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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   1024يونيو  23اإ
 
 

ل جدول األعمال مشروع
ّ
 املعد

عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .2

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .1

 جدول الأعاملاعامتد  .3
 (PCT/WG/7/1/Rev. 4)الوثيقة 

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .4  اإ

 اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاعامتد  .5
 (PCT/WG/7/2)الوثيقة 

 اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن ادلورة احلادية والعرشين .6
 (PCT/WG/7/3)الوثيقة 

 ختفيضات الرسوم اليت تدفعها الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية غري الهادفة لتحقيق الرحب .7
 (PCT/WG/7/7)الوثيقة 

 تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .8
 (PCT/WG/7/6)الوثيقة 
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 معّينة، وحتديدا البدلان النامية والبدلان الأقل منواخفض الرسوم لبعض املودعني من بدلان  .9
 (PCT/WG/7/26)الوثيقة 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .20  تنس يق املساعدة التقنية يف اإ
 (PCT/WG/7/14)الوثيقة 

 تعيني الإدارات ادلولية .22
 (PCT/WG/7/4)الوثيقة 

 PCT 20/20نقاش عام لقرتاحات  .21
 (PCT/WG/7/20)الوثيقة 

 اج الرمسي للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات مضن معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالإدم .23
 (PCT/WG/7/21)الوثيقة 

دارة البحث ادلويل .24 ىل اإ رسال مكتب تسمل الطلبات لنتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق اإ  اإ
 (PCT/WG/7/27)الوثيقة 

 مجموعة الواثئق خالف الرباءات مضن احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .25
 (PCT/WG/7/28)الوثيقة 

 مالحظات الأطراف الأخرى .26
 (PCT/WG/7/11)الوثيقة 

 (eSearchCopy) نسخ البحث الإلكرتونية نظام .27
 (PCT/WG/7/8)الوثيقة 

 (ePCT) دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .28
 (PCT/WG/7/12)الوثيقة 

 حالت التأأخر والظروف القاهرة يف التصالت الإلكرتونية .29
 (PCT/WG/7/24)الوثيقة 

 املس تخدمة يف التبليغات الإلكرتونية املناطق الزمنية .10
 (PCT/WG/7/25)الوثيقة 

 يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتسلسل ال معيار عرض قوامئ  .12
 (PCT/WG/7/9)الوثيقة 

 ST.14مراجعة معيار الويبو  .11
 (PCT/WG/7/5)الوثيقة 
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 الرسومات امللّونة يف الطلبات ادلولية .13
 (PCT/WG/7/10)الوثيقة 

دارة البحث اخليارات أأو الع .14 دارة البحث ادلويل اخملتصة بعد أأن تعلن اإ ىل اختيار اإ واقب عندما يدعى مودع الطلب اإ
 ادلويل اليت وقع علهيا الاختيار أأهنا غري خمتصة

 (PCT/WG/7/22)الوثيقة 

 معاجلة قوامئ التسلسل املقّدمة يف طلب دويل يف اترخي الإيداع ادلويل .15
 (PCT/WG/7/23)الوثيقة 

 اء املتعلق تضمني الأجزاء الناقصة ابلإحاةلتوضيح الإجر  .16
 (PCT/WG/7/19)الوثيقة 

 حق الترصف أأمام مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل .17
 (PCT/WG/7/13)الوثيقة 

 التوكيل العام .18
 (PCT/WG/7/16)الوثيقة 

 جحب بعض املعلومات عن النفاذ العام .19
 (PCT/WG/7/18)الوثيقة 

ىل املكتب ادلويل نسخا عن الإعالانت أأو غريها من الأدةل يف س ياق اقرتاح ابلشرتاط عىل  .30 املاكتب أأن حتيل اإ
 الالامتس املقّدم لرّد حق الأولوية

 (PCT/WG/7/17)الوثيقة 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .32  تعديالت متنوعة يُقرتح اإ
 (PCT/WG/7/15)الوثيقة 

 مسائل أأخرى .31

 الرئيسملخص  .33

 اختتام ادلورة .34

 ]هناية الوثيقة[

 


