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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  12 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
 2019أأكتوبر  9سبمترب اإىل  30جنيف، من 

 سجالت اجتماعات الويبو
عداد منوثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وتنرش جسالت مجيع الاجامتعات اليت تنظمها لك عام لهيئاته الرئاس ية  نتجت   .1

وجلاهنا وأأفرقهتا العامةل. وتشمل السجالت تسجيالت مسعية برصية وتقارير نصية عىل السواء، ويه هممة لمتكني ادلول 

املناقشات، وكذكل لأغراض الإبالغ املؤسيس واحلفظ املرجعي. وتتيح التطورات اليت طرأأت مؤخرا يف  الأعضاء من متابعة

جمال التكنولوجيات الرمقية فرصا لتحسني رسعة اخلدمات وجودهتا وضامن كفاءة عالية من حيث التلكفة يف أ ن واحد فامي 

نتاج جسالت الاجامتعات. وتقرتح هذه الوثيقة جتريب هنج  نة ومفهرسة رمقيا خيص اإ جديد س يوفر تسجيالت فيديو حمس ّ

ذا ، تمكّلها جسالت نصية مس تحدثة أ ليا بلغات الأمم املتحدة الست بواسطة أأدوات اذلاكء الاصطناعي. وقابةل للبحث واإ

ّلت التجربة ابلنجاح فسوف متكّن من التخيل تدرجييا عن املامرسة احلالية  عداد احملارض و  لكّفة للغايةاملُك  املمتثةل يف اإ

 .لالجامتعات يةاحلرف 
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 السجالت احلالية لجامتعات الويبو

 تنّظم الويبو اجامتعات من الفئات التالية: .2

 الهيئات الرئاس ية "1"

 امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات الاحتادات واملعاهدات اليت تديرها الويبو 

 جلنة التنس يق 

 مؤمتر الويبو 

 واللجان "2"

  جلنة املزيانية( واملزيانيةجلنة الربانمج( 

 جلنة حق املؤلف( اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 

 جلنة الرباءات( اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات( 

 اللجنة ادلامئة بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 

 العالمات( )جلنة

  جلنة التمنية( املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاللجنة( 

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

 )جلنة املعارف(

 جلنة املعايري( اللجنة املعنية مبعايري الويبو( 

 نفاذ نفاذ( اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ  )جلنة الإ

 والأفرقة العامةل "3"

 الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد 

 الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي 

 الفريق العمل املعين بتطوير نظام لش بونة 

 الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات 

 جلنة خرباء احتاد التصنيف ادلويل للرباءات 

 جلنة خرباء احتاد نيس 

د معظمها جسال لجامتعه سواء بنسق مسعي برصي وجتمتع الهيئات املذكورة أأعاله، عادة، مّرة أأو مّرتني يف الس نة، وي ع   .3

 دورة من تكل الاجامتعات يف جنيف. 24نّظمت الويبو  ، 2018عام أأو نسق نيص أأو ُكهيام. ويف 

 تمتثّل جسالت اجامتعات الويبو، حاليا، يف ثالثة منتجات يه:و  .4

السجالت السمعية البرصية. ت وفر خدمات البث الش بيك، مبا يف ذكل البث الش بيك املبارش والفيديو  (أأ )

حسب الطلب، ملعظم الاجامتعات ال نفة اذلكر )ابس تثناء املشاورات غري الرمسية أأثناء الاجامتعات(. وميكن 
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ىل متابعة املداخالت اليت تمت يف قاعة الاجامتع ابللغة الأصلية، أأو للمس تخدمني  الاس امتع اإىل صيغهتا املرتمجة اإ

الويبو. وت تاح تكل السجالت السمعية البرصية عرب أأرش يف  س تعني هبمت الإنلكزيية من قبل مرتمجني فوريني 

 شهرا. 12الفيديو حسب الطلب عىل موقع الويبو الإلكرتوين العام ملدة 

امل تخذة يف الاجامتع(. يف هناية لك اجامتع، ي قدم ملخص لخص الرئيس )جسل نيص للقرارات م (ب)

 .دلورةاالرئيس بلغات الأمم املتحدة الست لعامتده يف 

ر يتضمن املناقشات والقرارات(. والتقارير احلرفية عبارة جسالت نصية  (ج) التقرير احلريف )جسيل نيص حمرَّ

ىل املذكرات واخملرجات اب مدوين احملارض املوجزة، ، يف غيتتوىل الأمانةمفصةل  عدادها وحتريرها استنادا اإ اإ

الصادرة عن موّردين خارجيني خلدمة العرض النيص للحوار تس تعني هبم الويبو، والسجالت السمعية 

ىل لغات الأمم املتحدة الأخرى. وال  عملية بأأمكلها البرصية. وت رتمج النسخة الإنلكزيية الهنائية للتقرير بعد ذكل اإ

 وزيعتىل كثري من الأعباء والتاكليف )انظر املرفق لالطالع عىل تس تغرق وقتا طويال )عدة أأشهر( وتنطوي ع

 التاكليف(.

نتاج جسالت الاجامتعات العديد من الأمور، ل .5  س امي ما ييل: وتشمل النقائص الرئيس ية املرتبطة ابملامرسة احلالية لإ

  أأو البحث مضن تسجيالت الفيديو، مما يصّعب عىل املس تخدمني انعدام أأية وظيفة للفهرسة

 حتديد مداخالت معّينة أأو بنود من جدول الأعامل؛

  الجامتعات يف الوقت املناسب؛الكتابية ل سجالتال تعّذر توفري و 

 .ورضورة تكريس الكثري من العمل واملوارد لإعداد التقارير احلرفية 

ىل أأن مجموع  .6 املوارد الالزمة لإعداد التقارير احلرفية لجامتعات الويبو بلغات الأمم املتحدة  تاكليفوتشري التقديرات اإ

 وزيعتوفامي ييل )انظر املرفق لالطالع عىل التفاصيل(.  2018/2019ماليني فرنك السويرسي للثنائية  2.6الست بلغت 

 التاكليف:

 160,718  العرض النيص للحوار )خدمة  لمداولتل الكتايب نقلال فرناك سويرساي لأغراض

 اليت تقدهما هجات خارجية(؛

 فرناك سويرساي )حمسوبة عىل أأساس التاكليف املعيارية حبسب الرتبة يف  534,151و

س نة من العمل ابلنس بة  2.95يوما، أأو  650لأغراض حترير التقارير احلرفية، مما ميثّل  )2019 عام

 ملوظف من موظفي الويبو؛

 حمسوبة عىل أأساس متوسط تلكفة اللكمة الواحدة يف مليون فرنك سويرسي ) 1.9و

يف ابملائة من مجموع مزيانية خالف املوظفني اخلاصة ابلرتمجة  14( لأغراض الرتمجة، مما ميثّل 2018 عام

 .2018/19 الثنائية

لتمنية ا جلنةاخلاصة بلجنتني اثنتني هام  2018 ولأغراض حتليل التاكليف، ت ؤخذ مكثال التقارير احلرفية لعام .7

 الرباءات. وجلنة
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 .1الرباءاتجلنة التمنية و  نةابلتقارير احلرفية للج اخلاصة  التاكليف وزيعت: بيان 1الرمس البياين 

 

 (WIPO TRANSLATEو WIPO S2Tعىل اذلاكء الاصطناعي ) انتالقامئ انتالويبو الوجهي  دااتأأ 

8. WIPO S2T  ىل اذلاكء الاصطناعي، وهو ميكّن من س تنبط داخليا للتعّرف عىل الالكم ابلستناد اإ عبارة عن نظام م 

ّرب منوذج اذلاكء الاصطناعي اخلاص بذكل  ىل النص(. وقد د  اس تحداث نسخ نصية من املداخالت الشفهية )من الالكم اإ

الرئييس  لعاملانصية لجامتعات الويبو السابقة. وذكل هو النظام ابس تخدام البياانت الوجهية، أأي التسجيالت الصوتية وال 

مواطن قوة فريدة من نوعها يف معاجلة املصطلحات املتعلقة ابلويبو وامللكية الفكرية  WIPO S2Tب نظام اذلي ي كس  

 وكذكل مداخالت مندويب الويبو املنمتني اإىل لك املناطق اجلغرافية.

جنازات يف جمال الرتمجة العصبية ال لية ، فقد ظّل ي طWIPO Translate نظام أأما .9 ّور منذ س نوات عديدة وحقّق اإ

ىل  WIPO Translateظام وقد جّربت الأمانة دقة وجودة نصوص التقارير احلرفية املرتمجة أ ليا ابس تخدام ن .2016 يف عام اإ

ا توس يع نطاق ذكل النظام لغات الأمم املتحدة امخلس الأخرى وأأثبتت أأن مس توهيام مقبول. وس يتس ىن يف املس تقبل أأيض

ذا متكّنت الأمانة من احلصول عىل احلجم الالزم من مجموعات البياانت السلمية يف   اللغويةزواج الأ ليغطي لغات أأخرى، اإ

خيص  . وفامينظامذكل ال للغة الإنلكزيية واس تخداهما لأغراض تدريب منوذج اذلاكء الاصطناعي الوجيه من الشامةل املعنية 

صدار من تر  مجة الواثئق املرتبطة بطلبات الرباءات يف نظام التسجيل اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يغطي أأحدث اإ

ىل ارتباط تدريب خوارزمية اذلاكء الاصطناعي  2تسعة أأزواج لغوية. Translate WIPOالش بكة العصبية لنظام  وابلنظر اإ

ن البياانت السمعية للمؤمترات ابلزوج اللغوي املس هتدف  ارتباطا وثيقا WIPO Translateاخلاصة بنظام  ابجملال املعين، فاإ

ىل لغات أأخرى. نلكزيية من الأمور الرضورية لتوّسع النظام اإ  الشامل لالإ

 الاقرتاح

لهيا أأعاله، وحتقيق  .10 نتاج جسالت اجامتعات الويبو بغرض التصدي للنقائص املشار اإ ي قرتح اعامتد نظام جديد لإ

 تالية:الأهداف ال 

                                         
عقد لك مهنام ما مجموعه يمّرتني يف الس نة، وابلتايل  وابلفرنك السويرسي؛ وت عقد اجامتعات لك من جلنة التمنية وجلنة الرباءات ةيه تاكليف الثنائيالتاكليف  1

 يف الثنائية.اجامتعات  أأربعة
لصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية والأملانية والياابنية والكورية ويه: العربية واعاهدة التعاون بشأأن الرباءات التسع ملنرش ال مع أأي من لغات الإنلكزيية  2

 الربتغالية.

16,386

27,995

53,130

82,226

191,268

296,010

تلجنة البراءا

ةلجنة التنمي

النقل الكتابي التحرير الترجمة
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 الاس تجابة بفعالية أأكرب لحتياجات ادلول الأعضاء؛ 

  وتوفري جسالت رمقية لالجامتعات بوترية أأرسع وكفاءة أأكرب لالس تعاضة عن النظام احلايل

 اخلاص ابلتقارير احلرفية؛

 وتقدمي خدمات أأكرث فعالية من حيث التلكفة مبا ميكّن من حتقيق وفورات خضمة يف التاكليف؛ 

 س ياسة لغات الأمم املتحدة الست فامي خيص جسالت الاجامتعات؛ ومواصةل دمع 

 .وزايدة قمية وفائدة تسجيالت املؤمترات ابلنس بة لدلول الأعضاء 

 ايتق وأأدالبرصية املتاحة يف السو  ولهذا الغرض، تقرتح الأمانة الاس تفادة عىل حد سواء من التكنولوجيات السمعية .11

(. ويمتثّل الاقرتاح يف العنارص WIPO Translateو WIPO S2Tيبو ) الو اممتتلكه لتنياذلاكء الاصطناعي ال 

 التالية: الثالثة

ماكنية الفهرسة الرمقية لتسهيل التصفح  (أأ ) دراج اإ نة لتسجيالت الفيديو حسب الطلب مع اإ ن سخ حمس ّ

ماكنية النفاذ اإىل واثئق الاجامتع املع دراج اإ  ين.والبحث حبسب بند جدول الأعامل أأو املتحدث، فضال عن اإ

ابلاكمل انطالقا ابللغة الإنلكزيية ومس تحدثة أ ليا  وافية الاس تعاضة عن التقارير احلرفية بنسخة نصية (ب)

ىل لغات الأمم املتحدة امخلس الأخرى. امنةت لالكم وممن ا  مع تسجيل الفيديو، ومع ترجامت أ لية اإ

اإىل  2019من أأكتوبر  تطبيق تدرجيي. خالل املرحةل التجريبية الأولية )املرحةل الأوىل( املمتدة (ج)

سخ النصية والرتجامت املس تحدثة أ ليا يف ، س ت جّرب الاس تعاضة عن التقارير احلرفية ابلن  2020 سبمترب

ادلورات الأربع للجنة التمنية وجلنة الرباءات. ويف ضوء التجربة املكتس بة، س ي طلب من ادلول الأعضاء البّت، 

ماكنية توس يع النظام ا2020 يف أأكتوبر  أأثناء املرحةل الثانية، ليشمل اجامتعات الويبو الأخرى.جلديد، ، يف اإ

كر أأعاله، اختريت جلنة التمنية وجلنة الرباءات ابلنظر اإىل جحم أأحدث تقريرهيام احلرفيني ) .12 صفحة  63صفحة و 98وكام ذ 

فرناك  667,015مجموعه  ما 2020/2021عىل التوايل(. وستبلغ وفورات التاكليف املقدرة اليت ميكن حتقيقها يف الثنائية 

ذا قّررت ادلول الأعضاء  260,784فرناك سويرساي؛ وجلنة الرباءات:  406,231سويرساي )جلنة التمنية:  فرناك سويرساي(. واإ

)ابس تثناء امجلعيات وادلورات الاس تثنائية  2020اعتبارا من أأكتوبر  توس يع النظام اجلديد ليشمل مجيع اجامتعات الويبو

ضافية يف عاملحتادات املعاهدات(،  ماكنية حتقيق الويبو وفورات اإ ىل اإ ن التقديرات تشري اإ  736,956تناهز قميهتا  2021 فاإ

 فرناك سويرساي.

نة واملفهرسة رمقيا لنظام الفيديو حسب الطلب من  .13 احللول التجارية املتاحة يف الأسواق. ويه وت عد النسخة احملس ّ

حدى النتاجئ املبكّرة ملرشوع منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات، وس تحّل حمّل نظام الويبو احلايل للبث الش بيك والفيديو  اإ

ذ بشأأن . ولن يتأأثّر ذكل بأأي قرارات قد ت تخ2019حسب الطلب، وس ت طبق عىل مجيع اجامتعات الويبو اعتبارا من أأكتوبر 

 التقارير احلرفية.

عداد ملخص  .14  الرئيس لأي تغيري.قرارات ولن خيضع اإ

 ويلّخص اجلدول التايل خصائص الوضع الراهن والهنج املقرتح. .15
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 : مقارنة بني النظامني احلايل واملقرتح لسجالت الاجامتعات1اجلدول 

 املقرتح حلايلا

نة للفيديو حسب  الفيديو حسب الطلب  الطلبالنسخة احملس ّ

 لكرتونيا يف اليوم التايل؛  متاح اإ

  يف الاجامتع( ابللغة الأصلية املتحدث هبا(

 ؛والرتمجة الفورية الإنلكزيية

  مقاطع فيديو مدهتا ثالث ساعات دون أأي

ماكنية البحث  ضافية )انعدام اإ وظائف اإ

 .والتصفح مثال(

  لكرتونيا يف  ؛اليوم نفسهمتاح اإ

  الاجامتع( والرتمجة الفورية الإنلكزيية )يف ابللغة الأصلية املتحدث هبا

 )دون تغيري(؛

 التصفح/البحث حبسب بند جدول الأعامل أأو لتسهيل  مفهرسة رمقيا

 ؛املتحدث

  ىل ماكنية النفاذ اإ دراج اإ  قيد املناقشة. الوثيقة )الواثئق(اإ

 ملخص قرارات الرئيس ملخص قرارات الرئيس

  متاح يف اليوم الأخري من الاجامتع جبميع

 لغات الأمم املتحدة.

 )دون تغيري( 

( S2Tجسالت مسعية برصية بنسخة نصية اكمةل منقوةل من الالكم ) التقرير احلريف

 وترجامت أ لية

  لكرتونيا بعد الاجامتي نرش  ؛شهرأأ ع بعدة اإ

  لغات الأمم املتحدة؛ميع جب 

   وتدخل تطلب الكثري من العملت نصية سخ ن 

 ا.لتحريرهيا وترمجهت برشي

 

  التحقق من حصهتا مقابل كن وقابةل للتحرير، مي افيةو  نصيةسخة ن

 ؛تامنمعرض فيديو 

  ؛يف اليوم نفسهلكرتونيا اإ تاحة م 

  ىل لغات الأمم املتحدة سخة ن نصية ابللغة الإنلكزيية، وترمجة أ لية اإ

يف موقع  امل دمج WIPO Translateالأخرى ابس تخدام نظام 

  WIPO S2T ظامن

  ؛ابلاكملوبنسق متامن وقابل للبحث  تاحة ابلنص والفيديوم سخة ن 

 ياُك عىل اذلاكء الاصطناعي ومؤمتتة امئة ق. 
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دارة النظام اجلديد ومواصةل التطوير  اإ

حني ل ت عد البياانت ويف لتنفيذ اخلدمات وتوفريها بنجاح. الأمهية  أأمرا حامسالويبو أأمن وسالمة البياانت تعترب  .16

ن الأمانة ستتعامل عىل النحو  الواردة يف السجالت السمعية البرصية والنصية املنشورة لجامتعات الويبو جسالت رسية، فاإ

زاء تزوير بياانت للحّد من أأي خماوف ل مع سالمة الشخصية و طة ابلبياانت ااملناسب مع أأي نوع من احلساس ية املرتب اإ

ة للتقليل من أأي ثتكنولوجيات الويبو القوية واحلدي تطبيق الأمانة س تواصل و  جسالت الاجامتعات. ريفحتأأو البياانت 

 .مينأأ  خطر

 حريصة عىل تضييق الفجوات التكنولوجية والرمقية لمتكني النفاذ اإىل جسالت اجامتعات الويبو وتقامسها.الأمانة و  .17

ابلنس بة للمس تخدمني يف البدلان اليت تعاين من بطء الإنرتنت أأو عدم موثوقيته، ميكن اس تكشاف وسائل أأخرى جلعل و

 قابةل للتزنيل حسب الطلب.أأجزاء من السجالت السمعية 

ابجملان حلكومات  (WIPO Translateو WIPO S2T)عىل التكنولوجيا  تنيالويبو القامئ دايتأأ الأمانة ح وس تتي .18

ادلول الأعضاء يف املنظمة، وملؤسسات الأمم املتحدة، مع ما قد يرتتب عن ذكل من ختفيضات حممتةل يف التاكليف عىل صعيد 

اهامتهما الشديد ابس تخدام أأدايت الويبو مؤسسات اتبعة للأمم املتحدة، فعال،  عدة أأبدتو ا. منظومة الأمم املتحدة بأأمكله

كومية ادلولية، بناء من املنظامت احل هامن تكل املؤسسات وغري  11لزهاء  WIPO Translateأأداة  أأتيحتو اجلديدتني. 

للأطراف املهمتة من القطاع اخلاص. بنود ورشوط متفق علهيا، فق و ، عيالأمانة أأدايت اذلاكء الاصطناس تتيح كام  عىل طلهبا.

 دواتأأ من مؤسسات القطاعي العام واخلاص عىل  ةطلبات املتايدلل ىل تعزيز قدرهتا عىل الاس تجابة تضطر الأمانة اإ وقد 

ىل اذلاكء الاصطناعي، نرش تكنولوجيات الويبو ادلى وء الاصطناعي. عىل اذلاك لقامئةاالويبو  دارة ملستندة اإ ينبغي أأن تسعى اإ

نرش تكل التكنولوجيات بني  ق توازن مالمئقيامللكية الفكرية املتضمنة يف أأدوات الويبو القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي اإىل حت 

برام عقود مع مس تعميل خدمات الويبو عىل نطاق أأوسع وبني حامية القمية اجلوهرية لتكل الأ  دوات ولومس الويبو من خالل اإ

 .جملالاتكفل توازان جيدا يف هذا 

ن  .19 مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، مدعوة اإ

ىل اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح ال وارد رشحه يف اإ

 من هذه الوثيقة. 11الفقرة 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 املرتبطة ابلإدارة احلالية لسجالت اجامتعات الويبو التاكليفليل حت 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

جميع التكاليف بالفرنك السويسري

متوسط طول 

التقرير
المجموعالترجمةالنقل الكتابي

التكلفة(عدد الصفحات)
الوقت المكّرس

)أيام العمل(
التكلفةالتكلفةالتكلفة

الهيئات الرئيسية [1]

                      517,878              393,921              133109,423                14,534                 260جمعيات الويبو

-                   19لجنة التنسيق
197,801                  28,083                35,882                        

                       553,760              422,004              143117,224                14,534المجموع الفرعي ]1[

لجان [2]  ال

                      230,680              169,637                5747,122                13,922                   75لجنة الميزانية

                      406,231              296,010                10082,226                27,995                   98لجنة التنمية

                      145,561              104,742                3529,095                11,724                   35لجنة العالمات

                      260,784              191,268                6553,130                16,386                   63لجنة البراءات

                      298,286              217,074                7360,299                20,913                   72لجنة حق المؤلف

                      362,810              261,855                8972,738                28,217                   58لجنة المعارف

                    1,704,352           1,240,586              420344,610              119,157 المجموع الفرعي ]2[

األفرقة العاملة [3]

                      144,758              106,260                3629,517                  8,981                   70معاهدة البراءات

                      149,884              109,296                3730,360                10,228                   72مدريد

                        32,324                22,011                  76,114                  4,199                   15الهاي

                        32,715                22,770                  86,325                  3,620                   15لشبونة

                       359,681              260,337                8872,316                27,027المجموع الفرعي ]3[

                    2,617,793           1,922,927              534,151                  650              160,718المجموع

تكلفة النقل الكتابي مشمولة ضمن جمعيات الويبو
1

تقارير الويبو الحرفية - عرض عام للتكاليف

تحليل التكاليف )استنادا إلى متوسط الوقت المكّرس للتحرير والتكاليف( للثنائية            االجتماعات

التحرير
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