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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022يوليو  26التار�ــــخ: 

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

ون التاسعةالدورة   والع�ش
 2022أ�ت��ر  21إ�  17جن�ف، من 

ح ف �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ة مق�ت  المجموعة األف��ق�ة حول تنظ�م مؤتمر دو�ي مّرة كل سنتني

 األمانة وث�قة من إعداد 

ي رسالة بتار�ــــخ  .1
 تلقت األمانة ، 2022يونيو  20�ف

�
حا حول تنظ�م مؤتمر دو�ي األف��ق�ة،  باسم المجموعةمن وفد الجزائر، مق�ت

ف  �ن.  تنظر ف�ه اللجنة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة�شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ة، ل�ي مّرة كل سنتني  خالل دورتها التاسعة والع�ش

ي المرفق بهذە الوث�قة.  .2
ح المذكور �ف  و�رد المق�ت

ي لجنة التنم�ة مدعو إ� اإن  . 3
لنظر �ف

ي المعلومات 
 هذە الوث�قة. مرفق الواردة �ف

[��ي ذلك المرفق]   
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ح ن �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ة مق�ت  المجموعة األف��ق�ة حول تنظ�م مؤتمر دو�ي مّرة كل سنتني

 المقدمة

ة للجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة قدمت المجموعة األف��ق�ة، خالل  ي ُعقدت الدورة التاسعة ع�ش ي (لجنة التنم�ة)، اليت
ة  �ف الف�ت

  ،2017مايو  19إ�  15من 
�
حا ف ة  مرّ لتنظ�م مؤتمر دو�ي مق�ت  ). CDIP/19/7والتنم�ة (الوث�قة المل��ة الفك��ة  �شأنكل سنتني

ي دورتها الثان�ة وافقت و 
�نلجنة التنم�ة، �ف مدتها يوم  ،�شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ةمتتال�ة  ، ع� تنظ�م ثالثة مؤتمرات دول�ةوالع�ش

، واح ف ي اليوم األول من أسب�ع اجتماعات وُتعقد د كل سنتني
�ن لجنة التنم�ة، اعتبارا� �ف  للجنة.  من الدورة الثالثة والع�ش

ي لفك��ة والتنم�المل��ة ا �شأنقد المؤتمر الدو�ي األول وعُ 
"ك�ف�ة االستفادة من نظام المل��ة حول موض�ع  2019مايو  20ة �ف

ي أما  الفك��ة". 
ي  ، فقد تناول موض�ع2021نوفم�ب  23و 22 يو�ي الذي عقد  ،المؤتمر الثايف

اء من أجل  التكنولوج�ات"االبتكار �ف الخ�ف
ي عام 

كز المؤتمر الثالث المقرر عقدە �ف  مستدامة". ل��ة الفك��ة واالبتكار من أجل زراعة ع� "الم 2023التنم�ة المستدامة". وس�ي

ف �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�1�النظر إ� (و  ي عا�ي ، ة) نجاح المؤتم��ن الدوليني
ي 2021و 2019 اللذين ُعقدا �ف

ف �ف ، ع� النحو المبني
ف تقار�ر  ي الوث�قتني

االهتمام ال�ب�ي الذي أبدته الدول األعضاء و ) 2؛ (ع� التوا�ي  CDIP/28/3و CDIP/24/5االجتماعات الواردة �ف
ي تحقيق أهداف  وتعل�قاتها اإل�جاب�ة

ح المجموعة األف��ق�ة أجندة التنم�ة�شأن أهم�ة المؤتمر ومساهمته �ف لجنة التنم�ة  ع�؛ تق�ت
ا من عام مل��ة الفك��ة والتنمع� تنظ�م المؤتمر الدو�ي �شأن ال طابع رس�ي إضفاء  ف أدناە� النحو ، ع2023�ة اعتبار�   : المبني

 العنوان العام

 . المل��ة الفك��ة والتنم�ة �شأنالمؤتمر الدو�ي  

 العنوان الثانوي

ف الموافقة عل�ه . و وما تواجهه من تحد�ات عمل�ةبالمل��ة الفك��ة والتنم�ة  يرتبطموض�ع  منالعنوان الثانوي للمؤتمر  ينبثق �تعني
ان�ة ال��بو. ، خالل الدورة األو� للجنة التنم�ة ف ي تجتمع خالل السنة األو� من دورة م�ي  اليت

 األهداف األساس�ة

ي  والناشئة الملّحةمناقشة القضا�ا  -
 مجاالت المل��ة الفك��ة والتنم�ة؛�ف

ي تع��ز اإلبداع واالبتكار من أجل التنم�ة ا -
 القتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة؛إبراز دور المل��ة الفك��ة �ف

ات ال - ي مجال االنتفاع بالمل��ة الفك��ة تبادل الخ�ب
 مواجهة التحد�ات العالم�ة. لوطن�ة وأفضل الممارسات �ف

ة تنظ�م المؤتمر  وت�ي

ف   . كل سنتني

 مكانال

ي 
ي ، أو جن�فب مقر ال��بو الرئ��ي �ف

حه الدول األعضاء �ف  . بلد آخر تق�ت

  المدة الزمن�ة

 أو يومان. واحد  يوم

 التار�ــــخ

ان�ة ال��بو  خالل النصف ف  . األول من السنة الثان�ة من دورة م�ي
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 مشاركةال

 أمام 
�
ي المؤتمر مفتوحا

ممث�ي الدول األعضاء والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والجامعات �كون باب المشاركة �ف
ف ع� اتخاذ القرارات الس�اس�ة  . أعضاء و والقائمني ي

 المجتمع المديف
�
ف التسج�ل مسبقا نت أو  عن ط��قو�مكن للمشاركني ي اإلن�ت

مكان �ف
ة.  انعقاد المؤتمر   مبا�ش

 المواضيع

ي تجتمع للجنة التنم�ةالدورة األو�  خاللء يركز المؤتمر الدو�ي ع� موض�ع العنوان الثانوي الذي وافقت عل�ه الدول األعضا  ، اليت
ان�ة ال��بو.  ف   خالل السنة األو� من دورة م�ي

ي المجموعات اإلقل�م�ة. البرنامج المؤتمر الدو�ي وص�اغة محتوى كل موض�ع بالتشاور غ�ي  ه�كلةُتد� األمانة إ� و 
  رس�ي مع منس�ت

 المؤتمر �سق

ان�ة ال��بو. و األول من السنة الثان�ة من د النصف�جتمع المؤتمر خالل  ف ي شكل جلسات عامة. والبد أن تورة م�ي
عقد جميع الجلسات �ف

لغات األمم المتحدة تكون لغات العمل فقرة أسئلة وأج��ة. و  وأن تتضمن؛ ودينام�ة مفتوحة ب�جراء مناقشاتجلسة  كل�سمح  
جمة الفور�ة وتوف، الرسم�ة الست   اللغات الست.  إ� تلكر ال�ت

 المتحدثون
ي 

ي والمساواة ب ينب�ف
ف مع إ�الء االعتبار الواجب لمبادئ التوازن الجغرا�ف ف اخت�ار المتحدثني ف الجنسني المناسبة والتمث�ل  وال�فاءاتني

  المتوازن لوجهات النظر. 

 النتائج واالتصاالت 

ي جرت  جوهر  تقوم األمانة ب�عداد تق��ر وقائ�ي �لخص ، وترفعه المناقشات اليت  لجنة التنم�ة. إ� خالل المؤتمر الدو�ي

ون�ةصفحة ع� موقع ال��بو  وُتنشأ  .  تتضمن إل��ت ي إ� جميع وثائق المؤتمر  النفاذ  وتتيحمعلومات مفصلة عن المؤتمر الدو�ي
 -المجايف

نامج والنسخ  الس�ما  تلك وتتيح المؤتمر وتق��ر االجتماع.  الخاصة بمداوالت الف�ديو ملفات و  السمع�ةملفات اللعروض و ال�تاب�ة لال�ب
 إمكان�ة النفاذ 

�
 . اوالت للمدالبث المبا�ش  خدمة إ� الصفحة أ�ضا

 ]والوث�قة المرفق نها�ة[
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