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نلكزيية الأصل:    ابلإ

 2020مارس    13  التارخي: 

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون   اخلامسة الدورة
ىل    18ن  جنيف، م   2020  مايو   22اإ

 iلندوات الويبو اإللكرتونية بشأن املساعدة التقنيةتقرير تقييم 
عداد  أأوسنت، خبرية استشارية مس تقةلالس يدة لويس  من اإ

يتضمن مرفق هذه الوثيقة تقرير تقيمي مس تقل لندوات الويبو الإلكرتونية بشأأن املساعدة التقنية، وهو من اإعداد  .1

 .، خبرية استشارية مس تقةلالس يدة لويس أأوسنت

منية وامللكية الفكرية  .2 ن اللجنة املعنية ابلت اإ

منية(  ىل الإحاطة علما )جلنة الت ابملعلومات   مدعوة اإ

 الواردة يف مرفق هذه الوثيقة. 

ق[]ييل ذكل املرف
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 تقرير تقيمي لندوات الويبو الإلكرتونية 

 بشأأن املساعدة التقنية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرية استشارية مس تقةل  - لويس أأوسنت :ةاملؤلف
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 قامئة اخملترصات الواردة يف النسخة الإنلكزيية

CDIP  Committee on Development and Intellectual Property 

DACD  Development Agenda Coordination Division   

IP   Intellectual Property 

ToRs   Terms of Reference 

Q&A   Question and Answer 

WIPO  World Intellectual Property Organization



CDIP/25/4 
Annex 
3 

 

 

 موجز تنفيذي 

ج احملمتةل دلمع ادلول الأعضاء يف جمال تبادل  عدة عىل مدى س نوات منية جلنة الت يف  عقب عدد من مناقشات جرت بشأأن الُنه

منصة لعقد  تطويرمن أأمانة الويبو  2019عام ية يف دورهتا الثالثة والعرشين من املساعدة التقنية، طلبت جلنة الت  عناملعلومات 

 .عىل املس توى الإقلميي بشأأن هذا املوضوعالندوات الإلكرتونية 

ىل النظر يف أأمهية الندوات الإلكرتونية وفعاليهتا واس تدامة هذا الُنج. واكنت شعبة تنس يق أأجندة التمنية  التقيميويريم هذا  اإ

لكرتونية  دارة مثاين ندوات اإ لغات الأمم املتحدة  من بتخصيص لغة  2019يف النصف الثاين من عام قدت عه مسؤوةل عن اإ

  دعما اطق يف هذه الندوات الإلكرتونية. وتلقت شعبة تنس يق أأجندة التمنية وجرى تغطية مجيع املن للك ندوة. 1ستالرمسية ال 

جراء الندوات الإلكرتونية،  دارة البدلان املاكتب الإقلميية، و  ومن بني هذه الكياانتمن كياانت الويبو الأخرى من أأجل اإ اإ

دارة ، وماكتب الويبو اخلارجية )مكتب الويبو يف الصني بشلك رئييس(، وشعبة املنشورات، ن املتقدمةوالبدلاةل وحتامل  واإ

 ت، وشعبة الأخبار ووسائل الإعالم. تكنولوجيا املعلومات والتصال 

 .2019والندوة الإلكرتونية الأخرية يف منتصف ديسمرب  2019قدت الندوة الإلكرتونية الأوىل يف سبمترب وعه 

مقابالت خشصية ش به   تمُنجيات مجع البياانت النوعية. وأُجريابس تخدام التقيمي هذا خبرية استشارية مس تقةل  توأأعد

مقابةل مع موظفي الويبو، واخلرباء املشاركني يف اإعداد الندوات الإلكرتونية وتقدميها، وممثيل ادلول   28منظمة بلغ مجموعها 

املواضيع/املناقشات اجلوهرية اليت تغطهيا   نتاجئالتقيمي بتقيمي هذا الواثئق ذات الصةل. ومل يهلكف  كذكلالأعضاء. واس تهعرضت 

 الندوات الإلكرتونية. 

 الأمهية 

مدى مالمئة مُنجية الندوات الإلكرتونية وهيلكها والُنج اذلي اتبعته الأمانة يف أأخذ التقيمي بعني الاعتبار عند تقيمي الأمهية 

تلبية  بعني الاعتبار أأيضاا مس توايت املشاركة والعمل وقدرة الندوات الإلكرتونية عىل  تت الإلكرتونية. وأُخذ تنظمي الندوا

 احتياجات ادلول الأعضاء. 

طار زمين لغات ست ب وعقدها  ةاإعداد الندوات الإلكرتونية الامثني واكن   ه طموحاا. ولكنمعالا س تة أأشهر  امتد عىلخمتلفة يف اإ

تحضريي اذلي قامت به الأمانة وادلمع ال العمل أأّما و خشصاا.  470الأشخاص اذلين حرضوا الندوات مجموع لغ بنجاح، وب قحتق

، نفيذمي الندوات الإلكرتونية واختبار الربجمية قبل الت دمن قبيل اس تعراض مساهمت اخلرباء ا ملشاركني يف تق ، اذلي قدمته

 . جناح الندوات الإلكرتونيةيف  عاملني هممنيفاكان 

وأأاتح اإرشاك اخلرباء رفيعي املس توى يف تقدمي الندوات الإلكرتونية فرصة هممة لعقد املناقشات اليت جتاوزت اجملال النظري 

ره املشاركون. واكن تكييف حمتوى الندوات الإلكرتونية وضمن عقدها  قدّ  و أأمروه   –وركزت عىل الأمثةل والتجارب العملية 

 أأيضاا يف جناح هذه الندوات.  عاملني هممنيبلغات خمتلفة 

 
 ( والفرنس ية والروس ية والإس بانية.ندوات 3عقدت الندوات الإلكرتونية ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية ) 1
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% تقريباا من اذلين  50-40عدد املشاركني يف لك ندوة من الندوات، فبعض الندوات اس تقطبت العدد املتوقع ) وتباين

م هو  ع فهيا تكل الندوات اليت اخنفضت معدلت املشاركةفامي خيص جسلوا أأنفسهم( واس تقطبت ندوات أأخرى عدداا أأقل. و 

ىل اتصال الإنرتنت اعتهربمتوقع،  ىل أأن السبب يعود اإ الندوات الإلكرتونية خالل أأايم العمل عقد  اذلي ل يعول عليه، واإ

 ووجه، مرتفعةوخالل فرتات يش تد فهيا العمل يف هناية الس نة. واكنت مس توايت املشاركة يف مجيع الندوات الإلكرتونية 

ىل اخلرباء و  ىل املشاركون أأس ئلهتم اإ لكرتونيةاإ جابة تسع مل ي حيامن  الويبو. وأُجيب عن الأس ئةل كتابياا بعد لك ندوة اإ الوقت لالإ

 عىل مجيع الأس ئةل. 

 الفعالية 

تسهيل تبادل اخلربات فامي خيص املساعدة التقنية  يفمدى فائدة الندوات الإلكرتونية نظر التقيمي يف الفعالية من حيث 

 .الآخرين ت املقدمة من كياانت الويبو وأأحصاب املصلحةفعالية املساهمو 

هذا التقيمي واذلين أأجابوا عىل اس تبياانت الرضا بعد الندوة الإلكرتونية أأن بشأأن  جرى التواصل معهممجيع اذلين ووجد 

 اس مترارحتول دون ة الندوات اليت تعقد ملرة واحدطبيعة تبادل املعلومات واخلربات. ولكن ل  الإلكرتونية وس يةل فعاةل اتالندو 

عرض موضوع من أأجل بشأأن املواضيع املتناوةل. واكنت الندوات كذكل وس يةل فعاةل من حيث التلكفة  شاق نالتبادل وال 

 بعثات الويبو القطرية.  تقوم بهعم  فختتلومناقش ته يف عدد من البدلان داخل منطقة ما )أأو يف أأكرث من منطقة( بطريقة 

ما   وواكن ذكل يف عدد صغري من الندوات، وه ، فقط بعض املسائل الربجمية الصغرية تبرزالإلكرتونية، وخالل الندوات 

 لتبادل املعلومات. وس يةل فعاةل أأن هذه الوس يةل  نيبي 

شعبة تنس يق أأجندة   عالاضطوفضالا عن  يف اإعداد الندوات الإلكرتونية وتقدميها.اخملتلفة وشارك عدد من كياانت الويبو 

ىل طلبات ادلمع اليت قدمهتا شعبة تنس يق أأجندة  فمشاركة هممة املاكتب الإقلميية  تشارك ، رائد دورب التمنية اس تجاب مجيعها اإ

التمنية فامي خيص التواصل مع ادلول الأعضاء من أأجل الرتوجي للندوات الإلكرتونية والتعاون بشأأن حمتوى لك ندوة من 

وأأدى مكتب الويبو يف الصني دوراا داعما مماثالا يف الندوة اكتب كذكل يف الندوات الإلكرتونية.  وشاركت املالندوات.  

 الإلكرتونية ابللغة الصينية. 

طار الويبو، اتسمت مشاركة ادلول الأعضاء ابلأمهية  تروجي للندوات الإلكرتونية. وجرى الرتوجي   واتقن اهنو كلنظراا وخارج اإ

ىل مجموعة متنوعة  الرتوجي نية عىل نطاق واسع عن طريق طائفة قنوات خمتلفة، وتلكلللندوات الإلكرتو ابلنجاح يف الوصول اإ

 من أأحصاب املصلحة. 

 الاس تدامة 

هو احامتل أأن تس تخدم ادلول الأعضاء والويبو هذه الندوات يف املس تقبل كأداة يف هذا التقيمي اإن املقصود ابلس تدامة 

 رسات بشأأن املساعدة التقنية. لتبادل املُنجيات واملم

ليه أأعاله، اكنت الندوات الإلكرتونية طريقة انحجة  املساعدة التقنية.   نبشأأ  تبادل وتشارك املعلوماتل وعىل النحو املشار اإ

وحتايك بشلك مبارش الُنج املعمتد خبصوص تواتر الندوات الإلكرتونية  غري متكررةولكُنا اكنت جتريبية ومعدة لأحداث 

وحمتواها، وذلا فاإهنا ليست مس تدامة. ولكن بوجود توجيه واحض من جلنة التمنية فامي يتعلق ابمجلهور املس هتدف وأأهداف  
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توى احمل  ذاتو  مبا يكفيمتباعدة  يف فرتات زمنية دوةلة اجملالالحق لندوات الإلكرتونية اأأن تصبح الندوات الإلكرتونية، ميكن 

 هيل تبادل املعلومات فامي خيص املساعدة التقنية.س من أأجل ت  اا يمس تقبل خياراا  ، عمتدامل 

 التوصيات 

ىل نتاجئ التقيمي، تهقرتح مجموعة التوصيات   يك تنظر فهيا الويبو وادلول الأعضاء. توصيات ست التالية املكونة من استناداا اإ

 أأهداف الندوات الإلكرتونية وامجلهور املس هتدف  1التوصية  

لكرتونية يف املس تقبل  لكل بد من أأن حتدد ادلول الأعضاء أأهداف  . وابس تخدام  الحتياجاتل هتاتلبين ضميك تندوة اإ

ة يف اقرتاح املاكتب الإقلمييو أأهداف ادلوةل العضو كنقطة انطالق، يهوىص بعد ذكل أأن تشرتك شعبة تنس يق أأجندة التمنية  

الويبو يف حتديد امجلهور  ، أأهداف ومواضيع متفق علهيا بوضوححتديد سيساعد و مواضيع املناقشة عىل ادلول الأعضاء. 

 وهو الأمر الغائب يف الندوات الإلكرتونية التجريبية. –الرئييس املس هتدف 

 ملعلومات الارتقاء اب  2التوصية  

املساعدة التقنية بلغات متعددة  عنفرصة لتبادل املعلومات ، حدةملرة واأأاتحت الندوات الإلكرتونية، بوصفها مبادرات 

الاس تفادة من املعلومات  راعي ي تقديم أأكرثوخبصوص مواضيع متعددة. ويف املس تقبل، س يكون من املفيد النظر يف هنج 

 فرصاا تعمل أأكرث جدوى. للمشاركني ونية السابقة ذات الصةل. وس يتيح ذكل املتبادةل يف الندوات الإلكرت 

د الندوات  يع امع ادلول الأعضاء يف بداية لك س نة تقوميية من أأجل حتديد مو الاشرتاك وسيتطلب هذا الُنج زايدة 

لإلكرتونية من أأجل اجملال أأمام التخطيط وادلعاية الاكفيني للندوات ا س يفسح، مما الوقت الأمثلالإلكرتونية يف 

 احملمتلني. املشاركني

 التقنية القيود 3التوصية  

أأن هذا الُنج يعترب فعالا من حيث التلكفة وميكن  رمغ تبادل املعلومات بواسطة الندوات الإلكرتونية، و  يفهناك قيود تقنية 

تقدمي املساعدة من وسائل وس يةل واحدة فقط كينبغي اعتبار الندوات الإلكرتونية أأن يفيد بدلاانا عديدة داخل املنطقة، 

مثل بعثات الويبو   ، تقليدي بشلك أأكربطابع يسودها اليت ج لُنا لالتقنية. وينبغي أأن تكون الندوات الإلكرتونية نشاطاا تمكيلياا 

 داخل البدلان.

 الرتوجي للندوات الإلكرتونية ونرشها  4التوصية  

لكرتونية مشاهبة، عقد حال تقرر يف و، س تقبالا م  قد تساعد املشاركة الأكرب لدلول الأعضاء عىل ضمن زايدة أأعداد فندوات اإ

أأغراض املشاركني فامي خيص التواصل مع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وامجلاهري احملمتةل للندوات الإلكرتونية من أأجل 

 الرتوجي والنرش.

 طار الزمين واملواردالإ  5التوصية  

لكرتونية مشاهبة، عقد حال تقرر يف و، س تقبالا م  دارةلأغراض  ، س يكون من املهم ندوات اإ وجود   ، الندوات الإلكرتونية اإ

ىل ذكل،  .2موظف فين خمصص من املوارد البرشية برتبة ف ضافة اإ اتحة الوقت الاكيف من واإ س يكون من الرضوري ضمن اإ
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الإلكرتونية والقيام ابدلعاية لها، وابلتايل زايدة العدد احملمتل للأشخاص اذلين س يحرضون أأجل اإعداد الندوات 

 الإلكرتونية.  الندوة

 زايدة تبادل املعلومات  6التوصية  

لكرتونيةياكن من الرضوري أأن ي لقد  جابوقتوافر  عدمل، نظراا كتابياا  ب اخلرباء عىل الأس ئةل بعد لك ندوة اإ ة عىل  ت اكف لالإ

يابية لأهنا تضمن  مجيع أأس ئةل املشاركني،  معاجلةمجيع الأس ئةل املطروحة خالل الندوة ذاهتا. ورمغ أأن هذه الطريقة اكنت اإ

مُنا. ويف املس تقبل،  نيس تفيدو  لهذه الأس ئةل والأجوبة، وابلتايل  ل يرونن املشاركني الآخرين لأ لكُنا اكنت حمدودة 

 .نيهمتامل بعد الندوة الإلكرتونية )رمبا بواسطة املوقع الإلكرتوين( لك مع مجيع املشاركني كتابياا  س يفيد تبادل الأجوبة

ذا اكنت الويبو  ىل ذكل، اإ ضافة اإ ىل مواصةل احلوار مع أأولئك املشاركني يف الندوات الإلكرتونية والقادمني اجلدد،  ترنو واإ اإ

نشاء منصة دامئة لتبادل املع  وجرى فامي س بق  ارف من أأجل بناء ش بكة وتقويهتا لأولئك املهمتني.  س يكون من الرضوري اإ

 ملعلومات. اب  الارتقاء -2، والتوصية الندوات الإلكرتونيةأأهداف  -1التوصية لك من يف املقرتحات اخلاصة هبذه النقطة تغطية 

i  ّل املوجز التنفيذي وفقاا لس ياسة اللغات يف الويبو، لن يرتمج ىل اللغات امخلس الأخرى اإ . للأمم املتحدةمن الوثيقة الأصلية اإ

 . CDIP/25تمنية يف صفحة ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ال  ابللغة الإنلكزيية وميكن الاطالع عىل الوثيقة الاكمةل

 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55469

