
 

H/LD/WG/10/4 
�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي

 2120 أ�ت��ر  14التار�ــــخ: 

ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي 
ي بالتط��ر القانوين

الف��ق العامل المعين
 الصناع�ة للتصام�م

ةالدورة   العا�ش
 2021د�سم�ب  15إ�  13جن�ف، من 

ي نظام الهايال تحد�ث للدراسة
ف الصين�ة والروس�ة �ف  واف�ة عن اآلثار ع� التكلفة والجدوى الفن�ة إلدخال اللغتني

 وث�قة من إعداد المكتب الدو�ي 

 مالحظة توض�ح�ة أوً�. 

عدت الوث�قة  .1
�
ف الصين�ة H/LD/WG/9/4أ ، المعنونة "دراسة واف�ة عن اآلثار ع� التكلفة والجدوى الفن�ة إلدخال اللغتني

ي نظام الهاي"، ل�ي ينظر فيها 
ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي للتصام�م والروس�ة �ف

ي بالتط��ر القانويف الف��ق العامل المعيف
ي "الف��ق العا

ي ، مل" و"نظام الهاي")الصناع�ة (المشار إليهما ف�ما ��ي بعباريت
ي دورته التاسعة المنعقدة �ف

د�سم�ب  15و 14 يو�ي  �ف
ا إ� ول�ن. 2020 ف ن أ رأوا  األعضاء أن نظر� ي لن شكل االجتماع الهجني

إمكان�ة إدراج لغات إجراء مناقشة معمقة حول موض�ع " �ساعد �ف
ي نظام الهاي

الوث�قة �سخة محدثة من هذە وتعت�ب  . 1ةالتاسع ذف الموض�ع المذكور من جدول أعمال الدورةُح  فقد  "،جد�دة �ف
 الوث�قة المذكورة أعالە. 

 
�
 مقدمة . ثان�ا

ة من  .2 ي الف�ت
ي دورته الثامنة المنعقدة �ف

 H/LD/WG/8/5 ، الوث�قة2019نوفم�ب  1أ�ت��ر إ�  30ناقش الف��ق العامل، �ف
ي نظام الها

 ي". المعنونة "الخ�ارات الممكنة إلدخال لغات جد�دة �ف

الف��ق العامل من المكتب الدو�ي أن يواف�ه، ألغراض المناقشة إّبان دورته المقبلة، بدراسة واف�ة عن اآلثار ع� التكلفة وطلب  .3
ي نظام الهاي

ف الصين�ة والروس�ة �ف  . 2والجدوى الفن�ة إلدخال اللغتني

عدتواستجابة لهذا التكل�ف،  .4
�
ي تعرضH/LD/WG/9/4الوث�قة  أ ف اآلثار ع� التكلفة  ، اليت والجدوى الفن�ة إلدخال اللغتني

�ة والصين�ة والفر�س�ة والروس�ة  ف ف معا، فضال عن تقي�م لتوافر المواد واألدوات لمستخد�ي نظام الهاي باللغات اإلنكل�ي المذكورتني
�ما يتعلق باآلثار ال س�ما ف، H/LD/WG/9/4ُتعت�ب هذە الوث�قة �سخة محدثة من الوث�قة هذا التكل�ف،  لتنف�ذ واستكماً�  واإلسبان�ة. 

  ع� التكلفة. 

                                                   
 . H/LD/WG/9/8 Prov.من الوث�قة  9والفقرة  H/LD/WG/9/1 Prov.3راجع الوث�قة  1
 . H/LD/WG/8/8من الوث�قة  29راجع الفقرة  2
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 ملخص خ�ارات التنف�ذ . ثالثا 

ي الوث�قة .5
ي نظام الهاي �ف

. وتضم هذە الوث�قة خ�ارا H/LD/WG/8/5 سبق عرض خ�ارات التنف�ذ إلدخال لغات جد�دة �ف
ف من خالل إجراء م��د من التحل�ل آلثار التنف�ذ جدارة ط�ح هذا الخ�ار ع� الف��ق العامل للنظر ف�ه. و�رد أدناە  إضاف�ا، ح�ث تبنيَّ

ي 
ت�ب التصاعدي لتعق�د كل منها. وما االسم المطلق ع� كل خ�ار إال للتوص�ف، و�التا�ي ينب�ف ملخص للخ�ارات وأهم سماتها بال�ت

احا مبدئ�ا.   اعتبارە اق�ت

 الخ�ار "ألف": لغة اإل�داع

ي الوث�قة هذا خ�ار جد�د ناتج عن إدخال تعد�ل .6
، وهو أقل الخ�ارات H/LD/WG/8/5 طف�ف ع� خ�ار لغة اإل�داع المطروح �ف

 .تعق�دا

 .و�تيح هذا الخ�ار إ�داع الطلبات بأي من اللغات الجد�دة .7

ي الطلب الدو�ي إ� إحدى اللغات الثالث  .8
جم المكتب الدو�ي العنا� ذات الصلة �ف ي حالة إ�داع طلب باللغة الجد�دة، ي�ت

و�ف
�ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة) حسب اخت�ار المودع ف  .الحال�ة (اإلنكل�ي

�ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة .9 ف  .وع� ذلك، فس�كون ع� المكتب الدو�ي فحص الطلب الدو�ي والتواصل مع المودع باللغة اإلنكل�ي

�ة و  .10 ف ن التسج�ل الدو�ي الناتج وال ُين�ش إال باللغات اإلنكل�ي ، ال �دوَّ الفر�س�ة واإلسبان�ة، ومن ثم �ستمر إجراء جميع و�التا�ي
�ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة ف  .المراسالت المتعلقة بالتسج�ل الدو�ي مع أصحاب التسج�الت والمكاتب باللغة اإلنكل�ي

 الخ�ار "باء": لغة اإل�داع واالتصال

ي الوث�قة .11
(الخ�ار "ألف") نفسه، مع تغي�ي اسمه إ� "لغة بمس� لغة اإل�داع  H/LD/WG/8/5 �مثل هذا الخ�ار ما ُط�ح �ف

 . اإل�داع واالتصال" (الخ�ار "باء") ألغراض هذە الوث�قة

ف إ�داع الطلبات الدول�ة باللغة الجد�دة. وعالوة ع� ذلك، �جري المكتب الدو�ي فحصه للطلب  .12 و�تيح هذا الخ�ار للمودعني
 . الدو�ي وتراسله مع المودع باللغة الجد�دة

ي  ومع ذلك، .13
�ة والفر�س�ة واإلسبان�ة، ومن ثم �ستمر االقتصار �ف ف ن التسج�ل الدو�ي الناتج وال ُين�ش إال باللغات اإلنكل�ي فال �دوَّ

�ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة كما  ف إجراء جميع المراسالت المتعلقة بالتسج�ل الدو�ي مع أصحاب التسج�الت والمكاتب ع� اللغة اإلنكل�ي
 .كان سابقا

 "ج�م": لغة الن�ش الخ�ار 

اسل مع المودع باللغة الجد�دة تدو�ن التسج�ل الدو�ي  .14 استنادا إ� الخ�ار "باء"، �ضم المكتب الدو�ي إ� اإل�داع والفحص وال�ت
ن التسج�ل الدو�ي وُ�ن�ش باللغة الجد�دة، إضافة إ� اللغات الثالث الحال�ة (ف�كون المجم�ع أر�ــع لغ ، �دوَّ  .ات)بتلك اللغة. و�التا�ي

نة، بالنسبة إ� التسج�الت الدول�ة المنشورة بتلك اللغة الجد�دة  .15 وعالوة ع� ذلك، يتاح لمكاتب األطراف المتعاقدة المعيَّ
�ة  ف فقط، إرسال مخاطبات (من قب�ل إخطارات الرفض و��انات منح الحما�ة) باللغة الجد�دة، فضال عن جواز إجراء ذلك باللغة اإلنكل�ي

 ). إلسبان�ةأو الفر�س�ة أو ا

وسيتاح ألصحاب التسج�الت الدول�ة المنشورة باللغة الجد�دة إرسال مخاطبات إ� المكتب الدو�ي باللغة الجد�دة (مثل  .16
ن أي معاملة ناتجة وُتن�ش باللغات  ، ستدوَّ ي مخاطبات من المكتب الدو�ي يتلك اللغة كذلك.  و�التا�ي

طلب تدو�ن تغي�ي أو تجد�د) وتل�ت
�ة والفر�س�ة واإلسبان�األر�ــع (اإلنك ف  .)الجد�دة ة واللغةل�ي

ها والمراسالت المتعلقة و  .17 �ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة و��ش ف أما تدو�ن التسج�الت الدول�ة الناتجة عن طلب مودع باللغة اإلنكل�ي
 .بها فتب�ت بتلك اللغات فقط

 الخ�ار "دال": لغة الن�ش ومراسلة المكتب

عة من الخ�ار  .18 ي إطار الخ�ار "ج�م"، س�كون ع� المكتب الدو�ي إعداد ما  هذە �سخة ُموسَّ
"ج�م". فباإلضافة إ� المتو�ف �ف

ف   .�لزم من ترجمات إ� أي من اللغات الجد�دة تكون اللغة المختارة لمكتب طرف متعاقد معنيَّ

الجد�دة بغض النظر عن  و�سع أي مكتب من هذا القب�ل إرسال مخاطبات (أي إخطارات الرفض و��انات منح الحما�ة) باللغة .19
ي أودع بها الطلب الدو�ي   .اللغة اليت
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 الخ�ار "هاء": لغة العمل

ي القاعدة  .20
 �ف

�
 النظاُم المنصوص عل�ه حال�ا

�
ي ظل هذا الخ�ار، سوف ��ي أ�ضا

كة ع� اللغة  6�ف من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ي الجد�دة. و�عبارة أخرى، خالفا للخ�ارات "ألف" إ� "دال"، سوف يتع

ف ع� المكتب الدو�ي ترجمة جميع التسج�الت الدول�ة �ف ني
�ة والفر�س�ة واإلسبان�ة.  ف  جميع الحاالت إ� أي لغة جد�دة باإلضافة إ� اإلنكل�ي

 . تقي�م توافر مواد وأدوات تتعلق بنظام الهايرابعا 

�ة والصين�ة والفر�س�ة �ضم المرفق األول بهذە الوث�قة ب�انا عاما لتوافر مواد وأدوات تتعلق بنظام الهاي  .21 ف باللغات اإلنكل�ي
 . والروس�ة واإلسبان�ة

ي لنظام الهاي،  .22
ويف ومن المعلومات المتاحة بجميع اللغات المذكورة وثائق جمع�ة اتحاد الهاي والف��ق العامل، والموقع اإلل��ت

ي �شغ�ل نظ
ون�ة �ف ون�ة  خاصةام الهاي، والنصوص القانون�ة، غ�ي أن المستخَدم من المواد ومن األدوات اإلل��ت الواجهات اإلل��ت

ة التصام�م الدول�ة، والنماذج(اإل�داع والتجد�د)  eHagueلخدمة   الورق�ة و��ش
ّ

�ة ، وحاسبة الرسوم، غ�ي متاح إ� ف  باللغات اإلنكل�ي
 . والفر�س�ة واإلسبان�ة

23.  
�
، إذا أ ي نظام الهاي، التكفل ب�تاحةوس�لزم المكتب الدو�ي

المعلومات والخدمات ذات الصلة باللغات  دخلت اللغات الجد�دة �ف
ي وغ�ي ذلك من النماذج ذات eHague  الجد�دة. كما �ستلزم جميع خ�ارات التنف�ذ أن يتيح المكتب الدو�ي واجهة

ونموذج الطلب الور�ت
ورة إتاحة بعض المواد األخرى بتلك اللغات ، ومن ذلك ع� سب�ل الصلة بتلك اللغات. وتض�ف الخ�ارات "ج�م" إ� "هاء" إ� ذلك �ف

ات و/أو التجد�دات نة بتدو�ن التغي�ي ة التصام�م الدول�ة، فضال عن جميع النماذج األخرى المق�ت  .المثال ��ش

وعالوة ع� ذلك، ل�ست كل مواد وأدوات المعلومات مق�دة بأي من الخ�ارات تق�دا صارما. فع� سب�ل المثال، س�كون  .24
س(ما دامت ُتدمج  وقاعدة الب�انات العالم�ة للتصام�ماألفضل إتاحة المذكرات اإلعالم�ة  بم��د من  )قاعدة الب�انات الهاي إ�س�ب

تب ع�اللغات لمساعدة العمالء �شكل أحسن. ومع ذلك،  إتاحة م��د من المواد بم��د من اللغات ارتفاع تكال�ف الص�انة، كما أن لها  ي�ت
 . 3تبعات ع� الجودة

 واآلثار ع� التكلفة والتشغ�ل. الجدوى الفن�ة خامسا 

 الجدوى الفن�ة

ف الصين�ة والروس�ة معا  .25 ي البحت، تعت�ب جميع خ�ارات تنف�ذ إدخال اللغتني من منظور تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت الفيف
ي الوثائق السابقة

�ر �ف
ُ
) 4مجد�ة، كما ذ ي

 .(انظر أ�ضا القسم األول من المرفق الثايف

ي  .26
الفصول السابقة، فإن مختلف خ�ارات التنف�ذ تفتح المجال لسمات إضاف�ة �كون ل�ل منها آثار من ومع ذلك، كما ورد �ف

ف الصين�ة والروس�ة معا ع� التكلفة ي بهذە الوث�قة آثار إدخال اللغتني
 .ح�ث التكال�ف والتشغ�ل. و�ضم المرفق الثايف

 تكال�ف اإلعداد

تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت الحا�ي باإلضافة إ� ترجمة المواد ستتطلب جميع خ�ارات التنف�ذ تط��ر وتعد�ل نظام  .27
ي المتصلة به

ا �قارب و اإلشعارات والنصوص.  وقوالبوالنماذج الورق�ة  eHague ، مثل جميع النصوص �ف ا أول�� سيتطلب ذلك استثمار�
). القسم األول من الم راجعمليون فرنك س���ي بغض النظر عن خ�ارات التنف�ذ ( 0.421 ي

وذلك لضمان توافر كل رفق الثايف
ف تحت كل من خ�ارات التنف�ذ ف الجد�دتني  .المعلومات والخدمات ذات الصلة باللغتني

 التكال�ف المتكررة

ف نحوا من  .28 ف الجد�دتني ي الالزم لتواصل تعهد نظام تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت بالتحد�ث باللغتني
سيتطلب العمل اإلضا�ف

)فرنك مليون  0.121 ي
ي من المرفق الثايف

 .س���ي سن��ا. وسُتتكبد هذە التكال�ف بغض النظر عن خ�ارات التنف�ذ (راجع القسم الثايف

ي سجل مدر�د، وال تتوافر لسجل  .29
جمون داخليون �ف ي الطلبات الدول�ة حال�ا م�ت

و�اإلضافة إ� ذلك، يتو� ترجمة المواد النص�ة �ف
جمة الال ف ع� المكتب الدو�ي مدر�د وال لسجل الهاي موارد ال�ت ، سيتعني ف الصين�ة والروس�ة. و�التا�ي جمة النصوص باللغتني زمة ل�ت

جمة الناتجة عن ذلك  مما سيؤدي إ� تكال�ف إضاف�ة. ، التعاقد خارج�ا ع� ترجمة تلك النصوص ومراقبة جودة ال�ت

                                                   
ي  ��ش  لغات 10 المثال سب�ل ع� توجد  3

اءات.  �شأن التعاون معاهدة نظام �ف  معاهدة مود�ي  دل�ل �كن لم الوث�قة، هذە إعداد  وقت فحيت  ذلك، ومع ال�ب
اءات �شأن التعاون �ة باللغات إال  متاحا  الوطن�ة) المرحلة إ� إ� والمقدمة الدول�ة المرحلة إ� (مقدمة ال�ب ف  أن كما   واإلسبان�ة، والروس�ة ال�ابان�ةو  والفر�س�ة اإلنكل�ي
اءات �شأن التعاون معاهدة طلبات �سلم لمكاتب التوجيه�ة المبادئ �ة متاحة ال�ب ف ة تتاح وال  واإلسبان�ة.  والروس�ة والفر�س�ة باإلنكل�ي  �شأن التعاون معاهدة ��ش
اءات �ة، إال  ال�ب ف  ل�ور�ة. وا وال�ابان�ة بالصين�ة منها  مقتطفات إتاحة مع باإلنكل�ي

 . H/LD/WG/8/5 الوث�قة من 21 والفقرة H/LD/WG/7/INF/2 الوث�قة من 46 الفقرة األخص، ع� راجع، 4
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جمة ( .30 ي ل�ل من اأما التكال�ف التشغ�ل�ة لل�ت �عتمد تقدير و  . التنف�ذ  اتتختلف حسب خ�ار ) فسومراقبة الجودة لتعاقد الخار�ب
ف إ� اتفاق الهاي ، و تعد�الت تكم�ل�ةع إجراء لمدة خمس سنوات م التكلفة ع� توقع عدد الطلبات الدول�ة اض أن انضمام الصني اف�ت

ي بدا�ة عام 
ا �ف ي حالة تفع�ل إدخال �قدر المكتب الدو�ي أن تبلغ التكال�ف التشغ�ل�ة السن��ة اإلضاف�ة لل�ت و  . 2022س�صبح سار��

جمة �ف
ي سنة 

ف الصين�ة والروس�ة �ف فرنك س���ي إذا ُطبق أي من خ�ارات لغة اإل�داع أو لغة اإل�داع مليون  0.018مبلغا قدرە  2022اللغتني
لمكتب فرنك س���ي إذا طبق خ�ار لغة الن�ش ومراسلة امليون  0.066واالتصال أو لغة الن�ش (الخ�ارات من "ألف" إ� "ج�م")، و

)مليون  0.22(الخ�ار "دال")، و ي
 .فرنك س���ي إذا طبق خ�ار لغة العمل (الخ�ار "هاء") (راجع القسم الثالث من المرفق الثايف

ف  .31 ، أ�ا كان خ�ار التنف�ذ، التعامل مع جميع أنواع االستفسارات المتعلقة بنظام الهاي باللغتني ا، س�كون ع� المكتب الدو�ي وأخ�ي
ف لتقد�م هذا الن�ع من خدمة العمالء استثمارا إضاف�ا يبلغ نحوا من  ني

َ
ف متفرغ ، وسيتطلب التعاقد مع موظَفني ف مليون  0.235الجد�دتني

)فرنك س���ي سن�� ي
ي من المرفق الثايف

 .ا (راجع القسم الثايف

ف  .32 اوح التكال�ف التشغ�ل�ة السن��ة بني ، من المقدر أن ت�ت ي حالة تطبيق أي من الخ�ارات  5فرنك س���يمليون  0.374و�التا�ي
(�ف

ي حالة تطبيق الخ�ار "دال")، و 6فرنك س���يمليون  .4220"ألف" إ� "ج�م")، و
ي حالة تطبيق  7فرنك س���ي مليون .5760(�ف

(�ف
 . الخ�ار "هاء")

 اآلثار التشغ�ل�ة

. وال تعالج هذە  .33 ف ف الجد�دتني ف يتقنون اللغتني تتطلب جميع خ�ارات التنف�ذ، باستثناء خ�ار لغة اإل�داع (الخ�ار "ألف")، فاحصني
نة بلغات محددة، وذلك ألن المكتب الدو�ي لد�ه بالفعل جانب من القدرة  ف الوث�قة تكال�ف الفحص المق�ت ع� إجراء الفحص باللغتني

ي 
الصين�ة والروس�ة وأنه س�كون من الطب��ي أن تتطور قدرة الفحص �شكل عام ع� مر الزمن حسب الحجم التعامل. غ�ي أنه ينب�ف

ي يتمتع بها المك ي ز�ادة قدرات الفحص. وس�كون ذلك هو الشتالتنبه إ� أنه كلما أدخلت لغات جد�دة قلت المرونة اليت
ي ب الدو�ي �ف

أن �ف
 .( ي

ي من المرفق الثايف
 حالة تطبيق أي من خ�ارات التنف�ذ عدا الخ�ار "ألف" (راجع القسم الثايف

ا   . اعتبارات أخرىسادس�

ي بنظام مدر�د  الف��ق العامل المعيف

ي أ�ت��ر  .34
ي عقدت �ف ة اليت ي دورته الثامنة ع�ش

ي لنظام مدر�د �شأن ، نظر 2020�ف
ي بالتط��ر القانويف التسج�ل الف��ق العامل المعيف

ي بنظام مدر�د(المشار إل�ه ف�ما ��ي باسم " الدو�ي للعالمات ي دراسةالف��ق العامل المعيف
اآلثار المال�ة والجدوى التقن�ة لإلدراج عن  ") �ف

ي نظام مدر�د
ي للغات الع���ة والصين�ة والروس�ة �ف    ). MM/LD/WG/18/5(الوث�قة  التدر��ب

ي الوث�قة المذكورة، طلب  .35
ي بنظام مدر�د من المكتب الدو�ي إعداد دراسة منقحة، بح�ث و�عد النظر �ف الف��ق العامل المعيف

ي أثارتها الوفود، عالوة ع� عقد مشاورات قبل دورته التال�ة  تعالج القضا�ا اليت
ُ
دراسة منقحة (الوث�قة  تدم. و�ناًء ع� ذلك، ق

MM/LD/WG/19/7 �ي بنظام مدر�د ) إ ي نوفم�ب للنظر فيها الف��ق العامل المعيف
ة المقرر عقدها �ف ي دورته التاسعة ع�ش

. 2021�ف
ي الفصل الخامس من هذە الوث�قة ،التكال�فو�أخذ تقدير 

ي االعتبار  ،الوارد �ف
   . 8قدر اإلمكان MM/LD/WG/19/7وث�قة ال�ف

  

                                                   
 (خدمة س���ي فرنك مليون 0.235 + �شغ�ل�ة) (ترجمة س���ي فرنك مليون 0.018 + واتصاالت) معلومات (تكنولوج�ا  س���ي فرنك مليون 1210. 5

 س���ي.  فرنك مليون 0.374 = عمالء)
 (خدمة س���ي فرنك مليون 0.235 + �شغ�ل�ة) (ترجمة س���ي فرنك مليون 0.066 + واتصاالت) معلومات (تكنولوج�ا  س���ي فرنك مليون 1210. 6

 س���ي.  فرنك مليون 0.422 = عمالء)
 (خدمة س���ي فرنك مليون 0.235 + �شغ�ل�ة) (ترجمة س���ي فرنك مليون 0.22 + واتصاالت) معلومات (تكنولوج�ا  س���ي فرنك مليون 1210. 7

 س���ي.  فرنك مليون 0.576 = عمالء)
�ة �شكل كب 8 جمة التحض�ي ة المطل��ة ألعمال ال�ت ي الوث�قة المذكورة، ُخفضت الف�ت

ا مع التقدير األخ�ي الوارد �ف اض العمل ع� سب�ل المثال، تماش�� �ي باف�ت
جمة الخارج�ة المتوقعة، فإن تقدير التكلفةبمساعدة ال�ت  ا إ� صغر حجم أعمال ال�ت الجد�د �شأن  جمة اآلل�ة، مما �قلل من تكال�ف اإلعداد المقدرة. و�النظر أ�ض�

ف ع� أساس العمل بدوام ج ف الداخليني جمني اض إمكان�ة االستعانة بالم�ت جمة الخارج�ة �ستند اآلن إ� اف�ت ، مما �قلل من التكال�ف المتكرر مراقبة جودة أعمال ال�ت ي
زيئ

 المقدرة. 
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ح من جمهور�ة كور�ا  مق�ت

ح خالل الدورة الثامنة للف��ق العامل إدخال اللغة ال�ور�ة ضمن لغات  .36 من الجدير بالتذك�ي أ�ضا أن وفد جمهور�ة كور�ا اق�ت
ي نظام الهاي. 

حول معاي�ي اخت�ار لغات إضاف�ة. و�ناًء ع� ذلك،  وث�قةكلف الف��ق العامل المكتب الدو�ي ب�عداد   ومن ثماإل�داع �ف
دمت

ُ
ي  H/LD/WG/9/5الوث�قة  ق

ي نظام الهاي" إ� الف��ق العامل للنظر فيها �ف
المعنونة "معاي�ي اخت�ار لغات إضاف�ة إلدخالها �ف

ي الدورة الحال�ة. H/LD/WG/10/5�سخة محدثة من الوث�قة المذكورة ( وأعدتدورته التاسعة. 
 ) لمناقشتها �ف

 : إن الف��ق العامل مدعو إ� ما ��ي  .37

قة مناقشة مضمون هذە الوث� "1"
 ؛والتعليق عل�ه

توج�ه المكتب الدو�ي �شأن و  "2"
ي قدما 

 . السب�ل المحتملة للم�ف

]ن�ي ذلك المرفقا�[
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�ة والصين�ة والفر�س�ة والروس�ة واإلسبان�ةتقي�م توافر مواد وأدوات تتعلق بنظام  ن  الهاي باللغات اإلنكل�ي

 

�ة األدوات و/أو  المواد  ن  اإلسبان�ة الروس�ة الفر�س�ة الصين�ة  اإلنكل�ي

ي  مطلوب توفرها 
  الخ�ارات جميع �ن

ي  الموقع )1(
ويف  (المحتوى الهاي لنظام اإلل��ت

 X X X X X العام)

 eHague X  X  X واجهة )2(

ي  الطلب نموذج )3(
 األخرى والنماذج الور�ت

 X  X  X الصلة ذات

ون�ة الصفحة )4(  X X X X X والمدفوعات للرسوم اإلل��ت

)5( ePay X X X X X 

ا  مطلوب توفرها  ي  إضاف��
 "هاء إ� "ج�م" من الخ�ارات �ن

ة )6(  X  X  X الدول�ة التصام�م ��ش

 X  X  X األخرى النماذج جميع )7(

ن  مرغوب توفرها  ن  باللغتني ن  عانةإل  الجد�دتني  للمستخدمني

   X X  لوكارنو تصن�ف )8(

 X X X X X االستنساخ �شأن توجيهات )9(

 X X X X X الهاي نظام مستخد�ي  دل�ل )10(

  X  X  X  الهاي أعضاء ب�انات )11(

 X  X  X الرسوم حاسبة )12(

 X  X   X للتصام�م العالم�ة الب�انات قاعدة )13(

 X  X  X الهاي بنظام االتصال واجهة )14(

 X  X  X (قانون�ة) اإلعالم�ة المذكرات )15(

 X X X X X الهاي نظام أخبار  )16(

ي  الهاي نظامل التوجي�ي  الدل�ل )17(
ويف      X اإلل��ت

ي  اللغات س�اسة بموجب مفروض توفرها 
 ال��بو �ن

 ال��بو  (منشور  القانون�ة الهاي نصوص )18(
 X X X X X )269 رقم

 X X X X X العامل والف��ق الهاي اتحاد  جمع�ة وثائق )19(

 الهاي لنظام السنوي االستعراض )20(
 X X X X X التنف�ذي) (الملخص

 (النص الهاي لنظام السنوي االستعراض )21(
     X ال�امل)

  

[ ي
 [��ي ذلك المرفق الثايف
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ي نظام الهاي
ن الصين�ة والروس�ة �ن  تكال�ف إدخال اللغتني

 أوال. تكال�ف اإلعداد

جمة  ال�ت

ي واجهة  .1
ي الخطوة المبدئ�ة ترجمة كل النصوص �ف

ف �ف ، وقوالب اإلخطارات، والنصوص الورق�ة ، والنماذجeHagueسيتعني
 . ف ف الجد�دتني  المنطبقة مقابل كل من خ�ارات التنف�ذ لضمان توافر جميع المعلومات والخدمات ذات الصلة باللغتني

ا لهذە الغا�ة، و  .2 جم ل�ل تحق�ق� ف (م�ت ف الجد�دتني ف يتقنان اللغتني جَمني ف ع� المكتب الدو�ي استعمال م�ت لغة، أي الصين�ة سيتعني
 . 1والروس�ة)، ع� أساس خدمات تعاقد�ة فرد�ة

ف حسب خ�ار التنف�ذ  طب�عة النصوص وتختلف .3 ف الجد�دتني ي س�لزم ترجمتها إ� اللغتني ، وقوالب الورق�ة النماذج(مثل  اليت
ة التصام�م الدول�ةواجهة استخدام و  اإلخطارات، جمة تُ  ومع ذلك ،)��ش ة المطل��ة ألعمال ال�ت �ةقدر الف�ت �ستة أشهر كحد  التحض�ي

اض وذلك أق� بغض النظر عن خ�ارات التنف�ذ،  جمة اآلل�ة إتمامباف�ت ا �قارب و  . 2العمل بمساعدة ال�ت جمة استثمار� ستتطلب أعمال ال�ت
 سنة).  0.5) × 2×  3رنك س���يمليون ف 0.121مليون فرنك س���ي (عقدين ع� أساس خدمات تعاقد�ة فرد�ة، ( 0.121

 نظم تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 

و�دخال تعد�الت عل�ه، باإلضافة إ�  الحا�ي  واالتصاالت  ستتطلب خ�ارات التنف�ذ كافة تط��ر نظام تكنولوج�ا المعلومات .4
ي واجهات االستخدام

ف �ف ف الجد�دتني  . إتاحة اللغتني

 "ألف" الخ�ار 

�ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة.  .5 ف ومن سيتطلب خ�ار لغة اإل�داع (الخ�ار "ألف") استحداث مفهوم اقتصار لغة التواصل ع� اإلنكل�ي
ي ثم س

ات إضاف�ة �ف ي تودع باللغة الجد�دة  الحا�ي  واالتصاالت  نظام تكنولوج�ا المعلومات�لزم إجراء تغي�ي جمة الطلبات اليت للسماح ب�ت
�ة أو الفر�س�ة أو اإلسبان�ة( إ� لغة التواصل ف ي �ختارها المودع قبل الفحص. وستتطلب التط��رات لهذا الخ�ار استثمارا يبلغ  )اإلنكل�ي اليت

 ك س���ي. نفر مليون  0.3نحوا من 

 "دال" إ� "باء" الخ�ارات

ي هذە الخ�ارات الثالثة، عالوة ع� ما سبق ذكرە، إجراء تحديثات ع�  .6
 الحا�ي  واالتصاالت  المعلوماتنظام تكنولوج�ا ستقت�ف

ي سلسلة النصوص والقوالب المعتادة 
، فضال عن التحديثات �ف ف ف الجد�دتني للسماح للمكتب الدو�ي ب�جراء الفحص والتواصل باللغتني

نة بعمل�ة الفحص.   المق�ت

جمة إلبقاء الن�ش بالل .7 �ة والفر�س�ة و�� جانب ذلك كله، سيتطلب الخ�ار "باء" إجراء تعد�ل ع� عمل�ة طلب ال�ت ف غات اإلنكل�ي
 س���ي. ك نفر مليون  0.3واإلسبان�ة فقط. وستتطلب التط��رات لهذا الخ�ار استثمارا يبلغ نحوا من 

جمة  .8 ة التصام�م الدول�ة وعمل�ة طلب ال�ت أما الخ�اران "ج�م" و"دال"، فسيتطلبان إجراء تحديثات ع� واجهة استخدام ��ش
ي بعض األحوال. للسماح بن�ش التسج�الت الدول�ة 

ف �ف ف الجد�دتني  وغ�ي ذلك من المواد المدونة والمراسالت مع مكاتب معينة باللغتني
ي ظل ك نفر مليون  0.3وستتطلب هذە التط��رات استثمارا يبلغ نحوا من 

، �ف ف س���ي. وهذا هو نفس المبلغ المقدر للخ�ار�ن السابقني
ة التصام�م الدول جمة مقارنة ضآلة تكلفة ترجمة واجهة استخدام ��ش ي �لزم إجراؤها ع� عمل�ة ال�ت ئ للتحديثات اليت �ة والتعق�د المكا�ف

 . ف ي إطار الخ�ار�ن السابقني
 بتلك المطل��ة �ف

  

                                                   
جم أال  األصل 1 .  من األو� لغته اللغة هذە كانت  من إال  ما  لغة إ� ي�ت ف جمني ي  الم�ت

�ة ستكون المهام، معظم و�ف ف  أو  الصين�ة تكون بينما  المصدر  اللغة �ي  اإلنكل�ي
، الهدف.  اللغة الروس�ة جم مع اقد التع األعراف حسب المطلوب من س�كون و�التا�ي  الروس�ة.  األم لغته وآخر  الصين�ة األم لغته م�ت

ي بنظا 2 ي الدراسة المنقحة المقدمة إ� الف��ق العامل المعيف
ي دورته �ستند هذا التقدير الجد�د للتكال�ف إ� آخر تقدير ُمقدم �شأن عمل مماثل �ف

م مدر�د �ف
ة. راجع الحاش�ة  ي الوث�قة  40التاسعة ع�ش

ف . و MM/LD/WG/19/7�ف ي من سنة إ� سنتني ة المطل��ة للعمل التحض�ي درت الف�ت
ُ
جمة اآلل�ة، ق دون االعتماد ع� ال�ت

ي الوث�قة السابقة (
 ).  H/LD/WG/9/4بموجب الخ�ار "ألف" والخ�ار "باء" والخ�ارات الثالثة األخرى الواردة �ف

ي جن� 120,900 3
ي �ف

ي الثايف ي عام فرنك س���ي لوظ�فة مؤقتة ع� المستوى المهيف
 . 2022/23، حسب التكلفة السن��ة المع�ار�ة للثنائ�ة 2022ف �ف
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 "هاء" الخ�ار 

ي سلسلة النصوص  .9
ي تواجه المستخدم، فضال عن التحديثات �ف ا، سيتطلب الخ�ار "هاء" إدخال جميع الوظائف اليت وأخ�ي

نة بعمل�ة الفحص. ومع ذلك، من الممكن سحب نظام تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت الحا�ي ببساطة ع� والقوالب المعتادة  المق�ت
ي منطق األعمال. و 

ف دون حاجة إ� تحديثات �ف ف الجد�دتني مماثً� ستتطلب التط��رات الالزمة لتنف�ذ هذا الخ�ار استثمارا من ثم اللغتني
  ي. س��� ك نفر مليون  0.3يبلغ نحوا من 

 الملخص واإلجما�ي 

ي نظام  .10
ي ذلك ترجمة المواد ذات الصلة والتط��رات والتعد�الت �ف

ي ضوء ما سبق ذكرە، س�كون إجما�ي تكال�ف اإلعداد، بما �ف
�ف

جمة +  0.121مليون فرنك س���ي ( 0.421حوا�ي : تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت  مليون فرنك  0.3مليون فرنك س���ي لل�ت
 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت). لس���ي 

�ة ثان�ا. التكال�ف المتكررة  المتعلقة بالموارد الب�ش

 نظم تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 

ف أعمال ص�انة لنظم تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، مما يتطلب موظفا  .11 ف الجد�دتني ي أي إدخال محتمل للغتني
س�قت�ف

ي الموازنة السن��ة لتكنولوج�ا المعلومات
) أو توف�ي التكلفة المناظرة �ف ي

ي الثايف ي مجال تكنولوج�ا المعلومات (المستوى المهيف
 إضاف�ا �ف

 سن��ا.  4فرنك س���يمليون  0.121ذە الص�انة المتكررة بنحو من واالتصاالت. وتقدر تكال�ف ه

 الفحص

، ح�ث إن المكتب الدو�ي سيتو�  .12 ف ف الجد�دتني ف يتقنون اللغتني ستتطلب جميع خ�ارات التنف�ذ، باستثناء الخ�ار "ألف"، فاحصني
. فحص الطلبات الدول�ة بهما. ول�س لدى سجل الهاي حال�ا إال الحد األديف من الموارد  ف ف الجد�دتني لفحص الطلبات الدول�ة باللغتني

ض أن يؤدي ارتفاع عدد الطلبات  ، غ�ي أنه من المف�ت ف ف المطل��ني ي إجما�ي عدد الطلبات أن ي��د من عدد الفاحصني
ومن شأن أي ارتفاع �ف

 . ف ف اإلضافيني  إ� ز�ادة الدخل بالتناسب مع تكال�ف الفاحصني

ي الحسبان عند وضع .13
نة بلغات محددة. ومع ذلك،  ولهذا السبب، لم تؤخذ �ف تقديرات التكال�ف هذە تكال�ف الفحص المق�ت

ي يتمتع بها المك ي التنبه إ� أنه كلما أدخلت لغات جد�دة قلت المرونة اليت
ي للمكتب تينب�ف

ب الدو�ي ل��ادة قدرات الفحص. غ�ي أنه ينب�ف
ف ع� األقل ل�ل لغة ع� وجه االحت�اط من أ جل استمرار�ة األعمال، بغض النظر عن عدد الطلبات المودعة الدو�ي التعاقد مع فاحصنيَ

 بلغة معينة. 

ي حالة تطبيق الخ�ار "ألف" سيتو� المكتب الدو�ي ترجمة الطلبات المودعة بلغة جد�دة إ� إحدى اللغات  .14
ي هذا الصدد، �ف

و�ف
اض�ة الثالث الحال�ة للفحص. ومن المتوقع أن تخضع الغالب�ة العظ� من الطلبات للفحص با �ة، إما باعتبارها لغة اإل�داع االف�ت ف إلنكل�ي

ي اختارها المودع للفحص. وس�كون لإلبقاء ع� نظام اللغات الثالث الحا�ي للفحص دون االضطرار إ� إدخال  أو باعتبارها اللغة اليت
ي إنتاج�ة األعمال  -كما �سمح بذلك الخ�ار "ألف"   -تعد�الت إلضافة لغات جد�دة 

ي  95اليوم�ة. ومن المقدر أن أ��� من األثر األقل �ف
�ف

�ة، ح�ث إن كل فاحص يتقنها إما لغة أو� أو ثان�ة.  ف ي نظام الهاي تجرى باللغة اإلنكل�ي
 المائة من عمل�ات الفحص والتنسيق �ف

 دعم وعالقات العمالء

ي التسعة أشهر األو� من سنة  .15
ي الشهر،  610استفسارا، بمتوسط  5,490نحوا من  2021تل�ت سجل الهاي �ف

استفسارا �ف
') : ون�ا من خالل واجهة االتصال بنظام الهاي1وذلك من خالل ثالث قنوات اتصال �ي ي  67( ') إل��ت

ي  23( ') وهاتف�ا 2، ('المائة)�ف
�ف

ي المبا�ش 3، ('المائة)
ويف �د اإلل��ت ي  10( ') و�ال�ب

  . 5المائة)�ف

وتتو� خدمة عمالء الهاي (و�ي حال�ا وحدة "بحكم الواقع" ضمن سجل الهاي) االستجابة للعمالء والتحاور معهم من خالل  .16
ي األغلب األعم. و�وجد حال�ا موظفان متفرغان للتعام

�ة والفر�س�ة �ف ف ي يرد االستفسار بها، أي اإلنكل�ي ل القنوات سالفة الذكر باللغة اليت
) �خصص مع هذە االستفسارات و  ي

ي الثايف �ة وفر�س�ة. وثمة موظف متف�غ آخر (ع� المستوى المهيف ف كالهما يتمتع بمهارات لغ��ة إنكل�ي
(من قب�ل جمع الب�انات وتحل�لها، وص�انة واجهة االتصال بنظام الهاي، والتنسيق نصف وقت عمله لوظائف تتعلق بخدمة العمالء 

ي استفسارات العمالء، سجل الهاي �دارة نظام التذا�ر والمهاتفة لخدمة العمالءو 
ي �ف والتنسيق مع ، والمستوى األول من البحث الفيف

 وما إ� ذلك). وحدات خدمة العمالء األخرى، 

  
                                                   

 . المرجع نفسه 4
ا من  5 ي المبا�ش خارج واجهة االتصال بنظام الهاي.  توقف،  2021مايو  28اعتبار�

ويف �د اإلل��ت  دعم العمالء ع�ب ال�ب
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ي نظام الهاي، وأ�ا كان خ�ار التنف�ذ المطبق .17
ي حالة إدخال لغات إضاف�ة �ف

ي تقد�م خدمة العمالء من "ألف" إ� "هاء" و�ف
، ينب�ف

ي المائة تق��با) بحاالت محددة (أي طلبات أو �سج�الت أو  78علق جل استفسارات عمالء نظام الهاي (�تو بهذە اللغات أ�ضا. 
�ف

�ذا أض�فت لغتان جد�دتان، وأ�ا كان . و تجد�دات)، والبق�ة ذات طب�عة عامة (من قب�ل طلبات المعلومات والمسائل القانون�ة والفن�ة)
ي ، فمن "ألف" إ� "هاء" خ�ار التنف�ذ المطبق

ف ونظام التوز�ــــع المؤتمت للمكالمات واجهة االتصال بنظام الهاي  أن تتضمنينب�ف هاتني
، فتكون االستفسارات ف ف اإلضافيتني ف  اللغتني ف اللغتني ا  حينئذ مشمولة بهاتني   . أ�ض�

ف ع� ال .18 ي حالة تطبيق خ�ار لغة اإل�داع (الخ�ار "ألف")، فحيت لو أودع طلب باللغة الجد�دة، سيتعني
مكتب الدو�ي ومع ذلك، و�ف

�ة والفر�س�ة واإلسبان�ة ف�ما يتعلق بذلك الطلب أو  ف ف اإلنكل�ي ي �ختارها المودع من بني فحص الطلب والتواصل مع المودع باللغة اليت
ف  ي خ�ار التنف�ذ المطلوب مع تقد�م خدمة العمالء باللغتني

ي ضوء هذە السمة تحد�دا، �جدر النظر �ف
التسج�ل الدو�ي الناجم عنه. و�ف

ف أو الجد�  بدون ذلك.  دتني

ي الفقرة  .19
ف ح��ا لتقد�م خدمة العمالء (موظف  16وكما ذكر �ف ف ونصف مخصصني أعالە، فلدى سجل الهاي حال�ا موظفني

). وتبلغ التكلفة السن��ة المع�ار�ة  ي
ي الثايف ثابت ع� المستوى العام السادس وموظف وكالة ونصف موظف ع� المستوى المهيف

فرنك س���ي تق��با. وع� ذلك، مليون  0.1وظف الوكالة بينما تبغ تلك لم 6فرنك س���ي 0.135للمستوى العام السادس نحوا من 
ف  جد�دة فس�كون من شأن تقد�م خدمة عمالء �شكل متف�غ ل�ل لغة اوح بني  0.1فرنك س���ي (مليون   0.2أن يتطلب استثمارا ي�ت

ي وكالة) و× فرنك س���ي مليون 
ف ع� المستوى مو × فرنك س���ي مليون  0.135فرنك س���ي سن��ا (مليون  0.27موظ�ف ظَفني

شادي، يبلغ الرقم المتوسط    فرنك س���ي. مليون  0.235العام السادس). وع� أساس اس�ت

 الملخص واإلجما�ي 

ف الصين�ة والروس�ة، ستتكبد  .20 ي حالة تفع�ل إدخال اللغتني
ي ضوء ما سبق، �ف

�ة اإلضاف�ة �ف التال�ة بأثر فوري تكال�ف الموارد الب�ش
  : التنف�ذ المطبقأ�ا كان خ�ار ، سن��ا 

فرنك س���ي (موظف تكنولوج�ا معلومات واتصاالت مليون  0.12لص�انة نظم تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت: تق��با  –
)؛ ي

ي الثايف  ع� المستوى المهيف

فرنك س���ي (موظف ثابت ع� المستوى العام مليون  0.235: تق��با جد�دة لتقد�م خدمة عمالء �شكل متف�غ ل�ل لغة –
 لسادس + موظف وكالة). ا

جمة ثالثا. التكال�ف  التشغ�ل�ة  المتكررة المتعلقة بال�ت

ف ف�ما يتعلق  .21 ف الجد�دتني جم، باللغتني ض أن ي�ت ي الطلبات الدول�ةالمواد النص�ة المكتب الدو�ي  ُ�ف�ت
 بالقدر الذي يتطلبه الواردة �ف

جمة  ي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إ� أنه ف�ما يتعلق ب�ت
األعمال اليوم�ة ، فإن المذكورةالمواد النص�ة كل خ�ار من خ�ارات التنف�ذ. و�ف

ي نظام مدر�دلنظام الهاي تعتمد  
جمة �ف ا ع� موارد ال�ت جمة الالزمة 7كل�� . ومع ذلك، ال �متلك سجل مدر�د وال سجل الهاي موارد ال�ت

جمة ا ف الصين�ة والروس�ة. و�ناًء ع� ذلك، �جب االستعانة بمصادر خارج�ة ل�ت جمات، للق�ام بلنصوص باللغتني وس�لزم وجود هذە ال�ت
ف  جمني جمة الخارج�ة، كما هو موضح أدناە.  يراقبونم�ت  جودة أعمال ال�ت

ي   التعاقد الخار�ب

ي االتقدير  استند  .22
لمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) لعدد الطلبات إ� توقعات وضعتها شعبة اإلحصاء وتحل�ل الب�انات �ف

ف الصين�ة 8تعد�الت تكم�ل�ةع إجراء م الدول�ة ع� مدى خمس سنوات جمة اإلضاف�ة المتعلقة ب�دخال اللغتني ف التقدير تكلفة ال�ت . و�بني
ة، مع اتخاذ اللغة  ي إطار ممارسة ترجمة غ�ي مبا�ش

ي الوقت نفسه، �ف
�ة لغة وس�طةوالروس�ة فقط �ف ف ، للغة الصين�ة�النسبة و  . 9اإلنكل�ي

درت
ُ
ابالتكال�ف  ق ي بدا�ة عام ض اف�ت

ا �ف ف إ� اتفاق الهاي س�صبح سار��  . 2022أن انضمام الصني

  

                                                   
ي  السادس العام المستوى ع� ثابتة لوظ�فة س���ي فرنك 135,100 6

ي  جن�ف �ف
 السادس للمستوى المع�ار�ة السن��ة التكلفة حسب ،2022 سنة �ف

 . 2022/23 للثنائ�ة
ي عام  %1.7حصة ملفات الهاي  تمثلمن ح�ث عدد ال�لمات،  7

ي سجل مدر�د �ف
جمة والمصطلحات �ف ي عالجها قسم ال�ت  . 2020من إجما�ي ال�لمات اليت

ف  8  . 20و 19راجع الحاشيتني
جمة ممارسة استحداث عن لمعلومات 9 ة" غ�ي  "ال�ت �ة اللغة اتخاذ  مع المبا�ش ف  الوث�قة من 29 إ� 24 من الفقرات راجع وس�طة، كلغة  اإلنكل�ي

H/LD/WG/8/5 الوث�قة من 44 إ� 25 من والفقرات .vRe MM/LD/WG/17/7 . 
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ف الطلبات الدول�ة باللغة الصين�ة وأن �ستخدم المودعون وأصحاب التسج�الت من  .23 ومن المرجح أن يودع المودعون من الصني
، فضال ع ف ي المراسالت.  كما يرجح أن يودع المودعون من أرمين�ا وأذر��جانالصني

، اللغة الصين�ة �ف ف  و��الروس ن مكتب الصني
ستان واالتحاد الرو�ي وطاج�كستان وتركمنستان وأوكران�ا الطلبات الدول�ة باللغة الروس�ة ف غ�ي ،  وأن �ستخدم أصحاب 10وق�ي

ف  اض لجوء المودعني ي المراسالت.  فهذا التقدير �ستند إذا إ� اف�ت
التسج�الت والمكاتب من هذە األطراف المتعاقدة اللغة الروس�ة �ف

ي مخاطبة المكتب الدو�ي 
ميت وأصحاب التسج�الت والمكاتب من هذە األطراف المتعاقدة المختارة إ� استخدام الصين�ة أو الروس�ة �ف

  . ف ي إطار خ�ار معني
 ما أتيح ذلك �ف

ي. ولن �كون  .24 ي لن يتمكن من ترجمتها آل�ا دون تدخل ��ش وس�لجأ المكتب الدو�ي إ� التعاقد خارج�ا ع� ترجمة النصوص اليت
ي سنة 

ف عند إدخالهما �ف ف الجد�دتني ض أن يتمكن من2022لدى المكتب الدو�ي أي ب�انات مرجع�ة للغتني االستفادة  ، غ�ي أنه من المف�ت
جمة.  اض قدرة المكتب الدو�ي اعتبارا من سنة  تدر�ج�ا مما �جمع من ب�انات ال�ت ع� ترجمة  2023وع� ذلك، �ستند التق��ر إ� اف�ت

ف آل�ا وتزا�د هذە النسبة بمقدار  2.5 ف الجد�دتني ي المائة من ال�لمات إ� اللغتني
ي المائة سن��ا.  2.5�ف

جمةتبلغ أتعاب الومن المقدر أن  �ف  �ت
�ة والصين�ة و 0.15 ف ف اإلنكل�ي �ة والروس�ة 0.24فرنكا س����ا ل�ل كلمة بني ف ف اإلنكل�ي . وتتبع المنهج�ة 11فرنكا س����ا ل�ل كلمة بني

ي المرفق بالوث�قة 
 . H/LD/WG/8/512والنسق �شكل أسا�ي التكال�ف التقدي��ة الواردة �ف

ي ف�ما يتعلق بتكال�ف و  .25 ي األساس متماثلةف�ي ، التعاقد الخار�ب
ي حالة تطبيق أي  . "ألف" إ� "ج�م" الخ�ارات ف�ما �خص �ف

أما �ف
�د التكال�ف ألن المكتب الدو�ي س�ضطر حينئذ إ� ترجمة  ف ي الطلب الدو�ي إ�  الواردة النص�ة المواد من الخ�ار�ن "دال" و"هاء"، فس�ت

�ف
ف أ�ضا.  ف الجد�دتني ي لب هذا ، سيتط2022عام الخاصة ب�ناًء ع� التوقعات و  اللغتني مليون  0.017استثمار ما �قرب من  التعاقد الخار�ب

ي 
ي  0.063، والخ�ارات "ألف" إ� "ج�م" ظلفرنك س���ي �ف

مليون فرنك  0.209"، والالخ�ار "د ظلمليون فرنك س���ي �ف
ي 

 (راجع الجداول أدناە). اء" وذلك بصفة سن��ة الخ�ار "ه ظلس���ي �ف

 مراقبة الجودة

ي ال��بو ستخضع �سبة سبعة  .26
جم داخ�ي �ف جمة خارج�ا لمراقبة الجودة من ِقبل م�ت ي المائة من النصوص الم�ت

واألصل أال . �ف
ي 

، وهذا �قت�ف ف جمني جمة إ� لغة ما إال من كانت هذە اللغة لغته األو� من الم�ت ف لغتهما األم  يتو� مراقبة جودة ال�ت جمني وجود م�ت
�ة يتقن أحدهما الصين�ة واآلخر  ف س�كون من شأن الخ�ار�ن "دال" و"هاء" ، أ�ا كان خ�ار التنف�ذ. فضً� عن ذلك، الروس�ةاإلنكل�ي

�ة إ� الصين�ة والروس�ة) ف جمة (من اإلنكل�ي ي ال�ت
ف �ف ف إضافيني ف لغة أحدهما األم وهذا . استحداث اتجاهني ف إضافيني جمني ي وجود م�ت

�قت�ف
ي حالة تطبيق أي من هذين الخ�ار�

جمة ع� أفضل وجه. الصين�ة واآلخر الروس�ة �ف  ن لضمان جودة ال�ت

جمة س�كون أقل بكث�ي  .27 ي الجداول أدناە، فإن حجم العمل الالزم لمراقبة جودة ال�ت
ا لتقدير التكلفة الوارد �ف و�ناًء ع� ذلك، ووفق�

ف بغض النظر عن خ�ارات التنف�ذ حيت سنة  ي كلتا اللغتني
جم واحد �ف حجم �� أن �ستد�ي لهذا السبب، و و  . 2026من ال�م المالئم لم�ت

) بدوام كامل، مع  التعاقد العمل  ف جمني جم (م�ت ف م�ت ف بالمكتب الدو�ي  س�ستعني جمني ف م�ت ف الجد�دتني ف للغتني جم واحد أو أ���  متقنني (م�ت
ي ل�ل لغة)، ع� أساس 

 . 13العمل بدوام جزيئ

ي  1100، سيتطلب ذلك استثمار ما �قرب من 2022عام الخاصة ب�ناًء ع� التوقعات و  .28
"ألف"  الخ�ارات ظلفرنك س���ي �ف

ي  3600، وإ� "ج�م"
ي  11200"، والالخ�ار "د ظلفرنك س���ي �ف

الخ�ار "هاء" ل�ل سنة (راجع الجداول  ظلفرنك س���ي �ف
  . 14أدناە)

                                                   
ي  مذكورة المتعاقدة األطراف هذە 10

ح �ف   الهاي لنظام الرسم�ة اللغات ضمن الروس�ة اللغة ب�دخال الرو�ي  االتحاد  من المقدم المق�ت
  ). H/LD/WG/7/5 الوث�قة (راجع

ي  المطبقة األسعار  حسب 11
اءات �شأن التعاون معاهدة نظام عمل�ات �ف   . 2021 سنة ال�ب

ة (الوث�قة  12 ي دورته التاسعة ع�ش
ي بنظام مدر�د �ف ا جد�دة (نطاق MM/LD/WG/19/7تعرض الدراسة المنقحة المقدمة إ� الف��ق العامل المعيف ) أسعار�

ي ا
جمة اآلل�ة "للب�انات المتعلقة بالعالمات التجار�ة". ومع ذلك، تختلف طب�عة النصوص الواردة �ف لطلبات الدول�ة المودعة أسعار) للتح��ر الالحق لمخرجات ال�ت

ا" مطو  ا ما تحتوي ع� نص حر يتضمن "وصف� جمة اآلل�ة بناء ع� نظا�ي مدر�د والهاي، فطلبات األخ�ي غالب� ، مما جعل �سبة ال�ت ي المائة  35ً� للتصم�م الصنا�ي
�ف

ا من يناير إ� يونيو  جمة MM/LD/WG/19/7من الوث�قة  60% لنصوص مدر�د (راجع الفقرة 65)، مقارنة بنسبة 2021فقط (اعتبار� ). وُ�عزى اختالف �سبة ال�ت
ي ب�انات م

ي حجم قاعديت
ا إ� االختالف ال�ب�ي �ف ي االعتماد ع�  0.2مليون مقابل  2صطلحات مدر�د والهاي (اآلل�ة أ�ض�

مليون). ولذلك، �ستمر الدراسة الحال�ة �ف
اءات.  ي �شغ�ل نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

 األسعار الحال�ة المطبقة �ف
جمان ل�ل لغة 13 ف بدوام كامل (م�ت جمني ف بأر�عة م�ت اض أن المكتب الدو�ي س�ستعني درت هذە التكال�ف باف�ت

ُ
ي الوث�قة السابقة ق

) حسبما ورد �ف
)H/LD/WG/9/4اض إمكان�ة االستعان جمة الخارج�ة المتوقعة، فإن هذا التقدير الجد�د للتكلفة �ستند اآلن إ� اف�ت ة ). و�النظر إ� صغر حجم أعمال ال�ت

. و�ستند هذا إ� آخر تقدير ُمقدم �شأن عم ي
ف ع� أساس العمل بدوام جزيئ ف الداخليني جمني ي بالم�ت ي الدراسة المنقحة المقدمة إ� الف��ق العامل المعيف

ل مماثل �ف
 ). MM/LD/WG/19/7من الوث�قة  41بنظام مدر�د (راجع الحاش�ة 

) ع� أساس العمل بدوام كامل.  14 ي
ي الثايف جمون (من المستوى المهيف اض أن العمل سينجزە م�ت  باف�ت
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 الملخص واإلجما�ي 

ف الصين�ة .29 ي حالة تفع�ل إدخال اللغتني
ي ضوء ما سبق، �ف

جمة ستتكبد ، والروس�ة �ف التكال�ف اإلضاف�ة المتكررة التال�ة لل�ت
ا التشغ�ل�ة بأثر فوري  �د حسب عدد الطلبات الدول�ة.  2022عام خاصة بالتقديرات وهذە . سن��� ف  وس�ت

ي  – ي مليون فرنك س���ي  0.017: حوا�ي للتعاقد الخار�ب
ي مليون فرنك س���ي  0.063و ،"ألف" إ� "ج�م" الخ�ارات ظل �ف

�ف
ي مليون فرنك س���ي  0.209، و"الالخ�ار "د ظل

 ؛ 15الخ�ار "هاء" ظل�ف

جمة الخارج�ة: حوا�ي  – ي مليون فرنك س���ي  0.001لمراقبة جودة أعمال ال�ت
 0.004، و"ألف" إ� "ج�م" الخ�ارات ظل �ف

ي مليون فرنك س���ي 
ي مليون فرنك س���ي  0.011، و"الالخ�ار "د ظل�ف

 . 16الخ�ار "هاء" ظل�ف

ي إطار تقدير التكلفة ع� أساس توقع لمدة خمس سنوات 
 كل خ�ار  �ف

 الخ�ارات "ألف" إ� "ج�م" 

ي  ەيتيح كل من هذ .30
جم المكتب الدو�ي العنا� ذات الصلة �ف ف إ�داع الطلبات الدول�ة باللغة الجد�دة. وسي�ت الخ�ارات للمودعني

�ة.  ف  الطلب الدو�ي إ� اإلنكل�ي

ف هذە الخ�ارات  ستكون تكلفة التعاقد خارج�ا و  .31 جمة متساو�ة بني جمة والموارد الالزمة لمراقبة جودة مخرجات تلك ال�ت ع� ال�ت
 الثالثة. 

جمة السنة جمة جودة مراقبة س���ي) (فرنك الخارج�ة ال�ت  17عمل) (أ�ام ال�ت
 الروس�ة الصين�ة المجم�ع 19الروس�ة 18الصين�ة

2022 14,991 1,925 16,915 1.89 0.15 

2023 19,478 2,203 21,682 2.46 0.17 

2024 24,694 2,482 27,176 3.11 0.20 

2025 29,841 2,692 32,533 3.86 0.22 

2026 31,896 2,887 34,783 4.23 0.24 

 الخ�ار "دال" 

ي حالة تطبيق الخ�ارات السابقة، س�كون ع� المكتب الدو�ي أ�ضا ترجمة  .32
جمة الالزمة �ف العنا� ذات باإلضافة إ� أعمال ال�ت

اسل.  ف طلب دو�ي طرفا متعاقدا اختار تلك اللغة لل�ت  الصلة إ� لغة جد�دة أخرى إذا عنيَّ

  

                                                   
 . 25راجع الفقرة  15
 . 28راجع الفقرة  16
ي  7 من نحوا  تبلغ عشوائ�ة عينة مراجعة ع� لجودةا مراقبة تنطوي 17

جمة النصوص من المائة �ف  . الم�ت
درت 18

ُ
ف  التكال�ف ق ف  انضمام �دي بني  . 2022 سنة مطلع المرتقب الصني

ي  اسُتند  19
ي  الدول�ة الطلبات اتجاە إ� النمو  معدل توقعات �ف ي  بالروس�ة المتحدثة المتعاقدة األطراف من مودعون أودعها  اليت

ة �ف  . 2020 إ� 2017 من الف�ت
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�ة أو الفر�س�ة أو  .33 ف ي تقدير التكال�ف العدد المتوقع من الطلبات الدول�ة المودعة باللغة اإلنكل�ي
ي الحسبان �ف

، فقد أخذ �ف و�التا�ي
ف أطرافا متعاقدة �س ي تعنيِّ ف اإلسبان�ة اليت ف الجد�دتني  . 20تخدم إحدى اللغتني

جمة السنة جمة جودة مراقبة س���ي) (فرنك الخارج�ة ال�ت  عمل) (أ�ام ال�ت
 الروس�ة الصين�ة المجم�ع الروس�ة الصين�ة

2022 34,314 28,464 62,778 4.33 2.24 

2023 40,412 32,013 72,425 5.10 2.52 

2024 47,378 35,964 83,342 5.98 2.84 

2025 52,982 38,371 91,352 6.85 3.10 

2026 55,463 39,697 95,159 7.36 3.29 

 الخ�ار "هاء"

ي القاعدة  .34
 �ف

�
 النظاُم المنصوص عل�ه حال�ا

�
ي ظل هذا الخ�ار، سوف ��ي أ�ضا

كة ع� اللغة  6�ف من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
جمة الالزمة لجميع التسج�الت الدول�ة إ� أي لغة جد�دة عالوة  ، خالفا للخ�ارات السابقة، سيتو� ال�ت الجد�دة. أي أن المكتب الدو�ي

�ة والفر�س�ة واإلسبان�ة.  ف  ع� اإلنكل�ي

ف اللغات ف�ما يتعلق بعبء ا .35 ، ولن �كون ثمة اختالف معت�ب بني ي الناجم عن إدخال لغة عمل جد�دة. و�التا�ي
جمة اإلضا�ف ل�ت

جمة نظرا الختالف أسعار  ستتساوى الموارد الالزمة إلجراء مراقبة الجودة. ومع ذلك، ستختلف تكال�ف التعاقدات الخارج�ة ع� ال�ت
جمة من تلك اللغات و�ليها.   ال�ت

جمة السنة جمة جودة مراقبة س���ي) (فرنك الخارج�ة ال�ت  عمل) (أ�ام ال�ت
 الروس�ة الصين�ة المجم�ع الروس�ة الصين�ة

2022 80,525 128,839 209,364 10.16 10.16 

2023 90,473 144,757 235,231 11.41 11.41 

2024 101,625 162,600 264,226 12.82 12.82 

2025 108,322 173,315 281,636 14.01 14.01 

2026 111,823 178,916 290,739 14.85 14.85 

 

ي [نها�ة المرفق 
 والوث�قة] الثايف

                                                   
ف  20 ي  بالروس�ة المتحدثة المتعاقدة األطراف من األقل ع� واحد  ُعنيِّ

ي  20.9 �ف
 معدل استخدم ذلك، ع�و  . 2020 سنة خالل الدول�ة الطلبات من المائة �ف

ف  ي  أما  بالروس�ة.  المتحدثة المتعاقدة األطراف إ� بالنسبة هذا  التعيني
، حالة �ف ف ي  29.5 �سبة استخدمت فقد  الصني

ف  �سبة و�ي  المائة، �ف   . 2020 سنة لل�ابان التعيني
ف  من األع� النسبة لل�ابان كانت  فقد  ي  التعيني

ف  ف�ما  2020 �ف ي  17.7( كور�ا   جمهور�ة تتبعها  نفسها، المنطقة نم الحال�ة المتعاقدة األطراف بني
 سنغافورة ثم المائة) �ف

ي  13.4(
 المائة).  �ف
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