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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يونيو  1التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الثانية والثالثونالدورة 
 2021 يوليو  16إىل  12جنيف، من 

ي الويبوالمنقحة لسياسة ا
 
 للغات ف

 األمانة من إعداد 

 .
ً
 المعلومات األساسية أوال

اح أول لوضع سياسة شاملة  .1 ي أنشطة المنظمة، قدم اقتر
استجابة لقرار الدول األعضاء بشأن توسيع نطاق خدمات اللغات ف 

ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(
ونظرت فيه سلسلة  ()المشار إليها فيما بعد بعبارة "سياسة اللغات" بشأن اللغات ف 

ي عام االج
وعمال بقرارات  (. A/48/11 Add. و  A/48/11)الوثيقتان  2010تماعات الثامنة واألربعون لجمعيات الدول األعضاء ف 

ي يونيو وسبتمتر  2010جمعيات 
انية( ف  انية )لجنة المت   نامج والمت   ي لجنة التر

ي دارت ف 
)الوثيقتان  2011والمناقشات الالحقة التر

WO/PBC/17/5 وWO/PBC/18/15شاملة محدثة إىل سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعي   لجمعيات  اتمت سياسة لغ( قد
وبذلك وّسعت التغطية بلغات األمم المتحدة الست  ،( واعتمدتها تلك الجمعياتA/49/15)الوثيقة  2011الدول األعضاء لعام 

 نطاق وطبقت سياسة اللغات بنجاح عىل العاملة.  لتشمل جميع وثائق اجتماعات هيئات الويبو الرئيسية ولجانها الدائمة وأفرقتها 
ي  2017المنظمة بنهاية عام 

نامج للثنائية بصورة مرحلية، مثلما أبلغت الدول األعضاء ف  المقدم إىل الدورة  2016/17تقرير أداء التر
انية.  ين للجنة المت    الثامنة والعشر

انية للثنائية  .2 نامج والمت   اح التر
وع اقتر انية، وافقت الدول األعضاء خالل المناقشات بشأن مشر ي الدورة الثالثي   للجنة المت  

وف 
نامج  2020/21 ي التر

ي أداء جديدين ف  لتنفيذية لمنشورات الويبو الرئيسية )التواصل( يغطيان ترجمة الملخصات ا 19عىل إدراج مؤشر
انية قد  ومنشورات الويبو العالمية بشأن مواضيع الملكية الفكرية الجوهرية إىل جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة.  وكانت لجنة المت  

انية ي الدورة الحادية والثالثي   للجنة المت  
اح نسخة منقحة لسياسة اللغات ف   . طلبت من األمانة اقتر

ي فرضتها جائحة كوفيدونظر  .3
ي 19-ا للقيود التر

ي وضع يسمح لها بتقديم نسخة منقحة لسياسة اللغات ف 
، لم تكن األمانة ف 

انية، ألن عملية استعراض السياسات تتطلب وقتا طويال ومشاورات واسعة النطاق داخل الويبو  الدورة الحادية والثالثي   للجنة المت  
 ومع الدول األعضاء عىل حد سواء. 

ي الدورة الثانية والثالثي   للجنة منقحة ناء عليه، طلبت الدول األعضاء من األمانة تقديم نسخة وب .4
شاملة من سياسة اللغات ف 

انية، ومنها خارطة طريق مستدامة  وأحاطت الدول األعضاء علما بأن النهوض بالتعددية اللغوية للتنفيذ المرحىلي عىل عدة سنوات. المت  
ي أن يكون شامال و 

ي مختلف ينبغ 
اتيجيات التواصل ف  ي ذلك استعراض األنظمة اللغوية واستر

يتناول طيفا أوسع من القضايا، بما ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/wpr_2016_2017.pdf
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جمة تدمج  جمة الحديثة القائمة عىل الذكاء االصطناعي والحاجة إىل نماذج جديدة للتر مجاالت عمل الويبو وإمكانات تكنولوجيات التر

ي واآلىلي كوسيلة لتعزيز التعددي
جمة المعتمدة حاليا. الذكاء البشر اتيجيات التر  ة اللغوية بطريقة فعالة من حيث التكلفة تتخىط استر

 .
ً
 مقدمة ثانيا

ح إمكانيات الملكية  .5 تقر الويبو بأهمية التعددية اللغوية كأحد القيم األساسية للمنظمة، وكوسيلة للوصول إىل أرجاء العالم وشر
ي كل مكان ودعم

 
ي تحسي   حياة الجميع ف

 
كات والمجتمعات المحلية واألفراد الستخدام الملكية الفكرية كأداة  الفكرية ف الحكومات والشر

ي ضمان النفاذ الشامل إىل معلومات الويبو وخدماتها. 
 
 للنمو والتنمية المستدامة. وكذلك، تكتسي التعددية اللغوية أهمية ف

 عىل مدى السنوات العشر الم .6
ً
ا  كبت 

ً
اضية، وهو ما يستدعي من المنظمة التكّيف كي تظل وقد تطورت البيئة الخارجية تطورا

تتمتع بالمنافسة والكفاءة والمرونة ومواكبة المستقبل. وعىل وجه الخصوص، فإن رقمنة االتصاالت وظهور أدوات ومنصات جديدة 
ي تواجهها المنظمة للتواصل تغت ّ طريقة نفاذ أصحاب المصالح إىل المعلومات والحصول عليها واستخدامها. واثنان من التحديا

ت التر
" ضمان استخدام أدوات ومنصات التواصل المناسبة للوصول بفعالية إىل الجماهت  المستهدفة وتحقيق النتائج المتوقعة، 1هما: "

ة شعت  19-" وإذكاء الوعي وتوعية الشباب بالفوائد المتأتية من نظام متوازن للملكية الفكرية. وتدرك األمانة أن جائحة كوفيد2" وتت 
جمة التحديات والفرص الناشئة عن البيئة  اتيجيات التر ي أن يشمل تنقيح استر

ي هذا السياق، ينبغ 
 
استخدام وسائل االتصال الرقمية. وف

ة.   الخارجية المتغت 

جمة القائمة عىل األثر )ثالث .7 اتيجيات التر : عرض لنهج استر  وسياسة اللغات المنقحة مبنية عىل النحو التاىلي
ً
جمة (، وسياسة ا التر

حة )رابع  المقتر
ً
حة )خامسا جمة الفورية المقتر  (، وسياسة التر

ً
 (، وخطة تنفيذ مرحلية لعدة سنوات )سادسا

ً
ي حي   استبعدت ا

 
من  –(. وف

اح  ي تديرها الويبو واللوائح المتعلقة بها، يمكن  –نطاق هذا االقتر
ي وضعت بموجب المعاهدات التر

جمة التر أنظمة اللغات وسياسات التر
ي هذه الوثيقة. أن تس

حة ف  ي هيئات الويبو المختصة األخرى بالمبادئ المقتر
شد مناقشات الدول األعضاء بشأن األنظمة الجارية ف   تر

 .
ً
 26-2021 نهج قائم عىل األثر  ثالثا

ي تقدمها الو  .8
يبو، بما بهدف إثراء سياسة اللغات المنقحة بالمعلومات، أجرت األمانة تحليال شامال لمختلف أنواع االتصاالت التر

ي ذلك استعراض: "
ي الشكل " واألثر المتوقع. 3ل الرسالة؛ "" والوسائل المستخدمة إليصا2" الفئات المستهدفة؛ "1ف 

 1ويرد ف 
ي تقدمها الويبو كمنظمة. 

 المشهد العام التصاالت الويبو، الذي يوضح األنواع الرئيسية من االتصاالت التر

ي ال1الشكل 
ز
 (توضيحويبو ): المشهد العام لالتصاالت ف

 

9. ( : جمة بثالثة اعتبارات رئيسية هي اتيجيات الويبو المستقبلية بشأن التر شد استر ي إطار نهج قائم عىل األثر، تستر
( الجمهور 1وف 

جمة؛ ) جمة؛ )2المستهدف بالتر جمة المتاحة. 3( ودرجة الدقة المطلوبة للتر  ( وتكنولوجيا التر
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الجماهت  ذات التطلعات واالحتياجات المختلفة، من الجمهور العام، والزبائن  واتصاالت الويبو موجهة لمجموعة واسعة من .10
ي اجتماعات الويبو، إىل 

 
الحاليي   والمحتملي   لخدمات الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية، ومكاتب الملكية الفكرية والمشاركي   ف

ي مجال ا
 
اء الميدانيي   ف  استهدافا وتخصصا مثل الختر

هم. جمهور أكتر لملكية الفكرية وواضغي السياسات والباحثي   والجامعات وغت 
ي طبيعة وحجم 

 
جمة هو النظر عىل النحو الواجب ف اتيجيات التر ي هذا الصدد، وجدت األمانة أن أحد المعايت  الرئيسية لتحديد استر

 
وف

 الجمهور المستهدف من االتصال والقراء المقصودين. 

اح، حددت األمانة معي الواجبة للحاجةبإيالء العناية و  .11  ر اإىل الموازنة بي   زيادة تعزيز التعددية اللغوية واالستدامة المالية لالقتر
ً
 ا

 ثاني
ً
جمة ا جمة، وهو مستوى التسامح المرتبط بدرجات متفاوتة من دقة التر اتيجيات التر وألغراض هذه الوثيقة، . لتحديد نهج استر

ي حاالت : أوال، جرى تحديدهما ن من الدقة اهناك مستوي
 
جمة" المطلوبة ف سمعة أو العىل  ةكبت  طر  اختنطوي عىل م"الدقة العالية للتر

جمة الدقيقة عىل نحو معقول"،   نآثار قانونية محتملة إ جمة أقل دقة؛ وثانيا، "التر من التسامح  ا مزيدوهذا مستوى يتحمل كانت التر
ي 
 
جمة ف جمة هو تعزيز النفبما  ،دقة التر ي اال أن الهدف الرئيسي للتر

 
  1تصالاذ بقدر أكتر إىل المعلومات الواردة ف

جمة اآللية. ومن شأن  .12 ، وال سيما فيما يتعلق بالتر وتتبت  األمانة التطور الشي    ع للتكنولوجيات القائمة عىل الذكاء االصطناعي
جمة اآللية، بدءا عن طريق المشاري    ع التجريبية كجزء من خارطة التنفيذ  المرحلية لعدة سنوات، أن يتيح توسيع نطاق استخدام التر

ة لتعزيز التعددية اللغوية. ويمكن أن يشمل ما سبق زيادة تواصل المنظمة عتر مختلف أنواع االتصاالت، وزيادة تأثت  الويبو  فرصا كثت 
ي    ع التجريبية ويحدد القسم الرابع أدناه أسماء المرشحي   للمشار رجمة المواد لفائدة جمهور أوسع. عن طريق تعزيز قدرتها عىل ت

جمة اآللية.   للتر

جمة اآللية" إىل ترجمة آلية بتحرير الحق مكثف أو ترجمة آلية بتحرير الحق خفيف أو  .13 وألغراض هذه الوثيقة، تشت  عبارة "التر
ي معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس خامترجمة آلية دون تحرير الحق )ترجمة آلية 

 . ISO 18587:2017(، كما هو محدد ف 

 .
ً
جمة رابعا حة للير  السياسة المقير

جمة  .14 اتيجيات التر ح األمانة نهجا مفصال الستر ، تقتر ي الويبو والطيف الواسع من الجماهت 
بالنظر إىل مشهد االتصاالت المعقد ف 

ي الشكل 
حة الواردة ف  جمة المقتر اتيجيات التر ي القسم الثالث. وتصف استر

مهور ونوعه من حجم الج 2استنادا إىل المعايت  المبينة ف 
جمة من جهة، وتحقيق األث  ر المتوقع للتواصل من جهة أخرى. جهة، ومستوى التسامح المرتبط بدقة التر

حة2الشكل  جمة المقير اتيجيات الير  : اسير
 (المصفوفة الرباعية)

 

حة فرص .15 جمة اللغوية المقتر اتيجيات التر جمة اآللية. وتتيح استر ي ا لالستفادة من التر
ي الحاالت  ويمكن النظر ف 

جمة اآللية ف  التر
جمة جمة، وحيثما تكون "التر ي تحدد فيها درجة أكتر من التسامح فيما يتعلق بدقة التر

ي الحاالت الدقيقة إىل حد معقول" مقبولة.  التر
وف 

جمة اآللية بغية توسيع نطاق التر  ي فرصة استخدام التر
جمة المطلوبة مرتفعة، يمكن النظر ف  ي تكون فيها دقة التر

جمة ألبعد من لغات التر

                                                
جمةت 1 ي كثت  من األحيان جوهر التر

 
 .سىم ف
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ي تحدد فيها إمكانية 
ي الحاالت التر

 
جمة ألبعد من لغات األمم المتحدة الست ف األمم المتحدة الست. ويمكن استكشاف إمكانية التر

ويد القارئ بفهم  جمة كافية لتر  يطة أن تكون جودة التر جمة مقتضبة بتكلفة منخفضة، شر الوصول إىل جمهور جديد أو أوسع نطاقا بتر
 لما تعنيه الرسالة.  عام

جمة عنوت .16 اتيجيات التر ي ذلك ىلطبق استر
 
 : ما يىلي  ،عىل سبيل المثال ال الحص  ،جميع وسائل االتصال، بما ف

  المطبوعة والرقمية للمنشورات والوثائق؛نساق األ 

 ي  وقعوم
ون  ونية، وما إىل ذلك؛2الويبو اإللكتر  ، والمنتديات اإللكتر

  ونية؛وتطبيقات الويبو الخاصة  بالخدمات )التطبيقات الشبكية والتطبيقات المحمولة( ومنصاتها اإللكتر

  جمة و  العناوين الفرعية(؛من خالل األدوات السمعية البصية ومقتطفات الوسائط المتعددة )التر

  ي الفعاليات. و
 
 المواد المنشورة ف

، تقر األمانة بإمكانية استخدام  .17 للتواصل مع جماهت  أكتر  منصات التواصل االجتماعي وفيما يتعلق بوسائط التواصل االجتماعي
ولكن، يحتاج األمر إىل نهج مصمم وعمىلي نظرا لخصوصية المنصات اإلعالمية االجتماعية )أي اختالف المنصات من بلد/إقليم تنوعا. 

ي االتجاه، وشعة نشر المحتوى، واالعتماد عىل توافر 
، وعنص التواصل ثنان  جم عىل المواقع  إىل آخر، والبث المباشر المحتوى المتر

ات ترجمة آلية فعالة.  ابطة، وما إىل ذلك( ومن المالحظ أن المنصات الرئيسية تتضمن بالفعل مت    الشبكية المتر

جمة، مع إيالء المراعاة  1ويلخص الجدول  .18 اتيجيات التر ي مشهد االتصاالت مقارنة باستر
 
خريطة أنواع االتصاالت المحددة ف

 متوقع والجمهور ودرجة التسامح بشأن الدقة المطلوبة. الواجبة لألثر ال

جمة1الجدول  اتيجيات الير  : اسير
 بحسب نوع االتصال

اتيجية اللغة أنواع االتصاالت المنطبقة المصفوفة الرباعية جمة اآللية اسير  فرصة الير

جمهور محدود )الحجم 
 أو الفئة أو التخصص(

 

 الدقة العالية مطلوبة

  ي مجال الملكية الفكرية ذات الطبيعة الخاصة أو التقنيةمواد التعليم
 والتعلم ف 

 المعارف والمواد التقنية، بما فيها الوثائق الرسمية أو القانونية أو اإلجرائية 

 ي اجتماعات الويبو
ي تجري ف 

 الوثائق التقنية الداعمة للمداوالت التر

 مراسالت الويبو الرسمية 

 ترجمة

بحسب الجمهور المستهدف  
 ثر المحتملواأل

تحدد كل حالة عىل 
 حدة

 الجمهور العريض

 

 الدقة العالية مطلوبة

  ي مجال الملكية الفكرية )مثل الدورات
مواد اكتساب المهارات ذات الطابع العام ف 

 الرئيسية للتعلم عن بعد(

 تعميمات الويبو، وإخطارات االجتماعات، والنصوص الرسمية ووثائق االجتماعات  

  3الملخصات التنفيذية -الرئيسية المنشورات 
 

جمة إىل لغات األمم  التر
 المتحدة الست

 )األساس(

 نعم

                                                
جمة اآللية المتاحة للجمهور )مثل 2 ي يستخدمون بالفعل أدوات التر

ون  جمة( للنفاذ إىل  تشت  األمانة إىل أن العديد من مستخدمي موقع الويبو اإللكتر خدمة غوغل للتر
ي 
ون   .الموقع اإللكتر

جم الملخصات التنف 3 ي أن تتر
جمة مطلوبة دائما. يذية إىل لغات األمم المتحدة الست عىل األقلينبغ  ي حاالت جداول البيانات األساسية، ليست التر

 
 .وف
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اتيجية اللغة أنواع االتصاالت المنطبقة المصفوفة الرباعية جمة اآللية اسير  فرصة الير

 الجمهور العريض

  

جمة الدقيقة بشكل  الير
 معقول مقبولة

 إذكاء الوعي العام بالملكية الفكرية 

  مواد ترويجية وتواصلية لتعزيز خدمات الملكية الفكرية العالمية أو لدعم
 االتصاالت المؤسسية

  4التقارير الكاملة -المنشورات الرئيسية 

 مواد تسويقية مستهدفة و/أو محددة 

  طلبات خدمات الملكية الفكرية والمنصات المرتبطة بها، المتاحة عتر بوابة الملكية
 الفكرية

 التقارير بشأن أداء خدمات الويبو 

 ة منشورات موضوعية )مثل الدراسات و/أو ورقات العمل الداعمة لتوفت  المعرف
 بقضايا الملكية الفكرية وبحوثها وتحليالتها(

  ها من المواد المتعلقة بإدارة العالقة مع مذكرات إعالمية ورسائل إخبارية وغت 
 الزبائن

 تقديم خدمات الويبو لدعم الزبائن واستفساراتهم 

 الدراسات االستقصائية وجمع اآلراء من أصحاب المصالح 

جمة بحسب  تحدد التر
واألثر متطلبات العمل 
 المحتمل

 نعم

جمهور محدود )الحجم 
 أو الفئة أو التخصص(

  

جمة الدقيقة بشكل  الير
 معقول مقبولة

  إرشادات بشأن واجهة مستخدم خدمات الويبو ووثائقها التقنية )أي استخدام
 تطبيقات خدمات الملكية الفكرية والمنصات المرتبطة بها(

 مواد تكوين الكفاءات التقنية 

  التدريبيةالمواد 

 مواد معدة للمعارض والتظاهرات المحلية 

جمة بحسب االستثناء  التر

ض(  )المفتر
 نعم

 

ي جميع الخدمات العالمية لحماية الملكية الفكرية باللغات األوروبية األساسية، وبجميع  .19
جمة اآللية بنجاح ف  ت التر وقد نشر

رت 
ّ
اءات، قد ي حالة معاهدة التر

اءات. وف  ي ركن التر
ي حالة نظام  34 000الوفورات بمبلغ اللغات ف 

ي األسبوع، وف 
فرنك سويشي ف 

اءات، تستخدم  ي حالة ركن التر
جمة إىل النصف. وف  ي ألعمال التحرير الالحق للتر ي التوريد الخارجر

مدريد، فقد انخفض سعر الكلمة ف 
جمة مليوني   إىل ثالثة ماليي   كلمة يوميا. 

جمة اآللية لتر جمة اآللية متفاوتة بحسب الثنائيات ومن المالحظ أن الجو  التر دة الحالية للتر
ا تبعا للغات المستخدمة.   اللغوية، ويمكن أن تتباين تباينا كبت 

ورة إيالء اهتمام خاص لمستوى وضوح وجودة نسخ المواد باللغة  .20 جمة الفعالة لمواد التواصل، تشت  األمانة إىل ض 
ولتسهيل التر

ي إدخال خد
ي مواد األصلية. ويمكن النظر ف 

مات التحرير السابق بغرض توفت  التوجيه والدعم التحريري للمجاالت التجارية ومؤلف 
جمة من خالل تقليص الجهود المبذولة  االتصال. ومن شأن ضمان جودة جيدة وكتابة واضحة لنسخة اللغة األصلية أن ييش أعمال التر

ة.  جمة النصوص إىل عدة لغات، بدرجة كبت   لتر

ي إطار خطة التنفيذ المرحلية لعدة وحددت األمانة  .21
جمة اآللية، وستنفذ هذه المشاري    ع ف  المشاري    ع الرائدة لزيادة استخدام التر

 سنوات: 

  جمة اآللية إىل ، باستخدام التر ي
ون  وع الرائد األول عىل صفحات مسّيجة بعناية عىل موقع الويبو اإللكتر سينفذ المشر

 لغات األمم المتحدة الست؛

     وترجمة وستتوسع المشاري ، ي
ون  جمة اآللية للغات إضافية عتر الموقع اإللكتر ي استخدام التر

ع التجريبية األخرى ف 
 الوثائق المنشورة المستهدفة )مثل االستعراض السنوي لنظام مدريد(. 

                                                
جم حاليا إىل لغات األمم المتحدة الست )مثل التقارير الكاملة لالس 4 ي ال تتر

جمة اآللية للتقارير الكاملة التر ي فرصة التر
 
معاهدة تعراضات السنوية لنظام يمكن النظر ف

اءات ونظام مدريد ونظام الهاي(  .التر
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ي القسم سادسا أدناه .22
 
د التكلفة وستعتم. وستنفذ السياسة المنقحة للغات باتباع نهج المراحل الثالث متعدد السنوات، الوارد ف

جمة مواد االتصاالت، ومستوى التحرير  جمة، والوسائل المستخدمة لتر جمة عىل حجم التر حة للتر اتيجيات المقتر تبة عىل االستر المتر
جمة اآللية فع تقرير عن ذلك إىل الدول األعضاء عىل أساس . الالحق للمواد المنتجة بالتر وسيقيم ما سبق خالل المراحل التجريبية وست 

تبة عىل التكلفة استنادا إىل معيارين هما: ". 5سنوي جمة )عبء العمل(؛ "1وستقيم اآلثار المتر جمة المحددة 2" حجم التر " وتكلفة التر
اءات  3ويوضح الشكل   .باإلنتاجية وتكاليف الوحدة ذات الصلة ي حالة معالجة ملخصات معاهدة التر

 
جمة اآللية عىل اإلنتاجية ف أثر التر

ية إ ي إىل لغات األمم المتحدة الست،  4ويبي   الشكل   .ىل الفرنسيةمن اإلنكلت  
ون  ي تكلفة ترجمة محتويات الموقع اإللكتر

 
الفروق ف

جمة المستخدمة  .حسب طريقة التر

اءات3الشكل   : عبء عمل ملخصات معاهدة الير
ي اليوم

ز
ية إىل الفرنسية المعالج ف ز  من اإلنكلي 

 (عدد الطلبات)

ي : ترجمة موقع الوي4الشكل 
ز
ون  بو اإللكير

 لغات األمم المتحدة الست
 (بماليي   الفرنكات السويشية)

 

 

 

 .
ً
جمة الفورية خامسا حة للير  السياسة المقير

ة و الجدير بالذكر أنه من  .23 ي سياسة اللغات للفتر
جمة الفورية ف  ح 2011-2010رغم اإلشارة إىل التر أي أنظمة بشأنها ، لم تقتر

ي الممارسة . لغوية محددة
جمة الشفوية بلغات األمم المتحدة الست  العملية،وف  ي اتقدم خدمات التر

لمؤتمرات الدبلوماسية ف 
اء واألفرقة العاملالمعارف ولجنة التنسيق واللجان الدائمة ولجنة  6جمعياتالو  جمة الفورية  .7ةولجان الختر ي وتقدم خدمات التر

ف 
، مع مراعاة قيود القدرات (المنظمة )القطاعاتالمنظم ب تقدير القطاع جميع االجتماعات واألحداث األخرى بناء عىل الطلب وبحس

انية  . والمت  

 للمشهد  .24
ً
جمة الفورية، ونظرا ايد عىل التر ي ضوء الطلب المتر 

وب  هدف توفت  مستوى ثابت من الخدمة ألصحاب المصلحة ف 
اضية ومختلطة( سيطبق  ايد التعقيد لالجتماعات )خصوصا مع إدراج أنساق افتر نظام لغات بحسب نوع االجتماع أو الحدث، كما المتر 

ي الجدول 
 أدناه.  2هو مبي   ف 

  

                                                
ي تقارير أداء الويبو المتتالية 5
 
 .ف

ي سنة  6
 
ي الجمعيات(WO/GA/26/10 الوثيقة) 2000بناء عىل قرار الجمعية العامة ف

 
ي المؤتمرات الدبلوماسية وف

 
تغالية ف جمة الفورية من اللغة التر

 .، توفر التر
ي بمراجعة تالمشاركة، دية عدد األعضاء و/أو نظرا لمحدو  7

ي بعض اجتماعات الفريق العامل، مثل الفريق العامل المعت 
 
قدم ترجمة فورية ثنائية أو ثالثية اللغة ف

اءات  .التصنيف الدوىلي للتر
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جمة الفورية،2الجدول  حة لخدمات الير  : أنظمة اللغات المقير
 بحسب نوع االجتماع )أو الحدث(

 

 

، مع  .25 جمة الفورية بناء عىل متطلبات العمل عىل النحو التاىلي مراعاة الموارد المتاحة وتتحدد االستثناءات من أنظمة لغات التر
 والقيود اللوجستية عىل النحو الواجب: 

ي حالة اجتماعات الهيئات الرئيسية واالجتماعات الدولية والمشاورات غت  الرسمية، ستقرر أمانة الويبو بالتشاور  "1"
ف 

 واللجان المعنية؛ 8مع الرئيس

ي حالة االجتماعات واألحداث واألنشطة األخرى،  "2"
ي تقرر أمانة الويبسوف 

و بالتشاور مع الجهة )الجهات( المشاركة ف 
 التنظيم، إن وجدت. 

حة  .26 جمة الفورية عىل حجم االستثناءاتبشأن وسيتوقف األثر المحتمل ألنظمة اللغات المقتر قيم ذلك عىل أساس يوس. التر
غ عنه سنوي و 

ّ
 .9الدول األعضاءستبل

 .
ً
 خطة التنفيذ التدريجية سادسا

ي الشكل سيقّسم تنفيذ السياسة  .27
 . 5المنقحة للغات إىل ثالث مراحل. ويرد بيان الخطة التنفيذية التدريجية متعددة السنوات ف 

  

                                                
 .أو الرئيس المنتخب 8
ي تقارير أداء الويبو المتتالية 9
 
 .ف
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ة 5الشكل   26-2021: خطة تنفيذ سياسة اللغات المنقحة للفير
 تقسيم بحسب المرحلة

 

جمة اآللية للموقع  .28 ي المقدرة بمبلغ وستشمل تكلفة المرحلة األوىل من خطة التنفيذ تكلفة برامج التر
ون  مليون فرنك  1.4اإللكتر

فرنك سويشي.  150 000سويشي، وتكلفة تنفيذ السياسة المنقحة للغات بشأن الدورات الرئيسية للتعليم عن بعد، والمقدرة بمبلغ 
جم.  ومن الصعب تقدير تكلفة ترجمة المواد المتعلقة ببناء القاعدة المعرفية بشأن الملكية الفكرية ألنها تعتمد   عىل حجم ما سيتر

وتجدر اإلشارة إىل أن التكنولوجيا ستواصل التطور بشعة عىل مدار تنفيذ السياسة المنقحة للغات، وهو ما سيتيح فرصا  .29
 إضافية لتعزيز التعددية اللغوية بمزيد من الفعالية والكفاءة. 

ي التنفيذ، وفقا للخطة الموضحة أعاله، وا .30
فع تقرير بالتقدم المحرز ف  لفرص اإلضافية الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة، وست 

ي تقارير أداء الويبو المتتالية. 
 إىل الدول األعضاء ف 

انية مدعوة إىل:  .31 نامج والمت    لجنة التر
ّ
 إن

اإلحاطة علما بمحتويات هذه  "1"
 الوثيقة؛

وأن توصي جمعيات الويبو، كل فيما  "2"

يعنيها، باعتماد السياسة المنقحة 

حة اللغات توصي جمعيات  وأن المقتر
الويبو، كل فيما يعنيها، باعتماد 

حة اللغات  السياسة المنقحة المقتر
ي األقسام ثالث

 والمبينة ف 
ً
 ورابعا

ً
 ا

 وخامس
ً
 وسادس ا

ً
 .أعاله ا

 ]نهاية الوثيقة[


