
 

 

A 

IPC/WG/35/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأبريل 29 التارخي: 

 
 
 

 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
 الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف

 
 والثالثون اخلامسةالدورة 

ىل  11من جنيف،   2016 أأبريل 15اإ
 
 

 التقرير

متده الفريق العامل  اذلي اع

 مقدمة
ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"(  العامل املعين مبراجعة التصنيفعقد الفريق  .1 دورته ادلويل للرباءات )املشار اإ

ىل  11والثالثني يف جنيف يف الفرتة من اخلامسة  . وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية أأسامؤمه: 2016أأبريل  15اإ
 ،الاحتاد الرويس رومانيا، ،كوراي مجهورية ،الرنوجي ،املكس يك ،الياابن أ يرلندا، ،أأملانيا ،فرنسا ،مرص ،الصني ،كندا ،أأسرتاليا

س بانيارصبيا،  ، املنظمة الأفريقية للملكية الولايت املتحدة الأمريكية ، اململكة املتحدة،أأوكرانياتركيا،  ،سويرسا ،السويد ،اإ
  يف املرفق الأو  لهاا التقرير.(. وترد قامئة املشاركني23يب للرباءات )والفكرية، املكتب الأور

 وافتتح ادلورة الس يد أأنتونيوس فاراسوبولوس، مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية. .2

 أأعضاء املكتب

للرئيس  انئبا   (الرنوجي)تيثامر  .بالس يد و  لدلورة ( رئيسا  أأملانيا)ش تاينكيلرن  الس يد أأ. ابلإجامع الفريق العاملانتخب  .3
 .2016 لعام

 .ةالس يدة ن. كزو )الويبو( هممة أأمني ادلور وتولت .4

 اعامتد جدو  الأعام 

 طفيف كام هو وارد يف املرفق الثاين لهاا التقرير.تعديل اعمتد الفريق العامل ابلإجامع جدو  الأعام  مع  .5
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 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

ىل  24ارشة املعقودة يف الفرتة من ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا الع وفقا   .6 سبمترب اإ

(، ل يش متل تقرير هاه ادلورة سوى عىل اس تنتاجات AB/X/32 من الوثيقة 52و 51 )انظر الفقرتني 1979 أأكتوبر 2
الفريق العامل )القرارات والتوصيات وال راء وغري ذكل( ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من 

ني، ابس تثناء احلالت اليت أأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد للفريق العامل أأو أأبدي فهيا ذكل التحفظ املشارك
ىل الاس تنتاج. جمددا    بعد التوصل اإ

 لتصنيف ادلويل للرباءاتاب املعنيةاخلرباء تقرير عن ادلورة الثامنة والأربعني للجنة 

لهيا  .7 مت الأمانة تقريرا  شفهيا  عن ادلورة الثامنة والأربعني للجنة اخلرباء املعنية ابلتصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ قدَّ
 (.IPC/CE/48/2فامي ييل ابمس "اللجنة"( )انظر الوثيقة 

نشاء فريق خرباء  .8 س بل حل مشلكة نظر يف ي وأأحاط الفريق العامل علام  بأأن اللجنة قد اس تجابت لطلبه وقررت اإ
 وعنُّيِ . وتطوعت عرشة ماكتب للمشاركة يف هاا الفريق H01Lتكنولوجيا أأش باه املوصالت املدرجة يف الصنف الفرعي 

ىل النظر يف اجملالت املتصةل بتكنولوجيا  املكتب الأورويب للرباءات مكتبا  رائدا  للفريق. ودعت اللجنة أأعضاء فريق اخلرباء اإ
دة يف التصنيف ادلويل للرباءات وموافاة الفريق العامل بتقرير يف هاا الشأأن يف الوقت املناسب مع أأش باه املوصالت الوار 

ىل أأقىص احلدود.  مراعاة ممارسات التصنيف الراهنة يف ماكتب امللكية الفكرية وتقليص عبء العمل الالزم لإعادة التصنيف اإ

ليه فامي ييل ابمس "ادلليل"(  دلويل للرباءاتدليل التصنيف اأأن اللجنة قد اعمتدت تعديالت يف  وُذِكر .9 )املشار اإ
لهيا فامي ييل  راجعة التصنيف ادلويل للرباءاتاخلاصة مبتوجهيية ال باد  امل  ويف "املباد  التوجهيية"(. وفامي خيص  بعبارة)املشار اإ

عداد اقرتاCتطبيق املؤرش " ىل اإ بشأأن التعديالت الالزم ح " ومؤرشات النسخة اجلديدة، دعت اللجنة املكتب ادلويل اإ
دخالها  عىل ادلليل واملباد  التوجهيية. اإ

ىل وأأحاط الفريق العامل علام  أأيضا  بأأن الغاية املرتقبة من  .10 دارة قوامئ العمل من املكتب الأورويب للرباءات اإ تسلمي اإ
عداد املكتب ادلويل قوامئ معل  الويبو  .2017يف سبمترب  IPC 2018.01يه اإ

واملعين  (IP5 WG1)اكتب امللكية الفكرية اسمخسة الأو  مللفريق العامل عرشة لالرابعة ة تقرير عن ادلور
 ابلتصنيف

 .ابمس ماكتب امللكية الفكرية اسمخسة املكتب الكوري للملكية الفكريةقدمه بتقرير شفهيي  أأحاط الفريق العامل علام   .11

ادلورة الرابعة عرشة للفريق وأأحاط الفريق العامل علام  أأيضا  بأأن ماكتب امللكية الفكرية اسمخسة قد اتفقت خال   .12
 الامثنية ”F“عىل الارتقاء مبرشوعات الفئة  ( واملعين ابلتصنيفIP5 WG1العامل الأو  ملاكتب امللكية الفكرية اسمخسة )

ىل التالية  .IPC :039 F ،046 F ،052 F ،058 F ،063 F ،064 F ،065 F ،690 Fمرحةل  اإ

وفضال  عن ذكل، أأحاط الفريق العامل علام  بأأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد نرش ابمس ماكتب امللكية الفكرية  .13
ليه فامي ييل  اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات الإلكرتويناملنتدى اسمخسة عىل  ( ""املنتدى الإلكرتوين بعبارة)املشار اإ

طار املرشوع  ويف "( Fحتديدا  قامئة جبميع املرشوعات اجلارية ملاكتب امللكية الفكرية اسمخسة )مرشوعات الفئة " CE 456اإ
طلبات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات وأأنشطة املراجعة  بني"( بغية تفادي الازدواجية Pواقرتاحاهتا )اقرتاحات الفئة "

 اجلارية يف ماكتب امللكية الفكرية اسمخسة.

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1653/F039
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1726/F046
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1727/F052
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1738/F058
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1739/F063
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1724/F065
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1725/F069
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1589/CE456
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 برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

 :ييل بياهنامرشوع مراجعة  32انقش الفريق العامل  .14
C 469, C 471, C 474, C 476, C 478, C 479, C 481, C 482, C 483, C 484, C 485, F 008, F 024, 

F 030, F 032, F 033, F 034, F 035, F 038, F 041, F 043, F 044, F 045, F 047, F 051, F 054, 

F 055, F 056, F 057, F 060, F 061, F 062. 

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

 ة عىل املنتدى الإلكرتوين.ذات الصةل املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتاح

طار مرشوعات املراجعة وأأن  ينظروامرشوعات املراجعة بأأن  ومقرر وذكِّر .16 حالت اجملالت املراجعة يف اإ ابنتظام يف اإ
الاقتضاء  دوتقدمي التعاريف الالزمة عن تصنيفاقرتاحات بشأأن حاف الإحالت غري املنقصة من ال  يقدموا
 (.IPC/CE/47/2السابع للوثيقة  املرفق )انظر

ىل  .17 التصنيف س ُينرش يف ملف  حاف الإحالت غري املنقصة منأأن جدول  حمداث  يلخص وضع وأأشارت الأمانة اإ
 .WG 191املرشوع 

 مج تعاريف التصنيف ادلويل للرباءاتانبر

 :ييل بياهناانقش الفريق العامل س بع مرشوعات من مرشوعات التعاريف  .18
309 D ,308 D ,307 D ,306 D ,305 D ,228 D ,271 D. 

وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل يف  .19
د لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املرشوعات ذات الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين. وتر 

واس تمكل الفريق العامل أأربعة مرشوعات تعريف  ذات الصةل املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتاحة عىل املنتدى الإلكرتوين.
 .IPC 2017.01س ُتنرش مع النسخة 

 التصنيف ادلويل للرباءاتصيانة 

 :ييل بياهنامرشوع صيانة  14انقش الفريق العامل  .20
767 M ,766 M, 765 M ,764 M ,763 M ,762 M ,761 M ,760 M ,758 M ,757 M ,756 M ,755 M ,751 M ,613 M. 

وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل يف  .21
املرشوعات ذات الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات 

 ذات الصةل املعنونة "قرار الفريق العامل" واملتاحة عىل املنتدى الإلكرتوين.

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/1619/C474
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1646/C476
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/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/1710/F024
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1623/F030
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1623/F030
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/1652/F038
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1654/F041
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/1718/F047
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1707/F051
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1708/F054
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1709/F055
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/1720/F061
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1300/WG191
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/1658/D306
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1657/D305
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/1717/M767
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1716/M766
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1715/M765
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1714/M764
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1713/M763
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1712/M762
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1704/M761
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1706/M760
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1703/M758
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/1697/M613
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نشاء  .22  :عىل النحو التايلمخسة مرشوعات صيانة جديدة ووافق الفريق العامل عىل اإ

 ؛C 485 الناشئ عن املرشوع –( أأملانيا ،E05B) M 770 املياكنياك:

 ؛F 030 الناشئ عن املرشوع –الياابنM (D06،  ) 769 الكميياء:
772 M (B01J )057 الناشئ عن املرشوع –، الياابن F؛ 

 ؛F 045 الناشئ عن املرشوع –)الولايت املتحدة الأمريكية(  M 768 الكهرابء:

 .M 755الناشئ عن املرشوع  –( املكتب الأورويب للرباءات) M 771 :مس تقل عن التكنولوجيا

 اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات مس تجدات ادلمع املعلومايت

بعرض موجز قدمه املكتب ادلويل عن وضع خمتلف نظم ومرشوعات ادلمع املعلومايت  علام   الفريق العاملأأحاط  .23
 اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات.

( وشاهد عرضا  مبارشا  IPCPUB 7وُأبلغ الفريق العامل بوضع حتديث منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات ) .24
 املنصة.لأحدث اخلاصيات املدرجة يف هاه 

ىل  اس تكام  يزمع بأأنه أأيضا   العامل الفريق وُأبلغ .25 ىل للنفاذ الامسي الاس تيثاقالانتقا  اإ  املتعلقة الويبو تطبيقات اإ
 .2016خال  الفصل الثاين من عام  للرباءات ادلويل ابلتصنيف

 للفريق العامل املقبةلادلورة 

ن الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ا .26 يوم الثنني ويوم الثالاثء دلورة القادمة، وافق عىل تكريس اإ
الأربعاء صباحا  جملا  الكميياء، ويوم الأربعاء بعد الظهر ويويم اسمخيس و الثالاثء بعد الظهر  ويويم، املياكنياكجملا   صباحا  

 وامجلعة جملا  الكهرباء.

ىل أأن دورته  .27  يف الفرتة التالية: س ُتعقد مبدئيا  والثالثني السادسة وأأشار الفريق العامل اإ

ىل  31من   .2016 نومفرب 4أأكتوبر اإ

متد الفريق العامل هاا التقرير  .28 ابلإجامع اع
لكرتونيا    .2016أأبريل  29يف  اإ

 [نيل ذكل املرفقاي]

 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1734/M770
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1693/C485
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1623/F030
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1736/M772
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1736/M772
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1699/F057
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1729/M768
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1665/F045
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1735/M771
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1670/M755

