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االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف
الدورة األربعون

جنيف ،من  12إىل  16نومفرب 2018

التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل

املقدمة
 .1عقد الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات (املشار إليه فامي بعد "الفريق العامل") دورته األربعني يف
جنيف يف الفرتة من  12إىل  16نومفرب  .2018وحرض ادلورة أعضاء الفريق العامل التالية أسامؤمه :الربازيل ،كندا ،الصني،
امجلهورية التش يكية ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،اليوانن ،الياابن ،الرنوجي ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،إس بانيا،
السويد ،سويرسا ،اململكة املتحدة ،الوالايت املتحدة األمريكية ،املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية ،املكتب األورويب
للرباءات ( .)20واكنت هنغاراي وس نغافورة ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ( GCC Patent
 )Officeممث ّةل بصفة مراقب .وترد قامئة املشاركني يف املرفق األول من هذا التقرير.
.2

وافتتح ادلورة الس يد كونهييكو فوش ميي ،مدير شعبة التصنيفات واملعايري ادلولية (الويبو).

أعضاء املكتب
 .3ترأست الس يدة ين نغوين (الوالايت املتحدة األمريكية) انئبة الرئيس ،دورة الفريق العامل بصفة الرئيس ابلنيابة يف
غياب الس يد فريغال برادي (آيرلندا) ،الرئيس.
.4

وتوىل الس يد ر .ماركوك (الويبو) هممة أمني ادلورة.
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اعامتد جدول األعامل
.5

اعمتد الفريق العامل ابإلجامع جدول األعامل املرا َجع ،كام يرد يف املرفق الثاين من هذا التقرير.

املناقشات والاس تنتاجات والقرارات
 .6وفقا ملا ّقررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  24سبمترب إىل 2
أكتوبر ( 1979انظر الفقرتني  51و 52من الوثيقة  ،)AB/X/32ال يش متل تقرير هذه ادلورة سوى عىل اس تنتاجات الفريق
العامل (القرارات والتوصيات واآلراء وغري ذكل) وال يش متل ،بصفة خاصة ،عىل البياانت اليت أدىل هبا أي من املشاركني،
ابس تثناء احلاالت اليت أبدي فهيا حتفظ خبصوص أي اس تنتاج حم ّدد للفريق العامل أو أبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا بعد
التوصل إىل الاس تنتاج.

تقرير عن ادلورة التقنية الافرتاضية للفريق العامل األول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة ()IP5 WG1
واملعين ابلتصنيف
.7

أحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدمته ألقاه وفد مجهورية كوراي نيابة عن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة.

 .8وأحاط علام بأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقت خالل ادلورة التقنية الافرتاضية للفريق العامل األول ( IP5
 )WG1عىل الارتقاء مبا عدده  18مرشوعا (من مرشوعات الفئة " )"Fإىل مرحةل التصنيف ادلويل للرباءات ويه071 F :
و F 072و F 074و F 075و F 076و F 082و F 095و F 106و F 108و F 109و F 110و F 111و F 113و F
 115و F 117و F 123و F 124و.F 125
 .9وأحاط الفريق العامل علام بأن مكتب كوراي للملكية الفكرية س ينرش ابمس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة عىل املنتدى
اإللكرتوين اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات (املشار إليه فامي ييل بعبارة "املنتدى اإللكرتوين") يف إطار املرشوع CE
 ،456قامئة جبميع مشاريع  IP5اجلارية ومقرتحات لتفادي التداخل بني طلبات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات وأنشطة
املراجعة اجلارية يف إطار .IP5

برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .10انقش الفريق العامل  33مرشوع مراجعة ييل بياهنا C 488 :و C 490و C 492و C 493و C 494وC 495
و F 044و F 048و F 050و F 059و F 061و F 067و F 068و F 070و F 078و F 081و F 082وF 083
و F 087و F 088و F 089و F 090و F 092و F 094و F 097و F 098و F 099و F 100و F 101و F 103و F
 105و F 112و.F 124
 .11وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملدّدة ذلكل وللك
مرشوع عىل املنتدى اإللكرتوين .وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة
"قرار الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى اإللكرتوين.
 .12و ُذكّر مقررو مرشوعات املراجعة بوجوب النظر ابنتظام يف إحاالت اجملاالت املراجعة يف إطار مرشوعات املراجعة
وتقدمي اقرتاحات بشأن حذف اإلحاالت غري املنقصة من هيلك التصنيف ،إن ُوجدت ،إىل جانب اقرتاح املراجعة ،وتقدمي
التعاريف الالزمة عند الاقتضاء (انظر املرفق السابع من الوثيقة .)IPC/CE/47/2
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 .13ويود الفريق العامل أن يلفت انتباه املاكتب بشلك خاص إىل الفقرات من  14إىل  16من املبادئ التوجهيية عند
القيام مبهمة حذف اإلحاالت غري املنقصة من التصنيف ،من أجل حتديد ما إذا اكن ينبغي استبدال إحاالت األس بقية
بإحاالت حمدودة النطاق.
 .14ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل إىل تطبيق املُهل احملدّدة لإلجراءات يف املنتدى اإللكرتوين يك تتّبعها املاكتب
بطريقة صارمة وذكل لضامن الفعالية والكفاءة يف املناقشات أثناء دورات الفريق العامل الفعليةُ .وطلب من املقررين ،فض ًال
عن املاكتب املعلّقة ،أن حيرتموا املهل احملددة لإلجراءات املتعلقة بتقاريرمه ومقرتحاهتم وتعليقاهتم .ودعي املقررون إىل إعداد
تقاريرمه مضن املهل احملددة.

برانمج تعاريف التصنيف ادلويل للرباءات
 .15انقش الفريق العامل مرشوعني من مرشوعات التعاريف ييل بياهنام D 310 :و.D 311
 .16وترد املعلومات اخلاصة بوضع هذين املرشوعني وقامئة اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملدّدة ذلكل وللك
مرشوع عىل املنتدى اإللكرتوين .وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة
"قرار الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى اإللكرتوين.
 .17ووافق الفريق العامل عىل إنشاء مرشوع تعريف جديد عىل النحو التايل:
الكميياء ،C09J( ،D 312 :املكتب األورويب للرباءات)  -الناشئ عن املرشوع ( M 623انظر املرفق .)3

صيانة التصنيف ادلويل للرباءات
 .18انقش الفريق العامل س بعة مشاريع صيانة ييل بياهنا M 622 :و M 623و M 625و M 769و M 786وM 789
و.M 790
 .19وترد املعلومات اخلاصة بوضع تكل املرشوعات وقامئة اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملدّدة ذلكل وللك
مرشوع عىل املنتدى اإللكرتوين .وترد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشوعات املعنونة
"قرار الفريق العامل" واملتاحة للك مرشوع عىل املنتدى اإللكرتوين.
 .20ودعا الفريق العامل جمددا املاكتب إىل العمل ،بشلك طوعي ،عىل تقدمي اقرتاحات بشأن حذف اإلحاالت غري
املنقصة من هيلك التصنيف يف إطار مرشوعات الصيانة (من  M 200إىل  .)M 500ودُعيت املاكتب املتطوعة إىل إبالغ
املكتب ادلويل ابألصناف الفرعية اليت تعزتم إجراء هممة حذف اإلحاالت غري املنقصة فهيا وذكل للمتكني من اس تحداث
مرشوعات الصيانة املقابةل عىل املنتدى اإللكرتوين (انظر املرفق السابع للوثيقة  .)IPC/CE/47/2ومن مث س يحدد املكتب
ادلويل املهل احملددة لإلجراءات عىل املنتدى اإللكرتوين جلولتني من التعليقات قبل املوافقة الهنائية.
 .21واتفق الفريق العامل عىل أن اإلجراء الواجب تطبيقه عىل مشاريع الصيانة املذكورة يف الفقرة  20أعاله ،س يحتاج إىل
مزيد من التوضيح ،ال س امي فامي يتعلق ابلقرارات اخلاصة ابلتعديالت املقرتحة يف مشاريع الصيانة املذكورة (انظر الفقرة  9من
املرفق السابع للوثيقة .)IPC/CE/47/2
 .22وأحاط الفريق العامل علام بأن املكتب ادلويل س يقدم اقرتاحا لتوضيح اإلجراء املشار إليه يف الفقرة  21أعاله ،لتنظر
فيه جلنة اخلرباء للتصنيف ادلويل للرباءات يف دورهتا القادمة ،وال س امي كيفية إخطار الفريق العامل بشأن إجناز مشاريع
الصيانة املعنية.
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 .23وينبغي اتباع توصية الفريق العامل اخلاصة ابلتعامل مع إحاالت األس بقية أثناء تنفيذ هممة إزاةل اإلحاالت غري املنقصة
(انظر الفقرة  13أعاله) ،مع األخذ يف الاعتبار أنه ال ينبغي إعادة تصنيفها مضن نطاق مشاريع الصيانة املذكورة يف الفقرة
 20أعاله.
 .24وأشارت األمانة إىل أن جدوال حمداث يلخص وضع حذف اإلحاالت غري املنقصة من هيلك التصنيف س ُينرش
يف ملف املرشوع .WG 191

مس تجدات ادلمع املعلومايت اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات
 .25أحاط الفريق العامل علام بعرض قدمته األمانة عن الوضع احملدَّث خملتلف أنظمة ومرشوعات ادلمع املعلومايت اخلاصة
ابلتصنيف ادلويل للرباءات.
 .26و ُأبلغ الفريق العامل أيضا بوضع مرشوع قوامئ العمل اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات ( .)IPCWLMوانهتت
مرحةل توضيح املتطلبات يف أكتوبر  .2018وبدأ تنفيذ املرشوع يف نومفرب  2018الس تخدام أول إنتاج متوقع يف الربع الرابع
من عام  2019يف إعادة التصنيف .IPC-2020.01
 .27و ُأبلغ الفريق العامل أيضا عن فرتات زمنية مؤقتة إلرشاك املاكتب املتطوعة يف اختبارات مرشوع IPCWLMS
وعن فرتة جتميد مؤقتة إلعادة التصنيف ادلويل للرباءات ،للسامح ابالنتقال من نظام  IPCRECLASSإىل .IPCWLMS
 .28و ُأبلغ املكتب ادلويل الفريق العامل ابلنتاجئ األولية لامنذج نظام التصنيف التلقايئ للرباءات ( )IPCCATالعصيب
املتعدد اللغات ،اليت انهتي العمل علهيا مؤخرا.
 .29وذكّر الفريق العامل ابدلراسة الاس تقصائية اجلارية بشأن أدوات تكنولوجيا املعلومات ذات الصةل ابلتصنيف ادلويل
للرباءات مجلع تعليقات املس تخدمني عن أدايت  IPCRMSو IPCCATجلعلهام أكرث جاذبية وفائدة .وقد مدد املوعد الهنايئ
لتقدمي املالحظات إىل  30نومفرب ( 2018انظر املرشوع .)CE 509

ادلورة املقبةل للفريق العامل
ّ .30إن الفريق العامل ،بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ادلورة القادمة ،وافق عىل تكريس يويم الاثنني والثالاثء جملال
الكهرابء ،ويوم األربعاء وصباح يوم امخليس جملال الكميياء ،وبعد ظهر يوم امخليس ويوم امجلعة جملال املياكنياك.
 .31وأشار الفريق العامل إىل أن دورته األربعني س ُتعقد مبدئيا يف الفرتة التالية:
من  13إىل  17مايو .2019

 .32اع متد الفريق العامل ابإلجامع هذا التقرير
ابلوسائل اإللكرتونية يف  17ديسمرب .2018
[ييل ذكل املرفقان]

