
H/LD/WG/11/4 
�ة األصل:  ن  باإلنكل�ي

 2022نوفم�ب  16 التار�ــــخ: 

ي الف��ق العامل 
ي  بالتط��ر  المعين

 الدو�ي  التسج�ل �شأن الهاي لنظام القانوين
 الصناع�ة للتصام�م

 ةالحاد�ة ع�ش الدورة 
 2022د�سم�ب  14إ�  12من جن�ف، 

جمة و�مكان�ة استخدامها توافر حول دراسة  تكنولوج�ات ال�ت

 الدو�ي  معلومات أساس�ة أوً�. المكتب  من إعداد وث�قة 

 معلومات أساس�ة أوً�. 

ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي للتصام�م الصناع�ة (الُمشار إل�ه ف�ما ��ي  .1
ي بالتط��ر القانويف باسم  نظر الف��ق العامل المعيف

ي عام 
ي ُعقدت �ف ة اليت ي الوث�قة2021"الف��ق العامل")، خالل دورته العا�ش

المعنونة "تحد�ث للدراسة الواف�ة  H/LD/WG/10/4 ، �ف
ي نظام الهاي" والوث�قة 

ف الصين�ة والروس�ة �ف المعنونة "تحد�ث  H/LD/WG/10/5عن اآلثار ع� التكلفة والجدوى الفن�ة إلدخال اللغتني
ي نظام الهاي". وطلب الف��ق العامل من األمانة أن تواف�ه بدراسة واف�ة منقحة عن اآلثار ع� معاي�ي اخت�

ار لغات إضاف�ة إلدخالها �ف
جمة اآلل�ة، �ي ينظر فيها الف�� ي نظام الهاي، مع مراعاة الحلول التقن�ة، وال س�ما ال�ت

ق التكلفة والجدوى الفن�ة إلدخال لغات جد�دة �ف
ي دورته 

 ). H/LD/WG/10/6 " من الوث�قة2"18المقبلة (انظر الفقرة العامل �ف

جمة وممارساتها. وتهدف  .2 ي ال��بو من تكنولوج�ات ال�ت
جمة �ف م هذە الوث�قة معلومات مفصلة عّما �ستخدمه شيت دوائر ال�ت وُتقدِّ

جمة ي اآلثار المحتملة لتكنولوج�ات ال�ت
مة إ� ت�س�ي نظر الف��ق العامل �ف ي تقل�ل التكال�ف المرتبطة ب�دخال لغات  المعلومات الُمقدَّ

�ف
ي نظام الهاي. 

 إضاف�ة �ف
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 .
�
ي ال��بو   ثان�ا

جمة المستخدمة �ن  تكنولوج�ات ال�ت

ي ال��بو تتوالها الخدمات العالم�ة المختلفة لحما�ة المل��ة الفك��ة، فضً� عن شعبة اللغات. وتتألف عمل�ة  .3
جمة �ف إن أعمال ال�ت

 من 
�
جمة عموما جمة المستخدمة، وثانيهما أن �قوم ال�ت ي ذا�رة ال�ت

: أولهما مطابقة النص الُمراد ترجمته مع النصوص الموجودة �ف ف خطوتني
جمة اآلل�ة العصب�ة ( حة الناتجة عن نموذج لل�ت جمات المق�ت ي بتح��ر ال�ت جم الب�ش ) إذا كان هناك نموذج من WIPO Translateالم�ت

ي ذلك المجال و 
جمات هذا القب�ل متاح �ف َجم إليها. ثم تخضع �سبة معينة من ال�ت ي إ� اللغة الُم�ت

الزوج اللغوي، أو ترجمة النص المتب�ت
  . جم داخ�ي  لمراقبة الجودة ع� �د مراجع أو م�ت

 WORLDSERVERنظام 

جمة بمساعدة الحاسوب. و�تو� هذا النظام إدارة س�ي  WorldServerنظام      .4 ي ذلك أداة ال�ت
جمة، بما �ف هو نظام إلدارة عمل�ة ال�ت

ي 
ي لها ما �طابقها �ف جم�ة ترجمات المقاطع النص�ة اليت جع أوً� من الذا�رات ال�ت جمة. ف�س�ت جمة عن ط��ق أتمتة مهام ال�ت عمل�ة ال�ت

جم المقاطع النص�ة جمة اآلل�ة العصب�ة.  الذا�رات، ثم ُي�ت حات ال�ت جمة والمصطلحات التابع لسجل مدر�د و المتبق�ة بمق�ت قسم ال�ت
ف كالهما بنظام  اءات �ستعني جمة التابعة لنظام معاهدة ال�ب  . WorldServer1وشعبة ال�ت

جم�ة  الذا�رات ال�ت

جمة، و�ي عبارة عن مستودعات ُتحف .5 جم�ة عماد كل ممارسات ال�ت ي مجال ُتعّد الذا�رات ال�ت
ي سبق ترجمتها �ف ظ فيها النصوص اليت

ي الذا�رات 
اءات أو شعبة اللغات). وجميع النصوص الموجودة �ف ف (نظام الهاي أو نظام مدر�د أو نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب معني

ي لضمان جودتها. وُ�حتفظ بذا�رات ترجم�ة منفصلة ل�ل خدمة ول�ل زوج لغوي جم�ة خضعت للتحقق الب�ش و�ختلف حجم . 2ال�ت
. ع� سب�ل المثال، منذ عام 

�
ي ُترجمت آنفا ي كل ذا�رة ترجم�ة حسب كم�ة النصوص اليت

، زادت �سبة طلبات 2016النصوص الموجودة �ف
�ة ع�  ف ، و�اإلسبان�ة 12%، و�لغت �سبة طلباته المودعة بالفر�س�ة 86نظام الهاي المودعة باإلنكل�ي

�
 1% تق��با

�
. ولذلك فإن 3% تق��با

ا� الذا  �ة تحتوي ع� نصوص أ��ب كث�ي ف جمة من اللغة اإلنكل�ي جم�ة لنصوص نظام الهاي الم�ت جم�ة للنصوص  �رات ال�ت من الذا�رات ال�ت
ي 

جم�ة ُمدمجة �ف جمة من اإلسبان�ة تكاد تكون فارغة. والذا�رات ال�ت جم�ة للنصوص الم�ت ف أن الذا�رات ال�ت ي حني
جمة من الفر�س�ة، �ف الم�ت

ج  ). WorldServerمة (نظام إدارة ال�ت

 WIPO TRANSLATEأداة 

، وجرى تدر�بها ع�  WIPO Translateأداة  .6
�
، وقد أعدتها ال��بو داخل�ا جمة اآلل�ة القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي �ي أداة لل�ت

جمة  جمة اآلل�ة العصب�ة. وال�ت اآلل�ة العصب�ة �ي نصوص محددة الموض�ع. و�ستخدم هذە األداة أحدث ما توصلت إل�ه تكنولوج�ا ال�ت
 
�
جمة سابقا ة من النصوص الم�ت ي "تتعلم" من كم�ات كب�ي ي البدا�ة تدر�ب 4تكنولوج�ا تعتمد ع� نماذج الشبكات العصب�ة اليت

. وقد جرى �ف
اءات WIPO Translateأداة  اءات5ع� وثائق ال�ب ها ع� تلك الوثائق بلغات الن�ش الع�ش لنظام معاهدة ال�ب ف . وأصبحت 6، وانصب ترك�ي
اءات ( WIPO Translateأداة  ي ركن ال�ب

حة من تلك Patentscopeمتاحة ل�ستخدمها عامة الناس �ف )، وصارت تقدم ترجمات مق�ت
�ة والعكس.  ف  اللغات إ� اللغة اإلنكل�ي

                                                
ي المستقبل الق��ب.  WorldServerسوف تتحول شعبة اللغات إ�  1

 �ف
�ةع� سب�ل المثال،  2 ف ي نظام الهاي (اإلنكل�ي

 ست ذا�رات ترجم�ة منفصلة للغات العمل الثالث �ف
�
�ة-توجد حال�ا ف -اإلسبان�ة، والفر�س�ة-الفر�س�ة، واإلنكل�ي

�ة، والفر�س�ة ف �ة، واإلسبان�ةكاإلن-اإلسبان�ة، واإلسبان�ة-اإلنكل�ي ف  الفر�س�ة). -ل�ي
ي رقم  3

ي  13انظر الرسم الب�ايف
 . 2022الهاي  االستعراض السنوي لنظام�ف

ي �ستخدمها  4 ف الوثائق.  WIPO Translateع� سب�ل المثال، عادًة ما تحتوي مجموعات الب�انات التدر�ب�ة اليت اءات ع� ماليني جمة وثائق ال�ب  ل�ت
اءات الخاصة بالمكاتب الوطن�ة  WIPO Translateجرى تدر�ب  5 اءات ومجموعات ال�ب ي طلبات معاهدة التعاون �شأن ال�ب

باستخدام النصوص الواردة �ف
اءات".  ي "ركن ال�ب

 واإلقل�م�ة المتاحة �ف
تغال�ة والروس�ة واإلسبان�ة.  6 �ة والفر�س�ة واأللمان�ة وال�ابان�ة وال�ور�ة وال�ب ف  الع���ة والصين�ة واإلنكل�ي
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ي أداة  .7
ص �ف ِعدَّ نموذج ُمخصَّ

�
ي ال��بو WIPO Translateوقد أ

جمة المختلفة �ف أن إنتاج ترجمات . إال 7ل�ل خدمة من خدمات ال�ت
ي  ي المجال المناسب و�الزوج اللغوي المعيف

ة من النصوص �ف ي تدر�ب األداة ع� كم�ات كب�ي
 . 8فائقة الجودة �قت�ف

 تكون  .8
�
ف لغ��ا ف متباعدتني ف لغتني جمة بني جمة اآلل�ة العصيبة عند ال�ت حة الناتجة عن نموذج ال�ت جمات المق�ت أضف إ� ذلك أن ال�ت

ف عادًة ذات جودة أقل مقار  جمة بني . ولذلك تزداد أهم�ة وجود ب�انات تدر�ب�ة كاف�ة، عند ال�ت
�
ف لغ��ا ف متقار�تني ف لغتني جمة بني  بجودة ال�ت

ً
نة

، من أجل ضمان قدر كاٍف من الجودة
�
ف لغ��ا ف متباعدتني  . 9لغتني

جمة والتح��ر الالحق ومراقبة الجودة  ال�ت

نة أعالە أن تحقق األتمتة ا .9 �ة إلجراء التح��ر ل�س ب�مكان األدوات الُمبيَّ جمة، ولذلك ال غيف قط عن الموارد الب�ش ل�املة لعمل�ة ال�ت
جم�ة المنا ف من المهارات اللغ��ة وال�ت جمني جمة اآلل�ة. وال بد لهؤالء الم�ت سبة الالحق ومراقبة الجودة، حيت عند استخدام تكنولوج�ات ال�ت

ي هذا الصدد أنه 
ي اللغات المعن�ة. ومن الجدير بالذكر �ف

جمات أو مراقبة جودتها سوى �ف  أال يتو� التح��ر الالحق لل�ت
�
ُ�ستحسن دائما

 . جم أو مراجع داخ�ي َجم إليها لغته األو�. و�تو� مراقبة الجودة م�ت جم تكون اللغة الُم�ت  م�ت

جمة اآلل�ة العصب�ة تأث�ي ع� تكال�ف التح��ر الالحق. فإذا كانت جودة مخرجاتها ردي .10 ب ولجودة مخرجات ال�ت ئة، فقد تق�ت
ة، بل قد تتجاوزها.  �ة المبا�ش جمة الب�ش  التكال�ف الشاملة للتح��ر الالحق من تكال�ف ال�ت

 .
�
ي ال��بو ثالثا

جمة اآلل�ة �ن  ممارسات ال�ت

 نظام الهاي

جمة والمصطلحاتمن الجدير بالذكر  .11  قسم ال�ت
�
التابع  أن ترجمة الطلبات الدول�ة الُمقدمة بموجب نظام الهاي �قوم بها حال�ا

، وعنا� . 10لسجل مدر�د ة للتصم�م الصنا�ي ف وتتعلق عمل�ات ترجمة طلبات نظام الهاي بتسم�ة المنتج، ووصف السمات المم�ي
ات الرموز ات الرموز تتألف عادًة من أقل من . 11الحما�ة، وتفس�ي ف أن �سم�ات المنتجات وعنا� الحما�ة وتفس�ي ي حني

كلمات،   10و�ف
ي عام   64حر، بلغ متوسط عدد كلماته فإن الوصف يتألف من نص 

ي تحتوي ع� وصف . 202212كلمة �ف وُ�الَحظ أن الطلبات الدول�ة اليت
ي عام 17قد ارتفعت �سبتها من 

ي عام 65إ�  2012% �ف
 . 202213% �ف

ة، ع� ست ذا�رات ترجم�ة لنظام الهاي بلغات ال .12 جمة المبا�ش جمة والمصطلحات، الذي يتبع نهج ال�ت عمل و�عتمد قسم ال�ت
ي WIPO Translateالثالث لنظام الهاي باإلضافة إ� أداة 

جم�ة ع� ما سبق ترجمته من النصوص الواردة �ف . وتحتوي الذا�رات ال�ت
 ما مجموعه 

�
  280طلبات نظام الهاي، فتضم حال�ا

�
جمة ألف مدخل تق��با جم�ة ُم�ت ي الذا�رات ال�ت

، إال أن غالب�ة النصوص الموجودة �ف
�ة إ�  ف جمة من اإلنكل�ي ي حالة ال�ت

جم�ة، �ف �ة. و�ش�ي تقديرات المكتب الدو�ي إ� أن متوسط �سبة التطابق مع الذا�رات ال�ت ف عن اإلنكل�ي
 من المقاطع النص�ة، بينما يتطلب35الفر�س�ة أو اإلسبان�ة، يبلغ 

�
ي (و�سبته  % تق��با

ي 65النص المتب�ت جمات اليت  لل�ت
�
%) تح��را� الحقا

حها أداة  ا� WIPO Translateتق�ت جم�ة أقل كث�ي جمة من الفر�س�ة أو اإلسبان�ة، ف�كون التطابق مع الذا�رات ال�ت ،  ولذلك 14. أما عند ال�ت
ي تق�ت  جمات اليت ي هذە الحالة عن ط��ق التح��ر الالحق لل�ت

جم غالب�ة النص �ف  . WIPO Translateحها أداة ُت�ت

                                                
اءات،  �ستخدم 7 ي نظام معاهدة ال�ب

جمات نظام مدر�د، ولبعض األزواج اللغ��ة �ف جمات نظام الهاي، ول�ت  ل�ت
�
صا  ُمخصَّ

�
 نموذجا

�
ولوثائق شعبة اللغات حال�ا

 معينة. 
، ألن التدر�ب WIPO Translate�مكن تدر�ب  8 ف ب ع� كال االتجاهني درَّ

ُ
ي اتجاە لغوي واحد فقط، ول�ن عادة ما ت

جمة �ف باستخدام الب�انات  ع� ال�ت
جمة �شدة.  ن جودة ال�ت ) ُ�حسِّ ف  المواز�ة (محتوى واحد مكتوب بلغتني

�ة والع���ة أو الصين�ة أو ال�ور�ة من اللغات ا 9 ف ف أن اإلنكل�ي ي حني
، �ف

�
�ة والفر�س�ة لغتان متشابهتان لغ��ا ف �ة ع� سب�ل المثال، اإلنكل�ي ف لمتباعدة. واإلنكل�ي

جمة نص حر.  والروس�ة كلتاهما تنت�ي إ�  عائلة اللغات الهند�ة األورو��ة، ول�ن بينهما اختالفات نح��ة، ولذلك ستوجد حاجة إ� م��د من الب�انات التدر�ب�ة ل�ت
10  .

�
جرى داخل المنظمة حال�ا

ُ
جمة (التح��ر الالحق) لنصوص نظام الهاي ت  جميع عمل�ات ال�ت

كة لوث�قة 3) و(2(11)(أ) و5)(ب) و(4" و(4)"3(7)، والقواعد 1999" من وث�قة جن�ف (3" و"2)(ب)"2(5انظر المادة  11 ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
كة")، والبندين  1960ووث�قة  1999 اإلدار�ة لتطبيق اتفاق (ج) من التعل�مات 405و 403التفاق الهاي (الُمشار إليها ف�ما ��ي باسم "الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

 الهاي. 
ي عام  12

. ع� سب�ل المثال، �ف
�
ا  كب�ي

�
ي األشهر التسع األو� من عام  2021�ختلف طول الوصف اختالفا

% من األوصاف تتضمن أ��� من 15، كان 2022و�ف
ي عام   500% منها تتضمن أ��� من 1كلمة، بينما كان   100

ن 2021كلمة. و�ف  من طلبات  589، تضمَّ
�
ف طلبا اوح طوله بني  ي�ت

�
كلمة، بينما   500و 100نظام الهاي وصفا

ن   ي��د ع�  30تضمَّ
�
 من طلبات نظام الهاي وصفا

�
 كلمة.   500طلبا

ي هذا الصدد  13
ط إدراج وصف أو تو�ي به. ومن الجدير بالذكر �ف عزى هذە ال��ادة إ� انضمام أطراف متعاقدة مكاتبها من مكاتب الفحص و�ش�ت

ُ
ف  ت أن الصني

ة للتصام�م، و�و�ي مكتب االتحاد الرو�ي (الدائرة االتحاد�ة ال ف ط احتواء الطلب الدو�ي ع� وصف موجز للسمات المم�ي  �ش�ت
�
روس�ة للمل��ة الفك��ة) أصدرت إعالنا

 . ة للتصم�م الصنا�ي ف  �شدة بتقد�م وصف موجز للسمات المم�ي
ي الغالب تطابق إال حينما �قدم ُموِدع الطلب ن 14

جم�ة ع� ال يوجد �ف ي هذە الحاالت، قد تحتوي الذا�رات ال�ت
، و�ف

�
فسه طلبات متعددة لتصام�م متشابهة جدا

ات الرموز، ول�ن تقل احتمال�ة تطابق األوصاف.   ما �طابق �سم�ات المنتجات أو تفس�ي
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. و�ش�ي تقديرات  .13 ا� جم�ة تنمو باستمرار، ول�ن �سبة النصوص المتطابقة تزداد ع� نحو أبطأ كث�ي  أن الذا�رات ال�ت
�
وُ�الحظ أ�ضا

جم�ة لنظام الهاي  ي حالة نصوص نظام الهاي، قد ال تتجاوز �سبة التطابق مع الذا�رات ال�ت
ظرا� إ� %، ن40المكتب الدو�ي إ� أنه �ف

ي طلبات نظام الهاي (وال س�ما األوصاف النص�ة الحرة)
ي ترد �ف ي مجال التصام�م الصناع�ة والنصوص ذات الصلة اليت

. 15التطور المستمر �ف
ض المكتب الدو�ي أن نحو  ي الالحق بعد ترجمة النص بأداة 60ولذلك �ف�ت  للتح��ر الب�ش

�
جمات ستخضع دائما % من ال�ت

WIPO Translate . 

 م مدر�دنظا

جمة  .14 من الجدير بالذكر أن نظام مدر�د يّتبع نفس النظام اللغوي لنظام الهاي، ف�ضم اللغات الثالث نفسها. وغالب�ة أعمال ال�ت
ي شكل قائمة 

ي الطلبات الدول�ة. وعادة ما تكون تلك السلع والخدمات �ف
جمة �سم�ات السلع والخدمات الواردة �ف ي نظام مدر�د تتعلق ب�ت

�ف
ي طلبات نظام الهاي. بالمصطلحا

 ت الموحدة، ولذلك فإنها تختلف عن األوصاف الواردة �ف

ي سبق ترجمتها .15 جم�ة لنصوص نظام مدر�د اليت جمة والمصطلحات التابع لسجل مدر�د ع� الذا�رات ال�ت ، 16و�عتمد قسم ال�ت
ف مدخل. وتبلغ �سبة تطابق نصوص . ولنظام مدر�د ست ذا�رات ترجم�ة بها إجماً� أ��� من ستة مWIPO Translateوع� أداة  اليني

جم�ة  ي ذا�راته ال�ت
 65نظام مدر�د مع النصوص المسجلة �ف

�
حة 17% تق��با جمته المق�ت  ل�ت

�
، وأما ما تب�ت من النصوص فيتطلب تح��را� الحقا

حها أداة WIPO Translateالصادرة عن أداة  ي تق�ت جمات اليت �ة �ي اللغة ، وال س�ما إذا كانWIPO Translate. وجودة ال�ت ف ت اإلنكل�ي
ن المكتب الدو�ي من خفض تكال�ف التح��ر الالحق بنسبة 

�
جم منها، ُتمك  . 18%50الُم�ت

ي لنظام مدر�د �شأن التسج�ل الدو�ي للعالمات (الُمشار إل�ه ف�ما ��ي باسم  .16
ي بالتط��ر القانويف  الف��ق العامل المعيف

�
و�عكف حال�ا

ي نظام اللغات، 
ي إطار المناقشات المتعلقة بالتوسع المحتمل �ف

"الف��ق العامل لنظام مدر�د") ع� استعراض بعض التداب�ي الممكنة �ف
 WIPOشاء ذا�رات ترجم�ة بها عدد ضخم من المصطلحات المكافئة باللغات الع���ة والصين�ة والروس�ة، وتدر�ب أداة مثل إمكان�ة إ�

Translate   ي حوزة مكاتب األطراف المتعاقدة من
�ي تتمكن من التعامل مع ترجمات نظام مدر�د بتلك اللغات، وجمع ما قد �كون �ف

 . 19تالقوائم الثنائ�ة اللغات للسلع والخدما

ي طلبات  .17
ي ترد �ف ي س�اق نظام الهاي �سبب اختالف ن�ع النصوص اليت

ول�ن ستقل احتمال�ة نجاح عمل�ة استكشاف تداب�ي مماثلة �ف
ي مجال التصام�م الصناع�ة، واختالف حجم 

نظا�ي الهاي ومدر�د (أوصاف نص�ة حرة مقابل مصطلحات موحدة)، والتطور المستمر �ف
جم�ة لن ي الذا�رات ال�ت

ف مدخل)، ومن ثم اختالف  6ألف مدخل مقابل أ��� من  280ظا�ي الهاي ومدر�د (المدخالت �ف تطابق  معدلماليني
جم�ة لنظا�ي الهاي ومدر�د فضً� عن اختالف أحجام الب�انات التدر�ب�ة المحتملة ل�ل نموذج من نماذج  النصوص مع الذا�رات ال�ت

WIPO Translate . 

اءات  نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

اءات مسؤولة عن ترجمة عناو�ن وملخصات الطلبات الُمودعة بناء ع�  إن .18 جمة التابعة لنظام معاهدة ال�ب هذا النظام شعبة ال�ت
)، وترجمة تقار�ر البحث الدو�ي والتقار�ر التمه�د�ة الدول�ة لمن لغات الن�ش الع�ش ل ف �ة والفر�س�ة (إذا لم تكن بتلك اللغتني ف نظام إ� اإلنكل�ي

�ة)عن أهل�ة ا ف �ة (إذا لم تكن باللغة اإلنكل�ي ف  . 20لحصول ع� براءة إ� اللغة اإلنكل�ي

  

                                                
ط توفر  15 ف الوطن�ة �ش�ت ي طب�عة حما�ة التصام�م الصناع�ة، فمعظم القوانني

ة واألصالة لحما�ة التصام�م الصناع�ة. و�نتج تكمن أسباب هذا التطور �ف الجدَّ
وضع تصام�م جد�دة ل�ل من المنتجات المستجدة والحال�ة. 

ُ
 �سج�ل التصام�م عن استحداث منتجات جد�دة مما �سفر عن تصام�م جد�دة، وت

ي نظام مدر�د �ي نفسها لغات عمل نظام الهاي، �ستخدم قسم ال�ت  16
جمة والمصطلحات التابع لنظام مدر�د ست ذا�رات بما أن لغات العمل الثالث �ف

 ترجم�ة لألزواج اللغ��ة نفسها. 
 . MM/LD/WG/19/7 انظر الوث�قة 17
ي ذلك أن تكال�ف التح��ر الالحق تبلغ  18 ي حالة ترجمة النص كامً� من دون االستعانة بأداة 50�عيف

 . WIPO Translate% من التكال�ف �ف
 . MM/LD/WG/19/7 ن الوث�قةم 50إ�  39انظر الفقرات من  19
)62(ج) و3-48و 1-45انظر القواعد  20

�
اءات.  2-86و 1-72و 1-(ثان�ا  من الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
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اع، وُ�و�وعنوان  .19 اع هو وصف قص�ي وموجز لالخ�ت ف إ� سبع كلمات االخ�ت اوح طوله من كلمتني . و�حتوي ملخص الطلب 21بأن ي�ت
اوح طوله من  اءات، الذي ي�ت اع ،22كلمة  150إ�  50الُمودع بموجب معاهدة ال�ب . أما تقار�ر البحث 23ع� نص موجز لل�شف عن االخ�ت

اعات اءات وتتعلق بأهل�ة االخ�ت  الدو�ي والتقار�ر التمه�د�ة الدول�ة عن أهل�ة الحصول ع� براءة ف�ي وثائق تقن�ة صادرة عن مكاتب ال�ب
اوح متوسط طولها من  ي حالة تقار�ر البحث  200إ�  50للحما�ة بموجب براءة، و��ت

، ومن  كلمة �ف ي حالة   950إ�  550الدو�ي
كلمة �ف

ي تلك 
ي ُ��تب بها التق��ر. وتختلف النصوص الواردة �ف التقار�ر التمه�د�ة الدول�ة عن أهل�ة الحصول ع� براءة، وذلك حسب اللغة اليت

ي طلبات نظام الهاي. 
ي ترد �ف ا� عن النصوص اليت  كب�ي

�
 التقار�ر اختالفا

جمة التابعة لنظ .20 ي وتعتمد شعبة ال�ت
اءات �ف جم�ة لنظام معاهدة ال�ب اءات ع� الذا�رات ال�ت  للغات  18ام معاهدة ال�ب

�
 لغ��ا

�
زوجا

اءات و�سبب وجود . WIPO Translate، وع� أداة WIPO Pearl("25(" وع� قاعدة ب�انات المصطلحات، 24الن�ش الع�ش لمعاهدة ال�ب
اء ي حجم الطلبات الُمودعة بناء ع� معاهدة ال�ب

ف اختالفات �ف جم�ة ع� كم�ة 26ات باللغات المعن�ة ع� مر السنني ، تحتوي الذا�رات ال�ت
ي المقابل ال توجد بها نصوص كث

�ة، ول�ن �ف ف جمة من اللغات الصين�ة واأللمان�ة وال�ابان�ة وال�ور�ة إ� اإلنكل�ي ة من النصوص الم�ت ة كب�ي �ي
�ة ف جمة من اللغة الع���ة أو الروس�ة إ� اإلنكل�ي �ون (باستخدام . ولذلك 27م�ت جمون ��ش �ة م�ت ف  من الع���ة والروس�ة إ� اإلنكل�ي

َ
جمة يتو� ال�ت

جم�ة المتوفرة المحدودة للغا�ة وقاعدة ب�انات المصطلحات).   الذا�رات ال�ت

 إال داخل المنظمة  WIPO Translateكذلك ال ُ�ستخدم أداة  .21
�
�ة إ�حال�ا ف �ة ومن اإلنكل�ي ف جمة من الصين�ة إ� اإلنكل�ي الفر�س�ة،  لل�ت

 تقي�م إمكان�ة استخدام أداة 
�
ي  WIPO Translate�سبب اختالف أحجام مجموعات الب�انات المتاحة لتدر�ب األداة. و�جري حال�ا

�ف
�ة).  ف  أزواج لغ��ة أخرى (ال س�ما من الفر�س�ة واأللمان�ة وال�ابان�ة وال�ور�ة إ� اإلنكل�ي

 
جمة نصوص نظام الُمخصَّ  WIPO Translateولن �كون نموذج أداة  .22 اءات مف�دا� ل�ت جمات الداخل�ة لنظام معاهدة ال�ب ص لل�ت

ي  ي جرى تدر�به عليها تنت�ي إ� مجال تقيف ف فقط، وثانيهما أن النصوص اليت ف لغ��ني ي زوجني
 �ف

�
: أولهما أنه ُ�ستخدم حال�ا ف الهاي لسببني

اءات).   مختلف (وثائق ال�ب

 شعبة اللغات

ي ال��بو ترجمات من لغات األمم المتحدة الرسم�ة الست  .23
م شعبة اللغات �ف ها من الصكوك يها و�لُتقدِّ ف�ما يتعلق بالمعاهدات وغ�ي

ي تديرها ال��بو واالتحاد الدو�ي لحما�ة األصناف النبات�ة الجد�دة �ع�ة الوطن�ة، ووثائق جمع�ات الدول 28الدول�ة اليت ، والنصوص الت�ش
ي ذلك وثائق عملها وتقار�ر االجتماعات والمنشورات والمواد التدر�ب�ة األعضاء والهيئ

ات الرئ�س�ة األخرى واللجان وأفرقة العمل، بما �ف
ە من المحتوى اإلعال�ي  ي وغ�ي

ويف ي . وموقع ال��بو اإلل��ت
ي ترد �ف جمها شعبة اللغات تختلف عن النصوص اليت ي ت�ت ولذلك فإن النصوص اليت

 . 29طلبات نظام الهاي

�ة إ� لغات األمم المتحدة الرسم�ة األخرى، بينما ُ�جرى قل�ل من  30معظم ترجمات رىوُتج .24 ف ي ال��بو من اإلنكل�ي
شعبة اللغات �ف

َجم جزء صغ�ي جدا� من النصوص من اللغات الرسم�ة األخرى لألمم المتحدة وكذلك �ة، وُ��ت ف جمات من الفر�س�ة واإلسبان�ة إ� اإلنكل�ي  ال�ت
ت هما غال�ة و من األلمان�ة وال�ب �ة والعكسغ�ي ف جم�ة . 31إ� اإلنكل�ي �ون، مع االستعانة بالذا�رات ال�ت جمون ��ش جمات م�ت و�قوم بجميع ال�ت

�ة . المعن�ة ف جمة من اإلنكل�ي ي �ستخدمها شعبة اللغات تحتوي ع� نصوص م�ت جم�ة اليت ي هذا الصدد أن الذا�رات ال�ت
ومن الجدير بالذكر �ف

                                                
اءات.  3-4انظر القاعدة  21  من الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
�ة أو عند ترجمته إ�  22 ف �ة. انظر القاعدة إذا كان الملخص باللغة اإلنكل�ي ف اءات.  8اإلنكل�ي  من الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
اءات. 1(أ)"1-8انظر القاعدة  23  " من الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
�ة إ� لغات الن�ش األخرى لنظام معا 24 ف جمة من اإلنكل�ي جم�ة أي نصوص م�ت ي الذا�رات ال�ت

�ة ل�ن ال تكاد توجد �ف ف اءات (ما عدا اإلنكل�ي هدة التعاون �شأن ال�ب
�ة.  ف ِجم إ� اإلنكل�ي �ت

ُ
اءات ت جمة التابعة لنظام معاهدة ال�ب   والفر�س�ة) ألن شعبة ال�ت

اءات الُمحررة بلغات الن�ش الع 25 اءات ع� مصطلحات علم�ة وتقن�ة مستمدة من وثائق ال�ب �ش لنظام تحتوي قاعدة المصطلحات الخاصة بنظام معاهدة ال�ب
 نحو 

�
اءات. وتضم حال�ا  https://www.wipo.int/reference/ar/wipopearl/index.htmlألف مصطلح. و�ي متاحة لعامة الناس:  230معاهدة ال�ب

ي   26
ي  C1انظر الرسم الب�ايف

اءات �ف  . 2022االستعراض السنوي لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
رة باللغة الع���ة أو الروس�ة  27 ي �سق  أضف إ� ذلك أن تقار�ر البحث الدو�ي والتقار�ر التمه�د�ة الدول�ة عن أهل�ة الحصول ع� براءة الُمحرَّ

غ�ي متاحة �ف
اءات أو استخدامها  جم�ة لنظام معاهدة ال�ب ي الذا�رات ال�ت

، ولهذا السبب ال �مكن إدراج ترجمات تلك الوثائق �ف
�
ي تدر�ب أداة  مقروء آل�ا

. ولذلك WIPO Translate�ف
اءات تقت� ع� العناو�ن والملخصات الُم�ت  جم�ة لنظام معاهدة ال�ب ي الذا�رات ال�ت

ف الع���ة والروس�ة �ف اءات فإن الب�انات المتاحة باللغتني ي طلبات معاهدة ال�ب
جمة �ف

 . ف ف اللغتني  المودعة بهاتني
جمة التح����ة و  28  خدمات ال�ت

�
م أ�ضا قدَّ

ُ
�ة ت ف الشفه�ة إ� االتحاد الدو�ي لحما�ة األصناف النبات�ة الجد�دة، الذي �ستخدم أر�ــع لغات رسم�ة، �ي اإلنكل�ي

 والفر�س�ة واأللمان�ة واإلسبان�ة. 
ي  رغم أن شعبة اللغات مسؤولة عن ترجمة النصوص المتعلقة بنظام الهاي، مثل وثائق الف��ق العامل، فإن نصوص تلك الوثائق تختلف عن 29 النصوص اليت

ي طلبات نظام الهاي. 
 ترد �ف

ي ال��بو �سبة ذلك بنحو  30
ر شعبة اللغات �ف قدِّ

ُ
 %. 90ت

تغال�ة و�ليهما ُ�سند إ� جهات خارج�ة.  31 جمة من األلمان�ة وال�ب  أعمال ال�ت

https://www.wipo.int/reference/ar/wipopearl/index.html
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�ةإ� الع���ة والصين�ة والرو  ف جمة من أي من هذە اللغات إ� اإلنكل�ي و�دأ منذ بضع سنوات تطبيق . س�ة، ول�ن ال توجد نصوص جاهزة ُم�ت
جمة اآلل�ة الناتجة عن أداة   عند ترجمة فئات معينة من الوثائق، مثل المحا�ف الحرف�ة.  WIPO Translateالتح��ر الالحق لمخرجات ال�ت

جمة نصوص نظام الهاي  WIPO Translateكما أن نموذج  .25  لن �كون مف�دا� ل�ت
�
ص ل�ي �ستخدمه شعبة اللغات داخل�ا الُمخصَّ

ي مختلف (وثائق االجتماعات)، وثانيهما أن الجزء األ��ب من  ي جرى تدر�به عليها تنت�ي إ� مجال تقيف ، أولهما أن النصوص اليت ف لسببني
�ة إ� لغات أخرى ولذلك ال توج ف جمات �كون من اإلنكل�ي �ة. ال�ت ف جمة من اللغات األخرى إ� اإلنكل�ي  د نصوص م�ت

 .
�
 اعتبارات أخرى رابعا

جمة   جودة ال�ت

ي طلبات نظام الهاي �قوم بها المكتب الدو�ي دون أي إسهام أو س�طرة  . 26
من األهم�ة بمكان اإلشارة إ� أن ترجمة النصوص الواردة �ف

ي اعتبارها �سم�ة المنتج ووصفه، أو ترجمتهما، عند إجراء الفحص . و�عد ذلك، تضع بعض المكاتب 32من جانب ُموِدع الطلب
المعن�ة �ف

نة  ي جميع األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
ي اإلجراءات اإلدار�ة أو القضائ�ة �ف

الموضو�ي للتصم�م، وتظل تلك التسم�ة والوصف ُ�ستخدمان �ف
جمات الصادر   ألي قرار موضو�ي يتعلق ���ان ف�ما �خص الرفض أو اإلبطال أو التعدي. ولذلك ُتعّد ال�ت

�
ة عن المكتب الدو�ي عن�ا� مهما

ي الوال�ات القضائ�ة لألطراف المتعاقدة
ي نظام 33الحما�ة أو نطاقها �ف

ي ذلك، ع� عكس ما �جري �ف
ف أن مودع الطلب ال يتدخل �ف ي حني

، �ف
اءات ي �قوم 34معاهدة التعاون �شأن ال�ب جمة اليت ور�ة لحما�ة حقوق أصحاب . ولذلك فإن الجودة العال�ة لل�ت بها المكتب الدو�ي �ف

ي األطراف المتعاقدة المعينة. 
ي أرا�ف

 التسج�الت �ف

جمة اآلل�ة العصب�ة  تقي�م أدوات ال�ت

جمة اآلل�ة العصب�ة، ومنها  . 27  إ� ذلك، أجرى المكتب الدو�ي اختبارا� لتقي�م إمكان�ة استخدام أدوات ال�ت
ً
 WIPO أداة إضافة

Translate جمة نصوص  ةحالمتا جري التقي�م ل�ت
�
ي طلبات نظام الهاي. وأ

جمة النصوص الواردة �ف اءات"، ل�ت ي "ركن ال�ب
لعامة الناس �ف

ي �سج�الت التصام�م الصين�ة الوطن�ة، المستخلصة من قاعدة الب�انات العالم�ة للتصام�م
ي توصل 35واردة �ف . وكانت النتائج األول�ة اليت

ب التكنولوج�ات باستخدام  جمون الداخليون �ي أن جودة المخرجات لم تكن كاف�ة لخضوعها للتح��ر الالحق، ما لم ُتدرَّ إليها الم�ت
جمة اآلل�ة العصب�ة WIPO Translateنصوص متخصصة. إال أن أداة  ها من أدوات ال�ت عند ترجمة  أظهرت بعض المزا�ا مقارنة بغ�ي

 المصطلحات التقن�ة. 

ها من  WIPO Translateو�مكن إجراء تقي�م آخر إلمكان�ة استخدام أداة  . 28 جمة نصوص نظام الهاي المكت��ة بالصين�ة وغ�ي ل�ت
أن �شمل  اللغات. ول�ن لتحقيق هذە الغا�ة، س�حتاج المكتب الدو�ي إ� عينات من �سج�الت التصام�م المحررة باللغات اإلضاف�ة، ع�

ات الرموز واألوصاف  . 36مجموعة واسعة من �سم�ات المنتجات وتفس�ي

ي تقدمها جهات خارج�ة جمة اآلل�ة اليت  خدمات ال�ت

جمة  احتمال�ةهناك  . 29 ي تقدمها جهات خارج�ة، ول�ن جودة مخرجات ال�ت جمة اآلل�ة اليت ي االعتماد ع� خدمات ال�ت
أخرى تتمثل �ف

ي WIPO Translateة قد ال تر�ت لجودة مخرجات أدا
، ألن جودة المخرجات تعتمد ع� تدر�ب األداة ع� كم�ة ضخمة من الب�انات �ف

ي هذا الصدد إ� أن نموذج أداة . المجال ذي الصلة
ي  WIPO Translateوتجدر اإلشارة �ف

جمات نظام الهاي قد اسُتخدمت �ف الخاص ب�ت
جم�ة الخاصة بنظام الهاي جمة اآلل�ة الخارج�ة قد تكون . تدر�به مجموعة الذا�رات ال�ت أضف إ� ذلك أن تكلفة استخدام خدمات ال�ت

  WIPO Translateأ��ب من تكلفة أداة 
�
ة داخل�ا ف من ح�ث األمن وحما�ة . الُمعدَّ ، سوف �لزم تقي�م ُمقد�ي الخدمات المحتملني ا� وأخ�ي

 الب�انات نظرا� للطابع ال�ي لطلبات نظام الهاي. 

                                                
ي هذا الصدد أن مودع الطلب4(6انظر القاعدة  32

كة. ومن الجدير بالذكر �ف   ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ً
حة  مق�ت

ً
�جوز له أن ُيرِفق مع الطلب الدو�ي ترجمة

جمات.  ي واقع األمر، ال يتل�ت هذە ال�ت
، �ف ، إال أن المكتب الدو�ي ي الطلب الدو�ي

 ألي نص وارد �ف
م أو ترجمته.   33  �جوز لألطراف المتعاقدة أن تعتمد ع� الوصف الُمقدَّ
ي  ملخص الطلب الُمودَع بناء ع� معاهدة التعاون �شأن  34 ي مجال تقيف

، ال ُ�ستعمل إال كأداة مسح ألغراض البحث �ف جمه المكتب الدو�ي اءات، الذي ي�ت ال�ب
، ف اءات والقاعدة 3(3وال ُ�عتد به ألي غرض آخر، ال س�ما من أجل تقدير نطاق الحما�ة المطل��ة (المادة  معني من الالئحة  3-8) من معاهدة التعاون �شأن ال�ب

اع. ول�ن عنا� الحما�ة واألوصالتنف�ذ�ة لمعاهدة التعا ف أن الوصف ُ�فصح عن االخ�ت ي حني
د نطاق الحما�ة بناء ع� عنا� الحما�ة، �ف اءات). وُ�حدَّ اف ون �شأن ال�ب

جمها  جمة. ي�ت /اإلقل��ي إجراء الفحص الموضو�ي بناء ع� تلك ال�ت ي  مودع الطلب عند دخول المرحلة الوطن�ة لدى المكتب، و�تو� المكتب الوطيف
�ة ألن  35 ف جمٍة من الصين�ة إ� اإلنكل�ي جري التقي�م ل�ت

�
ي نظام معاهدة التعاون �شأن  WIPO Translate أداة أ

ي ترجمة نصوص هذا الزوج اللغوي �ف
ُ�ستخَدم �ف

اءات.   ال�ب
ي هذا الصدد أن قاعدة الب�انات العالم�ة للتصام�م ال تحتوي ع� أي تصام�م باللغة الع  36

 ���ة أو الروس�ة. من الجدير بالذكر �ف
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�
جمة اآلل�ة إلدخال لغات إضاف�ةإمكان�ة اس خامسا  تخدام أدوات ال�ت

ي طلبات نظام الهاي بأي لغة أخرى غ�ي لغات العمل  . 30
جمة النصوص الواردة �ف  أي ذا�رات ترجم�ة ل�ت

�
ال �ملك المكتب الدو�ي حال�ا

ب ع� مصطلحات نظام الهاي بلغات WIPO Translateالثالث الحال�ة. أضف إ� ذلك أن أداة  إضاف�ة. و�تضح من تحل�ل  لم ُتدرَّ
جمة المذكورة أعالە و�مكان�ة استخدامها أن ترجمة نصوص نظام الهاي من و/أو إ� أي لغات إضاف�ة سوف تعتمد اتو  فر تكنولوج�ات ال�ت

ي المستقبل الق��ب. 
ف الب�ش �ف جمني  ع� الم�ت

ل، وال س�ما عدد الطلبات الُمودعة بتلك اللغة كما أن إمكان�ة استخدام هذە األدوات للغات إضاف�ة ستعتمد ع� عدة عوام . 31
جم�ة والب�انات التدر�ب�ة ألداة  ي الذا�رات ال�ت

)، والحجم المتاح من WIPO Translate(فعددها �حدد حجم النصوص الموجودة �ف
ي كل زوج لغوي لتدر�ب 

ي كWIPO Translateالب�انات التدر�ب�ة األخرى �ف ف لغيت ي بني  ل زوج لغوي. ، والتشابه/ الُبعد النسيب

جم�ة  االعتبارات المتعلقة ببناء الذا�رات ال�ت

ف ع� المكتب الدو�ي إ�شاء ذا�رات ترجم�ة ل�ل زوج لغوي جد�د وتنم�ة  . 32 ي نظام الهاي، سيتعني
ي حالة إدخال لغات إضاف�ة �ف

�ف
 تلك الذا�رات. 

ي الذا�رات  . 33
ة لغ��ة لوضعها �ف ي هذا الصدد، قد �كون تك��ن ذخ�ي

 لتع��ز إمكان�ة استخدام و�ف
ً
جم�ة قبل إدخال لغة إضاف�ة وس�لة ال�ت

ع عدد كاف من اإل�داعات بتلك اللغات. 
ُّ
ي حالة توق

هذە الذا�رات، و�مكن أن �قلل ذلك تكال�ف ترجمة النصوص المكت��ة بتلك اللغات �ف
جم�ة إ� ي الذا�رات ال�ت

جمة المسبقة للنصوص الحال�ة الموجودة �ف  الف��ق  ولذلك فإن ال�ت
�
لغات إضاف�ة، ع� النحو الذي ينظر ف�ه حال�ا

. ول�ن رغم أن وضع مصطلحات مكافئة باللغات اإلضاف�ة 
�
ي بتسم�ات السلع والخدمات، قد تكون خ�ارا� ممكنا العامل لنظام مدر�د المعيف

ات ا ي ترجمة المقاطع النص�ة األق� (ال س�ما �سم�ات المنتجات أو تفس�ي
لرموز)، فلن �كون ع� القدر نفسه من قد �كون مف�دا� �ف

ي ترجمة األوصاف
جمة.  37الفائدة �ف ي تمثل الجزء األ��ب من أعمال ال�ت  اليت

فة . 34
�
جم�ة ستكون ُم�ل ي الذا�رات ال�ت

. ولذلك سوف �لزم مقارنة تكلفة ترجمة 38أضف إ� ذلك أن ترجمة النصوص الموجودة �ف
جم�ة الحال�ة إ� لغات إضاف�ة جم�ة  الذا�رات ال�ت ي طلبات الهاي باللغات اإلضاف�ة وتنم�ة الذا�رات ال�ت

بتكلفة ترجمة النصوص الواردة �ف
ا� من  جم�ة الحال�ة أع� كث�ي ، ستكون تكلفة ترجمة الذا�رات ال�ت ف مع مرور الوقت. فإذا كان عدد الطلبات المودعة أقل من مستوى معني

ي طلبات الهاي الُمود
 عة باللغات اإلضاف�ة. تكلفة ترجمة النصوص الواردة �ف

 WIPO TRANSLATEتدر�ب أداة 

 ع�  . 35
�
جم�ة.  WIPO Translate�عتمد المكتب الدو�ي حال�ا جمة اآلل�ة لنصوص نظام الهاي غ�ي المشمولة بالذا�رات ال�ت ي ال�ت

�ف
.  WIPO Translateوس�كون استخدام 

�
 لألزواج اللغ��ة الجد�دة خ�ارا� متاحا

ي هذا الصدد تدر�ب أداة  . 36
ي المجال ذي الصلة ل�ل زوج لغوي  WIPO Translateوس�لزم �ف

ة من النصوص �ف باستخدام كم�ات كب�ي
جد�د، ل�ي تكون ترجمة نصوص نظام الهاي ع� قدر� كاٍف من الجودة. ولذلك س�كون من المف�د تبادل أي مصطلحات باألزواج اللغ��ة 

ة المعن�ة، مثل �سم�ات المنتجات  ف هل توجد كم�ات كب�ي ات الرموز وعنا� الحما�ة واألوصاف. ول�ن ال ُ�عرف ع� وجه ال�قني وتفس�ي
 أن أداة 

�
ي مكان آخر أم ال. ومن الجدير بالذكر أ�ضا

ي حوزة مكاتب األطراف المتعاقدة نفسها أو �ف
 WIPOمن هذە الب�انات التدر�ب�ة �ف

Translate  ة إ� الصين�ة مثال)، إال أن ذلك ال �ضمن نفس� ف ي اتجاە لغوي واحد فقط (من اإلنكل�ي
َجمة �ف �مكن تدر�بها ع� نصوص ُم�ت

�ة مثال) ف ي االتجاە اآلخر (من الصين�ة إ� اإلنكل�ي
جمة �ف جمة إذا اسُتخدمت هذە األداة لل�ت جمة المسبقة للنصوص 39جودة ال�ت . كما أن ال�ت

فة ع� أي حال، إذا قام بها المكتب الدو�ي ذات الصلة ستكون مُ 
�
 . 40�ل

 أنه ع� الرغم من تو  . 37
�
ي �مكن استخدامها لتدر�ب أداة اومن الجدير بالذكر أ�ضا ة من الب�انات اليت ، WIPO Translateفر كم�ات كب�ي

ف فقط ف لغ��ني ي زوجني
 �ف

�
اءات �ستخدم هذە األداة حال�ا  إال ع� ، 41فإن نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

�
وال �ستخدمها شعبة اللغات حال�ا

جمة نصوص نظام الهاي المكت��ة بلغات أخرى غ�ي اللغات  WIPO Translate. ولذلك فإن إمكان�ة استخدام 42نطاق محدود للغا�ة ل�ت
ي هذە المرحلة. 

 الثالث الحال�ة تبدو محدودًة للغا�ة �ف

                                                
37  .

�
، كما ذكرنا آنفا

�
ا  كب�ي

�
 الفقرة تتألف األوصاف من نص حر وتختلف اختالفا

�
 . 17انظر أ�ضا

ف  38 اوح بني جم�ة لنظام مدر�د إ� الع���ة والصين�ة والروس�ة بما ي�ت ر تكال�ف ترجمة الذا�رات ال�ت قدَّ
ُ
مليون فرنك  4.31مليون فرنك س���ي و 2.36ت
 . MM/LD/WG/19/7 من الوث�قة 42انظر الفقرة س���ي. 

 . 8انظر الحاش�ة السفل�ة رقم  39
 . 34انظر الفقرة رقم  40
 . 21انظر الفقرة رقم  41
 . 24الجتماعات ال��بو. انظر الفقرة رقم  فئات معينة من الوثائق، مثل المحا�ف الحرف�ة  42
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ج . 38  إ� أن أدوات ال�ت
�
، تجدر اإلشارة أ�ضا ا�  بعد يوم، ومن WIPO Translateمة اآلل�ة العصب�ة، ومنها أداة وأخ�ي

�
 يوما

�
، �شهد تقدما

جمة نصوص نظام الهاي.  جمة اآلل�ة العصب�ة المتاحة ل�ت  ثمَّ �مكن التوص�ة ب�جراء تقي�م دوري ألدوات ال�ت

 .
�
تبة ع� تقديرات التكلفة سادسا  اآلثار الم�ت

جمة ن . 39 ي الوث�قة استندت التكال�ف المتكررة ل�ت
رة �ف ي نظام  H/LD/WG/10/4صوص نظام الهاي الُمقدَّ

قة �ف إ� األسعار الُمطبَّ
جمة إ� جهات خارج�ة اءات إلسناد أعمال ال�ت ي كل زوج لغوي، . 43معاهدة التعاون �شأن ال�ب

َجم �ف وتتوقف األسعار ع� حجم النص الُم�ت
ي والطابع  ق ع� كل لغة من  التقيف اءات، ولذلك فإن السعر الفع�ي الذي سُ�طبَّ ي نظام معاهدة ال�ب

لذلك النص، وخصائص كل زوج لغوي �ف
ض�فت تلك اللغات اإلضاف�ة

�
ي ظل الوضع العام لنظام الهاي، إذا أ

 للتغي�ي �ف
ً
ز هذا . اللغات اإلضاف�ة س�كون عرضة

�
ي هذا الصدد، ُيرك

و�ف
جمة المتعلقة باللغات اإلضاف�ة. التحل�ل ع� اآلثار المح ي تقل�ل التكال�ف المتكررة لل�ت

 �ف
�
جمة المتاحة حال�ا  تملة لتكنولوج�ات ال�ت

جم�ة . 40 ي للذا�رات ال�ت ي تلك الوث�قة ترا�ي بالفعل أوجه ال�فاءة المكتسبة من خالل التجميع التدر��ب
. وتقديرات التكال�ف الواردة �ف

جم�ة إ� لغات إضاف�ة، فمن غ�ي المرجح أن يؤدي ذلك إ� ز�ادة معدل النصوص وحيت إذا ترجم المكتب الدو�ي مج موعة الذا�رات ال�ت
فة

�
جمة المسبقة ُم�ل ي ز�ادة معدل النصوص . 44المتطابقة عند ترجمة األوصاف، وستكون ال�ت

والواقع أن المكتب الدو�ي �الحظ تباطؤا� �ف
جم�ة لنظام الهاي، تطابقة مع الم ي الذا�رات ال�ت

ي مجال التصام�م الصناع�ة والنصوص ذات الصلة الواردة �ف
نظرا� إ� التطور المتواصل �ف

 60نظام الهاي، ولذلك �ش�ي تقديرات المكتب الدو�ي إ� أن نحو  طلبات
�
ي الالحق عقب  % من النص س�خضع دائما للتح��ر الب�ش

جمة اآلل�ة جمة اآلل�ة باستخدام إحدى أدوات ال�ت  . 45العصب�ة مرورە بمرحلة ال�ت

ي المستقبل الق��ب، إ� ز�ادة اإلنتاج�ة  . 41
 لن تؤدي، �ف

�
جمة اآلل�ة العصب�ة المتاحة حال�ا ي ضوء هذا التحل�ل يتضح أن أدوات ال�ت

و�ف
ي طلبات الهاي بلغات إضاف�ة ترجمةأو ال�فاءة عند 

جمات ومراقبة الجودة دون أن يؤث. النصوص الواردة �ف ر وال �مكن تخف�ض تكلفة ال�ت
جمة ف للخطر. ذلك ع� جودة ال�ت ض حقوق المستخدمني جمة سُ�عرِّ ي جودة ال�ت

ي هذا الصدد ع� أن أي تهاون �ف
ولذلك، ال . 46وُ�شدد �ف

ي نظام الهاي. 
ي تقديرات تكلفة إدخال لغات إضاف�ة �ف

ي إ� أي تعد�ل �ف  يؤدي التحل�ل التقيف

ي الختام إ� أن استخدام تكنولوج�ات  . 42
جمات الفعل�ة. وتجدر اإلشارة �ف جمة لن تكون له آثار إال ع� تكلفة ال�ت أما جميع  ال�ت

جمة ومراقبة الجودة، فستحدث بغض النظر عن استخدام  ي لل�ت
التكال�ف األخرى، مثل تكلفة الخوادم الالزمة لدعم أي عبء عمل إضا�ف

ي نظام الهاي. 
ي حالة إدخال لغات إضاف�ة �ف

جمة �ف  تكنولوج�ات ال�ت

العامل مدعٌو إ� مناقشة المحتوى  الف��قإن  . 43
ي هذە الوث�قة والتعليق عل�ه. 

 المقدم �ف

 

 [نها�ة الوث�قة]

                                                
ف الصين�ة والروس�ة، بناء ع� طلب الف��ق العامل (انظر الفقرة 43 ي حالة إدخال اللغتني

جمة �ف       من  29رقم  أظهر تقديُر التكال�ف التكلفة اإلضاف�ة لل�ت
ي حالة إدخال لغات أخرى �مكن أH/LD/WG/8/8 الوث�قة

جمة �ف اض أن نفس التكال�ف المتكررة لل�ت  إ� األسعار المطبقة ). وع� الرغم من إمكان�ة اف�ت
�
ن �ستند أ�ضا

اءات، �مكن إجراء تقي�م آخر، إذا وافق الف��ق العامل ع� ذلك.  ي نظام معاهدة ال�ب
 �ف

ف  44  أعالە.  36و 34انظر الفقرتني
 أعالە.  13انظر الفقرة  45
 أعالە.  26انظر الفقرة  46
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