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CEL/13/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 ديسمرب 22التارخي: 

 
 
 

 للتصاميم الصناعية )احتاد لوكارنو(االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل 
 

 جلنة اخلرباء
 

 الثالثة عشرةالدورة 
ىل  27من جنيف،   2017ديسمرب  1نومفرب اإ

 
 

 التقرير

متدته جلنة اخلرباء  اذلي اع

 املقدمة

لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة"( دورهتا الثالثة عرشة يف جنيف يف عقدت جلنة  .1 اخلرباء اخلاصة ابحتاد لواكرنو )املشار اإ
ىل  27الفرتة من  الصني، كرواتيا، امجلهورية  وحرض ادلورة أأعضاء اللجنة التالية أأسامؤمه: .2017ديسمرب  1نومفرب اإ

يطاليا، الياابن، هولندا، الرنوجي، بولندا، مجهورية كوراي، رومانيا، التش يكية، ادلامنرك، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، هنغار اي، اإ
س بانيا، السويد، سويرسا، اململكة املتحدة ) َّةل بصفة مراقب: (.20الاحتاد الرويس، اإ رسائيل،  واكنت ادلول التالية ممث اإ
يف ادلورة ممثلو املنظمتني احلكوميتني ادلوليتني وشارك  (.4اململكة العربية السعودية، اتيلند، الولايت املتحدة الأمريكية )

وشارك يف ادلورة ممثل املنظمة غري  ( والاحتاد الأورويب.BOIPمكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ) التاليتني بصفة مراقب:
قامئة  وترد (.CEPIUGكونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات ) احلكومية التالية بصفة مراقب:

 املشاركني يف املرفق الأول من هذا التقرير.

وافتتح ادلورة الس يد كونهييكو فوش ميي، مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية يف الويبو، ورحب ابملشاركني نيابة  .2
 عن املدير العام.
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 أأعضاء املكتب

)كرواتيا(  سلس يدة أأندراي كورديلويز أأوري )السويد( رئيسة لدلورة وا-انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يدة ماري .3
 ياابن( انئيب للرئيسة.ل والس يد كوسيك أأماغاري )ا

 وتولت الس يدة بلقيس فافا )الويبو( هممة أأمني ادلورة. .4

 اعامتد جدول الأعامل

 اعمتدت اللجنة ابلإجامع جدول الأعامل بصيغته الواردة يف املرفق الثاين من هذا التقرير. .5

 لقراراتاملناقشات والاس تنتاجات وا

ىل  24وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .6  2سبمترب اإ
(، ل يش متل تقرير هذه ادلورة سوى عىل اس تنتاجات اللجنة X/32/23من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979 أأكتوبر

ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املشاركني، )القرارات والتوصيات والآراء وغري ذكل( 
احلالت اليت أأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد للجنة أأو أأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا بعد التوصل  ابس تثناء

ىل  الاس تنتاج. اإ

جراء اعامتد التعديالت والإضافات يف   وتصنيف لواكرنل  الإصدار احلادي عرشاإ

ىل القاعدتني التاليتني: .7  ُعقدت املناقشات استنادا اإ

ليه فامي ييل ابمس "التصنيف"( اليت ل تس تلزم ل ابلنس بة  "1" لتعديالت والإضافات يف تصنيف لواكرنو )املشار اإ
آخر، جيب توفر أأغلبية بس يطة من البدلان يف احتاد لواكرنو معال ابملادة  ىل أ ( من 4)3نقل سلع من صنف اإ

 لواكرنو؛ اتفاق

آخر، جيب توفر الإجامع بني بدلان احتاد لواكرنو معال ابملادة ابلنس بة ل  "2" ىل أ  .نفسها( 4)3نقل سلع من صنف اإ

أأن بدلان الاحتاد غري املمثةل يف ادلورة وتكل اليت مل تدِل بأأصواهتا خالل ادلورة أأو يف غضون املهةل ب ذكَّرت اللجنةو  .8
 ( من اتفاق لواكرنو.6)3للجنة تُعّد وكأهنا قبلت قرارات اللجنة معال ابملادة املنصوص علهيا يف النظام ادلاخيل 

 النظر يف مقرتحات التعديل والإضافة يف الإصدار احلادي عرش لتصنيف لواكرنو

 مقرتحات متنوعة )أأ(

ىل املرشوع  .9  ةات التعديل والإضافمقرتح، اذلي حيتوي عىل جدول مبلخص 1املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ
 لتصنيف.ل )احلادي عرش(  الإصدار احلايليف 

وقرارات اللجنة متاحة عىل املنتدى الإلكرتوين يف  اعمتدت اللجنة عددا ملحوظا من التغيريات يف التصنيف. .10
طار املرشو  .LO130ع اإ

https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a01_ibva.pdf
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1645/LO130
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 تغيريات بشأأن اس تحداث أأصناف فرعية جديدة )ب(

ىل املرشوع  .11 س بانيا والسويد Rev. 2املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ اذلي  3املرفق و  ،اذلي قدمته فرنسا واإ
ىل  2املرفق ات الواردة يف قرتحوهتدف امل قدمته الصني. رعية اجلديدة يف أأصناف عدد حمدد من الأصناف الف اس تحداثاإ

ىل الأصناف الفرعية اجلديدة أأو أأصناف فرعية  99خمتلفة، ونقل السلع املتشاهبة اخلصائص من الأصناف الفرعية النرثية  اإ
مجموعة من السلع املتشاهبة  خصتحيث  23منطا مماثال ابس تثناء الصنف  3املرفق ات الواردة يف قرتحواتبعت امل مئة.اق

 .02املدرجة يف الصنف الفرعي 

وقرارات اللجنة متاحة عىل املنتدى الإلكرتوين يف اعمتدت اللجنة عددا حمددا من التعديالت والإضافات.  .12
طار املرشو  .LO130ع اإ

 والأقواس املربّعة” other than“وعبارة ” except for“تغيريات بشأأن اس تخدام عبارة  )ج(

ىل املرشوع  .13 ىل  مقرتح، اذلي قدمه املكتب ادلويل وحيتوي عىل 4املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ هيدف اإ
الاس تخدام غري " من دون أأقواس مربعة يف قامئة السلع عوضا عن other thanحتقيق الاتساق يف اس تخدام عبارة "

 دوهنا.ب" مع أأقواس مربعة و other than" عبارة " أأوexcept for" عبارةاملتسق ل 

ىل أأن  اعمتدت اللجنة عددا حمددا من التعديالت. .14 ينبغي أأن  التوحيد الاصطاليحومع ذكل، أأشارت اللجنة اإ
ىل اس تخدام " وقرارات  الأقواس املربعة." مع الإبقاء عىل اس تخدام other than" عوضا عن "except forمييل اإ

طار املرشو  .LO130ع اللجنة متاحة عىل املنتدى الإلكرتوين يف اإ

 النظر يف مقرتح لإدخال تغيريات "دليل تصنيف لواكرنو"

ىل املرشوع  .15  اس تخدامدليل "لإدخال تغيريات  مقرتح، اذلي حيتوي عىل 5املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ
 قدمته الصني. "تصنيف لواكرنو

( اذلي أأعده املكتب ادلويل وابت حيتوي عىل نسخة BUPCO3بعد تقدمي املنشور الإلكرتوين اجلديد للتصنيف )و  .16
ثة من دليل  ومع  .CN4و CN3و CN2اته مقرتحنص ادلليل وعليه حسب عن وفد الصني رضاه  بدى، أأ الاس تخدامحمدَّ

دراج توارخي بدء صدارنفاذ لك  ذكل، ذكر وفد الصني أأنه س يكون من املفيد مباكن اإ  لتصنيف يف املنشور.ل  اإ

دخال بنية هرمية أأكرث تفصيال يف تصنيف لواكرنو  النظر يف مقرتح بشأأن اإ

ىل املرشوع  .17 توس يع نطاق شأأن ب قدمته هولندا  مقرتح، اذلي حيتوي عىل 6املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ
كتب اخلاصة مب  Designviewحتتوي عىل لك مصطلحات قاعدة بياانت اليت  +Locarnoأأداة تضمن تصنيف لواكرنو لي 

ىل جانب تصنيف املؤرش املوسع للمنتج )لكية الفكرية الاحتاد الأورويب للم   .(EPICاإ

رأأت اللجنة أأن التصنيف نظام دويل وضعته جلنة اخلرباء وتنقحه دوراًي، وأأن تكل اللجنة تضم بدلان أأعضاء  .18
ىل الاحتاد الأورويب. ل  وعليه، اتفقت اللجنة عىل أأن حيتوي التصنيف عىل املصطلحات اليت وافقت علهيا تنمتي اإ

 اللجنة فقط.

https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a09_iban.pdf
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a03_ibcr.pdf
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a09_iban.pdf
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a03_ibcr.pdf
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1645/LO130
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a04_ib%22o.docx
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1645/LO130
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a05_iblo.pdf
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a06_iblo.pdf
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 ديداجللكرتوين الإ نشور امل 

 ادلويل املكتب قدم(، CEL/12/2 من الوثيقة 17و 16وفقا لقرارات اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة )انظر الفقرتني  .19
 (.LOCPUBو )لواكرن لتصنيف اجلديد الإلكرتوين املنشور

صدارأأعاله بشأأن توارخي بدء نفاذ لك  16الفقرة  وابس تثناء ما ورد يف .20 اللجنة رضاها عن املنشور  بدتلتصنيف، أأ ل  اإ
 قبل هناية العام.عىل الإنرتنت  BUPCO3الإلكرتوين اجلديد وذكرت أأهنا س تطلق املنشور 

ىل حاةل مقرتحات من املاكتب ومن املكتب ادلويل اإ  ( من اتفاق لواكرنو(3)3أأعضاء جلنة اخلرباء )املادة  اإ

ىل املرشوع  .21 جراء شأأن ب  مقرتحاذلي حيتوي عىل ، 7املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ دخال تغيريات يف اإ اإ
حاةل امل ىل قرتحاإ  اللجنة.أأعضاء ات من املكتب ادلويل اإ

اتحة النسخة الهنائية من واثئق العمل اخلاصة بدورة اللجنة عىل املنتدى الإلكرتوين  .22 قررت اللجنة أأن تس متر اإ
 قبل شهرين من اترخي عقد ادلورة.

 توايل دورات جلنة اخلرباء

ىل املرشوع  .23  دورات جلنة اخلرباء. يل، بشأأن توا8املرفق ، LO132استندت املناقشات اإ

ماكنية تغيري توا اتفقت اللجنة عىل أأن .24  ادلورات عند احلاجة. يلتعقد دوراهتا لك عامني من حيث املبدأأ، مع اإ

 املقبلادلورة املقبةل للجنة اخلرباء. بدء نفاذ الإصدار 

 .2019اتفقت اللجنة عىل أأن تُعقد ادلورة املقبةل )الرابعة عرشة( يف جنيف يف خريف عام  .25

ىل أأن املكتب ادلويل سيتو .26 عداد ونرش وأأشارت اللجنة اإ لتصنيف ل الش بيك اجلديد )الثاين عرش(  الإصدارىل اإ
 .2018ه الإخطار ببدء النفاذ حبلول هناية شهر يونيو وأأن يوجَّ  ،2018ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف ديسمرب 

لتصنيف اعتبارا ل  الإصدار احلادي عرشاتفقت اللجنة عىل أأن يبدأأ نفاذ التعديالت والإضافات يف  .27
 .2019يناير  1 من

 اختتام ادلورة

 ادلورة. ةالرئيس تاختمت .28

متدت اللجنة هذا التقرير ابلإجامع  .29 اع
 .2017ديسمرب  22وابلوسائل الإلكرتونية يف 

 ]تيل ذكل املرفقات[

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cel_12/cel_12_2.pdf
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a07_ibtr.pdf
https://www3.wipo.int/nef/public/locarno/en/project/1590/LO132
https://www3.wipo.int/nef/nef-projects/lo132/lo132-a08_ibpe.pdf

