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CDIP/22/5 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018سبمترب  19 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23إىل  19جنيف، من 

الرتويج الستخدام املنتدى اإللكرتوني املقام مبوجب "مشروع تكلفة خارطة الطريق بشأن حتديث ل
 باستخدام املنصات القائمة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات املشرتكة وبناء احللول"

 األمانة من إعدادوثيقة 

 31وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(، خالل دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف الفرتة من  .1

من الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود الوالايت  6و 4و 3و 2و 1، عىل امليض قدما ابلبنود 2016نومفرب  4أكتوبر إىل 

 CDIP/18/6 Rev.1املتعلقة بنقل التكنولوجيا والوارد يف املرفق األول من الوثيقة  املتحدة وأسرتاليا وكندا بشأن األنشطة

 ن الاقرتاح املعمتد عىل ما ييل:م 4وتنص الفقرة 

"ونقرتح أن تروج األمانة الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

ائل املرتبطة بنقل التكنولوجيا. لول" ألن  أداة مفيدة للرد عىل أس ل ة اودول األعااء واملسالتحدايت املشرتكة وبناء احل

كنولوجيا وعىل األمانة أياا أن تايف رابطا للمنتدى اإللكرتوين عىل صفحة الويبو اإللكرتونية املتعلقة بنقل الت 

 ."( 1)املذكورة يف البند 

، خارطة طريق بشأن 2017ديسمرب  1نومفرب إىل  27قودة يف الفرتة من وانقشت اللجنة، خالل دورهتا العرشين املع .2

الرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء 
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املرتبطة بتنفيذ اإلجراءات احملمت ة وطلبت اللجنة من األمانة إعداد تقدير للتاكليف  ،CDIP/20/7احللول" ترد يف الوثيقة 

 .املشار إلهيا يف خارطة الطريق

خارطة الطريق ، تلكفة 2018مايو  18إىل  14لجنة يف دورهتا احلادية والعرشين املنعقدة يف الفرتة من ال انقشت و .3

لوجيا: التحدايت املشرتكة بشأن الرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنو 

 يف حاةل هتاخارطة الطريق وتلكفمراجعة  وطلبت اللجنة من األمانة .CDIP/21/6وبناء احللول"، الواردة يف الوثيقة 

 التابعة للويبو.( eTISCsمنصة املراكز اإللكرتونية )ثل اس تخدام منصة قامئة، م 

بشأن الرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب  ارطة الطريقمراجعة خليف مرفق هذه الوثيقة  ردتعلي ، و  .4

حتديث املشرتكة وبناء احللول"، مع قامئة مقاب ة من اإلجراءات املمكنة و  "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت

 (.eTISC)إىل تنفيذ هذه اإلجراءات يف منصة  اداستناتلكفة بشأن ال 

ة إىل النظر يف جلنة التمنية مدعو  إن   .5

 املعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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أشارت خارطة الطريق بشأن اس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  .1

كة وبناء احللول" إىل اإلجراءات احملمت ة التالية للرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب مرشوع التحدايت املشرت 

 أجندة التمنية بشأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "التحدايت املشرتكة وبناء احللول":

وض اليت حتظى بتقديره، واخلدمات اليت : كخطوة أوىل، إجراء تقيمي للجمهور املس هتدف، والعر 1اإلجراء احملمتل 

 تُنافس املنتدى اإللكرتوين، والقيام ابس تعراض لتجربة املس تخدم مع املنتدى اإللكرتوين.

: كخطوة اثنية، وضع اسرتاتيجية تُعىن ابحملتوى تستند إىل التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم 2إلجراء احملمتل ا

الوقت نفس  األنشطة والقدرات اليت تزخر هبا الويبو وتُقمي  احلاجة إىل موارد ، وتراعي يف 1الواردين يف اإلجراء 

د أصنافاً معينة من احملتوى املتخصص اذلي س ُياخ يف املنتدى  إضافية. ومن شأن اسرتاتيجية احملتوى أن حُتد 

ابإلضافة إىل أوج   اإللكرتوين، واحملتوى الناشئ عن املس تخدمني اذلي يافي جاذبية عىل املنتدى اإللكرتوين،

أن تعاجل مسائل من قبيل الشلك الفع ال )مشل ذكل أيااً ومن شأن اسرتاتيجية احملتوى  الرتابط بني تكل األصناف.

 اللغة والنربة واملعايري الاجامتعية( وحتديد ما يلزم من األدوار وتدفقات العمل.

 2التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى الواردة يف اإلجراء : كخطوة اثلثة، حتديد متطلبات 3اإلجراء احملمتل 

تنفيذا فعاال، وضامن اإلدارة الرش يدة للمس تخدم واحملتوى، وحتديد املنصات اليت تس تويف تكل املتطلبات، مع أخذ 

 األنشطة والقدرات اليت تزخر هبا الويبو يف الاعتبار.

 .2وتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى الواردة يف اإلجراء  3ممي املنصة الواردة يف اإلجراء : كخطوة رابعة، تع4اإلجراء احملمتل 

كخطوة خامسة، تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي بغية حتديد القنوات الفعاةل اليت ميكن من  :5اإلجراء احملمتل 

، وحتديد اإلجراءات اخلاصة 1يف اإلجراء خاللها الوصول إىل رشاحئ امجلهور املس هتدف اليت يتناولها التقيمي الوارد 

اليت يتعني اختاذها، عىل غرار الروابط يف الصفحات اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين وامحلالت عىل مواقع التواصل 

ذ ابلفعل إجراء يمتثل يف إنشاء رابط عىل الصفحة اإللكرتونية "نقل التكنولوجيا واملعارف" ُُييل إىل  الاجامتعي. واختخ

 املنتدى اإللكرتوين.

: كخطوة سادسة، السعي إىل إقامة رشااكت مع املنظامت اليت أنشأت جممتعات مرتبطة بنقل 6اإلجراء احملمتل

هما التكنولوجيا من أجل اس تقطاب املس تخدمني إىل املنتدى اإللكرتوين وحتس ني اخلدمات اليت يقد 

 اإللكرتوين. املنتدى

وفقاً  متطلبات التكنولوجيا الالزمة وحتديد املنصات اليت تس تويف تكل املتطلبات ذف حتديدرات املتاحة حياومن اخل  .2

التواصل حمددة تس تخدهما الويبو، أال ويه منصة قامئة منصة إعالمية  4اإلجراء تعمم س  املنصة اليت  تكون. و 3جراء لإل

 .(eTISC)الاجامتعي 

درجة اس تجابة املنصة  "1"يفرض قيوًدا عىل:   قد ولكن   ،3تلكفة تنفيذ اإلجراء  غياخليار أن يل ذاهتنفيذ من شأن و  .3

عينة من احملتوى امل  األصناف" و 2"؛ 1التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم الواردين يف اإلجراء نتاجئ ل  4مبوجب اإلجراء 
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التخصيص احملدودة  تفرض هذه القيود من خالل خيارات. وس  2احملتوى وفقًا لإلجراء  سرتاتيجيةاد يف د  املتخصص احمل

 .(eTISC)التواصل الاجامتعي منصة عىل  املتوفرة

مضن النطاق  (eTISC)التواصل الاجامتعي عىل ختصيص منصة  4تعممي املنصة الواردة يف اإلجراء وسينطوي  .4

اسرتاتيجية احملتوى  تنفيذو  ،1وفقًا لإلجراء التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم نتاجئ  مراعاة، مع املنصةاحملدود املتاح داخل 

 .2وفقًا لإلجراء 

 اإلجراءات احملمت ة التالية:عىل رطة الطريق املنقحة استش متل خعلي ، و  .5

: كخطوة أوىل، إجراء تقيمي للجمهور املس هتدف، والعروض اليت حتظى بتقديره، واخلدمات اليت 1اإلجراء احملمتل 

 املس تخدم مع املنتدى اإللكرتوين. تُنافس املنتدى اإللكرتوين، والقيام ابس تعراض لتجربة

: كخطوة اثنية، وضع اسرتاتيجية تُعىن ابحملتوى تستند إىل التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم 2اإلجراء احملمتل 

، وتراعي يف الوقت نفس  األنشطة والقدرات اليت تزخر هبا الويبو وتُقمي  احلاجة إىل موارد 1الواردين يف اإلجراء 

د أصنافاً معينة من احملتوى املتخصص اذلي س ُياخ يف املنتدى ومن  إضافية. شأن اسرتاتيجية احملتوى أن حُتد 

ىل أوج  اإللكرتوين، واحملتوى الناشئ عن املس تخدمني اذلي يافي جاذبية عىل املنتدى اإللكرتوين، ابإلضافة إ

التواصل الاجامتعي منصة عىل  خيارات التخصيص احملدودة املتوفرة، مع مراعاة الرتابط بني تكل األصناف

(eTISC).  ومن شأن اسرتاتيجية احملتوى أن تعاجل مسائل من قبيل الشلك الفع ال )مشل ذكل اللغة والنربة واملعايري

 الاجامتعية( وحتديد ما يلزم من األدوار وتدفقات العمل.

اسرتاتيجية احملتوى وفقًا تنفيذ و ( eTISC)التواصل الاجامتعي ختصيص منصة  : كخطوة اثلثة،3اإلجراء احملمتل 

 .2لإلجراء 

تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي بغية حتديد القنوات الفعاةل اليت ميكن من خاللها  : كخطوة رابعة،4اإلجراء احملمتل 

اليت يتعني  ، وحتديد اإلجراءات اخلاصة1الوصول إىل رشاحئ امجلهور املس هتدف اليت يتناولها التقيمي الوارد يف اإلجراء 

 عىل مواقع التواصل الاجامتعي.اختاذها، عىل غرار الروابط يف الصفحات اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين وامحلالت 

السعي إىل إقامة رشااكت مع املنظامت اليت أنشأت جممتعات مرتبطة بنقل  كخطوة خامسة، :5اإلجراء احملمتل 

هما  املنتدى اإللكرتوين وحتسالتكنولوجيا من أجل اس تقطاب املس تخدمني إىل ني اخلدمات اليت يقد 

 اإللكرتوين. املنتدى

، 2إال بعد اس تكامل اإلجراء تنفيذ اسرتاتيجية احملتوى،  ، وهو3اإلجراء التاكليف املرتبطة بتنفيذ لن يتس ىن تقدير و  .6

وميكن أن يتباين نطاق احملتوى  ض.وضع اسرتاتيجية حمتوى، وذكل بسبب اعامتد املهام املندرجة فهيام عىل بعاها البعأي 

ن املزمع اس تحداث  تباينا كبريا وفق اسرتاتيجية احملتوى، شأن  شأن املتطلبات اخلاص ة ابملوارد الالزمة الس تحداث احملس 

 احملتوى.  ذكل
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رتوجي، إال بعد اس تكامل ، أي تنفيذ أنشطة الاتصال وال4يف املرتبطة بصون نتاجئ اإلجراء ولن يتس ىن تقدير التاكل  .7

، وهو تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي. وميكن أن يتباين نطاق أنشطة الاتصال والرتوجي تباينا كبريا وفق 4اإلجراء 

 اسرتاتيجية الاتصال والرتوجي، شأن  شأن املتطلبات اخلاصة ابملوارد الالزمة لتنفيذ تكل األنشطة.

السعي إىل إقامة )وتطوير( رشااكت ألغراض احملتوى  ، وهو5بطة بتنفيذ اإلجراء تاكليف املرت ولن يتس ىن تقدير ال  .8

وتطوير  توىعىل التوايل وضع اسرتاتيجية تُعىن ابحمل  ، وهام4و 2 ءينرتوجي، إال بعد اس تكامل اإلجراواملنصات والاتصال وال

جتلب  من قمية ماافة يف دمع وضع احملتوى عىل ما  الرشااكتاسرتاتيجية لالتصال والرتوجي. وس يعمتد نطاق وطبيعة تكل 

 وتطوير املنصات والاتصال والرتوجي.

تعيني خرباء خارجيني متخصصني يف جمال حتليالت واسرتاتيجيات اإلجراءات احملمت ة املذكورة أعاله  تتطلبو  .9

 12ق ع أن يس تغرق تنفيذها فرنك سويرسي ومن املتو  90 000بل  مب تلكفهتا وتُقدر ، صاالت الرمقية وإنشاء احملتوايتالات

 شهرا اعتبارا من املوافقة عىل املرشوع.
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النتاجئ حبسبمجموع املوارد  .1
1

 

 املرشوع نواجت

 (سويرسي فرنك)

 اجملموع املوظفني خالف املوظفون

 17,500 17,500 - (والطلبات امجلهور)تقدير امجلهور املس هتدف 

 17,500 17,500 - تقدير اخلدمات املنافسة

 15,000 15,000 - اس تعراض جتربة املس تخدم

 17,500 17,500 - اسرتاتيجية احملتوى مع عي نة حمتوى

ن د بعد اس تكامل اسرتاتيجية احملتوى احملتوى احملس   ُُيد 

د بعد اس تكامل اس تعراض جتربة املس تخدم اخملصصةمنصة املنتدى اإللكرتوين   حُتد 

 22,500 22,500 - اسرتاتيجية الاتصال والرتوجي

د بعد اس تكامل اسرتاتيجية الاتصال والرتوجي الاتصال والرتوجي  ُُيد 

د بعد اس تكامل اسرتاتيجية احملتوى  الرشااكت  (فامي خيص الرشااكت املتعلقة ابالتصال والرتوجي)واسرتاتيجية الاتصال والرتوجي  (املتعلقة ابحملتوىفامي خيص الرشااكت )حُتد 

 90,000 90,000 - اجملموع

 

                                         
1

 .2018/2019 ومزيانية برانمج يف أصال مرصودة تكن مل املوارد. 
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ةالتلكفموارد خالف املوظفني حبسب فئة  .2
2

 

 املرشوع نواجت

 (سويرسي فرنك)

 اجملموع اخلدمات التعاقدية األسفار واملنح

اخلدمات التعاقدية  النرش الغري أسفار همامت املوظفني
 الفردية

اخلدمات التعاقدية 
 األخرى

 17,500 17,500 - - - - (والطلبات رامجلهو )تقدير امجلهور املس هتدف 

 17,500 17,500 - - - - تقدير اخلدمات املنافسة

 15,000 15,000 - - - - اس تعراض جتربة املس تخدم

 17,500 17,500 - - - - اسرتاتيجية احملتوى مع عي نة حمتوى

ن د بعد اس تكامل اسرتاتيجية احملتوى احملتوى احملس   ُُيد 

د بعد اس تكامل اس تعراض جتربة املس تخدم ةصصاخملمنصة املنتدى اإللكرتوين   حُتد 

 22,500 22,500 - - - - اسرتاتيجية الاتصال والرتوجي

د بعد اس تكامل اسرتاتيجية  الاتصال والرتوجي  الاتصال والرتوجيُُيد 

د بعد اس تكامل اسرتاتيجية احملتوى  الرشااكت  (فامي خيص الرشااكت املتعلقة ابالتصال والرتوجي)واسرتاتيجية الاتصال والرتوجي ( فامي خيص الرشااكت املتعلقة ابحملتوى)حُتد 

 90,000 90,000 - - - - اجملموع

                                         
2
 .2018/2019 ومزيانية برانمج يف أصال مرصودة تكن مل املوارد 
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .3
 2020 فصول 2019 فصول 2018 فصول األنشطة

 الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول

تعيني خبري متخصص يف جمال 
 الاتصاالت الرمقية

   X         

تقدير امجلهور املس هتدف 
 والطلبات( )امجلهور

    X X       

       X X     تقدير اخلدمات املنافسة

       X X     اس تعراض جتربة املس تخدم

اسرتاتيجية احملتوى مع عي نة 
 حمتوى

      X X     

ن    X X         احملتوى احملس 

   X X         منصة املنتدى اإللكرتوين املنق حة

     X X       اسرتاتيجية الاتصال والرتوجي

  X X X         الرشااكت

 [والوثيقة املرفق هناية]
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