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IPC/WG/42/2  

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 د�سمرب 5 التارخي:

 للرباءات الدويل للتصنيف اخلاص االحتاد

 الفريق العامل املعني مبراجعة التصنيف

 األربعونو الثانية الدورة
 2019نومفرب  8ٕاىل  4جنیف، من 

 التقرير

 اعمتده الفریق العامل�ي ا

 مقدمة

عقد الفریق العامل املعين مبراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات (املشار ٕالیه ف� یيل بعبارة "الفریق العامل") دورته  .1
التالیة أٔسامؤمه: الربازیل . وحرض ا�ورة ٔأعضاء الفریق العامل 2019نومفرب  8ٕاىل  4یة وأ�ربعني يف جنیف يف الفرتة من ثان ال 

وكندا والصني وامجلهوریة التش�یكية وفنلندا وفر�سا ؤأملانیا والیو�ن ؤأ�رلندا والیا�ن واملكس�یك ومجهوریة �ور� ورومانیا 
ءات اململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية واملنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة للربأأو�رانیا و وٕاس�بانیا والسوید وسو�رسا و 

)EAPO ( واملكتب أ�ورويب للرباءات)EPO 22مكتب �راءات ��رتاع �لس التعاون �ول اخللیج العربیة () و .(
 وحرضت هنغار� بصفة مراقب. و�رد قامئة املشاركني يف املرفق أ�ول لهذا التقر�ر.

ٔأعرب و رحب �ملشاركني. و املیة، قطاع البنية التحتیة الع ،وافتتح ا�ورة الس�ید یو �اكغي، مسا�د املد�ر العام .2
راجعة مرشوع املٕاىل فضت  أٔ يتال طوی��الل املدة الي عن تقد�ره لٕالجنازات الهائ� اليت حققها الفریق العامل غالس�ید �اك

C 500 . لعدد الكبري ورٔأى ٔأن �ري دلیل �ىل ذ� هو ا يف دورة املراجعة أ��رية، زيمتعمل امل لعن تقد�ره لٔأیضا ٔأعرب و
 .IPC 2020.01 النس�ةمن التعدیالت اليت ٔأد�لت يف 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8078/C500
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 أٔعضاء املكتب

 تولت الس�یدة ن. كزو (الویبو) �مة ٔأمني ا�ورة. .3

 اع�د �دول أ�عامل

، مع تعدیل يف املرفق الثاين من هذا التقر�ر املنقّح ا�ي �رد أ�عاملاعمتد الفریق العامل �ٕالجامع �دول  .4
 .�س�یط وحيد

 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات

ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24وفقا ملا قّررته هیئات الویبو الرئاس�یة يف سلس� اج��اهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .5
)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة سوى �ىل اس�تنتا�ات الفریق العامل AB/X/32یقة من الوث  52و 51(انظر الفقرتني  1979

(القرارات والتوصیات وا�ٓراء و�ري ذ�) وال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البیا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من املشاركني، �س�تثناء 
ذ� التحفظ جمددا بعد التوصل ي فهيا احلاالت اليت ٔأبدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد للفریق العامل ٔأو ٔأبد

 �س�تنتاج. ٕاىل

) IP5 WG1تقر�ر عن ا�ورة التقنیة �فرتاضیة للفریق العامل أ�ول ملاكتب امللكية الفكریة امخلسة (
 �لتصنیف واملعين

ة عن ماكتب ) نیابCNIPAإالدارة الوطنیة الصینية للملكية الفكریة (ته لعامل �لام بتقر�ر شفهيي قدم ٔأ�اط الفریق ا .6
 امللكية الفكریة امخلسة.

الرائدة ا�ورة التقنیة �فرتاضیة �الل  ،ؤأ�اط الفریق العامل �لام كذ� بأٔن ماكتب امللكية الفكریة امخلسة اتفقت .7
فئة مرشو�اهتا (ال بأٔربعة مشاریع من �ىل �رتقاء  ،)IP5 WG1للفریق العامل أ�ول ملاكتب امللكية الفكریة امخلسة (الثانیة 

Fٕاىل مر�� التصنیف ا�ويل للرباءات ( :؛ ويه حتدیداF 120 )H01S – و (الوال�ت املت�دةF 122 )C22C – 
 مجهوریة �ور�). – C01F( F 133مجهوریة �ور�) و – A23L( F 132الصني) و

قد �رش �مس ماكتب امللكية  )CNIPAإالدارة الوطنیة الصینية للملكية الفكریة (ؤأ�اط الفریق العامل �لامً بأٔن  .8
الفكریة امخلسة �ىل املنتدى إاللكرتوين اخلاص �لتصنیف ا�ويل للرباءات (املشار ٕالیه ف� یيل بعبارة "املنتدى إاللكرتوين") 

 29قامئة جبمیع املرشو�ات اجلاریة ملاكتب امللكية الفكریة امخلسة واقرتا�اهتا (انظر املرفق  CE 456ويف ٕاطار املرشوع 
مللف املرشوع) بغیة تفادي �زدواجية بني طلبات مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات ؤأ�شطة املراجعة اجلاریة يف ماكتب 

 امللكية الفكریة امخلسة.

 ويل للرباءات�ر�مج مراجعة التصنیف ا�

C, 500 C, 497 C, 493 C, 492 C, 490 C 498 ,: مرشوع مراجعة یيل بیاهنا 28�قش الفریق العامل  .9
, 710 F, 106 F, 104 F, 098 F, 094 F, 089 F, 082 F, 081 F, 071 F, 070 F, 068 F, 050 F, 499 C

127 F ,126 F, 123 F, 121 F, 119 F, 116 F, 115 F, 113 F, 110 F. 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4477/CE456
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8018/C498
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8078/C500
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7798/C497
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/7019/C490
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/ipc-ief/public/ipc/en/project/7257/F098
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/7657/F082
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7278/F081
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/8021/C499
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8006/F127
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7843/F126
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/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/7660/F113
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7705/F110
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بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� يف و�رد املعلومات اخلاصة  .10
و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنیة يف مرفقات املرشو�ات  املرشو�ات ذات الص� �ىل املنتدى إاللكرتوين.

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

ف� یتعلق بتنقيح التصنیف، والتعاریف عند توافرها،  ٔأهنيي مهنا مرشوع، مشاریع مراجعة بعةس� ؤأهنيى الفریق العامل  .11
؛ ؤأهنیت س�تة مشاریع ف� یتعلق IPC 2021.01النس�ة �زي النفاذ يف املرشو�ان د�ل یس� ، و C 394و C 493ام: وه

، يف �ني �رشت تنقي�ات التصنیف يف النرشة F 113و F 110و F 094و F 081و F 070و F 050�لتعاریف، ويه: 
فور دخولها �زي  IPC 2020.01النس�ة أٔن هذه التعاریف س�تدرج يف �لامً ب حيطوأ� . IPC 2020.01املبكرة للنس�ة 

 ة.طابقامل التصنیف، مع تعدیالت 2020ینا�ر  1النفاذ يف 

 القرار ا�ي اختذته جلنة اخلرباء يف دورهتا احلادیة وامخلسني ف� یتعلق �ملرشوع الرائدٕاىل الفریق العامل ؤأشار  .12
082 F  فهيا  القضا� اليت یتعذروذ�ر ٔأن ناقشات ٕالكرتونیًا �س�ت�دام املنتدى إاللكرتوين ٕاىل ٔأقىص �د ممكن. امل ٕالجراء

بعد تقيمي التقدم إالجيايب و . الفریق العاملات دور�الل ها فقط ستناقش و�د ةلكرتونی�ملناقشات االٕ الوصول ٕاىل اتفاق 
ل ، ٔأوىص الفریق العامل بتطبیق هذا ا�هنج املرن �ىل املرشو�ات ذات اخلصائص املشاهبة، مثF 082 الرائد للمرشوع

 .F 089و F 071 املرشو�ني

نتدى إاللكرتوين �شلك ٔأكرث فعالیة ملناقشة مجیع مشاریع مراجعة د�ا الفریق العامل املاكتب ٕاىل اس�ت�دام امل و  .13
 .لك دورة من دورات الفریق العاملمبكر قبل وقت يف التصنیف ا�ويل للرباءات وتقدمي التعلیقات واملقرت�ات املضادة 

 �ر�مج تعاریف التصنیف ا�ويل للرباءات

 .D 312و D 310ا: من مرشو�ات التعاریف یيل بیاهن ني�قش الفریق العامل مرشو� .14

�ات وقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� يف و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو .15
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.

 .IPC 2021.01النس�ة يف  نرش، س�یُ من مرشو�ات التعاریفا وا�دا الفریق العامل مرشو�واس�تمكل  .16

 صیانة التصنیف ا�ويل للرباءات

M, 787 M, 629 M, 628 M 791 , صیانة یيل بیاهنا:من مرشو�ات ال مرشو�ا  12�قش الفریق العامل  .17
800 M ,799 M, 797 M, 796 M, 795 M, 794 M, 793 M, 279 M. 

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

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

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7547/C493
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7798/C497
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6931/F050
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7076/F070
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7278/F081
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7339/F094
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7705/F110
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7660/F113
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7657/F082
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7657/F082
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7723/F071
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7284/F089
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7678/D312
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7765/M791
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7450/M787
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7991/M629
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7988/M628
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7988/M628
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7940/M800
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7934/M799
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7931/M797
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7928/M796
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7925/M795
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7922/M794
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7919/M793
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7916/M792
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M, 795 M, 793 M, 787 M 797 ,ا: یيل بیاهن ،مرشو�ات صیانة مخسة واس�تمكل الفریق العامل .19
800 M ،, �تد�ل املشاریع �زي النفاذ يف النس�ة سIPC 2021.01. 

 ووافق الفریق العامل �ىل ٕا�شاء مرشوع صیانة �دید �ىل النحو التايل: .20

 .M 628 الناشئ عن املرشوع )املكتب أ�ورويب للرباءات، M )H05B 801 الكهر�ء:

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

�ري  ذف إال�االتحل، ف� یتعلق مبشاریع الصیانة احلا� ا�ي ٔأ�ده املكتب ا�ويل استندت املناقشات ٕاىل تقر�ر .21
 ).WG 191 مبلف املرشوع 36ق رفانظر امل(من التصنیف ا�ويل للرباءات املنقصة 

 ، یيل ذ�رها،عیر امشمخسة  التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔنجرى مرشو�ًا �شًطا،  17من بني و ٔأنه ٕاىل الفریق العامل ؤأشار  .22
 يف التصنیفة ناس�بمناقشات املنتدى إاللكرتوين وميكن اعتبار هذه املرشو�ات مكمت�. و�لتايل، س�ُتدرج التعدیالت امل يف 

 .IPC 2021.01يف النس�ة والتعاریف 

202 M الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفA23G  ؛املكتب ا�ويل) –(املقرر 

203 M الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفA24B ) ؛املكتب ا�ويل) –املقرر 

204 M الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفB21C ) ؛املكتب ا�ويل) –املقرر 

224 M الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفF02B ) الوال�ت  –املقرر
 ؛أ�مر�كية) املت�دة

232 M الصنف الفرعي  �ذف إال�االت �ري املنقصة يفF02N ) الوال�ت  –املقرر
 .أ�مر�كية) املت�دة

، واتفق �ىل مواص� M 218و M 217و M 212 رشو�اتامل ا�ة ٕاىل ٕا�ادة تصنیف احلٔأدرك الفریق العامل و  .23
 .املناقشات دا�ل هذه املرشو�ات، دون حتویلها ٕاىل مشاریع مراجعة

شاریع النشطة أ�ربعة املتبقية. �شأٔن امل ٔأن املناقشات ینبغي ٔأن �س�متر يف املنتدى إاللكرتوين ٕاىل لفریق العامل ٔأشار او  .24
 املنتدى إاللكرتوين.�ىل  ،للمشاریع اجلاریةوقامئة إالجراءات اليت ینبغي اختاذها واملُهل احملّددة اریع �ا� مجیع املشوتعرض 

�ذف إال�االت �ري املنقصة من التصنیف س�ُینرش يف ملف �ا� ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن �دوال حمد� یلخص  .25
 .WG 191املرشوع 

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

ٔأ�اط الفریق العامل �لام بعرض قدمه املكتب ا�ويل عن الوضع احملّدث �تلف ٔأنظمة ومرشو�ات ا�مع املعلومايت  .26
 اخلاصة �لتصنیف ا�ويل للرباءات.

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7931/M797
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/7925/M795
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7919/M793
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7450/M787
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7450/M787
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7940/M800
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8096/M801
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7988/M628
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8036/M202
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8042/M203
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8051/M204
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7696/M224
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7955/M232
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7096/M212
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7111/M217
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7114/M218
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
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 من منصة �رش التصنیف ا�ويل للرباءات 8.0يف إالصدار  تالتطورات اليت نفذم املكتب ا�ويل العدید من قدّ و  .27
IPCPUB نس�ة للنرش املبكر ل ت� التطورات اكن رضور� بعض ذ�ر ٔأن ، و ااملتاح �دیثIPC 2020.01. 

عامل الرئيس�یة مل�ر ذكّ ت، و لتصنیف ا�ويل للرباءال ٕادارة قوامئ العمل وأ�بلغ الفریق العامل �لتقدم احملرز يف مرشوع  .28
 .IPCWLMSٕاىل  IPCRECLASSخلطة �نتقال من 

مرشوع ٕادارة مراجعة التصنیف ا�ويل دمج وظیفة املنتدى إاللكرتوين يف لتقدم احملرز حنو �الفریق العامل  ؤأ�اط .29
 .)IPCRMللرباءات (

، فضًال عن ت� اليت IPCRMSيف  اً توفريها مؤخر جرى املكتب ا�ويل العدید من الوظائف اجلدیدة اليت وعرض  .30
ٔأداة ٔأكرث قوة وسهو� يف �س�ت�دام للمقرر�ن واملرتمجني  IPCRMSجعل س�ی مماتوفريها يف املس�تقبل القریب،  جريس�ی

 .مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءاتوتعلیقاهتم �شأٔن  موماكتب التعلیق ٕالدارة مقرت�اهت

 ا�ورة املقب� للفریق العامل

، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ا�ورة القادمة، وافق �ىل �كر�س یويم االثنني والثال�ء �ال ٕان الفریق العامل .31
 الكهر�ء، ویوم أ�ربعاء ویوم امخليس صبا�ًا �ال الكميیاء، ویوم امخليس بعد الظهر ویوم امجلعة �ال املیاكنیاك.

  س�ُتعقد مبدئیًا يف الفرتة التالیة:نيربعوا�ٔ  الثالثةؤأشار الفریق العامل ٕاىل ٔأن دورته  .32

 2020مایو  1ٔأ�ریل ٕاىل  27من 

�ٕالجامع  هذا التقر�ر الفریق العاملاعمتد  .33
 .2019د�سمرب  5�لوسائل إاللكرتونیة يف 

 [یيل ذ� املرفقان]
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