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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2021 أغسطس 3التاري    خ: 

اءات  اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير

 الجمعية
 

ين)الدورة العادية  الثالثة والخمسونالدورة   (الثالثة والعشر

 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

اءات حة عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر
 التعديالت المقتر

 المكتب الدول   من إعدادوثيقة 

 ملخص

اءات )"الالئحة  .1 ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر تحتوي هذه الوثيقة عىل التعديالت المقتر
اءات )"الفريق العامل"(، من أجل تقد1التنفيذية"( الدورة  يمها إل، بناًء عىل توصيات الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن التر

 . للجمعية الحالية

حة
ر

 التعديالت المقي

  دورته الثالثة  .2
ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية، عىل النحو الذي أوىص به الفريق العامل ف  يورد المرفق األول التعديالت المقتر

ة من    الفتر
 
ة المنعقدة ف "توصية بشأن عرض قوائم  ST.26التعديالت بتنفيذ معيار الويبو هذه . وتتعلق 2020أكتوبر  8إل  5عشر

مت   الموسعة )
اءات XMLتسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة التر   معاهدة التعاون بشأن التر

 
)انظر)ي( الوثيقة (" ف

PCT/WG/13/8    من الوثيقة  5و 4والفقرتيPCT/WG/13/14 .) 

ح إدخالها عىل الالئحة  .3   التعديالت المقتر
 
  دورته ويعرض المرفق الثان

 
التنفيذية، عىل النحو الذي أوىص به الفريق العامل ف

ة من    الفتر
ة المنعقدة ف  . وتتعلق هذه التعديالت بتعزيز الضمانات لمودع  الطلبات واألطراف 2021يونيو  17إل  14الرابعة عشر

  تؤثر عىل الوفاء بالمهل الزمنية المحددة بموجب
  حاالت االضطراب العام التر

الالئحة التنفيذية )انظر)ي( الوثيقة  الثالثة ف 
PCT/WG/14/11  من الوثيقة  14إل  8والفقرات منPCT/WG/14/18 .) 

                                              
  هذه الوثيقة إل "المواد" و"القواعد" ه  إشارات إل مواد وق  1

اءات والالئحة التنفيذية لتلك المعاهدة اإلشارات الواردة ف  واعد معاهدة التعاون بشأن التر

ح تعديلها أو إضافتها، حسب مقتض  الحال.  وأما اإلشارة إل "القواني   الوطنية" أو "الطلبات الوطنية" أو "المرحلة  )"الالئحة التنفيذية"(، أو إل األحكام المقتر

 ل القواني   اإلقليمية أو الطلبات اإلقليمية أو المرحلة اإلقليمية وما إل ذلك. الوطنية" وما إل ذلك، فتشمل اإلشارة إ
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لة.  .4

َّ
" للقواعد المعنية بصيغتها المعد  

 ويحتوي المرفق الثالث عىل نص "نهان 

ز دال تيبات االنتقاليةخول حي ّ
ر

 النفاذ والي

 القرارين التاليي   ف .5
ُ
ح أن تعتمد الجمعية   المرفقدخول يتعلق با يمُيقتر

حة الواردة ف    األول  ي   التعديالت المقتر
حت ّ  النفاذ  والثان 

تيبات االنتقالية لتلك التعديالت:   والتر

ا( و13و 12و 5تدخل التعديالت عىل القواعد  (أ)
ً
  تاري    خ االنتقال من 49و 19)ثالث

  المرفق األول، حت   النفاذ ف 
، الواردة ف 

  دورتها الرابعة والخمسي   )العادية قرّ ستالذي  ST.26لويبو إل معيار ا ST.25معيار الويبو 
(، 25ه الجمعية العامة للويبو ف 

ة من عقدها والمقرر    الفتر
، وتنطبق عىل أي طلب دول  بتاري    خ 2(/14WO/GA/54الوثيقة  )ي()انظر 2021أكتوبر  8إل  4ف 

  ذلك التاري    خ أو بعده. 
 إيداع دول  يقع ف 

  82قاعدة العىل تعديالت التدخل  (ب)
  حت   النفاذ ف 

  المرفق الثان 
مهل ال ، وتشي عىل كل2020يوليو  1)رابعا( الواردة ف 

  زمنية ال
  الالئحة التنفيذية التر

  ذلك التاري    خ أو بعده. المحددة ف 
 تنته  ف 

اءات  .6  جمعية معاهدة التعاون بشأن التر
ّ
إن

ح إدخالها عىل  مدعوة إل اعتماد التعديالت المقتر
اءات الالئحة ال تنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر

  من الوثيقة 
  المرفقي   األول والثان 

والمبّينة ف 
PCT/A/53/3، تيبات والدخ ول حت ّ  النفاذ والتر

  الفقرة 
 من الوثيقة ذاتها.  5االنتقالية الواردة ف 

[تىل  ذلك المرفقات]

                                              
)يشار إليه عادة  ST.26الذي أوصت فيه جميع مكاتب الملكية الصناعية لتنفيذ معيار الويبو  تاري    خ االنتقالقررت اللجنة المعنية بمعايت  الويبو أن يكون   2

  يعظيمالاالنتقال باسم "تاري    خ 
 WO/GA/54/14تدعو الوثيقة و (. CWS/5/21من الوثيقة  17والفقرة  CWS/5/7 Rev.1الوثيقة  )ي()انظر 2022ناير "( ف 

  تأجيل هذا التاري    خ إل 
 . 2022يوليو  1الجمعية العامة للويبو إل النظر ف 
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ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهد وع التعديالت المقير اءاتمشر  3ة التعاون بشأن الير

 
 المحتويات

 

 2 ........................................................................................................................... الوصف 5القاعدة 

1.5 ]  2 .......................................................................................................................... ]دون تغيت 

 2 .............................................................................. الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 2.5

 الدوىلي  12القاعدة 
اجم المطلوبة ألغراض البحث الدوىلي والنشر  3 ................................ اللغة المحرر بها الطلب الدوىلي والير

 3 .......................................................................................... اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية 1.12

[ 2.12إل  )ثانيا(1.12  3 ..........................................................................................................]دون تغيت 

جمة المطلوبة ألغراض البحث الد 3.12  3 ......................................................................................... ول  التر

 الدول   4.12
جمة المطلوبة ألغراض النشر  4 ........................................................................................... التر

 5 ................................................................... الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية )ثالثا(13القاعدة 

 5 ................................................................................................اإلجراء لدى إدارة البحث الدول   1)ثالثا(13

[ 3)ثالثا(13و 2)ثالثا(13  5 ..........................................................................................................]دون تغيت 

 6 ............................................................................................ مكتب تسلم الطلبات المختص 4.19 ةالقاعد

[ 3.19إل  1.19  6 ..............................................................................................................]دون تغيت 

 6 ................................................................ تحويل الطلب إل المكتب الدول  باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 14.9

اجم والرسوم بناء عىل المادة  49القاعدة   7 ................................................................................. 22الصور والير

[ 4.49إل  1.49  7 ..............................................................................................................]دون تغيت 

وطها المادية 5.49 جمة وشر  7 ............................................................................................... محتويات التر

6.49 ]  7 ........................................................................................................................ ]دون تغيت 

 

  

                                              
، وإل عمليات الحذف المقتر   3  

حة بوضع خط تحت النص المعت    ُيشار إل عمليات اإلضافة المقتر
 . حة بشطب النص المعت 
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 5القاعدة 

 الوصف

1.5 ]  ]دون تغيت 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 2.5

 عن تسلسالإذا تضمن  )أ(
ً
وكانت تلك التسلسالت للنوويدات أو الحوامض األمينية،  واحد أو أكت   تالطلب الدول  كشفا

،   كشف تسلسىل 
ط التعليمات اإلدارية إدراجه ف  بما  مستوفيا للقاعدة اتسلسليال اكشفجزءا يخص الوجب أن يتضمن الوصف  مما تشتر

  القاعدة
  التع يستوف 

  جزء منفصل من الوصف وفقا للقاعدة المعيارية المذكورةليمات اإلدارية المعيارية المنصوص عليها ف 
 . ومقدما ف 

   )ب(
  القاعدة المعيارية الواردة ف 

  الوصف أي نص دخيل كما ورد تعريفه ف 
إذا تضمن الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  ف 

  الجزء الرئيس  ل
اط أن ُيدرج النص الدخيل  لوصف وبلغته. التعليمات اإلدارية، وجب أن يظهر ذلك النص الدخيل أيضا ف  ال يتعي   اشتر

  القسم الرئيس  من الوصف. 
  الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  من الوصف ف 

 المعتمد عىل اللغة والوارد ف 

 
  



PCT/A/53/3 
Annex I 
3 
 

 12القاعدة 

 الدوىلي 
اجم المطلوبة ألغراض البحث الدوىلي والنشر  اللغة المحرر بها الطلب الدوىلي والير

 ولة إليداع الطلبات الدوليةاللغات المقب 1.12

[  )أ(   يقبلها مكتب تسلم الطلبات لذلك الغرض. ]دون تغيت 
 يجب إيداع كل طلب دول  بأي لغة من اللغات التر

[ )ب(    عىل كل مكتب لتسلم الطلبات أن يقبل إيداع الطلبات الدولية بلغة ]دون تغيت 
واحدة عىل األقل تستوف 

طي    :  الشر  التاليي  

للغة مقبولة لدى إدارة البحث الدول  أو لدى إحدى إدارات البحث الدول  عىل األقل وعند االقتضاء، أن تكون ا "1"

  الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات،
  إجراء البحوث الدولية ف 

 عىل أن تكون تلك اإلدارة مختصة ف 

"2"  .  وأن تكون لغة من لغات النشر

[ )ج(  م من الفقرة )أ(، تودع العريضة بأي لغة نشر يقبلها مكتب تسلم الطلبات ألغراض هذه الفقرة. بالرغ ]دون تغيت 

  الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  دخيل معتمد عىل اللغة و كل نص   يودع يقدمبالرغم من الفقرة )أ(،  )د(
  وارد ف 

 من ف 

  القاعدة الوصف 
  التعليمات اإلدارية)أ( وفقا للقاعدة المعيارية المنص5.2المشار إليه ف 

بلغة يقبلها مكتب تسلم الطلبات  وص عليها ف 

  . لذلك الغرض
دين ف 

ّ
طي   المحد   أي لغة تكون مقبولة بموجب هذه الفقرة وغت  مقبولة بموجب الفقرة )أ( الشر

ويتعي   أن تستوف 

ة بأكت  من لغة وفقا للتعليمات اإلدارية، الفقرة )ب(. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يسمح بإيداع النص الدخيل المعتمد عىل اللغ

اط ذلك.   ولكن ال يجوز له اشتر

[ 2.12إل  )ثانيا(1.12  ]دون تغيت 

جمة المطلوبة ألغراض البحث الدول   3.12  التر

[ )أ( ة البحث  ]دون تغيت    أودع بها الطلب الدول  مقبولة لدى إدارة البحث الدول  المكلفة بمباشر
إذا لم تكن اللغة التر

  غضون ا
 
وط التالية، ف   كل الشر

، وجب عىل مودع الطلب أن يقدم إل مكتب تسلم الطلبات ترجمة للطلب الدول  بلغة تستوف  لدول 
 :  شهر واحد من التاري    خ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب الطلب الدول 

 )أ(، تتمة[3.12]القاعدة 

 أن تكون تلك اللغة مقبولة لدى تلك اإلدارة، "1"

، وأن تكون "2"  تلك اللغة لغة من لغات النشر

)أ(، ما لم يودع الطلب الدول  1.12وأن تكون تلك اللغة مقبولة لدى مكتب تسلم الطلبات بناء عىل القاعدة  "3"

 .  بلغة من لغات النشر

مد عىل ثانيا( بالنسبة إل أي جزء خاص بالكشف التسلسىل  من الوصف، ال تنطبق الفقرة )أ( سوى عىل النص الدخيل المعت-)أ
 اللغة؛ وتقدم أي ترجمة للنص الدخيل المعتمد عىل اللغة وفقا للتعليمات اإلدارية. 

  الوصفال تشي الفقرة )أ( عىل العريضة  )ب(
 . أو الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  ف 
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  القاعدة  )ج(
[ إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات إل مودع الطلب اإلخطار المنصوص عليه ف  ( ولم يكن )ج2.20]دون تغيت 

جمة المطلوبة بناء عىل الفقرة )أ(، وجب عىل مكتب تسلم الطلبات أن يوجه إل مودع  ، قد أرسل التر مودع الطلب، حتر ذلك الحي  
 :  الطلب دعوة من المستحسن إرفاقها باإلخطار للغرضي   التاليي  

  الفقرة )أ(؛  "1"
  غضون المهلة المنصوص عليها ف 

جمة المطلوبة ف   تقديم التر

  الفقرة )أ(، تقديمها وتسديد رسم  "2"
  غضون المهلة المنصوص عليها ف 

جمة المطلوبة ف    حال لم تقدم التر
وف 

  الفقرة 
  غضون شهر واحد من تاري    خ الدعوة أو شهرين من التاري    خ الذي تسلم فيه )ه( التأخت  المشار إليه ف 

عند االقتضاء، ف 

، مع األخذ   آخرا.  مكتب تسلم الطلبات الطلب الدول 
 بالتاري    خ الذي ينقض 

[ )د( و )ه(  ]دون تغيت 

 الدول   4.12
جمة المطلوبة ألغراض النشر  التر

[ )أ(   أودع بها الطلب الدول  لغة نشر ولم تكن أي ترجمة مطلوبة بناء عىل القاعدة  ]دون تغيت 
إذا لم تكن اللغة التر

م الطلب3.12
ّ
م الطلبات )أ(، وجب عىل مودع الطلب أن يقدم إل مكتب تسل

ّ
ات ترجمة للطلب الدول  بأي لغة نشر يقبلها مكتب تسل

  غضون 
 شهرا من تاري    خ األولوية.  14ألغراض هذه الفقرة، ف 

ثانيا( بالنسبة إل أي جزء خاص بالكشف التسلسىل  من الوصف، ال تنطبق الفقرة )أ( سوى عىل النص الدخيل المعتمد عىل -)أ 
 خيل المعتمد عىل اللغة وفقا للتعليمات اإلدارية. اللغة؛ وتقدم أي ترجمة للنص الد

 ، تتمة[4.12 ]القاعدة

  الوصفال تشي الفقرة )أ( عىل العريضة  )ب(
 . أو الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  ف 

[ )ج(   غضون المهلة المشار إليها  ]دون تغيت 
جمة المطلوبة بناء عىل الفقرة )أ(، ف  م التر

ّ
  إذا لم يكن مودع الطلب قد قد

ف 
جمة المطلوبة، وتسديد رسم التأخت  المنصوص عليه  تلك الفقرة، وجب عىل مكتب تسلم الطلبات أن يدعو مودع الطلب إل تقديم التر

  الفقرة 
  غضون )ه( ف 

 أي ترجمة يتسلمها مكتب تسلم الطلبات قبل أن يرسل ذلك  .شهرا من تاري    خ األولوية 16عند االقتضاء، ف 
ّ
وتعد

  الفقرة )أ(. المكتب الدعوة بن
 اء عىل الجملة السابقة كما لو كان المكتب تسلمها قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها ف 

[ )د( و )ه(  ]دون تغيت 
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 )ثالثا(13القاعدة 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية

 اإلجراء لدى إدارة البحث الدول   1)ثالثا(13

وكانت تلك للنوويدات أو الحوامض األمينية،  واحد أو أكت   ت كشف عن تسلسالإذا كان الطلب الدول  يحتوي عىل )أ(
  كشف تسلسىل  

ط التعليمات اإلدارية إدراجه ف  جاز إلدارة البحث الدول  أن تدعو المودع إل تزويدها، ألغراض  ،التسلسالت مما تشتر
، بكشف تسلسىل     البحث الدول 

ون    شكل إلكتر
  المعيار المنصوص  ف 

  التعليمات اإلدارية، ما لم يكن ذلك الكشف يستوف 
عليه ف 

  التسلسىل  
ون    شكله اإللكتر

  شكل  ف 
، وإل دفع رسم الكشف المتأخر المشار إليه مما هو مقبول لديها تقبلهماطريقة بو  ولغةمتاحا لها ف 

  الدعوة. 
  غضون مهلة تكون محددة ف 

  الفقرة )ج(، عند االقتضاء، ف 
 ف 

  بالقاعدة إذا كا)ب( ]ُحذفت[  
ن جزء عىل األقل من الطلب الدول  مودعا عىل الورق ورأت إدارة البحث الدول  أن الوصف ال يف 

  المعيار المنصوص عليه 5.2
  يستوف 

  شكل ورفر
، بكشف تسلسىل  ف  )أ(، جاز لها أن تدعو المودع إل تزويدها، ألغراض البحث الدول 

  التعليمات اإلدارية، ما لم يكن ذلك الكشف
  شكل وبطريقة تقبلهما، سواء دعت إل تزويدها بكشف  ف 

  متاحا لها ف 
  شكل ورفر

ف 
  الفقر 

  بناء عىل الفقرة )أ( أو لم تدع إل ذلك، وجاز لها أن تدعو إل دفع رسم الكشف المتأخر المشار إليه ف 
ون    شكل إلكتر

ة تسلسىل  ف 
  الدعوة. 

  غضون مهلة تكون محددة ف 
 )ج(، عند االقتضاء، ف 

محل رسم مقابل  أو )ب(ج( يجوز إلدارة البحث الدول  أن تجعل تزويدها بكشف تسلسىل  استجابة لدعوة بناء عىل الفقرة )أ( ) 
، عىل أال يتجاوز    25الكشف المتأخر يسدد لها ولصالحها وتحدد مقداره إدارة البحث الدول 

٪ من رسم اإليداع الدول  المشار إليه ف 
  الطلب الدول  بعد الورقة الثالثي   من جدول الرسوم و  1البند 

  الحسبان أي رسم مستحق عن كل ورقة ف 
، علما بأن من غت  أن يؤخذ ف 

اط تسديد رسم الكشف المتأخر بناء عىل الفقرة )أ( أو )ب( وليس الفقرتي   معا  . من الجائز اشتر

ف المودع عن تقديم الكشف التسلسىل  المطلوب ودفع أي رسم مطلوب م 
ّ
  غضون المهلة )د( إذا تخل

قابل الكشف المتأخر، ف 
  الدعوة بناء عىل الفقرة )أ( 

  حدود ما يمكن إجراؤه أو )ب(المحددة ف 
، تكون إدارة البحث الدول  ملزمة ببحث الطلب الدول  فقط ف 

 .  من بحث ُمجٍد بدون الكشف التسلسىل 

 ، تتمة[1)ثالثا(13 القاعدة]

  الط
عد أي كشف تسلسىل  لم يرد ف  أو لب الدول  كما جرى إيداعه، سواء تم تقديمه استجابة لدعوة بناء عىل الفقرة )أ( )ه( ال يُ

ل الوصف فيما يتعلق بكشف تسلسىل  وفقا  )ب(
ّ
، عىل أن هذه الفقرة ال تمنع المودع من أن يعد أو خالفا لذلك، جزءا من الطلب الدول 

 ()ب(. 2)34للمادة 

  بالقاعدة  إذا رأت إدارة البحث الدول  أن)و( ]حذفت[  
)ب(، فإنها تدعو المودع إل تقديم التصحيح 2.5الوصف ال يف 

، مع ما يلزم من تبديل، عىل أي تصحيح يتقدم به المودع. وتحّول إدارة البحث الدول  التصحيح إل 4.26المطلوب. وتشي القاعدة 
 . مكتب تسلم الطلبات وإل المكتب الدول  

 []دون تغيت   3)ثالثا(13و 2)ثالثا(13
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 4.19 القاعدة

 مكتب تسلم الطلبات المختص

[ 3.19إل  1.19  ]دون تغيت 

 تحويل الطلب إل المكتب الدول  باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 14.9

  يعمل كمكتب لتسلم الطلبات بناء عىل ا )أ(
لمعاهدة، لكنه ثبتت إحدى إذا أودع طلب دول  لدى مكتب وطت 

 التالية:  الحاالت

  ليس مختصا بناء عىل القاعدة أن المكتب  "1"
، 2.19أو  1.19الوطت   لتسلم ذلك الطلب الدول 

  بناء عىل القاعدة  "2"
  ذلك المكتب الوطت 

، أو أن النص )أ(1.12أو أن الطلب الدول  محرر بلغة غت  مقبولة ف 
  ذل

  الكشف التسلسىل  للوصف محرر بلغة غت  مقبولة ف 
  بموجب الدخيل المعتمد عىل اللغة والوارد ف 

ك المكتب الوطت 
  المكتب الدول  العامل كمكتب لتسلم الطلبات بناء عىل تلك القاعدة، )د(،1.12القاعدة 

 ولكنه محرر بلغة مقبولة ف 

، ثانيا-"2"  
  ذلك المكتب الوطت 

  وبنسق غت  مقبول ف 
ون   أو كان جزء من الطلب، أو كله، قد أودع بشكل إلكتر

  والمك "3"
  هذه القاعدة ألي أو أن المكتب الوطت 

ة اإلجراء المنصوص عليه ف  ورة مباشر تب الدول  وافقا عىل ض 
  البندين "

وبترصي    ح من مودع الطلب، فإن ذلك الطلب الدول  يعتتر كما لو  ثانيا-"2و"" 2" و"1سبب خالف ما ورد تحديده ف 
 ". 3)أ("1.19بات بناء عىل القاعدة كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدول  باعتباره مكتبا لتسلم الطل

[)ب( و)ج(   ]دون تغيت 
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 49القاعدة 

اجم والرسوم بناء عىل المادة   22الصور والير

[ 4.49إل  1.49  ]دون تغيت 

وطها المادية 5.49 جمة وشر  محتويات التر

[ )أ(  ]دون تغيت 

جمة  ثانيا(-)أ   الجزء الخاص بالكشف  ال يجوز ألي مكتب معي   أن يطلب من مودع الطلب تزويده بتر
عن أي نص يرد ف 

  القاعدة 
  القاعدة )د( 1.12التسلسىل  من الوصف إذا كان ذلك الجزء يستوف 

ويتضمن نصا  )ب(2.5وإذا كان الوصف يستوف 

  قد يعمد فيها مكتب معي   يزّود
  المكتب المعي   لذلك الغرض، باستثناء الحالة التر

 دخيال معتمدا عىل اللغة بلغة مقبولة ف 

اط تقديم ترجمة عن الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  من الوصف إل  موّردي قواعد البيانات بالكشوف التسلسلية إل اشتر

ية ية، وفقا للتعليمات اإلدارية، إذا لم يكن النص الدخيل المعتمد عىل اللغة واردا باللغة اإلنكلت    . اللغة اإلنكلت  

[)ب( إل )ط(   ]دون تغيت 

 []دون تغيت   6.49

[  
 [يىل  ذلك المرفق الثان 
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اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر وع التعديالت المقتر  4مشر

 المحتويات

  مراعاة المهل وتمديد المهل -)رابعا(82القاعدة 
 2 ................................................................................عذر التأخر ف 

  مراعاة المهل  1)رابعا(82
 2 .............................................................................................عذر التأخر ف 

  المكتب  2)رابعا(82
  ف 
ون   2 ...................................................................... عدم توافر وسائل االتصال اإللكتر

 2 .............................................................................تمديد المهل بسبب حدوث اضطراب عام  3)رابعا(82

 

  

                                              
: ترد الكلمات المضافة تحتها خط وتظهر الكلمات المحذوفة مشطوبة.   4 حة كما يىل 

 ُيشار إل التعديالت المقتر
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 -)رابعا(82القاعدة 
ي مراعاة المهل

ز
 وتمديد المهل عذر التأخر ف

  مراعاة المهل 1)رابعا(82
 عذر التأخر ف 

  الالئحة  )أ(
  أن يقيم الدليل عىل أن المهلة المحددة ف 

التنفيذية للقيام بأي إجراء لدى مكتب تسلم يجوز ألي طرف معت 

  أو إدارة الفحص التمهيدي الدول  أو المكتب الدول  لم تراع بسبب 
الطلبات أو إدارة البحث الدول  أو اإلدارة المحددة للبحث اإلضاف 

اب أو كارثة طبيعية    بشكل عام أو غت  ذلك من أو عدم توافر خدمات التواصل ا أو وباءحرب أو ثورة أو اضطرابات أهلية أو إض 
ون  إللكتر

  أشع وقت معقول ممكن. 
  اتخذ ف 

  أو مقر عمله أو محل نزوله، وأن اإلجراء المعت 
  محل إقامة الطرف المعت 

 األسباب المماثلة ف 

[ )ب( ة ال  ]بدون تغيت    فتر
، حسب الحال، ف  تزيد عىل  يوجه أي دليل من هذا القبيل إل المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول 

  
  الحالة المعنية. وإذا أقيم الدليل عىل وجه ُمرٍض للمرسل إليه، وجب قبول اعتذار التأخر ف 

ستة أشهر بعد انقضاء المهلة المطبقة ف 

 مراعاة المهلة. 

[ )ج(   وقت صدور قرار قبول اعتذار التأخر،  ]بدون تغيت 
 ال يتعي   عىل أي مكتب معي ّ  أو منتخب قام المودع لديه، ف 

  المادة 
 ، أن يراع  هذا االعتذار. 39أو المادة  22باإلجراءات المشار إليها ف 

  يحددها  )د(
وط التر  للشر

ً
ط اإلثبات طبقا ، بحسب الحال، أن يقرر إسقاط شر يجوز للمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول 

ها   تقديم بيان يفيد فيه بأن عدم. وينشر
  تلك الحالة، وجب عىل الطرف المعت 

التقّيد بالمهلة المقررة يرجع إل السبب الذي أدى  وف 

هان.  ط المتعلق بقديم التر خطر المكتب أو اإلدارة المكتَب الدول  بذلك.  إل إسقاط المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  الشر  ويُ

  المكتب 2)رابعا(82
  ف 
ون   عدم توافر وسائل االتصال اإللكتر

[ )أ( دة  يجوز ألي مكتب  ]بدون تغيت 
ّ
  مراعاة المهلة المحد

  أو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأخر ف 
وطت 

ونية    الالئحة التنفيذية للقيام بأي إجراء لدى ذلك المكتب أو تلك المنظمة بسبب عدم توافر أي من وسائل االتصال اإللكتر
ف 

ط القيام بتلك اإلج   ذلك المكتب أو تلك المنظمة، شر
  يوم العمل التال  الذي تكون فيه تلك الوسائل المسموح بها ف 

راءات ف 

ة    ذلك الفتر
 
  أو المنظمة المعنية معلومات عن أي من حاالت عدم توافر تلك الوسائل، بما ف

ونية متاحة. وينشر المكتب المعت  اإللكتر

  تستغرقها تلك الحالة، ويخطر المكتب الدول  بذلك. 
 التر

 ، تتمة[2)رابعا(82]القاعدة 

دة بناء عىل الفقرة )أ( أي مكتب معي ّ  أو مختار قام  )ب(
ّ
  مراعاة مهلة محد

 
[  يتعي   أن ال يراع  عذر التأخر ف ]بدون تغيت 

  المادة 
 
  الفقرة )أ(، باإلجراءات المنصوص عليها ف

 
 . 39أو المادة  22المودع لديه، وقت نشر المعلومات المشار إليها ف

 هل بسبب حدوث اضطراب عامتمديد الم 3)رابعا(82

م الطلبات أو إدارة للبحث الدول  أو إدارة محددة للبحث التكميىل  أو إدارة للفحص التمهيدي   )أ(
ّ
يجوز ألي مكتب لتسل

  الالئحة التنفيذية ك  يتخذ طرف ما إجراء لدى ذلك 
ة تمديد بحيث يجوز تمديد المهل المقررة ف  الدول  أو المكتب الدول  تحديد فتر

  يقع فيها ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  الضطراب عام بسبب ا
لمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  عندما تتعرض الدولة التر

  الفقرة )أ( من القاعدة 
 
  عمليات ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  فيقوض من  1)رابعا(82أحد األحداث الواردة ف

 
 ف
ً
يؤثر سلبا

  الالئحة التنفيذية. قدرة األ
  غضون المهل المقررة ف 

وينشر  طراف عىل اتخاذ اإلجراءات لدى ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  ف 



PCT/A/53/3 
Annex II 
3 
 

ة تمديد من هذا القبيل.    بداية ونهاية كل فتر
وال يجوز لهذه المهلة أن تتجاوز شهرين من  المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  تاريخ َ

 وُيخطر المكتب أو اإلدارة المكتَب الدول  بذلك.  . تاري    خ البداية

ات تمديد  )ب(   تحديد فتر
ة تمديد بموجب الفقرة )أ(، يجوز للمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  المعت  بعد تحديد فتر

ق أحكام الفقرة )أ( مع ما يلزم من تبديل.  إضافية بحسب مقتضيات الحال.  طبَّ
ُ
  هذه الحالة، ت

 وف 

 بمراعاة تمديد مهلة محددة بناًء عىل الفقرة )أ( أو )ب( إذا بدأت إجراءات  ال يكون )ج(
ً
أي مكتب معي َّ  أو مختار ملزما

  الفقرة )أ( أو )ب(. 
  تاري    خ نشر المعلومات المذكورة ف 

 المعالجة الوطنية لدى هذا المكتب ف 

 [يىل  ذلك المرفق الثالث]
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ح إدخالها عىل الالئحة التنف  يذيةالتعديالت المقير
ي )

 (نص نهائ 

 
 المحتويات

 

 2 ....................................................................................................................... الوصف  5القاعدة 

1.5  ]  2 ......................................................................................................................... ]دون تغيت 

 2 ............................................................................. ف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينيةالكش  2.5

 الدول    12القاعدة 
اجم المطلوبة ألغراض البحث الدول  والنشر  3 ................................اللغة المحرر بها الطلب الدول  والتر

 3 ..........................................................................................اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية  1.12

[  2.12إل  )ثانيا(1.12  3 ......................................................................................................... ]دون تغيت 

جمة المطلوبة ألغراض البحث الدول    3.12  3 ........................................................................................ التر

 الدول    4.12
جمة المطلوبة ألغراض النشر  4 .......................................................................................... التر

 5 ................................................................. الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية  )ثالثا(13القاعدة 

 5 ............................................................................................... اإلجراء لدى إدارة البحث الدول    1)ثالثا(13

[  3)ثالثا(13و 2)ثالثا(13  5 ......................................................................................................... ]دون تغيت 

 6 ..........................................................................................مكتب تسلم الطلبات المختص  4.19دة القاع

[  3.19إل  1.19  6 ............................................................................................................. ]دون تغيت 

 6 ................................................................تحويل الطلب إل المكتب الدول  باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات  14.9

اجم والرسوم بناء عىل المادة ا  49القاعدة   7 ............................................................................... 22لصور والتر

[  4.49إل  1.49  7 ............................................................................................................. ]دون تغيت 

وطها المادية  5.49 جمة وشر  7 .............................................................................................. محتويات التر

6.49  ]  7 ....................................................................................................................... ]دون تغيت 

  مراعاة المهل وتمديد المهل -)رابعا(82القاعدة 
 8 ............................................................................ عذر التأخر ف 

  مراعاة المهل  1)رابعا(82
 8 ................................................................................................... عذر التأخر ف 

  المكتب  2)رابعا(82
  ف 
ون   8 .............................................................................عدم توافر وسائل االتصال اإللكتر

 8 ................................................................................... تمديد المهل بسبب حدوث اضطراب عام  3)رابعا(82
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 5القاعدة 

 الوصف

1.5 ]  ]دون تغيت 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 2.5

 عن تسلسالت )أ(
ً
ط للنوويدات أو الحوام إذا تضمن الطلب الدول  كشفا ض األمينية، وكانت تلك التسلسالت مما تشتر

، وجب أن يتضمن الوصف جزءا يخص الكشف التسلسىل     كشف تسلسىل 
  القاعدة المعيارية  التعليمات اإلدارية إدراجه ف 

بما يستوف 
  التعليمات اإلدارية. 

 المنصوص عليها ف 
 

اط أن ُيدرج النص الدخيل المعتمد عىل اللغة والو  )ب(   ال يتعي   اشتر
  الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  من الوصف ف 

ارد ف 
 القسم الرئيس  من الوصف. 

 
  



PCT/A/53/3 
Annex III 
3 
 

 12القاعدة 

 الدوىلي 
اجم المطلوبة ألغراض البحث الدوىلي والنشر  اللغة المحرر بها الطلب الدوىلي والير

 اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية 1.12

[  )أ(   يقبلها مكتب تسلم الطلبات لذلك الغرض.  يجب إيداع كل طلب دول  بأي لغة]دون تغيت 
 من اللغات التر

[ )ب(    عىل كل مكتب لتسلم الطلبات أن يقبل إيداع الطلبات الدولية بلغة ]دون تغيت 
واحدة عىل األقل تستوف 

طي    :  الشر  التاليي  

ألقل وعند االقتضاء، أن تكون اللغة مقبولة لدى إدارة البحث الدول  أو لدى إحدى إدارات البحث الدول  عىل ا "1"

  الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات،
  إجراء البحوث الدولية ف 

 عىل أن تكون تلك اإلدارة مختصة ف 

"2"  .  وأن تكون لغة من لغات النشر

[ )ج(  ض هذه الفقرة. بالرغم من الفقرة )أ(، تودع العريضة بأي لغة نشر يقبلها مكتب تسلم الطلبات ألغرا ]دون تغيت 

  الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  من الوصف  )د(
بالرغم من الفقرة )أ(، يودع كل نص دخيل معتمد عىل اللغة ووارد ف 

  أي لغة تكون مقبولة بموجب هذه الفقرة وغت  مقبولة بموجب 
بلغة يقبلها مكتب تسلم الطلبات لذلك الغرض. ويتعي   أن تستوف 

 
ّ
طي   المحد   الفقرة )ب(. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يسمح بإيداع النص الدخيل المعتمد عىل اللغة بأكت  من الفقرة )أ( الشر

دين ف 

اط ذلك.   لغة وفقا للتعليمات اإلدارية، ولكن ال يجوز له اشتر

[ 2.12إل  )ثانيا(1.12  ]دون تغيت 

جمة المطلوبة ألغراض البحث الدول   3.12  التر

[ )أ( ة البحث  إذا لم تكن ]دون تغيت    أودع بها الطلب الدول  مقبولة لدى إدارة البحث الدول  المكلفة بمباشر
اللغة التر

  غضون 
 
وط التالية، ف   كل الشر

، وجب عىل مودع الطلب أن يقدم إل مكتب تسلم الطلبات ترجمة للطلب الدول  بلغة تستوف  الدول 
: شهر واحد من التاري    خ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب الطلب الد  ول 

 )أ(، تتمة[3.12]القاعدة 

 أن تكون تلك اللغة مقبولة لدى تلك اإلدارة، "1"

"2" ،  وأن تكون تلك اللغة لغة من لغات النشر

)أ(، ما لم يودع الطلب الدول  1.12وأن تكون تلك اللغة مقبولة لدى مكتب تسلم الطلبات بناء عىل القاعدة  "3"

 .  بلغة من لغات النشر

إل أي جزء خاص بالكشف التسلسىل  من الوصف، ال تنطبق الفقرة )أ( سوى عىل النص الدخيل المعتمد عىل  ثانيا( بالنسبة-)أ
 اللغة؛ وتقدم أي ترجمة للنص الدخيل المعتمد عىل اللغة وفقا للتعليمات اإلدارية. 

 ال تشي الفقرة )أ( عىل العريضة.  )ب(
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[ إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات إل مو  )ج(   القاعدة ]دون تغيت 
)ج( ولم يكن 2.20دع الطلب اإلخطار المنصوص عليه ف 

جمة المطلوبة بناء عىل الفقرة )أ(، وجب عىل مكتب تسلم الطلبات أن يوجه إل مودع  ، قد أرسل التر مودع الطلب، حتر ذلك الحي  
 :  الطلب دعوة من المستحسن إرفاقها باإلخطار للغرضي   التاليي  

جمة المطلو  "1"   الفقرة )أ(؛ تقديم التر
  غضون المهلة المنصوص عليها ف 

 بة ف 

  الفقرة )أ(، تقديمها وتسديد رسم  "2"
  غضون المهلة المنصوص عليها ف 

جمة المطلوبة ف    حال لم تقدم التر
وف 

  الفقرة 
  غضون شهر واحد من تاري    خ الدعوة أو شهرين من التاري    خ الذي تس)ه( التأخت  المشار إليه ف 

لم فيه عند االقتضاء، ف 

  آخرا. 
، مع األخذ بالتاري    خ الذي ينقض   مكتب تسلم الطلبات الطلب الدول 

[ )د( و )ه(  ]دون تغيت 

 الدول   4.12
جمة المطلوبة ألغراض النشر  التر

[ )أ(   أودع بها الطلب الدول  لغة نشر ولم تكن أي ترجمة مطلوبة بناء عىل القاعدة  ]دون تغيت 
إذا لم تكن اللغة التر

م الطلبات )أ(، 3.12
ّ
م الطلبات ترجمة للطلب الدول  بأي لغة نشر يقبلها مكتب تسل

ّ
وجب عىل مودع الطلب أن يقدم إل مكتب تسل

  غضون 
 شهرا من تاري    خ األولوية.  14ألغراض هذه الفقرة، ف 

دخيل المعتمد عىل ثانيا( بالنسبة إل أي جزء خاص بالكشف التسلسىل  من الوصف، ال تنطبق الفقرة )أ( سوى عىل النص ال-)أ 
 اللغة؛ وتقدم أي ترجمة للنص الدخيل المعتمد عىل اللغة وفقا للتعليمات اإلدارية. 

 ، تتمة[4.12 ]القاعدة

 ال تشي الفقرة )أ( عىل العريضة.  )ب(

[ )ج(   غضون المهلة المشار  ]دون تغيت 
جمة المطلوبة بناء عىل الفقرة )أ(، ف  م التر

ّ
   إذا لم يكن مودع الطلب قد قد

إليها ف 
جمة المطلوبة، وتسديد رسم التأخت  المنصوص عليه  تلك الفقرة، وجب عىل مكتب تسلم الطلبات أن يدعو مودع الطلب إل تقديم التر

  الفقرة 
  غضون )ه( ف 

 أي ترجمة يتسلمها مكتب تسلم الطلبات قبل أن يرسل ذلك  .شهرا من تاري    خ األولوية 16عند االقتضاء، ف 
ّ
وتعد

  الفقرة )أ(. المكتب ال
 دعوة بناء عىل الجملة السابقة كما لو كان المكتب تسلمها قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها ف 

[ )د( و )ه(  ]دون تغيت 
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 )ثالثا(13القاعدة 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية

 اإلجراء لدى إدارة البحث الدول   1)ثالثا(13

حتوي عىل كشف عن تسلسالت للنوويدات أو الحوامض األمينية، وكانت تلك التسلسالت مما إذا كان الطلب الدول  ي )أ(
 ، ، جاز إلدارة البحث الدول  أن تدعو المودع إل تزويدها، ألغراض البحث الدول    كشف تسلسىل 

ط التعليمات اإلدارية إدراجه ف  تشتر
  التعليمات اإلد

  المعيار المنصوص عليه ف 
  شكل ولغة بكشف تسلسىل  يستوف 

ارية، ما لم يكن ذلك الكشف التسلسىل  متاحا لها ف 
  غضون مهلة تكون محددة 

  الفقرة )ج(، عند االقتضاء، ف 
وطريقة مما هو مقبول لديها، وإل دفع رسم الكشف المتأخر المشار إليه ف 

  الدعوة. 
 ف 

 . )ب( ]ُحذفت[ 

ىل  استجابة لدعوة بناء عىل الفقرة )أ( محل رسم مقابل )ج( يجوز إلدارة البحث الدول  أن تجعل تزويدها بكشف تسلس 
، عىل أال يتجاوز    25الكشف المتأخر يسدد لها ولصالحها وتحدد مقداره إدارة البحث الدول 

٪ من رسم اإليداع الدول  المشار إليه ف 
  الطلب ا 1البند 

  الحسبان أي رسم مستحق عن كل ورقة ف 
. من جدول الرسوم ومن غت  أن يؤخذ ف   لدول  بعد الورقة الثالثي  

  غضون المهلة  
ف المودع عن تقديم الكشف التسلسىل  المطلوب ودفع أي رسم مطلوب مقابل الكشف المتأخر، ف 

ّ
)د( إذا تخل

  حدود ما يمكن إجراؤه من بحث 
  الدعوة بناء عىل الفقرة )أ(، تكون إدارة البحث الدول  ملزمة ببحث الطلب الدول  فقط ف 

المحددة ف 
 .  ُمجٍد بدون الكشف التسلسىل 

 ، تتمة[1)ثالثا(13 القاعدة]

  الطلب الدول  كما جرى إيداعه، سواء تم تقديمه استجابة لدعوة بناء عىل الفقرة )أ( أو 
عد أي كشف تسلسىل  لم يرد ف  )ه( ال يُ

ل الوصف 
ّ
، عىل أن هذه الفقرة ال تمنع المودع من أن يعد فيما يتعلق بكشف تسلسىل  وفقا للمادة خالفا لذلك، جزءا من الطلب الدول 

 ()ب(. 2)34

 )و( ]حذفت[.  

[ 3)ثالثا(13و 2)ثالثا(13  ]دون تغيت 
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 4.19 القاعدة

 مكتب تسلم الطلبات المختص

[ 3.19إل  1.19  ]دون تغيت 

 تحويل الطلب إل المكتب الدول  باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 14.9

   )أ(
لمعاهدة، لكنه ثبتت إحدى يعمل كمكتب لتسلم الطلبات بناء عىل ا إذا أودع طلب دول  لدى مكتب وطت 

 التالية:  الحاالت

  ليس مختصا بناء عىل القاعدة  "1"
، 2.19أو  1.19أن المكتب الوطت   لتسلم ذلك الطلب الدول 

  بناء عىل القاعدة  "2"
  ذلك المكتب الوطت 

أن النص )أ(، أو 1.12أو أن الطلب الدول  محرر بلغة غت  مقبولة ف 
  بموجب 

  ذلك المكتب الوطت 
  الكشف التسلسىل  للوصف محرر بلغة غت  مقبولة ف 

الدخيل المعتمد عىل اللغة والوارد ف 
  المكتب الدول  العامل كمكتب لتسلم الطلبات بناء عىل تلك القاعدة،1.12القاعدة 

 )د(، ولكنه محرر بلغة مقبولة ف 

،أو كان جزء من الطلب، أو كله ثانيا-"2"  
  ذلك المكتب الوطت 

  وبنسق غت  مقبول ف 
ون   ، قد أودع بشكل إلكتر

  هذه القاعدة ألي  "3"
ة اإلجراء المنصوص عليه ف  ورة مباشر   والمكتب الدول  وافقا عىل ض 

أو أن المكتب الوطت 
  البندين "

لدول  يعتتر كما لو وبترصي    ح من مودع الطلب، فإن ذلك الطلب ا ثانيا-"2" و"2" و"1سبب خالف ما ورد تحديده ف 
 ". 3)أ("1.19كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدول  باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء عىل القاعدة 

[)ب( و)ج(   ]دون تغيت 
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 49القاعدة 

اجم والرسوم بناء عىل المادة   22الصور والير

[ 4.49إل  1.49  ]دون تغيت 

وطها ا 5.49 جمة وشر  لماديةمحتويات التر

[ )أ(  ]دون تغيت 

  الجزء الخاص بالكشف   ثانيا(-)أ
جمة عن أي نص يرد ف  ال يجوز ألي مكتب معي   أن يطلب من مودع الطلب تزويده بتر

  القاعدة 
  1.12التسلسىل  من الوصف إذا كان ذلك الجزء يستوف 

)د( ويتضمن نصا دخيال معتمدا عىل اللغة بلغة مقبولة ف 

  قد يعمد فيها مكتب معي   يزّود موّردي قواعد البيانات بالكشوف المكتب المعي   لذلك ال
غرض، باستثناء الحالة التر

ية، وفقا للتعليمات  اط تقديم ترجمة عن الجزء الخاص بالكشف التسلسىل  من الوصف إل اللغة اإلنكلت   التسلسلية إل اشتر

ية. اإلدارية، إذا لم يكن النص الدخيل المعتمد عىل اللغة واردا بالل  غة اإلنكلت  

[)ب( إل )ط(   ]دون تغيت 

6.49 ]  ]دون تغيت 
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 -)رابعا(82القاعدة 
ي مراعاة المهل وتمديد المهل

ز
 عذر التأخر ف

  مراعاة المهل 1)رابعا(82
 عذر التأخر ف 

  الالئحة التنفيذية للقيام بأي إجراء لدى  )أ(
  أن يقيم الدليل عىل أن المهلة المحددة ف 

مكتب تسلم يجوز ألي طرف معت 

  أو إدارة الفحص التمهيدي الدول  أو المكتب الدول  لم تراع بسبب 
الطلبات أو إدارة البحث الدول  أو اإلدارة المحددة للبحث اإلضاف 

  بشكل عام أو غت  ذلك م
ون  اب أو كارثة طبيعية أو وباء أو عدم توافر خدمات التواصل اإللكتر ن حرب أو ثورة أو اضطرابات أهلية أو إض 

  أشع وقت معقول ممكن. 
  اتخذ ف 

  أو مقر عمله أو محل نزوله، وأن اإلجراء المعت 
  محل إقامة الطرف المعت 

 األسباب المماثلة ف 

[ )ب( ة ال تزيد عىل   ]بدون تغيت    فتر
، حسب الحال، ف  يوجه أي دليل من هذا القبيل إل المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول 

  ستة أشهر بعد انقضاء ا
  الحالة المعنية. وإذا أقيم الدليل عىل وجه ُمرٍض للمرسل إليه، وجب قبول اعتذار التأخر ف 

لمهلة المطبقة ف 

 مراعاة المهلة. 

[ )ج(   وقت صدور قرار قبول اعتذار التأخر،   ]بدون تغيت 
ال يتعي   عىل أي مكتب معي ّ  أو منتخب قام المودع لديه، ف 

  الم
 ، أن يراع  هذا االعتذار. 39أو المادة  22ادة باإلجراءات المشار إليها ف 

  يحددها  )د(
وط التر  للشر

ً
ط اإلثبات طبقا ، بحسب الحال، أن يقرر إسقاط شر يجوز للمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول 

ها   تقديم بيان يفيد فيه بأن عدم التقّيد بالمهلة المقررة يرجع إ. وينشر
  تلك الحالة، وجب عىل الطرف المعت 

ل السبب الذي أدى وف 

هان.  ط المتعلق بقديم التر خطر المكتب أو اإلدارة المكتَب الدول  بذلك.  إل إسقاط المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  الشر  ويُ

  المكتب 2)رابعا(82
  ف 
ون   عدم توافر وسائل االتصال اإللكتر

[ )أ(   أو منظمة حكومية دولية الن  ]بدون تغيت 
دة يجوز ألي مكتب وطت 

ّ
  مراعاة المهلة المحد

ص عىل قبول عذر التأخر ف 

ونية    الالئحة التنفيذية للقيام بأي إجراء لدى ذلك المكتب أو تلك المنظمة بسبب عدم توافر أي من وسائل االتصال اإللكتر
ف 

  يوم العمل التال  الذي 
ط القيام بتلك اإلجراءات ف    ذلك المكتب أو تلك المنظمة، شر

تكون فيه تلك الوسائل المسموح بها ف 

ة    ذلك الفتر
  أو المنظمة المعنية معلومات عن أي من حاالت عدم توافر تلك الوسائل، بما ف 

ونية متاحة. وينشر المكتب المعت  اإللكتر

  تستغرقها تلك الحالة، ويخطر المكتب الدول  بذلك. 
 التر

 ، تتمة[2)رابعا(82]القاعدة 

[  يتعي   أن ال يراع   )ب( دة بناء عىل الفقرة )أ( أي مكتب معي ّ  أو مختار قام ]بدون تغيت 
ّ
  مراعاة مهلة محد

 
 عذر التأخر ف

  المادة 
  الفقرة )أ(، باإلجراءات المنصوص عليها ف 

 . 39أو المادة  22المودع لديه، وقت نشر المعلومات المشار إليها ف 

 تمديد المهل بسبب حدوث اضطراب عام 3)رابعا(82

م الطلبات أو إدارة للبحث الدول  أو إدارة محددة للبحث التكميىل  أو إدارة للفحص التمهيدي يجوز ألي مكتب   )أ(
ّ
لتسل

  الالئحة التنفيذية ك  يتخذ طرف ما إجراء لدى ذلك 
ة تمديد بحيث يجوز تمديد المهل المقررة ف  الدول  أو المكتب الدول  تحديد فتر

  يقع فيها ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  الضطراب عام بسبب المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  عندما تتع
رض الدولة التر

  الفقرة )أ( من القاعدة 
 
  عمليات ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  فيقوض من  1)رابعا(82أحد األحداث الواردة ف

 
 ف
ً
يؤثر سلبا

  الالئحة التنفيذية. قدرة األطراف عىل اتخاذ اإلجراءات لدى ذلك المكتب أو 
 
  غضون المهل المقررة ف

وينشر  اإلدارة أو المكتب الدول  ف 
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ة تمديد من هذا القبيل.    بداية ونهاية كل فتر
وال يجوز لهذه المهلة أن تتجاوز شهرين من  المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  تاريخ َ

 ذلك. وُيخطر المكتب أو اإلدارة المكتَب الدول  ب تاري    خ البداية. 

ات تمديد  )ب(   تحديد فتر
ة تمديد بموجب الفقرة )أ(، يجوز للمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدول  المعت  بعد تحديد فتر

ق أحكام الفقرة )أ( مع ما يلزم من تبديل.  إضافية بحسب مقتضيات الحال.  طبَّ
ُ
  هذه الحالة، ت

 وف 

 بمراعاة تمد )ج(
ً
يد مهلة محددة بناًء عىل الفقرة )أ( أو )ب( إذا بدأت إجراءات ال يكون أي مكتب معي َّ  أو مختار ملزما

  الفقرة )أ( أو )ب(. 
  تاري    خ نشر المعلومات المذكورة ف 

 المعالجة الوطنية لدى هذا المكتب ف 

 [والوثيقة المرفق الثالثنهاية ]


