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IPC/CE/51/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 أأبريل 8 التارخي:

 االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات

 جلنة اخلرباء

 وناخلمساحلادية والدورة 
 2019فرباير  21و 20جنيف، 

 التقرير
متدته جلنة   اخلرباءاع

 مقدمة

لهيا فامي بعد ابمس "اللجنة"( دورهتا الحتاد اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءات لعقدت جلنة اخلرباء التابعة  .1 )يشار اإ

وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية أأسامؤمه: أأسرتاليا، . 2019فرباير  21و 20احلادية وامخلسني يف جنيف يويم 

يرلندا، اليوانن، اصني، امجلهورية التش يكية، ادلمنارك، فنلندا، فرنسا، أأملاني، الربازيل، كندا، الالمنسا ، يطاليااإ رسائيل، اإ ، اإ

س بانيا، السويد، اإ هورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، ، هولندا، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مج ، املكس يكالياابن

جيبويت وفييت انم واملنظمة وحرض ممثلون عن لك من (. 29ملتحدة الأمريكية )، والولايت اسويرسا، تركيا، اململكة املتحدة

 وعات مس تخديم معلوماتكونفدرالية مجمو ( EPO( واملكتب الأورويب للرباءات )EAPOالأوروبية الآس يوية للرباءات )

 الأول لهذا التقرير. رفققامئة املشاركني يف امل در تو (. CEPIUG)الرباءات 
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أأشاد تصنيف و ال رحب ابملشاركني. وشدد الس يد غري عىل أأمهية و ادلورة  فرانسس غري العام املديروافتتح  .2

طار خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءاتلالتصنيف ادلويل مراجعة لجنة يف ال  اتجناز ابإ  كر عدد ذو  ،لرباءات يف اإ

عضاء فريق خرباء تكنولوجيا أأش باه املوصالت كبري لأ ال أأعرب عن امتنانه ، و التقس اميت الفرعية اجلديدة يف الس نوات السابقة

(EGSTمل ) ىل  ارشأأ حىت الآن. و  معلا أأجنزه من التقدم احملرز يف حتسني الأنظمة املعلوماتية املتصةل الس يد غري اإ

ىل الويبو ونظام دارة قوامئ العمل من املكتب الأورويب للرباءات اإ تكنولوجيا  ابلتصنيف ادلويل للرباءات، ول س امي تسلمي اإ

، شكر الس يد غري اتاموخ . (IPCCAT) نظام التصنيف التلقايئ للرباءاتمثل  ،املعلومات القامئ عىل اذلاكء الاصطناعي

 أأعضاء اللجنة عىل الزتاهمم بتطوير التصنيف ادلويل للرباءات.

 أأعضاء املكتب

الس يد د الكوس هوفكني )أأملانيا( و أأعادت اللجنة ابلإجامع انتخاب الس يد ابساكل ويبل )سويرسا( رئيسًا والس ي .3

 كريس توفر كمي )الولايت املتحدة الأمريكية( انئبني للرئيس.

 )الويبو( هممة أأمني ادلورة.نينغ كزو  تولت الس يدةو  .4

 اعامتد جدول الأعامل

 يف املرفق الثاين لهذا التقرير.الوارد  اللجنة ابلإجامع جدول الأعامل اعمتدت .5

ىل  24وفقًا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من و  .6  2سبمترب اإ

ل عىل اس تنتاجات اللجنة AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979أأكتوبر  (، ل يش متل تقرير هذه ادلورة اإ

ىل ذكل(، و ل يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املشاركني، )القرارات والتوصيات والآراء وما اإ

ابس تثناء احلالت اليت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد من اس تنتاجات اللجنة أأو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددًا 

ىل الاس تنتاج.  بعد التوصل اإ

 تقرير عن تقّدم برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

ىل امل .7 مرحيل ، وحيتوي عىل تقرير ذلي أأعده املكتب ادلويلا CE 462 لف املرشوعمل 12ق رفاستندت املناقشات اإ

ليه فامي ييل ابمس "ال التصنيف ادلويل للرباءاتراجعة عن أأنشطة الفريق العامل املعين مب ، ول س امي يف فريق العامل"()يشار اإ

 برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.

ىل ت اللجنة أأشار و  .8 اخنفض  IPC 2019.01مبوجب الإصدار  اجلديدة اليت دخلت حزي النفاذ أأن عدد املدخالتاإ

. IPC-2015.01الإصدار منذ واملسّجل مدخل جديد يف الس نة  759توسط البالغ امل دون  IPC 2018.01الإصدار  منذ

يف توهجا  دارات املس تقبلية. ولحظت اللجنةالت اجلديدة يف الإصدخغاية من املاملتوقع وجود عدد كبري للوذكرت أأن من 

ىل عام  2015ات من عام راجععدد امل . وأأوحض املكتب ادلويل أأن عدد مراجعات التصنيف ادلويل للرباءات هو أأحد 2018اإ

ىل  قادمالصدار الإ مس توى املدخالت اجلديدة يف يصل وتوقع أأن  ،الأداء يف جمال التصنيفمؤرشات  مس توى بلغته أأعىل اإ

 عىل الأقل. ،الإصدارات السابقة

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4528/CE462
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ىل ت اللجنة أأشار و  .9 عىل مدى الس نوات السابقة.  IPC 2019.01الإصدار زايدة يف عدد مشاريع املراجعة من اإ

 Fالفئة سزيداد عدد مشاريع و ؛ IPC 2018.01الإصدار نفس املس توى يف  عىل Fو C تنيالفئ وظل عدد مرشوعات 

ىل  ماكتب امللكية الفكرية امخلسة أأنعلام باللجنة  وأأحاطتاجلديدة يف املس تقبل.  ضافة اإ ماكتب الربازيل والسويد وأأملانيا اإ

طار قّدمت  ،واململكة املتحدة وكندا طة ر اتصنيف ادلويل للرباءات )خخارطة طريق مراجعة ال جتديد طلبات مراجعة يف اإ

، ل س امي عن مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات الطريق(. وجشعت اللجنة مجيع املاكتب عىل املشاركة بنشاط يف برانمج

طار خ  طة الطريق.ر اطريق تقدمي طلبات املراجعة يف اإ

ىل النظ ،وأأعربت اللجنة عن ارتياهحا للعمل اذلي أأجنزه الفريق العامل .10 ر يف اتباع هنج مرن يف مناقشات ودعته اإ

، دخل، عند الاقتضاءتلو مدخل مابملوافقة عىل املقرتحات صفحة تلو صفحة بدًل من ، عاته الفعليةمشاريع املراجعة يف اجامت

ق عىل اس تخدام املرشوع اتفوجرى ال .الاس تخدام الفعال لأسلوب معل أأكرث مرونة وفعاليةعامتد ابتفويض اللجنة ل  مراعاةً 

082 F لكرتونيا مكرشوع جترييب لإجراء مناقشات حول اق للتصنيف ادلويل  املنتدى الإلكرتوين ابس تخدامرتاح املراجعة اإ

ىل أأقىص حد ممكن. ( IEFللرباءات ) ىل اتفاق القضااي اليت ل  وحدهااإ لكرتونيا س بشأأهنا ميكن التوصل اإ خالل  ناقشت اإ

ىل اس تخدام املنتدى بنشاط أأكرب يف مناقشة مجيع مشاريع مراجعة التصنيف  جلسات الفريق العامل. ودعيت املاكتب اإ

 قبل لك دورة من دورات الفريق العامل بوقت اكف.والردود ادلويل للرباءات وتقدمي التعليقات واملقرتحات 

ىل أأن يدرج يف  .11 طار خارطة الطريق هتاوحالعدد املشاريع  رحيلتقرير املال ودعي املكتب ادلويل اإ ملعلومات مضن ا ،يف اإ

ىل اللجنة اعتبارًا من  ىل حتديث قامئة املناطق املرحشة للمراجعة من خالل  يدعو القادمة.  ةورادلاملقدمة اإ املكتب ادلويل اإ

ىل اجملالت اليت متت   .املرتبطة هباالفهرسة مج ذات برا التثل اجمل، م من القامئةشطهبا مؤخًرا، و  هتاعمراجالإشارة اإ

 (FI( وفهرس امللفات )CPCتقرير عن تقّدم برانجمي مراجعة التصنيف التعاوين للرباءات )

مشرتاك عن التطورات الأخرية املتعلقة  عرضاالولايت املتحدة الأمريكية واملكتب الأورويب للرباءات وفدا  وقدم .12

 .فهرس البحثفهرس امللفات/احملرز بشأأن دم عن التق تقريراالياابن وفد  قدمو . لتصنيف التعاوين للرباءاتاب

صدار  .13  يناير يف، 2019أأربع مرات يف عام مبعدل س يظل التصنيف التعاوين للرباءات  اتوُأبلغت اللجنة بأأن تواتر اإ

صدار واعتبارا من  .2019وفرباير ومايو وأأغسطس   مجيع التعديالتالتصنيف التعاوين للرباءات أأدرج  ، 2019فرباير يف  هاإ

حاليا أأصبحت مصنفةمليون وثيقة براءة  53.5أأن علام باللجنة  أأحاطتو . التصنيف ادلويل للرباءات اليت أأجريت عىلالسابقة 

، مثل اجلديدة التصنيف التعاوين للرباءات طت اللجنة علام أأيضا ببعض منتجاتا. وأأحالتعاوين للرباءات يف التصنيف

 لتقدم احملرز يف جتميعاب، والرابط كبياانت مفتوحة التصنيف التعاوين للرباءاتو  القابل للبحث" مالحظة ابلتغيرياتأأرش يف "

 .لتصنيف التعاوين للرباءاتل  ادلويلرشوع امل وأأثر  التصنيف التعاوين للرباءات اليت أأدخلت عىللتغيريات ا

صالح ّن ونومفرب. وأأ  و، أأي يف يونيمرتني يف الس نةمبعدل س يكون فهرس امللفات ر مراجعات تواتوُأبلغت اللجنة أأن  .14 اإ

مرتني يف الس نة بدًل من مبعدل س يكون فهرس امللفات اجلديد يف  التصنيف التعاوين للرباءاتدمج فهرس امللفات، أأي نظام 

قبل يف فهرس امللفات اكمل بشلك  للرباءاتادلويل تصنيف لل  اجلديدالإصدار من أأجل السامح بدمج  ،مرة واحدة يف الس نة

رباءات لمن التصنيف ادلويل ل الأخري صدارمع الإ فهرس امللفات ت اللجنة أأيضًا أأن مواءمة علمذ يف يناير. و افنحزي ال  دخوهل

ىل مواءمة 2018نومفرب  اعتبارًا منيف املائة  99.5نس بة قد بلغت  ، وأأعربت اللجنة عن امتناهنا للياابن عىل هجودها الرامية اإ

صدار ل مع أأحدث فهرس امللفات   .رباءاتلادلويل للتصنيف اإ

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7657/F082
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429477
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429477
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429478
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429478
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من  وأأن ،لرباءات والتصنيفات الأخرى هل أأمهية ابلغةلبني التصنيف ادلويل الاتساق أأن عىل ت اللجنة أأشار و  .15

ىل تعزيز هذا  الواجب  واحملافظة عليه.الاتساق مواصةل اجلهود الرامية اإ

نشاء   تكنولوجيا ش به املوصالتيغطي  جديد صنفالنظر يف احلاجة اإىل اإ

ىل ملف املرشوع استندت املن .16 اذلي حيتوي عىل تقرير مقرر  52ق رفامل، ، وعىل وجه اخلصوصCE 481اقشات اإ

 ه املكتب الأورويب للرباءات.أأعدّ 

نشاء فريق اخلرباء املعين ذكرتو  .17 ، عقد الفريق ثالثة اجامتعات (EGSTبتكنولوجيا أأش باه املوصالت ) اللجنة أأنه منذ اإ

طار  ق العامةل هامش اجامتعات الفر مادية عىل تقرير املقرر وعرض . H01L الصنف الفرعياملقابةل ملناقشة قضااي حمددة يف اإ

لهيام  52رمق  رفقامل ه ت، اذلي دمع "أأصناف جديدة() جديد صنفهنج "وهام ، حىت الآنالفريق حلني وهنجني حممتلني توصل اإ

بشأأن عبء معل  همخماوف  اذلين أأبدوا الفريقأأعضاء  ، اذلي حظي بدمع أأقلية"H01Lيبقى يف الصنف "هنج و الفريق  أأغلبية

عادة   ".)أأصناف جديدة( جديد صنفعن هنج "نجم ي اذلي س تصنيف ال اإ

الرتكزي عىل مع  واصل معهلفريق اخلرباء ليوولية " )أأصناف جديدة( جديد "صنفقررت اللجنة املوافقة عىل هنج و  .18

طار معل لاخلرباء فريق طلبت اللجنة من و هذا الهنج فقط.  حراز تقدم يف وضع اإ " )أأصناف جديدة( جديد صنف"هنج اإ

 .مثال مع حتليل التاكليفالإطار اجلديد،  مبوجب)اخملططات(  ططاخملواختبار بناء 

عداد تقري .19 ىل اإ يالء اهامتم خاص مع ، ر )تقارير( لدلورة املقبةل للجنةودعت اللجنة فريق اخلرباء اإ تقليص عبء العمل ل اإ

ىل أأقىص احلدود.  الالزم لإعادة التصنيف اإ

فريق واملاكتب الأعضاء يف اخلرباء، فريق ل القائدكتب امل  ،لمكتب الأورويب للرباءاتل وأأعربت اللجنة عن امتناهنا  .20

يف  هممعل مواصةل عىل اللجنة أأعضاء الفريق  وحثّتيف العمل املنجز حىت الآن.  ومسامههتم ةلوبذامل  مههجودعىل اخلرباء 

 أأعاله. 19و 18بني يف الفقرتني امل الاجتاه 

 تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات وواثئق أأساس ية أأخرى للتصنيف

ىل ملف املرشوع  .21 ملف املرشوع املقدم من يف  40و 38و 37، ول س امي يف املرفقات CE 454استندت املناقشات اإ

 دليل التصنيف ادلويللتعديالت املقرتحة عىل ، ويتضمن ااملكتب ادلويل وكندا عىل التوايلاملكتب الأورويب للرباءات و 

 )ادلليل(. للرباءات

تطبيق املذكرة للتصنيف شأأن ب  ،37يف املرفق والوارد  ،من املكتب الأورويب للرباءات الاقرتاح املقدمص فامي خيو  .22

نشاء مرشوع جديد  ،امة يف التصنيف ادلويل للرباءاتمتعدد اجلوانب يف جمالت القواعد الع ، CE 512وافقت اللجنة عىل اإ

 يف هذا الصدد. ادلليلتعديل مع السويد مكقرر، ملواصةل مناقشة كيفية 

" ابللغة handlingمصطلح "بشأأن  40 رفقاليت اقرتحهتا كندا يف امل 187 وفامي يتعلق ابلتعديالت عىل الفقرة .23

ن يتعلق بتعريف  وفامي .زييةلكابللغة الإنطلح املص " ابلفرنس ية، وافقت اللجنة عىل تعديلmanipulationزيية و"لكالإ

نشاء مرشوع صيانة جديداملصطلح ابلفرنس ية  مع مراعاة، اتمع كندا مكقرر ملواصةل املناقش M 791 ، قررت اللجنة اإ

 .يف جمال معاجلة البياانت ، ل س امياس تخدامه

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4867/CE481
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4471/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7738/CE512
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7765/M791


IPC/CE/51/2 
5 
 

 87bis نيت، عىل الفقر 38ق رف اقرتهحا املكتب ادلويل يف امل، التعديالت اليتتغيريا، مع بعض الت اعمتدت اللجنةو  .24

 47 املرفق)النسخة الإنلكزيية( و  46ق رفية فقط( اليت ترد يف املزي لك)النسخة الإن 183الفقرة )النسخة الفرنس ية فقط( و  94و

صدار مل )النسخة الفرنس ية(  .ادلليلمن  2019عام لف املرشوع. وس تدرج هذه التعديالت يف اإ

ىل ملف املرشوع و  .25 ويل ن السويد واملكتب ادلم نيقدمامل، 63و 62املرفقني  ةصا، وخCE 455استندت املناقشات اإ

"املبادئ التوجهيية ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات" )املبادئ  بشأأنن تعديالت مجمعة نايتضم  ن، واذليعىل التوايل

 التوجهيية(.

، وكذكل التعديالت اليت اقرتهحا من املبادئ التوجهيية 38للفقرة  اعمتدت اللجنة التعديالت املقرتحة من السويدو  .26

يف  66و 65 رفقني، اليت ترد يف املالسابع لحقمن امل 19التوجهيية والفقرة  من املبادئ 65ادلويل عىل الفقرة املكتب 

 املرشوع. ملف

 ادلويل للرباءات حذف الإحالت غري املنقصة من التصنيف

ىل امللحق  .27 ىل ملف املرشوع  29استندت املناقشات اإ بشأأن خطة قّدمه ُمقرر ، اذلي حيتوي عىل مقرتح WG 191اإ

 .ذف الإحالت غري املنقصة من التصنيف ادلويل للرباءاتحلة ّدثحم

ىل قرارها يف ادلورة السابعة والأربعني .28 نقصة من التصنيف ذف الإحالت غري امل حلابعامتد خطة  وأأشارت اللجنة اإ

ىل و (. IPC/CE/47/2 )انظر املرفق السابع للوثيقة للرباءات ادلويل أأن الإجراء الواجب تطبيقه عىل مشاريع الصيانة أأشري اإ

ىل   M 200)من مشاريع ىل ع املتعلقة ابلتعديالت املقرتحة ، ل س امي املقررات( سيتطلب املزيد من التوضيحM 500اإ

 (.IPC/WG/40/2 ةمن الوثيق 22و 21الصيانة املذكورة )انظر الفقرتني 

 نقصة من التصنيف ادلويلذف الإحالت غري امل حل، اخلطة املس تحدثة ، مع بعض التعديالتاعمتدت اللجنةو  .29

ىل  7و 1 الفقرات التحديثات الواردة يفمراعاة عىل التطبيق املس متر للخطة القامئة مع  ةافقللرباءات، وذكل ابملو  والفقرة  9اإ

 لف املرشوع.مل 33و 32قني رفاجلديدة، اليت ترد يف امل 10

دارة قوامئ العمل من املكتب الأورويب للرباءات اإىل الويبو  تسلمي اإ

دارة قوامئ العمل ل تقرير مرحيل عن   لتصنيف ادلويل للرباءاتاإ

ىل الويبو وما يرتبط هبا  عن عرضاً قدم املكتب ادلويل  .30 دارة قوامئ العمل من املكتب الأورويب للرباءات اإ حاةل تسلمي اإ

دارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءاتمن مرشوع  ىل ملخص  (IPCWLM)اإ  منية.لجداول الز لابلإضافة اإ

 اليت جرت يف فرباير. (IPCWLMS-2019.01)أاكة احملاملكتب ادلويل أأيضًا نتاجئ مرحةل اختبار  ضر عو  .31

ىل أأنه مل ي .32 خوارزمية التوزيع املتفق مع احملأاكة توافق  أأي مثال ملموس يثبت عدم ىلاإ  صلوأأشار املكتب ادلويل اإ

نّه  ذلكل، وعلهيا دارة قوامئ الس يواصل العمل يف تطوير فاإ  .عمل للتصنيف ادلويل للرباءاتاإ

IPCWLMS-  )نتاجئ اختبار احملأاكة CE 492لف املرشوع مل 18ق رفحاطت اللجنة علامً مبحتوايت املأأ و  .33

آخر حتديث  تنفيذ( وقررت 2019.01 ىل أ وقامئة  ،XMLبنسق  قاعدة بياانت الواثئقلاجلوةل الثانية من الاختبار استنادًا اإ

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4474/CE455
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429455
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429455
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/6989/CE492


IPC/CE/51/2 
6 
 

عادة التصنيف ىل تستند حمأاكة توفّر اليت س يقدم لها املكتب ادلويل تقارير احملأاكة احملس نة. وقد تقرر أأن  حمدثة مباكتب اإ ذات اإ

عداد دراسة ، و (DIYO) ميلهيا املكتب بنفسهفارغة  أأعاله ولكن مع قامئة ةرو ذكاملالبياانت الس ياقية  س يقوم املكتب ادلويل ابإ

 كيفية معل خوارزمية التوزيع املتفق علهيا بشلك ملموس.عىل فهم ساعدة املاكتب مل احلاةل ابس تخدام أأمثةل ملموسة 

ىل أأن معليات الاختبار الإضافية و  .34 امئة حمدثة مباكتب تقدمي قب ، 2019يف مارس  رىجتقد أأشار املكتب ادلويل اإ

عادة  التصنيف. اإ

امتثال احملأاكة خلوارزمية التوزيع املتفق حتديد مدى وأأكدت اللجنة أأن الغرض من اجلوةل الثانية لالختبار ونطاقه هام  .35

مشلكة الامتثال يف اجلوةل الثانية  تربزالآن، ما مل حلّد س يبىن عىل ما نفذ  (IPCWLMS)أأن تطوير ورأأت علهيا. 

 الاختبار. من

ّ و  .36 ن س نحت فرصة جوةلت اللجنة املاكتب اليت مل تشارك يف مرحةل الاختبار الأوىل عىل حث ضافي املشاركة اإ  .ةاإ

دارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات اس  نشاء قامئة العمل اخلاصة ابإ ىل خوارزمية توزيع القضااي املتعلقة ابإ تنادًا اإ

 العمل قامئة

ىل تأأكيد من ماكتب امللكية  CE 492لف املرشوع مل 17ق رمق رفاقرتاحا يف املقدم املكتب ادلويل  .37 بشأأن احلاجة اإ

ىل قرار من اللجنة بشأأن كيفية توزيع قو  (،DIYO) من ماكتببأأهنا الفكرية  اكتب غري الأعضاء يف املامئ العمل عىل واحلاجة اإ

 .احتاد التصنيف ادلويل للرباءات

قررت اللجنة و . (DIYOماكتب )ن يف أأن تكون م هتاووافقت اللجنة عىل دعوة ماكتب امللكية الفكرية لتأأكيد رغب .38

 ادلول الأعضاء يف الويبو.مثل  غري الأعضاء يف اتفاق سرتاس بورغ، اكتبوّسع ليشمل امليميكن أأن توزيع قوامئ العمل أأن 

عادة التصنيف للتصنيف ادلويل  دارة قوامئ العمل ل  للرباءاتملفات اإ  لتصنيف ادلويل للرباءاتانطالقا من اإ

دارة قعن التغيريات التقنية  عرضاً قدم املكتب ادلويل  .39  .لتصنيف ادلويل للرباءاتوامئ العمل ل عن اإ

من أأجل تنس يق قوامئ النتاجئ أأسامء ملفات و املكتب ادلويل التغيريات املقرتحة اليت أأدخلت عىل قوامئ العمل  وعرض .40

 .(CE 492لف املرشوع مل 18ق رف)انظر امل لتصنيف ادلويل للرباءاتالأخرى ل لفات املمع  اهتااصطالح تسمي

ىل معيار  قوامئ النتاجئل معرف نوع الوثيقةاملكتب ادلويل عزمه حتويل قوامئ العمل و  وذكر .41  .XSDق نسال اإ

ىل  39من وافقت اللجنة عىل املقرتحات الواردة أأعاله يف الفقرات و  .42  .41اإ

عادة  حصائيات اإ  التصنيف للتصنيف ادلويل للرباءاتاإ

عادة تصنيف ترامك أأعامل حاةل عن  عرضاً قدم املكتب ادلويل  .43 ظهر يف ت كام  ،التصنيف ادلويل للرباءاتمبوجب اإ

IPCWLMS  بنسق  الواثئق قاعدة بياانتلعىل أأساس املس تخلص الاكملXML  2018يف أأغسطس. 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/6989/CE492
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429475
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429475
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/6989/CE492
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429474
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429474
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جرى  IPCRECLASSنظام أأبلغ املكتب ادلويل اللجنة بأأن الاجتاه اذلي ساد يف الس نوات املاضية من خالل و  .44

 IPC أأعيد تصنيفها يفتصنيف مخسة ماليني أأرسة براءة ال عادة فقد بلغ العدد الرتامكي لإ  ،IPCWLMSيف  هديتأأك 

ىل 2009.01  .IPC 2019.01اإ

 ب املاكتب مع أأدوات التصنيف مبساعدة احلاسوب )القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي مثال(جتار 

ىل  .45  القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي)مع أأدوات التصنيف مبساعدة احلاسوب عن التجارب  عروضاستندت املناقشات اإ

 املاكتب التالية: أأسرتاليا والربازيل والصني وفرنسا والربازيل.العروض  قدمتو  ،يف املاكتب املعنية (مثال

ىل ت اللجنة أأشار و  .46  حولأأسايس الغرض من وراء القيام بتطوير  معظم املاكتب اليت قدمت العروض اكن ه يفأأناإ

ىل شعب التوجيه ط  هو اذلاكء الاصطناعي ذات الصةل ابس تخدام التصنيف الآيل القامئ عىل اذلاكء  فحصلبات الرباءات اإ

 الاصطناعي.

دذكر و  .47 راج هذا البند من جدول الأعامل ت اللجنة أأمهية تبادل املعلومات يف هذا اجملال ووافقت عىل الاس مترار يف اإ

القامئة عىل اذلاكء اسوب )التصنيف مبساعدة احلأأدوات بشأأن ا ومبادراهت التبادل خرباهتاملاكتب دعت و  ،دلورات املقبةليف ا

 (.الاصطناعي مثال

 املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات اس تطالع حول الأدوات

الأدوات املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل أأحاطت اللجنة علام بتقرير عن نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن  .48

عداد مبادئ توجهيية تتضمن أأمثةل  ت. ودعCE 509لف املرشوع مل 34يف املرفق الوارد  ،للرباءات ىل اإ املكتب ادلويل اإ

دارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات كيفية اس تخدام معلية عن  يف من قبل املقررين واملرتمجني  (IPCRMS)حلول اإ

تسهيل مناقشة املقرتحات وزايدة فعالية معلية ل حتسني اس تخدام النظام بغية  ،مرشوعات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات

ىل نتاجئ و مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.  نظام التصنيف التلقايئ بشأأن جرت املناقشات  ،ادلراسة الاس تقصائيةاستنادًا اإ

طار ( IPCPUB( عرب منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات )IPCCATرباءات )لل بند جدول الأعامل بشأأن تقرير يف اإ

 أأدانه(. 52و 51)الفقراتن  الأنظمة املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات

 تقرير عن الأنظمة املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات

 .التصنيف ادلويل للرباءاتدمع الأنظمة املعلوماتية املتصةل ب اتتطورعن  عرضاً قدم املكتب ادلويل  .49

دراج  اقرتح املكتب ادلويل ،IPCCATردًا عىل التعليقات اليت ُأبديت أأثناء ادلراسة الاس تقصائية بشأأن نظام و  .50 اإ

 .املس تخدمواهجة التعامل مع وسهوةل  IPCCATبروز من أأجل زايدة  IPCPUB عالمة تبويب حبث جديدة يف منصة

وأأبلغ اللجنة بتنفيذها  IPCCAT نظام يف اتلغبعدة أأفاد املكتب ادلويل ابلنتيجة الإجيابية لامنذج تصنيف النصوص و  .51

 .IPCPUBمنصة  يف املس تقبل يف

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50387
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50387
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7330/CE509
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429476
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429476
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 عىل PDF بنسقاذلي يضم عدة منتجات  RCLملف  يُتاحأأن ب الأورويب للرباءات وأأيدت اللجنة اقرتاح املكتب .52

التصنيف دمع تكنولوجيا املعلومات يف موقع صفحة و قسم تزنيل املعلومات  لك س نة ومتاحا أأيضا عىل IPCPUBمنصة 

 (CE 447لف املرشوع مل 25 رفق)انظر امل ادلويل للرباءات

آخر التطورات يف منصة و  .53 رش يف اجلديد طريقة الأ وقيود ورشح مزااي  IPCPUB 7أأبلغ املكتب ادلويل اللجنة عن أ

صدارات  القدمية. لتصنيف ادلويل للرباءاتا املطبقة عىل اإ

لفات تعريف التصنيف ادلويل ملامللفات الرئيس ية عىل املكتب ادلويل  اقرتهحاليت اضافية الإ تغيريات ال وأأقرت اللجنة  .54

 (.CE 501لف املرشوع مل 6و 5قني رف)انظر املالقادمة نرشة التصنيف ادلويل للرباءات يف وأأكدت تنفيذها  ،للرباءات

ىل موارد التص  .55 ىل ضامن الإشارة اإ رموز  روابط نيف ادلويل للرباءات يف الإنرتنت، مثلودعا املكتب ادلويل املاكتب اإ

 .https://www.wipo.intللويبو، أأي  URLمع بنية عنوان  ةوافقتامل ، IPCPUBمنصة  التصنيف ادلويل عرب

متدت جلنة اخلرباء هذا التقرير ابلإجامع  .56 اع

 .2019أأبريل  8يف  وابلوسائل الإلكرتوين

 ييل ذكل املرفقان[]

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4489/CE447
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7385/CE501
https://www.wipo.int/
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