
 

 

 
IPC/CE/54/1 PROV. 2 

�ة : األصل ن  باإلنكل�ي
اير  9 التار�ــــخ:   2023 ف�ب

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

 
 ونخمسوال ةرابعالدورة ال
 2023 اير ف�ب  23و 22 �ي يو جن�ف، 

وع جدول   المنّقح األعمالم�ش

 األمانة من إعداد 

 افتتاح الدورة .1

ي  .2  الرئ�س انتخاب الرئ�س ونائئب

 اعتماد جدول األعمال .3
 هذە الوث�قة.  (ي)انظر

اء .4  تعد�ل النظام الداخ�ي للجنة الخ�ب
وع   . CE 549انظر(ي) الم�ش

اءات .5  تق��ر عن تقدم برنامج مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب
وع  (ي)انظر  . CE 462الم�ش

اءات ( .6 ي لل�ب
ي مراجعة التصن�ف التعاويف  )FI) وفهرس الملفات (CPCتق��ر عن تقدم برنام�ب

ي ومكتب الوال�ات المتحدة عن نظام  ي عن نظام  CPCتق��را المكتب األورويب
 . FIوالمكتب ال�ابايف

ي بتكنولوج�ا أشباە الموصالت (تق��ر  .7 اء المعئف  )EGSTف��ق الخ�ب
وع (ي)انظر  . CE 481 الم�ش

اءات ووثائق أساس�ة أخرى للتصن�ف .8  تعد�الت ع� دل�ل التصن�ف الدو�ي لل�ب
 . CE 531و CE 455و CE 454المشار�ــــع  (ي)انظر

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE549
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE455
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE531
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 �غ�ي التقن�ات الشاملةوسم جامع الحاجة إ� ن�ع جد�د من نظام فهرسة/  .9
وع  CE 502 انظر(ي) الم�ش

اءات من ح�ث مست��ات التصن�ف والقضا�ا األخرى المتعلقة بأداة إدارة قوائم ن عن اب�است .10 استخدام التصن�ف الدو�ي لل�ب
اءات (  ). IPCWLMSالعمل للتصن�ف الدو�ي لل�ب

ف  (ي)انظر وعني  . CE 549و CE 492 الم�ش

اءات القائم ع� الذكاء االصطنا�ي  تصن�فالإعادة  .11 "لل"حتمل بد�ل م –الدو�ي لل�ب ي
ا�ف  نقل االف�ت

وع  . CE 532 انظر الم�ش

 مسائل أخرى .12
وع  . CE 549 انظر الم�ش

اءات .13  تق��ر عن األنظمة المعلومات�ة المتصلة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب
.  �قدمهعرض  وع المكتب الدو�ي  . CE 501 انظر الم�ش

)(مثل، التصن�ف حاسوب التصن�ف بمساعدة ال�شأن ن المكاتب تجارب م .14  القائم ع� الذكاء االصطنا�ي
وع تباالمك ا قدمهتض و عر   . CE 524 وانظر(ي) الم�ش

اء .15  الدورة المقبلة للجنة الخ�ب

 اختتام الدورة .16

 [نها�ة الوث�قة]

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE502
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE549
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE532
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE549
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE501
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE524
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