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CDIP/25/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  5 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 مايو 22اإىل  18ن جنيف، م

 1بشأن املساعدة التقنية ةاإللكرتوني الندواتتقرير عن 
عداد مانة من اإ  الأ

ىل  20اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثالثة والعرشين، املعقودة يف الفرتة من  انقشت .1 مايو  24اإ

لكرتوين ويل ملنتدى الأ منوذج ، ال 2019 القرار التايل الوارد يف واختذت (، CDIP/23/9)الوثيقة  بشأأن املساعدة التقنيةاإ

 :ملخص الرئيسمن  1.8الفقرة 

مانة تنفيذ ")...(  لكرتوين، عىل النحو الوارد يف اخليار ابء، لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر، وطلبت من الأ املنتدى الإ

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة، يك يتس ىن النظر فيه بشلك معّمق لكرتوين اإ  ".وتقدمي تقرير تقيمي عن املنتدى الإ

                                         
ىل  1ة، س يرتمج اجلزء الرئييس من هذه الوثيقة فقط )الصفحات من وياللغالويبو وفقًا لس ياسة   1 ىل لغات الأمم املتحدة امخلس الأخرى. 4اإ الوثيقة وأأّما ( اإ

نف ق، رفالاكمةل، مبا يف ذكل امل  .للجنة التمنية 25لدلورة الإنرتنت اخملصصة زيية عىل صفحة لكتاحة ابللغة الإ
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لكرتونية بشأأن مواضيقأأطل ،وعقب هذا الطلب .2 ع متعلقة ابملساعدة التقنية. ووفقًا ت الويبو سلسةل من الندوات الإ

نه ،CDIP/23/9للخيار ابء من الوثيقة  ذا ما اكن "بعد الفرتة الأولية  فاإ ستناقش اللجنة مدى جدواها، بغية البت يف اإ

غالقها يتعني مواصةل تكل الندوات عىل النحو  ".املقرتح، أأو تعديلها، أأو اإ

لكرتونية اليت .3 ىل جانب تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة هتدف وتتضمن هذه الوثيقة تقريرًا عن سلسة الندوات الإ ، اإ

CDIP/25/4 .ىل تسهيل نظر اللجنة يف املسأأةل لكرتونية الامثتو ، اإ جناز الندوات الإ ، اليت ينرد يف مرفق هذه الوثيقة تقارير اإ

 لويبو.يف اأأعدها مقدمو الندوات ابلتعاون مع شعبة تنس يق أأجندة التمنية 

دارة  أأولً.  املنتدى الإلكرتويناإ

لكرتوني شعبة تنس يق أأجندة التمنية أأدارت .4 يف الويبو،  ذات الصةلة بتنس يق وثيق مع الشعب/القطاعات الندوات الإ

قلميية، و  دارة البدلان املتويه: املاكتب الإ دارة اخلارجية لويبواماكتب ، و  والبدلان املتقدمةحوةلاإ ، وشعبة املنشورات، واإ

 وشعبة الأخبار ووسائل الإعالم. ،تكنولوجيا املعلومات والتصالت

لكرتونية، أأنشأأت الأمانة 2019ويف يوليو  .5 لكرتونية خمصصة للندوات الإ لكرتونية الرئيس ية تم  صفحة اإ صةل ابلصفحة الإ

لكرتونية املقبةل وطريقة التسجيل واملشاركة فهيافهيا معلومات عن ا تونرش . لأجندة التمنية ومتطلبات النظام  لندوات الإ

لهياالنضامم ل نرتنت أأو بواسطة  اإ  (.ماكملة هاتفية)عىل الإ

لكرتونية ببث مبارش ابس تعامل الربجمية  .6 لكرتونيةعىل . وتتاح gotowebinarوُعقدت الندوات الإ  صفحة الندوات الإ

لكرتونيةجل بوينت -وعروض بنسق ابورفيديو تسجيالت   .يع الندوات الإ

 املواضيع واخلرباء اختيار اثنيًا.

لكرتونية عىل النحو املذكور أأدانه  عقدت الأمانة مثاين .7 مجيع تشمل لبية مصاحل ادلول الأعضاء يف تغطية لت ندوات اإ

ضافيتني ابللغة الأمم املتحدة الرمسية الستندوة بلك لغة من لغات  عقدتو اللغات واملناطق اجلغرافية،  ، فضاًل عن ندوتني اإ

نلكزيية يف أأفريقيا ومنطقة البحر الاكرييب. نلكزيية من أأجل تغطية البدلان الناطقة ابللغة الإ  الإ

 اللغة التارخي العنوان الرمق

مساعدة تقنية  يف تقدميكيف نس تفيد من الأدوات واملهنجيات اجلديدة  1

 ةفعاةل يف املنطقة العربي

 العربية 2019سبمترب  18

 الروس ية 2019أأكتوبر  25 املساعدة التقنية: فرص التطوير املهين 2

كيف ميكن ملساعدة والاستامثر الأجنيب: امللكية الفكرية والصادرات  3

 أأوجه التعاضد؟ حتقيق التقنية أأن تسهلالويبو 

س بانية 2019نوفرب  14  الإ

ملساعدة امللكية الفكرية والصادرات والاستامثر الأجنيب: كيف ميكن  4

 أأوجه التعاضد؟ الويبو التقنية أأن تسهل حتقيق

نلكزيية 2019نوفرب  28  الإ
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 اللغة التارخي العنوان الرمق

امللكية الفكرية والابتاكر فامي خيص  جمال دور املساعدة التقنية يف 5

 تنافس ية النشاط التجاري يف أأفريقيا

نلكزيية 2019ديسمرب  10  الإ

التطبيق الاسرتاتيجي ملساعدة الويبو التقنية من أأجل ترسيع التمنية القامئة  6

 عىل الابتاكر

نلكزيية 2019ديسمرب  11  الإ

ة والابتاكر فامي خيص امللكية الفكري جمال دور املساعدة التقنية يف 7

 تنافس ية النشاط التجاري يف أأفريقيا

 الفرنس ية 2019ديسمرب  16

ما هو ادلور اذلي تؤديه املساعدة التقنية يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية  8

 فعاةل للملكية الفكرية؟

 الصينية 2019ديسمرب  17

عضاء و يم الندوات ابلتشاور مع ادلول مقدع و ياختيار املواض جرى و  .8 قلميية الويبو ماكتب الأ دارة ذات الصةل الإ واإ

الحتياجات لاهامتم خاص أأويل اختيار املواضيع، معلية . ويف اخلارجيةالويبو و/أأو ماكتب   والبدلان املتقدمةحوةلالبدلان املت

غفال واملصاحل احملددة خملتلف املناطق،  لكرتونية يف مرحلهتا التجريبيةدون اإ هو كام قررت اللجنة،  ،أأن هدف الندوات الإ

 .اضيع املتعلقة ابملساعدة التقنيةمعاجلة املو 

ىل اقرتاح اخلرباء واملواض CDIP/23/9ووفقًا للوثيقة  .9 يع من أأجل الندوات ، دعت الأمانة ادلول الأعضاء اإ

لكرتونية. ولكن  معظم املقرتحات اليت اس تلمهتا الأمانة ابدئ الأمر اكنت خارج نطاق املواضيع املتعلقة ابملساعدة التقنية. الإ

جياد مواضيع بديةل  عضاء املعنية، اتُفق عىل اإ  املرحةل التجريبية.فامي خيص وبعد املناقشة مع ادلول الأ

ملاهمم اب اسوظيفهم عىل أأسوجرى اختيار املقدمني وت .10  املوضوع اذلي سيناقش.للغة واملنطقة و خربهتم يف اجملال واإ

 هيلك الندوات الإلكرتونية ومزاايها الرئيس ية اثلثًا.

لكرتونية الامثين .11  بعض الاختالفات:الهيلك الأسايس، مع ذات  واتبعت الندوات الإ

 افتتح الندوة ممثل شعبة تنس يق أأجندة التمنية. (أأ 

دارة و  (ب قلميي املعين أأو اإ أأو  ةل والبدلان املتقدمةحوالبدلان املتأألقى املالحظات الاس هتاللية ممثل املكتب الإ

 .ذي الصةل اخلاريج الويبو مكتب

لكرتونية.  ليلقي جرى توظيفه وقدم العرض خبري (ج الاكمريا  شاشاهتم مشاهدةللمشاركني عرب  وأأتيحالندوة الإ

نرتنت اخلاصة   بوينت.-مبقدم العرض والعروض بنسق ابوراملوصوةل ابلإ

غرفة حمادثة، وأأجيب عىل  يفوأأدار ممثلو الويبو جلسات الأس ئةل والأجوبة. وطرح املشاركون أأس ئلهتم كتابيًا  (د

 أأس ئلهتم شفاهيًا.
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لكرتونية عُ  .12 نظمت شعبة تنس يق أأجندة التمنية اختبارات تقنية فقد قدت ببث مبارش، ونظرًا لأن الندوات الإ

لكرتونية.  ذات الصةلت جتريبية مع املقدمني ومجيع اجلهات الفاعةل وجلسا جراء الندوات الإ واكن الهدف من ذكل هو قبل اإ

 مة.تقليل أأثر املشألك التقنية يف جلسات البث املبارش وضامن تقدمي العروض بطريقة منظّ 

لكرتوني .13 لأجوبة. وطرح املشاركون عددًا كبريًا من الأس ئةل وا ة ابلتفاعلية، ول س امي خالل جلساتواتسمت الندوات الإ

ىل مقديم هذه الأس ئةل بعض ُوهجت . و جلهورالطابع املتنوع دلى االأس ئةل اليت تتعلق مبختلف جوانب املوضوع، مما أأظهر  اإ

لكرتونية، أأما  جابة علهيا فالأس ئةل الأخرى الندوات الإ ىل ممثيل الويبو. والأس ئةل اليت مل يتسن الإ خالل اكنت موهجة اإ

لكرتوين يف مرحةل لحقة.  لكرتونية بسبب ضيق الوقت، أأجيب عهنا بواسطة الربيد الإ  الندوات الإ

وزع بعد الردود عىل اس تبيان الرضا اذلي يعدد التسجيالت واحلضور وكذكل معدل  ،أأخرىو ندوة  بني ،واختلف .14

لكرتونية  ، عىل النحو التايل:الندوات الإ

 احلضورعدد  التسجيالتعدد  اللغة الرمق
الردود عىل معدل 

 الاس تبيان 

 56% 77 161 العربية 1

  30% 56 159 الروس ية 2

س بانية 3  52% 92 273 الإ

نلكزيية ) 4 البحر منطقة الإ

 الاكرييب(

209 58 %43 

نلكزيية )أأفريقيا( 5  50% 32 98 الإ

نلكزيية )أ س يا واحمليط  6 الإ

 الهادئ(

155 67 %61 

 65% 26 91 الفرنس ية 7

 3% 62 535 الصينية 8

جيابية معوماً  اس تبياانت الرضاالتعقيبات الواردة من املشاركني عن طريق  واتسمت .15 . وعىل النحو املفّصل يف تقارير ابلإ

جناز الواردة يف  متباين بني  الردود عىل الاس تبياانتمعدل ) الاس تبياانتب املشاركني اذلين أأجابوا عىل لغأأ أأعرب املرفق، الإ

لكرتونية لكرتونيةعن  مهعن رضا (الندوات الإ وعزهمم عىل حضور أأحداث مماثةل والتوصية هبا يف املس تقبل.  ،الندوات الإ

جيابية أأيضًا. جناز ابلإ  واتسمت التعقيبات الواردة من املقدمني بشلك غري رمسي أأو عن طريق تقارير الإ

 الرتوجي للندوات الإلكرتونية .رابعاً 

لكرتونيةرّوجت  .16  املقدمني.مبساعدة من  الأمانة للندوات الإ

 مشلت صفوف اجلهور املس هتدف: يف معظم احلالتوحبسب املنطقة واللغة.  ، مت حتديد اجلهور املس هتدفبدايةو  .17

ن أأجل تقدمي املساعدة التقنية، واملستشارين اذلين توظفهم الويبو م اجلهات اليت تتلقىماكتب امللكية الفكرية وغريها من 



CDIP/25/3 
5 

 

 

املساعدة التقنية، وموظفي الويبو املسؤولني عن تقدمي املساعدة التقنية، والبعثات ادلامئة واملوظفني احلكوميني ال خرين، 

 بأأنشطة الويبو من خمتلف اخللفيات. املهمتةواجلهات الفاعةل الأخرى 

ىل أأكرب قدر. واكن زايدة ااجلهور املس هتدف احملدد بغية  صفوف دث بنيللح ُرّوج من ثّ و  .18 لظهور وتعظمي املشاركة اإ

لكرتونية ع الرتوجي لكرتوين، من خالل  صلواالترب للندوات الإ لكرتوين وموقع الويبو الإ وسائل التواصل الاجامتعي و الربيد الإ

 .يف بعض احلالت (تويرت)

 معدل اس تخدام املزيانية خامسًا.

لكرتونية املتوقعة فامي خيص االأولية بلغت املزيانية  .19 املبلغ اكن و فرنك سويرسي.  75,745ملرحةل التجريبية للندوات الإ

 %.75 بلغمعدل اس تخدام املزيانية أأي أأّن فرنك سويرسي.  56,847فعليًا  اذلي أُنفق

منية وامللكية الفكرية  .20 واللجنة املعنية ابلت

ىل:   مدعوة اإ

علاًم ابملعلومات الواردة يف الإحاطة  "1"

 ؛الوثيقة هذه

 النظر يف سبيل امليض قدمًا.و  "2"

 ]ييل ذكل املرفق[


