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SCT/42/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  3 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

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

رسالة من رئيس جلنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس إىل رئيس اللجنة الدائمة املعنية 
 الصناعية واملؤشرات اجلغرافيةتصاميم بقانون العالمات التجارية وال

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

، رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل رساةل من الس يد أألكساندر شوميلني

ىل الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أأجلارا، رئيس اللجنة ادلامئة لقانون العالمات التجارية وال  الصناعية تصاممي موهجة اإ

 ، يف حالمميااس تضافة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التص بيالروس، بشأأن عرض (جلنة العالمات)ؤرشات وامل

 ( عقد هذا املؤمتر ادلبلومايس.الويبوامجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )قررت 

 ]ييل ذكل املرفق[



SCT/42/7 
ANNEX 

 املرفق
 

 (06/441-06 )املرجع 2019أأغسطس  12ترمجة خطاب مؤرخ يف 

 

 رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس، : أألكساندر شوميلنياملرسل

 

ليه: الصناعية تصاممي أألفريدو اكرلوس ريندون أأجلارا، رئيس اللجنة ادلامئة لقانون العالمات التجارية وال أألفريدو  املرسل اإ

 (جلنة العالمات)ؤرشات وامل

 

ىل  30، اليت س تعقد يف الفرتة من وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ىل سلسةل الاجامتعات التاسعةاإ شارة اإ  سبمترب اإ

 .2019أأكتوبر  9

طار البند و املسائل املتعلقة بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد سينظر يف ، من مرشوع جدول أأعامل هذه امجلعيات 17يف اإ

 .مميامعاهدة قانون التص

ىل الاجامتو  شارة اإ ، ، واملدير العام للويبو، الس يد أألكس ندر لواكشينكوبني رئيس بيالروس 2019يونيو  4يف  دقاذلي ع عاإ

طار توف  أأن يف  بيالروسة رغبت يأأبد، غريفرانسس الس يد   .الرمسيادلويل ث دم احلتنظ  و  نيللحوار والتعاون ادلولي ا  ر اإ

غرافية بأأنه يف ؤرشات اجلالصناعية واملتصاممي عنية بقانون العالمات التجارية وال أأن نبلغ اللجنة ادلامئة امل  ، نود  الغرضذا لهو 

ننا احلاليةيف امجلعيات  مميامعاهدة قانون التص املوافقة عىل أأحاكم حال ( بيالروسلقرتاح مدينة مينسك ) ونس تعدم ، فاإ

 .مميامعاهدة قانون التصاعامتد بشأأن لمؤمتر ادلبلومايس ل فيس تض ك 

 

 

 :()توقيع

 

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


