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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2018 وماي 24التارخي: 

 
 
 

 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
 الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23جنيف، من   2018 أأبريل 27اإ
 
 

 التقرير

متده الفريق العامل  اذلي اع

 املقدمة

ليه فامي  .1  التاسعة"الفريق العامل"( دورته  بعدعقد الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ
ىل  23والثالثني يف جنيف يف الفرتة من  الربازيل، وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية أأسامؤمه:  .2018 أأبريل 27اإ

، الياابن، املكس يك، الرنوجي، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد يرلنداأ  كندا، الصني، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، 
س بانيا، السويد، سويرسا، تركيا، أأوكرانيا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة قلميية الأفريقية الأمريكية الرويس، اإ ، املنظمة الإ

واكنت امجلعية الأوروبية لطالب  واكنت هنغاراي ممثةّل بصفة مراقب. .(23)للملكية الفكرية، املكتب الأورويب للرباءات 
 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول من هذا التقرير. ( ممثةّل كذكل.ELSA Internationalاحلقوق )

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

 أأعضاء املكتب

الولايت املتحدة )ة ين نغوين برادي )أ يرلندا( رئيسا هل والس يدانتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فريغال  .3
 .2018للرئيس لعام  ة( انئبالأمريكية

 )الويبو( هممة أأمني ادلورة. وتولت الس يدة نينغ شو .4
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 اعامتد جدول الأعامل

دخال تعديالت اعمتد الفريق العامل ابلإجامع جدول الأعامل املراَجع .5 كام يرد يف املرفق الثاين من  ،طفيفة، مع اإ
 التقرير. هذا

 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

ىل  24العارشة املعقودة يف الفرتة من وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا  .6  2سبمترب اإ
(، ل يش متل تقرير هذه ادلورة سوى عىل اس تنتاجات الفريق AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979 أأكتوبر

اركني، العامل )القرارات والتوصيات وال راء وغري ذكل( ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املش
ابس تثناء احلالت اليت أأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد للفريق العامل أأو أأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا بعد 

ىل  الاس تنتاج. التوصل اإ

 للجنة اخلرباء املعنية ابلتصنيف ادلويل للرباءات امخلسنيتقرير عن ادلورة 

للجنة اخلرباء املعنية ابلتصنيف ادلويل  امخلسنية عن ادلورة أأحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمته الأمان .7
لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة"( )انظر الوثيقة   (.IPC/CE/50/2للرباءات )املشار اإ

قامئة مبوافقة اللجنة عىل حتديث املكتب ادلويل لرموز التصنيف ادلويل للرباءات الواردة يف  أأحاط الفريق العامل علامو  .8
صدار جديد للتصنيف ادلويل حزي النفاذ ء يف التصنيف ادلويل للرباءاتاجلرد اخلرضا  .لكام دخل اإ

نشاء مجموعات اخلرباء ل  .9 ىل وأأحيط علام أأيضا أأن اللجنة قررت اإ يف  الرتمزيعاملي جديد للفهرسة/ نظاملنظر يف احلاجة اإ
 .التكنولوجيات الشامةل من أأجل تغطيةويل ادل تصنيفال 

" و"املبادئ التوجهيية يف "دليل التصنيف ادلويل للرباءاتوأأحاط الفريق العامل علام بأأن اللجنة اعمتدت تعديالت  .10
لهي اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات" دراج املرفق السابع املبادئ التوجهيية"بعبارة ا فامي بعد )املشار اإ "(، مثال اإ

ىل التصنيف ادلويل للرباءات"ال بادئ امل بشأأن " املبادئ التوجهييةاجلديد يف   .توجهيية لتحويل خمططات التصنيف احلالية اإ

  (IP5 WG1)تقرير عن ادلورة الثامنة عرشة للفريق العامل الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة 
 ابلتصنيف املعين

 ابمس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة. الياابنأأحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمه  .11

ىل  .12 عرشة للفريق العامل  الثامنةخالل ادلورة  ،أأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقتوأأشار الفريق العامل علام اإ
 ("Fعىل الارتقاء بس تة مرشوعات )من الفئة " ،( املعين ابلتصنيفIP5 WG1الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة )

ىل  .IPC مرحةل اإ

ىل الفريق العامل  وأأشار .13 ، ابمس قد نرشمكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية أأن كذكل اإ
قامئة جبميع الاقرتاحات واملرشوعات اجلارية لتكل املاكتب عىل املنتدى الإلكرتوين اخلاص ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، 

ليه فامي  طار املرشوع  "املنتدى الإلكرتوين"( يفبعبارة  بعدابلتصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ )انظر  ،EC 456اإ
أأجل تفادي الازدواجية بني طلبات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات وأأنشطة املراجعة  من ملف املرشوع( من 23 املرفق

 اجلارية يف ماكتب امللكية الفكرية امخلسة.

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4477/CE456
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 برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

 C 492و C 491و C 490و C 489و C 488و C 487 مرشوع مراجعة ييل بياهنا: 42انقش الفريق العامل  .14
 F 070و F 068و F 067و F 065و F 062و F 061و F 059و F 055و F 053و F 050و F 048و F 044و
 F 089و F 088و F 087و F 086و F 085و F 084و F 083و F 081و F 079و F 078و F 077و F 073و
 .F 118و F 102و F 100و F 099و F 098و F 097و F 096و F 094و F 093و F 092و F 091و F 090و

لك اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل ولد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي وتر  .15
مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة 

 ى الإلكرتوين.الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتد "قرار

طار مرشوعات املراجعة  بوجوبمرشوعات املراجعة  وُذكّر مقررو .16 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 ظرالتعاريف الالزمة عند الاقتضاء )ان

ىل الفقراتبشلك خاص ملاكتب ا يلفت انتباهيود الفريق العامل أأن و  .17 ىل  14 من اإ من املبادئ التوجهيية  16اإ
ذا اكن ينبغي استبدال من التصنيف الإحالت غري املنقصة حذفالقيام مبهمة  عند حالت، من أأجل حتديد ما اإ الأس بقية  اإ

حالت  النطاق. حمدودة ابإ

جراءات اس تخدام  .18  IPCRMS أأداةوذكّر الفريق العامل ابلقرار اذلي اختذه يف دورته السادسة والثالثني خبصوص اإ
ابتّباع الإجراءات املتفق علهيا )انظر املرفق  IPCRMS أأداةواملنتدى الإلكرتوين، وجّشع املاكتب بشدة عىل بدء اس تخدام 

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

لالإجراءات املتعلقة بتقاريرمه ومقرتحاهتم  املهل احملددةحيرتموا ، أأن املعلّقةاكتب املوُطلب من املقررين، فضاًل عن  الفعلية.
عداد تقاريرمه يف  وتعليقاهتم. ىل اإ طار املهةل احملددةوُدعي املقررون، بصفة خاصة، اإ  خاللومراعاة التعليقات املُقدمة حرصا  اإ

 .املهةل تكل

 برانمج تعاريف التصنيف ادلويل للرباءات

 .D 311و D 310انقش الفريق العامل مرشوعني من مرشوعات التعاريف ييل بياهنام:  .19

وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل وللك  هذين املرشوعني وترد املعلومات اخلاصة بوضع .20
مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة 

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

 تصنيف ادلويل للرباءاتصيانة ال 

 M 779و  M 769و M 622و M 618و M 615صيانة ييل بياهنا:  مشاريع تسعةانقش الفريق العامل  .21
 .M 788و M 786و M 783و M 781و

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/7507/C492
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4732/F044
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/4948/F067
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7064/F068
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/7278/F081
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/7284/F089
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
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7245/F093
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7339/F094
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7296/F096
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7345/F097
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7257/F098
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7299/F099
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7360/F100
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7281/F102
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7516/F118
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7171/D311
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1745/M615
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7192/M618
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7135/M779
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7141/M781
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7144/M783
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7168/M786
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7459/M788
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وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل وللك  .22
لتقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات ا

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

ىل العمل، بشلك طوعي، عىل تقدمي اقرتاحات بشأأن حذف  .23 الإحالت غري ودعا الفريق العامل جمددا املاكتب اإ
طار مرشوعات الصيانة )من  التصنيفهيلك املنقصة من  ىل M 200يف اإ بالغ M 500 اإ 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
كتب امل  يودمث  ومن (.IPC/CE/47/2لوثيقة من لانظر املرفق السابع )مرشوعات الصيانة املقابةل عىل املنتدى الإلكرتوين

جراءات عىل املنتدى الإلكرتوين جلولتني من التعليقات قبل املوافقة الهنائية.املهل احملددة حتديد ادلويل   لالإ

حالت ابلتعامل مع اخلاصةينبغي اتباع توصية الفريق العامل و  .24 زاةل  الأس بقية اإ الإحالت غري أأثناء تنفيذ هممة اإ
عادة تصنيفها مضن نطاق مشاريع الصيانة املذكورة يف ، مع الأخذ أأعاله( 17)انظر الفقرة  ،املنقصة يف الاعتبار أأنه ل ينبغي اإ

 أأعاله. 22الفقرة 

ىل أأن .25 التصنيف س ُينرش هيلك جدول حمداث يلخص وضع حذف الإحالت غري املنقصة من  وأأشارت الأمانة اإ
 .WG 191ملف املرشوع  يف

نشاء مرشوعني جديدين من مرشوعات الصيانة وهام اكلتايل: .26  ووافق الفريق العامل عىل اإ

 ؛55F 0الناشئ عن املرشوع  –( املكتب الأورويب للرباءات، H01R) M 789 مرشوع صيانة يف جمال الكهرابء:

 .F 078الناشئ عن املرشوع  –، السويد( C12G): الكميياءومرشوع صيانة يف جمال 

 يت اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءاتمس تجدات ادلمع املعلوما

ث خملتلف أأنظمة ومرشوعات ادلمع  املكتب ادلويله قصري قدم بعرضأأحاط الفريق العامل علام  .27 عن الوضع احملدَّ
 تصنيف ادلويل للرباءات.املعلومايت اخلاصة ابل 

ومن املتوقع  .(IPCWLMمرشوع قوامئ العمل اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات )وُأبلغ الفريق العامل أأيضا بوضع  .28
 .وميكن تأأكيد اجلدول الزمين للتنفيذ يف ذكل الوقت 2018الانهتاء من مرحةل توضيح املتطلبات يف هناية يونيو 

عادة التصنيف عن طريق الربيد الإلكرتوين سوف أأيضا ُأبلغ الفريق العاملو  .29 رسال ملفات نتاجئ اإ ماكنية اإ تتوقف  بأأن اإ
ماكنية حتميل امللفات املقابةل داخل2018يوليو  1اعتبارًا من  وبعده يف  IPCRECLASS نظام ، يف حني سيمت الاحتفاظ ابإ

 .IPCWLMS نظام

تقرير حمااكة ، اكنت النسخة الأوىل من مواصفات IPCWLMأأعلن املكتب ادلويل أأنه بناء عىل طلب فرقة معل و  .30
لكرتونيا لتعليقاتلإبداء اقامئة العمل جاهزة   .علهياواملوافقة  علهيا اإ

عداد الامنذج الأولية  ُحققتلنتاجئ الواعدة اليت اباملكتب ادلويل  ُأبلغكام  .31 نظام التصنيف التلقايئ للرباءات ل بشأأن اإ
(IPCCAT)  من واثئق الرباءات املصنفة يف  مليون مقتطف 50ياانت جديدة تضم مجموعة ب وتوافر املتعدد اللغات

 تصنيف التلقايئال عىل  ذكل يطبقحيث ، كحافز للبحث والتطوير يف جمال اذلاكء الاصطناعي، رباءاتللالتصنيف ادلويل 
 .يف التصنيف ادلويل للرباءات لنصل 

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4837/F055
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/presentations.html
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 IPCRMSأأداة ، تغيريات عىل املنتدى الإلكرتوين لإجراءونظرًا لأن العديد من املاكتب عرضت اقرتاحات شفوية  .32
أأشري املكتب ادلويل كام  ذكّر، لكرتوين املعنية ملزيد من البحث يف مشاريع املنتدى الإ امينبغي صياغهت اللتني IPCPUBأأداة و 

ىل ذكل  .IPCWLMخمصصة أأساًسا ملرشوع  موارده اكنت أأن 2018يف عام  خالل ادلورة امخلسني للجنة اإ

 ادلورة املقبةل للفريق العامل

ن الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ادلورة القادمة، وافق عىل تكريس  .33 يوم الثنني ويوم الثالاثء اإ
بعد ظهر يوم امخليس جملال الكميياء، و بعد ظهر يوم الأربعاء وصباح يوم امخليس جملال الكهرابء، و وصباح يوم الأربعاء 

 جملال املياكنياك.عة امجل ويوم

ىل أأن دورته  .34  س ُتعقد مبدئيا يف الفرتة التالية: الأربعنيوأأشار الفريق العامل اإ

ىل  12من   .2018 نومفرب 16اإ

متد الفريق العامل هذا التقرير ابلإجامع  .35 اع
 .2018 مايو 24لوسائل الإلكرتونية يف واب

 []ييل ذكل 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 
Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, 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 
Christoph LAMPELSDORFER (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, 
German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
Veronika TINKL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent 
and Trade Mark Office (DPMA), Munich 

BRÉSIL/BRAZIL 
Catia VALDMAN (Ms.), Head, Telecommunications Division, Patent Directorate, National 
Institute of Industrial Property, Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (INPI), Rio de 
Janeiro 

CANADA 
Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme - International, Direction des brevets, 
Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE), Gatineau 

CHINE/CHINA 
LU HUISHENG (Mr.), Director, International Communication Division, State Intellectual Property 
Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
CHEN Yiping (Mr.), Classification Examiner, China Patent Technology Development 
Corporation, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
NING Linjian (Ms.), Classification Examiner, China Patent Technology Development 
Corporation, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 

ESPAGNE/SPAIN 
Elena PINA MARTINEZ (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y 
de patentes eléctricas, Ministerio de Industria, Energía y Tursimo, Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), Madrid 
M. Carmen BAUTISTA SANZ (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de 
física y de patentes eléctricas, Ministerio de Industria, Energía y Tursimo, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Madrid 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
Richard LEE (Mr.), International Patent Classifier, United States Department of Commerce, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Arlington 
Yen NGUYEN (Ms.), International Patent Classifier, United States Department of Commerce, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
Matthew BROOKS (Mr.), Delegate, United States Department of Commerce, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial 
Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property Rospatent, Moscow 

FINLANDE/FINLAND 
Niko MUSAKKA (Mr.), Senior Patent Examiner - Technology, Finnish Patent and Registration 
Office, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 

FRANCE 
Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des brevets, Institut National 
de la Propriété Industrielle (INPI), Courbevoie 
David DURIEZ (M.), expert en chimie, Département des brevets, Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI), Courbevoie 
Hanane EL HARRAK (Mme), experte en électricité, Département des brevets, Institut National 
de la Propriété Industrielle (INPI), Courbevoie 

GRÈCE/GREECE 
Evangelos GIANNAKOPOULOS (Mr.), Senior Examiner, Patent Office Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 

IRLANDE/IRELAND 
Fergal BRADY (Mr.), Senior Patent Examiner, Patents Office, Department of Business, 
Enterprise and Innovation, Kilkenny 

JAPON/JAPAN 
Hiroki WATANABE (Mr.), Deputy Director, Patent Classification Policy Planning Section, 
Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Minori OKI (Ms.), Classification Project Coordinator (Chemistry), Patent Classification Policy 
Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Koji ISONO (Mr.), Classification Project Coordinator (Physics), Patent Classification Policy 
Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Asano KIMURA (Ms.), Classification Project Coordinator (Machinery), Patent Classification 
Policy Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Soichiro SUZUKI (Mr.), Classification Project Coordinator (Electricity), Patent Classification 
Policy Planning Section, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

MEXIQUE/MEXICO 
Pablo ZENTENO MÁRQUEZ (Sr.), Especialista "A" en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

NORVÈGE/NORWAY 
Björn TISTHAMMER (Mr.), Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
KIM Jeion (Ms.), Deputy Director, Patent Examination Policy Department, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
KIM Taehong (Mr.), Senior Researcher, IPC Revision, Patent Information Promotion 
Center (PIPC), Daejeon 
LEE Yunseok (Mr.), Assistant Manager, IPC Revision, Patent Information Promotion 
Center (PIPC), Daejeon 
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ROUMANIE/ROMANIA 
Adrian NEGOIŢĂ (Mr.), Director, Patents and Innovation Support Directorate, Romanian State 
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
Anca Simona IONESCU (Ms.), Examiner, Mechanics Substantive Examination Division, 
Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
Matthew LAWSON (Mr.), Senior Patent Examiner, Patents Division, United Kingdom Intellectual 
Property Office, Newport 
William RIGGS (Mr.), Patent Examiner, United Kingdom Intellectual Property Office, Newport, 
Gwent 

SUÈDE/SWEDEN 
Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Stockholm 
Moa EMLING (Ms.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Stockholm 
Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Stockholm 

SUISSE/SWITZERLAND 
Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 
François LOISEAU (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 
Philippe TATASCIORE (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle, Berne 

TURQUIE/TURKEY 
Atalay Berk DAMGACIOĞLU (Mr.), Industrial Property Expert, Patent Department, Turkish 
Patent and Trademark Office, Ankara 
Tankut GENÇ (Mr.), Industrial Property Expert, Patent Department, Turkish Patent and 
Trademark Office, Ankara 

UKRAINE 
Ievgen RIABUKHIN (Mr.), Chief Expert, Division of Building and Mining, Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" 
(Ukrpatent), Kyiv 
Volodymyr RYSAK (Mr.), Chief Expert, Department of International and Public Relations, 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise "Ukrainian 
Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 

II. ÉTAT OBSERVATEUR/OBSERVER STATE  

HONGRIE/HUNGARY 
Ildiko DIOSPATONYI (Ms.), Patent Examiner, Patent Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
Zsuzsanna TOROCSIK (Ms.), Patent Examiner, Patent Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
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III. ORGANISATIONS MEMBRES/MEMBER ORGANIZATIONS 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Classification and Documentation, Rijswijk 
Christian KÖNIGSTEIN (Mr.), Classification Board Member for Electricity and Physics, 
Classification Board, Rijswijk 
Sandrine AUBARD (Ms.), Classification Board Member for Mechanics, Classification Board, 
Munich 
Jérôme TERRIER DE LA CHAISE (Mr.), Classification Board Member for Mechanics, 
Classification Board, Rijswijk 
Norbert WIENOLD (Mr.), Classification Board Member for Electricity, Classification Board, 
Rijswijk 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
Ahmed IBRAHIM (Mr.), Senior Patent Examiner, Industrial Intellectual Property Directorate, 
Harare 

IV. ORGANISATION NON GOUVERNAMENTALE/NON-GOUVERNAMENTAL 
 ORGANIZATION 

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ÉTUDIANTS EN DROIT (ELSA 
INTERNATIONAL)/EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION (ELSA INTERNATIONAL)  

Ekaterini GENNATA (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Magali CONTARDI (Ms.), Delegate, Brussels 
Ymane GLAOUA (Ms.), Delegate, Brussels 
Dimitra MARANTOU (Ms.), Delegate, Brussels 

V. BUREAU/OFFICERS 

président/Chair: Fergal BRADY (M./Mr.) (IRLANDE/IRELAND) 

vice-présidente/ 
Vice-Chair: 

Yen NGUYEN (Mme/Ms.)( ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED 
STATES OF AMERICA) 

secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Mrs.) (OMPI/WIPO) 
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VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
 PROPRIÉTÉINTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
 INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Director, International Classifications and 
Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Patrick FIÉVET (M./Mr.), 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 (M./Mr.), 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 ذ� املرفق الثاين
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 �دول أ�عامل

 افتتاح ا�ورة .1

 انت�اب الرئيس و�ئب الرئيس .2

 اع�د �دول أ�عامل .3

 تقر�ر ا�ورة امخلسني للجنة �رباء �حتاد اخلاص للتصنيف ا�ويل للرباءات .4
 .IPC/CE/50/2انظر الوثيقة 

 ) واملعين �لتصنيفIP5 WG1(تقر�ر عن ا�ورة الثامنة عرشة للفريق العامل أ�ول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة  .5
عرض شفايه يلقيه مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�ارية نيابة عن ماكتب امللكية 

 امخلسة. الفكرية

 مرشو�ات مراجعة التصنيف يف جمال املياكنياك .6

 ,C 488, C 491, F 059, F 067, F 084, F 085, F 086, F 089, F 090 انظر املرشو�ات:
F 099, F 102 

 الكهر�ءو�ات مراجعة التصنيف يف جمال مرش  .7
 ,C 489, F 044, F 048, F 050, F 053, F 055, F 061, F 062, F 065 انظر املرشو�ات:

F 068, F 070, F 073, F 079, F 081, F 087, F 088, F 091, F 092, 
F 093, F 094, F 096, F 097, F 098, F 100. 

 الكميياءمرشو�ات مراجعة التصنيف يف جمال  .8
 C 487, C 490, C 492, F 077, F 078, F 083, F 118 انظر املرشو�ات:

 الكهر�ءالتصنيف يف جمال تعاريف مرشوع  .9
 D 310, D 311 :نيانظر املرشو�

 املياكنياكالتصنيف يف جمال صيانة مرشو�ات  .10
 M 618, M 783, M 788 انظر املرشو�ات:

 الكهر�ءالتصنيف يف جمال ات صيانة مرشو� .11
 M 622, M 779 :نيانظر املرشو�

 الكميياءالتصنيف يف جمال صيانة مرشو�ات  .12
 M 615, M 769, M 781, M 786 انظر املرشو�ات:

 مس�ت�دات ا�مع املعلومايت للتصنيف ا�ويل .13
 عرض يلقيه املكتب ا�ويل

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7025/C491
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4951/F059
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4948/F067
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/7284/F089
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7162/F090
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7299/F099
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7281/F102
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7016/C489
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4732/F044
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
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/7064/F068
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/7150/F079
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7278/F081
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/7206/F091
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7209/F092
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7245/F093
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7339/F094
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7296/F096
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7345/F097
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7257/F098
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7360/F100
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4957/C487
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7019/C490
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7507/C492
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/7067/F083
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7516/F118
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/7192/M618
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7144/M783
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7459/M788
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7135/M779
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1745/M615
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7141/M781
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7168/M786
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