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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2018 وماي 24التارخي: 

 
 
 

 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
 الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23جنيف، من   2018 أأبريل 27اإ
 
 

 التقرير

متده الفريق العامل  اذلي اع

 املقدمة

ليه فامي  .1  التاسعة"الفريق العامل"( دورته  بعدعقد الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ
ىل  23والثالثني يف جنيف يف الفرتة من  الربازيل، وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية أأسامؤمه:  .2018 أأبريل 27اإ

، الياابن، املكس يك، الرنوجي، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد يرلنداأ  كندا، الصني، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، 
س بانيا، السويد، سويرسا، تركيا، أأوكرانيا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة قلميية الأفريقية الأمريكية الرويس، اإ ، املنظمة الإ

واكنت امجلعية الأوروبية لطالب  واكنت هنغاراي ممثةّل بصفة مراقب. .(23)للملكية الفكرية، املكتب الأورويب للرباءات 
 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول من هذا التقرير. ( ممثةّل كذكل.ELSA Internationalاحلقوق )

 رة الس يد كونهييكو فوش ميي، مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية.وافتتح ادلو  .2

 أأعضاء املكتب

الولايت املتحدة )ة ين نغوين برادي )أ يرلندا( رئيسا هل والس يدانتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فريغال  .3
 .2018للرئيس لعام  ة( انئبالأمريكية

 )الويبو( هممة أأمني ادلورة. وتولت الس يدة نينغ شو .4
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 اعامتد جدول الأعامل

دخال تعديالت اعمتد الفريق العامل ابلإجامع جدول الأعامل املراَجع .5 كام يرد يف املرفق الثاين من  ،طفيفة، مع اإ
 التقرير. هذا

 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

ىل  24العارشة املعقودة يف الفرتة من وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا  .6  2سبمترب اإ
(، ل يش متل تقرير هذه ادلورة سوى عىل اس تنتاجات الفريق AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979 أأكتوبر

اركني، العامل )القرارات والتوصيات وال راء وغري ذكل( ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املش
ابس تثناء احلالت اليت أأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد للفريق العامل أأو أأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا بعد 

ىل  الاس تنتاج. التوصل اإ

 للجنة اخلرباء املعنية ابلتصنيف ادلويل للرباءات امخلسنيتقرير عن ادلورة 

للجنة اخلرباء املعنية ابلتصنيف ادلويل  امخلسنية عن ادلورة أأحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمته الأمان .7
لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة"( )انظر الوثيقة   (.IPC/CE/50/2للرباءات )املشار اإ

قامئة مبوافقة اللجنة عىل حتديث املكتب ادلويل لرموز التصنيف ادلويل للرباءات الواردة يف  أأحاط الفريق العامل علامو  .8
صدار جديد للتصنيف ادلويل حزي النفاذ ء يف التصنيف ادلويل للرباءاتاجلرد اخلرضا  .لكام دخل اإ

نشاء مجموعات اخلرباء ل  .9 ىل وأأحيط علام أأيضا أأن اللجنة قررت اإ يف  الرتمزيعاملي جديد للفهرسة/ نظاملنظر يف احلاجة اإ
 .التكنولوجيات الشامةل من أأجل تغطيةويل ادل تصنيفال 

" و"املبادئ التوجهيية يف "دليل التصنيف ادلويل للرباءاتوأأحاط الفريق العامل علام بأأن اللجنة اعمتدت تعديالت  .10
لهي اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات" دراج املرفق السابع املبادئ التوجهيية"بعبارة ا فامي بعد )املشار اإ "(، مثال اإ

ىل التصنيف ادلويل للرباءات"ال بادئ امل بشأأن " املبادئ التوجهييةاجلديد يف   .توجهيية لتحويل خمططات التصنيف احلالية اإ

  (IP5 WG1)تقرير عن ادلورة الثامنة عرشة للفريق العامل الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة 
 ابلتصنيف املعين

 ابمس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة. الياابنأأحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمه  .11

ىل  .12 عرشة للفريق العامل  الثامنةخالل ادلورة  ،أأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقتوأأشار الفريق العامل علام اإ
 ("Fعىل الارتقاء بس تة مرشوعات )من الفئة " ،( املعين ابلتصنيفIP5 WG1الأول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة )

ىل  .IPC مرحةل اإ

ىل الفريق العامل  وأأشار .13 ، ابمس قد نرشمكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية أأن كذكل اإ
قامئة جبميع الاقرتاحات واملرشوعات اجلارية لتكل املاكتب عىل املنتدى الإلكرتوين اخلاص ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، 

ليه فامي  طار املرشوع  "املنتدى الإلكرتوين"( يفبعبارة  بعدابلتصنيف ادلويل للرباءات )املشار اإ )انظر  ،EC 456اإ
أأجل تفادي الازدواجية بني طلبات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات وأأنشطة املراجعة  من ملف املرشوع( من 23 املرفق

 اجلارية يف ماكتب امللكية الفكرية امخلسة.

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4477/CE456
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 برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

 C 492و C 491و C 490و C 489و C 488و C 487 مرشوع مراجعة ييل بياهنا: 42انقش الفريق العامل  .14
 F 070و F 068و F 067و F 065و F 062و F 061و F 059و F 055و F 053و F 050و F 048و F 044و
 F 089و F 088و F 087و F 086و F 085و F 084و F 083و F 081و F 079و F 078و F 077و F 073و
 .F 118و F 102و F 100و F 099و F 098و F 097و F 096و F 094و F 093و F 092و F 091و F 090و

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

 ى الإلكرتوين.الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتد "قرار

طار مرشوعات املراجعة  بوجوبمرشوعات املراجعة  وُذكّر مقررو .16 حالت اجملالت املراجعة يف اإ النظر ابنتظام يف اإ
ىل جانب اقرتاح املراجعة، وتقدمي هيلك وتقدمي اقرتاحات بشأأن حذف الإحالت غري املنقصة من  ن ُوجدت، اإ التصنيف، اإ

 (.IPC/CE/47/2 السابع من الوثيقة املرفق ظرالتعاريف الالزمة عند الاقتضاء )ان

ىل الفقراتبشلك خاص ملاكتب ا يلفت انتباهيود الفريق العامل أأن و  .17 ىل  14 من اإ من املبادئ التوجهيية  16اإ
ذا اكن ينبغي استبدال من التصنيف الإحالت غري املنقصة حذفالقيام مبهمة  عند حالت، من أأجل حتديد ما اإ الأس بقية  اإ

حالت  النطاق. حمدودة ابإ

جراءات اس تخدام  .18  IPCRMS أأداةوذكّر الفريق العامل ابلقرار اذلي اختذه يف دورته السادسة والثالثني خبصوص اإ
ابتّباع الإجراءات املتفق علهيا )انظر املرفق  IPCRMS أأداةواملنتدى الإلكرتوين، وجّشع املاكتب بشدة عىل بدء اس تخدام 

ىل تطبيق املُهل احملّددة لالإجراءات IPC/WG/36/2 الثالث من الوثيقة يف (. كام دعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
يك تتّبعها املاكتب بطريقة صارمة وذكل لضامن الفعالية والكفاءة يف املناقشات أأثناء دورات الفريق العامل املنتدى الإلكرتوين 

لالإجراءات املتعلقة بتقاريرمه ومقرتحاهتم  املهل احملددةحيرتموا ، أأن املعلّقةاكتب املوُطلب من املقررين، فضاًل عن  الفعلية.
عداد تقاريرمه يف  وتعليقاهتم. ىل اإ طار املهةل احملددةوُدعي املقررون، بصفة خاصة، اإ  خاللومراعاة التعليقات املُقدمة حرصا  اإ

 .املهةل تكل

 برانمج تعاريف التصنيف ادلويل للرباءات

 .D 311و D 310انقش الفريق العامل مرشوعني من مرشوعات التعاريف ييل بياهنام:  .19

وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل وللك  هذين املرشوعني وترد املعلومات اخلاصة بوضع .20
مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة 

 الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. "قرار

 تصنيف ادلويل للرباءاتصيانة ال 

 M 779و  M 769و M 622و M 618و M 615صيانة ييل بياهنا:  مشاريع تسعةانقش الفريق العامل  .21
 .M 788و M 786و M 783و M 781و

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4957/C487
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7016/C489
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7019/C490
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7025/C491
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7507/C492
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4732/F044
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7061/F048
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6931/F050
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7073/F053
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4837/F055
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4951/F059
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/1724/F065
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4948/F067
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7064/F068
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7076/F070
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7079/F073
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7058/F077
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7150/F079
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7278/F081
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7067/F083
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7070/F084
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7153/F085
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7156/F086
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7028/F087
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7159/F088
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7284/F089
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7162/F090
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7206/F091
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7209/F092
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7245/F093
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7339/F094
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7296/F096
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7345/F097
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7257/F098
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7299/F099
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7360/F100
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7281/F102
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7516/F118
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7171/D311
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1745/M615
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7192/M618
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7135/M779
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7141/M781
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7144/M783
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7168/M786
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7459/M788
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وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة الإجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ذلكل وللك  .22
لتقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات ا

 الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى الإلكرتوين. "قرار

ىل العمل، بشلك طوعي، عىل تقدمي اقرتاحات بشأأن حذف  .23 الإحالت غري ودعا الفريق العامل جمددا املاكتب اإ
طار مرشوعات الصيانة )من  التصنيفهيلك املنقصة من  ىل M 200يف اإ بالغ M 500 اإ ىل اإ (. وُدعيت املاكتب املتطوعة اإ

جراء هممة حذف الإحالت غري املنقصة فهيا وذكل للمتكني من اس تحداث  املكتب ادلويل ابلأصناف الفرعية اليت تعزتم اإ
كتب امل  يودمث  ومن (.IPC/CE/47/2لوثيقة من لانظر املرفق السابع )مرشوعات الصيانة املقابةل عىل املنتدى الإلكرتوين

جراءات عىل املنتدى الإلكرتوين جلولتني من التعليقات قبل املوافقة الهنائية.املهل احملددة حتديد ادلويل   لالإ

حالت ابلتعامل مع اخلاصةينبغي اتباع توصية الفريق العامل و  .24 زاةل  الأس بقية اإ الإحالت غري أأثناء تنفيذ هممة اإ
عادة تصنيفها مضن نطاق مشاريع الصيانة املذكورة يف ، مع الأخذ أأعاله( 17)انظر الفقرة  ،املنقصة يف الاعتبار أأنه ل ينبغي اإ

 أأعاله. 22الفقرة 

ىل أأن .25 التصنيف س ُينرش هيلك جدول حمداث يلخص وضع حذف الإحالت غري املنقصة من  وأأشارت الأمانة اإ
 .WG 191ملف املرشوع  يف

نشاء مرشوعني جديدين من مرشوعات الصيانة وهام اكلتايل: .26  ووافق الفريق العامل عىل اإ

 ؛55F 0الناشئ عن املرشوع  –( املكتب الأورويب للرباءات، H01R) M 789 مرشوع صيانة يف جمال الكهرابء:

 .F 078الناشئ عن املرشوع  –، السويد( C12G): الكميياءومرشوع صيانة يف جمال 

 يت اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءاتمس تجدات ادلمع املعلوما

ث خملتلف أأنظمة ومرشوعات ادلمع  املكتب ادلويله قصري قدم بعرضأأحاط الفريق العامل علام  .27 عن الوضع احملدَّ
 تصنيف ادلويل للرباءات.املعلومايت اخلاصة ابل 

ومن املتوقع  .(IPCWLMمرشوع قوامئ العمل اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات )وُأبلغ الفريق العامل أأيضا بوضع  .28
 .وميكن تأأكيد اجلدول الزمين للتنفيذ يف ذكل الوقت 2018الانهتاء من مرحةل توضيح املتطلبات يف هناية يونيو 

عادة التصنيف عن طريق الربيد الإلكرتوين سوف أأيضا ُأبلغ الفريق العاملو  .29 رسال ملفات نتاجئ اإ ماكنية اإ تتوقف  بأأن اإ
ماكنية حتميل امللفات املقابةل داخل2018يوليو  1اعتبارًا من  وبعده يف  IPCRECLASS نظام ، يف حني سيمت الاحتفاظ ابإ

 .IPCWLMS نظام

تقرير حمااكة ، اكنت النسخة الأوىل من مواصفات IPCWLMأأعلن املكتب ادلويل أأنه بناء عىل طلب فرقة معل و  .30
لكرتونيا لتعليقاتلإبداء اقامئة العمل جاهزة   .علهياواملوافقة  علهيا اإ

عداد الامنذج الأولية  ُحققتلنتاجئ الواعدة اليت اباملكتب ادلويل  ُأبلغكام  .31 نظام التصنيف التلقايئ للرباءات ل بشأأن اإ
(IPCCAT)  من واثئق الرباءات املصنفة يف  مليون مقتطف 50ياانت جديدة تضم مجموعة ب وتوافر املتعدد اللغات

 تصنيف التلقايئال عىل  ذكل يطبقحيث ، كحافز للبحث والتطوير يف جمال اذلاكء الاصطناعي، رباءاتللالتصنيف ادلويل 
 .يف التصنيف ادلويل للرباءات لنصل 

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4837/F055
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/presentations.html
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 IPCRMSأأداة ، تغيريات عىل املنتدى الإلكرتوين لإجراءونظرًا لأن العديد من املاكتب عرضت اقرتاحات شفوية  .32
أأشري املكتب ادلويل كام  ذكّر، لكرتوين املعنية ملزيد من البحث يف مشاريع املنتدى الإ امينبغي صياغهت اللتني IPCPUBأأداة و 

ىل ذكل  .IPCWLMخمصصة أأساًسا ملرشوع  موارده اكنت أأن 2018يف عام  خالل ادلورة امخلسني للجنة اإ

 ادلورة املقبةل للفريق العامل

ن الفريق العامل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ادلورة القادمة، وافق عىل تكريس  .33 يوم الثنني ويوم الثالاثء اإ
بعد ظهر يوم امخليس جملال الكميياء، و بعد ظهر يوم الأربعاء وصباح يوم امخليس جملال الكهرابء، و وصباح يوم الأربعاء 

 جملال املياكنياك.عة امجل ويوم

ىل أأن دورته  .34  س ُتعقد مبدئيا يف الفرتة التالية: الأربعنيوأأشار الفريق العامل اإ

ىل  12من   .2018 نومفرب 16اإ

متد الفريق العامل هذا التقرير ابلإجامع  .35 اع
 .2018 مايو 24لوسائل الإلكرتونية يف واب

 []ييل ذكل املرفقان


