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H/LD/WG/8/5 

  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
 2019أٔكتو�ر  7 التارخي:

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 الصناعية للتصاميم

 الثامنة الدورة
 2019 نومفرب 1ٕاىل أٔكتو�ر  30جنیف، من 

 لغات جديدة يف نظام الهاي إلدخالمكنة امليارات اخل

  ن ٕا�داد املكتب ا�ويلوثیقة م

 مقدمة أٔوًال.

يف ا�ورة السابعة للفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي �شأٔن التسجیل ا�ويل للتصاممي الصناعیة  .1
یو یول  18ٕاىل  16(املُشار ٕا�هيام ف� یيل �ىل التوايل بعباريت "الفریق العامل" و"نظام الهاي") اليت ُعقدت يف الفرتة من 

 .1، قدم وفد �حتاد الرويس مقرت�ًا الع�د اللغة الروس�یة لغًة رمسیًة يف نظام الهاي2018

 2، تلقى ٔأیضًا املكتب ا�ويل من مفوض املكتب احلكويم للملكية الفكریة جبمهوریة الصني الشعبیة2018ويف مارس  .2
ح ٕاىل وثیقة جنیف . الهاياللغة الصینية لكغة معل يف نظام  ٕاد�الال�سًا للنظر يف ٕاماكنیة  ؤأشارت الصني ٕاىل انضام�ا املُرج�

 ) التفاق الهاي يف املس�تقبل القریب.1999(

                                         
 .H/LD/WG/7/5انظر الوثیقة  1
 ریة" بعد تقدمي �ل�س املذ�ور.حتول "املكتب احلكويم للملكية الفكریة �لصني" ٕاىل "ٕادارة الصني الوطنیة للملكية الفك 2
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م املكتب ا�ويل ورقة معلومات عن نظام اللغات املعمول به يف نظام الهاي  .3 ويف ا�ورة السابعة للفریق العامل، قد�
من  6لنظام الثاليث اللغات املنصوص �لیه يف القا�دة و�اء يف ت� الورقة وصف ل . )H/LD/WG/7/INF/2(الوثیقة 

التفاق الهاي (املُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "الالحئة التنفيذیة  1960ووثیقة  1999الالحئة التنفيذیة املشرتكة لوثیقة 
مات ونظام اللغات ؤأوحضت الورقة ٔأیضًا نظام اللغات املعمول به يف نظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعال. املشرتكة")

املعمول به يف نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (املُشار ٕا�هيام ف� یيل �ىل التوايل بعباريت "نظام مدرید" و"نظام معاهدة 
 الرباءات").

 ٕاد�الوذ�رت ورقة املعلومات املذ�ورة أٓنفًا ٔأن ٕاجراء دراسة متعمقة س�یكون رضورً� لت�لیل ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل  .4
وطلب الفریق العامل ٕاىل . ات �دیدة يف نظام الهاي، واقرتحت ٔأن حتدد ا�راسة خمتلف ال�ذج املمكنة لهذا الغرضلغ

املكتب ا�ويل ٕا�داد حتلیل تفصیيل یصف ال�ذج وأٓ�رها �ىل التوسع احملمتل لنظام اللغات املعمول به يف نظام الهاي، ليك 
 .3للفریق العامل یُناقش ذ� الت�لیل يف ا�ورة الثامنة

نظام الهاي، وتقرتح معایري ميكن �ستناد ٕا�هيا يف  يفلغات �دیدة  ٕاد�الوتتناول هذه الوثیقة �س�تفاضة تبعات  .5
و�رد يف مرفق هذه الوثیقة �اكلیف . ، وتناقش مزا�ها وعیوهبا� إالد�اللغات �دیدة، وتقدم خيارات خمتلفة � �الٕاد

رة اليت یتح   ملها املكتب ا�ويل يف لك خيار من خيارات التنفيذ.الرتمجة املُقد�

 لغات �دیدة ٕاد�المعایري ميكن �ستناد ٕا�هيا يف  �نیًا.

 اللغات الثالث احلالیة: نظرة ٕاحصائیة �امة �ىل إالیدا�ات والقرارات

، بلغت �س�بة 2016نذ �ام وم . جيوز ٕایداع الطلبات ا�ولیة يف نظام الهاي �للغة إالنلكزيیة ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة .6
% تقریبًا (انظر الرمس البیاين الوارد 1% تقریبًا، و�ٕالس�بانیة 12% تقریبًا، و�لفر�س�یة 86الطلبات املود�ة �ٕالنلكزيیة 

 % مهنا �للغة إالنلكزيیة.99ؤأما القرارات الواردة من املاكتب فقد اكن ٔأكرث من . )4ٔأد�ه

                                         
 . H/LD/WG/7/11 PROV.يف الوثیقة  140، والفقرة H/LD/WG/7/10يف الوثیقة  21انظر الفقرة  3
 .2019مأٔخوذ من �س�تعراض الس�نوي لنظام الهاي  4



H/LD/WG/8/5 
3 
 

 
 ة �ٕالنلكزيیةٔأربعة من مخسة طلبات دولیة مود�

 2018-2004توزیع الطلبات ا�ولیة حبسب لغة إالیداع،  -14الشلك أٔ 
 حصة إالیداع �ٕالنلكزيیة (%)

 طلبات الهاي
 س�نة الطلب

 إالنلكزيیة   الفر�س�یة  إالس�بانیة

د�ال وقبل عرض خيارات التنفيذ اخلاصة �ٕ . ویُالَحظ وجود اختالف �بري يف اس�ت�دا�ا بني اللغات الثالث احلالیة .7
فعىل سبيل املثال، . لغات �دیدة، قد ینظر الفریق العامل يف معایري حمددة ینبغي ٔأن �س�توفهيا معلیات إالد�ال احملمت�

املعایري املمكنة ٕالد�ال لغات �دیدة يف النظام  6ومجعیة احتاد مدرید 5�قشت مجعیة احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
 اخلاص �لك مهنا.

 داع احلالیةٔأ�شطة إالی

من ٔأول هذه املعایري هو ٔأنه قد یُوَضع يف �عتبار �شاط إالیداع، ٔأْي �دد الطلبات ا�ولیة املُود�ة مبوجب نظام  .8
 الهاي والطلبات املبارشة املُود�ة يف اخلارج.

 �دد الطلبات ا�ولیة وما هبا من تصاممي املُود�ة يف نظام الهاي

�دد الطلبات ا�ولیة اليت قد�ا مودعون من طرف متعاقد وا�د ٔأو ٔأكرث،  عتبارضع يف �ميكن للفریق العامل ٔأن ی .9
اس�ت�دام لغة معینة �ري إالنلكزيیة ٔأو فهيا وز يف الب�ان اليت جيوكذ� �دد التصاممي الواردة يف هذه الطلبات ا�ولیة، 

اد ٕاىل إالیدا�ات احملمت� للطلبات ا�ولیة بت� ٕاذ ميكن ٔأن �شري هذه أ��د. الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة ٕالیداع الطلبات احمللیة
 اللغة مبوجب نظام الهاي.

                                         
 ، املرفق الثالث.PCT/A/38/6و PCT/A/38/4انظر الوثیقتني  5
 .MM/A/4/42و MM/A/42/1انظر الوثیقتني  6
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وٕ�معان . تصم�ً  19 344 طلبًا دولیًا مبوجب نظام الهاي، وتضمنت هذه الطلبات 5 429 ، أ�وِدع2018ويف �ام  .10
، یتضح ٔأن مود�ني من مجهوریة �دد الطلبات ا�ولیةمرتبًة حسب ، 7النظر يف ب�ان املنشأٔ العرشة أ�وىل للطلبات ا�ولیة

تصم�ً)، ؤأن مود�ني من ٔأملانیا حيث  1 531 طلبًا (تتضمن 917�ور� حيث اللغة الكوریة يه اللغة الرمسیة قد ٔأودعوا 
تصم�ً)، ؤأن مود�ني من سو�رسا حيث أ�ملانیة  3 948 طلبات (تتضمن 710اللغة أ�ملانیة يه اللغة الرمسیة قد ٔأودعوا 

؛ ؤأن مود�ني من 8تصم�ً) 374 2 طلبًا (تتضمن 630یة وإالیطالیة والرایتورومانیة يه اللغات الرمسیة قد ٔأودعوا والفر�س� 
تصم�ً)، ؤأن مود�ني من ٕایطالیا حيث  1 251 طلبًا (تتضمن 396الیا�ن حيث الیا�نیة يه اللغة الرمسیة قد ٔأودعوا 

تصم�ً)، ؤأن مود�ني من هولندا حيث الهولندیة يه اللغة  1 258 لبًا (تتضمنط  323إالیطالیة يه اللغة الرمسیة قد أٔودعوا 
، ؤأن مود�ني من الصني حيث الصینية يه اللغة الرمسیة قد ٔأودعوا 9تصم�ً) 353 1 طلبًا (تتضمن 179الرمسیة قد ٔأودعوا 

 تصم�ً). 315طلبًا (تتضمن  139

مة من ب�ان املنشأٔ   201810العرش�ن أ�وىل يف �ام  الطلبات ا�ولیة املُقد�

 
 معدل ا�منو الس�نوي (%)

 طلبات الهاي
ا، فر�سا، الیا�ن، الوال�ت املت�دة، ٕایطالیا، هولندا، الصني، اململكة املت�دة، السوید، �ر�یا، بولندا، ، سو�رس من اليسار ٕاىل ا�ميني: مجهوریة �ور�، ٔأملانیا

 لغار�، الرنوجي، ا�منسا، ٔأو�رانیا، لكسمربغٕاس�بانیا، ا�امنرك، ب
 املنشأٔ 

 

                                         
ف منشأٔ الطلب بأٔنه الب�/إالقلمي الوارد يف عنوان إالقامة املذ�ور ملودع الطلب. وجيوز ملودعي الطلبات املُقميني يف ب� �ري  7 عضو ٕایداُع طلبات یُعر�

 دولیة ٕاذا اكنت �هيم منشأٔة صناعیة ٔأو جتاریة حقيقية وفعلیة دا�ل الوالیة القضائیة لطرف متعاقد يف نظام الهاي.
یة. ووفقًا ٕالحصاءات جيوز ٕایداع طلبات التصاممي احمللیة �ى املعهد الِفدرايل السو�رسي للملكية الفكریة �ٔ�ملانیة والفر�س�یة وإالیطالیة والرایتورومان  8

ي طلب �لرایتورومانیة. ویعين ذ� �ٕالیطالیة، ومل یُوَدع أٔ  35�لفر�س�یة، و 172طلبًا حملیًا �ٔ�ملانیة، و 497، 2018املكتب املذ�ور، أ�وِدع، يف �ام 
 % �ٕالیطالیة.5% �لفر�س�یة، و24% من هذه الطلبات قد أ�وِدع �ٔ�ملانیة، و71ٔأن حنو 

 یة.جيب ٕایداع طلبات التصاممي احمللیة �ى مكتب بنلو�س للملكية الفكریة ا�ي یقبل إالیدا�ات �للغة الهولندیة ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالنلكزي  9
 .2019س�تعراض الس�نوي لنظام الهاي مأٔخوذ من � 10
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مة من ب�ان املنشأٔ العرش�ن أ�وىل يف �ام   201811التصاممي الواردة يف الطلبات ا�ولیة املُقد�

 
 معدل ا�منو الس�نوي (%)
 التصاممي يف طلبات الهاي

، فر�سا، هولندا، الوال�ت املت�دة، ٕایطالیا، الیا�ن، �ر�یا، الیو�ن، اململكة املت�دة، السوید، الصني، �ور�مجهوریة سو�رسا، من اليسار ٕاىل ا�ميني: ٔأملانیا، 
 ص، ا�امنرك، بولندا، ا�منسا، امجلهوریة التشكية، ٕاس�بانیا، بلغار�قرب 

 املنشأٔ 

 

مة من ب�ان املنشأٔ العرشة أ�وىل (�ري  .11 ٔأضف ٕاىل ذ� ٔأنه من حيث �دد التصاممي الواردة يف الطلبات ا�ولیة املُقد�
حتتوي �ىل طلبات دولیة ُمود�ة)، اكنت الطلبات الواردة من �ر�یا حيث الرت�یة يه اللغة الرمسیة  10الواردة ٔأیضًا يف ٔأ�ىل 

مة من الیو�ن حيث الیو�نیة يه اللغة الرمسیة حتتوي �ىل  107تصم�ً (يف  474  410طلبات)، واكنت الطلبات املُقد�
 طلبات). 10تصاممي (يف 

 12�دد التصاممي الواردة يف الطلبات املُود�ة يف اخلارج

ة ٔأجنبیة ٕاما ٕایداع الطلبات مبارشًة �ى مكتب ميكن ملُودعي الطلبات السا�ني ٕاىل حامیة تصامميهم يف وال�ت قضائی .12
ومن مث�، ميكن للفریق العامل ٔأن ینظر ٔأیضًا يف �دد . وطين ٔأو ٕاقلميي وٕاما ٕایداعها، ٕان ٔأمكن، من �الل نظام الهاي

ان �كون لغهتا املقميون يف ب� –ٕایدا�ًا مبارشًا ٔأو من �الل نظام الهاي–التصاممي الواردة يف الطلبات اليت ٔأودعها يف اخلارج 
 الرمسیة يه لغة ٔأخرى خبالف إالنلكزيیة ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة.

التايل ب�ان املنشأٔ العرشون أ�وىل للمود�ني السا�ني ٕاىل حامیة تصامميهم يف  الرمس البیاينويف هذا الصدد، �رد يف  .13
ها هؤالء املودعون يف اخلارج (ٕایدا�ًا مبارشاً تصم�ً يف الطلبات اليت ٔأودع  766 278 ، اكن هناك201713ويف �ام . اخلارج

                                         
 .2019مأٔخوذ من �س�تعراض الس�نوي لنظام الهاي  11
� �ُس�ت�دم یُطب�ق يف بعض الوال�ت القضائیة نظام الطلب ذي التصممي الوا�د، ویُطب�ق يف وال�ت قضائیة ٔأخرى نظام الطلب املتعدد التصاممي. و� 12

  . �دد الطلبات يف هذه املقارنة �دد التصاممي بدًال من
. والبیا�ت اخلاصة �لطلبات املُود�ة مبارشًة �ى ماكتب امللكية الفكریة 167ٕاىل  164، الصف�ات من 2018انظر املؤرشات العاملیة للملكية الفكریة  13

 فقط، وذ� يف �رخي ٕا�داد هذه الوثیقة. 2017الوطنیة ٔأو إالقلميیة متوفرة حىت �ام 
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تصم�ً من  35 539 ويف ذ� العام، وبرتتيب �دد التصاممي، تضمنت الطلبات املُود�ة يف اخلارج. ٔأو �رب نظام الهاي)
رسا، تصم�ً من سو�  20 497تصم�ً من فر�سا، و 25 460تصاممي من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، و 34 008ٔأملانیا، و

تصم�ً من اململكة  12 534تصاممي من ٕایطالیا، و 16 707تصم�ً من الصني، و 16 849تصم�ً من الیا�ن، و 17 854و
تصم�ً من  5 167تصم�ً من ٕاس�بانیا، و 5 912تصم�ً من هولندا، و 6 318تصم�ً من مجهوریة �ور�، و 8 663املت�دة، و
تصم�ً من  1 994تصممي من ا�امنرك، و 2 901تصم�ً من ا�منسا، و 3 122ید، وتصم�ً من السو  3 541بولندا، و

تصم�ً  1 749تصم�ً من �ر�یا، و 1 816تصم�ً من بلجیاك، و 1 921تصم�ً من ٔأسرتالیا، و 1 950امجلهوریة التش�یكية، و
 من كندا.

 2017نشأٔ العرش�ن أ�وىل يف �ام التصاممي الواردة يف الطلبات املُود�ة يف اخلارج من ب�ان امل 

 
دا، ٕاس�بانیا، بولندا، السوید، ، الوال�ت املت�دة، فر�سا، سو�رسا، الیا�ن، الصني، ٕایطالیا، اململكة املت�دة، مجهوریة �ور�، هولنمن اليسار ٕاىل ا�ميني: ٔأملانیا

 ا�امنرك، امجلهوریة التش�یكية، ٔأسرتالیا، بلغار�، �ر�یا، كندا ا�منسا،

 

 

 اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة

قد یأٔ�ذ الفریق العامل يف �عتبار ٔأن اللغة العربیة والصینية وإالنلكزيیة والفر�س�یة والروس�یة وإالس�بانیة يه اللغات  .14
لو�ئق اج��ات هیئات الویبو الرئيس�یة وجلاهنا ؤأفرقهتا العام�، فضًال عن ومتتد التغطیة اللغویة . الرمسیة الست لٔ�مم املت�دة

املنشورات الرئيس�یة واجلدیدة، ٕاىل اللغات الرمسیة الست لٔ�مم املت�دة وفقًا لس�یاسة اللغات اليت اعمتدهتا امجلعیة العامة 
مة مبوجب املعاهدات اليت تد�رها . ومع ذ�، ال تنطبق هذه الس�یاسة �الیًا �ىل اخل201014للویبو يف سبمترب  دمات املُقد�

مة يف ٕاطار نظايم مدرید والهاي.  الویبو، مثل �دمات التسجیل ا�ويل املُقد�

                                         
 .A/49/18يف الوثیقة  184ٕاىل  173، والفقرات من A/48/26الوثیقة  يف 250انظر الفقرة  14
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 اعتبارات أٔخرى تتعلق ٕ�د�ال لغات �دیدة �لثًا.

 تطو�ر ٔأنظمة ٕان ٕا�دى التّبعات املهمة املرتتبة �ىل ٕاد�ال لغات �دیدة يف نظام الهاي يه احلا�ة ٕاىل الرتمجة وٕاىل .15
و�� �س�تفيض الوثیقة يف توضیح . �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت من شأٔهنا ٔأن تُمكِّن من اس�ت�دام اللغات اجلدیدة

 ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل إالد�ال احملمتل للغات �دیدة يف نظام الهاي، من منظور �ام، قبل اس�تكشاف ش�ىت اخلیارات.

 الیةٔأعامل الرتمجة التنفيذیة احل

وهذه العنارص النصیة . تتعلق معامالت الرتمجة ببعض العنارص النصیة الواردة يف الطلب ا�ويل، وذ� بصفة یومية .16
" من الالحئة 4)"3(7يه بیان املنتج ا�ي یتجسد فيه التصممي الصناعي ٔأو �ُس�ت�دم التصممي الصناعي �القرتان به (القا�دة 

))، ووصف موجز 2(11)(أٔ)، و5)(ب) و(4(7املمزية للتصممي الصناعي (القا�د�ن  التنفيذیة املشرتكة)، ووصف للسامت
(ج) من 405)(ٔأ)، والبند 5)(ب) و(4(7لنس�ة التصممي الصناعي (ما �سمى "رشح املصطل�ات والرموز") (القا�دة 

 التعل�ت إالداریة لتطبیق اتفاق الهاي).

. طلبًا دولیاً  942 4 وردت يف 16لكمة 641 362 املكتب ا�ويل، �رمج 201815و�الل الفرتة من ینا�ر ٕاىل نومفرب  .17
 % مهنا �للغة إالس�بانیة.1% مهنا �للغة الفر�س�یة، و6.9% من ت� ا�لكامت �للغة إالنلكزيیة، و92.2واكن 

ويف الوقت احلارض، یتوىل �رمجة ت� العنارص النصیة مرتمجون دا�لیون یعملون لتشغیل نظام مدرید يف املقام  .18
. 17ویعين ذ� ٔأن �شغیل نظام الهاي یعمتد، ف� خيص الرتمجة، اع�دًا لكیًا �ىل موارد الرتمجة اخلاصة بنظام مدرید. أ�ول

وما دام هذا الوضع قامئًا، ینبغي ٔأن یقترص التطو�ر احملمتل لنظام اللغات يف نظام الهاي �ىل موارد الرتمجة املتا�ة يف نظام 
 مدرید.

ة هنج ممكن: ٕاد�ال  لغة �دیدة وا�دة يف لك مر�

يف ضوء ما تقدم، �قش الفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات  .19
، 2019(املُشار ٕالیه ف� یيل �مس "الفریق العامل لنظام مدرید")، يف دورته أ��رية والسابعة عرشة اليت ُعقدت يف یولیو 

 24ٕاىل  19ال لغات �دیدة يف نظام مدرید وا�دة تلو أ�خرى حسب �سلسل ُمتفق �لیه (انظر الفقرات من ٕاماكنیة ٕاد�
ولكن مل یتحقق توافق يف ا�ٓراء �شأٔن هذا أ�مر �الل ا�ورة السابعة . MM/LD/WG/17/7 Rev(18.يف الوثیقة 

واجلدوى التقنیة لٕالد�ال التدرجيي للغات اجلدیدة وُطلب من املكتب ا�ويل ٕا�داد دراسة وافية عن ا�ٓ�ر املالیة . عرشة
 .19املقرت�ة يف نظام مدرید

                                         
 .2018�سبب استبدال نظام �كنولوجيا املعلومات يف نومفرب  2018ال تو�د بیا�ت متا�ة �شأٔن شهر د�سمرب  15
آلیة. وتولت موارد الرتمجة البرشیة �رمجة ما تبقى. % مهنا34�ُرِجم  16  �س�ت�دام ٔأدوات �رمجة أ
ن �ىل ذ�، ٔأصبحت ا�ٓن قوا�د بیا�ت التكنولوجيات واملصطل�ات مركزیًة يف ٕاطار قسم �كنولوجيا الرتمجة واملصطل�ات بنظام معاهدة التعاو �الوة  17

 �شأٔن الرباءات.
 ثالث لغات ٕاضافية يف نظام مدرید، ٔأال ويه العربیة والصینية والروس�یة. �الاملكتب ا�ويل مقرت�ات ٕالد تلقى 18
 .MM/LD/WG/17/11يف الوثیقة  23رة انظر الفق 19
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وبناًء �ىل خيارات التنفيذ، بو�ه �ام، سوف جيب �ىل املكتب ا�ويل، يف �ا� ٕاد�ال لغة �دیدة، ٕاما توظیف  .20
، مثل ٕاد�ال البیا�ت، موارد �رشیة ماهرة تتقن اللغة اجلدیدة، وٕاما ٕا�ادة تدر�هبا، ٔ�داء مجیع الوظائف ذات الص�

، و�دمة العمالء، وضامن اجلودة، واملعلومات والرتوجي، و�كنولوجيا املعلومات الس�التوالفحص، والرتمجة، وٕادارة 
 واالتصاالت، واملهارات القانونیة لتلبیة احتیا�ات املس�ت�دمني وتطلعاهتم.

ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وسوف یتطلب ٕاد�ال لغة �دیدة يف نظام الهاي ٕاد�ال تغیريات �ىل .21
وسوف �كون ت� التغیريات . ا�ا�لیة واخلارجية للمكتب ا�ويل، ال س�� ٕاذا اكنت هذه اللغة �ُكتب حبروف �ري التینية

ظمة وجيب تعریف مجیع التغیريات اليت س�ُتد�ل �ىل ٔأن. رضوریة ملعاجلة املعلومات وعرضها و�رشها وتبلیغها �للغة اجلدیدة
 . �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت �ىل ٔأهنا مواصفات تقنیة مفص� جرى تطو�رها واختبارها قبل �رشها

و�الوة �ىل ذ�، جيب �ست�ر يف ٕاد�ال معلومات �للغة اجلدیدة يف قوا�د البیا�ت املرجعیة الرضوریة لٕالدارة  .22
یع التبلیغات العادیة وقا�دة بیا�ت تصنیف لواكرنو متا�ة �للغة فعىل سبيل املثال، جيب ٔأن �كون مج . السلمية لنظام الهاي

 اجلدیدة.

ومن املرحج ٔأن �ُسفر ما ُذ�ر ٔأ�اله من التغیريات التنظميیة واملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن فرتة �كي�ف  .23
م الهاي یعمل يف بدایته �للغة الفر�س�یة فقط، ومن الناحية التارخيیة، اكن نظا. للعملیات اليت س�تجرى يف ٕاطار نظام الهاي

ؤأما نظام مدرید، فبعد ٔأن ظل ملدة طوی� یعمل . 2010، وإالس�بانیة يف �ام 198420مث أ�دِ�لت اللغة إالنلكزيیة يف �ام 
تعاون �شأٔن وبدٔأ نظام معاهدة ال . 2004، وإالس�بانیة يف �ام 1996�للغة الفر�س�یة فقط، أ�دِ�لت اللغة إالنلكزيیة يف �ام 

وأ�ضیفت الحقًا . خبمس لغات �رش، ٔأال ويه إالنلكزيیة والفر�س�یة وأ�ملانیة والیا�نیة والروس�یة 1970الرباءات يف �ام 
 ).2009) والكوریة والربتغالیة (لكتاهام يف �ام 2006) والعربیة (يف �ام 1994) والصینية (يف �ام 1985إالس�بانیة (يف �ام 

 رسات الرتمجة احلالیةالتغیري احملمتل ملام

نظرًا ٕاىل اح�لیة ا�ساع نطاق نظام اللغات املعمول به يف نظام مدرید، نظر ٔأیضًا الفریق العامل لنظام مدرید يف  .24
ولالطالع �ىل . دورته السابعة عرشة يف ش�ىت ممارسات الرتمجة وأٓ�رها، ال س�� ٕاماكنیة أ��ذ مبامرسة "الرتمجة �ري املبارشة"

 ..MM/LD/WG/17/7 Revيف الوثیقة  44ٕاىل  25تبعات تفصیلیة، �ُر� الرجوع ٕاىل الفقرات من توضی�ات و 

ويف ظل "الرتمجة املبارشة" املعمول هبا �الیًا، یُرتَجم النص من لغة ما (املُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "لغة املصدر") ٕاىل  .25
و�متثل اخلیار البدیل يف الرتمجة من اللغة . لغة الهدف") �لتوازياللغتني أ�خریني (املُشار ٕاىل لك مهنام ف� یيل �مس "ال

 املصدر ٕاىل ٕا�دى لغات الهدف، مث الرتمجة من هذه اللغة ٕاىل اللغات الهدف أ�خرى.

�ىل سبيل املثال، يف �ا� ٕاد�ال اللغة الروس�یة يف نظام الهاي، سوف یُرتَجم النص الرويس ٕاىل إالنلكزيیة بوصفها  .26
وكذ� سوف تُرتمج النصوص الفر�س�یة وإالس�بانیة ٕاىل إالنلكزيیة، مث . "، ومهنا یُرتمج ٕاىل الفر�س�یة وإالس�بانیة"لغة وس�یطة

 من إالنلكزيیة ٕاىل الروس�یة.

                                         
 �زي النفاذ. 1960�لزتامن مع دخول وثیقة  20
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ٔ�ن ذ� من شأٔنه ٔأن یقلل من احلا�ة –وسوف �كون اللغة الوس�یطة يه اللغة اليت �رد هبا معظم الطلبات ا�ولیة  .27
ومعظم املراسالت الواردة من . واليت تتوفر لها �لفعل موارد �رمجة �الیة اجلودة بتلكفة معقو� –بو�ه �ام لرتمجة وس�یطة

وقد أ�وِدع . املود�ني ؤأحصاب التسجیالت واملاكتب يف نظام الهاي �كون �للغة إالنلكزيیة، كام هو احلال يف نظام مدرید
ؤ�ن � النظامني . ٔأ�اله 6قلی� املاضیة، كام ُذ�ر يف الفقرة % من الطلبات ا�ولیة �للغة إالنلكزيیة يف الس�نوات ال 86

یعمالن بنفس اللغات الثالث ویتقاسامن نفس موارد الرتمجة، فٕان ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل ممارسات الرتمجة املبارشة و�ري املبارشة، 
ة يف الفقرات من  بنفس القدر �ىل نظام ، سوف تنطبق .MM/LD/WG/17/7 Revيف الوثیقة  42ٕاىل  35املُوحض�

 الهاي.

و�ىل الرمغ من ٔأن بیان املنتج والوصف . ولكن �متثل ٔأ�د �ختالفات اجلوهریة يف طبیعة النص املطلوب �رمجته .28
املوجز لنس�ة التصممي �كو�ن، يف ٔأ�لب أ�حيان، نصوصًا قصرية و�س�یطة، �ىل غرار بیا�ت السلع واخلدمات اخلاصة 

ميكن ٔأن  ومن مث�،. وصف السامت املمزية للتصممي الصناعي �كون نصًا معقدًا وقد یصبح طویًال �داً  فٕان�لعالمات الت�اریة، 
تأٔثريات ٕاضافية �ىل اجلودة، فضًال عن تأٔثريات وقت املعاجلة، ف� یتعلق برتمجة ذ� العنرص عن ٕاد�ال لغات �دیدة  �ُسفر

 �ىل و�ه الت�دید.

تبة �ىل املامرس�تني قد خيتلف �ختالف اللغة اجلدیدة اليت س�ُتد�ل يف نظام الهاي كام ٔأن اختالف ا�ٓ�ر املالیة املرت  .29
و�رد يف مرفق هذه الوثیقة مزید من املعلومات عن ا�ٓ�ر املالیة �لكتا املامرس�تني يف ٕاطار لك . وخيار التنفيذ املُختار ٕالد�الها

ة يف الفقرة السابقة. خيار  ، الناش�ئة عن طبیعة املادة النصیة ال تنعكس �ىل تقد�رات التلكفة.ٕاال ٔأن الفروق ا�قيقة، املُوحض�

 خيارات التنفيذ املمكنة ٕالد�ال لغات �دیدة رابعًا.

�بة حسب در�ة  .30 �رد ف� یيل وصف خلیارات التنفيذ املمكنة ٕالد�ال لغات �دیدة يف نظام الهاي. وهذه اخلیارات ُمرت
ة تبا�ًا ٔأد�ه �زداد تعقيده . غة إالیداع، هو ٔأقلها تعقيداً التعقيد، فاخلیار أ�ول، ٔأال وهو خيار ل ولك خيار من اخلیارات املُوحض�

راد وینبغي ٔأن یُعترب �مس ا�ي أ�طلق �ىل . من �الل تقدمي خصائص ٕاضافية، وس�یكون � أٓ�ر �شغیلیة ومالیة �زداد �ط�
 لك خيار اسامً مؤقتًا ؤأن یظل وصِفيًّا ٕاىل �د ما.

مت ٕاىل ا�ورة السابعة عرشة للفریق العامل  .MM/LD/WG/17/7 Revارات مماث� يف الوثیقة و�رد خي .31 اليت قُّدِ
ومن اجلد�ر ���ر يف هذا الصدد ٔأن مودعي الطلبات يف . يف الوثیقة املذ�ورة) 71ٕاىل  45لنظام مدرید (انظر الفقرات من 

ولیة بأٔي لغة متا�ة من �الل هذه اخلیارات، يف �ني ٔأن خيارات مودع نظام الهاي یُمنحون دامئًا ٕاماكنیة ٕایداع طلباهتم ا�
دة (و�ادة ما  الطلب يف نظام مدرید ف� خيص لغات إالیداع تقترص بطبیعة احلال �ىل اختیار مكتب املنشأٔ للغات املُ�د�

 �كون لغة وا�دة فقط).

 لغة إالیداع (ٔألف)

 الطلبات ا�ولیة �للغة اجلدیدة.يف هذا اخلیار، س�یكون مبقدور املود�ني ٕایداع  .32

وسوف یتواصل ٔأیضًا مع املُوِدع بت� اللغة، ما مل . وسوف یقوم املكتب ا�ويل بفحص الطلب ا�ويل بت� اللغة .33
 �رش املودع ٕاىل رغبته يف تلقي التبلیغات الواردة من املكتب ا�ويل �للغة إالنلكزيیة ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة.
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فحص، یُرتِجم املكتُب ا�ويل املعلومات ذات الص� الواردة يف الطلب ا�ويل ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وبعد اك�ل ال .34
ن التسجیَل ا�ويل وینرشه هبذه اللغات الثالث.  وإالس�بانیة، ویُدّوِ

لكزيیة ٔأو ٕاال ٔأن مجیع املراسالت أ�خرى املتعلقة �لتسجیل ا�ويل مع صاحب التسجیل واملاكتب س�تظل �للغة إالن .35
 الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة فقط.

 مالحظات/تبعات

 سوف �كون ٕ�ماكن املود�ني ٕاكامل مجیع خطوات معلیة ٕایداع الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة. .36

) ووا�ة إالیداع يف نظام الهاي DM/1وسوف یتعني �ىل املكتب ا�ويل ٕا�داد وصون اس��رة الطلب ا�ويل ( .37
 ة اجلدیدة.�للغ) eHague(إاللكرتوين 

ولن �زداد الوقت . وسوف یلزم �رمجة الطلب ا�ويل ٕاىل ثالث لغات، بدًال من لغتني كام هو احلال يف الوقت الراهن .38
 املُس�تغرق يف املعاجلة قبل الفحص ٔ�ن الفحص الشلكي سوف ُجيرى بت� اللغة اجلدیدة.

 ني یتقنون اللغة اجلدیدة.عجامجني/مر وسوف یتعني �ىل املكتب ا�ويل توظیف وتدریب واستبقاء فاحصني ومرت  .39

وسوف یؤدي هذا اخلیار ٕاىل ز�دة متوسطة يف �اكلیف الرتمجة، ویتوقف ذ� �ىل �دد الطلبات ا�ولیة املُود�ة  .40
 �للغة اجلدیدة.

 لغة النرش (�ء)

أ�وِدع فيه الطلب ا�ويل وفُِحص �للغة اجلدیدة، سوف یقوم املكتب ا�ويل ٔأیضًا انطالقًا من اخلیار السابق ا�ي  .41
ومن مث� فٕان التسجیل ا�ويل، بعد �رمجته ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة، سوف . بتدو�ن التسجیل ا�ويل بت� اللغة

ن ویُنَرش بت� اللغات أ�ربع.  یُدو�

ولیة املنشورة بت� اللغة اجلدیدة فقط، سوف �كون مبقدور ماكتب أ�طراف كام ٔأنه ف� خيص التسجیالت ا� .42
املتعاقدة املعینة ٔأن �رسل مراسالت (ٔأْي ٕاخطارات الرفض وبیا�ت منح امحلایة) بت� اللغة، وكذ� �ٕالنلكزيیة ٔأو الفر�س�یة 

 ٔأو إالس�بانیة.

اجلدیدة ٕارسال مراسالت ٕاىل املكتب ا�ويل بت� وسوف �كون مبقدور ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة املنشورة �للغة  .43
 اللغة (ٔأْي تقدمي ال�س لتدو�ن تغیري ما) وتلقي مراسالت من املكتب ا�ويل بت� اللغة.

ؤأما معلیات التدو�ن والنرش واملراس� املتعلقة بتسجیالت دولیة �جتة عن طلب مودع �للغة إالنلكزيیة ٔأو الفر�س�یة  .44
 تظل بت� اللغات فقط.ٔأو إالس�بانیة فسوف 
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 مالحظات/تبعات

سوف یؤدي هذا اخلیار ٕاىل ٕاد�ال لغة �دیدة تت�اوز �لفعل مس�توى لغات النرش العرش احلالیة يف نظام معاهدة  .45
ن" و"یُنَرش" �للغة اجلدیدة حفسب، بل "سوف �ُسمح ٔأیضًا ملكتب  التعاون �شأٔن الرباءات، ٔ�ن التسجیل ا�ويل لن "یُدو�

 تعاقد املعني ٕ�رسال مراسالت" بت� اللغة.الطرف امل 

� �لكهيام، مع  .46 وسوف �ُسهِّل هذا اخلیاُر أ�مَر �ىل ّلكٍ من املس�ت�دمني واملاكتب، ٕاذ یُمكِّهنم من التواصل �للغة املُفض�
لغة من  ل، ٕاذا أ�وِدع الطلب ا�ويل بأٔي�ىل سبيل املثا. تفادي اس�ت�دام ت� اللغة يف س�یاقات ٔأخرى �ري ذات ص�

 اللغات الثالث احلالیة، فلن یتلقى صاحب الطلب مراسالت من ٔأي مكتب بأٔي لغة �دیدة.

وكام هو احلال يف اخلیار السابق، سوف یتعني �ىل املكتب ا�ويل ٕا�داد وصون اس��رة الطلب ا�ويل والوا�ة  .47
التطو�ر التقين والصیانة ليشمل �س��رات وٕاضافًة ٕاىل ذ�، سوف یلزم توس�یع نطاق هذا . إاللكرتونیة �للغة اجلدیدة

)، وقا�دة البیا�ت ذات الص� (ٔأْي قا�دة البیا�ت العاملیة للتصاممي)، �رشة التصاممي ا�ولیةالرمسیة أ�خرى، والنرش (ٔأْي 
 وكذ� املراسالت بني املاكتب واملكتب ا�ويل.

 لغة النرش ومراس� املكتب (جمي)

عة من ا .48 ففي هذا اخلیار، ميكن ملكتب الطرف املتعاقد ٔأن خيتار ٕارسال املراسالت . خلیار السابقهذه �س�ة ُموس�
 (ٔأْي ٕاخطارات الرفض وبیا�ت منح امحلایة) بلغة �دیدة، برصف النظر عن اللغة اليت أ�وِدع هبا الطلب ا�ويل.

ن املكتُب ا�ويل التسجیَل ا�ويل �للغة اليت أ�وِدع هبا الطلب، .49 وسوف یقوم مبا یلزم من الرتمجة لنرشه  وسوف یُدّوِ
�ٕالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة، فضًال عن اللغة اجلدیدة أ�خرى ٕاذا اكن مكتب ٔأي طرف متعاقد معني قد اختار ت� 

 اللغة.

 مالحظات/تبعات

ما �دا ٔأن الرتجامت لن مينح هذا اخلیاُر مودعي الطلبات شيئًا من اليُْرس والرا�ة ٔأكرث مما مين�ه اخلیار السابق،  .50
�ا وینرشها املكتب ا�ويل �للغة  إالضافية لبعض النصوص (ٔأْي بیان املنتج، والوصف ٔأو رشح الرموز ٕان ُو�د) سوف یُقّدِ

 اجلدیدة، وذ� حسب أ�طراف املتعاقدة املعینة يف الطلب ا�ويل، مما قد �سا�د �ىل ٕانفاذ احلقوق يف والیة قضائیة ما.

، خيتلف هذا اخلیار عن اخلیار السابق يف ٔأن صاحب الطلب ميكن ٔأن یتلقى مراسالت من ومن �حية ٔأخرى .51
و�� فٕان صاحب الطلب �ري املُّمل بت� اللغة قد . مكتب طرف متعاقد معني بلغة �دیدة، بغض النظر عن لغة إالیداع

 .21یوا�ه صعو�ت يف فهم القرارات والتعامل معها

                                         
� ٔأو ٔأوصافه ٔأو  21 �ري ذ� من من اجلد�ر ���ر ٔأن املكتب ا�ويل ال یرتمج ٔأي قرار یتلقاه من ٔأي مكتب (ٔأْي ٔأس�باب الرفض وبیا�ت املنتج املُعد�

 املعلومات املُضافة).
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الرتمجة وأ�عامل التنفيذیة، �اصًة ف� یتعلق مبعاجلة املراسالت القادمة من املاكتب  كام ٔأن العبء إالضايف ٔ�عامل .52
بلغات �دیدة، سوف یتطلب ٔأن یقوم املكتب ا�ويل بتوظیف وتدریب واستبقاء مزید من املوظفني ا��ن جيیدون اللغة 

 اجلدیدة ٔأكرث من اخلیارات السابقة.

 لغة العمل (دال)

من الالحئة التنفيذیة املشرتكة �ىل  6وف �رسي ٔأیضًا النظاُم املنصوص �لیه �الیًا يف القا�دة يف ظل هذا اخلیار، س .53
وبعبارة ٔأخرى، سوف یتعني �ىل املكتب ا�ويل �رمجة مجیع التسجیالت ا�ولیة (يف مجیع احلاالت) ٕاىل ٔأي . اللغة اجلدیدة

 وذ� �ىل عكس اخلیار السابق.لغة �دیدة �ٕالضافة ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة، 

 مالحظات/تبعات

و�� سوف �متكن مزید من املاكتب . متا�ًة جبمیع لغات العملس�الت س�تكون التسجیالت ا�ولیة ومجیع ال  .54
 واجلهات أ�خرى من فهم التسجیل ا�ويل والقرارات الصادرة �للغة اجلدیدة ٕاذا اكنوا ٔأكرث ٕاملامًا بت� اللغة.

مجة الروتینية ٕاىل مجیع لغات العمل سوف �ُسفر عن �دد من الرتجامت �ري الرضوریة اليت لن یُنتفع هبا ٕاال ٔأن هذه الرت  .55
. 2018ٔأطراف متعاقدة يف �ام  3.6وبلغ متوسط �دد التعیينات يف الطلب ا�ويل . وسوف �ُكبِّد احتاد الهاي �لكفة �برية

% من القرارات 99دة املعینة الفحَص �للغة إالنلكزيیة (ٔأكرث من ويف الوقت احلارض، ُجتري معظم ماكتب أ�طراف املتعاق
 اكنت �للغة إالنلكزيیة). 2018اليت وردت يف �ام 

 مالحظات ٕاضافية �شأٔن التّبعات املتعلقة �لتلكفة

رة �لك خيار من خيارات التنفيذ املذ�ورة ٔأ�اله .56 التاكلیف ٕاىل و�ستند تقد�ر . �رد يف مرفق هذه الوثیقة التاكلیُف املُقد�
إالد�ال احملمتل للغة الروس�یة ٔأو اللغة الصینية، اللتني تتّبع مهنجیهتام و�سقهام، مع بعض التعدیالت، تقد�رات مماث� للتاكلیف 

 .MM/LD/WG/17/7 Revالواردة يف مرفق الوثیقة 

رة "�اكلیف معلیات الرتمجة" فقط، �س�تثناء املوارد والتاكل  .57 یف اليت سوف تتطلهبا معلیات و�شمل التاكلیف املُقد�
تطو�ر وتعدیل وصیانة ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مبا فهيا منصة النرش وقا�دة البیا�ت ذات الص�) اخلاصة 

، DM/9ٕاىل  DM/1وسوف حيتاج املكتب ا�ويل ٔأیضًا ٕاىل تطو�ر وصون مجیع �س��رات الرمسیة من . �ملكتب ا�ويل
كرتونیة (نظام الهاي إاللكرتوين، الت�دید إاللكرتوين)، واملواد إال�المية (ٔأْي دلیل املس�ت�دمني وحمتو�ت وأ�دوات إالل

 املوقع إاللكرتوين أ�خرى) بت� اللغة إالضافية، وذ� حسب خيارات التنفيذ.

�ال لغة �دیدة سوف فٕاد. ؤأ�ريًا، سوف تتطلب مجیع اخلیارات موارد �رشیة ٕاضافية يف دا�رة معلیات نظام الهاي .58
 یؤ�ر �ىل مجیع ا�االت أ�خرى لس�ل الهاي، ٕاذ سوف تو�د �ا�ة ٕاىل موارد تتقن اللغات اجلدیدة.

 �س�تعراض احملمتل لنظام اللغات احلايل

قد �كون تطو�ر نظام الهاي عن طریق ٕاد�ال لغات �دیدة ٔأمرًا مفيدًا نظرًا ٕاىل التوسع اجلغرايف للنظام، ولكنه ٔأیضًا  .59
 مر مرغوب فيه ٔ�نه یقرب النظام من مجیع مس�ت�دميه.أٔ 
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من الالحئة التنفيذیة املشرتكة لن  6ٕاال ٔأن ٕاد�ال لغات �دیدة يف ظل نظام اللغات احلايل املنصوص �لیه يف القا�دة  .60
د اس�تدامة �كون ممكنًا دون فرض عبء مايل وٕاداري ثقيل �ىل احتاد الهاي ا�ي یعاين �لفعل جعزًا متكررًا، مما قد هيد

 نظام الهاي �ىل املدى البعید.

وال ميكن حتقيق الهدف املمتثل يف متت�ع نظام الهاي �لتنوع اللغوي مبا یليب احتیا�ات قا�دة املس�ت�دمني العاملیة ٕاال  .61
�ًة بتوازن دقيق �ىل مجیع ٔأحصاب املصل�ة �رغب  ومع وضع هذا الهدف نصب العني، قد. ٕاذا اكنت الفوائد والتّبعات ُموز�

 .22الفریق العامل يف النظر ف� ٕاذا اكن ینبغي ٕاجراء اس�تعراض شامل لنظام اللغات املعمول به �الیًا يف نظام الهاي

 ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل: .62

مناقشة ما ورد يف هذه الوثیقة من  "1"
معایري تتعلق ٕ�د�ال لغات �دیدة يف نظام 

 الهاي، والتعلیق �لهيا؛

فضل �شأٔن وإالشارة ٕاىل خياره امل "2"
تنفيذ ٕاد�ال لغة �دیدة من بني اخلیارات 

 ؛58ٕاىل  32الواردة يف الفقرات من 

وتوضیح ما ٕاذا اكن س�ُیجري  "3"
اس�تعراضًا شامًال لنظام اللغات املعمول به 

�الیًا يف نظام الهاي ٔأم ال، وتقدمي 
ٕارشادات �شأٔن �یفية امليض قدمًا يف هذا 

 �س�تعراض يف �ا� ٕاجرائه.

 ملرفق][یيل ذ� ا

 

                                         
 .MM/LD/WG/17/7 Rev.يف الوثیقة  74انظر ٔأیضًا الفقرة  22
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 1خيارات التنفيذ اخلاصة ٕ�د�ال لغات �دیدة يف نظام الهاي: تقد�رات لتاكلیف الرتمجة

 3؛ و(�ء) لغة النرش2لغة إالیداع(ٔألف) 
 5الصینية فقط  4الروس�یة فقط

�رمجة �ري مبارشة �رب  6�رمجة مبارشة 
�رمجة �ري مبارشة �رب  �رمجة مبارشة   7إالنلكزيیة

 إالنلكزيیة

  

�ر الرتمجة حتر 
اخلارجية 
(�لفرنك 

 السو�رسي)

مراقبة جودة 
الرتمجة (ٔأ�م 

 العمل)

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 

 السو�رسي)

مراقبة 
جودة 
الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

    

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 

 السو�رسي)

مراقبة جودة 
الرتمجة (ٔأ�م 

 العمل)

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 

ك (�لفرن
 السو�رسي)

مراقبة 
جودة 
الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

2019 9,164 0.63 2,540 0.21   2019 3,346 0.29 800 0.10 
2020 9,973 0.68 2,764 0.23   2020 3,902 0.34 932 0.11 
2021 10,841 0.74 3,004 0.25   2021 4,546 0.39 1,086 0.13 
2022 11,772 0.81 3,262 0.27   2022 5,291 0.46 1,264 0.15 
2023 12,768 0.87 3,538 0.29   2023 6,150 0.53 1,470 0.18 
2024 13,830 0.95 3,832 0.32   2024 7,140 0.62 1,706 0.21 
2025 14,960 1.02 4,146 0.34   2025 8,278 0.72 1,978 0.24 
2026 16,159 1.10 4,478 0.37   2026 9,583 0.83 2,290 0.28 
2027 17,426 1.19 4,829 0.40   2027 11,075 0.96 2,647 0.32 

                                         
 �ستند تقد�ر التلكفة ٕاىل أ�وضاع التالیة، و�راعي معدالت الز�دة املتوقعة يف �دد الطلبات ا�ولیة: 1

 % لك �ام؛2.5، و�زید مبقدار 2019% يف �ام 20بلغت �س�بة الرتمجة ا�آلیة  –
فرنك سو�رسي، وٕاىل إالس�بانیة  0.25فرنك سو�رسي، وٕاىل الفر�س�یة  0.157 وتبلغ ٔأتعاب الرتمجة �لك لكمة من الصینية ٕاىل إالنلكزيیة –

 فرنك سو�رسي؛ 0.25
 0.3فرنك سو�رسي، وٕاىل إالس�بانیة  0.3فرنك سو�رسي، وٕاىل الفر�س�یة  0.23وتبلغ ٔأتعاب الرتمجة �لك لكمة من الروس�یة ٕاىل إالنلكزيیة  –

 فرنك سو�رسي؛
ر7عشوائیة تبلغ  و�شمل مراقبة اجلودة مراجعة عینة – وینبغي ٔأن یتوىل ٕاجراء مراقبة اجلودة مراجع �كون لغته . % تقریبًا من العمل املُحر�

 لكمة مرتمجة یوميًا.  3700ویقوم املراجع مبراجعة . أ�وىل يه اللغة الهدف
 عاجلة الطلبات املُوَد�ة بت� اللغة.يف هذا اخلیار ومجیع اخلیارات الالحقة، تو�د �ا�ة ٕاىل موارد جتید اللغة اجلدیدة بطالقة مل 2
 یارات.�لكفة �س�تعانة مبصادر �ارجية لالضطالع بأٔعامل الرتمجة والتحر�ر واملوارد الالزمة ملراقبة جودة هذه أ�عامل وا�دة يف مجیع هذه اخل  3
ٔأرمينیا ؤأذربی�ان وجورجيا وقري�زيس�تان ومجهوریة مو�وفا من احملمتل ٔأن یقدم مودعون من أ�طراف املتعاقدة التالیة طلبات دولیة �للغة الروس�یة:  4

 أ�طراف و�حتاد الرويس وطاجيكس�تان و�ركام�س�تان ؤأو�رانیا. و�ستند توق�ع معدل ا�منو ٕاىل اجتاه الطلبات ا�ولیة اليت ٔأودعها مودعون من ت�
 %.12ویة الناجتة ؛ وسوف یبلغ متوسط الز�دة الس�ن2018ٕاىل  2015املتعاقدة يف الفرتة من 

م طلبات دولیة �للغة الصینية ٕاال من مود�ني من الصني. ؤأما معدل منو �دد الطلبات ا�ولیة فهو من توقعات  5 شعبة ا�راسات ليس من احملمتل ٔأن تُقد�
 �قتصادیة وإالحصاءات.

 (الصینية ٔأو الروس�یة) ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة.سوف یلزم ختصیص ثالثة مراجعني للقيام "�لرتمجة املبارشة" من اللغة اجلدیدة  6
 سوف یلزم ختصیص مراجع وا�د للقيام "�لرتمجة �ري املبارشة" من اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو الروس�یة) �رب اللغة إالنلكزيیة. 7
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2028 18,759 1.28 5,198 0.43   2028 12,778 1.10 3,054 0.37 
2029 20,156 1.38 5,585 0.46   2029 14,715 1.27 3,516 0.42 

 

 8لغة النرش ومراس� املكتب (جمي)
 الصینية فقط  الروس�یة فقط

رشة �رب �رمجة �ري مبا 9�رمجة مبارشة 
�رمجة �ري مبارشة �رب  �رمجة مبارشة   10إالنلكزيیة

 إالنلكزيیة

  

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 

 السو�رسي)

مراقبة جودة 
الرتمجة (ٔأ�م 

 العمل)

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة 
جودة 
الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

    

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
الرتمجة (ٔأ�م 

 العمل)

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة 
جودة 
الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

2019 13,700 1.70 6,892 0.57   2019 9,680 2.41 6,655 0.80 
2020 15,408 1.97 7,979 0.66   2020 10,427 2.52 6,964 0.84 
2021 16,560 2.10 8,492 0.70   2021 11,251 2.63 7,284 0.88 
2022 17,789 2.23 9,036 0.74   2022 12,169 2.76 7,622 0.92 
2023 19,071 2.37 9,587 0.79   2023 13,164 2.88 7,953 0.96 
2024 20,378 2.50 10,116 0.83   2024 14,219 2.98 8,250 0.99 
2025 21,765 2.63 10,676 0.88   2025 15,424 3.10 8,584 1.03 
2026 23,052 2.74 11,093 0.91   2026 16,788 3.24 8,951 1.08 
2027 24,372 2.84 11,495 0.95   2027 18,307 3.37 9,332 1.12 
2028 25,726 2.93 11,884 0.98   2028 20,001 3.52 9,731 1.17 
2029 27,338 3.08 12,477 1.03   2029 21,909 3.68 10,167 1.23 

 

                                         
يل طرفًا متعاقداً اختار ت� اللغة ٔ�غراض املراس�. و�� فٕان يف هذا اخلیار، سوف یرتمج املكتب ا�ويل ٕاىل اللغة اجلدیدة ٕاذا �ني� الطلب ا�و 8

للطلبات ا�ولیة املُوَد�ة �ٕالنلكزيیة ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة واليت تُعّنيِ ٔأطرافًا متعاقدة �طقة �لصینية ٔأو تقد�رات التاكلیف �راعي العدد املتوقع 
. وف� خيص الصني، 2018% يف �ام 11.5�لروس�یة، اس�ُت�دمت �س�بة التعیني البالغة الروس�یة. وف� خيص تعیينات ٔأطراف متعاقدة �طقة 

%، ويه معدل تعیني أ�طراف املتعاقدة احلالیة من املنطقة نفسها (الیا�ن ومجهوریة �ور� وس�نغافورة) يف �ام 20.3اس�ُت�دمت النس�بة البالغة 
2018. 

، سوف تتطلب ممارسة "الرتمجة املبارشة" ما ال یقل عن ٔأربعة مراجعني ملراقبة جودة ٔأعامل الرتمجة يف هذا اخلیار، و�ىل �الف اخلیار�ن السابقني 9
. ٔأو الروس�یة)اخلارجية من اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو الروس�یة) ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة ومن هذه اللغات ٕاىل اللغة اجلدیدة (الصینية 

 خيار "لغة العمل".وسوف ینطبق ذ� ٔأیضًا �ىل 
ل الرتمجة يف هذا اخلیار، و�ىل �الف اخلیار�ن السابقني، سوف تتطلب ممارسة "الرتمجة �ري املبارشة" ما ال یقل عن ُمراجَعْني ملراقبة جودة ٔأعام 10

. اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو الروس�یة) اخلارجية من اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو الروس�یة) ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة ومن هذه اللغات ٕاىل
 وسوف ینطبق ذ� ٔأیضًا �ىل خيار "لغة العمل".
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 11لغة العمل (دال)
 الصینية فقط  الروس�یة فقط

�رمجة �ري مبارشة �رب  �رمجة مبارشة 
�رمجة �ري مبارشة �رب  �رمجة مبارشة   إالنلكزيیة

 إالنلكزيیة

  

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 

 السو�رسي)

مراقبة جودة 
الرتمجة (ٔأ�م 

 العمل)

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 

 و�رسي)الس

مراقبة 
جودة 
الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

    

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
الرتمجة (ٔأ�م 

 العمل)

حتر�ر الرتمجة 
اخلارجية 
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة 
جودة 
الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

2019 47,926 10.19 41,301 3.40   2019 30,739 10.19 28,192 3.40 
2020 51,002 10.81 43,793 3.60   2020 32,863 10.81 29,893 3.60 
2021 54,239 11.45 46,402 3.82   2021 35,135 11.45 31,675 3.82 
2022 57,641 12.12 49,131 4.04   2022 37,564 12.12 33,537 4.04 
2023 61,210 12.83 51,980 4.28   2023 40,163 12.83 35,482 4.28 
2024 64,946 13.56 54,948 4.52   2024 42,942 13.56 37,508 4.52 
2025 68,849 14.32 58,034 4.77   2025 45,914 14.32 39,615 4.77 
2026 72,915 15.11 61,234 5.04   2026 49,092 15.11 41,799 5.04 
2027 77,140 15.93 64,543 5.31   2027 52,487 15.93 44,058 5.31 
2028 81,515 16.77 67,955 5.59   2028 56,111 16.77 46,386 5.59 
2029 86,028 17.63 71,457 5.88   2029 59,976 17.63 48,777 5.88 

 [هنایة املرفق والوثیقة]

                                         
اقبة جودة ال �اكد خيتلف عبء ٔأعامل الرتمجة إالضافية يف �اليت ٕاد�ال اللغة الصینية ٔأو الروس�یة لكغة معل. و�� ال ختتلف املوارد الالزمة ملر  11

 جية �سبب اختالف ٔأتعاب الرتمجة من هاتني اللغتني وٕا�هيام.الرتمجة. ولكن ختتلف �لكفة الرتمجة اخلار 
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