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SCT/40/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019فرباير  25 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعون الدورة
 2018 نومفرب 16اإىل  12جنيف، من 

 البلدان وأمساء جلغرافيةا املؤشرات استخدام إساءة/استخدام بشأن الثاني االستبيان لردود جتميع
 احلقول أمساء نظام ويف اإلنرتنت على اجلغرافية واملصطلحات

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

ن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( يف  .1 اإ

ىل  23 جنيف يف الفرتة من دورهتا التاسعة والثالثني، اليت ُعقدت يف صدار اس تبيان 2018أأبريل  26اإ ىل الأمانة اإ ، طلبت اإ

ساءة اس تخدام املؤرشات  للأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب بشأأن اس تخدام/اإ

من  21أأسامء احلقول، ابلنسق املتفق عليه )الفقرة اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام 

 (.SCT/39/10الوثيقة 

ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان  .2 ت الأمانة الاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإ وبناًء عىل ذكل، أأعدَّ

ليه فامي ييل واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول ) ته اإىل "الاس تبيان الثاين" مساباملُشار اإ (، ووَّجَّ

ىل املنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب، وذكل يف الرساةل  مجيع أأعضاء جلنة العالمات واإ

مة  لكرتونية عىل الإنرتنت2018يونيو  11املؤرخة  C. 8771املُعمَّ من الاس تبيان  . وابلإضافة اإىل ذكل، ُأتيحت أأيضًا نسخة اإ



والروس ية والإس بانية، يف العنوان التايل:  يةالثاين، ابللغات الإنلكزيية والعربية والصينية والفرنس  

http://survey.mbeem.com/Geographical-Indication-surveys. 

ىل الويبو )أأل وهو ويف املوعد الأخري  .3 (، اكنت قد وردت ردود من 2018سبمترب  10لإعادة الاس تبيان بعد ملئه اإ

س تونيا، وجورجيا،  كوادور، واإ أأعضاء جلنة العالمات التاليني: أأسرتاليا، والربازيل، وش ييل، وقربص، وامجلهورية التش يكية، واإ

يطاليا، واليا ابن، وليتوانيا، واملكس يك، ونيوزيلندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، واليوانن، وغواتاميل، وهنغاراي، وأ يسلندا، واإ

ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، والاحتاد الرويس، وس نغافورة، والسويد، وسويرسا، والولايت املتحدة الأمريكية، 

 (.28وأأوروغواي، والاحتاد الأورويب )

ىل  12الفرتة من جنيف يف  ، املعقودة يفالعالمات يف هناية ادلورة الأربعني للجنةو .4 ، طلب الرئيس 2018نومفرب  16اإ

ىل  ،من الأمانة دعوة الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية للملكية الفكرية ممن هلم صفة مراقب ضافية أأو اإ تقدمي ردود اإ

 يقتنيووضع اللمسات الأخرية عىل الوث ، 2019ناير ي  31الأول والثاين حىت  نيمراجعة عىل الاس تبيان

SCT/40/5 Prov. 2 وSCT/40/6 Prov. 2  الوثيقة ادلورة احلادية والأربعني للجنةيف  امنظر فهيي ل( SCT/40/9 ،

 (.22الفقرة 

 الصنيو : أأسرتاليا أأسامؤمه جديدة أأو مراجعة من أأعضاء اللجنة التالية اردودت الأمانة م، اس تل2019يناير  31وحىت  .5

س تونيا و  كولومبياو  يران )مجهو اليوانن و اإ  (.9س بانيا )اإ بريو و و  الياابنو  لإسالمية(ا – وريةاإ

ع يُ و  .6 هذه الوثيقُة ردود الاس تبيان الثاين. فتعرض الأس ئةَل الس بعة والعرشين الواردة يف الاس تبيان الثاين مرفق م ِّ

لصةل فارغة. ابلإضافة اإىل مجيع الردود ذات الصةل يف شلك جداول. ويف حاةل عدم الرد عىل سؤال معني، تُركت اخلانة ذات ا

مة كام يه بأأمكلها أأسفل اجلدول اذلي يعرض ردود السؤال املعين، أأو داخل هذا اجلدول لكام أأمكن.  وترد التعليقات املُقدَّ

ىل النظر يف  .7 وجلنة العالمات مدعوٌة اإ

 حمتوى هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[

http://survey.mbeem.com/Geographical-Indication-surveys
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 اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ف.أأل

قلميي؟ .1  هل مفهوم "املصطلح اجلغرايف" ُمعرَّف يف قانون وطين أأو اإ

 الطرف املُجيب
مفهوم "املصطلح 

 اجلغرايف" ُمعرَّف
 التعليقات

)ويه  au. ل يوجد تعريف للمصطلح اجلغرايف يف القانون الأسرتايل، ولكن الهيئة املسؤوةل عن احلقل ل اليا أأسرت 

د عىل auDAهيئة  لكرتوين ُمحدَّ ِّف امس احلقل اجلغرايف اجملمتعي بأأنه عنوان موقع اإ ( دلهيا س ياسة تُعر 

قلمي.ة أأو ضاحية وامس وليأأساس املنطقة احمللية ويمع بني امس بدل مثل:  ة أأو اإ

www.koonwarra.vic.au لكرتونية للك ضاحية أأو بدلة يف أأسرتاليا ابس تثناء . وتوجد عناوين مواقع اإ

 العوامص. علامً بأأن هذه الس ياسة ليست قانواًن.

ِّف "املصطلح اجلغ ل الربازيل رايف". وحىت املعهد الوطين للملكية الصناعية ل ل يوجد يف الربازيل قانون يُعر 

يس تخدم عبارة "مصطلح جغرايف"، بل يس تخدم عبارة "امس جغرايف" يف العمليات املتعلقة بسجالت 

 املؤرشات اجلغرافية.

ويتأألف الامس اجلغرايف من امس يُطلق عىل أأي َمْعََل موجود عىل سطح الأرض. والامس اجلغرايف، بوجه 

دة، أأو مجموعة من اللكامت، أأو عبارة( يُس تخَدم ابس مترار لالإشارة اإىل ماكن  عام، هو امس عَََل )لكمة ُمحدَّ

دمعني أأو َمْعََل   أأو منطقة معينة ذات هوية ُمعرتف هبا عىل سطح الأرض. ُمحدَّ

   ش ييل 

  نعم الصني

  ل كولومبيا

ق قربص أأحاكم املادة فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية، تُ   قربص من الالحئة الأوروبية رمق  5طب ِّ

ن  1151/2012 اليت تتضمن تعريفًا "لتسمية املنشأأ" وتعريفًا "للمؤرش اجلغرايف". أأما فامي خيص امخلور، فاإ

ق أأحاكم البندين )أأ( و)ب( من املادة  اليت تتضمن تعريفًا  1308/2013من الالحئة رمق  93قربص تُطب ِّ

" وتعريفًا "للمؤرش اجلغرايف". وأأما املرشوابت الروحية، فُيطبَّق علهيا تعريف املؤرش "لتسمية املنشأأ 

 .110/2008من لحئة اجمللس الأورويب رمق  15اجلغرايف الوارد يف املادة 

امجلهورية 

 التش يكية

  ل

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

جلغرايف. ومع ذكل، ميكن العثور عىل تعاريف ل تنص ترشيعات جورجيا بوضوح عىل تعريف للمصطلح ا  جورجيا

د املادة  من مدونة احلمك اذلايت احمليل بقانون  4هل يف ش ىت القوانني املعيارية. عىل سبيل املثال، حُتد ِّ

 جورجيا الأسايس تعريفًا للقرية واملُس توطنة والبدلة.

  ل اليوانن

  ل غواتاميل 

  ل هنغاراي

ذا اكن املصطلح ُُيظر تسج  نعم أ يسلندا ذا اكن املصطلح يصف "املنشأأ" أأو اإ يل عالمة جتارية أأو عالمة جامعية اإ

من قانون العالمات التجارية  14و 13ُمضل ِّاًل فامي يتعلق مبنشأأ السلع أأو اخلدمات أأو لكتهيام طبقًا للامدتني 

أأسامء البدلان،  . ويُفرسَّ املصطلح يف ُعرف هيئات التسجيل بأأنه يشمل:47/1993ال يسلندي رمق 

واختصارات أأسامء البدلان، وأأسامء املناطق اجلغرافية الأخرى مثل الأقالمي واملدن واجلبال والأهنار 

والغاابت وما اإىل ذكل. وقد ُرفض تسجيل عالمات تتكون من مصطلحات جغرافية، ل س امي أأسامء 

http://www.koonwarra.vic.au/
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 الطرف املُجيب
مفهوم "املصطلح 

 اجلغرايف" ُمعرَّف
 التعليقات

من مصطلحات جغرافية معها بدلان ورموز بدلان، كعالمات لفظية. ولكن يوز أأن تتكون العالمات 

عنارص أأخرى، ول تُعترب امحلاية يف مثل هذه احلالت شامةًل للمصطلحات اجلغرافية يف حد ذاهتا. ويف 

قلمي أأو ماكن معني أأو بدل، انظر املادتني 130/2014القانون رمق  ف املنشأأ بأأنه اإ  .5و 4، يُعرَّ

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

 يف هذا الصدد.دلينا ترشيعات عدم وجود يف الاس تبيان تعين  ةغر افاليت تركت الردود  ل

يطاليا    ل اإ

ن مفهوم "املصطلح اجلغرايف"  نعم الياابن القانون ف عر  لكن يغري معرف بوضوح يف القانون الياابين. و  حبد ذاتهاإ

 املصطلحات التالية:الياابين 

 اجلغرايف امس احلقل

 ف يف القانون الوطين، وذكل عىل أأساس أأننا نُدرج امس حقل جغرايفمفهوم امس احلقل اجلغرايف ُمعرَّ 

 "( يف هذا "املصطلح اجلغرايف".tokyo." أأو "jp.)مثل "

 مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة

قلميي، فاإن املؤرش اجلغرايف  رمغ أأن مفهوم املؤرش اجلغرايف غري ُمعرَّف يف قانون وطين أأو للمرشوابت اإ

ف يف "مذكرة بشأأن وضع معايري توجهيية خبصوص الكحوليَّة املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت  ُمعرَّ

لهيا فامي ييل ابمس "املذكرة  (2015لس نة  19الكحوليَّة" )مذكرة مصلحة الرضائب الوطنية رمق  )املُشار اإ

 العامة"(.

دةمؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات  راجية ومسكية ُمحدَّ  زراعية وحِّ

دة ينص لس نة  84)رمق  قانون حامية أأسامء املواد الغذائية واملنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية املُحدَّ

 اخلاص ابملواد الغذائية واملنتجات الزراعية واحلرجية والسميكة. ( عىل تعريف للمؤرش اجلغرايف2014

راجية والسمكي البنود  ة اليت تندرج مضن أأي منويشمل القانون املواد الغذائية واملنتجات الزراعية واحلِّ

 التالية، ابس تثناء املرشوابت الكحولية والأدوية ومس تحرضات التجميل:

صة لالس هتالك البرشي دون غريها(، (1  املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية )املُخصَّ

 والأغذية واملرشوابت، (2

 صة لالس هتالك البرشي(واملنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية )ابس تثناء املنتجات املُخصَّ  (3

دة بقرار من جملس الوزراء،  املُحدَّ

مضن موادها أأو  واملنتجات املُصنَّعة أأو املُجهَّزة ابس تخدام منتجات زراعية وحرجية ومسكية (4

دة صة لالس هتالك البرشي( املُحدَّ بقرار من جملس  مكوانهتا )ابس تثناء تكل املنتجات املُخصَّ

 الوزراء.

  ل ليتوانيا

  ل س يكاملك 

  ل نيوزيلندا

  ل بريو

  ل الربتغال

  نعم مجهورية كوراي

قلمي أأو بدل موجود )املادة  ل مجهورية مودلوفا  2"التسمية اجلغرافية" تعين اسامً جغرافيًا يُس تخدم لوصف ماكن جغرايف أأو اإ

وتسميات املنشأأ بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية  2008مارس  27املؤرخ  XVI-66من القانون رمق 

 وضامن الصناعات التقليدية(.
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 الطرف املُجيب
مفهوم "املصطلح 

 اجلغرايف" ُمعرَّف
 التعليقات

  ل رومانيا

بشأأن أأسامء املناطق اجلغرافية )بصيغته  1997ديسمرب  18املؤرخ  FZ-152القانون الاحتادي رمق  نعم الاحتاد الرويس

 (.2015ديسمرب  30املعدةل يف 

ِّف عىل وجه التحديد 117Bيوجد يف س نغافورة قانون للمؤرشات اجلغرافية )الفصل  ل س نغافورة (. ولكنه ل يُعر 

ليه.  ماهية "املصطلح اجلغرايف" وما يُشري اإ

س بانيا   نعم اإ

   السويد

ف يف املادة  نعم سويرسا ( بأأنه ONGéo; RS 510.625)أأ( من قانون الأسامء اجلغرافية )3"املصطلح اجلغرايف" ُمعرَّ

 طات واملعامل الطبوغرافية.أأسامء الكوميوانت واحملليات والشوارع واملباين واحمل

وعالوة عىل ذكل، يشري القانون السويرسي اإشارًة رصُيًة اإىل املصطلحات أأو التسميات اجلغرافية 

م تعريفًا لها( يف املادة  نرتنت )3)ه()53)ولكنه ل يُقد ِّ  (.ODI; RS 784.104.2( من قانون حقول الإ

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

رشادات ل يوجد تعريف مُ  ل د. ولكن ينص قانون العالمات التجارية والسوابق القضائية الالحقة عىل اإ حدَّ

 محلاية الإشارات اجلغرافية بوصفها عالمات جتارية.

  ل أأوروغواي 

  ل الاحتاد الأورويب

عىل الصعيد هل توجد أأي قواعد بياانت حتتوي عىل معلومات عن أأسامء البدلان و/أأو املصطلحات اجلغرافية احملمية  .2

 الوطين أأو الإقلميي؟

 الطرف املُجيب

توجد 

قواعد 

 بياانت

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

فهل هذه القواعد متاحة 

لهيا؟  جمااًن للجمهور لينفذ اإ

 التعليقات

 auDAل توجد قاعدة بياانت، ولكن تنص س ياسة القامئة احملجوزة اخلاصة هبيئة   ل أأسرتاليا

لأقالمي الأسرتالية واختصاراهتا وامس "أأسرتاليا" من الأسامء عىل أأن أأسامء الولايت وا

ذات ادللةل الوطنية، وذلكل فهيي ُمس تثناة من الاس تخدام العام. ويوز الترصحي 

قلمي أأسرتايل عند التقدم بطلب ذلكل  ابس تخدام امس أأو اختصار ولية أأسرتالية أأو اإ

ياسة الأهلية برشط أأن يكون صاحب التسجيل املقرتح مؤهاًل مبوجب س  

، وأأن يكون دليه ترصحي مكتوب من حكومة auDAوالتخصيص اخلاصة هبيئة 

الولية املعنية أأو الإقلمي املعين. وعالوة عىل ذكل، حتتوي س ياسة القامئة احملجوزة 

عىل قامئة غري حرصية بلكامت وعبارات حمظورة مبوجب ترشيعات الكومنولث، 

 مثل حلبة أألربت ابرك، وصليب جنيف. ويشمل ذكل بعض املصطلحات اجلغرافية

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.   الربازيل

    ش ييل

   نعم الصني

   ل كولومبيا

( بشأأن تنفيذ الالحئة 2006/(I)139ينص القانون الوطين القربيص )القانون رمق  نعم نعم قربص

نشاء جسل يف  1151/2012الأوروبية رمق  حاةل خضوع مؤرش جغرايف أأو عىل اإ
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 الطرف املُجيب

توجد 

قواعد 

 بياانت

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

فهل هذه القواعد متاحة 

لهيا؟  جمااًن للجمهور لينفذ اإ

 التعليقات

تسمية منشأأ )املنتجات الزراعية واملواد الغذائية( للحامية الوطنية الانتقالية طبقًا 

. وُُيتفظ أأيضًا بسجل وطين 1151/2012من الالحئة الأوروبية رمق  9للامدة 

 للخمور واملرشوابت الروحية.

امجلهورية 

 التش يكية

ية، تنص ترشيعات الاحتاد الأورويب عىل قوامئ املؤرشات فامي خيص البياانت اجلغراف  نعم  نعم

وقوامئ املؤرشات اجلغرافية املُعرتف  اجلغرافية املُسجةل عىل مس توى الاحتاد الأورويب

 هبا يف الاحتاد الأورويب مبوجب اتفاقات دولية.

كوادور    ل اإ

س تونيا د الأورويب عىل قوامئ املؤرشات فامي خيص البياانت اجلغرافية، تنص ترشيعات الاحتا نعم نعم اإ

اجلغرافية املُسجةل عىل مس توى الاحتاد الأورويب وقوامئ املؤرشات اجلغرافية املُعرتف 

 هبا يف الاحتاد الأورويب مبوجب اتفاقات دولية.

   ل جورجيا

وطنية توجد قامئة ابملصطلحات اجلغرافية منشورة عىل املوقع الإلكرتوين للهيئة ال نعم نعم اليوانن

 لالتصالت السلكية والالسلكية والربيد.

   ل غواتاميل

ابلنس بة للبياانت اجلغرافية املُسجَّةل يف هنغاراي، ُيتفظ املكتب الهنغاري للملكية  نعم نعم هنغاراي

لهيا جمااًن.  الفكرية بقاعدة بياانت )جسل( ميكن النفاذ اإ

   ل أ يسلندا

يران )مجهورية  اإ

 الإسالمية( -

   ل

يطاليا يطاليا قاعدة بياانت شامةل متاحة بشأأن أأسامء البدلان واملصطلحات    اإ ل توجد يف اإ

اجلغرافية احملمية. أأما عىل املس توى الوطين، فاإن الهيئة الإيطالية املعنية بتخصيص 

". وتنص الالحئة املتعلقة Registroيه "« it.»حقول املس توى الثاين يف احلقل 

دارهتا يف احلقل العلوي لرمز البدل بتخصيص أأسامء احلق عىل قوامئ املواقع  it.ول واإ

يطاليا والأقالمي واملقاطعات والبدلايت. ول يوز  اجلغرافية الإيطالية، مبا يف ذكل اإ

تسجيل تكل املصطلحات دون قيود كأسامء حقول من املس توى الثاين. فهيي 

 حمجوزة، ول يوز ختصيصها.

 :فقط ة التاليةت اجلغرافيمن هذا النوع للمؤرشااعد بياانت هناك قو  نعم نعم الياابن

 ؛مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة

" 1" :تُنرش عىل املوقع الإلكرتوين ملصلحة الرضائب الوطنية معلومات عن

 مصطلحات املؤرشات اجلغرافية اليت ُيددها مفوض مصلحة الرضائب الوطنية،

ؤرشات اجلغرافية وفئات املرشوابت الكحولية املُتَّفق " وأأسامء البدلان وأأسامء امل2"

حاميهتا بني الياابن وبدلان أأجنبية )بعض ادلول الأعضاء يف منظمة التجارة  عىل

 العاملية(.

دةمؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات  راجية ومسكية ُمحدَّ  زراعية وحِّ

معلومات عن  ومصايد الأسامكتُنرش عىل املوقع الإلكرتوين لوزارة الزراعة واحلراجة 

نتاَّجا وخصائصها( احملمية بقانون  السلع الزراعية )مبا يف ذكل أأسامؤها وفئاهتا وأأماكن اإ
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 الطرف املُجيب

توجد 

قواعد 

 بياانت

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

فهل هذه القواعد متاحة 

لهيا؟  جمااًن للجمهور لينفذ اإ

 التعليقات

دة )رمق  حامية أأسامء املنتجات الزراعية واحلرجية والسمكية  84واملواد الغذائية املُحدَّ

 (.2014لس نة 

   ل ليتوانيا

   ل املكس يك

   ل نيوزيلندا

اليت قد يشمل بعضها أأسامء ، لعالمات املمزية احملمية يف بريوقاعدة بياانت لهناك   ل بريو

 بدلان و/أأو مصطلحات جغرافية.

   ل الربتغال

   ل مجهورية كوراي

   ل مجهورية مودلوفا

   ل رومانيا

ااًن. ولكن وجود هناك الفهرس احلكويم للأسامء اجلغرافية، وهو متاح للجمهور جم   الاحتاد الرويس

 هذا الفهرس ل يعين توفري امحلاية القانونية للأسامء الواردة فيه.

   ل س نغافورة

س بانيا   نعم نعم اإ

    السويد

(، ُيتفظ مكتب الطبوغرافيا الاحتادي 7طبقًا لقانون الأسامء اجلغرافية )املادة  نعم نعم سويرسا

رموزها الربيدية وحدودها، وينرش  ابلسجل الرمسي للمناطق احمللية، مبا يف ذكل

هذا السجل. وتقع املصطلحات اجلغرافية يف نطاق اختصاص الاكنتوانت املكتب 

(. وعالوة عىل https://www.ortsnamen.ch/)انظر، عىل سبيل املثال، 

للكوميوانت السويرسية ذكل، ُيتفظ املكتب الإحصايئ الاحتادي ابلسجل الرمسي 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-وينرشه )

suisse.html-communes-officiel-statistiques/repertoire.) 

ؤرشات اجلغرافية احملمية يف سويرسا مبوجب معاهدات ثنائية عىل وترد قامئة ابمل

 .https://ph.ige.ch/ph/index.xhtmlاملوقع الإلكرتوين التايل: 

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

ذا اكنت محمية وُمسجَّةل عىل املس توى الاحتادي كعالم  ل ة جتارية، فاإن السجل ولكن اإ

الأمرييك للعالمات التجارية اذلي يضم مجيع التسجيالت الاحتادية للعالمات 

ةل كعالمات جتارية.  التجارية ُيتوي عىل معلومات عن املصطلحات اجلغرافية املُسجَّ

   ل أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

د الأورويب عىل قوامئ املؤرشات فامي خيص البياانت اجلغرافية، تنص ترشيعات الاحتا نعم  نعم

وقوامئ املؤرشات اجلغرافية املُعرتف  اجلغرافية املُسجةل عىل مس توى الاحتاد الأورويب

 هبا يف الاحتاد الأورويب مبوجب اتفاقات دولية.

https://www.ortsnamen.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html
https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml
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ذا اكنت ترشيعاتمك الوطنية تنص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ضد  .3 التعدايت اإ

 عىل الإنرتنت، مفا يه أأنواع الأفعال اليت ميكن منعها؟

 ابلنس بة للمؤرشات اجلغرافية:

الطرف 

يد املُجيب
تقل
ل ا

 

و 
أ و/أ
م 
دا
تخ
س 
ة ا
ساء
إ ، ا
ل
ضلي
لت ا

ري
 غ
دام
تخ
س 
الا

 
ىل 
ف ع

ص
ملن ا ت
رتن
ن لإ
ا

 

ين
رتو
لك
الإ
و 
سط
ل ا

 

اقع
ملو
ة ا
جي
هت  
طاء
أخ أ
ن 
ع م
تفا
ن الا

 

عة
سم
ل  ا
س
ال
خت
ا

 

ف
ضعا
الإ

عة 
سم
ل  ا
ويه
ش
ت

 

 ،
اةل
ادل
ت 
لكام
وال
 ،
ية
يف ر
لتع
ت ا
فرا
ش
ل ا

ح 
سم
ت يت 
 ال
ل
سائ
الو
ن 
ا م
ريه
وغ

اةل
ح لإ
اب

رى 
أخ أ
ل 
فعا
أ أ

 

       نعم نعم  أأسرتاليا

          الربازيل

          ش ييل

      نعم نعم نعم نعم الصني

          كولومبيا

          قربص

امجلهورية 

 التش يكية

 نعم      نعم نعم نعم نعم

كوا    نعم نعم   نعم نعم نعم دوراإ

س تونيا  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإ

 املؤرشات

اجلغرافية محمية من 

أأي انهتأاكت حممتةل 

 ختالف القانون.

    نعم نعم   نعم نعم جورجيا

    نعم نعم   نعم نعم اليوانن

 ل ل نعم نعم نعم ل ل نعم نعم غواتاميل

      نعم منع نعم نعم هنغاراي

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أ يسلندا

يران  اإ

 -)مجهورية

 (الإسالمية

         

يطاليا       نعم نعم نعم نعم اإ

         نعم الياابن

          ليتوانيا

   نعم نعم    نعم نعم املكس يك

 ل ل ل ل ل ل نعم نعم نعم نيوزيلندا

          بريو
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الطرف 

يد املُجيب
تقل
ل ا

 

و 
أ و/أ
م 
دا
تخ
س 
ة ا
ساء
إ ، ا
ل
ضلي
لت ا

ري
 غ
دام
تخ
س 
الا

 
ىل 
ف ع

ص
ملن ا ت
رتن
ن لإ
ا

 

ين
رتو
لك
الإ
و 
سط
ل ا

 

اقع
ملو
ة ا
جي
هت  
طاء
أخ أ
ن 
ع م
تفا
ن الا

 

عة
سم
ل  ا
س
ال
خت
ا

 

ف
ضعا
الإ

عة 
سم
ل  ا
ويه
ش
ت

 

 ،
اةل
ادل
ت 
لكام
وال
 ،
ية
يف ر
لتع
ت ا
فرا
ش
ل ا

ح 
سم
ت يت 
 ال
ل
سائ
الو
ن 
ا م
ريه
وغ

اةل
ح لإ
اب

رى 
أخ أ
ل 
فعا
أ أ

 

          الربتغال

مجهورية 

 كوراي

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

مجهورية 

 مودلوفا

         

        نعم نعم رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

ل 

 ينطبق

ل  ل ينطبق

 ينطبق

ل  ل ينطبق

 ينطبق

ل 

 ينطبق

ل 

 ينطبق

 ل ينطبق ل ينطبق

     نعم   نعم نعم س نغافورة

س بانيا  *نعم         اإ

          لسويدا

   نعم  نعم نعم نعم نعم نعم سويرسا

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

          أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

 نعم      نعم نعم نعم نعم

 ابلنس بة لأسامء البدلان:

 الطرف املُجيب

و 
أ و/أ
م 
دا
تخ
س 
ة ا
ساء
إ ، ا
ل
ضلي
لت ا

مل   ا
ري
 غ
دام
تخ
س 
الا

ىل 
ف ع

ص
ن ت
رتن
ن لإ
ا

 

ين
رتو
لك
الإ
و 
سط
ل ا

 

اقع
ملو
ة ا
جي
هت  
طاء
أخ أ
ن 
ع م
تفا
ن الا

 

عة
سم
ل  ا
س
ال
خت
ا

 

ف
ضعا
الإ

عة 
سم
ل  ا
ويه
ش
ت

 

 ،
اةل
ادل
ت 
لكام
وال
 ،
ية
يف ر
لتع
ت ا
فرا
ش
ل ا

ح 
سم
ت يت 
 ال
ل
سائ
الو
ن 
ا م
ريه
وغ

اةل
ح لإ
اب

رى 
أخ أ
ل 
فعا
أ أ

 

       نعم نعم أأسرتاليا

         الربازيل

         ش ييل

      نعم نعم نعم الصني

         كولومبيا

         قربص
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 الطرف املُجيب

و 
أ و/أ
م 
دا
تخ
س 
ة ا
ساء
إ ، ا
ل
ضلي
لت ا

مل   ا
ري
 غ
دام
تخ
س 
الا

ىل 
ف ع

ص
ن ت
رتن
ن لإ
ا

 

ين
رتو
لك
الإ
و 
سط
ل ا

 

اقع
ملو
ة ا
جي
هت  
طاء
أخ أ
ن 
ع م
تفا
ن الا

 

عة
سم
ل  ا
س
ال
خت
ا

 

ف
ضعا
الإ

عة 
سم
ل  ا
ويه
ش
ت

 

 ،
اةل
ادل
ت 
لكام
وال
 ،
ية
يف ر
لتع
ت ا
فرا
ش
ل ا

ح 
سم
ت يت 
 ال
ل
سائ
الو
ن 
ا م
ريه
وغ

اةل
ح لإ
اب

رى 
أخ أ
ل 
فعا
أ أ

 

امجلهورية 

 التش يكية

        

كوادور    نعم  نعم   نعم اإ

س تونيا  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإ

         جورجيا

    نعم نعم   نعم اليوانن

 ل ل نعم نعم نعم ل ل نعم غواتاميل

        نعم هنغاراي

  نعم نعم نعم نعم عمن نعم نعم أ يسلندا

يران )مجهورية  اإ

 الإسالمية( -

        

يطاليا         نعم اإ

         الياابن

        نعم ليتوانيا

   نعم نعم    نعم املكس يك

 ل ل ل ل ل ل ل نعم نيوزيلندا

         بريو

         الربتغال

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مجهورية كوراي

         هورية مودلوفامج 

         رومانيا

ل  ل ينطبق الاحتاد الرويس

 ينطبق

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

         س نغافورة

س بانيا  **نعم        اإ

         السويد

      نعم نعم نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

         أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب
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 ابلنس بة للمصطلحات اجلغرافية الأخرى:

 الطرف املُجيب

و 
أ و/أ
م 
دا
تخ
س 
ة ا
ساء
إ ، ا
ل
ضلي
لت ا

ىل 
ف ع

ص
ملن ا
ري 
 غ
دام
تخ
س 
الا

ت
رتن
ن لإ
ا

 

ين
رتو
لك
الإ
و 
سط
ل ا

 

اقع
ملو
ة ا
جي
هت  
طاء
أخ أ
ن 
ع م
تفا
ن الا

 

عة
سم
ل  ا
س
ال
خت
ا

 

ف
ضعا
الإ

عة 
سم
ل  ا
ويه
ش
ت

 

فرا
ش
ل ا

 ،
اةل
ادل
ت 
لكام
وال
 ،
ية
يف ر
لتع
ت ا

ح 
سم
ت يت 
 ال
ل
سائ
الو
ن 
ا م
ريه
وغ

اةل
ح لإ
اب

رى 
أخ أ
ل 
فعا
أ أ

 

       نعم نعم أأسرتاليا

         الربازيل 

         ش ييل

      نعم نعم نعم الصني

         كولومبيا

         قربص

امجلهورية 

 التش يكية

        

كوادور    نعم نعم نعم   نعم اإ

س تونيا  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اإ

         جورجيا

    نعم نعم   نعم اليوانن

 ل ل نعم نعم نعم ل ل نعم غواتاميل

        نعم هنغاراي

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

        

يطاليا          اإ

         الياابن

         ليتوانيا

   نعم نعم    نعم املكس يك

 ل ل ل ل ل ل ل نعم نيوزيلندا

         بريو

         الربتغال

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مجهورية كوراي

         مجهورية مودلوفا

         رومانيا

ل  ل ينطبق الاحتاد الرويس

 ينطبق

 ل ينطبق  ينطبقل ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق

         س نغافورة

س بانيا  ***نعم        اإ
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 الطرف املُجيب

و 
أ و/أ
م 
دا
تخ
س 
ة ا
ساء
إ ، ا
ل
ضلي
لت ا

ىل 
ف ع

ص
ملن ا
ري 
 غ
دام
تخ
س 
الا

ت
رتن
ن لإ
ا

 

ين
رتو
لك
الإ
و 
سط
ل ا

 

اقع
ملو
ة ا
جي
هت  
طاء
أخ أ
ن 
ع م
تفا
ن الا

 

عة
سم
ل  ا
س
ال
خت
ا

 

ف
ضعا
الإ

عة 
سم
ل  ا
ويه
ش
ت

 

فرا
ش
ل ا

 ،
اةل
ادل
ت 
لكام
وال
 ،
ية
يف ر
لتع
ت ا

ح 
سم
ت يت 
 ال
ل
سائ
الو
ن 
ا م
ريه
وغ

اةل
ح لإ
اب

رى 
أخ أ
ل 
فعا
أ أ

 

         السويد

      نعم نعم نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

         أأوروغواي

         الاحتاد الأورويب

 التعليقات

 أأسرتاليا

طار  أأسرتاليا. ت يفصطلحال يوجد ترشيع وطين ُيمي هذه امل ل يوز ، auDAهيئة ل س ياسة القامئة احملجوزة ويف اإ

 املس توى الثاين حقل"أأسرتاليا" كأسامء نطاقات يف مس ا ا أأواختصاراهتأأو الولايت والأقالمي الأسرتالية أأسامء اس تخدام 

توى الثاين املفتوحة وختصيصها، بشأأن حتديد أأهلية أأسامء حقول املس   auDAطبقًا لقواعد س ياسة هيئة و  .(au.)املفتوح 

ىل كيان أ خر. كام يب أأن تكون أأسامء احلقول مطابقًة متامًا  عادة بيعها أأو نقلها اإ ُُيظر تسجيل أأسامء احلقول لغرض وحيد هو اإ

ثيقًا لمس صاحب التسجيل أأو لعالمته التجارية، أأو تكون اختصارًا لهذا الامس أأو هذه العالمة، أأو تكون مرتبطًة ارتباطًا و 

وجوهراًي بصاحب التسجيل. ويوجد تعريف "لقاعدة الارتباط الوثيق واجلوهري" يف املبادئ التوجهيية بشأأن تفسري قواعد 

قد تكون بعض الأفعال املذكورة أأعاله حمظورة مبوجب قانون العالمات و س ياسة أأسامء حقول املس توى الثاين املفتوحة. 

 .التجارية وقوانني املس هتكل الأسرتالية

 الربازيل

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.

 كولومبيا

 ينص القانون الكولوميب عىل حامية تسجيل العالمات التجارية ابلرشوط التالية فقط:

مات ممزية حتتوي عىل شعار ، يرفض املكتب الوطين تسجيل العالمات التجارية لعال)اثلثا(6: معال ابملادة اتفاقية ابريس

 و/أأو رموز املنظامت احلكومية ادلولية. للسلطاتعالمة رمسية أأو ، وةلادل
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صدار قرار ابإ : تنص هذه املادة عىل مجلاعة الأنديز 486، القرار 233املادة  سجةل أأو عناوين قول امل لغاء تسجيل أأسامء احلاإ

اقتصادية غري رضار أأ أأو  احامتل للبس اإىل ؤدياكن اس تخداهما ي نالربيد الإلكرتوين اليت حتتوي عىل عالمات ممزية معروفة، اإ 

 من هيبة عالمة ممزية معروفة.تس تلب مزية غري عادةل قق أأو ُي مربرة

 قربص

ق قربص أأحاكم املادة  فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية،  1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق  13تُطب ِّ

فامي يتعلق ابملرشوابت  110/2008من الالحئة رمق  16فامي يتعلق ابمخلور، واملادة  1308/2013من الالحئة رمق  103واملادة 

الروحية من أأجل منع أأو وقف الاس تخدام غري القانوين لتسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية، اليت يري 

نتاَّجا أأو تسويقها يف قربص.  اإ

 امجلهورية التش يكية

امحلاية للأسامء املسجةل  1151/2012من لحئة الاحتاد الأورويب رمق ()أأ( 1)13 جلغرافية، توفر املادةفامي خيص املؤرشات ا

ذا اكنت تكل  من "أأي اس تخدام جتاري مبارش أأو غري مبارش لمس ُمسجَّل فامي يتعلق مبنتجات غري مشموةل ابلتسجيل اإ

ذا  ة للمنتجات املُسجَّةل هبذا الامس أأو اإ اكن اس تخدام هذا الامس ميثل اس تغالًل لسمعة الامس احملمي، مبا يف املنتجات ُمشاهبِّ

ن". ويوجد حمك مماثل بشأأن امخلور يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق  ِّ ذكل عند اس تخدام تكل املنتجات كعنرص ُمكو 

ور املُنكَّهة يف ، وبشأأن امخل110/2008، وكذكل بشأأن املرشوابت الروحية يف لحئة اجمللس الأورويب رمق 1308/2013

ساءة اس تخداهما كأسامء حقول 251/2014الالحئة رمق  . ويوفر قانون الاحتاد الأورويب حامية اكفية للمؤرشات اجلغرافية من اإ

بناًء عىل أأسس قانونية عديدة. وتُرك ِّز هذه امحلاية عىل "الاس تخدام التجاري" و"الإعالانت املضلةل" أأو "املقارنة"، وليس 

 مس احلقل يف حد ذاته أأو جمرد اس تخدام مصطلح جغرايف محمي اكمس حقل.عىل تسجيل ا

س تونيا  اإ

س تونيا:   (1)يتوىل ممارسة الإرشاف احلكويم عىل استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف قانون حامية املؤرشات اجلغرافية يف اإ

 الاس تخدام السلمي لأسامء املؤرشات وجملس الشؤون البيطرية والغذاء الذلان يرُشفان عىل (2)جملس حامية املس هتكل، 

نفاذ  اجلغرافية املُسجَّةل، والالزتام ابلرشوط املنصوص علهيا يف أأوصاف املؤرشات اجلغرافية املُسجَّةل. ويوز للأَّجزة املعنية ابإ

ق تدابري الإرشاف احلكويم اخلاصة املنصوص علهيا يف البنود رمق   49ق املطلوبة(، و)الاس تجواب والواثئ 30القانون أأن تُطب ِّ

عامل القوانني طبقًا لالإجراءات  52)دخول أأماكن العمل(، و 50)حفص املنقولت(، و )ختزين املنقولت( من قانون اإ

عامل القوانني بغرض ممارسة الإرشاف احلكويم املنصوص عليه يف قانون حامية املؤرشات اجلغرافية.  املنصوص علهيا يف قانون اإ

امحلاية للأسامء املسجةل  1151/2012)أأ( من لحئة الاحتاد الأورويب رمق (1)13غرافية، توفر املادة وفامي خيص املؤرشات اجل

ذا اكنت تكل  من "أأي اس تخدام جتاري مبارش أأو غري مبارش لمس ُمسجَّل فامي يتعلق مبنتجات غري مشموةل ابلتسجيل اإ

ذا اك ة للمنتجات املُسجَّةل هبذا الامس أأو اإ ن اس تخدام هذا الامس ميثل اس تغالًل لسمعة الامس احملمي، مبا يف املنتجات ُمشاهبِّ

ن". ويوجد حمك مماثل بشأأن امخلور يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق  ِّ ذكل عند اس تخدام تكل املنتجات كعنرص ُمكو 

الاحتاد ويوفر قانون  .110/2008، وكذكل بشأأن املرشوابت الروحية يف لحئة اجمللس الأورويب رمق 1308/2013

ساءة اس تخداهما كأسامء حقول بناًء عىل أأسس قانونية عديدة. وتُرك ِّز هذه  الأورويب حامية اكفية للمؤرشات اجلغرافية من اإ
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امحلاية عىل "الاس تخدام التجاري" و"الإعالانت املضلةل" أأو "املقارنة"، وليس عىل تسجيل امس احلقل يف حد ذاته أأو جمرد 

 ي اكمس حقل.اس تخدام مصطلح جغرايف محم

 جورجيا

ل تنص ترشيعات جورجيا رصاحًة عىل املسؤولية عن التعدي عىل حقوق املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت. ولكن ينص 

دارية وجنائية عن التعدي عىل  قانون جورجيا بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية للسلع عىل مسؤولية مدنية واإ

مية منشأأ أأو مؤرش جغرايف. وهذا احلمك العام مينح احلَق يف رفع دعوى قضائية ضد انهتاك احلقوق الناش ئة عن تسجيل تس 

 احلقوق، مبا يف ذكل انهتاكها عىل الإنرتنت.

 أ يسلندا

بشأأن مراقبة املامرسات التجارية غري العادةل  57/2005ميكن منع مجيع املامرسات التجارية غري العادةل، طبقًا للقانون رمق 

د حىت ال ن أأي ممارسات فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات وشفافية ا لأسواق. ولكن مل حُتدَّ

اجلغرافية الأخرى. وستتعامل مع مثل هذه الأمور احملامك أأو واكةل حامية املس هتلكني أأو جملس الطعون التابع لهيئة تسجيل 

 (.ISNICأأسامء احلقول يف أ يسلندا )

يطاليا  اإ

مة للفئات الثالث اإ  م لها أأيضًا، من حيث املبدأأ، عىل الإنرتنت أأو يف العامل  عىل أأرض الواقعن امحلاية اجلوهرية املُقدَّ س ُتقدَّ

الافرتايض دون أأي حتفظ أأو متيزي، بناًء عىل البنود واملبادئ العامة. ولكن خلو القوانني من نص رصحي بشأأن مجيع الفئات 

ذ ل يوجد أأي قانون بعينه يتناول امحلاية املمنوحة لعامل الإنرتنت ابس تثناء أأحاكم فردية الثالث ُيد  من اليقني ال قانوين. اإ

دة يف القوانني العامة ذات الصةل اخلاصة ابمللكية الصناعية منذ عام  . وقد طبقت احملامك املبادئ التقليدية عىل البيئة 2005ُمحدَّ

دة، ومن مثَّ يري تعزيزها. وتتوافق حامية أأسامء الإلكرتونية اجلديدة. وتُعد  حامية املؤرش ات اجلغرافية فريدًة يف نوعها وُمحدَّ

من اتفاقية ابريس ومع الأحاكم العامة للمنافسة غري املرشوعة والقمعية  10)اثلثًا( و6البدلان والأسامء اجلغرافية مع املادتني 

 رسات التجارية غري العادةل.واملضلةل يف التجارة والإعالن املضلل، مبا يف ذكل املام

 الياابن

 ابلنس بة للمؤرشات اجلغرافية:

ل تنص املذكرة العامة بشأأن املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحوليَّة الياابنية عىل  :مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة

نرتنت. وتنص املذكرة العامة عىل الامتثال للمعايري  التوجهيية اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية امحلاية من التعدايت عىل الإ

 (.4للمرشوابت الكحولية )انظر السؤال 

راجية والسمكية دة املؤرشات اجلغرافية للمواد الغذائية واملنتجات الزراعية واحلِّ  :املُحدَّ

 ؤرشات اجلغرافيةامل، ينظم قانون تسلميها أأو تصديرها أأو اس تريادهاأأو احملمية مبؤرشات جغرافية ض تنظمي نقل سلع اغر لأ 

أأو مستندات  هاأأو قوامئ أأسعار عهنا أأو مواد الإعالن عىل السلع الزراعية أأو عبواهتا أأو حاوايهتا هذه املؤرشات اس تخدام 

لكرتوين، َّجاز كهرومغناطييسعرب مة )مبا يف ذكل املعلومات املقد   امعامالهت لكرتوين، موقع اإ  .(أأو خالفه: بريد اإ
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 :انون منع املنافسة غري املرشوعةقمنع بعض الأفعال مبوجب 

حيامن تتطابق املؤرشات اجلغرافية مع "سلع خشص أ خر أأو أأعامهل التجارية عن طريق اس تخدام مؤرش للسلع أأو الأعامل ولكن 

 اكم التالية الواردة يف القانون.التجارية"، يوز تطبيق الأح

حداث التباس بسلع خشص أ خر أأو أأعامهل التج1" (1)2املادة  ارية عن طريق اس تخدام مؤرش للسلع أأو الأعامل " اإ

شارات، أأو حاوايت أأو عبوات سلع ختص رشكة أأخرى، أأو أأي  التجارية )أأْي امس، أأو امس جتاري، أأو عالمة جتارية، أأو اإ

مؤرش أ خر لسلع أأو أأعامل خشص ما؛ وينطبق ذكل عىل ما ييل( املُطابقة أأو املُشاهبة ملؤرش سلع خشص أ خر أأو أأعامهل 

جارية املعروفة اليت يعَل املس هتلكون متام العَل أأهنا ختص ذكل الشخص، أأو عن طريق نقل سلع تس تخدم هذا املؤرش، أأو الت

توصيلها، أأو عرضها بغرض النقل أأو التوصيل، أأو تصديرها أأو اس تريادها أأو توريدها عرب خطوط التصالت السلكية 

 والالسلكية؛

ارية يتطابق أأو يتشابه مع مؤرش سلع أأو أأعامل جتارية شهري لشخص أ خر، أأو نقل اس تخدام مؤرش لسلع أأو أأعامل جت "2"

سلع تس تخدم هذا املؤرش، أأو توصيلها، أأو عرضها بغرض النقل أأو التوصيل، أأو تصديرها أأو اس تريادها أأو توريدها عرب 

 خطوط التصالت السلكية والالسلكية؛

"مؤرش سلع أأو أأعامل جتارية خاص بشخص أ خر"، يوز تطبيق احلمك التايل اثنيًا، حيامن تتطابق املؤرشات اجلغرافية مع 

 الوارد يف القانون.

" اكتساب احلق يف اس تخدام امس حقل ُمطابق أأو ُمشابه ملؤرش سلع أأو أأعامل جتارية خاص بشخص 13" (1)2املادة 

لهذه السلع أأو الأعامل، أأو عالمهتا التجارية، أأو  أ خر )أأْي امس السلع أأو الأعامل التجارية اخلاصة برشكة ما، أأو الامس التجاري

شاراهتا، أأو أأي مؤرش أ خر لها( أأو الاحتفاظ هبذا احلق، أأو اس تخدام أأي امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقيق كسب  اإ

 غري مرشوع أأو التسبب يف رضر لشخص أ خر؛

ن املنشأأ واجلودة وما اإىل ذكل"، يوز تطبيق احلمك اثلثًا، حيامن تتطابق املؤرشات اجلغرافية مع "تصوير ُمضل ِّل يتعلق مباك

 التايل الوارد يف القانون.

عالن لهذه السلع أأو اخلدمات، أأو يف مستندات جتارية  "14" (1)2املادة  اس تخدام مؤرش عىل سلع أأو خدمات، أأو يف اإ

لكرتونية بشأأهنا، بطريقة ُُيمتَل أأن تكون ُمضل ِّةًل فامي يتعلق مباك ن منشأأ السلع أأو جودهتا أأو حمتواها أأو طريقة أأو مراسالت اإ

تصنيعها أأو الغرض مهنا أأو مكيهتا، أأو جودة اخلدمات أأو حمتواها أأو الغرض مهنا أأو مكيهتا، أأو نقل هذه السلع املذكورة أأو 

ة توصيلها أأو عرضها بغرض النقل أأو التوصيل أأو تصديرها أأو اس تريادها أأو توريدها عرب خطوط التصالت السلكي

 والالسلكية، أأو تقدمي هذه اخلدمات املذكورة؛

 يوز تطبيق احلمك الوارد أأدانه يف القانون. فامي خيص أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى:

عالن لهذه السلع أأو اخلدمات، أأو يف مستندات جتارية 14" (1)2 املادة " اس تخدام مؤرش عىل سلع أأو خدمات، أأو يف اإ

ل كرتونية بشأأهنا، بطريقة ُُيمتَل أأن تكون ُمضل ِّةًل فامي يتعلق مباكن منشأأ السلع أأو جودهتا أأو حمتواها أأو طريقة أأو مراسالت اإ

مكيهتا، أأو جودة اخلدمات أأو حمتواها أأو الغرض مهنا أأو مكيهتا، أأو نقل هذه السلع املذكورة أأو  تصنيعها أأو الغرض مهنا أأو

صيل أأو تصديرها أأو اس تريادها أأو توريدها عرب خطوط التصالت السلكية توصيلها أأو عرضها بغرض النقل أأو التو 

 والالسلكية، أأو تقدمي هذه اخلدمات املذكورة؛
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 املكس يك

دة لنهتأاكت املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت )أأو يف أأي جمال أ خر، يف  ل ينص قانون امللكية الصناعية عىل عقوابت ُمحدَّ

حتادي حمك بأأن التعدي، من الناحية القانونية، قد يظل قامئًا بغض النظر عن البيئة اليت احلقيقة(. ولكن القضاء الا

يغَْت عىل حنو حمايد، فَل تنص عىل بيئة دون  اس ُتخدمت يف ارتاكبه، لأن ترشيعات امللكية الفكرية يف املكس يك قد صِّ

شارة نصية رصُية أأخرى. أأْي أأن التعدي عىل املؤرشات اجلغرافية قد ُيدث عىل الإنرتنت،  ن اكن القانون ل يتضمن أأي اإ واإ

ىل الوسائط الإلكرتونية. وتُعترب الأفعال التالية، مبوجب قانون امللكية الصناعية، تعداًي عىل احلقوق املالزمة للمؤرش اجلغرايف:   اإ

  حداث التباس مع تسمية منشأأ أأو مؤرش جغر ىل درجة اإ ايف محمي، وطنيًا اس تخدام تسمية أأو مؤرش يتطابق أأو يتشابه اإ

بل املعهد، محلاية املنتجات نفسها أأو منتجات مشاهبة، ويرسي ذكل أأيضًا عىل اس تخدام  اكن أأو أأجنبيًا، وُمعرتف به من قِّ

 التسمية أأو املؤرش بشأأن خدمات؛

 بل  اس تخدام الرتمجة أأو النقل الصويت لتسمية منشأأ أأو مؤرش جغرايف محمي، وطنيًا اكن أأو أأجنبيًا، وُمعرتف به من قِّ

 املعهد، محلاية املنتجات نفسها أأو منتجات مشاهبة، ويرسي ذكل أأيضًا عىل اس تخدام التسمية أأو املؤرش بشأأن خدمات؛

  ،نتاج أأو ختزين أأو نقل أأو توزيع أأو بيع منتجات مطابقة أأو مشاهبة ملنتجات محمية بتسمية منشأأ أأو تسمية جغرافية محمية اإ

ف هبا من قبل املعهد، ووضع أأي نوع من املؤرشات أأو العنارص اليت حُتدث التباسًا دلى وطنيًة اكنت أأو أأجنبية، وُمعرت 

املس هتكل بشأأن منشأأ املنتجات أأو جودهتا، مبا يف ذكل أأي التباس بشأأن "الصنف" أأو "النوع" أأو "المنط" أأو "التقليد" 

نتاج" أأو "ماكن التصنيع" أأو ما شابه ذكل.  أأو "ماكن الإ

ن الأفعال اليت ختالف املامرسات اجليدة والأعراف املتبعة يف الصناعة والتجارة واخلدمات وتنطوي عىل وعالوة عىل ذكل،  فاإ

 .ابمللكية الصناعية تُعترب، مبوجب قانون امللكية الصناعية، تعدايً منافسة غري مرشوعة وتتعلق 

ساءة اس تخدام املصطلحات احملمية بوصفها مؤرشات جغرافية أأو تسميات م  نشأأ ميكن أأن تدخل مضن لك فئة من ولأن اإ

ن قانون امللكية الصناعية يتضمن تدابري مؤقتة لوقف هذه التعداي دارية واجبة فئات هذه التعدايت، فاإ جراءات اإ ت، واإ

 هنائيًا. لوقفها

 بريو

ىل املؤرشااالأحاكم الصادر عن جامعة الأنديز ُيتوي عىل بعض  486قرار رمق عىل الرمغ من أأن ال ت اجلغرافية، ليت تشري اإ

ل أأن م بريو ترشيعات  اإ ىل مبوجب نظام فريد ،سوى حامية تسميات املنشأأ مل تنظ  املرسوم الترشيعي صدور . وجتدر الإشارة اإ

عداد الصك وأأدرجت فيه ، 2018يف سبمترب  1397رمق. املؤرشات اجلغرافية كعنرص من عنارص امللكية الفكرية. ويري اإ

 اكوهنا رهن بحاميهت؛ و ذاهتابجلغرافية ليست محمية أأسامء البدلان أأو غريها من املصطلحات ا ،يف بريووالتنظميي ذي الصةل. 

ن اامحلاية متنح لها ، ويف هذه احلاةل كعالمة مسجةل نرتنتمضلل أأو غري مناسب و/بشلك  تس تخدماإ  أأو غري العادل عىل الإ

ضعاف  وأأ  السمعةاختالس  وأأ ي املتعمد السطو الإلكرتوين أأو الهتجئة بأأخطاء أأو اخلطأأ املطبعيف حاةل أأو   والإرضار هبا أأ  وأأ  هااإ

 ، حيامث ينطبق ذكل.تتيح الإحاةلأأخرى  ةقيطر أأي  وأأ  فتاحيةلعالمات الوصفية واللكامت امل ايف 

 الاحتاد الرويس

 ل توجد أأحاكم من هذا القبيل.
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 س نغافورة

مذكورة يف قانون املؤرشات اجلغرافية )الفصل أأشاكل من امحلاية وحمظورات  توجد ،فامي خيص املؤرشات اجلغرافية

ل أأن بعض البنود الواردة يف 117 )ابء(( ولكن مل يُذكر عىل وجه التحديد اس تخدام املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت. اإ

 القانون قد تكون عامًة مبا يكفي لتطبيقها عىل اس تخدام املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت.

س بانيا  اإ

عىل أأن الأسامء  املس تقةلاجلغرافية اخلاصة ابلأرايض ؤرشات تسميات املنشأأ واملحامية بشأأن  6/2015 ون رمقينص القان* 

لهيا، أأو حت علهيا  أأو حتتوي محميةجغرافية مؤرشات  ومحمية أأ تسميات منشأأ اليت تتكون من  كأسامء  مس تخدأأن ت ل يوز يل اإ

ذات يس تخدمه لرتوجي أأو تسويق منتجات اكن و  ،ة يف الامسالكها حقوق أأو مصاحل مرشوعيف حال مل يكن مل حقول

 .شاهبةم خصائص 

صداره الرمسي وترمجته ISO 3166-1 املعيار توجد قامئة بأأسامء الأماكن أأو الصفات املدرجة يف قامئة**  يه والإس بانية.  يف اإ

 ا حبرية.صيصهملس توى الثاين اليت ل ميكن خت حقول امصطلحات حمجوزة تتعلق بأأسامء 

قلميية ***  دارات العامة الإ توجد قامئة بأأسامء النطاقات احملجوزة اليت تتكون من أأسامء الأماكن املس تخدمة كتسمية رمسية لالإ

 حبرية.ا صيصهخت واليت ل ميكن 

 السويد

دة من التعدايت اليت حتدث عىل الإنرتنت أأو لحئة بعيهنا بشأأن ذكل.  ل توجد حامية ُمحدَّ

 سويرسا

)ه( من قانون حقول الإنرتنت عىل امحلاية من 58)د(، و58)ج(، و58)ب(، و58، و(2)53(، و3)ه()(1)53تنص املواد 

السطو الإلكرتوين، والانتفاع من أأخطاء هتجية املواقع، واختالس مسعة املصطلحات اجلغرافية الأخرى فامي خيص احلقل 

".swiss أأدانه(. 4" )انظر السؤال 

 الولايت املتحدة الأمريكية

 تستند الإجاابت السابقة اإىل حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى كعالمات جتارية.

 الاحتاد الأورويب

امحلاية للأسامء املسجةل  1151/2012)أأ( من لحئة الاحتاد الأورويب رمق (1)13فامي خيص املؤرشات اجلغرافية، توفر املادة

ذا اكنت تكل من "أأي اس تخدام  جتاري مبارش أأو غري مبارش لمس ُمسجَّل فامي يتعلق مبنتجات غري مشموةل ابلتسجيل اإ

ذا اكن اس تخدام هذا الامس ميثل اس تغالًل لسمعة الامس احملمي، مبا يف  ة للمنتجات املُسجَّةل هبذا الامس أأو اإ املنتجات ُمشاهبِّ

ن". و  ِّ يوجد حمك مماثل بشأأن امخلور يف لحئة الاحتاد الأورويب رمق ذكل عند اس تخدام تكل املنتجات كعنرص ُمكو 
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، وبشأأن امخلور املُنكَّهة يف 110/2008، وكذكل بشأأن املرشوابت الروحية يف لحئة اجمللس الأورويب رمق 1308/2013

ساءة اس  251/2014الالحئة رمق  تخداهما كأسامء حقول . ويوفر قانون الاحتاد الأورويب حامية اكفية للمؤرشات اجلغرافية من اإ

بناًء عىل أأسس قانونية عديدة. وتُرك ِّز هذه امحلاية عىل "الاس تخدام التجاري" و"الإعالانت املضلةل" أأو "املقارنة"، وليس 

 عىل تسجيل امس احلقل يف حد ذاته أأو جمرد اس تخدام مصطلح جغرايف محمي اكمس حقل.

بدلمك ملنع/ماكحفة التقليد أأو الاس تخدام غري القانوين أأو أأي سوء ما نوع الصكوك أأو أ ليات حل الزناعات املتاحة يف  .4

 اس تخدام وتشمل أأيضًا املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى عىل الإنرتنت؟

 الطرف املُجيب
صكوك قانونية 

 ُملزِّمة

قانون غري ُملزِّم أأو 

 صكوك غري ُملزِّمة

غري  أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام

 القانوين للأسامء عىل مواقع الإنرتنت

 غري ذكل

 نعم*    أأسرتاليا

     الربازيل

     ش ييل

    نعم الصني

     كولومبيا

     قربص

   نعم  امجلهورية التش يكية

كوادور     نعم اإ

س تونيا  نعم   نعم اإ

  نعم نعم نعم جورجيا

    نعم اليوانن

  ل ل نعم غواتاميل

 نعم   نعم ايهنغار

ن من رمز البدل  فامي يتعلق ابحلقل العلوي املُكوَّ

.hu جراءات تسجيل احلقول ، فاإن قواعد واإ

)املتاحة عىل 

http://www.domain.hu/domain/E

nglish/szabalyzat/szabalyzat.html )

توفر أ لية لتسوية الزناعات القانونية )الفصل 

ىل منتدى الس بل البدي ةل اخلامس( استنادًا اإ

ماكنية اللجوء  لتسوية الزناعات. وهناك أأيضًا اإ

ىل  اإىل احملمكة املدنية )التقايض( استنادًا اإ

 110التعدي عىل حامية مؤرش جغرايف )املادة 

بشأأن  1997من القانون احلادي عرش لس نة 

حامية العالمات التجارية واملؤرشات 

جراءات  اجلغرافية(. وميكن أأيضًا الرشوع يف اإ

 LVIIنية استنادًا اإىل القانون رمق احملامك املد

بشأأن حظر املامرسات السوقية  1996لس نة 

 غري العادةل والتقييدية.
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 الطرف املُجيب
صكوك قانونية 

 ُملزِّمة

قانون غري ُملزِّم أأو 

 صكوك غري ُملزِّمة

غري  أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام

 القانوين للأسامء عىل مواقع الإنرتنت

 غري ذكل

   نعم نعم أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

   
 

يطاليا  نعم  نعم نعم اإ

جراءات تسجيل احلقول  يطاليا، تتضمن اإ يف اإ

جراء ش به  لزامية، أأْي اإ دارية اإ جراءات اإ العليا اإ

ميي يسمح ابلطعن يف تسجيالت احلقول حتك 

العليا اليت ُأجريت عىل أأساس قاعدة "الأولوية 

ابلأس بقية". وعالوة عىل ذكل، تُرفع دعاوى 

ىل  مدنية قانونية عادية أأمام احملامك استنادًا اإ

حامية حقوق امللكية الفكرية، ومقع املامرسات 

املُضل ِّةل واملنافسة غري املرشوعة، فضاًل عن 

املس هتلكني من ممارسات وصف ماكن  حامية

 منشأأ املنتجات عىل حنو ُمضل ِّل.

    نعم* الياابن

    نعم ليتوانيا

    نعم املكس يك

   نعم  نيوزيلندا

  نعم  نعم بريو

   نعم  الربتغال

    نعم مجهورية كوراي

     مجهورية مودلوفا

 ل ل ل نعم رومانيا

   نعم  الاحتاد الرويس

    نعم افورةس نغ

س بانيا  نعم نعم نعم نعم اإ

 خدمات تسوايت منازعات أأسامء احلقول

     السويد

    نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 ل ل ل
 ل

 نعم  نعم  أأوروغواي

    نعم الاحتاد الأورويب
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 التعليقات

 أأسرتاليا

ن س ياسة تسوية الزناعات يف هيئة  منا يه نسخة  auDA* اإ ةل من الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات اليت تديرها هيئة اإ ُمعدَّ

الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )ال ياكن(. وتعرض هذه الس ياسة الرشوط والأحاكم اليت حتمك أأي نزاع بشأأن تسجيل 

ة الزناعات اليت تتبعها واس تخدام امس حقل عىل الإنرتنت ُمسجَّل يف حقل مفتوح من املس توى الثاين. وتقتيض س ياسة تسوي

ذا ادعى ُمش تٍك أأن لزامية اإ دارية اإ امس احلقل يتطابق أأو يتشابه تشاهبًا مثريًا   :الهيئة أأن خيضع صاحب احلقل لإجراءات اإ

ومل يكن لصاحب احلقل أأي  لاللتباس مع الامس أأو العالمة التجارية أأو عالمة اخلدمة اليت يمتتع املش تيك حبقوق فهيا؛ 

ل أأو اس ُتخدم لحقًا بسوء نية.حقوق أأو م  صلحة مرشوعة يف امس احلقل؛ واكن امس احلقل قد جُس ِّ

 الربازيل

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.

 كولومبيا

 أأي ترشيع ُيمك هذه القضااي. ل يوجد

 قربص

ن التدابري اجلزائية اليت ينص علهيا القانون فامي يتعلق ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية وامخلور واملرشوابت الروحية ، فاإ

القربيص الوطين يف حاةل الاس تخدام غري القانوين لتسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية تمتثل يف الاحتجاز، 

 وُمصادرة السلع، وحمامكة املُتعدي أأمام احملامك.

 امجلهورية التش يكية

جراءات التسوية البديةل لزن   cz. اعات حقول املس توى الثاين يف احلقل العلوياإ

 اليوانن

دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  (.2018-3-843/2/1[ )القرار ελ.[ أأو ]gr.لحئة بشأأن اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل ]»تعديل لقرار هيئة تنظمي التصالت والربيد اليواننية  -  «[ελ.][ أأو gr.لحئة بشأأن اإ

(ΕΕΤΤ ΑΠ. 852/5/21-5-2018). 

دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  .(01/03/2018) [ελ.][ أأو gr.لحئة بشأأن اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  .(17/06/2015)[ وأأحاكم أأخرى gr.تعديل لحئة اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  .(22/05/2015)[ وأأحاكم أأخرى gr.تعديل لحئة اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل  -  .(04/03/2015) [gr.]لحئة جديدة بشأأن اإ
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دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  (.FEK 3054/Β/13-11-2014[ وأأحاكم أأخرى )gr.تعديل لحئة اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل  -  .(FEK 1564/B/21-6-2013) [gr.]لحئة بشأأن اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  (.B/14-4-2011/593[ )اجلريدة الرمسية، العدد رمق gr.لحئة بشأأن اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل لحئة بش -  .(FEK 717/B/27-5-2005) [gr.]أأن اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل ] -  [ )التحويل من املوقع اليوانين املعين(.gr.لحئة بشأأن اإ

دارة وختصيص أأسامء  268/73/25.11.2002تعديل لقرار الهيئة الوطنية لتنظمي التصالت والربيد رمق  - بشأأن لحئة اإ

 تشغيل السجل. [ وبدءgr.احلقل ]

 [.gr.لحئة بشأأن حتديد رسوم الإجراءات اخلاصة بأأسامء احلقل ] -

دارة وختصيص أأسامء احلقل  7يف س ياق املادة  gr.قل احلمنوذج تطبيقي لتخصيص  -   gr.من لحئة اإ

دارية مس تقةلEETTاللجنة الوطنية لالتصالت والربيد ) دمات الربيدية م سوق التصالت الإلكرتونية واخلتنظ، ( يه هيئة اإ

 مسؤوةليه " وgr."اجملال يف  قولاملسائل املتعلقة بأأسامء احل ميمن بني واجباهتا اخملتلفة، تنظو ، هرصدتو  هراقبتيف اليوانن و 

 ."eu.قول يف اجملال "عن أأسامء احل

 أ يسلندا

ن نظام أأسامء احلقول ال يسلندي ميلكه ويديره طرف خاص، هو هيئة تسجيل أأسامء احلقول يف (. ووفقًا ISNICأ يسلندا ) اإ

 لقواعد هذه الهيئة، يتوىل جملس طعون مس تقل الفصل يف الزناعات اخلاصة بنظام أأسامء احلقول.

 الياابن

قانون و ؛ مجعيات رشاكت املرشوابت الكحوليةقانون احلفاظ عىل رضيبة امخلور و ) املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحوليَّة

 الكحول(:عىل الرضائب 

ل أأن متولكن من احمل ، اجلغرافية للخمور "عىل الإنرتنت"التعدي عىل املؤرشات هذه القوانني رصاحًة امحلاية من ضمن ل ت

 .تكون ال لية التالية متاحة

دارة املؤرشات اجلغرافية، اليت تتأألف يف الغالب من رشاكت تصنيع املرشوابت الكحولية املوجودة  أأوًل، تتوىل مؤسسات اإ

 الرقابة عىل الاس تخدام املناسب من خالل معليات تفتيش دورية أأو أأعامل يومية أأو لكتهيام. يف أأقالميها،

ذا اكتشفت مصلحة الرضائب الوطنية أأي اس تخدام غري مرشوع للمؤرشات اجلغرافية اخلاصة ابملرشوابت الكحولية،  اثنيًا، اإ

ىل ت  عها اإ ه ُمنتِّج هذه املرشوابت الكحولية أأو ُموز ِّ هنا تُوج ِّ صحيح ذكل. ويف حاةل عدم الالزتام ابلتوجهيات، يوز ملصلحة فاإ

ع ع بتصحيح الاس تخدام. ويف حاةل عدم تنفيذ املُنتِّج أأو املُوز ِّ  الرضائب الوطنية أأن تبلغ امجلهور و/أأو أأن تأأمر املُنتِّج أأو املُوز ِّ

ضافًة اإىل ذكل، ي 500للأمر، تُفرض عليه عقوبة )غرامة ل تزيد عىل  لغاء أألف ين(. واإ وز ملصلحة الرضائب الوطنية اإ

 ول توجد أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين عىل مواقع الإنرتنت. ترخيص اذلين تُفرض علهيم عقوبة.

دة راجية ومسكية ُمحدَّ راجية )قانون حامية أأسامء  مؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات زراعية وحِّ منتجات زراعية وحِّ

بالغ وزارة الزراعة واحلوق املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافيةقاحليف حاةل التعدي عىل (: دةومسكية ُمحدَّ  راج ، ميكن لأي خشص اإ

ن خلصيطلب اختاذ التدابري املناس بة. و  ،الأسامكومصائد   ،اجلغرافيةمؤرشات غري مربر لل اس تخداماإىل وجود ت الوزارة واإ

زاةل الافعلته تصحيح املتعدي ب الوزارة  تأأمر   عقوبة.عليه ، س تفرض الوزارةطلب املتعدي ب لزتمي فاإن ملس تخدام. أأو اإ
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ذا اكنت الأفعال املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من  :(UCPAقانون منع املنافسة غري املرشوعة ) واإ

مها قانون منع ، عىل التوايل، فاإن س بل الا3املصطلحات اجلغرافية تندرج مضن الأفعال املذكورة يف البند  نتصاف املدنية يُنظ ِّ

 املنافسة غري املرشوعة عىل النحو التايل.

ح أأن ُيدث تعد ٍ علهيا بسبب منافسة (1)3املادة  : يوز للشخص اذلي حدث تعد ٍ عىل مصاحله التجارية أأو يكون من املُرجَّ

ن املرحج أأن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف غري مرشوعة* أأن يرفع دعوى ضد الشخص اذلي تعدى عىل مصاحله التجارية أأو م

 هذا التعدي أأو منعه.

هامل عىل املصاحل التجارية لشخص أ خر من خالل منافسة غري مرشوعة )عبارة 4املادة  : أأي خشص يتعدى عن معٍد أأو اإ

( يكون 3البند "املنافسة غري املرشوعة" املُس تخدمة يف قانون منع املنافسة غري املرشوعة تشمل الأفعال املذكورة يف 

مسؤوًل عن تعوضيه عن الأرضار النامجة عن ذكل، غري أأن هذه املادة ل تنطبق عىل الأرضار النامجة عن اس تخدام الأرسار 

 طبقًا للامدة ذاهتا. 15التجارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة 

 املكس يك

لكرتونية يف املك  س يك بسبب التعدي عىل احلقوق املتأأصةل يف املؤرشات اجلغرافية أأو مل ُيدث حىت ال ن أأن ُحجبت مواقع اإ

لكرتونية، ولكن اكن ذكل بسبب التوزيع غري القانوين حملتوى محمي حبق املؤلف.  تسميات املنشأأ. لقد س بق أأن ُحجبت مواقع اإ

ذا اكن يُ  ل اإ  عتقد أأن هذا احملتوى غري قانوين.وقد حمك القضاء الاحتادي بأأنه ل يوز جحب احملتوى املنشور عىل الإنرتنت اإ

 نيوزيلندا

ض النيوزيلندي لأسامء احلقول خدمة حلل الزناعات اخلاصة بأأسامء احلقل  . وتوجد معلومات عن هذه اخلدمة nz.يوفر املُفوَّ

لهيا الرابط التايل:  -https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2016يف الصفحة اليت يُفيض اإ

02/Final_Dispute.pdf. 

 بريو

 لكنو  الإنرتنت؛ملنع الاس تخدام غري القانوين للأسامء عىل مواقع الالزمة تقنية ال دوات الأ اكةل بريو للملكية الفكرية و ل متكل 

 ملدير النطاق اس تخدام هذه الأدوات.أأحاكم جتزي فهناك ، اس تخدام غري قانويناس تنتجت وقوع  ناإ 

 الاحتاد الرويس

املُلزِّمة عىل أأهنا تعين واثئق يُعَمل هبا داخل الرشاكت. ومن أأمثةل ذكل جحز أأسامء حقول من املس توى تُفهَم الصكوك غري 

 .MOSCOW.، وMOSKVA.، وRF.الثاين عند اإطالق أأسامء حقول عليا، مثل 

 س نغافورة

اصة بأأحصاب ( وبس ياسة الاس تخدام املقبول اخلDNRAابتفاق تسجيل امس احلقل ) SG.يلزتم أأحصاب تسجيالت احلقل 

(. ول يوز هلم القيام بأأش ياء معينة )مثل بيع الأسامء(، ويب علهيم الالزتام ابلس ياسة الس نغافورية AUPTالتسجيالت )

 لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول.
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 سويرسا

يقاف بيع ال 59و 55يوز مبوجب قانون حامية العالمات التجارية الاحتادي )املاداتن  سلع املقدلة والسلع اليت حتمل ( منع أأو اإ

غالق املواقع الإلكرتونية املُس تخدمة يف  بيااًن اكذاًب عن املنشأأ اجلغرايف، وذكل، عىل سبيل املثال، من خالل جحب أأو حىت اإ

 تداول هذه املنتجات.

هنا ل تشمل أأسامء الأ  29وحتمي املادة  شخاص حفسب، بل تشمل من القانون املدين السويرسي احلق يف امس ما، ومن مثَّ فاإ

أأيضًا املصطلحات اجلغرافية. ويوز لأي مؤسسة عامة أأن ترفع دعوى مدنية لوقف اس تخدام امس حقل ُيتوي عىل 

ذا اكن امس احلقل يُس تخدم عىل حنٍو غري قانوين. ىل املس توى العلوي أأو الثاين اإ  مصطلحها اجلغرايف أأو لتحويل امس احلقل اإ

، أأو مصلحة مرشوعة، يف املصطلح اً "، يب عىل مقديم الطلبات أأن يثبتوا أأن دلهيم حقswiss.ويف حاةل أأسامء احلقل "

لغاء. ىل الإ " الكهام ch." و"swiss.واحلقالن " اجلغرايف املُودع كجزء من امس احلقل، لأن سوء الاس تخدام قد يؤدي اإ

 ت(.حمجوز للأسامء املُخصصة للسلطات العامة السويرسية )الاكنتوانت والكوميوان

شارة ممزية أأو اإ "، ويوز أأن يبدأأها صاحب احلق يف ch.وتنطبق القواعد الإجرائية لتسوية الزناعات عىل ماليك أأسامء احلقل "

القواعد الإجرائية من  1شارة، مبا يف ذكل احلق يف مؤرش جغرايف أأو يف مصطلح جغرايف )انظر املادة املس تفيد من هذه الإ 

 ملكية بشأأن نقل DCH2006-0003، وانظر أأيضًا قضية مركز الويبو للتحكمي والوساطة رمق لتسوية الزناعات

"suisse.ch.)اإىل الاحتاد السويرسي " 

 هل تشمل امحلاية: .5

 الطرف املُجيب

ةل  الأشاكل املُعدَّ

من 

املصطلحات 

 اجلغرافية؟

دام أأي تسمية أأو وصف اس تخ

جتاري عىل حنو قد يرُض بأأسامء 

البدلان والأسامء ذات ادللةل 

 اجلغرافية؟

 التعليقات

متنع س ياسة القامئة احملجوزة الاس تخدام العام لأسامء الولايت والأقالمي   نعم أأسرتاليا

 الأسرتالية واختصاراهتا.

 الصناعية.ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية    الربازيل

    ش ييل

  نعم نعم الصني

    كولومبيا

  ل ل قربص

امحلاية يف حد ذاهتا غري متوفرة، ولكن تُت خذ قرارات يف لك حاةل عىل  نعم نعم امجلهورية التش يكية

 حدة مع مراعاة مجيع الظروف ذات الصةل.

كوادور   نعم  اإ

س تونيا   نعم نعم اإ

  نعم نعم جورجيا

  عمن نعم اليوانن

  ل ل غواتاميل

https://www.nic.ch/fr/terms/disputes/rules_v1/#para1
https://www.nic.ch/fr/terms/disputes/rules_v1/#para1
https://www.nic.ch/fr/terms/disputes/rules_v1/#para1
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 الطرف املُجيب

ةل  الأشاكل املُعدَّ

من 

املصطلحات 

 اجلغرافية؟

دام أأي تسمية أأو وصف اس تخ

جتاري عىل حنو قد يرُض بأأسامء 

البدلان والأسامء ذات ادللةل 

 اجلغرافية؟

 التعليقات

جراءات تسجيل احلقول  نعم نعم هنغاراي هذه الأشاكل محمية بوجه عام يف قواعد واإ

نة من الرمز  ، (ج).2.2.2ول يوز، وفقًا للقاعدة  hu.العليا املُكوَّ

اختيار واس تخدام امس حقل يُشتبه يف أأنه ُمضل ِّل، من حيث معناه 

 أأو اس تخدامه أأو لكهيام.

  نعم  أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

   

يطاليا ز حامية املؤرشات اجلغرافية بلواحئ الاحتاد الأورويب، وتتسق مع  نعم نعم اإ تُعزَّ

املؤرشات هذه اللواحئ. ويري توفري حامية أأسامء البدلان وحامية 

اجلغرافية يف حدود مقع املامرسات املُضل ِّةل. وذلكل رمبا يُمنع اس تخدام 

ةل من املصطلحات سواء اكنت ترتك انطباعات ُمضل ِّةل الأشاك ل املُعدَّ

يف ذهن املس هتلكني أأو تتسبب يف تعديل سلوكياهتم التجارية. وميكن 

للت جار واملُنتجني اذلين ينمتون اإىل البدل املعين أأو املنطقة املعنية، بل 

ذا اكن اس تخدام  واذلين ينمتون اإىل مناطق أأخرى، تقدمي شكوى اإ

 لحات اجلغرافية مينح مزية غري عادةل ملس تخدمهيا عىل حساهبم.املصط

 :مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة ل نعم الياابن

ةل" تشمل ترمجة املؤرشات اجلغرافية  ذا اكنت عبارة "الأشاكل املُعدَّ اإ

للمرشوابت الكحولية والنقل الصويت لها، فميكن أأن تشمل امحلاية 

 ة واملنقوةل صوتيًا.تكل الأشاكل املرتمج

راجية ومسكية مؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات  زراعية وحِّ

دة  :ُمحدَّ

ذا اش متل مصطلح و د ذاهتا. حبحامية ل توجد  ةل"اإ  "الأشاكل املُعدَّ

متل ُي اجلغرافية واملؤرشات اليت مؤرشات مؤرشات مشاهبة لل"عىل 

كن أأن تشمل ميف ، مجلهور عىل أأهنا مؤرشات جغرافية"أأن تضلل ا

 امحلاية تكل املؤرشات.

ذا اش متل مصطلح "املنافسة غري املرشوعة ةل: اإ " عىل الأشاكل املُعدَّ

متاحة ضد حامية هناك ، ف مماثةل للمصطلحات اجلغرافية""مصطلحات 

ف بأأهنا منافسة غري مرشوعة  انون منع )مبوجب قالأفعال اليت تُعرَّ

 املنافسة غري املرشوعة(.

  ل ل ليتوانيا

طار السؤال  نعم نعم املكس يك  .3انظر تعليقنا الوارد يف اإ

  ل ل نيوزيلندا

ن  اكنت  نعم نعم بريو الأسامء ذات  وأأ أأسامء البدلان أأو املصطلحات اجلغرافية اإ

، ء من عالمة جتاريةكعالمة جتارية أأو كجز محمي ة الأمهية اجلغرافية 

هنا تمتتع ابمحلاية من:  " 2" ؛ةلملعد  اكل اشاس تخدام الأ " 1"فاإ
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 الطرف املُجيب

ةل  الأشاكل املُعدَّ

من 

املصطلحات 

 اجلغرافية؟

دام أأي تسمية أأو وصف اس تخ

جتاري عىل حنو قد يرُض بأأسامء 

البدلان والأسامء ذات ادللةل 

 اجلغرافية؟

 التعليقات

 ؛ررض سبب لها الواس تخدام الأسامء التجارية أأو الأوصاف اليت قد ت 

 االتباسُيدث ، الاس تخدام، يف لكتا احلالتني اهذكون يرشيطة أأن 

 مع العالمات املعنية.

  نعم ل الربتغال

  نعم  مجهورية كوراي

    مجهورية مودلوفا

  ل ل رومانيا

  ل نعم الاحتاد الرويس

  ل ل س نغافورة

س بانيا   ل ل اإ

    السويد

  نعم نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل ل

    أأوروغواي

امحلاية يف حد ذاهتا غري متوفرة، ولكن تُت خذ قرارات يف لك حاةل عىل  نعم نعم الاحتاد الأورويب

 حدة مع مراعاة مجيع الظروف ذات الصةل.

 تعليقات

 السويد

 4السؤال مرتبط ابلسؤال 

يف حال وجود صكوك قانونية غري ُملزِّمة أأو أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين للأسامء عىل املواقع الإلكرتونية،  .6

 مفا يه منصات الإنرتنت الكربى اليت انضمت اإىل هذا النوع من الصكوك؟

 الطرف املُجيب
ية غري ُملزِّمة أأو أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين للأسامء عىل منصات الإنرتنت اليت انضمت اإىل صكوك قانون 

 املواقع الإلكرتونية

ل توجد صكوك قانونية غري ُملزِّمة أأو أأدوات تقنية اكليت ُذكرت يف هذا السؤال. وميكن مبوجب قانون حق املؤلف جحب  أأسرتاليا

لكرتوين عىل أأساس أأنه ينهتك حق املؤلف أأو حقو  ق املُرخَّص هل. ولكن ورود امس بدل أأو مؤرش جغرايف أأو ماكن موقع اإ

لكرتوين مبوجب قانون حق املؤلف.  جغرايف يف امس احلقل لن يكون اكفيًا وحده حلجب موقع اإ

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية. الربازيل

  ش ييل

  الصني

  كولومبيا
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 الطرف املُجيب
ية غري ُملزِّمة أأو أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين للأسامء عىل منصات الإنرتنت اليت انضمت اإىل صكوك قانون 

 املواقع الإلكرتونية

 ل ينطبق قربص

  امجلهورية التش يكية

كوادور  ل ينطبق اإ

س تونيا  جلنة منازعات أأسامء احلقول اإ

 N3ترُشف عىل قطاع التصالت يف جورجيا الهيئة الوطنية اجلورجية لالتصالت، اليت اعمتدت املرسوم اخلاص رمق  جورجيا

ني يف جمال املوافقة عىل اللواحئ اخلاصة بتقدمي اخلدمات وحامية حقوق املس هتلك خبصوص – 2006مارس  17املؤرخ 

يشمل قضااي الإنرتنت ونظام أأسامء احلقول. وينص هذا املرسوم عىل أأن حمتوايت مواقع  اذلي –التصالت الإلكرتونية 

الإنرتنت يب أأل تكون ُمضل ِّةل. ويب عىل مجيع منصات الإنرتنت العامةل يف جورجيا أأن متتثل لهذه اللواحئ وأأن 

 الاس تخدام غري القانوين للأسامء.تس تخدم مجيع الأدوات التقنية ملنع 

  اليوانن

ماكنية النفاذ اإىل جسل ملنصات الإنرتنت. غواتاميل  ليست دلينا، يف الوقت احلايل، اإ

 ل ينطبق هنغاراي

  أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

 

يطاليا  Ebayيف ال ونة الأخرية اتفاقًا مع منصيت  وق عت وزارة الزراعة الإيطالية وغريها من السلطات وامجلعيات الإيطالية اإ

 محلاية املؤرشات اجلغرافية. Alibabaو

 ل ينطبق الياابن

 ل يوجد ليتوانيا

 ل ينطبق املكس يك

ل اسامً من أأسامء احلقل  نيوزيلندا  أأن يوافق عىل اخلضوع خلدمة تسوية الزناعات. nz.يب عىل لك َمْن يُسج ِّ

ماكنية اس تخدام ابإ ، قبلت هاحقول تسجيل ل  ("dot.pe")وي ل العلاحلقوقعت عقًدا مع مرشف  مجيع املنصات اليت بريو

 .الإنرتنتمنع الاس تخدام غري القانوين للأسامء عىل مواقع هبدف املسؤول لأدوات تقنية 

 لقواعد املتاحة عىليتطلب دامئًا استيفاء مجموعة من ا pt.تسجيل امس حقل حتت احلقل العلوي الربتغايل العلوي  الربتغال

https://www.dns.pt/fotos/gca/regras_rgpd_final_en_19180084175b180424b26aa.pdf .

 ومجيع أأحصاب التسجيالت ُملَزمون ابلمتثال للرشوط والأحاكم الواردة فهيا. 

  مجهورية كوراي

 خيضع بيع أأسامء احلقول ملبدأأ "الأولوية ابلأس بقية". مجهورية مودلوفا

 ل ينطبق مانيارو

(، ومؤسسة تقدمي املساعدة بشأأن تكنولوجيات الإنرتنت وتطوير البنية التحتية RF.مركز تنس يق احلقول العليا ) الاحتاد الرويس

(.MOSKVA ،.MOSCOW.) 

 ل ينطبق س نغافورة

س بانيا ت املنشأأ احملمية ملؤرشات اجلغرافية وتسمياعن الدلفاع  eBayو Amazon منصيتع هناك اتفاقات تعاون م اإ

 .نياملنصتعىل جيد يف املنتجات اليت تسوق شلك ب  ااس تخداهمو 

  السويد

  سويرسا
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 الطرف املُجيب
ية غري ُملزِّمة أأو أأدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين للأسامء عىل منصات الإنرتنت اليت انضمت اإىل صكوك قانون 

 املواقع الإلكرتونية

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 ل ينطبق

  أأوروغواي

 ل ينطبق الاحتاد الأورويب

 هل تنطبق هذه الصكوك عىل َّجات اس تضافة أأسامء احلقول؟ .7

 َّجات اس تضافة أأسامء احلقول؟هل تنطبق هذه الصكوك عىل  الطرف املُجيب

 6اإجابة السؤال  انظر أأسرتاليا

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية. الربازيل

  ش ييل

  الصني

دالقانون الكولوميب فقط عىل التنظمي اذلايت من قبل مينص  كولومبيا نرتنت.زو   ي خدمات الإ

  قربص

 ل امجلهورية التش يكية

كوادور  ل اإ

س تونيا  نعم اإ

 نعم جورجيا

 نعم اليوانن

 ل غواتاميل

  هنغاراي

 نعم أ يسلندا

يران )مجهورية    الإسالمية( -اإ

يطاليا  ل اإ

 ل ينطبق الياابن

 ل ليتوانيا

 ل ينطبق املكس يك

 نعم نيوزيلندا

 نعم بريو

 نعم الربتغال

 ل مجهورية كوراي

 ل مجهورية مودلوفا

 ل رومانيا

 ل حتاد الرويسالا

 ل ينطبق س نغافورة

س بانيا  ل اإ

  السويد
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 َّجات اس تضافة أأسامء احلقول؟هل تنطبق هذه الصكوك عىل  الطرف املُجيب

  سويرسا

 ل الولايت املتحدة الأمريكية

  أأوروغواي

 ل ينطبق الاحتاد الأورويب

 تعليقات

 بريو

 بريو.الولية القضائية ل اكنت خدمات الاس تضافة مضن  نطبق اإ ن ست 

س بانيا  اإ

 يه: "es." قلاحل أأدوات ماكحفة الاس تخدام غري القانوين لمس

 قوامئ مصطلحات حمجوزة )تتضمن مصطلحات جغرافية( -

 خدمات تسوايت منازعات أأسامء احلقول -

 ("es." قلاحل املسجلني يفالإجراءات القضائية )اليت ميكن أأن تضع تدابري ضد بعض  -

فية يف نظام أأسامء اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرا ابء.

 احلقول

 ما أأنسب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أأن تُسجَّل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أأسامء احلقول؟ .8

الطرف 

 املُجيب
 أأنسب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أأن تُسجَّل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أأسامء احلقول

م توصيات بشأأن الس ياسة و/أأو  يوجد دلى ال ياكن فريق أأسرتاليا عامل يتوىل مراجعة التعامل مع الأسامء اجلغرافية كأسامء حقول، وقد يُقد ِّ

نة من ثالثة أأحرف، والصيغة اخملترص والاكمةل من أأسام نة من حرفني، واملُكوَّ ء التنفيذ املتعلق برموز أأسامء البدلان والأقالمي املُكوَّ

طار جوةل البدلان والأقالمي، وأأسامء املد للحقول العليا  2012ن/الولايت/املناطق، وغريها من الأسامء ذات ادللةل اجلغرافية. ويف اإ

نة من  نة من أأسامء عامة، اكنت هناك وسائل ُمطبَّقة محلاية الأسامء اجلغرافية، مهنا حظر طلبات رموز البدل املُكوَّ حرفني اجلديدة املُكوَّ

لت، اكنت الأسامء اجلغرافية )مثل أأسامء العوامص املُس تخدمة للغرض املرتبط ابمس املدينة( يف املس توى العلوي. ويف بعض احلا

تتطلب تأأييدًا/ عدم اعرتاض من احلكومات أأو السلطات العامة املعنية. وتنظر ال ياكن حالياً يف معلية للجولت املس تقبلية لطلبات 

نة من أأسامء عامة. وسوف نضغط نذار املبكر جزءًا من أأي جوةل مس تقبلية للسامح  احلقول العليا املُكوَّ من أأجل أأن تكون معلية الإ

يم الطلبات. اثرة شواغلها مع ُمقد ِّ  للحكومات ابإ

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية. الربازيل

 ة.شارات ممزي اإ من خالل س ياسة تسوية الزناعات اليت قد تراعي، من بني معايري أأخرى، وجود  ش ييل

  الصني

تضميهنا ب  قول يهأأن الطريقة الصحيحة محلاية املصطلحات اجلغرافية من التسجيل غري السلمي يف نظام أأسامء احل رىن كولومبيا

 .الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقوليف للسطو الإلكرتوين  كسبب

 ظورة وحتديث هذه القامئة. الاحتفاظ بقامئة ابملصطلحات اجلغرافية احمل قربص
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الطرف 

 املُجيب
 أأنسب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أأن تُسجَّل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أأسامء احلقول

امجلهورية 

 التش يكية

ًا ُمسجَّةل ابلفعل. وطريقة امحلاية حبجز الأسامء الطبوغرافية ييف احلقول العليا احلالية، معظم املؤرشات اجلغرافية املعروفة حمليًا/عامل 

 .ذات الصةل لصاحل الكياانت القانونية تُؤخذ بعني الاعتبار يف احلقول العليا اجلديدة

كوادور جراءات  يوز –: بشأأن الإجراءات 584املادة  اإ ملاكل عالمة جتارية أأو أأي حق أ خر من حقوق امللكية الفكرية أأن يرشع يف اختاذ اإ

ق أأو  ِّ ل أأو يُسو  ذا حاول طرف أ خر بسوء نية، ودون موافقة املاكل، أأن يس تفيد من حق امللكية الفكرية وأأن يُسج ِّ امحلاية الإدارية اإ

مس حقل اكن يف وقت تسجيهل: )أأ( مطابقًا أأو مشاهبًا لعالمة جتارية أأو غريها من حقوق امللكية الفكرية املُعرتف به يف يس تخدم ا

ضعاف عالمة معروفة يف البدل. ويوز أأيضًا أأن يرشع يف اختاذ هذه الإجراءات أأي خشص  البدل، )ب( أأو ميكن أأن يتسبب يف اإ

م ما يُثبت  طبيعي خيلط القطاع املعين من امجلهور بني امسه احلقيقي أأو املس تعار وامس خشص أ خر ل ميكل امس احلقل، ما مل يُقدَّ

 احلصول عىل موافقة من ذكل الشخص أأو َمْن خيلفه يف امللكية.

س تونيا ة" يه نقطة انطالق ينبغي أأن تكون املراجعة املتعمقة ل ليات امحلاية احلالية واملراجعة املستندة اإىل الأدةل للتسجيالت "غري السلمي اإ

أأي تقيمي لأنسب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. وتمتثل أأنسب طريقة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف جحز 

جراءات تشمل أأحصاب احلق يف  الأسامء الطبوغرافية ذات الصةل لصاحل الكياانت القانونية املسؤوةل عن حاميهتا، مع وجود اإ

ن توس يع نطاق أ ليات احلقوق العالجية، مثل الس ياسة املوحدة املؤرش ات اجلغرافية أأو أأي طرف معين. وعالوة عىل ذكل، فاإ

دة حتديدًا جيدًا وُمدَرجة يف قوامئ  لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول، لتشمل املؤرشات اجلغرافية )اليت تكون ابلفعل ُمحدَّ

لقانوين والشفافية وأأن يوفر الأدوات الالزمة للتصدي للتسجيالت اليت تمن عن سوء نية. أأما فامي شامةل( ميكن أأن يضمن اليقني ا

دة للتسجيل )مثل التحقق املس بق/  عداد جسالت/قوامئ خمصصة ذات رشوط ُمحدَّ خيص املصطلحات اجلغرافية الأخرى، فاإن اإ

بل السلطة اخملتصة( يُعد  أ لية أأخرى مناس بة.  عدم الاعرتاض من قِّ

رة، وتُقِّر  بأأن امحلاية املناس بة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغراف  جورجيا ية يه تُراعي جورجيا املبادئ املُقرَّ

ماكن ُمديري أأسامء احلقول يف جورجيا، يف املس تقبل القريب، أأن ُيذوا حذو بدلان الاحتاد  أأمه قضية. ونرى أأنه س يكون ابإ

قوا عىل املؤرشات اجلغرافية أأيضًا نظام تسوية الزناعات اذلي س يكون أأنسب طريقة محلاية املؤرشات الأورو يب الأخرى وأأن يُطب ِّ

 اجلغرافية عىل الإنرتنت.

طار قانوين اليوانن  اإ

قامة صةل مع الكيان اذلي يُسج ِّ  غواتاميل ننا بصفتنا مكتب تسجيل، ليست دلينا صكوك قانونية تسمح لنا ابإ  ل أأسامء احلقول.اإ

طار احلقل العلوي  هنغاراي ن أأسامء البدلان وأأسامء املس توطنات محمية يف اإ جراءات تسجيل احلقول. وتنص الفقرة  hu.اإ مبوجب قواعد واإ

طار احلقل  2-2-4  مبارشًة: hu.من القواعد املذكورة عىل أأنه يف حاةل التخصيص يف اإ

 حقل مطابق لمس املس توطنة التابعة للبدلية،ُيق للبدلية احمللية دون غريها اختيار امس  (أأ )

وُيق للمثل الرمسي للبدل املعين دون غريه اختيار امس حقل مطابق لمس بدله )ابللغة الهنغارية والإنلكزيية ولغة ذكل  (ب)

 البدل(.

طار حقول عامة من املس توى الثاين مبارشًة.  ول يرسي هذا القيد عىل التخصيص يف اإ

ن حامية أأسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية و/أأو قواعد موحدة بشأأن احلقول العليا، مبا فهيا احلقول صك دويل بشأأ  أ يسلندا

نة من أأسامء عامة.  العليا املُكوَّ

يران  اإ

 -)مجهورية 

 الإسالمية(

 

يطاليا لصاحل الكياانت القانونية املسؤوةل عن حامية  تمتثل أأنسب طريقة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف جحز الأسامء الطبوغرافية ذات الصةل اإ

خطار 1ييل: ) فاميهذه الأسامء. وقد تمتثل التدابري اليت يتعني اختاذها  جراء يف مرحلتني أأو ثالث مراحل متتالية مع النرش واإ ( اإ

ماكنية الطعن يف التسجيل أأيضًا لأحصاب احلق يف2حكومات البدلان املعنية بعد مدة قصري، ) اتحة اإ  املؤرش اجلغرايف أأو لأي ( واإ

ىل الأدةل للتسجيالت "غري السلمية" يه  طرف معين. وينبغي أأن تكون املراجعة املتعمقة ل ليات امحلاية احلالية واملراجعة املستندة اإ
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الطرف 

 املُجيب
 أأنسب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أأن تُسجَّل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أأسامء احلقول

ريقة محلاية نقطة انطالق أأي تقيمي لأنسب طريقة لتوفري حامية وقائية للمصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. وتمتثل أأنسب ط

املؤرشات اجلغرافية يف احلجز الوقايئ للأسامء الطبوغرافية واملؤرشات اجلغرافية ذات الصةل عىل الأقل لصاحل الكياانت القانونية 

جراءات تشمل أأحصاب احلق يف املؤرشات اجلغرافية أأو أأي طرف معين أأو السلطات العامة  املسؤوةل عن حاميهتا فقط، مع وجود اإ

امي خيص توس يع نطاق أ ليات احلقوق العالجية، مثل الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول، لتشمل اخملتصة. وف

نة من أأسامء عامة، وحقول  جراء اإصالح معمق وجوهري لنظام أأسامء احلقول )احلقول العليا املُكوَّ ننا نؤيد اإ املؤرشات اجلغرافية، فاإ

نة من رموز البدلان(، فذكل من شأأنه أأن يكون طريقة مناس بة لتوفري حامية وقائية للمصطلحات املس توى الثاين، واحلقول الع  ليا املُكوَّ

اجلغرافية من التسجيل غري الصحيح يف نظام أأسامء احلقول. فالس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات، اليت تديرها ال ياكن حاليًا، ل 

نة من أأسامء عامة أأو كحقول من املس توى الثاين. ونود توفر يقيناً قانونياً بشأأن جتنب ختصيص امل ؤرشات اجلغرافية كحقول عليا ُمكوَّ

نة من أأسامء عامة لعام  طت جلوةل جديدة من احلقول العليا املُكوَّ . ونظرًا اإىل نتاجئ اجلوةل الأوىل 2020أأن نُذك ِّر بأأن ال ياكن قد خطَّ

ننا نشعر ابلقلق واحلرية.  من هذه احلقول، فاإ

 .حىت اللحظةلقد جحزان بعض أأسامء احلقول اجلغرافية مقدمًا، ونعتقد أأن الأمور تسري كام ينبغي  لياابنا

 قامئة اكمةل بأأسامء احلقول احملمية مع وجود سلطة اثبتة متنح احلق يف تسجيل واس تخدام امس حقل محمي معني. ليتوانيا

  املكس يك

اليت ليست مؤرشات جغرافية، ليست "محمية" من التسجيل غري الصحيح يف نظام أأسامء لحظ أأن املصطلحات اجلغرافية،  نيوزيلندا

ُيظر اس تخدام مصطلح جغرايف بطريقة تُضل ِّل املس هتلكني أأو ختدعهم )فامي  1986احلقول. ولكن قانون التجارة املرشوعة لس نة 

 يتعلق ابملنشأأ احلقيقي للمنتج أأو اخلدمة(.

جزء من عالمة كاكنت مسجةل كعالمة جتارية أأو  نمبوجب لواحئ امللكية الصناعية اإ حات اجلغرافية حامية املصطل نح، مت يف بريو بريو

حاةل الزناع بشأأن امس  قول،تسجيل غري السلمي يف نظام أأسامء احلال يف حاةل وجتارية.  اإىل مركز الويبو للتحكمي احلقل يوز اإ

، (INDECOPIد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )عهامل من املمكن أأيًضا تقدمي شكوى دلى و والوساطة. 

يقاف اس تخدام امس يي قد اذل ذا شطبأأو احلقل طلب اإ  ة.عالمة شهري اكنت العالمة التجارية املتأأثرة ه أأو تعديهل اإ

نة من أأسامء ع الربتغال  امةوضع صك قانوين دويل بشأأن اس تخدام الأسامء اجلغرافية كحقول عليا ُمكوَّ

مجهورية 

 كوراي

 

مجهورية 

 مودلوفا

 

 حتديث الترشيعات الوطنية/ املعاهدات الثنائية واملتعددة الأطراف رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

ضفاء الطابع الفردي  التعامل مع املصطلحات/الأسامء اجلغرافية بنفس طريقة التعامل مع وسائل اإ

 البداية. رمبا بوضع قواعد وس ياسات للتسجيل من س نغافورة

س بانيا  ابلتباسالتسبب لحامتل أأو ل ميكن ختصيصها حبرية  حقول ءسامت ُيظر اس تخداهما كأ مصطلحاالقوامئ احملدثة اليت تتضمن  اإ

جراء  شرتط)ي   الطلب(. مودعمن للتأأكد حتقق مس بق اإ

احلقول. ولكن ميكن الطعن يف تسجيل امس  ل توجد يف السويد أأي لحئة حتظر اس تخدام املصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء السويد

نة من رموز البدلان، انظر جراء تسوية الزناعات اذلي يوفره مكتب تسجيل احلقول العليا املُكوَّ  احلقل من خالل اإ

https://www.iis.se/adaste/dispute_resolution/for-se/ . 

نة من  سويرسا ل يف يف املس توى العلوي )أأْي احلقول العليا املُكوَّ أأسامء عامة(: املبدأأ اذلي يقيض بأأنه ل يوز ختصيص مصطلح جغرايف اإ

 حاةل عدم وجود أأي اعرتاض عليه من السلطة/ السلطات املعنية )مبدأأ عدم الاعرتاض(.
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الطرف 

 املُجيب
 أأنسب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أأن تُسجَّل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أأسامء احلقول

نشاء قاعدة بياانت مركز  جراء مشابه للس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول واإ ية للمصطلحات يف املس توى الثاين: اإ

 اجلغرافية احملمية.

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

ابلنس بة للمصطلحات اجلغرافية احملمية كعالمات جتارية، هناك الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات/الإجراء املوحد للوقف الرسيع. 

ضافًة اإىل ذكل، يوجد يف الولايت املتحدة قانون حامية املس هتكل من السطو الإلكرت   وين.واإ

  أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

ينبغي أأن تكون املراجعة املتعمقة ل ليات امحلاية احلالية واملراجعة املستندة اإىل الأدةل للتسجيالت "غري السلمية" يه نقطة انطالق 

يقة محلاية املؤرشات أأي تقيمي لأنسب طريقة لتوفري حامية وقائية للمصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. وتمتثل أأنسب طر 

اجلغرافية يف احلجز الوقايئ للأسامء الطبوغرافية واملؤرشات اجلغرافية ذات الصةل عىل الأقل لصاحل الكياانت القانونية املسؤوةل عن 

ن  جراءات تشمل أأحصاب احلق يف املؤرشات اجلغرافية أأو أأي طرف معين. وعالوة عىل ذكل، فاإ حاميهتا دون غريها، مع وجود اإ

يع نطاق أ ليات احلقوق العالجية، مثل الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول، لتشمل املؤرشات اجلغرافية توس  

دة حتديدًا جيدًا وُمدَرجة يف قوامئ شامةل( ميكن أأن يضمن اليقني القانوين والشفافية وأأن يوفر الأدوات  )اليت تكون ابلفعل ُمحدَّ

عداد جسالت/قوامئ خمصصة الالزمة للتصدي للت  ن اإ سجيالت اليت تمن عن سوء نية. أأما فامي خيص املصطلحات اجلغرافية الأخرى، فاإ

بل http://geonames.cadastre.bq)مثل:  دة للتسجيل )مثل التحقق املس بق/ عدم الاعرتاض من قِّ ( ذات رشوط ُمحدَّ

 السلطة اخملتصة( يُعد  أ لية أأخرى مناس بة.

 ونية و/أأو التقنية املتاحة لتحديد صاحب امس احلقل يف بدلمك؟ما الوسائل القان .9

 الوسائل القانونية و/أأو التقنية لتحديد صاحب امس احلقل الطرف املُجيب

املتاحة لعامة الناس للتعرف عىل ماكل امس احلقل. ويفرض اتفاق ترخيص السجل واتفاق  WHOISتُس تخدم بياانت  أأسرتاليا

ل يف هيئة  لني فامي يتعلق جبمع بياانت  auDAاملُسج ِّ  واس تخداهما. WHOISرشوطاً معينة عىل مكتب التسجيل واملُسج ِّ

عىل جدول يف امللحق )أأ( يتضمن حقول البياانت اليت سوف يُكشف  auDAاخلاصة هبيئة  WHOISوحتتوي س ياسة 

ا أأن تتقدم بطلب اإىل هيئة عهنا. وميكن للجهات الأخرى اليت تريد الاطالع عىل حقول البياانت غري املكشوف عهن

auDA. 

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية. الربازيل

 اليت ميكن من خاللها معرفة أأحصاب أأسامء احلقول. CL Whois.خدمة  ش ييل

 نرتنت.حقول الإ تشمل الوسائل القانونية تدابري لإدارة أأسامء  الصني

من وَّجة نظر أأما  .InterNICو Whoisبياانت يت ال اعدماكنية الوصول اإىل قدلينا اإ  ،يةتقن من وَّجة نظر  كولومبيا

 .احلقلامس صاحب  هويةدلينا أأي وس يةل لتحديد  تانونية، ليسق

ذا اكن صاحب تسجيل امس احلقل رشكة  cy.ميكن لسجل  قربص م، بناًء عىل الطلب، امس ماكل امس احلقل، وذكل فقط اإ أأن يُقد ِّ

 لبياانت الشخصية.طبقًا لقانون حامية ا

مع تقييد النفاذ اإىل البياانت الشخصية؛ وهذه البياانت متاحة عند الطلب )طبقاً للقانون، أأو بناًء  WHOISقاعدة بياانت  امجلهورية التش يكية

م الطلب أأن يُثبت هويته، ويب أأن يُذكر يف الطلب الغرض املطلوب الكشف  عىل طلب خشص أ خر؛ ويب عىل ُمقد ِّ

 .أأن ترفض الإفصاح عن املعلومات( CZ.NICانت من أأجهل مع تقدمي الواثئق اليت تفيد ذكل، وُيق لرابطة عن البيا

كوادور ذا اكن الشخص قد اس تخدم امس احلقل بشلك  لتحديد –: عوامل حتديد الاس تخدام املرشوع لمس احلقل 586املادة  اإ ما اإ

 حبقوق امللكية الفكرية يف عوامل مثل:مرشوع أأم ل، تنظر السلطة الوطنية اخملتصة املعنية 

ذا اكن الشخص اذلي جسَّل امس احلقل ميكل عالمة جتارية أأو أأي حقوق ملكية فكرية أأخرى ُمدرجة يف امس  .1 ما اإ

 احلقل؛
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ذا اكن امس احلقل يتكون من الامس التجاري أأو امس الرشكة أأو الامس احلقيقي أأو املس تعار للشخص اذلي جسَّل  .2 ما اإ

 احلقل؛

بل الشخص اذلي جسَّل امس احلقل فامي يتعلق ابملنتجات أأو اخلدمات حبسن نية، أأو الاس   .3 تخدام املس بق من قِّ

 التغليف واملظهر اخلاريج أأو املعلومات اليت ل تضل ِّل امجلهور بشأأن مصدر املنتجات أأو اخلدمات.

س تونيا س تونيا: WHOISالنفاذ اإىل قاعدة بياانت  اإ (؛ والاس تفسار من وسطاء خدمات www.internet.ee ذات الصةل )يف اإ

لني وُمقديم خدمات الاس تضافة وُمقديم خدمات الإنرتنت؛ ومقديم الإعالانت )بهنج  الإنرتنت، مثل السجالت واملُسج ِّ

ضع للقواعد ذات الصةل اخلاصة حتتوي البياانت املتعلقة بصاحب امس احلقل عىل بياانت خشصية ختو "تعق ب الأموال"(. 

 حبامية البياانت.

دارة احلقل العلوي املكون من رمز البدل . جورجيا رشكة  هام –)ابلأحرف اجلورجية( َّجتان  გეو. geيف جورجيا، يقوم عىل اإ

تني مسؤولتان عن جسل أأسامء احلقول. ولهاتني اجله  وهام –( ITDC"كواكسيس أأونالين" والأرش يف الوطين جلورجيا )

ضافة اإىل WHOISقواعد خاصة بشأأن قاعدة بياانت  م هذه القواعد الإفصاح عن بياانت أأحصاب أأسامء احلقول. واإ ، وتُنظ ِّ

ليه أأعاله  2006مارس  17املؤرخ  N3ذكل، فاإن املرسوم رمق  املوافقة عىل اللواحئ اخلاصة بتقدمي  خبصوص –املُشار اإ

قضااي أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. ووفقاً لهذا  يشمل –لتصالت الإلكرتونية اخلدمات وحامية حقوق املس هتلكني يف جمال ا

 املرسوم، يوز تعقب أأحصاب أأسامء احلقول يف حالت خاصة، مهنا عىل سبيل املثال حاةل نرش مواد غري لئقة.

دارة وختصيص أأسامء احلقل  قامئة اليوانن لني اذلين امتثلوا لالحئة اجلديدة اخلاصة ابإ -B/14/593)اجلريدة الرمسية، العدد  gr.املُسج ِّ

لني غري النشطني وقامئة( 4-2011  اليت حتتفظ هبا هيئة تنظمي التصالت والربيد اليواننية. املُسج ِّ

 ليس دلينا، يف الوقت احلايل، صكوك قانونية للملكية الفكرية. وليس أأمام أأحصاب احلقول سوى اللجوء اإىل احملامك. غواتاميل

الأشخاص الطبيعيني والاعتباريني تسجيل أأسامء احلقول. وميكن العثور عىل بياانهتم يف قاعدة بياانت يوز للك من  هنغاراي

"whois( العامة "http://www.domain.hu/domain/English/domainsearch ًذا اكن املاكل خشصا (. واإ

الأورويب محلاية البياانت العامة  طبيعيًا، فميكن الاطالع عىل بياانته وفقًا لبيان اخلصوصية املتوافق مع النظام

(http://www.domain.hu/datacontrolling.pdf.) 

 حمدودة للغاية، فتسجيل أأسامء احلقول تقوم به رشكة خاصة لها قواعدها. وميكن أأن يظل أأحصاب احلقول جمهويل الهوية. أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

 

يطاليا اجملاين موردًا تقنيًا )وليس قانونيًا( همامً ومفيدًا للغاية. ويشهد  WHOISظام قاعدة بياانت ، وفر ن2018يونيو  25حىت  اإ

بشأأن حامية الأشخاص الطبيعيني فامي يتصل مبعاجلة  2016/679الإطار تغيريًا منذ أأن بدأأ نفاذ لحئة الاحتاد الأورويب رمق 

م ال ياكن حاًل شاماًل للحقول العليا حىت ال ن. حفجب معلومات البياانت الشخصية وبشأأن حرية نقل تكل البياانت. ول تقد

WHOIS  غري املُقتفاة( ُيول دون قيام الرشطة بعملها حيامن تكون الإجراءات اجلنائية قابةل للتطبيق، وُيول دون اختاذ(

جراءات حيامن يكون القانون املدين قا نفاذ.أأحصاب حقوق امللكية الفكرية )املؤرشات اجلغرافية( لالإ  باًل لالإ

 كوس يةل تقنية. WHOISنس تخدم قاعدة بياانت  الياابن

ذا اكن صاحب تسجيل امس  lt.العامة لتحديد ماكل امس حقل  WHOISميكن اس تخدام خدمة  ليتوانيا من املس توى الثاين. واإ

أأو  lt.ل امس احلقل احلقل خشصاً طبيعيًا، فيجب تقدمي طلبات مرشوعة للكشف عن معلومات ماكل امس احلقل اإىل ُمسج ِّ 

 .lt.جسل 

للتأأكد من الامتثال لقانون امللكية الصناعية )اذلي ُيمي احلقوق املتأأصةل يف املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ( وغريها  املكس يك

زمة. ولهذا من الأحاكم املس متدة منه، مت تفويض املعهد املكس ييك للملكية الصناعية لإجراء معليات التفتيش واملراقبة الال

م املعلومات حيامن يُطلب منه تقدميها يُعترب ُمرتكبًا جلنحة  الغرض، يوز هل أأن يطلب تقارير وبياانت. وأأي خشص ل يُقد ِّ

 تس توجب دفع غرامة.

http://www.internet.ee/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Electronic_Communications/DomainNames/search.html?cat=kat
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Electronic_Communications/DomainNames/search.html?cat=kat
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Electronic_Communications/DomainNames/search.html?cat=katnok
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يل  نيوزيلندا أأسامء الاحتفاظ بقاعدة بياانت عامة عىل الإنرتنت تضم بياانت التصال بأأحصاب تسجيالت  nz.يب عىل مجيع ُمسج ِّ

 احلقول.

 ".WHOIS" بياانتال قاعدة  " و/أأوdot.pe" احلقلمن خالل مدير  بريو

 WHOISقاعدة بياانت  الربتغال

  مجهورية كوراي

 /md https://nic.md/en/whois.للحقل العلوي  WHOISخدمة  مجهورية مودلوفا

 الإجراءات الإدارية/ القضائية رومانيا

ماكنية النفاذ  WHOIS، هناك خدمة RF.و RU.اعد تسجيل أأسامء احلقول يف احلقلني وفقًا لقو  الاحتاد الرويس  )ويه نظام أ يل يوفر اإ

ل  9.1.5العام اإىل معلومات عن امس احلقل ابلقدر اذلي حتدده القواعد(. ووفقًا للفقرة  من هذه القواعد، يب عىل املُسج ِّ

م معلومات عن الامس الاكمل للمسؤول وموقعه قامته بناًء عىل طلب خطي من أأطراف أأخرى يتضمن /أأن يُقد ِّ ماكن اإ

ل لأغراض رفع دعوى قضائية.  أأس باب تقدمي الطلب وُيتوي عىل الزتام بعدم اس تخدام املعلومات املُقدمة اإ

ن . وميكWHOISبقاعدة بياانت متاحة لعامة الناس تُعرف ابمس  SG (SGNIC).ُيتفظ املكتب املعين بتسجيل احلقل  س نغافورة

ل أأم ل، وملعرفة صاحب التسجيل. ذا اكن امس احلقل قد جُس ِّ  لعامة الناس البحث فهيا ملعرفة ما اإ

س بانيا ىل قاعدة  اإ مزود خدمة خدمات وس يط الإنرتنت مثل الاس تضافة أأو  بشأأنوالاس تفسارات  WHOISبياانت ال الوصول اإ

ضافة اإىل مزودي الإعالانت، الإنرتنت  .، بطريقة "متابعة املال"اإ

نة من رموز البدلان جسل  السويد وفقاً لقانون احلقول  WHOISيب أأن يكون دلى املكتب السويدي لتسجيل احلقول العليا املُكوَّ

 العليا السويدي.

 .WHOISبروتوكول  سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

لني.وأأدوات بديةل، وأأحاكم قضائية تطلب معلومات من السجال WHOISقاعدة بياانت   ت/املُسج ِّ

  أأوروغواي

لني  الاس تفسار من وسطاء خدمات الإنرتنت، مثلو ذات الصةل؛ WHOIS1النفاذ اإىل قاعدة بياانت  الاحتاد الأورويب السجالت واملُسج ِّ

وحتتوي البياانت  الأموال"(. وُمقديم خدمات الاس تضافة وُمقديم خدمات الإنرتنت؛ وُمقديم الإعالانت )بهنج "تعق ب

 البياانت. تعلقة بصاحب امس احلقل عىل بياانت خشصية ختضع للقواعد ذات الصةل اخلاصة حباميةامل 

                                         
لني  WHOISاإن   1 عبارة عن بروتوكول اس تعالم واس تجابة يُس تخدم عىل نطاق واسع للبحث يف قواعد البياانت اليت حتفظ بياانت املس تخدمني املُسجَّ

لالس تعالم عن احلقول  WHOISالإنرتنت أأو نظام مس تقل. ونظام  أأو املُتنازل هلم عن مورد من موارد الإنرتنت، مثل امس احلقل أأو جمال عناوين بروتوكول

 العليا خيضع حاليًا لإصالحات كربى يف س ياق ال ياكن، ابلإضافة اإىل دخول الالحئة الأوربية محلاية البياانت العامة حزي التطبيق.
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 (gTLDsاحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ) "1"

ملنع التخصيص غري  2(TMCHهل تؤيد اس تخدام أ لية مماثةل "ملركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية" ) .10

ء البدلان والأسامء ذات ( فامي خيص املؤرشات اجلغرافية وأأسامgTLDsيا مكونة من أأسامء عامة )املرصح به كحقول عل 

 اجلغرافية؟ ادللةل

 الطرف املُجيب

هل تؤيد اس تخدام أ لية مماثةل 

ملركز تبادل املعلومات "

 ؟"اخلاصة ابلعالمات التجارية

 اإذا اكن اجلواب هو ل،

 يُرىج الرشح

نشاء قامئة أأو جسل للمؤرشات اجلغرافية احملمية وأأسامء البدلان ل نؤيد قي ل أأسرتاليا ام احلكومات ابإ

والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية. فعبارة "الأسامء ذات ادللةل اجلغرافية" غري واحضة، وذلكل 

قد يتسع نطاق الأسامء املشموةل اتساعًا غري واقعي. ولن حتظى أأي أ لية مماثةل ملركز تبادل 

اخلاصة ابلعالمات التجارية ابلتأأييد، لأهنا ستسمح للسلطات بأأن تنفرد وحدها  املعلومات

بتحديد ما يدخل مضن الأسامء اجلغرافية ذات ادللةل اجلغرافية، وبأأن حتجب امس احلقل أأو 

جراء مفاوضات بشأأنه.  تفرض اإ

   الربازيل

ن من امس عام، ل بد من مراعا ل ش ييل شارات ممزية مت عند ختصيص حقل علوي ُمكوَّ ة وجود اإ

نشاء حقل علوي عام معلية طويةل جدًا، ول يُعد  هذا التسجيل رضوراًي.  تشكيلها مس بقًا. فاإ

  نعم الصني

  نعم كولومبيا

  ل قربص

امجلهورية 

 التش يكية

  

كوادور   نعم اإ

س تونيا   نعم اإ

   جورجيا

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

  نعم هنغاراي

  نعم اأ يسلند

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

  

يطاليا ن مركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أأنشأأهتا ال ياكن.  ل اإ اإ

وعىل ماليك العالمات التجارية أأن يدفعوا رسوماً نظري التسجيل والتجديد. وليس لها أأي أ اثر 

نة من أأسامء عامة أأو يف حقول ُملزِّمة أأو قانونية يف معلية ختصي ص أأسامء احلقول العليا املُكوَّ

املس توى الثاين. وميكن لل ياكن أأن تقرر ما ُيتويه مركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات 

                                         
ة للعالمات التجارية املُتحقَّق مهنا اليت ترتبط بلك حقل من ( هو قاعدة بياانت مركزيTMCHمركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية )  2

صة. ويري اإدراج العالمات التجارية يف قاعدة بياانت املركز والتحقق مهنا عىل أأساس طوعي عندما يدفع  أأحصاب العالمات احلقول العليا اجلديدة املُخصَّ

 ما، رهنًا ابلتجديد. التجارية رسامً 



SCT/40/6 
Annex 
34 

 

 الطرف املُجيب

هل تؤيد اس تخدام أ لية مماثةل 

ملركز تبادل املعلومات "

 ؟"اخلاصة ابلعالمات التجارية

 اإذا اكن اجلواب هو ل،

 يُرىج الرشح

التجارية من بياانت، دون أأن تكون ُملزمة بذكل. والقرار مرتوك لل ياكن ابلنظر اإىل احلقول 

. 2012/13الإجراءات الأوىل املعمتدة خالل الإجراءات الأوىل يف العليا اجلديدة كام اتضح يف 

ولأن أ لية مركز تبادل املعلومات ليس لها أأي تأأثري ُملزِّم عىل ال ياكن، فقد تُعترَب جمرد خطوة 

واحدة تدريية يف الاجتاه الصحيح، حيث تكون رضورية لتوفري مراجعة لإجراءات التسجيل 

بق أأو الالحق أأو لكهيام بناًء عىل املامرسات املوحدة يف قانون مع مراعاة رفض التسجيل السا

نرتنت. وحتتاج املؤرشات  دارة الإ عادة النظر يف اإ امللكية الفكرية أأو يف هناية املطاف يف س ياق اإ

اجلغرافية اإىل أأساس قانوين عىل املس توى الوطين والإقلميي )مثل الاحتاد الأورويب( واملس توى 

نفاذها أأيضاً يف شلك ختصيصات كحقول عليا أأو فوق الوطين، مما يوف ر قواعد ُملزِّمة محلايهتا واإ

حقول من املس توى الثاين أأو الثالث. وتنطبق التعليقات نفسها عىل املصطلحات اجلغرافية. 

ىل توفري حامية وقائية للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية  ننا حنتاج اإ اإ

 يق وجذري لنظام أأسامء احلقول احلايل.عن طريق اإصالح مع 

  نعم الياابن

  نعم ليتوانيا

   املكس يك

   نيوزيلندا

  نعم بريو

  نعم الربتغال

  نعم مجهورية كوراي

  نعم مجهورية مودلوفا

  نعم رومانيا

  نعم الاحتاد الرويس

  نعم س نغافورة

س بانيا   نعم اإ

   السويد

  نعم سويرسا

تحدة الولايت امل 

 الأمريكية

ذا اكن املؤرش اجلغرايف أأو امس البدل أأو الامس ذو ادللةل اجلغرافية محمي اً ابلفعل كعالمة جتارية،  ل اإ

 فاإن مركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية متاح ابلفعل.

   أأوروغواي

   الاحتاد الأورويب
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 التعليقات

 الربازيل

 طين للملكية الصناعية.ليس من اختصاص املعهد الو 

 امجلهورية التش يكية

فامي يتعلق بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقول عليا ُمكونة من أأسامء عامة، ميكن أأن يكون اس تخدام أ لية مشاهبة ملركز 

ىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات  تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيدًا، نظرًا اإ

ىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية. ولكن ل بد من التشديد عىل قيود مثل هذه ال لية: مفركز تبادل  اجلغرافية واإ

املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أأنشأأهتا ال ياكن وليس لها أأي أ اثر ُملزِّمة أأو قانونية يف معلية 

نة من أأسامء عامة أأو يف حقول املس توى الثاين. وعىل ماليك العالمات التجارية أأن يدفعوا ختصيص أأسامء  احلقول العليا املُكوَّ

رسومًا نظري التسجيل والتجديد. ذلكل ميكن اعتبارها خطوة أأوىل يف الاجتاه الصحيح. ومن انحية أأخرى، فامي يتعلق 

ىل بتخصيص أأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغ رافية، ينبغي احلفاظ عىل ما يوجد ابلفعل من أ ليات وس ياسات هتدف اإ

 منع التخصيص غري املرصح به )مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال، حظر ختصيص أأسامء البدلان(.

س تونيا  اإ

نة من أأسامء عامة، ميكن أأن يكون اس تخدام أ لية مشا هبة ملركز فامي يتعلق بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقول عليا ُمكوَّ

ىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات  تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيدًا، نظرًا اإ

ىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية. ولكن ل بد من التشديد عىل قيود مثل هذه ال لية: مفركز تبادل  اجلغرافية واإ

صة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أأنشأأهتا ال ياكن وليس لها أأي أ اثر ُملزِّمة أأو قانونية يف معلية املعلومات اخلا

نة من أأسامء عامة أأو يف حقول املس توى الثاين. وعىل ماليك العالمات التجارية أأن يدفعوا  ختصيص أأسامء احلقول العليا املُكوَّ

ميكن اعتبارها خطوة أأوىل يف الاجتاه الصحيح. ومن انحية أأخرى، فامي يتعلق رسومًا نظري التسجيل والتجديد. ذلكل 

بتخصيص أأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية، ينبغي احلفاظ عىل ما يوجد ابلفعل من أ ليات وس ياسات هتدف اإىل 

  دلان(.منع التخصيص غري املرصح به )مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال، حظر ختصيص أأسامء الب

 جورجيا

نشاء مركز خاص لتبادل املعلومات أأمٌر ميكن حتقيقه من دون تكبيد  ترى جورجيا أأن حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل اإ

 مس تخديم املؤرشات اجلغرافية أأو أأحصاب املصلحة فهيا تاكليف ابهظة. 

 هنغاراي

 فامي خيص هذا السؤال، نتفق مع رأأي الاحتاد الأورويب التايل:

نة من أأسامء عامة، ميكن أأن يكون اس تخدام أ لية مشاهبة ملركز فامي  يتعلق بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقول عليا ُمكوَّ

ىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات  تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيدًا، نظرًا اإ
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ىل وجود قوامئ و  احضة ابملؤرشات اجلغرافية. ولكن ل بد من التشديد عىل قيود مثل هذه ال ليات: مفركز تبادل اجلغرافية واإ

املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أأنشأأهتا ال ياكن وليس لها أأي أ اثر ُملزِّمة أأو قانونية يف معلية 

نة من أأسامء عامة أأ  و يف حقول املس توى الثاين. وعىل ماليك العالمات التجارية أأن يدفعوا ختصيص أأسامء احلقول العليا املُكوَّ

 رسومًا نظري التسجيل والتجديد. ذلكل ميكن اعتبارها خطوة أأوىل يف الاجتاه الصحيح.

 أ يسلندا

 س نكون عىل اس تعداد دلراسة هذا اخليار.

 الياابن

 املايض واحلارض حبيث ينبغي احرتام ُحججهم. رشيطة أأن تكون الأسامء اجلغرافية وثيقة الصةل بساكن املنطقة يف

 بريو

ن و  ،اجلغرافية وتسميات املنشأأ احملمية من قبل البدلان املؤرشاتينبغي أأن تتضمن قاعدة البياانت  ى أأن هر ن أأو أأحد  حاولاإ

 جب عىل املسؤول رفض الطلب.و ، هذه املصطلحات يتضمن حقلطلب تسجيل امس 

 الربتغال

 تُس تخدم أ لية مماثةل. يبدو أأن من املناسب أأن

 س نغافورة

لهيا. ولكن ينبغي أأل تُفرض  نظام عادل. يضع عىل عاتق البدلان والأقالمي مسؤولية حامية أأسامهئا وما ترى أأنه همم ابلنس بة اإ

 رسوم نظري املشاركة يف ال لية، لأن البدلان تترصف بدافع املصلحة العامة، وليس من منطلق جتاري.

 السويد

د يف هذا الأمر.ليس دلينا ر   أأي ُمحدَّ

 الاحتاد الأورويب

فامي يتعلق بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقول عليا ُمكونة من أأسامء عامة، ميكن أأن يكون اس تخدام أ لية مشاهبة ملركز 

ىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتت ع هبا املؤرشات تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيدًا، نظرًا اإ

ىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية. ولكن ل بد من التشديد عىل قيود مثل هذه ال لية: مفركز تبادل  اجلغرافية واإ

املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أأنشأأهتا ال ياكن وليس لها أأي أ اثر ُملزِّمة أأو قانونية يف معلية 

نة من أأسامء عامة أأو يف حقول املس توى الثاين. وعىل ماليك العالمات التجارية أأن يدفعوا  ختصيص أأسامء احلقول العليا املُكوَّ

رسومًا نظري التسجيل والتجديد. ذلكل ميكن اعتبارها خطوة أأوىل يف الاجتاه الصحيح. ومن انحية أأخرى، فامي يتعلق 
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ىل بتخصيص أأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجل غرافية، ينبغي احلفاظ عىل ما يوجد ابلفعل من أ ليات وس ياسات هتدف اإ

 منع التخصيص غري املرصح به )مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال، حظر ختصيص أأسامء البدلان(.

هل الإطار القانوين واملؤسيس احلايل لتخصيص "مصطلحات معومية" كحقول عليا يوفر صكواكً قانونية دولية اكفية ملنع  .11

 لتخصيص "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية؟ا

 التعليقات الرد الطرف املُجيب

  نعم أأسرتاليا

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.  الربازيل

فصةل مبا يكفي لالحتياط للتخصيص عىل الرمغ من أأن معليات املناقشة اليت جُترهيا ال ياكن متعمقة ومُ  نعم ش ييل

 املذكور يف السؤال، ل بد أأن توجد أ ليات تستند اإىل القانون ادلويل العام من أأجل تسوية الزناعات.

   الصني

  ل كولومبيا

  نعم قربص

نة من أأسامء عامة يف يضع جممتع أأحصاب املصلحة املتعددين العاملي س ياسات يف جمال احلقول العليا املُك  امجلهورية التش يكية وَّ

دارة الإنرتنت. ويف حني أأن  معليات منطلقة من القاعدة، وفقًا لهنج تعدد أأحصاب املصلحة املُت بع يف اإ

هذه الس ياسات ل متثل "صكواكً قانونية دولية"، بوجه عام، فاإن الس ياسات املتعلقة بتخصيص الأسامء 

لتخصيص احلقول العليا  2011ادر يف يونيو اجلغرافية الواردة يف دليل مودع طلب التسجيل الص

نة من أأسامء عامة قد جنحت مبا فيه الاكفية حىت ال ن، ومتكنت من جتنب حدوث التباس  اجلديدة املُكوَّ

ساءة  طار امس احلقل، فضاًل عن اإ مة يف اإ دلى املس تخدم بشأأن منشأأ املنتجات أأو اخلدمات املُقدَّ

مع ذكل، ظهرت بعض القضااي فامي يتعلق ابلأسامء ذات ادللةل الاس تخدام واملنافسة غري املرشوعة. و 

اجلغرافية، اليت مل يشملها دليل مودع طلب التسجيل. وينبغي الاهامتم عىل النحو الواجب بتوفري 

طار املراجعة املس مترة لهذه الس ياسات يف ال ياكن.  وسائل حامية مشاهبة لهذه الأسامء أأيضًا يف اإ

كوادور   ل اإ

س توني نة من أأسامء عامة يف  نعم ااإ يضع جممتع أأحصاب املصلحة املتعددين العاملي س ياسات يف جمال احلقول العليا املُكوَّ

دارة الإنرتنت. ويف حني أأن  معليات منطلقة من القاعدة، وفقًا لهنج تعدد أأحصاب املصلحة املُت بع يف اإ

اإن الس ياسات املتعلقة بتخصيص الأسامء هذه الس ياسات ل متثل "صكواكً قانونية دولية"، بوجه عام، ف

لتخصيص احلقول العليا  2011اجلغرافية الواردة يف دليل مودع طلب التسجيل الصادر يف يونيو 

نة من أأسامء عامة قد جنحت مبا فيه الاكفية حىت ال ن، ومتكنت من جتنب حدوث التباس  اجلديدة املُكوَّ

طار امس احلقل، فضاًل عن اإساءة دلى املس تخدم بشأأن منشأأ املنتجات أأو اخلدما مة يف اإ ت املُقدَّ

الاس تخدام واملنافسة غري املرشوعة. ومع ذكل، ظهرت بعض القضااي فامي يتعلق ابلأسامء ذات ادللةل 

اجلغرافية، اليت مل يشملها دليل مودع طلب التسجيل. وينبغي الاهامتم عىل النحو الواجب بتوفري 

طار املراجعة املس مترة لهذه الس ياسات يف ال ياكن.وسائل حامية مشاهبة لهذه الأس  امء أأيضًا يف اإ

 نرى أأن تنظمي هذه املسأأةل عىل الصعيد ادلويل يتطلب مزيدًا من املناقشات.  جورجيا

  نعم اليوانن

  ل غواتاميل

   هنغاراي

  ل أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

يطاليا انونيًا أأو مؤسس يًا. فال ياكن هيئة خاصة )غري هادفة للرحب( يقع مقرها يف الولايت الإطار احلايل ليس ق ل اإ

طارًا قانونيًا أأو مؤسس يًا. وحتتاج الإنرتنت اإىل مجموعة  املتحدة الأمريكية. وذلكل ليس بوسعها أأن تضع اإ

س امي بشأأن املصطلحات قانونية من القواعد القانونية )املُلزِّمة يف حد ذاهتا( اليت تضعها سلطات عامة، ل 

اجلغرافية واملؤرشات اجلغرافية. وتقتيض حاةل "العمومية" اس تخدامًا غري تقييدي. ويف حاةل حدوث 

ذا اكن املصطلح عامًا أأم ل. وحُتال القضية يف هذه احلاةل  خالف، ُيق للسلطة القضائية أأن تقرر ما اإ

. ول اإىل ولية قضائية واحدة حىت ال ن. ويُعترب املصطلح، حىت َ  تكل اللحظة، مصطلحًا عامًا كام ُزِعِّ

يوفر الإطار القانوين واملؤسيس احلايل، بوجه عام، ما يكفي من الصكوك أأو الضامانت القانونية ملنع 

ن اكنت بعض  "التسجيل املس بق" للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية، واإ

ذت يف بعض احلال دة )عىل سبيل املثال، يف وقت تسجيل حقل علوي الضامانت قد اختخ ت املُحدَّ

ذا اكنت الروابط التعاقدية املُلزِّمة biz ،.info ،.museum.) 2001/2002جديد يف  (. وحىت اإ

ل هذه  لأعضاء ال ياكن ُملزِّمة فامي بني الأطراف )رمغ أأهنا ليست جزءًا من قانون عام ُملزِّم(، فقد تُعدَّ

رادة الأطراف دون مراعاة الشواغل املرشوعة املتعلقة ابملصاحل العامة وامجلاعية.  الروابط مبرور الوقت ابإ

دة، أأو ينبغي اختاذها، ليك توفر ال ياكن امحلاية للمؤرشات اجلغرافية وقد تُت خذ تد ابري تعاقدية ُمحدَّ

عادة النظر بوجه عام يف أ ليات احلومكة ينبغي النظر فهيا  وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية، ولكن اإ

 من أأجل املس تقبل.

 يفكالقامئ ل يؤسيس املطار الإ القانون ادلويل، و  سامء التجارية، فهيي غري محمية مبوجبابلنس بة للأ  ل الياابن

 محلايهتا.

  ل ليتوانيا

   املكس يك

   نيوزيلندا

  ل بريو

طار امحلاية املنصوص عليه يف دليل ُمودع طلب التسجيل لعام  ل الربتغال ن اإ اإطالق احلقول  يف وقت 2012اإ

نة من أأسامء عامة استبعد، عىل  اللجنة الاستشارية  أأساس املبادئ اليت اعمتدهتاالعليا اجلديدة املُكوَّ

الأقالمي والاس تغالل التجاري لها بناًء عىل قوامئ رمسية  احلكومية لل ياكن، اس تخدام أأسامء البدلان أأو

ل أأن معايري  للبدلان  ISO 3166من منظامت دولية )الأمم املتحدة واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس(. اإ

رمغ من أأهنا من املامرسات اجليدة يف اللواحئ ادلولية يف خمتلف القطاعات، اكنت موضع والأقالمي، عىل ال

نة من أأسامء عامة.  شك ٍ من جانب ال ياكن، مبا يف ذكل عىل املس توى الثاين من احلقول العليا املُكوَّ

ة وعالوة عىل ذكل، مسح دليل مودع طلب التسجيل ابس تخدام أأنواع أأخرى من الأسامء اجلغرافي

)مثل العوامص أأو املدن أأو املناطق( والاس تغالل التجاري لها، بترصحي حكويم وبناًء عىل معايري 

دة. وأأخريًا، هناك مجموعة من أأسامء الأماكن ل حتظى ابمحلاية، أأل ويه أأسامء الأهنار واجلبال  ُمحدَّ

طار امحلاية هشٌّ وخاضع للتنظمي  بل ال ياكن اليت واملؤرشات اجلغرافية. وخالصة القول أأن اإ اذلايت من قِّ

ه يف أأي وقت. وهذه املنظمة غري الرحبية ليست ُملَزمًة ابتباع معايري املنظمة ادلولية  ميكن أأن تُغري ِّ

 لتوحيد املقاييس، كام ُذكر أأعاله.

   مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا

  ل رومانيا

ية مباكن ترتيب ش ىت فئات املس تخدمني حسب الأولوية عند حل يعتقد مركز التنس يق أأن من الأمه  ل الاحتاد الرويس

الزناعات. فقد تشمل هذه احلالت تضاراًب يف املصاحل بني منظامت حكومية دولية ووطنية، وسلطات 
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

حكومية عىل املس توى الوطين/الإقلميي/احمليل، وأأشخاص مرخص هلم من قبل هيئات حكومية، 

 وأأحصاب حقوق العالمات التجارية.

حتظى أأسامء البدلان ابمحلاية يف املس توى العلوي مبوجب س ياسات ال ياكن. ويبدو أأن الأمر أأقل  نعم س نغافورة

ذ ل تنص س ياسات ال ياكن  وضوحًا فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية، اإ

 رصاحًة عىل أأي حامية لهذين النوعني من الأسامء.

س بانيا  جسل.لك لالولية القضائية خيتلف ابختالف و النظر يف املصطلحات العامة شديد التنوع  لأن ل اإ

د يف هذا الأمر. فالسويد ل تاُمنع، بوجه عام، اس تخدام الأسامء اجلغرافية وما   السويد ليس دلينا رأأي ُمحدَّ

 شاهبها كحقول عليا.

ع طلب تسجيل احلقول العليا قول العليا )أأْي الإطار القانوين واملؤسيس احلايل لتخصيص احل ل سويرسا دليل ُمودِّ

نة من أأسامء عامة الصادر عن هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )ال ياكن( يف  اجلديدة املُكوَّ

غرافية، أأل ويه أأسامء البدلان والأقالمي ( ل ُيمي سوى عدد قليل من فئات املصطلحات اجل2012

)اليت ل يوز ختصيصها(، وأأسامء العوامص وفقًا للجزء  ISO 3166املذكورة يف اجلزء الأول من املعيار 

، وأأسامء املدن حيامن تُس تخدم لأغراض مرتبطة بتكل املدن، وأأسامء ISO 3166الأول من املعيار 

)الاكنتوانت  ISO 3166ن املُذكورة يف اجلزء الثاين من املعيار التقس اميت الفرعية اجلغرافية للبدلا

واملقاطعات والأقالمي والولايت( وأأسامء مناطق اليونسكو اجلغرافية )اليت يوز ختصيصها يف حاةل 

 موافقة احلكومة أأو السلطة العامة اخملتصة املعنية أأو عدم اعرتاضها(.

ل أأن هذا الإطار القانوين واملؤسيس ل  يشمل عددًا من الأسامء ذات ادللةل اجلغرافية، مما أأدى اإ

"، اذلي مل ُُيل  بعد. ومن amazon.ابس مترار اإىل نشوب نزاعات خطرية، مثل الزناع اخلاص ابحلقل "

أأجل منع مثل هذه الزناعات، أأو احلد مهنا عىل الأقل، يف املس تقبل، يُس تحسن اس تخدام مفهوم أأوسع 

عداد أأدوات للمصطلحات اجلغرافية وتط  بيق مبدأأ عدم الاعرتاض عند ختصيص هذه املصطلحات، مع اإ

عداد أ لية مشاهبة ملركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية كام  تمكيلية للمساعدة وامحلاية )اكإ

صدار حتذيرات أأو اإسداء املشورة بشأأن ختصيص  10 رمق ُذكر يف السؤال نشاء جلنة تلُكَّف ابإ أأو اإ

 اجلغرافية(. املصطلحات

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

ما ادلاعي اإىل منع التخصيص "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل  ل

اجلغرافية كحقول عليا؟ ليس لنا عَل بأأي أأساس قانوين ملنع التخصيص "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية 

 دللةل اجلغرافية.وأأسامء البدلان والأسامء ذات ا

   أأوروغواي

نة من أأسامء عامة يف   الاحتاد الأورويب يضع جممتع أأحصاب املصلحة املتعددين العاملي س ياسات يف جمال احلقول العليا املُكوَّ

دارة الإنرتنت. ويف حني أأن  معليات منطلقة من القاعدة، وفقًا لهنج تعدد أأحصاب املصلحة املُت بع يف اإ

ل متثل "صكواكً قانونية دولية"، بوجه عام، فاإن الس ياسات املتعلقة بتخصيص الأسامء هذه الس ياسات 

لتخصيص احلقول العليا  2011اجلغرافية الواردة يف دليل مودع طلب التسجيل الصادر يف يونيو 

نة من أأسامء عامة قد جنحت مبا فيه الاكفية حىت ال ن، ومتكنت من جتنب حدوث التبا س اجلديدة املُكوَّ

طار امس احلقل، فضاًل عن اإساءة  مة يف اإ دلى املس تخدم بشأأن منشأأ املنتجات أأو اخلدمات املُقدَّ

الاس تخدام واملنافسة غري املرشوعة. ومع ذكل، ظهرت بعض القضااي فامي يتعلق ابلأسامء ذات ادللةل 

الواجب بتوفري  اجلغرافية، اليت مل يشملها دليل مودع طلب التسجيل. وينبغي الاهامتم عىل النحو

طار املراجعة املس مترة لهذه الس ياسات يف ال ياكن.  وسائل حامية مشاهبة لهذه الأسامء أأيضًا يف اإ

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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نة من أأسامء عامة بتخصيص امس جغرايف، سواء  .12 ما الرشوط اليت ينبغي بناء علهيا أأن تسمح معلية احلقول العليا املُكوَّ

  بدل أأو امس ذي دلةل جغرافية كحقل علوي؟أأاكن متطابقًا مع مؤرش جغرايف أأم ل، أأو امس

نة من أأسامء عامة بتخصيص امس جغرايف كحقل علوي الطرف املُجيب  الرشوط اليت ينبغي بناء علهيا أأن تسمح معلية احلقول العليا املُكوَّ

ذا اكن الاس تخدام املرشوع للمؤرش اجلغرايف أأو امس البدل أأو املصطلح اجلغرايف ليس مُ  أأسرتاليا ضل ِّاًل، فس يكون من املناسب اإ

 ختصيصه كحقل علوي.

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية. الربازيل

جراء مناقشة بني أأحصاب املصلحة املتعددين )منوذج أأحصاب املصلحة املتعددين(. ش ييل  النظر يف اإ

  الصني

ديل، عىل حل خالفات ع، مع ما يلزم من تيب أأن تطبقاملوحد  س ياسةال أأن الرشوط املنصوص علهيا حالًيا مبوجب نرى  كولومبيا

 العالمات التجارية.قول يف أأسامء احل

احلصول عىل موافقة من احلكومة املعنية أأو الاحتفاظ بقامئة ابملصطلحات اجلغرافية احملظورة حيث ميكن للك حكومة أأن  قربص

 اج اإىل امحلاية.تضيف اإىل القامئة الأسامء/املواقع اجلغرافية اليت حتت

ص أأسامء البدلان والأقالمي )املُدرجة يف املواصفة القياس ية  امجلهورية التش يكية ( كحقول عليا مكونة من أأسامء عامة، ISO 3166ينبغي أأل خُتصَّ

اظ عىل . ويب احلف3طبقًا لس ياسات ال ياكن احلالية القامئة عىل استشارة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن هذه املسأأةل

م من احلكومة أأو السلطة العامة ذات الصةل أأو عدم  الضامانت احلالية لتخصيص الأسامء اجلغرافية )مثل ادلِع املُقدَّ

دة عىل رضورة تعديلها.  اعرتاضها(، ورمبا يب حتسيهنا يف حاةل تقدمي أأدةل ُمحدَّ

املمكنة لتحسني الس ياسات احلالية، وذكل، عىل ول يزال جممتع أأحصاب املصلحة املتعددين يف ال ياكن يس تكشف الأفاكر 

نشاء قوامئ أأو جسالت و/أأو رشط عدم اعرتاض السلطة احلكومية أأو العامة املعنية عىل الأسامء  سبيل املثال، من خالل اإ

يال ء ذات الصةل اجلغرافية غري املشموةل حاليًا ابلتعريف وبقواعد دليل مودع طلب التسجيل. ويف هذا الس ياق، ينبغي اإ

الاهامتم املناسب للمؤرشات اجلغرافية اليت تُس تخدم يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، بل ويف ختصيصات ادلرجة 

 الثانية أأيضًا داخل هذه احلقول العليا.

كوادور   اإ

س تونيا ص أأسامء البدلان والأقالمي )املُدرجة يف املواصفة القياس ية  اإ قول عليا مكونة من أأسامء عامة، ( كحISO 3166ينبغي أأل خُتصَّ

طبقًا لس ياسات ال ياكن احلالية القامئة عىل استشارة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن هذه املسأأةل. ويب احلفاظ عىل 

م من احلكومة أأو السلطة العامة ذات الصةل أأو عدم  الضامانت احلالية لتخصيص الأسامء اجلغرافية )مثل ادلِع املُقدَّ

دة عىل رضورة تعديلها. ول يزال جممتع أأحصاب املصلحة املتعددين يف اعرتاضه ا(، ورمبا يب حتسيهنا يف حاةل تقدمي أأدةل ُمحدَّ

نشاء قوامئ أأو  ال ياكن يس تكشف الأفاكر املمكنة لتحسني الس ياسات احلالية، وذكل، عىل سبيل املثال، من خالل اإ

و العامة املعنية عىل الأسامء ذات الصةل اجلغرافية غري املشموةل حاليًا جسالت و/أأو رشط عدم اعرتاض السلطة احلكومية أأ 

يالء الاهامتم املناسب للمؤرشات اجلغرافية اليت  ابلتعريف وبقواعد دليل مودع طلب التسجيل. ويف هذا الس ياق، ينبغي اإ

 أأيضًا داخل هذه احلقول العليا.تُس تخدم يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، بل ويف ختصيصات ادلرجة الثانية 

ر جورجيا معل جلنة العالمات اليت ختطو خطوات هممة اإىل الأمام يف تطوير مناقشات هذه القضية املهمة عىل الصعيد  جورجيا تُقد ِّ

اًي يب ادلويل. ونرى أأن امحلاية املمنوحة للمؤرش اجلغرايف أأو امس البدل أأو الامس ذي ادللةل اجلغرافية بوصفه حقاًل علو

 الوفاء هبا عىل حنو معقول ومتوازن.

                                         
3  gtlds-new-reqardinq-principles-g/contentMigrated/gachttps://gac.icann.or نة : "ينبغي أأن تراعي احلقول العليا اجلديدة املُكوَّ

ء البدلان أأو الأقالمي أأو من أأسامء عامة: احلساس يات املتعلقة ابملصطلحات ذات ادللةل الوطنية والثقافية واجلغرافية وادلينية"؛ "وينبغي أأن تتجنب ال ياكن أأسام

رية احلكومية بشأأن ماكن، واللغات الإقلميية أأو أأوصاف الشعوب، ما مل يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات أأو السلطات العامة املعنية" )مبادئ اللجنة الاستشاالأ 

نة من أأسامء عامة،   (.2007احلقول العليا اجلديدة املُكوَّ
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نة من أأسامء عامة بتخصيص امس جغرايف كحقل علوي الطرف املُجيب  الرشوط اليت ينبغي بناء علهيا أأن تسمح معلية احلقول العليا املُكوَّ

  اليوانن

 مسودة الصكوك القانونية اليت تسمح أأو ل تسمح رصاحًة مبنح امس حقل ل يتطابق مع املؤرش اجلغرايف ملُودع الطلب. غواتاميل

  هنغاراي

ات ادللةل الوطنية ما مل تكن مملوكة لدلوةل ل يوز بأأي حال من الأحوال ختصيص أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذ أ يسلندا

 املعنية.

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

 

يطاليا ل للسلطات العامة اخملتصة. ول يوز ختصيص املؤرش اجلغرايف كحقل  اإ ل يوز، بوجه عام، ختصيص املصطلحات اجلغرافية اإ

دوةل املنشأأ و/أأو مجموعة من املُنتجني اذلين هلم وضع علوي أأو حقل من املس توى الثاين ما مل يكن صاحب التسجيل هو 

قانوين مبوجب قانون طرف املنشأأ املتعاقد لتأأكيد حقوق املس تفيدين أأو غريها من احلقوق املتعلقة ابملؤرش اجلغرايف. أأما 

عادة النظر يف قواعد القانون املوضوعي اخل اص حباميهتا، ينبغي أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية، ففي حني أأنه يلزم اإ

وضع أ لية لضامن مراعاة املصاحل املتعلقة ابلتعبري اجلغرايف، مبا يف ذكل مصلحة السلطة العامة، ومجموعات املصاحل اخلاصة، 

 واملصاحل الفردية.

 العديدين. أأحصاب املصلحةبني مناقشة النظر يف يرىج  الياابن

ل مبوافقة رمس  ليتوانيا  ية من البدل املعين أأو من الهيئة الإدارية املعنية.يب أأل ُيدث التخصيص اإ

  املكس يك

  نيوزيلندا

 .بذكل اكلامل رصحيأأو تسمية منشأأ، ما مل  اجغرافيحقل مؤرشا أأي امس  يتضمن يب أأل   بريو

دارية عىل املنطقة املعنية. الربتغال  مبوجب ترصحي من حكومة أأو سلطة عامة ذات رشعية وولية اإ

  كورايمجهورية 

  مجهورية مودلوفا

 أأحاكم قانونية رصُية رومانيا

ع دليل مودع طلب التسجيل ) الاحتاد الرويس ( يف س ياق التحضري https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agbُوضِّ

يداعها من أأج ، وفرض حظرًا 2012ل حقول ال ياكن العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة لس نة جلوةل الطلبات املقرر اإ

عىل ختصيص تسميات تتطابق مع أأسامء البدلان والأقالمي، واشرتط تقدمي ما يفيد موافقة السلطات اخملتصة أأو عدم اعرتاضها 

ة دون الوطنية، مبا يف ذكل أأسامء املناطق أأو يف حاةل التسميات اليت تتطابق مع أأسامء العوامص واملدن والأسامء اجلغرافي

املقاطعات أأو الأقالمي وكذكل الأسامء الواردة يف قامئة اليونسكو للمناطق أأو يف "قامئة تكوين املناطق اجلغرافية )القارية( 

 الكربى، واملناطق اجلغرافية الفرعية، ومجموعة خمتارة من اجملموعات الاقتصادية وغريها".

ذن رصحي من حكومة البدل املعين. وينبغي أأيضًا أأن توجد ين  س نغافورة ل يف حاةل وجود اإ ص الامس اإ بغي أأل يُقبل أأو يُعمتَد أأو خُيصَّ

م، خالل  يومًا، اعرتاضها عىل طلب احلقل العلوي  30معلية اعرتاض، كأن يُسمح، عىل سبيل املثال، لأي َّجة بأأن تُقد ِّ

 املكون من امس عام.

س بانيا  .املعني ةفاق مع احلكومة مبوجب ات اإ

د يف هذا الأمر. فالسويد ل تاُمنع، بوجه عام، اس تخدام الأسامء اجلغرافية وما شاهبها كحقول عليا. السويد  ليس دلينا رأأي ُمحدَّ

ن الإطار القانوين واملؤسيس احلايل لتخصيص احلقول العليا )أأْي  سويرسا ع طلب تسجيل احلقول العليا اجلداإ يدة املكوَّنة دليل ُمودِّ
اذلي وضعته ال ياكن( ل ُيمي سوى عدد قليل من فئات املصطلحات اجلغرافية، وينبغي  2012لس نة  من أأسامء عامة

 أأعاله(. 11 رمقمعاجلة ذكل )انظر السؤال 

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

ذا اكن احلقل العلوي يت طابق مع مؤرش جغرايف أأو امس بدل أأو ينبغي أأل تُفرض رشوط عىل معلية ختصيص احلقول العليا اإ

 امس هل دلةل جغرافية.

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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نة من أأسامء عامة بتخصيص امس جغرايف كحقل علوي الطرف املُجيب  الرشوط اليت ينبغي بناء علهيا أأن تسمح معلية احلقول العليا املُكوَّ

  أأوروغواي

ص أأسامء البدلان والأقالمي )املُدرجة يف املواصفة القياس ية  الاحتاد الأورويب ( كحقول عليا مكونة من أأسامء عامة، ISO 3166ينبغي أأل خُتصَّ

. ويب احلفاظ عىل 4الاستشارية احلكومية بشأأن هذه املسأأةل طبقًا لس ياسات ال ياكن احلالية القامئة عىل استشارة اللجنة

م من احلكومة أأو السلطة العامة ذات الصةل أأو عدم  الضامانت احلالية لتخصيص الأسامء اجلغرافية )مثل ادلِع املُقدَّ

دة عىل رضورة تعديلها.  اعرتاضها(، ورمبا يب حتسيهنا يف حاةل تقدمي أأدةل ُمحدَّ

حصاب املصلحة املتعددين يف ال ياكن يس تكشف الأفاكر املمكنة لتحسني الس ياسات احلالية، وذكل، عىل ول يزال جممتع أأ 

نشاء قوامئ أأو جسالت و/أأو رشط عدم اعرتاض السلطة احلكومية أأو العامة املعنية عىل الأسامء  سبيل املثال، من خالل اإ

يالء  ذات الصةل اجلغرافية غري املشموةل حاليًا ابلتعريف وبقواعد دليل مودع طلب التسجيل. ويف هذا الس ياق، ينبغي اإ

الاهامتم املناسب للمؤرشات اجلغرافية اليت تُس تخدم يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، بل ويف ختصيصات ادلرجة 

 الثانية أأيضًا داخل هذه احلقول العليا.

اف أأو أأساس قانوين مناسب ملنع ختصيص املؤرشات هل يوجد يف بدلمك أأي قاعدة أأو اإجراء قانوين أأو سبيل انتص .13

 اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول عليا؟

الطرف 

 املُجيب
 قواعد أأو اإجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول عليا

ضافًة اإىل ذكل، يب أأن يكون أأي امس  auDAسة القامئة احملجوزة اخلاصة هبيئة متنع س يا أأسرتاليا ختصيص بعض الأسامء اجلغرافية. واإ

ص مطابقًا متامًا لمس صاحب التسجيل أأو لعالمته التجارية، أأو يكون اختصارًا لهذا الامس أأو هذه العالمة، أأو  حقل ُمخصَّ

 احب التسجيل.يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا وجوهراًي بص

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية. الربازيل

 ل يوجد يشء من هذا القبيل. يوجد نظام لتسوية الزناعات اليت تنشأأ لحقًا. ش ييل

 .قولمان أأسامء احلالوطين لأ لتحالف التابعة ل  ء احلقولسامأأ معايري التحقق من  الصني

 جلغرافية.مؤرشات الل ايلعمن املس توى ال سامء حقولغرافية كأ اجلمهية الأ سامء ذات الأ جيل أأسامء البدلان و ترشيعاتنا تس متنع  ل كولومبيا

ولحئهتا، ل ميكن اإصدار الأسامء اجلغرافية اليت تشري اإىل املواقع اجلغرافية املوجودة عىل اخلرائط  cy.وفقًا لقواعد أأسامء احلقل  قربص

ل للسلطة احمللية   املعنية. الرمسية اإ

امجلهورية 

 التش يكية

جراءات معينة يف حاةل نشوب خالف بشأأن أأسامء حقول عليا متثل أأسامء جغرافية.  ينص دليل مودع طلب التسجيل عىل اإ

جراءات تسوية الزناعات . وخضعت هذه ال ليات والإجراءات 5وقد وضع جممتع ال ياكن العديد من أ ليات حامية احلقوق واإ

بل   .6أأحصاب املصلحةللمراجعة من قِّ

كوادور . 10ُمطلقًا تسجيل الإشارات التالية كعالمات جتارية:  ُُيظر –: حمظورات مطلقة بشأأن تسجيل العالمات التجارية 360املادة  اإ

ذا اكن اس تخداهما قد  الإشارات اليت تس تنسخ أأو تُقدل ِّ أأو تتضمن تسمية منشأأ محميًة لنفس املنتجات أأو ملنتجات خمتلفة اإ

. الإشارات اليت تس تنسخ 14يف حدوث التباس أأو ارتباط ابلتسمية أأو ينطوي عىل اس تغالل غري مرشوع لشهرهتا؛  يتسبب

                                         
4  gtlds-new-qardinqre-principles-https://gac.icann.org/contentMigrated/gac نة : "ينبغي أأن تراعي احلقول العليا اجلديدة املُكوَّ

ء البدلان أأو الأقالمي أأو من أأسامء عامة: احلساس يات املتعلقة ابملصطلحات ذات ادللةل الوطنية والثقافية واجلغرافية وادلينية"؛ "وينبغي أأن تتجنب ال ياكن أأسام

لشعوب، ما مل يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات أأو السلطات العامة املعنية" )مبادئ اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن الأماكن، واللغات الإقلميية أأو أأوصاف ا

نة من أأسامء عامة،   (.2007احلقول العليا اجلديدة املُكوَّ
5  en-04-10-2017-drp-https://www .icann.org/resources/pages/rpm 
6  /en/reviews/cct/rpmhttps://newgtlds.icann.org 
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الطرف 

 املُجيب
 قواعد أأو اإجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول عليا

أأو تُقدل ِّ امس ادلوةل أأو احلكومات احمللية أأو رموزها الرمسية، وكذكل الأسامء واخملترصات والرموز الرمسية للمؤسسات والهيئات 

 ثل عالمة قطرية ما مل تطلب السلطة اخملتصة تسجيلها.والكياانت العامة أأو الإشارات اليت مت 

س تونيا جراءات معينة يف حاةل نشوب خالف بشأأن أأسامء حقول عليا متثل أأسامء جغرافية.  اإ ينص دليل مودع طلب التسجيل عىل اإ

جراءات تسوية الزناعات. وخضعت هذه ال ليات  والإجراءات وقد وضع جممتع ال ياكن العديد من أ ليات حامية احلقوق واإ

بل أأحصاب املصلحة. انظر أأيضًا الإجاابت السابقة.  للمراجعة من قِّ

 ل جورجيا

 2002-11-25 -268/73القرار رمق:  اليوانن

 الفصل الثالث: رشوط عدم القبول رشوط احلذف 

 )ج( و)و( 5أأس باب رفض طلب ختصيص، املادة 

ُ  املوقع –الإشارة اإىل مصطلحات جغرافية  - م الطلب ل خيص السلطة احمللية املعنية، وفقًا لقامئة املصطلحات الإلكرتوين مل قد ِّ

 اجلغرافية دلى هيئة تنظمي التصالت والربيد اليواننية.

 (.ISO 3166-1اس تخدام أأحد رموز البدلان )قامئة  -

الأمهية الوطنية أأو ادلينية اإشارات أأو شعارات خاصة ابدلوةل اليواننية أأو غريها من ادلول، وكذكل الإشارات والرموز ذات  -

 الكبرية.

 اإشارة مذكورة يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية. -

م وفقًا لالحئة، اإىل أأن الواكةل منظمة حكومية يوز أأن خُيصص لها امس حقل عام من  ذا مل ترُشِّ تفاصيل طلب التسجيل، املُقدَّ اإ

 .gov.gr.املس توى الثالث حتت امس احلقل 

 ل لغواتامي

  هنغاراي

 (9رمق  ل )انظر السؤال أ يسلندا

يران )مجهورية  اإ

 الإسالمية( -

 

يطاليا  ل اإ

ل يوجد. تعمل ال ياكن خارج نطاق الولية القضائية الإيطالية فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق ابملصطلحات 

يطاليا ختصيص " طار  2012عام " كحقل علوي يف roma.اجلغرافية، حظرت اإ لأي ُمودع طلب خبالف بدلية روما. ويف اإ

النظام القانوين الإيطايل، تكون أأسامء احلقول، ومن مثَّ أأسامء احلقول العليا، )اليت تتضمن أأسامء عامة أأو جغرافية، أأو أأي عبارة 

هنا  د( مبثابة اإشارة ممزية غري منطية، وحيامن تُس تخدم لأغراض جتارية، فاإ ختضع للقواعد اليت ينص علهيا قانون امللكية لها معىن ُمحدَّ

الفكرية وقانون الإشارات املمزية. ورمغ أأن ذكل يرتك جماًل للتقدير واملرونة فامي يتعلق ابلس تخدام غري التجاري املرشوع )ومن 

شارات ممزية، ومينع مثَّ التسجيل(، من املؤكد أأن قانون امللكية الفكرية ُيظر الاس تخدام املُضل ِّل للتعبريات اجلغرافي ة بوصفها اإ

تسجيل الأسامء اجلغرافية كعالمات جتارية يف ظروف معينة، مهنا الاس تخدام الوصفي أأو املُضل ِّل )ابس تثناء احلالت اليت 

تكتسب فهيا معىن اثنواًي(، وبذكل يُضفي رشعيًة غري مبارشة عىل جحز الإشارات للمجموعات أأو الأفراد أأو الكياانت )مبا يف 

يطالية ذ ىل املنطقة اجلغرافية املعنية. وتنص قواعد التخصيص من قبل هيئة التسجيل الإ قلميية( اليت تنمتي اإ كل السلطات الإ

(.it ( عىل حظر تسجيل الأسامء اجلغرافية للمدن واملقاطعات والأقالمي كحقول من املس توى الثاين )رمغ أأنه ميكن تسجيلها مع

م ذكل عىل أأنه من أأفضل حقل من املس توى الثالث( لأهنا  حمجوزة للسلطات احمللية أأو املقميني. وبقليل من التعديل، قد يُقدَّ

ذا اكنت هيئات التسجيل الأخرى تلزتم هبا أأم ل.  املامرسات، ويكون يف هناية املطاف قاعدة تُمنَح أ اثرًا ُملزِّمة وذكل للتحقق مما اإ

نة من أأسامء عامة. وفامي خيص معلية ول توجد حىت ال ن قواعد تتعلق حبامية املؤرشات  اجلغرافية يف معلية احلقول العليا املُكوَّ
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الطرف 

 املُجيب
 قواعد أأو اإجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول عليا

نة من أأسامء عامة، تعمل ال ياكن خارج نطاق الولية القضائية لدلوةل أأو الاحتاد الأورويب )أأو املنظامت  احلقول العليا املُكوَّ

 احلكومية ادلولية( فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا.

بل انتصاف أأو أأساس قانوين، ما مل يكن الفعل يتوافق مع املنافسة غري  لياابنا ل توجد، حس امب نعَل، أأي قاعدة أأو تدبري قانوين أأو س ُ

 املرشوعة التالية عىل النحو املنصوص عليه يف قانون منع املنافسة غري املرشوعة.

 نون منع املنافسة غري املرشوعةقا

 "املنافسة غري املرشوعة" املُس تخدم يف هذا القانون أأي مما ييل: )...(يُقصد مبصطلح  (1)2املادة 

اكتساب احلق يف اس تخدام امس حقل ُمطابق أأو ُمشابه ملؤرش سلع أأو أأعامل جتارية خاص بشخص أ خر )أأْي امس  "13"

شاراهتا، أأو أأي السلع أأو الأعامل التجارية اخلاصة برشكة ما، أأو الامس التجاري لهذه السلع أأو الأعامل، أأو عال مهتا التجارية، أأو اإ

مؤرش أ خر لها( أأو الاحتفاظ هبذا احلق، أأو اس تخدام أأي امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقيق كسب غري مرشوع أأو 

بل الانتصاف املدنية املتعلقة "ابمتالك امس احلقل و  التسبب يف رضر لشخص أ خر؛ ينظم قانون منع املنافسة غري املرشوعة س ُ

 :امه بشلك غري مرشوع" عىل النحو التايلأأو اس تخد

ٍ علهيا بسبب منافسة غري (1)3املادة  ح أأن ُيدث تعد  : يوز للشخص اذلي حدث تعد ٍ عىل مصاحله التجارية أأو يكون من املُرجَّ

ذا مرشوعة أأن يرفع دعوى ضد الشخص اذلي تعدى عىل مصاحله التجارية أأو من املرحج أأن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف ه

 التعدي أأو منعه.

هامل عىل املصاحل التجارية لشخص أ خر من خالل منافسة غري مرشوعة يكون 4املادة  : أأي خشص يتعدى عن معٍد أأو اإ

مسؤوًل عن تعوضيه عن الأرضار النامجة عن ذكل، غري أأن هذه املادة ل تنطبق عىل الأرضار النامجة عن اس تخدام الأرسار 

 طبقًا للامدة ذاهتا. 15ق املنصوص علهيا يف املادة التجارية بعد انقضاء احلقو 

ل يف الإقلمي/املوضوعات املقابةل. ليتوانيا  ميكن اس تخدام امس البدل وفقًا للترشيع الوطين اذلي ل يرسي اإ

 .5انظر ردان عىل السؤال  املكس يك

  نيوزيلندا

جغرافية ومصطلحات مؤرشات اليت تتضمن تسميات منشأأ و قول أأحاكم ملنع تسجيل أأو اس تخدام أأسامء احلترشيعاتنا يف  ردت بريو

 .عالمة جتارية جزء منككعالمة جتارية أأو  تسجلرشيطة أأن  ها،أأو تعديل شطهبا  ضمنتجغرافية و 

  الربتغال

  مجهورية كوراي

مجهورية 

 مودلوفا

 

 ل رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

 ل

  س نغافورة

س بانيا ىلاملس تقةللمي اقللأ  احملمية ت اجلغرافيةؤرشاواملتسميات املنشأأ  شأأنب  2015/6 القانون رمق اإ تسميات املنشأأ  ، ابلنس بة اإ

 .واملؤرشات اجلغرافية احملمية

 ل توجد يف السويد أأي لحئة حتظر اس تخدام املصطلحات اجلغرافية كحقول عليا.  السويد

من القانون املدين السويرسي. وُيق للسلطات العامة  29وفقًا للامدة  نعم. املصطلحات اجلغرافية محمية مبوجب احلق يف الامس سويرسا

املعنية تأأكيد هذه احلقوق من خالل احملامك من أأجل التصدي لإساءة اس تخدام امسها، مبا يف ذكل انتحال املصطلح لس تخدامه 

 يف امس حقل علوي.



SCT/40/6 
Annex 
45 

 

الطرف 

 املُجيب
 قواعد أأو اإجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول عليا

ارية وبياانت املصدر ُيمي املؤرشات اجلغرافية وبياانت وعالوة عىل ذكل، فاإن القانون الاحتادي بشأأن حامية العالمات التج

ىل هذه امحلاية ملنع ختصيص امس حقل علوي.  املصدر من مجيع أأنواع الانتحال. وميكن اللجوء اإ

وأأخريًا، يب عىل السلطة السويرسية اخملتصة أأن تضمن، بوجه عام، وفقًا للترشيع اخلاص بأأسامء حقول الإنرتنت، تطبيق 

دارة واس تخدام حقول املس توى العلوي اليت لها أ اثر يف البدل، كام هو احلال مع القانون ال  عالء مصاحل سويرسا عند اإ سويرسي واإ

 املصطلحات اجلغرافية املرتبطة بسويرسا.

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

 ل

املؤرشات اجلغرافية وأأسامء ل توجد حقوق حكومية متأأصةل يف املصطلحات اجلغرافية، وذلكل ل يوجد أأساس ملنع ختصيص 

نة من أأسامء  البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول عليا. ويف برانمج ال ياكن احلديث بشأأن احلقول العليا اجلديدة املُكوَّ

ذا اكن من احملمت ل عامة، نالحظ أأنه يوز لأي طرف أ خر تقدمي "اعرتاض عىل احلقوق القانونية" لطلب تسجيل حقل علوي اإ

 أأن يتعدى هذا احلقل عىل العالمة التجارية احلالية ذلكل الطرف.

  أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

جراءات معينة يف حاةل نشوب خالف بشأأن أأسامء حقول عليا متثل أأسامء جغرافية.  ينص دليل مودع طلب التسجيل عىل اإ

جراءات تس . وخضعت هذه ال ليات والإجراءات 7وية الزناعاتوقد وضع جممتع ال ياكن العديد من أ ليات حامية احلقوق واإ

بل أأحصاب املصلحة  .8للمراجعة من قِّ

هل حصلت حكومتمك )من خالل اإحدى هيئاهتا أأو غريها من الوحدات الإدارية الإقلميية أأو احمللية( عىل واحد )أأو  .14

نة من أأسامء عامة اليت حتتوي عىل مصطلح جغرايف  يشري اإىل بدل أأو ماكن داخل أأرايض البدل أأكرث( من احلقول العليا املُكوَّ

 "(؟.swiss)عىل سبيل املثال: حصل الاحتاد السويرسي عىل "

 التعليقات الرد الطرف املُجيب

 مل يمَْن اإىل علمنا حدوث يشء من ذكل. ل أأسرتاليا

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.  الربازيل

  ل ش ييل

  ل الصني

 .فقط "co."احلقل دلينا  ل اكولومبي

  ل قربص

  ل امجلهورية التش يكية

كوادور   ل اإ

س تونيا  الترشيع العام يكون عىل مس توى الاحتاد الأورويب. ل اإ

   جورجيا

" ُمدرجة يف قامئة املصطلحات، ومنشورة عىل املوقع الإلكرتوين gr.املصطلحات اجلغرافية للحقل " نعم اليوانن

ص للسلطات احمللية املعنية وفقًا للامدة لهيئة تنظمي دارة  7 التصالت والربيد اليواننية، وخُتصَّ من لحئة اإ

                                         
7  en-04-10-2017-drp-https://www .icann.org/resources/pages/rpm 
8  https://newgtlds.icann.org/en/reviews/cct/rpm 
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

ص احلقل B / 14-4 -2011 / 593)اجلريدة الرمسية  gr.وختصيص أأسامء احلقل  ِّ (، وقد ُخص 

"athens.gr.لبدلية أأثينا " 

  ل غواتاميل

  ل هنغاراي

 احة.ل توجد معلومات مت  أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

  

يطاليا   ل اإ

  ل الياابن

  ل ليتوانيا

   املكس يك

   نيوزيلندا

 هذه املعلومات غري متاحة دلينا.  بريو

  ل الربتغال

   مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا

 ".امحلةل الس ياحية العامة: "رومانيا. اس تكشف حديقة الاكرابت نعم رومانيا

  ل الاحتاد الرويس

  ل س نغافورة

س بانيا   ل اإ

 .stockholm.حصلت مدينة س توكهومل عىل احلقل العلوي   السويد

 ."zuerich."، وحصل اكنتون زيورخ عىل احلقل "swiss."حصل الاحتاد السويرسي عىل احلقل  نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل

   أأوروغواي

  ل ورويبالاحتاد الأ 

بطال تسجيل  .15 جراءات وس بل انتصاف للأطراف املعنية من أأجل منع أأو اإ هل تنص ترشيعاتمك الوطنية عىل تدابري واإ

 املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية:

الطرف 

 املُجيب

كحقل علوي 

ن من امس  ُمكوَّ

 عام؟

كحقول من املس توى 

 الثاين يف حقل علوي

ن من امس عام؟  ُمكوَّ

 التعليقات

من  عىل احلقول العليا أأو املس توى الثاين auDAل ترسي س ياس ية هيئة    أأسرتاليا

 .احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.   الربازيل

  نعم ل ش ييل

    الصني
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الطرف 

 املُجيب

كحقل علوي 

ن من امس  ُمكوَّ

 عام؟

كحقول من املس توى 

 الثاين يف حقل علوي

ن من امس عام؟  ُمكوَّ

 التعليقات

  ل ل كولومبيا

    قربص

هورية امجل 

 التش يكية

  ل ل

كوادور   نعم ل اإ

س تونيا ل أأسامء احلقول وفقًا ملبدأأ "الأولوية ابلأس بقية". وميكن الطعن يف احلقول  ل ل اإ تُسجَّ

ةل اليت تتطابق أأو تتشابه مع عالمات جتارية  املُختَطفة أأو أأسامء احلقول املُسجَّ

الإنرتنت الإس تونية  معروفة. وملنع حدوث مثل هذه احلالت، أأنشأأت مؤسسة

 جلنة نزاعات أأسامء احلقول.

  ل ل جورجيا

دارة وختصيص أأسامء احلقل 9، الفقرة 10املادة  نعم نعم اليوانن  .gr.، من لحئة اإ

  نعم نعم غواتاميل

    هنغاراي

ة، تتوىل تقدميها رشكة خاصة. ووفقًا للمعلومات املتاح is. أأسامء احلقل العلوي ل ل أ يسلندا

 اكن من الصعب الترصف يف أأي قضااي تتعلق ابنهتاك احلق.

يران  اإ

 -)مجهورية 

 الإسالمية(

   

يطاليا فامي يتعلق ابحلقول العليا، خترج معلية التخصيص املعين عن نطاق الولية   ل اإ

القضائية الإيطالية. أأما فامي خيص حقول املس توى الثاين، فاإن املدعي يوز هل أأن 

السلطة الإيطالية اخملتصة مبارشًة لتخصيص حقول املس توى  اإىل اضيتقدم ابعرت 

بطال  ،it.الثاين يف احلقل العلوي  أأو اإىل السلطة القضائية اخملتصة من أأجل اإ

الإيطايل خيضع لقواعد أأمني السجالت والتسجيل اذلي يقوم به  التخصيص.

قواعد  نفسه يف ظل تنس يق دويل. وتنصأأمني السجالت التسجيل اليت يضعها 

لزامية تسمح بتقدمي اعرتاض من قبل الأطراف  دارية اإ جراءات اإ التخصيص عىل اإ

 الأخرى الراغبة يف الطعن يف التسجيل."

ملنع تسجيل  املؤرشات اجلغرافية حمجوزة ابلفعلبعض  تدابري غري قانونية: ل ل الياابن

 .املؤرشات اجلغرافية

جراءات أأو رصاحة نا الوطنيةات ل تنص ترشيع تدابري قانونية: ، عىل تدابري أأو اإ

ل اإ س   املنافسة هو أأحد أأفعال الفعل تقرر أأن   نبل انتصاف من هذا القبيل، اإ

 املرشوعة. يف قانون منع املنافسة غرياملذكورة غري املرشوعة التالية 

: يُقصد مبصطلح "املنافسة غري املرشوعة" املُس تخدم يف هذا القانون (1)2املادة 

 )...(أأي مما ييل: 

" اكتساب احلق يف اس تخدام امس حقل ُمطابق أأو ُمشابه ملؤرش سلع أأو 13"

أأعامل جتارية خاص بشخص أ خر )أأْي امس السلع أأو الأعامل التجارية اخلاصة 

برشكة ما، أأو الامس التجاري لهذه السلع أأو الأعامل، أأو عالمهتا التجارية، أأو 
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الطرف 

 املُجيب

كحقل علوي 

ن من امس  ُمكوَّ

 عام؟

كحقول من املس توى 

 الثاين يف حقل علوي

ن من امس عام؟  ُمكوَّ

 التعليقات

هبذا احلق، أأو اس تخدام أأي امس اإشاراهتا، أأو أأي مؤرش أ خر لها( أأو الاحتفاظ 

حقل من هذا القبيل لغرض حتقيق كسب غري مرشوع أأو التسبب يف رضر 

التدابري املدنية عىل قانون منع املنافسة غري املرشوعة ص ينو لشخص أ خر؛ 

املتعلقة "ابمتالك امس احلقل أأو اس تخدامه بشلك غري مرشوع" عىل النحو 

 :يلالتا

ذلي حدث تعد ٍ عىل مصاحله التجارية أأو يكون من (: يوز للشخص ا1)3املادة 

ٍ علهيا بسبب منافسة غري مرشوعة أأن يرفع دعوى ضد  ح أأن ُيدث تعد  املُرجَّ

الشخص اذلي تعدى عىل مصاحله التجارية أأو من املرحج أأن يتعدى علهيا 

 للمطالبة بوقف هذا التعدي أأو منعه.

هامل عىل 4املادة  املصاحل التجارية لشخص : أأي خشص يتعدى عن معٍد أأو اإ

أ خر من خالل منافسة غري مرشوعة يكون مسؤوًل عن تعوضيه عن الأرضار 

النامجة عن ذكل، غري أأن هذه املادة ل تنطبق عىل الأرضار النامجة عن 

طبقًا  15اس تخدام الأرسار التجارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة 

 للامدة ذاهتا.

  ل ل ليتوانيا

 .5انظر ردان عىل السؤال    املكس يك

    نيوزيلندا

ذا اكنت محمية كعالمة أأو كجزء صطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلانيف حاةل امل نعم نعم بريو ، اإ

 تسمية منشأأ.اكنت من عالمة أأو 

    الربتغال

مجهورية 

 كوراي

   

مجهورية 

 مودلوفا

   

 بشأأن املؤرشات اجلغرافية. تنص الترشيعات عىل اإجراءات   رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

  ل ل

  ل ل س نغافورة

س بانيا   نعم نعم اإ

لهيا يف نظام    السويد ل توجد يف السويد أأي لحئة حتظر اس تخدام الأسامء اجلغرافية وما اإ

 أأسامء احلقول.

ىل أأن املؤرشات املصطلحات اجلغرافية محمية مبوجب "احلق يف الامس". عالوة ع نعم نعم سويرسا

 (.13اجلغرافية وبياانت املصدر محمية من مجيع أأنواع الانتحال )انظر السؤال 
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الطرف 

 املُجيب

كحقل علوي 

ن من امس  ُمكوَّ

 عام؟

كحقول من املس توى 

 الثاين يف حقل علوي

ن من امس عام؟  ُمكوَّ

 التعليقات

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

ذا اكنت محمية بوصفها عالمة جتارية، فتوجد تدابري مثل تقدمي اعرتاض عىل  ل ل اإ

جراءات ال ياكن اجلديدة اخلاصة ابحلقول ال  عليا املكونة احلقوق القانونية، مبوجب اإ

من أأسامء عامة، والس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات/الإجراء املوحد للوقف 

الرسيع، فضاًل عن قانون حامية املس هتكل من السطو الإلكرتوين فامي خيص 

 حقول املس توى الثاين.

  ل ل أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

 نعم، عىل الصعيد الوطين، لبعض ادلول الأعضاء. ل ل

هل س بق أأن حمكت السلطات القضائية )املدنية أأو اجلنائية أأو الإدارية( يف بدلمك يف نزاع ينطوي عىل مصطلح  .16

 جغرايف )امس بدل أأو مؤرش مصدر أأو أأي مصطلح جغرايف أ خر( وامس حقل؟

 الطرف املُجيب

حمكت السلطات القضائية 

 يف نزاع ينطوي عىل

 مصطلح جغرايف

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

 ا اكن احلمك الهنايئ، وماذا اكنت الاعتبارات الرئيس ية املتعلقة هبذا الأمر؟مفاذ

  ل أأسرتاليا

   الربازيل

يف نظام تسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول، اكن هناك بعض القضااي اليت ُمنِّح فهيا مؤرش  نعم ش ييل

 طالبت به، أأو القضااي ( أأو امس طبغرايف اإىل البدلية اليتlimondepica.clجغرايف )مثل 

 (.cartagena.clاليت ُحمك فهيا لصاحل فرد، يف حالت الاس تخدام املرشوع حبسن نية )مثل 

  ل الصني

  ل كولومبيا

  ل قربص

امجلهورية 

 التش يكية

أأساس حامية امس الكيان القانوين وليس عىل أأساس  عىل –ostrava.cz (2005 )قضية  نعم

 ايف. وقد رحبت مدينة أأوسرتافا القضية.حامية املؤرش اجلغر 

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل جورجيا

   اليوانن

  ل غواتاميل

   هنغاراي

  ل أ يسلندا

يران )مجهورية  اإ

 الإسالمية( -

  

يطاليا   ل اإ

  ل* الياابن
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 الطرف املُجيب

حمكت السلطات القضائية 

 يف نزاع ينطوي عىل

 مصطلح جغرايف

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

 ا اكن احلمك الهنايئ، وماذا اكنت الاعتبارات الرئيس ية املتعلقة هبذا الأمر؟مفاذ

  ل ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل بريو

   الربتغال

   رايمجهورية كو 

   مجهورية مودلوفا

مل تُعرض عىل احملامك سوى قضااي قليةل بشأأن املؤرشات اجلغرافية. ويف اإحدى هذه القضااي،  نعم رومانيا

حمكت احملمكة بقبول منتج ُيمل مؤرشًا جغرافيًا يف رابطة منتجني حمليني عىل الصعيد 

 الوطين.

   الاحتاد الرويس

  ل س نغافورة

س بانيا   ل اإ

   لسويدا

 III 239 126من الأحاكم الصادرة عن احملمكة الاحتادية العليا يف سويرسا احلمك رمق  نعم سويرسا

(Berneroberland.ch وحمكها رمق )128 III 353 (Montana.ch وحمكها رمق )128 

III 401 (Luzern.ch.) 

 الاعتبارات

ترسي أأيضًا عىل املصطلحات  حامية احلق يف الامس اذلي يضمنه القانون املدين السويرسي

اجلغرافية. وُيق للسلطات العامة املعنية تأأكيد هذه احلقوق من خالل احملامك من أأجل التصدي 

لإساءة اس تخدام امسها. ويب أأن تكون أأسامء احلقول خمتلفة مبا فيه الكفاية عن اإشارات الغري 

ل العامل احلامس يف تكوين العنوان يف املمزية اليت تمتتع حبامية مطلقة، مثل احلق يف الامس. ويمتث

ليه العنوان.  حد ذاته، وليس حمتوى أأو طريقة عرض املوقع الإلكرتوين اذلي يُفيض اإ

 الاس تنتاجات

حمكت احملمكة الاحتادية العليا بأأن أأسامء احلقول هذه قد انهتكت حق السلطات العامة املدعية 

 يف الامس.

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل

   روغوايأأو 

الاحتاد 

 الأورويب

  ل
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 التعليقات

 أأسرتاليا

ىل علمنا حدوث يشء من ذكل.  مل يمَْن اإ

 الربازيل

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.

س تونيا  اإ

 املؤرشات اجلغرافية فقط.

 هنغاراي

 ليس لنا عَل بأأحاكم من هذا القبيل.

 بريو

 عات.ز انمثل هذه امل  (INDECOPIفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )ملعهد الوطين لدليعاجل ا، مل حىت ال ن

 الاحتاد الرويس

ماكن مركز التنس يق الوصول اإىل هذه املعلومات.  ليس ابإ

نة من رموز البدلان "2"  احلقول العليا املُكوَّ

ن رموز البدلان اخلاصة بمك يف احلقول العليا املكونة م 9هل هناك أأي رشوط لتسجيل امس حقل من املس توى الثاين .17

 واليت تضم

 مصطلحاً جغرافياً؟ امس البدل؟ مؤرشاً جغرافياً؟ الطرف املُجيب

 نعم نعم نعم أأسرتاليا

    الربازيل

 ل ل ل ش ييل

  نعم  الصني

 نعم ل ل كولومبيا

 نعم نعم نعم قربص

 ل ل ل امجلهورية التش يكية

                                         
نة من أأسامء عامة أأو احلقول العليا املكو   9 نة من رموز امس حقل من املس توى الثاين هو حقل متصل بشلك مبارش حبقل عال من احلقول العليا املكو 

 ".ch."هو احلقل ذو املس توى الثاين للحقل العلوي  geneva، يكون geneva.chعىل سبيل املثال: يف احلقل . البدلان
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 مصطلحاً جغرافياً؟ امس البدل؟ مؤرشاً جغرافياً؟ الطرف املُجيب

كوادور  ل ل ل اإ

س تونيا  ل ل ل اإ

 نعم نعم ل جورجيا

 نعم اليوانن

م الطلَب ماكُل املؤرش اجلغرايف أأو  ذا قدَّ اإ

 مس تخدموه املرُصَّح هلم.

 نعم

ذا اكنت سلطة أأو منظمة  اإ

 وطنية يف البدل.

 نعم

ذا اكنت السلطة احمللية ذات الصةل  اإ

د.  ابملصطلح اجلغرايف املُحدَّ

 ل ل ل غواتاميل

 ل نعم نعم هنغاراي

    يسلنداأ  

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

   

يطاليا  نعم نعم ل اإ

 ل ل ل الياابن

 ل نعم ل ليتوانيا

    املكس يك

 ل ل ل نيوزيلندا

    بريو

 نعم نعم نعم الربتغال

    مجهورية كوراي

 ل ل ل مجهورية مودلوفا

 ل ل ل رومانيا

 ل ل ل الاحتاد الرويس

 ل نعم ل ورةس نغاف

س بانيا  نعم نعم نعم اإ

    السويد

 نعم ل ل سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 ل ل ل

 ل ل ل أأوروغواي

 ل ل ل الاحتاد الأورويب

 التعليقات

 أأسرتاليا

من املس توى ول حقكاحلقول ل ميكن تسجيل أأسامء ومن املس توى الثالث. حقول مسجةل ك" au.احلقو مضن "مجيع أأسامء 

 edu.auو com.au)مثل حقول املس توى الثاين اإىل عدد من " au.احلقل "م قس  وي . "au.حتت اجملال "مبارشة الثاين 

قبل ن م org.auو asn.auاحلقول  ميكن تسجيل، عىل سبيل املثالفغرض، حقل من املس توى الثاين للك و (. id.auو
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ينظر حاليا يف و . فقط من قبل الأفراد id.auو. فقط املؤسسات التجارية من قبل com.auو، فقط املنظامت غري التجارية

لتسجيل امس حقل، يب أأن و  س ياسات.لل يف املس توى الثاين من خالل معلية مراجعة قول س ياسة تسجيل أأسامء احل

املس توى اخلاصة بتحديد أأهلية أأسامء حقول  auDAيكون صاحب التسجيل مؤهاًل للتسجيل مبوجب قواعد س ياسة هيئة 

الثاين املفتوحة وختصيصها )مبا يف ذكل أأن يكون مواطنًا أأسرتاليًا، أأو رشكة أأو مؤسسة أأسرتالية مسجةل، أأو رشكة أأجنبية 

ضافًة اإىل ذكل، يب أأن يكون امس احلقل مطابقًا متامًا لمس صاحب  ُمرصَّح لها مبامرسة النشاط التجاري يف أأسرتاليا(. واإ

ارية، أأو يكون اختصارًا لهذا الامس أأو هذه العالمة، أأو يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا وجوهراًي التسجيل أأو لعالمته التج

 بصاحب التسجيل.

م الطلب عىل ترصحي خطي  قلمي أأسرتايل، فيجب أأن ُيصل ُمقد ِّ ذا اكن امس احلقل هو امس أأو اختصار ولية أأسرتالية أأو اإ واإ

 الولية املعنية أأو الإقلمي املعين.ابس تخدام هذا الامس أأو الاختصار من حكومة 

 الربازيل

 ليس دلينا عَل هبذا املوضوع.

 الصني

حقول املس توى الثاين و "cn."اجملال  واملس توى الثالث حتتحبقول املس توى الثاين ، احتفظ ISO 3166عيار امل متش يا مع 

 "..中国"ت حت

 كولومبيا

، يه أأسامء نسمةأألف  50اليت يفوق عدد ساكهنا والبدلايت  املقاطعاتوعوامص  املقاطعاتأأسامء  املقيدة،احلقول  وفقا لقامئة

 .مقي دة يف كولومبيا

 قربص

ننا ل نسجل أأسامء حقول املس توى الثاين مبارشًة حتت رمز البدل )احلقل العلوي املكون من رمز البدل(. ول نسجل سوى  اإ

دة التالية اليت ترسي عىل أأسامء هذه احلقول: "ل ميكن ، ودلينا القاعtest.com.cyأأسامء حقول من املس توى الثالث مثل 

ل للسلطة احمللية املعنية".  ىل املواقع اجلغرافية املوجودة عىل اخلرائط الرمسية اإ صدار الأسامء اجلغرافية اليت تشري اإ  اإ

 امجلهورية التش يكية

ماك 733/2002( من لحئة املفوضية الأوروبية رمق 2)5ولكن تنص املادة  نية قيام ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق ابملفاهمي اجلغرافية أأو  ابإ

بل البدلان ل يف املس توى الثاين من قِّ لهيا يف  اجليوس ياس ية أأو لكتهيام اليت ل يوز تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ املُشار اإ

 القوامئ املذكورة.
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س تونيا  اإ

ماكنية قيام ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب  733/2002( من لحئة املفوضية الأوروبية رمق 2)5ولكن تنص املادة  عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق ابملفاهمي اجلغرافية أأو اجليوس ياس ية  ابإ

لهيا يف القوامئ املذكورة. بل البدلان املُشار اإ ل يف املس توى الثاين من قِّ   أأو لكتهيام اليت ل يوز تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ

 أ يسلندا

 ل توجد معلومات متاحة.

 هنغاراي

جاابت السؤال   .8ملزيد من التفاصيل، انظر أأيضًا اإ

يطاليا  اإ

الإيطايل أأمني السجالت " )وترمجته أأيضًا( حمجوز ول يوز ختصيصه. وتنص قواعد التسجيل اخلاصة بItaliaمصطلح "

 ( عىل أأن الأسامء اجلغرافية حمجوزة ول يوز ختصيصها كحقول من املس توى الثاين.it.لأسامء احلقل )

 بريو

" .gob"قول يف احلمن التسجيل طق البدل منافقد جحبت  "،dot.pe" حقولوفقًا للمعلومات اليت يقدهما املسؤول عن 

 ل توجد رشوط أأخرى للتسجيل.و" يف بريو. .peو"

 مجهورية مودلوفا

ل امس احلقل  ل لكياانت الإدارة العامة املركزية لدلوةل وموظفهيا )الالحئة رمق  moldova.mdل يُسجَّ -02-19املؤرخة  196اإ

 (.mdبشأأن امس احلقل . 2001

 الاحتاد الرويس

لت قيود مببادرة من املنظامت اليت تتوىل تسجيل احلقول العليا ُأد يف مرحةل  MOSCOW.و، MOSKVA.و، RF.خِّ

 اإطالق احلقول املعنية.

 س نغافورة

"، لن يسمح املركز singapore" أأو "sgختضع الأسامء املُسجَّةل حديثًا للمراقبة. وفامي خيص الأسامء اليت حتتوي عىل "

ذا اكن ل يوجد خلط بيهنا وبني َّجة حكومية.SGNICرة )الإعاليم لش بكة س نغافو  ل اإ  ( بقبول تسجيلها اإ

س بانيا  اإ

 .بشلك رشعي لبدلذكل ال ميثاذلي  يانحمجوز للك قل ، فاإن تسجيل امس احلامس بدل يف قامئة حمجوزةورد  ن، اإ بشلك عام
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 السويد

لهيا يف حقول املس توى الثاين. ولكن ميكن الطعن يف ل توجد يف السويد أأي لحئة حتظر اس تخدام الأسامء اجلغرافية وما اإ 

نة من رموز البدلان،  جراء تسوية الزناعات اذلي يوفره مكتب تسجيل احلقول العليا املُكوَّ تسجيل امس احلقل من خالل اإ

 ./https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-seانظر 

 سويرسا

ويوز للمس تفيدين من مؤرش جغرايف أأو أأحصاب  الاكنتوانت والكوميوانت السويرسية." حمجوز لأسامء ch.احلقل العلوي "

جراءات تسوية الزناعات.  احلقوق يف تسمية جغرافية أأن يطعنوا يف ختصيص امس احلقل من خالل اإ

 الاحتاد الأورويب

ماكنية قيام  733/2002( من لحئة املفوضية الأوروبية رمق 2)5ولكن تنص املادة  ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق ابملفاهمي اجلغرافية أأو  ابإ

بل البدلان املُشار  ل يف املس توى الثاين من قِّ لهيا يف اجليوس ياس ية أأو لكتهيام اليت ل يوز تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ اإ

 القوامئ املذكورة.

 هل تتطلب العمليتان التاليتان القيام ابلتوطني يف بدلمك: .18

 الطرف املُجيب

تسجيل امس احلقل يف 

احلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

فهل يتطلب الإجراء اخلاص ابلتسجيل 

ثبات وجود صةل بني مودع طلب  اإ

 ى الثاين والبدل؟تسجيل حقل من املس تو 

جتديد امس احلقل يف 

احلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان

اس تخدام امس احلقل 

يف احلقول العليا 

املكونة من رموز 

 البدلان

 نعم نعم نعم نعم أأسرتاليا

     الربازيل

 ل ل  ل ش ييل

 نعم نعم ل نعم الصني

 ل ل  ل كولومبيا

 نعم ل نعم نعم قربص

 ل ل  ل هورية التش يكيةامجل 

كوادور  ل ل  ل اإ

س تونيا  ل ل  ل اإ

 ل ل  ل جورجيا

 نعم نعم نعم نعم اليوانن

 ل ل  ل غواتاميل

 ل ل  ل هنغاراي

 ل ل  ل أ يسلندا
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 الطرف املُجيب

تسجيل امس احلقل يف 

احلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

فهل يتطلب الإجراء اخلاص ابلتسجيل 

ثبات وجود صةل بني مودع طلب  اإ

 ى الثاين والبدل؟تسجيل حقل من املس تو 

جتديد امس احلقل يف 

احلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان

اس تخدام امس احلقل 

يف احلقول العليا 

املكونة من رموز 

 البدلان

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(
    

يطاليا     نعم اإ

 ل نعم نعم نعم الياابن

 ل ل  ل ليتوانيا

     املكس يك

     نيوزيلندا

 ل ل  ل بريو

 ل ل  ل الربتغال

     مجهورية كوراي

 ل ل  ل مجهورية مودلوفا

 ل ل  ل رومانيا

     الاحتاد الرويس

 ل ل  ل س نغافورة

س بانيا  ل ل  ل اإ

     السويد

 ل ل  ل سويرسا

 ل ل  ل الولايت املتحدة الأمريكية

    نعم أأوروغواي

 ل نعم ل نعم الاحتاد الأورويب

 التعليقات

 أأسرتاليا

ما مواطنًا  لتسجيل امس حقل، يب عىل صاحب التسجيل استيفاء رشط الأهلية املمتثل يف أأن يكون صاحب التسجيل اإ

نشاط التجاري يف أأسرتاليا، كام ذكران يف أأسرتاليًا أأو رشكة أأو مؤسسة أأسرتالية ُمسجَّةل، أأو رشكة أأجنبية ُمرصَّح لها مبامرسة ال 

جابة السؤال رمق  عند تقدمي طلب لتسجيل امس احلقل  auDA. ويب عىل صاحب التسجيل أأن يلزتم بس ياسة هيئة 17اإ

أأو جتديده. ويب أأن يكون امس احلقل مطابقًا متامًا لمس صاحب التسجيل أأو لعالمته التجارية، أأو يكون اختصارًا لهذا 

 و هذه العالمة، أأو يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا وجوهراًي بصاحب التسجيل.الامس أأ 

 كولومبيا

احلقول العليا املكونة تسجيل أأسامء توطني ل ، ل توجد رشوط 2008لعام  1652من القرار رمق  1من العنوان  3.3وفقًا للفقرة 

 .وليتنا القضائيةيف من رموز البدلان 
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 هنغاراي

دة يف hu.س توى الثاين حتت احلقل العلوي لتسجيل حقل من امل  قامة يف املناطق املُحدَّ م الطلب حمل اإ ، يب أأن يكون ملُقد ِّ

 ج( من قواعد تسجيل احلقول أأو أأن تكون هل عالمة جتارية مسجةل يف الأرايض الهنغارية..1.1.1أأ( أأو ).1.1.1القاعدة )

يطاليا  اإ

دارة أأسامء احلقول يف احل قامة أأو it.قل العلوي طبقًا لالحئة ختصيص واإ ، يوز لأي خشص ابلغ وُيمل اجلنس ية أأو هل حمل اإ

مكتب ُمسجَّل يف بدلان املنطقة الاقتصادية الأوروبية أأو يف دوةل الفاتياكن أأو يف مجهورية سان مارينو أأو يف الاحتاد 

يطاليا. وبرصف النظر عن التحفظات املذكورة أأعاله  السويرسي أأن يتقدم بطلب لتسجيل حقل من املس توى الثاين يف اإ

ل أأمام احملامك بسبب اس تخدامه عىل حنو ُمضل ِّل يف  اليت تتعلق ابملصطلحات اجلغرافية، يوز الطعن يف أأي امس جغرايف ُمسجَّ

جراء تقيمي مبارش لرشوط امللكية الفكرية من أأجل التسجيل برصف  جراءات التسجيل اإ حاةل توفر الرشوط. ول تقتيض اإ

 ت معينة.النظر عن حال

 الاحتاد الرويس

ماكن مركز التنس يق الوصول اإىل هذه املعلومات.  ليس ابإ

 س نغافورة

ل يلزم أأن يكون ُمقاميً يف س نغافورة، فاإن َّجة التصال الإدارية لمس  SG.رمغ أأن صاحب التسجيل الرئييس لمس احلقل 

حدى مبادرات املركز للتح SingPassاحلقل يب أأن يكون دلهيا عنوان بريدي حصيح أأو هوية  طار اإ قق من الهوية يف اإ

 (.SGNICالإعاليم لش بكة س نغافورة )

 الاحتاد الأورويب

قامة" صاحب التسجيل. ول  eu.بدًل من "التوطني"، تستند حاليًا معايري الأهلية للحصول عىل حقل  ىل مفهوم "مقر اإ اإ

م أأي دليل )بره eu.يطلب جسل احلقل  لون يف من صاحب التسجيل أأن يُقد ِّ ان( عىل هذه "الصةل". ولكن يلزتم املُسج ِّ

ملعايري الأهلية  eu.( ابلتأأكد من استيفاء أأحصاب تسجيالت احلقل EURIDالسجل الأورويب لأسامء حقول الإنرتنت )

ة، حتقيق ذكل بطرق خمتلفة بدءًا من مطالبة أأحصاب التسجيل بتقدمي دليل عىل تفاصيل التصال املذكور وميكن –احلالية 

جراء معليات حتقق عشوائية ابس تخدام قاعدة بياانت  ىل التصال هبم لحقًا عن طريق الربيد أأو اإ  .Whoisوصوًل اإ

 هل ُيتفظ بدلمك بسجل للأسامء احملمية/احملجوزة؟ .19

الطرف 

 املُجيب

يوجد جسل للأسامء 

 احملمية/احملجوزة

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

ليه يف ذكل؟مفا هو الأساس القانوين اذلي يُستن  د اإ

دارة احلقل  نعم أأسرتاليا  س ياسة القامئة احملجوزة اليت تتضمن ما ييل: au.تت بع الهيئة القامئة عىل اإ

"اللكامت والعبارات املُقيَّدة مبوجب ترشيعات الكومنولث، وأأسامء واختصارات الولايت والأقالمي الأسرتالية 

 وجدواه التشغيلية." au.اً عىل الاس تقرار التشغييل للحقل وامس "أأسرتاليا"، والأسامء اليت قد تشلك خطر 
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الطرف 

 املُجيب

يوجد جسل للأسامء 

 احملمية/احملجوزة

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

ليه يف ذكل؟مفا هو الأساس القانوين اذلي يُستن  د اإ

   الربازيل

  ل ش ييل

 الإنرتنت.احلقول عىل تدابري لإدارة أأسامء  نعم الصني

" co.احلقل " مسؤول، يب عىل 2008لعام  1652ول من القرار رمق من الباب الأ  4.3 معاًل ابملادة نعم كولومبيا

الرابط: عىل الاطالع عىل القامئة كن ومي ة،املقيد قولقامئة ابحل وضع

https://www.cointernet.com.co /wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-

Dominios-Restringidos-030810.pdf. 

   قربص

امجلهورية 

 التش يكية

ماكنية قيام ادلول الأ eu.فامي خيص احلقل العلوي  نعم عضاء يف الاحتاد ، تنص ترشيعات الاحتاد الأورويب عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق  الأورويب ابإ

ابملفاهمي اجلغرافية أأو اجليوس ياس ية أأو لكتهيام )"الأسامء اجلغرافية واجليوس ياس ية احملجوزة"( اليت ل يوز 

ل يف املس   لهيا يف القوامئ املذكورة.تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ بل البدلان املُشار اإ  توى الثاين من قِّ

كوادور   ل اإ

س تونيا د، وفقًا للفقرة  نعم اإ  3.2.5رشوط خاصة لتسجيل أأسامء احلقول احملجوزة. الغرض من هذه الوثيقة هو أأن حُتد ِّ

جوزة والرشوط اخلاصة من لحئة أأسامء احلقول اخلاصة مبؤسسة الإنرتنت الإس تونية، قامئًة ابحلقول احمل

 لتسجيل احلقول احملجوزة.

  ل جورجيا

  نعم اليوانن

  ل غواتاميل

جراءات تسجيل احلقول، ل يوز اختيار امس احلقل 2.2.3وفقًا للقاعدة  نعم هنغاراي  من قواعد واإ

د، (أأ ) طار احلقل العام املُحدَّ اًل ابلفعل يف اإ ذا اكن ُمسجَّ  اإ

ذا اكن ينمتي اإىل الأ  (ب)  سامء احملمية املنشورة عىل خادم الويب.أأو اإ

لهيا الرابط التايل:  وتُنرش الأسامء احملمية يف الصفحة اليت يُفيض اإ

http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/specnev.html 

   أ يسلندا

يرا ن اإ

 -)مجهورية 

 الإسالمية(

  ل

يطاليا   نعم اإ

 حفظ السجل.ل يوجد أأساس قانوين يدِع  نعم الياابن 

نفاذ "قواعد اس تخدام امس دوةل ليتوانيا يف أأسامء  lt.ُيتفظ جسل  نعم ليتوانيا بقامئة تضم أأسامء احلقول احملجوزة لضامن اإ

 الصادر عن حكومة مجهورية ليتوانيا. 1272احلقول عىل الإنرتنت"، اليت اعُتمدت ابلقرار رمق 

   املكس يك

   نيوزيلندا

 ." قامئة ابلأسامء احملجوزة، وفقًا لقواعد التسجيل العامةdot.pe" قلمسؤول احل ميكل نعم بريو

  ل الربتغال

http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/specnev.html
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الطرف 

 املُجيب

يوجد جسل للأسامء 

 احملمية/احملجوزة

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

ليه يف ذكل؟مفا هو الأساس القانوين اذلي يُستن  د اإ

مجهورية 

 كوراي

  

مجهورية 

 مودلوفا

 md.بشأأن امس احلقل  2001-02-19املؤرخة  196الالحئة رمق  نعم

  ل رومانيا

الاحتاد 

 الرويس

  

م أأسامء احلقل  SG (SGNIC).يضع مكتب تسجيل احلقل  نعم س نغافورة . وسوف SG.س ياسات التسجيل اليت تُنظ ِّ

لني لأسامء احلقل  جراءاته. ومه ُملَزمون أأيضاً  SG.يتعني عىل مجيع املُسج ِّ الامتثال لقواعد التسجيل واإ

وبس ياسة الاس تخدام املقبول اخلاصة بأأحصاب التسجيالت  (DNRAابتفاق تسجيل امس احلقل )

(AUPT.) 

س بانيا قد  Red.esالأعامل العامة  هيئةعىل أأن قول أأسامء احلبشأأن الوطنية  ةطاخلينص القسم السابع من  نعم اإ

ت املوافقة عىل وصدر احملجوزة.  صطلحاتاحملظورة وأأربعة قوامئ من امل صطلحاتاملعىل قامئة من  توافق

، ومبوجب القسم الرابع من 2005سبمترب  12بتارخي املذكورة  الهيئةه القوامئ يف تعلاميت رئيس هذ

 ،زيد من املعلوماتوملعدد من القرارات. مبوجب  تثوحد  القوامئ  لتاس تمك، أأعالهالتعلاميت املذكورة 

que-lo-https://www.dominios.es/dominios/en/todo-الرابط:  عىليرىج الاطالع 

dominios-de-saber/normativa/plan-necesitas . 

   السويد

ىل املعاهدات الثنائية اليت تلزتم هبا سويرسا. وتتضمن هذه املعاهدات قامئ نعم سويرسا ة ابملؤرشات تستند القامئة اإ

 .https://ph.ige.ch/ph/index.xhtmlاجلغرافية احملمية يف سويرسا. وهذه القامئة متاحة عىل 

ص لها احلقالن " " swiss." و"ch.وعالوة عىل ذكل، فاإن قامئة أأسامء الكوميوانت السويرسية اليت خُيصَّ

ىل السجل الرمسي للكوميوانت السويرسية حرصاًي تستند اإ 

(-officiel-statistiques/repertoire-https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases

suisse.html-communes عده املكتب الإحصايئ الاحتادي السويرسي.(، اذلي أأ 

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  نعم

   أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

ماكنية قيام ادلول الأعضاء يف الاحتاد eu.فامي خيص احلقل العلوي  نعم ، تنص ترشيعات الاحتاد الأورويب عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق  الأورويب ابإ

ابملفاهمي اجلغرافية أأو اجليوس ياس ية أأو لكتهيام )"الأسامء اجلغرافية واجليوس ياس ية احملجوزة"( اليت ل يوز 

لهيا يف القوامئ املذكورة. بل البدلان املُشار اإ ل يف املس توى الثاين من قِّ  تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ

https://www.dominios.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/plan-de-dominios
https://www.dominios.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/plan-de-dominios
https://www.dominios.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/plan-de-dominios
https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html


SCT/40/6 
Annex 
60 

 

 يقاتالتعل 

 الربازيل

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.

س تونيا  اإ

قامئة ابلأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق ابملفاهمي اجلغرافية أأو اجليوس ياس ية أأو لكتهيام )"الأسامء اجلغرافية 

ل يف لهيا يف واجليوس ياس ية احملجوزة"( اليت ل يوز تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ بل البدلان املُشار اإ  املس توى الثاين من قِّ

 القوامئ املذكورة.

 جورجيا

نة من رموز البدلان  دارة احلقول العليا املُكوَّ ن اجلهتني القامئتني عىل اإ وهام رشكة "كواكسيس أأونالين" والأرش يف  أأل –اإ

ىل أأسامء بقامئة ابلأسامء احملمية/احملجوزة،  حتتفظان –( ITDCالوطين جلورجيا ) أأْي قامئة القرى واملدن اجلورجية ابلإضافة اإ

 البدلان، اليت ل يوز تسجيلها دون ترصحي وفقًا لقواعد هاتني اجلهتني. 

 أ يسلندا

 ل توجد معلومات متاحة.

يطاليا  اإ

". وتنص Registroعىل املس توى الوطين يه "« it.»الهيئة الإيطالية املعنية بتخصيص حقول املس توى الثاين يف احلقل 

دارهتا يف احلقل العلوي لرمز البدل  عىل قوامئ املواقع اجلغرافية الإيطالية، مبا يف  it.الالحئة املتعلقة بتخصيص أأسامء احلقول واإ

يطاليا والأقالمي واملقاطعات والبدلايت. ول يوز تسجيل تكل املصطلحات دون قيود كأسامء حقول من املس توى  ذكل اإ

 ول يوز ختصيصها. ومع ذكل، ل توجد قامئة شامةل ابلأسامء اجلغرافية احملمية. الثاين. فهيي حمجوزة،

 الاحتاد الرويس

ماكن مركز التنس يق الوصول اإىل هذه املعلومات.  ليس ابإ

 السويد

ن من رمز البدل يفعل ذكل.  جسل أأسامء احلقل العلوي املُكوَّ

 الأمريكية املتحدةالولايت 

نة من مخسة أأرقام فأأكرث، والأعداد ذات النسق مخسة أأرقامus.جوزة يف احلقل فامي ييل فئات الأسامء احمل أأربعة -: الأعداد املُكوَّ

أأرقام )الرموز الربيدية(؛ وأأرقام الهواتف مبا فهيا الأرقام اجملانية؛ وأأسامء احلقول املوسومة؛ فضاًل عن بعض املصطلحات 



SCT/40/6 
Annex 
61 

 

نشاء احلقل العلوي، اكن ا ىل املنطقة احمللية. ويف عام  us.حلقل اجلغرافية. ويف بداية اإ  ، بعد أأن تولت 2003يستند اإ

دارة احلقل  ، ُحجزت بعض الأسامء الاحتادية واحمللية وأأسامء الولايت us.وزارة التجارة يف الولايت املتحدة مسؤولية اإ

اتحهتا للحكومات الفيدرالية واحمللية وحكومات الول ايت. وقد ُرفع احلجز عن كثري من وُمنعت من التسجيل املفتوح لضامن اإ

، ولكن ظلت أأسامء أأخرى حمجوزة لأجل غري مسمى بناء عىل طلب استبايق من املنطقة 2004هذه الأسامء ابتداًء من عام 

، انهتت معلية تسجيل هذه الأسامء، وُرفع احلجز عن مجيع الأسامء اليت مل 2004احمللية )مقابل دفع رمس ما(. ويف هناية عام 

مُسح  kids.usجَّل أأو مل حُتجز ُمس بقًا. وهذه الس ياسة غري موجودة ال ن ومل تعد نشطة. كام أأن بعض الأسامء يف احلقل تُس

دارة مبوجب عقد احلقل  بل احملليات، وخضعت لالإ ؛ وجرى تعليق هذا us.حبجزها لتشجيع التسجيل املس تقبيل من قِّ

 .2012النطاق منذ عام 

بطال تسجيل هل تنص ترشيعاتمك الوطنية  .20 جراءات وس بل انتصاف للأطراف املعنية من أأجل منع أأو اإ عىل تدابري واإ

املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية كحقول من املس توى الثاين يف أأسامء احلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان؟

 التعليقات الرد الطرف املُجيب

دارة احلقل بناًء عىل عدة أأس باب، مهنا أأهلية مي نعم أأسرتاليا كن لأي طرف معين أأن يرفع شكوى اإىل اجلهة القامئة عىل اإ

صاحب التسجيل، أأو بسبب أأن احلقل يثري الالتباس لأنه يش به عالمة جتارية أأو عالمة خدمة، أأو بسبب 

أأو لأن امس احلقل قد عدم امتالك مودع الطلب لأي حقوق أأو مصاحل مرشوعة فامي يتعلق ابمس احلقل، 

ل أأو اس ُتخدم لحقًا بسوء نية.  جُس ِّ

ويف س ياسة تسوية الزناعات اخلاصة  Cl.من خالل الإجراءات املنصوص علهيا يف لحئة تشغيل احلقل  نعم ش ييل

 به.

  نعم الصني

القسم " co.ل احلقل "مسؤو أأدرج، 2008لعام  1652من الباب الأول من القرار رمق  4.3معاًل ابملادة  نعم كولومبيا

ُيتوي هذا القسم عىل مراجع جغرافية . و لحقول العليا املكونة من رموز البدلانل املقيدةقامئة جمي يف ال

لهيا عىل  https://www.cointernet.com.co/wp-الرابط: حساسة ميكن الرجوع اإ

030810.pdf-Restringidos-Dominios-de-content/uploads/2016/09/Lista . 

  نعم قربص

ماكنية قيام ادلول الأعضاء يف الاحتاد eu.فامي خيص احلقل العلوي  نعم امجلهورية التش يكية ، تنص ترشيعات الاحتاد الأورويب عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق الأورويب ابإ 

ل يف املس توى  ابملفاهمي اجلغرافية أأو اجليوس ياس ية أأو لكتهيام اليت ل يوز تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ

لهيا يف القوامئ املذكورة. بل البدلان املُشار اإ  الثاين من قِّ

كوادور   نعم اإ

س تونيا   ل اإ

  ل جورجيا

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

جراءات وس بل انتصاف للأطراف املعنية من  ل هنغاراي جراءات تسجيل احلقول" عىل تدابري واإ تش متل "قواعد واإ

بطال تسجيل املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية كحقول من املس توى  أأجل منع أأو اإ

 لثاين يف أأسامء احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.ا

https://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
https://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
https://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

(، يوز جمللس طعون مس تقل أأن يفصل يف ISNICوفقًا لقواعد هيئة تسجيل أأسامء احلقول يف أ يسلندا ) نعم أ يسلندا

ذا حمك جملس الطعون  نزاعات أأسامء احلقول. وتنص القواعد أأيضاً عىل أأن احلقوق يف احلقل قد تصبح ابطةًل اإ

 أأو أأي حممكة مؤهةل رمسيًا لإصدار حمك ُملزِّم قانواًن بأأن لطرف أ خر حقوقًا أأكرب يف ذكل احلقل"."

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

  ل

يطاليا (، يوز الطعن يف حقل من املس توى الثاين it.وفقاً لقواعد أأمني السجالت الإيطايل بشأأن ختصيص احلقل ) نعم اإ

 الثالث وامس احلقل كلك ابلرشوط اليت س بق عرضها أأعاله. بدعوى أأنه هو حقل املس توى

ذا  ل* الياابن ل اإ جراءات أأو س بل انتصاف من هذا القبيل، اإ ل تنص ترشيعنا الوطنية، حس امب نعَل، عىل تدابري أأو اإ

 :وعةقانون منع املنافسة غري املرش املذكورة يف املنافسة غري املرشوعة التالية هو من أأشاكل الفعل تقرر أأن 

 (: يُقصد مبصطلح "املنافسة غري املرشوعة" املُس تخدم يف هذا القانون أأي مما ييل: )...(1)2املادة 

اكتساب احلق يف اس تخدام امس حقل ُمطابق أأو ُمشابه ملؤرش سلع أأو أأعامل جتارية خاص بشخص  "13"

اري لهذه السلع أأو الأعامل، أأو أ خر )أأْي امس السلع أأو الأعامل التجارية اخلاصة برشكة ما، أأو الامس التج

شاراهتا، أأو أأي مؤرش أ خر لها( أأو الاحتفاظ هبذا احلق، أأو اس تخدام أأي امس حقل  عالمهتا التجارية، أأو اإ

قانون منع  وينصمن هذا القبيل لغرض حتقيق كسب غري مرشوع أأو التسبب يف رضر لشخص أ خر؛ 

شلك غري مرشوع" عىل ك امس احلقل أأو اس تخدامه ب "امتال بشأأنتدابري مدنية عىل املنافسة غري املرشوعة 

 :النحو التايل

ٍ علهيا (1)3 املادة ح أأن ُيدث تعد  : يوز للشخص اذلي حدث تعد ٍ عىل مصاحله التجارية أأو يكون من املُرجَّ

بسبب منافسة غري مرشوعة أأن يرفع دعوى ضد الشخص اذلي تعدى عىل مصاحله التجارية أأو من املرحج 

 علهيا للمطالبة بوقف هذا التعدي أأو منعه.أأن يتعدى 

هامل عىل املصاحل التجارية لشخص أ خر من خالل منافسة غري 4املادة  : أأي خشص يتعدى عن معٍد أأو اإ

مرشوعة يكون مسؤوًل عن تعوضيه عن الأرضار النامجة عن ذكل، غري أأن هذه املادة ل تنطبق عىل 

طبقًا للامدة  15ارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة الأرضار النامجة عن اس تخدام الأرسار التج

 ذاهتا.

  ل ليتوانيا

 .5 انظر ردان عىل السؤال  املكس يك

   نيوزيلندا

اكنت مسجةل كعالمات جتارية أأو اكنت جزًءا من عالمة  نء البدلان واملصطلحات اجلغرافية، اإ يف حاةل أأسام  بريو

 جتارية مسجةل.

ن تسجيل امس حقل حتت احلقل العلوي الوطين املكون من رمز البدل   لالربتغا يتوقف، كام أأرشان أأعاله، عىل  pt.اإ

، اليت ليست لها قوة قانونية، عىل الرمغ من أأن مجيع أأحصاب التسجيل PT.الامتثال لقواعد تسجيل احلقل 

وز أأن يتطابق امس حقل يف مس توى ُملَزمون ابلمتثال لها. وتتضمن هذه الوثيقة حكامً ينص عىل أأنه ل ي

 com.pt.مع امس جغرايف، ابس تثناء الأسامء املُسجةل يف حقل املس توى الثاين  pt.أأدىن من احلقل العلوي 

 الفقرة الفرعية )ب( من املادة طبقًا لرشوط pt.اليت ل ينطبق علهيا هذا احلظر، ويقع مبارشًة حتت احلقل 

امس، بغض النظر عن اللغة املكتوب هبا، يتطابق مع: )أأ( أأي رمز من ؛ ويُقصد ابلمس اجلغرايف أأي ١٢

قلمي ُمدرج يف ISO 3166-1 1الرموز املكونة من ثالثة أأحرف املُدرجة يف املعيار  ؛ )ب( أأو امس بدل أأو اإ

قلمي تعرتف به اليونسكوISO 3166-1 2املعيار  ؛ )د( أأو امس مدينة برتغالية أأو 3 ؛ )ج( أأو امس بدل أأو اإ

داري برتغايل أأو منطقة برتغالية مرسومة احلدود؛ أأب قلمي اإ )ه( أأو  4رش ية مدنية برتغالية أأو بدلية برتغالية أأو اإ

امس عامصة أأجنبية أأو مدينة أأجنبية أأو منطقة أأجنبية مرسومة احلدود ويعرفها عامة الناس بسبب مسعهتا أأو 
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

أأو الأجنبية، مثل الأهنار أأو التالل أأو الأحياء أأمهيهتا؛ )و( وغري ذكل من الأسامء الطبوغرافية الربتغالية 

 السكنية أأو املواقع التارخيية اليت يعرفها عامة الناس بسبب مسعهتا أأو أأمهيهتا. 

   مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا

املؤرش ينص الترشيع الوطين عىل حق الأشخاص يف اللجوء اإىل احملامك يف حاةل خرق حقوق معينة )حقل  نعم رومانيا

 اجلغرايف(.

  ل الاحتاد الرويس

  ل س نغافورة

س بانيا   نعم اإ

لزامية وفقًا لقانون احلقول العليا.  نعم السويد  التسوية الفعاةل للزناعات اإ

"، ويوز أأن يبدأأها صاحب احلق ch.تنطبق القواعد الإجرائية لتسوية الزناعات عىل ماليك أأسامء احلقل " نعم سويرسا

ممزية أأو املس تفيد من هذه الإشارة، مبا يف ذكل احلق يف مؤرش جغرايف أأو يف مصطلح جغرايف يف اإشارة 

رمق  ، وانظر أأيضاً قضية مركز الويبو للتحكمي والوساطةالقواعد الإجرائية لتسوية الزناعاتمن  1)انظر املادة 

0003-DCH2006 ملكية بشأأن نقل "suisse.ch.)اإىل الاحتاد السويرسي " 

هنا ل تشمل أأسامء الأشخاص  29وحتمي املادة  من القانون املدين السويرسي احلق يف امس ما، ومن مثَّ فاإ

حفسب، بل تشمل أأيضًا املصطلحات اجلغرافية. ويوز لأي مؤسسة عامة أأن ترفع دعوى مدنية من أأجل 

ذا اكن امس احلقل يُس تخدم حتوي ل امس حقل ُيتوي عىل مصطلحها اجلغرايف اإىل حقل من املس توى الثاين، اإ

 عىل حنٍو غري قانوين.

ساءة اس تخدام مؤرشات املصدر  ويوز، مبوجب قانون حامية العالمات التجارية الفيدرالية، منع أأو وقف اإ

ذا اكن امس59و 55)املاداتن  احلقل يتضمن مؤرشاً ُمس تخدماً بشلك غري قانوين  (، وذكل عىل سبيل املثال اإ

 من مؤرشات املصدر.

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

ذا اكن الامس ُمحميًا بصفته عالمة جتارية، جاز للطرف أأن يرفع شكوى مبوجب س ياسة تسوية نزاعات  ل اإ

قل العلوي للولايت ( أأو س ياسة الوقف الرسيع لزناعات احلusDRPاحلقل العلوي للولايت املتحدة )

(، أأو أأن يرفع دعوى قضائية احتادية استناداً اإىل قانون حامية املس هتكل من السطو الإلكرتوين usRSاملتحدة )

(ACPA.) 

   أأوروغواي

ماكنية قيام ادلول الأعضاء يف الاeu.فامي خيص احلقل العلوي  نعم  الاحتاد الأورويب حتاد ، تنص ترشيعات الاحتاد الأورويب عىل اإ

خطار املفوضية الأوروبية بقامئة حمدودة تضم الأسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعلق  الأورويب ابإ

ل يف املس توى  ابملفاهمي اجلغرافية أأو اجليوس ياس ية أأو لكتهيام اليت ل يوز تسجيلها أأو ل يوز تسجيلها اإ

لهيا يف القوامئ امل بل البدلان املُشار اإ  ذكورة.الثاين من قِّ

  

https://www.nic.ch/fr/terms/disputes/rules_v1/#para1
https://www.nic.ch/fr/terms/disputes/rules_v1/#para1
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ل س بق أأن حمكت السلطات القضائية )املدنية أأو اجلنائية أأو الإدارية( يف بدلمك يف نزاع ينطوي عىل مصطلح ه .21

 جغرايف )امس بدل أأو مؤرش مصدر أأو أأي مصطلح جغرايف أ خر( وامس حقل؟

 الطرف املُجيب

حمكت السلطات القضائية 

 يف نزاع ينطوي عىل

 مصطلح جغرايف

 عم،اإذا اكن اجلواب هو ن

 مفاذا اكن احلمك الهنايئ، وماذا اكنت الاعتبارات الرئيس ية املتعلقة هبذا الأمر؟

  ل أأسرتاليا

   الربازيل

يف نظام تسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول، اكن هناك بعض القضااي اليت ُمنِّح فهيا مؤرش  نعم ش ييل

ايف اإىل البدلية اليت طالبت به، أأو ( أأو امس طبغر limondepica.cl ،apalta.clجغرايف )مثل 

بعض القضااي اليت ُحمك فهيا لصاحل فرد، يف حالت الاس تخدام املرشوع حبسن نية )مثل 

cartagena.cl.) 

  ل الصني

  ل كولومبيا

  ل قربص

  ل امجلهورية التش يكية

كوادور   ل اإ

س تونيا   ل اإ

  ل جورجيا

   اليوانن

  ل غواتاميل

نعَل قرارات صدرت عن منتدى الس بل البديةل لتسوية الزناعات )اجمللس الاستشاري( اذلي  نعم رايهنغا

يوز هل أأن يفصل يف الزناعات القانونية املتعلقة بأأسامء احلقول قبل ختصيص احلقل. عىل سبيل 

"، اكن احلقل يتعلق مبصطلح جغرايف محمي مبوجب www.nagyteteteny.huاملثال، يف قضية "

ص ملُودع الطلب، لأنه مل يكن ُيق هل اس تخدام احلقل وفقًا للترشيع احمليل ت  رشيع حميل ومل خُيصَّ

لهيا الرابط التايل:   املذكور. وميكن الاطالع عىل القرار ابللغة الهنغارية يف الصفحة اليت يُفيض اإ

http://www.domain.hu/domain/English/tt/egyedi_allasfoglalasok/egy

edi_009_2002.html 

  ل أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

  ل

يطاليا   ل اإ

  ل الياابن

   ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل بريو

  ل الربتغال

  نعم ايمجهورية كور

http://www.domain.hu/domain/English/tt/egyedi_allasfoglalasok/egyedi_009_2002.html
http://www.domain.hu/domain/English/tt/egyedi_allasfoglalasok/egyedi_009_2002.html
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 الطرف املُجيب

حمكت السلطات القضائية 

 يف نزاع ينطوي عىل

 مصطلح جغرايف

 عم،اإذا اكن اجلواب هو ن

 مفاذا اكن احلمك الهنايئ، وماذا اكنت الاعتبارات الرئيس ية املتعلقة هبذا الأمر؟

   مجهورية مودلوفا

  ل رومانيا

   الاحتاد الرويس

  ل س نغافورة

س بانيا  رشوعة.امل صلحة ذات امل ىل الإدارةاحلقل اإ بنقل امس  أأمرصدر  نعم اإ

   السويد

 .16انظر ردان عىل السؤال  نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل

   أأوروغواي

  ل الاحتاد الأورويب

 التعليقات

 أأسرتاليا

 ل عَل لنا بيشء من هذا القبيل.

 الربازيل

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.

 أ يسلندا

 ل توجد معلومات متاحة.

 بريو

 ( مثل هذه املنازعات.INDECOPIحىت ال ن، مل يعاجل املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )

 رويسالاحتاد ال

ماكن مركز التنس يق الوصول اإىل هذه املعلومات.  ليس ابإ
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نة من رموز البدلان يف بدلك، لتسوية املنازعات اليت تنشأأ بني املش تيك واخلصم  .22 هل يوجد اإجراء، يف احلقول العليا املُكوَّ

أأخرى( ويب اإدراج هذا الإجراء  فامي يتعلق ابمس احلقل )الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول أأو س ياسة

 يف مجيع عقود تسجيل امس احلقل؟

 الطرف املُجيب

اإجراء لتسوية املنازعات 

اليت تنشأأ بني املش تيك 

واخلصم فامي يتعلق ابمس 

 احلقل

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

ليه املطالبة:  يشري هذا الإجراء اإىل ما ييل كسبب ميكن أأن تستند اإ

رية
فك
 ال
ية
لك
مل  ا
ق
ح

 

ا
يف
غرا
اجل
رش 
ملؤ

 

أ  شأ
ملن ا
ة 
سمي
ت

در 
ص
 امل
رش
مؤ

 

دل
لب  ا
مس
ا

 

خر
يف أ 
غرا
 ج
مس
ا

 

      نعم نعم أأسرتاليا

        الربازيل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ش ييل

       نعم الصني

      نعم نعم كولومبيا

      نعم نعم قربص

       نعم امجلهورية التش يكية

كوادور        ل اإ

س تونيا  نعم نعم نعم نعم نعم نعم عمن اإ

        جورجيا

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اليوانن

       ل غواتاميل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هنغاراي

       ل أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

       ل

يطاليا  نعم نعم  نعم نعم نعم نعم اإ

      نعم نعم الياابن

       ل اليتواني

        املكس يك

 ل ل ل ل نعم نعم نعم نيوزيلندا

    نعم نعم نعم نعم بريو

 نعم نعم    نعم نعم الربتغال

        مجهورية كوراي

      نعم نعم مجهورية مودلوفا

       ل رومانيا

       ل الاحتاد الرويس

      نعم نعم س نغافورة
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 الطرف املُجيب

اإجراء لتسوية املنازعات 

اليت تنشأأ بني املش تيك 

واخلصم فامي يتعلق ابمس 

 احلقل

 اإذا اكن اجلواب هو نعم،

ليه املطالبة:  يشري هذا الإجراء اإىل ما ييل كسبب ميكن أأن تستند اإ

رية
فك
 ال
ية
لك
مل  ا
ق
ح

 

ا
يف
غرا
اجل
رش 
ملؤ

 

أ  شأ
ملن ا
ة 
سمي
ت

در 
ص
 امل
رش
مؤ

 

دل
لب  ا
مس
ا

 

خر
يف أ 
غرا
 ج
مس
ا

 

س بانيا  نعم نعم نعم عمن نعم نعم نعم اإ

        السويد

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سويرسا

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 ل ل ل ل ل نعم نعم

      نعم نعم أأوروغواي

 نعم  نعم  نعم نعم نعم نعم الاحتاد الأورويب

 التعليقات

 أأسرتاليا

جراءات نعم، س ياسة تسوية الزناعات، ويه صورة أأخرى للس ياسة امل وحدة لتسوية الزناعات، تنص عىل وجوب اختاذ اإ

ذا أأكد املش تيك أأن امس احلقل يتطابق أأو يتشابه تشاهبًا يُثري الالتباس مع امس أأو عالمة جتا دارية اإ رية أأو عالمة خدمة هل اإ

 حقوق فهيا.

 الربازيل

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.

 الصني

دارات  املرشوعة همسجل من قبل ال خرين يتعارض مع مصاحل حقلامس أأن  يرىي خشص ُيق لأ  أأن يودع شكوى دلى اإ

 تسوية املنازعات.

 ولومبياك

 .UDRPاملوحدة س ياسة ال اتباع الإجراء احملدد يف  رييف كولومبيا، ي

 امجلهورية التش يكية

جراء التسوية البديةل للزناعات،   /https://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupyاإ
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 جورجيا

دارة احلقل العلوي  أ ليًة لتسوية الزناعات، من خالل مركز الويبو للتحكمي  ge.قدمت رشكة "كواكسيس أأونالين" اليت تتوىل اإ

ل يف القضااي املتعلقة ابلعالمات التجارية.  والوساطة. ولكن ل ميكن يف املرحةل احلالية النظر اإ

يطاليا  اإ

ىل الس لزامية ذات ميكن تقدمي اعرتاض اإ جل الإيطايل مع حتديد الأس باب ذات الصةل يف س ياق الإجراءات الإدارية الإ

ضافًة اإىل ذكل، ميكن رفع دعوى قضائية أأمام احملمكة املدنية الوطنية.  الطبيعة التحكميية. واإ

 نيوزيلندا

 حق امللكية الفكرية يشمل املؤرش اجلغرايف.

 بريو

اكنت مسجةل كعالمة جتارية  ن، ولكن فقط اإ أأخرى ةجغرافيأأسامء  أأو انالبدل أأسامء أأيًضا تطبيق مؤرشات املصدر أأوميكن 

 من عالمة جتارية. اً جزءاكنت أأو 

 الربتغال

ىل التحكمي الطوعي  يف حاةل وجود نزاع عىل أأسامء احلقول، ميكن لأحصاب تسجيل هذه الأسامء أأن يتفقوا عىل اللجوء اإ

طار رشوط قانون التحكمي الطوعي. قواعد الرشوط والأحاكم متاحة عىل:  املؤسيس، يف اإ

/2/arbitrare-https://www.dns.pt/en/domains. 

 مودلوفامجهورية 

 للعالمات التجارية.

 املتحدة الأمريكية الولايت

ذا اكنت الإشارة اجلغرافية محميًة كعالمة جتارية، فاإن احلقل العلوي للولايت املتحدة  ات من يوفر س ياسة حلل الزناع us.اإ

 أأجل معاجلة أأوجه التعارض بني العالمات التجارية وأأسامء احلقول.

 س نغافورة

( تتناول يف املقام الأول العالمات التجارية SDRPالس ياسة الس نغافورية لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول )

 والعالمات املشهورة.
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 السويد

نة من رموز البدل جراًء لتسوية الزناعات، انظر يوفر جسل احلقول العليا املُكوَّ ان اإ

https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/ . 

 الولايت املتحدة الأمريكية

ذا اكن املصطلح اجلغرايف محميًا كعالمة جتارية، فاإن احلقل العلوي للولايت املتحدة  يوفر س ياسة حلل الزناعات من أأجل  us.اإ

 العالمات التجارية وأأسامء احلقول.معاجلة أأوجه التعارض بني 

 سويرسا

، يوز رفع دعوى يف حاةل أأي تعد ٍ عىل حق ch.من القواعد الإجرائية لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقل  24وفقًا للامدة 

جغرايف، يف عالمة ممزية ممنوحة للُمدعي مبوجب القانون السويرسي. وينطبق اليشء نفسه عىل احلق املتأأصل يف مصطلح 

 من القانون املدين. 29معاًل ابملادة 

 الاحتاد الأورويب

وكذكل قواعد التسوية البديةل للزناعات متاحة عىل:  eu.الرشوط والأحاكم اخلاصة ابحلقل العلوي 

https://eurid.eu/en/about-us/document-repository/ 

طار تنظميي لدلوةل يب أأن يلزتم هبام أأ  .23  مناء السجالت:هل هناك أأي اإرشاف واإ

 الطرف املُجيب

للحقول 

نة  العليا املُكوَّ

من رموز 

 البدلان؟

للحقول العليا املكونة من 

 أأسامء عامة؟
 التعليقات

، au.أأمناء السجالت املعمتدون وحدمه مه اذلين ميكهنم ختصيص أأسامء احلقل  نعم نعم أأسرتاليا

. auDAاليت تضعها هيئة ويب عىل مجيع أأمناء السجالت استيفاء معايري الاعامتد 

طار تنظميي ينطبق عىل احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة.  ول يوجد اإ

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.   الربازيل

 ، هناك س ياسة لعامتد والكء التسجيل ادلوليني والوطنيني.CL.فامي خيص احلقل  ل نعم ش ييل

   نعم الصني

 2006لعام  1065القانون رمق  - نعم نعم كولومبيا

 2008لس نة  150القرار رمق  -

 2008لعام  1652القرار رمق  -

  نعم نعم قربص

امجلهورية 

 التش يكية

وأأمناء السجالت )تُلزِّهمم ابلمتثال لرشوط  CZ.NICعالقة تعاقدية بني رابطة  نعم نعم

ترشيعات امجلهورية تتوافق مع  اليت –وأأحاكهما وقواعدها  CZ.NICرابطة 

 التش يكية(.



SCT/40/6 
Annex 
70 

 

 الطرف املُجيب

للحقول 

نة  العليا املُكوَّ

من رموز 

 البدلان؟

للحقول العليا املكونة من 

 أأسامء عامة؟
 التعليقات

كوادور   ل ل اإ

س تونيا ee. :-domain-https://www.internet.ee/domains/eeلحئة احلقل  نعم نعم اإ

regulation 

هيئة الوطنية اجلورجية لالتصالت، خيضع قطاع التصالت يف جورجيا لإرشاف ال  نعم نعم جورجيا

جابة السؤال التاسع. ويشمل مرسوم الهيئة قضااي أأسامء احلقول عىل  كام ُذكر يف اإ

نة من رموز البدلان  طارًا تنظمييًا للك من احلقول العليا املُكوَّ الإنرتنت، ويتضمن اإ

نة من أأسامء عامة.  واحلقول العليا املُكوَّ

  نعم نعم اليوانن

  نعم نعم لغواتامي

  ل ل هنغاراي

  ل ل أ يسلندا

يران )مجهورية  اإ

 الإسالمية( -

  ل ل

يطاليا جراءات التخصيص وما  نعم نعم اإ طار النظام القانوين الإيطايل، ختضع للقانون الإيطايل اإ يف اإ

جراءات تسوية الزناعات، وأأخرياً معليات  لزامية، واإ دارية اإ جراءات اإ يتصل هبا من اإ

، وختضع يف هناية املطاف لالس تخدامات التجارية واملامرسات العرفية التحكمي

الراخسة عىل الصعيد العاملي داخل القطاع الاقتصادي املعين. ويف هذا الصدد، 

دة يف لحئة احلقل العلوي  رشادات ُمحدَّ دارة أأسامء  it.ُأدرجت اإ بشأأن ختصيص واإ

 احلقول.

  ل ل الياابن

  ل ل ليتوانيا

    س يكاملك 

   ل نيوزيلندا

   نعم بريو

يب عىل أأمناء السجالت أأن يلزتموا ابلرشوط والأحاكم ذاهتا اليت يلزتم هبا   نعم الربتغال

أأحصاب التسجيالت، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال. وميكن الاطالع عىل 

لهيا الرابط التايل:   القواعد الواجبة التطبيق يف الصفحة اليت يُفيض اإ

https://www.dns.pt/en/domains-2/domain-rules/preamble 

    مجهورية كوراي

 md.بشأأن امس احلقل  2001-02-19املؤرخة  196الالحئة رمق  ل نعم مجهورية مودلوفا

    رومانيا

  ل ل الاحتاد الرويس

اليم لش بكة س نغافورة يب أأن يلزتم أأمناء السجالت بس ياسات وقواعد املركز الإع ل نعم س نغافورة

(SGNIC دارة ىل تكل املتعلقة بتسجيل واإ ( اخلاصة بأأمناء السجالت ابلإضافة اإ

 .SG.أأسامء احلقل 

https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation
https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation
https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation
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 الطرف املُجيب

للحقول 

نة  العليا املُكوَّ

من رموز 

 البدلان؟

للحقول العليا املكونة من 

 أأسامء عامة؟
 التعليقات

س بانيا   ل نعم اإ

دة لأمناء السجالت.   السويد  ل توجد لواحئ ُمحدَّ

د يف سويرسا بشأأن احلقل القطري العلوي " ل نعم سويرسا عام " واحلقل الch.صدر ترشيع ُمحدَّ

".swiss.وختضع ماكتب التسجيل )أأمناء  "، والكهام يديره الاحتاد السويرسي

السجالت( اليت تتوىل تسجيل أأسامء هذين احلقلني للرقابة مبوجب ذكل الترشيع 

طار تنظميي للحقول العليا الأخرى  الإطاري. وعىل النقيض من ذكل، ل يوجد اإ

نة من أأسامء عامة.  املُكوَّ

ة الولايت املتحد

 الأمريكية

  ل ل

    أأوروغواي

الاحتاد 

 الأورويب

من احلقول  eu.احلقل  نعم

نة من رموز  العليا املُكوَّ

البدلان. وهذا السؤال 

غري ذي صةل يف س ياق 

نة من  احلقول العليا املُكوَّ

 رموز البدلان.

لزاماً تعاقداًي بسجل  eu.أأمناء جسالت احلقل العلوي  ن اذلي يب أأ  eu.ُملَزمون اإ

وقد وضعت اللجنة الاستشارية احلكومية  ميتثل لترشيعات الاحتاد الأورويب.

نة  دارة احلقول العليا املُكوَّ رشادات غري ُملزِّمة بشأأن ختصيص واإ لل ياكن مبادئ واإ

-https://g ac.icann.org/contentMigrated/gacمن رموز البدلان )

principles-and-guidelines-for-the-delegation-and-

administration-of-country-code-top-level-domains-role-of-

government-or-public-authority.) 

 هل ال ليات احلالية املُطبَّقة، مبا يف ذكل الضامانت الالحقة ضد اإساءة الاس تخدام احملمتةل، تعمل بشلك حصيح؟ .24

 الطرف املُجيب
ال ليات املُطبَّقة تعمل 

 بشلك حصيح
 التعليقات

 ل نعَل أأي ضامانت غري وافية ابلغرض.  أأسرتاليا

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.  الربازيل

  نعم ش ييل

 اليت منعت اإىل حد ما اإساءة الاس تخدام احملمتةل.، ISO3166املعيار امحلاية القامئة عىل تغطية  نعم الصني

  نعم كولومبيا

  نعم قربص

  نعم كيةامجلهورية التش ي 

كوادور   ل اإ

س تونيا   نعم اإ

نة من رموز البدلان دلهيا أ ليات مناس بة ضد  نعم جورجيا دارة احلقول العليا املُكوَّ لكتا اجلهتني القامئتني عىل اإ

ضافًة اإىل ذكل، فاإن املرسوم املذكور أأعاله اخلاص  املس تخدمني اذلين ل يترصفون حبسن نية. واإ

 لالتصالت يراعي وجود ضامانت عامة ضد املُنهتكني احملمتلني. ابلهيئة الوطنية اجلورجية 

  نعم اليوانن
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 الطرف املُجيب
ال ليات املُطبَّقة تعمل 

 بشلك حصيح
 التعليقات

  ل غواتاميل

  نعم هنغاراي

  ل أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

  ل

يطاليا "ال ليات احلالية املُطبَّقة" ل تعمل بشلك حصيح. فهيي ليست سوى بنود حتوطية، اإن وجدت، يف  ل اإ

لك ٍ من احلقول العليا وحقول املس توى الثاين. ويب تنس يق الإجراءات احلالية  عقود ختصيص

وتعديلها عىل حنو أأفضل لُتناسب خصوصية الأسامء اجلغرافية وأأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية. 

ومع ذكل، يلزم بذل َّجد خاص من حيث تطور القواعد اجلوهرية والقانونية بشأأن حامية أأسامء 

 واملصطلحات اجلغرافية كخطوة أأولية.البدلان 

املنافسة هو أأحد أأشاكل الفعل أأن  قررطبَّقة من هذا القبيل، ما مل يل توجد، حس امب نعَل، أ لية مُ  ل* الياابن

 يف قانون منع املنافسة غري املرشوعة.املنصوص علهيا غري املرشوعة التالية 

 عة" املُس تخدم يف هذا القانون أأي مما ييل: )...(: يُقصد مبصطلح "املنافسة غري املرشو(1)2املادة 

اكتساب احلق يف اس تخدام امس حقل ُمطابق أأو ُمشابه ملؤرش سلع أأو أأعامل جتارية خاص " 13"
بشخص أ خر )أأْي امس السلع أأو الأعامل التجارية اخلاصة برشكة ما، أأو الامس التجاري لهذه السلع 

شاراهتا، أأو أأي مؤرش أ خر لها( أأو الاحتفاظ هبذا احلق، أأو أأو الأعامل، أأو عالمهتا التجارية، أأو اإ 
اس تخدام أأي امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقيق كسب غري مرشوع أأو التسبب يف رضر 

"امتالك امس احلقل أأو  ضدينظم قانون منع املنافسة غري املرشوعة التدابري املدنية و لشخص أ خر؛

 تايل.اس تخدامه بشلك غري مرشوع" عىل النحو ال 

ح أأن ُيدث (1)3املادة  : يوز للشخص اذلي حدث تعد ٍ عىل مصاحله التجارية أأو يكون من املُرجَّ

ٍ علهيا بسبب منافسة غري مرشوعة أأن يرفع دعوى ضد الشخص اذلي تعدى عىل مصاحله  تعد 

 التجارية أأو من املرحج أأن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف هذا التعدي أأو منعه.

هامل عىل املصاحل التجارية لشخص أ خر من خالل منافسة : أأي 4املادة  خشص يتعدى عن معٍد أأو اإ

غري مرشوعة يكون مسؤوًل عن تعوضيه عن الأرضار النامجة عن ذكل، غري أأن هذه املادة ل 

تنطبق عىل الأرضار النامجة عن اس تخدام الأرسار التجارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف 

 ًا للامدة ذاهتا.طبق 15املادة 

  نعم ليتوانيا

   املكس يك

  نعم نيوزيلندا

  ل بريو

  نعم الربتغال

   مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا

 يف حقل املؤرش اجلغرايف. نعم رومانيا

 ل توجد أ ليات من هذا القبيل. ل ينطبق الاحتاد الرويس

. اتفاق تسجيل امس احلقل 1وغريها، تعمل بشلك جيد:  واثئق الس ياسات والتفاقات التالية،  س نغافورة

(DNRA) ،2( س ياسة الاس تخدام املقبول اخلاصة بأأحصاب التسجيالت .AUPT)، 3 اتفاق .
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 الطرف املُجيب
ال ليات املُطبَّقة تعمل 

 بشلك حصيح
 التعليقات

( وميكن الاطالع علهيا عرب COPمدونة قواعد املامرسات ) .4( RAAاعامتد أأمني السجالت )

 .documents.html-policy-https://www.sgnic.sg/revisedالرابط التايل: 

س بانيا   نعم اإ

  نعم السويد

" فقط، و)ل( فامي خيص احلقول العليا swiss." و"ch.* الإجابة يه )نعم( فامي خيص احلقلني " نعم ول* سويرسا

نة من أأسامء عامة. ومن الصعب نة من  الأخرى املُكوَّ بداء رأأي بشأأن احلقول العليا الأخرى املُكوَّ اإ

 رموز البدلان.

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  نعم

   أأوروغواي

  نعم  الاحتاد الأورويب

 هل اكتُشفت أأي ثغرات من حيث الأساس القانوين محلاية أأسامء احلقول اجلغرافية؟ .25

 الطرف املُجيب

اكتُشفت ثغرات من حيث 

وين محلاية أأسامء الأساس القان

 احلقول اجلغرافية

 التعليقات

   أأسرتاليا

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.  الربازيل

  ل ش ييل

  ل الصني

ن لأ  ،ملابلاك ةاحلقول منعدمامحلاية للمؤرشات اجلغرافية املدرجة يف أأسامء  نعم كولومبيا

 لتسجيل.ل القابلية ل تعتربها سببًا لعدم الس ياسة املوحدة 

  ل قربص

  ل امجلهورية التش يكية

كوادور   نعم اإ

س تونيا   ل اإ

  ل جورجيا

   اليوانن

  نعم غواتاميل

  ل هنغاراي

طار قانوين، واملراقبة،  ل أ يسلندا ل يشء خبالف ما س بق ذكره أأعاله، مثل الافتقار اإىل اإ

 ووسائل تسوية الزناعات.

يران )مجهورية   -اإ

 سالمية(الإ 

  نعم

يطاليا يف هذه املرحةل، ل يوجد أأساس قانوين محلاية أأسامء احلقول اجلغرافية. ذلكل، قد  نعم اإ

ولفض اخلالف  .2لتحديد أأساس قانوين لأسامء احلقول اجلغرافية؛  .1أ ن الأوان: 

https://www.sgnic.sg/revised-policy-documents.html
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 الطرف املُجيب

اكتُشفت ثغرات من حيث 

وين محلاية أأسامء الأساس القان

 احلقول اجلغرافية

 التعليقات

القامئ بني امس احلقل اجلغرايف والعالمات املمزية الأخرى، مبا فهيا املؤرشات 

 .اجلغرافية

  ل الياابن

  نعم ليتوانيا

   املكس يك

   نيوزيلندا

   بريو

   الربتغال

   مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا

   رومانيا

ىل هذه املعلومات.  الاحتاد الرويس ماكن مركز التنس يق الوصول اإ  ليس ابإ

  نعم س نغافورة

س بانيا   ل اإ

   السويد

(. 11ل العليا العامة )انظر السؤال توجد ثغرات يف مجيع احلالت يف قواعد احلقو  نعم سويرسا

نة من رموز  بداء رأأي عام بشأأن احلقول العليا املُكوَّ ومع ذكل، من الصعب اإ

 البدلان كلك.

م للحقل " "، فقد ُوضعت قواعد ch.ويف حني أأن احلد الأدىن من امحلاية يُقدَّ

 "..swissأأكرث رصامة بشأأن املصطلحات اجلغرافية من أأجل احلقل "

  ل املتحدة الأمريكية الولايت

  ل أأوروغواي

  ل  الاحتاد الأورويب

هل يوجد أأي دور قد يقوم به "مركز الويبو للتحكمي والوساطة" لتسوية املنازعات املتعلقة بتخصيص أأسامء جغرافية  .26

ن ة من أأسامء عامة، كام هو تتطابق مع مؤرشات جغرافية أأو أأسامء بدلان أأو أأسامء ذات دلةل جغرافية كأسامء حقول عليا ُمكوَّ

 احلال يف جمال العالمات التجارية؟

 التعليقات الرد الطرف املُجيب

   أأسرتاليا

 ليس من اختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية.  الربازيل

  ل ش ييل

   الصني

حاليًا ؤديه ور اذلي يبنفس ادل يضطلعالويبو للتحكمي والوساطة أأن  ميكن ملركز نعم كولومبيا

أأسامء احلقول العليا املكونة من أأسامء  مثل ابلأحاكم القضائيةلقة عاملنازعات املتبشأأن 

 والعالمات التجارية. عامة
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

  نعم قربص

هذا السؤال غري ذي صةل  امجلهورية التش يكية

نة من  ابحلقول العليا املُكوَّ

 ان.رموز البدل

 

كوادور   نعم اإ

س تونيا  هذا خيار حممتل.  اإ

تدِع جورجيا أأنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة بوصفه َّجة التحكمي الرائدة يف   جورجيا

جمال امللكية الفكرية. ولكن دوره فامي خيص تسوية الزناعات املتعلقة بتخصيص الأسامء 

أأسامء البدلان والأسامء ذات ادللةل اجلغرافية اليت تتطابق مع املؤرشات اجلغرافية و 

 اجلغرافية كحقول عليا يب أأن خيضع ملزيد من املناقشة.

  نعم اليوانن

  نعم غواتاميل

نة من رموز البدلان.  هنغاراي  هذا السؤال غري ذي صةل ابحلقول العليا املُكوَّ

 س نكون عىل اس تعداد دلراسة هذا اخليار. نعم أ يسلندا

يران )مجهوري  -ة اإ

 الإسالمية(

  منع

يطاليا يف هذه املرحةل، يب دامئاً أأن تنص عقود ال ياكن احلالية بشأأن ختصيص احلقول عىل  نعم اإ

ىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة.  بند حتكمي ُُيال مبوجبه ما قد ينشأأ من نزاعات اإ

طار قانوين مهن جي، ومل يكن هذا هو احلال حىت ال ن. وعالوة عىل ذكل، ينبغي وضع اإ

لتجاوز الوضع احلايل. وابلنظر اإىل دور الويبو الرائد، نقرتح املطالبة بأأن تُس ند اإىل 

مركز الويبو للتحكمي والوساطة هممة تسوية مجيع الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول 

ماكنية  اجلغرافية بغض النظر عن احلقول العليا ذات الصةل. وينبغي أأن تتاح أأيضًا اإ

حلقول املُخصصة أأو اليت عىل وشك التخصيص، وذكل بناًء عىل الطعن يف أأسامء ا

الأساس القانوين املمتثل يف التداخل أأو التعارض مع مؤرش جغرايف ُمسجَّل، أأو مؤرش 

ثبات وجود  جغرايف غري ُمسجَّل، أأو امس بدل و/أأو امس ذي دلةل جغرافية، مبجرد اإ

 ملعنية لدلعوى.مصلحة مرشوعة، مما يضفي الرشعية عىل رفع الأطراف ا

  نعم الياابن

  نعم ليتوانيا

   املكس يك

   نيوزيلندا

  نعم بريو

   الربتغال

   مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا

 .هذه مسأأةل يب اإخضاعها لتحليل صارم نعم رومانيا

  نعم الاحتاد الرويس

   س نغافورة

س بانيا   نعم اإ
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 التعليقات الرد الطرف املُجيب

د يف هذا الأمر.ليس دلينا رأأي مُ   السويد  حدَّ

  نعم سويرسا

ذا اكن الامس اجلغرايف محمياً كعالمة جتارية، فاإن مركز الويبو للتحكمي والوساطة متاح  نعم الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 لتسوية الزناعات.

  نعم أأوروغواي

هذا السؤال غري ذي صةل  الاحتاد الأورويب

نة من  ابحلقول العليا املُكوَّ

 بدلان.رموز ال 

 

ما الأطر الزمنية لالإجراءات اليت تُتخذ ضد صاحب امس احلقل يف بدلمك يف حاةل التسجيل التعسفي، وما تاكليف هذه  .27

 الإجراءات؟

 الأطر الزمنية لالإجراءات اليت تُتخذ ضد صاحب امس احلقل وتاكليف هذه الإجراءات الطرف املُجيب

ذا ختتلف الأطر الزمنية والتاكليف اخل أأسرتاليا اصة ابلإجراءات اليت تُتخذ ضد التسجيل التعسفي حسب طبيعة الإجراءات. فاإ

ذا اكن الزناع  3، فميكن تسوية الزناع يف غضون auDAمتت الإجراءات عن طريق تسوية الزناع يف هيئة  أأشهر، ولكن اإ

جراءات حمامكة قضائية، فقد يس تغرق وقتًا أأطول.  ينطوي عىل اإ

 املعهد الوطين للملكية الصناعية.ليس من اختصاص  الربازيل

بزيو ش ييل شامالً رضيبة القمية املضافة(،  9950)تتأألف التلكفة اليت يتكبدها املُدعي من: )أأ( رمس يُدفَع مقابل تقدمي طلب  ش ييل

جراءا 1000)ب( ورسوم حتكمي تعادل  دارة اإ دارية خاصة نظري اإ ت دولر. ول يتقاىض مركز تسوية الزناعات أأتعااًب اإ

جراءات التحكمي  يومًا يف  62التحكمي. أأما الرمس اذلي يُدفَع مقابل تقدمي الطلب فهو مبلغ زهيد لضامن اجلدية. وتس تغرق اإ

 املتوسط.

 الإطار الزمين هو ثالث س نوات. الصني

ننا نس تخدم جدول الرسوم امل (UDRPملوحدة )اس ياسة ال دان عامتنظًرا ل كولومبيا عىل الإجراءات مبوجب هذه طبقة ، فاإ

 كام ييل: تكون الرسوم، مؤلفة من عضو واحدجلان التحكمي يف حال اكنت  يأأ ، الس ياسة

 دولر أأمرييك 1500مدرجة يف الشكوى:  حقولأأسامء  5اإىل  1 -

 دولر أأمرييك 2000مدرجة يف الشكوى:  حقولأأسامء  10اإىل  6 -

 ابلتشاور مع مركز الويبواملبلغ  رقر مدرجة يف الشكوى: ي حقولأأسامء  10أأكرث من  -

جراءات تسوية الزناع اإىل  قربص  يورو.  500يومًا، وتبلغ التلكفة  20تصل مدة اإ

لهيا الرابط التايل: توجد معلومات تفصيلية يف الصفحة اليت يُ  امجلهورية التش يكية  http://eu.adr.eu/index.php?lang=enفيض اإ

and http://www. wipo.int/amc/en/domains/. 

كوادور ف يف هذا القسم قد  – 587املادة  اإ ذا رأأت الهيئة الوطنية اخملتصة حبقوق امللكية الفكرية أأن امس احلقل املُعرَّ اجلزاءات: اإ

مه بسوء نية لس تغالل عالمة جتارية تؤول حقوق ملكيهتا الفكرية اإىل طرف أ خر، جرى تسجيهل أأو تسويقه أأو اس تخدا

جاز لها أأن تأأمر صاحب تسجيل امس احلقل و/أأو اجلهة اليت جسَّلت امس احلقل أأو اجلهة اليت تس تضيفه و/أأو أأي سلطة 

لغاء امس احلقل املعين أأو نقل ملكيته اإىل صاحب حقوق ا  مللكية الفكرية.أأخرى معنية بأأسامء احلقول ابإ

س تونيا  مايو 25ودخلت حزي النفاذ يف  2018مارس  7لحئة أأسامء احلقول اليت اعمتدها جملس مؤسسة الإنرتنت الإس تونية يف  اإ

2018. https://meedia.internet.ee/files/Domeenireeglid_25.05.2018_EN.pdf 

وفقاً للس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات،  ge.عات املتعلقة ابحلقل العلوي يتوىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة تسوية الزنا جورجيا

جابة السؤال الثاين والعرشين. ذلكل، تتوىل الويبو حتديد الإطار الزمين والرسوم.  كام ُذكر يف اإ
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 الأطر الزمنية لالإجراءات اليت تُتخذ ضد صاحب امس احلقل وتاكليف هذه الإجراءات الطرف املُجيب

يعات اجلورجية ويف الوقت نفسه، ميكن للطرفني املتنازعني بشأأن احلقل العلوي اللجوء اإىل احملامك اجلورجية. وتنص الترش 

جراءات  اللجوء اإىل احملامك. عىل اإ

دارة وختصيص أأسامء احلقل  اليوانن  ، تُتَّخذ الإجراءات التالية:gr.وفقًا لالحئة اإ

  التعطيل املؤقت لأسامء احلقل.gr  أأو.el ( يومًا، والسحب الهنايئ لأسامء احلقل 30ملدة ثالثني ).gr  أأو.el  يف حاةل

 عدم الامتثال،

 ني السجالت،حذف أأم 

 .فرض غرامة مبوجب الأحاكم السارية 

 ليست دلينا هذه املعلومات، يف الوقت احلايل، لأن هذه العمليات ل جُترى يف السجل. غواتاميل

التصدي بشلك خمتلف  hu.يتوىل منتدى الس بل البديةل لتسوية املنازعات املُنشأأ وفقًا لقواعد تسجيل احلقل العلوي  هنغاراي

ذا اكن احلقل ُمسجَّالً ابلفعل، تُت بع الإجراءات لإساءة  الً ابلفعل أأو عىل وشك التسجيل. فاإ ذا اكن احلقل ُمسجَّ الاس تخدام اإ

جراءات تسجيل أأسامء احلقول. ويبلغ الإطار الزمين  10اليت يقوم هبا صاحب قرار التسجيل، وفقًا للقاعدة  من قواعد واإ

ني  600اإىل  300ح التاكليف من أأشهر تقريبًا، وترتاو  3لهذه الإجراءات  يورو حسب عىل عدد احلقول املعنية وعدد املُحمكَّ

ذا نشأأ الزناع قبل تسجيل احلقل، تُتبع الإجراءات اليت يقوم هبا اجمللس الاستشاري، وفقًا للقاعدة  من  9املطلوبني. واإ

جراءات تسجيل أأسامء احلقول. ويبلغ الإطار الزمين لهذا الإجراء شه  300 رًا واحدًا تقريبًا، وتكون التاكليف حنوقواعد واإ

 ورو للك حقل.ي

 ل توجد معلومات متاحة. أ يسلندا

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(

 

يطاليا جراءات التحكمي، فقد تس تغرق ادلعوى  اإ لزامية أأو الإجراءات التعاقدية أأو اإ ذا قرصان السؤال عىل الإجراءات الإدارية الإ اإ

ىل  ما يرتاوح من بضعة أأشهر حسب سلوك الطرفني، ومدى تعق د القضية، واحلاجة اإىل مجع الرباهني والتأأكد  6/9أأسابيع اإ

ذا ُعرضت القضية عىل احملامك، فقد ختتلف املدة ورمبا تس تغرق الإجراءات عدة  من الوقائع أأو س ندات امللكية القانونية. واإ

 س نوات مع حتمل الرشاكت للتاكليف ذات الصةل.

(، حُتل  القضااي يف غضون فرتة ترتاوح من شهرين اإىل JP-DRP) JPابلنس بة اإىل س ياسة تسوية الزناعات املتعلقة ابحلقل  الياابن

ن الوقت والتلكفة يتوقفان عىل القضااي. 180أأشهر بتلكفة  3  أألف ين. أأما ابلنس بة اإىل حمك احملمكة، فاإ

أأشهر )من  10شهور اإىل  5ا يرتاوح من تس تغرق الإجراءات القضائية العادية يف حاةل التسجيل التعسفي لمس احلقل م ليتوانيا

يورو ابلإضافة اإىل  100اترخي رفع ادلعوى حىت اترخي صدور احلمك يف حممكة ادلرجة الأوىل(. وتبلغ رسوم تسجيل ادلعوى 

 أأتعاب احملايم )قد خيتلف هذا املبلغ حسب صعوبة القضية(.

  املكس يك

ذا اكن من املمكن حل الزناع عن طريق الوساطة، فلن تكون هناك  املراحل الأوىل من خدمة تسوية الزناعات نيوزيلندا جمانية. فاإ

ذا مل تؤد الوساطة اإىل  ذا أأراد أأحد أأطراف الزناع أأن يفصل خبرٌي يف الزناع، اإ رسوم يلزم دفعها نظري هذه اخلدمة. أأما اإ

ذا مل يس تجب صاحب التسجيل احلايل للشكوى، فسوف يلزم دفع رسوم. تو  جد معلومات عن حل مثاًل، أأو اإ

لهيا الرابط التايل:  -https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2016الإجراءات يف الصفحة اليت يُفيض اإ

02/Final_Dispute.pdf. 

الشكوى  رفعتبلغ تلكفة و يوم معل.  180، فاإن فرتة القرار يه حقوق امللكية الفكريةعىل  لتعدياوى شاكل ابلنس بة  بريو

 دولًرا أأمريكيًا. 65حوايل 

  الربتغال

  مجهورية كوراي

  مجهورية مودلوفا
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 الأطر الزمنية لالإجراءات اليت تُتخذ ضد صاحب امس احلقل وتاكليف هذه الإجراءات الطرف املُجيب

  رومانيا

 دعاوى التعدي عىل حقوق العالمات التجارية. تسري ادلعاوى القانونية بنفس الطريقة اليت تسري هبا الاحتاد الرويس

  س نغافورة

س بانيا ىل اإ ، Red.es ةالأعامل العامهيئة ه توضع ي ، اذل"es." قلحللأسامء ا القضاءخارج نطاق  اتعز انامل تسوية  يستند نظام اإ

دارة املامرسات ادلولية املقبوةل  نظام والتوصيات الصادرة عن الكياانت واملنظامت ادلولية اليت تنفذ الأنشطة املتعلقة ابإ

 قلحللأسامء ا القضاءخارج نطاق خدمات تسوية املنازعات حددها مقدمو الرسوم اليت وتبلغ . الإنرتنتاحلقول عىل  أأسامء

".es" 1400  .توافقيب أأن ي و  ،عوىادل رفعمن اترخي  دة شهرينم لخال قرارًا مربراً  يصدر اخلبري املتوسط،يف ويورو 

 .ادلعوىمع مطالب القرار 

ا  لغاء أأم  جراءات الإ ن للتحقق مبل ، الت املسيئةيسج ت ملاكحفة ال  صمممل ت لكهنا ،أأايم 10خالل  ل  حتو  ،جمانيةفهيي اإ

عادة تسجيل أأسامء   .هنااضغط زيد من املعلومات مل. ".es"ال يف اجملل و احلقمتطلبات اإ

لغاء أ خر يوجدو  جراء اإ  قاعدة البياانت. تنظيفيف س ياق معلية ل و قاخلاص ابحل لغاءالإ هوه ، و اإ

لهيا الرابط التايل:  السويد فامي يتعلق ابلتلكفة والأطر الزمنية، يُرىج الاطالع عىل الصفحة اليت يُفيض اإ

https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/arbitrators-and-costs/ 

 . /https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/accelerated-proceedingو

صدار أأمر زجري أأويل أأو أأمر زجري مؤقت أأحادي  سويرسا قامة دعوى قضائية، قد يصدر عىل وجه الرسعة حمك ابإ يف حاةل اإ

دة الطرف )يف نفس اليوم أأو يف غضون بضعة أأايم(. وقد يس تغرق احلمك عىل حيثيات القضية عدة أأشهر، أأو حىت ع

 س نوات يف حاةل تقدمي اس تئناف.

وتعمتد التاكليف القانونية عىل املبلغ اذلي تنطوي عليه القضية، وحتددها الاكنتوانت. وذلكل ختتلف من قضية اإىل أأخرى 

أألف فرنك سويرسي، قد ترتاوح التاكليف  100ومن اكنتون اإىل أ خر. وبوجه عام، حيامن يكون املبلغ املُتنازع عليه أأقل من 

 فرنك سويرسي. 7000اإىل  3000انونية من الق

جراءات تسوية الزناعات )ل س امي اخلاصة ابحلقل العلوي " ىل قرار يف غضون أأربعة ch.ويف اإ "(، ميكن عادًة التوصل اإ

جرائية أأقل )حنو   فرنك سويرسي(، ولكن يوز رفع دعوى قضائية للطعن يف ذكل القرار. 2000أأشهر، بتاكليف اإ

ة الولايت املتحد

 الأمريكية

(. انظر الصفحة usTLD DRP، توجد س ياسة تسوية الزناعات املتعلقة حبقل الولايت املتحدة )us.فامي خيص احلقل 

لهيا الرابط التايل خبصوص الأطر الزمنية والتاكليف:  -https://www.about.us/policies/disputeاليت يُفيض اإ

providersادية بناًء عىل قانون حامية املس هتكل من السطو الإلكرتوين، ويف هذه . وميكن التقايض أأمام احملامك الاحت

 احلاةل تتوقف التلكفة عىل عوامل كثرية.

  أأوروغواي

لهيا الرابط التايل:  الاحتاد الأورويب  http://eu.adr.eu/index.php?lang=enتوجد معلومات تفصيلية يف الصفحة اليت يُفيض اإ

and http://www. wipo.int/amc/en/domains/. 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

https://www.dominios.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/sobre-registros-de-dominios/cancelacion

