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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :أأكتوبر 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثانية واألربعون

جنيف ،من  4اإىل  7نومفرب 2019

َ
مشروع جدول األعمال املراجع

من اإعداد ا ألمانة



.1

افتتاح ادلورة

.2

اعامتد جدول ا ألعامل
انظر هذه الوثيقة.

.3

اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية وا ألربعني
انظر الوثيقة .SCT/41/11 Prov.


مالحظة من ا ألمانة:
برانمج العمل املؤقت
 4نومفرب :البنود من  1اإىل 5
 5نومفرب :البند 6
 6نومفرب صباح ًا :اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية
 6نومفرب بعد الظهر :البند 7
 7نومفرب :البند ( 7اتبع) والبند 8
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.4

.5

التصاممي الصناعية
 قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع موادانظر الوثيقة .SCT/35/2
 قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع الالحئة التنفيذيةانظر الوثيقة .SCT/35/3
 رساةل من رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس اإىل رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالماتالتجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
انظر الوثيقة .SCT/42/7
 مجموعة الردود عىل الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوطانظر الوثيقة .SCT/41/2
 جتميع ردود الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجباملادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية
انظر الوثيقة .SCT/42/2 Prov.
 اقرتاح من وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكيةانظر الوثيقة .SCT/42/6
 مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية.العالمات التجارية
 اقرتاح منقح من وفد جاماياكانظر الوثيقة .SCT/32/2
 اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريووالس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية
انظر الوثيقة .SCT/39/8 Rev.3
 اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريووالس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول
انظر الوثيقة .SCT/41/6
 اقرتاح من وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاءانظر الوثيقة .SCT/42/4
 اقرتاح من وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورةانظر الوثيقة .SCT/42/5
 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقولانظر الوثيقة .SCT/42/3
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.6

املؤرشات اجلغرافية
 مجموعة الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلايةللمؤرشات اجلغرافية وعىل الاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء
البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول
انظر الوثيقتني  SCT/40/5و.SCT/40/6
 عرض قاعدة بياانت تتضمن الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفرقدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية وعىل الاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول

.7
.8

ملخص الرئيس
اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

