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 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
 الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف

 
 والثالثون السادسةالدورة 

ىل أأكتوبر  31من جنيف،   2016 نومفرب 4اإ
 
 

 التقرير

متده الفريق العامل  اذلي اع

 مقدمة

ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"( دورته العامل املعين مبراجعة التصنيفعقد الفريق  .1  ادلويل للرباءات )املشار اإ
ىل  31السادسة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من  . وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية 2016نومفرب  4أأكتوبر اإ

 ،مجهورية كوراي ،الرنوجي ،الياابن ،يرلندااإ ، اليوانن ،أأملانيا ،فرنسا ،امجلهورية التش يكية ،الصني ،كندا ،الربازيلأأسامؤمه: 
س بانيا ،الاحتاد الرويس ،رومانيا ، املنظمة الأفريقية الولايت املتحدة الأمريكية ، اململكة املتحدة،تركيا ،سويرسا ،السويد ،اإ

قلميية الأفريقية للم  (. وترد قامئة املشاركني يف املرفق 22) املكتب الأورويب للرباءاتلكية الفكرية، للملكية الفكرية، املنظمة الإ
 الأول من هذا التقرير.

 ، مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية.دلورة الس يد ك. فوش مييوافتتح ا .2

 أأعضاء املكتب

 تولت الس يدة ن. كزو )الويبو( هممة أأمني ادلورة. .3

 اعامتد جدول الأعامل

دخال عدة مع يق العامل ابلإجامع جدول الأعامل، الفر اعمتد  .4 وترد الصيغة املعمتدة يف املرفق الثاين من  ت،تعديالاإ
 التقرير. هذا
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 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

ىل  24وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .5 سبمترب اإ

(، ل يش متل تقرير هذه ادلورة سوى عىل اس تنتاجات AB/X/32 من الوثيقة 52و 51 )انظر الفقرتني 1979 أأكتوبر 2
الفريق العامل )القرارات والتوصيات والآراء وغري ذكل( ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من 

اس تنتاج حمّدد للفريق العامل أأو أأبدي فهيا ذكل التحفظ  املشاركني، ابس تثناء احلالت اليت أأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي
ىل الاس تنتاج.  جمددا بعد التوصل اإ

واملعين   (IP5 WG1)قرير عن ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسةت
 ابلتصنيف

ماكتب امللكية الفكرية  ابمساحلكويم الصيين للملكية الفكرية كتب امل ه ريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمأأحاط الف .6
 امخلسة.

عرشة للفريق  اخلامسةادلورة بأأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقت خالل كذكل وأأحاط الفريق العامل علام  .7
ثالثة ال  ”F“ الفئةات عىل الارتقاء مبرشوع ( واملعين ابلتصنيفIP5 WG1العامل الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة )

ىلالتالية   .IPC: F 050, F 078, F 080 مرحةل اإ

اجلارية  E/J ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقت عىل أأن تُضاف اقرتاحات الفئتنيبأأن  كام أأحاط الفريق العامل علام .8
ىل قامئة املرشوعات اجلارية لتكل املاكتب وأأن تُتاح الاقرتاحات  الفكرية امخلسة ماكتب امللكيةمرحةل ما قبل مناقش هتا يف  اإ

ة شفافية العمل اذلي تقوم به ماكتب امللكية للجهات املعنية ابلتصنيف ادلويل للرباءات، بغرض زايد "(P)اقرتاحات الفئة "
ورة، قامئة حمدثة جبميع الاقرتاحات ، ابمس املاكتب املذكاملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكريةالفكرية امخلسة. وقد نرش 

ليه فامي ييل بعبارة  اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءاتواملرشوعات اجلارية لتكل املاكتب يف املنتدى الإلكرتوين  )املشار اإ
طار املرشوع  يف "املنتدى الإلكرتوين"(  .CE 456اإ

 برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

 C, 481 C, 479 C, 476 C, 474 C, 471 C 483 ,:مرشوع مراجعة ييل بياهنا 35انقش الفريق العامل  .9
, 047 F, 046 F ,045 F, 044 F, 041 F, 039 F, 035 F, 034 F, F 024, 008 F, C 487, C 486, 484 C
, 065 F, 064 F, 063 F, 062 F, 061 F, 059 F, 058 F, 057 F, 056 F, 055 F, 054 F, 052 F, 051 F

069 F, 067 F, 066 F. 

وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل يف  .10
ت الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املرشوعات ذا

 ذات الصةل املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتاحة عىل املنتدى الإلكرتوين.

ىل مرشوعات املراجعة  يمقرر ودعا الفريق العامل جمددا .11 حالت اجملالت املراج النظراإ طار ابنتظام يف اإ عة يف اإ
ن ُوجدت،اقرتاحات بشأأن حذف الإحالت غري املنقصة من التصنيفمرشوعات املراجعة وتقدمي  وتقدمي التعاريف  ، اإ

 (.IPC/CE/47/2 وثيقةالسابع من ال املرفق الالزمة عند الاقتضاء )انظر

ىل  .12 التصنيف س ُينرش يف ملف  ذف الإحالت غري املنقصة منحأأن جدول حمداث يلخص وضع وأأشارت الأمانة اإ
 .WG 191املرشوع 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1589/CE456
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1690/C483
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1683/C481
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1668/C479
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1646/C476
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1619/C474
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1616/C471
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1718/F047
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1726/F046
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1665/F045
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1674/F044
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1654/F041
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1653/F039
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1673/F035
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1700/F034
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1710/F024
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1749/C487
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1740/C486
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1691/C484
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1724/F065
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1741/F064
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1739/F063
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1720/F061
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1747/F059
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1738/F058
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1699/F057
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1692/F056
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1709/F055
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1708/F054
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1727/F052
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1707/F051
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1725/F069
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1746/F067
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1748/F066
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1300/WG191
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 مج تعاريف التصنيف ادلويل للرباءاتانبر

 .D ,306 D , 271 D 228مرشوعات من مرشوعات التعاريف ييل بياهنا: ثالثةانقش الفريق العامل  .13

وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل يف  وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات .14
املرشوعات ذات الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات 

ريق العامل مرشوعني من واس تمكل الف ذات الصةل املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتاحة عىل املنتدى الإلكرتوين.
ىل . IPC 2018.01مرشوعات التعاريف س ُينرشان مع النسخة  دراج يلخص  أأن جدول حمداثوأأشارت الأمانة اإ هممة اإ

 .WG 111 س ُينرش يف ملف املرشوعالفئات الرئيس ية املتبقية 

نشاء مرشوع جديد من مرشوعات التعاريف، وهو املرشوع  .15 ، وأأن يتوىل املكتب D 310واتفق الفريق العامل عىل اإ
 .M 613 املرشوعوالناشئ عن  ،H05Kالأورويب للرباءات هممة مقرر ذلكل املرشوع اذلي يتناول الفئة الفرعية 

 التصنيف ادلويل للرباءاتصيانة 

 صيانة ييل بياهنا: اتمرشوع س بعةانقش الفريق العامل  .16

772 M, 771 M, 770 M, 769 M, 768 M, 756 M,  613 M. 

واملُهل احملّددة ذلكل وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها  .17
املرشوعات ذات الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات  يف

 املرشوعات ذات الصةل املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتاحة عىل املنتدى الإلكرتوين.

نشاء  .18  ة جديدة عىل النحو التايل:مرشوعات صيان ثالثةووافق الفريق العامل عىل اإ

 ؛C 481 الناشئ عن املرشوع –( الربازيل ،A21D) M 773 الكميياء:

 ؛C 474 الناشئ عن املرشوع –( ، اململكة املتحدةG06T) M 774 الكهرابء:
757 M (H04W ،الربازيل )– 058 نيالناشئ عن املرشوع F 062و F. 

دارة مراجعة التصنيف ادلويل أأداةاقرتاح بشأأن اس تخدام  اخلاص  واملنتدى الإلكرتوين (IPCRMS) للرباءات اإ
 ذكل التصنيفب

ىل املرفق .19 ، املش متل عىل اقرتاح من املكتب ادلويل بشأأن WG 351املرشوع من  4 استندت املناقشات اإ
دارة مراجعة التصنيف ادلويل أأداةالإجراءات اخلاصة ابس تخدام  ابملنتدى الإلكرتوين ذكل ( وعالقة IPCRMS) للرباءات اإ

 .املذكوراخلاص ابلتصنيف 

مهنا، مثال،  عدةواتفق الفريق العامل عىل مواصةل اعتبار املنتدى الإلكرتوين منتدى النقاش الرئييس لتحقيق أأغراض  .20
دارة تدفق العمل اخلاص مبراجعة التصنيف ادلويل ل لرباءات، وحتديد أأو رصد املُهل اخلاصة ابلإجراءات، ومتكني املاكتب من اإ

، اليت تسمح بصياغة تعديالت التصنيف IPCRMS أأداةتقدمي تعليقات عامة، وغري ذكل من الأغراض اليت س تمكّل حتقيقها 
دارهتا والبّت فهيا بطر   أأكرث كفاءة. يقةادلويل للرباءات، واإ

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1658/D306
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/849/WG111
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1750/D310
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1697/M613
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1736/M772
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1735/M771
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1734/M770
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1729/M768
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1679/M756
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1697/M613
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1751/M773
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1683/C481
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1752/M774
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1619/C474
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1753/M775
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1753/M775
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1738/F058
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1723/WG351
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واملنتدى  IPCRMS أأداةووافق الفريق العامل عىل الإجراءات املقرتحة ابعتبارها املامرسة الفضىل لس تخدام  .21
ىل يوميا الإلكرتوين، مبا ميّكن املاكتب من متابعة النقاش عىل املنتدى الإلكرتوين دون الرجوع  ى الأداة واملنتدلك من اإ

 املذكورين.

ابتباع الإجراءات املتفق علهيا، والواردة يف  IPCRMS أأداةوجّشع الفريق العامل بقوة املاكتب عىل بدء اس تخدام  .22
 املرفق الثالث من هذا التقرير.

)أأ(  تنفيذ الإجراءات والواردة يف الفقرات مناملُهل املقرتح أأن تلزتم هبا املاكتب يف كام وافق الفريق العامل عىل  .23
ىل )ج( من الاقرتاح املذكور لضامن الفعالية والكفاءة يف املناقشات خالل ادلورات الفعلية للفريق العامل. والمتس الفريق  اإ

 العامل من املكتب ادلويل تطبيق تكل املُهل برصامة.

ماكنية زايدة حتسني الإجراءات بعد اكتس .24 اب املاكتب واملكتب ادلويل جتربة يف اس تخدام واتُفق عىل اإ
 واملنتدى الإلكرتوين. IPCRMS أأداة

 مس تجدات ادلمع املعلومايت اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات

ومرشوعات ادلمع املعلومايت  أأنظمةتلف احملّدث مل وضع البعرض قدمه املكتب ادلويل عن  علام أأحاط الفريق العامل .25
 اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات.

ىل املزمع الانتقال وضع وتفاصيل ب العامل الفريق وُأبلغ .26 ىل للنفاذ الامسي الاس تيثاقاإ  املتعلقة الويبو تطبيقات اإ
ىل أأن القرار اذلي اخُتذ عىل صعيد املنظمة يف يونيوللرباءات ادلويل ابلتصنيف بشأأن تغيري تكنولوجيا  2016 . وأأشري كذكل اإ

 .الاس تيثاق قد تسبّب يف تأأخري معلية الانتقال

 .2016 ستُتاح يف منتصف عام IPC 2017.01 أأيضا بأأن قامئة العمل اخلاصة ابلنسخة العامل الفريق وُأبلغ .27

 ( وشاهد عرضا مبارشاIPCPUB 7ع حتديث منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات )ُأبلغ الفريق العامل بوضكام  .28
س امي خاصية حفظ النُسخ القدمية للتصنيف ادلويل للرباءات وخاصية البحث  لاملنصة،  تكللأحدث اخلاصيات املدرجة يف 

ىل أأداة املساعدة يف التصنيف )   أأعيد تصمميها حديثا.( املتاحة عىل الإنرتنت واليتIPCCATاذليك استنادا اإ

للماكتب بناء عىل طلهبا من أأجل الاس مترار يف  IPCPUB 7 وس يتيح املكتب ادلويل مجموعة برجميات منصة .29
 .IPCRMS ابس تخدام أأداة تعدهالتصنيف ادلويل ترجامت وطنية ل نرش  مساعدة املاكتب املعنية عىل
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 للفريق العامل املقبةلادلورة 

ن الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ادلورة القادمة، وافق عىل تكريس  .30 جملال  اليومني الأولنياإ
 .التايل جملال الكميياء، واليومني الأخريين جملال املياكنياك يويمال ، و الكهرابء

ىل أأن دورته  .31  التالية: والثالثني س ُتعقد مبدئيا يف الفرتة السابعةوأأشار الفريق العامل اإ

ىل  15من   .2017 مايو 19اإ

متد الفريق العامل هذا التقرير ابلإجامع  .32 اع
 .2016نومفرب  29يف  وابلوسائل الإلكرتونية

 [تيل ذكل املرفقات]


