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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 ي  فمو ن 16التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون سةسادالالدورة 
 2022نوفمي   23إىل  21جنيف، من 

وع جدول األعمال  مشر

 األمانة من إعداد 

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2

 هذه الوثيقة.  )ي(انظر

 الداخل  النظام  .3

 SCT/46/4 الوثيقة )ي(انظر

 انتخاب الرئيس ونائب   الرئيس .4

 SCT/46/4انظر)ي( الوثيقة 

 التصاميم الصناعية .5

 دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر  -
 . SCT/46/2 ةقيالوث )ي(انظر

                                                
  :مالحظة من األمانة 

 . ن   شكل هجي 
ن
عقد الدورة ف

ُ
: و ست ح برنامج العمل المؤقت التاىل   ُيقتر
 إىل  10، من 2022 نوفمت   21

ً
 ومن  1صباحا

ً
 ؛6إىل  1: البنود من مساء   6بعد الظهر إىل  3ظهرا

 إىل  10من ، 2022نوفمت   22
ً
  1صباحا

ً
ات الجغرافية؛: ظهرا  جلسة إعالمية بشأن المؤشر

 ؛، تابع6البند : مساء   6بعد الظهر إىل  3من ، 2022نوفمت   22
 إىل  10، من 2022نوفمت   23

ً
 ومن  1صباحا

ً
:  6بعد الظهر إىل  3ظهرا  . 9إىل  7 البنود منمساء 
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اح محدث مقدم من وفود  - والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا إشائيل واليابان و  كندا   اقتر
كة الخاصة بواالتحاد األوروب   والدول األعضاء فيه  األمريكية التصاميم الصناعية حماية بشـأن التوصية المشتر

 المتعلقة بتصاميم واجهات المستخدم المصورة

 . SCT/44/6 Rev. 4الوثيقة  )ي(انظر

م من المجموعة األفريقية إلجراء  -
َّ
اح مقد عن تأثر االبتكار بحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة  دراسةاقتر

  بوصفها تصاميم

 . SCT/44/5 الوثيقة )ي(انظر

 . ( إىل وثائق األولويةDASعن خدمة النفاذ الرقم  )مستجدات من الدول األعضاء  -

 العالمات التجارية .6

اح  - ح اقتر
ّ
و منق يا والمكسيك وموناكو وبت  ن من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالت 

   ة الخاصة بفحصالمبادئ التوجيهيالمتحدة بشأن  العربيةوالسنغال وسويشا واإلمارات 
العالمات التجارية البر

 تتألف من أسماء بلدان أو أسماء جغرافية ذات داللة وطنية أو تتضمنها

 . .SCT/43/6 Rev الوثيقة )ي(انظر

اح  - كة الخاصة باألحكام المتعلقة بحماية أسماء البلدان من وفد جامايكا  منقحاقتر  بشأن التوصية المشتر

 SCT/43/9الوثيقة  )ي(انظر

اح من وفود  - ازيل و اقتر و الت  يا والمكسيك وموناكو وبت  ن جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالت 
والسنغال وسويشا واإلمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الداللة 

  نظام أسماء الحقول
 الوطنية فن

 . .SCT/41/6 Revالوثيقة  )ي(انظر

  الدول األعضاءب الخاصالردود عل االستبيان  -
 حماية العالمات الوطنية فن

 . SCT/43/8 Rev.3 الوثيقة )ي(انظر

اح  - ح اقتر
ّ
و بشأن مواضيع جلسة إعالمية  ود من وفمنق حماية العالمات التجارية عن  كولومبيا وإكوادور وبت 

  الدول األعضاء
 الوطنية فن

 . SCT/45/6 Rev.3 الوثيقة )ي(انظر

  نظام أسماء الحقول -
 مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية فن

 . SCT/46/3الوثيقة  )ي(انظر

ات الجغرافية .7  المؤشر

اح من وفد  -  المتحدة األمريكية الوالياتاقتر

 . SCT/46/6 الوثيقة )ي(انظر

 ملخص الرئيس .8

 اختتام الدورة .9

 ]نهاية الوثيقة[


