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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :يونيو 2018

االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للسلع والخدمات
ألغراض تسجيل العالمات (اتحاد نيس)
لجنة الخبراء
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  30أأبريل اإىل  4مايو 2018
تقرير

اع متدته جلنة اخلرباء

املقدمة
 .1عقدت جلنة خرباء احتاد نيس (اللجنة) دورهتا الثامنة والعرشين يف جنيف يف الفرتة من  30أأبريل اإىل  4مايو .2018
واكن ا ألعضاء التالية أأسامؤمه ممثلني يف ادلورة :اجلزائر ،أأسرتاليا ،المنسا ،بيالروس ،الصني ،كرواتيا ،امجلهورية التش يكية،
ادلامنرك ،اإس تونيا ،فنلندا ،فرنسا ،أأملانيا ،هنغاراي ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن ،لتفيا ،ليتوانيا ،املكس يك ،هولندا ،نيوزيلندا،
الرنوجي ،بولندا ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،اإس بانيا ،السويد ،سويرسا ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تركيا ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ( .)36واكنت ادلول التالية ممثةل
بصفة مراقب :الهند ،اململكة العربية السعودية ،اتيلند ( .)3وشارك يف ادلورة ممثلو املنظمتني احلكوميتني ادلوليتني التاليتني
بصفة مراقب :مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ( ،)BOIPالاحتاد ا ألورويب .وحرض ادلورة ممثلو املنظامت غري احلكومية
التالية بصفة مراقب :امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية ) ،(AIPLAمعهد امللكية الفكرية يف كندا ) ،(IPICالرابطة
ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( .)JPAAوترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول من
هذا التقرير.
.2

وافتتح ادلورة الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،ور ّحب ابملشاركني.
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أأعضاء املكتب
 .3انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يدة مونيك شوانيري (الولايت املتحدة ا ألمريكية) رئيس ًة لها والس يدة يش سوان كوك
(س نغافورة) والس يد سيباستيان تينغييل (سويرسا) انئبني للرئيسة.
.4

وتولت 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
 .6وفق ًا 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 جمدد ًا بعد التوصل اإىل
الاس تنتاج.

قرارات اللجنة
 .7وفق ًا ألحاكم املادة  ()7(3أأ) و(ب) من اتفاق نيس ،تُتخذ قرارات اللجنة بشأأن اعامتد تعديالت 1يف تصنيف نيس
(التصنيف) بأأغلبية أأربعة أأخامس بدلان احتاد نيس املمثةل واملصوتة يف ادلورة .وتُتخذ قرارات اللجنة بشأأن اعامتد تغيريات
أأخرى يف التصنيف اب ألغلبية البس يطة لبدلان احتاد نيس املمثةل واملصوتة يف ادلورة.

اترخي نفاذ قرارات اللجنة
 .8وفق ًا للامدة  7من النظام ادلاخيل ،وافقت اللجنة عىل أأن التغيريات اليت ُأدخلت يف التصنيف دون أأن تس تتبع
تعدي ًال ابملعىن املقصود يف املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس س تدخل حزي النفاذ يف  1يناير  2019وت َُدرج يف نسخة
جديدة من التصنيف .و أأما التعديالت ،فس تدخل حزي النفاذ يف اترخي لحق حتدده اللجنة.
 .9و أأشارت اللجنة اإىل أأن املكتب ادلويل س يعدّ نسخة جديدة من التصنيف () )NCL(11-2019ابللغتني الإنلكزيية
والفرنس ية وينرشها عىل الإنرتنت حبلول هناية عام  .2018وستُتاح قامئة السلع واخلدمات ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف
ملف بنسق اإكسل عىل املنتدى الإلكرتوين حبلول هناية شهر يونيو .2018
 .10ودعت اللجنة املكتب ادلويل اإىل اغتنام هذه الفرصة لتدارك أأي أأخطاء اإمالئية أأو حنوية واحضة جيدها يف نص
التصنيف وتوحيد اس تخدام عالمات الرتقمي قدر الإماكن.

النظر يف الاقرتاحات اليت ُر ّحلت من ادلورة السابعة والعرشين ومل يُوافق علهيا بعد
 .11استندت املناقشات اإىل املرفق  1من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل جدول بقامئة التعديالت والتغيريات
ا ألخرى املقرتحة يف التصنيف واليت ُر ّحلت من ادلورة السابعة والعرشين للجنة ومل يُوافق علهيا بعد.
 1تنص املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس عىل ما ييل..." :ويقصد ابلتعديل أأي نقل للسلع أأو اخلدمات من صنف اإىل أآخر ،أأو اإنشاء أأي صنف جديد".
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 .12اعمتدت اللجنة عدد ًا حمدد ًا من التعديالت والتغيريات ا ألخرى يف التصنيف .وميكن الاطالع عىل قرارات
اللجنة عرب املنتدى الإلكرتوين يف اإطار املرشوع .CE280

النظر يف اقرتاحات التعديل والتغيريات ا ألخرى املقرتح اإدخالها عىل تصنيف نيس ())NCL(11-2018
(أأ) خمتلف الاقرتاحات
 .13استندت املناقشات اإىل املرفق  2من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل جدول بقامئة التعديالت والتغيريات
ا ألخرى املقرتحة يف نسخة التصنيف لعام .2018
 .14اعمتدت اللجنة عدد ًا كبري ًا من التعديالت والتغيريات ا ألخرى يف التصنيف .وميكن الاطالع عىل قرارات
اللجنة عرب املنتدى الإلكرتوين يف اإطار املرشوع .CE280
 .15و أأشارت اللجنة اإىل اإرجاء البت يف الاقرتاحات املتعلقة اب ألغذية واملرشوابت ،وخباصة ا ألغذية واملرشوابت املمزية
مفصةل أأكرث وتقدميها اإىل اللجنة .وتطوعت
لبدلان أأو مناطق حمددة ولكهنا غري معروفة عاملي ًا ،اإىل حني اإعداد مبادئ توجهيية َّ
وفود فرنسا وإايطاليا وسويرسا واململكة املتحدة للمشاركة يف ذكل املرشوع.
يتسن مناقش هتا يف هذه ادلورة لعدم كفاية الوقت س ُت َدرج يف وثيقة
 .16و أأشارت اللجنة أأيض ًا اإىل أأن الاقرتاحات اليت مل َ
معل منفصةل عىل املنتدى الإلكرتوين يف اإطار املرفق  1من املرشوع  CE292وتُناقَش ا ّإابن ادلورة التاسعة والعرشين.

(ب) مراجعة عناوين ا ألصناف
 .17استندت املناقشات اإىل املرفق  3من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل اقرتاح مشرتك لإدخال تغيريات يف تسعة
عنوانني أأصناف ومالحظاهتا التوضيحية قدَّمته الياابن وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية ومكتب الاحتاد ا ألورويب
للملكية الفكرية واملكتب ادلويل.
 .18وافقت اللجنة عىل الاقرتاح مع اإدخال بعض التغيريات الطفيفة .وميكن الاطالع عىل قرارات اللجنة عرب
املنتدى الإلكرتوين يف اإطار املرشوع .CE280

(ج) خدمات البحث
 .19استندت املناقشات اإىل املرفق  4من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل اقرتاح لتصنيف خدمات البحث قدَّمته
الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .20اعمتدت اللجنة عدد ًا حمدد ًا من التعديالت والتغيريات ا ألخرى يف التصنيف .وميكن الاطالع عىل قرارات
اللجنة عرب املنتدى الإلكرتوين يف اإطار املرشوع .CE280

(د) املوزعات
 .21استندت املناقشات اإىل املرفق  5من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل اقرتاح لتصنيف املوزعات قدَّمته الولايت
املتحدة ا ألمريكية.
 .22اعمتدت اللجنة عدد ًا حمدد ًا من التعديالت والتغيريات ا ألخرى يف التصنيف .واتفقت اللجنة عىل أأن تكل
التغيريات تس تتبع تعدي ًال ابملعىن املقصود يف املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس ،فس تدخل حزي النفاذ مع النسخة املقبةل
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للتصنيف ،أأي النسخة الثانية عرشة ،يف اترخي حتدده اللجنة .وميكن الاطالع عىل قرارات اللجنة عرب املنتدى
الإلكرتوين يف اإطار املرشوع .CE280

(ه) السلع املس تخدمة ألغراض طبية أأو خمتربية
 .23استندت املناقشات اإىل املرفق  6من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل اقرتاح لتصنيف بعض ا ألهجزة أأو ا ألدوات
املس تخدمة ألغراض طبية أأو خمتربية قدَّمته الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .24مل حيصل الاقرتاح عىل املوافقة بتوافق الآراء ،فسحبه مقدّ مه.

النظر يف اقرتاح اإدخال تعديالت عىل النظام ادلاخيل للجنة اخلرباء
 .25استندت املناقشات اإىل املرفق  7من املرشوع  CE282اذلي حيتوي عىل تعديالت مقرتحة يف النظام ادلاخيل للجنة
خرباء احتاد نيس.
 .26اعمتدت اللجنة تعديالت يف القواعد  "2")3(4و 5و 8من نظاهما ادلاخيل ابلصيغة املبيَّنة يف املرفق الثالث
من هذا التقرير.

تقرير عن ا ألنظمة املعلوماتية املرتبطة بتصنيف نيس
 .27استندت املناقشات اإىل عروض قدهما املكتب ادلويل بشأأن التقدم احملرز يف وضع مرشوع "نظام اإدارة املراجعة"
) (RMSاذلي قدّ م ا ّإابن ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،وكذكل اإىل عرض عام بشأأن معلية مراجعة التصنيف يف
املس تقبل عن طريق نظام اإدارة املراجعة.
 .28و أأشارت اللجنة اإىل أأن نظام اإدارة املراجعة سيُس تخدم يف اإجراءات املراجعة السابقة لنرش التصنيف
) .NCL(11-2021و أأشارت اللجنة أأيض ًا اإىل أأن ذكل النظام س يتيح واهجة للماكتب من أأجل تقدمي اقرتاحات لإدخال
تغيريات يف التصنيف فض ًال عن خاصية تصويت اإلكرتوين مبديئ عىل لك اقرتاح مقدَّم .وستُتاح نتاجئ التصويت الإلكرتوين
لدلول ا ألعضاء عرب نظام اإدارة املراجعة قبل ادلورة املعنية .وفض ًال عن ذكل ،س متكّن تكل املعلومات املكتب ادلويل من مجع
مطوةل خالل دورات اللجنة .و أأيد أأحد الوفود مفهوم
الاقرتاحات اليت ميكن اعتبارها مقبوةل دون احلاجة اإىل مناقشات ّ
تتلق دعامً كبري ًا بناء
التصويت املبديئ وسأأل املكتب ادلويل عن اإماكنية القيام ،يف تكل املرحةل ،بسحب الاقرتاحات اليت مل َ
عىل نتاجئ التصويت املبديئ.

ادلورة املقبةل للجنة اخلرباء
 .29أأشارت اللجنة اإىل أأن دورهتا التاسعة والعرشين س ُتعقد يف جنيف يف شهر أأبريل أأو مايو .2019

اختتام ادلورة
 .30اختمتت الرئيسة ادلورة.

 .31اع متدت جلنة اخلرباء ابلإجامع هذا التقرير
بطريقة اإلكرتونية يف  4يونيو .2018
[تيل ذكل املرفقات]

