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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010سبمترب  14: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  سياسية اللغات يف الويبو
 إضافة

رشة ا .1 سة  ية يف دورهتا اخلا نة الربانمج واملزيا ست  عا م ن جل مترب 3 إىل 1ملنعقدة من لمت ّ من األمانة أن تعد 2010سب 
نص الفقرة  تعلق  ّيغة جديدة لالقرتاح ا ب مل ند " 7"ص شأن ا نة  رشوع قرار ا بمن  ب للج  من جدول األعامل 9لم

بو( يياسة اللغات يف الو ثاين من الويقة )سـ ث، كام هو وارد يف املرفق ا يات الصادرة  (A/48/24ل تو صملخص ا ل
نة الربانم رشةجلعن  سة  ية يف دورهتا اخلا عج واملزيا م  ).ن

 :ّويرد فامي ييل نص القرار املعدل .2

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

تقدير ابملعلومات الواردة يف الويقة  "1" ثقد أحاطت علام مع ا ية WO/PBC/15/9ل بارها خطوة إجيا ب اب عت
بو؛ شأن اللغات يف الو ياسة  يحنو وضع  ب  سـ

ست  "2" ية لمتوا ية اجلودة جمن األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار سـامي ما يرسل مهنا إىل األقالمي  واللعا
ها بفضل زايدة  بةل معلومات عن الوفورات اليت ميكن  نة يف دورهتا ا ية وأن ترفع إىل ا نا يقا ملق حتقم للج ل

ية؛  جالرتمجة اخلار

تعلق  "3" ست من األمانة أن تضع معايري صارمة فامي  خبوا ي ية؛لمت  جيارات الرتمجة اخلار

يل اإللكرتوين حملارض املؤمترات والعمل  "4" يق ا بادرات اليت اختذهتا األمانة هبدف  بت اب سجور ب تمل لتط ح
يا عىل بهث يع  اإلنرتنت عرب اجيتدر ست من األمانة أن تعمم ذكل عىل  بو اإللكرتوين، وا مجعىل موقع الو مت ّي ل

ية بو الر مساجامتعات الو  ؛ي

هّل املداوالت، أوصتوإذ أقر "5" يص جحم واثئق العمل من شأنه أن  يست بأن  ية العامة  إىلتقل مجلع ا
توسط أكرث احلد  الرايم إىلابملوافقة عىل اقرتاح األمانة  طول واثئق العمل، عىل أن يكون من ممن 
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هوم مع ذكل أن ذكل  سرتشد به، وأنه ال  املذكور اإلضايفاحلدملفا بدأ  يا بل  ي لن يكون رشطا إلزا ً م م
ها األمانة من ادلول األعضاء تتسلمبق عىل الواثئق اليت    ضامن جودة املعلومات؛، مع احلرص عىلينط

يةإىل وأوصت  "6" ث من الويقة 41 و40العامة ابعامتد اقرتاح األمانة الوارد يف الفقرتني  مجلعا
WO/PBC/15/9) تاح الأي أن تاد أو ادلامعة ت  تقصاءات(ملعواثئق األكرب من ا ) سـادلراسات والا

ست يص تعده األمانة ابللغات ا ية فقط مع  يف من بعض اللجان بلغاهتا األ لاليت تعد  تلخ صل عىل أن ) بتلك
نص الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا ما أبدت  تعد ترمجة  هوم مع ذكل أن األمانة  لليكون من ا سـ ملف

 حلصول عىل ترمجة إىل تكل اللغة؛ابمن ادلول اهامتهما دوةل أو مجموعة 

تقدير "7" ندين لوأحاطت علام مع ا ية يف ا تو ية العامة  ب، ورشط اعامتد ا ص لل  بأن أعاله،" 6"و" 5"لمجلع
تحدة  يع لغات األمم ا شمل  ية اللغوية  يع متديد ا ملاألمانة  مج ت تغط لتط ل ست ستسـ ّا ية ل ية (مسالر با ناإل سـ

يةواإلنلكزيية والرو ية والعرية والفر سـية وا ب نسـ بة إىل واثئق ) لصين ية حبق املؤلف لنسـاب نة ادلامئة ا نا ملعللج
يةواحلقوق اجملاورة  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا فوا ب ع لص ل ن لللج  ملع
بارا من عام  ية اب. 2011عتا هوم أن متديد ا لتغطومن ا بو األخرى، كام ملف شمل جلان الو ست  يللغات ا ت لل ّ

ثيه معرفة يف الويقة  ّWO/PBC/15/9، بارا من عام يذه ا عت يقرتح  تنف ، رشيطة أن تكون 2012ُ
ية  رشوع الربانمج واملزيا سوبة يف  ياسة اجلديدة  يق ا تضهيا  نسوية املوارد اليت  م حم سـ ب لت تط يق
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