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 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
 الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف

 
 والثالثون ثامنةالالدورة 

ىل  13من جنيف،   2017 نومفرب 17اإ
 
 

 التقرير

متده الفريق العامل  اذلي اع

 مقدمة
ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"( دورته  .1 عقد الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ

ىل  13والثالثني يف جنيف يف الفرتة من  الثامنة . وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية أأسامؤمه: 2017 نومفرب 17اإ
س ت ،الصني ،كندا ،الربازيل يطاليا ،يرلنداأ  ونيا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، اإ  ،مجهورية كوراي ،الرنوجياملكس يك،  ،الياابن ،اإ

س بانيا ،الاحتاد الرويس ،رومانيا قلميية  ،ة الأمريكيةالولايت املتحد ،اململكة املتحدة  ،سويرسا ،السويد ،اإ املنظمة الإ
امجلعية اكنت و . بصفة مراقب ممثةّل هنغاراي. واكنت (22املكتب الأورويب للرباءات )الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو(، 

 التقرير. وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول من هذا ( ممثةّل كذكل.ELSA Internationalالأوروبية لطالب احلقوق )

 وافتتح ادلورة الس يد كونهييكو فوش ميي، مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية. .2

 أأعضاء املكتب
 تولت الس يدة نينغ شو )الويبو( هممة أأمني ادلورة. .3

 اعامتد جدول الأعامل
دخال تغيريات طفيفة عليه، وهو واردجدول الأعامل مرشوع اعمتد الفريق العامل  .4  يف املرفق الثاين من هذا مع اإ

 التقرير.
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 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات
سبمترب  24وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .5

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

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

  (IP5 WG1عرشة للفريق العامل الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة ) السابعةتقرير عن ادلورة 
 ابلتصنيف املعين

 ابمس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة. الياابنأأحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمه  .6

ىل  .7 عرشة للفريق العامل  لسابعةاخالل ادلورة  ،أأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقتوأأشار الفريق العامل علام اإ
 ("Fمن الفئة ") عىل الارتقاء بس تة مرشوعات ،( املعين ابلتصنيفIP5 WG1الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة )

ىل  .F 103وF 100 وF 099 وF 097 وF 096 و F 094، وتكل املرشوعات يه IPCمرحةل  اإ

ىل كذكل الفريق العامل  وأأشار .8 قامئة جبميع رش، ابمس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، للرباءات س ين مكتب الياابن أأن اإ
ليه فامي  الاقرتاحات واملرشوعات اجلارية لتكل املاكتب عىل املنتدى الإلكرتوين اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ

طار املرشوع  ييل بعبارة "املنتدى الإلكرتوين"( يف ية بني طلبات مراجعة التصنيف من أأجل تفادي الازدواج ، CE 456اإ
 ادلويل للرباءات وأأنشطة املراجعة اجلارية يف ماكتب امللكية الفكرية امخلسة.

 برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

 F 044و C 491و C 490و C 489و C 488و C 487و C 486 مرشوع مراجعة ييل بياهنا: 34انقش الفريق العامل 
 F 068و F 067و F 066و F 065و F 062و F 061و F 059و F 055و F 053و F 050و F 048و F 047و
 F 088و F 087و F 086و F 085و F 084و F 083و F 079و F 078و F 077و F 073و F 070و F 069و
 .F 092و F 091و F 090و

لك اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل ولاملعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي وترد  .9
مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة 

 الإلكرتوين.الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى  "قرار

طار مرشوعات املراجعة  بوجوبمرشوعات املراجعة  وُذكّر مقررو .10 حالت اجملالت املراجعة يف اإ النظر ابنتظام يف اإ
ىل جانب اقرتاح املراجعة، وتقدمي هيلك وتقدمي اقرتاحات بشأأن حذف الإحالت غري املنقصة من  ن ُوجدت، اإ التصنيف، اإ

 (.IPC/CE/47/2 السابع من الوثيقة املرفق التعاريف الالزمة عند الاقتضاء )انظر

جراءات اس تخدام وذكّر الفريق العامل ابلقرار اذلي اختذه يف دورته السادسة والثالثني  .11  IPCRMS أأداةخبصوص اإ
ابتّباع الإجراءات املتفق علهيا )انظر املرفق  IPCRMS أأداةواملنتدى الإلكرتوين، وجّشع املاكتب بشدة عىل بدء اس تخدام 

ىل تطبيق املُهل احملّددة لالإجراءات يك تتّبعها IPC/WG/36/2 الثالث من الوثيقة (. كام دعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
 .تب بطريقة صارمة وذكل لضامن الفعالية والكفاءة يف املناقشات أأثناء دورات الفريق العامل الفعليةاملاك

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1740/C486
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4957/C487
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7016/C489
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7019/C490
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7025/C491
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4732/F044
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1718/F047
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7061/F048
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6931/F050
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7073/F053
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4837/F055
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4951/F059
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
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4954/F066
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4948/F067
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7064/F068
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1725/F069
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7076/F070
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7079/F073
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7058/F077
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7150/F079
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7067/F083
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7070/F084
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7153/F085
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7156/F086
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7028/F087
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7159/F088
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7162/F090
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7206/F091
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7209/F092
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 برانمج تعاريف التصنيف ادلويل للرباءات
 .D 311و D 310انقش الفريق العامل مرشوعني من مرشوعات التعاريف ييل بياهنام:  .12

وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل وللك  ذين املرشوعنيهوترد املعلومات اخلاصة بوضع  .13
التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات 

 الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. "قرار

ىل أأنه سيتعنّي  .14 من أأجل توفري تعلاميت أأكرث التعاريف  يث املبادئ التوجهيية اخلاصة بصياغة حتدوأأشار الفريق العامل اإ
تعاريف عىل مس توى الأصناف الفرعية واجملموعة الرئيس ية واجملموعة الفرعية ختص  كيفية صياغةيتعلق ب  ماس امي  لتفصيال، 

ىل تقدمي اقرتاحاتالإحالت املنقصة حتت عنوان "الإحال طار  ت" وعالقهتا مع هيلك التصنيف. ودعا الفريق العامل اإ يف اإ
ىل اللجنة يك تنظر فهيا. CE 455 املرشوع  لتعديل املبادئ التوجهيية املزمع تقدميها اإ

 صيانة التصنيف ادلويل للرباءات
 M 775و M 774و M 769و M 619و M 617و M 611صيانة ييل بياهنا:  مرشوع 16انقش الفريق العامل  .15

 .M 786و M 785و M 784و M 783و M 782و M 781و M 780و M 779و M 778و M 776و

املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل وللك  وترد .16
مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة 

 الإلكرتوين. الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى "قرار

ىل العمل، بشلك طوعي، عىل تقدمي اقرتاحات بشأأن حذف  .17 الإحالت غري ودعا الفريق العامل جمددا املاكتب اإ
طار مرشوعات الصيانة )من  التصنيفهيلك املنقصة من  ىل  M 200يف اإ بالغ M 500اإ ىل اإ (. وُدعيت املاكتب املتطوعة اإ

جراء هممة حذف الإحالت غري املنقصة فهيا وذكل للمتكني من اس تحداث املكتب ادلويل ابلأصناف الفرعية اليت تعزتم اإ 
 مرشوعات الصيانة املقابةل عىل املنتدى الإلكرتوين.

ىل  .18 التصنيف س ُينرش هيلك أأن جدول حمداث يلخص وضع حذف الإحالت غري املنقصة من وأأشارت الأمانة اإ
 .WG 191ملف املرشوع  يف

 مس تجدات ادلمع املعلومايت اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات
ث خملتلف أأنظمة ومرشوعات ادلمع  ادلويلاملكتب ه قصري قدم بعرضأأحاط الفريق العامل علام  .19 عن الوضع احملدَّ

 املعلومايت اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات.

(، اليت اس ُتخدمت IPCPUB 7وُأبلغ الفريق العامل أأيضا بوضع حتديث منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات ) .20
أأيضا لنرش ترجامهتا الوطنية للتصنيف واس تخدمهتا بعض املاكتب  IPC 2018.01ر للنسخة النرش املبكّ لأغراض 

 .للرباءات ادلويل

 (IPCCAT) تصنيف النيص يف التصنيف ادلويل للرباءاتل عن تطوير منوذج أأداة مؤمتتة ل وأأعلن املكتب ادلويل  .21
 عىل مس توى اجملموعة الفرعية.

ىل أأن  الفريق العاملوأأشار  .22 عادة  1.3املش متةل عىل  IPC 2018.01نسخة لل قوامئ العمل اإ مليون مجموعة براءة يتعنّي اإ
عاخوارزمية توزيع وفق  IPCRECLASS يف نظامتصنيفها قد ُُحّلت  دة تصنيف قوامئ العمل الراهنة، وأأن اإ

 قد اس ُتمكلت. IPC-2008و  IPC-2007 التصنيفني

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7171/D311
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4474/CE455
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1695/M611
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7186/M617
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7195/M619
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4966/M774
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4969/M775
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4975/M776
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7132/M778
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7135/M779
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7138/M780
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7141/M781
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7123/M782
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7144/M783
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7126/M784
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7129/M785
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7168/M786
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/presentations.html
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ىل أأنه  .23 ىل، يُنظرس كام أأشار الفريق العامل اإ المكية الإجاملية املرتامكة مما معاجلة  يف، IPCRECLASS نظام استنادا اإ
عادة تصنيفه من التصنيف ادلويل للرباءات، أأي  املزمع تطبيقه يف نظام ال  مليون مجموعة براءة، ابس تخدام 3.7ينبغي اإ

دارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءاتاملس تقبل وهو نظام  دماج ( IPCWLMS) اإ  قوامئ العملخوارزمية توزيع مع اإ
 املعمتدة حديثا.

 ادلورة املقبةل للفريق العامل
ن الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ادلورة القادمة، وافق عىل تكريس  .24 يوم الثنني ويوم الثالاثء اإ

يوم امخليس بعد ظهر جملال الكميياء، و بعد ظهر يوم الأربعاء وصباح يوم امخليس جملال الكهرابء، و وصباح يوم الأربعاء 
 جملال املياكنياك.امجلعة  ويوم

ىل أأن دورته  .25  والثالثني س ُتعقد مبدئيا يف الفرتة التالية: التاسعةوأأشار الفريق العامل اإ

ىل  23من   .2018 أأبريل 27اإ

متد الفريق العامل هذا التقرير ابلوسائل  .26 اع
 .2017ديسمرب  15الإلكرتونية وابلإجامع يف 

 []ييل ذكل املرفقان


