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باإلنكلیزیةاألصل: 
 2020مارس  16 التاریخ:

 ا��تحاد الخاص للتصنيف الدولي للبراءات

 لجنة الخبراء

 ونالخمسو الثانيةالدورة 
 2020فبرایر  20و 19جنیف، 

 التقرير

 الخبراءالذي اعتمتھ لجنة 

 مقدمة

التحاد الخاص لعقدت لجنة الخبراء التابعة  .1
(یشار إلیھا فیما للتصنیف الدولي للبراءات 

والخمسین  الثانیةباسم "اللجنة") دورتھا  یلي
وكان . 2020فبرایر  20و 19في جنیف یومي 

: ممثلین في الدورةذكرھم  التالياألعضاء 
الجمھوریة ، ، البرازیل، كنداالنمساأسترالیا، 

، فنلندا، فرنسا، ، إستونیاالتشیكیة، الدنمارك
، سرائیلإ، إیرلندا، الیونان، األمانی
بولندا، النرویج، ، ھولندا، ، المكسیكالیابان
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ھوریة مولدوفا، البرتغال، جمھوریة كوریا، جم
سبانیا، السوید، إرومانیا، االتحاد الروسي، 

، ةالمملكة المتحد أوكرانیا، سویسرا، تركیا،
وحضر ممثلون ). 30والوالیات المتحدة األمریكیة (

) EAPOالمنظمة األوروبیة اآلسیویة للبراءات (عن 
وشیلي  )EPOوالمكتب األوروبي للبراءات (

األول  رفققائمة المشاركین في الم درتو. والھند
 لھذا التقریر.

السید ك. فوشیمي، مدیر شعبة  الدورة وافتتح .2
ولیة، قطاع البنیة التصنیفات والمعاییر الد

 .بالمشاركین ورحب التحتیة العالمیة،

 أعضاء المكتب

كاتیا  ةاللجنة باإلجماع السید انتخبت .3
بوركھارد والسید رئیسة، ) البرازیل(فالدمان 
كنجي شیمادا السید ) والنمسا(شلیشتر 

 .ة) نائبین للرئیسالیابان(

(الویبو) مھمة أمین نینغ كزو  تولت السیدةو .4
 الدورة.

 اعتماد جدول األعمال

الوارد  اللجنة باإلجماع جدول األعمال اعتمدت .5
 في المرفق الثاني لھذا التقریر.

وفقًا لما قّررتھ ھیئات الویبو الرئاسیة في و .6
سلسلة اجتماعاتھا العاشرة التي ُعقدت في 

(انظر  1979أكتوبر  2سبتمبر إلى  24الفترة من 
ال  )،AB/X/32 من الوثیقة 52و 51الفقرتین 

 على استنتاجات یشتمل تقریر ھذه الدورة إالّ 
اللجنة (القرارات والتوصیات واآلراء وما إلى 
ذلك)، وال یشتمل، بصفة خاصة، على البیانات 
التي أدلى بھا أي من المشاركین، باستثناء 

الحاالت التي ُأبدي فیھا تحفظ بخصوص أي استنتاج 
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ذلك محّدد من استنتاجات اللجنة أو ُأبدي فیھا 
 التحفظ مجددًا بعد التوصل إلى االستنتاج.

 تعدیل النظام الداخلي للجنة الخبراء

المقترحة على  التغییراتنظرت اللجنة في  .7
اقترحھ المكتب لما  وفقاً نظامھا الداخلي 

 والحظت، CE529لمشروع ل 2الدولي في المرفق 
من ) 3( 7 على المادةأن التغییرات  اللجنة

بتعدیل وقت انتخاب تتعلق نظامھا الداخلي 
 فياالجتماع األول من الفریق العامل مكتب أعضاء 

التحاد لعة جالسنة المیالدیة إلى كل دورة مرا
 للبراءات.الخاص للتصنیف الدولي 

ل واعتمدت اللجنة النظام الداخلي المعدّ  .8
حسبما یظھر في المرفق األول لملف 

 .CE000 المشروع

ستسري التغییرات ھذه وقررت اللجنة أیضًا أن  .9
 .2020یولیو  1بعد 

تقریر عن تقّدم برنامج مراجعة التصنیف 
 الدولي للبراءات

ملف ل 14ق رفاستندت المناقشات إلى الم .10
، لذي أعده المكتب الدوليا CE462 المشروع
عن أنشطة مرحلي على تقریر  ھذا المرفق ویحتوي

التصنیف الدولي مراجعة الفریق العامل المعني ب
فریق باسم "ال یليللبراءات (یشار إلیھ فیما 

برنامج مراجعة بشكل خاص عن ، والعامل")
 التصنیف الدولي للبراءات.

 أن عدد المدخالتإلى ت اللجنة أشارو .11
 IPCة في النسخ الجدیدة التي دخلت حیز النفاذ

 ،IPC 2019.01النسخة  منذ اددزاقد  2020.01
دورة لكل رقم في إلى أعلى المدخالت ووصلت 

عدد المدخالت الجدیدة متوسط  ارتفعو مراجعة.

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE000
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462
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 IPCالنسخة مدخالً منذ  919 لكل سنة لیبلغ
استمرار المتوقع أن من  اللجنة وذكرت. 2016.01

الت الجدیدة في دخممن ال جداً وجود عدد كبیر 
أن إلى أیضًا  اللجنة وأشارتالمستقبلیة.  النسخ

إلى عام  2019التوجھ في عدد المراجعات من عام 
 قد أكد التوقعات. 2020

على أخرى زیادة إلى أیضًا ت اللجنة أشارو .12
المراجعة  مشاریعفي عدد مدى السنوات السابقة 

وعلى وجھ الخصوص، زاد . IPC 2020.01 النسخة في
، بینما بقي عدد بشكل كبیر Fة الفئ مشاریععدد 

الذي كان ذاتھ المستوى في  Cالفئة  مشاریع
 IPC و IPC 2018.01علیھ في النسختین 

كذلك إلى اللجنة  وأشارت. على التوالي2019.01
 الخمسة، مكاتب الملكیة الفكریة فضالً عنو ،ھأن

والسوید وألمانیا وكندا مكاتب البرازیل قّدمت 
إطار  بموجبطلبات مراجعة  والمملكة المتحدة

خارطة طریق مراجعة التصنیف الدولي تجدید 
وعالوة على ذلك، طة الطریق). راللبراءات (خ

 المشاریععدد جمیع  المرحلي ضیف إلى التقریرأُ 
اللجنة  وحّثتإطار خارطة الطریق.  في وحالتھا

 في برنامج بفعالیةجمیع المكاتب على المشاركة 
، ال سیما عن للبراءات مراجعة التصنیف الدولي

طة راإطار خ بموجبطریق تقدیم طلبات المراجعة 
 الطریق.

للقدر ارتیاحھا بالغ وأعربت اللجنة عن  .13
 الذي أنجزه الفریق العامل الھائل من العمل

استنادًا إلى األرقام الواردة في  ،وأكدت
التقریر، أن توزیع العمل بحسب المجال 

العامل سیبقى التكنولوجي في اجتماعات الفریق 
 دون تغییر.

عي المكتب الدولي إلى أن یدرج في ودُ  .14
متوسط عدد المدخالت الجدیدة  مرحليتقریر الال



IPC/CE/52/2 
5 
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

لكل نوع من أنواع المشاریع من أجل المعلومات 
 المقدمة إلى اللجنة في دورتھا القادمة.

ألغراض  F 082استعراض المشروع التجریبي 
المناقشات عبر المنتدى اإللكتروني 

 للتصنیف الدولي للبراءات

أحاطت اللجنة علمًا بمقترح قدمھ المكتب  .15
بشأن  CE529 الدولي في المرفق األول للمشروع

 .F082ي استعراض المشروع التجریب

اللجنة بدعوتھا الفریق العامل إلى  وذّكرت .16
 بغرض F082تطبیق نھج مرن في المشروع التجریبي 

مقترح بشأن إلكترونیًا إجراء المناقشات 
استعمال المنتدى اإللكتروني عن طریق مراجعة ال

للتصنیف الدولي للبراءات (یشار إلیھ فیما یلي 
ر باسم "المنتدى اإللكتروني") إلى أقصى قد

كر أن القضایا التي یتعذر فیھا وذُ ممكن. 
 ھيالوصول إلى اتفاق بالمناقشات اإللكترونیة 

 خالل دورات الفریق العامل.التي ستناقش وحدھا 

ووافقت اللجنة على توصیات الفریق العامل  .17
بتطبیق ھذا النھج المرن على المشاریع ذات 

وذلك استنادًا إلى التقدم الطبیعة المماثلة، 
. وعالوة على ذلك، F082بي في المشروع اإلیجا

المنتدى اإللكتروني ُدعیت المكاتب إلى استعمال 
مناقشة جمیع مشاریع من أجل بشكل أكثر فعالیة 

مراجعة التصنیف الدولي للبراءات وتقدیم 
التعلیقات والمقترحات المضادة في وقت مبكر 

 .قبل كل دورة من دورات الفریق العامل

علمًا كذلك بمقترح قدمتھ وأحاطت اللجنة  .18
 CE529 للمشروع 4المملكة المتحدة في المرفق 

تجنب التأخر في تقدیم الوثائق لطریقة بشأن 
إلى المنتدى اإللكتروني قبیل االجتماعات 

وأحاطت علمًا  الفعلیة للفریق العامل،

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE529
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 10و 6و 5في المرفقات  المقترحبالتعلیقات على 
الواردة من الصین والمكتب األوروبي  11و

 .للبراءات وألمانیا والمكتب الدولي

ذات لجودة والفعالیة لن أت اللجنة رأو .19
 ھنأو ،عمل الفریق العاملفي قدر من األھمیة ال

متأخرة بشكل الوثائق تقدیم عن الثني ینبغي 
 فریق العاملتاحة الوقت الكافي أمام الإبغیة 

. ووافقت اللجنة على حل في الوثائقنظر لل
مباشر عن طریق اتخاذ التدابیر التالي ذكرھا، 

من  14فضالً عن العملیة المحددة في الفقرة 
 : IPC/WG/36/2 للوثیقةالثالث المرفق 

إلى المكاتب إخطارًا یرسل المكتب الدولي  )أ
جتماعات الفعلیة االقبل ثالثة أسابیع من 

 اإلشارة بوضوح إلى أنللفریق العامل مع 
ینبغي أن  ھممقترحاتتقاریر المقررین و

لمنتدى اإللكتروني قبل أسبوعین من تقّدم ل
اجتماعات الفریق العامل كحد أقصى، وال 

ولن  ،ینبغي تقدیم التعلیقات بعد ذلك
 تؤخذ التعلیقات المتأخرة بعین االعتبار

 ؛لمقبل للفریق العاملجتماع ااالفي 

ویرسل المكتب الدولي رسائل إلكترونیة  )ب
التي تقدم  أو المكاتبإلى المكتب 
 مھلة األسبوعین المشار إلیھاتعلیقات بعد 

لن یأخذ بعین  الفریق العاملن مفادھا أ
 االعتبار ھذه التعلیقات؛

ویقدم المكتب الدولي في بدایة اجتماع  )ج
 لمتأخرة.العامل قائمة بالوثائق ا الفریق

 وفعالیة تقییم نتائجوُدعي الفریق العامل إلى 
في اجتماعاتھ  المذكورة أعالهالتدابیر 

عت اللجنة المكتَب . وفي الوقت ذاتھ، دَ المقبلة
الدولي إلى دراسة جدوى تجمید المنتدى 
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اإللكتروني كي تنظر فیھا اللجنة في دورتھا 
 المقبلة.

التصنیف تقریر عن تقدم برنامجي مراجعة 
) وفھرس الملفات CPCالتعاوني للبراءات (

)FI( 

الوالیات المتحدة والمكتب  وقدم وفدا .20
مشتركًا بشأن آخر  عرضاً األوروبي للبراءات 

التطورات المتعلقة بالتصنیف التعاوني 
التقدم في  عن تقریراً الیابان  توقدمللبراءات. 

 .فھرس البحثفھرس الملفات/

 اتوُأبلغت اللجنة بأن تواتر إصدار .21
أربع بمعدل سیظل التصنیف التعاوني للبراءات 

فبرایر  1ینایر و 1أي في  ،2020مرات في عام 
 إصدارواعتبارًا من  .2020أغسطس  1مایو و 1و

، 2020فبرایر  1 في التصنیف التعاوني للبراءات
 IPC النسخةالتصنیف التعاوني للبراءات أدرج 

 أنإلى اللجنة  وأشارت. بشكل كامل 2020.01
 مصنفةملیون وثیقة براءة سبعة وخمسین  ھناك
. التعاوني للبراءات التصنیف بموجب حالیاً 

لجنة بتوفر معلومات عن المجاالت التي ال تعلموأُ 
تغطیھا مشاریع المراجعة الجاریة للتصنیف 

التعاوني للبراءات. وأحاطت اللجنة علمًا بأن 
نیف التعاوني للبراءات التوجیھ باستعمال التص

نظام الوالیات المتحدة لتصنیف عوضًا عن 
حدة مكتب الوالیات المتسیبدأ في  البراءات
 .2020في أكتوبر  والعالمات التجاریةللبراءات 

فھرس ر مراجعات تواتوُأبلغت اللجنة أن  .22
، أي في مرتین في السنةبمعدل سیكون الملفات 

 النسخة دمجوُأبلغت أیضًا عن ونوفمبر.  ویونی
كامل بشكل  للبراءاتالدولي تصنیف لل ةالجدید

ذ افنحیز ال النسخة قبل دخولفي فھرس الملفات 
أن مواءمة طت اللجنة علمًا بوأحافي ینایر. 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=471541
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=471541
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=471523
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=471523
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من التصنیف  ةاألخیر النسخة معفھرس الملفات 
في المائة  99.6نسبة براءات قد بلغت لالدولي ل

، وأعربت اللجنة عن امتنانھا 2019نوفمبر  في
فھرس للیابان على جھودھا الرامیة إلى مواءمة 

لتصنیف الدولي ل نسخةمع أحدث الملفات 
 براءات.لل

االتساق ن الرأي القائل إاللجنة  تشاطرو .23
لبراءات والتصنیفات لبین التصنیف الدولي 

مواصلة ینبغي  ھوأن ،أھمیة بالغةیتسم باألخرى 
االتساق الجھود الرامیة إلى تعزیز ھذا 

 والمحافظة علیھ.

 جدید صنفالنظر في الحاجة إلى إنشاء 
 تكنولوجیا شبھ الموصالتیغطي 

المشروع استندت المناقشات إلى ملف  .24
CE481الذي  109ق رفالم، ، وعلى وجھ الخصوص

ه المكتب األوروبي یحتوي على تقریر مقرر أعدّ 
 للبراءات.

أنھ منذ إنشاء فریق إلى اللجنة  وأشارت .25
بتكنولوجیا أشباه الموصالت الخبراء المعني 

)EGST( ى عل فعلیةاجتماعات  خمسة، عقد الفریق
من ق العامل یلفرلالمقابلة جتماعات االھامش 
 الصنف الفرعيمناقشة قضایا محددة في إطار أجل 
H01Lالمحرز في عام  الكبیرم ، التقدةصا، وخ
فریق الخبراء خالل االجتماعین األخیرین ل 2019

 .الموصالت ا أشباهالمعني بتكنولوجی

فریق الخبراء المعني أن وُأشیر أیضًا إلى  .26
سیوافق في مرحلة  بتكنولوجیا أشباه الموصالت

 H10 الصنف الجدید المتوخىالحقة على طریقة وضع 
الفرعیة في التصنیف الدولي األصناف إلى جانب 
 للبراءات.

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4867/CE481
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تأیید استمرار المشروع قررت اللجنة و .27
CE481  بتكنولوجیا وأنشطة فریق الخبراء المعني

، إضافة إلى تغییر موضوع أشباه الموصالت
صنف جدید یغطي من "الحاجة إلى  CE481المشروع 

" لیصبح "الصنف الموصالتأشباه تكنولوجیا 
 ".الموصالت أشباهتكنولوجیا ل H10الجدید 

لمكتب لوأعربت اللجنة عن امتنانھا  .28
فریق ل القائدمكتب ال ،األوروبي للبراءات

، بتكنولوجیا أشباه الموصالتالمعني  الخبراء
 ھملى جھودعفریق الخبراء والمكاتب األعضاء في 

في العمل المنجز حتى اآلن.  ومساھمتھم ةلوبذمال
الخبراء على أعضاء فریق  أیضاً  اللجنة وحّثت

 .2019المرسوم خالل عام  الخطعلى  ھممواصلة عمل

تعدیالت على دلیل التصنیف الدولي 
 للبراءات ووثائق أساسیة أخرى للتصنیف

استندت المناقشات إلى ملف المشروع  .29
454CE ملف ل 52و 49 ینالمرفق إلى، وال سیما

المكتب والمكتب الدولي من  ینالمقدم ،المشروع
اللذین و، على التوالياألوروبي للبراءات 

دلیل التصنیف لتعدیالت المقترحة على ا انیتضمن
یشار إلیھ فیما یلي باسم ( ءاتللبرا الدولي

التعلیقات وأبدت ھذه التعدیالت ، )"الدلیل"
 .متھا المكاتبدالتي ق

، تغییرااعتمدت اللجنة، مع بعض التو .30
 40و 27و 21و 19و 15و 3 اتعلى الفقرالتعدیالت 

، التي ترد الدلیلمن  187و 183و 181إلى  179و
وستدرج ھذه ملف المشروع. ل 55و 54في المرفقین 
 .الدلیل من 2020 نسخةالتعدیالت في 

إلى ملف المشروع  أیضاً  استندت المناقشاتو .31
455CEلملف المشروع 70و 76المرفقین  ةصا، وخ ،

والمكتب األوروبي اللذین أعدھما المكتب الدولي 
ن تعدیالت مجمعة ناویتضم للبراءات على التوالي،

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4471/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4474/CE455
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"المبادئ التوجیھیة لمراجعة التصنیف  تخص
التي یشار إلیھا فیما یلي الدولي للبراءات" (

وأبدت ھذه ، )"المبادئ التوجیھیةباسم "
 .التعدیالت التعلیقات التي قدمتھا المكاتب

، تغییرااعتمدت اللجنة، مع بعض التو .32
(ز) من 9و 30ثانیًا و20على الفقرات  التعدیالت

مسرد المصطلحات التعدیالت على التذییل الثالث و
ترد وللمبادئ التوجیھیة،  السادسمن التذییل 

 لملف المشروع. 72في المرفق ھذه التعدیالت 

 توّليو، M805المشروع إنشاء رت اللجنة وقرّ  .33
، ھذا المشروع مقررمھمة المكتب الدولي 

 يتالمن المخطط ستعراض النسخة الفرنسیة ال
واقتراح  ،"plusieursكلمة "فیھا  تاستعمل

 183تعدیالت فیما یخص الفقرتین المعتمدتین 
ثانیًا 20والفقرة  الدلیلالواردتین في  187و

 المبادئ التوجیھیة.الواردة في 

الذي مقترح الفي النظر اللجنة وواصلت  .34
 11فق في المرویرد بصفتھا مقررًا قدمتھ السوید 
ھذا المقترح یتعلق و، CE512لملف المشروع 

والمبادئ  الدلیلبالتعدیالت المقترحة على 
 الخاصةالتوجیھیة بشأن تطبیق المالحظة 

القواعد بالتصنیف متعددة الجوانب في مجاالت 
 في التصنیف الدولي للبراءات.المشتركة 

غییرات، واعتمدت اللجنة، مع بعض الت .35
 106إلى  103الفقرات من  عناوینالتعدیالت على 

إلى  115وعناوین الفقرات من  في الفصل التاسع
في الفصل  187و 183و 146إلى  141ومن  119

التذییل  ، والتعدیالت علىالدلیلمن العاشر 
األول من المبادئ التوجیھیة. وسترد التعدیالت 

ملف المشروع ل 55و 54على الدلیل في المرفقین 
CE454 أما التعدیالت على المبادئ التوجیھیة ،

 .CE455لملف المشروع  72سترد في المرفق 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M805
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE512
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE455
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أعاله، قررت اللجنة  35وفي سیاق الفقرة  .36
 المشاریع يوھأیضًا إنشاء ثالثة مشاریع صیانة، 

M802 وء(في مجال الكھربا (M803  في مجال)
بغیة )، المیكانیكا(في مجال  M804و ء)الكیمیا

 مالحظات األنواع التي تشیر إلى استعراض جمیع
 اتمخطط"التصنیفات متعددة الجوانب" في 

وتعریفات التصنیف الدولي للبراءات، واقتراح 
فیما التعدیالت المعتمدة  باالستناد إلى تعدیالت

(انظر الفقرة الدلیل والمبادئ التوجیھیة  یخص
 M802للمشروعین  وُعینت السوید مقرراً  أعاله). 35
 . M803للمشروع  ، والبرازیل مقرراً M804و

المكتب تسلیم إدارة قوائم العمل من 
 األوروبي للبراءات إلى الویبو

مشروع حالة  عن عرضاً قدم المكتب الدولي  .37
إتاحة استعمال مع  2019التسلیم المنجز في عام 

الجدید الخاص بإدارة قوائم  للحلالمكاتب 
 .)IPCWLMS( للبراءات العمل للتصنیف الدولي

وأحاطت اللجنة علمًا بأنھ ألول مرة في عام  .38
عادة العمل إلأنشأ المكتب الدولي قوائم  2019

لتنصیف الدولي للبراءات ا إطار التصنیف في
 IPC إلى IPC 2009.01 من النسخفیما یخص 

ووزعھا على المكاتب وفقًا لخوارزمیة ، 2020.01
تي اعتمدتھا توزیع قوائم العمل المراجعة ال

 .)CE492(انظر المشروع  2017اللجة في عام 
وشكر المكتب الدولي المكتَب األوروبي للبراءات 

 سلیم، وعرض نتائج المشروعتعلى تعاونھ خالل ال
یمكن أن  IPCWLMSالمختلفة. وشرح أیضًا أن الحل 

إلجراء تحالیل بیانات  مستودع جدید یعمل بمثابة
التصنیف الدولي للبراءات أو لتسھیل إعداد 

على  تصنیف البراءات القائمفیما یخص البیانات 
 .، على سبیل المثالالذكاء االصطناعي

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M802
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M803
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M804
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M802
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M804
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M803
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=471524
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=471524
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492
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د المكتب الدولي التوجھ المالحظ على وأك .39
في إطار  تصنیفالإعادة ت الماضیة في مر السنوا

التصنیف الدولي للبراءات من خالل النظام 
IPCRECLASSوفي شتى النسخ من . IPC 2009.01 

، یصل حالیًا العدد المتراكم IPC 2020.01إلى 
قدیمة  برموزألسر البراءات التي ال تزال تحتفظ 

 إلى ستة مالیین أسرة.

ءات ما وقررت اللجنة النظر في مختلف إجرا .40
العمل الموجود بعد المشروع في سیاق فریق 

(انظر  IPCWLMSالمخصص للقضایا المتعلقة بالحل 
). ویستھدف العدید من ھذه CE492المشروع 

دة إعا راءات خفض األعمال المتراكمة، مثلاإلج
التصنیف اآللیة القائمة على الذكاء االصطناعي 
وتحدید شروط التعطیل اآللي للرموز القدیمة في 
القائمة القدیمة. ویتعلق الشاغل اآلخر بالملف 

إحصاءات إعادة التصنیف  مثل األمامي،
والتحذیرات والتثبیت خالل عملیة إعادة 

 التصنیف.

وحّث المكتب الدولي المكاتَب على القیام  .41
في إطار تصنیف البإجراءات مسؤولة نحو إعادة 

التصنیف الدولي للبراءات وعلى استعمال الحل 
IPCLWMS .لھذا الغرض 

تقریر عن األنظمة المعلوماتیة المتصلة 
 بالتصنیف الدولي للبراءات

التغییرات عن  اً ضعرقدم المكتب الدولي  .42
 ومنصة IPCWLMSالتقنیة فیما یتعلق بالحل 

IPCPUB/ نظامIPCCAT .والمنتدى اإللكتروني 

عرض المكتب الدولي نسخة جدیدة للحل و .43
IPCWLMS النظام محل حل تIPCRECLASS  كخدمة

براءات تصنیف الدولي للإعادة تصنیف في إطار ال
 .2019دیسمبر  16اعتبارًا من 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=471542
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عرض المكتب الدولي أیضًا المیزات و .44
الجدیدة لمنصة نشر التصنیف الدولي للبراءات، 

بما في ذلك الخدمة الجدیدة متعددة اللغات 
 وأداء ھذه الخدمة. IPCCATلنظام 

وعرض المكتب الدولي أیضًا حالة مجموعة  .45
لتصنیف الدولي لالبیانات الحالیة 

للبراءات/التصنیف التعاوني للبراءات/فھرس 
المنشورة في منصة  )IPC/CPC/FIالملفات (

IPCPUB. 

وعرض المكتب الدولي أیضًا طریقة إعادة  .46
ھندسة المنتدى اإللكتروني بھدف دمجھ في 

مشروع إدارة مراجعة التصنیف  فيالمستقبل 
 .)IPCRMالدولي للبراءات (

بمساعدة تجارب المكاتب مع أدوات التصنیف 
(القائمة على الذكاء االصطناعي  الحاسوب

  مثالً)

عن التجارب  عروضاستندت المناقشات إلى  .47
القائمة (مع أدوات التصنیف بمساعدة الحاسوب 

في المكاتب  )على الذكاء االصطناعي مثال
 بمكتالمكاتب التالیة: العروض  قدمتو ،المعنیة

للملكیة الفكریة والمكتب األوروبي أسترالیا 
 .وألمانیا والیابانوفرنسا للبراءات 

معظم المكاتب  ھ فيأنإلى ت اللجنة أشارو .48
الغرض من وراء  كان ،التي قدمت العروض

توجیھ ھو  لذكاء االصطناعيالحالي لستعمال اال
فحص ذات الصلة، وأن البراءات إلى شعب اللبات ط

االستعماالت المفصلة األخرى ال تزال في مرحلة 
 البحث والتطویر.

وذكرت اللجنة أھمیة تبادل المعلومات في  .49
ھذا المجال وطلبت من المكتب الدولي إنشاء 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=429457
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=429457
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مشروع بشأن المنتدى اإللكتروني حیث ستجمع كل 
 .جدیدالو القدیم منھامواد العرض بما في ذلك 

االختالفات في مخصصات التصنیف الدولي 
 للبراءات

 9و 7استندت المناقشات إلى المرفقین  .50
 .CE529للمشروع 

مفھومًا لخدمة  7واقترح المكتب في المرفق  .51
األسھل  الكشفف تستھد IPCWLMSتقوم على الحل 

التي یظھر التصنیف الدولي للبراءات لمواضع 
رموز  تخصیصفي  فیھا أعلى مستویات االختالف

 .لوثائق البراءات لتصنیف الدولي للبراءاتا

أنھ بالرغم من على وشدد المكتب الدولي  .52
عرض ھذه االختالفات إّال تستھدف  ال أن ھذه الخدمة

، لكنھا تساعد على الجذریةدون تفسیر أسبابھا 
الحاجة إلى مراجعة التي فیھا  المواضعتحدید 

أو تخدم أغراضًا  ،التصنیف الدولي للبراءات
 أخرى نحو تنسیق ممارسة تصنیف البراءات.

وأعربت اللجنة عن تقدیرھا لھذه المبادرة  .53
على من ھذا النوع وأكدت فائدة تقدیم الخدمة 

 أساس منتظم.

شروع قت اللجنة على أن الموواف .54
قد جرى إنشاؤه على المنتدى  CE522 المخصص

 المناقشة بشأن أموراإللكتروني من أجل مواصلة 
 لخدمة.االستعمال المحتمل وتفاصیل تحدیده ل مثل

ف إطار الكفاءات التقنیة الالزمة لتصنی
 البراءات

عرض المكتب الدولي مقترحًا یسعى إلى  .55
إطار  وضعمن اللجنة من أجل  إسھامالحصول على 

ت التقنیة الخاص بفاحصي البراءات الذي الكفاءا
یتضمن الكفاءات التقنیة المتعلقة بتصنیف 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE522
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE522
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). CE529للمشروع  3البراءات (انظر المرفق 
وضع عملیة للویبو وینسق المكتب الدولي التابع 

كجزء من مشروع تجریبي یرمي إلى تعزیز اإلطار 
 إدارة تدریب فاحصي البراءات.

 ، وتوليCE523 واُتفق على إنشاء المشروع .56
وسیقوم . مھمة مقرر المشروعالمكتب الدولي 
الوثائق التالیة ونشرھا بإعداد المكتب الدولي 

 على المنتدى اإللكتروني:

یتضمن أجزاء إطار ) Excel(جدول إكسل  -
 ؛علقة بالتصنیفالمت الكفاءات

تصمیم إطار یحات بشأن مبادئ وتوض -
الكفاءات (الترتیب التسلسلي والصیاغة 

 واإلحاالت المرجعیة)؛

الذي تجریھ ستعراض االوتعلیمات بشأن  -
 اللجنة؛

والجدول الزمني عبء العمل  اتوتقدیر -
 المؤقت الخاص باإلجراءات.

توفر  بشأنُیدعى إلى تقدیم التعلیقات سو .57
 وبشأنالموارد من أجل االستعراض المطلوب، 

 الجدول الزمني المقترح.

اعتمدت لجنة  .58
الخبراء ھذا 

التقریر باإلجماع 
وبالوسائل 

 16اإللكترونیة في 
 .2020مارس 

[یلي ذلك 
 ]نالمرفقا

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE523
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE523
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Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  

Diana NIŢĂ (Ms.), Patent Examiner, Patent Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, 
United Kingdom Intellectual Property Office, Newport 

SUÈDE/SWEDEN 

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SPRO) 
Stockholm 
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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 (TURKPATENT), Ankara 

UKRAINE 

Oksana PARKHETA (Ms.), Head of Department, Department of Patent Information, Ministry 
of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, The State Enterprise 
"Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 

Oleksii KOLOMIIETS (Mr.), Leading Expert, Department of Building and Mining, Ministry of 
Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, The State Enterprise "Ukrainian 
Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

CHILI/CHILE 

Carolina GARRIDO (Sra.), Examinador de patentes, Subdirección de Patentes, Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía (INAPI), Santiago 

INDE/INDIA 

Debasish BANERJEE (Mr.), Assistant Controller of Patents and Designs, Department for 
Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New 
Delhi 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES
INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  

Saparbay EMINOV (Mr.), Director, Administrative Information System Maintenance Division, 
Patent Information and Automation Department, Moscow 

Valentin PANKO (Mr.), Deputy Director, Physics, Mechanics and Electrical Engineering 
Division, Examination Department, Moscow 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  

Jose ALCONCHEL UNGRIA (Mr.), Director, Classification and Documentation (D133), 
Rijswijk 

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head of Classification Board, Classification and Documentation 
(D133), Rijswijk 

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Catia VALDMAN (Mme./Ms.) (Brésil/Brazil) 
Vice-présidents/ 

Vice-Chairs: Kenji SHIMADA (M./Mr.) Japon/Japan) 
Burkhard SCHLECHTER (M./Mr.) (Autriche/Austria) 

Secrétaire/ 
Secretary: XU Ning (Mme/Mrs.) (OMPI/WIPO) 
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V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD  INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

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/Mrs.), 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 

Olivier COLLIOUD (M./Mr.), administrateur de projets de la Section des systèmes 
informatiques/Project Officer, IT Systems Section 

المرفق [يلي ذلك 
 الثاني]
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 جدول األعمال
 افتتاح الدورة .1

 انتخاب الرئیس ونائبي الرئیس .2

 اعتماد جدول األعمال .3

 تعدیل النظام الداخلي للجنة الخبراء .4
 .CE 529انظر المشروع 

م برنامج مراجعة التصنیف تقریر عن تقد .5
 الدولي للبراءات

 .CE 462انظر المشروع 

 ألغراض F 082استعراض المشروع التجریبي  .6
عبر المنتدى اإللكتروني للتصنیف  مناقشاتال

 الدولي للبراءات
 .CE 529انظر المشروع 

م برنامجي مراجعة التصنیف تقریر عن تقد .7
 (FI)وفھرس الملفات  (CPC)التعاوني للبراءات 

تقریرا المكتب األوروبي ومكتب الوالیات 
المكتب الیاباني و CPCالمتحدة عن نظام 

 .FIعن نظام 

إنشاء صنف جدید یغطي النظر في الحاجة إلى  .8
 تكنولوجیا شبھ الموصالت

 .CE 481انظر المشروع 

تعدیالت على دلیل التصنیف الدولي للبراءات  .9
 للتصنیفووثائق أساسیة أخرى 
 .CE 512و CE 455و CE 454 انظر المشروعات

تسلیم إدارة قوائم العمل من المكتب  .10
 األوروبي للبراءات إلى الویبو

 .عرض یقدمھ المكتب الدولي

تقریر عن األنظمة المعلوماتیة المتصلة  .11
 بالتصنیف الدولي للبراءات

 .یقدمھ المكتب الدولي عرض

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8144/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/4528/CE462
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7657/F082
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8144/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/4867/CE481
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4471/CE454
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4474/CE455
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/7738/CE512
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بمساعدة تصنیف أدوات ال معرب المكاتب اتج .12
 حاسوب (القائمة على الذكاء االصطناعي مثال)ال

 لمكاتب.ا ھاعروض تقدم

االختالفات في مخصصات التصنیف الدولي  .13
 للبراءات

 .CE 529 انظر المشروع

الالزمة لتصنیف إطار الكفاءات التقنیة  .14
 البراءات

 .CE 529 انظر المشروع

 اعتماد التقریر .15

 اختتام الدورة .16

المرفق [نھایة 
 الوثیقة]الثاني و

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8144/CE529
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/8144/CE529
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