
 

 

 
IPC/WG/48/2 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2022 د�سم�ب  6التار�ــــخ: 

اءات  االتحاد الخاص للتصن�ف الدو�ي لل�ب
ي بمراجعة التصن�ف

 الف��ق العامل المعين

 واألر�عون الثامنةالدورة 
 2022 نوفم�ب  11إ�  7جن�ف، من 

 التق��ر

 الف��ق العامل من إعداد 

 مقدمة
اءات (المشار إل�ه ف�ما ��ي بعبارة "الف��ق العامل") دورته  .1 ي بمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب  الثامنةعقد الف��ق العامل المعيف

ة من  ي الف�ت
ي جن�ف �ف

ف �ف از�ل،2022 نوفم�ب  11إ�  7واألر�عني ال�ا، ال�ب  .  وح�ف الدورة أعضاء الف��ق العامل التال�ة أسماؤهم: أس�ت
، جمهور�ة التش�ك، إستون�ا، فنلندا، فر�سا، ألمان�ا، أيرلندا، إ�ائ�ل،  بلغار�ا، ف و�ــــج، إ�طال�ا، كندا، الصني  ال�ابان، المكس�ك، هولندا، ال�ف

، الممل�ة الع���ة السعود�ة، إسبان�ا، الس��د، س���ا، الممل�ة المتحدة، الوال�ات بولندا، جمهور�ة كور�ا، رومان�ا، االتحاد الرو�ي 
اءات ( اءات EAPOالمتحدة األم��ك�ة، المنظمة األورو��ة اآلسي��ة لل�ب ي لل�ب . وكانت هنغار�ا وسنغافورة 29)()، المكتب األورويب

ي المرفق األول من هذا  ممّثلة )ELSA Internationalوالجمع�ة األورو��ة لطالب الحقوق (
ف �ف بصفة مراقب.  وترد قائمة المشاركني

 التق��ر. 

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

.  ورحب(ال��بو)،  ف  بالمشاركني

 أعضاء المكتب
ف (كندا) نائبة للرئ�س لدورة انتخب الف��ق العامل باإلجماع الس� .3 ا والس�دة ن. بيو�شمني د ج. ك��ن (الممل�ة المتحدة) رئ�س�

اءات  ةمراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب  . 2023 - 2022 للف�ت

 و  .4
�

ف الدورة.  ر. ماروك  الس�د تو�  (ال��بو) مهمة أمني
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 اعتماد جدول األعمال
ي من هذا التق��ر.  اعتمد الف��ق العامل باإلجماع جدول األعمال المراَجع، كما  .5

ي المرفق الثايف
 يرد �ف

 المناقشات واالستنتاجات والقرارات
 لما قّررته هيئات ال��بو الرئاس� .6

�
ة، و وفقا ي سلسلة اجتماعاتها العا�ش

ة من ة �ف ي الف�ت
 1979أ�ت��ر  2سبتم�ب إ�  24المعقودة �ف

ف  ، �قت� تق��ر هذە الدورة ع� استنتاجات الف��ق العامل (القرارات والتوص�ات (AB/X/32من الوث�قة  52و 51(انظر الفقرتني
ي أبدي فيها تحفظ  ، باستثناء الحاالت اليت ف ي أد� بها أي من المشاركني واآلراء وغ�ي ذلك) وال �شتمل، بصفة خاصة، ع� الب�انات اليت

ي تجدد �شأنها ا  لتحفظ بعد التوصل إ� االستنتاج.  بخصوص أي استنتاج محّدد للف��ق العامل أو تلك اليت

ي بالتصن�ف  لثةتق��ر عن الدورة الثا
�ن للف��ق العامل األول لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة والمعين  والع�ش

)IP5 WG1( 
 بعرض شف�ي قدمه   .7

�
اءاتأحاط الف��ق العامل علما ي لل�ب ي المكتب األورويب

 ، بالن�ابة عن مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة، �ف
ي بالتصن�ف.  لثةالدورة الثا �ن للف��ق العامل األول لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة والمعيف  والع�ش

 كذلك بأن مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة اتفقت، خالل الدورة الثا .8
�
�ن للف��ق العامل  لثةوأحاط الف��ق العامل علما والع�ش

ي بالتص ) إ� مرحلة Fن�ف، ع� االرتقاء بما عددە أر�ــع مشار�ــــع من مشار�عها (الفئة األول لمكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة والمعيف
اءات. ون�ابة عن مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة،  اءات ن�ش سيالتصن�ف الدو�ي لل�ب ي لل�ب ي إطار المكتب األورويب

، �ف ي
ويف ي المنتدى اإلل��ت

�ف
وع  حات مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة الجار�ة (انظر CE 456الم�ش من ملف  41 المرفق، القوائم المحدثة لجميع مشار�ــــع ومق�ت

اءات وأ�شطة المراجعة المستمرة لمكاتب المل��ة الفك��ة  ف طلبات مراجعة التصن�ف الدو�ي لل�ب وع) لتجنب التداخل بني  الخمسة. الم�ش

و�ــــج المل��ة الفك��ة الخمسة وافقت مكاتب و  .9 ا ع� ال�ت حات الأ�ض� ي  12ـللمق�ت
من  المشار�ــــع، بح�ث �صبح عدد Fالمرحلة  �ف

ي مرحلة  F الفئة
 ،الناشئة بوض�ح التكنولوج�اتمع تأث�ي بعض المشار�ــــع ع�  ،14اآلن مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة ق�د التشغ�ل �ف

ە).  F 180(العالج المنا�ي الخلوي) و  F 179و ،(سالالت جد�دة من الفقار�ات) F 174مثل  ف وتحض�ي  (اله�دروجني

ف مكاتب المل��ة الفك��ة الخمسة قامت و  .10 ا بتكي�ف وثائق العمل الخاصة بها من أجل تمي�ي ي �ستهدف  المشار�ــــعأ�ض� اليت
 . ]NETالناشئة الجد�دة بالبادئة [ التكنولوج�ات

اءاتبرنامج مراجعة   التصن�ف الدو�ي لل�ب
وع مراجعة ��ي ب�انها:  24ناقش الف��ق العامل  .11 ، C 512، وC 511، وC 510، وC 509، وC 085، وC 505 م�ش

، F 156، وF 143، و142 ، و F 141، وF 138، وF 082، وF 071، وC 524، وC 523، وC 522، وC 520، وC 513و
 . F 165، وF 164.، وF 163، وF 160، وF 158، وF 157و

وع مراجعة،  15وأقّر الف��ق العامل  .12 �ملتم�ش
�
وع و تعد�ل التصن�ف والتعار�ف، وهمنها ف�ما يتعلق ب واحدة وأ ، C 520 الم�ش

ي النسخة 
ف النفاذ �ف ي ستدخل تعد�التها الخاصة بالتصن�ف والتعار�ف ح�ي ف  إ�مال، وذلك بالتوازي مع IPC 2024.01اليت منها ف�ما  اثنني

وعانبتعد�الت التصن�ف فقط،  يتعلق ي النسخة F 165و F 163  وهما الم�ش
ف النفاذ �ف ي ستدخل ح�ي ي  012024IPC.، اليت

.  و�ف
�ملتالوقت نفسه، 
�
ي النسخة  23مشار�ــــع من أصل  ثمان�ة أ

 ف�ما يتعلق بالتعار�ف المراد إدراجها �ف
�
وعا ، أي IPC 2023.01م�ش

ف أن الف��ق العامل، F 641 و  F 156و F 142و F 141و F 138و F 082و C 509و C 508المشار�ــــع  ي حني
التعد�الت  أ�مل �ف

ي دوراته السابقة. 
 ع� التصن�ف �ف

وع مراجعة جد�د واحد، وهو: وافق الف��ق العامل ع� و  .13  إ�شاء م�ش

ئ  -(المقرر  C 525ال��م�اء: مجال  اءات) النا�ش ي لل�ب وع  المكتب األورويب   822Mعن الم�ش

ي اتخاذها والُمهل المحّددة لذلك ول�ل  المشار�ــــعوترد المعلومات الخاصة بوضع تلك  .14
ي ينب�ف وقائمة اإلجراءات المستقبل�ة اليت

ي مرفقات المشار�ــــع ذات الصلة ال
.  وترد كل القرارات والمالحظات والمرفقات التقن�ة �ف ي

ويف وع ع� المنتدى اإلل��ت معنونة "قرار م�ش
 . الف��ق العامل" والمتاحة ع� المنتدى

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE456
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C505
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/C510
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/C520
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C522
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C523
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C524
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/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/F156
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F157
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F158
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F160
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F163
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F164
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F164
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F165
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C520
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F163
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F165
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/F082
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/F156
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/F164
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C525
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M822
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اءات  ص�انة التصن�ف الدو�ي لل�ب
وع ص�انة ��ي ب�انها:  18ناقش الف��ق العامل  .15   M 814و  M 812و  M 634و  M 633و  M 627و M 621 م�ش

 Mو M 827و  M 826و  M 825و  M 824و  M 823و  M 822و  M 821و  M 820و  M 818و  M 817و   815و
828 . 

ةالف��ق العامل  وأ�مل  .16 ي النسخة  ع�ش
، IPC 2024.01مشار�ــــع ص�انة ف�ما يتعلق بتعد�ل التصن�ف أو التعار�ف، وسُتدمج �ف

 : وترد المعلومات الخاصة  . M 826و M 824و M 823و M 821و M 818و M 814، وM 634، و M 633، وM 627و�ي
  . ي

ويف وع ع� المنتدى اإلل��ت ي اتخاذها والُمهل المحّددة لذلك ول�ل م�ش
ي ينب�ف بوضع تلك المشار�ــــع وقائمة اإلجراءات المستقبل�ة اليت

ي مرفقات المشار�ــــع ذات الصلة المعنونة "قرار الف��ق العامل" والمتاحة ع� وترد كل القرارات 
والمالحظات والمرفقات التقن�ة �ف

 المنتدى. 

و�ي ووافق الف��ق العامل ع� إ�شاء  .17 :  ينص�انة جد�د م�ش  ع� النحو التا�ي

وع  -) الممل�ة المتحدة -المقّرر( 29M 8 مستقل عن التكنولوج�ات:   ؛M 633�شأ عن الم�ش

وع  -الممل�ة المتحدة)  -(المقّرر  30M 8و  . M 828�شأ عن الم�ش

ي إطار مشار�ــــع الص�انة من 
 M 500إ�  M 200وضع حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ن

استندت المناقشات إ� تق��ر حالة أعّدە المكتب الدو�ي ف�ما يتعلق بمشار�ــــع الص�انة لحذف اإلحاالت غ�ي المنقصة من  .18
اءات (انظر المرفق  وع  43التصن�ف الدو�ي لل�ب  ). WG 191.(لملف الم�ش

ف  .19 ، جرى التوصل إ� اتفاق �شأن المشار�ــــع  14وأشار الف��ق العامل إ� أنه، من بني
�
 �شطا

�
وعا ي مناقشات  الثالثةم�ش

التال�ة �ف
، و�مكن اعتبار هذە المشار�ــــع  ي

ويف ي النسخة مكتملةالمنتدى اإلل��ت
ي التصن�ف والتعار�ف �ف

. ومن ثم ستدرج التعد�الت المناسبة �ف
IPC 2024.01 . 

M 247  ي الصنف الفر�ي
 الوال�ات المتحدة) -(المقّرر H03Fحذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

M 248  ي الصنف الفر�ي
 الوال�ات المتحدة) -(المقّرر H03Gحذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

265 M  ي الصنف الفر�ي
 إ�ائ�ل) -(المقّرر BA21حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة �ف

ف المجموعات  حولالتعل�قات إبداء وافق الف��ق العامل ع� دعوة و  .20  E21B 33/038و E21B 33/035العالقة بني
ي  اإلحاالت  وحول E21B 43/013و E21B 43/01و

ف تلك المجموعات كما نوقشت �ف وع با 9 المرفقبني فق . M 263لم�ش ا واتُّ أ�ض�
ف الفئة الفرع�ة  ي  F24Cع� عدم التعامل مع عالقات "األفران" واألجهزة المماثلة بني

اءات واألما�ن األخرى �ف ي التصن�ف الدو�ي لل�ب
�ف

وع  ف M 265الم�ش وعني حذف اإلحاالت إ� عدة مشار�ــــع من أجل التعامل مع  M 269و M 268 . كما تم االتفاق ع� تقس�م الم�ش
وع. غ�ي المنقصة  ي فئة فرع�ة واحدة ل�ل م�ش
 �ف

 مع االمتنان بأن  .21
�
لالضطالع بدور المقّرر من أجل حذف اإلحاالت غ�ي  الوال�ات المتحدة تطوعتوأحاط الف��ق العامل علما

 
�
ي الفئة الفرع�ة المنقصة تباعا

وع  F15D�ف ي الم�ش
 . M 270�ف

وع   .22 ي ملف الم�ش
 �لخص حالة حذف اإلحاالت غ�ي المنقصة من التصن�ف سُين�ش �ف

�
 WGوأشارت األمانة إ� أن جدوً� محدثا

.191 . 

اءات ي الخاص بالتصن�ف الدو�ي لل�ب
 مستجدات الدعم المعلومايت

ي ال مستجدات قدمه المكتب الدو�ي �شأن الذي موجز العرض علما بالالف��ق العامل  أحاط .23
بالتصن�ف  الخاص دعم المعلومايت

اءات، وال س�ما �شأن خطة االنتقال إ� منشور  اءات الدو�ي لل�ب  . جد�دين وشكل بمظهر ال��بو  الذي أعدته التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي يتم فيها تغي�ي واجهة المستخدمبوأحاط الف��ق العامل علما  .24 خالل ثالث  IPCPUB لمنصة أن هذە �ي المرة الثان�ة اليت
حسنوات.  ف األنظمة المتعلقة بالتصن�ف الدو�ي  ينالجد�د الشكلو  أن االنتقال إ� المظهر  واق�تُ ا فرصة لتحسني �جب أن �كون أ�ض�

ات جد�دة إليها  ف اءات أو إضافة م�ي اءاتدل�ل إ�  النفاذ ع� سب�ل المثال إلتاحة  ،لل�ب  بنقرة واحدة.  التصن�ف الدو�ي لل�ب

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/M633
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M634
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M812
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/M817
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M818
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M820
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M821
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M822
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M823
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M824
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M825
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M826
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M827
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M828
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M828
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M828
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M627
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M633
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M634
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M814
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M818
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M821
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M823
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M824
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M826
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M633
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M828
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/WG191
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https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/public/ipc/en/project/3700/WG191
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ا  أوضح المكتب الدو�ي أن هذە المبادرة كانتو  .25 خذ قرار� ي عام اتُّ
ف  ،�ــهدفو  2022ع� مستوى المنظمة �ف إ�  ،ع� مدى عامني

ي لموقع ف�ما �خص اتنسيق تج��ة المستخدم 
ويف  وتطب�قات ال��ب.  اإلل��ت

وع و  .26 ا س� CE 447تم التذك�ي بأن الم�ش التصن�ف منشور إدخالها ع�  المحتملحول التحسينات لتعل�قات إلبداء اظل متاح�
اءات  نت، و�فضل أن �كون ذلك قبل نها�ة عام المتاح ع� الدو�ي لل�ب  . 2022اإلن�ت

 الدورة المقبلة للف��ق العامل 
ي الدورة القادمة، وافق ع� تك��س  .27

ع �ف
ّ
ف والثالثاء وصباح األر�عاءإن الف��ق العامل، بعد تقي�مه لعبء العمل المتوق  اإلثنني

ة بعد الظهر  ة بعد الظهر من يوم لمجال ال��م�اء،  وصباح الخم�س من يوم األر�عاءلمجال ال�ه��اء، وف�ت لمجال  والجمعة الخم�سوف�ت
 الم�كان�كا. 

ف ستُ  التاسعةلف��ق العامل إ� أن دورته وأشار ا .28 ة التال�ة: واألر�عني ي الف�ت
 �ف

�
 عقد مبدئ�ا

 2023 أب��ل 28إ�  24

 

ون�ا�  .29 اعتمد الف��ق العامل هذا التق��ر باإلجماع إل��ت
ي 

 . 2022د�سم�ب  6�ف

 [��ي ذلك المرفقان]

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE447
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