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H/LD/WG/9/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 نومفرب 6التارخي: 

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 الصناعية للتصاميم

 التاسعة الدورة
 2020ديسمرب  16اإىل  14جنيف، من 

 دراسة وافية عن اآلثار على التكلفة واجلدوى الفنية إلدخال اللغتني الصينية والروسية يف نظام الهاي
عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 قدمةم أأولً.
لهيام فامي انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار  .1 اإ

ىل  30ييل بعباريت "الفريق العامل" و"نظام لهاي"(، يف دورته الثامنة املنعقدة يف الفرتة من  ، 2019نومفرب  1أأكتوبر اإ

 .1ي"املعنونة "اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام لها  H/LD/WG/8/5الوثيقة

ن دورته املقبةل، بدراسة وافية عن الآاثر وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يوافيه، لأغ .2 ابا راض املناقشة اإ

 .عىل التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال اللغتني الصينية والروس ية يف نظام لهاي

وتعرض هذه الوثيقة الآاثر عىل التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال اللغتني املذكورتني معا، فضال عن تقيمي لتوافر املواد  .3

 ديم نظام لهاي ابللغات الإنلكزيية والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية.والأدوات ملس تخ

                                                                 

 "ملخص الرئيس". H/LD/WG/8/8من الوثيقة  29الفقرة راجع  1
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 ملخص خيارات التنفيذ اثنيًا.
وتضم هذه . H/LD/WG/8/5 س بق عرض خيارات التنفيذ لإدخال لغات جديدة يف نظام لهاي يف الوثيقة .4

جراء مزيد من التحليل  ضافيا، حيث تبنين من خالل اإ طرح هذا اخليار عىل الفريق العامل  لآاثر التنفيذ جدارةالوثيقة خيارا اإ

ل  للنظر فيه. ويرد أأدانه ملخص للخيارات وأأمه سامهتا ابلرتتيب التصاعدي لتعقيد لك مهنا. وما الامس املطلق عىل لك خيار اإ

 .للتوصيف، وابلتايل ينبغي اعتباره اقرتاحا مبدئيا

 اخليار "أألف": لغة الإيداع
دخال تعديل طفيف عىل خيار لغة الإيداع املطروح يف الوثيقةهذا خيار جديد  .5 ، H/LD/WG/8/5 انجت عن اإ

 .وهو أأقل اخليارات تعقيدا

يداع الطلبات بأأي من اللغات اجلديدة .6  .ويتيح هذا اخليار اإ

حدى ا .7 ىل اإ يداع طلب ابللغة اجلديدة، يرتمج املكتب ادلويل العنارص ذات الصةل يف الطلب ادلويل اإ للغات ويف حاةل اإ

 .الثالث احلالية )الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية( حسب اختيار املودع

وعىل ذكل، فس يكون عىل املكتب ادلويل حفص الطلب ادلويل والتواصل مع املودع ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو  .8

 .الإس بانية

ل ابللغات .9 ن التسجيل ادلويل الناجت ول يُنرش اإ جراء  وابلتايل، ل يدون الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية، ومن مث يس متر اإ

 .مجيع املراسالت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل مع أأحصاب التسجيالت واملاكتب ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية

 اخليار "ابء": لغة الإيداع والتصال
الإيداع )اخليار "أألف"( نفسه، مع تغيري امسه  مبسمى لغة H/LD/WG/8/5 ميثل هذا اخليار ما ُطرح يف الوثيقة .10

ىل "لغة الإيداع والتصال" )اخليار "ابء"( لأغراض هذه الوثيقة  .اإ

يداع الطلبات ادلولية ابللغة اجلديدة. وعالوة عىل ذكل، جيري املكتب ادلويل حفصه  .11 ويتيح هذا اخليار للمودعني اإ

 .للطلب ادلويل وتراسهل مع املودع ابللغة اجلديدة

ل ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية، ومن مث يس متر  .12 ن التسجيل ادلويل الناجت ول يُنرش اإ ومع ذكل، فال يدون

جراء مجيع املراسالت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل مع أأحصاب التسجيالت واملاكتب عىل اللغة الإنلكزيية أأو  الاقتصار يف اإ

 .الفرنس ية أأو الإس بانية كام اكن سابقا

 اخليار "جمي": لغة النرش
ىل الإيداع والفحص والرتاسل مع املودع ابللغة اجلديدة تدوين  .13 ىل اخليار "ابء"، يضم املكتب ادلويل اإ استنادا اإ

ىل اللغات الثالث احلالية  ضافة اإ ن التسجيل ادلويل ويُنرش ابللغة اجلديدة، اإ التسجيل ادلويل بتكل اللغة. وابلتايل، يدون

 .ع أأربع لغات()فيكون اجملمو 
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ىل التسجيالت ادلولية املنشورة بتكل اللغة  .14 وعالوة عىل ذكل، يتاح ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعيننة، ابلنس بة اإ

جراء  خطارات الرفض وبياانت منح امحلاية( ابللغة اجلديدة، فضال عن جواز اإ رسال خماطبات )من قبيل اإ اجلديدة فقط، اإ

 (.الفرنس ية أأو الإس بانيةذكل ابللغة الإنلكزيية أأو 

ىل املكتب ادلويل ابللغة اجلديدة  .15 رسال خماطبات اإ وسيتاح لأحصاب التسجيالت ادلولية املنشورة ابللغة اجلديدة اإ

ن أأي معامةل  )مثل طلب تدوين تغيري أأو جتديد( وتلقي خماطبات من املكتب ادلويل يتكل اللغة كذكل.  وابلتايل، س تدون

 .الأربع )اللغة اجلديدة والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية(انجتة وتُنرش ابللغات 

أأما تدوين التسجيالت ادلولية الناجتة عن طلب مودع ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية ونرشها و  .16

 .واملراسالت املتعلقة هبا فتبقى بتكل اللغات فقط

 اخليار "دال": لغة النرش ومراسةل املكتب
طار اخليار "جمي"، س يكون عىل املكتب ادلويل هذه نسخة ُموسن  .17 ىل املتوىخ يف اإ عة من اخليار "جمي". فبالإضافة اإ

ىل أأي من اللغات اجلديدة تكون اللغة اخملتارة ملكتب طرف متعاقد معنين  عداد ما يلزم من ترجامت اإ  .اإ

خطارات الرفض وبياانت منح امحل .18 رسال خماطبات )أأي اإ اية( ابللغة اجلديدة بغض ويسع أأي مكتب من هذا القبيل اإ

 .النظر عن اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل

 اخليار "هاء": لغة العمل
من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل  6يف ظل هذا اخليار، سوف يرسي أأيضًا النظاُم املنصوص عليه حاليًا يف القاعدة  .19

"دال"، سوف يتعني عىل املكتب ادلويل ترمجة مجيع التسجيالت اللغة اجلديدة. وبعبارة أأخرى، خالفا للخيارات "أألف" اإىل 

ىل الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية. ىل أأي لغة جديدة ابلإضافة اإ  ادلولية يف مجيع احلالت اإ

 اثلثا. تقيمي توافر مواد وأأدوات تتعلق بنظام لهاي

ق بنظام لهاي ابللغات الإنلكزيية يضم املرفق الأول هبذه الوثيقة بياان عاما لتوافر مواد وأأدوات تتعل .20

 .والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية

ومن املعلومات املتاحة جبميع اللغات املذكورة واثئق مجعية احتاد لهاي والفريق العامل، واملوقع الإلكرتوين  .21

ية يف تشغيل نظام لنظام لهاي، والنصوص القانونية، غري أأن املس تخَدم من املواد ومن الأدوات الإلكرتون 

، ونرشة التصاممي ادلولية، والامنذج، وحاس بة eRenewalو eHague لهاي، مثل الواهجتني الإلكرتونيتني

لا   . ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانيةالرسوم، غري متاح اإ

ذا أ   .22 اتحة وس يلزم املكتب ادلويل، اإ املعلومات واخلدمات دخلت اللغات اجلديدة يف نظام لهاي، التكفل ابإ

ومنوذج eHague ذات الصةل ابللغات اجلديدة. كام تس تلزم مجيع خيارات التنفيذ أأن يتيح املكتب ادلويل واهجة

الطلب الوريق وغري ذكل من الامنذج ذات الصةل بتكل اللغات. وتضيف اخليارات "جمي" اإىل "هاء" اإىل ذكل 
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اتحة بعض املواد الأخرى بتكل اللغات،  ومن ذكل عىل سبيل املثال نرشة التصاممي ادلولية، فضال عن رضورة اإ

 .مجيع الامنذج الأخرى املقرتنة بتدوين التغيريات و/أأو التجديدات

وعالوة عىل ذكل، ليست لك مواد وأأدوات املعلومات مقيدة بأأي من اخليارات تقيدا صارما. فعىل سبيل  .23

اتحة املذكرات الإعالمية وق اعدة البياانت العاملية للتصاممي مبزيد من اللغات ملساعدة املثال، س يكون الأفضل اإ

اتحة مزيد من املواد مبزيد من اللغات ارتفاع تاكليف التحضري  العمالء بشلك أأحسن. ومع ذكل، تقتيض اإ

 .2والصيانة، كام أأن لها تبعات عىل اجلودة

 رابعا. اجلدوى الفنية والآاثر عىل التلكفة والتشغيل

 اجلدوى الفنية
دخال اللغتني الصينية من  .24 منظور تكنولوجيا املعلومات والتصالت الفين البحت، تعترب مجيع خيارات تنفيذ اإ

 .)انظر أأيضا القسم الأول من املرفق الثاين( 3والروس ية معا جمدية، كام ُذكر يف الواثئق السابقة

آاثر ومع ذكل، كام ورد يف الفصول السابقة، فاإن خمتلف خيارات التنفيذ تفتح  .25 ضافية يكون للك مهنا أ اجملال لسامت اإ

دخال اللغتني الصينية والروس ية معا عىل التلكفة آاثر اإ  .من حيث التاكليف والتشغيل. ويضم املرفق الثاين هبذه الوثيقة أ

 تاكليف الإعداد
مما يشمل أألف فرنك سويرسي تقريبا،  550,000يتطلب خيار لغة الإيداع )اخليار "أألف"( استامثرا مبدئيا قدره  .26

ىل  فرنك  675,000ترمجة مواد ذات صةل وتطوير نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتعديهل.  وتزيد هذه التاكليف اإ

ىل  فرنك سويرسي يف حاةل تطبيق أأي  800,000سويرسي يف حاةل تطبيق خيار لغة الإيداع والتصال )اخليار "ابء"( واإ

ت "جمي" اإىل "هاء"( )راجع القسم الأول من املرفق الثاين(، وذكل لضامن توافر لك من اخليارات الثالثة الأخرى )اخليارا

 .املعلومات واخلدمات ذات الصةل ابللغتني اجلديدتني حتت لك من خيارات التنفيذ

 التاكليف املتكررة
ابللغتني اجلديدتني سيتطلب العمل الإضايف الالزم لتواصل تعهد نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلتحديث  .27

فرنك سويرسي س نواي. وستُتكبد هذه التاكليف بغض النظر عن خيارات التنفيذ )راجع القسم الثاين  120,000حنوا من 

 .من املرفق الثاين(

وابلإضافة اإىل ذكل، يتوىل ترمجة املواد النصية يف الطلبات ادلولية حاليا مرتمجون داخليون يف جسل مدريد، ول  .28

ل مدريد ول لسجل لهاي موارد الرتمجة الالزمة لرتمجة النصوص ابللغتني الصينية والروس ية. وابلتايل، سيتعني تتوافر لسج

                                                                 

عداد وقت حفىت ذكل، ومع الرباءات. بشأأن التعاون معاهدة نظام يف نرش لغات 10 املثال سبيل عىل توجد 2  معاهدة مودعي دليل يكن مل الوثيقة، هذه اإ

ن ابللغات اإل متاحا الوطنية( املرحةل اإىل اإىل واملقدمة ادلولية املرحةل اإىل )مقدمة الرباءات بشأأن التعاون  كام والإس بانية، والروس ية والياابنية والفرنس ية لكزييةالإ

ل متاحة غري الرباءات بشأأن التعاون معاهدة طلبات تسمل ملاكتب التوجهيية املبادئ أأن  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نرشة تتاح ول  والفرنس ية. ابلإنلكزيية اإ

ل  والكورية. نيةواليااب ابلصينية مهنا مقتطفات اإاتحة مع ابلإنلكزيية، اإ
 

 .H/LD/WG/8/5 الوثيقة من 21 والفقرة H/LD/WG/7/INF/2 الوثيقة من 46 الفقرة الأخص، عىل راجع، 3
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ذا  عىل املكتب ادلويل التعاقد خارجيا عىل ترمجة تكل النصوص ومراقبة جودة الرتمجة الناجتة عن ذكل. ويف هذا الس ياق، اإ

فرنك  500,000اجلودة هذه، ستبلغ التلكفة الس نوية الإضافية حنوا من هيأأ جسل لهاي موارده اخلاصة لأعامل مراقبة 

  .سويرسي، بغض النظر عن خيارات التنفيذ )راجع القسم الثاين من املرفق الثاين(

أأما التاكليف التشغيلية للرتمجة )التعاقد اخلاريج( فس تختلف حسب خيار التنفيذ املطبق، حيث يقدر املكتب  .29

دخال اللغتني الصينية والروس ية يف س نة ادلويل أأن تبلغ التاك  2021ليف التشغيلية الس نوية الإضافية للرتمجة يف حاةل تفعيل اإ

ذا ُطبق أأي من خيارات لغة الإيداع أأو لغة الإيداع والتصال أأو لغة النرش )اخليارات  6,200مبلغا قدره  فرنك سويرسي اإ

ذا طبق  36,100من "أألف" اإىل "جمي"(، و خيار لغة النرش ومراسةل املكتب )اخليار "دال"(، فرنك سويرسي اإ

ذا طبق خيار لغة العمل )اخليار "هاء"( )راجع القسم الثالث من املرفق الثاين( 127,700و  .فرنك سويرسي اإ

وأأخريا، س يكون عىل املكتب ادلويل، أأاي اكن خيار التنفيذ، التعامل مع مجيع أأنواع الاس تفسارات املتعلقة بنظام  .30

ضافيا يبلغ لهاي ابل  لغتني اجلديدتني، وسيتطلب التعاقد مع موظَفني متفرغنَي لتقدمي هذا النوع من خدمة العمالء استامثرا اإ

 .فرنك سويرسي س نواي )راجع القسم الثاين من املرفق الثاين( 237,000حنوا من 

)يف حاةل تطبيق أأي من  4رسيفرنك سوي  863,200وابلتايل، من املقدر أأن ترتاوح التاكليف التشغيلية الس نوية بني  .31

 6فرنك سويرسي 984,700)يف حاةل تطبيق اخليار "دال"(، و 5فرنك سويرسي 893,100اخليارات "أألف" اإىل "جمي"(، و

اتحة موظفي  ىل اإ ذا اضطر جسل لهاي اإىل هتيئة موارد ترمجة خاصة به للغتني اجلديدتني واإ )يف حاةل تطبيق اخليار "هاء"(، اإ

 .ني ابللغتني اجلديتنيخدمة معالء متفرغ

 الآاثر التشغيلية

تتطلب مجيع خيارات التنفيذ، ابس تثناء خيار لغة الإيداع )اخليار "أألف"(، فاحصني يتقنون اللغتني اجلديدتني. ول  .32

جرا ء تعاجل هذه الوثيقة تاكليف الفحص املقرتنة بلغات حمددة، وذكل لأن املكتب ادلويل دليه ابلفعل جانب من القدرة عىل اإ

الفحص ابللغتني الصينية والروس ية وأأنه س يكون من الطبيعي أأن تتطور قدرة الفحص بشلك عام عىل مر الزمن حسب 

ىل أأنه لكام أأدخلت لغات جديدة قلت املرونة اليت يمتتع هبا املك  ب ادلويل يف زايدة تاحلجم التعامل. غري أأنه ينبغي التنبه اإ

ةل تطبيق أأي من خيارات التنفيذ عدا اخليار "أألف" )راجع القسم الثاين قدرات الفحص. وس يكون ذكل هو الشأأن يف حا

 من املرفق الثاين(.

                                                                 

 خارجية( ترمجة )تعاقدات سويرسي فرنك 6,200 + )مرتمجون( سويرسي فرنك 500,000 + واتصالت( معلومات )تكنولوجيا سويرسي فرنك 120,000 4

 سويرسي. فرنك 863,200 = معالء( )خدمة سويرسي فرنك 237,000 +
 ترمجة )تعاقدات سويرسي فرنك 36,100 + )مرتمجون( سويرسي فرنك 500,000 + واتصالت( معلومات )تكنولوجيا سويرسي فرنك 120,000 5

 سويرسي. فرنك 001,893 = معالء( )خدمة سويرسي فرنك 237,000 + خارجية(
 ترمجة )تعاقدات سويرسي فرنك 127,700 + )مرتمجون( سويرسي فرنك 500,000 + واتصالت( معلومات )تكنولوجيا سويرسي فرنك 120,000 6

 سويرسي. فرنك 984,700 = معالء( )خدمة سويرسي فرنك 237,000 + خارجية(
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 اعتبارات أأخرى. خامسا

 الفريق العامل املعين بنظام مدريد
انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، يف دورته السابعة  .33

دخال اللغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد. وطلب الفريق العامل 2019ُعقدت يف يوليو عرشة اليت  ماكنية اإ ، اإ

عداد دراسة شامةل عن الآاثر عىل التلكفة واجلدوى الفنية لإدخال هذه اللغات  املعين بنظام مدريد من املكتب ادلويل اإ

عين بنظام مدريد، يف دورته الثامنة عرشة اليت ُعقدت يف يوليو أأكتوبر تدرجييا يف نظام مدريد. ونظر الفريق العامل امل

 (.MM/LD/WG/18/5 الوثيقة) ، يف ادلراسة الشامةل2020

دخال تكل اللغات الثالث مضن لغات الإيداع ابعتبار ذكل سبيال .34 حممتةل للميض قدما  وقد طرحت الوثيقة املذكورة اإ

ىل حد بعيد. وبعد النظر يف خيار لغة الإ يف ذكل الاجتاه. ومن اجلدير ابذلكر أأن  يداع )اخليار "أألف"( يناظر ذكل اخليار اإ

عداد دراسة منقحة، حبيث تعاجل القضااي اليت  الوثيقة املذكورة، طلب الفريق العامل املعين بنظام مدريد من املكتب ادلويل اإ

 .أأاثرهتا الوفود، عالوة عىل عقد مشاورات قبل دورته التالية

 مجهورية كوراي مقرتح من

دخال اللغة الكورية مضن  .35 من اجلدير ابلتذكري أأيضا أأن وفد مجهورية كوراي اقرتح خالل ادلورة السابقة للفريق العامل اإ

املعنونة  H/LD/WG/9/5لغات الإيداع يف نظام لهاي. ومعال بتعلاميت الفريق العامل، أأعد املكتب ادلويل الوثيقة 

ضافية تُدخل يف نظام لهاي" للنظر فهيا خالل ادلورة احلالية.  "معايري اختيار لغات اإ

ىل ما ييل: .36 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

مناقشة مضمون هذه الوثيقة  "1"

 ؛والتعليق عليه

توجيه املكتب ادلويل بشأأن و  "2"

 .السبيل احملمتةل للميض قدما

[نيل ذكل املرفقاي]
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 املرفق الأول

 

املرفق الأول: تقيمي توافر مواد وأأدوات تتعلق بنظام لهاي ابللغات الإنلكزيية والصينية والفرنس ية والروس ية 

 والإس بانية

 الإس بانية الروس ية الفرنس ية الصينية  الإنلكزيية الأدوات و/أأو املواد

 للتنفيذ اجلديدتني ابللغتني توافرها تتطلب اخليارات مجيع

 X X X X X العام( )احملتوى لهاي لنظام الإلكرتوين املوقع (1)

 eHague X  X  X واهجة (2)

 X  X  X الصةل ذات الأخرى والامنذج الوريق الطلب منوذج (3)

 X X X X X واملدفوعات للرسوم الإلكرتونية الصفحة (4)

(5) ePay X X X X X 

 للتنفيذ اجلديدتني ابللغتني توافرها اإضافيا "هاء" اإىل "جمي" اخليارات تتطلب

 X  X  X ادلولية التصاممي نرشة (6)

 X  X  X الأخرى الامنذج مجيع (7)

(8) eRenewal X  X  X 

عانة اجلديدتني ابللغتني توافرها تقرتح اخليارات لك  للمس تخدمني اإ

   X X  لواكرنو تصنيف (9)

 X X X X X الاس تنساخ بشأأن توجهيات (10)

 X X X X X 1لهاي نظام مس تخديم دليل (11)

  X  X  X  لهاي أأعضاء بياانت (12)

 X  X  X الرسوم حاس بة (13)

 X  X   X للتصاممي العاملية البياانت قاعدة (14)

 X  X  X لهاي بنظام التصال واهجة (15)

 X  X  X )قانونية( الإعالمية املذكرات (16)

 X X X X X لهاي نظام أأخبار (17)

 واملعلومات الواثئق

 X X X X X (269 رمق الويبو )منشور القانونية لهاي نصوص (18)

 X X X X X العامل والفريق لهاي احتاد مجعية واثئق (19)

 X X X X X لهاي لنظام الس نوي الاس تعراض (20)

 [الثايناملرفق  ييل ذكل]

                                                                 

 والإس بانية. والفرنس ية الإنلكزيية النسخ هبا حظيت اليت املنتظمة الوترية بنفس ابلتحديث والروس ية ابلصينية ادلليل نسخيت حتظ مل 1
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 املرفق الثاين

 

 املرفق الثاين: تاكليف اإدخال اللغتني الصينية والروس ية يف نظام لهاي

 تاكليف الإعدادأأول. 

 الرتمجة
، والامنذج، وقوالب الإخطارات، والنصوص eHagueسيتعني يف اخلطوة املبدئية ترمجة لك النصوص يف واهجة  .1

 املنطبقة مقابل لك من خيارات التنفيذ لضامن توافر مجيع املعلومات واخلدمات ذات الصةل ابللغتني اجلديدتني.

عامل مرتمَجني متفرغنَي يتقنان اللغتني اجلديدتني )مرتمج للك لغة، أأي الصينية وسيتعني عىل املكتب ادلويل اس ت .2

.  ويرتاوح أأجر مرتمج عىل املس توى املهين الثالث أأو الرابع هبذا النوع من 1والروس ية(، عىل أأساس خدمات تعاقدية فردية

من املقدر اسرتشادا أأن يتطلب لك فرنك سويرسي س نواي، حسب اخلربة. وابلتايل،  150,000و 100,000التعاقد بني 

 فرنك سويرسي يف الس نة تقريبا. 125,000عقد مهنام استامثرا يبلغ 

ىل اللغتني اجلديدتني حسب خيار التنفيذ، غري أأن  .3 وختتلف طبيعة قوالب الإخطارات والنصوص اليت س يلزم ترمجهتا اإ

اتحة بعض مواد وأأدوات املعلومات ابللغتني اجلديدتني ل   تتقيد بأأي من اخليارات تقيدا صارما.رضورة اإ

وعىل خالف خيار لغة الإيداع )اخليار "أألف"(، سيتطلب خيار لغة الإيداع والتصال )اخليار "ابء"( ترمجة قوالب  .4

الإخطارات والنصوص املقرتنة بعملية الفحص للطلبات ادلولية. وستتطلب اخليارات الثالثة الأخرى اكفة )اخليارات "جمي" 

ىل  "هاء"( عالوة عىل ذكل ترمجة واهجة اس تخدام نرشة التصاممي ادلولية وأأدوات أأخرى، فضال عن سائر الامنذج وقوالب اإ

 الإخطارات والنصوص الأخرى.

ر أأن تتطلب أأعامل الرتمجة التحضريية زمنا يرتاوح بني س نة وس نتني يف حاةل تطبيق اخليار "أألف"  .5 وعىل ذكل، يقدن

 ت الثالثة الأخرى، عىل الرتتيب.واخليار "ابء" واخليارا

 نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت
اتحة  .6 ىل اإ دخال تعديالت عليه، ابلإضافة اإ ستتطلب خيارات التنفيذ اكفة تطوير نظام تكنولوجيا املعلومات ادلاخيل واإ

 اللغتني اجلديدتني يف واهجات الاس تخدام.

 ""أألف اخليار

"أألف"( اس تحداث مفهوم اقتصار لغة التواصل عىل الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو سيتطلب خيار لغة الإيداع )اخليار  .7

ضافية يف نظام تكنولوجيا املعلومات ادلاخيل للسامح برتمجة الطلبات اليت تودع ابللغة  جراء تغيريات اإ الإس بانية. كام يلزم اإ

                                                                 

ل ما لغة اإىل يرتمج أأل الأصل 1  الصينية تكون بيامن املصدر اللغة يه الإنلكزيية س تكون املهام، معظم ويف املرتمجني. من الأوىل لغته اللغة هذه اكنت من اإ

 الروس ية. الأم لغته وأآخر الصينية الأم لغته مرتمج مع التعاقد الأعراف حسب املطلوب من س يكون وابلتايل، الهدف. اللغة الروس ية أأو
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ىل لغة التواصل اليت خيتارها املودع قبل الفحص. وستتطلب التطوير  ات لهذا اخليار استامثرا يبلغ حنوا من اجلديدة اإ

 فرك سويرسي. 300,000

ىل "ابء" اخليارات  "دال" اإ

جراء حتديثات عىل نظام تكنولوجيا املعلومات ادلاخيل  .8 س تقتيض هذه اخليارات الثالثة، عالوة عىل ما س بق ذكره، اإ

جراء الفحص والتواصل ابللغتني اجلديدتني، فضال عن  التحديثات يف سلسةل النصوص والقوالب للسامح للمكتب ادلويل ابإ

 املعتادة املقرتنة بعملية الفحص.

بقاء النرش ابللغات الإنلكزيية  .9 جراء تعديل عىل معلية طلب الرتمجة لإ ىل جانب ذكل لكه، سيتطلب اخليار "ابء" اإ واإ

فرك سويرسي. أأما اخلياران  300,000والفرنس ية والإس بانية فقط. وستتطلب التطويرات لهذا اخليار استامثرا يبلغ حنوا من 

"جمي" و"دال"، فسيتطلبان اإجراء حتديثات عىل واهجة اس تخدام نرشة التصاممي ادلولية ومعلية طلب الرتمجة للسامح بنرش 

 التسجيالت ادلولية وغري ذكل من املواد املدونة واملراسالت مع ماكتب معينة ابللغتني اجلديدتني يف بعض الأحوال.

فرك سويرسي. وهذا هو نفس املبلغ املقدر للخيارين السابقني،  300,000تطويرات استامثرا يبلغ حنوا من وستتطلب هذه ال 

جراؤها عىل معلية  يف ظل ضأ ةل تلكفة ترمجة واهجة اس تخدام نرشة التصاممي ادلولية والتعقيد املاكئف للتحديثات اليت يلزم اإ

طار اخليارين ا  لسابقني.الرتمجة مقارنة بتكل املطلوبة يف اإ

 "هاء" اخليار

دخال مجيع الوظائف اليت تواجه املس تخدم، فضال عن التحديثات يف سلسةل  .10 وأأخريا، سيتطلب اخليار "هاء" اإ

النصوص والقوالب املعتادة املقرتنة بعملية الفحص. ومع ذكل، من املمكن حسب نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلايل 

تني دون حاجة اإىل حتديثات يف منطق الأعامل. وستتطلب التطويرات الالزمة لتنفيذ هذا اخليار ببساطة عىل اللغتني اجلديد

 فرك سويرسي. 300,000استامثرا يبلغ حنوا من 

 امللخص والإجاميل
جاميل تاكليف الإعداد، مبا يف ذكل ترمجة املواد ذات الصةل والتطويرات  .11 يف ضوء ما س بق ذكره، س يكون اإ

 نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت، عىل النحو التايل:والتعديالت يف 

فرنك سويرسي  250,000فرنك سويرسي تقريبا ) 550,000يف حاةل تنفيذ خيار لغة الإيداع )"اخليار "أألف"(:  –

فرنك سويرسي )تكنولوجيا  300,000س نة( + ×  2× فرنك سويرسي  125,000 -)عقدي خدمات فردية 

 ؛املعلومات والتصالت(

فرنك  375,000فرنك سويرسي تقريبا ) 675,000يف حاةل تنفيذ خيار لغة الإيداع والتصال )"اخليار "ابء"(:  –

فرنك  300,000( + ونصف س نة×  2× فرنك سويرسي  125,000 -سويرسي )عقدي خدمات فردية 

 سويرسي )تكنولوجيا املعلومات والتصالت(؛



H/LD/WG/9/4 
Annex II 
3 
 

فرنك سويرسي تقريبا  800,000الأخرى )"اخليارات "جمي" اإىل "هاء"(: يف حاةل تنفيذ أأي من اخليارات الثالثة  –

 300,000س نتني( + ×  2× فرنك سويرسي  125,000 -فرنك سويرسي )عقدي خدمات فردية  500,000)

 فرنك سويرسي )تكنولوجيا املعلومات والتصالت(؛

 التاكليف املتكررةاثنيا. 

 الرتمجة
النظر عن خيار التنفيذ اخملتار، ترمجة العنارص ذات الصةل يف الطلبات ادلولية س يكون عىل املكتب ادلويل، بغض  .12

ىل الإنلكزيية(، وذكل من خالل  ىل الإنلكزيية ابعتبارها اللغة الوس يطة )من الصينية أأو الروس ية اإ املودعة ابللغة اجلديدة اإ

 ة جودة الرتمجة اخلارجية.تعاقدات ترمجة خارجية، مما يتطلب وجود مرتمَجني )واحد للك لغة( ملراقب

ل من اكنت هذه اللغة لغته الأوىل من املرتمجني، وهذا يقتيض  .13 ىل لغة ما اإ والأصل أأل يتوىل مراقبة جودة الرتمجة اإ

وجود مرتمجني لغهتام الأم الإنلكزيية يتقن أأحدهام الصينية والآخر الروس ية. ومع ذكل، فس يكون من شأأن اخليارين "دال" 

ضافيني  و"هاء" اس تحداث ىل الصينية والروس ية(، مما يقتيض وجود مرتمجني اإ ضافيني يف الرتمجة )من الإنلكزيية اإ اجتاهني اإ

لغة أأحدهام الأم الصينية والآخر الروس ية يف حاةل تطبيق أأي من هذين اخليارين لضامن جودة الرتمجة عىل أأفضل وجه. ومن 

 ني للك لغة تدبريا احتياطيا حتس با لغياب أأحدهام.مجَ منظور اس مترارية العمل، من املمكن أأن ميثل وجود مرت 

ىل أأن جحم العمل  .14 غري أأن التقديرات املطروحة يف هذا املرفق )القسم الثالث( للتاكليف التشغيلية للرتمجة تشري اإ

يارات التنفيذ الالزم ملراقبة جودة الرتمجة س يكون أأقل بكثري من المك املالمئ ملرتمج واحد يف لكتا اللغتني بغض النظر عن خ 

. ويذكر يف هذا الصدد بأأن الأعامل اليومية لنظام لهاي تعمتد لكيا عىل موارد الرتمجة يف نظام مدريد فامي 2025حىت س نة 

دخال حممتل للغات جديدة حال خمتلفا.2يتعلق ابلرتمجة  . فاإن تغري هذا الوضع، سيتطلب أأي اإ

ذا اضطر جسل لهاي اإىل هتيئة مو  .15 ارد ترمجة خاصة به ملعاجلة ترمجة اللغتني اجلديدتني، ويف هذا الصدد، اإ

أأعاله، س يلزم املكتب ادلويل التعاقد مع أأربعة مرتمجني متفرغني يتقنون اللغتني اجلديدتني  13وللأس باب املذكورة يف الفقرة 

عىل أأساس اسرتشادي، )مرتمَجني للك لغة( بعقود خدمات فردية ملرتمج عىل املس توى املهين الثالث أأو الرابع. وذلكل، و 

 مرتمجني(. 4× فرنك سويرسي  125,000فرنك سويرسي س نواي ) 500,000سيتطلب هذا استامثرا يبلغ حنوا من 

 نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت
دخال حممتل للغتني اجلديدتني أأعامل صيانة لنظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مما يتطلب موظفا  .16 س يقتيض أأي اإ

ضاف  يا يف جمال تكنولوجيا املعلومات )املس توى املهين الثاين( أأو توفري التلكفة املناظرة يف املوازنة الس نوية لتكنولوجيا اإ

 فرنك سويرسي س نواي. 120,000املعلومات والتصالت. وتقدر تاكليف هذه الصيانة املتكررة بنحو من 

                                                                 

 س نة مدريد جسل يف واملصطلحات الرتمجة شعبة عاجلهتا اليت اللكامت مجموع من املائة يف 0.9 لهاي ملفات حصة تناظر اللكامت، أأعداد اإىل استنادا 2

2018.   



H/LD/WG/9/4 
Annex II 
4 
 

 الفحص
ن املكتب ستتطلب مجيع خيارات التنفيذ، ابس تثناء اخليار "أأل .17 ف"، فاحصني يتقنون اللغتني اجلديدتني، حيث اإ

ل احلد الأدىن من املوارد لفحص الطلبات ادلولية  ادلويل سيتوىل حفص الطلبات ادلولية هبام. وليس دلى جسل لهاي حاليا اإ

جاميل عدد الطلبات أأن يزيد من عدد الفاحصني املطلوبني ، غري أأنه من املفرتض ابللغتني اجلديدتني. ومن شأأن أأي ارتفاع يف اإ

ىل زايدة ادلخل ابلتناسب مع تاكليف الفاحصني الإضافيني.  أأن يؤدي ارتفاع عدد الطلبات اإ

ولهذا السبب، مل تؤخذ يف احلس بان عند وضع تقديرات التاكليف هذه تاكليف الفحص املقرتنة بلغات حمددة. ومع  .18

ىل أأنه لكام أأدخلت لغات جديدة قلت  ب ادلويل لزايدة قدرات الفحص. غري أأنه تاملرونة اليت يمتتع هبا املك ذكل، ينبغي التنبه اإ

ينبغي للمكتب ادلويل التعاقد مع فاحصنَي عىل الأقل للك لغة عىل وجه الاحتياط من أأجل اس مترارية الأعامل، بغض النظر 

 عن عدد الطلبات املودعة بلغة معينة.

ىل املكتب ادلويل ترمجة الطلبات املودعة بلغة جديدة اإىل ويف هذا الصدد، يف حاةل تطبيق اخليار "أألف" سيتو .19

ما ابعتبارها  حدى اللغات الثالث احلالية للفحص. ومن املتوقع أأن ختضع الغالبية العظمى من الطلبات للفحص ابلإنلكزيية، اإ اإ

بقاء عىل  نظام اللغات الثالث احلايل لغة الإيداع الافرتاضية أأو ابعتبارها اللغة اليت اختارها املودع للفحص. وس يكون لالإ

دخال تعديالت لإضافة لغات جديدة  ىل اإ نتاجية  -كام يسمح بذكل اخليار "أألف"  -للفحص دون الاضطرار اإ الأثر الأقل يف اإ

يف املائة من معليات الفحص والتنس يق يف نظام لهاي جترى ابللغة الإنلكزيية،  95الأعامل اليومية. ومن املقدر أأن أأكرث من 

ن ما لغة أأوىل أأو اثنية. حيث اإ  لك فاحص يتقهنا اإ

 دمع وعالقات العمالء
اس تفسارا يف  650اس تفسارا، مبتوسط  5,853حنوا من  2020تلقى جسل لهاي يف التسعة أأشهر الأوىل من س نة  .20

لكرتونيا من خالل واهجة التصال بنظام لهاي، )'1الشهر، وذكل من خالل ثالث قنوات اتصال يه: )' وهاتفيا، '( 2'( اإ

 '( وابلربيد الإلكرتوين املبارش.3)'

وتتوىل خدمة معالء لهاي )ويه حاليا وحدة "حبمك الواقع" مضن جسل لهاي( الاس تجابة للعمالء والتحاور معهم  .21

من خالل القنوات سالفة اذلكر ابللغة اليت يرد الاس تفسار هبا، أأي الإنلكزيية والفرنس ية يف الأغلب الأمع. ويوجد حاليا 

آخر )عىل موظفان متفرغان للتعامل مع هذه الاس تفسارات و  نلكزيية وفرنس ية. ومثة موظف متفرغ أ الكهام يمتتع مبهارات لغوية اإ

املس توى املهين الثاين( خيصص نصف وقت معهل لوظائف تتعلق خبدمة العمالء )من قبيل مجع البياانت وحتليلها، وصيانة 

لكرتونية، وتنس يق جوانب املعدات واللوجيستيات، واملس   توى الأول من البحث الفين يف واهجة التصال بنظام لهاي الإ

 اس تفسارات العمالء، وما اإىل ذكل(.

ضافية يف نظام لهاي، وأأاي اكن خيار التنفيذ املطبق، ينبغي تقدمي خدمة العمالء هبذه اللغات  .22 دخال لغات اإ ويف حاةل اإ

ي طلبات أأو تسجيالت أأو يف املائة تقريبا( حبالت حمددة )أأ  76أأيضا. وبيامن يتعلق جل اس تفسارات معالء نظام لهاي )

جتديدات(، والبقية ذات طبيعة عامة )من قبيل طلبات املعلومات واملسائل القانونية والفنية(، فس يكون يف منهتىى الصعوبة 

والتعقيد، وابلتايل من غري اجملدي، حماوةل المتيزي بني الاس تفسارات املتعلقة حبالت حمددة وتكل ذات الطبيعة العامة 

ذا أأضيفت لغتان  لأغراض حتديد اللغة املطلوب اس تخداهما يف التعامل مع العمالء ومساعدهتم. فعىل سبيل املثال، اإ
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جديداتن، وأأاي اكن خيار التنفيذ املطبق، فينبغي تطوير واهجة التصال بنظام لهاي لتتضمن هاتني اللغتني الإضافيتني، 

 فتكون مجيع أأنواع الاس تفسارات حينئذ مشموةل.

يف حاةل تطبيق خيار لغة الإيداع )اخليار "أألف"(، حفىت لو أأودع طلب ابللغة اجلديدة، سيتعني عىل ومع ذكل، و .23

املكتب ادلويل حفص الطلب والتواصل مع املودع ابللغة اليت خيتارها املودع من بني الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية فامي يتعلق 

ضوء هذه السمة حتديدا، جيدر النظر يف خيار التنفيذ املطلوب مع تقدمي بذكل الطلب أأو التسجيل ادلويل النامج عنه. ويف 

 بدون ذكل. خدمة العمالء ابللغتني اجلديدتني أأو

أأعاله، فدلى جسل لهاي حاليا موظفني ونصف خمصصني حرصاي لتقدمي خدمة العمالء  21وكام ذكر يف الفقرة  .24

صف موظف عىل املس توى املهين الثاين(. وتبلغ التلكفة )موظف اثبت عىل املس توى العام السادس وموظف واكةل ون

فرنك  104,000بيامن تبغ تكل ملوظف الواكةل  3فرنك سويرسي 133,000الس نوية املعيارية للمس توى العام السادس حنوا من 

وح بني سويرسي تقريبا. وعىل ذكل، فس يكون من شأأن تقدمي خدمة معالء بشلك متفرغ للك لغة أأن يتطلب استامثرا يرتا

 133,000فرنك سويرسي س نواي ) 266,000موظفي واكةل( و× فرنك سويرسي  104,000فرنك سويرسي ) 208,000

فرنك  237,000موظَفني عىل املس توى العام السادس(. وعىل أأساس اسرتشادي، يبلغ الرمق املتوسط × فرنك سويرسي 

 سويرسي.

 امللخص والإجاميل
د .25 خال اللغتني الصينية والروس ية، ستتكبد التاكليف املتكررة التالية بأأثر فوري يف ضوء ما س بق، يف حاةل تفعيل اإ

 س نواي:

فرنك  125,000 -فرنك سويرسي )أأربعة عقود خدمات فردية  500,000ملراقبة جودة الرتمجة اخلارجية: تقريبا  –

ذا اضطر جسل لهاي اإىل هتيئة موارد ترمجة خاصة به لإجراء مراقبة اجل4× سويرسي   ودة؛(، اإ

فرنك سويرسي )موظف تكنولوجيا معلومات  120,000لصيانة نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت: تقريبا  –

 واتصالت عىل املس توى املهين الثاين( أأاي اكن خيار التنفيذ املطبق؛

فرنك سويرسي )موظف اثبت عىل املس توى العام  237,000لتقدمي خدمة معالء بشلك متفرغ للك لغة: تقريبا  –

فرنك سويرسي(( أأاي اكن خيار التنفيذ  104,000فرنك سويرسي( + موظف واكةل ) 133,000السادس )

 املطبق.

                                                                 

 السادس للمس توى املعيارية الس نوية التلكفة حسب ،2021 س نة يف جنيف يف السادس العام املس توى عىل اثبتة لوظيفة سويرسي فرنك 132,900 3

 .2020/21 للثنائية
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 التاكليف التشغيلية للرتمجةاثلثا. 
ىل توقعات وضعهتا شعبة الإحصاء وحتليل البياانت يف املنظمة العاملي .26 ة للملكية الفكرية استند يف هذا التقدير اإ

دخال اللغتني  )الويبو( لعدد الطلبات ادلولية عىل مدى مخس س نوات. ويبني هذا التقدير تلكفة الرتمجة الإضافية املتعلقة ابإ

طار ممارسة ترمجة غري مبارشة، مع اختاذ اللغة الإنلكزيية لغة وس يطة  .4الصينية والروس ية فقط يف الوقت نفسه، يف اإ

ع املودعون من الصني الطلبات ادلولية ابللغة الصينية وأأن يس تخدم املودعون وأأحصاب ومن املرحج أأن يود .27

التسجيالت من الصني، فضال عن مكتب الصني، اللغة الصينية يف املراسالت.  كام يرحج أأن يودع املودعون من أأرمينيا 

،  وأأن 5طلبات ادلولية ابللغة الروس يةوأأذربيجان وقريغزيس تان والاحتاد الرويس وطاجيكس تان وترمكنس تان وأأوكرانيا ال 

ذا  يس تخدم أأحصاب التسجيالت واملاكتب من هذه الأطراف املتعاقدة اللغة الروس ية يف املراسالت.  فهذا التقدير يستند اإ

ىل اس تخدام الصينية أأو  ىل افرتاض جلوء املودعني وأأحصاب التسجيالت واملاكتب من هذه الأطراف املتعاقدة اخملتارة اإ اإ

طار خيار معني.  الر   وس ية يف خماطبة املكتب ادلويل مىت ما أأتيح ذكل يف اإ

ىل التعاقد خارجيا عىل ترمجة النصوص اليت لن يمتكن من ترمجهتا أ ليا دون تدخل برشي.   .28 وس يلجأأ املكتب ادلويل اإ

دخاهلام يف س نة  غري أأنه من املفرتض أأن ، 2021ولن يكون دلى املكتب ادلويل أأي بياانت مرجعية للغتني اجلديدتني عند اإ

ىل افرتاض قدرة املكتب ادلويل اعتبارا  يمتكن من الاس تفادة تدرجييا مما جيمع من بياانت الرتمجة.  وعىل ذكل، يستند التقرير اإ

ىل اللغتني اجلديدتني أ ليا وتزايد هذه النس بة مبقدار  2.5عىل ترمجة  2022من س نة  يف املائة  2.5يف املائة من اللكامت اإ

فرناك سويرساي للك لكمة بني  0.24فرناك سويرساي للك لكمة بني الإنلكزيية والصينية و 0.15اي.  وتبلغ أأتعاب الرتمجة س نو

يف املائة من النصوص املرتمجة خارجيا ملراقبة اجلودة من ِقبل مرتمج داخيل يف  س بعة.  وس تخضع نس بة 6الإنلكزيية والروس ية

املهنجية والنسق بشلك أأسايس التاكليف التقديرية الواردة يف املرفق ابلوثيقة  الويبو )بعقد خدمات فردية(. وتتبع

H/LD/WG/8/5 ىل الصينية، قُدرت التاكليف بني يدي انضامم الصني املرتقب مطلع س نة  .2021. وابلنس بة اإ

يف حاةل تطبيق أأي  ول توجد اختالفات جوهرية يف التاكليف التشغيلية للرتمجة بني اخليارات "أألف" اإىل "جمي". أأما .29

ىل ترمجة العنارص ذات الصةل يف  من اخليارين "دال" و"هاء"، فسزتيد التاكليف لأن املكتب ادلويل س يضطر حينئذ اإ

ىل اللغتني اجلديدتني أأيضا.  الطلب ادلويل اإ

 لغة الإيداع، ولغة الإيداع والتصال، ولغة النرش )اخليارات "أألف" اإىل "جمي"(
يداع الطلبات ادلولية ابللغة اجلديدة. وس يرتمج املكتب ادلويل العنارص ذات  هيتيح لك من هذ .30 اخليارات للمودعني اإ

ىل الإنلكزيية.  الصةل يف الطلب ادلويل اإ

                                                                 

 .Rev MM/LD/WG/17/7 الوثيقة من 44 اإىل 25 والفقرات H/LD/WG/8/5 الوثيقة من 29 اإىل 24 من الفقرات راجع 4
دخال الرويس الاحتاد من املقدم املقرتح يف مذكورة املتعاقدة الأطراف هذه  5  الوثيقة )راجع لهاي لنظام الرمسية اللغات مضن الروس ية اللغة ابإ

H/LD/WG/7/5.)  
  .2019 س نة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام معليات يف املطبقة الأسعار حسب  6
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س تكون تلكفة التعاقد خارجيا عىل الرتمجة واملوارد الالزمة ملراقبة جودة خمرجات تكل الرتمجة متساوية بني هذه و  .31

 اخليارات الثالثة.

 ةالس ن
 7معل( )أأايم الرتمجة جودة مراقبة سويرسي( )فرنك اخلارجية الرتمجة

 الروس ية الصينية اجملموع 9الروس ية 8الصينية

2021 4,917 1,263 6,181 0.62 0.10 

2022 6,326 1,427 7,753 0.82 0.12 

2023 7,881 1,580 9,461 1.05 0.13 

2024 9,563 1,724 11,287 1.30 0.15 

2025 11,356 1,857 13,213 1.59 0.16 

 

 لغة النرش ومراسةل املكتب )اخليار "دال"(

ىل أأعامل الرتمجة الالزمة يف حاةل تطبيق اخليارات السابقة، س يكون عىل املكتب ادلويل أأيضا ترمجة  .32 ابلإضافة اإ

ذا عنين طلب دويل طرفا متعاقدا اختار تكل  ىل لغة جديدة أأخرى اإ  اللغة للرتاسل.العنارص ذات الصةل اإ

وابلتايل، فقد أأخذ يف احلس بان يف تقدير التاكليف العدد املتوقع من الطلبات ادلولية املودعة ابللغة الإنلكزيية أأو  .33

حدى اللغتني اجلديدتني  .10الفرنس ية أأو الإس بانية اليت تعنياِ أأطرافا متعاقدة تس تخدم اإ

 الس نة
 معل( )أأايم الرتمجة جودة مراقبة سويرسي( )فرنك اخلارجية الرتمجة

 الروس ية الصينية اجملموع الروس ية الصينية

2021 16,428 19,681 36,108 2.07 1.55 

2022 18,231 20,919 39,150 2.36 1.69 

2023 20,144 22,153 42,298 2.67 1.84 

                                                                 

 يه الأوىل لغته مرتمج اجلودة مراقبة يتوىل أأن وينبغي  املرتمجة. النصوص من املائة يف 7 من حنوا تبلغ عشوائية عينة ةمراجع عىل اجلودة مراقبة تنطوي  7

 مرتمجة. لكمة 3,700 أأول مرتمج ملراجعة اليويم املعدل ويبلغ  الهدف. اللغة
 .2021 س نة مطلع املرتقب الصني انضامم يدي بني التاكليف قُدرت  8
 2016 سنيت بني الفرتة يف ابلروس ية املتحدثة املتعاقدة الأطراف من مودعون أأودعها اليت ادلولية الطلبات اجتاه اإىل المنو معدل توقعات يف استُند  9

 .2019و
 اس تخدم ذكل، وعىل  .9201 س نة خالل ادلولية الطلبات من املائة يف 23.8 يف ابلروس ية املتحدثة املتعاقدة الأطراف من الأقل عىل واحد عنُياِ   10

 س نة للياابن التعيني نس بة ويه املائة، يف 26 نس بة اس تخدمت فقد الصني، حاةل يف أأما ابلروس ية. املتحدثة املتعاقدة الأطراف اإىل ابلنس بة هذا التعيني معدل

 س نغافورة مث املائة( يف 20.4) كوراي مجهورية تتبعها نفسها، نطقةامل  من احلالية املتعاقدة الأطراف بني فامي التعيني من الأعىل النس بة للياابن اكنت فقد  .2019

 املائة(. يف 16.1)
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2024 22,151 23,378 45,529 3.02 1.99 

2025 24,247 24,608 48,856 3.40 2.16 

 

 العمل )اخليار "هاء"(لغة 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل  6يف ظل هذا اخليار، سوف يرسي أأيضًا النظاُم املنصوص عليه حاليًا يف القاعدة  .34

ىل أأي لغة  اللغة اجلديدة. أأي أأن املكتب ادلويل، خالفا للخيارات السابقة، سيتوىل الرتمجة الالزمة مجليع التسجيالت ادلولية اإ

 وة عىل الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.جديدة عال

دخال لغة معل جديدة.  .35 ولن يكون مثة اختالف معترب بني اللغات فامي يتعلق بعبء الرتمجة الإضايف النامج عن اإ

وابلتايل، س تتساوى املوارد الالزمة لإجراء مراقبة اجلودة. ومع ذكل، س تختلف تاكليف التعاقدات اخلارجية عىل الرتمجة نظرا 

لهيا.ل  ختالف أأسعار الرتمجة من تكل اللغات واإ

 الس نة
 معل( )أأايم الرتمجة جودة مراقبة سويرسي( )فرنك اخلارجية الرتمجة

 الروس ية الصينية اجملموع الروس ية الصينية

2021 49,114 78,582 127,695 6.19 6.19 

2022 52,035 83,256 135,292 6.73 6.73 

2023 54,968 87,949 142,917 7.30 7.30 

2024 57,894 92,631 150,525 7.89 7.89 

2025 60,855 97,369 158,224 8.53 8.53 

 

 والوثيقة[ الثاين]هناية املرفق 


