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 2016 فربا�ر 26ٕاىل  24من جنيف، 

 
 

 تقرير

 اعمتدته جلنة اخلرباء

 مقدمة

الثامنة  هتا(املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس "اللجنة") دور للرباءاتجلنة �رباء �حتاد اخلاص للتصنيف ا�ويل عقدت  .1
يف ا�ورة: ا�منسا، التايل ذ�رمه ُممث�لني اللجنة واكن ٔأعضاء . 2016فربا�ر  26ٕاىل  24يف الفرتة من وأ�ربعني يف جنيف 

ٓ ٔأملانيا، و �سا، فر و فنلندا، و س�تونيا، وإ منرك، اا�و ، يةهورية التش�يك وامجل الصني، و كندا، و الربازيل، و  يطاليا، وإ �رلندا، وأ
س�بانيا، وإ سلوفا�يا، و ، �حتاد الرويسورومانيا، و مجهورية �ور�، و الربتغال، و الرنوجي، و هولندا، و املكس�يك، و اليا�ن، و 
ريقية للملكية املنظمة أ�فاكنت ). و 28الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (و اململكة املت�دة، و ٔأو�رانيا، و �ر�يا، و سو�رسا، و السويد، و 

 قامئة املشاركني يف املرفق أ�ول لهذا التقر�ر.و�رد . ٔأيضاً  ْني لث� م مُ  )EPO(لرباءات ل أ�ورويبكتب امل ) و OAPIالفكرية (

 �اكغي، مسا�د املد�ر العام، ا�ي رحب �ملشاركني. واس�تعرض الس�يد يوش�يويك �اكغيالس�يد  وافتتح ا�ورةَ  .2
مراجعة ٔأمهية معلها يف ٕاطار واس�تعرض أٔيضًا ، �حتاد اخلاص للتصنيف ا�ويل للرباءات�رباء  لجنةل التارخي الطويل 

 شهر هناية يفٔأنطونيوس فاراسوبولوس الفرصة لٕال�الن عن تقا�د الس�يد  �اكغيالس�يد  وانهتزللرباءات.  التصنيف ا�ويل
مه من ٕاسهام عظمي يف  معلٍ من فاراسوبولوس ما ٔأجنزه الس�يد  ؤأثىن �ىلمايو.  ، ال س�� للرباءات تصنيف ا�ويلال وما قد�

� هذه امل، ونظام ٕادارة �شأٔن ٕا�داد �ارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات هذا  الوفود د مجيعُ راجعة. ؤأي
 .�شدة الثناء
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 ٔأعضاء املكتب

(الصني) وبيرت سال�ر  غلو هو�شين�ن ديوالس�  ،رئيساً  �ٕالجامع الس�يد �ونهييكو فوش�ميي (اليا�ن) اللجنةُ ت انتخب .3
 .ني للرئيس(اململكة املت�دة) �ئب

 �ورة.ا ةالس�يدة شو نينغ (الويبو) �مة ٔأمينوتولت  .4

 �دول أ�عاملاع�د 

 يف املرفق الثاين لهذا التقر�ر.رد �ٕالجامع �دول أ�عامل، ا�ي � اللجنةُ ت اعمتد .5

 2سبمترب ٕاىل  24يف الفرتة من  اليت ُعقدتيف سلس� اج��اهتا العارشة  الرئاس�يةرته هيئات الويبو ملا قر  وفقاً و  .6
 اللجنة)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة سوى �ىل اس�تنتا�ات AB/X/32من الوثيقة  52و 51(انظر الفقرتني  1979ٔأكتو�ر 

بصفة �اصة، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من املشاركني، وال �ش�متل،  ،ذ�)، وما ٕاىل وا�ٓراء ،والتوصيات ،(القرارات
بعد التوصل ٕاىل  بدي فهيا ذ� التحفظ جمدداً ٔأو أ� جنة د لل �د� خبصوص ٔأي اس�تنتاج مُ  بدي فهيا حتفظٌ�س�تثناء احلاالت اليت أ� 

 �س�تنتاج.

 �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات املُحرز يف تقّدمال تقر�ر عن 

عن  تضمن تقر�راً وهو ي ، املكتب ا�ويله ا�ي ٔأ�د�  CE 462من ملف املرشوع  6 املرفقٕاىل استندت املناقشات  .7
عن  الفريق العامل)، ال س�� راجعة التصنيف ا�ويل للرباءات (املشار ٕاليه ف� ييل �مساملعين مبٔأ�شطة الفريق العامل �ا� 

 �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات.

قد تصنيفات �شأٔن ال عن التعاون الثاليث السابق  ةناجتال  Aأٓخر مرشوع من مرشو�ات  �لامً بأٔناللجنة ٔأ�اطت و  .8
 .IPC-2015.01 منذ اً �بري ارتفا�ًا راجعة ات امل�و. وارتفع العدد إالجاميل ملرش 2015يف �ام اكمتل 

اكن ٔأكرث من  IPC-2016.01 إالصدارجلديدة اليت د�لت �زي التنفيذ يف البنود اأٔن �دد �لامً باللجنة �اطت أٔ كام  .9
 .IPC-2015.01 البنود اجلديدة يف إالصدار عفضِ 

لفريق ا يواصلت ٔأن ، ومتنا�ي أ�ِجنز لعملرضاها عن اعن  كفاءته. ؤأعربت اللجنةُ �ىل العامل  الفريَق  اللجنةُ  تهنأٔ و  .10
 ذا الزمخ.هبالعامل مع� 

 مجيع املاكتب �ىل املشاركة بنشاط يف تطو�ر �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات.ٔأيضًا  اللجنةُ  وجش�عت .11

 لتصنيفهذا اوو�ئق أٔساس�ية أٔخرى ل  دليل التصنيف ا�ويل للرباءاتتعديالت �ىل 

 املكتب ا�ويلا�ي ٔأ�ده مللف املرشوع  21 املرفقال س��  ،CE 454ملف املرشوع ٕاىل استندت املناقشات  .12
 .دليل التصنيف ا�ويل للرباءاتتضمن تعديالت �ىل وي 

 73و 71و 68و 53و 51و 50و 42و 41و 39و 38و 22�ىل الفقرات ٕاد�الها التعديالت املقرتح  اللجنةُ  تاعمتدو  .13
مع وذ� ، مللف املرشوع 24 املرفقيف يت �رد ال 187و 183و 154و 150و 139و 135و 131و 96و 94و 93و 75و

 .ا�ليلمن  2016 ٕاصدارهذه التعديالت يف وف تُدرج . وسالتغيرياتبعض 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1606/CE462
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1587/CE454
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يف بعض  ٕا�االتمشلكة وجود خبصوص ، 22 املرفقلتعليقات اليت قدمهتا الصني يف � �لامً  اللجنة�اطت وأٔ  .14
لتحقق من مجيع احلاالت ا  ٕاىلا�ويل املكتبَ  يف التصنيف ا�ويل للرباءات. ودعت اللجنةُ  عناو�ن التوجيهاملالحظات و 

الفريق وحينئذ سوف يت�ذ �ل هذه املسأٔ�. �شأٔن وتقدمي اقرتاح ٕاىل الفريق العامل  ،�دوى العملودراسة املوجودة، 
من التصنيف ا�ويل للرباءات  نقصةإال�االت �ري املُ ذف مرا�اة املهمة احلالية اخلاصة حب، مع ن احلل ا�هنايئ�شأٔ  اً العامل قرار 

 .مراجعة التصنيف يف ٕاطار

يطلب فيه  CE 447رشوع لف امل مل 15 املرفقم من املكتب أ�ورويب للرباءات يف قد� قرتاح مُ �لامً � اللجنةُ �اطت وأٔ  .15
ة بنسق  ليلا�يف �س�ة شعار الويبو ملونة �لهيا صف�ة �الف ٕادراج  لنظر ا  ٕاىلاملكتب ا�ويل. ودعت اللجنة PDFاملُعد�

 .2016يف �ام  ا�ليلمن  PDF�رش �س�ة عند يف ٕاماكنية تنفيذ هذا الطلب 

ه مللف املرشوع  36 املرفق، ال س�� CE 455ملف املرشوع  ٕاىل واستندت املناقشات ٔأيضاً  .16 املكتب ا�ي ٔأ�د�
عة تعديالت ويتضمن ا�ويل  مقرت�ات وتعليقات من  هباو �ىل "املبادئ التوجهيية ملراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات" ُمجم�

 بل املاكتب.قِ 

 122و 121و 114و 112و 51و 47و 41و 40و 27، تعديالت �ىل الفقرات التغيرياتاللجنة، مع بعض  تاعمتدو  .17
 مللف املرشوع. 37 املرفقيف رد من املبادئ التوجهيية اليت �

بأٔنه  املُعر�ف –" Cؤرش "املأٔن  ب�لامً اللجنة ٔأ�اطت ، 122لفقرة ٕاد�الها �ىل االتعديالت املقرتح  خيصوف�  .18
 – "الً عد� مجمو�ات اليت �كون نطاق ملفاهتا مُ لل :�ىل سبيل املثاللتصنيف، �ادة االيت �كون مبثابة مصدر الٕ  للمجمو�ات"

احلالية  اتاملامرس ٔأن يعيد النظر يف  ٕاىلاملكتب ا�ويلٔأساس جيد ملزيد من املناقشة. ودعت اللجنة مبثابة كون �ٔأن  ميكن
اليت يلزم ٕاد�الها �ىل لتعديالت ل  ، عند احلا�ة، اقرتا�اً ٔأن يُِعد� و مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات، واملس�تقبلية يف معلية 

 ديد.اجل إالصدار" ومؤرشات Cؤرش "املواملبادئ التوجهيية يف ضوء تطبيق  �ليلا

تصنيف و�ئق الرباءات مضن التصنيف ضع امو مبادئ توجهيية لت�ديد " تنيق ي ف الوث وقِ تُ ٔأن  قررت اللجنة ٔأيضاً و  .19
وثيقة الكشف عن مضن  هتصنيفيتعني تصنيفه (ما ا�ي يتعني وضوع املمبادئ توجهيية لت�ديد " و"ا�ويل للرباءات

مجيع  تضمنقد ية واملبادئ التوجهي  ا�ليل �ىل تعديالتٔأ�اله من  17و 13ما ُذ�ر يف الفقرتني  ٔأنمرا�اة "، مع الرباءة)
 .التصنيف وموضعتصنفيه �شأٔن ما يتعني التعل�ت ذات الص� 

تعديالت يتضمن ا�ي ، CE 456رشوع لف امل مل 10 املرفقم من اليا�ن يف قد� قرتاح مُ �اطت اللجنة �لامً �أٔ كام  .20
اخلاصة مبراجعة التصنيف  ارطة الطريقوفقًا خلطلبات مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات ل  ٕاجراءات" املعنونة �ىل الوثيقة

 لف املرشوع.مل 3 املرفق �ىل النحو الوارد يف"، ا�ويل للرباءات

ارطة لطلبات مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات وفقًا خل ٕاجراءاتوصلت اللجنة ٕاىل اس�تنتاج مفاده ٔأن وثيقة "تو  .21
يف الوقت الراهن إالجراءات ٔأن مرا�اة " ينبغي ٔأن تظل دون تغيري، مع اخلاصة مبراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات الطريق

الفرتة الزمنية الالزمة  إالشارة ٕاىلتصنيف و ال أٔي تعليقات �ىل طلبات املراجعة أ�ولية، مبا يف ذ� عبء ٕا�ادة بسمح � 
�ر�مج مراجعة التصنيف يف طلبات املراجعة ٕادراج عند وسوف يُوَضع ذ� يف �عتبار ف، ٕا�ادة التصني ٔأعامل لالنهتاء من

 راجعة.يف مرشو�ات امل النظر يف ٕاطارف� بعد ٔأيضًا و ا�ويل للرباءات، 

  

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1593/CE447
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1588/CE455
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1589/CE456


IPC/CE/48/2 
4 
 

 شمل �كنولوجيا أٔش�باه املوصالت�  ة�ديد فئةالنظر يف احلا�ة ٕاىل اس�ت�داث 

ه توي �ىل اقرتاح ا�ي حي ، CE 481مللف املرشوع  1 املرفقٕاىل استندت املناقشات  .22  ، �شأٔنيلاملكتب ا�ؤأ�د�
تعليقات املقدمة يف ؤأيضًا �شأٔن ال  طلب الفريق العامل،تلبيًة ل�كنولوجيا ٔأش�باه املوصالت، شمل �  ة�ديدفئة احلا�ة ٕاىل 

 �الل �ج�ع.واليت أ�عرب عهنا ٔأيضًا  4و 3و 2 اتفقاملر 

 �الياً تتعامل  اليت – H01L الفئة الفرعية أٔن �كنولوجيا ٔأش�باه املوصالت تتطور �رس�ة ؤأن�لامً ب اللجنة�اطت وأٔ  .23
مة – "اليت مل يُنص �لهيا بطريقة ٔأخرىالكهر�ئية  ةرتانزس�توريال�زة ا�ٔ ، و مع "ٔأ�زة ٔأش�باه املوصالت �بريًا  تقس��ً  ُمقس�

فئة ال أٔن فلسفة التصنيف املطبقة يف �لامً باللجنة ٔأ�اطت ش�به مس�تحيل. كام للغاية �ر�ة ٔأن ٔأي تقس�مي أٓخر لها يبدو 
� �ىل مس�توى  اليت فكثري من ا�مو�ات. دامئاً  سه� الفهمليست  H01Lفرعية ال عفا حتتوي �ىل �كنولوجيات ٔأ�ىل تدر�

 �لهيا الزمن.

�كون  ٔ�ن اللجنة توقعت ٔأنومن منظور طويل أ��ل. فيه نظر يُ ينبغي ٔأن لمشلكة ل �ل ٔأي ٔأن �ىل اللجنة  تفقتوا .24
وقد ، H01Lفرعية الفئة ال يف �يفية التعامل مع لينظر قررت ٕا�شاء فريق �رباء يف هذا الصدد فقد ، هذه املهمة ُمعقدةً 

و�حتاد  ،السويدو مجهورية �ور�، و اليا�ن، و ٔأملانيا، و الصني، و : الربازيل، يف فريق اخلرباء التالية للمشاركة اكتبامل تتطوع
�شأٔن  حمك ُمس�َبقٔأي اللجنة تقدم ومل واملكتب أ�ورويب للرباءات.  ،والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ،واململكة املت�دة ،الرويس

. ووافقت �ام أ�مانةالتنس�يق وأٔداء لضامن  �اص وضعٍ ب املكتب ا�ويل ٔأيضاً وسوف �شارك . من �دمه ٕا�شاء فئة �ديدة
ليتوىل  املكتب أ�ورويب للرباءات ّنيِ �ُ و رباء يف ٔأي مر�� الحقة. فريق اخلا�ٓخر�ن ٕاىل  اهئٔأعضإاماكنية انضامم اللجنة �ىل 

 فريق اخلرباء. قيادة

التصنيف ا�ويل تكنولوجيا ٔأش�باه املوصالت يف املتعلقة ب ا�االت  ٕاىل ٔأن �راجع ٔأعضاء فريق اخلرباء اللجنةُ ت دعو  .25
يف بعة ت� املُ تصنيف احلالية ال  اتممارسمرا�اة ٕاىل الفريق العامل يف وقت مناسب، مع ًا �ُرفَع تقر�ر ٔأن يُِعد� و  ،للرباءات بأٔمك�

 �ادة التصنيف.عب العمل الالزم اخلاص �ٕ ماكتب امللكية الفكرية والتقليل من 

من �الل تبادل رسائل  :أٔي وس�ي� ممكنة، �ىل سبيل املثالبمس�تقل  �ىل حنوٍ مع� ٔأن يؤدي اء وميكن لفريق اخلرب  .26
 عقدعند  يف �عتبارقيود السفر ، ٕاخل. ولكن ينبغي ٔأن تُؤ�ذ �ج��ات الفعلية وأٔ مؤمترات الفيديو، ٔأو الربيد إاللكرتوين، 

 اج��ات فعلية.

 ST.8"مصدر بيا�ت التصنيف" يف معيار الويبو رمق  40النظر يف اس�تعامل البند 

من الوال�ت املت�دة  اً مقد� مُ  ّررِ ُمق تضمن تقر�رَ ا�ي ي ، CE 464ملرشوع مللف ا 14 املرفقٕاىل استندت املناقشات  .27
 .ST.8ملعيار الويبو رمق لتصنيف" بيا�ت ا"مصدر  40عامل البند اس�ت�شأٔن أ�مر�كية 

ُ  �ىلاللجنة ت وافقو  .28  �س�تعمل ٔأن معظم املاكتبا�ي مفاده ، �س�تقصائية ر، يف ضوء نتاجئ ا�راسةقرّ اس�تنتاج امل
قمي ٔأي تو�د �ا�ة ٕاىل من مث� لن لتعريفه، و  وفقاً  اً حصي�اس�تعامًال  ST.8للمعيار رمق تصنيف" ال "مصدر بيا�ت  40البند 

 �ديدة يف هذا الصدد.

 �شأٔن" IBقمية "ال و تصنيف" ال صدر بيا�ت م" 40�شأٔن البند " Mقمية "ال امجلع بني  ٔأن� �ىل  اللجنة ٔأيضاً  واتفقت .29
 .IPCRECLASS يف�فرتايض  التحويلتنفيذ  عندق طب� يُ وف س املُنِتجمكتب لل  42و 41البند�ن 

  وهكذا اكمتل املرشوع. .30

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1719/CE481
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1663/CE464
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 ُ  IPCRECLASSو MCD د تصنيفها مضنعَ تقر�ر عن �ا� ٕا�ادة التصنيف ومعاجلة و�ئق الرباءات اليت مل ي

ال��ن ، CE 381رشوع لف امل مل 24 املرفقو   013QCرشوع لف امل مل 15 املرفقٕاىل استندت املناقشات  .31
 اً " وتقر�ر IPCRECLASSو MCD مضنتصنيفها  اليت مل يَُعدرباءات العاجلة و�ئق مل" ، مقرت�اً �ىل التوايليتضمنان، 

ه  IPCRECLASSو MCDمن  اً ٕاحصائي  ب ا�ويل.املكتٔأ�د�

منذ ا�ي أ�حِرز التقدم  2011.01و ،2010.01و، 2009.01صدارات لالٕ حصاءات ٕا�ادة التصنيف إ ٔأظهرت و  .32
اليت يتعني ٕا�ادة أ�رس �دد اخنفض ، و 2011.01و 2010.01 ف� خيص إالصدار�نا�ورة السابعة وأ�ربعني للجنة، ال س�� 

ٕالصدارات من أ�صل  %25.3 ٕاىل %40.3 منو  %،21.3ٕاىل  %26.8من و ، %19.1ٕاىل  %20.1تصنيفها من 
، 2009.01 صدارلالٕ  ٔأرسة 30000ما يقرب من  ال �زال يو�دو. �ىل التوايل 2011.01و ،2010.01و، 2009.01

ؤأظهرت ٕاحصاءات يتعني ٕا�ادة تصنيفها.  2011.01صدار لالٕ  ٔأرسة 120000و ،2010.01صدار لالٕ  ٔأرسة 50000و
 تصنيفها.يتعني ٕا�ادة ال �زال رس اليت �دد �بري من ا�ٔ وجود  2015.01و 2012.01صدار�ن االٕ 

وسوف تواصل . MCDقد اكمتل يف  USو EP أٔن ٕا�ادة تصنيف و�ئقب اللجنةَ املكتب أ�ورويب للرباءات  ٔأبلغو  .33
 ،2010.01و، 2009.01صدارات لالٕ  US و�ئق ٕاماكنية تقدمي بيا�ت ٕا�ادة تصنيفدراسة الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

 ).RLs(اجئ يف شلك قوامئ نت IPCRECLASSنظام ل  2011.01و

 ،2010.01و، 2009.01اليت د�لت �زي التنفيذ يف إالصدارات  ات�وقررت اللجنة تأٔجيل ٕادراج املرش و  .34
وامئ قوتقدمي اخلاصة هبا تصنيف ال  ٕا�ادة �ا�ٕاىل مراجعة اكتب املعيت لتنفيذ التحويالت �فرتاضية. �ا دُ  2011.01و

 .�كنولوجيا املعلوماتملتطلبات  وفقاً  IPCRECLASSٕاىل  النتاجئ

ث عن ٕا�داد تقر�ر ٕاىل  املكتب ا�ويل يعدُ و  .35 اللجنة  وبناًء �ىل ذ� التقر�ر سوف تقررتصنيف، ال �ا� ٕا�ادة ُم�د�
حىت قبل  ٔأم ال تنفيذهاميكن  2011.01و 2010.01و 2009.01لٕالصدارات  ة�فرتاضي ت التحويالتما ٕاذا اكن ٕالكرتونياً 

 يعدُ و . QC 013رشوع امل هكذا اكمتل و  ،CE 381املرشوع يف  QC 013املرشوع  دمجوقد ات�فق �ىل دورهتا القادمة. 
عند �ا�هتا النشطة ٔأو تغيري  CE ات�وودجمها يف مرش  النشطة �الياً  QCمراجعة �ا� مرشو�ات  ٕاىل املكتب ا�ويل ٔأيضاً 

 �قتضاء.

 اليت مل يَُعدو�ئق دراسة الٕاىل املكتب ا�ويل واملكتب أ�ورويب للرباءات ملواص� املو�ة هتا دعو  اللجنةُ  ت�ررو  .36
�لتقابل التلقايئ  التحويلعن طريق اليت اكن ينبغي ٔأن يمت التعامل معها  2010.01يف إالصدار  M 099ملرشوع تصنيفها 
زامنة مل�ىل معلية  �ىل صعيد ثنايئ ٕاىل ٔأن يتفقااملكتب ا�ويل واملكتب أ�ورويب للرباءات  يعدُ كام . MCD يف املبارش

IPCRECLASS  معMCD  تصنيفها. اليت مل يَُعد رباءاتالأٔرس بف� يتعلق 

 �سلمي ٕادارة قوامئ العمل من املكتب أ�ورويب للرباءات ٕاىل الويبو

مت .37 متت ، وهو ما الويبوٕاىل ات من املكتب أ�ورويب للرباءٕادارة قوامئ العمل �ا� �سلمي  �شأٔن عرضاً  أ�مانةُ  قد�
 املوافقة �ليه يف ا�ورة السابقة للجنة.

، �اول املكتب ا�ويل واملكتب أ�ورويب للرباءات املناظررشوع امل ٕالطالق ه اس�تعدادًا أٔنب �لامً  اللجنة�اطت وأٔ  .38
ٕا�ادة  تأٔخراتمل متثيلية ا� من إالحصاءات  اً نتج مزيدي املكتب ا�ويل ٔأن �س�تطيع حبيث  IPCRECLASSو MCDمزامنة 

 رباءات.الٕا�ادة التصنيف �فرتايض �ىل ٔأقل �دد ممكن من ٔأرس  ٔأيضاً ق ٔأن يُطبِّ ، و التصنيف ا�ويل للرباءات

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1367/QC013
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1097/CE381
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1367/QC013
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1097/CE381
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1367/QC013
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املكتب ا�ويل  من ِقبل IPC 2018.01ٕا�شاء قوامئ معل ٔأ�د ٔأهداف التسلمي املرتقبة �متثل يف  بأٔنغت اللجنة بلِ وأ�  .39
 .الويبو واملكتب أ�ورويب للرباءاتّلكٍ من موارد اكفية �ىل �انيب وجود ، وذ� �فرتاض 2017يف سبمترب 

حتول ٔأسلس �دوث ، ؤأضاف ٔأنه يتوقع يف هذا املرشوع ودمعه � تفانيهاملكتب أ�ورويب للرباءات عن ؤأعرب  .40
 .ٕاىل الوضع املس�تقبيلللماكتب ممكن 

 تقر�ر عن أ�نظمة املعلوماتية املتص� �لتصنيف ا�ويل للرباءات

مت  .41  .التصنيف ا�ويل للرباءاتتكنولوجيا املعلومات �مع التطورات املتعلقة ب عن �ا�  أ�مانة عرضاً قد�

س�تكون أٔسهل يف �س�تعامل اليت  يةاملس�تقبل  IPCPUB 7نس�ة جتريبية من منصة وقدمت أ�مانة رش�ًا معليًا ل  .42
ية اخلاصة سلوب ا�ٔ التوجهيية  الويبو مع مبادئ IPCPUB 7منصة  وتتوافقالهواتف ا��ية. أ��زة اللوحية و عن طريق 

 .التصنيف ا�ويل للرباءاتٕاىل  النفاذني املس�ت�دم�امة �ىل �سهل من املفرتض ٔأن و ، نرتنتاملتص� �ش�بكة االٕ لتطبيقات �

العرض اكتب �الل ا�ورات السابقة للجنة، ال س�� امل طلبهتا اجلديدة اليت سامتلعديد من ال ُرشح معليًا او .43
ومن . �اصة �لتصنيف ا�ويل للرباءاتولو�ة مفاتيح افرتاضية  ،ططا�يف  اتودمج التعريف ،)Tree View( الشجري

تصيف ا�ويل رتجامت الوطنية لل اللنرش املناظرة  IPCPUBحزمة �رجميات  2016لربع الثاين من �ام املتوقع ٔأن تتوفر يف ا
 .للرباءات

وسوف  ،IPCRMS�لنس�بة ٕاىل ) WIMدارة الهوية (الٕ الويبو نظام صادقة �ديد و ٕاىل أٔسلوب م�نتقال واكمتل  .44
 تنفيذ وجيري. يف ا�ويل للرباءاتن املنتدى إاللكرتوين للتص و  IPCRECLASS�لنس�بة ٕاىل  ذ� ٕاحراز تقدم يف س�متر� 

 �الل ا�ورات السابقة للجنة. تلبطُ اليت  IPCRECLASS لنظام بعض التحسينات الوظيفية

 مع �شأٔن ا�املكتب ا�ويلبذلها للجهود اليت  اعن امتناهن ت�لعرض املذ�ور ٔأ�اله، ؤأعربؤأ�اطت اللجنة �لامً  .45
 .للتصنيف ا�ويل للرباءات املعلومايت

 دارة مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءاتاخلاص �ٕ رشوع امل  تقر�ر عن

مت  .46 سوف �كون و ). IPCRM( التصنيف ا�ويل للرباءات مراجعةدارة اخلاص �ٕ  رشوعامل عن �ا�  أ�مانة عرضاً قد�
 IPC إالصدار من اعتباراً  واحضًا متام الوضوح�ىل مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات املاكتب و هذا املرشوع �ىل  تأٔثري

2017.01. 

قبل ا�ورة  IPCRMSٕانتاج �ل يف بدء ال يف ٔأعقاب  ،2015املرشوع أ��ِلق يف هناية �ام  أٔن�اطت اللجنة �لامً بوأٔ  .47
 .القدمي RIPCISنظام  والتوقف عن اس�تعاملالرابعة والثالثني للفريق العامل 

فرتة  النامجة عنواملشالك  IPCRMS بنظام يف شلكه احلايل رس�ن املفعوللف مل ٕالنتاج املس�تقبيل�وف� يتعلق  .48
بأٔن  ملاكتبَ الول بدي�، ؤأوصت حبهذا امللف ٔأقرت اللجنة برضورة �س�تعاضة عن ، التصنيف ا�ويل للرباءاتٕاصالح 

 ت� البدائل.أٔن �س�تفيد من بو  ا�كنولوجيا املعلومات اخلاصة هبٔأنظمة  ملواءمة �رمس خطةً 

ٕاىل ٕاجراء دراسة اس�تقصائية �شأٔن �ا�  رس�ن املفعولاليت �س�ت�دم ملف  املاكتب الوقت نفسه، دعت اللجنةُ  ويف .49
ونظرًا اللجنة يف دورهتا املقب�. ت� املاكتب، وتقدمي تقر�ر عن ذ� ٕاىل املعلومات اخلاصة ب �كنولوجيا اس�ت�دامه يف ٔأنظمة 

لس�نوات الثالث رس�ن املفعول �الل انتاج ملف إ  �س�مترسوف ف ٔأنظمهتا املعلوماتية، واءمة اكتب حتتاج ٕاىل وقت ملٔ�ن امل
 يف اجلزء التارخيي.قد تو�د املقب� دون تصحيح أ�خطاء اليت 
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 هتإاىل مسامه يتدرجيالنتقال اس�تعدادًا  IPCRMSلنظام  املاكتب�شأٔن اس�ت�دام  تدريبيةً  دورةً مت أ�مانُة وقد�  .50
 .نظامهذا ال يف املبارشة 

 .ه بن�احوتنفيذ IPCRMSنظام  ٕاطالقيف رائع  �د ما بذ� من �ىل اللجنة عن امتناهنا للمكتب ا�ويل تؤأعرب .51

 للس�يد فاراسوبولوس اً شكر 

وانهتزت قبل تقا�ده. فاراسوبولوس ٔأنطونيوس  الس�يديه أٓخر دورة �شارك فهيا ا�ورة �اطت اللجنة �لامً بأٔن هذه أٔ  .52
مسامهته البارزة يف �ىل وكذ� للتصنيف ا�ويل للرباءات متازة امل  تهٕادار �ىل �  اعرب عن امتناهنتالفرصة ل اللجنة هذه 

وتنفيذ ٕاطالق  ارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات ويفال س�� مسامهته يف تطو�ر �تطو�ر التصنيف، 
 نظام ٕادارة مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات.

هذا التقر�ر �ٕالجامع اخلرباء  ت جلنةاعمتد .53
مارس  18عن طريق الوسائل إاللكرتونية يف 

2016. 

 ]ييل ذ� املرفقان[
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 

 

I.  ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 

in alphabetical order of the names in French of the States) 
 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Klaus HOEFKEN, Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark 

Office (DPMA), Munich 

 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Burkhard SCHLECHTER, Head of Classification, Technical Department 3A, The Austrian 

Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna 

 

BRÉSIL/BRAZIL 

Catia VALDMAN (Ms.), Patent Examiner, Telecommunications Division, National Institute of 

Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de 

Janeiro 

 

CANADA 

Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme-international, Direction des 

brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO), Gatineau 

 

CHINE/CHINA 

LU Huisheng, Director, International Communication Division, Patent Documentation 

Department, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, Beijing 

YANG Jia, Deputy Section Director, Patent Examination Cooperation Center of the Patent 

Office, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, Beijing 

REN Jie, Classification Quality Controller, State Intellectual Property Office of the People's 

Republic of China, Beijing 

 

DANEMARK/DENMARK 

Sven Nytoft RASMUSSEN, Senior Examiner, Patent Department, Ministry of Business and 

Growth, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Amaya EZCURRA MARTÍNEZ (Sra.), Jefe, Servicio Técnicas Industriales, Departamento de 

Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
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ESTONIE/ESTONIA 

Tiina LILLEPOOL (Ms.), Deputy Head, Patent Department, Estonian Intellectual Property 

and Technology Transfer Centre, Tallinn 

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Christopher KIM, Director, Classification Quality and International Coordination, Office of 

International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United States 

Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Matthew SMITH, Classification Standards and Development, United States Department of 

Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Richard LEE, Patent Classifier (International Projects), United States Department of 

Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, International Patent Classification 

Division, FIPS of Rospatent, Moscow 

 

FINLANDE/FINLAND 

Niko MUSAKKA, Patent Examiner, Chemistry Department, Finnish Patent and Registration 

Office (PRH), Ministry of Employment and the Economy, Helsinki 

 

FRANCE 

Céline MAGOU SANTIANO (Mme), chargée de mission CIB, Département des brevets, 

Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 

 

IRLANDE/IRELAND 

Karen RYAN (Ms.), Patent Examiner, Patents Office, Department of Jobs, Enterprise and 

Innovation, Kilkenny 

 

ITALY 

Francesca MARIANO NARNI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

JAPON/JAPAN 

Kunihiko FUSHIMI, Director, Policy Planning and Research, Administrative Affairs Division, 

Japan Patent Office, Tokyo 

Masakazu SHIOZAWA, Deputy Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent 

Office, Tokyo 

Tatsuya OHASHI, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office, 

Tokyo 
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MEXIQUE/MEXICO 

Pablo ZENTENO MÁRQUEZ, Especialista en Propiedad Industrial A, Dirección Divicional de 

Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Mexico  

 

NORVÈGE/NORWAY 

Natalie SCHLAF (Ms.), Chief Examiner, Chemistry, Norweigan Industrial Property 

Office (NIPO), Oslo 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Robert SCHOUWENAARS, Patent Examiner, Netherlands Patent Office: a Department of 

the Netherlands Enterprise Agency, Ministry of Economic Affairs, The Hague 

 

PORTUGAL 

Vanessa FATAL (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, Ministry of 

Justice, Portuguese Institute of Industrial Property, Lisbon 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

LEE Yong-Sang, Assistant Manager, IPC Revision, Patent Information Promotion 

Center (PIPC), Daejeon 

KWON Min Jeong (Ms.), Deputy Director, Measurement and Analysis Technology 

Examination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

LEE Eunkyu, Deputy Director, Patent Examination Policy Division, Korean Intellectual 

Property Office (KIPO), Daejeon 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Jarmila AVRATOVÁ (Ms.), Engineer, Patent Information Department, Industrial Property 

Office, Prague 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Diana NITA (Ms.), Patent Examiner, Patent Directorate, State Office for Inventions and 

Trademarks (OSIM), Bucharest 

Simona RADU (Ms.), Patent Examiner, Patent Directorate, State Office for Inventions and 

Trademarks (OSIM), Bucharest 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Peter SLATER, Deputy Director, Patents, UK Intellectual Property Office Newport 

Jeremy COWEN, Senior Patent Examiner, Classification, Department for Business, 

Innovation and Skills, UK Intellectual Property Office, Newport 

 

SLOVAQUIE/SLOVAKIA 

Zuzana HANČUĽÁKOVÁ (Ms.), Standards and Documentation Expert, IT Operations, 

Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica 
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SUÈDE/SWEDEN 

Anders BRUUN, Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Pascal WEIBEL, chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 

intellectuelle (IPI), Berne  

 

TURQUIE/TURKEY 

Atalay Berk DAMGACIOGLU, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, 

Ankara 

 

UKRAINE 

Andrew KUDIN, Director General, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute", 

Kyiv 

Sergii TORIANIK, Deputy Head, Division of Examination of Applications for Inventions, Utility 

Models and Topographies of Integrated Circuits, State Enterprise, Kyiv 

 

 

II.  ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  

Hamidou KONE, chef du Service des Brevets et autres créations à caractère technique, 

Service des Brevets et autres créations à caractère technique, Département de la Protection 

de la Propriété Industrielle, Yaoundé 

 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 

ORGANISATION (EPO)  

Pierre HELD, Project Manager, CPC at National Offices and IP5 Working Group 1 Dir. 

1.1.3., Classification and Documentation, Rijswijk 

Roberto IASEVOLI, Head, Classification Knowledge Management, Rijswijk 

 

 

III. BUREAU/OFFICERS 

Président/Chair: Kunihiko FUSHIMI (Japon/Japan) 

Vice-présidents/ 

Vice-Chairs:  LU Huisheng (Chine/China) 

 Peter SLATER (Royaume-Uni/United Kingdom) 

Secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Mrs.) (OMPI/WIPO) 
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IV. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 

Yoshiyuki TAKAGI, sous-directeur général/Assistant Director General 

Antonios FARASSOPOULOS, directeur de la Division des classifications internationales et 

des normes /Director, International Classifications and Standards Division 

Patrick FIÉVET, chef de la Section des systèmes informatiques/Head, IT Systems Section 

XU Ning (Mme/Mrs.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB)/ 

Head, International Patent Classification (IPC) Section 

Rastislav MARČOK, administrateur principal de la classification des brevets de la Section de 

la classification internationale des brevets (CIB)/Senior Patent Classification Officer, 

International Patent Classification (IPC) Section 

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Mrs.), assistante à l’information de la Section de la 

classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et 

des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Information Assistant, International Patent 

Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Global 

Infrastructure Sector 

 

 

ييل ذكل املرفق الثاين[]  



IPC/CE/48/2 
ANNEX II 

الثايناملرفق   

 
 جدول األعمال

 افتتاح ادلورة .1

 وانئيب الرئيس انتخاب الرئيس .2

 اعامتد جدول الأعامل .3
 تقرير عن تقّدم برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

 CE 462 انظر املرشوع:

 وواثئق أأساس ية أأخرى للتصنيف دليل التصنيف ادلويل للرباءاتتعديالت عىل  .4
 CE 454, CE 455, CE 456 :املرشوعاتانظر 

ىل اس تحداث صنف جديد يشمل تكنولوجيا أأش باه املو  .5  صالتالنظر يف احلاجة ا 
 CE 481 انظر املرشوع:

 ST.8"مصدر بياانت التصنيف" يف معيار الويبو رمق  40النظر يف اس تعامل البند  .6
 CE 464 انظر املرشوع:

عادة التصنيف  .7  IPCRECLASSو MCDواثئق الرباءات اليت مل يعاد تصنيفها مضن  ومعاجلةتقرير عن حاةل ا 
 QC 013, CE 381 انظر املرشوعني:

ىل الويبو .8 دارة قوامئ العمل من املكتب الأورويب للرباءات ا   تسلمي ا 
 CE 472 انظر املرشوع:

 ابلتصنيف ادلويل للرباءاتاملتصةل تقرير عن الأنظمة املعلوماتية  .9
 عرض يقّدمه املكتب ادلويل.

 CE 446, CE 447 :انظر املرشوعني

دارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات  .10  (IPCRM)مرشوع ا 
 ض يقّدهما املكتب ادلويل.وعر 

 CE 457 :انظر املرشوع

 شكرًا للس يد فاراسوبولوس .11

 اختتام ادلورة .12

 الوثيقة[املرفق الثاين و ]هناية 

 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1606/CE462
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1587/CE454
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1588/CE455
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1589/CE456
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1719/CE481
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1663/CE464
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1367/QC013
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1097/CE381
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1663/CE464
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1540/CE446
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1593/CE447
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1603/CE457
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