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املرفق الثالث

جتديد خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .1قررت جلنة خرباء الاحتاد اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءات (اللجنة) اعامتد هنج استبايق يف حتديد اجملاالت الواجب
مراجعهتا عىل مدى الس نوات املقبةل يف اطار التصنيف ادلويل للرباءات؛ واتبعت ا ألوساط املعنية ابلتصنيف ادلويل
للرباءات يف معلها خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات (خارطة الطريق) املتفق علهيا يف عام  .2013و أأحيطت
اللجنة علامً يف لك دورة لها منذئذ ابلتقدم اجليد احملرز يف أأعامل املراجعة .ونظر ًا اىل مسامهة خارطة الطريق يف تكل
االجنازات ،ينبغي مواصةل تطبيق مبادهئا وعنارصها عىل أأعامل املراجعة فامي بعد عام .2017
 .2وتتناول "اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للفرتة ،"2021-2016
اليت أأحاطت هبا ادلول ا ألعضاء علامً يف اطار امجلعية العامة للويبو لعام  ،2016الاسرتاتيجية اخلاصة ابلتصنيف ادلويل
مشرية مضني ًا اىل التصنيف التعاوين للرباءات عىل النحو التايل:
" .3يظل التصنيف ادلويل للرباءات النظام املوحد لتصنيف الرباءات عىل الصعيد العاملي .ويتيح نظام التصنيف
املشرتك ،اذلي اعمتده أأعضاء معينون من نظام  IP5نظام تصنيف أأكرث تفصي ًال وتقدم ًا يستند اىل التصنيف ادلويل
للرباءات .والغاية املتوخاة من ذكل كفاةل الاس مترار يف صيانة الربط بني النظامني حرص ًا عىل أأقىص قدر من الامتسك عىل
الصعيد ادلويل ابلنس بة لتصنيف الرباءات".
 .4ومن العوامل اليت قد تؤثر يف خارطة الطريق التوسع الكبري اذلي شهدته التغطية االقلميية للتصنيف التعاوين
للرباءات .ذلا فان اجملاالت اليت تنطوي عىل جحم كبري من طلبات الرباءات يف البدلان الناش ئة وتشهد زايدة كبرية وال يكفي
عدد اجملموعات الفرعية يف التصنيف ادلويل للبحث عهنا بفعالية تظل من جماالت املراجعة احملمتةل لس ببني هام ( )1أأن مراجعة
تكل اجملاالت يف النظامني عىل أأساس تعاوين سيسامه يف حفظ الاتساق بيهنام؛ ( )2و أأن تكل اجملاالت التقنية س تكتسب
أأمهية بوصفها جماالت تقنية انش ئة حممتةل يف بدلان أأخرى ،وعليه ينبغي أأن تدرج يف النظام املوحد لتصنيف الرباءات عىل
الصعيد العاملي وهو التصنيف ادلويل للرباءات .ومن هذا املنطلق ،ينبغي للمكتب ادلويل أأن يواصل التحديث املنتظم لقامئة
اجملاالت املزمع مراجعهتا يف مرفق خارطة الطريق ،و أأن تنظر فهيا اللجنة يف ظل مراجعة التصنيف ادلويل .ولعل خارطة
الطريق تتأأثر بعوامل أأخرى.
 .5واضافة اىل اجملاالت اليت تنطوي عىل جحم كبري من طلبات الرباءات يف البدلان الناش ئة ،تعد التكنولوجيات اجلديدة
الناش ئة – ومهنا انرتنت ا ألش ياء – جماالت مراجعة حممتةل هممة .وجيب مراجعة تكل اجملاالت برسعة ويف الوقت املناسب
لتعزيز دور التصنيف ادلويل بوصفه أأداة حبث فعاةل يف التكنولوجيات اجلديدة .ويف هذا الصدد ،قد يق ِّدم املكتب ا ألورويب
للرباءات والوالايت املتحدة ا ألمريكية والياابن طلبات مراجعة متعلقة ابلتكنولوجيات اجلديدة الناش ئة يف حال ز
اعُتم ادراج
جماالت جديدة متعلقة بتكل التكنولوجيات يف التصنيف التعاوين للرباءات أأو فهرس امللفات الياابين حتقيق ًا ألقىص اس تفادة
ممكنة من التصنيف ادلويل والتصنيف التعاوين وفهرس امللفات الياابين .ويف حال جتاوزت املناقشة مرحةل ماكتب امللكية
الفكرية امخلسة ،ينبغي التنس يق جيد ًا بني تكل املرحةل ومرحةل التصنيف ادلويل للرباءات وضامن سالسة الانتقال يف
املرحلتني بتحقيق التوازن بني الرسعة وادلقة يف التفاصيل .وفامي صخ حتديد التكنولوجيات الناش ئة اجلديدة ،س يكون من
املهم أأيض ًا مراعاة أراء الصناعات؛ فينبغي للجنة أأن تبحث عن طريقة الدماهجا بفعالية.
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 .6وفض ًال عن ذكل ،ينبغي حتديد جماالت املراجعة يف التصنيف ادلويل للرباءات وما يتصل هبا من معل مع ايالء املراعاة
الواجبة للجانبني التاليني:
( أأ) الهيالك مفرطة التعقيد ،فهيي قد تعيق التصنيف ادلقيق حىت ابلنس بة اىل الفاحصني؛
(ب) والاختال يف ممارسات التصنيف يف اجملاالت املزمع مراجعهتا.
 .7وقد يؤثر هذان اجلانبان يف الاس تخدام احملمتل للتكنولوجيات الناش ئة ،مثل اذلاكء الاصطناعي والتعمل اليل
وتصنيف النصوص ،من حيث التصنيف.
 .8ومع تزايد تعقيد معل املراجعة ورضورة تعزيز فعالية ا ألوساط املعنية به ،س ينبغي النظر يف الاس تخدام الفعال
ألسلوب معل أأكرث مرونة وفعالية مثل أأفرقة العمل اخلاصة أأو أأفرقة اخلرباء اضافة اىل العنارص الواردة يف خارطة الطريق
احلالية .ويذكَّر بأأن الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات خمول العامتد تكل ا ألساليب ان اقتىض ذكل تعقيد
مرشوع املراجعة أأو مدته.
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

