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H/LD/WG/9/5 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 6 التارخي:

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

 التاسعة الدورة
 2020ديسمرب  16اإىل  14جنيف، من 

  يف نظام الهاي إلدخاهلاختيار لغات إضافية امعايري 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة أأول.

لهي .1 فامي ييل  امانقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ

ىل  30"الفريق العامل" و"نظام لهاي" يف دورته التاسعة املنعقدة يف الفرتة من  ابمس الوثيقة  2019نومفرب  1أأكتوبر اإ

H/LD/WG/8/5" لغات جديدة يف نظام لهاي" خالمكنة لإدامل يارات ال ، املعنونة.  

يداع يفو  .2 دراج اللغة الكورية لكغة اإ أأن  ، وشدد الوفد عىلنظام لهاي خالل تكل ادلورة، اقرتح وفد مجهورية كوراي اإ

دراج يداع  اإ دراج اللغة الكورية و للميض قدما يف ضوء الوضع املايل احلايل لنظام لهاي،  حل معقول هولغات جديدة لالإ أأن اإ

ذ سزييد ؛نظام لهايس يعود ابلفائدة عىل  ىل الإحصاءات من هذه املنطقة املقدمة عدد الطلبات ذكل  اإ منذ انضامم استنادا اإ
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ىل نظام لهاي يف عام  عداد ورقة للمناقشة 2014مجهورية كوراي اإ . وبناء عىل ذكل طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ

ضافية   . 1يف نظام لهايلالإيداع يف ادلورة التالية بشأأن معايري اختيار لغات اإ

راج تقدم هذه الوثيقة معايري حممتةل لإد الفريق العامل، الصادرة عنوفد مجهورية كوراي والتعلاميت  وبناء عىل اقرتاح .3

يداع"،  هذا الإدراج احملمتل املتعلقة بتنفيذ تفاصيل ال  س تخضع وبطبيعة احلاللغات جديدة يف نظام لهاي بوصفها "لغات اإ

 فريق العامل.من جانب ال ناقشاتملزيد من امل 

نفسه يار ال  ، وهوابليار "أأ"ا ليه فهيخيار لغة الإيداع املشار اإ  H/LD/WG/9/4يف هذا الصدد، تصف الوثيقة و .4

لالطالع عىل تفاصيل  ، مع تعديل طفيف.اذلي جرى النظر فيه يف ادلورة الثامنة، H/LD/WG/8/5يف الوثيقة  الوارد

ىل الفقرات من تنفيذ  دراج اللغة يرىج الرجوع اإ ىل  4خيارات اإ  .H/LD/WG/9/4الوثيقة  يف 19اإ

 ج لغات جديدةاثنيا. املعايري احملمتةل لإدرا

 بشأأنأأوراقا مماثةل  )معاهدة الرباءات( مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتي يف املايض، انقشت مجعيات احتاد .5

ابلفعل بعض املعايري املمكنة لإدخال  H/LD/WG/8/5. كام تضمنت الوثيقة 2املعايري املمكنة لإدراج لغات جديدة فهيام

الأخرى، كام حتّدث املعايري الواردة يف الوثيقة املذكورة  3تقدم هذه الوثيقة بعض املعايري لغات جديدة يف نظام لهاي. ذلكل،

 .4أأعاله

 نشاط الإيداع مبوجب نظام لهاي

  عدد الطلبات ادلولية وعدد التصاممي الواردة فهيا مبوجب نظام لهاي. احلس بانيف  أأن يؤخذاملعيار الأول، ميكن  .6

 ادلولية الواردة فيه مبوجب نظام لهايعدد الطلبات والتصاممي 

، أأكرثطرف متعاقد أأو  مناملودعون  قدهماميكن للفريق العامل أأن يأأخذ يف احلس بان عدد الطلبات ادلولية اليت  .7

لغة معينة، خبالف بتقدمي الطلبات احمللية فهيا  جيوز يف البدلان اليتوكذكل عدد التصاممي الواردة يف هذه الطلبات ادلولية، 

ذ ميكن أأن تكون أأو الفرنس ية أأو الإس بانية لإنلكزييةا عمليات الإيداع احملمتةل للطلبات ادلولية بتكل مؤرشا ل هذه الأرقام ؛ اإ

 اللغة مبوجب نظام لهاي.

ىل و .8 اليت ميكن  البدلانوالرتكزي بوجه خاص عىل  ،2019عام  5لطلبات ادلوليةا الأوىل يف عرشةاملنشأأ ال  بدلانابلنظر اإ

 ما ييل: يالحظأأو الفرنس ية أأو الإس بانية،  الإنلكزييةدمي طلب حميل بلغة أأخرى غري فهيا تق

                                         
 املعنونة "ملخص الرئيس"  H/LD/WG/8/8 يف الوثيقة 30الفقرة  انظر 1

 .، املرفق الثالث6و PCT/A/38/4، 4و MM/A/42/1 الواثئق انظر 2

جام الناطقني) ما لغةب الناطقنياملعايري عدد  هذهوتشمل  3  ادلول الأعضاء(.الإجاميل و ( وعدد ادلول للك لغة رمسية )هبا يل الناطقنيالأصليني واإ

مم املتحدة. رمسيةوتشمل هذه املعايري عدد الطلبات والتصاممي ادلولية الواردة فهيا، وعدد التصاممي الواردة يف الطلبات املودعة يف الارج، واللغات ال 4  للأ

ف منشأأ الطلب بأأنه البدل/الإقلمي الوارد يف عنوان الإقامة املذكور ملودع الطلب 5 يداُع طلبات  .يُعرَّ وجيوز ملودعي الطلبات املُقميني يف بدل غري عضو اإ

ذا اكنت دلهيم منشأأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعلية داخل الولية القضائية لطرف متعاقد يف ن  ظام لهاي.دولية اإ



H/LD/WG/9/5 
3 
 

 6(تصمامي 2,736 تتضمنطلبا ) 1,176الطلبات الكوريون  مودعو قدم. 

  تصمامي(. 4,487 طلبا )تتضمن 772قدم مودعو الطلبات الأملان  

  مما قد يعين أأنه عند حتليل النظام  تصمامي(، 2,178 طلبا )تتضمن 601قدم مودعو الطلبات السويرسيون

ىل حصص لغوية ماكفئة وفقًا لإحصاءات الإيداع احمللية طلبا  427، ميكن عزو 7السويرسي املتعدد اللغات اإ

ىل الناطقني ابلأملانية، وعزو  1,546)تتضمن  ىل الناطقني  109طلبا )تتضمن  30تصمامي( اإ تصماميت( اإ

 ابلإيطالية.

 ي   تصمامي(.  1,994 طلبا )تتضمن 412طاليون قدم مودعو الطلبات الإ

  تصمامي(. 1,152 طلبا )تتضمن 397قدم مودعو الطلبات الياابنيون  

  تصمامي(. 663 طلبا )تتضمن 239قدم مودعو الطلبات الصينيون 

  تصمامي(. 1,376 طلبا )تتضمن 181قدم مودعو الطلبات الهولنديون 

وىل نيبدلان املنشأأ العرش الطلبات ادلولية من   20198يف عام  الأ

 

                                         
 (.2020 الاس تعراض الس نوي لنظام لهايانظر ) 2019من مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية يف عام  مودعنيدويل من  مل يودع أأي طلب 6

يطالية والرايتو  7 يداع طلبات التصاممي احمللية دلى املعهد الِفدرايل السويرسي للملكية الفكرية ابلأملانية والفرنس ية والإ  رومانية.جيوز اإ

 .2020الاس تعراض الس نوي لنظام لهاي  مأأخوذ من 8
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وىل يف   20199التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية من بدلان املنشأأ العرشين الأ

 

ذا مت أأخذ لغات بدلان املنشأأ امخلسة الأوىل للطلبات ادلولية يف احلس بان، قد تكون اللغات الكورية والأملانية  .9 واإ

ذا مت أأخذ لغات  دراج يف نظام لهاي. واإ للتصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية  بدلان املنشأأ امخلسة الأوىلوالإيطالية مؤهةل لالإ

ذا مت أأخذ لغات يف احلس بان، قد تكون اللغات الك دراج يف نظام لهاي. أأما اإ بدلان املنشأأ ورية والأملانية والإيطالية مؤهةل لالإ

دراج يف نظام لهاي. الأوىل العرشة  للطلبات ادلولية يف احلس بان، فقد تكون اللغات الكورية والأملانية والإيطالية مؤهةل لالإ

 10حلد الأدىن للأهليةا

دراج حد أأدىن ند أأخذ ع ميكن للفريق العامل أأن ينظر،  .10 أأنشطة الإيداع مبوجب نظام لهاي يف احلس بان، يف اإ

ضايف، عىل سبيل املثال حصة ل تقل عن  جاميل عدد التصاممي الواردة يف  20أأو  10أأو  5للأهلية مكعيار اإ يف املائة من اإ

جاميل عدد الطلبات املودعة يف س نة معينة لفرتة معينة، مثل ثالث س نوات  متتالية عىل الأقل.  الطلبات، أأو اإ

حصاءات عام  .11 ىل اإ ذا تعني احلد الأدىن عند  5,886تصاممي يف  21,807، فقد ورد 2019واستنادا اإ  20طلبا دوليا. فاإ

ذا تعني عند  4،361يف املائة ) ن اللغة الأملانية فقط يه اليت س تليب هذا املعيار. أأما اإ تصمامي(  2,181يف املائة ) 10تصمامي( فاإ

ن اللغتني ذا تعني عند  فاإ ن اللغات  1,090يف املائة ) 5الكورية والأملانية هام فقط اللتان س تلبيان هذا املعيار، واإ تصمامي(، فاإ

 الأملانية والكورية والإيطالية والهولندية والياابنية يه اليت س تليب هذا املعيار.

حصاءات عام  .12 ذا تَعنَي احلد الأدىن  طلبا دوليا 5,886، ُأودع 2019وعىل املنوال نفسه، بناء عىل اإ يف ذكل العام. فاإ

ىل أأن اللغة الكورية اكنت أأقل من  1,177يف املائة ) 20للطلبات عند  طلبا(، فلن تفي أأي لغة هبذا احلد )جتدر الإشارة اإ

ذا مت تعني هذا احلد عند  ن اللغتني الكورية والأملانية ف 589يف املائة ) 10هذا احلد بطلب واحد(. أأما اإ قط هام طلبا( فاإ

ذا تعني عند  ن اللغات الكورية والأملانية والإيطالية والهولندية والياابنية  294يف املائة ) 5اللتان س تفيان هبذا احلد. واإ طلبا( فاإ

 يه اليت س تفي هبذا احلد.

                                         
 .2020الاس تعراض الس نوي لنظام لهاي  مأأخوذ من 9

  ((.2) 28)املادة  النفاذحزي  1999 وثيقةدلخول  دنيا حدود ُوضعتعىل سبيل املثال،  10
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الأدىن  وقد ينظر الفريق العامل أأيًضا يف وضع حد أأدىن للأهلية جيمع بني الطلبات والتصماميت، ويقرتح استيفاء احلد .13

يداع يف نظام لهاي. دراج لغة جديدة لالإ   لعدد معني من الس نوات، عىل سبيل املثال ملدة ثالث س نوات متتالية، قبل اإ

يداع يف الارج  11أأنشطة الإ

ذ قد يوفر هذا املعيار مؤرشا عىل احامتل  .14 املعيار الثاين، ميكن أأخذ جحم الطلبات املودعة يف الارج يف احلس بان؛ اإ

 ظام لهاي، وأأمهية لغات معينة لأغراض الإيداع بصورة مس تفيضة.اس تخدام ن

 عدد التصاممي الواردة يف الطلبات املقدمة يف الارج

يداع الطلبات مبارشًة دلى مكتب  .15 ما اإ ىل حامية تصامميهم يف ولايت قضائية أأجنبية اإ ميكن ملُودعي الطلبات الساعني اإ

ن أأمكن، من يداعها، اإ ما اإ قلميي واإ ومن مثَّ، ميكن للفريق العامل أأن ينظر أأيضًا يف عدد  .خالل نظام لهاي وطين أأو اإ

يداعًا مبارشًا أأو من خالل نظام لهاي–التصاممي الواردة يف الطلبات اليت أأودعها يف الارج  املقميون يف بدلان لغهتا  –اإ

يداع طلبالرمسية خبالف الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية  ات حملية.، واس تخداهما يف اإ

ىل حامية تصامميهم يف  .16 ويف هذا الصدد، يرد يف الرمس البياين أأدانه بدلان املنشأأ العرشة الأوىل للمودعني الساعني اإ

تصمامي  278,766بلغ عدد التصاممي اليت أأدرهجا هؤلء املودعون يف الطلبات املودعة يف الارج  12 2018يف عام   .الارج

يداعا مبارشا ومن خالل نظا ، تضمنت لبدلان املنشأأ العرشة الأوىل م لهاي(. ويف ذكل العام، وبرتتيب عدد التصاممي)اإ

صمامي ت 22,542من الولايت املتحدة الأمريكية، وتصمامي  38,735تصماميً من أأملانيا، و 39,960الطلبات املُودعة يف الارج 

يطاليا  20,650من الصني، و فرنسا، تصمامي من  18,892تصمامي من سويرسا، و 19,088، و20،650تصمامي من اإ

 7,217تصمامي من مجهورية كوراي، و 8,504تصمامي من اململكة املتحدة، و 11,423، و18،191تصمامي من الياابن  18,191و

 .تصمامي من هولندا

وىل يف عام  التصاممي الواردة يف الطلبات املودعة  2018يف الارج من بدلان املنشأأ العرشة الأ

 

                                         
 يف ولايت قضائية أأخرى نظام الطلب املتعدد التصاممي.يُطبَّق يف بعض الولايت القضائية نظام الطلب ذي التصممي الواحد، ويُطبَّق  11

البياانت الاصة ابلطلبات املُودعة مبارشًة دلى ماكتب امللكية الفكرية الوطنية تتوفر و .  مركز الويبو للبياانت الإحصائية الاصة ابمللكية الفكرية انظر 12

عداد هذه الو  2018أأو الإقلميية حىت عام   ثيقة.فقط، وذكل يف اترخي اإ

39,960 38,735

22,542
20,650 19,088 18,892 18,191

11,423
8,504 7,217

5,408 4,960 4,544 3,951 2,972 2,885 2,841 2,247 2,125 1,765
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ذا مت أأخذ بدلان املنشأأ امخلسة الأوىل ملودعي الطلبات الساعني محلاية تصامميهم يف الارج يف احلس بان، فميكن  .17 واإ

ىل اللغات الثالث احلا ضافة اإ دراج اللغات الأملانية والصينية والإيطالية يف نظام لهاي، اإ ذا النظر يف اإ لية لنظام لهاي. أأما اإ

دراج اللغات الأوىل  العرشةبدلان املنشأأ مت أأخذ  ملودعي الطلبات الساعني للحامية يف الارج يف احلس بان، فميكن النظر يف اإ

 الأملانية والصينية والإيطالية والياابنية والكورية والهولندية يف نظام لهاي. 

 احلد الأدىن للأهلية

دراج حد أأدىن للأهلية قد ينظر الفريق العا .18 مل، مرة أأخرى، عند أأخذ أأنشطة الإيداع يف الارج يف احلس بان، يف اإ

جاميل عدد التصاممي الواردة يف الطلبات املودعة يف الارج يف س نة معينة لفرتة معينة، مثل  ضايف، عىل سبيل املثال اإ مكعيار اإ

ذا تعني احلد الأدىن عند  ن اللغة الأملانية فقط يه تصم 30,000ثالث س نوات متتالية. فاإ مي يف الطلبات املودعة يف الارج فاإ

ذا تعني هذا احلد عند  ن الأملانية والصينية والإيطالية يه اليت س تليب هذا  20,000اليت س تليب هذا احلد. أأما اإ تصممي فاإ

ذا مت حتديده عند  ن الأملانية والصينية والإيطالية والياابنية يه 10,000احلد. واإ  اليت س تليب هذا احلد. تصممي فاإ

مم املتحدة  اللغات الرمسية للأ

 ميكن للفريق العامل أأن يأأخذ يف احلس بان اللغات الرمسية للأمم املتحدة. .19

 والفرنس ية والروس ية والإس بانية.  الإنلكزييةواللغات الرمسية الست للأمم املتحدة يه العربية والصينية و  .20

ومتتد التغطية اللغوية لواثئق اجامتعات هيئات الويبو الرئيس ية وجلاهنا وأأفرقهتا العامةل، فضاًل عن املنشورات الرئيس ية  .21

ىل اللغات الرمسية الست للأمم املتحدة وفقاً لس ياسة اللغات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو  يف واجلديدة، اإ

مة مبوجب املعاهدات اليت تديرها الويبو، مثل . ومع ذكل، ل تنطبق هذ13 2010 سبمترب ه الس ياسة حاليًا عىل الدمات املُقدَّ

طار نظايم مدريد ولهاي مة يف اإ  خدمات التسجيل ادلويل املُقدَّ

  

                                         
ىل  173، والفقرات من A/48/26يف الوثيقة  250انظر الفقرة  13  .A/49/18يف الوثيقة  184اإ
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جاميل الناطقني هبا(  الناطقون بلغة ما )الناطقون الأصليون واإ

جاميل عدد الناطقني .22 ذ قد يعطي هذا مؤرشا لعدد  ميكن للفريق العامل أأن يأأخذ يف احلس بان اإ بلغة ما يف العامل؛ اإ

دراج لغة معينة يف نظام لهاي.  ذا مت اإ  املودعني احملمتل تقدميهم طلبات بلغهتم اإ

ووفقًا ملصادر الإنرتنت )انظر اجلدول املعنون "توزيع اللغات يف العامل" الوارد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة(، فامي  .23

جاميل عدد "ال  والصينية والهندية والإس بانية والفرنس ية والعربية والبنغالية  الإنلكزييةناطقني" بلغة ما، ُصنفت يتعلق ابإ

ندونيس ية بأأهنا أأكرث  ذا ُأخذت أأكرث 142020لغات اس تخداما يف العامل يف أأوائل عام  10والروس ية والربتغالية والإ  10، واإ

دراج  اللغات الصينية والهندية والعربية والبنغالية والروس ية والربتغالية لغات اس تخداما يف احلس بان، فميكن النظر يف اإ

ىل اللغات الثالث احلالية. ضافة اإ ندونيس ية يف نظام لهاي، اإ  والإ

جاميل "للناطقني الأصليني"، صنفت الصينية والإس بانية و ابوفامي يتعلق  .24 والهندية والبنغالية والربتغالية  الإنلكزييةلعدد الإ

ذا ُأخذ يف 202015لغات اس تخداما يف العامل يف أأوائل عام  10اابنية والبنجابية الغربية واملاراثية بأأهنا أأكرث والروس ية والي ، واإ

دراج اللغات الصينية والهندية والبنغالية الربتغالية والروس ية والياابنية  10احلس بان أأكرث  لغات مس تخدمة فميكن النظر يف اإ

ىل اللغات الثالث احلالية للنظام.  والبنجابية الغربية واملاراثية يف ضافة اإ  نظام لهاي، اإ

 اللغات الرمسية لدلول

ميكن للفريق العامل أأن يأأخذ يف احلس بان اللغات الرمسية لدلول. واللغة الرمسية يه اللغة املس تخدمة للأغراض  .25

 .16الرمسية، ل س امي من جانب احلكومة الوطنية

ذا أأخذ الفريق العامل يف احلس بان ال .26 لغة مس تخدمة يف العامل  25لغات الرمسية وفقًا لعدد ادلول، من بني أأكرث واإ

أأو الفرنس ية أأو الإس بانية(، تُعد العربية والربتغالية والأملانية والسواحيلية والإيطالية والروس ية والتاميلية  الإنلكزيية)خبالف 

ية لغات رمسية يف أأكرث من دوةل واحدة )انظر اجلدول املعنون والصينية والهندية والبنغالية والأردية والياابنية والرتكية والكور

 .17"توزيع اللغات يف العامل" الوارد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة(

                                         
visualcapitalist -spoken-most-www.visualcapitalist.com/100يف هذا الصدد، اعمتد املكتب ادلويل عىل املعلومات الواردة يف موقع  14

languages/. 
visualcapitalist -spoken-most-www.visualcapitalist.com/100يف هذا الصدد، اعمتد املكتب ادلويل عىل املعلومات الواردة يف موقع  15

languages/. 
 .2003. 2003توم مأكآرثر، مطبعة جامعة أأكسفورد،  .Concise Oxford Companion to the English Language, Edانظر  16

موسوعة بريتانياك عىل عىل و  ،Wikipedia.orgاعمتد املكتب ادلويل عىل املعلومات الواردة يف ويكيبيداي عىل  الصدد،يف هذا  17

www.britannica.com 

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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 اللغات الرمسية لدلول الأعضاء

، مع مراعاة أأن 18ميكن للفريق العامل أأن يأأخذ يف احلس بان أأيًضا اللغات الرمسية لدلول عىل أأساس ادلول الأعضاء .27

 املعيار سيتغري مع لك انضامم جديد. هذا

أأو الفرنس ية أأو الإس بانية(، تعد العربية  الإنلكزييةلغة مس تخدمة يف العامل )خبالف  25ويف هذا الصدد، من بني أأكرث  .28

دول والأملانية والإيطالية والكورية والرتكية والروس ية لغات رمسية يف أأكرث من دوةل عضو، وفقًا للعضوية احلالية )انظر اجل

 .19املعنون "توزيع اللغات يف العامل" الوارد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة(

  

                                         
 (.OAPI) الفكرية للملكية الأفريقيةعضوية الاحتاد الأورويب واملنظمة  التغايض عنحتليل هذا املعيار، مت غرض ل 18

موسوعة بريتانياك عىل عىل و  ،Wikipedia.orgاعمتد املكتب ادلويل عىل املعلومات الواردة يف ويكيبيداي عىل  الصدد،يف هذا  19

www.britannica.com 
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 عوامل أأخرى

ويرد يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة عوامل أأخرى قد تكون هممة لينظر فهيا الفريق العامل. ويه اللغات   .29

ع الويبو بلغات خمتلفة )القسم الثاين(، والتغيريات املس تخدمة يف خدمات الويبو اخملتلفة )القسم الأول(، واس تخدام موارد موق

ضافة لغات يف نظايم لهاي ومعاهدة الرباءات )القسم الثالث(.   اليت قد تطرأأ عىل أأنشطة الإيداع بعد اإ

 ملخص النتاجئ اثلثا.

طار نظام لهاي تفاوات ملحوظا من  .30 يداع يف اإ دراهجا لكغات اإ آخر، يتفاوت أأداء اللغات اليت قد يُنظر يف اإ ىل أ معيار اإ

مع تواتر ظهور بعض اللغات أأكرث من غريها. وبوجه خاص، وبتطبيق أأكرث احلدود ادلنيا املقرتحة تساهاًل عند الاقتضاء، 

 يبدو أأنه: 

  ذا الفريق العامل يف احلس بان الإيداعات مبوجب نظام لهاي، من حيث عدد الطلبات  أأخذاإ

دراج اللغات ميكن النظر يفف ، اادلولية وكذكل عدد التصاممي الواردة فهي الأملانية والكورية  اإ

  .والإيطالية والهولندية والياابنية

  ذا يداعات غري املقميني، أأخذاإ يف فميكن النظر  حسب عدد التصاممي، الفريق العامل يف احلس بان اإ

دراج اللغات  .الأملانية والصينية والإيطالية والياابنية اإ

  ذا دراج اللغات الفريق العامل يف احلس بان اللغات الرمسية للأمم املتحدة، فميكن النظر يف أأخذاإ  اإ

 .الصينية والعربية والروس ية

  ذا جاميل عدد " أأخذاإ  " بلغة معينة يف العامل، فميكن النظر يفالناطقنيالفريق العامل يف احلس بان اإ

دراج  .العربية والبنغالية والروس ية والربتغاليةقامئة كبرية من اللغات، تبدأأ ابلصينية والهندية و  اإ

  ذا جاميل عدد " أأخذاإ الأصليني" بلغة معينة يف العامل، فميكن  الناطقنيالفريق العامل يف احلس بان اإ

دراج النظر يف قامئة كبرية من اللغات، تبدأأ ابلصينية والهندية والبنغالية والربتغالية والروس ية  اإ

 . والياابنية

  ذا اليت تتخذ لغة معينة لغة رمسية لها، من  الأعضاء عامل يف احلس بان عدد ادلولالفريق ال أأخذاإ

دراج يف العامل، ميكن النظر  مس تخدمةلغة  25بني أأكرث  قامئة كبرية من اللغات، بدًءا من يف اإ

  الإيطالية والروس ية؛ أأوو  العربية والربتغالية والأملانية والسواحيلية

  ذا اليت تتخذ لغة معينة لغة رمسية لها، من  الأعضاء بان عدد ادلولالفريق العامل يف احلس   أأخذاإ

 ميكن النظر يف، يف العامل، ووفقا لعضوية لهاي يف الوقت الراهن مس تخدمةلغة  25بني أأكرث 

دراج العربية والأملانية والإيطالية والكورية والرتكية والروس ية نظرا لأهنا اللغات الرمسية يف أأكرث ، اإ

 من بدل عضو.
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 ن الفريق العامل مدعو:اإ  .31

مناقشة احملتوايت الواردة يف هذه  "1"

 الوثيقة والتعليق علهيا؛ 

للمكتب ادلويل  توجهيات ميتقد  "2"

 بشأأن الطريقة املمكنة للميض قدما.

 ]ييل ذكل املرفقان[



H/LD/WG/9/5 

 املرفق الأول

 

 اللغات يف العاملتوزيع 

 

جامل( اللغة الناطقون الأصليون  اجملموع )ابملاليني( الرتبة )اإ

 )ابملاليني(

دول أأعضاء  دول ذات لغة رمسية

 ذات لغة رمسية

 10 60 379 1132 1 الإنلكزيية

 1 2 918 1117 2 )املاندرين( الصينية

 0 2 341 615 3 الهندية

 2 20 460 534 4 الإس بانية

 13 29 77 280 5 الفرنس ية

 5 23 غري متاح 274 6 العربية الفصحى

 0 2 228 265 7 البنغالية

 2 14 154 258 8 الروس ية

 1 9 221 234 9 الربتغالية

 0 1 43 199 10 الإندونيس ية

 0 2 69 170 11 الأردية

ملانية املعيارية  5 6 76 132 12 الأ

 1 2 128 128 13 الياابنية

 1 6 16 98 14 السواحيلية

 0 1 83 95 15 املاراثية

 0 1 82 93 16 التيلوغو

                                         
 ."اقرتاح من وفد الاحتاد الرويس"، تعد اللغة الروس ية لغة رمسية يف ثالثة بدلان، واللغة الرمسية لبدل واحد LD/WG/7/5/Hوفًقا للوثيقة  1
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 0 1 93 93 17 البنجابية الغربية

 0 1 81 82 18 الوو الصينية

 1 3 75 81 19 التاميلية

 2 2 69 80 20 الرتكية

 2 2 77 77 21 الكورية

 1 1 76 77 22 الفيتنامية

 0 1 73 74 23  يو الصينية

 0 1 68 68 24 اجلاوية

يطالية  3 4 65 68 25 الإ

ثنولوج،visualcapitalist.comاملصادر: )  (.2020) العامل، موسوعة بريتانياك، ويكيبيداي، يوليولغات  ، انظر اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 عوامل أأخرى

 ةتلفاخمل اس تخدام اللغة يف خدمات الويبو   أأول.

طار نظايم لهاي ومعاهدة الرباءات.  .1 طار نظام مدريد وترد أأدانه أأنشطة الإيداع يف اإ مل تُدرج أأنشطة الإيداع يف اإ

 ترد اللغات اليت تُقدم هبا خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة.لهاي. كام هو نفسه يف يف نظام مدريد  وينظام اللغال  لأن

 نظام لهاي

يف املائة  10، وما يقرب من الإنلكزييةطلبات مبوجب نظام لهاي ابللغة ال يف املائة من  89.2 ُأودع، 2019يف عام  .2

 لإس بانية.للغة يف املائة اب 1لفرنس ية، وللغة اابمن الطلبات 

ىل  2009سب لغة الإيداع، من توزيع طلبات لهاي ح   2019اإ

 

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

تُنرش الغالبية العظمى من طلبات معاهدة و عرش لغات. ب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ميكن النرش يف .3

يف  19ولياابنية، ابيف املائة  20 وحنو، لإنلكزييةمن الطلبات ابيف املائة  45 حنو، نرُش 2019يف عام و 1الرباءات بلغة الإيداع

لإس بانية، ابيف املائة  0.6ويف املائة ابلفرنس ية،  2لكورية، وابلأملانية، وس تة يف املائة ابلصينية، وس بعة يف املائة اباملائة 

  يف املائة العربية. 0.01لربتغالية، وابيف املائة  0.2لروس ية، واب. يف املائة 0.5و

  

                                         
  .2020الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام من  71 صفحة انظر  1
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ىل  2005سب لغة النرش، من ب لرباءات توزيع طلبات معاهدة ا  2019اإ

 

 2019سب لغة النرش، ب توزيع طلبات معاهدة الرباءات 

 

 لتحكمي )مركز الويبو(والوساطة لمركز الويبو 

صدار قرارات الرباء. يدير  .4 جراءات املس تخدمة يف لغة ال وحُتددمركز الويبو قضااي الوساطة والتحكمي واإ وفقا هذه الإ

جراءات يف عدة لغات اس ُتخدمت يف املامرسة العملية، و. 2أأو ُُيددها احملمك/الوس يط الطرفنيلتفاق  الصينية  مهناهذه الإ

  3والفرنس ية والأملانية والإيطالية والكورية والربتغالية والإس بانية الإنلكزييةو 

                                         
:  من قواعد الوساطة يف الويبو عىل 10لويبو للتحكمي املعّجل، واملادة من قواعد ا 33من قواعد الويبو للتحكمي، واملادة  39املادة  انظر  2

https://www.wipo.int/amc/en/rules/.  
   https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html. نظرا  3
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أأو ينص  ،يتفق الطرفان عىل خالف ذكل بوجه عام، ما مل. و أأسامء احلقولاملتعلقة بنازعات امل يدير مركز الويبو أأيضا و  .5

جراءات الإدارية يه لغة اتفاق  (احلقلامس  وصاحبعىل خالف ذكل يف اتفاق التسجيل )التفاق بني املسجل  ن لغة الإ فاإ

جراءات ومع أأن  .4التسجيل نبعدة لغات العميل  يف الواقع تمتهذه الإ  .ابملائة مهنا 90 تُس تخدم يف حنو 5الإنلكزييةاللغة  فاإ

 اس تخدام موارد موقع الويبو بلغات خمتلفة اثنيا.

املكتب ادلويل بعض املعلومات والبياانت املتعلقة ابس تخدام موارد الويبو اجملانية عىل الإنرتنت ابللغات اخملتلفة  مّجع .6

شارة مبارشةاس تخدام املوارد عرب الإنرتنت بلغات خمتلفة ل  ولنئ اكن املتاحة. ضافة لغة ال الأمهيةىل ع يقدم اإ يت تكتس هيا اإ

ىل نظام لهاي  اهامتم املس تخدمني ببعض مسائل امللكية الفكرية بلغات معينة.عىل  يكون دليالنه قد فاإ  أأخرى اإ

 موقع الويبو ولهاي

ليه تاح موقع لهاييُ  .7 صفحة الويب  تصفح الزائرون، 2019يف عام و. 6ابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة املنتقل اإ

، يف املائة 3الصينية و  ،يف املائة 5الإس بانية و  ،يف املائة 8.7الفرنس ية و يف املائة،  80 بنس بة الإنلكزيية للغات التالية:ابأأعاله 

 يف املائة. 0.7والعربية  ،يف املائة 2.5الروس ية و 

صفحة  زائرونتصفح ال، 2019يف عام و اللغات الست. هبذهتوفر الويبو النصوص القانونية املتعلقة بنظام لهاي و  .8

، والعربية يف املائة 9الإس بانية و  ،يف املائة 71 بنس بة الإنلكزيية للغات التالية:اب 7الويب اليت تتضمن نصوص لهاي القانونية

 .يف املائة 2الصينية و  ،يف املائة 4الروس ية يف املائة، و  6.5، والفرنس ية يف املائة 7.5

لك هنظام لهاي منشوًرا عىل موقع ويوفر .9 يف عام و. 8هبذه اللغات الست هزاايمنظام و ال سامت أأمه  يبني رتوينالإ

الصينية و  ،يف املائة 12الفرنس ية و  ،يف املائة 55.5 بنس بة الإنلكزييةعىل املنشور أأعاله ابللغات التالية:  الزائرون اطلع 2019

 يف املائة. 3والعربية  ،يف املائة 8.5الروس ية ، و يف املائة 9.5الإس بانية ، و يف املائة 11.5

يوحض اجلدول أأدانه لغة و  ،بوابة الويبو للملكية الفكرية 9مجيع أأحناء العامل منخدمات امللكية الفكرية  ويزور مس تخدمو  .10

ىل بوابة امللكية الفكرية يف شهر واحد )أأغسطس  تعد "لغة املتصفح" مس تقةل عن و (. 2020املتصفح املس تخدمة للوصول اإ

 عىل لغة العمل املفضةل للمس تخدم. امؤرش وتُعدخدمات امللكية الفكرية ابلفعل،  هبا اليت تُقدماللغة 

 

                                         
s/udrphttps://www.icann.org/resources/page-عىل:  الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولمن قواعد  11املادة  انظر  4

rules-2015-03-11-en :؛ وانظر أأيضاhttps://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item45.  
 ._yr.jsp?yearhttps://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languagesانظر:   5

 ./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 رمق   8

 thttps://ipportal.wipo.in/.انظر بوابة الويبو للملكية الفكرية عىل:   9

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
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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 النس بة املئوية لغة املتصفح املرتبة

 يف املائة 55 الإنلكزيية 1

 يف املائة 16 الصينية 2

 يف املائة 5 الروس ية 3

 يف املائة 5 الأملانية 4

 يف املائة 5 الإس بانية 5

 املائةيف  3 الفرنس ية 6

 يف املائة 2 الياابنية 7

 يف املائة 2 الرتكية 8

 يف املائة 1 الإيطالية 9

 يف املائة 1 الكورية 10

 
 يف املائة 5 أأخرى
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 دورات أأاكدميية الويبو

ذا هب وحدييث العهدتشمل مجيع جوانب امللكية الفكرية للك من املهنيني  ،تقدم أأاكدميية الويبو دورات للتعمل عن بعد .11

 طائفة واسعة من اللغات. ب وذكل اجملال،

ضافة تنوع لغات دوراهتا يف جمال امللكية الفكريةب أأاكدميية الويبو وتنفرد  .12 ذ تقدم دورات بلغات الأمم املتحدة الست اإ ؛ اإ

ىل اللغة الربتغالية. كام  ملانية والياابنية ومعاهدة الرباءات ابللغات الأ  ،حامية الأصناف النباتية اجلديدةعن ورات ادلقدم بعض تُ اإ

ضافية بلغات أأخرى اكدميية ابلتعاون مع ادلول الأعضاءالأ ، قدمت 2019يف عام ووالكورية.   .10دورات اإ

نرتنت لأاكدميية الويبو مشاركني من أأكرث من 2019يف عام و .13 دوةل عضو  190، اشرتك يف ادلورات التدريبية عرب الإ

 .دلوراتل 11ضيالتف اللغة الأكرث  الإنلكزيية وظلتبعدة لغات، 

 

نظام ل وتضم وحدة  ،امللكية الفكرية" جماان عن"دورة عامة  DL-101ادلورة التدريبية العامة عىل الإنرتنت تُقدم  .14

وكذكل  ،والفرنس ية والروس ية والإس بانية( الإنلكزييةادلورة بلغات الأمم املتحدة الست )العربية والصينية و وتتاح   لهاي.

 بلغت، 2018يف عام  ابملشاركني . وفامي يتعلق12تناميةي ندية والفي ية والكورية والربتغالية والتايل ابللغات الكرواتية واجلورج 

 لصينيةللغة اابو املائة،يف  22 ابللغة الإس بانيةويف املائة،  22 ابللغة الربتغاليةويف املائة،  33 الإنلكزييةابللغة  املشاركنينس بة 

 ابللغة الكوريةويف املائة،  2 ابللغة العربيةو املائة،يف  2.3 ابللغة الفرنس يةويف املائة،  4.5 ابللغة الروس يةو املائة، يف 11

 للغات املتبقية الأخرى.ابوواحد يف املائة  ،يف املائة 2

                                         
 ندية.الكرواتية واجلورجية والتايل   10

اكدميية الويبو للعام  انظر  11  .2019أأ

ضافية هب  12  .الأخرىغات ذه اللقدمت أأاكدميية الويبو، ابلتعاون مع ادلول الأعضاء، دورات اإ
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الصناعية واملؤرشات  "العالمات التجارية والتصامميعن  DL-302تقدمة عرب الإنرتنت امل ادلورة التدريبية وتُقدم  .15

ابللغتني  كام تُتاح ،والفرنس ية والروس ية والإس بانية( الإنلكزييةاجلغرافية" بلغات الأمم املتحدة الست )العربية والصينية و 

يف املائة،  43 14يف ادلورة ابللغة الصينية بلغ عدد املشاركني، 2018ملشاركني يف عام اب . وفامي يتعلق13الربتغالية والفيتنامية

يف املائة،  7ة ابللغة الإس بانيويف املائة،  8 لروس يةللغة اابو يف املائة، 10يف املائة، وابللغة الفرنس ية  24وابللغة الإنلكزيية 

 .لفيتنامية أأقل من واحد يف املائةلغة اابو املائة،يف  2.5 العربية وابللغة املائة،يف  5 الربتغالية وابللغة

 الرباءات ومعاهدةاإضافة لغات يف نظايم لهاي  عقبالإيداع  اذلي طرأأ عل أأنشطة تغريال اثلثا. 

ويبني املتاحة.  ةتلفاخمل للغات ابيؤثر عىل أأنشطة الإيداع وهو ما قد لغات جديدة يف خدمات الويبو تدرجييا،  أأدخلت .16

طار  ةلغ اجلدول أأدانه حصة لك حصص مل تُدرج ولعرش املاضية. لهاي ومعاهدة الرباءات خالل الس نوات ا نظايميف اإ

طار نظام مدريد اللغات  .لهاييف  هنفس هومدريد  يف لأن نظام اللغة، يف اإ

 نظام لهاي

الإس بانية يف عام ، مث 198415 يف عام الإنلكزييةاللغة  مث أُدرجت نظام لهاي ابللغة الفرنس ية فقط.معل يف البداية  .17

ىل نظام لهاي ولغته الرمسية يه . ومنذ ذكل احلني اكنت املكس يك يه 2010 الطرف املتعاقد الوحيد اذلي انضم اإ

 .16الإس بانية

ىل  2010الطلبات ادلولية املودعة ابللغة الإس بانية يف الفرتة من  وظلت .18 املائة من يف  1 تشلك عىل حنو اثبت 2019اإ

دخال اللغة الإس بانية يف نظام لهاي مجموع   .الطلبات ادلولية املودعة منذ اإ

                                         
 والبياانت ةممي الصناعياالتجارية والتص العالمات" DL-302، وDL-101" "ادلورة العامة حول امللكية الفكرية دوريت من يةالفيتنام  ةالنسخ ظلت  13

 .2019و 2018بني عايم يف الفرتة املراجعة من جانب مكتب امللكية الفكرية يف فيتنام  اجلغرافية" قيد
 يمت تشغيل ادلورة عىل منصة خاصة يف الصني.  14

 حزي النفاذ. 1960الوقت اذلي دخل فيه قانون  ذاتيف   15

ىل نظام لهاي يف   16 س بانيا طرفوأأصبحت .  2020يونيو  6انضمت املكس يك اإ  .2003ديسمرب  23منذ  1999يف وثيقة  امتعاقد ااإ
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 )معاهدة الرباءات( نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

والفرنس ية والأملانية والياابنية  الإنلكزييةخبمس لغات للنرش يه  1970يف عام  العمل بدأأ نظام معاهدة الرباءات .19

( 2006العربية )يف عام  مث (،1994(، مث الصينية )يف عام 1985ويف وقت لحق أأضيفت الإس بانية )يف عام  والروس ية.

  (.2009لية )الكهام يف عام والكورية والربتغا

يف املائة من مجيع  44.7نرُش  2019يف عام وتُنرش الغالبية العظمى من طلبات معاهدة الرباءات بلغة الإيداع. و  .20

 بة الطلبات املنشورةنس   وبلغت يف املائة(. 19الصينية )مث  ،يف املائة( 19.7، تلهيا الياابنية )الإنلكزييةعاهدة ابللغة املطلبات 

جاميل الطلباتيف املائة من  16.6 معالغات الس بع املتبقية ابل مس تقرة  معا لغات الثالث الأوىلالحصة  ظلت. يف حني اإ

مل يطرأأ تغري ملموس عىل اس تخدام و تغريا ملحوظا.تغريت قد لك مهنا  صةح ، غري أأن2019و 2013نسبيًا يف الفرتة ما بني 

ل أأن عام اللغة الياابنية  حصة اللغة الصينية  وتدنت، الإنلكزييةابللغة  الطلباتنرش غالبية  شهد 2013خالل هذه الفرتة، اإ

 .معها ابملقارنة

ابللغات الإس بانية والروس ية والربتغالية والعربية مس تقرة  حصص الإيداععىل مدى الس نوات العرش املاضية، ظلت و  .21

خالل الس نوات العرش املاضية  اطفيف اخنفاضاللغتني الأملانية والفرنس ية ابيداع اخنفضت حصة الإ و يف املائة.  1عند أأقل من 

دخال  ةطفيف فقد زادت زايدةحصة اللغة الكورية  أأمايف املائة عىل التوايل.  2و 7 لتبلغ ىل ما يقرب من س تة يف املائة منذ اإ اإ

ىل حصة ا . وارتفعت2009اللغة الكورية يف نظام معاهدة الرباءات يف عام  يف املائة  19للغة الصينية من ثالثة يف املائة اإ

يف املائة خالل الس نوات الامثين املاضية.  19ظلت حصة اللغة الياابنية مس تقرة عند حوايل و خالل الس نوات العرش املاضية. 

ىل حوايل 62من حوايل  الإنلكزييةمدريد ولهاي، اخنفضت حصة اللغة  نظايم وعىل النقيض من يف املائة.  45 يف املائة اإ

                              

2009 76.3 23.7 0.0

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 89.2 9.9 1.0
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كبري زايدة حصة اللغة الصينية. وهذا يعين أأن العدد الفعيل للطلبات ادلولية  بقدر الإنلكزييةاخنفاض حصة اللغة  ويعكس

منامل يتناقص،  الإنلكزييةاملودعة واملنشورة ابللغة   .17ريت النسب بسبب زايدة الإيداع ابللغات الأخرى ل س امي الصينيةتغ واإ

 

 املرفق الثاين والوثيقة[]هناية 

                                         
 " أأعاله2019-2005سب لغة النرش، ب اجلدول املعنون "توزيع طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  انظر  17

                                                                                     

2009 0.0 3.7 62.2 3.5 11.2 17.1 1.0 0.0 0.5 0.8

2010 0.0 5.0 58.3 3.6 10.4 17.7 3.5 0.1 0.4 1.0

2011 0.0 6.8 54.3 3.4 10.2 19.2 4.4 0.2 0.5 1.0

2012 0.0 8.0 52.3 3.2 9.9 20.5 4.5 0.2 0.5 0.9

2013 0.0 8.0 53.3 3.0 8.6 20.9 4.7 0.3 0.5 0.8

2014 0.0 8.7 54.5 2.9 7.9 19.8 4.6 0.2 0.5 0.8

2015 0.0 10.3 51.8 3.1 8.2 19.8 5.3 0.2 0.5 0.8

2016 0.0 12.4 50.1 2.9 7.7 19.9 5.7 0.2 0.4 0.7

2017 0.0 15.7 47.6 2.7 7.4 19.4 5.8 0.2 0.4 0.7

2018 0.0 17.9 45.6 2.5 7.3 19.6 5.8 0.2 0.4 0.6

2019 0.0 19.0 44.7 2.4 7.0 19.7 5.9 0.2 0.5 0.6
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