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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]
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املرفق ا ألول

ANNEXE I/ANNEX I
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I.

ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French)

ALGÉRIE/ALGERIA
Mohamed CHERGOU (M.), chef, Service de la coopération et des relations avec les institutions
internationales, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de
l’industrie et des mines, Alger
Abdelhakim GUETTAR (M.), examinateur, Institut national algérien de la propriété industrielle
(INAPI), Ministère de l’industrie et des mines, Alger

ALLEMAGNE/GERMANY
Eberhard PREISSINGER (Mr.), Senior Trade Mark Examiner, Head of Classification and
Documentation, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Federal Ministry of Justice and
Consumer Protection, Munich
Martin SEBELE (Mr.), Classification Expert, Trade Marks and Designs Department, German
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Federal Ministry of Justice and Consumer Protection,
Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Lachlan FREEMANTLE (Mr.), Assistant Director, Trade Marks and Designs Group, IP Australia,
Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA
Johann WIPLINGER (Mr.), Trade Mark Examiner, Legal Department, Austrian Patent Office,
Vienna

BÉLARUS/BELARUS
Larysa YERMACHONAK (Ms.), Deputy Head, Trademarks Department, National Center of
Intellectual Property (NCIP), Minsk
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CHINE/CHINA
YANG Jianyu (Ms.), Director, Trademark Application Division, Trademark Office, State
Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

CROATIE/CROATIA
Tea MAJERSKI (Ms.), Classification Expert, Trademarks and Industrial Designs Department,
State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb

DANEMARK/DENMARK
Louise Yde FRANK (Ms.), Principal Legal Adviser, Trademarks and Designs, Danish Patent and
Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup
Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN
Lourdes VELASCO GONZÁLEZ (Sra.), Jefa, Área de Examen de Signos Distintivos
Nacionales II, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid

ESTONIE/ESTONIA
Külli SOODEN (Ms.), Chief Examiner, Trademark Examination Division, Trademark
Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
Heli LAANEOTS (Ms.), Senior Examiner, Trademark Examination Division, Trademark
Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Monique CHOINIERE (Ms.), Administrator, Office of the Deputy Commissioner for Trademark
Classification Policy and Practice, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Alexandria
Amy KELLY (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark
Classification Policy and Practice, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Washington
Sonya STEPHENS (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark
Classification Policy and Practice, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Washington
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EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Margarita MIRCHESKA-DESOVSKA (Ms.), Advisor, Trademark Department, State Office of
Industrial Property (SOIP), Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Trademarks Examination Division, Federal Institute
of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks
(ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Olli TEERIKANGAS (Mr.), Head of Unit, Trademarks and Designs, Finnish Patent and
Registration Office, Helsinki
Susanna HYVÖNEN (Ms.), Assistant Administrative Officer, Patents and Trademarks, Finnish
Patent and Registration Office, Helsinki

FRANCE
Kahina BOUNIF (Mme), responsable de pôle examen des marques, Direction de la propriété
industrielle, Département des marques, dessins et modèles, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Courbevoie
Laure ZERAH (Mme), juriste spécialisée en examen de marques, Direction de la propriété
industrielle, Département des marques, dessins et modèles, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Courbevoie

HONGRIE/HUNGARY
Lilla Fanni SZAKACS (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark
Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
Daniel LAKATOS (Mr.), Trademark Examiner, National Trademark Section, Hungarian
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

ISRAËL/ISRAEL
Rula COHAY (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office, Ministry of Justice,
Jerusalem

ITALIE/ITALY
Renata CERENZA (Ms.), Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General for
the Fight against Counterfeiting (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome
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Bruna GIOIA (Ms.), Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General for the
Fight against Counterfeiting (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome

JAPON/JAPAN
Kazuyuki YAZAWA (Mr.), Director, International Trademark Classification Office, Trademark
Division, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry
of Economy, Trade and Industry, Tokyo
Mariko YAMANE (Ms.), Trademark Examiner, International Trademark Classification Office,
Trademark Division, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office
(JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

LETTONIE/LATVIA
Inese KLIŠĀNE (Ms.), Chief Examiner, Division of Examination, Trademark and Industrial
Design Department, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA
Asta DAPKĖ (Ms.), Examiner, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania, Vilnius
Sigita KIM-TAISAN (Ms.), Examiner, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of
the Republic of Lithuania, Vilnius

MEXIQUE/MEXICO
Gloria Araceli OLEA HERNÁNDEZ (Sra.), Coordinadora Departamental de Examen de Marcas,
Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de
México

NORVÈGE/NORWAY
Synnøve HEIMDAHL (Ms.), Senior Executive Officer, Design and Trademark Department,
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo
Tora Helle CHRISTIANSEN (Ms.), Adviser, Design and Trademark Department, Norwegian
Industrial Property Office (NIPO), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Jeanette PALLISER (Ms.), Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New
Zealand, Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington
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PAYS-BAS/NETHERLANDS
Willibrord NEYS (Mr.), Lawyer, Legal Affairs, Benelux Office for Intellectual Property (BOIP),
The Hague

POLOGNE/POLAND
Anna SULKO (Ms.), Trademark Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of
Poland, Warsaw

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Tae Hyung (Mr.), Examiner, Trademark Examination Division III, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
KIM Man Ho (Mr.), Team Manager, WIPS Corporation, Seoul

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Jitka STREITBERG (Ms.), Patent Information Department, Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA
Mitrita HAHUE (Ms.), Head, Trademark Division, State Office for Inventions and Trademarks
(OSIM), Bucharest
Liliana BADEA (Ms.), Expert, Trademark Division, State Office for Inventions and Trademarks
(OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Natalie MORGAN (Ms.), Head, Trade Mark Classification and Design Law and Practice, UK
Intellectual Property Office (UK IPO), Newport
Darrel HENDY (Mr.), Classification Examiner, Trade Marks and Designs Policy, UK Intellectual
Property Office (UK IPO), Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE
Ching Lee Jolie GWEE (Ms.), Trade Mark Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore
Chi Suan KOK (Ms.), Trade Mark Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual Property
Office of Singapore (IPOS), Singapore
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Stanislava KOPRDOVÁ (Ms.), Classification Expert, Trademarks and Designs Department,
Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica

SUÈDE/SWEDEN
Andreas ÖSTLUND (Mr.), Trademark Examiner, Design and Trademark Department, Swedish
Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND
Peter BENNINGER (M.), examinateur, Section examen des marques, Division des marques,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Sébastien TINGUELY (M.), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI), Berne

TURQUIE/TURKEY
Coşkun TUNCABOYU (Mr.), Nice Classification Expert, Trademark Division, Turkish Patent and
Trademark Office, Ankara

UKRAINE
Viktoriia GRYSHCHENKO (Ms.), Chief Expert, Patent Information Department, State Enterprise
“Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, Kyiv
Maryna VLASENKO (Ms.), Chief Expert, Sector of Development and Introduction of the
International Classification of Goods and Services, State Enterprise “Ukrainian Intellectual
Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
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II.

ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Abdulaziz Mohammed F. ALJTHALEEN (Mr.), Legal Counsel, Department of Law, Ministry of
Energy, Industry and Mineral Resources, Riyadh
Abeer AL RASHED (Ms.), Legal Adviser, Trademarks Department, Ministry of Commerce and
Investment, Riyadh

INDE/INDIA
Subasani PURUSHOTHAMAN (Ms.), Senior Examiner of Trademarks, Department of Industrial
Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Chennai

THAÏLANDE/THAILAND
Suthasinee JAOVISIDTHA (Ms.), Trademark Examiner, Department of Intellectual Property
(DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi
Sudkhet BORIBOONSRI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)
Willibrord NEYS (Mr.), Lawyer, Legal Affairs, Benelux Office for Intellectual Property (BOIP),
The Hague

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Thom CLARK (Mr.), Senior Intellectual Property Assistant, Operations Department, European
Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
Kelly-Marie BENNETT (Ms.), Legal Assistant, Legal Practice Service, European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
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IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Jessie ROBERTS (Ms.), Member, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee,
Great Falls
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Mr.), Representative, Geneva
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada
(IPIC)
Kimberley BAILLIE (Ms.), Member, Trademark Agent, Gowling WLG, Ottawa
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Emi AOSHIMA (Ms.), Japan Patent Attorney, Trademark Department, Yuasa and Hara, Tokyo
Sei SAITO (Mr.), Japan Patent Attorney, Trademark Department, Sei Saito Trademark and
Patent Firm, Osaka

V.

BUREAU/OFFICERS

Présidente/Chair:

Monique CHOINIERE (Mme/Ms.)
(États-Unis d’Amérique/United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Chi Suan KOK (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore)
Sébastien TINGUELY (M./Mr.) (Suisse/Switzerland)

Secrétaire/Secretary:

Belkis FAVA (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)
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VI.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General
Yoshiyuki TAKAGI (M./Mr.), sous-directeur général/Assistant Director General
Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur, Division des classifications internationales et des normes,
Secteur de l’infrastructure mondiale/Director, International Classifications and Standards Division,
Global Infrastructure Sector
Patrick FIÉVET (M./Mr.), chef, Section des systèmes informatiques, Division des classifications
internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, IT Systems Section,
International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector
Belkis FAVA (Mme/Ms.), chef, Section des classifications pour les marques et les dessins et
modèles, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure
mondiale/Head, Mark and Design Classifications Section, International Classifications and
Standards Division, Global Infrastructure Sector
Alison ZÜGER (Mme/Ms.), administratrice aux classifications, Section des classifications pour les
marques et les dessins et modèles, Division des classifications internationales et des normes,
Secteur de l’infrastructure mondiale/Classifications Officer, Mark and Design Classifications
Section, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector
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الفقرات
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افتتاح ادلورة

2

.2

اعامتد جدول ا ألعامل
انظر هذه الوثيقة.
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.3

النظر يف الاقرتاحات اليت ُر ّحلت من ادلورة السابعة والعرشين ومل يُوافق علهيا بعد
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النظر يف اقرتاح ادخال تعديالت عىل النظام ادلاخيل للجنة اخلرباء
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29
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30
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املرفق الثالث

النظام ادلاخيل للجنة خرباء احتاد نيس
(املادة  )4(3من اتفاق نيس (وثيقة جنيف))
اعمتدته جلنة اخلرباء يف  10سبمترب 1973
وعدلته يف  28مايو  1982و 10نومفرب  1995و 11أكتوبر 2000
و 9أكتوبر  2003و 22نومفرب  2010و 3مايو  2017و 4مايو 2018

املادة  :1تطبيق النظام ادلاخيل العام
يتكون النظام ادلاخيل للجنة خرباء احتاد نيس ("جلنة اخلرباء") وما تنش ئه من جلان فرعية وأفرقة عامةل من النظام ادلاخيل
ّ
العام للويبو مس تمكال ومعدال مبوجب أحاكم املادتني  3و 4من اتفاق نيس (وثيقة جنيف) والحاكم الواردة أدانه.

املادة  :2متثيل الوفود واملمثلني ونفقاهتم
( )1للك مندوب أن مي ِّث ّل دوةل واحدة فقط.
( )2تتحمل نفقات الوفد أو املمثل احلكومة أو املنظمة اليت ع ّينته.

املادة  :3ادلورات
( )1تعقد جلنة اخلرباء دورة س نوية عادية بدعوة من املدير العام.
( )2تعقد جلنة اخلرباء دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام سواء مببادرة منه أو بناء عىل طلب ربع عدد ادلول
العضاء يف جلنة اخلرباء.
( )3جتمتع اللجان الفرعية والفرقة العامةل اليت تنش هئا جلنة اخلرباء يف زمان وماكن حتددهام جلنة اخلرباء أو املدير
العام ابلتشاور مع رئيس اللجنة الفرعية أو الفريق العامل املعين.

املادة  :4اللجان الفرعية والفرقة العامةل
( )1عندما تنشئ جلنة اخلرباء أي جلان فرعية أو أفرقة عامةل ،علهيا أن حتدد اختصاصات تكل اللجان أو الفرقة
العامةل وتواتر دوراهتا.
تتكون أي جلنة فرعية أو فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء من ّ
لك دوةل عضو يف احتاد نيس أبلغت جلنة اخلرباء
()2
ّ
أو املكتب ادلويل برغبهتا يف أن تكون عضوا يف تكل اللجنة الفرعية أو الفريق العامل.
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( )3تُمنح اجلهات التالية صفة مراقب يف أي جلنة فرعية أو فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء:
" "1لك دوةل عضو يف الويبو تبلغ املدير العام كتاب ًة برغبهتا يف احلصول عىل صفة مراقب يف تكل اللجنة
الفرعية أو ذكل الفريق العامل ؛
" "2واملنظمة الفريقية للملكية الفكرية واملنظمة ا إالقلميية الفريقية للملكية الفكرية ومنظمة بنيلوكس للملكية
الفكرية وامجلاعة الوروبيةوالاحتاد الورويب؛
" "3وأي منظمة حكومية دولية لها مكتب إاقلميي لتسجيل العالمات أو اختصاص يف جمال العالمات
وتكون واحد ٌة عىل القل من ادلول العضاء فهيا عضوا يف احتاد نيس ،وتكون قد أبلغت املدير العام
كتاب ًة برغبهتا يف احلصول عىل صفة مراقب يف تكل اللجنة الفرعية أو ذكل الفريق العامل ؛
" "4وأي منظمة دولية غري حكومية متخصصة يف جمال العالمات التجارية أبلغت املدير العام كتاب ًة برغبهتا
يف احلصول عىل صفة مراقب يف تكل اللجنة الفرعية أو ذكل الفريق العامل.

املادة  :5وضع بعض املنظامت احلكومية ادلولية يف جلنة اخلرباء
تطبَّق املادة ()2(3ب) 1من اتفاق نيس (وثيقة جنيف) عىل املنظامت احلكومية ادلولية التالية:
املنظمة الفريقية للملكية الفكرية؛
واملنظمة ا إالقلميية الفريقية للملكية الفكرية؛
ومنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية؛
وامجلاعة الوروبيةوالاحتاد الورويب.

املادة  :6أعضاء املكتب
( )1تنتخب جلنة اخلرباء رئيسا لها وانئبني للرئيس لوالية مدهتا سنتان تقومييتان.
( )2تنتخب أي جلنة فرعية أو فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء رئيسا وانئبا للرئيس.
( )3جيوز اإعادة انتخاب أي رئيس خارج أو رئيس ابالإانبة مبارشة يف املنصب اذلي يشغهل.
( )4مىت اكن الرئيس أو الرئيس ابالإانبة العضو الوحيد يف وفد دوةل عضو ،جاز هل أن يصوت بصفته مندواب.
( )5جيوز انتخاب ممثيل املنظامت احلكومية ادلولية املشار اإلهيا يف املادة  5أعضاء يف جلنة اخلرباء أو أي جلنة فرعية
أو فريق عامل تنش ئه جلنة اخلرباء.

 1املادة ()2(3ب) من اتفاق نيس :يدعو املدير العام املنظامت احلكومية ادلولية املتخصصة يف جمال العالمات ،اليت يكون أحد البدلان العضاء فهيا عىل القل
أحد بدلان الاحتاد اخلاص ،اإىل أن ميثلها مراقبون يف اجامتعات جلنة اخلرباء.
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املادة  :7اعامتد تعديالت وتغيريات أخرى يف تصنيف نيس

2

( )1جيوز للجنة اخلرباء أن تعمتد تعديالت وتغيريات أخرى يف التصنيف يف دورهتا الس نوية العادية .وتدخل
التعديالت حزي النفاذ يف هناية فرتة املراجعة احملددة .وحتدد جلنة اخلرباء مدة تكل الفرتة واترخي دخول
التعديالت حزي النفاذ .ووفقا للامدة  )1(4من اتفاق نيس ،3جيب أن يكون ذكل التارخي بعد س تة أشهر عىل
القل من اترخي االإخطار اذلي يوهجه املكتب ادلويل اإىل ادلول العضاء يف احتاد نيس .وتدخل التغيريات
الخرى ،غري تكل اليت تس تدعي تعديالت ،حزي النفاذ يف  1يناير من العام التايل ،رشيطة أال يكون ذكل
قبل س تة أشهر من اترخي اعامتدها ،ما مل تقرر جلنة اخلرباء خالف ذكل.
( )2جيوز للجنة اخلرباء أن تتخذ بعض القرارات بوسائل اإلكرتونية .وتشمل تكل القرارات اعامتد تقارير دوراهتا،
واعامتد تغيريات يف التصنيف ال تس تدعي تعديال دون اإخالل بأحاكم املادة .)1(7

املادة  :8نرش التقرير
يُنرش التقرير عن أعامل لك دورة للجنة اخلرباء ،أو امللخص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف جمةل الويبو أوعىل موقع الويبو
االإلكرتوين.
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

 2املادة ()7(3ب) من اتفاق نيس :يقصد ابلتعديل أي نقل للسلع أو اخلدمات من صنف اإىل أخر أو اإنشاء أي صنف جديد.
 3املادة  )1(4من اتفاق نيس :خيطر املكتب ادلويل االإدارات اخملتصة يف بدلان الاحتاد اخلاص ابلتغيريات اليت تقررها جلنة اخلرباء وبتوصياهتا.
وتدخل التعديالت حزي النفاذ بعد س تة أشهر من اترخي اإرسال الاخطار .ويدخل أي تغيري أخر حزي النفاذ اعتبار ًا من التارخي اذلي حتدده جلنة اخلرباء
وقت اعامتد التغيري.
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[املرفقات التقنية متاحة عىل املنتدى الإلكرتوين يف اإطار املرشوع CE280
]https://www3.wipo.int/nef/public/nice

[هناية املرفقات التقنية والوثيقة]

