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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل
للتصاميم الصناعية

الدورة السابعة

جنيف ،من  16إىل  18يوليو 2018
نظام اللغات مبوجب نظام الهاي

وثيقة من إعداد املكتب ادلويل

أوال .مقدمة
 .1تلقى املكتب ادلويل أثناء التحضري لدلورة احلالية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الهاي بشأن التسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار إليه فامي ييل "الفريق العامل") اقرتاحا بإدراج الروس ية لكغة رمسية لنظام الهاي1.
 .2وتلقى املكتب ادلويل من مفوض مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية طلباً للنظر يف إماكنية
إدراج الصينية لكغة معل يف نظام الهاي.
 .3وجتدر اإلشارة إىل أن وفد الصني دعا إىل إدراج الصينية لكغة معل يف ادلورات املاضية للفريق العامل ملساعدة
مس تخديم نظام الهاي .2و ُقدم الطلب أعاله حتس ًبا النضامم الصني إىل وثيقة .1999
1

انظر الوثيقة  H/LD/WG/7/5بعنوان "اقرتاح مقدم من وفد الاحتاد الرويس".
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 .4وتقدم هذه الوثيقة معلومات أساس ية عن نظام اللغات احلايل لثالثة من أنظمة حامية امللكية الفكرية العاملية اليت
تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ويه أنظمة الهاي ومدريد ومعاهدة الرباءات ،وكذكل عن بعض
الاعتبارات العامة املتعلقة ابملوارد الالزمة لتشغيل نظام متعدد اللغات والفوائد احملمتةل اليت ميكن أن يس متدها املس تخدمون
من هذا النظام.

اثنيا .األنظمة العاملية وأنظمة اللغات اخلاصة هبا
النظام الثاليث اللغات مبوجب نظام الهاي
 .5ختضع الطلبات والتسجيالت ادلولية مبوجب نظام الهاي لنظام اللغة اذلي سنته القاعدة  6من الالحئة التنفيذية
املشرتكة مبوجب وثيقة  1999ووثيقة  1960الصادرة عن اتفاق الهاي (يشار إلهيا فامي ييل "الالحئة التنفيذية املشرتكة").
 .6ووفرت القاعدة  ،6كام اعمتدها املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة التفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل
للتصاممي الصناعية املعقود من  16يونيو إىل  6يوليو  ،1999اللغتني اإلنلكزيية والفرنس ية لكغتني للطلب ادلويل ،والتدوين،
والنرش ،والاتصاالت.
 .7وعدلت مجعية احتاد الهاي يف دورهتا الثامنة والعرشين (ادلورة العادية السابعة عرشة) املعقودة عام  2009القاعدة 6
إلدخال اللغة اإلس بانية 3عىل قدم املساواة مع اللغتني اإلنلكزيية والفرنس ية .ودخلت القاعدة املعدةل حزي النفاذ يف 1
أبريل .2010
 .8وتنص القاعدة  )1(6أن يكون الطلب ادلويل ابللغة اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية .وبنا ًء عىل ذكل ،فإن اس امترة
الطلب ادلويل ( )DM/1وواهجة اإليداع اإللكرتوين عىل موقع الويبو اإللكرتوين متاحتني جبميع هذه اللغات .وميكن إيداع
طلب دويل ،حسب خيار املودع ،إما مبارشة دلى املكتب ادلويل أو بصورة غري مبارشة عن طريق مكتب الطرف املتعاقد
اذلي ينمتي إليه املودع (املادة ()1(4أ) من وثيقة 4.)1999
 .9ويف حاةل مثل هذا اإليداع غري املبارش ،ميكن للمكتب أن يقرص لغة الطلبات ادلولية اليت يعاجلها يف واحدة أو اثنتني
من اللغات الثالث .ومع ذكل ،تُتاح للمودعني دامئًا إماكنية تقدمي طلباهتم ادلولية مبارشة إىل املكتب ادلويل .وقد أودع
يف  2017ما مجموعه  95يف املائة من الطلبات ادلولية مبارشة إىل املكتب ادلويل.

2
انظر الفقرة  15من "تقرير" الوثيقة  ،H/LD/WG/3/8والفقرة  16من "تقرير" الوثيقة  ،H/LD/WG/4/7والفقرة  10من "مرشوع تقرير"
الوثيقة .H/LD/WG/6/7 Prov
3
ارجع إىل الباب الثالث من الوثيقة  ،H/A/28/1والفقرتني  15و 17من الوثيقة  ،H/A/28/4والوثيقة  H/A/26/2اليت حتمل عنوان "دراسة اآلاثر
املرتتبة عىل اإلدماج احملمتل لإلس بانية يف نظام اللغات لنظام الهاي".
4
ميكن ألي طرف متعاقد أن حيظر مثل هذا اإليداع غري املبارش وفقا ً للامدة ()1(4ب) من وثيقة  .1999وقد اكنت األطراف املتعاقدة يف اترخي هذه
الوثيقة يه املنظمة األفريقية للملكية الفكرية وكرواتيا والاحتاد األورويب وفرنسا والتفيا وموانكو واجلبل األسود وسلوفينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
وأوكرانيا واململكة املتحدة.
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 .10وتنص القاعدة  )2(6عىل أن يكون التدوين يف السجل ادلويل والنرش يف نرشة التصاممي ادلولية (املشار إلهيا فامي ييل
"النرشة") ابللغات اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية فامي خيص التسجيل ادلويل .ويتوىل املكتب ادلويل الرتمجة الالزمة للتدوين
والنرش (القاعدة  .5))4(6وجيب اإلشارة إىل لغة اإليداع يف التدوين والنرش (القاعدة .))2(6
 .11وجيب أن تكون مجيع التبليغات اليت يوهجها املودع أو صاحب التسجيل أو أي مكتب إىل املكتب ادلويل بشأن
الطلب أو التسجيل ادلوليني ابللغات اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية ،حسب خيار املودع ،أو صاحب التسجيل أو
الطلب ،أو املكتب (القاعدة  .)"1")3(6ومن انحية أخرى ،جيب عىل املكتب ادلويل تبليغ املودع ،أو صاحب التسجيل أو
الطلب ،أو املكتب ،ابللغات اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية ،حسب خيار املودع ،أو صاحب التسجيل أو الطلب ،أو
املكتب (القاعدة  "2")3(6و".)"3
 .12ومل ي ُس تخدم مصطلح "لغة العمل" وال "اللغة الرمسية" يف القاعدة  .6ومع ذكل ،وفامي يتعلق ابملكتب ادلويل ،فإن
مجيع اخلدمات ،ليس فقط ما يتعلق مهنا ابإلجراءات ادلولية (أي الطلب والنرش والتبليغ) ولكن أيضً ا دمع العمالء وتوعيهتم
(مجيع املواد اإلعالمية ،6والرد عىل الاس تفسارات شفواي أو كتابيا) ،مدعومة حال ًيا ابللغات الثالث.

عبء العمل :اإلحصاءات والرتمجة
 .13هتم معامالت الرتمجة ،عىل أساس يويم ،بعض النصوص الواردة يف الطلب ادلويل .وتكل النصوص يه بيان
املنتجات اليت ّ
تشك التصممي الصناعي أو اليت سيُس تخدم ألجلها ذكل التصممي الصناعي (القاعدة  ،)"4")3(7وتشك أيضا
وصفًا للسامت املمزية للتصممي الصناعي (القواعد ()4(7ب) و(()5أ) و  ،))2(11وكذا وصفا موجزا للنسخ (ما يسمى
"رشح املصطلحات والرموز") (القواعد ()4(7ب) و (()5أ) والبند (405ج) من التعلاميت اإلدارية للطلبات مبوجب
اتفاق الهاي).
 .14ويف عام  ،2017تلقى املكتب ادلويل  213 5طلباً دولياً ،مهنا  86.8يف املائة أودعت ابللغة اإلنلكزيية ،و 12.4يف
املائة ابللغة الفرنس ية و 0.8يف املائة ابللغة اإلس بانية .ومن انحية أخرى ،اكنت أكرث من  99يف املائة من القرارات املس تلمة
من املاكتب ابللغة اإلنلكزيية.
 .15وخالل الفرتة نفسها ،ترمج املكتب ادلويل  059 432لكمة ،متت ترمجة  40يف املائة مهنا ابس تخدام أدوات الرتمجة
اآللية .وتلكفت موارد الرتمجة البرشية برتمجة اللكامت الباقية .والنس بة املئوية لللكامت اليت تُرمجت من خالل األدوات اآللية
يه نتيجة معلية مس مترة حدثت مع مرور الوقت .7وذلكل ،ال ميكن توقع حتقيق معدل مماثل يف الرتمجة اآللية بلغات إضافية
عىل الفور ،إذ يس تغرق اس تحداث أدوات الرتمجة اآللية وقتاً طوي ًال.

5
ميكن للمودع أن يرفق ابلطلب ادلويل ترمجة مقرتحة ألي نص وارد يف الطلب ادلويل ،ولكن ترجع مسؤولية الرتمجة للمكتب ادلويل (القاعدة .))4(6
6
عىل سبيل املثال ،يُتاح "دليل نظام الهاي للمس تخدمني" ( )/http://www.wipo.int/hague/en/guideواملذكرات اإلعالمية لنظام الهاي
( )/http://www.wipo.int/hague/en/noticesابللغات الثالث.
7
خيضع الاعامتد عىل مثل هذا الاسرتداد اآليل لعدد املصطلحات اخملزنة .ففي عام  ،2017اكنت نسب الاسرتداد اآليل (املطابقة) لك معامةل عىل
الشك التايل :اإلنلكزيية إىل الفرنس ية ( 43يف املائة) واإلنلكزيية إىل اإلس بانية ( 39يف املائة) والفرنس ية إىل اإلنلكزيية ( 29يف املائة) والفرنس ية إىل اإلس بانية
( 33يف املائة) واإلس بانية إىل اإلنلكزيية ( 20يف املائة) واإلس بانية إىل الفرنس ية ( 25يف املائة).
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 .16ومبا أن غالبية التبليغات اليت يمت تلقهيا ومعاجلهتا ابإلنلكزيية ،كام ذكر أعاله ،فإن  5يف املائة فقط من عبء معل
الرتمجة اكن ابللغة اإلنلكزيية ،يف حني أن  45يف املائة اكن ابللغة الفرنس ية ،و 50يف املائة ابللغة اإلس بانية.8

نظام اللغات مبوجب نظام مدريد
 .17يش به نظام اللغات يف نظام مدريد نظام اللغات يف نظام الهاي ،حيث يتضمن اللغات الثالث نفسها ،أي اإلنلكزيية
والفرنس ية واإلس بانية .ويوضع نظام اللغات مبوجب الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعالمات وبروتوكوهل ("الحئة نظام مدريد").
 .18ويف وقت صياغة هذه الوثيقة ،وبوجود  101طرف متعاقد يف بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعالمات ،تلقى املكتب ادلويل  200 56طلب دويل يف عام .2017
 .19وتنص القاعدة  )1(6من نظام مدريد عىل أن تكون الطلبات ادلولية ابإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية حسب ما
يقره مكتب املنشأ.
 .20ومبا أنه جيب دامئاً تقدمي الطلب ادلويل من خالل مكتب املنشأ ،فإن خيارات املودعني فامي خيص لغات اإليداع
تقترص بطبيعة احلال عىل اختيار املكتب للغات املنصوص علهيا (وعادة ما تكون لغة واحدة فقط).
 .21وكام هو احلال يف نظام الهاي ،يرتمج املكتب ادلويل حمتوايت التسجيل ادلويل ،مبا يف ذكل قامئة السلع واخلدمات،
إىل اللغتني األخريني .وابلتايل ،فإن تدوين ونرش التسجيل ادلويل يكوانن بتكل اللغات الثالث .وجيوز للمودع/صاحب
التسجيل ادلويل واملكتب التواصل مع املكتب ادلويل بأي من اللغات الثالث.
 .22ومل ي ُس تخدم مصطلح "لغة العمل" وال "اللغة الرمسية" يف القاعدة املذكورة أعاله .وكام هو احلال مبوجب نظام الهاي،
يدمع املكتب ادلويل يف الوقت احلايل مجيع اخلدمات (مبا يف ذكل مجيع املواد اإلعالمية ،9والرد عىل الاس تفسارات شفواي أو
كتابيا) ابللغات الثالث.
 .23وأخرياً ،تلقى املكتب ادلويل اقرتاحات إلدراج ثالث لغات إضافية يف نظام مدريد ،ويه الصينية واإلندونيس ية
والروس ية ،يك تناقشها يف ادلورة السادسة عرشة القادمة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد واليت س تدور
حول التسجيل ادلويل العالمات ،وس ُتعقد من  2إىل  6يوليو .201810

8
مبا أن ترمجة الطلب ادلويل تمت حاليًا إىل لغتني ،فإن لك لغة من هاتني اللغتني تس تأثر بنصف عبء معل الرتمجة .وعالوة عىل ذكل ،فإن الارتباط
بتوزيع اللغات املذكورة يف الفقرة  14ليس صارما ألن نسب عبء العمل هذه تعكس عدد اللكامت املرتمجة ابلفعل ،وقد ختتلف تكل اللكامت من طلب دويل
إىل آخر.
9
عىل سبيل املثال" ،دليل التسجيل ادلويل للعالمات مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل" (،)http://www.wipo.int/madrid/en/guide/
واملذكرات اإلعالمية لنظام مدريد ( ،)http://www.wipo.int/madrid/en/notices/ومعامل نظام مدريد (http://www.wipo.int/newsletters-
 )archive/ar/madrid_highlights.htmlابللغات الثالث.
10
انظر الواثئق  ،MM/LD/WG/16/7و ، MM/LD/WG/16/8و. MM/LD/WG/16/9
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نظام اللغات مبوجب نظام معاهدة الرباءات
 .24يُعترب نظام معاهدة الرباءات أكرب أنظمة الويبو العاملية حيث يضم  152طرفًا متعاقدً ا وأكرث من  000 243طلب
دويل (عام .)2017
 .25وال تنص معاهدة الرباءات نفسها عىل لغات حمددة ألغراض تنفيذها .وتتسم املعاهدة ابملرونة الاكفية لتوفري لغات
خمتلفة للتطبيق والنرش والاتصال ،وهذا هو احلال يف الوقت احلايل (املادة  "1")4(3و )4(21من معاهدة الرباءات).
 .26وتنص القاعدة  3.48من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل  10لغات للنرش ،ويه العربية
والصينية واإلنلكزيية والفرنس ية واألملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية واإلس بانية .ومع ذكل ،ال ت ُرتمج وال وثيقة إىل
مجيع لغات النرش.
 .27وجيب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل عريضة ووصف ومطلب حامية واحد أو أكرث ورمس واحد أو أكرث (عند
الاقتضاء) وملخص (املادة  )2(3من معاهدة الرباءات)).
 .28وجيوز إيداع طلب دويل بأية لغة يقبلها مكتب تسمل الطلبات .11وإذا أودع الطلب ادلويل دلى مكتب تسمل
الطلبات بلغة ليست من بني لغات النرش العرش املذكورة أعاله ،فيجب عىل املودع ترمجة الطلب إىل واحدة من لغات
النرش تكل.12
 .29وإليداع طلب دويل مبارشة دلى املكتب ادلويل ،مككتب تسمل الطلبات ،ت ُقبل أي لغة طاملا أن الطلب حيتوي عىل
عريضة بلغة النرش (القاعدة  1.12من معاهدة الرباءات) .وعالوة عىل ذكل ،إذا أودع الطلب ادلويل (أي مكوانته خبالف
العريضة) بلغة ليست من بني لغات النرش العرش ،جيب عىل املودع أن يزود املكتب ادلويل برتمجة هل إىل إحدى لغات
النرش ،يف حدود زمنية معينة .وعالوة عىل ذكل ،فإن النظام الالكرتوين ملعاهدة الرباءات ،ويه واهجة اإليداع اإللكرتوين
اليت يوفرها املكتب ادلويل للطلبات ادلولية ،متاحة بلغات النرش العرش.
 .30ويُنرش الطلب ادلويل بلغة واحدة من لغات النرش العرش .وإذا اكنت لغة اإليداع واحدة من لغات النرش ،فس ُينرش
الطلب بتكل اللغة (القاعدة (3.48أ) من معاهدة الرباءات).13

 .31وإذا نُرش الطلب ادلويل بلغة غري اإلنلكزيية ،فيجب أن يُنرش امس الاخرتاع وامللخص ولك نص يتصل ابلصورة أو
الصور املصاحبة للملخص هبذه اللغة األخرى وابإلنلكزيية .ويُعد املكتب ادلويل مسؤوال عن إعداد هذه الرتمجة
(القاعدة (3.48ج) من معاهدة الرباءات).

11
يتسم نظام معاهدة الرباءات بوجود إدارات خمتلفة مثل مكتب ّ
تسمل الطلبات ،وإدارة البحث ادلويل ،واإلدارة احملددة للبحث التمكييل ،وإدارة
الفحص المتهيدي ادلويل ،واملكتب ادلويل .وجيوز للمكتب نفسه أداء بعض هذه الوظائف يف س ياقاهتا اخلاصة.
12
قد حيتاج املودع أيضً ا إىل توفري ترمجة ،إذا طلبت منه إدارة البحث ادلويل اخملتصة ذكل ،للسامح بإجراء حبث دويل ابللغة املقبوةل دلى إدارة
البحث ادلويل.
13
إذا مل تكن لغة اإليداع واحدة من لغات النرش ،فينبغي للمودع ترمجة الطلب (القاعدة (3.48ب) من معاهدة الرباءات).

H/LD/WG/7/INF/2
6

 .32وينرش املكتب ادلويل أيضاً "جريدة معاهدة الرباءات" (املادة  )4(55من معاهدة الرباءات) ابللغتني اإلنلكزيية
والفرنس ية (القاعدة (2.86أ) من معاهدة الرباءات) ،14واليت حتتوي عىل معلومات معينة عن لك طلب دويل منشور.15
وابلتايل ،فإن املكتب ادلويل مسؤول عن تقدمي الرتمجة ابللغتني اإلنلكزيية والفرنس ية لتكل العنارص (إذا صيغ النص األصيل
أو ترمجة املودع بلغة نرش خمتلفة) أثناء النرش ادلويل.16
 .33ومن املتوقع حالياً أن تُنرش معظم الاتصاالت مع املكتب ادلويل ابللغتني اإلنلكزيية أو الفرنس ية (القاعدة (2.92د)
و(ه) من معاهدة الرباءات) ،عىل الرمغ من التدرج يف فتح هذا األمر عىل عدد أوسع من اللغات إذا مسحت األنظمة
واملوظفني بذكل.
 .34وعالوة عىل ذكل ،وفامي يتعلق ابملكتب ادلويل ،فإن اخلدمات واملواد اإلعالمية املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات غري
متاحة ابلرضورة جبميع لغات النرش العرش ،وعىل قدم من املساواة.17

إضافة لغات مبوجب نظام الهاي واآلاثر احملمتةل ذلكل
إضافة لغات مبوجب نظام الهاي واآلاثر احملمتةل ذلكل

 .35من وهجة نظر قانونية ،من شأن إضافة لغات إىل نظام الهاي أن يتطلب تعديل القاعدة  6من اللواحئ املشرتكة .ويف
حني أن هذا يس تلزم ابلرضورة قراراً تتخذه مجعية احتاد الهاي ،دون احلاجة إىل تعديل وثيقة  1999و ،1960فس يرتتب عن
هذا التغيري آاثر هامة.
 .36وس يكون من الرضوري إجراء دراسة معمقة لتحليل مجيع اآلاثر احملمتةل إلضافة اللغات إىل نظام الهاي .وس تتناول
ادلراسة ابلتفصيل الااثر العملية ،والتشغيلية ،ومسائل التوظيف ،والااثر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات ،واآلاثر املالية
العامة للقرار املذكور أعاله.

14
جيري النرش ادلويل ،يف س ياق املادة  21من معاهدة الرباءات لك أس بوع ،إلكرتونيا ً عىل بوابة ركن الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،فإن نرش اجلريدة
الرمسية ملعاهدة الرباءات ،يف س ياق املادة  86من نظام معاهدة الرباءات والبند (407ب) من التعلاميت اإلدارية ،جيري أيضا ً بنفس الطريقة ،أي عىل بوابة

ركن الرباءات.
15
يرىج الرجوع إىل القاعدة  1.86من معاهدة الرباءات بشأن حمتوايت اجلريدة الرمسية.
16
املكتب ادلويل مسؤول أيضا ً عن ترمجة تقرير البحث ادلويل إىل اللغة اإلنلكزيية ،إذا مل تمت صياغته هبذه اللغة (القاعدة  1.45من معاهدة الرباءات) أو
إىل لغة اإليداع إذا صاغت إدارة البحث ادلويل هذا التقرير عىل أساس الرتمجة ابللغة اإلنلكزيية املقدمة من املودع .واملكتب ادلويل مسؤول أيضا عن ترمجة
التقرير المتهيدي ادلويل بشأن األهلية للرباءة إىل اللغة اإلنلكزيية إن مل يمك قد صيغ هبا (القاعداتن (44اثنيا) 3.و 1.72من معاهدة ا الرباءات).
17
عىل سبيل املثال ،يف وقت كتابة هذا الوثيقة ،ت ُتاح املواد اإلعالمية التالية ابللغات املتوفرة:
نص التعلاميت اإلدارية ملعاهدة الرباءات :اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية،
ودليل املودع بناء عىل معاهدة الرباءات (يمت حتديثه لك أس بوع تقريبًا) :اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية والروس ية والياابنية،
ومجموعة اإلخطارات الرمسية (جريدة معاهدة الرباءات) :اإلنلكزيية والفرنس ية،
والنرشة اإلخبارية ملعاهدة الرباءات :اإلنلكزيية ،ومقتطفات ابلصينية والياابنية والكورية،
وأدةل املس تخدم واملواد التدريبة بناء عىل النظام الالكرتوين ملعاهدة الرباءات :الياابنية والكورية.
-
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الامنذج احملمتةل إلدخال لغات جديدة
 .37من شأن ادلراسة أن حتدد خمتلف الامنذج احملمتةل إلدخال لغات جديدة يف نظام الهاي ،ووصف آاثرها .وعىل حنو
بدهييي ميكن أن ترتاوح هذه الامنذج من اإلدخال اجلزيئ أو اللكي للغات اإلضافية.
 .38وميكن أن ينطوي اإلدخال اجلزيئ للغات اجلديدة ،مثال ،عىل إدخال عدة لغات ألغراض إيداع طلب دويل مع
احلفاظ عىل النظام احلايل ثاليث لغات ألغراض التسجيل والتدوين والاتصال والنرش .وعىل وجه اخلصوص ،س ُيرتمج الطلب
ادلويل اذلي أودع بواحدة من لغات اإليداع اجلديدة اليت مت إدخالها إىل اللغات الثالث احلالية ،ولكن ليس العكس.
 .39ويمتثل المنوذج اآلخر احملمتل يف إماكنية إضافة لغات جديدة عىل قدم املساواة مع اللغات الثالث احلالية املنصوص
علهيا يف القاعدة  6من اللواحئ املشرتكة .ومع ذكل ،فإن احلجم الكبري لهذه للرتجامت يف إطار هذا الهنج س يكون أعىل بكثري
من مجيع الامنذج احملمتةل وسزيداد بشك مضاعف مع لك لغة جديدة مضافة.
 .40ولتقليل جحم الرتجامت ،فقد يكون المنوذج البديل هو ترمجة التسجيل ادلويل إىل لغة جديدة فقط إذا ع ّني طرفًا
متعاقدً ا يعمل مكتبه بتكل اللغة.
 .41وعالوة عىل ذكل ،ميكن أن تؤثر اللغات اإلضافية أيضً ا عىل املس تخدمني اذلين سيتلقون قرارات من ماكتب
األطراف املتعاقدة املعيّنة ،مبا يف ذكل إخطارات الرفض ،بأي لغة من اللغات اجلديدة املُضافة .ويف هذا الصدد ،ي ُشار إىل
أن  99يف املائة من إخطارات الرفض اليت وردت يف عام  2017اكنت يف الواقع ابللغة اإلنلكزيية.

اآلاثر التشغيلية
 .42جيب توقع حدوث تأثري كبري عىل معليات نظام الهاي نتيجة لقرار إضافة لغة أو أكرث إىل نظام اللغات احلايل لنظام
الهاي ،بغض النظر عن المنوذج اخملتار إلدخالها .وبعد اختاذ هذا القرار واعامتداً عىل المنوذج اخملتار ،جيب إجراء الاتصاالت
والتسجيل والتدوين والنرش جبميع اللغات.
 .43وتعين لغات إضافية أخرى ،عىل أقل تقدير ،أنه ميكن إيداع الطلبات ادلولية بأي من هذه اللغات .ويتعني عىل
املكتب ادلويل حفص هذه الطلبات ابللغة اليت أودعت هبا ،واعامتداً عىل المنوذج اخملتار ،ترمجهتا إىل بعض أو لك اللغات
األخرى للتسجيل والنرش.
 .44وسيتعني عىل موظفي الويبو اذلين جيرون الفحص ويوفرون ادلمع للعمالء أن يكونوا قادرين عىل العمل جبميع اللغات،
بغض النظر عن المنوذج اخملتار ،مما س يكون هل تأثري مبارش عىل مس توايت التوظيف واملوظفني الالزمني.
 .45وقد تصبح موارد الرتمجة اإلضافية رضورية ،واليت ميكن استيعاهبا إىل حد ما ومبرور الوقت من خالل اس تخدام
أدوات الرتمجة اآللية املتطورة .ومع ذكل ،س يؤدي إضافة لغة واحدة أو أكرث إىل نظام اللغة احلايل إىل زايدة كبرية يف جحم
أعامل الرتمجة .وعالوة عىل ذكل ،ميكن أن تؤثر أعامل الرتمجة املضافة سل ًبا عىل أوقات معاجلة املعامالت.
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اآلاثر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات
 .46من شأن إدخال لغات جديدة يف نظام الهاي أن يرتك عدد من اآلاثر الكبرية املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات .فعىل
سبيل املثال ،تعمل مجيع أدوات تكنولوجيا املعلومات اخلارجية وادلاخلية يف ظل نظام الهاي حال ًيا ابللغات الثالث.
وسيتعني تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات هذه وصيانهتا للسامح ابلتدوين والنرش واإلخطار ونرش املعلومات جبميع اللغات
املعنية ،مبا يف ذكل اللغات اليت تس تخدم األحرف غري الالتينية.18

اآلاثر املالية
 .47من الواقعي توقع أن يكون للعمل الالزم بذهل الستيعاب لغة إضافية أو أكرث إىل جانب اللغات احلالية آاثر مالية.
 .48وس ُتعىن تكل اآلاثر املالية ،عىل وجه اخلصوص ،ابلتاكليف املرتبطة ابس تحداث تكنولوجيا املعلومات ،ومزيد من
موارد الرتمجة ،ورمبا املزيد من املوظفني القادرين عىل العمل ابللغة أو اللغات اجلديدة .وعىل املدى القصري ،ال ميكن ابلرضورة
تعويض هذه التاكليف بزايدة ادلخل .وعىل سبيل اإلشارة فقط ،أظهرت التجربة من خالل آخر لغة مضافة يف نظام الهاي،
اليت يه اإلس بانية ،أنه يف الوقت احلايل رمغ ختصيص نس بة  50يف املائة من تاكليف الرتمجة لإلس بانية ،فإن  0.8يف املائة
فقط من مجيع الطلبات ادلولية تودع هبذه اللغة (عام .)2017
 .49وإذا اكن من الواقعي أن إضافة لغات جديدة إىل نظم الهاي البد أن يكون هل مثن ،فإنه ال ينبغي إغفال أنه ،بسبب
طابعها ادلويل املتأصل ،ت ُعد أنظمة الويبو العاملية محلاية امللكية مواتية لألنظمة متعددة اللغات ،كام هو موحض ،عىل سبيل
املثال ،من خالل نظام معاهدة الرباءات.
 .50ويف هذا الس ياق ،ميكن اإلشارة عىل حنو مماثل إىل الس ياسة العامة للغات يف الويبو فامي خيص واثئق اجامتعات
الهيئات الرئيس ية للويبو وجلاهنا ومجموعات العمل ،فض ًال عن املنشورات األساس ية واجلديدة ،مع توس يع نطاق التغطية اللغوية
للغات الرمسية الست لألمم املتحدة .وعىل حنو ابرز ،أوصت ادلول األعضاء يف الويبو يف هذا الصدد بإدخال تغطية اللغات
الست لألمم املتحدة بطريقة تدرجيية وفعاةل من حيث التلكفة يف إطار إجراءات الرتش يد واملراقبة.19
 .51وقد يؤدي زايدة عدد اللغات املس تخدمة يف النظام العاملي للملكية الفكرية إىل حتسني جتربة العمالء ورضامه،
ابإلضافة إىل زايدة اس تخدام هذا النظام.
 .52وينبغي النظر يف إضافة لغة واحدة أو أكرث إىل نظام الهاي بطريقة شامةل ،وذكل بتحديد األهداف الرئيس ية اليت
ينبغي حتقيقها من خالل توس يع نطاق نظام اللغة ،مع الاس تفادة يف الوقت نفسه من أحدث الاجتاهات يف تكنولوجيا الرتمجة.
وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أن تس تلهم هذه اخلطوة من الس ياسة العامة للغات يف الويبو (ال س امي فامي يتعلق ابلهنج املرحيل
ومتطلبات فعالية التلكفة) وأن تنظر يف ادلروس املس تفادة من العمليات املامثةل يف إطار نظام معاهدة الرباءات .وأخرياً،
18
ملعاجلة الطلبات ادلولية واملعامالت األخرى ،يقوم املكتب ادلويل حاليا ً ابس تحداث نظام تكنولوجيا املعلومات جديد وأسايس لصاحل جسل الهاي.
ويُعد النظام اجلديد متعدد اللغات مبا يف ذكل تكل اليت ال تس تخدم األحرف الالتينية .ووفقًا خلطة املرشوع احلالية ،من املتوقع أن يبدأ تشغيل نظام الهاي
اعتبارا من هناية عام .2018
اجلديد لتكنولوجيا املعلومات ً
19
ُيرىج الرجع إىل الواثئق  ،WO/PBC/21/21و ،WO/PBC/21/2و.A/51/14

H/LD/WG/7/INF/2
9

جيب مراعاة احتياجات وامتيازات مجيع مس تخديم النظام ،وخصوصاً توقعاهتم خبصوص رضورة أن يكون نظام تسجيل
التصممي ادلويل فعا ًال ومتفاع ً
ال ويس متر يف تقدمي خدمات عالية اجلودة.
[هناية الوثيقة]

