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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

 2018 يونيو 22اإىل  18جنيف، من 
 
 

 املكاتب تصيبأعطال يف حالة  الضمانات

عدادمن   املكتب الأورويب للرباءات اإ

 ملخص

ىل القاعدة تقرتح هذه الوثيقة تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .1 ضافة فقرة فرعية اإ  5.80 ابإ
حدى  وح هبا، املسم الإلكرتوين التواصل وسائلبغرض متديد همةل دلى مكتب توافق يوما ل ميكن فيه تسمل واثئق أأودعت ابإ

 ذكل املكتب. اذلي حّددهعىل النحو 

 معلومات أأساس ية

عىل مدى الس نوات العرش املاضية، زاد املكتب الأورويب للرباءات من عدد اخليارات املتاحة لإيداع الطلبات  .2
89ابلنسق الإلكرتوين بناء عىل القاعدة 

)اثنيا(
يداع من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن ا  لرباءات، ويه تمتثّل حاليا يف اإ

 عاهدة املبرانمج ( و ePCTعاهدة )املنظام ( و CMSالاس امترة الإلكرتونية والإيداع الإلكرتوين والإيداع الإلكرتوين اجلديد )
يداع الإلكرتوين الآمن للطلبات  (.PCT-SAFE) لالإ

س تددم.ن. ولكن ميكن أأن تبب  ب يف تفاعلها مع امل ابلنس بة للماكت التواصل الإلكرتوينتزتايد أأمهية وسائل و  .3
 أأعطال.املاكتب بسبب  عىل مس توى متوافرةالوسائل غري  تكل

82وتنص القاعدة  .4
)رابعا(
 عىل مس توى املودع ضامانت يف حاةل عدم توافر وسائل التواصل الإلكرتوينعىل  (1)

أأن حالت الأعطال اليت تبيب خدمات التواصل الإلكرتوين لأس باب ميكن عزوها اإىل ماكتب غري ظروف حمّددة.  يف
دخال  . وعليه،التعاون بشأأن الرباءات معاهدةةل بشلك رصحي يف الرباءات ليست مشمو يقرتح املكتب الأورويب للرباءات اإ
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ماكنية احلبول عىل متديد لل ملعاجلة هذا الو  5.80 تعديل عىل القاعدة اةل الأعطال ُمهل يف حضع اخلاص ومن  املس تددم.ن اإ
لعرشين لجامتع الإدارات هذا الاقرتاح للتعليق عليه يف ادلورة اخلامسة واوقُدم اليت تبيب أأنظمة الإيداع الإلكرتوين. 

الإدارات ادلولية تعليقات (؛ ويرد ملخص PCT/MIA/25/12 )انظر الوثيقة 2018اير ود يف مدريد يف فرب املعق ادلولية
 .PCT/WG/11/2 من ملخص رئيس ادلورة، الوارد يف مرفق الوثيقة 34 اإىل 29 يف الفقرات منالاقرتاح  ىلع

تتعّرض املاكتب لهجامت  نمثال، أأ  ميكن،ف وين أأس باب تختلفة. يكون لعدم توافر وسائل التواصل الإلكرت وقد  .5
لكرتونية مع تزايد ش يوع القرصنة العاملية.  لتحس.ن جودة جيب، يف غالب الأحيان، صيانة الأنظمة الإلكرتونية ابنتظام كام اإ

أأن تؤثر تكل البيانة يف قدرة املس تددم.ن  ت الاس تننائية،احلالبعض يف  ميكن،و املتاحة للمس تددم.ن. اخلدمات الش بكية 
جل البيانة أأثناء ُعطل هناية الأس بوع من أأ أأعامل ما ترُبمج وعادة اكمل. شلك دام أأدوات الإيداع الإلكرتوين ب عىل اس تد

حداث أأي  شعار والقاعدة لمس تددم.ن. زعاج ل اإ تاليف اإ اليت يطبقها املكتب الأورويب للرباءات يف هذا البدد يه نرش اإ
)ج( 709 للبندطبقا  عامل البيانةأأ انمج عن انقطاع عدة أأايم قبل أأية فرتات  ىل موقعه الإلكرتوينعصفحة تخّببة  يفمس بق 

ه موقععىل الأطراف  طلّعتأأن  لأوريب للرباءاتا املكتبويويص . التعاون بشأأن الرباءات عاهدةمن التعلاميت الإدارية مل
ثبات من نرش الأعطال ميكّن كام ا مس بقا. عهن علنأ  صيانة عن  يك ل جتد نفسها جفأأًة أأمام أأعطال انمجةابنتظام  رجعي  أأثربالإ

ذا اكنت وسائل معّينة للتواصل الإلكرتوين غري متوافرة يف   املذكور. املكتبيوم حمّدد يف ما اإ

وسائل التواصل  حدىاإ حال عدم توافر ( من التفاقية الأوروبية للرباءات املس تددم.ن يف 1)134 القاعدةوحتمي  .6
آخر يوم من  ىل أأول يوم معل تكونمتديد محلاية تكل اوتكفل . جراءاتابإ حمّددة للقيام  ةلهمالإلكرتوين يف أ فيه لك  تكل املهةل اإ

ىل املكتب معزوا املذكورة المتديد مرهون بأأن يكون عدم توافر الوسائل وذكل وسائل التواصل الإلكرتوين متوافرة.  اإ
ن الرباءات، يطّبق املكتب الأورويب للرباءات حاليا انعدام أأي حمك مقابل يف معاهدة التعاون بشأأ ومع ورويب للرباءات. الأ 

( من التفاقية الأوروبية املذكورة( 2)150 للرباءات بطريقة تمكيلية )املادة( من التفاقية الأوروبية 1)134 القاعدة
 وقد ينطبق هذا الوضع عىل ماكتب أأخرى.الإجراءات اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  يف

 الاقرتاح

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لنص عىلابغرض  .7 التأأخر يف الالزتام ابملُهل عذر اخلاص ب أأساس قانون سلمي يف اإ
ىل أأحد املاكبس  دراج فقرة فرعيةبب أأعطال ميكن عزوها اإ عىل النحو املب.ّن يف مرفق  5.80" يف القاعدة 3" تب، يُقرتح اإ
ن رأأى املكتب ا، وميكنالوثيقة.  هذه معاهدة بناء عىل  اكتب تسمل الطلباتمل ةضم.ن املبادئ التوجهييت ،دلويل رضورة ذكلاإ

البّت، جيوز لها س امي كيف  علومات عن كيفية تطبيق املاكتب ذلكل احلمك، ولاملزيد من امل التعاون بشأأن الرباءات
 .ديدهامتديد همةل ما أأو عدم مت احلاةل، يف حسب

ن  .8 ىل النظر يف اإ الفريق العامل مدعو اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 واملبيّنة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتت املالتعديال  1قرتح اإ

 احملتوايت

 2 ......................................................................................................................... املهل حساب 80 القاعدة

 2 ................................................................................................................. [تغيري بدون]  4.80 اإىل 1.80 من

 2 ....................................................................................... عطةل يوم يف أأو العمل أأايم غري يف املهةل انقضاء  5.80

 2 ................................................................................................................. [تغيري بدون]  7.80 اإىل 6.80 من

 

  

                                                
1
 يُشار اإىل حالت الإضافة واحلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. 
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 80القاعدة 
 حساب املهل

ىل  1.80من   ]بدون تغيري[  4.80اإ

 انقضاء املهةل يف غري أأايم العمل أأو يف يوم عطةل  5.80

ىل أأي مكتب وطين أأو منظمة ذا انقضت املهةل اليت جيب أأن يبل فهيا مستند أأو رمس ما اإ  حكومية دولية اإ

 يف يوم ل تكون فيه أأبواب ذكل املكتب أأو تكل املنظمة مفتوحة لعامة امجلهور من أأجل ]بدون تغيري[ "1"
جراء املعامالت الرمسية  ؛اإ

أأو يف يوم ل يسمل فيه الربيد العادي يف اجلهة اليت يقع فهيا ذكل املكتب أأو تكل  ]بدون تغيري[ "2"
 املنظمة؛

حدى وسائل التو املستندات املودعة  ه تسملأأو يف يوم ل ميكن في "3"  ىل النحو اذليع ،اصل الإلكرتوينابإ
 ؛تكل املنظمة ذكل املكتب أأو حّددته حّدده

ن اكن  "4 3" حدى اجلهات اليت يقع فهيا املكتب أأو املنظمة عىل الأقل اإ أأو يف يوم يكون يوم عطةل رمسية يف اإ
فهيا القانون الوطين املطبق يف ذكل ة، ويف الظروف اليت ينص يقع املكتب أأو املنظمة يف أأكرث من هجة واحد

ىل الطلبات الوطنية؛ املكتب أأو تكل املنظمة عىل أأن املهةل تنهتيي يف يوم لحق يف  تكل احلاةل ابلنس بة اإ

أأو يف يوم يكون يوم عطةل رمسية يف جزء من ادلوةل املتعاقدة اليت يكون مكتهبا السلطة احلكومية  "5 4"
مبن  الرباءات ويف الظروف اليت ينص فهيا القانون الوطين املطبق يف ذكل املكتب عىل أأن املهةل تنهتيي امللكفة 

ىل الطلبات الوطنية؛  يف يوم لحق يف تكل احلاةل ابلنس بة اإ

 املذكورة. امخلسة الأربعةتنهتيي املهةل يف اليوم الالحق مبارشة اذلي ل تقوم فيه أأي من الظروف 

ىل  6.80من   ]بدون تغيري[  7.80اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


