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االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل
العالمات (احتاد نيس)
جلنة اخلرباء
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  1اإىل  5مايو 2017

تقرير

اع متدته جلنة اخلرباء

املقدمة
 .1عقدت جلنة خرباء احتاد نيس (اللجنة) دورهتا السابعة والعرشين يف جنيف يف الفرتة من  1اإىل  5مايو  .2017واكن
ا ألعضاء التالية أأسامؤمه ممثلني يف ادلورة :أأسرتاليا ،المنسا ،بيالروس ،الصني ،امجلهورية التش يكية ،ادلامنرك ،اإس تونيا،
فنلندا ،فرنسا ،أأملانيا ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن ،لتفيا ،ليتوانيا ،املكس يك ،هولندا ،نيوزيلندا ،الرنوجي ،بولندا،
مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رصبيا ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،اإس بانيا ،السويد ،سويرسا ،تركيا ،أأوكرانيا،
اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ( .)33واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب :كندا ،مجهورية الكونغو
ادلميقراطية ،اململكة العربية السعودية ،اتيلند ( .)4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب:
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIمكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ( ،)BOIPالاحتاد ا ألورويب .وحرض ادلورة
ممثلو املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني بصفة مراقب :الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAامجلعية الياابنية لوالكء
الرباءات ( .)JPAAوترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول من هذا التقرير.
 .2وافتتح ادلورة الس يد كونهييكو فوش ميي ،مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية يف الويبو ،ورحب ابملشاركني
ابمس املدير العام.
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أأعضاء املكتب
 .3ان ُتخب العام املايض الس يد توم الكرك (املكتب ا ألورويب للملكية الفكرية) رئيسا للجنة والس يدة ستيفاين غيوه
(فرنسا) والس يدة كرييس نورمان ( أأسرتاليا) انئبتني للرئيس لولية مدهتا عامان .وملا اكنت الس يدة سيتفاين غيوه والس يدة
كرييس نورمان غائبتني عن ادلورة ،ع َّينت اللجنة ماكهنام الس يدة كهينا بونيف (فرنسا) والس يد لالكن فرميانتل (أأسرتاليا).
 .4وتولت الس يدة بلقيس فافا (الويبو) هممة أأمني ادلورة.

اعامتد جدول ا ألعامل
.5

اعمتدت اللجنة ابلإجامع جدول ا ألعامل الوارد يف املرفق الثاين من هذا التقرير.

املناقشات والاس تنتاجات والقرارات
 .6وفقا ملا ّقررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت عُقدت يف الفرتة من  24سبمترب اإىل
 2أأكتوبر ( 1979انظر الفقرتني  51و 52من الوثيقة  ،)AB/X/32ل يش متل تقرير هذه ادلورة اإل عىل اس تنتاجات اللجنة
(القرارات والتوصيات والآراء وما اإىل ذكل) ول يش متل ،بصفة خاصة ،عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املشاركني،
ابس تثناء احلالت اليت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمدّد من اس تنتاجات اللجنة أأو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا
بعد التوصل اإىل الاس تنتاج.

اترخي نفاذ قرارات جلنة اخلرباء
 .7وفقا للامدة  7من النظام ادلاخيل ،وافقت اللجنة عىل أأن تدخل التعديالت اخلاصة ابلنسخة احلادية عرشة من
تصنيف نيس غري تكل املقصودة يف املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس 1يف  1يناير  2018و أأن تُنرش نسخة جديدة من
النسخة احلادية عرشة (( )NCL (11-2018عىل الإنرتنت حبلول هناية عام .2017
 .8ودعت اللجن ُة املكتب ادلويل اإىل اغتنام تكل الفرصة لتصحيح أأي أأخطاء اإمالئية أأو حنوية جيدها يف نص التصنيف
و أأن يو ِّّحد قدر الإماكن عالمات الرتقمي املس تخدمة.

حبث خمتلف التعديالت والتغيريات ا ألخرى املقرتحة يف تصنيف نيس ()NCL 11-2017
 .9استندت املناقشات اإىل املرفق  1من املرشوع  CE272اذلي حيتوي عىل جدول يلخص التغيريات املقرتحة يف
تصنيف نيس (.)NCL 11-2017
 .10واعمتدت اللجنة عددا كبريا من التغيريات يف التصنيف .وميكن الاطالع عىل قرارات اللجنة عرب صفحة
املرشوع  CE270عىل املنتدى الإلكرتوين.
 .11و أأشارت اللجنة اإىل أأن الاقرتاحات غري املناقشة ا ّإابن ادلورة بسبب ضيق الوقت س ُتنرش يف وثيقة معل منفصةل عىل
املنتدى الإلكرتوين – يه املرفق  1من املرشوع  – CE282من أأجل مناقش هتا يف ادلورة الثامنة والعرشين.
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املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس" :تتخذ القرارات املتعلقة ابعامتد التعديالت عىل التصنيف بأأغلبية أأربعة أأخامس بدلان الاحتاد اخلاص املمثةل واملصوتة.
ويقصد ابلتعديل أأي نقل للسلع أأو اخلدمات من صنف اإىل أآخر أأو اإنشاء أأي صنف جديد".
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حبث التعديالت والتغيريات ا ألخرى املقرتحة يف تصنيف نيس ( )NCL 11-2017واملتعلقة مبا ييل:
(أأ) املؤمترات وامجلعيات والندوات
 .12استندت املناقشات اإىل املرفق  2من املرشوع  CE272اذلي حيتوي عىل اقرتاح قدمه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية عن تصنيف اخلدمات املتعلقة بتحضري املؤمترات وامجلعيات والندوات وتنظميها وعقدها.
 .13ومل يؤ ِّد الاقرتاح اإىل توافق يف الآراء فسحبه الوفد.
(ب) املوزعات
 .14استندت املناقشات اإىل املرفق  3من املرشوع  CE272اذلي يعرض اقرتاحا قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
عن تصنيف املوزعات.
 .15ومل يؤ ِّد الاقرتاح اإىل توافق يف الآراء فسحبه الوفد.
(ج) مراجعة عناوين ا ألصناف
 .16استندت املناقشات اإىل املرفق  4من املرشوع  CE272اذلي حيتوي عىل اقرتاح مشرتك قدمته وفود الياابن
وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب للملكية الفكرية واملكتب ادلويل لتغيري سسعة عناوين أأصناف
ومالحظاهتا التوضيحية.
 .17ووافقت اللجنة عىل الاقرتاح بعد اإدخال تغيريات طفيفة .وميكن الاطالع عىل قرارات اللجنة عرب صفحة
املرشوع  CE270عىل املنتدى الإلكرتوين.
 .18وذكرت وفود الياابن وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب للملكية الفكرية واملكتب ادلويل أأهنا
تود توس يع نطاق معل املراجعة ليشمل أأصنافا أأخرى من التصنيف.
(د) مسائل متعلقة ابلإمالء والرتمجة
 .19استندت املناقشات اإىل املرفق  5من املرشوع  CE272اذلي حيتوي عىل اقرتاح قدمه املكتب ادلويل عن مسائل
الإمالء والرتمجة.
 .20واعمتدت اللجنة عددا من التغيريات .وميكن الاطالع عىل قرارات اللجنة عرب صفحة املرشوع CE270
عىل املنتدى الإلكرتوين.

متابعة املناقشات اخلاصة بتصنيف احللوايت
يتسن مناقشة هذا البند خالل ادلورة.
 .21نظرا اإىل عدد الاقرتاحات املقدمة اإىل اللجنة وتعقدها ،مل َ
 .22و أأشارت اللجنة اإىل أأن املكتب ادلويل س يعدّ وثيقة موجزة عن وضع املرشوع س ُتنرش عىل صفحة املرشوع SP001
يف املنتدى الإلكرتوين .وإاذا مل تُنرش أأي أأفاكر أأو اقرتاحات حبلول ادلورة التالية ،اع ُترب املرشوع مغلقا.
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متابعة املناقشات اخلاصة ابإضافة منتجات وطنية أأو إاقلميية ممزية اإىل القامئة ا ألجبدية
يتسن مناقشة هذا البند خالل ادلورة.
 .23نظرا اإىل عدد الاقرتاحات املقدمة اإىل اللجنة وتعقدها ،مل َ
 .24و أأشارت اللجنة اإىل أأن املكتب ادلويل س يعدّ وثيقة موجزة عن وضع املرشوع س ُتنرش عىل صفحة املرشوع RP001
يف املنتدى الإلكرتوين .وإاذا مل تُنرش أأي أأفاكر أأو اقرتاحات حبلول موعد ادلورة التالية ،اع ُترب املرشوع مغلقا.

معلومات عن تطوير نظام اإدارة املراجعة واملنصة الش بكية لتصنيف نيس ()NCLPUB
 .25استندت املناقشات اإىل املرفق  6من املرشوع  CE272وعرض قدمه املكتب ادلويل عن وضع مرشوع نظام اإدارة
املراجعة وإادخال بعض التحسينات يف املنصة الش بكية لتصنيف نيس (.)NCLPUB
 .26و أأشارت اللجنة اإىل أأن املكتب ادلويل يعمل عىل حتسني املنصة الش بكية للتصنيف .و أأضافت أأن املكتب ادلويل أأطلق
مرشوعا لتوفري حل معلومايت يساعد املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية يف اإدارة بياانت تصنيفات نيس وفيينا ولواكرنو ومراجعهتا.
 .27وبعد أأن قدَّم املكتب ادلويل عرضه ،أأعرب وفد عن قلقه من فقدان بعض وظائف البحث يف حمفوظات املنصة
الش بكية للتصنيف .وسأأل أآخر املكتب ادلويل عن اإماكنية تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين .وسساءل أأيضا عن اإماكنية
اإدراج وظائف التصويت الش بيك يف املنتدى الإلكرتوين بغية متكني لك البدلان ا ألعضاء من الإعراب عن اختيارها الهنايئ.
وس يتيح ذكل للمكتب ادلويل تقليص مدة دورات اللجنة كثريا.

تعديالت يف املادة  )1(7من النظام ادلاخيل للجنة خرباء احتاد نيس
 .28استندت املناقشات اإىل املرفق  7من املرشوع  CE272اذلي حيتوي عىل تعديالت ختص املادة )1(7
من النظام ادلاخيل للجنة خرباء احتاد نيس.
 .29واعمتدت اللجنة التعديالت اخلاصة ابملادة  )1(7من نظاهما ادلاخيل بصيغته املبيَّنة يف املرفق الثالث
من هذا التقرير.

طول فرتة املراجعة املقبةل لتعديالت تصنيف نيس (املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس)
 .30وفقا للامدة  7من النظام ادلاخيل ،حددت اللجنة فرتة املراجعة التالية لتعديالت التصنيف – أأي نقل سلع
أأو خدمات من صنف اإىل أآخر أأو اإنشاء أأي صنف جديد – خبمس س نوات.

ادلورة املقبةل للجنة اخلرباء
 .31أأشارت اللجنة اإىل أأن دورهتا الثامنة والعرشين س ُتعقد مبدئيا يف جنيف يف شهر أأبريل أأو مايو .2018

اختتام ادلورة
 .32اختمت الرئيس ادلورة.

 .33اع متدت جلنة اخلرباء ابلإجامع هذا التقرير
بطريقة اإلكرتونية يف  2يونيو .2017
[تيل ذكل املرفقات]

