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االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
جلنة اخلرباء
الدورة التاسعة واألربعون

جنيف ،من  22اإىل  23فرباير 2017

التقرير

اذلي اع متدته جلنة اخلرباء

مقدمة
 .1عقدت جلنة خرباء الاحتاد اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة") دورهتا التاسعة
وا ألربعني يف جنيف يف الفرتة من  22اإىل  23فرباير  .2017واكن أأعضاء اللجنة التايل ذكرمه ُممث َّلني يف ادلورة :أأسرتاليا،
والمنسا ،والربازيل ،وكندا ،والصني ،واجلروهيرية اليش ي ية ،وادلامنرك ،وإاس تينيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،والييانن،
وإايرلندا ،والياابن ،وامل س يك ،وهيلندا ،والرنوجي ،والربتغال ،ومجروهيرية كيراي ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وإاس بانيا،
والسييد ،وسييرسا ،وتركيا ،و أأوكرانيا ،واململ ة املتحدة ،واليلايت املتحدة ا ألمري ية ( .)28واكنت املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للمل ية الف رية ( )ARIPOوامل ب ا ألوروي للرباءات (ُ )EPOممث َّل ْني أأيضا .وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول من
هذا التقرير.
 .2وافبتح ادلورة الس يد ييش يييك اتاكغي ،مساعد املدير العام ،اذلي رح ابملشاركني .و أأكّد الس يد اتاكغي أأمهية
التصنيف ادلويل ابعتباره أأداة غري معمتدة عىل اللغة و ُمس تخدمة عامليا للبحث يف معليمات الرباءات ،ول س امي يف احلقبة
القادمة اليت سيشروهد زايدة رسيعة يف عدد طلبات الرباءات .و أأكّد أأيضا عىل العمل اذلي تقيم به اللجنة يف جمال مراجعة
التصنيف ادلويل يف اإطار خارطة الطريق اخلاصة بتكل املراجعة ،وعىل أأمهية تطيير ا ألنظمة املعليماتية اخلاصة ابلتصنيف
ادلويل.
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أأعضاء امل ب
 .3انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد أأندريس برون (السييد) رئيسا ،والس يدة اناتيل شالف (الرنوجي) والس يد اببلي
زينييني ماركيس (امل س يك) انئبني للرئيس.
.4

وتيلت الس يدة شي نينغ (الييبي) هممة أأمينة ادلورة.

اعامتد جدول ا ألعامل
.5

اعمتدت اللجنة ابلإجامع جدول ا ألعامل ،اذلي يرد يف املرفق الثاين من هذا التقرير.

 .6ووفقا ملا قررته هيئات الييبي الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت عُقدت يف الفرتة من  24سبمترب اإىل
 2أأكتيبر ( 1979انظر الفقرتني  51و 52من اليثيقة  ،)AB/X/32ل يش متل تقرير هذه ادلورة سيى عىل اس تنباجات
اللجنة (القرارات والتيصيات والآراء وما اإىل ذكل) ،ول يش متل ،بصفة خاصة ،عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من
املشاركني ،ابس تثناء احلالت اليت أبدي فهيا حتفظ خبصيص أأي اس تنباج ُمح َّدد للجنة أأو أبدي فهيا ذكل التحفظ جمددا بعد
التيصل اإىل الاس تنباج.

تقرير عن تقدم برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .7اسيندت املناقشات اإىل املرفق  8من ملف املرشوع  CE 462اذلي أأعده امل ب ادلويل ،وهي يتضمن تقريرا عن
حاةل أأنشطة الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") ،ل س امي
عن برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
 .8و أأحاطت اللجنة علام بزايدة يف عدد مرشوعات املراجعة يف جمال ال ميياء يف الإصدارين IPC-2016.01
و .2017.01و أأحاطت علام كذكل ابخنفاض يف العدد الإجاميل ملرشوعات املراجعة منذ الإصدار  ،IPC-2016.01وخباصة
يف جمال ال روهرابء.
 .9كام أأحاطت اللجنة علام ابرتفاع عدد مرشوعات  Cواخنفاض عدد مرشوعات  Fمنذ الإصدار IPC-2016.01؛
ول ن من املتيقع أأن يزتايد عدد مرشوعات  Fاجلديدة يف املس تقبل .واكن عدد البنيد اجلديدة اليت دخلت حزي التنفيذ يف
الإصدار  IPC-2017.01أأقل من تكل املُسجةل يف الإصدار  ،IPC-2016.01ول ن أأكرب من تكل املُسجةل يف الإصدارات
من  IPC-2013.01اإىل  .IPC-2015.01و أأحاطت اللجنة علام كذكل ابخنفاض يف مدة مرحةل التصنيف ادلويل للرباءات
منذ الإصدار .IPC-2016.01
 .10ودُعي امل ب ادلويل اإىل اإعداد عرض أأكرث تفصيال عن مرشوعات الصيانة يف التقرير املرحيل املزمع تقدميه اإىل اللجنة
يف دورهتا القادمة ،وذكل للمتيزي بني مرشوعات الصيانة اخملصصة ومرشوعات الصيانة املهنجية.
 .11و أأعربت اللجنة عن رضاها عن العمل اذلي أجنزه الفريق العامل ،ومتنت أأن يياصل معهل هبذا الزم .كام وافقت عىل
لزوم النظر يف نسق العمل املقبل للفريق العامل فامي خيص زايدة عدد املرشوعات (انظر املرفق الثالث من هذا التقرير).
 .12و ّ
شعت اللجنة أأيضا مجيع املاكت عىل املشاركة بنشاط يف تطيير برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات،
ل س امي من خالل تقدمي طلبات املراجعة يف اإطار الصيغة اجملددة خلارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
اليت اعمتدهتا اللجنة (انظر الفقرتني  16و 17أأدانه).
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تقرير عن تقدم برانجمي مراجعة التصنيف التعاوين للرباءات ( )CPCوفروهرس امللفات ()FI
 .13قدم لك من اليلايت املتحدة ا ألمري ية وامل ب ا ألوروي للرباءات عرضا شفروهيا مشرتاك عن أآخر التطيرات املتعلقة
برانمج التصنيف التعاوين للرباءات ( .)CPCوقدمت الياابن تقريرا شفروهيا ميجزا عن تقدم برانمج فروهرس امللفات/برانمج
امللفات املصطلحية (.)FI/F-Term
 .14و أأب ِلغت اللجنة بأأن تياتر اإصدارات التصنيف التعاوين ترتاوح بني أأربع ومخس مرات يف الس نة ،و أأنه سيُباح أأربع
اإصدارات يف عام  ،2017ويه اإصدارات يناير وفرباير ومايي و أأغسطس  .2017كام أأحاطت اللجنة علام بأأنه يُعزتم ،حبليل
أأواخر  ،2018تطبيق سيناريي يمت مبيجبه الاحبفاظ برميز التصنيف التعاوين ،اليت ييفرها مس تخدمي ذكل التصنيف يف
املاكت اليطنية ،عىل صعيد أأرسة الرباءات بدل من عىل صعيد الياثئق كام يُيبّع يف املامرسة احلالية.
 .15و أأب ِلغت اللجنة أأيضا بتيافر املعليمات ابللغة ا إلنلكزيية عىل امليقع الإل رتوين مل ب الياابن للرباءات ششأأن التصنيف،
وخصيصا أأداة الإرشاد القامئة عىل خريطة الرباءات ،والعارض املتيازي للتصنيف ادلويل للرباءات/التصنيف التعاوين
للرباءات/فروهرس امللفات ( ،)IPC/CPC/FIومعليمات املراجعة اخلاصة بربانمج فروهرس امللفات/برانمج امللفات
املصطلحية ( .)FI/F-Termكام أأب ِلغت اللجنة بأأن نس بة مياءمة برانمج فروهرس امللفات ( )FIمع أآخر اإصدار للتصنيف
ادلويل للرباءات بلغت  %98.5يف نيمفرب  2016و أأنه يُتيقّع بليغ مياءمة اتمة يف عام .2018

اس تعراض وحتديث خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .16اسيندت املناقشات اإىل املرشوع  ،CE 493ول س امي اإىل املرفق  1من ملف املرشوع اذلي أأعده امل ب ادلويل
واملتضمن اقرتاح جتديد خارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
 .17واعمتدت اللجنة الصيغة املراجعة خلارطة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ابمليافقة عىل مياصةل
تطبيق تكل اخلارطة مع التحديثات الياردة يف الفقرات من  1اإىل  7من املرفق الثالث من هذا التقرير ،ووافقت كذكل عىل
أأن يس متر نفاذ الصيغة احملدثة خلارطة الطريق املذكيرة ما مل ّتقرر اللجنة خالف ذكل.
 .18وفامي خيص نسق العمل املقبل للفريق العامل (انظر الفقرة  11أأعاله) ،منحت اللجنة ،يف الصيغة املراجعة خلارطة
الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ،ترصحيا للفريق العامل يك ينظر يف اإماكنية اإنشاء فرق معل /أأفرقة خرباء
لالضطالع ،مثال ،مبرشوعات املراجعة املعقدة.

تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات وواثئق أأساس ية أأخرى للتصنيف
 .19اسيندت املناقشات اإىل ملف املرشوع  ،CE 454ل س امي املرفق  29من ذكل امللف اذلي أأعده امل ب ادلويل
واملتضمن تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات (ادلليل).
 .20واعمتدت اللجنة ،مع بعض التغيريات ،التعديالت املقرتح اإدخالروها عىل الفقرات  15و 39و 47و 95اليت ترد يف
املرفق  32من ملف املرشوع .وس ُتدرج تكل التعديالت يف اإصدار  2017من ادلليل.
 .21واسيندت املناقشات أأيضا اإىل ملف املرشوع  ،CE 455ل س امي املرفق  45من ذكل امللف اذلي أأعده امل ب
ادلويل واملتضمن تعديالت ُمج َّمعة عىل "املبادئ التيجهيية ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات" تش متل عىل اقرتاحات
وتعليقات من قبل املاكت .
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 .22واعمتدت اللجنة ،مع بعض التغيريات ،التعديالت املقرتح اإدخالروها عىل الفقرات  ،17ومن  37اإىل  ،39و 41و122
من املبادئ التيجهيية اليت ترد يف املرفق  49من ملف املرشوع.
 .23ودُعي امل ب ادلويل اإىل اإبالغ املاكت ابلتارخي اذلي س يصبح فيه املرشوع اخلاص بنظام اإدارة مراجعة التصنيف
ادلويل للرباءات ( )IPCRMجاهزا للسامح ابس تخدام املؤرشين اجلديدين (" "Tو" )"Lعىل النحي املعمتد يف الفقرة 122
من املبادئ التيجهيية.
 .24وفامي خيص التعديالت املقرتح اإدخالروها عىل الفقرة  122واملُقدمة من الياابن يف املرفق  44خبصيص اإدراج مؤرش
جديد " "Sيغطي حاةل افرتاضية عىل حني ما وصفه امل ب ا ألوروي للرباءات يف املرفق  ،30وافقت اللجنة عىل لزوم اإنشاء
مؤرش جديد عندما تُؤخذ لك احلالت الإجرائية يف الاعتبار .ويف هذا الصددّ ،قررت اللجنة اإنشاء فرقة معل لس تعراض
املامرسة املُت ّبعة حاليا ،وتكل اليت يُعزتم اتباعروها يف املس تقبل ،يف معلية مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات وحتديد احلالت
تطيعت املاكت التالية للمشاركة فهيا :الربازيل والسييد واململ ة املتحدة واليلايت املتحدة ا ألمري ية
الإجرائية ،وقد ّ
وامل ب ا ألوروي للرباءات .ووافقت اللجنة عىل اإماكنية انضامم أأعضاهئا الآخرين اإىل فرقة العمل يف مرحةل لحقة .وقد أأنشئ
املقرر.
املرشوع اجلديد  CE 492من أأجل تيسري املناقشات ،عىل أأن يؤدي امل ب ادلويل فيه دور ّ
 .25و أأحاطت اللجنة علام ابقرتاح قدمه امل ب ا ألوروي للرباءات يف املرفق  42من ملف املرشوع  ،CE 455ودعا فيه
اإىل تعديل طريقة عرض اجلزء املعنين "املرادفات واللكامت املفباحية" يف منيذج التعريف لتظروهر يف شلك جدول .واعمتدت
اللجنة التعديالت املقرتحة يف منيذج التعريف ودعت امل ب ادلويل اإىل زايدة حبث اإماكنية تطبيق المنيذج املُعدّل يف
مرشوع  ،IPCRMوحبث مدى تيافقه مع ملفات التعاريف الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات ،و أأثره عىل
منصة  ،IPCPUBوإادراج المنيذج املعمتد يف املرفق السادس من املبادئ التيجهيية ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات،
حس الاقبضاء.

تقرير عن حاةل اإعادة التصنيف ومعاجلة واثئق الرباءات اليت مل يُعاد تصنيفروها مضن قاعدة البياانت
الرئيس ية  MCDونظام IPCRECLASS
 .26اسيندت املناقشات اإىل املرفق  26مللف املرشوع  ،CE 381اذلي يتضمن اقرتاحا "ملعاجلة واثئق الرباءات اليت مل
يُعاد تصنيفروها مضن قاعدة البياانت الرئيس ية  MCDونظام  "IPCRECLASSوتقريرا اإحصائيا من
نظام  IPCRECLASSأأعدَّه امل ب ادلويل.
 .27و أأحاطت اللجنة علام بأأن الزتامن بني قاعدة البياانت الرئيس ية  MCDونظام  IPCRECLASSل يزال جاراي ،مما
أأسفر عن عدم دخيل أأي تغيري تقريبا منذ دورهتا السابقة عىل حاةل اإعادة التصنيف املعروضة فامي خيص ا إلصدارات
 2009.01و 2010.01و .2011.01وابلتايل دعت اللجنة امل ب ادلويل جمددا اإىل اإعداد تقرير حمدّث عن حاةل اإعادة
التصنيف ،مىت أأم ن اعتبار الزتامن ُمس تمكال ،وبناء عىل ذكل التقرير س ّ
تبت اللجنة اإل رتونيا يف اإماكنية تنفيذ التحييالت
الافرتاضية ل إالصدارات  2009.01و 2010.01و 2011.01قبل دورهتا القادمة.

تسلمي اإدارة قيامئ العمل من امل ب ا ألوروي للرباءات اإىل الييبي
 .28قدم لك من ا ألمانة وامل ب ا ألوروي للرباءات عرضا ششأأن مس تجدات حاةل تسلمي اإدارة قيامئ العمل من امل ب
ا ألوروي للرباءات اإىل الييبي وما يرتبط بذكل من مرشوع قيامئ العمل اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات (،)IPCWLM
وعرضا عىل وجه اخلصيص نتاجئ حتقيقات مشرتكة أأجراها امل ب ا ألوروي للرباءات والييبي عن مبأأخرات اإعادة التصنيف
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واخلطة اليت تتيقّع أأن أأول اإنتاج من قبل الييبي لقيامئ العمل اخلاصة ابإعادة التصنيف ادلويل للرباءات س ي ين يف عام 2018
ألغراض الإصدار .IPC–2019.01
وقررت اللجنة أأل يُنظر يف اإجراء أأي حتييالت افرتاضية أأخرى اسينادا اإىل اإحصاءات اإعادة التصنيف يف
ّ .29
نظام  IPCRECLASSحىت يُعترب الزتامن املعين حصيحا (انظر الفقرة  26أأعاله).
 .30و ّقررت اللجنة أأيضا اإنشاء فرقة معل تُعىن جبيان حمدّدة تتعلق ابملتطلبات الإجرائية لنظام تسلمي اإدارة قيامئ العمل
( .)IPCWLMSوس تقيم فرقة العمل املذكيرة ،عند اللزوم ،إابعداد اقرتاح تقدمه اإىل اللجنة يك تعمتده اإل رتونيا .كام ّقررت
اللجنة دمج فرقة العمل املذكيرة يف الفقرة  23أأعاله مع فرقة العمل هذه.

تقرير عن ا ألنظمة املعليماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات
 .31أأحاطت اللجنة علام بعرض قدمبه ا ألمانة ششأأن حاةل التطييرات املعليماتية فامي خيص دمع التصنيف ادلويل للرباءات،
وخباصة ( )1اإجناز معلية الانتقال اإىل أأسليب مصادقة جديد ونظام الييبي إلدارة الروهيية ( )WIMابلصيغة املُس تمكةل،
( )2واحلصيةل ا ألوىل للعمل التحضريي الراي اإىل اس تئناف البحث يف جمال الفرز الآيل للنصيص يف التصنيف ادلويل
للرباءات وتطبيقاته احملمتةل )3( ،وحاةل أآخر التطييرات املُدخةل عىل منصة  ،IPCPUB 7مبا فهيا منط ا ألرش يف )4( ،وقامئة
ابقرتاحات التحسني املُقدمة من املاكت (انظر املرفق  21من املرشوع  )5( ،)CE 447وتيقّع أأن تتيافر ،خالل الربع الثاين
من عام  ،2016حزمة برجميات  IPCPUBاملناظرة لنرش الرتجامت اليطنية للتصنيف ادلويل للرباءات.
 .32و أأحاطت اللجنة علام ابلعرض وطلبت من امل ب ادلويل تيس يع النطاق امليضيعي للتنبهيات اخلاصة ابلتصنيف
ادلويل للرباءات ليشمل الإحالت غري امل ُنقصة ،وحبث اإماكنية ا ألمتتة املعليماتية للمساعدة يف اإنشاهئا ونرشها.

مرشوع اإدارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ()IPCRM
 .33قدمت ا ألمانة عرضا عن أآخر التحسينات املُدخةل عىل املرشوع اخلاص بنظام اإدارة مراجعة التصنيف ادلويل
للرباءات ( ،)IPCRMل س امي ما خيص حتسني الإماكنية التقنية لإنشاء بنيد جديدة يف التصنيف ادلويل للرباءات وترمجهتا
مقرري ومرتمجي مرشوعات املراجعة.
من قبل ّ
 .34و أأعلن امل ب ادلويل عن اإماكنية تيفري دورات تدريبية حيل اس تخدام نظام  ،IPCRMحس الطل .
 .35وفامي خيص اإنتاج ملف رساين املفعيل من قبل نظام  ،IPCRMأأكّد امل ب ادلويل مياصةل اإنتاج ملف رساين
املفعيل يف شلكه احلايل ،كام وافقت عليه اللجنة يف دروهتا الثامنة وا ألربعني (انظر الفقرة  49من اليثيقة .)IPC/CE/48/2
 .36ودعت اللجنة ،جمدّدا ،املاكت اليت تس تخدم ملف رساين املفعيل اإىل اس تقصاء حاةل اس تخدامه يف أأنظمة
ت نيليجيا املعليمات اخلاصة بتكل املاكت  ،وتقدمي تقرير عن ذكل اإىل اللجنة يف دورهتا املقبةل .ونظرا اإىل حاجة املاكت اإىل
وقت ملياءمة أأنظمهتا املعليماتية ،سيس متر إانتاج ملف رساين املفعيل دون تصحيح ا ألخطاء اليت قد تيجد يف اجلزء التارخيي.

IPC/CE/49/2
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جلسة اإطالعية عىل املناقشات اجلارية يف الفريق العامل ملعاهدة الرباءات حيل اس تعامل معليمات التصنيفات
اليطنية يف الطلبات ادلولية
 .37قدم امل ب ادلويل عرضا شفروهيا حيل اليضع الراهن للمناقشات اجلارية ششأأن اس تخدام رميز التصنيف اليطين يف
الطلبات ادلولية ،اسينادا اإىل اليثيقبني  PCT/MIA/24/12و ،PCT/MIA/24/15و أأشار اإىل اجليان املروهمة فامي خيص
ذكل التصنيف اليطين ومهنا ،مثال )1( ،الاتساق مع التصنيف ادلويل للرباءات )2( ،والاس تخدام الياسع )3( ،والإدارة
الشفافة.
 .38و أأحاطت اللجنة علام ابلقضية وطلبت اإبالغروها مبا س يطر أأ علهيا من تطيرات يف املس تقبل.

 .39اع متدت جلنة اخلرباء هذا التقرير ابلإجامع
وابليسائل الإل رتونية يف  24مارس .2017
[تيل ذكل املرفقات]

