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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  مايو 29جنيف، من   2017 يونيو 2اإ

 
 

 مشروع جدول األعمال

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب الرئيس وانئبيه .2

 اعامتد جدول الأعامل .3
 قة.الوثيهذه انظر 

 تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبو .4
 .CWS/5/2 انظر الوثيقة

مسائل ، مبا يف ذكل (لجنةال والأربعني للجمعية العامة للويبو فامي خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو ) الثامنةقرار ادلورة  .5
 1بأأجندة التمنية تتعلق

 .CWS/5/3انظر الوثيقة 

 للمصنفات اليتمية واملؤرشات اجلغرافية (XML) لغة الرتمزي املوسعةليشمل خمطط  ST.96 معيار الويبوتوس يع  .6
 .CWS/5/4انظر الوثيقة 

 41عن املهمة رمق  XML4IPفرقة معل تقرير  .7
 .CWS/5/5انظر الوثيقة 
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 التمنية. فامي خيص مدى وجاهة اللجنة ابلنس ية لآلية تنس يق أأجندةواقف الأعاا  مبهذا البند من جدول الأعامل ل خيّل  
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 ST.26 مراجعة معيار الويبو .8
 .CWS/5/6انظر الوثيقة 

 ST.26ٕاىل معيار الويبو  ST.25توصيات �شأٔن ٔآحاكم �نتقال من معيار الويبو  .9
 ..CWS/5/7 REV.1 ADDو REV.1  CWS/5/7انظر الوثيقتني

 ST.26الويبو عرض �شأٔن اس�ت�داث �ر�مج �اسويب ملعيار  .10

 الصناعيةمعيار الويبو اجلديد �شأٔن تبادل بيا�ت الوضع القانوين للرباءات بني ماكتب امللكية  .11
 .REV.1  CWS/5/8انظر الوثيقة

 معيار الويبو اجلديد �شأٔن ملف إالدارة من و�ئق الرباءات اليت ينرشها مكتب الرباءات .12
 .CWS/5/9انظر الوثيقة 

 الوسائط املتعددةو�المات عالمات احلركة تقر�ر عن ٕا�داد معيار �ديد للويبو لٕالدارة إاللكرتونية ل .13
 .CWS/5/10انظر الوثيقة 

 50عن املهمة رمق  7تقر�ر فرقة العمل املعنية �جلزء  .14
 .CWS/5/11انظر الوثيقة 

ماكتب امللكية  اكنت �س�ت�د�اطلبات أ�ولوية اليت الطلبات و ٔآنظمة �رقمي س�تقصائية �شأٔن �راسة تقر�ر عن ا� .15
 يف املايض الصناعية

 .CWS/5/12انظر الوثيقة 

 ة الصناعيةاس�تبيان �شأٔن �االت متديد حامية امللكي .16
 .CWS/5/13انظر الوثيقة 

 توحيد ٔآسامء املود�ني .17
 ..CWS/5/14 ADDو CWS/5/14 انظر الوثيقتني

 ٕا�شاء �مة ٕال�داد توصيات �شأٔن اخلدمات الش�بكية املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الفكرية .18
 .CWS/5/15انظر الوثيقة 

 لفائدة جسالت الرباءات الوطنية وإالقلميية ٕا�شاء �مة ٕال�داد توصيات .19
 .CWS/5/16انظر الوثيقة 

 ٕا�شاء �مة لت�ديد رشوط تصممي التصاو�ر املرئية إاللكرتونية .20
 .CWS/5/17انظر الوثيقة 

 تقر�ر عن التقار�ر التقنية الس�نوية .21
 CWS/5/18انظر الوثيقة 
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الصناعية بناء  كفاءات ماكتب امللكيةواملسا�دة التقنيتني من ٔأ�ل �كو�ن تقر�ر املكتب ا�ويل عن تقدمي املشورة  .22
 �ىل والية اللجنة

 .CWS/5/19انظر الوثيقة 

 اقامئة �ا��ر�مج معل اللجنة و  النظر يف .23
 .CWS/5/20انظر الوثيقة 

 ملخص الرئيس .24

 اختتام ا�ورة .25

صبا�ا يف املقر الرئييس للويبو وعنوانه:  10:00يف السا�ة  2017 مايو 29يبدٔأ �ج�ع �فتتا� يوم االثنني 
34, chemin des Colombettes, Geneva  يف قا�ة املؤمترات)A.( 

 [هناية الوثيقة]




