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الثالثاملرفق   
 

 النظام ادلاخيل للجنة خرباء احتاد نيس

 ( من اتفاق نيس )وثيقة جنيف((4)3)املادة 

 1973سبمترب  10اعمتدته جلنة اخلرباء يف 
 2000أ كتوبر  11و 1995نومفرب  10و 1982مايو  28وعدلته يف 

 2018مايو  4و 2017مايو  3و 2010نومفرب  22و 2003أ كتوبر  9و

 ادلاخيل العامتطبيق النظام : 1املادة 

من النظام ادلاخيل يتكّون النظام ادلاخيل للجنة خرباء احتاد نيس )"جلنة اخلرباء"( وما تنش ئه من جلان فرعية وأ فرقة عامةل 
 .وال حاكم الواردة أ دانه من اتفاق نيس )وثيقة جنيف( 4و 3مس تمكال ومعدال مبوجب أ حاكم املادتني العام للويبو 

 واملمثلني ونفقاهتم : متثيل الوفود2املادة 

 للك مندوب أ ن ميثِّّل دوةل واحدة فقط. (1)

 تتحمل نفقات الوفد أ و املمثل احلكومة أ و املنظمة اليت عّينته. (2)

 : ادلورات3املادة 

 تعقد جلنة اخلرباء دورة س نوية عادية بدعوة من املدير العام. (1)

سواء مببادرة منه أ و بناء عىل طلب ربع عدد ادلول العام  تعقد جلنة اخلرباء دورة اس تثنائية بدعوة من املدير (2)
 ال عضاء يف جلنة اخلرباء.

املدير  جتمتع اللجان الفرعية وال فرقة العامةل اليت تنش هئا جلنة اخلرباء يف زمان وماكن حتددهام جلنة اخلرباء أ و (3)
 العام ابلتشاور مع رئيس اللجنة الفرعية أ و الفريق العامل املعين.

فرقة العامةل4ادة امل  : اللجان الفرعية وال 

عندما تنشئ جلنة اخلرباء أ ي جلان فرعية أ و أ فرقة عامةل، علهيا أ ن حتدد اختصاصات تكل اللجان أ و ال فرقة  (1)
 العامةل وتواتر دوراهتا.

غت جلنة اخلرباء تتكّون أ ي جلنة فرعية أ و فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء من لّك دوةل عضو يف احتاد نيس أ بل (2)
 أ و املكتب ادلويل برغبهتا يف أ ن تكون عضوا يف تكل اللجنة الفرعية أ و الفريق العامل.
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 تُمنح اجلهات التالية صفة مراقب يف أ ي جلنة فرعية أ و فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء: (3)

صفة مراقب يف تكل اللجنة لك دوةل عضو يف الويبو تبلغ املدير العام كتابًة برغبهتا يف احلصول عىل  "1"
 الفريق العامل ؛ الفرعية أ و ذكل

قلميية ال فريقية للملكية الفكرية ومنظمة  "2" للملكية  بنيلوكسواملنظمة ال فريقية للملكية الفكرية واملنظمة االإ
 ؛والاحتاد ال ورويبوامجلاعة ال وروبيةالفكرية 

قلميي لتسجيل "3"  جمال العالماتالعالمات أ و اختصاص يف  وأ ي منظمة حكومية دولية لها مكتب اإ
وتكون واحدٌة عىل ال قل من ادلول ال عضاء فهيا عضوا يف احتاد نيس، وتكون قد أ بلغت املدير العام 

 كتابًة برغبهتا يف احلصول عىل صفة مراقب يف تكل اللجنة الفرعية أ و ذكل الفريق العامل ؛

أ بلغت املدير العام كتابًة برغبهتا ال العالمات التجارية وأ ي منظمة دولية غري حكومية متخصصة يف جم "4"
 .الفريق العاملذكل اللجنة الفرعية أ و  يف تكل احلصول عىل صفة مراقبيف 

 : وضع بعض املنظامت احلكومية ادلولية يف جلنة اخلرباء5املادة 

 من اتفاق نيس )وثيقة جنيف( عىل املنظامت احلكومية ادلولية التالية: 1()ب(2)3تطبَّق املادة 

 املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية؛
قلميية ال فريقية للملكية الفكريةو   ؛املنظمة االإ
 ؛منظمة بنيلوكس للملكية الفكريةو 
 .والاحتاد ال ورويبامجلاعة ال وروبيةو 

 : أ عضاء املكتب6املادة 

 اخلرباء رئيسا لها وانئبني للرئيس لوالية مدهتا سنتان تقومييتان.تنتخب جلنة  (1)

 تنتخب أ ي جلنة فرعية أ و فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء رئيسا وانئبا للرئيس. (2)

عادة انتخاب أ ي رئيس خارج أ و رئيس ابالإانبة مبارشة يف املنصب اذلي يشغهل. (3)  جيوز اإ

 بة العضو الوحيد يف وفد دوةل عضو، جاز هل أ ن يصوت بصفته مندواب.مىت اكن الرئيس أ و الرئيس ابالإان (4)

لهيا يف املادة  (5) فرعية  جلنة أ ي أ عضاء يف جلنة اخلرباء أ و 5جيوز انتخاب ممثيل املنظامت احلكومية ادلولية املشار اإ
 أ و فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء.

                                                
1

يدعو املدير العام املنظامت احلكومية ادلولية املتخصصة يف جمال العالمات، اليت يكون أ حد البدلان ال عضاء فهيا عىل ال قل  ()ب( من اتفاق نيس:2)3املادة  
ىل أ ن ميثلها   مراقبون يف اجامتعات جلنة اخلرباء.أ حد بدلان الاحتاد اخلاص، اإ
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 2يس: اعامتد تعديالت وتغيريات أ خرى يف تصنيف ن 7املادة 

جيوز للجنة اخلرباء أ ن تعمتد تعديالت وتغيريات أ خرى يف التصنيف يف دورهتا الس نوية العادية. وتدخل  (1)
تكل الفرتة واترخي دخول وحتدد جلنة اخلرباء مدة التعديالت حزي النفاذ يف هناية فرتة املراجعة احملددة. 

جيب أ ن يكون ذكل التارخي بعد س تة أ شهر عىل ، 3( من اتفاق نيس1)4التعديالت حزي النفاذ. ووفقا للامدة 
ىل ادلول ال عضاء يف احتاد نيس. وتدخل التغيريات  ال قل من اترخي االإخطار اذلي يوهجه املكتب ادلويل اإ

يناير من العام التايل، رشيطة أ ال يكون ذكل  1ال خرى، غري تكل اليت تس تدعي تعديالت، حزي النفاذ يف 
 امتدها، ما مل تقرر جلنة اخلرباء خالف ذكل.قبل س تة أ شهر من اترخي اع

لكرتونية. وتشمل تكل القرارات اعامتد تقارير دوراهتا،  (2) جيوز للجنة اخلرباء أ ن تتخذ بعض القرارات بوسائل اإ
خالل بأ حاكم املادة   (.1)7واعامتد تغيريات يف التصنيف ال تس تدعي تعديال دون اإ

 : نرش التقرير8املادة 

موقع الويبو  عىلأ و  جمةل الويبويف ، أ و امللخص اذلي يعده املكتب ادلويل، للجنة اخلرباءعن أ عامل لك دورة يُنرش التقرير 
 االإلكرتوين.

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

                                                
2

نشاء أ ي صنف جديد. يقصد()ب( من اتفاق نيس: 7)3املادة   ىل أ خر أ و اإ  ابلتعديل أ ي نقل للسلع أ و اخلدمات من صنف اإ
3

. ابتوصياهتو  خلرباءخيطر املكتب ادلويل االإدارات اخملتصة يف بدلان الاحتاد اخلاص ابلتغيريات اليت تقررها جلنة ا( من اتفاق نيس: 1)4املادة  
رسال الاخطار. ويدخل أ ي تغيري أ خر حزي النفاذ اعتبارًا من التارخي اذلي حتدده جلنة اخلرباء أ  التعديالت حزي النفاذ بعد س تة  وتدخل شهر من اترخي اإ

 التغيري. اعامتد وقت


