
 

PCT/WG/14/1 PROV. 2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 مايو  31التاري    خ: 

اءاتا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ة  الدورة الرابعة عشر
 2021 يو نيو  17إىل  14جنيف، من 

وع جدول األعمال ل مشر
ّ
 المعد

 األمانة من إعداد 

 افتتاح الدورة .1

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائب 

 اعتماد جدول األعمال .3

 (PCT/WG/14/1 Prov. 2)الوثيقة 

اءات: تقرير  .4 ي ظل معاهدة التعاون بشأن الب 
ين الثامنةالدورة اجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف   والعشر

 (PCT/WG/14/2)الوثيقة 

 الطلبات الدولية المرتبطة بعقوبات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة .5

 (PCT/WG/14/3)الوثيقة 

ي حاالت االضطراب العام .6
اءات ف   تعزيز ضمانات معاهدة الب 

ي تجا (أ)
ي ظل رب المكاتب ف 

اءات ف  ي تطبيق معاهدة التعاون بشأن الب 
ات الموىص بها ف  ي والتغيبر تنفيذ البيان التفسبر

 19-جائحة كوفيد

 (PCT/WG/14/9)الوثيقة 

اح بتعديل القاعدة (ب) (82 اقبر
ً
 )رابعا

 (PCT/WG/14/11)الوثيقة 
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اءات .7 ي معاهدة الب 
 
اءات ف  اإلدماج الرسمي للمسار الشي    ع لمعالجة الب 

 (PCT/WG/14/10الوثيقة )

سخ  .8
ُ
 لطلبات دولية سابقة صدقةالمالن

 (PCT/WG/14/16الوثيقة )

 الطلبات الدولية بنسق النص الكاملمعالجة  .9

 (PCT/WG/14/8الوثيقة )

اءاتالتعاون بشأن الشبكية لمعاهدة الخدمات  .10  الب 

 (PCT/WG/14/14الوثيقة )

وع  .11  رير البحث الدولي الرائد للتعقيب عىل تقاالمشر

 (PCT/WG/14/12الوثيقة )

 الويبو لتحويل الرسوم: تقرير مرحىلي خدمة  .12

 (PCT/WG/14/7الوثيقة )

 : تقرير مرحىلي العمل المعنية بقوائم التسلسلفرقة  .13

 (PCT/WG/14/5الوثيقة )

اءات: تقرير مرحىلي  .14 ي معاهدة التعاون بشأن الب 
 الحد األدن  للوثائق المنصوص عليها ف 

 (PCT/WG/14/4الوثيقة )

اءات بير  مكاتب الملكية الفكرية الخمسة: تقرير مرحىلي  .15 ي إطار معاهدة التعاون بشأن الب 
 البحث والفحص التعاونيير  ف 

 (PCT/WG/14/6الوثيقة )

اءاتتنسيق المساعدة التق .16 ي إطار معاهدة التعاون بشأن الب 
 نية ف 

 (PCT/WG/14/17الوثيقة )

اءات .17  تدريب فاحصي الب 

اءات (أ) ي مجال تدريب فاحصي الب 
 التنسيق ف 

 (PCT/WG/14/13الوثيقة )

اءات (ب) ي من أجل تدريب القائمير  عىل الفحص الموضوعي للب 
ون   دراسة استقصائية عن استخدام موارد التعلم اإللكبر

 (PCT/WG/14/15الوثيقة )

 سائل أخرىم .18

 ملخص الرئيس .19

 اختتام الدورة .20

 ]نهاية الوثيقة[ 
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