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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :أأكتوبر 2017

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017
تقرير عن قاعدة بيانات الويبو املشتملة على قائمة اخلرباء االستشاريني

من اإعداد ا ألمانة
 .1وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف الفرتة من  31أأكتوبر
اإىل  4نومفرب  ،2016عىل اقرتاح من ست نقاط وردت فيه مجةل أأمور مهنا "الطلب من ا ألمانة أأن حتدّث بشلك دوري،
وإان أأمكن أأن جتدّد القامئة الإلكرتونية للخرباء والاستشاريني ألغراض املساعدة التقنية 1".ويرد ذكل الطلب يف الفقرة  5من
امللحق ا ألول من ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.
 .2وتسعى هذه الوثيقة اإىل الاس تجابة ذلكل الطلب .وابلتايل فهي توفر معلومات أأساس ية عن قاعدة بياانت الويبو
املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني (القامئة) ،ووصفا للقامئة احلالية ،ووصفا لس تخدام تكل القاعدة وحتديهثا يف املس تقبل.
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ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية ،الفقرة  5من امللحق ا ألول.
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معلومات أأساس ية
 .3يرد يف نص التوصية  6من أأجندة الويبو للتمنية أأنه " عىل موظف الويبو وخرباهئا الاستشاريني العاملني يف جمال
املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإيالء أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب ما قد
حيدث من تضارب يف املصاحل .ويتعني عىل الويبو اإعداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا يف جمال املساعدة التقنية والتعريف
2
هبم دلى ادلول ا ألعضاء".
 .4وحدّدت امجلعية العامة للويبو ،يف عام  ،2007تكل التوصية يك تُنفذ بشلك عاجل لعدم اقتضاهئا أأية موارد برشية
أأو مالية اإضافية .واس تجابة لتكل التوصية ،أأعدت ا ألمانة الوثيقة  CDIP/3/2وقدمهتا اإىل ادلورة الثالثة للجنة التمنية.
ومشلت تكل الوثيقة قامئة بلك اخلرباء الاستشاريني املتعاقدين مع الويبو يف اإاار اتفاق للخدمات اخلاصة خالل الفرتة املمتدة
مقر الويبو الرئييس ول يف أأي من ماكتهبا التنس يقية 3.و أأحاات اللجنة
بني يناير  2005وديسمرب  2008وغري العاملني ل يف ّ
علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ووافقت عىل بضعة تغيريات ،مثل بيان اخلرباء الاستشاريني ممن تُعد لغهتم ا ألم اإحدى
لغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست وبيان جنس ياهتم (انظر الفقرات من  67اإىل  87من تقرير ادلورة الثالثة ،الوارد
يف الوثيقة .)CDIP/3/9
 .5ووافقت ادلورة الثالثة للجنة التمنية عىل مرشوع قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ()IP-TAD
الوارد يف الوثيقة  .CDIP/3/INF/24ويف اإاار الاس تفادة من املنصة املزمع اإنشاؤها ألغراض قاعدة البياانت املذكورة،
أأ ِدرجت قامئة اخلرباء الاستشاريني يف املرشوع و أأد ِخلت حتسينات وفقا للتغيريات اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء.
واس ُتمكل املرشوع يف يوليو  2010ونظرت جلنة التمنية يف تقرير تقيمي خالل دورهتا التاسعة املعقودة يف أأبريل .2012

وصف قاعدة البياانت احلالية املش متةل عىل القامئة
 .6تتضمن قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني معلومات وبياانت عن اخلرباء/اخلرباء
الاستشاريني اذلين تع ّيهنم املنظمة لالضطالع بأأنشطة حمدّدة ختص املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية .ويُ نعني اخلرباء
مقر الويبو الرئييس ول يف أأحد ماكتب الويبو اخلارجية.
الاستشاريون للقيام مبهمة حمدّدة خالل فرتة حمدّدة ول يعملون يف ّ
 .7وتنرش الويبو املعلومات الشخصية واملهنية للخرباء الاستشاريني ،بناء عىل موافقهتم .ول ميكن للجمهور الااالع عىل
لك املعلومات .ومن املعلومات غري املتاحة للجمهور ،عىل سبيل اذلكر ل احلرص ،تفاصيل التصال اخلاصة ابخلرباء/اخلرباء
الاستشاريني ،والالزتامات املالية ،والواثئق املتعلقة اب ألنشطة وا ألشخاص .وعليه تورد القامئة رابطا اإىل تفاصيل التصال
العامة للويبو لفائدة املس تخدمني الراغبني يف التصال ابخلرباء الاستشاريني أأو الراغبني يف احلصول عىل مزيد من املعلومات.
 .8وترد نتاجئ البحث يف القامئة احلالية ُمج ّمع ًة يف مخس فئات ( :أأ) امس اخلبري الاستشاري؛ (ب) واجلنس ية
(اجلنس يات)؛ (ج) واللغة (اللغات)؛ (د) واخلربة يف جمال امللكية الفكرية؛ (ه) والتلكيفات املس ندة من قبل الويبو،
مفصةل عن اترخي التلكيف ،ودور اخلبري الاستشاري والب د املس تضيف لنشاط املساعدة التقنية.
ويه تشمل معلومات ّ
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توصيات أأجندة الويبو للتمنية ،متاحة عرب الرابط التايل:
http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
3
الوثيقة  ،CDIP/3/2قامئة اخلرباء الاستشاريني – التوصية  ،6متاحة عرب الرابط التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_3/cdip_3_2.pdf
4
واثئق املرشوعات ألغراض تنفيذ التوصيات  2و 5و 8و 9و 10متاحة عرب الرابط التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf
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 .9والقامئة متاحة مضن الصفحة الإلكرتونية ألجندة الويبو للتمنية ،يف اجلزء املعنون " أأنشطة أأخرى"
( )Other activitiesوميكن النفاذ اإلهيا ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية عرب الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp

وصف اس تخدام القامئة
 .10كام يظهر يف الرسوم البيانية أأدانه ع ّينت الويبو ،خالل الفرتة  ،2016-2015ما مجموعة  783خبريا استشاراي ميث ّلون
لك املنااق اجلغرافية .واكن  545من اخلرباء الاستشاريني املع ّينني يف تكل الفرتة (ما ميث ّل  %70من العدد الإجاميل) من
اذلكور واكن  238مهنم (ما ميث ّل  %30من العدد الإجاميل) من الإانث .واكنت اجملالت الأكرث متثيال من مضن جمالت امللكية
الفكرية اليت يمتتع فهيا اخلرباء/اخلرباء الاستشاريون ابخلربة اكلتايل "1" :لك جمالت امللكية الفكرية ()272؛ " "2وامللكية
الصناعية ()201؛ " "3وحق املؤلف ()126؛ " "4والرباءات ( .)110واكنت اللغة ا ألم للخرباء/اخلرباء الاستشاريني متباينة
وموزعة اكلتايل :الإنلكزيية ( )420والإس بانية ( )143والفرنس ية (.)67
ن
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العدد اإلجمالي783 :

رمس بياين يُظهر عدد اخلرباء الاستشاريني املع ّينني حبسب نوع اجلنس يف الفرتة 2016-2015
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الخبراء االستشاريون المع ّينون بحسب مجاالت الملكية الفكرية
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العدد اإلجمالي783 :

رمس بياين يُظهر عدد اخلرباء املستشارين املع ّينني حبسب جمالت امللكية الفكرية اليت يمتتعون فهيا ابخلربة
الخبراء االستشاريون المع ّينون بحسب لغتهم األم
الصينية؛ 18

العربية؛ 21

الهولوندية؛ 6
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اليابانية؛ 25

اإلنكليزية؛ 420
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الفرنسية؛
67

األلمانية؛ 15

العدد اإلجمالي783 :

رمس بياين يُظهر عدد اخلرباء املستشارين املع ّينني حبسب اللغة ا ألم
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العدد اإلجمالي783 :

رمس بياين يُظهر عدد اخلرباء الاستشاريني املع ّينني حبسب املنااق ا ألصلية ونوع اجلنس

حتديث القامئة يف املس تقبل
 .11من املتوقّع اإدراج القامئة يف بيئة الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية .وذلكل الانتقال أأهداف عدة مهنا حتديد وتدوين
أأنشطة املساعدة التقنية اليت ت ُّعني فهيا الويبو خرباء/خرباء استشاريني .وسيساعد ذكل الانتقال القامئة عىل حتميل بياانت
بشلك مبارش عرب منصة معلومات ا ألعامل .وس ُتجمع البياانت من خمتلف منصات الويبو القامئة ،مثل نظام الإدارة
املتاكمةل ( ،)AIMSونظام اإدارة ا ألداء املؤسيس ( ،)EPMونظام اإدارة سلسةل التوريد املايل ( ،)FSCMونظام اإدارة
ر أأس املال البرشي (ُ )HCMوخت ّزن يف منصة معلومات ا ألعامل .ومن ّمث ،س ُتج نمع البياانت ُوحت نمل اإلكرتونيا يف القامئة.
 .12وسيسهم ذكل بقدر وافر يف احلد من الوقت املس تغرق لتحميل ا ألنشطة والبياانت املتعلقة ابخلرباء/اخلرباء
الاستشاريني املع ّينني وتاليف حالت الإغفال وا ألخطاء الإمالئية وعدم اتساق البياانت .وسيسهم أأيضا يف ختفيض التاكليف
املرتبطة مبعاجلة البياانت يدواي كام جيري يف الوقت الراهن.
 .13ويف املرحةل ا ألوىل من معلية التحسني ،س ُتحدّد اجملالت اليت جيب حتميلها من خالل منصة معلومات ا ألعامل
يف القامئة احلالية .وس ُتعد بيئة جتريبية يف القامئة احلالية لتلق املعلومات املُح ّمةل من منصة معلومات ا ألعامل .ومن املتوقّع
اس تكامل هذا اجلزء من معلية الانتقال حبلول ديسمرب  .2017وس يضمن ذكل احلفاظ عىل قدرات الإبالغ الراهنة وعدم
حدوث تدهور يف تدفق املعلومات ل ابلنس بة اإىل املس تخدمني ادلاخليني ول ابلنس بة ل دول ا ألعضاء.
 .14وكام ُذكر أأعاله ،لن تُتاح للجمهور ،عرب القامئة ،لك املعلومات عن اخلرباء/اخلرباء الاستشاريني املع ّينني وذكل
ألس باب تتعلق ابخلصوصية .وسيتواصل احلفاظ عىل مس توى من الرسية يف القامئة اجلديدة.
 .15وس تكتيس القامئة ،بعد نقلها اإىل منصة التخطيط للموارد املؤسس ية ،هيئة ونسقا خمتلفني ،ويُتوقّع أأن يضمن ذكل
واهجة أأسهل لالس تخدام ووترية أأرسع يف اس تخراج املعلومات.
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 .16وستشمل الصيغة احملس نة للقامئة بعض الوظائف اجلديدة ،مثل ما ييل:
( أأ) س تتيح القامئة اجلديدة للمشاركني اإماكنية تقيمي أأنشطة اخلرباء/اخلرباء الاستشاريني املع ّينني .وس ميكّن ذكل من
حتسني جودة ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو.
(ب) ستسمح القامئة اجلديدة ابس تخراج بياانت وتقامسها مع هجات خارجية .فعىل سبيل املثالُ ،
سرتسل البياانت
احمل ّمةل يف القامئة بشلك مبارش اإىل قاعدة البياانت العاملية للمساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة التابعة ملنظمة التجارة
العاملية ( 5)GTADمقارنة ابلعملية اليدوية الراهنة.
(ج) وس تتيح القامئة معلومات بشأأن تلكيف اخلرباء/اخلرباء الاستشاريني وخربهتم بلغتني اإضافيتني هام الفرنس ية
والإس بانية ،علام بأأن تكل املعلومات تظهر حاليا ابللغة الإنلكزيية فقط.
 .17وس متكّن القامئة املس تخدمني ادلاخليني من اس تخراج التقارير بثالثة أأنساق :نسق PDF
ونسق  )rtf( Microsoft RTFونسق  )docx( Microsoft Wordوتعديلها و /أأو حذفها .وس يتس ىن أأيضا ،عرب منصة
املعلومات ،اس تحداث لوحات فضال عن جداول بيانية .وميكن اس تخدام تكل التقارير ألغراض داخلية وميكن اإاتحهتا
للمس تخدمني اخلارجيني عىل صفحة القامئة الإلكرتونية.
 .18وستسهم تكل التغيريات بقدر كبري يف حتسني جودة البياانت املس تخدمة ،وابلتايل يف حتسني مجمل العملية
وجترية العمالء.
مبجرد اس تكامل تكل
 .19ومن املتوقّع اس تكامل الانتقال اإىل بيئة التخطيط للموارد املؤسس ية حبلول مارس  .2018و ّ
العملية ،س ُتعرض قاعدة البياانت احملدّثة اجلديدة املش متةل عىل القامئة عىل جلنة التمنية يف دورة مقبةل.

 .20اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحااة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]
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قاعدة البياانت العاملية للمساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة التابعة ملنظمة التجارة العامليةhttp://gtad.wto.org/ ،

