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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مارس  15التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للعنارص التصويرية للعالمات )اتحاد فيينا(

اء لجنة  الخير

 امنةالثالدورة 

اير  3إل  1جنيف، من   2021فير

 التقرير

اء  الذي اعتمدته لجنة الخبر

 مقدمة

ي جنيف من  .1
اء التابعة التحاد فيينا )يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"( دورتها الثامنة ف  اير  3إىل  1عقدت لجنة الخبر فبر

يا، المكسيك، بولند. 2021 ي الدورة: النمسا، مالب  
ا، جمهورية كوريا، رومانيا، المملكة العربية وكان أعضاء اللجنة التاىلي ذكرهم ممثلي   ف 

وكانت الدول التالية ممثلة بصفة مراقب: الجزائر،  (. 13السعودية، السويد، تونس، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي )
تغال، االتحاد ، البر ، بيالروس، كولومبيا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، ليتوانيا، مدغشقر، الفلبي   (. 13إسبانيا، سويرسا، تايلند ) الروسي

ي ) ي الدورة بصفة مراقب: االتحاد األوروبر
وحض  ممثلو المنظمات غب  الحكومية  (. 1وشارك ممثلو المنظمة الحكومية الدولية التالية ف 

( والجمعية الدولية AIPPI(، جمعية حماية الملكية الفكرية )ABAالتالية الدورة بصفة مراقب: جمعية المحامي   األمريكية )
ي المرفق األول لهذا التقرير.  (. INTAللعالمات التجارية )

 
 وترد قائمة المشاركي   ف

2.  .  وافتتح الدورة السيد دارين تانغ، المدير العام للويبو، ورّحب بالمشاركي  

 أعضاء المكتب

 . انتخبت اللجنة باإلجماع السيدة ناتاىلي مورغان )المملكة المتحدة( رئيسة للدورة .3

 . وتولت السيدة أليسون زوغب  )الويبو( مهمة أمي   الدورة .4

 اعتماد جدول األعمال

ي لهذا التقرير.  .5
ي المرفق الثاب 

 اعتمدت اللجنة باإلجماع جدول األعمال الوارد ف 
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 المناقشات واالستنتاجات والقرارات

ة من  .6 ي الفبر
ي ُعقدت ف 

ة التر ي سلسلة اجتماعاتها العاشر
 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 ذل

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

ك( 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

اء  تاري    خ إنفاذ قرارات لجنة الخير

ي وافقت اللجنة ع .7
، 2023يناير  1ل أن تدخل التعديالت واإلضافات عل الطبعة الثامنة لتصنيف فيينا حب   النفاذ ف 

ي أنه ووفقا للمادة 
ي للمكتب الدوىلي أن يرسل اإلخطار الذي يحتوي عل قرارات اللج1) 6مما يعت 

ي ( من اتفاق فيينا، ينبغ 
نة ف 

 . 2022يوليو  1موعد أقصاه 

ية أن المكتب الدوىلي سينرسر الطبعة الجديدة )التاسعة( لتصنيف فيينا باللغتي   اإلنوأحاطت اللجنة علما ب .8 كلب  
نت.  ي والفرنسية عل اإلنبر

ي بنسقر
وب   . PDFو Wordوستتاح الطبعة الجديدة عل المنتدى اإللكبر

ي نص التصنيف.  ودعت اللجنة المكتب الدوىلي إىل اغتنام هذه الفرصة لتدارك أي أخطاء إمالئية أو نحوية واضحة .9
 يجدها ف 

احات التعديالت واإلضافات عىل الطبعة الثامنة لتصنيف فيينا ي اقير
ز
 النظر ف

وع 1المرفق استندت المناقشات إىل  .10 احات المتعلقة بإدخال  28VE0 من المرسر الذي يحتوي عل جدول موجز لالقبر
 تعديالت وإضافات إىل الطبعة الثامنة للتصنيف. 

ي المرفق الثالث من هذا التقرير. واعتمدت اللجنة عد .11
 دا من التعديالت واإلضافات، عل النحو الوارد ف 

 أدوات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتصنيف فيينا

 ا عن مساعد تصنيف فيينا. ض عر ىلي قدم المكتب الدو .12

 ودعيت اللجنة إىل اإلحاطة علما بالعرض.  .13

ي تصنيف فيينا
ز
 التطورات المقبلة ف

 2018استبيان عام نتائج  )أ(

وع 7لمرفق استندت المناقشات إىل ا .14 المتعلق بالتطورات المقبلة  2018الذي تضمن نتائج استبيان عام  QV001 من المرسر
ي تصنيف فيينا

 
 . ف

 ودعت الرئيسة المندوبي   إىل اإلحاطة علما بهذه الوثيقة وتقديم أية تعليقات إضافية. ولم ترد أية تعليقات أخرى.  .15

ي اإلجراءات  (ب)
ز
ون

ر
احات عير المنتدى اإللكي

ر
 المتعلقة بتقديم االقي

اح من المكتب الدوىلي بشأن اإلجراءات المتعلقة  VE082من الوثيقة  2المرفق استندت المناقشات إىل  .16 الذي يحتوي عل اقبر
ونية.  احات إلدخال تعديالت عل التصنيف واعتماد القرارات بالوسائل اإللكبر  بتقديم اقبر

 : اإلجراءات التالية وقّررت اللجنة .17

ي اتحاد فيينا لتقديم  "1"
 
ي الدول األعضاء ف

 
سل المكتب الدوىلي رسالة تعميم إىل مكاتب الملكية الفكرية ف سب 
 . ي
 
وب احات إلدخال تعديالت عل التصنيف عبر المنتدى اإللكبر احات اقبر ي لتقديم االقبر

 
وسيحدد الموعد النهاب

 . قبل موعد الدورة بأربعة أو خمسة أشهر 

، سيضع المكت "2" ي
 
وب احات عل المنتدى اإللكبر وعات فردية لكل وحالما تنرسر جميع االقبر ب الدوىلي مرسر

ح مكتب  . مقبر

https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VE082/annex/1/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VE082
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/QV001/annex/7
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/QV001
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VE082/annex/2/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VE082
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ة مدتها أربعة أسابيع يمكن خاللها ألعضاء اتحاد فيينا والمكتب  "3" احات فبر ي لتقديم االقبر
وسيعقب الموعد النهاب 

احات المقدمة  . الدوىلي نرسر تعليقات عل االقبر

ة، يجوز للمكتب وحينئذ، س "4" حة مهلة أسبوعي   للرد عل التعليقات. وخالل هذه الفبر تعىط المكاتب الُمقبر
ير  ح أو تبر حاته نتيجة للمالحظات الواردة من المكاتب األخرى، أو شر ح تعديل أو سحب أي من مقبر المقبر

ى المكتب الدوىلي  ي هذه الحالة سب 
حاته أو ببساطة عدم الرد عل اإلطالق، وف  اح يبقر عل مقبر أن االقبر

ة، أي  احات جديدة خالل هذه الفبر صيغته األصلية. وتجدر اإلشارة إىل أنه لن يكون من الممكن تقديم اقبر
احات األصلية احات ال عالقة لها باالقبر  . تقديم اقبر

احات، بصيغتها األصلية إن  "5" ي الفقرة السابقة، ستدرج جميع االقبر
ة األسبوعي   المذكورة ف  ي عليها أو وبعد فبر

أبقر
جمها المكتب الدوىلي إىل  ي وثائق العمل النهائية للدورة وسيبر

ح، ف  لها المكتب المقبر
ّ
بصيغتها المعدلة إن عد

اح ية أو الفرنسية، حسب اللغة األصلية لالقبر ، يجب أن تكون وثائق اتفاق فيينا( من 5) 5ووفقا للمادة . اإلنكلب  
 . ن من موعد انعقاد الدورةالعمل النهائية للدورة متاحة قبل شهري

اء تبدأ يوم االثني    "6"  : 2024نوفمبر  11مثال عن جدول أساسي لدورة للجنة الخبر

 : ي
وب  احات عبر المنتدى اإللكبر ي لتقديم االقبر

 2024يونيو  30الموعد النهاب 
ة التعليقات: من   2024يوليو  31إىل  1فبر

ة الرد عل التعليقات: من   2024أغسطس  15إىل  1فبر

احات وإعداد وثائق العمل الختامية: من  ة ترجمة االقبر  2024سبتمبر  6أغسطس إىل  16فبر

 : ي
وب  ي لنرسر وثائق العمل الختامية عل المنتدى اإللكبر

 . 2024سبتمبر  11الموعد النهاب 

اء (ج)  تواتر دورات لجنة الخير

اء.  28VE0من الوثيقة  3المرفق استندت المناقشات إىل  .18  بشأن تواتر دورات لجنة الخبر

ووافقت اللجنة عل أن تعقد دورتها المقبلة بعد ثالث سنوات كتجربة، مع اإلبقاء عل إمكانية تعديل تواتر الدورات إذا  .19
 لزم األمر. 

اء  الدورة المقبلة للجنة الخير

ي  .20
ي النصف الثاب 

 . 2024من عام وافقت اللجنة عل أن تعقد الدورة المقبلة )التاسعة( ف 

 اختتام الدورة

 اختتمت الرئيسة الدورة.  .21

اء هذا التقرير باإلجماع  .22 اعتمدت لجنة الخبر
ي 
ونية ف   . 2021مارس  15وبالوسائل اإللكبر

 ]تلي ذلك المرفقات[
 

https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12737
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12737
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VE082/annex/3/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VE082

