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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

ل مشروع جدول األعمال
َّ
 املعد

عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .2

 اعامتد جدول الأعامل .3
 (PCT/WG/11/1 Prov. 3 )الوثيقة

حصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .4  اإ

 اس تقصاء لآراء مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .5

 اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن ادلورة اخلامسة والعرشين .6
 (PCT/WG/11/2 )الوثيقة

 اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .7
 (PCT/WG/11/9 )الوثيقة

 طراف الأخرىمالحظات الأ  .8
 (PCT/WG/11/11 )الوثيقة

 مساعدة عىل دخول املرحةل الوطنيةأأنظمة لل  .9
 (PCT/WG/11/25 )الوثيقة
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 معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية .10
 (PCT/WG/11/10 )الوثيقة

 الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن تطوير نظام مواصةل  .11
 (PCT/WG/11/5 )الوثيقة

 بعقوابت جملس الأمن التابع للأمم املتحدة املرتبطةالطلبات ادلولية  .12
 (PCT/WG/11/14 )الوثيقة

ف التقرير املرحيل: التدابري املمكنة للحد من تعّرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار ص  .13
 من خالل املقاصة العمالت

 (PCT/WG/11/4 )الوثيقة

 ادلان النامية والبدلان الأقل منو ختفيضات الرسوم لبعض موِدعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي الب .14

يداع الرباءات من قبل اجلامعات س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي )أأ(  اإ

 تقرير من حلقة العمل "1"

يداع الرباءات من قبل ا "2" قرتاح بشأأن وضع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي اإ
 جامعات من بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 (PCT/WG/11/18 )الوثيقة

 حتديث التقرير املرحيل بشأأن تنفيذ تغيريات عىل ختفيضات الرسوم )ب(
 (PCT/WG/11/23 )الوثيقة

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .15  تنس يق املساعدة التقنية يف اإ
 (PCT/WG/11/22 )الوثيقة

 تدريب فاحيص الرباءات .16

 تدريب فاحيص الرباءاتعن دراسة اس تقصائية  )أأ(
 (PCT/WG/11/16 )الوثيقة

 التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات )ب(
 (PCT/WG/11/17 )الوثيقة

 ص أأو الأجزاء الناقصة ابلإحاةللعناتضمني ا .17

 تقرير من حلقة العمل )أأ(

يداع عناص أأو أأجزاء "عن خطأأ" )ب(  رشوط تصويب الطلب ادلويل يف حال اإ
 (PCT/WG/11/21 )الوثيقة

حاةل همامت املكتب املعنين واخملتار .18  اإ
 (PCT/WG/11/7 )الوثيقة
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 املاكتب أأعطال تصيبيف حاةل  الضامانت .19
 (PCT/WG/11/19 )الوثيقة

 الرباءاتالتعاون بشأأن فصل الثاين من معاهدة جراءات الالبدء املبكّر لإ  .20
 (PCT/WG/11/20 )الوثيقة

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيل .21  املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإ
 (PCT/WG/11/15 )الوثيقة

 اهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيلاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف مع .22
 (PCT/WG/11/12 )الوثيقة

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .23 دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ  اس امترة طلب التعيني كإ
 (PCT/WG/11/6 )الوثيقة

 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معيار عرض قوامئ التسلسل .24

 : تقرير مرحيلالتسلسلفرقة العمل املعنية بقوامئ  )أأ(
 (PCT/WG/11/13 )الوثيقة

 يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ST.26تنفيذ معيار الويبو  )ب(
 (PCT/WG/11/24 )الوثيقة

 اس تخدام رموز التصنيف الوطين يف الطلبات ادلولية .25
 (PCT/WG/11/8 )الوثيقة

 يف دورات الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلغات الرتمجة الفورية املس تخدمة  .26
 (PCT/WG/11/3 )الوثيقة

 مسائل أأخرى .27

 ملخص الرئيس .28

 اختتام ادلورة .29

 ]هناية الوثيقة[


