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 االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للبراءات
 الفريق العامل المعني بمراجعة التصنيف

 
 والثالثون الرابعةالدورة 

 2015نومفرب  6ٕاىل  2من جنيف، 
 
 

 التقرير

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

 مقدمة
ا�ويل للرباءات (املشار ٕاليه ف� ييل بعبارة "الفريق العامل") دورة  العامل املعين مبراجعة التصنيفعقد الفريق  .1

. وحرض ا�ورة ٔأعضاء الفريق العامل التالية ٔأسامؤمه: 2015نومفرب  6ٕاىل  2الرابعة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من 
 ،�ور� مجهورية ،الرنوجي ،املكس�يك ،اليا�ن ،ٔأملانيا ،فر�سا ،فنلنداونيا، امجلهورية التش�يكية، ٕاس�ت ،الصني ،الربازيل ،ٔأسرتاليا

، املنظمة إالقلميية الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ، اململكة املت�دة،ٔأو�رانيا�ر�يا،  ،سو�رسا ،السويد ،ٕاس�بانيا ،�حتاد الرويس
 قامئة املشاركني يف املرفق أ�ول لهذا التقر�ر.). و�رد 23أ�فريقية للملكية الفكرية، املكتب أ�وريب للرباءات (

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

 ٔأعضاء املكتب

�زيفويل  دامغاش�يو�لو (�ر�يا) رئيسا �لنيابة ٔأثناء الغياب املؤقت للرئيس، الس�يد ر. �ّني الفريق العامل الس�يد ٔأ. .3
 أ�ورويب للرباءات)، يف اليومني أ�ول والثاين. (املكتب

 وتولت الس�يدة ن. كزو (الويبو) �مة ٔأمني ا�ور. .4

 اع�د �دول أ�عامل

 اعمتد الفريق العامل �ٕالجامع �دول أ�عامل مع تغيري طفيف كام هو وارد يف املرفق الثاين لهذا التقر�ر. .5
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 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات

سبمترب ٕاىل  24رته هيئات الويبو الرئاس�ية يف سلس� اج��اهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من وفقا ملا قرّ  .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

صفة �اصة، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من الفريق العامل (القرارات والتوصيات وا�ٓراء و�ري ذ�) وال �ش�متل، ب
املشاركني، �س�تثناء احلاالت اليت ٔأبدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد للفريق العامل ٔأو ٔأبدي فهيا ذ� التحفظ 

 جمددا بعد التوصل ٕاىل �س�تنتاج.

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

 .�مس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة قدمته الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةٔأ�اط الفريق العامل �لام بتقر�ر شفهيي  .7

مجيع  IP5 WG1مل وأ�طلع الفريق العامل ٔأن املاكتب امخلسة اس�تعرضت �الل ا�ورة الثالثة عرشة للفريق العا .8
، IPCالقامئة ٕاىل مر��  ”F“املفتو�ة ومجيع �قرتا�ات ٔأيضا. واتفقت �ىل �رتقاء مبرشو�ات الفئة  ”F“مرشو�ات الفئة 

 . F, 054 F, 051 F, 047 F, 024 F 055ويه املرشو�ات التالية:

مت  F, 062 F, 060 F, 057 F, 056 F 034، ويه ”F“ؤأشري ٕاىل ٔأن مخس مرشو�ات ٔأخرى يف الفئة  .9 قد قّدِ
 .IP5 WG1مل للفريق العاا�ويل للرباءات قبل ا�ورة الثالثة عرشة  للتصنيفإاللكرتوين ٕاىل احملفل 

 �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات

 مرشوع مراجعة ويه اكلتايل: 36الفريق العامل �قش  .10
C 469, C 471, C 472, C 474, C 476, C 477, C 478, C 479, C 480, C 481, C 482, C 483, C 484, 
C 485, F 008, F 023, F 025, F 026, F 027, F 030, F 032, F 033, F 034, F 035, F 036, F 038, 
F 040, F 041, F 042, F 043, F 044, F 045, F 056, F 057, F 060, F 062. 

و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� يف  .11
لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشو�ات  املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين. و�رد

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

�ىل  33و 32ؤأطلعت أ�مانة الفريق العامل بأٔن قوالب التعاريف اجلديدة �ٕالنلكزيية والفر�س�ية، املتا�ة مكرفقات  .12
، ينبغي ٔأن �ُس�ت�دم يف التبليغات املقب� اخلاصة �قرتا�ات التعريف. و�ٕالضافة ٕاىل D 000ر املرشوع التوايل، يف ٕاطا

يف ٕاطار  21املتاح مكرفق  (NLRs)ذ�، فٕان اجلدول املعياري لالقرتا�ات اخلاصة حبذف إال�االت �ري املنقصة 
 ، ينبغي اس�ت�دامه يف التبليغات املقب� اخلاصة �قرتا�ات �ذف إال�االت �ري املنقصة.WG 191 املرشوع

�ات وتعليقات املاكتب تؤّخر ٕاىل �ّد ما الفريق العامل ٕاىل ٔأن �ددا من التبليغات املتأٔخرة اخلاصة �القرتاؤأشار  .13
القرارات �الل ا�ورات. و�ليه، فٕان املاكتب مدعوة ٕاىل �لزتام ��رتام مواعيد �قرتا�ات والتعليقات احملّددة يف املنتدى 

 إاللكرتوين للتصنيف ا�ويل للرباءات.

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1709/F055
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1708/F054
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1707/F051
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1718/F047
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1710/F024
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1700/F034
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1701/F060
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1699/F057
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1692/F056
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/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/1683/C481
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1689/C482
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1690/C483
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1691/C484
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1693/C485
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
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/1626/F032
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1637/F033
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1700/F034
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/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/1692/F056
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1699/F057
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1701/F060
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/948/D000
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1300/WG191
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 مج تعاريف التصنيف ا�ويل للرباءات��ر

 D, 305 D, 271 D ,228 D 306 ,و�ات من مرشو�ات التعاريف ويه اكلتايل:�قش الفريق العامل س�بع مرش  .14
309 D, 308 D, 307 D . و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل

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

 .WG 191�دوال حمد� يلّخص وضع املهمة اخلاصة ٕ�دراج ا�مو�ات الرئيس�ية املتبقية س�ُينرش يف ملف املرشوع 

 .D228واتّفق �ىل ٔأن تتوىل اليا�ن �مة املقرر �لنس�بة ٕاىل املرشوع  .15

ٔأ�اله، ينبغي ٔأن اس�ت�دا�ا  12ؤأشري ٔأيضا ٕاىل ٔأن قوالب التعاريف اجلديدة واجلدول املعياري الوارد ذ�رها يف الفقرة  .16
 ، يف ٕاطار مرشو�ات التعاريف.(NLRs)املقب� اخلاصة �لتعاريف واقرتا�ات �ذف إال�االت �ري املنقصة يف التبليغات 

 التصنيف ا�ويل للرباءاتصيانة 

 ,M, 614 M, 613 M, 612 M 611�قش الفريق العامل مثانية مرشو�ات من مرشو�ات الصيانة ويه اكلتايل:  .17
757 M, 756 M, 755 M, 751 M . و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها

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

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

 ؛M 614 الناشئ عن املرشوع –) اليا�ن، M,  762 M - 767 M )B65D 758 املياكنياك:

، واملرشوع  F 034الناشئ عن املرشوع  –) الوال�ت املت�دة أ�مر�كية( M 760 :قل عن التكنولوجيامس�ت
761 M 610ع (اململكة املت�دة) الناشئ عن املرشو M. 

 اخلاص �لتصنيف ا�ويل للرباءات مس�ت�دات ا�مع املعلومايت

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

)، ٔأشري ٕاىل ٔأن �ل املرشوع IPCRMوف� خيص وضع املرشوع اخلاص ٕ�دارة مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات ( .20
(IPCRMS)  .و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، عرض ٔأيضا مهنج �ل د�ل مر�� إالنتاج ؤأن �دمات ا�مع املعنية يه املتا�ة ا�ٓن

 . IPC 2016.01�مع الرتمجة الوطنية اخلطط �نتقالية �مع الرتمجة الوطنية  (IPCRMS)املرشوع 

ؤأطلعت الفريق العامل �خلطط من ٔأ�ل اس�تكامل  (IPCRMS)املرشوع وقدمت أ�مانة كذ� عرضا �شأٔن �ل  .21
 .IPC 2017.01ملراجعة  (IPCRMS)املرشوع ، وكذ� اخلطط املتعلقة بدمع �ل 2015املرشوع يف هناية 

. IPCRECLASSؤأشارت أ�مانة ٔأيضا ٕاىل التغيريات أ��رية واملقب� ملنصة �رش التصنيف ا�ويل للرباءات ونظام  .22
�لنس�بة ٕاىل  2015مو�ات ال �زال يف �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة تصنيف بعد تنفيذ النقل �عتيادي يف فربا�ر ؤأشري ٕاىل ٔأن بعض ا�

. وس�يقتيض ذ� مزيدا من البحث وإالجراءات 2008و 2007مراجعات التصنيف ا�ويل للرباءات اليت �رشت بني 
اليت ال �زال يف انتظار ٕا�ادة �مو�ات ا مليون من 2.3فيه �اليا  IPCRECLASSالتصحيحية. ؤأشري ٔأيضا ٕاىل ٔأن نظام 

 .التصنيف

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1658/D306
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1657/D305
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1661/D309
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1660/D308
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1659/D307
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1300/WG191
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1695/M611
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1698/M614
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1697/M613
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1696/M612
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1680/M757
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1679/M756
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1670/M755
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1605/M751
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1703/M758
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1712/M762
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1717/M767
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1698/M614
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1706/M760
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1700/F034
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1704/M761
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1704/M761
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1694/M610
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=320497
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 للفريق العامل املقب�ا�ورة 

 أ�ول والثاين يومنيال ٕان الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ا�ورة القادمة، وافق مبدئيا �ىل �كر�س  .23
 .املياكنياك�ال واليومني أ��ري�ن �ال الكميياء واليوم ا�ي بعدهام ، الكهر�ء�ال 

 والثالثني س�ُتعقد مبدئيا يف الفرتة التالية:اخلامسة ؤأشار الفريق العامل ٕاىل ٔأن دورته  .24

 .2016ٔأ�ريل  15ٕاىل  11من 

�ٕالجامع اعمتد الفريق العامل هذا التقر�ر  .25
 .2015نومفرب  27يف ٕالكرتونيا 

 ]نيل ذ� املرفقاي[

 

 

 

 


