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 االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للبراءات
 الفريق العامل المعني بمراجعة التصنيف

 
 والثالثون السابعةالدورة 

 2017مايو  19ٕاىل  15من جنيف، 
 
 

 تقريرال

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

 مقدمة
ا�ويل للرباءات (املشار ٕاليه ف� ييل بعبارة "الفريق العامل") دورته  العامل املعين مبراجعة التصنيفعقد الفريق  .1

. وحرض ا�ورة ٔأعضاء الفريق العامل التالية ٔأسامؤمه: 2017مايو  19ٕاىل  15والثالثني يف جنيف يف الفرتة من  السابعة
مرص، ٕاس�تونيا، فنلندا، فر�سا، ٔأملانيا، هنغار�، أٓ�رلندا، اليا�ن، املكس�يك،  ،امجلهورية التش�يكية ،الصني ،كندا ،الربازيل

رصبيا، ٕاس�بانيا، السويد، سو�رسا، ٔأو�رانيا، اململكة املت�دة،  ،�حتاد الرويس ،رومانيا ،مجهورية �ور�الرنوجي، 
مكتب �راءات واكن  ).26( ورويب للرباءاتاملكتب ا�ٔ املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية، املت�دة أ�مر�كية،  الوال�ت

و�رد قامئة املشاركني يف املرفق واململكة العربية السعودية ممثالن بصفة مراقب.  ��رتاع �لس التعاون �ول اخلليج العربية
 التقر�ر. أ�ول من هذا

 ، مد�ر شعبة التصنيفات واملعايري ا�ولية.فوش�ميي ونهييكو�ورة الس�يد �وافتتح ا .2

 عضاء املكتبأٔ 
�ئبا مجهورية �ور�) (فري�ال �رادي (أٓ�رلندا) رئيسا � والس�يد ٔأونكيو يل انتخب الفريق العامل �ٕالجامع الس�يد  .3

 .2017للرئيس لعام 

 (الويبو) �مة ٔأمني ا�ورة. شو ينغتولت الس�يدة ن و  .4
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 اع�د �دول أ�عامل
 التقر�ر. هذايف املرفق الثاين من  كام �رد املراَجع يق العامل �ٕالجامع �دول أ�عاملاعمتد الفر  .5

 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات
سبمترب  24وفقا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس�ية يف سلس� اج��اهتا العارشة املعقودة يف الفرتة من  .6

ورة سوى �ىل اس�تنتا�ات )، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�AB/X/32 من الوثيقة 52و 51 (انظر الفقرتني 1979 ٔأكتو�ر 2 ٕاىل
الفريق العامل (القرارات والتوصيات وا�ٓراء و�ري ذ�) وال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من 

املشاركني، �س�تثناء احلاالت اليت ٔأبدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد للفريق العامل ٔأو ٔأبدي فهيا ذ� التحفظ 
 ىل �س�تنتاج.جمددا بعد التوصل إ 

 للجنة اخلرباء املعنية �لتصنيف ا�ويل للرباءاتتقر�ر عن ا�ورة التاسعة وأ�ربعني 
ا�ورة التاسعة وأ�ربعني للجنة اخلرباء املعنية �لتصنيف ٔأ�اط الفريق العامل �لام بتقر�ر شفهيي قدمته أ�مانة عن  .7

 ).IPC/CE/49/2) (انظر الوثيقة (املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس "اللجنة" ا�ويل للرباءات

ثة من � .8  ارطة طريق مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءاتؤأ�اط الفريق العامل �لام بأٔن اللجنة اعمتدت الصيغة احملد�
�التفاق �ىل مواص� تنفيذ �ارطة الطريق مع ٕاد�ال بعض التعديالت مهنا عنارص ٕاضافية مثل التكنولوجيات الناش�ئة 

�لام الفريق العامل اجلديدة بوصفها �ارطة الطريق اليت �رشد الفريق العامل يف مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات. ؤأ�اط 
ثة ملراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات ما مل تقرر اللجنة �الف ذ�.�تفاق اللجنة �ىل ٔأن �س�متر العمل خبارط  ة الطريق احملد�

ؤأ�اط الفريق العامل �لام بأٔن اللجنة قررت ٕا�شاء فريق معل معين جبوانب حمددة من متطلبات العمل اخلاصة بنظام  .9
") لنقل ٕادارة قوامئ معل ٕا�ادة IPCWLMSم نظإادارة قوامئ العمل للتصنيف ا�ويل للرباءات (املشار ٕاليه ف� ييل �مس "

ٔأي ٕالصدار  – 2018التصنيف من املكتب أ�ورويب للرباءات ٕاىل الويبو؛ و�ُزمع حتقيق ذ� يف �ام 
 جيمتع فريق العمل يف غضون ٔأس�بوع من اختتام هذه ا�ورة. ؤأن – IPC 2019.01 النس�ة

التوجهيية  املبادئ" و"دليل التصنيف ا�ويل للرباءات"يف ؤأ�اط الفريق العامل �لام بأٔن اللجنة اعمتدت تعديالت  .10
 " ومهنا اس�ت�دام مؤرشات �ديدة.اخلاصة مبراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات

  IP5 WG1) ( عرشة للفريق العامل أ�ول ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة السادسةقر�ر عن ا�ورة ت
 �لتصنيف املعين

 ماكتب امللكية الفكرية امخلسة. �مس املكتب أ�ورويب للرباءاته ريق العامل �لام بتقر�ر شفهيي قدمٔأ�اط الف .11

عرشة للفريق العامل  السادسةا�ورة ؤأ�اط الفريق العامل �لام بأٔن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اتفقت �الل  .12
" Fبأٔربعة عرش مرشو�ا من الفئة "�ىل �رتقاء  ) املعين �لتصنيفIP5 WG1امخلسة ( أ�ول ملاكتب امللكية الفكرية

 .IPCمر��  ٕاىل

ثة قامئة حمد� ؤأ�اط الفريق العامل �لام بأٔن املكتب أ�ورويب للرباءات قد �رش، �مس ماكتب امللكية الفكرية امخلسة،  .13
(املشار ٕاليه  اخلاص �لتصنيف ا�ويل للرباءاتاملنتدى إاللكرتوين  جبميع �قرتا�ات واملرشو�ات اجلارية لت� املاكتب �ىل

تفادي من ملف املرشوع) من ٔأ�ل  19(انظر املرفق  CE 456ٕاطار املرشوع  يف ف� ييل بعبارة "املنتدى إاللكرتوين")
 .طلبات مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات ؤأ�شطة املراجعة اجلارية يف ماكتب امللكية الفكرية امخلسة�زدواجية بني 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1589/CE456
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 إال�االت يف املالحظات والعناو�ن إالرشادية يف التصنيف ا�ويل للرباءات تنقيحاقرتاح �شأٔن 
حيتوي �ىل اقرتاح حلل مشلكة وجود  ا�ي WG 371من ملف املرشوع  1استندت املناقشات ٕاىل املرفق  .14

 ٕا�االت (ٔأو "()") يف بعض املالحظات والعناو�ن إالرشادية يف التصنيف ا�ويل للرباءات.

ا املكتب ا�ويل دور املقرر يتوىل يف ٕاطاره صيانةق العامل �ىل احلل املقرتح بأٔن تُطلق ثالثة مرشو�ات يووافق الفر  .15
�ا� ُو�دت يف املالحظات والعناو�ن إالرشادية للتصنيف ا�ويل للرباءات  18وتغطي ثالثة جماالت تقنية وتتناول 

 صيانةوال من هذا التقر�ر). ؤأشار ٕاىل وجود ٔأربع �االت ٕاضافية س�تعاجل يف ٕاطار مرشو�ات املراجعة  30الفقرة  (انظر
م   ني يك ينظروا فهيا.ياملكتب ا�ويل التعديالت املقرت�ة يف ت� املرشو�ات ٕاىل املقرر�ن املعن القامئة؛ وس�يقّدِ

 �ر�مج مراجعة التصنيف ا�ويل للرباءات

 C 489و C 488و C 487و C 486و C 479و C 476 مراجعة ييل بياهنا:مرشوع  35�قش الفريق العامل  .16
 F 051و F 050و F 047و F 046و F 045و F 044و F 039و F 035و F 024و F 008و C 491و C 490و
 F 066و F 065و F 064و F 063و F 062و F 061و F 059و F 058و F 056و F 055و F 054و F 052و
 .F 087و F 080و F 078و F 069و F 067و

 F 024و F 008و C 486و C 479و C 476هيلكية ييل بيهنا: مرشوع مراجعة  22 تمكل الفريق العاملواس�  .17
 F 062و F 061و F 058و F 056و F 055و F 054و F 052و F 051و F 047و F 046و F 044و F 039و
 .IPC 018.012؛ وس�تد�ل ت� املرشو�ات حيث النفاذ يف النس�ة F 080و F 069و F 066و F 064و F 063و

وللك  و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� .18
تدى إاللكرتوين. و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات التقنية يف مرفقات املرشو�ات املعنونة �ىل املن  مرشوع

 �ىل املنتدى إاللكرتوين. للك مرشوعالفريق العامل" واملتا�ة  "قرار

 عة يف ٕاطار�نتظام يف ٕا�االت ا�االت املراج ٕاىل النظرمرشو�ات املراجعة  يمقرر ود�ا الفريق العامل جمددا .19
ٕاىل �انب اقرتاح  ، ٕان ُو�دت،اقرتا�ات �شأٔن �ذف إال�االت �ري املنقصة من التصنيفمرشو�ات املراجعة وتقدمي 

 ).IPC/CE/47/2 وثيقةالسابع من ال املرفق وتقدمي التعاريف الالزمة عند �قتضاء (انظر املراجعة،

القرتا�ات �ذف إال�االت �ري املنقصة املتاح يف  ا�منوذ�ؤأبلغت أ�مانة الفريق العامل بأٔنه ينبغي اس�ت�دام اجلدول  .20
عند تقدمي ٔأي اقرتاح مقبل �شأٔن �ذف  WG 191من ملف املرشوع  21املرفق و  D 000من ملف املرشوع  36املرفق 

 منقصة. ٕا�ا� �ري

التصنيف س�ُينرش يف ملف  �ذف إال�االت �ري املنقصة منٔأن �دوال حمد� يلخص وضع ؤأشارت أ�مانة ٕاىل  .21
 .WG 191املرشوع 

 املنقصة يف ٕاطار مرشو�ات رياملتطو�ة مدعوة ٕاىل ٕاجراء �مة �ذف إال�االت �وذ�رت أ�مانة ٔأن املاكتب  .22
ؤأ�اط الفريق العامل �لام مع التقد�ر بأٔن السويد قد تطوعت ٔ�داء دور املقرر �لنس�بة ). M 500ٕاىل  M 200( صيانةال 

 F24Cو F24Bو F23Nو F23Mو F23Kو F23Jو F23Hٕاىل �ذف إال�االت �ري املنقصة من أ�صناف الفرعية 
للمزيد من  IPC/CE/47/2(انظر املرفق السابع من الوثيقة  M 219ٕاىل  M 212. و�ليه أ�طلقت املرشو�ات F24Dو

 التفاصيل عن إالجراءات).

https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6995/WG371
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1646/C476
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1668/C479
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/4930/C486
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4957/C487
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6970/C488
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7016/C489
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7019/C490
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7025/C491
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4840/F024
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1673/F035
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4669/F039
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1674/F044
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1665/F045
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4888/F046
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1718/F047
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6931/F050
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1707/F051
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4891/F052
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1708/F054
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1709/F055
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1692/F056
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4924/F058
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4951/F059
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1720/F061
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4927/F063
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4933/F064
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4882/F065
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4954/F066
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4948/F067
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4885/F069
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4978/F078
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6928/F080
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7028/F087
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1646/C476
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1668/C479
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/4930/C486
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4840/F024
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4669/F039
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1674/F044
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4888/F046
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1718/F047
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1707/F051
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4891/F052
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1708/F054
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1709/F055
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1692/F056
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4924/F058
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1720/F061
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1702/F062
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4927/F063
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4933/F064
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4954/F066
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4885/F069
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6928/F080
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/2779/D000
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1300/WG191
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1300/WG191
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 �ر�مج تعاريف التصنيف ا�ويل للرباءات
 .D 310و D 271ام: من مرشو�ات التعاريف ييل بياهن مرشو�ني�قش الفريق العامل  .23

 .IPC 2018.01النس�ة ا�ي س�ُينرش مع  D 271ؤأشري ٕاىل ٔأن الفريق العامل قد اس�تمكل مرشوع التعاريف  .24

�ىل املنتدى  وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة �� D 310و�رد املعلومات اخلاصة بوضع املرشوع  .25
املعنون "قرار الفريق العامل"  املرشوعواملالحظات يف مرفق و�رد لك من القرار  .D 310ين يف ٕاطار املرشوع إاللكرتو

 واملتاح �ىل املنتدى إاللكرتوين.

س�� ف� يتعلق بوضع  املبادئ التوجهيية اخلاصة بوضع التعاريف والؤأشار الفريق العامل ٕاىل ٔأنه سيتعني حتديث  .26
ت عنوان ختص إال�االت املنقصة حتمو�ة الرئيس�ية وا�مو�ة الفرعية أ�صناف الفرعية وا� �ىل مس�توى تعاريف

توجهيية املزمع تقدميها ٕاىل املبادئ ال  لتعديلاملكتب ا�ويل ٕاىل تقدمي اقرتاح  ي. وُدع"إال�االت" و�القهتا مع هيلك التصنيف
 اللجنة يك تنظر فهيا.

 صيانة التصنيف ا�ويل للرباءات
 M 771و M 769و M 616و M 614و M 611 مرشو�ات صيانة ييل بياهنا: عرشة�قش الفريق العامل  .27
 .M 777و M 776و M 775و M 774و M 773و

 .M 777و M 773و M 771و M 616و M 146رشو�ات صيانة ييل بياهنا: واس�تمكل الفريق العامل مخسة م  .28

وللك و�رد املعلومات اخلاصة بوضع ت� املرشو�ات وقامئة إالجراءات اليت ينبغي اختاذها واملُهل احملّددة ��  .29
التقنية يف مرفقات املرشو�ات املعنونة �ىل املنتدى إاللكرتوين. و�رد لك القرارات واملالحظات واملرفقات مرشوع 

 �ىل املنتدى إاللكرتوين. للك مرشوعالفريق العامل" واملتا�ة  "قرار

 مرشو�ات صيانة �ديدة �ىل النحو التايل: مثانيةووافق الفريق العامل �ىل ٕا�شاء  .30

 ؛WG 371الناشئ عن املرشوع  –(املكتب ا�ويل)  M 780  :املياكنياك
 ؛M 611الناشئ عن املرشوع  –، اململكة املت�دة) M )67/16 A63B 782و
 ؛F 052الناشئ عن املرشوع  –) ، الصنيM )F16L 784و
 .F 054الناشئ عن املرشوع  –، الصني) M )B60N 785و

 C 487الناشئ عن املرشوع  –، املكتب أ�ورويب للرباءات) M )B32B 786و 

 ؛WG 371 الناشئ عن املرشوع –) املكتب ا�ويل( M 778  الكميياء:
 ؛F 047الناشئ عن املرشوع  –) كندا، M )C12Q 781و
 .F 024الناشئ عن املرشوع  –، اليا�ن) M )B05B 783و

 .WG 371 الناشئ عن املرشوع –(املكتب ا�ويل)  M 779 الكهر�ء:

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4960/D310
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1695/M611
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1698/M614
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6937/M616
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1731/M769
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4915/M771
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4963/M773
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4966/M774
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4969/M775
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4975/M776
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7022/M777
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1698/M614
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6937/M616
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4915/M771
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4963/M773
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4963/M773
https://www3.wipo.int/ipc-ief/private/ipc/en/project/7022/M777
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7138/M780
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6995/WG371
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7123/M782
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4795/M611
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7126/M784
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4891/F052
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7129/M785
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4834/F054
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7168/M786
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4957/C487
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7132/M778
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6995/WG371
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7141/M781
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4864/F047
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7144/M783
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/4840/F024
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/7135/M779
https://www3.wipo.int/ipc-ief/public/ipc/en/project/6995/WG371
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 مس�ت�دات ا�مع املعلومايت اخلاص �لتصنيف ا�ويل للرباءات
ومرشو�ات ا�مع املعلومايت اخلاصة  ٔأنظمةتلف ث � احملد� وضع ال قدمته أ�مانة عنبعرض  �لام ٔأ�اط الفريق العامل .31

 للرباءات.�لتصنيف ا�ويل 

وما  قا�دة بيا�ت التصنيف الرئيس�يةنتاجئ بوضع  ،IPCWLMSنظام ، يف س�ياق مرشوع وأ�بلغ الفريق العامل .32
 النُسخ القدمية للتصنيف ا�ويل للرباءاتلتناول معاجلة ٕا�ادة تصنيف  IPCRECLASS ظاميتصل هبا من مس�ت�دات يف ن

 املس�تقبل.ع قوامئ العمل يف يف خوارزمية توزيوتبس�يط تعر 

يف املزمع اس�ت�دا�ا  )IPCPUB 7حتديث منصة �رش التصنيف ا�ويل للرباءات (وأ�بلغ الفريق العامل ٔأيضا بوضع  .33
 مع عرض مبارش ٔ��دث اخلاصيات املدجمة. IPC 2018.01لنرش املبكر للنس�ة ا

ت وطنية للتصنيف ا�ويل �رجاماليت تنرش للماكتب  IPCPUB 7مجمو�ة �رجميات منصة  ؤأ�لن املكتب ا�ويل توفر .34
 .IPCRMSتعدها �س�ت�دام ٔأداة 

 IPCPUB 7ؤأ�اط الفريق العامل �لام بأٔن ماكتب �دة قد ٔأعربت عن رغبهتا يف حتسني أ�داء العام ملنصة  .35
 املعلومات املعروضة للمس�ت�دمني املتقدمني مثال.مكية طريق ز�دة  عن

 ا�ورة املقب� للفريق العامل
�ال  اليومني أ�ولنيل، بعد تقيميه لعبء العمل املتوقّع يف ا�ورة القادمة، وافق �ىل �كر�س ٕان الفريق العام .36

 .التايل �ال الكميياء، واليومني أ��ري�ن �ال املياكنياك يومال ، و الكهر�ء

 والثالثني س�ُتعقد مبدئيا يف الفرتة التالية: الثامنةؤأشار الفريق العامل ٕاىل ٔأن دورته  .37

 .2017 نومفرب 17ٕاىل  13من 

اعمتد الفريق العامل هذا التقر�ر �لوسائل  .38
 .2017يونيو  12إاللكرتونية و�ٕالجامع يف 

 ]تيل ذ� املرفقات[
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