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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]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICPANTS 

I.  ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
 in the alphabetical order of the names in French of the States) 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Armin BARTHEL, Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and 
Trade Mark Office (DPMA), Munich 

Martina FRITZSCHE-HENKE (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, 
German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 

Raluca KOCH (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent 
and Trade Mark Office (DPMA), Munich 

Axel KRAUSE, Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and 
Trade Mark Office (DPMA), Munich 

Ulrich RÖDIGER, Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and 
Trade Mark Office (DPMA), Munich 

Oliver STEINKELLNER, IPC Expert, Classification Systems Section, German Patent and Trade 
Mark Office (DPMA), Munich 

BRÉSIL/BRAZIL 

Catia VALDMAN (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade (INPI), Rio de Janeiro 

CANADA 

Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme - International, Direction des brevets, 
Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gatineau 

CHINE/CHINA 

LI Xiao (Ms.), Project Officer, Patent Documentation Department, State Intellectual Property 
Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 

JIA Ni (Ms.), Classifier, Data Process Department, China Patent Technology Development 
Corporation, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 

WANG Yue (Ms.), Classifier, Classification Examination Department, China Patent Technology 
Development Corporation, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China 
(SIPO), Beijing 

ZHAO Jian, Section Chief of Telecommunications, Examination Department, Patent 
Examination Cooperation, Beijing Center of the Patent Office, State Intellectual Property Office 
of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
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CZECH REPUBLIC/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information Department, Industrial Property Office, 
Prague 

ESPAGNE/SPAIN 

Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, Oficina Española de Patentes y 
Marcas, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Yen NGUYEN (Ms.), International Patent Classifier, United States Department of Commerce 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria  

Matthew BROOKS, Supervisory Patent Classifier, Classification Standards and Development, 
Office of International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

John RUGGLES, Patent Classifier, Classification Standards and Development, Office of 
International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Andrey SHPIKALOV, Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

FRANCE 

Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des brevets, Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 

Jinane KABBARA (Mme), experte en mécanique, Département des brevets, Institut national de 
la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 

Tristan IMBERT, expert électricité, Département des brevets, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Courbevoie 

Philippe MARCEL, expert en chimie, Département des brevets, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Courbevoie 

GRÈCE/GREECE 

Evangelos GIANNAKOPOULOS, Examiner, Patent Office Industrial Property Organization 
(OBI), Athens 

IRLANDE/IRELAND 

Fergal BRADY, Senior Patent Examiner, Patent Examination, Patents Office, Department of 
Jobs, Enterprise and Innovation, Kilkenny 

JAPON/JAPAN 

Masakazu SHIOZAWA, Deputy Director, Patent Classification Policy Planning Section, 
Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Yoshitaka DAN, Classification Project Coordinator (Machinery), Patent Classification Policy 
Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Hiroaki ISHIZAKA, Classification Project Coordinator (Electricity), Patent Classification Policy 
Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
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Ryuichi KIMURA, Classification Project Coordinator (Physics), Patent Classification Policy 
Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Keisuke TSUCHIHASHI, Classification Project Coordinator (Chemistry), Patent Classification 
Policy Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

NORVÈGE/NORWAY 

Bjørn TISTHAMMER, Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

YOO Jun, Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

KIM Hyeon-Jin, Deputy Director, Patent Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 

LEE Eunkyu, Deputy Director, Energy Technology Examination Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 

JUNG Byung-Te, Senior Assistant Manager, Examination Assistance Team, Patent Information 
Promotion Center (PIPC), Daejeon 

LEE Yun-Seok, Senior Assistant Manager, Examination Assistance Team, Patent Information 
Promotion Center (PIPC), Daejeon 

ROUMANIE/ROMANIA 

Nicolae MURĂRUŞ, Senior Examiner, Substantive Examination, Mechanical Department, State 
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

Daniela CRISTUDOR (Ms.), Patent Examiner, Patent Department, State Office for Inventions 
and Trademarks (OSIM), Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Matthew LAWSON, Senior Patent Examiner, Patents Division, UK Intellectual Property Office, 
Newport 

Jeremy COWEN, Senior Patent Examiner, Patents Division, UK Intellectual Property Office, 
Newport 

SUÈDE/SWEDEN 

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

Tomas LUND, Examiner, Patents, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm 

SUISSE/SWITZERLAND 

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

François LOISEAU, expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 

Philippe TATASCIORE, expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 
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TURQUIE/TURKEY 

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

 

II. ORGANISATIONS MEMBRES/MEMBER ORGANIZATIONS 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  

Issoufou KABORE, examinateur principal, Yaoundé 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  

Roberto IASEVOLI, Head Classification Board, Classification and Documentation, Rijswijk  

Norbert Joachim WIENOLD, Classification Board Member for Chemistry, Classification and 
Documentation, Rijswijk 

Christian KÖNIGSTEIN, Classification Board Member for Electricity and Physics, Classification 
and Documentation, Rijswijk 

Jérôme TERRIER DE LA CHAISE, Classification Board Member for Mechanics, EPO 
Classification Board, Rijswijk 

José RODRÍGUEZ COSÍO, Classification Board Member for Mechanics, Classification and 
Documentation, Munich 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  

Ahmed IBRAHIM, Senior Patent Examiner, Industrial Property Department, Harare 

 

III. BUREAU/OFFICERS 

Président/Chair:  Oliver STEINKELLNER (Allemagne/Germany) 

Vice-président/  Bjørn TISTHAMMER (Norvège/Norway) 
Vice-Chair:  

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 (WIPO) 

Kunihiko FUSHIMI, 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, Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, IT Systems Section, 
International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 

XU Ning (Mme/Mrs.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), 
Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/ 
Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and 
Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Rastislav MARČOK, administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la 
classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Senior Patent Classification Officer, International 
Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Global 
Infrastructure Sector 

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[
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 جدول الأعامل

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول الأعامل .2

واملعين  (IP5 WG1)تاكت  املليةة الفيرية اسمخسة ملالأول لفريق العامل ادلورة اخلامسة عرشة لعن تقرير  .3
 ابلتصنيف

 ابمس متاكت  املليةة الفيرية اسمخسة. احليويم الصيين للمليةة الفيريةعرض شفهي  يلقةه امليت  

 التصنيف يف جمال امليتاكنيتاك مرشوعات مراجعة .4
 ,C 476, C 479, C 484, C 486, F 024, F 041, F 051, F 052, F 054 انظر املرشوعات:

F 056, F 059, F 064, F 067. 

 اليهرابءمرشوعات مراجعة التصنيف يف جمال  .5
 ,C 474, F 008, F 035, F 044, F 045, F 055, F 058, F 061, F 062 انظر املرشوعات:

F 065, F 066. 

 اليميياءمرشوعات مراجعة التصنيف يف جمال  .6
 ,C 471, C 481, C 483, C 487, F 034, F 039, F 046, F 047, F 057 انظر املرشوعات:

F 063, F 069. 

 امليتاكنيتاكالتصنيف يف جمال تعاريف مرشوعا  .7
 .D 271, D 306 انظر املرشوعني:

 اليميياءالتصنيف يف جمال تعاريف مرشوع  .8
 D 228 انظر املرشوع:

 امليتاكنيتاكالتصنيف يف جمال صيانة مرشوعات  .9
 .M 611, M 614, M 770, M 771 انظر املرشوعات:

 اليهرابءالتصنيف يف جمال ات صيانة مرشوع .11
 .M 613, M 756, M 768 انظر املرشوعات:

 اليميياءالتصنيف يف جمال صيانة مرشوعات  .11
 .M 615, M 769, M 772 انظر املرشوعات:

دارة مراجعة التصنيف  اقرتاح بشأأن اس تخدام أأداة .12 اخلاص  واملنتدى ال ليرتوين (IPCRMS) للرباءات ادلويلا 
 ذكل التصنيفب

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1646/C476
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1668/C479
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1691/C484
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1740/C486
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1710/F024
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1654/F041
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1707/F051
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1727/F052
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1708/F054
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1692/F056
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1747/F059
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1741/F064
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1746/F067
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1619/C474
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1673/F035
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1674/F044
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1665/F045
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1709/F055
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1738/F058
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1720/F061
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1724/F065
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1748/F066
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1616/C471
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1683/C481
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1690/C483
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1749/C487
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1700/F034
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1653/F039
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1726/F046
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1718/F047
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1699/F057
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1739/F063
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1725/F069
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1658/D306
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1695/M611
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1698/M614
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1734/M770
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1735/M771
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1697/M613
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1679/M756
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1729/M768
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1745/M615
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1736/M772
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 WG 351 انظر املرشوع

 مس تجدات ادلمع املعلومايت للتصنيف ادلويل .13
 امليت  ادلويلعرض يلقةه 

 ادلورة املقبةل للفريق العامل .14

 اعامتد التقرير .15

 اختتام ادلورة .16

 [ييل ذكل املرفق الثالث]

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1723/WG351
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 املرفق الثالث
 

دارة مراجعة التصنيف ادلويل ( وعالقة ذكل ابملنتدى IPCRMS) للرباءات الإجراءات اخلاصة ابس تخدام أ داة اإ
 املذكورلتصنيف لإلكرتوين اخلاص ابا

دراج املرشوعات ) .1 ( رمسيا يف برانمج مراجعة التصنيف ادلويل، س ينشئ املكتب ادلويل فورا Dو Mو Fو Cبعد اإ
 وخيطر املقررين/املرتمجني. IPCRMS الإلكرتوين وأ داةاملرشوعات يف لك من املنتدى 

 .IPCRMS أ داةوس يعّد املقررون/املرتمجون مرشوعات اقرتاحاهتم مبارشة يف  .2

ىل  .3 وعندما يعترب املقررون/املرتمجون أ ن مرشوعات اقرتاحاهتم جاهزة للنقاش، ميكهنم تغيري الوضع من "مرشوع" اإ
عداد تقارير عن . IPCRMS أ داةح" لإظهار الاقرتاح مجليع املاكتب يف ا"اقرتر  وعالوة عىل ذكل، ينبغي للمقررين/املرتمجني اإ

ونرشها يف شلك مرفقات يف املنتدى الإلكرتوين. ويُفّضل أ ن تكون تكل املرفقات  IPCRMS أ داةاقرتاحاهتم املدرجة يف 
ماكنية اس تخراج تقارير بنسقل تتيح حاليا س IPCRMS أ داة. ولكن DOCX بنسق ، وعليه ميكن PDF وى اإ

ىل  PDF للمقررين/املرتمجني حتويل نسق  أ و ميكن للمكتب ادلويل تويل تكل العملية. DOCX نسقاإ

نب التعديالت املقرتحة املعنية. ويف هذه احلاةل، ا، جبIPCRMS أ داةوميكن للماكتب بعد ذكل تقدمي تعليقاهتم يف  .4
بالغ املاكتب ال خرى ينبغي للماكتب املُع ّرقة اإ " املالحظاتابس تخدام وظيفة " IPCRMS أ داةبأ هنا قدمت تعليقات يف ل

" يف IPCRMS أ داة)رمز املكتب( قدم تعليقات يف  XXاملتاحة يف املنتدى الإلكرتوين، وذكل بتقدمي مالحظة مثل "
ذا اكنت التعليقات ذات طبيعة عامة ول تتناسب مع التعديل اخلاص الوارد يف  ، IPCRMS أ داةاملنتدى الإلكرتوين. واإ

 ينبغي للماكتب تقدمي تكل التعليقات يف املنتدى الإلكرتوين كام جرت عليه العادة.

واملنتدى  IPCRMS أ داةيدة عرب ويف هناية لك جوةل من التعليقات، س يقدم املقررون/املرتمجون اقرتاحات جد .5
صدار تقرير لعرضه يف املنتدى الإلكرتوين.  ىل اإ الإلكرتوين، مع مراعاة التعليقات املُقدمة أ و السعي، حسب الاقتضاء، اإ

، علام بأ نه ينبغي IPCRMS أ داةأ نه ميكن، مضن جوةل من التعليقات، أ ن يرّد املقررون/املرتمجون عىل تكل التعليقات يف  غري
خط املاكتب ال خرى ابلإجراءات اليت تُس هتل يف تكل ال داة من خالل وظيفة "املالحظات" املتاحة يف املنتدى ار اإ

حاطة لك املاكتب علام بتكل الإجراءات. ذا ما رأ ى املقررون/املرتمجون لزوم اإ  الإلكرتوين اإ

، ينبغي للمقررين اس تخراج اتادلويل للرباء املعين مبراجعة التصنيفوقبل لك دورة من دورات الفريق العامل  .6
ونرشه يف املنتدى الإلكرتوين ملناقش ته خالل دورة الفريق العامل؛  IPCRMS أ داةأ حدث اقرتاح موحد للمقررين من 

دارة مراجعة  جراء "املرفقات التقنية التحضريية" اذلي اكن املكتب ادلول يضطلع به مضن نظام اإ ومياثل هذا الإجراء اإ
 أ عاله(. 3 )انظر الفقرة DOCX. ويُفّضل أ ن تكون املرفقات بنسق (RIPCISاءات ونرشه )التصنيف ادلويل للرب 

وعندما يكون مرشوع قيد النظر خالل دورة من ادلورات، لن يتس ىن للماكتب تقدمي تعليقات أ و اقرتاحات بشأ نه  .7
دخال التغيريات والقرارات. ويف حالت IPCRMS أ داةيف  اس تثنائية، ميكن أ ن يسمح . ويكون للمكتب ادلويل سلطة اإ

دخال تعديالت عىل اقرتاحه اجلاري حبثه.  املكتب ادلويل للمقرر/املرتمج اإ

وس يحاول املكتب ادلويل، قدر الإماكن، تدوين القرارات أ ثناء مناقشة مرشوع من املرشوعات. وعند اس تكامل  .8
دخال التصويبات الالزمة. وخالل فرتة ل  IPCRMS داةاملناقشة والتدوين، س تكون القرارات املُدّونة متاحة عرب أ   لمتكني من اإ

ىل املكتب ادلويل عىل النحو املعمول به حاليا. ولن تُقدم اقرتاحات التصويب  ضافية اإ التدقيق، ميكن تقدمي تصويبات اإ
 بل عرب املنتدى الإلكرتوين. IPCRMS أ داةاملذكورة عرب 



IPC/WG/36/2 
Annex III 
2 
 

العامل يف النسخة التالية من التصنيف ادلويل للرباءات وس ُتدرج لك املشاريع املُنجزة بعد دورة مايو للفريق  .9
لكرتونية يف يونيو.  وس تخضع لتدقيق هنايئ خالل دورة ما قبل النرش الإ

 IPCRMS تعزيز اس تخدام أ داة

بالغ املكتب ادلويل بذكل. و  .11 ماكنه اإ ن ابإ عداد طلب مراجعة، فاإ يقوم يف حال أ راد مس تخدم عىل مس توى مكتب ما اإ
وطاملا ظلت تكل العملية اليت يقوم  ذلكل الغرض. IPCRMS أ داةمرشوع افرتايض يف  عندها ابس تحداث املكتب ادلويل

هبا املس تخدم عىل مس توى املكتب يف مرحةل املرشوع، لن يتس ىن للماكتب ال خرى مشاهدة التعديالت اليت تُدخل عىل 
 ع "مرشوع".هذا املرشوع الافرتايض، ل ن تكل التعديالت جيب أ ن تظّل دوما يف وض

ماكنه اس تخراجه من  .11 وعندما يعترب املس تخدم عىل مس توى املكتب أ ن مرشوع التعديالت أ صبح جاهزا، فاإن ابإ
ابعتباره طلب مراجعة )ابلنسق  CE 020لنرشه يف املنتدى الإلكرتوين، ك ن ينرشه، مثال، مضن املرشوع  IPCRMS أ داة

 أ عاله(. 3املذكور يف الفقرة 

ىل مرشوع مراجعة يف مرحةل لحقة، ميكن للمكتب ادلويل أ ن يتوىل نقل مرشوع  .12 وعندما يتحّول طلب املراجعة اإ
ىل مرشوع املراجعة الرمسي، دون عناء اإ  ضايف التعديالت بأ مكهل )اذلي يظّل يف وضع "مرشوع"( من املرشوع الافرتايض اإ

 من قبل املس تخدم عىل مس توى املكتب.

ىل  3وعندها س يتّبع املس تخدم عىل مس توى املكتب الإجراءات املذكورة يف الفقرات من  .13 أ عاله، ل غراض  9اإ
جراءات املتابعة.  اإ

 املسائل الإجرائية ال خرى

 ينبغي الالزتام كذكل ابملسائل الإجرائية التالية: .14

املنتدى الإلكرتوين قبل عقد دورات الفريق العامل بس تة أ سابيع  يفجيب أ ن تُقدم اقرتاحات املراجعة ال ولية  )أ (
دراهجا يف جدول أ عامل الفريق العامل ملناقش هتا؛  من أ جل اإ

 وينبغي أ ن تُقدم الاقرتاحات والتعليقات بشأ ن املرشوعات القامئة قبل عقد دورات الفريق العامل بأ س بوعني )ب(
 عىل ال قل للنظر فهيا خالل تكل ادلورات؛

ويقوم املكتب ادلويل حاليا بتحديد املُهل اخلاصة ابلإجراءات عىل املنتدى الإلكرتوين وفقا للفقرتني  )ج(
)أ ( و)ب(. ولكن سريصد املكتب ادلويل ال نشطة عىل املنتدى الإلكرتوين بطريقة صارمة ويطّبق املبادئ  الفرعيتني

 الفرعية )أ ( و)ب( املذكورة أ عاله؛وفقا للفقرات 

 وتُشّجع املاكتب بقوة عىل الالزتام ابملُهل احملّددة لالإجراءات عىل املنتدى الإلكرتوين. )د(

عندما تكتسب املاكتب ويكتسب املكتب ادلويل املزيد من التجربة  وميكن زايدة حتسني الإجراءات املرشوحة أ عاله
 واملنتدى الإلكرتوين. IPCRMS أ داةاس تخدام  يف

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1591/CE020
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