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 االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للبراءات
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 الخمسونالدورة 

 2018فربا�ر  9و 8جنيف، 
 
 

 التقرير

 ا�ي اعمتدته جلنة اخلرباء

 مقدمة

يف  امخلسني هتا(املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس "اللجنة") دور جلنة �رباء �حتاد اخلاص للتصنيف ا�ويل للرباءاتعقدت  .1
وبلغار�، الربازيل، و ا�منسا، ٔأسرتاليا، و يف ا�ورة: التايل ذ�رمه ُممث�لني اللجنة واكن ٔأعضاء . 2018فربا�ر  9و 8يويم جنيف 

ٓ ٔأملانيا، و فر�سا، و فنلندا، و س�تونيا، وإ منرك، اا�و ، يةهورية التش�يك وامجل الصني، و كندا، و  وٕارسائيل، ، �رلنداواليو�ن، وأ
سو�رسا، و السويد، و س�بانيا، وإ  ،�حتاد الرويسورومانيا، و مجهورية �ور�، و الربتغال، و الرنوجي، و ، املكس�يكو اليا�ن، و 

 اكن لك من). و 30الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (و اململكة املت�دة، و ٔأو�رانيا، و �ر�يا، و ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، 
 )EPO( لرباءاتل كتب أ�ورويبامل ) و EAPO( أ�وروبية ا�ٓس�يوية للرباءاتاملنظمة ليسوتو وإالمارات العربية املت�دة و 

 هذا التقر�ر.من امئة املشاركني يف املرفق أ�ول قو�رد . ٔأيضاً  الث� م مُ 

العمل ا�ي تقوم به فرا�سس غري، املد�ر العام، ورّحب �ملشاركني، ؤأكّد الس�يد غري ٔأمهية الس�يد  وافتتح ا�ورةَ  .2
، يف ٕاطار �ارطة الطريق اخلاصة بت� املراجعةللرباءات (التصنيف ا�ويل) اللجنة يف جمال مراجعة التصنيف ا�ويل 

ز حىت ا�ٓن يف سبيل حتسني أ�نظمة لعمل ا�ي ٔأجنِ اوشّدد ٔأيضا �ىل س�� يف جماالت التكنولوجيات اجلديدة الناش�ئة.  وال
النيص يف التصنيف التصنيف  ٔأداة�لتصنيف ا�ويل، وخباصة ت� القامئة �ىل ا�اكء �صطناعي، مثل  املتص�املعلوماتية 

 ، مما سيسا�د املاكتب �شلك هائل يف معليات التصنيف وٕا�ادة التصنيف يف املس�تقبل.)IPCCAT( ا�ويل
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 املكتب ٔأعضاء

) ٔأملانيا( لكوس هوفكن ديوالس�  ،) رئيساسو�رسا( �ساكل فايبلاللجنة �ٕالجامع الس�يد ت انتخب .3
 .ني للرئيس) �ئبالوال�ت املت�دة أ�مر�كية( �مي �رس�توفر والس�يد

 �ورة.ا ةالس�يدة شو نينغ (الويبو) �مة ٔأمينوتولت  .4

 �دول أ�عاملاع�د 

 هذا التقر�ر.من يف املرفق الثاين رد عامل، ا�ي ��ٕالجامع �دول ا�ٔ  اللجنةت اعمتد .5

سبمترب ٕاىل  24يف الفرتة من  اليت ُعقدتوفقا ملا قررته هيئات الويبو الرئاس�ية يف سلس� اج��اهتا العارشة و  .6
)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة سوى �ىل اس�تنتا�ات AB/X/32 من الوثيقة 52و 51 (انظر الفقرتني 1979 ٔأكتو�ر 2

وال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من  ،ذ�)وما ٕاىل  (القرارات والتوصيات وا�ٓراء اللجنة
بدي فهيا ذ� التحفظ جمددا بعد ٔأو أ� جنة د لل �د� بدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج مُ املشاركني، �س�تثناء احلاالت اليت أ� 

 التوصل ٕاىل �س�تنتاج.

 ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات� متقدتقر�ر عن 

عن تضمن تقر�را وهو ي ، املكتب ا�ويلا�ي ٔأ�ده  CE 462 من ملف املرشوع 10 املرفقٕاىل استندت املناقشات  .7
�ر�مج عن س��  )، ال"الفريق العامل"راجعة التصنيف ا�ويل (املشار ٕاليه ف� ييل �مس املعين مبٔأ�شطة الفريق العامل �ا� 

 مراجعة التصنيف ا�ويل.

أٔن متوسط العدد الس�نوي ملرشو�ات املراجعة يف لك ا�االت التقنية ظل يف املس�توى نفسه ب �لاماللجنة ؤأ�اطت  .8
وُجسّلت ز�دة يف العدد إالجاميل ملرشو�ات املراجعة منذ . IPC-2018.01و IPC-2016.01بني إالصدار�ن 

 ، وخباصة يف جمال الكهر�ء.IPC-2017.01 إالصدار

؛ IPC-2017.01 إالصدارمنذ  F �دد مرشو�ات وارتفاع C �دد مرشو�ات خنفاض�لام كذ� �اللجنة  ؤأ�اطت .9
جلديدة اليت د�لت �زي التنفيذ يف البنود ا�دد اكن اجلديدة يف املس�تقبل. و  F �دد مرشو�ات �زيد ارتفاعمن املتوقع ٔأن و 

يف  ز�دة�لام ٔأيضا �اللجنة ٔأ�اطت . و IPC-2017.01 يف إالصدار ت� املُس��من  ٔأكرب �كثري IPC-2018.01 إالصدار
 .IPC-2017.01 مدة مر�� التصنيف ا�ويل منذ إالصدار

مع �ستناد �شلك ٔأكرب ٕاىل مرشو�ات  تاس�ُت�دثأٔن تعاريف التصنيف ا�ويل ب �لام كذ�اللجنة ؤأ�اطت  .10
وٕادرا�ا  من خمطط التصنيف ا�ويل�ذف إال�االت �ري املنقصة املراجعة وكذ� ٕاىل مرشو�ات الصيانة املهنجية املمتثّ� يف 

 يف تعاريف التصنيف ا�ويل.

متيزي بني مرشو�ات الصيانة ، مع و�ات الصيانة يف التقر�ر املر�يلٔأكرث تفصيال عن مرش  ااملكتب ا�ويل عرضوقدم  .11
 ا�صصة ومرشو�ات الصيانة املهنجية.

وُدعي املكتب ا�ويل ٕاىل ٕا�داد تفصيل للبنود اجلديدة حسب ا�ال التقين يف التقر�ر املر�يل يك تنظر فيه اللجنة  .12
 ية.دورهتا املقب�، وذ� للمسا�دة �ىل ختطيط عبء معل الفريق العامل وفق ا�االت التقن  يف

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1606/CE462
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املاكتب �ىل املشاركة بنشاط يف تطو�ر  عتوجشّ ، جنزه الفريق العاملا�ي أٔ  لعملرضاها عن اؤأعربت اللجنة عن  .13
 ة الطريق اخلاصة مبراجعة التصنيف ا�ويل.ارطخلاحملدثة س�� يف ٕاطار الصيغة  ، المراجعة التصنيف ا�ويل

 )FI) وفهرس امللفات (CPCللرباءات (م �ر�جمي مراجعة التصنيف التعاوين تقر�ر عن تقد

شفهيا مشرتاك عن أٓخر التطورات املتعلقة  عرضاقدم لك من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية واملكتب أ�ورويب للرباءات  .14
شفهيا عن تقدم �ر�مج فهرس امللفات/�ر�مج امللفات  تقر�را). وقدمت اليا�ن CPCرب�مج التصنيف التعاوين للرباءات (ب

 ).FI/F-Termاملصطلحية (

، ويه ٕاصدارات ينا�ر 2018 يف �امس�يكون ٔأربع مّرات ٕاصدارات التصنيف التعاوين بأٔن توا�ر ؤأبِلغت اللجنة  .15
، ؤأنه ستُتاح �س�ة مس�بقة من لك ٕاصدار قبل شهر من دخولها �زي النفاذ. ؤأشري ٕاىل ٔأنه 2018وفربا�ر ومايو ؤأغسطس 

كام املد�� �ىل التصنيف التعاوين وقامئة إال�االت املرجعية ذات الص�.  اتمن املتوقع ٔأن تُتاح يف القريب مجمو�ة التغيري 
اليت ، تطبيق سيناريو يمت مبوجبه �حتفاظ �رموز التصنيف التعاوين، 2019 ٔأ�ريللام بأٔنه يُعزتم، حبلول ٔأ�اطت اللجنة �

، �ىل صعيد ٔأرسة الرباءات بدال من �ىل صعيد الو�ئق كام يُتبّع يف املاكتب الوطنية ممن �س�ت�دم ذ� التصنيفوفرها ت
 املامرسة احلالية.

ت فهرس امللفات س�يكون مّرتني يف الس�نة، ٔأي يف ينا�ر ونومفرب. ؤأبِلغت اللجنة بأٔن توا�ر مراجعاغت اللجنة ؤأبلِ  .16
مبا ٔأيضا �س�ت�دام "الوا�ة الواسعة" يف التصنيف اليا�ين للرباءات �ٕالضافة ٕاىل فهرس امللفات و�ر�مج امللفات املصطلحية 

�ىل املوقع واليا�نية إالنلكزيية  افر املعلومات �للغتنيتو ب ؤأبِلغت اللجنة كذ�  الشام� لقطا�ات متعددة. التكنولوجياتيغطي 
العارض املتوازي للتصنيف ا�ويل للرباءات/التصنيف إاللكرتوين ملكتب اليا�ن للرباءات �شأٔن التصنيف، وخصوصا 

امللفات  /�ر�مجامللفاترب�مج فهرس ، ومعلومات املراجعة اخلاصة ب)IPC/CPC/FI( التعاوين للرباءات/فهرس امللفات
ٕاصدار للتصنيف  أٓخر) مع FIكام ٔأبِلغت اللجنة بأٔن �س�بة مواءمة �ر�مج فهرس امللفات ( ).FI/F-Term( املصطلحية

ٔأعربت اللجنة عن امتناهنا ملكتب اليا�ن للرباءات �ىل �وده الساعية ٕاىل مواءمة و ، 2017 % يف نومفرب99.3ا�ويل بلغت 
 .نيف ا�ويلفهرس الرباءات مع ٔأ�دث ٕاصدار للتص 

واكن التفامه يف اللجنة �ىل ٔأن حتقيق املواءمة بني التصنيف ا�ويل والتصنيفات أ�خرى من أ�مور احلامسة أ�مهية  .17
 ؤأنه ينبغي مواص� اجلهود الرامية ٕاىل تعز�ز ت� املواءمة واحلفاظ �لهيا.

 للتصنيفتعديالت �ىل دليل التصنيف ا�ويل للرباءات وو�ئق أٔساس�ية أٔخرى 

والسويد  املقدمني من املكتب ا�ويل 55و  53 نيس�� املرفق ال ،CE 455املرشوع  اتملفٕاىل استندت املناقشات  .18
عة تعديالت �ىل التوايل واملتضمنني  التوجهيية)  ا�ويل للرباءات" (املبادئراجعة التصنيف �ىل "املبادئ التوجهيية ملُمجم�

 .املاكتب ُمقدمة منتعليقات  �ش�متل �ىل

من املبادئ  40و 27و 17و 13�ىل الفقرات ٕاد�الها التعديالت املقرتح  ،بعض التغيرياتمع ، اللجنة تاعمتدو  .19
"مبادئ توجهيية لتحويل خمططات وملحق سابع �ديد �شأٔن  (�نيا)51و (�نيا)20، فضال عن ٕادراج فقرتني �ديدتني التوجهيية

من  60و 59املرفقني التعديالت يف و�رد ت�  التصنيف احلالية ٕاىل التصنيف ا�ويل للرباءات" يف املبادئ التوجهيية،
 املرشوع. ملف

تصنيف ا�ويل للرباءات يف امللحق السادس من لتعريف اخلاص �ل واعمتدت اللجنة ٔأيضا ٕادراج منوذج ا .20
 ).IPC/CE/49/2من الوثيقة  25ية، �لصيغة اليت اعمتدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة وأ�ربعني (انظر الفقرة التوجهي  املبادئ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=398598
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=398578
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1588/CE455
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واملبادئ التوجهيية من حيث دليل التصنيف ا�ويل للرباءات كام دعت اللجنة املكتب ا�ويل ٕاىل اس�تعراض  .21
إالنلكزيية وٕا�داد اقرتاح يف هذا الصدد، حسب  �س�ت�دام املناسب لنسقي مصطلح "التعاريف" املس�ت�دمني �للغة

 61 ويف املرفقني CE 454من ملف املرشوع  35و 34�قتضاء، يك تعمتده اللجنة ٕالكرتونيا، وسريد �قرتاح يف املرفقني 
 .CE 455من ملف املرشوع  62و

السابع وتتعلق �الس�ت�دام السلمي ٕال�االت أ�س�بقية يف ا�طط، ُدعيت  امللحقاليت �رد يف  15وف� خيص الفقرة  .22
اللزوم يك تنظر فهيا اللجنة يف احلالية من املبادئ التوجهيية واقرتاح تعديالت عند  38السويد ٕاىل اس�تعراض الفقرة 

 املقب�. دورهتا

دورة مراجعة ب الوصف اخلاص دليل التصنيف ا�ويل للرباءاتتضمني يف ٔأن هناك رغبة ٕاىل اللجنة  ؤأشارت .23
الصدد  هذإاىل تقدمي مقرت�ات يف اجلهات املعنية اللجنة  دعتو�ليه، �ادة التصنيف. وأ�طر الزمنية الٕ تصنيف ا�ويل ال 

 فهيا يف دورهتا املقب�. تنظرليك 

 حتديث قامئة اجلرد اخلرضاء يف التصنيف ا�ويل للرباءات

ا�ويل �شأٔن املش�متل �ىل اقرتاح ٔأ�ده املكتب  1، ال س�� املرفق CE 509ملفات املرشوع ٕاىل استندت املناقشات  .24
 .(قامئة اجلرد اخلرضاء) حتديث قامئة اجلرد اخلرضاء يف التصنيف ا�ويل للرباءات

اليت تبدهيا  الشديدةلرغبة �و 2011أٔن قامئة اجلرد اخلرضاء مل ُحتّدث منذ �رشها يف �ام �لام باللجنة �اطت وأٔ  .25
اللجنة عن امتناهنا للمكتب ا�ويل �ىل  ٔأوساط مس�ت�ديم التصنيف ا�ويل يف مواص� حتديث ت� القامئة. ؤأعربت

حتديث قامئة اجلرد اخلرضاء استنادا ٕاىل ٔأ�دث ٕاصدار للتصنيف  يفاملبادرة اليت ٔأبداه واجلهود اليت بذلها  روح
. كام دعت اللجنة املكتب ا�ويل ٕاىل ٕاجراء حتديث مماثل لقامئة اجلرد لكام د�ل ٕاصدار �ديد IPC 2018.01 وهو

 �زي النفاذ. للتصنيف ا�ويل

اليت تبدهيا ٔأوساط مس�ت�ديم التصنيف ا�ويل يف �س�ري قامئة اجلرد  الشديدةلرغبة �لام كذ� �اللجنة ؤأ�اطت  .26
، ويف ٕا�داد ٕاحصاءات يف ا�االت التقنية اخلرضاء �ىل حنو ٔأفضل و�كفاءة ٔأكرب يف البحث عن التكنولوجيات السلمية بيئيا

 ذات الص�.

، وهو ٕاماكنية 1 ندت املناقشات ٕاىل السيناريو املقرتح من قبل املكتب ا�ويل يف املرفق، است ويف هذا الصدد .27
اس�ت�داث خمطط �املي �ديد للفهرسة/التوس�مي يف التصنيف ا�ويل للسعي، بأٔكرب قدر ممكن، ٕاىل تغطية ٔأجزاء 

ة اجلديدة، مثل ا�اكء �صطناعي. التكنولوجيات السلمية بيئيا والسعي، يف املس�تقبل، ٕاىل تغطية التكنولوجيات الناش�ئ
 وس�يكون ا�طط اجلديد مس�تقال عن خمطط التصنيف ا�ويل القامئ وس�ُيطبق �ىل الصعيد العاملي.

اللجنة �ىل رضورة النظر يف املسأٔ� و�رسيع حبهثا �شلك ٔأمعق �لنظر ٕاىل الرغبة الشديدة اليت تبدهيا  ووافقت .28
ر الرسيع ا�ي �شهده التكنولوجيات الناش�ئة اجلديدة. وقد تنبّأٔت اللجنة ٔأوساط مس�ت�ديم التصنيف ا�ويل والتطو 

ولهذا قّررت ٕا�شاء فريق �رباء �� الغرض يُعىن �لنظر يف احلا�ة ٕاىل خمطط �املي �لطبيعة امللّ�ة اليت �كتس�هيا املهمة، 
قطا�ات متعددة، وقد تطّوعت املاكتب �ديد للفهرسة/التوس�مي يف التصنيف ا�ويل يغطي معوما التكنولوجيات الشام� ل

السويد واململكة املت�دة مجهورية �ور� و الربازيل والصني واليا�ن والرنوجي والربتغال و ٔأسرتاليا و التالية للمشاركة فيه: 
تنس�يق والوال�ت املت�دة أ�مر�كية واملكتب أ�ورويب للرباءات. وسيشارك املكتب ا�ويل ٔأيضا بصفة �اصة لضامن �ميت ال 

وأ�مانة. ووافقت اللجنة �ىل ٕاماكنية أٔن ينضم ٔأعضاؤها ا�ٓخرون ٕاىل فريق اخلرباء يف ٔأي وقت الحق. و�ُّني املكتب 
 أ�ورويب للرباءات مكتبا مرشفا �ىل فريق اخلرباء.

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4471/CE454
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1588/CE455
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7330/CE509
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�ىل تاليف  ودعت اللجنة ٔأعضاء فريق اخلرباء ٕاىل ٕا�داد تقر�ر لتقدميه ٕاىل الفريق العامل يف وقت مناسب، مع احلرص .29
 ز�دة عبء العمل اخلاص ٕ��ادة التصنيف ٔأو السعي، �ىل أ�قل، ٕاىل التقليل منه ٕاىل ٔأدىن �د.

منتدى الويبو إاللكرتوين ؤأوصت اللجنة بأٔن يضطلع فريق اخلرباء بعم� �ىل حنو مس�تقل وبأٔية وس�ي� ممكنة، مثل  .30
اخلاص �لتصنيف ا�ويل، والو�يك اخلار� اخلاص �لتصنيف ا�ويل، والرسائل إاللكرتونية، واملؤمترات اليت تُنّظم �لفيديو، 

 ينبغي مرا�اة قيود السفر �ى تنظمي اج��ات فعلية. ولكنو�ج��ات الفعلية، و�ري ذ�. 

 كتب أ�ورويب للرباءات ٕاىل الويبو�سلمي ٕادارة قوامئ العمل من امل 

وما �رتبط  الويبوٕاىل من املكتب أ�ورويب للرباءات ٕادارة قوامئ العمل �ا� �سلمي  عرضا �شأٔن ا�ويلاملكتب قدم  .31
 .)IPCWLM( قوامئ العمل اخلاصة �لتصنيف ا�ويل للرباءاتٕادارة بذ� من مرشوع 

، IPCWLM رشوعمل  ملتطلبات إالجرائيةلرئيس�ية لفرقة العمل املعنية �ؤأبلغ املكتب ا�ويل اللجنة ٔأيضا �لنتاجئ ا .32
 .CE 492املرشوع  من ملف 14واليت عقدت اج�عها يف وقت مبكّر من أ�س�بوع ؤأوردت اس�تنتا�اهتا يف املرفق 

س�� �قرتاح املتعلق بدورة ٕا�ادة التصنيف يف التصنيف ا�ويل  ، واللك توصيات فرقة العمل واعمتدت اللجنة .33
 وا�هنج املقرتح ٕازاء إالصدارات القدمية للتصنيف ا�ويل.

 تقر�ر عن أ�نظمة املعلوماتية املتص� �لتصنيف ا�ويل للرباءات 

استنادا ٕاىل للرباءات يف التصنيف ا�ويل عن أٓخر مس�ت�دات التصنيف النيص التلقايئ  عرضاقدم املكتب ا�ويل  .34
 �للغتني إالنلكزيية والفر�س�ية. )IPCCAT-Neural(ا�اكء �صطناعي 

بنود التصنيف قادرة �ىل التنبّؤ �لبنود من مضن مجموع  IPCCAT-Neural ٔأداةؤأبلغ املكتب ا�ويل اللجنة بأٔن  .35
 ا اكن ُحيقّق �ىل مس�توى الفئة الرئيس�ية فقط.، مما يُعد مماثال مل%80 �سبهتابند وذ� بدقة  73 000 �ددها البالغ

ٕاىل معاجلة  ) استناداIPCCAT-Neural )WIPO-DELTA ؤأكّد املكتب ا�ويل ٔأمهية بيا�ت تدريب ٔأداة .36
) وحوس�بة لك من رموز التصنيف التعاوين للرباءات DOCDBالواردة يف قا�دة بيا�ت الو�ئق ( XML بيا�ت

والتصنيف ا�ويل للرباءات، واقرتح ٔأن تُتاح ت� ا�مو�ة ملعاهد البحث بناء �ىل الطلب ك�افز ٕالحراز املزيد من التقدم يف 
 هذا ا�ال.

ليشمل اللغات أ�خرى من  IPCCAT-Neural للجنة ٔأيضا ٕ�ماكنية توس�يع نطاق تطبيق ٔأداةؤأبلغ املكتب ا�ويل ا .37
"، ويه ٔأداة للرتمجة ا�ٓنية ُطّورت خصيصا لو�ئق WIPO Translateمثل ٔأداة "الرتمجة ا�ٓلية، ٔأدوات �الل اس�تعامل 

 الرباءات. ؤأ�اطت اللجنة �لام بأٔن معلية التوس�يع املذ�ورة �ارية �لفعل.

-IPCCAT�كنولوجيا  ٔأن تُدرجٔأن تنظر اللجنة يف دورهتا املقب� يف ٕاماكنية ا�ويل بناء �ليه، اقرتح املكتب و  .38
Neural  قوامئ العمل اخلاصة �لتصنيف ا�ويل للرباءاتيف نظام ٕادارة )IPCWLMS(  عتبارها �ال بديال ممكنا�

 � أ��رية من معلية ٕا�ادة التصنيف يف التصنيف ا�ويل.املُطّبق �اليا يف املر�لالس�تعاضة عن التحويل �فرتايض 

واعمتدت اللجنة التغيريات اليت أٔدِ�لت �ىل امللفات الرئيس�ية للتصنيف ا�ويل ونواجتها الثانوية اليت ٔأوىص هبا  .39
، واليت س�تد�ل �زي النفاذ عند النرش الرمسي CE 501من ملف املرشوع  2و 1املكتب ا�ويل يف املرفقني 

 .IPC-2019.01 لٕالصدار

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6989/CE492
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=398698
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7385/CE501
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ؤأ�اطت اللجنة �لام �لتغيريات املُد�� �ىل طريقة عرض وتصممي تعاريف التصنيف ا�ويل، كام ٔأوىص به املكتب  .40
، ووافقت �ىل لزوم ٔأن متكّن طريقة عرض وتصممي التعاريف من تنظمي CE 501من ملف املرشوع  3ا�ويل يف املرفق 

 أ�قسام ٔأو أ�قسام الفرعية ٕ�ضافة عناو�ن لفقرة وا�دة ٔأو ٔأكرث، ومن ٕا�راز نص �س�ت�دام اخلط العريض ٔأو اخلط املائل
امليض يف وتعيني املكتب ا�ويل مقّررا �� املرشوع من ٔأ�ل  M 787التسطري. وقّررت اللجنة ٕا�شاء مرشوع صيانة  ٔأو

ودعت اللجنة املكتب ا�ويل ٕاىل ز�دة اس�تعراض �االت الصيا�ات �ري املعيارية لللكامت املفتاحية وٕاجياد �ل لها. 
اس�تكشاف ٕاماكنية تنفيذ التغيريات املعمتدة يف طريقة عرض وتصممي تعاريف التصنيف ا�ويل وٕا�داد اقرتاح حسب 

 �قتضاء يك تعمتده اللجنة ٕالكرتونيا يف وقت الحق.

التصنيف ا�ويل  ٕادارة مراجعةنظام حول أٓخر املس�ت�دات والتطورات يف  عرضاوقدم املكتب ا�ويل كذ�  .41
�س�ت�دام  IPC-2018.01و IPC-2017.01س�� الن�اح املُحقّق يف ٕا�داد و�رش إالصدار�ن  ، وال)IPCRMS( للرباءات

") L" و"T�اهزا للسامح �س�ت�دام املؤرش�ن اجلديد�ن ("ٔأصبح  IPCRMS ذ� النظام. ؤأبِلغت اللجنة ٔأيضا بأٔن نظام
من املبادئ التوجهيية، وتنفيذ وظيفة ا�طط اجلديدة  122د يف دورهتا التاسعة وأ�ربعني يف الفقرة �ىل النحو املعمت

 "ٕاد�ال/ٕاخراج". ويه

بغرض صيا�ة اقرتا�ات مراجعة التصنيف  IPCRMS ودعت اللجنة جمددا املاكتب ٕاىل حتسني اس�ت�دا�ا لنظام .42
 ا�ويل وتقدمي التعليقات.

 اس�تطالع حول أ�دوات املعلوماتية املتص� �لتصنيف ا�ويل للرباءات

وتوصيته املتعلقة �ٔ�دوات املعلوماتية املتص�  12قدم املكتب ا�ويل عرضا حول نتاجئ التقيمي اخلاص �لرب�مج  .43
املوىص به، استنادا ٕاىل وثيقة العمل الواردة يف  الزمين لالس�تطالع قرتاح اخلاص �ٕالطارض �ويل، وعرَ ا� �لتصنيف

 .CE 509املرفق الثاين من ملف املرشوع 

 .�س�تطالعرض ٕاجناز الزمين املقرتح و�ىل التعاون لغ إالطاراللجنة �ىل وافقت و  .44

اعمتدت جلنة اخلرباء هذا التقر�ر �لوسائل  .45
 . 2018مارس  2إاللكرتونية و�ٕالجامع يف 

 [ييل ذ� املرفقان]

https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7385/CE501
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7450/M787
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=398597
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7330/CE509
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 
 
I.  ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Klaus HÖFKEN (Mr.), Classification Specialist, Classification Systems, German Patent and 
Trade Mark Office (DPMA), Munich 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Matthew FORWARD (Mr.), Classification Coordination, Department of Industry, IP Australia, 
Canberra 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Burkhard SCHLECHTER (Mr.), Classification Expert, Austrian Patent Office, Vienna 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Catia VALDMAN (Ms.), Head of Telecommunications Division, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Rio de Janeiro 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Andriana YONCHEVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Sofia 
 
 
CANADA 
 
Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme - International, Direction des brevets, 
Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gatineau 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LI Xiao (Ms.), Principal Staff Delegation, Patent Documentation Department, State Intellectual 
Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
 
MA Xiaomei (Ms.), Classification Examiner, China Patent Development Corporation, State 
Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
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DANEMARK/DENMARK 
 
Sven Nytoft RASMUSSEN (Mr.), Senior Examiner, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, Área de Patentes Físicas y 
Eléctricas, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Madrid 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, The Estonian Patent Office, Tallinn 
 
 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Christopher KIM (Mr.), Director, United States Department of Commerce, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Dimple BODAWALA (Ms.), International Patent Classifier, United States Department of 
Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Ali ASANI (Mr.), State Advisor, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property 
(FIPS), Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow 
 
Olga TIKHOMIROVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Antti HOIKKALA (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office (PRH), 
Helsinki 
 
Pekka LAIHANEN (Mr.), Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office (PRH), 
Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des brevets, Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie  
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GRÈCE/GREECE 
 
Evangelos GIANNAKOPOULOS (Mr.), Senior Examiner, Patent Office Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
 
Efstratios KOUTIVAS (Mr.), Head of Search, Patent Office, Industrial Property 
Organization (OBI), Maroussi, Athens 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Department of Business, Enterprise and Innovation, 
Patents Office, Kilkenny 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent office, Ministry of Justice, 
Jerusalem 
 
Yoav SIN MALA (Mr.), Examiner, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yoshiaki KODACHI (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Administrative Affairs 
Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Yuka ONIZUKA (Ms.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Administrative 
Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroki WATANABE (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Administrative 
Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Maria del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Natalie SCHLAF (Ms.), Chief Examiner, Industrial Chemistry, Patentstyret (Norwegian Industrial 
Property Office) (NIPO), Oslo 
 
 
PORTUGAL 
 
Roxana ONOFREI (Ms.), Patent Examiner, Trademarks and Patents Directorate, Patents and 
Utility Models Department, Ministry of Justice, Portuguese Institute of Industrial Property, Lisbon 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Jieon (Ms.), Deputy Director, Patent Examination Policy Bureau, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Eunkyu (Mr.), Deputy Director, Communication Network Examination Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Eva SCHNEIDEROVA (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Czech Republic, Prague  
 
Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information Department, Industrial Property Office, 
Prague 
 
Martin TOČIK, Third Secretary, Permanent Mission 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Diana NIŢĂ (Ms.), Examiner, Mechanics Substantive Examination Division, Patents and 
Innovation Support Directorate, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
 
Ana PREJBEANU (Ms.), Examiner, Patents Administration Division, Patents and Innovation 
Support Directorate, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Jeremy COWEN (Mr.), Senior Examinier - Classification, UK Intellectual Property Office, 
Newport 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Atalay Berk DAMGACIOĞLU (Mr.), Industrial Property Expert, Patent Department, Turkish 
Patent and Trademark Office, Ankara 
 
Sermin SAATCIOGLU (Ms.), Industrial Property Expert, Department for European Union and 
International Affairs, Turkish Patent and Trademark Office, Ankara  
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UKRAINE 
 
Andrew KUDIN (Mr.), General Director, Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 
 
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head of Department, Department of International Relations and 
Public Affairs, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise 
"Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 
 
Dmytro CHERKASHYN (Mr.), Director, Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 
 
 
 
II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Ali AL HOSANI (Mr.), Under Secretary Assistant, Intellectual Property Sector, Ministry of 
Economy, Abu Dhabi 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director/Representative, Office of the United Arab Emirates to the 
World Trade Organization, Geneva 
 
Khalfan AL SUWAIDI (Mr.), Director of Patent Department, Intellectual Property Sector, Ministry 
of Economy, Abu Dhabi 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab 
Emirates to the World Trade Organization, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Seeeng Iris MOTIKOE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Vasily TRUBACHEV (Mr.), Principal Specialist, Procedure Automation System Maintenance 
Division, Moscow 
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
José ALCONCHEL (Mr.), Director, Classification and Documentation, Rijswijk 
 
Pierre HELD (Mr.), Project Manager CPC at National Offices and Working Group 1, 
Classification and Documentation, Rijswijk 
 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Pascal WEIBEL (M./Mr.) (Suisse/Switzerland) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:  Klaus HÖFKEN (M./Mr.) Allemagne/Germany) 

Christopher KIM (M./Mr.) (États-Unis d'Amérique/ 
United States of America) 

 
Secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 

Yoshiyuki TAKAGI (M./Mr.), sous-directeur général/Assistant Director General 

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes/Director, International Classifications and Standards Division 

Patrick FIÉVET (M./Mr.), chef de la Section des systèmes informatiques/Head, IT Systems 
Section 

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB)/ 
Head, International Patent Classification (IPC) Section 

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la 
Section de la classification internationale des brevets (CIB)/Senior Patent Classification Officer, 
International Patent Classification (IPC) Section 

 

 [ييل ذ� املرفق الثاين] 
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 �دول أ�عامل

 افتتاح ا�ورة .1

 انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس .2

 اع�د �دول أ�عامل .3
 انظر هذه الوثيقة

 تقر�ر عن تقّدم �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات .4
 CE 462 انظر املرشوع:

 (FI)وفهرس امللفات  (CPC)تقر�ر عن تقّدم �ر�جمي مراجعة التصنيف التعاوين للرباءات  .5
 FIاملكتب اليا�ين عن نظام و  CPCتقر�را املكتب أ�ورويب ومكتب الوال�ت املت�دة عن نظام 

 تعديالت �ىل دليل التصنيف ا�ويل للرباءات وو�ئق ٔأساس�ية ٔأخرى للتصنيف .6
 CE 454, CE 455 انظر املرشو�ني:

 IPC Green Inventoryحتديث قامئة التكنولوجيا اخلرضاء  .7
 CE 509 انظر املرشوع:

 �سلمي ٕادارة قوامئ العمل من املكتب أ�ورويب للرباءات ٕاىل الويبو .8
 CE 472 انظر املرشوع:

 علوماتية املتص� �لتصنيف ا�ويل للرباءاتتقر�ر عن أ�نظمة امل .9
 عرض يقّدمه املكتب ا�ويل. (ٔأ) 

 CE 446, CE 447, CE 457 :اتانظر املرشو�

 تعديالت �ىل امللفات الرئيس�ية (ب)
 CE 501 انظر املرشوع:

 � �لتصنيف ا�ويل للرباءاتاس�تطالع حول أ�دوات املعلوماتية املتص .10
 CE 509 انظر املرشوع:

 اع�د التقر�ر .11

 اختتام ا�ورة .12

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1606/CE462
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1587/CE454
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1588/CE455
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7330/CE509
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1664/CE472
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1540/CE446
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1593/CE447
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4519/CE457
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7385/CE501
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7330/CE509

