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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
االتصاالت اإللكرتونية بني املكاتب ومودعي الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

امللخص
 .1سيتوقف املكتب ادلويل ،بعد  31ديسمرب  ،2019عن قبول أأو توجيه التبليغات ابلفاكس كوس يةل لالتصال ألغراض
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .2وينبغي أأن تنظر ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية يف مس تقبل الفاكس والوسائل ا ألخرى لالتصالت الصادرة
عن ماكتهبا والواردة اإلهيا .وينبغي أأن تراعي يف ذكل املوثوقية واجلودة ،اإضافة اإىل ضامن أأن يكون ملودعي الطلبات وا ألطراف
املعنية ا ألخرى وسائل فعاةل متاحة للتواصل يف مجيع ا ألوقات وضامانت مناس بة إاذا حدث ت ّ
عطل رمغ ذكل.

املعلومات ا ألساس ية
 .3اعتبار ًا من  1يناير  ،2018توقف مورد خدمات املكتب ادلويل عن توفري خطوط الهاتف التناظرية .ونتيجة ذلكل،
ابتت مجيع التبليغات ابلفاكس املوهجة اإىل املكتب ادلويل والصادرة عنه ترسل ابس تخدام تقنية الفاكس عرب بروتوكول الإنرتنت
( .)FoIPومع ذكل ،حىت قبل ذكل التارخي ،اكن العديد من املس تخدمني يعمتدون عىل تقنية الفاكس عرب بروتكول الإنرتنت
لإرسال التبليغات ابلفاكس نظر ًا ألن بعض موردي اخلدمات الوطنيني أأو املس تخدمني قد عدلوا أأص ًال عن اس تخدام
اخلطوط التناظرية.
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 .4وعىل عكس الفاكس التقليدي اذلي يرسل عرب بروتوكول اخلطوط التناظرية ،بعد اإرسال الفاكس عرب برتوكول الإنرتنت
من املمكن أأن يؤكد النظام جناح التبليغ لكنه يف الواقع مل يس تمل .ويعتقد أأن هذا قد حدث ابلفعل يف بعض حالت التبليغات
املوهجة اإىل املكتب ادلويل ورمبا الصادرة عنه .وتزداد فرص حدوث هذه املشلكة مع طول التبليغ ،مما جيعل هذه التقنية
وس يةل تبليغ غري موثوقة ل س امي ابلنس بة للمستندات الطويةل ،مثل طلبات الرباءة.
 .5وابلتايل ،فقد أأوىص املكتب ادلويل بشدة ،يف اإصدار ديسمرب  2017من جريدة معاهدة الرباءات ،بأأن يتوقف
مودعو الطلبات يف اإطار معاهدة الرباءات عن اس تخدام الفاكس كوس يةل تواصل مع املكتب ادلويل ،و أأنه يعزتم توقيف اإاتحة
الفاكس كوس يةل تواصل .واعتباراً من  1أأبريل  ،2018توقف املكتب ادلويل عن اس تخدام الفاكس يف نظايم مدريد ولهاي.
 .6ويف التعممي  C. PCT 1545املؤرخ  18سبمترب  ،2018تشاور املكتب ادلويل رمسي ًا مع املاكتب الوطنية وبعض
املنظامت غري احلكومية اليت متثل مس تخديم نظام معاهدة الرباءات بشأأن اقرتاح اإيقاف تشغيل خوادم الفاكس التابعة
للمكتب ادلويل املس تخدمة ألغراض معاهدة الرباءات اعتبار ًا من  1يناير  ،2019مع الإشارة اإىل تطوير خدمة احتياطية
جديدة لتحميل املستندات عرب الإنرتنت ،واليت أأصبحت متاحة يف بداية ديسمرب  .2018وإاثر الشواغل اليت أأعرب عهنا
عدد من املس تخدمني ،تأأ ّجل اإيقاف خوادم تشغيل الفاكس حىت " هناية يونيو  2019عىل ا ألقل".
 .7وخدمة التحميل الاحتياطي يه نظام مصمم لتوفري اخلدمات ا ألساس ية يف حاةل عدم توافر اخلدمات الرئيس ية يف
النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ) .(ePCTودلى هذا النظام اإماكنيات اس تضافة مزدوجة استناد ًا اإىل موقعني منفصلني
جغرافي ًا ،ول يعمتد يف تشغيهل عىل خدمات اخللفية الالزمة ابلنس بة لتشغيل لنظام  .ePCTوعىل وجه اخلصوص ،ل
يتطلب تسجيل ادلخول ،ويف حال عدم توفّر النظم ادلاخلية الرئيس ية للمكتب ادلويل ،فاإنه خيزن املستندات املح ّمةل حىت
يصبح من املمكن اإرسالها .ولكن هذه ادلرجة من العزل عن اخلدمات ا ألخرى تعين أأن هذا النظام ل يقدم مزيات ا ألنظمة
الرئيس ية ،ل للمكتب ادلويل (من حيث اإضافة البياانت لتسهيل املعاجلة) ول ملودعي الطلبات (من حيث املعلومات
الس ياقية والقدرة عىل الاطالع عىل املستند ومعاجلته مبارش ًة داخل امللف عرب الإنرتنت) .وذلكل ،يوىص ابس تخدام هذه
اخلدمة فقط يف حاةل عدم توافر اخلدمات الرئيس ية لنظام .ePCT
 .8ويمكن أأن تؤدي التطورات يف معايري الفاكس اإىل التغلب اإىل حد كبري عىل مشلكة العطل اذلي حيدث دون سابق
اإنذار ،رشيطة أأن يس تخدم لك من املرسل واملتلقي أأهجزة جديدة ،متوافقة مع أأحدث املعايري .ولكن:
( أأ) عدد ا ألشخاص اذلين يستمثرون الآن يف أأهجزة فاكس جديدة ضئيل؛
(ب) وجودة حمتوى املستندات املرسةل تظل رديئة مقارنة جبودة املستندات املرسةل بأأشاكل أأخرى من أأشاكل
التبليغ الإلكرتوين؛
(ج) ول تصل املستندات مع معلومات قابةل للقراءة ألي ًا لتسهيل معاجلهتا؛
(د) ومعوم ًا ،يعمتد توجيه التبليغات نوع ًا ما عىل خدمات الإنرتنت  -فقد يكون دلى بعض املودعني خدمات فاكس
مس تقةل مبا فيه الكفاية عن خدمات الإنرتنت ا ألخرى حبيث ل يؤثر الإخفاق يف اإحداها ابلرضورة عىل ا ألخرى،
ولكن أأي اإخفاق قادر عىل القضاء عىل نظام  ePCTواخلدمة الاحتياطية لتحميل املستندات يف أآن واحد س يوقف
ابلتأأكيد خوادم الفاكس التابعة للمكتب ادلويل أأيضا.
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بناء عىل ذكل ،وكام أعلن يف اإصدار مايو  2019من جريدة معاهدة الرباءات ،قرر املكتب ادلويل التوقف عن
 .9و ً
الاستامثر يف حماوةل احلفاظ عىل خدمة الفاكس التقليدية وسيتوقف عن قبول املستندات عرب الفاكس أأو اإرسالها كجزء من
اإجراءات معاهدة الرباءات بعد  31ديسمرب .2019
 .10وطلبت املاكتب الوطنية ألسرتاليا وإاكوادور والسلفادور واكزاخس تان ونياكراغوا وبريو وسلوفاكيا وجنوب اإفريقيا
و أأوغندا أأيض ًا حذف أأرقام الفاكس من بياانهتا يف دليل مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،خالل
الس نوات القليةل املاضية؛ وكذكل فعلت إارسائيل مع بدء التنفيذ اعتبار ًا من  1يونيو .2019

القضااي
 .11اخنفض اس تخدام الفاكس للتبليغات املوهجة اإىل املكتب ادلويل والصادرة عنه اخنفاض ًا كبري ًا خالل الس نوات ا ألخرية.
ويرجع ذكل اإىل عوامل خمتلفة تشمل ما ييل:
( أأ) تراجع اس تخدام الفاكس معوم ًا؛
(ب) وزايدة توافر اخلدمات الإلكرتونية وجودهتا وسهوةل اس تخداهما يف املاكتب الوطنية؛
(ج) واجلهود اليت يبذلها املكتب ادلويل للوصول اإىل كبار مس تخديم الفاكس لإنذارمه ابملشألك وتشجيعهم عىل
اس تخدام أأنظمة التصالت الإلكرتونية مثل نظام .ePCT
 .12ومع ذكل ،ل جرم يف أأن الفاكس ،يف نظام معاهدة الرباءات ،ل يزال يؤدي دور ًا همامً وإان اكن حمدودا من حيث
اإاتحة التصال الفوري بني املودعني واملاكتب ،وخاصة يف احلالتني التاليتني:
( أأ) للوفاء ابملواعيد الهنائية العاجةل عندما ل يقدم فهيا املكتب خدمات عرب الإنرتنت ،أأو اإذا مل تكن هذه اخلدمات
متاحة ملودع الطلب املعين (عىل سبيل املثال ،عندما يكون مودع الطلب أأو الوكيل يف بدل أأو منطقة خمتلفة عن بدل
اإدارة البحث ادلويل ودليه صعوبة يف اإنشاء حساب مناسب)؛
(ب) عندما ل تكون اخلدمات الإلكرتونية متاحة ملودع الطلب يف حلظة معينة ،سواء اكن ذكل بسبب عطل عام
أأو مشألك خاصة مبودع الطلب املعين أأو جملموعات املودعني.
 .13وابلتايل ،بيامن يويص املكتب ادلويل بشدة بتجنب اس تخدام الفاكس لكام أأمكن ،فاإنه ينبغي وضع معلية اإيقاف تشغيل
خدمات الفاكس يف س ياق يضمن مجليع مودعي الطلبات اإماكنية تلقي خدمة فعاةل من مكتب تسمل الطلبات واملكتب ادلويل
وا إلدارات اخملتارة امللكّفة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

اس تخدام الفاكس يف معاهدة الرباءات معوم ًا
بناء عىل معاهدة الرباءات 115 ،مكتب ًا من املاكتب اليت تضطلع بدور مكتب تسمل الطلبات
 .14يف دليل مودع الطلب ً
أأو اإدارة دولية لها قوامئ أأرقام الفاكس .و ّيبني القليل مهنا أأن ا ألرقام يه ألغراض حمدودة فقط ،ولكن يبدو أأن معظمها أأرقام
متاحة بشلك عام للتبليغ بأأي مستند .وتشمل اس امترات العديد من املاكتب والإدارات رمق فاكس لمتكني مودعي الطلبات من
التواصل معها .وتتضمن اس امترات العريضة واس امترات طلب الفحص المتهيدي ادلويل خاانت ليسجل فهيا املودعون
أأرقام الفاكس.
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 .15ومن املهم اإاتحة وس يةل اتصال فورية بني املاكتب ومودعي الطلبات ،ل س امي ابلنس بة لإدارات البحث ادلويل اليت
تعمل لفائدة مودعي طلبات من بدلان انئية جغرافي ًا ،حيث قد يس تغرق تسلمي الربيد العادي عدة أأايم أأو حىت أأسابيع .ويف
هذه احلالت ،قد ل تكون اخلدمات الإلكرتونية الوطنية فعاةل ألنه قد يكون من الصعب عىل الوالكء يف البدلان ا ألخرى
التسجيل يف هذه اخلدمات .وعالوة عىل ذكل ،حىت اإذا اكن للوكيل حساب ،فقد ل يكون الطلب ادلويل مرئي ًا انطالقا من
ذكل احلساب ،خاص ًة اإذا أأو ِدع يف مكتب أآخر يعمل معل مكتب لتسمل الطلبات.
 .16ويتيح العديد من املاكتب ( 68من أأصل  119مكتبا لتسمل الطلبات و 16من  23اإدارة دولية) للمودعني اإماكنية
حتميل املستندات عرب نظام  .ePCTومع ذكل ،ل يزال العديد من املاكتب اإما بدون أأي ترتيبات اتصال اإلكرتوين ،وإاما
خبدمات اإلكرتونية وطنية فقط قد ل تكون متاحة لعمالهئا يف البدلان ا ألخرى .وعىل وجه اخلصوص ،فاإن الإدارات ادلولية
اليت ل تقبل مستندات من املودعني من خالل نظام  ،ePCTتتكفل ابلطلبات املودعة دلى  60مكتب ًا وطني ًا من ماكتب
أأخرى بوصفها ماكتب تسمل الطلبات .وابلتايل ،فاإن أأي خطوة لتوقيف اس تخدام الفاكس ينبغي أأن تراعي ما اإذا اكن مجيع
ميّس اإىل وس يةل بديةل ومعلية للتواصل الّسيع.
املودعني اذلين خيدهمم املكتب دلهيم نفاذ ّ

البدائل ا ألخرى للرسائل الورقية والربيد الإلكرتوين
 .17يف الوقت احلايل ،تتيح اس امترة العريضة خيار " "1الورق "2" ،والورق والربيد الإلكرتوين "3" ،والربيد الإلكرتوين
فقط كخيارات للوسائل العادية للمستندات الصادرة عن املكتب ادلويل (والواردة من املاكتب ا ألخرى يف حال اكنت تتيح
هذا اخليار أأو ذاك) .وابلإضافة اإىل ذكل ،يوفر نظام  ePCTاإماكنية اإرسال اإشعارات عرب الربيد الإلكرتوين للمس تخدمني
اذلين يتاح هلم نفاذ مؤ َّمن إاىل التطبيق من خالل تكل اخلدمة ،وحتتوي عىل روابط اإىل املستندات .وقد تتيح املاكتب
الوطنية أأيض ًا وسائل أأخرى للتواصل يف حال اإيداع الطلب ادلويل أأو معاجلته من خالل أأنظمهتا.
 .18ويعزتم املكتب ادلويل قريب ًا بدء معلية تشاور حول اإماكنية السامح ملودعي الطلبات ابختيار اإشعارات نظام ePCT
ابعتبارها الوس يةل الرمسية والوحيدة لإرسال املستندات من املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلطلبات املقدمة من خالل تكل
اخلدمة ( أأو خليار حيدّ د لحق ًا للتطبيقات اليت ميكن الوصول اإلهيا من خالل تكل اخلدمة) .وهيدف ذكل اإىل حتقيق
عدة أأهداف:
( أأ) زايدة رسعة وموثوقية تسلمي املستندات للمودعني؛
(ب) التقليل من طباعة الورق وإارساهل ابلربيد اإىل املكتب ادلويل وماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية اليت
تعاجل الطلبات من خالل خدمات متوافقة؛
(ج) احلد من اإرسال املستندات عن طريق الربيد الإلكرتوين ،مع الإشارة اإىل أأن ذكل ليس وس يةل اتصال
مؤ َّمنة وموثوقة.
 .19وفامي يتعلق ابلنقطة ا ألخرية ،جتدر الإشارة اإىل أأن الوس يةل العادية املتبعة حالي ًا لإرسال اإشعارات نظام  ePCTيه
الربيد الإلكرتوين أأيض ًا .ولكن:
( أأ) الإشعارات عرب الربيد الإلكرتوين يف نظام  ePCTأأكرث أأما ًان من رسائل الربيد الإلكرتوين اليت حتتوي عىل
املستندات نفسها ،ألن الإشعارات موقعة رمقي ًا ول حتتوي عىل احملتوى ا ألسايس للرساةل؛
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(ب) ورسائل الربيد الإلكرتوين يف نظام  ePCTتعد أأكرث موثوقية نظر ًا ألهنا أأصغر جحامً و أأقل عرضة ل إالخفاق عند
تعرض ًا ملرحشات
اإرسالها ألس باب فنية مثل احلدّ ا ألقىص اذلي تفرضه البواابت عىل جحم الرساةل ،فضال عن أأهنا أأق ّل ّ
الرسائل الإلكرتونية التطفلية؛
(ج) ورسائل الربيد الإلكرتوين يف نظام  ePCTليست يه الوس يةل الوحيدة للتسلمي  -يس تطيع مودع الطلب
املعين ادلخول اإىل نظام  ePCTوالتحقق من قامئة الإشعارات يف حال القلق من فقدان رسائل؛
(د) واحلل ا ألمثل هو تطوير أأساليب العمل وا ألنظمة املعلوماتية لتسلمي املستندات والبياانت اإىل أأنظمة اإدارة
براءات الوالكء مبارشة دون احلاجة اإىل الربيد الإلكرتوين أأو اإىل املعاينة للتحقق.
 .20ودلمع املسار اجلديد احملمتل املشار اإليه يف الفقرة ( 19د) أأعاله ،يقدم نظام  ePCTخدمات الويب لمتكني
املس تخدمني من البحث عن مستندات جديدة بشلك مؤ َّمن وتزنيلها تلقائي ًا .ويسعى املكتب ادلويل اإىل العمل مع موردي
أأنظمة اإدارة الرباءات لضامن أأن تليب اخلدمات احتياجات املس تخدمني ابلاكمل و أأن تكون مدجمة يف ا ألدوات الشائعة
الاس تخدام .وميكن اختاذ ترتيبات مماثةل ،وفق ًا معيار مو ّحد ،من طرف املاكتب اليت تقدم اتصالت املرحةل ادلولية ملعاهدة
الرباءات من خالل أأنظمهتا اخلاصة.
 .21ومن حيث املبد أأ ،يفضَّ ل أأل يقترص السامح ابلتسلمي الإلكرتوين للمستندات عىل نظام  ،ePCTبل أأن يشري اإىل
اخلدمات ا ألخرى اليت تقدهما املاكتب الوطنية .ويرىج من املاكتب التواصل مع املكتب ادلويل اإذا اعترب هذا اخليار
مفيد ًا وحممت ًال.

وسائل التصالت الاحتياطية البديةل
 .22رمغ أأن أأنظمة الإيداع الإلكرتونية فعاةل وموثوقة للغاية (اكن نظام  ePCTمتاح ًا بنس بة  99.86يف املائة يف عام
 2018وجيري حتسينه ابس مترار من أأجل مزيد من املوثوقية) ،مفن املس تحسن وجود وس يةل بديةل لالتصال يف حاةل الإخفاق
حتس ب ًا حلاةل تكون فهيا أأنظمة املكتب تعمل بشلك اتم
يف التبليغ .وحبّذا لو اكن ذكل من خالل وس يةل اتصال خمتلفة متام ًاّ ،
ولكن ل يس تطيع مودعو الطلبات اس تخداهما بسبب فشل التصال ابلإنرتنت .ومن املس تحسن أأيض ًا اس تخدام وسائل
التصال البديةل فقط عندما يكون ذكل رضور ًاي فعلي ًا ،إال اإذا اكنت توفر مجيع مزااي خدمات التصالت الإلكرتونية العادية،
مبا يف ذكل التوجيه التلقايئ للمستندات اإىل ملف الطلب ادلويل الصحيح ،مع تصنيف نوع املستند لبدء املعاجلة الصحيحة
ومجع بياانت اإضافية للمساعدة يف املعاجلة املطلوبة.
 .23ومن املتطلبات الرئيس ية ا ألخرى ابلنس بة للمكتب ادلويل أأن يكون أأي بديل من هذا القبيل مس تخدم ًا عىل نطاق
واسع يف غالبية دول العامل .ولكن ،نظر ًا لزتايد اخلدمات القامئة عىل الإنرتنت ،مل حيدد املكتب ادلويل بعد بدي ًال مناس ب ًا
مس تق ًال عن الإنرتنت.

الضامانت القانونية
 .24كام نوقش يف ادلورات السابقة للفريق العامل ،توجد ابلفعل بعض الضامانت يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات
لتخفيف املشألك املتعلقة بتبليغ املستندات يف خمتلف احلالت .ويسعى اقرتاح املكتب ا ألورويب للرباءات يف الوثيقة
 PCT/WG/12/17اإىل معاجلة بعض املسائل ا ألخرى .ولكن ،حىت اإذا متت املوافقة عىل هذه املقرتحات ،س تظل هناك
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حالت متنوعة قد يتعرض فهيا مودعو الطلبات لرضر بسبب حالت اإخفاق ليست صادرة عهنم ،أأما س بل الانتصاف فاإما
غري فعاةل أأو تعمتد عىل القوانني والإجراءات الوطنية ملكتب تسمل الطلبات ،بد ًل من أأن تكون متاحة دامئا ملودعي الطلبات
من أأي دوةل متعاقدة.

اخلطوات املقبةل
 .25س يحذف املكتب ادلويل ،خالل ا ألشهر املقبةل ،أأرقام الفاكس اخلاصة به من الاس امترات اليت يصدرها ومن دليل
مودع الطلب بناء عىل معاهدة الرباءات والصفحات املعنية من موقع الويبو الإلكرتوين .وسيتوقف تشغيل خوادم الفاكس بعد
 31ديسمرب  .2019وابلتايل ،يش ّجع مودعو الطلبات بشدة عىل الإملام خبدمة نظام  ePCTو أأن يكونوا عىل دراية ابخلدمة
الاحتياطية لس تخداهما يف احلاةل النادرة اليت ل تتوافر فهيا خدمات نظام  ePCTالرئيس ية.
 .26وتدعى املاكتب الوطنية اإىل البحث يف حالت اس تخداهما للفاكس وإاىل ضامن توفري بدائل أأخرى فعاةل مجليع
املودعني ،خاصة يف حاةل الإدارات ادلولية اليت تعمل لفائدة مودعي الطلبات يف بدلان أأو مناطق أأخرى .وس يكون املكتب
ادلويل رهن الإشارة ليناقش خيارات متديد نطاق خدمات نظام  ePCTاإىل ماكتب أأخرى ،أأو التنس يق بفعالية أأكرث بني
أأنظمة املكتب ادلويل و أأنظمة املاكتب الوطنية ،حيامث اكن ذكل معلي ًا ومناس ب ًا.
 .27ويدعى لك من املاكتب ومجموعات املس تخدمني وموردي خدمات ادلمع املعلومايت ملودعي طلبات الرباءات اإىل النظر
يف جوانب التصالت الفعاةل بني املودعني واملاكتب (مكتب تسمل الطلبات واملكتب ادلويل والإدارات ادلولية عىل حد
سواء) وإابداء تعليقات وتقدميها اإىل املكتب ادلويل ،مبا يف ذكل:
( أأ) القضااي املرتابطة اليت ينبغي النظر فهيا ،مبا يتجاوز نطاق القضااي املذكورة يف هذه الوثيقة
والوثيقة PCT/WG/12/10؛
(ب) اخليارات العملية لتحسني اخلدمات عرب الإنرتنت لزايدة توافر وموثوقية التصالت مع مجيع ماكتب
معاهدة الرباءات؛
(ج) الاحتياجات واخليارات فامي يتعلق ابلضامانت القانونية اليت ميكن قبولها يف اإطار معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات.
 .28وسيسعى املكتب ادلويل اإىل أأخذ هذه التعليقات يف الاعتبار وحتسني خدماته وإاعداد خيارات للمناقشة مع املاكتب
الوطنية وادلول املتعاقدة من خالل تعماميت معاهدة الرباءات أأو يف ادلورة القادمة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات.

 .29اإن الفريق العامل مدع ّو اإىل التعليق عىل
املسائل املطروحة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

