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 اإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 26: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  سياسة اللغات يف الويبو
  األمانةمن إعداد

 مقدمة .أوال

تهأعرب عدد من ادلول األعضاء يف الو .1 نوات األخرية عن ر ببو يف ا سـ غي دمات اخل عىل مزيد من  يف احلصولل
نظمة، وخاصة عدد اللغات اليت تصدر هبا الواثئق اليت تعدها األمانة اللغوية شطة ا مل يف أ بو اجامتعات لبعض ن يالو
ية  .مسالر

تظام نوسمع .2 نظامت ادلوية األخرىعبارة قلقن اب ها وا تابعة  ئات ا تحدة وا ل مماثةل داخل األمم ا مل ل ي لمل تطلع ولكن . له لا
تخدامإىل  شورات، أويف سواء (أكرب عدد ممكن من اللغات  سـا ياانت  يفملنالرتمجة الفورية والواثئق وا لب قواعد ا

ية واملواقع  هداناإللكرتو سب ) عاألحدث  تطلب موارد هائةل  نظامت األخرى ال  بو ويف ا حفيف الو ي مل وذلا ال ميكن (ي
تاحة سمح به املوارد ا مليقه إال يف نطاق ما  ت نه ) حتق بارات اجلودةمراعاة ملقابلاب يتطلبلكو  .عت ا

تطلعالعام  املدير وضعوإذ  .3 يه لهذا ا ية للفرتة عيننصب  رشوع الربانمج واملزيا ن، فقد اقرتح يف   2011-2010م
تاحة، زايدة عدد اللغات اليت )خدمات املؤمترات واللغات: 27الربانمج ( مل، عىل الرمغ من تراجع اإليرادات ا

نة احلك يدية والفوللكور للجتصدر هبا واثئق ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلو ث ن لل مللكملع م
تحدة اإلنلكزييةمن  ية لألمم ا يع اللغات الر ية إىل  با ية واإل مل والفر مس مج ن سـ ية و(نسـ لصينالعرية وا ية اإلنلكزييةب نسـ والفر

ية با ية واإل نوالرو سـ رشية بذكل، عىل أن تصدر واثئق جلان أخرى هبذه ال)سـ ية وا سمح املوارد املا بلغات حاملا  ل  .لت

مترب  .4 نعقدة يف  رشة ا ية يف دورهتا الرابعة  نة الربانمج واملزيا سبوأوصت  مل ع ن  أن جتري األمانة دراسة 2009جل
تحدة، وأن تقدم هذه ادلراسة إىل صدورحتليلية حول  ست لألمم ا ية ا بو ابللغات الر يع جلان الو مل واثئق  ل مس ي مج

بةل هتادور يفللجنة ا يات ).A/47/3 Addث من الويقة 27، الربانمج 16انظر الصفحة (ملق ا مجع، ووافقت 
بو   .2009يف دورهتا عام عىل ذكل يادلول األعضاء يف الو
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تخدام اللغات بطريقة شامةل أوإذ  .5 سأةل ا بغي معاجلة  سـقر املدير العام بأنه  م ًبرياين نظمةلتعددية يفا  عنتع ، فقد مل ا
توسط اقرتح، يف  ية لألجل ا ملإطار اخلطة الاسرتا نظمة تعمد، أن 2015-2010تيج يةيتطبإىل مل ا  تيجق اسرتا

شاور مع ادلول األعضاءلغاتسـياسة لصياغة  ياجات ادلول األعضاء لت شامةل توضع اب يب ال ت و حتج تكون وتسـ
شورات  ية وشمل واثئق الاجامتعات وا ية املا نا نتدامة من ا ت ل ل ملسـ ح بو اإللكرتوين الرتمجة الفوريةوم  يوموقع الو

 ).WO/PBC/15/10 ثانظر الويقة(

هام يه ثهذه الويقة و .6 ياسة وضعيف أول سإ تصةل هبااللغات سـ  تربته يه و. ملوحتديد املوارد ا عبحث ما ا لجنة يف لات
ية األكرث إحلاحا، أي 2009 سـنة تخداملقض ا بويف  اللغات سـا  .يواثئق اجامتعات جلان الو

تعد األمانة الحق .7 ناول اجملاالت األخرى سـو ية  تا دراسات إضا تخدم فهياتف  حددهتا اخلطة كام اللغات، تسـاليت 
شورات  توسط، أي ا ية لألجل ا نالاسرتا مل مليج بو اإللكرتوينالرتمجة الفورية وت وأية واثئق أخرى  يوموقع الو

بو مل  . يف أي إطار آخرُ بعدنذكرها يللو

ثوتضمن هذه الويقة  .8 نظامت ادلوية األخرى يف هذا اجملال املعلومات اليت أيضات لمجعهتا األمانة عن ممارسات ا . مل
تقهتا املعلومات اليت عىل، خاصة،  األمانةركزتقد و شأن اللغات والواثئق  "إابن سـا نوي  بالاجامتع ادلويل ا لسـ

شورات نظ". ملنوا تحدة و نظومة األمم ا نظامت أخرى اتبعة  تحدة و مويضم هذا الاجامتع األمم ا ملم مل ية مل مامت حكو
نظامت لدوية  سات األوروية فوقمو ية، مبا فهيا عدد من املؤ بالو س  .طن

يا بو .ناث تخدام اللغات يف الو ياإلطار القانوين ال  سـ

ية  مسلغات العمل مقابل اللغات الر

ها .9 تابعة  ئات ا تحدة وا نظامت ادلوية، مبا فهيا األمم ا لإذا اكنت معظم ا ل ي مل ل هوم  تفرق ،لهمل " مللغات الع"مفبني 
هوم  ية"مفو ية القا" مساللغات الر نا حمن ا بو ال تعر ،ننويةل ية للو تأ نصوص ا ّفإن ا ي سـ ل اللغات "ف مصطلح سيل
ية  .فقط "لغات العمل"تشري إىل بل " مسالر

ية العامة "7")2(6املادة جاء يف قد و .10 ية الفكرية أن ا ية  نظمة العا شاء ا ية إ مجلع من اتفا مل مل للملكن حتدد لغات معل "ق
سكرات تحدةلا بع يف األمم ا بار ما هو  ملرية آخذة يف الا ت مت  ".ع

بو عىل ما ييلو .11 نظام ادلاخيل العام للو ينص ا ل تني : "ي ئات اب تلف ا للغتعد الواثئق اخلاصة  ي لهمبخ  اإلنلكزييةُ
ية ية أو "يتابع و" نسـوالفر ية أو الرو با بلكجيوز للمدير العام أن يقرر إعداد بعض الواثئق أيضا ابللغة اإل سـ ن  تاسـ

سن وممكن تني، إذا رأى أن ذكل  تحا نحو ذاته، تقيض املادة ). 40املادة " (مسـللغ  بأن املدير العام 51لوعىل ا
شأن اللغة أو اللغات اليت حترر هبا الواثئق املوهجة للجان اخلرباء اخلاصة، وحتدد املادة   هذه اللجان 46بيقرر 

شـهئا املدير الع"بأهنا  نظمة أو أي احتادينأي جلان أو أفرقة عامةل قد  يذا لربانمج ا ملام  بتقدمي "تكون ملكفة " تنف
نظمة أو ذكل الاحتاد تصاص ا سأةل تدخل يف نطاق ا شورة حول لك  ملالاقرتاحات أو إسداء ا م  ".خمل

هوم  .12 يث املامرسة، يقصد  مبفومن  تخدهما املوظفون يف أي ترمجة فورية أ" لغة العمل"ُح بو أي لغة  سـيف الو و يي
شو ته األمانة يف ويقة صدرت منواثئق أو  ثرات أو مراسالت عىل حنو ما أو ت وناولت فهيا 1999 عامحض

بو  نة يف الو ية ألغراض  تخدام اللغة الربتغا يل إماكية ا تح ياب ي ل سـ ن ل  )..WO/GA/24/4 Rev(معل

نوال .13 شرتكة يف أشار، سـبق ما موعىل  يش ا تقرير الصادر عن وحدة ا مل ا نوان 2003 سـنةلتفتل تنفيذ "ع حتت 
تحدةاللغويتعدد لا نظومة األمم ا مل يف  هوم (JIU/REP/2002/11) "م يه  أعاله و املذكورملفإىل ا  هذا أنفجاء 

تعريف بو يف  يعين أن لا ية و يه 2003 سـنةيلغات العمل يف الو لصينالعرية وا ية اإلنلكزييةب ية والرو سـ والفر نسـ
ية با نواإل ية إضافة إىل ، سـ  .ة حمدديف ظروفلالربتغا

تعلق .14 بو يوفامي  يات ادلول األعضاء يف الو ية، قررت  ي ابللغة الربتغا مجع تخدام هذه اللغة  2000 هتا عامدوريف ل سـا
بو من أجل ما ييل بو" 1"  :يأيضا يف الو شأن املعاهدات اليت تديرها الو ية  يإعداد مواد ترو ب ية  جي ؛ لابللغة الربتغا
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بو وتضمني 2" يةجزءا ابللغة  اإللكرتويني موقع الو ملتضمن ا لالربتغا توفري و" 3"اللغة؛ ذه نشورات الصادرة هبي
بات  ية العامة، عىل أن تكون الرت ية وا تضاء، للمؤمترات ادلبلوما ند الا ية،  يالرتمجة الفورية ابللغة الربتغا تق مجلع سـ ع ل

ية يف هذا الصدد  ساهامت الطو بحث عن ا يعه عىل ا بغي  ية املدير العام اذلي  عاحملددة من صال مل ل تشج ن يح
ن(   ).WO/GA/26/10ث من جدول األعامل، الويقة 19 دلبا

نظمة للقطاع اخلاص من خالل معاهدة  .15 ملوعالوة عىل ذكل، مثة جوانب لغوية هممة يف اخلدمات اليت تقدهما ا
تحكمي والوساطة بو  شأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي وعرب خدمات مركز الو تعاون  للا ي ب ثال عىل . ل موخري 

سمل ذكل أنه جيوز إيداع تب  ها  شأن الرباءات بأية لغة  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ادلوية  ت ا ب ل ب ل مكلطل يقبل
بات ذلكل الغرض شأن . لطلا تعاون  نظام معاهدة ا ية  ية اجلغرا تواصل يف ا بونظرا إىل الاساع ا ل ل تغط مل فت ل

نظمة يف الوقت احلارض  تصةلملالرباءات، تضطلع ا ها ا ملبأعام شأن الربمب ل تعاون  بعاهدة ا ية ل لصيناءات ابلعرية وا ب
يةاإلنلكزييةو با ية واإل ية والرو ية والكورية والربتغا يااب ية وا ية واألملا ن والفر سـ سـ ل ن ل ن تطرق هذه الويقة إىل . نسـ ثوال  ت

 .هذه اجلوانب

ثا ية اللغوية احل .لاث يةالتغطا بو الر مسية يف واثئق اجامتعات الو ي ل
 

نفت األمانة اجامتعات ا .16 صألغراض هذه الويقة،  ئاتث ية يف ثالث  بو الر فلو مس  : ي

يةاجامتعات  "1" ئات الر سـا يي ئه بو ل ية(ي للو ئات الرئا سـا يق لهي بو  نة الو بو و ية العامة للو سـ مبا فهيا ا ي جل ي للتنمجلع
تلف الاحتادات يات  خمو  ؛)مجع

بواجامتعات و "2" ية (يجلان الو ئات الفر عا ها ومااللجان ادلامئة مبا فهيا لهي  ؛)شـهب أ

شأهتا اليت األفرقة العامةلخمتلف اجامتعات و "3" ية بعض نأ ئات الفر عا ية ملعاجلة قضااي  لهي ئات الر سـأو ا يي ئه ل
 . تقنية حمددة

ية ل1ويوحض اجلدول  ية اللغوية احلا ل ا ثالث من الاجامتعاتواثئق لتغط ئات ا لهذه ا  .لف
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 1اجلدول 
تخدام اللغات ية وا بو الر سـئات اجامتعات الو مس ي  ف

يةاإلنلكزيية يةنسـالفر با ناإل ينيةبالعريةسـ يةلصا سـالرو

ية العامة XXXXXXمجلعا

بو XXيمؤمتر الو

يق سـنة ا XXلتنجل

تابعة هل يذية ا نة ا لية احتاد برن وا للج XXلتنفمجع

بية احتاد بوداست XXمجع

XXXمجعية احتاد الهاي

يف ادلويل للرباءات نية احتاد ا XXلتصمجع

بونة شـية احتاد  XXXلمجع

XXمجعية احتاد لواكرنو

XXXمجعية احتاد مدريد

نية احتاد يس XXمجع

تابعة هل يذية ا نة ا لية احتاد ابريس وا للج XXلتنفمجع

تابعة هل تقين ا تعاون ا نة ا شأن الرباءات و تعاون  لية احتاد معاهدة ا ل ل جل ب ل XXمجع

XXXXXXمجعية معاهدة قانون الرباءات

شأن قانون العالمات نغافورة  بية معاهدة  سـ XXXXXXمجع

نا يية احتاد  XXفيمجع

شأن حق املؤلف بية معاهدة الوبو  ي XXمجع

يل الصويت شأن األداء وا بو  سجية معاهدة الو ب ي XXلتمجع

ية ننة الربانمج واملزيا XXXXXXجل

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج XXXXXXملع

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع XXXXXXم

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا نا XXXملعللج

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نا XXXملعللج

ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج XXXملع

بو) ية مبعايري الو نة ا يا ن ملعللج بارا من 2010 -  عتا يا املعلومات ( نولو ية  نة ادلامئة ا جا بتك ن XXXملعللج

ية ابإلنفاذ  شارية ا نة الا نا ت ملعللج XXXس

شأن الرباءات تعاون  نظام معاهدة ا بالفريق العامل املعين  ل XXب

يف ادلويل للرباءات ية اب ننة اخلرباء ا ن تصجل XXلملع

يف ادلويل للرباءات XXلتصنالفريق العامل املعين مبراجعة ا

XXنالفريق العامل اخملصص املعين ابحتاد يس

شأ) نيات ا ملسم بونة (ت تطوير نظام  شـالفريق العامل املعين  XXXلب

يل ادلويل للعالمات شأن ا نظام مدريد  تطوير القانوين  سجالفريق العامل املعين اب ب ل XXXلتل

شأن قانون العالمات  نغافورة  يذية ملعاهدة  بمن الالحئة ا سـ لتنف الفريق العامل املعين مبراجعة املادة 3 (4)  
XXX

يق تد نة ا سائل املربطة  قالفريق العامل املعين اب ل بلج ت XXXمل

ية ادلوية نة احلكو تابع  لالفريق العامل ما بني ادلورات ا للج XXXXXXمل

ية) ئات الرئا سـا لهي ) ية ئات الر سـا يي ئه ل

اللجان

األفرقة العامةل

 

ية الل .رابعا يةوجحملية اغوية احللتغطا بو الر مس واثئق اجامتعات الو ي
 

ثاال  .17 ية للفرتة لمتا نصوص علهيا يف ويقة الربانمج واملزيا نلوالية ا ث ، اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء 2011-2010مل
بومج نرش" أي يع جلان الو شورات الصادرة عن  ييع واثئق العمل وادلراسات وا مج يةب ملن بو الر مسلك لغات الو " ي
ية للفرتة من  170صفحة ال(  يف املذكورة" لجانال"ثهذه الويقة عىل واثئق تركز ، )2011-2010نالربانمج واملزيا

 .1 اجلدول
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ية اللغوية  لتغطا

ية أن 1 اجلدول يتضح من .18 نة الربانمج واملزيا نواثئق  ية الفكريةجل ية وا ية اب نة ا مللك وا من ن لتللج نة  وواثئق ملع للجا
ية ادلوية لاحلكو تحدةاب تصدر ،2010را من عتباا م ست لألمم ا ية ا ملللغات الر ل  أيضا أن ةالحظواجلدير ابمل. مس

نة  يقجلتقرير  تد قا ست يصدر اب ل يةإىل قدم يعندما مجيعها لللغات ا ننة الربانمج واملزيا نة رمغ أن، جل ال للج هذه ا
ئة من ال لفنف مضن هذه ا  .لجانتص

نظام من  51 و40 نيتمعال ابملادلمدير العام ل حمددقرار بألعضاء أو  ادلول ا منقراربة وياللغتغطية لاد َّدُحتو .19 لا
بوادلاخيل  ية جلواثئق فقد اكنت . يالعام للو بداية ابتصدرمثال ننة الربانمج واملزيا ية لكللغات اإلنل يف ا نسـزيية والفر

يةواإل نبا ية فقرر  ، فقطسـ يع ا تغطاملدير العام تو يةبلعرية والغات تشمل اللاللغوية لسـ ية والرو سـا نذ . لصين شاء مو نإ
ية ادلوية نة احلكو لا نةواثئقاكنت ، 2001 سـنة يف مللج ية واإللكابإلن تصدر للج ا يةنسـزيية والفر نبا مث .  فقطسـ

ية للفرتة املدير العام اقرتاحا  قدم رشوع الربانمج واملزيا نيف   )ادلول األعضاءعليه وافقت و( 2011-2010م
نة اببإصدار يةبلعريللج واثئق ا ية والرو سـة وا  .2010 سـنةعتبارا من ا  أيضالصين

 جحم الواثئق

شرتكة لعام  .20 يش ا ملأكد تقرير وحدة ا نصوص "جحم أن  2003لتفت يةلا بارش عىل "صلاأل  معل عبءم هل تأثري 
تحريرية وعىل قدرهتا ع سامهة يف لخدمات الرتمجة ا ثالملىل ا توزيع املزتامن لل الصارم متالا لقواعد اليت حتمك ا

يد لل يع اللغات املقررة يف املوا عواثئق  تفق علهياجبم  .ملا

نص "لإلشارة، فإن مصطلح و .21 ية ل عىل دلي" األصيللا سخة األ صلا ها ثلويقةلن وتضم . األمانةغ اليت تصو
يا مع املامرس 330 "صفحةال" تحدةاملعمول هبا ةمتشـلكمة،  نظومة األمم ا مل داخل   . م

ية اللغوية عىل لتحديد قدرة األمانة العوامل احلامسة  أحد أناألمر وواقع  .22 يع ا تغطتو يف اثئق الاجامتعات لولسـ
بو  نصيالو ية وصلهو جحم ا بغي ترمجهتا  صلاأل يث عدد يناليت  نوي، من  حعىل أساس  واثئق وعدد السـ

 .رتمجتسـالصفحات اليت 

بني اجلدول  .23 نصوص عدد الواثئق وعدد صفحات 2يو ية لا  2009إىل  2007 ن ماألمانة العامةاليت أعدهتا  صلاأل
 . للجان املذكورة أعالهًخدمة
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 2اجلدول 
نصوص  ية لجحم ا نة صلاأل  )2009-2007(جلللك 

نة ثويقة200720082009للجا    معدل عدد الصــفحات/

ية ننة الربانمج واملزيا جل

401922العدد اإلجاميل للواثئق

18637'9408331العدد اإلجاميل للصفحات

ية نة الربانمج واملزيا يق اليت تعدها  تد نة ا نواثئق  للج ل قجل

العدد اإلجاميل للواثئق
545

62687515العدد اإلجاميل للصفحات

ية سابقا ) شأن ا بو  تعلقة جبدول أعامل الو ية ابملقرتحات ا تة ا نة املؤ منا ب ي مل ن لتللج ملع ق ية الفكرية ( ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج ملع

العدد اإلجاميل للواثئق
71528

30350598536العدد اإلجاميل للصفحات

ية ادلوية) نة احلكو لا مللج يدية والفوللكور ( ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م

العدد اإلجاميل للواثئق
334738

1499145458530العدد اإلجاميل للصفحات

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا نا ملعللج

العدد اإلجاميل للواثئق
131227

225617162147العدد اإلجاميل للصفحات

ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا ملعللج

العدد اإلجاميل للواثئق
0910

094241271العدد اإلجاميل للصفحات

ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج ملع

العدد اإلجاميل للواثئق
181717

36358436825العدد اإلجاميل للصفحات

بو ية مبعايري الو نة ا يا ن ملعللج يا املعلومات/  نولو ية  نة ادلامئة ا جا بتك ن ملعللج

العدد اإلجاميل للواثئق
202413

18643023715العدد اإلجاميل للصفحات

ية ابإلنفاذ شارية ا نة الا نا ت ملعللج س

العدد اإلجاميل للواثئق
10014

155019014العدد اإلجاميل للصفحات

اجملموع

العدد اإلجاميل للواثئق
146147174

658'4335'7345'3العدد اإلجاميل للصفحات

ث   معدل عدد الصفحات للك ويقة
26373332 

 

، ولكن 2007 سـنةبفقط مقارنة يف املائة  1بنسـبة ارتفع  2008 سـنةيف عدد الواثئق  أن  أيضا2يبني اجلدول و .24
بة  زادعدد الصفحات نة.  يف املائة45بنسـ   صفحاتوعدد ال يف املائة 18بنسـبة اثئق وال ارتفع عدد 2009 سـويف 

 .2008 بسـنة يف املائة مقارنة 4 بنسـبة

نصيف حلاد هذا الارتفاع اويعزى  .25 يةوص لجحم ا نهجزيف  ،صلاأل تقصادراسات إعداد  إىل،مء  بتلكيف  ءاتسـ وا
بومن  نوات األخرية يبعض جلان الو تاداكنت  ،لسـيف ا بارها  ملعأكرب من ا ية عامةمعلومات واثئقعتاب  سـ أو أسا

 ).ةمعاد واثئق(

 خدمات الرتمجةعبء العمل يف 

تحمهل 3يبني اجلدول  .26 ع نطاق يسـتوحاةل يف ) عدد الصفحاتب(الرتمجة خدمات عبء معل يف من  األمانة ستما 
ية اللغوية  بوا جلاتواثئق اجامتعللتغطا تحدةاب ين الو نظومة األمم ا ست  ملللغات ا مل  . ل

نة اللجانتكلواثئق اجامتعات صدرت هبا يت للغات الاب اجلدول قامئة ويف .27 صدر مل تاللغات اليت  و)× (2009 سـ 
توقع وعبء العمل ايلهيو، )O (هبا نوي ا مل احلجم ا نوي لسـ سـتكون األمانة ة اليت رتمجيف خدمات الاإلضايف لسـا

ها  تقد بة  ميمطا ب ستابن امجليع اجامتعات اللجل  .لللغات ا
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 3اجلدول 
ست لغاتتغطعبء العمل اإلضايف يف  بو  بية اجامتعات جلان الو  ي

نة للجا
نصوص املصدر يف  لا

2009

عبء الرتمجة يف 2009
يع  توقع  مجلعبء الرتمجة ا مل

اللغات

نوي  لسـعبء الرتمجة ا

اإلضايف

يةاإلنلكزيية يةنسـالفر با ناإل ينيةبالعريةسـ يةلصا سـالرو

ية ننة الربانمج واملزيا XXXXXX1'1865'9315'9310جل

يق تد قنة ا ل XXXOOO75149373224جل

ية الفكرية         ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج XXXXXX9854'9234'9230ملع

ية ادلوية نة احلكو لا مللج
XXXOOO5851'1702'9251'755

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا نا XXXOOO1'6213'2428'1054'863ملعللج

ية ابلرباءات نة ادلامئة ا نا XXXOOO4128242'0611'237ملعللج

تجارية ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا لا ن XXXOOO3687361'8391'103ملعللج

ية  نة ا نا ملعللج يا املعلومات/  نولو ية  نة ادلامئة ا جا بتك ن ملعللج

بو يمبعايري الو
XXXOOO2374741'186712

ية ابإلنفاذ شارية ا نة الا نا ت ملعللج XXXOOO190379948569س

5'65817'82928'29110'462

اللغات اليت صدرت هبا الواثئق (X) واللغات اليت مل 

تصدر هبا (O) يف 2009

اجملموع

الصفحات

 

ية اللغوية فإن ، كام هو  ظللوحىت  جماحل  أن3بني اجلدول يو .28 يع نطاق ا تغطتو ست ب انيع واثئق اللجمجللسـ
 عبءئة يف املاب 26 بنسـبة ، وزايدة اللجان ترمجة واثئقعبء يف ةملائاب 59 بنسـبة زايدة سـيؤدي إىللغات 

بو ابملقارنة مع  اللغات يفلشعبةالعمل اإلجاميل   .2009 سـنةي الو

سام سينصب عىلاإلضايف غري أن هذا العبء  .29 ية قاأل ية والرو سـالعرية وا  بنسـبة  زايدةويؤدي إىل ، فقطلصينب
بة  العمل عبء يفئة املاب 71  مل تؤخذ بعني اإلنلكزيية أعامل الرتمجة إىل ارتفاعأن ورمغ . للغاتلهذه النسـاب

بار يف ساب هذا الارتفاع مفنأعاله،  ردالوا عبء العمل عتالا تلقي نصوص نإىل إماكية نظرا ح الرضوري 
ية  ية والرو سـابلعرية وا  .للغاتعندما تعمل اللجان هبذه الصينب

ية ادلويةلا يتعلقوفامي  .30 لنة احلكو نةعبءفإن ،  حتديداملج ند إىل  سـ الرتمجة املذكور أعاله  اكنت  ّملا 2009 يست
تخدمة يف هذه الغاال للت ا يةاإلنلكزييةجنة يه ملسـ با ية واإل ن والفر سـ تأىت من. نسـ يع سيوعبء العمل اذلي  سـ تو

ية اللغوية  يةتشمل اللتغطا ية والرو سـلعرية وا  .ضايف يف اجلدولاإل عبء الرتمجةمعود   يفٌ مدرج2010 يف لصينب

سا  املوارد والطاقات يف خدمات الرتمجة .مخا

تاحة خلدمات الرتمجة يف فرتة ترد .31 تني ملاملوارد ا ية ثويقة  يف 2011-2010لسـن ا  27الربانمج حتت نالربانمج واملزيا
توفري هذه اخلدمات يف املقدرة املوارد وبلغت ). خدمات املؤمترات واللغات(  ما 2011-2010فرتة اللالالزمة 

يون فرنك سورسي 15.5 يساوي ي  يون فرنك سورسي 2.5موارد املوظفني ومن مل ي   خالف موارد منمل
يف الوظائف واملوظفني هذه املواردوتغطي  .املوظفني تني إىل جانب لتاك يفق املؤ ناد الرتمجة إىل مرتمجني لتاك  سـإ
سب  خدمات الرتمجةويرد توزيع موظفي.  من اخلارجمسـتقلني  .4دول لغة يف اجلالح 
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 4اجلدول 
بة اللغات  )2010/2011 (شععدد املوظفني املرتمجني يف 

املوظفون املرتمجون (مبن فهيم 

سام واملراجعون) قرؤساء األ
تفرغون) ملا تون  ( تفرغون)قاملرتمجون املؤ ملا مجموع املرتمجني (

                       3.5                           1.5                           2.0 قسم الرتمجة العريب

يين لصسم الرتمجة ا                        3.5                           1.5                           2.0 ق

                       2.5                           0.5                           2.0 قسم الرتمجة اإلنلكزيي

                     10.0                           1.0                           9.0 قسم الرتمجة الفرنيس

                       3.0                           1.0                           2.0 قسم الرتمجة الرويس

باين سـسم الرتمجة اإل                        7.0                           2.0                           5.0 ق

اجملموع
 22.0                         7.5                           29.5                     

 

 الطاقات املضطلعة بعبء العمل

بة اللغتغطي  .32 ياجات اتشعوالية  يع ا ت  يةال  والرتمجةخدمات من ألمانة احمج بو الر مسشمل واثئق اجامتعات الو ي  ت
شمل، فقط يةتبل  تدر شورات واملواد ا يب أيضا ترمجة القوانني واملعاهدات وا ل  ومواد املوقع اإللكرتوين ملن

بالغات ية واملراسالت لوا ية وواثئق اإلدارية اذكرات املنصوص ولوالصحف ا نفات خلدلا ملصالاحتاد ادلويل محلاية ا
ية اجلديدة با تا نصوص األخرى )األوبوف (لن  ألغراض إيداعخدمات الرتمجة شعبة لوتقدم ا. لومجموعة من ا

بات شأن الرباءات ومدريد والهايأنظمة  يف إطار لطلا تعاون  بمعاهدة ا  .ل

بو ااثئق جلول ع ذكل، فإنمو .33 بقى . ي تقربائةاملاب 42 أي ،العملمن  اإلجاميلعبء الهذا من كبريا نصيبا ين الو يو
بة عىل يالشع ا  بنيمعامل الرتمجة األخرى، كام هو  موارد املوظفني وخالف املوظفني أل منفأن ختصص قدرا اك

شلك مب يل يف ا لزيد من ا متد عىل أساس اذلي 1لتفص نص صفحة من 13 569 عا ية وصلا  عامُاليت ترمجت  صلاأل
تعل. 2009 بوناواثئق جلب جحم العملئة من املاب 41.7 قيو ئاتئة املاب 10.5و ي الو ية ولهياب ئة املاب 10سـ الرئا

بو نشورات مبملائة اب 12.5 ولقوانني واملعاهداتابئة املاب 6.7 ومةلاعابألفرقة ال اذلي  (ألوبوفابئة املاب 8.8ويالو
بو خدمات  يفسرتداد ال  خاصتالرتمجة يف إطار تريبيتقدم هل الو تاك لا  .)ل

شلك   1لا

ــع عــبء معــل شــعبة اللغــات، 2009 (حســب عــدد الصــفحات) توزي

واثئق أخرى % 9.85

األوبوف  % 8.76

املنشورات (مبا فهيا جمةل 

الويبو) % 12.51

القوانني واملعاهدات % 6.65

األفرقة العامةل  % 10.01

اللجان % 41.70

الهيئات الرئاسـية وامجلعيات  

10.52 %
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ها .سادسا يد أجحام الواثئق و تدابري املقرتحة لرت ضبطا شـ ل
 

يش يف .34 شرتكةلتفتتقرير وحدة ا ها مل ا بذ هود اليت  ل املذكور أعاله معلومات عن ا توىماانتاألتجل  نظومةملا مسـ عىل 
ها يا، وخلصّاملعدة صفحات الواثئق عدد  للحد من ملباك تقريرخلدا  هاجعلجحم الواثئق وخفض  "اقرتاح إىل ل ا

همة األهداف منأكرث إجيازا وتركزيا  ها اليت ملا يقبغي  حتقن  ).JIU/REP/2002/11ث من الويقة 109الفقرة ( "ي

ثال،  .35 يل ا ملوعىل  تحدة اإلمنايئ دفهفقد سب ساكن وملبرانمج األمم ا تحدة  للندوق األمم ا مل إىل  2001 سـنةيف  ص
بة 2002 سـنةخفض احلجم اإلجاميل للواثئق يف  تجاوزئة املاب 50بنسـ  ييث ال  عدا  للواثئق 10 عدد الصفحات حب

ية ياسة املا تعلق مهنا اب لما  سـ  صفحات للموجزات 6و 4 ادلامعة، وما يرتاوح بني للواثئق صفحات 5و، لي
تاجئ25القطرية، و نوية اليت تركز عىل ا تقارير ا ن صفحة كحد أقىص  سـ للل  .ّل

ية  ويف .36 تا لالفقرات ا تدابري اليتعدد من ل بومن عبءقلل تأن ميكهنا  لا بري  ي الرتمجة يف الو  إذا ما نفذتكإىل حد 
تاحة حترير املوارد من مثو ية اللغوية ل ملا يع ا تغطتو بونا جلاتواثئق اجامتعللسـ  .ي الو

 احلد من طول واثئق العمل )أ ( 

تدابري .37  "العادية "العمل طول واثئقل قانوين دهو العمل حب من عبء الرتمجة للتخفيف ااختاذه ميكن يت اللأول ا
ناء ( تقارير املةمعاالواثئق ادلسـتثاب  ).ىل حدةع أدانهذكورة ل وا

نادا إىل املعلومات اليت حصلت علهيا األمانة  .38 شأن من ستوا نوي  بالاجامتع ادلويل ا اللغات والواثئق لسـ
شورات نظمة العمل ادلوية، فإنملنوا ل  يمنظمة الصحة ا وم يةو  والاحتاد الربيدي العامليةمللعا ب األوروية ضاملفو

 .بعض واثئق العمللصفحات عرش رتاوح ما بني أربع إىل ت اتصفحال  حدودا لعددضعلكها و والربملان األورويب

بو ناجلمتوسط طول واثئق فإن  أعاله، ا رابعاجلزءحض يف هو واكام و .39 وإذا .  صفحة33 اكن 2009 سـنةيف ي الو
نص جحم فيضختميكننا سـ، "العادية "العمل واثئق أقىص لطول اّدح ات صفح10 انرتخا يةا وصلا ئةصلأل هذه ا لف   ل

نواي560 ما يقاربئة أو املاب 25نحو بمن الواثئق  توىخع ،سـ صفحة   ثرتمجة ويقةل من املرونة ياف اكا قدرنىل أن 
ية و ها من النالربانمج واملزيا  .طويةلالواثئق ثلما ميا

ياسة خاص )ب( سـيق   ة عىل ترمجة الواثئق ادلامعةتطب

تدابري ين اثأما  .40 ألكرب من اوالواثئق اآلنف ذكرها واثئق العمل لمتيزي بني ا هوف من عبء الرتمجة للتخفيف ةاملقرتحلا
تاد تقصاءات (الواثئق ادلامعة وملعا ان  من بعض جللهياعطلب الاليت يزداد )  وما إىل ذكلسـادلراسات والا
بو  .يالو

ست، " العادية"إصدار واثئق العمل  وتقرتح األمانة .41 تادأ  اليت تكونواثئق الوإاتحةلابللغات ا للغة اب ملعكرب من ا
ية ستتصدره ابيات تقربا  صفح10من  املخصاألمانة تعد عىل أن ، فقط صلاأل هالللغات ا ومن شأن . مجيع 

نوع ل احلجم اللكي أن يقلص كلذ ئة ا يف امل50 صفحة أو أكرث من 720نحو ب ملطلوب ترمجهتاا وصلنصالهذا ا
 .2009 بسـنةمقارنة 

تعاضة  )ج(   ملخصةبتقارير ف احلريةعن تقارير احملارضسـالا

يا تقارير  األمانة ّتعد .42  للغاية هذه املامرسة ملكفةو. 1 يف اجلدول الواردةاللجان جلنة من  للك فاحملارض احلريةلحا
يث  ثف (املوظفني خالف املوظفني وموارد حمن  يف ا تو ملكا ظ تنيل يف يةفالعمل اإلضاساعات  وقللمؤ ل وتاك

ناد اخلدمات إىل يةهجات  سـإ  ).جخار

تداثلث و .43 متد أن سـبقو من عبء الرتمجة، تخفيفلل بريالا يفهعا تحدة يف  تب األمم ا ن  جمل نظمة الصحة  مك مو
ية تعاضة هو  ،ملالعا ية سـالا ية مبحارضاحملارض تقارير إعداد  يهولكفة امللعن املامرسة احلا  تتألف ملخصة فاحلر
. ) صفحة250و 100ما بني  فبعدد صفحات احملارض احلرية اليت ترتاوحمقارنة  (ي تقربا صفحة30 من معوما
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تقارير تقترص ن أح رتقاملو ياانت لا شاركجدول األعامل(وقائع البعىل  تول وجسل) نومل وا  وترى. صياتللقرارات وا
ميككلذن أاألمانة   ّ يص ن سـ تقارير تقلمن  نواي صفحة1360ئة أو حوايل املاب 70نحو بللاحلجم اإلجاميل   .سـ 

ية، و .44 تني احلا ليف فرتة ا يل يف جديدرمقي سـيحل نظام لسـن نظام للتسج  ناظري لقاعة املؤمترات حمل ا . احلايللتا
باراجلديد نظام لاتثبيت  نهتـييوحاملا   إعداد احملارضتغيريات عىل أسلوب أن تقرتح إدخال ألمانة ل  ميكن،هختوا

يل الرمقيت ية للمحارض لتسجشمل ا يحل حمل املامرسة احلا ل  يةإعداد احملارض أي ل يع . فاحلر هذا نطاق سـوميكن تو
سه  نظام  نفا يات ادلول األعضاء يف ليشملل بو اليت مجع  برية وحتقق ميكن أن يالو احملارض لتخيل عن ابكفورات 

ية  تخدام، وميلمداخالتلل اإللكرتوين يسجتل اإضافة إىلفاحلر يع نطاق  هذه الوفوراتسـكن ا تو سـ  ية ل لتغطا
 .اللغوية

نه )د( نة  يوضع حدود ألجحام واثئق لك اجامتع   بعجل

تدما رابعأ .45 ي ألقدهما تأو األمانة  هاعدتق اليت جحم الواثئإلجاميل  ودحد وضع هوف معل الرتمجة عبء لضبط بريال ا
نة  يةل فعاةل لضامن  يف ذكلّلعل و. هعينبجلاجامتع  ية لواثئق اجامتع سـو بقى األجحام اإلجام لأن  نةت  مضن  ماجلأو 

بةمسمة قالرتمجة خدمات موارد تقسـمي أجحام الواثئق واعد عىل يسسودود، هذه احل  .اللجانخمتلف بني  سـنا

يذاألمانة ترى ، خلتامويف ا .46 تدابري  تنفأن  نصوص يقلص من شأنه أن جممتعة املذكورة أعاله األربعة لا لجحم ا
يةا بة فيضختوهو ، سـنواي صفحة 2640مبا يصل إىل  ملطلوب ترمجهتاا صلأل ، 2009 بسـنةئة مقارنة املاب 46بنسـ 

ميكن يف الواقع، و. واردمزيد من املية دون احلاجة إىل فإضا لغات غراضأل حترير موارد الرتمجة  ميكنومن مث
بو أو  فامي خيص رتمجةاللالضطالع مبزيد من وارد املإاتحة  يشورات الو  .مثال  اإللكرتوينهاقعمومن

همةفائدة وال .47 تدابري املذكورة أعاله األ ملا بري الواثئق واحلد نرش تيسري يه لخرى من ا كشلك    الالزممن الوقتب
يد احملددة الالزتام أكرث ا يؤدي إىل ، مملواحدةا ثويقةاللرتمجة  وهذا . إىل ادلول األعضاءتقدمي الواثئق لعابملوا
يبمن شأنه األمر  شار إلهيا يف الفقرة ل يسـتجأيضا أن  شرتكة ا يش ا ية وحدة ا ملتو مل  . أعاله20لتفتص

يف الرتمجة .سابعا تدابري املقرتحة للحد من تاك لا  ل

نة يف اجلختاذال ةنتيج املرتمجة أجحام الواثئق اخنفاض إن .48 تدابري ا ملبي ا سابق زءل يفيتجىلسل ا من و.  الرتمجةل يف تاك
يف تؤثر عىل   أن أخرىعوامل شأن تاك لا  يفالرتمجة والرتمجة يف ادلاخل امجلع بني (د والعقبني زج ومهنا املل

يد )ارجاخل بلمإجراءات العمل شـ وتر ناءهاو الرتمجة قا  تخدام ثأ يا املعلوماتألفعال سـ وا نولو جدوات  أما و .تك
تة نواملأجورون ورتمجاملوظفون املقوم هبا ياليت عامل األهـي ف" يف ادلاخلالرتمجة "  الرتمجة" سـتمكلهاتق بعقود مؤ

ندها الرتمجة  أعامل يهو" يف اخلارج نظمة إىل تسـاليت  يني مملا  عملالعىل أساس  رمهويتقاضون أججرتمجني خار
نجز  .ملا

توسط تلكفة الرتمجة من أ )WO/PBC/15/4ثالويقة ( 2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة يف ورد قد و .49
تني  فرتة يف  للك صفحةي سورساي فرناك227اخنفض من للك صفحة    فرناك213ىل إ 2007-2006لسـنا

بري  وهو، يسورساي الربانمج ثويقة  يف رد حتديدهواذلي  للك صفحة يسورساي  فرناك246 مببلغ مقارنةكاخنفاض 
ية  .2007-2006  للفرتةنواملزيا

يق  .50 بح من املمكن  حتقوقد أ يف ص تاك لوفورات يف ا يب العملبفضل ل لسني أسا سـسني ا وحت تخدام أدوات حت
يا املعلومات جنولو  . الرتمجة يف ادلاخل والرتمجة يف اخلارج  حكمي بنيجيمزتباع او تك

ية 5ل يبني اجلدوو .51 تاج اإلجاميل  لرتمجة يف ادلاخلللنسب أدانه احلصة ا لمن اإل  يف لرتمجةاب مقارنةات شعبة اللغن
 .لغة عىل حدةلك  عىل أساس اخلارج
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 5اجلدول 
سب لك لغة  حالرتمجة يف ادلاخل مقابل الرتمجة يف اخلارج 

 )بعدد الصفحات(
200720082009

نسـبة الرتمجة يف اخلارجاجملموعالرتمجة يف اخلارجالرتمجة يف ادلاخلنسـبة الرتمجة يف اخلارجاجملموعالرتمجة يف اخلارجالرتمجة يف ادلاخلنسـبة الرتمجة يف اخلارجاجملموعالرتمجة يف اخلارجالرتمجة يف ادلاخل 

%30     899'4     470'1     429'3%18     904'3       687     217'3%17    063'3      517     546'2بالعرية

ية %23     015'5     146'1     869'3%30     462'4    323'1     139'3%21    317'4      918     399'3لصينا

%44     305'4     878'1     427'2%21     541'2       526     015'2%0    024'1       -     024'1اإلنلكزيية

ية %27   189'11     011'3     178'8%22     322'9    051'2     270'7%27    624'9    637'2     987'6نسـالفر

ية %29     415'3       984     431'2%25     318'2       585     732'1%36    049'4    455'1     594'2سـالرو

ية با ناإل %35   528'11     980'3     548'7%28     936'8    521'2     415'6%37    276'8    024'3     252'5سـ

 %31   351'40   469'12   882'27%24   483'31    694'7   789'23%28  354'30    552'8   803'21اجملموع

ندت اتشعبة اللغ  أن5 اجلدول ويوحض .52 ية اإلجاميل إىل هجات   الرتمجةمعل عبء ثلث حوايل سـأ جخار
نة )ابملائة 31( داخل   بعقود قصرية األجلاملأجورونو رتمجونامل نووظفاملالعمل ثليث ب اضطلعو ،2009سـ يف 

نظمة  .ملا

يةوقد  .53 ناد خدمات الرتمجة إىل هجات خار جاكن إ يةل لزايدة سـ ية املغالف  مضن ق الواثئترمجةعىل قدرة السـ و نزيا
ب ارتفاع وءض يف،  املوظفني خلالفاخملصص تغلب عىل الرتمجةخدمات عىل ات لطلا نصوص لا وترمجة العوائقل وا

تادا لألصويةا شغل ملعألكرب من ا نظمة ت اليت من شأهنا أن   أداء اخلدمات عنطويةل لفرتة ملاملوظفني داخل ا
ية ند ترمجة الواثئق. سـاألسا شطهتابدراية هلم  ممترسنيسـتقلني ممرتمجني ىل إ تُسـو بو وأ نواثئق الو   .ي

بدو  .54 ومع . ادلاخلثلث تلكفة الرتمجة يف توازي  صفحة للكالرتمجة يف اخلارج  تلكفة متوسط أن أول األمريو
بدو أرخص ذكل يةل لرتمجةت، فإن اكنت الرتمجة يف اخلارج  ساب سـو يجب  ح الواثئق،  ية ف يف  خفتاك ال كبرية ل

ينيللمتعاقدين اخلسعار املدفوعة األ يف ظهرت ية توتأىت . جار يف ا تاك خلفهذه ا ل العمل اإلداري ء مهنا من جزيف ل
بة اجلودةاإلضايف  سـهتكل يفف قومرا هد ا ملضال عن ا  كبار قوم هبايليت اتدريب واإلرشاف لاختيار والا أعامل جل
ساب. نيتخصصملا نيلغويالاملوظفني  تاكهذه  حولنئ اكن من الصعب   ملبارشة للرتمجة يف اخلارج، غري افيللا

يةل ذكل رمغ ا تظلفإهن  .قلغري 

ها  .55 ية  إجياديهوهلومثة صعوبة هممة ال ميكن جتا تقلني ذوي كفاءات عا لمرتمجني   ، واألمه من ذكلموتدريهب مسـ
تفاظ هبم بة ل، وال سـامي حالا يةلغات لنسـاب ية والرو سـالعرية وا نظر  ولصينب  يف لهيم عإىل ارتفاع الطلبأيضا لاب

نظامت ادلوية األخرى لا يع احلاالت، و. مل بة مسـتقل لك مرتمج فمجيف  قتاج إىل تدريب ومرا وظفني م ىل يدعحي
يني، و تقلني زايدة يف أي إن ف ذلاخلدا يني سيتطلب حامت زايدة يف ملسـعدد املرتمجني ا خلعدد املوظفني ادلا
ية هب لالضطالع هام اإلضا فذه ا ية الرضوريةهام مليف الوقت ذاته أداء اومل  .سـاألسا

بو قدو .56 يف الرتمجة سعهيا إىل خفض  مضامر، يفينظمت الو ناقصة دوية لتاك ل،  تعانةل 2006 سـنةيف م مبا  سـال
تقلنيملرتمجني اأفراد  أقل من تلكفة تكون تلكفهتا أن ميكناليت  الرتمجة اكتبميناسب من   وأفضت. ملسـا
ناقصة إىل يملا رشاكت كلت جنزهتاأالرتمجة اليت بيد أن . تثالث رشاك راخت ا توى بكثري من ودة جأقل اكن ل ا ملسـا

ها  الواثئقالوقت الالزم ملراجعةاكن  و،املطلوب متةلة أييوازها يحفص وإعادة عوإرجا  .حم وفورات 

تدابري األخرىو .57 يف خل ةاملقرتح لأحد ا تاك لفض ا ية  وهل تا جزايدة اإل ياتحسني بن نولو تخدام ا جا لتك . ديدة اجلسـ
يا املعلومات نولو جوالواقع أن أدوات  بة اللغاتسـتخدهم اليت تك يحشع  يةا فرصتتات  تا سني اجلودة واإل ج  ن . لتح

ثوتضمن ويقة ال ية للفرتة ت تحديث مبلغا  2011-2010نربانمج واملزيا ياانت  و األدواتكلتلخمصصا  بسني قواعد  حت
ناء هذه األدوات غري أن . املوجودةاملصطلحات  يا تامثرات طوي عىلنقت ها لفائدةس مزيد من الا  تكييفمن أجل 
تخدمني  يانحتديهثا  وم علهياوتدريهبملسـا تظامصو  .نهتا اب

يف الرتمجة تخفيف لاخمتلف وسائل و .58 تخدام وأ جحم الواثئق ضبطل تدابري نمأعاله، املذكورة لمن تاك سـ الا
ناسب خلدمات الرتمجة يف اخلارج أ سني إجراءات وملا يا املعلومات، العمل حت  نولو تخدام أدوات  جأو ا تك  يهسـ
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تاحة اليت ميكن يضاأميكهنا و حد ذاهتا يفسلمية ممارسات  ية إعادة مل حترير املوارد ا يع نطاق ا تو تغطها  سـ لل ختصيص
بواناجامتعات جلواثئق لة ويللغا  .ي الو

نا بو .ماث ية اللغوية لواثئق اجامتعات جلان الو يع نطاق ا يتو تغط تجابة للطلب:لسـ  سـ الا

يف خدمات  أدانه 6يبني اجلدول  .59 نواياإل الرتمجةلتاك ية  سـضا ية اللغوية ،ف يع نطاق ا ترتتب عن تو تغط اليت  سـ لسـ
بو ن ا جلاتواثئق اجامتعل جبالو تحدةي ست لألمم ا ية ا مليع اللغات الر ل مس ية. م تا لويقوم عىل الافرتاضات ا  :ل

 ) أعالها سابعجلزءا من 49ظر الفقرة أن (ي سورساي فرناك213صفحة التلكفة تبلغ  -

سائدة يفوفقا للمامرسة (لكمة  330 نظراي صفحةاليبلغ طول  - تحدة، انظر الفقرة ا لا  ) أعاله21ملألمم ا

ية متوسط جحم يبلغ  - ندة إىل هجات خار جأعامل الرتمجة ا  52انظر الفقرة ( العمل إجاميل عبءثلث ملسـ
 )أعاله

 . أعاله4 يف اجلدول الوارد نيظفو عدد املشعبة اللغات تضم -

 6اجلدول 
ست بو ابللغات ا يع واثئق جلان الو لية  ي مج  تغط

نة الواحدة  للسـتلكفة مقارنة 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ناريو ألفأساس املقارنة 2009 ناريو ابءلسيا لسيا
ناريو ألف مقابل  لسيا

أساس املقارنة

ناريو ابء مقابل  لسيا

أساس املقارنة

نص األصيل (بعدد الصفحات) لجحم ا
5'658             5'658          3'000             -             -2'658 

عبء الرتمجة (بعدد الصفحات)
17'829           28'291        15'000           10'462        -2'829 

سورسية) يبآالف الفرناكت ا ل نوية ( تلكفة ا سـا لل
3'798             6'026          3'195             2'228          -603  

تقديرات الواردة يف اجلدول .60 لند ا مسـتوى هذا تغري وإذا . 2009 امع ملسجةلاسـتوايت ملاإىل  أعاله 6 تست
ثال النعقاد عدد يجة  ماألساس  نة نت مليجة  أو لسـأكرب من الاجامتعات يف ا فينبغي مراجعة هذه تغريات أخرى، نت

تقديرات  .فقا ذلكل ولا

نص يظهر و .61 ناريو ألف جحم ا لا نوية اليت  ألصيلالسي تلكفة ا سـوعبء الرتمجة وا يع ىلعتب رتسـتلل واثئق مج ترمجة 
بون اجل ستيالو هال إىل اللغات ا يذدون مجيع  يد  دابريت تنف  ها أجحامشـتر هر . ضبطالواثئق و ناريو ابء يظو لسيا

ياانت هالبا تدابريتتنفيذ  عدب نفس   .لكل ا

يص  ألف لسيناريووإذا اكن األخذ اب .62 ختصتطلب  نحو ي إضايفمبلغ ي نواي أو 2.2بقدر  يون فرنك سورسي  سـ  ي مل
تني ماليني 4.4 سـناريو ابء فإن األخذ اب، 27لربانمج لسـن لك  ن اواثئق اجامتعات جلمن إاتحة ألمانة كن اميلسي

بو  ية مضن غالف ست لاللغات ابيالو ية احلا لاملزيا  .27لربانمج لن

يذم ختلفسـتو .63 يد  تنفوا ية اللغوية  ع ناريوأي من بناء عىل ّاملوسعة لتغطا  .نختارسـ هنيلسيا

يار - ناريو ألف ختففي حاةل ا يذ (لسي ا يد  دابريتتنفعدم  ها جحامأشـتر بدأ قرتح مفن امل، )ضبطالواثئق و يأن 
يع ا لتو بارا من ويللغ اتغطيةسـ رشط 2012 سـنةعتة ا سوية إدراجب،  يق يف ت  تطلهبا  باملوارد اليت  تطي

ياسة اجلديدة  ية للفرتة يف لسـا نرشوع الربانمج واملزيا  .2013-2012م

يار - ناريو ابء  ختويف حاةل ا يد إجراءات تنفيذ (لسيا هاالواث أجحامشـتر يع كن فمي، ) فوراضبطئق و سـتو
ية اللغوية لواثئق اجامتعات جل نةن التغطا تداء من  بو ا سـالو ب  .2011 ي
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 .لسيناريو ابءاب ابألخذتويص يف ضوء ما ورد أعاله، فإن األمانة و .64

بو .اتسعا ياسة لغات شامةل يف الو يحنو  يات: سـ تو صاخلالصة وا  ل
هام ثالويقةهذه  األمانة أعدت .65 ياسة يف  أوال اسإ ، ابإلضافة إىل واثئق ستشمل الحقا لغاتبشأن ال شامةلسـوضع 

بون اااجامتعات جل ية اللغوية  ،يلو شفوية ايفلتغطا بو للرتمجة ا يشورات الو بووموقع ومن أية و ،اإللكرتوين ي الو
ية يف شملها تواثئق ال   .آخرإطار أي لتغطا

يل  .66 تح نادا إىل ا لوا ل يةقرتاحاتالا دلول األعضاءإىل اث هذه الويقة، تقدم األمانة لوارد يفاست تا ل ا  . فهياللنظر ل

بو شأن لغات واثئق اجامتعات جلان الو يياسة مقرتحة  ب  سـ

 :ما ييل األمانة قرتحت .67

يع  "1" ية اللغوية سـتو بو ا جلاتواثئق اجامتعللتغطا تحدة ابين الو ست لألمم ا ية ا ملللغات الر ل بية العر(مس
ية و ية واإلاإلنلكزييةلصينوا ية والرو سـ والفر يةنسـ نبا بو  ذكل قيطبتو) سـ  يف ملذكورةايعىل جلان الو

بوة أيعىل و أعاله1 اجلدول بل بقرار من ادلول األعضاء يف الو شأ يف ا نة  ي  ن سـتقجل بارهاو ملت   يفعتميكن ا
  أعاله؛ملذكورةااللجان  حمك

تداءتنفيذ و "2" ياسة ا بهذه ا بو  أن ترشيطة 2011  عام منلسـ تدابري الواردة يدمع ادلول األعضاء يف الو يف لا
يد لث من هذه الويقة ا سادسزءاجل هاق ئواثأجحام الشـرت  .ضبطو

شأن لغات  بياسة مقرتحة  شوراتسـ بومنالرتمجة الفورية و بوي الو بو اإللكرتوين وسائر واثئق الو ي وموقع الو  ي

بو سـياسة  جتربة وضعمن  األمانة ستسـتفيد .68 يشأن لغات واثئق اجامتعات جلان الو ياسة  تنفيذمن وب لسـتكل ا
بو وموقع الرتمجة الفورية  يفلغاتسـياسة بشأن مزيد من املقرتحات لتقدمي  شورات الو يو بومن  اإللكرتوين ي الو

بووسائر واثئق  .ي الو

رشوع الربانمجاتسـياسة اللغبشأن  قرتاحاتالاهذه ل تيجةنرضورية موارد  ةأي األمانة العامةسـتدرج و .69  م يف 
ية للفرتة  ية للفرتة يف أو  2013-2012نواملزيا نرشوع الربانمج واملزيا تضاء2015-2014م سب الا ق  ملوافقة واب. ح

ية ثويقيت عىل  تحدد اجلآلنف ذكرهامانالربانمج واملزيا يذ الداول ست  ية  تنفز لم شأنن ياسةبالاقرتاحات   . اللغاتسـ 

بدأ،و .70 يث ا ملمن  تلفة نفيذت إىل األمانة تريم ح نارص ا خملا ياسة اللغلع شامةلاتلسـ  بو خطة  يف إطار  هذهل ا يالو
ية  توسطتيجالاسرتا   .2015  عامحبلول هنايةأي  ،مللألجل ا

ية مدعوة إىل ما ييل .71 نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

يط علام مبضمون هذه الويقة؛ "1" ثأن   حت

بو ابعامتد و "2" ية العامة للو يأن تويص ا مجلع
تعلقة  بسـياسة اللغات كام وردت ملالاقرتاحات ا

تاسع أعاله  .ليف اجلزء ا

 ]ثهناية الويقة[

 


