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WO/GA/26/1
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/٧ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 
الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة) 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو 

وثيقة من اعداد األمانة 

مقدمة 
 

ــها الجمعيـة  يجدر التذآير بأن موضوع استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو مسألة بحثت -  ١
ــي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ وقـررت حينـها الجمعيـة العامـة مـا يلـي  العامة للويبو في دورتها التي انعقدت ف

 : (WO/GA/24/12 أنظر الفقرة ١١٢ من الوثيقة)
 

أن تستعمل اللغة البرتغالية آلغة عمل في آل أنشطة الويبو التدريبية التي تشترك فيــها  "١"
البلدان الناطقة بتلك اللغة . 

 
ــاق  وأن يعـد المكتـب الدولـي دراسـة عـن مختلـف العواقـب المترتبـة علـى توسـيع نط "٢"

استعمال اللغة البرتغالية في الويبو . 
 

وادراج البند ذاته في جدول أعمال الجمعية العامة لدورتها المنعقدة سنة ٢٠٠٠ .  "٣"

A
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ــة علـى توسـيع نطـاق  وتحتوي هذه الوثيقة على نتائج دراسة أعدت عن مختلف العواقب المترتب -  ٢
استعمال اللغة البرتغالية في الويبو وتقارير بشأن استعمال تلك اللغة في أنشطة الويبـو التدريبيـة المباشـرة 
منذ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ والتي اشترآت فيها بلدان ناطقة بالبرتغالية . وترد تلـك المعلومـات فـي األقسـام 
ــاني  التاليـة :  يحتـوي القسـم األول علـى وصـف لوضـع اللغـة البرتغاليـة فـي العـالم . ويتضمـن القسـم الث
ــالث وصـف الوضـع الراهـن  معلومات عن وضع البلدان الناطقة بالبرتغالية في الويبو . ويرد في القسم الث
ــة  للغـات العمـل فـي الويبـو . ويحتـوي القسـم الرابـع علـى معلومـات عـن الوضـع الراهـن السـتعمال اللغ
البرتغالية في الويبو ، بما في ذلك استعمالها في أنشطة المنظمة التدريبية . ويتضمن القسم الخامس وصفــا 
مختصـرا للوضـع الراهـن السـتعمال اللغـة البرتغاليـة فـي األمـم المتحـدة وسـائر الوآـاالت المتخصصـــة 
ــف السـبل لتعزيـز اسـتعمال اللغـة  والمنظمات المعنية في منظومة األمم المتحدة . وتستعرض الوثيقة مختل
البرتغالية في الويبو مع بيان ما يترتب على ذلك من تكاليف وزيادة في عدد الموظفين . وتستند المعلومات 
ــي طرحـت علـى الجمعيـة العامـة للويبـو فـي  الواردة في هذه الوثيقة الى المعلومات الواردة في الوثائق الت
 (WO/GA/24/9 والوثيقـة WO/GA/24/4 Rev. أي الوثيقـة) ــدة فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ دورتها المنعق
لتكون هذه الوثيقة آاملة في حد ذاتها . واستفيد أيضا من وثيقة أصدرتها مؤخــرا منظمـة الصحـة العالميـة 
 EB 105/20 بعنوان "التواصل مع أآبر جمهور ممكن :  اللغات آوسيلة لالتصال فــي المنظمـة" (الوثيقـة
المؤرخة في ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩) . وتستند هذه الوثيقة أيضا الى المعلومات المحصلة بفضل 
الزيارات التي قام بها مساعد المدير العام للويبو المسؤول عن خدمــات الدعـم االداري الـى األمـم المتحـدة 
وآل وآالة من الوآاالت المتخصصة والمنظمات المعنيـة فـي منظومـة األمـم المتحـدة (نظـرا الـى أهميـة 

الموضوع) . 
 

وضع اللغة البرتغالية في العالم 
 

من المؤشرات الرئيسية التي تدل على أهمية لغة معينة في العالم عـدد األشـخاص النـاطقين بـها  -  ٣
آلغة أم أو آلغة ثانية . وفــي الحالـة الثانيـة ، اقـرار بالحاجـة اليـها لتبـادل األفكـار بيـن الشـعوب ولتمكيـن 
ــة أيضـا . ويبيـن الجـدول التـالي العـدد المقـدر للنـاطقين  الشعوب من التواصل بلغتها األم وأحيانا بلغة ثاني

باللغات االثنتي عشرة األآثر انتشارا في العالم على أساس عدة مصادر .  
 

عدد الناطقين باللغات األم أو الثانية (بالماليين) 
 

 
الصينية 

االنكليزية 
الهندية 

االسبانية 
الروسية 
العربية 
البنغالية 

البرتغالية 
الماليزية واألندونيسية 

اليابانية 
الفرنسية 
األلمانية 

المصدر ألف(١) 
 ٨٨٥
 ٤٧٠
 ٤١٨
 ٣٥٢
 ٢٨٨
 ١٧٠
 ١٩٦
 ١٨٢
 ١٤٠
 ١٢٥
 ١٢٤
 ١٢١

المصدر باء(٢) 
 ٠٠٠ ١
 ٠٠٠ ١

٩٠٠   (مع األردو) 
 ٤٥٠
 ٣٢٠
 ٢٥٠
 ٢٥٠
 ٢٠٠
 ١٦٠
 ١٣٠
 ١٢٥
 ١٢٥

المصدر جيم(٣) 
 ٠٧٠ ١

 ٥٠٨
 ١٨٠
 ٣٩٢
 ١٤٧
 ٢١١
 ٢٠١

 
 
 

 ١٢٩
 ١٢٨

                                                 
ــذا المرجـع  B.Grimes, ed. Ethnologue:  Languages of the World, 13th ed. Dallas, SIL International, 1996 . وه  (١)

مقتبس من وثيقة منظمة الصحة العالمية  EB 105/20 (والمعلومات مستكملة حتى فبراير/شباط ١٩٩٩) . 
 D. Dalby The Linguasphere Register of the World's Languages and Speech Communities, Cardiff,  (٢)

 . EB 105/20 وهذا المرجع مقتبس من وثيقة منظمة الصحة العالمية .Linguasphere Press, 1999

 . WO/GA/24/9 على لسان السيد/موتا مايا آما ورد في وثيقة الويبو  (٣)
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ــة تقديـر أعـداد األشـخاص النـاطقين  ويتضح من تفاوت األرقام الواردة في الجدول أعاله صعوب -  ٤
بلغة ما في العالم ، ذلك أن بعض سكان البلد قد ال ينطقون باللغة الرسمية (أو احدى اللغات الرسمية) لذلك 
البلد ، بل بلغات أخرى متداولة في ذلك البلد . وقد يكونون من الناطقين بلغة بلد أخرى (هاجروا منه مثال) 
. ومع ذلك ، فان األرقام المبينة أعاله توضح أن اللغة البرتغالية من لغات العالم الرئيسية التـي ينطـق بـها 

نحو ٢٠٠ مليون شخص في العالم . 
 

ــالم عـدد الـدول التـي  ومن المؤشرات الرئيسية األخرى التي تدل على استعمال لغة معينة في الع -  ٥
ــة رسـمية فـي الـدول السـبع التاليـة :  أنغـوال  تعتمد تلك اللغة لغة رسمية لها . أما اللغة البرتغالية ، فهي لغ
ــرأس األخضـر وسـان تومـي وبرينسـيبي وغينيـا – بيسـاو وموزامبيـق . وتجـدر  والبرازيل والبرتغال وال

االشارة الى أن المساحة الجغرافية التي تغطيها تلك الدول معا تناهز مساحة القارة األوروبية . 
 

وضع البلدان الناطقة بالبرتغالية في الويبو 
 

الدول السبع المذآورة في الفقرة السابقة آلها أعضـاء فـي الويبـو . ويـرد فيمـا يلـي بيـان وضـع  -  ٦
عضويتها في االتحادات الرئيسية التي تديرها الويبو حتى تاريخ هذه الوثيقة : 

 
الـبرازيل والبرتغـال وسـان تومـــي وبرينســيبي وغينيــا - بيســاو  اتحاد باريس  :

وموزامبيق (٥ دول) 
البرازيل والبرتغال والرأس األخضر وغينيا – بيساو (٤ دول)  اتحاد برن  :

اتحاد التصنيف  
البرازيل والبرتغال (دولتان)   الدولي للبراءات :

البرتغال (دولة واحدة)  اتحاد نيس :
اتحاد معاهدة 

البرازيل والبرتغال وغينيا – بيساو وموزامبيق (٤ دول)   التعاون بشأن البراءات :
البرتغال وموزامبيق (دولتان)  اتحاد مدريد :

البرتغال (دولة واحدة)  اتحاد لشبونة :
البرتغال (دولة واحدة)  اتحاد بودابست :

 
وقد انضمت آل البلدان األفريقية المذآورة أعاله الى الويبو واالتحادات الـوارد تعدادهـا منـذ سـنة ١٩٧٩ 
ــق ببعـض منشـوراتها (أنظـر الفقـرة ١٠ أدنـاه) . وقـد  عندما اعتمدت الويبو اللغة البرتغالية آلغة فيما يتعل
بذلت تلك البلدان جهودا حثيثة على المستويين الوطني والدولي لالنخراط في نظام حمايــة الملكيـة الفكريـة 

وعملت بصفة خاصة على اقامة بنيات وطنية لحماية الملكية الفكرية على أراضيها . 
 

ــة ، مـا عـدا البرتغـال .  وتجدر االشارة الى أن آل البلدان الناطقة باللغة البرتغالية هي بلدان نامي -  ٧
والدول الخمس التالي ذآرها هي من البلدان األقل نموا :  أنغوال والرأس األخضر وسان تومي وبرينسيبي 
وغينيا – بيساو وموزامبيق . ويزيد عدد سكان تلك الدول الخمس على ٣٠ مليون نسمة ويزيد عــدد سـكان 

البرازيل على ١٦٠ مليون نسمة . 
 

وتتضح من المعلومات الواردة في الفقرات من ٤ الى ٧ أعاله أهمية اللغــة البرتغاليـة فـي العـالم  -  ٨
ومدى اشتراك البلدان الناطقة بها في أنشطة الويبو واحتياجاتها الجمة الى أنشطة التعاون ألغراض التنمية 
. ومن الواضح أيضا أن توسيع نطاق اســتعمال اللغـة البرتغاليـة فـي أنشـطة الويبـو – ان قـررت الجمعيـة 
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ــو ذلـك – يعـود بفوائـد آبـيرة مـن شـأنها أن تمـهد سـبيل الويبـو الـى عـدد آبـير مـن النـاطقين  العامة للويب
بالبرتغالية في العالم ، علما بأن معظمهم يقطن في بلدان نامية . ومن شأن ذلك أيضا أن يعزز اشتراك تلك 
البلدان في أنشطة الويبو وال سيما أنشطتها في مجال التعاون ألغراض التنمية ويعزز بصفة خاصة أنظمة 
ــي علـى الصعيـد الوطنـي بتعزيـز امكانيـات النفـاذ الـى المعلومـات  الملكية الفكرية لتشجيع النشاط االبداع
العلمية والتقنية الواردة في الماليين من وثائق البراءات وبتسهيل اآتســاب التكنولوجيـا األجنبيـة واالنتفـاع 
بالمصنفـات األدبيـة والفنيـة األجنبيـة . ومـن شـأن ذلـك أيضـا أن ينـهض بالتنميـــة الثقافيــة واالجتماعيــة 

واالقتصادية والتكنولوجية وتكوين الثروات في البلدان النامية المعنية . 
 

وضع لغات العمل الراهن في الويبو 
 

ــأن المـادة ٦(٢)"٧" مـن اتفاقيـة انشـاء المنظمـة العالميـة للملكيـة  يجدر التذآير في هذا الصدد ب -  ٩
الفكرية تنص على أن الجمعية العامة "تحدد لغات عمل الســكرتارية آخـذة فـي االعتبـار مـا هـو متبـع فـي 

األمم المتحدة" . 
 

ولغات عمل السكرتارية (أي اللغات المستعملة في حالة أو أآثر من الحــاالت التاليـة :  الترجمـة  -١٠
الفورية والوثائق والمنشــورات والمراسـالت) هـي فـي الوقـت الراهـن االسـبانية واالنكليزيـة والبرتغاليـة 
والروسية والصينية والعربية والفرنسية . ومن الممكن تلخيص وضـع اسـتعمال اللغـات فـي الويبـو حاليـا 
ــية والصينيـة والعربيـة  على النحو التالي :  تستعمل بعض اللغات الست (أي االسبانية واالنكليزية والروس
ــة وفـي وثـائق بعـض االجتماعـات والصـدار بعـض المنشـورات .  والفرنسية) أو آلها في الترجمة الفوري
وتتسلم األمانة بعض المراسالت بتلك اللغات وتبعث مراسالت الويبو (باالسبانية واالنكليزية والفرنسية) . 
وتضم مصلحة اللغات ستة أقسام يعد موظفوها (مع مترجمين من الخارج) ترجمات الى اللغــات االسـبانية 
واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية . وأما اللغة البرتغالية ، فاستعمالها آلغة عمل يقتصــر 
ــرات مـن ١٨ الـى ٢٠ مـن  على بعض المنشورات ، عمال بقرار الهيئات الرئاسية لسنة ١٩٧٩ (أنظر الفق
الوثيقة AB/X/11 والفقرة ٣٥ من الوثيقة AB/X/32) . واللغة البرتغالية مستعملة أيضا في بعـض أنشـطة 

التعاون ألغراض التنمية . 
 

وضع استعمال اللغة البرتغالية في الويبو حاليا ، بما في ذلك استعمالها في أنشطة الويبو التدريبية 
 

ــهيئات الرئاسـية ضـرورة اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة آلغـة  منذ سنة ١٩٧٩ ، أي عندما قررت ال -١١
ــة البرتغاليـة :  اتفاقيـة الويبـو  عمل في الويبو العداد المنشورات ، أصدرت الويبو المنشورات التالية باللغ
واتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاق مدريد وبروتوآوله واتفاق الهــاي ومعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ـــات العامــة بشــأن  والئحتـها ومعـاهدة بودابسـت واتفاقيـة الفونوغرامـات واتفاقيـة رومـا وآتيـب المعلوم
التصنيف الدولي للبراءات (الطبعة السادسة) وتصنيف نيس (الطبعة السادسة) المعد باالشتراك مع المعهد 
ــة للملكيـة الصناعيـة وتصنيـف لوآـارنو (الطبعـة السادسـة) ودليـل اتفاقيـة رومـا ودليـل  الوطني البرتغالي
الترخيص للبلدان النامية ومعجم الملكية الصناعية وآتيب المعلومات العامة عن الويبو . وعالوة على ذلك 

، تعد بعض الوثائق والمحاضرات لعدد من الدورات التدريبية أو الندوات باللغة البرتغالية .  
 

ومنذ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ ، صدر من منشورات الويبو باللغة البرتغاليــة مـا يلـي :  مدخـل الـى  -١٢
ــاق الهـاي . ويجـري حاليـا اعـداد المنشـورات التاليـة باللغـة البرتغاليـة :   الرسوم والنماذج الصناعية واتف
معلومات أساسية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة الويبو بشــأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو 

بشأن األداء والتسجيل الصوتي وآتيب ترويجي عن المعاهدتين وآتيب المعلومات العامة عن الويبو . 
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ودرج اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي األنشـطة التاليـة التـــي تباشــرها الويبــو منــذ  -١٣
سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ في مجال التدريب وتكوين الكفاءات : 

 
ــة األفريقيـة عـن تنفيـذ اتفـاق جوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة  ندوة الويبو دون االقليمي -
المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) للبلدان األفريقية الناطقة بالبرتغالية ، في مابوتو (موزامبيق) من ٢٠ الى 

٢٢ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٩ ، وآانت الترجمة الفورية موفرة باللغة البرتغالية ؛ 
 

وأآاديمية الويبو عن الملكية الفكرية في هافانا (آوبــا) مـن ١٧ الـى ٢١ أبريـل/نيسـان  -
٢٠٠٠ ، وآانت الترجمة الفورية موفرة باللغة البرتغالية ؛ 

 
ــة والقـدرة  ومؤتمر الويبو الدولي عن الملكية الفكرية والتجارة واالبتكارات التكنولوجي -
التنافسية في ريو دي جانيرو (البرازيل) من ١٩ الى ٢٠ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، وآانت الترجمة الفورية 

موفرة باللغة البرتغالية ؛ 
 

وندوة الويبو عـن التجـارة االلكترونيـة والملكيـة الفكريـة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة فـي  -
سـاو بـاولو (الـبرازيل) مـن ٢ الـى ٤ أغسـطس/آب ٢٠٠٠ ، وآـانت اللغتـان االسـبانية والبرتغاليـة لغتـــا 

االجتماع ؛ 
 

ــي البلـدان األفريقيـة الناطقـة بالبرتغاليـة فـي  وتدريب موظفي مكاتب الملكية الفكرية ف -
المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية في ريو دي جانيرو (البرازيل) من ١٤ الى ١٨ أبريـل/نيسـان 

٢٠٠٠ باللغة البرتغالية . 
 

ومن المرتقب تدريب موظفي البلدان األفريقية الناطقة بالبرتغالية على معاهدة التعاون بشأن البراءات فــي 
المعهد الوطني البرتغالي للملكية الصناعية في لشبونة (البرتغال) في يناير/آانون الثاني ٢٠٠١ . 

 
وضع استعمال اللغة البرتغالية حاليا في األمم المتحدة وسائر الوآاالت المتخصصة والمنظمات المعنية في 

منظومة األمم المتحدة 
 

فيمـا يتعلـق باسـتعمال اللغـات االسـبانية واالنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية  -١٤
ــورات وتسـلم المراسـالت ، فـان  آلغات عمل في الترجمة الفورية أو التحريرية لالجتماعات واعداد المنش
الممارسات التي تتبعها الويبو حاليا والمشار اليها في الفقرة ١٠ أعاله تتماشى والممارسات الســائدة عامـة 
ــك اللغـات السـت آلغـات  في األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في منظومة األمم المتحدة . وتستعمل تل
ــة الطـيران  عمل(٤) في األمم المتحدة ذاتها ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظم
المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد الدولي لالتصــاالت والمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة 
والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوآالة الدولية للطاقة الذرية 
. وتشمل لغات عمل منظمة العمل الدولية االسبانية واأللمانية واالنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة 
والفرنسية . وتشمل لغات عمـل منظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو) االسـبانية واالنكليزيـة 
والصينية والعربية والفرنسية . ويطبق االتحاد البريدي العالمي ما يسمى بنظام "المستفيد هو الذي يدفع" . 
ــها الـى  وبناء على ذلك النظام ، تختار الدول االنتماء الى مجموعات لغوية تحدد الوثائق التي يتعين ترجمت

                                                 
تستعمل بعض المنظمات عبارة "اللغات الرسمية" وبعضها يستعمل عبارة "لغات العمل" . ويرد هنا استعمال العبـارة   (٤)

الثانية تبسيطا لألمور . 
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ــها بلغتـها . والمجموعـات اللغويـة هـي االسـبانية  لغتها واالجتماعات التي يتعين توفير الترجمة الفورية في
ــق بالمنظمـات التـي  واأللمانية واالنكليزية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية والفرنسية . وفيما يتعل
ــات عمـل .  لها عالقة باألمم المتحدة ، تستعمل منظمة التجارة العالمية االسبانية واالنكليزية والفرنسية آلغ
وليـس للبنـك الدولـي أو صنـدوق النقـد الدولـي أيـة لغـات رسـمية (علمـا بـأن االنكليزيـة هـي لغـة العمـــل 
ــك ، توفـر الترجمـة الفوريـة فـي االجتماعـات السـنوية المشـترآة للمجـالس االداريـة  المستعملة) . ومع ذل
باللغات االسبانية واالنكليزية والروسية والعربية والفرنسية ، وتوزع أغلبية الوثائق باالسبانية واالنكليزية 
ــية آلغـات  والفرنسية . ويستعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية االسبانية واالنكليزية والعربية والفرنس

عمل . 
 

ــة البرتغاليـة فـي األمـم المتحـدة والوآـاالت المتخصصـة والمنظمـات  وفيما يتعلق باستعمال اللغ -١٥
المعنية في منظومة األمم المتحدة ، أمكن جمع المعلومــات التاليـة بفضـل الزيـارات التـي قـام بـها مسـاعد 
المدير العام لخدمات الدعم االداري والتي التقى خاللها بكبار الموظفين المسؤولين عن المسائل اللغوية في 

آل منظمة : 
 

في معظــم المنظمـات ، تسـتعمل اللغـة البرتغاليـة آلمـا اقتضـت ذلـك أنشـطتها فـي مجـال  "١"
التعـاون التقنـي والتعـاون االنمـائي ، وال سـيما اعـــداد المنشــورات المخصصــة لتعميــم 
المعلومات وتوفير الترجمة الفورية في بعض االجتماعات التي تعقد فــي أفريقيـا وأمريكـا 
الجنوبية . ويقتصر استعمال اللغة البرتغالية على ذلك في األمــم المتحـدة (وبرنـامج األمـم 
ــة البحريـة الدوليـة  المتحدة االنمائي) وفي اليونيدو والوآالة الدولية للطاقة الذرية والمنظم

والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية . 
 

وال تستعمل منظمة الصحة العالمية اللغة البرتغالية في مقرها قـي جنيـف (إال فـي الحالـة  "٢"
المبينة في الفقرة الفرعية التالية) . ومع ذلك ، فان البرتغالية مستعملة في الترجمة الفورية 
ــا واللجنـة االقليميـة لألمريكيتيـن (منظمـة الصحـة لبلـدان  والوثائق للجنة االقليمية ألفريقي
ــة باللغـة البرتغاليـة أيضـا  أمريكا) وبعض الهيئات المتفرعة عنها . وتوفر الترجمة الفوري
ــة فـي أفريقيـا وأمريكـا  في اجتماعات الجمعيات االقليمية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوي
ــتئماني مكـون مـن اسـهامات تتقـدم بـها الـدول األعضـاء  الجنوبية بتمويل من صندوق اس

(يكاد يكون آلها من البلدان الناطقة بالبرتغالية) .  
 

ــها الرئاسـية أو  واعتمدت عدة منظمات على الترجمة الفورية من اللغة البرتغالية في هيئات "٣"
غيرها من االجتماعــات المهمـة ، بنـاء علـى طلـب حكومـات البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة 
ــة الصحـة  وبتمويل منها . وآان ذلك الحال في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وجمعي
لمنظمة الصحة العالمية سنة ١٩٩٩ . وتــم توفـير الترجمـة الفوريـة مـن اللغـة البرتغاليـة 
واليها بتمويل من الصندوق االستئماني اآلنــف ذآـره للمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة 
لمدة ثماني سنوات على األقل في تلك المنظمة لدورتي مؤتمرها رباعي السنوات ولبعض 
اجتماعات هيئاتها التأسيسية . وفي سنة ١٩٩٨ ، تم توفير الترجمة الفورية من البرتغاليــة 
واليها في المؤتمر العام لالتحاد الدولي لالتصاالت (الذي يعقد آل أربــع سـنوات) بتمويـل 
من حكومة البرتغال . وفي هذه السنة ، ستوفر الترجمة الفورية من اللغة البرتغالية واليها 
لمؤتمر الفاو االقليمي في أوروبا الذي تستضيفه البرتغال بتمويل من الحكومة البرتغالية . 

 
وتصدر عدة منظمات (اليونسكو والبنك الدولي) منشورات باللغة البرتغالية تعهد بــها الـى  "٤"
دور نشر خارج المنظمــة ، وتتعـهد دور النشـر بـاعداد الترجمـة - مـع دعـم مـالي أحيانـا 
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لتغطية تكاليف الترجمة بالنسبة الى اليونسكو – وتباشر أعمال النشر وتتولى بيع االصدار 
على أساس تجاري . 

 
ــة مـن اللغـة البرتغاليـة فـي  وفي اليونسكو ، تتكفل األمانة بقدر محدود من الترجمة الفوري "٥"
فئة معينة من االجتماعات (الهيئات الرئاسية للبرامج العلمية) التي يشترك فيــها َبلـدان أو 
ــة  أآثر من البلدان الناطقة بالبرتغالية ، وتتكفل المنظمة أيضا بقدر بسيط من أعباء الترجم
ــات مـترجمين مـن خـارج المنظمـة) اذا مـا  التحريرية الى اللغة البرتغالية (مستعينة بخدم
التمس ذلك قطاع من األمانة يتولى تمويـل ذلـك العمـل ومـع مراعـاة االعتبـارات الماليـة 
المقيدة . وقــد تـم توفـير دعـم مـالي النتـاج أقـراص اليونسـكو المدمجـة للقـراءة وبرنـامج 
ــة البرتغاليـة واصـدار قـرارات المؤتمـر العـام باللغـة البرتغاليـة . وتصـدر  حاسوبي باللغ
ـــة الشــهرية "Sources" بالبرتغاليــة فــي الــبرازيل  المجلـة الشـهرية "Courrier" والمجل
والبرتغال على التوالي بدعـم سـنوي مـن اليونسـكو قـدره ٠٠٠ ٩ دوالر أمريكـي لمجلـة 

"Courrier" (وهو الدعم المتاح لكل االصدارات المشترآة) . 
 

ــير الخدمـات  وفي االتحاد البريدي العالمي الذي يطبق نظام "المستفيد هو الذي يدفع" لتوف "٦"
اللغوية ، فان المجموعة الناطقة باللغة البرتغالية هي التي تحدد الوثائق والمنشورات التي 
ترغب في ترجمتها على أساس دائم أو في آل حالة على حدة . وتتولى المجموعة تغطيـة 
آل تكاليف الترجمة واعداد الوثائق والمنشورات ، مع اسهام سنوي مـن ميزانيـة االتحـاد 
العادية قدره ٠٠٠ ١٥٠ فرنك سويسري العــداد الوثـائق (وهـذا هـو مسـتوى الدعـم ذاتـه 
المتـاح أيضـا للمجموعـة الناطقـة باللغـات األلمانيـة والروسـية والصينيـــة) . وفــي بــرن 
ــبونة . وتحـدد المجموعـة الناطقـة باللغـة  مترجمان وتعد سائر الترجمات في برازيليا ولش
البرتغالية أيضا االجتماعات التي توفر فيها الترجمة الفورية باللغة البرتغالية على أسـاس 

دائم أو حسب الحال وتتولى تغطية تكاليف المترجمين الفوريين البرتغاليين . 
 

ــي الدوليـة أو منظمـة التجـارة  وال تستعمل اللغة البرتغالية أساسا في منظمة الطيران المدن "٧"
العالمية .  

 
وباختصار ، فان األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصـة والمنظمـات المعنيـة فـي منظومـة األمـم  -١٦
المتحدة تمول استعمال اللغة البرتغالية حســب الحاجـة اليـها فـي مضمـار أنشـطة التعـاون التقنـي وأنشـطة 
ــا وأمريكـا الجنوبيـة وألغـراض االجتماعـات المعنيـة التـي تعقـد فـي  التعاون االنمائي المباشرة في أفريقي
االقليمين المذآورين . وما عدا الوضع الوارد وصفه في الفقرة السابقة بشــأن اليونسـكو واالتحـاد الـبريدي 
العالمي ، فال تنص تلك الميزانيات على تمويل تكاليف استعمال اللغة البرتغالية في االجتماعات التي تعقــد 
في مقر تلك المنظمات وتمول تكاليف الترجمة الفورية باللغــة البرتغاليـة فـي تلـك الحـاالت بحسـب رغبـة 
حكومات البلدان الناطقة باللغة البرتغالية أو من الصندوق االستئماني المشار اليه في الفقرة ١٥"٢" أعــاله 

بالنسبة الى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية . 
 

ــى  ومع أن وضع استعمال اللغة البرتغالية في الويبو حاليا ، آما ورد بيانه في الفقرات من ١٠ ال -١٧
ــاالت المتخصصـة والمنظمـات المعنيـة فـي  ١٣ أعاله ، يشبه الوضع السائد في األمم المتحدة ومعظم الوآ
ــدة وآـاالت متخصصـة تابعـة لمنظومـة  منظومة األمم المتحدة ، يتضح من الفقرتين ١٥ و١٦ أعاله أن ع

األمم المتحدة تستعمل اللغة البرتغالية أآثر من الويبو بالرغم من وضعها المالي األشد ضيق . 
وسائل مختلفة لتوسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في الويبو 
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أنشطة التعاون ألغراض التنمية . نظرا الى أن معظم البلدان الناطقة بالبرتغالية هي بلدان ناميــة  -١٨
، ما عدا البرتغال ، وأن معظم تلك البلدان من البلدان األقل نموا ، فان األنشــطة التـي تباشـرها الويبـو فـي 
مجال التعاون ألغراض التنمية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة الى البلدان الناطقة باللغة البرتغالية . وينبغـي 
اذًا ايالء االعتبار الستعمال اللغة البرتغالية في اجتماعات البلدان األقل نموا واالجتماعات المعقودة في أي 
بلد ناطق بتلك اللغة ، فضال عن استعمالها في األنشطة التدريبية بغية ضمان أوسع اشتراك محلي ممكــن . 

ومن الممكن تغطية التكاليف المترتبة على ذلك من ميزانية الويبو الحالية . 
 

التشجيع على االنضمام الى المعاهدات . يتضح من الوضــع الـوارد وصفـه فـي الفقـرة ٦ أعـاله  -١٩
بشأن عضوية البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في مختلف االتحــادات التـي تديرهـا الويبـو أن هنـاك مجـاال 
ــة اسـتعمال اللغـة  آبيرا لزيادة عدد البلدان األعضاء في معاهدات الويبو . ومن الممكن اذًا النظر في امكاني
البرتغالية لدى اعداد المواد االعالمية بشأن معاهدات الويبو وفــي االجتماعـات المعقـودة لمصلحـة البلـدان 
الناطقة باللغة البرتغالية من أجل تزويدها بالمعلومات الالزمة لتشجيعها على االنضمام الى المعاهدات وال 
سيما معاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق مدريد وبروتوآوله واتفاق الهاي ومعــاهدة الويبـو بشـأن حـق 

المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
 

وآما ورد بيانه في الفقرتين ١١ و١٢ أعاله ، تنشــر الويبـو معاهداتـها باللغـة البرتغاليـة ولديـها  -٢٠
آتيبات اعالمية تمهيدية لعـدة معـاهدات باللغـة المذآـورة . ومـن الممكـن تغطيـة التكـاليف المترتبـة علـى 
اصدار آتيبات اعالمية تمهيدية بشأن معاهدات أخرى باللغة البرتغالية وتوفير الترجمة الفورية بتلك اللغــة 
بحسب ما تقتضيه الحاجة في االجتماعات الترويجية لالنضمام الى المعاهدات من ميزانية الويبو الحالية . 

 
الوصول الى أوســع جمـهور ممكـن . نظـرا الـى أن العديـد مـن مواطنـي البلـدان الناطقـة باللغـة  -٢١
البرتغالية التي هي بلدان نامية يتكلمون البرتغالية دون أية لغة أخرى من لغات عمل األمم المتحدة الست ، 
بامكان الويبو أن ترآز أنشطتها التي تستعمل فيها اللغة البرتغالية على ما يتسع ليصل الى أآبر عدد ممكن 

من المستفيدين في تلك البلدان . 
 

ـــة  ومـن الوسـائل الكفيلـة بـالوصول الـى أآـبر عـدد ممكـن مـن النـاطقين باللغـة البرتغاليـة اتاح -٢٢
المنشورات باللغة البرتغالية على موقع الويبو على االنترنت . ومن الممكن تمويل ترجمة تلك المنشورات 
من الخارج ليتوالها مترجمون ال يعملون في المنظمة وقد يستدعي ذلك قدرا معينا من الموارد التي يتعيــن 
تخصيصـها لذلـك النشـاط . وهـذا المنـهج جديـد مـن نوعـه ذلـك أن منظمـات األمـم المتحـــدة والوآــاالت 
المتخصصة التي لها مكاتب اقليمية في البرازيل هي وحدها التي تصدر اليوم منشورات باللغـة البرتغاليـة 
على موقعها على االنترنت . ومن شأن ذلك المنهج أن يسمح بالوصول الى أآبر عدد ممكن مـن النـاطقين 
ــى مـا يمكـن تحقيقـه بالمنشـورات الورقيـة . ومـن شـأن ذلـك  باللغة البرتغالية في العالم ، وقد يزيد ذلك عل
المنهج أيضا أن يوضح المكانة الرائـدة التـي تحتلـها الويبـو فـي تجديدهـا االنتفـاع بالتكنولوجيـا الجديـدة . 
ــك المنـوال فـي المنشـورات اعمـاال بـالقرار  وعالوة على ذلك ، فقد يعتبر استعمال اللغة البرتغالية على ذل
الذي اتخذته الهيئات الرئاسية للويبو سنة ١٩٧٩ والرامي الى اصدار بعض المنشــورات باللغـة البرتغاليـة 

واستشرافا بسنة ٢٠٠٠ . 
 

وبامكان موظفي األمانة أن يتولوا اعداد باب باللغة البرتغالي في موقع الويبـو علـى االنـترنت .  -٢٣
ويتوقف مستوى الموارد الالزمة لتمويــل ترجمـة المنشـورات الـى اللغـة البرتغاليـة علـى عـدد الترجمـات 
ــك مـن ميزانيـة الويبـو . أمـا اذا  ونوعها . واذا تقرر ترجمة قدر قليل نسبيا ، فمن الممكن تغطية تكاليف ذل
ــر الفقـرة  تقرر ترجمة آمية آبيرة نسبيا من المنشورات ، فال بد أن يقتضي ذلك توفير موارد اضافية (أنظ

٣٠ أدناه) . 



 WO/GA/26/1
 - 9 -

 
 

 
الترجمة الفورية في جمعيات الدول األعضاء في الويبو . في حال توفـير الترجمـة الفوريـة مـن  -٢٤
اللغة البرتغالية في اجتماعات جمعيات الدول األعضاء في الويبو ، فال بد من االستعانة بخدمات مترجمين 
فوريين تكون احدى لغاتهم الثانوية اللغة البرتغالية ليتولوا توفير الترجمــة الفوريـة الـى لغـة أخـرى (مثـل 
االسـبانية أو االنكليزيـة أو الفرنسـية) . ويتولـى بعـد ذلـك المـترجمون الفوريـون العـاملون بلغـات أخــرى 
الترجمة الفورية من تلك اللغة الثانوية . ومن الممكن توفير ذلــك فـي مقصـورات الترجمـة الفوريـة السـت 
المتاحة حاليا في قاعة المؤتمرات ألف . ونظــرا الـى أن اللغـة البرتغاليـة ليسـت احـدى لغـات عمـل األمـم 
المتحدة ، فان عدد المترجمين الفوريين العاملين بتلك اللغة في جنيف قليل جدا . ولعـل الحاجـة ستسـتدعي 
االستعانة بخدمات مترجمين فوريين عاملين باللغة البرتغالية من أماآن أخرى مما يرتب تكـاليف اضافيـة 
لتسـديد نفقـات السـفر واالقامـة . وتقـدر تلـك التكلفـة بنحـو ٠٠٠ ١٨ فرنـك سويسـري لكـل اجتمـــاع مــن 
اجتماعات جمعيات الدول األعضاء في الويبو . (ومن المفترض عنــد تقديـر تلـك التكلفـة أن يكـون الوقـت 
الذي أتيح لالستعانة بخدمات المترجمين الفوريين العاملين باللغة البرتغالية آافيا بدال من بعض المترجمين 
الذين اعتادت الويبو على االستعانة بخدماتهم) . واذا آان من المرغوب فيه أيضا توفير الترجمـة الفوريـة 
ـــدان أمريكــا الالتينيــة والكــاريبي  مـن اللغـة البرتغاليـة فـي اجتماعـات مجموعـات البلـدان األفريقيـة وبل
والمجموعة باء ، فتقدر التكلفة االضافية بنحو ٠٠٠ ٢٠ ألف فرنك سويسري لكل اجتماع مـن اجتماعـات 
ــي آـل  جمعيات الدول األعضاء في الويبو ، ويبلغ بذلك مجموع التكاليف نحو ٠٠٠ ٣٨ فرنك سويسري ف
ــائر وآـاالت األمـم المتحـدة  اجتماع من ذلك القبيل . وآما ورد في الفقرة ١٥"٣" أعاله ، فان السائد في س
المتخصصة أن يتولى بلد أو أآثر من البلدان الناطقة باللغة البرتغالية تمويل التكاليف المترتبة علــى توفـير 

الترجمة الفورية من اللغة البرتغالية ، بدال من تمويلها من ميزانية المنظمة . 
 

واذا تقرر توفير الترجمـة الفوريـة مـن اللغـة البرتغاليـة واليـها فـي اجتماعـات جمعيـات الـدول  -٢٥
األعضاء في الويبو ، فستكون التكاليف أبـهظ بكثـير نظـرا الـى أن ذلـك األمـر يسـتدعي أيضـا االسـتعانة 
بخدمات مترجمين فوريين يباشرون الترجمة الى اللغة البرتغالية ، وربما يقتضي ذلك أن يأتوا من خـارج 
ــة للترجمـة الفوريـة فـي قاعـة مؤتمـرات الويبـو الرئيسـية ألـف  المدينة . ويتطلب ذلك توفير أجهزة اضافي
المجهزة حاليا ألغراض ست لغات وتحتــوي علـى سـت مقصـورات للمـترجمين الفورييـن . وفيمـا يتعلـق 
ــغ نحـو ٠٠٠ ٧٦ فرنـك سويسـري عـن آـل اجتمـاع مـن  بتكاليف المترجمين الفوريين ، من المقدر أن تبل
اجتماعات جمعيات الدول األعضاء في الويبو لتوفير الترجمة الفورية من اللغة البرتغالية واليها ألغراض 
تلك االجتماعات فضال عن اجتماعات المجموعات االقليمية المعنية . وآما ورد في الفقرة ١٥"٣" أعاله ، 
ــى بلـد أو أآـثر مـن البلـدان الناطقـة  فان السائد عموما في سائر وآاالت األمم المتحدة المتخصصة أن يتول

بالبرتغالية تغطية تكلفة تلك الترجمة الفورية ، بدال من تمويلها من ميزانية المنظمة . 
 

وفيمـا يتعلـق باألجـهزة االضافيـة الالزمـة للترجمـة الفوريـة ، تجـدر االشـارة الـى أن األجــهزة  -٢٦
الصوتية المتوفرة في قاعة المؤتمرات ألف يزيد عمرها على ٢٠ ســنة وهـي بحاجـة ماسـة الـى التغيـير ، 
ــك ، فـان اتاحـة مقصـورة  وهذا ما يجري حاليا وسيسمح ذلك بتوفير الترجمة الفورية بسبع لغات . ومع ذل
سابعة للترجمة الفورية يثير مشكلة ألن من المكلف جدا اضافة مقصورة أخـرى الـى جـانب المقصـورات 
المتوفرة حاليا . وبــدال مـن ذلـك ، مـن الممكـن ترآيـب مقصـورة "مؤقتـة" اضافيـة فـي احـدى الزاويتيـن 
ــى أن ذلـك سيشـغل مسـاحة تسـتعمل  الخلفيتين في قاعة المؤتمرات ألف . وتجدر االشارة في هذا الصدد ال
حاليا للمقاعد االضافية الستيعاب عدد أآبر من الحاضرين في قاعة المؤتمرات ألف . وبدال من ذلك ، مــن 
الممكن اقامة مقصـورة الترجمـة الفوريـة االضافيـة خـارج قاعـة المؤتمـرات باالسـتعانة بنظـام الترجمـة 
الفورية عن بعد ان قبلت بذلك النقابة التي ينتمــي اليـها معظـم المـترجمين الفورييـن الذيـن تسـتعين الويبـو 
بخدماتهم ، علما بأن الويبو واألمم المتحدة وسائر منظماتها قد أبرمت اتفاقا بشأن ظروف عمل المترجمين 
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ــن العـاملين فـي المؤتمـرات(٥) . وحتـى  الفوريين مع تلك النقابة ، وهي الجمعية الدولية للمترجمين الفوريي
اليوم ، ال تزال الجمعية تعترض رســميا علـى تطبيـق نظـام الترجمـة الفوريـة عـن بعـد بـالرغم مـن عـدة 
محاوالت . ونظرا الى أن ليس من الواضـح مـا هـو الحـل الفنـي األنسـب ، فلـم ُيعـد أي حسـاب للتكـاليف 

المترتبة على توفير مقصورة اضافية للترجمة الفورية ووصلها بقاعة المؤتمرات وسائر المقصورات . 
 

ــة فـي اجتماعـات أخـرى للويبـو .  اذا تقـرر توفـير الترجمـة الفوريـة مـن اللغـة  الترجمة الفوري -٢٧
البرتغالية واليها الجتماعات تتاح لها اليوم الترجمـة الفوريـة بسـت لغـات ، وال سـيما اجتماعـات مختلـف 
اللجان الدائمة وبعض االجتماعات األخرى المهمة جدا ، الى جانب اجتماعــات جمعيـات الـدول األعضـاء 
في الويبو ، فمن المقدر أن تبلغ تكلفة المترجمين الفوريين المحسوبة علــى أسـاس مسـتواها الحـالي للغـات 
ــب أن تكـون المقتضيـات  الروسية والصينية والعربية ٠٠٠ ٦٣٠ فرنك سويسري آل سنتين . ومن المرتق

المقترنة بمرافق الترجمة الفورية االضافية آما هو مبين في الفقرة السابقة . 
 

ــة البرتغاليـة  المنشورات . اذا تقرر االستمرار في اصدار عدد محدود نسبيا من المنشورات باللغ -٢٨
ــك اللغـة ، مـن الممكـن  ، آما هي الحال اآلن ، علما بأن منشورات اضافية مختلفة يجري اعدادها اليوم بتل
ــام الـى المعـاهدات (آمـا ورد  أن تشمل تلك المنشورات تقرير الويبو السنوي والكتيبات الترويجية لالنضم
ذلك في الفقرتين ١٩ و٢٠ أعاله) . ومن الممكن تغطية التكاليف المترتبة على ذلك من الميزانية الحاليــة . 
على أن ذلك يقتضي موارد اضافية للترجمة (أنظر الفقرة ٣٠ أدناه) وموارد اضافية الصدار المنشـورات 

اذا ما تقرر اصدار عدد أآبر من المنشورات باللغة البرتغالية . 
 

ــة ضمـن الحـدود التـي تقتضيـها  الوثائق . اذا تقرر االستمرار في اصدار الوثائق باللغة البرتغالي -٢٩
ــا ورد ذلـك فـي الفقـرات مـن ١٨  أنشطة التعاون ألغراض التنمية والترويج لالنضمام الى المعاهدات (آم
ــادة  الى ٢٠ أعاله) ، فمن الممكن تغطية التكاليف المترتبة على ذلك من الميزانية الراهنة . أما اذا تقرر زي
الوثائق الصادرة باللغة البرتغالية ، فال بد من زيادة الموارد المخصصة للترجمة (آما يرد ذلك فــي الفقـرة 

الالحقة) . 
 

الترجمة . تتطلب آمية الترجمة المنجزة اليــوم باللغـات الروسـية والصينيـة والعربيـة مـترجمين  -٣٠
رئيسيين (مهنيين) اثنين وطابعة نصوص واحدة (مــن فئـة الخدمـات العامـة) مـع اللجـوء الـى المـترجمين 
المؤقتين والترجمة المنزلية عند االقتضاء . واذا تقرر توفير الترجمة البرتغالية لما يصدر مـن منشـورات 
ووثائق على المستوى السائد باللغات الروسية والصينية والعربية ، فال بـد مـن توفـير المسـتوى ذاتـه مـن 
ــك سويسـري آـل  الموارد وثالثة موظفين (مع ما يترتب على ذلك من تكلفة مباشرة تناهز ٠٠٠ ٩٣٠ فرن
سنتين) فضال عن النفقات الثابتة المباشرة والنفقات الالزمة لتوفير المكاتب وخدمات الطباعــة واالمـدادات 
ــاهز ٠٠٠ ١٧٠ فرنـك سويسـري آـل سـنتين) وتوفـير بعـض  واألجهزة والمعدات وما الى ذلك (بتكلفة تن
ــغ مجمـوع تكـاليف تلـك  أعمال الترجمة المنزلية (بتكلفة تناهز ٠٠٠ ١٠٠ فرنك سويسري آل سنتين) ليبل

الترجمة نحو ٠٠٠ ٢٠٠ ١ فرنك سويسري آل سنتين . 
 

الخاتمة 
 

ــل بعـض اللغـات األخـرى فـي الويبـو مسـألة  تعترف األمانة بأن مدى استعمال اللغة البرتغالية ب -٣١
تكتسي أهمية سياسية ولها اعتبارات أخرى . وللدول األعضاء في المنظمة أن تبت فيها بنفسها . 

                                                 
هذه الجمعية تضم أآثر من ٣٠٠ ٢ من محترفي الترجمة الفورية في المؤتمرات من ٧٨ بلـدا . وينـص اتفـاق رسـمي   (٥)

مبرم بين اللجنة االستشارية المعنية بالمسائل االدارية والتابعة لألمم المتحدة والجمعية على فئات من األتعاب وشــروط 
العمل للمترجمين الفوريين الذين تستعين منظومة األمم المتحدة بخدماتهم . 
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وفي هذه الوثيقة محاولة للمساعدة على اتخاذ ذلك القرار بتوفير المعلومات المتعلقة بوضع اللغة  -٣٢
ــة البرتغاليـة فـي الويبـو ووضـع لغـات العمـل الحـالي فـي  البرتغالية في العالم ووضع البلدان الناطقة باللغ
ــتعمال اللغـة البرتغاليـة حاليـا فـي األمـم  الويبو ووضع استعمال اللغة البرتغالية حاليا في الويبو ووضع اس
المتحدة وسائر الوآاالت المتخصصة والمنظمــات المعنيـة فـي منظومـة األمـم المتحـدة ومختلـف الوسـائل 
الكفيلة بتعزيز استعمال اللغة البرتغالية في الويبو (مع ما يترتب علـى ذلـك مـن تكـاليف وزيـادة فـي عـدد 

الموظفين) . 
 

ان الجمعية العامة مدعـوة الـى البـت فـي  -٣٣
مدى استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو . 

 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 
 


