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تسجيل بشأن الاملعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد  العاملفريق ال

 الدويل للعالمات

 السابعة عشر الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

 نظام مدريديف لغات جديدة  إلدراجخيارات ممكنة 

 .ا�ويلاملكتب  من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة أٔوال.

يف ا�ورة السادسة عرشة للفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام  2و�حتاد الرويس 1قدم وفدا الصني .1
 )،"الفریق العامل" و"نظام مدرید" عباريتب  �ىل التوايلف� یيل  امتسجیل ا�ويل للعالمات (املشار ٕا�هي�شأٔن ال مدرید 
ظام نيف اللغتني الصینية والروس�یة لكغيت معل  الع�دمقرت�ات  ،2018یولیو  6ٕاىل  2يف جنیف يف الفرتة من  ةاملعقود

  .دمدری
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نظام املعمول به يف ورقة معلومات عن نظام اللغات  العامل،اجللسة نفسها للفریق يف املكتب ا�ويل  وقدم .2
مدرید و�روتو�ول اتفاق بني من الالحئة التنفيذیة املشرتكة  6 القا�دة يف اتالورقة النظام الثاليث اللغ وبینت. 3مدرید

املشرتكة" و"الربوتو�ول"). التنفيذیة "اللواحئ  عباريتب �ىل التوايل  ف� یيل ام�شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات (املشار ٕا�هي
نظام اللغة املعمول به و  للتصاممي الصناعیة�شأٔن التسجیل ا�ويل نظام الهاي املعمول به يف الورقة نظام اللغة  بینتكام 
"نظام الهاي" و"نظام معاهدة التعاون  عباريتب  یيل �ىل التوايل ف� امنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (�شار ٕا�هي يف

 �شأٔن الرباءات").

ر املرتتبة �ىل ذ�رت ورقة املعلومات املذ�ورة ٔأ�اله ٔأن ٕاجراء دراسة متعمقة س�یكون رضورً� لت�لیل ا�ٓ�و  .3
طلب الفریق العامل و ٔأن حتدد ا�راسة خمتلف ال�ذج املمكنة لهذا الغرض.  تلغات �دیدة يف نظام مدرید واقرتح ٕادراج

 ٕادراج ٕاماكنیةدراسة متعمقة �شأٔن ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل  عرشة،يف دورته السابعة  للمناقشة، عدّ یُ املكتب ا�ويل ٔأن  من
 .4يف الورقة املقدمة من املكتب ا�ويل املتضمنةٕاىل املعلومات  استنادا مدریداللغتني الصینية والروس�یة يف نظام 

وتقرتح معایري  والروس�یة،اللغتني الصینية  ٕ�دراجا�ٓ�ر املرتتبة �ىل نظام مدرید �س�تفاضة تتناول هذه الوثیقة و  .4
حق ملرد يف �وتناقش مزا�ها وعیوهبا. و  إالدراج اتقدم خيارات خمتلفة لهذو  �دیدةلغات  ٕادراج ميكن �ستناد ٕا�هيا يف

�ىل املرتتبة الوثیقة التاكلیف التقد�ریة للرتمجة والتاكلیف التشغیلیة �لك خيار من خيارات التنفيذ وا�ٓ�ر احملمت�  هذه
 �رد يف مرفق هذه الوثیقة. فضًال عن اعتبارات ٔأخرى ا�ويل،مكتب لل ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 لغات �دیدة ٕادراج ميكن �ستناد ٕا�هيا يفمعایري  �نیا.

قد ینظر الفریق العامل يف معایري حمددة  مدرید،لغات �دیدة يف نظام  ٕالدراجقبل مناقشة خيارات التنفيذ  .5
املعایري  6احتاد مدریدمجعیة و  5التعاون �شأٔن الرباءات احتاد معاهدة ات�قشت مجعی املثال،. �ىل سبيل اك إالدراج�

 لغات �دیدة ٔ�غراض النرش ٔأو إالیداع. ٕالدراج املمكنة

 املعمول به إالیداع�شاط 

�دد الطلبات الصادرة مبا يف ذ�  معني،طرف متعاقد ل �لنس�بة�شاط إالیداع  �راعىقد  ٔأول،مكعیار  .6
�دد الطلبات ٔأو التعیينات كذا نظام مدرید والطلبات املبارشة املود�ة يف اخلارج) و  يف ٕاطار(الطلبات ا�ولیة املود�ة 

 مدرید.نظام  يفالواردة يف التسجیالت ا�ولیة 

 �دد الطلبات ا�ولیة

معینة اس�ت�دام لغة  یتعني�دد الطلبات ا�ولیة املود�ة �ى طرف متعاقد حيث  �راعيميكن للفریق العامل ٔأن  .7
العدد احملمتل للطلبات ا�ولیة اليت  العددس�ميثل هذا و الطلبات احمللیة.  ٕالیداع إالس�بانیةٔأو الفر�س�یة ٔأو  إالنلكزيیة �ري

 .العالمة أ�ساس�یة هبذه اللغةمن احملمتل ٔأن �كون �للغة اجلدیدة ٔ�ن  ٕایداعهاميكن 

                                         
 /Rev 2INF//16MM/LD/WGانظر الوثیقة  3
 /16/12MM/LD/WG انظر الوثیقة 4
 املرفق الثالث. PCT/A/38/6انظر الوثیقة  5
 /42/1MM/Aانظر الوثیقة  6



MM/LD/WG/17/7 
3 

ميكن النظر يف حصة  تعاقد،امل الطرف  �ىالطلبات احمللیة  ٕالیداعحي� ميكن اس�ت�دام ٔأكرث من لغة وا�دة و  .8
 يفالطلبات  ٕایداعميكن  املثال،عىل سبيل فحيث تتوفر معلومات رمسیة.  اللغات،الطلبات املود�ة �لك لغة من هذه 

 .7للعمومت� الطلبات  تودع فهيااملعلومات املتعلقة �للغة اليت وتتاح مكتب �حتاد أ�ورويب بعدة لغات. 

املعلومات الواردة  مرا�اةمع  نفسه، العاميف ونظام مدرید.  يف ٕاطارا دولی طلباً  831 55 ٔأودع، 2017يف �ام و .9
�للغة  824 2و الصینية؛�للغة  270 6 أ�ملانیة؛�للغة  اً دولی اً طلب 866 8 ٕایداع �ٕالماكناكن  ٔأ�اله، 8و 7يف الفقرتني 

 008 1و الرت�یة؛�للغة  316 1و الروس�یة؛للغة � 675 1و الهولندیة؛�للغة  732 1و الیا�نیة؛�للغة  501 2و إالیطالیة؛
 ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة. إالنلكزيیةلغة ٕاضافية �ري  30بأٔكرث من  514 5و ؛ةكوریال �للغة

 نظام مدرید يفتعیينات �دد ال 

اس�ت�دام  یتعنئ�طراف املتعاقدة حيث �شأٔن انظام مدرید  يف�دد التعیينات  �راعيميكن للفریق العامل ٔأن  .10
العدد احملمتل للتعیينات اليت اكن  العددس�ميثل هذا و الطلبات احمللیة.  ٕالیداع إالس�بانیة،ٔأو الفر�س�یة ٔأو  إالنلكزيیة �ري لغة،

بت�  التبلیغاتاكتب أ�طراف املتعاقدة املعینة خيار تلقي ملاكن  يف �ا� معینةملكتب ا�ويل ٕاخطارها بلغة ا ٕ�ماكن
 اللغة.

ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة،  إالنلكزيیةطلب حميل �للغة  ٕایداعأ�طراف املتعاقدة اليت ميكن فهيا هنا  �راعىلن و  .11
 ما مل ختتار اللغاتُختطر ٕ��دى ت� س�تظل  املبدٔأ،من حيث املتعاقدة، هذه أ�طراف  ٔ�نمثل �حتاد أ�ورويب، 

 رصا�ة �الف ذ�.

املعلومات الواردة يف  مرا�اةمع  ه،نفس العاميف ونظام مدرید.  ٕاطاريف  اً تعیين 425 192 قدم ،2017 �ام يفو .12
 الروس�یة؛�للغة  22 192و الصینية؛�للغة  تعیينا 25 037ملكتب ا�ويل ٔأن خيطر ا ٕ�ماكناكن  ٔأ�اله، 11و 10الفقرتني 

�للغة  9 660و �ٔ�ملانیة؛ 10 170و الكوریة؛�للغة  14 847و العربیة؛�للغة  15 628و الیا�نیة؛�للغة  16 775و
 ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة. إالنلكزيیةلغة ٕاضافية �ري  40يف  119 004و الرنوجيیة؛�للغة  9 214و الرت�یة؛

 �دد الطلبات املود�ة يف اخلارج

 الناطقةاملقميني يف الب�ان  طرفاخلارج من  يف املود�ةالطلبات  فئاتميكن ٔأن ینظر الفریق العامل يف �دد  .13
 تو�د،ٔأكرث من لغة وا�دة (حيث ال  فهيا یتداوليف الب�ان اليت ٔأما ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة.  إالنلكزيیة �ري معینة بلغة

لغة معینة ب الناطقنيلنس�بة املئویة للساكن �املعلومات الرمسیة املتعلقة  �راعىميكن ٔأن  )،لغة رمسیة املثال،�ىل سبيل 
لغة معینة ٕاىل اح�ل ب الناطقنييف ت� الب�ان قميني للم  �لنس�بة اركة يف نظام مدریدشامل قد �شري و . ٕا�حهتاعند 

 اس�ت�دام هذه اللغة يف نظام مدرید.

                                         
https://euipo.europa.eu/tunnel-: املتاح �ىل الرابط التايل Facts & Figures Report 2017انظر التقر�ر  7
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اكن هناك  ،ذاهتا الس�نةيف ويف اخلارج.  املود�ةالطلبات  من 8صنفملیون  12.2اكن هناك  ،2017يف �ام و .14
 يف ٔألف 842.74و ٔ�ملانیة؛� الناطقةاملقميني يف الب�ان  طرفيف اخلارج من  املود�ةالطلبات  من صنفملیون  2.85

 لهولندیة؛� الناطقة يف أ�قطار ٔألف 623.59و ٕالیطالیة؛� الناطقة يف أ�قطار ٔألف 813.29و لصینية؛� الناطقة أ�قطار
يف  ٔألف 271.47و لبولندیة؛� الناطقة يف أ�قطار ٔألف 275.08و لسویدیة؛� الناطقة يف أ�قطار ٔألف 309.94و

 �منار�یة.� الناطقةيف أ�قطار  ٔألف 171.85و لیا�نیة؛� الناطقة أ�قطار

 مدریدنظام حصة سوق 

اس�ت�دام نظام مدرید عند طلب  املود�نيتفضیل  �شري ٕاىلواليت  ،مدریدنظام سوق ميكن اس�تنتاج حصة  .15
 طریقالعالمات الت�اریة �رب نظام مدرید مع النشاط املبارش ( ٕایداعمن �الل مقارنة �شاط  اخلارج،امحلایة لعالماهتم يف 

 .�ر�س)

يف املائة من  60يف  املودعمما یعين ٔأن  املائة،يف  60مدرید إالجاملیة نظام بلغت حصة سوق  ،2017يف �ام و .16
 يف املود�ةالطلبات  منمدرید نظام حصة سوق  بلغت العام، ذاتيف واحلاالت یفضل نظام مدرید �ىل إالیداع املبارش. 

يف  43 الیا�ن،يف و املائة؛يف  53 ٕایطالیا،يف و املائة؛يف  61 ٔأملانیا،يف و املائة؛يف  36الصني  من قبل املقميني يفاخلارج 
 يف املائة. 74 �ر�یا،ويف  املائة؛يف  88 الرويس،يف �حتاد و املائة؛يف  25 �ور�،يف مجهوریة و ائة؛امل

ٔأو  إالنلكزيیة �ري معینةلغة ب الناطقةمدرید يف الب�ان نظام جيوز للفریق العامل ٔأن ینظر يف حصة سوق و  .17
مدرید يف ٔأ�د هذه الب�ان ٕاىل اح�ل ز�دة اس�ت�دام نظام نظام قد �شري اخنفاض حصة سوق و الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة. 

 هذا النظام. اللغة املعنیة يف ٕادراجيف �ا�  مدرید

 اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة

إالس�بانیة يه و العربیة والصینية وإالنلكزيیة والفر�س�یة والروس�یة  اللغة قد یأٔ�ذ الفریق العامل يف �عتبار ٔأن .18
ا العام� هتمتتد التغطیة اللغویة لو�ئق اج��ات هیئات الویبو الرئيس�یة وجلاهنا ؤأفرقو اللغات الرمسیة الست لٔ�مم املت�دة. 

 اعمتدهتاوفقًا لس�یاسة اللغات اليت  املت�دةواجلدیدة، ٕاىل اللغات الرمسیة الست لٔ�مم  الرئيس�یةملنشورات ا فضال عن
ال تنطبق هذه الس�یاسة �ىل اخلدمات املقدمة مبوجب املعاهدات اليت  ذ�،ومع  .20109 امجلعیة العامة للویبو يف سبمترب

 �روتو�ول مدرید. يف ٕاطارمثل �دمات التسجیل ا�ويل املقدمة  الویبو،تد�رها 

 لك مرةيف وا�دة لغة �دیدة  ٕادراج

  �سلسل متفق �لیه. حسبلغات �دیدة يف نظام مدرید وا�دة تلو أ�خرى  ٕادراج�متثل املعیار الثاين يف  قد .19

ٔ�داء مجیع  تدر�هبا ٔأو ٕا�ادة ،اجلدیدةاللغة تتقن اهرة م ،وارد �رشیةم توظیفس�ُیطلب من املكتب ا�ويل ٕاما و  .20
 واملعلومات والرتوجي اجلودةو�دمة العمالء وضامن  التدویناتوالفحص والرتمجة وٕادارة  البیا�ت، مثل ٕاد�ال اوظائفه

عىل سبيل املثال، یتوقع مس�ت�دمو فالقانوين لتلبیة توقعات املس�ت�دمني. إالطار و�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 

                                         
لك دو� من وا�د �طلب لٔأي  وطنیة،طلبات  �دة�ىل ٔأنه مكتب ٕاقلميي  املودع يفُحيسب مبوجبه الطلب  �يوا املاك� الصنف�شري هذا ٕاىل �دد  8

طلبات وطنیة  الفكریة ثالثةمكتب البنلو�س للملكية  املودع يفیُعد الطلب  املثال،عىل سبيل فإالقلميي ساري املفعول.  الطلبا�ول اليت �كون فهيا 
 (بلجیاك ولو�سمبورغ وهولندا)

 .A/48/26من الوثیقة  250املرجو النظر يف الفقرة  9
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اكم� مشاركة �ىل املشاركة  ٕاماكنيهتممدرید ٔأن �كون مجیع موارد املعلومات متا�ة �سهو� �للغة اجلدیدة ویتوقعون  نظام
 .ا�ويل بت� اللغةمع املكتب 

تناول ذ� مبزید من التفصیل يف وس�یُ الهامة ٕالضافة اللغات ٕاىل نظام مدرید احلا�ة ٕاىل الرتمجة.  التداعیاتمن و  .21
 ٔأد�ه. 43ٕاىل  24الفقرات من 

ٔأنظمة �كنولوجيا  حتدیث ،التيين �ري خبط حمررة�اصة لغة  مدرید،لغة �دیدة يف نظام  ٕادراجیتطلب و  .22
ملعاجلة املعلومات وعرضها و�رشها  وس�یلزم هذا الت�دیثاملعلومات واالتصاالت ا�ا�لیة واخلارجية للمكتب ا�ويل. 

ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تعدیالت اليت س�تد�ل �ىلال یع تعریف مج  ویتعني�للغة اجلدیدة.  وتبلیغها
 رصدجيب  إالنتاج،مبجرد بدء و قبل �رشها.  وختترب اي�ارج  مأٔ  دا�لیا سواء جرى تطو�رها مواصفات تقنیة مفص� بوصفها

�الوة �ىل و ٔأخرى.  تعدیالتٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت مس�تقرة قبل ٕاد�ال  ٔأن یؤكدحىت  التعدیالت
  لغة �دیدة. ٕادراجذ�، جيب ٕا�شاء ٔأو تغیري العملیات يف املكتب ا�ويل ٕالدارة 

علومات �للغة ٕ�د�ال مجيب �ست�ر يف �رش قوا�د البیا�ت الرضوریة لٕالدارة السلمية لنظام مدرید و  .23
ة بیا�ت التصنیف ا�ا�لیة متا�ة �للغة وقا�د العادیة التبلیغاتعىل سبيل املثال، جيب ٔأن �كون مجیع فاجلدیدة. 

يف وٕاسها�ا ٕاسهاما �ام قبل �رشها  �شلك جيدقا�دة بیا�ت الرتمجة ا�ا�لیة  ٕاغناءاجلدیدة. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، جيب 
 معل الرتمجة الناجت. جحمٕادارة 

ة املذ�ورة ٔأ�اله ٕاىل فرتة التنظميی عدیالت�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحتدیثات من املرحج ٔأن تؤدي و  .24
يف نظام  إالنلكزيیةاللغة  جرى ٕادراجمكرجع، جتدر إالشارة ٕاىل ٔأنه و نظام مدرید.  اليت س�تجرى يف ٕاطار�كيف العملیات 

وقد ینظر  .2004ٔأ�ریل  1، يف من ذ� بعد مثاين س�نواتٔأدرجت ؤأن اللغة إالس�بانیة  ،1996ٔأ�ریل  1مدرید يف 
هبدف اختاذ قرار  العاملالفریق  �دیدة �سمل ٕاىللغة  ٕادراجالتقدم احملرز يف  �شأٔنتقر�ر دوري ٕا�داد  يف املكتب ا�ويل

 لغات �دیدة ٔأخرى. ٕالدراج�شأٔن ٕا��ة الفرصة 

 الرتمجة

 ممارسة �رمجة �ري مبارشة. يف ٕاطارلغات �دیدة يف نظام مدرید  ٕادراج رضورةمثة معیار أٓخر ميكن ٔأن �متثل يف  .25

 ة و�ري مبارشة�رمجة مبارش 

(�شار ٕالیه ف� یيل �مس "لغة املصدر") مبارشة ٕاىل املصدر نص  حرر هباميكن ٕاجراء الرتمجة من اللغة اليت  .26
ميكن �رمجة النص  املثال،"). �ىل سبيل الهدفالعدید من اللغات كام هو مطلوب (�شار ٕا�هيا ف� یيل �مس "اللغات 

هذا هو املعروف و والفر�س�یة والروس�یة وإالس�بانیة.  إالنلكزيیة�للغة الصینية من الصینية مبارشة ٕاىل العربیة و  حررا�ي 
 �مس الرتمجة املبارشة.

من هذه اللغة (املشار ٕا�هيا  مث، الهدف،ميكن ٕاجراء الرتمجة من اللغة املصدر ٕاىل ٕا�دى اللغات  ،أٓخر وكخیار .27
�للغة  حررميكن �رمجة النص ا�ي  املثال،أ�خرى. �ىل سبيل  الهدف") ٕاىل اللغات الیةنتق�لغة الف� یيل �مس "

هذا هو املعروف �مس الرتمجة و ٕاىل العربیة والفر�س�یة والروس�یة وإالس�بانیة.  إالنلكزيیةمث من  ٔأوًال، إالنلكزيیةالصینية ٕاىل 
 �ري املبارشة.
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 ممارسة الرتمجة يف الویبو

يف امجلعیات العامة  املعدة للمناقشةتُرتمج املنشورات والو�ئق ٕاذ ویبو ممارسة �رمجة مبارشة. ال ج�هن �ام،�شلك  .28
 نظام مدرید يف التبلیغات وترتمجللویبو وجلان الویبو ؤأفرقهتا العام� من لغة املصدر ٕاىل اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة. 

من الالحئة التنفيذیة املشرتكة مبارشًة ٕاىل اللغتني أ�خریني احملددتني يف ت�  6 القا�دةالواردة ٕ��دى اللغات احملددة يف 
 لنظام مدرید. لغات مماثالال ثاليث انظاما�ي یطبق الهاي نظام  يف ٕاطارممارسة مماث� للرتمجة  جهتكام تنالقا�دة. 

خمتلطة �س�ت�دم ٕاما الرتمجة املبارشة ٕاىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف ٕاطار ممارسة  يفتُرتمج الو�ئق و  .29
نظام معاهدة التعاون �شأٔن بي� ینص  ذ�،. ومع انتقالیةلكغة  إالنلكزيیةٔأو الرتمجة �ري املبارشة من اللغة  الهدفاللغة 

 اللغات. میع ت�جب  الواردةاملكتب ا�ويل �ري ملزم برتمجة مجیع الو�ئق  یظل والنرش،لٕالیداع  10الرباءات �ىل �دة لغات
واليت جيب �رشها �للغتني  ةخصات طلبات الرباءملنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ىل  يفتقترص الرتمجة و 

 .إالنلكزيیةوالفر�س�یة و�ىل تقار�ر البحث والفحص اليت جيب �رشها �للغة  إالنلكزيیة

يف لك لغة من لغات نظام مدرید  دال�ٔأكرث من ملیوين  تتضمنقا�دة بیا�ت للرتمجة �ىل نظام مدرید  وحيتمك .30
املوجودة يف قا�دة البیا�ت ت� من املؤرشات معظم  اس�تنبطتوقد من �دة لكامت.  دال�لك قد تتكون و . معمول هبا

 النتي�ة واليت طاملا ٔأعطتٕاىل لغة معینة  احملررة یدو�الرتمجة  املتداو� يفاملؤرشات الس�ل ا�ويل ويه تتوافق مع ت� 
 یقوم املكتب ا�ويل بت�دیث قا�دة البیا�ت هذه �س�مترار ٕ�ضافة مصطل�ات �دیدة.و . ها دامئانفس 

عندما و . التدو�نقبل التسجیل ٔأو ٔأیضا بن�اح ولكن  الفحص اس�تكاملبعد  ال�سات التدو�نطلبات و ال  وترتمج .31
املوجودة يف قا�دة بیا�ت الرتمجة للعثور �ىل املؤرشات ذات الص� مع  التبلیغحمتو�ت  تقابلٕاىل �رمجة،  تبلیغ حيتاج
 التشكيالتنظام مدرید ومجیع  تعاجل يفمجیع ا�لكامت يف مجیع ٔأنواع املعامالت اليت  مرا�اةيف املتوسط، مع و. مقابل
 يف املائة من احلاالت. 61يف  مقابل�ىل  یُعرث ،املمكنة اللغویة

آلیةت الرتمجة من �الل ٔأداة �رمجة �ري املوجودة يف قا�دة بیا�املؤرشات  وتعاجل .32 الویبو توفر اقرتا�ًا  طورهتا أ
مبصادر  يمعظم العمل التحر�ر و�س�تعان يف بتحر�ر اقرتاح الرتمجة.  يف معظم املعامالت، یقوم املرتمج یدو�ً وللرتمجة. 
 من �الل ا�ارجي حترراملكتب ا�ويل جودة أ�عامل اليت  راقب�و لتحر�ر ٔأس�بو�ًا. ا �س�تغرقيف املتوسط، و�ارجية. 

 .حّرريف املائة من العمل ا�ي  7التحقق من عینة عشوائیة من حوايل 

ميكنه �رمجة وحتر�ر ومراقبة جودة الرتمجة ٕاىل ت� اللغة.  الهدف،املرتمج ا�ي لغته أ�وىل يه اللغة  وو�ده .33
یرتمج ٕاىل إالس�بانیة، وحيرر الرتمجة ا�آلیة ٕاىل املرتمج ا�ي لغته أ�وىل يه إالس�بانیة ميكنه ٔأن  و�دهعىل سبيل املثال، ف

 مراقبة اجلودة. و�دمه �ىل املراجعون �رشفمن املفضل ٔأن و جودة الرتمجة احملررة ٕاىل إالس�بانیة.  راقبإالس�بانیة و�

 )4(6القا�دة  تنصلغات �دیدة يف نظام مدرید فرصة الس�تعراض ممارسة الرتمجة ٔ�نه، بي� شلك ٕادراج قد � و  .34
القا�دة  تقيضال  مدرید،املكتب ا�ويل الرتجامت الالزمة لتشغیل نظام  �ىل ٕاجراء ،الحئة التنفيذیة املشرتكةال من

 ممارسة �رمجة معینة. تطبیق

                                         
والفر�س�یة وأ�ملانیة والیا�نیة والكوریة والربتغالیة والروس�یة  إالنلكزيیةمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يه العربیة والصینية و  يفلغات النرش العرش  10

 وإالس�بانیة.
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 �ٓ�ر املرتتبة �ىل ممارسات الرتمجة املبارشة و�ري املبارشةا

 اجلدول الزمينا�ٓ�ر املرتتبة �ىل 

س�یؤدي �نتقال و �لتوازي.  الهدفالرتمجة ٕاىل لك لغة من اللغات  تعاجل املبارشة،ممارسة الرتمجة  يف ٕاطار هنج .35
. للمعاجلة ةالالزم املدة ميدد، مما قد انتقالیةاملصدر ٕاىل لغة اللغة ٕاىل ممارسة �رمجة �ري مبارشة ٕاىل ٕاضافة خطوة �رمجة من 

لرتمجة نص  ةالالزم املدة وتقلیصز�دة إالنتاجية  ٔأدت ٕاىل متطورةفٕان الرتمجة ٔأصبحت ا�ٓن مدعومة بأٔدوات  ذ�،ومع 
 فٕان هذه الز�دة س�تكون معقو�. املعاجلة، مدةبي� تؤدي ممارسة الرتمجة �ري املبارشة ٕاىل ز�دة  ��،معني. 

 اجلودة  املرتتبة �ىل �را�ٓ 

ٔ�ن الرتمجة  اً نظر و مقارنة �لرتمجة �ري املبارشة.  اجلودةقد تؤدي ممارسة الرتمجة املبارشة ٕاىل ٕانتاج �رمجة �الیة  .36
ٔأن  ورمغ�ىل جودة الرتمجة ٕاىل لغات ٔأخرى.  اً ؤ�ر سلبیلغة وا�دة لن  ٕاىلجودة �رمجة فٕان ضعف �شلك متواٍز،  تعاجل

 يف �رمجة النصوص املعقدة، ٕاال ٔأن مؤرشات السلع واخلدمات، يف معظمها، عبارة عن كون مش��اجلودة قد عنرص 
من �الل ممارسة �رمجة �ري مبارشة. ��،  مرضیةنصوص قصرية و�س�یطة، مما �زید من اح�ل احلصول �ىل نتي�ة 

عندما یتعلق أ�مر مبؤرشات السلع واخلدمات، فٕان مزية اجلودة الناجتة عن ممارسة الرتمجة املبارشة قد �كون هامش�یة 
 ة �ري مبارشة.من �الل ممارسة �رمج احملصل �لهيامقارنة �جلودة 

  التلكفة املرتتبة �ىل �را�ٓ 

ممارسة الرتمجة املبارشة،  ويف ٕاطارلغات �دیدة.  ٕادراجمن شأٔن ممارسة الرتمجة �ري املبارشة ٔأن ختفض �لكفة  .37
 مدرید،نظام  املعمول هبا يف�دیثًا مبارشًة ٕاىل اللغات الثالث  ٔأدرجتنظام مدرید من اللغة اليت  يف التبلیغات س�ترتمج

من  التبلیغاتت�  س�ترتمجمجة �ري مبارشة، ممارسة �ر  يف ٕاطارومن هذه اللغات مبارشًة ٕاىل اللغة اجلدیدة. يف املقابل، 
نظام مدرید مما س�یتيح للمكتب ا�ويل �س�تفادة من البنية التحتیة احلالیة للرتمجة  املعمول هبا يفاللغات  لغة من�الل 

  لغة �دیدة. ٕادراجوخفض �لكفة 

ممارسة �رمجة �ري  يف ظلنظام مدرید، ويف ٔأصبحت اللغة الصینية لغة �دیدة  يف �ا��ىل سبيل املثال، و  .38
 إالنلكزيیة، ومن انتقالیةلكغة  إالنلكزيیة�للغة الصینية، �ىل سبيل املثال، ٕاىل اللغة  احملررة التبلیغاتترتمج فس� مبارشة، 

ٕاىل  إالنلكزيیةومن  إالنلكزيیة�للغتني الفر�س�یة وإالس�بانیة ٕاىل  بلیغاتالت رتمج س�تٕاىل الفر�س�یة وإالس�بانیة. و�ملثل، 
 الصینية.

يف نظام مدرید، ونتي�ة ��،  س�تدرج ي لغة �دیدة�ٔ لن �كون هناك قا�دة بیا�ت للرتمجة متا�ة �سهو� و  .39
 ملراقبة وٕاخضاعها املنت�ةالرتمجة  حتر�رمن �الل ٔأداة الرتمجة اليت طورهتا الویبو ویتعني  املؤرشاتسيتعني معاجلة معظم 

 اجلودة. مبعىن أٓخر، يف البدایة، س�یكون جحم الرتمجة املبارشة من اللغة اجلدیدة وٕا�هيا مرتفًعا.

اخلدمات ا��ن ميكهنم تقدمي  مقديم البحث عنممارسة الرتمجة املبارشة، یتعني �ىل املكتب ا�ويل  ويف ٕاطار .40
 التشكيالتمن الصعب العثور �ىل املهارات املطلوبة لبعض و . حممت�لغویة  شكي�� ٔأعامل حتر�ر �الیة اجلودة يف ٔأي 

العمل اخلار� يف  مراجعةقادر�ن �ىل  مراجعنيس�ُیطلب من املكتب ا�ويل ٔأیًضا توفري و . ملكفة ٔأكرثاللغویة وقد �كون 
ممارسة الرتمجة �ري املبارشة، لن حيتاج املكتب ا�ويل ٕاال ٕاىل تأٔمني �دمات  ويف ٕاطار. يف املقابل، التشكيالتمجیع هذه 

 .�نتقالیةلغة ال�دیثًا و  ٔأدرجت�ارجية وموارد دا�لیة لتحر�ر ومراجعة ٔأعامل الرتمجة بني اللغة اليت 
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 ٕاطار يف ،لن یضطر املكتب ا�ويلف مدرید،نظام يف �ىل سبيل املثال، ٕاذا ٔأصبحت الروس�یة لغة �دیدة  .41
 الروس�یة،ٔأعامل الرتمجة بني  ومراجعةٕاال ٕاىل تأٔمني �دمات �ارجية وموارد دا�لیة لتحر�ر  مبارشة،ممارسة �رمجة �ري 

 .انتقالیةغة لك إالنلكزيیةو  املثال،�ىل سبيل 

 يف س�تدرجخيتلف �ختالف اللغة اجلدیدة اليت  املامرس�تنيٕان �ختالف يف ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل التلكفة بني  .42
ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل التلكفة  ٕاضافية �شأٔنعلومات م يف ملحق هذه الوثیقة و�رد. ا إالدراجنظام مدرید واخلیار احملدد لهذ

  يف ٕاطار لك خيار تنفيذ ممكن. املامرس�تني�لكتا 

 انتقالیةاختیار لغة 

ٔ�ن ذ� من شأٔنه ٔأن یقلل احلا�ة ا�لكیة  التبلیغاتهبا معظم  �رديه اللغة اليت �نتقالیة لغة الینبغي ٔأن �كون  .43
موارد �رمجة �الیة اجلودة بتلكفة  فهيايه اللغة اليت تتوفر �نتقالیة لغة الجيب ٔأن �كون  ذ�،. �الوة �ىل انتقالیةلرتمجة 
 معقو�.

عىل سبيل ف. إالنلكزيیة�للغة حمررة لقاها املكتب ا�ويل یتنظام مدرید اليت  يف ٕاطار التبلیغاتمعظم �رد و  .44
 45 542 اكنت لغة حتر�ر الطلب ا�ويل ملا �دده، 201811يف �ام  الساریة املفعولاملثال، �لنس�بة للتسجیالت ا�ولیة 

�شري جتربة و . 12إالس�بانیةيه اللغة  1 195و الفر�س�یة؛يه اللغة  7 985و ؛إالنلكزيیةاللغة يه  التسجیالتمن هذه 
ملهارات � واملمتتعةٕاىل ٔأن املوارد اخلارجية املتا�ة �سهو�  الرمسیة،عند �رمجة املنشورات والو�ئق  ا�ويل،املكتب 

هذا �م �شلك �اص للو�ئق و . إالنلكزيیةاللغة  �رتبط �لتشكي� اليت تتضمناملطلوبة للحصول �ىل �رمجة �الیة اجلودة 
 �ئق.نظام مدرید �سبب التخصص املطلوب لرتمجة ت� الو يف

 لغات �دیدة ٕالدراجخيارات التنفيذ املمكنة  �لثا.

 أ�ول،التعقيد. اخلیار  در�ةلغات �دیدة يف نظام مدرید حسب  ٕالدراج احملمت�ف� یيل خيارات التنفيذ �رد  .45
تلكفة. ال ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل تشغیلیة و ال �ر ا�ٓ ٔأدىن  قد ینطوي �ىلا�ي و هو اخلیار أ�قل تعقيًدا و  إالیداع،خيار لغة 

س�یكون � أٓ�ر �شغیلیة ، ٕاضافية خصائص �ىل النصمن �الل  ٔأد�ه،�زداد تعقيد لك خيار من اخلیارات املوحضة و 
 .�زداد �شلك مطردتاكلیف ال �ىل أٓ�ر و 

 إالیداعلغة  ) لف(أٔ 

مكتب املنشأٔ  ُجيزيرشیطة ٔأن  اجلدیدة،الطلبات ا�ولیة �للغة  ٕایداع املود�نيس�یكون مبقدور  اخلیار، يف هذا .46
 ٕاىل املكتب ا�ويل. �رس�مكتب املنشأٔ �ىل الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة و  وس�یصدقبذ�. 

املكتب ا�ويل املعلومات ذات الص� يف الطلب ا�ويل ٕاىل اللغة اليت خيتارها مكتب املنشأٔ لتلقي  وس�یرتمج .47
ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة) وس�یعمل �ىل معاجلة الطلب ا�ويل  إالنلكزيیة من املكتب ا�ويل (ٔأي التبلیغات الواردة

ٕاىل املودع ٕاال ٕاذا ٔأشار  اللغة،هبذه  املودعسيتواصل املكتب ا�ويل ٔأیًضا مع و يف هذه اللغة.  املنشأٔ والتواصل مع مكتب 
 .التبلیغاتتلقي هبا اللغة اليت �رغب 

                                         
 فيه يف الس�ل ا�ويل. قُيّدتبغض النظر عن التارخي ا�ي  ،2018د�سمرب  31وینا�ر  1بني  املؤر�ةالتسجیالت ا�ولیة  11
 .2019مارس  21يف  )Madrid Monitor( ٔأداة الرصد يف نظام مدرید �ىلاملعلومات املتا�ة  12
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والفر�س�یة وإالس�بانیة.  إالنلكزيیةالرتجامت الالزمة لتسجیل العالمة �للغات  ٕ�جنازس�یقوم املكتب ا�ويل و  .48
 والفر�س�یة وإالس�بانیة. إالنلكزيیةأ�خرى املتعلقة �لتسجیل ا�ويل �للغات  التبلیغاتوس�تظل مجیع 

 والعیوب املزا�

الطلبات وٕارسالها. � توس�تقوم ماكتب املنشأٔ �لتصدیق �ىل  اجلدیدة�للغة  طلباهتم املودعون س�یودع .49
ٔأي أٓ�ر ٔأخرى  املبدٔأ،من حيث ، لن �كون هناكو ذات الص�. الطلبات تو�ت حم ب ا�ويل برتمجة املكت وس�یضطلع

 �ىل التلكفة.مرتتبة 

س�یؤدي خيار و املعاجلة.  مدةاليت اختارها املكتب ٔأن �زید من  التبلیغومن شأٔن الرتمجة من لغة إالیداع ٕاىل لغة  .50
  .املتعلقة �لرتمجة التصحیح ال�ساتٕاىل ز�دة معتد� يف �اكلیف الرتمجة وقد �زید �دد الشاكوى و التنفيذ هذا 

 لغة املعاجلة )ء(�

مكتب املنشأٔ  ُجيزيرشیطة ٔأن  اجلدیدة،الطلبات ا�ولیة �للغة  ٕایداعاملود�ني س�یكون مبقدور  اخلیار،هذا  مضن .51
 ٕاىل املكتب ا�ويل. �رس�مكتب املنشأٔ �ىل الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة و  صدقس�یو بذ�. 

سيتواصل املكتب ا�ويل و مع مكتب املنشأٔ بلغة إالیداع.  وسيتواصلاملكتب ا�ويل الطلب ا�ويل  وس�یعاجل .52
ٔأو  إالنلكزيیةب ا�ويل �للغة من املكت التبلیغات الواردةيف تلقي  رغبتهٕاىل املودع  ما مل �رش اللغة،هبذه املودع ٔأیًضا مع 

 الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة.

والفر�س�یة وإالس�بانیة. وس�تظل  إالنلكزيیةاملكتب ا�ويل الرتجامت الالزمة لتسجیل العالمة �للغات  وس�یؤمن .53
 ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة فقط. إالنلكزيیةأ�خرى املتعلقة �لتسجیل ا�ويل �للغة  التبلیغاتمجیع 

 والعیوب املزا�

هذا  و�هنجا�ويل �للغة اجلدیدة.  الطلبوماكتب املنشأٔ من ٕاكامل مجیع خطوات معلیة  املودعونسيمتكن  .54
 لطلب ا�ويل.�س�تقترص �اكلیف الرتمجة �ىل احملتو�ت ذات الص�  اخلیار،

اللغة اجلدیدة.  املمتكنني من واملراجعني الفاحصني ٕا�ادة تدریباملكتب ا�ويل توظیف وتدریب و  وسيتوىل .55
 كام هو موحض يف ملحق هذه الوثیقة. ٕاضافيةأٓ�ر  إالیداعلغة  ٕالدراجس�یكون  ذ�،�الوة �ىل 

 إالرساللغة  )ميج(

مكتب  ُجيزيرشیطة ٔأن  اجلدیدة،الطلبات ا�ولیة �للغة  ٕایداعاملود�ني س�یكون مبقدور  اخلیار، يف ظل هذا .56
 .ٕاىل املكتب ا�ويل �رس�مكتب املنشأٔ �ىل الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة و  وس�یصدقاملنشأٔ بذ�. 

سيتواصل املكتب ا�ويل و مع مكتب املنشأٔ بلغة إالیداع.  وسيتواصلاملكتب ا�ويل الطلب ا�ويل  وس�یعاجل .57
ٔأو  إالنلكزيیةب ا�ويل �للغة من املكت التبلیغات الواردةيف تلقي  رغبتهٕاىل املودع  ما مل �رش اللغة،هبذه املودع ٔأیًضا مع 

 .الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة

املكتب ا�ويل العالمة هبذه اللغة ویقوم �لرتمجة  �س�ل فقط،�للغة اجلدیدة  املود�ة�لنس�بة للطلبات ا�ولیة و .58
 والفر�س�یة وإالس�بانیة. إالنلكزيیةالالزمة لتسجیل العالمة �للغات 
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ميكن ملاكتب أ�طراف املتعاقدة املعینة ٔأن ختتار  فقط،و�س�تثناء الطلبات ا�ولیة املود�ة �للغة اجلدیدة  .59
اكتب أ�طراف املتعاقدة املعینة اليت ٔأما �لنس�بة مل). هاوٕارسال  التبلیغاتالتواصل مع املكتب ا�ويل هبذه اللغة (ٔأي تلقي 

 ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة. إالنلكزيیةمن املكتب ا�ويل �للغة  لیغات الواردةالتب ستس�متر يف تلقي ف هذا اخلیار  �هنجمل 

ٕاىل  التبلیغات�للغة اجلدیدة ٕارسال  ٔأودعوا الطلب �نا�ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة  �س�تطا�ةس�یكون و  .60
 ).ال�سات التدو�ناملكتب ا�ويل هبذه اللغة (ٔأي تقدمي التعیينات الالحقة و 

ٔأو الفر�س�یة ٔأو  إالنلكزيیة�للغة  مودععن طلب  الناجتةاملتعلقة �لتسجیالت ا�ولیة  لتبلیغاتامجیع  س�متروست  .61
 إالس�بانیة بت� اللغات فقط.

 املزا� والعیوب

 یقدمعندما و وماكتب املنشأٔ من ٕاكامل مجیع خطوات معلیة الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة.  املودعونسيمتكن  .62
اخلیار يف التواصل  التسجیالت ا�ولیة �كون ملاكتب أ�طراف املتعاقدة املعّینة ؤأحصاب اجلدیدة،الطلب ا�ويل �للغة 

 التسجیل ا�ويل. اليت سيس�تغرقها فرتةالطی� هبذه اللغة 

ٔأحصاب التسجیالت و  املودعونلن �متكن  إالس�بانیة،ٔأو الفر�س�یة ٔأو  إالنلكزيیة�للغة  املود�ة�لنس�بة للطلبات و .63
س�ُیطلب مهنم مواص� التواصل ٕ��دى ت� اللغات.  احلاالت،واملاكتب من التواصل �للغة اجلدیدة. يف ت�  ا�ولیة

 كام هو موحض يف ملحق هذه الوثیقة. متعددةأٓ�ر  وإالرسال لٕالیداعلغات �دیدة  ٕادراج یرتتب عنس� و 

 لغة التبلیغ )ال(د

 مو�هتبلیغ واملاكتب ٕارسال ٔأي ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة و  املود�نيهذا اخلیار، س�یكون مبقدور  يف ٕاطار .64
�ىل و والفر�س�یة وإالس�بانیة.  إالنلكزيیة�ٕالضافة ٕاىل اللغة  ،�للغة اجلدیدة تبلیغ وارد منهٕاىل املكتب ا�ويل وتلقي ٔأي 

 لغة.�للغة اجلدیدة �ىل الطلبات ا�ولیة املود�ة بت� ال التبلیغاتعكس اخلیار السابق، لن تقترص 

الرتجامت  ٕاجنازوس�یواصل  التبلیغاملكتب ا�ويل املعلومات يف الس�ل ا�ويل �للغة اليت ورد هبا  وس�ُیقيد .65
فقط یرتمج س� فٕان املكتب ا�ويل  ذ�،والفر�س�یة وإالس�بانیة. ومع  إالنلكزيیةهذه املعلومات �للغات  قيیدالالزمة لت 

 ٔأو املكتب هبذه اللغة.صاحب التسجیل ا�ويل ٔأو املودع ٕاىل  تبلیغٕارسال  یتعنياملعلومات ٕاىل اللغة اجلدیدة حيث 

 والعیوب املزا�

اجلدیدة واملاكتب التواصل يف ٕاطار نظام مدرید �للغة ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة و  املود�نيس�یكون مبقدور  .66
�للغة أ�طراف املتعاقدة املعینة  حق الصادرة يفالقرارات  ٕانفاذقد �كون و بي� سيمت احتواء �لكفة الرتمجة.  قيود،دون ٔأي 
 هذه اللغة. �س�ت�دمحيث  ٔأ�رساجلدیدة 

 تبلیغلغة  ٕادراج رتتب عنس�یو �دیدة.  تبلیغلغات  ٕادراجقد جيد املس�ت�دمون نظام مدرید ٔأكرث تعقيًدا مع و  .67
 كام هو موحض يف ملحق هذه الوثیقة. �دیدة أٓ�ر متعددة
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 لغة العمل )هاء(

 املدر�ةمن الالحئة التنفيذیة املشرتكة �ىل اللغة  6 القا�دة�الیا يف املتو� هذا اخلیار، ینطبق النظام  يف ظل .68
اليت یتعني مجیع املعلومات املكتب ا�ويل �رمجة ٕاىل اللغة اجلدیدة  سيتوىل�دیثا. مبعىن أٓخر، �ىل عكس اخلیار السابق، 

 والفر�س�یة وإالس�بانیة. إالنلكزيیة�ٕالضافة ٕاىل ذه اللغة اجلدیدة هب ا�ويلالس�ل  تقيیدها يف

 املزا� والعیوب

 يف الس�ل ا�ويل متا�ة جبمیع اللغات، سواء اكنت رضوریة ٔ�غراض االتصال ٔأم املقيدةس�تكون املعلومات  .69
 لغة معل �دیدة يف ملحق هذه الوثیقة. ٕادراجا�ٓ�ر املرتتبة �ىل  وتوحضال، بتلكفة �الیة الحتاد مدرید. 

ٔأو  دا�لیأأي لغة �دیدة يف نظام مدرید اع�دًا �بريًا �ىل الرتمجة ا�آلیة، اليت حيررها مرتمجون  ٕادراجیعمتد و  .70
أٔدوات الرتمجة ا�آلیة الس�تعانة ب� احملص�الرتمجة  �جتدا�يل. ٕان جودة  مراجعملراقبة اجلودة بواسطة  ختضع، و �ارجيا

�زداد �لكفة املوارد و س�تغناء عن املوارد البرشیة للرتمجة ا�ا�لیة واخلارجية. املتا�ة �الًیا لن �سمح للمكتب ا�ويل �ال
أٓ�ر التلكفة.  هرم خيار لغة العمل يف ٔأ�ىل ٕاذ یو�دلرتمجة مع لك خيار من اخلیارات املوحضة ٔأ�اله، امللكفة �البرشیة 

 نظام مدرید لكغات معل. لغات �دیدة يف ٕادراجوفقًا ��، يف الوقت احلايل، ال یبدو من املس�تحسن 

ٕان وضع قا�دة بیا�ت للرتمجة ا�ا�لیة، ٕاىل �انب التقدم يف الرتمجة ا�آلیة، قد یتيح للمكتب ا�ويل �س�تغناء  .71
عندما حيدث ذ�، ميكن للفریق العامل و عن بعض املوارد ا�ا�لیة واخلارجية املذ�ورة ٔأ�اله يف املس�تقبل �ري البعید. 

�ىل ، وضعیُ �دیدة يف نظام مدرید لكغات معل. ومع ذ�، ینبغي مناقشة هذا اخلیار فقط عندما  لغات ٕادراجالنظر يف 
 الرتمجة ا�آلیة اجلودة املطلوبة.تنتج ٔأن و �ريض مجمو�ة العمل،  حنو

 عمول به�س�تعراض احملمتل لنظام اللغة امل رابعا.

لغات �دیدة ٔأمًرا ال مفر منه نظًرا للتوسع اجلغرايف للنظام ولكنه  ٕادراجقد �كون تطو�ر نظام مدرید عن طریق  .72
 ٔأیًضا ٔأمر مرغوب فيه ٔ�نه یقرب النظام من مجیع مس�ت�دميه.

من الالحئة التنفيذیة  6 القا�دةاملتو� يف  املعمول بهنظام اللغة  يف ٕاطار�دة لغات �دیدة  ٕادراجلن �كون و  .73
مما قد هيدد اس�تدامة نظام مدرید �ىل املدى  مدرید،داري ثقيل �ىل احتاد املشرتكة ممكنًا دون فرض عبء مايل وإ 

 .البعید

احتیا�ات قا�دة املس�ت�دمني العاملیة ٕاال  یليب اللغات تنوعم نظام مدرید احلصول �ىل ال ميكن حتقيق هدف و .74
قد �رغب الفریق  �عتبار،نظام �رمجة یوازن بني مصاحل مجیع ٔأحصاب املصل�ة. ومع وضع هذا الهدف يف  اع�دبعد 

 نظام مدرید.يف  املعمول بهالعامل يف النظر ف� ٕاذا اكن ینبغي ٕاجراء مراجعة شام� لنظام اللغة 

 �راعى�ر� من الفریق العامل ٔأن  .75
 :یبنياملعلومات الواردة يف هذه الوثیقة ؤأن 

 ٕادراجيف معیاره املفضل  "1"
 لغات �دیدة يف نظام مدرید؛
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تنفيذ يف املفضل  هخيار و  "2"
بني ت� الواردة من لغة �دیدة  ٕادراج

 ؛ 71ٕاىل  44 من يف الفقرات

ما ٕاذا اكن س�یجري و  "3"
 املعمول بهمراجعة شام� لنظام اللغة 

نظام مدرید، وٕاذا اكن أ�مر يف 
 �شأٔن �ر� تقدمي ٕارشادات كذ�،

�یفية امليض قدما يف هذا 
 �س�تعراض.

 

[یيل ذ� املرفق]
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 لغات �دیدة يف نظام مدرید ٕادراجخيارات 

 خيارات التنفيذ أٔوال.

 لغة إالیداع (ٔألف)

 �للغة اجلدیدة. اً دولی اً طلباملودع  یودع −

یرتمج املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل ٕاىل لغة العمل اليت خيتارها مكتب  ،الطلب حفصقبل و  −
 ٔأو ذ� املكتب.املودع مع  االتصاالتوتبادل  للفحص) إالنلكزيیة( 1املنشأٔ 

املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل ٕاىل لغيت العمل أ�خریني  یرتمج ،الفحص اس�تكاملبعد و  −
 ٕاىل املاكتب املعینة.املو�ه وإالخطار (الفر�س�یة وإالس�بانیة) للتسجیل والنرش 

 والفر�س�یة وإالس�بانیة فقط. إالنلكزيیةمجیع املعامالت أ�خرى �للغة یتعني ٔأن �كون و  −

 
  

                                         
من املكتب  الواردة التبلیغاتتلقي ل لكغة  إالنلكزيیةاللغة  أ�ن املكتبني املعنیني (مكتبا الصني و�حتاد الرويس) قد اختار  معلیة،ٔ�غراض  ،إالنلكزيیةاللغة  1

 ا�ويل.

 السلبیات إالجيابیات 

 �للغة اجلدیدة. الطلبیصادق مكتب املنشأٔ �ىل  -
 .الرتمجة املكتب ا�ويلینجز  -
 ا�ويل.تقترص �اكلیف الرتمجة اجلدیدة �ىل الطلب  -
  .�اكلیف حفص �دیدة ملكتب ا�ويلیتحمل اال  -

 رتمجة.لل متواضعة�اكلیف ملكتب ا�ويل یتحمل ا -
  الشاكوى املتعلقة �لرتمجة. حيمتل ٔأن �زداد -
شألك وارتباك �سبب ٕاشعارات م  موا�ةحيمتل  -

يف لغة  �ري احملررةللطلبات ا�ولیة  ��الفات
 �یداع.

 �دیدة خطوة ٕادراجاملعاجلة �سبب  أٓ�الز�دة  -
  رتمجة قبل الفحص يف سري معل الفحص.لل
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 الفحص�اكلیف لغة إالیداع و  4�رمجة 3�اكلیف 2تقد�ر

 5�رمجة مبارشة

 الروس�یة فقط  )ب(   الصینية فقط  )أٔ (
حتر�ر الرتمجة �الس�تعانة   

 مبصادر �ارجية
 (�لفرنك السو�رسي)

مراقبة 
جودة 

 الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة �الس�تعانة     
 مبصادر �ارجية

 (�لفرنك السو�رسي)

مراقبة 
جودة 

 الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 207 547 18 0.00   2019 1 631 834 112 0.00 
2020 206 952 18 0.00   2020 1 620 202 111 0.00 
2021 144 206 18 0.00   2021 1 606 979 110 0.00 
2022 205 111 18 0.00   2022 1 592 093 109 0.00 
2023 203 841 18 0.00   2023 1 575 469 108 0.00 
2024 202 320 17 0.00   2024 1 557 031 106 0.00 
2025 200 535 17 0.00   2025 1 536 697 105 0.00 
2026 198 472 17 0.00   2026 1 514 385 104 0.00 
2027 196 116 17 0.00   2027 1 490 010 102 0.00 
2028 451 193 17 0.00   2028 1 463 481 100 0.00 
2029 190 462 16 0.00   2029 1 434 708 98 0.00 
 0.00 1 164 890 022 17 ا�موع   0.00 191 951 210 2 ا�موع

                                         
من احملمتل ٔأن تقدم ماكتب أ�طراف املتعاقدة التالیة الطلبات ا�ولیة و مكتب الصني هو املكتب الوحيد احملمتل تقدمي الطلبات ا�ولیة �للغة الصینية.  2

 �حتاد الرويس ؤأوز�كس�تان. مو�وفا،مجهوریة  قري�زيس�تان، اكزاخس�تان، جورجيا، ،بیالروس ٔأذربی�ان،�للغة الروس�یة: 
من أ�طراف  �ستند تقد�ر التلكفة ٕاىل توقعات القسم �قتصادي وإالحصايئ و�راعي معدالت ا�منو املتوقعة و�دد ا�لكامت يف الطلبات ا�ولیة املقدمة 3

 :وقد وضعت �فرتاضات التالیةاملتعاقدة املعنیة. 
 �ام؛يف املائة لك  2.5�ز�دة  ،2019م يف املائة يف �ا 20الرتمجة ا�آلیة بنس�بة  -
  ؛0.25 إالس�بانیة،ٕاىل و  ؛0.25 الفر�س�یة،ٕاىل و  سو�رسي؛فرنك  0.157 وه إالنلكزيیةالصینية ٕاىل اللغة لك لكمة من  رمس -
 .0.3 إالس�بانیة،وٕاىل  ؛0.3 الفر�س�یة،ٕاىل و  سو�رسي؛فرنك  0.23 وه إالنلكزيیةلك لكمة من الروس�یة ٕاىل  رمس -

 صنفمن  تقریًبا،ٔأن مجیع الطلبات ا�ولیة املقدمة من الصني  ، جرت العادةحيث الروس�یة،اللغة  ٕادراجاللغة الصینية ٔأقل من �لكفة  ٕادراج�لكفة  4
 و�هيا قوامئ خمترصة للسلع واخلدمات. وا�د،

ٕاجراء مراقبة  الهدفا�ي لغته أ�وىل يه اللغة  املراجعجيب �ىل و . املنجزيف املائة من العمل  7مراقبة اجلودة مراجعة عینة عشوائیة من حوايل  �شمل 5
 والفر�س�یة وإالس�بانیة. إالنلكزيیةللرتمجة املبارشة من اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو الروس�یة) ٕاىل  مراجعنيیلزم ثالثة س�  ذ�،بناًء �ىل و  .اجلودة
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 6إالنلكزيیة�رمجة �ري مبارشة من 

 (ب) الروس�یة فقط   (ٔأ) الصینية فقط
 

حتر�ر الرتمجة �الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

 (�لفرنك السو�رسي)

مراقبة 
جودة 

 الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة مبصادر 

 �ارجية
 (�لفرنك السو�رسي)

مراقبة 
جودة 

 الرتمجة 
(ٔأ�م 
 العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 49 596 6 0.00   2019 195 452 37 0.00 
2020 49 454 6 0.00   2020 972 448 53 0.00 
2021 49 261 6 0.00   2021 307 445 52 0.00 
2022 49 014 6 0.00   2022 182 441 52 0.00 
2023 48 711 6 0.00   2023 576 436 51 0.00 
2024 48 347 6 0.00   2024 466 431 51 0.00 
2025 47 921 6 0.00   2025 832 425 50 0.00 
2026 47 428 6 0.00   2026 649 419 49 0.00 
2027 46 865 6 0.00   2027 894 412 49 0.00 
2028 46 228 6 0.00   2028 543 405 48 0.00 
2029 45 514 5 0.00   2029 570 397 47 0.00 
 0.00 538 4 186 717 ا�موع   0.00 64 528 340 ا�موع

 
  

                                         
ٕاىل اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو  مراجع س�یلزم ختصیص ��،وفقا و ٕاجراء مراقبة اجلودة.  الهدف،ا�ي لغته أ�وىل يه اللغة  املراجع،�ىل  یتعني 6

 .إالنلكزيیةاللغة  منالروس�یة) 
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 لغة املعاجلة (�ء)

 الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة ویفحص املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل هبذه اللغة.املودع  یودع −
والفر�س�یة وإالس�بانیة  إالنلكزيیةاملكتب ا�ويل الطلب ا�ويل ٕاىل  یرتمج اس�تكامل الفحص،بعد و  −
 لماكتب املعینة.للتسجیل والنرش وإالخطار غراض ا�ٔ 
 والفر�س�یة وإالس�بانیة فقط. إالنلكزيیةمجیع املعامالت أ�خرى �للغة یتعني ٔأن �كون و  −

 

  

 السلبیات إالجيابیات 

 للغة اجلدیدة.�املودع و مكتب املنشأٔ  عملی −
 .الرتمجة املكتب ا�ويل ینجز −
 تقترص �اكلیف الرتمجة اجلدیدة �ىل الطلب ا�ويل. −
 .یتطلب أ�مر أٓ�ال ٕاضافية للمعاجلةال  −

�اكلیف التنفيذ والتشغیل ا�ويل  یتحمل املكتب −
 .") اعتبارات أٔخرى. �نیا(انظر " والرتمجة

م وتدر�هبللموظفني املكتب ا�ويل  توظیف�اكلیف  −
الطلب ا�ويل بلغة  حفصغرض ل ٕا�ادة تدر�هبمو 

 .�دیدة
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 الفحصاملعاجلة و�اكلیف 8�رمجة لغة�اكلیف  7تقد�ر

 �رمجة مبارشة

 الروس�یة فقط(ب)    (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة مبصادر 
 �ارجية

 (�لفرنك السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

(ٔأ�م 
 العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة مبصادر 

 �ارجية
 (�لفرنك السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

(ٔأ�م 
 العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 207 547 18 1.00   2019 1 631 834 112 1.00 
2020 206 952 18 1.11   2020 1 620 202 111 1.14 
2021 144 206 18 1.22   2021 1 606 979 110 1.29 
2022 205 111 18 1.35   2022 1 592 093 109 1.47 
2023 203 841 18 1.50   2023 1 575 469 108 1.67 
2024 202 320 17 1.66   2024 1 557 031 106 1.89 
2025 200 535 17 1.83   2025 1 536 697 105 2.15 
2026 198 472 17 2.02   2026 1 514 385 104 2.44 
2027 196 116 17 2.24   2027 1 490 010 102 2.77 
2028 451 193 17 2.48   2028 1 463 481 100 3.15 
2029 190 462 16 2.74   2029 1 434 708 98 3.58 
 3.58 1 164 890 022 17 ا�موع   2.74 191 951 210 2 ا�موع

 

  

                                         
جودة هذا العمل يه نفسها يف خيار لغة إالیداع. ومع ذ�، يف  ملراقبة�لكفة �س�تعانة مبصادر �ارجية �ٔعامل حتر�ر الرتمجة واملوارد الالزمة   7

 اللغة اجلدیدة ملعاجلة الطلبات املود�ة هبذه اللغة. جتید بطالقةار، هناك �ا�ة ٕاىل موارد هذا اخلی
�ٔن هذا  اً لك خيار من اخلیارات أ�خرى �بتاملطلوبني � للفاحصني، یظل العدد التقد�ري فاحصني�س�تثناء خيار لغة إالیداع، ا�ي ال یتطلب   8

 بغض النظر عن ٔأي من خيارات التنفيذ هذه.ویمت اختیاره املعامالت،  جحم وظیفته العدد
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 ةإالنلكزيی�ري املبارشة من الرتمجة 

 (ب) الروس�یة فقط   (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 49 596 6 1.00   2019 195 452 37 1.00 
2020 49 454 6 1.11   2020 972 448 53 1.14 
2021 49 261 6 1.22   2021 307 445 52 1.29 
2022 49 014 6 1.35   2022 182 441 52 1.47 
2023 48 711 6 1.50   2023 576 436 51 1.67 
2024 48 347 6 1.66   2024 466 431 51 1.89 
2025 47 921 6 1.83   2025 832 425 50 2.15 
2026 47 428 6 2.02   2026 649 419 49 2.44 
2027 46 865 6 2.24   2027 894 412 49 2.77 
2028 46 228 6 2.48   2028 543 405 48 3.15 
2029 45 514 5 2.74   2029 570 397 47 3.58 
 3.58 538 7864 717  ا�موع   2.74 64 528 340 ا�موع
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 إالرساللغة  (جمي)

الطلب ا�ويل �للغة اجلدیدة ویفحص املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل هبذه املودع  یودع -
 اللغة.

والفر�س�یة  إالنلكزيیةاملكتب ا�ويل الطلب ا�ويل ٕاىل  یرتمج اس�تكامل الفحص،بعد و  -
 لماكتب املعینة.ل املو�ه لتسجیل والنرش وإالخطارٔ�غراض اوإالس�بانیة 

 للغة اجلدیدة.��س�ل العالمة ٔأیضا و  -

 للطلبات ا�ولیة املود�ة �للغة اجلدیدة فقط:�لنس�بة �شلك اس�تثنايئ، و  -

(مثل �االت  ٕاخطارها وختویلها ٕارسال القراراتاملاكتب املعینة  ٔأن تطلبجيوز  -
�لنس�بة مجلیع الطلبات ا�ولیة أٔما الرفض ومنح امحلایة) ٕاىل املكتب ا�ويل �للغة اجلدیدة؛ 

يجب ٕارسال ف ٔأو الفر�س�یة أٔو إالس�بانیة)،  إالنلكزيیةأ�خرى (مثل ت� املود�ة �للغة 
 )س�بانیةٔأو الفر�س�یة ٔأو االٕ  إالنلكزيیةالقرارات �للغة 

املكتب ا�ويل �للغة اجلدیدة  يف �ل�سات ٕایداعصاحب التسجیل ا�ويل ل جيوز -
أٔحصاب يجب �ىل ف �لنس�بة مجلیع الطلبات ا�ولیة أ�خرى، أٔما  )؛(مثل القيود والت�دیدات

  ٔأو الفر�س�یة ٔأو إالس�بانیة. إالنلكزيیة�للغة  �ل�سات ٕایداعالتسجیالت ا�ولیة 

یقترص تبادل االتصاالت �للغة اجلدیدة �ىل املعامالت املتعلقة �لطلبات  اخلیار،يف هذا  -
 ا�ولیة املود�ة بت� اللغة.

  

 السلبیات إالجيابیات 

 للغة اجلدیدة.�املودع و مكتب املنشأٔ  یعمل -

 .الرتمجة املكتب ا�ويلینجز  -

ٔأحصاب  ال�ساتو  التعیيناتاملاكتب املعینة  تعاجل -
الطلب  یودع�للغة اجلدیدة عندما التسجیالت ا�ولیة 

ا�ويل هبذه اللغة (هذا اخلیار �ذاب عندما �س�ت�دم 
العدید من أ�عضاء اللغة اجلدیدة؛ �ىل سبيل املثال، 

 من قبل بیالروسيف املائة من التعیينات يف  16 جتري
  ).�لروس�یة أ�عضاء الناطقني

اجلدیدة �ىل الطلب  فحصال�اكلیف الرتمجة و تقترص  -
  ذات الص�. تصاالتواال�للغة اجلدیدة  املودعا�ويل 

 .یتطلب أ�مر أٓ�ال ٕاضافية للمعاجلةال  -

�اكلیف التنفيذ والتشغیل ا�ويل  یتحمل املكتب -
  .والرتمجة

ملوظفني ا توظیف�اكلیف املكتب ا�ويل یتحمل  -
الطلب ا�ويل  حفصبغرض  ٕا�ادة تدر�هبمو م وتدر�هب

 دیدة.اجل وٕاجراء االتصاالت ذات الص� �للغة

اللغات يف اس�ت�دام  عینةامل جيب ٔأن �س�متر املاكتب  -
الطلبات �ري  ملعاجلةوالفر�س�یة وإالس�بانیة  إالنلكزيیة

 .املود�ة �للغة اجلدیدة
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  الفحصو�لكفة  9إالرسال�رمجة لغة تقد�رات �لكفة 

 10الرتمجة املبارشة

 الروس�یة فقط(ب)    (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 نيالفاحص

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 208 814 18 1.00   2019 1 752 024 120 1.00 
2020 208 216 18 1.11   2020 1 739 535 119 1.14 
2021 207 403 18 1.22   2021 1 725 338 118 1.29 
2022 364 206 18 1.35   2022 1 709 356 117 1.47 
2023 205 086 18 1.50   2023 1 691 508 116 1.67 
2024 556 203 18 1.66   2024 1 671 711 115 1.89 
2025 201 760 17 1.83   2025 1 649 880 113 2.15 
2026 199 684 17 2.02   2026 1 625 925 111 2.44 
2027 197 314 17 2.24   2027 1 599 754 110 2.77 
2028 194 633 17 2.48   2028 1 571 272 108 3.15 
2029 191 625 17 2.74   2029 1 540 379 106 3.58 
 3.58 1 253 681 276 18 ا�موع   2.74 192 454 224 2 ا�موع

 

                                         
س�ُیطلب من و  .��ذه اللغة. هب تودع تعیينات الصنيالطلبات يف ماكن أٓخر حيث  ٕایداعیظل تقد�ر �لكفة اللغة الصینية منخفًضا ٔ�ن من �ري احملمتل  9

التعدیل �للغة ال�سات  ٕ�یداعالصینية  التسجیالت  ميكن ٔأن �س�تفيد ٔأحصابيف �ني ذ�،. �الوة �ىل إالنلكزيیةقراراته �للغة ٕارسال املكتب متابعة 
 العا�رة من التعیيناتیو�د �دد �بري  وس�یفيد هذا اخلیار املاكتب الناطقة �لروس�یة ٕاذ. �ل�ساتمن ت�  �دد ضعیف ٕاال ٔأنه �ادة ما یودعونالصینية، 

 بني ت� املاكتب.
مبصادر �ارجية من اللغة اجلدیدة  �س�تعان فيها�ي  جودة العمل مراقبة مراجعنيالرتمجة املبارشة، یتعني �ىل ما ال یقل عن ٔأربعة  يف ظل ممارسة 10

ارات لغة �ىل خي اً ینطبق هذا ٔأیضو  ).(الصینية ٔأو الروس�یة اجلدیدةاللغة والفر�س�یة وإالس�بانیة ومن هذه اللغات ٕاىل  إالنلكزيیة(الصینية ٔأو الروس�یة) ٕاىل 
 ولغة االتصال ولغة العمل. لإالرسا
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 11إالنلكزيیةالرتمجة �ري املبارشة من 

 (ب) الروس�یة فقط   (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

 حتر�ر الرتمجة    
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 49 899 6 1.00   2019 486 812 40 1.00 
2020 49 756 6 1.11   2020 342 483 40 1.14 
2021 49 562 6 1.22   2021 397 479 39 1.29 
2022 49 314 6 1.35   2022 474 957 39 1.47 
2023 49 008 6 1.50   2023 469 997 39 1.67 
2024 48 643 6 1.66   2024 464 497 38 1.89 
2025 48 214 6 1.83   2025 431 458 38 2.15 
2026 47 718 6 2.02   2026 775 451 37 2.44 
2027 47 151 6 2.24   2027 503 444 37 2.77 
2028 46 510 6 2.48   2028 589 436 36 3.15 
2029 45 792 6 2.74   2029 428 005 35 3.58 
 3.58 418 304 078 5 ا�موع   2.74 64 567 531 ا�موع

 

  

                                         
مبصادر �ارجية من اللغة اجلدیدة (الصینية ٔأو  �س�تعان فيهجودة العمل ا�ي  ملراقبة ال یلزم أٔكرث من مراجَعني اثننيالرتمجة املبارشة،  يف ظل ممارسة 11

ولغة  إالرسالینطبق هذا ٔأیًضا �ىل خيارات لغة و  ).دیدة (الصینية ٔأو الروس�یةوالفر�س�یة وإالس�بانیة ومن هذه اللغات ٕاىل اللغة اجل إالنلكزيیةالروس�یة) ٕاىل 
 االتصال ولغة العمل.
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 االتصاللغة  (دال)

ٕاىل املكتب ا�ويل مو�ه  تبلیغواملاكتب ٕارسال ٔأي ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة و للمود�ني  جيوز -
لغة (مبا يف  يمن املكتب ا�ويل بأٔ  تبلیغ واردوالقرارات) وتلقي ٔأي  و�ل�سات(مثل الطلبات 

 ذ� اللغة اجلدیدة).

 املود�نيیرتمج املكتب ا�ويل ٕاىل اللغة اجلدیدة فقط عندما �كون ذ� مطلوً� للتواصل مع و  -
 و�رش�ید �اكلیف الرتمجة. واملاكتب،ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة و 

یقترص تبادل االتصاالت �للغة اجلدیدة �ىل الطلبات ا�ولیة املود�ة ال  السابق،�ىل عكس اخلیار و  -
 هبذه اللغة.

 

  

 السلبیات إالجيابیات 

للغة � مجیع العملیات املود�نيو  املاكتب ٕاجراء -
 اجلدیدة.

 .الرتجامت املطلوبة ا�ويل ٕاجناز املكتب -
(�ىل سبيل املثال،  �اكلیف الرتمجة اجلدیدة �رش�ید -

 �قتضاء فقط).عند الرتمجة 
تبلیغ القرارات �للغة اجلدیدة س�یكون ٔأ�رس لٕالنفاذ  -

 .يف الطرف املتعاقد املعني
 .یتطلب أ�مر أٓ�ال ٕاضافية للمعاجلةال  -

�اكلیف التنفيذ والتشغیل ا�ويل  حتمل املكتب -
 .والرتمجة (انظر ٔأد�ه)

ملوظفني ا توظیف�اكلیف ا�ويل  حتمل املكتب -
الطلب  حفصبغرض  تدر�هبمٕا�ادة و م وتدر�هب

 وٕاجراء االتصاالت ذات الص� �للغةا�ويل 
 .دیدةاجل

در�ة �الیة  موا�ة ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة -
 أ�صلیة والتفاصیلمن التعقيد ٔ�ن املستندات 

مثل �االت الرفض املؤقت) ميكن ٔأن إالضافية (
 �كون �للغة اجلدیدة.
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 و�لكفة الفحص تقد�رات �لكفة �رمجة لغة االتصال

 الرتمجة املبارشة

 (ب) الروس�یة فقط   (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 1 666 047 408 1.00   2019 3 194 807 364 1.00 
2020 1 650 485 407 1.11   2020 3 178 966 363 1.14 
2021 1 633 721 406 1.22   2021 3 159 962 362 1.29 
2022 1 615 676 404 1.35   2022 3 137 630 360 1.47 
2023 1 596 268 401 1.50   2023 3 111 801 358 1.67 
2024 1 575 410 398 1.66   2024 3.082.298 356 1.89 
2025 1 553 012 395 1.83   2025 3 048 934 353 2.15 
2026 1 528 979 391 2.02   2026 3 011 518 349 2.44 
2027 1 503 211 387 2.24   2027 2 969 849 345 2.77 
2028 1 475 604 382 2.48   2028 2 923 719 341 3.15 
2029 1 446 049 376 2.74   2029 2 872 910 336 3.58 
 3.58 3 888 393 692 33 ا�موع   2.74 4 355 462 244 17 ا�موع
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 إالنلكزيیةالرتمجة �ري املبارشة من 

 (ب) الروس�یة فقط   (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 1 129 504 136 1.00   2019 1 475 550 121 1.00 
2020 1 126 198 136 1.11   2020 1 471 964 121 1.14 
2021 1 121 852 135 1.22   2021 1 466 891 121 1.29 
2022 1 116 399 135 1.35   2022 1 460 243 120 1.47 
2023 1 109 764 134 1.50   2023 1 451 928 119 1.67 
2024 1 101 871 133 1.66   2024 1 441 851 119 1.89 
2025 1 092 640 132 1.83   2025 1 429 910 118 2.15 
2026 1 081 988 130 2.02   2026 1 416 001 116 2.44 
2027 1 069 825 129 2.24   2027 1 400 014 115 2.77 
2028 1 056 059 127 2.48   2028 1 381 833 114 3.15 
2029 1 040 593 125 2.74   2029 1 361 339 112 3.58 
 3.58 1 296 525 757 15 ا�موع   2.74 1 452 690 046 12 ا�موع
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 لغة العمل  (هاء)

ٕاىل املكتب ا�ويل املو�ة  التبلیغاتواملاكتب ٕارسال ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة و جيوز للمود�ني  -
 (مبا يف ذ� اللغة اجلدیدة). شاء من املكتب ا�ويل بأٔي لغة معل التبلیغات الواردةواختیار تلقي 

ٕاىل مجیع لغات العمل (مبا يف ذ� اللغة  �ادة الالحقة التدویناتالتسجیل ا�ويل ومجیع  یرتمجو  -
 إالجنلزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة. للغة معمول به �لنس�بةوالنرش، كام هو  ٔ�غراض التقيیداجلدیدة) 

اء اكن ذ� سو  واردة�ىل عكس اخلیار السابق، یرتمج املكتب ا�ويل ٕاىل اللغة اجلدیدة لك وثیقة و  -
 واملاكتب ٔأم ال.ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة و  املود�نيمطلوً� للتواصل مع 

 

  

 السلبیات إالجيابیات 

للغة � مجیع العملیات املود�نيو تب اكامل ٕاجراء -
 اجلدیدة.

 .الس�ل ا�ويل جبمیع لغات العمل إالبقاء �ىل -
 التسجیالت والتقيدات جبمیع لغات العمل. �رش -
ٕاىل مجیع  واردةلك وثیقة �املكتب ا�ويل  �رمجة -

 ).مبا يف ذ� اللغة اجلدیدة(العمل  لغات

�اكلیف التنفيذ والتشغیل ا�ويل  حتمل املكتب -
 .والرتمجة

للموظفني  توظیف�اكلیف املكتب ا�ويل حتمل  -
الطلب ا�ويل  لفحص ٕا�ادة تدر�هبمو م وتدر�هب

  .دیدةاجل وٕاجراء االتصاالت ذات الص� �للغة
در�ة �الیة موا�ة ٔأحصاب التسجیالت ا�ولیة  -

والتفاصیل من التعقيد ٔ�ن املستندات أ�صلیة 
(مثل �االت الرفض املؤقت) ميكن ٔأن إالضافية 

 �كون �للغة اجلدیدة.
 �اكلیف الرتمجة اجلدیدة.�دم �رش�ید  -
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 لغة العمل و�لكفة الفحص 12تقد�رات �لكفة �رمجة

 الرتمجة املبارشة
 

 (ب) الروس�یة فقط   الصینية فقط(ٔأ) 
حتر�ر الرتمجة   

�الس�تعانة 
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 4 281 302 1 354 1.00   2019 7 205 209 1 354 1.00 
2020 4 267 267 1 353 1.11   2020 7 190 347 1 353 1.14 
2021 4 249 323 1 351 1.22   2021 7 168 323 1 351 1.29 
2022 4.227.212 1 348 1.35   2022 7 138 693 1 348 1.47 
2023 4 200 661 1 343 1.50   2023 7 100 994 1 343 1.67 
2024 4 169 384 1 336 1.66   2024 7 054 741 1 336 1.89 
2025 4 133 081 1 328 1.83   2025 6 999 425 1 328 2.15 
2026 4 091 437 1 317 2.02   2026 6 934 514 1 317 2.44 
2027 4 044 123 1 305 2.24   2027 6 859 449 1 305 2.77 
2028 3 990 792 1 291 2.48   2028 6 773 648 1 291 3.15 
2029 3 931 082 1 275 2.74   2029 6 676 500 1 275 3.58 
 3.58 601 14 845 101 77 ا�موع   2.74 601 14 665 585 45 ا�موع
 
 
 
 
 

                                         
اللغة الروس�یة لكغة  ٕادراجمعل الرتمجة ا�ي قد ینتج عن  جحماللغة الصینية لكغة معل هو معلیًا نفس  ٕادراجمعل الرتمجة إالضايف الناجت عن  جحمٕان  12

�سبب اختالف  ،رجية�ا ، �الس�تعانة مبصادرختتلف �لكفة الرتمجة ذ�،فٕان املوارد الالزمة ٕالجراء مراقبة اجلودة يه نفسها. ومع  ��،تبعا و معل. 
 حتر�ر اقرتا�ات الرتمجة ا�آلیة من وٕاىل ت� اللغات.املطبقة �ىل  أ�سعار
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 الرتمجة �ري املبارشة من إالنلكزيیة
 

 (ب) الروس�یة فقط   (ٔأ) الصینية فقط
حتر�ر الرتمجة   

 �الس�تعانة
 مبصادر �ارجية

(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

حتر�ر الرتمجة     
�الس�تعانة 

 مبصادر �ارجية
(�لفرنك 
 السو�رسي)

مراقبة جودة 
 الرتمجة 

 (ٔأ�م العمل)

�دد 
 الفاحصني

2019 3 744 759 451 1.00   2019 5 485 952 451 1.00 
2020 3 742 979 451 1.11   2020 5 483 345 451 1.14 
2021 3 737 455 450 1.22   2021 5 475 252 450 1.29 
2022 3 727 935 449 1.35   2022 5 461 306 449 1.47 
2023 3 714 157 448 1.50   2023 5 441 121 448 1.67 
2024 3 695 845 445 1.66   2024 5 414 295 445 1.89 
2025 3 672 709 443 1.83   2025 5 380 402 443 2.15 
2026 3 644 446 439 2.02   2026 5 338 997 439 2.44 
2027 3 610 737 435 2.24   2027 5 289 614 435 2.77 
2028 3 571 247 430 2.48   2028 5 231 763 430 3.15 
2029 3 525 626 425 2.74   2029 5 164 930 425 3.58 
 3.58 4 867 977 166 59 ا�موع   2.74 4 867 893 387 40 ا�موع
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 اعتبارات ٔأخرى .�نیا

 �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت �رتطو 

مدرید نظام س�ل ل �ىل ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تعدیالت�دة ٕاد�ال لغات �دیدة  ٕادراجب سيتطل
لغات �دیدة" ملزید من  ٕالدراج �س�تلزم التطو�ر مدرید نظاميف �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .�لثا(انظر "

 مل نقدر املوارد الالزمة لت� التغیريات. ،حينئذالتفاصیل). 

 �ىل املوارد البرشیة أ�خرى ا�ٓ�ر املرتتبة

خيار وحيد هو اس�تثناء مع  مدرید،معلیات  شعبةستتطلب مجیع اخلیارات موارد �رشیة ٕاضافية يف  ٔأ�اله،كام هو موحض 
جسل مدرید، حيث س�تكون يف لغة �دیدة س�یؤ�ر �ىل مجیع ا�االت أ�خرى  ٕادراجفٕان  ذ�،لغة إالیداع فقط. ومع 

 هناك �ا�ة ٕاىل موارد تتقن اللغات اجلدیدة.

 سلوك املس�ت�دم

قد تقلل التقد�رات و يف الصني ز�دة �برية يف العامني املاضیني.  املود�ةنظام مدرید  يف ٕاطارازداد �دد الطلبات ا�ولیة 
الطلبات ا�ولیة املود�ة يف الصني من  تظل، و�ادة. التو�هاللغة الصینية ٕاذا اس�متر هذا  ٕادراجالواردة ٔأ�اله من تأٔثري 

معظم الطلبات ا�ولیة املود�ة يف �حتاد  تتضمنمن �حية ٔأخرى، و سلع واخلدمات. ل قوامئ خمترصة ل  وذاتوا�د  صنف
من احملمتل ٔأن یؤدي و الرتمجة.  سه�مدرید للسلع واخلدمات، مما جيعلها نظام قا�دة بیا�ت  الرويس �ىل مؤرشات من

 اللغة الصینية والروس�یة ٕاىل تغیري سلوك املس�ت�دم، مما قد یؤدي ٕاىل ارتفاع �اكلیف املكتب ا�ويل. ٕادراج

 لغات �دیدة ٕالدراج �س�تلزم التطو�رنظام مدرید  يف �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت .�لثا

 لغة إالیداع �ىل مس�توى )لف(أٔ 

للسامح �ٕالیداع يف نظام مدرید إاللكرتوين  التواصل مةو�د يف نظام مدرید�لكرتوين  �دمة إالیداعحتدیث حيمتل 
حتدیث ٔأنظمة و  التطبیق؛خطوة �دیدة يف سري معل ك أ�ولیة لرتمجةاواتباع اكتب اليت �س�ت�د�ا؛ للم تبعابلغات �دیدة 

 وحتدیث ٔأنظمة النرش لت�اهل اللغات اجلدیدة. اجلدیدة؛�س�تعالمات لعرض اللغة 

 لغة املعاجلة�ىل مس�توى  )ء(�

للسامح �ٕالیداع �دمة إالیداع �لكرتوين يف نظام مدرید و�دمة التواصل إاللكرتوين يف نظام مدرید حتدیث حيمتل 
حتدیث و حتدیث ٔأنظمة حفص الطلبات و�س�تعالم لعرض اللغة اجلدیدة؛ و  �س�ت�د�ا؛اكتب اليت للم تبعابلغات �دیدة 

التطبیق  لفةخماالرتمجة ٕاىل اللغة اجلدیدة مجلیع رسائل و ") �مع اللغة اجلدیدة؛ الكر�سامسٔأداة التصنیف ا�ا�لیة ("جشرة 
ٕاىل إالجنلزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة والعكس؛  لرتمجة من اللغة اجلدیدةامعلیات الرتمجة ٕالضافة خطوة  تعدیلو�ختبار؛ 

 وحتدیث ٔأنظمة النرش لت�اهل اللغات اجلدیدة.
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 اخلیارات أ�خرىمجیع �ىل مس�توى  )جمي(

للسامح �ٕالیداع �دمة إالیداع �لكرتوين يف نظام مدرید و�دمة التواصل إاللكرتوين يف نظام مدرید حتدیث حيمتل 
حتدیث و ؛ لعرض اللغة اجلدیدةحتدیث مجیع ٔأنظمة الفحص و�س�تعالم و ؛ اليت �س�ت�د�ااكتب للم تبعابلغات �دیدة 

التطبیق  خمالفةالرتمجة ٕاىل اللغة اجلدیدة مجلیع رسائل و ؛ ") �مع اللغة اجلدیدةالكر�سامسٔأداة التصنیف ا�ا�لیة ("جشرة 
دیدة ٕاىل إالجنلزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة معلیات الرتمجة ٕالضافة خطوة للرتمجة من اللغة اجل وتعدیل؛ و�ختبار

؛ وحتدیث ٔأدوات الویب ملعاجلة اللغة اجلدیدة والتحقق من مة النرش ملعاجلة اللغات اجلدیدةحتدیث ٔأنظو لعكس؛ �و
 حصهتا عند اس�ت�دا�ا.

 [هنایة امللحق والوثیقة]
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