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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  26اإىل  29مايو 2015
حاالت التأخر والقوة القاهرة فيما خيص التواصل اإللكرتوني

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1تقرتح هذه الوثيقة تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اليت تنص عىل اإماكنية أأن يعذر مكتب ما
حالت التأأخر يف مراعاة املُهل يف حالت مع ّينة من حالت القوة القاهرة ،لإدراج العطل العام خلدمات التواصل الإلكرتوين
يف ماكن وجود املس تخدم.

معلومات أأساس ية
املناقشات عىل مس توى الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .2يف ادلورة السابعة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اقرتح املكتب ادلويل تعديل قواعد الالحئة التنفيذية
للمعاهدة اليت تتناول متديد املُهل أأو اإماكنية عذر حالت التأأخر يف مراعاة املُهل لتشمل عدم توافر خدمات التواصل
الإلكرتوين (انظر الوثيقة  .)PCT/WG/7/24واقرتحت الوثيقة ،حتديدا ،التعديلني التاليني:
( أأ) متديد املهةل لليوم الالحق اإذا مل تكن أأنظمة املكتب أأو املنظمة الالزمة لتقدمي املستند املعين أأو تسديد الرمس
املعين اإلكرتونيا متوافرة للمس تخدمني طيةل فرتة طويةل من اليوم (القاعدة )5.80؛
(ب) اإضافة الفقدان الواسع وغري املتوقّع لإماكنية النفاذ اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين ابعتباره حاةل ميكن فهيا
للطرف املعين الامتس العذر من مكتب ما عىل التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّدة (القاعدة (82رابعا).)1
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 .3وترد املناقشات اخلاصة ابلتعديالت املقرتحة ملخّصة يف الفقرات من  99اإىل  103من ملخص الرئيس
ومفصةل يف الفقرات من  306اإىل  319من التقرير (الوثيقة  .)PCT/WG/7/30ويف حني
(الوثيقة ّ )PCT/WG/7/29
اتفقت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل أأمهية ضامن امحلاية املناس بة من تعطل أأنظمة التواصل الإلكرتوين ،فاإن التعديل
املقرتح اإدخاهل عىل القاعد  5.80اع ُترب ملزما للغاية ور أأى البعض أأنه من املفضّ ل ترك تكل املسأأةل لآحاد املاكتب الوطنية،
حس امب تراه مالاما .و أأبدت بعض الوفود تأأييدها للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل القاعدة (82رابعا) ،ولكن وفودا أأخرى ر أأت أأن
ذكل الاقرتاح يفتقر اإىل الوضوح ،أأو أأنه ل يتيح فائدة ت ّمتزي عن ما تتيحه أأحاكم القاعدة احلالية.
 .4وخلصت املناقشات اإىل اإصدار املكتب ادلويل ادلعوة التالية (الفقرة  103من ملخص الرئيس والفقرة  319من
التقرير):
" .319ودعا املكتب ادلويل ادلول ا ألطراف املتعاقدة اإىل تقدمي املعلومات عن الإجراءات أأو القوانني الوطنية اليت
توفر امحلاية للمس تخدمني من مشالك تعطل أأنظمة التصالت الإلكرتونية ،ألهنا قد تشلك قاعدة لختاذ اإجراءات
أأكرث مالءمة ملواهجة املشالك املطروحة".
املناقشات عىل مس توى الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
 .5نظر الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ،يف دورته الثانية عرشة املعقودة
يف جنيف يف الفرتة من  20اإىل  24أأكتوبر  ،2014يف اقرتاح يدعو اإىل تعديل ا ألحاكم اليت تتناول حالت تعطل خدمات
الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
("الالحئة املشرتكة") لتنص عىل تدابري تصحيحية يف حال اكن التأأخر يف تسمل التبليغات انجام عن تعطل اخلدمات
الإلكرتونية (انظر الفقرات من  2اإىل  7من املرفق ا ألول من الوثيقة  .)MM/LD/WG/12/2وتنص القاعدة  5من
الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل تدابري تصحيحية يف حال عدم مراعاة املُهل احملدّ دة فامي خيص البالغات املرسةل عن طريق
اإدارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة نتيجة حالت من حالت القوة القاهرة .ولكن تكل التدابري ل تتناول عدم مراعاة
املُهل احملدّدة عندما يُرسل التبليغ ابلوسائل الإلكرتونية .ويُالحظ ،عىل غرار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،تزايد كبري
يف تبادل التبليغات بنسق اإلكرتوين مضن نظام مدريد.
 .6وعقب تكل املناقشات ،أأوىص الفريق العامل بأأن تعمتد مجعية احتاد مدريد التعديل التايل املقرتح اإدخاهل عىل
القاعدة ( 5انظر الفقراتن  12و 13من مرفق ملخص الرئيس الوارد يف الوثيقة :)MM/LD/WG/12/6

"القاعدة 5
تعطل خدمات اإدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة
والتبليغات املرسةل اإلكرتونيا
[]...
([ )3التبليغات املرسةل اإلكرتونيا] اإذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة إلرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه
ابلوسائل الإلكرتونية ،فاإنه يعذر عن تأأخره اإذا برهن بشلك ُم ٍ
رض للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف
التواصل الإلكرتوين مع املكتب ادلويل ،أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية
خارجة عن س يطرة الطرف املعين ،و أأن التبليغ أأرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم
عىل الأكرث".
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 .7واملهةل املنصوص علهيا يف القاعدة  5لتقدمي برهان يعذر التأأخر يف التقيّد ابملهةل احملدّدة يه س تة أأشهر– ويه همةل
مماثةل ملا هو منصوص عليه يف القاعدة (82رابعا) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

مناقشة الردود عىل التعممي رمق C. PCT 1433
 .8متابعة لدلعوة الصادرة عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،أأصدر املكتب ادلويل
التعممي  C. PCT 1433بتارخي  27نومفرب  2014للامتس معلومات من املاكتب بشأأن املامرسات اليت تتبعها محلاية
املس تخدمني من تعطل أأنظمة التواصل الإلكرتوين .وتلقى املكتب ادلويل  37ردا عىل ذكل التعممي.
متديد همةل بسبب عدم توافر أأنظمة التواصل الإلكرتوين يف املكتب املعين
 .9مل يقدم سوى مكتبان أأمثةل عىل أأحاكم تسمح بمتديد املهةل لليوم الالحق اإذا ما انقضت املهةل يف يوم مل يكن املكتب
فيه قادرا عىل تسمل الوئائق ابلوسائل الإلكرتونية .وذكر أأحد تكل املاكتب حادثة سابقة متث ّلت يف تعطل رسائل الفاكس
الوافدة وخطوط الهاتف بشلك واسع يف يوم حمدّد .ويف تكل احلاةل ،نُرش اإشعار رمسي ل إالبال بتكل املشلكة و ُمدّدت لك
امل ُهل اليت انقضت يف ذكل اليوم لليوم الالحق.
 .10و أأشارت بعض املاكتب ا ألخرى اإىل أأنه ابإماكهنا أأن تعلن أأهنا مغلقة يف يوم حيدث فيه عطل كبري يف ا ألنظمة
الإلكرتونية لتسمل الوئائق ،و أأن متدّد لك امل ُهل اليت تنقيض يف ذكل اليوم ألول يوم تفتح فيه أأبواهبا جمددا .وابلتايل لن يقتيض
ذكل من املودع الامتس متديد املهةل أأو ر ّد احلقوق ،وهام خياران غري متاحني عىل نطاق واسع للمس تخدمني ُوحيدّدان حسب
لك حاةل.
 .11و أأفادت بضعة ماكتب بأأهنا ل تتيح اإماكنية متديد املُهل للمودعني اذلين يتعرضون لعدم توافر أأنظمة الإيداع الإلكرتوين
اخلاصة هبا .وتقوم ،بدل من ذكل ،ابإخطار املودعني بوسائل اإيداع بديةل ،مثل خدمات الربيد أأو التسلمي ابليد أأو الفاكس.
و أأوحضت تكل املاكتب أأنه يف حال عدم توافر أأنظمة الإيداع الإلكرتوين ،يصدر املكتب املعين اإشعارا لإبال املس تخدمني
اذلين حياولون النفاذ اإىل النظام بعدم توافره .وعالوة عىل ذكل وكون لك ما يرد اإلكرتونيا من وئائق يُرسل تلقائيا اإقرار
بتسلمه عن طريق بريد اإلكرتوين ،فاإن املس تخدم س يعمل فورا ما اإذا اكنت الوئائق اليت أأرسلها اإلكرتونيا قد وصلت اإىل
املكتب أأم ل.
تسن الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل متديد لل ُمهل يف حال
 .12ور أأت غالبية املاكتب أأنه ينبغي أأن ّ
عدم قدرة ا ألنظمة عىل تسمل التبليغات الإلكرتونية .وقدم بعض من تكل املاكتب اقرتاحات بشأأن فرتة العطل ادلنيا اليت
تؤدي اإىل متديد تلقايئ لل ُمهل املنقضية يف ذكل اليوم ،ويه تتجاوز معوما ساعتني .غري أأن عددا من املاكتب ر أأى ،عىل الرمغ
من تأأييده لإدراج حمك يف الالحئة التنفيذية يتناول تكل احلالت ،أأن أأي قرار بمتديد لك املُهل املنقضية يف يوم حمدّد بسبب
حاةل غري متوقعة من حالت عدم توافر ا ألنظمة الإلكرتونية لتسمل الوئائق ينبغي أأن يصدر عن املكتب املعين اذلي تعطلت
أأنظمته ،بدل من حتديد عتبة دنيا لفرتة العطل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة .PCT/WG/7/24
 .13غري أأن أأقلية هممة من املاكتب ر أأت أأنه ل داعي اإىل اإضافة حمك اإىل الالحئة التنفيذية يقيض بمتديد لك املُهل بسبب
يسن عىل حالت متديد أأو ر ّد للحقوق فامي خيص
عدم توافر أأنظمة التواصل الإلكرتوين .وفضّ ل بعض من تكل املاكتب حكام ّ
طلبا ما بناء عىل الامتس من املودع و ّ
البت يف ذكل حسب لك حاةل .ومن هجة أأخرى ،ر أأت بضعة ماكتب أأن ا ألحاكم
احلالية اكفية ألنه يُفرتض أأن تكون خيارات الطوارئ متاحة للمودعني اذلين يواهجون مشالك يف اإيداع الوئائق أأو تسديد
الرسوم ابلوسائل الإلكرتونية.
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 .14وسلّط بعض املاكتب الضوء أأيضا عىل الإماكنية املتاحة للماكتب حاليا لمتديد لك املُهل املنقضية يف اترخي حيدث فيه
عطل كبري يف أأنظمة الإيداع الإلكرتوين وذكل ابلإعالن أأهنا غري مفتوحة للجمهور إلجراء املعامالت الرمسية مبوجب
القاعدة  ."1"5.80وابلإضافة اإىل ذكل ،اإذا عذر طرف متعاقد تأأخرا يف مراعاة همةل بناء عىل قانونه الوطين ألس باب حمدّدة،
ويف حال انطبقت ا ألس باب ذاهتا عىل طلب براءة دويل ،وجب عليه أأن يعذر تأأخرا يف مراعاة املهةل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات.
عذر التأأخر يف مراعاة املُهل
 .15قدمت ثالث ماكتب أأمثةل عىل أأحاكم تقيض ابلسامح بمتديد املهةل احملدّدة بسبب فقدان اإماكنية النفاذ اإىل خدمات
التواصل الإلكرتوين .ويف أأحد تكل املاكتب ،عندما ل تكون الوسائل الإلكرتونية متوافرة وحتول دون تقدمي املودع للوئائق
املطلوبة ،ميكن للمودع تقدمي الوئائق يف غضون ثالثة أأايم ويُعترب أأنه تقيّد ابملهةل احملدّ دة ،مىت ُ ّجسل عطل يف اخلدمة .ويسمح
مكتب أآخر بمتديد املهةل احملدّ دة يف حال مل تُراع تكل املهةل لسبب ميكن عزوه يف مجمهل أأو يف معظمه اإىل تأأخر أأو عطل يف
خدمات التواصل ،مبا فهيا خدمات التواصل الإلكرتوين .ولكن تكل ا ألحاكم اس ُتخدمت أأساسا من قبل املودعني للامتس
متديد لل ُمهل بسبب املراسالت اليت تضيع يف اإدارات الربيد؛ ومل يكن ذكل املكتب عىل عمل بأأهنا اس ُتخدمت بسبب عطل يف
أأنظمة التواصل الإلكرتوين .أأما املكتب الثالث فيسمح ألي طرف بتقدمي برهان يثبت حدوث خلل يف تسلمي أأو اإرسال
الربيد يف أأي من ا ألايم العرشة اليت س بقت يوم انقضاء املهةل بسبب حادث اس تثنايئ ،مبا يف ذكل عطل عام يف أأنظمة
التواصل الإلكرتوين املسموح هبا .وإاذا أأبدى املكتب رضاه حيال الربهان املذكور ،فاإن الوثيقة اليت تأأخر تسلمها تُعترب كام لو
أأهنا اس ُتلمت يف املهةل احملدّدة ،رشط أأن تكون الوثيقة قد أأرسلت عىل الأكرث يف اليوم اخلامس اذلي ييل انهتاء اخللل
املذكور.
 .16وفامي خيص بعض املاكتب اليت ل متتكل أأحاكما رصحية لعذر حالت التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّ دة بسبب تعطل
ا ألنظمة الإلكرتونية ،تُتاح للمودعني اإماكنية أأن تُعترب الوثيقة املُقدمة بعد انقضاء املهةل احملدّدة كام لو أأهنا اس ُتلمت يف غضون
تكل املهةل .وميكن أأن يكون ذكل مشمول ،مثال ،بأأحاكم عامة يف قوانني الرباءات الوطنية تسمح للمكتب املعين بمتديد بعض
املُهل بناء عىل الامتس يقدمه املودع ويشفعه بربهان يثبت سبب التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّدة .وهناك خيار أآخر يتيح
للمودع اإماكنية الامتس ر ّد احلقوق .وقدم أأحد املاكتب نص قانونه الوطين ل إالجراءات املدنية اذلي يسمح للطرف املعين بقدمي
دليل عىل "عائق معقول" ل ميكن عزوه اإىل املودع أأو ممثهل واكن السبب يف منع القيام ابإجراء ّ
معني يف املهةل احملدّدة.
 .17و أأفادت بعض املاكتب ا ألخرى بأأن جم ّرد عدم توافر خدمة التواصل الإلكرتوين ل تُعترب حاةل من حالت القوة القاهرة
الاس تثنائية اليت تعذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّ دة.
 .18واتفقت لك املاكتب تقريبا عىل رضورة تضمني الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فقدان اإماكنية النفاذ
اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين بوصفه حدئا ميكن اعتباره سببا يعذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّ دة .ودمع بعض من تكل
املاكتب اإضافة نص يف القاعدة (82رابعا) ،اإما عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  PCT/WG/7/24أأو بصياغة بديةل من أأجل
توضيح النطاق .غري أأن بضعة ماكتب ر أأت أأن فقدان اإماكنية النفاذ اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين ،اإذا ما أأضيف ابعتباره
سببا يعذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّدة ،ينبغي أأن يرد يف حمك منفصل .وس مي ّكن ذكل من المتيزي بني فقدان اخلدمة ،اذلي
قد ل يعمهل سوى مودع أأو وكيل ّ
معني ،وبني بعض من ا ألحداث الأكرث جسامة املبيّنة يف القاعدة (82رابعا) ،اليت ّتقر هبا
عامة الناس.
 .19ومل تدمع بضعة ماكتب اإضافة فقدان اإماكنية النفاذ اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين ابعتباره سببا جيعل املكتب املعين
يعذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّ دة .ور أأت تكل املاكتب أأن الصياغة احلالية للقاعدة (82رابعا)(1أأ) – " أأو غري ذكل من
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ا ألس باب املامثةل يف حمل اإقامة الطرف املعين" – تسمح للماكتب بعذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّدة يف حال عدم توافر
خدمات التواصل الإلكرتوين.

الاقرتاح
متديد املهةل احمل ّددة بسبب عدم توافر أأنظمة التواصل الإلكرتوين يف املكتب املعين
 .20يف حني اتفقت معظم املاكتب اليت ردّت عىل التعممي  C. PCT 1433عىل لزوم السامح للمكتب املعين بمتديد لك
املُهل املنقضية يف يوم ّ
مطوةل يف أأنظمة التواصل الإلكرتوين اخلاصة بتسمل الوئائق ،فاإن
معني يف حال وقوع عطل لفرتة ّ
املاكتب مل تتفق حول النص عىل متديد تلقايئ لل ُمهل يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عندما تتجاوز مدة
يتعرض
العطل عتبة حمدّدة يف مرحةل مع ّينة من اليوم .و أأفادت بأأهنا تفضّ ل ،بدل من ذكل ،أأن تُرتك للمكتب املعين اذلي ّ
البت يف متديد لك املُهل املنقضية يف يوم ّ
لتكل املشلكة مسأأةل ّ
معني فامي خيص الطلبات ادلولية.
 .21وكام نوقش يف الفقرة  14أأعاله ،تمتتع املاكتب فعال مبوجب القاعدة احلالية  "1")5(80ابإماكنية الإعالن أأهنا غري
مفتوحة إلجراء املعامالت الرمسية يف يوم ّ
معني ومتديد لك املُهل املنقضية يف ذكل اليوم .كام أأن مجيع حالت التأأخر اليت تُعذر
فامي خيص الطلبات الوطنية جيب أأن تُعذر أأيضا فامي خيص الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
عندما تنطبق ا ألس باب ذاهتا .ويرى املكتب ادلويل أأن تكل ا ألحاكم تبدو اكفية للسامح للماكتب بمتديد لك املُهل املنقضية يف
يوم يشهد وقوع عطل كبري يصيب أأنظمهتا اخلاصة ابلتواصل الإلكرتوين .وابلتايل ل حاجة اإىل تعديل القاعدة  80املتعلقة
حبساب املُهل.
عذر التأأخر يف مراعاة املُهل
 .22يبدو من املناسب أأن يكون للمس تخدمني اذلين يودعون وثيقة اإلكرتونيا دلى مكتب ما بعض الضامانت حيال توقّف
مطول خلدمات التواصل الإلكرتوين ،عىل غرار ا ألحاكم املوجودة ملراعاة حالت تعطل خدمات الربيد .وعىل الرمغ من
ّ
ُ
اإماكنية عذر املاكتب حلالت التأأخر يف مراعاة املهل بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين ابعتبار أأن ذكل احلدث
يدخل مضن " أأو غري ذكل من ا ألس باب املامثةل يف حمل اإقامة الطرف املعين" عىل النحو املنصوص عليه يف
القاعدة (82رابعا) ،فاإن اإضافة عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين اإىل تكل القاعدة س يتيح اتساقا أأكرب بني املاكتب
مقارنة ابلوضع الراهن ،اذلي يسمح للماكتب ّ
ابلبت فامي اإذا ميكن اعتبار عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين من
ا ألس باب املشموةل بتكل القاعدة أأم ل.
 .23وبناء عليه ،يقرتح املكتب ادلويل اإضافة عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين اإىل ا ألس باب املذكورة يف
القاعدة (82رابعا)(1أأ) .وختتلف التعديالت املقرتحة الواردة يف املرفق عن تكل الواردة يف الوثيقة  PCT/WG/7/24ألهنا
تأأخذ يف احلس بان التعليقات املُقدمة يف ادلورة السابعة للفريق العامل ويف الردود عىل التعممي  C. PCT 1433واليت مفادها
أأن الإشارة السابقة اإىل "فقدان واسع وغري متوقّع لإماكنية النفاذ اإىل خدمات التواصل الإلكرتوين" تفتقر اإىل الوضوح وقد ل
تشمل لك املشالكت الكبرية اليت تصيب خدمات التواصل الإلكرتوين.
 .24وكام أأشري اإليه يف الفقرة  17من الوثيقة  ،PCT/WG/7/24س يكون الغرض املنشود هو انطباق ا ألحاكم عىل
حالت العطل اليت تصيب عددا كبريا من املس تخدمني ،مثل لك املس تخدمني يف منطقة واسعة من مدينة أأو بدل ،بدل من
مشالك ممتركزة يف مبىن ّ
معني .وعىل الرمغ من احامتل أأن ل يسفر العطل العام يف خدمات التواصل الإلكرتوين عن أآئار
مد ّمرة مماثةل أأو أأن ل يس تقطب التغطية الإعالمية نفسها اليت يس تقطهبا بعض من ا ألحداث ا ألخرى املذكورة يف
القاعدة (82رابعا)(1أأ) وابلتايل احامتل قةل عدد الناس اذلين ّيقرون به ،فاإن جحم املشالكت النامجة عن عدم توافر خدمات
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معني ويف يوم ّ
التواصل الإلكرتوين يف ماكن ّ
معني قد تكون متطابقة .ولهذا السبب ،ومبراعاة أأن الغرض املنشود هو لزوم
انطباق ا ألحاكم عىل حالت العطل العام عوضا عن املشالكت اليت يتعرض لها مس تخدم واحد ،يُقرتح الاحتفاظ بعدم
توافر خدمات التواصل الإلكرتوين يف القاعدة (82رابعا)(1أأ) ابلصيغة املعدةل املقرتحة بدل من اإضافة قاعدة جديدة تتناول
حتديدا خدمات التواصل الإلكرتوين.
 .25وإاذا وافق الفريق العامل عىل تقدمي التعديل املقرتح اإدخاهل عىل القاعدة (82رابعا) (1أأ) اإىل امجلعية يك تعمتده ،فقد
يكون من املفيد أأن تعمتد امجلعية بياان ّ
فّس هبا احلمك .ومن شأأن ذكل البيان توجيه املاكتب
يوّض الطريقة اليت ينبغي أأن يُ ّ
والمتكني من تطبيق احلمك عىل حنو متسق ،وميكن بلورته يف املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات واملبادئ
التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص ادلوليني .ولهذا الغرض ،ميكن للفريق العامل اقرتاح أأن تعمتد امجلعية البيان التفسريي
التايل دلى اعامتدها التعديل املقرتح اإدخاهل عىل القاعدة (82رابعا) (1أأ):
"تطبيق القاعدة (82رابعا) 1فامي خيص عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام":
"عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل القاعدة (82رابعا) 1لعذر تأأخر يف مراعاة همةل مل تُراع بسبب عدم توافر
خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام ،ينبغي للمكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل تفسري عدم التوافر بشلك عام
بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق والعديد من ا ألفراد ،متيزيا لها عن املشالك
املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا".

 .26اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
التعديل املقرتح اإدخاهل عىل الالحئة التنفيذية
والوارد يف مرفق هذه الوثيقة والبيان التفسريي
بش أأن تطبيق التعديل املقرتح يف الفقرة  25أأعاله.
[ييل ذكل املرفق]
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
احملتوايت

1

املرفق

القاعدة (82رابعا) عذر التأأخر يف مراعاة املهل2 ...................................................................................................
(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل 2 ....................................................................................................

 1ي ُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه.
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(رابعا)

القاعدة 82
عذر التأأخر يف مراعاة املهل

(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل
( أأ) جيوز ألي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى مكتب
تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل
مل تراع بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين
بشلك عام أأو غري ذكل من ا ألس باب املامثةل يف حمل اإقامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل ،و أأن الإجراء املعين اختذ
يف أأرسع وقت معقول ممكن.
(ب) [دون تغيري] يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل ،حسب احلال ،يف فرتة
ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية .وإاذا أأقمي ادلليل عىل وجه ُم ٍ
رض للمرسل اإليه ،وجب قبول
اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.
(ج) [دون تغيري] ل يتعني عىل أأي مكتب ّ
معني أأو منتخب قام املودع دليه ،يف وقت صدور قرار قبول اعتذار
التأأخر ،ابلإجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39أأن يراعي هذا الاعتذار.
[هناية املرفق والوثيقة]

