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SCT/39/1 PROV.5

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 19 :أأبريل 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
مشروع جدول األعمال

من اإعداد ا ألمانة
.1

افتتاح ادلورة

.2

انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس

.3

اعامتد جدول ا ألعامل
انظر هذه الوثيقة.

.4

اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والثالثني
انظر الوثيقة .SCT/38/6 Prov.

.5

التصاممي الصناعية

*

*

-

قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع مواد
انظر الوثيقة .SCT/35/2

-

قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع الالحئة التنفيذية
انظر الوثيقة .SCT/35/3

س ُتعقد السلةة ا إلعالمية وول حفص املاكتب لسلعالمات التجارية اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي عسلهيا يف صباح يوم  24أأبريل .2018
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.6

.7

 تصاممي واهجات املة تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوطانظر الوثيقتني  SCT/39/2و.SCT/39/3
 عرض من تقدمي وفد فرنةا بشأأن "برانمج التوافق  :6التصوير البياين لسلتصاممي" ،التابع لالحتاد ا ألورويب. مة تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية.العالمات التجارية
 وامية أأسامء البدلان من تةجيسلها واس تخداهما كعالمات جتارية :املامرسات والُنُ ج وجمالت التوافق املمكنة –تعسليقات ا ألعضاء
انظر الوثيقة .SCT/37/3 Rev
 حتسليل لتعسليقات ا ألعضاء عىل جمالت التوافق املمكنة بشأأن وامية أأسامء البدلان من تةجيسلها واس تخداهماكعالمات جتارية
انظر الوثيقة .SCT/38/2
 اقرتاح مراجع من وفد جاماياكانظر الوثيقة .SCT/32/2
 ا ألسامء ادلولية غري املةجةل املسلكية لسلمواد الصيدلنية ()INNsانظر الوثيقة .SCT/39/4
 مة تجدات عن الوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقولانظر الوثيقة .SCT/39/5
 اقرتاح من وفود جورجيا وايةسلندا واندونية يا وإايطاليا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكة يك وموانكووبريو والة نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن وامية أأسامء البدلان وا ألسامء الغرافية ذات
دلةل وطنية
انظر الوثيقة .SCT/39/8 Rev.2
 اقرتاح من وفد بريو بشأأن الاعرتاف ابلوسوم الوطنية وواميهتاانظر الوثيقة .SCT/39/9
املؤرشات الغرافية
 اقرتاحان من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكيةانظر الوثيقتني  SCT/30/7و.SCT/31/7
 اقرتاح من وفود بسلغاراي وامجلهورية التش يكية وفرنةا و أأملانيا وهنغاراي وأيةسلندا وإايطاليا وبولندا والربتغالومجهورية مودلوفا ورومانيا وإاس بانيا وسويرسا
انظر الوثيقة .SCT/31/8 Rev.8
 اقرتاح من وفد فرنةاانظر الوثيقة .SCT/34/6
 مجموعة أأس ئةلانظر الوثيقتني  SCT/39/6 Rev.و.SCT/39/6 Rev. Corr.
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 دراسة اس تقصائية عن احلاةل الراهنة لسلمؤرشات الغرافية و أأسامء البدلان واملصطسلحات الغرافية ا ألخرىيف نظام أأسامء احلقول
انظر الوثيقة .SCT/39/7
مسلخص الرئيس
اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

