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ي لنظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم 
 
ي بالتطوير القانون

الفريق العامل المعن 
 الصناعية

ةالدورة   العاشر
 2021 ديسمب   15إل  13جنيف، من 

ي نظام الهاي
ز
 تحديث معايي  اختيار لغات إضافية إلدخالها ف

 المكتب الدولي وثيقة من إعداد 

 
ا
يةأول  . مالحظة تفسبر
 
عدت الوثيقة  .1

ُ
ي نظام الهاي"، لكي ينظر فيها الفريق H/LD/WG/9/5أ

، المعنونة " معايي  اختيار لغات إضافية إلدخالها فز
ي لنظام الهاي 

ي بالتطوير القانونز
فيما يلي باسم "الفريق العامل"  ما الصناعية )المشار إليه للتصاميملتسجيل الدولي بشأن االعامل المعنز

ي دورته التاسعة المنعقدة 
ي شكل االجتماع  عقد . ومع ذلك، نظًرا آلراء األعضاء بأن 2020ديسمير  15و 14 مي يو و "نظام الهاي"( فز

فز
ز  ا للمناقشة المتعمقة حول موضوع " هجي 

ً
ي نظام الهايلن يكون مفيد

"، تم حذف الموضوع الخيارات الممكنة إلدخال لغات جديدة فز

المذكور من جدول أعمال الدورة التاسعة. 
1
 من الوثيقة المذكورة أعاله.  الوثيقة هي نسخة محدثةوهذه  

 
 
 مقدمة . ثانيا
 
ي لنظام الهاي  .2

ي بالتطوير القانونز
لتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية )المشار إليهما فيما يلي بشأن اناقش الفريق العامل المعنز

ي دورته 
ة من  الثامنةباسم "الفريق العامل" و"نظام الهاي" فز ي الفير

الوثيقة  2019 نوفمير  1أكتوبر إل  30المنعقدة فز
H/LD/WG/8/5 ."ي نظام الهاي

  ، المعنونة "الخيارات الممكنة إلدخال لغات جديدة فز

ي نظام الهاي، وشدد الوفد عل أن إدراج لغات  .3
ح وفد جمهورية كوريا إدراج اللغة الكورية كلغة إيداع فز وخالل تلك الدورة، اقير

ي ضوء الوضع
ي قدما فز

المالي الحالي لنظام الهاي، وأن إدراج اللغة الكورية سيعود بالفائدة عل  جديدة لإليداع هو حل معقول للمضز
يد ذلك عدد الطلبات المقدمة من هذه المنطقة استنادا إل اإلحصاءات منذ انضمام جمهورية كوريا إل نظام الهاي  ز نظام الهاي؛ إذ سي 

ي عام 
ي الدورة التالية بشأن معايي  اختيار لغات . وبناء عل ذلك طلب الفريق العامل من المكتب الدولي إ2014فز

عداد ورقة للمناقشة فز
ي نظام الهاي

 . 2إضافية لإليداع فز

                                                
ز  9الرجوع إل الفقرة ُيرجر  1  H/LD/WG/9/8 Prov.و H/LD/WG/9/1 Prov.3من الوثيقتي 
ي الوثيقة 30الفقرة انظر  2

ز
  المعنونة "ملخص الرئيس" H/LD/WG/8/8 ف



H/LD/WG/10/5 
2 
 

اح وفد جمهورية كوريا والتعليمات الصادرة عن الفريق العامل،  .4 عدتوبناء عل اقير
ُ
. وقد عرضت H/LD/WG/9/5 الوثيقة ا

ي نظام الهاي بوصفها "ل
ز
ي الوثيقة غات إيداع"معايي  محتملة إلدراج لغات جديدة ف

ز
ي  H/LD/WG/9/5. وتم تحديث األرقام الواردة ف

ز
ف

 هذه الوثيقة، حيثما أمكن ذلك. 

خيار لغة اإليداع المشار إليه فيها تصف  H/LD/WG/10/43الوثيقة  تجدر اإلشارة إل أن، وفيما يخص خيار لغة اإليداع .5
ي الوثيقة 

ز
ي الدورة الثامنة، مع تعديل طفيف. لالطالع H/LD/WG/8/5بالخيار "أ"، وهو الخيار نفسه الوارد ف

ز
، الذي جرى النظر فيه ف

. وال تزال تفاصيل تنفيذ أي خيار وارد فيها خاضعة H/LD/WG/10/4الوثيقة عل تفاصيل تنفيذ خيارات إدراج اللغة يرجر الرجوع إل 

 لمزيد من المناقشة من جانب الفريق العامل. 

 ثا
 
 إلدراج لغات جديدة. المعايبر المحتملة لثا

 
، ناقشت جمعيات  .6 ي

ي الماضز
ز
. كما تضمنت 4أوراقا مماثلة بشأن المعايي  الممكنة إلدراج لغات جديدة فيهما االتحادات المعنيةف

ي نظام الهاي. لذلك، تقدم هذه الوثيقة بعض  H/LD/WG/8/5الوثيقة 
ز
بالفعل بعض المعايي  الممكنة إلدخال لغات جديدة ف

ي الوثيقة المذكورة أعاله 5المعايي  
ز
ث المعايي  الواردة ف

ّ
 . 6األخرى، كما تحد

 نشاط اإليداع بموجب نظام الهاي

 
ي الحسبان عدد الطلبات الدولية وعدد التصاميم الواردة فيها بموجب نظام الهاي.  .7

ز
  المعيار األول، يمكن أن يؤخذ ف

 الهايعدد الطلبات والتصاميم الدولية الواردة فيه بموجب نظام 

 
، وكذلك عدد  .8 ي قدمها المودعون من طرف متعاقد أو أكير

ي الحسبان عدد الطلبات الدولية النر
يمكن للفريق العامل أن يأخذ فز

ية أو الفر  ز ي يجوز فيها تقديم الطلبات المحلية بلغة معينة، بخالف اإلنكلي 
ي البلدان النر

ي هذه الطلبات الدولية، فز
نسية التصاميم الواردة فز

ا لعمليات اإليداع المحتملة للطلبات الدولية بتلك اللغة بموجب نظام الهاي. أو اإلسب  انية؛ إذ يمكن أن تكون هذه األرقام مؤشر

ي الطلبات الدولية .9
ة األول فز ي يمكن فيها تقديم 2020عام  7وبالنظر إل بلدان المنشأ العشر

ز بوجه خاص عل البلدان النر كي 
، والير

: طلب محلي بلغة أخرى غي   ية أو الفرنسية أو اإلسبانية، يالحظ ما يلي
ز  اإلنكلي 

  8تصميما( 1,669طلبا )تتضمن  1,145قدم مودعو الطلبات الكوريون . 

  تصميما(.  3,666طلبا )تتضمن  702قدم مودعو الطلبات األلمان  

  1طلبا )تتضمن  531قدم مودعو الطلبات السويشيونn944  ي أنه عند تحليل
النظام السويشي تصميما(، مما قد يعنز

ا إلحصاءات اإليداع المحلية
ً
تصميما(  1,369طلبا )تتضمن  374، يمكن عزو 9المتعدد اللغات إل حصص لغوية مكافئة وفق

ز باأللمانية، وعزو  ز باإليطالية.  103طلبا )تتضمن  28إل الناطقي   تصميمات( إل الناطقي 

  تصميما(.  942طلبا )تتضمن  408قدم مودعو الطلبات اليابانيون  

  تصميما(.  826طلبا )تتضمن  361قدم مودعو الطلبات الصينيون 

                                                
 . H/LD/WG/9/4هذه الوثيقة هي نسخة محدثة من الوثيقة  3

 ، المرفق الثالث. 6و PCT/A/38/4، 4و MM/A/42/1انظر الوثائق  4

ز  5  وإجمالي الناطقي 
ز ز األصليي  ز بلغة ما )الناطقي   الدول لكل لغة رسمية )اإلجمالي والدول األعضاء(. بها( وعدد  وتشمل هذه المعايي  عدد الناطقي 

ي الخارج، واللغات ال 6
ز
ي الطلبات المودعة ف

ز
رسمية لألمم وتشمل هذه المعايي  عدد الطلبات والتصاميم الدولية الواردة فيها، وعدد التصاميم الواردة ف

 المتحدة. 

ي عنوان اإلقا 7
ز
ف منشأ الطلب بأنه البلد/اإلقليم الوارد ف  طلبات دولية  مة المذكور لمودع الطلب. ُيعرَّ

ُ
ي بلد غي  عضو إيداع

ز
ز ف ويجوز لمودعي الطلبات الُمقيمي 

ي نظام الهاي. 
ز
 إذا كانت لديهم منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية داخل الوالية القضائية لطرف متعاقد ف

ز من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراط 8 ي عام لم يودع أي طلب دولي من مودعي 
ز
 (. 2021 االستعراض السنوي لنظام الهاي)انظر  2020ية ف

ا للمكتب يجوز إيداع طلبات التصاميم المحلية لدى المعهد الِفدرالي السويشي للملكية الفكرية بالفرنسية واأللمانية واإليطالية والرايتورومان 9
ً
ية. ووفق

ي عام  ،لمذكور ا
ز
ي المائة 70تم إيداع حوالي  ،2020ف

ز
ي المائة باللغة الفرنسية و  24باللغة األلمانية، و  لطلباتمن ا ف

ز
ي المائة باللغة اإليطالية 5ف

ز
 . ف
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  تصميما(.  1,231طلبا )تتضمن  273قدم مودعو الطلبات اإليطاليون  

  تصميما(.  999طلبا )تتضمن  136قدم مودعو الطلبات الهولنديون 

ي عام 
ين األول فز  202010الطلبات الدولية من بلدان المنشأ العشر

 

ي 
ين األول فز ي الطلبات الدولية من بلدان المنشأ العشر

 202011التصاميم الواردة فز

 

ي الحسبان، قد تكون اللغات الكورية واأللمانية  .10
 واليابانيةوإذا تم أخذ لغات بلدان المنشأ الخمسة األول للطلبات الدولية فز

ي الحسبان، قد 
ي الطلبات الدولية فز

ي نظام الهاي. وإذا تم أخذ لغات بلدان المنشأ الخمسة األول للتصاميم الواردة فز
مؤهلة لإلدراج فز

ة األول للطلبات ي نظام الهاي. أما إذا تم أخذ لغات بلدان المنشأ العشر
 تكون اللغات الكورية واأللمانية واإليطالية مؤهلة لإلدراج فز

ي الحسبان، فقد تكون اللغات الكورية واأللمانيةالدول
ي نظام الهاي والهولندية واإليطالية واليابانية والصينية ية فز

. أما مؤهلة لإلدراج فز

ة األول  ي اإذا تم أخذ لغات بلدان منشأ التصاميم العشر
ي الحسبان، فقد تكون اللغاتالمدرجة فز

الكورية و  األلمانية لطلبات الدولية فز
كية لية والهولنديةواإليطا ي نظام الهاي.  واليابانية والصينية والير

 مؤهلة لإلدراج فز

  

                                                
 . 2021االستعراض السنوي لنظام الهاي مأخوذ من  10
 . 2020االستعراض السنوي لنظام الهاي مأخوذ من  11
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 لألهلية
 
 12الحد األدن

 
ي إدراج حد أدنز لألهلية كمعيار  .11

ز
ي الحسبان، ف

ز
يمكن للفريق العامل أن ينظر، عند أخذ أنشطة اإليداع بموجب نظام الهاي ف

، عل سبيل المثال حصة ال تقل عن  ي
ز
ي الطلبات، أو إجمالي عدد  20أو  10أو  5إضاف

ز
ي المائة من إجمالي عدد التصاميم الواردة ف

ز
ف

ة معينة، مثل ثالث سنوات متتالية عل األقل.  ي سنة معينة لفير
ز
 الطلبات المودعة ف

ي  تصميما  18,580 ، فقد ورد 2020واستنادا إل إحصاءات عام  .12
ز
ز الحد األدنز عند  5,792ف ي المائة  20طلبا دوليا. فإذا تعي 

ز
ف

ي  3,716)
ي تصميما( فإن اللغة األلمانية فقط هي النر

ز عند الحد هذا ب حاليا  ستفز ي المائة ) 10. أما إذا تعي 
ز
اللغة تصميما( فإن  1,858ف

ي  مرة أخرىاأللمانية 
ي بهذا الحد هي النر

ز عند ستفز ي المائة ) 5، وإذا تعي 
ز
(، فإن اللغات األلمانية والكورية واإليطالية تصميما 929ف

ي 
ي بهذا الحد والهولندية واليابانية هي النر

 . ستفز

ودع 2020وعل المنوال نفسه، بناء عل إحصاءات عام  .13
ُ
ز الحد األدنز للطلبات عند  5,792، أ عي َ

َ
ي ذلك العام. فإذا ت

ز
طلبا دوليا ف

ي المائة ) 20
ز
ي أي لغة بهذا  1,158ف

ز هذا الحد عند طلبا(، فلن تفز ي المائة ) 10الحد. أما إذا تم تعي 
ز
ز الكورية  579ف طلبا( فإن اللغتي 

ز عند  حاليا  واأللمانية فقط هما اللتان ستفيان ي المائة ) 5بهذا الحد. وإذا تعي 
ز
 طلبا( فإن اللغات الكورية واأللمانية واليابانية 290ف

ي  والصينية واإليطالية
ي ستفز

 بهذا الحد.  حاليا  هي النر

ز الطلبات  .14  لألهلية يجمع بي 
ي وضع حد أدنز

ز
ا ف

ً
ز والتصاميموقد ينظر الفريق العامل أيض  لعدد معي 

ح استيفاء الحد األدنز ، ويقير
ي نظام الهاي. 

ز
  من السنوات، عل سبيل المثال لمدة ثالث سنوات متتالية، قبل إدراج لغة جديدة لإليداع ف

ي الخارج
 

 13أنشطة اإليداع ف

 
15. ، ي

ا عل احتمال استخدام  المعيار الثانز ي الحسبان؛ إذ قد يوفر هذا المعيار مؤشر
ي الخارج فز

يمكن أخذ حجم الطلبات المودعة فز
 نظام الهاي، وأهمية لغات معينة ألغراض اإليداع بصورة مستفيضة. 

ي الخارج
 
ي الطلبات المقدمة ف

 
 عدد التصاميم الواردة ف

 
ز إل حماية تصاميم .16 ي أو يمكن لُمودعي الطلبات الساعي 

 لدى مكتب وطنز
ً
ة ي واليات قضائية أجنبية إما إيداع الطلبات مباشر

هم فز
ي الطلبات  .إقليمي وإما إيداعها، إن أمكن، من خالل نظام الهاي

ي عدد التصاميم الواردة فز
 فز
ً
، يمكن للفريق العامل أن ينظر أيضا ومن ثمَّ

ي الخارج 
ي أودعها فز

 أو من خالل نظام اله–النر
ً
ا  مباشر

ً
ية أو الفرنسية أو  –ايإيداعا ز ي بلدان لغتها الرسمية بخالف اإلنكلي 

المقيمون فز
ي إيداع طلبات محلية. 

 اإلسبانية، واستخدامها فز

ي أدناه بلدان المنشأ  .17
ي الرسم البيانز

ي هذا الصدد، يرد فز
ينوفز ي الخارج العشر

ز إل حماية تصاميمهم فز ز الساعي  ي   .األول للمودعي 
فز

ي الخارج  14 2019عام 
ي الطلبات المودعة فز

ي أدرجها هؤالء المودعون فز
ا ومن  238,900بلغ عدد التصاميم النر تصميما )إيداعا مباشر

ي الخارج 
ة األول، تضمنت الطلبات الُمودعة فز تيب عدد التصاميم لبلدان المنشأ العشر ي ذلك العام، وبير

ز
خالل نظام الهاي(. وف

 من ألمانيا،  39,841
ً
،  31,556وتصميما من الواليات المتحدة األمريكية،  38,613وتصميما ز تصميما من  28,883وتصميما من الصي 

تصميما من  13,372، وتصميما من اليابان 17,016وتصميما من فرنسا،  18,612وتصميما من سويشا،  18,632و، 20،650إيطاليا 
 يما من هولندا. تصم 9,424تصميما من المملكة المتحدة، و 11,155جمهورية كوريا، و

                                                
ز النفاذ )المادة  1999عل سبيل المثال، ُوضعت حدود دنيا لدخول وثيقة  12   ((. 2) 28حي 
ي واليات قضائية أخرى نظام الطلب المتعدد التصاميم.  13

ز
ق ف ي بعض الواليات القضائية نظام الطلب ذي التصميم الواحد، وُيطبَّ

ز
ق ف  ُيطبَّ

 لدى مكاتب ا 14
ً
ة لملكية الفكرية الوطنية أو انظر مركز الويبو للبيانات اإلحصائية الخاصة بالملكية الفكرية.  وتتوفر البيانات الخاصة بالطلبات الُمودعة مباشر

ي تاري    خ إعداد هذه الوثيقة.  2018اإلقليمية حنر عام 
ز
 فقط، وذلك ف
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ي الخارج من بلدان المنشأ 
ي الطلبات المودعة فز

ينالتصاميم الواردة فز ي عام  العشر
 2019األول فز

 

 
ي وإذا تم أخذ بلدان المنشأ الخمسة األول  .18

ي الحسبان، فيمكن النظر فز
ي الخارج فز

ز لحماية تصاميمهم فز لمودعي الطلبات الساعي 
ي نظام الهاي، إضافة إل اللغات الثالث الحالية لنظام الهاي. أما إذا تم أخذ بلدان ا

لمنشأ إدراج اللغات األلمانية والصينية واإليطالية فز
ي ا
ز للحماية فز ة األول لمودعي الطلبات الساعي  ي إدراج اللغات األلمانية والصينية واإليطالية العشر

ي الحسبان، فيمكن النظر فز
لخارج فز

ي نظام الهاي. 
 واليابانية والكورية والهولندية فز

 الحد األدن  لألهلية

 
ي إدراج حد أدنز لألهلية كمعيار إضا .19

ي الحسبان، فز
ي الخارج فز

، قد ينظر الفريق العامل، مرة أخرى، عند أخذ أنشطة اإليداع فز ي
فز

ة معينة، مثل ثالث سنوات متتالية.  ي سنة معينة لفير
ي الخارج فز

ي الطلبات المودعة فز
عل سبيل المثال إجمالي عدد التصاميم الواردة فز

ز الحد األدنز عند  ي هذا الحد. أما إذا  30,000فإذا تعي  ي ستلنر
ي الخارج فإن اللغة األلمانية فقط هي النر

ي الطلبات المودعة فز
تصميم فز

ز  ي هذا الحد. وإذا تم تحديده عند  20,000هذا الحد عند تعي  ي ستلنر
تصميم  10,000تصميم فإن األلمانية والصينية واإليطالية هي النر

ي هذا الحد.  ي ستلنر
 فإن األلمانية والصينية واإليطالية واليابانية هي النر

ي الويبو اللغات الرسمية لألمم المتحدة
 
 وسياسة اللغات ف

 
ي الحسبان اللغات الرسمية لألمم المتحدة. يمكن للفريق  .20

 العامل أن يأخذ فز

ية والفرنسية والروسية واإلسبانية.  .21 ز  واللغات الرسمية الست لألمم المتحدة هي العربية والصينية واإلنكلي 

 عن المنشو  .22
ً
رات الرئيسية وتمتد التغطية اللغوية لوثائق اجتماعات هيئات الويبو الرئيسية ولجانها وأفرقتها العاملة، فضال

 ل
ً
ي الويبو" سياسة اللغات  "والجديدة، إل اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة وفقا

ي فز
ي اعتمدتها الجمعية العامة للويبو فز

النر
ي تديرها الويبو، مثل 15 2010 سبتمير 

مة بموجب المعاهدات النر
َّ
 عل الخدمات الُمقد

ً
. ومع ذلك، ال تنطبق هذه السياسة حاليا

ي إطار نظامي مدريد والهايخدمات ال
مة فز

َّ
 . تسجيل الدولي الُمقد

ي أكتوبر  .23
ز لجمعيات الويبو، المنعقدة فز ي الويبو" إل الدورة الثانية والستي 

. 2021وقدمت "السياسة المنقحة للغات فز
16
عل و  

ي الوثيقة
ز فز ز استبعدت ، "WO/PBC/32/7 النحو المبي  ي حي 

اح  –فز ي  أنظمة اللغات –من نطاق هذا االقير
جمة النر وسياسات الير

شد مناقشات الدول األعضاء بشأن األنظمة الجارية  ي تديرها الويبو واللوائح المتعلقة بها، يمكن أن تسير
وضعت بموجب المعاهدات النر

                                                
ي الوثيقة  250انظر الفقرة  15

ز
ي الوثيقة  184إل  173، والفقرات من A/48/26ف

ز
 . A/49/18ف

 من جدول األعمال.  9، البند WO/PBC/32/7و WO/PBC/32/6و A/62/7ُيرجر الرجوع إل الوثائق  16

39,84138,613

31,556
28,883

18,63218,61217,016
13,372

11,1559,424
5,871 5,563 5,432 4,122 3,569 2,736 2,440 2,330 2,323 ت 2,207

لبا
ط

 ال
ي

 ف
دة

ر
وا

 ال
يم

ام
ص

الت
(

ج
ر
خا

ال
)

المنشأ

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=540024
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ي ]نفس[ هذه الوثيقة
ز
حة ف ي هيئات الويبو المختصة األخرى بالمبادئ المقير

ز
". ف

17
ي هذا الصدد، يبدو أن هناك مبدأين  

ز
ز وف ي  مبيني 

ز
ف

ز للغات لمنقحة سياسة اال ي نظام الهاي، وهما: ل وجيهي 
ز
 مناقشات الفريق العامل بشأن المعايي  الممكنة إلدخال لغات إضافية ف

التعددية اللغوية: "تقر الويبو بأهمية التعددية اللغوية كأحد القيم األساسية للمنظمة، وكوسيلة للوصول إل أرجاء العالم " 1"
ح إمكانيات كات والمجتمعات المحلية واألفراد  وشر ي كل مكان ودعم الحكومات والشر

ز
ز حياة الجميع ف ي تحسي 

ز
الملكية الفكرية ف

ي ضمان النفاذ الشامل إل 
ز
الستخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية المستدامة. وكذلك، تكتسي التعددية اللغوية أهمية ف

معلومات الويبو وخدماتها". 
18

 

جمة بثالثة " النهج 2" اتيجيات الويبو المستقبلية بشأن الير شد اسير ي إطار نهج قائم عل األثر، تسير
ز
القائم عل األثر: "ف

( : جمة؛ )1اعتبارات رئيسية هي جمة؛ )2( الجمهور المستهدف بالير جمة 3( ودرجة الدقة المطلوبة للير ( وتكنولوجيا الير

المتاحة". 
19 

 ون وإجمالي الناطقير  بها(الناطقون بلغة ما )الناطقون األصلي

 
ز  .24 ا لعدد المودعي  ي العالم؛ إذ قد يعطي هذا مؤشر

ز
ز بلغة ما ف ي الحسبان إجمالي عدد الناطقي 

ز
يمكن للفريق العامل أن يأخذ ف

ي نظام الهاي. 
ز
 المحتمل تقديمهم طلبات بلغتهم إذا تم إدراج لغة معينة ف

ي المرفق األول لهذه الوثيقة(، فيما يتعلق  .25
ز
ي العالم" الوارد ف

ز
نت )انظر الجدول المعنون "توزي    ع اللغات ف ا لمصادر اإلنير

ً
ووفق

تغا ية والصينية والهندية واإلسبانية والفرنسية والعربية والبنغالية والروسية والير ز " بلغة ما، ُصنفت اإلنكلي  ز لية بإجمالي عدد "الناطقي 
ي أوائل عام  10سية بأنها أكير واإلندوني

ي العالم فز
خذت أكير 202020لغات استخداما فز

ُ
ي الحسبان، فيمكن  10، وإذا أ

لغات استخداما فز
ي نظام الهاي، إضافة إل اللغات 

تغالية واإلندونيسية فز ي إدراج اللغات الصينية والهندية والعربية والبنغالية والروسية والير
الثالث النظر فز
 الحالية. 

تغالية وف .26 ية والهندية والبنغالية والير ز "، صنفت الصينية واإلسبانية واإلنكلي  ز ز األصليي  يما يتعلق بالعدد اإلجمالي "للناطقي 
ي أوائل عام  10والروسية واليابانية والبنجابية الغربية والماراثية بأنها أكير 

ي العالم فز
ي الحسبان 202021لغات استخداما فز

خذ فز
ُ
، وإذا أ

تغالية والروسية واليابانية والبنجابية الغربية  لغات 10أكير  ي إدراج اللغات الصينية والهندية والبنغالية الير
مستخدمة فيمكن النظر فز

ي نظام الهاي، إضافة إل اللغات الثالث الحالية للنظام. 
 والماراثية فز

 اللغات الرسمية للدول

 
ي الحسبان اللغات الرسمية .27

للدول. واللغة الرسمية هي اللغة المستخدمة لألغراض الرسمية، ال  يمكن للفريق العامل أن يأخذ فز
 . 22سيما من جانب الحكومة الوطنية

ز أكير  .28 ا لعدد الدول، من بي 
ً
ي الحسبان اللغات الرسمية وفق

ي العالم )بخالف  25وإذا أخذ الفريق العامل فز
لغة مستخدمة فز

عد العربية و 
ُ
ية أو الفرنسية أو اإلسبانية(، ت ز تغالية واأللمانية والسواحيلية واإليطالية والروسية والتاميلية والصينية والهندية اإلنكلي  الير

ي العال
ي أكير من دولة واحدة )انظر الجدول المعنون "توزي    ع اللغات فز

كية والكورية لغات رسمية فز م" والبنغالية واألردية واليابانية والير
ي المرفق األول لهذه الوثيقة(

 . 23الوارد فز

  

                                                
 . WO/PBC/32/7من الوثيقة  7ُيرجر الرجوع إل الفقرة  17
ز تعزيز  7. وتجر اإلشارة أيضا أن الفقرة WO/PBC/32/6من الوثيقة  5ُيرجر الرجوع إل الفقرة  18 ا عل الحاجة إل الموازنة بي 

ً
التعددية اللغوية  تؤكد أيض

 واالستدامة المالية. 
 . WO/PBC/32/6من الوثيقة  9ُيرجر الرجوع إل الفقرة  19
ي موقع  20

ز
ي هذا الصدد، اعتمد المكتب الدولي عل المعلومات الواردة ف

ز
Visual Capitalist -spoken-most-ualcapitalist.com/100www.visف

languages/.،  ي
ز
اير  15والمنشورة ف  . 2020فير

ي موقع  21
ز
ي هذا الصدد، اعتمد المكتب الدولي عل المعلومات الواردة ف

ز
Capitalist Visual -spoken-most-www.visualcapitalist.com/100ف

languages/. 
 . 2003. 2003توم ماكآرثر، مطبعة جامعة أكسفورد،  . Concise Oxford Companion to the English Language, Edانظر  22
ي ويكيبيديا عل  23

ز
ي هذا الصدد، اعتمد المكتب الدولي عل المعلومات الواردة ف

ز
 www.britannica.comوسوعة بريتانيكا عل ، وعل مWikipedia.orgف

http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
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 ات الرسمية للدول األعضاءاللغ

 
ا اللغات الرسمية للدول عل أساس الدول األعضاء .29

ً
ي الحسبان أيض

ز
، مع مراعاة أن هذا المعيار 24يمكن للفريق العامل أن يأخذ ف

 سيتغي  مع كل انضمام جديد. 

ز أكير  .30 ي هذا الصدد، من بي 
ز
ية أو الفرنسية أو اإلس  25وف ز ي العالم )بخالف اإلنكلي 

ز
بانية(، تعد العربية واأللمانية لغة مستخدمة ف

ا للعضوية الحالية )انظر الجدول المعنون "توزي    ع 
ً
ي أكير من دولة عضو، وفق

ز
كية والروسية لغات رسمية ف واإليطالية والكورية والير
ي المرفق األول لهذه الوثيقة(

ز
ي العالم" الوارد ف

ز
 . 25اللغات ف

 عوامل أخرى

 
ي   .31

ز
ي من هذه الوثيقة عوامل أخرى قد تكون مهمة لينظر فيها الفريق العامل. وهي اللغات المستخدمة ف

ي المرفق الثانز
ز
ويرد ف

ي قد تطرأ عل 
ات النر (، والتغيي  ي

خدمات الويبو المختلفة )القسم األول(، واستخدام موارد موقع الويبو بلغات مختلفة )القسم الثانز
اءات )القسم الثالث(.  أنشطة اإليداع بعد إضافة ي نظامي الهاي ومعاهدة الير

ز
  لغات ف

 
 
 ملخص النتائج . رابعا

ي إطار نظام الهاي تفاوتا ملحوظا من معيار إل آخر، مع تواتر ظهور  .32
ز
ي إدراجها كلغات إيداع ف

ز
ي قد ُينظر ف

يتفاوت أداء اللغات النر
ها. وبوجه خاص، وبتطبيق أكير الحدود ال  من غي 

 عند االقتضاء، يبدو أنه: بعض اللغات أكير
ً
حة تساهال  دنيا المقير

  ي
ي الحسبان اإليداعات بموجب نظام الهاي، من حيث عدد التصاميم الواردة فز

، الطلبات الدولية إذا أخذ الفريق العامل فز
ي إدراج اللغات األلمانية والكورية واإليطالية والهولندية واليابانية. 

طلبات الدولية، يمكن بينما من حيث عدد الفيمكن النظر فز
ي إدراج اللغات الكورية واأللمانية واليابانية والصينية واإليطالية؛

 النظر فز

  ي إدراج اللغات األلمانية أو
، حسب عدد التصاميم، فيمكن النظر فز ز ي الحسبان إيداعات غي  المقيمي 

إذا أخذ الفريق العامل فز
 والكورية؛ والصينية واإليطالية واليابانية

  ي إدراج اللغات الصينية والعربية إذا أأو
ي الحسبان اللغات الرسمية لألمم المتحدة، فيمكن النظر فز

خذ الفريق العامل فز
 والروسية. 

  ة من أو ي إدراج قائمة كبي 
ي العالم، فيمكن النظر فز

" بلغة معينة فز ز ي الحسبان إجمالي عدد "الناطقي 
إذا أخذ الفريق العامل فز
تغالية. اللغات، تبدأ بالصينية   والهندية والعربية والبنغالية والروسية والير

  ي إدراج قائمة أو
ي العالم، فيمكن النظر فز

" بلغة معينة فز ز ز األصليي  ي الحسبان إجمالي عدد "الناطقي 
إذا أخذ الفريق العامل فز

تغالية والروسية واليابانية.  ة من اللغات، تبدأ بالصينية والهندية والبنغالية والير  كبي 

  ز أكير إأو ي تتخذ لغة معينة لغة رسمية لها، من بي 
ي الحسبان عدد الدول األعضاء النر

لغة  25ذا أخذ الفريق العامل فز
تغالية واأللمانية والسواحيلية  ة من اللغات، بدًءا من العربية والير ي إدراج قائمة كبي 

ي العالم، يمكن النظر فز
مستخدمة فز

  واإليطالية والروسية؛ أو

  ز أكير إذا أخذ أو ي تتخذ لغة معينة لغة رسمية لها، من بي 
ي الحسبان عدد الدول األعضاء النر

لغة  25الفريق العامل فز
ي إدراج العربية واأللمانية واإليطالية والكورية 

ي الوقت الراهن، يمكن النظر فز
ي العالم، ووفقا لعضوية الهاي فز

مستخدمة فز
كية والروسية، نظرا ألنها اللغات الرسمية  ي أكير من بلد عضو. والير
 فز

  

                                                
ي والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية ) 24 ي عن عضوية االتحاد األورونر

 . (OAPIلغرض تحليل هذا المعيار، تم التغاضز
ي ويكيبيديا عل  25

ز
ي هذا الصدد، اعتمد المكتب الدولي عل المعلومات الواردة ف

ز
 www.britannica.com، وعل موسوعة بريتانيكا عل Wikipedia.orgف
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 إن الفريق العامل مدعو:  .33

ي هذه  "1"
مناقشة المحتويات الواردة فز

 الوثيقة والتعليق عليها؛ 

تقديم توجيهات للمكتب الدولي   "2"
ي قدما. 

 بشأن الطريقة الممكنة للمضز

 
 ]يلي ذلك المرفقان[



H/LD/WG/10/5 
 المرفق األول
ANNEX I 
 

ي العالم
 
 توزي    ع اللغات ف

( الرتبة )إجماال( اللغة ز الناطقون األصليون  المجموع )بالماليي 
) ز  )بالماليي 

دول أعضاء ذات  دول ذات لغة رسمية
 لغة رسمية

ية ز  10 60 379 1132 1 اإلنكلي 

 1 2 918 1117 2 )الماندرين( الصينية

 0 2 341 615 3 الهندية

 2 20 460 534 4 اإلسبانية

 13 29 77 280 5 الفرنسية

 5 23 غي  متاح 274 6 العربية الفصىح

 0 2 228 265 7 البنغالية

 3 14 154 258 8 الروسية

تغالية  1 9 221 234 9 الير

 0 1 43 199 10 اإلندونيسية

 0 2 69 170 11 األردية

 5 6 76 132 12 األلمانية المعيارية

 1 2 128 128 13 اليابانية

 1 6 16 98 14 السواحيلية

 0 1 83 95 15 الماراثية

 0 1 82 93 16 التيلوغو

 0 1 93 93 17 البنجابية الغربية

 0 1 81 82 18 الوو الصينية

 1 3 75 81 19 التاميلية

كية  2 2 69 80 20 الير

 2 2 77 77 21 الكورية

 1 1 76 77 22 الفيتنامية

 0 1 73 74 23  الصينيةيو 

 0 1 68 68 24 الجاوية

 3 4 65 68 25 اإليطالية

تاح عل ، انظر إثنولوج، لغات العالم، موسوعة بريتانيكا، ويكيبيديا، visualcapitalist.com)المصادر: 
ٌ
ت

www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/،  ي
اير  15والمنشورة فز ي 2020فير

. والمنشورة عل ويكيبيديا فز

 . 2021سبتمير 
 
 

ي ]يلي ذلك 
[المرفق الثانز

                                                
ا للوثيقة  1

ً
ي ثالثة بلدان، واللغة الرسمية لبلد واحد. H/LD/WG/7/5وفق

ز
 ، تعد اللغة الروسية لغة رسمية ف

http://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
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 عوامل أخرى

 
ا
ي خدمات الويبو المختلفة . أول

 
 استخدام اللغة ف

ي إطار نظام مدريد ألن النظام  .1
ز
درج أنشطة اإليداع ف

ُ
اءات. ولم ت ي إطار نظامي الهاي ومعاهدة الير

ز
ترد أدناه أنشطة اإليداع ف

قدم بها 
ُ
ي ت
ي الهاي. كما ترد اللغات النر

ز
ي نظام مدريد هو نفسه ف

ز
 خدمات مركز الويبو للتحكيم والوساطة.  اللغوي ف

 نظام الهاي

ي عام  .2
ز
ودع 2020ف

ُ
ية، وما يقرب من  90.4، أ ز ي المائة من الطلبات بموجب نظام الهاي باللغة اإلنكلي 

ز
ي المائة من  8.6ف

ز
ف

ي المائة باللغة إلسبانية.  1الطلبات باللغة الفرنسية، و
ز
 ف

 2020إل  2006توزي    ع طلبات الهاي حسب لغة اإليداع، من 

 

اءات  نظام معاهدة التعاون بشأن الب 

اءات بلغة  .3 نشر الغالبية العظم من طلبات معاهدة الير
ُ
اءات بعشر لغات. وت ي نظام معاهدة التعاون بشأن الير

يمكن النشر فز
ي عام  1اإليداع

شر نحو 2020وفز
ُ
ية،  44.4، ن ز ي المائة من الطلبات باإلنكلي 

ي المائة 20.3وفز
ي المائة 19.2وبالصينية،  فز

 6.4وباليابانية،  فز
ي المائة باأللمانية، 

ي المائة بالكورية،  6.1وفز
ي المائة بالفرنسية، و 2.3وفز

ي المائة باإلسبانية،  0.6فز
ي المائة بالروسية، و 0.4وفز

ي  0.2فز
فز

تغالية، و ي المائة العربية.  0.01المائة بالير
 فز

 

                                                
اءات لعاممن  71انظر صفحة   1  . 2020 االستعراض السنوي لمعاهدة التعاون بشأن الير
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، من  اءات بحسب لغة النشر  2020إل  2006توزي    ع طلبات معاهدة الير

 

 ، اءات بحسب لغة النشر  2020توزي    ع طلبات معاهدة الير

 
 مركز الويبو للوساطة والتحكيم )مركز الويبو(

ي هذه اإلجراءات ليدير مركز الويبو  .4
حدد اللغة المستخدمة فز

ُ
اء. وت ز لوساطة والتحكيم وإصدار قرارات الخير وفقا التفاق الطرفي 

ية والفرنسية 2أو ُيحددها المحكم/الوسيط ز ي هذه اإلجراءات منها الصينية واإلنكلي 
خدمت عدة لغات فز

ُ
ي الممارسة العملية، است

ز
. وف

تغالية واإلسبانية   3واأللمانية واإليطالية والكورية والير

ه عام، ما لم يتفق الطرفان عل خالف ذلك، أو ينص عل ويدير مركز الويبو أيضا المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول. وبوج .5
ز المسجل وصاحب اسم الحقل( فإن لغة اإلجراءات اإلدارية هي لغة اتفاق التسجيل ي اتفاق التسجيل )االتفاق بي 

. ومع 4خالف ذلك فز

ية ز ي الواقع العملي بعدة لغات فإن اللغة اإلنكلي 
ي نحو  5أن هذه اإلجراءات تتم فز

ستخدم فز
ُ
 بالمائة منها.  88ت

 
 
 استخدام موارد موقع الويبو بلغات مختلفة . ثانيا

نت باللغات المختلفة  .6 جّمع المكتب الدولي بعض المعلومات والبيانات المتعلقة باستخدام موارد الويبو المجانية عل اإلنير
ة  نت بلغات مختلفة ال يقدم إشارة مباشر ز كان استخدام الموارد عير اإلنير

ي تكتسيها إضافة لغة أخرى إل المتاحة. ولي 
عل األهمية النر

ز ببعض مسائل الملكية الفكرية بلغات معينة.   نظام الهاي فإنه قد يكون دليال عل اهتمام المستخدمي 

                                                
ي الويبو  10من قواعد الويبو للتحكيم المعّجل، والمادة  33الويبو للتحكيم، والمادة من قواعد  39انظر المادة   2

ز
:  عل من قواعد الوساطة ف

https://www.wipo.int/amc/en/rules / . 
   https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html.انظر   3
rules-https://www.icann.org/resources/pages/udrp-من قواعد السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول عل:  11انظر المادة   4

2015-03-11-en :؛ وانظر أيضاhttps://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item45.  
 . https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languages_yr.jsp?yearانظر:   5

20.3%

44.4%
2.3%

6.4%

19.2%

6.1%
Arabic
Chinese
English
French
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish

https://www.wipo.int/amc/en/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item45
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item45
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 موقع الويبو والهاي

ي عام 6ُيتاح موقع الهاي المنتقل إليه باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة .7
ز
لويب أعاله ، تصفح الزائرون صفحة ا2020. وف

ية  باللغات التالية:  ز ي المائة، والفرنسية  78نسبة حوالي اإلنكلي 
ز
ي المائة، واإلسبانية  7.5ف

ز
ي المائة، والصينية  6.0حوالي ف

ز
ي المائة،  3.5ف

ز
ف

ي المائة، والعربية  3.2والروسية 
ز
ي المائة.  1.1ف

ز
 ف

ي عام وتوفر الويبو النصوص القانونية المتعلقة بنظام الهاي بهذه اللغات  .8
ز
ي 2020الست. وف

، تصفح الزائرون صفحة الويب النر
ية  باللغات التالية:  7تتضمن نصوص الهاي القانونية ز ي المائة، واإلسبانية  70نسبة حوالي اإلنكلي 

ز
ي المائة، والعربية  12ف

ز
ي المائة،  5.7ف

ز
ف

ي المائة، والروسية  5.5والفرنسية 
ز
ي المائة، والصينية  4.2ف

ز
ي المائة.  2.0ف

ز
 ف

ز أهم سمات النظام ومزاياه بهذه اللغات الست .9 ي يبي 
ونز ي عام 8ويوفر نظام الهاي منشوًرا عل موقعه اإللكير

ز
اطلع  2020. وف

ية  ز ي المائة، والفرنسية  58نسبة حوالي الزائرون عل المنشور أعاله باللغات التالية: اإلنكلي 
ز
ي المائة، والصينية  9.0ف

ز
ي المائة،  10ف

ز
ف

ي المائة، والروسية  10.3واإلسبانية 
ز
ي المائة، والعربية  9.0ف

ز
ي المائة.  3.2ف

ز
 ف

نسبة  بوابة الويبو للملكية الفكرية، ويوضح الجدول أدناه 9ويزور مستخدمو خدمات الملكية الفكرية من جميع أنحاء العالم .10
ز  ين المستخدمي  ز ي  حسب الممي 

ز
ة من ثالثة أشهر لغة المتصفح المستخدمة للوصول إل بوابة الملكية الفكرية ف  من مايو إل يوليو ) فير

ا عل لغة العمل المفضلة 2021 عد مؤشر
ُ
قدم بها خدمات الملكية الفكرية بالفعل، وت

ُ
ي ت
(. وتعد "لغة المتصفح" مستقلة عن اللغة النر

 للمستخدم. 

 
  

                                                
 . / https://www.wipo.int/hague/enانظر:   6
 https://www.wipo.int/hague/en/legal_texts.انظر:   7
 https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4397..  انظر: 911E/19منشور الويبو رقم   8
 https://ipportal.wipo.int/.انظر بوابة الويبو للملكية الفكرية عل:   9

 النسبة المئوية لغة المتصفح المرتبة

ية 1 ز  76.8 اإلنكلي 

 10.2 الصينية 2

 2.6 اإلسبانية 3

 1.8 الفرنسية 4

 1.7 األلمانية 5

 1.5 اليابانية 6

 1.3 الروسية 7

 0.7 الكورية 8

 0.6 اإليطالية 9

 2.7 أخرى 10

https://www.wipo.int/hague/en/legal_texts
https://www.wipo.int/hague/en/legal_texts
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4397
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4397
https://ipportal.wipo.int/
https://ipportal.wipo.int/
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 ورات أكاديمية الويبود

ي العهد بهذا  .11
ز وحدينر تقدم أكاديمية الويبو دورات للتعلم عن بعد، تشمل جميع جوانب الملكية الفكرية لكل من المهنيي 

 المجال، وذلك بطائفة واسعة من اللغات. 

ي مجال الملكية الفكرية؛ إذ تقدم دورات بلغات األمم المتحدة الست إضاف .12
ز
ة إل وتنفرد أكاديمية الويبو بتنوع لغات دوراتها ف

اءات باللغات األلمانية واليابانية والك قدم بعض الدورات عن حماية األصناف النباتية الجديدة، ومعاهدة الير
ُ
تغالية. كما ت ورية. اللغة الير

ا قدمت األكاديمية كما 
ً
 . 10بالتعاون مع الدول األعضاء دورات إضافية بلغات أخرىأيض

ي عام  .13
ز
ي الدورات التدريبية 2020وف

ز
ك ف ز من أكير من ، اشير نت ألكاديمية الويبو مشاركي  دولة عضو بعدة لغات،  190عير اإلنير

ية اللغة األكير تفضيال ز  للدورات.  وظلت اإلنكلي 

 

 
نت  .14 قدم الدورة التدريبية العامة عل اإلنير

ُ
  "دورة عامة عن الملكية الفكرية" مجانا، وتضم وحدة لنظام الهاي.  DL-101ت

ية و وتتاح الدورة بلغات األمم المتحدة الست ) ز العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية(، وكذلك باللغات الكرواتية اإلنكلي 
تغالية  ي عام 11والتايلنديةوالجورجية والير

ز فز ية 2020. وفيما يتعلق بالمشاركي  ز ز باللغة اإلنكلي  ي المائة،  32، بلغت نسبة المشاركي 
فز

ي المائة، وباللغة اإلسبانية  20.6الصينية  وباللغة
ي المائة،  20.1فز

تغالية فز ي المائة،  14وباللغة الير
ي المائة،  6.1وباللغة العربية فز

فز
ي المائة، وباللغة الفرنسية  3.5وباللغة الروسية 

ي المائة، وباللغة  1.7فز
ي المائة، و  1.2 الجورجيةفز

ي المائة باللغات أقل من فز
واحد فز

 ة األخرى. المتبقي

نت  .15 قدم الدورة التدريبية المتقدمة عير اإلنير
ُ
ات الجغرافية"  DL-302وت عن "العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ية و بلغات األمم المتحدة الست ) ز تغاليةاإلنكلي  ز الير تاح باللغتي 
ُ
وفيما يتعلق . العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية(، كما ت

ي عام ب
ز فز ي الدورة باللغة الصينية2020المشاركي 

ز فز ية  29.7، بلغ عدد المشاركي  ز ي المائة، وباللغة اإلنكلي 
ي المائة،  20.0فز

وباللغة فز
ي المائة، وباللغة الروسية  19.9اإلسبانية 

ي المائة،  11.5فز
ي المائة، وباللغة العربية  6.8وباللغة الفرنسية فز

ي المائة،  6.0فز
وباللغة فز

ي المائة.  5.8تغالية الير 
 فز

                                                
 الكرواتية والجورجية والتايلندية.   10
 قدمت أكاديمية الويبو، بالتعاون مع الدول األعضاء، دورات إضافية بهذه اللغات األخرى.   11

English 59,061 Chinese 30,910

Spanish 25,502 Portuguese 15,256

Arabic 6,725 Russian 5,932

French 4,844 Other languages 1,580
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اءاتثالثا ي نظامي الهاي ومعاهدة الب 

 
 . التغبر الذي طرأ عل أنشطة اإليداع عقب إضافة لغات ف

ز الجدول  .16 ي خدمات الويبو تدريجيا، وهو ما قد يؤثر عل أنشطة اإليداع باللغات المختلفة المتاحة. ويبي 
ز
أدخلت لغات جديدة ف

ي إطار نظامي 
ز
ي إطار نظام أدناه حصة كل لغة ف

ز
درج حصص اللغات ف

ُ
اءات خالل السنوات العشر الماضية. ولم ت الهاي ومعاهدة الير

ي الهاي. 
ز
ي مدريد هو نفسه ف

ز
 مدريد، ألن نظام اللغة ف

 نظام الهاي

ي عام  .17
ز
ية ف ز درجت اللغة اإلنكلي 

ُ
ي البداية عمل نظام الهاي باللغة الفرنسية فقط. ثم أ

ز
ي عام 198412ف

ز
. 0201، ثم اإلسبانية ف

ز كانت المكسيك هي الطرف المتعاقد الوحيد الذي انضم إل نظام الهاي ولغته الرسمية هي اإلسبانية  . 13ومنذ ذلك الحي 

ة من  .18 ي الفير
ز
ي المائة من مجموع  1تشكل عل نحو ثابت  2020إل  2010وظلت الطلبات الدولية المودعة باللغة اإلسبانية ف

ز
ف

ي نظام الهاي. الطلبات الدولية المودعة منذ إدخال 
ز
  اللغة اإلسبانية ف

 حصص لغات الهاي: 

ية السنة ز  االسبانية الفرنسية االنكلي 

2010 78.7 % 20.6 % 0.7 % 

2011 77.9 % 21.4 % 0.7 % 

2012 77.2 % 22.1 % 0.7 % 

2013 78.0 % 21.4 % 0.6 % 

2014 79.5 % 19.7 % 0.8 % 

2015 81.9 % 16.7 % 1.4 % 

2016 86.6 % 12.6 % 0.7 % 

2017 86.7 % 12.5 % 0.8 % 

2018 86.2 % 12.6 % 1.2 % 

2019 89.3 % 9.7 % 1.0 % 

2020 90.4 % 8.6 % 1.0 % 

اءات( اءات )معاهدة الب   نظام معاهدة التعاون بشأن الب 

ي عام  .19
اءات العمل فز ية والفرنسية  1970بدأ نظام معاهدة الير ز ي بخمس لغات للنشر هي اإلنكلي 

واأللمانية واليابانية والروسية. وفز
ي عام 

ي عام 1985وقت الحق أضيفت اإلسبانية )فز
ي عام 1994(، ثم الصينية )فز

ي 2006(، ثم العربية )فز
تغالية )كالهما فز ( والكورية والير

  (. 2009عام 

ي عام  .20
اءات بلغة اإليداع. وفز نشر الغالبية العظم من طلبات معاهدة الير

ُ
شر  2020وت

ُ
ي المائة من جميع طلبات  44.4ن

فز
ية، تليها الصينية ) ز ي المائة( 20.3المعاهدة باللغة اإلنكلي 

ي المائة(.  19.2ثم اليابانية ) فز
وبلغت نسبة الطلبات المنشورة باللغات السبع  فز

ز ظلت حصة اللغات الثالث األول معا مستقرة نسبيً  16.1المتبقية معا  ي حي 
ي المائة من إجمالي الطلبات. فز

لعديد من السنوات ا فز
ت. الماضية  . زيادة ملحوظةحصة اللغة الصينية  وقد شهدت، غي  أن حصة كل منها قد تغي 

تغالية والعربية مستقرة عند أقل  .21 وعل مدى السنوات العشر الماضية، ظلت حصص اإليداع باللغات اإلسبانية والروسية والير
ز األ 1من  ي المائة. وانخفضت حصة اإليداع باللغتي 

ي  2و 6الماضية لتبلغ  لمانية والفرنسية انخفاضا طفيفا خالل السنوات العشر فز
فز

. أما حصة اللغة الكورية فقد زادت زيادة طفيفة  ي نظام معاهدة  أي بنسبةالمائة عل التوالي
ي المائة منذ إدخال اللغة الكورية فز

ستة فز
ي عام 

اءات فز ي 2009الير
ي المائة خالل السنوات العشر الماضية. وظلت حصة  20 المائة إل . وارتفعت حصة اللغة الصينية من ثالثة فز

فز
ي المائة خالل السنوات  20اللغة اليابانية مستقرة عند حوالي 

الماضية. وعل النقيض من نظامي مدريد والهاي، انخفضت  العشر فز
ية من حوالي 

ز ي المائة إل حوالي  54حصة اللغة اإلنكلي 
ي المائة. ويعكس انخف 44فز

ية بقدر كبي  زيادة حصة فز ز اض حصة اللغة اإلنكلي 
ت النسب بسب ية لم يتناقص، وإنما تغي  ز ي أن العدد الفعلي للطلبات الدولية المودعة والمنشورة باللغة اإلنكلي 

ب اللغة الصينية. وهذا يعنز
 . 14زيادة اإليداع باللغات األخرى ال سيما الصينية

                                                
ي   12

ز
ز النفاذ.  1960الوقت الذي دخل فيه قانون  ذاتف  حي 

ي  انضمت المكسيك  13
ز
ي وثيقة 2020يونيو  6إل نظام الهاي ف

ز
 . 2003ديسمير  23منذ  1999.  وأصبحت إسبانيا طرفا متعاقدا ف

اءات  انظر   14 ، بالجدول المعنون "توزي    ع طلبات معاهدة التعاون بشأن الير  " أعاله2020-6200حسب لغة النشر
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