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�ةاألص ن  ل: باإلنكل�ي
 2021مايو  5التار�ــــخ: 

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ونالدورة   السادسة والع�ش
 2021 يوليو  30إ�  26جن�ف، من 

ون�ة المستقبل�ة  الندوات اإلل��ت

 األمانة من إعداد وث�قة 

�نعندما ناقشت  .1 ي دورتها الخامسة والع�ش
ة من  ة، المعقوداللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة (اللجنة) �ف ي الف�ت

إ�  9�ف
ون�ة �شأن المساعدة التقن�ة (عالتق��ر ، 2020نوفم�ب  13 ون�ة )CDIP/25/3ن الندوات اإلل��ت  وتق��ر تقي�م لندوات ال��بو اإلل��ت

ي الفقرة تا�ي اتخذت القرار ال )،CDIP/25/4�شأن المساعدة التقن�ة (
  : ملخص الرئ�س من 7الوارد �ف

ي الوث�قة "
ون�ة، مع مراعاة التوص�ات الواردة �ف ي ألمانة اللجنة أن تواصل عقد ندوات إل��ت

والتعل�قات  CDIP/25/4ينب�ف
 "المقدمة من الدول األعضاء

ي إطار بند "العمل المقبل" من جدول األعمال، .2
ي دورتها الخامسة والوافقت  و�ف

�ن ع� أن تقدم األمانة وث�قة اللجنة �ف  إ�ع�ش
ات�ج�ة المتعلقة بتقد�م الدورة المقبلة للجنة  ون�ة المستقبل�ةمن أجل التماس توجيهات الدول األعضاء �شأن االس�ت  . الندوات اإلل��ت

حة وتتضمن هذە الوث�قة  .3 ات�ج�ة المق�ت ون�ة مستقبل�ةألمانة من أجل تنظ�م من ااالس�ت  وتعرض . ندوات إل��ت
�
�شأن ن �خ�ار  أ�ضا

 والجوانب األخرى. المواضيع عمل�ة اخت�ار 

ون�ة المستقبل�ةهة للندوات اإلالموجِّ المبادئ أوً�.   ل��ت

ح أن  .4 شد تنظ�م �من المق�ت ون�ة المستقبل�ة س�ت المق�م وتوص�اته، آراء من المستمدة  بالمبادئ التال�ةالندوات اإلل��ت
ف  �ن للجنة،  CDIP/25/4و CDIP/25/3والتعل�قات الواردة من الدول األعضاء أثناء مناقشة الوث�قتني ي الدورة الخامسة والع�ش

�ف
ي ا�تسبتها األمانة و  ون�ةأثناء المرحلة التج��ب�ة التج��ة اليت  : للندوات اإلل��ت

ي  مشاركة أ��ب من الدول األعضاء.  "1"
ي بفعال�ة أن �شارك  للدول األعضاءينب�ف

ون�ة�ف ي ذلك الندوات اإلل��ت
تحد�د �شأن ، بما �ف

ـــجأهدافها، واخت�ار المواضيع،  و�ـ ي صفوف ألحداث ل وال�ت
 الجمهور المستهدف ضمن أراضيها. �ف
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ون�ة ي�ف تك "2" ي  . والمصالحمع االحت�اجات الندوات اإلل��ت
ون�ة ص كل �تخصينب�ف ف و/أو  إلقل�مندوة إل��ت إجراء الندوة معني

ف هناك المختلفة للدول األعضاء. و�ذا كان  والمصالحالحت�اجات مع ااألحداث تكي�ف بلغة مختلفة، من أجل  موض�ع معني
�ي اهتمام ون�ة عقد ، �مكن أوسعجمهور  �س�ت  واحد و/أو بلغات مختلفة. إقل�م أل��� من ندوة إل��ت

ي  اتباع نهج مرح�ي وتوسيع النطاق.  "3"
ون�ة أن تتبع مواضيع ينب�ف  الندوات اإلل��ت

�
 مرحل�ا

�
ي كل ندوة ع� ، نهجا أي أن تبيف

ي الندوات السابقة المشاَر�ةالمعلومات 
ي توسيع نطاق المواضيع والمحادثات المعقودة �ف

تقد�م من  أ��� إ� ما هو . و�نب�ف
 . اإلطناب تفاديمن أجل المساعدة التقن�ة 

ي من الوقت والموارد.  "4"
ي أن �كون ع تخص�ص ما �ك�ن

ون�ة دد ينب�ف  الندوات اإلل��ت
�
�ة اتتواءم مع تو  �ي   واقع�ا فر الموارد الب�ش

و�ــــج لها.  ي  من ح�ث المبدأ و والمال�ة المخصصة لتنظ�مها وال�ت
  ينب�ف

ّ
ي عقد أ��� من ست ت أ�

ون�ة �ف  . العامندوات إل��ت

. إضفاء  "5" ي أن تكون الطابع التكام�ي
ون�ة ينب�ف ي تج��ــها الة لأل�شطة القط��ة مكمّ الندوات اإلل��ت ي أن �س� اليت

لمنظمة. و�نب�ف
عن ط��ق إ�جاد أوجه التآزر والتعاون مع وذلك ، خرىاأل  عمل مجاالت ال��بو  تكرار تفادي  إ�شعبة تنسيق أجندة التنم�ة 

 . المعن�ةالمجاالت 

ف مع الجمهور. التفاعل  ز تع�� "6" ي تع��ز شبكة المشاركني
ون�ة المخصصة  و استخدام صفحة ال��بعن ط��ق ينب�ف للندوات اإلل��ت

 المعارف.  لتبادلالمساعدة التقن�ة كمنصة  عن

ات�ج�ة . اس�ت
�
ون�ةالندوات  ثان�ا  المستقبل�ة اإلل��ت

 عيعمل�ة اخت�ار المواضألف. 
ح ف�ما ��ي خ�اران محتمالن   .5 ي ُ�ق�ت

ي �جري بها ط��قة ال�ي تنظر اللجنة �ف ون�ة.  عياخت�ار مواضاليت  الندوات اإلل��ت

 ع� طلب الدول األعضاء بناءً  األول. الخ�ار 

ون�ة  ضمانمن أجل  .6 فإنها  ومصالحه، إقل�م، وتكي�فها مع احت�اجات كل من الدول األعضاء  بتوج�هأن تكون الندوات اإلل��ت
ي من كل عام، ستدعو األمانة الدول األعضاء إ� تقد�م طلباتها 

شأن �ستعقد بناء ع� طلب الدول األعضاء. وخالل النصف الثاىف
ون�ة   . المقبل للعامالندوات اإلل��ت

ي المجموعات  ،ها دبمفر أو أي دولة عضو  ،من الدول األعضاء ما وستقدم مجموعة  .7
طلباتها إ� األمانة من خالل منس�ت

احات ع�  ون�ةاإلقل�م�ة. و�مكن أن �شتمل االق�ت ي أن �ش�ي مرح�ي  نهج، باتباع من الندواتسلسلة ع� واحدة أو  ندوة إل��ت
. و�نب�ف

ون�ة )الندواتالندوة (الطلبات إ� أهداف  حة، والجمهور  اإلل��ت ، والموض�ع (المواضيع)، المستهدفة) (الجماه�ي ( فالمستهد المق�ت
 واللغة (اللغات). 

ون�ةقرار �شأن مواضيع  واتخاذ  ها تقوم األمانة بتحل�لسو�مجرد استالم الطلبات،  .8 حسب بتوز�عها و  ،للعام التا�ي  الندوات اإلل��ت
اح(الدول األعضاء)  ، قد تطلب األمانة توض�حات من الدولة العضو االقتضاء اللغة. وعند / اإلقل�م ي قدمت االق�ت  . اليت

احاتوستس� األمانة إ� است�عاب جميع  .9 ي ضوء الطلبات الواردة  ،ممكنقدر إ� أق�  ،المقدمة من الدول األعضاء  االق�ت
�ف

�ة والمال ي حال�ة المتاحة. والموارد الب�ش
ة جدا� استالم  و�ف ضمن الواقعة للمواضيع األول��ة إ�الء عن ط��ق االخت�ار يتم فس، طلبات كث�ي

ف النطاق  ون�ة أدناە، مع ضمان المبنيّ � إقل�م واحدة ع� األقل ل�ل تقد�م ندوة إل��ت
 ح. مق�ت

ون�ة ع�  بالمواضيعن�ش قائمة وستُ  .10 ون�ة عن المخصصة الصفحة اإلل��ت  إ� ، المساعدة التقن�ةللندوات اإلل��ت
�
وس�شار أ�ضا

ون�ة المعقودة بالفعل ي سيتم والندوات المزمع ، الندوات اإلل��ت احات األخرى اليت . الخططضمن االحتفاظ بها عقدها، إضافة إ� االق�ت
ون�ة و�مكن للدول األعضاء استخدام هذە القائمة كأساس  اح ندوات إل��ت ي الق�ت

 . المقبلةاألعوام �ف

ع  .11 ون�ةتنظ�م كل باألمانة بعد ذلك وست�ش ي الذي س�قدمهندوة إل��ت و�جراء  ا ، عن ط��ق تحد�د الخب�ي الداخ�ي أو الخار�ب
تيبات اللوجست�ة الالزمة.   ال�ت

ون�ةو�عد كل  .12 ي ذلك التعقيبات الواردة األمانة ستجمع ، ندوة إل��ت
، بما �ف ف احات من الخب�ي والمشاركني لمواضيع الخاصة بااالق�ت

ي لهذە المعلومات  وستتاح. المستقبل�ة احات تقد�م تود لدول األعضاء اليت ون�ة جد�دة ع� اق�ت للندوات المخصصة الصفحة اإلل��ت
ون�ة عن   ، إ� جانب المعلومات األخرى ذات الصلة (انظر القسم هاء أدناە). المساعدة التقن�ةاإلل��ت

: بناءً  ي
اح األم الخ�ار الثاىف  انةع� اق�ت
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ي  إبان مع الدول األعضاء األمانةستشارك  .13
ي المجموعات اإلقل�م�ة، قائمة  عن ط��ق، معاكل من  النصف الثاىف

بالمواضيع منس�ت
حة  ون�ة المق�ت ي ستجري للندوات اإلل��ت  ). الجماه�ي المستهدفةتش�ي إ� الهدف (األهداف) والجمهور المستهدف (سو ، العام المقبلاليت

ون�ة �شأن بعقد م تته همإ� إبالغ األمانة إذا كانت مجموعاتبعدها د� منسقو المجموعات اإلقل�م�ة �ُ وس .14 أي ندوة إل��ت
حة موض�ع من  اح بد�ل. ت ا أنه أمالمواضيع المق�ت  فضل تقد�م اق�ت

ي المجموعات اإلقل�م�ة، سيتم إعداد القائمة النهائ�ة  تل�ت أن ت�مجرد و  .15
ون�ة األمانة ردود منس�ت لعام للمواضيع الندوات اإلل��ت

ون�ة ع�  بالمواضيعن�ش قائمة وستُ ). األقال�م(اإلقل�م باللغة (اللغات)/ مع اإلشارة إ� توز�ــــع الندوات ، المقبلة الصفحة اإلل��ت
ون�ة عن المخصصة  ون�ة المعقودة بالفعل، المساعدة التقن�ةللندوات اإلل��ت  إ� الندوات اإلل��ت

�
مزمع والندوات ال، وس�شار أ�ضا

ي سيتم االحتفاظ بها  احات األخرى اليت اح ندوات . و�مكن استخدام هذە القائمة كأساس ضمن الخططعقدها، إضافة إ� االق�ت الق�ت
ون�ة   . المقبلة ألعواملإل��ت

ع  .16 ون�ةتنظ�م كل باألمانة بعد ذلك وست�ش ي الذي س�قدمهندوة إل��ت و�جراء  ا ، عن ط��ق تحد�د الخب�ي الداخ�ي أو الخار�ب
تيبات اللوجست�ة الالزمة.   ال�ت

ون�ةو�عد كل  .17 ي ذلك التعقيبات الواردة األمانة ستجمع ، ندوة إل��ت
، بما �ف ف احاتمن الخب�ي والمشاركني لمواضيع با الخاصة االق�ت

ي لهذە المعلومات  وستتاح. المستقبل�ة احات تقد�م تود لدول األعضاء اليت ون�ة جد�دة ع� اق�ت للندوات المخصصة الصفحة اإلل��ت
ون�ة عن   ، إ� جانب المعلومات األخرى ذات الصلة (انظر القسم هاء أدناە). المساعدة التقن�ةاإلل��ت

 ب. النطاق
ي تق��ر التقي�م ع� نحو ما ورد  .18

ي توسيع نطاو �ف
ون�ة المستقبل�ة من أجل تغط�ة ق المبادئ المذكورة أعالە، ينب�ف الندوات اإلل��ت

ي �مكن أن وقدر مستوى لحدود  وجود إ�  تتجاوز تقد�م المساعدة التقن�ة، نظرا� مواضيع  ها المناقشات اليت هذا الموض�ع. ومع يث�ي
ي أن 

ون�ة محتوى  يب�ت ذلك، ينب�ف  التنم�ة. وأجندة بوال�ة اللجنة ع� صلة الندوات اإلل��ت

ون�ة المستقبل�ة: �مكن استكشاف المجاالت التال�ة  المثال،وع� سب�ل  .19 ي الندوات اإلل��ت
 �ف

�ة للمؤتمرات الدول�ة القادمة �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ةالمناقشات ال )أ( من أجل استكمال المناقشات وز�ادة  ،تحض�ي
ون�ة. و�مكن تنظ�م بروزها  ي  الندوات اإلل��ت

ي �سبق �ف ة اليت القضا�ا المتعلقة  من أجل مناقشة من المؤتمراتانعقاد مؤتمر الف�ت
شد  ذات الصلة. بالمواضيع  التسج�ل  مشاركةعن ط��ق ، ع� سب�ل المثال، المقبلنتائج هذە المناقشات المؤتمر  وس�ت
ون�ة الف�ديوي  ف للندوات اإلل��ت ف المسجلني ي المؤتمر، أو للحضور مع المشاركني

ي تبادل التعقيبات الواردة من �ف
ف �ف المشاركني

ون�ة  ف المع الندوات اإلل��ت ي متحدثني
 المؤتمر. �ف

ي  )ب( ي إطار بند النقاش تذ�ي مناقشة المواضيع اليت
جدول أعمال اللجنة. و�مكن  الموجود ع� "المل��ة الفك��ة والتنم�ة" �ف

بعد  و/أو "  2الدول األعضاء للموض�ع؛ "  تحض�ي بهدف إثراء المناقشات و�سه�ل  ،قبل دورة اللجنة" 1" الجلساتعقد هذە 
قة المتعل قائمة الموضوعات. و�مكن االطالع ع� بقائها مجد�ةوالتأ�د من األفكار دورة اللجنة، من أجل متابعة عمل�ات تبادل 

ي والمحدثة بانتظام  بالمل��ة الفك��ة والتنم�ة
ون�ة �ف  التنم�ة. ألجندة الصفحة اإلل��ت

 بروزها و��ش من أجل ز�ادة وذلك ، هذە المشار�ــــعونواتج  مشار�ــــع أجندة التنم�ةالخاصة بعروض الو  طاتحااإل  )ج(
ها من األدوات  ي إطار المنشأة الدراسات وغ�ي

. مشار�ــــع أجندة �ف ف ف أصحاب المصلحة المعنيني تقد�م  وسيتو�التنم�ة بني
اء و موظفالاإلحاطات  ي ال��بو  نو المعنين والخ�ب

ي المشار�ــــع، أو ممثل �ف
ي  و الذين شاركوا �ف

 مشاركةالدول األعضاء الذين يرغبون �ف
اتهم ودروس  المستفادة.  همخ�ب

احات مشار�ــــع أجندة أو المستقبل�ة أل�شطة المتعلقة بافكار األ حول مناقشاتال )د( التنم�ة من أجل مواصلة تنف�ذ اق�ت
، لالتنم�ة. و�مكن للدول األعضاء أن �ستخدم هذا المنتدى كمن�ب أجندة توص�ات  احاتها �شكل غ�ي رس�ي  والتماسمناقشة اق�ت

ها من اآلراء والتعل�قات المقدمة من  ي ال��بو غ�ي
اء و/أو موظ�ف احات قبل تنقيح تلكبغ�ة  ،الدول األعضاء والخ�ب عرضها  االق�ت

.  ع� اللجنة.  ي
احات للمشار�ــــع واأل�شطة من خالل اتباع هذا النهج التعاوىف ف عمل�ة تحض�ي االق�ت ، �مكن تحسني  و�التا�ي

ي مجا�ي عمل�ات تبادل  )ه(
 ع�المساعدة التقن�ة وتك��ن ال�فاءات، مثل المساعدة  األفكار �شأن أ�شطة ال��بو الجد�دة �ف

توجه . و�مكن لهذە المناقشات أن القائمة أهداف التنم�ة المستدامة، أو إمكان�ة إدخال تحسينات ع� األ�شطة تحقيق
ي مجال التعاون ألغراض التنم�ة. 

 األ�شطة المقبلة للمنظمة �ف

ع تكي�ف نظام المل��ة الفك��ة مف�ما �خص  ها وأفضل ممارساتلبلدان النام�ة لالمستفادة جلسات مشاركة الدروس  )و(
ةحت�اجات اال  ي اعتماد س�اسات ومبادرات ها تجار�ــلتبادل م هذە المنصة استخدا. و�مكن للدول األعضاء لهذە البلدان المتغ�ي

�ف
�ة. من ح�ث ومصالحها  هذە الدول �ستج�ب الحت�اجاتو تتعلق بالمل��ة الفك��ة   التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والب�ش

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/webinar.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/webinar.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/webinar.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/webinar.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/webinar.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf


CDIP/26/6 
4 
 

ي  �شأنمناقشات ال )ز(
ي تواجهها الدول األعضاء �ف  الط��قةالمل��ة الفك��ة، بهدف استكشاف  م�دانالتحد�ات الجد�دة اليت

ي �مكن أن  ي ط��قة الوع� وجه الخصوص، التنم�ة، أجندة بها ساعد �اليت
ي ينب�ف �ي أن تتطور  التنم�ة أجندة توص�ات ها لباليت

ي االستجابة لتلك التحد�ات الجد�دةوجيهة تب�ت 
 . ومف�دة �ف

ي كل ندوة  مرح�ي بنهج �جري اخت�ار المواضيع س، وقدر اإلمكانذكر أعالە، وع� نحو ما  .20 المشاركة ع� المعلومات ح�ث تبيف
ون�ة السابقة اتوالمناقش ي الندوات اإلل��ت

ون�ة ُعقدت ع� سب�ل المثال، إذا و . المعقودة �ف ألجندة مكتملة �شأن مشار�ــــع ندوة إل��ت
ون�ة المقبلة أن تتناول التنم�ة، �مكن  . ومن مواضيع مشابهةتمس التنم�ة  ألجندةمشار�ــــع مستقبل�ة من أجل  ا� أفكار الندوة اإلل��ت

ف �شكل كاف، سوف يتم إطالق سلسلة جد�دة من  ون�ة ال ترتبط الندوات الواضح أنه حالما يتم استكشاف موض�ع معني اإلل��ت
 . بالندوات السابقة

ون�ة ج�م. منصة   هاوه�كلالندوات اإلل��ت
ون�ة بتعاون وثيق مع  شعبة تنسيق أجندة التنم�ةستتو�  .21 ي ال��بو،تنظ�م الندوات اإلل��ت

 الشعب/القطاعات ذات الصلة �ف
ي قطاع التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ةومنها الشعب 

، الموجودة �ف ة و�دار ، ومكاتب ال��بو الخارج�ة، وشعبة المعلومات والتواصل الرق�ي
 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، وشعبة األخبار ووسائل اإلعالم. 

ون�ة .22  لهذا الن�ع من األ�شطة.  بواسطة برمج�ة �ستخدمها ال��بو  وستعقد الندوات اإلل��ت

ون�ة ببث مبا�ش وستتبع اله�كل األسا�ي ذاته .23 تبعه جلسة أسئلة تعرض �قدمه خب�ي و هناك ، أي وستعقد الندوات اإلل��ت
وط الفن�ةبذلك إذا سمحت وأج��ة،   س�ُ  وكخ�ار بد�ل، . ال�ش

�
، وس شاركو�ُ سجل العرض مسبقا ف تبعه جلسة أسئلة تمع المشاركني

 . ببث مبا�ش  وأج��ة

و�ــــجدال.   ال�ت
كالرؤ�ة وز�ادة المشاركة إ� أق� حد، مستوى عال من من أجل ضمان  .24 ي بذل  الصلةاألمانة والدول األعضاء ذات  ستش�ت

�ف
و�ــــج ون�ةالتخط�ط  مرحلةكخطوة أو�، سيتم تحد�د الجمهور المستهدف أثناء و . جهود ال�ت  للندوات اإلل��ت

�
لألهداف المنشودة  ، وفقا

حةب وستضطلعوالموض�ع المختار.  ي حالة الخ�ار األول، أو  هذا اإلجراء الدولة العضو (الدول األعضاء) المق�ت
ي ستقوم به �ف

حالة األمانة �ف
ي 

 العضو (الدول األعضاء) ستعمل األمانة والدولة ، . و�غض النظر عن الخ�ار الخ�ار الثاىف
ً
ي ، بمجرد المعن�ة س��ة

وع �ف ندوة تنظ�م كل ال�ش
ون�ة ات�ج�ة من أجل ، إل��ت و�ــــجتحد�د الجمهور المستهدف بالتفص�ل، إضافة إ� اتخاذ قرار �شأن اس�ت ل�ل مجموعة من الالزمة  ال�ت

. المشارك ف ف المحتملني  ني

و�ــــج لوستقوم ال��بو والدول األعضاء  .25 ون�ة للمؤسسات بواسطة هذا الحدث ع� السواء بال�ت ي والصفحات اإلل��ت
وىف �د اإلل��ت ال�ب

ون�ة سابقةذات الصلة (ال��بو ومكاتب المل��ة الفك��ة وما إ� ذلك) والوسائط االجتماع�ة. وسيتل�ت المشاركون  ي ندوات إل��ت
 �ف

ون�ة معلومات عن  ف ، من أجل بناء وتع��ز شبكة الالحقةالندوات اإلل��ت  . المشاركني

 هاء. المتابعة
ون�ة بعد كل يتاح س .26 ائح العرضالتسج�ل الف�ديوي، ندوة إل��ت ونع� ، ، وموجز قص�ي و�ش المخصصة  القائمة�ة الصفحة اإلل��ت

ون�ة عن  ون�ة  استخدام وسيتم. المساعدة التقن�ةللندوات اإلل��ت   هذە الصفحة اإلل��ت
�
ح�ث ستن�ش  ،كمنصة لتبادل المعارفأ�ضا

ي  ون�ة أثناء لم �جر اإلجابة عليها األمانة اإلجابات ع� األسئلة اليت  �سبب ضيق الوقت. الندوات اإلل��ت

  ستقدم األمانة تق��را� و  .27
�
ون�ة إ� اللجنة �شأن  سن��ا ي س�اق الندوات اإلل��ت

ي تم االضطالع بها �ف (مثل  أدوات اإلبالغ القائمةاليت
 التقار�ر المرحل�ة). و  المدير العامتق��ر 

 واو. االحت�اجات من الموارد
وريكون �قد  .28 �ة إضاف�ة توف�ي موارد  من ال�ف ي ع� عبء العمل بناء ��ش

ي التنم�ةشعبة تنسيق أجندة �ف
. وكما هو الحال �ف

ون�ةالمرحلة التج��ب�ة  ف للندوات اإلل��ت اء خارجيني ف خ�ب ون�ة، فإن النفقات األخرى تتعلق بتعيني وتكال�ف  ،لتقد�م الندوات اإلل��ت
 المؤتمرات. 

29.  
�
إن لجنة التنم�ة مدعوة إ� اإلحاطة علما

ي هذە الوث�قة. 
 بالمعلومات الواردة �ف

 [نها�ة الوث�قة]

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/webinar.html
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