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االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل 
 العالمات (احتاد نيس)

 

 جلنة اخلرباء
 

 التاسعة والعشرونالدورة 
 2019مایو  3أٔ�ریل ٕاىل  29جنیف، من 

 
 

 تقريرال

 اعمتدته جلنة اخلرباءا�ي 

 املقدمة

مایو  3ٔأ�ریل ٕاىل  29والعرش�ن يف جنیف يف الفرتة من  التاسعةعقدت جلنة �رباء احتاد نيس (اللجنة) دورهتا  .1
امجلهوریة التش�یكية،  ،بیالروس أٔذربی�ان، ٔأسرتالیا، ا�منسا،اجلزا�ر، . واكن أ�عضاء التالیة ٔأسامؤمه ممثلني يف ا�ورة: 2019

ٕارسائیل، ٕایطالیا، الیا�ن، التفيا، لیتوانیا، املكس�یك، هولندا، نیوزیلندا،  هنغار�، ا�امنرك، ٕاس�تونیا، فنلندا، فر�سا، ٔأملانیا،
�یا، ٕاس�بانیا، السوید، رومانیا، س�نغافورة، سلوفا مجهوریة مو�وفا، الرنوجي، بولندا، مجهوریة �ور�،مقدونیا الشاملیة، 

، كندا، نی�ري�). واكنت ا�ول التالیة ممث� بصفة مراقب: 34ٔأو�رانیا، اململكة املت�دة، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (، سو�رسا
مكتب بصفة مراقب:  تنيالتالی  تنيا�ولی  تنياحلكومي  تني). وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظم 4اململكة العربیة السعودیة، �یلند (

بصفة مراقب:  ةالتالی ة�ري احلكومي ت)، �حتاد أ�ورويب. وحرض ا�ورة ممثلو املنظامBOIPبنيلو�س للملكية الفكریة (
)، امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات INTAالرابطة ا�ولیة للعالمات الت�اریة (، (IPIC)معهد امللكية الفكریة يف كندا 

)JPAAيف املرفق أ�ول من هذا التقر�ر. ). و�رد قامئة املشاركني 

.فرا�سس غري، املد�ر العام للویبو، ورّحب �ملشاركنيوافتتح ا�ورة الس�ید  .2
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 أٔعضاء املكتب

انتخبت اللجنة، يف العام املايض ملدة س�نتني، الس�یدة مونیك شوانیري (الوال�ت املت�دة أ�مر�كية) رئيسًة لها  .3
 .ةید سيباستيان تينغیيل (سو�رسا) �ئبني للرئيسوالس�یدة يش سوان �وك (س�نغافورة) والس� 

 (الویبو) �مة ٔأمني ا�ورة. ٔأليسون زو�ريتولت الس�یدة و  .4

 اع�د �دول أ�عامل

 اعمتدت اللجنة �ٕالجامع �دول أ�عامل الوارد يف املرفق الثاين من هذا التقر�ر. .5

 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات

ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24وفقًا ملا قّررته هیئات الویبو الرئاس�یة يف سلس� اج��اهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  .6
)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة ٕاال �ىل اس�تنتا�ات اللجنة (القرارات AB/X/32من الوثیقة  52و 51(انظر الفقرتني  1979

وال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البیا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من املشاركني، �س�تثناء احلاالت والتوصیات وا�ٓراء وما ٕاىل ذ�) 
اليت أ�بدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد من اس�تنتا�ات اللجنة ٔأو أ�بدي فهيا ذ� التحفظ جمددًا بعد التوصل ٕاىل 

 �س�تنتاج.

 قرارات اللجنة

يف تصنیف نيس  1تعدیالتاع�د شأٔن � تفاق نيس، تُت�ذ قرارات اللجنة )(ٔأ) و(ب) من ا7(3وفقًا ٔ�حاكم املادة  .7
(التصنیف) بأٔ�لبیة ٔأربعة ٔأخامس ب�ان احتاد نيس املمث� واملصِوتة يف ا�ورة. وتُت�ذ قرارات اللجنة �شأٔن اع�د تغیريات 

 رة.ٔأخرى يف التصنیف �ٔ��لبیة البس�یطة لب�ان احتاد نيس املمث� واملصِوتة يف ا�و 

 �رخي ٕانفاذ قرارات اللجنة

التغیريات اليت أ�د�لت يف التصنیف دون ٔأن �س�تتبع  من النظام ا�ا�يل، وافقت اللجنة �ىل ٔأن 7وفقًا للامدة  .8
وتُدَرج يف �س�ة  2020ینا�ر  1)(ب) من اتفاق نيس س�تد�ل �زي النفاذ يف 7(3تعدیًال �ملعىن املقصود يف املادة 

 ا التعدیالت، فس�تد�ل �زي النفاذ يف �رخي الحق حتدده اللجنة.�دیدة من التصنیف. ؤأم

�للغتني إالنلكزيیة  )NCL(11-2020)ؤأشارت اللجنة ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل س�یعّد �س�ة �دیدة من التصنیف ( .9
ستُتاح �س�ة مس�بقة �ىل موقع منصة تصنیف نيس . و 2019والفر�س�یة وینرشها �ىل إالنرتنت حبلول هنایة �ام 

(NCLPub) ستُتاح قامئة السلع واخلدمات �للغتني إالنلكزيیة والفر�س�یة يف ملف بنسق ٕا�ِسل �ىل املنتدى إاللكرتوين ، كام
 .2019حبلول هنایة شهر یونیو 

                                         
 "ویقصد �لتعدیل ٔأي نقل للسلع ٔأو اخلدمات من صنف ٕاىل أٓخر، ٔأو ٕا�شاء ٔأي صنف �دید.)(ب) من اتفاق نيس �ىل ما یيل: "...7(3تنص املادة  1
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ودعت اللجنة املكتب ا�ويل ٕاىل اغتنام هذه الفرصة لتدارك أٔي ٔأخطاء ٕامالئیة ٔأو حنویة واحضة جيدها يف نص  .10
 دام �المات الرتقمي قدر إالماكن.التصنیف وتوحيد اس�ت�

 النظر يف �قرتا�ات اليت ُرّ�لت من ا�ورة الثامنة والعرش�ن ومل یُوافق �لهيا بعد

ا�ي حيتوي �ىل �دول بقامئة التعدیالت والتغیريات  CE292من املرشوع  1املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .11
 والعرش�ن للجنة ومل یُوافق �لهيا بعد. الثامنةأ�خرى املقرت�ة يف التصنیف واليت ُرّ�لت من ا�ورة 

دًا حمددًا من التعدیالت والتغیريات أ�خرى يف التصنیف. وميكن �طالع �ىل قرارات اللجنة �دواعمتدت  .12
 .CE290 اللجنة �رب املنتدى إاللكرتوين يف ٕاطار املرشوع

 (NCL(11-2019)) ريات أ�خرى املقرتح ٕاد�الها �ىل تصنیف نيسالنظر يف اقرتا�ات التعدیل والتغی

 تخمتلف �قرتا�ا (أٔ)

حيتوي �ىل �دول بقامئة التعدیالت والتغیريات  ا�ي 29CE2من املرشوع  2املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .13
 .2019أ�خرى املقرت�ة يف �س�ة التصنیف لعام 

اعمتدت اللجنة �ددًا �بريًا من التعدیالت والتغیريات أ�خرى يف التصنیف. وميكن �طالع �ىل قرارات و  .14
  290CE.املنتدى إاللكرتوين يف ٕاطار املرشوعاللجنة �رب 

ؤأشارت اللجنة ٕاىل ٔأن �قرتا�ات اليت مل یتسَن مناقش�هتا يف هذه ا�ورة لعدم كفایة الوقت س�ُتدَرج يف وثیقة معل  .15
 .الثالثنيوتُناقَش ٕاّ�ن ا�ورة  CE302 من املرشوع 1تدى إاللكرتوين يف ٕاطار املرفق منفص� �ىل املن 

 ا�منطیةاملنت�ات إالقلميیة  (ب)

مشرتك �شأٔن مبادئ توجهيیة واقرتاح حيتوي �ىل  ا�ي 29CE2من املرشوع  3املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .16
 أ��ذیة واملرشو�ت ا�منطیة يف بعض الب�ان ٔأو املناطق، قّدمته فر�سا وٕایطالیا وسو�رسا واململكة املت�دة.

 ووافقت اللجنة �ىل املبدٔأ التوجهييي التايل: .17

ا ، ممبه يف مجیع ٔأحناء العامل اً ومعرتف اً معروف 33و 32و 31و 30و 29 أ�صنافجيب ٔأن �كون لك مصطلح مقرتح يف 
 .ٔأ�سفورد ٔأو الروساموَيس يف قٔأن تعریفه وارد یعين 

تاح مناقشات اللجنة �ىل املنتدى إاللكرتوين يف تعدیالت طفيفة. وتُ ٕاد�ال واعمتدت اللجنة �قرتاح مع  .18
 .0CE29ٕاطار املرشوع 

https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a01_ibpr.pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1746/CE290
https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a02_ibva.pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1746/CE290
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1749/CE302
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nef-projects/ce292/ce292-a03_ibfo.pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1746/CE290
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 مراجعة عناو�ن أ�صناف (ج)

 س�تةا�ي حيتوي �ىل اقرتاح مشرتك ٕالد�ال تغیريات يف  CE292 من املرشوع 4املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .19
مته الیا�ن وسو�رسا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ومكتب �حتاد أ�ورويب للملكية ، انني ٔأصناف ومالحظاهتا التوضیحیةعنو  قد�

 .الفكریة واملكتب ا�ويل

وميكن �طالع �ىل قرارات اللجنة �رب املنتدى  وافقت اللجنة �ىل �قرتاح مع ٕاد�ال بعض التغیريات الطفيفة. .20
  290CE.إاللكرتوين يف ٕاطار املرشوع

 ٕا�ادة هیلكة أ�صناف (د)

مته الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةطلب ا�ي حيتوي �ىل  29CE2من املرشوع  5املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .21  ،قد�
 .9 الصنفٕالجراء مناقشات جامعیة �شأٔن اح�ل ٕا�ادة هیلكة 

ٔأكرث من نصف  ؤأعرب. 9 الصنفٕا�ادة هیلكة  اح�ل�شأٔن  االوفود ٕاىل التعبري عن أٓراهئ ةالرئيس تدع .22
خيارها ، اكن اتتغیري ٕاد�ال  تعزتم إاىل ٔأهن تٔأشار  اليت الوفودمن بني و تغیري. ٕاد�ال ٔأي �دم  لیتفض  عنالوفود 
 لهذا اخلیارٔأن شددت بعض الوفود �ىل فقد ، . ومع ذ�ٔأخرى ٔأصنافٕاىل  9 الصنفمن  مد�التنقل  حنو مو�اً 

 و�سبب عبءلمس�ت�دمني �لنس�بة ل  ی�لق ارتبأاكً س� لكثري من التغیريات مزية حمدودة �ىل املدى القصري ؤأن ٕاد�ال ا
 ملاكتب.�ىل �اتق امعل 

 املوز�ات (ه)

املوز�ات  ٕالد�ال تعدیالت �ىلا�ي حيتوي �ىل اقرتاح  29CE2من املرشوع  6املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .23
مته الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.  قد�

 يف ا�ورة الثالثني. سيُناقشو قد ٔأّ�� �قرتاح ا�ي قدم املكتب ٔأن الحظت اللجنة و .24

 (NCLRMS)تصنیف نيس  راجعةمٕادارة  نظاميف اجلدید املراجعة ٕاجراء 

�ىل دیالت ف� یتعلق ٕ�جراءات تقدمي مقرت�ات التع CE292من املرشوع  7املرفق استندت املناقشات ٕاىل  .25
 .املكتب ا�ويل قّدمهتا نظام ٕادارة مراجعة تصنیف نيس،املعلومات املتعلقة و  تصنیف نيس ٕاىل أ�مانة

قد تأٔخر �سبب  (NCLRMS) ٕادارة مراجعة تصنیف نيسٔأن التنفيذ ا�اكمل لنظام ٕاىل اللجنة  ؤأشارت .26
 NCL)التصنیف �س�ة  �رش م عهناسينجا�ٓن لعملیة املراجعة اليت  وأٔن النظام سيُس�ت�دم، التقنیةبعض املسائل 
ٔأن املكتب ا�ويل س�ید�ل التغیريات �نتقالیة التالیة يف معلیة املراجعة  ٔأیضًا ٕاىلاللجنة ؤأشارت . ((12-2022)

 ):NCL11-2021ل�ورة القادمة (معلیة املراجعة 

 مواص� اس�ت�دام املنتدى إاللكرتوين؛ "1"

https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1746/CE290
https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a05_ibre.pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a06_ibdi.pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a07_ibne.pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/nice/en/project/1667/CE292
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تدبري مؤقت. وسيُتاح ذ� ك وضع منوذج �دید بنسق ٕا�ِسل لتقدمي �قرتا�ات من ٔأ�ل معل املكتب ا�ويل  "2"
 يف مر�� الحقة وستتلقى املاكتب ٕاخطارًا بذ�.

 .2019من یولیو  اً تقدمي املقرت�ات اعتبار فرتة بدایة  حتدید "3"

 املرتبطة بتصنیف نيساملعلوماتیة تقر�ر عن أ�نظمة 

تصنیف  راجعةمٕادارة  قد�ا املكتب ا�ويل �شأٔن التقدم احملرز يف مرشوع نظام عروضاستندت املناقشات ٕاىل  .27
 ، ٕاضافة ٕاىل حتدیثات �شأٔن التغیريات املعلوماتیة الوظیفية.(NCLRMS)نيس 

، (NCLRMS) نظام ٕادارة مراجعة تصنیف نيسمن مر�� تصممي  اً مؤخر ٔأنه بعد �نهتاء  ٕاىل اللجنة ؤأشارت .28
ٔأن هدف  مع، 2019يف النصف الثاين من �ام  بدءًا من من املرشوع يه مر�� التنفيذ و�ختبار املقب�س�تكون املر�� 

الرئيس�یة لوا�ة  املزياتعرضًا حول قدم املكتب ا�ويل و  .2019 �ام يف الربع أ��ري من لالس�ت�دام اً �اهز �كون النظام 
منوذج  من �اللٕاما ، لتقدمي املقرت�اتخمتلفتني  نيطریقتٕاىل يف ذ� مبا مشريًا ، ا�طط لها (NCLRMS)النظام مس�ت�دم 

 �ىل املقرت�ات ٕاد�ال تعلیقات�یفية مشل العرض ٔأیضًا و ، يف وا�ة املس�ت�دم صیا�ة �قرتاح مبارشة من �الل وٕامإا�ِسل 
 اً وتدریب عرضًا �شطاً  من املتوقع ٔأن یقدم املندوبونٔأنه  ٔأیضاً اللجنة  ؤأشارت، و�یفية تزنیل التقار�ر. ٕالكرتونیاً  �لهيا لتصویتوا

 ا�ورة القادمة. �الل

 ا یعين ٔأنه قد یتعّني ، ممHTTPS احملمي ربوتو�وللاحنو اس�ت�دام الویبو �نتقال ف� یتعلق  ٕاضافية ت حتدیثاتوقُّدم .29
�س�ة �دیدة من وكذ� ف� یتعلق بنرش ، (NCL) تصنیف نيسب  اخلاصنتدى النرش مل  هاروابط ث �ىل املاكتب حتدی

NCLPub  املعلوماتیة تدوا�ٔ اخلاصة �س�ت�دم امل �ىل وا�ات  اً بوابة الویبو اليت قد تؤ�ر ٔأیض ، وتطو�ر2019يف مایو 
يف  (NCLRMS)مضن النظام ، وكذ� التحضري �مج بعض وظائف املنتدى إاللكرتوين بتصنیف نيس ذات الص�

 .املس�تقبل

 ا�ورة املقب� للجنة اخلرباء

 .2020س�ُتعقد يف جنیف يف شهر ٔأ�ریل ٔأو مایو  الثالثنئأشارت اللجنة ٕاىل ٔأن دورهتا  .30

 اختتام ا�ورة

 ا�ورة. ةالرئيس تاختمت .31

هذا التقر�ر اعمتدت جلنة اخلرباء �ٕالجامع  .32
 .2019 مایو 31بطریقة ٕالكرتونیة يف 

 [تيل ذ� املرفقات]

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=435811
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=435811
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