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 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 ST.60معيار الويبو  حتنقي

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 معلومات ٔأساس�یة

 اليت قرت�اتامل، يف 2018نظرت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري)، �الل دورهتا السادسة اليت ُعقدت يف  .1
صیة �شأٔن البیا�ت البيبلیوغرافية ف� املعنون "تو ST.60قد�ا املكتب أ�ورويب للملكية الفكریة، لت�دیث معیار الویبو 

نظام  يف رموزالقرتح "أ�مثل"، �س�تثناء ٔأرقام امل). واعمتدت جلنة املعایري CWS/6/20(انظر الوثیقة " یتعلق �لعالمات
ٔأثناء  وقُدم. لعالمات اللفظیة والعالمات التصو�ریةف� یتعلق � أ�رقام املتفق �لهيا دولیًا يف حتدید البیا�ت (رموز أ�رقام)

يف الوثیقة  130ٕاىل  128بحث (انظر الفقرات من اليت تتطلب املزید من ال العدید من املقرت�ات أ�خرى اجللسة العامة 
CWS/6/34(. 

 ، وف� یيل وصفها:60ٔأ�شأٔت اللجنة �مة �دیدة رمق  ،نتي�ة لهذه املقرت�اتو  .2

لعالمات ف� یتعلق � أ�رقام) رموز نظام أ�رقام املتفق �لهيا دولیًا يف حتدید البیا�ت (رموز�شأٔن  مقرتحٕا�داد "
عة)، و�شأٔن الرمز ا�ي 551و�شأٔن جتزئة الرمز (، اللفظیة والعالمات التصو�ریة  ."ميكن ختصیصه للعالمات املُجم�
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ؤأ�الت جلنة املعایري املهمة اجلدیدة ٕاىل فرقة العمل املعنیة بتوحيد العالمات الت�اریة ملواص� النظر فهيا، وطلبت 
يف  133ٕاىل  128فرقة العمل ٔأن تقدم ٕا�هيا مقرت�ًا ٔأو تقر�رًا مر�لیًا يف دورهتا السابعة (انظر الفقرات من  اللجنة ٕاىل

 ).CWS/6/34الوثیقة 

 التنقي�ات املقرت�ة

، املهمة اليت �شملهايف القضا� الثالث  ،60، يف ٕاطار املهمة رمق نظرت فرقة العمل املعنیة بتوحيد العالمات الت�اریة .3
، مبا يف دا�لیة مع و�دات العمل ذات الص�ؤأجرت مناقشات �ىل إالنرتنت �شأٔهنا. كام ٔأجرى املكتب ا�ويل مناقشات 

 حول هذه القضا�.، ذ� نظام مدرید

يف  فرقة العمل نظرت، لعالمات اللفظیة والعالمات التصو�ریةل ةناس�بم  رموز ٔأرقامف� یتعلق مبوضوع البحث عن و  .4
 �لفعل�ُس�ت�دم و النطاق أ��سب للرموز اجلدیدة ٕاذ ه 59x. ویبدو ٔأن النطاق ST.60نة مضن معیار الویبو النطاقات املمك 

 :ST.60يف املعیار  59xٕاىل  53xالنطاقات من  اكفة
 لوصف عنارص العالمة؛ 591ٕاىل  531الرموز من س�ت�دم �ُ  -
 لنوع التصنیف؛ 53xرموز النطاق �ُس�ت�دم  -
 الس�تنساخ العالمة؛ 54xرموز النطاق �ُس�ت�دم  -
 ؛مجیعها ٕاىل نوع العالمة. و�س�ت�دم الرموز 55xرموز النطاق �شري  -
 للرتمجة ٔأو النقل احلريف؛ 566و 561صص الرمزان خيُ  -
 لوصف العالمة؛ 571صص الرمز خيُ  -
 ٔ��دث املعلومات 58xرموز النطاق �ُس�ت�دم  -
 .فهو �ري مس�ت�دم 59xيف النطاق  ما تبقىبأٔلوان العالمة. ٔأما  591یتعلق الرمز  -

ٔ�نواع خمتلفة من  خمصصة x58و 53xالنطاقات أ�خرى بني ؤأن ، مس�ت�دم ��اكمل 55xٔ�ن النطاق  اً نظر و  .5
ف� لرموز اجلدیدة حتضان اال نطاقٔأفضل  هو 59x تعترب ٔأن النطاقفرقة العمل فٕان ، نوع العالمة�انب علومات ٕاىل امل

 التصو�ریة.والعالمات یتعلق �لعالمات اللفظیة 

 2 امللحقمالحظة �س�ل التغیري يف ٕارفاق ، مع ST.60الویبو معیار تقرتح فرقة العمل ٕاضافة الرموز التالیة ٕاىل و  .6
 :ST.60الویبو مبعیار 

 :4الصف�ة 
 ریة اخلاصة �لعالمة�وصف العنارص التصو 

 ... 
 املُعی�نة  أ�طراف املتعاقدةا�ويل ٕاىل �رخي إالخطار ا�ي �رس� املكتب )581( 
 معلومات عن أ�لوان املُطالب هبا )591( 
 العالمة اللفظیة )592( 
 العالمة التصو�ریة )593( 
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 توالتسجیال من الناحية القانونیةأ�خرى ذات الص�  اتإالشارات ٕاىل التطبیق )600( 

 :11الصف�ة 

 2امللحق 
املالحظة (املالحظات)  التعریف السابق للرمز الرمز

 السابقةالوجهية 
 نوع التعدیل �رخي احلذف ٔأو التعدیل

)592( 
 و
)593( 

 ،xx 2019یولیو  – –
ا�ورة السابعة للجنة 

 املعایري

 ٕاضافة رمز�ن

، ال ا�ّمعةللعالمات  احملمت�ورموز أ�رقام ) 551رمز (التقس�مي ٔأي ، 60املهمة رمق  مضنلبند�ن ا�ٓخر�ن وف� یتعلق � .7
 ).CWS / 7/18تقرتح فرقة العمل ٔأي تغیريات (انظر الوثیقة 

 ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل ما یيل: .8

إال�اطة �لامً مبضمون هذه  )أٔ (
 ؛الوثیقة

واع�د مقرتح وضع رموز ٔأرقام  )ب(
�دیدة للعالمات اللفظیة والعالمات التصو�ریة، 

 ٔأ�اله. 6�ىل النحو املبني يف الفقرة 

 ]هنایة الوثیقة[
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