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IPC/WG/41/2 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 نیوو ی 13 التارخي:

 للبراءات الدولي للتصنيف الخاص ا��تحاد
 الفريق العامل المعني بمراجعة التصنيف

 ا��ربعونالحادية و الدورة
 2019 مایو 17ٕاىل  13جنیف، من 

 التقرير

 ا�ي اعمتده الفریق العامل

 مقدمة

قد الفریق العامل املعين مبراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات (املشار ٕالیه ف� یيل بعبارة "الفریق العامل") دورته ع .1
مه: وحرض ا�ورة ٔأعضاء الفریق العامل التالیة ٔأسامؤ .2019مایو  17ٕاىل  13ني يف جنیف يف الفرتة من ربعوا�ٔ  احلادیة

مجهوریة و  املكس�یكو  الیا�نو  ؤأ�رلندا وفنلندا وفر�سا ؤأملانیا والیو�ن والصني وامجلهوریة التش�یكية وكندا بیالروس والربازیل
املنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة و  الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةو اململكة املت�دة و  سو�رساو السوید و ٕاس�بانیا و رصبیا ورومانیا و �ور� 

قامئة املشاركني يف  د�ر و ت هنغار� وس�نغافورة وفيیت �م بصفة مراقب. حرض و ). 22( املكتب أ�ورويب للرباءاتو  للرباءات
 املرفق أ�ول لهذا التقر�ر.

 رحب �ملشاركني.و افتتح ا�ورة الس�ید یو �اكغي، مسا�د املد�ر العام، و  .2

 أٔعضاء املكتب

، وانتخب الس�ید �ريميي �و�ن (اململكة رئيسا ل�ورةدي (ٔأ�رلندا) ف. �را الس�یدانت�اب الفریق العامل �ٕالجامع ٔأ�اد  .3
 .2019لعام  �ئبا للرئيساملت�دة) 
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 تولت الس�یدة ن. كزو (الویبو) �مة ٔأمني ا�ورة.و  .4

 اع�د �دول أ�عامل

 يف املرفق الثاين من هذا التقر�ر. ا�ي �رد، املنقّح اعمتد الفریق العامل �ٕالجامع �دول أ�عامل .5

 ناقشات و�س�تنتا�ات والقراراتامل 

ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24وفقا ملا قّررته هیئات الویبو الرئاس�یة يف سلس� اج��اهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .6
)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة سوى �ىل اس�تنتا�ات الفریق العامل AB/X/32من الوثیقة  52و 51(انظر الفقرتني  1979
ت والتوصیات وا�ٓراء و�ري ذ�) وال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البیا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من املشاركني، �س�تثناء (القرارا

ذ� التحفظ جمددا بعد التوصل احلاالت اليت ٔأبدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد للفریق العامل ٔأو ٔأبدي فهيا 
 �س�تنتاج. ٕاىل

) IP5 WG1( لفریق العامل أ�ول ملاكتب امللكية الفكریة امخلسةة عرشة لعستاتقر�ر عن ا�ورة ال 
 �لتصنیف واملعين

ٔأ�اط الفریق العامل �لام بتقر�ر شفهيي قدمه مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة �مس ماكتب  .7
 امللكية الفكریة امخلسة.

عرشة للفریق العامل  التاسعةة امخلسة اتفقت �الل ا�ورة ؤأ�اط الفریق العامل �لام كذ� بأٔن ماكتب امللكية الفكری .8
من مرشو�اهتا مرشو�ا  11مبا �دد ) واملعين �لتصنیف �ىل �رتقاء IP5 WG1أ�ول ملاكتب امللكية الفكریة امخلسة (

 .ٕاىل مر�� التصنیف ا�ويل للرباءات )Fالفئة (

قد �رش �مس ماكتب امللكية  املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةمكتب الوال�ت ٔأ�اط الفریق العامل �لامً بأٔن و  .9
 الفكریة امخلسة �ىل املنتدى إاللكرتوين اخلاص �لتصنیف ا�ويل للرباءات (املشار ٕالیه ف� یيل بعبارة "املنتدى إاللكرتوين")

 27ق رفانظر املقامئة جبمیع املرشو�ات اجلاریة ملاكتب امللكية الفكریة امخلسة واقرتا�اهتا ( CE 456 ويف ٕاطار املرشوع
بغیة تفادي �زدواجية بني طلبات مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات ؤأ�شطة املراجعة اجلاریة يف ماكتب ) مللف املرشوع

 یة امخلسة.امللكية الفكر 

 ني للجنة اخلرباء املعنیة �لتصنیف ا�ويل للرباءاتسة وامخل ادیتقر�ر عن ا�ورة احل

أ�مانة عن ا�ورة احلادیة وامخلسني للجنة اخلرباء املعنیة �لتصنیف ه تٔأ�اط الفریق العامل �لام بتقر�ر شفهيي قدم  .10
 ).IPC/CE/51/2 (انظر الوثیقةا�ويل للرباءات (املشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "اللجنة") 

ل ٕاىل النظر يف �س�ت�دام الفعا تهودع  ،مل ا�ي ٔأجنزه الفریق العاملللع اعن ارتیا� تٔأعرب ر ٔأن اللجنةُذ�و  .11
ّ . ٔ�سلوب معل ٔأكرث مرونة وفعالیة ت اللجنة املاكتب �ىل املشاركة بنشاط يف �ر�مج مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات وحث

 طلبات املراجعة مبوجب �ارطة طریق مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات.من �الل تقدمي 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4477/CE456
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) �دید" ولكفت فریق اخلرباء ٔأصناف(صنف "هنج  اع�دٔأن اللجنة قررت ٕاىل ص، ا��شلك الفریق العامل،  ؤأشار .12
م �اص لتقلیل الرتكزي �ىل هذا ا�هنج فقط، مع ٕایالء اه�و ) مبواص� مع� EGSTاملعين بتكنولوجيا ٔأش�باه املوصالت (

 .ممكن ٕاىل ٔأدىن �د عبء معل ٕا�ادة التصنیف

ا�ويل للرباءات،  أٔن اللجنة اعمتدت خطة حمّدثة �شأٔن �ذف إال�االت �ري املنقصة من التصنیفٔأحيط �لام بو  .13
ق فر �دول أ�عامل �شأٔن �ا� هذه املهمة يف لك دورة من دورات الفریق العامل ملعلوماته (انظر امل�ىل بند  درجوس�ی

 ٔأد�ه). 30ٕاىل  26من والفقرات  ،لهذا التقر�ر الثاين)

مبراجعة التصنیف ويف املبادئ التوجهيیة اخلاصة  دلیل التصنیف ا�ويل للرباءات�ىل تعدیالت ٔأیضا اللجنة واعمتدت  .14
 ا�ويل للرباءات.لتصنیف �  �كنولوجيا املعلومات املرتبطةٔأ�ًريا، نظرت اللجنة يف العدید من قضا�و  .ا�ويل للرباءات

 �ر�مج مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات

C, 494 C, 493 C, 492 C, 490 C, 488 C 495 ,: مرشوع مراجعة یيل بیاهنا 50�قش الفریق العامل  .15
, 082 F, 081 F, 078 F, 076 F, 075 F, 074 F, 072 F, 071 F, 070 F, 068 F, 050 F, 497 C, 496 C
, 109 F, 108 F. 107 F, 106 F, 104 F, 103 F, 101 F, 100 F, 098 F, 097 F, 095 F, 094 F, 089 F
 ,125 F, 124 F, 123 F, 121 F, 119 F, 117 F, 116 F, 115 F ,114 F ,113 F, 112 F, 111 F, 110 F

131 F, 130 F, 129 F ,128 F, 126 F. 

 :یيل بیاهناو فرها، ا، والتعاریف عند تو التصنیفمرشوع مراجعة ف� یتعلق بتنقيح  22الفریق العامل ؤأهنيى  .16
, 111 F, 109 F, 108 F, 103 F, 101 F, 100 F, 097 F, 095 F, 078 F, 496 C, 495 C, 494 C, 488 C

131 F, 130 F, 129 F, 128 F, 125 F, 124 F, 117 F, 114 F, 112 Fزي النفاذ يف �س�ة املشاریع د�ل ، وس�ت�
IPC 2020.01. 

F, 050 F, 493 C 068 ,صنیف فقط، ويه: الت ع مراجعة ف� یتعلق بتنقيح یر امش مثانیةالفریق العامل ؤأهنيى  .17
113 F, 110 F, 094 F, 081 F, 070 F، زي النفاذ يف �س�ة املشاریع د�ل وس�ت�IPC 2020.01. 

و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� يف  .18
فقات التقنیة يف مرفقات املرشو�ات و�رد لك القرارات واملالحظات واملر  املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين.

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

 �ر�مج تعاریف التصنیف ا�ويل للرباءات

 .D ,311 D, 310 D 312ا: �قش الفریق العامل ثالثة مرشو�ات من مرشو�ات التعاریف یيل بیاهن .19

ملرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� يف و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� ا .20
و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنیة يف مرفقات املرشو�ات  املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين.

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

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7630/C495
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7568/C494
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7547/C493
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7507/C492
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7019/C490
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7657/F082
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7278/F081
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7735/F076
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7732/F075
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7729/F074
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7726/F072
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7723/F071
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7076/F070
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7064/F068
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6931/F050
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7798/C497
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7795/C496
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7711/F109
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7684/F108
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7840/F107
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7693/F106
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7869/F104
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7510/F103
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7541/F101
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7360/F100
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7257/F098
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7345/F097
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7699/F095
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7339/F094
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7284/F089
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7687/F125
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7633/F124
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7754/F123
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7875/F121
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7858/F119
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7717/F117
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7852/F116
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7681/F115
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7866/F114
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7660/F113
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7525/F112
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7690/F111
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7705/F110
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7828/F131
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7861/F130
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7849/F129
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7855/F128
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7843/F126
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7690/F111
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7711/F109
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7684/F108
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7510/F103
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7541/F101
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7360/F100
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7345/F097
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7699/F095
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7795/C496
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7630/C495
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7568/C494
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7828/F131
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7861/F130
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7849/F129
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7855/F128
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7687/F125
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7633/F124
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7717/F117
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7866/F114
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7525/F112
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7064/F068
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6931/F050
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7547/C493
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7547/C493
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7660/F113
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7705/F110
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7339/F094
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7278/F081
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7076/F070
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7678/D312
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7171/D311
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
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 IPCمع النس�ة س�ُینرش ،D 311، وهو: من مرشو�ات التعاریفا وا�دا تمكل الفریق العامل مرشو�واس�  .21
2020.01. 

 صیانة التصنیف ا�ويل للرباءات

M,  769 M, 625 M, 623 M, 622 M 789 ا: مرشو�ات صیانة یيل بیاهن س�تة�قش الفریق العامل  .22
790 M. 

و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� يف  .23
املرشو�ات و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنیة يف مرفقات  املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين.

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

M,  769 M, 625 M, 623 M, 622 M 789 ا: یيل بیاهن ،مرشو�ات صیانة س�تة واس�تمكل الفریق العامل .24
790 M وس�تد�ل املشاریع �زي النفاذ يف �س�ة ،C 2020.01IP. 

 مرشو�ات صیانة �دیدة �ىل النحو التايل: مثانیةووافق الفریق العامل �ىل ٕا�شاء  .25

 ؛F 109 الناشئ عن املرشوع )املكتب أ�ورويب للرباءات، M )A01N 792 :الكميیاء

  793 M )C40B ،623 الناشئ عن املرشوع )املكتب أ�ورويب للرباءات M؛ 

  M 794 )C03C(623 الناشئ عن املرشوع  ، الوال�ت املت�دة M. 

 ؛M 226 الناشئ عن املرشوع  ، الوال�ت املت�دة)M 795 )H02M الكهر�ء:

  796 M )G01N ،622 الناشئ عن املرشوع )املكتب أ�ورويب للرباءات M؛ 

  M 797 )H04W(622 الناشئ عن املرشوع  ، الوال�ت املت�دة M؛ 

  M 799 )G02B(�100 الناشئ عن املرشوع    ، �ور F؛ 

 .M 625 الناشئ عن املرشوع  )املكتب أ�ورويب للرباءات( M 800 املیاكنیاك:

 M 500ٕاىل  M 200يف ٕاطار مرشو�ات الصیانة من إال�االت �ري املنقصة �ذف �ا� 

ذف إال�االت �ري حل، ف� یتعلق مبشاریع الصیانة احلا� ا�ي ٔأ�ده املكتب ا�ويل استندت املناقشات ٕاىل تقر�ر .26
 ).WG 191 ف املرشوعمبل 34ق رفانظر امل(من التصنیف ا�ويل للرباءات املنقصة 

 ، یيل ذ�رها،تمرشو�ا 9التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن جرى مرشو�ًا �شًطا،  15من بني و ٔأنه ٕاىل الفریق العامل ؤأشار  .27
 يف التصنیفة ناس�باعتبار هذه املرشو�ات مكمت�. و�لتايل، س�ُتدرج التعدیالت امل مناقشات املنتدى إاللكرتوين وميكن يف 

 .IPC 2020.01�س�ة  والتعاریف يف

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7171/D311
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7559/M789
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7556/M625
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7550/M623
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7562/M790
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7559/M789
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7556/M625
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7550/M623
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7562/M790
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7711/F109
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7550/M623
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7550/M623
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7376/M622
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7360/F100
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
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213 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفF23J؛ 

214 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفF23K؛ 

215 M   الصنف الفرعي  إال�االت �ري املنقصة يف�ذفF23M؛ 

216 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفF23N؛ 

219 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفF24D؛ 

221 M  الصنف الفرعي  الت �ري املنقصة يف�ذف إال�اB09C؛ 

222 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفB01B؛ 

225 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفA01J؛ 

226 M  الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفA01L. 

�للغتني إالجنلزيیة والفر�س�یة  F23H 9/00تنس�یق عنوان ا�مو�ة �شأٔن اتفق الفریق العامل �ىل ٔأن املناقشات و  .28
ا�ة لتحویل املرشوع احلسينظر الفریق العامل، يف مر�� الحقة، يف و . M 212ینبغي ٔأن �س�متر يف ٕاطار املرشوع 

M 212 .ملرشوع مراجعة 

شاریع النشطة أ�ربعة املتبقية. �شأٔن امل قشات ینبغي ٔأن �س�متر يف املنتدى إاللكرتوين ٔأن املنإاىل لفریق العامل ٔأشار او  .29
 املنتدى إاللكرتوين.�ىل  ،للمشاریع اجلاریةوقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة �ا� مجیع املشاریع وتعرض 

ت �ري املنقصة من التصنیف س�ُینرش يف ملف �ذف إال�اال�ا� ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن �دوال حمد� یلخص  .30
 .WG 191املرشوع 

 مس�ت�دات ا�مع املعلومايت للتصنیف ا�ويل

قدمه املكتب ا�ويل عن الوضع احملّدث �تلف ٔأنظمة ومرشو�ات ا�مع املعلومايت  بعرضٔأ�اط الفریق العامل �لام  .31
 اخلاصة �لتصنیف ا�ويل للرباءات.

ر �ملو�د ا�هنايئ ذكّ ت، و لتصنیف ا�ويل للرباءال ٕادارة قوامئ العمل ع وأ�بلغ الفریق العامل �لتقدم احملرز يف مرشو .32
 ا�ورة احلادیة وامخلسني للجنة. يفاملو�ة الثانیة من �ختبارات اليت طلبهتا املاكتب �شأٔن لتقدمي املالحظات 

 التبویب يتمثل �الم) IPCPUBمنصة �رش التصنیف ا�ويل للرباءات ( قدم املكتب ا�ويل خمتلف تطوراتو  .33
 .IPC 2020.01�س�ة س�تظهر هذه التحسينات يف ؟ و "التعاریف"و"التجمیعات" و"أ�صناف املنق�ة" 

) يف وا�ة مس�ت�دم IPCCATٔأكد الفریق العامل اه�مه �ز�دة وضوح نظام التصنیف التلقايئ للرباءات (و  .34
IPCPUB  المة تبویب �دیدة خمصصة للبحث.ٕاضافة من �الل� 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7099/M213
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7102/M214
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7105/M215
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7108/M216
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7117/M219
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7388/M221
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7391/M222
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7745/M225
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7748/M226
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/presentations.html
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/presentations.html
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بناًء �ىل طلب املاكتب يف ا�ورة احلادیة وامخلسني للجنة، اس�هتل ، و املكتب ا�ويل العامل ٔأنالحظ الفریق و .35
 .)IPCRMمرشوع ٕادارة مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات (دمج وظیفة املنتدى إاللكرتوين يف هتدف ٕاىل ٕاجراءات 

 ا�ورة املقب� للفریق العامل

صبا�ًا االثنني والثال�ء  ويمالعمل املتوقّع يف ا�ورة القادمة، وافق �ىل �كر�س یٕان الفریق العامل، بعد تقيميه لعبء  .36
 .�ال الكهر�ء امجلعة ویومامخليس �ال الكميیاء، ویوم أ�ربعاء  ویومبعد الظهر ملیاكنیك، والثال�ء �ال ا

 الفرتة التالیة:ني س�ُتعقد مبدئیًا يف ربعوا�ٔ  الثانیةؤأشار الفریق العامل ٕاىل ٔأن دورته  .37

 2019نومفرب  8ٕاىل  4من 

اعمتد الفریق العامل هذا التقر�ر �ٕالجامع  .38
 .2019یونیو  13و�لوسائل إاللكرتونیة يف 

 [یيل ذ� املرفقان]
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