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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  20التاري    خ: 

االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات 
 نيس( )اتحاد

اء  لجنة الخير

 الدورة الحادية والثالثون
 2021 أبريل 23إل  19جنيف، من 

 تقرير

اء  اعتمدته لجنة الخبر

 مقدمة

اء اتحاد نيس ) .1 ة الحادية والثالثي    ( دورتها "اللجنةويشار إليها فيما يلي باسم "عقدت لجنة خبر ي الفبر
ي جنيف ف 

إىل  19من  ف 
ي الدورة:  بنسق مختلط.  2021 أبريل 23

اليا،الجزائر، وكان األعضاء التالية أسماؤهم ممثلي   ف  ، كندا،  النمسا، أسبر ، بي   الصي  
إرسائيل، إيطاليا، اليابان، األردن، كازاخستان، إيرلندا،  هنغاريا، ألمانيا، جورجيا، ، إستونيا، فنلندا، فرنسا،الدانمركالجمهورية التشيكية، 
ستان، التفيا،  غب   يا، ليتوانيا، قب  وي    ج، بولندا، مقدونيا الشمالية، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، مالب   تغال، الب   جمهورية كوريا،البر
، رومانيا،  جمهورية مولدوفا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، ، إسبانيا، السويد، سويرسا سلوفينيا، سنغافورة، سلوفاكيا، رصبيا، االتحاد الروسي

ازيلبصفة مراقب:  (. وكانت الدول التالية ممثلة47، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية )أوكرانيا   ،شيلي  ،بوروندي، البر
و  ،نيكاراغوا  ،ناميبيا  ،مدغشقر  ،ليسوتو  ،العراق ،إندونيسيا  ،الجمهورية الدومينيكية ،كولومبيا   تايلند ، المملكة العربية السعودية ،بب 

ي الدورة ممثلو المنظم . (14)
(، BOIPبنيلوكس للملكية الفكرية )بصفة مراقب: مكتب  تي   التالي تي   الدولي تي   الحكومي تي   وشارك ف 
 . ي بصفة مراقب: الجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية  ةالتالي ةغب  الحكومي اتوحض  الدورة ممثلو المنظم االتحاد األوروبر

(AIPPI) ، ي كندا
ي المرفق األول وترد قائمة . (INTAالرابطة الدولية للعالمات التجارية )، (IPIC)معهد الملكية الفكرية ف 

المشاركي   ف 
 من هذا التقرير. 

و ناتسومي وافتتح الدورة السيد   .2 . كينيشب   ، مساعد المدير العام للويبو، ورحب بالمشاركي  

 أعضاء المكتب

ي للملكية الفكرية) توماس كالركانتخبت اللجنة باإلجماع السيد  .3 . ( مكتب االتحاد األوروبر
ً
 رئيسا

 يبو( مهمة أمي   الدورة. وتولت السيدة أليسون زوغب  )الو  .4
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 اعتماد جدول األعمال

ي من هذا التقرير.  .5
ي المرفق الثاب 

 
 اعتمدت اللجنة باإلجماع جدول األعمال الوارد ف

 المناقشات واالستنتاجات والقرارات

ة من  .6 ي الفبر
 
قدت ف

ُ
ي ع

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

ً
 1979أكتوبر  2سبتمبر إىل  24وفقا

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

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

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

 قرارات اللجنة

 ألحكام المادة  .7
ً
تخذ قرارات اللجنة ()أ( و)ب( من ا7)3وفقا

ُ
ي تصنيف نيس )التصنيف(  1تعديالتاعتماد شأن بتفاق نيس، ت

 
ف

ي التصنيف 
 
ات أخرى ف تخذ قرارات اللجنة بشأن اعتماد تغيب 

ُ
ي الدورة. وت

 
بأغلبية أربعة أخماس بلدان اتحاد نيس الممثلة والمصِوتة ف

ي الدو 
 
 رة. باألغلبية البسيطة لبلدان اتحاد نيس الممثلة والمصِوتة ف

احات الموافق عليها بعد التصويت  ي االقير
ز
ي أداة إدارة مراجعة تصنيف نيس ) 1النظر ف

ز
 (NCLRMSف

وع 11المرفق استندت المناقشات إىل  .8 احات التعديلال موجز  الذي يحتوي عل جدول، CE312 من المرسر ات  قبر والتغيب 
ح إدخالها األخرى  ي ، التصنيفعل المقبر

ي التصويت  تالقالتر
ي  1تأييد األغلبية ف 

 . أداة إدارة مراجعة تصنيف نيسف 

ات األخرى واعتمدت  .9  من التعديالت والتغيب 
ً
ا  كبب 

ً
ي اللجنة عددا

المنتدى وتتاح قرارات اللجنة عل  التصنيف.  ف 
ي 
وب  وع اإللكبر ي المرسر

ي  ،CE310، وف 
ي انظر ) أداة إدارة مراجعة تصنيف نيسوف 

للجنة  31 ال الدورة / الدورات"التاىلي التبويب ف 
اء  احات/ الخبر  (. "جميع االقبر

  

                                                
1
: "... 7)3المادة تنص    "ويقصد بالتعديل أي نقل للسلع أو الخدمات من صنف إىل آخر، أو إنشاء أي صنف جديد. ()ب( من اتفاق نيس عل ما يلي

https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/11/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/11/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/11/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclrms/
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/11/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/11/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE310
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclrms/
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احات العالقة بعد التصويت  ي االقير
ز
ي أداة إدارة مراجعة تصنيف نيس 1النظر ف

ز
 (NCLRMS) ف

وع  13و 12المرفقي   استندت المناقشات إىل  .10 احات التعديلال موجز عل جدول  انيحتوي نذيلال، CE312من المرسر  قبر
حة  ات األخرى المقبر ي  ،التصنيفإدخالها عل والتغيب 

ي  1فضت بعد التصويت أو رُ وافق عليها بعد يُ  لمالتر
 
أداة إدارة مراجعة تصنيف ف

 . نيس

احات لم يُ أي بعد الدورة  2التصويت إىل ستحال  هوأشارت اللجنة إىل أن .11 ي التصويت وافق عليها بعد أو رُ اقبر
 
ولم  1فضت ف

ي هذه الدورة بسبب ضيق الوقت. 
 
 يتسن مناقشتها ف

ات األخرى و  .12  من التعديالت والتغيب 
ً
ي اعتمدت اللجنة عددا

 
ي وتتاح قرارات اللجنة عل  التصنيف.  ف

وب  ، المنتدى اإللكبر
وع  ي المرسر

 
ي CE310وف

 
ي  )انظر  أداة إدارة مراجعة تصنيف نيس، وف

 
للجنة  31 الدورة ال / الدورات"التاىلي التبويب  ف

اء  احات/ الخبر  "(. جميع االقبر

 جديد القائم عىل أداة إدارة مراجعة تصنيف نيسإجراء المراجعة ال

 2التصويت )أ( إدراج 

وع  6المرفق استندت المناقشات إىل  .13 أداة إدارة مراجعة باستخدام بإجراء المراجعة الجديد  المتعلق، CE312من المرسر
ي ذلك إدراج التصويت 

 
. 2و 1تصنيف نيس، بما ف  ، الذي قدمه المكتب الدوىلي

 و  .14
ا
ي يحافظ بها المكتب الدوىلي عل دورة المراجعة أثناء جائحة كوفيدللط تأييدها عن اللجنة  أعربت، إجمال

-ريقة التر
ي الوقت ذاته ،19

العملية  األداةلت . وقد سّه (إدارة مراجعة تصنيف نيس ةأدا)منصة المراجعة الجديدة  إدخالب مع القيام ف 
ي خفضت عن طريق 

ي التر
وب  احات بدورها توفب  إمكانية التصويت اإللكبر للجنة  30ال  و  29ال   دورتي   المن  العالقةتأخر االقبر

اء  ت بعض الشواغل بشأن إىل اموضع تقدير بالنسبة كان   2و 1التصويتي   أن إدخال ورغم . الخبر لدورة الحالية، فقد أثب 
ي الدورات المقبلة. وعل وجه الخصوص،ماستخدامه

 الدوراتاالستعاضة عن بشأن إمكانية تم اإلعراب عن شواغل  ا ف 
ونيةالحضورية  ح وأن الدورات ليس أكد المكتب الدوىلي أن ذلك  ،ولهذا  ؛بالوسائل اإللكبر هو القصد من اإلجراء المقبر
ي أن تكمل بعضها البعض. الحضورية 

ونية ينبغ  ي اآلراءيكن هناك ، لم وبالتاىلي والوسائل اإللكبر
بعض جوانب بشأن  توافق ف 

وع  عقب و . المرسر
ً
ي الدورة إىل  المناقشات، ونظرا

وع ، قرّ المختلطةضيق الوقت ف  المنتدى عل ر المكتب الدوىلي فتح مرسر
ي 
وب  وع 1المرفق ) اإللكبر  تعليقات جمع ل( SP002 من المرسر

ّ
ي الدورة المقبلة. الدول األعضاء من أجل تقديم إجراء معد

 ل ف 

اء )ب( اح إدخال تعديالت عىل النظام الداخىلي للجنة الخير ي اقير
ز
 النظر ف

وع  7المرفق استندت المناقشات إىل  .15 اءخللجنة عل النظام الداخلي  بالتعديالت ، الذي يتعلقCE312من المرسر اتحاد  بر
 . نيس

ي المرفق   النظام الداخلي  من (2)7 المادةالتعديالت عل  واعتمدت اللجنة .16
 من هذا التقرير.  3كما هو مبي   ف 

  

https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/12/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/13/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclrms/
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclrms/
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/11/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE310
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclrms/
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/6/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/6/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/6/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/7/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/7/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/SP002
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/7/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/7/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/7/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312
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 تقرير عن األنظمة المعلوماتية المرتبطة بتصنيف نيس
 (NCLPUBلمنصة تصنيف نيس )القائمة األبجدية  )أ(

وع  8المرفق استندت المناقشات إىل  .17 تيب األبجدبعرض قائمة السلع والخدمات  ، الذي يتعلقCE312من المرسر ي بالبر
 
ي ف

 التبويب األبجدي. 

ي يعرض ووافقت اللجنة عل أن  .18
وب   لتصنيف نيس  النرسر اإللكبر

ً
 خالصا

ً
 أبجديا

ً
تحت كل حرف من التبويب ترتيبا

 . كلمات للفرز دون  و  األبجدي

 NCL12بدء نفاذ اإلصدار 

ة لتصنيف نيس النسخة بدء نفاذ  تعليقأن يتم وافقت اللجنة عل  .19 ، وأن التعديالت 2023عام حتر الثانية عرسر

ي المادة 
 
ة المراجعة  ةالمعتمد 2نيس من اتفاق()ب( 7)3بالمعت  المقصود ف حتر اآلن، إضافة  البالغة خمس سنواتخالل فبر

ي 
ي إىل تلك التر

 
اء  32الدورة ال  ستعتمد ف ي عام للجنة الخبر

 
ها يتم دمجها ، سوف 2022ف نت عل ونرسر ي اإلنبر

 
  ةجديدال النسخةف

(NCL (12-2023 ) ي
ي النفاذ حب    دخلتس التر

 
 . 2023يناير  1ف

 للمادة  .20
ً
، وافقت اللجنة عل أن 7وفقا   من النظام الداخلي

ا
ي التصنيف دون أن تستتبع تعديال

 
دخلت ف

ُ
ي أ
ات التر التغيب 

ي المادة 
 
ي 7)3بالمعت  المقصود ف

 
ي نسخ 2020يناير  1()ب( من اتفاق نيس ستدخل حب   النفاذ ف

 
دَرج ف

ُ
ة جديدة من وت

 . NCL (11-2022)) التصنيف

 نسخة جديدة من التصنيف ) .21
ّ
ية والفرنسية  (NCL (11-2022)وأشارت اللجنة إىل أن المكتب الدوىلي سيعد باللغتي   اإلنكلب  

نت بحلول نهاية عام  ها عل اإلنبر تاح نسخة مسبقة عل موقع منصة تصنيف نيس 2021وينرسر
ُ
تاح و ، (NCLPub). وست

ُ
 ست

ً
أيضا

ي ملف بنسق إكِسل عل قا
ية والفرنسية ف  ي ئمة السلع والخدمات باللغتي   اإلنكلب  

وب   . 2021بحلول نهاية شهر يونيو  المنتدى اإللكبر

ي نص التصنيف ودعت اللجنة المكتب الدوىلي إىل اغتنام  .22
هذه الفرصة لتدارك أي أخطاء إمالئية أو نحوية واضحة يجدها ف 

قيم قدر اإلمكان.   وتوحيد استخدام عالمات البر

ي تستغرقها مراجعة تصنيف نيس
 المدة التر

وع  9المرفق استندت المناقشات إىل  .23 ي تستغرقها  ، الذي يتعلقCE312من المرسر
 مراجعة تصنيف نيس. بالمدة التر

24.  
ً
اء اتحاد نيس 7 للمادةووفقا ات المراجعة المحددةتدخل التعديالت  ، "من النظام الداخلي للجنة خبر ي نهاية فبر

"، حب   النفاذ ف 
اء و" ةمدة تحدد لجنة الخبر  ". تلك الفبر

ة المراجعة المقبلة  تدومووافقت اللجنة عل أن  .25 ة  ثالثإلدخال تعديالت عل التصنيف فبر  عن الفبر
ً
سنوات، عوضا

 المراجعة دورة تعديل مع اإلبقاء عل إمكانية ، البالغة خمس سنواتالحالية 
ً
النسخة ستدخل ، وبالتاىلي  إذا احتاج األمر.  مجددا

ي 
ة لتصنيف نيس حب   النفاذ ف   . (NCL( 2026-13)) 2026يناير  1الثالثة عرسر

اء  الدورة المقبلة للجنة الخير

ي  الثالثي   الثانية و أشارت اللجنة إىل أن دورتها  .26
ي جنيف ف 

عقد ف 
ُ
 . 2022مايو بداية أبريل أو نهاية ست

 اختتام الدورة

 . اختتم الرئيس الدورة .27

اء باإلجماع هذا التقرير  .28 اعتمدت لجنة الخبر
ي 
ونية ف   . 2021مايو  20 بطريقة إلكبر

 []يلي ذلك المرفقات

                                                
2
ي أن تتخذ بأغلبية ": ()ب( من اتفاق نيس عل ما يلي 7)3تنص المادة  

أربعة أخماس المقررات المتعلقة باعتماد التعديالت الواجب إدخالها عل التصنيف، ينبغ 

 ".ويقصد بالتعديل أي نقل للسلع أو الخدمات من صنف إىل آخر، أو إنشاء أي صنف جديد .بلدان االتحاد الخاص الممثلة والمصوتة
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