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االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
جلنة اخلرباء
الدورة التاسعة واألربعون

جنيف ،من  22اإىل  23فرباير 2017

التقرير

اذلي اع متدته جلنة اخلرباء

مقدمة
 .1عقدت جلنة خرباء الاحتاد اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة") دورهتا التاسعة
وا ألربعني يف جنيف يف الفرتة من  22اإىل  23فرباير  .2017واكن أأعضاء اللجنة التايل ذكرمه ُممث َّلني يف ادلورة :أأسرتاليا،
والمنسا ،والربازيل ،وكندا ،والصني ،واجلروهيرية اليش ي ية ،وادلامنرك ،وإاس تينيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،والييانن،
وإايرلندا ،والياابن ،وامل س يك ،وهيلندا ،والرنوجي ،والربتغال ،ومجروهيرية كيراي ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وإاس بانيا،
والسييد ،وسييرسا ،وتركيا ،و أأوكرانيا ،واململ ة املتحدة ،واليلايت املتحدة ا ألمري ية ( .)28واكنت املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للمل ية الف رية ( )ARIPOوامل ب ا ألوروي للرباءات (ُ )EPOممث َّل ْني أأيضا .وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول من
هذا التقرير.
 .2وافبتح ادلورة الس يد ييش يييك اتاكغي ،مساعد املدير العام ،اذلي رح ابملشاركني .و أأكّد الس يد اتاكغي أأمهية
التصنيف ادلويل ابعتباره أأداة غري معمتدة عىل اللغة و ُمس تخدمة عامليا للبحث يف معليمات الرباءات ،ول س امي يف احلقبة
القادمة اليت سيشروهد زايدة رسيعة يف عدد طلبات الرباءات .و أأكّد أأيضا عىل العمل اذلي تقيم به اللجنة يف جمال مراجعة
التصنيف ادلويل يف اإطار خارطة الطريق اخلاصة بتكل املراجعة ،وعىل أأمهية تطيير ا ألنظمة املعليماتية اخلاصة ابلتصنيف
ادلويل.
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أأعضاء امل ب
 .3انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد أأندريس برون (السييد) رئيسا ،والس يدة اناتيل شالف (الرنوجي) والس يد اببلي
زينييني ماركيس (امل س يك) انئبني للرئيس.
.4

وتيلت الس يدة شي نينغ (الييبي) هممة أأمينة ادلورة.

اعامتد جدول ا ألعامل
.5

اعمتدت اللجنة ابلإجامع جدول ا ألعامل ،اذلي يرد يف املرفق الثاين من هذا التقرير.

 .6ووفقا ملا قررته هيئات الييبي الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت عُقدت يف الفرتة من  24سبمترب اإىل
 2أأكتيبر ( 1979انظر الفقرتني  51و 52من اليثيقة  ،)AB/X/32ل يش متل تقرير هذه ادلورة سيى عىل اس تنباجات
اللجنة (القرارات والتيصيات والآراء وما اإىل ذكل) ،ول يش متل ،بصفة خاصة ،عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من
املشاركني ،ابس تثناء احلالت اليت أبدي فهيا حتفظ خبصيص أأي اس تنباج ُمح َّدد للجنة أأو أبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا بعد
التيصل اإىل الاس تنباج.

تقرير عن تقدم برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .7اسيندت املناقشات اإىل املرفق  8من ملف املرشوع  CE 462اذلي أأعده امل ب ادلويل ،وهي يتضمن تقريرا عن
حاةل أأنشطة الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") ،ل س امي
عن برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
 .8و أأحاطت اللجنة علام بزايدة يف عدد مرشوعات املراجعة يف جمال ال ميياء يف الإصدارين IPC-2016.01
و .2017.01و أأحاطت علام كذكل ابخنفاض يف العدد الإجاميل ملرشوعات املراجعة منذ الإصدار  ،IPC-2016.01وخباصة
يف جمال ال روهرابء.
 .9كام أأحاطت اللجنة علام ابرتفاع عدد مرشوعات  Cواخنفاض عدد مرشوعات  Fمنذ الإصدار IPC-2016.01؛
ول ن من املتيقع أأن يزتايد عدد مرشوعات  Fاجلديدة يف املس تقبل .واكن عدد البنيد اجلديدة اليت دخلت حزي التنفيذ يف
الإصدار  IPC-2017.01أأقل من تكل املُسجةل يف الإصدار  ،IPC-2016.01ول ن أأكرب من تكل املُسجةل يف الإصدارات
من  IPC-2013.01اإىل  .IPC-2015.01و أأحاطت اللجنة علام كذكل ابخنفاض يف مدة مرحةل التصنيف ادلويل للرباءات
منذ الإصدار .IPC-2016.01
 .10ودُعي امل ب ادلويل اإىل اإعداد عرض أأكرث تفصيال عن مرشوعات الصيانة يف التقرير املرحيل املزمع تقدميه اإىل اللجنة
يف دورهتا القادمة ،وذكل للمتيزي بني مرشوعات الصيانة اخملصصة ومرشوعات الصيانة املهنجية.
 .11و أأعربت اللجنة عن رضاها عن العمل اذلي أجنزه الفريق العامل ،ومتنت أأن يياصل معهل هبذا الزم .كام وافقت عىل
لزوم النظر يف نسق العمل املقبل للفريق العامل فامي خيص زايدة عدد املرشوعات (انظر املرفق الثالث من هذا التقرير).
 .12و ّ
شعت اللجنة أأيضا مجيع املاكت عىل املشاركة بنشاط يف تطيير برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات،
ل س امي من خالل تقدمي طلبات املراجعة يف اإطار الصيغة اجملددة خلارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
اليت اعمتدهتا اللجنة (انظر الفقرتني  16و 17أأدانه).
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تقرير عن تقدم برانجمي مراجعة التصنيف التعاوين للرباءات ( )CPCوفروهرس امللفات ()FI
 .13قدم لك من اليلايت املتحدة ا ألمري ية وامل ب ا ألوروي للرباءات عرضا شفروهيا مشرتاك عن أآخر التطيرات املتعلقة
برانمج التصنيف التعاوين للرباءات ( .)CPCوقدمت الياابن تقريرا شفروهيا ميجزا عن تقدم برانمج فروهرس امللفات/برانمج
امللفات املصطلحية (.)FI/F-Term
 .14و أأب ِلغت اللجنة بأأن تياتر اإصدارات التصنيف التعاوين ترتاوح بني أأربع ومخس مرات يف الس نة ،و أأنه سيُباح أأربع
اإصدارات يف عام  ،2017ويه اإصدارات يناير وفرباير ومايي و أأغسطس  .2017كام أأحاطت اللجنة علام بأأنه يُعزتم ،حبليل
أأواخر  ،2018تطبيق سيناريي يمت مبيجبه الاحبفاظ برميز التصنيف التعاوين ،اليت ييفرها مس تخدمي ذكل التصنيف يف
املاكت اليطنية ،عىل صعيد أأرسة الرباءات بدل من عىل صعيد الياثئق كام يُيبّع يف املامرسة احلالية.
 .15و أأب ِلغت اللجنة أأيضا بتيافر املعليمات ابللغة ا إلنلكزيية عىل امليقع الإل رتوين مل ب الياابن للرباءات ششأأن التصنيف،
وخصيصا أأداة الإرشاد القامئة عىل خريطة الرباءات ،والعارض املتيازي للتصنيف ادلويل للرباءات/التصنيف التعاوين
للرباءات/فروهرس امللفات ( ،)IPC/CPC/FIومعليمات املراجعة اخلاصة بربانمج فروهرس امللفات/برانمج امللفات
املصطلحية ( .)FI/F-Termكام أأب ِلغت اللجنة بأأن نس بة مياءمة برانمج فروهرس امللفات ( )FIمع أآخر اإصدار للتصنيف
ادلويل للرباءات بلغت  %98.5يف نيمفرب  2016و أأنه يُتيقّع بليغ مياءمة اتمة يف عام .2018

اس تعراض وحتديث خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .16اسيندت املناقشات اإىل املرشوع  ،CE 493ول س امي اإىل املرفق  1من ملف املرشوع اذلي أأعده امل ب ادلويل
واملتضمن اقرتاح جتديد خارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
 .17واعمتدت اللجنة الصيغة املراجعة خلارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ابمليافقة عىل مياصةل
تطبيق تكل اخلارطة مع التحديثات الياردة يف الفقرات من  1اإىل  7من املرفق الثالث من هذا التقرير ،ووافقت كذكل عىل
أأن يس متر نفاذ الصيغة احملدثة خلارطة الطريق املذكيرة ما مل ّتقرر اللجنة خالف ذكل.
 .18وفامي خيص نسق العمل املقبل للفريق العامل (انظر الفقرة  11أأعاله) ،منحت اللجنة ،يف الصيغة املراجعة خلارطة
الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ،ترصحيا للفريق العامل يك ينظر يف اإماكنية اإنشاء فرق معل /أأفرقة خرباء
لالضطالع ،مثال ،مبرشوعات املراجعة املعقدة.

تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات وواثئق أأساس ية أأخرى للتصنيف
 .19اسيندت املناقشات اإىل ملف املرشوع  ،CE 454ل س امي املرفق  29من ذكل امللف اذلي أأعده امل ب ادلويل
واملتضمن تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات (ادلليل).
 .20واعمتدت اللجنة ،مع بعض التغيريات ،التعديالت املقرتح اإدخالروها عىل الفقرات  15و 39و 47و 95اليت ترد يف
املرفق  32من ملف املرشوع .وس ُتدرج تكل التعديالت يف اإصدار  2017من ادلليل.
 .21واسيندت املناقشات أأيضا اإىل ملف املرشوع  ،CE 455ل س امي املرفق  45من ذكل امللف اذلي أأعده امل ب
ادلويل واملتضمن تعديالت ُمج َّمعة عىل "املبادئ التيجهيية ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات" تش متل عىل اقرتاحات
وتعليقات من قبل املاكت .
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 .22واعمتدت اللجنة ،مع بعض التغيريات ،التعديالت املقرتح اإدخالروها عىل الفقرات  ،17ومن  37اإىل  ،39و 41و122
من املبادئ التيجهيية اليت ترد يف املرفق  49من ملف املرشوع.
 .23ودُعي امل ب ادلويل اإىل اإبالغ املاكت ابلتارخي اذلي س يصبح فيه املرشوع اخلاص بنظام اإدارة مراجعة التصنيف
ادلويل للرباءات ( )IPCRMجاهزا للسامح ابس تخدام املؤرشين اجلديدين (" "Tو" )"Lعىل النحي املعمتد يف الفقرة 122
من املبادئ التيجهيية.
 .24وفامي خيص التعديالت املقرتح اإدخالروها عىل الفقرة  122واملُقدمة من الياابن يف املرفق  44خبصيص اإدراج مؤرش
جديد " "Sيغطي حاةل افرتاضية عىل حني ما وصفه امل ب ا ألوروي للرباءات يف املرفق  ،30وافقت اللجنة عىل لزوم اإنشاء
مؤرش جديد عندما تُؤخذ لك احلالت الإجرائية يف الاعتبار .ويف هذا الصددّ ،قررت اللجنة اإنشاء فرقة معل لس تعراض
املامرسة املُت ّبعة حاليا ،وتكل اليت يُعزتم اتباعروها يف املس تقبل ،يف معلية مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات وحتديد احلالت
تطيعت املاكت التالية للمشاركة فهيا :الربازيل والسييد واململ ة املتحدة واليلايت املتحدة ا ألمري ية
الإجرائية ،وقد ّ
وامل ب ا ألوروي للرباءات .ووافقت اللجنة عىل اإماكنية انضامم أأعضاهئا الآخرين اإىل فرقة العمل يف مرحةل لحقة .وقد أأنشئ
املقرر.
املرشوع اجلديد  CE 492من أأجل تيسري املناقشات ،عىل أأن يؤدي امل ب ادلويل فيه دور ّ
 .25و أأحاطت اللجنة علام ابقرتاح قدمه امل ب ا ألوروي للرباءات يف املرفق  42من ملف املرشوع  ،CE 455ودعا فيه
اإىل تعديل طريقة عرض اجلزء املعنين "املرادفات واللكامت املفباحية" يف منيذج التعريف لتظروهر يف شلك جدول .واعمتدت
اللجنة التعديالت املقرتحة يف منيذج التعريف ودعت امل ب ادلويل اإىل زايدة حبث اإماكنية تطبيق المنيذج املُعدّل يف
مرشوع  ،IPCRMوحبث مدى تيافقه مع ملفات التعاريف الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات ،و أأثره عىل
منصة  ،IPCPUBوإادراج المنيذج املعمتد يف املرفق السادس من املبادئ التيجهيية ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات،
حس الاقبضاء.

تقرير عن حاةل اإعادة التصنيف ومعاجلة واثئق الرباءات اليت مل يُعاد تصنيفروها مضن قاعدة البياانت
الرئيس ية  MCDونظام IPCRECLASS
 .26اسيندت املناقشات اإىل املرفق  26مللف املرشوع  ،CE 381اذلي يتضمن اقرتاحا "ملعاجلة واثئق الرباءات اليت مل
يُعاد تصنيفروها مضن قاعدة البياانت الرئيس ية  MCDونظام  "IPCRECLASSوتقريرا اإحصائيا من
نظام  IPCRECLASSأأعدَّه امل ب ادلويل.
 .27و أأحاطت اللجنة علام بأأن الزتامن بني قاعدة البياانت الرئيس ية  MCDونظام  IPCRECLASSل يزال جاراي ،مما
أأسفر عن عدم دخيل أأي تغيري تقريبا منذ دورهتا السابقة عىل حاةل اإعادة التصنيف املعروضة فامي خيص ا إلصدارات
 2009.01و 2010.01و .2011.01وابلتايل دعت اللجنة امل ب ادلويل جمددا اإىل اإعداد تقرير حمدّث عن حاةل اإعادة
التصنيف ،مىت أأم ن اعتبار الزتامن ُمس تمكال ،وبناء عىل ذكل التقرير س ّ
تبت اللجنة اإل رتونيا يف اإماكنية تنفيذ التحييالت
الافرتاضية ل إالصدارات  2009.01و 2010.01و 2011.01قبل دورهتا القادمة.

تسلمي اإدارة قيامئ العمل من امل ب ا ألوروي للرباءات اإىل الييبي
 .28قدم لك من ا ألمانة وامل ب ا ألوروي للرباءات عرضا ششأأن مس تجدات حاةل تسلمي اإدارة قيامئ العمل من امل ب
ا ألوروي للرباءات اإىل الييبي وما يرتبط بذكل من مرشوع قيامئ العمل اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات (،)IPCWLM
وعرضا عىل وجه اخلصيص نتاجئ حتقيقات مشرتكة أأجراها امل ب ا ألوروي للرباءات والييبي عن مبأأخرات اإعادة التصنيف
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واخلطة اليت تتيقّع أأن أأول اإنتاج من قبل الييبي لقيامئ العمل اخلاصة ابإعادة التصنيف ادلويل للرباءات س ي ين يف عام 2018
ألغراض الإصدار .IPC–2019.01
وقررت اللجنة أأل يُنظر يف اإجراء أأي حتييالت افرتاضية أأخرى اسينادا اإىل اإحصاءات اإعادة التصنيف يف
ّ .29
نظام  IPCRECLASSحىت يُعترب الزتامن املعين حصيحا (انظر الفقرة  26أأعاله).
 .30و ّقررت اللجنة أأيضا اإنشاء فرقة معل تُعىن جبيان حمدّدة تتعلق ابملتطلبات الإجرائية لنظام تسلمي اإدارة قيامئ العمل
( .)IPCWLMSوس تقيم فرقة العمل املذكيرة ،عند اللزوم ،إابعداد اقرتاح تقدمه اإىل اللجنة يك تعمتده اإل رتونيا .كام ّقررت
اللجنة دمج فرقة العمل املذكيرة يف الفقرة  23أأعاله مع فرقة العمل هذه.

تقرير عن ا ألنظمة املعليماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات
 .31أأحاطت اللجنة علام بعرض قدمبه ا ألمانة ششأأن حاةل التطييرات املعليماتية فامي خيص دمع التصنيف ادلويل للرباءات،
وخباصة ( )1اإجناز معلية الانتقال اإىل أأسليب مصادقة جديد ونظام الييبي إلدارة الروهيية ( )WIMابلصيغة املُس تمكةل،
( )2واحلصيةل ا ألوىل للعمل التحضريي الراي اإىل اس تئناف البحث يف جمال الفرز الآيل للنصيص يف التصنيف ادلويل
للرباءات وتطبيقاته احملمتةل )3( ،وحاةل أآخر التطييرات املُدخةل عىل منصة  ،IPCPUB 7مبا فهيا منط ا ألرش يف )4( ،وقامئة
ابقرتاحات التحسني املُقدمة من املاكت (انظر املرفق  21من املرشوع  )5( ،)CE 447وتيقّع أأن تتيافر ،خالل الربع الثاين
من عام  ،2016حزمة برجميات  IPCPUBاملناظرة لنرش الرتجامت اليطنية للتصنيف ادلويل للرباءات.
 .32و أأحاطت اللجنة علام ابلعرض وطلبت من امل ب ادلويل تيس يع النطاق امليضيعي للتنبهيات اخلاصة ابلتصنيف
ادلويل للرباءات ليشمل الإحالت غري امل ُنقصة ،وحبث اإماكنية ا ألمتتة املعليماتية للمساعدة يف اإنشاهئا ونرشها.

مرشوع اإدارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ()IPCRM
 .33قدمت ا ألمانة عرضا عن أآخر التحسينات املُدخةل عىل املرشوع اخلاص بنظام اإدارة مراجعة التصنيف ادلويل
للرباءات ( ،)IPCRMل س امي ما خيص حتسني الإماكنية التقنية لإنشاء بنيد جديدة يف التصنيف ادلويل للرباءات وترمجهتا
مقرري ومرتمجي مرشوعات املراجعة.
من قبل ّ
 .34و أأعلن امل ب ادلويل عن اإماكنية تيفري دورات تدريبية حيل اس تخدام نظام  ،IPCRMحس الطل .
 .35وفامي خيص اإنتاج ملف رساين املفعيل من قبل نظام  ،IPCRMأأكّد امل ب ادلويل مياصةل اإنتاج ملف رساين
املفعيل يف شلكه احلايل ،كام وافقت عليه اللجنة يف دروهتا الثامنة وا ألربعني (انظر الفقرة  49من اليثيقة .)IPC/CE/48/2
 .36ودعت اللجنة ،جمدّدا ،املاكت اليت تس تخدم ملف رساين املفعيل اإىل اس تقصاء حاةل اس تخدامه يف أأنظمة
ت نيليجيا املعليمات اخلاصة بتكل املاكت  ،وتقدمي تقرير عن ذكل اإىل اللجنة يف دورهتا املقبةل .ونظرا اإىل حاجة املاكت اإىل
وقت ملياءمة أأنظمهتا املعليماتية ،سيس متر إانتاج ملف رساين املفعيل دون تصحيح ا ألخطاء اليت قد تيجد يف اجلزء التارخيي.
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جلسة اإطالعية عىل املناقشات اجلارية يف الفريق العامل ملعاهدة الرباءات حيل اس تعامل معليمات التصنيفات
اليطنية يف الطلبات ادلولية
 .37قدم امل ب ادلويل عرضا شفروهيا حيل اليضع الراهن للمناقشات اجلارية ششأأن اس تخدام رميز التصنيف اليطين يف
الطلبات ادلولية ،اسينادا اإىل اليثيقبني  PCT/MIA/24/12و ،PCT/MIA/24/15و أأشار اإىل اجليان املروهمة فامي خيص
ذكل التصنيف اليطين ومهنا ،مثال )1( ،الاتساق مع التصنيف ادلويل للرباءات )2( ،والاس تخدام الياسع )3( ،والإدارة
الشفافة.
 .38و أأحاطت اللجنة علام ابلقضية وطلبت اإبالغروها مبا س يطر أأ علهيا من تطيرات يف املس تقبل.

 .39اع متدت جلنة اخلرباء هذا التقرير ابلإجامع
وابليسائل الإل رتونية يف  24مارس .2017
[تيل ذكل املرفقات]
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I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Klaus HOEFKEN, Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark
Office (DPMA), Munich
AUSTRALIE/AUSTRALIA

Matthew FORWARD, IPC Coordinator, IP Australia, Department of Industry and Science,
Canberra
AUTRICHE/AUSTRIA
Burkhard SCHLECHTER, Head of Classification, Technical Department 3A, The Austrian
Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna
BRÉSIL/BRAZIL
Catia VALDMAN (Ms.), Patent Examiner, Telecommunications Division, National Institute of
Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de
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CANADA
Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme - International, Direction des
brevets – Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE), Gatineau
CHINE/CHINA
LIN Xiaolu (Ms.), Deputy Director, State Intellectual Property Office of the People's Republic
of China (SIPO), Beijing
XU Yong, Section Chief, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
(SIPO), Beijing
BAI Congsheng (Ms.), Classifier, State Intellectual Property Office of the People's Republic
of China (SIPO), Beijing
WANG Ting (Ms.), Patent Examiner, State Intellectual Property Office of the People's
Republic of China (SIPO), Beijing
DANEMARK/DENMARK
Sven Nytoft RASMUSSEN, Senior Examiner, Patent Department, Danish Patent and
Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup
ESPAGNE/SPAIN
Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, Oficina Española de
Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid
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ESTONIE/ESTONIA
Tiina LILLEPOOL (Ms.), Deputy Head, Patent Department, Estonian Intellectual Property
and Technology Transfer Centre, Tallinn
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Christopher KIM, Director, Classification Quality and International Coordination, Office of
International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria,
Dimple BODAWALA (Ms.), International Patent Classifier, Classification Quality and
International Coordination, Office of International Patent Cooperation, United States
Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Development of Information
Resources, Classification Systems and Standards in the Field of Intellectual Property
Division, FIPS of Rospatent, Moscow
FINLANDE/FINLAND
Pekka LAIHANEN, Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Ministry
of Employment and the Economy, Helsinki
FRANCE
Tristan IMBERT, examinateur de brevets, Département des brevets, Institut national de la
propriété industrielle (INPI), Courbevoie
GRÈCE/GREECE
Efstratios KOUTIVAS, Head of Search Directorate, Patent Office, Industrial Property
Organization (OBI) Athens
Evangelos GIANNAKOPOULOS, Senior 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
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JAPON/JAPAN
Tomoya YANAGISAWA, Director, Examination Policy Planning Office, Administrative Affairs
Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Masakazu SHIOZAWA, Deputy Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo
Toshiki YAMAGUCHI, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo
MEXIQUE/MEXICO
Pablo ZENTENO MÁRQUEZ, Especialista en Propiedad Industrial A, Dirección divisional de
Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Mexico
NORVÈGE/NORWAY
Natalie SCHLAF (Ms.), Chief Examiner, Patent Department Chemistry, Norwegian Industrial
Property Office (NIPO), Oslo
PAYS-BAS/NETHERLANDS
Robert SCHOUWENAARS, Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Netherlands
Enterprise Agency, Ministry of Economic Affairs, The Hague
PORTUGAL
Roxana ONOFREI (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department,
Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of Industrial Property, Ministry of
Justice, Lisbon
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
LEE Eunkyu, Deputy Director, Patent Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
KIM Tae-Hong, Assistant Manager, IPC Revision, Patent Information Promotion
Center (PIPC), Daejeon
ROUMANIE/ROMANIA
Adrian NEGOIŢĂ, Director, Patents and Innovation Support Directorate, Romanian State
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
Diana NIŢĂ (Ms.), Examiner, Mechanics Substantive Examination Division, Romanian State
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jeremy COWEN, Senior Patent Examiner – Classification, Patents Division, UK Intellectual
Property Office, Newport
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SUÈDE/SWEDEN
Anders BRUUN, Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SRPO), Stockholm
SUISSE/SWITZERLAND
Philippe TATASCIORE, expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, Berne
TCHÉQUIE/CZECHIA
Jarmila AVRATOVÁ (Ms.), Engineer, Patent Information Department, Industrial Property
Office, Prague
TURQUIE/TURKEY
Atalay Berk DAMGACIOĞLU, Industrial Property Expert, Patent Department, Turkish Patent
and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara
UKRAINE
Sergii TORIANIK, Head of Department, Department of Examination of Applications for
Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, State Enterprise
"Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), State Intellectual Property Service of
Ukraine (SIPS), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
Oksana PARKHETA (Ms.), Head of Division, Patent Information Division, State Enterprise
"Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), State Intellectual Property Service of
Ukraine (SIPS), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
II.
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Marios SIDERIS, Director, Classification and Documentation, Classification and
Documentation, Rijswijk
Jose ALCONCHEL UNGRIA, Director, CPC Implementation, Rijswijk
Pierre HELD, Administrator, Directorate Classification and Documentation, Rijswijk
Roberto IASEVOLI, Head Classification Board, Classification & Documentation, Rijswijk
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Ahmed IBRAHIM, Senior Patent Examiner, Industrial Intellectual Property Directorate,
Harare
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III. BUREAU/OFFICERS
Président/Chair:
Vice-présidents/
Vice-Chairs:
Secrétaire/Secretary:

Anders BRUUN (Suède/Sweden)
Natalie SCHLAF (Mme/Ms.) (Norvège/Norway)
Pablo ZENTENO MÁRQUEZ (Mexique/Mexico)
XU Ning (Mme/Mrs.) (OMPI/WIPO)

IV. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Yoshiyuki TAKAGI, sous-directeur général/Assistant Director General
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/Head, IT Systems Section
XU Ning (Mme/Mrs.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB)/
Head, International Patent Classification (IPC) Section
Rastislav MARČOK, administrateur principal de la classification des brevets de la Section de
la classification internationale des brevets (CIB)/Senior Patent Classification Officer,
International Patent Classification (IPC) Section

][ييل ذكل املرفق الثاين
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املرفق الثاين

مرشوع جدول ا ألعامل
.1
.2
.3
.4

افتتاح ادلورة
انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
اعامتد جدول ا ألعامل
تقرير عن تقدّ م برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
انظر املرشوع:
CE 462

.5

تقرير عن تقدّ م برانجمي مراجعة التصنيف التعاوين للرباءات ) (CPCوفهرس امللفات )(FI
تقريرا املكتب ا ألورويب ومكتب الوالايت املتحدة عن نظام  CPCواملكتب الياابين عن نظام FI
اس تعراض وحتديث خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
انظر املرشوع:
CE 493

.7

تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات وواثئق أأساس ية أأخرى للتصنيف
انظر املرشوعني:
CE 454, CE 455

.8

تقرير عن حاةل اعادة التصنيف ومعاجلة واثئق الرباءات اليت مل يعاد تصنيفها مضن  MCDوIPCRECLASS
انظر املرشوع:
CE 381

.9

تسلمي ادارة قوامئ العمل من املكتب ا ألورويب للرباءات اىل الويبو
انظر املرشوع:
CE 472

.6

 .11تقرير عن ا ألنظمة املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات
عرض يقدّمه املكتب ادلويل.
انظر املرشوعني:
CE 446, CE 447
 .11مرشوع ادارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات )(IPCRM
عرض يقدّمه املكتب ادلويل.
انظر املرشوع:
CE 457
 .12جلسة اطالعية عىل املناقشات اجلارية يف الفريق العامل ملعاهدة الرباءات حول اس تعامل معلومات التصنيفات
الوطنية يف الطلبات ادلولية
عرض يقدّمه املكتب ادلويل.
 .13اختتام ادلورة
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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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]

