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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

  اقرتاح من وفد جامايكا

تمن إعدادثويقة   ب ادلويلملك ا

تارخي .1 يغ  بأرسل وفد جاماياك، يف  ية الفكرية 2012ليويو  2 تبل ية  نظمة العا تب ادلويل  للملك، إىل ا ململك بو(للم ) يالو
 .ثالاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
شأن برشوع مواصفات لربانمج معل   م

بدلان  لحامية أسامء ا

ش نة  هود إىل ا بيا ابلعمل ا للج بدلانملعمض تنيلأن أسامء ا يذا لربانمج SCT/25/4 وSCT/24/6 ثيق، كام جاء يف الو تنف و
بدلان، تلكف  شأن حامية أسامء ا ّالعمل  ل ياانت ب ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا با ع لص ل ن لللج ملع

ية بو بإجناز افاجلغرا رشين، أمانة الو سابعة وا ي، يف دورهتا ا يةلعل تا شطة ا لأل ل  :ن

 املرحةل األوىل

ية عن )1( يدا نجتمع األمانة معلومات  يا وغري رشعي وحاميهتا، آخذة يف م تخداما رش بدلان ا تخدام أسامء ا ع ا سـ ل سـ
بان ما  سلّا تسـ تعلق تمحل يان ا مله من ردود عىل الا بدلان سـتخدامابسـتب يل ل أسامء ا لتسجوحاميهتا من ا

تخدام كعالمات جتارية بادرات ومبا يف ذكل  (SCT/24/6) سـوالا تخدام عىل  ميمي لوقع ذكل الوجه من الا سـتق
توسـمي الوطين وال ية لا نا بدلان ا مسـامي يف ا ل  .ل

تجارية يف ادلول األعضاء، يوشمل ذكل .1 سجالت العالمات ا تعراضا  ياانت وا ثا اكمال يف قواعد ا ل  ل سـ ب لحب
توي عىل أسام تجارية اليت  حتمع تركزي خاص عىل العالمات ا شملء بدلانل بغي أن  ي، و   أيضا ذكلين
ية، فضال عن أية إخطارات من ادلول  تقصاءات إلكرتو نا تجات أو خدمات سـ مناألعضاء عن وجود 

نارصأو عالمات جتارية تكون  تجارية أسامء بدلانعمن   .ل عالماهتا ا

حتوشمل ذكل  .2 رشعياليال للقطاعات اليت حيدث فهيي رشعي وغري ا تخدام ا ل الا ل أي تقيامي لوقع و، سـ
ساحنة دلخول األسواق أمام  سفي عىل الفرص ا تخدام  لا تع رشاكت، والسـ توسطة، اليت  لا ملسـامي الصغرية وا

تجارية نرص يف العالمة ا بدل كعالمة جتارية أو  رشوع المس ا تخدم ا لتكون ا ع ل ملسـ  .مل

يا أو غري .3 تخدام رش بدلان ا تخدام أسامء ا يال لوقع ا عوشمل ذكل أيضا  سـ ل سـ حتل  رشعي كعالمات جتارية أو ي
بدلان عنارص  توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا توسـمي الوطين وا يات ا ليف عالمات جتارية عىل اسرتا مل ل ليج ت
ية نا ما  .ل

يني، دراسة عن األ )2( شاريني اخلار تاره من اخلرباء الا شاء أن  جتعد األمانة، أو من  ت خت ية ست رش يعحاكم ا لت
رشيعات  رشوع، فضال عن لتواملامرسات اجلارية يف ا تخداهما ا بدلان وا تعلقة حبامية أسامء ا ية ا ية واإل ملالو سـ ل مل مي قلن ط

يذ تكل األحاكم تجربة وأفضل املامرسات يف  تنفا  .ل

تمتد هذه ادلراسة معلوماهتا من أية رشيعات سارية و .1 شورة تسـ ية  متةل ابإلضافة إىل أية أحاكم قضا نأو  مئ حم
تخدوغريها من مصادر القضاء  سـشأن ا ية ب ية الو متداده من األنظمة القضا بدلان، مما ميكن ا نام أسامء ا ئ طل سـ

بو بقة يف ادلول األعضاء يف الو ية ا يأو اإل ملط  .قلمي

يةل ادلراسة  .2 ية حصوتكون  تاح من القوانني املر ية جتمع لك ما هو  ية أو ويقة مر جعخالصة وا جع مث ف
يذها و ية  تو بادئ ا لتنفوأفضل املامرسات فضال عن ا جهي ل شأن جتربة ادلول األعضاء مل بأية دراسات إفرادية 

 .يف هذه اجملاالت
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يذ برانمج العملاجلدول الزمين  لتنف 

نة ُت ثا نظر فهيا يف دورهتا ا نة  تاجئ املرحةل األوىل إىل ا مرفع  ل ت للج رشينلن  .لعوا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


