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 املرفق الثالث
 

دارة مراجعة التصنيف ادلويل ( وعالقة ذكل ابملنتدى IPCRMS) للرباءات الإجراءات اخلاصة ابس تخدام أ داة اإ
 املذكورلتصنيف لإلكرتوين اخلاص ابا

دراج املرشوعات ) .1 ( رمسيا يف برانمج مراجعة التصنيف ادلويل، س ينشئ املكتب ادلويل فورا Dو Mو Fو Cبعد اإ
 وخيطر املقررين/املرتمجني. IPCRMS الإلكرتوين وأ داةاملرشوعات يف لك من املنتدى 

 .IPCRMS أ داةوس يعّد املقررون/املرتمجون مرشوعات اقرتاحاهتم مبارشة يف  .2

ىل  .3 وعندما يعترب املقررون/املرتمجون أ ن مرشوعات اقرتاحاهتم جاهزة للنقاش، ميكهنم تغيري الوضع من "مرشوع" اإ
عداد تقارير عن . IPCRMS أ داةح" لإظهار الاقرتاح مجليع املاكتب يف ا"اقرتر  وعالوة عىل ذكل، ينبغي للمقررين/املرتمجني اإ

ونرشها يف شلك مرفقات يف املنتدى الإلكرتوين. ويُفّضل أ ن تكون تكل املرفقات  IPCRMS أ داةاقرتاحاهتم املدرجة يف 
ماكنية اس تخراج تقارير بنسقل تتيح حاليا س IPCRMS أ داة. ولكن DOCX بنسق ، وعليه ميكن PDF وى اإ

ىل  PDF للمقررين/املرتمجني حتويل نسق  أ و ميكن للمكتب ادلويل تويل تكل العملية. DOCX نسقاإ

نب التعديالت املقرتحة املعنية. ويف هذه احلاةل، ا، جبIPCRMS أ داةوميكن للماكتب بعد ذكل تقدمي تعليقاهتم يف  .4
بالغ املاكتب ال خرى ينبغي للماكتب املُع ّرقة اإ " املالحظاتابس تخدام وظيفة " IPCRMS أ داةبأ هنا قدمت تعليقات يف ل

" يف IPCRMS أ داة)رمز املكتب( قدم تعليقات يف  XXاملتاحة يف املنتدى الإلكرتوين، وذكل بتقدمي مالحظة مثل "
ذا اكنت التعليقات ذات طبيعة عامة ول تتناسب مع التعديل اخلاص الوارد يف  ، IPCRMS أ داةاملنتدى الإلكرتوين. واإ

 ينبغي للماكتب تقدمي تكل التعليقات يف املنتدى الإلكرتوين كام جرت عليه العادة.

واملنتدى  IPCRMS أ داةيدة عرب ويف هناية لك جوةل من التعليقات، س يقدم املقررون/املرتمجون اقرتاحات جد .5
صدار تقرير لعرضه يف املنتدى الإلكرتوين.  ىل اإ الإلكرتوين، مع مراعاة التعليقات املُقدمة أ و السعي، حسب الاقتضاء، اإ

، علام بأ نه ينبغي IPCRMS أ داةأ نه ميكن، مضن جوةل من التعليقات، أ ن يرّد املقررون/املرتمجون عىل تكل التعليقات يف  غري
خط املاكتب ال خرى ابلإجراءات اليت تُس هتل يف تكل ال داة من خالل وظيفة "املالحظات" املتاحة يف املنتدى ار اإ

حاطة لك املاكتب علام بتكل الإجراءات. ذا ما رأ ى املقررون/املرتمجون لزوم اإ  الإلكرتوين اإ

، ينبغي للمقررين اس تخراج اتادلويل للرباء املعين مبراجعة التصنيفوقبل لك دورة من دورات الفريق العامل  .6
ونرشه يف املنتدى الإلكرتوين ملناقش ته خالل دورة الفريق العامل؛  IPCRMS أ داةأ حدث اقرتاح موحد للمقررين من 

دارة مراجعة  جراء "املرفقات التقنية التحضريية" اذلي اكن املكتب ادلول يضطلع به مضن نظام اإ ومياثل هذا الإجراء اإ
 أ عاله(. 3 )انظر الفقرة DOCX. ويُفّضل أ ن تكون املرفقات بنسق (RIPCISاءات ونرشه )التصنيف ادلويل للرب 

وعندما يكون مرشوع قيد النظر خالل دورة من ادلورات، لن يتس ىن للماكتب تقدمي تعليقات أ و اقرتاحات بشأ نه  .7
دخال التغيريات والقرارات. ويف حالت IPCRMS أ داةيف  اس تثنائية، ميكن أ ن يسمح . ويكون للمكتب ادلويل سلطة اإ

دخال تعديالت عىل اقرتاحه اجلاري حبثه.  املكتب ادلويل للمقرر/املرتمج اإ

وس يحاول املكتب ادلويل، قدر الإماكن، تدوين القرارات أ ثناء مناقشة مرشوع من املرشوعات. وعند اس تكامل  .8
دخال التصويبات الالزمة. وخالل فرتة ل  IPCRMS داةاملناقشة والتدوين، س تكون القرارات املُدّونة متاحة عرب أ   لمتكني من اإ

ىل املكتب ادلويل عىل النحو املعمول به حاليا. ولن تُقدم اقرتاحات التصويب  ضافية اإ التدقيق، ميكن تقدمي تصويبات اإ
 بل عرب املنتدى الإلكرتوين. IPCRMS أ داةاملذكورة عرب 
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العامل يف النسخة التالية من التصنيف ادلويل للرباءات وس ُتدرج لك املشاريع املُنجزة بعد دورة مايو للفريق  .9
لكرتونية يف يونيو.  وس تخضع لتدقيق هنايئ خالل دورة ما قبل النرش الإ

 IPCRMS تعزيز اس تخدام أ داة

بالغ املكتب ادلويل بذكل. و  .11 ماكنه اإ ن ابإ عداد طلب مراجعة، فاإ يقوم يف حال أ راد مس تخدم عىل مس توى مكتب ما اإ
وطاملا ظلت تكل العملية اليت يقوم  ذلكل الغرض. IPCRMS أ داةمرشوع افرتايض يف  عندها ابس تحداث املكتب ادلويل

هبا املس تخدم عىل مس توى املكتب يف مرحةل املرشوع، لن يتس ىن للماكتب ال خرى مشاهدة التعديالت اليت تُدخل عىل 
 ع "مرشوع".هذا املرشوع الافرتايض، ل ن تكل التعديالت جيب أ ن تظّل دوما يف وض

ماكنه اس تخراجه من  .11 وعندما يعترب املس تخدم عىل مس توى املكتب أ ن مرشوع التعديالت أ صبح جاهزا، فاإن ابإ
ابعتباره طلب مراجعة )ابلنسق  CE 020لنرشه يف املنتدى الإلكرتوين، ك ن ينرشه، مثال، مضن املرشوع  IPCRMS أ داة

 أ عاله(. 3املذكور يف الفقرة 

ىل مرشوع مراجعة يف مرحةل لحقة، ميكن للمكتب ادلويل أ ن يتوىل نقل مرشوع  .12 وعندما يتحّول طلب املراجعة اإ
ىل مرشوع املراجعة الرمسي، دون عناء اإ  ضايف التعديالت بأ مكهل )اذلي يظّل يف وضع "مرشوع"( من املرشوع الافرتايض اإ

 من قبل املس تخدم عىل مس توى املكتب.

ىل  3وعندها س يتّبع املس تخدم عىل مس توى املكتب الإجراءات املذكورة يف الفقرات من  .13 أ عاله، ل غراض  9اإ
جراءات املتابعة.  اإ

 املسائل الإجرائية ال خرى

 ينبغي الالزتام كذكل ابملسائل الإجرائية التالية: .14

املنتدى الإلكرتوين قبل عقد دورات الفريق العامل بس تة أ سابيع  يفجيب أ ن تُقدم اقرتاحات املراجعة ال ولية  )أ (
دراهجا يف جدول أ عامل الفريق العامل ملناقش هتا؛  من أ جل اإ

 وينبغي أ ن تُقدم الاقرتاحات والتعليقات بشأ ن املرشوعات القامئة قبل عقد دورات الفريق العامل بأ س بوعني )ب(
 عىل ال قل للنظر فهيا خالل تكل ادلورات؛

ويقوم املكتب ادلويل حاليا بتحديد املُهل اخلاصة ابلإجراءات عىل املنتدى الإلكرتوين وفقا للفقرتني  )ج(
)أ ( و)ب(. ولكن سريصد املكتب ادلويل ال نشطة عىل املنتدى الإلكرتوين بطريقة صارمة ويطّبق املبادئ  الفرعيتني

 الفرعية )أ ( و)ب( املذكورة أ عاله؛وفقا للفقرات 

 وتُشّجع املاكتب بقوة عىل الالزتام ابملُهل احملّددة لالإجراءات عىل املنتدى الإلكرتوين. )د(

عندما تكتسب املاكتب ويكتسب املكتب ادلويل املزيد من التجربة  وميكن زايدة حتسني الإجراءات املرشوحة أ عاله
 واملنتدى الإلكرتوين. IPCRMS أ داةاس تخدام  يف

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[
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