
 

 

A 

PCT/WG/12/16 

 الأصل: ابلإنلكزيية
  2019مايو  14 التارخي:

 
 
 

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 ية عشرةثانال الدورة

 2019 يونيو 14اإىل  11جنيف، من 
 
 

 مرحلي تقرير: الرباءات بشأن التعاون معاهدة يف عليها املنصوص للوثائق األدنى احلد

عداد املكتب الأورويب للرباءاتوثيقة من   اإ

 ملخص

فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  الأنشطة اليت اضطلعت هبا عن عرض هذه الوثيقة تقريرات .1
 .2020-2019لفرتة وعن هماهما ل 2019-2018 يف الفرتةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"فرقة العمل"(  يف

 معلومات أأساس ية

عادة تفعيل فرقة العمل2016يناير يف  .2 حدى لأن حتل ودعا املكتب ادلويل  ،، أأمجع اجامتع الإدارات ادلولية عىل اإ اإ
دارات البحث ادلويل   وطلب اجامتع الإدارات ادلولية من فرقة العمل اس تئناف معلها عىل أأساس .حمهلاإ

دراج قواعد  (،PCT/MIA/23/14 من الوثيقة 63 )انظر الفقرة PCT/MIA/23/5 الوثيقة وأأن "تبدأأ مناقشاهتا بشأأن اإ
البياانت، مبا يف ذكل قواعد بياانت املعارف التقليدية، يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن 

. (PCT/MIA/23/14 )أأ( من الوثيقة85" )انظر الفقرة PCT/MIA/12/6 الرباءات، عىل النحو املبني يف الوثيقة
احلد الأدىن للواثئق املنصوص ضاف قاعدة بياانت املكتبة الرمقية الهندية للمعارف التقليدية اإىل عىل طلب الهند أأن ت   بناءو 

(، دعا اجامتع الإدارات ادلولية املكتب الهندي PCT/MIA/23/10 الوثيقة )انظرعلهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
ىل "موافاة فرقة العمل بوثي دراج للرباءات اإ زاء اإ قة معل مفصةل، مبا يف ذكل مرشوع منقح لتفاق النفاذ، مبا يبني اقرتاحاته اإ

احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن للمعارف التقليدية يف املكتبة الرمقية الهندية قاعدة بياانت 
، اإىل جانب املناقشات املعقودة يف ادلورة جلنة املعارفل و ة العم، مبا يراعي املناقشات السابقة يف الاجامتع وفرقالرباءات

ىل العمل  (.PCT/MIA/23/14)ب( من الوثيقة 85الفقرة  احلالية لالجامتع" )انظر وأأخريا، دعا الاجامتع املكتب ادلويل "اإ
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ىل الأمام، م ن خالل مشاورات غري عىل حنو وثيق مع املكتب الهندي للرباءات خالل الأشهر املقبةل قصد ادلفع ابملسأأةل اإ
رمسية وبالغات كتابية حسب الاقتضاء، من قبيل الرسائل التعمميية للمعاهدة، حرصا عىل التحضري حتضريا مالمئا 

 (.PCT/MIA/23/14 )ج( من الوثيقة85" )انظر الفقرة 2017للمناقشات يف ادلورة املقبةل لالجامتع عام 

عىل أأساس  بقيادة فرقة العمل اءات عىل دعوة املكتب ادلويل هل، وافق املكتب الأورويب للرب 2016ويف فرباير  .3
 . (PCT/MIA/23/14 )الوثيقة التفويض املمنوح من قبل اجامتع الإدارات ادلولية

 الأهداف املتفق علهيا

ن الهدف الأمسى لفرقة العمل .4 هو دراسة مجيع العوامل املتعلقة بصيانة قامئة مجموعات واثئق ، 2005 عام منذ ،اإ
ومراجعهتا، والتوصية مبعايري موضوعية يتعني عىل عاهدة املاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف الرباءات وغري الرباءات من 

دراهجا يف  مجموعات واثئق الرباءات وغري الرباءات، سواء ابلنسق الوريق أأو الإلكرتوين، أأن تلزتم احلد هبا من أأجل النظر يف اإ
 .الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة

(، عىل النحو اذلي أأحاط PCT/WG/9/22من الوثيقة  9وفامي ييل الولية اليت لكفت هبا فرقة العمل )انظر الفقرة  .5
 :2016به علام الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو 

يف ضوء حقيقة أأن "دليل الويبو بشأأن املنصوص علهيا يف املعاهدة توضيح نطاق احلد الأدىن احلايل للواثئق  )أأ(
املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية" قد عفا عليه الزمن، فضال عن مراجعة التعريف والنطاق بشأأن واثئق 

  .2010النطاق بشأأن واثئق غري الرباءات أ خر مرة يف فرباير ، ومراجعة التعريف و 2001الرباءات أ خر مرة يف نومفرب 

دراج  )ب( صدار توصيات فعاةل ووضع معايري معقوةل مبا ميكّن املاكتب الوطنية من الامتثال لها من أأجل ضامن اإ اإ
ي قواعد مجموعاهتا الوطنية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، ومتكني الإدارات ادلولية وموّرد

ذا اكن  البياانت من حتميل املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وعىل حنو يسري وموثوق. وس ت درس أأيضا مسأأةل ما اإ
 ينبغي أأن تشلك مناذج املنفعة جزءا من احلد الأدىن للواثئق.

ىل اقرتاح مكوانت حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع مجموعات الرب  )ج( اءات اليت تنمتي اإ
قامئة احلد الأدىن من واثئق املعاهدة )مثل، البياانت الببليوغرافية وامللخصات والنص الاكمل وصور الفاكس وبياانت 

ماكنية البحث  تفي هباالتصنيف(، فضال عن معايري اجلودة والنرش اليت ينبغي أأن  هذه البياانت، من أأجل حتسني اإ
 ماكتب الرباءات وموّردي قواعد البياانت التجارية.وتسهيل تبادل البياانت بني 

حتديد املعايري الالزمة يك تصبح مجموعة براءات جزءا من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة  )د(
دراج الواثئق والبحث فهيا عندما تكون بلغات خمتلفة أأو تكون  ىل أأي مدى ميكن أأن ي توقّع من الإدارات اإ وحتديد اإ

 توايهتا التقنية املكشوف عهنا مضاهية ملا يرد يف واثئق براءات أأخرى.حم 

حتسني توافر املعلومات التقنية اليت ميكن اس تخراهجا من واثئق الرباءات، من حيث ما تضمنه الواثئق من  )ه(
ماكنية البحث عن املعلومات الواردة فهيا. حتسني نوعية وهو ما من شأأنه  تغطية تقنية وتغطية لغوية ومن حيث اإ

ىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات.  البحث ادلويل، وضامن نفاذ الغري اإ

تقدمي توصيات واقرتاح أ ليات لس تعراض اجلزء املتعلق ابلأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات من احلد الأدىن  )و(
 :للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة واحملافظة عليه، مع مراعاة عوامل مثل
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لكرتونية "1" ىل النرشات ادلورية، مبا يف ذكل توافرها يف صيغ اإ  ،سهوةل الوصول اإ

 ،نطاق جمالت التكنولوجيا اليت تغطهيا هذه النرشاتو  "2"

ماكنية البحث يف النصوص.و "3"  رشوط الوصول املتبعة يف هذه النرشات، مبا يف ذكل تاكليفها واإ

دراج اجلزء امل  (ز) صدار توصيات بشأأن معايري اإ تعلق ابلأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات يف احلد الأدىن للواثئق اإ
دراج حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية. فضال  املنصوص علهيا يف املعاهدة، وخاصة رشوط اإ

دراج عن ذكل، ينبغي لفرقة العمل أأن تعمل مع الإدارة الهندية بعد تلقي مقرتحاهتا املفصةل املعد قاعدة بياانت ةل بشأأن اإ
 .املنصوص علهيا يف املعاهدةاملكتبة الهندية يف احلد الأدىن للواثئق 

 املهنجية وخطة العمل املتفق علهيام

ول عن ؤ ئيس فرقة العمل، هو املسواملكتب الأورويب للرباءات، بصفته ر  .وييكال س تعقد فرقة العمل مناقشاهتا عرب .6
عداد أأوراق النقاش وتقدميه ا ليك ينظر فهيا أأعضاء فرقة العمل ال خرين، كام ينسق املناقشات من خالل مجموعة من اإ

وحيدد املكتب الأورويب للرباءات أأيضا املواعيد الهنائية لتلقي التعليقات، وينظم الأنشطة عىل حنو يسمح  "جولت النقاش".
الإدارات ادلولية والفريق العامل ملعاهدة التعاون  بتقدمي اقرتاحات ملموسة من فرقة العمل يف ادلورات املقبةل لجامتع

 الرباءات. بشأأن

ورقة موقف رفيعة املس توى حول أأنشطة فرقة وييك عىل النرش املكتب الأوريب للرباءات  ،2016ويف ديسمرب  .7
)انظر ملحق  2018-2017العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الفرتة 

ىل الطبيعة املرتابطة للأهداف الس بعة املدرجة أأعاله يف الفقرة  (.PCT/MIA/24/4 الوثيقة ، اقرتح املكتب 5ونظرا اإ
مع بعض الأهداف لتحقيق الفعالية يف معاجلة فرقة العمل لها، وذكل عىل النحو التايل:  الأورويب للرباءات أأن ُي 

 :نشاء قامئة جر  الهدف أألف احلد الأدىن للواثئق املنصوص د حمدثة جلزأأي واثئق الرباءات وغري الرباءات من اإ
 .علهيا يف املعاهدة

 :دراج مجموعة براءات وطنية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  الهدف ابء صدار توصيات بشأأن معايري اإ اإ
 املعاهدة. يف

 :ضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع اقرتاح مكوانت ببليوغرافية ونصية حمددة بو  الهدف جمي
ىل قامئة   .احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدةمجموعات الرباءات اليت تنمتي اإ

 :صدار توصيات بشأأن معايري الاس تعراض والإضافة واحملافظة بشأأن واثئق غري الرباءات وحاةل  الهدف دال اإ
قاعدة امئة عىل املعارف التقليدية، مث تقيمي الاقرتاح املعدل الوارد من الإدارة الهندية حول التقنية الصناعية السابقة الق

 املكتبة الهندية يف ضوء املعايري اليت ست تخذ.بياانت 

املناقشات املتعلقة ابلأهداف أألف  يرشف عىلواقرتح املكتب الأورويب للرباءات يف ورقة املوقف املذكورة أأعاله أأن  .8
 املناقشات حول الهدف دال. عىل أأحد أأعضاء فرقة العمللأن يرشف ودعا  وابء وجمي

وحظيت خطة العمل املقرتحة من املكتب الأورويب للرباءات بتأأييد أأعضاء فرقة العمل وتأأييد اجامتع الإدارات  .9
مناقشات الهدف الرابع واكن ذكل  يرشف عىلوعرض مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأن  ادلولية.

 (.PCT/MIA/24/15 من الوثيقة 72و 71حمل تقدير كبري من اجامتع الإدارات ادلولية )انظر الفقرتني 
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 احلاةل الراهنة

الرباءات منشورات واثئق  قامئيتزت عىل مراجعة ركّ . و 2017 بشأأن الهدف أألف يف أأبريل املناقشاتانطلقت  .10
ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.  الرباءات وغري فيض يف اس تعراض وتعديل س ت  وقد االيت تنمتي اإ

 .1.34ومامتش يا مع القاعدة  اوتوس يع الك القامئتني بغرض أأن يكون حمتواهام حديث

وضع املكتب  ،2017عام  ، يف الربع الأخري منعضاء فرقة العملالنشطتني لأ  سامهةامل شاركة و امل  يف أأعقابو .11
ووافق املعاهدة  لحد الأدىن احلايل للواثئق املنصوص علهيا يفلاحملدثة  رداجلقامئة  الأورويب للرباءات اللمسات الأخرية عىل

دخال املزيد كأ أأعضاء فرقة العمل  علهيا وس تنرش عام  .لفالهدف أأ  حتقيق، وابلتايل من التحسيناتساس ميكن من خالهل اإ
 دثة املذكورة عىل املوقع الش بيك للويبو.احمل رداجلقامئة قريب 

، معلها بشأأن الأهداف أألف وابء وجمي من خالل عقد سلسةل من جولت 2018ابرشت فرقة العمل، يف عام و .12
  ملبادئ الرئيس ية.فامي يتعلق اب كبري يف الهدفني ابء وجمي مناقشات عىل الوييك. وأأحرز تقدم

 عىل معاجلة مسأألتني رئيس يتني هام:وفامي خيص الهدف ابء، ركزت املناقشات  .13

ىل اللغة  (أأ )  اليت تثري الوضع التايل: 1.34 الواردة يف القاعدةتتعلق املسأأةل الأوىل ابملعايري املستندة اإ

  دارات البحث ادلويلل تنمتي مجموعات الرباءات الوطنية لبعض ىل  اإ املنصوص  واثئقلاحلد الأدىن لاإ
 ؛ءاتمعاهدة التعاون بشأأن الربا علهيا يف

 ابختالف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنصوص علهيا يف واثئقلاحلد الأدىن ل وختتلف حمتوايت
 ؛الإنلكزييةللغة لخصات اباللغة الرمسية لإدارة البحث ادلويل وتوافر امل

 معاهدة التعاون بشأأن  املنصوص علهيا يف واثئقللحد الأدىن لوتنحرص أأدبيات الرباءات اليت تنمتي ل
 يف واثئق الرباءات املنشورة يف عدد حمدود من اللغات. رباءاتال

ذج املنفعة عىل مناحاليا سوى بشلك رصحي  1.34 القاعدة تنصال فبامنذج املنفعة. تتعلق ف ةل الثانية املسأأ وأأما  (ب)
املنفعة الهامة اليت العديد من مجموعات مناذج تغفل بذكل ، و عاهدةاملا من احلد الأدىن من واثئق لفرنسا ابعتبارها جزء

 . ةالسابقالوجهية  الصناعية لتقنيةاةل احلعد مصادر هممة ت  

ذا اكن من املمكن اس تخدام  ما ، س تقوم فرقة العمل بفحصفامي يتعلق ابلهدف جميو  .14 ، ST.37 ملف الإدارةمعيار اإ
ىل لرباءات اليتلتيسري وصف حمتوايت مجموعات اامل علن عنه مؤخرا،   .عاهدةاملاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف  تنمتي اإ

، اذلي أأعد لرباءات والعالمات التجاريةلت املتحدة الولايوابلنس بة للهدف دال، أأرشف عىل املناقشات مكتب  .15
ىل الإدارات ادلولية دارة الفحص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )العامةل يف ظل  اس تبياان وهجه اإ دارة البحث ادلويل/اإ اإ

 توحال أأدبيات غري الرباءات مصادر وقواعد بياانت (( يتعلق ابس تخدامISA/IPEA) عاهدة الرباءاتملادلويل  المتهيدي
ىل معارف تقليدية تناول و  .معليات البحث يف احلاةل التقنية الصناعية السابقةيف  التقنية الصناعية السابقة املستندة اإ

ضافاتمسأأةل أأيضا  نالاس تبيا دخال حتديثات واإ ىل قواعد بياانت اإ علومات ذات صةل ابملعارف أأدبيات غري الرباءات وامل اإ
الاشرتاطات لتكون قواعد البياانت هذه قابةل لالس تخدام من طرف ، وعاهدةاملواثئق من احلد الأدىن يف قامئة  التقليدية

واشرتاطات أأخرى تتصل  ،ية احملمتةل، واملسائل املتعلقة ابلس االإدارات ادلولية، واملشألك احملمتل أأن تنجم عن اس تخداهم
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دارات البحث ادلويل و  ابس تخدام قواعد البياانت هذه. وأأرسل املكتب ادلويل ىل اإ دارات الفحص المتهيدي اإ الاس تبيان اإ
 (.C. PCT 1544)التعممي  ، يف2018يوليو  9ادلويل يف 

ىل  13لفرتة من يف ا املعقودة)جامتع الإدارات ادلولية لسة والعرشين ساديف ادلورة ال و .16 عرض  (2019 فرباير 14اإ
دراج اس تنتاجات ميكن  (PCT/MIA/26/8التقرير املرحيل لفرقة العمل )الوثيقة  للرباءات كتب الأورويبامل  مع اإ

 اس تخالصها من جولت املناقشة الأوىل بشأأن الهدفني ابء وجمي.

طار الهدف ابء، أأفاد  .17 لهيا مضن اإ ىل اللغة اليت مت التطرق اإ املكتب وفامي خيص املسأأةل الأوىل املتعلقة ابملعايري املستندة اإ
ىل أأنه بأأن اجلوةل الأوىل للمناقشةالأورويب للرباءات  من  16ينبغي حتقيق الأهداف الأربعة التالية عىل الأقل )الفقرة  خلصت اإ

طار مراجعة للقاعدة ،(PCT/MIA/26/8الوثيقة   يف املس تقبل: 1.34 مضن اإ

 دارات البحث مج  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يضم مجموعات براءاتواثئق  من ضامن أأن احلد الأدىن يع اإ
دارات البحث من خالل ادلويل، برصف النظر عن لغهتا )لغاهتا( الرمسية،  جعل ذكل اشرتاطا يتعني أأن تس توفيه اإ

 ؛(36لقاعدة تعديل اب ادلويل )

  ىل اللغة الواردة يف القاعدة لتفادي استبعاد مجموعة أأي مكتب براءات  1.34تبس يط املعايري املستندة اإ
ىل  ىل اللغات الإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والإس بانية الواردة ابلستناد اإ معايري اللغة وحدها )أأي حذف الإشارات اإ

 (؛"6")ج(1.34حاليا يف القاعدة 

  ىل  أأنوضامن احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن أأية مجموعة براءات تنمتي اإ
)سواء اكنت لإدارة البحث ادلويل أأو مكتب براءات أ خر( متاحة ابجملان وتس تويف الرشوط التقنية  الرباءات

طار املناقشات املقبةل دراج ما جاء يف الهدف جمي عىل سبيل املثال  ورشوط النفاذ اليت يتعني حتديدها مضن اإ )مع اإ
 ل احلرص(؛

  لأي  الإيداعات الأولية احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تضمنيو
س تة أأشهر بعد  ملدة عادة متاحة ابللغة الإنلكزيية املقابةل لها تكون امللخصاتاليت و ، 1920بدل أ خر نرشت بعد عام 

 نص الاكمل ابللغة الأصلية.يوفر ال و  نرشها

لهيا يف الهدف ابء، وأأما فامي خيص املسأأةل الثانية املتعلقة  .18  للرباءات كتب الأورويبامل  ذكربامنذج املنفعة اليت مت التطرق اإ
طار املراجعة املقبةل للقاعدة  يتبنيبأأنه  من  17)الفقرة  1.34من اجلوةل الأوىل للمناقشة أأنه يتعني حتقيق الهدف التايل مضن اإ

 (:PCT/MIA/26/8الوثيقة 

  ىل املزيد من  احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتوس يع نطاق اإ
د املنفعة حتت نفس الرشوط واملتطلبات اليت تنطبق عىل مجموعات مناذج راج مجموعات مجموعات مناذج املنفعة، أأي اإ

ىل  دارة البحث ادلويل مجموعاهتا الرباءات )مثاًل، املعايري املستندة اإ اللغة والاشرتاطات التقنية واشرتاط أأن تدرج اإ
 .(، عند الاقتضاءبشأأن الرباءاتاحلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون يف  لامنذج املنفعة

بأأنه ميكن اس تخالص، من اجلوةل الأوىل للمناقشة، وجود  للرباءات كتب الأورويبامل لهدف جمي، أأبلغ ل  ابلنس بةو .19
جراء املزيد من  ST.37معيار ملف الإدارة اتفاق عام بشأأن اس تخدام  لأغراض حتقيق الهدف جمي، غري أأنه يتعني اإ
حا. ويف هذا الصدد، املناقشات بشأأن التفاصيل طار املناقشات املقبةل  قرت  دراج املعيار التقين، اذلي س يحدد مضن اإ عدم اإ

دراجه عوضا عن ذكل يف )يف  1.34لهدف جمي مبارشة يف القاعدة بشأأن ا دارية ملعاهدة التعاون بشأأن ( رفقمواإ التعلاميت الإ
لهيا القاعدة  الرباءات  (. PCT/MIA/26/8من الوثيقة  20الفقرة ) 1.34اليت ينبغي أأن تشري اإ
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بعض املالحظات الأولية بشأأن لرباءات والعالمات التجارية الولايت املتحدة لوفامي يتعلق ابلهدف دال، قدم مكتب  .20
 (.PCT/MIA/26/8لوثيقة لالرابع ملرفق ا( )انظر C. PCT 1544الردود عىل الاس تبيان الوارد يف التعممي )

قرير ترحبت السلطات ابلتقدم احملرز يف اكفة اجملالت وانقشت ال ، جامتع الإدارات ادلوليةلادلورة تكل وخالل  .21
ليه أأعاله )الوثيقة  ( وقدمت العديد من التعليقات عىل مسائل تتصل PCT/MIA/26/8املرحيل لفرقة العمل املشار اإ
، الواردة يف الوثيقة PCT/MIA/26/13من الوثيقة  83 اإىل 74ابلأهداف ابء وجمي ودال )انظر الفقرات من 

PCT/WG/12/2 ىل كون التفاصيل العالقة للهدفني ابء وجمي معقدة وقد تكون  للرباءات كتب الأورويبامل (. وشد الانتباه اإ
ضفاء اللمسات الاخرية علهيا عن طريق املنتدى الإلكرتوين بطيئا وصعبا ويقرتح، ابلتايل، عقدهتمناقش  اجامتع فعيل لفرقة  ا واإ
 ُيمتع فيه اخلرباء وهجا لوجه. العمل

هبدف خاصة ، عقد اجامتع فعيل لفرقة العمل للرباءات اذلي قدمه املكتب الأورويب قرتاح الوارد أأعالهالاوعقب  .22
واحملتوايت  لإدراج مجموعات الرباءات الوطنية واملقاييس الانهتاء من حتديد املعايري ابجتاهتسيع وثرية التقدم احملرز 

 .احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوغرافية والنصية لبياانت الرباءات يف يالببل 
ناقشات يف مقر مكتب الرباءات الأورويب يف ميوخن. ويرىج أأن تسفر امل  2019مايو  22و 21وس يعقد هذا الاجامتع يف 

ىل الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون  اجامتع عن تقدمي فرقة العمل لقرتاحات مفصةل تتعلق ابلهدفني ابء وجمي اإ
كتب امل . وس يتيح هذا الاجامتع فرصة لالس تفاضة يف مناقشة الهدف دال. وس يقدم 2020يف أأوائل عام  بشأأن الرباءات

 ذكل الاجامتع. يف عن التقدم احملرز هيا يف هذه ادلورةتقريرًا شف للرباءات الأورويب 

ىل الإحاطة علام  .23 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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