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الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني 
 عالماتن التسجيل الدولي للأبش مدريدلنظام 

 
 ثالثة عشرةالالدورة 

 2015نومفرب  6ٕاىل  2جنيف، من 
 
 

تكليفا  جمعية اتحاد مدريدأصدرت الذي استعراض ممارسة الترجمة 
 بشأنه

 ٕا�داد املكتب ا�ويلمن وثيقة 

 املقدمة
 )جم� الويبو( الويبو للعالمات الت�ارية جم�ن التسجيل ا�ويل يف الس�ل ا�ويل ؤأن ينرش يف جيب ٔأن يدوّ  .1

الالحئة ، بناء �ىل جم� الويبؤأن تدّون وتنرش يف  ، وكذ� الشأٔن لاكفة البيا�ت اليت جيب�ٕالنلكزيية والفر�س�ية وإالس�بانية
التنفيذية املشرتكة بني اتفاق و�روتو�ول مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات (�ُشار ٕاىل ت� الصكوك ف� ييل 

و�ستند هذا النظام الثاليث اللغات ٕاىل الفقرة  .��ترصات التالية "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"االتفاق" و"الربوتو�ول")
، الرتجامت من القا�دة املذ�ورة )4(املكتب ا�ويل، بناء �ىل الفقرة  وينجزمن الالحئة التنفيذية املشرتكة.  6ة من القا�د )3(

اكتب أ�طراف املتعاقدة ٔأو مودعي طلبات لغرض تبليغ التدوينات ٔأو املنشورات مل ، ٔأوالرضورية ٔ�غراض التدو�ن ٔأو النرش
 .ا�ولية التسجيالتٔأو ٔأحصاب التسجيل 

بنو�ني معينني من قامئة السلع واخلدمات املتعلقة رتمجة �اليا، ب املتبعةتفي املكتب ا�ويل، بناء �ىل ممارسة الرتمجة �ك و  .2
صاحب التسجيل واملاكتب املعنية، �ٕالضافة ٕاىل اختارها اليت التبليغ ، بلغة إالخطار، قبل التدو�ن والنرش و التدوينات
أٔي لغة معل ٔأخرى لنظام مدريد �شأٔن التسجيل بالطلب ا�ويل. وال ترتمج قامئة السلع واخلدمات اليت حرر هبا غة لل�رمجهتا �

من الالحئة التنفيذية  6مثلام تنص �ليه القا�دة  )،ا�ويل للعالمات (�شار ٕاىل الصك املذ�ور ف� ييل مبخترص "نظام مدريد"
 ).الغرئأو املكتب ٔأو صاحب التسجيل ف املعنية (من ٔأ�د أ�طرا اس�تمل املكتب ال�سإاذا  ٕاّال املشرتكة، 
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 :بنو�ني من التدوينات، وهامهذه املامرسة �ىل قامئة السلع واخلدمات املتعلقة  طبقوت  .3

 ؤقت)؛املرفض ال" من الالحئة التنفيذية املشرتكة (ٔأي بعد 2)"2(�لثا 18منح امحلاية بناء �ىل القا�دة  تبيا� -

 الحق ٔأو تدو�ن التعديل.التعيني ال الطلب ا�ويل ٔأو اليت ورد ال�س �شأٔهنا مضن التقييدات و  -

قد العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات ("الفريق العامل")،  الفريقاكن و  .4
تواصل مجعية احتاد مدريد، إال�اطة ٔأن  لمامرسة الراهنة، ؤأوىص �ىل ٕا�رهأٓخر اس�تعراض ل�الل دورته العارشة، ٔأجرى 

 .�لام �ملامرسة الراهنة

الوثيقة بينته �لام �ملامرسة املذ�ورة، مثلام عني، إال�اطة بوواصلت مجعية احتاد مدريد، �الل دورهتا اخلامسة وأ�ر  .5
MM/A/45/10، ولكفت املكتب ا�ويل �س�تعراضها بعد فرتة ثالث س�نواتF

*. 

ثالث س�نوات، طبقا للتلكيف الصادر عن ميض فرتة ال هذه الوثيقة ٕاىل اس�تعراض ممارسة الرتمجة الراهنة، بعد ريم و� .6
منذ اليت ينجزها املكتب ا�ويل إالجاملية معلومات ٔأساس�ية عن �ام الرتمجة مجعية احتاد مدريد. وتقدم هذه الوثيقة �اصة 

املامرسة املذ�ورة يف ضوء التطورات  وقعٔأيضا  الوثيقةهذه �س�تعرض و ، ةمر أٓخر ممارسة الرتمجة الفريق العامل  اس�تعرضٔأن 
 .املؤمتتةاجلارية يف جمال �كنولوجيا املعلومات والرتمجة 

الوثيقة �طالع �ىل يف احلصول �ىل تفاصيل ٔأدق �شأٔن ممارسة الرتمجة الراهنة الراغبني للك وميكن  .7
MM/LD/WG/10/5 63ٕاىل الفقرة  48، من الفقرة. 

 2014ٕاىل  2012اليت يضطلع هبا املكتب ا�ويل بناء �ىل نظام مدريد: من و املهام املتعلقة �لرتمجة 
%، بي� 15يف عبء ٔأعامل الرتمجة. وزاد �دد التدوينات بنس�بة  ز�دة ملحوظة 2014ٕاىل  2012شهدت الفرتة من  .8

يف  اتدوين 612 712املكتب ا�ويل  جسلو . املرتمجة ف� يتعلق بعدد اللكامت %77�س�بة بلغت الز�دة، �الل نفس الفرتة، 
، رافقهتا �رمجة ٔأكرث تدوينا 704 748فأٔجنز املكتب ، 2014مليون لكمة. وتطور العدد يف  15 الرتجامت، وفاق جحم 2012

 ).أ�ولمليون لكمة (انظر اجلدول  26.6من 

 2014ٕاىل  2012من  –: ٔأ�شطة الرتمجة اجلدول أ�ول

يف الس�ل اليت جسلت ت �دد التدوينا 
 �دد اللكامت املرتمجة �دد الرتجامت ا�ويل

2012 712 612 668 123 668 029 15 
2013 363 722 624 123 019 511 24 
2014 748 704 632 116 859 608 26 

ٕاذ ا�ولية.  تالتسجيالاليت تضمنهتا �دد اللكامت  قفزة هائ� يفجنمت ز�دة عبء ٔأعامل الرتمجة ٔأساسا عن وقد  .9
مليون  12.6، بعد ٔأن اكن ٔأقل بقليل من 2014مليون لكمة يف  23ا�ولية  التسجيالتقارب �دد اللكامت املرتمجة يف 

(انظر فقط % 50بنس�بة اللكامت املرتمجة يف التدوينات أ�خرى  زاد �ددبي�  ،%82، ٔأي �ز�دة تفوق 2012يف  لكمة
 ).الثايناجلدول 

�دد اللكامت ٕاذا استندت املقارنة ٕاىل من �ريه، ٔأكرب عبء ٔأعامل الرتمجة املنجر عن التسجيالت ا�ولية  ويبقى .10
اليت ، مث يليه عبء ٔأعامل الرتمجة املتعلقة ببيا�ت منح امحلاية الرتجامت% من اكفة 86املرتمجة، ٕاذ ميثل العبء املذ�ور 

                                                
 .24ٕاىل الفقرة  21، من الفقرة MM/A/45/5انظر الوثيقة  *
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% من 8 سوىبناء �ىل املامرسة الراهنة تنفيذية املشرتكة، واليت ال متثل �لثا من الالحئة ال  18بناء �ىل القا�دة  ٔأرسلت
 ٔأعامل الرتمجة.

 2014ٕاىل  2012من  –: �دد اللكامت املرتمجة حسب نوع التدو�ن اجلدول الثاين

 
2012 2013 2014 

 �دد اللكامت �دد الرتجامت �دد اللكامت �دد الرتجامت �دد اللكامت �دد الرتجامت
96 061 12 579 875 103 110 )14ا�ويل (القا�دة التسجيل   259 179 21  383 91  428 927 22  

 7 877 194 4 006 133 58 093 809 ))1(17رفض (القا�دة ال
(القا�دة تمكييل ال هنايئ ٔأو ا�قرار ال

 2 207 104 10 606 1 752 731 11 310 781 150 6 794 ))4" و(2)"2�لثا( 18

 66 700 866 16 822 418 1 508 49 )19(القا�دة  بطالاالٕ 
حق صاحب التسجيل  تقييد

 44 773 598 41 447 581 17 871 178 )20(القا�دة 

 13 133 684 8 195 604 4 517 293 �نيا) 20رتخيص (القا�دة ال
 871 835 7 299 1 063 896 9 167 618 012 4 441 �نيا) 20وقف أ��ر (القا�دة 

 195 673 2 286 149 742 2 054 360 246 2 880 )24(القا�دة الحق التعيني ال 
امللكية (القا�دة  يف رييتغ ال 

 11 749 87 58 784 222 19 612 116 ")1)(ٔأ)"1(25

 224 113 1 873 186 706 1 745 572 441 4 391 ")2)(ٔأ)"1(25تقييد (القا�دة ال 
زيئ (القا�دة اجللغاء االٕ 
 ")5)(ٔأ)"1(25

403 618 11 605 000 25 567 453 29 

إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر 
 3 738 61 11 259 442 2 587 61 ))5(27�ىل إالنقاص (القا�دة 

(املادة  عن التسجيل�س�تعاضة 
 �نيا) 4

41 138 2 282 172 13 126 180 5 

 103 2     �رمجة حسب الطلب

 26 608 859 116 632 24 511 019 123 624 15 029 221 123 668 ا�موع

، ٕاذ اكنت 2011يف التقر�ر ا�ي اس�تلمه الفريق العامل يف  املبينةتوزيع عبء ٔأعامل الرتمجة مقارنة �ٔ�رقام  تغريوقد  .11
متثل  2014%. وصارت إالنلكزيية يف 49% وإالس�بانية 36% من عبء ٔأعامل الرتمجة والفر�س�ية 15ٕالنلكزيية متثل الرتمجة �

 ).الثالث% (انظر اجلدول 45كذ� إالس�بانية % و 45% والفر�س�ية 10
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 2014يف  لغة الهدفو التدو�ن : �دد اللكامت املرتمجة حسب نوع الثالث اجلدول

 
 إالس�بانية الفر�س�ية إالنلكزيية

 �دد اللكامت �دد الرتجامت �دد اللكامت �دد الرتجامت �دد اللكامت �دد الرتجامت
 11 176 215 44 254 9 649 441 37 279 2 101 772 9 850 )14التسجيل ا�ويل (القا�دة 

 202 7 160 187 6 488 28 ))1(17الرفض (القا�دة 
تمكييل (القا�دة ال هنايئ ٔأو ا�قرار ال
 ))4�لثا( 8" والقا�دة 2)"2�لثا( 8

565 3 085 501 126 6 579 548 1 915 467 157 

 3 876 38 41 446 782 1 378 46 )19(القا�دة  إالبطال
تقييد حق صاحب التسجيل 

 )20(القا�دة 
94 858 6 248 319 18 256 596 19 

 4 283 308 7 426 252 1 424 124 �نيا) 20رتخيص (القا�دة ال
 429 956 3 600 417 173 3 377 24 706 322 �نيا) 20وقف أ��ر (القا�دة 

 55 107 602 105 364 1 052 35 202 632 )24التعيني الالحق (القا�دة 
التغيري يف امللكية (القا�دة 

 ")1)(ٔأ)"1(25
13 290 2 37 478 4 37 981 4 

 23 820 222 166 834 1 310 33 459 341 ")2)(ٔأ)"1(25التقييد (القا�دة 
إاللغاء اجلزيئ (القا�دة 

 ")5)(ٔأ)"1(25
68 303 1 264 430 14 235 720 13 

إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل 
 ))5(27(القا�دة إالنقاص 

1 6 58 621 3 2 111 

(املادة  عن التسجيل�س�تعاضة 
 �نيا) 4

16 410 54 322 2 56 448 2 

 0 0 94 1 9 1 �رمجة حسب الطلب
 11 898 782 50 658 11 999 714 50 846 2 710 363 101 15 ا�موع

" من الالحئة التنفيذية 2�لثا" 18القا�دة اليت أٔرسلت بناء �ىل ممارسة الرتمجة �ىل بيا�ت منح امحلاية  وقع
 2014املشرتكة، واليت دونت يف 

مليون لكمة جنمت عن تدو�ن القرارات  2.3، بناء �ىل املامرسة الراهنة، ما يقارب 2014�رمج املكتب ا�ويل، يف  .12
لكن مليون لكمة،  12.5اليت ٔأرسلهتا املاكتب. واكن ميكن ٔأن يفوق �دد اللكامت اليت جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يرتمجها 

عبء % يف 39واكنت الز�دة املذ�ورة ستسبب ز�دة بنس�بة . دون ذ� ت�ال اليت اعمتدها املكتب ممارسة الرتمجة الراهنة
 ).الرابع(انظر اجلدول ٔأعامل الرتمجة ا�ي يتكفل به املكتب ا�ويل 

 2014: �دد اللكامت املرتمجة يف الرابعاجلدول 
 

 2014�دد اللكامت املرتمجة يف  

 النس�بة املئوية العدد الفعيل 
القا�دة �ع�د احملااكة 
 "2)"2�لثا( 18

 الز�دة النس�بة املئوية

  %62.1 22 927 428 %86.2 22 927 428 التسجيالت ا�ولية
  %1.4 527 812 %2.0 527 812 التعديالت
  %0.0 7 877 %0.0 7 877 الرفض

  %2.4 871 835 %3.3 871 835 وقف أ��ر
 %453 %34.1 12 574 672 %8.5 2 273 907 القرارات أ�خرى

 %38.7 %100.00 36 909 624 %100.00 26 608 859 ا�موع
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" من 2)"2�لثا( 18بيا�ت منح امحلاية اليت ٔأرسلت بناء �ىل القا�دة لرتمجة  دقيقاكتب ا�ويل هن�ا اتبع امل قد و  .13
اليت ٔأدت ٕاىل بيان منح شار�وا يف إالجراءات �كونون �ىل أ��لب قد ٔأحصاب التسجيل ٕاذ ٔأن الالحئة التنفيذية املشرتكة، 

 .ٕاال �دراالحتيا�ات ٔأحصاب التسجيل مفيدا املذ�ورة ون تدو�ن البيا�ت ، و�ا ال �كامحلاية

الل�س �رمجة ٔأي وثيقة مل �س�ت�دم ، اس��رة الكرتونية �س�يطة 2011ويتيح املوقع �لكرتوين لنظام مدريد، منذ  .14
 3الطلب �ىل �رمجة بيا�ت منح امحلاية حمدودا. ومل �س�تمل املكتب ا�ويل سوى  امرسة الراهنة. وظلترتمج بناء �ىل امل

. وميكن تفسري الطلب الضعيف �ىل هذه اخلدمة بأّٔن �رمجة بيا�ت منح 2014ال�سات �رمجة صاحلة، ورد اثنان مهنام يف 
 .الغري وما حيتاجونه من معلوماتامحلاية املذ�ورة ختدم ٔأساسا 

اليت تعديل ال ت الواردة يف طلبات التسجيل ا�ولية والتعيينات الالحقة وال�سات تدو�ن مجة �ىل التقييداممارسة الرت  وقع
 2014يف  تدون

. و�رد خطارالرتمجة �نتقائية للتقييدات، بناء �ىل املامرسة الراهنة، ٕاىل التعجيل يف تدو�ن التقييدات واالٕ  �ريم .15
�س�ت�ابة حلا�ة معينة يلعب فهيا الوقت دورا �اسام، من ، هبدف لتسجيلال�س التقييدات �ادة من طرف صاحب ا

 التسجيل ا�ويل.ؤقت أٔو احلد من نطاق امحلاية يف طرف متعاقد قبل جتديد املرفض السبيل الرد �ىل 

، سواء كتعديل ٔأو �شلك مزتامن كجزء من التسجيل ا�ويل ٔأو التعيني 2014اليت دونت يف  وبلغ �دد التقيييدات .16
، يف �رسي فيه ٔأ�ر التقييداملكتب ا�ي وردت �ل�سات بنفس لغة التبليغ اليت اختارها تقييدا. و  14 123الالحق، 

 ).الرابع% من العدد امجليل (انظر اجلدول 51تدوينا، ٔأي  7 195

. نظرا لعدم احلا�ة ٕاىل ٔأي �رمجة، �شلك �بريالتقييدات �، يف نصف احلاالت، ٕاىل تقليص زمن تدو�ن قد ٔأدى ذو  .17
 .مثلام ورد ف� س�بق، نئأحصاب التسجيل املعنيمما �اد بفوائد ّمجة �ىل 

 2014: التقييدات اليت دونت يف الرابع اجلدول

 
لغة التبليغ اليت اختارها ال�س التقييد = تبليغ لغة 

 املكتب
 �دد التقييدات اليت دونت

يف طلب التسجيل  الواردة التقييدات
 ا�ويل

770 1 154 6 

 3 580 2 510 يف التعيينات الالحقةالواردة التقييدات 

 4 389 2 915 اكل�س تدو�ن التعديلالواردة التقييدات 

 14 123 7 195 ا�موع
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 من طرف املكتب ا�ويل ،الرتمجة القامئة �ىل �كنولوجيا املعلومات احلديثة معلية �رش

 ، واختار �رشها ٔ�داة ٕادارة الرتمجة،SDL WorldServer (WS)أ�فضلية ٔ�داة  2012املكتب ا�ويل يف  ٔأعطى .18
 WS ٔأداة نالرتمجة. ومتكّ خطوة استباقية ٕالدارة الز�دة املتوقعة يف عبء ٔأعامل وك، خمر�ات الرتمجةمن ٔأ�ل ضامن ا�ساق 

مصطل�ات ، تضم ٔأعامل الرتمجة السابقة وقامئة من ٔأمتتة �ام الرتمجة �الستناد ٕاىل قا�دة بيا�ت دا�لية ال �كف عن التطور
ٕا�ر تدقيق و�رشها مضن �ر�مج تطو�ر �كنولوجيا املعلومات،  WS. وقد قرر املكتب ا�ويل اع�د خضعت لفحص معمق

 .ٔ�نظمة ٕادارة الرتمجة تكنولوجيات اليت حيمتل ٔأن �كون مناس�بةمفصل لل 

. وجنح 2014و 2012% بني 77بنس�بة  �رمجها املكتب ا�ويل، مثلام بينته هذه الوثيقة�دد اللكامت اليت  زادقد و  .19
. تمؤمت�شلك  2011يف  الرتجامت% من 26. وقد ٔأجنزت WSاملكتب ا�ويل �ىل ٕادارة هذه الز�دة من �الل �رش 

(اجلدول  %66 �س�بة وفاقت، دون تد�ل �رشيو ، WS�س�ت�دام  2014يف  اليت ٔأجنزت الرتجامت املؤمتتةوزادت �س�بة 
 .الرابع)

 2014لغة الهدف يف و  ٔأدوات الرتمجة: �دد اللكامت املرتمجة حسب الرابعاجلدول 

 النس�بة املئوية ا�موع املئويةالنس�بة  إالس�بانية النس�بة املئوية الفر�س�ية النس�بة املئوية إالنلكزيية 
�الس�تعانة مبوارد 

 �ارجية
100 523 19.30% 920 359 3 28% 247 499 1  12.60% 267 382 5 20% 

 %66.50 17 677 226 %67.50 8 031 678 %65.70 7 883 812 %65 1 761 736 �رمجة أٓلية
من طرف فريق 

 ا�ا�يلالرتمجة 
527 425 15.70% 982 755 6.30% 858 367 2 19.90% 367 549 3 13.50% 

 %100 26 608 859 %100 11 898 782 %100 11 999 714 %100 2 710 363 ا�موع

 

سعيا ، TAPTA4MARKS، وهو ميكن تغيري ٕا�دادته حسب الطلب ؤأضاف املكتب ا�ويل حمرك �رمجة أٓلية .20
(نظام املسا�دة  TAPTAويعد احملرك املذ�ور صيغة حسب الطلب لتكنولوجيا �مك� هنج الرتمجة ا�ي اختاره املكتب. حنو 

يف �رمجة نصوص وملخصات الرباءات)، وقد طوره قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو، وقد بدٔأ املكتب يف �رشه فعال يف 
الو�ئق إالدارية.  لغرضرى �س�ت�دمه �دد من ٕاجراءات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وصارت واكالت أ�مم املت�دة أ�خ

، ا�ا�لية واخلارجية املواردس�تفادة من من حتليل مواد الرتمجة ٕاحصائيا من ٔأ�ل � ومتكن ٕا�دادات نظام الرتمجة ا�ٓلية
 ولكهنا قد حتتاج ٕاىل حتر�ر الحق للرتمجة (التحر�ر الالحق). �رمجة حممت�ويقدم النظام املذ�ور 

من  %34 ما �سبته ، ٔأيWorldServerبيا�ت السلع واخلدمات اليت مل ترتمجها  TAPTA4MARKSويعاجل  .21
. و�س�تعني املكتب ا�ويل مبوارد دا�لية ٔأو �ارجية ٕالجناز املراجعة للصوابية �الية، أٔقرب �رمجة ، ويقرتح بفا�ل البيا�ت

ت� املوارد �ع�د الرتمجة اليت اقرت�ا  ق، فتكتفيوتقترص الرتمجة البرشية �ىل معلية التحر�ر الالح املتعلقة �لتحر�ر الالحق.
TAPTA4MARKS ٔأو حتسيهنا. 

من اقرتاح �رمجة مؤمتتة للك بيان من بيا�ت قامئة السلع  TAPTA4MARKSو WorldServerن اس�ت�دام كّ ميو  .22
 وزمن معاجلة الرتمجة. تأٔخرةامل �دد الرتجامت �س�تفادة من الرتمجة املؤمتتة  قد قلصتواخلدمات اليت تتناولها الرتمجة. و 

يف نفس  هنومكّ  تعز�ز قدرة املكتب ا�ويل يف جمال الرتمجة،وسامه ٕادراج معلية التحر�ر الالحقة للرتمجة ا�ٓلية يف  .23
 ركز املكتب ا�ويلرشية. و لية، دون احلا�ة ٕاىل ز�دة املوارد الب ا� الوقت من ٕادارة عبء ٔأعامل الرتمجة املتنايم دامئا، بف

هبدف لل�لول املؤمتتة و�ىل �رش معلية ضامن اجلودة وإالرشاف �لهيا، الرتجامت اليت تد�ل �ىل ٕادارة ا�ا�لية  هموارد
 ا�هنايئ.الرتمجة نتج احملافظة �ىل اجلودة إالجاملية مل 
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 ؤأقام املكتب ا�ويل، مضن اسرتاتيجيته العامة �شأٔن الرتمجة، رشااكت طوي� أ�مد مع واكالت �رمجة �ارجية، .24
فرنك سو�رسي عن لك لكمة �الل معلية  0.05، فصار متوسط اللكفة مزود�ن �ارجينيلٕاس�ناد الرتمجة للكفة  خفضو 

 فرنك سو�رسي عن لك لكمة مرتمجة. 0.25التحر�ر الالحقة للرتمجة، بعد ٔأن اكن متوسط اللكفة 

ٔأد�ل ٕاصال�ات �ىل الرتمجة، و قطاع  يفاملطبقة امرسات امل�ىش مع ٔأفضل تيك الرتمجة  معليةل املكتب ا�ويل و�دّ  .25
د�ر ي نظام مدريد)املعنية ب  واملصطل�اتالرتمجة قسم ( بقسم وا�دتنظميه ا�ا�يل، واس�تعاض عن الو�دات اللغوية الثالثة 

 وصار القسم، بعد دمجؤمتتة. اليت تنجزها املوارد ا�ا�لية ٔأو اخلارجية ٔأو ٔأدوات الرتمجة امل لك معليات الرتمجة، سواء
بتوزيع العمل �ىل املرتمجني ا�ا�ليني والرشاكء يقوم منسق اتصال يضم كفريق �ركز �ىل اخلدمة، و يعمل  الو�دات الثالثة،

 اخلارجيني يف جمال الرتمجة.

" من 2)"2�لثا( إالجراء اخلاص �شأٔن أٔعامل الرتمجة املتأٔخرة واملتعلقة ببيا�ت منح امحلاية بناء �ىل القا�دة
 2012قبل  ها املكتب ا�ويلالتنفيذية املشرتكة، واليت اس�تلم الالحئة 

" من 2)"2�لثا( العالقة النامجة عن بيا�ت منح امحلاية بناء �ىل القا�دةالرتجامت ، ٔأن �دد 2012يف  املعدّ بني التقر�ر  .26
 .�رمجة 133 794الالحئة التنفيذية املشرتكة، بلغ 

أ�عامل العالقة، بفضل احللول املؤمتتة املذ�ورة سابقا، وبناء �ىل إالجراء  وقد جنح املكتب ا�ويل يف الت�لص من ت� .27
 32ما يناهز  املكتب �س�ت�دام الوسائل املؤمتتة وبلغ �دد اللكامت اليت �رمجها، 2013ٕاىل  2012 من هاخلاص ا�ي اعمتد

 .مليون لكمة

، منح امحلاية املذ�ورة، دون ٔأي تد�ل �رشي �رمجة بيا�ت السلع واخلدمات الواردة يف بيا�تاملكتب ٔأجنز وقد  .28
 احلا�ة ٕاىل التحر�ر الالحق.ودون �س�ت�دام احللول املؤمتتة، �شلك اكمل، 

 إالضافية املمكنة إالجراءاتاس�تعراض ممارسة الرتمجة و 
ذ� ٕادارة معلية ممارسة الرتمجة من تنفيذ متكن بفضل املكتب ا�ويل ال �كف عبء ٔأعامل الرتمجة عن ا�منو، �ري ٔأن  .29

احللول التكنولوجية قصد تقدمي وتعمتد معلية الرتمجة �ىل �س�تفادة من ، دون احلا�ة ٕاىل ز�دة املوارد إال�سانية. العبء
 اقرتاح �رمجة �ديدة، بدر�ة موثوقية �الية.من ٔأ�ل ٔأو  س�بق حفصها�رمجة 

ة والتقنية، بن�اح، �ىل الز�دة احلادة يف التسجيالت ركز املكتب ا�ويل موارده البرشيبناء �ىل املامرسة الراهنة، و  .30
نطاق امحلاية اليت ٕاذ يدون يل ا�ويل ٔأمهية �لغة �ى املس�ت�دم، مقارنة �ملعامالت أ�خرى، التسج �كتيس ا�ولية. و 

�ىل ذ� ، املاكتب يف أ�طراف املتعاقدة املعنيةو�ستند ٕاخطار ، ٔأول مرة يف الس�ل ا�ويل، يطالب هبا املس�ت�دم
 .التدو�ن

معوما  ٕادارة العمليةمن ٔأ�ل املكتب ا�ويل،  �د�االتد�ل البرشي رضور�، يف معلية الرتمجة املؤمتتة اليت أٔ  ويبقى .31
ٔأو هبدف احلرص �ىل ٔأن تعكس الرتمجة الفروق البس�يطة بني بيا�ت السلع واخلدمات، ؤ�غراض ضامن اجلودة وقصد 

�رمجة ت� هبدف ، ٔأو ت اجلديدة املس�ت�دمة لوصف ٔأو�ه الت�ديد يف جمال معنيرتمجة املصطل�الالتحر�ر الالحق 
املكتب ا�ويل، يف ضوء ما ورد سابقا خبصوص إالجراء اخلاص ا�ي اعمتده، س�يكون قادرا  . �ري ٔأناجلديدة املصطل�ات

 .�لول �كنولوجيا املعلوماتبفضل ، �ىل حتقيق ز�دة مطردة يف �دد اللكامت املرتمجة �س�ت�دام الرتمجة املؤمتتة

ضامن اس�تقرار دون توقف لتعد النتاجئ اليت حتققت خبصوص الرتمجة املؤمتتة مشجعة، بيد ٔأنه من الرضوري العمل و  .32
�اليا وال ميكن . امليض قدما يف ٔأمتتة الرتمجةاحللول التكنولوجية اليت �رشها املكتب ا�ويل، ومن ٔأ�ل اليت ٔأمثرهتا إالنتاجية 
 للم�افظة �ىل مس�توى جودة خمر�ات الرتمجة وضامنه. ء عن التد�ل البرشي�س�تغنا
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�رمجة قامئة و �ىل �س�تعانة �لرتمجة املؤمتتة، يف الوضع احلايل ، قادرا وس�يكون املكتب ا�ويل، يف ظل ما تقدم ذ�ره .33
" من الالحئة التنفيذية 2)"2ثا(�ل  18السلع واخلدمات الواردة يف بيا�ت السلع واخلدمات، املرس� بناء �ىل القا�دة 

فيقترص )، TAPTA4MARKSو WorldServer�س�ت�دام احللول التكنولوجية اليت نفذها املكتب ا�ويل (املشرتكة، 
يه معلية تغطهيا املامرسة و، الرتجامت بلغة التبليغ اليت اختارها صاحب التسجيل ا�ويلالتحر�ر الالحق للرتمجة �ىل 

 .الراهنة

لغة ب ،�رمجة قامئة السلع واخلدمات الواردة يف التقييداتقادرا �ىل  املكتب ا�ويل يكونس� �ىل نفس املنوال، و  .34
التسجيل صاحب التسجيل ٔأو املكتب املعين. ولن يؤ�ر مسار العمل املقرتح �ىل ٔأحصاب اختارها اليت التبليغ الف لغة خب

جحم الرتجامت ا، ٕاذ ٔأن �لول الرتمجة اليت نفذها املكتب ا�ويل قلصت هبوإالخطار ن التقييدات ولن يطيل مدة معاجلة تدو�
 زمن املعاجلة إالجاميل.و املتأٔخرة 

قامئة السلع واخلدمات الواردة يف بيا�ت منح امحلاية اليت ٕاىل �رمجة تنفيذ التدابري املقرت�ة املبينة ٔأ�اله، وس�يؤدي  .35
 إالخطارالتنفيذية املشرتكة، �لك لغات معل نظام مدريد، قبل التدو�ن و " من الالحئة 2)"2�لثا( ٔأرسلت بناء �ىل القا�دة

 ، وس�تغيب احلا�ة تبعا �� ٕاىل ممارسة الرتمجة الراهنة حسب الطلب.والنرش

ٔأن يطبق املكتب ا�ويل التدابري املقرت�ة �ىل �رمجة قامئة السلع واخلدمات الواردة يف بيا�ت منح امحلاية اليت  ويقرتح .36
" من الالحئة التنفيذية املشرتكة، والواردة يف التقييدات اليت أٔرسلت بعد مطلع ٔأ�ريل 2)"2�لثا( ٔأرسلت بناء �ىل القا�دة

 .قد ٔأجنزت ت التكنولوجية الرضوريةالتسو� مجيع�كون ٔأن  مما يضمن، 2016

 26 الراهنة، املامرسة �ىل بناءمطالبا برتمجهتا  ،2014 ٕاىل 2012 من، املكتب ا�ويليبلغ �دد اللكامت اليت مل �كن و  .37

 من "2)"2�لثا( القا�دة �ىل بناء ٔأرسلت اليت امحلاية منح بيا�ت يف الواردة واخلدمات السلع قامئة يف وردت لكمة مليون

 تنفيذ وميكن التقييدات. يف الواردة واخلدمات السلع قامئة تضمنهتا لكمة ماليني ثالثة ٕاىل �ٕالضافة ،املشرتكة التنفيذية لالحئةا

 قد ا�ويل املكتب س�يكون اليت الو�ئق بت� يتعلق ف� ،28 الفقرة ٕاىل 26 الفقرة من املبني اخلاص لٕالجراء مماثل �اص، ٕاجراء

 .2016 ٔأ�ريل مطلع قبل اس�تلمها

 ٕان الفريق العامل مدعو ٕاىل: .38

املقّدمة يف النظر يف املعلومات  1"
 الوثيقة؛ هذه

 �ىل موافقته مدى وتوضيح "2"

 من الفقرات يف املقرت�ة إالجراءات

 .37 ٕاىل 33

 [هناية الوثيقة]


