
 
IPC/WG/46/2 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021�ب د�سم 8 التار�ــــخ: 

اءاتالدو�ي لاالتحاد الخاص للتصن�ف   ل�ب
ي بمراجعة التصن�ف

 الف��ق العامل المعين

 
 السادسة واألر�عونالدورة 

 2021 نوفم�ب  10إ�  8جن�ف، من 

 التق��ر

 الذي اعتمدە الف��ق العامل

 مقدمة

اءات (المشار إل�ه ف�ما بعد "الف��ق العامل") دورته  .1 ي بمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب ف السادسة و عقد الف��ق العامل المعيف األر�عني

ة من  ي الف�ت
ي جن�ف �ف

ال�ا،وح�ف الدورة أعضاء الف��ق العامل التال�ة أسماؤهم:  . 2021نوفم�ب  10إ�  8�ف از�ل، أس�ت ، كندا،  ال�ب ف  الصني

و�ــــج، المكس�ك، ال�ابان، إ�ائ�ل، أيرلندا، ألمان�ا، فر�سا، إستون�ا، التش�ك،جمهور�ة  ،االتحاد  كور�ا،جمهور�ة   بولندا، ال�ف  الرو�ي

 األم��ك�ة،الوال�ات المتحدة  المتحدة،الممل�ة  أوكران�ا، س���ا، الس��د، ان�ا،إسب سلوفا��ا، سلوفين�ا، السعود�ة،الممل�ة الع���ة 

اءات ( أوز�كستان، اءات  )،EAPOالمنظمة األورو��ة اآلسي��ة لل�ب ي لل�ب  وسنغافورة والهند . وكانت هنغار�ا )28( (EPO)المكتب األورويب

ي وف�ت نام 
ف �ف   المرفق األول من هذا التق��ر. ممّثلة بصفة مراقب. وترد قائمة المشاركني

ي  والمنصاتقطاع البن�ة التحت�ة  ،وافتتح الدورة الس�د ك. نا�سوم، مساعد المدير العام .2
المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة  �ف

. و  )،(ال��بو ف ي حققها الف��ق العامل نا�سوم أعرب الس�د و رحب بالمشاركني ي خالل عن تقديرە لإلنجازات الهائلة اليت
المراجعة دوريت

ف  تني ي ورأى أن خ�ي دل�ل ع� ذلك هو ا. األخ�ي
ي أدخلت �ف ف لعدد ال�ب�ي من التعد�الت اليت  IPC 2022.01و IPC 2021.01 النسختني

ي فرضتها الجائحة ال ي ظل الظروف االستثنائ�ة اليت
  . س�ما �ف

 أعضاء المكتب

ا  ستينكل�ف  أو.  انتخب الف��ق العامل باإلجماع الس�د  .3 ا للرئ�س لدورة و�بل  ب.  انتخب الس�د كما (ألمان�ا) رئ�س� (س���ا) نائب�

اءات  ةمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب  . 2022- 2021 للف�ت
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 الدورة.  ةمهمة أمينن. زو (ال��بو)ة الس�د توتول .4

 اعتماد جدول األعمال

ف  الذي أدخل عل�ه  اعتمد الف��ق العامل باإلجماع جدول األعمال المراَجع .5 ف طف�فني ي من كما تعد�لني
ي المرفق الثايف

يرد �ف

 التق��ر.  هذا

 المناقشات واالستنتاجات والقرارات

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

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

ف  تق��ر هذە الدورة ع� استنتاجات الف��ق العامل (القرارات والتوص�ات واآلراء  �قت� )، AB/X/32من الوث�قة  52و 51(انظر الفقرتني

ي أبدي فيها تحفظ بخصوص  ، باستثناء الحاالت اليت ف ي أد� بها أي من المشاركني وغ�ي ذلك) وال �شتمل، بصفة خاصة، ع� الب�انات اليت

ي تجدد �شأنها أي استنتاج محّدد للف��ق العامل أو   االستنتاج.  عد التوصل إ�التحفظ ب تلك اليت

اء تق��ر عن الدورة  ن للجنة الخ�ب اءات بالتصن�ف المعن�ةالثان�ة والخمسني  الدو�ي لل�ب

ف للجنة  .7 اء الأحاط الف��ق العامل علما بتق��ر شفوي من األمانة عن الدورة الثان�ة والخمسني التصن�ف الدو�ي المعن�ة بخ�ب

اءات (المشار إليها ف�ما ��ي باسم "ا  ). IPC/CE/52/2للجنة") (انظر الوث�قة لل�ب

ي برنامج مراجعة  الفعالةالمكاتب ع� المشاركة  حثتل الذي أنجزە الف��ق العامل و وأع��ت اللجنة عن ارت�احها للعم .8
�ف

اءات،التصن�ف الدو�ي  اءات.  لل�ب  وال س�ما من خالل تقد�م طلبات المراجعة بموجب خارطة ط��ق مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

ا باستخدام باللجنة ع� توص�ة الف��ق العامل وافقت و  .9 ون�� اح المراجعة إل��ت تطبيق نهج مرن إلجراء مناقشات �شأن اق�ت

ي 
ويف اءاتالمنتدى اإلل��ت ي  للتصن�ف الدو�ي لل�ب

ويف ي إطار الممكن") (المشار إل�ه ف�ما ��ي باسم "المنتدى اإلل��ت
حول  متفق عل�هالو  �ف

ف الجودة وال�فاءة. ودعت اللجنة الف��ق العامل إ� مواصلة حل فوري من خالل اإ�جاد  تخاذ تداب�ي معينة للحفاظ ع� التوازن بني

ي اجتماعاته المقبلة. 
 تقي�م نتائج وفعال�ة بعض تداب�ي العمل المتفق عليها �ف

ي بتكنولوج�ات أشباە الموصالت (و  .10 اء المعيف تنانها للمكتب ع��ت عن ام، أ)EGST�عد أن أحاطت اللجنة علما بتق��ر ف��ق الخ�ب

اءات ي لل�ب ي والمكتب  األورويب
ا�ف ي  اإل�ش اء المعيف ي  ،بتكنولوج�ات أشباە الموصالتلف��ق الخ�ب

ي والمكاتب األعضاء �ف اء المعيف ف��ق الخ�ب

ي العمل المنجز حيت اآلن. كما  ا ، ع� الجهود المبذولة ومساهمتهبتكنولوج�ات أشباە الموصالت
اء  حثت�ف اللجنة أعضاء ف��ق الخ�ب

ي   . 2019عام  المسار الذي اتخذەنفس ع� مواصلة عملهم ببتكنولوج�ات أشباە الموصالت المعيف

اءات.  .11 اءات والمبادئ التوجيه�ة لمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب واعتمدت اللجنة كذلك تعد�الت ع� دل�ل التصن�ف الدو�ي لل�ب

ا،و  � ي العد�د م أخ�ي
اءات. نظرت اللجنة �ف  ن قضا�ا تكنولوج�ا المعلومات المتعلقة بالتصن�ف الدو�ي لل�ب

ن  �نتق��ر عن الدورتني �ناالحو  الع�ش ي  )IP5 WG1( األول لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة ملاالع ف��قلل د�ة والع�ش
المعين

 بالتصن�ف

اءات CNIPAالصين�ة للمل��ة الفك��ة (أشار الف��ق العامل إ� التقار�ر الشف��ة المقدمة من اإلدارة الوطن�ة  .12 ) ومكتب ال�ابان لل�ب

)JPO،(  ن للف��ق العامل الخمسة،ن�ابة عن مكاتب المل��ة الفك��ة� �ن والحاد�ة والع�ش ف الع�ش ي الدورتني
األول لمكاتب المل��ة  �ف

ي بالتصن�ف.  الفك��ة الخمسة  المعيف

�ن للف��ق و  .13 ي  لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسةاألول  العامللوحظ أنه خالل الدورة الع�ش وافقت مكاتب  ،بالتصن�فالمعيف

) إ� مرحلة التصن�ف الدو�ي Fالفئة من مشار�ــــع ( لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة مشار�ــــعخمسة  ترق�ةالمل��ة الفك��ة الخمسة ع� 
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اءات، �ن  Fمشار�ــــع من الفئة بينما تمت ترق�ة �سعة  لل�ب اءات خالل الدورة الحاد�ة والع�ش للف��ق إ� مرحلة التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي  األول لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة العامل    . بالتصن�فالمعيف

اءات (CNIPAاإلدارة الوطن�ة الصين�ة للمل��ة الفك��ة (أن إ� الف��ق العامل كذلك  أشار و  .14 ن�ابة عن  ،)JPO) ومكتب ال�ابان لل�ب

ي  ا قد ��ش  ،المل��ة الفك��ة الخمسة مكاتب
ويف ي المنتدى اإلل��ت

وع  ،�ف ي إطار الم�ش
القوائم المحدثة لجميع مشار�ــــع  ،CE 456�ف

حات  ف  مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسةومق�ت ف طلبات مراجعة  من 37و 35الجار�ة (انظر الملحقني وع) لتجنب التداخل بني ملف الم�ش

اءات   . مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسةلوأ�شطة المراجعة المستمرة التصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات  برنامج مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

وع مراجعة ��ي ب�انها:  22ناقش الف��ق العامل  .15  F 071و C 520و C 509و C 508و C 507و C 505و C 504م�ش
 F 156و F 154و F 153و F 152و F 151و F 149و, F 143و F 142و F 141و F 138و F 122و F 089و F 082و

 . F 159و F 157و

ي اتخاذها والُمهل المحّددة لذلك ول�لالمستقبل�ة وقائمة اإلجراءات  المشار�ــــعوترد المعلومات الخاصة بوضع تلك  .16
ي ينب�ف  اليت

  . ي
ويف وع ع� المنتدى اإلل��ت ي مرفقات ترد كل القرارات كما م�ش

الف��ق  "قرار المعنونةالمشار�ــــع والمالحظات والمرفقات التقن�ة �ف

 . ي
ويف وع ع� المنتدى اإلل��ت  العامل" والمتاحة ل�ل م�ش

ف استكمال ، منها مشار�ــــع مراجعة ةأر�عالف��ق العامل  واستكمل .17 وعني  ،F 154و F 153: ما وهف�ما يتعلق بتنقيح التصن�ف  م�ش
ي  المشار�ــــعدخل تسو 

ف النفاذ �ف وعانال ؛ واستكمل013IPC 202.النسخة ح�ي  Cو C 504: ما ف�ما يتعلق بالتعار�ف، وهباق�ان ال م�ش
ة المبكرة للنسخة و ، 507 ي الن�ش

ت تنق�حات التصن�ف �ف ي  أن هذە التعار�فبقدمت معلومات و . 012IPC 202.��ش
ستدرج �ف

ي  IPC 2022.01النسخة 
ف النفاذ �ف  . المناسبة التصن�ف، مع تعد�الت 2022يناير  1فور دخولها ح�ي

و�ي وافق الف��ق العامل كذلك ع� إو  .18  وهما:  جد�دين،مراجعة  �شاء م�ش

اءات)  -، المقرر C 521 )A61J 1/00 : ا م�كان�كال ي لل�ب وع  عن�شأ  –المكتب األورويب  . M 632الم�ش

وع  �شأ عن –الوال�ات المتحدة األم��ك�ة)  -، المقرر C 522 )G06Q 50/00 : ء �ه��ا ال  ؛C 508الم�ش

 بالف��ق العامل  أحاط .19
�
ي  شفوي تق��ر علما اء المعيف اءات ن�ابة عن ف��ق الخ�ب ي لل�ب بتكنولوج�ات أشباە قدمه المكتب األورويب

ي  8(انظر الملحق  الموصالت
وع �ف ي لدن من  c الفئةمن  مشار�ــــعإطالق ثالثة  حول )،WG 469 م�ش اء المعيف بتكنولوج�ات ف��ق الخ�ب

ي بذلك أحاط الف��ق العامل علما و . C 513و C 512و C 511و�ي  ، أشباە الموصالت اءات،وأعرب عن امتنانه للمكتب األورويب  لل�ب

ي والمكتب 
ا�ف ي  اإل�ش اء المعيف ي  ،الموصالتبتكنولوج�ات أشباە لف��ق الخ�ب اء المعيف ي ف��ق الخ�ب

بتكنولوج�ات أشباە والمكاتب األعضاء �ف

اته ا ومساهمته ها � جهودع ،الموصالت ة بخ�ب وع ا ال�ب�ي ي الم�ش
ي تم تحق�قه ع� النتائج ا ، وهنأهCE 481 �ف  ا حيت اآلن. اليت

اءات  ص�انة التصن�ف الدو�ي لل�ب

وع 11ناقش الف��ق العامل  .20  M 812و M 811و M 805و M 633و M 632و M 627و M 621ص�انة ��ي ب�انها:  م�ش
 .M 816و M 815و M 814 و  M 813و

وعات وقائمة اإلجراءات .21 ي اتخاذها والُمهل المحّددة لذلك ول�ل ا المستقبل�ة وترد المعلومات الخاصة بوضع تلك الم�ش
ي ينب�ف ليت

وعات المعنونة "قرار ي مرفقات الم�ش
. وترد كل القرارات والمالحظات والمرفقات التقن�ة �ف ي

ويف وع ع� المنتدى اإلل��ت الف��ق  م�ش

 . ي
ويف وع ع� المنتدى اإلل��ت  العامل" والمتاحة ل�ل م�ش

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE456
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C504
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C505
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C507
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C508
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C509
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C520
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F071
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F082
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F089
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F122
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F138
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F141
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F142
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F143
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F149
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F151
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F152
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F153
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F154
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F156
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F157
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F159
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F153
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F154
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C504
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C507
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C507
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C507
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C521
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M632
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C522
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C508
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/WG469
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C511
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C512
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C513
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M621
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M627
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M632
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M633
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M805
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M811
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M812
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M813
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M814
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M815
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M816
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ي تسو  ،التعار�فأو  بتنقيح التصن�فأ�مل الف��ق العامل أر�عة مشار�ــــع ص�انة ف�ما يتعلق و  .22
 IPCالنسخة دمج ثالثة منها �ف

وعس�دمج ، بينما M 816و M 813و M 632 ، و�ي 2023.01 ي  بالتعار�ف المتعلق M 805 الم�ش
إ�  IPC 2022.01 النسخة �ف

ي  المطابقة تنق�حات التصن�فإدماج  جانب
 . IPC 2022.01 النسخة بالفعل �ف

: و  جد�دة،وافق الف��ق العامل ع� إ�شاء أر�عة مشار�ــــع مراجعة و  .23  �ي

اءات)  -، المقرر M 817 )B09B : ا م�كان�كال ي لل�ب وع  �شأ عن –المكتب األورويب  ؛C 504الم�ش

ي 
وع  عن�شأ  –الوال�ات المتحدة األم��ك�ة)  -(المقرر  M 818 : المفردة-يت  . M 632الم�ش

اءات  -، المقرر M 819 )G06Q  : ء �ه��ا ال ي لل�ب وع  عن�شأ  –) المكتب األورويب  ؛C 508الم�ش

M 820 )G01B اءات)  -، المقرر ي لل�ب وع  عن�شأ  –المكتب األورويب  ؛M 633الم�ش

وعات الص�انة من وضع حذف اإلح ي إطار م�ش
 M 500إ�  M 200االت غ�ي المنقصة �ن

حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة من لالص�انة  بمشار�ــــعاستندت المناقشات إ� تق��ر حالة أعدە المكتب الدو�ي ف�ما يتعلق  .24

اءات تصن�ف وع  40(انظر الملحق  الدو�ي لل�ب  ). WG 191بملف الم�ش

ف إ� الف��ق العامل  وأشار  .25 ا  25أنه، من بني ا �شط� وع� ي التوصل إ� اتفاق �شأن المشار�ــــع السبعة التال�ة  جرى، م�ش
مناقشات  �ف

ي 
ويف ي التصن�ف المناسبةالتعد�الت  ستدرج�مكن اعتبار هذە المشار�ــــع مكتملة. ومن ثم ، و المنتدى اإلل��ت

ي  �ف
 IPC النسخة والتعار�ف �ف

2023.01 . 

M 235  ي
اع)ال –(المقرر  G05Dالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف اءات االخ�ت ي ل�ب  ؛مكتب األورويب

M 239  ي
 ؛إ�ائ�ل) –(المقرر  C23Gالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

M 240  ي
 ؛الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) –ر (المقر  B03Bالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

M 245  ي
 ؛الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) –ر (المقر  G04Fالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

M 250  ي
 ؛المتحدة األم��ك�ة)الوال�ات  –ر (المقر  H03Jالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

M 253  ي
 ؛الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) –ر (المقر  G06Cالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

M 256  ي
 الوال�ات المتحدة األم��ك�ة).  –(المقرر  H05Gالصنف الفر�ي  حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

ي أن �ستمر إ� الف��ق العامل كذلك  وأشار  .26
ي أن المناقشات ينب�ف

ي المنتدى اإلل �ف
ويف ي ذلك المتبق�ة 18للمشار�ــــع الـ ��ت

، بما �ف

وع  ي المشار�ــــع M 223الم�ش
 المناسبة. وترد حالة جميع المشار�ــــع وقائمة اإلجراءات المستقبل�ة والمواع�د النهائ�ة للمشار�ــــع الجار�ة �ف

. المن ع� ي
ويف  تدى اإلل��ت

وع حالة وأشارت األمانة إ� أن جدوال محدثا �لخص  .27 ي ملف الم�ش
 WGحذف اإلحاالت غ�ي المنقصة من التصن�ف سُين�ش �ف

191 . 
ي الخاص بالت

اءاتمستجدات الدعم المعلومايت  صن�ف الدو�ي لل�ب

ي  �شأنقدمه المكتب الدو�ي  عرض موجز إ� الف��ق العامل  وأشار  .28
ا �ف ي أت�حت مؤخر� العد�د من الوظائف الجد�دة اليت

IPCRMSحات ف ومكاتب التعليق ب�دارة مق�ت جمني ي ستسمح للمقرر�ن والم�ت اءات �شأن  همتعل�قاتو هم ، واليت مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M632
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M813
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M816
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M805
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M817
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C504
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M818
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M632
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M819
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C508
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M820
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M633
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/WG191
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M235
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M239
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M240
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M245
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M250
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M253
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M256
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M223
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191


IPC/WG/46/2  
5 
 
 

�شكل  IPCRMS. ودعا الف��ق العامل المكاتب إ� االستفادة من هذە الوظائف من خالل استخدام نظام أ��� سهولة استخدامبط��قة 

. �شط ومكثف   أ���

 الدورة المقبلة للف��ق العامل

ي الد .29
ع �ف

ّ
يوم ال، و ال��م�اء لمجال  األول يومالورة القادمة، وافق ع� تك��س إّن الف��ق العامل، بعد تقي�مه لعبء العمل المتوق

ف لمجال �ن لمجال ال�ه��ا ، الم�كان�كا  ونصف اليوم التاليني ف والنصف األخ�ي  . ء واليومني

ف السابعة و دورته المواع�د المؤقتة لوأشار الف��ق العامل إ� أن  .30 . األر�عني
�
 ستؤكد ق��با

اعتمد الف��ق العامل هذا التق��ر باإلجماع  .31
ي 
ون�ا� �ف  . 2021نوفم�ب  30 إل��ت

 ذلك المرفقان][��ي 
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