A

CWS/6/20

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :أأغسطس 2018

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة السادسة

جنيف ،من  15اإىل  19أأكتوبر 2018
مراجعة معيار الويبو ST.60

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1أأرسل مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( )EUIPOاإىل ا ألمانة ،يف  14يونيو  ،2018طل ًبا يقرتح فيه
مراجعة معيار الويبو " ST.60التوصية بشأأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلعالمات" .ويرد اقرتاح مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية يف مرفق هذه الوثيقة.
 .2ويتعلق الاقرتاح حتيدي ا ألرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد البياانت الببليوغرافية أأي رموز املعيار  ،ST.60هبدف
اإظهار أأنواع جديدة من العالمات التجارية مع خيارين مقرتحني :اإما حتدي بس يط أأو تغيري مفصل.
 .3والتيدي البس يط املقرتح هو تعديل الرمز ( )554وإاضافة رمز جديد ( )559ألنواع أأخرى من العالمات التجارية
(انظر الفقرات  7اإىل  9من املرفق) .واخليار ا ألمثل املقرتح هو إادراج أأرحعة رموز اإضافية والتيدي البس يط (انظر الفقرة
 12من املرفق).
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.4
ما ييل:

اإن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة اإىل

( أأ) الإحاطة عل ًام حطلب مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية بش أأن مراجعة معيار
الويبو  ST.60كام ورد يف الفقرة ا من هذه
الوثيقة؛
(ب) والنظر يف اقرتايح مراجعة معيار الويبو
 ST.60عىل النحو ا ُملشار اإليه يف الفقرة  3أأعاله،
وكام ورد يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح ملراجعة معيار الويبو ST.60
وثيقة من اعداد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية

معلومات أأساس ية
 .1يشري هذا الاقرتاح اىل معيار الويبو " ST.60التوصية بشأأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلعالمات" ،اذلي ميكن
الاطالع عليه عىل الرابط.http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-60-01.pdf :
 .2ويتعلق الاقرتاح بتحديث ا ألرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد رموز البياانت الببليوغرافية ،هبدف اظهار أأنواع جديدة
من العالمات التجارية مع اقرتاحني وجهيني .ونقرتح ا ّما حتديثا بس يطا (تعديل رمز واضافة رمز جديد) أأو تغيريا م ّفصال.

أأنواع جديد من العالمات
مبسط
اقرتاح ّ
 .3بعد املرحةل الثانية من الصالح الترشيعي للعالمة التجارة ا ألوروبية ( ،)EUTMتعرتف الالحئة التنفيذية للعالمة
التجارة ا ألوروبية ( )EUTMIR1منذ أأكتوبر  2017اب ألنواع التالية من العالمات التجارية :عالمة لفظية ،عالمة تصويرية،
عالمة شلك ،عالمة ماكن ،عالمة نقش ،عالمة لون ،عالمة صوتية ،عالمة حركة ،عالمة وسائط متعددة ،عالمة
هولوغرامية ،اضافة اىل نوع أرر من العالمات (املادة  )3(3و( )4من الالحئة (.))EUTMIR
 .4واضافة اىل ما س بق ،فان وردت " أأنواع جديدة من العالمات" كعنرص يف جدول أأعامل 2ادلورة السادسة عرشة
للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد اليت عقدت يف يوليو .2018
 .5ومبا أأ ّن مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية هو أأحد مس تخديم نظام رموز معيار الويبو  ،ST.60يو ّد املكتب
اقرتاح عدد من التعديالت عىل هذه الرموز فامي يتعلق بأأنواع العالمات التجارية.
 .6ويقرتح املكتب ادخال رمز جديد يضم اشارة رصحية ألنواع " أأررى" من العالمات التجارية .وس يغطي هذا الرمز
أأنواع عالمات جتارية غري مدرجة يف ا ألرقام احلايل ملعيار الويبو :ST.60
( )554عالمة ثالثية ا ألبعاد
( )555عالمة هولوغرامية
( )556عالمة صوتية ،مبا يف ذكل رصائصها
1

الالحئة التنفيذية للمفوضية رمق  2018/626املؤرخة  5مارس  2018اليت تنص عىل قواعد مفصةل لتنفيذ أأحاكم معينة من لحئة الاحتاد ا ألورويب
 2017/1001الصادرة عن الربملان ا ألورويب واجمللس بشأأن العالمة التجارية ا ألوروبية وتلغي العمل ابلالحئة التنفيذية .2017/1431
2
متاح عىل الرابط.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_1_prov.pdf :
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( )557عالمة الراحئة ،مبا يف ذكل رصائصها
( )558عالمة مؤلفة حرصا من لون واحد أأو أأكرث
.7

ويقرتح املكتب اضافة رمز جديد هو:
( )559نوع أرر للعالمة

.8

وتعديل "العالمة ثالثية ا ألبعاد" (الرمز  )554لتشمل "عالمة الشلك" عىل النحو التايل (التعديل حتته رط):
( )554عالمة ثالثية ا ألبعاد أأو عالمة شلك

.9

ويف حال قبول هذه الاقرتاحات ،يصبح نص الرموز من  554اىل  559كام ييل (التعديل حتته رط):
( )554عالمة ثالثية ا ألبعاد أأو عالمة شلك
( )555عالمة هولوغرامية
( )556عالمة صوتية ،مبا يف ذكل رصائصها
( )557عالمة الراحئة ،مبا يف ذكل رصائصها
( )558عالمة مؤلفة حرصا من لون واحد أأو أأكرث
( )559نوع أرر للعالمة

اقرتاح مثايل
 .10اضافة اىل ما س بق ،يقدّم مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية اقرتا ًحا أأكرث تفصي ًال ورايدة ،ولن يؤثر عىل
الرموز احلالية ،ولكن يضاف الهيا.
املبسط ،ادرا اشارة حمددة ( أأي رمزا خاصا) للك أأنواع العالمات.
 .11ويقرتح املكتب ،كجزء من الاقرتاح ّ
 .12ويف بعض احلالت ،يدمج الاقرتاح أأنواع العالمات ،ويرجع ذكل أأساسا اىل حمدودية أأرقام الرموز غري املس تخدمة يف
القسم املعين .ويقرتح املكتب ما ييل (التعديالت الضافية املقرتحة حتهتا رط وابخلط املائل):

( )547عالمة لفظية
( )548عالمة تصويرية
...

( )552عالمة ماكن أأو عالمة نقش
( )553عالمة حركة ،عالمة وسائط متعددة
( )554عالمة ثالثية ا ألبعاد أأو عالمة شلك
( )555عالمة هولوغرامية
( )556عالمة صوتية ،مبا يف ذكل رصائصها
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( )557عالمة راحئة ،مبا يف ذكل رصائصها
( )558عالمة مؤلفة حرصا من لون واحد أأو أأكرث
( )559نوع أرر للعالمة
 .13ويستند الاقرتاح اىل أأنواع العالمات املوجودة يف الالحئة التنفيذية للعالمة التجارة ا ألوروبية (مثلام اقتبست أأعاله)،
ولكن ميكن ادرا أأنواع أأررى من العالمات أأو تسجيلها.
 .14ولن يؤثر قبول الرموز اجلديدة املذكورة أأعاله عىل املاكتب اليت تس تخدم حال ًيا الرمز ( )550لالشارة اىل طبيعة نوع
العالمة ابللكامت .وابلنس بة للماكتب اليت تس تخدم الرموز احلالية من ( )554اىل ( )558مع اشارة "نعم  -ل" ،أأو عىل
سبيل املثال مؤرش صواب/رطأأ منطقي (قمية  ،1 – 0مثال) ،فا ّن هذه الرموز املفصةل س تربز جيع أأنواع العالمات التجارية
وتوفّر املزيد من املرونة والوضوح يف املنشورات وجمالت اس تخدام الرموز.
 .15ويتضمن هذا الاقرتاح رمز ًا حمددًا جديدً ا بشأأن "العالمات اللفظية" و"العالمات التصويرية" ،ألهنا أأكرث أأنواع
العالمات التجارية املس تخدمة ش يوعًا.
 .16ويطلب مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية اىل اللجنة أأن تنظر ،يف دورهتا السادسة يف الاقرتاحات السابقة
بشأأن تعديل معيار الويبو .ST.60
[هناية املرفق والوثيقة]

