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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 سبتمي   9التاري    خ: 

اءاتا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الي 

ة الخامسةلدورة ا  عشر
 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

اءات: تقرير مرحلي  الوثائق المنصوصالحد األدنى من فرقة العمل المعنية ب ي معاهدة التعاون بشأن البر
 عليها فى

 واليتهاوتمديد 

اءاتثيقة من إعداد و  ي للبر  والواليات المتحدة األمريكية المكتب األورونر

 ملخص

ا  عرضت .1
ً
ي الوثائق المنصوص فرقة العمل المعنية بالحد األدنى من الذي قامت به عمل العن هذه الوثيقة تحديث

ى
معاهدة  عليها ف

اءات )"فرقة العمل"(  ف عليها و التعاون بشأن البر ي يشر
اءات  كل من  الت  اءات ومكتب الواليات المتحدة للبر ي للبر المكتب األورونر

ي االجتماع الرابع لفرقة العمل )من و . والعالمات التجارية
ى
ي دارت ف

الدورة التاسعة و ( 2021ديسمبر  17إىل  13عقب المناقشات الت 
اءات والع ي ظّل معاهدة البر

ى
ين الجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف اءات قدم (، 2022يونيو  22إىل  20)شر ي للبر المكتب األورونر

حات لتعديل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون و  اءات مقب  الواليات المتحدة األمريكية إىل الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر
اءات وتع  (. PCT/WG/15/11ديل التعليمات اإلدارية )انظر الوثيقة بشأن البر

حة  ولتيسبر عملية .2 ح هذه بخصوص ااالنتقال إىل المتطلبات المقب  اءات، تقب   من وثائق معاهدة التعاون بشأن البر
لحد األدنى

ي الوثيقة تمديد والية فرقة العمل وإنشاء فرقة عمل دائمة 
ى
ع ف ى العمل عند دخول المتطلبا عل أن تشر ومهمتها هي  النفاذ ت المعدلة حبر

ا مع مسائل تلك المتطلبات تنفيذهمتابعة 
ً
حة أيض ي ذلك التنقيحات ب وثائق. وستتعامل فرقة العمل الدائمة المقب 

ى
اءات، بما ف البر

جرى عل المستقبلية 
ُ
ي ست

 ". 3)ب("1.34قائمة البنود المتفق عليها بموجب القاعدة الت 

 معلومات أساسية

ي  .3
ى
ي 2005 عام ف

ى
، قرر اجتماع اإلدارات الدولية تشكيل فرقة عمل إلجراء مراجعة شاملة للحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف

فت فرقة العمل بمعالجة قضايا 
ّ
اءات. وكل اءات ب المتعلقة وثائقالمعاهدة التعاون بشأن البر ي ذلك قواعد وغبر المتعلقة بها البر

ى
، بما ف

ي يناير  (. PCT/MIA/11/14 الوثيقة) بالمعارف التقليديةالبيانات المتعلقة 
ى
ولكن توقفت العملية لعدة سنوات ألسباب مختلفة. وف

، أجمع اجتماع اإلدارات الدولية عل إعادة تنشيط فرقة العمل ودعا المكتب الدوىلي إحدى إدارات البحث الدوىلي لتوىلي دور 2016
ف اير ة عليها المشر ي فبر

ى
، وبعد ذلك، أعيد تنشيط ، استجاب ال2016. وف اءات باإليجاب لنداء المكتب الدوىلي ي للبر  فرقةمكتب األورونر

اف منالعمل  اءات بإشر ي للبر  .المكتب األورونر
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ي كلفت بها فرقة العمل )انظر الفقرة  .4
(، عل النحو الذي أحاط به علما PCT/WG/9/22من الوثيقة  9وفيما يلي الوالية الت 
ي مايو الفريق العامل لمعاهدة ال

ى
اءات ف  : 2016تعاون بشأن البر

ي ضوء حقيقة أن "دليل الويبو بشأن المعلومات  (أ)
ى
ي المعاهدة ف

ى
 الحاىلي للوثائق المنصوص عليها ف

توضيح نطاق الحد األدنى
اءات آخر مرة ي  والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية" قد عفا عليه الزمن، فضال عن مراجعة التعريف والنطاق بشأن وثائق البر
ى
ف

اير ب المتعلقة وثائق غبر ال، ومراجعة التعريف والنطاق بشأن 2001نوفمبر  ي فبر
ى
اءات آخر مرة ف  . 2010البر

ن المكاتب الوطنية من االمتثال لها من أجل ضمان إدراج مجموعاتها  (ب)
ّ
إصدار توصيات فعالة ووضع معايبر معقولة بما يمك

ي 
ى
ى اإلدارات الدولية وموّردي قواعد البيانات من تحميل عليه الحد األدنى من الوثائق المنصوصالوطنية ف ي المعاهدة، وتمكير

ى
ا ف

ي أن تشكل نماذج المنفعة 
درس أيضا مسألة ما إذا كان ينبغى

ُ
ي الوقت المناسب وعل نحو يسبر وموثوق. وست

ى
المعلومات الالزمة ف

 جزءا من الحد األدنى للوثائق. 

اءا (ج) اح مكونات محددة بوضوح لبيانات البر ي تنتمي إىل قائمة اقب 
اءات الت  ي جميع مجموعات البر

ى
ي أن ترد ف

ي ينبغى
ت والت 

الحد األدنى من وثائق المعاهدة )مثل، البيانات الببليوغرافية والملخصات والنص الكامل وصور الفاكس وبيانات التصنيف(، 
ى  ي بها هذه البيانات، من أجل تحسير

ي أن تفى
ي ينبغى

إمكانية البحث وتسهيل تبادل البيانات  فضال عن معايبر الجودة والنشر الت 
اءات وموّردي قواعد البيانات التجارية.  ى مكاتب البر  بير

ي المعاهدة وتحديد  الحد األدنى من الوثائق المنصوصتحديد المعايبر الالزمة كي تصبح مجموعة براءات جزءا من  (د)
ى
عليها ف

ع من اإلدارات إدراج الوثائق والبح
ّ
ث فيها عندما تكون بلغات مختلفة أو تكون محتوياتها التقنية إىل أي مدى يمكن أن ُيتوق

ي وثائق براءات أخرى. 
ى
 المكشوف عنها مضاهية لما يرد ف

اءات، من حيث ما تضمنه الوثائق من تغطية تقنية  (ه) ي يمكن استخراجها من وثائق البر
ى توافر المعلومات التقنية الت  تحسير

، وضمان وتغطية لغوية ومن حيث إمكانية البحث عن الم ى نوعية البحث الدوىلي علومات الواردة فيها. وهو ما من شأنه تحسير
اءات.   نفاذ الغبر إىل المعلومات الخاصة بالبر

اح آليات الستعراض الجزء المتعلق  (و) اءات بتقديم توصيات واقب  الحد األدنى من الوثائق من الوثائق غبر المتعلقة بالبر
ي المعاهدة والمحافظة ع المنصوص

ى
 ليه، مع مراعاة عوامل مثل: عليها ف

ونية، النفاذ سهولة  "1" ي صيغ إلكب 
ى
ي ذلك توافرها ف

ى
ات الدورية، بما ف  إىل النشر

ات، "2" ي تغطيها هذه النشر
 ونطاق مجاالت التكنولوجيا الت 

وط  "3" ي النصوص.  النفاذ وشر
ى
ي ذلك تكاليفها وإمكانية البحث ف

ى
ات، بما ف ي هذه النشر

ى
 المتبعة ف

اءات بإصدار توصيات بشأن معايبر إدراج الجزء المتعلق  (ز) ي الوثائق غبر المتعلقة بالبر
ى
 الحد األدنى من الوثائق المنصوصف

ي 
وط إدراج حالة التقنية الصناعية السابقة القائمة عل المعارف التقليدية. فضال عن ذلك، ينبغى ي المعاهدة، وخاصة شر

ى
عليها ف

ي  اتلفرقة العمل أن تعمل مع اإلدار 
ى
حاتها المفصلة المعدلة بشأن إدراج قاعدة بيانات المكتبة الهندية ف ي مقب 

الهندية بعد تلف 
ي المعاهدة.  الحد األدنى من الوثائق المنصوص

ى
 عليها ف

ي أقرها  تم ،الكفاءة وألغراض .5
ي خطة العمل الت 

ى
ي أوائل عام اجتماع اإلدارات الدولية ف

ى
تجميع األهداف المذكورة أعاله  2017ف

 (: PCT/MIA/24/4 النحو التاىلي )ملحق بالوثيقة عل

اءات حول أجزاءالهدف أ: إنشاء قائمة جرد محدثة  (أ) من الحد  بها الوثائق غبر المتعلقة وأجزاء  الوثائق المتعلقة بالبر
 الحاىلي 

ي لوثائق لاألدنى
ى
اءات. المنصوص عليها ف  معاهدة التعاون بشأن البر

ي  (ب)
ى
ي  الحد األدنى من الوثائق المنصوصالهدف باء: إصدار توصيات بشأن معايبر إدراج مجموعة براءات وطنية ف

ى
عليها ف

 المعاهدة. 

ي جميع  (ج)
ى
ي أن ترد ف

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

ي تنتمي إىل قائمة 
اءات الت  ي المعاهدة.  األدنى من الوثائق المنصوص الحد مجموعات البر

ى
 عليها ف

اءات الهدف دال: إصدار توصيات بشأن معايبر االستعراض واإلضافة والمحافظة بشأن  (د) وحالة الوثائق غبر المتعلقة بالبر
اح المعدل الوارد من اإلدارة الهن دية حول قاعدة التقنية الصناعية السابقة القائمة عل المعارف التقليدية، ثم تقييم االقب 

تخذ. 
ُ
ي ست

ي ضوء المعايبر الت 
ى
 بيانات المكتبة الهندية ف
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اضيا، إن رأت ذلك  .6 . وإضافة إىل ذلك، تجتمع فرقة العمل ماديا أو افب  ، تضطلع فرقة العمل بعملها باستخدام الويكي
ً
وعادة

اءات المناقشات ب ي للبر ي المناقشات. ويقود المكتب األورونر
ى
 لتسهيل التقدم ف

ً
شأن األهداف ألف وباء وجيم، ويقود مكتب مناسبا

اءات المناقشات بشأن الهدف دال.   الواليات المتحدة للبر

 الحالة الراهنة

ي نهاية عام ا .7
ى
، أي حينما اعتمد أعضاء فرقة العمل قائمة الجرد المحدثة 2017ختتمت المناقشات بشأن الهدف ألف بنجاح ف

ي 
ى
اءات. للحد األدنى الراهن للوثائق المنصوص عليها ف تاح معاهدة البر

ُ
اءات بقائمة الجرد المحدثة للجزء الخاص  وت الوثائق المتعلقة بالبر

. ومنذ عام  الحد األدنى من الوثائق المنصوصمن  بها غبر المتعلقة و  ي
ونى اءات عل موقع الويبو اإللكب  ي معاهدة التعاون بشأن البر

ى
عليها ف

 .ء وجيم ودال من خالل سلسلة من جوالت المناقشات عل الويكي ، تعمل فرقة العمل عل تحقيق األهداف وبا 2018

ي المراحل األوىل من، وجيم باء الهدفانوفيما يخص  .8
ى
ى المناقشات  نشأت ف ى رئيسيتير  : ، وهما مسألتير

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

 :الت 

اءات الوطنية لبعض إدارات البحث الدوىلي إىل  "1" عليها  الحد األدنى من الوثائق المنصوصال تنتمي مجموعات البر
اءات؛ ي معاهدة البر

ى
 ف

اءات باختالف اللغة الرسمية إلدارة  الحد األدنى من الوثائق المنصوصوتختلف محتويات  "2" ي معاهدة البر
ى
عليها ف

ية؛البحث الدوىلي وتوافر الملخصات بال ى  لغة اإلنكلبر

اءات  "3" ي وثائق البر
ى
اءات ف ي معاهدة البر

ى
ي تنتمي للحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف

اءات الت  وتنحرص أدبيات البر
ي عدد محدود من اللغات. 

ى
 المنشورة ف

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

ُ
ي ت
باعتبارها جزءا من الحد األدنى من وثائق المعاهدة، ولكنها تغفل مجموعات نماذج المنفعة الهامة الت 

  .التقنية الصناعية الوجيهة السابقة

ى  .9  عن الحاجة إىل تعديل القاعدتير
ً
حكام جديدة بأ ا كون مصحوبييجب أن  هذا التعديلوأن  36و 34 وكشفت المناقشات عاجال

اءات تتناول المعايبر التقنية.  ي التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر
ى
 ف

ي 2019مايو  22و 21منذ اجتماعها األول )وناقشت فرقة العمل  .10 حات لتعديالت القواعد قدمها المكتب األورونر (، مقب 
اءات.  قد االجتماع الرابع و للبر

ُ
ة من الفب التداول عن طريق لفرقة العملع ي الفب 

ى
ي  2021ديسمبر  17إىل  13يديو ف

ى
)ساعتان كل يوم(. وف

حات المنقحة والتفاهم بشأن تفسبر القاعدة  ،ذلك االجتماع حة من حيث المبدأ. ووافق 36أقرت فرقة العمل المقب  أيضا عل  تالمقب 
ى  ي تنقيح بعض جوانب الصياغة عبر الويكي )انظر الفقرتير

ى
ي قدما ف

المرفقة كملحق  ،PCT/MD/4/5/REVوثيقة من ال 86و 85المضى
اءات والعالمات التجارية و (. PCT/MIA/29/4للوثيقة  اءات ومكتب الواليات المتحدة للبر ي للبر ي الدورة التاسعة قدم المكتب األورونر

ى
ف

ين ل  اءات والعشر ي ظّل معاهدة البر
ى
 عن التقدم المحرز حت  اآلن )الوثيقة  (2022يونيو  22إىل  20)من إلدارات الدولية العاملة ف

ً
تقريرا

PCT/MIA/29/4 اءات ي للبر حات( وقدم المكتب األورونر  36والتفاهم المذكور بشأن القاعدة  المنقحة لتعديل القواعد  المقب 
(.  PCT/MIA/29/5)الوثيقة  ي

اءات ت اناقشو ومرفقيها األول والثانى ي ظّل معاهدة البر
ى
ى اإلدارات الدولية العاملة ف لوثيقتير

PCT/MIA/29/4  PCT/MIA/29/5  من الوثيقة  51إىل  43)انظر الفقرات منPCT/MIA/29/10  وعل وجه الخصوص
حات تعديل القواعد(.  49إىل  47الفقرات من  حات. ونتيجة لذلك اإلداراتأيدت و فيما يتعلق بمقب  أصبح المكتب  ،بشكل عام المقب 

ي وضع يسمح 
ى
اءات اآلن ف ي للبر حات النهائية لتعديل القواعد األورونر ي للوثيقة  63و 36و 34له بتقديم المقب 

ى األول والثانى ي المرفقير
ى
ف

PCT/WG/15/11،  ُح الذي سي .  ،المذكورة التعديالتعتمد رفقة والتفاهم المقب   عل التواىلي

ى باء وجيم ومتطلبات النفاذ فيما يتعلق بالمتطلبات التقنية و  .11 ي إطار الهدفير
ى
ي اجتماعها األول ،فحصت فرقة العمل ،ف

ى
 ،ف

حات المتعلقة بتوسيع  المكونات الببليوغرافية والنصية المحددة  إىل تخصيص غرضه بتحويل ST.37 اإلدارةملف  نسقالمقب 
ي أن ضمن بوضوح 

ي ينبغى
اءات الت  ي تنتمي إىل  تشملها بيانات البر

اءات الت  ي  الحد األدنى من الوثائق المنصوصمجموعات البر
ى
عليها ف

اءات ي و . معاهدة التعاون بشأن البر
ي الذي يجب أن تصبح فيه  ،خالل االجتماع الثانى

ركزت فرقة العمل عل مسألة الموعد النهان 
ي شكل نضي يمكن البحث فيه آلًيا  ،النفاذ المتطلبات التقنية ومتطلبات 

ى
اءات ف  أحرزت فرقة العملو  إلزامية.  ،وال سيما توافر بيانات البر

ي اجت
ى
ى  ،ماعها الثالثف ي كال الجانبير

ى
ا ف ً وع نص لألحكام الجديدة من  ،تقدًما كببر اءات بإعداد مشر ي للبر وبالتاىلي كلفت المكتب األورونر

ي تحدد المتطلبات التقنية 
اءات الت  اءات من  وثائقجزء ضمن  ومتطلبات النفاذ التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر الحد البر

اءات ثائق المنصوصاألدنى من الو  ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى
 . عليها ف



PCT/WG/15/12 
4 
 
 

اءات. و  .12 وع التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر حات بشأن مشر ي اجتماعها الرابع مقب 
ى
حرز مزيد ناقشت فرقة العمل ف

ُ
وأ

ي ذلك االجتماع. وعل وجه الخصوصمن التقدم 
ى
ي  ،ف

ى
ح ف ي المقب 

ي اآلراء بشأن الموعد النهان 
ى
 1991يناير  1تم التوصل إىل توافق ف

ي تنفيذ اإلطار الجديد الذي قدمه أحد الوفود PCT/MD/4/5/REVمن الوثيقة  37و 16)الفقرتان 
ى
أقر  ،(. واستجابة لطلب الدعم ف

ي ومكات ا بأكملهإلدارات الدولية ا مجموعةالرئيس أنه سيكون من المهم دعم 
اءات الت  درجتب البر

ُ
ي  أ

ى
الحد وثائق براءات الخاصة بها ف

اءات  األدنى من الوثائق المنصوص ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى
ي هذا الصدد النتقال ال اضمان من أجل عليها ف

ى
ح الرئيس أن  ،سلس. وف اقب 

 أحد مسارات العمل يمكن أن يكون: 

ى تمديد والية فرقة العمل الحالية حت  بدء النفاذ ا (أ) ى المنقحتير والتعليمات اإلدارية ذات  36و 34لفعلي للقاعدتير
 المهام اإلضافية التالية: القيام بمع  ،الصلة

ي الجديد لجميع الطلبات  " 1"
توجيه ودعم المكاتب لتكون جاهزة تقنًيا بحلول تاري    خ بدء نفاذ اإلطار القانونى

ا  بدء النفاذ  المنشورة اعتباًرا من تاري    خ
ً
  ،المذكور فصاعد

ي تلبية المتطلبات وكذلك  "2"
ى
ي من  التقنيةالموافقة عل خارطة طريق لدعم المكاتب ف

حت  التاري    خ  الموعد النهان 
ي غضونالمذكور بدء النفاذ 

ى
؛  ف  نافذة السنوات العشر

ي والية و  (ب)
ى
األدنى من الحد ب ة( المعنية)المستقبلي ةالعمل الدائم فرقةضمان إدراج تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها ف

اءات  الوثائق المنصوص ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى
ي إطار عليها ف

ى
ي ظلاإلدارات الدولية ف

ى
اءات  العاملة ف عل أن معاهدة البر

ي العمل 
ى
ع ف  (. PCT/MD/4/5/REVمن الوثيقة  32بعد بدء نفاذ المجموعة الجديدة من التعليمات اإلدارية )الفقرة تشر

شر  .13
ُ
اح أعاله عل  ون  . وتؤيده لتنظر فيه فرقة العمل بشكل أعمقالويكي االقب 

وع أحكام التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن  بعد اجتماعها الرابعناقشت فرقة العمل و  .14 عبر الويكي نسخة معدلة من مشر
اءات.  اءاتو البر ي للبر ي  ،قدم المكتب األورونر

ى
ين الجتماع اإلدارات الدولية اف اءاتوالدورة التاسعة والعشر ي ظّل معاهدة البر

ى
 ،لعاملة ف

حات منقحة  اءات المخصصة لجزء بشأن مقب  اءات من  وثائقأحكام التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر الحد األدنى من البر
اءات  الوثائق المنصوص ي معاهدة التعاون بشأن البر

ى
اإلدارات الدولية  تناقشو ومرفقها الثالث(.  PCT/MIA/29/5)الوثيقة عليها ف

اءات ي ظل معاهدة البر
ى
حات تلك العاملة ف ى و وأيدتها السلطات بشكل عام.  المقب  )أ(  50قدمت إدارتان التعليقات التالية )انظر الفقرتير

 (: PCT/MIA/29/10و )ب( من الوثيقة 

ي الفقرة ر  (أ)
ى
ي المرفق حاء)ه( 5أت إحدى اإلدارات أن إدراج المعلومات الواردة ف

ى
ح من التعليمات  الواردة ف الجديد المقب 

ي معيار الويبو اإلدارية 
ى
ي ملف اإلدارة، كما هو الحال ف

ى
 ف
ً
ي أن يكون اختياريا

اءات إىل  . ST.37ينبغى ي للبر وأشار المكتب األورونر
ي هذه المسائل

ى
ي الفقرة أشار أنه غبر أنه  استعداده للعمل مع اإلدارة للنظر ف

ى
فقد )ه5بدون إدراج المعلومات الواردة ف

ُ
(، ست

اءات؛ ي نصوص البر
ى
 المعلومات المفيدة بشأن إمكانية البحث ف

اءات ونماذج المنفعة المتاحة لإلدارات الدولية بموجب الفقرة   (ب) وط استخدام بيانات البر ي  20وفيما يتعلق بشر
ى
الواردة ف

ح من التعليمات اإلدارية فقة مقدم البيانات قبل أي مشاركة ، أكدت إحدى اإلدارات عل أهمية مواالمرفق حاء الجديد المقب 
اءات سخ من الوثائق المستشهد بها بموجب معاهدة التعاون بشأن البر

ُ
اءات وتوفبر ن ي البر

ى
 . تتجاوز تلك المطلوبة للبحث ف

ى والمكاتب الوطن  وواجهة واحدة للمودعير
ً
 واحدا

ً
اءات ألن ذلك سيوفر مصدرا ي ركن البر

ى
ية وأرادت إدارة أخرى مشاركة البيانات ف

اءات ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى
 . للنفاذ إىل البيانات فيما يتعلق بالحد األدنى من الوثائق المنصوص عليها ف

فقكما  .15
ُّ
ي  ات

ى
ة ل الدورةعليه ف ى المذكورين أعاله واستشار  ،إلدارات الدوليةاألخبر ي التعليقير

ى
اءات ف ي للبر  فرقةنظر المكتب األورونر

. ونتيجة لذلك ي وضع يسمح له بتقديم  ،العمل حول هذه المسألة عبر الويكي
ى
اءات اآلن ف ي للبر حأصبح المكتب األورونر ي  المقب 

النهان 
ي المرفق الثالث للوثيقة 

ى
 . PCT/WG/15/11المتعلق بالمرفق حاء الجديد ف

ي  ا منذ اجتماعهناقشت فرقة العمل  ،دالفيما يتعلق بالهدف و  .16
ة من الذي عق ،الثانى ي الفب 

ى
 ،2020ديسمبر  11إىل  7د ف

حات من مكتب الواليات المتحدة األمريكية بشأن معايبر  اءات الب المتعلقة وثائق غبر ال استعراضمقب  التقنية الصناعية السابقة و بر
ا القائمة عل المعارف التقليدية

ً
حات عملية ومعايبر يمكن من خاللها النظ ،. وبشكل أكبر تحديد ي قدمت المقب 

ى
المتعلقة وثائق غبر الر ف

اءاتب ي ذلك المعارف التقليدية القائمة عل التقنية الصناعية السابقة ،البر
ى
ي القائمة ،بما ف

ى
الحتفاظ ل والطريقة الممكنة ،إلدراجها ف

 بالقائمة بمرور الوقت. 

ي ركزت المناقشات و  .17
ى
تاح واجهة بحث إلنشاءالموارد  االحتياجات منفرقة العمل عل ل الرابع االجتماعف

ُ
 ،من جهة للمؤسسات ت

تاح
ُ
ونيا  وت ح ،من جهة أخرى للجمهور إلكب  من الوثيقة  70إىل  40إنشاء فرقة العمل كهيئة دائمة )الفقرات  وعل مقب 

PCT/MD/4/5/REV اءات الالمتعلقة ب وثائق غبر ال يخص(. وفيما  توصلت فرقة العمل إىل توافق ،موارد المعارف التقليدية خالفبر
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ي اآلراء بشأن جميع الجوانب التقنية. 
ى
حات و ف دعت فرقة العمل مكتب الواليات المتحدة األمريكية إىل إضفاء الطابع الرسمي عل المقب 

اءات  المتعلقة ب وثائق غبر ال بشأن ي  كمشاري    عالبر اءات والعمل مع المكتب األورونر أحكام للتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر
اءا حة عل التعليمات اإلدارية )الفقرات للبر ات المقب  كة تتضمن جميع التغيبر

 من الوثيقة 70و 52و 51ت عل وثيقة مشب 
PCT/MD/4/5/REV .) 

اءات الهندي إىل الطابع الفريد والتعقيد  ،فيما يتعلق بموارد المعارف التقليدية ،باإلضافة إىل ذلكو  .18 الذي تتسم أشار مكتب البر
ي موارد المعارف به 

ى
ة ليست متاحة دائًما ف اءات الهندي كذلك إىل أنه  نسقالتقليدية وأن هذه األخبر ي للجمهور. وأشار مكتب البر

ونى إلكب 
ي الحد األدنى من 

ى
ي وثائق اليطلب إدراج قاعدة بيانات المكتبة الرقمية الهندية للمعارف التقليدية ككل ف

ى
معاهدة المنصوص عليها ف

اءات.  ة عن معايبر و التعاون بشأن البر ى اءات الهندي عل أن معايبر تقييم موارد المعارف التقليدية يجب أن تكون متمبر أكد مكتب البر
اءات وأوضح أنه لم يكن يطلب  لغبر التقليدية  الوثائق ولكن  ،معاملة خاصةبقاعدة بيانات المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية شمل البر

اءات PCT/MD/4/5/REVمن الوثيقة  67و 44ية بشكل عام )الفقرتان موارد المعارف التقليداألمر يتعلق ب (. وأشار مكتب البر
ي 
ى
 والفولكلور  اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليديةالهندي كذلك إىل أن "المناقشات ف

ي الطبيعة الخاصة لم ،(لجنة المعارف)
ى
سيكون لها تأثبر كببر عل المناقشات الحالية ورأى أنه  ،وارد المعارف التقليديةحيث تم النظر ف

حة فقط عل  ،من اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة لجنة المعارفحت  تتمكن  العلوم والتكنولوجيا  وثائقيمكن تطبيق المعايبر المقب 
 (. PCT/MD/4/5/REVمن الوثيقة  44مختلف ")الفقرة مع توفبر ما يلزم لتقييم موارد المعارف التقليدية بشكل  ،الحديثة

اءات والعالمات التجارية أن موارد المعارف التقليدية لم تمنح .19 أي حت  اآلن  لجنة المعارف ها وأكد مكتب الواليات المتحدة للبر
ر مكتب الواليات المتحدة األمريكية بموقفه القوي  ،عالوة عل ذلكو وضع خاص. 

ّ
ء كل  الذي ينص عل أنذك ي

ي الحد األدنى  شر
ى
وارد ف

ح مكتب الواليات المتحدة  اءات يجب أن يكون متاًحا للجمهور. واقب  ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى
من الوثائق المنصوص عليها ف

ي حالة ما األمريكية أنه 
ى
ورة لجنة المعارفقررت  ف ي ال أن تعيد فرقة العملفيمكن  ،منح موارد المعارف التقليدية وضًعا خاًصا  رصى

ى
نظر ف

 . اءات الهندي ،أن جميع أعضاء فرقة العمل وأشبر إىلالمعايبر إلدارات لموارد ا إتاحةيتفقون عل ما يبدو مع مفهوم  ،باستثناء مكتب البر
   الدولية والجمهور  البحث

ى
اءات الهنديو . بنحو متكاف أن  الذي يفيد  ،الحظ مكتب الواليات المتحدة األمريكية أن موقف مكتب البر

حة ال يمكن أن تنطبق عل موارد المعارف التقليدية بشكل عامالمعا ي  ،يبر المقب 
  ضمنيا  يعتى

ُ
عامل بشكل أن المعارف التقليدية يجب أن ت

وأشار إىل أن هذا الموقف لم يوافق عليه مجتمع الملكية الفكرية الدوىلي ككل  ،مختلف عن حالة التقنية الصناعية السابقة األخرى
 (. PCT/MD/4/5/REVالوثيقة  من 69و 45)الفقرتان 

حاتصاغ مكتب الواليات المتحدة األمريكية  ،وعقب االجتماع الرابع لفرقة العمل .20 أحكام للتعليمات اإلدارية  كمشاري    ع  المقب 
اءات وقدمها إىل  اءات لمعاهدة التعاون بشأن البر ي ظّل معاهدة البر

ى
ين )الوثيقة اإلدارات الدولية العاملة ف ي دورتها التاسعة والعشر

ى
ف

PCT/MIA/29/5  .)ومرفقها الثالث 

ي تلك الدورة و .21
ى
اءاتلف ي ظّل معاهدة البر

ى
ح أفاد مكتب الواليات المتحدة األمريكية أنه ،إلدارات الدولية العاملة ف بعد  ،اقب 

ة بين ى  هالمناقشات األخبر اءات الهندي وبير المعارف التقليدية غبر  لوثائقت اإلدارية المكرسة لتعليماإىل افقرة إضافية  ،مكتب البر
اءات )انظر الفقرة الالمتعلقة ب اءات الهندي وأفاد (. PCT/MIA/29/10 من الوثيقة 45بر أنه سيقدم آراءه " أثناء الدورة مكتب البر
ي الوقت المناسب لمحاولة بعناية أكبر المدروسة 

ى
العمل  لفرقةقبل االجتماع المقبل  وضع اللمسات النهائية عليها بشأن هذه الفقرة ف

ي بالحد األدنى من الوثائق  ةالمعني
ى
اءاتالمنصوص عليها ف ي نوفمبر  ،معاهدة التعاون بشأن البر

ى
من  46" )الفقرة 2022المقرر عقده ف

 (. PCT/MIA/29/10الوثيقة 

اءات ا تناقشو  .22 ي ظّل معاهدة البر
ى
ي قدمها مكتب الواليات المتحدة األمريكية. إلدارات الدولية العاملة ف

حات الت  وذهبت المقب 
ي توضيح وسائل إتاحة  إىل

اءات  ب الوثائق غبر المتعلقةأنه ينبغى ي الفقرة  كما هو منصوص عليهالبر
ى
ح  23ف من المرفق حاء الجديد المقب 

ي ا
ى
ي الفقرةإدراجه ف

ى
ح.  38 لتعليمات اإلدارية والنفاذ الكامل إىل البنود المطلوبة ف شبر من المرفق حاء الجديد المقب 

ُ
ى  وأ إىل أن المصطلحير

" و " ي إىل النص الكامل" ال يوضحان أن  النفاذ "النسق الرقمي
ونى اءات والعالمات و . إلزامي  النفاذ اإللكب  أبدى مكتب الواليات المتحدة للبر

 التجارية استعداده لمراجعة الفقرات المذكورة. 

فقكما و  .23
ُّ
ي تلك ال ات

ى
اءاتلدورة عليه ف ي ظّل معاهدة البر

ى
ي االعتبار والتشاور  ،إلدارات الدولية العاملة ف

ى
بعد أخذ التعليقات الواردة ف

ي وضع يمكنها من تقديم  ،مع فريق العمل عبر الويكي 
ى
حأصبحت الواليات المتحدة األمريكية اآلن ف ي  المقب 

لمرفق حاء ا بخصوصالنهان 
ي المرفق الثالث إىل الوثيقة 

ى
 . PCT/WG/15/11ف

اءات والتعديالت عل التعليمات اإلدارية المشار  .24 حة عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البر
وترد التعديالت المقب 

ي الوثيقة 
ى
حة عل  PCT/WG/15/11إليها أعاله ف اءات  القواعد بهدف تقديم التعديالت المقب  إىل جمعية معاهدة التعاون بشأن البر

ي عام 
ى
اءات فرقة تإذا وافقو . 2023ف حات إىل جمعية معاهدة التعاون بشأن البر فإن بدء نفاذها المزمع  ،العامل عل تقديم المقب 

ي 
ى
ى اإلدارات الدولية.  ،2026يناير  1سيكون ف ي االعتبار أثناء الجولة التالية من إعادة تعيير

ى
 لكي تؤخذ ف
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ي  لفرقةالجتماع التاىلي عقد ا ومن المقرر  .25
ى
ة من العمل مبدئًيا ف الفيديو ب التداول عن طريق 2022نوفمبر  18إىل  14الفب 

 )ساعتان كل يوم(. 

 فرقة العملتمديد والية 

ي االجتماع الرابع لفرقة العمل وأيدته فرقة العمل ك .26
ى
ح الرئيس ف ي ظّل ا توافق ،عبر الويكي نفسها ما اقب 

ى
إلدارات الدولية العاملة ف

اءات  ي دورتهمعاهدة البر
ى
ين عل تمديد نطاق والية فرقة العمل الحالية من أجل تسهيل االنتقال إىل المتطلبات التاسعة وال ا ف عشر
فق ،(. وبشكل أكبر تحديدا PCT/MIA/29/10)ج( من الوثيقة  51الجديدة )الفقرة 

ُّ
عل إضافة األهداف التالية إىل والية فرقة  ات

ي الفقرة 
ى
 أعاله:  4العمل المشار إليها ف

المنصوص وثائق اللتكون جاهزة تقنًيا بحلول تاري    خ بدء نفاذ التعريف المعدل للحد األدنى من توجيه ودعم المكاتب  (أ)
ي 
ى
اءاتعليها ف اءات إلتاحة جميع وثائق البر ا ووثائق نماذج المنفعة معاهدة التعاون بشأن البر

ً
، حيثما ينطبق ذلك، وفق

ي أو بعد تاري    خ  ،بالنفاذ للمتطلبات التقنية والمتعلقة 
ى
 المذكور.  النفاذ  بدءالمنشورة ف

ي تلي الموافقة عل خارطة طريق عل مدى السنوات العشر  (ب)
وثائق التاري    خ بدء نفاذ التعريف المعدل للحد األدنى من  الت 

ي 
ى
ي تلبية المتطلبات التقنية المنصوص عليها ف

ى
اءات لدعم المكاتب ف ع وثائق إتاحة جميمن أجل معاهدة التعاون بشأن البر

ي 
ى
اءات، وعند االقتضاء، نشر وثائق نماذج المنفعة ف ي البر

 . بدء النفاذ المذكور تاري    خ  حلول أو بعده حت   الموعد النهان 

ي والية فرقة العمل الدائمة )المستقبلية( المعنية بالحد األدنى من  (ج)
ى
وضمان إدراج تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها ف

ي معاه
ى
اءات الوثائق المنصوص عليها ف ي ظل معاهدة البر

ى
ي إطار اإلدارات الدولية العاملة ف

ى
اءات ف عل أن دة التعاون بشأن البر

ي العمل 
ى
ع ف وثائق الالمعدلة واألحكام الجديدة من التعليمات اإلدارية المتعلقة بالحد األدنى من  اللوائح بعد بدء نفاذ تشر

ي 
ى
اءات. المنصوص عليها ف  معاهدة التعاون بشأن البر

ة  صدرت ،تاليةكخطوة و  .27 ي الدورة األخبر
ى
اءات توصية ف ي ظّل معاهدة البر

ى
ة بإنشاء بأن لإلدارات الدولية العاملة ف تقوم هذه األخبر

ي وثائق البالحد األدنى من  ةمعني ةعمل دائم فرقة
ى
اءات المنصوص عليها ف ي العمل معاهدة التعاون بشأن البر

ى
ع ف بعد بدء عل أن تشر

المعدلة والتعليمات اإلدارية. وستقوم فرقة العمل هذه بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها أعاله لدعم االنتقال إىل  نفاذ اللوائح
اءات )فيما يتعلق بالموضوع األخبر ب بالوثائق غبر المتعلقةوكذلك التعامل مع المسائل المتعلقة  ،المتطلبات الجديدة انظر  ،البر

 . (PCT/WG/15/11 الوثيقة

إن الفريق العامل مدعو إىل اإلحاطة علما  .28
 بمضمون هذه الوثيقة. 

 ]نهاية الوثيقة[
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