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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 أأكتوبر 8 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 للجنة املعنية بالتعاون التقنيا

 الدورة احلادية والثالثون
ىل  5من جنيف،   2020أأكتوبر  8اإ

 ملخص الرئيس

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

عاهدة التعاون بشأأن مل ادلورة الثالثة عرشة للفريق العاملو ادلورة  هذه افتتح الس يد دارين اتنغ، املدير العام للويبو، .1

 جامتعني.الا الكهممة الأمني ل )الويبو(الس يد مايلك ريتشاردسونوتوىل الرباءات، ورحب ابملشاركني. 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

جامع .2 الس يدة رياك فيجاايم )الهند(  للجنة، وانتخبت الك من الس يدة دونغ شينغ )الصني( رئيسة   انتخبت اللجنة ابلإ

 .الك الاجامتعنيل ةوالس يد تشارلز بريسون )الولايت املتحدة الأمريكية( انئبني للرئيس

 جدول الأعاملالأعامل: اعامتد  من جدول 3البند 

 .PCT/CTC/31/1 Prov.2كام هو مقرتح يف الوثيقة  لاملعد  اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل  .3



PCT/CTC/31/3 
2 
 

مشورة اإىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني املعهد من جدول الأعامل:  4البند 

آس يوي للرباءات كإدارة للبحث  ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الأورويب ال

 الرباءات

ىل الوثيقة  .4  ..PCT/CTC/31/2 Revاستندت املناقشات اإ

جامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني املعهد الأورويب  .5 وافقت اللجنة ابلإ

دارة للبحث ادلويل والفحص طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. الآس يوي للرباءات كإ  المتهيدي ادلويل يف اإ

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  5البند 

، ووافقت عىل أأن يتاح مجلعية احتاد ةحاطت اللجنة علام  هبذا امللخص، اذلي أأِعد حتت مسؤولية الرئيسأأ  .6

طار  مة يف اإ  جدول الأعامل. من 4 البندمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكحرض للمشورة املقد 

 م مرشوع تقرير ادلورة بعد الاجامتع لعامتده عن طريق املراسةل.أأن الأمانة س تعم  ب علام  اللجنة  وأأحاطت .7

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  6البند 

 .2020أأكتوبر  8ادلورة يف  ةالرئيس تاختمت .8

 [الوثيقة]هناية 
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