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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
 1013 سبمترب 13اإىل  9جنيف، من 

 
 

 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ سياسة اللغات يف الويبو

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة
. وبعد أأن درست 1011و 1010سنيت ل نظرت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف س ياسة اللغات يف دورتهيا  .1

. وترد تكل WO/PBC/18/15 الوثيقة خبصوصجلنة الربانمج واملزيانية ة امجلعيات القضااي املطروحة وافقت عىل توصي
 كام ييل: A/49/16 الوثيقة يف التوصية

 التحليالت الواردة يف هذه الوثيقة، تتقدم الأمانة ابلقرتاحات التالية لتنظر فهيا ادلول الأعضاء:واستنادا اإىل  .12"

أأن متدد التغطية اللغوية ابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة )العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية  )أأ(
ية وجلاهنا والأفرقة العامةل دلهيا، فضال عن والروس ية والإس بانية( اإىل واثئق اجامتعات هيئات الويبو الرئيس  

)عىل النحو املفصل يف الباب الثاين أأعاله( ورهنا  1011املنشورات الرئيس ية واجلديدة بطريقة تدرجيية تبدأأ من س نة
تلكفة . وس تخضع 1013-1011ابملوافقة عىل املوارد الالزمة املقرتحة يف مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 

ويف س ياق  1013-1011 اإىل تقي م يف ووء التاارب املتتس بة يف الفرتة ةلتغطية اللغوية لواثئق الأفرقة العامال 
 ؛1012-1012الربانمج واملزيانية للفرتة 

عادة هيلكة هذا  )ب( وأأن تبحث متطلبات ترمجة موقع الويبو الإلترتوين مبزيد من التفصيل يف أ ن واحد مع اإ
 ."املوقع

واثئق العمل من شأأنه أأن يسهل  من طول تقليصال ول الأعضاء يف تكل الس ياسة وأأقرت بأأن وقد نظرت ادل .1
املداولت، ومن مثة اعمتدت اقرتاح الأمانة بتقليص متوسط طول واثئق العمل. واعمتدت ادلول الأعضاء الس ياسة عىل أأن 

لزاميا بل مبدأأً يسرتشد به،  وأأنه ل ينطبق عىل الواثئق اليت تتسلمها الأمانة يتون من املفهوم أأن ذكل احلد لن يتون رشطا اإ
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اليت تعد بتلكيف من وواثئق ادلمع )ادلراسات والاس تقصاءات( من ادلول الأعضاء. وفامي خيص الواثئق الأكرب من املعتاد 
رشط أأن  بعض اللاان، أأشارت ادلول الأعضاء اإىل أأن تتاح بلغاهتا الأصلية فقط مع تلخيص تعده الأمانة ابللغات الست،

ذا ما أأبدت دوةل أأو مجموعة من ادلول اهامتهما ابحلصول عىل ترمجة  حدى اللغات الأخرى اإ تعد الأمانة ترمجة للنص الاكمل ابإ
 اإىل تكل اللغة.

 عهاتنفيذ الس ياسة ووق 
اورة واللننة للغات الست لواثئق اللننة ادلاةمة املعنية قحق املللف واحلقوق اجماب للتغطية اللغوية الأويلعقب المتديد  .3

 اللغويةالأمانة التغطية  دتمد  ، 1011الصناعة والبياانت اجلغرافية يف س نة  تصام مادلاةمة املعنية بقانون العالمات التاارية وال 
دت أأيضا اإىل جلان الويبو املتبقية 1011ابتداء من يناير ذاهتا   التغطية اللغوية اإىل مجيع الهيئاتتكل . ويف التارخي نفسه، ُمد 
اللتني مشلهتام التغطية يف  جلنة الويبو للتنس يقللويبو ابس تثناء مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  ئيس يةالر 

 .1013 س نة

ابملائة فامي خيص  12اكن من املتوقع أأن يلدي متديد التغطية اللغوية اإىل زايدة عبء العمل يف خدمات اللغات بنس بة و  .2
عاير مل يةراع مبطريقة فعاةل من حيث التلكفة و  ،وملواهجة هذه الزايدة يف العمل، اتبعت الأمانة عدد الصفحات املرتمجة.

دلى املنظمة من  من املوظفني قرار بورورة وجود فريق أأسايالإ عىل  الهنجففي املقام الأول يقوم هناا من شقني. ، اجلودة
ة ووامن جودهتا وحتديد أأولوايت العمل وترمجة الواثئق احلساسة وتلبية خرباء املراجعة والرتمجة يف لك لغة لإدارة أأعامل الرتمج

لتحقيق فعالية  اخلارجيةاإىل زايدة نس بة أأعامل الرتمجة  جالاحتياجات الفورية لالجامتعات اجلارية. ويف املقام الثاين، يريم الهن
 دة العمل.أأكرب من حيث التلكفة عىل أأن يتون ذكل مقرتان مبعاير مشددة حفاظا عىل جو 

طار  .2 ابملائة يف  30الأمانة زايدة جحم أأعامل الرتمجة اخلارجية من  تقرتحاالعمل اجلديد،  منوذجويف اإ
، مما يس توجب زايدة عدد املرتمجني اخلارجيني. وسعيا 1011/1013 يف الثنائيةابملائة  22حوايل اإىل  1002/1009 الثنائية

بدأأ " عرب العمل مع مرتمجني أأكفاء. وعالوة عىل ذكل، املصدراإىل وامن معاير مناس بة للنودة، ُطبق مفهوم "اجلودة يف 
 ني جودة الرتمجة.حتسالعمل بأأدوات تتنولوجيا املعلومات وُدرب املوظفون عىل اس تخدام النظام اجلديد وذكل هبدف 

دعوة الويبو، نرُشت القادرة عىل توفر خدمات الرتمجة وفقا ملعاير  الرشاكتويف حماوةل للبحث يف مجيع الأقال م عن  .6
واخترت رشكتان رشكة عرب العامل اهامتهما  21 وأأبدتيف الس نة املاوية، بشأأن تقدمي خدمات الرتمجة  ملإبداء الاهامت دولية

دعوة طلقت . ويف ووء ادلروس املس تخلصة من تكل العملية، أ  1013و التصال هبام ابتداء من يناير فقط وابرشت الويب
بداء الاهامت أأخرى دولية  من أأجل العمل مع رشاكت أأخرى.م لإ

عادة هيلكة وتصم م املوقع الإلترتوين للويبو ومن املتوقع اإطالقه يف الربع الثالث من س نة  .2 وينطوي . 1013وجترى اإ
دخال نصوص وصفحات جديدة، ومن شأأن جزء كب عادة الهيلكة عىل حذف الصفحات القدمية وغر الورورية واإ ر من معلية اإ
أأن يقلص من عدد الصفحات عىل املوقع. وحيامن يُس تمكل املوقع اجلديد س ُينرى تقي م للموارد الالزمة لرتمجة حمتواه ذكل 

وافة اإىل املوارد الالزمة   املوووعاتوس ترتمج  ات أأخرى وصيانة تكل النسخ وحتديهثا ابس مترار.لإاتحة نسخ للموقع بلغاإ
 حسب الأولوية. وس تووع خطة معل بناء عىل تكل التقياميت.

ىل جانب اعامتد س ياسة اللغات، اس ُتعروت القواعد واملامرسات ادلاخلية  .2 ت مواءمهتا مع روح الس ياسة اليت ومت  واإ
عداد وافقت علهيا ادلول الأعضاء. وفامي خيص طول الواثئق، ُطلب من املسلولني عن الربامج  ل معل  ئقواثالالزتام ابإ

عداد رياصفحات قحسب مع 10) للوثيقة الواحدة لكمة 3 300 يتااوز طولها  الأمم املتحدة(. وُطلب مهنم أأيضا يف حال اإ
عداد ملخصات طويةل مثل ادلراسات والاس تقصاءات سواء يف ادلاخل أأو واثئق دمع  بتلكيف هجات خارجية بذكل، اإ

الربامج كذكل،  وابلنس بة لهذا النوع من الواثئق لن يرتمج اإىل اللغات الأخرى سوى امللخص العميل. وعىل مسلويلمعلية. 
ذا تعلق الأمر بواثئق حمدثة، الإشارة اإىل املعلومات   واثئق سابقة.ة من املأأخوذاإ
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، أأدى اعامتد س ياسة اللغات اإىل زايدة عدد طلبات واستيعابهلرتش يد عبء معل خدمات اللغات  تدابرورمغ اختاذ  .9
. وازداد أأيضا طول الواثئق املطلوب ترمجهتا. وفامي أأن مجموع عدد 1011مقارنة بس نة  1011ابملائة س نة  23الرتمجة بنس بة 

صفحة قحسب معاير الأمم املتحدة(، ارتفع هذا العدد يف  36 161مليون لكمة ) 11.93بلغ  1011اللكامت املرتمجة يف س نة 
. ومبا أأن عدد املرتمجني املوظفني صفحة قحسب معاير الأمم املتحدة( 22 121مليون لكمة ) 12.12ليصل اإىل  1011س نة 

تااوز بذكل املس توى املتوقع يف الثنائية. ي رجية ل ابملائة من العمل اإىل هجات خا 26مل يرتفع، أ س ند  1يف خدمات اللغات
 .1011مقارنة بس نة  1011ويوحض اجلدول أأدانه مقارنة بني عبء العمل يف خدمات اللغات يف س نة 

 أأعامل الرتمجة اليت تقوم هبا خدمات اللغات
 )واثئق العمل والواثئق الأخرى(

 

الرتمجة اخلارجية ب ارتفاع عبء العمل زايدة فقد تطل  ابملائة  11ارتفاع عدد اللكامت املرتمجة يف ادلاخل بنس بة ورمغ 

 ابملائة. 91 بنس بة

ازدادت النفقات الفعلية للرتمجة اخلارجية لواثئق العمل وطلبات الرتمجة  1011وبسبب ارتفاع عبء العمل يف س نة  .10
 .1011مليون فرنك سويرسي يف س نة  1.21ويرسي مقارنة مببلغ مليون فرنك س 1.20الأخرى لتبلغ 

فقد وجدت صعوبة يف توس يع نطاق تكل تخذ مجيع التدابر املمتنة لستيعاب عبء العمل ظلت الأمانة ت ولنئ  .11
 200قارير س ية اليت تتضمن احملارض احلرفية للالسات. ويبلغ طول بعض من هذه التي التدابر اإىل تقارير اللاان والهيئات الرئ 

مليون فرنك سويرسي عىل تاكليف الرتمجة اخلارجية للتقارير احلرفية  1.12، رصفت الأمانة مبلغ 1011صفحة. ويف س نة 
ذا اس ُتعيض عن هذه التقارير احلرفية  لجامتعات اللاان. وميتن حتقيق وفورات هممة وتوس يع التغطية اللغوية بست لغات اإ

تعمل و  صفحة. 192اذلي بلغ  1011متوسط طول تكل التقارير يف س نة  مقابلصفحة  30مبحارض موجزة ل يتااوز طولها 
 الأمانة أأيضا عىل دراسة خيارات أأخرى يف هذا املضامر.

 س ياسة اللغاتنطاق  توس يع
قرار تقي م توس يع التغطية اللغوية 1011أأثناء النظر يف س ياسة اللغات يف س نة  .11 اإىل واثئق  الست لغاتابل، مت  اإ

يف س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية و 1011/1013الأفرقة العامةل يف ووء التنربة املتتس بة يف الثنائية 
وافية قدرها 1012/1012 للثنائية مليون فرنك سويرسي  1.26. ومن املتوقع أأن يتطلب توس يع التغطية اللغوية تاكليف اإ

يف وثيقة الربانمج  12. ومن املقرتح زايدة املبلغ اخملصص للربانمج 1011الوحدة يف س نة الرتمجة قحسب بناء عىل تلكفة 
. ومبا أأنه س ُيطلب من بشلك أأساي زايدة يف تاكليف املوظفنيالىل نظرا اإ  ابملائة 2بنس بة  1012/1012انية للثنائية واملزي 

وافية يف هذه املرحةل ما  خدمات اللغات معاجلة تزايد عبء العمل يف ظل الإطار القامئ، فس يتون من الصعب أأداء همام اإ
واثئق أأخرى. وبناء عىل ذكل، من املقرتح تأأجيل توس يع التغطية اللغوية ابللغات مل يمت حتقيق وفورات بنفس املبلغ يف ترمجة 

الست اإىل الأفرقة العامةل يف الوقت احلايل والنظر يف املوووع جمددا يف س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية 
 .1016/1012 للثنائية

                                                 
1
 .WO/PBC/18/15 من الوثيقة 19أأةل عدد املرتمجني يف الفقرة نوقشت مس 

الصفحاتالكلماتالصفحاتالكلماتالصفحاتالكلمات

20116'587'05219'9615'346'22416'20111'933'27636'161

20128'024'59724'31710'218'41430'96518'243'01155'282

120'73519'309'7646'19014'872'3564'5454'437'1الزيادة

السنة
المجموعالترجمة في الخارجالترجمة في الداخل
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 خالصة وتوصيات
بالغ عن تنفيذ س ياسة ا .13 للغات اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء ووقع تكل الس ياسة اليت أأعدت الأمانة هذه الوثيقة لالإ

واختذت الأمانة تدابر لرتش يد عبء العمل ابملائة يف غضون س نة واحدة.  23أأدت اإىل زايدة يف طلبات الرتمجة بنس بة 
ل واثئق الأفرقة واستيعابه وس تواصل هجودها لتنفيذها برصامة أأكرب. ومبا أأن توس يع التغطية اللغوية ابللغات الست لتشم

العامةل س يلدي اإىل زايدة كبرة يف عبء العمل من املقرتح تأأجيل ذكل التوس يع يف هذه املرحةل والنظر يف املوووع جمددا يف 
 .1016/1012س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

ىل ما ييل: .12 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ  اإ

الواردة أأن حتيط علام ابملعلومات  "1"
 يف هذه الوثيقة؛

وأأن تويص مجعيات ادلول  "1"
الأعضاء يف الويبو ابعامتد الاقرتاحات الواردة 

 أأعاله. 13الفقرة يف 

 ]هناية الوثيقة[


