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CWS/6/1 PROV. 2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 سبمترب 6 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 معاالاأل جدول مشروع
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 ادلورة السادسة افتتاح .1

 وانئيب الرئيسانتخاب الرئيس  .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

 .انظر هذه الوثيقة

 قرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبوت .4

 .CWS/6/2 انظر الوثيقة

 ومعايري الويبو اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت .5

 الاصطناعي اتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكءاسرت التوصيات الصادرة عن الاجامتع بشأأن  (أأ  )

 .CWS/6/3 انظر الوثيقة
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 سالسل الكتل نشاء هممة لإعداد توصيات بشأأناإ  (ب )

 .CWS/6/4 انظر الوثيقة

 ST.3مراجعة معيار الويبو  .6

 .CWS/6/5 انظر الوثيقة

 عىل الإنرتنت ربجميةالتطبيق ال  ةواهجمعيار الويبو اجلديد بشأأن  .7

 .CWS/6/6 الوثيقةانظر 

 XML4IPفرقة معل  .8

 41 عن املهمة رمق XML4IPتقرير فرقة معل  (أأ  )

 .CWS/6/7انظر الوثيقة 

 ( للمؤرشات اجلغرافيةXMLلغة الرتمزي املوسعة ) بشأأن 53املهمة رمق  تقرير عن التقدم احملرز يف (ب )

 .CWS/6/8انظر الوثيقة 

 اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءاتلبياانت ل  (XMLلغة الرتمزي املوسعة )عن مرحيل تقرير  (ج )

 .CWS/6/9انظر الوثيقة 

 دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتا تقرير عن .9

 .CWS/6/10انظر الوثيقة 

 فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين .10

 47عن املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوينتقرير  (أأ  )

 .CWS/6/11الوثيقة  انظر

 ST.27مراجعة معيار الويبو  (ب )

 .CWS/6/12انظر الوثيقة 

 ST.27خّطة تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعيار الويبو  (ج )

 .CWS/6/13انظر الوثيقة 

 بياانت الوضع القانوين للرباءات بني ماكتب امللكية الصناعيةبشأأن تبادل  معيار الويبو اجلديد اقرتاح (د )

 .CWS/6/14انظر الوثيقة 
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 ST.26معيار الويبو  .11

 44رمق عن املهمة  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلتقرير  (أأ  )

 .CWS/6/15انظر الوثيقة 

 ST.26مراجعة معيار الويبو  (ب )

 .CWS/6/16انظر الوثيقة 

 ST.26ة تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعيار الويبو خط (ج )

 ST.26اسو ي ملعيار الويبو احلربانمج ال (د )

 .CWS/6/17ثيقة انظر الو 

 ST.37معيار الويبو  .12

 51عن املهمة رمق  فرقة العمل املعنية مبلف الإدارةتقرير  (أأ  )

 .CWS/6/18انظر الوثيقة 

 ST.37مراجعة معيار الويبو  (ب )

 .CWS/6/19انظر الوثيقة 

 ST.60مراجعة معيار الويبو  .13

 .CWS/6/20انظر الوثيقة 

 نسق التوارخي املوىص به يف معايري الويبو .14

 .CWS/6/21انظر الوثيقة 

نشاء معيار للويبو بشأأن الامنذج والصور اجملّسمة الواردة يف واثئق امللكية الفكريةاقرتاح  .15  اإ

 .CWS/6/22انظر الوثيقة 

نشاء هممة لتحديث معايري الويبو القامئة بشأأن نرش املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية و اقرتاح  .16 املتعلقة  حداثالأ اإ

 القانوين لوضعاب

 .CWS/6/23انظر الوثيقة 

 50عن املهمة رمق  7 فرقة العمل املعنية ابجلزء تقرير .17

 .CWS/6/24انظر الوثيقة 

ىل اتقرير  .18  52عن املهمة  ملعلومات املتعلقة ابلرباءاتفرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

 .CWS/6/25انظر الوثيقة 
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 قة العمل املعنية بتوحيد الأسامءفر  .19

 55عن املهمة رمق  عنية بتوحيد الأسامءفرقة العمل امل تقرير  (أأ  )

 .CWS/6/26انظر الوثيقة 

 لأدوات تعريف املُودعني اس تبيان بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية (ب )

 .CWS/6/27انظر الوثيقة 

 فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي .20

 57عن املهمة رمق  عنية بتصاوير التصامميفرقة العمل امل تقرير  (أأ  )

 .CWS/6/28انظر الوثيقة 

 التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي الصناعيةاس تبيان بشأأن  (ب )

 .CWS/6/29انظر الوثيقة 

قلميية( .21  معلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرحةل الوطنية )الإ

 .CWS/6/30انظر الوثيقة 

 التقارير التقنية الس نوية عنتقرير  .22

تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية بناء  .23

 عىل ولية اللجنة

 .CWS/6/31انظر الوثيقة 

 النظر يف برانمج معل اللجنة وقامئة هماهما .24

 .CWS/6/32انظر الوثيقة 

 ملخص الرئيس .25

 اختتام ادلورة .26

 ]هناية الوثيقة[


	اللجنة المعنية بمعايير الويبو

