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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020أكتوبر  30التارخي: 

 املعنية مبعايري الويبواللجنة 

 الثامنةالدورة 
 2020 ديسمرب 4إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 التجاريةتقرير فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات 

 فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية املرشف عىل إعداد منوثيقة 

 معلومات أساس ية

، عىل اس تكامل العمل 2019وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، يف دورهتا السابعة املنعقدة يف عام  .1

لـ "إعداد توصية بشأن اإلدارة اإللكرتونية لعالمات احلركة أو الوسائط املتعددة لُتعمتد معياراً من معايري  49عىل املهمة رمق 

 (.CWS/7/29من الوثيقة  164ويل مرشفاً عىل فرقة العمل. )انظر الفقرة الويبو". وُعّين املكتب ادل

 551ونظرت جلنة املعايري أيضاً يف اقرتاح فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية اذلي يقيض ابإلبقاء عىل الرمز  .2

( عىل حاهل، وهو رمز يشمل العالمات امجلاعية، INIDمن نظام األرقام املتفق علهيا دولياً يف حتديد البياانت الببليوغرافية )

م خالل ادلورة السادسة للجنة ST.60عالمات الضامن يف معيار الويبو وعالمات التصديق، و  ، وذكل عىل أثر طلب قدن

جلنة  تمتكنقاميً منفصةل لهذه العنارص. ومل  ST.96. وعىل سبيل املقارنة، يس تخدم املعيار 551املعايري ابلنظر يف جتزئة الرمز 

إىل اتفاق بشأن الاقرتاح، وأعادت املسأةل إىل فرقة العمل حىت جتري املزيد من املناقشات بشأهنا. من التوصل املعايري 

 (.CWS/7/29من الوثيقة  163إىل  160)انظر الفقرات من 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452145
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452145
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 تقرير عن األنشطة

اس تمكلت فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية العمل عىل مرشوع توصية بشأن اإلدارة اإللكرتونية لعالمات  .3

ووجدت فرقة العمل أن  2016عام  العائد إىل. ومت اس تعراض املرشوع السابق 2019احلركة أو الوسائط املتعددة يف سبمترب 

مل بشلك خاص النظر يف تعريف "عالمة الوسائط املتعددة"، واتفقت عىل أن املرشوع دقيق وش به اكمل. وأعادت فرقة الع

أخرى. وتناولت معظم املناقشات مسائل أنساق الفيديو. التطورات يف الاحتاد األورويب وبدلان التعريف مالمئ يف ضوء 

الوسائط املتعددة )انظر الوثيقة  العمل، أعدت فرقة العمل اقرتاحاً ملعيار ويبو جديد بشأن عالمات احلركة أو ذلكلونتيجة 

CWS/8/3.) 

ئ الرمز  واتبعت .4 من نظام األرقام املتفق علهيا دولياً يف  551فرقة العمل أيضاً املناقشات بشأن ما إذا اكنت س تجزن

ظام ( للمتيزي بّي العالمات امجلاعية، وعالمات التصديق، وعالمات الضامن. وأعمل نINIDحتديد البياانت الببليوغرافية )

اعُتمد حّي صيغت الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق وبروتوكول مدريد  551مدريد فرقة العمل بأن الهنج احلايل للرمز 

(.  واكن مرشوع سابق GT/PM/VI/7من الوثيقة  22)انظر الصفحة  1994بشأن التسجيل ادلويل للعالمات يف عام 

ه ألن "مكتب املنشأ لن يكون يف موقع خيوهل منح التصديق عالمات، لكن متن تغيريلهذه الالحئة يتيح جتزئة هذه األنواع من ال

هذا  إىل(. واستناداً GT/PM/VI/8من الوثيقة  18"" )انظر الفقرة 3()ب("6" و)3()ب("5)9املشار إليه يف القاعدة 

 . 551ة الرمز ب أحد املاكتب املؤيدة طلبه بتجزئالتفسري، حس

قة أن جتزئة الرموأوحضت املناقشات املع .5 الطلبات يف نظام مدريد وال الطريقة  أشاكلغري يف جلنة املعايري لن ت 551ز من

وجيب أن تُناقَش تغيريات األشاكل يف نظام مدريد، وأن اليت يطلبون حاميهتا.  د هبا مودعو الطلبات نوع العالمةحيداليت 

م مدريد يف الويبو. وهكذا، س تؤثر التغيريات اليت جترهيا جلنة املعايري يوافق علهيا الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظا

تبادل البياانت بّي املاكتب حفسب، وليس يف البياانت اليت يمت تلقهيا من خالل إيداعات الطلبات  يف 551عىل الرمز 

نا يمتن التوصل ي ادلولية. و  إىل توصية حىت اآلن. وتنوي فرقة العمل نظر حالياً يف الوضع األعضاء املهمتون من فرقة العمل، ومل

 مواصةل النظر يف هذه املسأةل وتأمل أن تصيغ توصية لدلورة املقبةل للجنة املعايري. 

 إن جلنة املعايري مدعوة إىل ما ييل: .6

 اإلحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ (أ)

والطلب من فرقة العمل أن تقدم توصية  (ب)

الرمز بشأن ما إذا اكن حيب اإلبقاء عىل 

من نظام األرقام املتفق علهيا دوليًا  551

( INIDيف حتديد البياانت الببليوغرافية )

للعالمات امجلاعية، وعالمات التصديق، 

، وعالمات الضامن، عىل حاهل أو جتزئته

يف ادلورة املقبةل  ST.60يف معيار الويبو 

 للجنة املعايري.
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 ]هناية الوثيقة[


