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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 19 :أكتوبر 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية
الدورة األربعون

جنيف ،من  12إىل  16نومفرب 2018

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

وثيقة من إعداد األمانة

مقدمة
 .1إن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) يف
دورهتا التاسعة والثالثني ،اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  23إىل  26أبريل  ،2018طلبت إىل األمانة إصدار اس تبيان
لألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب بشأن اس تخدام/إساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل اإلنرتنت ويف نظام أسامء احلقو ،،ابلسق املتف علي (الفقرة  21من
الوثيقة .)SCT/39/10
 .2وبنا ًء عىل ذكل ،أعدَّت األمانة الاس تبيان الثاين بشأن اس تخدام/إساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان
واملصطلحات اجلغرافية عىل اإلنرتنت ويف نظام أسامء احلقو( ،املُشار إلي فامي يي ابمس "الاس تبيان الثاين")َّ ،
ووَّجت إىل
مجيع أعضاء جلنة العالمات وإىل املنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،وذكل يف الرساةل
املُع َّممة  C. 8771املؤرخة  11يونيو  .2018وابإلضافة إىل ذكلُ ،أتيحت أيضاً نقخة إلكرتونية عىل اإلنرتنت من الاس تبيان

الثاين ،ابللغات اإلنلكزيية والعربية والصيسية والفرنق ية والروس ية واإلس بانية ،يف العنوان التايل:
.http://survey.mbeem.com/Geographical-Indication-surveys
 .3ويف املوعد األخري إلعادة الاس تبيان بعد ملئ إىل الويبو (أال وهو  10سبمترب  ،)2018اكنت قد وردت ردود من
أعضاء جلنة العالمات التاليني :أسرتاليا ،والربازيل ،وش يي ،وقربص ،وامجلهورية التش يكية ،وإكوادور ،وإس تونيا ،وجورجيا،
واليوانن ،وغواتاميال ،وهنغاراي ،وآيقلندا ،وإيطاليا ،والياابن ،وليتوانيا ،واملكق يك ،ونيوزيلندا ،والربتغا ،،ومجهورية كوراي،
ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وس نغافورة ،والقويد ،وسويرسا ،والوالايت املتحدة األمريكية،
وأوروغواي ،والاحتاد األورويب (.)28
ُوُت ِّمع هذه الوثيق ُة ردود الاس تبيان الثاين ،عىل النحو الوارد يف مرف هذه الوثيقة .فتعرض األس ئ َةل الق بعة والعرشين
.4
الواردة يف الاس تبيان الثاين ابإلضافة إىل مجيع الردود ذات الصةل يف شلك جداو .،ويف حاةل عدم الرد عىل سؤا ،معني،
تُركت اخلانة ذات الصةل فارغة .وترد التعليقات املُقدَّمة كام يه بأمكلها أسفل اجلدو ،ايذي يعرض ردود القؤا ،املع،ي ،أو
داخل هذا اجلدو ،لكام أمكن.

 .5وجلنة العالمات مدعو ٌة إىل النظر يف
حمتوى هذه الوثيقة.
[يي ذكل املرف ]
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قامئة احملتوايت
رمق الصفحة
أ ِلف .اس تخدام/إساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل اإلنرتنت2 .....................
ابء .اس تخدام/إساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية يف نظام أسامء احلقو24 .......... ،
" "1احلقو ،العليا املكونة من أسامء عامة (29 ........................................................................... )gTLDs
" "2احلقو ،العليا املكونة من رموز البدلان 46 ........................................................................................
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ألف .اس تخدام/إساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل اإلنرتنت
.1

هل مفهوم "املصطلح اجلغرايف" ُم َّعرف يف قانون وط،ي أو إقلميي؟

الطرف املُجيب
أسرتاليا

الربازيل

مفهوم "املصطلح
اجلغرايف" م َُّعرف
ال يوجد تعريف للمصطلح اجلغرايف يف القانون األسرتايل ،ولكن الهيئة املقؤوةل عن احلقل ( .auويه
ال
هيئة  )auDAدلهيا س ياسة ت ُِّعرف امس احلقل اجلغرايف اجملمتعي بأن عنوان موقع إلكرتوين مُحدَّد عىل
أساس املنطقة احمللية وجيمع بني امس بدلة أو ضاحية وامس والية أو إقلمي .مثل:
 .www.koonwarra.vic.auوتوجد عناوين مواقع إلكرتونية للك ضاحية أو بدلة يف أسرتاليا ابس تثناء
العوامص .علامً بأن هذه الق ياسة ليقت قانو ًان.
ال يوجد يف الربازيل قانون يُ ِّعرف "املصطلح اجلغرايف" .وحىت املعهد الوط،ي للملكية الصناعية ال
ال
يق تخدم عبارة "مصطلح جغرايف" ،بل يق تخدم عبارة "امس جغرايف" يف العمليات املتعلقة بقجالت
املؤرشات اجلغرافية.
ويتألف الامس اجلغرايف من امس يُطل عىل أي َم ْع ََل موجود عىل سطح األرض .والامس اجلغرايف ،بوج
عام ،هو امس عَ ََل (لكمة مُحدَّدة ،أو مجموعة من اللكامت ،أو عبارة) ي ُق تخدَ م ابس مترار لإلشارة إىل ماكن
معني أو َم ْع ََل مُحدَّد أو منطقة معينة ذات هوية مُعرتف هبا عىل سطح األرض.
التعليقات

ش يي
قربص

امجلهورية
التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا

فامي يتعل ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية ،ت ُط ِّب قربص أحاكم املادة  5من الالحئة األوروبية رمق
 1151/2012اليت تتضمن تعريفا ً "لتقمية املسشأ" وتعريفا ً "للمؤرش اجلغرايف" .أما فامي خيص امخلور ،فإن
قربص ت ُطبِّ أحاكم البندين (أ) و(ب) من املادة  93من الالحئة رمق  1308/2013اليت تتضمن تعريفا ً
"لتقمية املسشأ" وتعريفا ً "للمؤرش اجلغرايف" .وأما املرشوابت الروحية ،ف ُيطبَّ علهيا تعريف املؤرش
اجلغرايف الوارد يف املادة  15من الحئة اجمللس األورويب رمق .110/2008
ال
ال
ال
ال تنص ترشيعات جورجيا بوضوح عىل تعريف للمصطلح اجلغرايف .ومع ذكل ،ميكن العثور عىل تعاريف
هل يف ش ىت القوانني املعيارية .عىل سبيل املثاُ ،،حتدِّد املادة  4من مدونة احلمك ايذايت احملي بقانون
جورجيا األسايس تعريفا ً للقرية واملُق توطنة والبدلة.
ال
ال
ال
نعم

ُُيظر تقجيل عالمة ُتارية أو عالمة جامعية إذا اكن املصطلح يصف "املسشأ" أو إذا اكن املصطلح
مُضل ِّ ًال فامي يتعل مبسشأ القلع أو اخلدمات أو لكتهيام طبقا ً للامدتني  13و 14من قانون العالمات التجارية
فرس املصطلح يف عُرف هيئات التقجيل بأن يشمل :أسامء البدلان،
اآليقلندي رمق  .47/1993ويُ َّ
واختصارات أسامء البدلان ،وأسامء املناط اجلغرافية األخرى مثل األقالمي واملدن واجلبا ،واألهنار
والغاابت وما إىل ذكل .وقد ُرفض تقجيل عالمات تتكون من مصطلحات جغرافية ،ال س امي أسامء
بدلان ورموز بدلان ،كعالمات لفظية .ولكن جيوز أن تتكون العالمات من مصطلحات جغرافية معها
عنارص أخرى ،وال ت ُعترب امحلاية يف مثل هذه احلاالت شام ًةل للمصطلحات اجلغرافية يف حد ذاهتا .ويف
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الطرف املُجيب

مفهوم "املصطلح
اجلغرايف" م َُّعرف

إيطاليا
الياابن

ال
نعم

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا

ال
ال
ال
ال
نعم
ال

رومانيا
الاحتاد الرويس

ال
نعم

س نغافورة

ال

القويد
سويرسا

نعم

التعليقات
القانون رمق  ،130/2014يُ َّعرف املسشأ بأن إقلمي أو ماكن معني أو بدل ،انظر املادتني  4و.5
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت (امس احلقل)
مفهوم امس احلقل اجلغرايف م َُّعرف يف القانون الوط،ي ،وذكل عىل أساس أننا ن ُدرج امس حقل جغرايف
(مثل " ".jpأو " )".tokyoيف هذا "املصطلح اجلغرايف".
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة)
رمغ أن مفهوم املؤرش اجلغرايف غري م َُّعرف يف قانون وط،ي أو إقلميي ،فإن املؤرش اجلغرايف م َُّعرف يف
"مذكرة بشأن وضع معايري توجهيية خبصوص املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحوليَّة" (مذكرة مصلحة
الرضائب الوطنية رمق  19لق نة ( )2015املُشار إلهيا فامي يي ابمس "املذكرة العامة").
وزارة الزراعة واحلراجة ومصايد األسامك (مؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات زراعية و ِحراجية
ومسكية مُح َّددة)
ُ
ينص قانون حامية أسامء املواد الغذائية واملنتجات الزراعية واحلرجية والقمكية املحدَّدة (رمق  84لق نة
 )2014عىل تعريف للمؤرش اجلغرايف اخلاص ابملواد الغذائية واملنتجات الزراعية واحلرجية والقميكة.
ويشمل القانون املواد الغذائية واملنتجات الزراعية وا ِحلراجية والقمكية اليت تندرج مضن أي من البنود
التالية ،ابس تثناء املرشوابت الكحولية واألدوية ومق تحرضات التجميل:
خصصة لالس هتالك البرشي دون غريها)،
 )1املنتجات الزراعية واحلرجية والقمكية (امل ُ َّ
 )2واألغذية واملرشوابت،
ُ
خصصة لالس هتالك البرشي)
 )3واملنتجات الزراعية واحلرجية والقمكية (ابس تثناء املنتجات امل َّ
املُحدَّدة بقرار من جملس الوزراء،
 )4واملنتجات املُصنَّعة أو املُجهَّزة ابس تخدام منتجات زراعية وحرجية ومسكية مضن موادها أو
خصصة لالس هتالك البرشي) املُحدَّدة بقرار من جملس
مكوانهتا (ابس تثناء تكل املنتجات امل ُ َّ
الوزراء.

"التقمية اجلغرافية" تع،ي اسامً جغرافيا ً ي ُق تخدم لوصف ماكن جغرايف أو إقلمي أو بدل موجود (املادة 2
من القانون رمق  66-XVIاملؤرخ  27مارس  2008بشأن حامية املؤرشات اجلغرافية وتقميات املسشأ
وضامن الصناعات التقليدية).
القانون الاحتادي رمق  152-FZاملؤرخ  18ديقمرب  1997بشأن أسامء املناط اجلغرافية (بصيغت
املعدةل يف  30ديقمرب .)2015
يوجد يف س نغافورة قانون للمؤرشات اجلغرافية (الفصل  .)117Bولكن ال يُ ِّعرف عىل وج التحديد
ماهية "املصطلح اجلغرايف" وما ي ُشري إلي .
"املصطلح اجلغرايف" م َُّعرف يف املادة (3أ) من قانون األسامء اجلغرافية ()ONGéo; RS 510.625

SCT/40/6 Prov.2
Annex
4

الطرف املُجيب

مفهوم "املصطلح
اجلغرايف" م َُّعرف

الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

ال

التعليقات
بأن أسامء الكوميوانت واحملليات والشوارع واملباين واحملطات واملعامل الطبوغرافية.
وعالوة عىل ذكل ،يشري القانون القويرسي إشار ًة رصُي ًة إىل املصطلحات أو التقميات اجلغرافية
(ولكن ال يُقدِّم تعريفا ً لها) يف املادة (53ه)( )3من قانون حقو ،اإلنرتنت (.)ODI; RS 784.104.2
ال يوجد تعريف مُحدَّد .ولكن ينص قانون العالمات التجارية والقواب القضائية الالحقة عىل إرشادات
محلاية اإلشارات اجلغرافية بوصفها عالمات ُتارية.

ال
ال

 .2هل توجد أي قواعد بياانت حتتوي عىل معلومات عن أسامء البدلان و/أو املصطلحات اجلغرافية احملمية عىل الصعيد
الوط،ي أو اإلقلميي؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا

الربازيل
ش يي
قربص

توجد
قواعد
بياانت
ال

إذا اكن اجلواب هو نعم،
فهل هذه القواعد متاحة
جما ًان للجمهور لينفذ إلهيا؟

التعليقات
ال توجد قاعدة بياانت ،ولكن تنص س ياسة القامئة احملجوزة اخلاصة هبيئة auDA
عىل أن أسامء الوالايت واألقالمي األسرتالية واختصاراهتا وامس "أسرتاليا" من األسامء
ذات ادلالةل الوطنية ،ويذكل فهيي مُق تثناة من الاس تخدام العام .وجيوز الترصحي
ابس تخدام امس أو اختصار والية أسرتالية أو إقلمي أسرتايل عند التقدم بطلب يذكل
برشط أن يكون صاحب التقجيل املقرتح مؤه ًال مبوجب س ياسة األهلية
والتخصيص اخلاصة هبيئة  ،auDAوأن يكون دلي ترصحي مكتوب من حكومة
الوالية املعنية أو اإلقلمي املع،ي .وعالوة عىل ذكل ،حتتوي س ياسة القامئة احملجوزة
عىل قامئة غري حرصية بلكامت وعبارات حمظورة مبوجب ترشيعات الكومنولث،
ويشمل ذكل بعض املصطلحات اجلغرافية مثل حلبة ألربت ابرك ،وصليب جنيف.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

نعم

نعم

امجلهورية
التش يكية

نعم

نعم

إكوادور
إس تونيا

ال
نعم

نعم

ينص القانون الوط،ي القربيص (القانون رمق  )139(I)/2006بشأن تنفيذ الالحئة
األوروبية رمق  1151/2012عىل إنشاء جسل يف حاةل خضوع مؤرش جغرايف أو
تقمية مسشأ (املنتجات الزراعية واملواد الغذائية) للحامية الوطنية الانتقالية طبقا ً
للامدة  9من الالحئة األوروبية رمق ُ .1151/2012وُيتفظ أيضا ً بقجل وط،ي
للخمور واملرشوابت الروحية.
فامي خيص البياانت اجلغرافية ،تنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل قوامئ املؤرشات
اجلغرافية املُقجةل عىل مق توى الاحتاد األورويب وقوامئ املؤرشات اجلغرافية املُعرتف
هبا يف الاحتاد األورويب مبوجب اتفاقات دولية.
فامي خيص البياانت اجلغرافية ،تنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل قوامئ املؤرشات
اجلغرافية امل ُقجةل عىل مق توى الاحتاد األورويب وقوامئ املؤرشات اجلغرافية املُعرتف
هبا يف الاحتاد األورويب مبوجب اتفاقات دولية.
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توجد
قواعد
بياانت
ال
نعم

نعم

غواتاميال
هنغاراي

ال
نعم

نعم

آيقلندا
إيطاليا

ال

الياابن

نعم

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي

ال
ال
ال
ال
ال
ال

الطرف املُجيب
جورجيا
اليوانن

مجهورية مودلوفا

إذا اكن اجلواب هو نعم،
فهل هذه القواعد متاحة
جما ًان للجمهور لينفذ إلهيا؟

نعم

التعليقات

توجد قامئة ابملصطلحات اجلغرافية مسشورة عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة الوطنية
لالتصاالت القلكية والالسلكية والربيد.
ابلسق بة للبياانت اجلغرافية املُق َّجةل يف هنغارايُ ،يتفظ املكتب الهنغاري للملكية
الفكرية بقاعدة بياانت (جسل) ميكن النفاذ إلهيا جما ًان.
ال توجد يف إيطاليا قاعدة بياانت شامةل متاحة بشأن أسامء البدلان واملصطلحات
اجلغرافية احملمية .أما عىل املق توى الوط،ي ،فإن الهيئة اإليطالية املعنية بتخصيص
حقو ،املق توى الثاين يف احلقل « ».itيه " ."Registroوتنص الالحئة املتعلقة
بتخصيص أسامء احلقو ،وإدارهتا يف احلقل العلوي لرمز البدل  .itعىل قوامئ املواقع
اجلغرافية اإليطالية ،مبا يف ذكل إيطاليا واألقالمي واملقاطعات والبدلايت .وال جيوز
تقجيل تكل املصطلحات دون قيود كأسامء حقو ،من املق توى الثاين .فهيي
حمجوزة ،وال جيوز ختصيصها.
ابلسق بة لبعض "املصطلحات اجلغرافية"،
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحول َّية)؛ وزارة الزراعة
واحلراجة ومصايد األسامك (مؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات زراعية
و ِحراجية ومسكية مُحدَّدة)
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة)
تُسرش عىل املوقع اإللكرتوين ملصلحة الرضائب الوطنية معلومات عن"1" :
مصطلحات املؤرشات اجلغرافية اليت ُيددها مفوض مصلحة الرضائب الوطنية،
" "2وأسامء البدلان وأسامء املؤرشات اجلغرافية وفئات املرشوابت الكحولية املُتَّف
عىل حاميهتا بني الياابن وبدلان أجنبية (بعض ادلو ،األعضاء يف منظمة التجارة
العاملية).
وزارة الزراعة واحلراجة ومصايد األسامك (مؤرشات جغرافية ملواد غذائية ومنتجات
زراعية و ِحراجية ومسكية مُحدَّدة)
تُسرش عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الزراعة واحلراجة ومصايد األسامك معلومات عن
القلع الزراعية (مبا يف ذكل أسامؤها وفئاهتا وأماكن إنتاَّجا وخصائصها) احملمية بقانون
حامية أسامء املنتجات الزراعية واحلرجية والقمكية واملواد الغذائية املُحدَّدة (رمق 84
لق نة .)2014
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الطرف املُجيب
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

توجد
قواعد
بياانت
ال

إذا اكن اجلواب هو نعم،
فهل هذه القواعد متاحة
جما ًان للجمهور لينفذ إلهيا؟

التعليقات
هناك الفهرس احلكويم لألسامء اجلغرافية ،وهو متاح للجمهور جما ًان .ولكن وجود
هذا الفهرس ال يع،ي توفري امحلاية القانونية لألسامء الواردة في .

ال
نعم

الوالايت املتحدة
األمريكية

ال

أوروغواي
الاحتاد
األورويب

ال
نعم

طبقا ً لقانون األسامء اجلغرافية (املادة ُ ،)7يتفظ مكتب الطبوغرافيا الاحتادي
ابلقجل الرمسي للمناط احمللية ،مبا يف ذكل رموزها الربيدية وحدودها ،ويسرش
املكتب هذا القجل .وتقع املصطلحات اجلغرافية يف نطاق اختصاص الاكنتوانت
(انظر ،عىل سبيل املثا .)https://www.ortsnamen.ch/ ،،وعالوة عىل
ذكلُ ،يتفظ املكتب اإلحصايئ الاحتادي ابلقجل الرمسي للكوميوانت القويرسية
ويسرشه (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-
.)statistiques/repertoire-officiel-communes-suisse.html
وترد قامئة ابملؤرشات اجلغرافية احملمية يف سويرسا مبوجب معاهدات ثنائية عىل املوقع
اإللكرتوين التايل.https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml :
ولكن إذا اكنت محمية ومُق َّجةل عىل املق توى الاحتادي كعالمة ُتارية ،فإن القجل
األمرييك للعالمات التجارية ايذي يضم مجيع التقجيالت الاحتادية للعالمات
التجارية ُيتوي عىل معلومات عن املصطلحات اجلغرافية املُق َّجةل كعالمات ُتارية.

نعم

فامي خيص البياانت اجلغرافية ،تنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل قوامئ املؤرشات
اجلغرافية املُقجةل عىل مق توى الاحتاد األورويب وقوامئ املؤرشات اجلغرافية املُعرتف
هبا يف الاحتاد األورويب مبوجب اتفاقات دولية.

نعم

 .3إذا اكنت ترشيعاتمك الوطنية تنص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ضد
التعدايت عىل اإلنرتنت ،مفا يه أنواع األفعا ،اليت ميكن منعها؟
ابلسق بة للمؤرشات اجلغرافية:

التقليد

التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

اختالس القمعة

اإلضعاف

تشوي القمعة

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

أسرتاليا
الربازيل
ش يي

نعم

نعم

أفعا ،أخرى

الطرف
املُجيب
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التقليد

التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

اختالس القمعة

نعم

اإلضعاف

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

تشوي القمعة

جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية
كوراي
مجهورية
مودلوفا
رومانيا
الاحتاد
الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت
املتحدة
األمريكية

نعم

نعم

نعم

نعم

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

قربص
امجلهورية
التش يكية
إكوادور
إس تونيا

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

ال

ال

نعم
ال

نعم
ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
ال
ينطب
نعم

نعم
ال ينطب
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

ال
ينطب

نعم
نعم

ال
نعم
نعم
نعم

أفعا ،أخرى

الطرف
املُجيب

ال ينطب

ال
ينطب
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

ال
ينطب

نعم

ال
ينطب

نعم
نعم

نعم

ال ينطب

نعم

نعم
املؤرشات
اجلغرافية محمية من
أي انهتااكت حممتةل
ختالف القانون.

ال

ال

ال ينطب
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التقليد

التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

اختالس القمعة

اإلضعاف

تشوي القمعة

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

اختالس القمعة

اإلضعاف

تشوي القمعة

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

أفعا ،أخرى

ال

ال

نعم

ال

ال

ال

ال

نعم
ال

نعم
ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم
نعم
نعم

ال
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم

نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

أفعا ،أخرى

مجهورية مودلوفا

نعم
نعم

نعم

أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية
التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي

نعم

نعم
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

نعم

الطرف املُجيب

نعم
الطرف
املُجيب

ابلسق بة ألسامء البدلان:
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التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

اختالس القمعة
نعم

اإلضعاف

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

تشوي القمعة

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

نعم

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

ال ينطب

أفعا ،أخرى

الطرف املُجيب

ال ينطب

نعم

ابلسق بة للمصطلحات اجلغرافية األخرى:
التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

اختالس القمعة

نعم
نعم
نعم
نعم

اإلضعاف

نعم

تشوي القمعة

نعم
نعم

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

ال

ال

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

أفعا ،أخرى

الطرف املُجيب

نعم

ال
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التضليل ،إساءة اس تخدام و/أو
الاس تخدام غري املنصف عىل
اإلنرتنت

القطو اإللكرتوين

الانتفاع من أخطاء هتجية املواقع

اختالس القمعة

اإلضعاف

تشوي القمعة

س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

الشفرات التعريفية ،واللكامت ادلاةل،
وغريها من الوسائل اليت تقمح
ابإلحاةل

املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس

نعم
نعم

ال

ال

ال

نعم
ال

نعم
ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال ينطب

ال
ينطب

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

أفعا ،أخرى

الطرف املُجيب

ال

ال ينطب

نعم

التعليقات
أسرتاليا
طبقاً لقواعد س ياسة هيئة  auDAبشأن حتديد أهلية أسامء حقو ،املق توى الثاين املفتوحة وختصيصهاُُ ،يظر تقجيل أسامء
احلقو ،لغرض وحيد هو إعادة بيعها أو نقلها إىل كيان آخر .كام جيب أن تكون أسامء احلقو ،مطابق ًة متاماً المس صاحب
التقجيل أو لعالمت التجارية ،أو تكون اختصاراً لهذا الامس أو هذه العالمة ،أو تكون مرتبط ًة ارتباطاً وثيقاً وجوهر ًاي
بصاحب التقجيل .ويوجد تعريف "لقاعدة الارتباط الوثي واجلوهري" يف املبادئ التوجهيية بشأن تفقري قواعد س ياسة
أسامء حقو ،املق توى الثاين املفتوحة .ومن اجلدير ابيذكر أن س ياسات هيئة  auDAليقت ترشيعات.
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
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قربص
ت ُط ِّب قربص أحاكم املادة  13من الحئة الاحتاد األورويب رمق  1151/2012فامي يتعل ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية،
واملادة  103من الالحئة رمق  1308/2013فامي يتعل ابمخلور ،واملادة  16من الالحئة رمق  110/2008فامي يتعل ابملرشوابت
الروحية من أجل منع أو وقف الاس تخدام غري القانوين لتقميات املسشأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية ،اليت جيري
إنتاَّجا أو تقويقها يف قربص.
امجلهورية التش يكية
فامي خيص املؤرشات اجلغرافية ،توفر املادة ()1(13أ) من الحئة الاحتاد األورويب رمق  1151/2012امحلاية لألسامء املقجةل
من "أي اس تخدام ُتاري مبارش أو غري مبارش المس مُق َّجل فامي يتعل مبنتجات غري مشموةل ابلتقجيل إذا اكنت تكل
املنتجات ُمشاهبِ ة للمنتجات املُق َّجةل هبذا الامس أو إذا اكن اس تخدام هذا الامس ميثل اس تغال ًال لقمعة الامس احملمي ،مبا يف
كون" .ويوجد حمك مماثل بشأن امخلور يف الحئة الاحتاد األورويب رمق
ذكل عند اس تخدام تكل املنتجات كعنرص ُم ِّ
 ،1308/2013وكذكل بشأن املرشوابت الروحية يف الحئة اجمللس األورويب رمق  ،110/2008وبشأن امخلور املُنكَّهة يف
الالحئة رمق  .251/2014ويوفر قانون الاحتاد األورويب حامية اكفية للمؤرشات اجلغرافية من إساءة اس تخداهما كأسامء حقو،
بنا ًء عىل أسس قانونية عديدة .وتُركِّز هذه امحلاية عىل "الاس تخدام التجاري" و"اإلعالانت املضلةل" أو "املقارنة" ،وليس
عىل تقجيل امس احلقل يف حد ذات أو جمرد اس تخدام مصطلح جغرايف محمي اكمس حقل.
إس تونيا
يتوىل ممارسة اإلرشاف احلكويم عىل استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف قانون حامية املؤرشات اجلغرافية يف إس تونيا)1( :
جملس حامية املق هتكل )2( ،وجملس الشؤون البيطرية والغذاء الذلان يُرشفان عىل الاس تخدام القلمي ألسامء املؤرشات
اجلغرافية املُق َّجةل ،والالزتام ابلرشوط املنصوص علهيا يف أوصاف املؤرشات اجلغرافية املُق َّجةل .وجيوز لألَّجزة املعنية بإنفاذ
القانون أن ت ُط ِّب تدابري اإلرشاف احلكويم اخلاصة املنصوص علهيا يف البنود رمق ( 30الاس تجواب والواثئ املطلوبة) ،و49
(حفص املنقوالت) ،و( 50دخو ،أماكن العمل) ،و( 52ختزين املنقوالت) من قانون إعام ،القوانني طبقاً لإلجراءات
املنصوص علهيا يف قانون إعام ،القوانني بغرض ممارسة اإلرشاف احلكويم املنصوص علي يف قانون حامية املؤرشات اجلغرافية.
وفامي خيص املؤرشات اجلغرافية ،توفر املادة ()1(13أ) من الحئة الاحتاد األورويب رمق  1151/2012امحلاية لألسامء املقجةل
من "أي اس تخدام ُتاري مبارش أو غري مبارش المس مُق َّجل فامي يتعل مبنتجات غري مشموةل ابلتقجيل إذا اكنت تكل
املنتجات ُمشاهبِ ة للمنتجات املُق َّجةل هبذا الامس أو إذا اكن اس تخدام هذا الامس ميثل اس تغال ًال لقمعة الامس احملمي ،مبا يف
كون" .ويوجد حمك مماثل بشأن امخلور يف الحئة الاحتاد األورويب رمق
ذكل عند اس تخدام تكل املنتجات كعنرص ُم ِّ
 ،1308/2013وكذكل بشأن املرشوابت الروحية يف الحئة اجمللس األورويب رمق  .110/2008ويوفر قانون الاحتاد
األورويب حامية اكفية للمؤرشات اجلغرافية من إساءة اس تخداهما كأسامء حقو ،بنا ًء عىل أسس قانونية عديدة .وتُركِّز هذه
امحلاية عىل "الاس تخدام التجاري" و"اإلعالانت املضلةل" أو "املقارنة" ،وليس عىل تقجيل امس احلقل يف حد ذات أو جمرد
اس تخدام مصطلح جغرايف محمي اكمس حقل.
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جورجيا
ال تنص ترشيعات جورجيا رصاح ًة عىل املقؤولية عن التعدي عىل حقوق املؤرشات اجلغرافية عىل اإلنرتنت .ولكن ينص
قانون جورجيا بشأن تقميات املسشأ واملؤرشات اجلغرافية للقلع عىل مقؤولية مدنية وإدارية وجنائية عن التعدي عىل
احلقوق الناش ئة عن تقجيل تقمية مسشأ أو مؤرش جغرايف .وهذا احلمك العام مينح احل َ يف رفع دعوى قضائية ضد انهتاك
احلقوق ،مبا يف ذكل انهتاكها عىل اإلنرتنت.
آيقلندا
ميكن منع مجيع املامرسات التجارية غري العادةل ،طبقاً للقانون رمق  57/2005بشأن مراقبة املامرسات التجارية غري العادةل
وشفافية األسواق .ولكن مل ُحتدَّد حىت اآلن أي ممارسات فامي يتعل ابملؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات
اجلغرافية األخرى .وستتعامل مع مثل هذه األمور احملامك أو واكةل حامية املق هتلكني أو جملس الطعون التابع لهيئة تقجيل
أسامء احلقو ،يف آيقلندا (.)ISNIC
إيطاليا
إن امحلاية اجلوهرية املُقدَّمة للفئات الثالث عىل أرض الواقع س ُتقدَّم لها أيضاً ،من حيث املبدأ ،عىل اإلنرتنت أو يف العامل
الافرتايض دون أي حتفظ أو متيزي ،بنا ًء عىل البنود واملبادئ العامة .ولكن خلو القوانني من نص رصحي بشأن مجيع الفئات
الثالث ُي ّد من اليقني القانوين .إذ ال يوجد أي قانون بعين يتناو ،امحلاية املمنوحة لعامل اإلنرتنت ابس تثناء أحاكم فردية
ُمحدَّدة يف القوانني العامة ذات الصةل اخلاصة ابمللكية الصناعية منذ عام  .2005وقد طبقت احملامك املبادئ التقليدية عىل البيئة
اإللكرتونية اجلديدة .وت ُع ّد حامية املؤرشات اجلغرافية فريد ًة يف نوعها و ُمحدَّدة ،ومن َّمث جيري تعزيزها .وتتواف حامية أسامء
البدلان واألسامء اجلغرافية مع املادتني (6اثلثاً) و 10من اتفاقية ابريس ومع األحاكم العامة للمنافقة غري املرشوعة والقمعية
واملضلةل يف التجارة واإلعالن املضلل ،مبا يف ذكل املامرسات التجارية غري العادةل.
الياابن
ابلسق بة للمؤرشات اجلغرافية:
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة) ال تنص املذكرة العامة بشأن املؤرشات اجلغرافية
للمرشوابت الكحوليَّة الياابنية عىل امحلاية من التعدايت عىل اإلنرتنت .وتنص املذكرة العامة عىل الامتثا ،للمعايري التوجهيية
اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحولية (انظر القؤا.)4 ،
وزارة الزراعة واحلراجة ومصايد األسامك (املؤرشات اجلغرافية للمواد الغذائية واملنتجات الزراعية وا ِحلراجية
والقمكية املُحدَّدة)
يُ ِّنظم قانون حامية أسامء املنتجات الزراعية واحلرجية والقمكية واملواد الغذائية املُحدَّدة (القانون رمق  84لق نة َ )2014وضْ َع
مؤرش جغرايف عىل القلع الزراعية أو عبواهتا أو حاوايهتا أو فواتريها .أما اس تخدام املؤرش اجلغرايف عىل اإلنرتنت أو يف نظام
أسامء احلقو ،فال يزا ،حىت اآلن خارج نطاق هذا القانون.
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وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة)
أو ًال ،حيامن تتطاب املؤرشات اجلغرافية مع "سلع خشص آخر أو أعامهل التجارية عن طري اس تخدام مؤرش للقلع أو األعام،
التجارية" ،جيوز تطبي األحاكم التالية الواردة يف القانون.
املادة  "1" )1(2إحداث التباس بقلع خشص آخر أو أعامهل التجارية عن طري اس تخدام مؤرش للقلع أو األعام،
(أي امس ،أو امس ُتاري ،أو عالمة ُتارية ،أو إشارات ،أو حاوايت أو عبوات سلع ختص رشكة أخرى ،أو أي
التجارية ْ
مؤرش آخر لقلع أو أعام ،خشص ما؛ وينطب ذكل عىل ما يي) املُطابقة أو املُشاهبة ملؤرش سلع خشص آخر أو أعامهل
التجارية املعروفة اليت يعَل املق هتلكون متام العَل أهنا ختص ذكل الشخص ،أو عن طري نقل سلع تق تخدم هذا املؤرش ،أو
توصيلها ،أو عرضها بغرض النقل أو التوصيل ،أو تصديرها أو اس تريادها أو توريدها عرب خطوط الاتصاالت القلكية
والالسلكية؛
" "2اس تخدام مؤرش لقلع أو أعامُ ،تارية يتطاب أو يتشاب مع مؤرش سلع أو أعامُ ،تارية شهري لشخص آخر ،أو نقل
سلع تق تخدم هذا املؤرش ،أو توصيلها ،أو عرضها بغرض النقل أو التوصيل ،أو تصديرها أو اس تريادها أو توريدها عرب
خطوط الاتصاالت القلكية والالسلكية؛
اثنياً ،حيامن تتطاب املؤرشات اجلغرافية مع "مؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص بشخص آخر" ،جيوز تطبي احلمك التايل
الوارد يف القانون.
املادة  "13" )1(2اكتقاب احل يف اس تخدام امس حقل ُمطاب أو مُشاب ملؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص بشخص
(أي امس القلع أو األعام ،التجارية اخلاصة برشكة ما ،أو الامس التجاري لهذه القلع أو األعام ،،أو عالمهتا التجارية،
آخر ْ
أو إشاراهتا ،أو أي مؤرش آخر لها) أو الاحتفاظ هبذا احل  ،أو اس تخدام أي امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقي
كقب غري مرشوع أو التقبب يف رضر لشخص آخر؛
اثلثاً ،حيامن تتطاب املؤرشات اجلغرافية مع "تصوير ُمضلِّل يتعل مباكن املسشأ واجلودة وما إىل ذكل" ،جيوز تطبي احلمك
التايل الوارد يف القانون.
املادة  "14" )1(2اس تخدام مؤرش عىل سلع أو خدمات ،أو يف إعالن لهذه القلع أو اخلدمات ،أو يف مقتندات ُتارية
أو مراسالت إلكرتونية بشأهنا ،بطريقة ُُيمتَل أن تكون ُمضل ِّ ًةل فامي يتعل مباكن مسشأ القلع أو جودهتا أو حمتواها أو طريقة
تصنيعها أو الغرض مهنا أو مكيهتا ،أو جودة اخلدمات أو حمتواها أو الغرض مهنا أو مكيهتا ،أو نقل هذه القلع املذكورة أو
توصيلها أو عرضها بغرض النقل أو التوصيل أو تصديرها أو اس تريادها أو توريدها عرب خطوط الاتصاالت القلكية
والالسلكية ،أو تقدمي هذه اخلدمات املذكورة؛
فامي خيص أسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية األخرى:
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة)
جيوز تطبي احلمك التايل الوارد يف القانون.
املادة  "14" )1(2اس تخدام مؤرش عىل سلع أو خدمات ،أو يف إعالن لهذه القلع أو اخلدمات ،أو يف مقتندات ُتارية
أو مراسالت إلكرتونية بشأهنا ،بطريقة ُُيمتَل أن تكون ُمضل ِّ ًةل فامي يتعل مباكن مسشأ القلع أو جودهتا أو حمتواها أو طريقة
تصنيعها أو الغرض مهنا أو مكيهتا ،أو جودة اخلدمات أو حمتواها أو الغرض مهنا أو مكيهتا ،أو نقل هذه القلع املذكورة أو
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توصيلها أو عرضها بغرض النقل أو التوصيل أو تصديرها أو اس تريادها أو توريدها عرب خطوط الاتصاالت القلكية
والالسلكية ،أو تقدمي هذه اخلدمات املذكورة؛
املكق يك
ال ينص قانون امللكية الصناعية عىل عقوابت ُمحدَّدة النهتااكت املؤرشات اجلغرافية عىل اإلنرتنت (أو يف أي جما ،آخر ،يف
احلقيقة) .ولكن القضاء الاحتادي حمك بأن التعدي ،من الناحية القانونية ،قد يظل قامئاً بغض النظر عن البيئة اليت
اس ُتخدمت يف ارتاكب  ،ألن ترشيعات امللكية الفكرية يف املكق يك قد ِصيغ َْت عىل حنو حمايد ،فَل تنص عىل بيئة دون
أخرىْ .أي أن التعدي عىل املؤرشات اجلغرافية قد ُيدث عىل اإلنرتنت ،وإن اكن القانون ال يتضمن أي إشارة نصية رصُية
إىل الوسائط اإللكرتونية .وتُعترب األفعا ،التالية ،مبوجب قانون امللكية الصناعية ،تعد ًاي عىل احلقوق املالزمة للمؤرش اجلغرايف:
 اس تخدام تقمية أو مؤرش يتطاب أو يتشاب إىل درجة إحداث التباس مع تقمية مسشأ أو مؤرش جغرايف محمي ،وطنيا ً
اكن أو أجنبياً ،و ُمعرتف ب من ِقبل املعهد ،محلاية املنتجات نفقها أو منتجات مشاهبة ،ويرسي ذكل أيضاً عىل
اس تخدام التقمية أو املؤرش بشأن خدمات؛
 اس تخدام الرتمجة أو النقل الصويت لتقمية مسشأ أو مؤرش جغرايف محمي ،وطنياً اكن أو أجنبياً ،و ُمعرتف ب من ِقبل
املعهد ،محلاية املنتجات نفقها أو منتجات مشاهبة ،ويرسي ذكل أيضاً عىل اس تخدام التقمية أو املؤرش بشأن خدمات؛
 إنتاج أو ختزين أو نقل أو توزيع أو بيع منتجات مطابقة أو مشاهبة ملنتجات محمية بتقمية مسشأ أو تقمية جغرافية محمية،
وطني ًة اكنت أو أجنبية ،و ُمعرتف هبا من قبل املعهد ،ووضع أي نوع من املؤرشات أو العنارص اليت ُحتدث التباساً دلى
املق هتكل بشأن مسشأ املنتجات أو جودهتا ،مبا يف ذكل أي التباس بشأن "الصنف" أو "النوع" أو "المنط" أو
"التقليد" أو "ماكن اإلنتاج" أو "ماكن التصنيع" أو ما شاب ذكل.
وعالوة عىل ذكل ،فإن األفعا ،اليت ختالف املامرسات اجليدة واألعراف املتبعة يف الصناعة والتجارة واخلدمات وتنطوي عىل
منافقة غري مرشوعة وتتعل ابمللكية الصناعية تُعترب ،مبوجب قانون امللكية الصناعية ،تعد ًاي.
وألن إساءة اس تخدام املصطلحات احملمية بوصفها مؤرشات جغرافية أو تقميات مسشأ ميكن أن تدخل مضن لك فئة من
فئات هذه التعدايت ،فإن قانون امللكية الصناعية يتضمن تدابري مؤقتة لوقف هذه التعدايت ،وإجراءات إدارية واجبة
لوقفها هنائياً.
الاحتاد الرويس
ال توجد أحاكم من هذا القبيل.
سويرسا
تنص املواد ()1(53ه)( ،)3و ،)2(53و(58ب) ،و(58ج) ،و(58د) ،و(58ه) من قانون حقو ،اإلنرتنت عىل امحلاية من
القطو اإللكرتوين ،والانتفاع من أخطاء هتجية املواقع ،واختالس مسعة املصطلحات اجلغرافية األخرى فامي خيص احلقل
"( ".swissانظر القؤا 4 ،أدانه).

SCT/40/6 Prov.2
Annex
15

الوالايت املتحدة األمريكية
تقتند اإلجاابت القابقة إىل حامية املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية األخرى كعالمات ُتارية.
س نغافورة
فامي خيص املؤرشات اجلغرافية ،توجد أشاك ،من امحلاية وحمظورات مذكورة يف قانون املؤرشات اجلغرافية (الفصل
(117ابء)) ولكن مل يُذكر عىل وج التحديد اس تخدام املؤرشات اجلغرافية عىل اإلنرتنت .إال أن بعض البنود الواردة يف
القانون قد تكون عام ًة مبا يكفي لتطبيقها عىل اس تخدام املؤرشات اجلغرافية عىل اإلنرتنت.
القويد
ال توجد حامية ُمحدَّدة من التعدايت اليت حتدث عىل اإلنرتنت أو الحئة بعيهنا بشأن ذكل.
الاحتاد األورويب
فامي خيص املؤرشات اجلغرافية ،توفر املادة()1(13أ) من الحئة الاحتاد األورويب رمق  1151/2012امحلاية لألسامء املقجةل
من "أي اس تخدام ُتاري مبارش أو غري مبارش المس مُق َّجل فامي يتعل مبنتجات غري مشموةل ابلتقجيل إذا اكنت تكل
املنتجات ُمشاهبِ ة للمنتجات املُق َّجةل هبذا الامس أو إذا اكن اس تخدام هذا الامس ميثل اس تغال ًال لقمعة الامس احملمي ،مبا يف
كون" .ويوجد حمك مماثل بشأن امخلور يف الحئة الاحتاد األورويب رمق
ذكل عند اس تخدام تكل املنتجات كعنرص ُم ِّ
 ،1308/2013وكذكل بشأن املرشوابت الروحية يف الحئة اجمللس األورويب رمق  ،110/2008وبشأن امخلور املُنكَّهة يف
الالحئة رمق  .251/2014ويوفر قانون الاحتاد األورويب حامية اكفية للمؤرشات اجلغرافية من إساءة اس تخداهما كأسامء حقو،
بنا ًء عىل أسس قانونية عديدة .وتُركِّز هذه امحلاية عىل "الاس تخدام التجاري" و"اإلعالانت املضلةل" أو "املقارنة" ،وليس
عىل تقجيل امس احلقل يف حد ذات أو جمرد اس تخدام مصطلح جغرايف محمي اكمس حقل.
 .4ما نوع الصكوك أو آليات حل الزناعات املتاحة يف بدلمك ملنع/ماكحفة التقليد أو الاس تخدام غري القانوين أو أي سوء
اس تخدام وتشمل أيضا ً املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية األخرى عىل اإلنرتنت؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن

صكوك قانونية قانون غري مُل ِزم أو أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري
صكوك غري مُل ِزمة القانوين لألسامء عىل مواقع اإلنرتنت
مُل ِزمة

غري ذكل
نعم*

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

SCT/40/6 Prov.2
Annex
16

الطرف املُجيب
غواتاميال
هنغاراي

صكوك قانونية قانون غري مُل ِزم أو أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري
صكوك غري مُل ِزمة القانوين لألسامء عىل مواقع اإلنرتنت
مُل ِزمة
ال
ال
نعم
نعم

آيقلندا
إيطاليا

نعم
نعم

نعم
نعم

الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا

نعم*
نعم
نعم

نعم**

نعم
نعم
نعم

غري ذكل

نعم
ُ
كون من رمز البدل
فامي يتعل ابحلقل العلوي امل َّ
 ،.huفإن قواعد وإجراءات تقجيل احلقو،
(املتاحة عىل
http://www.domain.hu/domain/E
)nglish/szabalyzat/szabalyzat.html
توفر آلية لتقوية الزناعات القانونية (الفصل
اخلامس) استناداً إىل منتدى الق بل البديةل
لتقوية الزناعات .وهناك أيضا ً إماكنية اللجوء
إىل احملمكة املدنية (التقايض) استناداً إىل
التعدي عىل حامية مؤرش جغرايف (املادة 110
من القانون احلادي عرش لق نة  1997بشأن
حامية العالمات التجارية واملؤرشات
اجلغرافية) .وميكن أيضا ً الرشوع يف إجراءات
احملامك املدنية استناداً إىل القانون رمق LVII
لق نة  1996بشأن حظر املامرسات القوقية
غري العادةل والتقييدية.
نعم
يف إيطاليا ،تتضمن إجراءات تقجيل احلقو،
العليا إجراءات إدارية إلزاميةْ ،أي إجراء ش ب
حتكميي يقمح ابلطعن يف تقجيالت احلقو،
العليا اليت ُأجريت عىل أساس قاعدة "األولوية
ابألس بقية" .وعالوة عىل ذكل ،تُرفع دعاوى
مدنية قانونية عادية أمام احملامك استناداً إىل
حامية حقوق امللكية الفكرية ،ومقع املامرسات
املُضلِّةل واملنافقة غري املرشوعة ،فض ًال عن
حامية املق هتلكني من ممارسات وصف ماكن
مسشأ املنتجات عىل حنو مُضلِّل.
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الطرف املُجيب
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

صكوك قانونية قانون غري مُل ِزم أو أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري
صكوك غري مُل ِزمة القانوين لألسامء عىل مواقع اإلنرتنت
مُل ِزمة
ال
ال
نعم
نعم
نعم
نعم
ال

ال

ال

نعم

غري ذكل
ال

ال
نعم

نعم

التعليقات
أسرتاليا
* إن س ياسة تقوية الزناعات يف هيئة  auDAإمنا يه نقخة ُمعدَّةل من الق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات اليت تديرها هيئة
اإلنرتنت لألسامء واألرقام اخملصصة (اآلياكن) .وتعرض هذه الق ياسة الرشوط واألحاكم اليت حتمك أي نزاع بشأن تقجيل
واس تخدام امس حقل عىل اإلنرتنت مُق َّجل يف حقل مفتوح من املق توى الثاين .وتقتيض س ياسة تقوية الزناعات اليت تتبعها
الهيئة أن خيضع صاحب احلقل إلجراءات إدارية إلزامية إذا ادعى مُش تك أن امس احلقل يتطاب أو يتشاب تشاهباً مثرياً
لاللتباس مع الامس أو العالمة التجارية أو عالمة اخلدمة اليت يمتتع املش تيك حبقوق فهيا؛ ومل يكن لصاحب احلقل أي حقوق
أو مصلحة مرشوعة يف امس احلقل؛ واكن امس احلقل قد ُجسِّل أو اس ُتخدم الحقاً بقوء نية.
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
قربص
فامي يتعل ابملنتجات الزراعية واملواد الغذائية وامخلور واملرشوابت الروحية ،فإن التدابري اجلزائية اليت ينص علهيا القانون
القربيص الوط،ي يف حاةل الاس تخدام غري القانوين لتقميات املسشأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية تمتثل يف الاحتجاز،
و ُمصادرة القلع ،وحمامكة املُتعدي أمام احملامك.
امجلهورية التش يكية
إجراءات التقوية البديةل لزناعات حقو ،املق توى الثاين يف احلقل العلوي .cz
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اليوانن
 الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل [ ].grأو [( ].ελالقرار .)843/2/1-3-2018 تعديل لقرار هيئة تنظمي الاتصاالت والربيد اليواننية «الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل [ ].grأو »][.ελ).(ΕΕΤΤ ΑΠ. 852/5/21-5-2018
 الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل [ ].grأو ].)2018/03/01( [.ελ تعديل الحئة إدارة وختصيص أسامء احلقل [ ].grوأحاكم أخرى (.)2015/06/17 تعديل الحئة إدارة وختصيص أسامء احلقل [ ].grوأحاكم أخرى (.)2015/05/22 الحئة جديدة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل ].)2015/03/04( [.gr تعديل الحئة إدارة وختصيص أسامء احلقل [ ].grوأحاكم أخرى (.)FEK 3054/Β/13-11-2014 الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل ).[.gr] (FEK 1564/B/21-6-2013 الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل [( ].grاجلريدة الرمسية ،العدد رمق .)593/B/14-4-2011 الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل ).[.gr] (FEK 717/B/27-5-2005 الحئة بشأن إدارة وختصيص أسامء احلقل [( ].grالتحويل من املوقع اليوانين املع،ي). تعديل لقرار الهيئة الوطنية لتنظمي الاتصاالت والربيد رمق  268/73/25.11.2002بشأن الحئة إدارة وختصيص أسامءاحلقل [ ].grوبدء تشغيل القجل.
 الحئة بشأن حتديد رسوم اإلجراءات اخلاصة بأسامء احلقل [.].gr منوذج تطبيقي لتخصيص احلقل  .grيف س ياق املادة  7من الحئة إدارة وختصيص أسامء احلقل .grآيقلندا
إن نظام أسامء احلقو ،اآليقلندي ميلك ويديره طرف خاص ،هو هيئة تقجيل أسامء احلقو ،يف آيقلندا (.)ISNIC
ووفقاً لقواعد هذه الهيئة ،يتوىل جملس طعون مق تقل الفصل يف الزناعات اخلاصة بنظام أسامء احلقو.،
الياابن
مصلحة الرضائب الوطنية (املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحول َّية)
أو ًال ،تتوىل مؤسقات إدارة املؤرشات اجلغرافية ،اليت تتألف يف الغالب من رشاكت تصنيع املرشوابت الكحولية املوجودة يف
أقالميها ،الرقابة عىل الاس تخدام املناسب من خال ،معليات تفتيش دورية أو أعام ،يومية أو لكتهيام.
اثنياً ،إذا اكتشفت مصلحة الرضائب الوطنية أي اس تخدام غري مرشوع للمؤرشات اجلغرافية اخلاصة ابملرشوابت الكحولية،
فإهنا ت ُو ِّج مُن ِتج هذه املرشوابت الكحولية أو ُم ِّوزعها إىل تصحيح ذكل .ويف حاةل عدم الالزتام ابلتوجهيات ،جيوز ملصلحة
الرضائب الوطنية أن تبلغ امجلهور و/أو أن تأمر املُن ِتج أو امل ُ ِّوزع بتصحيح الاس تخدام .ويف حاةل عدم تنفيذ املُن ِتج أو امل ُ ِّوزع
لألمر ،ت ُفرض علي عقوبة (غرامة ال تزيد عىل  500ألف ين) .وإضاف ًة إىل ذكل ،جيوز ملصلحة الرضائب الوطنية إلغاء
ترخيص ايذين ت ُفرض علهيم عقوبة .وال توجد أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين عىل مواقع اإلنرتنت.
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وإذا اكنت األفعا ،املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية تندرج مضن األفعا ،املذكورة
يف البند  ،3عىل التوايل ،فإن س بل الانتصاف املدنية يُ ِّنظمها قانون منع املنافقة غري املرشوعة عىل النحو التايل.
تعد عىل مصاحل التجارية أو يكون من املُر َّجح أن ُيدث ٍّ
املادة  :)1(3جيوز للشخص ايذي حدث ٍّ
تعد علهيا بقبب منافقة
غري مرشوعة* أن يرفع دعوى ضد الشخص ايذي تعدى عىل مصاحل التجارية أو من املرحج أن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف
هذا التعدي أو منع .
املادة  :4أي خشص يتعدى عن معد أو إهام ،عىل املصاحل التجارية لشخص آخر من خال ،منافقة غري مرشوعة (عبارة
"املنافقة غري املرشوعة" املُق تخدمة يف قانون منع املنافقة غري املرشوعة تشمل األفعا ،املذكورة يف البند  )3يكون مقؤو ًال
عن تعوضي عن األرضار النامجة عن ذكل ،غري أن هذه املادة ال تنطب عىل األرضار النامجة عن اس تخدام األرسار التجارية
بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة  15طبقاً للامدة ذاهتا.
املكق يك
مل ُيدث حىت اآلن أن ُحجبت مواقع إلكرتونية يف املكق يك بقبب التعدي عىل احلقوق املتأصةل يف املؤرشات اجلغرافية أو
تقميات املسشأ .لقد س ب أن ُحجبت مواقع إلكرتونية ،ولكن اكن ذكل بقبب التوزيع غري القانوين حملتوى محمي حب املؤلف.
وقد حمك القضاء الاحتادي بأن ال جيوز جحب احملتوى املسشور عىل اإلنرتنت إال إذا اكن يُعتقد أن هذا احملتوى غري قانوين.
نيوزيلندا
يوفر امل ُ َّفوض النيوزيلندي ألسامء احلقو ،خدمة حلل الزناعات اخلاصة بأسامء احلقل  ..nzوتوجد معلومات عن هذه اخلدمة
يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايلhttps://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2016- :
.02/Final_Dispute.pdf
الاحتاد الرويس
ت ُفهَم الصكوك غري املُل ِزمة عىل أهنا تع،ي واثئ يُع َمل هبا داخل الرشاكت .ومن أمثةل ذكل جحز أسامء حقو ،من املق توى
الثاين عند إطالق أسامء حقو ،عليا ،مثل  ،.RFو ،.MOSKVAو..MOSCOW
س نغافورة
يلزتم أحصاب تقجيالت احلقل  .SGابتفاق تقجيل امس احلقل ( )DNRAوبق ياسة الاس تخدام املقبو ،اخلاصة بأحصاب
التقجيالت ( .)AUPTوال جيوز هلم القيام بأش ياء معينة (مثل بيع األسامء) ،وجيب علهيم الالزتام ابلق ياسة الق نغافورية
لتقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو.،
القويد
هذا القؤا ،مرتبط ابلقؤا.4 ،
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سويرسا
جيوز مبوجب قانون حامية العالمات التجارية الاحتادي (املاداتن  55و )59منع أو إيقاف بيع القلع املقدلة والقلع اليت حتمل
بيا ًان اكذ ًاب عن املسشأ اجلغرايف ،وذكل ،عىل سبيل املثا ،،من خال ،جحب أو حىت إغالق املواقع اإللكرتونية املُق تخدمة يف
تداو ،هذه املنتجات.
وحتمي املادة  29من القانون املدين القويرسي احل يف امس ما ،ومن َّمث فإهنا ال تشمل أسامء األشخاص حفقب ،بل تشمل
أيضاً املصطلحات اجلغرافية .وجيوز ألي مؤسقة عامة أن ترفع دعوى مدنية لوقف اس تخدام امس حقل ُيتوي عىل
مصطلحها اجلغرايف أو لتحويل امس احلقل إىل املق توى العلوي أو الثاين إذا اكن امس احلقل ي ُق تخدم عىل حنو غري قانوين.
ويف حاةل أسامء احلقل " ،".swissجيب عىل مقديم الطلبات أن يثبتوا أن دلهيم حقاً ،أو مصلحة مرشوعة ،يف املصطلح
اجلغرايف املُودع كجزء من امس احلقل ،ألن سوء الاس تخدام قد يؤدي إىل اإللغاء .واحلقالن " ".swissو" ".chالكهام
حمجوز لألسامء املُخصصة للقلطات العامة القويرسية (الاكنتوانت والكوميوانت).
وتنطب القواعد اإلجرائية لتقوية الزناعات عىل ماليك أسامء احلقل " ،".chوجيوز أن يبدأها صاحب احل يف إشارة ممزية أو
املق تفيد من هذه اإلشارة ،مبا يف ذكل احل يف مؤرش جغرايف أو يف مصطلح جغرايف (انظر املادة  1من القواعد اإلجرائية
لتقوية الزناعات ،وانظر أيضاً قضية مركز الويبو للتحكمي والوساطة رمق  DCH2006-0003بشأن نقل ملكية
" "suisse.chإىل الاحتاد القويرسي).
.5

هل تشمل امحلاية:

الطرف املُجيب
أسرتاليا

األشاك،
املُعدَّةل من
املصطلحات
اجلغرافية؟
نعم

الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية

ال
نعم

إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي

نعم
نعم
نعم
ال
نعم

اس تخدام أي تقمية أو وصف
ُتاري عىل حنو قد يُرض بأسامء
البدلان واألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية؟

التعليقات
متنع س ياسة القامئة احملجوزة الاس تخدام العام ألسامء الوالايت واألقالمي
األسرتالية واختصاراهتا.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال
نعم

امحلاية يف حد ذاهتا غري متوفرة ،ولكن تُتّخذ قرارات يف لك حاةل عىل
حدة مع مراعاة مجيع الظروف ذات الصةل.

هذه األشاك ،محمية بوج عام يف قواعد وإجراءات تقجيل احلقو،
كونة من الرمز  .huوال جيوز ،وفقا ً للقاعدة (.2.2.2ج)،
العليا امل ُ َّ
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الطرف املُجيب

األشاك،
املُعدَّةل من
املصطلحات
اجلغرافية؟

اس تخدام أي تقمية أو وصف
ُتاري عىل حنو قد يُرض بأسامء
البدلان واألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية؟

التعليقات
اختيار واس تخدام امس حقل ي ُشتب يف أن مُضلِّل ،من حيث معناه
أو اس تخدام أو لكهيام.

آيقلندا
إيطاليا

نعم

نعم
نعم

الياابن

نعم

ال

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية

ال
نعم
ال
ال

ال
نعم
ال
نعم
نعم

ال
نعم
ال

ال
ال
ال

نعم
ال

نعم
ال

ت َُّعزز حامية املؤرشات اجلغرافية بلواحئ الاحتاد األورويب ،وتتق مع
هذه اللواحئ .وجيري توفري حامية أسامء البدلان وامحلاية اجلغرافية يف
حدود مقع املامرسات املُضلِّةل .ويذكل رمبا يُمنع اس تخدام األشاك،
املُعدَّةل من املصطلحات سواء اكنت ترتك انطباعات ُمضلِّةل يف ذهن
املق هتلكني أو تتقبب يف تعديل سلوكياهتم التجارية .وميكن للتّجار
واملُنتجني ايذين يسمتون إىل البدل املع،ي أو املنطقة املعنية ،بل وايذين
يسمتون إىل مناط أخرى ،تقدمي شكوى إذا اكن اس تخدام
املصطلحات اجلغرافية مينح مزية غري عادةل ملق تخدمهيا عىل حقاهبم.
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت
الكحوليَّة)
إذا اكنت عبارة "األشاك ،املُعدَّةل" تشمل ترمجة املؤرشات اجلغرافية
للمرشوابت الكحولية والنقل الصويت لها ،فميكن أن تشمل امحلاية
تكل األشاك ،املرتمجة واملنقوةل صوتياً.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري
املرشوعة)
ُ
لقد أجبنا "بنعم" فامي يتعل "ابألشاك ،املعدَّةل من املصطلحات
اجلغرافية" ألننا َّفرسان عبارة "األشاك ،املُعدَّةل" بأهنا أشاك" ،مشاهبة
للمصطلحات اجلغرافية" .إذا مل يكن األمر كذكل ،فعلينا أن
خنتار "ال".
انظر تعليقنا الوارد يف إطار القؤا.3 ،
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الطرف املُجيب
أوروغواي
الاحتاد األورويب

األشاك،
املُعدَّةل من
املصطلحات
اجلغرافية؟
نعم

اس تخدام أي تقمية أو وصف
ُتاري عىل حنو قد يُرض بأسامء
البدلان واألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية؟
نعم

التعليقات

امحلاية يف حد ذاهتا غري متوفرة ،ولكن تُتّخذ قرارات يف لك حاةل عىل
حدة مع مراعاة مجيع الظروف ذات الصةل.

 .6يف حا ،وجود صكوك قانونية غري ُمل ِزمة أو أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين لألسامء عىل املواقع
اإللكرتونية ،مفا يه منصات اإلنرتنت الكربى اليت انضمت إىل هذا النوع من الصكوك؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا

اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،

منصات اإلنرتنت اليت انضمت إىل صكوك قانونية غري مُل ِزمة أو أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين لألسامء عىل
املواقع اإللكرتونية
ال توجد صكوك قانونية غري مُل ِزمة أو أدوات تقنية اكليت ُذكرت يف هذا القؤا .،وميكن مبوجب قانون ح املؤلف جحب
موقع إلكرتوين عىل أساس أن يسهتك ح املؤلف أو حقوق املُرخَّص هل .ولكن ورود امس بدل أو مؤرش جغرايف أو ماكن
جغرايف يف امس احلقل لن يكون اكفيا ً وحده حلجب موقع إلكرتوين مبوجب قانون ح املؤلف.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
ال ينطب
ال ينطب
جلنة منازعات أسامء احلقو،
تُرشف عىل قطاع الاتصاالت يف جورجيا الهيئة الوطنية اجلورجية لالتصاالت ،اليت اعمتدت املرسوم اخلاص رمق N3
املؤرخ  17مارس  – 2006خبصوص املوافقة عىل اللواحئ اخلاصة بتقدمي اخلدمات وحامية حقوق املق هتلكني يف جما،
الاتصاالت اإللكرتونية – ايذي يشمل قضااي اإلنرتنت ونظام أسامء احلقو .،وينص هذا املرسوم عىل أن حمتوايت مواقع
اإلنرتنت جيب أال تكون ُمضلِّةل .وجيب عىل مجيع منصات اإلنرتنت العامةل يف جورجيا أن متتثل لهذه اللواحئ وأن تق تخدم
مجيع األدوات التقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين لألسامء.
ليقت دلينا ،يف الوقت احلايل ،إماكنية النفاذ إىل جسل ملنصات اإلنرتنت.
ال ينطب
وقّعت وزارة الزراعة اإليطالية وغريها من القلطات وامجلعيات اإليطالية يف اآلونة األخرية اتفاقا ً مع منصيت Ebay
و Alibabaمحلاية املؤرشات اجلغرافية.
ال يوجد
ال ينطب
جيب عىل لك َم ْن ي ُق ِّجل اسامً من أسامء احلقل  .nzأن يواف عىل اخلضوع خلدمة تقوية الزناعات.
تقجيل امس حقل حتت احلقل العلوي الربتغايل العلوي  .ptيتطلب دامئا ً استيفاء مجموعة من القواعد املتاحة عىل
.https://www.dns.pt/fotos/gca/regras_rgpd_final_en_19180084175b180424b26aa.pdf
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الطرف املُجيب
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

.7

منصات اإلنرتنت اليت انضمت إىل صكوك قانونية غري مُل ِزمة أو أدوات تقنية ملنع الاس تخدام غري القانوين لألسامء عىل
املواقع اإللكرتونية
ومجيع أحصاب التقجيالت م َُلزمون ابالمتثا ،للرشوط واألحاكم الواردة فهيا.
خيضع بيع أسامء احلقو ،ملبدأ "األولوية ابألس بقية".
ال ينطب
مركز تسق ي احلقو ،العليا ( ،).RFومؤسقة تقدمي املقاعدة بشأن تكنولوجيات اإلن نرتت وتطوير البسية التحتية
(.).MOSCOW ،.MOSKVA
ال ينطب

ال ينطب
ال ينطب

هل تنطب هذه الصكوك عىل َّجات اس تضافة أسامء احلقو،؟
الطرف املُجيب

أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا

هل تنطب هذه الصكوك عىل َّجات اس تضافة أسامء احلقو،؟
كام ورد يف إجابة القؤا6 ،
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

ال
ال
نعم
نعم
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال ينطب
نعم
نعم
ال
ال
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الطرف املُجيب
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

هل تنطب هذه الصكوك عىل َّجات اس تضافة أسامء احلقو،؟
ال
ال
ال ينطب

ال
ال ينطب

ابء .اس تخدام/إساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية يف نظام أسامء
احلقو،
.8

ما أنقب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أن تُق َّجل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أسامء احلقو،؟

الطرف
املُجيب
أسرتاليا

الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية
التش يكية
إكوادور

إس تونيا

أنقب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أن تُق َّجل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أسامء احلقو،
يوجد دلى اآلياكن فري عامل يتوىل مراجعة التعامل مع األسامء اجلغرافية كأسامء حقو ،،وقد يُقدِّم توصيات بشأن الق ياسة و/أو
كونة من ثالثة أحرف ،والصيغة اخملترص والاكمةل من أسامء البدلان
كونة من حرفني ،وامل ُ َّ
التنفيذ املتعل برموز أسامء البدلان واألقالمي امل ُ َّ
واألقالمي ،وأسامء املدن/الوالايت/املناط  ،وغريها من األسامء ذات ادلالةل اجلغرافية .ويف إطار جوةل  2012للحقو ،العليا اجلديدة
كونة من حرفني يف
كونة من أسامء عامة ،اكنت هناك وسائل مُطبَّقة محلاية األسامء اجلغرافية ،مهنا حظر طلبات رموز البدل امل ُ َّ
امل ُ َّ
املق توى العلوي .ويف بعض احلاالت ،اكنت األسامء اجلغرافية (مثل أسامء العوامص املُق تخدمة للغرض املرتبط ابمس املدينة) تتطلب
تأييداً /عدم اعرتاض من احلكومات أو القلطات العامة املعنية .وتنظر اآلياكن حاليا ً يف معلية للجوالت املق تقبلية لطلبات احلقو،
كونة من أسامء عامة .وسوف نضغط من أجل أن تكون معلية اإلنذار املبكر جزءاً من أي جوةل مق تقبلية للقامح
العليا امل ُ َّ
للحكومات بإاثرة شواغلها مع مُقدِّيم الطلبات.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
من خال ،س ياسة تقوية الزناعات اليت قد تراعي ،من بني معايري أخرى ،وجود إشارات ممزية.
الاحتفاظ بقامئة ابملصطلحات اجلغرافية احملظورة وحتديث هذه القامئة.
يف احلقو ،العليا احلالية ،معظم املؤرشات اجلغرافية املعروفة حملياً/عامليا ً مُق َّجةل ابلفعل .وطريقة امحلاية حبجز األسامء الطبوغرافية ذات
الصةل لصاحل الكياانت القانونية ت ُؤخذ بعني الاعتبار يف احلقو ،العليا اجلديدة.
املادة  :584بشأن اإلجراءات – جيوز ملاكل عالمة ُتارية أو أي ح آخر من حقوق امللكية الفكرية أن يرشع يف اختاذ إجراءات
ُقوق أو
امحلاية اإلدارية إذا حاو ،طرف آخر بقوء نية ،ودون موافقة املاكل ،أن يق تفيد من ح امللكية الفكرية وأن ي ُق ِّجل أو ي ِّ
يق تخدم امس حقل اكن يف وقت تقجيهل( :أ) مطابقا ً أو مشاهبا ً لعالمة ُتارية أو غريها من حقوق امللكية الفكرية املُعرتف ب يف
البدل( ،ب) أو ميكن أن يتقبب يف إضعاف عالمة معروفة يف البدل .وجيوز أيضا ً أن يرشع يف اختاذ هذه اإلجراءات أي خشص
طبيعي خيلط القطاع املع،ي من امجلهور بني امس احلقيقي أو املق تعار وامس خشص آخر ال ميكل امس احلقل ،ما مل يُقدَّم ما يُثبت
احلصو ،عىل موافقة من ذكل الشخص أو َم ْن خيلف يف امللكية.
يسبغي أن تكون املراجعة املتعمقة آلليات امحلاية احلالية واملراجعة املقتندة إىل األدةل للتقجيالت "غري القلمية" يه نقطة انطالق أي
تقيمي ألنقب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية يف نظام أسامء احلقو .،وتمتثل أنقب طريقة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف جحز
األسامء الطبوغرافية ذات الصةل لصاحل الكياانت القانونية املقؤوةل عن حاميهتا ،مع وجود إجراءات تشمل أحصاب احل يف املؤرشات
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الطرف
املُجيب

جورجيا

اليوانن
غواتاميال
هنغاراي

آيقلندا
إيطاليا

الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا

أنقب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أن تُق َّجل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أسامء احلقو،
اجلغرافية أو أي طرف مع،ي .وعالوة عىل ذكل ،فإن توس يع نطاق آليات احلقوق العالجية ،مثل الق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات
ُدرجة يف قوامئ شامةل) ميكن أن يضمن
املتعلقة بأسامء احلقو ،،لتشمل املؤرشات اجلغرافية (اليت تكون ابلفعل مُحدَّدة حتديداً جيداً وم َ
اليقني القانوين والشفافية وأن يوفر األدوات الالزمة للتصدي للتقجيالت اليت تمن عن سوء نية .أما فامي خيص املصطلحات اجلغرافية
األخرى ،فإن إعداد جسالت/قوامئ خمصصة ذات رشوط مُحدَّدة للتقجيل (مثل التحق املق ب  /عدم الاعرتاض من ِقبل القلطة
اخملتصة) يُع ّد آلية أخرى مناس بة.
تُراعي جورجيا املبادئ امل ُ َّقررة ،وت ُ ِق ّر بأن امحلاية املناس بة للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية يه أمه
قضية .ونرى أن س يكون بإماكن مُديري أسامء احلقو ،يف جورجيا ،يف املق تقبل القريب ،أن ُيذوا حذو بدلان الاحتاد األورويب
األخرى وأن يُطبِّقوا عىل املؤرشات اجلغرافية أيضا ً نظام تقوية الزناعات ايذي س يكون أنقب طريقة محلاية املؤرشات اجلغرافية عىل
اإلنرتنت.
إطار قانوين
إننا بصفتنا مكتب تقجيل ،ليقت دلينا صكوك قانونية تقمح لنا بإقامة صةل مع الكيان ايذي ي ُق ِّجل أسامء احلقو.،
إن أسامء البدلان وأسامء املق توطنات محمية يف إطار احلقل العلوي  .huمبوجب قواعد وإجراءات تقجيل احلقو .،وتنص الفقرة -2-2
 4من القواعد املذكورة عىل أن يف حاةل التخصيص يف إطار احلقل  .huمبارشةً:
(أ) ُي للبدلية احمللية دون غريها اختيار امس حقل مطاب المس املق توطنة التابعة للبدلية،
(ب) وُي للمثل الرمسي للبدل املع،ي دون غريه اختيار امس حقل مطاب المس بدله (ابللغة الهنغارية واإلنلكزيية ولغة ذكل البدل).
وال يرسي هذا القيد عىل التخصيص يف إطار حقو ،عامة من املق توى الثاين مبارشةً.
صك دويل بشأن حامية أسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية و/أو قواعد موحدة بشأن احلقو ،العليا ،مبا فهيا احلقو ،العليا
كونة من أسامء عامة.
امل ُ َّ
تمتثل أنقب طريقة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف جحز األسامء الطبوغرافية ذات الصةل لصاحل الكياانت القانونية املقؤوةل عن حامية
هذه األسامء .وقد تمتثل التدابري اليت يتعني اختاذها فامي يي )1( :إجراء يف مرحلتني أو ثالث مراحل متتالية مع السرش وإخطار
حكومات البدلان املعنية بعد مدة قصري )2( ،وإاتحة إماكنية الطعن يف التقجيل أيضا ً ألحصاب احل يف املؤرش اجلغرايف أو ألي
طرف مع،ي .ويسبغي أن تكون املراجعة املتعمقة آلليات امحلاية احلالية واملراجعة املقتندة إىل األدةل للتقجيالت "غري القلمية" يه
نقطة انطالق أي تقيمي ألنقب طريقة لتوفري حامية وقائية للمصطلحات اجلغرافية يف نظام أسامء احلقو .،وتمتثل أنقب طريقة محلاية
املؤرشات اجلغرافية يف احلجز الوقايئ لألسامء الطبوغرافية واملؤرشات اجلغرافية ذات الصةل عىل األقل لصاحل الكياانت القانونية
املقؤوةل عن حاميهتا فقط ،مع وجود إجراءات تشمل أحصاب احل يف املؤرشات اجلغرافية أو أي طرف مع،ي أو القلطات العامة
اخملتصة .وفامي خيص توس يع نطاق آليات احلقوق العالجية ،مثل الق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو ،،لتشمل
كونة من أسامء عامة ،وحقو،
املؤرشات اجلغرافية ،فإننا نؤيد إجراء إصالح معم وجوهري لنظام أسامء احلقو( ،احلقو ،العليا امل ُ َّ
كونة من رموز البدلان) ،فذكل من شأن أن يكون طريقة مناس بة لتوفري حامية وقائية للمصطلحات
املق توى الثاين ،واحلقو ،العليا امل ُ َّ
اجلغرافية من التقجيل غري الصحيح يف نظام أسامء احلقو .،فالق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات ،اليت تديرها اآلياكن حالياً ،ال توفر
ُكونة من أسامء عامة أو كحقو ،من املق توى الثاين .ونود أن
يقينا ً قانونيا ً بشأن ُتنب ختصيص املؤرشات اجلغرافية كحقو ،عليا م َّ
ن ُذكِّر بأن اآلياكن قد َّ
كونة من أسامء عامة لعام  .2020ونظراً إىل نتاجئ اجلوةل األوىل من
خططت جلوةل جديدة من احلقو ،العليا امل ُ َّ
هذه احلقو ،،فإننا نشعر ابلقل واحلرية.
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت
لقد جحزان بعض أسامء احلقو ،اجلغرافية مقدماً ،ونعتقد أن األمور تقري كام يسبغي يف الوقت احلايل.
قامئة اكمةل بأسامء احلقو ،احملمية مع وجود سلطة اثبتة متنح احل يف تقجيل واس تخدام امس حقل محمي معني.
الحظ أن املصطلحات اجلغرافية ،اليت ليقت مؤرشات جغرافية ،ليقت "محمية" من التقجيل غري الصحيح يف نظام أسامء احلقو.،
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الطرف
املُجيب

أنقب طريقة محلاية املصطلحات اجلغرافية من أن تُق َّجل عىل حنو غري مالمئ يف نظام أسامء احلقو،
ولكن قانون التجارة املرشوعة لق نة ُ 1986يظر اس تخدام مصطلح جغرايف بطريقة ت ُضلِّل املق هتلكني أو ختدعهم (فامي يتعل ابملسشأ
احلقيقي للمنتج أو اخلدمة).
ُكونة من أسامء عامة
وضع صك قانوين دويل بشأن اس تخدام األسامء اجلغرافية كحقو ،عليا م َّ

الربتغا،
مجهورية
كوراي

مجهورية
مودلوفا
رومانيا
الاحتاد
الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

الوالايت
املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

.9

حتديث الترشيعات الوطنية /املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف
التعامل مع املصطلحات/األسامء اجلغرافية بنفس طريقة التعامل مع وسائل إضفاء الطابع الفردي
رمبا بوضع قواعد وس ياسات للتقجيل من البداية.
ال توجد يف القويد أي الحئة حتظر اس تخدام املصطلحات اجلغرافية يف نظام أسامء احلقو .،ولكن ميكن الطعن يف تقجيل امس احلقل
كونة من رموز البدلان ،انظر
من خال ،إجراء تقوية الزناعات ايذي يوفره مكتب تقجيل احلقو ،العليا امل ُ َّ
.https://www.iis.se/adaste/dispute_resolution/for-se/
كونة من أسامء عامة) :املبدأ ايذي يقيض بأن ال جيوز ختصيص مصطلح جغرايف إال يف حاةل
يف املق توى العلوي ْ
(أي احلقو ،العليا امل ُ َّ
عدم وجود أي اعرتاض علي من القلطة /القلطات املعنية (مبدأ عدم الاعرتاض).
يف املق توى الثاين :إجراء مشاب للق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو ،وإنشاء قاعدة بياانت مركزية للمصطلحات
اجلغرافية احملمية.
ابلسق بة للمصطلحات اجلغرافية احملمية كعالمات ُتارية ،هناك الق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات/اإلجراء املوحد للوقف الرسيع.
وإضاف ًة إىل ذكل ،يوجد يف الوالايت املتحدة قانون حامية املق هتكل من القطو اإللكرتوين.
يسبغي أن تكون املراجعة املتعمقة آلليات امحلاية احلالية واملراجعة املقتندة إىل األدةل للتقجيالت "غري القلمية" يه نقطة انطالق أي
تقيمي ألنقب طريقة لتوفري حامية وقائية للمصطلحات اجلغرافية يف نظام أسامء احلقو .،وتمتثل أنقب طريقة محلاية املؤرشات اجلغرافية
يف احلجز الوقايئ لألسامء الطبوغرافية واملؤرشات اجلغرافية ذات الصةل عىل األقل لصاحل الكياانت القانونية املقؤوةل عن حاميهتا دون
غريها ،مع وجود إجراءات تشمل أحصاب احل يف املؤرشات اجلغرافية أو أي طرف مع،ي .وعالوة عىل ذكل ،فإن توس يع نطاق
آليات احلقوق العالجية ،مثل الق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو ،،لتشمل املؤرشات اجلغرافية (اليت تكون
ُدرجة يف قوامئ شامةل) ميكن أن يضمن اليقني القانوين والشفافية وأن يوفر األدوات الالزمة للتصدي
ابلفعل مُحدَّدة حتديداً جيداً وم َ
للتقجيالت اليت تمن عن سوء نية .أما فامي خيص املصطلحات اجلغرافية األخرى ،فإن إعداد جسالت/قوامئ خمصصة (مثل:
 )http://geonames.cadastre.bqذات رشوط مُحدَّدة للتقجيل (مثل التحق املق ب  /عدم الاعرتاض من ِقبل القلطة
اخملتصة) يُع ّد آلية أخرى مناس بة.

ما الوسائل القانونية و/أو التقنية املتاحة لتحديد صاحب امس احلقل يف بدلمك؟

الطرف املُجيب
أسرتاليا

الوسائل القانونية و/أو التقنية لتحديد صاحب امس احلقل
تُق تخدم بياانت  WHOISاملتاحة لعامة الناس للتعرف عىل ماكل امس احلقل .ويفرض اتفاق ترخيص القجل واتفاق
املُق ِّجل يف هيئة  auDAرشوطا ً معينة عىل مكتب التقجيل واملُق ِّجلني فامي يتعل جبمع بياانت  WHOISواس تخداهما.
وحتتوي س ياسة  WHOISاخلاصة هبيئة  auDAعىل جدو ،يف امللح (أ) يتضمن حقو ،البياانت اليت سوف ُيكشف
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الطرف املُجيب
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور

إس تونيا

جورجيا

اليوانن
غواتاميال
هنغاراي

آيقلندا
إيطاليا

الوسائل القانونية و/أو التقنية لتحديد صاحب امس احلقل
عهنا .وميكن للجهات األخرى اليت تريد الاطالع عىل حقو ،البياانت غري املكشوف عهنا أن تتقدم بطلب إىل هيئة .auDA
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
خدمة  .CL Whoisاليت ميكن من خاللها معرفة أحصاب أسامء احلقو.،
ميكن لقجل  .cyأن يُقدِّم ،بنا ًء عىل الطلب ،امس ماكل امس احلقل ،وذكل فقط إذا اكن صاحب تقجيل امس احلقل رشكة
طبقا ً لقانون حامية البياانت الشخصية.
قاعدة بياانت  WHOISمع تقييد النفاذ إىل البياانت الشخصية؛ وهذه البياانت متاحة عند الطلب (طبقا ً للقانون ،أو بنا ًء
عىل طلب خشص آخر؛ وجيب عىل مُقدِّم الطلب أن يُثبت هويت  ،وجيب أن يُذكر يف الطلب الغرض املطلوب الكشف عن
البياانت من أجهل مع تقدمي الواثئ اليت تفيد ذكل ،وُي لرابطة  CZ.NICأن ترفض اإلفصاح عن املعلومات).
املادة  :586عوامل حتديد الاس تخدام املرشوع المس احلقل – لتحديد ما إذا اكن الشخص قد اس تخدم امس احلقل بشلك
مرشوع أم ال ،تنظر القلطة الوطنية اخملتصة املعنية حبقوق امللكية الفكرية يف عوامل مثل:
 .1ما إذا اكن الشخص ايذي جسَّل امس احلقل ميكل عالمة ُتارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى مُدرجة يف امس احلقل؛
 .2ما إذا اكن امس احلقل يتكون من الامس التجاري أو امس الرشكة أو الامس احلقيقي أو املق تعار للشخص ايذي جسَّل
احلقل؛
ِ
 .3الاس تخدام املق ب من قبل الشخص ايذي جسَّل امس احلقل فامي يتعل ابملنتجات أو اخلدمات حبقن نية ،أو التغليف
واملظهر اخلاريج أو املعلومات اليت ال تضلِّل امجلهور بشأن مصدر املنتجات أو اخلدمات.
النفاذ إىل قاعدة بياانت  WHOISذات الصةل (يف إس تونيا)www.internet.ee :؛ والاس تفقار من وسطاء خدمات
اإلنرتنت ،مثل القجالت واملُق ِّجلني ومُقديم خدمات الاس تضافة ومُقديم خدمات اإلنرتنت؛ ومقديم اإلعالانت (بهنج
"تعقّب األموا .)"،وحتتوي البياانت املتعلقة بصاحب امس احلقل عىل بياانت خشصية ختضع للقواعد ذات الصةل اخلاصة حبامية
البياانت.
يف جورجيا ،يقوم عىل إدارة احلقل العلوي املكون من رمز البدل  ge.و( გე.ابألحرف اجلورجية) َّجتان – هام رشكة
"كواكسيس أونالين" واألرش يف الوط،ي جلورجيا ( – )ITDCوهام مقؤولتان عن جسل أسامء احلقو .،ولهاتني اجلهتني
قواعد خاصة بشأن قاعدة بياانت  ،WHOISوت ُِّنظم هذه القواعد اإلفصاح عن بياانت أحصاب أسامء احلقو .،وإضافة إىل
ذكل ،فإن املرسوم رمق  N3املؤرخ  17مارس  2006املُشار إلي أعاله – خبصوص املوافقة عىل اللواحئ اخلاصة بتقدمي
اخلدمات وحامية حقوق املق هتلكني يف جما ،الاتصاالت اإللكرتونية – يشمل قضااي أسامء احلقو ،عىل اإلنرتنت .ووفقا ً لهذا
املرسوم ،جيوز تعقب أحصاب أسامء احلقو ،يف حاالت خاصة ،مهنا عىل سبيل املثا ،حاةل نرش مواد غري الئقة.
قامئة املُق ِّجلني ايذين امتثلوا لالحئة اجلديدة اخلاصة بإدارة وختصيص أسامء احلقل ( .grاجلريدة الرمسية ،العدد 593/B/14-
 )4-2011وقامئة املُق ِّجلني غري السشطني اليت حتتفظ هبا هيئة تنظمي الاتصاالت والربيد اليواننية.
ليس دلينا ،يف الوقت احلايل ،صكوك قانونية للملكية الفكرية .وليس أمام أحصاب احلقو ،سوى اللجوء إىل احملامك.
جيوز للك من األشخاص الطبيعيني والاعتباريني تقجيل أسامء احلقو .،وميكن العثور عىل بياانهتم يف قاعدة بياانت
" "whoisالعامة ( .)http://www.domain.hu/domain/English/domainsearchوإذا اكن املاكل خشصاً
طبيعياً ،فميكن الاطالع عىل بياانت وفقا ً لبيان اخلصوصية املتواف مع النظام األورويب محلاية البياانت العامة
(.)http://www.domain.hu/datacontrolling.pdf
حمدودة للغاية ،فتقجيل أسامء احلقو ،تقوم ب رشكة خاصة لها قواعدها .وميكن أن يظل أحصاب احلقو ،جمهويل الهوية.
حىت  25يونيو  ،2018وفر نظام قاعدة بياانت  WHOISاجملاين مورداً تقنيا ً (وليس قانونياً) همامً ومفيداً للغاية .ويشهد
اإلطار تغيرياً منذ أن بدأ نفاذ الحئة الاحتاد األورويب رمق  2016/679بشأن حامية األشخاص الطبيعيني فامي يتصل مبعاجلة
البياانت الشخصية وبشأن حرية نقل تكل البياانت .وال تقدم اآلياكن ح ًال شام ًال للحقو ،العليا حىت اآلن .حفجب معلومات
( WHOISغري املُقتفاة) ُيو ،دون قيام الرشطة بعملها حيامن تكون اإلجراءات اجلنائية قابةل للتطبي  ،وُيو ،دون اختاذ
أحصاب حقوق امللكية الفكرية (املؤرشات اجلغرافية) لإلجراءات حيامن يكون القانون املدين قاب ًال لإلنفاذ.
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الطرف املُجيب
الياابن
ليتوانيا
املكق يك

نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس

س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

الوسائل القانونية و/أو التقنية لتحديد صاحب امس احلقل
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت
نق تخدم قاعدة بياانت  WHOISكوس يةل تقنية.
ميكن اس تخدام خدمة  WHOISالعامة لتحديد ماكل امس حقل  .ltمن املق توى الثاين .وإذا اكن صاحب تقجيل امس
احلقل خشصا ً طبيعياً ،فيجب تقدمي طلبات مرشوعة للكشف عن معلومات ماكل امس احلقل إىل مُق ِّجل امس احلقل  .ltأو
جسل ..lt
للتأكد من الامتثا ،لقانون امللكية الصناعية (ايذي ُيمي احلقوق املتأصةل يف املؤرشات اجلغرافية وتقميات املسشأ) وغريها
من األحاكم املق متدة من  ،مت تفويض املعهد املكق ييك للملكية الصناعية إلجراء معليات التفتيش واملراقبة الالزمة .ولهذا
الغرض ،جيوز هل أن يطلب تقارير وبياانت .وأي خشص ال يُقدِّم املعلومات حيامن يُطلب من تقدميها يُعترب ُمرتكبا ً جلنحة
تق توجب دفع غرامة.
جيب عىل مجيع مُق ِّجي  .nzالاحتفاظ بقاعدة بياانت عامة عىل اإلنرتنت تضم بياانت الاتصا ،بأحصاب تقجيالت أسامء
احلقو.،
قاعدة بياانت WHOIS
خدمة  WHOISللحقل العلوي https://nic.md/en/whois/ .md
اإلجراءات اإلدارية /القضائية
وفقا ً لقواعد تقجيل أسامء احلقو ،يف احلقلني  .RUو ،.RFهناك خدمة ( WHOISويه نظام آيل يوفر إماكنية النفاذ العام
إىل معلومات عن امس احلقل ابلقدر ايذي حتدده القواعد) .ووفقاً للفقرة  9.1.5من هذه القواعد ،جيب عىل املُق ِّجل أن يُقدِّم
معلومات عن الامس الاكمل للمقؤو ،وموقع /ماكن إقامت بنا ًء عىل طلب خطي من أطراف أخرى يتضمن أس باب تقدمي
الطلب وُيتوي عىل الزتام بعدم اس تخدام املعلومات املُقدمة إال ألغراض رفع دعوى قضائية.
ُيتفظ املكتب املع،ي بتقجيل احلقل  )SGNIC( .SGبقاعدة بياانت متاحة لعامة الناس ت ُعرف ابمس  .WHOISوميكن
لعامة الناس البحث فهيا ملعرفة ما إذا اكن امس احلقل قد ُجسِّل أم ال ،وملعرفة صاحب التقجيل.
كونة من رموز البدلان جسل  WHOISوفقا ً لقانون احلقو،
جيب أن يكون دلى املكتب القويدي لتقجيل احلقو ،العليا امل ُ َّ
العليا القويدي.
بروتوكو.WHOIS ،
قاعدة بياانت  WHOISوأدوات بديةل ،وأحاكم قضائية تطلب معلومات من القجالت/املُق ِّجلني.
النفاذ إىل قاعدة بياانت  1WHOISذات الصةل؛ والاس تفقار من وسطاء خدمات اإلنرتنت ،مثل القجالت واملُق ِّجلني
ومُقديم خدمات الاس تضافة ومُقديم خدمات اإلنرتنت؛ ومُقديم اإلعالانت (بهنج "تعقّب األموا .)"،وحتتوي البياانت
املتعلقة بصاحب امس احلقل عىل بياانت خشصية ختضع للقواعد ذات الصةل اخلاصة حبامية البياانت.

1
إن  WHOISعبارة عن بروتوكو ،اس تعالم واس تجابة ي ُق تخدم عىل نطاق واسع للبحث يف قواعد البياانت اليت حتفظ بياانت املق تخدمني املُق َّجلني
أو املُتناز ،هلم عن مورد من موارد اإلنرتنت ،مثل امس احلقل أو جما ،عناوين بروتوكو ،اإلنرتنت أو نظام مق تقل .ونظام  WHOISلالس تعالم عن احلقو،
العليا خيضع حاليا ً إلصالحات كربى يف س ياق اآلياكن ،ابإلضافة إىل دخو ،الالحئة األوربية محلاية البياانت العامة حزي التطبي .
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" "1احلقو ،العليا املكونة من أسامء عامة ()gTLDs
 .10هل تؤيد اس تخدام آلية مماثةل "ملركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية" ( 2)TMCHملنع التخصيص غري
املرصح ب كحقو ،عليا مكونة من أسامء عامة ( )gTLDsفامي خيص املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات
ادلالةل اجلغرافية؟
هل تؤيد اس تخدام آلية مماثةل
"ملركز تباد ،املعلومات
الطرف املُجيب
اخلاصة ابلعالمات التجارية"؟
ال نؤيد قيام احلكومات بإنشاء قامئة أو جسل للمؤرشات اجلغرافية احملمية وأسامء البدلان
ال
أسرتاليا
واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية .فعبارة "األسامء ذات ادلالةل اجلغرافية" غري واحضة ،ويذكل
قد يتقع نطاق األسامء املشموةل اتقاعا ً غري واقعي .ولن حتظى أي آلية مماثةل ملركز تباد،
املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ابلتأييد ،ألهنا ستقمح للقلطات بأن تنفرد وحدها
بتحديد ما يدخل مضن األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل اجلغرافية ،وبأن حتجب امس احلقل أو
تفرض إجراء مفاوضات بشأن .
الربازيل
ُكون من امس عام ،ال بد من مراعاة وجود إشارات ممزية مت
ال
ش يي
عند ختصيص حقل علوي م َّ
تشكيلها مق بقاً .فإنشاء حقل علوي عام معلية طويةل جداً ،وال يُع ّد هذا التقجيل
رضور ًاي.
ال
قربص
امجلهورية
التش يكية
نعم
إكوادور
نعم
إس تونيا
جورجيا
نعم
اليوانن
نعم
غواتاميال
نعم
هنغاراي
نعم
آيقلندا
إن مركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أنشأهتا
ال
إيطاليا
اآلياكن .وعىل ماليك العالمات التجارية أن يدفعوا رسوما ً نظري التقجيل والتجديد .وليس
كونة من أسامء عامة
لها أي آاثر مُل ِزمة أو قانونية يف معلية ختصيص أسامء احلقو ،العليا امل ُ َّ
أو يف حقو ،املق توى الثاين .وميكن لآلياكن أن تقرر ما ُيتوي مركز تباد ،املعلومات
اخلاصة ابلعالمات التجارية من بياانت ،دون أن تكون مُلزمة بذكل .والقرار مرتوك لآلياكن
ابلنظر إىل احلقو ،العليا اجلديدة كام اتضح يف اإلجراءات األوىل املعمتدة خال ،اإلجراءات
األوىل يف  .13/2012وألن آلية مركز تباد ،املعلومات ليس لها أي تأثري مُل ِزم عىل
إذا اكن اجلواب هو ال،
ُيرىج الرشح

 2مركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ( )TMCHهو قاعدة بياانت مركزية للعالمات التجارية املُتحقَّ مهنا اليت ترتبط بلك حقل من احلقو،
العليا اجلديدة املُخ َّصصة .وجيري إدراج العالمات التجارية يف قاعدة بياانت املركز والتحق مهنا عىل أساس طوعي عندما يدفع أحصاب العالمات التجارية رسامً
ما ،رهنا ً ابلتجديد.
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هل تؤيد اس تخدام آلية مماثةل
"ملركز تباد ،املعلومات
الطرف املُجيب
اخلاصة ابلعالمات التجارية"؟

إذا اكن اجلواب هو ال،
ُيرىج الرشح
اآلياكن ،فقد ت َ
ُعترب جمرد خطوة واحدة تدرجيية يف الاُتاه الصحيح ،حيث تكون رضورية
لتوفري مراجعة إلجراءات التقجيل مع مراعاة رفض التقجيل القاب أو الالح أو لكهيام
بنا ًء عىل املامرسات املوحدة يف قانون امللكية الفكرية أو يف هناية املطاف يف س ياق إعادة
النظر يف إدارة اإلنرتنت .وحتتاج املؤرشات اجلغرافية إىل أساس قانوين عىل املق توى
الوط،ي واإلقلميي (مثل الاحتاد األورويب) واملق توى فوق الوط،ي ،مما يوفر قواعد مُل ِزمة
محلايهتا وإنفاذها أيضا ً يف شلك ختصيصات كحقو ،عليا أو حقو ،من املق توى الثاين أو
الثالث .وتنطب التعليقات نفقها عىل املصطلحات اجلغرافية .إننا حنتاج إىل توفري حامية
وقائية للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عن طري إصالح معي
وجذري لنظام أسامء احلقو ،احلايل.

الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال

إذا اكن املؤرش اجلغرايف أو امس البدل أو الامس ذو ادلالةل اجلغرافية محميّا ً ابلفعل كعالمة
ُتارية ،فإن مركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية متاح ابلفعل.

التعليقات
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
امجلهورية التش يكية
فامي يتعل بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقو ،عليا ُمكونة من أسامء عامة ،ميكن أن يكون اس تخدام آلية مشاهبة ملركز
تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيداً ،نظراً إىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات
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اجلغرافية وإىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية .ولكن ال بد من التشديد عىل قيود مثل هذه اآللية :مفركز تباد،
املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أنشأهتا اآلياكن وليس لها أي آاثر ُمل ِزمة أو قانونية يف معلية
كونة من أسامء عامة أو يف حقو ،املق توى الثاين .وعىل ماليك العالمات التجارية أن يدفعوا
ختصيص أسامء احلقو ،العليا امل ُ َّ
رسوماً نظري التقجيل والتجديد .يذكل ميكن اعتبارها خطوة أوىل يف الاُتاه الصحيح .ومن انحية أخرى ،فامي يتعل
بتخصيص أسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية ،يسبغي احلفاظ عىل ما يوجد ابلفعل من آليات وس ياسات هتدف إىل
منع التخصيص غري املرصح ب (مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثا ،،حظر ختصيص أسامء البدلان).
إس تونيا
كونة من أسامء عامة ،ميكن أن يكون اس تخدام آلية مشاهبة ملركز
فامي يتعل بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقو ،عليا ُم َّ
تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيداً ،نظراً إىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات
اجلغرافية وإىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية .ولكن ال بد من التشديد عىل قيود مثل هذه اآللية :مفركز تباد،
املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أنشأهتا اآلياكن وليس لها أي آاثر ُمل ِزمة أو قانونية يف معلية
كونة من أسامء عامة أو يف حقو ،املق توى الثاين .وعىل ماليك العالمات التجارية أن يدفعوا
ختصيص أسامء احلقو ،العليا امل ُ َّ
رسوماً نظري التقجيل والتجديد .يذكل ميكن اعتبارها خطوة أوىل يف الاُتاه الصحيح .ومن انحية أخرى ،فامي يتعل
بتخصيص أسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية ،يسبغي احلفاظ عىل ما يوجد ابلفعل من آليات وس ياسات هتدف إىل
منع التخصيص غري املرصح ب (مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثا ،،حظر ختصيص أسامء البدلان).
جورجيا
أمر ميكن حتقيق من دون تكبيد
ترى جورجيا أن حامية املؤرشات اجلغرافية من خال ،إنشاء مركز خاص لتباد ،املعلومات ٌ
مق تخديم املؤرشات اجلغرافية أو أحصاب املصلحة فهيا تاكليف ابهظة.
هنغاراي
فامي خيص هذا القؤا ،،نتف مع رأي الاحتاد األورويب التايل:
كونة من أسامء عامة ،ميكن أن يكون اس تخدام آلية مشاهبة ملركز
فامي يتعل بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقو ،عليا ُم َّ
تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيداً ،نظراً إىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات
اجلغرافية وإىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية .ولكن ال بد من التشديد عىل قيود مثل هذه اآلليات :مفركز تباد،
املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أنشأهتا اآلياكن وليس لها أي آاثر ُمل ِزمة أو قانونية يف معلية
كونة من أسامء عامة أو يف حقو ،املق توى الثاين .وعىل ماليك العالمات التجارية أن يدفعوا
ختصيص أسامء احلقو ،العليا امل ُ َّ
رسوماً نظري التقجيل والتجديد .يذكل ميكن اعتبارها خطوة أوىل يف الاُتاه الصحيح.
آيقلندا
س نكون عىل اس تعداد دلراسة هذا اخليار.
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الياابن
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت :رشيطة أن تكون األسامء اجلغرافية وثيقة الصةل بقاكن املنطقة يف املايض واحلارض
حبيث يسبغي احرتام ُحججهم.
الربتغا،
يبدو أن من املناسب أن تُق تخدم آلية مماثةل.
س نغافورة
نظام عاد .،يضع عىل عات البدلان واألقالمي مقؤولية حامية أسامهئا وما ترى أن همم ابلسق بة إلهيا .ولكن يسبغي أال ت ُفرض
رسوم نظري املشاركة يف اآللية ،ألن البدلان تترصف بدافع املصلحة العامة ،وليس من منطل ُتاري.
القويد
ليس دلينا رأي ُمحدَّد يف هذا األمر.
الاحتاد األورويب
فامي يتعل بتخصيص املؤرشات اجلغرافية كحقو ،عليا ُمكونة من أسامء عامة ،ميكن أن يكون اس تخدام آلية مشاهبة ملركز
تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيداً ،نظراً إىل ادلرجة العالية من امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا املؤرشات
اجلغرافية وإىل وجود قوامئ واحضة ابملؤرشات اجلغرافية .ولكن ال بد من التشديد عىل قيود مثل هذه اآللية :مفركز تباد،
املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية ليس سوى قاعدة بياانت أنشأهتا اآلياكن وليس لها أي آاثر ُمل ِزمة أو قانونية يف معلية
كونة من أسامء عامة أو يف حقو ،املق توى الثاين .وعىل ماليك العالمات التجارية أن يدفعوا
ختصيص أسامء احلقو ،العليا امل ُ َّ
رسوماً نظري التقجيل والتجديد .يذكل ميكن اعتبارها خطوة أوىل يف الاُتاه الصحيح .ومن انحية أخرى ،فامي يتعل
بتخصيص أسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية ،يسبغي احلفاظ عىل ما يوجد ابلفعل من آليات وس ياسات هتدف إىل
منع التخصيص غري املرصح ب (مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثا ،،حظر ختصيص أسامء البدلان).
 .11هل اإلطار القانوين واملؤسيس احلايل لتخصيص "مصطلحات معومية" كحقو ،عليا يوفر صكواكً قانونية دولية اكفية
ملنع التخصيص "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية

الرد
نعم
نعم
نعم

التعليقات
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
عىل الرمغ من أن معليات املناقشة اليت ُُترهيا اآلياكن متعمقة ومُفصةل مبا يكفي لالحتياط للتخصيص
املذكور يف القؤا ،،ال بد أن توجد آليات تقتند إىل القانون ادلويل العام من أجل تقوية الزناعات.
كونة من أسامء عامة يف
يضع جممتع أحصاب املصلحة املتعددين العاملي س ياسات يف جما ،احلقو ،العليا امل ُ َّ
معليات منطلقة من القاعدة ،وفقا ً لهنج تعدد أحصاب املصلحة املُتّبع يف إدارة اإلنرتنت .ويف حني أن هذه

SCT/40/6 Prov.2
Annex
33

الطرف املُجيب

إكوادور
إس تونيا

الرد

ال
نعم

جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا

ال
ال

الياابن

ال

التعليقات
الق ياسات ال متثل "صكواكً قانونية دولية" ،بوج عام ،فإن الق ياسات املتعلقة بتخصيص األسامء
اجلغرافية الواردة يف دليل مودع طلب التقجيل الصادر يف يونيو  2011لتخصيص احلقو ،العليا
كونة من أسامء عامة قد جنحت مبا في الاكفية حىت اآلن ،ومتكنت من ُتنب حدوث التباس
اجلديدة امل ُ َّ
دلى املق تخدم بشأن مسشأ املنتجات أو اخلدمات امل ُقدَّمة يف إطار امس احلقل ،فض ًال عن إساءة
الاس تخدام واملنافقة غري املرشوعة .ومع ذكل ،ظهرت بعض القضااي فامي يتعل ابألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية ،اليت مل يشملها دليل مودع طلب التقجيل .ويسبغي الاهامتم عىل النحو الواجب بتوفري وسائل
حامية مشاهبة لهذه األسامء أيضا ً يف إطار املراجعة املق مترة لهذه الق ياسات يف اآلياكن.
كونة من أسامء عامة يف
يضع جممتع أحصاب املصلحة املتعددين العاملي س ياسات يف جما ،احلقو ،العليا امل ُ َّ
معليات منطلقة من القاعدة ،وفقا ً لهنج تعدد أحصاب املصلحة املُتّبع يف إدارة اإلنرتنت .ويف حني أن هذه
الق ياسات ال متثل "صكواكً قانونية دولية" ،بوج عام ،فإن الق ياسات املتعلقة بتخصيص األسامء
اجلغرافية الواردة يف دليل مودع طلب التقجيل الصادر يف يونيو  2011لتخصيص احلقو ،العليا
كونة من أسامء عامة قد جنحت مبا في الاكفية حىت اآلن ،ومتكنت من ُتنب حدوث التباس
اجلديدة امل ُ َّ
دلى املق تخدم بشأن مسشأ املنتجات أو اخلدمات املُقدَّمة يف إطار امس احلقل ،فض ًال عن إساءة
الاس تخدام واملنافقة غري املرشوعة .ومع ذكل ،ظهرت بعض القضااي فامي يتعل ابألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية ،اليت مل يشملها دليل مودع طلب التقجيل .ويسبغي الاهامتم عىل النحو الواجب بتوفري وسائل
حامية مشاهبة لهذه األسامء أيضا ً يف إطار املراجعة املق مترة لهذه الق ياسات يف اآلياكن.
نرى أن تنظمي هذه املقأةل عىل الصعيد ادلويل يتطلب مزيداً من املناقشات.

نعم
ال
اإلطار احلايل ليس قانونيا ً أو مؤسق ياً .فاآلياكن هيئة خاصة (غري هادفة للرحب) يقع مقرها يف الوالايت
املتحدة األمريكية .ويذكل ليس بوسعها أن تضع إطاراً قانونيا ً أو مؤسق ياً .وحتتاج اإلنرتنت إىل مجموعة
قانونية من القواعد القانونية (امل ُل ِزمة يف حد ذاهتا) اليت تضعها سلطات عامة ،ال س امي بشأن املصطلحات
اجلغرافية واملؤرشات اجلغرافية .وتقتيض حاةل "العمومية" اس تخداما ً غري تقييدي .ويف حاةل حدوث
خالفُ ،ي للقلطة القضائية أن تقرر ما إذا اكن املصطلح عاما ً أم الُ .وحتا ،القضية يف هذه احلاةل إىل
والية قضائية واحدة حىت اآلن .ويُعترب املصطلح ،حىت تكل اللحظة ،مصطلحا ً عاما ً كام زُ ِ َِع .وال يوفر
اإلطار القانوين واملؤسيس احلايل ،بوج عام ،ما يكفي من الصكوك أو الضامانت القانونية ملنع "التقجيل
املق ب " للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ،وإن اكنت بعض الضامانت قد
خاختذت يف بعض احلاالت املُحدَّدة (عىل سبيل املثا ،،يف وقت تقجيل حقل علوي جديد يف
 .).museum ،.info ،.biz( 2002/2001وحىت إذا اكنت الروابط التعاقدية املُل ِزمة ألعضاء اآلياكن
مُل ِزمة فامي بني األطراف (رمغ أهنا ليقت جزءاً من قانون عام مُل ِزم) ،فقد ت ُعدَّ ،هذه الروابط مبرور
الوقت بإرادة األطراف دون مراعاة الشواغل املرشوعة املتعلقة ابملصاحل العامة وامجلاعية .وقد تُتّخذ تدابري
تعاقدية مُحدَّدة ،أو يسبغي اختاذها ،ليك توفر اآلياكن امحلاية للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان
واملصطلحات اجلغرافية ،ولكن إعادة النظر بوج عام يف آليات احلومكة يسبغي النظر فهيا من أجل
املق تقبل.
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت .عىل األقل بشأن األسامء التجارية ،فهيي غري محمية مبوجب القانون
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التعليقات

الرد
ادلويل ،وال يوجد إطار مؤسيس اكف محلايهتا.
ال

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،

ال

مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس

ال
ال

س نغافورة

نعم

القويد
سويرسا

ال

إن إطار امحلاية املنصوص علي يف دليل مُودع طلب التقجيل لعام  2012يف وقت إطالق احلقو،
كونة من أسامء عامة استبعد ،عىل أساس املبادئ اليت اعمتدهتا اللجنة الاستشارية
العليا اجلديدة امل ُ َّ
احلكومية لآلياكن ،اس تخدام أسامء البدلان أو األقالمي والاس تغال ،التجاري لها بنا ًء عىل قوامئ رمسية من
منظامت دولية (األمم املتحدة واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس) .إال أن معايري  ISO 3166للبدلان
واألقالمي ،عىل الرمغ من أهنا من املامرسات اجليدة يف اللواحئ ادلولية يف خمتلف القطاعات ،اكنت موضع
ٍّ
كونة من أسامء عامة.
شك من جانب اآلياكن ،مبا يف ذكل عىل املق توى الثاين من احلقو ،العليا امل ُ َّ
وعالوة عىل ذكل ،مسح دليل مودع طلب التقجيل ابس تخدام أنواع أخرى من األسامء اجلغرافية (مثل
العوامص أو املدن أو املناط ) والاس تغال ،التجاري لها ،بترصحي حكويم وبنا ًء عىل معايري مُح َّددة.
وأخرياً ،هناك مجموعة من أسامء األماكن ال حتظى ابمحلاية ،أال ويه أسامء األهنار واجلبا ،واملؤرشات
اجلغرافية .وخالصة القو ،أن إطار امحلاية ٌّ
هش وخاضع للتنظمي ايذايت من ِقبل اآلياكن اليت ميكن أن
ت ُِّغريه يف أي وقت .وهذه املنظمة غري الرحبية ليقت م َُلزم ًة ابتباع معايري املنظمة ادلولية لتوحيد
املقاييس ،كام ُذكر أعاله.

يعتقد مركز التسق ي أن من األمهية مباكن ترتيب ش ىت فئات املق تخدمني حقب األولوية عند حل
الزناعات .فقد تشمل هذه احلاالت تضار ًاب يف املصاحل بني منظامت حكومية دولية ووطنية ،وسلطات
حكومية عىل املق توى الوط،ي/اإلقلميي/احملي ،وأشخاص مرخص هلم من قبل هيئات حكومية،
وأحصاب حقوق العالمات التجارية.
حتظى أسامء البدلان ابمحلاية يف املق توى العلوي مبوجب س ياسات اآلياكن .ويبدو أن األمر أقل وضوحا ً
فامي يتعل ابملؤرشات اجلغرافية واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية ،إذ ال تنص س ياسات اآلياكن رصاح ًة
عىل أي حامية لهذين النوعني من األسامء.
ليس دلينا رأي مُح َّدد يف هذا األمر .فالقويد ال تُامنع ،بوج عام ،اس تخدام األسامء اجلغرافية وما شاهبها
كحقو ،عليا.
(أي دليل مُو ِدع طلب تقجيل احلقو ،العليا
اإلطار القانوين واملؤسيس احلايل لتخصيص احلقو ،العليا ْ
كونة من أسامء عامة الصادر عن هيئة اإلنرتنت لألسامء واألرقام اخملصصة (اآلياكن) يف
اجلديدة امل ُ َّ
 )2012ال ُيمي سوى عدد قليل من فئات املصطلحات اجلغرافية ،أال ويه أسامء البدلان واألقالمي
املذكورة يف اجلزء األو ،من املعيار ( ISO 3166اليت ال جيوز ختصيصها) ،وأسامء العوامص وفقا ً للجزء
األو ،من املعيار  ،ISO 3166وأسامء املدن حيامن تُق تخدم ألغراض مرتبطة بتكل املدن ،وأسامء
التقق اميت الفرعية اجلغرافية للبدلان املُذكورة يف اجلزء الثاين من املعيار ( ISO 3166الاكنتوانت
واملقاطعات واألقالمي والوالايت) وأسامء مناط اليونقكو اجلغرافية (اليت جيوز ختصيصها يف حاةل موافقة
احلكومة أو القلطة العامة اخملتصة املعنية أو عدم اعرتاضها).
إال أن هذا اإلطار القانوين واملؤسيس ال يشمل عدداً من األسامء ذات ادلالةل اجلغرافية ،مما أدى
ابس مترار إىل نشوب نزاعات خطرية ،مثل الزناع اخلاص ابحلقل " ،".amazonايذي مل ُُي ّل بعد .ومن
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الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

الرد

ال

التعليقات
أجل منع مثل هذه الزناعات ،أو احلد مهنا عىل األقل ،يف املق تقبل ،ي ُق تحقن اس تخدام مفهوم أوسع
للمصطلحات اجلغرافية وتطبي مبدأ عدم الاعرتاض عند ختصيص هذه املصطلحات ،مع إعداد أدوات
تمكيلية للمقاعدة وامحلاية (كإعداد آلية مشاهبة ملركز تباد ،املعلومات اخلاصة ابلعالمات التجارية كام ُذكر
يف القؤا ،رمق  10أو إنشاء جلنة تُلكَّف بإصدار حتذيرات أو إسداء املشورة بشأن ختصيص
املصطلحات اجلغرافية).
ما ادلاعي إىل منع التخصيص "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية كحقو ،عليا؟ ليس لنا عَل بأي أساس قانوين ملنع التخصيص "املتوقع" للمؤرشات اجلغرافية
وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية.
كونة من أسامء عامة يف
يضع جممتع أحصاب املصلحة املتعددين العاملي س ياسات يف جما ،احلقو ،العليا امل ُ َّ
معليات منطلقة من القاعدة ،وفقا ً لهنج تعدد أحصاب املصلحة املُتّبع يف إدارة اإلنرتنت .ويف حني أن هذه
الق ياسات ال متثل "صكواكً قانونية دولية" ،بوج عام ،فإن الق ياسات املتعلقة بتخصيص األسامء
اجلغرافية الواردة يف دليل مودع طلب التقجيل الصادر يف يونيو  2011لتخصيص احلقو ،العليا
كونة من أسامء عامة قد جنحت مبا في الاكفية حىت اآلن ،ومتكنت من ُتنب حدوث التباس
اجلديدة امل ُ َّ
دلى املق تخدم بشأن مسشأ املنتجات أو اخلدمات املُقدَّمة يف إطار امس احلقل ،فض ًال عن إساءة
الاس تخدام واملنافقة غري املرشوعة .ومع ذكل ،ظهرت بعض القضااي فامي يتعل ابألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية ،اليت مل يشملها دليل مودع طلب التقجيل .ويسبغي الاهامتم عىل النحو الواجب بتوفري وسائل
حامية مشاهبة لهذه األسامء أيضا ً يف إطار املراجعة املق مترة لهذه الق ياسات يف اآلياكن.

كونة من أسامء عامة بتخصيص امس جغرايف ،سواء
 .12ما الرشوط اليت يسبغي بناء علهيا أن تقمح معلية احلقو ،العليا امل ُ َّ
أاكن متطابقا ً مع مؤرش جغرايف أم ال ،أو امس بدل أو امس ذي دالةل جغرافية كحقل علوي؟
كونة من أسامء عامة بتخصيص امس جغرايف كحقل علوي
الطرف املُجيب
الرشوط اليت يسبغي بناء علهيا أن تقمح معلية احلقو ،العليا امل ُ َّ
إذا اكن الاس تخدام املرشوع للمؤرش اجلغرايف أو امس البدل أو املصطلح اجلغرايف ليس مُضل ِّ ًال ،فق يكون من املناسب
أسرتاليا
ختصيص كحقل علوي.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
الربازيل
النظر يف إجراء مناقشة بني أحصاب املصلحة املتعددين (منوذج أحصاب املصلحة املتعددين).
ش يي
احلصو ،عىل موافقة من احلكومة املعنية أو الاحتفاظ بقامئة ابملصطلحات اجلغرافية احملظورة حيث ميكن للك حكومة أن
قربص
تضيف إىل القامئة األسامء/املواقع اجلغرافية اليت حتتاج إىل امحلاية.
امجلهورية التش يكية يسبغي أال ُخت َّصص أسامء البدلان واألقالمي (املُدرجة يف املواصفة القياس ية  )ISO 3166كحقو ،عليا مكونة من أسامء عامة،
طبقا ً لق ياسات اآلياكن احلالية القامئة عىل استشارة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأن هذه املقأةل .3وجيب احلفاظ عىل
الضامانت احلالية لتخصيص األسامء اجلغرافية (مثل ادلِع املُقدَّم من احلكومة أو القلطة العامة ذات الصةل أو عدم اعرتاضها)،
ورمبا جيب حتقيهنا يف حاةل تقدمي أدةل مُحدَّدة عىل رضورة تعديلها.
3
كونة
" :https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-reqardinq-new-gtldsيسبغي أن تراعي احلقو ،العليا اجلديدة امل ُ َّ
من أسامء عامة :احلقاس يات املتعلقة ابملصطلحات ذات ادلالةل الوطنية والثقافية واجلغرافية وادليسية"؛ "ويسبغي أن تتجنب اآلياكن أسامء البدلان أو األقالمي أو
األماكن ،واللغات اإلقلميية أو أوصاف الشعوب ،ما مل يكن ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو القلطات العامة املعنية" (مبادئ اللجنة الاستشارية احلكومية بشأن
كونة من أسامء عامة.)2007 ،
احلقو ،العليا اجلديدة امل ُ َّ
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إكوادور
إس تونيا

جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا

الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس

كونة من أسامء عامة بتخصيص امس جغرايف كحقل علوي
الرشوط اليت يسبغي بناء علهيا أن تقمح معلية احلقو ،العليا امل ُ َّ
وال يزا ،جممتع أحصاب املصلحة املتعددين يف اآلياكن يق تكشف األفاكر املمكنة لتحقني الق ياسات احلالية ،وذكل ،عىل
سبيل املثا ،،من خال ،إنشاء قوامئ أو جسالت و/أو رشط عدم اعرتاض القلطة احلكومية أو العامة املعنية عىل األسامء ذات
الصةل اجلغرافية غري املشموةل حاليا ً ابلتعريف وبقواعد دليل مودع طلب التقجيل .ويف هذا الق ياق ،يسبغي إيالء الاهامتم
املناسب للمؤرشات اجلغرافية اليت تُق تخدم يف احلقو ،العليا املكونة من أسامء عامة ،بل ويف ختصيصات ادلرجة الثانية أيضا ً
داخل هذه احلقو ،العليا.
يسبغي أال ُخت َّصص أسامء البدلان واألقالمي (املُدرجة يف املواصفة القياس ية  )ISO 3166كحقو ،عليا مكونة من أسامء عامة،
طبقا ً لق ياسات اآلياكن احلالية القامئة عىل استشارة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأن هذه املقأةل .وجيب احلفاظ عىل
الضامانت احلالية لتخصيص األسامء اجلغرافية (مثل ادلِع املُقدَّم من احلكومة أو القلطة العامة ذات الصةل أو عدم اعرتاضها)،
ورمبا جيب حتقيهنا يف حاةل تقدمي أدةل مُحدَّدة عىل رضورة تعديلها .وال يزا ،جممتع أحصاب املصلحة املتعددين يف اآلياكن
يق تكشف األفاكر املمكنة لتحقني الق ياسات احلالية ،وذكل ،عىل سبيل املثا ،،من خال ،إنشاء قوامئ أو جسالت و/أو
رشط عدم اعرتاض القلطة احلكومية أو العامة املعنية عىل األسامء ذات الصةل اجلغرافية غري املشموةل حاليا ً ابلتعريف وبقواعد
دليل مودع طلب التقجيل .ويف هذا الق ياق ،يسبغي إيالء الاهامتم املناسب للمؤرشات اجلغرافية اليت تُق تخدم يف احلقو،
العليا املكونة من أسامء عامة ،بل ويف ختصيصات ادلرجة الثانية أيضا ً داخل هذه احلقو ،العليا.
ت ُقدِّر جورجيا معل جلنة العالمات اليت ختطو خطوات هممة إىل األمام يف تطوير مناقشات هذه القضية املهمة عىل الصعيد
ادلويل .ونرى أن امحلاية املمنوحة للمؤرش اجلغرايف أو امس البدل أو الامس ذي ادلالةل اجلغرافية بوصف حق ًال علو ًاي جيب الوفاء
هبا عىل حنو معقو ،ومتوازن.
مقودة الصكوك القانونية اليت تقمح أو ال تقمح رصاح ًة مبنح امس حقل ال يتطاب مع املؤرش اجلغرايف ملُودع الطلب.
ال جيوز بأي حا ،من األحوا ،ختصيص أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية ما مل تكن مملوكة لدلوةل املعنية.
ال جيوز ،بوج عام ،ختصيص املصطلحات اجلغرافية إال للقلطات العامة اخملتصة .وال جيوز ختصيص املؤرش اجلغرايف كحقل
علوي أو حقل من املق توى الثاين ما مل يكن صاحب التقجيل هو دوةل املسشأ و/أو مجموعة من املُنتجني ايذين هلم وضع
قانوين مبوجب قانون طرف املسشأ املتعاقد لتأكيد حقوق املق تفيدين أو غريها من احلقوق املتعلقة ابملؤرش اجلغرايف .أما أسامء
البدلان واملصطلحات اجلغرافية ،ففي حني أن يلزم إعادة النظر يف قواعد القانون املوضوعي اخلاص حباميهتا ،يسبغي وضع آلية
لضامن مراعاة املصاحل املتعلقة ابلتعبري اجلغرايف ،مبا يف ذكل مصلحة القلطة العامة ،ومجموعات املصاحل اخلاصة ،واملصاحل
الفردية.
ُ
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت .جيرى التوج ابلقؤا ،إىل اآلياكن.
جيب أال ُيدث التخصيص إال مبوافقة رمسية من البدل املع،ي أو من الهيئة اإلدارية املعنية.

مبوجب ترصحي من حكومة أو سلطة عامة ذات رشعية ووالية إدارية عىل املنطقة املعنية.

أحاكم قانونية رصُية
ُو ِضع دليل مودع طلب التقجيل ( )https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agbيف س ياق التحضري جلوةل
الطلبات املقرر إيداعها من أجل حقو ،اآلياكن العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة لق نة  ،2012وفرض حظراً عىل
ختصيص تقميات تتطاب مع أسامء البدلان واألقالمي ،واشرتط تقدمي ما يفيد موافقة القلطات اخملتصة أو عدم اعرتاضها يف حاةل
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الطرف املُجيب

س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

كونة من أسامء عامة بتخصيص امس جغرايف كحقل علوي
الرشوط اليت يسبغي بناء علهيا أن تقمح معلية احلقو ،العليا امل ُ َّ
التقميات اليت تتطاب مع أسامء العوامص واملدن واألسامء اجلغرافية دون الوطنية ،مبا يف ذكل أسامء املناط أو املقاطعات أو
األقالمي وكذكل األسامء الواردة يف قامئة اليونقكو للمناط أو يف "قامئة تكوين املناط اجلغرافية (القارية) الكربى ،واملناط
اجلغرافية الفرعية ،ومجموعة خمتارة من اجملموعات الاقتصادية وغريها".
يسبغي أال يُقبل أو يُعمتَد أو ُخي َّصص الامس إال يف حاةل وجود إذن رصحي من حكومة البدل املع،ي .ويسبغي أيضا ً أن توجد معلية
اعرتاض ،كأن ي ُقمح ،عىل سبيل املثا ،،ألي َّجة بأن ت ُقدِّم ،خال 30 ،يوماً ،اعرتاضها عىل طلب احلقل العلوي املكون من
امس عام.
ليس دلينا رأي مُحدَّد يف هذا األمر .فالقويد ال تُامنع ،بوج عام ،اس تخدام األسامء اجلغرافية وما شاهبها كحقو ،عليا.
(أي دليل م ُِودع طلب تقجيل احلقو ،العليا اجلديدة املك َّونة من
إن اإلطار القانوين واملؤسيس احلايل لتخصيص احلقو ،العليا ْ
أسامء عامة لق نة  2012ايذي وضعت اآلياكن) ال ُيمي سوى عدد قليل من فئات املصطلحات اجلغرافية ،ويسبغي معاجلة ذكل
(انظر القؤا ،رمق  11أعاله).
يسبغي أال ت ُفرض رشوط عىل معلية ختصيص احلقو ،العليا إذا اكن احلقل العلوي يتطاب مع مؤرش جغرايف أو امس بدل أو امس
هل دالةل جغرافية.
يسبغي أال ُخت َّصص أسامء البدلان واألقالمي (املُدرجة يف املواصفة القياس ية  )ISO 3166كحقو ،عليا مكونة من أسامء عامة،
طبقا ً لق ياسات اآلياكن احلالية القامئة عىل استشارة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأن هذه املقأةل .4وجيب احلفاظ عىل
الضامانت احلالية لتخصيص األسامء اجلغرافية (مثل ادلِع املُقدَّم من احلكومة أو القلطة العامة ذات الصةل أو عدم اعرتاضها)،
ورمبا جيب حتقيهنا يف حاةل تقدمي أدةل مُحدَّدة عىل رضورة تعديلها.
وال يزا ،جممتع أحصاب املصلحة املتعددين يف اآلياكن يق تكشف األفاكر املمكنة لتحقني الق ياسات احلالية ،وذكل ،عىل
سبيل املثا ،،من خال ،إنشاء قوامئ أو جسالت و/أو رشط عدم اعرتاض القلطة احلكومية أو العامة املعنية عىل األسامء ذات
الصةل اجلغرافية غري املشموةل حاليا ً ابلتعريف وبقواعد دليل مودع طلب التقجيل .ويف هذا الق ياق ،يسبغي إيالء الاهامتم
املناسب للمؤرشات اجلغرافية اليت تُق تخدم يف احلقو ،العليا املكونة من أسامء عامة ،بل ويف ختصيصات ادلرجة الثانية أيضا ً
داخل هذه احلقو ،العليا.

 .13هل يوجد يف بدلمك أي قاعدة أو إجراء قانوين أو سبيل انتصاف أو أساس قانوين مناسب ملنع ختصيص املؤرشات
اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،عليا؟
الطرف
املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي

قواعد أو إجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،عليا
متنع س ياسة القامئة احملجوزة اخلاصة هبيئة  auDAختصيص بعض األسامء اجلغرافية .وإضاف ًة إىل ذكل ،جيب أن يكون أي امس حقل
ُخصص مطابقا ً متاما ً المس صاحب التقجيل أو لعالمت التجارية ،أو يكون اختصاراً لهذا الامس أو هذه العالمة ،أو يكون مرتبطا ً
م َّ
ً
ً
ً
ارتباطا وثيقا وجوهراي بصاحب التقجيل.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
ال يوجد يشء من هذا القبيل .يوجد نظام لتقوية الزناعات اليت تسشأ الحقاً.

4
كونة
" :https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-reqardinq-new-gtldsيسبغي أن تراعي احلقو ،العليا اجلديدة امل ُ َّ
من أسامء عامة :احلقاس يات املتعلقة ابملصطلحات ذات ادلالةل الوطنية والثقافية واجلغرافية وادليسية"؛ "ويسبغي أن تتجنب اآلياكن أسامء البدلان أو األقالمي أو
األماكن ،واللغات اإلقلميية أو أوصاف الشعوب ،ما مل يكن ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو القلطات العامة املعنية" (مبادئ اللجنة الاستشارية احلكومية بشأن
كونة من أسامء عامة.)2007 ،
احلقو ،العليا اجلديدة امل ُ َّ
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الطرف
املُجيب
قربص
امجلهورية
التش يكية
إكوادور

إس تونيا
جورجيا
اليوانن

غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا

5
6

قواعد أو إجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،عليا
وفقا ً لقواعد أسامء احلقل  .cyوالحئهتا ،ال ميكن إصدار األسامء اجلغرافية اليت تشري إىل املواقع اجلغرافية املوجودة عىل اخلرائط الرمسية
إال للقلطة احمللية املعنية.
ينص دليل مودع طلب التقجيل عىل إجراءات معينة يف حاةل نشوب خالف بشأن أسامء حقو ،عليا متثل أسامء جغرافية .وقد
وضع جممتع اآلياكن العديد من آليات حامية احلقوق وإجراءات تقوية الزناعات .5وخضعت هذه اآلليات واإلجراءات للمراجعة من
ِقبل أحصاب املصلحة.6
املادة  :360حمظورات مطلقة بشأن تقجيل العالمات التجارية – ُُيظر مُطلقا ً تقجيل اإلشارات التالية كعالمات ُتارية.10 :
اإلشارات اليت تق تسقخ أو ت ُِّقدل أو تتضمن تقمية مسشأ محمي ًة لنفس املنتجات أو ملنتجات خمتلفة إذا اكن اس تخداهما قد يتقبب يف
حدوث التباس أو ارتباط ابلتقمية أو ينطوي عىل اس تغال ،غري مرشوع لشهرهتا؛  .14اإلشارات اليت تق تسقخ أو ت ُِّقدل امس ادلوةل
أو احلكومات احمللية أو رموزها الرمسية ،وكذكل األسامء واخملترصات والرموز الرمسية للمؤسقات والهيئات والكياانت العامة أو
اإلشارات اليت متثل عالمة قطرية ما مل تطلب القلطة اخملتصة تقجيلها.
ينص دليل مودع طلب التقجيل عىل إجراءات معينة يف حاةل نشوب خالف بشأن أسامء حقو ،عليا متثل أسامء جغرافية .وقد
وضع جممتع اآلياكن العديد من آليات حامية احلقوق وإجراءات تقوية الزناعات .وخضعت هذه اآلليات واإلجراءات للمراجعة من
ِقبل أحصاب املصلحة .انظر أيضا ً اإلجاابت القابقة.
ال
القرار رمق268/73- 25-11-2002 :
الفصل الثالث :رشوط عدم القبو ،رشوط احلذف
أس باب رفض طلب ختصيص ،املادة ( 5ج) و(و)
 اإلشارة إىل مصطلحات جغرافية – املوقع اإللكرتوين ملُقدِّم الطلب ال خيص القلطة احمللية املعنية ،وفقا ً لقامئة املصطلحاتاجلغرافية دلى هيئة تنظمي الاتصاالت والربيد اليواننية.
 اس تخدام أحد رموز البدلان (قامئة .)ISO 3166-1 إشارات أو شعارات خاصة ابدلوةل اليواننية أو غريها من ادلو ،،وكذكل اإلشارات والرموز ذات األمهية الوطنية أو ادليسيةالكبرية.
 إشارة مذكورة يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية.ُ
إذا مل ت ُ ِرش تفاصيل طلب التقجيل ،املُقدَّم وفقا ً لالحئة ،إىل أن الواكةل منظمة حكومية جيوز أن خيصص لها امس حقل عام من
املق توى الثالث حتت امس احلقل ..gov.gr
ال
ال (انظر القؤا ،رمق )9
ال
ال يوجد .تعمل اآلياكن خارج نطاق الوالية القضائية اإليطالية فامي يتعل ابملؤرشات اجلغرافية .وفامي يتعل ابملصطلحات اجلغرافية،
حظرت إيطاليا ختصيص " ".romaكحقل علوي يف عام  2012ألي مُودع طلب خبالف بدلية روما .ويف إطار النظام القانوين
اإليطايل ،تكون أسامء احلقو ،،ومن َّمث أسامء احلقو ،العليا( ،اليت تتضمن أسامء عامة أو جغرافية ،أو أي عبارة لها معىن مُحدَّد)
مبثابة إشارة ممزية غري منطية ،وحيامن تُق تخدم ألغراض ُتارية ،فإهنا ختضع للقواعد اليت ينص علهيا قانون امللكية الفكرية وقانون
اإلشارات املمزية .ورمغ أن ذكل يرتك جما ًال للتقدير واملرونة فامي يتعل ابالس تخدام غري التجاري املرشوع (ومن َّمث التقجيل) ،من

https://www .icann.org/resources/pages/rpm-drp-2017-10-04-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/cct/rpm
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الطرف
املُجيب

الياابن

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية
كوراي
مجهورية
مودلوفا

قواعد أو إجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،عليا
املؤكد أن قانون امللكية الفكرية ُيظر الاس تخدام املُضلِّل للتعبريات اجلغرافية بوصفها إشارات ممزية ،ومينع تقجيل األسامء اجلغرافية
كعالمات ُتارية يف ظروف معينة ،مهنا الاس تخدام الوصفي أو املُضلِّل (ابس تثناء احلاالت اليت تكتقب فهيا معىن اثنو ًاي) ،وبذكل
يُضفي رشعي ًة غري مبارشة عىل جحز اإلشارات للمجموعات أو األفراد أو الكياانت (مبا يف ذكل القلطات اإلقلميية) اليت تسمتي إىل
املنطقة اجلغرافية املعنية .وتنص قواعد التخصيص من قبل هيئة التقجيل اإليطالية ( ).itعىل حظر تقجيل األسامء اجلغرافية للمدن
واملقاطعات واألقالمي كحقو ،من املق توى الثاين (رمغ أن ميكن تقجيلها مع حقل من املق توى الثالث) ألهنا حمجوزة للقلطات
احمللية أو املقميني .وبقليل من التعديل ،قد يُقدَّم ذكل عىل أن من أفضل املامرسات ،ويكون يف هناية املطاف قاعدة ت ُمنَح آاثراً مُل ِزمة
وذكل للتحق مما إذا اكنت هيئات التقجيل األخرى تلزتم هبا أم ال .وال توجد حىت اآلن قواعد تتعل حبامية املؤرشات اجلغرافية يف
كونة من أسامء عامة ،تعمل اآلياكن خارج نطاق الوالية
كونة من أسامء عامة .وفامي خيص معلية احلقو ،العليا امل ُ َّ
معلية احلقو ،العليا امل ُ َّ
القضائية لدلوةل أو الاحتاد األورويب (أو املنظامت احلكومية ادلولية) فامي يتعل ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا.
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت
ال توجد ،حق امب نعَل ،أي قاعدة أو تدبري قانوين أو ُسبل انتصاف أو أساس قانوين ،ما مل يكن الفعل يتواف مع املنافقة غري
املرشوعة التالية عىل النحو املنصوص علي يف قانون منع املنافقة غري املرشوعة.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة)
حيامن تتطاب املؤرشات اجلغرافية مع "مؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص بشخص آخر" ،جيوز تطبي األحاكم التالية الواردة يف
القانون.
املادة  )1(2يُقصد مبصطلح "املنافقة غري املرشوعة" املُق تخدم يف هذا القانون أي مما يي)...( :
(أي امس القلع
" "13اكتقاب احل يف اس تخدام امس حقل مُطاب أو مُشاب ملؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص بشخص آخر ْ
أو األعام ،التجارية اخلاصة برشكة ما ،أو الامس التجاري لهذه القلع أو األعام ،،أو عالمهتا التجارية ،أو إشاراهتا ،أو أي مؤرش
آخر لها) أو الاحتفاظ هبذا احل  ،أو اس تخدام أي امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقي كقب غري مرشوع أو التقبب يف
رضر لشخص آخر؛
كام ينظم قانون منع املنافقة غري املرشوعة ُسبل الانتصاف املدنية املتعلقة "ابمتالك امس احلقل أو اس تخدام بشلك غري مرشوع"
عىل النحو التايل.
ُ
املادة  :)1(3جيوز للشخص ايذي حدث تعدٍّ عىل مصاحل التجارية أو يكون من املر َّجح أن ُيدث تعدٍّ علهيا بقبب منافقة غري
مرشوعة أن يرفع دعوى ضد الشخص ايذي تعدى عىل مصاحل التجارية أو من املرحج أن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف هذا التعدي
أو منع .
املادة  :4أي خشص يتعدى عن معد أو إهام ،عىل املصاحل التجارية لشخص آخر من خال ،منافقة غري مرشوعة يكون مقؤو ًال
عن تعوضي عن األرضار النامجة عن ذكل ،غري أن هذه املادة ال تنطب عىل األرضار النامجة عن اس تخدام األرسار التجارية بعد
انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة  15طبقا ً للامدة ذاهتا.
ميكن اس تخدام امس البدل وفقا ً للترشيع الوط،ي ايذي ال يرسي إال يف اإلقلمي/املوضوعات املقابةل.
انظر ردان عىل القؤا.5 ،
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الطرف
املُجيب
رومانيا
الاحتاد
الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

الوالايت
املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

قواعد أو إجراءات قانونية ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،عليا
ال
ال
ال توجد يف القويد أي الحئة حتظر اس تخدام املصطلحات اجلغرافية كحقو ،عليا.
نعم .املصطلحات اجلغرافية محمية مبوجب احل يف الامس وفقا ً للامدة  29من القانون املدين القويرسي .وُي للقلطات العامة املعنية
تأكيد هذه احلقوق من خال ،احملامك من أجل التصدي إلساءة اس تخدام امسها ،مبا يف ذكل انتحا ،املصطلح الس تخدام يف امس حقل
علوي.
وعالوة عىل ذكل ،فإن القانون الاحتادي بشأن حامية العالمات التجارية وبياانت املصدر ُيمي املؤرشات اجلغرافية وبياانت املصدر
من مجيع أنواع الانتحا .،وميكن اللجوء إىل هذه امحلاية ملنع ختصيص امس حقل علوي.
وأخرياً ،جيب عىل القلطة القويرسية اخملتصة أن تضمن ،بوج عام ،وفقا ً للترشيع اخلاص بأسامء حقو ،اإلنرتنت ،تطبي القانون
القويرسي وإعالء مصاحل سويرسا عند إدارة واس تخدام حقو ،املق توى العلوي اليت لها آاثر يف البدل ،كام هو احلا ،مع
املصطلحات اجلغرافية املرتبطة بقويرسا.
ال
ال توجد حقوق حكومية متأصةل يف املصطلحات اجلغرافية ،ويذكل ال يوجد أساس ملنع ختصيص املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان
كونة من أسامء عامة،
واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،عليا .ويف برانمج اآلياكن احلديث بشأن احلقو ،العليا اجلديدة امل ُ َّ
نالحظ أن جيوز ألي طرف آخر تقدمي "اعرتاض عىل احلقوق القانونية" لطلب تقجيل حقل علوي إذا اكن من احملمتل أن يتعدى
هذا احلقل عىل العالمة التجارية احلالية يذكل الطرف.
ينص دليل مودع طلب التقجيل عىل إجراءات معينة يف حاةل نشوب خالف بشأن أسامء حقو ،عليا متثل أسامء جغرافية .وقد
وضع جممتع اآلياكن العديد من آليات حامية احلقوق وإجراءات تقوية الزناعات .7وخضعت هذه اآلليات واإلجراءات للمراجعة من
ِقبل أحصاب املصلحة.8

 .14هل حصلت حكومتمك (من خال ،إحدى هيئاهتا أو غريها من الوحدات اإلدارية اإلقلميية أو احمللية) عىل واحد (أو
كونة من أسامء عامة اليت حتتوي عىل مصطلح جغرايف يشري إىل بدل أو ماكن داخل أرايض البدل
أكرث) من احلقو ،العليا امل ُ َّ
(عىل سبيل املثا :،حصل الاحتاد القويرسي عىل ")".swiss؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
7
8

الرد
ال

التعليقات
مل ي َ ْمن إىل علمنا حدوث يشء من ذكل.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

ال
ال
ال
ال

https://www .icann.org/resources/pages/rpm-drp-2017-10-04-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/cct/rpm
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الطرف املُجيب
إس تونيا
جورجيا
اليوانن

غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن

الرد
ال

التعليقات
الترشيع العام يكون عىل مق توى الاحتاد األورويب.

نعم

املصطلحات اجلغرافية للحقل " ".grمُدرجة يف قامئة املصطلحات ،ومسشورة عىل املوقع اإللكرتوين لهيئة
تنظمي الاتصاالت والربيد اليواننيةُ ،وخت َّصص للقلطات احمللية املعنية وفقا ً للامدة  7من الحئة إدارة
وختصيص أسامء احلقل ( .grاجلريدة الرمسية  ،)593 / B / 14-4 -2011وقد خ ُِّصص احلقل
" "athens.grلبدلية أثينا.

ال
ال
ال توجد معلومات متاحة.
ال
ال
ال

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

مصلحة الرضائب الوطنية (املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحوليَّة) :مل حتصل مصلحة الرضائب
ُكونة من أسامء عامة حتتوي عىل مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحول َّية.
الوطنية عىل حقو ،عليا م َّ

ال

نعم
ال
ال
نعم
ال

امحلةل الق ياحية العامة" :رومانيا .اس تكشف حديقة الاكرابت".
حصلت مدينة س توكهومل عىل احلقل العلوي ..stockholm
حصل الاحتاد القويرسي عىل احلقل " ،".swissوحصل اكنتون زيورخ عىل احلقل ".".zuerich

ال

 .15هل تنص ترشيعاتمك الوطنية عىل تدابري وإجراءات وس بل انتصاف لألطراف املعنية من أجل منع أو إبطا ،تقجيل
املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية:
الطرف املُجيب

كحقل علوي
ُكون من امس
م َّ
عام؟

كحقو ،من املق توى
الثاين يف حقل علوي
ُكون من امس عام؟
م َّ

ال ترسي س ياس ية هيئة  auDAعىل احلقو ،العليا أو احلقو ،العليا من
املق توى الثاين.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

أسرتاليا
الربازيل
ش يي

التعليقات

ال

نعم
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الطرف املُجيب
قربص
امجلهورية
التش يكية
إكوادور
إس تونيا

كحقل علوي
ُكون من امس
م َّ
عام؟

كحقو ،من املق توى
الثاين يف حقل علوي
ُكون من امس عام؟
م َّ

ال

ال

ال
ال

نعم
ال

جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا

ال
نعم
نعم

ال
نعم
نعم

ال

ال

إيطاليا

ال

الياابن

ال

ال

التعليقات

تُق َّجل أسامء احلقو ،وفقا ً ملبدأ "األولوية ابألس بقية" .وميكن الطعن يف احلقو،
امل ُ َ
ختطفة أو أسامء احلقو ،املُق َّجةل اليت تتطاب أو تتشاب مع عالمات ُتارية
معروفة .وملنع حدوث مثل هذه احلاالت ،أنشأت مؤسقة اإلنرتنت اإلس تونية
جلنة نزاعات أسامء احلقو.،
املادة  ،10الفقرة  ،9من الحئة إدارة وختصيص أسامء احلقل ..gr
أسامء احلقل العلوي  .isتتوىل تقدميها رشكة خاصة .ووفقا ً للمعلومات املتاحة،
اكن من الصعب الترصف يف أي قضااي تتعل ابنهتاك احل .
فامي يتعل ابحلقو ،العليا ،خترج معلية التخصيص املع،ي عن نطاق الوالية
القضائية اإليطالية .أما فامي خيص حقو ،املق توى الثاين ،فإن املدعي جيوز هل أن
يتقدم ابعرتاض إىل القلطة اإليطالية اخملتصة مبارش ًة لتخصيص حقو ،املق توى
الثاين يف احلقل العلوي  ،.itأو إىل القلطة القضائية اخملتصة من أجل إبطا،
التخصيص .والتقجيل ايذي يقوم ب أمني القجالت اإليطايل خيضع لقواعد
التقجيل اليت يضعها أمني القجالت نفق يف ظل تسق ي دويل .وتنص قواعد
التخصيص عىل إجراءات إدارية إلزامية تقمح بتقدمي اعرتاض من قبل األطراف
األخرى الراغبة يف الطعن يف التقجيل".
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت
 بعض املؤرشات اجلغرافية حمجوزة ابلفعل. ال تنص ترشيعاتنا الوطنية ،حق امب نعَل ،عىل تدابري أو إجراءات أو س بلانتصاف من هذا القبيل ،إال إذا اكن الفعل يتواف مع املنافقة غري
املرشوعة التالية عىل النحو املنصوص علي يف قانون منع املنافقة
غري املرشوعة.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة)
حيامن تتطاب املؤرشات اجلغرافية مع "مؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص
بشخص آخر" ،جيوز تطبي األحاكم التالية الواردة يف القانون.
املادة  :)1(2يُقصد مبصطلح "املنافقة غري املرشوعة" املُق تخدم يف هذا القانون
أي مما يي)...( :
" "13اكتقاب احل يف اس تخدام امس حقل مُطاب أو مُشاب ملؤرش سلع أو
(أي امس القلع أو األعام ،التجارية اخلاصة
أعامُ ،تارية خاص بشخص آخر ْ
برشكة ما ،أو الامس التجاري لهذه القلع أو األعام ،،أو عالمهتا التجارية ،أو
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الطرف املُجيب

كحقل علوي
ُكون من امس
م َّ
عام؟

كحقو ،من املق توى
الثاين يف حقل علوي
ُكون من امس عام؟
م َّ

ال

ال

التعليقات
إشاراهتا ،أو أي مؤرش آخر لها) أو الاحتفاظ هبذا احل  ،أو اس تخدام أي
امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقي كقب غري مرشوع أو التقبب يف رضر
لشخص آخر؛
كام ينظم قانون منع املنافقة غري املرشوعة التدابري املدنية املتعلقة "ابمتالك امس
احلقل أو اس تخدام بشلك غري مرشوع" عىل النحو التايل.
املادة  :)1(3جيوز للشخص ايذي حدث تعدٍّ عىل مصاحل التجارية أو يكون من
املُر َّجح أن ُيدث تعدٍّ علهيا بقبب منافقة غري مرشوعة أن يرفع دعوى ضد
الشخص ايذي تعدى عىل مصاحل التجارية أو من املرحج أن يتعدى علهيا
للمطالبة بوقف هذا التعدي أو منع .
املادة  :4أي خشص يتعدى عن معد أو إهام ،عىل املصاحل التجارية لشخص
آخر من خال ،منافقة غري مرشوعة يكون مقؤو ًال عن تعوضي عن األرضار
النامجة عن ذكل ،غري أن هذه املادة ال تنطب عىل األرضار النامجة عن
اس تخدام األرسار التجارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة  15طبقا ً
للامدة ذاهتا.
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة) :انظر
القؤا.4 ،

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية
مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد

انظر ردان عىل القؤا.5 ،

تنص الترشيعات عىل إجراءات بشأن املؤرشات اجلغرافية.
ال
ال

ال
ال

سويرسا

نعم

نعم

الوالايت
املتحدة
األمريكية

ال

ال

ال توجد يف القويد أي الحئة حتظر اس تخدام األسامء اجلغرافية وما إلهيا يف نظام
أسامء احلقو.،
املصطلحات اجلغرافية محمية مبوجب "احل يف الامس" .عالوة عىل أن املؤرشات
اجلغرافية وبياانت املصدر محمية من مجيع أنواع الانتحا( ،انظر القؤا.)13 ،
إذا اكنت محمية بوصفها عالمة ُتارية ،فتوجد تدابري مثل تقدمي اعرتاض عىل
احلقوق القانونية ،مبوجب إجراءات اآلياكن اجلديدة اخلاصة ابحلقو ،العليا املكونة
من أسامء عامة ،والق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات/اإلجراء املوحد للوقف
الرسيع ،فض ًال عن قانون حامية املق هتكل من القطو اإللكرتوين فامي خيص
حقو ،املق توى الثاين.
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الطرف املُجيب
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

كحقل علوي
ُكون من امس
م َّ
عام؟
ال
ال

كحقو ،من املق توى
الثاين يف حقل علوي
ُكون من امس عام؟
م َّ
ال
ال

التعليقات

نعم ،عىل الصعيد الوط،ي ،لبعض ادلو ،األعضاء.

 .16هل س ب أن حمكت القلطات القضائية (املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية) يف بدلمك يف نزاع ينطوي عىل مصطلح
جغرايف (امس بدل أو مؤرش مصدر أو أي مصطلح جغرايف آخر) وامس حقل؟
إذا اكن اجلواب هو نعم،
مفاذا اكن احلمك الهنايئ ،وماذا اكنت الاعتبارات الرئيق ية املتعلقة هبذا األمر؟

حمكت القلطات القضائية
يف نزاع ينطوي عىل
الطرف املُجيب
مصطلح جغرايف
ال
أسرتاليا
الربازيل
يف نظام تقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو ،،اكن هناك بعض القضااي اليت ُم ِنح فهيا مؤرش
نعم
ش يي
جغرايف (مثل  )limondepica.clأو امس طبغرايف إىل البدلية اليت طالبت ب  ،أو القضااي
اليت ُحمك فهيا لصاحل فرد ،يف حاالت الاس تخدام املرشوع حبقن نية (مثل .)cartagena.cl
ال
قربص
قضية  – )2005( ostrava.czعىل أساس حامية امس الكيان القانوين وليس عىل أساس
نعم
امجلهورية
حامية املؤرش اجلغرايف .وقد رحبت مدينة أوسرتافا القضية.
التش يكية
ال
إكوادور
ال
إس تونيا
ال
جورجيا
اليوانن
ال
غواتاميال
هنغاراي
ال
آيقلندا
ال
إيطاليا
ال*
الياابن
ال
ليتوانيا
ال
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية
مودلوفا
مل ت ُعرض عىل احملامك سوى قضااي قليةل بشأن املؤرشات اجلغرافية .ويف إحدى هذه القضااي،
نعم
رومانيا
حمكت احملمكة بقبو ،منتج ُيمل مؤرشاً جغرافيا ً يف رابطة منتجني حمليني عىل الصعيد
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إذا اكن اجلواب هو نعم،
مفاذا اكن احلمك الهنايئ ،وماذا اكنت الاعتبارات الرئيق ية املتعلقة هبذا األمر؟

حمكت القلطات القضائية
يف نزاع ينطوي عىل
الطرف املُجيب
مصطلح جغرايف
الوط،ي.
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

ال
نعم

من األحاكم الصادرة عن احملمكة الاحتادية العليا يف سويرسا احلمك رمق 126 III 239
( )Berneroberland.chوحمكها رمق  )Montana.ch( 128 III 353وحمكها رمق 128
.)Luzern.ch( III 401
الاعتبارات
حامية احل يف الامس ايذي يضمن القانون املدين القويرسي ترسي أيضا ً عىل املصطلحات
اجلغرافية .وُي للقلطات العامة املعنية تأكيد هذه احلقوق من خال ،احملامك من أجل التصدي
إلساءة اس تخدام امسها .وجيب أن تكون أسامء احلقو ،خمتلفة مبا في الكفاية عن إشارات الغري
املمزية اليت تمتتع حبامية مطلقة ،مثل احل يف الامس .ويمتثل العامل احلامس يف تكوين العنوان يف
حد ذات  ،وليس حمتوى أو طريقة عرض املوقع اإللكرتوين ايذي يُفيض إلي العنوان.
الاس تستاجات
حمكت احملمكة الاحتادية العليا بأن أسامء احلقو ،هذه قد انهتكت ح القلطات العامة
املدعية يف الامس.

ال
ال

التعليقات
أسرتاليا
مل ي َ ْمن إىل علمنا حدوث يشء من ذكل.
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
إس تونيا
املؤرشات اجلغرافية فقط.
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هنغاراي
ليس لنا عَل بأحاكم من هذا القبيل.
الياابن
* وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت ومصلحة الرضائب الوطنية.
مصلحة الرضائب الوطنية (املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحول َّية) :ال توجد حىت اآلن أي سابقة قضائية فامي خيص
املرشوابت الكحول َّية.
الاحتاد الرويس
ليس بإماكن مركز التسق ي الوصو ،إىل هذه املعلومات.

كونة من رموز البدلان
" "2احلقو ،العليا امل ُ َّ
 .17هل هناك أي رشوط لتقجيل امس حقل من املق توى الثاين 9يف احلقو ،العليا املكونة من رموز البدلان اخلاصة بمك
واليت تضم
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
9

مؤرشاً جغرافياً؟
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
الطلب ُ
ماكل املؤرش اجلغرايف أو
إذا قدَّم َ
رصح هلم.
مق تخدموه امل ُ َّ
ال
نعم
ال
ال (وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت)

امس البدل؟
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
نعم
نعم
إذا اكنت سلطة أو منظمة
وطنية يف البدل.
ال
نعم
نعم
ال (وزارة الشؤون ادلاخلية

مصطلحا ً جغرافياً؟
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
نعم
نعم
إذا اكنت القلطة احمللية ذات الصةل
ابملصطلح اجلغرايف املُحدَّد.
ال
ال
نعم
ال (وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت)

املكونة من أسامء عامة أو احلقو ،العليا املكونة من رموز البدلان.
امس حقل من املق توى الثاين هو حقل متصل بشلك مبارش حبقل عا ،من احلقو ،العليا ّ
عىل سبيل املثا :،يف احلقل  ،geneva.chيكون  genevaهو احلقل ذو املق توى الثاين للحقل العلوي ..ch
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الطرف املُجيب
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

مؤرشاً جغرافياً؟

امس البدل؟
والاتصاالت)
نعم

ال

ال
نعم

ال
نعم

ال
نعم

ال
ال
ال
ال

ال
ال
ال
نعم

ال
ال
ال
ال

ال
ال

ال
ال

نعم
ال

ال
ال

ال
ال

ال
ال

ال

مصطلحا ً جغرافياً؟

التعليقات
أسرتاليا
لتقجيل امس حقل ،جيب أن يكون صاحب التقجيل مؤه ًال للتقجيل مبوجب قواعد س ياسة هيئة  auDAاخلاصة
بتحديد أهلية أسامء حقو ،املق توى الثاين املفتوحة وختصيصها (مبا يف ذكل أن يكون مواطناً أسرتالياً ،أو رشكة أو مؤسقة
رصح لها مبامرسة السشاط التجاري يف أسرتاليا) .وإضاف ًة إىل ذكل ،جيب أن يكون امس
أسرتالية مقجةل ،أو رشكة أجنبية ُم َّ
احلقل مطابقاً متاماً المس صاحب التقجيل أو لعالمت التجارية ،أو يكون اختصاراً لهذا الامس أو هذه العالمة ،أو يكون
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وجوهر ًاي بصاحب التقجيل.
وإذا اكن امس احلقل هو امس أو اختصار والية أسرتالية أو إقلمي أسرتايل ،فيجب أن ُيصل ُمقدِّم الطلب عىل ترصحي خطي
ابس تخدام هذا الامس أو الاختصار من حكومة الوالية املعنية أو اإلقلمي املع،ي.
وإضاف ًة إىل ما س ب  ،توجد اعتبارات أخرى تتوقف عىل امس احلقل ذي املق توى الثاين ،فال ميكن ،عىل سبيل املثا،،
تقجيل  asn.auو org.auإال من ِقبل منظامت غري ُتارية ،وال ميكن تقجيل  .com.auإال من ِقبل مؤسقات ُتارية،
وال ميكن تقجيل  id.au.إال من قبل أفراد.
الربازيل
ليس دلينا عَل هبذا املوضوع.
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قربص
إننا ال نقجل أسامء حقو ،املق توى الثاين مبارش ًة حتت رمز البدل (احلقل العلوي املكون من رمز البدل) .وال نقجل سوى
أسامء حقو ،من املق توى الثالث مثل  ،test.com.cyودلينا القاعدة التالية اليت ترسي عىل أسامء هذه احلقو" :،ال ميكن
إصدار األسامء اجلغرافية اليت تشري إىل املواقع اجلغرافية املوجودة عىل اخلرائط الرمسية إال للقلطة احمللية املعنية".
امجلهورية التش يكية
ولكن تنص املادة  )2(5من الحئة املفوضية األوروبية رمق  733/2002عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف الاحتاد األورويب
بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعل ابملفاهمي اجلغرافية أو
اجليوس ياس ية أو لكتهيام اليت ال جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف
القوامئ املذكورة.
إس تونيا
ولكن تنص املادة  )2(5من الحئة املفوضية األوروبية رمق  733/2002عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف الاحتاد األورويب
بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعل ابملفاهمي اجلغرافية أو
اجليوس ياس ية أو لكتهيام اليت ال جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف
القوامئ املذكورة.
آيقلندا
ال توجد معلومات متاحة.
هنغاراي
ملزيد من التفاصيل ،انظر أيضاً إجاابت القؤا.8 ،
إيطاليا
مصطلح "( "Italiaوترمجت أيضاً) حمجوز وال جيوز ختصيص  .وتنص قواعد التقجيل اخلاصة بأمني القجالت اإليطايل
ألسامء احلقل ( ).itعىل أن األسامء اجلغرافية حمجوزة وال جيوز ختصيصها كحقو ،من املق توى الثاين.
مجهورية مودلوفا
ال ي ُق َّجل امس احلقل  moldova.mdإال لكياانت اإلدارة العامة املركزية لدلوةل وموظفهيا (الالحئة رمق  196املؤرخة -02-19
 2001بشأن امس احلقل .)md.
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الاحتاد الرويس
ُأد ِخلت قيود مببادرة من املنظامت اليت تتوىل تقجيل احلقو ،العليا  ،.RFو ،.MOSKVAو .MOSCOWيف مرحةل
إطالق احلقو ،املعنية.
س نغافورة
ختضع األسامء املُق َّجةل حديثاً للمراقبة .وفامي خيص األسامء اليت حتتوي عىل " "sgأو " ،"singaporeلن يقمح املركز
اإلعاليم لش بكة س نغافورة ( )SGNICبقبو ،تقجيلها إال إذا اكن ال يوجد خلط بيهنا وبني َّجة حكومية.
القويد
ال توجد يف القويد أي الحئة حتظر اس تخدام األسامء اجلغرافية وما إلهيا يف حقو ،املق توى الثاين .ولكن ميكن الطعن يف
كونة من رموز البدلان،
تقجيل امس احلقل من خال ،إجراء تقوية الزناعات ايذي يوفره مكتب تقجيل احلقو ،العليا امل ُ َّ
انظر .https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/
سويرسا
احلقل العلوي " ".chحمجوز ألسامء الاكنتوانت والكوميوانت القويرسية .وجيوز للمق تفيدين من مؤرش جغرايف أو أحصاب
احلقوق يف تقمية جغرافية أن يطعنوا يف ختصيص امس احلقل من خال ،إجراءات تقوية الزناعات.
الاحتاد األورويب
ولكن تنص املادة  )2(5من الحئة املفوضية األوروبية رمق  733/2002عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف الاحتاد األورويب
بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعل ابملفاهمي اجلغرافية أو
اجليوس ياس ية أو لكتهيام اليت ال جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف
القوامئ املذكورة.
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 .18هل تتطلب العمليتان التاليتان القيام ابلتوطني يف بدلمك:
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

تقجيل امس احلقل
يف احلقو ،العليا
املكونة من رموز
البدلان
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
ال
نعم
نعم (وزارة الشؤون
ادلاخلية والاتصاالت)

إذا اكن اجلواب هو نعم،
فهل يتطلب اإلجراء اخلاص ابلتقجيل
إثبات وجود صةل بني مودع طلب
تقجيل حقل من املق توى الثاين والبدل؟
نعم

نعم

نعم

نعم (وزارة الشؤون ادلاخلية
والاتصاالت)

ُتديد امس احلقل يف
احلقو ،العليا املكونة
من رموز البدلان

اس تخدام امس احلقل
يف احلقو ،العليا
املكونة من رموز
البدلان

نعم

نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
ال

ال
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
ال

نعم (وزارة الشؤون
ادلاخلية والاتصاالت)

ال (وزارة الشؤون
ادلاخلية
والاتصاالت)
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
ال

ال
ال

ال
ال

ال

ال

ال

ال
ال
نعم
نعم

ال
ال

ال
ال

نعم

ال

ال
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التعليقات
أسرتاليا
لتقجيل امس حقل ،جيب عىل صاحب التقجيل استيفاء رشط األهلية املمتثل يف أن يكون صاحب التقجيل إما مواطناً
رصح لها مبامرسة السشاط التجاري يف أسرتاليا ،كام ذكران يف
أسرتالياً أو رشكة أو مؤسقة أسرتالية مُق َّجةل ،أو رشكة أجنبية ُم َّ
إجابة القؤا ،رمق  .17وجيب عىل صاحب التقجيل أن يلزتم بق ياسة هيئة  auDAعند تقدمي طلب لتقجيل امس احلقل
أو ُتديده .وجيب أن يكون امس احلقل مطابقاً متاماً المس صاحب التقجيل أو لعالمت التجارية ،أو يكون اختصاراً لهذا
الامس أو هذه العالمة ،أو يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وجوهر ًاي بصاحب التقجيل.
هنغاراي
لتقجيل حقل من املق توى الثاين حتت احلقل العلوي  ،.huجيب أن يكون ملُقدِّم الطلب حمل إقامة يف املناط املُحدَّدة يف
القاعدة (.1.1.1أ) أو (.1.1.1ج) من قواعد تقجيل احلقو ،أو أن تكون هل عالمة ُتارية مقجةل يف األرايض الهنغارية.
إيطاليا
طبقاً لالحئة ختصيص وإدارة أسامء احلقو ،يف احلقل العلوي  ،.itجيوز ألي خشص ابلغ وُيمل اجلسق ية أو هل حمل إقامة أو
مكتب مُق َّجل يف بدلان املنطقة الاقتصادية األوروبية أو يف دوةل الفاتياكن أو يف مجهورية سان مارينو أو يف الاحتاد
القويرسي أن يتقدم بطلب لتقجيل حقل من املق توى الثاين يف إيطاليا .وبرصف النظر عن التحفظات املذكورة أعاله
اليت تتعل ابملصطلحات اجلغرافية ،جيوز الطعن يف أي امس جغرايف مُق َّجل أمام احملامك بقبب اس تخدام عىل حنو ُمضلِّل يف
حاةل توفر الرشوط .وال تقتيض إجراءات التقجيل إجراء تقيمي مبارش لرشوط امللكية الفكرية من أجل التقجيل برصف
النظر عن حاالت معينة.
الاحتاد الرويس
ليس بإماكن مركز التسق ي الوصو ،إىل هذه املعلومات.
س نغافورة
رمغ أن صاحب التقجيل الرئييس المس احلقل  .SGال يلزم أن يكون ُمقاميً يف س نغافورة ،فإن َّجة الاتصا ،اإلدارية المس
احلقل جيب أن يكون دلهيا عنوان بريدي حصيح أو هوية  SingPassللتحق من الهوية يف إطار إحدى مبادرات املركز
اإلعاليم لش بكة س نغافورة (.)SGNIC
الاحتاد األورويب
بد ًال من "التوطني" ،تقتند حالياً معايري األهلية للحصو ،عىل حقل  .euإىل مفهوم "مقر إقامة" صاحب التقجيل .وال
يطلب جسل احلقل  .euمن صاحب التقجيل أن يُقدِّم أي دليل (برهان) عىل هذه "الصةل" .ولكن يلزتم املُق ِّجلون يف
القجل األورويب ألسامء حقو ،اإلنرتنت ( )EURIDابلتأكد من استيفاء أحصاب تقجيالت احلقل  .euملعايري األهلية
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احلالية – وميكن حتقي ذكل بطرق خمتلفة بدءاً من مطالبة أحصاب التقجيل بتقدمي دليل عىل تفاصيل الاتصا ،املذكورة،
وصو ًال إىل الاتصا ،هبم الحقاً عن طري الربيد أو إجراء معليات حتق عشوائية ابس تخدام قاعدة بياانت .Whois
 .19هل ُيتفظ بدلمك بقجل لألسامء احملمية/احملجوزة؟
الطرف
املُجيب
أسرتاليا

الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية
التش يكية

يوجد جسل لألسامء
احملمية/احملجوزة
نعم

ال
نعم

إكوادور
إس تونيا

ال
نعم

جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي

ال
نعم
ال
نعم

آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا

نعم
نعم
نعم

املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية

إذا اكن اجلواب هو نعم،
مفا هو األساس القانوين ايذي ي ُقتند إلي يف ذكل؟
تتّبع الهيئة القامئة عىل إدارة احلقل  .auس ياسة القامئة احملجوزة اليت تتضمن ما يي:
"اللكامت والعبارات املُقيَّدة مبوجب ترشيعات الكومنولث ،وأسامء واختصارات الوالايت واألقالمي
األسرتالية وامس "أسرتاليا" ،واألسامء اليت قد تشلك خطراً عىل الاس تقرار التشغيي للحقل .au
وجدواه التشغيلية".

فامي خيص احلقل العلوي  ،.euتنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف
الاحتاد األورويب بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي
يتعل ابملفاهمي اجلغرافية أو اجليوس ياس ية أو لكتهيام ("األسامء اجلغرافية واجليوس ياس ية احملجوزة") اليت ال
جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف القوامئ املذكورة.
رشوط خاصة لتقجيل أسامء احلقو ،احملجوزة .الغرض من هذه الوثيقة هو أن ُحتدِّد ،وفقا ً للفقرة 3.2.5
من الحئة أسامء احلقو ،اخلاصة مبؤسقة اإلنرتنت اإلس تونية ،قامئ ًة ابحلقو ،احملجوزة والرشوط اخلاصة
لتقجيل احلقو ،احملجوزة.

وفقا ً للقاعدة  2.2.3من قواعد وإجراءات تقجيل احلقو ،،ال جيوز اختيار امس احلقل
(أ) إذا اكن مُق َّج ًال ابلفعل يف إطار احلقل العام املُحدَّد،
(ب) أو إذا اكن يسمتي إىل األسامء احملمية املسشورة عىل خادم الويب.
وتُسرش األسامء احملمية يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايل:
http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/specnev.html

وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت :دلينا جسل للحقل ".".jp
ُيتفظ جسل  .ltبقامئة تضم أسامء احلقو ،احملجوزة لضامن إنفاذ "قواعد اس تخدام امس دوةل ليتوانيا يف
أسامء احلقو ،عىل اإلنرتنت" ،اليت اع ُتمدت ابلقرار رمق  1272الصادر عن حكومة مجهورية ليتوانيا.

ال
نعم

الالحئة رمق  196املؤرخة  2001-02-19بشأن امس احلقل .md
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الطرف
املُجيب

يوجد جسل لألسامء
احملمية/احملجوزة

مودلوفا
رومانيا
الاحتاد
الرويس
س نغافورة

نعم

القويد
سويرسا

نعم

الوالايت
املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

إذا اكن اجلواب هو نعم،
مفا هو األساس القانوين ايذي ي ُقتند إلي يف ذكل؟

ال
يضع مكتب تقجيل احلقل  (SGNIC) .SGس ياسات التقجيل اليت ت ُِّنظم أسامء احلقل ..SG
وسوف يتعني عىل مجيع املُق ِّجلني ألسامء احلقل  .SGالامتثا ،لقواعد التقجيل وإجراءات  .ومه م َُلزمون
أيضا ً ابتفاق تقجيل امس احلقل ( )DNRAوبق ياسة الاس تخدام املقبو ،اخلاصة بأحصاب التقجيالت
(.)AUPT
تقتند القامئة إىل املعاهدات الثنائية اليت تلزتم هبا سويرسا .وتتضمن هذه املعاهدات قامئة ابملؤرشات
اجلغرافية احملمية يف سويرسا .وهذه القامئة متاحة عىل .https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml
وعالوة عىل ذكل ،فإن قامئة أسامء الكوميوانت القويرسية اليت ُخي َّصص لها احلقالن " ".chو"".swiss
حرص ًاي تقتند إىل القجل الرمسي للكوميوانت القويرسية
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/repertoire-officiel-
 ،)communes-suisse.htmlايذي أعده املكتب اإلحصايئ الاحتادي القويرسي.

نعم

نعم

فامي خيص احلقل العلوي  ،.euتنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف
الاحتاد األورويب بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي
يتعل ابملفاهمي اجلغرافية أو اجليوس ياس ية أو لكتهيام ("األسامء اجلغرافية واجليوس ياس ية احملجوزة") اليت ال
جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف القوامئ املذكورة.

التعليقات
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
إس تونيا
قامئة ابألسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعل ابملفاهمي اجلغرافية أو اجليوس ياس ية أو لكتهيام ("األسامء اجلغرافية
واجليوس ياس ية احملجوزة") اليت ال جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف
القوامئ املذكورة.
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جورجيا
كونة من رموز البدلان – أال وهام رشكة "كواكسيس أونالين" واألرش يف
إن اجلهتني القامئتني عىل إدارة احلقو ،العليا امل ُ َّ
الوط،ي جلورجيا ( – )ITDCحتتفظان بقامئة ابألسامء احملمية/احملجوزةْ ،أي قامئة القرى واملدن اجلورجية ابإلضافة إىل أسامء
البدلان ،اليت ال جيوز تقجيلها دون ترصحي وفقاً لقواعد هاتني اجلهتني.
آيقلندا
ال توجد معلومات متاحة.
إيطاليا
الهيئة اإليطالية املعنية بتخصيص حقو ،املق توى الثاين يف احلقل « ».itعىل املق توى الوط،ي يه " ."Registroوتنص
الالحئة املتعلقة بتخصيص أسامء احلقو ،وإدارهتا يف احلقل العلوي لرمز البدل  .itعىل قوامئ املواقع اجلغرافية اإليطالية ،مبا يف
ذكل إيطاليا واألقالمي واملقاطعات والبدلايت .وال جيوز تقجيل تكل املصطلحات دون قيود كأسامء حقو ،من املق توى
الثاين .فهيي حمجوزة ،وال جيوز ختصيصها .ومع ذكل ،ال توجد قامئة شامةل ابألسامء اجلغرافية احملمية.
الاحتاد الرويس
ليس بإماكن مركز التسق ي الوصو ،إىل هذه املعلومات.
القويد
كون من رمز البدل يفعل ذكل.
جسل أسامء احلقل العلوي امل ُ َّ
الوالايت املتحدة األمريكية
كونة من مخقة أرقام فأكرث ،واألعداد ذات السق مخقة أرقام-أربعة
فامي يي فئات األسامء احملجوزة يف احلقل  :.usاألعداد امل ُ َّ
أرقام (الرموز الربيدية)؛ وأرقام الهواتف مبا فهيا األرقام اجملانية؛ وأسامء احلقو ،املوسومة؛ فض ًال عن بعض املصطلحات
اجلغرافية .ويف بداية إنشاء احلقل العلوي ،اكن احلقل  .usيقتند إىل املنطقة احمللية .ويف عام  ،2003بعد أن تولت
وزارة التجارة يف الوالايت املتحدة مقؤولية إدارة احلقل ُ ،.usحجزت بعض األسامء الاحتادية واحمللية وأسامء الوالايت
ومُنعت من التقجيل املفتوح لضامن إاتحهتا للحكومات الفيدرالية واحمللية وحكومات الوالايت .وقد ُرفع احلجز عن كثري من
هذه األسامء ابتدا ًء من عام  ،2004ولكن ظلت أسامء أخرى حمجوزة ألجل غري مقمى بناء عىل طلب استبايق من املنطقة
احمللية (مقابل دفع رمس ما) .ويف هناية عام  ،2004انهتت معلية تقجيل هذه األسامءُ ،ورفع احلجز عن مجيع األسامء اليت مل
تُق َّجل أو مل ُحتجز مُق بقاً .وهذه الق ياسة غري موجودة اآلن ومل تعد نشطة .كام أن بعض األسامء يف احلقل ُ kids.usمسح
حبجزها لتشجيع التقجيل املق تقبي من ِقبل احملليات ،وخضعت لإلدارة مبوجب عقد احلقل .us؛ وجرى تعلي هذا
النطاق منذ عام .2012

SCT/40/6 Prov.2
Annex
55

 .20هل تنص ترشيعاتمك الوطنية عىل تدابري وإجراءات وس بل انتصاف لألطراف املعنية من أجل منع أو إبطا ،تقجيل
املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل اجلغرافية كحقو ،من املق توى الثاين يف أسامء احلقو ،العليا املكونة
من رموز البدلان؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا

الرد
نعم

ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية

نعم
نعم
نعم

إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي

نعم
ال
ال
نعم
نعم
ال

آيقلندا

نعم

إيطاليا

نعم

الياابن

ال*

التعليقات
ميكن ألي طرف مع،ي أن يرفع شكوى إىل اجلهة القامئة عىل إدارة احلقل بنا ًء عىل عدة أس باب ،مهنا أهلية
صاحب التقجيل ،أو بقبب أن احلقل يثري الالتباس ألن يش ب عالمة ُتارية أو عالمة خدمة ،أو بقبب
عدم امتالك مودع الطلب ألي حقوق أو مصاحل مرشوعة فامي يتعل ابمس احلقل ،أو ألن امس احلقل قد
ُجسِّل أو اس ُتخدم الحقا ً بقوء نية.
من خال ،اإلجراءات املنصوص علهيا يف الحئة تشغيل احلقل  .Clويف س ياسة تقوية الزناعات اخلاصة ب .
فامي خيص احلقل العلوي  ،.euتنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف الاحتاد
األورويب بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعل
ابملفاهمي اجلغرافية أو اجليوس ياس ية أو لكتهيام اليت ال جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين
من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف القوامئ املذكورة.

تش متل "قواعد وإجراءات تقجيل احلقو "،عىل تدابري وإجراءات وس بل انتصاف لألطراف املعنية من أجل
منع أو إبطا ،تقجيل املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية كحقو ،من املق توى الثاين
يف أسامء احلقو ،العليا املكونة من رموز البدلان.
وفقا ً لقواعد هيئة تقجيل أسامء احلقو ،يف آيقلندا ( ،)ISNICجيوز جمللس طعون مق تقل أن يفصل يف
نزاعات أسامء احلقو .،وتنص القواعد أيضا ً عىل أن احلقوق يف احلقل قد تصبح ابط ًةل إذا حمك جملس الطعون
"أو أي حممكة مؤهةل رمسيا ً إلصدار حمك مُل ِزم قانو ًان بأن لطرف آخر حقوقا ً أكرب يف ذكل احلقل".
وفقا ً لقواعد أمني القجالت اإليطايل بشأن ختصيص احلقل ( ،).itجيوز الطعن يف حقل من املق توى الثاين
بدعوى أن هو حقل املق توى الثالث وامس احلقل كلك ابلرشوط اليت س ب عرضها أعاله.
*وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت:
ال تنص ترشيعنا الوطنية ،حق امب نعَل ،عىل تدابري أو إجراءات أو س بل انتصاف من هذا القبيل ،إال إذا
اكن الفعل يتواف مع املنافقة غري املرشوعة التالية عىل النحو املنصوص علي يف قانون منع املنافقة غري
املرشوعة.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة):
حيامن تتطاب املؤرشات اجلغرافية مع "مؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص بشخص آخر" ،جيوز تطبي
األحاكم التالية الواردة يف القانون.
املادة  :)1(2يُقصد مبصطلح "املنافقة غري املرشوعة" امل ُق تخدم يف هذا القانون أي مما يي)...( :
" "13اكتقاب احل يف اس تخدام امس حقل مُطاب أو مُشاب ملؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص بشخص
(أي امس القلع أو األعام ،التجارية اخلاصة برشكة ما ،أو الامس التجاري لهذه القلع أو األعام ،،أو
آخر ْ
عالمهتا التجارية ،أو إشاراهتا ،أو أي مؤرش آخر لها) أو الاحتفاظ هبذا احل  ،أو اس تخدام أي امس حقل
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الطرف املُجيب

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،

الرد

ال

التعليقات
من هذا القبيل لغرض حتقي كقب غري مرشوع أو التقبب يف رضر لشخص آخر؛
كام ينظم قانون منع املنافقة غري املرشوعة التدابري املدنية املتعلقة "ابمتالك امس احلقل أو اس تخدام بشلك
غري مرشوع" عىل النحو التايل.
ُ
املادة  :)1(3جيوز للشخص ايذي حدث تعدٍّ عىل مصاحل التجارية أو يكون من املر َّجح أن ُيدث تعدٍّ علهيا
بقبب منافقة غري مرشوعة أن يرفع دعوى ضد الشخص ايذي تعدى عىل مصاحل التجارية أو من املرحج
أن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف هذا التعدي أو منع .
املادة  :4أي خشص يتعدى عن معد أو إهام ،عىل املصاحل التجارية لشخص آخر من خال ،منافقة غري
مرشوعة يكون مقؤو ًال عن تعوضي عن األرضار النامجة عن ذكل ،غري أن هذه املادة ال تنطب عىل
األرضار النامجة عن اس تخدام األرسار التجارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص علهيا يف املادة  15طبقا ً للامدة
ذاهتا.
مصلحة الرضائب الوطنية (مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحوليَّة) :انظر القؤا.4 ،
انظر ردان عىل القؤا.5 ،
إن تقجيل امس حقل حتت احلقل العلوي الوط،ي املكون من رمز البدل  .ptيتوقف ،كام أرشان أعاله ،عىل
الامتثا ،لقواعد تقجيل احلقل  ،.PTاليت ليقت لها قوة قانونية ،عىل الرمغ من أن مجيع أحصاب التقجيل
م َُلزمون ابالمتثا ،لها .وتتضمن هذه الوثيقة حكامً ينص عىل أن ال جيوز أن يتطاب امس حقل يف مق توى
أدىن من احلقل العلوي  .ptمع امس جغرايف ،ابس تثناء األسامء امل ُقجةل يف حقل املق توى الثاين .com.pt
اليت ال ينطب علهيا هذا احلظر ،ويقع مبارش ًة حتت احلقل  .ptطبقا ً لرشوط الفقرة الفرعية (ب) من املادة
١٢؛ ويُقصد ابالمس اجلغرايف أي امس ،بغض النظر عن اللغة املكتوب هبا ،يتطاب مع( :أ) أي رمز من
الرموز املكونة من ثالثة أحرف املُدرجة يف املعيار 1 ISO 3166-1؛ (ب) أو امس بدل أو إقلمي مُدرج يف
املعيار 2 ISO 3166-1؛ (ج) أو امس بدل أو إقلمي تعرتف ب اليونقكو 3؛ (د) أو امس مدينة برتغالية أو
أبرش ية مدنية برتغالية أو بدلية برتغالية أو إقلمي إداري برتغايل أو منطقة برتغالية مرسومة احلدود؛ ( 4ه) أو
امس عامصة أجنبية أو مدينة أجنبية أو منطقة أجنبية مرسومة احلدود ويعرفها عامة الناس بقبب مسعهتا أو
أمهيهتا؛ (و) وغري ذكل من األسامء الطبوغرافية الربتغالية أو األجنبية ،مثل األهنار أو التال ،أو األحياء
القكنية أو املواقع التارخيية اليت يعرفها عامة الناس بقبب مسعهتا أو أمهيهتا.

مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا

نعم

الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

ال
ال
نعم
نعم

ينص الترشيع الوط،ي عىل ح األشخاص يف اللجوء إىل احملامك يف حاةل خرق حقوق معينة (حقل املؤرش
اجلغرايف).
التقوية الفعاةل للزناعات إلزامية وفقا ً لقانون احلقو ،العليا.
تنطب القواعد اإلجرائية لتقوية الزناعات عىل ماليك أسامء احلقل " ،".chوجيوز أن يبدأها صاحب احل
يف إشارة ممزية أو املق تفيد من هذه اإلشارة ،مبا يف ذكل احل يف مؤرش جغرايف أو يف مصطلح جغرايف
(انظر املادة  1من القواعد اإلجرائية لتقوية الزناعات ،وانظر أيضا ً قضية مركز الويبو للتحكمي والوساطة رمق
 DCH2006-0003بشأن نقل ملكية " "suisse.chإىل الاحتاد القويرسي).
وحتمي املادة  29من القانون املدين القويرسي احل يف امس ما ،ومن َّمث فإهنا ال تشمل أسامء األشخاص
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الطرف املُجيب

الرد

الوالايت املتحدة
األمريكية

ال

أوروغواي
الاحتاد األورويب

التعليقات
حفقب ،بل تشمل أيضا ً املصطلحات اجلغرافية .وجيوز ألي مؤسقة عامة أن ترفع دعوى مدنية من أجل
حتويل امس حقل ُيتوي عىل مصطلحها اجلغرايف إىل حقل من املق توى الثاين ،إذا اكن امس احلقل ي ُق تخدم
عىل حنو غري قانوين.
وجيوز ،مبوجب قانون حامية العالمات التجارية الفيدرالية ،منع أو وقف إساءة اس تخدام مؤرشات املصدر
(املاداتن  55و ،)59وذكل عىل سبيل املثا ،إذا اكن امس احلقل يتضمن مؤرشاً مُق تخدما ً بشلك غري قانوين
من مؤرشات املصدر.
إذا اكن الامس مُحميا ً بصفت عالمة ُتارية ،جاز للطرف أن يرفع شكوى مبوجب س ياسة تقوية نزاعات
احلقل العلوي للوالايت املتحدة ( )usDRPأو س ياسة الوقف الرسيع لزناعات احلقل العلوي للوالايت
املتحدة ( ،)usRSأو أن يرفع دعوى قضائية احتادية استناداً إىل قانون حامية املق هتكل من القطو
اإللكرتوين (.)ACPA
فامي خيص احلقل العلوي  ،.euتنص ترشيعات الاحتاد األورويب عىل إماكنية قيام ادلو ،األعضاء يف الاحتاد
األورويب بإخطار املفوضية األوروبية بقامئة حمدودة تضم األسامء املُعرتف هبا عىل نطاق واسع فامي يتعل
ابملفاهمي اجلغرافية أو اجليوس ياس ية أو لكتهيام اليت ال جيوز تقجيلها أو ال جيوز تقجيلها إال يف املق توى الثاين
من ِقبل البدلان املُشار إلهيا يف القوامئ املذكورة.

نعم

 .21هل س ب أن حمكت القلطات القضائية (املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية) يف بدلمك يف نزاع ينطوي عىل مصطلح
جغرايف (امس بدل أو مؤرش مصدر أو أي مصطلح جغرايف آخر) وامس حقل؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي

قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي

حمكت القلطات القضائية
يف نزاع ينطوي عىل
مصطلح جغرايف
ال
نعم

إذا اكن اجلواب هو نعم،
مفاذا اكن احلمك الهنايئ ،وماذا اكنت الاعتبارات الرئيق ية املتعلقة هبذا األمر؟

يف نظام تقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو ،،اكن هناك بعض القضااي اليت ُم ِنح فهيا مؤرش
جغرايف (مثل  )apalta.cl ،limondepica.clأو امس طبغرايف إىل البدلية اليت طالبت ب  ،أو
بعض القضااي اليت ُحمك فهيا لصاحل فرد ،يف حاالت الاس تخدام املرشوع حبقن نية (مثل
.)cartagena.cl

ال
ال
ال
ال
ال
ال
نعم

نعَل قرارات صدرت عن منتدى الق بل البديةل لتقوية الزناعات (اجمللس الاستشاري) ايذي
جيوز هل أن يفصل يف الزناعات القانونية املتعلقة بأسامء احلقو ،قبل ختصيص احلقل .عىل سبيل
املثا ،،يف قضية " ،"www.nagyteteteny.huاكن احلقل يتعل مبصطلح جغرايف محمي
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الطرف املُجيب

إذا اكن اجلواب هو نعم،
مفاذا اكن احلمك الهنايئ ،وماذا اكنت الاعتبارات الرئيق ية املتعلقة هبذا األمر؟

حمكت القلطات القضائية
يف نزاع ينطوي عىل
مصطلح جغرايف

مبوجب ترشيع حمي ومل ُخي َّصص ملُودع الطلب ،ألن مل يكن ُي هل اس تخدام احلقل وفقا ً للترشيع
احملي املذكور .وميكن الاطالع عىل القرار ابللغة الهنغارية يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط
التايل:
http://www.domain.hu/domain/English/tt/egyedi_allasfoglalasok/egy
edi_009_2002.html
آيقلندا
إيطاليا
الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

ال
ال
ال*
ال
ال
نعم
ال
ال
نعم
ال

انظر ردان عىل القؤا.16 ،

ال

التعليقات
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
آيقلندا
ال توجد معلومات متاحة.
الياابن
* وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت ومصلحة الرضائب الوطنية.
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املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحوليَّة (مصلحة الرضائب الوطنية) :ال توجد حىت اآلن أي سابقة قضائية بشأن
مؤرشات جغرافية للمرشوابت الكحول َّية.
الاحتاد الرويس
ليس بإماكن مركز التسق ي الوصو ،إىل هذه املعلومات.
كونة من رموز البدلان يف بدلك ،لتقوية املنازعات اليت تسشأ بني املش تيك
 .22هل يوجد إجراء ،يف احلقو ،العليا امل ُ َّ
واخلصم فامي يتعل ابمس احلقل (الق ياسة املوحدة لتقوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقو ،أو س ياسة أخرى) وجيب إدراج
هذا اإلجراء يف مجيع عقود تقجيل امس احلقل؟

ح امللكية الفكرية

املؤرش اجلغرايف

تقمية املسشأ

نعم
ال
نعم
ال
نعم
نعم (وزارة الشؤون
ادلاخلية والاتصاالت)
ال

مؤرش املصدر

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا

نعم
نعم
نعم
ال
نعم

امس البدل

أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا
الياابن

نعم

نعم

امس جغرايف آخر

الطرف املُجيب

إجراء لتقوية املنازعات
اليت تسشأ بني املش تيك
واخلصم فامي يتعل ابمس
احلقل

إذا اكن اجلواب هو نعم،
يشري هذا اإلجراء إىل ما يي كقبب ميكن أن تقتند إلي املطالبة:

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال
نعم

ال
نعم
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ح امللكية الفكرية

املؤرش اجلغرايف

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

تقمية املسشأ

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
ال

نعم
ال

مؤرش املصدر

نعم
نعم
ال

نعم

امس البدل

رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

ال
ال
نعم

نعم
ال
نعم

امس جغرايف آخر

الطرف املُجيب

إجراء لتقوية املنازعات
اليت تسشأ بني املش تيك
واخلصم فامي يتعل ابمس
احلقل

إذا اكن اجلواب هو نعم،
يشري هذا اإلجراء إىل ما يي كقبب ميكن أن تقتند إلي املطالبة:

نعم
ال
نعم

التعليقات
أسرتاليا
نعم ،س ياسة تقوية الزناعات ،ويه صورة أخرى للق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات ،تنص عىل وجوب اختاذ إجراءات
إدارية إذا أكد املش تيك أن امس احلقل يتطاب أو يتشاب تشاهباً يُثري الالتباس مع امس أو عالمة ُتارية أو عالمة خدمة هل
حقوق فهيا.
الربازيل
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
امجلهورية التش يكية
إجراء التقوية البديةل للزناعاتhttps://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/ ،
جورجيا
قدمت رشكة "كواكسيس أونالين" اليت تتوىل إدارة احلقل العلوي  .geآلي ًة لتقوية الزناعات ،من خال ،مركز الويبو للتحكمي
والوساطة .ولكن ال ميكن يف املرحةل احلالية النظر إال يف القضااي املتعلقة ابلعالمات التجارية.
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إيطاليا
ميكن تقدمي اعرتاض إىل القجل اإليطايل مع حتديد األس باب ذات الصةل يف س ياق اإلجراءات اإلدارية اإللزامية ذات
الطبيعة التحكميية .وإضاف ًة إىل ذكل ،ميكن رفع دعوى قضائية أمام احملمكة املدنية الوطنية.
نيوزيلندا
ح امللكية الفكرية يشمل املؤرش اجلغرايف.
الربتغا،
يف حاةل وجود نزاع عىل أسامء احلقو ،،ميكن ألحصاب تقجيل هذه األسامء أن يتفقوا عىل اللجوء إىل التحكمي الطوعي
املؤسيس ،يف إطار رشوط قانون التحكمي الطوعي .قواعد الرشوط واألحاكم متاحة عىل:
.https://www.dns.pt/en/domains-2/arbitrare/
مجهورية مودلوفا
للعالمات التجارية.
الوالايت املتحدة األمريكية
إذا اكنت اإلشارة اجلغرافية محمي ًة كعالمة ُتارية ،فإن احلقل العلوي للوالايت املتحدة  .usيوفر س ياسة حلل الزناعات من
أجل معاجلة أوج التعارض بني العالمات التجارية وأسامء احلقو.،
س نغافورة
الق ياسة الق نغافورية لتقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو )SDRP( ،تتناو ،يف املقام األو ،العالمات التجارية
والعالمات املشهورة.
القويد
كونة من رموز البدلان إجرا ًء لتقوية الزناعات ،انظر
يوفر جسل احلقو ،العليا امل ُ َّ
.https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/
الوالايت املتحدة األمريكية
إذا اكن املصطلح اجلغرايف محمياً كعالمة ُتارية ،فإن احلقل العلوي للوالايت املتحدة  .usيوفر س ياسة حلل الزناعات من أجل
معاجلة أوج التعارض بني العالمات التجارية وأسامء احلقو.،
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سويرسا
وفقاً للامدة  24من القواعد اإلجرائية لتقوية الزناعات املتعلقة بأسامء احلقل  ،.chجيوز رفع دعوى يف حاةل أي ٍّ
تعد عىل ح
يف عالمة ممزية ممنوحة لل ُمدعي مبوجب القانون القويرسي .وينطب اليشء نفق عىل احل املتأصل يف مصطلح جغرايف،
مع ًال ابملادة  29من القانون املدين.
الاحتاد األورويب
الرشوط واألحاكم اخلاصة ابحلقل العلوي  .euوكذكل قواعد التقوية البديةل للزناعات متاحة عىل:
https://eurid.eu/en/about-us/document-repository/
 .23هل هناك أي إرشاف وإطار تنظميي لدلوةل جيب أن يلزتم هبام أمناء القجالت:
الطرف املُجيب

أسرتاليا

للحقو،
العليا
كونة من
امل ُ َّ
رموز
البدلان؟
نعم

للحقو ،العليا املكونة من
أسامء عامة؟
نعم

الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية
التش يكية

نعم
نعم
نعم

ال
نعم
نعم

إكوادور
إس تونيا

ال
نعم

ال
نعم

جورجيا

نعم

نعم

اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا

نعم
نعم
ال
ال
نعم

نعم
نعم
ال
ال
نعم

التعليقات
أمناء القجالت املعمتدون وحدمه مه ايذين ميكهنم ختصيص أسامء احلقل ،.au
وجيب عىل مجيع أمناء القجالت استيفاء معايري الاعامتد اليت تضعها هيئة
 .auDAوال يوجد إطار تنظميي ينطب عىل احلقو ،العليا املكونة من أسامء عامة.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
فامي خيص احلقل  ،.CLهناك س ياسة العامتد والكء التقجيل ادلوليني والوطنيني.
عالقة تعاقدية بني رابطة  CZ.NICوأمناء القجالت (ت ُل ِزهمم ابالمتثا ،لرشوط
رابطة  CZ.NICوأحاكهما وقواعدها – اليت تتواف مع ترشيعات امجلهورية
التش يكية).
الحئة احلقل https://www.internet.ee/domains/ee-domain- :.ee
regulation
خيضع قطاع الاتصاالت يف جورجيا إلرشاف الهيئة الوطنية اجلورجية
لالتصاالت ،كام ُذكر يف إجابة القؤا ،التاسع .ويشمل مرسوم الهيئة قضااي أسامء
كونة من
احلقو ،عىل اإلنرتنت ،ويتضمن إطاراً تنظمييا ً للك من احلقو ،العليا امل ُ َّ
كونة من أسامء عامة.
رموز البدلان واحلقو ،العليا امل ُ َّ

يف إطار النظام القانوين اإليطايل ،ختضع للقانون اإليطايل إجراءات التخصيص
وما يتصل هبا من إجراءات إدارية إلزامية ،وإجراءات تقوية الزناعات ،وأخرياً
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الطرف املُجيب

الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،

للحقو،
العليا
كونة من
امل ُ َّ
رموز
البدلان؟

للحقو ،العليا املكونة من
أسامء عامة؟

ال*
ال

ال*
ال

ال
نعم

معليات التحكمي ،وختضع يف هناية املطاف لالس تخدامات التجارية واملامرسات
العرفية الراخسة عىل الصعيد العاملي داخل القطاع الاقتصادي املع،ي .ويف هذا
الصددُ ،أدرجت إرشادات مُحدَّدة يف الحئة احلقل العلوي  .itبشأن ختصيص
وإدارة أسامء احلقو.،
*وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت

جيب عىل أمناء القجالت أن يلزتموا ابلرشوط واألحاكم ذاهتا اليت يلزتم هبا
أحصاب التقجيالت ،مع مراعاة ما يقتضي اختالف احلا .،وميكن الاطالع عىل
القواعد الواجبة التطبي يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايل:
https://www.dns.pt/en/domains-2/domain-rules/preamble

مجهورية كوراي
مجهورية
مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة

نعم

ال

ال
نعم

ال
ال

القويد
سويرسا

نعم

ال

ال

ال

نعم

احلقل  .euمن احلقو،
كونة من رموز
العليا امل ُ َّ
البدلان .وهذا القؤا،
غري ذي صةل يف س ياق
كونة من
احلقو ،العليا امل ُ َّ

الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد
األورويب

التعليقات

الالحئة رمق  196املؤرخة  2001-02-19بشأن امس احلقل .md

جيب أن يلزتم أمناء القجالت بق ياسات وقواعد املركز اإلعاليم لش بكة
س نغافورة ( )SGNICاخلاصة بأمناء القجالت ابإلضافة إىل تكل املتعلقة
بتقجيل وإدارة أسامء احلقل ..SG
ال توجد لواحئ مُحدَّدة ألمناء القجالت.
صدر ترشيع مُحدَّد يف سويرسا بشأن احلقل القطري العلوي " ".chواحلقل العام
" ،".swissوالكهام يديره الاحتاد القويرسي .وختضع ماكتب التقجيل (أمناء
القجالت) اليت تتوىل تقجيل أسامء هذين احلقلني للرقابة مبوجب ذكل الترشيع
اإلطاري .وعىل النقيض من ذكل ،ال يوجد إطار تنظميي للحقو ،العليا األخرى
كونة من أسامء عامة.
امل ُ َّ

أمناء جسالت احلقل العلوي  .euم َُلزمون إلزاما ً تعاقد ًاي بقجل  .euايذي جيب
أن ميتثل لترشيعات الاحتاد األورويب .وقد وضعت اللجنة الاستشارية احلكومية
كونة
لآلياكن مبادئ وإرشادات غري مُل ِزمة بشأن ختصيص وإدارة احلقو ،العليا امل ُ َّ
من رموز البدلان (https://g ac.icann.org/contentMigrated/gac-
principles-and-guidelines-for-the-delegation-and-
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الطرف املُجيب

للحقو،
العليا
كونة من
امل ُ َّ
رموز
البدلان؟

للحقو ،العليا املكونة من
أسامء عامة؟
رموز البدلان.

التعليقات

administration-of-country-code-top-level-domains-role-of.)government-or-public-authority

 .24هل اآلليات احلالية املُط َّبقة ،مبا يف ذكل الضامانت الالحقة ضد إساءة الاس تخدام احملمتةل ،تعمل بشلك حصيح؟
الطرف املُجيب

اآلليات املُطبَّقة تعمل
بشلك حصيح

أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا

نعم
نعم
نعم
ال
نعم
نعم

اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا

نعم
ال
نعم
ال
ال

الياابن

ال*

التعليقات
ال نعَل أي ضامانت غري وافية ابلغرض.
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

كونة من رموز البدلان دلهيا آليات مناس بة ضد
لكتا اجلهتني القامئتني عىل إدارة احلقو ،العليا امل ُ َّ
املق تخدمني ايذين ال يترصفون حبقن نية .وإضاف ًة إىل ذكل ،فإن املرسوم املذكور أعاله اخلاص
ابلهيئة الوطنية اجلورجية لالتصاالت يراعي وجود ضامانت عامة ضد املُنهتكني احملمتلني.

"اآلليات احلالية املُط َّبقة" ال تعمل بشلك حصيح .فهيي ليقت سوى بنود حتوطية ،إن وجدت،
يف عقود ختصيص ٍّ
لك من احلقو ،العليا وحقو ،املق توى الثاين .وجيب تسق ي اإلجراءات احلالية
وتعديلها عىل حنو أفضل لتُناسب خصوصية األسامء اجلغرافية وأسامء البدلان واملؤرشات
اجلغرافية .ومع ذكل ،يلزم بذَّ ،جد خاص من حيث تطور القواعد اجلوهرية والقانونية بشأن
حامية أسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية كخطوة أولية.
*وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت :ال توجد ،حق امب نعَل ،آلية مُطبَّقة من هذا القبيل ،ما مل
يكن الفعل يتواف مع املنافقة غري املرشوعة التالية عىل النحو املنصوص علي يف قانون منع
املنافقة غري املرشوعة.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة) :خيضع الاس تحواذ عىل
امس احلقل واس تخدام عىل حنو غري مرشوع لقانون منع املنافقة غري املرشوعة عىل النحو التايل.
املادة  :)1(2يُقصد مبصطلح "املنافقة غري املرشوعة" املُق تخدم يف هذا القانون أي مما يي)...( :
" "13اكتقاب احل يف اس تخدام امس حقل مُطاب أو مُشاب ملؤرش سلع أو أعامُ ،تارية خاص

(أي امس القلع أو األعام ،التجارية اخلاصة برشكة ما ،أو الامس التجاري لهذه
بشخص آخر ْ
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الطرف املُجيب

اآلليات املُطبَّقة تعمل
بشلك حصيح

التعليقات

القلع أو األعام ،،أو عالمهتا التجارية ،أو إشاراهتا ،أو أي مؤرش آخر لها) أو الاحتفاظ هبذا
احل  ،أو اس تخدام أي امس حقل من هذا القبيل لغرض حتقي كقب غري مرشوع أو التقبب
يف رضر لشخص آخر؛

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة

القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

نعم

كام ينظم قانون منع املنافقة غري املرشوعة التدابري املدنية املتعلقة "ابمتالك امس احلقل أو
اس تخدام بشلك غري مرشوع" عىل النحو التايل.
ُ
املادة  :)1(3جيوز للشخص ايذي حدث تعدٍّ عىل مصاحل التجارية أو يكون من املر َّجح أن
ُيدث تعدٍّ علهيا بقبب منافقة غري مرشوعة أن يرفع دعوى ضد الشخص ايذي تعدى عىل
مصاحل التجارية أو من املرحج أن يتعدى علهيا للمطالبة بوقف هذا التعدي أو منع .
املادة  :4أي خشص يتعدى عن معد أو إهام ،عىل املصاحل التجارية لشخص آخر من خال،
منافقة غري مرشوعة يكون مقؤو ًال عن تعوضي عن األرضار النامجة عن ذكل ،غري أن هذه
املادة ال تنطب عىل األرضار النامجة عن اس تخدام األرسار التجارية بعد انقضاء احلقوق املنصوص
علهيا يف املادة  15طبقا ً للامدة ذاهتا.
مصلحة الرضائب الوطنية (املؤرشات اجلغرافية للمرشوابت الكحوليَّة) :انظر القؤا.4 ،

نعم
نعم

نعم
ال ينطب

نعم
نعم وال*
نعم
نعم

يف حقل املؤرش اجلغرايف.
ال توجد آليات من هذا القبيل.
واثئ الق ياسات والاتفاقات التالية ،وغريها ،تعمل بشلك جيد .1 :اتفاق تقجيل امس احلقل
) .2 ،(DNRAس ياسة الاس تخدام املقبو ،اخلاصة بأحصاب التقجيالت ( .3 ،)AUPTاتفاق
اعامتد أمني القجالت ( .4 )RAAمدونة قواعد املامرسات ( )COPوميكن الاطالع علهيا عرب
الرابط التايل.https://www.sgnic.sg/revised-policy-documents.html :
* اإلجابة يه (نعم) فامي خيص احلقلني " ".chو" ".swissفقط ،و(ال) فامي خيص احلقو ،العليا
كونة من
كونة من أسامء عامة .ومن الصعب إبداء رأي بشأن احلقو ،العليا األخرى امل ُ َّ
األخرى امل ُ َّ
رموز البدلان.
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 .25هل اكتُشفت أي ثغرات من حيث األساس القانوين محلاية أسامء احلقو ،اجلغرافية؟
الطرف املُجيب

اكتُشفت ثغرات من حيث
األساس القانوين محلاية أسامء
احلقو ،اجلغرافية

أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا
اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا

نعم
ال
ال

إيطاليا

نعم

التعليقات

ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
ال
ال
ال
نعم
ال
ال

الياابن
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

نعم

الوالايت املتحدة األمريكية

ال

ال يشء خبالف ما س ب ذكره أعاله ،مثل الافتقار إىل إطار قانوين ،واملراقبة،
ووسائل تقوية الزناعات.
يف هذه املرحةل ،ال يوجد أساس قانوين محلاية أسامء احلقو ،اجلغرافية .يذكل ،قد
آن األوان .1 :لتحديد أساس قانوين ألسامء احلقو ،اجلغرافية؛  .2ولفض
اخلالف القامئ بني امس احلقل اجلغرايف والعالمات املمزية األخرى ،مبا فهيا
املؤرشات اجلغرافية.

نعم

ليس بإماكن مركز التسق ي الوصو ،إىل هذه املعلومات.
نعم
توجد ثغرات يف مجيع احلاالت يف قواعد احلقو ،العليا العامة (انظر القؤا.)11 ،
كونة من رموز
ومع ذكل ،من الصعب إبداء رأي عام بشأن احلقو ،العليا امل ُ َّ
البدلان كلك.
ويف حني أن احلد األدىن من امحلاية يُقدَّم للحقل " ،".chفقد ُوضعت قواعد
أكرث رصامة بشأن املصطلحات اجلغرافية من أجل احلقل ".".swiss
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الطرف املُجيب
أوروغواي
الاحتاد األورويب

اكتُشفت ثغرات من حيث
األساس القانوين محلاية أسامء
احلقو ،اجلغرافية
ال
ال

التعليقات

 .26هل يوجد أي دور قد يقوم ب "مركز الويبو للتحكمي والوساطة" لتقوية املنازعات املتعلقة بتخصيص أسامء جغرافية
كونة من أسامء عامة ،كام هو
تتطاب مع مؤرشات جغرافية أو أسامء بدلان أو أسامء ذات دالةل جغرافية كأسامء حقو ،عليا ُم َّ
احلا ،يف جما ،العالمات التجارية؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي
قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور
إس تونيا
جورجيا

الرد

التعليقات
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.

ال
نعم
هذا القؤا ،غري ذي صةل
كونة من
ابحلقو ،العليا امل ُ َّ
رموز البدلان.
نعم

نعم
نعم

اليوانن
غواتاميال
هنغاراي
آيقلندا
إيطاليا

نعم
نعم

الياابن

نعم*

هذا خيار حممتل.
تدِع جورجيا أنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة بوصف َّجة التحكمي الرائدة يف
جما ،امللكية الفكرية .ولكن دوره فامي خيص تقوية الزناعات املتعلقة بتخصيص األسامء
اجلغرافية اليت تتطاب مع املؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واألسامء ذات ادلالةل
اجلغرافية كحقو ،عليا جيب أن خيضع ملزيد من املناقشة.
كونة من رموز البدلان.
هذا القؤا ،غري ذي صةل ابحلقو ،العليا امل ُ َّ
س نكون عىل اس تعداد دلراسة هذا اخليار.
يف هذه املرحةل ،جيب دامئا ً أن تنص عقود اآلياكن احلالية بشأن ختصيص احلقو ،عىل
بند حتكمي ُُيا ،مبوجب ما قد يسشأ من نزاعات إىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة .ومل
يكن هذا هو احلا ،حىت اآلن .وعالوة عىل ذكل ،يسبغي وضع إطار قانوين مهنجي،
لتجاوز الوضع احلايل .وابلنظر إىل دور الويبو الرائد ،نقرتح املطالبة بأن تُق ند إىل
مركز الويبو للتحكمي والوساطة هممة تقوية مجيع الزناعات املتعلقة بأسامء احلقو،
اجلغرافية بغض النظر عن احلقو ،العليا ذات الصةل .ويسبغي أن تتاح أيضا ً إماكنية
الطعن يف أسامء احلقو ،املُخصصة أو اليت عىل وشك التخصيص ،وذكل بنا ًء عىل
األساس القانوين املمتثل يف التداخل أو التعارض مع مؤرش جغرايف مُق َّجل ،أو
مؤرش جغرايف غري مُق َّجل ،أو امس بدل و/أو امس ذي دالةل جغرافية ،مبجرد إثبات
وجود مصلحة مرشوعة ،مما يضفي الرشعية عىل رفع األطراف املعنية لدلعوى.
*وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت
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الطرف املُجيب
ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا
الوالايت املتحدة األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

الرد
نعم

نعم
نعم

التعليقات

هذه مقأةل جيب إخضاعها لتحليل صارم.

ليس دلينا رأي مُحدَّد يف هذا األمر.
نعم
نعم

إذا اكن الامس اجلغرايف محميا ً كعالمة ُتارية ،فإن مركز الويبو للتحكمي والوساطة متاح
لتقوية الزناعات.

نعم
هذا القؤا ،غري ذي صةل
كونة من
ابحلقو ،العليا امل ُ َّ
رموز البدلان.

 .27ما األطر الزمنية لإلجراءات اليت تُتخذ ضد صاحب امس احلقل يف بدلمك يف حاةل التقجيل التعقفي ،وما تاكليف
هذه اإلجراءات؟
الطرف املُجيب
أسرتاليا
الربازيل
ش يي

قربص
امجلهورية التش يكية
إكوادور

إس تونيا

األطر الزمنية لإلجراءات اليت ت ُتخذ ضد صاحب امس احلقل وتاكليف هذه اإلجراءات
ختتلف األطر الزمنية والتاكليف اخلاصة ابإلجراءات اليت ت ُتخذ ضد التقجيل التعقفي حقب طبيعة اإلجراءات .فإذا متت
اإلجراءات عن طري تقوية الزناع يف هيئة  ،auDAفميكن تقوية الزناع يف غضون  3أشهر ،ولكن إذا اكن الزناع
ينطوي عىل إجراءات حمامكة قضائية ،فقد يق تغرق وقتا ً أطو.،
ليس من اختصاص املعهد الوط،ي للملكية الصناعية.
تتألف التلكفة اليت يتكبدها املُدعي من( :أ) رمس يُدفَع مقابل تقدمي طلب ( 9950بزيو ش يي شام ًال رضيبة القمية
املضافة)( ،ب) ورسوم حتكمي تعاد 1000 ،دوالر .وال يتقاىض مركز تقوية الزناعات أتعا ًاب إدارية خاصة نظري إدارة
إجراءات التحكمي .أما الرمس ايذي يُدفَع مقابل تقدمي الطلب فهو مبلغ زهيد لضامن اجلدية .وتق تغرق إجراءات التحكمي 62
يوما ً يف املتوسط.
تصل مدة إجراءات تقوية الزناع إىل  20يوماً ،وتبلغ التلكفة  500يورو.
توجد معلومات تفصيلية يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايلhttp://eu.adr.eu/index.php?lang=en and :
./http://www. wipo.int/amc/en/domains
ُ
املادة  – 587اجلزاءات :إذا رأت الهيئة الوطنية اخملتصة حبقوق امللكية الفكرية أن امس احلقل امل َّعرف يف هذا الققم قد
جرى تقجيهل أو تقويق أو اس تخدام بقوء نية الس تغال ،عالمة ُتارية تؤو ،حقوق ملكيهتا الفكرية إىل طرف آخر،
جاز لها أن تأمر صاحب تقجيل امس احلقل و/أو اجلهة اليت جسَّلت امس احلقل أو اجلهة اليت تق تضيف و/أو أي سلطة
أخرى معنية بأسامء احلقو ،بإلغاء امس احلقل املع،ي أو نقل ملكيت إىل صاحب حقوق امللكية الفكرية.
الحئة أسامء احلقو ،اليت اعمتدها جملس مؤسقة اإلنرتنت اإلس تونية يف  7مارس  2018ودخلت حزي النفاذ يف  25مايو
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الطرف املُجيب
جورجيا

اليوانن

غواتاميال
هنغاراي

آيقلندا
إيطاليا

الياابن

ليتوانيا
املكق يك
نيوزيلندا

األطر الزمنية لإلجراءات اليت ت ُتخذ ضد صاحب امس احلقل وتاكليف هذه اإلجراءات
https://meedia.internet.ee/files/Domeenireeglid_25.05.2018_EN.pdf .2018
يتوىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة تقوية الزناعات املتعلقة ابحلقل العلوي  .geوفقا ً للق ياسة املوحدة لتقوية الزناعات،
كام ُذكر يف إجابة القؤا ،الثاين والعرشين .يذكل ،تتوىل الويبو حتديد اإلطار الزم،ي والرسوم.
ويف الوقت نفق  ،ميكن للطرفني املتنازعني بشأن احلقل العلوي اللجوء إىل احملامك اجلورجية .وتنص الترشيعات اجلورجية
عىل إجراءات اللجوء إىل احملامك.
وفقا ً لالحئة إدارة وختصيص أسامء احلقل  ،.grتُتَّخذ اإلجراءات التالية:
 التعطيل املؤقت ألسامء احلقل  .grأو  .elملدة ثالثني ( )30يوماً ،والقحب الهنايئ ألسامء احلقل  .grأو  .elيف حاةل
عدم الامتثا،،
 حذف أمني القجالت،
 فرض غرامة مبوجب األحاكم القارية.
ليقت دلينا هذه املعلومات ،يف الوقت احلايل ،ألن هذه العمليات ال ُُترى يف القجل.
يتوىل منتدى الق بل البديةل لتقوية املنازعات املُسشأ وفقاً لقواعد تقجيل احلقل العلوي  .huالتصدي بشلك خمتلف
إلساءة الاس تخدام إذا اكن احلقل مُق َّج ًال ابلفعل أو عىل وشك التقجيل .فإذا اكن احلقل مُق َّج ًال ابلفعل ،تُتّبع اإلجراءات
اليت يقوم هبا صاحب قرار التقجيل ،وفقا ً للقاعدة  10من قواعد وإجراءات تقجيل أسامء احلقو .،ويبلغ اإلطار الزم،ي
لهذه اإلجراءات  3أشهر تقريباً ،وترتاوح التاكليف من  300إىل  600يورو حقب عىل عدد احلقو ،املعنية وعدد امل ُ َّ
حمكني
املطلوبني .وإذا نشأ الزناع قبل تقجيل احلقل ،ت ُتبع اإلجراءات اليت يقوم هبا اجمللس الاستشاري ،وفقا ً للقاعدة  9من قواعد
وإجراءات تقجيل أسامء احلقو .،ويبلغ اإلطار الزم،ي لهذا اإلجراء شهراً واحداً تقريباً ،وتكون التاكليف حنو  300يورو
للك حقل.
ال توجد معلومات متاحة.
إذا قرصان القؤا ،عىل اإلجراءات اإلدارية اإللزامية أو اإلجراءات التعاقدية أو إجراءات التحكمي ،فقد تق تغرق ادلعوى ما
يرتاوح من بضعة أسابيع إىل  9/6أشهر حقب سلوك الطرفني ،ومدى تعقّد القضية ،واحلاجة إىل مجع الرباهني والتأكد من
الوقائع أو س ندات امللكية القانونية .وإذا عُرضت القضية عىل احملامك ،فقد ختتلف املدة ورمبا تق تغرق اإلجراءات عدة
س نوات مع حتمل الرشاكت للتاكليف ذات الصةل.
وزارة الشؤون ادلاخلية والاتصاالت
ُ
ابلسق بة إىل س ياسة تقوية الزناعات املتعلقة ابحلقل  ،)JP-DRP( JPحت ّل القضااي يف غضون فرتة ترتاوح من شهرين إىل
 3أشهر بتلكفة  180ألف ين .أما ابلسق بة إىل حمك احملمكة ،فإن الوقت والتلكفة يتوقفان عىل القضااي.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (قانون منع املنافقة غري املرشوعة)
تعذر علينا فهم املقصود بعبارة "األطر الزمنية لإلجراءات اليت ت ُتخذ ضد صاحب احلقل يف بدلمك" ،ويذكل ال نق تطع اإلجابة
عن هذا القؤا.،
تق تغرق اإلجراءات القضائية العادية يف حاةل التقجيل التعقفي المس احلقل ما يرتاوح من  5شهور إىل  10أشهر (من
اترخي رفع ادلعوى حىت اترخي صدور احلمك يف حممكة ادلرجة األوىل) .وتبلغ رسوم تقجيل ادلعوى  100يورو ابإلضافة إىل
أتعاب احملايم (قد خيتلف هذا املبلغ حقب صعوبة القضية).
املراحل األوىل من خدمة تقوية الزناعات جمانية .فإذا اكن من املمكن حل الزناع عن طري الوساطة ،فلن تكون هناك
رسوم يلزم دفعها نظري هذه اخلدمة .أما إذا أراد أحد أطراف الزناع أن يفصل خبريٌ يف الزناع ،إذا مل تؤد الوساطة إىل حل
مث ًال ،أو إذا مل يق تجب صاحب التقجيل احلايل للشكوى ،فقوف يلزم دفع رسوم .توجد معلومات عن اإلجراءات يف
الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايلhttps://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2016- :
.02/Final_Dispute.pdf
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الطرف املُجيب
الربتغا،
مجهورية كوراي
مجهورية مودلوفا
رومانيا
الاحتاد الرويس
س نغافورة
القويد
سويرسا

الوالايت املتحدة
األمريكية
أوروغواي
الاحتاد األورويب

األطر الزمنية لإلجراءات اليت ت ُتخذ ضد صاحب امس احلقل وتاكليف هذه اإلجراءات

تقري ادلعاوى القانونية بنفس الطريقة اليت تقري هبا دعاوى التعدي عىل حقوق العالمات التجارية.
فامي يتعل ابلتلكفة واألطر الزمنيةُ ،يرىج الاطالع عىل الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايل:
https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/arbitrators-and-costs/
و.https://www.iis.se/english/dispute_resolution/for-se/accelerated-proceeding/
يف حاةل إقامة دعوى قضائية ،قد يصدر عىل وج الرسعة حمك بإصدار أمر زجري أويل أو أمر زجري مؤقت أحادي
الطرف (يف نفس اليوم أو يف غضون بضعة أايم) .وقد يق تغرق احلمك عىل حيثيات القضية عدة أشهر ،أو حىت عدة
س نوات يف حاةل تقدمي اس تئناف.
وتعمتد التاكليف القانونية عىل املبلغ ايذي تنطوي علي القضية ،وحتددها الاكنتوانت .ويذكل ختتلف من قضية إىل أخرى
ومن اكنتون إىل آخر .وبوج عام ،حيامن يكون املبلغ املُتنازع علي أقل من  100ألف فرنك سويرسي ،قد ترتاوح التاكليف
القانونية من  3000إىل  7000فرنك سويرسي.
ويف إجراءات تقوية الزناعات (ال س امي اخلاصة ابحلقل العلوي " ،)".chميكن عاد ًة التوصل إىل قرار يف غضون أربعة
أشهر ،بتاكليف إجرائية أقل (حنو  2000فرنك سويرسي) ،ولكن جيوز رفع دعوى قضائية للطعن يف ذكل القرار.
فامي خيص احلقل  ،.usتوجد س ياسة تقوية الزناعات املتعلقة حبقل الوالايت املتحدة ( .)usTLD DRPانظر الصفحة اليت
يُفيض إلهيا الرابط التايل خبصوص األطر الزمنية والتاكليفhttps://www.about.us/policies/dispute- :
 .providersوميكن التقايض أمام احملامك الاحتادية بنا ًء عىل قانون حامية املق هتكل من القطو اإللكرتوين ،ويف هذه احلاةل
تتوقف التلكفة عىل عوامل كثرية.
توجد معلومات تفصيلية يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايلhttp://eu.adr.eu/index.php?lang=en and :
.http://www. wipo.int/amc/en/domains/

[هناية املرف والوثيقة]

