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 1 رفقامل

نةالعدد اإلجاميل لقضاالعدد اإلجاميل لقضاالعدد اإلجاميل لقضاالعدد اإلجاميل لقضا سب ا بو وأسامء احلقول  نة: أسامء احلقول املرفوعة أمام الو سب ا بو وأسامء احلقول  نة: أسامء احلقول املرفوعة أمام الو سب ا بو وأسامء احلقول  نة: أسامء احلقول املرفوعة أمام الو سب ا بو وأسامء احلقول  سـ: أسامء احلقول املرفوعة أمام الو ح سـي ح سـي ح سـي ح     للللي

نة نةا نةا نةا     عدد أسامء احلقولعدد أسامء احلقولعدد أسامء احلقولعدد أسامء احلقول    عدد القضا:عدد القضا:عدد القضا:عدد القضا:    للللسـسـسـسـا
2000200020002000    1857185718571857    3760376037603760    
2001200120012001    1557155715571557    2465246524652465    
2002200220022002    1207120712071207    2042204220422042    
2003200320032003    1100110011001100    1774177417741774    
2004200420042004    1176117611761176    2599259925992599    
2005200520052005    1456145614561456    3312331233123312    
2006200620062006    1824182418241824    2806280628062806    
2007200720072007    2156215621562156    3545354535453545    
2008200820082008    2329232923292329    3958395839583958    
2009200920092009    2107210721072107    4685468546854685    
2010201020102010    2696269626962696    4367436743674367    
2011201120112011    2764276427642764    4781478147814781    
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 2 رفقامل

بو يف  توزيع اجلغرايف ألطراف قضا: الو بو يف ا توزيع اجلغرايف ألطراف قضا: الو بو يف ا توزيع اجلغرايف ألطراف قضا: الو بو يف ا توزيع اجلغرايف ألطراف قضا: الو يا يل يل يل     2011201120112011ل
رشون األوىل سة وا بËان ا رشون األوىلا سة وا بËان ا رشون األوىلا سة وا بËان ا رشون األوىلا سة وا بËان ا لعا مخل لعل مخل لعل مخل لعل مخل     ل

يه        عدد القضا:عدد القضا:عدد القضا:عدد القضا:    املدعياملدعياملدعياملدعي يهاملدعى  يهاملدعى  يهاملدعى      عدد القضا:عدد القضا:عدد القضا:عدد القضا:    علعلعلعلاملدعى 
ية  تحدة األمر يكالوال:ت ا ية   US( 929(مل تحدة األمر يكالوال:ت ا  US( 786(مل

 CN( 339(الصني   300 )FR(نفرسا 
تحدة  تحدة   GB( 244(ملاململكة ا  GB( 178(ملاململكة ا

 AU( 171(ليا أسرتا  204 )DK(اeامنرك 
يا   NL( 99(لهوندا   149 )DE(نأملا

يا   CH( 142(يسورسا  با نإ  ES( 94(سـ
 FR( 81(نفرسا   122 )NL(لهوندا 
يا   CA( 68(كندا   92 )IT(لإيطا
سويد   TR( 68(كتريا   81 )SE(لا
يا  با نإ ند   ES( 77(سـ  IN( 63(لها

 KR( 51(مجهورية كور:   43 )TR(كتريا 
 BS( 42(جزر الهباما   40 )CA(كندا 

يا  يا   AU( 39(لأسرتا  ID( 39(نيسـإندو
يك  يك   MX( 39(ملكسـا  MX( 39(ملكسـا

ند   RU( 38(اد الرويس 2حت  31 )IN(لها
 CH( 36(يسورسا   26 )BR(الربازيل 
سا  يا   AT( 21(لمنا  DE( 35(نأملا

 PA( 34(ب¢   20 )IE(ليرندا إ
ند   LI( 18(ليختنشـتاين   TH( 27(يل3

يا&ن   BE( 13(بلجياك   JP( 23(لا
يا&ن  يا   JP( 13(لا  UA( 22(نأوكرا

يا   LU( 13(لكسمربغ   IT( 20(لإيطا
يا   KR( 9(مجهورية كور:   RO( 17(نروما

 BR( 15(الربازيل   8 )MY(مالزي: 
سويد   SG( 8(سـنغافورة   SE( 15(لا
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 3 رفقامل

توزيع اجلغرايف للوسطاء واحملمكني توزيع اجلغرايف للوسطاء واحملمكنيا توزيع اجلغرايف للوسطاء واحملمكنيا توزيع اجلغرايف للوسطاء واحملمكنيا     للللا
بËان((((     يا املكونة من رموز ا يا املكونة من أسامء عامة واحلقول ا بËانقضا: احلقول ا يا املكونة من رموز ا يا املكونة من أسامء عامة واحلقول ا بËانقضا: احلقول ا يا املكونة من رموز ا يا املكونة من أسامء عامة واحلقول ا بËانقضا: احلقول ا يا املكونة من رموز ا يا املكونة من أسامء عامة واحلقول ا لقضا: احلقول ا لعل للعل لعل للعل لعل للعل لعل     ))))لعل

 

 

 

 

 

 

 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

% 

, 



 
8 
 

 4 رفقامل

شاط املدعني يف قضا: شاط املدعني يف قضا:جماالت  شاط املدعني يف قضا:جماالت  شاط املدعني يف قضا:جماالت  شأن     ننننجماالت  بو  شأن الو بو  شأن الو بو  شأن الو بو  بالو بي بي بي     ))))2011201120112011((((أسامء احلقول أسامء احلقول أسامء احلقول أسامء احلقول ي
شاط شاطجمال ا شاطجمال ا شاطجمال ا ئوية للقضا:    للللننننجمال ا بة ا ئوية للقضا:ا بة ا ئوية للقضا:ا بة ا ئوية للقضا:ا بة ا ملا ملسـ ملسـ ملسـ     للللننننسـ

تجزئة يع & لا  17,03% لب
 12,71% أخرىجماالت 

يا املعلومات نولو جاإلنرتنت و  8,39% تك
يا  نولو يو جا تك يةلب ناعة اeوا ئوا  8,02% لص

 7,77% األز:ء
ية لاألعامل املرصية واملا  7,40% ف

يات  4,44% ناإللكرتو
ي� ناعات واآلالت ا لثقا  4,19% لص

رشو&ت واملطامع  4,01% ملاألغذية وا
 3,82% فالرتيه

رش  3,70% لنوسائل اإلعالم وا
سفر نادق وا لا  3,27% لف

يارات  3,15% لسـا
تأمني  3,08% لا
نقل  2,65% لا

 2,53% 2تصاالت
تجات الفاخرة  2,04% ملنا

 1,79% الر:ضة
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 5 رفقامل

شأن أسامء احلقول ععععيييينة مننة مننة مننة من بو  شأن أسامء احلقول  قضا: الو بو  شأن أسامء احلقول  قضا: الو بو  شأن أسامء احلقول  قضا: الو بو  ب قضا: الو بي بي بي     ))))2011201120112011((((ي

 عينة القضا: اßال
يارات ية  لسـا يارات األمر يكرابطة ا يو يب وبنتيل وأودي ولسـ يه وبلإم دا ليفرو هوندا وجرنال موتورز وشـ

يين و بور غال سفاغنوفولفو وبورش وبريييل وميشالن والند روفر وم  لكفو
فاألعامل املرصية 

ية  لواملا
بانك تورك وأ بانك وكريدي موتويل ودايرنز لكوب ومرصف كأ سربيس و&رلكزي و ييانز وأمرياكن إ ك سـيتل

بانك وماكواري إي إف ;  باولو وإ تزيا سا سـوإ ن متويلوماسرت اكردن سكو  سو و لل ومرصف سا ي  تك
يا  نولو يو جا تك لب

ية ناعة اeوا ئوا  لص
ييل إو&ير  سو ومجموعة غهومفان الروش ولييل  -سانويفو، فايزرويس تنوفارومريك ورشاكه وكال

يس  والغرينو فنتأ
تعلمي ية اإلمرباطورية للعلوم  لا يا للكا نولو جوا ية &لقاهرة والطب لتك يكوجامعة أوسفورد واجلامعة األمر ك

يل  شابل  نا يف  هوجامعة نورث اكرو ت بورن وجامعة لي ملوجامعة وندسور وجامعة أو<ند وجامعة 
توتغارت وجامعة يل يا وجامعة  شـسلفا ن  بن

ياتا سون وإلكرتولوكس وجرنال إلكرتيك و نإللكرتو سك آي يب إم يأسوريون واكنون ود تل و يوإ أورسام ونيلفن
نس سونغ وشارب و بس وسا ميو سـي م  فيل

يا إفرون  فالرتيه يد اليف وأطلس لإلتاج ويوين ود يلآ ب ن ية إي إم آي وف يونز وأوبرا &ريس الو نوآي  طت
سة بال يسومؤ نغو لألوبرا وتو نتيدو دو ي يسـ نتنَرشِسث م ياكوم وفريجني إنرت تيمني فوكس و  ف

توك ولكفني <ين وكونفريز وكروكس ود األز:ء نت وإسـيت . كنسـأديداس وبر يد يت موديل ما مجمارتزن وإ ن يل
يلن والودر وف يانو واكرين  تفلوب وجون جا ميو و ل سوين ومونلكري وبول فرانك لور:ل في يولوسوياك و ت مك

يربام سيك و فوسوارو  ف
رشو&ت األغذية مل وا
 واملطامع

يا لأرال لألغذية وأوتوغريل و&اكردي واكرسربغ  يفور نوجملس اك بانلصناعات ل يوكرسـيب كوCكوال و لاأل
يو يا وسـكرمي والدوريه إنرت¥ تì ونوتر سـ¥ل و يسـ بورت وترتا الفالبيبيس كوال ن  سـورد بول وريرت 

ناعات واآلالت  لصا
ي�  لثقا

تال وأريفا  يلور توم وأر يأ سـ مسـ سون مويل وغروندفوز ل تون واكتريالر وإ بويب إتش يب  ك ب بيلي
تور سابالي  كوبرتوبراس وتو3ل وترا

سفر نادق وا لا تس تال ننتننرتكوأكور ويب أند يب وفور سزيونس وإ لف يكس كو نادق  تا ونوفويل ومجموعة  نوال  ف ينن نتك سـ ت ي
سريويشرياتون ورامادا و تاروود و تل و يوسو سـ في  ف

تأمني يانز وأ لا لسـأ يا هوما¥ وتيت ل يË وكو فواحتاد بلو كروس وبلو   وتوتوس وأونومجيكو شـ
يا  نولو جاإلنرتنت و تك

 املعلومات
يرتيكس ودل و ِأبل و باي سـ بوك وغوغل ويإ ساب وبيبال ونت أ بورتر  ومايكروسوفتفيسـو

يد: و نوس!:هويكميوساكييب وتويرت وو  ي وز
تجات الفاخرة يدوف ودوتيش ملنا لبريبريي ودا شو  أندف يه  ندي وغاسان للامس وغوتيش وهريمس و ت غا&¥ وإترو و ج ف

شمونت ويفاين يغا ويري &ملني وبرادا ور تاحملدودة وأو ت يب  م
وسائل اإلعالم 

رش  لنوا
نوآي يت يف وجون وييل أند صزن وراديو فرسا نيس يب إس ويس إن إن ودايركت يت يف ويورويوز 

يجس رش وفوغ ويلو  يد: ويو إس  بوسوبر للن  م
تجزئة يع & لا تكو وأeي لب يا وإتش دي إم لألIث وإكوسـ وأرغوس وكو ي وشو وماتل وأولكلكريك يلو ليغو ويكإ

يربامتإندسرتيز وسامرت فاورش وو  فل مارت وولورثز و
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يلمور و الر:ضة يفالند براونز وداوغ  بادي و يكس وأديداس و غأ لك شـ توحة فيفابيتسـ سابقة فرسا ا ملف و ن سـباق وم
يول يا  يف خلعر&ت ا سون لأسرتا نكس وماموت ومايك 3 يو ية ولي وكأس يكدوري كرة القدم األمر

 رايدر
سرتا وترسل وفرييزون 2تصاالت يكوم وأوراجن و تش  شزن ودو يو يكو يش  بريي وبر كبال يل يل ي يل تك ت يت م يكت  ني

نقل يه إل إم وإيزي جت أيدا لا يا وإير فرانس  ِ كروزس وإير آ ك نرت¥شو¥ل ويوروباكر ومجموعة فالييب وإسـ
يا ولوفهتانزاتراكس و  إس إن يس إفن وماك تراكس ووان ورe وساك

بل أغفا  جماالت أخرى يك وبروكرت أند غا برييون ويلوغ براون أند روت ومو شانس وديوراسل وإ يفورد  مو ب ك سـ ت نلك فك ِ
نت سون وفالريو وفوغل  يكو إ تورجي وريفلون و يك  بيو ب سـ سـ  ببل
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 6 رفقامل

تعلق تعلق2عرتاضات ا تعلق2عرتاضات ا تعلق2عرتاضات ا يا املكونة من أسامء عامةململململ2عرتاضات ا شأن احلقول ا يا املكونة من أسامء عامةة &حلقوق القانوية وفقا لرب¥مج اإلياكن اجلديد  شأن احلقول ا يا املكونة من أسامء عامةة &حلقوق القانوية وفقا لرب¥مج اإلياكن اجلديد  شأن احلقول ا يا املكونة من أسامء عامةة &حلقوق القانوية وفقا لرب¥مج اإلياكن اجلديد  شأن احلقول ا لعلة &حلقوق القانوية وفقا لرب¥مج اإلياكن اجلديد  ب لعلن ب لعلن ب لعلن ب     ن

بوتقدتقدتقدتقدميميميمي     تعلق &حلقوق القانوية أمام الو بواعرتاض  تعلق &حلقوق القانوية أمام الو بواعرتاض  تعلق &حلقوق القانوية أمام الو بواعرتاض  تعلق &حلقوق القانوية أمام الو ياعرتاض  ين ين ين ن ته: : : : مممم تاج إىل معر تهما  تاج إىل معر تهما  تاج إىل معر تهما  تاج إىل معر ففففما      حتحتحتحت

نازعات  سوية ا يد خلدمات  يكون املقدم الو تحكمي والوساطة  بو  يني مركز الو ملقامت اإلياكن  ت ل لل ي حتع تعلقة يف 2ب ملعرتاضات ا
نح"ن&حلقوق القانوية  سابقة  للما تجارية القامئة ع" ل يا املكونة من لىل العالمات ا شأن احلقول ا لعلوفقا لرب¥مج اإلياكن اجلديد  ب

ية جزءا من . أسامء عامة لوشلك هذه اآل يا اجلديدة املكونة منت تعلق &حلقول ا  éتجارية ف يات حامية حقوق العالمات ا لعلآ ي ل  ل
 .أسامء عامة

تعلقة &حلقوق القانوية، وتلخص هذه اإلجا&ت  شائعة عن 2عرتاضات ا ئ� ا نوترد أد¥ه إجا&ت عىل بعض األ مل ل املعلومات سـ
ثور علهيا يف  يل اإلياكنلعاليت ميكن ا باتلد نفصل .  الرمسيلطل إليداع ا شلك  مكام توفر اإلياكن أيضا   2عرتاض حصيفة وقائعب

نازع ملوسوية ا  .اتت

تعلق &حلقوق القانوية؟ • نما هو 2عرتاض ا  مل

يارات 2عرتاض؟هل توفر اإلياكن  •  خأنواعا أخرى من 

تعلق &حلقوق القانوية؟ • يجة 2عرتاض ا تحديد  تخد�ا الوسطاء واحملمكون  نما يه املعايري اليت  مل ن ل تسـ  ي

نتعلق &حلقوق القانوية؟مىت ميكن إيداع اعرتاض  •  م

تعلقا &حلقوق القانوية؟كيف يودع أحد أحصاب  • ناحلقوق اعرتاضا   م

تعلق &حلقوق القانوية؟جيب عىل هل  • نمودع الطلب إيداع رد عىل 2عرتاض ا  مل

تعلق &حلقوق القانوية؟ • ية لالعرتاض ا نما يه املراحل الر مل  ئيسـ

 ؟املرافعاتمك عدد جوالت  •

سات اسـPع؟ •  جلهل توجد 

سوية • يع األطراف  تهل  توسط يف /يسـتط  هتم؟منازعلا

تعلق &حلقوق القانوية؟/مك يلكف اإليداع • ناeفاع يف اعرتاض   م

 هل توجد رشوط خاصة &للغة؟ •

 الصفحات؟/هل توجد حدود لعدد اللكامت •

يهنم؟من مه اخلرباء  •  تعياîين ميكن 

يني اخلرباء من الوسطاء واحملمكني؟ • تعيف جيري   ك

بل  • تاحة؟ن2تصافسـما يه   مل ا

ناك أك • يا املكونة من أسامء عامة؟مطلوب رث من اعرتاض عىل حقل جديد هماذا حيدث إذا اكن   لعلمن احلقول ا

رش قرار الوسطاء واحملمكني عالية؟ • نهل   يُن

يارات اللجوء إىل احملمكة؟ • تفظ األطراف  خبهل   حي
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تعلقة &حلقوق القانوية؟ • بو يف 2عرتاضات ا نما هو دور مركز الو مل  ي

ية  • بو يف 2سـمعلومات أسا تعلقة &حلقوق القانويةيعن دور الو نعرتاضات ا  مل

تاحة محلليات اآلما يه  • تجارية بعد املوافقة عىل حقملا يا املكونة من أسامء للاية العالمات ا لعل جديد من احلقول ا
 عامة؟

بو يف نظام أسامء احلقول • ية عن دور الو يمعلومات إضا  ف

ئ�؟ •  سـأ

تعلقة &حلقوق القانوية تعلقة &حلقوق القانويةمجموعة أدوات 2عرتاضات ا تعلقة &حلقوق القانويةمجموعة أدوات 2عرتاضات ا تعلقة &حلقوق القانويةمجموعة أدوات 2عرتاضات ا نمجموعة أدوات 2عرتاضات ا نمل نمل نمل     مل

بات،  • يل اإلياكن إليداع ا لطلد  ، إجراءات 2عرتاض3 الوحدةل

يا  • نازعات احلقول ا سوية  لعلإجراء اإلياكن  مت  املكونة من أسامء عامةاجلديدة ل

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة • نازعات احلقول ا سوية  بو  لعلقواعد الو ت مي  ل

بو اخلاص  • يا اجلرسوم بيجدول الو نازعات احلقول ا لعلسوية   ديدة املكونة من أسامء عامةمت

تعلقة &حلقوق القانوية • شائعة حول 2عرتاضات ا ئ� ا ناأل مل ل  سـ

تعلقة &حلقوق القانوية • ية إليداع 2عرتاضات ا تو بادئ ا نا مل جهي ل  مل

ية: يقربا[ • منوذ جاملرافعات ا  ]ل
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 7 رفقامل

تارة يف إطار سائل  شأن  تارة يف إطارا وحممكهيا  سائل  شأن  تارة يف إطارا وحممكهيا  سائل  شأن  تارة يف إطارا وحممكهيا  سائل  شأن  بو آلراء وسطاهئهئهئهئا وحممكهيا  تعراض الو بو آلراء وسطاا تعراض الو بو آلراء وسطاا تعراض الو بو آلراء وسطاا تعراض الو خما م ب ي خمسـ م ب ي خمسـ م ب ي خمسـ م ب ي     سـ
يةللللسـسـسـسـاااا ثا بعة ا نازعات أسامء احلقول، ا سوية  يةياسة املوحدة  ثا بعة ا نازعات أسامء احلقول، ا سوية  يةياسة املوحدة  ثا بعة ا نازعات أسامء احلقول، ا سوية  يةياسة املوحدة  ثا بعة ا نازعات أسامء احلقول، ا سوية  نياسة املوحدة  ل لط نت ل لط نت ل لط نت ل لط ممممت     لللل

بو، ("("("(" تعراض الو بو، ا تعراض الو بو، ا تعراض الو بو، ا تعراض الو يا يسـ يسـ يسـ     ")")")")2.02.02.02.0سـ

ية الفكرية©©©© ية  نظمة العا ية الفكرية ا ية  نظمة العا ية الفكرية ا ية  نظمة العا ية الفكرية ا ية  نظمة العا للملكللملكللملكللملك ا مل ململ ململ ململ     مل

نرص األ. . . . 1111 نرص األا نرص األا نرص األا نازعات أسامء احلقوليف يف يف يف ول ول ول ول لعلعلعلعا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  مممما ت تسـ تسـ تسـ للللسـ     لللل

بس  1.1 بب ا شلك  ها  ها امس احلقل أو ميا سج� يطا ية عالمة جتارية  للهل  س ثل بق يملك ب يا تعين م نصوص ئتلقا رشوط ا ملتوفر ا ل
ياسة املو" 1)"أ(4علهيا يف الفقرة   ؟حدةلسـمن ا

بس؟  2.1 بب  تطابق أو الPثل ا بار ا للما هو ا ملس لخ توى موقع ت عىل اإلنرتنت أن يلعب دورا يف هذا ما حملوهل ميكن 
شأن؟  لا

تألف من عالمة جتارية ومصطلح سليب مماثال 3.1 بس لعالمة املدعي يهل يكون امس احلقل اîي  بب ا شلك  لل  يس ب
تجارية؟  تجاريةsucksقضا: لكمة ("لا  ")ل اإلنلكزيية اليت تضاف إىل العالمة ا

تع املدعي حبقوق  4.1 شأهنا عىل حقوق غري يمتهل  ها، أو حصل املدعي  ياسة املوحدة يف عالمة جتارية مت  بتصل & سـ تسجيلت ل
يل امس احلقل؟ سجسج�، بعد أن مت   تم

ياسة املوحدة يف ُيظهر ميكن ألحد املدعني أن هل  5.1 تص� & سـاحلقوق ا  مصطلح جغرايف؟معرف أو لمل

ياسة املوحدة يف امس خشيص؟ُيظهر هل ميكن ألحد املدعني أن  6.1 تص� & سـاحلقوق ا  لمل

تجارية غري ا 7.1 يد حقوق القانون العام أو العالمة ا نجح املدعي يف تأ هاره ليك  ملما اîي جيب إ ل ك ي  سج�؟ظ

تجارية تمربطة[هل ميكن ملرخص � بعالمة جتارية أو رشكة  8.1 متتع حبقوق يف عالمة جتارية لال بصاحب إحدى العالمات ا
ياسة املوحدةألغرا ية وفقا  سـض رفع   ؟للقض

بس  9.1 بب ا شلك  تألف من عالمة جتارية ومصطلح عام أو وصفي أو جغرايف مماثال  للهل يكون امس احلقل اîي  يس ب ي
تجارية؟  للعالمة املدعي ا

ئة شائعة أو واحضة لعالمة جتارية هل 10.1 ئة خا توي عىل  ط يكون امس احلقل اîي  هتج ئةأي، (حي سطو & لهتجا مماثال ) ل
تجارية؟ بس لعالمة املدعي ا بب ا لشلك  للب  يس

ند تقدير  11.1 بار  عهل تؤخذ يف 2 تطابق عت نارص لا بس ا بب ا شلك  لعأو الPثل  للب تخيل عاليت متيس نارص ل ا عهنا أو 
تصممي  ؟ يف عالمة جتاريةلا
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نرص ا. . . . 2222 نرص اا نرص اا نرص اا لا للع للع للع نازعات أسامء احلقوليف يف يف يف ثاين ثاين ثاين ثاين لع سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  مممما ت تسـ تسـ تسـ للللسـ  لللل

بات أن هل جيب عىل املدعي  1.2 يه ثإ رشوعة يف امس احلقل موضع الزناع؟ليس eيه علاملدعى   محقوق أو مصاحل 

يا حبقوق أو مبصا 2.2 يه تلقا تع املدعى  ئهل  عل ية؟يمت تألف من لكمة أو لكامت  رشوعة يف امس حقل  معجمحل  ي  م

بائع Iن 3.2 سلع أو خدمات حتمل عالمة جتارية أن /لهل ميكن  رشوعة يف امس حقل احقوقميتÔ لموزع  م أو مصاحل 
تجارية؟مثل حيتوي عىل   لهذه العالمة ا

رشوعة يف امس احلقل م 4.2 شئ حقوقا أو مصاحل  مهل ميكن ملوقع ¥قد أن   وضع الزناع؟ني

رشوعة يف امس احلقل موضع الزناع؟ 5.2 شئ حقوقا أو مصاحل  بني أن  مهل ميكن ملوقع  ني  معج

رشوعة يف امس اeخول نهل ميكن لصفحات 2تظار أو  6.2 شئ حقوقا أو مصاحل  نقر أن  مأو وصالت اeفع مقابل ا نت ل
 احلقل موضع الزناع؟

تجارية  7.2 يه ا لهل تؤدي عالمة املدعى  رشوعة؟لمس احلقناظرة الملاعل شوء حقوق أو مصاحل  يا إىل  م موضع الزناع تلقا ن  ئ

نرص ا. . . . 3333 نرص اا نرص اا نرص اا لا للع للع للع نازعات أسامء احلقوليف يف يف يف ثالث ثالث ثالث ثالث لع سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  نازعات أسامء احلقولا سوية  ياسة املوحدة  مممما ت تسـ تسـ تسـ للللسـ  لللل

ساب حقوق العالمة يثبت هل ميكن أن  1.3 بل ا تجارية أو  يل العالمة ا بل  يل امس احلقل  ية إذا مت  تسوء ا ل سج سج كن ق تق ت ل
س تجارية غري ا ملا  ج�؟ل

ندما يكون صاحب امس احلقل  2.3 تخدم فعال و ندما يكون امس احلقل غري  ية  سوء  تخدام  عهل ميكن أن يوجد ا سـ ع ن ب مسـ
تجارية  يع امس احلقل أو لالتصال بصاحب العالمة ا ية  تخذ خطوات  لمل  ب فعل يازة (لي يحلا  ؟)ةلسلبا

ه 3.3 تجارية من إ نع صاحب العالمة ا شلك منطا سلويا  ظما اîي  ل مي ك ناظر؟ي  مار العالمة يف امس حقل 

يه ضمينالإلشعار لهل ميكن  4.3 شاف أن املدعى  عل، أو ال بغي أن يعملاكن يعمل أو "كت تجارية، أو " يناكن  لشأن العالمة ا ب
شلك أساسا  يتجاهل املقصود، أن  ية؟لثبوت لل  لنسوء ا

نصل عىل صفحة  5.3  مس حقل موضع نزاع؟اخلاصة &نرتنت اإللتما هو دور ا

سوية أن 6.3 شات ا نا يا¥ت املدىل هبا يف  ت هل ميكن  ق لب م ية؟لل هار سوء ا لنتلعب دورا يف إ  ظ

يال ألغراض حتديد ما إذا اكن امس احلقل  7.3 يل امس حقل إىل أن يكون  سجهل يرىق جتديد  تسج ية؟مت ت سوء   ìني ب  تسج

يا"هل ميكن لطرف Iلث أو ملادة  8.3 ئة تلقا ئ¥ شbظاهرة عىل موقع اإلنرت" شـ يل أو ينت أن  تسج أساسا لوجود 
تخدام ية؟سـا سوء  ن   ب

تخدام خدمة  9.3 هوية أو &لربوكيس تسجيل لاسـهل ميكن ال شلك أساسا لبكPن ا ية؟لثبوت يأن   لنسوء ا

تخدام  10.3 توى املوقع يف جسل حمفوظات عىل " robots.txt"نظام سـهل ميكن ال نفاذ إىل  نع ا يات املامث�  حمأو اآل ل مل ل
شلك أساسا اإلنرت ية؟لثبوت ينت أن   لنسوء ا
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شويه مسعة عالمة جتارية أن  11.3 ية؟لثبوت شلك أساسا يلتهل ميكن   لنسوء ا

ية. . . . 4444 ئ� إجرا يةأ ئ� إجرا يةأ ئ� إجرا يةأ ئ� إجرا ئأ ئسـ ئسـ ئسـ     سـ

سائل قانوية الفرق ما هو  1.4 ية أو  تعلق بأمور وا  éياسة املوحدة ف ناجتة عن ا سابقة ا ته القرارات ا ناîي أحد م قع ي سـ ل ل لث
 مماث�؟

تحكمي والوساطة؟ ويف أية ظروف ميكن هل ميكن أن 2.4 يا غري مطلوب eى إحدى جلان ا بو إيداعا  ل جيري مركز الو يل تمكي
نة هذا اإليداع؟ بل ا للجأن   تق

شأن؟ما يه اللغة املالمئة  3.4 بارات ذات الص� يف هذا ا لإلجراءات اeعوى؟ وما يه 2  عت

ية معاد إيدا 4.4 بول  ها  قضما الظروف اليت ميكن يف  ق  عها؟ظل

توصل إىل قرار؟ 5.4 تقال يف سعهيا  ثا  نة وسطاء وحممكني أن جتري  للهل جيوز  سـ حب  مللج

شكوى  6.4 يه عىل ا لهل يؤدي عدم رد املدعى  يه(عل به يف دعواه؟) علختلف املدعى  يا عىل ما  يطلإىل حصول املدعي تلقا  ئ

يلما هو  7.4 eليار ا ياسة املوحدةمع  ؟للسـ وفقا 

ها إضافة أسامء حقول أخرى إىل شكوى مودعة؟ما يه الظروف اليت 8.4  ظل جيوز يف 

نطوي عىل خدمة  9.4 يقي يف القضا: اليت  يه ا تمن هو املدعى  هوية أو &لربوكيس؟لاحلقعل ليل بكPن ا  تسج

نع املدعي  10.4 شكوى  تأخري يف تقدمي ا ميهل ا ل ياسة املوحدةل  ؟للسـمن اإليداع وفقا 

سجل أن 11.4 ياسة املوحدةعتسؤوال &ميكون للم هل ميكن  سجال وفقا  سـباره   ؟للم

سوية؟ 12.4 ياسة املوحدة ألغراض ا تهل ميكن إيقاف إجراءات ا لسـ  ل

ناء عىل موافقة املدعى  13.4 ياسة املوحدة  ية وفقا  تحكمي قرارها يف  بهل ميكن أن تصدر إحدى جلان الوساطة وا سـ قض للل
نقل؟ ليه عىل ا  عل

ياسة املوحدة وإجراءات احملمكة؟ ما يه العالقة بني إجراءات 14.4  لسـا

ية؟ 15.4 رشوعة أو سوء ا لنإىل أي درجة يؤثر القانون الوطين يف تقدير الوسطاء واحملمكني للحقوق واملصاحل ا  مل

يه؟ هل ميكن تقدمي شكوى واحدة مدجمة 16.4 تعددين أن يقدموا شكوى واحدة مدجمة ضد مدعى  عل هل ميكن ملدعني  م
تعدد  ين؟مضد مدعى علهيم 

ها 17.4 ية؟ظل ما يه الظروف اليت جيب يف  تغالل ا لعملإصدار قرار بوجود سطو عكيس عىل امس احلقل أو إساءة ا  سـ


