
A 

 

PCT/WG/13/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  10 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
ىل  5جنيف، من   2020 أأكتوبر 8اإ

 حاالت االضطراب العامتعزيز ضمانات معاهدة الرباءات يف 
 ة املتحدةوثيقة قدهما املكتب الأورويب للرباءات، وفرنسا، وسويرسا، واململك

 امللخص

يوفر نظام معاهدة الرباءات ضامانت متطورة محلاية حقوق املودعني ومهنا رد حق الأولوية، وعُذر التأأخر يف مراعاة  .1

 2019ظهرت حاةل الطوارئ الناش ئة عن وابء فريوس كوروان املهل، ومتديد املهل املقررة يف حالت عديدة. ولكن أأ 

( وجود بعض القيود وكذكل فرص للمزيد من التحسني. وذلكل، يقرتح املكتب الأورويب للرباءات تعديل الالحئة 19-)كوفيد

دخال قاعدة جديدة  لفرتة حمددة يف حاةل  جتزي للماكتب رصاحًة متديد املهل املقررة 3)رابعا(82التنفيذية ملعاهدة الرباءات ابإ

حدوث ظروف اس تثنائية. وس يكون من رشوط تطبيق تكل القاعدة أأن تواجه ادلوةل اليت يقع فهيا املكتب اضطرااًب عامًا 

 بسبب وابء مثاًل.

 معلومات أأساس ية

طارئة حصية معومية تثري قلقًا دوليًا، مث أأطلقت عليه وصف  19-أأعلنت منظمة الصحة العاملية أأن تفيش فريوس كوفيد .2

. ودفعت هذه الأزمة الصحية الغالبية العظمى من البدلان لإعالن حاةل التأأهب أأو الطوارئ 2020مارس  11"اجلاحئة" يف 
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طة الاقتصادية وفرض قيود عىل حركة الأشخاص وبعض اخلدمات واحلياة العامة معومًا، مما أأحلق أأرضارًا جس مية ابلأنش

 مشهد التجارة ادلولية وأأساليب العمل تغريًا كبريًا. وغرَي 

ول تزال العديد من ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات تفرض قيودًا تتسبب يف اضطراب احلياة العامة واخلاصة  .3

 2020أأبريل  9ملواطنهيا. ويف 

غيريات املوىص هبا يف تطبيق معاهدة ، أأصدر املكتب ادلويل للويبو "البيان التفسريي والت 1

"، ووصف فيه هذا الوابء العاملي بأأنه "اكرثة طبيعية ]...[ أأو غري ذكل من 19-التعاون بشأأن الرباءات يف ظل جاحئة كوفيد

ىل تطبيق القاعدة 1)رابعا(82الأس باب املامثةل" ابملعىن املقصود يف القاعدة  عندما  " اليت ترسي1"5.80. وجلأأت بعض املاكتب اإ

ومهنا املكتب الأورويب للرباءات واملكتب  -ل تكون املاكتب مفتوحة للجمهور، يف حني قررت العديد من املاكتب الأخرى 

طار معاهدة الرباءات ومعاجلهتا. فتبنَي أأن القاعدة  -ادلويل  يداع الطلبات يف اإ  1)رابعا(82مواصةل معلها، مبا يشمل اإ

 ة مالمئة.تس تجيب للوضع احلايل بطريق ل

طار معاهدة الرباءات  س بل الانتصاف القانونية املتاحة حاليًا يف اإ

تنص معاهدة الرباءات عىل قبول عُذر التأأخر يف مراعاة املهل أأو متديد تكل املهل يف املرحةل ادلولية يف عدة حالت  .4

 ميكن تلخيصها كام ييل:

غالق املاكتب  (أأ ) هل عندما تنقيض املهةل املقررة لتسّلم مكتب وطين ": يُطبَق متديد امل 1"5.80القاعدة  -أأايم اإ

منظمة حكومية دولية أأي مستند أأو رمس يف يوم ل تكون فيه أأبواب ذكل املكتب أأو تكل املنظمة مفتوحة  أأو

جراء املعامالت الرمسية أأو يف يوم ل يُسَّل فيه الربيد العادي يف املاكن اذلي يقع فيه ذكل املكتب  للجمهور لأغراض اإ

جراء.  أأو تكل املنظمة. ويكون هذا المتديد تلقائيًا دون أأن يتخذ املودعون أأي اإ

: جيوز لأي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأنه أأرسل املستند 1.82القاعدة  -التأأخري يف تسلمي الربيد أأو فقده  (ب)

رس ذا أأقمي ادلليل عىل اإ ال مستند أأو كتاب ما ابلربيد وعىل أأو الكتاب ابلربيد قبل انقضاء املهةل املقررة خبمسة أأايم. واإ

ن تأأخر الربيد يعد معذورًا.  ليه سواء اكن املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية، فاإ وجه ُمرٍض للمرسل اإ

 عبء الإثبات عىل عاتق املودع. وجيب عىل املكتب أأن يعاجل الطلب. ويقع

قامة املودع  (ج) : رهنًا بتقدمي الامتس والأدةل 1)رابعا(82لقاعدة ا -التأأخريات بسبب ظروف اس تثنائية يف ماكن اإ

ذا فقد  ل اإ املطلوبة، جيوز للمكتب املعين أأن يقبل عُذر التأأخر يف مراعاة املهل املقررة )مبا يف ذكل لسداد الرسوم اإ

ثبات تأأثر املنطقة  اليت يقع فهيا الطلب ادلويل أأثره القانوين نتيجة لسحبه أأو اعتباره مسحواًب( مىت متكَن املودع من اإ

 حباةل من حالت القوة القاهرة. ويقع عبء الإثبات عىل عاتق املودع. وجيب عىل املكتب أأن يعاجل الطلب.

: يه قاعدة خاصة تتناول حاةل عدم التقيمد بفرتة الأولوية اليت متتد 3)اثنيا(26القاعدة  -عدم التقيمد بفرتة الأولوية  (د)

م 12 ه املودع أأو وكيهل، جيوز ملاكتب تسّلم الطلبات أأن تعذر هذه احلاةل من التأأخر شهرًا. فبناًء عىل الامتس يقدمِّ

ذا يالء املودع  اإ م بيان ابلأس باب واكن التأأخر يف مراعاة املهةل املقررة )أأ( غري مقصود، )ب( أأو وقع ابلرمغ من اإ قُدمِّ

 الوكيل العناية الواجبة اليت تقتضهيا ظروف احلال. أأو

                                         
1 https://www.wipo.int/pct/ar/news/2020/news_0009.html 

https://www.wipo.int/pct/ar/news/2020/news_0009.html
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(: جيوز للك مكتب أأو منظمة تصاب 2020يوليو  1)اعتبارًا من  2)رابعا(82قاعدة ال -عطل يصيب املكتب  (ه)

أأي من وسائل الإيداع املقبوةل دليه بعطل أأن يعلن ذكل ويُعّلِّ امجلهور واملكتب ادلويل بذكل وبفرتة عدم التوفر. 

ىل يوم العمل التايل اذلي تكون فيه لك  وسائل الإيداع املقبوةل متوفرة جمددًا. وتُمَدد املهل اليت تأأخر عهنا املودعون اإ

جراء.  ويكون هذا المتديد تلقائيًا دون أأن يتخذ املودعون أأي اإ

عىل متديد املهل املقررة يف حال عدم توفر وسائل الإيداع عرب الإنرتنت. وتس تلزم  2)رابعا(82وتنص القاعدة اجلديدة 

ائل الإيداع لفرتة جيب أأن تكون حمددة، وقيام املكتب هذه القاعدة تعرض مكتب معنَي لعطل، أأي عدم توفر لك وس

ذ ل تنص القاعدة   1)رابعا(82املعين بنرش املعلومات املتعلقة بذكل العطل. ول ينطبق ذكل عىل الأوضاع الراهنة. واإ

يزال عىل متديد املهل املقررة يف حاةل حدوث اضطراب عام يف ماكن وقوع املكتب عىل الرمغ من أأن ذكل املكتب ل 

 مفتوحًا للجمهور، فيتبنَي أأن معاهدة الرباءات ل حتتوي حاليًا عىل أأي قاعدة تغطي الأوضاع احلالية.

من هذه الوثيقة عىل توضيح للتطبيق العميل لس بل الانتصاف  22وتيسريًا للمناقشة، حيتوي اجلدول الوارد يف الفقرة 

 املذكورة.

طار معاهدة الرباءات  أأوجه قصور س بل الانتصاف القانونية املتاحة حاليًا يف اإ

معقول وفعال ومرن ميكن للماكتب تطبيقه بسهوةل ل ينص الإطار القانوين احلايل ملعاهدة الرباءات عىل حل  .5

ليه يف حاةل حدوث اضطراب عام يف املاكن اذلي يقع فيه املكتب. وميكن  للمودعني اللجوء اإ

بعض أأوجه القصور يف س بل الانتصاف القانونية املتاحة  19-وقد أأظهرت حاةل الطوارئ الناش ئة عن فريوس كوفيد .6

طار معاهدة الرباءات. فقد أأظ  هرت بوجه خاص أأنه من غري الرضوري اشرتاط تقدمي الالامتس وأأدةل الإثبات املطلوبة يف اإ

، 1)رابعا(82بشأأن عدم التقيمد ابملهةل املقررة يف الأوضاع املامثةل حلاةل الطوارئ احلالية. وعىل الرمغ من أأن طريقة تطبيق القاعدة 

أأعاله(، خطوة حنو التطبيق املرن لتكل القاعدة، فهيي غري  3فقرة اليت اقرتهحا املكتب ادلويل يف البيان التفسريي )انظر ال

 مالمئة ملعاجلة لك أأوجه القصور.

ن املودعني ملزمون، طبقًا للقاعدة  .7 ذ اإ فيتحملون  احلالية، بتقدمي الامتس بُعذر التأأخر يف مراعاة املهل املقررة، 1)رابعا(82اإ

ضافية لإعداد تكل الالامتسات مثل أأتعاب احملامني وهدر الوقت واملوارد. وقد يفقدون حقوقهم يف  دارية اإ تاكليف وأأعباء اإ

ذا مل يكونوا عىل عّل بس بل الانتصاف القانونية املتاحة فال يرسلون الامتس عُذر التأأخر. وفضاًل عن ذكل،  أأسوأأ احلالت اإ

ذ جيب علهيا معاجلة تكل الالامتسات عىل أأساس فردي، وهو أأمر همدر تتحمل ماكتب معاهدة الرب  دارية أأكرب اإ اءات أأعباء اإ

 للوقت واملوارد أأيضًا.

 الاقرتاحات

ذ تنص عىل متديد عام للمهل يف حاةل حدوث  .8 قلميية أأو الوطنية أأوجه القصور املذكورة اإ تعاجل بعض الترشيعات الإ

ىل تعزي طار معاهدة الرباءات، يُقرتح توفري أأساس قانوين اضطراب عام. ومن مث، سعيًا اإ ز مجموعة الضامانت املتاحة حاليًا يف اإ

جديد حممك وفعال وشفاف وموثوق به لمتديد املهل املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات يف حاةل حدوث اضطراب عام. 

ىل حد كبري من قدرته عىل التكيف تدرجي  يًا مع احتياجات املس تخدمني مع مرور ويس متد نظام معاهدة الرباءات جناحه اإ

الوقت. ويرى املكتب الأورويب للرباءات أأنه ينبغي لأعضاء معاهدة الرباءات الاس تفادة من اخلربات املكتس بة يف ظل جاحئة 
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، وأأن يغتمنوا هذه الفرصة لتطوير معاهدة الرباءات بتوفري أأنسب س بل الانتصاف اليت تدمع املس تخدمني. ومن مث 19-كوفيد

ن الهدف هو اس تكامل الإطار القانوين القامئ وتوفري س بل لالس تجابة للتحدايت اليت قد تواهجها املاكتب يف حالت  فاإ

عادة النظر يف مجموعة الضامانت املتاحة حاليًا مبوجب معاهدة الرباءات. ىل اإ  الطوارئ. ول يريم هذا الاقرتاح اإ

 )رابعا(82التغيريات املقرتحة يف القاعدة 

دخال قاعدة جديدة يقرت  .9 )انظر املرفق( لمتديد املهل يف املاكتب الواقعة يف  3)رابعا(82ح املكتب الأورويب للرباءات اإ

دوةل تشهد اضطرااًب عامًا، مثل وابء، يفرض قيودًا عىل حركة الأشخاص وبعض اخلدمات واحلياة العامة معومًا. 

 عريف الوابء.يف نطاق ت -بوصفها وابًء عامليًا  -اجلاحئة  وتندرج

رساء أأساس قانوين يف معاهدة الرباءات لمتديد املهل  .10 ماكنية التنبؤ عن طريق اإ وس يوفر هذا الاقرتاح اليقني القانوين واإ

عالن فرتة الاضطراب العام  ىل لك مكتب اإ املقررة فهيا، مبا فهيا همل سداد الرسوم، مع احتفاظه بنطاق متناسب لأنه يرجع اإ

 ادلوةل اليت يقع فهيا ذكل املكتب.حبسب الوضع الفعيل يف 

ىل تعطل خدمات الربيد أأو فقدان الربيد 1)48ول تغطي املادة  .11 ذ تشري اإ ( احلاةل املتوخاة يف القاعدة اجلديدة املقرتحة اإ

ىل عُذر التأأخر يف مراعاة املهل املقررة لأس باب مقبوةل طبقًا ل 2)48أأو تأأخره. ول تنطبق املادة  لترشيعات ( أأيضًا لأهنا تشري اإ

طار معاهدة  دارات العامةل يف اإ الوطنية فال ترسي سوى يف ادلوةل املعيَنة أأو اخملتارة املعنية. وأأما هذا الاقرتاح، فس يجزي لالإ

 )رابعا(82املنطق العام للقاعدة  3)رابعا(82الرباءات متديد املهل املقررة خالل املرحةل ادلولية. ومع ذكل، فس تتبع القاعدة املقرتحة 

وتنطبق عىل املهل املقررة يف الالحئة التنفيذية. وحتدد املعاهدة نفسها هماًل أأخرى دلخول املراحل الوطنية. ومن مث، لن 

يرسي المتديد املقرتح عىل تكل املهل. وبذكل، جيوز لدلول املعيَنة أأو اخملتارة اس تخدام أأحاكهما الوطنية ومتديد تكل املهل 

 (.2)اثنيا(82( والقاعدة 2)48بأأحاكم املادة  داخل أأراضهيا حرصًا )معالً 

واليت اعمتدهتا مجعية  2)رابعا(82اجلديدة املقرتحة الآلية نفسها املس تخدمة يف القاعدة  3)رابعا(82وتس تخدم القاعدة  .12

فيذية، يف . فميكن متديد املهل املقررة يف الالحئة التن 2020يوليو  1ودخلت حزي النفاذ يف  2019معاهدة الرباءات يف عام 

ىل 1)رابعا(82حاةل حدوث اضطراب عام بسبب حاةل من حالت القوة القاهرة عىل النحو املبنَي يف الفقرة )أأ( من القاعدة  ، اإ

منا ستشري  3)رابعا(82اليوم التايل لنهتاء فرتة الاضطراب. ويعين ذكل أأن القاعدة  لن تنشئ مجموعة منفصةل من الرشوط واإ

ىل حالت ال واليت جيوز أأن يطلب املودع مبوجهبا عُذر تأأخره يف  1)رابعا(82قوة القاهرة املنصوص علهيا يف القاعدة مبارشًة اإ

 مراعاة املهل املقررة.

س امي عندما ينص القانون الوطين املعمول به  وطبقًا للقاعدة املقرتحة، س يتس ىن متديد املهل املقررة للمرحةل ادلولية ول .13

قلميية أأو منح الرباءات الإقلميية دلى املكتب أأو الإدارة املعنية عىل متديد مماثل أأو تنص املعاهدة اليت تنظمِّ  يداع الطلبات الإ م اإ

قلميية.  للمهل املتعلقة ابلطلبات الوطنية أأو الإ

ذ ينبغي أأن يكون ه 3)رابعا(82وينبغي أأن يذكر الإخطار املوَجه مبوجب القاعدة  .14 ىل الفرتة املتوقعة لتطبيق المتديد، اإ ذا اإ

طار معاهدة الرباءات )يف رد  المتديد حمددًا زمنيًا. ويُقرتح أأن تكون الفرتة القصوى شهرين لأهنا الفرتة املس تخدمة عادًة يف اإ

حقوق الأولوية أأو التضمني ابلإحاةل مثاًل(. ومىت اكن الاضطراب العام مس مترًا يف اترخي انقضاء فرتة المتديد، جاز للمكتب 

خطاره ىل املكتب ادلويل لفرتة أأخرى مدهتا شهران )كحد أأقىص(. وميكن جتديد الإخطار حىت هناية  املعين جتديد اإ اإ
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الاضطراب العام. وينبغي أأن توفر املبادئ التوجهيية ملكتب تسّلم الطلبات وغريها من مصادر املعلومات الوجهية مزيدًا من 

، 2)رابعا(82ت. وعىل غرار الآلية اليت ُأدخلت يف القاعدة الإرشادات فامي يتعلق بتنفيذ تكل القاعدة يف املاكتب والإدارا

ىل املكتب ادلويل بشأأن التعرض لضطراب عام، مع حتديد مدته بدقة، الشفافية  خطارًا اإ س يكفل توجيه املكتب املعين اإ

 التامة للمودعني واملاكتب املعيَنة واخملتارة.

ذ ميكن للك مكتب أأن يس تعد يف الوقت وفضاًل عن ذكل، ستس تفيد املاكتب من املرونة اليت تو  .15 فرها الآلية املقرتحة اإ

املناسب وبشلك مس تقل لتطبيق متديد عام للمهل )حبسب مقتضيات التقيمي املايل والتطورات املعلوماتية والآاثر عىل 

دخال هذه 2)رابعا(82العمليات وسري العمل(. وعىل الرمغ من اس تعامل الفعل "جيوز" يف القاعدة  ن اإ القاعدة اجلديدة ، فاإ

املقرتحة سيشلك خطوة هممة حنو تقارب املامرسات يف املاكتب اليت جتزي قوانيهنا الوطنية حاليًا متديد املهل املقررة يف تكل 

احلالت. وفضاًل عن ذكل، ميكن للمودعني أأو والكهئم املقميني يف ادلوةل نفسها أأن يس تخدموا الإخطار مبوجب القاعدة 

ذا طلبت ماكتب أأخرى ذكل. 1)رابعا(82 يف الامتس عُذر التأأخر مبوجب القاعدة دليالً  3)رابعا(82  اإ

اجلديدة  3)رابعا(82، لن يكون املودعون ملزمني بتقدمي الامتسات أأو أأدةل طبقًا للقاعدة 1)رابعا(82وخالفًا للقاعدة  .16

. وميكن حتديد مزيد من التفاصيل بشأأن تنفيذ املقرتحة. وس يحدد املكتب املعين فرتة المتديد وينرشها عىل موقعه الإلكرتوين

من التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات والفقرتني  111القاعدة اجلديدة املقرتحة يف واثئق تقنينية اثنوية عىل غرار البند 

 .2)رابعا(82)ج( من املبادئ التوجهيية ملاكتب تسّلم الطلبات يف حاةل القاعدة 30)ب( و30

ذ  1)رابعا(82وفضاًل عن ذكل، يقرتح املكتب الأورويب للرباءات تعديل القاعدة  .17 بتوضيح قامئة حالت القوة القاهرة. اإ

ينبغي أأن يكون لك وابء معلن سببًا للامتس عُذر التأأخر يف مراعاة املهل املقررة، وينبغي أأن حُيَدد ذكل رصاحًة يف القاعدة 

دراج هذا املفهوم يف القاعدة عىل الرمغ من أأن قامئ 1)رابعا(82 . 1)رابعا(82ة حالت القوة القاهرة غري حرصية. وذلكل يُقرتح اإ

ن الوابء هو "حدوث حالت أأكرث من املتوقع من الإصابة مبرض ما أأو سلوكيات حصية حمددة  ووفقًا ملنظمة الصحة العاملية، فاإ

 أأو أأحداث حصية أأخرى يف جممتع حمدد أأو منطقة حمددة ]...[".

أأبريل  9ملراعاة ما جاء يف البيان التفسريي اذلي أأصدره املكتب ادلويل يف  1)رابعا(82وأأخريًا، ينبغي تعديل القاعدة  .18

خطار املكتب ادلويل بذكل. 2020 سقاط رشط الإثبات واإ ماكنية اإ دراج فقرة )د( جديدة تتيح للماكتب اإ  ابإ

)ب(. 2)رابعا(82)ج( و1)رابعا(82عن الصيغة احلالية للقاعدتني )ب( قلياًل 3)رابعا(82وختتلف الصيغة املقرتحة للقاعدة  .19

والهدف هو توضيح أأنه ل ينبغي أأن تتعرض املاكتب املعيَنة أأو املنتخبة لضطراابت يف احلالت اليت بدأأت فهيا املعاجلة 

ذا حظي 39أأو  22الوطنية دون أأن ينفمِّذ املودع لك الإجراءات املنصوص علهيا يف املادة  هذا الاقرتاح ابلتأأييد، فينبغي . واإ

دخال التعديالت الالزمة يف القاعدتني   )ب( توخيًا لالتساق.2)رابعا(82)ج( و1)رابعا(82النظر يف اإ

 الفهم املقرتح مجلعية معاهدة الرباءات

 ادلوةل يُقرتح أأيضًا أأن تعمتد مجعية معاهدة الرباءات فهامً بشأأن متديد املهلل املقررة بسبب حدوث اضطراب عام يف .20

حزي  3)رابعا(82اليت يقع فهيا املكتب أأو املنظمة. ومن شأأن هذا الفهم أأن يغطي الإطار الزمين اذلي يس بق دخول القاعدة 

ماكنية التنبؤ للمودعني اذلين قررت املاكتب متديد املهل املفروضة علهيم مبوجب معاهدة  النفاذ، وأأن يوفر اليقني القانوين واإ
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قلميي أأكرث مالءمة. وس يوفر توجهيات واحضة ويكفل الشفافية للماكتب املعينة اليت قد الرباءات تطبيقًا لق انون وطين أأو اإ

جراءات املرحةل الوطنية.  تتعامل مع هذه احلالت يف وقت لحق من اإ

 وفامي ييل مرشوع نص لهذا الفهم: .21

 "فهم مجعية معاهدة الرباءات

اجلديدة املقرتحة، عىل أأن  3)رابعا(82املعَدةل والقاعدة  1)رابعا(82اتفقت مجعية معاهدة الرباءات، عند اعامتد القاعدة 

اجلديدة املقرتحة حزي النفاذ أأي  3)رابعا(82املعَدةل والقاعدة  1)رابعا(82معاهدة الرباءات مل تتضمن قبل دخول القاعدة 

مينع أأي مكتب من متديد املهل املقررة يف الالحئة التنفيذية يف حالت القوة  - 1عا()راب82مبا يشمل القاعدة  -نص 

قلميية املعمول هبا يف ذكل املكتب  1)رابعا(82القاهرة ابملعىن املقصود يف القاعدة  عندما تنص الترشيعات الوطنية أأو الإ

اجلديدة املقرتحة  3)رابعا(82أأن اعامتد القاعدة عىل تدبري من هذا القبيل. واتفقت مجعية معاهدة الرباءات أأيضًا عىل 

 "س ينشئ أأساسًا قانونيًا جديدًا يف الالحئة التنفيذية ينبغي تطبيقه عند الاقتضاء اعتبارًا من اترخي دخوهل حزي النفاذ.

آاثرها  حالت الاضطراابت وأ

طار .22 معاهدة الرباءات، مبا يشمل تطبيق  يوّضمِّ اجلدول التايل التطبيق العميل لس بل الانتصاف املتاحة حاليًا يف اإ

 اجلديدة املقرتحة )وترد القاعداتن يف اجلدول ابخلط السميك(: 3)رابعا(82املعَدةل املقرتحة والقاعدة  1)رابعا(82القاعدة 

خطار املكتب ادلويل تقدمي الالامتس والأدةل الأحاكم القانونية احلالت  اإ

مع بقاء تعطل خدمات الربيد يف حمل وقوع املكتب 

 ذكل املكتب مفتوحًا للجمهور

 ل نعم 82القاعدة 

جراء املعامالت الرمسية  ل ل "1"5.80القاعدة  املكتب مغلق متامًا فال ميكن اإ

قامة الطرف املعين أأو مقر  اضطراب عام يف حمل اإ

 معهل أأو حمل نزوهل

 

 )ترد التعديالت املقرتحة ابخلط السميك(

 نعم 1)رابعا(82القاعدة 

 

نعم / ل )ميكن للماكتب أأن 

 تسقط رشط الإثبات(

 ل

 

نعم / ل )ميكن للماكتب أأن 

 تسقط رشط الإثبات(

عدم توفر أأي من وسائل الإيداع املقبوةل يف املكتب 

 مع بقاء ذكل املكتب مفتوحًا للجمهور

 نعم ل 2)رابعا(82القاعدة 

اضطراب عام يف ادلوةل اليت يقع فهيا املكتب مع بقاء 

 كتب مفتوحاً للجمهورامل 

 نعم ل 3)رابعا(82القاعدة 

آاثرها1اجلدول   : حالت الاضطراابت وأ

 ]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  2مرشوع التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 2 ................................................................................ عذر التأأخر يف مراعاة املهل ومتديد املهل - )رابعا(82القاعدة 

 2 ............................................................................................... عذر التأأخر يف مراعاة املهل 1)رابعا(82

 2 .................................................................... عدم توافر وسائل التصال الإلكرتوين يف املكتب 2)رابعا(82

 3 .............................................................................. متديد املهل بسبب حدوث اضطراب عام 3)رابعا(82

 

  

                                         
ىل التعديالت املقرتحة كام ييل: ترد اللكامت  2  املضافة حتهتا خط وتظهر اللكامت احملذوفة مشطوبة.يُشار اإ
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 - )رابعا(82القاعدة 

 ومتديد املهل عذر التأأخر يف مراعاة املهل

 يف مراعاة املهلعذر التأأخر  1)رابعا(82

جراء دلى مكتب  )أأ( جيوز لأي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل  دارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبحث الإضايف أأو اإ تسّل الطلبات أأو اإ

رضاب أأو اكرثة طبيعية مل تراع بسبب حرب أأ  أأو عدم توافر خدمات التواصل  أأو وابءو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو اإ

قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل، وأأن الإجراء  الإلكرتوين بشلك عام أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

 املعين اختذ يف أأرسع وقت معقول ممكن.

ىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، يف [  ]بدون تغيري )ب( يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإ

ليه، وجب  ذا أأقمي ادلليل عىل وجه ُمرٍض للمرسل اإ فرتة ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية. واإ

 قبول اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.

 يتعني عىل أأي مكتب معنيم أأو منتخب قام املودع دليه، يف وقت صدور قرار قبول اعتذار ل[  ]بدون تغيري )ج(

لهيا يف املادة   ، أأن يراعي هذا الاعتذار.39أأو املادة  22التأأخر، ابلإجراءات املشار اإ

سقاط رشط الإثبات طبقًا للرش  )د( وط جيوز للمكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل، حبسب احلال، أأن يقرر اإ

بالغ املكتب ادلويل بذكل.  اليت حيددها. ويقوم املكتب أأو الإدارة ابإ

 عدم توافر وسائل التصال الإلكرتوين يف املكتب 2)رابعا(82

جيوز لأي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل [  ]بدون تغيري )أأ(

دة يف الالحئة التنفيذية لل  جراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توافر أأي من وسائل التصال احملدم قيام بأأي اإ

الإلكرتونية املسموح هبا يف ذكل املكتب أأو تكل املنظمة، رشط القيام بتكل الإجراءات يف يوم العمل التايل اذلي تكون فيه 

املعنية معلومات عن أأي من حالت عدم توافر تكل تكل الوسائل الإلكرتونية متاحة. وينرش املكتب املعين أأو املنظمة 

 الوسائل، مبا يف ذكل الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةل، وخيطر املكتب ادلويل بذكل.
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دة بناء عىل الفقرة )أأ( أأي مكتب معنيم أأو [  ]بدون تغيري )ب( يتعني أأن ل يراعي عذر التأأخر يف مراعاة همةل حمدم

لهيا يف الفقرة )أأ(، ابلإجراءات املنصوص علهيا يف املادة  خمتار قام املودع دليه، وقت  .39أأو املادة  22نرش املعلومات املشار اإ

 متديد املهل بسبب حدوث اضطراب عام 3)رابعا(82

دارة للفحص  )أأ( دارة حمددة للبحث التمكييل أأو اإ دارة للبحث ادلويل أأو اإ جيوز لأي مكتب لتسّلم الطلبات أأو اإ

جراء دلى ذكل املكتب أأو الإدارة أأو  المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل متديد املهل املقررة يف الالحئة التنفيذية لختاذ اإ

ا ذكل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب لضطراب عام بسبب أأحد الأحداث املكتب ادلويل عندما تتعرض ادلوةل اليت يقع فهي

آخر، ول 1)رابعا(82الواردة يف الفقرة )أأ( من القاعدة  س امي عندما ينص القانون الوطين الساري عىل ذكل  أأو سبب مماثل أ

ىل اليوم املكتب أأو الإدارة عىل متديد مماثل للمهل فامي خيص الطلبات الوطنية. وجيوز متديد أأي  همةل ُمددت طبقًا لهذه الفقرة اإ

التايل لنهتاء الاضطراب. وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي اضطراب من هذا النوع، مبا يف ذكل 

املكتب أأو  فرتة متديد املهل، عىل أأل تتجاوز فرتة المتديد شهرين من اترخي الإخطار، وتكون هذه الفرتة قابةل للتجديد. ويقوم

بالغ املكتب ادلويل بذكل.  الإدارة ابإ

جراءات  )ب( ذا بدأأت اإ ل يكون أأي مكتب معنَي أأو خمتار ملزمًا مبراعاة متديد همةل حمددة بناء عىل الفقرة )أأ( اإ

 املعاجلة الوطنية دلى هذا املكتب يف اترخي نرش املعلومات املذكورة يف الفقرة )أأ(.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


