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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
الضمانات يف حالة أعطال تصيب املكاتب

وثيقة من اإعداد املكتب ا ألورويب للرباءات

ملخص
 .1تقرتح هذه الوثيقة تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) إابدخال قاعدة جديدة
(82رابعا)( )2لتوفري أأساس قانوين رصحي يف معاهدة الرباءات ألحد املاكتب يك يقبل عذر التأأخر يف مراعاة املهل بسبب عدم
توافر أأي من وسائل التصال الإلكرتونية املسموح هبا لإيداع الواثئق أأو دفع الرسوم يف املكتب .وقد يعزى عدم توافر تكل
الوسائل اإىل أأعامل صيانة مقررة أأو أأعطال غري متوقعة أأو أأية أأس باب أأخرى مماثةل.

معلومات أأساس ية
 .2خالل ادلورة السادسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية املنعقدة يف فرباير  ،2019قدم املكتب ا ألورويب
للرباءات اقرتاحا لمتديد املهةل الزمنية يف أأحد املاكتب يف حاةل حدوث أأعطال يف التصالت الإلكرتونية تصيب اإيداع الواثئق
(الوثيقة  ،PCT/MIA/26/5انظر الفقرات من  24اإىل  32من ملخص رئيس ادلورة ،والوثيقة ،PCT/MIA/26/13
الواردة يف مرفق الوثيقة  .)PCT/WG/12/2وس بق و أأن ابرش املكتب ا ألورويب للرباءات مناقشات بشأأن هذا املوضوع
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خالل اجامتع ماكتب امللكية الفكرية امخلسة يف طوكيو يف نومفرب  ،2017تلهتا مناقشات خالل ادلورة اخلامسة والعرشين
لجامتع الإدارات ادلولية (انظر الفقرات من  29اإىل  34من ملخص رئيس ادلورة ،الوثيقة  )PCT/MIA/25/12وخالل
ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات (الوثيقة  PCT/WG/11/19والفقرات من  264اإىل  281من
التقرير ،الوثيقة .)PCT/WG/11/27
 .3وتكتيس وسائل التصال الإلكرتونية أأمهية ابلغة ابلنس بة للماكتب يف تفاعلها مع املس تخدمني .بيد أأن تكل الوسائل
ميكن أأن تصبح غري متاحة عىل مس توى املاكتب بسبب معليات الصيانة أأو ا ألعطال (مثل الهجامت الإلكرتونية أأو أأية
مشألك تقنية) .ومن أأحدث ا ألمثةل عىل ذكل "العطل الكبري غري املرتقب يف نظام اخلدمات الإلكرتونية" اذلي أأثر يف قدرة
مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية عىل قبول الطلبات ادلولية املودعة اإلكرتونيا خالل الفرتة
من  15اإىل  23أأغسطس .1 2018
 .4وجيب صيانة ا ألنظمة الإلكرتونية ابنتظام لتحسني جودة اخلدمات الش بكية املتاحة للمس تخدمني .وميكن ،يف بعض
ا ألحيان ،أأن يؤثر ذكل يف قدرة املس تخدمني عىل اس تعامل تكل ا ألنظمة بشلك اكمل .وعادة ما تربمج أأعامل الصيانة أأثناء
عطل هناية ا ألس بوع من أأجل تاليف اإحداث أأي اإزعاج للمس تخدمني .فعىل سبيل املثال ،ينرش املكتب ا ألورويب للرباءات
اإشعارا مس بقا يف صفحة خمصصة عىل موقعه الإلكرتوين عدة أأايم قبل أأي فرتة من فرتات الانقطاع النامجة عن أأعامل الصيانة
املذكورة .ويويص ذكل املكتب بأأن تطلع ا ألطراف عىل موقعه ابنتظام يك ل جتد نفسها جفأأ ًة أأمام أأعطال انمجة عن صيانة ُأعلن
عهنا مس بقا .غري أأن هذا التدبري الاحرتازي قد ل يكون اكفيا يف مجيع الظروف.
 .5وجيوز قبول عذر مقديم الطلبات يف حاةل عدم توافر وسائل التصال الإلكرتوين اخملصصة هلم يف ظروف حمددة بناء
عىل القاعدة (82رابعا)( ،)1رشيطة تقدمي أأدةل يف لك حاةل معينة .وميثل ذكل عبئا عىل املاكتب اليت جيب علهيا تقيمي
تكل احلالت .غري أأن معاهدة الرباءات ل تشمل أأحاكم ضامن يف حاةل عدم توافر خدمات التصال الإلكرتوين ألس باب
تعزى اإىل ماكتب الرباءات.
 .6وحتمي القاعدة  )1(134من التفاقية ا ألوروبية للرباءات مس تخديم مكتب الرباءات ا ألورويب يف حال عدم توافر
اإحدى وسائل التصال الإلكرتوين يف أخر يوم من همةل حمددة للقيام ابإجراءات .وتكفل تكل امحلاية متديد تكل املهةل اإىل أأول
يوم معل تكون فيه لك وسائل التصال الإلكرتوين متوافرة .وذكل المتديد مرهون بأأن يكون عدم توافر الوسائل املذكورة
معزوا اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات .ويف غياب أأي حمك حمدد يف معاهدة الرباءات ،يطبق املكتب ا ألورويب للرباءات حاليا
القاعدة  )1(134من التفاقية ا ألوروبية للرباءات بطريقة تمكيلية للامدة  )2(150من التفاقية ا ألوروبية املذكورة .وتتبع بعض
املاكتب ا ألخرى الهنج نفسه .ونتيجة ذلكل ،يصعب عىل املاكتب املعينة فهم ا ألساس اذلي يستند اإليه متديد همةل زمنية
حمددة خالل املرحةل ادلولية.

 1ميكن الاطالع عىل العدد  2018/09من نرشة أأخبار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،املتاح عىل موقع الويبو عىل الرابط
.https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_9.pdf
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الاقرتاح
 .7من أأجل النص عىل قدر أأكرب من الشفافية واملوثوقية ،ودعام للتقريب بني ممارسات ماكتب تسمل الطلبات ،ينصح
بوضع أأساس قانوين سلمي يف معاهدة الرباءات .وستس تفيد من ذكل أأيضا أأكرب املاكتب جحام اليت ترد اإلهيا طلبات دولية من
العديد من خمتلف ماكتب تسمل الطلبات ،اليت يطبق حاليا لك مهنا املامرسة الوطنية "اخلاصة به" يف حالت عدم توافر
مرافقه اخملصصة إليداع الطلبات اإلكرتونيا.
 .8وذلكل يقرتح املكتب ا ألورويب للرباءات اإدخال قاعدة جديدة (82رابعا)(( )2انظر املرفق) لقبول عذر التأأخر يف
حالت املشألك التقنية اليت تصيب الوسائل الرمسية لالتصال الإلكرتوين ،برصف النظر عام اإذا اكنت مقررة (الصيانة)
أأو غري متوقعة (ا ألعطال) من طرف املكتب املعين .وجيوز متديد املهل الزمنية اإىل يوم العمل التايل اذلي تكون فيه مجيع
وسائل التصال الإلكرتوين املسموح هبا متاحة من جديد.
 .9وخبالف ما جاء يف القاعدة (82رابعا)( ،)1لن يتعني عىل مودعي الطلبات تقدمي أأدةل مبقتىض القاعدة اجلديدة املقرتحة
(82رابعا)( .)2فس تكفي الإشارة اإىل عدم توافر وسائل التصال الإلكرتوين وس يقبل عذر عدم الالزتام ابملهل الزمنية احملددة
دون اإجراء املكتب مزيدا من التقيمي ،مما س يؤدي اإىل تبس يط الإجراءات وختليص املاكتب من عبء تقيمي لك حاةل.
والغرض من النص املقرتح للقاعدة اجلديدة (82رابعا)(()2ب) هو نفسه املنشود من نص القاعدة (82رابعا)(( )1ج) وابلتايل فهو
متوافق معه .واملراد يف أخر املطاف هو ضامن أأل تكون املاكتب املعينة ملزمة بقرارات صدرت عن سلطات أأخرى بعد
ادلخول يف املرحةل الوطنية للك مهنا.
 .10وابلإضافة اإىل ذكل ومن خالل جتربة املكتب ا ألورويب للرباءات بشأأن القاعدة  )1(134من التفاقية ا ألوروبية
للرباءات ،يستبعد جدا حدوث أأي جتاوز يف اس تخدام النظام .فال ميكن أأن يستبق مقدمو الطلبات عدم توافر أأنظمة
الإيداع عىل مس توى املاكتب ،سواء بسبب معليات الصيانة أأو ا ألعطال ،والاس تفادة ابلتايل من متديدات للمهل الزمنية
بصورة غري مربرة .وابملثل ،تدخل معليات الصيانة مضن نطاق حمك معاهدة الرباءات اجلديد املقرتح ،اإذ س ينتظر من مقديم
الطلبات ،خالف ذكل ،الوفاء ابلزتاماهتم قبل املهةل الزمنية الفعلية املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات.
 .11ويشمل الاقرتاح مجيع املهل الزمنية احملددة يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات للقيام بأأي اإجراء دلى املاكتب ،مبا
يف ذكل دفع الرسوم ،فقد يؤدي عدم دفعها يف غضون املهل الزمنية املطبقة اإىل فقدان احلقوق .وعىل غرار ما جاء يف
القاعدة (82رابعا)( ،)1لن ينطبق الضامن اجلديد املقرتح مبوجب القاعدة (82رابعا)( )2عىل فرتة ا ألولوية ،مبا أأهنا ليست همةل
زمنية حمددة يف الالحئة التنفيذية .غري أأنه ميكن ملقديم الطلبات الامتس رد حق ا ألولوية بناء عىل القاعدة (26اثنيا)(.)3
ويف حاةل تطبيق القاعدة املقرتحة ،سيبلغ املكتب املعين املعلومات ذات الصةل اإىل املكتب ادلويل لضامن اإعالم عامة امجلهور
واملاكتب بطريقة مناس بة ،وميكن القيام بذكل مثال عن طريق نرشة أأخبار معاهدة الرباءات .وميكن وضع املزيد من التفاصيل
بشأأن تنفيذ القاعدة اجلديدة املقرتحة يف املبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات ،مبا يف
ذكل املعلومات اخلاصة اب ألثر القانوين لعدم الالزتام ابملهل الزمنية ،لضامن عدم تضليل مودعي الطلبات خبصوص تبعات عدم
الالزتام بتكل املهل.
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 .12وس يجعل هذا الاقرتاح قبول عذر التأأخر يف نظام معاهدة الرباءات أأكرث موثوقية وشفافية وقابلية للتتبع ابلنس بة
للمس تخدمني واملاكتب املعينة وا ألطراف ا ألخرى .ومن املفهوم أأنه ل ميكن للك املاكتب اس تخدام احلمك اجلديد بسبب
اختالف املامرسات اليت يطبقها لك مهنا مبوجب قانونه الوطين ،وعليه تبقى لتكل املاكتب حرية البت يف قبول ،أأو عدم
قبول ،عذر التأأخر يف الالزتام ابملهل الزمنية لفرتة حمددة ،وكيفية القيام بذكل ،وإاخطار املس تخدمني بذكل القرار وفقا
للمامرسات اخلاصة بلك مهنا .ومع ذكل ،س ميثل اإدراج هذا احلمك يف معاهدة الرباءات خطوة هممة جتاه التقريب بني ممارسات
املاكتب اليت تقبل عذر التأأخر يف الالزتام ابملهل الزمنية بناء عىل قوانيهنا الوطنية يف احلالت املذكورة.

 .13اإن الفريق العامل مدعو اإىل التعليق عىل
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
واملبيَّنة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن

الرباءات2

قامئة احملتوايت

القاعدة (82رابعا) عذر التأأخر يف مراعاة املهل2 ...................................................................................................
(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل 2 ...................................................................................................
(82رابعا) 2عدم توافر وسائل التصال الإلكرتوين يف املكتب 2 ........................................................................

 2يشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه.
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القاعدة (82رابعا)

عذر التأأخر يف مراعاة املهل
(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل
من ( أأ) اإىل (ج) [دون تغيري]
(82رابعا) 2عدم توافر وسائل التصال الإلكرتوين يف املكتب
( أأ) جيوز ألي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملددة يف
الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توافر أأي من وسائل التصال ا إللكرتونية
املسموح هبا يف ذكل املكتب أأو تكل املنظمة ،رشط القيام بتكل الإجراءات يف يوم العمل التايل اذلي تكون فيه تكل
الوسائل الإلكرتونية متاحة .وقد يكون عدم توافر تكل الوسائل انجام عن أأعامل صيانة مقررة أأو أأعطال غري متوقعة أأو أأية
أأس باب أأخرى مماثةل .وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي من حالت عدم توافر تكل الوسائل ،مبا يف
ذكل الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةل ،وخيطر املكتب ادلويل بذكل.
(ب) يتعني أأن ل يراعي عذر التأأخر يف مراعاة همةل حمددة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأي مكتب معني أأو خمتار قام املودع
دليه ،وقت نرش املعلومات املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) ،ابلإجراءات املنصوص علهيا يف املادة  22أأو املادة .39
[هناية املرفق والوثيقة]

