
 

CEL/15/2 

ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2022مارس  14 التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للتصاميم الصناعية )اتحاد لوكارنو(

اء  لجنة الخبر
 

ةالدورة ال  خامسة عشر
 2022 يناير  28إل  24من جنيف، 

 التقرير

اء  الذي اعتمدته لجنة الخير

 مقدمة

اء التابعة التحاد لوكارنو )والمشار إليها فيما يلي بكلمة "اللجنة"( دورتها   ة  الخامسةعقدت لجنة الخير ي الفير
ي جنيف فز

ة فز عشر
ي الدورة: 2022 يناير  26إىل  24الممتدة من 

ز فز بيالروس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، . وكان أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم ممثلي 
  ، ز يطاليا، اليابان، التفيا، إاإلسالمية(،  –إيران )جهورية هنغاريا، لجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، اكرواتيا، الصي 

، المملك وي    ج، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد الروسي  سنغافورة، ة العربية السعودية،المكسيك، اليز
الية ممثلة بصفة (. وكانت الدول الت33) ، أوزبكستانالمملكة المتحدةسلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويشا، تركيا، أوكرانيا، 

تغال، رسي النكا، تايلند، ليتوانيا، المغرب، نيكاراغوا، باكستان، الير إرسائيل، مراقب: الجزائر، البحرين، بوتان، كمبوديا، هندوراس، 
ز (. 15) الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام ز التاليتي  ز الدوليتي  ز الحكوميتي  ي الدورة وشارك ممثلو المنظمتي 

بصفة مراقب: فز
 . ي ي الدورة بصفة الحكومية التالي غي   المنظمة و وشارك ممثلالمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو( واالتحاد األوروبر

ة فز
ي المرفق األول من هذا التقرير. ELSA International) الجمعية األوروبية لطالب الحقوقمراقب: 

ز فز  (. وترد قائمة المشاركي 

و وافتتح الدورة السيد    ي الويبو، و ، مساعد المدير العام لقطاع البنية التحتية ناتسومي  كينيشي 
. والمنصات فز ز  رّحب بالمشاركي 

 تبأعضاء المك

 للدورةانتخبت اللجنة باإلجماع السيدة ناتاىلي مورغان  
ً
 . )المملكة المتحدة( رئيسة

ز الدورة.    وتولت السيدة أليسون زوغر )الويبو( مهمة أمي 
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 اعتماد جدول األعمال

ي من اعتمدت اللجنة باإلجماع جدول ا 
ي المرفق الثابز

ز
 هذا التقرير. ألعمال الوارد ف

 والقراراتالمناقشات واالستنتاجات 

ة من   ي الفير
ز
قدت ف

ُ
ي ع

ة التر ي سلسلة اجتماعاتها العارسر
ز
 لما قّررته هيئات الويبو الرئاسية ف

ً
 1979أكتوبر  2سبتمير إىل  24وفقا

ز  (، ال يشتمل تقرير هذه الدورة إال عل استنتاجات اللجنة )القرارات والتوصيات واآلراء AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتي 
بدي فيها تحفظ وما إ

ُ
ي أ
، باستثناء الحاالت التر ز ي أدىل بها أي من المشاركي 

ىل ذلك(، وال يشتمل، بصفة خاصة، عل البيانات التر
 بعد التوصل إىل االستنتاج. 

ً
بدي فيها ذلك التحفظ مجددا

ُ
د من استنتاجات اللجنة أو أ

ّ
 بخصوص أي استنتاج محد

 من تصنيف لوكارنو الثالث عشر  ار الصدضافات عىل ال تعديالت و إجراء اعتماد ال

  : جريت المناقشات عل أساس ما يلي
ُ
 أ

إضافات عل تصنيف لوكارنو )المشار إليه فيما يلي بكلمة "التصنيف"( ال تنطوي عل نقل سلع أن إدخال تعديالت و  (أ)
 للمادة 

ً
ي أغلبية بسيطة لبلدان اتحاد لوكارنو طبقا

 لوكارنو؛( من اتفاق 4)3من صنف إىل آخر، يقتضز

 للمادة  (ب)
ً
ي إجماع بلدان اتحاد لوكارنو طبقا

 ( نفسها. 4)3وأما نقل سلع من صنف إىل آخر، فيقتضز

ي غضون المهلة المنصوص وأشارت اللجنة إىل  
ي لم تدِل بتصويتها إّبان الدورة أو فز

ي الدورة أو التر
أن بلدان االتحاد غي  الممثلة فز

 كما 
ّ
عد

ُ
ي النظام الداخلي للجنة ت

 ألحكام المادة  عليها فز
ً
 ( من اتفاق لوكارنو. 6)3لو كانت قد وافقت عل قرارات اللجنة طبقا

احات الالن ي اقبر
 
احات متنوعة - من تصنيف لوكارنو الثالث عشر  الصدار ضافات عىل ال تعديالت و ظر ف  اقبر

وع  1المرفق استندت المناقشات إىل   احات المت LO152من المشر علقة بإدخال الذي يحتوي عل جدول موجز لالقير
( الحاىلي ) اإلصدار  علتعديالت وإضافات 

 للتصنيف.  الثالث عشر

، و   ي
وبز ي التصنيف. ويمكن االطالع عل قرارات اللجنة عير المنتدى اإللكير

ات فز  من التغيي 
ً
ا  كبي 

ً
اعتمدت اللجنة عددا

وع  ي إطار المشر
 فز
ً
 . LO150وتحديدا

 (RMS)المراجعة حل إدارة 

و من  2المرفق استندت المناقشات إىل   وع إىل تيسي  عملية . الذي قدمه المكتب الدوىلي  LO152ع المشر وي  هدف هذا المشر
احات المتعلقة بال، من إعداد وتقديم االقمراجعة التصنيف  تعديالت إىل نشر الطبعات الجديدة. ير

ز يمكن إدخاله عليه. أبدت اللجنة و   وع ورّحبت بكل تحسي   تأييدها للمشر

اء. بدء نفاذ   الصدار المقبلالدورة المقبلة للجنة الخبر

عقد الدورة التالية ) 
ُ
ي  السادسةاتفقت اللجنة عل أن ت

ي جنيف فز
ة( فز ي 2023 نوفمير عشر

 بالجدول الزمتز
ً
، رهنا

 . الجتماعات لجان الويبو الرئيسية

  
ّ
( الجديد ) اإلصدار وأشارت اللجنة إىل أن المكتب الدوىلي سيعد ها  الرابع عشر ية والفرنسية وينشر ز ز اإلنكلي  من التصنيف باللغتي 

ي 
نت فز سل بحلول نهاية شهر يونيو 2022 يونيو عل اإلنير ُ

 . 2022، وأن اإلخطار ببدء النفاذ سي 

ي الثالث عشر  ة باإلصدار تعديالت واإلضافات الخاصواتفقت اللجنة عل أن تدخل ال 
ز النفاذ فز من التصنيف حي 

 . 2023 يناير 1

  

https://www3.wipo.int/classifications/locarno/locef/public/en/project/LO152/annex/1
https://www3.wipo.int/classifications/locarno/locef/public/en/project/LO152
https://www3.wipo.int/classifications/locarno/locef/public/en/project/LO150
https://www3.wipo.int/classifications/locarno/locef/public/en/project/LO152/annex/2
https://www3.wipo.int/classifications/locarno/locef/public/en/project/LO152
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 اختتام الدورة

 اختتم الرئيس الدورة.  

اء هذا التقرير باإلجماع و  . 17 اعتمدت لجنة الخير
ي 
ونية فز  . 2022 مارس 14 وبالوسائل اإللكير

 ]تلي ذلك المرفقات[
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