
 

PCT/WG/16/9 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
ا 8 التاري    خ:   2023 ر يفير

اءاتا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةسداسالدورة ال  ة عشر
اير  8إىل  6جنيف، من   2023فير

 ملخص الرئيس

 

 جدول األعمال: افتتاح الدورةمن  1البند 

ا يورغنسون، نائبة المدير و افتتحت الدورة رئيسة الفريق العامل، السيدة ألكساندرا ميهايلوفيتش )رصبيا(.  .1 ز بت السيدة لي  رحَّ
 عن 

ً
ز نيابة اءات والتكنولوجيا، بالمشاركي  ريتشاردسون  لسيد دارين تانغ، المدير العام للويبو. وتوىل السيد مايكلاالعام، قطاع الير

ز الفريق العامل.   )الويبو( دور أمي 

ي الوثيقة  .2
ز فز  . PCT/WG/16/INF/1وترد قائمة المشاركي 

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2البند 

ي الوثيقة  .3
وع جدول األعمال المعدل كما هو وارد فز  . PCT/WG/16/1 Prov.2اعتمد الفريق العامل مشر

 ظام الداخلي الخاصمن جدول األعمال: الن 3البند 

ي الوثيقة  .4
اح الوارد فز ي المجموعات، تم سحب االقير

 . PCT/WG/16/5أعلنت األمانة أنه بعد المشاورات مع منسقر

ي الرئيس 4البند   من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائبر

و( ل .5  للدورة الحالية.  ةرئيسل أحد المناصب الشاغرة كنائبة للتشغانتخب الفريق العامل السيدة ليليانا بالومينو )بي 

( نائبة للرئيس .6 ز ( رئيسة والسيدة آن إديلون )الفلبي  ز  يانتتولوس ة،وانتخب الفريق العامل السيدة دونغ تشينغ )الصي 
ي مهامها بعد نهاية الدورة الحالية وت

ة. و شغالن مناصبهما فز شيح السيدة علما بير الفريق العامل أحاط الدورة السابعة عشر
ي سة يرئمنصب الوفيتش )رصبيا( لألكساندرا ميهايل

ة. فز ي الدورة السابعة عشر
 االنتخابات المقرر إجراؤها فز



PCT/WG/16/9 
2 
 
 

 لغة التواصل للمكتب الدوىلي  من جدول األعمال:  5البند 

 . PCT/WG/16/2استندت المناقشات إىل الوثيقة  .7

ي هذه الدورة  .8
ز
ي أبديت ف

ي التعليقات التر
ز
اح منقح إىل دورة ودعا الفريق العامل المكتب الدوىلي إىل النظر ف وتقديم اقير

 مقبلة للفريق العامل. 

اءات من جدول األعمال:  6البند  ي معاهدة التعاون بشأن الير
ز
 التحقق من اإلجراءات الشكلية ف

 . .PCT/WG/16/3 Rev ةاستندت المناقشات إىل الوثيق .9

ي التعليقات المقدمة و  .10
ز
اح معدل إىل دورة كان  ما إفيودعا الفريق العامل المكتب الدوىلي إىل النظر ف ي تقديم اقير

ن ينبغز
 . مقبلة للفريق العامل

اءات 7البند  ي معاهدة التعاون بشأن الير
ز
 للوثائق المنصوص عليها ف

ز
 من جدول األعمال: الحد األدن

 . PCT/WG/16/6 ةاستندت المناقشات إىل الوثيق .11

ز و  .12 ووافق عىل التعديالت ، PCT/WG/16/7و PCT/WG/16/6أحاط الفريق العامل علما بمحتويات الوثيقتي 
اءات  حة لقواعد معاهدة التعاون بشأن الير

ي المرفق األول للوثيقة  63و 36و 34المقير
ز
 PCT/WG/16/6عىل النحو الوارد ف

وع و  ز  تفاهم بشأنالمشر ي يوليو ت، بهدف تقديمها إىل الجمعية ل"2"1.63و "2"1.36 تفسي  القاعدتي 
ز
ي دورتها ف

ز
نظر فيها ف

2023 . 

 الطلبات الدولية المختلطة اللغة من جدول األعمال:  8البند 

 . PCT/WG/16/8 ةاستندت المناقشات إىل الوثيق .13

ز  .14 حة عىل القاعدتي  اءات عىل النحو  29و 26وافق الفريق العامل عىل التعديالت المقير من معاهدة التعاون بشأن الير
ي المرفق األول للوثيقة 

ز فز ي يوليو PCT/WG/16/8المبي 
ي دورتها فز

 . 2023، بهدف تقديمها إىل الجمعية للنظر فيها فز

 خدمة الويبو لتحويل الرسوم من جدول األعمال:  9البند 

 . PCT/WG/16/4 ةاستندت المناقشات إىل الوثيق .15

ي التعليقات المقدمة و  .16
احات ن  ما إفيودعا الفريق العامل المكتب الدوىلي إىل النظر فز ي تقديم مزيد من االقير

كان ينبغز
 المنقحة إىل دورة مقبلة للفريق العامل. 

 مسائل أخرى: من جدول األعمال 10البند 

 بالفريق العامل  اطحأ .17
ً
اح معدل بشأن وسيلة علما م تقديم اقير ز ازيل يعير  إليداع الطلبات الدولية والوثائق ذات الصلةأن وفد الير

ة، استنادا إىل الوثيقة  ي سبق النظر فيها.  PCT/WG/15/13إىل الدورة السابعة عشر
 الفريق العامل  اطحوأالتر

ً
أن وفد بأيضا علما

اح آخر بشأن تعديل القاعدة  م تقديم اقير ز جمات.  26اليابان يعير  فيما يتعلق بالحاجة إىل الير

م تقديمها إىل الدورة وأشارت األ  .18 ز ي تعير
حات التر مانة إىل أنها ستتيح فرصة إلجراء مناقشة غي  رسمية لبعض مشاري    ع المقير

ي مرحلة مبكرة. وبالمثل، 
ي فقد المقبلة للفريق العامل لتيسي  الفهم وتحديد أي شواغل فز

ز فز تمت دعوة أعضاء الفريق العامل الراغبي 
ي تب

حات مستقبلية للنظر فز ي بمعاهدة التعاون بشأن  قبل الدورة، من خاللشاري    ع ادل المتقديم مقير
موقع ويكي للفريق العامل المعتز

اءات  عىل سبيل المثال. ، الير

 ملخص الرئيس: من جدول األعمال 11البند 

 ة. أحاط الفريق العامل علما بهذا الملخص الذي أعد تحت مسؤولية الرئيس .19

 اختتام الدورة: من جدول األعمال 12البند 

ي  ةالرئيس تاختتم .20
اي 8الدورة فز  . 2023 ر فير

 ]نهاية الوثيقة[


