
 
CDIP/28/7 

�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022مارس  22التار�ــــخ: 

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

ون الثامنةالدورة   والع�ش
 2022مايو  20إ�  16جن�ف، من 

وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة  اإلنجاز تق��ر  مج�اتل�شأن م�ش ي قطاع ال�ب
 تطب�قات األجهزة المحمولة �ف

 األمانة ن إعداد م

ي � .1
وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة مع تطب�قات األجهزة المحمولة �ف حتوي مرفق هذە الوث�قة ع� تق��ر اإلنجاز �شأن م�ش

مج�ات.  وع، أي من يناير  قطاع ال�ب ة ال�املة لتنف�ذ هذا الم�ش  . 2021 د�سم�ب إ�  2019و�تناول هذا التق��ر الف�ت

إن اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة  .2
ي مرفق 

مدعوة إ� اإلحاطة علما� بالمعلومات الواردة �ف
 الوث�قة.  هذە

 

 [��ي ذلك المرفق]
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وع  موجز الم�ش

وع  DA_4_11_23_24_27_01 رمز الم�ش

مج�ات  العنوان ي قطاع ال�ب
 تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة لتطب�قات األجهزة المحمولة �ف

 أجندة التنم�ة توص�ة
 

ة : 4التوص�ة  كات الصغ�ي ي التأ��د �شكل خاص ع� احت�اجات ال�ش والمتوسطة والمؤسسات اليت
ي مجال البحث العل�ي والصناعات الثقاف�ة، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، ع� 

تعمل �ف
ي مجال المل��ة الفك��ة. 

ات�ج�ات الوطن�ة المناسبة �ف  وضع االس�ت

كار مساعدة الدول األعضاء ع� تع��ز كفاءاتها الوطن�ة لحما�ة أعمال اإلبداع واالبت: 11التوص�ة 
ي مجال العلوم والتكنولوج�ا 

اع ع� الصع�د المح�ي ودعم تط��ر البيف التحت�ة الوطن�ة �ف واالخ�ت
 
�
ما كان ذلك مناسبا

�
  كل

�
 الختصاص ال��بو.  ووفقا

ي مجال المل��ة الفك��ة بما : 23التوص�ة 
خ�ص �ف ي أفضل السبل للنهوض بممارسات ال�ت

النظر �ف
دف النهوض بالنشاط اإلبدا�ي واالبتكاري ونقل التكنولوج�ا �عزز القدرات التنافس�ة وال س�ما به

ي تلك البلدان.  إ� البلدان المهتمة، وال س�ما البلدان النام�ة وأقل البلدان نموا� 
 وتعم�مها �ف

ي إطار واليتها، بتوسيع نطاق �شاطها الموّجه لردم الهّوة الرقم�ة : 24التوص�ة 
مطالبة ال��بو، �ف

 مع مقررات مؤ 
�
تمر القمة العال�ي �شأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهم�ة صندوق تماش�ا

 .  التضامن الرق�ي

 ت �سه�ل الجوانب المتصلة بالمل��ة الفك��ة من تكنولوج�ا المعلومات واالتصاال : 27التوص�ة  
 
�
ي إطار هيئة مناسبة من هيئات ال��بو،  تحق�قا

للنمو والتنم�ة بضمان إمكان�ة إجراء نقاشات �ف
ك ف ع� أهم�ة الجوانب المتصلة بالمل��ة الفك��ة من تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت وال�ت �ي

ي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة و��الء انتباە خاص لمساعدة الدول األعضاء 
ودورها �ف

ات�ج�ات العمل�ة المرتبطة بالمل��ة الفك��ة لالنتفاع بتكنولوج�ا المعلوم ات ع� �شخ�ص االس�ت
ي سب�ل تنميتها االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة ت واالتصاال 

 . �ف

وع ان�ة الم�ش ف :  م�ي ف  فرنك س���ي 361,000مجم�ع تكال�ف خالف الموظفني

وع  شهرا�  36 مدة الم�ش

قطاعات ال��بو 
ي / الرئ�س�ة

المجاالت المشاركة �ف
وع  تنف�ذ الم�ش

ي ال��بو
  قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداع�ة �ف

امج  ان�ة  من 30و 17و 11و 7و 3و 2و 1ال�ب ف  2020/21 للثنائ�ةبرنامج العمل والم�ي

DA_7_23_ 32_01 و؛DA_19_24_27_01 و؛DA_1_2_4_10_11_01 ؛
 DA_1_2_4_10_11_02و

وع مج�ات وصف موجز للم�ش ي قطاع ال�ب
وع إ� تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف ، الس�ما ف�ما يتعلق س� الم�ش

ي �مكن أن األجهزة المحمولةبتطب�قات  النمو دعم ت��د ، من خالل توف�ي مجموعة من األدوات اليت
ي ثالثة بلدان مستف�دة. 

  االقتصادي �ف

ي �حققها  نوكوّ  وع، من خالل أ�شطته والنتائج اليت ي   ،الم�ش
قطاع كفاءات أصحاب المصلحة �ف

ي دعم تط��ر  األجهزة المحمولة
�شأن ميت وك�ف �مكن استخدام مختلف أدوات المل��ة الفك��ة �ف

 و�س��قها.  األجهزة المحمولةتطب�قات 

ف مكاتب المل��ة الفك��ة ومرا�ز  أ�شأ كما  ف البلدان المستف�دة وداخل كل بلد بني وع صالت بني الم�ش
 الصناعة. ممث�ي تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت ومؤسسات البحث و 

�ن للجنة  اح كين�ا خالل الدورة الحاد�ة والع�ش ي األصل من اق�ت
وع �ف (الوث�قة  التنم�ةوكان هذا الم�ش

CDIP/21/7دخلت عل�ه م��د من التط��رات
�
ي أدلت بها الدول  )، وقد أ للرد ع� التعل�قات اليت

ي النسخة  نظرت لجنة التنم�ةاألعضاء خالل تلك الدورة. ومن ثم، 
�ن �ف ي دورتها الثان�ة والع�ش

�ف
 . ووافقت عليها المنقحة 
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نامج ، مدير الالس�د د�مي�ت غانتش�ف، نائب  مدير ال�ب ف قطاع ، شعبة المعلومات والتواصل الرق�ي وكب�ي اإلدرايني

 حق المؤلف والصناعات اإلبداع�ة

ي 
الصلة بالنتائج المرتقبة �ف

ان�ة ف نامج والم�ي للثنائ�ة  ال�ب
)2020/21( 

 

�ة القادرة ع� تلب�ة �شك�لة واسعة من المتطلبات لتسخ�ي   2.3ھ زة للموارد الب�ش كفاءات معزَّ
ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� والبلدان ذات 

المل��ة الفك��ة بفعال�ة ألغراض التنم�ة �ف
 االقتصادات المتحولة

الفك��ة واستخدامها من قبل مؤسسات  نفاذ محّسن إ� المعلومات المتعلقة بالمل��ة 2.4ھ
 المل��ة الفك��ة والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغ�ي قدرات معّززة لل�ش
ي �سخ�ي المل��ة الفك��ة ألغراض دعم االبتكار

 النجاح �ف

وعنظرة عامة عن  فذ  تنف�ذ الم�ش
ُ
وع ع� ثالث مراحل  ن :  تنظ�م�ةالم�ش  و�ي

وع ُوضع المرحلة األو�:  . وشمل ذلك: ەخالل المرحلة األو� من تنف�ذه�كل تنظ��ي للم�ش
ف جهات االتصال الوطن�ة؛  لتحد�د قضا�ا  تقي�م�ة�جراء دراسة و تحد�د التسلسل اإلداري وتعيني

ي البلدان المستف�دة؛ 
ي البلدان المستف�دة لتقد�م لمحة عامة  حلقاتتنف�ذ أو� و معينة �ف

العمل �ف
أصحاب ع� القضا�ا  وعرض ؛ةالمحمول األجهزةعن قضا�ا المل��ة الفك��ة ف�ما يتعلق بتطب�قات 

 و�قامة حوار معهم.  ؛المصلحة

وع إلعداد المرحلة الثان�ة ُخصصت : 2المرحلة  ي وث�قة الم�ش
�عداد منصة و  ؛األدوات المتوخاة �ف

ف  وعو  ؛أصحاب المصلحة للتواصل بني ي للم�ش
ويف ات�ج�ات �شأن  ؛�طالق الموقع اإلل��ت ووضع اإلس�ت

وع.  الجائحةتأث�ي  ي تعذر فيها  ،خالل هذە المرحلةو ع� تنف�ذ الم�ش إجراء األ�شطة ع� أرض  اليت
 الم��د من األدوات.  إعداد طلبت البلدان المستف�دة  ،الواقع

�
خمس وحدات تعل�م�ة حول  عدتوأ

 أهم�ة المل��ة الفك��ة 
�
نت ت�حتوأ خالل هذە  ،�اإلضافة إ� ذلكو للطالب والمطور�ن.  ع�ب اإلن�ت

ف  ،المرحلة كاء الدوليني  تقد�م التوج�ه. من أجل وال س�ما  ،تم تكث�ف التعاون مع ال�ش

عدت: 3المرحلة 
�
وع.  أ ي وث�قة الم�ش

و�ناًء ع�  ،�اإلضافة إ� ذلكو جميع األدوات المتوخاة �ف
عدت ،واستنادا� إ� احت�اجات البلدان المستف�دة ،الطلب

�
ثالث أدوات إضاف�ة أثناء تنف�ذ  أ

وع.  ظمتالم�ش
ُ
نتالعد�د من الندوات  ون ي البلدان المس ع�ب اإلن�ت

 المواضيعتف�دة حول جميع �ف
ي تغطيها األدوات (�س��ق المل��ة الفك��ة ). وما إ� ذلك ،السبل البد�لة لتس��ة المنازعاتو  ،اليت

ف أصحاب المصلحةو  ف أصحاب  وانطلقت ،تم تفع�ل منصة التبادل بني عمل�ات التبادل بني
ي البلدان المستف�دة. 

 المصلحة �ف

 و 
�
ي كل بلد أ

ى �ف ف ق�مت األحداث ال��ب كاء دوليني نت بمشاركة �ش ل سّج و . ومساهمتهم ع�ب اإلن�ت
ي موقع ال

ويف ي تم الجداول و و  اإلل��ت   إعدادها الرسوم الب�ان�ة اليت
�
وع استخداما ي إطار الم�ش

  �ف
�
. �شطا

ج��ت
�
 األجهزةاأل�شطة بهدف دعم الجهود التنظ�م�ة لتمث�ل مصالح مطوري تطب�قات  وقد أ

ي البلدان المستف�دة.  ةالمحمول
 �ف

وع وأثل النتائج الرئ�س�ة وع: يرد  رەلم�ش  ف�ما ��ي أهم إنجازات الم�ش

ي البلدان المستف�دة حول أهم�ة حما�ة المل��ة الفك��ة  -
ف مطوري التطب�قات �ف حّسن الفهم بني

ي المائة 98 موق�ّ  لعملهم. ها وفوائد
  �ف

�
وع إ�جاب�ا ف الم�ش ي المائة 93اعت�ب و  من المشاركني

أنه منهم  �ف
ە قد حقق أهدافه، بينما  ي المائة 92اعت�ب

 لمجال عملهم.  مف�دا�  �ف

اير  -أنتج وأتاح األدوات العمل�ة  - �ل األدوات لمرات  بلغ العدد اإلجما�ي  ،بحلول نها�ة ف�ب ف ت�ف
ي تم  وع إعدادها والمواد اليت  . مرةً  17,922 من خالل الم�ش

ي المائة 92 مق�ّ  -
ف إ�جاب� �ف  من المشاركني

�
وعنواتج  ا ي  ،الم�ش أفضل الممارسات من  تعرضواليت

وعهذا مؤ�ش ع� استدامة و جميع أنحاء العالم.   . نواتج الم�ش

 : نت�جةكل حسب  المحققة النتائج الرئ�س�ة التال�ة �مكن �سل�ط الضوء ع�  ،عالوة ع� ذلكو 

  لحما�ة تطب�قات  المل��ة الفك��ةحول توافر واستخدام أدوات  التقي�م�ةدراسة الكانت
وع ةالمحمول األجهزة ي تنف�ذ الم�ش

ي البلدان المستف�دة نقطة انطالق مهمة �ف
أن  ت. وكشف�ف

ا �شكل ج�د  ي البلدان المستف�دة الثالثة لم �كن منظم�
وأن  ،مجتمع مطوري التطب�قات �ف

أن الب�انات ذات  تالعد�د من المطور�ن لم �لجأوا إ� حما�ة المل��ة الفك��ة. كما أظهر 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_mobile_apps.pdf
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 . وع لم تكن متاحة إ� حد كب�ي   خدمتواستُ الصلة بالم�ش

�
ة  نتائج الدراسة الحقا طوال ف�ت

وع. تن   ف�ذ الم�ش

  4,792سجلت الدراسة و  ً�� ف ي  موقعالمن  ت�ف
ويف وع. ل اإلل��ت ي إثارة االهتمام و لم�ش

استمرت �ف
ة التنف�ذ بأ�ملها.   طوال ف�ت

  
�
ي مرحلة مبكرة   ةالمحمول األجهزةالمل��ة الفك��ة وتطب�قات ت�حت الدراسة حول أ

كوث�قة �ف
وعمن تنف�ذ  وع.  ،الم�ش  وأصبحت مادة مرجع�ة لجميع أ�شطة الم�ش

ت ا كمنشور رس�ي لل��بو وسجل وُ��ش ��ً  958 تالحق� ف ة من أب��ل إ� د�سم�ب  ت�ف ي الف�ت
. 2021�ف

ي المائة 96وجد و 
  �ف

�
ف أن المنشور مف�د وأن هناك طلبا ع� استخدامه خارج  من المستخدمني

 اآلن إ� اللغات الرسم�ة الست لألمم المتحدة.  وتجري ترجمتهالبلدان المستف�دة. 
 عدت

�
ي تقدم لمحة عامة عن تصن�ف حقوق المل��ة الفك��ة المتاحة  ،الرسوم الب�ان�ة وأ اليت

وع.  ،للمطور�ن ي المراحل األو� من الم�ش
ث��ت�ف   وا�

�
ي تركز الب�ان�ة ال األشكالببعض  الحقا يت

وهو ما نظر إل�ه مجتمع  ،والعالمات التجار�ة لمطوري التطب�قات حق المؤلفع� دور 
ف من التقدير �ن المطور  ي المائة 96ف صنّ و . بعني

ي  �ف
ف �ف  الدراسات االستقصائ�ةمن المشاركني

�ل الرسوم الب�ان�ة و أنها مف�دة.  ف  . مرة 1,367تم ت�ف

  ي تط��ر و�س��ق المنتجات والخدمات كانت أداة التدر�ب حول و
دور المل��ة الفك��ة �ف

مج�ات ف   الجد�دة القائمة ع� ال�ب ي العد�د  المواضيعمن بني
ف �ف المفضلة من قبل المشاركني

نت وأ�شطة  وع.  تك��ن ال�فاءاتمن الندوات ع�ب اإلن�ت ي س�اق الم�ش
ي تم تنظ�مها �ف اليت

ي كل مرحلة.  المل��ة الفك��ةاألداة ع� دورة ح�اة التطبيق إلثبات إمكان�ة تطبيق  وركزت
 �ف

ي �شكل  مها وق�ّ  ي المائة  96إ�جايب
ف من �ف ي أ�شطة ا المشاركني

�له �ف ف وع وتم ت�ف  . مرة 880لم�ش
  

�
ي قطاع تطب�قات الوحدة التدر�ب�ة حول  زتورك

ع�  ةالمحمول األجهزةالعقود الرئ�س�ة �ف
ي عمل�ة التط��ر. النصائح العمل�ة لمبد�ي 

ام مصالحهم �ف   التطب�قات حول ك�ف�ة ضمان اح�ت

وعو المشاركورأى  ي أ�شطة الم�ش
  ،الوحدة أن ن �ف

�
ي النها�ة كتيبا

ي أصبحت �ف  مف�دة جدا�  ،اليت
ي المائة 94بنسبة 

�لها  �ف ف  . مرة 3,841 وتم ت�ف
  ف من  دل�ل التحك�م والوساطةكان الهدف من و ف مختلفني ي األصل هو معالجة نوعني

�ف
 . ف وعوالمستخدمني ي س�اق الم�ش

تم االتفاق مع المستف�دين ع� تقد�م المواد كأداة  ،�ف
  ،دةواح

�
 أ��� شموً� لمعالجة المشكلة.  مما يتيح نهجا

�ل دل�ل و  ف نزاعات تطب�قات األجهزة  بخصوص البد�لة لتس��ة المنازعات السبلتم ت�ف
وع.  خدمواستُ  مرة 1,475 المحمولة ة تنف�ذ الم�ش  بنشاط طوال ف�ت

   رؤوس األموال  حوار مع المؤسسات المال�ة وأصحابال كل بلد مستف�د ع� حدةوأطلق
ي �ينما كان هناك دعم س�اسو والمستثم��ن. 

ي بعض البلدان الستخدام ه�ا�ل التم��ل ايت
 �ف

ي المستقبل.   ،المتاحة
 نحو دعم المشار�ــــع الفرد�ة �ف

�
ي البعض اآلخر أ��� توجها

كان الحوار �ف
ي فرضو  ة تنف�ذ الم�ش  19-كوف�دها جائحة  تأعاقت القيود اليت وع خالل الجزء األ��ب من ف�ت

كاء التم��ل   حضور�ةتنظ�م اجتماعات  وع إ� �ش كان من شأنها أن �سمح بتقد�م الم�ش
ي القطاع الخاص. 

ف �ف  المهمني

  ف مرا�ز المعلومات واالتصاالت استند و اض أنها  ال��ط بني ي البلدان المستف�دة ع� اف�ت
�ف

ي األ�شطة. 
وع وستشارك �ف ي الم�ش

 مرا�ز أن  شفوا�تُ ستكون مهتمة للغا�ة بالمشاركة �ف
ي الغالب ع� قضا�ا تكنولوج�ا  ،حيثما كانت متاحة ،تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 

تركز �ف
ة بالنسبة له ،المعلومات ف أن المل��ة الفك��ة لم تكن ذات أهم�ة كب�ي ي حني

�سبب و . ا �ف
ي المناطق الزمن�ة 

ف ااالختالف ال�ب�ي �ف ك واحد  ،لبلدان المستف�دةبني تم تنظ�م حدث مش�ت
وع. فقط  كان الهدف توف�ي منصة و بمشاركة جميع البلدان المستف�دة أثناء تنف�ذ الم�ش

ات المحددة من كل بلد مستف�د  ي ذلك أصحاب المصلحة  ،لتبادل وجهات النظر والخ�ب
بما �ف

 البلدان المستف�دة األخرى  أعلنت ،ومع ذلك من قطاع تكنولوج�ا المعلومات. 
�
عن كل  أ�ضا

نت أ�شطتها  نت  جميع مشاركتها  وقد ُسجلت ،ع� شبكة اإلن�ت ي كل �شاط ع� شبكة اإلن�ت
�ف

وع.  ي جميع أنحاء الم�ش
 �ف

  ي شكل  إعداد تم و
ي وا ،خمس وحداتمواد التوع�ة بالمل��ة الفك��ة للطالب �ف ت�حت ع�ليت

�
 أ

ي موقع ال
ويف  . ل��بو ل اإلل��ت

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4569
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_iprs_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_iprs_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_iprs_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_handbook_key_contracts_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/#resources
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/#resources
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ّزلت

ُ
واستخدمها األ�اد�ميون ومؤسسات التدر�ب األخرى ع�  مرة 3,171 موارد التعلم ون

ي البلدان المستف�دة. 
ي المائة 96 موق�ّ نطاق واسع �ف

ف إ�جاب� �ف  من المستخدمني
�
 مواد التوع�ة.  ا

  ة من االقتصادات أخذت برامج التوج�ه األشكال التال�ة: أ) مشاركة و المطور�ن ذوي الخ�ب
وع ي أ�شطة الم�ش

ي الجوانب العمل�ة؛ ج) و ب)  ؛المتقدمة �ف
ف �ف التفاعل المبا�ش للمشاركني

ي الم��د من و 
ف بالمشاركة �ف  عمل�ات التبادلوضع قائمة بالمشار�ــــع والمستف�دين المهتمني

 . ف ف المحتملني كات واتحاد واحد و وتقد�مها إ� الموجهني كات  شاركت ثالث �ش �مثل عدة �ش
ي 

 . عمل�ات التبادلمن جميع أنحاء العالم بنشاط �ف

ي المائة 89اإل�جاب�ة وأشار  عمل�ات التبادلعدد من  انطلق، التوج�همن خالل و 
من  �ف

ي برامج وأ�شطة 
ف إ� اهتمامهم بالمشاركة �ف  المستقبل�ة.  التوج�هالمشاركني

 عدت
�
كأداة شاملة ذات   مطوري تطب�قات األجهزة المحمولةب المل��ة الفك��ة الخاصة أداة وأ

 خ�ارات قانون�ة. 
�
امات كموض�ع ستخدال امن جعلها متعددة  ط��قة تقد�مها وعرضها  نتومك

وع.  ي جميع أنحاء الم�ش
 أل�شطة مختلفة �ف

ي المائة 96م وق�ّ 
ف  �ف ي من المشاركني ّزلتاألداة �شكل إ�جايب

ُ
 . مرة 124,1 ون

 ت�حت
�
ون�ةمنصة  وأ ي العمل كمنتدى  إل��ت

ي البلدان المستف�دة وستستمر �ف
للمطور�ن �ف

ي تهم مجتمع تطب�قات  حيت بعد االنتهاء من  ةالمحمول األجهزةللنقاش حول الجوانب اليت
وع.  ي المائة 95م وق�ّ الم�ش

ف المنصة إ�جاب� �ف  من المشاركني
�
 . ا

 ي  حلقاتثالث  وُعقدت
وع. المستف�دة خالل السنة األو� من  البلدانعمل �ف ي والم�ش

�ف
ق�مت ،ضوء القيود المفروضة ع� السفر 

�
وع  أ ة المتبق�ة من تنف�ذ الم�ش األ�شطة طوال الف�ت

اض�ا   . اف�ت

: و  نت ل�ل بلد مستف�د ع� النحو التا�ي كان العدد اإلجما�ي لحلقات العمل والندوات ع�ب اإلن�ت
ي كين�ا 

ف  -�ف ي الفلبني
ي ت��ن�داد وت��اغو  -خمسة؛ �ف

 �عة. أر  -سبعة؛ و�ف
ي المائة 54.67وكان 

ي هذە األ�شطة من النساء و  �ف
ف �ف ي المائة 91م ق�ّ من المشاركني

من  �ف
ف إ�جاب�  المشاركني
�
نت.  حلقات ا  العمل/الندوات ع�ب اإلن�ت

ي ُعقد اجتماع و 
ي عام  جهاتل تنس��ت

ي جن�ف �ف
ة 2019االتصال مرة واحدة فقط �ف . وطوال ف�ت

وع، ُعقدت اجتماعات تنس�ق�ة ع� أساس منتظم (مرة كل شهر أو كل شه��ن) أو ف�ما  تنف�ذ الم�ش
 تنف�ذ كانت االجتماعات فعالة ومكنت من اتخاذ قرارات ��عة �شأن و يتعلق باأل�شطة القادمة. 

وع.  ي المتوسطوالم�ش
وع، كانت هناك مشاركة �سائ�ة بنسبة ، خالل �ف ي المائة 30الم�ش

ي  �ف
�ف

 االتصال.  لجهات �ةجتماعات التنس�قال ا

  نتائجال�اإلضافة إ� و 
�
ي أعرب  المخططة و�غرض االستفادة المث� من الموارد، ووفقا للرغبات اليت

عدتعنها المستف�دون، 
�
:  أ وع، و�ي  ثالث أدوات إضاف�ة خالل الم�ش

  ؛المل��ة الفك��ةالقائمة ع�  ةالمحمول األجهزةأداة لتم��ل تطب�قات 

  ؛األجهزة المحمولةتطب�قات خاصة بمفتوحة المصدر أداة و 

  ي تطب�قات و
 . المحمولةاألجهزة دل�ل حما�ة الب�انات �ف

تقدير ب حظ�تمطوري التطب�قات وقد متعلقة بتعالج األدوات الثالث قضا�ا ذات أهم�ة رئ�س�ة و 
ي المائة 93

.  �ف ف  من المشاركني

ات النتائجف�ما يتعلق و  وع بمؤ�ش ي ، ساعد الم�ش
�سل�ط الضوء ع� أهم�ة قضا�ا المل��ة الفك��ة  �ف

ي البلدان المستف�دة. ل
 : وجه الخصوص وع�مجتمعات التطب�قات �ف

ي  
وع وشاركت �ف كات استفادت من الم�ش  جميع البلدان الثالثة المستف�دة، كانت هناك �ش

كات  ف هذە ال�ش وع. ومن بني ي األ�شطة خالل الم�ش
(كين�ا)  Bwala Africaتجار�ــها اإل�جاب�ة �ف

).  Saklawigو Hivelabs Technologies(ت��ن�داد وت��اغو) و De Junctionو ف  (الفلبني

ّ و   ي البلدان المستف�دة  جهات االتصالل أصحاب المصلحة ع�ب
ي ا�ف

ستمرار التعاون عن رغبتهم �ف
ي هذا المجال. 

كاء �ف ي  ارتفاع مستوىحفز و مع ال�ش
العمل والندوات ع�ب  حلقاتالحضور �ف
نت المناقشات المتعلقة بتشك�ل جمع�ات تطب�قات  ي  ةالمحمول األجهزةاإلن�ت

بلدين �ف
وعالحاجة إ� المتابعة لضمان استدامة  هذا مؤ�ش ع�و . مستف�دين  . نواتج الم�ش

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_ip_toolbox_mobile_apps.pdf
https://cdip-appsform.wipo.int/
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo-tool-financing-mobile-apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo-tool-open-source.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo-guide-data-protection-mobile-apps.pdf
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ي استخدام تطب�قات األجهزة المحمولة، مما �ش�ي سّج و  

لت البلدان المستف�دة الثالثة ز�ادة �ف
ف استخدام  ي أ�شطتها.  المل��ة الفك��ةإ� وجود مجال لتحسني

 �ف

التج��ة المكتسبة والدروس 
 المستفادة

ي �جب مراعاتها يرد  ي ف�ما ��ي الدروس المستفادة اليت
 مشار�ــــع مستقبل�ة مماثلة: �ف

  وع ذا أهم�ة رئ�س�ة لالستجابة ال��عة  �شأناالتصال  جهاتكان التفاعل المنتظم مع الم�ش
ي قد تنشأ أثناء  وع. تنف�ذ لالحت�اجات والقضا�ا المحددة اليت  الم�ش

  ات�ج�ة تنف�ذ ي اس�ت
وع أمرا� كان توف�ي المرونة �ف   الم�ش

�
للتمكن من التك�ف مع الظروف  مهما

ة واالحت�اجات الجد�دة.   المتغ�ي

  وع مفتوحة للمشاركة من قبل البلدان األخرى المهتمة وأصحاب إن إبقاء أ�شطة الم�ش
وع وأثر الموارد  مضاعفةالمصلحة قد أتاح   . نواتج الم�ش

 ات األثر بط��قة واقع�ة وع أي ضمن الموارد  ،�جب ص�اغة مؤ�ش وس�اق  ،المخصصة للم�ش
 �جب أن تخضع هذەو واستجابة مجموعات المستف�دين.  ،وتوافر الب�انات ،التنف�ذ 

ات  لتنق�حات المحتملة خالل مرحلة التنف�ذ. ل المؤ�ش

  ي
 ينب�ف

ّ
ف ع� مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة إ� استبعاد التفاعل مع أ� ك�ي يؤدي ال�ت

ف  قد يؤديفأصحاب المصلحة اآلخ��ن  ك�ي ف إمكان�ة  عدم ال�ت وع. ا انتشار إ� تحسني  لم�ش

 ي يتم تكي�فها  ،�مكن أن �ساعد إعداد المواد للوحدات التفاعل�ة مختلف  لتالئماليت
ي وتوف�ي روابط إ� الموارد  ،مجموعات المستف�دين

ي والتقي�م الذايت
ي ذلك التعل�م الذايت

 ،بما �ف
ي ضمان استدامة 

وع�ف ي االعتبار �جب أن تأخذ جمو . نواتج الم�ش
يع األدوات والمواد �ف

ف (ع� سب�ل المثال ي بعض الحاالت  ،تفض�الت المستخدمني
الطلب ع� المواد  �ستمر  ،�ف

 المطبوعة)

 ف�ما ��ي النقاط الرئ�س�ة: �رد و 

  ي مجال متعدد التخصصات
عدة أشكال من  تتشابك ف�ه وتنطبق عل�هعند االنخراط �ف
  ،المل��ة الفك��ة

�
وع تعاونا ف  ا� ج�د �جب أن �ضمن الم�ش  . عبالشُّ بني

 ي عمل�ة
ي برامج اإلرشاد دورا�  �مكن أن تلعب ال��بو �ف

كاء من القطاع الخاص �ف اك �ش  إ�ش
 
�
�ا ا�ات. ومع ذلك وقد أثبت. ت�س�ي وع مدى فائدة هذە ال�ش ف  ،الم�ش ا�ات بني فإن متابعة ال�ش

 تتجاوز وال�ة ال��بو.  المؤسسات التجار�ة

 ف التكال�ف المتعلقة ب�جب ت اف�ة خدمات الضمني ألدوات والمواد المخصصة التح��ر االح�ت
وع لضمان منتجات عال�ة الجودة.  ان�ة الم�ش ف ي التقدير األو�ي لم�ي

 للتوز�ــــع �ف

 ي ل
ويف  جذب الموقع اإلل��ت

�
وع اهتماما �جب أن يبدأ و بمحتواە وأشكاله المتنوعة.  ا� كب�ي   لم�ش

ي  إعداد 
ويف ي وقت مبكر من  أجندة التنم�ةار�ــــع لمش الموقع اإلل��ت

ا �ف من هذا الن�ع دائم�
وع بح�ث �مكن  وع.  جذبالم�ش ف و�مكن أن �عزز االهتمام بالتوازي مع ��ش الم�ش تحسني

وعالبحث تصور  ي و���د من  نواتج الم�ش
ي عمل ال��بو. ا الخوض �ف

 لمجاالت ذات الصلة �ف

 نت  �كمن ال� وراء ي نجاح األ�شطة ع�ب اإلن�ت
 ،وظ�فة المحتوى الممتاز والقدرات التقن�ة �ف

 وجودة الصوت والصورة و�مكان�ات ةكاف�بمست��ات  اتصال النطاق الع��ض توفر شبكة مثل 
 الجلسات التفاعل�ة.  عقد 

 مجموعة ال وكانوا األصليون  المل��ة الفك��ةمطوري التطب�قات هم منشئو  رغم أن
وعمن ارئ�س�ة المستهدفة ال ي مجال فإن أي م�ش  ،لم�ش

المل��ة الفك��ة وع جد�د �ف
أصحاب المصلحة  الذي �ضملنظام المعقد ل يتطرقتطب�قات واألجهزة المحمولة �جب أن و 

 . ف  المختلفني

  ة بآل�ة  رصد �جب ر�ط نظام وع.  تنف�ذ التقدم مبا�ش  الم�ش

  وع أمرا�  جهات�عد اخت�ار  بالغ األهم�ة ح�ث �جب أن �كونوا قادر�ن االتصال الخاصة بالم�ش
�ة والمستف�دين ،والرد ��عة ع� استفسارات ال��بو  ،االتصال ت�س�ي ع�   ،والموارد الب�ش

 . من جميع جوانبه الموض�عب واإللماموالوصول إ� صان�ي القرار 
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  وع ي التنف�ذ.  وسطمن شأن الو�ي بالم�ش

ي �ف
قد يث�ي و أعضاء ال��بو أن يؤدي إ� تآزر إضا�ف

ا جد�دة  لجميع أصحاب المصلحة.  ف�دا� و�مكن أن �كون م ،أفكار�

  ي
وع  تنف�ذ �جب الحفاظ ع� المرونة �ف ة  للتمكن منالم�ش االستجابة للظروف المتغ�ي
 ومعالجة المخاطر الجد�دة. 

وع المخاطر التال�ة:  المخاطر وتداب�ي التخف�ف منها ي البدا�ة، حدد الم�ش
 �ف

ي المل��ة ع� المست��ات المحل�ة؛ )1
 تديف

ي البلدان المستف�دةأصحاب إبداء عدم و  )2
ف �ف كات  أي اهتمام المصلحة المحتملني (ال�ش

كات الناشئة، والجامعات، وما إ� ذلك) ة والمتوسطة، وال�ش  الصغ�ي

ي ضمنت التنف�ذ السلس  معالجة توتم ف جهات اتصال، واليت الخطر األول بنجاح من خالل تعيني
ي البلدان. 

وع �ف  للم�ش

ي من خالل التو 
صفحة الواصل النشط مع المستف�دين، من خالل تمت معالجة الخطر الثايف

ون�ة ي المواقعاإلل��ت
ون�ة ، و�دراج روابط المواد �ف ، وقنوات االتصال المحل�ة األخرى، اإلل��ت

ي بعض الحاالت، تم إرسال ووكذلك عن ط��ق إرسال المواد المرجع�ة قبل األحداث. 
�ف

مج�اتالمعلومات من خالل الجمع�ات المتاحة ( مع�ات الصناع�ة) وشبكات أو الج ال�ب
 الجامعات والقنوات األخرى، حسب االقتضاء. 

ي التحد�ات التال�ة: و 
وع، تم النظر �ف  �اإلضافة إ� ذلك، أثناء تنف�ذ الم�ش

ي ضوء تكال�ف الفرصة  •
ام بعض أصحاب المصلحة، �ف ف قد �كون من الصعب ضمان ال�ت

امات المهن�ة األخرى.  ف  البد�لة أو االل�ت

ة  �جب أن �كون ضمان •  واقع� لتك��ن ال�فاءاتمستوى الخ�ب
�
  - ا

�
اء  غالبا ي الخ�ب

ما �أيت
وط المشاركة  ف بموجب �ش رف�عو المستوى من القطاع الخاص وقد ال �كونون متاحني

حة.   المق�ت

ون�ةبدون صفحة  • وع "إل��ت " مناسب وس�جعل من الصعب مأوى، لن �كون للم�ش
 ق�اس مست��ات االهتمام والتفاعل. 

وعمعدل تنف�ذ  ان�ة بنها�ة د�سم�ب  1الم�ش ف :  2021بلغ معدل استخدام الم�ي ي المائة 85ما ��ي
 . �ف

  التقار�ر السابقة
�
ف سابقا ي عا�ي  التنم�ة إ� لجنة تم تقد�م تق����ن مرحليني

 . 2021و 2020�ف

ي المرفق الثالث  انالمرحل� التق��رانرد �و 
الوث�قة من ، والمرفق الرابع CDIP/24/2الوث�قة من �ف

CDIP/26/2 

:  اتباع�مكن  المتابعة والن�ش   اإلجراءات التال�ة لضمان المتابعة والن�ش

  ي تم �ــــو ال�ت ي اجتماعات ال��بو ومن خالل  إعدادها ج لألدوات اليت
وع �ف ي إطار الم�ش

�ف
 . ف ي تم تناولها بالتفص�ل خالل  المواضيع�دراج و منصات أصحاب المصلحة المهتمني اليت

ي أ�شطة ال��بو ا
وع �ف ي �مكن أن  و�ذكاءلعاد�ة الم�ش ف الدول األعضاء األخرى اليت الو�ي بني

 �ستف�د منها. 

  ذبَج  
�
وع اهتماما ا�   الم�ش ستتابع ال��بو ذلك من و لدى الدول األعضاء المستف�دة.  كب�ي

وع.  جهاتخالل  ي البلدان المستف�دة من الم�ش
 االتصال �ف

  ي تم وع �ي موارد ق�مة �جب تحديثها  إعدادها األدوات اليت ي إطار الم�ش
بما يتما�ش مع  ،�ف

ي مجال تطب�قات 
 . ةالمحمول األجهزةالتطورات الجد�دة �ف

  ي قائمة توز�ــــع األدوات المستقبل�ة ذات الصلة
ي األ�شطة �ف

ف �ف �جب إدراج المشاركني
 و�جب إرسال المعلومات ذات الصلة إليهم. 

  ر 
�
وع ع� تطب�قات األجهزة اك ستكون  ،ومع ذلك ،لمحمولة كمجال محا�د للقطاعز الم�ش

ي س�اقات صناع�ة محددة ح�ث تض�ف ق�مة 
تطب�قات األجهزة المحمولة أ��� أهم�ة �ف

                                                           
وع" ع�  1 وع. بالنسبة المئ��ة( حصة�عتمد "معدل تنف�ذ الم�ش ان�ة الم�ش ف  ) المبلغ المنفق/المستخدم من إجما�ي م�ي
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ي وأداء السوق  المل��ة الفك��ةوتعزز استخدام 

نهج  اتباعقد �كون و صناعات محددة. �ف
ي مع اعمودي 

ي س�اق الصناعة إضافة مهمة إ� النهج األف�ت
المتبع طوال  لتطب�قات �ف

وع ي استدامته.  ،الم�ش
 وس�ساهم �ف

  وعستكون ي  ةإمكان� تتيحكمواد شاملة   عها �جمتمستدامة إذا تم  نواتج الم�ش
للتعل�م الذايت

 . االطالعم��د من مادة للو  واستخدامها كمرجع

 

وع ي للم�ش
 التقي�م الذايت

ي نظام إشارات الس�ي 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة �ف

**** *** ** NP NA 

محقق 
 بال�امل

م بعد/توقف ال يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي  لم ُ�ق�َّ

 
وع  4نواتج الم�ش

 (النت�جة المتوقعة)
ات التنف�ذ الناجح ات  مؤ�ش (مؤ�ش

 النواتج)
 ب�انات األداء

 
 

نظام 
إشارات 

 الس�ي 

اخت�ار ثالثة بلدان (قرار �ستند  - اخت�ار البلدان المستف�دة
 االخت�ار)إ� معاي�ي 

ف وت��ن�داد وت��اغو،  - تم اخت�ار كين�ا والفلبني
 . بما يتما�ش مع معاي�ي االخت�ار 

**** 

مج�ات  - التقي�م�ةدراسة التق��ر  نظرة شاملة عن قطاع ال�ب
ي البلدان الثالثة المستف�دة

 �ف

لمحة عامة عن توافر أدوات  -
ي البلدان الثالثة 

المل��ة الفك��ة �ف
 المستف�دة واستخدامها

لمحة عامة عن التحد�ات  -
واالحت�اجات من أجل تع��ز 

ي قطاع 
استخدام المل��ة الفك��ة �ف

ي البلدان الثالثة 
مج�ات �ف ال�ب
 المستف�دة

لمحة عامة عن استخدام المل��ة  -
مج�ات  ي قطاع ال�ب

الفك��ة �ف
ف  كوس�لة لحشد األموال وتأمني

 االستثمارات

ات أساس�ة لق�اس األثر  - مؤ�ش
ي 
وع �ف  البلدان اإلجما�ي للم�ش
 الثالثة المستف�دة؛

اح أ�شطة محددة لتنف�ذ  - اق�ت
وع وتحقيق النتائج  الم�ش

 المتوقعة؛

ي للدراسة توافق عل�ه  -
تق��ر نهايئ

جهات االتصال المحل�ة للبلدان 

ي  -
دراسة التم است�فاء جميع المعاي�ي �ف

 . التقي�م�ة
**** 
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 المستف�دة وأمانة ال��بو. 

منشورات ال��بو عن المل��ة 
 األجهزةالفك��ة وتطب�قات 

 ةالمحمول

ترجمة المنشور إ� اللغات  -
ي 

الرسم�ة لل��بو المستخدمة �ف
وع  البلدان المستف�دة من الم�ش

�ل  - ف اإلحصاءات المتعلقة بت�ف
منشور ال��بو (أو عدد ز�ارات 

نت)  صفحة المنشور ع� اإلن�ت

�سبة المستف�دين الذين �عقبون  -
 
�
ع� منشور ال��بو �شأن  إ�جاب�ا

المل��ة الفك��ة وتطب�قات 
ف�ما يتعلق  األجهزة المحمولة

 بمحتواە وسهولة النفاذ إل�ه

�ة والفر�س�ة كالمواد متاحة باللغات اإلن - ف ل�ي
جمة إ� وتجري واإلسبان�ة والروس�ة.  ال�ت

 . لغات األمم المتحدة األخرى

ە   - ي البدا�ة، تم توف�ي
 . ُ��ش كوث�قة�ف

�
 الحقا

ّزل ،كمنشور رس�ي لل��بو 
ُ
ي  مرة 958 ون

�ف
ة من أب��ل إ� د�سم�ب   . 2021الف�ت

ي المائة 96وجد  -
ف المنشور  �ف من المستخدمني

 . مف�دا� 

**** 

تصن�ف حقوق المل��ة الفك��ة 
ذات الصلة بحما�ة تطب�قات 

 األجهزة المحمولة

ثالثة جداول تحدد أنواع الحقوق  -
ي كل بلد من 

البلدان المعن�ة �ف
 المستف�دة

ف ع� األقل  - ف ناشئتني كتني تأ��د �ش
ي كل واحد من البلدان المستف�دة 

�ف
منفعة الجدول من أجل تع��ز 

 استخدام المل��ة الفك��ة

عدد مؤسسات ارتفاع  -
البحث/مرا�ز البحث والتط��ر 
ومرا�ز المعلومات واالتصاالت 

ي كل واحد من 
والجامعات �ف

ي تؤكد  البلدان المستف�دة اليت
منفعة الجدول من أجل استخدام 

 المل��ة الفك��ة

ف  جداولتم إعداد ثالثة  - ف ب�انيني  . ورسمني

�ل 1,367تم �سج�ل  - ف  . عمل�ة ت�ف
 

ي المائة 96 ق�م -
ي  �ف

ف �ف الدراسات من المشاركني
 ( الجداول االستقصائ�ة

�
ي المائة 37إ�جاب�ا

 �ف
( ف ف كانوا باحثني  . من إجما�ي المشاركني

**** 

المل��ة  دور حول وحدة تدر�ب�ة 
ي تط��ر و�س��ق 

الفك��ة �ف
المنتجات والخدمات الجد�دة 

مج�ات  القائمة ع� ال�ب

ف ع� األقل  - ف ناشئتني كتني تأ��د �ش
ي كل بلد مستف�د منفعة الدروس 

�ف
التدر�ب�ة من أجل النهوض 
 باستخدام المل��ة الفك��ة

وا  - ف الذين ح�ف عدد المشاركني
التدر�ب بحسب القطاع (هيئة 

للبحث والتط��ر،  تجار�ة، منظمة
، منشأة وما  جامعة، قطاع حكو�ي

 إ� ذلك)

ي المائة 96 بتقدير األداة  حظ�ت -
من  �ف

ف  وع المشاركني ي أ�شطة الم�ش
 . �ف

��ً  880تم �سج�ل  - ف  . ت�ف

ي العد�د  -
ا �ف كانت الوحدة التدر�ب�ة موضوع�

ي غطت مجموعة  حلقاتمن  العمل، واليت
 . واسعة من القضا�ا 

**** 

وحدة تدر�ب�ة حول العقود 
ي قطاع تطب�قات 

الرئ�س�ة �ف
 ةالمحمول األجهزة

ف ع� األقل  - ف ناشئتني كتني تأ��د �ش
ي كل بلد مستف�د منفعة 

�ف
الوحدات التدر�ب�ة لتع��ز 
 استخدام المل��ة الفك��ة

وا  - ف الذين ح�ف عدد المشاركني
التدر�ب بحسب القطاع (هيئة 

تجار�ة، منظمة للبحث والتط��ر، 
، منشأة وما  جامعة، قطاع حكو�ي

 إ� ذلك)

ي المائة 94 وجد  -
ي أ�شطة  �ف

ف �ف من المشاركني
وع . جد ال�ت�ب مف�د  أن الم�ش  ا�

�له  - ف  . مرة 3,841تم ت�ف

 

-  
�
ي العد�د  كانت الوحدة التدر�ب�ة موضوعا

�ف
ي غطت مجموعة  من حلقات العمل، واليت

 . واسعة من القضا�ا 

**** 
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وحدات تدر�ب�ة حول الوساطة 

 والتحك�م
ف (واحدة  - ف تدر�بيتني تقد�م وحدتني

مطوري ومنظ�ي إ� تتوجه 
مج�ات  ي مجال ال�ب

المشار�ــــع �ف
ف إ� اوالثان�ة  ف والمسؤولني لمحامني

( ف  الحكوميني

ف (بحسب الوحدة)  - �سبة المشاركني
الذين �صنفون إ�جاب�ا التدر�ب 

 والمواد التدر�ب�ة

ف ع� األقل إدراج  - ف ناشئتني كتني �ش
ي كل بلد مستف�د 

بند تحك�م أو ل �ف
  إحالتهما 

ً
إ� الوساطة أو  منازعة

 التحك�م

ي دل�ل واحد، ح�ث تم  -
ف �ف تم دمج الوحدتني

�ل ف  . مرة 1475ه ت�ف

ي المائة 96ق�مها  -
  �ف

�
 . إ�جاب�ا

**** 

حوار مع المؤسسات المال�ة 
وأصحاب رؤوس األموال 

 والمستثم��ن

ي البلدان  -
إقامة حوار تفاع�ي �ف

 الثالثة المستف�دة

ي الحوار من  -
ف �ف عدد المشاركني
 األجهزة المحمولةقطاع تطب�قات 

 والقطاع الما�ي 

كل بلد مستف�د ع� حدة حوار مع إطالق   -
المؤسسات المال�ة وأصحاب رؤوس 

 األموال والمستثم��ن. 

** 

ف مرا�ز المعلومات  ال��ط بني
ي  واالتصاالت 

 المستف�دة البلدان�ف
عقد مؤتمرات بالف�ديو بمشاركة  -

 الثالثة المستف�دة البلدان

ي المؤتمر  -
ف �ف �سبة المشاركني

 بالف�ديو الذين يؤكدون جدواە

تم تنظ�م حدث واحد بمشاركة البلدان  -
 ا الثالثة المستف�دة لعرض وجهات نظره

ي  ي ذلك هو الفارق الزميف
الخاصة. والسبب �ف
ف المناطق.   الهائل بني

تم اإلعالن عن كل �شاط ع� شبكة  -
ي البلدان 

نت �ف المستف�دة األخرى وتم اإلن�ت
ي كل �شاط ع� 

�سج�ل المشاركة منها �ف
وع.  ي جميع أنحاء الم�ش

نت �ف  شبكة اإلن�ت

ي المائة  94وجد  -
ف �ف أن من المشاركني

 مؤتمرات الف�ديو مف�دة. 

*** 

مواد التوع�ة بالمل��ة الفك��ة 
 للطالب

مواد التوع�ة بالمل��ة الفك��ة  -
ي 

باللغات المحل�ة المستخدمة �ف
 البلدان الثالثة المستف�دة

ي كل بلد مستف�د  -
�سبة الطلبة �ف

الذين يؤكدون منفعة المواد 
بالنسبة إلذكاء وعيهم �شأن 

 المل��ة الفك��ة

خمس وحدات و�تاحتها ع�  إعداد تم  -
ي  الموقع

ويف  . اإلل��ت

�الت لمصادر التعلم  - ف  3,171بلغ عدد الت�ف
 . مرة

 

ي المائة  96 مق�ّ  -
ف إ�جاب��ف  من المستخدمني

�
 ا

 مواد التوع�ة. 

**** 

ف ع� األقل  - توجي�ي برنامج  استعداد ثالثة موجهني
 للمساهمة

ف ع� األقل  - ام مستف�دين اثنني ف ال�ت
ي كل واحد من البلدان الثالثة 

�ف
نامج بالمشاركة  المستف�دة من ال�ب

ف ع� األقل  - ف ناشئتني كتني إبالغ �ش
ي كل واحد من البلدان الثالثة 

�ف
المستف�دة عن قصص/حاالت 

نجاح (الفوائد العمل�ة) من برنامج 
التوج�ه لتع��ز استخدام المل��ة 

كات واتحاد واحد  - �مثالن  ،شاركت ثالث �ش
كات من جميع أنحاء العالم بنشاط  ،عدة �ش

ي 
 . عمل�ة التبادل�ف

عدد من  انطلق ،ت�س�ي األمر من خالل  -
تمت مشاركة و  -التبادالت الثنائ�ة اإل�جاب�ة 

كات والمشار�ــــع المهتمة مع  قائمة بال�ش
 المرشدين. 

ي المائة 89أعرب  -
ف عن  �ف من المشاركني

ي برامج وأ�شطة 
اهتمامهم بالمشاركة �ف

 المستقبل�ة.  التوج�ه

*** 



CDIP/28/7 
Annex 
10 

 
 الفك��ة

ي  األداة - المل��ة الفك��ة أداة
المتاحة لالستخدام �ف

ها من  البلدان المستف�دة وغ�ي
 البلدان المهتمة بلغات العمل

�سبة المستف�دين (مجموعات  -
ف بحسب البلد) الذين  المستخدمني

 
�
المل��ة  أداة�صنفون إ�جاب�ا

الفك��ة من ح�ث نوع�ة المحتوى 
 وسهولة النفاذ إليها

للجمهور ع�  ةمتاح أداة المل��ة الفك��ة -
ي موقع ال

ويف  . اإلل��ت

ي المائة 96 مق�ّ  -
ف  �ف  ا إ�جاب�من المشاركني

 مرة.  1,241 وقد نّزلت

**** 

ون�ة  المنصة اإلل��ت
 
 

ون�ة - المتاحة  المنصة اإلل��ت
ي البلدان المستف�دة 

لالستخدام �ف
ها من البلدان المهتمة  وغ�ي

�سبة المستف�دين (مجموعات  -
ي كل بلد) الذين 

ف �ف المستخدمني
 
�
يؤكدون منفعة / �صنفون إ�جاب�ا

المنصة بالنسبة لتع��ز استخدام 
 المل��ة الفك��ة. 

ت�حت  -
�
ون�ة للمطور�ن من المنصة أ اإلل��ت

 البلدان المستف�دة. 

ي المائة  95 -
ف ق�ّ �ف موا المنصة من المشاركني

 إ�جاب�
�
 . ا

**** 

ي كل ال حلقات
 مستف�د بلد عمل �ف

 
ف  - عدد ومجموعة المشاركني

بحسب البلد و�حسب حلقة 
 العمل

ف (بحسب البلد)  - �سبة المشاركني
الذين �صنفون إ�جاب�ا نتائج كل 

 حلقة دراس�ة

 كاتر� المشا�سبة  -

-  
�
ي  حلقاتق�مت ثالث أ

 البلدانعمل �ف
وع.  المستف�دة خالل السنة األو� من الم�ش

ق�مت ،�سبب قيود السفر و 
�
األ�شطة خالل  أ

ة المتبق�ة   الف�ت
�
اض�ا  . اف�ت

العمل والندوات  حلقاتكان إجما�ي عدد  -
نت ل�ل  مستف�دة كما  بلد مستف�د ع�ب اإلن�ت

 :  ��ي

ف  ،ثالثة -كين�ا  - ت��ن�داد و  ،سبعة -الفلبني
 أر�عة.  -وت��اغو 

ي المائة 54.67 -
ف كانوا من  �ف من المشاركني

 النساء. 

ي المائة  91م ق�ّ  -
ف �ف  حلقاتمن المشاركني

نت إ�جاب�  العمل/الندوات ع�ب اإلن�ت
�
 . ا

**** 

ي جن�ف 
وعات  - اجتماعات تنس�ق�ة �ف عدد مديري الم�ش

القط��ة/جهات االتصال الوطن�ة 
 ل�ل اجتماع

ف الذين �صنفون  - �سبة المشاركني
 
�
 نتائج كل اجتماع إ�جاب�ا

 ات. �سبة المشاركِ  -

ي لجهات االتصال مرة  ُعقد  -
اجتماع تنس��ت

ي جن�ف، بمشاركة النساء 
واحدة فقط �ف

ي المائة 33بنسبة 
 . �ف

وع - قدت اجتماعات تنس�ق�ة عُ  ،خالل الم�ش
ي الشهر أو كل شه��ن)

 ،�شكل منتظم (مرة �ف
 القادمة.  ف�ما يتعلق باأل�شطة

ي المتوسط -
كانت هناك مشاركة �سائ�ة   ،�ف

ي المائة 30بنسبة 
ي ا �ف

جتماعات ال �ف
 االتصال.  لجهات �ةالتنس�ق

**** 

 
 

 والوث�قة] المرفق[نها�ة 
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