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اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة السابعة

جنيف ،من  1اإىل  5يوليو 2019
تقرير عن املهمة رقم 60

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

معلومات أأساس ية
ُ .1أنشئت فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية خالل ادلورة الثالثة للجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري)
اليت عُقدت يف أأبريل ( 2013انظر الفقرات من  55اإىل  62والفقرة (74ه) من الوثيقة  .)CWS/3/14ووافقت جلنة
املعايري ،يف دورهتا اخلامسة اليت عٌقدت يف  ،2017عىل تأأجيل ا ألعامل املتبقية اليت تضطلع هبا فرقة العمل بشأأن املهمة رمق
 49لإعداد توصيات بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة وعالمات الوسائط املتعددة ،اإىل غاية تنفيذ التوجيه
 2008/95/ECالصادر عن املفوضية ا ألوروبية املقرر يف س نة ( 2019انظر الفقرة  4من الوثيقة  CWS/5/10والفقرة 67
من الوثيقة .)CWS/5/22
 .2ونظرت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة اليت عُقدت يف  ،2018يف املقرتحات املقدمة من أأعضاهئا لتحديث معيار
الويبو  ST.60امل ٌ َعنون "توصية بش أأن البياانت البيبليوغرافية املتعلقة ابلعالمات" .و أأنشأأت جلنة املعايري هممة جديدة رمق 60
ابلوصف الآيت:
"اإعداد مقرتح بشأأن رموز نظام ا ألرقام املتفق علهيا دولي ًا يف حتديد البياانت (رموز ا ألرقام) فامي يتعلق ابلعالمات
اللفظية والعالمات التصويرية ،وبشأأن جتزئة الرمز ( ،)551وبشأأن الرمز اذلي ميكن ختصيصه للعالمات املُج َّمعة".
و أأحالت جلنة املعايري املهمة اجلديدة اإىل فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية ملواصةل النظر فهيا ،وطلبت اللجنة
اإىل فرقة العمل أأن تقدم اإلهيا مقرتح ًا أأو تقرير ًا مرحلي ًا يف دورهتا السابعة (انظر الفقرات من  128اإىل  133يف
الوثيقة .)CWS/6/34
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املناقشات والنتاجئ – املهمة رمق 60
 .3نظرت فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية يف القضااي الثالث اليت تشملها املهمة رمق  ،60و أأجرت مناقشات
عىل الإنرتنت بشأأهنا .كام أأجرى املكتب ادلويل مناقشات داخلية مع وحدات العمل ذات الصةل ،مبا يف ذكل نظام مدريد،
حول هذه القضااي.
 .4وفامي يتعلق مبوضوع البحث عن رموز ا ألرقام مناس بة للعالمات اللفظية والعالمات التصويرية ،تقرتح فرقة العمل
اعامتد التنقيحات الواردة يف الوثيقة  .CWS/7/19وحبثت فرقة العمل يف خيارات عديدة ووجدت خيار ًا واحد ًا فقط ميكن
أأن تويص به.
 .5أأما فامي يتعلق بتجزئة الرمز ( )551للمتيزي بني العالمات امجلاعية وعالمات التصديق وعالمات الضامن ،فقد أأشار
نظام مدريد اإىل أأنه يُفضَّ ل احلفاظ عىل هذه العنارص مجمعة حتت رمز واحد .وقدم نظام مدريد البيان التايل دعامً لهذا الهنج:
اإشارة واحدة حلقيقة أأن العالمة ا ألساس ية يه عالمة جامعية أأو عالمة تصديق أأو ضامن بد ًل من اإشارات منفصةل
لهذه ا ألنواع من العالمات
فقبل  1يناير  ،1989اكنت تُنظم سوى العالمات امجلاعية يف اإطار مدريد القانوين ،اللواحئ (القاعدة .)"1" )1( 10
ويف الفرتة ما بني  1يناير  1989وقبل  1أأبريل  ،1996أأشار الإطار القانوين (القاعدة  "12" )2( 14من اللواحئ) اإىل
"العالمة امجلاعية" أأو "عالمة التصديق" أأو "عالمة الضامن" .واكنت هناك خاانت اختيار منفصةل ل إالشارة بشلك
خاص اإىل العالمات امجلاعية وعالمات التصديق وعالمات الضامن ،ولكن ابس تخدام نفس الرمز  )55("( 55بيان
يفيد بأأن العالمة يه عالمة جامعية أأو عالمة تصديق أأو عالمة ضامن").
وملا اكن هناك ابلفعل حمك مبوجب اللواحئ السابقة ل إالشارة اإىل هذه العالمات بشلك منفصل ،ف إان هذا قد تسبب يف
مشألك ،ألن بعض البدلان ل تعرتف بلك أأنواع العالمات هذه .وعىل هذا املنطق ،تغ ّري الإطار القانوين ( أأصبح
يعرف الآن ابللواحئ املوحدة).
ومع وجود اإشارة عامة أأكرث ،تمتثل الفكرة يف أأن البدل اذلي يتعرف ابلعالمات امجلاعية لكنه ل يعرتف بعالمات
التصديق ،قد يقبل ،اإذا اكنت العالمة ا ألساس ية يه عالمة تصديق ،حامية العالمة ادلولية كعالمة جامعية ،أأو
العكس .واكن ذكل معرتف به أآنذاك رمغ أأنه قد يؤدي اإىل صعوابت حيث حيمي بدل ما أأكرث من نوع من العالمات
ولكن برشوط خمتلفة.
وقد تتسبب اإعادة وضع خاانت حمددة يف صعوابت ابلنس بة ملس تخديم نظام مدريد للحصول عىل امحلاية ألن بعض
البدلان لن تقبل لك هذه ا ألنواع ،وابلتايل تصدر رفض ًا مؤقت ًا .وبوجود خانة واحدة فقط تغطي ا ألنواع الثالثة ،جيوز
للمكتب تفسري العالمة عىل أأهنا فئة تقبلها الترشيعات احمللية.
 .6و أأشارت فرقة العمل أأيض ًا اإىل أأن رموز ا ألرقام ل تقدم سوى مؤرشات عامة حول العالمات .أأما ا ألنساق اجلديدة
لتبادل البياانت من قبيل معيار الويبو  ST.96فهيي متزي بني خمتلف الفروق .وفامي يتعلق هبذه املسأأةل ،يقدم معيار الويبو
 ST.96فئتني لهذه ا ألنواع من العالمات بد ًل من فئة واحدة .كام أأن مسأأةل اس تخدام ثالث فئات يف  ST.96قد نظرت فهيا
فرقة معل  ،XML4IPاليت تدير تنقيح معيار الويبو  ،ST.96ورفضهتا.
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بناء عىل هذه العوامل ،تويص فرقة العمل ابلإبقاء عىل العنارص مجم ّعة حتت رموز أأرقام واحدة دون أأي تغيري يف
 .7و ً
معيار الويبو  .ST.60وينبغي أأن تس تخدم ا ألدوات الآلية أأنساق ًا مثل املعيار  ST.96لتبادل البياانت ،مما تتيح معاجلة
البياانت مبزيد من ادلقة .ول يبدو أأن اعامتد رموز أأرقام جديدة فيه فوائد اكفية.
 .8وفامي يتعلق مبوضوع وضع رموز أأرقام منفصةل للعالمات اجملمعة ،فقد أأشارت فرقة العمل اإىل أأن رموز ا ألرقام خمصصة
فقط لتقدمي مؤرشات عامة حول عالمات من قبيل العالمات اجملمعة ،مثلام هو احلال ابلنس بة للعالمات امجلاعية /عالمات
التصديق /عالمات الضامن .وتتيح ا ألنساق اجلديدة لتبادل البياانت من قبيل املعيار  ST.96متيزي ًا أأفضل بني أأنواع
العالمات .كام يقدم معيار الويبو  ST.96نوع ًا "مجمّع ًا" ل إالشارة اإىل العالمات اجمل ّمعة.
بناء عىل هذه العوامل ،تويص فرقة العمل ابلإبقاء عىل النظام احلايل ملعاجلة العالمات وعدم تغيري معيار الويبو
 .9و ً
 .ST.60وينبغي أأن تس تخدم ا ألدوات الآلية أأنساق ًا مثل املعيار  ST.96لتبادل البياانت ،مما تتيح معاجلة البياانت مبزيد من
ادلقة .ول يبدو أأن اعامتد رموز أأرقام جديدة فيه فوائد اكفية.

اس تئناف املهمة رمق 49
 .10وافقت جلنة املعايري يف دورهتا اخلامسة املنعقدة يف  ،2017عىل تأأجيل ا ألعامل املتبقية اليت تضطلع هبا فرقة العمل
بشأأن املهمة رمق " 49اإعداد توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو عالمات الوسائط املتعددة ل ُتعمتد معيار ًا من
معايري الويبو" اإىل غاية أأن تعمل ماكتب امللكية الفكرية املعنية يف  2019عىل تنفيذ التوجيه  2008/95/ECالصادر عن
املفوضية ا ألوروبية .ويقرتح املكتب ادلويل اس تئناف معل فرقة العمل بشأأن املهمة رمق  49للنظر يف املسأأةل خالل يف ادلورة
السابعة للجنة املعايري.

.11

إان جلنة املعايري مدعوة اإىل ما ييل:
( أأ) الإحاطة عل ًام مبضمون هذه

الوثيقة؛
(ب) والنظر يف توصيات فرقة العمل
الوارد رشهحا يف الفقرتني  7و 9أأعاله؛
(ج) والنظر فامي اإذا اكن ينبغي اإيقاف
املهمة رمق  ،60فور املوافقة عىل التنقيح املقرتح
ملعيار الويبو  ST.60الوارد يف الوثيقة
CWS/7/19؛
(د) وتقدمي مدخالت حول ما اإذا اكن
ينبغي لفرقة العمل أأن تس ت أأنف معلها بش أأن املهمة
رمق  49يف الوقت احلايل ،كام هو موحض يف الفقرة
 10أأعاله.
[هناية الوثيقة]

