
 

PCT/WG/14/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مايو  10التاري    خ: 

اءاتا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

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

اءات: تقرير مرحلي  ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى
 فرقة العمل المعنية بالحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف

ي لوثيقة من إعداد  اءاتالمكتب األورونر  لبر

 ملخص

اءات .1 ي معاهدة التعاون بشأن البر
، تواصل فرقة العمل بهدف إجراء مراجعة شاملة للحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

اءات )"فرقة العمل"( منذ عام  ي معاهدة التعاون بشأن البر
ي  2017المعنية بالحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

خطة العمل الت 
ي أوائل عام  أقرها اجتماع اإلدارات الدولية

اءات )اجتماع اإلدارات الدولية( فى ي ظل إطار معاهدة التعاون بشأن البر
. ووفق 2017العاملة فى

 مرفق الوثيقة) خطة العمل هذه، قّسم عمل فرقة العمل إىل أربعة أهداف يشار إليها باألهداف ألف وباء وجيم ودال

PCT/MIA/24/4 .) اءات ي للبر العمل بشأن األهداف ألف وباء وجيم ويقود مكتب الواليات المتحدة  (EPO) ويقود المكتب األورونر
اءات والعالمات التجارية ي الرب  ع األخبر من عام  (USPTO) للبر

. ومنذ 2017العمل المتعلق بالهدف دال. وقد تحقق الهدف ألف فى
 2018عام 

ا
ن الحاجة إىل تعديل ع ، تعمل فرقة العمل عل تحقيق األهداف باء وجيم ودال. وكشفت المناقشات عاجل

ى   .36و 34 القاعدتير

، تضطلع فرقة العمل بعملها باستخدام منتدى إل .2
ا
"(. وإضافة إىل ذلك، تجتمع فرقة العمل وعادة ي توفره الويبو )"الويكي

ونى كب 
ي المناقشات. وعقد أول اجتماع فعلي لفرقة العمل يومي 

ى
 لتسهيل التقدم ف

ً
اضيا، إن رأت ذلك مناسبا  2019مايو  22و 21ماديا أو افب 

ي ميونخ. وبسبب جائحة كوفيد
اءات فى ي للبر ي مقر المكتب األورونر

ة ، ُعقد ا19-فى ي الفب 
ي لفرقة العمل عن طريق الفيديو فى

الجتماع الثانى
ة من  2020ديسمبر  11إىل  7من  ي الفب 

ى
)ساعتان كل يوم(. ولذات السبب، سيعقد االجتماع الثالث لفرقة العمل عن طريق الفيديو ف

 .)ساعتان كل يوم( 2021مايو  21إىل  17

 معلومات أساسية

ي عام  .3
ي ، قرر اجتماع اإلدارات ا2005فى

لدولية تشكيل فرقة عمل إلجراء مراجعة شاملة للحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
ي 
ى
اءات، بما ف اءات وأدبيات خالف البر فت فرقة العمل بمعالجة القضايا المتعلقة بكل من وثائق البر

ّ
اءات. وكل معاهدة التعاون بشأن البر

ولكن توقفت العملية لعدة سنوات ألسباب  (. PCT/MIA/11/14 يقةالوث) المتعلقة بالمعارف التقليدية ذلك قواعد البيانات
ي يناير 

، أجمع اجتماع اإلدارات الدولية عل إعادة تنشيط فرقة العمل ودعا المكتب الدوىلي إحدى إدارات البحث 2016مختلفة. وفى
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اير  ي فبر
اءات2016الدوىلي لتوىلي دور قائد فرقة العمل. وفى ي للبر ، وبعد ذلك،  ، استجاب المكتب األورونر باإليجاب لنداء المكتب الدوىلي

اءات ي للبر  .أعيد تنشيط فريق العمل بقيادة المكتب األورونر

ي أقرها 2017منذ عام و  .4
ي أوائل عام  اجتماع اإلدارات الدولية، تتبع فرقة العمل خطة العمل الت 

بهدف تحقيق  2017فى
 (: PCT/MIA/24/4األهداف األربعة التالية )مرفق الوثيقة 

  ي
اءات من الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى اءات وغبر البر الهدف ألف: إنشاء قائمة جرد محدثة لجزأي وثائق البر

 . المعاهدة

 ي  الهدف باء: إصدار توصيات بشأن معايبر إدراج
ي الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

مجموعة براءات وطنية فى
 . المعاهدة

  ي جميع
ي أن ترد فى

ي ينبغى
اءات والت  اح مكونات ببليوغرافية ونصية محددة بوضوح لبيانات البر الهدف جيم: اقب 

ي المعاهدة
ي تنتمي إىل قائمة الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

اءات الت   . مجموعات البر

 اءات وحالة التقنية ا لهدف دال: إصدار توصيات بشأن معايبر االستعراض واإلضافة والمحافظة بشأن وثائق خالف البر
اح المعدل الوارد من اإلدارة الهندية حول قاعدة بيانات  الصناعية السابقة القائمة عل المعارف التقليدية، ثم تقييم االقب 

ي 
ي ضوء المعايبر الت 

تخذ المكتبة الهندية فى
ُ
 . ست

 و  .5
ا
اضييدما، تجتمع فرقة العمل إضافة إىل ذلكو  . الويكي فرقة العمل بعملها باستخدام ضطلع ، تعادة  كذلرأت إن ، اا أو افب 

 مناسب
ً
ي المناقشات ا

اءات المناقشات بشأن األهداف أ. لتسهيل التقدم فى ي للبر مكتب ويقود  يم،وج اءوب لفويقود المكتب األورونر
اءات   . الالهدف دبشأن لمناقشات االواليات المتحدة للبر

 الحالة الراهنة

ي نهاية عام  .6
، أي حينما اعتمد أعضاء فرقة العمل قائمة الجرد المحدثة 2017اختتمت المناقشات بشأن الهدف ألف بنجاح فى

ت قائمة الجرد المحدثة للجزء الخاص ب اءات. ونشر ي معاهدة البر
اءات للحد األدنى الراهن للوثائق المنصوص عليها فى وثائق خالف البر

ي 
اءات فى ي معاهدة التعاون بشأن البر

من قبل المكتب الدوىلي عل موقع  2020أكتوبر  30من الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
. ومنذ عام 

ً
اءات قريبا ، ومن المقرر نشر قائمة الجرد المحدثة لجزء وثائق البر ي

ونى قيق ، تعمل فرقة العمل عل تح2018الويبو اإللكب 
 .األهداف وباء وجيم ودال من خالل سلسلة من جوالت المناقشات عل الويكي 

: الجولة األوىل من وفيما يخص الهدف باء، ركزت  .7 ى ى رئيسيتير  المناقشات عل معالجة مسألتير

ي القاعدة  (أ)
ي تثبر الوضع التاىلي  1.34تتعلق المسألة األوىل بالمعايبر المستندة إىل اللغة الواردة فى

 :الت 

  ي
ى
 للوثائق المنصوص عليها ف

ى
اءات الوطنية لبعض إدارات البحث الدوىلي إىل الحد األدن ال تنتمي مجموعات البر

اءات؛  معاهدة البر

  اءات باختالف اللغة الرسمية إلدارة ي معاهدة البر
وتختلف محتويات الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

ية؛البحث الدوىلي وتوافر الملخصات باللغة اإلنكل ى  بر

  اءات ي وثائق البر
ى
اءات ف ي معاهدة البر

ى
 للوثائق المنصوص عليها ف

ى
ي تنتمي للحد األدن

اءات الت  وتنحرص أدبيات البر
ي عدد محدود من اللغات

ى
 . المنشورة ف

بشكل رصي    ح عل شهادات المنفعة لفرنسا  1.34وأما المسألة الثانية فتتعلق بنماذج المنفعة. فحاليا تنص القاعدة  (ب)
عد مصادر مهمة لحالة 

ُ
ي ت
 من وثائق المعاهدة، ولكنها تغفل مجموعات نماذج المنفعة الهامة الت 

ى
باعتبارها جزءا من الحد األدن

  .التقنية الصناعية الوجيهة السابقة

لتيسبر  ST.37 وفيما يتعلق بالهدف جيم، ركزت الجولة األوىل من المناقشات عل فحص إمكانية استخدام معيار ملف اإلدارة .8
اءات ي معاهدة البر

ي تنتمي إىل الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
اءات ونماذج المنفعة الت   .وصف محتويات مجموعات البر

 مكتب  .9
ّ
ي ظل وبالنسبة للهدف دال، أعد

ى
اءات، كخطوة أوىل، استبيانا وجهه إىل اإلدارات الدولية العاملة ف الواليات المتحدة للبر
اءات وحاالت التقنية الصناعية السابقة المستندة إىل  اءات بشأن استخدامها لمصادر وقواعد بيانات أدبيات خالف البر معاهدة البر

ي حالة التقنية الصن
ى
ي عمليات البحث ف

اعية السابقة. وتناول االستبيان أيضا مسألة إدخال تحديثات وإضافات إىل معارف تقليدية فى
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ي قائمة الحد األدنى من وثائق المعاهدة، 
اءات والمعلومات ذات صلة بالمعارف التقليدية فى قواعد بيانات أدبيات خالف البر

اطات لتكون قواعد البيانات هذه قابلة لالستخدام من طرف اإلدارات الدولية ، والمشاكل المحتمل أن تنجم عن استخدامها، واالشب 
اطات أخرى تتصل باستخدام قواعد البيانات هذه. وأرسل المكتب الدوىلي االستبيان إىل  والمسائل المتعلقة بالشية المحتملة، واشب 

ي 
ي التعميم رقم2018يوليو  9اإلدارات الدولية فى

 .C. PCT 1544 ، فى

ي الدورة الو .10
ين سادفى اير  14و 13يومي )جتماع اإلدارات الدولية ال سة والعشر ي العرض  (2019 فبر اءات مكتب األورونر التقرير  للبر

ى  (PCT/MIA/26/8المرحلي لفرقة العمل )الوثيقة  مع إدراج استنتاجات يمكن استخالصها من جوالت المناقشة األوىل بشأن الهدفير
اءاتالواليات المتحدة لوقدم مكتب  باء وجيم.  ي  ،لبر

ولية بشأن الردود عل االستبيان الوارد بعض المالحظات األ، ق ذلك التقرير رفمفى
ي التعميم 

ي كافة اإلدارات رحبت و  (. PCT/MIA/26/8لوثيقة لالرابع المرفق )انظر  C. PCT 1544رقم فى
بالتقدم المحرز فى

( وقدمت العديد من التعليقات عل مسائل تتصل PCT/MIA/26/8قرير المرحلي لفرقة العمل )الوثيقة تالمجاالت وناقشت ال
ي ال أشار . و (PCT/MIA/26/13من الوثيقة  83إىل  74باألهداف باء وجيم ودال )الفقرات من  اءات مكتب األورونر ن أإىل  للبر

ى باء وجيم معقدة وقد تكون  ةتمناقشعملية التفاصيل العالقة للهدفير ي  ها وإضفاء اللمسات االخبر
ونى عليها عن طريق المنتدى اإللكب 

ح عقد اجتماع فعلي لفرقة العملالذلك و  ،ةوصعب ةبطيئ اء وجها لوجه قب  من الوثيقة  75)الفقرة  يجتمع فيه الخبر
PCT/MIA/26/13) . 

اح الوارد أعالهاالوعقب  .11 ي  قب  اءات الذي قدمه المكتب األورونر مايو  22و 21 ومي يلفرقة العمل الدورة األوىل  ت، عقدللبر
ي ميونخ.  2019

ي فى اءات األورونر ي مقر مكتب البر
ي وفى ي تلك الدورة، قدم المكتب األورونر

حات تهدف إىل تحديث وتبسيط تعريف مفى قب 
اءات بيدأجزء  ي ات البر

اءات )الوثيقتان لالحد األدنى فى تضمنت وبالتحديد، (. PCT/MD/1/3و PCT/MD/1/2وثائق معاهدة البر
حات لتعديل ال PCT/MD/1/2الوثيقة  ى قمقب  حات بشأن المتطلبات التقنية  PCT/MD/1/3وثيقة شملت ال، و 36و 34اعدتير مقب 

اءات. وأبلغ نفاذ، والمتطلبات المتعلقة بإمكانية ال حة بشأنها إىل التعليمات اإلدارية لمعاهدة البر ي تشبر القواعد المنقحة المقب 
والت 

ي التعميم رقم  ستبيان الواردمكتب الواليات المتحدة عن الردود عل اال
، ولخص بعض الموضوعات المتكررة C. PCT 1544فى

ي الردود
ح عدة أسئلة لمناقشة إضافية )الوثيقة ،المذكورة فى ى ألعضاء أتا(. و PCT/MD/1/4 واقب  ي استمرت لمدة يومير

حت الدورة الت 
ة إلحراز مزيد من التقدم العمل إجراء مناقشات بناءة ةفرق يع الوفود عل الحاجة إىل مراجعة الحد . واتفقت جموقدمت مدخالت كببر

اءات، و لاألدنى  ي معاهدة البر
ي رأت أأهداف اإلصالح. ومع ذلك، عل فقت بشكل عام والوثائق المنصوص عليها فى

جرى ن القضايا الت 
ى القيام به للتوصل إىل اتفاق يبر بكعمل  وجود  تبّينتناولها  ي ملخص مزيد من التفالرد يو  كيفية هذا اإلصالح. بشأن  تعير

صيل فى
 . (PCT/MIA/27/11 ، الواردة يف مرفق الوثيقةPCT/MD/1/5 الوثيقة) الدورة األوىلمناقشات 

ي الدورة و .12
اءاتفى ة للفريق العامل لمعاهدة البر ي عقدت  ،الثانية عشر

ة من الت  ي الفب 
 2019يونيو  14إىل  11فى

ّ
م المكتب ، قد

 
ً
اءات تقريرا ي للبر  حلمر  األورونر

ً
 ر ( وتقريPCT/WG/12/16)الوثيقة يا

ً
  ا

ً
لفريق العامل أحاط او عن الدورة األوىل لفرقة العمل.  شفويا

اءات   بلمعاهدة البر
ً
عل أهمية عمل فرقة العمل )الفقرتان  ةتحدثموأكدت جميع الوفود ال ،PCT/WG/12/16الوثيقة  محتوياتعلما

 (. PCT/WG/12/24من الوثيقة  145و 144

ي صيف الويكي  دورة األوىل لفرقة العمل علللمتابعة البدأت أعمال و  .13
ى 2019فى ، أطلق المكتب ء وجيمبا . وفيما يتعلق بالهدفير

اءات  ي للبر ي بداية شهر أغسطس األورونر
ى
ى هذين شأن بجولة المناقشة الثانية ف ي عل و . الهدفير وثيقة تهدف الويكي نشر المكتب األورونر
اءات )الوثيقة بشأن تلك الدورة ناجمة عن إىل متابعة النتائج ال حات تعديل الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر مقب 

PCT/MD/1/2/REV .)ي تلك الوثيقة، قدم المكتب األو و
ي فى ى مرونر حات منقحة لتعديل القاعدتير لوثيقة وإضافة ل. 36و 34قب 

PCT/MD/1/2/REV ، ي  نشر المكتب األورونر
ً
حالة مجموعات وثائق تقييم ل الدوليةإدارات البحث صالح ل عل الويكي نموذجا

اءات الخاصة بهال   ا،بر
ً
ي  وملخصا ي أعضاءو  . يعرض حالة مجموعة المكتب األورونر العمل اآلخرين إىل نشر  ةفرق دعا المكتب األورونر

 ة إىل ملخص يعرض حالة مجموعاتهم. إضاف ،PCT/MD/1/2/REVعل الوثيقة  2019سبتمبر  27تعليقاتهم بحلول 

ي تعليقات عل الوثيقة و  .14 اءات والتسجيل ومكتب  فقط PCT/MD/1/2/REVتلق  المكتب األورونر من المكتب الفنلندي للبر
اءات الهندي وماليابان لل اءات والمكتب الكندي للملكية الفكرية ومكتب البر كتب كوريا للملكية الفكرية ومكتب الواليات المتحدة بر
اءات  أ المكتب الدوىلي و  ،للبر

ً
اءات و . يضا اءات من المكتب الفنلندي للبر ي ملخصات عن حالة مجموعات وثائق البر تلق  المكتب األورونر

اءات الهندي ومكتب كوريا للملكية الفكرية ومكتباليابان للوالتسجيل ومكتب  اءات ومكتب البر اءات الواليات المتحدة بر . وعالوة للبر

ي قائمة ت
ونى اءات ومدى لتغطية البيانات حوي عل ذلك، أتاح المكتب الدوىلي عل موقع الويبو اإللكب  اءات عل ركن البر مجموعات البر

ي النص ،تغطية الوثائق
ي قابل للبحث فى

ونى ي نسق إلكب 
 الكامل.  فى

ي يونيو ، نشر مكتب الواليات دال فيما يتعلق بالهدفو  .15
ى
اءات ف الردود  كلجدول بيانات يجمع  الويكي عل  2019المتحدة للبر

ي 
ي نهاية يوليو، نشر مكتب الواليات المتحدة و. C. PCT 1544التعميم رقم عل االستبيان الوارد فى

اءات فى  للبر
ً
  استبيانا

ً
بشأن  إضافيا

اءات أدبيات  ي أن خالف البر
ي وضع معايبر و يينبغى

اءاتأدبيات لمراجعة وإضافة وصيانة قواعد ساعد فى وحالة التقنية  خالف البر
ي  الصناعية السابقة القائمة عل المعارف التقليدية
اءاتفى ي معاهدة البر

عضاء أل وةدعوجهت و . الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
ازيلي للملكية  . وقد ردت خمسة مكاتب2019فرقة العمل للرد عل هذا االستبيان بحلول نهاية نوفمبر  ي البر

فقط )المعهد الوطتى
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اءات ومكتب  ي للبر اءات ومكتب الواليات المتحدة اليابان للالصناعية والمكتب الكندي للملكية الفكرية والمكتب األورونر اءاتبر ( للبر
. ورد ال كلما نشر مكتب الواليات المتحدة جدول بيانات يجمع  حين 2019هاية ديسمبر حلول نعل هذا االستبيان ب ردود عل الويكي

ي يناير  امكتب كوري
 . 2020للملكية الفكرية فى

ين ال و  .16 ي الدورة السابعة والعشر
، فى ي اير  7و 6) دارات الدوليةإل جتماع اقدم المكتب األورونر  عن التقدم المحرز 2020فبر

ً
(، تقريرا

م ( و PCT/MIA/27/11األهداف ألف إىل جيم )الوثيقة حينه بشأن حت  
ّ
 مكتب الواليات المتحدة قد

ً
بشأن الهدف دال تقريرا

ي ميونو (. PCT/MIA/27/12)الوثيقة 
ي تنظيم اجتماع مادي ثان لفريق العمل فى

ي أنه يفكر فى  29و 28يومي  خأعلن المكتب األورونر
حات لتقدالموعد حاجة إىل تأكيدولكن مع ال، 2020أبريل  شبر إىل أن "فرقة العمل ستسغ إىل وضع مقب 

ُ
يمها إىل االجتماع والفريق . وأ

اءات، بهدف  اءات عل تعديالت مفادها توصية إصدار العامل لمعاهدة البر معاهدة لالالئحة التنفيذية أن توافق جمعية معاهدة البر
ي عام 

اءات فى ى النف2022البر ي عام العمل عل ذ قبل بدء ا، لكي تدخل حبر
ى اإلدارات الدولية فى )الفقرة  "2026الجولة التالية إلعادة تعيير

اءات وفرقة العمل عل العمل المنجز، وناقشت PCT/MIA/27/16من الوثيقة  70 ي للبر تقارير ال(. وشكرت اإلدارات المكتب األورونر
ي ومكتب الواليات المتحدة )الفقرات المرحلية  ي قدمها المكتب األورونر

(. PCT/MIA/27/16من الوثيقة  80 إىل 77و 74إىل  70الت 
 باالجتماع أحاط و 

ً
ي ذلك عقد اجتماع رحلي لالتقرير المعلما

ح، بما فى ي لفرقة مادفرقة العمل وأوىص بمواصلة العمل عل النحو المقب 
 (. PCT/MIA/27/16من الوثيقة  81و 75العمل )الفقرتان 

ب  هدف إحراز تقدم رغم هذه الظروف، أعد المكتب و تأجيل الدورة الثانية لفرقة العمل. توّجب ، 19-كوفيد  بسبب جائحةو  .17
 . ي الويكي

اءات وثائق لمناقشتها فى اءات ومكتب الواليات المتحدة للبر ي للبر  األورونر

ي و  .18
ي فى ى باء وجيم، نشر المكتب األورونر ،  2020يوليو  16فيما يتعلق بالهدفير ى عل ويكي الوثيقة  وهماوثيقتير

PCT/MD/1/2/REV2  حات منقحة لتعديالت القواعد والوثيقة ي تحتوي عل مقب 
ي ت PCT/MD/1/3/REVالت 

حتوي عل الت 
حات منقحة للمتطلبات الفنية ومتطلبات ال ى نفاذ مقب  ي إطار الهدفير

العمل اآلخرين إىل تقديم تعليقات  قة، ودعا أعضاء فر باء وجيم فى
ى عل ه ى قيالوث اتير اءات تعليقات و . تير ي للبر اءات لل اليابانمن مكتب تلق  المكتب األورونر اءات و بر مكتب الواليات المتحدة للبر

اءات بشكل غبر رسمي مكاتب المملكة المتحدة وازيبالت. و فقط والمكتب الدوىلي  والعالمات التجارية ي للبر ، استشار المكتب األورونر
ي  افرنسوألمانيا و 

حات الواردة فى حارد تو  . هذه الوثائق بشأن المقب  ي الوثيقات لمقب 
ى فى  PCT/MD/1/2/REV2 تير

حات  تلخصو  ،PCT/MD/1/3/REVو ي المقب 
ي فى

ى األول والثانى ة للفريق  PCT/WG/13/12 لوثيقةل المرفقير للدورة الثالثة عشر
اءاتالعامل  ة من  لمعاهدة التعاون بشأن البر ي الفب 

قدت فى ي عُ
 . 2020أكتوبر  8إىل  5الت 

ي نشر مكتب الواليات المتحدة دال، فيما يتعلق بالهدف و  .19
 ياتأدبعل الويكي وثيقة بعنوان "معايبر تقييم  2020أبريل  3فى

ي ذلكخالف ال
اءات بما فى ي قائمة الحد األدنى من وثائق ل حالة التقنية الصناعية السابقة القائمة عل المعارف التقليدية بر

إلدراج فى
اءاتمعاهدة ال اءاتخالف ال ياتأدببشأن  بر حت تلك الوثيقة عملية ومعايبر و ". بر ي لاقب 

اءاتخالف ال ياتأدبإدراج لنظر فى ي بر
، بما فى

ي القائمةذلك 
تضمنت الوثيقة و . زمنلقائمة بمرور الصيانة ا يةوكيف حالة التقنية الصناعية السابقة القائمة عل المعارف التقليدية، فى

 
ً
العمل اآلخرين لنشر تعليقاتهم وردودهم عل الويكي  ةدعا مكتب الواليات المتحدة أعضاء فرقو مجموعة من األسئلة للمناقشة. أيضا

ت و . 2020يونيو  30بحلول  اءات ومكتب فقط أربعة مكاتب ردّ ي للبر اليابان )المكتب الكندي للملكية الفكرية والمكتب األورونر
اءات الهندي( ورد المكتب الدوىلي لل اءات ومكتب البر  بر

ً
 المتحدة.  ياتعل وثيقة مكتب الوال أيضا

ي و .20
ة من  WebEx العمل عن طريق الفيديو عبر منصة ةقلجلسة الثانية لفر ُعقدت ا ،19-كوفيد  ضوء جائحة فى ي الفب 

إىل  7فى
ي تلك الدورةو)ساعتان كل يوم(.  2020ديسمبر  11

ى
 ف

ً
اءات نسخا ي للبر ي  ، قدم المكتب األورونر

ى
احات الواردة ف منقحة من االقب 

ى   و ، (PCT/MD/2/3و PCT/MD/2/2 الوثيقتان) PCT/MD/1/3/REVو PCT/MD/1/2/REV2 الوثيقتير
ّ
م مكتب قد

ي أبريلالواليات المتحدة 
ى
 ( PCT/MD/2/4 الوثيقة) نسخة منقحة من وثيقته الصادرة ف

ّ
اءات الهندي عرضوقد  م مكتب البر

ً
عن  ا

ي لفريق العمل بإحراز تقدم كببر  سمح هذا االجتماعو (. PCT/MD/2/5 المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية الهندية )الوثيقة
اىصى االفب 

ي جميع األهداف المعلقة. 
 العمل مؤقت ةقفر  ت، وافقباء فيما يتعلق بالهدفو فى

ً
حها المكتب  ا ي اقب 

حات تعديالت القواعد الت  عل مقب 
اءات ي للبر ي واالتفاق العام عل ااألورونر

ونى ي المنتدى اإللكب 
 بمزيد من التعليقات من المكاتب فى

ً
ى ، رهنا فيما يتعلق و . جيمو باء  لهدفير

ي اآلراء  ةقريبأصبحت العمل  ةق، فإن فر جيم بالهدف
متوافقة مع معيار ملفات اإلدارة الطريقة استخدام بشأن من التوصل إىل توافق فى

ي ذلك أي امتدادات مطلوبة لملفات  ST.37 الويبو 
ي لتطبيق المتطلبات اإلدارة لهذا الغرض )بما فى

هذه( وكذلك بشأن الموعد النهان 
وثائق  ا عل معايبر العمل تقريب ةقفر  تفقتا، فقد دال فيما يتعلق بالهدفو . النفاذديدة والمتطلبات المتعلقة بإمكانية التقنية الج

اءات ي ملخص مناقشات تلك الدورة )الوثيقة. خالف البر
ى
ي ملحق وارد، الPCT/MD/2/6 ويمكن االطالع عل مزيد من التفاصيل ف

ى
ة ف

 (. PCT/MIA/28/4 الوثيقة

ي  .21
ى
تعكس المدخالت الواردة  PCT/MD/2/4 ، نشر مكتب الواليات المتحدة نسخة محدثة من وثيقته2020ديسمبر  11وف

ا إىل إبداء التعليقات. وردت خمسة مكاتب فقط )المكتب الكندي للملكية الفكرية خالل الدورة الثانية لفرقة العمل ودعا أعضاءه
اءات ومكتب اليابان ي للبر اءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الو  والمكتب األورونر اليات المتحدة( إضافة إىل للبر

 .الدوىلي  المكتب
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ين و .22 ي الدورة الثامنة والعشر
 فرقة العملل رير المرحلي التق، عل أساس (2021مارس  26إىل  24)من إلدارات الدولية جتماع اال فى

ي و ، (PCT/MIA/28/4 الوثيقة) ي مراجعة أجزاء ومكتب الواليات المتحدة أوضح المكتب األورونر
اءات أدبيات "التقدم الكببر فى البر

اءاتو   من وثائق معاهدة التعاون بشأن البر
اءات من الحد األدنى علن أن "اجتماع فرقة العمل سيعقو ". ، عل التواىلي خالف البر

ُ
ي أ

د فى
ة من  اءات لالسغي جرى إذ ، 2021مايو  21إىل  17الفب  مزيد من التقدم نحو تقديم توصيات لتعديل لوائح معاهدة التعاون بشأن البر

ي الهيئات خالف ق ئاثو واالتفاقات المتعلقة ب
اءات فى  (. PCT/MIA/28/9 من الوثيقة 40الفقرة ")2022عام الوجيهة البر

ي اجتماع اإل  .23
علن فى

ُ
ة  WebEx ، سيعقد االجتماع الثالث لفرقة العمل عن طريق الفيديو عبر منصةدارات الدوليةوكما أ ي الفب 

فى
ي  2021مايو  21إىل  17من 

ي الدورة الحالية عن التقدم المحرز فى
 فى
ً
 شفويا

ً
اءات تقريرا ي للبر )ساعتان كل يوم(. وسيقدم المكتب األورونر

 .عذلك االجتما 

إن الفريق العامل مدعو إىل اإلحاطة علما  .24
 بمضمون هذه الوثيقة. 

 الوثيقة[]نهاية 


