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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اجملتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24اإىل  21جنيف، من 

 
 

 املراجع مشروع جدول األعمال

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 اجملمتعة جمددا افتتاح ادلورة .1

 انتخاب الرئيس وانئبيه .2

 الأعاملاعامتد جدول  .3
 قة.الوثيهذه انظر 

قرار ادلورة السابعة والأربعني للجمعية العامة للويبو فامي خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة(، مبا يف ذكل  .4
 1مسائل تتعلق جبدول أأعامل التمنية

 .CWS/4BIS/2انظر الوثيقة 

 ST.96 الويبو اقرتاح بشأأن توس يع أأنشطة اللجنة لتشمل حق املؤلف يف نطاق معيار .5
 .CWS/4/3انظر الوثيقة 

 يف املايض ا متات  املليية النناعيةهتس تخدماطلبات الأولوية اليت و أأنظمة ترقمي الطلبات اس تبيان بشأأن  .6
 .CWS/4/4نظر الوثيقة ا

 ST.14 مراجعة معيار الويبو .7
 .CWS/4BIS/3و CWS/4/5 انظر الوثيقتني

عداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو  .8  ST.96تقرير مرحيل عن اإ
 .CWS/4BIS/4و CWS/4/6 انظر الوثيقتني

                                                
1
زاء  يفأأي تأأثري هذا البند من جدول الأعامل ليس ل    أ لية التنس يق جلدول أأعامل التمنية.و اللجنة املعنية مبعايري الويبو بني عالقة المواقف الأعضاء اإ
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ابس تخدام لغة الرتمزي  بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينيةمعيار الويبو اجلديد  .9
 (XML) املوسعة

 ..CWS/4/7 ADDو CWS/4/7 تنيانظر الوثيق 

عداد اقرتاح لإنشاء .10 لمعلومات اخلاصة لمتات  املليية النناعية  معيار جديد للويبو بشأأن تبادل تقرير مرحيل عن اإ
 للرباءات ابلوضع القانوين

 .CWS/4BIS/5و CWS/4/8 تنيانظر الوثيق 

 ST.60اقرتاح بشأأن مراجعة معيار الويبو  .11
 .CWS/4/9انظر الوثيقة 

عداد توصيات بشأأن ا .12  ملا ييل: لإدارة الإليرتونيةتقرير مرحيل عن اإ
 لعامتدها معيارا للويبو؛ يةلعالمات النوت ا )أأ(

 لعامتدها معيارا للويبو. عالمات احلركة أأو الوسائط املتعددةو  )ب(
 .CWS/4/10انظر الوثيقة 

 وحتديهثا دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابملليية النناعيةحفظ ادلراسات الاس تقنائية املنشورة يف  .13
 .CWS/4BIS/6انظر الوثيقة 

قلميية(معلومات  .14  عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرحةل الوطنية )الإ
 .CWS/4BIS/7و .CWS/4/12 ADDو CWS/4/12 ئقانظر الواث

النناعية  تقرير امليت  ادلويل عن تقدمي املشورة التقنية واملساعدة من أأجل تيوين اليفاءات دلى متات  املليية .15
 بناء عىل ولية اللجنة
ىل  17والفقرات من  CWS/4/13انظر الوثيقة   .WO/GA/47/13من الوثيقة  20اإ

 فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلمن  44مرحيل عن املهمة رمق تقرير  .16
 .CWS/4BIS/8الوثيقة انظر 

 لنوتيةبشأأن الإدارة الإليرتونية للعالمات االويبو اجلديد معيار  .17
 .CWS/4BIS/9الوثيقة انظر 

 بشأأن اس تخدام معايري الويبوتبيان س  ا .18
 .CWS/4BIS/10الوثيقة انظر 

 (33/3)املهمة رمق  ST.3 ويبومعيار المراجعة  .19
 .CWS/4BIS/11الوثيقة انظر 

 ST.96 الويبو معيار اخلامس والسادس من أأن املرفقنياقرتاح بش .20
 .CWS/4BIS/12الوثيقة انظر 

 اءات النادرة عن متات  الرباءاتفامي خيص واثئق الرب  ةالإدار  ملفنشاء هممة من أأجل وضع رشوط اإ  .21
 .CWS/4BIS/13الوثيقة انظر 

 التقارير التقنية الس نوية بشأأن فهي ش  ريرتق .22

 اقامئة هماهمبرانمج معل اللجنة و  النظر يف .23
 .CWS/4BIS/14 انظر الوثيقة
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اليت تتناول لغة الرتمزي تبادل املعلومات: عروض عن أأنشطة متات  املليية النناعية وخططها املتعلقة مبعايري الويبو  .24
 (XMLاملوسعة )

 ملخص الرئيس .25

 اختتام ادلورة .26

صباحا يف املقر الرئييس للويبو وعنوانه:  10:00يف الساعة  2016مارس  21يبدأأ الاجامتع الافتتايح يوم الثنني 
34, chemin des Colombettes, Geneva  يف قاعة املؤمترات(A.) 

 ]هناية الوثيقة[


