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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة التاسعة عشرة

جنيف ،من  15اإىل  19مايو 2017
التحسينات املمكن إدخاهلا على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة باملساعدة التقنية التي تقدمها الويبو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1تتناول هذه الوثيقة الطلب اذلي قدمته اللجنة املعنية ابلتنية وامللكية الفكرية (جلنة التنية) والمتست فيه من ا ألمانة
" أأن تبحث وتقدم تقريرا عن التحسينات املمكنة بشأأن القسم اخملصص يف موقع الويبو ل إلخبار عن أأنشطة الويبو للمساعدة
التقنية" .وقُدم هذا الطلب يف س ياق قرار اللجنة املتعلق ابلس تعرا ااخار ي للمساعدة التقنية ال ي تقداها الويبو والوارد
يف الفقرة  6من امللحق ا ألول من ملخص رئيس ادلورة الساععة عةرة للجنة التنية.
ُوط ِّور موقع الويبو الإلكرتوين الراهن يف عام  2013هبدف الاس تجاعة للتوهجات الاسرتاتيجية اجلديدة ال ي اعمتدهتا
.2
املنظمة من الزاويتني الس ياس ية والتشغيلية .وتستند البنية الإعلمية للموقع الإلكرتوين اجلديد اإىل مخسة عناوين رئيس ية يه
"خدمات امللكية الفكرية" و"الس ياسة" و"التعاون" و"مراجع" و"عن امللكية الفكرية" و"داخل الويبو".
 .3وتليب تكل البنية ،ال ي ُط ِّورت مبساعدة ععض من أأفضل ااخرباء يف اجملال عىل الصعيد العاملي ،الاحتياجات الإعلمية
لبعض الفئات ال ي ُحددت استنادا اإىل متطلبات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل من القطاعني العام وااخاص وا ألوساط
الأاكدميية واملامرسني يف جمال امللكية الفكرية والواكلت الإمنائية واملاحنني احملمتلني واجملمتع املدين وعامة امجلهور .والفئات املمثةل
يه اكلتايل .1 :الزابئن احلاليون؛  .2والزابئن احملمتلون؛  .3وا ألشخاص املعنيون بشؤون الس ياسة والتشغيل؛  .4وطالبو
املعلومات .و ُطور املوقع الإلكرتوين أأيضا ليتناسب (يتكيف بشلك أيل) مع خمتلف ا ألهجزة و أأنظمة التصفح.
 .4وحمور الرتكزي يف هذه البنية هو سهوةل التصفح وإاماكنية النفاذ عدل من إابراز عنية الويبو املؤسس ية .واملعلومات متاحة
عىل أأساس حمتوى يعين يف ععض احلالت اإماكنية النفاذ اإىل الصفحات الإلكرتونية ذاهتا من مواقع خمتلفة.
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 .5ويف اإطار هذه البنية ،تندرج معظم املعلومات املرتبطة مبا ميكن اعتباره مساعدة تقنية وتكوينا للكفاءات مضن
"التعاون" ،مع ثلثة عناوين فرعية يه "التنية" و"املبادرات التعاونية العاملية" و"التعاون مع" .وفامي ييل وصف موجز
للمعلومات املتاحة مضن هذا العنوان الرئييس:
التعاون => التنية
" "1أأجندة التنية – يورد معلومات عن تنفيذ توصيات أأجندة التنية ،مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلفئة أألف بشأأن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
" "2دمع معليات ماكتب امللكية الفكرية – يورد وصفا عاما ورسدا مفصل بشأأن "برجميات العمل ملاكتب امللكية
الفكرية" .كام يصف هذا القسم "اإدارة املةروعات واملهنجية" املُتبعني ،ويُربز املبادئ ال ي حتمك املساعدة ال ي تقداها
الويبو يف هذا اجملال.
" "3تكوين الكفاءات – يشمل ا ألنشطة الاكمنة يف املساعدة التقنية ،مثل التدريب عىل اجلوانب القانونية والتقنية
والعملية للملكية الفكرية .ويشمل أأيضا قامئة عربامج أأاكدميية الويبو.
" "4املشورة التةريعية والس ياس ية – يُربز املشورة ال ي تقداها الويبو بشأأن تصممي القوانني وإانفاذ امللكية الفكرية.
" "5اسرتاتيجيات امللكية الفكرية – يوفر معلومات عن املساعدة ال ي تقداها الويبو واملهنجية ال ي تتبعها فامي خيص
وضع اسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية الفكرية.
التعاون => املبادرات التعاونية العاملية
" "1البنية التحتية للملكية الفكرية – يتيح اإماكنية النفاذ اإىل عدد من قواعد البياانت ال ي تيّس خدمات املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات ،مثل ا ألنظمة املؤسس ية لفائدة ماكتب امللكية الفكرية.
" "2اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية – يصف العمل اذلي تضطلع عه الويبو من أأجل زايدة فهم امللكية الفكرية
واحرتااها ،مبا يف ذكل أأنشطة "اإذاكء الوعي".
" "3منصات أأحصاب املصاحل املتعددين – يتيح رواعط اإىل املنصات الثلث ويه ويبو غرين وويبو ريسورتش
و"احتاد الكتب امليّسة (.")ABC
التعاون => التعاون مع
" "1عدلان و أأقالمي – يوفر نبذة عامة عن التعاون اذلي تقميه الويبو مع "فرادى البدلان ومجموعات البدلان وا ألقالمي".
ويوفر أأيضا رواعط اإىل ماكتب الويبو ا إلقلميية يف أأفريقيا ،والبدلان العرعية ،وأس يا واحمليط الهادئ ،و أأمرياك اللتينية
والاكرييب ،وكذكل شعبة الويبو املعنية ابلبدلان ا ألقل منوا ،وإادارة البدلان ال ي متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة،
والتعاون فامي عني عدلان اجلنوب.
 .6وكام ُذكر أأعله ،ترد معظم املعلومات ال ي قد تثري اهامتم مجموعات ا ألفراد والكياانت ال ي تبحث عن معلومات تتعلق
ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مضن العنوان الرئييس "التعاون" .ولكن ما دام عدد من الربامج والقطاعات ا ألخرى يقدم
املساعدة اإىل ادلول ا ألعضاء ،فاإن املعلومات الواردة مضن ذكل العنوان الرئييس ل توفر وحدها صورة شامةل يف هذا املضامر.
وفامي ييل ععض من املعلومات ال ي قد ميكن أأن هتم أأحصاب املصاحل من الةراكء يف املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات:
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الس ياسة => موضوعات امللكية الفكرية وغريها من شؤون الس ياسة العامة
" "1حتتوي عدة أأقسام مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات قد تكون لها علقة ابملساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات ،مثل الندوات وحلقات العمل ال ي تُنظم يف س ياق مجةل أأمور مهنا "املعارف التقليدية" و"الاقتصاد"
و"س ياسة املنافسة" .ويُتاح ،مضن قسمي "الصحة العاملية" و"تغري املناخ" ،اإماكنية النفاذ اإىل منص ي ويبو غرين
وويبو ريسورتش .ويوفر قسم "س ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث" معلومات عن أأنشطة
"تعزيز الوعي" و"تكوين الكفاءات" و"قاعدة عياانت س ياسات امللكية الفكرية".
مراجع => عناوين فرعية متعددة
" "1ترد مضن هذا العنوان رواعط اإىل قواعد عياانت عدة مهنا "ركن الرباءات" ،اذلي يوفر اإماكنية النفاذ اإىل واثئق
الرباءات ال ي تتيحها ماكتب الرباءات الوطنية وا إلقلميية املشاركة ،وإاىل "قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي"،
و"ويبولكس" – ويه قاعدة عياانت قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية .وتساعد املعلومات املتاحة يف قسم "املعايري
(دليل الويبو)" ماكتب امللكية الفكرية عىل العمل عطريقة أأكرث كفاءة واتساقا وتسهم يف تبس يط التعاون ادلويل.
أأما قسم "ويبو عورل" املندرج مضن "املصطلحية" فهو أأداة أأخرى تيّس املساعدة التقنية عتعزيز "الاس تخدام
الصحيح واملتسق للمصطلحات علغات خمتلفة".
عن امللكية الفكرية => امللكية الفكرية
" "1حتتوي ا ألقسام املندرجة مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات عامة عن "حق املؤلف" و"الرباءات"
و"العلمات التجارية" و"التصاممي الصناعية" و"املؤرشات اجلغرافية".
عن امللكية الفكرية => تدريب
" "1يتوي القسمني املندرجني مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات عن أ"أاكدميية الويبو" و"حلقات معل
وندوات".
عن امللكية الفكرية => اإذاكء الوعي
" "1حتتوي ا ألقسام املندرجة مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات عن "اليوم العاملية للملكية الفكرية"
و"جمةل الويبو" و"جوائز الويبو" و"محلت التوعية ابمللكية الفكرية" و"النساء وامللكية الفكرية".
 .7واستنادا اإىل النتاجئ الوارد أأعله ،ميكن ااخلوص اإىل أأن أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مندرجة يف
لك مس توايت الوجود الش بيك للمنظمة ومتاحة للمس تخدمني من نقاط نفاذ خمتلفة .وعناء عىل ما س بق ،ميكن اس تنتاج ما
ييل:
( أأ) ابلنظر اإىل انتشار املعلومات ااخاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات عىل نطاق ش بيك واسع ،قد يصعب
عىل ععض املس تخدمني تصفحها من قسم اإىل أخر واكتساب رؤية شامةل عن العمل اذلي تقوم عه املنظمة.
(ب) يف حني تُربز ععض ا ألقسام عوجه خاص العمل املرتبط ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،فاإن ععض ا ألقسام
ا ألخرى ل تُربزه عوجه اكف .ويف ععض احلالت ،ل يُعر العمل املرتبط ابملساعدة التقنية يف جمال منفصل أأو حتت
عنوان منفصل.
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(ج) تندرج مةروعات أأجندة التنية املرتبطة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف حمتوى الصحفة الإلكرتونية
ااخاصة عأأجندة التنية ،أأو يف أأقسام أأخرى من موقع الويبو الإلكرتوين .وابلتايل ،قد يتعذر عىل املس تخدمني المتيزي
عني نتاجئ مةروعات أأجندة التنية املرتبطة ابملساعدة وتكوين الكفاءات وعني نتاجئ مةروعات أأجندة التنية ا ألخرى.
.8

وعناء عىل ما س بق ،تقرتح ا ألمانة ما ييل:
( أأ) مكبد أأ عام ،ل ينبغي أأن تسهم أأية تداعري تريم اإىل حتسني اإماكنية النفاذ اإىل املعلومات املرتبطة ابملساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات يف اإدخال تغيري كبري عىل الوجود الش بيك الراهن للويبو ،اذلي يتسم مبس توى جيد.
(ب) ينبغي احلفاظ عىل الطبيعة املوضوعية للبنية الش بكية ال ي تتلىف جمرد اإبراز البنية املؤسس ية للويبو .وس يكفل
ذكل مجةل أأمور مهنا ألية التحديث الوظيفي الراهنة خملتلف الصفحات الإلكرتونية.
(ج) ينبغي اس تحداث قسم جديد ععنوان "املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات" ،مضن العنوان الرئييس "التعاون"
والعنوان الفرعي "التنية" ،ليش متل عىل لك أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية .وينبغي القيام عذكل عتوفري وراعط اإىل
ا ألقسام الوجهية عىل لك مس توايت موقع الويبو الإلكرتوين عدل من توفري املعلومات دون مراعاة الازدواجية.
(د) وينبغي أأن جيمع القسم أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات استنادا اإىل مثاين فئات س تحتوي عىل
املعلومات املُدرجة فعل مضن ا ألقسام الراهنة .وقامئة تكل الفئات اإرشادية فقط وس تحس هنا ا ألمانة يف مرحةل لحقة
من العملية.
" "1أأجندة التنية؛
" "2والتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛
" "3واملشورة التةريعية والس ياس ية؛
" "4ودمع ماكتب امللكية الفكرية؛
" "5واسرتاتيجيات امللكية الفكرية؛
" "6واملنصات وقواعد البياانت؛
" "7والندوات وحلقات العمل؛
" "8وإاذاكء الوعي.

CDIP/19/10
5

 .9وعتجميع لك املعلومات الوجهية عن أأنشطة الويبو املرتبطة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،س تتيح الصفحة
الإلكرتونية للمس تخدمني وس يةل أأسهل و أأرسع للنفاذ اإىل تكل املعلومات .وس توفر لدلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل من
القطاعني العام وااخاص وا ألوساط الأاكدميية واملامرسني يف جمال امللكية الفكرية والواكلت الإمنائية واملاحنني احملمتلني واجملمتع
املدين وعامة امجلهور نقطة نفاذ واحدة اإىل املعلومات املرتبطة عأأنشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

 .10اإن جلنة الت نية مدعوة اإىل النظر يف
حمتوايت هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

