
 

 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 مايو  5التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعونالرابعة الدورة 

 2021مايو  19إىل  17جنيف، من 

وع جدول األعمال المفّصل  مشر

 األمانة من إعداد

ز للجنة الدائمة المعنية بقانون  وع جدول األعمال المفّصل للدورة الرابعة واألربعي  أعدت األمانة هذه الصيغة غي  الرسمية لمشر
ات الجغرافية )لجنة العالمات( بناء عىل طلب الوفود، وعقب جلسة إعالمية غي   العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ي شكل افي  
قدت فز ي باستخدام منصة رسمية عُ

 . 2021أبريل  21يوم األربعاء الموافق  Zoomاضز

ز ونصف كل يوم خالل الدورة )من   إىل الساعة  12(، من الساعة 2021مايو  19إىل  17وستجتمع لجنة العالمات لمدة ساعتي 
ً
زواال

ي 2بعد الظهر بتوقيت جنيف )توقيت غرينيتش +  2.30
المناقشات وما تبديه الوفود من تفضيالت أثناء (. وبمراعاة التقدم المحرز فز

ي توقيت تلك االجتماعات ومدتها، حسب االقتضاء. 
ز
ات ف ح الرئيس تغيي   الدورة، قد يقي 
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ن   20211مايو  17اإلثني 
 إىل الساعة  12من الساعة 

ً
 بعد الظهر.  2.30زواال

 دقائق( 10)افتتاح الدورة  .1

 دقائق( 5)اعتماد جدول األعمال  .2
 SCT/44/1 Prov.2وثيقة انظر ال

 لجنة العالمات مدعوة إىل اعتماد جدول األعمال
ّ
 اإلجراء محل الدعوة: إن

 دقائق( 5)اعتماد مراقب  .3
 SCT/44/4انظر الوثيقة 

 لجنة العالمات مدعوة إىل الموافقة عىل أن يكون المنتدى الدوىلي للملكية الفكرية 
ّ
كيبيك   –اإلجراء محل الدعوة: إن

(FORPIQ 
 
ي دورات اللجنة( ممث

 فز
ً
 ال

ز  .4 وع تقرير الدورة الثالثة واألربعي   (2دقيقة 30)اعتماد مشر
 . SCT/43/12 Provانظر الوثيقة 

ز  وع تقرير الدورة الثالثة واألربعي   لجنة العالمات مدعوة إىل اعتماد مشر
ّ
 اإلجراء محل الدعوة: إن

 التصاميم الصناعية .5

 دقيقة( 20)ت المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط تحليل ردود االستبيان الخاص بتصاميم واجها 
ز   . SCT/43/2 Rev. و  SCT/41/2 Rev.2انظر الوثيقتي 

عىل الردود عىل االستبيان الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة  SCT/41/2 Rev.2تحتوي الوثيقة 
ز بالملكية الفكرية.  52واأليقونات والمحارف/الخطوط، الواردة من  ز معنيتي  ز دوليتي  ز حكوميتي   ومنظمتي 

ً
دولة عضوا

 أخرى أو 
ً
ز للجنة العالمات لتشمل ردودا  مراَجعة وردت  وخضعت الوثيقة للمراجعة بعد الدورة الثالثة واألربعي 

ً
ردودا

ز للجنة.   من الوفود، كما طلبه رئيس لجنة العالمات لدى اختتام الدورة الثالثة واألربعي 

. عىل تحليل منقح للردود عىل االستبيان الخاص بتصاميم واجهات المستخدم SCT/43/2 Revوتحتوي الوثيقة 

 أخرى أو رد
ً
 مراَجعة وردت من الوفود. المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط، يشمل ردودا

ً
 ودا

ز  ي الوثيقتي 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
 . SCT/43/2 Rev. و  SCT/41/2 Rev.2اإلجراء محل الدعوة: ست

  ث من وفود اليابان وإشائيل والواليات المتحدة األمريكية
ّ
اح محد  دقيقة( 30)اقي 

 SCT/44/6انظر الوثيقة 

اح SCT/44/6تحتوي الوثيقة  كة  عىل اقي  ث من وفود اليابان وإشائيل والواليات المتحدة يتعلق بتوصية مشي 
ّ
محد

 بشأن حماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة بموجب التصاميم الصناعية. 

اح واإلعراب عن موقفها بشأن أي مسار عمل مقبل.  ي االقي 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
 اإلجراء محل الدعوة: ست

  

                                              
ح له طابع إرشادي فقط. فإذا   1 ي المقي 

لم تستكمل لجنة العالمات المناقشات حول بند من البنود قبل نهاية اليوم، ستتواصل مناقشة ذلك الجدول الزمنز

ح الرئيس خالف ذلك.  18البند يوم   مايو، ما لم يقي 
 من  2

ً
ي التقرير، بدال

 ذلك.  بحكم ضيق الوقت، ُيطلب من الوفود عدم اإلدالء ببيانات افتتاحية عامة، وتقديم بيانات مكتوبة إلدراجها فز
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 ي بعض المعارض الدولية بموجب  تجميع الردود
عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية فز

 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 11المادة 
 SCT/42/2انظر الوثيقة 

ز با 52عىل ردود واردة من  SCT/42/2تحتوي الوثيقة  ز معنيتي  ز دوليتي  ز حكوميتي   ومنظمتي 
ً
لملكية دولة عضوا

ي بعض المعارض الدولية بموجب 
الفكرية عىل االستبيان الخاص بالحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية فز

 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.  11المادة 

ي الوثيقة 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
اح وفد إSCT/42/2اإلجراء محل الدعوة: ست سبانيا ، فيما يتعلق باقي 

 ( )انظر الفقرة التالية(. SCT/44/5)الوثيقة 

  اح من وفد إسبانيا بشأن إنشاء قاعدة بيانات لتجميع الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة اقي 
ي بعض المعارض الدولية بموجب المادة 

الصناعية  من اتفاقية باريس لحماية الملكية 11للتصاميم الصناعية فز
 دقيقة( 30)

 SCT/44/5انظر الوثيقة 

اح واإلعراب عن موقفها بشأن أي مسار عمل مقبل.  ي االقي 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
 اإلجراء محل الدعوة: ست

 ( مستجدات من الدول األعضاء عن خدمة النفاذ الرقميDAS إىل وثائق األولوية )(15 )دقيقة 

دىع لجنة 
ُ
ي تنفيذ األعضاء لخدمة النفاذ الرقمي اإلجراء محل الدعوة: ست

 بالتقدم المحرز فز
ً
العالمات إىل اإلحاطة علما

(DAS .فيما يخص التصاميم الصناعية ) 

 2021مايو  18الثالثاء 
 إىل الساعة  12من الساعة 

ً
 بعد الظهر.  2.30زواال

 العالمات التجارية .6

اح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليخت – و والسنغال اقي  يا والمكسيك وموناكو وبي  ز نشتاين ومالي 
 وسويشا واإلمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان أو األسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية

 . SCT/43/6انظر الوثيقة 

ي تبليغ بتاري    خ 
اير  18فز يا والمكسيك ، أحالت وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختن2020فير ز شتاين ومالي 

و والسنغال وسويشا واإلمارات العربية المتحدة، إىل المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  وموناكو وبي 
 طلبت فيه من لجنة العالمات دعوة الجمعية العامة للويبو إىل اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة 

ً
احا )الويبو(، اقي 

ي تتألف من أسماء بلدان أو أسماء جغرافية ذات داللة وطنية أو تتضمنها. ويرد ذلك بفحص العالمات ا
لتجارية الن 

ي مرفق الوثيقة 
اح فز  دقيقةSCT/43/6 (30 )االقي 

اح وذلك بغرض تحديد أي مسار عمل مقبل.  ي االقي 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
 اإلجراء محل الدعوة: ست

 اح مراَجع من وفد جاماي كة بشأن األحكام المتعلقة بحماية أسماء البلدان اقي   دقيقة( 30)كا للتوصية المشي 
 . SCT/43/9انظر الوثيقة 

اح المراَجع بغرض تحديد أي مسار عمل مقبل.  ي االقي 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
 اإلجراء محل الدعوة: ست

 ازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجاماي اح من وفود الير و اقي  يا والمكسيك وموناكو وبي  ز كا وليختنشتاين ومالي 
ي 
والسنغال وسويشا واإلمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية فز

 دقيقة( 30)نظام أسماء الحقول 
 . SCT/41/6 Rev. انظر الوثيقة 

دىع لجنة العالمات 
ُ
اح بغرض تحديد أي مسار عمل مقبل. اإلجراء محل الدعوة: ست ي االقي 

 إىل النظر فز
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 ي نظام أسماء الحقول
 مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية فز

 دقيقةSCT/44/2 (20 )انظر الوثيقة 

 بالمستجدات المعروضة من قبل األمانة. 
ً
دىع لجنة العالمات إىل اإلحاطة علما

ُ
 اإلجراء محل الدعوة: ست

 ي الدول األعضاءالردود ع
 ىل االستبيان بشأن حماية العالمات الوطنية فز

 دقيقةSCT/43/8 Rev (30 ). انظر الوثيقة 

ز للجنة العالمات، خلص الرئيس إىل مطالبة األمانة بإعادة فتح أداة االستقصاء المتصلة  ي الدورة الثالثة واألربعي 
فز

ي الدول األ
ي المزيد من ردود 2021يناير  29عضاء، حن  باالستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية فز

، من أجل تلق 
ي دورتها الرابعة  SCT/43/8الوفود؛ ووضع الصيغة النهائية للوثيقة 

بعد ذلك وتقديمها للجنة العالمات للنظر فيها فز
. وتعرض الوثيقة  ز ي ذلك ردود SCT/43/8 Revواألربعي 

  14. كل الردود الواردة عىل االستبيان، بما فز
ً
،  عضوا

ً
إضافيا

 . 57وبذلك يرتفع العدد اإلجماىلي للردود إىل 

ي الوثيقة 
دىع الوفود إىل النظر فز

ُ
. واإلعراب عن مواقفها بغرض تحديد أي SCT/43/8 Revاإلجراء محل الدعوة: ست

 مسار عمل مقبل. 

 2021مايو  19األربعاء 
 إىل الساعة  12من الساعة 

ً
 بعد الظهر.  2.30زواال

ات الجغرافي .7  ةالمؤشر

ات الجغرافية،  احات موضوعات ألغراض دورة إعالمية بشأن المؤشر  باقي 
ً
، علما ز ي الدورة الثالثة واألربعي 

أحاطت لجنة العالمات، فز
ي الوثيقة 

احات فز . وترد االقي  ز ي دورتها الرابعة واألربعي 
احات لمناقشتها فز  . SCT/44/3وخلصت إىل أن اللجنة ستعود إىل االقي 

 دقيقة( 60)

ات  اإلجراء اح لموضوعات ألغراض دورة إعالمية بشأن المؤشر ي أي اقي 
دىع لجنة العالمات إىل النظر فز

ُ
محل الدعوة: ست

ز  زمع عقدها بالموازاة مع الدورة الخامسة واألربعي  ي يُ
الجغرافية والموافقة عىل مواضيع لهذه الدورة اإلعالمية الن 

 العالمات.  للجنة

 دقيقة( 30)ملخص الرئيس 

دىع لجنة العالمات إىل اعتماد ملخص الرئيس. اإلجراء م
ُ
 حل الدعوة: ست

 دقائق( 10)اختتام الدورة  .8

 ]نهاية الوثيقة[


