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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

  جدول األعمال
نة ادلامئة متدته ا للجاذلي ا  ع

تاح ادلورة .1  فتا

تخاب الريس وانئيب الريس .2 ئا ئ  ن

 ∗اعامتد جدول األعامل .3
 .ثانظر هذه الويقة

ية .4 نظمة غري حكو ماعامتد   م

 .SCT/27/9ثانظر الويقة 

رشين .5 سادسة وا رشوع تقرير ادلورة ا لعاعامتد   لم
 ..SCT/26/9 Provثانظر الويقة 

ية .6 نا عالرسوم والامنذج ا  لص

ية وممارساتهمرشوع مواد عن قانون الرسوم و - نا عالامنذج ا  لص
 .SCT/27/2ثانظر الويقة 

ية وممارساته - نا يذية عن قانون الرسوم والامنذج ا عرشوع الحئة  لص تنف  م
 .SCT/27/3ثانظر الويقة 
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ية  - نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا متةل لعمل ا عدراسة عن اآلاثر ا لص ل ن ملعللج حمل
ياانت ا ية وممارساتهلبوا نا ية عىل قانون الرسوم والامنذج ا عجلغرا لص  ف

 .SCT/27/4ثانظر الويقة 

تجارية .7  لالعالمات ا

تجارية - يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجامتع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل  م

تجارية - لأحدث املعلومات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت فامي خيص العالمات ا ّ 

 .SCT/27/8ثانظر الويقة 

تخداهمهاتسجيلحامية أسامء ادلول من  -   كعالمات جتاريةاسـ وا
 .SCT/27/7و SCT/27/6وSCT/27/5  وSCT/25/4انظر الواثئق 

ية  .8 سجةل ا مللكاألسامء ادلوية غري ا مل يةللموادل يدال ن ا  لص

ية عن - نظمة الصحة العا ثل  ملعرض  نظمة امملم ية  ياانت العا مل مجموعة ا مل شأن لب ية  بلصحة العا لاألسامء ادلوية غري مل
ية يدال ية للمواد ا سجةل ا نا لص  مللكمل

ية .9 ياانت اجلغرا فا  لب

يذ  .10 نة ادلامئة يف  هام ا نفإ تس يات لاللج ية من صتو يةملعنا شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  لتي

 ئملخص الريس .11

تام ادلورة .12  ختا

 ]ثهناية الويقة[


