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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مارس  20 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

 التقنيةمنتدى إلكرتوني بشأن املساعدة منوذج 

 أ�مانة من ٕا�داد

ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة  �دوى ٕا�شاء منتدى من أ�مانة ٔأثناء مناقشة اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة ا�متست .1
 ): CDIP/22/3(الوثیقة  التقنیة

وذج �ىل الو�يك ٔأو منصة مماث� �كون موصوال �لصف�ة الرئيس�یة ٔ�جندة التمنیة وحيتوي �ىل لك اس�ت�داث من"
وذج خيارا ٕالجراء وینبغي ٔأن یوفر ا�من الوظائف اليت �س�تجیب الحتیا�ات ا�ول أ�عضاء من املسا�دة التقنیة.

 "مة.وینبغي ٔأن یُعرض ا�منوذج �ىل اللجنة يف دورهتا القاد. مناقشات منَسقة

 انستند هذو� لتنظر فهيام اللجنة.  حممتالنخياران  ف� یيلیُقرتح و  و�س�تجیب هذه الوثیقة للطلب املذ�ور ٔأ�اله. .2
یوحض معل لك  مبارشعرض للجنة  وس�ُیقدم. CDIP/22/3ٕاىل أ�فاكر اليت �قش�هتا اللجنة يف س�یاق الوثیقة  ناخلیارا

 �ن�لك خيار من اخلیار  املس�ت�دثةل�ذج ا صور لشاشةحيتوي ملحق هذه الوثیقة �ىل و خيار ٔأثناء النظر يف هذه الوثیقة. 
 .نياملقرت�
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 اخلیار ٔألف: منتدى املناقشة

أ�فاكر واملامرسات واخلربات  بتقامس همنتدى للمناقشة تقوم في�ول أ�عضاء ل لتوفر حمادثةأ�مانة غرفة  س�تنشئ .3
بناًء اخلاصة �ملسا�دة التقنیة للویبو الصف�ة إاللكرتونیة لالس�تفادة من التحسينات اليت ٔأد�لت �ىل و املسا�دة التقنیة.  �شأٔن

 هذه �ىل املتا�ةاملعلومات  ٕالدراج، ستبذل أ�مانة قصارى �دها CDIP/19/10الوثیقة  واستنادا ٕاىل�ىل طلب اللجنة 
 الوجهيةٕاىل مجیع املعلومات  النفاذن ذ� املشاركني يف منتدى املناقشة من س�ميكّ و . احملادثةيف غرفة  الصف�ة إاللكرتونیة

وقا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة يف  ،س�ت�ديم امللكية الفكریةالویبو للحكومات وم  تقد�ا(مثل ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة اليت 
 ٔأرسع.و ) بطریقة ٔأسهل و�ري ذ�، ٔأجندة التمنیةومشاریع ، جمال امللكية الفكریة

، اً وممثر  اً تبادل هادفال ٔأن �كون من ٔأ�ل ضامن و . وس�تو�ه التمنیة التابعة للویبو املنتدى ٔأجندةس�تد�ر شعبة تنس�یق و  .4
�ىل مس�توى اكيف من املعرفة �مللكية الفكریة واملسا�دة التقنیة ومعل الویبو، �ٕالضافة ٕاىل توفرمه �ىل  موظفون س�ُیعني
مناقشة ٔأس�بوعیة  املوّ�هس�یفتح و . ذه املهمةم هبا، من ٔأ�ل القيهذه املنصة �ىلاملناقشات  تيسرياملهنیة املطلوبة يف اخلربة 

. كام ميكن ٔأن تقرتح ا�ول أ�عضاء مواضیع للمناقشة من وناملشار� تناو�لی  التقنیةحول موضوع حمدد یتعلق �ملسا�دة 
 �الل املنتدى إاللكرتوين.

�للغات إالجنلزيیة  إاللكرتوينحمتوى املنتدى  سيتوفر، الفعال من خمتلف املناطق و�خنراطهبدف �شجیع املشاركة و  .5
فوریة للمناقشات بني الرتمجة ال لیوفر�ار�  مقدم �دماتمع ٔأي  یُتعاقدلن  ،ومن �حية ٔأخرىفر�س�یة وإالس�بانیة. وال

 .ٕاىل احلد أ�دىن املنتدى إاللكرتوين�اكلیف صیانة  تقلیص وذ� من ٔأ�ل املشاركني

لضامن رسیة احملتوى واملعلومات املتقامسة �ٕالضافة ٕاىل خصوصیة املشاركني، جيب ٔأن یقترص املنتدى �ىل ا�ول و  .6
 من النفاذ ا��ن حتددمه ا�ول أ�عضاء �متكني أ�فرادوضع ٕاجراء س�یو ٕالیه محمًیا �لكمة مرور.  النفاذأ�عضاء وجيب ٔأن �كون 

 ٕاىل النظام.

 ، ستناقش اللجنة فائدتهت� الفرتةمرور بعد و لفرتة جتریبية ٔأولیة مدهتا س�تة أٔشهر.  إاللكرتويننتدى امل  س�ُیفعلو  .7
 هذا املنتدى�شأٔن  س�تقدم أ�مانة تقي�ً مس�تقالً و ٔأو تعدی� ٔأو ٕا�القه.  هذا�شلكه ته ف تقيمي ما ٕاذا اكن ینبغي مواصل هبد

، إاللكرتوين املنتدى ، �دد املشاركني يفس�ی�لل التقيمي املس�تقل، يف مج� ٔأمورو اللجنة.  ا�ي س�تقوم بهتيسري التقيمي بغیة 
  .و�ري ذ�، ومساهامت املشاركني يف لك موضوع ،و�ات اليت تقرت�ا ا�ول أ�عضاء، و�دد املوضووترية النفاذ ٕالیه

 اخلیار �ء: منصة الندوات الش�بكية

، رشیطة ٔأن �سمح �ىل النحو التايل ش�بكيةلك ندوة  وستُهيلكلك شهر.  ش�بكيةأ�مانة منصة لعقد ندوات  س�تنشئ .8
 عن طریق مؤمترسا�دة التقنیة ، یقدم خبري عرًضا مباًرشا حول موضوع یتعلق �مل ) ٔأوالً "1"بذ�: ( التقنیةاملتطلبات 

 تعلیقاهتم � وٕ�بداء�ىل مقدم العرض  ٔأس�ئلهتمبطرح �ىل امتداد فرتة زمنیة حمدودة املشار�ون یقوم ، �نیاً ) "2"؛ (الفيدیو
عن أ�س�ئ� والتعلیقات مبارشة من �الل العرض مقدم  ) �لثًا، جيیب"3"؛ (متا�ة للجمیع حمادثةكتابًة من �الل غرفة 

 مؤمتر الفيدیو.

�ىل النحو  س�ُهتیلك الندوة الش�بكية، مبارشةً الفيدیو  ٕ�جراء مؤمتر التقنیة، عندما ال �سمح املتطلبات بدًال من ذ�و  .9
�نیًا، ) "2"؛ (الش�بكية لندواتااخلبري مع املشاركني من �الل منصة  ا�ي ٔألقاه عرضال �سجیل تقامس، ) ٔأوالً "1"التايل: (
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كتابًة من �الل غرفة  اهتم ��ىل امتداد فرتة زمنیة حمدودة بطرح ٔأس�ئلهتم �ىل مقدم العرض وٕ�بداء تعلیقیقوم املشار�ون 
 .احملادثةكتابًة من �الل غرفة  عن أ�س�ئ� والتعلیقات مقدم العرض، جيیب ) �لثًا"3"؛ (حمادثة متا�ة للجمیع

 سيُتاح، منطقة معینة. ومع ذ�لك �ش�بكية وا�دة ندوة  س�ُتعقد، وتوقيت لك منطقة اختالف اللغات و�لنظر ٕاىل .10
إاللكرتونیة صف�ة المجلیع ا�ول أ�عضاء �ىل  الندوات الش�بكيةیع مج  �اللاخلرباء  اليت قد�ا عروضل�سجیل الفيدیو ل

 .اختتا�ابعد ٔ�جندة التمنیة

يف ، مبا للندوات الش�بكيةفعال من ٔأ�ل ضامن التنظمي ال الش�بكية ٕادارة منصة الندوات الویبو منوسيتوىل موظفون  .11
لك املرشف �ىل  برياخل ميكن ٔأن تقرتح ا�ول أ�عضاء ٔأیًضا و ، وكذ� �سجیل املشاركني. ذ� اختیار اخلرباء واملواضیع

 بتيسريميكن مطالبة ا�ول أ�عضاء اليت تقرتح خبًريا  ،ٕاذا لزم أ�مرو . فهيا املس�ت�دمةلغة الو  هاوموضوع ش�بكية  ندوة
 .لش�بكيةاندوة عقد ال الرتتيبات اللوجستية ل

 الفرتة جتریبية ٔأولیة مدهتا س�تة ٔأشهر. وبعد مرور ت� الفرتة، ستناقش اللجنة فائدهت الش�بكية الندواتعقد وس�تُ  .12
ات الندو  هٔ�مانة تقي�ً مس�تقًال �شأٔن هذ. وس�تقدم اأأو ٕا�القه اهذا ٔأو تعدیله ا�شلكه اهبدف تقيمي ما ٕاذا اكن ینبغي مواصلهت

الندوات  يف بغیة تيسري التقيمي ا�ي س�تقوم به اللجنة. وس�ی�لل التقيمي املس�تقل، يف مج� ٔأمور، �دد املشاركنيالش�بكية 
 ، و�ري ذ�.واخلرباء املوضو�ات�قرتا�ات و و�دد  ،ةواملساهامت �الل مناقشات املتابع، الش�بكية

 التبعات املالیة

فرتة ال�الل  إاللكرتويننتدى �شأٔن امل  احملمتلني �نیار ٕال�شاء و�شغیل لك خيار من اخل  تقد�ریةف� یيل مزيانیة �رد  .13
 1:املمتدة لس�تة ٔأشهرة أ�ولیة یبيالتجر 

 ا�موع التاكلیف اخلیار

ٔألف. منتدى 
 املناقشة

 فرنك سو�رسي 59 050وإالدارة:  لتوجيها-
 فرنك سو�رسي 000 6التقين:  إال�داد-
 فرنك سو�رسي 000 15التقيمي املس�تقل: -

فرنك  050 80
 سو�رسي

 منصة�ء. 
 الندوات الش�بكية

 فرنك سو�رسي 050 59إالدارة: -
 2فرنك سو�رسي 1 .04695التقين:  إال�داد-
 فرنك سو�رسي 000 15التقيمي املس�تقل: -

فرنك  745.04 75
 سو�رسي

ٕاضافية تطلهبا ا�ول أ�عضاء موارد ٕاضافية متعلقة و�ري متعلقة  وقد یرتتب �ىل ٔأي مزية تقنیة ٔأو متطلبات ٕاداریة .14
 .�ملوظفني

                                         
 ).8(الرب�مج شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة املزيانیة احلالیة ل�  التاكلیف من ستُس�توعب 1
 �د ٔأقىص.كمشارك  500 لفائدة �الل س�تة ٔأشهر الش�بكيةندوات ال عقد  �رخيصتغطي التلكفة الواردة يف هذا اجلدول سعر  2
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، فس�تقدم أ�مانة املمتدة لس�تة ٔأشهرولیة ا�ٔ تجریبية ال لفرتة ابعد  إاللكرتويننتدى امل مواص�  جلنة التمنیةٕاذا قررت و  .15
 . �شأٔنه اقرتاح مرشوع

ٕان اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة  .16
ٕاىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه مدعوة 
 الوثیقة.

 [یيل ذ� املرفق] 
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 اخلیار �ء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 [هنایة املرفق والوثیقة]


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
	الخيار ألف: منتدى المناقشة
	الخيار باء: منصة الندوات الشبكية
	التبعات المالية


