
 

 

A 

A/49/15 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا
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مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  سياسة اللغات يف الويبو
  األمانةمن إعدادثويقة 

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 بحت يياسة اللغات يف الو بو ) WO/PBC/18/15 ثالويقة( وسـ نة الو يويه مطروحة عىل  جل
ية  ية ابلربانمج واملزيا نا نة(ملعن رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ل

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج رشة "ص نة  ثا نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو م ل مل ن جل ص
مترب 16 إىل 12ة من يف الفرت  ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو، مدعوة، لك فامي  يوالاحتادات اليت تديرها الو
ية  نة الربانمج واملزيا ية  نيه، إىل املوافقة تو جل ص يعن

، كام جاءت WO/PBC/18/15ثالويقة بشأن 
 .A/49/16ثالويقة يف 

 ]WO/PBC/18/15ثالويقة تيل ذكل [
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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  سياسة اللغات يف الويبو
  األمانةمن إعدادثويقة 

 املقدمة :أوال

بة ادلول األعضاء يف متديد .1 ند ر غنزوال  ياسة ع سامهة يف رمس  نظمة، ُعرضت أول  شطة ا ية اللغوية يف أ سـ ا م مل ن لتغط
نة  بو  يات ادلول األعضاء يف الو بو عىل  سـشامةل للغات يف الو ي مجع تني 2010لي . A/48/11 Add وA/48/11ثيق يف الو

ية من  ناء عىل ذكل يف الفقرات الفر متدة  عوترد القرارات ا ب ، ويه A/48/26ثلويقة  من ا250من الفقرة " 10"إىل " 1"ملع
 .ثمرفقة هبذه الويقة

تداء من تكلونصت  .2 ست ا ية اللغات ا ب القرارات عىل متديد  ل ناير 1تغط ية حبق 2011ي  نة ادلامئة ا شمل ا ن  للج ملعت ل
ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا فاملؤلف واحلقوق اجملاورة وا ب ع لص ل ن لللج واكن من . ملع

سار إعداد الربانمج  ياق  سوايت يف املوارد يف  تعلق هبا من  ية اللغوية وإجراء ما  نظر يف مواصةل متديد ا ماملقرر ا سـ ت ي تغط لل ّ
ية للفرتة  بو . 2013-2012نواملزيا ية، وفقا لقواعد الو يت األمانة فضال عن ذكل إىل أن تزيد حصة الرتمجة اخلار يود جع

بدلانللمشرتايت، وال سـامي ما ير توى ولسل مهنا إىل ا ية يه عىل ا ية الرتمجة اخلار تأكد من أن نو ية، وأن  نا سـاألقالمي ا ع ت ملل ج . م
تحمك يف أجحام الواثئق والرتجامت يدية  متدت كذكل تدابري تر للوا شـ  .ع

تاحة يف إطار الربانمج  .3 ملوناء عىل ذكل وفرت األمانة معلومات عن املوارد ا نة ا27ب ية  سة غري ر للج يف  مس لربانمج جل
ناير  ية يف  يواملزيا نة 2011ن يات  تخذة يف  تابعة للقرارات ا سـ، وأعدت هذه الويقة  مجع مل شات اليت أجريت يف 2010مث نا ق و للم

نايرتنيمسي غري الرتنيادلور ية اليت عقدت يف  نة الربانمج واملزيا ي  ن  .2011 ن ويويوللج

تايل .4 نحو ا يلك هذه الويقة عىل ا لويرد  ل ث باب األول هو : ه ياسة اللغات لا يوحض  ثاين  باب ا سـبارة عن مقدمة، أما ا ل ل فع
يذ يا  ئات الواثئق، وشمل جدوال ز ئة من  سب لك  ية  تعلق اب نفاملقرتحة فامي  ف تف للم ن ي حب تغط ثالث منوذج العمل . لي باب ا بني ا لو ل ي
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باب الرابع مؤرشا عن عبء العمل اإلضايف، ويرمس تضمن ا ياسة اللغات، يف حني  يذ  لاملرتقب  ي سـ يذ هذه لتنف ية  تنف اسرتا تيج
ياسة ويوحض املوارد الالزمة هل يات. لسـا تو باب اخلامس عىل اخلامتة وا توي ا صو ل ل  .حي

يا يذ :ناث للتنفياسة اللغات املقرتحة واجلدول الزمين   سـ

نة  .5 بو مبوعد أقصاه هناية  ياسة شامةل للغات يف الو يذ  سـتؤكد األمانة من جديد الزتاهما  ي سـ غطية لت، مبا يوفر ا2015بتنف
ية وا ية والرو ية واإلنلكزيية والفر تحدة، ويه العرية وا ية لألمم ا ست الر سـابللغات ا سـ ب مل مس نل ية، لواثئق الاجامتعات إللصين نبا سـ

نظمة عىل اإلنرتنت شورات وملوقع ا ملو بني أدانه. للمن يذ عىل مراحل كام هو  مومن املقرتح أن جيري ا  .لتنف

بو :ألف  يواثئق اجامتعات الو

 2013-2012الفرتة 

نة ادلامئة  .6 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا ست لواثئق ا ية اللغات ا بديئ  متديد ا للجعقب ا ن للج ل تغط ملعمل ل ل
نة  ية يف  ياانت اجلغرا ناعة وا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا سـا ب لص ل فن ل ية 2011ملع لتغط، اقرتحت األمانة متديد ا

تداء من الاكمةل للغات ا بست ا ناير 1ل نة 2012ي  ية بقانون الرباءات وا نة ا ية، ويه ا بو ا للج إىل جلان الو ن للج ملعي ملتبق
بو ية مبعايري الو نة ا ية ابإلنفاذ وا شارية ا يالا ن للج ن ملعت ملع ية اللغوية 1ويوحض اجلدول . س ية وا ية اللغوية احلا تغط أدانه ا ل لتغط ل

توقعة ألجحام ا تقديرات ا ملاملقرتحة، وا  .لرتمجةل

 1اجلدول 
بو ية اللغوية لواثئق جلان الو يا  لتغط

 )عدد صفحات الرتمجة املقدر، خبالف نص املصدر(

ا�����     

ا���
	� ا������   
ة ����

2011-2010

ا���
	� ا������   
��ا����

أ��س 
ا����ر�� 
ة  ����

 2010-2011

(��د  
��ت ��ا�
ا����ر)

 ���	�ا�
 ��ا����

(��د  
��ت ��ا�

ا����ر/��ة  
(!	�"�ا�

�&ء ا�$�#   
ا+*��'  

(��د  
��ت ��ا�

ا����ر/��ة  
(!	�"�ا�

7700 7707 7ع ص إ ف ر سع ص إ ف ر س�2"� ا�1��0. وا��	,ا�	�

��3500 3508 8ع ص إ ف ر سع ص إ ف ر سا��2"� ا��$"	� ��8�"�	� وا���7	� ا��7

ا��2"� ا��0�7	� ا��و�	� ا��$"	� 7����8	� ا��7�� وا���ارد
4800 48011 11ع ص إ ف ر سع ص إ ف ر سا��را9	� وا��$�رف ا����	��� وا������7ر 

(1)ا��2"� ا��ا<�� ا��$"	� 8�= ا��>�; وا����ق ا���2ورة   355 8502 4957 5ع ص إ ف ر سع ص إ ف ر س

502 1705 6689 3ع ص إ ف ر سإ ف سا��2"� ا��ا<�� ا��$"	� ����8ن ا�1اءات

ا��2"� ا��ا<�� ا��$"	� ����8ن ا�$�0Aت ا���2ر�� وا���م     
000900 1003 2ع ص إ ف ر سع ص إ ف ر س (1)وا�"��ذج ا��"��	� وا�1	���ت ا��2ا�	�

368920552ع ص إ ف ر سإ ف سا��2"� ا��$"	� ��$�8	 ا����1  

092 8201 7281ع ص إ ف ر سإ ف سا��2"� ا�E��Dر�� ا��$"	� �8+���ذ

��	
401 36010 95950 ����39ع ���ت ا��

 (1) �8أت ا����G إ�F ا�$8	� وا��	"	� وا�و�	� �' �"�         2011

ناء الفرتة  .7 ية 2013-2012ثويف أ بو الر ئات الو ست إىل واثئق  ية اللغات ا سـ، تقرتح األمانة كذكل متديد  ي ي ل يتغط ئه
ية   ). أدانه2انظر اجلدول (ملتبقا
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 2اجلدول 
ية اللغوي يةلتغطا بو الر ئات الو سـة لواثئق  ي يي  ئه

 )عدد صفحات الرتمجة املقدر، خبالف نص املصدر(

ا�����ت ا������ (ا�����ت ا�������)

ا���
	� ا������   
ة  ����

2011-2010

  �	
ا���
ا������  

   ��ا����

أ��س  
ا����ر��  
ة  ����

 2010-2011

( ��د  
��ت  ��ا�

ا����ر  

 ���	�ا�
  ��ا����

( ��د  
��ت  ��ا�

ا����ر  / ��ة 
 ( !	�"�ا�

�&ء ا�$�#  
ا+*��' 

( ��د  
��ت  ��ا�

ا����ر  / ��ة 
 ( !	�"�ا�

5200 5208 8ع ص إ ف ر س  ع ص إ ف ر سا�-�$	� ا�$�,� 

154ع ص إ ف ر س  إ ف,�45 ا����3 

 6	�186930744ع ص إ ف ر س  إ ف�-"� ا��"

154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د ;ن و�-"�8 ا��"�	��7

  =�154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د ;�دا;

168420252ع ص إ ف ر س  إ ف س>�$	� ا4��د @ه�ي  

105040ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د ا���"	A ا��و�' ��3اءات

  ���3B� د��88220132ع ص إ ف ر س  إ ف س>�$	� ا4

154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د ��آ�ر��  

168420252ع ص إ ف ر س  إ ف س>�$	� ا4��د ,�ر��  

  D	� د��154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4

154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د ;�ر�D و�-"�8 ا��"�	��7

048 3101 2621ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د ,$�ه�ة ا��$�ون ;EBن ا�3اءات و�-"�8 ���$�ون ا���"'

3303300ع ص إ ف ر س  ع ص إ ف ر س>�$	� ,$�ه�ة ���Fن ا�3اءات

70700ع ص إ ف ر س  ع ص إ ف ر س>�$	� ,$�ه�ة �����رة ;EBن ���Fن ا�$G,�ت

126048ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ا4��د �		"�  

A�5ن �6 ا��EB; �3,$�ه�ة ا��� �	154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$

'4��154ع ص إ ف ر س  إ ف>�$	� ,$�ه�ة ا���EB; �3ن اHداء وا���-	# ا�

 548 3702 82212 ����9ع ����ت ا������

 2015-2014الفرتة 

بو العامةل 2015-2014ة يف الفرت .8 ست إىل واثئق اجامتعات أفرقة الو ية اللغات ا ي، تقرتح األمانة زايدة متديد  ل تغط
ية   ). أدانه3انظر اجلدول (ملتبقا

 3اجلدول 
ية اللغوية  بو العامةللتغطا  يلواثئق أفرقة الو

 )عدد صفحات الرتمجة املقدر، خبالف نص املصدر(

ا��
	� ا����� 

ا���
	� ا������   
ة ����

2011-2010

ا���
	� ا������   
��ا����

أ��س 
ا����ر�� 
ة  ����

 2010-2011

(��د  
��ت ��ا�
ا����ر)

 ���	�ا�
 ��ا����

(��د  
��ت ��ا�

ا����ر/��ة  
(!	�"�ا�

�&ء ا�$�#   
ا+*��'  

(��د  
��ت ��ا�

ا����ر/��ة  
(!	�"�ا�

 ��2م �-���0       (.��	�ت ا��"-,)��
       278 1       130 2         852ع ص إ ف ر سإ ف سا���5 ا�$�4# ا��$"' 3�

 ا������' �"�2م �4ر�� ����;	# ا��و�'          ��
ا���5 ا�$�4# ا��$"' ��3�
       158 1       930 1         772ع ص إ ف ر سإ ف س��$>�4ت 

�@ ا���3? <.��د �	=A5 ا�$�4# ا���       728 1       160 2        432ع ص إ ف ر سإ فا��

��B	�"�ا� ��C<4! ا� (4)3 ا���5 ا�$�4# ا��$"' �3اD$� ا�����ة
         276         460         184ع ص إ ف ر سإ ف س��$�ه�ة �"����رة 3-,ن ���Fن ا�$>�4ت

ا���5 ا�$�4# �4 3	! ا��ورات ا���3? ��;"� ا��4�H	� ا��و�	� ا��$"	�  
�� وا���ارد ا��راI	� وا��$�رف ا����	��� وا������Hر Hا�� �	H����3(1) 440       100 1         660ع ص إ ف ر سع ص إ ف ر س         

       816 2       520 3        704ع ص إ ف ر سإ فا���5 ا�$�4# ا���3? ��$�ه�ة ا��$�ون 3-,ن ا�0اءات

0اء ا��$"	� ��3��"	J ا��و�' ��0اءاتA048 1       310 1        262ع ص إ ف ر سإ ف�;"� ا�       

           88         110          22ع ص إ ف ر سإ فا���5 ا�$�4# ا��$"' �3اD$� ا���"	J ا��و�' ��0اءات

��
832 8   720 12    888 ��3�ع ����ت ا��     

 (1) �3أت ا����D إ��D K	? ا����ت �' 4"��J �"�     2010 �"� إ�-�ء هBا ا���5 ا�#4�$  
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نعكس يف األبواب  .9 ئاهتا  بو وسائر  ية اللغوية إىل جلان الو تعلق ابعامتد اجلدول الزمين، فإن متديد ا سيوفامي  ي ي تغط هي ل
ئات نظام ادلاخيل للك واحدة من هذه اللجان وا ياخلاصة ابللغات يف ا تدابري ع وقد د.لهل ئات إىل اختاذ ا ليت أماانت تكل ا لهي

ية ية احلا ها مبا يوافق أنظمهتا ادلا يع واث شمل  يث  ية اللغوية  متديد ا لالرضورية  خل مج ت حب ئقتغط ل  .ل

بو عىل اإلنرتنتا ابء يشورات وموقع الو  ملن

ية، بيامن متدد .10 ئات الر ية اللغوية إىل اللجان واألفرقة العامةل وا سـ األمانة ا ي يتغط ه ئل  اسـهتلت العمل عىل ضامن أن دفقل
بو  شورات الو يتاح  ن ية مت تخصصني وإىل العموم ئيسـالر هور من ا ملاملوهجة إىل ا تحدة عىل ابمجل ست لألمم ا ية ا ملللغات الر ل مس

تني تني ا ملقبلاألقل، ويه تقرتح مواصةل ذكل يف فرتيت ا نسـ  .ل

يح  .11 بو عىل اإلنرتنت اذلي أ تعلق مبوقع الو توفامي  ي نوات، مسللغات الرابي تحدة عىل مدى عدة  ست لألمم ا سـية ا مل ل
يلكة وجتديد ية إعادة  هاسـهتلت األمانة  ناد . معل يمي للموقع احلايل ابال بارة عن  ية  تكون املرحةل األوىل من هذه ا تو ستق ع لعمل سـ

ـي يف الفصل األول من عام تخدمني وتطلعاهتم، ومن املرتقب أن  ياجات ا يق مفصل ودراسات ال نهتإىل تد تق سـ ملت مث . 2012 ح
ياسة للغات املوقع يامن تعد  تخدمني  بات ا ية  يريات املوىص هبا  تدرجيي  يذ ا سـبارش ا سـ تطل ب تغ ل بي ملنف تل ملل لت ومن املعزتم . ل

ية برمهتا حبلول هناية عام  تكامل ا لعملا ية اللغوية يف2012سـ  .عىل أبعد تقدير 2015-2014 الفرتة لتغط ومتديد ا

ثا ياسة :لاث يذ  سـمنوذج العمل    اللغاتلتنف

تقدمي خدمات الرتمجة لواثئق الاجامتعات والواثئق األخرى .12 ها اخلاص  تعرضت األمانة منوذج  با  هذا ويقوم. معلسـ
منوذج  تلكفة وتراعي معايري اجلودةلا يث ا شلكة معاجلة جحم العمل اإلضايف بطريقة فعاةل من  لعىل مقارتني  مل ففي املقام  .حب

منوذج عىل إقرار  نظمة من خرباء املراجعة والرتمجة يف لك لغة برضورلاألول يقوم ا املوظفني يف ملة وجود فريق أسايس دلى ا
بو  ياجات الفورية يالو ية الا ساسة و تإلدارة أعامل الرتمجة وضامن جودهتا وحتديد أولوايت العمل وترمجة الواثئق ا ب ححل تل

بة.لالجامتعات اجلارية منوذج إىل زايدة  ثاين، يريم ا سـ ويف املقام ا نل ية أكرب ل يق فعا نظمة  نجزة خارج ا ل أعامل الرتمجة ا مل لتحقمل
شددة حفاظا عىل جودة العمل تلكفة عىل أن يكون ذكل مقرتان مبعايري  يث ا ممن  ل  .ح

ية من  .13 منوذج زايدة جحم أعامل الرتمجة اخلار جوتقرتح األمانة يف إطار هذا ا  إىل 2009-2008 يف املائة يف الفرتة 30ل
يع اللغات2013-2012يف الفرتة  يف املائة 45حوايل  توسط  بارة عن  تان هام  مجل، وهااتن ا مع نا مبا حيرز من تقدم . لنسب هور

سب من خربة  ية مرة أخرى يف الفرتة يكتو نظر األمانة يف زايدة جحم الرتمجة اخلار تاح من موارد، قد  جوما  ت  .2015-2014ي

يذ واملوارد  :رابعا ية ا لتنفعبء العمل املقدر واسرتا  الالزمةتيج

بني من اجلدولني  .14 ية 2 و1يتكام  ئاهتا الر بو و يع جلان الو ية واثئق  ياسة املقرتحة  يذ ا سـ أعاله، فإن  ي ي مج تغط يسـ ه ل ئل تنف
ست يف الفرتة  ها 2013-2012لابللغات ا بلغ  ية من املقدر أن  يودل أعامال إضا جحم  يف نواي يف 12 949سـ سـ صفحة ترمجة 

ئات من الواثئق2011-2010مقابل أسس املقارنة للفرتة  هذه ا لف   .ل

بلغ 2015-2014ويف الفرتة  .15 سجل زايدة أخرى من املقدر أن  ت،  نواي يف واثئق اجامتعات 8 832ست سـ صفحة ترمجة 
تضح ذكل من اجلدول  بو العامةل، كام  يأفرقة الو  . أعاله3ي

بو عىل ا .16 شورات ومراجعة موقع الو ية اللغوية إىل ا يوفضال عن ذكل، فإن متديد ا ن ملتغط سفران عن زايدة ل سيإلنرتنت 
تني تني ا ملقبلأجحام الرتمجة مرة أخرى يف فرتيت ا نسـ  .ل
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تايل من املقدر أن يزيد احلجم اإلجاميل ألعامل الرتمجة، املعرب عهنا بعدد صفحات الرتمجة، من عدد الصفحات  .17 لواب
بلغ  توقع أن  يا بلغ 2011-2010 صفحة يف الفرتة 85 000مل -2012 صفحة يف الفرتة 100 000ي إىل عدد من املقدر أن 

بلغ 2013 يعاجل هذا احلجم اإلضايف من العمل  .2015-2014 صفحة يف الفرتة 110 00ي، مث إىل عدد من املقدر أن  سـو
ية حبوايل  بلغ ( صفحة ترمجة 45 000جبزايدة الرتمجة اخلار توقع أن  يمن إجاميل من ا ته ) صفحة100 000مل  45نسب، أي ما 

بني اجلدول .2013-2012رتة يف املائة، يف الف  .ّ عبء العمل املقدر للك لغة4ي و

 4اجلدول 
 عبء العمل املقدر للك لغة

 )بعدد الصفحات(
2009-2008

(   ����)
2011-2011


	��ي)�)
2013_2012


	��ي)�)
2015-2014


	��ي)�)
سرفإصعسرفإصعسرفإصعسرفإصع

  �أ.   و���� ا������ت ا���

 �	
	��474'4742'4742'4742'4742'4742'4742'4742'4742'4742'9962'7841'4741'7842'7841'8691'3261'3241'3262'3261'1" 1"     ا�	��ت ا

 ������ن ا     "072'07210'07210'07210'07210'07210'07210'07210'07210'07210'07210'60510'0726'60510'6056'0916'54711'0915'54711'5475'5" 2

 ��������� ا�544'5442'5442'5442'5442'0362'4563961'0363963962'4563961'100509103963962'10102" 3"     ا

���ع  " أ" �6'8836'883015'5157'38212'9708'7858'785015'0028'78513'10412'94212'942015'00212'94213'58215'09015'090015'09015'09015'090

ب.   ا��!��رات     
500500300500300800800300800300800800300800300

���ع  " أ"  + " ب" �6'8836'883015'5157'38212'9709'2859'285015'3029'28513'40413'74213'742015'30213'74213'88215'89015'890015'39015'89015'390

ج.   &%�$
25'00028'00030'00032'000

450'410110'561100'63384'74ا�����ع ا�)�� 

   �
�� ا$'&رة ��$# ا!�ر�(+ �*&د % 45% 35% 30ا

*�ع ا���( 

 

بني اجلدول نجزة يف اخلارج4 يو بة املقدرة ألعامل الرتمجة ا مل أيضا ا يل جحم . لنسـ بني اب تفصوجتدر اإلشارة إىل أن اجلدول مل  لي
يف . زيية نظرا إىل قلهتا ألن مجمل نصوص الاجامتعات حترر أصال ابإلنلكزييةأعامل الرتمجة إىل اللغة اإلنلك ضومع ذكل، فقد أ

نحو  سم الرتمجة اإلنلكزيية املقدر  بمعل  باب 2011-2010 صفحة يف الفرتة 8 300ق تذكري ). ج" (خالفه"ل إىل ا لوال بد من ا
بو اإللكرتوين وواثئق األوبوفيضم أيضا ترمجة الواثئق اإلدارية والقوانني و" خالفه"بأن ابب  وكام . ياملعاهدات وموقع الو

يه سابقا  توسط ) A/48/11ثالويقة (لأرشان إ -2008ي فرناك سورساي يف الفرتة 213ملبلغت تلكفة صفحة الرتمجة الواحدة اب
ية يف ا2009 بان ارتفاع معدالت الرتمجة اخلار مل ونعزتم حتديث هذه املعلومات بعد أن نأخذ يف ا ج  .سـتقبلحلسـ

نجزي هذه األعامل يف اخلارج .18 بكة  يع  ية، ال بد ن تو يعاب الزايدة يف األعامل اخلار نظمة من ا متكن ا مو ج شـت سـ سمل . لت
سار الفرز  ية كخطوة أوىل يف  يقا ذلكل رشعت األمانة يف دعوة املرتمجني من لك األقالمي إىل تقدمي سريمه اذلا مو ت حتق

بار بادئ. ختوالا سار عىل  مويقوم هذا ا نهمل نظمة لضامن جودة العمل و ية إىل اعامتد مقاربة  ي إدارة اجلودة الرا م بق . حتسم يطو
هوم  تداء من مض املرتمجني الكفء " اجلودة يف األصل"مفيف هذا املضامر  سار، ا بأي ضامن وجود اجلودة يف أبكر مراحل ا مل

يمي مبا يف ذكل يق معايري صارمة يف الفرز وإجراء املقابالت وا لتقبفضل  يةتطب بارات اإللكرتو ن الا ويدقق املراجعون . خت
نص والاصطالح وسالسة األسلوب وما  ثل ادلقة واكامتل ا متدين عددا من معايري اجلودة  يون يف أعامل الرتمجة  لادلا مخل مع

بول من اجلودة توى  مقإىل ذكل هبدف ضامن  سني هماراهتم . مسـ يقات املراجعني ومالحظاهتم  يد املرتمجون من  تحو لتعل يسـتف
تايل سني اجلودة يف الرتمجة اب لوإملاهمم ابملوضوع و بارش مع املرتمجني وإقامة . حت يقي أيضا عىل تفاعل  تد نطوي هذا العمل ا مو ق ل ي

هم مية  ية  مععالقات  سل يق يف الرتمجة   ومن شأن ذكل أن يرفع من جودة الرتمجة ويقلل احلا. همن تد نة وا قجة إىل املراجعة ا ل ملمع
تلكفة يث ا ية من  لسن الفعا ل حتح تفادة من األدوات . فت نص املصدر ووجود املراجع والا سـوللجودة معايري أخرى مهنا جودة ا ل

نظمي العمل يق إجراءات فعاةل يف  تاحلاسوية يف الرتمجة و ب بل هناية عام . تطب تصدر األمانة  قو ية للعطاءات ل دعوة دو2011سـ
تلف أقالمي العامل مما هو قادر عىل تقدمي خدمات الرتمجة وفقا  تقاء رشاكت الرتمجة يف  بو ال شرتايت يف الو خموفقا لقواعد ا ن ي مل

بو  .يملعايري الو
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ية للفرتة  .19 رشية واملا يث املوارد ا لومن  لب بني اجلدول الوارد أدانه عدد املوظفني اخملصصني للك لغة 2013-2012ح ي، 
سام ومرتمجني ومراجعنيمن (  ).قرؤساء أ

 5اجلدول 
سم يف   2011ن يويو 30قعدد العاملني يف لك 

2011


�ن ا	�ا����ن   ��
ا	
( �� رؤ��ء أ���م   

إ	� ) 


�ن  ��
ا	
  �
�ن  ( ���
ا	

 ( �����
#"�دل ا	

   ��
��

�ع ا	%�

�#"�دل  � )
 (   �����
ا	


& ا	"���&����325' ا	


& ا	+�*�&����325' ا	


& ا/.-��,#&����1.50.52' ا	

&��.��
& ا	����80.58.5' ا	


& ا	�و��&����224' ا	


& ا/��1.�&����527' ا	


�ع  %
 22.5931.5ا	

يف املوظفني  بلغ تاك لومن املرتقب أن  سم الرتمجة  16ت يف موظفي اإلدارة وادلمع و قيون فرمك سورسي مبا يف ذكل تاك ل يمل
بارة. الفورية ية  تكون تلكفة الزايدة املقرتحة يف الرتمجة اخلار عو مية جسـ يون 1,5بق عن زايدة يف املوارد خالف املوظفني  مل 

 .يفرنك سورسي

ية للفرتة تكلوأدرجت  .20 رشوع الربانمج واملزيا بالغ يف  ن ا خدمات املؤمترات  (27 يف إطار الربانمج 2013-2012ممل
يه) واللغات شار إ لا ياانت الواردة يف . مل بار أن ا بومع ذكل واب لت نة الثويقةالع يةجل املرفوعة إىل  تعلق نربانمج واملزيا ي فامي 

ياانت 27ابلربانمج  سجالت خل (جامعةب يه  رش وخدمات إدارة ا باعة وا لدمات اللغات وخدمات املؤمترات وخدمات ا لنلط
ية الواردة يف اجلدولني )واحملفوظات وخدمات إرسال الربيد ية اإلضا باه ادلول األعضاء إىل املعلومات املا يوجه ا ف،  ت لف  7 و6ن

 .أدانه

بني اجلدول  .21 ية امخلس يف الربانمج 6يو ية املقرتحة للك وحدة من وحدات املزيا ن املزيا ، مقارنة 2013-2012 للفرتة 27ن
ية الفرتة  تحويالت2011-2010نمبزيا سب موارد . ل بعد ا ياانت الواردة يف لك وحدة من وحدات هذه الربانمج مفصةل  حبوا لب

ت  .وايللاملوظفني واملوارد خالف املوظفني عىل ا

 6اجلدول 
سب لك وحدة من وحدات الربانمج– 27الربانمج  ية  حب املزيا  ن

ا�����ع  �ف ا�����
	ا������ن    ا�����ع�ف ا�����
	ا������ن
790 8909005 9934 57212 4213 9���ت ا������ات 

إدارة ا����ت وا�������ت    ( * )   -  02 4451002 545

 ( * )   �����ت ا���  -  01 4531 5903 043

736 5505 1862 6593 8726 7872 3���ت إ%$�ج ا��"!�رات  

   &�127 01020 1174 04916 50118 5482 15ا�,���ت ا�+'�

%24098,78 15037 0909 70128 94537 7568 28ا�����ع


	ت ا������ات�� 
(*) ��	 �� ذ�� �� ا����ة 2010-2011 �� إ�	ر و��ة ���	

ا�
	ق  ��و��ات ا��	�
2011-20102013-2012

 

بني من اجلدول  .22 ية املقرتحة للربانمج 6يتو ية اإلجام ل أن املزيا  ألف فرنك 37 241 (2013-2012 يف الفرتة 27ن
ية الفرتة ) يسورسي تة مقارنة مبزيا نتاكد تكون اث تحويالت 2011-2010ب ، ومع ذكل )يرنك سورسي ألف ف37 702(ل بعد ا

ية املقرتحة للخدمات اللغوية للفرتة  بة ) ي ألف فرنك سورسي20 127 (2013-2012نفإن املزيا  عىل يف املائة 12بنسـتزيد 
ية تني احلا ية هذه اخلدمات يف فرتة ا لمزيا  .لسـنن
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تضمن اجلدول  .23 سب 7يو ية خدمات اللغات  حب أدانه مزيا يلأبوابن تفا يف مبزيد من ا تاك ص ا ل ل  .ل

 7اجلدول 
ية: خدمات اللغات سب ناملزيا يفأبوابحب  تاك ل ا  ل


	�  ��ء  أ��  

�	�ا�	� ا���ة   
  ��� 2011-2010

ا�����ت     

   �����ا��	�ا�	� ا�
�ة  2012-2013���

ا���ق �	� ��ء    
وأ��  

ا���$��ن 
               726 308 13                               582 12ا��وا��

�	
��               -                      -                  -إ����ت ا�

���� �
	� ����د �����	� وا��� ا�	���141-                  809 2               950 �2              

               16-                   16ا��#ر��ن

�	�$����ع &%��	� ا�(4%               569                117 16            548 �15

 �	�$��*�ف ا�
�	
��10-                       10                   $%20�ت ا�               

�ات��               -                  -ا�

            444 1                  850 3               406 2ا�(#%�ت ا�����#)� ا'��ى

               -                  -ا�,��+ وا�*	���

               16-                   16ا�0*�0ت و�/.-

               50-                   50ا'�5ث وا'3$2ة

               141                     150                     9ا6%#ادات وا��اد

�	�$����ع ا�%��	� *�ف ا�(60%            509 1                  010 4              501 �2

��ع(�%12            078 2                127 20            049 18ا�

 �	��%,+� ا�

 

تغطي .24 بة سـو ية املقرتحة للخدمات اللغوية  ية يف املزيا سـ الزايدة اإلجام ن ما يلزم  2013-2012 يف الفرتة يف املائة 12بنل
بة من  ياسة اللغات املقرتحة لتنف يف املائة يف عدد صفحات الرتمجة وفقا للجدول الزمين 18بنسـاملوارد للزايدة املقدرة  سـيذ 

 ).17 و8 و7 و6 الفقرات انظر(

شدد األمانة عىل أهنا مل هتمل  .25 تحدة،  ية لألمم ا ست الر ياسة اللغات عىل اللغات ا شأن  توإذ تركز هذه الويقة  مل مس ل سـ ب ث
ية يات عام . لوضع اللغة الربتغا مجعوكام جاء يف الويقة املرفوعة إىل  يات ادلول األ2010ث عضاء يف دورة عام مجع، فقد دعت 

بو 2000 ية يف الو تخدام اللغة الربتغا ي إىل تعزيز ا ل ية ). WO/GA/26/10ثالويقة (سـ بحت اللغة الربتغا نذ ذكل احلني، أ لو ص م
ية مع ضامن  بو لكغة يرتمج مهنا ال إلهيا، أي أن من املمكن اإلدالء ابملداخالت ابللغة الربتغا ية العامة للو لتخدم يف ا ي مجلع تسـ

ية إىل سائر اللغات.  الفورية إىل سائر اللغاتترمجهتا ترتمج املواد املعدة ابللغة الربتغا نوال ذاته،  لوعىل ا سـ ويضاف إىل ما . مل
ية وال يحت ابللغة الربتغا لبق أن واثئق شـىت قد أ ت رشون  سـ بو و ية الو ياق أاكد تعلمي عن بعد يف  رش دورات  عسـامي  يع مي سـ لل

بو مبا فهيا بعض امل شورات الو يمن  شأن الرباءاتمن تعاون  ثل معاهدة ا يذية  ها ا بعاهدات ولوا ل م نف وقد ترمجت األمانة . لتحئ
تضاف إىل مجموعة القوانني احملفوظة يف قاعدة  ية إىل اللغة اإلنلكزيية  ية الفكرية من اللغة الربتغا شأن ا لمؤخرا عدة قوانني  ل مللكب

بو  يياانت الو  .WIPO LEXب

ناية القراء إىل .26 يا من بث عرب عوتلفت األمانة  متده حا بو وما  يل الرمقي الجامتعات الو رشوع يف ا ل أهنا تعزتم ا ي تعسج لت ل
ية. اإلنرتنت نة الربانمج واملزيا ناول هذا املوضوع يف ويقة أخرى سرتفع إىل  نو جل ث  .سـتت

سا يات :مخا تو صاخلالصة وا  ل

شامةل األمانةأعدت  .27 ياسة اللغات ا يذ  ية يف  سامهة اث ل هذه الويقة  سـ ن مك ية تنفث ناول اآلن عىل حنو شامل ا لتغطاليت  تت
بو املذكورة يف الويقة  ية إىل جانب واثئق جلان الو ية وأفرقة عامةل إضا ئات ر ثاللغوية للجان و ي سـ في ي وجتدر . A/48/11ئه

بو عىل اإلنرتنت شورات وموقع الو تعلقة اب ياجات اللغوية ا ياإلشارة كذكل إىل الا ن مل ملت  .ح
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يالت ال .28 تح نادا إىل ا لوا ل نظر فهيا ادلول األعضاءست ية  تا تقدم األمانة ابالقرتاحات ا تواردة يف هذه الويقة،  ل ل ت  :لث

تحدة  )أ (  ست لألمم ا ية ا ية اللغوية ابللغات الر ملأن متدد ا ل مس ية (لتغط ية والرو ية واإلنلكزيية والفر سـالعرية وا سـ نب لصين
ية با نواإل ية وجلاهنا) سـ بو الر ئات الو سـإىل واثئق اجامتعات  ي يي شورات ئه ملن واألفرقة العامةل دلهيا، فضال عن ا

نة  بدأ من  ية  ية واجلديدة بطريقة تدر سـالر ت جي ثاين أعاله (2012ئيسـ باب ا نحو املفصل يف ا لعىل ا ل نا ) ل هور
ية للفرتة  رشوع ويقة الربانمج واملزيا نابملوافقة عىل املوارد الالزمة املقرتحة يف  ث سب 2013-2012م ح أو، 

رشوع و تضاء،  مالا ية للفرتة ق نيقة الربانمج واملزيا يذ 2015-2014ث توقف حتديد اجلدول الزمين  للتنف، عىل أن  ي
ية هاتني؛ نعىل املوافقة عىل ويقيت الربانمج واملزيا  ث

يلكة هذا املوقع )ب( يل يف آن واحد مع إعادة  بو اإللكرتوين مبزيد من ا بات ترمجة موقع الو بحث  هوأن  تفص ي تطل لت  .م

نة الربانمج .29 ية مدعوة إىل ما جلإن  ن واملزيا
 :ييل

يط علام ابملعلومات الواردة  "1" حتأن 
 ثيف هذه الويقة؛

يات ادلول  "2" مجعوأن تويص 
بو ابعامتد الاقرتاحات  ياألعضاء يف الو

باب اخلامس أعاله  .لالواردة يف ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

ياسة اللغات –فقرة القرار  نة –سـ  يات  سـ   )A/48/26ث من الويقة 250الفقرة  (2010مجع

بو" يات ادلول األعضاء يف الو يإن   :مجع

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

ية وال "2" ست من األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار جوا ية، وفقا /ل مهنا إىل األقالميسـامي ما يرس لمت نا بدلان ا ما ل ل
توى، وأن ترفع  ية يه عىل ا ية الرتمجة اخلار يد أن نو تأ تدابري الرضورية  تخذ ا شرتايت، وأن  سـلقواعد ا ع ك ل ل ت ململ ج

ها بفضل زايدة الرتمجة  بةل معلومات عن الوفورات اليت ميكن  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يقإىل  حتقملق ن جل
ي  ة؛جاخلار

ية؛ "3" يارات الرتمجة اخلار تعلق  ست من األمانة أن تضع معايري صارمة فامي  جوا خب ي  لمت

يا  "4" يل اإللكرتوين حملارض املؤمترات والعمل تدر يق ا بادرات اليت اختذهتا األمانة هبدف  بت اب جيور سج ب تمل لتط ح
ست من األما بو اإللكرتوين، وا متعىل بهثا عرب اإلنرتنت من عىل موقع الو يع اجامتعات لي مجنة أن تعمم ذكل عىل  ّ

ية؛ بو الر مسالو  ي

هّل املداوالت، وافقت عىل اقرتاح األمانة الرايم إىل  "5" يص جحم واثئق العمل من شأنه أن  يسوإذ أقرت بأن  تقل
هوم مع ذكل أن ذكل احلد اإلضايف لن يكون  توسط طول واثئق العمل، عىل أن يكون من ا ملفاحلد أكرث من  م

ها األمانة من ادلول األعضاء، مع رشطا إلزا بق عىل الواثئق اليت  سرتشد به، وأنه ال  بدأ  سلميا بل  م تتم نط يي ً
 احلرص عىل ضامن جودة املعلومات؛

متدت اقرتاح األمانة الوارد يف الفقرتني  "6" تاح الواثئق  (WO/PBC/15/9ث من الويقة 41 و40عوا تأي أن 
تاد أو ادلامعة  تقصاءاتادلراسا(ملعاألكرب من ا ية ) سـت والا يف من بعض اللجان بلغاهتا األ صلاليت تعد  بتلك

ست يص تعده األمانة ابللغات ا لفقط مع  نص ) تلخ تعد ترمجة  هوم مع ذكل أن األمانة  للعىل أن يكون من ا سـ ملف
 الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا ما أبدت دوةل أو مجموعة من ادلول اهامتهما ابحلصول عىل ترمجة إىل تكل

 اللغة؛

ندين  "7" يذ الفوري  تقدير بأن األمانة، بفضل ا بوأحاطت علام مع ا للل يع متديد " 6"و" 5"لتنف ستسـتطأعاله، 
ية  ست الر تحدة ا يع لغات األمم ا شمل  ية اللغوية  مسا ل مل مج ت ّتغط ل ية (ل ية وا ية واإلنلكزيية والرو با لصيناإل سـ ن سـ

ية سـوالعرية والفر نة ادلا) نب بة إىل واثئق ا للجاب ية لنسـ نة ادلامئة ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نمئة ا للج ملعن ملع
بارا من  ية ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا تابلعالمات ا ب ع لص عل ناير عام 1فل هوم . 2011ي  ملفومن ا

بو األخرى، كام يه معرفة يف الويقة  شمل جلان الو ست  ية ابللغات ا ثأن متديد ا ي ت ل ّتغط ل ّ ، WO/PBC/15/9ل
بارا من عام  يذه، يف مرحةل أوىل، ا بدأ  تيقرتح أن  عي تنف سوايت . 2012ُ ياسة اجلديدة  يق ا تىض  توإذا ا سـ لب تط ق

ية للفرتة  رشوع الربانمج واملزيا سوبة يف  سوايت  تكون هذه ا نيف املوارد،  حم ت مسـ ل  .2013 2012ف

بارا من عام "8" بدء، ا سوايت املوارد  سأةل  توأحاطت علام بأن  لل ت ية اللغوية إىل 2012 عم متديد  يذ ا للتغط،  ل بتنف
ند  بو كام يه معرفة يف ا بجلان الو لي ، فضال عن األفرقة العامةل، WO/PBC/15/9ثأعاله والويقة " 7"ّ

ية للفرتة  سار اإلعداد للربانمج واملزيا نناقش يف  م سار، تقدم . 2013-2012ست شات يف ذكل ا نا يال  ّو مل ق للم تسه
يا يف الربانمج األمانة، يف خطوة أوىل، توفرة حا ل معلومات مفصةل عن املوارد ا ، يف موعد أقصاه 27مل
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يص نصف يوم . 2010نومفرب  25 سار، إىل  به، مضن ذكل ا ية أو ان نة الربانمج واملزيا ختصويدعو ريس  مل ئ ن جل ئ
ناير  ية يف  نة الربانمج واملزيا ية  نا ية عىل هامش ادلورة الا يشاورات غري ر ن للج ئ مس دف الوصول  هب2011سـتثمل

يف تاك ياسة اجلديدة من عواقب عىل ا يق ا يه  هم واحض ملا يؤدي إ لإىل  ل سـ ب لل تط ية . ف لوناء عىل املعلومات املا ب
نة  بةل  ية ا ية اللغوية إىل األفرقة العامةل، يف ادلورة الر شأن متديد ا تخذ قرار  للجاليت تقدهما األمانة،  مس تغط ب ملقي ل ُ ّ

ية عام   ؛2011نالربانمج واملزيا

بو  "9" يات ادلول األعضاء يف الو تابعة قرار  ياسة اجلديدة، و يذ ا تقدم احملرز يف  يوقررت أن يكون ا مجع سـ مل لنف ت
يه يف الفقرة  (2000لعام  شار إ لا ية )WO/PBC/15/9ث من الويقة 14مل نقاش يف ادلورة الر مس، حمل ا ل

ية عام  نة الربانمج واملزيا بةل  نا للج يات يف هذا 2011ملق بو ص، هبدف رفع تو ية العامة للو شأن إىل ا يا مجلع ل
مترب  نعقدة يف  سبا  ؛2011مل

ية  "10" بني يف اجلزء اخملصص للغات من األنظمة ادلا بو  ية اللغوية يف جلان الو خلوأحاطت علام بأن متديد ا ي ّتغط سـي ل
ية بو ا نللجان الو  ."ملعي

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


