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CEL/14/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019ديسمرب  9 التارخي:

 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للتصاميم الصناعية )احتاد لوكارنو(

 جلنة اخلرباء

 ة عشرةرابعالدورة ال
ىل  18جنيف، من   2019 نومفرب 22اإ

 التقرير
متدته جلنة اخلرباء  اذلي اع

 املقدمة

لهيا فامي ييل بلكمة "اللجنة"( دورهتا الرابعة عرشة يف جنيف يف  .1 عقدت جلنة اخلرباء التابعة لحتاد لواكرنو )واملشار اإ

ىل  18الفرتة املمتدة من  مجلهورية . واكن أأعضاء اللجنة التالية أأسامؤمه ممثلني يف ادلورة: الصني، وا2019نومفرب  21اإ

يطاليا، والياابن، واملكس يك، والرنوجي، وبولندا،  التش يكية، وفنلندا، وفرنسا، وأأملانيا، واليوانن، وهنغاراي، والهند، واإ

س بانيا، وسويرسا، واململكة املتحدة ) (. واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة 19ومجهورية كوراي، والاحتاد الرويس، وسلوفاكيا، واإ

رسائيل، ونياكراغوا، واململكة العربية السعودية، والولايت املتحدة الأمريكية )مراقب: أأفغانس تان  (. وشارك6، واجلزائر، واإ

آس يوية للرباءات ) (. وترد قامئة EAPOممثل املنظمة احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفة مراقب: املنظمة الأوروبية ال

 املشاركني يف املرفق الأول من هذا التقرير.
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وافتتح ادلورة الس يد يو اتاكغي، مساعد املدير العام لقطاع البنية التحتية العاملية، فرّحب ابملشاركني نيابًة عن  .2

 العام. املدير

 أأعضاء املكتب

انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يدة اناتيل مورغان )اململكة املتحدة( رئيسًة لدلورة، والس يدة بيغي بروي )فرنسا(  .3

 ايتربغ )امجلهورية التش يكية( انئبتنَي للرئيسة.والس يدة جيتاك سرت 

 وتولت الس يدة أأليسون زوغر )الويبو( هممة أأمني ادلورة. .4

 اعامتد جدول الأعامل

 اعمتدت اللجنة ابلإجامع جدول الأعامل الوارد يف املرفق الثاين لهذا التقرير. .5

 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

ىل  24لرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من وفقًا ملا قّررته هيئات الويبو ا .6 أأكتوبر  2سبمترب اإ

ل عىل اس تنتاجات اللجنة )القرارات (AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979 ، ل يش متل تقرير هذه ادلورة اإ

ىل ذكل(، ول يش متل، بصفة خاصة، عىل  البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املشاركني، ابس تثناء والتوصيات والآراء وما اإ

احلالت اليت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد من اس تنتاجات اللجنة أأو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددًا بعد 

ىل الاس تنتاج.  التوصل اإ

 اإجراء اعامتد اإدخال تعديالت أأو اإضافات عىل الطبعة الثانية عرشة من تصنيف لواكرنو

 ُأجريت املناقشات عىل أأساس ما ييل: .7

ليه فامي ييل بلكمة "التصنيف"( ل تنطوي عىل  "1" ضافات عىل تصنيف لواكرنو )املشار اإ دخال تعديالت أأو اإ أأن اإ

آخر، يقتيض أأغلبية بس يطة لبدلان احتاد لواكرنو طبقًا للامدة  ىل أ  ( من اتفاق لواكرنو؛4)3نقل سلع من صنف اإ

ىل  "2" جامع بدلان احتاد لواكرنو طبقًا للامدة وأأما نقل سلع من صنف اإ آخر، فيقتيض اإ  ( نفسها.4)3أ

اّبن ادلورة أأو يف غضون املهةل  .8 وذكَّرت اللجنة بأأن بدلان الاحتاد غري املمثةل يف ادلورة أأو اليت مل تدِل بتصويهتا اإ

( من اتفاق 6)3طبقًا لأحاكم املادة  املنصوص علهيا يف النظام ادلاخيل للجنة تُعّد كام لو اكنت قد وافقت عىل قرارات اللجنة

 لواكرنو.

 النظر يف اقرتاحات اإدخال تعديالت أأو اإضافات عىل الطبعة الثانية عرشة من تصنيف لواكرنو

 اقرتاحات متنوعة )أأ(

ىل  .9 دخال  اذلي حيتوي عىل جدول موجز لالقرتاحات LO142من املرشوع  1املرفق استندت املناقشات اإ املتعلقة ابإ

ىل الطبعة )الثانية عرشة( احلالية للتصنيف. ضافات اإ  تعديالت واإ

https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/LO142/annex/1/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/1808/LO142
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قرارات اللجنة عرب املنتدى الاطالع عىل واعمتدت اللجنة عددًا كبريًا من التغيريات يف التصنيف. وميكن  .10

طار املرشوع   .LO140الإلكرتوين، وحتديدًا يف اإ

 والأقواس املربعة (except for) و"ابس تثناء" (other than) التغيريات املتعلقة ابس تخدام "خبالف" )ب(

ىل  .11 اذلي قدمه املكتب ادلويل واذلي تضمن اقرتاحًا بتوحيد  LO142ع املرشومن  2املرفق استندت املناقشات اإ

 ء" بني الأقواس املربعة يف قامئه السلع لكها.اس تخدام عبارة "ابس تثنا

دخال بعض التعديالت عليه. وميكن الاطالع عىل .12 قرارات اللجنة عرب املنتدى  واعمتدت اللجنة الاقرتاح مع اإ

طار املرشوع   .LO140الإلكرتوين، وحتديدًا يف اإ

نشاء أأصناف فرعية جديدة )ج(  التغيريات املتعلقة ابإ

ىل .13 نشاء  LO142ع املرشو من 3املرفق  استندت املناقشات اإ ىل اإ اذلي قدمته الصني. واكنت الاقرتاحات هتدف اإ

زاةل الشعر وتصفيف الشعر والأدوات اليت جتمع السلع ذات اخلصائص املتشاهبة ، صنفني فرعيني جديدين للنظارات وأأهجزة اإ

 من الأصناف الفرعية الأخرى. نقل بعض العنارصمبا يف ذكل عن طريق 

ومل حيقق املبدأأ العام لالقرتاحات توافق الآراء؛ وعىل الرمغ من أأن اللجنة قد اعمتدت بعض التعديالت، فقد  .14

طار قرارات اللجنة عرب املنتدى الإلكرتوين، وحتديدالاطالع عىل حسب وفد الصني أأغلب اقرتاحاته. وميكن  ًا يف اإ

 .LO140املرشوع 

 املس تجدات املعلوماتية اخلاصة بتصنيف لواكرنو

أأوحضها املكتب ليت وا املتصةل مبجال تكنولوجيا املعلومات التالية أأحاطت اللجنة علامً ابلتحسينات اجلديدة واملقبةل .15

 ادلويل:

دماج بوابة الويبو للملكية الفكرية مؤخرًا يف املنشور الإلكرتوين لتصنيف لواكرنو ) "1"  ؛(LOCPUBاإ

عادة الهيلكة والتحديث املرتقبان للمنتدى الإلكرتوين للواكرنو بشلك وطريقة اس تخدام خمتلفني قلياًل مع  "2" واإ

 احلفاظ عىل الوظائف الرئيس ية؛

دارة املراجعة )ْومعلومات عن  "3" ( اخلاص بلك التصنيفات، مع اعزتام البدء يف تطوير RMSمرشوع حل اإ

ىل تيسري معلية 2020اجلزئية اخلاصة بتصنيف لواكرنو يف النصف الثاين من عام  . وهيدف هذا املرشوع اإ

دارة مراجعة التصنيفات ) ىل أأن حل اإ ورة ( لن يكون متاحًا دلRMSمراجعة التصنيف. وأأشارت اللجنة اإ

املراجعة املقبةل لتصنيف لواكرنو، ولكن ادلول الأعضاء ستُبلغ بلك املس تجدات احملمتةل عن طريق القامئة 

دخال بعض التغيريات كخطوة انتقالية أأثناء دورة املراجعة املقبةل  ،الربيدية/املنتدى الإلكرتوين وأأنه قد يتعني اإ

كِسل موحد لتقدمي الاقرتاحات.  مثل اس تخدام منوذج اإ

https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/1874/LO140
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/LO142/annex/2/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/1808/LO142
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/1874/LO140
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/LO142/annex/3/pdf
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/1808/LO142
https://www3.wipo.int/classifications/nef/public/locarno/en/project/1874/LO140
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 بدء نفاذ الطبعة املقبةل .ادلورة املقبةل للجنة اخلرباء

 .2021اتفقت اللجنة عىل أأن تُعقد ادلورة التالية )اخلامسة عرشة( يف جنيف يف خريف عام  .16

ىل أأن املكتب ادلويل س يعّد الطبعة  .17 اجلديدة من التصنيف ابللغتني الإنلكزيية  )الثالثة عرشة(وأأشارت اللجنة اإ

 .2020، وأأن الإخطار ببدء النفاذ سرُيسل حبلول هناية شهر يونيو 2020عىل الإنرتنت يف ديسمرب والفرنس ية وينرشها 

واتفقت اللجنة عىل أأن تدخل التعديالت والإضافات اخلاصة ابلطبعة الثانية عرشة من التصنيف حزي النفاذ  .18

 .2021يناير  1يف 

 اختتام ادلورة

 اختمت الرئيس ادلورة. .19

متدت جلنة اخلرباء .20 هذا التقرير  واع

ابلإجامع وابلوسائل الإلكرتونية 

 .2019 ديسمرب 9 يف

 [تيل ذكل املرفقات]
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