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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23 جنيف، من  2018 أأبريل 26اإ
 
 

 .SCT/39/6 REVتصويب للوثيقة 

 

ىل 2018مارس  13، املؤرخة .SCT/39/6 REV خيص هذا التصويب الوثيقة ، واليت ينبغي أأن يُشار بشأأهنا اإ
 التالية: التغيريات

 كام ييل: 34ينبغي أأن يكون نص السؤال 

يف اس تخدام املؤرش  احلق قرص اأأي خيارات قانونية أأخرى ميكهنهل توجد حق ملكية فكرية،  تبرصف النظر عن تسجيال
 ؟اجلغرايف املؤرشذكل س تفيدين من امل اجلغرايف عىل 

 كام ييل: 120ينبغي أأن يكون نص السؤال و 

اجلغرافية احملمية سواء عىل الصعيد الوطين أأو الإقلميي؟ ؤرشات معلومات عن امللل توفر جرداهل توجد أأي قواعد 
 ؟لعامة الناسمتاحة جماان  البياانت هذه قواعد هلو 

 كام ييل: 199وينبغي أأن يكون نص السؤال 

ف هل مفهوم "املصطلح اجلغرايف"  معلومات لل توفر جرداهل توجد أأي قواعد بياانت و يف القانون الوطين أأو الإقلميي؟ ُمعرَّ
هل هذه القواعد متاحة جماان و احملمية عىل الصعيد الوطين أأو الإقلميي؟  اجلغرافيةعن أأسامء البدلان و/أأو املصطلحات 

 ؟الناس لعامة
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 كام ييل: 201وينبغي أأن يكون نص السؤال 

 ،جغرايف أأو امس بدل أأو امس جغرايف مؤرشمن  يتأألف ،من املس توى الثاين حقلأأي رشوط لتسجيل امس توجد هل 
حدى هذه التسميات،  توي عىلي  أأو حدى هذه ال  يتشابه أأواإ نة من رموز البدلان؟ايف  ات،تسميمع اإ  حلقول العليا املكوَّ

 كام ييل: 206وينبغي أأن يكون نص السؤال 

مؤرش جغرايف أأو أأي مصطلح جغرايف مؤرش مصدر أأو هل ميكن للمس تفيدين من حق يتعلق مبصطلح جغرايف )امس بدل أأو 
ساءة  دعوىأ خر( أأو املس تفيدين من أأي  يف تسجيل  داخيل، قانون، بناء عىل قانوانأأن يطعنوا س تخدام الاأأخرى ضد اإ

 :احلقلامس 

  ن كحقل  (؟gTLD) عامامس من علوي ُمكوَّ

 ن من املس توى الثاين  حقلك  (؟gSLD) عامامس من ُمكوَّ

 ن من الثاين حقل من املس توى ك  (؟ccSLDرمز بدل )ُمكوَّ

 كام ييل: 209وينبغي أأن يكون نص السؤال 

حدى هيئاهتا أأو  قلميية أأو احمللية( عىل غريها من هل حصلت حكومتمك )من خالل اإ واحد )أأو أأكرث( من الوحدات الإدارية الإ
نة من أأسامء عامة قل م البدل )عىل سييل اليت ت  احلقول العليا املُكوَّ ىل بدل أأو منان داخل اإ توي عىل مصطلح جغرايف يشري اإ

 "(؟swissىل "عالاتاد السويرسي : حصل املثال

 كام ييل: 210وينبغي أأن يكون نص السؤال 

ل عىل حنو  اية املصطلحات اجلغرافية منطريقة محلما أأنسب   ؟قولاحل يف نظام أأسامء مالمئغري أأن تُسجَّ

 كام ييل: 211وينبغي أأن يكون نص السؤال 

جغرايف( مؤرش مصدر أأو مؤرش أأو الوسائل القانونية املتاحة للمس تفيدين من مصطلح جغرايف )امس بدل أأو صكوك ما أأنواع ال
ساءة الاس تخدام حلظر أأو وقف بيع منتجات مقدلة عىل  دعوىأأي من أأو  تمل لإنرتنت )أأي املنتجات اليت اأأخرى ضد اإ

 املصدر(؟ عىلأأو غري حصيح  اكذاب مؤرشا

 ]هناية الوثيقة[


