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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 السابعةالدورة 

 2024يونيو  21اإىل  20جنيف، من 
 
 

 التواصل اإللكرتونيحاالت التأخر والقوة القاهرة فيما خيص 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

الربيد  ال عدم توافر خدماتقرتح تعديل قواعد الالحئة التنفيذية الراهنة اليت تتناول مسأأةل متديد املهل الزمنية يف حي   .2
 .الإلكرتوين التواصلمماثةل حىت تشمل تكل القواعد أأيضا عدم توافر خدمات  ومشالك

املقدمة يف  ملستنداتاب الأحاكم القامئة اخلاصةمع  امباش طابقة تطابقا توتقترص التعديالت املقرتحة عىل احلالت امل  .2
ذاهتا، أأو  التواصلالتعديالت املقرتحة سوى عىل حاةل التوقف املطّوةل خلدمة  أأن ل ت طبق. مفن املتوقع، حتديدا، شلك وريق

ىل الإنرتنت يف منطقة واسعة بدل من مشالكت النفاذ اليت يواهجها فرادى  ماكنية النفاذ اإ عىل احلالت اليت تنقطع فهيا اإ
ذا اكن  حول املس تخدمني. وي رىج تقدمي تعليقات  يف املس تقبل.من الضامانت  مزيدحتديد  من املناسبما اإ

 معلومات أأساس ية

تنص الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون شأأن الرباءات عىل عدد من احلالت اليت جيوز فهيا متديد املهل بشلك تلقايئ  .1
الالزمة، يف الواقع، بعد هناية املهةل احملّددة.  تص ملمستنداتأأهنا مس توفاة عىل الرمغ من تسمل املكتب امل أأو جيوز اعتبارها 

 املرحةل ادلولية ما ييل:احلالت املنطبقة عىل وتشمل 

 (؛0..0 املهل املنقضية يف غري أأايم العمل أأو يف يوم عطةل )القاعدة )أأ(

ّدد بشلك خاطئ، أأو يف حال تأأخّ أأو  )ب( رسال ابلربيد ح   أأرسهلمستند تسلمي ر الأايم احملسوبة اعتبارا من اترخي اإ
 (؛0..0 لربيد )القاعدةأأحد املاكتب اب
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 (؛2..2 املستندات املرسةل ابلربيد من أأطراف أأخرى أأو تأأّخر تسلميها )القاعدةيف حال فقدان أأو  )ج(

حرب أأو  ر عىل الشخص املعين اختاذ الإجراءات الالزمة يف غضون املهةل احملّددة بسبب "أأو يف حال تعذ   )د(
 (.2)رابعا(2." )القاعدة أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو اإرضاب أأو اكرثة طبيعية

دّ  .4 ّما عن طريق الربيد أأ مباشة عىل صعيد شلك وريقاملستندات يف  فيهم دت تكل الأحاكم لنظام ت قد  وقد ح  ، اإ
لكرتوين، ويودع عدد أأصغر 00. غري أأن حنو مكتب وطين أأو واكةل مماثةل % من الطلبات ادلولية ي ودع حاليا يف شلك اإ

يداع ابلوسائل الإلكرتونية أأيضا. ونظرا لس تخدام معليات الإيداع الإلكرتونية املذكورة للك  ومزتايد من املستندات التالية لالإ
توقف اليت تصيب أأاي مهنا تؤثر بصورة سلبية يف قدرة املودع عىل من الإنرتنت وأأنظمة الويبو الإلكرتونية، فاإن حالت ال 

يداع الطلبات وتقدمي املستندات ذات الصةل. وتكون أأي حاةل من حالت توقف تكل الأنظمة عن العمل أأو حالت تو  قف اإ
 الأحيان. أأغلبيف  خارج س يطرة املودع خدمة الإنرتنت عىل نطاق واسع

ماكنية ول تدخل معليات الإرسال الإلكرتو .0 مفمن املمكن ملمودع، معوما،  –تأأخر املستندات املرسةل ابلربيد ين مضن اإ
وأأن املستند متاح ملمكتب املعين. غري أأن معليات الإرسال معّرضة ملاطر خمتلفة مهنا  متتالتأأكّد من أأن معلية الإرسال قد 

كتيس الطبيعة العامة ذاهتا اليت تكتس هيا املاطر عدم توافر اخلدمات لأس باب خارجة عن س يطرة املودع. وتكل املاطر ت 
 اليت نوقشت أأعاله، ولكهنا ليست مشموةل بوضوح حاليا ابلقواعد املعنية من الالحئة التنفيذية.

ويعكف املكتب ادلويل عىل تطوير بنيته التحتية وخدمات ادلمع ذات الصةل من أأجل احلد بأأكرب قدر ممكن من خطر  .0
ع ادة تشغيل اخلدمة بأأرسع وقت ممكن يف حال وقوع أأي حادث. وجيري وضع أأنظمة زائدة يف خمتلف توقف النظام وضامن اإ

منفصةل. غري أأنه ل ميكن ضامن مادية تعّددين وعرب وصالت موّردي خدمات م  عن طريقالإنرتنت والوصل بش بكة املواقع 
ن ظلّت الأنظمة املركزية متاحة، جتنّب فقدان ابملائة. وابلإضافة اإىل ذكل ل ميكن، حىت واإ  200توافر اخلدمات بنس بة 

 رة الأخرى.املس تخدمني لإماكنية النفاذ بسبب مشالك الش باكت املؤثّ 

لإجراءات املطلوبة مهن  قبل انقضاء امل هل بوقت اكف، فاإن ابمس تخدمو النظام  قومويف حني ي فّضل معوما أأن ي .7
لكرتوين الإ  ملتواصلم الأخري وأأنه قد ل تكون هناك، عند توقف نظام التجربة تظهر أأن عددا كبريا من احلوادث يقع يف اليو 

ل فرصا حمدودة لس تخدام وس يةل   بديةل، أأو قد ل ت تاح أأي من تكل الفرص عىل الإطالق. تواصلعن العمل، اإ

ضامن رأأي املكتب ادلويل، مراجعة الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل يف من املس تحسن، و  ..
ىل  خرىملودعون واملاكتب والأطراف الأ اس مترار اتساقها مع املشالك اليت يواهجها ا حاليا والسعي، عىل وجه اخلصوص، اإ

ذا ما حالت املشالك املرتبطة بأأنظمة املعاجلة الإلكرتونية دون الإخالل احامتل من  احلد حبقوق املودع أأو الأطراف الأخرى اإ
 ّددة.احملهةل امل ملطلوبة مضن لإجراءات اابقيام املودع 

 أأس باب عدم توافر الأنظمة املعلوماتية

 ميكن أأن ل تكون الأنظمة متوافرة ملمس تخدمني لأس باب عدة مهنا ما ييل: .0

أأو قد ينطوي عىل أأعطال متنعه  متاماقد ل يكون متوافرا  –يعمل عىل النحو املتوقّع ل يكون النظام نفسه قد  )أأ(
 توقّع يف ظرف معنّي؛من العمل عىل النحو امل 

تعمل قد تكون الأنظمة املوجودة يف املكتب )املكتب ادلويل أأو مكتب تسمل الطلبات أأو الإدارة ادلولية( أأو  )ب(
 ابلشلك املطلوب، ولكن التواصل عرب ش بكة الإنرتنت )أأو ش بكة وجهية أأخرى( مع املكتب املعين منقطع متاما؛

 ختص أأنظمته املعلوماتية احمللية؛ معّينةقد يواجه املس تخدم مشالك أأو  )ج(
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ىل ش بكة الإنرتنت )أأو ش ب صبحأأو قد ي  )د( لأس باب معّينة ختص املنطقة  متوافرغري كة وجهية أأخرى( النفاذ اإ
 اليت يوجد فهيا املس تخدم؛

 .أأخرىيف منطقة  جارأأو قد يكون النفاذ من املنطقة اليت يوجد فهيا املس تخدم منقطعا بسبب حادث  )ه(

ىل الإنرتنت، أأو  .20 ّما يف فقدان اكمل لإماكنية النفاذ اإ ىل )ه( أأعاله، قد تتجىل املشالكت اإ وفامي خيص النقاط من )ج( اإ
 .الش بيكأأو وهجات أأخرى حلركة املرور  أأنواع حركة املرور الش بيكسواء اكن ذكل انمج عن فقدان بعض اخلدمات فقط، 

 املتاحةاخليارات  نطاق

حداث مشالك ملس تخديم نظام معاهدة التعاون امل ميكن معاجلة  .22 شالك املرتبطة ابلأنظمة املعلوماتية، واليت ميكهنا اإ
 بشأأن الرباءات، ابلطريقتني التاليتني:

ماكن ذكل املكتب الإعالن فورا أأنه  )أأ( يف حال وقوع خلل اكريث يف الأنظمة املعلوماتية داخل مكتب ما، ابإ
غلق طيةل فرتة اخللل اذلي  عندما تسبّب  2022املكتب ادلويل يف عام  يفلنظام املعلوما،ي، مللام حدث اب حلقم 

ىل املاكتب وغرف اخلوادم طوال يويم معل وجزء من عطةل هناية الأس بوع التالية.  حريق يف وقف وصول الطاقة اإ

لهيا يف القاعدة يف حال عدم توافر الأنظمة لأحد املودعني بسبب حاةل من حالت القوة القاهرة املشار  )ب( اإ
ىل الإنرتنت قد حيدث من 2)رابعا(2. ماكنية النفاذ اإ ، ميكن ملطرف املترّضر تقدمي أأدةل لإثبات ذكل. ولكن فقدان اإ

يف  أأن خدمات الربيد تصمد عىل افرتاضمن احلالت امل ستشهد هبا يف تكل القاعدة،  وطأأةجّراء أأس باب عدة أأقّل 
 معظ  الظروف الأقل رضرا.

 الاقرتاحات

خيص الطلبات من املقرتح، يف هذه املرحةل، الاقتصار عىل تناول املسائل املتطابقة تطابقا مباشا مع حمك موجود  .22
 ادلولية املودعة يف شلك وريق، أأي ما ييل:

ذا اكنت الأنظمة الإلكرتونية املعنية غري متو  )أأ( افرة طيةل فرتة متديد امل هل احملّددة ملقيام ابلإجراءات املطلوبة اإ
" بشأأن احلاةل اليت ل 2"0..0 " املعادةل ملحمك الوارد يف القاعدة1"0..0 القاعدة اجلديدة املقرتحة)طويةل من اليوم 

 ي سمل فهيا الربيد يف اجلهة اليت يقع فهيا املكتب(؛

فهيا، عىل  دثاليت حيليشمل احلالت  2)رابعا(2. وتوس يع نطاق الأحاكم اخلاصة ابلقوة القاهرة يف املادة ب()
قامة الطرف املعين أأو مقّر  نطاق واسع، فقدان ملطاقة أأو لإماكنية النفاذ اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين يف حمل اإ

 ، دون أأن يقترص ذكل عىل أأنظمته اخلاصة أأو املبىن اخلاص به.معهل أأو حمل نزوهل

دخالها عىل القاعدت .21 . وحيتوي أأيضا املسائلتكل  عاجلةمل 2)رابعا(2.و 0..0 نيوحيتوي املرفق عىل التعديالت املقرتح اإ
لهيا يف الفقرة شوط حممتةل أأخرى يف لتسهيل الاطالع علهيا وتيسريا ملنظر يف  1 عىل نص الأحاكم القامئة الأخرى املشار اإ

 املس تقبل.

 عدم توافر أأنظمة املكتب )أأ(

ضافة قاعدة جديد  .24 ىل اإ )أأ( و)ب( أأعاله، واليت 0احلالت املبيّنة يف الفقرتني  " عىل1"0..0يش متل الاقرتاح ادلاعي اإ
تكون فهيا أأنظمة املكتب غري متوافرة متاما. واملشلكة الرئيس ية يف هذا الصدد يه حتديد العتبة املناس بة لبدء نفاذ احلمك. ففي 

متديد امل هل لختاذ الإجراءات  عرقل معل املودعني واملاكتب، فاإنحني أأصبح عدم توافر الأنظمة ميثّل، بشلك مزتايد، أأمرا ي
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وقد ل يؤثّر  ل تدوم سوى فرتات قصرية ول تسبّب مشالك كبرية س يكون من ابب الإفراط.املطلوبة بسبب مشالكت 
فقدان اخلدمات لعدة ساعات يف ساعات الصباح املبكّرة سوى عىل عدد قليل جدا من املس تخدمني، بيامن قد يصّعب العطل 

ن اكن قصري امل اجاز معل اذلي حيدث لحقا أأو خالل اليوم، حىت واإ ه . وابملثل، هناك اختالف كبري دة، مهمة املودعني يف اإ
س بقا واليت ي توقّع عىل الأقل أأن يسمح هبا املس تخدمون املنتظمون وبني حالت العطل علن بني حالت العطل اليت ي   عهنا م 

عادة تشغيل اخلدمات. ماكنية اإ هل فهيا متاما اإ  غري املتوقّعة اليت جت 

ومع ذكل يرى املكتب ادلويل أأن أأي حمك يف هذا اجملال جيب أأن يكون واحضا يف حد ذاته، حىت ل يضطر املودعون  .20
ذا اكن أأحد املاكتب يعترب املشلكة كبرية بقدر اكف لالإعالن أأنه مغلق طبقا ملقاعدة   "2"0..0اإىل الانتظار ملعرفة ما اإ

ذا اكناإ وابلإضافة  نظام غري متوافر حىت هناية اليوم، فال ينبغي أأن ي توقّع من املودع الانتظار حىت منتصف امليل  ىل ذكل، اإ
ذا أأعيد تشغيل اخلدم ن العتبة املقرتحة يه عطل غري متوقّع يدوم ساعتني بعد منتصف الهنار يف ملعرفة ما اإ ات. وعليه فاإ

دراك املكتب مس بقا أأن صيانة النظام تقتيض عدم توافر الأنظمة املعلوماتية  التوقيت اذلي يطبقه النظام املعين. ويف حال اإ
ماكنية من اليوم،  كبري شطرطيةل   ".2"0..0طبقا ملقاعدة  ن أأنه مغلقالإعالينبغي هل النظر مع ذكل يف اإ

ىل متديد امل هل ابلنس بة ملمودعني غري  .20 دراج حمك من هذا القبيل س يؤدي، يف بعض احلالت، اإ ومن الواحض أأن اإ
رسال املستند أأو ادلاملترّضرين من مشالكت الأنظمة املعلوماتية نظرا لأهن  اكنوا يعزتمو املعين بوس يةل خمتلفة.  فعن،، ملال، اإ

يس تخدم وس يةل  خشص اس تفادةيف حال  0..0 قامئةالبه بسهوةل وهو حيدث فعال مضن القاعدة أأن ذكل ل ميكن جتنّ غري 
ن اكن املكتب مغلقا، من متديد ملمهل امل حّددة ، الإيداع الإلكرتوين املكتب لكون  نتيجةويه وس يةل متوافرة عادة حىت واإ

ماكنية التعّسف حمدودة يف هذا  معنّي. وعالوة عىل ذكل، يبدو أأنعدم تسلمي الربيد يف يوم لمغلقا أأو  لأن العمل  املضامراإ
الاس تفادة مما ينج  عن ذكل العطل  اذلي يعزتمبوجود عطل غري متوقّع يف الأنظمة الإلكرتونية يأأ،ي متأأخرا ابلنس بة ملشخص 

 من متديد يف املهل احملّددة ملواثئق اليت ت س تمل ابلربيد.

 توافر الأنظمة ملمودعني يف منطقة معّينة)ب( عدم 

لهيا يف الفقر احلالالاقرتاح الثاين يغطي  .27 ماكنية و)ه( أأعاله واليت ت فق)د( 0 تنيت املشار اإ ىل أأنظمة د فهيا اإ النفاذ اإ
توضيحا أأو مزيدا من املبادئ التوجهيية لضامن تطبيقه عىل حنو هذا الرشط ويقتيض لكرتوين يف منطقة واسعة. التواصل الإ 

اإىل حالت العطل اليت القاعدة،  هذه، عىل ضوء طبيعة الأحاكم الواردة يف ه يشري حتديداتسق يف خمتلف املاكتب، ولكنم 
حملية تظهر عىل مس توى أأحد املباين ويتعّرض لها فرد واحد تشمل منطقة واسعة من مدينة أأو بدل، عوضا عن مشالك 

 فقط.

لهيا يف الفقرتني الشواغل تنطبق ل و ..2 ىل تعديل القاعد 20و 20املشار اإ ويف هذه )رابعا(. 2. ةعىل الاقرتاح ادلاعي اإ
ثباتل ت تقدمي أأدةل  احملّددة، من بّد ملمودع، يك ي قبل اعتذاره لعدم الزتامه ابملهةل احلاةل ل يف الوقائع اليت تس ّببت  قترص عىل اإ

ن . بعد ذكلكن مممعقول وقت  عرس أأ يف أأيضا أأنه اختذ الإجراءات الالزمة  تثبت، بل عدم الزتامه ابملهةل احملّددة وابلتايل فاإ
ّل  طقة اليت يوجد فهيا لنية يف املنعدم توافر الأنظمة الإلكرتو ذايشلّك عذرا اإ ابملهةل الالزتام أأثّر فعال عىل قدرته عىل  اإ

عادة تشغيلها أأو ابلربيد،احملّددة  ، وعليه القيام ابلإجراءات الالزمة بوس يةل ما، سواء عن طريق اخلدمات الإلكرتونية عند اإ
 .نممكمعقول وقت  رسعوذكل يف أأ 
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 الأخرىاحلالت 

كرمللام  ميكن، .20 لفرد ما عدم توافر الأنظمة الإلكرتونية حامتل أأن تكون هناك أأس باب أأخرى ل ،أأعاله 0يف الفقرة  ذ 
ن اكن النظام نفسه يؤدي وظائفه.  ذا اكن  حولابلتعليقات املكتب ادلويل يرحب و حىت واإ  نطاق توس يع من املناسبما اإ

 تناسب مع تكل احلالت.ي قد  مبا طراف الأخرىالأدةل أأو الضامانت للأ نطاق توس يع و حالت أأخرى ليشمل الضامانت 

ن  .20 ىل ما ييل:اإ  الفريق العامل مدعو اإ

دخالها عىل  "2" النظر يف التعديالت املقرتح اإ
 الالحئة التنفيذية واملبيّنة يف مرفق هذه الوثيقة؛

ذاتقدمي تعليقات حول ما  "2" ينبغي اكن  اإ
ضافية.  حتديد ضامانت اإ

]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية  1تملعاهدة التعاون بشأأن الرباءا التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 2 ...................................................................................................................... املهل حساب   0. القاعدة

 2 ......................................................................................................... [تغيري دون]  0..4 اإىل 0..2 من

 2 ............................................................................... عطةل يوم يف أأو العمل أأايم غري يف املهةل انقضاء   0..0

 2 ................................................................................................... املستندات اترخي[  تغيري دون]   0..0

 2 .......................................................................................................................... [تغيري دون]   0..7

 1 ....................................................................................................... الربيد خدمات انتظام عدم   2. القاعدة

 1 ................................................................................. فقده أأو الربيد تسلمي يف التأأخري  [تغيري دون]   2..2

 4 ............................................................................................. املهل مراعاة يف التأأخر عذر(   رابعا)2. القاعدة

 4 ................................................................................................. املهل مراعاة يف التأأخر عذر   2(رابعا)2.

 

  

                                                
1
 ي شار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. 
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   0.القاعدة 
 حساب املهل

ىل  0..2من   ]دون تغيري[  0..4اإ

 انقضاء املهةل يف غري أأايم العمل أأو يف يوم عطةل   0..0

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

جراء املعامالت يف يوم ل تكون فيه أأبواب ذكل املكتب أأو تكل املنظمة مفتوحة لع "2" امة امجلهور من أأجل اإ
 الرمسية ؛

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

لكرتونيا  أأو الرمس املعيناملعين املستند  ميدقتالالزمة ل  ملكتب أأو املنظمةو يف يوم ل تكون أأنظمة اأأ  "1" متوافرة اإ
خطار مس بق، بعد منتصف الهنار يف  اجلهة اليت يقع فهيا ذكل املكتب أأو ملمس تخدمني لفرتة تتجاوز ساعتني دون اإ

 ؛تكل املنظمة

ن اكن  "4""1" حدى اجلهات اليت يقع فهيا املكتب أأو املنظمة عىل الأقل اإ أأو يف يوم يكون يوم عطةل رمسية يف اإ
يقع املكتب أأو املنظمة يف أأكرث من هجة واحدة، ويف الظروف اليت ينص فهيا القانون الوطين املطبق يف ذكل املكتب 

ىل الطلبات الوطنية؛ 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  "0""4"
امللكفة مبنح الرباءات ويف الظروف اليت ينص فهيا القانون الوطين املطبق يف ذكل املكتب عىل أأن املهةل تنهتيي يف يوم 

 اةل ابلنس بة اإىل الطلبات الوطنية؛لحق يف تكل احل

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

 اترخي املستندات  ]دون تغيري[   0..0

ذا بدأأت مهةل يف اليوم املوافق لتارخي مستند أأو كتاب صادر عن مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية، جاز لأي   اإ
قامة ادلليل عىل أأن ذكل املستند أأو الكتاب قد وضع يف الربيد بعد ذكل التارخي. ويف هذه احلاةل، يؤخذ التارخي  طرف معين اإ

ذا  رسال ذكل املستند أأو الكتاب ابلربيد، اإ الفعيل لالإرسال ابلربيد بعني الاعتبار لأغراض حساب املهةل. ومهام اكن اترخي اإ
ة أأنه تسمل املستند أأو الكتاب بعد أأكرث من س بعة أأايم من أأثبت مودع الطلب ملمكتب الوطين أأو ملمنظمة احلكومية ادلولي

التارخي الصادر فيه ورضيا هبذا الإثبات، وجب عىل املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية اعتبار أأن املهةل اجلارية 
ضايف من الأايم يساوي عدد الأايم الالحق ة للأايم الس بعة احملسوبة اعتبارا من اترخي املستند أأو الكتاب تنقيض بعد عدد اإ

 اعتبارا من التارخي املذكور عىل املستند أأو الكتاب.

 ]دون تغيري[   0..7
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   2.القاعدة 
 عدم انتظام خدمات الربيد

 التأأخري يف تسلمي الربيد أأو فقده  ]دون تغيري[   2..2

جيوز لأي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأنه أأرسل املستند أأو الكتاب ابلربيد قبل انقضاء املهةل املقررة   ) أأ ( 
ىل املرسل  خبمسة أأايم. ول يكون ذكل ذا أأرسل الربيد جوا ما مل يكن الربيد الربي أأو البحري يصل عادة اإ ل اإ ادلليل مقبول اإ

ذا أأرسل  ل اإ ليه خالل يومني أأو ما مل تكن خدمات الربيد اجلوي غري متوفرة. وعىل لك حال، ل جيوز قبول ذكل ادلليل اإ اإ
 الربيد مسجال.

رسال مستند أأو ك   )ب(  ذا أأقمي ادلليل عىل اإ ليه سواء اكن اإ رٍض ملمرسل اإ تاب ما ابلربيد وفقا ملفقرة )أأ( وعىل وجه م 
نه يسمح ابلس تعاضة عن املستند أأو  ن فقد، فاإ ن تأأخر الربيد يعد معذورا، واإ املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية، فاإ

رٍض ملمكتب أأو ملمنظمة عىل أأن الكتاب املفقود بصورة جديدة عنه، شط أأن يقدم الطرف املعين ادلليل عىل وجه م  
 املستند أأو الكتاب البديل مطابق ملمستند أأو ملكتاب املفقود.

رسال الربيد خالل املهةل املقررة، وكذكل   )ج(  لهيا يف الفقرة )ب(، جيب تقدمي ادلليل عىل اإ يف احلالت املشار اإ
املفقود يف حاةل فقد املستند أأو الكتاب الأصيل، خالل املستند أأو الكتاب البديل وادلليل عىل تطابقه مع املستند أأو الكتاب 

ن اكن يقظا  -شهر من التارخي اذلي يالحظ فيه الطرف املعين  أأن الربيد قد تأأخر أأو فقد. وعىل  -أأو اكن عليه أأن يالحظ اإ
 لك حال، جيوز تقدمي لك ذكل بعد انقضاء املهةل املطبقة يف لك حاةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.

عىل لك مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية يكون قد أأخطر املكتب ادلويل بأأنه سوف يطبق أأحاكم  يتعني  )د( 
ذا أأرسل املستند أأو الكتاب بوساطة مؤسسة لتسلمي الربيد خالف مكتب الربيد أأن يفعل ذكل  ىل )ج( اإ الفقرات من )أأ( اإ

امجلةل الأخرية من الفقرة )أأ(، عىل أأنه ل جيوز قبول  كام لو اكنت تكل املؤسسة يه مكتب الربيد. ويف هذه احلاةل، ل تطبق
رساهل. وجيوز أأن يتضمن الإخطار بياان يفيد أأنه ل  جراءات الربيد عند اإ ذا جسلت املؤسسة املذكورة تفاصيل اإ ل اإ ادلليل اإ

ل عىل الربيد املرسل بوساطة مؤسسة حمددة لتسلمي الربيد أأو مؤسسة تس تويف بعض املعايري احمل ددة. ويتعني عىل ينطبق اإ
 املكتب ادلويل أأن ينرش مضمون الإخطار يف اجلريدة.

 جيوز للك مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية أأن يترصف تبعا لالإجراءات املنصوص علهيا يف الفقرة )د(:  (ه) 

ن مل تكن املؤسسة امللكفة بتسلمي الربيد مذكورة يف قامئة املؤسسات احملددة، عند الاقت "2" ضاء، حىت واإ
ليه يف الفقرة )د( أأو مل تكن تس تويف املعايري املبينة، عند الاقتضاء، يف ذكل الإخطار،  يف الإخطار املشار اإ

ىل املكتب ادلويل الإخطار املنصوص عليه يف  "2" ن مل يرسل ذكل املكتب أأو تكل املنظمة اإ أأو حىت واإ
 الفقرة )د(.
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 رابعا(  )2. القاعدة
 عذر التأأخر يف مراعاة املهل

 عذر التأأخر يف مراعاة املهل   2رابعا()2.

جراء دلى مكتب جيوز لأي طرف م  (أأ )  عين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية ملقيام بأأي اإ
دارة الفحص المتهيدي  دارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة ملبحث الإضايف أأو اإ ادلويل أأو املكتب ادلويل تسمل الطلبات أأو اإ

 ماكنية النفاذ اإىلواسع وغري متوقّع لإ أأو فقدان  أأو اكرثة طبيعية بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو اإرضاب مل تراع
قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل، وأأن  خدمات التواصل الإلكرتوين أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

 الإجراء املعين اختذ يف أأرسع وقت معقول ممكن.

ىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، يف فرتة ]دون تغيري[    )ب(  يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإ
ليه، وجب قبول ل تزيد عىل س تة أأش  رٍض ملمرسل اإ ذا أأقمي ادلليل عىل وجه م  هر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية. واإ

 اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.

ل يتعني عىل أأي مكتب معنّي أأو منتخب قام املودع دليه، يف وقت صدور قرار قبول اعتذار ن تغيري[  ]دو   )ج( 
لهيا يف امل  ، أأن يراعي هذا الاعتذار.10أأو املادة  22ادة التأأخر، ابلإجراءات املشار اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


