
A 

 

SCT/42/1 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  5 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثانية الدورة
ىل  4جنيف، من   2019 نومفرب 7اإ

 مشروع جدول األعمال

عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول الأعامل .2

 انظر هذه الوثيقة.

 الأربعنياحلادية و اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  .3

 ..SCT/41/11 Provانظر الوثيقة 

                                         
 :مالحظة من الأمانة 

 برانمج العمل املؤقت 

ىل  1نومفرب: البنود من  4  5اإ

 6نومفرب: البند  5

 اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافيةنومفرب صباحًا:  6

 7نومفرب بعد الظهر: البند  6

 8)اتبع( والبند  7البند نومفرب:  7
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 التصاممي الصناعية .4

 مرشوع مواد –قانون التصاممي الصناعية وممارساته  -
 .SCT/35/2انظر الوثيقة 

 مرشوع الالحئة التنفيذية –قانون التصاممي الصناعية وممارساته  -
 .SCT/35/3انظر الوثيقة 

 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطمجموعة الردود عىل الاس تبيان بشأأن  -
 .SCT/41/2انظر الوثيقة 

من اتفاقية ابريس محلاية  11ممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصا -
 امللكية الصناعية: مرشوع اس تبيان

 ..SCT/42/2 Provانظر الوثيقة 

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

 العالمات التجارية .5

 من وفد جاماياك منقحاقرتاح  -
 .SCT/32/2انظر الوثيقة 

كس يك وموانكو وبريو امل ليختنش تاين ومالزياي و و ندونيس يا وجاماياك اإ اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا و  -
سامء اجلغرافية ذات بدلان والأ حامية أأسامء ال بشأأن  وسويرسا والإمارات العربية املتحدةوالس نغال 

 وطنيةال لةلادل
 .SCT/39/8 Rev.3انظر الوثيقة 

كس يك وموانكو وبريو امل ليختنش تاين ومالزياي و و ندونيس يا وجاماياك اإ اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا و  -
سامء اجلغرافية ذات بدلان والأ حامية أأسامء ال بشأأن  وسويرسا والإمارات العربية املتحدةوالس نغال 

 يف نظام أأسامء احلقول وطنيةال لةلادل
 .SCT/41/6انظر الوثيقة 

 اقرتاح من وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء -
 .SCT/42/4انظر الوثيقة 

 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول -
 .SCT/42/3انظر الوثيقة 
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 املؤرشات اجلغرافية .6

قلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية مجموعة الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن  - الأنظمة الوطنية والإ
ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء وعىل الاس تبيان الثاين بشأأن  للمؤرشات اجلغرافية اس تخدام/اإ

 لالبدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقو 
 .SCT/40/6و SCT/40/5انظر الوثيقتني 

قلميية اليت ميكن أأن توفر الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن عرض قاعدة بياانت تتضمن  - الأنظمة الوطنية والإ
ساءة اس تخدام املؤرشات وعىل الاس تبيان الثاين بشأأن  قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية اس تخدام/اإ

 واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول اجلغرافية وأأسامء البدلان

 ملخص الرئيس .7

 اختتام ادلورة .8

 ]هناية الوثيقة[


