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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 املعدل مشروع جدول األعمال

عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .2

 جدول الأعاملاعامتد  .3
 (PCT/WG/9/1 Rev. 2)الوثيقة 

حصاءات قطاع .4  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

 اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن ادلورة الثالثة والعرشين .5
 (PCT/WG/9/2)الوثيقة 

 اتالرباءالتعاون بشأأن معاهدة  اخلدمات الإلكرتونية يف قطاع .6
 (PCT/WG/9/17)الوثيقة 

 دلى املكتب الأورويب للرباءات (eSearchCopy)تقرير مرحيل عن مرشوع رائد بشأأن البحث الإلكرتوين  .7
 (PCT/WG/9/23)الوثيقة 
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ىل البحث والفحص  .8 تقامس العمل الفعال مبا يتخطى التقارير ادلولية: اس تخدام منصة نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
 كيس( )ويبو

 (PCT/WG/9/4)الوثيقة 

 دخول املرحةل الوطنية من خالل النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .9
 (PCT/WG/9/24)الوثيقة 

 اس تقصاء لآراء مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .10
 (PCT/WG/9/11)الوثيقة 

ممكنة من أأجل احلد من التعّرض لتغريات  الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تدابري .11
 الرصف أأسعار

 (PCT/WG/9/9)الوثيقة 

يداع الرباءات من قبل اجلامعات  .12 اقرتاح بشأأن وضع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي اإ
 قل منواس امي البدلان النامية والبدلان الأ  ومؤسسات البحث املموةل من اخلزينة العامة لبعض البدلان، ل

 (PCT/WG/9/25)الوثيقة 

 ختفيضات الرسوم لبعض موِدعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي البدان النامية والبدلان الأقل منوا .13
 (PCT/WG/9/10)الوثيقة 

 تنس يق املساعدة التقنية يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .14
 (PCT/WG/9/8)الوثيقة 

 تدريب الفاحصني .15
 (PCT/WG/9/18)الوثيقة 

دارات البحث والفحص المتهيدي ادلوليني .16  متديد مدة تعيني اإ
 (PCT/WG/9/14)الوثيقة 

 املرشوع الرائد الثالث -البحث والفحص التعاوين  .17
 (PCT/WG/9/20)الوثيقة 

 املكتب الأورويب للرباءات: تقرير مرحيليف  PCT Direct نظام .18
 (PCT/WG/9/21)الوثيقة 

 عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشورة حتديد التصنيف الوطين .19
 (PCT/WG/9/26)الوثيقة 

 تقرير مرحيل احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: .20
 (PCT/WG/9/22)الوثيقة 
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 معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .21
 (PCT/WG/9/15)الوثيقة 

 ST.14مراجعة معيار الويبو  .22
 (PCT/WG/9/7)الوثيقة 

 الرسوم امللّونة .23
 (PCT/WG/9/19)الوثيقة 

 عدد اللكامت يف امللخصات ورسوم صفحات الغالف .24
 (PCT/WG/9/16)الوثيقة 

دخالها عىل نظام البحث الإضايف ادلويل .25  التحسينات املمكن اإ
 (PCT/WG/9/6)الوثيقة 

يداع عنارص أأو أأجزاء "عن خطأأ"تصويب الطلب ادلويل يف حال  .26  اإ
 (PCT/WG/9/13)الوثيقة 

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم .27
 (PCT/WG/9/3)الوثيقة 

دارة البحث ادلويل .28 ىل اإ رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإ  اإ
 (PCT/WG/9/5)الوثيقة 

 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتحذف "أأحاكم عدم التوافق" من الالحئة التنفيذية  .29
 (PCT/WG/9/12)الوثيقة 

 مسائل أأخرى .30

 ملخص الرئيس .31

 اختتام ادلورة .32

 ]هناية الوثيقة[


