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SCT/43/INF/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :نومفرب 2020

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثالثة واألربعون

جنيف ،من  23اإىل  26مارس 2020
جدول زمني مقرتح

من اإعداد ا ألمانة



الإثنني  23نومفرب 2020

من الساعة  12زوا ال اإىل الساعة  02:30بعد الظهر
.1

افتتاح ادلورة ( 10دقائق)

.2

انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس ( 10دقائق)

.3

اعامتد جدول ا ألعامل ( 5دقائق)
انظر الوثيقة .SCT/42/1 Prov.4

اجلدول الزمين املقرتح هل طابع اإرشادي فقط .فاإذا مل تس تمكل جلنة العالمات املناقشات حول بند من البنود قبل هناية اليوم ،ستتواصل مناقشة ذكل البند يوم
 25نومفرب ،ما مل يقرتح الرئيس خالف ذكل.
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.4

اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية وا ألربعني ( 35دقيقة)
انظر الوثيقة SCT/42/9 Prov.

.5

التصاممي الصناعية
 حتليل ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ( 30دقيقة)انظر الوثيقتني  SCT/41/2 Rev.و.SCT/43/2
 اقرتاح مرا َجع من وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية ( 30دقيقة)انظر الوثيقة .SCT/43/10
 جتميع ردود الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ( 15دقيقة)
انظر الوثيقة .SCT/42/2
 -مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ( )DASاإىل واثئق ا ألولوية ( 15دقيقة)

الثالاثء  24نومفرب 2020
من الساعة  12زوا ال اإىل الساعة  02:30بعد الظهر
دورة اإعالمية عن املؤرشات اجلغرافية.
ا ألربعاء  25نومفرب 2020
من الساعة  12زوا ال اإىل الساعة  02:30بعد الظهر
.6

العالمات التجارية
 اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريووالس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية
( 30دقيقة)
انظر الوثيقة .SCT/43/6
 اقرتاح مرا َجع من وفد جاماياك ( 30دقيقة)انظر الوثيقة .SCT/43/9
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 اقرتاح من وفود الربازيل وجورجيا وأأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكووبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل
الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ( 20دقيقة)
انظر الوثيقة .SCT/41/6 Rev.
 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول ( 10دقائق)انظر الوثيقة .SCT/43/4
 اقرتاح من وفدي اإكوادور وبريو بشأأن اإجراء اس تقصاء عن حامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاءانظر الوثيقتني  SCT/42/4 Rev.و.SCT/43/3 Rev.2
 اس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاءانظر الوثيقة SCT/43/7
 الردود عىل الاس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاءانظر الوثيقة .SCT/43/8
( 40دقيقة خمصصة اإجام ال ملناقشة لك الواثئق بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاء)
.7

املؤرشات اجلغرافية ( 20دقيقة)

امخليس  26نومفرب 2020
من الساعة  12زوا ال اإىل الساعة  2.00بعد الظهر
دورة اإعالمية بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس
محلاية امللكية الصناعية.
من الساعة  2.00بعد الظهر اإىل الساعة  2.30بعد الظهر
.8

ملخص الرئيس ( 20دقيقة)
س يكون ملخص الرئيس متاح اا يوم امخليس املوافق  26نومفرب يف الساعة  11.00صباح اا.

.9

اختتام ادلورة ( 10دقائق)
[هناية الوثيقة]

