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ية: األصل ز  باإلنكلي 
اير  15التاري    خ:   2023فبر

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 الثالثونالدورة 
 2023 أبريل 28إىل  24جنيف، من 

حة
ّ
ونية بشأن الندوات  وثيقة منق  المستقبليةاإللكير

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي دورتها التطلبت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )اللجنة .1
ين، من األمانة (، فز الوثيقة  تنقيحاسعة والعشر

CDIP/26/6 ونية الم ي ستقبليةبشأن الندوات اإللكير
ي أبديت خالل تلك الدورة والتعليقات التر

أرسلتها ، استنادا إىل التعليقات التر
ي دورتها هذه. 

 الدول األعضاء، لكي تنظر فيها اللجنة فز

ي عر  CDIP/26/6أعدت، بناء عىل طلب اللجنة، الوثيقة قد وتجدر اإلشارة إىل أن األمانة  .2
حة التر اتيجية األمانة المقير ضت اسير

ونية  قديمتل ونية مستقبليةندوات إلكير  )CDIP/25/3( بشأن المساعدة التقنية"، عقب مناقشات بشأن "التقرير عن الندوات اإللكير
ونية بشأن المساعدة التقنية"  . )CDIP/25/4( و"تقرير تقييم ندوات الويبو اإللكير

حتها األمانة لتو  .3 اتيجية منقحة اقير ونية تعرض هذه الوثيقة اسير . ويتضمن المرفق تجميعا مستقبليةقديم ندوات إلكير

 الواردة من الدول األعضاء.  لمساهماتل

ونية المستقبلية هة للندوات اإللكير  المبادئ الموجِّ

ح أن ي   .4 ي ضوء تعليقات الدول األعضاء، يقير
 فز

 
ش ي ت التالية منقحةالقائمة المبادئ بد سير

ونية الفز  . مستقبليةنظيم الندوات اإللكير

ي ذلك بشأن  مشاركة أكبر من الدول األعضاء.  "1"
ونية، بما فز ي الندوات اإللكير

ي للدول األعضاء أن تشارك بفعالية فز
ينبغز

ي صفوف الجمهور المستهدف ضمن أراضيها. 
وي    ج لألحداث فز  تحديد أهدافها، واختيار المواضيع، والير

ونية مع االحتياجات والمصالح "2" ونية إلقليتكييف الندوات اإللكبر ي تخصيص كل ندوة إلكير
ز و/أو إجراء . ينبغز م معي 

مع االحتياجات والمصالح المختلفة للدول األعضاء. وإذا كان هناك موضوع  ها الندوة بلغة مختلفة، من أجل تكييف
ونية ألكير من إقليم واحد و/أو بلغات مختلفة.  عي اهتمام جمهور أوسع، يمكن عقد ندوة إلكير

ز يسير  معي 

ي  . وجيهةمحتويات و نهج مرحلي  اتباع "3"
، أي أن أن تتبع مواضيع الندوات اإللكينبغز

ً
 مرحليا

ً
ونية نهجا كل ندوة تبتز  ير

ي جرى تبادلها المعلومات اعىل 
ي أجريتوالمحادثات ال لتر

ي أن ي تر
ي الندوات السابقة. وينبغز

ظل محتوى الندوات فز

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=474044
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=474027
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ونية نمية، فضال عن اهتمامات الت أجندةنمية والملكية الفكرية و بوالية اللجنة المعنية بالت جيها فيما يتصلو  اإللكير
 الجمهور، لتفادي اإلطناب. 

ي من الوقت والموارد "4"
ونية . تخصيص ما يكف  ي أن يكون عدد الندوات اإللكير

  وتواتر إجرائها  ينبغز
ً
تواءم مع ي بما واقعيا

وي    ج لها. ومن حيث المبدأ  ية والمالية المخصصة لتنظيمها والير  تعقد أكير  ،توافر الموارد البشر
ّ
ي أّل

 من ست ندوات ينبغز
ي ال

ز
ونية ف  . سنةإلكير

"5"  . ي أن  إضفاء الطابع التكاملي
ي تجري  ها المنظمة. وينبغز

ونية مكّملة لألنشطة القطرية التر ي أن تكون الندوات اإللكير
ينبغز

جاد أوجه التآزر تسغ شعبة تنسيق أجندة التنمية إىل تفادي تكرار عمل مجاالت الويبو األخرى، وذلك عن طريق إي
 والتعاون مع المجاالت المعنية. 

ز عن طريق استخدام صفحة الويبو المخصصة للندوات  تعزيز التفاعل مع الجمهور.  "6" ي تعزيز شبكة المشاركي 
ينبغز

ونية ا  منصة لتبادل المعارف. باعتبارها المساعدة التقنية  بشأنإللكير

ونية  اتيجية الندوات اإللكير . اسير
ً
 المستقبليةثانيا

اتيجية ت تم تنقيح .5 ونية اإلندوات النظيم اسير ي الوثيقة   المستقبليةلكير
ز
ي ضوء مناقشات اللجنة  CDIP/26/6كما وردت ف

ز
ف

ز ألف وباء بشأن عملية اختيار المواضيع ونطاق  رد الواردة من الدول األعضاء. وت والمساهمات ي القسمي 
ز
التعديالت بشكل أساسي ف

ونية، كما هو   لو مفصل أدناه. الندوات اإللكير
 
ات عىل محتوى األم ت ونية منصات –جيم  قسامجر أي تغيي  ؛ دال ها هيكلو  الندوات اإللكير

وي    ج؛ هاء  – ا للرجوع إليها. وتاالحتياجات من الموارد.  –؛ واو المتابعة –الير  رد أدناه تيسي 

 عملية اختيار المواضيع -ألف 

ونية: " نتقاءخيارين فيما يتعلق با CDIP/26/6قدمت الوثيقة  .6 " بناء عىل طلب الدول األعضاء.  1مواضيع الندوات اإللكير
اح األمانة. 2و" ي ضوء مناقشات اللجنة ومساهمات الدول األعضاء، ي   1" استنادا إىل اقير

حوفز  . اتباع نهج مختلط أدناه قير

ي من كل عام،  خالل و  .7
ي المجموعات - األمانة مع الدول األعضاء اطر ستشالنصف الثانز

بالمواضيع  قائمة - عن طريق منسقر
حة للندوات اإل ي ستجري المقير

ونية التر ي لكير
، وستشي  إىل الهدف )األهداف( والجمهور المستهدف )الجماهي  تاىلي العام الفز

 المستهدفة(. 

ونية بشأن أي 1وسيدع منسقو المجموعات بعد ذلك إما إىل " .8 "  إبالغ األمانة إذا كانت مجموعاتهم تهتم بعقد ندوة إلكير
ي موضوع 

حتها األمانة  أو "تمن المواضيع التر احهم الخاص إىل األمانة بشأن الموضوع )ال2قير ي تهمهم. ويمكن " تقديم اقير
مواضيع( التر

احات ندوة ونية واحدة أو  أن تشمل االقير ي أن تشي  إىل أهداف الندوة )الندوات(  إلكير
. وينبغز سلسلة من الندوات، باتباع نهج مرحىلي

ون حة، والجمهور المستهدف اإللكير  )الجماهي  المستهدفة(، والموضوع )المواضيع(، واللغة )اللغات(. ية المقير

ي المجموعات وتحديد  .9
، القائمة النهائية لمواضيع الندوات اإللوستقوم األمانة بعد ذلك بتحليل ردود منسقر ونية للعام التاىلي

كير
احات المقدمة من الدول األعضاء، إىل أقىص قدر وتوزيعها  حسب اإلقليم/اللغة. وبذلك، ستسغ األمانة إىل استيعاب جميع االقير

ي حال استالم 
ية والمالية المتاحة. وفز ي ضوء الطلبات الواردة والموارد البشر

، سيتم االختيار طلبات كثممكن، فز
ً
ة جدا إيالء  عىل أساسي 

ز أدناه، األولوية للمواضيع الواق ونية واو عة ضمن النطاق المبي ّ  ضا األمانة أي سغحدة عىل األقل لكل إقليم. وستضمان تقديم ندوة إلكير
ز اال إىل احاتإيجاد أوجه تآزر بي   المماثلة أو التكميلية للمواضيع.  قير

نشر قائمة با .10
 
ونيوست ونية لمواضيع عىل الصفحة اإللكير  إىل  بشأنة المخصصة للندوات اإللكير

ً
المساعدة التقنية، وسيشار أيضا

ي سوف يحتفظ
احات األخرى التر ونية المعقودة بالفعل، والندوات المزمع عقدها، إضافة إىل االقير ضمن الخطط  بها  الندوات اإللكير

ي وردت بها. ويمكن للدول األعض
ي األعوام المقبلة. بالصيغة التر

ونية فز اح ندوات إلكير  اء استخدام هذه القائمة كأساس القير

ع األمانة بعد ذلك  .11 ي وستشر
ي الذي سيقدمها وإجراء  ونيةتنظيم كل ندوة إلكير فز عن طريق تحديد الخبي  الداخىلي أو الخارج 

تيبات اللوجستية الالزمة.   الير

ونية، ستجمع األمانة التعقي .12 احات الخاصة بالمواضيع وبعد كل ندوة إلكير ي ذلك االقير
، بما فز ز بات الواردة من الخبي  والمشاركي 

وني لفائدة الدولالمستقبلية. وستتاح هذه المعلومات  احات جديدة عىل الصفحة اإللكير ي تود تقديم اقير
ة المخصصة األعضاء التر

ونية   المساعدة التقنية، إىل جانب المعلومات األخرى ذات الصلة )انظر القسم هاء أدناه(.  بشأنللندوات اإللكير

                                                
 . CDIP/26/6.من الوثيقة  17إىل  5الفقرات من  1
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 النطاق -باء

ي أعربت عنها الدول األعضاء .13
ونية  نطاق الندواتإزاء  بالتباين خالل الدورات السابقة للجنة، اتسمت اآلراء التر اإللكير

 
 
ح القائمة المالمستقبلية. وت ي الند محتمللية للمجاالت الالتا نقحةقير

ز
ونية المستقبلية استكشافها ف وسيلة لتيسي  باعتبارها وات اإللكير

 . ال غي   المناقشات

ونشر  إبرازها  مشاري    ع، وذلك من أجل زيادةاإلحاطات والعروض الخاصة بمشاري    ع أجندة التنمية ونواتج هذه ال (أ)
ز  ي إطار مشاري    ع أجندة التنمية بي 

ز
ها من األدوات المنشأة ف . وسيتوىل تقديم  الدراسات وغي  ز أصحاب المصلحة المعنيي 

ي المشاري    ع، أو ممثلو الدو 
ز
ي الويبو الذين شاركوا ف

ز
اء المعنيون ف ي اإلحاطات الموظفون والخي 

ز
ل األعضاء الذين يرغبون ف

اتهم ودروسهم المستفادة.  اطرةمش  خي 

احات مشاري    ع أجندة التنمية من  المستقبلية المحتملة أنشطة المساعدة التقنيةتتعلق بمناقشات بشأن أفكار  (ب) أو اقير
لمناقشة  صةعضاء أن تستخدم هذا المنتدى كمنأجل مواصلة تنفيذ توصيات أجندة التنمية. ويمكن للدول األ 

ي 
اء و/أو موظقز ها من الدول األعضاء والخي  ، والتماس اآلراء والتعليقات المقدمة من غي  احاتها بشكل غي  رسمي

اقير
احات قبل عرضها عىل اللجنة. و  الويبو، بغية تنقيح ز عملية تلك االقير ، يمكن تحسي  احات إعداد بالتاىلي من أجل االقير

. ا ي
 لمشاري    ع واألنشطة من خالل اتباع هذا النهج التعاونز

ي مجاىلي المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، مثل المساعدة المتعلقة  (ج)
ز
تبادل األفكار بشأن أنشطة الويبو الجديدة ف

ي أو إمكانية بأهداف الت
ز بلدان الجنوب وبلدان الشمال والجنوب والتعاون الثالنر نمية المستدامة أو التعاون فيما بي 

ي مجال التعاون 
ز
إدخال تحسينات عىل األنشطة القائمة. ويمكن لهذه المناقشات أن توجه األنشطة المقبلة للمنظمة ف

 ألغراض التنمية. 

تكييف نظام الملكية الفكرية مع بشأن  ممارساتالوأفضل  من دروس الناميةلبلدان ما استخلصته ا طرةمشالجلسات  (د)
ة لهذه البلدان، ودور المساعدة التقنية  ي هذاالحتياجات المتغي 

ي تقدمها الويبو فز
أن ألعضاء . ويمكن للدول اه العمليةالتر

ي اعتماد سياسات ومبادرات تتعلق بالملكية ا تستخدم
لفكرية وتستجيب الحتياجات هذه المنصة لتبادل تجارب  ها فز

ية.   هذه الدول ومصالحها من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشر

ي ميدان الملكية الفكر  (ه)
ي تواجهها الدول األعضاء فز

الطريقة  ية، بهدف استكشاف مناقشات بشأن التحديات الجديدة التر
ي يمكن من خاللها 

ي ه الخصوص، وعىل وج العون، أن تقدم لمساعدة التقنية للويبو وأجندة التنميةلالتر
 لزمي الطريقة التر

ي االستجابة لتلك التحديات.  تنفيذ من خاللها   تطور أن ي
 توصيات أجندة التنمية كي تبقر وجيهة ومفيدة فز

كل ندوة عىل المعلومات   نهج مرحىلي حيث تبتز وفق اختيار المواضيع قدر اإلمكان، ب، سيجري، وعىل نحو ما ذكر أعاله .14
ونية بشأن مشاري    ع مكتملة  طرةالمشا قدت ندوة إلكير ونية السابقة. وعىل سبيل المثال، إذا ع  ي الندوات اإللكير

والمناقشات المعقودة فز
 من أجل مشاري    ع مستقبلية 

ً
ونية المقبلة أفكارا . ماثلةمواضيع م تناولألجندة التنمية تألجندة التنمية، يمكن أن تتناول الندوة اإللكير

ز مو  يستكشفومن الواضح أنه حالما  ي ضوع معي 
ونية ال  تطلق، سوف بما يكقز  صلة لها بالندوةسلسلة جديدة من الندوات اإللكير

 السابقة. 

ونية وهيكلها -جيم  منصة الندوات اإللكير

ونية بتعاون وثيق مع الشعب/ال .15 ي الويبو، ستتوىل شعبة تنسيق أجندة التنمية تنظيم الندوات اإللكير
قطاعات ذات الصلة فز

، وإدارة  ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، ومكاتب الويبو الخارجية، وشعبة المعلومات والتواصل الرقمي
ومنها الشعب الموجودة فز

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وشعبة األخبار ووسائل اإلعالم. 

ونية و  .16  ا الويبو لهذا النوع من األنشطة. برمجية تستخدمه عي  ستعقد الندوات اإللكير

ونية وستعق .17 عرض يقدمه  تقنية بذلك: ال متطلباتال إذا سمحت، وفقا للهيكل األساسي ذاته، بث مباشر عي  د الندوات اإللكير
 و . وكخوبةخبي  وتتبعه جلسة أسئلة وأج

ً
سجل العرض مسبقا ، وستتبعه جلسة أسئلة وأجوبة مع المشار  يشاطر يار بديل، سي  ز عي  كي 

 .  بث مباشر

وي    ج -دال  الير

ك  المبذولة إبراز الجهود من أجل ضمان  .18 ي  المعنية األمانة والدول األعضاءوزيادة المشاركة إىل أقىص حد، ستشير
جهود  فز

 لألهداف المنشودة 
ً
ونية، وفقا وي    ج. وكخطوة أوىل، سيتم تحديد الجمهور المستهدف أثناء مرحلة التخطيط للندوات اإللكير الير

ونية، و والموضوع المختار.   ستعمل األمانة والدولة العضو )الدول األعضاء( المعحالما يستهل تنظيم كل ندوة إلكير
 
 بهدف نية سوية
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وي    ج الالزمة ستهدف بالتفصيل، إضافة إىل اتخاذ قرار بتحديد الجمهور الم اتيجية الير ز بالنسبة إىل  شأن اسير كل مجموعة من المشاركي 
 . ز  المحتملي 

وي    ج لهذا الحدث وستقوم الويبو والدول األعضاء عىل السواء بال .19 ي و  من خالل المراسالت عي  ير
ونز يد اإللكير الصفحات عىل الي 

ونية للمؤسسات ذات  ي ندوات اإللكير
ز
الصلة )الويبو ومكاتب الملكية الفكرية وما إىل ذلك( والوسائط االجتماعية. وسيتلقر المشاركون ف

 . ز ونية الالحقة، من أجل بناء وتعزيز شبكة المشاركي 
ونية سابقة معلومات عن الندوات اإللكير  إلكير

 المتابعة -هاء

ونية بعد كل .20 ائح الو تسجيل الفيدي ، سيتاحندوة إلكير ونية العرض، وموجز قصي  ، وشر المخصصة  حالية، عىل الصفحة اإللكير
ونية   كمنصة لتبادل المعارف، حيث ستنشر  وسوف تستخدمالمساعدة التقنية.  بشأنللندوات اإللكير

ً
ونية أيضا هذه الصفحة اإللكير

ي لم األمانة 
ونية بسبب خاللاإلجابة عليها  تتماإلجابات عىل األسئلة التر  ضيق الوقت.  الندوات اإللكير

ي  .21
ونية التر  إىل اللجنة بشأن الندوات اإللكير

ً
 سنويا

ً
ي سياق أدوات اإلبالغ القائمة )مثل تقرير ا لم تجر  وستقدم األمانة تقريرا

ز
لمدير ف

 . العام والتقارير المرحلية(

 االحتياجات من الموارد -واو

وري ت .22 ية إضافية قد يكون من الضز ي  حسبوفي  موارد بشر
ز
ي شعبة تنسيق أجندة التنمية. وكما هو الحال ف

ز
عبء العمل ف

ونية، وتكاليف  ز لتقديم الندوات اإللكير اء خارجيي  ز خي  ونية، فإن النفقات األخرى تتعلق بتعيي  المرحلة التجريبية للندوات اإللكير
 المؤتمرات. 

 بالمعلومات  .23
ً
إن لجنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي هذه ا
 لوثيقة. الواردة فز
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ونية الماإللالندوات  – CDIP/26/6تجميع مساهمات الدول األعضاء بشأن الوثيقة   ستقبليةكير
 

 المجموعة باء

ي دعت إىل تقديم هذه الوثيقة.  األسباب تقدر و  CDIP/26/6تشكر المجموعة باء األمانة مرة أخرى عىل إعداد الوثيقة  .1
 التر

ي عىل األمانة  و  .2
ونية متعددة بشأن تقديم المساعدة التنثتز كما ،  قاليمقنية بست لغات، عي  مختلف األتنظيمها ندوات إلكير

ي السنة. 
ز
ونية ف  نرحب باستمرار ذلك، ال سيما إذا لم يعقد أكير من ست ندوات إلكير

ي   تدرجا نهج أكير تؤيد المجموعة باء اتباع ، عالوة عىل ذلك .3
ونية  تم لالستفادة من المعلومات التر ي الندوات اإللكير

ز
تبادلها ف

ز  ي تقرير تقييم عىل  ،السابقة ذات الصلة وإتاحة فرص تعلم أجدى للمشاركي 
ز
ونية بشأن النحو الموىص به ف ندوات الويبو اإللكير

ي الوثيقة 
ز
 CDIP 25/4 .2المساعدة التقنية الوارد ف

هة للندوات حوللنا مجموعة باء أن أوضحت شواغوسبق لل .4 ونية المستقبلية ال المبادئ الحالية الموجِّ حتها اإللكير ي اقير
 تر

ي ضوء ما سبق أن وافقت عليه هذه اللجنة. 
ز
ي أجزاء معينة من الوثيقة  3األمانة، ف

ز
ولذلك، نطلب من األمانة أن تعيد النظر ف

ي " 3ة الفرعية "من الفقر ونطلب حذف الجملة الثانية  إليالء االعتبار الواجب لهذه الشواغل. 
ز
"توسيع  عبارة؛ 4الفقرة  الواردة ف

ي رأس الفقرة الفرعية "ال
ز
ي 18، والجملة األوىل من الفقرة "3نطاق" ف

ز
حة ما اتفقت عليه هذه اللجنة ف . وتتجاوز الصيغة المقير

ين، وال يشي  التقرير التقييمي  ة والثالثة والعشر ال . وعىل وجه التحديد، عباراتالإىل هذه  CDIP/25/4دورتيها السابعة عشر
اح أساس ل ي االقير

ي توسيع نطاق المواضيع إىل ما هو أكير من تقديم المساعدة التقنية من أجل تفادي اإلطناب" فز
عبارة "وينبغز

ي أي من التوصيات الست
ي قدمها المقيّ  األصىلي أو فز

ي الوثيقة التر
 . CDIP/25/4م المستقل فز

ي وترى المجموعة باء أن .5
ونية مركزة عىل كيفية تقديم المساعدة التقنية الفعالة دون أن تظله ينبغز االنحراف إىل  الندوات اإللكير

   . بالكامل التنمية وأجندة اللجنة أي موضوع يغطي والية

ي كل األحوال، تش .6
ي أن ع المواضي لقائل إناطر المجموعة باء الرأي اوفز

ي الوقت نفسه، زائدة عن الحاجةتصبح ال ينبغز
. وفز

ي  من فادةلالست مرحىلي النهج الوبفضل 
ونية السابقة ذات الصلة، نحن مقتنعون بأنه  تمالمعلومات التر ي الندوات اإللكير

تبادلها فز
ونية مفيدة بشأن المساعدة التقنية. ولذلك، نشكر األمانة عىل المجاالت  حة بوسع األمانة أن تواصل عقد ندوات إلكير المقير

ي الفقرة  الواردة
يطة أن تتعلق بتقديم المساعدة التقنية . 19فز ونية هذه المجاالت، شر ويمكن أن تغطي الندوات اإللكير

تبادل األفكار  تشجع مجموعتنا، عىل سبيل المثال،تجنب التداخل مع األنشطة األخرى، مثل األحداث الجانبية للجنة. و تو 
ي مجاىلي  بشأن

المساعدة عىل تحقيق أهداف التنمية المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مثل  أنشطة الويبو الجديدة فز
ي المثال )

 (. هالمستدامة عىل النحو المشار إليه فز

ي و ونرحب أيضا بإدراج مبادئ حول التمثيل الج .7
ي كما هو الحال دائما، الغرافز

ي أال بو جنسانز
لمحتوى امواضيع ال يتكرر فز

ي تنظمها وتديرها  والمناقشات
 شعب الويبو األخرى. التر

ز هذين الخيارين. وال نرى أنأل، يظل موقفنا كما هو رينوفيما يتعلق بالخيا .8 ألن  يستبعد اآلخر الخيارين أحد  ن األمانة تجمع بي 
ي أفضل وضع لتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية و 

ي وضع جيد لتقديم المشورة ألن الدول األعضاء هي فز
األمانة فز

ز هذين الخياريشأن مشاركة األمانة أن تيّش  والتوجيه. ومن ي الندوات  تأطي  المواضيع، ولذلك نطلب أن تجمع األمانة بي 
ن فز

ونية الم  بشأن المساعدة التقنية.  ستقبليةاإللكير

ونية. لسماح باستمرار الندوات من أجل ا المساهماتثيقة وإتاحة الفرصة لتقديم هذه الو  مراجعةنشكر األمانة عىل و  .9  اإللكير

                                                
 االرتقاء بالمعلومات ،2التوصية  ،5، الصفحة CDIP/25/4الوثيقة : المرجع   2

ونية، بوصفها مبادرات غي  متكررة، الفرصة لتبادل المعلومات بشأن المساعدة التقنية بلغات متعددة وبشأن مواضيع ي  أتاحت الندوات اإللكير
ز
متعددة. وف

ي اتباع 
ز
ي  يراعي  تدرجا نهج أكير المستقبل، سيكون من المفيد النظر ف

ونية ت االستفادة منها تمالمعلومات التر ي الندوات اإللكير
ز
السابقة ذات الصلة. وهذا من شأنه أن  ف

".  تيحي ز  فرص تعلم أجدى للمشاركي 
ي نشأت عن البند تذكر المجموعة باء بأن الندوات  3

ونية  تمخضت عن سنوات من المناقشات داخل هذه اللجنة، والتر ي المعدل، 1اإللكير
اح اإلسبانز )ب( من االقير

ة ي دورتها السابعة عشر
ز
ي أن توفر الويبو محفال دوريا للدول األعضاء  )ب( من1. وينص البند الذي وافقت عليه اللجنة ف

: "... ينبغز ي المعدل عىل ما يىلي
اح اإلسبانز االقير

ئ  من ي للويبو أن تنشر
ونيا لتبادل كي تتبادل تجارب  ها وأدواتها ومنهجياتها بشأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وعىل وجه التحديد: ... ب. ينبغز األفكار تدى إلكير

ي السابق." ونذ 
ز
ي أنشأتها الويبو ف

ونية التر ي مدمجا مع سائر المحافل اإللكير
ونز ي والممارسات والتجارب. واألفضل أن يكون المنتدى اإللكير

ز
كر أيضا بأن اللجنة وافقت ف

ي الدورة 
ز
ونية هذه؛ بيد أنها لم تقرر قط أن تغي  نطاق  23وقت الحق ف

ونية إلدراج مواضيع ال عالقة لها عىل تنفيذ منصة الندوات اإللكير هذه الندوات اإللكير
 بالمساعدة التقنية. 
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ازيل  البر

احات الدول األعضاء و إىل  د أحدهما اللذان يستن –الخياران  - احات إىل اآلخر اقير ورة.  -أمانة الويبو اقير  ال يستبعد أحدهما اآلخر بالضز

ون إمكانية - ة من الدول األعضاء، ولكن يمكن لألمانة أن  ستقبليةية المتخطيط جزء من الندوات اإللكير احات المقدمة مباشر وفقا لالقير
ح م ونية أخرى ر تقير  . فيها والموافقة عليها الدول األعضاء  نظر هنا بواضيع ندوات إلكير

اح عىل هذا  - ي تقدمها  –المنوال إمكانية تقديم اقير
احات التر باعتباره جهدا من الجهود الرامية  – اء واألمانةلدول األعضا من خالل االقير

ز مختلف مجموعات المصالح.   ي اآلراء بي 
ز
 إىل تحقيق توافق ف

ي السؤال  ل، عىل ما يبدو،تتمث أن العقبة الرئيسية ال تزال بيد  -
ز
ونية عىل المساعدة  عما ف إذا كان يجب أن تركز الندوات اإللكير

 ال.   أم التقنية

نت تركز عىل المساعدة التقنية،  ةالمحتمل ولالحلأحد  - ونية عي  اإلنير
كلذلك هو إمكانية تنظيم ندوات إلكير ول للد األمر  عىل أن يير

ي تهمها.  اضيعالمو  بياناألعضاء ل
 المحددة التر

 المكسيك
 )األصل باإلسبانية(

ي جني
ز
ف تحياتها إىل المنظمة العالمية تهدي البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف

ي 
ز للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، التر ية للدورة الثالثي  ف باإلشارة إىل األعمال التحضي  ستعقد  للملكية الفكرية )الويبو(، وتتشر

ة من  ي الفير
 . 2023أبريل،  28إىل  24فز

ي تم التوصلاستجابة للسيكي للملكية الصناعية المعهد المك تعليقات تنقل أنالبعثة  ويشّ 
ي الدورة التاسعة  قرارات التر

إليها فز
ين للجنة فيما يت ونية الموالعشر  من ملخص الرئيس(:  5-2)الفقرة  ستقبليةعلق بالندوات اإللكير

  لوثيقةبالنسبة إىل اعملية اختيار المواضيع. يؤيد المعهد الخيار األول : CDIP/26/6 ،طلب الدول  االستناد إىل
 األعضاء، ألن لكل دولة عضو احتياجات ومصالح مختلفة. 

  ي الوثيقة  مرحىلي نهج اتباع النطاق. يوافق المعهد عىل
حة فز ، من أجل االستفادة CDIP/26/6إزاء الندوات المقير

 . الموضوعنفس الفعالة من المعارف والمعلومات المتبادلة بشأن 

 ي المتابعة. ي
ونية أكيد بالت نبغز ، حتر تتمكن األطراف المهتمة أو غي  عىل موقع الويبو اإللك نشر الندوات اإللكير ي

ونز ير
ي الوقت الفعىلي القاد

 . من النفاذ إليها  ،اختالف التوقيت بسبب ،رين عىل حضورها فز

 ية والمالية من أجل عقد الندوات اإللك ورة تخصيص الموارد البشر وناالحتياجات من الموارد. بالنظر إىل ضز ية، كلما ير
 . فعاليةن استخدام هذه الموارد أكير الوصول إىل المزيد من األشخاص، كا أنر ت

 وتغتنم البعثة هذه الفرصة لتعرب للويبو مرة أخرى عن فائق تقديرها. 

 جمهورية بولندا

ونية المتود بولندا إبداء تعليق بشأن عملية اختيار مو  ي الوثيقة  ستقبليةاضيع الندوات اإللكير
 وعىل . CDIP/26/6عىل النحو الوارد فز

ي بيانات 
ي أنحو ما تم تأكيده فز

ي عىل السواء، التر ي دورات اللجنة، مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق واالتحاد األورون 
دىلي بها فز

، أي ب فيما يتعلقنعتقد  ز اح األم إىلطلب الدول األعضاء و  االستناد إىلالخيارين المقدمي  وال يستبعد  بعضهما  نقد يكمال أنهما  انة،اقير
ي إجراء واحد. ولضمان أداء العملية عىلأحدهما اآلخر. ولذلك، نعتقد أنه يمكن تطبيق نهج مختلط ويمكن دم

نحو  ج هذين الخيارين فز
احاتأن يعكس هذا اإلجراء  لزمأكير فعالية، ي ي الوقت نفسه توافر الموار  اقير

ية والمالية لألمانة. الدول األعضاء، وأن يراعي فز  د البشر

 سلوفينيا

ز وأن الطر  ،مرة واحدةعلما بأن مواقفنا لم تتغي  ولو  نود أن نحيطكم ح يقتي  ز المقير ي رأينا ال  تي 
، ما زلنا . وبالتاىلي خرىاأل إحداهما  ستبعد تفز
ز  ي مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، يمكننا أن نظل منفتحي 

ي اتجاه  عىل نعتقد أنه حتر فز
تكامل الخيارين مراجعة الوثيقة فز

ز ال  حي 
ونية ) نتقاءالمقير اح األمانة(. إىل طلب الدولة العضو أو  استنادا إىلمواضيع الندوات اإللكير  اقير
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و  ببر

و أن المبدأ هو أن ي ك ترى بي  ستجيب لمصالحها بما يإعداد مواضيع الندوات وعرضها والبت فيها، من أجل األمر للدول األعضاء ير
ام بالمبادئ ال إجراءعند وعىل األعضاء، واحتياجاتها.  ز ي الوثيقة  هةموّج ذلك، االلير

ز
 . CDIP/26/6المنصوص عليها ف

ي أنه ليس بإمكان ا
ح وهذا ال يعتز ي  ولكنمواضيع، الألمانة أن تقير

احات االأن تقّيم  ينبغز األعضاء، أي أن من قبل " اعتمادها" حسبقير
حته األمانة إقليم مهتمان أو  دولة عضو تكون   تقدمه كخيار مفضل لذلك اإلقليم أو البلد المحدد. ف ،بالموضوع الذي اقير

 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
 

 


