
 

MM/LD/WG/20/1 PROV. 3 

ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 نوفمير  4 التاري    خ: 

ي 
ي لنظام مدريد الفريق العامل المعنز

ز
 تسجيل الدولي للعالماتبشأن البالتطوير القانون

ونالدورة   العشر
 2022نوفمير  11إل  7جنيف، من 

وع جدول األعمال  مشر

 *األمانة من إعداد وثيقة 

 الدورةافتتاح  .1

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائب 

 اعتماد جدول األعمال .3

 . انظر هذه الوثيقة

 الدليل الجديد لنظام مدريد .4

 . MM/LD/WG/20/INF/1 انظر الوثيقة

وتوكول اتفاقالتعديالت  .5 ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لت   مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات المقتر

 . .MM/LD/WG/20/2 Corrو MM/LD/WG/20/2 الوثيقتي   انظر 

  

                                                
  مالحظة من األمانة:   *

 
 
  10، من الساعة ساعات االجتماع المعتادةوضمن ، نسق هجي   ب الدورةعقد ست

 
 ظهر  1الساعة  إل صباحا

 
توقيت بمساًء ] 6الساعة  إلبعد الظهر  3. ومن الساعة ا

: إتاحة مشوبغية جنيف[.  ح برنامج العمل المؤقت التالي قتر نت، ي   اركة واسعة عت  اإلنتر
 ؛6إل  1: البنود 2022نوفمت   7 إلثني   ا -
 ؛11و 7و )تابع( 6 د البنو : 2022نوفمت   8الثالثاء  -
: البن 9األربعاء  -  ؛10و 9و 8 ود نوفمت 
: البند  10الخميس  -  ؛(مائدة المستديرة) 12نوفمت 
: البندان  11الجمعة  - (.  14و 13نوفمت 

 
 )صباحا
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 الرفض المؤقت .6

 . MM/LD/WG/20/3 انظر الوثيقة

 المهلة الزمنية للرد عىل إخطارات الرفض المؤقت وعن طريقة حسابهامعلومات محدثة عن  .7

 . .MM/LD/WG/20/INF/2 Corrو MM/LD/WG/20/INF/2 تي   انظر الوثيق

 التبعية .8

 . MM/LD/WG/20/4 انظر الوثيقة

 من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات 6احتمال الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي من أجل تعديل المادة  .9

 . MM/LD/WG/20/5 انظر الوثيقة

10.  
ً
ي الفقرة  تقرير استجابة

 
 "ملخص الرئيس" MM/LD/WG/19/8" من الوثيقة 3" و"2"23للطلب الوارد ف

ي للغات العربية " MM/LD/WG/19/7 الوثيقة) دراسة منقحة عن اآلثار المالية والجدوى التقنية فيما يتعلق باإلدخال التدريج 
ي نظام مدريد ومعلومات وجيهة أخرى

 
 "(والصينية والروسية ف

 . MM/LD/WG/19/7 الوثيقةانظر 

 خريطة طريقة محدثة لتطور نظام مدريد .11

 . MM/LD/WG/20/7 انظر الوثيقة

 مائدة مستديرة للفريق العامل .12

ي الدولي بشأن أحدث  لمكتبلعرض 
 سجل مدريد. التطورات ف 

 ملخص الرئيس .13

 اختتام الدورة .14

 ]نهاية الوثيقة[
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