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SCT/41/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019فرباير  25 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعوناحلادية و الدورة
ىل  8جنيف، من   2019 أأبريل 11اإ

 اقرتاح من وفد الواليات املتحدة األمريكية
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 2019فرباير  19يف تبليغ بتارخي  ، أأحال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 )الويبو( الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[



SCT/41/7 
ANNEX 

 املرفق
 

 اقرتاح من الولايت املتحدة الأمريكية

يف ادلورة الأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(، 

ة من مجموع عقد، اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية ول الأعاملمن جد 7اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية، مضن البند 

ىلقبل، عدة جلسات تعقدها جلنة العالمات يف املس ت  خالل، تكل اجللسات الإعالميةمية. وستسعى اجللسات الإعال  اإ

النظم ممارسات الفحص اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية واحملّددة يف مجموعة الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن اس تكشاف 

قلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية ٍللمؤرشات اجلغرافية  (.SCT/40/5 Prov.2)الوثيقة  الوطنية والإ

عالمية. وأأبدت عدة وفود د ويشري ملخص الرئيس الوارد معها لفكرة تنظمي املناقشات حول الاس تبيان يف شلك جلسات اإ

ىل أأن جلنة العالمات  SCT/40/9يف الوثيقة  . دورهتا احلادية والأربعنيستناقش موضوعات اجللسات الإعالمية يف اإ

ىل الرئيس  ودعا  قبل ادلورة احلادية والأربعني للجنة العالمات.اقرتاح موضوعات الوفود اإ

ىل الردود عىل  حتديدويف ادلورة الأربعني، وبعد التشاور مع الوفود الأخرى بغرض  موضوعات ذات اهامتم استنادا اإ

 موضوعات ممكنة كخيارات للنقاش أأثناء اجللسات الإعالمية: ةالولايت املتحدة الأمريكية عدالاس تبيان، اقرتح وفد 

 جلودةا رابط" لإثبات املطلوب الربهانقدار طبيعة وم" 

  عنارص مناقشة حول وزن ال تقيمي الزناعات يف جمال الفحص ويف جمال التعدي، مبا يف ذكل غراض لأ نطاق امحلاية

 الوصفية يف حتليل الزناعات

  ماكن كيفية  املصطلح اجلغرايفيف  فعلياالطلب  مودع حتمك من جّراءللمنافسة  ةاملضاد اثرال  وقوع  يةتقيمي اإ

  العمويمالطابع تقيمي 

 الالتباس، ورشوط التقليل من املؤرشات اجلغرافية املتشاهبة 

ىل اقرتاح موضو  عات لأغراض اجللسات الإعالمية، يقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية واس تجابة للطلب ادلاعي اإ

دراهجا يف اجللسات الإعالمية بشأأن  ماكنية اإ قلميية اخلاصة  ممارسات الفحصاملوضوعات السابق ذكرها للنظر يف اإ الوطنية والإ

 ملؤرشات اجلغرافية.اب

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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