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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر  28 إىل 24جنيف، من   2011كأ
 
 

 )ثالثا(6دة بيانات املادة معلومات عن التبليغات اإللكرتونية يف قاع

  األمانةمن إعدادثويقة 

متدت  .1 يف من  األربعني اليت ُع خالل دورهتامجعية احتاد ابريسعا مترب إىل 22جنقدت يف  توبر 1سب   قرارا 2008ك أ
بدال ستشأن ا بادةل ب يغات ا ت ا ملبل ثا(6 املادة بناء عىللت ية ابريس) ب(و) أ()3()لاث ية دورب قمن اتفا نرشة إلكرتو انظر  (يةن

تني  يغ اجراءفطبقا إل). P/A/40/2 وP/A/40/1ثيقالو يغات الفردية لإلشارات اليت تطلب ،ّعدةلمللتبلات ا بدل ا لتبل  تُست
ها مبوجب املادة  ية  نظامت ادلوية احلكو يلادلول وا تسجم ل ثا(6مل نوية يف ) لاث ية نصف  سـرشة إلكرتو ن ياانتبن  بقاعدة 

ثا(6 املادة رش).لاث سب آخر يوم معلة ادلورية يه لن وتوارخي هذه ا مترب  هري مارس و ح من  سب بوتقومي ش  .يالو

ثا(6ر أنه ألغراض املادة ّذكُون .2 يغ من )6(و) 4()لاث سمل  ية اترخي  رشة اإللكرتو ترب اترخي ا ية ابريس،  بل من اتفا ت ن تيع لن ق
ية ابريس أو أي طرف آخر م ُأي دوةل طرف يف اتفا يقق ثا(6املادة  بتطبلزم  ومن أجل تذكري . قية ابريسمن اتفا) لاث

بار ب تب ادلويل خدمة اإلخطار اإللكرتوين لإل نوية، أحدث ا ية نصف ا رشة اإللكرتو خاألطراف اب ملك سـ لن . نرشة جديدةلك لن
تايل نوان ا بو عىل ا تاحة عن طريق الاشرتاك يف موقع الو لوهذه اخلدمة  لع ي  :م
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ية ابريس  .3 يا من ادلول األطراف يف اتفا يل  تخدم هذا املرفق إال عدد  قوالحظت األمانة أنه لغاية اترخيه مل  نسب قل يسـ
يق املادة ُوطرفان م) 173بني فقط من  30( ثا(6بتطبلزمان  ية ). لاث ثيل ادلول األطراف يف اتفا تعني تذكري  تايل،  قواب مم ي ل

ثيل لك طرف آخر م ُابريس، و يق املادة مم ثا(6بتطبلزم  ية ابريس، ) لاث بوجود خدمة اإلخطار  ،عينولك طرف مقمن اتفا
بارشة عىل واهجة  تخداهما من خالل الاشرتاك  ماإللكرتوين هاته، ومه مدعوون إىل ا  .أدانهينة بمل ااإلنرتنتسـ

  

  

  

نة مدعوة إىل اإن  .4 إلحاطة علام للجا
 .ثمبضمون هذه الويقة

 

 ]ييل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

 

ية احتاد ابريس  1مجعقرار 

تب ادلويلسـيكون .1 بادل بواسطة ا يغ ا ملك ا ت ملبل ناء عىللت ثا(6املادة  ب  ية ابريس) ب(و) أ()3()لاث  محلاية قمن اتفا
ية  نا ية ا عا لص ية ابريس("مللك ها مبوجب ّدُشارات اليت قبشأن اإل") قاتفا شأن  تسجيلم طلب  املادة ب

ثا(6 ية )ب( و)أ)(1()لاث نظمة العا ية عىل موقع ا ياانت إلكرتو نوية يف قاعدة  مل من خالل رشة نصف  مل ن ب سـ ن
بو"(للملكية الفكرية   )."يالو

رش اإللكرتوينسيبارش  .2 بادل  لنهذا ا توايل2يف آخر يوم معلملتا مترب عىل ا هري مارس و ل من  سب  بدءا من ،ش
 .2009مارس شهر 

3. 

يل سـُت بة إىل إدارات  شورة عىل حنو مزتامن يف شلك إلكرتوين حمفوظ يف دعامة  سجبث اإلشارات ا صل تن مل
تجارية لدلول األطراف ية ابريسيف  لالعالمات ا تجارة  وأعضاء قاتفا لنظمة ا ية م ية غري األطراف يف اتفا قالعا مل
 .بذكلابريس اذلين قدموا الامتسا رصحيا 

ثا(6ألغراض املادة  .4 ية ابريس،)6(و) 4()لاث يغ من أي  ق من اتفا سمل  ية اترخي  رشة اإللكرتو بلترب اترخي ا ت ن تيع لن
ية ابريس أو أي طرف آخر م ُدوةل طرف يف اتفا يقق ثا(6املادة  بتطبلزم  ية ابريس) لاث  .قمن اتفا

يق املادة .5 ثا(6 بتطبال ميس هذا القرار   .الهنايةيف  )أ)(3()لاث

 

 ]ثوالويقةاملرفق  هناية[

                                                 

1

 .P/A/40/2ث من الويقة 8خبصوص اعامتد القرار، انظر الفقرة . 1، املرفق P/A/40/1ثالويقة  
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بو  يسب تقومي الو   .ح


