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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

 الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتدورات يف املستخدمة لغات الرتمجة الفورية 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

ىل املكتب ادلويل  رسالة  مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبيةه ، وج  2017أأكتوبر  10يف  .1 طلب اإ
اتحة ، ابلصيغة الواردة أأدانه،فهيا لهيا  اللغة الصينية منالرتمجة الفورية  اإ يف دورات الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن واإ

 :الرباءات

أأمهية كربى لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبيةويل "ي
، 2016 في عامف. ذكل النظاميف الس نوات الأخرية، ظل ت الصني من بني أأكرب مس تخديم  واس تخدامه يف الصني. و

ومع التطور الرسيع  يف املائة. 44.7ت منوا هائال بلغ احتلت الصني املرتبة الثالثة من حيث عدد الطلبات اليت شهد
ة يف تبادل وهجات النظر ومناقشة الرباءات، ترغب الصني بشد  التعاون بشأأن تطبيق نظام معاهدة اذلي يشهده 

س يكون من الرباءات. وابلتايل التعاون بشأأن ق العامل ملعاهدة نظام بعمق يف اجامتع الفريذكل ال املسائل املتعلقة ب
 الاجامتع." ذكلاس تخدام اللغة الصينية لكغة معل يف النظر يف ابلتأأكيد الرضوري واملفيد 

خبالف اجامتعات الهيئات الرتمجة الفورية يف الاجامتعات الويبو بشأأن اللغات البت  يف مسأأل س ياسة وترتك  .2
فر الأموال. ويالحظ املكتب اهنا بتو ، ر يئات املعنيةله ل الرئيس ية، مثل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو واللجان ادلامئة، 

اتحةفعال رت أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة قد قر  لك من أأن الأفرقة العامةل ل ادلويل لغات الأمم  من الفوريةالرتمجة  اإ
لهيا الستاملتحدة  غات ل، الواثئق ابلخرااملعقودة مؤ  هدوراتالرباءات، لأغراض التعاون بشأأن ووف ر الفريق العامل ملعاهدة  .واإ

ولأغراض ادلورة احلالية، الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.  عىليف تكل ادلورات  اقترصت الفوريةالرتمجة  ولكن ،الست
لهيا الست اللغات  من، بصفة اس تثنائية، الفوريةالرتمجة تُوف ر  مجيع دورات الفريق  عىلهذا النظام رمسيا  تعممي ويُقرتحواإ

 فر الأموال.ارهنا بتو  املقبةل،العامل 
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ىل تكل اللغات، العربية والصينية والروس ية  من الفوريةالرتمجة  لإاتحةر التلكفة الإضافية قد  وتُ  .3 مقارنة ابلرتمجة واإ
لهيا، املذكورة اللغات الثالث  مناملتاحة فعال  الفورية  مضنهذا املبلغ . وُرصد دورةلك لفرنك سويرسي  45 000 مببلغواإ

خالل مجعيات الويبو املعقودة ادلول الأعضاء  وافقت علهيا ، ابلصيغة اليت2018/19 ثنائيةومزيانية ال  برانمجمن  5 مجالربان
ن الأموال  وابلتايل. 2017 أأكتوبر يف  الاقرتاح.عىل الفريق العامل  وافق يف حال ،هذه الثنائية متوافرة لأغراضفاإ

ىل  .4 ن الفريق العامل مدعو اإ عىل  املوافقةاإ
 مم املتحدةالأ لغات من أأن تُتاح الرتمجة الفورية 

رهنا  املقبةل،ته اردو يف  واإلهيا الست الرمسية
 الأموال. فرابتو 

 ]هناية الوثيقة]


