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وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

املقدمة
.1

تتضمن الوثيقة  CWS/7/2مقرتحا ملراجعة معيار الويبو .ST.3

 .2و أأحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) ،خالل دورهتا السادسة اليت عُقدت يف عام  ،2018علام ابملقرتح
املقدم من الوفد المنساوي ابمس الاحتاد ا ألورويب ،لإدراج رمز الاحتاد ا ألورويب امل ُكون من حرفني " "EUيف معيار الويبو
 .ST.3كام أأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل س ُيعد ويعمم مرشوع تعديل ملعيار الويبو  ،ST.3وس ُيدرج فيه رمز
الاحتاد ا ألورويب امل ُكون من حرفني " "EUبغرض التشاور وفقا ل إالجراء املُتبع ملراجعة معيار الويبو ( ST.3انظر الفقرة 40
من الوثيقة .)CWS/6/34
 .3و أأصدر املكتب ادلويل التعممي  C.CWS 109لإبالغ ماكتب امللكية الفكرية مبقرتح اإدراج رمز الاحتاد ا ألورويب
املكون من حرفني " "EUيف معيار الويبو  ،ST.3كام دعا تكل املاكتب اإىل تقدمي تعليقاهتا بشأأن املقرتح .ومل يتلقى املكتب
ادلويل أأي اعرتاض ولكن ،طلب مكتبان للملكية الفكرية اإضافة حاش ية لتوضيح الغرض من هذا الرمز اجلديد ""EU
واس تخدامه املناسب يف ضوء الرموز التالية احلالية يف معيار الويبو :ST.3
 :EM -مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية؛
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 املكتب ا ألورويب للرباءات؛:EP .) املكتب ا ألورويب محلاية ا ألصناف النباتية (الاحتاد ا ألورويب:QZ . أأعد املكتب ادلويل مقرتحا ملرشوع حاش ية، ومع ا ألخذ يف الاعتبار مقرتحات العديد من ماكتب امللكية الفكرية.4
 خالل دورة جلنة املعايري هذه والنظر يف رضورة مواصةل املناقشاتST.3 واغتمن املكتب ادلويل فرصة مراجعة معيار الويبو
. لتنظر فيه جلنة املعايري14  ليك يقرتح أأدانه مرشوع احلاش ية،ST.3 بعد التشاور ابتباع الإجراء املُتبع ملراجعة معيار الويبو
: اإىل الرموز ا ألربعة املُكونة من حرفني14  س ُتضاف احلاش ية،ويف حال ما اإذا وافقت جلنة املعايري عىل مرشوع احلاش ية
.QZ وEU وEP وEM
: اجلديدة املقرتحة ابللغة ا إلنلكزيية14  وفامي ييل ترد احلاش ية.5
“The two-letter codes “EP”, “EM”, and “QZ” must be used to indicate the corresponding
Office defined in this Standard while the Code “EU” must be used to indicate other
institutions in the European Union. Additionally, the codes must be used in the following
situations:
“EP” for documentation and information related to patents administered by the European
Patent Office (EPO);
“EM” for documentation and information related to European Union Trademarks and
European Union Industrial Designs administered by the European Intellectual Property
Office (EUIPO), and for the designation of the European Union in the Madrid and Hague
Systems;
“QZ” for documentation and information related to Community Plant Variety Rights
administered by the Community Plant Variety Office (CPVO); and
“EU” for documentation and information related to other rights applicable in the European
Union and not covered by the Codes “EP”, “EM” and “QZ”, such as Marketing
Authorizations approved by the European Medicines Agency or Geographical Indications
protected under EU legislation”.

:اإن جلنة املعايري مدعوة للقيام مبا ييل

.6

( أأ) الإحاطة علام مبحتوى هذه الوثيقة؛
(ب) النظر يف مقرتح اإدراج احلاش ية
ST.3 اجلديدة يف معيار الويبو
 عىل النحو املشار،واختاذ قرار بش أأنه
. أأعاله5 اإليه يف الفقرة
][هناية الوثيقة

