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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

 2015 مايو 29اإىل  26جنيف، من 
 
 

 لغات التواصل مع املكتب الدويل

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

ىل امل يوّد املكتب ادلويل حتسني اخلدمات اليت .1 لي  بأأي من لغات النرش  ودعني تكمكنمه  من ووجن  الكتاابتيقدهما اإ اإ
ادلويل العرش، بدل من الإنلكزيية أأو الفرنس ية حاليا. وقد بدأأ جتريب هذه اخلدمة بشلك غري رمسي وحمدود لأغراض 

ذا وُّوجت التجربة اب( ePCTالنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )التبليغات املُرسةل عن طريق  نجاح، ل . واإ
ضفاء طابع رمسي عىل هذا الرتويب بتغيري نظام اللغات املُطبق بناء عىل القاعدة )د( من الالحئة التنفنذية ملعاهدة 2.92 يُقرتح اإ

 التعاون بشأأن الرباءات.

ختضع لأحاكم املودعني، واليت ولن يطرأأ، يف الوقت الراهن، أأي وغيري عىل اللغة اليت يرّد هبا املكتب ادلويل عىل  .2
جل اجلاري من أأ  )ه(. وقد تكون وكل اللغة موضوع اقرتاح أ خر يف املس تقبل، حسب درجة جناح العمل2.92 القاعدة

ىل لغات خمتلفة.السامح بأأن حُتّول  ، حسب الطلب، الاس امترات الصادرة سابقا اإ

 معلومات أأساس ية

جراءات حتمكها أأساسا يُشرتط من املودع، يف الوقت احلايل، اس تخدا .3 م لغات معّينة يف خمتلف املاكوب، وفق اإ
من التعلاميت الإدارية للمعاهدة والإخطارات  104 من الالحئة التنفنذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والبند 2.92 القاعدة

بعض الواثئق الواجب هبا  حُتّرراليت لغة ال)فضال عن احامتل أأن تكون  الواردة من املاكوب املعنية والوفاقات املرُبمة معها
 وقدميها اإىل وكل املاكوب خاضعة لأحاكم حمّددة أأخرى(.
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اليت ُحّرر هبا لغة ليُشرتط من ماكوب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية السامح للمودع ابلتواصل معها ابوبصفة عامة،  .4
حدى لغات النرش(، وجيوز لها أأيضا الطلب ادلويل )أأو السامح هل، حسب الاقتضاء، بتقدمي نسخة مرتمجة  للطلب ادلويل ابإ

 أأن تسمح للمودع ابس تخدام لغة بديةل.

من املكتب ادلويل، ابس تثناء يف الاضطالع بدوره مككتب لتسمل  يُفرتض)د(، 2.92هجة أأخرى ووفقا للقاعدة ومن  .5
 نس ية.الطلبات، أأن ل يقبل من املودعني سوى الكتاابت املُحّررة ابلإنلكزيية أأو الفر 

سعى املكتب ادلويل اإىل حتقنق اتساق أأكرب بني الإماكانت اللغوية لأفرقت  املعنية وعىل مدى عدد من الس نوات،  .6
جراءات املعاجلة وبني التنوع اللغوي املزتا أأصدر املكتب ادلويل، يد للطلبات ادلولية. وعالوة عىل ذكل، ابإ

( تش كمل عىل واهجة ePCTملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) ، نسخة جديدة من النظام الإلكرتوين2015 أأتريل 16 يف
رصاحة، يقوم  جديدة متاحة تلك لغات النرش ادلويل العرش. ورهن بعض احلالت اخلاصة اليت حيّدد فهيا املودع اللغة

تشلّك، يف حاةل  بلغة النرش، سواء اكنت وكل الأجزاء ترافق الواثئق احملّمةل أأو ابس تحداث أأجزاء من املراسةل ePCT نظام
ن فعلوا ذكل، فاإهن  سيتلقون ونبهيا "الإجراءات"،  احملتوى الرئييس للمراسةل. وللمودعني أأن خيتاروا لغة خمتلفة للواهجة؛ واإ

ينبغي أأن يُقدم مبدئيا بتكل  دخنليذكّرمه بأأن اجلزء املُس تحدث أ ليا من املراسةل س يكون بلغة خمتلفة يك يدركوا أأن أأي نص 
 اللغة.

ووفري خدمة أأفضل للمودعني اذلين هل  وابلتايل يعتقد املكتب ادلويل ال ن أأن  اقرتب من املس توى اذلي ميكّن  من  .7
لغات أأصلية غري الإنلكزيية أأو الفرنس ية، دون الإرضار ابلغري أأو املاكوب املعّينة اليت وعكمد عىل قدرهتا عىل فه  نتاجئ معل 

 أأدانه، يف جتربة غري رمسية لتأأكيد فعالية المهج من الناجنة العملية. 13وّّض يف الفقرة املكتب ادلويل. وقد ُُشع، كام هو م

 النظر فهيا يتعنّي املسائل اليت 

رسال ابإ  النظام ملس تخديم حالسامدئيا، ب، م يُس تحبّ  أأحد أأنظمة املعاجلةعىل  لغاتالنظر يف وطبيق نظام ند ع  .8
حدى لغات العمل العادية اليت يس تعملوهنااملراسالت   هام: نيني رئيس يعامل مراعاة، ذكلمقابل  ،ينبغيو . ابإ

 ة؟عىل معاجلهتا بفعالي كتب اذلي يتسمل املراسالت قادراهل س يكون امل  )أأ(

 هل يوجد مس تخدمون خارج املكتب جيب أأن يفهموا املراسالت يف مرحةل لحقة؟ )ب(

 من املوظفني معقولعىل عدد ملعاجلة داخل املكتب ادلويل ال ن املعنية ابفرقة الأ  تش كملخيص املعاجلة الفعاةل،  وفامي .9
مكيات الطلبات ادلولية املودعة مبختلف اللغات،  يوافقالعدد ل ذكل و دلهي  همارات وغطي لك لغات النرش ادلويل. ممن 
للرشوع، تلك ثقة، شعور بوجود قدرات اكفنة هناك و وتطلب لكها فهام دقنقا للغة نرش الطلب. لكن الوظائف املُنجزة ل و 
 ربة ستشمل مكية كبرية من املراسالت اليت تُس تمل بتكل اللغات.جت يف

ن  يبدو أأن لغري ماكنية فه  الما يتعلق ابإ أأما  .10 قد يطال الغري أأو املاكوب املعّينة من جّراء عدم رضر أأي لمراسالت، فاإ
من هذا القبيل أأن أأي رضر واملؤكّد ا عوجلت املراسالت عىل النحو السلمي. الإملام ابللغة املعنية س يكون حمدودا نسبنا، طامل

جراءاة من الرضر النامج أأشّد وطأأ  لن يكون ا حاليا ماكوب تسمل الطلبات والإدارات ت املعاجلة الضخمة اليت وضطلع هبعن اإ
 ادلولية.

ىل امل تزال  لحني  ويف .11 ن  جيو  زيية أأو الفرنس ية،مقترصة عىل الإنلك، مبدئيا، كتب ادلويلاملراسالت املوهجة اإ ز فاإ
بطائفة من اللغات اخملتلفة، حسب املكتب. للمودع ووجن  مراسالت اإىل ماكوب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية 

وبنّي النتاجئ موحدة خيص لك الإجراءات املهمة اليت ومت نتنجة املراسةل اليت يوهجها املودع، يصدر املكتب املعين اس امترة  وفامي
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ب الأخرى، ةل املاكوحاويف حاةل املكتب ادلويل، وصدر وكل الاس امترات دامئا ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية. يف و .الوقائع الوجهيةو 
ن فهيا املنشور ادلويل أأو يف اس امترة وصدر ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية ووُدو  يف عادة ويبلورها اجئ النتحييط املكتب ادلويل بتكل 

 .يف املكتب ادلويلجراءات الإ حصيةل 

ولكن أأية صعوبة. معظ  احلالت، يف  ل يطرح،لمراسالت الأصلية لالغري واملكتب املعنّي احامتل عدم فه   فاإنعلي  و  .12
لماكوب للنس بة مباُشة اب وجاهةضموهنا مليكون و  حتت غطاء كتاب عامهناك بعض الواثئق احملّددة اليت يقدهما املودعون 

التعديالت بناء عىل اذلي يرشح  فعىل سبنل املثال، حيب أأن يكون البيانالواثئق ختضع لأنظمة لغوية حمّددة.  وكلاملعّينة، و 
دخال أأية وغيريات عىل املتطلبات اللغوية اخلاصة املنطبقة ول )أأ((. 4.46ر القاعدة )انظ بلغة النرشحمّررا  19 املادة يُقرتح اإ

 عىل أأنواع حمّددة من الواثئق.

 الاقرتاح

مس تخديم من ن واليت يرسلها املودعيف قبول التبليغات جتربة غري رمسية تكمثّل املكتب ادلويل، فعال، بدأأ  .13
ن ب ePCT نظام نلكزيية أأو وكل اللغة  مل تكنلغة النرش، حىت واإ ذا . فرنس يةاإ ومن املقرتح مواصةل وكل التجربة لتحديد ما اإ
يف التبليغات املُقدمة عن طريق  ، يف الوقت الراهن،الرتويبحرص يتنح و . الواقع عىل أأرض أأية صعوابتوطرح  تاكن

 املزااي الثالث التالية: ePCT نظام

 الوثيقةبتحديد الإجراء اخلاص  جتاوز املمكن ن، مفاملعنيةطلب وطبيعة الوثيقة رمق الكون املودع قد بنّي فعال  )أأ(
جراء حمّددا يف التعامل مع الواثئق يل، منذ فرتة طويةل، املكتب ادلونهتج ي و . بطريقة حصيحةها ل نوع وختصيص  اإ

نلك الإجراء ل يُس تخدم حاليا سوى عىل نطاق صغري أأن ذكل غري زيية أأو الفرنس ية. الورقنة املُس تلمة بلغات غري الإ
ىل املس توى الأمثل من أأجل رفع ضطالع بعمل نسبنا ومن املفّضل واليف ختصيص موارد أأو الا مبا يسمح كفاءو  اإ

 .ابلفعلأأمرا مس تحبا ومعليا ووس يع نطاق نظام اللغات أأكرب حىت يتأأكّد أأن ابلتعامل مع أأجحام 

ذا ما اس تُ  )ب( ذكل ّد حيو  ثنيت الواثئق املُس تلمة يف شلك وريق من نطاقها.ميكن الاضطالع ابلتجربة حبج  أأقّل اإ
ذا وبنّي أأن هناك صعوابت أأكرث مما اكن متوقّعا.أأعباء مخطر حتميل الأخصائيني اللغويني من   فرطة اإ

ذا ما رغبوا يف العمل بلغهت  الأصلية سيشّجع  ePCT نظامشجيع املودعني عىل اس تخدام ت  )ج( أأيضا عىل  ه اإ
من ذكل لك  هو الأمل والأمه . ePCT نظاممضن  "الإجراءات"اس تخدام اخليارات الأكرث كفاءة املتاحة عرب وظيفة 

لإدخال التغيريات بناء عىل  ePCT نظاممضن عىل اس تخدام الإجراء املتاح ودعني املزيد من امليف أأن يُشّجع 
 العمل املطلوب من املكتب ادلويل.عبء )اثنيا(، مما خيفّض 92 القاعدة

عىل النحو املبنّي يف مرفق )د( 2.92 وعديل القاعدةقرتح أأجل متكني هذه التجربة من اكتساب طابع رمسي، يُ ومن  .14
دخال وعيسمح للمدير العام  جمزياطابعا رتح املقالتعديل يكتيس و هذه الوثيقة.  لإدارية لإدراج ديالت عىل التعلاميت ااقرتاح اإ

 دلمع ذكل النظام بفعالية.املوظفني والأنظمة  اس تعدادنظام لغات أأمشل عندما يتأأكّد من 

معلية التنفنذ قترص و وقد اللغات يف املكتب ادلويل مجيع لغات النرش ادلويل. نظام ل ووس يع املتوقّع أأن يشممن و  .15
لكرتونيا عن طريق  ضفاء طابع رمسية عىل التجربة اجلارية فامي خيص الواثئق املُس تلمة اإ ذا لكن و . ePCT نظامالأوىل عىل اإ اإ

جراء املعاجلة بطريقة مرضية، فاإن الغرض امل وأأكّد ماكنية اإ الكمكّن، يف هناية املطاف، من ووس يع الرتويب نشود س يكون ت اإ
 لك وسائل التواصل. بطريقة مماثةلليشمل 
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 القادمةاخلطوات 

ىلدع املو  منيشمل هذا الاقرتاح سوى نظام اللغات اخلاص ابلتبليغات املوهجة ل  .16 املكتب يعكف و  املكتب ادلويل. اإ
ىل لغات الاس امترات،  حويلطوير أأنظمة لتدلويل حاليا عىل وا خيص الأجزاء  فاميو  اللغة الأصلية.غري حسب الطلب، اإ
للمعلومات القابةل للقراءة أ ليا ابس تخدام  XMLمباُش من نسق ىل حتويل اإ ستند ذكل لرئيس ية ملعظ  الاس امترات، سي ا

النظام عىل "ودريب" ميكن حتسني جودهتا بضامن خنل لرتمجة أ لية نص ادلوس يخضع ال اخلاصة ابللغة البديةل؛  الأمناطصفحة 
 ترجامت عالية اجلودة للنصوص املعيارية الإضافنة.

ن  .17 ىل النظر يف اإ الفريق العامل مدعو اإ
دخاهل عىل الالحئة التنفنذية التعدي ل املقرتح اإ

 مرفق هذه الوثيقة.والوارد يف 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل الالحئة التنفنذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديالت املقرتح  1اإ
 

 احملتوايت

 2 ............................................................................................................................ املراسالت 92 القاعدة

 2 .......................................................................................................................... [وغيري دون]   1.92

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

 2 ......................................................................................................... [وغيري دون]  4.92 اإىل 3.92 من

 

  

                                                
1
 يُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطب . 
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 92القاعدة 
 املراسالت

 ]دون وغيري[   1.92

 اللغات   92.2

والفقرة )ب( من هذه القاعدة، جيب حترير أأي كتاب  55.3و 55.1مع مراعاة القاعدوني  ]دون وغيري[  ( أأ  )
 أأو لإدارة الفحص الكمهيدي ادلويل ابللغة ذاهتا اليت حيرر هبا الطلب مستند يقدم  مودع الطلب لإدارة البحث ادلويل أأو

ذا أأرسلت ترمجة للطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  ، 55.2)ب( أأو قدمت بناء عىل القاعدة 23.1ادلويل املتعلق ب . ولكن، اإ
 وجب اس تعامل لغة وكل الرتمجة.

دا ]دون وغيري[  )ب( ىل اإ دارة الفحص جيوز ملودع الطلب أأن حيرر أأي كتاب يرسهل اإ ىل اإ رة البحث ادلويل أأو اإ
 الكمهيدي ادلويل بأأي لغة خالف اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل، ُشط أأن ورصح هل الإدارة املذكورة ابس تعامل وكل اللغة.

 وبقى حمذوفة[]  )ج(

ىل املكتب ادلويل حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية  )د( أأو أأي لغة  جيب أأن يكون لك كتاب يرسهل مودع الطلب اإ
 .التعلاميت الإداريةحس امب جتزيه نرش أأخرى 

ىل أأي مكتب  جيب ]دون وغيري[  )ه( ىل مودع الطلب أأو اإ خطار يرسهل املكتب ادلويل اإ أأن يكون لك كتاب أأو اإ
 وطين حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية.

ىل  3.92من   ]دون وغيري[  4.92اإ

 ة[]هناية املرفق والوثيق


