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CWS/8/INF/2 PROV. 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 16 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
ىل  نومفرب 30جنيف، من   2020 ديسمرب 4اإ

ل مشروع  
ّ
 زمني مقرتح جبدولواملشفوع جدول األعمال املفص

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل جانبهذا  املفّصلمرشوع جدول الأعامل  ُأعد مجيع املشاركني بناًء  الأمور عىلمن ابب تيسري قرتح املزمين الدول اجل اإ

  .عىل طلب ادلول الأعضاء

قلمييني بشأأن الرتتيبات وأأ  التنظميية لجامتعات الويبو الرمسية املزمع خذًا بعني الاعتبار املشاورات الأخرية مع املنسقني الإ

ىل جانب اجلدول الزمين2020 ونومفرب عقدها يف أأكتوبر املقرتح لدلورة  املؤقت ، أأعدت الأمانة جدول الأعامل املفّصل هذا اإ

لهي للجنة املعنية مبعايري الويبو الثامنة  (.أأو "اللجنة" "جلنة املعايريفامي ييل بعبارة " ا)املشار اإ

ىل  نومفرب 30من ادلورة  لك أأايمساعتني ونصف يوميًا يف  اللجنةجمتع س ت ش يًا مع هذه الرتتيبات التنظميية، متاو   ديسمرب 2اإ

ىل الساعة  زوالا 12، من الساعة 2020  (.وسط أأورواببعد الظهر، بتوقيت جنيف )توقيت  2:30اإ

رشادي جدول اجلدول الزمين املقرتح هو جمرد ل. اإ وأأخذًا بعني الاعتبار التقدم احملرز يف املناقشات والتفضيالت اليت  ليس اإ

 ، حسب الاقتضاء.املناقشات حول بنود جدول الأعاملس تعرب عهنا الوفود يف ادلورة، قد يقرتح الرئيس تغيري وقت تكل 

ذا مل يس تمكل الفريق العامل مناقشة بند معنّي يف هناية اليوم، ستتواصلفعىل سبيل املثال،  مناقشة ذكل البند يف بداية  اإ

 .اليوم التايل
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 2020نومفرب  30الثنني 

ىل  زوالا 12:00من   بعد الظهر 2:30اإ

 الثامنة افتتاح ادلورة .1

 : س يفتتح املدير العام للويبو ادلورة ويلقي مالحظاته الرتحيبية.وصف موجز

 الرئيس وانئيب الرئيسانتخاب  .2

جامعا: وصف موجز شارل داوست )كندا( -الس يد جان 2019ي دورهتا السابعة املنعقدة يف عام  نتخبت جلنة املعايري ابلإ

ممارسة راخسة تمتثل يف أأن  وتتبع جلنة املعايري للرئيس. أأول رئيسا لها، والس يد سرييج برييوكوف )الاحتاد الرويس( انئبا

للجنة ادلورة السابعة وادلورة الثامنة  يف هذه احلاةل يعينالرئيس يرأأسون اجامتعني س نويني متتاليني،  وانئيبنتخب الرئيس امل 

ىل ذكل،و. املعايري ترش يح الس يد  ادلورة الثامنة للجنة املعايريمنصب النائب الثاين لرئيس  نأأ بش تلقت الأمانة ابلإضافة اإ

 س يونغ ابرك، مستشار البعثة ادلامئة مجلهورية كوراي يف جنيف.

جراء املطلوب ىل انتخاب  جلنة املعايريدعى : س ت  الإ  النائب الثاين لرئيس دورهتا الثامنة.اإ

 جدول الأعامل اعامتد .3

 .الوثيقة هذه انظر

ذفت من : وصف موجز وقد ادلورة ومدهتا. اذلي ت عقد به شلك ال يف ضوء  مجموعة من البنود هذامرشوع جدول الأعامل ح 

 مع ادلول الأعضاء. ُأجريتعقب مشاورات  ُأعد

 الاقرتاحات اخلاصة مبعايري الويبو اجلديدة واملراَجعة .4

 اقرتاح عن معيار الويبو اجلديد بشأأن واهجات برجمة التطبيقات عىل الويب (أأ )

 .CWS/8/2انظر الوثيقة 

اذلي ترشف عليه واهجات برجمة التطبيقات ، اذلي أأعده فريق العمل املعين باملقرتحاجلديد ر هيدف هذا املعيا: وصف موجز

ىل تقدمي توصيات بشأأن تطوير واهجات برجمة التطبيقات لتسهيل معاجلة بياانت امللكية الفكرية  كندا واململكة املتحدة، اإ

 طة فريق العمل وخطة معهل.وتتيح هذه الوثيقة أأيًضا أأنش وتبادلها بطريقة منسقة عرب الويب.

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: CWS/8/2من الوثيقة  21 )كام يف الفقرة: الإ

ىل: .21" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 )أأ( الإحاطة علام مبحتوى هذه الوثيقة ومرفقها؛

توصية ملعاجلة بياانت امللكية الفكرية ونقلها  - ST.90)ب( والنظر يف امس املعيار املقرتح "معيار الويبو 
 ابس تخدام واهجات برجمة تطبيقات الويب"، والبّت فيه؛

 واعامتده عىل النحو الوارد يف مرفق هذه الوثيقة؛ ST.90)ج( والنظر يف معيار الويبو اجلديد 



CWS/8/INF/2 Prov. 
3 
 

 

 

 ه، واملوافقة عليه؛أأعال 20، عىل النحو الوارد يف الفقرة 56)د( والنظر يف تعديل نص املهمة رمق 
اتحة فهرس  مانة بشأأن اإ )ه( والنظر يف اقرتاح فريق العمل املعين بواهجات برجمة التطبيقات اذلي قدمه للأ

ىل دورته املقبةل، عىل النحو  موحد عىل موقع الويبو الإلكرتوين واملوافقة عليه وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز اإ
 ."أأعاله 17الوارد يف الفقرة 

 عالمات الوسائط املتعددةبشأأن معيار جديد اقرتاح  (ب)

 .CWS/8/3انظر الوثيقة 

لكرتونية لعالمات احلركة وعالمات الوسائط املتعددةت يقدم املعيار املقرتح: وصف موجز ويشمل  .وصيات بشأأن الإدارة الإ

لكرتونيًا أأو بشلك وريق، توصيات بشأأن تقدمي الطلبات من أأجل حامية عالمات احلركة والوسائط املتعددة، املقد مة اإ

لكرتوين ونرشها املعيار معاجلة البياانت وتبادل املعلومات بشأأن عالمات احلركة أأو الوسائط  . وسيسهلومعاجلهتا بشلك اإ

 .املتعددة بني ماكتب امللكية الصناعية

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /3CWS/8من الوثيقة  12 )كام يف الفقرة: الإ

ن .12" ىل: اإ  جلنة املعايري مدعوة اإ

لكرتونية لعالمات احلركة  ST. 69النظر يف الامس املقرتح ملعيار الويبو اجلديد ( أأ )  "توصية بشأأن الإدارة الإ
 أأو الوسائط املتعددة"؛

 ، كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة، واعامتده.ST.69والنظر يف معيار الويبو املقرتح اجلديد ( ب)

ذا ينبغي التوقف عن أأداء املهمة رمق والنظر فامي ( ج)  ".49اإ

 معيار جديد بشأأن بياانت الوضع القانوين للعالمات التجاريةاقرتاح  (ج)

 .CWS/8/4انظر الوثيقة 

منوذيج معياري  ابتباع بياانت الوضع القانوين للعالمات التجاريةتوصيات بشأأن تبادل  املعيار املقرتح يقدم: وصف موجز

ومن شأأن  لبياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية. ST.87للبياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات و ST.27الويبو 

أأن ييرس نفاذ مس تخديم معلومات امللكية الصناعية، وماكتب امللكية الصناعية، ومقديم بياانت امللكية  املعيار اجلديد

ىل تكل البياانت.الصناعية، وامجلهور العام، وغريمه من الأطراف امله  ىل حتسني توافر البياانت  متة اإ وهيدف املعيار املقرتح اإ

ماكنية مقارنهتا يف نظم التسجيل، مبا يف ذكل نظام مدريد.  اخلاصة ابلوضع القانوين للعالمات التجارية وحتسني موثوقيهتا واإ

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /4CWS/8من الوثيقة  13 )كام يف الفقرة: الإ

ىل ما ييل:. 13" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

: "توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين للعالمات ST.61النظر يف الامس املقرتح ملعيار الويبو  (أأ )
 التجارية" كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة، واملوافقة عليه.

 "قرتح، كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة، واعامتده.اجلديد امل ST.61والنظر يف معيار الويبو  (ب)
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 اقرتاح معيار جديد بشأأن تصاوير التصاممي (د)

 .CWS/8/5انظر الوثيقة 

لكرتونية للتصاممي الصناعية وختزيهنا  اجلديد املعيار يقدم: وصف موجز نشاء التصاوير الإ املقرتح توصيات بشأأن طريقة اإ

دارهتا ونرشها وتبادلها. عادة اس تخدام ويمكن  وعرضها واإ ىل أأقىص حد ممكن من اإ الهدف من هذا املعيار يف الانتفاع اإ

ىل مودعي الطلبات اذلي يودعون التصممي نفسه يف ماكتب متعددة للملكية الفكرية لكرتونية ابلنس بة اإ  .التصاوير الإ

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /5CWS/8من الوثيقة  12 )كام يف الفقرة: الإ

ن . 12" ىل ما ييل:اإ  جلنة املعايري مدعوة اإ

لكرتونية للتصاممي ST.88النظر يف الامس املقرتح ملعيار الويبو اجلديد )أأ(  : "توصيات بشأأن التصاوير الإ
 الصناعية"، واملوافقة عليه؛

 "، كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة، واعامتده.ST.88والنظر يف معيار الويبو املقرتح اجلديد )ب( 
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 2020 ديسمرب 1 الثالاثء

ىل  زوالا 12:00من   بعد الظهر 2:30اإ

 (44)املهمة رمق  ST.26اقرتاح مراجعة معيار الويبو  (ه)

 .CWS/8/6انظر الوثيقة 

اليت التسلسل  بقوامئ، املقدم من فرقة العمل املعنية ST.26تقدم هذه الوثيقة اقرتاح مراجعة معيار الويبو : وصف موجز

 ST.25من معيار الويبو  التحديثات الالزمة لضامن الانتقال السلس ويه تعرضاملكتب الأورويب للرباءات،  يرشف علهيا

ىل معيار الويبو  قلميي وادلويل. ويف هذا  2022يناير  1يف  العظمي التنفيذحبلول اترخي  ST.26اإ عىل املس توى الوطين والإ

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل التغيريات الرضورية يف الالحئة التنفيذية املعين مبالصدد، وافق الفريق العامل الأخري 

 الاقرتاح يف هذه ادلورة. س توافق عىل ة املعايريجلن ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل افرتاض أأن

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /6CWS/8من الوثيقة  24 )كام يف الفقرة: الإ

ىل ما ييل:. 24" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 ؛فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلل وخطة العمل )أأ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة
 19و 18واملوافقة عليه، عىل النحو املبني يف الفقرتني  ST.26)ب( النظر يف اقرتاح مراجعة معيار الويبو 

 أأعاله، والوارد يف مرفق هذه الوثيقة.
اتحة تدريب عرب الإنرتنت يغطي معيار الويبو  وأأداة الويبو  ST.26)ج( والإحاطة علام بنية املكتب ادلويل اإ

بالغ املكتب ادلويل مبتطلبات التدريب اخلاصة هبا، عىل للتسلسل، وتشجيع ماكتب ا مللكية الفكرية عىل اإ

 .22النحو الوارد يف الفقرة 
ىل املعيار  ST.25)د( وتشجيع ماكتب امللكية الفكرية عىل تقامس خطهتا التنفيذية لالنتقال من معيار الويبو  اإ

ST.26 أأعاله. 23، عىل النحو الوارد يف الفقرة" 

 ST.27اقرتاح مراجعة معيار الويبو  (و)

 .CWS/8/7انظر الوثيقة 

)حقول البياانت التمكيلية(  ST.27الثاين ملعيار الويبو  املرفقاملقرتحة لتحديث  املراجعاتتقدم هذه الوثيقة : وصف موجز

من  4.0لإصدار اجلديد بياانت الوضع القانوين للرباءات املضافة يف ابشأأن اجلديدة  XML لغة مع مكوانت خمططته ملواءم 

 مجليع حقوق امللكية الفكرية(. XML)لغة   ST. 96معيار الويبو

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /7CWS/8من الوثيقة  9 )كام يف الفقرة: الإ

ىل ما ييل:. 9" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ الإحاطة( أأ )



CWS/8/INF/2 Prov. 
6 
 

 

 

: تبادل البياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات" ST.27( والنظر يف املراجعة املقرتحة لـ "معيار الويبو ب)
 ."ومس تنسخ يف مرفق هذه الوثيقة، واملوافقة علهيا 5و 3 تنييف الفقر كام هو مفرس 

 (51)املهمة رمق  ST.37اقرتاح مراجعة معيار الويبو  (ز)

 .CWS/8/8انظر الوثيقة 

مبلف الإدارة اليت ي قدمته فرقة العمل املعنية ، اذلST.37تقدم هذه الوثيقة اقرتاح مراجعة معيار الويبو : موجزوصف 

اذلي بعد التحديث ذي الصةل  القيام هبا املكتب الأورويب للرباءات، وتتناول التحديثات الأساس ية املطلوب يرشف علهيا

رقة العمل ابلقرار اذلي اختذته فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن من الواثئق . كام ُأبلغت فST.96لويبو ُأجري عىل معيار ا

حول كأساس للحصول عىل معلومات  ST.37الرباءات ابس تخدام معيار الويبو  التعاون بشأأن املنصوص علهيا يف معاهدة

 .منشورات الرباءات

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /8CWS/8من الوثيقة  16 )كام يف الفقرة: الإ

ىل ما ييل:. 16" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ الإحاطة( أأ )
واملوافقة علهيا كام هو مبني يف  2.1خبصوص الإصدار  ST.37( والنظر يف املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو ب)

 أأعاله؛ 12و 11الفقرتني 
عداد املعيار املراجع ج) مانة ابإ ونرشه وفًقا لقرار جلنة املعايري عىل النحو املوحض يف الفقرة  ST.37( ومطالبة الأ

 أأعاله؛ 13
جراؤها عىل للمعيار د) ( ومطالبة فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة بتقدمي اقرتاح بشأأن املراجعات الالزم اإ

ST.37عمل املعنية ابحلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة ، يف ضوء الاقرتاح املقدم من فرقة ال
 أأعاله؛ 9و 8التعاون بشأأن الرباءات، يف ادلورة القادمة للجنة املعايري، كام هو مبني يف الفقرتني 

مارس املقرتح واملوافقة عليه بشأأن تقدمي حتديثات س نوية عىل ملف الإدارة ومطالبة  1( والنظر يف اترخي ه)
م صدار تعممي يف فرباير الأ  ".15، كام هو موحض يف الفقرة 2021انة ابإ

 اقرتاحات أأخرى .5

 نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة يف ماكتب امللكية الصناعية (أأ )

 .CWS/8/9انظر الوثيقة 

املس تخدمة يف ماكتب امللكية الصناعية ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي تعرض هذه الوثيقة نتاجئ : وصف موجز

 مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية.  50، ويه دراسة تعكس املامرسات اليت يتبعها للواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل
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جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /9CWS/8من الوثيقة  8 )كام يف الفقرة: الإ

ىل ما ييل:. 8" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 )أأ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة ومرفقها؛
)ب( واملوافقة عىل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة يف ماكتب امللكية الفكرية 

 "أأعاله. 7عىل النحو املبني يف الفقرة 

ىل معلومات الرباءات،  (ب)  1اجلزء نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن نفاذ امجلهور اإ

 .CWS/8/10انظر الوثيقة 

تلخص هذه الوثيقة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن احملتوى واملامرسات والوظائف واخلطط املس تقبلية : وصف موجز

 .2020مكتبًا يف أأوائل عام  60 هناع أأجابملاكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق مبعلومات الرباءات املتاحة للجمهور، واليت 

جراء  الوارد نصها أأدانه(: /10CWS/8من الوثيقة  7)كام يف الفقرة : املطلوب الإ

ىل ما ييل:. 7" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 )أأ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛
)ب( وأأن تطلب من املكتب ادلويل نرش ادلراسة الاس تقصائية عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
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 2020 ديسمرب 2 الأربعاء

ىل  زوالا 12:00من   بعد الظهر 2:30اإ

اس تخدام الامنذج والصور الثالثية الأبعاد يف البياانت والواثئق فامي بشأأن نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية  (ج)

 يتعلق ابمللكية الفكرية.

 .CWS/8/11انظر الوثيقة 

لامنذج والصور ماكتب امللكية الفكرية ل اس تخدام بشأأن ادلراسة الاس تقصائيةنتاجئ  هذه الوثيقةلخص ت: وصف موجز

ثراء مناقشات  ويه نتاجئ اس تخدمتالثالثية الأبعاد يف البياانت والواثئق فامي يتعلق ابمللكية الفكرية،  ية ن املع  العمل فرقةلإ

 .ذكل النوع من الامنذج والصورتطوير معيار جديد حول بشأأن الأبعاد  الثالثية ابلامنذج والصور

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /11CWS/8من الوثيقة  12)كام يف الفقرة : الإ

ىل ما ييل:. 12" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 )أأ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛

 ")ب( وأأن تطلب من املكتب ادلويل نرش ادلراسة الاس تقصائية عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

 معل جلنة املعايري وقامئة هماهماالنظر يف برانمج  .6

 .CWS/8/12انظر الوثيقة 

املتفق علهيا يف  هماهماهذه الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة معلومات حمدثة عن برانمج معل اللجنة وقامئة  تعرض: وصف موجز

ىل مراجعة وحتديث وجيدر اذلكر بأأن املعلومات عن بعض املهام الواردة يف املرفق قد  .2019السابعة يف عام  دورهتا حتتاج اإ

لهيا اللجنة يف هذه ادلورة.  ملراعاة التفاقات اليت قد تتوصل اإ

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /12CWS/8من الوثيقة  3)كام يف الفقرة : الإ

ىل ما ييل:. 3" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 هذه الوثيقة؛ مبضمونالإحاطة علاًم )أأ( 
مانة املوافقةاإعطاء املهام عىل النحو الوارد يف مرفق هذه الوثيقة و والنظر يف قامئة )ب(  التفاقات  دراجلإ  للأ

لهيا  العرض املوجز لربانمج معلهيا عىل النحو املبني يف الفقرة يف و املعايري يف برانمج معل جلنةاليت مت التوصل اإ
 ".أأعاله 2

 التقارير املرحلية لفرق العمل .7

 (58)املهمة رمق  ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري فرقة العمل املعنيةتقرير  (أأ )

 .CWS/8/13انظر الوثيقة 
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سرتاتيجية تكنولوجيا فرقة العمل املعنية اب ي قدمتهاذل 58هذه الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املهمة رمق  تعرض: وصف موجز

 لمعايري منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري.لاملعلومات 

جراء ا  الوارد نصها أأدانه(: /13CWS/8من الوثيقة  12)كام يف الفقرة : ملطلوبالإ

ىل الإحاطة علام . 12" ن جلنة املعايري مدعوة اإ هذه الوثيقة وتقدمي تعليقات عىل اجلدول احملدث املكون من  مبضموناإ
 "رد يف مرفق هذه الوثيقة.ي واذليتوصية،  40

 (64ورمق  53ورمق  41رمق  م)املهام XML4IPمعل  فريقتقرير  (ب)

 .CWS/8/14انظر الوثيقة 

الأخرية، مبا يف ذكل  ادلورةمنذ  XML4IPق معل يفر  هاذنفاملهام اليت حول  جلنة املعايريهذه الوثيقة  تطلع: وصف موجز

ومصنفات حق  ملؤرشات اجلغرافيةحول ابياانت جديدة  عنارصتوي عىل حت  يت، وال4.0من الإصدار  ةاجلديد النسخة

نشاء، فرقة العمل املرشفةخيطط املكتب ادلويل، بصفته و . املؤلف اليتمية  لتقامس املاكتب خمططات التنفيذمس تودع مركزي  لإ

نشاء و   .خرباهتم لتقامسمنصة للمطورين اإ

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /14CWS/8من الوثيقة  33)كام يف الفقرة : الإ

ن جلنة . 33" ىل ما ييل:اإ  املعايري مدعوة اإ

 الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛)أأ( 
صدار النسختني ب) ىل  6، كام هو مبني يف الفقرات من ST.96ملعيار الويبو  4.0و 3.2( الإحاطة علاًم ابإ اإ

 أأعاله؛ 16
دراج املؤرش اجلغرايف وخمططات حق املؤلف يف الإصدار ج)  ؛4.0( الإحاطة علام ابإ
لغاء املهمة رمق  XML4IP( النظر يف طلب فريق معل د) من برانمج جلنة املعايري واملوافقة عليه، كام  53لإ

 أأعاله؛ 19هو مبني يف الفقرة 

ىل  JSONوالتأأخريات يف تقدمي خمطط نسق  64( الإحاطة علاًم ابلتقدم احملرز يف املهمة رمق ه) ابلإضافة اإ
لبياانت امللكية الفكرية ليك تنظر فهيا جلنة املعايري يف ادلورة  JSONالعزم عىل تقدمي مرشوع توصيات بشأأن 

ىل  22التاسعة كام هو مبني يف الفقرات من   أأعاله؛ 24اإ
 27( الإحاطة علاًم ابلتارخي احملدث لوقف دمع النسق القدمي لتصالت لهاي، كام هو مبني يف الفقرة و)

 أأعاله؛

وخطة املكتب ادلويل عىل النحو  ST.96تطوير املس تودع املركزي ملعيار  ( الإحاطة علاًم ابلتقدم احملرز يفز)
 ؛28املبني يف الفقرة 

تقدمي اقرتاح لإنشاء منتدى مناسب لإرشاك مجهور  XMl4IP( الإحاطة علاًم ابس تعداد فريق معل ح)
 أأعاله؛ و 29خاريج يف ادلورة التاسعة، عىل النحو املبني يف الفقرة 

ىل  30كام هو مبني يف الفقرات من  XML4IPخبطة معل فريق معل  ( الإحاطة علامً ط)  "أأعاله. 33اإ
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 (59)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية بسالسل الكتلتقرير  (ج)

 .CWS/8/15انظر الوثيقة 

اليت عمل املعنية بسالسل الكتل ال، اليت أأبلغت عهنا فرقة 59تقدم هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن املهمة رمق : وصف موجز

 .أأسرتاليا والاحتاد الرويس منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري ترشف علهيا

جراء املطلوب ىل الإحاطة علام س ت دعى جلنة املعايري: الإ  .لأنشطة وخطة معل فرقة العمل الواردة يف الوثيقةاب اإ

 (55ء )املهمة رمق فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامتقرير   (د)

 .CWS/8/16انظر الوثيقة 

مجهورية كوراي  اليت ترشف علهيااليت نفذهتا فرقة العمل  55تقدم هذه الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املهمة رمق : وصف موجز

 .واملكتب ادلويل منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /16CWS/8من الوثيقة  5)كام يف الفقرة : الإ

ن . 5" ىل ما ييل:اإ  جلنة املعايري مدعوة اإ

 ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛أأ )
عداد اقرتاح توصيات بشأأن جودة بياانت املودعني من أأجل دمع تقنيات توحيد ب) ( ومطالبة فرقة العمل ابإ

سامء لتقدميها يف ادلورة القادمة للجنة املعايري كام هو مبني يف  "أأعاله. 4الفقرة الأ
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 2020 ديسمرب 4 امجلعة

ىل  زوالا 12:00من   بعد الظهر 2:30اإ

 (61)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأبعادتقرير  (ه)

 .CWS/8/17انظر الوثيقة 

فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور الثالثية الأبعاد  نفذهتااليت  61تقدم هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن املهمة رمق : وصف موجز

 أأويل ملعيار اس تخدام الامنذج مرشوعالاحتاد الرويس منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري، مبا يف ذكل  اليت يرشف علهيا

 مرشوعالعمل  أأن تقدم فرقة ومن املنتظرالصناعية. التصاممي رباءات والعالمات التجارية و يف الثالثية الأبعاد  والصور الرمقية

 لتنظر فيه جلنة املعايري. 2021يف عام  مراجع من ذكل املعيار

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /17CWS/8من الوثيقة  14)كام يف الفقرة : الإ

ىل ما ييل:. 14" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛أأ )

 أأعاله؛ 9املنصوص عليه يف الفقرة  2021-2020خبطة معل فرقة العمل للفرتة ( والإحاطة علام ب)
 "أأعاله. 13املنصوص عليه يف الفقرة  61( والنظر واملوافقة عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق ج)

 (62)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقيتقرير  (و)

 .CWS/8/18انظر الوثيقة 

اليت ترشف فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي  اليت تنفذها 62الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املهمة رمق تقدم هذه : وصف موجز

 الولايت املتحدة الأمريكية منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري. علهيا

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /18CWS/8من الوثيقة  11)كام يف الفقرة : الإ

ن جلنة . 11" ىل ما ييل:اإ  املعايري مدعوة اإ

 ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة، مبا يف ذكل تعريف النرش الإلكرتوين؛أأ )
( والإحاطة علاًم ابلتقدم اذلي أأحزته فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي حىت الآن، وتشجيع ماكتب امللكية ب)

 الفكرية عىل املشاركة بشلك نشط يف مناقشات فرقة العمل؛
 "أأعاله. 10الوارد يف الفقرة  62( واملوافقة عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق ج)

 (47)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوينتقرير  (ز)

 .CWS/8/19انظر الوثيقة 

املكتب ادلويل منذ  اليت يرشف علهيافرقة العمل  تنفذهااليت  47تقدم هذه الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املهمة رمق : وصف موجز

 .ادلورة السابعة للجنة املعايري
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جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /19CWS/8من الوثيقة  7)كام يف الفقرة : الإ

ىل ما ييل:. 7" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛أأ )
يف ادلورة  ST.27( والطلب من فرقة العمل تقدمي اقرتاح لس تخدام الرموز اخملصصة يف معيار الويبو ب)

 املقبةل للجنة املعايري؛
 ".6، كام ترد يف الفقرة 47( واملوافقة عىل تنقيحات املهمة رمق ج)

 (60)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجاريةتقرير  (ح)

 .CWS/8/20ة انظر الوثيق

بتوحيد العالمات التجارية فرقة العمل املعنية  اليت تنفذها 60تقدم هذه الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املهمة رمق : وصف موجز

 .منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /20CWS/8من الوثيقة  6)كام يف الفقرة : الإ

ن جلنة . 6" ىل ما ييل:اإ  املعايري مدعوة اإ

 ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛أأ )
بقاء عىل الرمز  ب) ذا اكن حيب الإ رقام  551والطلب من فرقة العمل أأن تقدم توصية بشأأن ما اإ من نظام الأ

( للعالمات امجلاعية، وعالمات التصديق، INIDاملتفق علهيا دوليًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية )

 ."يف ادلورة املقبةل للجنة املعايري ST.60وعالمات الضامن، عىل حاهل أأو جتزئته، يف معيار الويبو 

ىل معلومات الرباءات تقرير  (ط)  (52)املهمة رمق فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

 .CWS/8/21انظر الوثيقة 

ىل معلومات  تنفذها اليت 52تقدم هذه الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املهمة رمق : وصف موجز فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

من ادلراسة الاس تقصائية حول نفاذ  2زء اجل يفلالس تبيان  مراجًعاالرباءات منذ ادلورة السابعة للجنة املعايري ومقرتحًا 

ىل معلومات الرباءات.  امجلهور اإ

جراء املطلوب  نصها أأدانه(: الوارد /21CWS/8من الوثيقة  5)كام يف الفقرة : الإ

ىل ما ييل:. 5" ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 ( الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛أأ )

 من ادلراسة الاس تقصائية، عىل النحو املبني يف املرفق؛ 2( واملوافقة عىل الاس تبيان يف اجلزء ب)
ىل املشاركة يف ج) مانة بأأن تصدر تعمامًي يدعو املاكتب اإ  "ادلراسة الاس تقصائية.( والالامتس من الأ
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 التقارير الإعالمية والعروض الأخرى .8

قرير عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية بناء عىل ولية ت (أأ )

 اللجنة

 .CWS/8/22انظر الوثيقة 

ىل تنفيذ القرار اذلي اختذته امجلعية العامهي: وصف موجز بشأأن ولية اللجنة، وتقدمي تقارير  2011ة يف دف هذا التقرير اإ

سداء  2019كتابية منتظمة عن تفاصيل الأنشطة املضطلع هبا أأثناء عام  ىل اإ واليت سعت فهيا الأمانة أأو مكتب الويبو ادلويل اإ

جناز مرشوعات لتعممي  املعلومات املتعلقة املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية ابإ

 .مبعايري امللكية الفكرية

جراء املطلوب  الوارد نصها أأدانه(: /22CWS/8من الوثيقة  13)كام يف الفقرة : الإ

ىل الإحاطة علاًم ابلأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام . 13" ن جلنة املعايري مدعوة اإ لتقدمي املشورة  2019اإ

تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية، بشأأن تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية  واملساعدة التقنيتني من أأجل
ىل امجلعية العامة للويبو اليت س ت عقد يف عام  الصناعية. م اإ ، كام 2020وسوف ت س تخدم هذه الوثيقة أأساسًا للتقرير اذلي س يقدَّ

كتوبر  قدت يف أأ ربعني اليت ع  لب يف دورهتا الأ  "(.WO/GA/40/19من الوثيقة  190)انظر الفقرة  2011ط 

 التقارير التقنية الس نويةتقرير عن  (ب)

عالمية، عرًضا عن ملخص التقارير  ،س يقدم املكتب ادلويل :وصف موجز املاكتب،  تصدرهاالس نوية اليت  التقنيةلأغراض اإ

 .2019أأنشطهتا يف عام  تفصل حولواليت 

 حتديث عن تطوير أأداة الويبو للتسلسل (ج)

عالمية، عرًضا عن التقدم احملرز يف تطوير أأدوات  ،س يقدم املكتب ادلويل :وصف موجز  الربجمية الويبولأغراض اإ

لكرتوينمزيد من املعلومات عىل موقع الويبو وتتاح ، واليت سيس تخدهما املودعون واملاكتب يف مجيع أأحناء العامل. للتسلسل  :الإ

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html . 

 بوابة ملفات الإدارة عىل الإنرتنتحتديث عن  (د)

دارة  :وصف موجز عالمية، عرًضا عن الوضع احلايل لبوابة ملفات الإ عىل الإنرتنت املتاحة س يقدم املكتب ادلويل، لأغراض اإ

لكرتوين: عىل موقع الويبو   . https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.htmlالإ

 ملخص الرئيس .9

 اختتام ادلورة .10

 ]هناية الوثيقة[

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html
https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html
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