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 (33/3)املهمة رقم  ST.3مراجعة معيار الويبو 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

نشاء رمز جديد  2015أأبريل  3المتس مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )املكتب الأمرييك( يف  .1 اإ
. ومعال ST.3 " يف معيار الويبوغري املعروفة أأو املنظامت الكياانتسائر يُس تعمل لمتثيل "ادلول أأو  ”ZZ“مكون من حرفني 

صدار التعممي  ST.3 املعيار، اقرتح املكتب ادلويل مراجعة ST.3 عة املعيارهبذا الالامتس وابلإجراء اخلاص مبراج ابإ
 ويف مرفقه الامتس املكتب الأمرييك. 2015أأبريل  30بتارخي  C.CWS 56 رمق

يف اللجنة املعنية مبعايري الويبو  ةوخالل مشاورات مدة الشهرين، المتس املكتب ادلويل تعليقات من الأعضاء الس بع .2
. وبّينت التعليقات تأأييدا لالقرتاح ابس تثناء مكتب الياابن للرباءات UAو RUو KZو JPو CNو CLو AU ويه

(JPO)  ىل مزيد من التحليل واقرتح الرمز البديل ىل احلاجة اإ ىل توافق للآراء ”XX“اذلي أأشار اإ ىل عدم التوصل اإ . ونظرا اإ
 .C.CWS 60 التعممي رمقنة بنتاجئ املشاورات عن طريق املراجعة املقرتحة، أأخرب املكتب ادلويل أأعضاء اللج حول 

، اس تمل املكتب ادلويل رساةل من املكتب الأمرييك واملكتب الياابين حتتوي عىل اقرتاح 2015ديسمرب  21ويف  .3
نشاء رمز جديد مكون من حرفني  ىل اإ يف  غري املعروفة الكياانت أأو املنظامتسائر لمتثيل ادلول أأو  ”XX“مشرتك يريم اإ

 . وترد الرساةل يف مرفق هذه الوثيقة.ST.3 معيار الويبو

جراء التغيريات التالية عىل املرفق  .4 ىل الالامتس، يود املكتب ادلويل أأن يقرتح اإ  :ST.3 عيار الويبومل  ”A“وابلنظر اإ

دراج:  اإ
• Unknown states, other entities or organizations (English name) 
• États, autres entités ou organisations inconnus (French name) 
• Estados, otras entidades u organizaciones desconocidos (Spanish name); 

 .XXورمزها املكون من حرفني 
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ىل غاية  .5 ىل التعليق عىل اقرتاح 2016مارس  26ويود املكتب ادلويل أأن خيرب اللجنة أأن أأعضاءها مدعوون، اإ ، اإ
نشاء رمز  وقد عنّين معهد  .(VPI)لمتثيل معهد فيسغراد للرباءات  ST.3 يف معيار الويبو ”XV“جديد مكون من حرفني اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل من قبل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  2015يف أأكتوبر  فيسغراد دارة للبحث ادلويل واإ كإ
نشاء رمز جديد مكون من حرفني يف معيار الويبو ليه أأعاله، ينبغي اإ )انظر  ST.3 الرباءات. وعىل أأعقاب التعيينات املشار اإ

 (.C.CWS 61التعممي رمق 

ل وفقا ذلكل الفقرة ويود املكتب ا .6 معيار من  10دلويل أأن خيرب اللجنة أأنه فور املوافقة عىل الاقرتاحني، س تعدَّ
 ، الوارد نصها أأدانه.ST.3 الويبو

“10. The letter combinations AA, QM to QY, XA to XM, XO to XT, XV to XZ and ZZ are 
available for individual use and for provisional codes.” 

ىل: .7 ن اللجنة مدعوة اإ  اإ

الإحاطة علام ابملعلومات املقدمة  )أأ(
 أأعاله؛

معيار والنظر يف اقرتاح مراجعة  )ب(
ليه يف الفقرة  ST.3الويبو  أأعاله،  4املشار اإ

 واملوافقة عليه.

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 رفق ااوثيقةة ]هناية امل
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