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MM/LD/WG/17/7 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  19التارخي:

تسجيل بشأن الاملعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد  العاملفريق ال
 الدويل للعالمات

 السابعة عشر الدورة
 2019يوليو  26اإىل  22جنيف، من 

 نظام مدريديف لغات جديدة  إلدراجخيارات ممكنة 

عدادوثيقة   .كتب ادلويلال  من اإ

 مقدمة أأول.

يف ادلورة السادسة عرشة للفريق العامل العين ابلتطوير القانوين لنظام  2والاحتاد الرويس 1قدم وفدا الصني .1
لهيبشأأن ال مدريد   (،"الفريق العامل" و"نظام مدريد" عباريتب  عىل التوايلفامي ييل  امتسجيل ادلويل للعالمات )الشار اإ
ىل  2الفرتة من يف جنيف يف  ةالعقود ظام نيف اللغتني الصينية والروس ية لكغيت معل  لعامتدمقرتحات  ،2018يوليو  6اإ
  .دمدري
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نظام العمول به يف ورقة معلومات عن نظام اللغات  العامل،اجللسة نفسها للفريق يف الكتب ادلويل  وقدم .2
مدريد وبروتوكول اتفاق بني حئة التنفيذية الشرتكة من الال 6 القاعدة يف اتالورقة النظام الثاليث اللغ وبينت. 3مدريد

لهي الشرتكة" و"الربوتوكول"(. التنفيذية "اللواحئ  عباريتب عىل التوايل  فامي ييل امبشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )الشار اإ
نظام اللغة العمول به و  ةبشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعينظام لهاي العمول به يف الورقة نظام اللغة  بينتكام 
لهي يف "نظام لهاي" و"نظام معاهدة التعاون  عباريتب  ييل عىل التوايل فامي امنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )يشار اإ

 بشأأن الرباءات"(.

جراء دراسة متعمقة س يكون رضوراًي لتحليل الآاثر الرتتبة عىل و  .3 ذكرت ورقة العلومات الذكورة أأعاله أأن اإ
طلب الفريق العامل و أأن حتدد ادلراسة خمتلف الامنذج المكنة لهذا الغرض.  تلغات جديدة يف نظام مدريد واقرتح دراجاإ 

ماكنيةدراسة متعمقة بشأأن الآاثر الرتتبة عىل  عرشة،يف دورته السابعة  للمناقشة، عد  ي  الكتب ادلويل أأن  من دراج اإ  اإ
ىل العلومات  استنادا مدريداللغتني الصينية والروس ية يف نظام   .4يف الورقة القدمة من الكتب ادلويل التضمنةاإ

دراجالآاثر الرتتبة عىل نظام مدريد ابس تفاضة تتناول هذه الوثيقة و  .4 وتقرتح معايري  والروس ية،اللغتني الصينية  ابإ
لهيا يف دراج ميكن الاستناد اإ حق ملرد يف يمزاايها وعيوهبا. و وتناقش  الإدراج اوتقدم خيارات خمتلفة لهذ جديدةلغات  اإ

عىل الرتتبة الوثيقة التاكليف التقديرية للرتمجة والتاكليف التشغيلية للك خيار من خيارات التنفيذ والآاثر احملمتةل  هذه
 ترد يف مرفق هذه الوثيقة. فضاًل عن اعتبارات أأخرى ادلويل،مكتب لل أأنظمة تكنولوجيا العلومات والتصالت 

لهيا يفيري معا اثنيا.  لغات جديدة اإدراج ميكن الاستناد اإ

قد ينظر الفريق العامل يف معايري حمددة  مدريد،لغات جديدة يف نظام  لإدراجبل مناقشة خيارات التنفيذ ق  .5
العايري  6احتاد مدريدمجعية و  5احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اتانقشت مجعي الثال،. عىل سبيل اك الإدراجذل

 لغات جديدة لأغراض النرش أأو الإيداع. لإدراج ةالمكن

 العمول به الإيداعنشاط 

يداع  يراعىقد  أأول،عيار ك  .6 عدد الطلبات الصادرة مبا يف ذكل  معني،طرف متعاقد ل ابلنس بةنشاط الإ
طار)الطلبات ادلولية الودعة  ت أأو التعيينات عدد الطلباكذا نظام مدريد والطلبات البارشة الودعة يف اخلارج( و  يف اإ

 مدريد.نظام  يفالواردة يف التسجيالت ادلولية 

 عدد الطلبات ادلولية

معينة اس تخدام لغة  يتعنيعدد الطلبات ادلولية الودعة دلى طرف متعاقد حيث  يراعيكن للفريق العامل أأن مي .7
العدد احملمتل للطلبات ادلولية اليت  ددالعس ميثل هذا و الطلبات احمللية.  لإيداع الإس بانيةأأو الفرنس ية أأو  الإنلكزيية غري

يداعهاميكن   .العالمة الأساس ية هبذه اللغةمن احملمتل أأن تكون ابللغة اجلديدة لأن  اإ
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ميكن النظر يف حصة  التعاقد،الطرف  دلىالطلبات احمللية  لإيداعحيامث ميكن اس تخدام أأكرث من لغة واحدة و  .8
يداعميكن  الثال،عىل سبيل فحيث تتوفر معلومات رمسية.  اللغات،الطلبات الودعة بلك لغة من هذه   يفالطلبات  اإ

 .7للعمومتكل الطلبات  تودع فهياالعلومات التعلقة ابللغة اليت وتتاح مكتب الاحتاد الأورويب بعدة لغات. 

طارا دولي طلباً  831 55 أأودع، 2017يف عام و .9 مات الواردة العلو  مراعاةمع  نفسه، العاميف ونظام مدريد.  يف اإ
يداع ابلإماكناكن  أأعاله، 8و 7يف الفقرتني  ابللغة  824 2و الصينية؛ابللغة  270 6 الألانية؛ابللغة  اً دولي اً طلب 866 8 اإ
 008 1و الرتكية؛ابللغة  316 1و الروس ية؛للغة اب 675 1و الهولندية؛ابللغة  732 1و الياابنية؛ابللغة  501 2و الإيطالية؛
ضافية غري  30بأأكرث من  514 5و ؛ةكوريال ابللغة  أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. الإنلكزييةلغة اإ

 نظام مدريد يفتعيينات عدد ال 

اس تخدام  يتعنيلأطراف التعاقدة حيث بشأأن انظام مدريد  يفعدد التعيينات  يراعيميكن للفريق العامل أأن  .10
العدد احملمتل للتعيينات اليت اكن  العددس ميثل هذا و ات احمللية. الطلب لإيداع الإس بانية،أأو الفرنس ية أأو  الإنلكزيية غري لغة،

ماكن خطارها بلغة ا ابإ بتكل  التبليغاتاكتب الأطراف التعاقدة العينة خيار تلقي لاكن  يف حاةل معينةلكتب ادلويل اإ
 اللغة.

يداعالأطراف التعاقدة اليت ميكن فهيا هنا  تراعىلن و  .11 أأو الفرنس ية أأو الإس بانية،  يةالإنلكزي طلب حميل ابللغة  اإ
حدى تكل س تظل  البدأأ،من حيث التعاقدة، هذه الأطراف  لأنمثل الاحتاد الأورويب،  طر ابإ  ما مل ُتتار اللغاتُت 
 رصاحة خالف ذكل.

طار اً تعيين 425 192 قدم ،2017 عام يفو .12 العلومات الواردة يف  مراعاةمع  ه،نفس العاميف ونظام مدريد.  يف اإ
ماكناكن  أأعاله، 11و 10ني الفقرت  الروس ية؛ابللغة  22 192و الصينية؛ابللغة  تعيينا 25 037لكتب ادلويل أأن خيطر ا ابإ
ابللغة  9 660و ابلألانية؛ 10 170و الكورية؛ابللغة  14 847و العربية؛ابللغة  15 628و الياابنية؛ابللغة  16 775و

ضافية غري  40 يف 119 004و الرنوجيية؛ابللغة  9 214و الرتكية؛  أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. الإنلكزييةلغة اإ

 عدد الطلبات الودعة يف اخلارج

الناطقة القميني يف البدلان  طرفاخلارج من  يف الودعةالطلبات  فئاتميكن أأن ينظر الفريق العامل يف عدد  .13
 توجد،أأكرث من لغة واحدة )حيث ل  فهيا يتداوليت يف البدلان الأأما أأو الفرنس ية أأو الإس بانية.  الإنلكزيية غري معينة بلغة

لغة معينة ب الناطقنيلنس بة الئوية للساكن ابالعلومات الرمسية التعلقة  تراعىميكن أأن  (،لغة رمسية الثال،عىل سبيل 
اتحهتاعند  ىل احامتل  لغة معينةب الناطقنييف تكل البدلان قميني للم  ابلنس بة شاركة يف نظام مدريدال قد تشري و . اإ اإ

 اس تخدام هذه اللغة يف نظام مدريد.
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اكن هناك  ،ذاهتا الس نةيف ويف اخلارج.  الودعةالطلبات  من 8صنفمليون  12.2اكن هناك  ،2017يف عام و .14
 يف أألف 842.74و لألانية؛اب الناطقةالقميني يف البدلان  طرفيف اخلارج من  الودعةالطلبات  من صنفمليون  2.85
 لهولندية؛اب الناطقة يف الأقطار أألف 623.59و لإيطالية؛اب الناطقة يف الأقطار أألف 813.29و لصينية؛اب ناطقةال  الأقطار

يف  أألف 271.47و لبولندية؛اب الناطقة يف الأقطار أألف 275.08و لسويدية؛اب الناطقة يف الأقطار أألف 309.94و
 دلمناركية.اب اطقةالنيف الأقطار  أألف 171.85و لياابنية؛اب الناطقة الأقطار

 مدريدنظام حصة سوق 

اس تخدام نظام مدريد عند طلب  الودعنيتفضيل  تشري اإىلواليت  ،مدريدنظام سوق ميكن اس تنتاج حصة  .15
يداعمن خالل مقارنة نشاط  اخلارج،امحلاية لعالماهتم يف   طريقالعالمات التجارية عرب نظام مدريد مع النشاط البارش ) اإ

 .ابريس(

يف الائة من  60يف  الودعمما يعين أأن  الائة،يف  60مدريد الإجاملية نظام بلغت حصة سوق  ،2017يف عام و .16
 يف الودعةالطلبات  منمدريد نظام بلغت حصة سوق  العام، ذاتيف واحلالت يفضل نظام مدريد عىل الإيداع البارش. 

يطاليا،يف و الائة؛يف  61 أألانيا،يف و الائة؛يف  36الصني  من قبل القميني يفاخلارج  يف  43 الياابن،يف و الائة؛يف  53 اإ
 يف الائة. 74 تركيا،ويف  الائة؛يف  88 الرويس،يف الاحتاد و الائة؛يف  25 كوراي،يف مجهورية و ائة؛ال

و أأ  الإنلكزيية غري معينةلغة ب الناطقةمدريد يف البدلان نظام جيوز للفريق العامل أأن ينظر يف حصة سوق و  .17
ىل احامتل زايدة اس تخدام نظام نظام قد يشري اخنفاض حصة سوق و الفرنس ية أأو الإس بانية.  مدريد يف أأحد هذه البدلان اإ

دراجيف حاةل  مدريد  اللغة العنية يف هذا النظام. اإ

 اللغات الرمسية للأمم التحدة

الإس بانية يه و ية والفرنس ية والروس ية العربية والصينية والإنلكزي  اللغة قد يأأخذ الفريق العامل يف الاعتبار أأن .18
هتا العامةل متتد التغطية اللغوية لواثئق اجامتعات هيئات الويبو الرئيس ية وجلاهنا وأأفرقو اللغات الرمسية الست للأمم التحدة. 

ىل اللغات الرمسية الست للأمم  الرئيس يةلنشورات ا فضال عن  اعمتدهتاوفقًا لس ياسة اللغات اليت  التحدةواجلديدة، اإ
ل تنطبق هذه الس ياسة عىل اخلدمات القدمة مبوجب العاهدات اليت  ذكل،ومع  .20109 امجلعية العامة للويبو يف سبمترب

طارمثل خدمات التسجيل ادلويل القدمة  الويبو،تديرها   بروتوكول مدريد. يف اإ

دراج  لك مرةيف واحدة لغة جديدة  اإ

دراجيمتثل العيار الثاين يف  قد .19   تسلسل متفق عليه. حسبلغات جديدة يف نظام مدريد واحدة تلو الأخرى  اإ

ما و  .20 عادة ،اللغة اجلديدةتتقن اهرة م ،وارد برشيةم توظيفس ي طلب من الكتب ادلويل اإ لأداء مجيع  تدريهبا أأو اإ
دخال اوظائفه دارة  البياانت، مثل اإ  لعلومات والرتوجيوا اجلودةوخدمة العمالء وضامن  التدويناتوالفحص والرتمجة واإ

عىل سبيل الثال، يتوقع مس تخدمو فالقانوين لتلبية توقعات الس تخدمني. الإطار وتكنولوجيا العلومات والتصالت و 

                                         
سب مبوجبه الطلب  ذليوا الاكئف لصنفايشري هذا اإىل عدد  8 قلميي عىل أأنه  الودع يفُي  لك دوةل من واحد لطلب لأأي  وطنية،طلبات  عدةمكتب اإ

طلبات وطنية  الفكرية ثالثةمكتب البنلوكس للملكية  الودع يفي عد الطلب  الثال،عىل سبيل فالإقلميي ساري الفعول.  الطلبادلول اليت يكون فهيا 

 لوكسمبورغ وهولندا()بلجياك و 
 .A/48/26من الوثيقة  250الرجو النظر يف الفقرة  9
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ماكنيهتمنظام مدريد أأن تكون مجيع موارد العلومات متاحة بسهوةل ابللغة اجلديدة ويتوقعون  اكمةل مشاركة عىل الشاركة  اإ
 .تكل اللغةادلويل ب مع الكتب 

ىل الرتمجة.  التداعياتمن و  .21 ىل نظام مدريد احلاجة اإ تناول ذكل مبزيد من التفصيل يف وس ي  الهامة لإضافة اللغات اإ
ىل  24الفقرات من   أأدانه. 43اإ

دراجيتطلب و  .22 أأنظمة تكنولوجيا  حتديث ،لتيين غري خبط حمررةخاصة لغة  مدريد،لغة جديدة يف نظام  اإ
لعاجلة العلومات وعرضها ونرشها  وس يلزم هذا التحديثدلاخلية واخلارجية للمكتب ادلويل. العلومات والتصالت ا

أأنظمة تكنولوجيا العلومات والتصالت  التعديالت اليت س تدخل عىليع تعريف مج  ويتعنيابللغة اجلديدة.  وتبليغها
نتاج،مبجرد بدء و قبل نرشها.  وُتترب ايخارج  مأأ  داخليا سواء جرى تطويرها مواصفات تقنية مفصةل بوصفها  رصدجيب  الإ

دخال  أأن يؤكدحىت  التعديالت عالوة عىل و أأخرى.  تعديالتأأنظمة تكنولوجيا العلومات والتصالت مس تقرة قبل اإ
نشاء أأو تغيري العمليات يف الكتب ادلويل لإدارة  دراجذكل، جيب اإ   لغة جديدة. اإ

دارة السلمية لنظام مدريد جيب الاستامثر يف نرش قواعد البياانت الض و  .23 دخال مورية لالإ علومات ابللغة ابإ
وقاعدة بياانت التصنيف ادلاخلية متاحة ابللغة  العادية التبليغاتعىل سبيل الثال، جيب أأن تكون مجيع فاجلديدة. 

غناءاجلديدة. ابلإضافة اإىل ذكل، جيب  سهاهماقبل نرشها  بشلك جيدقاعدة بياانت الرتمجة ادلاخلية  اإ سهاما همام  واإ يف اإ
دارة   معل الرتمجة الناجت. جحماإ

ىل فرتة  عديالتتكنولوجيا العلومات والتصالت والتحتديثات من الرحج أأن تؤدي و  .24 التنظميية الذكورة أأعاله اإ
طارتكيف العمليات  ىل أأنه و نظام مدريد.  اليت س تجرى يف اإ دراجكرجع، جتدر الإشارة اإ م يف نظا الإنلكزييةاللغة  جرى اإ

وقد ينظر  .2004أأبريل  1، يف من ذكل بعد مثاين س نواتأأدرجت وأأن اللغة الإس بانية  ،1996أأبريل  1مدريد يف 
عداد  يف الكتب ادلويل دراجالتقدم احملرز يف  بشأأنتقرير دوري اإ ىللغة  اإ هبدف اُتاذ قرار  العاملالفريق  جديدة يسمل اإ

اتحة الفرصة   لغات جديدة أأخرى. لإدراجبشأأن اإ

 رتمجةال

آخر ميكن أأن يمتثل يف  .25 دراج رضورةمثة معيار أ طارلغات جديدة يف نظام مدريد  اإ  ممارسة ترمجة غري مبارشة. يف اإ

 ترمجة مبارشة وغري مبارشة

جراء الرتمجة من اللغة اليت  .26 ىل الصدر نص  حرر هباميكن اإ ليه فامي ييل ابمس "لغة الصدر"( مبارشة اإ )يشار اإ
لهيا فامي ييل ابمس "اللغات  العديد من اللغات كام هو ميكن ترمجة النص  الثال،"(. عىل سبيل الهدفمطلوب )يشار اإ

ىل العربية و  حرراذلي  هذا هو العروف و والفرنس ية والروس ية والإس بانية.  الإنلكزييةابللغة الصينية من الصينية مبارشة اإ
 ابمس الرتمجة البارشة.

آخر وكخيار .27 جراء الرتمجة من الل ،أ حدى اللغات ميكن اإ ىل اإ لهيا  مث، الهدف،غة الصدر اإ من هذه اللغة )الشار اإ
ىل اللغات نتقاليةالالغة الفامي ييل ابمس " ابللغة  حررميكن ترمجة النص اذلي  الثال،الأخرى. عىل سبيل  الهدف"( اإ
ىل  ىل العربية والفرنس ية والروس ية والإس ب الإنلكزييةمث من  أأوًل، الإنلكزييةالصينية اإ هذا هو العروف ابمس الرتمجة و انية. اإ
 غري البارشة.
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 ممارسة الرتمجة يف الويبو

ذ الويبو ممارسة ترمجة مبارشة.  جتهن عام،بشلك  .28 يف امجلعيات العامة  العدة للمناقشةت رتمج النشورات والواثئق اإ
ىل اللغات الرمسية للأمم  نظام مدريد يف التبليغات وترتمجالتحدة.  للويبو وجلان الويبو وأأفرقهتا العامةل من لغة الصدر اإ

حدى اللغات احملددة يف  ىل اللغتني الأخريني احملددتني يف تكل  6 القاعدةالواردة ابإ من الالحئة التنفيذية الشرتكة مبارشًة اإ
طارممارسة مماثةل للرتمجة  جهتكام تنالقاعدة.   نظام مدريد.ل  لغات مماثالال ثاليث انظاماذلي يطبق لهاي نظام  يف اإ

ما الرتمجة البارشة اإىل  يفت رتمج الواثئق و  .29 طار ممارسة خمتلطة تس تخدم اإ نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ
نظام معاهدة التعاون بشأأن بيامن ينص  ذكل،. ومع انتقاليةلكغة  الإنلكزييةأأو الرتمجة غري البارشة من اللغة  الهدفاللغة 

يداع  10الرباءات عىل عدة لغات ميع تكل اللغات. ب  الواردةالكتب ادلويل غري ملزم برتمجة مجيع الواثئق  يظل والنرش،لالإ
واليت جيب نرشها ابللغتني  ةخصات طلبات الرباءملنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل  يفتقترص الرتمجة و 

 .الإنلكزييةلغة والفرنس ية وعىل تقارير البحث والفحص اليت جيب نرشها ابل الإنلكزيية

يف لك لغة من لغات نظام مدريد  دلةلأأكرث من مليوين  تتضمنقاعدة بياانت للرتمجة عىل نظام مدريد  وُيتمك .30
الوجودة يف قاعدة البياانت تكل من الؤرشات معظم  اس تنبطتوقد من عدة لكامت.  دلةللك قد تتكون و . معمول هبا

ىل لغة معينة  احملررة يدوايالرتمجة  التداوةل يفات الؤرشالسجل ادلويل ويه تتوافق مع تكل   النتيجة واليت طالا أأعطتاإ
ضافة مصطلحات جديدة.و . نفسها دامئا  يقوم الكتب ادلويل بتحديث قاعدة البياانت هذه ابس مترار ابإ

عندما و . التدوينقبل التسجيل أأو أأيضا بنجاح ولكن  الفحص اس تكاملبعد  الامتسات التدوينطلبات و ال  وترتمج .31
ىل ترمجة،  تبليغ ُيتاج الوجودة يف قاعدة بياانت الرتمجة للعثور عىل الؤرشات ذات الصةل مع  التبليغحمتوايت  تقابلاإ
 التشكيالتنظام مدريد ومجيع  تعاجل يفمجيع اللكامت يف مجيع أأنواع العامالت اليت  مراعاةيف التوسط، مع و. مقابل
 يف الائة من احلالت. 61يف  قابلمعىل  ي عرث ،المكنة اللغوية

الويبو توفر اقرتاحًا  طورهتا أ ليةغري الوجودة يف قاعدة بياانت الرتمجة من خالل أأداة ترمجة الؤرشات  وتعاجل .32
مبصادر  يمعظم العمل التحرير ويس تعان يف بتحرير اقرتاح الرتمجة.  يف معظم العامالت، يقوم الرتمج يدوايً وللرتمجة. 
 من خالل اخارجي حتررالكتب ادلويل جودة الأعامل اليت  راقبيو لتحرير أأس بوعًا. ا يس تغرقيف التوسط، وخارجية. 

ريف الائة من العمل اذلي  7التحقق من عينة عشوائية من حوايل   .حر 

للغة. ميكنه ترمجة وحترير ومراقبة جودة الرتمجة اإىل تكل ا الهدف،الرتمج اذلي لغته الأوىل يه اللغة  ووحده .33
ىل  وحدهعىل سبيل الثال، ف ىل الإس بانية، وُيرر الرتمجة ال لية اإ الرتمج اذلي لغته الأوىل يه الإس بانية ميكنه أأن يرتمج اإ

ىل الإس بانية.  راقبالإس بانية وي  مراقبة اجلودة. وحدمه عىل الراجعون يرشفمن الفضل أأن و جودة الرتمجة احملررة اإ

دراج قد ي و  .34  (4)6القاعدة  تنص نظام مدريد فرصة لس تعراض ممارسة الرتمجة لأنه، بيامن لغات جديدة يفشلك اإ
جراء ،الالحئة التنفيذية الشرتكة من القاعدة  تقيضل  مدريد،الكتب ادلويل الرتجامت الالزمة لتشغيل نظام  عىل اإ

 ممارسة ترمجة معينة. تطبيق

                                         
والفرنس ية والألانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية  الإنلكزييةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يه العربية والصينية و  يفلغات النرش العرش  10

 والإس بانية.



MM/LD/WG/17/7 Rev. 
7 

 بارشةلآاثر الرتتبة عىل ممارسات الرتمجة البارشة وغري ال ا

 اجلدول الزمينالآاثر الرتتبة عىل 

طار هنجيف .35 س يؤدي الانتقال و ابلتوازي.  الهدفالرتمجة اإىل لك لغة من اللغات  تعاجل البارشة،ممارسة الرتمجة   اإ
ضافة خطوة ترمجة من  ىل اإ ىل ممارسة ترمجة غري مبارشة اإ ىل لغة اللغة اإ . معاجلةلل ةالالزم الدة ميدد، مما قد انتقاليةالصدر اإ

نتاجية  متطورةفاإن الرتمجة أأصبحت الآن مدعومة بأأدوات  ذكل،ومع  لرتمجة نص  ةالالزم الدة وتقليصأأدت اإىل زايدة الإ
 فاإن هذه الزايدة س تكون معقوةل. العاجلة، مدةبيامن تؤدي ممارسة الرتمجة غري البارشة اإىل زايدة  ذلكل،معني. 

 اجلودة  الرتتبة عىل اثرالآ 

نتاج ترمجة عالية  قد تؤدي .36 ىل اإ لأن الرتمجة  اً نظر و مقارنة ابلرتمجة غري البارشة.  اجلودةممارسة الرتمجة البارشة اإ
ىل لغات أأخرى.  اً ؤثر سلبيلغة واحدة لن  اإىلجودة ترمجة فاإن ضعف بشلك متواٍز،  تعاجل أأن  ورمغعىل جودة الرتمجة اإ

ل أأن مؤرشات السلع واخلدمات، يف معظمها، عبارة عن يف ترمجة النصوص العق كون مشالكياجلودة قد عنرص  دة، اإ
من خالل ممارسة ترمجة غري مبارشة. ذلكل،  مرضيةنصوص قصرية وبس يطة، مما يزيد من احامتل احلصول عىل نتيجة 

امش ية عندما يتعلق الأمر مبؤرشات السلع واخلدمات، فاإن مزية اجلودة الناجتة عن ممارسة الرتمجة البارشة قد تكون ه
 من خالل ممارسة ترمجة غري مبارشة. احملصل علهيامقارنة ابجلودة 

  التلكفة الرتتبة عىل اثرالآ 

دراجمن شأأن ممارسة الرتمجة غري البارشة أأن ُتفض تلكفة  .37 طارلغات جديدة.  اإ ممارسة الرتمجة البارشة،  ويف اإ
ىل اللغات الثالث حديثًا م  أأدرجتنظام مدريد من اللغة اليت  يف التبليغات س ترتمج  مدريد،نظام  العمول هبا يفبارشًة اإ

ىل اللغة اجلديدة. يف القابل،  طارومن هذه اللغات مبارشًة اإ من  التبليغاتتكل  س ترتمجمجة غري مبارشة، ممارسة تر  يف اإ
تية احلالية للرتمجة نظام مدريد مما س يتيح للمكتب ادلويل الاس تفادة من البنية التح  العمول هبا يفاللغات  لغة منخالل 

دراجوخفض تلكفة    لغة جديدة. اإ

ممارسة ترمجة غري  يف ظلنظام مدريد، ويف أأصبحت اللغة الصينية لغة جديدة  يف حاةلعىل سبيل الثال، و  .38
ىل اللغة  احملررة التبليغاتترتمج فس  مبارشة،   زييةالإنلك، ومن انتقاليةلكغة  الإنلكزييةابللغة الصينية، عىل سبيل الثال، اإ

ىل الفرنس ية والإس بانية. وابلثل،  ىل  التبليغاترتمج س تاإ ىل  الإنلكزييةومن  الإنلكزييةابللغتني الفرنس ية والإس بانية اإ اإ
 الصينية.

يف نظام مدريد، ونتيجة ذلكل،  س تدرج ي لغة جديدةلأ لن تكون هناك قاعدة بياانت للرتمجة متاحة بسهوةل و  .39
خضاعها النتجةالرتمجة  حتريرخالل أأداة الرتمجة اليت طورهتا الويبو ويتعني من  الؤرشاتسيتعني معاجلة معظم   لراقبة واإ

لهيا مرتفًعا. آخر، يف البداية، س يكون جحم الرتمجة البارشة من اللغة اجلديدة واإ  اجلودة. مبعىن أ

طار .40 ذلين ميكهنم تقدمي اخلدمات ا مقديم البحث عنممارسة الرتمجة البارشة، يتعني عىل الكتب ادلويل  ويف اإ
 التشكيالتمن الصعب العثور عىل الهارات الطلوبة لبعض و . حممتةللغوية  تشكيةلأأعامل حترير عالية اجلودة يف أأي 

العمل اخلاريج يف  مراجعةقادرين عىل  مراجعنيس ي طلب من الكتب ادلويل أأيًضا توفري و . ملكفة أأكرثاللغوية وقد تكون 
طارالقابل، . يف التشكيالتمجيع هذه  ىل تأأمني خدمات  ويف اإ ل اإ ممارسة الرتمجة غري البارشة، لن ُيتاج الكتب ادلويل اإ

 .الانتقاليةلغة الحديثًا و  أأدرجتخارجية وموارد داخلية لتحرير ومراجعة أأعامل الرتمجة بني اللغة اليت 
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ذا أأصبحت الروس ية لغة جديدة  .41 طار ،الكتب ادلويللن يضطر ف مدريد،نظام يف عىل سبيل الثال، اإ  يف اإ
ىل تأأمني خدمات خارجية وموارد داخلية لتحرير  مبارشة،ممارسة ترمجة غري  ل اإ  الروس ية،أأعامل الرتمجة بني  ومراجعةاإ

 .انتقاليةغة لك الإنلكزييةو  الثال،عىل سبيل 

ن الاختالف يف الآاثر الرتتبة عىل التلكفة بني  .42 يف  س تدرجديدة اليت خيتلف ابختالف اللغة اجل الامرس تنياإ
ضافية بشأأنعلومات م يف ملحق هذه الوثيقة وترد. ا الإدراجنظام مدريد واخليار احملدد لهذ الآاثر الرتتبة عىل التلكفة  اإ

طار لك خيار تنفيذ ممكن. الامرس تنيللكتا    يف اإ

 انتقاليةاختيار لغة 

لأن ذكل من شأأنه أأن يقلل احلاجة اللكية  التبليغاتهبا معظم  ترديه اللغة اليت الانتقالية لغة الينبغي أأن تكون  .43
موارد ترمجة عالية اجلودة بتلكفة  فهيايه اللغة اليت تتوفر الانتقالية لغة الجيب أأن تكون  ذكل،. عالوة عىل انتقاليةلرتمجة 
 معقوةل.

طار التبليغاتمعظم ترد و  .44 عىل سبيل ف. نلكزييةالإ ابللغة حمررة لقاها الكتب ادلويل يتنظام مدريد اليت  يف اإ
 45 542 اكنت لغة حترير الطلب ادلويل لا عدده، 201811يف عام  السارية الفعولالثال، ابلنس بة للتسجيالت ادلولية 

تشري جتربة و . 12الإس بانيةيه اللغة  1 195و الفرنس ية؛يه اللغة  7 985و ؛الإنلكزييةاللغة يه  التسجيالتمن هذه 
ىل أأن الوارد اخلارجية التاحة بسهوةل  الرمسية،النشورات والواثئق عند ترمجة  ادلويل،الكتب  لهارات اب والمتتعةاإ

هذا همم بشلك خاص للواثئق و . الإنلكزييةاللغة  ترتبط ابلتشكيةل اليت تتضمنالطلوبة للحصول عىل ترمجة عالية اجلودة 
 نظام مدريد بسبب التخصص الطلوب لرتمجة تكل الواثئق. يف

 لغات جديدة لإدراجخيارات التنفيذ المكنة  .اثلثا

 الأول،التعقيد. اخليار  درجةلغات جديدة يف نظام مدريد حسب  لإدراج احملمتةلفامي ييل خيارات التنفيذ يرد  .45
. تلكفةال الآاثر الرتتبة عىل تشغيلية و ال اثر الآ أأدىن  قد ينطوي عىلاذلي و هو اخليار الأقل تعقيًدا و  الإيداع،خيار لغة 

ضافية خصائص عىل النصمن خالل  أأدانه،يزداد تعقيد لك خيار من اخليارات الوحضة و  آاثر تشغيلية ، اإ س يكون هل أ
آاثر و   .تزداد بشلك مطردتاكليف ال عىل أ

 الإيداعلغة  ( لف)أأ 

يداع الودعنيس يكون مبقدور  اخليار، يف هذا .46 زيرشيطة أأن  اجلديدة،الطلبات ادلولية ابللغة  اإ نشأأ مكتب ال  جي 
ىل الكتب ادلويل. يرسهلمكتب النشأأ عىل الطلب ادلويل ابللغة اجلديدة و  وس يصدقبذكل.   اإ

ىل اللغة اليت خيتارها مكتب النشأأ لتلقي  وس يرتمج .47 الكتب ادلويل العلومات ذات الصةل يف الطلب ادلويل اإ
انية( وس يعمل عىل معاجلة الطلب ادلويل أأو الفرنس ية أأو الإس ب الإنلكزييةمن الكتب ادلويل )أأي  التبليغات الواردة

ذا أأشار  اللغة،هبذه  الودعسيتواصل الكتب ادلويل أأيًضا مع و يف هذه اللغة.  النشأأ والتواصل مع مكتب  ل اإ ىل الودع اإ اإ
 .التبليغاتتلقي هبا اللغة اليت يرغب 

                                         
 فيه يف السجل ادلويل. ق ي دتبغض النظر عن التارخي اذلي  ،2018ديسمرب  31ويناير  1 بني الؤرخةالتسجيالت ادلولية  11
 .2019مارس  21يف  (Madrid Monitor) أأداة الرصد يف نظام مدريد عىلالعلومات التاحة  12
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جنازس يقوم الكتب ادلويل و  .48 والفرنس ية والإس بانية.  نلكزييةالإ الرتجامت الالزمة لتسجيل العالمة ابللغات  ابإ
 والفرنس ية والإس بانية. الإنلكزييةالأخرى التعلقة ابلتسجيل ادلويل ابللغات  التبليغاتوس تظل مجيع 

 والعيوب الزااي

رسالها. تكل وس تقوم ماكتب النشأأ ابلتصديق عىل  اجلديدةابللغة  طلباهتم الودعون س يودع .49 الطلبات واإ
آاثر أأخرى  البدأأ،من حيث ، لن يكون هناكو ذات الصةل. الطلبات توايت حم برتمجة ب ادلويل الكت وس يضطلع أأي أ
 عىل التلكفة.مرتتبة 

ىل لغة  .50 س يؤدي خيار و العاجلة.  مدةاليت اختارها الكتب أأن تزيد من  التبليغومن شأأن الرتمجة من لغة الإيداع اإ
  .التعلقة ابلرتمجة التصحيح الامتساتعدد الشاكوى و  التنفيذ هذا اإىل زايدة معتدةل يف تاكليف الرتمجة وقد يزيد

 لغة العاجلة (ء)اب

يداعالودعني س يكون مبقدور  اخليار،هذا  مضن .51 زيرشيطة أأن  اجلديدة،الطلبات ادلولية ابللغة  اإ مكتب النشأأ  جي 
ىل الكتب ادلويل. يرسهلمكتب النشأأ عىل الطلب ادلويل ابللغة اجلديدة و  صدقس يو بذكل.   اإ

سيتواصل الكتب ادلويل و مع مكتب النشأأ بلغة الإيداع.  وسيتواصلالكتب ادلويل الطلب ادلويل  وس يعاجل .52
ىل الودع  ما مل يرش اللغة،هبذه الودع أأيًضا مع  أأو  الإنلكزييةمن الكتب ادلويل ابللغة  التبليغات الواردةيف تلقي  رغبتهاإ

 الفرنس ية أأو الإس بانية.

والفرنس ية والإس بانية. وس تظل  الإنلكزييةيل الرتجامت الالزمة لتسجيل العالمة ابللغات الكتب ادلو وس يؤمن .53
 أأو الفرنس ية أأو الإس بانية فقط. الإنلكزييةالأخرى التعلقة ابلتسجيل ادلويل ابللغة  التبليغاتمجيع 

 والعيوب الزااي

كامل مجيع خطوات معلية  الودعونسيمتكن  .54 هذا  وبهنجدلويل ابللغة اجلديدة. ا الطلبوماكتب النشأأ من اإ
 لطلب ادلويل.ابس تقترص تاكليف الرتمجة عىل احملتوايت ذات الصةل  اخليار،

عادة تدريبالكتب ادلويل توظيف وتدريب و  وسيتوىل .55 اللغة اجلديدة.  المتكنني من والراجعني الفاحصني اإ
آاثر  الإيداعلغة  لإدراجس يكون  ذكل،عالوة عىل  ضافيةأ  موحض يف ملحق هذه الوثيقة.كام هو  اإ

 الإرساللغة  (ميج)

يداعالودعني س يكون مبقدور  اخليار، يف ظل هذا .56 زيرشيطة أأن  اجلديدة،الطلبات ادلولية ابللغة  اإ مكتب  جي 
ىل الكتب ادلويل يرسهلمكتب النشأأ عىل الطلب ادلويل ابللغة اجلديدة و  وس يصدقالنشأأ بذكل.   .اإ

سيتواصل الكتب ادلويل و مع مكتب النشأأ بلغة الإيداع.  وسيتواصلطلب ادلويل الكتب ادلويل ال وس يعاجل .57
ىل الودع  ما مل يرش اللغة،هبذه الودع أأيًضا مع  أأو  الإنلكزييةمن الكتب ادلويل ابللغة  التبليغات الواردةيف تلقي  رغبتهاإ

 .الفرنس ية أأو الإس بانية

الكتب ادلويل العالمة هبذه اللغة ويقوم ابلرتمجة  يسجل فقط،ديدة ابللغة اجل الودعةابلنس بة للطلبات ادلولية و .58
 والفرنس ية والإس بانية. الإنلكزييةالالزمة لتسجيل العالمة ابللغات 
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ميكن لاكتب الأطراف التعاقدة العينة أأن ُتتار  فقط،وابس تثناء الطلبات ادلولية الودعة ابللغة اجلديدة  .59
رسال  التبليغاتذه اللغة )أأي تلقي التواصل مع الكتب ادلويل هب اكتب الأطراف التعاقدة العينة اليت أأما ابلنس بة ل(. هاواإ

 أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. الإنلكزييةمن الكتب ادلويل ابللغة  التبليغات الواردةستس متر يف تلقي ف هذا اخليار  تهنجمل 

رسال  الطلبأأودعوا  يناذلأأحصاب التسجيالت ادلولية  ابس تطاعةس يكون و  .60 ىل  التبليغاتابللغة اجلديدة اإ اإ
 (.الامتسات التدوينالكتب ادلويل هبذه اللغة )أأي تقدمي التعيينات الالحقة و 

أأو الفرنس ية أأو  الإنلكزييةابللغة  مودععن طلب  الناجتةالتعلقة ابلتسجيالت ادلولية  التبليغاتمجيع  س متروست  .61
 الإس بانية بتكل اللغات فقط.

 عيوبالزااي وال 

كامل مجيع خطوات معلية الطلب ادلويل ابللغة اجلديدة.  الودعونسيمتكن  .62  يقدمعندما و وماكتب النشأأ من اإ
اخليار يف التواصل  التسجيالت ادلولية يكون لاكتب الأطراف التعاقدة العي نة وأأحصاب اجلديدة،الطلب ادلويل ابللغة 

 يل ادلويل.التسج  اليت سيس تغرقها فرتةالطيةل هبذه اللغة 

أأحصاب التسجيالت و  الودعونلن يمتكن  الإس بانية،أأو الفرنس ية أأو  الإنلكزييةابللغة  الودعةابلنس بة للطلبات و .63
حدى تكل اللغات.  احلالت،والاكتب من التواصل ابللغة اجلديدة. يف تكل ادلولية  س ي طلب مهنم مواصةل التواصل ابإ

دراج يرتتب عنس  و  يداعلغات جديدة  اإ آاثر  والإرسال لالإ  كام هو موحض يف ملحق هذه الوثيقة. متعددةأ

 لغة التبليغ (ال)د

طار .64 رسال أأي أأحصاب التسجيالت ادلولية و  الودعنيهذا اخليار، س يكون مبقدور  يف اإ  موجهتبليغ والاكتب اإ
ىل الكتب ادلويل وتلقي أأي  ىل اللغة  ،ابللغة اجلديدة تبليغ وارد منهاإ عىل و والفرنس ية والإس بانية.  الإنلكزييةابلإضافة اإ

 ابللغة اجلديدة عىل الطلبات ادلولية الودعة بتكل اللغة. التبليغاتعكس اخليار السابق، لن تقترص 

جنازوس يواصل  التبليغالكتب ادلويل العلومات يف السجل ادلويل ابللغة اليت ورد هبا  وس ي قيد .65 الرتجامت  اإ
فقط يرتمج س  فاإن الكتب ادلويل  ذكل،والفرنس ية والإس بانية. ومع  الإنلكزييةهذه العلومات ابللغات  قييدالالزمة لت 

ىل اللغة اجلديدة حيث  رسال  يتعنيالعلومات اإ ىل  تبليغاإ  أأو الكتب هبذه اللغة.صاحب التسجيل ادلويل أأو الودع اإ

 والعيوب الزااي

طار نظام مدريد ابللغة  والاكتب التواصلأأحصاب التسجيالت ادلولية و  الودعنيس يكون مبقدور  .66 اجلديدة يف اإ
نفاذقد يكون و بيامن سيمت احتواء تلكفة الرتمجة.  قيود،دون أأي  ابللغة الأطراف التعاقدة العينة  الصادرة يف حقالقرارات  اإ
 هذه اللغة. تس تخدمحيث  أأيرساجلديدة 

دراجقد جيد الس تخدمون نظام مدريد أأكرث تعقيًدا مع و  .67 دراج رتتب عنس يو  جديدة. تبليغلغات  اإ  تبليغلغة  اإ
آاثر متعددة  كام هو موحض يف ملحق هذه الوثيقة. جديدة أ
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 لغة العمل (هاء)

 الدرجةمن الالحئة التنفيذية الشرتكة عىل اللغة  6 القاعدةحاليا يف التوىخ هذا اخليار، ينطبق النظام  يف ظل .68
آخر، عىل عكس اخليار السابق،  ىل اللغة اجلديدة الكتب  سيتوىلحديثا. مبعىن أ اليت يتعني مجيع العلومات ادلويل ترمجة اإ

 والفرنس ية والإس بانية. الإنلكزييةذه اللغة اجلديدة ابلإضافة اإىل هب ادلويلالسجل  تقييدها يف

 الزااي والعيوب

 يف السجل ادلويل متاحة بميع اللغات، سواء اكنت رضورية لأغراض التصال أأم القيدةس تكون العلومات  .69
دراجالآاثر الرتتبة عىل  وتوحضل، بتلكفة عالية لحتاد مدريد.   لغة معل جديدة يف ملحق هذه الوثيقة. اإ

دراجيعمتد و  .70 أأو  داخلياأأي لغة جديدة يف نظام مدريد اعامتدًا كبريًا عىل الرتمجة ال لية، اليت ُيررها مرتمجون  اإ
ن مراجعلراقبة اجلودة بواسطة  ُتضع، و خارجيا أأدوات الرتمجة ال لية لس تعانة باب احملصةلالرتمجة  انجتجودة  داخيل. اإ

تزداد تلكفة الوارد و التاحة حالًيا لن تسمح للمكتب ادلويل ابلس تغناء عن الوارد البرشية للرتمجة ادلاخلية واخلارجية. 
ذ يوجدلرتمجة مع لك خيار من اخليارات الوحضة أأعاله، اللكفة ابالبرشية  آاثر التلكفة.  هرم العمل يف أأعىلخيار لغة  اإ أ

دراجوفقًا ذلكل، يف الوقت احلايل، ل يبدو من الس تحسن   لغات جديدة يف نظام مدريد لكغات معل. اإ

ن وضع قاعدة بياانت للرتمجة ادلاخلية، اإىل جانب التقدم يف الرتمجة ال لية، قد يتيح للمكتب ادلويل الاس تغناء  .71 اإ
عندما ُيدث ذكل، ميكن للفريق العامل و عن بعض الوارد ادلاخلية واخلارجية الذكورة أأعاله يف الس تقبل غري البعيد. 

دراجالنظر يف  عىل ، وضعي  غات معل. ومع ذكل، ينبغي مناقشة هذا اخليار فقط عندما لغات جديدة يف نظام مدريد لك اإ
 الرتمجة ال لية اجلودة الطلوبة.تنتج أأن و يريض مجموعة العمل،  حنو

 عمول بهالاس تعراض احملمتل لنظام اللغة ال رابعا.

دراجقد يكون تطوير نظام مدريد عن طريق  .72 جلغرايف للنظام ولكنه لغات جديدة أأمًرا ل مفر منه نظًرا للتوسع ا اإ
 أأيًضا أأمر مرغوب فيه لأنه يقرب النظام من مجيع مس تخدميه.

دراجلن يكون و  .73 طارعدة لغات جديدة  اإ من الالحئة التنفيذية  6 القاعدةالتوىخ يف  العمول بهنظام اللغة  يف اإ
داري ثقيل عىل احتاد  امة نظام مدريد عىل الدى مما قد هيدد اس تد مدريد،الشرتكة ممكنًا دون فرض عبء مايل واإ

 .البعيد

ل  يليب اللغات تنوعم نظام مدريد احلصول عىل ل ميكن حتقيق هدف و .74 احتياجات قاعدة الس تخدمني العالية اإ
قد يرغب الفريق  الاعتبار،نظام ترمجة يوازن بني مصاحل مجيع أأحصاب الصلحة. ومع وضع هذا الهدف يف  اعامتدبعد 

جراء مراجعة شامةل لنظام اللغة العامل يف النظر فامي  ذا اكن ينبغي اإ  نظام مدريد.يف  العمول بهاإ

 يراعىيرىج من الفريق العامل أأن  .75
 :يبنيالعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وأأن 

دراجيف معياره الفضل  "1"  اإ
 لغات جديدة يف نظام مدريد؛
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تنفيذ يف الفضل  هخيار و  "2"
دراج ردة بني تكل الوامن لغة جديدة  اإ

ىل  44 من يف الفقرات  ؛ 71اإ

ذا اكن س يجري و  "3" ما اإ
 العمول بهمراجعة شامةل لنظام اللغة 

ذا اكن الأمر يف  نظام مدريد، واإ
رشادات كذكل،  بشأأن يرىج تقدمي اإ

كيفية اليض قدما يف هذا 
 الاس تعراض.

 

]ييل ذكل الرفق[
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 لغات جديدة يف نظام مدريد اإدراجخيارات 

 نفيذخيارات الت  أأول.

 لغة الإيداع )أألف(

 ابللغة اجلديدة. اً دولي اً طلبالودع  يودع 

  ىل لغة العمل اليت خيتارها مكتب  ،الطلب حفصقبل و يرتمج الكتب ادلويل الطلب ادلويل اإ
 أأو ذكل الكتب.الودع مع  التصالتوتبادل  للفحص( الإنلكزيية) 1النشأأ 

  ىل لغيت العمل الأخريني الكتب ادلويل ال يرتمج ،الفحص اس تكاملبعد و طلب ادلويل اإ
ىل الاكتب العينة.الوجه )الفرنس ية والإس بانية( للتسجيل والنرش والإخطار   اإ

  والفرنس ية والإس بانية فقط. الإنلكزييةمجيع العامالت الأخرى ابللغة يتعني أأن تكون و 

 

  

                                         
من الكتب  الواردة التبليغاتتلقي ل لكغة  الإنلكزييةاللغة  ار لأن الكتبني العنيني )مكتبا الصني والاحتاد الرويس( قد اختا معلية،لأغراض  ،الإنلكزييةاللغة  1

 ادلويل.

 السلبيات الإجيابيات 

 ابللغة اجلديدة. الطلبيصادق مكتب النشأأ عىل  -

 .الرتمجة الكتب ادلويلينجز  -

 تقترص تاكليف الرتمجة اجلديدة عىل الطلب ادلويل. -

  .تاكليف حفص جديدة لكتب ادلويليتحمل ال  -

 رتمجة.لل متواضعةتاكليف لكتب ادلويل يتحمل ا -

  الشاكوى التعلقة ابلرتمجة. ُيمتل أأن تزداد -

شعارات م  مواهجةُيمتل  - شألك وارتباك بسبب اإ

يف لغة  غري احملررةلطلبات ادلولية ل  ابخملالفات

 الايداع.

آجالزايدة  - دراجالعاجلة بسبب  أ  جديدة خطوة اإ

  رتمجة قبل الفحص يف سري معل الفحص.لل
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 الفحصتاكليف لغة الإيداع و  4ترمجة 3تاكليف 2تقدير

 5ترمجة مبارشة

 الروس ية فقط  (ب)   الصينية فقط  (أأ )

حترير الرتمجة ابلس تعانة   

 ةمبصادر خارجي

 )ابلفرنك السويرسي(

مراقبة 

جودة 

 الرتمجة 

)أأايم 

 العمل(

عدد 

 الفاحصني

حترير الرتمجة ابلس تعانة     

 مبصادر خارجية

 )ابلفرنك السويرسي(

مراقبة 

جودة 

 الرتمجة 

)أأايم 

 العمل(

عدد 

 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 اجملموع   0.00 191 951 210 2 اجملموع

                                         
من احملمتل أأن تقدم ماكتب الأطراف التعاقدة التالية الطلبات ادلولية و مكتب الصني هو الكتب الوحيد احملمتل تقدمي الطلبات ادلولية ابللغة الصينية.  2

 الاحتاد الرويس وأأوزبكس تان. مودلوفا،مجهورية  قريغزيس تان، زاخس تان،اك جورجيا، ،بيالروس أأذربيجان،ابللغة الروس ية: 
من الأطراف  يستند تقدير التلكفة اإىل توقعات القسم الاقتصادي والإحصايئ ويراعي معدلت المنو التوقعة وعدد اللكامت يف الطلبات ادلولية القدمة 3

 :وقد وضعت الافرتاضات التاليةالتعاقدة العنية. 

 عام؛يف الائة لك  2.5بزايدة  ،2019يف الائة يف عام  20رتمجة ال لية بنس بة ال -

ىل و  سويرسي؛فرنك  0.157 وه الإنلكزييةالصينية اإىل اللغة لك لكمة من  رمس - ىل و  ؛0.25 الفرنس ية،اإ   ؛0.25 الإس بانية،اإ

ىل و  سويرسي؛فرنك  0.23 وه الإنلكزييةلك لكمة من الروس ية اإىل  رمس - ىل  ؛0.3 نس ية،الفر اإ  .0.3 الإس بانية،واإ
دراجتلكفة  4  صنفمن  تقريًبا،أأن مجيع الطلبات ادلولية القدمة من الصني  ، جرت العادةحيث الروس ية،اللغة  اإدراجاللغة الصينية أأقل من تلكفة  اإ

 ودلهيا قوامئ خمترصة للسلع واخلدمات. واحد،
اإجراء مراقبة  الهدفاذلي لغته الأوىل يه اللغة  الراجعجيب عىل و . النجزيف الائة من العمل  7يل مراقبة اجلودة مراجعة عينة عشوائية من حوا تشمل 5

 والفرنس ية والإس بانية. الإنلكزييةللرتمجة البارشة من اللغة اجلديدة )الصينية أأو الروس ية( اإىل  مراجعنييلزم ثالثة س   ذكل،بناًء عىل و  .اجلودة
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 6الإنلكزييةة غري مبارشة من ترمج

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط
 

حترير الرتمجة ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

 )ابلفرنك السويرسي(

مراقبة 

جودة 

 الرتمجة 

)أأايم 

 العمل(

عدد 

 الفاحصني

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة مبصادر 

 خارجية

 )ابلفرنك السويرسي(

مراقبة 

جودة 

 الرتمجة 

م )أأاي

 العمل(

عدد 

 الفاحصني

2019 49 596 6 0.00   2019 195 452 37 0.00 

2020 49 454 6 0.00   2020 972 448 37 0.00 

2021 49 261 6 0.00   2021 307 445 37 0.00 

2022 49 014 6 0.00   2022 182 441 36 0.00 

2023 48 711 6 0.00   2023 576 436 36 0.00 

2024 48 347 6 0.00   2024 466 431 35 0.00 

2025 47 921 6 0.00   2025 832 425 35 0.00 

2026 47 428 6 0.00   2026 649 419 35 0.00 

2027 46 865 6 0.00   2027 894 412 34 0.00 

2028 46 228 6 0.00   2028 543 405 33 0.00 

2029 45 514 5 0.00   2029 570 397 33 0.00 

 0.00 388 4 186 717 اجملموع   0.00 64 528 340 اجملموع

 

  

                                         
اإىل اللغة اجلديدة )الصينية أأو  مراجع س يلزم ُتصيص ذلكل،وفقا و اإجراء مراقبة اجلودة.  الهدف،لغته الأوىل يه اللغة اذلي  الراجع،عىل  يتعني 6

 .الإنلكزييةاللغة  منالروس ية( 
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 لغة العاجلة )ابء(

 الطلب ادلويل ابللغة اجلديدة ويفحص الكتب ادلويل الطلب ادلويل هبذه اللغة.الودع  يودع 
  ىل  يرتمج اس تكامل الفحص،بعد و والفرنس ية والإس بانية  الإنلكزييةالكتب ادلويل الطلب ادلويل اإ
 لماكتب العينة.لوالإخطار  لتسجيل والنرشغراض الأ 
  والفرنس ية والإس بانية فقط. الإنلكزييةمجيع العامالت الأخرى ابللغة يتعني أأن تكون و 

 

  

 السلبيات الإجيابيات 

 للغة اجلديدة.ابالودع و مكتب النشأأ  عملي 

 الرتمجة الكتب ادلويل ينجز. 

 .تقترص تاكليف الرتمجة اجلديدة عىل الطلب ادلويل 

  ضافية للمعاجلةيتطلب ال آجال اإ  .لأمر أ

 تاكليف التنفيذ والتشغيل ادلويل  يتحمل الكتب

 ."( اعتبارات أأخرى. اثنيا)انظر " والرتمجة

  م وتدريهبللموظفني الكتب ادلويل  توظيفتاكليف

عادة تدريهبمو  الطلب ادلويل بلغة  حفصغرض ل اإ

 .جديدة
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 حصالفالعاجلة وتاكليف 8ترمجة لغةتاكليف  7تقدير

 ترمجة مبارشة

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة مبصادر 

 خارجية

 )ابلفرنك السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

)أأايم 

 العمل(

عدد 

 الفاحصني

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة مبصادر 

 خارجية

 )ابلفرنك السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

)أأايم 

 العمل(

د عد

 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 اجملموع   2.74 191 951 210 2 اجملموع

 

  

                                         
يداع. ومع ذكل، يف جودة هذا العمل يه نفسها يف خيار لغة الإ  لراقبةتلكفة الاس تعانة مبصادر خارجية لأعامل حترير الرتمجة والوارد الالزمة   7

 اللغة اجلديدة لعاجلة الطلبات الودعة هبذه اللغة. جتيد بطالقةهذا اخليار، هناك حاجة اإىل موارد 

لأن هذا  اً لك خيار من اخليارات الأخرى اثبتالطلوبني ل للفاحصني، يظل العدد التقديري فاحصنيابس تثناء خيار لغة الإيداع، اذلي ل يتطلب   8

 بغض النظر عن أأي من خيارات التنفيذ هذه.ويمت اختياره العامالت،  جحم تهوظيف  العدد
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 ةالإنلكزييغري البارشة من الرتمجة 

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

د عد

 الفاحصني

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 الفاحصني

2019 49 596 6 1.00   2019 195 452 37 1.00 

2020 49 454 6 1.11   2020 972 448 37 1.14 

2021 49 261 6 1.22   2021 307 445 37 1.29 

2022 49 014 6 1.35   2022 182 441 36 1.47 

2023 48 711 6 1.50   2023 576 436 36 1.67 

2024 48 347 6 1.66   2024 466 431 35 1.89 

2025 47 921 6 1.83   2025 832 425 35 2.15 

2026 47 428 6 2.02   2026 649 419 35 2.44 

2027 46 865 6 2.24   2027 894 412 34 2.77 

2028 46 228 6 2.48   2028 543 405 33 3.15 

2029 45 514 5 2.74   2029 570 397 33 3.58 

 3.58 388 7864 717  اجملموع   2.74 64 528 340 اجملموع
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 الإرساللغة  )جمي(

الطلب ادلويل ابللغة اجلديدة ويفحص الكتب ادلويل الطلب ادلويل هبذه الودع  يودع -
 اللغة.

والفرنس ية  الإنلكزييةالكتب ادلويل الطلب ادلويل اإىل  يرتمج لفحص،اس تكامل ابعد و  -
 لماكتب العينة.ل الوجه لتسجيل والنرش والإخطارلأغراض اوالإس بانية 

 للغة اجلديدة.ابتسجل العالمة أأيضا و  -

 للطلبات ادلولية الودعة ابللغة اجلديدة فقط:ابلنس بة بشلك اس تثنايئ، و  -

)مثل حالت  اإخطارها وُتويلها اإرسال القراراتعينة الاكتب ال  أأن تطلبجيوز  -
ابلنس بة مجليع الطلبات ادلولية أأما الرفض ومنح امحلاية( اإىل الكتب ادلويل ابللغة اجلديدة؛ 

يجب اإرسال ف أأو الفرنس ية أأو الإس بانية(،  الإنلكزييةالأخرى )مثل تكل الودعة ابللغة 
 (أأو الإس بانيةأأو الفرنس ية  الإنلكزييةالقرارات ابللغة 

يداعصاحب التسجيل ادلويل ل جيوز - الكتب ادلويل ابللغة اجلديدة  يف الالامتسات اإ
أأحصاب يجب عىل ف ابلنس بة مجليع الطلبات ادلولية الأخرى، أأما  (؛)مثل القيود والتجديدات
يداعالتسجيالت ادلولية    أأو الفرنس ية أأو الإس بانية. الإنلكزييةابللغة  الالامتسات اإ

يقترص تبادل التصالت ابللغة اجلديدة عىل العامالت التعلقة ابلطلبات  اخليار،ا يف هذ -
 ادلولية الودعة بتكل اللغة.

  

 السلبيات الإجيابيات 

 للغة اجلديدة.ابالودع و مكتب النشأأ  يعمل -

 .الرتمجة الكتب ادلويلينجز  -

أأحصاب  الامتساتو  التعييناتالاكتب العينة  تعاجل -

الطلب  يودعابللغة اجلديدة عندما ادلولية التسجيالت 

ادلويل هبذه اللغة )هذا اخليار جذاب عندما يس تخدم 

العديد من الأعضاء اللغة اجلديدة؛ عىل سبيل الثال، 

 من قبل بيالروسيف الائة من التعيينات يف  16 جتري

  (.ابلروس ية الأعضاء الناطقني

الطلب اجلديدة عىل  الفحصتاكليف الرتمجة و تقترص  -

  ذات الصةل. تصالتوالابللغة اجلديدة  الودعادلويل 

ضافية للمعاجلةل  - آجال اإ  .يتطلب الأمر أ

تاكليف التنفيذ والتشغيل ادلويل  يتحمل الكتب -

  .والرتمجة

لوظفني ا توظيفتاكليف الكتب ادلويل يتحمل  -

عادة تدريهبمو م وتدريهب الطلب ادلويل  حفصبغرض  اإ

جراء التصالت ذ  ديدة.اجل ات الصةل ابللغةواإ

اللغات يف اس تخدام  عينةال جيب أأن تس متر الاكتب  -

الطلبات غري  لعاجلةوالفرنس ية والإس بانية  الإنلكزيية

 .الودعة ابللغة اجلديدة
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  الفحصوتلكفة  9الإرسالترمجة لغة تقديرات تلكفة 

 10الرتمجة البارشة

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

ير الرتمجة حتر   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 نيالفاحص

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 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 اجملموع   2.74 192 454 224 2 اجملموع

 

                                         
يداعيظل تقدير تلكفة اللغة الصينية منخفًضا لأن من غري احملمتل  9 س ي طلب من و  .ذلكلذه اللغة. هب تودع تعيينات الصنيالطلبات يف ماكن أآخر حيث  اإ

يداعالصينية  التسجيالت يف حني ميكن أأن يس تفيد أأحصاب ذكل،وة عىل . عالالإنلكزييةقراراته ابللغة اإرسال الكتب متابعة  التعديل ابللغة الامتسات  ابإ

ل أأنه عادة ما يودعونالصينية،  ذ. الالامتساتمن تكل  عدد ضعيف اإ  العابرة من التعييناتيوجد عدد كبري  وس يفيد هذا اخليار الاكتب الناطقة ابلروس ية اإ

 بني تكل الاكتب.
مبصادر خارجية من اللغة اجلديدة  يس تعان فيهاذلي  جودة العمل مراقبة مراجعنيالرتمجة البارشة، يتعني عىل ما ل يقل عن أأربعة  ممارسةيف ظل  10

عىل خيارات لغة  اً ينطبق هذا أأيضو  (.)الصينية أأو الروس ية اجلديدةاللغة والفرنس ية والإس بانية ومن هذه اللغات اإىل  الإنلكزيية)الصينية أأو الروس ية( اإىل 

 ولغة التصال ولغة العمل. لالإرسا
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 11الإنلكزييةالرتمجة غري البارشة من 

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 الفاحصني

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

لفرنك )اب

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 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 اجملموع   2.74 64 567 531 اجملموع

 

  

                                         
مبصادر خارجية من اللغة اجلديدة )الصينية أأو  يس تعان فيهجودة العمل اذلي  لراقبة ل يلزم أأكرث من مراجَعني اثننيالرتمجة البارشة،  يف ظل ممارسة 11

ولغة  الإرسالينطبق هذا أأيًضا عىل خيارات لغة و  (.لغة اجلديدة )الصينية أأو الروس يةوالفرنس ية والإس بانية ومن هذه اللغات اإىل ال الإنلكزييةالروس ية( اإىل 

 التصال ولغة العمل.
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 التصاللغة  )دال(

اإىل الكتب ادلويل موجه  تبليغوالاكتب اإرسال أأي أأحصاب التسجيالت ادلولية و للمودعني  جيوز -
لغة )مبا يف  يويل بأأ من الكتب ادل تبليغ واردوالقرارات( وتلقي أأي  والالامتسات)مثل الطلبات 

 ذكل اللغة اجلديدة(.

 الودعنييرتمج الكتب ادلويل اإىل اللغة اجلديدة فقط عندما يكون ذكل مطلواًب للتواصل مع و  -
 وترش يد تاكليف الرتمجة. والاكتب،أأحصاب التسجيالت ادلولية و 

بات ادلولية الودعة ل يقترص تبادل التصالت ابللغة اجلديدة عىل الطل  السابق،عىل عكس اخليار و  -
 هبذه اللغة.

 

  

 السلبيات الإجيابيات 

جراء - للغة اب مجيع العمليات الودعنيو  الاكتب اإ

 اجلديدة.

جناز الكتب -  .الرتجامت الطلوبة ادلويل اإ

)عىل سبيل الثال،  تاكليف الرتمجة اجلديدة ترش يد -

 عند الاقتضاء فقط(.الرتمجة 

نفاذ  تبليغ القرارات ابللغة اجلديدة س يكون - أأيرس لالإ

 .يف الطرف التعاقد العني

ضافية للمعاجلةل  - آجال اإ  .يتطلب الأمر أ

تاكليف التنفيذ والتشغيل ادلويل  حتمل الكتب -

 .والرتمجة )انظر أأدانه(

لوظفني ا توظيفتاكليف ادلويل  حتمل الكتب -

عادة تدريهبمو م وتدريهب الطلب  حفصبغرض  اإ

جراء التصالت ذات الصةلادلويل   ابللغة واإ

 .ديدةاجل

درجة عالية  مواهجة أأحصاب التسجيالت ادلولية -

 الأصلية والتفاصيلمن التعقيد لأن الستندات 

مثل حالت الرفض الؤقت( ميكن أأن الإضافية )

 تكون ابللغة اجلديدة.
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 تقديرات تلكفة ترمجة لغة التصال وتلكفة الفحص

 الرتمجة البارشة

 وس ية فقط)ب( الر    )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 الفاحصني

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 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 اجملموع   2.74 4 355 462 244 17 اجملموع
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 الإنلكزييةالرتمجة غري البارشة من 

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 فاحصنيال

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 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 اجملموع   2.74 1 452 690 046 12 اجملموع
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 لغة العمل  )هاء(

رسال أأحصاب التسجيالت ادلولية و مودعني جيوز لل - ىل الكتب ادلويل الوهجة  التبليغاتوالاكتب اإ اإ

 )مبا يف ذكل اللغة اجلديدة(. شاء من الكتب ادلويل بأأي لغة معل التبليغات الواردةواختيار تلقي 

 اللغة اإىل مجيع لغات العمل )مبا يف ذكل عادة الالحقة التدويناتالتسجيل ادلويل ومجيع  يرتمجو  -

 الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية. للغة معمول به ابلنس بةوالنرش، كام هو  لأغراض التقييداجلديدة( 

ىل اللغة اجلديدة لك وثيقة و  - سواء اكن ذكل  واردةعىل عكس اخليار السابق، يرتمج الكتب ادلويل اإ

 ل. والاكتب أأمأأحصاب التسجيالت ادلولية و  الودعنيمطلواًب للتواصل مع 

 

  

 السلبيات الإجيابيات 

جراء - للغة اب مجيع العمليات الودعنيو تب اكال اإ

 اجلديدة.

 .السجل ادلويل بميع لغات العمل الإبقاء عىل -

 التسجيالت والتقيدات بميع لغات العمل. نرش -

اإىل مجيع  واردةلك وثيقة لالكتب ادلويل  ترمجة -

 (.مبا يف ذكل اللغة اجلديدة)العمل  لغات

تاكليف التنفيذ والتشغيل ادلويل  لكتبحتمل ا -

 .والرتمجة

للموظفني  توظيفتاكليف الكتب ادلويل حتمل  -

عادة تدريهبمو م وتدريهب الطلب ادلويل  لفحص اإ

جراء التصالت ذات الصةل ابللغة   .ديدةاجل واإ

درجة عالية مواهجة أأحصاب التسجيالت ادلولية  -

يل والتفاص من التعقيد لأن الستندات الأصلية 

)مثل حالت الرفض الؤقت( ميكن أأن الإضافية 

 تكون ابللغة اجلديدة.

 تاكليف الرتمجة اجلديدة.عدم ترش يد  -
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 لغة العمل وتلكفة الفحص 12تقديرات تلكفة ترمجة

 الرتمجة البارشة

 

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 رسي(السوي 

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 الفاحصني

حترير الرتمجة     

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 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 اجملموع   2.74 601 14 665 585 45 جملموعا

 

 

 

 

 

                                         
دراجمعل الرتمجة الإضايف الناجت عن  جحماإن  12 اللغة الروس ية لكغة  اإدراجمعل الرتمجة اذلي قد ينتج عن  جحماللغة الصينية لكغة معل هو معليًا نفس  اإ

بسبب اختالف  ،رجيةخا ، ابلس تعانة مبصادرُتتلف تلكفة الرتمجة ذكل،اإن الوارد الالزمة لإجراء مراقبة اجلودة يه نفسها. ومع ف ذلكل،تبعا و معل. 

ىل تكل اللغات.الطبقة عىل  الأسعار  حترير اقرتاحات الرتمجة ال لية من واإ



MM/LD/WG/17/7 Rev. 
Annex 
15 
 

 الرتمجة غري البارشة من الإنلكزيية

 

 )ب( الروس ية فقط   )أأ( الصينية فقط

حترير الرتمجة   

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 الفاحصني

الرتمجة  حترير    

ابلس تعانة 

 مبصادر خارجية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

مراقبة جودة 

 الرتمجة 

 )أأايم العمل(

عدد 

 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 اجملموع   2.74 4 867 893 387 40 اجملموع
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 اعتبارات أأخرى .اثنيا

 علومات والتصالتتكنولوجيا ال يرتطو 

دراجب سيتطل دخال لغات جديدة  اإ مدريد نظام سجل ل عىل أأنظمة تكنولوجيا العلومات والتصالت  تعديالتعدة اإ
لغات جديدة" لزيد من  لإدراج تس تلزم التطوير مدريد يف نظامتكنولوجيا العلومات والتصالت  .اثلثا)انظر "

 زمة لتكل التغيريات.مل نقدر الوارد الال ،حينئذالتفاصيل(. 

 عىل الوارد البرشية الأخرى الآاثر الرتتبة

ضافية يف  أأعاله،كام هو موحض  خيار وحيد هو اس تثناء مع  مدريد،معليات  شعبةستتطلب مجيع اخليارات موارد برشية اإ
دراجفاإن  ذكل،لغة الإيداع فقط. ومع  يد، حيث س تكون جسل مدر يف لغة جديدة س يؤثر عىل مجيع اجملالت الأخرى  اإ

ىل موارد تتقن اللغات اجلديدة.  هناك حاجة اإ

 سلوك الس تخدم

طارازداد عدد الطلبات ادلولية  قد تقلل التقديرات و يف الصني زايدة كبرية يف العامني الاضيني.  الودعةنظام مدريد  يف اإ
دراجالواردة أأعاله من تأأثري  ذا اس متر هذا  اإ الطلبات ادلولية الودعة يف الصني من  ظلت، وعادة. التوجهاللغة الصينية اإ

معظم الطلبات ادلولية الودعة يف الاحتاد  تتضمنمن انحية أأخرى، و سلع واخلدمات. ل قوامئ خمترصة ل  وذاتواحد  صنف
من احملمتل أأن يؤدي و الرتمجة.  سهةلمدريد للسلع واخلدمات، مما جيعلها نظام الرويس عىل مؤرشات من قاعدة بياانت 

دراج ىل ارتفاع تاكليف الكتب ادلويل. اإ  اللغة الصينية والروس ية اإىل تغيري سلوك الس تخدم، مما قد يؤدي اإ

 لغات جديدة لإدراج تس تلزم التطويرنظام مدريد  يف تكنولوجيا العلومات والتصالت .اثلثا

 لغة الإيداع عىل مس توى (لف)أأ 

للسامح ابلإيداع يف نظام مدريد الإلكرتوين  التواصل مةوخد يف نظام مدريدالالكرتوين  خدمة الإيداعحتديث ُيمتل 
حتديث أأنظمة و  التطبيق؛خطوة جديدة يف سري معل ك الأولية لرتمجةاواتباع اكتب اليت تس تخدهما؛ للم تبعابلغات جديدة 

 وحتديث أأنظمة النرش لتجاهل اللغات اجلديدة. اجلديدة؛الاس تعالمات لعرض اللغة 

 العاجلة لغةعىل مس توى  (ء)اب

للسامح ابلإيداع خدمة الإيداع الالكرتوين يف نظام مدريد وخدمة التواصل الإلكرتوين يف نظام مدريد حتديث ُيمتل 
حتديث و حتديث أأنظمة حفص الطلبات والاس تعالم لعرض اللغة اجلديدة؛ و  تس تخدهما؛اكتب اليت للم تبعابلغات جديدة 

ىل اللغة اجلديدة مجليع رسائل و "( دلمع اللغة اجلديدة؛ الكريسامسأأداة التصنيف ادلاخلية )"جشرة  التطبيق  لفةخماالرتمجة اإ
ىل الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية والعكس؛ امعليات الرتمجة لإضافة خطوة  تعديلوالاختبار؛  لرتمجة من اللغة اجلديدة اإ

 وحتديث أأنظمة النرش لتجاهل اللغات اجلديدة.
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 يارات الأخرىاخل مجيع عىل مس توى  (جمي)

للسامح ابلإيداع خدمة الإيداع الالكرتوين يف نظام مدريد وخدمة التواصل الإلكرتوين يف نظام مدريد حتديث ُيمتل 
حتديث و ؛ لعرض اللغة اجلديدةحتديث مجيع أأنظمة الفحص والاس تعالم و ؛ اكتب اليت تس تخدهماللم تبعابلغات جديدة 

ىل اللغة اجلديدة مجليع رسائل و ؛ "( دلمع اللغة اجلديدةسالكريسامأأداة التصنيف ادلاخلية )"جشرة  التطبيق  خمالفةالرتمجة اإ
ىل الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية  وتعديل؛ والاختبار معليات الرتمجة لإضافة خطوة للرتمجة من اللغة اجلديدة اإ

لعاجلة اللغة اجلديدة والتحقق من ؛ وحتديث أأدوات الويب مة النرش لعاجلة اللغات اجلديدةحتديث أأنظو لعكس؛ ابو
 حصهتا عند اس تخداهما.

 والوثيقة[ لرفقا]هناية 
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