
 

 

A 

CWS/2/1 Prov.    

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2012012012012222     فرباير فرباير فرباير فرباير29292929: : : : للللا

 
 
 

  عايري الويبواللجنة املعنية مب
 

  الثانيةالدورة 
    2012012012012222مايو مايو مايو مايو     4444 إىل  إىل  إىل  إىل  أبريل أبريل أبريل أبريل30303030ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 

 
 

  جدول األعمال مشروع 
  األمانةمن إعداد

تاح ا0ورة .1  فتا

يه .2 تخاب الريس و5 با ئئ  ن

 اع@د جدول األعامل .3
 .CWS/2/1 Prov ثانظر الويقة

 اع@د تقرير ا0ورة األوىل .4
 .CWS/1/10 Provثانظر الويقة 

شؤون .5 نظام ا0اخيل اخلاصلا ية وا ل ا  لتنظمي
 CWS/2/2ثانظر الويقة 

ناول  .6 بو اليت  تطوير معايري الو تتخارطة طريق  ي  )XML(لغة الرتمزي املوسعة ل
 CWS/2/3ثانظر الويقة 

بو اجلديد  .7 يار الو ياقرتاح   ST.96مع
 CWS/2/4ثظر الويقة ان
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يار جديد للوبو شأن  .8 بتقرير عن  ي نوويدات قوامئ إيداعمع لسل ا ي احلوامضو تسل تخدام لغة الرتمزي املوسعة  ةميناأل سـ
)XML( 

 CWS/2/5ثانظر الويقة 

بو  .9 يار الو ياقرتاح مراجعة   ST.14مع
 CWS/2/6ثانظر الويقة 

10. ية  ـي لريس الفرقة العام} ا تقرير ا ملعا ن شف ملعل ئل بو ST.36يار ه يار الو ي عن اقرتاح مراجعة   ST.36مع

يار  .11 ية  ملعتقرير ريس الفرقة العام} ا ملعن بو ST.66ئ يار الو ي عن مراجعة   ST.66مع
 CWS/2/7ثانظر الويقة 

تجارية .12 تصويرية للعالمات ا نارص ا ية  لاإلدارة اإللكرتو ل للع  :ن
بو  - يار الو يمراجعة   ST.67مع
بكة اإلنرتنت - رش عىل  ية عن إدارة األلوان وا شـمعلومات إضا لن  ف

 CWS/2/8ثانظر الويقة 

ية  .13 شأن الرباءات يف املرح} الو تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ا0وية املودعة  نمعلومات عن دخول ا ب ل ب ل ية(طلطل  )قلمياإل
 CWS/2/9ثانظر الويقة 

ـي  .14 يللمكتب ا0ويل شفهتقرير مرحيل  بو ا5ت بعن تطوير قاعدة   )WIPOSTAD(يإدارة معايري الو

ية .15 تقصا ئدراسة ا بو سـ يار الو يذ  ي عن  مع  والرتوجي � ST.22تنف
 CWS/2/10ثانظر الويقة 

ية للتقرير  .16 نا ية ا ساعدة من أجل تكوين الكفاءات 0ى ماكتب ا ية وا شورة ا عتب ا0ويل عن تقدمي ا لص مل ن مللكمل لتقمك
ية مبعايري  نة ا نناء عىل والية ا للج بوملعب  يالو

 CWS/2/11ثانظر الويقة 

نظر يف .17 بولا ية مبعايري الو نة ا ي قامئة ¤ام ا ن  ملعللج
 CWS/2/12ثانظر الويقة 

شطة .18  نجدول األ

 ئملخص الريس .19

تام ا0ورة .20  ختا

نني  يبدأ ª تا» يوم ª ج@عªث ساعة 2012 أبريل 30فت نوانه 10:00ل ا بو و باحا يف املقر الرييس للو ع  ي  chemin ,34ئص
des Colombettes, Geneva)  ألفيف قاعة املؤمترات.( 

 ]ثهناية الويقة[


