
 2020نومفرب  16 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020 نومفرب 26ا ىل  23جنيف، من 

ع مشروع جدول األعمال
َ
ل واملراج

ّ
 املفص

عداد مانة من ا   الأ

أأعدت الأمانة هذه الصيغة غري الرمسية ملرشوع جدول الأعامل املفّصل واملراَجع لدلورة الثالثة والأربعني للجنة ادلامئة املعنية 

، وعقب جلسة بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( بناء عىل طلب الوفود

عالمية غري رمسية ُعقدت يف شلك افرتايض ابس تخدام منصة  ثنني املوافق  Webexا  ، ومشاورة 2020أأكتوبر  19يوم ال 

 .2020نومفرب  10غري رمسية أأخرى ُعقدت يوم 

ىل  23خالل ادلورة )من وس تجمتع جلنة العالمات ملدة ساعتني ونصف لك يوم  والً ز  12(، من الساعة 2020نومفرب  26ا 

ىل الساعة  (. ومبراعاة التقدم احملرز يف املناقشات وما تبديه الوفود 2بعد الظهر بتوقيت جنيف )توقيت غرينيتش +  2.30ا 

 ، حسب الاقتضاء.تكل الاجامتعات ومدهتامن تفضيالت أأثناء ادلورة، قد يقرتح الرئيس تغيريات يف توقيت 
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 20201نومفرب  23 ال ثنني

ىل الساعة  12من الساعة   بعد الظهر. 2.30زوالً ا 

 دقائق( 10)اعامتد جدول الأعامل  .1

 دقائق( 10)انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس  .2

 رئيس:اقرتاح رئيس وانئبني لل

 الس يد أألفريدو ريندون أألغارا )املكس يك( الرئيس: 

 الس يد وييل موشايي )زمبابوي( انئبا الرئيس:

 .انئب الرئيس الثاين يُقرتح لحقاً    

 دقائق( 5)اعامتد جدول الأعامل  .3

 SCT/43/1 Prov.4انظر الوثيقة 

 (2دقيقة 35) اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والأربعني .4

 .SCT/42/9 Provانظر الوثيقة 

 التصاممي الصناعية .5

 دقيقة( 30) اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ردود الاس تبيان حتليل -

 .SCT/43/2و .SCT/41/2 Rev الوثيقتنيانظر 

اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة الردود عىل الاس تبيان عىل  .SCT/41/2 Revالوثيقة  حتتوي

. مللكية الفكريةمعنيتني ابومنظمتني حكوميتني دوليتني دوةل عضوًا  40، الواردة من والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

وخضعت الوثيقة للمراجعة بعد ادلورة الثانية والأربعني للجنة العالمات لتشمل ردودًا أأخرى أأو ردودًا مراَجعة وردت 

 اختتام ادلورة الثانية والأربعني للجنة. دلىمن الوفود، كام طلبه رئيس جلنة العالمات 

اممي واهجات املس تخدم املصورة اخلاص بتصالاس تبيان عىل حتليل للردود عىل  SCT/43/2الوثيقة  وحتتوي

 .والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

ىل النظر يف الوثيقتان  جلنة العالماتادلعوة: س تُدعى حمل ال جراء   .SCT/43/2و .SCT/41/2 Revا 

                                         
ذا مل تس تمكل جلنة العالمات املناقشات حول بند من البنود قبل هناية اليوم،  1 رشادي فقط. فا  ستتواصل مناقشة ذكل اجلدول الزمين املقرتح هل طابع ا 

 نومفرب، ما مل يقرتح الرئيس خالف ذكل. 25البند يوم 
 يشمل الوقت اخملصص للبياانت العامة )من املنسقني ال قلمييني فقط(. 2
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 دقيقة( 30) من وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكيةمراَجع اقرتاح  -

 .SCT/43/10انظر الوثيقة 

من وفدي الياابن والولايت املتحدة يتعلق بتوصية مشرتكة بشأأن مراَجع عىل اقرتاح  SCT/43/10الوثيقة حتتوي 

 .حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية

ىلحمل ادلعوةال جراء   .يف ادلورة املقبةل ناقشةامل مواصةل  النظر يف الاقرتاح املراَجع بغرض : س تُدعى جلنة العالمات ا 

املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب جتميع ردود الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة  -

 دقيقة( 15) من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 11 املادة

 .SCT/42/2انظر الوثيقة 

دوةل عضوًا ومنظمتني حكوميتني دوليتني معنيتني ابمللكية  52عىل ردود واردة من  SCT/42/2لوثيقة حتتوي ا

 11 الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادةالفكرية عىل 

. وكام طلب رئيس جلنة العالمات دلى اختتام ادلورة الثانية والأربعني لتكل من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية

 .2020يناير  10مي املزيد من الردود حىت اللجنة، ظّل الاس تبيان مفتوحًا أأمام الوفود لتقد

ىل النظر يف الحمل ادلعوةال جراء   .SCT/42/2وثيقة : س تُدعى جلنة العالمات ا 

ىل واثئق الأولويةDASمس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) -  دقيقة( 15) ( ا 

ىل ال حاطة علاًم حمل ادلعوةال جراء  عضاء خلدمة النفاذ الرمقي : س تُدعى جلنة العالمات ا  ابلتقدم احملرز يف تنفيذ الأ
(DAS.فامي خيص التصاممي الصناعية ) 

 2020نومفرب  24 الثالاثء

ىل الساعة  12من الساعة   بعد الظهر. 2.30زوالً ا 

عالمية عن املؤرشات اجلغرافية  دورة ا 

عالمية عن املؤرشات اجلغرافية. دورهتااختتام وافقت جلنة العالمات، دلى   الثانية والأربعني، عىل عقد دورة ا 

اليت وضعت تقيمي الظروف " 1، كام وافقت عليه جلنة العالمات، جلس تني بشأأن املوضوعني التاليني: "الربانمجوسيشمل 

بل منع املشغلني من الاس تفادة من سوء " 2"والأساس محلاية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأي تغيريات يف تكل الظروف؛  س ُ

 النية يف اس تخدام حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية وتسجيلها يف نظام أأسامء احلقول.

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/sct_is_geo_ge_20/sct_is_geo_ge_20_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/sct_is_geo_ge_20/sct_is_geo_ge_20_1.pdf
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 2020نومفرب  25 الأربعاء

ىل الساعة  12من الساعة   بعد الظهر. 2.30زوالً ا 

 العالمات التجارية .6

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو ا - قرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا وا 

مارات العربية املتحدة  ةوطنياللةل ادل غرافية ذاتاجلسامء أأسامء البدلان أأو الأ بشأأن حامية  والس نغال وسويرسا وال 

 دقيقة( 30)

 .SCT/43/6انظر الوثيقة 

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي ، أأحالت وفود 2020فرباير  18يف تبليغ بتارخي  جورجيا وأأيسلندا وا 

مارات العربية املتحدة ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا وال  ، ا 

ىل اعامتد  ،لويبو()ا الفكرية اصة اخلتوجهيية ال بادئ امل اقرتاحًا طلبت فيه من جلنة العالمات دعوة امجلعية العامة للويبو ا 

. ويرد ذكل بفحص العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء بدلان أأو أأسامء جغرافية ذات دلةل وطنية أأو تتضمهنا

 .SCT/43/6الوثيقة الاقرتاح يف مرفق 

ىل النظر يف الاقرتاح  حملال جراء  املقدمة لالقرتاح  أأحد الوفود املعروض من قبلادلعوة: س تُدعى جلنة العالمات ا 
 ابلنيابة عن تكل الوفود، وذكل بغرض مواصةل املناقشة يف ادلورة املقبةل.

 دقيقة( 30)اقرتاح مراَجع من وفد جاماياك  -

 .SCT/43/9انظر الوثيقة 

ىل النظر يف الاقرتاح املراَجع بغرض مواصةل املناقشة يف ادلورة املقبةل.ال جراء حمل ادلعوة: س تُدعى   جلنة العالمات ا 

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

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

 دقيقة( 20) الوطنية يف نظام أأسامء احلقول

 ..SCT/41/6 Revانظر الوثيقة 

ىل مواصةل مناقشة الوثيقة   ..SCT/41/6 Revال جراء حمل ادلعوة: س تُدعى جلنة العالمات ا 

 دقائق( 10) لمس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقو  -

 .SCT/43/4انظر الوثيقة 

مانة. ىل ال حاطة علاًم ابملس تجدات املعروضة من قبل الأ  ال جراء حمل ادلعوة: س تُدعى جلنة العالمات ا 

جراء اس تقصاء عن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء - كوادور وبريو بشأأن ا   اقرتاح من وفدي ا 

 .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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 الردود عىل الاس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء -

 .SCT/43/8انظر الوثيقة 

جامًل ملناقشة لك الواثئق بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء( دقيقة 40)  خمصصة ا 

ىل موافاة الأمانة ابقرتاح مرشوع دلى اختتام ادلورة الثانية والأربعني للجنة العالمات، دعا رئيس اللجنة وفد بريو  ا 

ىل تقدمي الأس ئةل اليت يرغبون دعا الرئ كام  اس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء. يس الأعضاء ا 

دراهجا يف مرشوع الاس تبيان  .2019ديسمرب  31بل ق  يف ا 

ت عىل أأساسها مرشوع اس تبيان SCT/43/3 Rev. 2ومجَّعت الأمانة لك الأس ئةل اليت تلقهتا يف الوثيقة  ، وأأعدَّ

. ونرُشت تكل .SCT/43/7 Provالوثيقة  ، عرضته يف مرفقعالمات الوطنية يف ادلول الأعضاءبشأأن حامية ال

لكرتونية اخملصصة للجنة العالمات، وظلّ الوثيقة   .2020مايو  31ابب التعليق علهيا مفتوحًا حىت  عىل الصفحة ال 

ت الأمانة النسخة الهنائية  ىل التعليقات الواردة، أأعدَّ س تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول من الاواستنادًا ا 

ىل الرد عىل الاس تبيان حبلول  (SCT/43/7الوثيقة )لأعضاء ا عن طريق  2020سبمترب  23ودعت ادلول الأعضاء ا 

لكرتونية لس تطالع الآراء. شلك  يفالواردة عىل الاس تبيان لك الردود  SCT/43/8ويعرض مرفق الوثيقة  أأداة ا 

حصائية  ت.عضوًا من أأعضاء جلنة العالما 45. ووردت ردود من بياانت ا 

ىل النظر يف الوثيقة  بغرض مواصةل املناقشة يف ادلورة  SCT/43/8ال جراء حمل ادلعوة: س تُدعى جلنة العالمات ا 
 املقبةل.

 دقيقة( 20)املؤرشات اجلغرافية  .7

ىل  احات يف دورهتا الثالثة والأربعني ابقرت  تزويدهاوافقت جلنة العالمات، يف دورهتا الثانية والأربعني، عىل دعوة الأعضاء ا 

عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يُزمع عقدها مبوازاة مع ادلورة الرابعة والأربعني للجنة العالمات دورةموضوعات لأغراض   .ا 

ىل النظر يف أأي اقرتاح ملوضوعات لأغراض  عالمية بشأأن املؤرشات  دورةال جراء حمل ادلعوة: س تُدعى جلنة العالمات ا  ا 
ربعني للجنة العالمات.  اجلغرافية يُزمع عقدها مبوازاة مع ادلورة الرابعة والأ

 2020نومفرب  26 امخليس

ىل الساعة  12من الساعة   بعد الظهر. 2.00زوالً ا 

عالمية بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب  من اتفاقية ابريس  11املادة دورة ا 

 محلاية امللكية الصناعية.

عالمية  بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي وافقت جلنة العالمات، دلى اختتام دورهتا الثانية والأربعني، عىل عقد دورة ا 

 .من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 11الصناعية مبوجب املادة 

ادلورة ال عالمية، كام وافقت عليه جلنة العالمات، عىل جلس تني تدوم لك مهنام ساعة واحدة وتتناولن  رانمجويش متل ب

امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية " جتربة املس تخدمني، فامي خيص 2" ممارسات املاكتب، و"1املوضوعني التاليني: "

 من اتفاقية ابريس. 11مبوجب املادة 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/sct_is_id_ge_20/sct_is_id_ge_20_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/sct_is_id_ge_20/sct_is_id_ge_20_1.pdf
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ىل الساعة  بعد الظهر 2.00من الساعة   بعد الظهر. 2.30ا 

 دقيقة( 20)ملخص الرئيس  .8

 صباحاً. 11.00نومفرب يف الساعة  26س يكون ملخص الرئيس متاحًا يوم امخليس املوافق 

ىل اعامتد   ملخص الرئيس.ال جراء حمل ادلعوة: س تُدعى جلنة العالمات ا 

 دقائق( 10)اختتام ادلورة  .9

 ]هناية الوثيقة[


	اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

