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ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2021أغسطس  3 التاري    خ: 

ي الويبو
 جمعيات الدول األعضاء فز

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 محاضر اجتماعات الويبو

 األمانةوثيقة من إعداد 

 مقدمة

ي األل و الداعتمدت جمعيات  .1
ي تديرها الويبو  المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(عضاء فر

ي (الجمعيات)واالتحادات الت 
، فر
ر  ي مجال التكنولوجيا الرقمية من أجل تحسي 

احا يرمي إىل االستفادة من التقدم المحرز فر
، اقت  ر سلسلة اجتماعاتها التاسعة والخمسي 

ي آن وا
حد فيما يخص إنتاج محاضر اجتماعات الويبو. وترد رسعة الخدمات وجودتها وضمان كفاءة عالية من حيث التكلفة فر

ي الوثيقة 
ر
اح بالكامل ف  . A/59/9المعلومات األساسية واالقت 

 معلومات أساسية

. وشملت أوجه  .2
ً
ي تلك الوثيقة، حددت أوجه القصور الرئيسية فيما يتعلق بإنتاج محاضر اجتماعات الويبو حاليا

ر
وكما ورد ف

ر الوصول إىل مداخالت أو القصور عدم وجود آلية للفهرسة  ي تسجيالت فيديو المؤتمرات، مما يصّعب عىل المستخدمي 
أو البحث فر

ي الوقت المناسب، وإعداد تقارير حرفية كثيفة العمالة. وكان الهدف من 
ر
بنود جدول أعمال معّينة؛ وصعوبة توفت  المحاضر المكتوبة ف

اح معالجة أوجه القصور المذكورة وتحقيق األهداف  التالية:  االقت 

 استجابة أكتر فعالية الحتياجات الدول األعضاء؛ •
ة أرسع وكفاءة أكتر لالستعاضة عن النظام الحاىلي الخاص بالتقارير الحرفية؛ •  وتوفت  محاضر رقمية لالجتماعات بوتت 
 دعم سياسة اللغات الست لألمم المتحدة؛ •
ن من تحقيق •

ّ
ي التكاليف؛ وتقديم خدمات أكتر فعالية من حيث التكلفة بما يمك

 وفورات ضخمة فر
 وزيادة قيمة محاضر المؤتمرات وفائدتها بالنسبة للدول األعضاء.  •

ر تسجيالت فيديو محّسنة لمؤتمرات الويبو باستخدام التكنولوجيات  ووافقت .3
ّ
الدول األعضاء عىل تجربة نهج جديد يوف

لغات األمم المتحدة الست باستخدام أدوات الذكاء االصطناعي السمعية البرصية المتاحة تجاريا، تكّملها سجالت نصية مستحدثة آليا ب
ي الفقرة 

اح الوارد فر  من العناض الثالثة التالية:  A/59/9من الوثيقة  11للويبو. ويتألف االقت 
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سخ محّسنة لتسجيالت الفيديو حسب الطلب مع إدراج إمكانية الفهرسة الرقمية لتسهيل التصفح والبحث بحسب  )أ(
ُ
ن
؛ بند جدول ي

 األعمال أو المتحدث، فضال عن إدراج إمكانية النفاذ إىل وثائق االجتماع المعتر

ية ومستحدثة آليا بالكامل انطالقا من الكالم  )ب( ر االستعاضة عن التقارير الحرفية بنسخة نصية وافية باللغة اإلنكلت 
امنة مع تسجيل الفيديو، ومع ترجمات آلية إىل لغات األمم المتحدة الخم ر  س األخرى؛ومت 

سخاالستعاضة ع ُجّربت، 1جريبية األولية )المرحلة األوىل(تنفيذ عىل مراحل. خالل المرحلة الت )ج(
ُ
 ن التقارير الحرفية بالن

ي الدورات األرب  ع للجنة المعنية بالملكية الفكرية والتنمية )لجنة التنمية( واللجنة الدائمة 
جمات المستحدثة آليا فر النصية والت 

ي أكتوبر المعنية ب
، فر

ّ
ي ضوء التجربة المكتسبة، سُيطلب من الدول األعضاء البت

اءات(. وفر اءات )لجنة التر ي إمكانية 2021التر
، فر

 توسيع النظام الجديد، أثناء المرحلة الثانية، ليشمل اجتماعات الويبو األخرى. 

ي الحاىلي والكثيف  .4
ن النهج الجديد من وقف اإلنتاج البشر

ّ
ي حال نجاحه، سيمك

. وفر ي الموارد للتقارير الحرفية بشكل تدريجر
ي التكاليف الناتجة عن االستعاضة عن المحاضر الحرفية بمستخرجات نصية مؤتمتة بالكامل وترجمات 

وستكون الوفورات المحتملة فر
ي الثنائية 

ة. ففر ة الجتماعات الويبو ، قدر إجماىلي الموارد الالزمة إلعداد التقارير الحرفي2018/2019مؤتمتة بالكامل، وفورات كبت 
 لالطالع عىل التفاصيل(.  A/59/9مليون فرنك سويشي )انظر مرفق الوثيقة  2.6بلغات األمم المتحدة الست بنحو 

 حصيلة المرحلة التجريبية

نت وتسجيالت الفيديو حسب الطلب، والنظام المؤتمت لتحويل الكالم  .5 أطلقت المنصات التكنولوجية لتعزيز البث عتر اإلنت 
ي نوفمتر WIPO S2T + WIPO Translateنص وترجمته ) إىل

ي الدورة 2019(، بنجاح حسبما كان مقررا فر
، واستخدمت فر

ين للجنة التنمية )نوفمتر  ر 2019الرابعة والعشر اءات )ديسمتر ( والدورة الحادية والثالثي  ين  (2019 للجنة التر والدورة الخامسة والعشر
اءات )ديسمتر ( والدو 2020للجنة التنمية )نوفمتر  ر للجنة التر  (. 2020رة الثانية والثالثي 

اءاتالطابع المقتضب الجتماعات ا وبالنظر إىل .6 ر للجنة التر ين للجنة التنمية والدورة الثانية والثالثي  فقد ، لدورة الخامسة والعشر
ي بلغت 

ي التكاليف فر
ةالوفورات المقدرة فر فرنك   000.00’355حواىلي  الهلالجتماعات األربعة المذكورة أع 2020-2019 الفت 

 سويشي. 

 تسجيالت سمعية برصية محّسنة لالجتماعات: النتائج

ر  .7 ة الممتدة ما بي  ي الفت 
ين فر اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات دورة ( و 2019)نوفمتر التنمية للجنة  الدورة الرابعة والعشر
ات الجغرافية ) والتصاميمالتجارية  ي مايو العالمات لجنةالصناعية والمؤرسر

ي عقدت فر
لتعزيز ت المنصات التكنولوجية ، غطّ 2021( الت 

نت وتسجيالت الفيديو حسب الطلب   24 البث عتر اإلنت 
ً
مشاهدة، مما يجعل  46 000ساعة و 190ما مجموعه باجتماعا

ي متناول الجميع. 
 اجتماعات الويبو فر

للبث أعاله عىل صفحة الويبو المخصصة  رةالمذكو ت األربعة االت الفيديو حسب الطلب لالجتماعيمكن االطالع عىل تسجيو  .8
نت  : ةالتالي ابطو عىل الر  عتر اإلنت 

 ون للجنة التنمية : الدورة الرابعة والعشر

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=102659 
 اءات : الدورة الحادية والثالثون للجنة التر

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=103351 
  ون للجنة التنمية الخامسةالدورة : والعشر

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=110384 

  :اءات  الدورة الثانية والثالثون للجنة التر

 https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=110766 

جمة الفورية الست. وهذا ومن حيث توا .9 فر اللغات، يتيح النظام الجديد الوصول إىل محاضر االجتماعات بجميع قنوات الت 
ية فقط.  ر  إنجاز كبت  يفوق الهدف األصىلي لهذه المرحلة، وهو الوصول إىل الكلمة الملقاة إضافة إىل ترجمة فورية باللغة اإلنكلت 

ر  .10 ر أصحاب و  ووردت، بشكل غت  رسمي من المندوبي  . الجديدبالنظام فيما يتعلق ، تعليقات وآراء إيجابية المصلحة الداخليي 

ي  ومن السمات
ابط و والر معّينة أو مداخالت  محددة من جدول األعمال إىل بنود النفاذبتقدير خاص هي القدرة عىل  حظيتالت 

                                              
 . 2020، حت  ديسمتر 2020إىل سبتمتر  2019من أكتوبر  المقررة ،، تم تمديد المرحلة التجريبية األصلية19-ة كوفيدسبب جائحب  1

https://webcast.wipo.int/
https://webcast.wipo.int/
https://webcast.wipo.int/
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=102659
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=103351
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=110384
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ر أنه يمكن زيادة تحس إىل ،مع ذلك ،قيد المناقشة. وأشارت األمانة بالوثائق المدمجة البحث من أجل  ووظائفالصفحة الرئيسية  ي 
 واالتصال.  التصفحتسهيل 

ي الفقرة  .11
، فإن األمانة حريصة عىل تضييق الفجوات التكنولوجية A/59/9من الوثيقة  17وعالوة عىل ذلك، وكما أشت  فر

ي من بطء االتصال 
ي تعانر

ي البلدان الت 
ر فر ر النفاذ إىل سجالت اجتماعات الويبو وتقاسمها، ال سيما مع المستخدمي  والرقمية لتمكي 

نت أو عدم موثوقيته.  ي هذا الصددوباإلنت 
يل أجزاء كاملة أو مشاركة أجزاء فر ر تشت  و محددة من االجتماع بعد ذلك. ، تتيح المنصة تتر

ة من  ي الفت 
نت فر ا 10دراسة استقصائية أجرتها األمانة العامة عتر اإلنت  ي المائة من  85إىل أن أكتر من  ،2021مارس  5ير إىل فتر

فر
ر  نت و  جميع ون عنراض المجيبي   بشكل عام.  الفيديو حسب الطلبخدمات البث عتر اإلنت 

 رفية بنسخة نصية مستحدثة آليا وترجمة آلية: النتائجاالستعاضة عن التقارير الح

ي بجميع اللغات عىل  لالجتماعات األربعة المذكورة أعالهتتاح المنتجات الكاملة المستحدثة آليا  .12
ونر عىل موقع الويبو اإللكت 

 : ةالتالي ابطو الر 

  :ون للجنة التنمية  https://www.wipo.int/s2t/CDIP24/sessions.htmlالدورة الرابعة والعشر

  :اءات  https://www.wipo.int/s2t/SCP31/sessions.htmlالدورة الحادية والثالثون للجنة التر

 ون للجنة التنمية: الد  https://www.wipo.int/s2t/CDIP25/sessions.htmlورة الخامسة والعشر

  :اءات  https://www.wipo.int/s2t/SCP32/sessions.htmlالدورة الثانية والثالثون للجنة التر

ي قد و 
ر الصباحية/المسائية ذات الصلة. مقارنة بالعملية المعيارية الت  ي غضون ساعة أو نحو ذلك من انتهاء الجلستي 

نشر نص كل جزء فر
جمة.   تستغرق عدة أشهر إلنتاج التقارير الحرفية المحررة والمت 

ية أكتر من ومن حيث الدقة، سجلت نسخ اللغة ا .13 ر ي المائة 80إلنكلت 
بشكل مستمر وباستخدام أدوات القياس المتوافقة مع  فر

ف بشكل 
ّ
جمة اآللية تصن ية باستخدام أداة الويبو للت  ر جمات المؤتمتة من نص اللغة اإلنكلت   جودة الت 

ّ
معايت  الصناعة. وبشكل عام، فإن

ي قسم اللغات. وتجدر اإلش
اء فر ر ختر جمي  ي من قبل مت  جمة الفورية إيجانر ارة إىل أن القناة األصلية للجلسة، إضافة إىل جميع قنوات الت 

ي حال وجود شك. 
 الست، متاحة اآلن عتر منصة الفيديوهات حسب الطلب، وهو ما يوفر وسيلة قّيمة للتحقق من األصل فر

ح  المقير

ة المكتسبة خالل المرحلة التجريبية،  .14 ي ضوء الختر
 الدول األعضاء مدعّوة، فر

ّ
إىل االنتقال إىل المرحلة الثانية، وفيها سيجري إن

جمات اآللية  والت 
ً
ي جميع ليحل محل إنتاج التقارير الحرفية  الجتماعات الويبو  توسيع إعداد النسخ النصّية المستحدثة آليا

اجتماعات فر
ي الويبو ء اضعالدول األجمعيات اجتماعات (، باستثناء بيل المثالعىل س ،)اللجان الدائمة واألفرقة العاملة الويبو 

هيئات الاجتماعات و فر
 بلوماسية، والمؤتمرات الدو يبللو رئاسية ال

ً
  . 2021من أكتوبر  اعتبارا

إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، مدعوة  .15
إىل اتخاذ قرار بشأن االستعاضة عن التقارير الحرفية 

 
ً
الجتماعات الويبو بنسخ نّصية مستحدثة آليا

ي الويبو الاجتماعات وترجمات آلية، باستثناء 
معقودة فر

واجتماعات الهيئات  جمعياتاجتماعات الطار إ
  ،الرئاسية للويبو والمؤتمرات الدبلوماسية

ً
من  اعتبارا

 . 2021كتوبر أ

 [نهاية الوثيقة]

https://www.wipo.int/s2t/CDIP24/sessions.html
https://www.wipo.int/s2t/SCP31/sessions.html
https://www.wipo.int/s2t/CDIP25/sessions.html
https://www.wipo.int/s2t/SCP32/sessions.html

