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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022نوفمير  16 التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةالدورة   العاشر
 2022 نوفمير  25إىل  21جنيف، من 

وع جدول األعمال  مشر

 األمانة وثيقة من إعداد 

ةافتتاح الدورة  .1  العاشر

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائب 

 اعتماد جدول األعمال .3
 انظر هذه الوثيقة.   

 المسائل التنظيمية والنظام الداخلي الخاص .4
 . CWS/10/2انظر الوثيقة   

ي برنامج عمل اللجنة وقائمة مهامها .5
 النظر ف 

 . CWS/10/3انظر الوثيقة   

 ST.3تنقيح معيار الويبو  .6
 . CWS/10/4انظر الوثيقة   

مت   الموسعة )إدارة  .7
 (JSON( أو نسق ترقيم عنارص جافاسكريبت )XMLبيانات الملكية الفكرية باستخدام نسق لغة التر

 (64و 47و 41)المهمات رقم  XML4IPتقرير فرقة عمل  (أ)
 . CWS/10/5انظر الوثيقة  

اح معيار جديد بشأن موارد نسق ترقيم (ب)  (JSONعنارص جافاسكريبت ) اقتر
 . CWS/10/6انظر الوثيقة  
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 المصنفات اليتيمة .8

احات لتحسي   البيانات الوصفية  (أ) ي معيار الويبو اقتر
 
 ST.96لحق المؤلف ف

 . CWS/10/7انظر الوثيقة  

اح  (ب)  لبيانات الوصفية للمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلفأن الخطوات التالية فيما يخص اشباقتر
 . CWS/10/8الوثيقة انظر  

ي للملكية الفكرية سالسل .9 ي إطار النظام اإليكولوج 
 
 الكتل ف

 (59تقرير فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل )المهمة رقم  (أ)
 . CWS/10/9انظر الوثيقة  

ي تضطلع بها المكاتب (ب)
 األنشطة ذات الصلة بسلسة الكتل البر

اح إلنشاء قاعدة بيانات  .10  دولية لتوحيد أسماء المودعي   اقتر
 . CWS/10/10انظر الوثيقة   

ي  .11
 بيانات الوضع القانون 

ي )المهمة رقم  (أ)
 (47تقرير فرقة العمل المعنية بالوضع القانون 

 . CWS/10/11الوثيقة انظر  

  ST.87و ST.61و ST.27تنفيذ المكاتب لمعايت  الويبو  (ب)

 قوائم التسلسل .12

 (44)المهمة رقم  فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسلتقرير  (أ)

 . CWS/10/12انظر الوثيقة  

اح مراجعة معيار الويبو  (ب)  ST.26 اقتر
 . CWS/10/13انظر الوثيقة  

 ودعمها تطوير حزمة أداة الويبو للتسلسل (ج)
 . CWS/10/14انظر الوثيقة  

 ST.26تنفيذ المكاتب لمعيار الويبو  (د)

اءات .13  ملف إدارة الت 

 ملفات اإلدارة الويبو لبوابة  منشوراتتحديث  (أ)

 ST.37 معيار الويبو ل تنفيذ المكاتب (ب)

 التحول الرقمي  .14

 (62)المهمة رقم  تقرير فرقة العمل المعنية بالتحول الرقمي  (أ)

 التحول الرقمي ارسات المكاتب فيما يتعلق بممستقصائية بشأن ال دراسة ال نتائجتحليل  (ب)
 . CWS/10/15انظر الوثيقة  

 (50)المهمة رقم  7 فرقة العمل المعنية بالجزءتقرير  .15
 . CWS/10/16انظر الوثيقة   
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 (55ء )المهمة رقم فرقة العمل المعنية بتوحيد األسما تقرير  .16
 . CWS/10/17نظر الوثيقة ا  

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايت  )المهمة رقم  .17  (58تقرير فرقة العمل المعنية باستر

 (61تقرير فرقة العمل المعنية بالنماذج والصور ثالثية األبعاد )المهمة رقم  .18

 الستقصائية بشأن تواري    خ التقويم تحليل نتائج الدراسة  .19
 . CWS/10/18انظر الوثيقة   

 2021لعام  التقارير التقنية السنوية .20
 . CWS/10/19انظر الوثيقة   

 الفكريةدليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية تحديث  .21

تكوين كفاءات مكاتب الملكية الصناعية تقرير المكتب الدولي عن تقديم المشورة والمساعدة التقنيتي   من أجل  .22
ي 
 
 لجنة المعايت   ولية إطار ف
 . CWS/10/20انظر الوثيقة   

 أنشطة رقمنة المكاتبتبادل المعلومات بشأن  .23

 ملخص الرئيس .24

 اختتام الدورة .25

 

 ]نهاية الوثيقة[


