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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  9 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 ST.60مراجعة معيار الويبو 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل الأمانةEUIPOمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية )أأرسل  .1 فيه طلًبا يقرتح  ،2018يونيو  14يف  ،( اإ

الاحتاد مكتب . ويرد اقرتاح توصية بشأأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلعالمات"ال " ST.60مراجعة معيار الويبو 

 يف مرفق هذه الوثيقة.للملكية الفكرية الأورويب 

هبدف  ،ST.60املعيار أأي رموز  الأرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد البياانت الببليوغرافيةقرتاح حتيدي  يتعلق الاو  .2

ما حتدي  بس يط أأو تغيري  ظهار أأنواع جديدة من العالمات التجارية مع خيارين مقرتحني: اإ  ل.فص  ماإ

ضافة رمز جديد )554) رمزالتيدي  البس يط املقرتح هو تعديل الو  .3 ( لأنواع أأخرى من العالمات التجارية 559( واإ

ىل  7)انظر الفقرات  ضافية  دراجاخليار الأمثل املقرتح هو اإ و (. رفقمن امل 9اإ التيدي  البس يط )انظر الفقرة و أأرحعة رموز اإ

 ق(.رفمن امل 12
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ن   .4 ىل  اإ اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة اإ

 :ما ييل

مكتب الاحتاد حطلب الإحاطة علاًم  )أأ(

بشأأن مراجعة معيار  ويب للملكية الفكريةالأور

كام ورد يف الفقرة ا من هذه  ST.60الويبو 

 ؛الوثيقة

مراجعة معيار الويبو  والنظر يف اقرتايح )ب(

ST.60  ليه يف أأعاله،  3الفقرة عىل النحو امُلشار اإ

 وكام ورد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ST.60اقرتاح ملراجعة معيار الويبو 

عداد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية  وثيقة من ا 

 معلومات أأساس ية

ىل  .1 ، اذلي ميكن "التوصية بشأأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلعالمات" ST.60الويبو معيار يشري هذا الاقرتاح ا 

 .http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-60-01.pdfالاطالع عليه عىل الرابط: 

ظهار أأنواع جديد، هبدف البياانت الببليوغرافيةرموز الأرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد رتاح بتحديث يتعلق الاقو  .2 ة ا 

ّما  وجهيني. حنياقرت امن العالمات التجارية مع  ضافة رمز جديد رمزتعديل ) ابس يط احتديثونقرتح ا   .الفّص م اأأو تغيري ( وا 

 أأنواع جديد من العالمات

 اقرتاح مبّسط

 ةعالمللالالحئة التنفيذية  عرتفت، (EUTMالتجارة الأوروبية ) ةعالملاملرحةل الثانية من ال صالح الترشيعي ل بعد .3

EUTMIR)التجارة الأوروبية 
1

، ، عالمة تصويريةلفظية لأنواع التالية من العالمات التجارية: عالمةاب 2017( منذ أأكتوبر 

، عالمة ، عالمة حركة، عالمة وسائط متعددةيةصوت ، عالمة نلو، عالمة ، عالمة نقشماكن، عالمة عالمة شلك

ىل ية،هولوغرام  ضافة ا   .((EUTMIRمن الالحئة )( 4)( و3)3 نوع أ رر من العالمات )املادة ا 

ىل و  .4 ضافة ا  ن  ما س بق،ا  2عنرص يف جدول أأعاملك "أأنواع جديدة من العالمات" وردت فا 
 ورة السادسة عرشةادل 

 .2018يوليو يف  تعقدالقانوين لنظام مدريد اليت  للفريق العامل املعين ابلتطوير

كتب امل  ، يودّ ST.60ز معيار الويبو و نظام رم يممس تخدهو أأحد مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ا أأّن ومب .5

  يتعلق بأأنواع العالمات التجارية.فاميرموز هذه التعديالت عىل عدد من ال اقرتاح 

دخال  املكتبيقرتح و  .6 شارة رصحية لأنواع "أأررى" من العالمات التجارية. يجديد  رمزا  الرمز  اهذ يغطيس  و ضم ا 

 :ST.60م احلايل ملعيار الويبو ارق الأ يفأأنواع عالمات جتارية غري مدرجة 

 ( عالمة ثالثية الأبعاد554)

 ( عالمة هولوغرامية555)

 ية، مبا يف ذكل رصائصهاصوت عالمة ( 556)

                                         
1

أأحاكم معينة من لحئة الاحتاد الأورويب  اليت تنص عىل قواعد مفصةل لتنفيذ 2018مارس  5املؤرخة  2018/626 الالحئة التنفيذية للمفوضية رمق 

 .2017/1431ة وتلغي العمل ابلالحئة التنفيذية الأوروبيالصادرة عن الربملان الأورويب واجمللس بشأأن العالمة التجارية  2017/1001
2

 .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_1_prov.pdfمتاح عىل الرابط:  

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-60-01.pdf
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 ( عالمة الراحئة، مبا يف ذكل رصائصها557)

 لون واحد أأو أأكرث مؤلفة حرصا من( عالمة 558)

ضافة  .7  رمز جديد هو:ويقرتح املكتب ا 

 ( نوع أ رر للعالمة559)

 ( لتشمل "عالمة الشلك" عىل النحو التايل )التعديل حتته رط(:554 رمزال"العالمة ثالثية الأبعاد" )تعديل و  .8

 عالمة شلكالأبعاد أأو  ( عالمة ثالثية554)

ىل  554من رموز الحات، يصبح نص اقرت قبول هذه الا ويف حال .9  (:كام ييل )التعديل حتته رط 559ا 

 عالمة شلك( عالمة ثالثية الأبعاد أأو 554)

 ( عالمة هولوغرامية555)

 ية، مبا يف ذكل رصائصهاصوت عالمة ( 556)

 ( عالمة الراحئة، مبا يف ذكل رصائصها557)

 لون واحد أأو أأكرث مؤلفة حرصا منالمة ( ع558)

 للعالمة نوع أ رر( 559)

 اقرتاح مثايل

ىل ما س بق،  .10 ضافة ا  لن يؤثر عىل و ، ةقرتاًحا أأكرث تفصياًل ورايدا الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةمكتب  يقّدما 

ليالرموز احلالية، ولكن   .هياضاف ا 

درا  الاكجزء من يقرتح املكتب، و  .11 شارة حمددة )أأي رمز قرتاح املبّسط، ا   ( للك أأنواع العالمات.اخاص اا 

ىل حمدودية أأرقام اقرت الاويف بعض احلالت، يدمج  .12 رموز غري املس تخدمة يف الح أأنواع العالمات، ويرجع ذكل أأساسا ا 

 ائل(:ابخلط املرط و احتهت ةاملقرتحال ضافية  تما ييل )التعديالاملكتب قرتح ويالقسم املعين. 

 ية( عالمة لفظ 547)

 ( عالمة تصويرية548)

... 

 عالمة نقشأأو  ماكنعالمة ( 552)

 عالمة حركة، عالمة وسائط متعددة( 553)

 عالمة شلك( عالمة ثالثية الأبعاد أأو 554)

 ( عالمة هولوغرامية555)

 ية، مبا يف ذكل رصائصهاصوت عالمة ( 556)
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 ( عالمة راحئة، مبا يف ذكل رصائصها557)

 لون واحد أأو أأكرث منمؤلفة حرصا ( عالمة 558)

 ( نوع أ رر للعالمة559)

(، أأعاله بستاقت مثلام ) التجارة الأوروبية ةعالمللىل أأنواع العالمات املوجودة يف الالحئة التنفيذية ا  الاقرتاح  ستندي و  .13

درا  أأنواع أأررى من العالماتلكن و   .هاأأو تسجيل  ميكن ا 

ىل طبيعة نوع لال  ( 550الرمز )لن يؤثر قبول الرموز اجلديدة املذكورة أأعاله عىل املاكتب اليت تس تخدم حالًيا و  .14 شارة ا 

ىل )554)من احلالية  رموزالابلنس بة للماكتب اليت تس تخدم ولكامت. ابلالعالمة  شارة "نعم 558( ا  ل"، أأو عىل  -( مع ا 

نّ (، مثال1 – 0قمية رطأأ منطقي )سبيل املثال مؤرش صواب/ يع أأنواع العالمات التجارية ج  ربزتس  هذه الرموز املفصةل  ، فا 

 .الرموزم اس تخداملرونة والوضوح يف املنشورات وجمالت ا ر املزيد منوتوفّ 

" و"العالمات التصويرية"، لأهنا أأكرث أأنواع اللفظيةعالمات ال" بشأأنحمدًدا جديًدا  اً يتضمن هذا الاقرتاح رمز و  .15

 ش يوعًا.املس تخدمة لتجارية العالمات ا

ىل اللجنة أأن تنظرللملكية الفكرية الاحتاد الأورويب مكتب يطلب و  .16 حات السابقة اقرت ، يف دورهتا السادسة يف الاا 

 .ST.60تعديل معيار الويبو بشأأن 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


