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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 الفريق العامل
 

 التاسعةالدورة 
ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ

 
 

 عدد الكلمات يف امللخصات ورسوم صفحات الغالف

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

نص كبرية يف  مكيةيُنرش عدد كبري من الطلبات ادلولية مع ملخصات خترج بقدر كبري عن نطاق الطول املوىص به ومع  .1
ويسفر ذكل عن زايدة تاكليف الرتمجة واملعاجلة ويعين احامتل أأل يكون  لصفحة غالف الطلب ادلويل املنشور. الرمس اخملتار

 امللخص والرمس املنشورين عىل صفحة الغالف ابلنسق الأفضل لغرض البحث الفعال.

من الالحئة  11و 8 لأحاكم القاعدتنيبشلك أأفضل  متتثلوينبغي، كهنج مثايل، أأن يعد املودعون ملخصات ورسوما  .2
وقد ترغب ادلول الأعضاء يف النظر يف مدى تناسب . )الالحئة التنفيذية للمعاهدة( ة التعاون بشأأن الرباءاتالتنفيذية ملعاهد

بداء أ راء أأولية  لهيا يف القاعدتني املذكورتني. ويُلمتس اإ امللخصات والرمس اخملتار ملرافقة امللخص، حاليا، مع الأغراض املشار اإ
ىل حول مدى فائدة املنتجات الراهنة واخلطوات اليت ميكن اختاذها لزايدة  النتاجئ املفيدة بأأكرب قدر ممكن وخفض التاكليف اإ

 أأدىن مس توى ممكن.

 معلومات أأساس ية

لكمة عندما  150أأحاط املكتب ادلويل علام بأأن عددا كبريا من الطلبات ادلولية حيتوي عىل ملخصات تتعدى بكثري  .3
ىل الإنلكزيية )عىل عكس ما يرد يف التوصية املنصوص علهيا يف القاعدة تتضمن نصا كبري احلجم )ب(( ورسوما 1.8 ترُتمج اإ

ذا ما اكن واردا يف الرمس اخملتار ملرافقة امللخص عىل صفحة الغالف، 11.11 )عىل عكس ما يرد يف القاعدة ( حيتاج أأيضا، اإ
ىل أأن يرُتمج من قبل املكتب ادلويل, ويت  لعقود تكبّد املكتب ادلويل ملرصوفات كبرية ومواهجته لصعوابت يف اسبّب ذكل يف اإ
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ىل ملخصات يُتوقّع طولها بني  لكمة  150و 50املرُبمة مع هجات خارجية لرتمجة امللخصات، واليت مت التفاوض علهيا استنادا اإ
ىل الإنلكزيية.عند  ما ترُتمج اإ

وعند حتّري املسأأةل، لوحظ أأول تباين كبري يف جحم الاختالف بني التوقعات والواقع، ليس حبسب جمال التكنولوجيا  .4
 ط بل كذكل حبسب لغة النرش. ولوحظ أأيضا نرش عدد كبري من امللخصات القصرية للغاية.فق

 ويف احلالت اليت حتتوي فهيا الرسوم عىل نص، يُعد املكتب ادلويل الرتجامت التالية ويتيحها: .5

عىل صفحة  ،الطلبات ادلولية املودعة ابلإنلكزيية: يظهر امللخص والنص الوارد يف الرمس املرافق للملخص )أأ(
عداد الرتمجة الفرنس ية للك من امللخص  ،غالف الطلب ادلويل املنشور ابلإنلكزيية فقط. ويتوىل املكتب ادلويل اإ

ح والنص الوارد يف الرمس ونرشها يف اجلريدة )الصفحات املتاحة ابللغة الفرنس ية من ركن الرباءات(. ونص امللخص متا
صورة مضن الرمس املرافق  نسقيف سوى يظهر النص الوارد يف الرمس  لبنسق النص الاكمل. وفيه بحث وميكن ال 

 للملخص.

يظهر امللخص والنص الوارد يف الرمس املرافق للملخص، عىل صفحة الطلبات ادلولية املودعة ابلفرنس ية:  )ب(
يدة )ركن غالف الطلب ادلويل املنشور، ابلإنلكزيية والفرنس ية. ونص امللخص متاح وميكن البحث فيه يف اجلر 

الرباءات( بنسق النص الاكمل بالك اللغتني. ول يظهر النص الوارد يف الرمس سوى يف نسق صورة مضن الرمس 
 املرافق للملخص.

الطلبات ادلولية املودعة بلغات أأخرى: يظهر امللخص والنص الوارد يف الرمس املرافق للملخص، عىل صفحة  )ج(
عداد الرتمجة الفرنس ية للك من ية ولغة غالف الطلب ادلويل املنشور، ابلإنلكزي  النرش. ويتوىل املكتب ادلويل اإ

امللخص والنص الوارد يف الرمس ونرشها يف اجلريدة )الصفحات املتاحة ابللغة الفرنس ية من ركن الرباءات(. ونص 
الرمس سوى يف نسق امللخص متاح وميكن البحث فيه ابلإنلكزيية والفرنس ية ولغة النرش. ول يظهر النص الوارد يف 

، ابلإنلكزيية ولغة النرش عىل صفحة غالف الطلب ادلويل املنشور، وابلفرنس ية صورة مضن الرمس املرافق للملخص
 ولغة النرش يف اجلريدة.

وميثّل اس تخراج النص الوارد يف الرمس املرافق للملخص و"اس تحداث" رمس "جديد" حيتوي عىل النص املرتمج  .6
ىل جين نتاجئ مفيدة لأغراض البحث. فعندما حيتوي  معلية تس هتكل الكثري من وقت املكتب ادلويل وقد ل تفيض دوما اإ

ىل الإنلكزيية أأو الفرنس ية، أأحياان، مبارشة جب نب النص الوارد االرمس عىل لكمة واحدة أأو لكمتني، قد يوضع النص املرتمج اإ
ذا اكن هناك ماكن اكف للقيام بذكل. وعندما نص كبرية، عادة ما تُضاف حروف  مكيةحيتوي الرمس عىل  ابللغة الأصلية اإ

الأصيل أأو يف جانبه، مقابل املرجع  مرجعية لتمكةل الأرقام املرجعية يف النص. وتظهر الرتجامت يف قامئة ترد يف أأدىن الرمس
وع عىل صفحة غالف الوجيه. وعندما تُس تخدم أأعداد كبرية من اللكامت، قد يكون من الصعب قراءة اللكامت ابحلجم املطب

ىل ذكل، قد يكون من الصعب قراءة اخملططات الانس يابية )اليت متثّل معظم الأشاكل  الطلب ادلويل املنشور. وابلإضافة اإ
 .الرمس البياينوحتتوي عىل أأعداد كبرية من اللكامت( عندما ل يكون النص املرتمج يف املوضع املناسب من 

أأمثةل عىل امللخصات والرسوم املرافقة للملخص عىل صفحة غالف الطلب ادلويل املنشور ويتضمن مرفق هذه الوثيقة  .7
ومعروضة العّينة  ترد يف طلبات دولية منشورة غالفنص خمتلفة، ويه ُمقتطفة من صفحات  مكياتوب بلغات نرش متنوعة 

 حبجمها الأصيل تقريبا.
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 امللخصات أأطوالتوزيع 

ىل الإنلكزيية فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة يف ُحلّل طول امللخصات الواردة  .8 ابلإنلكزيية أأو بنصوص مرتمجة اإ
. وقد اختري ذكل ابعتباره عّينة كبرية وحديثة نسبيا من املفرتض أأل توجد بشأأهنا تقارير 2015 الأشهر الس تة الأوىل من عام

عادة نرشها مع ملخص مُ  ىل اإ  الغالف.راجع عىل رمس صفحة حبث عالقة قد تؤدي اإ

ويبنّي الرمس البياين الوارد أأدانه مجموعا ترامكيا لأطوال امللخصات، مقّسام حبسب اللغة وحبسب مجموع اللغات )ل يظهر  .9
 نس بةتبنّي  Y -القمية  اخلط اخلاص مبنشورات اللغة العربية لأنه ل توجد سوى نقطة واحدة مضن املوضع املبنّي(. مبا يعين أأن

أأو أأقّل من ذكل. وبشلك عام يندرج ثلث  X –اردة يف العّينة واليت لها عدد اللكامت املبنّي يف احملور الطلبات ادلولية الو 
عند  X –احملور  توقفامللخصات تقريبا خارج نطاق الأطوال املوىص به، وخيرج البعض مهنا عن النطاق هبامش كبري. وي 

ىل أأن اخلطوط مل تبلكمة،  300نقطة  يف  600)أأكرث من  . وهناك عدد قليل وهممّ 1 لغ مجيعا املس توىولكن ينبغي الالتفات اإ
 لكمة. 500لكمة، ويتجاوز بضع مهنا  300عّينة الس تة الأشهر( من امللخصات اليت يتعدى طولها 

ىل الإنلكزيية1الشلك   : اجملموع الرتامكي لأطوال امللخصات عند ترمجهتا اإ

 

ىل الإنلكزيية: توزيع أأطوال امللخصات عند ترمجهتا 1اجلدول   اإ
امللخصات املوجودة خارج الأطوال املوىص  نس بة 

 هبا

 أأعداد اللكامت يف العيّنة

 الوس يط الأقىص الأدىن املتوسط لكمة 150> لكمة 50< اجملموع اللغة

 172 584 22 170 %62.3 %2.0 %64.3 الروس ية

 156 441 14 154 %54.1 %1.6 %55.7 الصينية

 225 338 111 225 %50.0 %0.0 %50.0 العربية

 132 669 11 139 %39.1 %6.1 %45.2 الأملانية

 137 461 14 138 %39.1 %2.0 %41.1 الياابنية

 118 720 12 130 %30.4 %5.8 %36.3 الكورية

 118 501 25 129 %28.4 %6.1 %34.5 الربتغالية

 126 452 7 127 %28.3 %4.4 %32.8 الفرنس ية

 118 379 16 117 %17.5 %5.8 %23.3 الإس بانية

 105 636 5 107 %11.6 %10.9 %22.5 الإنلكزيية

 120 720 5 123 %25.5 %7.2 %32.7 مجيع اللغات
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 توزيع النص يف الرسوم املرافقة للملخص

ىل الإنلكزيية  .10 ويف عّينة املنشورات ذاهتا، ُحسب عدد اللكامت الواردة يف الرمس املرافق للملخص، ابلصيغة املرتمجة اإ
)فامي خيص املنشورات الواردة ابللغة الإنلكزيية، ُحسب عدد اللكامت الواردة يف الرتمجة الفرنس ية بدل من الإنلكزيية لأن 

 النص الإنلكزيي الأصيل غري ُمدّون يف النظام ذي الصةل(.

ىل عىل نص الصورة توي فهيا الطلبات ادلولية اليت حت  نس بةتقّل بعض اليشء عن  نس بةتعكس الأرقام و  .11 )ابلإضافة اإ
لأن املكتب ادلويل يقترص عادة عىل نقل النص حرفيا (، 5.49 "، اذلي ل تُشرتط ترمجته وفقا للقاعدةFigاملصطلح "

" واخملترصات القصرية ل تُدّون عادة. A-B مقطعالعنارص النصية من قبيل " –لأغراض الرتمجة عندما يبدو ذكل مفيدا 
النص الوارد يف الرمس املرافق للملخص، يتجاوز عدد اللكامت بعض اليشء العدد الوارد يف ومضن الطلبات اليت يُدّون فهيا 

ضافهتا للربط بني النص وجزء  الرمس الأصيل لأن احلساب يش متل عىل حروف مرجعية تقتيض، يف كثري من الأحيان، اإ
 املرافقة للملخص. الصورمجته من تر  النص اذلي جيب مكيةالصفحة املعين. غري أأن الأرقام توفر مؤرشا عاما جيدا عىل 

يرد أأدانه رمس بياين معادل للرمس البياين اخلاص بطول امللخصات يُظهر العدد الإجاميل لللكامت الواردة يف الرمس و  .12
ابملائة من لك الرسوم اخملتارة ملرافقة ملخص عىل لكامت تقتيض  40ملخص. وكام ميكن مالحظته، يش متل حنو املرافق لل
رمس يف عّينة الس تة  14 000ويف معظم تكل احلالت، يش متل الرمس عىل عدد كبري من اللكامت. فقد اش متل حنو ترمجهتا. 

حاةل، جتاوز  3 000لكمة؛ ويف ما يفوق  100رمس عىل أأكرث من  4 000لكمة واش متل ما يزيد عىل   50أأشهر عىل أأكرث من 
 اللكامت يف امللخص )اذلي ميكن البحث فيه(.عدد اللكامت يف الرمس )اذلي ل ميكن البحث فيه( عدد 

ىل الإنلكزيية )أأو الفرنس ية(للملخص عند ترمجهت ةاملرافق الصورة: اجملموع الرتامكي لعدد اللكامت الواردة يف 2الشلك   ا اإ
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ىل الإنلكزيية )أأو الفرنس ية( ةاملرافقالصورة : توزيع عدد اللكامت الواردة يف 2اجلدول   للملخص عند ترمجهتا اإ
نس بة املنشورات  اللغة

املش متةل عىل نص يف 

 الصورة

نس بة املنشورات حيث يزيد 

 الصورةعدد اللكامت الوارد يف 

 لكمة 100عىل 

العدد الوس يط 

 لللكامت

العدد الأقىص 

 لللكامت

 564 36.6 %12.6 %51.2 الصينية

 288 15.6 %1.5 %49.0 الكورية

 301 14.1 %1.4 %41.9 الياابنية

 574 18.2 %3.9 %40.5 الإنلكزيية

 303 5.0 %0.7 %16.6 الربتغالية

 140 2.8 %0.1 %12.0 الإس بانية

 609 3.0 %0.4 %11.8 الفرنس ية

 142 3.1 %0.9 %10.4 الروس ية

 193 1.5 %0.1 %7.2 الأملانية

 0 0.0 %0.0 %0.0 العربية

 564 17.1 %3.7 %38.3 مجيع اللغات

 الرشوط اخلاصة ابمللخصات والرسوم

امللخص والرمس املرافق للملخص  حمتوايتعىل ما ييل فامي خيص لمعاهدة لمن الالحئة التنفيذية  8 تنص القاعدة .13
  والغرض مهنام:اموطوهل

 8القاعدة 
 امللخص

 حمتوايت امللخص وشلكه   1.8

 يش متل امللخص عىل ما يأأيت:جيب أأن   )أأ(

موجز ما هو مكشوف عنه يف الوصف ومطالب امحلاية وأأية رسوم. وجيب أأن يبنين يف املوجز اجملال  "1"
ليه الاخرتاع، كام جيب حتريره بشلك يسمح بتكوين فكرة واحضة عن املشلكة التقنية، وجوهر  التقين اذلي ينمتي اإ

 تعامل الرئييس أأو الاس تعاملت الرئيس ية لالخرتاع؛حل هذه املشلكة بوساطة الاخرتاع والاس  

عند الاقتضاء، الصيغة الكمييائية اليت متزي الاخرتاع عىل أأفضل وجه ابملقارنة بلك الصيغ الأخرى  "2"
 الواردة يف الطلب ادلويل.

جيب أأن يكون امللخص مقتضبا بقدر ما يسمح به الكشف )ويس تحسن أأن يرتاوح بني مخسني ومائة   )ب(
ىل هذه اللغة(. ذا حرر ابلإنلكزيية أأو ترمج اإ  ومخسني لكمة اإ

عالن بشأأن املزااي أأو القمية املزعومة لالخرتاع املطلوب حاميته، أأو بشأأن   )ج( جيب أأل يتضمن امللخص أأي اإ
 تطبيقاته املتوقعة.
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لب ادلويل، جيب أأن تتبع لك خاصية من اخلصائص التقنية الرئيس ية املذكورة يف امللخص واملوحضة برمس يف الط  )د(
شارة مرجعية موضوعة بني قوسني.  ابإ

 الصورة   2.8

ليه يف القاعدة   )أأ( ذا مل يقدم مودع الطلب البيان املشار اإ دارة البحث ادلويل أأن أأية 3)أأ("3.3اإ ذا رأأت اإ "، أأو اإ
ابملقارنة بلك صور صورة أأو صور خالف تكل اليت يقرتهحا مودع الطلب قد تسمح بمتيزي الاخرتاع عىل وجه أأفضل 

الرسوم، وجب عىل الإدارة املذكورة أأن تبني الصورة أأو الصور اليت جيب أأن تصحب امللخص عندما ينرشه املكتب 
دارة البحث  ادلويل، مع مراعاة الفقرة )ب(. ويف هذه احلاةل، يصحب امللخص ابلصورة أأو ابلصور اليت حتددها اإ

ل حصب امللخص ابلصورة أأو ابل  صور اليت اقرتهحا مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة )ب(.ادلويل، واإ

دارة البحث ادلويل أأن صور الرسوم ل تفيد يف فهم امللخص، وجب علهيا أأن تبلغ ذكل للمكتب   )ب( ذا رأأت اإ اإ
ذا قدم مودع  ادلويل. ويف هذه احلاةل، ل يصحب امللخص عندما ينرشه املكتب ادلويل بأأية صورة للرسوم، حىت اإ

 ".3)أأ("3.3قرتاحا بناء عىل القاعدة الطلب ا

 املبادئ الواجب الاسرتشاد هبا لتحرير امللخص   3.8

جيب حترير امللخص بشلك يسمح ابس تعامهل عىل حنو فعال كأداة مسح لأغراض البحث يف أأي جمال تقين حمدد، 
ذا اكن من  ول الرضوري الاطالع عىل الطلب ادلويل س امي ملساعدة رجال العمل أأو الهندسة أأو البحث يف معرفة ما اإ

 ابذلات.

 عىل ما ييل:معاهدة لمن الالحئة التنفيذية ل 11.11 وعالوة عىل ذكل، تنص القاعدة .14

 اللكامت الواردة يف الرسوم   11.11

ذا تطلبت ا  )أأ( لرضورة القصوى جيب أأل تش متل الرسوم عىل أأية نصوص، ابس تثناء لكمة واحدة أأو بضع لكامت اإ
"، وعدد قليل من اللكامت الأساس ية ABذكل، مثل "ماء" أأو "خبار" أأو "مفتوح" أأو "مغلق" أأو "مقطع حسب 

 الرضورية لفهم الرسوم التخطيطية لدلورات الكهرابئية أأو للمنشأ ت أأو لسري العمل.

خفاء أأي خ  )ب(  ط من الرسوم.جيب بيان لك لكمة مس تعمةل حبيث ميكن لصق ترمجهتا علهيا دون اإ
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 القضااي املطروحة

عن تكبّد املكتب ادلويل للملخص والعدد الكبري من اللكامت الواردة يف الرمس املرافق  الطويةلتسفر ترمجة امللخصات  .15
لتاكليف ابهظة تتجاوز ما اكن متوقّعا عند وضع ترتيبات الرتمجة. ول يُفرتض أأن تُس توعب تكل التاكليف كجزء من رمس 

ذا مل تكن بتكل الصفة فينبغي اختاذ الإيداع  ل عندما تكون تكل الرتجامت مفيدة ابلفعل وجتلب قمية مضافة. واإ ادلويل اإ
عداد الرتجامت.  خطوات للتحّّك يف التاكليف أأو ضامن أأن تتحقق فعال املنافع املنشودة من اإ

عادة العمل، وذكل حيدث يف احلالت  .16 ضايف يف حال اإ اليت جُترى فهيا ترمجة امللخص وياُلحظ أأيضا جحم ترمجة اإ
دارة البحث الأصيل والرمس املرافق  قبل اس تالم تقرير البحث ادلويل من أأجل التقيّد ابملهل احملّددة للنرش، وتقوم فهيا اإ

عداد تقرير البحث ادلويل يف . وجيب  بتعديل امللخص أأو تغيري الرمس املرافقيلادلو اعتبار ذكل سببا أ خر يرّبر لزوم اإ
 الوقت احملّدد.

ليه يف القاعدة .17 ، به ومن املسملّ )ب( سوى توصية تشمل توقعات حاةل "منطية". 1.8 ول ميثّل طول امللخص املشار اإ
صيغت يك تتناول بعض الاخرتاعات، مثل الأهجزة الكهرابئية وادلورات الكهرابئية،  11.11 عالوة عىل ذكل، أأن القاعدة

أأفضل يف بعض الأحيان بوسائط من قبيل اخملططات الانس يابية. غري أأن جتاوز أأجحام حنو أأن الاخرتاعات ترُشح عىل و 
النصوص بقدر كبري ويف غالب الأحيان املعايري املرتقبة يويح بأأن امللخص )والرسوم املرافقة( قد ل تس تويف الغرض احملّدد يف 

 ...".مسح لأغراض البحث بشلك يسمح ابس تعامهل عىل حنو فعال كأداة أأعاله، أأي " 3.8 القاعدة

ىل عدم متكّن القارئ من حتديد طبيعة  وفامي خيص امللخصات يف حد .18 ن الكشف املقتضب للغاية قد يؤدي اإ ذاهتا، فاإ
 الاخرتاع. بيامن قد خيفي الكشف املطّول بشلك مفرط املعلومات املهمة مما يزيل فعاليته كأداة مسح.

حبيث ميكن لصق ترمجهتا ]يف الرسوم[ جيب بيان لك لكمة مس تعمةل  "عىل أأنه  11.11 وعىل الرمغ من نص القاعدة .19
خفاء أأي خط من الرسوم. ل يف حالت اندرة يف نظام علهيا دون اإ ن ذكل الأسلوب مل يعد مس تخدما يف الواقع اإ "، فاإ

نب االأصلية وتوضع النصوص املرتمجة جب ر، بدل من ذكل، حروف مرجعية أأو أأرقام مرجعية مقابل اللكامت. وتُوف  عاهدةامل
ن من غري احملمتل أأن "بمتيزي الاخرتاع النص الأصيل. ويف حني قد يسمح الرمس املش متل عىل مكية نص كبرية " فيد يف ي  "، فاإ

ىل جحم حبيث يتناسب مع صفحة الغالف وأأرِفق بنص يوضع جبفهم امللخص ن ُخفّض اإ ول خيضع لأي هتيئة،  نبها" لأنه اإ
 رتاجع بكثري قمية اخملطط الانس يايب أأو أأي رمس أ خر ينطوي عىل لكامت ابعتباره وس يةل كشف فعاةل.س ت

ىل وجود عدد مزتايد من الطلبات حيث  .20 ومن القضااي الأمع اليت تتجاوز جمّرد الرمس املرافق للملخص ما يشري اإ
ذا ارتأأى املودعون لزوم صياغة طلبات  الاخرتاع عىل مكياميكن اعتبار أأهنا متزّي الوحيدة اليت الرسوم  تش متل ت نص كبرية. واإ

)مما قد يكون صعبا للغاية  الشلكي العيبمن هذا القبيل، عىل الرمغ من احامتل أأن يُطالبوا يف بعض ادلول بتصحيح هذا 
ماكنية أأن تظّل القاعدة ن السؤال الالزم طرحه هو مدى اإ ضافة موضوع(، فاإ الاخرتاعات اليت مالمئة لطائفة  11.11 دون اإ

يه موضوع طلبات الرباءات حاليا. وعندما تكون اخملططات الانس يابية املش متةل عىل نص رضورية لأغراض الكشف 
البحث فهيا الفعال، يُفّضل عرضها بطريقة تسمح بنرش النص الاكمل والبحث فيه، بدل من عرضها يف شلك صور ل ميكن 

 وغالبا ما تصعب قراءهتا.

ورسوم متتثل ملس تحسن، يف أأفضل الأحوال، أأن يودع املودعون طلبات دولية تش متل عىل ملخصات ومن ا .21
نفاذ ذكل يف املرحةل ادلولية . 11.11 للقاعدة  نظرا للأس باب التالية:ولكن ل يبدو أأن هناك طريقة فعاةل لإ

 ؛عقوبة مفرطةحسب الطلب ادلويل يبدو  )أأ(
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اكتب تسمّل الطلبات احلّك عىل نوعية ملخص ومن غري السهل اس تخدام أأحاكم ومن غري العميل ابلنس بة مل )ب(
ذا اكتُشفت املشلكة يف وقت  38القاعدة  ل اإ  للغاية؛ قصريللسامح للمودع بتعديل امللخص، اإ

طار اس تعراض جيريه مكتب تسمّل  11.11 ن غري العميل اشرتاط تصحيح عيوب وفقا للقاعدةوم )ج( يف اإ
ذا أأضيف موضوع أأم ل.الطلبات، لأن حم  اولت القيام بذكل ستنطوي معوما عىل صعوبة البّت فامي اإ

 العمل املمكن

دارات البحث ادلويل مسؤوةل  .22 دارات ادلولية، لأن اإ يعزتم املكتب ادلويل طرح هذا املوضوع يف الاجامتع القادم لالإ
تُعد من بني أأمه مس تخديم امللخصات عند عن ضامن لك من حمتوى وجودة امللخصات املنشورة مع الطلبات ادلولية و 

 اضطالعها بأأحباث تتعلق بطلبات لحقة.

وللمساعدة يف هذا الإجراء، يرّحب املكتب ادلويل بتعليقات واقرتاحات أأولية من املاكتب )مبا يف ذكل بصفهتا ماكتب  .23
 مبا يف ذكل ما ييل:لتسمّل الطلبات أأو ماكتب معّينة( ومن مجموعات املس تخدمني حول القضااي الوجهية، 

 ؟3.8 هل تتسم امللخصات عادة جبودة اكفية لستيفاء الأغراض احملّددة يف القاعدة )أأ(

مدى فائدته احملمتةل، ويف تكل احلاةل هل يُعد قياّم لوضع أأنظمة لإحاةل  عىلهل يُعد طول امللخص دليال مفيدا  )ب(
 ابلتأأكيد أأو التعديل؟احلالت الواقعة خارج املبادئ التوجهيية اخلاصة 

هل يُعد الرمس املش متل عىل مكيات نص كبرية مفيدا كعنرص مرافق للملخص حتقيقا للغرض احملّدد يف  )ج(
ذا مت، كام هو احلال ال ن، وضع النص املرتمج يف اجلانب مع حروف وأأرقام مرجعية للربط بينه وبني  3.8 القاعدة اإ
 صلية؟الوجيه الوارد يف الرمس ابللغة الأ النص 

اليت اكنت تُس تخدم هبا عندما ابلطريقة ذاهتا لأغراض البحث والتصفّح زالت امللخصات تُس تخدم  هل ما (د)
 ؟معاهدةلل يةصيغت الالحئة التنفيذ

بشلك كبري فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة هل تُس تخدم النُسخ الفرنس ية لرسوم صفحات الغالف  (ه)
 بلغات أأخرى؟

يداع ملخصات ورسوم أأكرث جودة تش متل عىل أأدىن قدر ممكن من  )و( ما اذلي ميكن فعهل لتشجيع املودعني عىل اإ
 النص؟

 ما هو التحليل الإضايف اذلي قد يكون رضوراي لفهم املشلكة ومعاجلهتا بطريقة سلمية؟ )ز(

جقد يكون من املس تصوب اختاالأجوبة عىل تكل الأس ئةل، حسب و  .24 مثل تعديل  راءات يف جمال واحد أأو أأكرث،ذ اإ
دارات البحث ادلويل عىل تعديل امللمعاهدةالالحئة التنفيذية ل نة، لخصات ، أأو تشجيع اإ واختيار صور وفق معايري حمس ّ

 تغيري طريقة نرش صور صفحات الغالف. أأو
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الطول  تدخل مضن من امللخصات اليت غري املفاجئ أأن يكون للمنشورات املُعدة ابللغة الإنلكزيية أأكرب نس بةومن  .25
)ولو أأهنا متثّل كذكل أأكرب نس بة من املنشورات اليت يقّل عدد لكامهتا عن العدد الأدىن املوىص به من اللكامت(.  املوىص به

ىل ومن  ر بشلك موثوق عدد اللكامت اليت س تنُتج عن ترمجة ملخص اإ الصعب ابلنس بة للمودع أأو الفاحص أأن يقّدِ
الإجراءات اليت ميكن اختاذها يف ومن اللغات ال س يوية اليت ختتلف كثريا عهنا من حيث البنية اللغوية. س امي من  الإنلكزيية، ل

 بلغات نرش أأخرى. صياغة امللخصاتمع ذات صةل مبارشة أأوثق وفر توصيات مراحل مبكّرة وضع مبادئ توجهيية ت

ن  .26 ىل التعليق عىل  الفريق العامل مدعو  اإ اإ
ىل  23يف الفقرات من  القضااي املبيّنة  أأعاله. 25اإ

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ملخصات ورسومأأمثةل عىل 
 قتطفة من صفحات غالف طلبات دوليةم 

 الرسوم عىل مكيات نص خمتلفة فهياحتتوي 

 ؛ لكمة مرتمجة واحدة يف الصورة املرافقة: نص ملخص يدخل مضن النطاق املوىص به1املثال 
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 لكمة 400: نص ملخص يتجاوز جحمه 2املثال 
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 : ملخص قصري للغاية، مكية أأكرب من النص يف الرمس املرافق3املثال 
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 يف الرمس املرافقية لغالكبرية  نص: مكيات 4املثال 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


