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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022أكتوبر  7التاري    خ: 

اءات   معاهدة التعاون بشأن الير
  ا

 للجنة المعنية بالتعاون التقنز

 

 والثالثونالثانية الدورة 
 2022أكتوبر  7إىل  3من جنيف، 

 ملخص الرئيس

 

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ا يورغنسون،  ةالسيد تافتتح .1 ز اءات والتكنولوجيا المدير العام نائبة لي  ز الدورة  هذه ،المسؤولة عن قطاع الير ورحبت بالمشاركي 
ز ة مهم )الويبو(السيد مايكل ريتشاردسونوتوىل . نيابة عن السيد دارين تانغ، المدير العام للويبو   . اللجنةأمي 

ي الوثيقة  .2
ز فز  . PCT/WG/15/INF/1وترد قائمة المشاركي 

 انتخاب الرئيس ونائنر  الرئيسمن جدول األعمال:  2البند 

 للجنةرصبيا)ألكسندرا ميهايلوفيتش انتخبت اللجنة باإلجماع السيدة  .3
ً
ي ( رئيسة . ولم تكن هناك أية ترشيحات لمنصبر

ي   الرئيسة.  نائبر

 جدول األعمالمن جدول األعمال: اعتماد  3البند 

وع جدول األعمال كما هو  .4 ي الوثيقة  وارد اعتمدت اللجنة مشر
 . .PCT/CTC/32/1 Provفز
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ز  4البند  اح تعيي  اءات حول اقير الهيئة السعودية من جدول األعمال: مشورة إىل جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير
اءاتكإدارة للبحث ال  للملكية الفكرية   إطار معاهدة التعاون بشأن الير

ز
 دوىل  والفحص التمهيدي الدوىل  ف

 . .PCT/CTC/32/2 Rev استندت المناقشات إىل الوثيقة .5

ز الهيئة السعودية للملكية  .6 اءات بتعيي  وافقت اللجنة باإلجماع عىل أن توصي جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير
اءات. الفكرية كإدارة للبحث الدوىلي والفحص ال ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير

ز
 تمهيدي الدوىلي ف

 ملخص الرئيسمن جدول األعمال:  5البند 

 بهذا الملخص، الذي أِعد تحت مسؤولية الرئيسأ .7
ً
، ووافقت عىل أن يتاح لجمعية اتحاد معاهدة ةحاطت اللجنة علما

ي إطار 
ز
مة ف

ّ
اءات كمحضز للمشورة المقد  من جدول األعمال.  4 البند التعاون بشأن الير

 اختتام الدورةمن جدول األعمال:  6البند 

ي  .8
ز
 . 2022أكتوبر  7اختتمت الرئيسة الدورة ف

 ]نهاية الوثيقة[
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