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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 ديسمرب 15 التارخي:

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 الصناعية للتصاميم

 التاسعة الدورة
 2020ديسمرب  16اإىل  14جنيف، من 

من الالئحة  5اقرتاح إضايف من وفد الواليات املتحدة األمريكية بشأن التعديالت على القاعدة 
 التنفيذية املشرتكة

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

التنفيذية من الالحئة  5تعديل القاعدة شأأن حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح ُمقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية ب 

ىل التعديالت املقرتحة واملبيّنة يف مرفق  ،لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999املشرتكة لوثيقة  ابلإضافة اإ

 ..H/LD/WG/9/3 Rev الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 لتفاق لهاي

 )انفذة اعتبارًا من......(

]...[ 

 1الفصل 

 أأحاكم عامة

]...[ 

 5القاعدة 
 عذر التأأخر يف مراعاة املُهل

رة يف هذه الالحئة  س باب القوة القاهرة[لأ عذر التأأخر يف مراعاة املُهل ] (1) ذا مل يتقيد طرف ما مبهةل ُمقرَّ اإ

ذا برهن ذكل الطرف، مبا يُريض املكتب ادلويل،  جراء ما أأمام املكتب ادلويل، فُيعذر ذكل التأأخر اإ التنفيذية املشرتكة لختاذ اإ

رضاب أأو اكرثة طبيعية   خدمات أأو اضطراابت يفأأو وابء أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ

دار  لكرتوين  أأومؤسسات الربيد اخلاصة الربيد أأو  اتاإ  املعين نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة الطرفخدمات التواصل الإ

 سبب أ خر من أأس باب القوة القاهرة. أأو

دارات الربيد[ ىل املكتب ادلويل عن ط ]التبليغات املرسةل عن طريق اإ ذا مل يتقيد طرف معين مبهةل ما لتوجيه تبليغ اإ ريق اإ

ذا برهن ما ييل مبا يريض املكتب ادلويل: نه يعذر عن تأأخره اإ دارة الربيد، فاإ  اإ

دارة الربيد خبمسة أأايم عىل  "1" أأن التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات اإ

املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت داخلية أأو الأكرث يف حاةل توقفها خالل أأّيٍّ من الأايم العرشة السابقة ليوم انقضاء 

رضاب أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،  اإ

رسال، "2" دارة الربيد وقت الإ رساهل مدّونة دلى اإ  وأأن التبليغ املرسل ابلربيد مسجل أأو البياانت املتعلقة ابإ

ىل املكتب ادل "3" رسالها عادة، أأو أأرسل ابلربيد وأأن التبليغ قد أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإ ويل يف غضون يومني من اإ

رسالها عادة. ىل املكتب ادلويل يف غضون يومني من اإ  اجلوي، يف احلالت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإ

ىل  ]التبليغات املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة[  (2) ذا مل يتقيد طرف معين مبهةل ما لتوجيه تبليغ اإ اإ

ذا برهن ما ييل مبا يريض املكتب ادلويل: نه يعذر عن تأأخره اإ حدى مؤسسات الربيد اخلاصة، فاإ  املكتب ادلويل عن طريق اإ
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أأن التبليغ أأرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة الربيد اخلاصة خبمسة  "1"

من الأايم العرشة السابقة ليوم انقضاء املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل أأّيٍّ 

 داخلية أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،

رسال. "2" رسال التبليغ مدّونة دلى مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الإ  وأأن البياانت املتعلقة ابإ

ذا مل يتقيد أأ  (3) لكرتونيا[ اإ رسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه ]التبليغات املرسةل اإ ي طرف معين ابملهةل احملددة لإ

ذا برهن مبا يريض املكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل  نه يعذر عن تأأخره اإ ابلوسائل الإلكرتونية، فاإ

لكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل أأصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائي ة خارجة عن س يطرة الإ

لكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرث.  الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإ

نصوص امل رشط ال جيوز للمكتب ادلويل التخيل عن  [ربهانال نم بدلً بيان ال الربهان؛  التخيل عن لزوم تقدمي] (2)

اكن  عدم التقيد ابملهةل بأأنّ  تكل احلاةل، وجب عىل الطرف املعين تقدمي بيانويف تقدمي الربهان. ( بشأأن 1عليه يف الفقرة )

 ربهان.الادلويل عن الرشط املتعلق بقدمي  كتببشأأنه امل  ختىل اذلي سببانجامً عن ال 

ذا تسّّل املكتب  ]حدود العذر[ (34)  ل اإ ل يُقبَل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، اإ

ليه يف الفق ليه يف الفقرة ) (1رة )ادلويل الربهان املُشار اإ ( والتبليغ أأو نسخة طبق الأصل 3( أأو )2أأو ) (2أأو البيان املُشار اإ

جراء  ،عنه، حسب الاقتضاء ذ أأمام املكتب ادلويل الإ ِ  بعد انقضاء املهةل، يف أأقرب وقت ممكن يف حدود املعقول و املعينواختخ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث. املعنية

ل تنطبق هذه القاعدة عىل تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب  ]اس تثناء[ (5)

ليه يف القاعدة    ()ج(.3)12ادلويل كام هو مشار اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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