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�ة : األصل ن  باإلنكل�ي
 2022 سر ام 17التار�ــــخ: 

اءات  االتحاد الخاص للتصن�ف الدو�ي لل�ب
اء  لجنة الخ�ب

 
 ونخمسوال ةثالثالدورة ال
 2022 اير ف�ب  25و 24 �ي يو جن�ف، 

 التق��ر

اءالذي اعتمدته   لجنة الخ�ب

 مقدمة

اءات (�شار إليها ف�ما ��ي باسم "اللجنة") دورتها الثالثة  .1 اء التابعة لالتحاد الخاص للتصن�ف الدو�ي لل�ب عقدت لجنة الخ�ب
ي جن�ف يو�ي 

ف �ف اير  25و 24والخمسني ، أرمين�ا، 2022ف�ب ف ي الدورة: األرجنتني
ف �ف ال�ا، . وكان أعضاء اللجنة التال�ة أسماؤهم ممثلني أس�ت

، كروات�ا، الجمهور�ة التش�ك�ة، الدانمرك، إستون�ا، فر�سا، ألمان�ا، اليو  ف از�ل، بلغار�ا، كندا، الصني نان، النمسا، البوسنة والهرسك، ال�ب
و�ــــج، جمهور�ة كور�ا، جمهور�ة مولدوفا، رومان�ا، االتحاد الرو�ي  ، الممل�ة أيرلندا، إ�ائ�ل، إ�طال�ا، ال�ابان، المكس�ك، هولندا، ال�ف

ن الع���ة السعود�ة، إسبان�ا، الس��د، س���ا، تركما�ستان، ترك�ا، الممل�ة المتحدة، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، أوكران�ا، أوز�كستا
اءات37( اءات (EAPO) ). وكانت المنظمة األورو��ة اآلسي��ة لل�ب ي لل�ب والجمع�ة األورو��ة لطالب  (EPO) والمكتب األورويب

ي المرفق األول لهذا التق��ر ممثلة أ�ضا.  (ELSA International) الحقوق
ف �ف  . وترد قائمة المشاركني

، مدير شعبة التصن�فات والمعاي�ي الدول�ة، قطاع البن�ة التحت�ة العالم�ة، ورحب  .2 وافتتح الدورة الس�د كونيه�كو فوش��ي
ف   . بالمشاركني

 أعضاء المكتب

از�ل) رئ�سة لها، وانتخبت الس�دة ماغا�ي ماتون (فر�سا) والس�د يوشيتا�ا أوتا  اللجنة باإلجماع الس�دة كات�ا  انتخبت .3 فالدمان (ال�ب
ف للرئ�سة.   (ال�ابان) كنائبني

ف الدورة الس�دة كزو  وتولت .4  . نينغ (ال��بو) مهمة أمني
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 اعتماد جدول األعمال

ي لهذا التق��ر  .5
ي المرفق الثايف

 . اعتمدت اللجنة باإلجماع جدول األعمال الوارد �ف

ة من  .6 ي الف�ت
ي ُعقدت �ف ة الئت ي سلسلة اجتماعاتها العا�ش

 لما قّررته هيئات ال��بو الرئاس�ة �ف
�
 1979أ�ت��ر  2سبتم�ب إ�  24وفقا

ف  )، ال �شتمل تق��ر هذە الدورة إال ع� استنتاجات اللجنة (القرارات والتوص�ات واآلراء AB/X/32من الوث�قة  52و 51(انظر الفقرتني
بدي فيها تحفظ وما إ� ذلك) 

�
ي أ ، باستثناء الحاالت الئت ف ي أد� بها أي من المشاركني وال �شتمل، بصفة خاصة، ع� الب�انات الئت

بدي فيها ذلك التحفظ مجددا� بعد التوصل إ� االستنتاج. 
�
 بخصوص أي استنتاج محّدد من استنتاجات اللجنة أو أ

اءات ي بمراجعة تق��ر عن تقدم برنامج مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب
؛ و�سق االجتماعات المقبلة للف��ق العامل المعين

اءات  التصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات (المشار إل�ه ف�ما ��ي  .7 ي بمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب أحاطت اللجنة علما بتق��ر مرح�ي عن أ�شطة الف��ق العامل المعئف
ي المرفق باسم " الف��ق العامل ") و�شكل خاص عن برنامج مراجعة التصن�ف الد

اءات، الوارد �ف وع  18و�ي لل�ب  CEمن ملف الم�ش
462 .  ، الذي أعدە المكتب الدو�ي

ي أن متوسط عدد المدخالت الجد�دة سن��ا، العلما بوأحاطت اللجنة  .8 ة للتصن�ف  ت دخلئت ي اإلصدارات األخ�ي
ف النفاذ �ف ح�ي

اءات،  ت قبل خمس إ�  ةباقر ارتفع بالدو�ي لل�ب ي ��ش اءات الئت �سج�ل أع� سنوات، مع  10الضعف مقارنة بنسخ التصن�ف الدو�ي لل�ب
ي خال دمعدد 

 . IPC-2022.01النسخة ت الجد�دة ل�ل مراجعة واحدة �ف

وعات  .9 ةوأشارت اللجنة أ�ضا إ� أن عدد م�ش ي السنوات األخ�ي
ي السنة ظل ع� نفس المستوى �ف

وفضً� عن مكاتب . المراجعة �ف
از�ل وكندا وألمان�ا والممل�ة المتحدة طلبات مراجعة بموجب إطار تجد�د خارطة ط��ق  المل��ة الفك��ة الخمسة، قّدمت مكاتب ال�ب

اءات (خارطة الط��ق) ض�ف إ� التق��ر . مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب
�
ي إطار خارطة الط��ق وأ

 . المرح�ي عدد جميع المشار�ــــع وحالتها �ف

ي  .10 ي شهدت تف�ش وأع��ت اللجنة عن ارت�احها ال�ب�ي للعمل الذي أنجزە الف��ق العامل، وال س�ما خالل السنوات الماض�ة الئت
 . 19-جائحة كوف�د

ف إ� .11 ي دورتها الثان�ة والخمسني
ي  و�جدر التذك�ي بأن اللجنة دعت المكتب الدو�ي �ف

ويف دراسة جدوى تجم�د المنتدى اإلل��ت
(" ي

ويف اءات (المشار إل�ه ف�ما ��ي بعبارة "المنتدى اإلل��ت ي دورتها المقبلة.   للتصن�ف الدو�ي لل�ب
ف  (ي)انظر(�ي تنظر فيها اللجنة �ف الفقرتني

 ). IPC/CE/52/2 من الوث�قة 19و 18

ي قبل كل اجتماع من اجتماعات الف��ق العاملوافقت اللجنة ع� توص�ة المكتب الدو�ي بعدم تجم�د المنتدو  .12
ويف  .ى اإلل��ت

ي اعتمدتها اللجنة من (أ) إ� (ج) الفرع�ة ، الفقرات IPC/CE/52/2 الوث�قة (ي)انظر( وسيواصل المكتب الدو�ي تطبيق التداب�ي الئت
ي تقد�م التقار�ر )19من الفقرة 

ي قبل اجتماعات ع، لتجنب التأخر �ف
ويف  . الف��ق العامل� المنتدى اإلل��ت

ي المرفق  .13
اءات والوال�ات المتحدة األم��ك�ة �ف ي لل�ب ي تقد�مه المكتب األورويب

ك �ف احا اش�ت من ملف  6وناقشت اللجنة أ�ضا اق�ت
وع  ي ال��يع والخ��ف للف��ق العامل، ف�ما يتعلق باستكمال عدد من  إعداد دورات سن��ة�شأن ، CE 539الم�ش

محسنة ومتوازنة �ف
وعات.   الم�ش

ف  .14 ف الدورتني ة"، بني وعات المراجعة "ال�ب�ي وعات، وال س�ما م�ش وأحاطت اللجنة علما بأن االستكمال المتوازن لعدد من الم�ش
ف للف��ق العامل من شأنه أن �ساعد ع� تنف�ذ الص�غة  ي التصن�ف السن��تني

ي الوقت المناسب �ف
اءات �ف الجد�دة للتصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات ي لل�ب
 . التعاويف

ي الوقت المناسب �كت�ي أهم�ة قصوى بالنسبة إ�  .15
ف النفاذ �ف اءات ح�ي و�ما أن دخول النظام الجد�د للتصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات، وألن دمج النظام الجد�د للتصن�ف ي  أوساط مستخد�ي التصن�ف الدو�ي لل�ب
اءات �ف ي لل�ب

ي التصن�ف التعاويف
اءات �ف الدو�ي لل�ب

اح ووافقت ع� توج�ه تعل�مات  اءات أ�ضا، أحاطت اللجنة علما بذلك االق�ت الوقت المناسب س�ف�د مستخد�ي التصن�ف الدو�ي لل�ب
ف دوراته السن��ة ف�ما يتعلق باستكمال ي طرق عمل محسنة وأ��� توازنا بني

وستو� عنا�ة . عدد من المشار�ــــع إ� الف��ق العامل للنظر �ف
ي تحوي ما ي��د ع�  ة" (مثل تلك الئت ف�ع من التقس�مات الفرع�ة الجد�دة)، ع� سب�ل المثال، من خالل  100خاصة للمشار�ــــع "ال�ب�ي

اءات والوال�ات المتحد ي لل�ب ف المقرر�ن والمكتب الدو�ي والمكتب األورويب  . ة األم��ك�ةتطبيق نهج ل�ل حالة ع� حدة بالتنسيق بني

ة" من هذا  .16 وعات "كب�ي ي أ�ة م�ش
ي أن �منع الف��ق العامل من النظر �ف

وشددت اللجنة ع� أن هذا التوازن المحسن ال ينب�ف
ي أي دورة كلما كانت جاهزة لالستكمال

 . القب�ل ومناقشتها واستكمالها �ف

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539
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�ق العامل المقبلة استنادا إ� التج��ة المكتسبة وناقشت اللجنة أ�ضا الخ�ارات المتعلقة باأل�ساق الممكنة الجتماعات الف�  .17
ة الجائحة ورة . خالل الف�ت وشددت ع� أهم�ة المشاركة الفعل�ة من ح�ث النقاش لحل القضا�ا المعقدة، وتبادل اآلراء بفعال�ة، و�ف

ي ضوء
احة، مع دعم استمرار إمكان�ة المشاركة عن بعد �ف ة االس�ت وشددت أ�ضا . المشاركة األوسع إجراء مناقشات غ�ي رسم�ة خالل ف�ت

ف  ان مع النسق الهجني اءات باالق�ت ي للتصن�ف الدو�ي لل�ب
ويف  . ع� أهم�ة االستخدام المكثف المستمر للمنتدى اإلل��ت

اءات ( ي لل�ب
ي مراجعة التصن�ف التعاوين  )FI) وفهرس الملفات (CPCتق��ر عن تقدم برنام�ب

ي  .18 ي  قدم وفدا الوال�ات المتحدة والمكتب األورويب
 �شأن آخر التطورات المتعلقة بالتصن�ف التعاويف

�
كا  مش�ت

�
اءات عرضا لل�ب
ي (

ي رموز التصن�ف ال�ابايف
اءات. وقدمت ال�ابان تق��را� عن التقدم �ف  ). FI/F-termلل�ب

ي عا�ي  .19
اءات س�ظل بمعدل أر�ــع مرات �ف ي لل�ب

بلغت اللجنة بأن تواتر إصدارات التصن�ف التعاويف
�
ي 2023و 2022وأ

 1، أي �ف
اير و 1يناير و  بموجب التصن�ف  1مايو و 1ف�ب

�
ف مليون وث�قة براءة مصنفة حال�ا أغسطس. وأشارت اللجنة إ� أن هناك ستة وخمسني

اءات.  ي لل�ب
بلغت اللجنة كذلك بتوافر معلومات التعاويف

�
اءات �شأن وأ ي لل�ب

وخدمة إعادة  EP-Bو EP-A منشوراتالتصن�ف التعاويف
ي إطار 

اءاتالتصن�ف اتصن�ف �ف ي لل�ب
ي ت�س�ي . لتعاويف

اءات ع� مساهمته المحتملة �ف ي لل�ب وأع��ت اللجنة عن امتنانها للمكتب األورويب
اءات  اءاتع�ب إتاحة إعادة تصن�ف التصن�ف الدو�ي لل�ب ي لل�ب

 . استخدام ب�انات إعادة التصن�ف الخاصة بالتصن�ف التعاويف

اإلصدار مع مطابقة غراض الأل ، (FI) جرى مراجعة فهرس الملفات، ست2023وأحاطت اللجنة علما بأنه اعتبارا من عام  .20
اءات الجد�د من  ي التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي ذات الوقت، أي �ف
ي السنة و�ف

اءات مرة واحدة �ف و��ش النسخة الجد�دة من التصن�ف الدو�ي لل�ب
ة من التصن�. يناير   بأن مواءمة فهرس الملفات مع النسخة األخ�ي

�
اءات قد بلغت �سبة وأحاطت اللجنة علما ي  99.74ف الدو�ي لل�ب

�ف
ي أب��ل 

ف مواءمة فهرس الملفات مع أحدث �سخة 2021المائة �ف ، وأع��ت اللجنة عن امتنانها لل�ابان ع� جهودها الرام�ة إ� تحسني
اءات  . للتصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات أ�دو  .21 ف التصن�ف الدو�ي لل�ب ي مواصلة األوالتصن�فات األخرى يتسم بت اللجنة الرأي القائل إن اال�ساق بني
هم�ة، وأنه ينب�ف

 الجهود الرام�ة إ� تع��ز هذا اال�ساق والمحافظة عل�ه. 

ي بتكنولوج�ا أشباە الموصالت (
اء المعين  )EGSTتق��ر ف��ق الخ�ب

ي بتكنول .22 اء المعئف اءات باسم ف��ق الخ�ب ي لل�ب ي استندت المناقشات إ� تق��ر مقرر قدمه المكتب األورويب
وج�ا أشباە الموصالت �ف

وع  325المرفق  وع  3والمرفق  CE 481من ملف الم�ش  . CE 539من ملف الم�ش

ي بتكنولوج�ا أشباە الموصالت قد صمم حئت وأحاطت  .23 اء المعئف لفئة تحت ااآلن سبع فئات فرع�ة اللجنة علما بأن ف��ق الخ�ب
ي المرفق  ت، عرضH10الجد�دة 

وع  320�ف  . الحال�ة H01Lكامل الفئة الفرع�ة استبدال  وكان الغرض منها ، CE 481من الم�ش

ي  .24 اء المعئف وعلمت اللجنة بأن من المتوقع صدور ما �قرب من ثمان�ة إ� �سعة من مشار�ــــع الفئة ج�م من قبل ف��ق الخ�ب
وع وأبلغت أ�ضا بأن . ، وأن يتم إطالق مشار�ــــع الفئة ج�م ع� مراحلCE 481 بتكنولوج�ا أشباە الموصالت عن ط��ق الم�ش

وعات الفئة ج�م األر�عة، أي ي إطار الC 513و C 512و C 511و C 510 المجموعة األو� من م�ش
منتدى ، قد أطلقت �ف

ي نها�ة عام 
اءات �ف ي للتصن�ف الدو�ي لل�ب

ويف وع 3ملحق المرفق  (ي)انظر( صدرت خارطة ط��ق. و 2021اإلل��ت  ،)CE 539 من الم�ش
اء ا وعوستحدث هذە الخارطة بانتظام من قبل ف��ق الخ�ب ي بتكنولوج�ا أشباە الموصالت الستكمال الم�ش  . CE 481 لمعئف

ي بتكنولوج�ا أشباە الموصال  .25 اء المعئف اءات، المكتب القائد لف��ق الخ�ب ي لل�ب ت، وأع��ت اللجنة عن امتنانها للمكتب األورويب
ي السنوات الماض�ة 

ي العمل المنجز حئت اآلن، وال س�ما �ف
اء ع� جهودهم المبذولة ومساهمتهم �ف ي ف��ق الخ�ب

والمكاتب األعضاء �ف
ة جائحة كوف�د  . 19-خالل ف�ت

وع  .26 ي بتكنولوج�ا أشباە  CE 481وقررت اللجنة اعتماد أحدث خارطة ط��ق واستمرار الم�ش اء المعئف وأ�شطة ف��ق الخ�ب
 الموصالت. 

اءات ي التصن�ف الدو�ي لل�ب
 استخدام العالمات التجار�ة �ن

ي المرفق  .27
اءات �ف ي لل�ب اح من المكتب األورويب ف  4استندت المناقشات إ� اق�ت ي المرفقني

ملف من  9و 7و�� التعل�قات الواردة �ف
وع ي المرفق  CE 539 الم�ش

وع 2و�ف  . M 815 من ملف الم�ش

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/4867/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539
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/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M815
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اءات، وقررت تعد�ل الفقرة واتفقت اللجنة ع� أنه  .28 ي التصن�ف الدو�ي لل�ب
، قدر اإلمكان، تفادي استخدام العالمات �ف ي

 29ينب�ف
اءات (المشار إليها ف�ما ��ي باسم "المبادئ التوجيه�ة") ع�  الحال�ة من المبادئ التوجيه�ة الخاصة بمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

 . النحو التا�ي 

العالمات (العالمات التجار�ة والعالمات المسجلة وعالمات الخدمة وما إ� ذلك). و�ن كان  . ُينصح �شدة بعدم استخدام29"
ي أمثلة و�قرارها بالرمز المناسب 

ي تقد�م العالمة فقط �ف
، فينب�ف ا ال غئف عنه تماما�  ، إلخ)". ℠، ®، (™استخدام العالمة أمر�

ي التصن�ف ود�ي المكتب الدو�ي إ� إعداد استعراض للمصطلحات أو العبار  .29
ي �ش�ي إ� العالمات التجار�ة �ف ات الحال�ة الئت

وع  ي إطار الم�ش
اءات، �ف ي حذفها من  التصن�M 815الدو�ي لل�ب

ف والتعار�ف ، �ي ينظر ف�ه الف��ق العامل، مع اإلشارة إ� ما إذا كان ينب�ف
 الجد�دة من المبادئ التوجيه�ة.  29بالنظر إ� الفقرة 

اءات ووثائق أساس�ة أخرى للتصن�ف  تعد�الت ع� دل�ل التصن�ف الدو�ي لل�ب

وع  .30 ف من  61و 58و 57، وال س�ما إ� المرفقات 54CE 4استندت المناقشات إ� ملف الم�ش وع، المقدمني لملف الم�ش
حة ع� دل�ل التصن�ف الدو�ي  ، واللذين يتضمنان التعد�الت المق�ت از�ل ع� التوا�ي اءات والمكتب الدو�ي وال�ب ي لل�ب المكتب األورويب

اءات (�شار إل�ه ف�ما ��ي باسم "الدل�ل")، وأبدت هذە التعد�الت التعل� ي قدمتها المكاتب. لل�ب  قات الئت

ي الصفحة األو� للفقرات  .31
ات، التعد�الت ع� العناو�ن �ف  63و 60و 51و 41و 39و 13اعتمدت اللجنة، مع بعض التغي�ي

من الدل�ل،  187و 185إ�  183و 174و 164و 154و 150و 147و 114و 105و 94و 91و 88و 87و 85و 82و 72و 69و
ف  ي المرفقني

وع لملف 66و 65 الواردة �ف ي �سخة . الم�ش
 . من الدل�ل 2022وستدرج هذە التعد�الت �ف

ي المرفق  .32
اءات �ف ي لل�ب اح المقدم من المكتب األورويب ي دل�ل التصن�ف  57وف�ما يتعلق باالق�ت

�شأن إدراج فقرة(فقرات) إضاف�ة �ف
وع  اءات CE 531الثانوي، وافقت اللجنة ع� إ�شاء الم�ش ي لل�ب وع، إلجراء م��د من لمهمة مقرر ذ، وأن يتو� المكتب األورويب ك الم�ش

 التح��ات. 

وع  .33 ي إطار الم�ش
ي أن �ستمر �ف

ي الدل�ل ينب�ف
 CEواتفقت اللجنة ع� أن المناقشات �شأن استخدام مصطلح "نطاق الملفات" �ف

ي دورتها المقبلة. ، ودعت إ454
احات ل�ي تنظر فيها اللجنة �ف  � تقد�م الم��د من التعل�قات واالق�ت

وع  79استندت المناقشات أ�ضا إ� المرفق  .34 حةCE 455من ملف الم�ش ع� المبادئ  ، وتجميع كل التعد�الت المق�ت
ي المرفقات 

، �ف اءات والمكتب الدو�ي والممل�ة المتحدة، ع� التوا�ي ي لل�ب من ملف  77إ�  75التوجيه�ة المقدمة من المكتب األورويب
وع، إ� جانب تعل�قات المكاتب.   الم�ش

ح إدخالها ع� الفقرة  .35 ل األعمال المعنون من المبادئ التوجيه�ة تحت بند جدو  29واعتمدت اللجنة التعد�الت المق�ت
اءات" (انظر الفقرة  ي التصن�ف الدو�ي لل�ب

 أعالە).  28"استخدام العالمات التجار�ة �ف

ات، التعد�الت المدخلة ع�  .36 ) 17، 17، 16، 13، 12، 11 ،5، 1الفقرات واعتمدت اللجنة، مع بعض التغي�ي
�
، )ة(جد�د(ثان�ا

)ثا(17
�
)20)، ة(جد�د لثا

�
)30، 30، 29، 23، 21، (ثان�ا

�
ا(30، (ثان�ا ) 33، 32، 31)، ة(جد�د )ثالث�

�
، 40، 37، 34)، ة(جد�د(ثان�ا

41 ،41(
�
)52، 52، 49، 45إ�  42، (ثالثا

�
) 61، 61، 58، 53)، ة(جد�د لثا)ثا( 52)، ة(جد�د (ثان�ا

�
، 64، 63، 62، )ة(جد�د(ثان�ا

67 ،71 ،74 ،75 ،77 ،77 (
�
) 79، 79، 78)، ة(جد�د(ثان�ا

�
) 81)، ة(جد�د(ثان�ا

�
) 86)، ة(جد�د(ثان�ا

�
 94، 88)، ة(جد�د(ثان�ا

) 96، 96، )ة(محذوف
�
) 96)، ة(جد�د(ثان�ا

�
) 107، 101، 98)، ة(جد�د(ثالثا

�
، 124، 123، 120، 118، 114، 113)، ة(جد�د(ثان�ا

126 ،126(
�
) من ة(جد�د 139) وة(جد�د 138)، ة(جد�د 137)، ة(جد�د 136)، ة(جد�د135)، ة(جد�د 134، 130، 129، (ثان�ا

،  7و 6و 4إ�  1الفقرات و من الملحق األول،  7و 4إ�  2التعد�الت ع� الفقرات وكذلك المبادئ التوجيه�ة،  ي
من الملحق الثايف

)2الفقرات و من الملحق الثالث،  9و 8و 6الفقرات و 
�
)8و 7و 6و 3و) ة(جد�د (ثان�ا

�
والتماس ) من الملحق الرابع، ة(جد�د (ثان�ا

ي المراجعة 
اءات �ف ي االخامس والمبادئ التوجيه�ة لص�اغة تع��فات التصن�ف ملحق التصن�ف الدو�ي لل�ب

لملحق السادس من المبادئ �ف
ي تر  ي الم د التوجيه�ة، والئت

ف رفق�ف وع. ل 83و 82ني  ملف الم�ش

اءات بص�غة المفرد، وافقت اللجنة ع� إ�شاء .37 ي التصن�ف الدو�ي لل�ب
ي س�اق استخدام االختصارات �ف

وع ص�انة جد�د، و�ف  م�ش
اءاتM 821 وهو  ي التصن�ف الدو�ي لل�ب

 . ، بالتعاون مع الس��د كمقرر، لمواصلة استعراض االستخدام المناسب لالختصارات �ف

حات إلدخال م��د من  .38 اءات والممل�ة المتحدة يتضمنان مق�ت ي لل�ب ا�ي المكتب األورويب وأحاطت اللجنة علما بأن اق�ت
حات، ووافقت ع� أن �ظل نموذج التع��ف �س�طا وواضحا قدر . ع��فالتحسينات ع� نموذج الت وأحاطت اللجنة علما بتلك المق�ت

ات حتم�ة ات المنتظمة، ما لم تكن تلك التغي�ي ي تجنب التغي�ي
 . اإلمكان، وأنه ينب�ف

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M815
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
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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اءات (  ) والقضا�ا ذات الصلةIPCWLMSاستعراض أداة إدارة قوائم العمل للتصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات استندت .39  المناقشات إ� استعراض المكتب الدو�ي للقضا�ا ذات الصلة بأداة إدارة قوائم العمل للتصن�ف الدو�ي لل�ب
)IPCWLMS( ي المرفق

ي المرفق  22، �ف
وع 23والتعل�قات الواردة �ف  . CE 492 لملف الم�ش

اءات، مما  .40 ي لل�ب
ي �ستخدم التصن�ف التعاويف اءات س�عد خدمة للمكاتب الئت ي لل�ب وأحاطت اللجنة علما بأن المكتب األورويب

اءات باستخدام توافق  اءات عن ط��ق تح��لها إ� التصن�ف الدو�ي لل�ب ي لل�ب
سيتيح االستفادة من إعادة تصن�ف رموز التصن�ف التعاويف

اءات التصن�ف التعاو ي لل�ب
اءات.  -يف  التصن�ف الدو�ي لل�ب

لجوانب محددة تتعلق بالمتطلبات اإلجرائ�ة ألداة إدارة قوائم العمل للتصن�ف  ةالعمل المكرس ةتناول فرقتواتفق ع� أن  .41
اءات ي ، ال(IPCWLMS) الدو�ي لل�ب ف  ا  أ�شأتهئت ي دورتها التاسعة واألر�عني

، أ�ضا المسائل )IPC/CE/49/2 الوث�قة (ي)انظر( اللجنة �ف
، CSو SUو DDالمتعلقة بخوارزم�ة التوز�ــــع، ودورة ح�اة إعادة التصن�ف، و�عادة تصن�ف األ� ذات الرموز القط��ة القد�مة، مثل 

ي البنود 
ي أثارها المكتب الدو�ي �ف وع 22من المرفق  5و 2و 1الئت اح �شأن الم�ش �ي تنظر   CE 492. ودع�ت فرقة العمل إ� إعداد اق�ت

ي دورتها المقبلة
ون�ة لفرقة العمل عند الحاجة. ف�ه اللجنة �ف ي إمكان�ة عقد اجتماعات إل��ت

 . ود�ي المكتب الدو�ي إ� النظر �ف

ي المك .42
اءات من ح�ث واتفق ع� إجراء دراسة استقصائ�ة عن الوضع الحا�ي �ف اتب �شأن استخدامها للتصن�ف الدو�ي لل�ب

ي خوارزم�ة التوز�ــــع. مست��ات التصن�ف
ود�ي المكتب الدو�ي . وستستخدم نت�جة الدراسة االستقصائ�ة لتحد�ث هذە المعلومات �ف

ي دورتها المقبلة
 . إ� إعداد الدراسة االستقصائ�ة، وس�ليها تق��ر إ� اللجنة �ف

ي اللجنة إ�  وأشارت .43
ي خوارزم�ة التوز�ــــع، ودعت جميع المكاتب إ� النظر �ف

ي تعتمد ع� نفسها" �ف تأث�ي الخاص�ة "المكاتب الئت
اءات، وذلك للسماح ب�براز أفضل مصدر األ� الموزعة و���ــــع معالجة  ي إعادة تصن�ف أ� ال�ب

مشاركتها كمكاتب تعتمد ع� نفسها �ف
 ل�ل موجة من موجات إعادة التصن�ف.  WLs قت الالزم إل�شاءب�انات التصن�ف، مما قد يؤدي إ� تقل�ص الو 

ي القائمة القد�مة�شأن الحظت اللجنة معلومات و  .44
�حصاءات إعادة التصن�ف والتحذيرات و  التعط�ل اآل�ي للرموز القد�مة �ف

ي الم
ثب�ت بالت ةتعلقالمالمسألة  . ووافقت اللجنة ع� أن22ق رفوالتثب�ت خالل عمل�ة إعادة التصن�ف والمسائل األخرى المعروضة �ف

ي المرفق  9البند مثل عمل�ة إعادة التصن�ف خالل 
 للفقرة ستتوالها فرقة العمل  ،وأي مسائل أخرى 22�ف

�
 41بم��د من التفص�ل وفقا

 أعالە. 

اءات القائم ع� الذكاء االصطنا�ي  " –إعادة التصن�ف الدو�ي لل�ب ي
ا�ن  بد�ل محتمل "للنقل االف�ت

وع  5استندت المناقشات إ� المرفق  .45 �شأن وث�قة أعدها المكتب الدو�ي عن إعادة التصن�ف المستندة  CE 539لملف الم�ش
 .  إ� الذكاء االصطنا�ي

ي وأحاطت اللجنة علما بأن المكتب الدو�ي ات .46 خذ مبادرات لتط��ر خدمة إعادة التصن�ف المستندة إ� الذكاء االصطنا�ي والئت
ي المرحلة 

ف إعادة تصن�فها �ف اءات، وال يزال يتعني ي أداة 3�ستهدف أ� ال�ب
" الحا�ي IPCWLMS �ف ي

ا�ف . ، كبد�ل عن "النقل االف�ت
ا  ي لل�ب

ي أداة التصن�ف التلقايئ
وجرى تدر�بها من قبل قاعدة ب�انات  (IPCCAT) ءاتوأبلغت بأن الخدمة استخدمت التكنولوج�ا �ف

 . (DocDB) الوثائق

وع .47 من أجل جمع نتائج  CE 532 وأحاطت اللجنة علما أ�ضا بأن المكتب الدو�ي س�فحص الخدمة وقررت إ�شاء الم�ش
ي ستقدمها المكاتب االختبار، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن خدمات إعادة التصن�ف القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي والتع ل�قات الئت

ي المستقبل عن "النقل . عن رضاها عن النتائج
ي مرحلة الحقة ما إذا كان من الممكن اعتبار الخدمة بد�ال محتمال �ف

وستقرر اللجنة �ف
ي 

ا�ف  ". االف�ت

اءات  تق��ر عن األنظمة المعلومات�ة المتصلة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات، وال س�ما �شأن قدم المكتب الدو�ي عرضا عاما للتطورا .48 ي األنظمة المعلومات�ة المتصلة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب
ت الجار�ة �ف

ات التقن�ة المتعلقة ب��بو دلتا، و  . WIPO Common، وشكل ومضمون IPCPUB/IPCCATالتغي�ي

ي للنصوص لم تعد متاحة منذ عام  .49
ول�ن، ال . 2021وأحاطت اللجنة علما بأن مجموعات الب�انات الخاصة بالتصن�ف التلقايئ

 . يزال من الممكن أن ترسل المكاتب طلبا إ� المكتب الدو�ي إلصدار مجموعة ب�انات و�بو دلتا 

اءات/فهرس الملفات .50 ي لل�ب
اءات/التصن�ف التعاويف  وأحاطت اللجنة علما بوضع مجموعة الب�انات الحال�ة للتصن�ف الدو�ي لل�ب

(IPC/CPC/FI) ي منصة
اءات/التصن�ف الدو�ي وف�ما يت. IPCPUB المنشورة �ف ي لل�ب

ي التصن�ف التعاويف
علق بحاالت عدم التوافق �ف

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539
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اءات المبلغ عنها، وافقت الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ع� االتصال بالمكتب الدو�ي من أجل التوصل إ� حل وأبلغت اللجنة أ�ضا . لل�ب
اءاتالخاصة بن�ش التصن�ف الدو�ي  IPCPUB 9 بالبن�ة التحت�ة الجد�دة لمنصة  . لل�ب

وع  .51 اءات" CE 522وذكر أن الم�ش ي مخصصات التصن�ف الدو�ي لل�ب
س�ظل �شطا للتعليق عل�ه حئت  �شأن "االختالفات �ف

 . الدورة المقبلة للجنة

)تجارب من المكاتب �شأن التصن�ف   بمساعدة الحاسوب (مثل، التصن�ف القائم ع� الذكاء االصطنا�ي

 بالعروض المقدمة عن التجارب مع أدوات التصن�ف بمساعدة الحاسوب (القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي  .52
�
أحاطت اللجنة علما

اء ي لل�ب از�ل والمكتب األورويب ي المكاتب المعن�ة، وقدمت العروض المكاتب التال�ة: ال�ب
 . ات وال�ابان والوال�ات المتحدة األم��ك�ةمثال) �ف

، فإن االستخدام الحا�ي للذكاء االصطنا�ي تطور من دور  .53
�
ي قدمت عروضا والحظت اللجنة أنه بالنسبة لمعظم المكاتب الئت

ي حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة با
اءات إ� أقسام الفحص ذات الصلة، إ� دور �سه�ل البحث �ف فاح�ي لة بسلنتوج�ه طلبات ال�ب

ي وممارسة إعادة التصن�ف. 
ي التصن�ف الحق��ت

اءات، للمساعدة �ف  ال�ب

ي تط��ر أدوات التصن�ف  .54
اتها �ف ي هذا المجال ودعت الم��د من المكاتب إ� تبادل خ�ب

وأقرت اللجنة بأهم�ة تبادل المعلومات �ف
ي دورتها القادمة. و 

ي أن جميع مواد العرض التقذكر الداخل�ة بمساعدة الحاسوب �ف
ي ذلك المواد السابقة متاحة �ف

المنتدى د��ي بما �ف
اءات ي للتصن�ف الدو�ي لل�ب

ويف وع اإلل��ت ي إطار الم�ش
 . CE 524 �ف

اءات  إطار ال�فاءات التقن�ة الالزمة لتصن�ف ال�ب

وعاستندت المناقشا .55  . CE 523 ت إ� ملف الم�ش

احا  .56 ا من ال قدم المكتب الدو�ي اق�ت ي �شكل جزء� اءات والئت اءات لفاح�ي ال�ب ستعراض ال�فاءات المتعلقة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب
اءات (انظرإطار أ��ب لل�فاءات للفحص الم ف رفالم (ي)وضو�ي لل�ب وعالمن  3و 2قني )، الذي تضمن توض�حات CE 523 م�ش

ي لالستعراض. وأوضح المكتب الدو�ي  الالزم باإلضافة إ� تقدير حجم العمل  ستعراضاال وتعل�مات �شأن 
كذلك أنه يتوقع أن تك�ف

ي دورتها القادمة. 
ة عليها من قبل اللجنة �ف  جولتان من التعل�قات إلعداد جدول موحد لهذە ال�فاءات لوضع اللمسات األخ�ي

، بصفته جرى و  .57 ي ذلك اإلطار، وُد�ي المكتب الدو�ي
اءات �ف االتفاق ع� استعراض ال�فاءات المتعلقة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب

ي للجولة األو� من التعل�قات. مقرر، إ� ال
 تحد�د موعد نهايئ

ي اال و  .58
اء المشاركون �ف نت، عند الطلب، إذا رأى الخ�ب ة ع�ب اإلن�ت أن من المف�د ستعراض عرض المكتب الدو�ي تنظ�م ندوة قص�ي

ي �قوم عليها اإلطار. �شأن الحصول ع� م��د من التوض�حات   مبادئ التصم�م الئت

من قبل لجنة  اعتمد هذا التق��ر باإلجماع .59
ي 

ون�ة �ف اء بالوسائل اإلل��ت  . 2022مارس  17الخ�ب

 ]��ي ذلك المرفقان[

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE522
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE524
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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