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 االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للبراءات
 الفريق العامل المعني بمراجعة التصنيف

 
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2015مايو  29ٕاىل  26من جنيف، 
 
 

 التقرير

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

 مقدمة

ا�ويل للرباءات (املشار ٕاليه ف� ييل بعبارة "الفريق العامل") دورة الثالثة  املعين مبراجعة التصنيف العاملعقد الفريق  .1
 ،ٔأسرتاليا. وحرض ا�ورة ٔأعضاء الفريق العامل التالية أٔسامؤمه: 2015مايو  29ٕاىل  26والثالثني يف جنيف يف الفرتة من 

 ،والربتغال ،والرنوجي ،واملكس�يك ،واليا�ن ،�رلنداإ ، و واليو�ن ،ؤأملانيا ،وفر�سا ،وفنلندا ،والصني ،والربازيل
 ، واململكة املت�دة،ؤأو�رانيا ،وسو�رسا ،والسويد ،وٕاس�بانيا ،ورصبيا ،و�حتاد الرويس ،ورومانيا ،�ور� ومجهورية

). واكنت مجمو�ة 24أ�وريب للرباءات (، واملكتب لميية أ�فريقية للملكية الفكرية، واملنظمة إالق والوال�ت املت�دة أ�مر�كية
 ) ممث�� ٔأيضا يف �ج�ع. و�رد قامئة املشاركني يف املرفق أ�ول لهذا التقر�ر.PIUGمس�ت�ديم معلومات الرباءات (

 وافتتح ا�ورة الس�يد ٔأ. فاراسوبولوس، مد�ر شعبة التصنيفات واملعايري ا�ولية. .2

 ٔأعضاء املكتب

دامغاش�يو�لو  �زيفويل (املكتب أ�ورويب للرباءات) رئيسا والس�يد ٔأ. جامع الس�يد ر.انتخب الفريق العامل �الٕ  .3
 .2015(�ر�يا) �ئبا للرئيس لعام 

 وتولت الس�يدة ن. كزو (الويبو) �مة ٔأمني ا�ور. .4
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 اع�د �دول أ�عامل

 �دول أ�عامل الوارد يف املرفق الثاين لهذا التقر�ر. اعمتد الفريق العامل �ٕالجامع .5

 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات

سبمترب ٕاىل  24وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس�ية يف سلس� اج��اهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .6
)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة سوى �ىل اس�تنتا�ات AB/X/32 من الوثيقة 52و 51 (انظر الفقرتني 1979 ٔأكتو�ر 2

، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من �اصة ال �ش�متل، بصفة(القرارات والتوصيات وا�ٓراء و�ري ذ�.) والفريق العامل 
فهيا ذ� التحفظ فظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد للفريق العامل ٔأو ٔأبدي املشاركني، �س�تثناء احلاالت اليت ٔأبدي فهيا حت

 ل ٕاىل �س�تنتاج.جمددا بعد التوص

 عة وأ�ربعني للجنة �رباء التصنيف ا�ويل للرباءاتتقر�ر عن ا�ورة الساب

قدمت أ�مانة تقر�را شفهيا عن ا�ورة السابعة وأ�ربعني للجنة �رباء التصنيف ا�ويل للرباءات (املشار ٕا�هيا ف� ييل  .7
 ).IPC/CE/47/2 �لكمة "اللجنة") (انظر الوثيقة

دة�ري  املراجعؤأحيط �لام، �ىل و�ه اخلصوص، بأٔن اللجنة اعمتدت خطة ٕالزا�  .8 من ا�طط، عقب إالجراء  احملّدِ
 .WG 301 املعّ�ل املُس�ت�دم �الل املر�� التجريبية من املرشوع

املكتب ا�ويل قد طّبق التحويالت �فرتاضية �ىل مرشو�ات املراجعة اليت � بأٔن ؤأ�اط الفريق العامل �لام كذ .9
، يف تطبيق التحويالت 2015. وسيُنظر، �الل النصف الثاين من �ام 2008و 2007د�لت �ّزي النفاذ يف �ايم 

 .2010و 2009 مرشو�ات املراجعة لعايم�فرتاضية �ىل 

�ىل نقل �مة ٕادارة قوامئ العمل اخلاصة ٕ��ادة التصنيف من املكتب أ�ورويب ؤأ�ريا ٔأحيط �لام بأٔن اللجنة وافقت  .10
 .2017للرباءات ٕاىل املكتب ا�ويل. ومن املتوقّع اس�تكامل نقل ت� املهمة حبلول ٔأوائل �ام 

واملعين  (IP5 WG1)اكتب امللكية الفكرية امخلسة أ�ول مللفريق العامل تقر�ر عن ا�ورة الثانية عرشة ل
 لتصنيف�

ٔأ�اط الفريق العامل �لام بتقر�ر شفهيي قدمه مكتب اليا�ن للرباءات، �مس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، استنادا  .11
 ٕاىل تقر�ر قُدم فعال يف ا�ورة السابعة وأ�ربعني للجنة.

 �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات

 C 472و C 471و C 469و C 468و C 466و C 464مراجعة ويه اكلتايل:  مرشوع 39�قش الفريق العامل  .12
 F 021و F 020و F 019و F 015و F 008و C 480و C 479و C 478و C 477و C 476و C 474و C 473و
 F 035و F 033و F 032و F 031و F 030و F 029و F 028و F 027و F 026و F 025و F 023و F 022و
 .F 045و F 044و F 043و F 042و F 041و F 040و F 038و F 037و F 036و

 C 469و C 466و C 464طط، ويه اكلتايل: ا�مرشوع مراجعة ف� خيص مراجعة  23واس�تمكل الفريق العامل  .13
 F 028و F 027و F 026و F 025و F 023و F 022و F 021و F 020و F 019و F 015و C 477و C 473و

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1621/WG301
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1584/C464
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1586/C466
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1602/C468
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1614/C469
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1616/C471
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1617/C472
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1618/C473
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1619/C474
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1646/C476
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1647/C477
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1648/C478
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1668/C479
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1671/C480
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1560/F015
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1634/F019
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1629/F020
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1625/F021
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1627/F022
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1635/F023
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1631/F025
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1622/F026
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1628/F027
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1632/F028
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1630/F029
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1623/F030
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1624/F031
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1626/F032
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1637/F033
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1673/F035
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1649/F036
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1633/F037
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1652/F038
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1655/F040
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1654/F041
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1656/F042
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1650/F043
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/1584/C464
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1586/C466
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1614/C469
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1618/C473
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1647/C477
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1560/F015
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1634/F019
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1629/F020
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1625/F021
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1627/F022
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1635/F023
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1631/F025
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1622/F026
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1628/F027
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1632/F028
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يف  وس�تد�ل ت� املرشو�ات �ّزي النفاذ . F 04و F 042و F 040و F 036و F 035و F 032و F 031و F 029و
 .01.2016النس�ة 

يف  احملّددة ��واملُهل اليت ينبغي اختاذها و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات  .14
يف مرفقات املرشو�ات لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية و�رد �ىل املنتدى إاللكرتوين.  ذات الص�املرشو�ات 

 .الفريق العامل" واملتا�ة �ىل املنتدى إاللكرتوين ذات الص� املعنونة "قرار

 مج تعاريف التصنيف ا�ويل للرباءات��ر

 D 306و D 305و D 271و D 228تعاريف ويه اكلتايل: ال  من مرشو�اتمرشو�ات  7�قش الفريق العامل  .15
واملُهل  و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها. D 309و D 308و D 307و

احملّددة �� يف املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين. و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف 
ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن  مرفقات املرشو�ات ذات الص� املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتا�ة �ىل املنتدى إاللكرتوين.

 .WG 111همة اخلاصة ٕ�دراج ا�مو�ات الرئيس�ية املتبقية س�ُينرش يف ملف املرشوع �دوال حمد� يلّخص وضع امل 

 للرباءات التصنيف ا�ويلصيانة 

 M 751و M 014و M 013و M 011الصيانة ويه اكلتايل:  من مرشو�اتمرشو�ات  6�قش الفريق العامل  .16
واملُهل احملّددة  و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها. M 755و M 753و

�� يف املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين. و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات 
 املرشو�ات ذات الص� املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتا�ة �ىل املنتدى إاللكرتوين.

وس�يد�ل املرشو�ان . M 753و M 014مرشو�ني من مرشو�ات الصيانة وهام اكلتايل:  واس�تمكل الفريق العامل .17
 .01.2016املذ�وران �ّزي النفاذ يف النس�ة 

 يق العامل �ىل ٕا�شاء مرشو�ني �ديد�ن من مرشو�ات الصيانة وهام اكلتايل:ووافق الفر  .18

دة�ري  ٕازا� املراجع –، اليا�ن) M )G06F 756مرشوع صيانة يف جمال الكهر�ء:  ، الناشئ عن املرشوع احملّدِ
032 F؛ 

 .M 014 الناشئ عن املرشوع –، السويد) M )A61F 11/00 757ومرشوع صيانة يف جمال املياكنياك: 

 للرباءات تصنيف ا�ويلاخلاص �ل  مس�ت�دات ا�مع املعلومايت

 .للرباءات قدمت أ�مانة عرضا �شأٔن وضع خمتلف أ�نظمة واملرشو�ات املعلوماتية ا�امعة للتصنيف ا�ويل .19

)، ٔأشري ٕاىل ٔأنه �لرمغ من IPCRM( للرباءات رة مراجعة التصنيف ا�ويلوف� خيص وضع املرشوع اخلاص ٕ�دا .20
احلفاظ �ىل التارخي أ�ويل التأٔخر ملدة شهر�ن يف املوافقة �ىل املواصفة الوظيفية، خضعت خطة املرشوع لتعديل من ٔأ�ل 

اخلريفية اليت س�يعقدها الفريق ، ٔأي �الل ا�ورة للرباءات املس�هتدف لبدء اس�ت�دام نظام ٕادارة مراجعة التصنيف ا�ويل
 .2015العامل املعين مبراجعة التصنيف ا�ويل يف �ام 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1630/F029
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1624/F031
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1626/F032
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1673/F035
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1649/F036
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1655/F040
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1656/F042
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1657/D305
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1658/D306
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1659/D307
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1660/D308
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1661/D309
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/849/WG111
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1092/M011
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1094/M013
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1095/M014
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1605/M751
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1640/M753
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1670/M755
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1095/M014
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1640/M753
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1679/M756
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1626/F032
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1626/F032
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1680/M757
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1095/M014
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وقدمت أ�مانة كذ� عرضا �شأٔن احلل اخلاص �لتحقق من حصة البيا�ت وٕادارة الهوية املزمع اس�ت�دامه يف ٔأنظمة  .21
خلارجية اليت توفرها الويبو واليت يُدعى ٕاىل حسا�ت املس�ت�دمني االتصنيف ا�ويل ذات النفاذ املقيّد. و�ستند ذ� احلل 

 .2015موظفو املاكتب املعنية ٕاىل احلصول �لهيا. وسيمت �رحيل ت� أ�نظمة تدرجييا �الل صيف 

 للفريق العامل املقب�ا�ورة 

�كر�س يويم االثنني والثال�ء �ىل ٕان الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ا�ورة القادمة، وافق مبدئيا  .22
وصباح يوم أ�ربعاء �ال املياكنياك، وفرتة ما بعد ظهر يوم أ�ربعاء وصباح يوم امخليس �ال الكميياء وفرتة ما بعد ظهر يوم 

 واكمل يوم امجلعة �ال الكهر�ء.امخليس 

 الفرتة التالية: ؤأشار الفريق العامل ٕاىل ٔأن دورته الرابعة والثالثني س�ُتعقد مبدئيا يف .23

 .2015نومفرب  6ٕاىل  2من 

اعمتد الفريق العامل هذا التقر�ر �لوسائل  .24
 .2015يونيو  10إاللكرتونية و�ٕالجامع يف 

 [تيل ذ� املرفقات]


