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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يوليو 2020

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات احلادية والستون

جنيف ،من  21اإىل  29سبمترب 2020
حماضر اجتماعات الويبو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1اعمتدت مجعيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،يف سلسةل اجامتعاهتا التاسعة وامخلسني ،اقرتاحا يريم اإىل
الاس تفادة من التقدم احملرز يف جمال التكنولوجيا الرمقية من أأجل حتسني رسعة اخلدمات وجودهتا وضامن كفاءة عالية من
حيث التلكفة يف أن واحد فامي خيص اإنتاج حمارض اجامتعات الويبو .وترد املعلومات ا ألساس ية والاقرتاح ابلاكمل يف الوثيقة
.A/59/9

معلومات أأساس ية
 .2وكام ورد يف تكل الوثيقة ،حددت أأوجه القصور الرئيس ية فامي يتعلق ابإنتاج حمارض اجامتعات الويبو حالي ًا .ومشلت
أأوجه القصور عدم وجود ألية للفهرسة أأو البحث يف تسجيالت فيديو املؤمترات ،مما يص ّعب عىل املس تخدمني الوصول اإىل
مداخالت أأو بنود جدول أأعامل معيّنة؛ وصعوبة توفري احملارض املكتوبة يف الوقت املناسب ،وإاعداد تقارير حرفية كثيفة
العامةل .واكن الهدف من الاقرتاح معاجلة أأوجه القصور املذكورة وحتقيق ا ألهداف التالية:
 اس تجابة أأكرث فعالية لحتياجات ادلول ا ألعضاء؛
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وتوفري حمارض رمقية لالجامتعات بوترية أأرسع وكفاءة أأكرب لالس تعاضة عن النظام احلايل اخلاص ابلتقارير
احلرفية؛
دمع س ياسة اللغات الست ل ألمم املتحدة؛
وتقدمي خدمات أأكرث فعالية من حيث التلكفة مبا ميكّن من حتقيق وفورات خضمة يف التاكليف؛
وزايدة قمية حمارض املؤمترات وفائدهتا ابلنس بة لدلول الأعضاء.

حمس نة ملؤمترات الويبو ابس تخدام التكنولوجيات
 .3ووافقت ادلول ا ألعضاء عىل جتربة هنج جديد يوفّر تسجيالت فيديو ّ
السمعية البرصية املتاحة جتاراي ،تمكّلها جسالت نصية مس تحدثة أليا بلغات ا ألمم املتحدة الست ابس تخدام أأدوات اذلاكء
الاصطناعي للويبو .ويتأألف الاقرتاح الوارد يف الفقرة  11من الوثيقة  A/59/9من العنارص الثالثة التالية:
حمس نة لتسجيالت الفيديو حسب الطلب مع اإدراج اإماكنية الفهرسة الرمقية لتسهيل التصفح والبحث
( أأ) نُسخ ّ
حبسب بند جدول ا ألعامل أأو املتحدث ،فضال عن اإدراج اإماكنية النفاذ اإىل واثئق الاجامتع املعين؛
(ب) الاس تعاضة عن التقارير احلرفية بنسخة نصية وافية ابللغة الإنلكزيية ومس تحدثة أليا ابلاكمل انطالقا من
الالكم ومزتامنة مع تسجيل الفيديو ،ومع ترجامت ألية اإىل لغات ا ألمم املتحدة امخلس ا ألخرى؛
(ج) تنفيذ عىل مراحل .خالل املرحةل التجريبية ا ألولية (املرحةل ا ألوىل) املمتدة من أأكتوبر  2019اإىل سبمترب
جرب الاس تعاضة عن التقارير احلرفية ابلنُسخ النصية والرتجامت املس تحدثة أليا يف ادلورات ا ألربع للجنة
 ،2020س ُت ّ
املعنية ابمللكية الفكرية والتمنية (جلنة التمنية) واللجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات (جلنة الرباءات) .ويف ضوء التجربة
املكتس بة ،س ُيطلب من ادلول ا ألعضاء البتّ  ،يف أأكتوبر  ،2020يف اإماكنية توس يع النظام اجلديد ،أأثناء املرحةل
الثانية ،ليشمل اجامتعات الويبو ا ألخرى.
 .4ويف حال جناحه ،س ميكّن الهنج اجلديد من وقف ا إلنتاج البرشي احلايل والكثيف املوارد للتقارير احلرفية بشلك
تدرجيي .وس تكون الوفورات احملمتةل يف التاكليف الناجتة عن الاس تعاضة عن احملارض احلرفية مبس تخرجات نصية مؤمتتة
ابلاكمل وترجامت مؤمتتة ابلاكمل ،وفورات كبرية .ففي الثنائية  ،2019/2018قدر اإجاميل املوارد الالزمة لإعداد التقارير
احلرفية لجامتعات الويبو بلغات ا ألمم املتحدة الست بنحو  2.6مليون فرنك سويرسي (انظر مرفق الوثيقة A/59/9
لالطالع عىل التفاصيل).

حصيةل املرحةل التجريبية
 .5أأطلقت املنصات التكنولوجية لتعزيز البث عرب الإنرتنت وتسجيالت الفيديو حسب الطلب ،والنظام املؤمتت لتحويل
الالكم اإىل نص وترمجته ( ،)WIPO S2T + WIPO Translateبنجاح حس امب اكن مقررا يف نومفرب ،2019
واس تخدمت يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية (نومفرب  )2019وادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات (ديسمرب
 .)2019ولكن بسبب جاحئة كوفيد ،19-مل تعقد ادلوراتن املقرراتن أأصال للجنة التمنية وجلنة الرباءات يف مايو ويونيو 2020
عىل التوايل.
 .6وبلغت الوفورات املقدرة يف التاكليف يف عام  2019لدلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية وادلورة احلادية والثالثني
للجنة الرباءات حوايل  171,000فرنك سويرسي.
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حمس نة لالجامتعات :النتاجئ
تسجيالت مسعية برصية ّ
 .7ميكن الاطالع عىل تسجيالت الفيديو حسب الطلب لالجامتعني املذكورين أأعاله عىل صفحة الويبو اخملصصة للبث
عرب الإنرتنت ( )/webcast.wipo.intعىل الرابطني التاليني:
 ادلورة الرابعة والعرشون للجنة التمنية:
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=102659
 ادلورة احلادية والثالثون للجنة الرباءات:
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=103351
ورمغ عدم تلقي ردود فعل رمسية من ادلول ا ألعضاء عىل النظام اجلديد ،فقد وردت تعليقات اإجيابية عىل السامت اجلديدة
بشلك غري رمسي من الوفود ومن أأحصاب املصلحة ادلاخليني .ومن السامت اليت حظيت بتقدير خاص القدرة عىل الانتقال
مبارشة لبنود حمددة من جدول ا ألعامل أأو مداخالت معيّنة؛ والروابط املدجمة ابلواثئق قيد املناقشة.
 .8ومن حيث توافر اللغات ،يتيح النظام اجلديد الوصول اإىل حمارض الاجامتعات جبميع قنوات الرتمجة الفورية الست.
وهذا اإجناز كبري يفوق الهدف ا ألصيل لهذه املرحةل ،وهو الوصول اإىل اللكمة امللقاة اإضافة اإىل ترمجة فورية ابللغة الإنلكزيية
فقط .وعالوة عىل ذكل ،وكام أأشري يف الفقرة  17من الوثيقة  ،A/59/9فاإن ا ألمانة حريصة عىل تضييق الفجوات
التكنولوجية والرمقية لمتكني النفاذ اإىل جسالت اجامتعات الويبو وتقامسها ،ل س امي مع املس تخدمني يف البدلان اليت تعاين من
بطء التصال ابلإنرتنت أأو عدم موثوقيته .ومن املزااي ا ألخرى اليت يقدهما النظام اجلديد ،اإماكنية حتميل مجيع التسجيالت
السمعية البرصية أأو جزء مهنا بدل تشغيلها عىل املوقع.
 .9وقد أأصبح النظام اجلديد ،وهو أأحد النواجت املبكرة ملرشوع أأوسع ملنصة متاكمةل خلدمات املؤمترات ،املنصة املعيارية
حملارض اجامتعات الويبو .ويتوافق النظام مع منصات املشاركة عن بعد قيد النظر ،من أأجل عقد اجامتعات يف اإطار افرتايض
أأو هجني.

الاس تعاضة عن التقارير احلرفية بنسخة نصية مس تحدثة أليا وترمجة ألية :النتاجئ
 .10تتاح املنتجات الاكمةل املس تحدثة أليا لالجامتعني عىل موقع الويبو الإلكرتوين جبميع اللغات عىل الرابطني التاليني:
 ادلورة الرابعة والعرشون للجنة التمنيةhttps://www.wipo.int/s2t/CDIP24/sessions.html :
 ادلورة احلادية والثالثون للجنة الرباءاتhttps://www.wipo.int/s2t/SCP31/sessions.html :
ونرش نص لك جزء يف غضون ساعة أأو حنو ذكل من انهتاء اجللس تني الصباحية/املسائية ذات الصةل .مقارنة ابلعملية املعيارية
اليت تس تغرق عدة أأشهر لإنتاج التقارير احلرفية احملررة واملرتمجة.
 .11وقد طلبت ادلول ا ألعضاء تصويبات قليةل جد ًا عىل النسخ النصية املس تحدثة أألي ًا حملارض ادلورتني الرابعة والعرشين
للجنة التمنية واحلادية والثالثني للجنة الرباءات .ومن حيث ادلقة ،جسلت نسخ اللغة الإنلكزيية أأكرث من  80يف املائة بشلك
مس متر وابس تخدام أأدوات القياس املتوافقة مع معايري الصناعة .وبشلك عام ،فا ّإن جودة الرتجامت املؤمتتة من نص اللغة
الإنلكزيية ابس تخدام أأداة الويبو للرتمجة اللية تصنّف بشلك اإجيايب من قبل مرتمجني خرباء يف قسم اللغات .وجتدر الإشارة
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اإىل أأن القناة ا ألصلية للجلسة ،اإضافة اإىل مجيع قنوات الرتمجة الفورية الست ،متاحة الن عرب منصة الفيديوهات حسب
الطلب ،وهو ما يوفر وس يةل قيّمة للتحقق من ا ألصل يف حال وجود شك.

املقرتح
مدعوة ،يف ضوء اخلربة املكتس بة خالل املرحةل التجريبية ،اإىل الانتقال اإىل املرحةل الثانية ،وفهيا
 .12ا ّإن ادلول ا ألعضاء ّ
س يجري توس يع اإعداد النسخ النص ّية املس تحدثة ألي ًا والرتجامت اللية لجامتعات الويبو ليحل حمل اإنتاج التقارير احلرفية .ولن
خيضع اإعداد ملخص قرارات الرئيس ألي تغيري.
 .13والتداعيات الاقتصادية ألزمة كوفيد ،19-مبا لها من تأأثري مل حيدد مداه حىت الن عىل الوضع املايل للويبو مس تقب ًل،
تزيد من أأمهية الوفورات احملمتةل يف التاكليف ،واليت قد تنجم عن وقف اإعداد احملارض احلرفية التقليدية .وذلكل يُقرتح أأن يبد أأ
رساين املقرتح اعتبار ًا من أأكتوبر  ،2020و أأن يط ّبق عىل مجيع اجامتعات الويبو ،ابس تثناء امجلعيات وغريها من اجامتعات
هيئات الويبو الرئاس ية واملؤمترات ادلبلوماس ية.

 .14اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،مدعوة
اإىل اختاذ قرار بش أأن الاس تعاضة عن التقارير
احلرفية لجامتعات الويبو بنسخ نصيّة مس تحدثة
ألي ًا وترجامت ألية ،ابس تثناء اجامتعات امجلعيات
وغريها من اجامتعات هيئات الويبو الرئاس ية
واملؤمترات ادلبلوماس ية.
[هناية الوثيقة]

