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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ن يويو7: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  )غري رمسية ( عشرةالسابعة الدورة

 2011 ليويو 1 إىل ن يويو27جنيف، من 

  سياسة اللغات يف الويبو
 األمانة من إعدادثويقة 

 قدمةامل :أوال

ية ا .1 بة ادلول األعضاء يف متديد ا ند ر تغطنزوال  غ نظمة، ُعيفللغوية لع شطة ا مل أ سامهة يف رمس ن مرضت أول 
نة  بو  يات ادلول األعضاء يف الو بو عىل  سـياسة شامةل للغات يف الو ي مجع ي ت2010لسـ  A/48/11 وA/48/11 نيثيق يف الو

Add. . ية من ناء عىل ذكل يف الفقرات الفر متدة  عوترد القرارات ا ب ث من الويقة 250من الفقرة " 10"إىل " 1"ملع
A/48/26ث، ويه مرفقة هبذه الويقة. 

تداء من  .2 ست ا ية اللغات ا بونصت هذه القرارات عىل متديد  ل ناير 1تغط ية 2011ي  نة ادلامئة ا شمل ا ن  للج ملعت ل
ية  نة ادلامئة ا نحبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا يةابملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فلعالمات ا ب ع لص . لل

لملقرر ااكن من او سار ّ ياق  سوايت يف املوارد يف  تعلق هبا من  ية اللغوية وإجراء ما  منظر يف مواصةل متديد ا سـ ت ي لتغط
ية للفرتة  يت األمانة فضال عن ذكل. 2013-2012نإعداد الربانمج واملزيا ية، وفقا عود ج إىل أن تزيد حصة الرتمجة اخلار

شرتايت، وال سـامي ما يرسل مهنا إ بو  للملقواعد الو بدلاني ية،/لىل ا نا ماألقالمي ا تأكد من  ل ية توأن  ية عأن نو جالرتمجة اخلار
توى تحمك يف أجحام الواثئق والرتجامت. ملسـيه عىل ا يدية  متدت كذكل تدابري تر للوا شـ  .ع

تاحة يف إطار الربانمج  .3 ملوناء عىل ذكل وفرت األمانة معلومات عن املوارد ا ية 27ب سة غري ر مس يف  لجنة لجل
ناير ج واالربانم ية يف  يملزيا نة ثوأعدت هذه الويقة  ،2011ن يات  تخذة يف  سـتابعة للقرارات ا مجع مل شات اليت 2010م نا ق و للم

ناير أجريت ية اليت عقدت يف  نة الربانمج واملزيا ية  ي يف ادلورة غري الر ن للج  .2011مس

تايل .4 نحو ا يلك هذه الويقة عىل ا لويرد  ل ث باب: ه بارة عن مقدمة، هو األوللا ياسة لبابا أما ع  يوحض  ثاين  سـ ا فل
ئات الواثئق،  ئة من  سب لك  ية  تعلق اب فاللغات املقرتحة فامي  ف حب تغط ي جدواليوشمللي يذامن ز بني . للتنف  بابيو ثالث لا ل ا
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تضمن  ياسة اللغات، يف حني  يذ  يمنوذج العمل املرتقب  سـ بابلتنف  الرابع مؤرشا عن عبء العمل اإلضايف، ويرمس لا
ية  ياسة تنفيذ هذهتيجاسرتا توي .  هلويوحض املوارد الالزمةلسـ ا بابحيو ياتلا تو ص اخلامس عىل اخلامتة وا  .ل

يا يذ :ناث للتنفياسة اللغات املقرتحة واجلدول الزمين  سـ
 

نة تؤكد .5 بو مبوعد أقصاه هناية  ياسة شامةل للغات يف الو يذ  سـ األمانة من جديد الزتاهما  ي سـ ، مبا يوفر 2015بتنف
ست الر ية ابللغات ا لا ية لتغط ية والرو ية واإلنلكزيية والفر تحدة، ويه العرية وا سـية لألمم ا سـ ب مل نمس ية، لواثئق ولصين با ناأل سـ

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

بو :ألف  يواثئق اجامتعات الو
 2013-2012الفرتة 

متديدعقب  .6 ست  الا ية اللغات ا لبديئ  تغط نة للمل ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا للجواثئق ا ن ملعللج
نة  ية يف  ياانت اجلغرا ناعة وا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا سـادلامئة ا ب لص ل فن ل ، اقرتحت األمانة 2011ملع

ستمتديد  ية الاكمةل للغات ا لا تداء من لتغط ناير1ب ا ية بقانون الرباءات 2012 ي  نة ا ية، ويه ا بو ا ن إىل جلان الو للج ملعي ملتبق
بو ية مبعايري الو نة ا ية ابإلنفاذ وا شارية ا نة الا يوا ن للج ن ت ملعللج ملع ية 1ويوحض اجلدول . س ية وا ية اللغوية احلا تغط أدانه ا ل لتغط ل

توقعة ألجحام الرتمجة تقديرات ا ملاللغوية املقرتحة، وا  .ل

 1اجلدول 
بولتغا يية اللغوية لواثئق جلان الو  ط

 )عدد صفحات الرتمجة املقدر، خبالف نص املصدر(
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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 

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

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 
بو ئات الو ية اللغوية لواثئق  يا ي هتغط يةل  ئيسـ الر

 )عدد صفحات الرتمجة املقدر، خبالف نص املصدر(

ا�����ت ا������ (ا�����ت ا�������)
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( ��د  
��ت  ��ا�

ا����ر  

 ���	�ا�
  ��ا����

( ��د  
��ت  ��ا�

ا����ر  / ��ة 
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5200 5208 8ع ص إ ف ر س  ع ص إ ف ر س  ا�-�$	� 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 ،2015-2014يف الفرتة  .8 ست إىل واثئق اجامتعات أفرقة الو ية اللغات ا ي تقرتح األمانة زايدة متديد  ل تغط
ية   ). أدانه3انظر اجلدول (ملتبقا

 3اجلدول 
بو ا ية اللغوية لواثئق أفرقة الو يا  لعامةللتغط

 )عدد صفحات الرتمجة املقدر، خبالف نص املصدر(
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	� ا����� 
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 ��ا����
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��ت ��ا�
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(!	�"�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�$  

نعكس يف  .9 ئاهتا  بو وسائر  ية اللغوية إىل جلان الو تعلق ابعامتد اجلدول الزمين، فإن متديد ا سيوفامي  ي ي تغط هي ل
نظام ادلاخيل للك  ئاتلاألبواب اخلاصة ابللغات يف ا  .لهيواحدة من هذه اللجان وا
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بو :ابء شورات وموقع الو يا   عىل اإلنرتنتملن

بو عىل سـياسةيتعني أن تليب  .10 شورات وموقع الو تعلق اب ياجات ادلول األعضاء فامي  ي اللغات كذكل ا ن ي ملت ح
تايل . اإلنرتنت يه األمانةلواب ية، فويف اآلن اذلي متدد  ئات الر ية اللغوية إىل اللجان واألفرقة العامةل وا سـ ا ي يتغط ه ئل فإهنا ل
تاحاسـهتلت بو املوهجة إىل ت العمل عىل ضامن أن  شورات الو ي  ية من هور مجلامن تخصصني وإىل العموم يف اللغات الر مسا مل

تني تني ا تحدة عىل األقل، ويه تقرتح مواصةل ذكل يف فرتيت ا ست لألمم ا بلا مل ملقل نسـ  .ل

تحدة عىل مدى عدة  .11 ست لألمم ا ية ا يح يف اللغات الر بو عىل اإلنرتنت اذلي أ تعلق مبوقع الو سـوفامي  مل ل مس ت ي نوات، ي
يلكة وجتديد للموقع هبدف  ية إعادة  هاسـهتلت األمانة  توايته وحتديهثاتنسـيقمعل ياسة . حم  سـوذلكل مفن املقرتح أن تطور 

يلكة نظمة عىل اإلنرتنت مع أعامل إعادة ا هاللغات اخلاصة مبوقع ا  لالنهتاء 2015-2014عىل أن حتدد الفرتة ،  يف آن واحدلمل
يذ  .لتنفمن ا

ثا ياسة اللغاتعملالمنوذج  :لاث يذ  سـ  لتنف
 

تقدمي خدمات الرتمجة لواثئق الاجامتعات  .12 ها اخلاص  تعرضت األمانة منوذج  با ، كام أعلن الواثئق األخرىومعلسـ
ناير  ية اليت عقدت يف  نة الربانمج واملزيا ية  يعن ذكل يف ادلورة غرية الر ن للج منوذج أساسا إىل . 2011مس لويريم هذا ا

بة أعامل الرتمجة ية نسـزايدة  نظمة، مع اإلقرار برضورة وجود فريق أسايسجاخلار  من خرباء املراجعة والرتمجة يف مل دلى ا
ياجات لك  ية الا ساسة و تحمك يف جودهتا وحتديد أولوايت العمل وترمجة الواثئق ا تلغة إلدارة أعامل الرتمجة وضامن ا ب حل حل تل

 .الفورية لالجامتعات اجلارية

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

ية نظر األمانة يف زايدة جحم الرتمجة اخلار تاح من موارد، قد  جتقدم وما  ت  .2015-2014 مرة أخرى يف الفرتة ي

يذ واملوارد الالزمة :رابعا ية ا لتنفعبء العمل املقدر واسرتا تيج
 

بني من اجلدولني  .14 ياسة املقرتحة 2 و1يتكام  يذ ا لسـ أعاله، فإن  ئاهتا لتغطية تنف بو و يع جلان الو يواثئق  ي همج
ية  ست ئيسـالر يودل 2013-2012يف الفرتة لابللغات ا ية منسـ  ها فأعامال إضا بلغ  جحم املقدر أن   صفحة ترمجة 12 949ي

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

بلغ ،2015-2014ويف الفرتة  .15 سجل زايدة أخرى من املقدر أن  ت  نواي يف واثئق 8 832ست سـ صفحة ترمجة 
تضح ذكل من اجلدول  بو العامةل، كام  ياجامتعات أفرقة الو  .اله أع3ي

شورات ،وفضال عن ذكل .16 ية اللغوية إىل ا ن فإن متديد ا ملتغط بو عىل اإلنرتنت ومراجعةل  سيسفران عني موقع الو
تنيمرة أخرى زايدة أجحام الرتمجة  تني ا ملقبليف فرتيت ا نسـ  .ل

تايل من املقدر أن يزيد احلجم اإلجاميل ألعامل الرتمجة، املعرب عهنا بعدد صفحات الرتمجة، .17  الصفحات  من عددلواب
توقع  بلغ ملا بلغ 2011-2010 صفحة يف الفرتة 85 000يأن  -2012 صفحة يف الفرتة 100 000ي إىل عدد من املقدر أن 
بلغ 2013  . 2015-2014 صفحة يف الفرتة 110 00ي، مث إىل عدد من املقدر أن 

ية حبوايل  .18 يعاجل هذا احلجم اإلضايف من العمل بزايدة الرتمجة اخلار جو من إجاميل من (ة ترمجة  صفح45 000سـ
بلغ  توقع أن  يا ته ، ) صفحة100 000مل يا إىل ضامن القدرة عىل . 2013-2012يف الفرتة  يف املائة، 45نسبأي ما  سعو

ية بكة موردي خدمات الرتمجة اخلار يع نطاق  تعني تو ية،  يعاب هذه الزايدة يف أجحام الرتمجة اخلار جا ج شـت سـ ي وذلكل . س
تصنيمجني املرتيف دعوة  األمانة رشعت ية كخطوة أوىل يف خملا يع األقالمي إىل تقدمي سريمه اذلا معل من  ت ياريمج مه ختة ا

ب ناد العمل إلهيم . مهراختوا بل إ سـو بارإجراءات يخضعون إىل سـق بار صارم ال ختالا يمي، مبا يف ذكل الا ختواملقابةل وا تقل
باعات هبدف إقامة عالق إلهيمرتسلسوبعد ذكل . عىل اإلنرتنت ميةنط الا ية  سلات  همهمن يدة يف مع  ية ا نو جل وضامن ا ع ل



WO/PBC/17/5 

5  

تصدر األمانة فضال عن ذكل دعوة . العمل نة لدوية ملناقصة سـو سـبل هناية  شرتايت  2011ق بو  للموفقا لقواعد الو ي
بو  يع األقالمي اليت دلهيا القدرة عىل تقدمي خدمات الرتمجة وفقا ملعايري الو يتحديد واكالت الرتمجة يف  مج رشوطةل  .ملا

ية الفرتة ،2013-2012ويف الفرتة  .19 يةل فقط مقارنة مبزيا يف املوظفني زايدة  توقع أن تزيد تاك ن من ا ئ ل -2010ضمل
يف املوظفني حوايل . 2011 بلغ تاك لو يف موظفي 16ست يري وتاك يف اإلدارة وا شمل تاك يون فرنك سورسي  ل  سـ ل ت ي لتمل

بلغ . مجة الفوريةقسم الرت ية زايدة يف املوارد خالف املوظفني  يف الزايدة املقرتحة يف الرتمجة اخلار شلك تاك مبو ل جت  1,5س
ييون فرنك سورسي  .مل

ية للفرتة  .20 رشوع الربانمج واملزيا بالغ يف  نوأدرجت هذه ا م يف إطار ) WO/PBC/17/4ثالويقة  (2013-2012مل
يه) خدمات املؤمترات واللغات (27الربانمج  شار إ لا ياانت الواردة يف الويقة . مل بار أن ا ثومع ذكل واب ب لت ع

WO/PBC/17/4 تعلق ابلربانمج ياانت 27ي فامي  خدمات اللغات وخدمات املؤمترات وخدمات حبسب  (مفصةلب يه 
سجالت واحملفوظات وخدمات إرسال الربيد رش وخدمات إدارة ا باعة وا لا ن باه ادلول األعضاء إىل)للط يوجه ا ت،   نف

ية الواردة يف اجلدولني  ية اإلضا فاملعلومات املا  . أدانه5 و4ل

بني اجل .21 ية املقرتحة للك و4دول يو ية امخلس يف الربانمج ن املزيا ، 2013-2012 للفرتة 27نحدة من وحدات املزيا
ية الفرتة  تحويالت2011-2010نمقارنة مبزيا ياانت الواردة يف لك وحدة من وحدات هذه الرب. ل بعد ا انمج مفصةل لبوا

توايل لسب موارد املوظفني واملوارد خالف املوظفني عىل ا  .حب

 

 4اجلدول 
سب لك وحدة من وحدات الربانمج– 27الربانمج  ية  حب املزيا  ن

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

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

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

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 4يتو ية اإلجام ل أن املزيا  ألف فرنك 37 241 (2013-2012 يف الفرتة 27ن
تتاكد تكون ) يسورسي ية الفرتة باث تحويالت 2011-2010نة مقارنة مبزيا ، ومع )ي ألف فرنك سورسي37 702(ل بعد ا

ية املقرتحة  بة ) ي ألف فرنك سورسي20 127 (2013-2012 للفرتة للخدمات اللغويةنذكل فإن املزيا  يف 12بنسـتزيد 
ية تني احلا ية هذه اخلدمات يف فرتة ا لاملائة عن مزيا  .لسـنن
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تضمن اجلدول  .23 يل أدان5يو تفا يف مبزيد من ا تاك ئات ا سب  ية خدمات اللغات  صه مزيا ل ل ل حب  .فن

 5اجلدول 
تاكيف: اللغاتخدمات  ئات ا سب  ية  لاملزيا ل حب  فن


	�  ��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�

 

ية املقرتحة  .24 ية يف املزيا ناول الزايدة اإلجام نو ل بة للخدمات اللغويةسـتت -2012 يف املائة إىل غاية الفرتة 12بنسـ 
بة  املوارد الالزمة للزايدة املقدرة2013 ياسة 18بنسـ  يذ  سـ يف املائة يف عدد صفحات الرتمجة وفقا للجدول الزمين  لتنف

 ).17 و8 و7 و6ابإلشارة إىل الفقرات (اللغات املقرتحة 

ها A/48/11ثيف الويقة قد اقرتحت األمانة اكنت و .25 سجالت موجزة  سات  تعاضة عن حمارض ا لالا ب جلل ثا . سـ حبو
يعن يةل انجعة للحصول عىل موارد إضا ف و نظر يف سـ بغي ا شدد عىل أنه إذا اكن  لة ألعامل الرتمجة، فإن األمانة تود أن  ينت

تدوين الرمقي و تدابري جمددا، وال سـامي يف ضوء ا لهذه ا يل املغلقةل تصوير وا يا ا سجنولو لتل ج بولوقائع  تك  اليت ياجامتعات الو
يتدرج قربا،  شلك أفضل الزايدة يف عبء السـ توعب  بة اللغات أن  بميكن  سـ تشع يذ متديد ترسع يف أن عمل ول تنفوترية 

ية اللغوية مع  يةثبات  عىل احلفاظلتغطا نتوايت املزيا  .مسـ

سا يات :مخا تو صاخلالصة وا ل
 

ناول اآلن عىل حنو شامل  .26 شامةل اليت  ياسة اللغات ا يذ  ية يف  سامهة اث تأعدت األمانة هذه الويقة  تنف ل سـ ن مك تث
ية وأفرقة ع ئات ر ية اللغوية للجان و سـا ي يتغط ه بو املذكورة يف الويقة ئل ية إىل جانب واثئق جلان الو ثامةل إضا ي . A/48/11ف

بو عىل اإلنرتنت شورات وموقع الو تعلقة اب ياجات اللغوية ا يوجتدر اإلشارة كذكل إىل الا ن مل ملت  .ح

نظر فهيا ادلول ا .27 ية  تا تقدم األمانة ابالقرتاحات ا يالت الواردة يف هذه الويقة،  تح نادا إىل ا توا ل ل ت ث ل لل  :ألعضاءست

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

ي ية واجلديدة بطريقة تدر شورات الر جيا سـ ئين نة مل بدأ من  سـة  ثاين أعاله (2012ت باب ا نحو املفصل يف ا لعىل ا ل ) ل
ية للفرتة  رشوع ويقة الربانمج واملزيا نا ابملوافقة عىل املوارد الالزمة املقرتحة يف  نور ث م سب 2013-2012ه ح أو، 

ية  رشوع ويقة الربانمج واملزيا تضاء،  نالا ث م توقف حتديد اجلدول الزمين2015-2014لفرتة لق يذ ي، عىل أن  للتنف 
ية هاتني؛ نعىل املوافقة عىل ويقيت الربانمج واملزيا  ث
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بات أن و )ب( تطلبحث  بو مت يلكة هذا اإللكرتوين يترمجة موقع الو يل يف آن واحد مع إعادة  همبزيد من ا لتفص
 .املوقع

ية مدعوة إىل .28 نة الربانمج واملزيا نإن   : ما ييلجل

يط  "1" علام ابملعلومات الواردة يف هذه حتأن 
 ثلويقة؛ا

مجعيات ادلول األعضاء يف وأن تويص  "2"
باب  بو ابعامتد الاقرتاحات الواردة يف ا لالو ي

 .اخلامس أعاله

 

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

بومجعيإن "  :يات ادلول األعضاء يف الو

تقدير ابملعلومات الواردة يف الويقة قد أحاطت ع "1" ثلام مع ا بارها خطوة WO/PBC/15/9ل عت اب
بو؛ شأن اللغات يف الو ياسة  ية حنو وضع  يإجيا ب سـ  ب

ية وال سـامي ما يرسل مهنا إىل األقالمي "2" ست من األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار جوا بدلان /لمت لا
ت تخذ ا شرتايت، وأن  ية، وفقا لقواعد ا نا لا ت مل ية مل ية الرتمجة اخلار يد أن نو تأ جدابري الرضورية  ع ك ل

بةل معلومات عن  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا توى، وأن ترفع إىل  ملقيه عىل ا ن جل ملسـ
ية؛ ها بفضل زايدة الرتمجة اخلار جالوفورات اليت ميكن   حتقيق

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

يل اإللكرتوين حملارض املؤمترات  "4" يق ا بادرات اليت اختذهتا األمانة هبدف  بت اب سجور ب تمل لتط ح
ست من األمانة أن  بو اإللكرتوين، وا يا عىل بهثا عرب اإلنرتنت من عىل موقع الو متوالعمل تدر ي لجي

ية؛ بو الر يع اجامتعات الو مستعمم ذكل عىل  ي مج ّ 

يص "5" هّل املداوالت، وافقت عىل اقرتاح تقلوإذ أقرت بأن  يس جحم واثئق العمل من شأنه أن 
هوم مع ذكل  توسط طول واثئق العمل، عىل أن يكون من ا ملفاألمانة الرايم إىل احلد أكرث من  م
بق عىل الواثئق  سرتشد به، وأنه ال  بدأ  يا بل  نطأن ذكل احلد اإلضايف لن يكون رشطا إلزا يي ً م م

ها األمانة م  ن ادلول األعضاء، مع احلرص عىل ضامن جودة املعلومات؛تتسلماليت 

متدت اقرتاح األمانة الوارد يف الفقرتني  "6" أي أن  (WO/PBC/15/9ث من الويقة 41 و40عوا
تاد أو ادلامعة  ملعتاح الواثئق األكرب من ا تقصاءات(ت يف من ) سـادلراسات والا بتلكاليت تعد 

ية فقط مع  تلخبعض اللجان بلغاهتا األ ستصل عىل أن يكون من ) ليص تعده األمانة ابللغات ا
نص الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا ما أبدت دوةل  تعد ترمجة  هوم مع ذكل أن األمانة  للا سـ ملف

 أو مجموعة من ادلول اهامتهما ابحلصول عىل ترمجة إىل تكل اللغة؛

ن "7" يذ الفوري  تقدير بأن األمانة، بفضل ا بوأحاطت علام مع ا للل أعاله، " 6"و" 5"دين لتنف
ية  ست الر تحدة ا يع لغات األمم ا شمل  ية اللغوية  مسيع متديد ا ل مل مج ت تغط ّتط ل ل ية (ستسـ با ناإل سـ

ية ية والعرية والفر ية وا سـواإلنلكزيية والرو ب نسـ ية حبق ) لصين نة ادلامئة ا بة إىل واثئق ا ناب للج ملعسـ لن
ية ابلعالما نة ادلامئة ا ناملؤلف واحلقوق اجملاورة وا ية ملعللج نا تجارية والرسوم والامنذج ا عت ا لص ل

بارا من  ية ا ياانت اجلغرا توا عب ناير عام 1فل ست . 2011ي  ية ابللغات ا هوم أن متديد ا ّومن ا ل لتغط ملف
بو األخرى، كام يه معرفة يف الويقة  ثشمل جلان الو ي ّت بدأ WO/PBC/15/9ل ي، يقرتح أن  ُ

بارا من عام  عتيذه، يف مرحةل أوىل، ا سوايت وإذا. 2012تنف ياسة اجلديدة  يق ا تىض  ت ا سـ لب تط ق
ية للفرتة  رشوع الربانمج واملزيا سوبة يف  سوايت  تكون هذه ا نيف املوارد،  م حم ت لسـ  .2013 2012ف

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

ية للفرتة  سار اإلعداد للربانمج واملزيا ناقش يف  نعن األفرقة العامةل،  م يال . 2013-2012ست تسهو
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توفرة  سار، تقدم األمانة، يف خطوة أوىل، معلومات مفصةل عن املوارد ا شات يف ذكل ا ملنا مل ق ّللم
يا يف الربانمج  ية . 2010 نومفرب 25، يف موعد أقصاه 27لحا نة الربانمج واملزيا نويدعو ريس  جل ئ

ية عىل هامش ادلورة  شاورات غري ر يص نصف يوم  سار، إىل  به، مضن ذكل ا مسأو ان مل ختص مل ئ
ناير  ية يف  نة الربانمج واملزيا ية  نا يالا ن للج ئ يه 2011سـتث هم واحض ملا يؤدي إ ل هبدف الوصول إىل  ف

ياسة اجلديدة من عواقب عىل  سـيق ا لب يفتط تاك لا ية اليت تقدهما . ل ّوناء عىل املعلومات املا ل ب
بةل  ية ا ية اللغوية إىل األفرقة العامةل، يف ادلورة الر شأن متديد ا تخذ قرار  ملقاألمانة،  مس تغط ب لي ُ

ية عام  ننة الربانمج واملزيا  ؛2011للج

ي "9" تابعة قرار  ياسة اجلديدة، و يذ ا تقدم احملرز يف  مجعوقررت أن يكون ا سـ مل لنف ات ادلول األعضاء ت
بو لعام  يه يف الفقرة  (2000ييف الو شار إ لا نقاش )WO/PBC/15/9ث من الويقة 14مل ل، حمل ا

ية عام  نة الربانمج واملزيا بةل  ية ا نيف ادلورة الر للج شأن 2011ملقمس يات يف هذا ا ل، هبدف رفع تو ص
مترب  نعقدة يف  بو ا ية العامة للو سبإىل ا مل ي  ؛2011مجلع

بني يف اجلزء اخملصص للغات من وأحاطت علام "10" بو  ية اللغوية يف جلان الو ّ بأن متديد ا سـي ي لتغط
ية بو ا ية للجان الو ناألنظمة ادلا ي  ".ملعخل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


