
 

 

 

CWS/9/INF/1 PROV. 3 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
  2021 أكتوبر  18 التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

وع جدول األعمال المفّصل والمشفوع بجدول  حمشر ي مقتر
 زمن 

 األمانة وثيقة من إعداد

ح من باب تيستر األمور عىل جميع المشاركير  بناًء عىل طلب  ي المقتر
وع جدول األعمال المفّصل هذا إىل جانب الجدول الزمن  عد مشر

ُ
أ

 الدول األعضاء. 

 بعير  االعتبار 
ً
ي عقدت لجنة المعايتر " بعبارةالدورة الثامنة للجنة المعنية بمعايتر الويبو )المشار إليها فيما يىلي وأخذا

" أو "اللجنة"(، والنر
ي شكل 

ي  هجير  ف 
ح للدورة 2020ف  ي المؤقت المقتر

للجنة  التاسعة، أعدت األمانة جدول األعمال المفّصل هذا إىل جانب الجدول الزمن 
 .  المعايتر

 مع ه
ً
ي كل أيام الدورة من وتماشيا

 
 ف
ً
تيبات التنظيمية، ستجتمع اللجنة ساعتير  ونصف يوميا ، من 2021نوفمتر  5إىل  1ذه التر

 بعد الظهر، بتوقيت جنيف )توقيت وسط أوروبا(.  2:30زواال إىل الساعة  12 الساعة

ي ستعرب 
ي المناقشات والتفضيالت النر

 بعير  االعتبار التقدم المحرز ف 
ً
ح هو مجرد جدول إرشادي ليس إال. وأخذا ي المقتر

الجدول الزمن 
ح الرئيس تغيتر وقت تلك المناقشات حول بنود جدول األعمال، حسب االقتضاء. فعىل سبيل المثال، إذا  ي الدورة، قد يقتر

 
عنها الوفود ف
. لم يستكمل الف ي بداية اليوم التاىلي

 
ي نهاية اليوم، ستتواصل مناقشة ذلك البند ف

 
ريق العامل مناقشة بند معيرّ  ف
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ز   2021نوفمي   1االثني 

 بعد الظهر 2:30زواال إىل  12:00من 

 التاسعةافتتاح الدورة  .1

ي ، قطاع البنية التحتية والمنصات، مساعد المدير العام: سيفتتح وصف موجز 
حيبية. الدورة ويلقر  مالحظاته التر

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائنر

ي ُينتخب رئيس ونائب )س: وصف موجز   . لرئيسا( نائنر

دىع لجنة المعايتر إىل انتخاب اإلجراء المطلوب
ُ
ي الرئيس : ست  . التاسعةدورتها لالرئيس ونائنر

 اعتماد جدول األعمال .3

 انظر هذه الوثيقة. 

ي : وصف موجز 
 
دىع الوفود إىل النظر ف

ُ
ح واعتمادهست  . جدول األعمال المقتر

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايتر  .4  استر

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايتر  (أ)  (58)المهمة رقم  فرقة العمل المعنية باستر

اتيجية تكنولوجيا  عرضتس: وصف موجز  عن المهمة رقم ا شفهي ا مرحلي ا تقرير المعلومات للمعايتر  فرقة العمل المعنية باستر
 . منذ الدورة الثامنة للجنة المعايتر  حول التقدم المحرز  58

اتيجيات تكنولوجيا المعلومات (ب)  نشر نتائج الدراسة االستقصائية عن أولوية التوصيات األربعير  بشأن استر
 . CWS/9/2انظر الوثيقة 

اتيجيات تكنولوجيا تلخص هذه الوثيقة نتائج الدراسة االستقصائية عن أولوية : وصف موجز  التوصيات األربعير  بشأن استر
 . المعلومات

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /2/9CWSمن الوثيقة  16: )كما ف

 إن لجنة المعايتر مدعوة إىل:  . 16"

ي  (أ)
 

اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة والردود عىل الدراسة االستقصائية عىل النحو الوارد ف
ي الفقرة المرفق 

 
 أعاله؛ 6األول من هذه الوثيقة والمشار إليها ف

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايتر بمراعاة نتائج الدراسة  (ب) ومطالبة فرقة العمل المعنية باستر
ي الفقرة 

 
اتيجية وخطة عملها عىل النحو المشار إليه ف  15االستقصائية عند إعداد خارطة الطريق االستر

 . "أعاله

متر  الموسعة )إدارة بيان .5
( أو نسق ترقيم عنارص XMLات الملكية الفكرية باستخدام نسق لغة التر

 (JSON) جافاسكريبت

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

ي نفذتها  64و 47و 41تعرض هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن مهمات لجنة المعايتر رقم : وصف موجز 
بشأن األنشطة النر

ي ذلك اإلصدار الجديد من  XML4IPفرقة عمل 
 
ة، بما ف  . 5.0، أي اإلصدار ST.96منذ الدورة األختر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /3/9CWSمن الوثيقة  17: )كما ف
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 إن لجنة المعايتر مدعوة إىل:  . 17"

 بمضمون هذه الوثيقة؛ (أ)
ً
 اإلحاطة علما

 بإصدار النسخة  (ب)
ً
ي الفقرات من ST.96لمعيار الويبو  5.0اإلحاطة علما

 
 8إىل  4، كما هو مبير  ف

 أعاله؛

عىل موقع الويبو عىل  ST.96الخاصة بمعيار الويبو  XMLاإلحاطة علما بالنشر المنفصل لنماذج  (ج)
ي الفقرتير  

 
 أعاله؛ 12و 11الويب كما هو مبير  ف

ي للمستودع المركزي لمعيار  (د) وع التجرينر
ومنتدى المطورين  ST.96اإلحاطة علما بالمشر

ي مكاتب الملكية  GitHubالخارجيير  المستضاف عىل منصة 
 

اك المطورين العاملير  محلًيا ف إلشر
ي الفقرت

 
 أعاله؛ 15و 14ير  الفكرية، كما هو مبير  ف

ي الفقرة XML4IPاإلحاطة علما بخطة عمل فريق عمل  (ه)
 

 . "أعاله 16، كما هو مبير  ف

ي معيار الويبو  (ب)
 
احات لتحسير  البيانات الوصفية للمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلف ف  ST.96اقتر

 . CWS/9/4انظر الوثيقة 

وع عمل يحتوي عىل مشاري    ع: وصف موجز  حة  تتضمن هذه الوثيقة مشر حات عن قائمة بأدوار أصحاب الحقوق المقتر مقتر
حة للمصنفات اإلبداعية ووصفها والرمز المقابل لكل مدخل  . ووصفها والرمز المقابل لكل مدخل؛ وقائمة بالفئات المقتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /4/9CWSمن الوثيقة  7: )كما ف

: . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل7"   ما يىلي

 اإلحاطة بمضمون هذه الوثيقة ومرفق هذه الوثيقة؛ (أ)

ي مرفق هذه الوثيقة  (ب)
 

ي وردت بها ف
وع ورقة العمل بالصيغة النر  . "التعليق عىل مشر

ي وثائق الملكية الفكرية النماذج والصور الرقمية الثالثية األبعاد .6
 
 ف

 (61)المهمة رقم تقرير فرقة العمل المعنية بالنماذج والصور الثالثية األبعاد  (أ)
 . CWS/9/5انظر الوثيقة 

ي نفذتها فرقة العمل المعنية بالنماذج والصور الثالثية  61هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن المهمة رقم  تعرض: وصف موجز 
النر

 . ف عليها االتحاد الروسي ي يشر
 األبعاد النر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  CWS/9/5من الوثيقة  9: )كما ف

"9 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 بمضمون هذه الوثيقة  (أ)
ً
 ؛ومرفقها  اإلحاطة علما

 بخطة عمل  (ب)
ً
ي واإلحاطة علما

ي الفقرة بالنماذج والصور ثالثية األبعاد  فريق العمل المعن 
 

الواردة ف
 ". أعاله 8

اح معيار جديد بشأن العنارص الرقمية الثالثية  (ب)  األبعاداقتر
 . CWS/9/6 انظر الوثيقة
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ح توصيات بشأن النماذج الرقمية ثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد وصف موجز  : يتضمن معيار الويبو الجديد المقتر

اًحا لمراجعة وصف  فيما ا اقتر
ً
اءات والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية. وتتضمن هذه الوثيقة أيض يخص التر

 . 61رقم  المهمة

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  CWS/9/6من الوثيقة  11: )كما ف

"11 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 بمضمون هذه الوثيقة؛  (أ)
ً
 اإلحاطة علما

ح لمعيار الويبو الجديد   (ب) ي االسم المقتر
 

: "توصيات بشأن النماذج والصور الرقمية ST.91والنظر ف
ي الفقرة الثالثية 

 
 عليه؛ أعاله، والموافقة 9األبعاد"، عىل النحو المذكور ف

ح  (ج) ي معيار الويبو الجديد المقتر
 

ي مرفق هذه الوثيقة، ST.91والنظر ف
 

، بصيغته الواردة ف
 واعتماده؛

ي تعديل وصف المهمة رقم  (د)
 

ي الفقرة 61 والنظر ف
 

أعاله،  10، عىل النحو الوارد ف
 . "عليه والموافقة

 2021 وفمي  ن 2الثالثاء 
 بعد الظهر 2:30زواال إىل  12:00من 

ي للملكية الفكرية سالسل .7 ي إطار النظام اإليكولوجر
 
 الكتل ف

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

ي أبلغت عنها فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل 59هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن المهمة رقم  تعرض: وصف موجز 
، النر

 . اليا واالتحاد الروسي منذ الدورة الثامنة للجنة المعايتر ف عليها أستر ي تشر
 النر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /7CWS/9من الوثيقة  14: )كما ف

 بمضمون هذه الوثيقة. إن 14"
ً
 ". لجنة المعايتر مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي للملكية الفكرية (ب) ي إطار النظام اإليكولوجر
 
 تقرير عن ورقة العمل بشأن سالسل الكتل ف

 . CWS/9/8انظر الوثيقة 

ي والذي يتكون من ستة عنارص وملخص تنفيذي ومير  : وصف موجز 
وع ورقة العمل النهائ  رئيسي تتضمن هذه الوثيقة مشر

ي ذلك المرفق الرابع 
 
ي أنظمة الملكية الفكرية. ونظًرا ألن ورقة العمل  -وأربعة مرفقات بما ف

 
محاكاة للمعرفات الالمركزية ف

ليست وثيقة لبناء أي اتفاق حول القضايا، بل وثيقة قائمة عىل الحقائق، فإن أعضاء اللجنة والمراقبير  مدعوون للتحقق من 
ي ا
 
ي للتأكد من دقتها وتقديم التعليقات بشأنها إىل المكتب الدوىلي عىل العنوان المعلومات الواردة ف

وع النهائ  لمشر

 : ي
وئ   . 2021أكتوبر  22بحلول  blockchain@wipo.int اإللكتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /8CWS/9من الوثيقة  9: )كما ف

ي الفقرة إن لجنة المعايتر مدعوة إىل اإلحاطة علما . 9"
 

 . "أعاله 8بمحتوى هذه الوثيقة ومرفقها كما هو مبير  ف

ي  بيانات .8
 الوضع القانوئ 

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

ي المهمة شفهي : تقرير وصف موجز 
 
ي ف

 . 47رقم  عن التقدم الذي أحرزته فرقة العمل المعنية بالوضع القانوئ 
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اح مراجعة معيار الويبو  (ب)  ST.27اقتر

 . CWS/9/9انظر الوثيقة 

اح مراجعة: وصف موجز  أفضل  بغية اإلشارة إىل مجموعات األحداث الوجيهة كإجراءات والتعامل بشكل ST.27المعيار  اقتر
 الرموز المخصصة.  مع

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /9CWS/9من الوثيقة  22: )كما ف

"22 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة وبمرفقها؛  (أ)

ات األحداث" للمعيار  (ب) اح المراجعة بشأن "مؤشر ي اقتر
 

: تبادل بيانات الوضع ST 27والنظر ف

ي الفقرات من 
 

اءات"، عىل النحو الموصوف ف ي للتر
 ؛من هذه الوثيقة، والموافقة عليه 13إىل  10القانوئ 

ات األحداث" بالمرفق األول لمعيار  (ج) ح "قائمة مؤشر ي الملحق الجديد المقتر
 

والنظر ف
ي الفقرات من  ST.27 الويبو

 
ي مرفق هذه  20إىل  14والموافقة عليه، عىل النحو الموصوف ف

 
وف

 الوثيقة؛

ي الفقرة   (د)
 

ي ف
حها فرقة العمل المعنية بالوضع القانوئ  ي تقتر

ي خطة العمل النر
 

ه أعال 21والنظر ف
 . ”والموافقة عليها

 ST.61تقرير عن خطط التنفيذ لمعيار الويبو  (ج)

 . CWS/9/10انظر الوثيقة 

خطط تقديم الذي يطلب  C.CWS.152: تقرير عن الردود الواردة من مكاتب الملكية الفكرية عىل التعميم وصف موجز 
ي للعالمات التجارية.  ST.61التنفيذ وجداول الخرائط للمعيار 

 بشأن بيانات الوضع القانوئ 

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /10CWS/9من الوثيقة  4: )كما ف

"4 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

ي الفقرة  (أ)
 

ي  2اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة وجداول الخرائط المذكورة ف
 

أعاله والواردة ف
 لوثيقة؛مرفق هذه ا

ي  ST.61والموافقة عىل نشر جداول خرائط معيار الويبو  (ب)
 

ي مرفق هذه الوثيقة ف
 

الواردة ف
 . ”من دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية 13.7 الجزء

 قوائم التسلسل .9

 (44تقرير فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل )المهمة رقم  (أ)
 . CWS/9/11انظر الوثيقة 

جريت به من قبل 44: تقدم هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن مهمة لجنة المعايتر رقم وصف موجز 
ُ
فرقة  عىل النحو الذي أ

ة منذ الدورةالعمل المعنية بقوائم التسلسل  ي ذلك المناقشات للجنة األختر
 
اح ، بما ف موعد تنفيذ  تأجيلالدائرة حول اقتر

 . ST.26لمعيار ا

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /11CWS/9من الوثيقة  21: )كما ف

"21 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

ي ذلك خطة عمل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل؛ (أ)
 

 بمضمون هذه الوثيقة بما ف
ً
 اإلحاطة علما
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ي تحفتر  مكاتب الملكية الفكرية عىل مواصلة اختبار أداة الويبو للتسلسل و  (ب)
 

عىل النحو المبير  ف
 أعاله".  16الفقرة 

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

اح مراجعة معيار الويبو : وصف موجز   . ST.26تعرض هذه الوثيقة اقتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /Rev 12CWS/9.من الوثيقة  8: )كما ف

: . إن لجنة 8"  المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة وبمرفقاتها؛ (أ)

اح بشأن مراجعة المعيار (ب) ي اقتر
 

ي الفقرتير   ST .26والنظر ف
 

أعاله،  6و 5عىل النحو الموصوف ف
ي مرفقات هذه الوثيقة، والموافقة عليه

 
 ". وعىل النحو الوارد ف

ونية للويبو  (ج)  وتطوير حزمة أداة الويبو للتسلسل سلسلة ندوات التدريب اإللكتر

ي تطوير حزمة  ا شفهي ا تقرير  سيعرض المكتب الدوىلي بالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية: وصف موجز 
 
عن التقدم المحرز ف

ونيةأداة الويبو للتسلسل وملخص سلسلة ندوات التدريب  الويبو  وحزمة أداة ST.26فيما يتعلق بكل من معيار الويبو  اإللكتر
 تسلسل. لل

اءات ملف .10  إدارة التر

 (51تقرير فرقة العمل المعنية بملف اإلدارة )المهمة رقم  (أ)

 . CWS/9/13انظر الوثيقة 

جريت به من قبل فرقة  51: تعرض هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا عن مهمة لجنة المعايتر رقم وصف موجز 
ُ
عىل النحو الذي ا

ي ذلك التعاون مع 
 
ة للجنة، بما ف بالحد األدئ  من الوثائق  ةالعمل المعني فرقةالعمل المعنية بملف اإلدارة منذ الدورة األختر

ي معاهدة التعاون بشأن 
 
اءات ألغراض المنصوص عليها ف  . ST.37تعديل المعيار التر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /13CWS/9من الوثيقة  11: )كما ف

"11 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 بمضمون هذه الوثيقة؛ (أ)
ً
 اإلحاطة علما

ي مسألة وقف المهمة رقم  (أ)
 

والموافقة عليها، وحل فرقة العمل المعنية بملف اإلدارة  51والنظر ف
ي الفقرة 

 
 ؛10كما هو مبير  ف

ي مراجعة معيار الويبو  (ب)
 

ي إطار المهمة رقم  ST.37والنظر ف
 

عند االقتضاء،  33والموافقة عليها ف
ي الفقرة 

 
 ". 10كما هو مبير  ف

نت (ب)  تحديث منشورات بوابة ملفات اإلدارة عىل اإلنتر

جريت عىل : وصف موجز 
ُ
ي أ
ة النر بوابة الويبو لملفات اإلدارة عىل تقرير شفهي ُيطلع لجنة المعايتر عىل التحديثات األختر

نت  . اإلنتر

اح مراجعة معيار الويبو  (ج)  ST.37اقتر
 . CWS/9/14انظر الوثيقة 
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اح مراجعة معيار الويبو وصف موجز   . ST.37: تعرض هذه الوثيقة اقتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /Rev 14CWS/9.من الوثيقة  9: )كما ف

"9 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمضمون هذه الوثيقة ومرفقاتها؛ (أ)

حة لمعيار الويبو و  (ب) ي المراجعة المقتر
 

ي  ST.37النظر ف
 

والموافقة عليها، عىل النحو المشار إليه ف
ي مرفقات هذه الوثيقة 8إىل  4الفقرات من 

 
 ". أعاله وف

 2021 نوفمي   3األربعاء 
 بعد الظهر 2:30زواال إىل  12:00من 

 تصاوير التصاميم .11

 (57تقرير فرقة العمل المعنية بتصاوير التصاميم )المهمة رقم  (أ)

ي المهمة رقم : تقرير شفهي عن التقدم وصف موجز 
 
 . 57الذي أحرزته فرقة العمل المعنية بتصاوير التصاميم ف

اح مراجعة معيار الويبو  (ب)  ST.88اقتر

 . CWS/9/15انظر الوثيقة 

اح مراجعة معيار الويبو وصف موجز   (. SVGبشأن معالجة نسق صورة الرسومات الموجهة القابلة للتحجيم ) ST.88: اقتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /15CWS/9من الوثيقة  6: )كما ف

"6 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة؛ (أ)

حة لمعيار الويبو  (ب) ي المراجعة المقتر
 

ونية ST.88النظر ف : توصيات بشأن التصاوير اإللكتر
ي الفقرة  للتصاميم الصناعية" والموافقة عليها عىل النحو 

 
 ". أعاله 5الموصوف ف

اءات، الجزء  .12  2نشر نتائج الدراسة االستقصائية بشأن نفاذ الجمهور إىل معلومات التر
 . CWS/9/16انظر الوثيقة 

عرض نتائج الجزء : وصف موجز 
ُ
اءات، مع تحديث  2ست من الدراسة االستقصائية بشأن نفاذ الجمهور إىل معلومات التر

ي االعتبار العمل المنجز حنر اآلن.  أخذا  تبعا لذلك 52لمهمة رقم ا
 
 ف

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /16CWS/9من الوثيقة  10: )كما ف

"10 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة؛ (أ)

ي الجزء  (ب)
 

الويبو بشأن المعلومات من دليل  7وطلب األمانة بنشر نتائج الدراسة االستقصائية ف
ي الفقرة 

 
أعاله، إىل جانب نتائج تحليل  3والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية عىل النحو الموصوف ف
ي الفقرات من 

 
 أعاله؛ 7إىل  4الدراسات االستقصائية عىل النحو الموصوف ف

ي مراجعة المهمة رقم  (ج)
 

ي الفقرة  52والنظر ف
 

 . "أعاله والموافقة عليها 9الموضحة ف
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 التحول الرقمي  .13

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

ي المهمة رقم وصف موجز 
 
 . 62: تقرير شفهي عن التقدم الذي أحرزته فرقة العمل المعنية بالتحول الرقمي ف

اح دراسة استقصائية بشأن ممارسات المكاتب فيما يتعلق بالتحول الرقمي  (ب)  اقتر
 . CWS/9/17انظر الوثيقة 

اح إلجراء دراسة استقصائية جديدة لجمع المعلومات بشأن الممارسات الرقمية لمكاتب الملكية الفكرية، : وصف موجز  اقتر

ي تنفيذ المهمة رقم 
 
ي ستساعد فرقة العمل المعنية بالتحول الرقمي ف

 . 62والنر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /17CWS/9من الوثيقة  6: )كما ف

"6 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة وبمرفقها؛ (أ)

ي مرفق هذه الوثيقة؛ (ب)
 

 والموافقة عىل االستبيان الوارد ف

ي  (ج)
وئ  وطلب األمانة أن تجري الدراسة االستقصائية وأن تنشر الردود عىل موقع الويبو اإللكتر

ي الفقرة بمجرد توفرها عىل 
 

 أعاله؛ 5النحو المشار إليه ف

ة للجنة  (د) ي الدورة العاشر
 

وطلب فرقة العمل أن تعرض تحليال لنتائج الدراسة االستقصائية ف
ي الفقرة 

 
ه بعد ذلك كما هو مبير  ف  ". أعاله 5المعايتر للموافقة عليه ونشر

 التقارير التقنية السنوية .14

 2020تقرير عن التقارير التقنية السنوية لعام  (أ)

ي تطلب C.CWS.147-149تقرير شفهي عن الردود الواردة عىل التعاميم : وصف موجز 
مكاتب الملكية الفكرية  من النر

ي  تقديم
 
 . 2020التقارير التقنية السنوية لعام  مساهمات ف

اح لتحسير   (ب)  التقارير التقنية السنوية اقتر

 . CWS/9/18انظر الوثيقة 

ي التقارير وصف موجز 
 
، مع توصيات بوقف: تحليل المساهمات ف ي

 التقنية السنوية واستخدامها عىل مدار العقد الماض 
ي ضوء البيانات. ها أو تبسيط جمع إعداد تلك التقارير 

 
 ف

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /18CWS/9من الوثيقة  25: )كما ف

"25 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 الوثيقة وبمرفقها؛اإلحاطة علما بمحتوى هذه  (أ)

اح  (ب) ي اعتماد االقتر
 

اح  1النظر ف ي الفقرة  2أو االقتر
 

ي ذلك؛ 24ف
 

 أعاله والبت ف

ي مسألة اعتبار المهمة رقم  (ج)
 

 24وإذا تقرر التوقف عن إعداد التقارير التقنية السنوية، البت ف
 ". مكتملة وإزالتها من برنامج عمل لجنة المعايتر بناء عىل ذلك

 بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعيةتحديث دليل الويبو  .15

 . CWS/9/19انظر الوثيقة 
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اح تغيتر العنوان وبعض : وصف موجز 
 من الملكية  المصطلحاتاقتر

ً
ي دليل الويبو من أجل اإلشارة إىل الملكية الفكرية بدال

 
ف

ي أقسام معينةسالصناعية، مما 
 
 . يعكس وجود بعض مواد حق المؤلف ف

ي الفقرة المطلوباإلجراء 
 
 الوارد نصها أدناه(:  /19CWS/9من الوثيقة  7: )كما ف

"7 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة وبمرفقها؛ (أ)

ي الفقرة  (ب)
 

ي دليل الويبو عىل النحو المبير  ف
 

 أعاله؛ 4والموافقة عىل تعديل المصطلحات الواردة ف

ا التفاقات الدورة التاسعةومطالبة األمانة  (ج)
ً
 ". بتحديث دليل الويبو وفق

 2021 نوفمي   4 الخميس

 بعد الظهر 2:30زواال إىل  12:00من 

 التقارير المرحلية لفرق العمل األخرى .16

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

ي المهمة رقم  7فرقة العمل المعنية بالجزء : تقرير عن التقدم الذي أحرزته وصف موجز 
 
ي ذلك  ،50ف

 
عمل الخطة عن بما ف

ي الجزء الدراسات االستقصائية منقحة لتحديث ال
 
اح 7ف الدراسات تغيتر طفيف عىل إجراءات نشر جميع إجراء . كما تم اقتر

 .  االستقصائية للجنة المعايتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /20CWS/9من الوثيقة  18: )كما ف

"18 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

 بمضمون هذه الوثيقة؛  (أ)
ً
 اإلحاطة علما

ي الفقرات من  (ب)
 

 أعاله؛ 10إىل  5والموافقة عىل خطة العمل المنقحة الواردة ف

ي 7.9اتخاذ قرار بشأن طلب تحديث ممارسات االستشهاد بالجزء   (ج)
 

، كما هو موضح ف
 أعاله؛ 11 الفقرة

ي إجراءات النشر لجميع الدراسات االستقصائية للجنة المعايتر  (د)
 

ح ف الموافقة عىل التغيتر المقتر
ي الفقرة 

 
 ". أعاله 12الواردة ف

مجية )المهمة رقم  (ب)  (56تقرير فرقة العمل المعنية بواجهة التطبيقات التر

ف عليها كندا والمملكة المتحدة تقريرا مرحليا : وصف موجز  ي تشر
مجية النر عرض فرقة العمل المعنية بواجهة التطبيقات التر

 . بشأن األنشطة المضطلع بها منذ الدورة الثامنة للجنة المعايتر  56شفهيا عن المهمة رقم 

 (55تقرير فرقة العمل المعنية بتوحيد األسماء )المهمة رقم  (ج)

اف عىل فرقة العمل المعنية بتوحيد األسماء تقريرا مرحليا شفهيا عن ستعرض : وصف موجز  ي اإلشر
 
الجهات المشاركة ف

 . 55المهمة رقم 

 (60تقرير فرقة العمل المعنية بتوحيد العالمات التجارية )المهمة  (د)

 . 60رقم يا عن المهمة هتقريرا مرحليا شف فرقة العمل المعنية بتوحيد العالمات التجاريةستعرض : وصف موجز 
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ي المرحلة الوطنية  .17
 
اءات ف معلومات عن دخول الطلبات الدولية المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن التر

 )اإلقليمية(
 . CWS/9/21انظر الوثيقة 

: تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن بيانات دخول الطلبات الدولية المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن وصف موجز 

ي 
 
اءات ف ح وقف المهمة رقم التر اءات كما تقتر ي لركن التر

وئ   . 23 المرحلة الوطنية والمتاحة عىل الموقع اإللكتر

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /21CWS/9من الوثيقة  5: )كما ف

"5 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

   (أ)
ً
 هذه الوثيقة؛ بمحتوىاإلحاطة علما

اح (ب) ي اقتر
 

ي الفقرة   ،23 وقف المهمة رقم والنظر ف
 

 ". أعاله  4كما هو مبير  ف

ي  المكتبتقرير  .18
 
الدوىلي عن تقديم المشورة والمساعدة التقنيتير  من أجل تكوين كفاءات مكاتب الملكية الصناعية ف

 إطار والية لجنة المعايتر 
 . CWS/9/22انظر الوثيقة 

ي وصف موجز 
 
بشأن والية اللجنة، وتقديم تقارير  2011: يهدف هذا التقرير إىل تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة ف

ي سعت فيها األمانة أو مكتب الويبو الدوىلي إىل  2020كتابية منتظمة عن تفاصيل األنشطة المضطلع بها أثناء عام 
والنر

وعات لتعميم  إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية بإنجاز مشر
 المعلومات المتعلقة بمعايتر الملكية الفكرية. 

ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  CWS/9/22من الوثيقة  13: )كما ف

ي اضطلع بها المكتب. 13"
 باألنشطة النر

ً
ي عام  إن لجنة المعايتر مدعوة إىل اإلحاطة علما

 
لتقديم  2020الدوىلي ف

، من أجل تكوين الكفاءات لدى مكاتب الملكية الصناعية، بشأن تعميم المعلومات  المشورة والمساعدة التقنيتير 
م إىل الجمعية العامة  المتعلقة

َّ
بمعايتر الملكية الفكرية. وستكون هذه الوثيقة بمثابة أساس إلعداد التقرير الذي سيقد

عق للويبو
ُ
ي ست

ي عام النر
 

ي أكتوبر 2022د ف
 

قدت ف
ُ
ي ع

ي دورتها األربعير  النر
 

لب ف
ُ
من  190)انظر الفقرة  2011، كما ط

 ."(WO/GA/40/19 الوثيقة

 تبادل المعلومات بشأن أنشطة الرقمنة .19

 : وصف موجز 
ُ
. وت دىع مكاتب الملكية يهدف هذا البند إىل تبادل المعلومات حول أنشطة الرقمنة بير  أعضاء لجنة المعايتر

  . أنشطتها  لتبادلالفكرية 

 2021نوفمي   5الجمعة 
 بعد الظهر 2:30زواال إىل  12:00من 

ي  .20
 
 عمل لجنة المعايتر وقائمة مهامها برنامجالنظر ف

 . CWS/9/23انظر الوثيقة 

ي أعدتها األمانة معلومات محدثة عن برنامج عمل اللجنة وقائمة مهامها المتفق عليها تع: وصف موجز 
رض هذه الوثيقة النر

ي دورتها 
 
ي عام  الثامنةف

 
ي المرفق قد تحتاج إىل مراجعة 2020ف

 
. ويجدر الذكر بأن المعلومات عن بعض المهام الواردة ف

ي قد تتوصل إليها اللجن
ي هذه الدورة. وتحديث لمراعاة االتفاقات النر

 
 ة ف
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ي الفقرة اإلجراء المطلوب
 
 الوارد نصها أدناه(:  /23CWS/9من الوثيقة  3: )كما ف

"3 :  . إن لجنة المعايتر مدعوة إىل ما يىلي

ي هذه الوثيقة (أ)
 

 بالمعلومات الواردة ف
ً
 ؛اإلحاطة علما

ي مرفق هذه الوثيقة وتأييد األمانة بشأن إدراج  (ب)
 

ي قائمة المهام عىل النحو الوارد ف
 

والنظر ف
ي برنامج عمل لجنة المعايتر واستعراض برنامج عمل لجنة 

 
ي هذه الدورة ف

 
االتفاقات الُمتوّصل إليها ف

ي الفقرة 
 

هما عىل موقع الويبو عىل الويب المذكور ف  ". أعاله 2المعايتر ونشر

 لرئيسا ملخص .21

 الدورة اختتام .22

 
 

 ]نهاية الوثيقة[
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