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SCT/40/1 PROV.3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأكتوبر  23 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعون الدورة
 2018 نومفرب 16اإىل  12جنيف، من 

  األعمال جدول مشروع
عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول الأعامل .2

 انظر هذه الوثيقة.

 منظمة غري حكومية اعامتد .3

 .SCT/40/7انظر الوثيقة 

 الثالثنيو  التاسعةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة  .4

 ..SCT/39/11 Provانظر الوثيقة 

 التصاممي الصناعية .5

 مرشوع مواد –قانون التصاممي الصناعية وممارساته  -
 .SCT/35/2انظر الوثيقة 
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 مرشوع الالحئة التنفيذية –قانون التصاممي الصناعية وممارساته  -
 .SCT/35/3انظر الوثيقة 

 : مرشوع اس تبيان تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط -
 .SCT/40/2 الوثيقةانظر 

ىل واثئق الأولوية. (DAS)مس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي  -  اإ

س بانياا -  قرتاح من وفد اإ
 .SCT/40/8 الوثيقةانظر 

 العالمات التجارية .6

 اقرتاح مراجع من وفد جاماياك - 
 .SCT/32/2انظر الوثيقة 

يطاليا وجاماياك اإ اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا و  - كس ي  وموانوو امل ليختنش تاين ومالزياي و و ندونيس يا واإ
حامية أأسامء البدلان والاسامء اجلغرافية ذات بشأأن  وسويرسا والإمارات العربية املتحدةوالس نغال وبريو 
 وطنيةال لةادل

 .SCT/39/8 Rev.2انظر الوثيقة 

تلف ممارسات الفصص املتعلقة ملخص م حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية:  -
 ن من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهياكوابلعالمات التجارية اليت تت

 .SCT/40/3انظر الوثيقة 

ج وجمالت التوافق املمكنة -  – حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية: املامرسات والُنه
 تعليقات الأعضاء

 .SCT/37/3 Revانظر الوثيقة 

حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما بشأأن  جمالت التوافق املمكنةحتليل لتعليقات الأعضاء عىل  -
 كعالمات جتارية

 .SCT/38/2انظر الوثيقة 

 بريو بشأأن الاعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا من وفداقرتاح  -
 .SCT/39/9انظر الوثيقة 

 (INNsالأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ) -

 املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقولمس تجدات عن اجلوانب  -
 .SCT/40/4انظر الوثيقة 

 املؤرشات اجلغرافية .7

 اقرتاحان من وفد الولايت املتحدة الأمريكية -
 .SCT/31/7و SCT/30/7انظر الوثيقتني 



SCT/40/1 Prov.3 
3 
 

يطالييسلندا وأأ وأأملانيا وهنغاراي وفرنسا امجلهورية التش يكية بلغاراي و اقرتاح من وفود  - وبولندا والربتغال ا واإ
س بانيا ورومانيا ومجهورية مودلوفا   وسويرساواإ
 .SCT/31/8 Rev.8 انظر الوثيقة

 فرنسااقرتاح من وفد  -
 .SCT/34/6 انظر الوثيقة

قلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن مجموعة  - الأنظمة الوطنية والإ
ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وعىل الاس تبيان الثاين بشأأن  للمؤرشات اجلغرافية اس تخدام/اإ

 واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول
 .SCT/40/6 Prov.2و SCT/40/5 Prov.2 انظر الوثيقتني

 ملخص الرئيس .8

 اختتام ادلورة .9

 ]هناية الوثيقة[
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