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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 سمي  يد 15التاري    خ: 

اءاتا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الي 

ةسداسالدورة ال  ة عشر
اير  8إىل  6جنيف، من   2023في 

 لغات التواصل مع المكتب الدول  

 من إعداد المكتب الدول   وثيقة

 ملخص

ن والمكاتب الوطنية  .1 ن خدماته من خالل توسيع لغات التواصل مع المودعي    تحسي 
أي من لتشمل يرغب المكتب الدول  فن

 من اللغة اإلن (10) اللغات العش  
ً
، بدال  الدول 

ية أو الفرنسية فقط كما هو الحال حالًيا. كللنش  ن  لي 

، ال  وتطوير كنولوجيا المعلومات أنظمة جديدة لت استحداثوسيتطلب ذلك  .2 . وبالتال    المكتب الدول 
توزي    ع المهارات اللغوية فن

  خطوة واحدة.  األمر  يمكن تحقيق
ح تعديل و فن ، مما يسمح (د)2.92 بطريقة مشابهة للتعديل السابق للقاعدة )ـه(2.92القاعدة ُيقير

   المودعإل  المبعوثةلرسائل واإلخطارات تشمل ابتوسيع اللغات المستخدمة ل
تعديل التعليمات اإلدارية. ب سيتأثر وأي مكتب وطنن

ة  األول  لمجاالت ستهداف ال من خالل ا يمكنه التحكم فيهسيسمح ذلك للمكتب الدول  بتوسيع اللغات المستخدمة بمعدل و  مباش 
 وذات قيمة عالية. 

 علومات أساسيةم

  يمكن لمودع الطلب أن يكتب بها إل  إلتاحة (د)2.92 لقاعدةا، تم تعديل 2016يوليو  1اعتباًرا من  .3
إمكانية توسيع اللغات النر

اءات، كالمكتب الدول  بما يتجاوز اإلن ا لمعاهدة التعاون بشأن الير
ً
ية والفرنسية لتشمل لغات أخرى للنش  وفق ن لما تسمح به  طبقا لي 

ن بإرسال رسائل إل المكتب الدول  )ج( من ا104التعليمات اإلدارية. واعتباًرا من ذلك التاري    خ، يسمح القسم  لتعليمات اإلدارية للمودعي 
ية أو الفرنسية أو بلغة النش  إذا كباللغة اإلن ن خدملي 

ُ
اءات ) است   لمعاهدة التعاون بشأن الير

ونن لهذا الغرض. ( ePCTالنظام اإللكير
ا للمدير العام بإصدار قرارات لتوسيع لغات المراسلة  ذاك القسميسمح و 

ً
  أيض

الطلبات الذين يستخدمون  و مودعيتواصل بها النر
  اللغات المسموح بها 

. ضمن وسائل اتصال أخرى، أو التوسع فن ن  طلب دول  معي 

، و .4   الوقت الحاضن
ن اإلن عىل )ـه(2.92القاعدة نص تفن   باللغتي 

ن أو أي مكتب وطنن ية أو كالمكتب الدول  الرد عىل المودعي  ن لي 
جرىلمراسالت غي  الرسمية الفرنسية، عىل الرغم من أن بعض ا

ُ
  المكتب  ت

  الواقع بلغات أخرى مألوفة لكل من فاحص اإلجراءات فن
فن

 الدول  والمرسل. 



PCT/WG/16/2 
2 
 
 

لغات مختلفة، مع لتشمل ته اجميع لغات النش  ويسىع إل توسيع قدر بلدى المكتب الدول  موظفون قادرون عىل العمل و  .5
  الطلبات الدولية. 

ن
اءات و  مراعاة التوزي    ع المتغي  للغات ف عالوة عىل ذلك، يمكن بالفعل إعداد نماذج مختلفة لمعاهدة التعاون بشأن الير

اءات أو من خالل وسائل االتصال    لمعاهدة التعاون بشأن الير
ونن   النظام اإللكير

ن
، حسب االقتضاء، سواء ف بأي لغة من لغات النش 

ا قدرة المكتب  األسلوبية األنماطو  XML نسقواألنظمة األخرى. ومن شأن التطورات اإلضافية المتعلقة ب
ً
جمة اآللية أن تسهل أيض والير

 الدول  عىل تقديم هذه الخدمات بشكل عام. 

احالا  قير

اح لتعديل  المرفقيحتوي  .6   يستخدمها المكتب الدول  للتواصل مع مودع   يتيح )ـه(2.92القاعدة عىل اقير
توسيع اللغات النر

  تنظمها التعليمات اإلدارية.  الطلبات والمكاتب،
 والنر

  اإلجراءات الذي سيغطيه من المحتمل أن يكون المجال األول و  .7
ن
هذا التوسيع هو السماح بإرسال الدعوات لتصحيح العيوب ف

  الوثيقة 
ن
اح الوارد ف   عىل المدى الطويل، و . PCT/WG/16/3إذا تم قبول االقير

ن
أنظمة تسمح بنقل معظم  استحداث هناك رغبة ف

.  المكتب الدول  استمارات   بلغة النش 

  األول  و  .8
، وكذلك المتلقر من المهم أن تكون األطراف الثالثة والمكاتب المخصصة قادرة عىل فهم نتائج عمل المكتب الدول 

  ذلك ويتيح. XML نسق معدة بالفعل باستخدام استمارات المكتب الدول  لالستمارة. وتجدر اإلشارة إل أن جميع 
ً
إلضفاء ا أساًسا جيد

ية(، أو كبصيغة ثنائية اللغة )لغة النش  باإلضافة إل اللغة اإلن االستماراتلتطوير لضمان إمكانية إعداد امزيد من  ن نظام  استخداملي 
اءات    ركن الير

ن
  و. XML بنسق واآلراء المكتوبة بحثالتقارير مع مشابه لذلك الموجود ف

ن
إلنشاء  XML ُيستخدم نسقالنظام،  ذلكف

، باستخدام  عرض االختيار والنص  خاناتالمناسبة لعرض محتوى  ويةاللغ األسلوبية نماطاأل للمحتوى بأي من لغات النش  العش 
جم آليا المعياري،   . إل جانب النص الحر المير

  التعديل  .9
إن الفريق العامل مدعو إل النظر فن

ح إدخاله عىل الالئحة التنفيذية والوارد  المقير
  مرفق هذه الوث

 يقة. فن

]يىل  ذلك المرفق[
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اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير  1التعديالت المقير

 المحتويات

 2 .......................................................................................................................................... مراسالتال 92القاعدة 

1.92   ]  2 .......................................................................................................................................... ]دون تغيي 

 2 ................................................................................................................................................ اللغات   92.2

[  4.92إل  3.92من   2 ......................................................................................................................... ]دون تغيي 

 

  

                                                
، بتسطي  النص   1 حة، عىل التوال    أو شطبه. ُيشار إل حاالت اإلضافة أو الحذف المقير

 المعنن
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  - 92القاعدة 

 المراسالت

1.92   ]  ]دون تغيي 

 اللغات   92.2

[ أ)  (  ]دون تغيي 

 ]  )ب(  ]دون تغيي 

 )ج(  ]تبقر محذوفة[

 ] ية أو  )د(  ]دون تغيي  ن بالفرنسية أو أي لغة نش  يجب أن يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب إل المكتب الدول  محررا باإلنكلي 

ه التعليمات اإلدارية.  ن  أخرى حسبما تجي 

ية أو )ه(   ن   محررا باإلنكلي 
يجب أن يكون كل كتاب أو إخطار يرسله المكتب الدول  إل مودع الطلب أو إل أي مكتب وطنن

 أو أي لغة أخرى للنش  قد تسمح بها التعليمات اإلدارية.  بالفرنسية

[ ]دون  4.92إل  3.92من   تغيي 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
 


