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�ة : األصل ن  باإلنكل�ي
 2023 سر ام 20التار�ــــخ: 

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

 
 ونخمسوال الرابعةالدورة 

 2023 اير ف�ب  23و 22 �ي يو جن�ف، 

 التق��ر

اءالذي اعتمدته   لجنة الخ�ب

 مقدمة

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

ف �ف اير  23و 22والخمسني ف 2023ف�ب ي الدورة: األرجنتني
ف �ف ال�ا و . وكان أعضاء اللجنة التال�ة أسماؤهم ممثلني النمسا و  أس�ت

از�ل و  ف و كندا و  �لغار�ا و ال�ب وفنلندا �ستون�ا و وم� الدانمرك و  جمهور�ة كور�ا الد�مقراط�ة الشعب�ةو  الجمهور�ة التش�ك�ةو كروات�ا و الصني
ستانو  ال�ابانو ��ائ�ل و أيرلندا و ألمان�ا و فر�سا و  ف غ�ي و�ــــج و هولندا و المكس�ك و  ق�ي تغال ال�ف جمهور�ة و جمهور�ة كور�ا و و�ولندا وال�ب

الوال�ات و  الممل�ة المتحدةو وأوكران�ا س���ا و الس��د و �سبان�ا و  و���ا  الممل�ة الع���ة السعود�ةو االتحاد الرو�ي و رومان�ا و  مولدوفا 
اءات37المتحدة األم��ك�ة ( اءات (EAPO) ). وكانت المنظمة األورو��ة اآلسي��ة لل�ب ي لل�ب والجمع�ة  (EPO) والمكتب األورويب

ي المرفق األول لهذا التق��ر ممثلة أ�ضا.  (ELSA International) ب الحقوقاألورو��ة لطال 
ف �ف  . وترد قائمة المشاركني

، مساعد المدير العاموافتتح الدورة الس�د   .2 و نا�سو�ي ف كين�ش�ي  . ، ورحب بالمشاركني
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 أعضاء المكتب

، والس�دة  .3
�
ك�م (الوال�ات  كرستوفر والس�دماغا�ي ماتون (فر�سا) انتخبت اللجنة باإلجماع الس�د أندر�س برون (الس��د) رئ�سا

ف   للرئ�س. المتحدة األم��ك�ة) نائبني

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

 اعتماد جدول األعمال

ي لهذا التق��ر. الُمنقح اعتمدت اللجنة باإلجماع جدول األعمال  .5
ي المرفق الثايف

 الوارد �ف

 لما قّررته هيئا .6
�
ة من وفقا ي الف�ت

ي ُعقدت �ف ة الئت ي سلسلة اجتماعاتها العا�ش
 1979أ�ت��ر  2سبتم�ب إ�  24ت ال��بو الرئاس�ة �ف

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) وال �شتمل، بصفة خاصة، ع

�
ي أ ، باستثناء الحاالت الئت ف ي أد� بها أي من المشاركني � الب�انات الئت

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

اء  تعد�ل النظام الداخ�ي للجنة الخ�ب

حاستندت المناقشات إ�  .7 ي من المكتب ال مق�ت
وع  3 المرفقدو�ي �ف تعد�ل النظام الداخ�ي ب، يتعلق CE 549بملف الم�ش

اء   ). النظام الداخ�ي (للجنة الخ�ب

ة عض��ة أعضاء المكتب 2( 9أن المادة علما باللجنة  وأحاطت .8 لت عن ط��ق تغي�ي ف�ت ) من النظام الداخ�ي العام لل��بو قد ُعدِّ
ي  مع ستنطلقمن بدا�ة الدورة فور انتخابهم تنطلق  إذ بدل أن ة  ،خاللها. ومع ذلك ُينتخبوناالجتماع األخ�ي للدورة الئت بناًء ع� الخ�ب

اء ولجانها الفرع�ة  اءألعضالمكتسبة من الدورة االنتخاب�ة  ح الحفاظ ع� الممارسة فقد اق�تُ  ،العمل التابعة لها  وأفرقةلجنة الخ�ب
اءاتا الجاري بها العمل ع� مستوى ات  ،لهيئات ذات الصلة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب ع� الفور بعد  عض��ة أعضاء المكتبأي أن تبدأ ف�ت

 انتخابهم. 

حة ع� القاعدة أن التعد�ال بكذلك علما  اللجنة  وأحاطت .9 لدورة حول ا اتم��د من التوض�ح�تاحة ) تتعلق ب3-1( 7ت المق�ت
حت ،�اإلضافة إ� ذلكو االنتخاب�ة ألعضاء المكتب.  نظام البعض التعد�الت ع� النظام الداخ�ي لغرض مواءمة المصطلحات مع  اق�تُ

ي ال تغ�ي جوهر  ،ل��بو ل الداخ�ي العام  . نفسه النظاموالئت

ي  النظام الداخ�ي اعتمدت اللجنة و  .10
ح �ف وع  3 المرفقالمعدل ع� النحو المق�ت ي  CE 549بملف الم�ش

ف �ف ف وكما هو مبني  3 المرفقني
وع  4و  . CE 000بملف الم�ش

ات  أن تدخل تلكوقررت اللجنة كذلك  .11 ف النفاالتغي�ي ا من االجتماع القادم للدورة.  ذ ح�ي ا اعتبار�  فور�

اءات  تق��ر عن تقدم برنامج مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي  بتق��ر مرح�ي وارد اللجنة علما  أحاطت .12
وع ب 20 المرفق�ف عن أ�شطة الف��ق أعدە المكتب الدو�ي  CE 462ملف الم�ش

اءات (المشار إل�ه ف�ما ��ي باسم " الف��ق العامل ") و�شكل خاص عن برنامج مر  ي بمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب اجعة العامل المعئف
اءات.   التصن�ف الدو�ي لل�ب

ة. كما  لمشار�ــــعأن العدد اإلجما�ي ب علما  اللجنة وأحاطت .13 ي السنوات األخ�ي
ي السنة ظل ع� نفس المستوى �ف

المراجعة �ف
 أن عدد المشار�ــــع المتعلقة بالتكنولوج�ات الناشئة الجد�دة قد ب أحاطت اللجنة علما 

�
ي هذا  جدر أ

 . المرح�ي تق��ر ال �ف

ا اللجن وأحاطت .14 ي   المشار�ــــعمن أنواع أن العدد اإلجما�ي للمدخالت الجد�دة ل�ل ن�ع علما بة أ�ض�
من الفئة  المشار�ــــعكان أع� �ف

C  ي
ف  F المشار�ــــعمنه �ف ي حني

ي  كان، �ف
ف  C المشار�ــــعالجزء األ��ب من المدخالت الجد�دة �ف ي دخلت ح�ي ي  النفاذ الئت

 IPCالنسخة  �ف
ا  H10 الصنفمن  2023.01 ي  المشار�ــــعالدفعة األو� المعتمدة من  والذي ضمالمنشأ حديث� ي بتكنولوج�ا  قامالئت اء المعئف ف��ق الخ�ب

اءات )EGSTأشباە الموصالت ( قيتها إ� مرحلة التصن�ف الدو�ي لل�ب  . ب�ت

از�ل وكندا وألمان�ا والممل�ة المتحدة طلبات مراجعة  .15 بموجب وفضً� عن مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة، قّدمت مكاتب ال�ب
اءات (خارطة الط��ق).  تحد�ثإطار  ض�ف إ� التق��ر المرح�ي عدد جميع المشار�ــــع  خارطة ط��ق مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

�
وأ

ي إطار خارطة الط��ق. 
 �مثل العدد ال�ب�ي من مشار�ــــع الص�انة تلك الخاصة ب�زالة المراجع غ�ي المحدودة من المخطط. و  وحالتها �ف

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE549
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE549
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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�ن للعمل الذي أنجزە الف��ق وأع��ت اللجنة عن ار  .16  تراجع معرفتهكفاءة   هوال س�ما تحسين العامل،ت�احها وتقديرها ال�ب�ي
اءات، أي  ة مرحلة التصن�ف الدو�ي لل�ب اءات  منبدءا متوسط ف�ت استكمال المخطط  حئت تقد�م طلب مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

ف اإلن �ة والفر�س�ة. كباللغتني ف  ل�ي

اءات. وُد�ي  مراجعةوشددت اللجنة كذلك ع� أن الجودة ال تقل أهم�ة عن ال�م�ة من ح�ث كفاءة  .17 التصن�ف الدو�ي لل�ب
ي عمل�ة ال

ف ع� قدم المساواة �ف إ� مشاركة أ��ب عدد من المكاتب دعت اللجنة و المقبلة.  مراجعةالف��ق العامل إ� مراعاة كال الجانبني
ي 

ي  ،ارطة الط��قبموجب خ مراجعةالبنشاط �ف
ي االعتبار أنه كلما زادت المشاركة �ف

 ،القضا�ا  إال وُط�ح أ��ب عدد من ،مراجعةالمع األخذ �ف
 ومن ثم تحقيق جودة أفضل. 

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

18.  
�
كا  مش�ت

�
اءات عرضا ي لل�ب ي الوال�ات المتحدة  باسمقدم المكتب األورويب

�شأن آخر التطورات المتعلقة بالتصن�ف التعاويف
ي (

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

ا من  وأبلغت .19 اءات ضمنمليون وث�قة براءات  68.7رب اما �ق تُصنف ،2023يناير  1اللجنة أنه اعتبار� ي لل�ب
 ،التصن�ف التعاويف

ي ذلك 
اءات من مليون وث�قة 1.5بما �ف �د ع� أن معظمه ،بمراجعة التصن�ف الدو�ي . وف�ما يتعلق أدب�ات خالف ال�ب

�
ع� سب�ل  ،ا أ

ي مجاالت  ،المثال
ي  راجعةالمُ الخطة  تطبق�جب أن  ،)NETs( التكنولوج�ات الناشئة الجد�دة�ف

اءاتالتصن�ف الدو�ي أوً� �ف ي  لل�ب
�ف

ي 
اءاتالوقت المناسب قبل دمجها �ف ي لل�ب

اءات ومكتب التصن�ف التعاويف ي لل�ب ام ال�امل للمكتب األورويب ف بلغت اللجنة كذلك باالل�ت
�
. وأ

ي 
ي الوقت المناسب �ف

اءات �ف اءات والعالمات التجار�ة ب�دماج النسخة الجد�دة من التصن�ف الدو�ي لل�ب التصن�ف الوال�ات المتحدة لل�ب
اءات ي لل�ب

ي  ،التعاويف
اءات من المنشور الرس�ي  عند صدور يناير  1ع� سب�ل المثال �ف . وأع��ت اللجنة عن امتنانها التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي هذا الصدد. 
امهما �ف ف اءات ومكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ع� ال�ت ي لل�ب  للمكتب األورويب

بلغت اللجنة بتوفر منصة لتبادل المعلومات �س� .20
�
ي من شأنها أن �سمحوأ  ،ع� سب�ل المثال ، "بوابة التصن�ف الخارج�ة" والئت
اءات بمواءمة  ي لل�ب

اءات بط��قة أ��� منهج�ة؛ التصن�ف التعاويف ي الق��ب العاجلوالتصن�ف الدو�ي لل�ب
 محدد فئاتستشمل المنصة  و�ف

اءاتضمن نص ال ي لل�ب
ي  المصنفاتلمساعدة  التصن�ف التعاويف

اءات التصن�ف عمل�ة�ف ي لل�ب
 . التعاويف

ا من عام فهرس الملفات�صالح مراجعة ب وأحاطت علما اللجنة  وأشارت .21 ُتجرى ، سيتم مواءمة كل مراجعة 2023، أي اعتبار�
اءات، أي أن  فهرس الملفاتع�  ف  فهرس الملفاتل مراجعة الجد�دةالمع مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب ي  النفاذ ستدخل ح�ي

ي يناير �ف
�ف

اءاتنفس وقت ��ش  ا  وأحاطتللنسخة الجد�دة.  التصن�ف الدو�ي لل�ب  ةاألخ�ي  النسخةمع  فهرس الملفاتأن مواءمة علما باللجنة أ�ض�
اءات قد  ي المائة 99.80 بلغت �سبةمن التصن�ف الدو�ي لل�ب

ا من أب��ل  �ف وأع��ت اللجنة عن امتنانها لل�ابان ع�  ،2022اعتبار�
ف  جهودها  ف المواءمة بني اءات.  �سخةمع أحدث  فهرس الملفاتلتحسني  من التصن�ف الدو�ي لل�ب

بلغت اللجنة كذلك بتوافر "قائمة جرد  .22
�
اء ( تكنولوج�اتوأ تها ال�ابان )"GXTIالتحول الخ�ف ي ��ش ي  ،الئت البحث عن  ��توالئت

ي المجاالت المتعلقة 
اءات �ف اءات. التحول األخ�ف باستخد بتكنولوج�اتوثائق ال�ب  ام التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي مواصلة  .23
اءات والتصن�فات األخرى يتسم باألهم�ة، وأنه ينب�ف ف التصن�ف الدو�ي لل�ب وأ�دت اللجنة الرأي القائل إن اال�ساق بني

ي مجاالت الجهود الرام�ة إ� تع��ز هذا اال�ساق والمحافظة عل�ه
 . التكنولوج�ات الناشئة الجد�دة، والس�ما �ف

ي بتكنولوج�ا أشباە الموصالت (تق��ر ف��ق 
اء المعين  )EGSTالخ�ب

اءات، المكتب الرائد ل بتق��ر مرح�ي أحاطت اللجنة علما  .24 ي لل�ب ي دى أعدە المكتب األورويب اء المعئف بتكنولوج�ا أشباە ف��ق الخ�ب
 . الموصالت

ي و  .25 اء المعئف بلغت اللجنة أن الدفعة األو� من المشار�ــــع المنبثقة عن ف��ق الخ�ب
�
ي تضمنت لوج�ا أشباە الموصالتبتكنو أ ، والئت

ف H10Nو H10Kو H10B، أي H10الجد�د  الصنففرع�ة جد�دة ضمن  أصنافثالث   النفاذ ، قد تمت الموافقة عليها ودخلت ح�ي
ي 
تيحعالوة ع� ذلك، و . IPC 2023.01 النسخة �ف

�
ا  أ ي  وأصنافهالجد�د  الصنفأ�ض�

اءات وفهرس الفرع�ة �ف ي لل�ب
التصن�ف التعاويف

 . ملفاتال

ا  علما  اللجنة وأحاطت .26 قد ، C 516و  C 515و  C 514، و�ي C الصنفمن  مشار�ــــعأن الدفعة الثان�ة من ثالثة بأ�ض�
طلقت

�
ي  أ

ويف ي إطار المنتدى اإلل��ت
اءات�ف ي أ�ت�� للتصن�ف الدو�ي لل�ب

كان هناك و . IPC 2024.01 النسخة �ستهدف�ي ، و 2022ر �ف
ي طور اإلعداد كمشار�ــــع�ان أخ�  انفرع� انصنفسلفا 

 . 2023مرشحة من الدفعة الثالثة قبل نها�ة عام  C ضمن الصنف �ف

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C514
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C515
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C516
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ي  .27 اء المعئف س�ما ، وال بتكنولوج�ا أشباە الموصالتوأع��ت اللجنة عن تقديرها العميق والصادق لجميع أعضاء ف��ق الخ�ب
اءات،  ي لل�ب ي دى المكتب الرائد لالمكتب األورويب اء المعئف ي تم تحق�قهابتكنولوج�ا أشباە الموصالتف��ق الخ�ب ة الئت ، ع� النتائج ال�ب�ي

 حئت اآلن. 

ي بتكنولوج�ا أشباە الموصالت لأحدث خارطة ط��ق  تأي�د قررت اللجنة و  .28 اء المعئف ي الواردة ف��ق الخ�ب
من  382 المرفق�ف

وع وع، وكذلك  مواصلةوع�  CE 481 الم�ش  . ف��قذلك الأ�شطة  تأي�د الم�ش

ي  الحضور�ةوشجعت اللجنة أ�ضا المشاركة  .29 اء المعئف ي اجتماعات ف��ق الخ�ب
ي المستقبل نظرا  بتكنولوج�ا أشباە الموصالت�ف

�ف
 لتعق�د الموض�ع والمناقشات التقن�ة المتعمقة المتوقعة. 

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

وع  .30 ي دل�ل مسألة  ومست، CE 531استندت المناقشات إ� ملف الم�ش
التصن�ف إضافة فقرة جد�دة للمخطط الثانوي �ف

اءات  ج")، وال س�ما الدل�ل" بعبارة(المشار إل�ه ف�ما ��ي الدو�ي لل�ب ي  مق�ت
اءات �ف ي لل�ب ،2 المرفقالمقرر المقدم من المكتب األورويب

ي المرفقات من 
. 6إ�  3والتعل�قات الواردة �ف ف اعتمدت و ، المقدمة ع� التوا�ي من االتحاد الرو�ي وجمهور�ة كور�ا والس��د والصني

اتمع  ،اللجنة ي  الواردة التعد�الت ،ق�امها ببعض التغي�ي
ي  2 المرفق�ف وع، والئت درجتمن ملف الم�ش

�
ي  أ

ا �ف بملف  75 المرفقأ�ض�
وع  ف CE 454الم�ش  أدناە).  ،32و 31، إ� جانب التعد�الت األخرى (انظر الفقرتني

ي جميع أنحاء التصن�ف الدو�ي  .31
ي أما�ن التصن�ف الثان��ة �ف

ودعت اللجنة الف��ق العامل إ� استعراض وتنسيق المالحظات �ف
لل ب�اءات وقررت إ�شاء الم ش�وع M 831 مع تو�ي المكتب األوروبيي لل ب�اءات مهمة 

مقرر لهذا الغرض. 
ا إ� و  .32 وع  75 المرفقاستندت المناقشات أ�ض� حة الذي �حتوي ع� مجموع CE 454بملف الم�ش ة من التعد�الت المق�ت

ي المرفقات من ب مشفوعة
وع، المقدم ع� التوا�ي من االتحاد  77و 76و 74إ�  69التعل�قات ع� الدل�ل، وال س�ما �ف ي ملف الم�ش

�ف
اءات و أيرلندا و الرو�ي والمكتب الدو�ي  ي لل�ب الممل�ة المتحدة وجمهور�ة كور�ا. و المكتب األورويب

ي الصفحة األو� للفقراتاعتمدت اللجنة، مع بعض او  .33
ات، التعد�الت ع� العناو�ن �ف  42و 28و 22و 21و 20و19 لتغي�ي

 183و(جد�د)  ثان�ا  182و156و) ة(جد�د ثان�ا  107 الصفحة األو� للفقراتو  الفصل التاسع، وعنوان، ثان�ا  92و ثان�ا 74و 72و
ي  187و ي  ترد من الدل�ل، والئت

ف �ف وع.  79و 78 المرفقني ي ملف الم�ش
ي  تلك وسُتدرج�ف

 من الدل�ل.  2023 �سخةالتعد�الت �ف

ا إ� و  .34 وع  90 المرفقاستندت المناقشات أ�ض� حة CE 455بملف الم�ش ، الذي �حتوي ع� مجموعة من التعد�الت المق�ت
اءات (المشار إليها ف�ما ��ي باسم "المبادئ التوجيه�ة")، التعل�قات عب مشفوعة � المبادئ التوجيه�ة لمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات ي لل�ب ي قدمها ع� التوا�ي المكتب األورويب ي المرفقات من و والمكتب الدو�ي  الئت
ف �ف از�ل والصني بملف  89إ�  85الس��د وال�ب

وع.   الم�ش

ي الصفحة األو� للفقراتاعتمدت اللجنة، مع بعض التو  .35
ات، التعد�الت ع� العناو�ن �ف  67و 61و (جد�د) ثان�ا  38و 23 غي�ي

من  2الفقرة و األول،  الملحقمن  1التعد�الت ع� الفقرة و من المبادئ التوجيه�ة،  �ا ثان 126 و 126و123و122وثان�ا  86و 70و
 ، ي

ي من امن الملحق الرابع والمبادئ التوجيه�ة لص�اغة تع��فات التصن�ف  ثان�ا  8و 8الفقرتان و الملحق الثايف ترد لملحق السادس، والئت
ي 

ف �ف وعب 92و 91 المرفقني  . ملف الم�ش

 التكنولوج�ات الشاملةالذي �غ�ي  التوس�ملفهرسة/ المخطط الشامل لالحاجة إ� ن�ع جد�د من 

اءاتأحاطت اللجنة علما باستعراض شفوي قدمه المكتب  .36 ي لل�ب وع ا بصفته أحد مقرري ،األورويب ف  CE 502لم�ش كني . المش�ت
بلغت بأنه لن �كون من المجدي وضع ن�ع جد�د من نظام الفهرسة أو التوس�م الشامل الذي �غ�ي التكنولوج�ات الشامل

�
بناًء ع�  ،ةوأ

اءاتمن  Yتج��تهم مع القسم  ي لل�ب
 . التصن�ف التعاويف

ا  وأحاطت .37 ف  قدمتهشفوي  بب�اناللجنة أ�ض� وع امقرر  ،الصني ا من "المشاركلم�ش ا جد�د� ح نوع� الفهرسة المتعددة"  نظام، �ق�ت
ح وخارطة ط��ق المراجعةاالشاملة إ� ج التكنولوج�اتلتطب�قه ع�  وع المق�ت ف لن�ش  وُدع�ت. ا الخاصة به نب نهج الم�ش الصني

ح ي إل من االمكتوب  المق�ت
ويف ي إطار المنتدى اإلل��ت

وع �ف  . حولها  والمناقشاتعليها م��د من المراجعة جراء لم�ش

ي المناقشة .38
وع للمشاركة بنشاط �ف ي هذا الم�ش

اء �ف  . ودعت اللجنة أعضاء ف��ق الخ�ب

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/4867/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE531
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
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE502
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M831
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M831
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اءاتالتصن�ف الدو�ي حول استخدام  دراسة استقصائ�ة مست��ات التصن�ف والقضا�ا األخرى المتعلقة  من ح�ث لل�ب
اءات (بـ  ) والقضا�ا ذات الصلةIPCWLMSأداة إدارة قوائم العمل للتصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات من ح�ث مست��ات  .39 استندت المناقشات إ� ملخص نتائج الدراسة االستقصائ�ة حول استخدام التصن�ف الدو�ي لل�ب
ي أعدها  وع  27 المرفق (ي)انظر(المكتب الدو�ي  التصن�ف الئت  . )CE 492بملف الم�ش

ي المجم�عو .40
اءات.  24ورد  ،�ف ي لل�ب اءات ومن المكتب األورويب ي اتحاد التصن�ف الدو�ي لل�ب

 ردا من الدول األعضاء �ف

ي مكتبا  23فإن  ،و�اختصار  .41 اءات الوطن�ة �ستخدم المستوى الئت اءات لتصن�ف منشورات ال�ب �ستخدم التصن�ف الدو�ي لل�ب
اءات. ت 24من أصل مكتبا  13و ،منهال�امل  اءات الوطن�ة بعد مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب �سعة  وتع�د ع�د تصن�ف منشورات ال�ب
ف تقوم أر�عة مكاتب و ؛ فك��ا  التصن�ف مكاتب  . التقن�ةالمجاالت  حسبإعادة التصن�ف الفك��ة واآلل�ة  بالجمع بني

ي خوارزم�ة التوز�ــــع.  سُتستخدمستقصائ�ة ال دراسة الم أن نتائج وعُ  .42
 لتحد�ث المعلومات �ف

 أوسع من المكاتب.  مساهماتمن أجل الحصول ع�  بالنحو المناسبودعت اللجنة المكتب الدو�ي إ� مواصلة جمع الردود  .43

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

ي بادر بها  خدمة إعادة التصن�ف المستندة إ� الذكاء االصطنا�ي بتق��ر إعال�ي موجز عن أحاطت اللجنة علما  .44 المكتب  الئت
ي الدو�ي 

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

ا�ف ، كبد�ل عن "النقل االف�ت
وع  (ي)انظر( الحا�ي   . )CE 532الم�ش

اءات من يروم نظام إنتاج  إرساءركزت الدراسة األول�ة ع� و  .45 ي �شمل ما  ،2016إ�  2009 النسخإعادة تصن�ف وثائق ال�ب والئت
ف رمز إلعادة التصن�ف. وستسمح السعة النهائ�ة للنظام بمعالجة النسخ من عام ا�ق ي عائلة وحوا�ي أر�عة ماليني

إ� عام  2009رب مليويف
ي �شمل  ،2016 وع 100والئت ي األسب�ع ،م�ش

ف �ف وعني ي أقل من عام واحد.  ،بمعدل م�ش
 ع� أن يتم االنتهاء منها �ف

المكاتب إ�  ودع�تعليها المكاتب.  لتعلقوقد ُد�ي المكتب الدو�ي إ� مواصلة جمع نتائج االختبار وتبادل الوثائق ذات الصلة  .46
ي االختبار  المشاركة تو�ي 

ي والتحقق من صحة خدمة إعادة التصن�ف  وهو ما من شأنه أن �ساهم، أهم�ة النشطة �ف
ي التقي�م النهايئ

�ف
ي مرحلة الحقة.  اللجنة وتتخذ فيها  لتنظر طنا�ي القائم ع� الذكاء االص 

 قرار �شأنها �ف

 قضا�ا أخرى

وع الوافقت اللجنة ع� تعليق  .47 اءات" الالزمة المتعلق "ب�طار ال�فاءات التقن�ة CE 523م�ش ي ظل نقص  ،لتصن�ف ال�ب
�ف

 األ�شطة. 

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

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

ات التقن�ة المتعلقة اءاتأداة التصن�ف التلق/ IPCPUBمنصة ب التغي�ي ي لل�ب
ومضمون  وشكل، IPCRMSو ،)IPCCAT( ايئ

WIPO Common . 

اءات/فهرس الملفات .49 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
بلغت اللجنة بن�ش .  IPCPUB المنشورة �ف

�
ي الوضع  2016.01إ�  IPC 2009.01 النسخ من كما أ

�ف
ي  ب�جراءمما سمح  ،النشط

ي  IPCPUB منصة البحث الموسع �ف
اءات  واخت�ار الرمز �ف أداة إدارة قوائم العمل للتصن�ف الدو�ي لل�ب

IPCWLMS)( . 

ا علما اللجنة  وأحاطت .50  وهو ما سمح، IPCPUB V.9جد�د باإلصدار ال وتع��ضها القد�مة  PDF �سخ أداة إعداد  بتعليقأ�ض�
اءاتمخطط من أفضل  PDF�سخة  عداد ب�  . التصن�ف الدو�ي لل�ب

بلغ .51
�
اءات تدر�ب  سُ�عاد كذلك أنه   توأ ي لل�ب

اءات أو أداة التصن�ف التلقايئ داة إدارة قوائم العمل للتصن�ف الدو�ي لل�ب
)IPCWLMS(  ي لتتعامل

اءات �ف  . IPC 2023.01 النسخة مع إعادة تصن�ف وثائق ال�ب

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE532
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE523


IPC/CE/54/2 
6 
 
 

ي ب علما  اللجنة وأحاطت .52
تغال�ة وال���ة والسلوفا��ة واإلسبان�ة سُتضاف إ� نظام المساعدة �ف أن اللغات البولند�ة وال�ب

جمة   . IPCRMSال�ت

وع الووافقت اللجنة ع� تعليق  .53 اءاتاالختالفاالمتعلق بـ " CE 522م�ش ي مخصصات التصن�ف الدو�ي لل�ب
 ". ت �ف

وع  8 المرفقاستندت المناقشات إ� و  .54 ي  ات، المتعلق بملفات التع��ف الرئ�س�ة وتوق�ت ��ش التع��فCE 501بملف الم�ش
�ف

اءا  ت. التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي الرسوم التوض�ح�ة علما بوجود اللجنة  وأحاطت .55
تع��فات الملفات الرئ�س�ة ف�ما �خص للغة ا غ�ي المعتمدة ع�مشكلة �ف

ي أبلغ عنها المكتب ال اءات الئت ا دو�ي للتصن�ف الدو�ي لل�ب � من شأنه أن �سمح باستخدام الرسوم التوض�ح�ة المعتمدة ع�  ،، وأ�دت تغي�ي
ي الملفات الرئ�س�ة. 

 اللغة �ف

حإعداد إ� المكتب الدو�ي  وُد�ي  .56 ا قبل الن�ش المبكر للنسخة ع� أن ملفات رئ�س�ة جد�دة  مق�ت ون�� توافق عل�ه اللجنة إل��ت
اءات. لالتال�ة من التصن�ف الدو�ي ل  �ب

ي و  .57
ف لتع��فأ�دت اللجنة تار��ف ي  اتالن�ش الرسميني

اءات، أي �ف يناير، مما س�سمح ب�دراج  1يوليو و 1التصن�ف الدو�ي لل�ب
ي 

ي المنشور الرس�ي لـ للف��ق العامل �ةدورة الخ��فالالتع��فات المعتمدة �ف
اءات �ف ي لتصن�ف الدو�ي لل�ب

 يناير من السنة القادمة.  1�ف

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

 بالعروض المقدمة عن التجارب مع أدوات التصن�ف بمساعدة الحاسوب (القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي  .58
�
أحاطت اللجنة علما

ي المكاتب المعن�ة، وقدمت العروض المكاتب التال�ة: 
اءات وفر�سا وال�ابان والمثال) �ف ي لل�ب  . ممل�ة المتحدةالمكتب األورويب

اءات و�دارة الفحص ،علما بأنه اللجنة وأحاطت .59 اءات إ�  ،باإلضافة إ� استخدام أدوات تصن�ف ال�ب مثل توج�ه طلبات ال�ب
ي استخدام البحث عن حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة ،الفحص ذات الصلة شعب

ومساعدة  ،قامت معظم المكاتب بتط��ر أدواتها �ف
اءات  ي ال�ب

، عالوة ع� دعم إعادة التصن�ف. مصن�ف ي عملهم اليو�ي
ف �ف  والفاحصني

ي خضم .60
ي تط��ر أدوات التصن�ف بمساعدة الحاسوب ع� تقاسمها للمكاتب األر�عة المذكورة أعالە  ها شكر  و�ف

تها �ف أقرت ، خ�ب
ي تط� 

اتها �ف ي هذا المجال ودعت الم��د من المكاتب إ� تبادل خ�ب
�ر أدوات التصن�ف الداخل�ة اللجنة بأهم�ة تبادل المعلومات �ف

ي دورتها القادمة. 
بلغتبمساعدة الحاسوب �ف

�
ي ذلك المواد السابقة ،ضو أن جميع مواد العر  وأ

ي  ،بما �ف
ي متاحة �ف

ويف المنتدى اإلل��ت
اءات وع للتصن�ف الدو�ي لل�ب ي إطار الم�ش

 . CE 524 �ف

 اختتام الدورة

 اختتم الرئ�س الدورة.  .61

اعتمد هذا التق��ر باإلجماع من قبل لجنة  .62
ي 
ون�ة �ف اء بالوسائل اإلل��ت  . 2022مارس  20 الخ�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/CE501
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE524
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Sofia 
 
Aneta KOLEVA (Ms.), Patent Examiner, Directorate “Examination and Protection of Inventions, 
Utility Models and Industrial Designs”, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia 

CANADA 
 
Nancy BEAUCHEMIN (Mme), Gestionnaire de programme - International, Direction des 
brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), Innovation, Sciences et 
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Marwa HOSNY (Ms.), Pharmaceutical Patent Examiner, Patent Technical Examination, Higher 
Education and Scientific Research, Egyptian Patent Office, Cairo 
 
Nourhan RYHAN (Ms.), Patent Examiner, Patent Technical Examination, Higher Education and 
scientific Research, Egyptian Patent Office, Cairo 

ESPAGNE/SPAIN 
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ROSPATENT, Moscow 
 
Lada TSIKUNOVA (Ms.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS) 
ROSPATENT, Moscow 
 
Tatiana KOLOTILINSKAYA (Ms.), Chief Specialist, International Cooperation Department, 
Federal Institute of Industrial Property (FIPS), ROSPATENT, Moscow 
 
Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation 
Department, Federal Service for Intellectual Property (FIPS), ROSPATENT, Moscow 
 
Ekaterina PAVLOVA (Ms.), Leading Specialist, Multilateral Cooperation Division, International 
Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (FIPS), ROSPATENT, 
Moscow 

FINLANDE/FINLAND 
 
Antti HOIKKALA (Mr.), Senior Patent Examiner, Patents and Trademarks, Finnish Patent Office 
(PRH), Helsinki 

FRANCE 
 
Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des Brevets, Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 

IRLANDE/IRELAND 
 
Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of 
Ireland, Kilkenny 

ISRAËL/ISRAEL 
 
Yoav SIN MALIA (Mr.), Head, Information Systems, Patents, Israel Patent Office, Ministry of 
Justice, Jerusalem 
 
Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of 
Justice, Jerusalem 

JAPON/JAPAN 
 
Kenichi HASEHIRA (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo 
 
Taiki OKI (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo 
 
Masaya OTE (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo 
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KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Ainura ABYKANOVA (Mr.), Industrial Property Expertise Department, State Agency of 
Intellectual Property and Innovation under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic 
(Kyrgyzpatent), Bishkek 

MEXIQUE/MEXICO 
Kevin URIEL ALENCASTER VILLA (Sr.), Experto en Propiedad Intelectual, Dirección Divisional 
de Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de 
México  
 
Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Experto en Propiedad Intelectual, Dirección Divisional de 
Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

NORVÈGE/NORWAY 
 
Bjørn TISTHAMMER (Mr.), Head of Section, Patent Department, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Frogner 
 
Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Chief Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of 
Economic Affairs, The Hague 

POLOGNE/POLAND 
 
Małgorzata KOZŁOWSKA (Ms.), Patent Examiner, Biotechnology and Chemistry Department, 
Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw 
 
Piotr CZAPLICKI (Mr.), Director, Biotechnology and Chemistry Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 

PORTUGAL 
 
Fedra OLIVEIRA (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, Portuguese 
Institute of Industrial Property, Ministry of Justice, Lisbon 
 
Roxana ONOFREI (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, Portuguese 
Institute of Industrial Property, Ministry of Justice, Lisbon 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
HAN Donghee (Mr.), Head of Data Science Group, IP Classification Strategy TF Team, Korea 
Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
JEONG Jieun (Ms.), Classification Group, IP Classification General Team, Korea Institute of 
Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
JUNG Byungte (Mr.), Head of IP Classification General Team, IP Classification Center, Korea 
Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
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LEE Wangseok (Mr.), Head of Int. Classification Group, IP Classification General Team, Korea 
Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
PARK Sungchul (Mr.), deputy director, Patent Legal Administration Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
SHIN Jieun (Ms.), Assistant Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Jinyong (Mr.), IP Attaché, Economy, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Natalia CAISIM (Ms.), Head of Examination Division, Patents, State Agency on Intellectual 
Property, Chisinau 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech 
Republic, Prague 
 
Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adrian NEGOITA (Mr.), Head of Mechanics, Patent Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Anca Simona IONESCU (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, UK 
Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Howard CHEN (Mr.), Data Scientist, Transformation - Secure IP, UK Intellectual Property Office, 
(UKIPO), Newport 
 
Colm MCKENNA (Mr.), Data Scientist, Transformation - Secure IP, UK Intellectual Property 
Office, (UKIPO), Newport 

SERBIE/SERBIA 
 
Milan MILJEVIĆ (Mr.), Senior Examiner, Department for Mechanical and Electrical Engineering, 
Belgrade 
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SUÈDE/SWEDEN 
 
Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Patent Division, Swedish Patent and Registration Office 
(PRV), Stockholm 
 
Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Division, Swedish Patent and Registration 
Office (PRV), Stockholm 
 
Moa EMLING (Ms.), Senior Patent Examiner, Chemistry - Patent Department, Swedish Patent 
and Registration Office (PRV), Stockholm 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 

UKRAINE 
 
Halyna DOBRYNINA (Ms.), Leading Intellectual Property Professional, Unit of Patent 
Information and Documentation, Ministry of Economy of Ukraine, State Organization “Ukrainian 
National Office for Intellectual Property and Innovations” (UANIPIO), Kyiv 
 
Dmytro PROKOPENKO (Mr.), Intellectual Property Professional, Unit of Work with International 
Classifications and Standards, Ministry of Economy of Ukraine, State Organization “Ukrainian 
National Office for Intellectual Property and Innovations” (UANIPIO), Kyiv 
 

II. ÉTAT OBSERVATEUR/OBSERVER STATE 

SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Ning DU (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Lei HONG (Mr.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Cheow Hin SIM (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analysis, Intellectual 
Property of Singapore (IPOS), Singapore 
 

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Valery MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering 
Division, Examination Department, Moscow 
 
Saparbay EMINOV (Mr.), Counselor, Legal and Management Department, Moscow 
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Jose ALCONCHEL UNGRIA (Mr.), Director, Classification and File Management, Rijswijk 
 
Pierre HELD (Mr.), Project Manager, CPC Co-operation, Directorate Classification and File 
Management, Rijswijk 
 
Roberto IASEVOLI (Mr.), Head Classification Board, Directorate Classification and File 
Management, Rijswijk 
 
Alexander KLENNER-BAJAJA (Mr.), Head of Data Science, Data Science, Rijswijk 
 
Agnès MERLE GAMEZ (Ms.), Classification Board Member Section Chemistry, Directorate 
Classification and File Management, Rijswijk 
 

IV. ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATION  
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
 
Tsz Ching LAI (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
 
Leyli AHMADOVA (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Paula BAČIĆ (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Hager KHALIL (Ms.), Delegate, Brussels 
 

V. BUREAU/OFFICERS 
 
président/Chair: Anders BRUUN (M./Mr.) (Suède/Sweden) 

vice-présidents/: Christopher KIM (M./Mr.) (États-Unis d’Amérique/  
Vice-Chairs  United States of America)  
   Magalie MATHON (Mme/Ms.) (France)  

secrétaire/ 
Secretary:  XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 

  



IPC/CE/54/2  
Annexe I/Annex I 
page 9 
 
VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
 INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l’infrastructure et des 
plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications 
and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), 
Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l’infrastructure et des 
plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications 
and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la 
Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Senior Patent 
Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International 
Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Olivier COLLIOUD (M./Mr.), administrateur de projets de la Section des systèmes 
informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de 
l’infrastructure et des plateformes/Project Officer, IT Systems Section, International 
Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l’information de la Section de la 
classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International 
Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, 
Infrastructure and Platforms Sector 
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 افتتاح الدورة .1

ي  .2  الرئ�س انتخاب الرئ�س ونائئب

 اعتماد جدول األعمال .3

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

 �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 ن عن اب�است .10 مست��ات التصن�ف والقضا�ا األخرى المتعلقة بأداة إدارة قوائم 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"بد�ل محتمل  –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

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

 عتماد التق��را .15

 اختتام الدورة .16

ي و [نها�ة 
 الوث�قة]المرفق الثايف

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE549
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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
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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