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PCT/WG/12/1 PROV. 2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 يوما 28 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019يونيو  14اإىل  11جنيف، من 

ح مشروع جدول األعمال
ّ
 املنق

عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

 (PCT/WG/12/1 Prov. 2الوثيقة )

 حصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ  .4

 والعرشين السادسةاجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن ادلورة  .5

 (PCT/WG/12/2الوثيقة )

 اتاخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباء .6

 (PCT/WG/12/10الوثيقة )
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لكرتوني تلاصتال .7  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمبوجب بني املاكتب ومقديم الطلبات  ةالإ

 (PCT/WG/12/23ة قيالوث )

 بعقوابت جملس الأمن التابع للأمم املتحدة املرتبطةلطلبات ادلولية ا .8

 (PCT/WG/12/7الوثيقة )

 املقاصة .9

 تقرير مرحيل: املرشوع التجرييب بشأأن مقاصة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (أأ )

 (PCT/WG/12/19الوثيقة )

حاةل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية مل (ب) عاهدة اإ

 التعاون بشأأن الرباءات

 (PCT/WG/12/20الوثيقة )

 ختفيضات الرسوم لفائدة مودعي الطلبات من اجلامعات .10

 C. PCT 1554حول التعممي  أ راء وتعليقات (أأ )

 (PCT/WG/12/3الوثيقة )

 للتنفيذخيارات  (ب)

 (PCT/WG/12/21الوثيقة )

تخفيضات الرسوم لبعض موِدعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان ملعايري اخلاصة ب ا .11

 منوا الأقل

 (PCT/WG/12/11 الوثيقة)

طار معاهدة .12  التعاون بشأأن الرباءات تنس يق املساعدة التقنية يف اإ

 (PCT/WG/12/22 الوثيقة)

 برانمج مساعدة اخملرتعني .13

 (PCT/WG/12/4 الوثيقة)

 تدريب فاحيص الرباءات .14

 تدريب فاحيص الرباءاتعن دراسة اس تقصائية  (أأ )

 (PCT/WG/12/6 الوثيقة)

 التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات (ب)

 (PCT/WG/12/5 الوثيقة)
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 املاكتب أأعطال تصيبيف حاةل  الضامانت .15

 (PCT/WG/12/17 الوثيقة)

ضافةأأو نص عىل تصحيح ال اقرتاح  .16  11.4مبوجب القاعدة البياانت  اإ

 (PCT/WG/12/8 الوثيقة)

 عنارص وأأجزاء الطلب ادلويل املُودعة خطأ   .17

 (PCT/WG/12/9 الوثيقة)

دارة الفحص المتهيدي ادلويل .18  اقرتاح بشأأن توافر امللف احملفوظ دلى اإ

 (PCT/WG/12/12 الوثيقة)

عال .19 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل واإ  ن ماكتب تسمل الطلبات اختصاص الإدارة بذكلالتعيني كإ

 (PCT/WG/12/18 الوثيقة)

 قوامئ التسلسل .20

 املعنية بقوامئ التسلسل: تقرير مرحيلفرقة العمل  (أأ )

 (PCT/WG/12/14 الوثيقة)

 ST.26تنفيذ معيار الويبو  (ب)

 (PCT/WG/12/13 الوثيقة)

 احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيل .21

 (PCT/WG/12/16 الوثيقة)

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيلابحث والفحص التعاونيال  .22  ن يف اإ

 (PCT/WG/12/15 الوثيقة)

 أأخرىمسائل  .23

 ملخص الرئيس .24

 اختتام ادلورة .25

 ]هناية الوثيقة[
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