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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017 مايو 12اإىل  8جنيف، من 
 
 

  ورسوم صفحات الغالفعدد الكلمات يف امللخصات 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص 
الالحئة من  )ب(1.8القاعدة يف  املوىص بهعدد اللكامت  الكثري من الطلبات ادلولية ص يفيتخطى طول امللخ .1

فقالرمس أأو يتضمن  التاعاون بشأأن الرباءاتاعاددة التنفيذية مل عددًا كبريًا من اللكامت خالفًا ملا تنص عليه  ابمللخص اخملتار لرير
رشادي حبت للحالت التقليدية وسيتاعني لماعاددة. الالحئة التنفيذية ل)أأ( من  11.11القاعدة  ونطاق الطول املفضل هل طابع اإ

خصات تشجيع الاعمل عىل ضامن جودة مل يود  احلياد عنه يف حالت خاصة لضامن كشف دقيق ومفيد. لكن املكتب ادلويل 
ىل أأدىن حد  ممكن.   الطلبات ادلولية وفائدهتا، مع تقليص تاكليف الرتمجة اإ

 ماعلومات أأساس ية 
د .2 د   :عىل النحو التايل الهدف من امللخص 3.8القاعدة  ُتر

جيب ُترير امللخص بشلك يسمح ابس تاعامهل عىل حنو فاعال كأداة مسح لأغراض البحث يف أأي جمال تقين حمدد،  "
ذا اكن من الرضوري الاطالع عىل الطلب  ول س امي ملساعدة رجال الاعمل أأو الهندسة أأو البحث يف ماعرفة ما اإ

 "ابذلات. ادلويل

م امللخصات والرسوم املصاحبة لها يف أأنساق  .3 نسق مطبوع عىل صفحة غالف الطلب يف  تظهرعدة. ويه قد وترقد 
. وتظهر امللخصات والرسوم يف ركن الرباءات ابلإنلكزيية والفرنس ية يف أ ٍن ماعاً  ابللغة الإنلكزيية وبلغة النرش ادلويل املنشور

 صات والرسوم املصاحبة لهاوترتاح امللخولغة النرش، وميكن البحث يف نص امللخص بيامن ل يرتاح دذا البحث يف نص الرمس. 
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 خداموقد تثري أأمناط خمتلفة لالس ت ،للماكتب الوطنية وملوفري املاعلومات عن الرباءات ليك ترس تخدم يف أأنظمة خمتلفة
 خمتلفة.  شواغل

ن امللخصات والرسوم املصاحبة لها الواردة عىل صفحة غالف طلبات دولية منشورة مبرفق عأأمثةل  درجتوأ   .4
يف أأمرين دام أأن امللخصات الطويةل أأو املشالك الرئيس ية اليت عرب  عهنا املس تخدمون تمتثل . و PCT/WG/9/16 الوثيقة

  كبريًا:الرسوم اليت تتضمن نصًا 

 قد ترصاع ب ُتديد اجلوانب الرئيس ية من الكشف؛  ( أأ )

 هبا نرشقد تصاع ب بقدر كبري قراءاهتا يف الأنساق اليت تر  ( ب)

 قمية دذه امللخصات والرسوم حمدودة رمغ اللكفة البادظة لإعداددا.  وبناًء عليه، فقد تكون

ذ أأن باعض الاخرتاعات قد توصف وصفًا  .5 ويبدو جليًا أأن عدد اللكامت يف امللخص ليس مؤرشًا مبارشًا عىل اجلودة، اإ
ر  عن النطاق قد تتطلب اخرتاعات أأخرى تفاصيل أأوسع. لكن نس بة عدد اللكامت اليت ختجيدًا يف بضع لكامت، بيامن 

ر تربير لكفة الرتمجة والإجراءات الإدارية ذات الصةل املوىص به  ىل نس بة مرتفاعة. ويتاعذ  ذا تس ىن تقدمي املاعلومات اإ ل اإ اإ
 يف أأنساق مفيدة تتضمن حمتوى مالمئًا لحتياجاهتا.  املاكتب وموفري املاعلومات عن الرباءات

ىل توازن مالمئ فامي  ربزوت .6 ىل التوصل اإ  خيص طول امللخصات: حاجة اإ

أأمه اخلصائص التقنية املفيدة للمس تخدم اذلي  لدللةل عىل طوياًل مبا فيه الكفايةامللخص  يكونينبغي أأن  (أأ  )
 فكرة عامة عن اجملال اذلي ترطلب فيه امحلاية؛  لتكوينيبحث عن ماعلومات تقنية و 

أأن يرصد املاعلومات الرئيس ية من النظرة الأوىل؛ ينبغي أأن يكون امللخص قصريًا مبا فيه الكفاية ليتس ىن للقارئ  (ب )
دخال أأغلبية امللخصات  صفحة غالف الطلب املنشور )للمس تخدمني  يفوينبغي عىل وجه اخلصوص أأن يتس ىن اإ
رؤية أأغلبية بتسمح للباحثني و ترس تغل بدقة فائقة  اذلين يبحثون عن واثئق تقليدية( أأو يف مساحات عىل الشاشة

ىل الزنول أأو الصاعود أأو تصغري جحم النص للتصفح. امللخصات التقليدية   دون احلاجة اإ

ومن حيث احملتوى، ينبغي أأن يكون امللخص حمددًا مبا فيه الكفاية لتقدمي ماعلومات تقنية مفيدة عن الكشف دون أأن  .7
 يتضمن أأي ماعلومات مضلةل عن جحم البدائل اليت ميكن طلب حاميهتا. 

 ، فينبغي أأن ترراعى اجلوانب التالية يف النصوص الواردة يف الرسوم: للملخصالرسوم املصاحبة فامي خيص أأما  .8

غ ر جحمه ليردر   (أأ  ) ن صر  صفحة الغالف؛  يفأأن يبقى النص مقروءًا اإ

ىل جانبه  (ب ) درجًا ُتت الرمس أأو اإ ذا اكن النص املرتمج مر  مرجاعيةأأرقام ذا اكن مصحواًب بواإ أأن يسهل فهم النص اإ
ىل أأنه ل يرتوقع أأ    امت الرسوم يف املس تقبل القريب(.ن تتغري  الوسائل املس تخدمة لاعرض ترج)نظرًا اإ

يف جنيف يف دورته التاساعة املاعقودة  الفريق الاعامل ملاعاددة التاعاون بشأأن الرباءاتوانقش  .9
، وثيقة معل أأظهرت أأن نس بة كبرية من الطلبات ادلولية املنشورة تتضمن ملخصات تتخطى 2016 مايو 20 اإىل 17 من
يف الرسوم اخملتارة لصفحة غالف الطلب ادلويل املنشور.  ةكبري  ية نصوك   )ب(1.8ري نطاق الطول املوىص به يف القاعدة بكث
امللخصات والرسوم املنشورة عىل صفحة عدم مالءمة  مسأأةلأأيضًا  يطرحمن تاكليف الرتمجة واملاعاجلة لكنه ذكل  زيدوي

 ال. يف أأغلب الأحيان لأغراض البحث الفاع الغالف
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ل الفقرات من  .10 ىل  110وترفص  املناقشات املتاعلقة هبذا ( PCT/WG/9/27من ملخص الرئيس )الوثيقة  116اإ
 املقرتح واملتاباعة اليت اتفق علهيا الفريق الاعامل، عىل النحو التايل: 

ىل الوثيقة  .110"  .PCT/WG/9/16استندت املناقشات اإ

دارة البحث ادلويل يه املسؤوةل يف هناية املطاف عن حمتوى وذكرت عدة وفود متثل ماكتب عامةل  .111" دارات دولية أأن اإ اكإ
دارات أأن تتحقق من استيفاء املاعايري املاعنية يف دذا  امللخص وجودته فضاًل عن اختيار الصور املصاحبة؛ ومن مث ينبغي لالإ

 الشأأن وأأن ختتار عند الإماكن رسومًا ل تش متل عىل كية نص كبرية.

كدت عدة وفود أأن املودعني واملاكتب يواهجون صاعوابت مجة يف ُتديد مدى استيفاء طول امللخصات احملررة وأأ  .112"
)ب( والمتست املزيد من املشورة يف دذه املسأأةل. 1.8بلغات غري الإنلكزيية للمبدأأ الإرشادي املنصوص عليه يف القاعدة 

ىل عدم وجود أأية بي نات تثبت الصةل بني عدد اللكامت الواردة يف امللخصات وبني ارتفاع مس توى اجلودة  وأأشار أأحد الوفود اإ
غفال الغرض من مبدأأ الرتاوح بني "مخسني  ىل لزوم مراعاة أأشاكل احلروف اخلاصة بلك لغة. وذكَّرت وفود برضورة عدم اإ واإ

ل عايل اجلودة. واقرتح ومائة ومخسني لكمة" ودو الإرشاد؛ وعليه قد يكون وضع ملخصات أأطول أأو أأقرص أأكرث مالءمة ويظ
ذا جتاوز عدد اللكامت احملددة  وفد أأن تفرض ماكتب تسمل  الطلبات حدًا صارمًا عىل املودعني وأأن تلزهمم بتصحيح امللخص اإ

نه من غري املس تحسن فرض حد صارم من دذا القبيل.  للك لغة. ولكن وفدا أ خر قال اإ

ىل أأن أأساليب البح .113" . وذكرت عدة وفود أأن 8ث قد شهدت تغريًا كبريًا منذ وضع القاعدة وأأشارت الاعديد من الوفود اإ
املاكتب اليت متثلها تاعمتد أأساسًا عىل البحث يف النص بأأكهل عن طريق وظيفيتي التظليل والرتمجة ال لية؛ وعليه يكون 

ومات املتاعلقة اس تخداهما للملخصات حمدودًا لأغراض البحث. ومع ذكل، تاعمتد ماكتب أأخرى وباعض مس تخديم املاعل
ابلرباءات اعامتدًا كبريًا عىل امللخصات لأغراض البحث، مع الاعمل بأأن خدمات البحث املتاحة للاعديد من املس تخدمني أأقل 

ىل  تطورًا من الأدوات املتاحة لفاحيص البحث وغريمه من الباحثني املهنيني. ومن مث، ينبغي ُتديد حاجة مجيع املس تخدمني اإ
 صاحبة ُتديدًا للمحتوى واجلودة املناس بيني.امل والرسومامللخص 

واقرتح وفٌد اعامتدي هنج أأكرث مرونة يف ترمجة النص املدر  يف الرسوم يف باعض احلالت. وذكر أأن الطلبات املودعة  .114"
ىل تش متل عىل نص ابلإنلكزيية، فيطلب مكتب تسمل  الطلبات ترمجة دذ اً حاليًا ابللغة الأملانية تضم أأحيااًن رسوم ا النص اإ

ىل الإنلكزيية. ومن مث، قد يرس تحسن يف باعض  عادة ترمجة دذا النص اإ ىل اإ الأملانية، وقد حيتا  املكتب ادلويل باعدئذ اإ
 احلالت الاحتفاظ ابملصطلحات التقنية ابللغة الإنلكزيية يف الرسوم أأاًي اكنت لغهتا.

أأن النص املدر  يف الصور املصاحبة للملخص يتاح حاليًا وردًا عىل سؤال طرحه أأحد الوفود، أأكد املكتب ادلويل  .115"
 كصورة غري قابةل للبحث ابللغة الأصلية وترمجهتا أأو ترجامهتا.

ووافق الفريق الاعامل عىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل أأن يصدر تاعماميً يدعو فيه الأطراف املاعنية ول س امي  .116"
ىل تقدمي تاعليقات أأكرث تفصياًل عىل املسائل املاكتب املاعيَّنة وممثيل املودعني ومس تخديم  املاعلومات املتاعلقة ابلرباءات اإ

ن ادلورة املقبةل  PCT/WG/9/16من الوثيقة  23املذكورة يف الفقرة  اب  جراؤدا اإ رشاد املناقشات املزمع اإ بغية اإ
 ."لجامتع الإدارات ادلولية

  C.PCT 1486 التاعممي
ن التاعممي  .11 ر اس تجابة للمناقشات املبي نة أأعاله مزيدًا من التفاصيل عن مدى ختطي اذلي صد C. PCT 1486تضم 

 امللخصات والرسوم للنطاق املوىص به وعن اختالف توزيع عدد اللكامت حسب املوضوع أأو اللغة أأو املكتب املتلقي أأو
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دارة البحث ادلولية.  ىل تقدمي ماعلومات عن امللخصات وعن كيفية اإ ودعا التاعممي املاكتب ومس تخديم املاعلومات عن الرباءات اإ
 اس تخداهما يف الوقت الرادن. 

جاابتووردت  .12 قلمييًا.  26من  اإ  : اكل يتوجاءت الاعنارص الرئيس ية لهذه الردود مكتبًا وطنيًا واإ

اعض احلالت طرق عديدة خمتلفة لأغراض يف بدم تس تخدم املاكتب امللخصات بطرق خمتلفة؛ ل بل ترس تخ (أأ  )
ىل اس تخدام النص الاكمل يف ماعظم معليات البحث ومه  كتب نفسه.خمتلفة يف امل  ويزداد جلوء الفاحصني اإ

ة بأأسلوب جتارييس تخدمون أأيضًا ملخصات  اعد  وملسح لكن امللخص الأصيل يبقى همامً يف باعض معليات البحث  مر
 بات املنشورة اليت ينبغي قراءهتا ابلتفصيل. للنتاجئ لتحديد الطل  فاعال

واملسائل اخلاصة عدد كبري من الاعوامل، مهنا املوضوع واللغة  بناًء عىلوختتلف الرشوط املثالية للملخصات  (ب )
 املتاعلقة مبودعني أأو مس تخدمني ماعي نني ملاعلومات الرباءات. 

ًا، فتاعترب باعض املاكتب أأن كبري ة اختالفًا رديئة اجلوديتسع مدى اختالف وهجات النظر يف نس بة امللخصات و  (  )
ملخص مماثل تقريبًا  ب أأخرى أأن الهنج الاعام املتبع اذلي يرودع وفقهأأغلبية واساعة مهنا غري مناس بة. وتاعترب ماكت

يسمح بتكوين فكرة واحضة عن املشلكة التقنية، وجودر حل دذه املشلكة بوساطة الاخرتاع "ل  1مطالبة لل
ىل أأن الرئييس أأو الاس تاعاملت الرئيس ية لالخرتاعوالاس تاعامل  ة بأأسلوب ". وأأشارت باعض املاكتب اإ امللخصات املاعد 

 . باعد مل تمتكن من ُتليل املسأأةلأأهنا وأأفادت ماكتب أأخرى بأأهنا ل تزال مرتددة و همين رضورية لبحث فاع ال. 

ات الطويةل جدًا أأو القصرية جدًا عترب الكثري من املاكتب أأن طول امللخص مؤرش مفيد مبا أأن امللخصاو  (د )
دتاملاكتب الأمثل لسبب أأو ل خر، لكن س تكون غالبًا دون املس توى  عامة عىل أأن ذكل ل يصح  يف مجيع  شد 
 يسمح بقياس جودة املاعلومات املقدمة يف حالت ماعي نة. احلالت وأأن طول امللخص ل 

ملكتب املتلقي أأو املكتب ادلويل ي من اوميكن لأ ول تكون كيات كبرية من النص يف الرسوم مفيدة عامة  (ه )
دارة البحث ادلويل أأو املدعومة بنص وس يةل  املتسلسةلتكون الرسوم البيانية رؤيهتا بسهوةل. لكن يف باعض احلالت  اإ

، ول س امي يف س ياق ماعاددة التاعاون بشأأن الرباءات، يريم البحث اذلي عامةوبصفة  لرشح الاخرتاع.مفيدة للغاية 
بداء رأأي غري ملزم، الطلب موضوع يف جيريه الفاحص  ىل اإ ىل تصحيح دذا النوع من  تنطويوقد اإ دعوة املودع اإ

يداع الطلب  ضافة عنارص موضوعية(  موضوعيةخطر جلب مشالك عىل اخللل يف الرشوط الشلكية باعد اإ )خاصة اإ
  يتاعذر أأو يس تحيل ماعاجلهتا يف املرحةل الوطنية.س 

مة يف بشلك أأفضل ومن حيث املبدأأ، س يكون من املفيد أأن يرتاح البحث ورؤية النص  (و ) يف أأنساق غري منظ 
 لكن مل يتضح باعد ما اذلي يتاعني  فاعهل لتيسري ذكل. املتسلسةل الرسوم البيانية  من قبيلفقرات 

ىل أأن املاك (ز ) ىل تب املتلق وأأشار باعض املاكتب اإ ية قد ترغب يف التدخل يف امللخصات من خالل ادلعوة مثاًل اإ
ضافية يف حال اكنت امللخصات تتخطى نطاق الطول املوىص به. لكن ماكتب  توفري ملخصات بديةل أأو فرض رسوم اإ
جراءات من دذا القبيل أأعباء جديدة كتاعداد اللكامت مثاًل. ابلإضاف ة اإىل ذكل، عدة أأشارت اإىل رضورة أأل تضيف اإ

دارةاكن دناك تشديد عىل أأن   البحث ادلولية يه وحددا القادرة عىل تقيمي جودة ملخص ما.  اإ

رر املودعون ملخصاهتم  (ح ) واقرتحت عدة ماكتب أأنه من الرضوري تدريب املس تخدمني والتوعية بأأمهية أأن حير
معليات البحث ابلاعناية الواجبة، وتقليص ميكن ذكر قمية الطلب املنشور لإجراء املسائل املهمة بني ومن بشلك جيد. 

 " جيدة لتكنولوجيا املودع. ةوتوفري "دعايتاعدي عىل أأي براءة ممنوحة خطر ال 
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ىل الإنلكزيية.  (ط ) ح أأن تتضمن أأنظمة الإيداع خدمات ترمجة أ لية لتقدير طول امللخصات باعد أأن ترتمج اإ  واقرتر

لل اس تخدام الاس امترة  (ي ) ذ أأن ذكل س يفيد يف ُتديد  PCT/RO/106واقرتح أأحد املاكتب أأن حير اإ
جراءات الفحص الشلكيةالاختالفات يف أأمناط   يف ماكتب أأخرى.  اإ

ىل عدد من  (ك ) د باعض املاكتب عىل فائدة احلصول عىل أ راء والكء الرباءات. واكن التاعممي قد أ رسل اإ وشد 
يف لكن ت ومس تخديم ماعلومات الرباءات، املنظامت اليت متثل قطاع الأعامل ومنظامت املهنيني املتخصصني يف الرباءا

 تب فقط. اترخي ُترير دذه الوثيقة اكنت الإجاابت قد وردت من املاك

 ُتسني جودة امللخصات الواردة

رشادات للمودعني   اإ

واليت تدل  عىل أأن الكثري من  C. PCT 1486 أأحاط املكتب ادلويل علامً ابلقرتاحات اليت تلقادا ردًا عىل التاعممي .13
ن حصلوا عىل مبادئ توجهيية ورشوحات مناس بة توّض  هلم ملا  املودعني قد يكونون مس تاعدين لصياغة ملخصات أأفضل اإ
يكون ملخص جيد يف صاحلهم. وسيس تاعرض املكتب ادلويل املشورة الواردة يف الفصل اخلامس من دليل املودع بناء عىل 

لكنه  ST.12 رباءات. ودعامً لهذا الاس تاعراض س يأأخذ املكتب ادلويل يف الاعتبار ماعيار الويبوالالتاعاون بشأأن ماعاددة 
املبادئ التوجهيية الوطنية بشأأن صياغة امللخصات فضاًل عن أ راء خبصوص  نحب يف الوقت عينه بأأية ماعلومات عير 

خيار "أ من" نظرًا  1ن اس تخدام نص املطالبة الشواغل اليت أأثريت بني حني وأ خر. وعىل سبيل املثال، يرى باعض املودعني أأ 
( من 3)3مغ وضوح نص املادة عىل تفسري املطالبات ر 1اإىل وجود قلق من أأن تؤثر أأي اختالفات بني امللخص واملطالبة 

ياعتد الغاية من امللخص تقترص عىل الإعالم التقين فقط، ول جيوز أأن  بشأأن الرباءات اليت تنص عىل أأن " التاعاون دةماعاد
 ."به لأية غاية أأخرى، ل س امي من أأجل تقدير نطاق امحلاية املطلوبة

 احملررة يف لغات غري الإنلكزييةامللخصات 

تبني  أأن أأحد جوانب التحرير اليت تثري قلقًا ابلغًا يمتثل يف أأن املودعني اذلين يودعون طلباهتم يف لغات غري اللغة  .14
ىل الإنلكزيية. طول يبلغ الإنلكزيية ل يس تطياعون أأن ياعرفوا مك س  ويرقرتح أأن تراعد  مبادئ توجهيية يف لك امللخص باعد أأن يررتمج اإ

ىل  نس بة متوسط عدد اللكامت أأو احلروف يف لغة النرش مقارنة من لغات النرش وأأن تتضمن نطاقات موىص هبا تستند اإ
ىلمبتوسط عدد اللكامت يف اللغة الإنلكزيية احملسوب  ىل اللغة الإنلكزيية املترجامت  استنادًا اإ املكتب  نفذدا يتاللخصات اإ

 ، عىل النحو التايل: 2016ادلويل خالل عام 

عدد امللخصات  لغة النرش

املنشورة يف عام 

2016 

متوسط عدد 

اللكامت يف امللخص 

 (يةلغة الأصل لاب)

متوسط عدد اللكامت 

يف امللخص )ابللغة 

 الإنلكزيية(

 يةلغة الأصل الالنطاق املقرتح يف  150ماعادل   50ماعادل  املضاِعف

 لكامت 110اإىل  35 110.8 36.9 0.74 172 127 26 الاعربية

 حرفاً  240اإىل  80 236.0 78.7 1.57 150 حرفاً   236 26,001 الصينية

 لكمة 150اإىل  50 148.8 49.6 0.99 126 125 6183 الفرنس ية

 لكمة 120اإىل  40 116.0 38.7 0.77 141 109 16,088 الأملانية

 حرف 300اإىل  100 304.4 101.5 2.03 135 حرفاً  274  41,847 الياابنية

 لكمة 130اإىل  30 87.5 29.2 0.58 132 77 11,866 الكورية

 لكمة 150اإىل  50 152.3 50.8 1.02 129 131 480 الربتغالية

 لكامت 110اإىل  35 107.0 35.7 0.71 171 122 824 الروس ية

 لكمة 150اإىل  50 152.6 50.9 1.02 116 118 1,497 الإس بانية
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 الاس تاعراض من قبل املاكتب املتلقية
متحييط املكتب ادلويل علامً ابلقرتاحات اليت  .15 واليت تاعرض تدابري ميكن   C. PCT 1486يف الردود عىل التاعممي قرد 

ىل ،أأن تتخذدا املاكتب املتلقية . لكن ملاعاددة التاعاون بشأأن الرباءاتالفريق الاعامل  ودو سيبحث احامتل رفع الاقرتاحات اإ
جراء س يقترص مبدئيًا عىل اس تاعراض ما اإ  ا اكنت املبادئ التوجهيية للمكتب ذالفكرة الأولية يف دذا اخلصوص يه أأن أأي اإ

 حاليًا عىل ما ييل:  147املتلقي واحضة كفاية. وتنص الفقرة 

ذا اكن الطلب يتضمن ملخصًا وفقمما "يتحقق املكتب املتلقي  ذا اكن امللخص 4()أأ()1)14ما تنص عليه املادة  اإ ( ل اإ
ذا اكن امللخص يتضمن أأكرث من  )وُتديدًا، ل تقع عىل 8ميتثل للقاعدة  عاتق املكتب املتلقي مسؤولية التحقق مما اإ

ىل اللغة الإنلكزيية(. ..." 150  لكمة ابللغة الإنلكزيية أأو باعد أأن يررتمج اإ

ىل احلالت القصوى كلخص طويل للغاية أأو قصري وقد يكون من املالمئ أأن تلفت  .16 املاكتب املتلقية انتباه املودع اإ
بأأن حيمك عىل يتضح جليًا أأنه غري سلمي. لكن املكتب املتلقي لن يكون عامة يف موقع يسمح هل للغاية أأو ملخص يتضمن نصًا 

فقد  ،الاعادي املوىص به. ومن دنا قالنطاأأن يتخطى طول النص  جدوىوأأن يبت  ابلتايل يف املوضوعية النص جودة 
ىل أأن طول امللخص يتخطى  املتوقع لكن ل يبدو  النطاقيرستساغ تكييف أأنظمة الإيداع حبيث تنب ه املودع قبل الإيداع اإ

ىل املاكتب املتلقية أأن تتحقق من عدد اللكامت.  ول يرى املكتب ادلويل أأنه من املس تحب اللجوء اإىل حوافز مفيدًا الطلب اإ
وعالوة عىل ذكل، فقد تكون لكفة تطبيق دذه احلوافز رتبطة ابلرسوم لأن من شأأهنا أأن ترقل ص فاعالية الاعملية بشلك عام. م

لو اكن املكتب املتلقي يدير الاعملية، خاصة وأأنه غري مؤدل للحمك عىل أأكرب من اللكفة اليت ميكن تربيردا لتحسني اجلودة 
 جودة النتيجة. 

 ادلولية الإدارات الاس تاعراض من قبل

دارةيتضح جليًا أأن وحددا  .17 ىل  2.38د القاعدة البحث ادلولية قادرة عىل احلمك عىل مضمون ملخص ما. وترس نِ  اإ دارةاإ  اإ
ذا مل  ذا اكن امللخص املودع  اً ملخصاملودع  يرقدمالبحث ادلويل هممة وضع ملخص اإ . ويأأمل 8ل يمتىش مع أأحاكم القاعدة أأو اإ

الرسوم  من خالل تقليص جحم امللخصات الطويةل واختيار عدد أأقل منس ىن خفض لكفة الرتمجة ت املكتب ادلويل أأن ي 
ينبغي أأن يكون الاعامل الرئييس ضامن أأن تفي  لكن يف هناية املطافتضم  عددًا كبريًا من اللكامت.  املصاحبة للملخص اليت

ضاعت لأجهل.   امللخصات والرسوم الغرض اذلي ور

ُتديد مالءمة امللخص ويف كيفية صياغة التاعديالت يف الفقرتني يف  ةادلولي الإداراتليت تساعد اوترد أأمه الإرشادات  .18
ادلورة واتفقت الإدارات ادلولية يف . ملبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلمن ا 37.16و 36.16

عىل اس تاعراض دذه الإرشادات  اددة التاعاون بشأأن الرباءاتالراباعة والاعرشين لجامتع الإدارات ادلولية الاعامةل يف ظل ماع
ىل  43)انظر الفقرات من  للتأأكد من أأهنا مالمئة ومت باعة عىل النحو املطلوب لكن (. PCT/MIA/24/15من الوثيقة  51اإ

د عىل أأنه من واجب املودع أأن يقدم م د  جراء  القاعدة أأن تضطر صبحتر لخصًا مالمئًا وأأنه ل ينبغي أأن شر ىل اإ الإدارة ادلولية اإ
جراء دذا الاس تاعراض يف س ياق التاعديالت ذات الصةل عىل دليل املودع. مراجاعة   كبرية. وبناًء عليه، ينبغي اإ

 اخلطوات املقبةل
جراء مشاورات بشأأن التاعديالت احملمتةل عىل دليل املودع  .19 بناء عىل ماعاددة التاعاون بشأأن ياعزتم املكتب ادلويل اإ

حب املكتب  13وكام ورد يف الفقرة  .ملبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلوا الرباءات أأعاله، سرير
قناع ماعلومات عن مبادئ توجهيية وطنية قد ترفيد يف صياغة دذه التاعديالت.  ةبأأي كام يررحب أأيضًا بأأية تاعليقات عىل مسأأةل اإ

 ية اجلودة من منافع. املودعني مبا ياعود علهيم تقدمي ملخصات عال 
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ل نظام  .20 حبيث يتس ىن، عند  الإيداع الإلكرتوين بناء عىل ماعاددة التاعاون بشأأن الرباءاتابلإضافة اإىل ذكل، س يراعد 
املتوقع. لكن ذكل لن مينع املودع من  النطاقوتنبيه املودع حني يتخطى عدد اللكامت الإماكن، تاعداد اللكامت يف امللخصات 

أأقرص من املاعتاد. وتردعى املاكتب املتلقية اليت ُتتفظ بأأنظمة الإيداع اخلاصة هبا أأن تنظر يف اعامتد  تقدمي ملخص أأطول أأو
 تدابري مماثةل. 

ىل التاعليق عىل  .21 ن الفريق الاعامل مدعو اإ اإ
التدابري اليت قد ترتخذ خلفض تاكليف الرتمجة 
وُتسني جودة املاعلومات املتاعلقة ابمللخصات 

 والرسوم املصاحبة لها.

 ]هناية الوثيقة[

 

 


