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جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  0اإىل  5سبمترب 1104

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ سياسة اللغات يف الويبو

من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .0يف سلسةل الاجامتعات التاسعة وا ألربعني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت عُقدت يف عام  ،1100قررت ادلول
ا ألعضاء يف الويبو أأن متدد التغطية اللغوية ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة (العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية
والروس ية والإس بانية) اإىل واثئق اجامتعات ئيتات الويبو الرئيس ية وناا اا وا ألقرقة العامةل دل،اا ،قضً عن املنشورات
الرئيس ية واناديدة بطريقة تدرجيية بد أأت من س نة  .1100وقُرر كذكل أأن ختضع تلكفة التغطية اللغوية لواثئق ا ألقرقة العامةل
اإىل تقيمي يف ضوء التجارب املكتس بة يف الفرتة  1102-1101ويف س ياق الربانم واملزيانية للفرتة 1105-1104؛ و أأن تبحث
متطلبات ترمجة موقع الويبو الإلكرتوين مبزيد من التفصيل يف أن واحد مع اإعادة ئيلكة ئذا املوقع.
 .1وتناول التقرير املرحيل بشأأن تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو 1مسأأةل متديد التغطية اللغوية الشامةل اإىل واثئق ا ألقرقة
العامةل خًل سلسة الاجامتعات احلادية وامخلسني للجمعيات اليت عُقدت يف عام  1102واليت واققت قهيا ادلول ا ألعضاء
2
عىل توصية نانة الربانم واملزيانية ،وذكل عىل النحو التايل:

"استنادا اإىل املعلومات الواردة يف ئذه الوثيقة و إاىل أأمهية ضامن اإاتحة الواثئق ل ألقرقة العامةل ابللغات الست ،تعرض
الاقرتاحات التالية عىل ادلول ا ألعضاء لتنظر قهيا:
( أأ) ستس متر ا ألمانة يف تطبيق تدابري الرتش يد واملراقبة ملواصةل تقليص عدد واثئق العمل ومتوسط جحمها؛
 1الوثيقتان  WO/PBC/21/15و.A/51/1
 2الواثئق  WO/PBC/21/21و WO/PBC/21/22وA/51/14
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(ب) ويف الوقت ذاته ،ستبد أأ تغطية واثئق ا ألقرقة العامةل ابللغات الست بطريقة تدرجيية وقعاةل من حيث
التاكليف ،خًل الثنائية  ،05/1104وس تُبني التاكليف الإضاقية املرتتبة عىل ئذه التغطية يف وثيقة الربانم
واملزيانية؛
(ج) وس تقدم ا ألمانة تقريرا اإىل نانة الربانم واملزيانية يف دورهتا املقبةل عن التقدم احملرز يف [ئذا الإطار]".
.2

وإان ئذه الوثيقة يه تقرير مرحيل بشأأن تنفيذ س ياسة اللغات ،وتضم التقدم احملرز بشأأن القرار الوراد أأعًه.

التنفيذ منذ عام 1100
حاةل التنفيذ
.4

تولت ا ألمانة تنفيذ الس ياسة ،أأي متديد التغطية ابللغات الست ،عىل املراحل التالية:
( أأ) واثئق الاجامتعات مجليع اللجان ادلامئة حبلول  ااية عام .1101
(ب) واثئق الاجامتعات مجليع الهيتات الرئيس ية حبلول  ااية عام .1102
(ج) واثئق الاجامتعات للفريق العامل املعين مبعائدة التعاون بشأأن الرباءات ،والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام لئاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يف عام  .1104وس متدد التغطية ذاهتا اإىل الفريق العامل
املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعًمات؛ والفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل
للرباءات ،والفريق العامل املعين خبدمات الويبو للنفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ،حبلول  ااية عام  .1105أأما ابلنس بة
اإىل ابيق ا ألقرقة العامةل ،قسيشملها المتديد خًل الثنائية املقبةل.

تدابري الرتش يد واملراقبة
 .5استيعااب لزايدة عبء العمل النامجة عن توسع التغطية اللغوية ،وضعت ا ألمانة تدابري ترش يد ومراقبة ختص جحم
النصوص ا ألصلية املس تخدمة يف واثئق الاجامتعات ،أأي أأنه ل ينبغي لواثئق العمل ،مثً ،أأن يتجاوز طولها  2 211لكمة
أأو  01صفحات قياس ية وققا ملعايري ا ألمم املتحدة؛ وقامي خيص واثئق ادلمع الطويةل مثل ادلراسات والاس تقصاءات ،ينبغي
اإعداد ملخصات معلية ل تتجاوز  2 211لكمة ول تُرتمج اإل تكل امللخصات اإىل مجيع اللغات الرمسية ا ألخرى ل ألمم املتحدة
اإل اإذا طلبت دوةل عضو رصاحة ترمجة الوثيقة بأأمكلها اإىل لغة رمسية أأخرى.
 .6وكام ورد يف التقرير املرحيل بشأأن تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو ،3أأدى اعامتد س ياسة اللغات اإىل زايدة عدد
طلبات الرتمجة بنس بة  52ابملتة يف عام  1101مقارنة بعام  ،.1100مما تطلب زايدة املوارد اخملصصة ل ألنشطة املس ندة اإىل
اخلارج.
 .7وساعد تطبيق أأكرث رصامة لتدابري الرتش يد واملراقبة عىل احلد من الزايدة املطردة يف عبء العمل خًل عام .1102
ورمغ ترمجة ما مجموعه  02.14مليون لكمة ( أأي  55 121صفحة قياس ية وققا ملعايري ا ألمم املتحدة) يف عام  ،1101ققد
اخنفض ذكل اجملموع يف عام  1102ليصل اإىل  04.42مليون لكمة ( 45 141صفحة قياس ية وققا ملعايري ا ألمم املتحدة) .ونظرا
اإىل اخنفاض عدد اللكامت املرتمجة ،اخنفضت النفقات اخلاصة ابلرتمجة اخلارجية عىل النحو املبني يف انادول .1
 3الوثيقتان  WO/PBC/21/15وA/51/12
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 .2ويُقرتح مواصةل تكل التدابري بغية توقري "واثئق معل أأكرث اإجيازا" تلبية لرغبة ادلول ا ألعضاء ،4قضً عن تقليص
تاكليف الرتمجة.
الرتمجة اخلارجية
 .4تلبية لطلبات ادلول ا ألعضاء ،ازدادت نس بة الرتمجة اخلارجية من اإجاميل أأعامل الرتمجة ازدايدا شديدا .مفقارنة بأأسايس
املقارنة البالغ  21ابملتة يف عام  1101و 45ابملتة يف عام  ،1100ازداد مس توى الرتمجة اخلارجية ليصل اإىل  56ابملتة يف
الثنائية  .02/1101وإاضاقة اإىل اإس ناد أأعامل اإىل مرتمجني خارجيني من ا ألقراد ،يُعهد كذكل ابلواثئق املزمع ترمجهتا اإىل
الفرنس ية والإس بانية اإىل رشاكت ترمجة ُحددت من خًل مناقصتني دوليتني أأطلقتا يف عايم  1100و 1101عىل التوايل.
واستنادا اإىل اخلربة املكتس بة قامي خيص ئاتني اللغتني ،اس هتُ لت ثًث مناقصات دولية أأخرى يف أن واحد للعربية والصينية
والروس ية .وحبلول  ااية عام  ،1104سيُتعاقد مع املزيد من رشاكت الرتمجة يك تتوىل أأعامل ترمجة خارجية لصاحل ا ألمانة.
 .01ولكن جيب ،يف الوقت ذاته ،اإيًء العناية ناودة الرتمجة .خفًل املناقشات بشأأن س ياسة اللغات ،وخباصة قامي يتعلق
ابلرتمجة اخلارجية ،أأعربت دول أأعضاء عن بعض الشواغل إازاء جودة أأعامل الرتمجة اخلارجية ،وشددت عىل احلاجة اإىل وضع
تدابري ملراقبة اناودة .وإادرااك من ا ألمانة لهذه احلاجة ،وضعت مفهوم "اناودة يف املصدر" ،اذلي يضمن وجود اناودة يف أأبكر
مراحل املسار ،ابتداء من مض املرتمجني الكفءُ .وطبق اإجراء جديد ومبسط لعامتد مزودي الرتمجة اخلارجية يشمل العديد
من اخلطوات مثل تقيمي املؤئًت ،والاختبار يف املوقع أأو من عىل الإنرتنت ،وإاجراء مقابًت.
 .00وإاضاقة اإىل ذكل ،يدقق الفريق ا ألسايس ادلاخيل يف أأعامل الرتمجة اخلارجية ابعامتد عدد من معايري اناودة مثل ادلقة
والفهم واكامتل النص والاصطًح وسًسة ا ألسلوب والاس تخدام .كام اس ُتحدث مسار ملراقبة اناودة ابلستناد اإىل معايري
قياس خمتلفة بدءا من تنس يق الواثئق وتنقيحها والتدقيق قهيا ووصول اإىل املراجعة انازئية واللكية .وتُربط جودة الرتمجة
مبس توى ا ألجور املدقوعة.
تاكليف الرتمجة ،أأوجه الفعالية والوقورات
 .01رمغ تدابري الرتش يد واملراقبة ،قاإن متديد التغطية اللغوية من لغتني (ا إلنلكزيية/الفرنس ية) أأو ثًثة
(ا إلنلكزيي/الفرنس ية/ا إلس بانية) اإىل اللغات الست ل ألمم املتحدة (ابإضاقة العربية/الصينية/الروس ية) أأدى اإىل زايدة عبء
أأعامل الرتمجة يف الفرتة  02/1101بنس بة تتجاوز  25ابملتة مقارنة ابلنس بة املسجةل يف الثنائية ُ .00/1101وُتدر الإشارة اإىل
أأن الزايدة اليت شهدئا عبء العمل ئذا قبل تنفيذ س ياسة اللغات اكنت ئامش ية ،عىل النحو املبني يف انادول التايل.
انادول 0
أأجحام الرتمجة وتلكفة الصفحة الواحدة
اجملموع
الثنائية
1114/1112
1100/1101
1102/1101

عدد اللكامت
12 714 561
14 514 127
22 072 016

5

الصفحات
(وققا ملعايري الممأ
املتحدة)
70 221
74 220
011 514

التفاوت
مقارنة
ابلثنائية
السابقة
-%2.5+
%25.1+

النس بة املتوية للرتمجة
اخلارجية
28
22
56

تلكفة الصفحة
(ابلفرنك
السويرسي)
227
102
040

 4الفقرة  "5" 1من الوثيقة A/48/11 ADD
 5ابس تثناء اللكامت املراجعة كجزء من مسار مراقبة اناودة (من مراجعة واس تعراض وتدقيق لغوي) للواثئق املرتمجة ،واليت أأضيفت يف حساب تاكليف.
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 .02ولكن رمغ ازدايد عبء أأعامل الرتمجة بنس بة  25ابملتة يف الفرتة  ،02/1101قاإن اإجاميل املوارد اخملصصة للخدمات
اللغوية مل تزدد اإل بنس بة  05ابملتة يف الفرتة ذاهتا .وتظهر ئذه الزايدة أأساسا يف تاكليف غري املوظفني ،أأي التاكليف اخلاصة
ابإس ناد أأعامل الرتمجة اإىل اخلارج وحتديث أأدوات تكنولوجيا املعلومات لتيسري الرتمجة ومسارات مراقبة اناودة.
 .04ويرد اإجاميل التلكفة الس نوية خلدمات الرتمجة (منذ تنفيذ س ياسة اللغات يف  )00/1101يف انادول  .1ويتبني من
ذكل أأن تاكليف املوظفني ادلاخليني ظلت ،بوجه عام ،مس تقرة عند املس توى ذاته بي ام تقلبت تاكليف ا ألعامل اخلارجية وقق
عبء العمل.
انادول 1
اإجاميل تاكليف الرتمجة
(بألف الفرناكت السويرسية
التاكليف
موارد املوظفني
ا ألعامل اخلارجية

1101
7 617
0 117
اجملموع 2 654

1100
7 421
0 561
2 441

1101
7 006
1 711
4 202

1102
7 242
1 012
4 450

 .05ونظرا اإىل ارتفاع مس توى ا ألعامل املس ندة اإىل اخلارج؛ ومزج العقود الرائنة بني املرتمجني ادلاخليني واخلارجيني؛
واناهود املعززة لرتش يد ا ألعامل سواء أأاكن ذكل يف املرحةل المتهيدية أأم خًل مرحةل الرتمجة؛ قضً عن الاس تخدام الفعال
ألدوات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة ابلرتمجةُُ ،سلت بعض الوقورات يف التاكليف اإذ اخنفض متوسط تلكفة الرتمجة للصفحة
الواحدة من  102قرنك سويرسي يف  00/1101اإىل  040قرنك سويرسي يف  .02/1101وبلغت أأوجه الفعالية من حيث
التاكليف النامجة عن ذكل  1.1مليون قرنك سويرسي .كام يتفق تقليص التاكليف للصفحة الواحدة مع مؤرش ا ألداء ()%01
اذلي ُحدد للثنائية .02/1101
 .06وجنمت أأوجه الفعالية من حيث التاكليف كذكل عام أأس ند من أأعامل ترمجة اإىل الفرنس ية والإس بانية لواكلت
خارجية ،اإذ اكن متوسط تلكفة الوحدة أأقل بنس بة  22ابملتة من تلكفة املرتمجني ا ألقراد .ورمغ أأن العمل املس ند خارجيا اإىل
الواكلت ،واذلي بد أأ يف الثنائية املاضية ،تطلب مس توى أأعىل من التدقيق ادلاخيل كجزء من مسار مراقبة اناودة
(مما اس هتكل املزيد من وقت املوظفني ادلاخليني) ،ققد أأدى اإىل حتقيق توقري صايف يف التلكفة يبلغ حنو 44 111
قرنك سويرسي يف  .1102ويتوقع أأن يؤدي اإس ناد أأعامل الرتمجة اإىل واكلت مشاهبة يف اللغات ا ألخرى ،دون الإخًل
ابناودة ،اإىل زايدة تكل الوقورات يف املس تقبل.
أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب
 .07يف اإطار التدابري ا ألخرى الرامية اإىل تعزيز الفعالية والارتقاء ابناودة وزايدة الانتاجية ،عززت ا ألمانة اس تخداهما
ألدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب ( )CATTخًل الثنائية  .02/1101وعقب معلية صارمة من
التحديد والاختيار ،اشرتت املنظمة عددا من ا ألدوات اناديدة للرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب ووزعهتا يف
عام  .1102و أأظهرت التجربة ا ألولية بعد مرور عام من الاس تخدام بعض الفوائد مثل توحيد املصطلحات؛ والتعرف التلقايئ
عىل النصوص اليت تُرمجت سابقا؛ والاتساق؛ والإنتاجية؛ ومراقبة اناودة.
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متديد التغطية ابللغات الست اإىل املوقع الإلكرتوين
ُ .02أطلق موقع الويبو الإلكرتوين املعادة ئيلكته وتصمميه (املرحةل  )0يف نومفرب  .1102وقبل اإطًع املوقع وكجزء من
اإعادة ئيلكته ،أألغيت العديد من الصفحات القدمية أأو غري الرضورية بي ام نُرشت نصوص وصفحات جديدة ،مبا يف ذكل
ُتديد شامل للبوابة ومجيع صفحات الاس تقبال (خدمات امللكية الفكرية ،الس ياسة العامة ،التعاون ،مراجع ،عن امللكية
الفكرية ،داخل الويبو) .و ُأطلقت البوابة ومجيع الصفحات العليا ابللغات الرمسية الست .وجيري ترمجة املوقع اإىل اللغات
الست ورقعه استنادا اإىل خطط العمل واملوارد املتاحة .وستتضمن املرحةل  1من اإعادة تصممي املوقع الإلكرتوين اإلغاء أأو
تنظيف الصفحات ادلنيا قضً عن الرتمجة والرقع انااريني للنسخ املرتمجة.

الاس تنتاجات
 .04أأعدت ا ألمانة ئذه الوثيقة ل إًبًغ ابلتقدم احملرز يف تنفيذ س ياسة اللغات وابخلطوات املتخذة يف سبيل تقليص
التاكليف وحتديث النظم والارتقاء جبودة الواثئق.
 .11وقامي ييل ققرة القرار املقرتحة.

 .10أأحاطت نانة الربانم واملزيانية علام
ابلتقرير املرحيل بش أأن تنفيذ س ياسة اللغات
يف الويبو (الوثيقة :)WO/PBC/22/16
" "0و أأقرت مبا ييل:
( أأ) تدابري الرتش يد
واملراقبة املعززة اليت ن ُفذت للحد
من زايدة عبء أأعامل الرتمجة؛
(ب) أأوجه الفعالية احملققة؛
(ج) النس بة املزتايدة ل ألعامل
اخلارجية مع ضامن جودة
الرتمجة؛
" "1وحثت ا ألمانة عىل مواصةل
هجودئا يف ئذا الإطار ومواقاة نانة
الربانم واملزيانية بتقرير عن ذكل يف
س ياق تقرير أأداء الربانم لعام .1104
[ ااية الوثيقة]

