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االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات
جلنة اخلرباء
الدورة احلادية واخلمسون

جنيف 20 ،و 21فرباير 2019
التقرير

اع متدته جلنة اخلرباء

مقدمة
 .1عقدت جلنة اخلرباء التابعة لالحتاد اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءات (يشار اإلهيا فامي بعد ابمس "اللجنة") دورهتا
احلادية وامخلسني يف جنيف يويم  20و 21فرباير  .2019وحرض ادلورة أأعضاء الفريق العامل التالية أأسامؤمه :أأسرتاليا،
المنسا ،الربازيل ،كندا ،الصني ،امجلهورية التش يكية ،ادلمنارك ،فنلندا ،فرنسا ،أأملانيا ،اليوانن ،اإيرلندا ،إارسائيل ،إايطاليا،
الياابن ،املكس يك ،هولندا ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،إاس بانيا ،السويد،
سويرسا ،تركيا ،اململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ( .)29وحرض ممثلون عن لك من جيبويت وفييت انم واملنظمة
ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ( )EAPOواملكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOوكونفدرالية مجموعات مس تخديم معلومات
الرباءات ( .)CEPIUGوترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول لهذا التقرير.
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 .2وافتتح املدير العام فرانسس غري ادلورة ورحب ابملشاركني .وشدد الس يد غري عىل أأمهية التصنيف و أأشاد
إابجنازات اللجنة يف مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات يف اإطار خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ،وذكر عدد
التقس اميت الفرعية اجلديدة يف الس نوات السابقة ،و أأعرب عن امتنانه الكبري ألعضاء فريق خرباء تكنولوجيا أأش باه املوصالت
( )EGSTملا أأجنزه من معل حىت الآن .و أأشار الس يد غري اإىل التقدم احملرز يف حتسني ا ألنظمة املعلوماتية املتصةل
ابلتصنيف ادلويل للرباءات ،ول س امي تسلمي اإدارة قوامئ العمل من املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل الويبو ونظام تكنولوجيا
املعلومات القامئ عىل اذلاكء الاصطناعي ،مثل نظام التصنيف التلقايئ للرباءات ) .(IPCCATوختاما ،شكر الس يد غري
أأعضاء اللجنة عىل الزتاهمم بتطوير التصنيف ادلويل للرباءات.

أأعضاء املكتب
 .3أأعادت اللجنة ابلإجامع انتخاب الس يد ابساكل ويبل (سويرسا) رئيس ًا والس يد الكوس هوفكني ( أأملانيا) والس يد
كريس توفر كمي (الولايت املتحدة ا ألمريكية) انئبني للرئيس.
.4

وتولت الس يدة كزو نينغ (الويبو) هممة أأمني ادلورة.

اعامتد جدول ا ألعامل
.5

اعمتدت اللجنة ابلإجامع جدول ا ألعامل الوارد يف املرفق الثاين لهذا التقرير.

 .6ووفق ًا ملا ّقررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت عُقدت يف الفرتة من  24سبمترب اإىل 2
أأكتوبر ( 1979انظر الفقرتني  51و 52من الوثيقة  ،)AB/X/32ل يش متل تقرير هذه ادلورة اإل عىل اس تنتاجات اللجنة
(القرارات والتوصيات والآراء وما اإىل ذكل) ،ول يش متل ،بصفة خاصة ،عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املشاركني،
ابس تثناء احلالت اليت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمدّد من اس تنتاجات اللجنة أأو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمدد ًا
بعد التوصل اإىل الاس تنتاج.

تقرير عن تقدّم برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
 .7استندت املناقشات اإىل املرفق  12مللف املرشوع  CE 462اذلي أأعده املكتب ادلويل ،وحيتوي عىل تقرير مرحيل
عن أأنشطة الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات (يشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") ،ول س امي يف
برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
 .8و أأشارت اللجنة اإىل أأن عدد املدخالت اجلديدة اليت دخلت حزي النفاذ مبوجب الإصدار  IPC 2019.01اخنفض
منذ الإصدار  IPC 2018.01دون املتوسط البالغ  759مدخل جديد يف الس نة واملس ّجل منذ الإصدار .IPC-2015.01
وذكرت أأن من املتوقع وجود عدد كبري للغاية من املدخالت اجلديدة يف الإصدارات املس تقبلية .ولحظت اللجنة توهجا يف
عدد املراجعات من عام  2015اإىل عام  .2018و أأوحض املكتب ادلويل أأن عدد مراجعات التصنيف ادلويل للرباءات هو أأحد
مؤرشات ا ألداء يف جمال التصنيف ،وتوقع أأن يصل مس توى املدخالت اجلديدة يف ا إلصدار القادم اإىل أأعىل مس توى بلغته
الإصدارات السابقة ،عىل ا ألقل.
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 .9و أأشارت اللجنة اإىل زايدة يف عدد مشاريع املراجعة من الإصدار  IPC 2019.01عىل مدى الس نوات السابقة.
وظل عدد مرشوعات الفئتني  Cو Fعىل نفس املس توى يف الإصدار IPC 2018.01؛ وسزيداد عدد مشاريع الفئة F
اجلديدة يف املس تقبل .و أأحاطت اللجنة علام بأأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اإضافة اإىل ماكتب الربازيل والسويد و أأملانيا
واململكة املتحدة وكندا ،قدّمت طلبات مراجعة يف اإطار جتديد خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات (خارطة
الطريق) .وجشعت اللجنة مجيع املاكتب عىل املشاركة بنشاط يف برانمج مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ،ل س امي عن
طريق تقدمي طلبات املراجعة يف اإطار خارطة الطريق.
 .10و أأعربت اللجنة عن ارتياهحا للعمل اذلي أأجنزه الفريق العامل ،ودعته اإىل النظر يف اتباع هنج مرن يف مناقشات
مشاريع املراجعة يف اجامتعاته الفعلية ،ابملوافقة عىل املقرتحات صفحة تلو صفحة بد ًل من مدخل تلو مدخل ،عند الاقتضاء،
مراعا ًة لتفويض اللجنة ابعامتد الاس تخدام الفعال ألسلوب معل أأكرث مرونة وفعالية .وجرى التفاق عىل اس تخدام املرشوع
 F 082مكرشوع جترييب لإجراء مناقشات حول اقرتاح املراجعة اإلكرتونيا ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين للتصنيف ادلويل
للرباءات ( )IEFاإىل أأقىص حد ممكن .وحدها القضااي اليت ل ميكن التوصل اإىل اتفاق بشأأهنا اإلكرتونيا ستناقش خالل
جلسات الفريق العامل .ودعيت املاكتب اإىل اس تخدام املنتدى بنشاط أأكرب يف مناقشة مجيع مشاريع مراجعة التصنيف
ادلويل للرباءات وتقدمي التعليقات واملقرتحات والردود قبل لك دورة من دورات الفريق العامل بوقت اكف.
 .11ودعي املكتب ادلويل اإىل أأن يدرج يف التقرير املرحيل عدد املشاريع وحالهتا يف اإطار خارطة الطريق ،مضن املعلومات
املقدمة اإىل اللجنة اعتبار ًا من ادلورة القادمة .ودعي املكتب ادلويل اإىل حتديث قامئة املناطق املرحشة للمراجعة من خالل
مؤخرا ،وشطهبا من القامئة ،مثل اجملالت ذات برامج الفهرسة املرتبطة هبا.
الإشارة اإىل اجملالت اليت متت مراجعهتا ً

تقرير عن تقدّم برانجمي مراجعة التصنيف التعاوين للرباءات ( )CPCوفهرس امللفات ()FI
 .12وقدم وفدا الولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب للرباءات عرضا مشرتاك عن التطورات ا ألخرية املتعلقة
ابلتصنيف التعاوين للرباءات .وقدم وفد الياابن تقريرا عن التقدم احملرز بشأأن فهرس امللفات/فهرس البحث.
 .13و ُأبلغت اللجنة بأأن تواتر اإصدارات التصنيف التعاوين للرباءات س يظل مبعدل أأربع مرات يف عام  ،2019يف يناير
وفرباير ومايو و أأغسطس  .2019واعتبارا من اإصداره يف فرباير  ،2019أأدرج التصنيف التعاوين للرباءات مجيع التعديالت
السابقة اليت أأجريت عىل التصنيف ادلويل للرباءات .و أأحاطت اللجنة علام بأأن  53.5مليون وثيقة براءة أأصبحت مصنفةحاليا
يف التصنيف التعاوين للرباءات .و أأحاطت اللجنة علام أأيضا ببعض منتجات التصنيف التعاوين للرباءات اجلديدة ،مثل
أأرش يف "مالحظة ابلتغيريات" القابل للبحث والتصنيف التعاوين للرباءات كبياانت مفتوحة الرابط ،وابلتقدم احملرز يف جتميع
التغيريات اليت أأدخلت عىل التصنيف التعاوين للرباءات و أأثر املرشوع ادلويل للتصنيف التعاوين للرباءات.
 .14و ُأبلغت اللجنة أأن تواتر مراجعات فهرس امللفات س يكون مبعدل مرتني يف الس نة ،أأي يف يونيو ونومفرب .و أأ ّن اإصالح
نظام فهرس امللفات ،أأي دمج التصنيف التعاوين للرباءات اجلديد يف فهرس امللفات س يكون مبعدل مرتني يف الس نة بد ًل من
مرة واحدة يف الس نة ،من أأجل السامح بدمج الإصدار اجلديد للتصنيف ادلويل للرباءات بشلك اكمل يف فهرس امللفات قبل
دخوهل حزي النفاذ يف يناير .وعلمت اللجنة أأيض ًا أأن مواءمة فهرس امللفات مع ا إلصدار ا ألخري من التصنيف ادلويل للرباءات
قد بلغت نس بة  99.5يف املائة اعتبار ًا من نومفرب  ،2018و أأعربت اللجنة عن امتناهنا للياابن عىل هجودها الرامية اإىل مواءمة
فهرس امللفات مع أأحدث اإصدار للتصنيف ادلويل للرباءات.
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 .15و أأشارت اللجنة عىل أأن الاتساق بني التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيفات ا ألخرى هل أأمهية ابلغة ،و أأن من
الواجب مواصةل اجلهود الرامية اإىل تعزيز هذا الاتساق واحملافظة عليه.

النظر يف احلاجة اإىل اإنشاء صنف جديد يغطي تكنولوجيا ش به املوصالت
 .16استندت املناقشات اإىل ملف املرشوع  ،CE 481وعىل وجه اخلصوص ،املرفق  52اذلي حيتوي عىل تقرير مقرر
أأع ّده املكتب ا ألورويب للرباءات.
 .17وذكرت اللجنة أأنه منذ اإنشاء فريق اخلرباء املعين بتكنولوجيا أأش باه املوصالت ( ،)EGSTعقد الفريق ثالثة اجامتعات
مادية عىل هامش اجامتعات الفرق العامةل املقابةل ملناقشة قضااي حمددة يف اإطار الصنف الفرعي  .H01Lوعرض تقرير املقرر
املرفق رمق  52حلني وهنجني حممتلني توصل اإلهيام الفريق حىت الآن ،وهام هنج "صنف جديد ( أأصناف جديدة)" ،اذلي دمعته
أأغلبية الفريق وهنج "يبقى يف الصنف  ،"H01Lاذلي حظي بدمع أأقلية أأعضاء الفريق اذلين أأبدوا خماوفهم بشأأن عبء معل
اإعادة التصنيف اذلي سينجم عن هنج "صنف جديد ( أأصناف جديدة)".
 .18وقررت اللجنة املوافقة عىل هنج "صنف جديد ( أأصناف جديدة)" وولية فريق اخلرباء ليواصل معهل مع الرتكزي عىل
هذا الهنج فقط .وطلبت اللجنة من فريق اخلرباء اإحراز تقدم يف وضع اإطار معل لهنج "صنف جديد ( أأصناف جديدة)"
واختبار بناء اخملطط (اخملططات) مبوجب الإطار اجلديد ،مع حتليل التاكليف مثال.
 .19ودعت اللجنة فريق اخلرباء اإىل اإعداد تقرير (تقارير) لدلورة املقبةل للجنة ،مع اإيالء اهامتم خاص لتقليص عبء العمل
الالزم لإعادة التصنيف اإىل أأقىص احلدود.
 .20و أأعربت اللجنة عن امتناهنا للمكتب ا ألورويب للرباءات ،املكتب القائد لفريق اخلرباء ،واملاكتب ا ألعضاء يف فريق
اخلرباء عىل هجودمه املبذوةل ومسامههتم يف العمل املنجز حىت الآن .وحث ّت اللجنة أأعضاء الفريق عىل مواصةل معلهم يف
الاجتاه املبني يف الفقرتني  18و 19أأعاله.

تعديالت عىل دليل التصنيف ادلويل للرباءات وواثئق أأساس ية أأخرى للتصنيف
 .21استندت املناقشات اإىل ملف املرشوع  ،CE 454ول س امي يف املرفقات  37و 38و 40يف ملف املرشوع املقدم من
املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب ادلويل وكندا عىل التوايل ،ويتضمن التعديالت املقرتحة عىل دليل التصنيف ادلويل
للرباءات (ادلليل).
 .22وفامي خيص الاقرتاح املقدم من املكتب ا ألورويب للرباءات ،والوارد يف املرفق  ،37بشأأن تطبيق املذكرة للتصنيف
متعدد اجلوانب يف جمالت القواعد العامة يف التصنيف ادلويل للرباءات ،وافقت اللجنة عىل اإنشاء مرشوع جديد ،CE 512
مع السويد مكقرر ،ملواصةل مناقشة كيفية تعديل ادلليل يف هذا الصدد.
 .23وفامي يتعلق ابلتعديالت عىل الفقرة  187اليت اقرتحهتا كندا يف املرفق  40بشأأن مصطلح " "handlingابللغة
الإنلكزيية و" "manipulationابلفرنس ية ،وافقت اللجنة عىل تعديل املصطلح ابللغة الإنلكزيية .وفامي يتعلق بتعريف
املصطلح ابلفرنس ية ،قررت اللجنة اإنشاء مرشوع صيانة جديد  M 791مع كندا مكقرر ملواصةل املناقشات ،مع مراعاة
اس تخدامه ،ل س امي يف جمال معاجلة البياانت.
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 .24واعمتدت اللجنة ،مع بعض التغيريات ،التعديالت اليت اقرتهحا املكتب ادلويل يف املرفق  ،38عىل الفقرتني 87bis
و( 94النسخة الفرنس ية فقط) والفقرة ( 183النسخة الإنلكزيية فقط) اليت ترد يف املرفق ( 46النسخة الإنلكزيية) واملرفق 47
(النسخة الفرنس ية) مللف املرشوع .وس تدرج هذه التعديالت يف اإصدار عام  2019من ادلليل.
 .25واستندت املناقشات اإىل ملف املرشوع  ،CE 455وخاصة املرفقني  62و ،63املقدمني من السويد واملكتب ادلويل
عىل التوايل ،واذلين يتضمنان تعديالت مجمعة بشأأن "املبادئ التوجهيية ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات" (املبادئ
التوجهيية).
 .26واعمتدت اللجنة التعديالت املقرتحة من السويد للفقرة  38من املبادئ التوجهيية ،وكذكل التعديالت اليت اقرتهحا
املكتب ادلويل عىل الفقرة  65من املبادئ التوجهيية والفقرة  19من امللحق السابع ،اليت ترد يف املرفقني  65و 66يف
ملف املرشوع.

حذف الإحالت غري املنقصة من التصنيف ادلويل للرباءات
 .27استندت املناقشات اإىل امللحق  29اإىل ملف املرشوع  ،WG 191اذلي حيتوي عىل مقرتح قدّمه ُمقرر بشأأن خطة
حمدّثة حلذف الإحالت غري املنقصة من التصنيف ادلويل للرباءات.
 .28و أأشارت اللجنة اإىل قرارها يف ادلورة السابعة وا ألربعني ابعامتد خطة حلذف الإحالت غري املنقصة من التصنيف
ادلويل للرباءات (انظر املرفق السابع للوثيقة  .)IPC/CE/47/2و أأشري اإىل أأن الإجراء الواجب تطبيقه عىل مشاريع الصيانة
(من  M 200اإىل  )M 500سيتطلب املزيد من التوضيح ،ل س امي املقررات املتعلقة ابلتعديالت املقرتحة عىل مشاريع
الصيانة املذكورة (انظر الفقرتني  21و 22من الوثيقة .)IPC/WG/40/2
 .29واعمتدت اللجنة ،مع بعض التعديالت ،اخلطة املس تحدثة حلذف الإحالت غري املنقصة من التصنيف ادلويل
للرباءات ،وذكل ابملوافقة عىل التطبيق املس متر للخطة القامئة مع مراعاة التحديثات الواردة يف الفقرات  1و 7اإىل  9والفقرة
 10اجلديدة ،اليت ترد يف املرفقني  32و 33مللف املرشوع.

تسلمي اإدارة قوامئ العمل من املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل الويبو
تقرير مرحيل عن اإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات
 .30قدم املكتب ادلويل عرض ًا عن حاةل تسلمي اإدارة قوامئ العمل من املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل الويبو وما يرتبط هبا
من مرشوع اإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات( )IPCWLMابلإضافة اإىل ملخص للجداول الزمنية.
 .31وعرض املكتب ادلويل أأيض ًا نتاجئ مرحةل اختبار احملأاكة ( )IPCWLMS-2019.01اليت جرت يف فرباير.
 .32و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه مل يصل إاىل أأي مثال ملموس يثبت عدم توافق احملأاكة مع خوارزمية التوزيع املتفق
علهيا ،وذلكل ف إان ّه س يواصل العمل يف تطوير اإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات.
 .33و أأحاطت اللجنة علامً مبحتوايت املرفق  18مللف املرشوع ( CE 492نتاجئ اختبار احملأاكة IPCWLMS-
 )2019.01وقررت تنفيذ اجلوةل الثانية من الاختبار استناد ًا اإىل أآخر حتديث لقاعدة بياانت الواثئق بنسق  ،XMLوقامئة
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حمدثة مباكتب اإعادة التصنيف اليت س يقدم لها املكتب ادلويل تقارير احملأاكة احملس نة .وقد تقرر أأن توفّر حمأاكة تستند اإىل ذات
البياانت الس ياقية املذكورة أأعاله ولكن مع قامئة فارغة ميلهيا املكتب بنفسه ( ،)DIYOوس يقوم املكتب ادلويل ابإعداد دراسة
احلاةل ابس تخدام أأمثةل ملموسة ملساعدة املاكتب عىل فهم كيفية معل خوارزمية التوزيع املتفق علهيا بشلك ملموس.
 .34و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن معليات الاختبار الإضافية قد جترى يف مارس  ،2019بتقدمي قامئة حمدثة مباكتب
اإعادة التصنيف.
 .35و أأكدت اللجنة أأن الغرض من اجلوةل الثانية لالختبار ونطاقه هام حتديد مدى امتثال احملأاكة خلوارزمية التوزيع املتفق
علهيا .ور أأت أأن تطوير ( )IPCWLMSس يبىن عىل ما نفذ حل ّد الآن ،ما مل تربز مشلكة الامتثال يف اجلوةل الثانية
من الاختبار.
 .36وحث ّت اللجنة املاكتب اليت مل تشارك يف مرحةل الاختبار ا ألوىل عىل املشاركة اإن س نحت فرصة جوةل اإضافية.
القضااي املتعلقة ابإنشاء قامئة العمل اخلاصة ابإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات استناد ًا اإىل خوارزمية توزيع
قامئة العمل
 .37قدم املكتب ادلويل اقرتاحا يف املرفق رمق  17مللف املرشوع  CE 492بشأأن احلاجة اإىل تأأكيد من ماكتب امللكية
الفكرية بأأهنا من ماكتب ( ،)DIYOواحلاجة اإىل قرار من اللجنة بشأأن كيفية توزيع قوامئ العمل عىل املاكتب غري ا ألعضاء يف
احتاد التصنيف ادلويل للرباءات.
 .38ووافقت اللجنة عىل دعوة ماكتب امللكية الفكرية لتأأكيد رغبهتا يف أأن تكون من ماكتب ( .)DIYOوقررت اللجنة
وسع ليشمل املاكتب غري ا ألعضاء يف اتفاق سرتاس بورغ ،مثل ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
أأن توزيع قوامئ العمل ميكن أأن ي ّ
ملفات اإعادة التصنيف للتصنيف ادلويل للرباءات انطالقا من اإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات
 .39قدم املكتب ادلويل عرض ًا عن التغيريات التقنية عن اإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات.
 .40وعرض املكتب ادلويل التغيريات املقرتحة اليت أأدخلت عىل قوامئ العمل و أأسامء ملفات قوامئ النتاجئ من أأجل تنس يق
اصطالح تسمياهتا مع امللفات ا ألخرى للتصنيف ادلويل للرباءات (انظر املرفق  18مللف املرشوع .)CE 492
 .41وذكر املكتب ادلويل عزمه حتويل قوامئ العمل ومعرف نوع الوثيقة لقوامئ النتاجئ اإىل معيار النسق .XSD
 .42ووافقت اللجنة عىل املقرتحات الواردة أأعاله يف الفقرات من  39اإىل .41
اإحصائيات اإعادة التصنيف للتصنيف ادلويل للرباءات
 .43قدم املكتب ادلويل عرض ًا عن حاةل ترامك أأعامل اإعادة تصنيف مبوجب التصنيف ادلويل للرباءات ،كام تظهر يف
 IPCWLMSعىل أأساس املس تخلص الاكمل لقاعدة بياانت الواثئق بنسق  XMLيف أأغسطس .2018
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 .44و أأبلغ املكتب ادلويل اللجنة بأأن الاجتاه اذلي ساد يف الس نوات املاضية من خالل نظام  IPCRECLASSجرى
تأأكيده يف  ،IPCWLMSفقد بلغ العدد الرتامكي إلعادة التصنيف مخسة ماليني أأرسة براءة أأعيد تصنيفها يف IPC
 2009.01اإىل.IPC 2019.01

جتارب املاكتب مع أأدوات التصنيف مبساعدة احلاسوب (القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي مثال)
 .45استندت املناقشات اإىل عروض عن التجارب مع أأدوات التصنيف مبساعدة احلاسوب (القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي
مثال) يف املاكتب املعنية ،وقدمت العروض املاكتب التالية :أأسرتاليا والربازيل والصني وفرنسا والربازيل.
 .46و أأشارت اللجنة اإىل أأنه يف معظم املاكتب اليت قدمت العروض اكن الغرض من وراء القيام بتطوير أأسايس حول
اذلاكء الاصطناعي هو توجيه طلبات الرباءات اإىل شعب الفحص ذات الصةل ابس تخدام التصنيف الآيل القامئ عىل اذلاكء
الاصطناعي.
 .47وذكرت اللجنة أأمهية تبادل املعلومات يف هذا اجملال ووافقت عىل الاس مترار يف اإدراج هذا البند من جدول ا ألعامل
يف ادلورات املقبةل ،ودعت املاكتب لتبادل خرباهتا ومبادراهتا بشأأن أأدوات التصنيف مبساعدة احلاسوب (القامئة عىل اذلاكء
الاصطناعي مثال).

اس تطالع حول ا ألدوات املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات
 .48أأحاطت اللجنة علام بتقرير عن نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ا ألدوات املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل
للرباءات ،الوارد يف املرفق  34مللف املرشوع  .CE 509ودعت املكتب ادلويل اإىل اإعداد مبادئ توجهيية تتضمن أأمثةل
معلية عن كيفية اس تخدام حلول اإدارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ) (IPCRMSمن قبل املقررين واملرتمجني يف
مرشوعات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ،بغية حتسني اس تخدام النظام لتسهيل مناقشة املقرتحات وزايدة فعالية معلية
مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات .واستناد ًا اإىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ،جرت املناقشات بشأأن نظام التصنيف التلقايئ
للرباءات ( )IPCCATعرب منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات ( )IPCPUBيف اإطار تقرير بند جدول ا ألعامل بشأأن
ا ألنظمة املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات (الفقراتن  51و 52أأدانه).

تقرير عن ا ألنظمة املعلوماتية املتصةل ابلتصنيف ادلويل للرباءات
 .49قدم املكتب ادلويل عرض ًا عن تطورات ا ألنظمة املعلوماتية املتصةل بدمع التصنيف ادلويل للرباءات.
 .50ورد ًا عىل التعليقات اليت ُأبديت أأثناء ادلراسة الاس تقصائية بشأأن نظام  ،IPCCATاقرتح املكتب ادلويل اإدراج
عالمة تبويب حبث جديدة يف منصة  IPCPUBمن أأجل زايدة بروز  IPCCATوسهوةل التعامل مع واهجة املس تخدم.
 .51و أأفاد املكتب ادلويل ابلنتيجة الإجيابية لامنذج تصنيف النصوص بعدة لغات يف نظام  IPCCATو أأبلغ اللجنة بتنفيذها
يف املس تقبل يف منصة .IPCPUB

IPC/CE/51/2
8

 .52و أأيدت اللجنة اقرتاح املكتب ا ألورويب للرباءات بأأن يُتاح ملف  RCLاذلي يضم عدة منتجات بنسق  PDFعىل
منصة  IPCPUBلك س نة ومتاحا أأيضا عىل قسم تزنيل املعلومات وصفحة دمع تكنولوجيا املعلومات يف موقع التصنيف
ادلويل للرباءات (انظر املرفق  25مللف املرشوع )CE 447
 .53و أأبلغ املكتب ادلويل اللجنة عن أآخر التطورات يف منصة  IPCPUB 7ورشح مزااي وقيود طريقة ا ألرش يف اجلديد
املطبقة عىل اإصدارات التصنيف ادلويل للرباءات القدمية.
 .54و أأقرت اللجنة التغيريات ا إلضافية اليت اقرتهحا املكتب ادلويل عىل امللفات الرئيس ية مللفات تعريف التصنيف ادلويل
للرباءات ،و أأكدت تنفيذها يف نرشة التصنيف ادلويل للرباءات القادمة (انظر املرفقني  5و 6مللف املرشوع .)CE 501
 .55ودعا املكتب ادلويل املاكتب اإىل ضامن الإشارة اإىل موارد التصنيف ادلويل للرباءات يف الإنرتنت ،مثل روابط رموز
التصنيف ادلويل عرب منصة  ،IPCPUBاملتوافقة مع بنية عنوان  URLللويبو ،أأي .https://www.wipo.int

 .56اع متدت جلنة اخلرباء هذا التقرير ابلإجامع
وابلوسائل الإلكرتوين يف  8أأبريل .2019
[ييل ذكل املرفقان]

