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SCT/43/1 PROV. 4 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 16 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020 نومفرب 26اإىل  23جنيف، من 

 مشروع جدول األعمال

عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

 انظر هذه الوثيقة.

                                         
 :مالحظة من الأمانة 

ىل الوضع النامج عن جاحئة كوفيد لكرتونية عىل نطاق واسع، يُقرتح برانمج العمل املؤقت التايل، س ُتعقد ادلورة يف شلك 19-ابلنظر اإ  :هجني. ولمتكني مشاركة اإ

ىل  12نومفرب، من  23 ىل  1: البنود من بعد الظهر 2.30زوالا اإ  5اإ

ىل  12من نومفرب،  24  املؤرشات اجلغرافية: اجللسة الإعالمية بشأأن بعد الظهر 2.30زوالا اإ

ىل  12من نومفرب،  25  7و 6 ان: البندهربعد الظ  2.30زوالا اإ

ىل  12من نومفرب،  26  من اتفاقية ابريس 11املادة : اجللسة الإعالمية بشأأن بعد الظهر 2زوالا اإ

ىل  2من نومفرب،  26  9و 8 البندان: بعد الظهر 2.30اإ
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 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والأربعني .4

 ..SCT/42/9 Provانظر الوثيقة 

 التصاممي الصناعية .5

 واحملارف/اخلطوطحتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  -

 .SCT/43/2و .SCT/41/2 Revانظر الوثيقتني 

 من وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكيةمراَجع اقرتاح  -

 .SCT/43/10انظر الوثيقة 

جتميع الردود عىل الاس تبيان بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية  -

 ريس محلاية امللكية الصناعيةمن اتفاقية اب 11مبوجب املادة 

 .SCT/42/2انظر الوثيقة 

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

 العالمات التجارية .6

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو  - اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا واإ

مارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل والس نغال وسويرسا  والإ

 الوطنية

 .SCT/43/6انظر الوثيقة 

 ع من وفد جاماياكاقرتاح مراجَ  -

 .SCT/43/9انظر الوثيقة 

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك الربازيل و اقرتاح من وفود  - جورجيا وأأيسلندا واإ

مارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية وموانكو وبريو والس نغال وسو  يرسا والإ

 ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول

 ..SCT/41/6 Revانظر الوثيقة 

 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول -

 .SCT/43/4انظر الوثيقة 

كوادور - جراء اس تقصاء عن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاءوبريو  اقرتاح من وفدي اإ  بشأأن اإ

 .SCT/43/3 Rev. 2و .SCT/42/4 Rev الوثيقتنيانظر 

 اس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء -

 .SCT/43/7انظر الوثيقة 
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 س تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاءالردود عىل الا -

 .SCT/43/8انظر الوثيقة 

 املؤرشات اجلغرافية .7

 ملخص الرئيس .8

 اختتام ادلورة .9

 ]هناية الوثيقة[


	اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

