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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   1024يونيو  21اإ
 
 

 املناطق الزمنية املستخدمة لإليداع اإللكرتوني

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص

ن  .2 ىل مناطق زمنية ليست ابلرضورة تكل اإ ماكنية حتديد توقيتات أأخرى استنادًا اإ ىل النظر يف اإ الفريق العامل مدعو اإ
يداع الواثئق. ميكن أأن حيقق هذا الاقرتاح منافع متساوية ملودعي الطلبات من  اجلاري العمل هبا يف املقر الرئييس ملكتب اإ

من املاكتب غري  ول الغربية، وختفيف العبء الناشئ من حتويل الطلبات ادلوليةادلول الرشقية ومساواهتم مع نظراهئم من ادل
ىل "املكتب ادلويل" مبقتىض القاعدة  املؤهةل  .4-21اإ

 معلومات أأساس ية

يداع الطلبات ادلولية وغريها من الواثئق قبل انهتاء املواعيد الهنائية احلامكة بوقت اكف من املامرسات بيامن  .1 يُعترب اإ
ل أأن هناك صعوبة يف حتقيق هذا الأمر يف مجيع احلالت.اجليدة  يداع عدد قليل من  بشلك عام، اإ تشهد اللحظات الأخرية اإ

وطوال س نوات عديدة، أأنشأأت "املاكتب" صناديق بريد لتسمل الواثئق بعد انهتاء الطلبات ولكنه عددًا ل يُس هتان به. 
يداع الواثئساعات العمل العادية،  ق يف أأحد الصناديق حىت منتصف الليل، مث يف صندوق أ خر بعد وهو ما يسمح ابإ

 .منتصف الليل. وكوس يةل بديةل، جيوز ملوظفي الأمن العاملني يف الفرتة الليلية اس تالم واثئق مع تسجيل وقت الاس تالم

يداع يف أأغراضعدد من املاكتب اليت دلهيا فروعًا متعددة متتد عرب مناطق زمنية خمتلفة،  دُ د  حُتح  .1 الواثئق، توقيتات  اإ
ماكنية اس تخدام  اس تالم وفقًا للتوقيت احمليل الساري يف ماكن تواجد فرع املكتب. وتسمح ماكتب أأخرى ملودعي الطلبات ابإ

الإيداع يف  هذا ماكتب الربيد أأو واكلت حكومية أأخرى "لإيداع" الطلبات ادلولية أأو غريها من الواثئق، عىل أأن يُنفذ



PCT/WG/7/25 
2 
 

استنادًا للتوقيت املعمول به يف موقع مكتب الربيد أأو الواكةل احلكومية، وحىت بعد انهتاء منتصف الليل  توقيتات ُمتفق علهيا
 ."وفقًا للتوقيت احمليل للمقر الرئييس "للمكتب

ىل التوقيت السائد يف مقارها. تُس تخدم لتسلمي  .4 الواثئق الإلكرتونية، تُطبق معظم "املاكتب" حاليا توقيتات استنادًا اإ
لكرتونية ال ن يف تسلمي حوايل ال % من الطلبات ادلولية وبنس بة كبرية أأيضًا يف سداد الرسوم وتسلمي واثئق 10تصالت الإ

 يف الأساس ما بعد الإيداع. ونتيجة ذلكل، يس تطيع املودعون والأطراف الأخرى من أأي ماكن يف العام تسلمي الواثئق
ىل "املكتب  ".بطريقة أ منة وفورية اإ

قليمية العمل مكاكتب اس تالم خمتصة لصاح"امل يتوىل  .5 املواطنني  كتب ادلويل" وعدد كبري من "املاكتب" الوطنية والإ
بدلان تنترش عرب مناطق زمنية متعددة. ويف هذا الصدد، يمتتع مودعو الطلبات املقيمون يف مناطق أأو بالد تقع واملقيمني يف 

ون يف املناطق أأو البالد الرشقية يف حاةل تنفيذ الإيداعات وفقًا للتوقيت احمليل يف أأقىص الغرب مبزية ل يمتتع هبا أأولئك املقيم
 .ملكتب الاس تالم

عدم الالزتام ابملوعد الهنايئ احملدد وفقا لتوقيت املنطقة الاكئن هبا مكتب الاس تالم احمليل، ميكن للمودع يف يف حاةل  .6
ىل مكتب موجود يف منطقةالوقت احلايل تسلمي الطلب عن طريق الفاكس أأو تسليمه ب لكرتونية اإ ىل الغرب من  وس يةل اإ تقع اإ

ىل عدم وضوح املدى اذلي ميكن  هذا الأمر من الناحية العملية،  فيه ممارسةاملنطقة اليت يقمي فهيا هذا املودع. وجتدر الإشارة اإ
ىل "املكتب ادل 4-21القاعدة طلبًا س نواًي مبقتىض  2100ولكن من الثابت حتويل حوايل  ويل" مككتب اس تالم. يرد ملكتب اإ

نه أأحد اإ هذه الطلبات، حيث عدد وحده أأكرث من نصف  (USPTO) الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
ماكتب الاس تالم املوجودة يف أأقىص املناطق الغربية. يس تلزم الأمر حتويل نس بة كبرية من هذه الطلبات نظرًا لعدم أأحقية 

رسال  ماكنية حدوث هذا التحويل أأيضًا لأس باب أأخرى املودع يف اإ ىل مكتب الاس تالم املعين، عىل الرمغ من اإ طلبه اإ
 .خبالف تنفيذ الإيداع من بدل خمتلف

هذه الإماكنية القانونية فرصة ملودعي الطلبات من البدلان "الرشقية" لالس تفادة من نفس توقيتات الإيداع توفر  .7
جرائيًا كبريًا عىل ماكتب املتاحة للمودعني يف البدلان "الغ ربية" رشيطة العمل هبذه الإماكنية. ومع ذكل، يشلك هذا الأمر عبئًا اإ

وملكتب اس تالم الواثئق الأصيل،  تعقيدات "للمكتب ادلويل" 4-21الاس تالم املعنية. متثل التحويالت مبوجب القاعدة 
دارة ىل "اإ رسال نسخة البحث اإ ق الرضر بأأطراف أأخرى ح  ل  البحث" ادلولية، مما يُ  وتتسبب يف حدوث تأأخريات جوهرية يف اإ

 .فضال عن الرضر الواقع عىل مودعي الطلبات واملاكتب املعنية

ىل الغرب  تقعالرمغ من أأن الإيداع من بدل "وعىل  .8 يف الرشق" يف مكتب اس تالم يعمل وفقًا لتوقيت منطقة "تقع اإ
ل أأ  ليه عىل أأنه اس تغالًل للنظام، اإ نه ميكن اعتباره أأيضًا وس يةل لتحقيق تاكفؤ الفرص املتاحة يف حلظة معينة مهنا" قد يُنظر اإ

لغاء فرصة  قامهتم. وعىل أأي حال، س يكون من الصعب يف الأساس تفادي ذكل دون اإ للمودعني بغض النظر عن أأماكن اإ
ىل مكتب اس تالم اتبع للمكتب ادلويل. لن حيظى هذا الأمر  مؤهلحتويل طلب دويل من مكتب غري  نظرًا لتسببه  لتأأييد،اباإ

لغاء ضامنة هامة للمودعني اذلين أأودعوا طلباهتم طرف مكتب اس تالم غري  سواء عن طريق اخلطأأ أأو بسبب  مؤهليف اإ
 .وجود عقبات متنع الإيداع يف املكتب الوطين اخلاص هبم ويصعب جتنهبا

 احامتلت يتعني النظر فهيا

متاحة حاليًا لالس تفادة من توقيتات الإيداع ادلويل وتوقيتات اس تالم يكون من املرغوب فيه الإقرار بأأن الفرص قد  .1
الواثئق اليت تنطبق يف شأأهنا احلدود الزمنية احملددة وفقًا للتوقيتات الزمنية املعمول هبا يف املناطق الغربية، وتنظمي هذا الأمر 

ىل املدى اذلي   تفادة للأطراف الأخرى املرتبطة. حيقق اس  مبا حيقق فرصًا متساوية لاكفة مودعي الطلبات، واإ
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 ميكن تصور أأربعة خيارات رئيس ية: .20

جراء أأي تغيري عدم (أأ  ) تس متر املاكتب يف تطبيق اكفة التوقيتات وفقًا للتوقيت الساري يف موقع املكتب ماكن  – اإ

يداع الإلكرتوينالرئييس  تسلمي الوثيقة، أأو يف املقر  .لالإ

 لتعامالت "املكتب ادلويل" ومكتب تسمل الطلبات يف "املكتب ادلويل"حتديد منطقة زمنية غربية عىل حنو خاص  (ب )
وفقًا لتوقيتات منطقة زمنية سواء املعمول هبا يف مكتبه الفرعي يف نيويورك، أأو  أأن يعملميكن "للمكتب ادلويل"  –

جراء تعديالت من احملمتل أأن يتطلب هذا و يف املناطق الغربية من أأمرياك الشاملية )املعمول هبا خبالف ذكل،  الأمر اإ
فائدة مجليع مودعي وهبذا، ميكن حتقيق قانونية(. تظل املاكتب الأخرى يف العمل وفقا لتوقيتاهتا املعتادة دومنا تغيري. 

ماكنية اس تخدام منطقة زمنية واحدة  الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل منحهم مجيعا اإ
يداعو   .مواتية لالإ

املاكتب بتحديد منطقة زمنية يُعمل هبا داخل منطقة اختصاص تكل املاكتب حيث تتوىل فهيا العمل يع السامح مجل  (ج )
يمني يف تكل املنطقة مكتب أأسرتاليا د د  حُيح ومبوجب هذا الرتتيب، قد  - مبثابة ماكتب اس تالم طلبات للمودعني املق

اليا( توقيتات متفقة مع توقيت "بريث" )ساعتان للملكية الفكرية )الاكئن يف اكنبريا، يف اجلانب الرشيق من أأسرت 
د "املكتب ادلويل" توقيتات متفقة مع التوقيتات السارية يف منطقة زمنية تقع يف الغرب من أأمرياك د  فرق( وقد حُيح 

 .الشاملية

ميكن و  – شأأن الرباءات نفس توقيتات املنطقة الغربيةب بصفهتا أأعضاء يف اتفاقية التعاون  املاكتبتطبق مجيع  (د )
ضافة يوم واحد ب يتات معاهدة التعاون للماكتب الوطنية يف ادلول الرشقية تطبيق توق  شأأن الرباءات املعتادة مع اإ
 .تأأخري للطلبات املودعة حمليًا يف أأماكن تواجدها

طار  .22 ما تطبيق نفس التوقيتات عىل مجيع طرق الإيداع )وريق، فاكس أأو يف اإ هذه اخليارات، ميكن تصور اإ
 .لكرتوين(، أأو خبالف ذكل، احلد من التباين يف الإيداعات الإلكرتونية عىل وجه التحديداإ 

، وتطبيقه عىل الإيداعات الإلكرتونية فقط. وتمكن الوارد أأعالهفائدة خاصة يف مناقشة اخليار )ج( قد يكون هناك  .21
 :هذه الفوائد يف

)ويف العادة،  فقط ميكن تنفيذها من خالل الربيد اليتقية ابلإيداعات الور ارتباطاً تكل الإجراءات بأأهنا أأقل تتصف  (أأ  )
يُسمل الربيد مرة واحدة أأو مرتني يوميا وأأثناء ساعات العمل العادية( أأو، خبالف ذكل، من خالل التسلمي ابليد 

 .بواسطة أأحد املقيمني يف نفس املدينة اليت يقع هبا مكتب الاس تالم

رسال رسائل الفاكس من أأي ماكن يف العامل ويف أأي وقت من التصالت الإلكرتونية، ميكوعىل غرار  (ب ) ن اإ
رسال منخفضة، وكثريا ما تتسبب يف مزيد من العمل ابملقارنة مع الإيداع الوريق أأو  اليوم، ولكهنا ذات جودة اإ

ضافية  .هذا المنط من الإيداعلتشجيع اس تخدام  الإلكرتوين، وليس من املس تصوب توفري حوافز اإ

لتعامل بتوقيت املناطق الغربية داخل حدود دومهم أأو يف ادلول اليت واملتعلق ابتاح مجليع املاكتب اخليار امل يسمح  (ج )
اثرة أأي ارتباك من خالل منح توقيتات  يعملون لصاحلها مبنح فوائد "نفس اليوم" مجليع املقيميني يف دومهم دومنا اإ

أأيضًا نظامًا ميكن اس تخدامه بطريقة  اخليار هذاخمتلفة عن توقيتات العمل املعتادة يف مقر املكتب. كام س يوفر 
 .معقوةل وذات أأثر متساو عىل الطلبات الوطنية
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ماكنية ضبط توقيتات معلياته عىل توقيت منطقة زمنية  من خالليقلل اخليار املتاح "للمكتب ادلويل"، سوف  (د ) اإ
العالمات التجارية "مككتب اس تالم غربية، من جحم العمل الناجت عن اس تخدام مكتب الولايت املتحدة للرباءات و 

دخال أأي تغيريات فعلية عىل اخليارات املتاحة  طلبات" يف احلالت اليت ل تدخل يف نطاق اختصاصه، دون اإ
 .ملودعي الطلبات

 أأمور يتعني النظر فهيا

 موقع أأهجزة اخلادم 

يل جلهاز خادم داخل املنطقة الزمنية "املكتب ادلويل" عدم ربط أأي ترتيب من هذا القبيل برضورة التواجد الفعيرى   .21
ماكنية اس تخدام اس تضافة اخلدمات يف مواقع بعيدة لك البعد عن مبىن املقر، فقد ينجم عن هذا  ىل اإ املعنية. وابلنظر اإ

 .ترصفات حتمكية أأو أ اثر غري مواتية

يف مواقع خمتلفة لزايدة اخلدمات املتاحة يف حاةل  احتياطية بأأهجزة خوادمسبيل املثال، حيتفظ "املكتب ادلويل" وعىل  .24
املقر يف جنيف.  اليت يتبعهانفس املنطقة الزمنية داخل هذه املواقع  توجد مجيع، احلايلفشل منظومة أأحد املواقع. ويف الوقت 

ان اخلدمة ومع ذكل، جاري النظر حاليًا يف اس تضافة بعض اخلدمات من خمتلف القارات ملواصةل احلد من خماطر فقد
م. وعالوة  دح تحخ  وحتسني الأداء يف مجيع أأحناء العامل. قد ل يتوفر ملودع الطلب أأي خيار مبارش يف اختيار هجاز اخلادم املُس  
 عىل ذكل، قد ينتج عن تطبيق توارخي وتوقيتات خمتلفة يف نفس الوقت من قبل هجازي خادم جاري اس تخداهمام من قبل

يحتعَّني عىل "املكتب ادلويل" ضبطنفس "املكتب" يف نفس دورة  ىل حدوث مفارقات جوهرية يف الإجراءات. سح  العمل اإ
 .توقيت مشرتك وتوحيده بني اخلوادم اليت تؤدي أأنشطة مشرتكة، بغض النظر عن أأماكن تواجدها

ىل  .25 يداع لصاح مكتب أأسرتاليا لل وابلإضافة اإ ملكية الفكرية ذكل، يس تضيف "املكتب ادلويل" يف جنيف حاليا خادم اإ
العمل ملاكتب اس تالم أأخرى. ويف هذه احلاةل، تعمل اخلوادم  بنفسلقيام اببصفته مكتبًا لس تالم طلبات، وقد تطوع 

يف املقر الرئييس للمكتب. س يكون من غري الطبيعي السامح العمل هبا  املُس تضافة حاليًا وفقًا لتوقيتات املنطقة الزمنية الساري
ىل ات منطقة زمنية معينة تعطي مزية ملودعي الطلبات فقط ملكتب بتطبيق توقيت اس تضافة "املكتب ادلويل" لأهجزة استنادًا اإ

اتحة الفرصة والسامح مجليع ماكتب الاس تالم بتوفري معايري متاكفئة  جراء يُقصد من ورائه اإ اخلادم التابعة لهذا املكتب، وهو اإ
ىل  قدم املساواة، س يكون من املؤسف عدم متكن ماكتب ادلول الواقعةللخدمة خبالف توفري الشفافية للمس تخدمني. وعىل  اإ

ما  من اس تخدام هذه اخلدمة بسبب ما سوف يُطلب مهنا عندئذ من تطبيق التوقيت احمليل جلنيف، وهوالغرب من جنيف 
 .ميثل مزية أأقل ابلنس بة لتوقيتات الإيداعات الإلكرتونية اخلاصة هبم

 مكتب اس تالم الصادرة من الواثئقتوارخي 

ىل  .26 اخليار اذلي مت حتديده والتفاصيل املتعلقة ابلقواعد والتعلاميت الإدارية لتنفيذها، قد يؤثر تغيري الوسائل استنادًا اإ
املس تخدمة يف حساب توارخي اس تالم الطلبات ادلولية وغريها من الواثئق أأيضًا عىل التوارخي اليت تعترب توارخي الإرسال 

العملية.  من الناحيةل لتكل الواثئق الصادرة من مكتب ما. ومع ذكل، مفن احملمتل أأل يكون ذكل ذي أأمهية ابلربيد أأو التحوي
ن احلاةل الوحيدة اليت قد يُطبق فهيا هذا الأمر خبصوص العمل املبذول أأثناء ساعات ادلوام العادية يه حاةل الواثئق اإ حيث 

ُدُر الربيد مجيعه تقريبًا يف الوقت احلايل مكجموعة واحدة يف  الصادرة من "املكتب ادلويل" يف الصباح الباكر، حص  ويف الواقع، ي
 .أأول الفرتة املسائية
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 معاهدة قانون الرباءات

دراهجا يف الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن  يس تلزم الأمر دراسة .27 أأي تغيريات يُقرتح اإ
ذا اكن ينبغي تطبيق تكل التغيريات عىل املعاهدة  الرباءات من قبل "امجلعية العمومية ملعاهدة قانون الرباءات"، يك يتقرر ما اإ

ن اخليار املنصوص الواردة  )ج(21ريات. وكام لوحظ يف الفقرة قبول امجلعية العمومية لتكل التغويُنصح ب من عدمه.  أأعاله، فاإ
لزاميًا عىل "املاكتب"، بل س يوفر لها  20عليه يف الفقرة  )ج( س يكون عىل الأرحج خيارًا مقبوًل حيث لن يكون هل تأأثريًا اإ

 .زمنية متعددة مساحة لتقدمي خدمات مفيدة ملودعي الطلبات احملليني يف ادلول املنترشة عرب مناطق

 التغيريات يف الإطار القانوين

توجد أأي تغيريات مقرتحة عىل الإطار القانوين يف الوقت احلايل. سيمت حتديد ال اثر عىل حنو تفصييل يف ضوء ل  .28
 .وهجات نظر "ادلول املتعاقدة" يف الفريق العامل

 20( عىل النحو املبني يف الفقرة ر )ج( أأو )دتعدياًل لتنفيذ اخليا 4-80مفن احملمتل أأن تتطلب القاعدة ومع ذكل،  .21
أأعاله، ورمبا أأيضا اخليار )ب(، عىل الأقل يف حاةل عدم توافق املنطقة الزمنية اخملتارة مع توقيتات مكتب الويبو الواردة 

 .الفرعي. كام س يكون هناك أأيضًا عىل الأرحج بعض التعديالت الطفيفة الالحقة يف أأماكن أأخرى

من  704تعديل يطرأأ عىل املادة  من خاللار عىل الإيداع الإلكرتوين، مفن املرحج رسد التفاصيل الاقتصيف حاةل  .10
ضافة باقية التعاون بشأأن الرباءات، مع التعلاميت الإدارية اخلاصة ابتف ماكنية اإ عض التعديالت الالحقة لتغطية متطلبات اإ

 .التعريف ابملناطق الزمنية ذات الصةل

ن الفريق العامل مدع .12 ىل النظر يف اإ و اإ
 املسائل الواردة يف هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

 

 

 

 

 

 

 


