشات تمتتع ،الراهن الوضع هو وكام

 اخلدمات أأو ابلسلع يتعلق فامي لبس حدوث يف هذا يتسبب أأن احملمتل من (،1) 135 املادة ،486 رمق الأنديز دول جامعة

ذا وابملثل، .العالمات هذه تعيهنا اليت  ،ةجزئي أأو ةلكي بصورة ،تُعد اليت العالمات ضد امحلاية الامتس ميكن ،مشهورة اكنت اإ

 )ح(. 136 املادة ،486 الأنديز جامعة لقرار وفقًا مهنا، نسًخا أأو صوتيا نقال أأو ترمجة أأو تقليًدا أأو اس تنساًخا

 عىل الإجابة يف ابلتفصيل مبني هو كام ،جتارية كعالمات الرشعي غري التسجيل ضد ابمحلاية أأيًضا املنشأأ  تسميات تمتتع

 أأعاله. 65 السؤال

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 مودلوفا مجهورية

 حتديد ميكن الوقت، نفس ويف الصويت. الرتمجة/النقل يف اس تخدامه من اجلغرايف املؤرش حامية عىل 66/2008 القانون ينص

 للملكية الرمسية النرشة يف املعلومات هذه وتُنرش التسجيل. طلب يف لتينية حروف اإىل صويت ونقل خمتلفة بلغات تنويعات

 اجلغرافية املؤرشات بياانت قاعدة ويف الفكرية

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx 

 الأمريكية املتحدة الولايت

 املؤرشات طلبات ملودعي وينبغي املتحدة. الولايت يف عاماً  املرتمج اجلغرايف املؤرش يكون أأن الأحوال بعض يف جيوز

يداع اجلغرافية  للرتمجة. مس تقل طلب اإ

 ييل: ما امحلاية نطاق يراعي 

 اجمليب الطرف
 لواحئ أأو مواصفات

 الاس تخدام

 شلك خصائص

ن السلعة،  ُوجدت اإ
 تعليقات

  ل ل أأرمينيا

ذا اكن  نعم نعم أأسرتاليا فاإن نطاق امحلاية عالمة تصديق جتارية بوصفه محمًيا املؤرش اجلغرايف اإ

هو لسلعة كام ل خصائص أأو  الس تخدامللواحئ أأو  أأي مواصفات يشملميتد ل 

 .تصديقال عالمة املقرتنة بمنصوص عليه يف القواعد 

ذا نعم، نعم نعم الربازيل  لحئة يف ومذكورة للمنتج الأساس ية اخلصائص من اكنت اإ

 اجلغرايف. املؤرش لس تخدام رشطاً  الاس تخدام

  نعم نعم مكبوداي
  ل نعم ش ييل

   نعم كولومبيا

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx
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 اجمليب الطرف
 لواحئ أأو مواصفات

 الاس تخدام

 شلك خصائص

ن السلعة،  ُوجدت اإ
 تعليقات

  نعم نعم كرواتيا

 من 13 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق نعم نعم قربص

 .1151/2012 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  نعم نعم

كوادور    نعم اإ

س تونيا   نعم نعم اإ

  نعم نعم فرنسا

  نعم نعم جورجيا

  نعم نعم اليوانن

  نعم ل غواتاميل

    هنغاراي

  نعم نعم أأيسلندا

    الهند

يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

  نعم نعم

 عىل حمصوراً  امحلاية نطاق يكون التجارية، العالمات عىل ابلتعدي يتعلق فامي نعم نعم اإرسائيل

 التعدي. تعريف حسب املامثل التجاري الوصف ذات والسلع احملددة السلعة

 النتيجة تكون فقد املنشأأ، وتسميات اجلغرافية ابملؤرشات يتعلق فامي أأما

 هبذه يتعلق ل املنشأأ  اجلغرافية/تسميات املؤرشات قانون لكن مشاهبة،

 التحديد. وجه عىل املسأأةل

  ل نعم جاماياك

ذا ل نعم الياابن دراجه املرحج مفن همامً، عةللسل املمزي الشلك اعُترب اإ  املواصفات. مضن اإ

    ناكزاخس تا

  نعم نعم الكويت

    لتفيا

    ليتوانيا

  نعم نعم مدغشقر

    املكس يك

  نعم نعم نيوزيلندا

يتضمن عدة مواد بشأأن  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول  نعم نعم بريو

املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع 

املنشأأ مبوجب نظام فريد من الإطار التنظميي محلاية تسميات 

 نوعه يف بريو.

الصادر يف  1397 وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق

 منجزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018سبمترب 
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 اجمليب الطرف
 لواحئ أأو مواصفات

 الاس تخدام

 شلك خصائص

ن السلعة،  ُوجدت اإ
 تعليقات

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 .اجلغرافية
  نعم نعم بولندا

  نعم نعم الربتغال

   نعم كوراي مجهورية 

 مع تتوافق ل منتجات عىل احملمية اجلغرافية املؤرشات ابس تخدام يسمح ل نعم نعم مودلوفا مجهورية

 املواصفات. يف التعبئة أأسلوب وصف وميكن املنتج مواصفات

  نعم نعم رومانيا

  ل ل الرويس الاحتاد

  نعم نعم رصبيا

  نعم ل س نغافورة

  نعم نعم سلوفاكيا

  ينطبق ل ينطبق ل أأفريقيا جنوب

  نعم نعم سويرسا

  نعم نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 حتت ابلعالمة الإحياء معيار احلس بان يف املتحدة الولايت تأأخذ لن ولكن نعم نعم

 ظروف. أأي

   نعم أأوروغواي

  نعم نعم انم فيت

  نعم نعم الأورويب الاحتاد

 عىل: اعامتداً  خمتلفاً  امحلاية نطاق يُعد هل 

 املطبقة؟ والقوانني وال ليات النظم املعين؟ املنتج اجمليب الطرف

 ل ل أأرمينيا

 نعم نعم أأسرتاليا

 ل ل الربازيل

 نعم نعم مكبوداي

 نعم ل ش ييل

 نعم ل كولومبيا

 ل ل كرواتيا

 نعم نعم قربص

 ل ل يةالتش يك  امجلهورية

كوادور  نعم نعم اإ

س تونيا  ل ل اإ

 نعم نعم فرنسا

 ل ل جورجيا
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 املطبقة؟ والقوانني وال ليات النظم املعين؟ املنتج اجمليب الطرف

 ل ل اليوانن

 ل ل غواتاميل

   هنغاراي

 ل ل أأيسلندا

   الهند

يران  ل ل الإسالمية( - مجهورية) اإ

 ل ل اإرسائيل

 ل ل جاماياك

 ل ل الياابن

   اكزاخس تان

 نعم نعم الكويت

   لتفيا

   ليتوانيا

 ل نعم مدغشقر

 ل ل املكس يك

 نعم نعم نيوزيلندا

 ل نعم بريو

 ل ل بولندا

 نعم ل الربتغال

  نعم كوراي مجهورية 

 ل ل مودلوفا مجهورية

 نعم نعم رومانيا

 ل ل الرويس الاحتاد

 ل ل رصبيا

   س نغافورة

 نعم نعم سلوفاكيا

 ينطبق ل ينطبق ل أأفريقيا جنوب

 نعم ل سويرسا

 ل ل املتحدة اململكة

 نعم نعم الأمريكية املتحدة الولايت

  نعم  أأوروغواي

 ل ل انم فيت

 ل ل الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا
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النبيذ  منتجات ةفقط حامييمت  لكن، عالمات تصديقبوصفها محمية قد تكون  مجليع السلعؤرشات اجلغرافية امل مع أأن

 نظام فريد من نوعه. مبوجبجغرافية  ؤرشاتمك

 قربص

 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية التنظميية الالحئة من 13 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق

 حاةل. لأي حمددة حامية تتيح اليت 1151/2012

س تونيا  اإ

 الأورويب. لالحتاد الفريدة الأنظمة مبقتىض امحلاية تتساوى

 اإرسائيل

 املؤرش حامية حاةل وبني أ خر منتجاً  أأو كحولياً  نبيذًا/مرشوابً  املنتج كون حاةل بني اجلغرافية للمؤرشات امحلاية نطاق خيتلف

 تصديق. كعالمة أأو فريد نظام يف مسجل غري جغرايف مكؤرش أأو لش بونة نظام مبقتىض اجلغرايف

 نيوزيلندا

ل 2006 لس نة كحولية( ومرشوابت )نبيذ اجلغرافية املؤرشات تسجيل ونقان مبقتىض ابمحلاية حتظى ل  اجلغرافية املؤرشات اإ

 العالمات قانون مثل أأخرى أ ليات مبقتىض حاميهتا فميكن الأخرى )واخلدمات( للمنتجات اجلغرافية املؤرشات أأما للنبيذ.

 أأنظمهتا أ لية وللك املرشوعة. غري املنافسة ملاكحفة لعاما والقانون 1986 لس نة العادةل التجارة وقانون ،2002 لس نة التجارية

جراءاهتا  للحامية. وقوانيهنا واإ

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486مع أأن قرار جامعة دول الأنديز رمق 

 ن نوعه يف بريو.وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد م

 امية أأكرب.حب واملسكرات القويةاليت حتدد النبيذ تكل أأو  ،شهورةتسميات املنشأأ امل  حتظى، الوضع الراهنهو كام 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية. امللكية الفكرية. وجيري حاليا  اإ

 الأمريكية املتحدة الولايت

ضافية قيوداً  التنفيذية هولواحئ الكحوليات لإدارة الاحتادي القانون يضم  اإىل ابلنس بة اجلغرافية املصطلحات اس تخدام عىل اإ

 املنشأأ. أأجنبية أأو حملية اكنت سواء املقطرة الكحولية واملرشوابت النبيذ
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 الأورويب الاحتاد

 الأورويب. لالحتاد الفريدة الأنظمة مبقتىض امحلاية تتساوى

ذا  عالنية اجلغرايف املؤرش حامية اكنت اإ  رجعي؟ أأثر ذات اجلغرايف املؤرش حامية تكون فهل تسجيهل، وس بقت اإ

 اجمليب الطرف
 الإعالنية امحلاية

 رجعي أأثر ذات
 تعليقات

  ل أأرمينيا

 يكون أأن املمكن ومن ق.املس ب الاس تخدام وحترتم ابحلق ىلوالأ  زمناً  الأس بق مبدأأ  أأسرتاليا تعمتد ل أأسرتاليا

 اس تخدام. ل أأو اترخي من هبا املعرتف احلقوق عام قانون حق أأنه يُكتشف جغرايف ملؤرش

 منح دون حيول لكنه السارية، التجارية العالمات تسجيالت عىل الرجعي الأثر ينطبق ل نعم الربازيل

يداع اترخي عىل سابقاً  الإيداع اترخي اكنوول حىت جديدة، تسجيالت  املؤرش تسجيل طلب اإ

 اجلغرايف.

  ل مكبوداي

  ل ش ييل

  ل كولومبيا

 تأأسيس ية. امحلاية  كرواتيا

 110/2008و 1308/2013و 1151/2012 الأوروبية اللواحئ يف القبيل هذا من حمك يوجد ل  قربص

 الكحولية. واملرشوابت والنبيذ والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي 607/2009و

 امجلهورية

 يةالتش يك 

عالنية. ليست امحلاية   اإ

كوادور   ل اإ

س تونيا عالنية. ليست امحلاية ل اإ  اإ

   فرنسا

 تسميات بشأأن جورجيا قانون أأن عىل التشديد علينا جيب أأنه غري ابلنفي، السؤال هذا عن الإجابة ل جورجيا

 رئايس مرسوم 2002 س نة صدر وقد .1990 س نة اعُتمد للسلع اجلغرافية واملؤرشات املنشأأ 

 سلعلل  املنشأأ  تسميات بشأأن جورجيا قانون بدخول املتعلقة التدابري "بشأأن القانون ذكل اإىل استناداً 

 املنشأأ  تسميات حامية عن رمسياً  املرسوم ذكل يف أأعل ن حيث النفاذ"، حزي اجلغرافية واملؤرشات

 .2005 س نة العنارص هذه تسجيل معلية بدأأت ذكل، ومع اجلورجية.

   اليوانن

  نعم غواتاميل

عالنيًا(. )وليس تأأسييس التسجيل ل هنغاراي  اإ

 وفقاً  مثالً  احملمية اجلغرافية املؤرشات وحتظى التسجيل. 130/2014 القانون مبقتىض امحلاية تتطلب ل أأيسلندا

 النفاذ. حزي احلرة التجارة اتفاق دخول اترخي من ابمحلاية حرة جتارة لتفاقات

   الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  نعم
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 اجمليب الطرف
 الإعالنية امحلاية

 رجعي أأثر ذات
 تعليقات

طار يف املنشأأ  لتسميات بل اجلغرافية، للمؤرشات جسل اإرسائيل يف يوجد ل نعم اإرسائيل  فقط. لش بونة اتفاق اإ

 تسجيهل اترخي حىت الأقل عىل رجعي أأثر لش بونة اتفاق مبقتىض أأجري أأجنيب تسجيل لأي ويكون

 ادلويل.

  نعم جاماياك

  ل الياابن

   اكزاخس تان

   الكويت
   لتفيا
 الأورويب. الاحتاد تعليقات انظر  ليتوانيا

  ل مدغشقر

  ل املكس يك

 )نبيذ اجلغرافية املؤرشات تسجيل قانون مبقتىض املسجةل اجلغرافية املؤرشات حامية اترخي يوافق ل نيوزيلندا

 يشرتط ل أأنه املالحظة جتدر ذكل، ومع التسجيل. طلب اترخي 2006 لس نة كحولية( ومرشوابت

 كحولية( ومرشوابت )نبيذ جلغرافيةا املؤرشات تسجيل قانون مبقتىض اجلغرافية املؤرشات تسجيل

 هذه أأن غري تسجيهل، القانون مبقتىض مسجل جغرايف مؤرش حامية تس بق وقد ابمحلاية. حتظى حىت

 التجارة قانون وو/أأ  املرشوعة غري املنافسة ملاكحفة العام القانون مثل أأخرى أ لية مبقتىض تكون امحلاية

 .1986 لس نة العادةل

  بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر  486مع أأن قرار جامعة دول الأنديز رمق 

يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف 

 بريو.

 عهنا. الإعالن مبجرد املنشأأ  تسميات حامية تمت ،كذكل الأمر اكن وملا

، املؤرشات اجلغرافية 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.جزءا ل يتجزأأ بوصفها   من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

  ل بولندا

  ل الربتغال

   كوراي مجهورية 

  ل مودلوفا مجهورية

  ل رومانيا

 الرويس. الاحتاد يف ابمحلاية املسجةل املنشأأ  تسميات حتظى  الرويس الاحتاد

  ل رصبيا

طار يف ينطبق ل س نغافورة  حامية وتكون تسجيل معلية توجد ل ابء(،117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون اإ

 تلقائية. اجلغرافية املؤرشات

عالنية. ليست امحلاية ل سلوفاكيا  اإ

  ل أأفريقيا جنوب

 اشرتاط دون املصدر مؤرشات حيمي فريداً  نظاماً  دلهيا لأن سويرسا عىل السؤال هذا ينطبق ل  سويرسا

 التسجيل.

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83


SCT/40/5  
Annex 
345 

 

 اجمليب الطرف
 الإعالنية امحلاية

 رجعي أأثر ذات
 تعليقات

  ل املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 يف جتارية توارخي يف الاس تخدام بسابق جغرايف ملؤرش الادعاء املتحدة الولايت يف املمكن من ل

يداع يكون اجلغرافية، املؤرشات طلبات ملودعي وابلنس بة طلبه.  مبجرد الأولوية اترخي هو الطلب اإ

 سابق. اس تخدام مثة يكن مل ما التسجيل، صدور

   ل أأوروغواي

 ،7 )البند املنح اترخي من تبدأأ  حمدودة غري صالحية املسجةل اجلغرافية املؤرشات لشهادات تكون ل انم فيت

 الفكرية(. امللكية قانون من 93 املادة

عالنية. ليست امحلاية  الأورويب الاحتاد  اإ

 

 بسبب الغري ضد قضائية دعوى رفع ميكنمك هل متعددة، مكوانت من تتأألف اليت املُركَّبة ابملصطلحات يتعلق فامي 

 ترصحي؟ دون فقط واحد ملكون اس تخدامه

 اجمليب الطرف

 ضد قضائية دعوى رفع ميكن

 ملكون اس تخدامه بسبب الغري

 ترصحي دون فقط واحد

 تعليقات

  ل أأرمينيا

 حمل املكون عىل الأمر يعمتد جتارية، تصديق عالمة بوصفه محمي جغرايف مؤرش حاةل يف نعم أأسرتاليا

 من قريب فقط واحد مكون اس تخدام اعتبار ميكن احلالت بعض ويف والسلع، النظر

 كلك، والعالمات السلع يف النظر عند أأخرى حالت ويف الالزم، من أأكرث اجلغرايف املؤرش

 النظر. حمل للسلع عام أأو وصفي جمرد أأو الالزم، من أأكرث قريباً  املكون يُعترب ل

 القضاء. اختصاص من ذكل يكون وقد ل. الصناعية، للملكية الوطين املعهد نطاق يف ل الربازيل

ذا كلك. اجلغرايف الامس اجلغرايف املؤرش جسل وحيمي  املصطلح بني اتم تطابق حدث واإ

ل سائغ، غري الاس تخدام ذكل يُعترب فقد احملمي، اجلغرايف والامس اس تخدامه املُساء  واإ

 جغرايف. مبؤرش زوراً  الإحياء وأأ  التباس يف التسبب احامتل تقيمي فينبغي

  نعم مكبوداي
  ل ش ييل

  ل كولومبيا

  نعم كرواتيا

 التنظميية الالحئة من 13 املادة أأحاكم والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص تطبق نعم قربص

 .1151/2012 الأورويب( )الاحتاد الأوروبية

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  نعم

كوادور   نعم اإ

س تونيا ل، كام الامس عىل امحلاية تنطبق نعم اإ  الاس تخدام. ظروف حسب املكوانت اإىل ميتد قد مما جُسّ 

  نعم فرنسا

  ل جورجيا
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 اجمليب الطرف

 ضد قضائية دعوى رفع ميكن

 ملكون اس تخدامه بسبب الغري

 ترصحي دون فقط واحد

 تعليقات

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

 (.25 )الفقرة اكمبوزول .C-87/97 القضية نعم هنغاراي

  ل أأيسلندا

   الهند

يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

  ل

 الشأأن. هذا يف قضائية سوابق بأأي لنا عمل ول القانون يف حمدد حمك يوجد ل ل اإرسائيل

  نعم جاماياك

 املكوانت متعدد مصطلح من جزء ابس تخدام يُسمح )قد احلالت بعض تنطبق ل رمبا نعم الياابن

 اجلغرافية.( املؤرشات لبعض

   اكزاخس تان

  ل الكويت
   لتفيا
   ليتوانيا

  نعم مدغشقر

 الفكرية، امللكية قانون من 162 للامدة فوفقاً  الغري. يس تخدمه اذلي املصطلح عىل هذا يعمتد  املكس يك

 حبرية. لالس تخدام متاحة العامة أأو الاس تخدام شائعة الأسامء تُعترب

 املنشأأ  تسمية مضن كعنرص ما ملنتجٍ  العام الامس أأو الشائع الامس تضمني ميكن .162 "املادة

 اجلغرايف. املؤرش أأو

 حبرية." لالس تخدام متاحاً  احلالت مجيع يف العام الامس أأو الشائع الامس يُعترب ذكل، ومع

ذا تعدايً  املصطلح اس تخدام ميثل قد وابلتايل،  نفسه، اجلغرايف املؤرش هو املصطلح اكن اإ

ذا ليس لكن  العام. املصطلح اكن اإ

جراء اختاذ أأريد اإن مسجةل ذاهتا املكوانت أ حاد تكون أأن جيب ل نيوزيلندا نفاذي، اإ  من يكن مل ما اإ

 احملمي املُركَّب املصطلح لس تخدام مشاهبا اكن ما مكون اس تخدام بأأن الاحتجاج املمكن

 الالتباس. يسبب بشلك

 نعم بريو
يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  486مع أأن قرار جامعة دول الأنديز رمق 

الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب يقترص 

 نظام فريد من نوعه يف بريو.

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

 اجلغرافية

  ل بولندا

  نعم الربتغال

  نعم كوراي مجهورية 
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 اجمليب الطرف

 ضد قضائية دعوى رفع ميكن

 ملكون اس تخدامه بسبب الغري

 ترصحي دون فقط واحد

 تعليقات

 مجهورية

 مودلوفا

 دون جغرايف مؤرش من واحد ملكون اس تخدامه بسبب الغري ضد قضائية دعوى رفع ميكن نعم

ذا ترصحي  الامس مسجل جغرايف مؤرش احتواء حاةل يف أأما عامًا. املعين املكون يكن مل اإ

 تعداًي. املالمئ املنتج عىل العام الامس ذكل اس تخدام يُعترب فال ملنتج، العام

  نعم رومانيا

 الاحتاد

 يسالرو

  ل

  ل رصبيا

  نعم س نغافورة

  ل سلوفاكيا

 املطابقة/املشاهبة. العالمات من احرتازاً  املسجل والنح عىل ابلعالمة امحلاية تتعلق ل أأفريقيا جنوب

  نعم سويرسا

  نعم املتحدة اململكة

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

ذا نعم  به املرصح غري الاس تخدام بشأأن قضائية دعوى رفع ميكن جغرافيًا، مؤرشاً  املكون اكن اإ

 املكون. ذلكل

 حقوق مبوجب به الاحتفاظ ميكن أأو وصفياً  أأو عاماً  املكون يكون أأل رشيطة نعم،  نعم أأوروغواي

 اس تئثارية.

  نعم انم فيت

 الاحتاد

 الأورويب

ل، كام الامس عىل امحلاية تنطبق نعم  الاس تخدام. ظروف حسب املكوانت اإىل ميتد قد مما جُسّ 

 من املس متدة ايةامحل نطاق مفا شائع، عنرص أأو شائع منتج وامس ماكن امس من مركبا اجلغرايف املؤرش اكن اإن 

 املركّب؟ املؤرش

 املركّب اجلغرايف املؤرش من املس متدة امحلاية نطاق اجمليب الطرف

ذا أأرمينيا دراهج يثري قد اليت ،الشائعة الأسامء من أأكرث أأو واحد امس عىل حيتوي للتسجيل مقدم جغرايف مؤرش هناك اكن اإ  يف ااإ

 تقدمي ،للتسجيل كرشط ،الطلب مقدم من اخملتصة احلكومية الهيئة تطلب ،للتعيني امحلاية نطاق حول الشكوك التسمية

 العنارص. هذه يف اس تئثاري حق عىل للحصول سعىي  ل بأأنه بيان

 عام. مكون اس تخدام دون حتول ول املكوانت، ل حاد ل كلك املركَّب اجلغرايف للمؤرش امحلاية تكون أأسرتاليا

ل امحلاية تنطبق ل الربازيل ل هل ليس احلق صاحب أأن أأي اجلغرايف، الامس عىل اإ  احملمي. اجلغرايف الامس اس تخدام حق اإ

 املاكن. لمس صورة أأو رمس مكبوداي

 املنشأأ. تسميةل  أأو اجلغرايف للمؤرش املكونة العنارص جملموعة مكفوةل امحلاية ش ييل

 ملنتج العام الامس يبقى أأن وجيب ابمحلاية. ما"، منتجٍ  لتعيني فهيا جغرايف مؤرش يُس تخدم اليت املركَّبة"، "التسميات حتظى كولومبيا

 السوق. يف لالس تخدام دوماً  تاحاً م  ة( هوق  ساندويتش، جنب، )مثل

ذا حىت ولكن الاكمل، الامس امحلاية نطاق يشمل كرواتيا  مفن الاس تخدام، يف حارضاً  أ خر شائع عنرص أأو شائع منتج امس يكن مل اإ

ساءة اإىل يؤدي أأن شأأنه  .به الإحياء أأو تقليده أأو املسجل املركَّب الامس اس تخدام اإ
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 املركّب اجلغرايف املؤرش من املس متدة امحلاية نطاق اجمليب الطرف

 والنح عىل امحلاية نطاق يكون والأغذية، الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي احلالت، مجيع ويف النبيذ. قطاع يف مطبق غري قربص

طار يف الامس يقع مل ما 1151/2012 الأوروبية الالحئة من 4 املادة يف املوصوف  .6 املادة أأحاكم اإ

 السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس عىل امحلاية تنطبق يةالتش يك  امجلهورية

كوادور  اخملتص الوطين املكتب عن يصدر عندما املنشأأ  تسميات حامية وتبدأأ  املركَّبة. غري للأسامء املكفوةل امحلاية بنفس حيظى اإ

 ذكل. يفيد اإشعار

س تونيا ذا أأما السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس ذكل عىل امحلاية تنطبق املركَّب، الامس حاةل يف اإ ل يُس تخدم مل اإ  جزء اإ

 أأشاكل تُمنع وابلتايل، القانون. يف عليه املنصوص احلد اإىل امحلاية تنطبق مطابق، غري منتج عىل التجارة يف الامس من

ساءة حد تبلغ اليت العرض  ..به الإحياء أأو تقليده أأو املسجل الامس تخداماس   اإ

ذا مت اس تخدام جزء فقط من التسمية مدونهو ، تطبق امحلاية عىل الامس الاكمل كام يف حاةل التسمية املركبة فرنسا  يف السجل. اإ

 اذلي ينص عليه القانون. ابلقدر، جيب تطبيق امحلاية يف التجارة عىل منتج غري متوافق

ذا - (11(2 للامدة ووفقاً  كلك. ابمحلاية املركَّبة اجلغرافية املؤرشات حتظى عامة، كقاعدة جورجيا  مؤرش أأو منشأأ  تسمية مضت اإ

 اجلغرافية. املنشأأ/املؤرشات تسميات حامية نطاق مضن العام الامس ذكل اس تخدام يقع فال لسلع، العام الامس جغرايف

 اجلغرافية. املنطقة من الواردة للسلع ابمحلاية الاكمل الامس حيظى اليوانن

 ابمحلاية. العادية أأو العامة املنتج مكوانت حتظى ل غواتاميل

ذا أأما السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس ذكل عىل امحلاية تنطبق املركَّب، الامس حاةل يف هنغاراي ل يُس تخدم مل اإ  جزء اإ

 القانون. يف عليه املنصوص احلد اإىل امحلاية تنطبق مطابق، غري منتج عىل التجارة يف الامس من

 كلك. للمركَّب امحلاية نطاق أأيسلندا

  الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

 اخمتلف املنتج امس نويك أأن جيب

ىل امحلاية نطاق يستند اإرسائيل  عنارص بتضمني يتأأثر قد املذكور النطاق مدى أأن غري كلك، املنشأأ  تسمية أأو اجلغرايف املؤرش اإ

 شائعة.

ذا جاماياك  املركَّب اجلغرايف للمؤرش امحلاية نطاق يكون اجلغرافية، املؤرشات قانون مبقتىض للتسجيل مناس باً  اجلغرايف املؤرش اكن اإ

طار يف الأخرى اجلغرافية املؤرشات مجيع نطاق نفس  القانون. اإ

 احلاةل. عىل يعمتد الأمر لكن عام، بشلك الاكمل املصطلح الياابن

 اخلدمة الماتوع التجارية العالمات بشأأن اكزاخس تان مجهورية قانون من ،3 الفرعية الفقرة ،1 الفقرة ،6 للامدة وفقًا اكزاخس تان

 املنتجات نوع حتدد ل أأي ممزية؛ غري تسميات من حرصايً  املكونة التجارية العالمات تسجيلب  يُسمح ل ،املنشأأ  وتسميات

نتاهجا ووقت ماكن دحتد ل كام قميهتا، أأو غرضها أأو ملكيهتا أأو هتامكي أأو هتاودج أأو  بيعها. أأو اإ

 تسبب قد اليت أأو املزيفة العالمات بتسجيل يُسمح ل ،نفسه قانونال من 1 الفرعية الفقرة ،6 املادة من 3 للفقرة وفقًاو 

 بشأأن التباسا تسبب قد اليت اجلغرافية املصطلحات وكذكل ،ةدماخل ممقد   أأو خدمة أأو مصنّ عه أأو مبنتج يتعلق فامي التباًسا

نتاج. ماكن   الإ

 املنشأأ  بدل من مس متد الكويت

  لتفيا

 الأورويب. الاحتاد رد انظر ليتوانيا

 الأخرى. الشائعة العنارص أأو الشائع املنتج ابمس املقرتن املاكن ابمس املمنوحة امحلاية تتعلق مدغشقر

 .70 رمق السؤال عىل الرد مراجعة رجاء املكس يك

 جتارية؟ كعالمة أأم جغرايف مكؤرش أأاكن ذاته، املركَّب تسجيل عىل امحلاية نطاق يعمتد نيوزيلندا
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 املركّب اجلغرايف املؤرش من املس متدة امحلاية نطاق اجمليب الطرف

 عىل الراهن الوقت يف الأمر يقترص اجلغرافية، املؤرشات بشأأن مواد عدة يتضمن 486 رمق الأنديز دول جامعة قرار أأن مع بريو

 بريو. يف نوعه من فريد نظام مبوجب املنشأأ  تسميات محلاية التنظميي الإطار وضع

 يعني ياذل اجلغرايف الامس من تتكون اليت للتسميات امحلاية تُمنح املنشأأ، بتسميات يتعلق فاميو  احلايل، الوضع حسب 

 السوق. يف لالس تخدام متاًحا ة(هو والق  اجلنب )مثل للسلعة العام الامس ويظل .السلعة

 من يتجزأأ  ل جزءا بوصفها اجلغرافية املؤرشات ،2018 سبمترب يف الصادر 1397 رمق الترشيعي املرسوم أأدرج ذكل، وبرمغ

عداد حاليا وجيري الفكرية. امللكية  اجلغرافية. ابلبياانت اخلاصة الأنظمة اإ

 ابمحلاية. كلك الامس حيظى بولندا

 السجل. يف املدخل والنح عىل لالمس امحلاية تُمنح الربتغال

  كوراي مجهورية

ل اليت الهيئة عىل ابمحلاية اجلغرايف املؤرش حيظى مودلوفا مجهورية ل/أأدخ   الامس مسجل جغرايف مؤرش احتواء حاةل يف أأما السجل. يف هبا جُسّ 

 تعداًي. املالمئ املنتج عىل العام الامس ذكل اس تخدام يُعترب فال ملنتج، العام

 السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس ذكل عىل امحلاية تنطبق املركَّب، الامس حاةل يف رومانيا

 كلك. "املركَّبة" للتعيينات القانونية امحلاية تُمنح الرويس الاحتاد

 ينطبق ل رصبيا

 القضائية. ادلعوى نتيجة عىل امحلاية نطاق يعمتد س نغافورة

 السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس ذكل عىل امحلاية تنطبق املركَّب، الامس حاةل يف سلوفاكيا

 كلك. املركَّبة التجارية للعالمة امحلاية وتكون مشموةل والعامة الشائعة العنارص تكون ل أأفريقيا جنوب

 .R5و R2 سويرسا

ذا املاكن لمس أأيضاً  بل حفسب، الشائع املنتج امس مع املاكن امس لرتكيبة امحلاية تُمنح ل  أأو مطابق ملنتج وحده اس ُتخدم اإ

 محمياً  وحده الشائع املنتج امس يكون ل وابملقابل، احملمي. اجلغرايف املؤرش أأو احملمي املنشأأ  بتعيني املسجل للمنتج مشابه

ذا أأما السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس ذكل عىل امحلاية تنطبق املركَّب، الامس حاةل يف املتحدة اململكة ل يُس تخدم مل اإ  جزء اإ

 أأشاكل تُمنع وابلتايل، القانون. يف عليه املنصوص احلد اإىل امحلاية تنطبق مطابق، غري منتج عىل التجارة يف الامس من

ساءة حد تبلغ اليت العرض  مشاهبته. أأو تقليده أأو املسجل الامس اس تخدام اإ

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 امجليع. لس تخدام العام املكل يف يقع الشائع املنتج امس لكن محمياً  اجلغرايف املؤرش يكون

 الشائعة. العنارص عىل ليس لكن املاكن، وامس املركَّب عىل تنطبق أأوروغواي

 كلك. ابمحلاية اجلغرايف املؤرش حيظى انم فيت

ذا أأما السجل. يف املدخل والنح عىل الاكمل الامس ذكل عىل امحلاية تنطبق املركَّب، الامس حاةل يف الأورويب الاحتاد ل يُس تخدم مل اإ  جزء اإ

 أأشاكل تُمنع وابلتايل، القانون. يف عليه املنصوص احلد اإىل امحلاية تنطبق مطابق، غري منتج عىل التجارة يف الامس من

ساءة حد تبلغ اليت لعرضا  .به لإحياءا أأو تقليده أأو املسجل الامس اس تخدام اإ

 الشائعة؟ العنارص هذه حامية عن لالتناز  ينبغي هل 

 الطرف

 اجمليب

 العنارص هذه حامية

 عهنا متنازل الشائعة

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 امحلاية؟ هذه نطاق يفهم أأن جمهورلل  كيف

ن حىت أأسرتاليا، يف جتارية عالمة يف مكون أأي عن ابلتنازل الزتام أأي يوجد ل ،عام بشلك نعم أأرمينيا  هذا اكن واإ

 تجاريةال  عالمةال يف يه التجارية( التصديق عالمات ذكل يف )مبا التجارية العالمات حقوقو  وصفيًا. العنرص

 كلك.

  ل أأسرتاليا
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 الطرف

 اجمليب

 العنارص هذه حامية

 عهنا متنازل الشائعة

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 امحلاية؟ هذه نطاق يفهم أأن جمهورلل  كيف

  نعم الربازيل

  ل مكبوداي

  نعم ش ييل

 تكون معيناً  منتجاً  تسمي اليت التسمية تعبريات حامية مبقتضاها امحلاية تُمنح اليت الإدارية الإجراءات تس هتدف ل كولومبيا

 تصف التعبريات هذه اإن حيث ذاهتا، فهومامل  بطبيعة امحلاية نطاق ويتحدد كذكل. موصوفة ومزاايه خصائصه

 حبمك فريد منتج تعيني املمكن من جعال دةحمد عوامل واقرتان الوقت أأثر لكن واملنتج، املنشأأ  عام بشلك

 منشأأه. ماكن

  ل كرواتيا

  نعم قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

  نعم

كوادور   نعم اإ

س تونيا  ترشيع. يف امحلاية نطاق عىل ويُنص املسجل الامس يُنرش ل اإ

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل اليوانن

  نعم غواتاميل

  ل هنغاراي

  ل أأيسلندا

 الهند

 

  

يران  اإ

 - مجهورية)

 الإسالمية(

 احملدد. املنتج حسب ل

ىل امحلاية نطاق يستند ل اإرسائيل  يتأأثر قد املذكور النطاق مدى أأن غري كلك، املنشأأ  تسمية أأو اجلغرايف املؤرش اإ

 شائعة. عنارص بتضمني

  نعم جاماياك

  نعم الياابن

  نعم اكزاخس تان

   الكويت

   لتفيا

   ليتوانيا

  نعم مدغشقر

  ل املكس يك

ل العادة يف امحلاية تنطبق ل ل نيوزيلندا  املكوانت تكن مل ما املكوانت أ حاد من أأيٍ  عىل وليس كلك املركَّب عىل اإ

 مسجةل. نفسها

  ل بريو
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 الطرف

 اجمليب

 العنارص هذه حامية

 عهنا متنازل الشائعة

ذا  ل هو اجلواب اكن اإ

 امحلاية؟ هذه نطاق يفهم أأن جمهورلل  كيف

  نعم بولندا

  ل الربتغال

 مجهورية 

 كوراي

  ل

 مجهورية

 مودلوفا

  نعم

 السجل. يف بوضوح الاكمل( )الامس امحلاية نطاق حيدد ل رومانيا

 الاحتاد

 الرويس

  نعم

 ينطبق ل ل رصبيا

  ينطبق ل س نغافورة

 املنتج. توصيف مع املسجل الامس يُنرش ل سلوفاكيا

 جنوب

 أأفريقيا

  نعم

  ل سويرسا

 اململكة

 املتحدة

  ل

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

  نعم

  نعم أأوروغواي

  نعم انم تفي

 الاحتاد

 الأورويب

 ترشيع. يف امحلاية نطاق عىل ويُنص املسجل الامس يُنرش  ل

 تعليقات:

 أأرمينيا

ىل احلبأأنه ل يسعى  الطلب بياان مودع أأن يقدم لتسجيل،ليمت ا املعمتدةاحلكومية  الهيئة تشرتط صول عىل حق اس تئثاري اإ

  التسجيل.نرش هذا البيان مع بياانت ويُ لمس مشرتك. 

 قربص

 ما. امس ليسج ت  عدم التح 1151/2012 الأوروبية الالحئة من 6 املادة حتدد والأغذية، الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي

 جورجيا
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 للملكية الوطين املركز يتيح كام الطلب؛ عىل بناءً  املعلومات عام بشلك-امجلهورو  امليدان يف املهنيون يُعطى .71 السؤال انظر

ىل وما امجلاهريية للتوعية معلومات الصةل ذوي املصلحة أأحصاب من وغريه الفكرية  ذكل. اإ

 ناكزاخس تا

ليه  استنادا اإىل عنارص غري بوصفها  التسمياتميكن اس تخدام هذه .، لتسجيل عالمة جتارية أأعاله،أأحاكم القانون املشار اإ

ذا   .حرصايً مهنا  تتكونل  التسميةاكنت  محمية اإ

 املكس يك

 قانون من 162 للامدة فوفقاً  ذكل، ومع اجلغرايف. املؤرش أأو املنشأأ  تسمية يف العنارص هذه اندراج لحامتل امحلاية عن تنازل ل

 للك امحلاية نطاق تقيمي جيب وابلتايل، حبرية. لالس تخدام متاحة العامة أأو الاس تخدام شائعة الأسامء تُعترب الفكرية، امللكية

 حدة. عىل حاةل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486ار جامعة دول الأنديز رمق مع أأن قر 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

يشري  باكملها، ولتسمية املنشأأ ل اية امحلالقرار الإداري  مينح املنشأأ،سائل تسميات مب فامي يتعلق  وحسب الوضع الراهن،

ىل الطابع  متاح لالس تخدام يف  العمويماملصطلح  يظل ذكل،. ومع مصطلحات التسمية احملمتل لأي من العمويمرصاحة اإ

 السوق.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكي  ة الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الرويس الاحتاد

 تلقائيًا. عهنا متنازل الشائعة العنارص تكون

 سويرسا

R2. أأو محمي منشأأ  تعيني يف املصطلحات لأحد العامة الطبيعة بشأأن قرار يُتخذ ل التجارية، العالمات مع احلال هو كام 

جراء خالل جغرايف مؤرش ىل الأمر حيال نزاع، نشوء حاةل ويف التسجيل. اإ  القضاء. اإ

جراء اختاذ يف احلق "2" نفاذ اإ  والإ

نفاذ دعوى لإقامة القانونية الأهلية ميكل اذلي من   التسجيل؟ بشأأن اإ
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 اإىل يفتقر منتج يف للقانون، وفقًا مسجل جغرايف ملؤرش أ خر طرف اس تخدام أأن يدعي قانوين كيان أأو فرد يلأ  حيق أأرمينيا

 حلظر دعوى رفعي أأن ،معاجل أأو طبيعي منتج يف حقه عىل ةمبارش  غري أأو ةمبارش  بصورة ىيتعدو  الصةل، ذات اخلصائص

 .املؤرش أأو الامس اس تخدام

 الأهلية اجلغرايف املؤرش صاحب ميكل جتارية، تصديق عالمة بوصفه محمي جغرايف مؤرش يتعلق فامي التجارية: العالمات قانون أأسرتاليا

قامة القانونية نفاذ. دعوى لإ جراءات تمت قد بيذ،للن  ةاجلغرافي اتملؤرشاب يتعلق فامي نوعه: من فريد نظام اإ نفاذ اإ  احلالت يف الإ

 أأو النبيذ تسويق أأو العنب زراعة أأو النبيذ لصناعة ترّوج هيئة • أأو ؛العنب مزارع أأو النبيذ صانع• الأسرتايل النبيذ • :التالية

 مصاحله. حامية أأو املس هتكل مصاحل رتوجيال

 التنظميية. هيئته خالل من اإجرايئ، كبديل منوابً  كياانً  اكن ما مىت واملسجل، الاس تخدام حق أأحصاب الربازيل

 .اجلغرافية املؤرشات رابطة – الفكرية امللكية قسم - امجلارك - الاقتصادية الش ئون رشطة - مكبوداي

 الاعرتاف نظام ويتيح الصناعية. امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون مبقتىض جنائية دعوى يقمي أأن مصلحة ذي طرف لأي ش ييل

قامة الصناعية للملكية الوطين املعهد عليه يقوم اذلي ثر عامة دعاوى اإ  ويف معينة"(. واقعة قبل عام )"تدخل فرد تدخل اإ

قامة جواز عىل القانون ينص املدنية، الأمور  (.106 )املادة دعاوى مترضرين حقوق أأحصاب اإ

 )ادلوةل(. الإشارة يف احلقوق صاحب عن فضالً  املنشأأ، تسمية ابس تخدام ابلترصحي اخملول الكيان كولومبيا

 العام. واملدعي والتجارة الصناعة جمال يف والرابطات لها املرصح واملس تخدمون احلقوق أأحصاب كرواتيا

 وزير 1151/2012 الأوروبية الالحئة أأحاكم بتنفيذ اخملتصة القربصية السلطة تكون والأغذية، الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص

دارة تكون الكحولية واملرشوابت للنبيذ وابلنس بة والبيئة. الريفية والتمنية الزراعة  الزراعة. اإ

 امجلهورية

 يةالتش يك 

 املهنية. والرابطات ومالكه(، جغرايف مؤرش حيمل منتج منتجي )خاصة ومس تخدمهيا احلقوق وأأحصاب العامة، السلطات

كوادور  به. اخلاصة الفكرية امللكية حقوق عىل لتعدٍّ  تعرض قد أأنه يعترب خشص أأي اإ

س تونيا  ومالكه(. جغرايف مؤرش حيمل منتج منتجي )خاصة ومس تخدمهيا احلقوق وأأحصاب العامة، السلطات اإ

 (L722-2 CPIهيئة امحلاية والإدارة )املادة  فرنسا

 املؤرش مودع عن فضالً  جغرايف، مؤرش أأو لسلع منشأأ  تسمية اس تخدام هل حيق قانوين كيان أأو طبيعي خشص أأي جورجيا

 املعنية. املؤسسة أأو املنشأأ  اجلغرايف/تسمية

 أأو التسجيل طلبات معارضة يف احلق وهل اليواننية الأرايض يف ومقمي مرشوعة مصلحة هل قانوين كيان أأو طبيعي خشص أأي اليوانن

فادة تقدمي أ خر بدلو أأ و عض دوةل لأي جيوز املواصفات، تعديل طلبات أأو التسجيل طلبات حاةل ويف املواصفات. تعديالت  اإ

 .668/2014 ابلالحئة الثالث للمرفق وفقاً  الأورويب، لالحتاد الرمسية اجلريدة يف النرش اترخي من أأشهر ثالثة خالل معارضة

قامة أأو تأأسيس وحمل مرشوعة مصلحة هل قانوين كيان أأو طبيعي خشص لأي أأيضاً  وجيوز  املطلوبة تكل )خالفوعض دوةل يف اإ

فادة تقدمي طريق عن املقرتح التسجيل عىل الاعرتاض للتسجيل(  ابلالحئة الثالث للمرفق وفقاً  الواجب النحو عىل مسببة اإ

قامة أأو تأأسيس حمل هل قانونياً  كياانً  أأو اً يطبيع  خشصاً  املقدم كون حاةل ويف .668/2014  تكل تقدمي جيب عضو، دوةل يف اإ

فادة  الأورويب. الاحتاد مفوضية يف الاعرتاضات تقدمي خاللها يتاح زمنية همةل خالل والعض ادلوةل خالل من الإ

ثبات تقدمي يس تطيع خشص أأي أأو املاحنة اجلهة غواتاميل  الصناعية. امللكية قانون من 80 املادة حسب للتعدي كتايب اإ

قامة احلقوق أأحصاب من يٍ لأ  أأيضاً  جيوز الهنغاري، التجارية العالمات قانون من (2)110 للامدة وفقاً  هنغاراي  بشلك التعدي دعوى اإ

قامة جيوز كام مس تقل. بل من التعدي دعاوى اإ لهيا ينمتي اليت الاهامتم جامعات ق   املس هتكل. حامية وهيئات احلقوق أأحصاب اإ

لغاء والبيطرية الغذائية أأيسلندا سلطة من يطلب أأن مرشوعة مصلحة هل خشص لأي جيوز القانون، من 22.3 للامدة وفقاً  أأيسلندا  اإ

 مبربراته. اً مشفوع كتابياً  الطلب هذا ويودع القانون. أأحاكم مع تعارضه حاةل يف منتج امس تسجيل

 الهند
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يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

 اجلغرايف املؤرش ماكل

 املاكل اإرسائيل

 والرشطة. مصلحة ذي طرف أأي جاماياك

 من (2) الفقرة لأحاكم خمالفة عىل تنطوي حقيقة هناك أأن يرى خشص أأي اجلغرافية، املؤرشات قانون من 35 للامدة وفقًا الياابن

 وواكةل الأسامك ومصائد والغاابت الزراعة )وزارة اخملتصة السلطات :الوزير اإىل الأمر رفع هميكن (2) 4 املادة أأو 3 املادة

 .15 السؤال عن هنفس الرد الوطنية(. الرضائب

 املنشأأ  وتسمية اخلدمة وعالمات التجارية العالمات "بشأأن اكزاخس تان مجهورية قانون من 39 املادة من 3 للفقرة وفقاً  اكزاخس تان

 اس تخدام يف احلق منح أأو() و اخملتصة اجلهة اإىل املنشأأ  تسمية تسجيل عىل اعرتاًضا يقدم أأن معين خشص لأي جيوز ،للسلع"

 .املادة هذه من 2و 1 الفقرتني يف احملددة الأس باب اإىل استنادا املنشأأ  تسمية

 العالمات جسل أأمني – العالمة صاحب الكويت

نفاذ دعاوى رفع املعنيني شخاصللأ  ميكن لتفيا  امجلعيات ذكل يف مبا ،اجلغرايف املنشأأ  ذات املؤرشات اس تخدام اإساءة ضد الإ

 الاقتصادية املصاحل حامية عىل الأسايس قانوهنا ينص اليت اخلدمات، مقديم أأو ،التجار أأو ،املصنعني ومجعيات ،املهنية

 املس هتلكني. حقوق حامية اإىل ،الأسايس نظاهما يف ،هتدف اليت والسلطات لمنظامتل  ذكل خيول كام ،)الأعضاء( لرشاكهئم

 الأورويب. الاحتاد رد انظر ليتوانيا

ماكنية تقترص مدغشقر نفاذ س ياق يف عقوابت أأو تدابري أأي عن الإعالن اإ  فقط. اخملتصة احملمكة عىل احلقوق اإ

قامة الفكرية للملكية املكس ييك للمعهد املكس يك  ويقدم ذكل يف قانونية مصلحة هل خشص أأي طلب عىل بناءً  أأو سلطاته حبمك ادلعوى اإ

 دلعواه. أأسساً 

نفاذ مصلحة ذي خشص لأي جيوز ،2006 لس نة كحولية( ومرشوابت )نبيذ اجلغرافية املؤرشات تسجيل قانون مبقتىض نيوزيلندا  اإ

 التجارية العالمة لصاحب جيوز ،2002 لس نة التجارية تالعالما قانون ومبقتىض مسجل. جغرايف مؤرش اس تخدام عىل القيود

قامة احلالت، بعض يف هلم وللمرخص املسجةل، نفاذ. دعوى اإ  اإ

 عىل الراهن الوقت يف الأمر يقترص اجلغرافية، املؤرشات بشأأن مواد عدة يتضمن 486 رمق الأنديز دول جامعة قرار أأن مع بريو

 بريو. يف نوعه من فريد نظام مبوجب املنشأأ  تسميات محلاية التنظميي الإطار وضع

ن ،الراهن الوضع هو وكام جراءات اختاذ هل اخملول هو املنشأأ  ةتسمي ماكل فاإ نفاذ. اإ  الإ

 من يتجزأأ  ل جزءا بوصفها اجلغرافية املؤرشات ،2018 سبمترب يف الصادر 1397 رمق الترشيعي املرسوم أأدرج ذكل، وبرمغ

عداد حاليا وجيري الفكرية. امللكية  اجلغرافية. ابلبياانت اخلاصة الأنظمة اإ

 املنتجني. جامعة بولندا

 العامة. والسلطات احلقوق، وأأحصاب الرشعيني، املنتجني الربتغال

قامة جغرايف مبؤرش امجلاعية العالمة يف احلق لصاحب كوراي مجهورية  يداع جتارية عالمة عىل التعدي ضد قضائية دعوى اإ  دلى شكوى واإ

 الرشطة. قسم أأو العام املدعي مكتب

 القانوين غري ابلس تخدام للتعدي حقوقهم تعرضت ممن هممتة أأخرى هيئات أأي أأو قانوين اكئن أأو طبيعي خشص لأي حيق مودلوفا مجهورية

قامة مبارش غري أأو مبارشاً  رضراً  يسبب وحن عىل محمي جغرايف تعيني أأو محمي جغرايف ملؤرش  الإجراءات ابتباع قضائية دعوى اإ

قامة التاليني للأشخاص وحيق املرشوعة. ومصاحله حقوقه حامية أأجل من 66/2008 القانون يف علهيا املنصوص  بشأأن دعوى اإ

 أأو الأشخاص من ذكل غري ب( محمي، منشأأ  تعيني أأو محمي جغرايف مؤرش اس تخدام يف احلق صاحب أأ( احلقوق: عىل التعدي

 تكل تكون أأن رشيطة الغرض، ذلكل خصيصاً  أأنشئت منظامت أأو الاس تخدام يف احلقوق صاحب بمتثيل اخملوةل الكياانت

 (66/2008 رمق القانون ،47 )املادة أأشهر. 6 عن تقل ل سابقة لفرتة عامةل الأخرية

 ومالكه(. جغرايف مؤرش حيمل منتج منتجي )خاصة ومس تخدمهيا احلقوق وأأحصاب العامة، السلطات رومانيا

 منشأأ. تسمية اس تخدام يف الاس تئثاري احلق صاحب الرويس الاحتاد
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 احملامك رصبيا

طار يف ينطبق. ل س نغافورة  املؤرشات حامية وتكون تسجيل معلية توجد ل بب(،117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون اإ

 والتجار املنتجني لهؤلء أأو التجارة أأو املنتجني لهؤلء رابطة أأو السلع يف اتجر أأو السلع ملنتج جيوز ذكل، مع تلقائية. اجلغرافية

قامة  )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون يف احملدد والنح )عىل املرشوعة غري الاس تخدامات بعض بشأأن دعوى اإ

 اجلغرايف. للمؤرش بب((117

 ومالكه(. جغرايف مؤرش حيمل منتج منتجي )خاصة ومس تخدمهيا احلقوق وأأحصاب العامة، السلطات سلوفاكيا

 هل. املسجل/املرصح املس تخدم أأو املاكل أأفريقيا جنوب

 وحدها. الاكنتوانت اختصاص مفن اجلنائية املالحقة أأما )احملامك(. القضائية الهيئات اختصاص مضن أأساساً  املدنية املالحقة تقع سويرسا

 العليا. الاحتادية احملمكة دلى لالس تئناف قابالً  للاكنتون الهنايئ القرار يكون احلالت، مجيع ويف

قامة الاكنتوانت يف س هتكلامل  حامية ولهيئات دارية دعاوى اإ  ابملنتجات يتعلق فامي اجلغرافية املؤرشات قانون انهتأاكت بشأأن اإ

 الغذائية.

 واملس تخدمني احلقوق أأحصاب املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 اس تئثارايً  هلم املرخص احلالت بعض ويف التسجيل، أأحصاب

 املهمتة. الأخرى الأطراف أأوروغواي

دارة وهيئة امحلاية يف احلق صاحب انم فيت قامة القانونية الأهلية ذات اجلغرايف املؤرش اإ نفاذ دعوى لإ  التسجيل. بشأأن اإ

 ومالكه(. جغرايف مؤرش حيمل منتج منتجي )خاصة ومس تخدمهيا احلقوق وأأحصاب العامة، السلطات الأورويب الاحتاد

 بدلمك؟ جغرايف مؤرش حامية فور به، املرصح غري الاس تخدام منع مسؤولية يتحمل اذلي من 

 به؟ املرصح غري الاس تخدام منع مسؤولية يتحمل اذلي من اجمليب الطرف

 به. املرصح غري الاس تخدام منع عن املسؤول هو احلقوق صاحب أأرمينيا

 عىل اجلغرايف للمؤرش به املرصح غري الاس تخدام منع مسؤولية تقع غرافيةاجل ابملؤرشات يتعلق فامي التجارية: العالمات قانون أأسرتاليا

اجملموعات احملددة يف السؤال أأو  ، تقع املسؤولية عىل أأي من الأشخاصهنافريد من نوعه: نظام  اجلغرايف. املؤرش ماكل عاتق

73. 

 التنظميية. هيئته خالل من اإجرايئ، كبديل منوابً  كياانً  اكن ما مىت واملسجل، الاس تخدام حق أأحصاب الربازيل

دارة -اجلغرافية املؤرشات رابطة مكبوداي  الفكرية امللكية اإ

 للملكية الوطين املعهد عليه يقوم واذلي الصناعية، امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون مبوجب املوضوع النظام ينص ل ش ييل

 مبوجب املوضوع النظام ومبقتىض تنطبق. املناظرة والرقابة الاس تخدام لواحئ أأحاكم فاإن ذكل ومع رقيب، تعيني عىل الصناعية،

 الرقابة. دور احليوانية والرثوة الزراعة دائرة تتوىل الكحولية، واملرشوابت النبيذ بشأأن 18.455 رمق القانون

 املنشأأ. تسمية ابس تخدام ابلترصحي اخملول الكيان كولومبيا

 اخملتصة. والقضائية الإدارية والسلطات هلم املرصح واملنتجون احلقوق أأحصاب كرواتيا

دارة قربص  .الزراعة اإ

 امجلهورية

 يةالتش يك 

 املنتجني. وجامعات اخملتصة والقضائية( )الإدارية السلطات

كوادور  النظر. حمل اجلغرايف املؤرش يف للنظر املكونة التنظميية الهيئة أأو الفكرية للحقوق الوطنية ادلائرة اإ

س تونيا  املنتجني. وجامعات اخملتصة والقضائية( )الإدارية السلطات اإ

 والسلطة القضائية. ،والسلطة الإدارية ،هيئة امحلاية والإدارة فرنسا
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دارة للغذاء، الوطنية جورجيا واكةل تتحمل جورجيا دارة املالية، بوزارة التحرايت ودائرة الرضيبية الرقابة واإ  دلائرة التابعة امجلارك واإ

 احملمية. اجلغرافية املنشأأ/املؤرشات لتسميات به املرصح غري الاس تخدام منع مسؤولية العام املدعي ومكتب ادلخل،

 التصديق. ومنح الرمسية الرقابة ضوابط عن مسؤوةل عامة منظمة ويه دمييرت،و أألغ اليوانن

 الإدارية. الهيئة غواتاميل

 غري الاس تخدام ملنع قضائية دعوى يقميوا أأن احلقوق لأحصاب املنتجني. وجامعات اخملتصة والقضائية( )الإدارية السلطات هنغاراي

قامة اخملوةل الرقابة ولهيئات محمي. جغرايف ملؤرش به املرصح ذا سلطاهتا حبمك دعوى اإ  مواصفات مع مطابقة عدم حاةل اكتشفت اإ

 املنتج.

 املنتجني. نفسه/جامعة احلقوق صاحب أأيسلندا

  الهند

يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

 اخملتصة. السلطة أأو املس تفيد

 املاكل. اإرسائيل

 اجلغرايف. املؤرش ماكل جاماياك

 .15 السؤال عن الرد نفس الوطنية(. الرضائب وواكةل الأسامك ومصائد والغاابت الزراعة )وزارة اخملتصة السلطات الياابن

 وابلتايل، اجلغرايف. املؤرش عىل التعدي منع مسؤولية بنفسه احلقوق صاحب يتحمل بالدان، يف معنية سلطة وجود لعدم نظراً  اكزاخس تان

ذا احلقوق فلصاحب  احملمكة. من الانتصاف الامتس اجلغرايف للمؤرش قانوين غري اس تخدام أأي اكتشف اإ

 امجلارك مصلحة الكويت

  لتفيا

 الأورويب. الاحتاد رد انظر ليتوانيا

 به. املرصح غري الاس تخدام ملنع الاختصاص هجة دلى التدخل خشص لأي مدغشقر

 الاحتادي. العام املدعي أأو الأطراف أأحد طلب عىل بناء أأو سلطته حبمك متحراكً  الفكرية، للملكية املكس ييك املعهد املكس يك

 السابق. الرد انظر نيوزيلندا

 عىل الراهن الوقت يف الأمر يقترص اجلغرافية، املؤرشات بشأأن مواد عدة يتضمن 486 رمق الأنديز دول جامعة قرار أأن مع بريو

 بريو. يف نوعه من فريد نظام مبوجب املنشأأ  تسميات محلاية التنظميي الإطار وضع

 .املس تفيدين أأو التنظميية اجملالس أأو املاكل عاتق عىل املنشأأ  لتسميات به املرصح غري الاس تخدام منع مسؤولية تقع

 من يتجزأأ  ل جزءا بوصفها اجلغرافية املؤرشات ،2018 سبمترب يف الصادر 1397 رمق الترشيعي املرسوم أأدرج ذكل، وبرمغ

عداد حاليا وجيري الفكرية. امللكية  اجلغرافية. ابلبياانت اخلاصة الأنظمة اإ

 التجاري والغذائية/التفتيش الزراعية اجلودة تفتيش بولندا

 املعهد الربتغايل للملكية الصناعية،  ،احملامك الربتغال

 التجارية للعالمات اخلاصة التحرايت لرشطة ميكن جغرايف، مبؤرش جامعية لعالمة اس تئثاري ترخيص عىل التعدي حاةل يف كوراي مجهورية 

زاء التحرك الكوري الفكرية امللكية ملكتب التابعة  الرشطة الأعىل/واكةل العام املدعي مكتب شكوي: تقدمي ذكل. اإ

 الكوري. الفكرية امللكية ملكتب التابعة الصناعية امللكية حترايت الوطنية/شعبة

 اجلغرايف للمؤرش ابلمتثال التكفل يف النشط ادلور يقع تريبس(، )اتفاق الفكرية امللكية حلقوق اخلاصة السمة مراعاة مع مودلوفا مجهورية

 خالل من املنشأأ  اجلغرايف/تعيني املؤرش تسجيل صاحب عاتق عىل به مرصح غري س تخداما لأي احملمي املنشأأ  احملمي/تعيني

نفاذ عن املسؤوةل والسلطات .75 السؤال عىل الرد يف املوصوفة الس بل  خاصةً  مودلوفا، مجهورية يف الفكرية امللكية حقوق اإ

 جامرك دائرة يه: احملمية، اجلغرافية املؤرشات ذكل يف مبا الفكرية، امللكية حقوق عىل القانونية غري الأنشطة وماكحفة مبنع

نفاذ عن املسؤوةل السلطة ويه مودلوفا، مجهورية  مهوريةجب  ادلاخلية الشؤون ووزارة احلدود؛ عند الفكرية امللكية حقوق اإ

 دفق ذكل عىلو  ادلاخلية. السوق يف الفكرية امللكية عىل الاحتيال وماكحفة منع جمال يف اخملتصة السلطة ويه مودلوفا،
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 هذا ويُعىن الفكرية. امللكية جمال يف اجلرمية ماكحفة قسم ويه أأل ادلاخلية، الشؤون وزارة يف خاصة فرعية شعبة أأنشئت

جراء بتنظمي املتخصص القسم  ووفقاً  الفكرية. امللكية حقوق ابنهتأاكت املتعلقة اخملالفات وتوثيق واكتشاف ملنع حتراكت واإ

جراء بدء كنمي القانونية، للأحاكم بل من احمللية السوق يف الفكرية امللكية حقوق من حق لنهتاك املالحقة اإ  احلق، صاحب ق 

بل من أأو شكوى، تقدمي طريق عن وذكل  من ذكلو يتل ما مع سلطاهتا، حبمك ادلاخلية وزارة يف اجلنائية التحرايت هيئات ق 

 ومراقبة املس هتكل حامية واكةل تتوىل مودلوفا، مجهورية يف اخملالفات قانون لأحاكم ووفقاً  الوقت، نفس ويف لالإشعار. تقدمي

 احملمية. اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  لتعيينات القانوين غري ابلس تخدام املتعلقة اخملالفات وحفص اكتشاف الأسواق

 اخملتصة. والقضائية( )الإدارية السلطات رومانيا

 منشأأ. تسمية اس تخدام يف الاس تئثاري احلق صاحب الرويس الاحتاد

 ينطبق ل رصبيا

طار يف ينطبق. ل س نغافورة  املؤرشات حامية وتكون تسجيل معلية توجد ل بب(،117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون اإ

 والتجار املنتجني لهؤلء أأو التجارة أأو املنتجني لهؤلء رابطة أأو السلع يف اتجر أأو السلع ملنتج جيوز ذكل، مع تلقائية. اجلغرافية

قامة  )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون يف احملدد والنح )عىل املرشوعة غري الاس تخدامات بعض بشأأن دعوى اإ

 اجلغرايف. للمؤرش ب((117

 املنتجني. وجامعات اخملتصة والقضائية( )الإدارية السلطات سلوفاكيا

 هل. املسجل/املرصح املس تخدم أأو املاكل أأفريقيا جنوب

ثبات يس تطيع خشص لأي التجارية، العالمات حامية قانون من 52 للامدة وفقاً  سويرسا قامة قانونية مصلحة اإ  للحصول قضائية دعوى اإ

عالين حمك عىل  العالمات حامية قانون من 55 املادة ومبقتىض مصدر. مؤرش اإىل ابلنس بة قانونية عالقة أأو حقاً  يؤسس اإ

قامة للتعدي مصدر مؤرش يف حقه - يتعرض أأن يرحج أأو - تعرض خشص لأي جيوز التجارية،  أأداء لتأأمني قضائية دعوى اإ

هناء حمدد  التجارية، العالمات حامية قانون من 56 لامدةل وفقاً  التالية، الهيئات وختول ذكل(. اإىل ما أأو حظره أأو ما فعلٍ  )اإ

يقاف اإصدار الامتس عالين اإ  املصدر: مؤرشات اإىل ابلنس بة حمدد أأداء أأو اإ

 لأعضاهئا؛ الاقتصادية املصاحل حبامية قوانيهنا حبمك لها املرصح والتجارية املهنية الرابطات -

قلميية أأو الوطنية الأمهية ذات واملنظامت -  املس هتلكني؛ محلاية قانوين ببواج احملمةل الإ

 رمز أأي أأو "سويرسي" أأو "سويرسا" قبيل من مؤرشات اس تخدام ملاكحفة الفكرية، للملكية السويرسي الاحتادي واملعهد -

 السويرسي؛ لالحتاد اجلغرايف النطاق اإىل يشري أأخر مؤرش أأو

ىل يشري أ خر مؤرش أأو رمز أأي أأو امسه اس تخدام ملاكحفة املعين، الاكنتون -  اجلغرايف. نطاقه اإ

 املاكل املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 اس تئثارايً  هلم املرخص احلالت بعض ويف التسجيل، أأحصاب

 احلق. صاحب أأوروغواي

دارة هيئة تتوىل انم فيت  والرشطة واملس توردة(، املصدرة )للسلع انم فيت وجامرك الأسواق، مراقبة وواكةل اجلغرايف، املؤرش اإ

 هبا. املرصح غري الاس تخدامات منع مسؤولية والتكنولوجيا العلوم ومفتش ية الاقتصادية،

 املنتجني. وجامعات اخملتصة والقضائية( )الإدارية السلطات الأورويب الاحتاد

 اس تخدامه عدم أأو اجلغرايف املؤرش عىل التعدي عدم لضامن احلقوق صاحب عاتق عىل تقع اليت املسؤوليات ما 

 ترصحي؟ بدون

 احلقوق صاحب مسؤوليات اجمليب الطرف

ىل يطلب أأن جغرايف ملؤرش ا يف قاحل لصاحب جيوز أأرمينيا ذن دون مهيس تخد اذلي الشخص اإ ذاو  ،هس تخداما عن يتوقف أأن اإ  اإ

زالته يطالب أأن هل فيحق ،قانوين غري بشلك ويُس تخدم ،الالتباس يثري حد اإىل مماثل املس تخدم املؤرش اكن  ،نتجامل  من ابإ
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ن ،الشعار صور مردتُ  وأأن ،الصةل ذات هواثئقو  ،وأأشاكهل ،تهعبو و   أأو و/ لمنتجا درةمصا فيمكن ،ممكناً لكذ يكن لم واإ

تالفها العبوة  .واإ

 املؤرش عىل التعدي بعدم التكفل مسؤولية جتارية تصديق عالمة بوصفه احملمي اجلغرايف املؤرش حقوق صاحب يتحمل أأسرتاليا

 اليت للقواعد وفقاً  ابس تخدامه والتكفل به املرصح الاس تخدام اعامتد املسؤوليات وتتضمن ترصحي. دون اس تخدامه أأو اجلغرايف

 الاس تخدام. حتمك

بل من اس تخدامه من التيقن اجلغرافية للمؤرشات التنظميية الهيئة اإىل يعود الربازيل  املوضوعة للبنود ووفقاً  القانون حبمك بذكل اخملولني ق 

 الاس تخدام. لحئة يف

  مكبوداي
ل لأحد ليس ش ييل قامة احلقوق أأحصاب اإ ثبات دعاوى اإ قامة جيوز ول حقوقهم، لإ  عامة. دعاوى اإ

قامة مسؤولية احلق صاحب يتحمل كولومبيا ىل املسؤولية هذه تفويض حاةل ويف ذكل. لإعامل دعوى اإ دارة عىل تقوم كياانت اإ  اإ

دارهتا بشأأن س نوية تقارير تقدمي الكياانت تكل فعىل منشأأ، تسمية اس تخدام  عن معلومات يتضمن أأن جيب مما احلق، ذلكل اإ

 اليت للكياانت تصدر وقد صةل. ذات أأخرى وأأمور الرتوجيية، والأنشطة أأخرى، بدلان يف وامحلاية املتخذة، القانونية الإجراءات

 أأحد ويشري املفوضة. السلطة لإبطال سبباً  الامتثال عن التخلف ميثل مث ومن لتداركه، امر أأو بذكل الوفاء عن تتخلف

بطال أأس باب  لس نة 57530 رمق )القرار املنتج خصائص ةابس متراري للتكفل الالزمة الرقابة أأليات غياب اإىل رصحية اإشارة الإ

 (.7.5.1 النقطة ،2012

قامة احلقوق لصاحب جيوز كرواتيا   التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

 منشأأ  تعيني بوصفه ما امسٍ  تسجيل بعد الكحولية، واملرشوابت ابلنبيذ يتعلق وفامي والأغذية، الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص

 من امحلاية مسؤولية بقربص الرقابية والسلطة اخملتصة السلطة عىل تقع الأورويب السجل يف محمياً  جغرافياً  مؤرشاً  أأو محمياً 

 الأوروبية. والالحئة الوطين القانون لأحاكم وفقاً  به املرصح غري الاس تخدام أأو التعدي

 امجلهورية

 يةالتش يك 

قامة هل وحيق التجارية، العالمات وطلبات والتجارة الأسواق رصد احلقوق لصاحب  التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

كوادور نتاج ومراقبة صدور توجيه اإ  حسب اللواحئ، أأو للمواصفات ابلمتثال التكفل طريق عن املنشأأ  بتسمية احملمية املنتجات وجتهزي اإ

 دوليًا. أأو وطنياً  للتسويق جودهتا أأو منشأأها مالءمة لضامن احلاةل،

س تونيا قامة هل وحيق التجارية، العالمات وطلبات والتجارة الأسواق رصد احلقوق لصاحب اإ  التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

يف حاةل  رفع دعوىاختاذ خيول هل ؛ كام بات التسجيل، مبا يف ذكل العالمات التجاريةل ط السوق و  رصدلصاحب احلق  جيوز فرنسا

 الزتوير.

قامة املنشأأ، اجلغرايف/تسمية املؤرش اس تخدام حق مودع/صاحب عن فضالً  قانوين، كيان أأو طبيعي لشخص حيق جورجيا  دعوى اإ

يقاف )أأ( ييل: مبا واملطالبة املتعدي الطرف ضد قضائية عدام وضبط )ج( الأرضار؛ عن والتعويض )ب( التعدي؛ اإ  السلع واإ

نتاج مبارش بشلك املس تخدمة واملعدات قانوين غري وجه عىل ةاملنتج عدام )د( السلع؛ تكل لإ  أأو املنشأأ  تسمية حيمل ما لك واإ

 ودعاية. تعبئة ومواد وطبعات ورسوم بطاقات من اجلغرايف املؤرش

لغ اإىل شكوى تقدمي ميكهنم اليوانن  احملمي. اجلغرايف للمؤرش اس تخدام سوء أأي بشأأن دمييرتو اإ

 من أأيٍ  وقف أأو ملنع الالزمة القانون يف علهيا املنصوص التدابري يُمنح وأأن اخملتصة السلطة دلى دعوى يقمي أأن املهمت للطرف غواتاميل

 محمية؛ منشأأ  تسمية أأو محمي جغرايف مؤرش لأي ترمجة تكون أأو مشاهبة أأو مطابقة جتارية عالمة تسجيل )أأ( تية:ال   الأفعال

 تلمح أأو احلقيقي منشأأه ماكن خالف جغرافية منطقة من وروده اإىل املنشأأ، تعيني يف تشري، وس يةل أأي واس تخدام )ب(

ذا بذكل،  تسمية أأو محمي جغرايف مؤرش واس تخدام )ج( للمنتج؛ احلقيقي اجلغرايف املنشأأ  بشأأن-امجلهور تضليل اإىل ذكل أأدى اإ

 أأو مرتجامً  اجلغرايف املؤرش اكن أأو مبيناً  للمنتج احلقيقي املنشأأ  اكنوول حىت يعينه، اذلي املاكن منشأأه ليس ملنتج محمية منشأأ 

 املنشأأ  بشأأن-امجلهور تضلل أأخرى ممارسة وأأي )د( شابه؛ ما أأو "تقليد" أأو "أأسلوب" أأو "نوع" أأو "طراز" بلكمة مصحوابً 

 القانون. أأحاكم مبوجب املرشوعة غري املنافسة أأفعال من أ خر فعل أأي أأو للسلعة احلقيقي
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 احلقوق صاحب مسؤوليات اجمليب الطرف

قامة هل وحيق التجارية، العالمات وطلبات والتجارة الأسواق رصد احلقوق لصاحب هنغاراي  حيق ول التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

ل احلق لصاحب قامة اخملوةل الرقابة ولهيئات املتعدي. مقاضاة جمرد اإ ذا سلطاهتا حبمك دعوى اإ  مع مطابقة عدم حاةل اكتشفت اإ

 املنتج. مواصفات

 املنتجني. نفسه/جامعة احلقوق صاحب أأيسلندا

  الهند

يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

 السوق. رصد خالل من

نفاذ عن التخلف شأأن من اإرسائيل  يتعلق فامي خاصةً  العمومية، أأو القبول اإىل، استناداً  دفوع أأو بشأأن، دعاوى اإىل يؤدي أأن احلقوق اإ

 فريدة. بأأنظمة املسجةل غري التصديق وعالمات اجلغرافية ابملؤرشات

 املاكل. عاتق عىل اجلغرايف املؤرش رصد عن الأساس ية املسؤولية تقع جاماياك

ذا التجارة أأو السوق برصد املنتجني جامعة تقوم قد الياابن  الأسامك ومصايد واحلراجة الزراعة وزارة يطالبون ،تعدي وجود هلم تبني واإ

)MAFF) الوطنية الرضائب مصلحة أأو )NTA( املناس بة. الإجراءات ختاذاب 

  اكزاخس تان

 امحلاية. اس مترار وضامن التعدي ملنع ائيةالقض السلطة اإىل اللجوء الكويت

  لتفيا

 الأورويب. الاحتاد رد انظر ليتوانيا

 اذلين املنتجني مجيع وفاء وضامن السوق يف املنافسني رصد يف املسؤولية هذه تمكن وقد لهذا. حكامً  اجلديد القانون يضم ل مدغشقر

 املواصفات. يف الواردة ابلرشوط احملمي اجلغرايف املؤرش يس تخدمون

 وجه. أأحسن عىل مصاحله ختدم اليت القانونية الأحاكم اس تخدام احلقوق صاحب عىل جيب املكس يك

 اجلغرايف. املؤرش جسلت صناعة هيئة أأي ذكل يف مبا احلقوق، صاحب عاتق عىل املسؤولية تقع نيوزيلندا

 عىل الراهن الوقت يف الأمر يقترص اجلغرافية، املؤرشات بشأأن مواد عدة يتضمن 486 رمق الأنديز دول جامعة قرار أأن مع بريو

 بريو. يف نوعه من فريد نظام مبوجب املنشأأ  تسميات محلاية التنظميي الإطار وضع

ذا مما تأأكدال  املنشأأ  تسمية ماكل عىل جيب ،وعليه  وفقا بذكل يقومون السوق يف اجلغرايف املؤرش اس تخدام هلم ولخي من اكن اإ

ذا ،املنشأأ  تسمية وبني بيهنا اخللط تثري قد اليت املمزية تالإشارا اس تخدام عدم من التأأكد يهعل  جيب كام .املرعية للأصول  واإ

 الإعالنية. أأو التجارية قميهتا أأو متزيها من تنتقص أأو حق بغري شهرهتا تس تغل أأن احملمتل نمف ،مشهورة تسميةال  هذه تناك

 احملددة نظمييةالت  لمعايريل الأصول حسب املنشأأ  تسمية ابس تخدام هلم املرصح الأشخاص امتثال من التأأكد يهعل  جيب كام

نتاج  .هاتسويق  أأو /و وجتهزيها التسمية هذه مبوجب احملمية السلع لإ

 من يتجزأأ  ل جزءا بوصفها اجلغرافية املؤرشات ،2018 سبمترب يف الصادر 1397 رمق الترشيعي املرسوم أأدرج ذكل، وبرمغ

عداد حاليا وجيري الفكرية. امللكية  اجلغرافية. ابلبياانت اخلاصة الأنظمة اإ

  بولندا

  الربتغال

  كوراي مجهورية

نفاذ ميكن مودلوفا مجهورية  اجلغرايف املؤرش تسجيل يف احلق صاحب مبعرفة مودلوفا مجهورية يف منشأأ  تعيني أأو جغرايف مؤرش يف احلقوق اإ

، )دعوى املدنية الانتصاف أأوجه )أأ( خالل: من احملمي املنشأأ  احملمي/تعيني  مورش أأو منشأأ  تعيني اس تخدام حلظر دعوى تعّدٍ

 لتأأمني بتدابري أأو )د( الإداري؛ القانون طريق عن أأو )ج( اجلنايئ؛ القانون طريق عن أأو )ب( ذكل(؛ اإىل وما محمي جغرايف

 تدخل. طلب تقدمي طريق عن احلدود عند الفكرية امللكية حقوق

 القانونية. ابملتطلبات الالزتام احلق صاحب عىل جيب رومانيا
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 احلقوق صاحب مسؤوليات اجمليب الطرف

 ويرتتب احملمية. املنشأأ  لتسمية قانوين غري اس تخدام أأي منع ذكل يف مبا حقوقه، محلاية تدابري اختاذ احلق صاحب عىل جيب الرويس الاحتاد

دارية أأو مدنية مسؤولية مسجةل منشأأ  لتسمية قانوين غري اس تخدام أأي عىل  املطالبة ايضأً  احلق لصاحب حيق كام جنائية. أأو اإ

 الالتباس دلرجة مشاهبة منشأأ  تسمية قانوين غري بشلك علهيا ولضعت اليت املقدلة والتعبئة والبطاقات السلع تداول بوقف

عداهما.  وابإ

 ينطبق ل رصبيا

قامة والتجار املنتجني لأولئك أأو التجار أأو املنتجني لأولئك رابطة أأو هبا متاجر أأو السلع منتج عىل جيب س نغافورة  خشص ضد دعوى اإ

 س نوات. 5 خالل جغرايف مؤرش من تتأألف أأو عىل حتتوي جتارية عالمة لس تخدامه

قامة هل وحيق التجارية، العالمات وطلبات والتجارة الأسواق رصد احلقوق لصاحب سلوفاكيا  التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

 احلق. صاحب عاتق عىل املسؤولية لك تقع أأفريقيا جنوب

 .R4و R3و R2و R1 سويرسا

 عليه تقع حقوق صاحب يوجد ل وابلتايل اجلغرافية، املؤرشات يف املتأأصةل احلقوق خشص لأي السويرسي القانون مينح ل

 مقرتنة. مسؤوليات

قامة هل وحيق التجارية، لعالماتا وطلبات والتجارة الأسواق رصد احلق لصاحب املتحدة اململكة  التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

بل من الاس تخدام مراقبة علهيم جيب  املعايري. عىل احلفاظ وضامن هلم املرصح املس تخدمني ق 

 شابه. وما والرصد املبادرة حق للامكل أأوروغواي

 التعامل يف املعنية السلطات مع وتتعاون اجلغرايف، املؤرش اس تخدام اجلغرايف للمؤرش واخلارجية ادلاخلية الرقابة هيئات تراقب انم فيت

 . امجلهور بني اجلغرايف ابملؤرش املتعلقة املعارف وتنرش هبا، املرصح غري الاس تخدامات مع

قامة هل وحيق التجارية، العالمات طلباتو  والتجارة الأسواق رصد احلقوق لصاحب الأورويب الاحتاد  التعدي. حاةل يف قضائية دعوى اإ

 جغرايف؟ مبؤرش املتعلقة احلقوق انهتاك حاةل يف املتاحة الإجراءات ما 

نفاذ اجمليب الطرف نفاذ املدين الإ  أأخرى اإجراءات الإداري الإ

   نعم أأرمينيا
 نعم  نعم أأسرتاليا

    الربازيل

 نعم نعم نعم مكبوداي

 نعم  نعم ش ييل

  نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم نعم كرواتيا

نفاذ  جنايئ. اإ

  نعم  قربص

 نعم نعم نعم يةالتش يك  امجلهورية

نفاذ  جنايئ. اإ

كوادور   نعم  اإ

س تونيا  نعم نعم نعم اإ

نفاذ  جنايئ. اإ

 نعم نعم نعم فرنسا

 احملامك اجلنائية أأمام  دعوى رفعأأيضا قد يمت 
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نفاذ اجمليب الطرف نفاذ املدين الإ  أأخرى اإجراءات الإداري الإ

 نعم نعم نعم جورجيا

نفاذ  جنايئ. اإ

  نعم  اليوانن

 ل ل نعم غواتاميل

 نعم نعم نعم هنغاراي

نفاذ  جنايئ. اإ

  نعم نعم أأيسلندا

    الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

   نعم

 نعم نعم نعم اإرسائيل

جراءات تتاح قد نفاذ اإ  خالل من الأحوال بعض يف الإداري الإ

 احلالت(. بعض )يف اجلنائية املالحقة تتاح كام امجلارك. سلطات

 نعم نعم نعم جاماياك

نفاذ  جنايئ. اإ

  نعم  الياابن

  نعم نعم اكزاخس تان

 ل نعم نعم الكويت

   نعم لتفيا

   نعم ليتوانيا

   نعم مدغشقر

  نعم  املكس يك

 نعم ل نعم نيوزيلندا

 معرض يف التجارية العالمات تقليد عىل اجلنائية اخملالفات تطبق

 التجارة.

  نعم  بريو

  نعم ل بولندا

 نعم نعم نعم الربتغال

  نعم نعم كوراي مجهورية

 نعم نعم نعم مودلوفا مجهورية

 امللكية عنارص يف احلق "انهتاك للامدة وفقاً  جنائية مسؤولية

 اجلزاءات(. قانون ،23 والفقرة 21 الفقرة (،185)2 )املادة الصناعية"

 نعم نعم نعم رومانيا

 تقليد. دعوى

 نعم نعم نعم الرويس الاحتاد

نفاذ   جنايئ. اإ

   نعم رصبيا

   نعم س نغافورة
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نفاذ اجمليب الطرف نفاذ املدين الإ  أأخرى اإجراءات الإداري الإ

 نعم نعم نعم سلوفاكيا

نفاذ  جنايئ. اإ

   نعم أأفريقيا جنوب

  نعم نعم سويرسا

 نعم نعم نعم املتحدة اململكة

 جنايئ

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  نعم نعم

  نعم نعم أأوروغواي

 نعم نعم نعم انم فيت

 جنائية مالحقة

 نعم نعم نعم الأورويب الاحتاد

نفاذ  جنايئ. اإ

 تعليقات:

 أأسرتاليا

قانون  مبوجب مدين تعّد   دعوى يقميأأن  امكللل حيق، جتارية تصديق عالمات بوصفها احملمية اجلغرافية ؤرشاتملابفامي يتعلق 

لع اليت تنهتك العالمات التجارية؛ ، الاستيالء عىل الساحلدود الأسرتالية، يف ظروف معينة اتقو ل وحيقالعالمات التجارية. 

ل أأن من  14الفصل  مبوجب. تجاريةال تصديق ال عالمات عىل عاتق صاحب  معوما، ،يقع هذا الإجراء املبادرة ابختاذعبء  اإ

زالأأو  عالمة جتارية مسجةلتزوير • جنائية:  امئجر عد الأفعال التالية تُ  قانون العالمات التجارية تطبيق عالمة جتارية • . هتااإ

أأو  امتالكهاأأو  بيع سلعأأو  ؛متل اس تخداهما يف ارتاكب جرميةأأداة من احمل أأو  أ ةلأأو  كتةلأأو  صنع قالب• ؛ مسجةل زورا

ثباهتا  توجداس تريادها بعالمات جتارية زائفة.   ة.اخملالف حسبعنارص خطأأ خمتلفة جيب اإ

 الربازيل

جراءات ماكنية توجد قانونية. اإ قامة اإ دارية دعاوى اإ  جغرافية. ملؤرشات انهتأاكً  واملس تخدمة املسجةل التجارية العالمات حيال اإ

 ش ييل

 الصناعية للملكية الوطين املعهد عليه يقوم واذلي الصناعية امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون مبوجب املوضوع النظام يتيح

قامة  التعدي. حاةل يف غرامات( تعادل ،105 )املادة جنائية ودعاوى (106 )املادة مدنية دعاوى اإ

س تونيا  اإ

س تونيا قانون يف علهيا املنصوص ابملتطلبات للوفاء ادلوةل مراقبة ةيالتال  اجلهات تبارش   اجلغرافية: املؤرشات حامية بشأأن اإ

 املس هتكل؛ حامية هيئة (1
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 املنصوص ابملتطلبات والالزتام املسجةل اجلغرافية للمؤرشات السلمي ابلس تخدام يتعلق فامي والغذائية البيطرية والهيئة (2

 املسجةل. اجلغرافية اتاملؤرش أأوصاف يف علهيا

 أأيسلندا

ىل وما واجلزاءات العقوابت بشأأن القانون من الثامن الفضل انظر  ذكل. اإ

 الياابن

 أأو احامتلً  جغرايف مبؤرش املتعلقة حقوقهم عىل للتعدي يتعرضون ملن يتاح الكحولية، للمرشوابت اجلغرافية املؤرشات حاةل يف

 تصحيح. بطلب الوطنية الرضائب ملصلحة التقدم حتققاً 

 ليتوانيا

 الأورويب. الاحتاد وقوانني ليتوانيا هوريةمجل  املدين والقانون التجارية العالمات بشأأن ليتوانيا مجهورية قانون

 املكس يك

 تخذوي  اجلغرافية. املؤرشات أأو املنشأأ  تسميات حبقوق املتعلقة الإدارية واخملالفات التعدايت أأسس الفكرية امللكية قانون يضع

زاء الإجراءات الفكرية للملكية املكس ييك املعهد جراءات يف ابلنظر القضائية السلطات ختتص بيامن التعدايت، اإ  اخملالفات اإ

 فهيا. والفصل

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 لتنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.وضع الإطار ا

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

 جنائية. خمالفة منشأأ  تسمية أأو جغرايف مؤرش عىل التعدي ميثل

 كوراي مجهورية

قامة جغرايف مبؤرش امجلاعية العالمة يف احلق لصاحب يداع جتارية عالمة عىل التعدي ضد قضائية دعوى اإ  دلى شكوى واإ

 الرشطة. قسم أأو العام املدعي مكتب

 مودلوفا مجهورية
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 التحكمي هيئة أأو الفكرية للملكية احلكومية الواكةل مقر القضائية وليهتا مضن يقع اليت احملمكة املدنية الزناعات يف تفصل

 غري "الاس تخدام املعنونة املادة يف اخملالفات عن املسؤولية عىل ينص كام (.66/2008 رمق القانون من 60 )املادة املتخصصة

 اخملالفات(. قانون (،97)1 )املادة اجلغرايف" وللمؤرش املنتج منشأأ  لتعيني القانوين

 أأفريقيا جنوب

 جتارية عالمة عىل التعدي .34 املادة

 جتارية: عالمة تسجيل حبمك املكتس بة احلقوق عىل تعدايً  ييل ما لك يُعترب (1)

ىل ابلنس بة التجارة معرض يف به، املرصح غري الاس تخدام )أأ(  لعالمة التجارية، العالمة لها جُسلت اليت اخلدمات أأو السلع اإ

 الالتباس؛ أأو الاخنداع وقوع معه يرحج القرب ابلغ حد اإىل مشاهبة عالمة أأو مطابقة

ىل ابلنس بة التجارة معرض يف املسجةل، التجارية للعالمة مشاهبة أأو مطابقة لعالمة به املرصح غري والاس تخدام )ب(  سلع اإ

ىل اريةالتج العالمة لها جُسلت اليت واخلدمات للسلع ابلغ بشلك مشاهبة خدمات أأو  يرحج ما الاس تخدام ذكل يف جيعل حدٍ  اإ

 الالتباس؛ أأو الاخنداع وقوع معه

ىل ابلنس بة التجارة معرض يف به املرصح غري والاس تخدام )ج(  لعالمة مشاهبة أأو مطابقة عالمة حتمل خدمات أأو سلع أأي اإ

ذا مسجةل، جتارية ساءة املذكورة العالمة اس تخدام مع رحجامل من واكن امجلهورية يف مشهورة التجارية العالمة تكل اكنت اإ  اإ

حلاق أأو مسعهتا أأو املسجةل التجارية للعالمة املمزية السمة اس تغالل  الاخنداع، أأو الالتباس احامتل مانعد ولو حىت هبا رضر اإ

ليه يشار مما جتارية عالمة عىل تنطبق ل الفقرة هذه أأحاكم أأن عىل  (.70)2 املادة يف اإ

 جتارية: عالمة عىل تعدايً  ييل مما أأي يُعترب ول (2)

بل من نية حبسن اس تخدام أأي )أأ(  امس أأو العمل يف أأسالفه من أأي امس أأو معهل حمل امس أأو خشصياً  لمسه خشص أأي ق 

 الأسالف؛ هؤلء من أأي معل حمل

 أأو هبا املقصود الغرض أأو مكيهتا أأو جودهتا أأو هخدمات أأو سلعه لنوع بيان أأو لوصف نية حبسن خشص أأي واس تخدام )ب(

نتاج توقيت أأو أأسلوب أأو خصائصها، من ذكل غري أأو اجلغرايف منشأأها أأو قميهتا  اخلدمات؛ تقدمي أأو السلع اإ

 هبذه املقصود الغرض بيان املعقول من اكن مىت وخدمات بسلع يتعلق فامي التجارية للعالمة نية حبسن والاس تخدام )ج(

 السلع؛ وهذه وامللحقات، الغيار قطع ذكل يف مبا السلع،

ىل التجارية العالمة علهيا وضعت اليت السلع واس ترياد )د(  برضاً  أأو فهيا للبيع عرضها أأو بيعها أأو توزيعها أأو امجلهورية اإ

 مالكها؛ من

بل من نية حبسن الاس تخدام )ه(  مما نقش أأو لون أأو تكوين أأو شلك أأو حاوية علهيا تنطوي نفعية مزيات لأي خشص أأي ق 

 جتارية؛ عالمة بوصفه مسجل وه

ىل ابلنس بة أأو ما خدمات أأو بسلعٍ  يتعلق فامي وحن أأي عىل جتارية عالمة واس تخدام )و( ذا اخلدمات، أأو السلع تكل اإ  اكن اإ

ىل ابلنس بة أأو ماكن، أأي يف اخلدمات، هذه أأداء أأو أ خر، وحن أأي عىل هبا الاجتار أأو السلع هذه بيع املراد  يراد سلع اإ

 السجل؛ يف املدخةل والقيود الرشوط مراعاة مع مقتضاه، عىل التسجيل ينطبق ل أ خر وحن أأي عىل أأو سوق، لأي تصديرها

 ل )أأ( الفقرة أأن عىل الاخنداع، أأو لاللتباس مسبب حد اإىل مشاهبة أأو مطابقة مسجةل جتارية عالمة أأي واس تخدام )ز(

 يف املتوىخ الاس تخدام يتسق أأن وعىل التجارية، العالمة سجيلت  اترخي بعد امسه جُسل قانوين كيان أأي امس عىل تنطبق

 العادةل. املامرسة مع )ج( أأو )ب( أأو )أأ( الفقرات
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 التالية: الانتصاف أأوجه املاكل متنح أأن للمحمكة اكن القانون، هذا مبوجب مسجةل جتارية عالمة عىل تعدٍّ  وقع ما ومىت (3)

يقاف؛ أأمر )أأ(  اإ

زاةل وأأمر )ب( ن املتعدية، العالمة ابإ زاةل احملال من اكن فاإ  اكفة املواد تكل بتسلمي فأأمر املواد، عن فصلها أأو املتعدية العالمة اإ

 للامكل؛

 من اكن مما تسجيل طلب قبول عن الإعالن بعد اختذت أأفعال عن الناش ئة تكل ذكل يف مبا الأرضار، عن وتعويضات )ج(

ن شأأنه ىل يرىق أأن التسجيل بعد اختذ اإ  التسجيل؛ حبمك املكتس بة احلقوق عىل ديالتع حد اإ

اتوة الأرضار، عن التعويضات من وبدلً  )د(  التجارية العالمة ابس تخدام هل مرخص عىل يفرض أأن شأأنه من اكن مما معقوةل اإ

ن شأأنه من اكن مما تسجيل طلب قبول عن الإعالن بعد وقع اس تخدام أأي ذكل ويتضمن املعنية،  أأن التسجيل بعد اختذ اإ

ىل يرىق  التسجيل. حبمك املكتس بة احلقوق عىل التعدي حد اإ

اتوة أأو الأرضار عن تعويضات مبلغ أأي حتديد ولأغراض (4) جراء التوجيه للمحمكة جيوز املادة، هذه مبقتىض تُمنح معقوةل اإ  ابإ

 الاس تعالم. ذكل ملبارشة الإجراءات من مالمئاً  تراه مبا والأمر اس تعالم

قامة قبل خشص أأي عىل وجيب (5) رسال املادة هذه مبقتىض دعوى اإ خطار اإ  معين مس تخدمٍ  لك اإىل ذكل عىل بعزمه كتايب اإ

 أأرضار أأي عن ابلتعويض واملطالبة ادلعوى هذه يف التدخل هؤلء من مسجل مس تخدم لأي وحيق السجل، يف امسه مقيد

 للتعدي. نتيجة به حلقت قد تكون رمبا

 سويرسا

R1 وR2 وR3 وR4. 

 التالية: املدين نونالقا دعاوى تتاح

 عالنية دعاوى  التجارية(؛ العالمات حامية قانون من 52 )املادة قانونية عالقة أأو حق لإثبات اإ

 مصدر عن ابلإفصاح أأمر ابلمتناع، أأمر جغرايف، مؤرش عىل وش يك أأو قامئ تعّد   حظر )أأي احملدد الأداء ودعاوى 

 التجارية(؛ العالمات حامية قانون من 55 )املادة قانوين غري بشلك مصدر مؤرش حتمل أأصناف

 التجارية(؛ العالمات حامية قانون من 55 )املادة شابه وما الأرضار عن التعويض ودعاوى 

 التجارية(؛ العالمات حامية قانون من 57 )املادة شابه وما والإعدام والضبط 

 جارية(؛الت العالمات حامية قانون من 59 )املادة املبدئية الاحرتازية والتدابري 

 التجارية(. العالمات حامية قانون من 60 )املادة حمك ونرش 

 الإثبات. عبء مصدر مؤرش مس تخدم أأي عىل التجارية العالمات حامية قانون من )أأ(51 املادة تلقي ذكل، اإىل وابلإضافة

 حصيح غري مصدر مؤرش اس تخدام يتعمد خشص أأي التجارية( العالمات حامية قانون من 64 )املادة اجلنايئ القانون ويعاقب

 عالمة أأو عنوان أأو امس اس تخدام طريق عن للخداع احامتلً  جيلب أأو حصيح غري بتعيني التباس يف تسببه يرحج تعيني أأو

 حاةل يف العقوبة وتكون مالية. غرامة وأأ  س نة عن تزيد ل مدة ابلسجن أ خر مصدر من خدمات أأو مبنتجات يقرتن مما جتارية

 لسجنا بعقوبة وتقرتن مالية. غرامة أأو س نوات مخس تتجاوز ل مدة السجن جتاري مكسب حتصيل يف اخملالف سعي

 مالية. غرامية

 حدودية. تدابري ذكل اإىل ابلإضافة وتتاح



SCT/40/5  
Annex 
366 

 

 خطار الاحتادية امجلارك لإدارة قامة أأهلية لها جتارية أأو همنية طةراب أأو مصدر مؤرش ابس تخدام اخملول الشخص اإ  دعوى اإ

ن قضائية  )املادة قانوين غري بشلك املصدر مؤرش حتمل ملنتجات وش يك تصدير أأو اس ترياد توقع اإىل يدعو سبب وجد اإ

 التجارية أأو املهنية الرابطة أأو املصدر مؤرش ابس تخدام اخملول وللشخص التجارية(. العالمات حامية قانون من 70

عي"  السلع. احتجاز طلب ييل( فامي )"املدَّ

 تزيد ل أأخرى ملدة الاحتجاز مدة متديد اس تثنائية أأحوال يف وميكن معل. أأايم عرشة عىل تزيد ل ملدة السلع احتجاز وجيوز 

ذا ذلكل نتيجة الواقع الرضر اإصالح مربر دون السلع احتجاز يطلب خشص أأي عىل وجيب معل. أأايم عرشة عىل  أأن ثبت اإ

ذا أأو أأساس دون اكنت الاحرتازية التدابري ىل 70 )املواد هبا يؤمر مل اإ  واملواد التجارية العالمات حامية قانون من )ب(72 اإ

ىل 54  املصدر(. ومؤرشات العالمات حامية بشأأن املرسوم من 57 اإ

 عي عدام يطلب أأن وللمدَّ عي، نفقة عىل ذكل يكون أأن عىل السلع، اإ  أأو السلع حائز أأو الإقرار دممق يقمي أأل رشيطة املدَّ

 التجارية(. العالمات حامية قانون من )ز(72 اإىل )ج(72 )املادة ذكل عىل اعرتاضاً  مالكها

 وضعه أأو التجارية شهرته تتعرض خشص لأي جيوز املرشوعة(، غري املنافسة بشأأن الاحتادي )القانون مدنية أأحاكم ومبقتىض

 أأن املرشوعة غري املنافسة أأفعال من فعلٍ  بسبب احامتلً  أأو حتققاً  لالإرضار الاقتصادية أأو التجارية مصاحله أأو املهنية مسعته أأو

ن الفعل هذا حظر احملمكة من يلمتس ن وقفه أأو وش ياكً  اكن اإ ثبات أأو قامئًا، اكن اإ ن مرشوعيته عدم اإ  اذلي الرضر اس متر اإ

بالغ أأو للحمك نرشاً  أأو تصحيحاً  يطلب أأن اخلصوص وجه عىل الشخص وذلكل فيه. يتسبب  فوق وهل به، أأخرى أأطراف اإ

 املرضورة أأو املهددة للعمالء أأن كام املرشوعة(. غري املنافسة بشأأن الاحتادي القانون من 9 )املادة بتعويضات يطالب أأن ذكل

قامة املرشوعة غري املنافسة أأفعال من فعل بسبب مصاحلهم قامة جتوز ذكل، عن وفضالً  دعاوى. اإ  املهنية لرابطاتل ادلعاوى اإ

قلميية أأو الوطنية الأمهية ذات وللمنظامت لأعضاهئا الاقتصادية املصاحل حبامية قوانيهنا حبمك لها املرصح والتجارية  احملمةل الإ

ذا ولالحتاد املس هتلكني محلاية قانوين بواجب جراء اختاذ يف ارتأأت اإ  القانون من 10 )املادة العامة املصلحة محلاية رضورة اإ

 املرشوعة(. غري املنافسة بشأأن اديالاحت

 الأمريكية املتحدة الولايت

نفاذ املتحدة ابلولايت احلدود وحامية امجلارك هيئة تتوىل نفاذ ويكون احلدودي. الإ نفاذ نطاق يف حمدوداً  الإداري الإ  الإ

 احلدودي.

 امحلاية: أ لية تمت 

 الطرف

 اجمليب
 تلقائياً 

 عىل بناء

 من طلب

 الأطراف أأحد

 قاتتعلي

  نعم  أأرمينيا

  مكة.احمل أأمام وتُنظر الأطراف، بني العادة يف التعدي دعاوي تُرفع   أأسرتاليا

 اجلغرافية للمؤرشات امحلاية يوفر ل هوف  وابلتايل تلقائيًا، تسجيالً  الصناعة للملكية الوطين املعهد مينح ل نعم  الربازيل

 تلقائيًا. املسجةل

   نعم مكبوداي
 املعين. الطرف طلب عىل بناءً  امحلاية أ لية تُبدأأ  ،19.039 رمق القانون مبوجب املوضوع النظام مبقتىض  نعم ش ييل

 اس تثنائية. التلقائية امحلاية نعم نعم كولومبيا
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 الطرف

 اجمليب
 تلقائياً 

 عىل بناء

 من طلب

 الأطراف أأحد

 قاتتعلي

  نعم نعم كرواتيا

   نعم قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

نفاذ نوع حسب الأطراف، أأحد طلب عىل بناء وو/أأ  تلقائية نعم نعم داري الإ  قضايئ(. أأو )اإ

كوادور   ل نعم اإ

س تونيا نفاذ نوع حسب الأطراف، أأحد من طلب عىل بناءو و/أأ  تلقائية نعم نعم اإ داري الإ  قضايئ(. أأو )اإ

  نعم نعم فرنسا

  نعم نعم جورجيا

 مثبتة. لشاكوى تبعاً  الأطراف أأحد طلب عىل وبناءً  الإدارية، للضوابط وفقاً  تلقائية، نعم نعم اليوانن

  نعم ل غواتاميل

نفاذ نوع حسب الأطراف، أأحد من طلب عىل بناءو و/أأ  تلقائية نعم نعم هنغاراي داري الإ  قضايئ(. أأو )اإ

  نعم ل أأيسلندا

    الهند

يران  اإ

 - مجهورية)

 الإسالمية(

  نعم 

 الأحوال. حسب طرف طلب عىل بناءً  الزجرية الانتصاف س بل بعض تتاح قد نعم ل اإرسائيل

 ل جاماياك

 ينطبق

  ينطبق ل

   نعم الياابن

    اكزاخس تان

  نعم ل الكويت

    لتفيا

 قضائية. نعم نعم ليتوانيا

  ل نعم مدغشقر

  نعم نعم املكس يك

  نعم ل نيوزيلندا

 يف الأمر يقترص اجلغرافية، املؤرشات بشأأن مواد عدة يتضمن 486 رمق الأنديز دول جامعة قرار أأن مع نعم  بريو

 بريو. يف نوعه من فريد نظام مبوجب املنشأأ  تسميات محلاية التنظميي الإطار وضع عىل الراهن الوقت

 بوصفها اجلغرافية املؤرشات ،2018 سبمترب يف الصادر 1397 رمق الترشيعي املرسوم أأدرج ذكل، وبرمغ

عداد حاليا وجيري الفكرية. امللكية من جزأأ يت ل جزءا  اجلغرافية. ابلبياانت اخلاصة الأنظمة اإ

 الوطين املعهد فاإن ،واحد طرف  من تُرفع وبري  يف التعدي دعاوى أأن من الرمغ عىل ،ذكل عىل عالوة

 منصبه. حبمك دعوى رفع سلطة دليه الفكرية امللكية وحامية املنافسة عن لدلفاع

  ل نعم بولندا

  نعم نعم الربتغال
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 الطرف

 اجمليب
 تلقائياً 

 عىل بناء

 من طلب

 الأطراف أأحد

 قاتتعلي

 مجهورية

 كوراي

 اخلاصة التحرايت لرشطة ميكن جغرايف، مبؤرش جامعية لعالمة اس تئثاري ترخيص عىل التعدي حاةل يف  نعم

زاء التحرك الكوري الفكرية امللكية ملكتب التابعة التجارية للعالمات  ذكل. اإ

 مجهورية

 مودلوفا

 التلقايئ: الإجراء ينفَّذ نعم نعم

 الأورويب؛ والاحتاد مودلوفا مجهورية بني الارتباط لتفاق وفقاً  .1

يداع عدم حاةل ويف احلدود. عند امجلارك هيئة مبعرفة 1.2 قامة طلب اإ  امجلارك هيئة تلزتم دعوى، اإ

جراء بتعليق ذا الفكرية امللكية حقوق من حق عىل تعدهيا احملمتل السلع احتجازو و/أأ  امجلريك التخليص اإ  اإ

 امجلارك هيئة وعىل الفكرية. امللكية حقوق من حبق متأأثرة السلع بأأن لالعتقاد اكفية أأس باب هيادل توفرت

ليه/ماكل الإقرار/املرسل ومقدم احلق صاحب اإخطار  4 خالل يقدم أأن عىل الساري ابلتدبري السلع اإ

ل التدخل، طلب تلقي من معل أأايم  قانون من 302 ة)املاد السلع احتجاز تدبري امجلارك هيئة اختذت واإ

 امجلارك(؛

 اجلنايئ التحقيق وهيئات الأسواق( مراقبة وواكةل املس هتكل حامية )واكةل التحقيق هجة مبعرفة 2.2

ذا احمللية. السوق يف العام( املدعي ومكتب ادلاخلية الشؤون )وزارة  ارتاكب مبارش بشلك اكتشفت فاإ

 اإخطار علهيا وجب بذكل أأبل غت أأو اجلغرايف املنشأأ/املؤرش تعيني انهتاك - لرتاكب الإعداد أأو -

ذا بذكل. قانوانً  اخملوةل السلطة أأو احلق صاحب  تقدمي عن اخملوةل السلطة أأو احلق صاحب ختلف واإ

 التحقيق التحقيق/سلطة هجة متتنع الإخطار، ذكل اس تالم اترخي من يوم 15 خالل املبدئية الشكوى

 اجلنائية. ادلعوى/املالحقة بدء عن اجلنايئ

 حدوثه. احملمتل التعدي نوع حسب طرف طلب عىل بناءً  وو/أأ  تلقائياً    رومانيا

 الاحتاد

 الرويس

   نعم

  نعم  يارصب 

 ل س نغافورة

 ينطبق

طار يف ينطبق ل  حامية وتكون تسجيل معلية توجد ل بب(،117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون اإ

 تلقائية. اجلغرافية املؤرشات

نفاذ نوع حسب الأطراف، أأحد من طلب عىل بناء وأأ  و/ تلقائية نعم نعم سلوفاكيا داري الإ  قضايئ(. أأو )اإ

 جنوب

 أأفريقيا

   نعم

  نعم نعم سويرسا

 اململكة

 املتحدة

  نعم نعم

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

  نعم نعم

   نعم ل أأوروغواي

  نعم  انم فيت

 الاحتاد

 الأورويب

نفاذ نوع حسب الأطراف، أأحد من طلب عىل بناءو و/أأ  تلقائية نعم نعم داري الإ  قضايئ(. أأو )اإ

 لالإجراءات؟ زمنية أأطر أأي توجد هل 
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 اجمليب الطرف
 أأطر أأي توجد هل

 لالإجراءات؟ زمنية
 تعليقات

  ل أأرمينيا

قامة ميكن التجارية العالمات وقانون النبيذ قانون من لك مبوجب ل أأسرتاليا  .وقت أأي يف تعدٍّ  دعوى اإ

 املعهد قرار يف ول الربازييل الفكرية امللكية قانون يف الصدد هذا يف للتنظمي خاضع يشء يوجد ل  الربازيل

 املادة وتنص املعهد. اختصاص من الإجراءات هذه وليست 25/2013 الصناعية للملكية الوطين

جراء اختاذ عىل الربازييل الفكرية امللكية قانون من 225  الأرضار لإصالح س نوات مخس خالل اإ

 الصناعية. امللكية حق يف املتسببة

  نعم مكبوداي

  ل ش ييل

 التعدي دعاوى "تُمنع :244 املادة ،2000 لس نة 486 القرار - احلقوق عىل التعدي ضد ادلعاوى نعم كولومبيا

 أ خر وقت من س نوات مخس بعد حال أأي عىل أأو ابلتعدي، املاكل عمل اترخي من س نتني بعد

 للتعدي". اقرتاف

 ضد ادلعاوى تُمنع .1996 لس نة 256 رمق القانون املرشوعة: غري ابملنافسة املتعلقة ادلعاوى

 بعد حال أأي وعىل املرشوعة، غري ابملنافسة املاكل عمل اترخي نم س نتني بعد املرشوعة غري املنافسة

 املرشوعة. غري املنافسة وقوع وقت من س نوات ثالث

  نعم كرواتيا

  ل قربص

 امجلهورية

 يةالتش يك 

 الإطار القانونية املهةل حتدد ذكل(، اإىل وما جنائية، مدنية، جامرك، )مثالً  ادلعوى نوع حسب نعم

 لدلعوى. الزمين

كوادور   نعم اإ

س تونيا  الإطار القانونية املهةل حتدد ذكل(، اإىل وما جنائية، مدنية، جامرك، )مثالً  ادلعوى نوع حسب نعم اإ

 لدلعوى. الزمين

 ، اإخل(.)امجلارك، املدنية، اجلنائية ادلعوىنوع  حبسب د احلدود الزمنيةحدتت نعم فرنسا

  نعم جورجيا

  ل اليوانن

  ل غواتاميل

 لدلعوى. الزمين الإطار حتدد اليت القانونية املهالت بعض هناك تكون قد ادلعوى، نوع حسب نعم هنغاراي

  ل أأيسلندا

   الهند
يران  مجهورية) اإ

 الإسالمية( -

  ل

 التقادم. مبدأأ  نعم اإرسائيل

ىل ابلنس بة 3 املادة مبقتىض ادلعاوى تقام نعم جاماياك  أأو - عىل حتتوي جتارية عالمة تسجيل أأو اس تخدام اإ

ذا جغرايف، مؤرش - من تتأألف  مخس خالل (،6) الفرعية املادة يف احملددة الرشوط اس توفيت اإ

 اترخي بعد أأو جاماياك يف احملمي اجلغرايف للمؤرش املتعدي الاس تخدام أأمر ذيوع بعد س نوات

 اجلغرافية. املؤرشات حامية قانون من (19)5 املادة انظر جاماياك. يف التجارية العالمة تسجيل

  ل الياابن

  نعم اكزاخس تان
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 اجمليب الطرف
 أأطر أأي توجد هل

 لالإجراءات؟ زمنية
 تعليقات

 احمليل. القانون يف علهيا املنصوص الزمنية الأطر نعم الكويت

جراءات معظم يف احلال هو كام ،دعوى رفع جيوز  لتفيا نفاذ اإ  ثالث غضون يف ،لتفيا يف املدين القانون اإ

 لإساءة ،مدراكً  يكون أأن جيب اكن أأو ،مدراكً  املترضر الطرف فيه أأصبح ياذل التارخي من س نوات

 املعني. اجلغرايف ملؤرشا اس تخدام

 الزمين الإطار القانونية املهةل حتدد ذكل(، اإىل وما مدنية، جامرك، )مثالً  ادلعوى نوع حسب نعم ليتوانيا

 لدلعوى.

  ل مدغشقر

طار يوجد ل نعم املكس يك  يطلب اذلي الشخص يلزم ذكل، ومع وقائية. أأو مؤقتة تدابري لعامتد حمدد زمين اإ

عالن لإصدار طلباً  أأو الامتساً  يقدم أأن السلع( مصادرة )مثل مؤقتة تدابري داري اإ  اإىل ابلتعدي اإ

 التدبري. تنفيذ اترخي من يوماً  عرشين خالل الفكرية للملكية املكس ييك املعهد أأو اخملتصة السلطة

 ابلتعدي. احلقوق صاحب عمل من س نوات 6 خالل التعدي ضد دعوى أأي بدء جيب نعم نيوزيلندا

 الأمر يقترص اجلغرافية، املؤرشات بشأأن مواد عدة يتضمن 486 رمق الأنديز دول جامعة قرار أأن مع نعم بريو

 يف نوعه من فريد نظام مبوجب املنشأأ  تسميات محلاية التنظميي الإطار وضع عىل الراهن الوقت يف

 بريو.

 اجلغرافية املؤرشات ،2018 سبمترب يف الصادر 1397 رمق الترشيعي املرسوم أأدرج ذكل، وبرمغ

عداد حاليا وجيري الفكرية. امللكية من جزأأ يت ل جزءا بوصفها  اجلغرافية. ابلبياانت اخلاصة الأنظمة اإ

 ،486 رمق الأنديز جامعة قرار جبمبو   ،منعتُ  ،عام بشلك املمزية ابلإشارات تعلقي  فامي ،ذكل ومع

قامة ،244 املادة  مخس ميض بعد و ،ابلتعدي املاكل معرفة اترخي من عامني بعد التعدي دعاوى اإ

 الأمر. يكن همام حدث نهتاكا أ خر عىل س نوات

  ل بولندا

  نعم الربتغال

 شهرين. خالل الكوري الفكرية امللكية مكتب دلى تودع شكوى أأي تُس توىف املبدأأ، حيث من نعم كوراي مجهورية

 مجهورية

 مودلوفا

 الاس تخدام بسبب أأضريوا ممن هممتة أأخرى كياانت وأأي قانوين اكئن أأو طبيعي خشص لأي حيق نعم

قامة مبارش غري أأو مبارشاً  رضراً  محمي منشأأ  تعيني أأو محمي جغرايف ملؤرش القانوين غري  أأمام دعوى اإ

 مدة خالل املرشوعة ومصاحلهم حقوقهم عن دفاعاً  القانون مبوجب املوضوع والنح عىل حممكة

 مودلوفا(. مجهورية يف املدين القانون ،267 )املادة س نوات 3 البالغة العامة الانقضاء

 حتدد قانونية همالت توجد قد ذكل(، اإىل وما جنائية، مدنية، جامرك، )مثالً  ادلعوى نوع حسب نعم رومانيا

 لدلعوى. الزمين الإطار

 الاحتاد

 الرويس

  نعم

  نعم رصبيا

  نعم س نغافورة

 الإطار القانونية املهةل حتدد ذكل(، اإىل وما جنائية، مدنية، جامرك، )مثالً  ادلعوى نوع حسب ل سلوفاكيا

 لدلعوى. الزمين

ىل ابلنس بة * نعم* أأفريقيا جنوب  التجارية. العالمات قانون من 21 ابملادة املتعلقة املعارضات اإ

  نعم سويرسا

  ل املتحدة اململكة



SCT/40/5  
Annex 
371 

 

 اجمليب الطرف
 أأطر أأي توجد هل

 لالإجراءات؟ زمنية
 تعليقات

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

  نعم

   ل أأوروغواي

  نعم انم فيت

 الاحتاد

 الأورويب

 الإطار القانونية املهةل حتدد ذكل(، اإىل وما جنائية، مدنية، جامرك، )مثالً  ادلعوى نوع حسب نعم

 لدلعوى. الزمين

 جغرايف، ملؤرش الإنفاذ عدم من طويةل فرتة مرور بعد الضمنية املوافقة أأساس عىل التعدي عن ابدلفاع قانونمك يقرّ  هل 

قلمي؟ املشرتكة اللغة يف فياً عر  مصطلحا الواقع حبمك أأصبح طلحاملص هذا أأن أأساس عىل أأو  لالإ

 اجمليب الطرف

 ابدلفاع القانون يقرّ 

 عىل التعدي عن

 املوافقة أأساس

 الضمنية

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

  ل أأرمينيا

   أأسرتاليا

  ل الربازيل

  ل مكبوداي

  ل ش ييل

  ل كولومبيا

 ل  كرواتيا

  ل قربص

  ل يةالتش يك  امجلهورية

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل فرنسا

  ل جورجيا

   اليوانن

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

  ل أأيسلندا

   الهند

يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  ل

نفاذ عن التخلف شأأن من نعم اإرسائيل  أأو القبول اإىل، استناداً  دفوع أأو بشأأن، دعاوى اإىل يؤدي أأن احلقوق اإ

 فريدة. بأأنظمة املسجةل غري التصديق وعالمات اجلغرافية ابملؤرشات يتعلق فامي خاصةً  العمومية،
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 اجمليب الطرف

 ابدلفاع القانون يقرّ 

 عىل التعدي عن

 املوافقة أأساس

 الضمنية

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

ىل ابلنس بة القانون هذا أأحاكم تنطبق ل نعم جاماياك  خالف العاملية التجارة منظمة يف عضول اتبع جغرايف مؤرش اإ

 اسامً  عرفاً  املس تخدم املصطلح مع  الصةل ذو مؤرشها يتطابق خدمات أأو بسلع يتعلق فامي جاماياك

 الامس مع  الصةل ذو مؤرشها يتطابق نبيذية سلع أأو جاماياك؛ يف واخلدمات السلع لهذه شائعاً 

 من (4)19 املادة .1995 يناير 1 من اعتباراً  جاماياك يف وجود الأعناب من لنوع عليه املتعارف

 اجلغرافية. املؤرشات قانون

  نعم الياابن

  ل اكزاخس تان

  ل الكويت
قامة مدة انقضاء أأساس عىل فقط ولكن ،نعم نعم لتفيا  أأن أأو ،(78 السؤال عىل الإجابة )انظر دلعوىا اإ

 عاًما. مصطلًحا أأصبح أأي ،الشائعة اللغة يف مأألوفًا الأمر واقع يف أأصبح املعني املصطلح

   ليتوانيا
  ل مدغشقر

  ل املكس يك

  ل نيوزيلندا

  ل بريو
  ل بولندا

  ل الربتغال

   كوراي مجهورية

  ل مودلوفا مجهورية

  ل رومانيا

  ل الرويس الاحتاد

  ل رصبيا

فة سلع منتج يقمي أأن جيب نعم س نغافورة  أأو املنتجني لأولئك رابطة أأو السلع هذه يف متاجر أأو جغرايف مبؤرش معرَّ

 اجلغرايف للمؤرش مرشوعة غري لس تخدامات خشص ضد دعوى والتجار املنتجني لأولئك أأو التجار

بل من الاس تخدام هذا أأمر ذيوع اترخي من )أأ( س نوات 5 خالل  يف سلفه أأو الشخص ذكل ق 

 قانون مبوجب التجارية العالمة لتكل الشخص ذكل تسجيل اترخي من )ب( أأو س نغافورة؛ يف العمل

ن التجارية، ابلعالمات يتعلق سابق قانون أأي وأأ  التجارية العالمات  قد التجارية العالمة اكنت اإ

قامة جيوز ل ذكل، ومع أأس بق. أأهيام التارخي، ذكل يف نرشت ذا دعوى اإ  مؤرش اس تخدام )أأ( اكن اإ

 مؤرش اس تخدام )ب( أأو الفضيةل؛ أأو العامة الس ياسة مع يتعارض جغرافياً  مؤرشاً  كونه حال جغرايف

 من سقط أأو منشأأه، منطقة أأو بدل يف محمياً  يعد مل أأو محمي غري جغرافياً  مؤرشاً  كونه حال جغرايف

 أأي اإىل ابلنس بة جغرايف مؤرش اس تخدام )ج( أأو املنطقة؛ تكل أأو البدل ذكل يف الاس تخدام دائرة

 س نغافورة. يف اخلدمات أأو السلع لتكل الشائع الامس أأصبح خدمات أأو سلع

  ل سلوفاكيا

 .1993 لس نة 1934 رمق التجارية العالمات قانون من 24 املادة اإىل استناداً  نعم يقياأأفر  جنوب

  نعم سويرسا
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 اجمليب الطرف

 ابدلفاع القانون يقرّ 

 عىل التعدي عن

 املوافقة أأساس

 الضمنية

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 رشوط؟ أأي ظل يف

  نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  نعم

  ل أأوروغواي

  ل انم فيت

  ل الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا

ىل استناداً  التعدي عن رصحي دفاع يوجد ل نفاذ عدم من طويةل فرتة مرور اإ ىل أأو الإ ىل الواقع حبمك املصطلح هذا حتول اإ  اإ

قلمي. املشرتكة اللغة يف عريف مصطلح  يناحف أأن الشائع من املثال، سبيل فعىل التعدي. فضية نتيجة هذا مييل ل ذكل، ومع لالإ

 أأصبح قد املصطلح بأأن دفاعاً  مثة وكأن النتيجة نفس اإىل ذكل يفيض وقد الصالحية، أأساس عىل تعّد   قضية يف ضده ومشك

قلمي. املشرتكة اللغة يف عرفياً   لالإ

 الربازيل

هناء لغرض الاس تخدام شائع اجلغرايف الامس اعتبار ميكن ول انقضاء، اترخي منحه بعد جغرايف لمؤرشل ليس  التسجيل. اإ

جراء أأي لختاذ جمال ول تسجيهل مبجرد مسمى غري أأجل اإىل حبامية الربازيل يف حيظى اجلغرايف الامس أأن يعين وهذا  يفيض اإ

ىل بطال اإ لغائه. أأو تعليقه أأو التسجيل اإ  اإ

 كولومبيا

ىل يفيض أأن امحلاية اساسها عىل منحت اليت الرشوط هتاوي شأأن من بطالها. اإ   اإ

 جورجيا

 من أأي يصبح أأن الوارد غري "من للسلع اجلغرافية واملؤرشات املنشأأ  تسميات بشأأن جورجيا قانون من (11)3 للامدة وفقاً 

 عامًا". احملمي اجلغرايف واملؤرش احملمية املنشأأ  تسمية

 هنغاراي

 يف ما ملنتجٍ  شائعال  الامس اإىل جغرايف مؤرش يتحول أأن ميكن ل التجارية، للعالمات هنغاراي قانون من (105)2 للامدة وفقاً 

 التجارة. معرض

 ليتوانيا
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 الأورويب. الاحتاد رد انظر

 نيوزيلندا

عى جيوز ذكل، ومع بطال بطلب التقدم تعدٍّ  دعوى يف عليه للمدَّ لغاء/اإ ىل استناداً  اجلغرايف املؤرش لتسجيل اإ  اإىل حتوهل اإ

 املعين. للمنتج الشائع الامس

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.  امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

متيزي السلعة ة يف عامأأو  شائعة تُعد، عىل أأن تسميات املنشأأ احملمية ل 220، املادة 486الأنديز قرار جامعة دول  ينص

 امحلاية قامئة يف بدل املنشأأ. ما دامت، املعينة

 أأوروغواي

 احلس بان. يف أأخذه لقاٍض  جيوز لكن ذلكل، حمدد نص يوجد ل

 الإداري؟ الإنفاذ اإجراء بشأأن املعنيني الطرفني من لأي طعن أأو تعويض أ ليات أأي توجد هل 

 اجمليب الطرف
 أأو تعويض أ ليات توجد

 طعن
 تعليقات

  ل أأرمينيا

نفاذ يؤدي نعم أأسرتاليا دانة اإىل الأسرتايل النبيذ قانون مبوجب الإداري الإ  س بل توجد ل وذلكل جنائية، اإ

ل للطعن طار يف اإ  اجلنايئ. النظام اإ

جراءات أأي تسمح نعم الربازيل دارية اإ داري بطعن ابلتقدم الصناعية للملكية الوطين للمعهد اإ  فرتة خالل اإ

 الإجراء. ممارسة اترخي من يوماً  60

  نعم مكبوداي
  نعم ش ييل

  ل كولومبيا

  نعم كرواتيا

 الوطين. الترشيع يف الصةل ذات للأحاكم وفقاً  نعم قربص

  نعم يةالتش يك  امجلهورية

كوادور   نعم اإ

س تونيا   نعم اإ

  نعم فرنسا

  نعم جورجيا
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 اجمليب الطرف
 أأو تعويض أ ليات توجد

 طعن
 تعليقات

 املقدلة. املنتجات ،39 املادة املرشوعة، غري التجارة ملاكحفة 4155/2013 القانون لواحئ نعم اليوانن

  ل غواتاميل

 نعم هنغاراي

 املرشوابت حاةل يف

 فقط الكحولية

 

جراءات عىل الطعن ميكن نعم أأيسلندا نفاذ اإ  والابتاكر. الصناعات وزارة دلى الإدارية الإ

   الهند
يران  - مجهورية) اإ

 الإسالمية(

  ل

 احملامك. اإىل الطعون خالل من نعم اإرسائيل

 املادة التسجيل. هيئة قرار صدور من شهرين خالل مغلقة جلسة يف قاٍض  اإىل الطعن تقدمي نعم جاماياك

 اجلغرافية. املؤرشات قانون من (15)1

دارية التعدي)بشأأن  قرارالأأن خشص غري راض عن  نعم الياابن قانون  استنادا اإىل( يطلب مراجعة اإ

. أأما يف قرارها املطعونالهيئة الإدارية  منطلب املراجعة مبارشة تُ مراجعة الشاكوى الإدارية. 

 .الإداري التقايضاإىل قانون  استنادا ةقضائي رفع دعوىهو ال خر ف  الإجراء

  نعم اكزاخس تان

  نعم الكويت
   لتفيا
  نعم ليتوانيا

  نعم مدغشقر

  نعم املكس يك

نفاذ يوجد ل ل نيوزيلندا داري اإ  اجلغرافية. للمؤرشات اإ

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول  نعم بريو

محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد  الأمر يف الوقت الراهن عىل وضع الإطار التنظميي

 من نوعه يف بريو.

، املؤرشات 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة جزءا ل يتجزأأ اجلغرافية بوصفها  من امللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 ابلبياانت اجلغرافية.

، جيوز معومًا رفع دعاوى املراجعة 132و 131، املادتني 1075ي رمق اًل ابملرسوم الترشيعمع

 .عوىادل املوجب لرفع املمزية عىل الإشاراتوالاس تئناف ضد التعدي 

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

   كوراي مجهورية

ليه/حائز الإقرار/املرسل ملقدم جيوز نعم مودلوفا مجهورية  تدابري عىل الاعرتاض معل أأايم 10 خالل السلع اإ

عدام معارضة أأو امجلريك التخليص معلية تعليق وو/أأ  السلع احتجاز  هيئة وعىل السلع. اإ
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 اجمليب الطرف
 أأو تعويض أ ليات توجد

 طعن
 تعليقات

 26/7/2016 بتارخي 915 رمق احلكويم القرار من 38 )النقطة احلق صاحب اإخطار امجلارك

نفاذ لحئة اعامتد بشأأن  الفكرية(. امللكية حلقوق امجلارك هيئات اإ

  نعم اروماني

  نعم الرويس الاحتاد

   رصبيا

جراء يوجد ل ينطبق ل س نغافورة نفاذ اإ داري اإ طار يف اإ  (.ب117 )الفصل احلايل اجلغرافية املؤرشات قانون اإ

  نعم سلوفاكيا

 والطعون احملمكة، اإىل اللجوء .53 املادة نعم أأفريقيا جنوب

 مظلمته يرفع أأن التسجيل هيئة من أأمر أأو قرار أأي بسبب ظمل عليه وقع خشص لأي جيوز

 لالنتصاف. طلباً  أأفريقيا جنوب يف العليا احملمكة اإىل

  نعم سويرسا

  نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

  نعم

   نعم أأوروغواي

  نعم انم فيت

  نعم الأورويب الاحتاد

 امجلركية/احلدودية الرقابة "3"

 اجلغرافية؟ املؤرشات خيص فامي احلدود تدابري عىل ترشيعاتمك تنص هل 

 اجمليب الطرف

 التدابري

  احلدودية

 هميأأة

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 التدابري: تكل تكون قد

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 التدابري: تكل تُكفل

 الرقابة

 احلدودية

 طلب اإىل استناداً  تلقائياً  أأخرى امجلريك الضبط

 التدخل

      ل أأرمينيا
 نعم   نعم  نعم أأسرتاليا

       الربازيل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم مكبوداي
 نعم نعم نعم*  نعم نعم ش ييل

      ل كولومبيا

 نعم نعم نعم* نعم نعم نعم كرواتيا

       قربص

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم يةالتش يك  امجلهورية

كوادور       ل اإ

س تونيا  نعم نعم نعم* نعم نعم نعم اإ

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم فرنسا
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 اجمليب الطرف

 التدابري

  احلدودية

 هميأأة

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 التدابري: تكل تكون قد

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 التدابري: تكل تُكفل

 الرقابة

 احلدودية

 طلب اإىل استناداً  تلقائياً  أأخرى امجلريك الضبط

 التدخل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم جورجيا

 نعم نعم *نعم نعم نعم نعم اليوانن

 نعم ل نعم* نعم نعم نعم غواتاميل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم هنغاراي

      ل  أأيسلندا

       الهند
يران  - )مجهورية اإ

 الإسالمية(

      ل

    نعم نعم نعم اإرسائيل

      ل جاماياك

      ل الياابن

      ل اكزاخس تان

 نعم نعم ل نعم نعم نعم الكويت

    نعم نعم نعم لتفيا

    نعم نعم نعم ليتوانيا

 نعم نعم ل نعم نعم نعم مدغشقر

 نعم   نعم  نعم املكس يك

 نعم ل ل ل نعم نعم نيوزيلندا

      ل بريو
      ل بولندا

 نعم نعم  نعم نعم نعم الربتغال

    نعم  نعم كوراي مجهورية

 نعم نعم  نعم نعم نعم مودلوفا مجهورية

 نعم نعم  نعم نعم نعم رومانيا

 نعم نعم   نعم نعم الرويس الاحتاد

 نعم   نعم نعم نعم رصبيا

      ل س نغافورة

 نعم نعم نعم* نعم نعم نعم سلوفاكيا

    نعم  نعم أأفريقيا جنوب

 نعم   نعم نعم نعم سويرسا

 نعم نعم ل نعم نعم نعم املتحدة اململكة

 املتحدة الولايت

 الأمريكية

 نعم نعم  نعم نعم نعم

       ل أأوروغواي

 نعم نعم  نعم نعم نعم انم فيت
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 اجمليب الطرف

 التدابري

  احلدودية

 هميأأة

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 التدابري: تكل تكون قد

ذا  نعم، هو اجلواب اكن اإ

 التدابري: تكل تُكفل

 الرقابة

 احلدودية

 طلب اإىل استناداً  تلقائياً  أأخرى امجلريك الضبط

 التدخل

 نعم نعم نعم* نعم نعم نعم الأورويب الاحتاد

 تعليقات:

 أأسرتاليا

 عىل بناءً  جتارية تصديق عالمات بوصفها احملمية اجلغرافية للمؤرشات حدودية حامية تدابري تتاح التجارية: العالمات قانون

 للمؤرشات حدودية حامية تدابري تتاح ول نوعه: من فريد نظام التعدي. وقوع احملمكة تقرر أأن وجيب احلق. صاحب طلب

 .الأسرتايل النبيذ قانون بمبوج للنبيذ اجلغرافية

 الربازيل

 اجلغرافية. للمؤرشات حمدد تدبري يوجد ل

 ش ييل

 السلع. للتخليص/استبقاء املؤقت التعليق *

 كولومبيا

  التجارية. العالمات اإىل عرش اخلامس الباب من الثالث الفصل يف الواردة احلدودية التدابري تشري

 كرواتيا

عدام *  السلع. اإ

 قربص

 محلاية )تلقائية( مالمئة تدابري ذاختا عضو دوةل أأي عىل جيب الأورويب(، )الاحتاد 1151/2012 الالحئة من 13 للامدة وفقاً 

 العضو. ادلوةل تكل يف املنتجة احملمية اجلغرافية واملؤرشات احملمية املنشأأ  تعيينات

س تونيا  اإ

عدام *  السلع. اإ

 اليوانن

عدام *  .املُصادرة السلع اإ
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 غواتاميل

 أأو املشرتك التواجد أأو التطبيق أأو الاس تخدام أأو التوظيف عن املتس ببني والإيذاء الرضر عن تعويضات الامتس )أأ( *

قامة املاكل حقوق عىل ابلتعدي املقرتفة اخملالفات عن والإبالغ )ب( حق؛ وجه بغري العائد أأو الاس ترياد  ضد دعوى واإ

 وتلقهيا. القانون يف علهيا صنصو امل  الاحرتازية التدابري والامتس )ج( املقرتفني؛

 الياابن

 .63 السؤال انظر

 ليتوانيا

 الأورويب. الاحتاد رد انظر

 نيوزيلندا

ل احلدودية الرقابة ترسي ل  العالمات قانون مبقتىض جتارية عالمات بوصفها املسجةل اجلغرافية املؤرشات عىل اإ

 .2002 التجارية

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.ا  مللكية الفكرية. وجيري حاليا اإ

 كوراي مجهورية

جراءات أأي اختاذ ويكون الكورية(. امجلارك )مصلحة احلدود عند اجلغرايف املؤرش بتسجيل خيطر ل  غري سلع دخول ملنع اإ

 الكورية. امجلارك مصلحة مبعرفة هبا مرصح

 سلوفاكيا

عدام *  السلع. اإ

 أأفريقيا نوبج 

  املسجةل. التجارية ابلعالمات يتعلق فامي املقدلة السلع قانون

 سويرسا
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 .76 السؤال عىل الرد انظر

 الأورويب الاحتاد

عدام *  السلع. اإ

 مسجل؟ مس تخدم املاكل/أأي من ترصحي دون محمي جغرايف مؤرش اس تخدام حاةل يف تطبيقها ميكن اليت العقوابت ما 

 الطرف

 اجمليب

 اخلدمات؟ أأو السلع من خمتلف لنوع اخلدمات؟ أأو السلع من النوع لنفس

تالفها السلع مصادرة أأرمينيا   واإ

 احملمية اجلغرافية املؤرشات حاةل يف التجارية: العالمات قانون أأسرتاليا

 يف املدنية الانتصاف س بل تمتثل جتارية، تصديق عالمات بوصفها

يقاف مرأأ  أأو  يف نوقش كام الأرابح. حساب أأو التعويضات أأو الإ

 احلالت التجارية العالمات قانون من 14 الفصل حيدد ،76 السؤال

 محمي جغرايف مؤرش) جتارية عالمة اس تخدام فهيا يكون قد اليت

 نوعه: من فريد نظام جنائية. جرمية احلاةل( هذه يف تصديق كعالمة

 جغرايف مؤرش اس تخدام شأأن من ، الأسرتايل النبيذ قانون ومبقتىض

 أأو غرامة، فرض اإىل يؤدي أأن خادع أأو مضلل أأو زائف وجه عىل

 احلالت. بعض يف السجن

 عالمات بوصفها احملمية اجلغرافية املؤرشات بشأأن س بق كام

ذا اكن هذا الاس تخدام يشلك انهتأاًك أأو خرقًا  جتارية. تصديق اإ

 املس هتكل الأسرتايل.حامية لقوانني 

   الربازيل

ىل س نة من ابلسجن اجملرمون يعاقب مكبوداي  وبغرامة ،س نوات مخس اإ

 التالية. اجلرامئ ىلع ريل مليون عرشين اإىل مليونني بني ترتاوح

 

 امللكية بشأأن 19.039 رمق القانون مبوجب املوضوع النظام يتيح ش ييل

 عقوابت الصناعية للملكية الوطين املعهد عليه يقوم واذلي الصناعية

 اإىل املدنية ادلعاوى وتريم .105 املادة حبمك الغرامات تعادل جنائية

 غري الاس تخدام فهيا تسبب اليت الأرضار عن تعويض عىل احلصول

 تشلك اليت الأفعال ووقف اجلغرافية، للمؤرشات به املرصح

 اخملالفة. اس مترار ملنع تدابري واعامتد دي،التع

 

 املنافسة اإىل وابلنس بة احلقوق عىل التعدي ضد ادلعاوى تتضمن املدين، القانون ويف بُدئ. أأو اخُتذ اذلي الفعل عىل العقوابت تعمتد كولومبيا

 الغرامات. شلك العقوابت تأأخذ قد املس هتكل( حامية بشأأن اكن ما )مثل املدين القانون ويف تعويضات.

دارية مسة للعقوابت تكون قد كرواتيا  جنائية. أأو اإ

 استبقاء الوطين القانون يتيحها اليت والتدابري العقوابت تتلخص الكحولية، واملرشوابت والنبيذ والأغذية الزراعية ابملنتجات يتعلق فامي قربص

 املتعدي. يتبعها اليت العدل حممكة يف واملالحقة وضبطها السلع

 امجلهورية

 يةالتش يك 

دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب  جنائية. أأو اإ

كوادور ذا الترشيعات. تشملها ل اإ غالق املتعدي يعاقَب فكرية، ملكية حقوق عىل التعدي ثبت اإ  ابإ

 مرة بني ترتاوح بغرامة أأو أأايم وس بعة ثالثة بني ترتاوح ملدة املنشأأة

ىل املوحد الأسايس الراتب من ونصف  من ضعفاً  وأأربعني واثنني مائة اإ

 املوضوعة واملعايري التعدي طبيعة حسب املوحد، الأسايس الراتب

 هذا يف املتخذ القرار ينص وقد الصةل. ذات الالحئة يف الغرض ذلكل
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 الطرف

 اجمليب

 اخلدمات؟ أأو السلع من خمتلف لنوع اخلدمات؟ أأو السلع من النوع لنفس

 تكل يؤكد أأو املادة هذه يف املتوخاة التدابري أأي اعامتد عىل الشأأن

 السلع من هنائياً  التخلص أأيضاً  رارالق ذكل يقرر وقد مؤقتا. املقررة

 وتفرض الصةل. ذات لالحئة وفقاً  التجارية القنوات من املسحوبة

 املنصوص اجلزاءات الفكرية ابحلقوق املعنية اخملتصة الوطنية السلطة

 غري املنافسة قضااي يف وفصلها نظرها عند الباب هذا يف علهيا

 املرشوعة.

س تونيا دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب اإ  ورادعة. ومتناس بة فعاةل التعدايت عىل اجلزاءات وتكون جنائية. أأو اإ

 نعم نعم فرنسا

دارية مدنية مسؤولية عىل جورجيا يف الترشيع ينص جورجيا  اجلغرافية. واملؤرشات املنشأأ  تسميات يف احلقوق عىل التعدي عن وجنائية واإ

 مؤرش أأو منشأأ  لتسمية القانوين غري الاس تخدام عن املسؤولية عىل الإدارية اخملالفات بشأأن جورجيا قانون من 158 املادة وتنص

 بشلك موسومة سلع تصنيع أأو جغرايف، مؤرش أأو منشأأ  تسمية حتت املدين التداول يف طرهحا أأو سلع تصنيع عىل تُوقَّع كام جغرايف،

 واملواد السلع مصادرة مع جوريج، لري 1000و 500 بني ترتاوح غرامة مسجل رشكة ابمس املدين التداول يف طرهحا أأو قانوين غري

ىل ما أأو الناس، من مجموعة اشرتاك أأو الاقرتاف، تكرر حاةل يف املسؤولية القانون ويغلظ لتصنيعها. الالزمة واملعدات  وتنص ذكل. اإ

 حيث جغرافية، مؤرشات أأو منشأأ  لتسميات القانوين غري خدامالاس ت عن املسؤولية عىل اجلنايئ جورجيا قانون من 196 املادة

نتاج عىل عالوةً  كبرية، بمكيات اجلغرافية املؤرشات أأو املنشأأ  لتعيينات القانوين غري الاس تخدام عىل حتديداً  تعاقب  موسومة سلع اإ

 أأشغال أأو بغرامة معترباً  رضراً  يسببو حن عىل املدين التداول يف طرهحا أأو جغرافية مؤرشات أأو منشأأ  بتعيني قانوين غري بشلك

 الناس، من مجموعة اشرتاك أأو الاقرتاف، تكرر حاةل يف اجلزاء القانون ويغلظ املدة. نفس ابلسجن أأو س نتني اإىل تصل ملدة اإصالحية

 املنشأأ  ياتتسم  حتظى للسلع، اجلغرافية واملؤرشات املنشأأ  تسميات بشأأن جورجيا قانون من 11 للامدة ووفقاً  ذكل. اإىل ما أأو

 ابلسلع يتعلق فامي جغرايف مؤرش أأو منشأأ  لتسمية مبارش غري أأو مبارش جتاري اس تخدام أأي من ابمحلاية املسجةل اجلغرافية واملؤرشات

ذا التسجيل يف املشموةل غري ذا أأو اجلغرايف املؤرش أأو املنشأأ  تسمية مبوجب املسجةل السلع مع السلع تكل تشاهبت اإ  انطوى اإ

 املنشأأ  تسميات بشأأن جورجيا قانون من 16 للامدة ووفقاً  لسمعهتا. اس تغالل عىل اجلغرايف املؤرش أأو املنشأأ  يةتسم  اس تخدام

 يقمي أأن جغرايف مؤرش أأو منشأأ  تسمية اس تخدام حقه من قانوين كيان أأو طبيعي خشص لأي يرصح للسلع، اجلغرافية واملؤرشات

  ييل: مبا ويطالب متعدٍّ  طرف ضد دعوى

يقا )أأ(   التعدي؛ فاإ

  الأرضار؛ عن والتعويض )ب(

عدام وضبط )ج( نتاج مبارش بشلك املس تخدمة واملعدات قانوين غري وجه عىل املنتجة السلع واإ   املذكورة؛ السلع لإ

عدام )د(   ودعاية. تعبئة ومواد وطبعات ورسوم بطاقات من اجلغرايف املؤرش أأو املنشأأ  تسمية حيمل ما لك واإ

نفاذ تدابري اليوانن  اكلتايل: 261611/2007 املشرتك الوزاري القرار مبقتىض املتخذة الإ

 مؤقت( أأو دامئ )بشلك الاعامتد حسب -

 الاعامتد منح رفض -

 أأخرى سلطات مع ابلتعاون السوق من السحب -

 والغذاء. الريفية التمنية لوزارة عىل التابعة التعدايت بفحص املعنية اللجنة تفرضها وغرامات

جراء اختاذ غواتاميل  الاحرتازية التدابري وطلب الاقتضاء، حسب قانوين، اإ

 املادة يف الواردة للحالت علهيا واحلصول القانون يف علهيا املنصوص

نفاذ محلاية اخملتصة السلطات من التحرك وطلب و)د(؛ )ج(35  واإ

 جتاري أأو مايل ورضر تعدٍّ  أأي وملنع اجلغرايف املؤرش ماكل حقوق

 الاس تغالل أأو املؤرش متزي اإضعاف أأو التعدي عن ينشأأ  مما حممتل

 ملاكنته. العادل غري

 ملنتجات محمي جغرايف مؤرش توظيف أأو اس تخدام شأأن من

 بنفس عليه ويعاقب تضليالً  أأو التباساً  يسبب أأن أأخرى

جراء اختاذ الأسلوب:  وطلب الاقتضاء، حسب قانوين، اإ

 علهيا واحلصول القانون يف هياعل املنصوص الاحرتازية التدابري

 من التحرك وطلب و)د(؛ )ج(35 املادة يف الواردة للحالت

نفاذ محلاية اخملتصة السلطات  اجلغرايف املؤرش ماكل حقوق واإ



SCT/40/5  
Annex 
382 

 

 الطرف

 اجمليب

 اخلدمات؟ أأو السلع من خمتلف لنوع اخلدمات؟ أأو السلع من النوع لنفس

 عن ينشأأ  مما حممتل جتاري أأو مايل ورضر تعدٍّ  أأي وملنع

 العادل غري الاس تغالل أأو املؤرش متزي اإضعاف أأو التعدي

 ملاكنته.

دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب هنغاراي  ورادعة. ومتناس بة فعاةل التعدايت عىل اجلزاءات وتكون جنائية. أأو اإ

دارية: عقوابت أأيسلندا  الغذائية سلطةال  ختول القانون، من 33 للامدة وفقاً  اإ

يقاف امر أأو اإصدار البدلية الصحة ومفتيش والبيطرية  من احلد أأو لإ

نتاج  لالعتقاد جدية أأس باب ُوجدت ما مىت املنتجات وتسويق الإ

 حبمك املس نونة اللواحئ أأو القانون لأحاكم وفقاً  ينتَج ل ما منتجاً  بأأن

 والبيطرية الغذائية سلطةلل  فاإن ذكل، اإىل وابلإضافة القانون.

 اللواحئ أأو للقانون الامتثال ضامن سبيل يف البدلية الصحة ومفتيش

 اإصدار )أأ( التالية: التدابري أأيضاً  تتخذ أأن نفسها يه أأوامرها أأو

صدار )ب( حتذير،  تصحيحية. تدابري لختاذ مالمئ بتوقيت حتذير واإ

نتاج تعليق يطبق ول ل الإ  املداومة حاةل يف أأو اخلطرية الوقائع يف اإ

ذا أأو الانهتأاكت عىل  املهةل خالل تصحيحية تدابري املنتج يتخذ مل اإ

عام وجيوز احملددة، ن الرشطة مبساعدة هلاإ  ذكل. احلاجة اقتضت اإ

ن القانون، من 34 للامدة وفقاً  اجلنائية: غري الغرامات  سلطةلل  فاإ

 غري غرامات توقع أأن البدلية الصحة ومفتيش والبيطرية الغذائية

 )أأ( ييل: مبا املتعلقة الأحاكم ينهتكون اذلين املنتجني عىل جنائية

 دون 17 للامدة وفقاً  مسجل جمنت رمز أأو امس ابس تخدام الترصحي

 والترصحي )ب( ؛14 للامدة وفقاً  املنتج ملواصفات الامتثال

 اإشعار دون 17 للامدة وفقاً  مسجل منتج رمز أأو امس ابس تخدام

 وقد .20 للامدة وفقاً  والبيطرية الغذائية أأيسلندا لسلطة مس بق

 10,000 بني طبيعيني أأشخاص عىل املفروضة الغرامات ترتاوح

 الكياانت عىل املفروضة والغرامات أأيسلندية كرونة 1,000,000و

 وجيوز أأيسلندية. كرونة 2,000,000و 20,000 بني القانونية

 عىل اجلنائية غري الغرامات مبالغ حتديد لواحئ، طريق عن للوزير،

 يف الواردة احلدود نطاق مضن القانون هذا أأحاكم أ حاد انهتأاكت

 اقرتاف عن النظر بغض اجلنائية غري الغرامات وتُفرض .2 الفقرة

هامًل. أأو معداً  التعدي  من 35 للامدة وفقاً  اجلنائية: العقوابت اإ

 السجن أأو بغرامة التالية الأحاكم ينهتك خشص أأي يعاقب القانون،

 ترشيعي موضع يف أأشد عقوبة تتقرر مل ما أأشهر، س تة اإىل تصل ملدة

 منتج رمز أأو امس خدامابس ت ابلترصحي املتعلقة الأحاكم )أأ( أ خر:

 للامدة وفقاً  املنتج ملواصفات الامتثال دون 17 للامدة وفقاً  مسجل

 منتج رمز أأو امس ابس تخدام ابلترصحي املتعلقة والأحاكم )ب( ؛14

 الغذائية أأيسلندا لسلطة مس بق اإشعار دون 17 للامدة وفقاً  مسجل

 الفقرة يف ورةاملذك التعدايت عىل ويعاقّب .20 للامدة وفقاً  والبيطرية

ذا السجن أأو بغرامات 1 هامًل. أأو معداً  اقرُتفت اإ  غرامة توقيع وجيوز اإ

 العام اجلزاءات قانون من أألف-الثاين للفصل وفقاً  قانوين كيان عىل

 وو/أأ  املامثةل السلع عىل أأيضاً  ذكل وينطبق .82 السؤال انظر

 خماطر مراعاة مع التقيمي، وجب الاختالف حاةل ويف املشاهبة.

 . امجلهور عند الالتباس أأو التضليل يف التسبب
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 الطرف

 اجمليب

 اخلدمات؟ أأو السلع من خمتلف لنوع اخلدمات؟ أأو السلع من النوع لنفس

 يف الرشوع عىل ويعاقَب املادة. هذه من 1 الفقرة يف احملدد لالنهتاك

 املنصوص النحو عىل للقانون وفقاً  التعدي عىل التواطؤ أأو التعدي

 العام. اجلزاءات قانون يف عليه

   الهند
يران  اإ

 - )مجهورية

 الإسالمية(

يراين رايل 50000000 اإىل تصل نقدية غرامة  ملدة السجن أأو اإ

ضافة ،لكهيام أأو أأشهر 6 اإىل تصل  التعويض. اإىل اإ
 

 احلالت(. بعض )يف اجلنايئ والقانون مدنية انتصاف س بل اإرسائيل

دانة حاةل يف جاماياك  تكل بالك أأو شهراً  عرش اثين عىل تزيد ل مدة السجن أأو دولر مليون تتجاوز ل غرامة مقمي قاٍض  حممكة أأمام اجلزئية الإ

دانة حاةل ويف والسجن، الغرامة العقوبتني  تكل بالك أأو س نوات مخس عىل تزيد ل مدة السجن أأو غرامة قضائية دائرة أأمام الإ

ذا والسجن. الغرامة العقوبتني  الشخص تأأمر أأن لمحمكةفل اخملالفة، اقرتافه جراء املدان للشخص منافع أأي تأأيت اإىل احملمكة اطمأأنت واإ

ن  حامية قانون من 7 )املادة املنافع. تكل قمية اإجاميل يعادل أأنه احملمكة ترى اذلي ابلقدر ادلوةل خلزانة مالية غرامة بسداد أأدين اإ

 اجلغرافية(. املؤرشات

ساءة بتصحيح املس تخدمني الوزير يأأمر الياابن  استبعادها. أأو الاس تخدام اإ

 حبد غرامة )للأفراد جزاءات تُفرض ابلأوامر، الالزتام عدم حاةل ويف

 س نوات، مخس عىل تزيد ل مدة السجن وو/أأ  ين مليون 5 أأقىص

 ين(. مليون 300 عىل تزيد ل غرامة للمؤسسات وابلنس بة

 

   اكزاخس تان

ىل اللجوء (1 الكويت  القضائية؛ السلطة اإ

 اجلزاء. حتديد (2

 الأنواع مجيع

   لتفيا

 الأورويب. الاحتاد رد انظر ليتوانيا

 يف الغرامة وتضاعف أأرايري. 6,000,000و 160,000 بني ترتاوح بغرامة علهيا يعاقَب خمالفة بأأنه به املرصح غري الاس تخدام يوصف مدغشقر

 مودع من يطلب الضبط، حاةل ويف احرتازية. تدابري تتخذ وأأن حتفظية( )تدابري طارئة بتدابري احلمك للمحمكة وجيوز التكرار. حاةل

يداع الطلب ن لتصنيعها، املس تخدمة الوسائل وكذكل املقدلة، الأصناف مبصادرة احلمك وميكن وديعة. اإ  منطبقًا. ذكل اكن اإ

 نعم املكس يك

دارية، طبيعة ذات عقوابت (1) املتاحة: العقوابت تتضمن  مثل اإ

 ساعة؛ 36 اإىل تصل ملدة الإداري والاحتجاز والإغالق الغرامات

 ثالث بني السجن يتضمن مما جنائية، طبيعة ذات وعقوابت (2)

 وغرامات. س نوات وعرش

 

يقاف أأوامر نيوزيلندا  أأو وتعويضات مالمئًا، احملمكة تراه اذلي والنح عىل اإ

 أأرابح. حساب

 جتارية عالمات و مسجل جغرايف مؤرش عىل تعدٍّ  يوجد ل

 مل ما املؤرش، لها املسجل اخلدمات أأو السلع اإىل ابلنس بة

ثبات ميكن  ويف .مشهورة جتارية عالمة اجلغرايف املؤرش أأن اإ

قامة ميكن احلاةل هذه  العالمة عىل التعدي بشأأن دعوى اإ

 مل اليت اخلدمات أأو السلع اإىل ابلنس بة شهورةامل  التجارية

 لها. تسجل

   بريو
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 الطرف

 اجمليب

 اخلدمات؟ أأو السلع من خمتلف لنوع اخلدمات؟ أأو السلع من النوع لنفس

 مالية. جزاءات بولندا

 نعم نعم الربتغال

 مجهورية

 كوراي

 املاكل/أأي من ترصحي دون محمي جغرايف مؤرش اس تخدام حاةل يف

 ذكل فاإن اخلدمات، أأو السلع من النوع لنفس مسجل مس تخدم

قامة احلق لصاحب يتيح مما تعداًي، يشلك  بشأأن مدنية دعوى اإ

يقاف الانتصاف قبيل من التعدي  شكوى تقدمي أأو التعدي، ابإ

 الرشطة. قسم أأو العام املدعي مكتب اإىل التعدي بشأأن

 

 مجهورية

 مودلوفا

 احلق لصاحب اجلغرايف املؤرش حقوق عىل املتعدي يسدد املترضر، الطرف طلب عىل وبناءً  املدنية، ادلعوى يف - مدنية عقوابت .1

تة. املنافع عن وتعويضات فعلياً  املتكبدة الأرضار قمية   املفوَّ

  ساعة. 60و 40 بني ترتاوح جممتعية خدمة أأو يورو 450 اإىل 150 نيب ترتاوح غرامة - خمالفة عقوابت .2

 غري جممتعية وخدمة - ؛يورو 27500و 0029 بني ترتاوح غرامة - ييل: مبا علهيا يعاقَب الكبرية( )الأرضار - جزائية عقوابت .3

 وتصفية - س نوات؛ ومخس س نة بني ترتاوح ملدة معني نشاط ممارسة حق من واحلرمان - ساعة؛ 240و 180 بني ترتاوح مدفوعة

 س نوات. 5و 3 بني ترتاوح مدة والسجن - القانوين؛ الكيان

دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب  رومانيا  أأو اإ

 ومتناس بة فعاةل التعدايت عىل اجلزاءات وتكون جنائية.

 ورادعة.

 الاحتاد

 الرويس

دارية جنائية مسؤولية   ومدنية. واإ

  قضائية دعوى رصبيا

 اذلي املاكن يف الناش ئة غري القوية املسكراتو  ابلنبيذ يتعلق فامي س نغافورة

ليه يشري  اجلغرايف. املؤرش اإ

ذا  مضلاًل. الاس تخدام اكن اإ

دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب سلوفاكيا  جنائية. أأو اإ

 ورادعة. ومتناس بة فعاةل التعدايت عىل اجلزاءات وتكون

 

 جنوب

 أأفريقيا

يقاف، أأمر اتوة تعويضات، تسلمي، اإ  معقوةل اإ

  نعم (R3و R2) نعم سويرسا

 اململكة

 املتحدة

دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب   جنائية. أأو اإ

 الولايت

 املتحدة

 الأمريكية

 نقدية مدنية جزاءات جغرايف مؤرش عىل التعدي حلالت تتاح

يقاف. الانتصاف عن فضالً  وعقابية  ابلإ

ل ذكل يكون ل لكن نعم، ن اإ  ترحج اإىل استناداً  التعدي ُوجد اإ

 اخملتلفة. السلع أأنواع بشأأن الالتباس حدوث

 املدنية. املسؤولية بشأأن العام القانون أأوروغواي

  نعم انم فيت

 الاحتاد

  الأورويب

دارية مسة للعقوابت يكون قد التعدي، نوع حسب  جنائية. أأو اإ

 تعليقات
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 الربازيل

 حاةل يف عقوابت أأي فرض أأمر املعهد اإىل فريجع الصناعية، للملكية الوطين املعهد اختصاص من ليسا والتفتيش الرقابة أأن مبا

 اجلغرايف. للمؤرش به املرصح غري الاس تخدام

 شهر بني ترتاوح ملدة حبس جزاءات 194و 193و 192 مواده يف الربازييل الفكرية امللكية قانون يتيح ال خر، اجلانب وعىل

 ال تية: احلالت يف غرامة أأو وثالثة،

ضافة ،أأو البيع أأو للمشاهدة عرضه أأو بيعه أأو تصديره أأو اس ترياده أأو زائفاً  جغرافياً  مؤرشاً  حيمل منتجاً  تصنيع -  ذكل، ىلاإ  اإ

 صيانته. أأو ختزينه

 ما أأو "مطابق" أأو "بديل" أأو "مشابه" أأو "نظام" أأو "جنس" أأو "صنف" أأو "نوع" قبيل من مصطلحات اس تخدام -

 اس تثناء دون الرتوجي، أأو ادلعاية وسائل من ذكل غري أأو لفتة أأو فاتورة أأو بطاقة أأو رشيط أأو مغلف أأو منتج يف شابه

 للمنتج. احلقيقي املنشأأ 

شارة أأو تعبري أأو شارة أأو منشأأة امس أأو جتاري امس أأو جتارية عالمة اس تخدام -  منشأأ  اإىل يشري أ خر شلك أأي أأو تروجيية اإ

شارات حيمل منتج بيع أأو احلقيقي، خالف  للبيع. عرضه أأو القبيل هذا من اإ

 الياابن

ىليبدو أأن السؤال الثاين  املؤرشات  ينطبق بشلك خاص عىل احلاةل. يف حاةل، وابلتايل ل العالمات التجارية قانون يستند اإ

ذا اكتشفت مصلحة الرضائب الوطنية أأي اس تخدام غري مرشوع للمؤرشات اجلغرافية ، لمرشوابت الكحوليةل  اجلغرافية اإ

ه ُمنت ج هذه املرشوابت الكح هنا تُوّج  عها اإىل تصحيح ذكلاخلاصة ابملرشوابت الكحولية، فاإ عدم ويف حاةل  ولية أأو ُموّز 

ع بتصحيح الاس تخدام.  الالزتام ابلتوجهيات، جيوز ملصلحة الرضائب الوطنية أأن تبلغ امجلهور و/أأو أأن تأأمر املُنت ج أأو املُوّز 

ع للأمر، تُفرض عليه عقوبة )غرامة ل تزيد عىل  ضافًة اإىل ذكل، جيوز . أألف ين( 500ويف حاةل عدم تنفيذ املُنت ج أأو املُوّز  واإ

لغاء ترخيص اذلين تُفرض علهيم عقوبة. ملصلحة الرضائب   الوطنية اإ

 بريو

يتضمن عدة مواد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يقترص الأمر يف الوقت الراهن عىل  486رمق الأنديز مع أأن قرار جامعة دول 

 وضع الإطار التنظميي محلاية تسميات املنشأأ مبوجب نظام فريد من نوعه يف بريو.

 يف حال ، العقوابت اليت ميكن فرضها124اإىل  120، املواد من 1075املرسوم الترشيعي رمق  ينظم ،حسب الوضع احلايل

  .، ويه التحذيرات والغراماتالتعدي عىل تسميات املنشأأ 

من جزءا ل يتجزأأ ، املؤرشات اجلغرافية بوصفها 2018الصادر يف سبمترب  1397وبرمغ ذكل، أأدرج املرسوم الترشيعي رمق 

عداد الأنظمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية.امللكية   الفكرية. وجيري حاليا اإ

 الربتغال

 العقوابت املدنية واجلنائية والإدارية للكتا احلالتني.

 

 سويرسا
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 .76 السؤال عىل الرد انظر

R2.1. 

 )منتجات محمي جغرايف مؤرش أأو محمي منشأأ  لتعيني القانوين غري الاس تخدام يتعمد خشص أأي يعاقَب اجلنايئ، القانون مبقتىض

 عىل بناءً  لنبيذ، محمي منشأأ  لتعيني أأو املصنعة( الغاابت ومنتجات الغاابت، ومنتجات مصنعة، زراعية ومنتجات زراعية،

 مكسب لتحصيل يسعى اذلي اخملالف تلقائياً  ويالَحق مالية. غرامة أأو س نة عىل تزيد ل مدة ابلسجن ضده، ترد شكوى

 مالية. غرامة أأو س نوات مخس تتجاوز ل ةمد ابلسجن ويعاقّب جتاري

 والوثيقة[ املرفق ]هناية
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