
 

CWS/9/1 PROV. 3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2021أكتوبر  12 التاري    خ: 

 المعنية بمعايير الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

وع جدول األعمال  مشر

  األمانة وثيقة من إعداد

 تاسعةالدورة ال افتتاح .1

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائب 

 اعتماد جدول األعمال .3

 انظر هذه الوثيقة. 

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايي   .4  اسير

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايي   (أ)  (58)المهمة رقم  تقرير فرقة العمل المعنية باسير

ز لاأولوية  عننشر نتائج الدراسة االستقصائية  (ب) اتيجيات تكنولوجيا المعلوماتبشأن اتوصيات األربعي   سير
 . CWS/9/2انظر الوثيقة 

ز الموسعة ) نسقالملكية الفكرية باستخدام إدارة بيانات  .5 مي   (JSONترقيم عنارص جافاسكريبت )نسق  و أ( XMLلغة الير

 (64و 47و 41)المهمات رقم  XML4IPتقرير فرقة عمل  (أ)
 . CWS/9/3انظر الوثيقة 

ز البيانات الوصفية  (ب) احات لتحسي  ي معيار الويبو حق المؤلف المحمية ب اليتيمةمصنفات للاقير
ز
 ST.96ف

 . CWS/9/4انظر الوثيقة 
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ي وثائق الملكية الفكرية ثالثية األبعادالالنماذج والصور الرقمية  .6
 فز

 (61د )المهمة رقم ثالثية األبعاالتقرير فرقة العمل المعنية بالنماذج والصور  (أ)
 . CWS/9/5انظر الوثيقة 

اح معيار جديد بشأن (ب)  ثالثية األبعادالالعنارص الرقمية  اقير
 . CWS/9/6انظر الوثيقة 

ي إطار سالسل الكتل  .7
ي ل فز  لملكية الفكريةالنظام اإليكولوج 

 (59)المهمة رقم  تقرير فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل (أ)
 . CWS/9/7انظر الوثيقة 

ي إطار  سالسل الكتل بشأنعمل الورقة تقرير عن  (ب)
ي ل فز  لملكية الفكريةالنظام اإليكولوج 

 . CWS/9/8انظر الوثيقة 

ي  .8
 بيانات الوضع القانونز

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

اح مراجعة معيار الويبو  (ب)  ST.27 اقير
 . CWS/9/9انظر الوثيقة 

 ST.61 تقرير عن خطط التنفيذ لمعيار الويبو  (ج)
 . Rev.  CWS/9/10الوثيقة انظر 

 قوائم التسلسل .9

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

 . CWS/9/11انظر الوثيقة 

اح مراجعة معيار الويبو  (ب)  ST.26 اقير
 . .CWS/9/12 Revانظر الوثيقة 

ونية التدريب سلسلة ندوات  (ج)  وتطوير حزمة أداة الويبو للتسلسل لويبو لاإللكير

اءاتملف  .10  إدارة الي 

 (51)المهمة رقم  فرقة العمل المعنية بملف اإلدارةتقرير  (أ)
 . CWS/9/13انظر الوثيقة 

نت منشوراتتحديث  (ب)  بوابة ملفات اإلدارة عىل اإلنير

اح مراجعة معيار الويبو  (ج)  ST.37 اقير
 . Rev.  CWS/9/14انظر الوثيقة

 تصاوير التصاميم .11

 (57م )المهمة رقم فرقة العمل المعنية بتصاوير التصاميتقرير  (أ)

اح مراجعة معيار الويبو  (ب)  ST.88 اقير
 . CWS/9/15انظر الوثيقة 

اءات، الجزء  .12  2نشر نتائج الدراسة االستقصائية بشأن نفاذ الجمهور إىل معلومات الي 

 . CWS/9/16انظر الوثيقة 
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 التحول الرقمي  .13

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

اح دراسة استقصائية بشأن  (ب)  التحول الرقمي ارسات المكاتب فيما يتعلق بمماقير
 . CWS/9/17انظر الوثيقة 

 التقارير التقنية السنوية .14

 2020لعام  التقارير التقنية السنويةعن تقرير  (أ)

ز  (ب) اح لتحسي   التقارير التقنية السنوية اقير
 . CWS/9/18انظر الوثيقة 

 والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية دليل الويبو بشأن المعلوماتتحديث  .15

 . CWS/9/19انظر الوثيقة 

 األخرى التقارير المرحلية لفرق العمل .16

 (50)المهمة رقم  7 فرقة العمل المعنية بالجزءتقرير  (أ)
 . CWS/9/20انظر الوثيقة 

مجيةتقرير  (ب)  (56)المهمة رقم  فرقة العمل المعنية بواجهة التطبيقات الي 

 (55ء )المهمة رقم عنية بتوحيد األسمافرقة العمل المتقرير  (ج)

 (60)المهمة  فرقة العمل المعنية بتوحيد العالمات التجاريةتقرير  (د)

ي المرحلة الوطنية )اإلقليمية( .17
اءات فز  معلومات عن دخول الطلبات الدولية المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الي 

 . CWS/9/21انظر الوثيقة 

ي إطار تقرير المكتب الدوىلي عن  .18
ز من أجل تكوين كفاءات مكاتب الملكية الصناعية فز تقديم المشورة والمساعدة التقنيتي 

 والية لجنة المعايي  

 . CWS/9/22انظر الوثيقة 

 تبادل المعلومات بشأن أنشطة الرقمنة .19

ي برنامج عمل لجنة المعايي  وقائمة مهامهاا .20
 لنظر فز

 . CWS/9/23انظر الوثيقة 

 ملخص الرئيس .21

 الدورةاختتام  .22

 ]نهاية الوثيقة[
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