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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017

خارطة طريق بشأن تعزيز استخدام املنتدى اإللكرتوني الذي أنشئ يف إطار"املشروع اخلاص بامللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحديات املشرتكة وبناء احللول"

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،يف دورهتا الثامنة عرشة ،من أأمانة املنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) "تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أنشئ يف اإطار املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول".
.2

وترد يف مرفق هذه الوثيقة خارطة طريق بشأأن كيفية تعزيز الويبو لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املذكور أنف ًا.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل النظر يف املعلومات
الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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 .1أ ِنشئ املنتدي الإلكرتوين يف اإطار مرشوع أأجندة التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" :التحدايت
املشرتكة  -بناء احللول" ليكون مبثابة جممتع افرتايض يُ َ
وىل فيه تركزي خاص للموضوعات املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،والابتاكر
التعاوين املفتوح ،وتكوين الكفاءات .ومن ّمث ،فاإن تعزيز املنتدى الإلكرتوين ينطوي عىل عنرصين رئيس يني هام :اس تقطاب
مس تخدمني من امجلهور املس هتدف والاحتفاظ هبم من هجة ،وتشجيع التفاعل بني أأولئك املس تخدمني ومعهم من هجة
أأخرى .ومثة أأوجه تأزر بني هذين العنرصين تُعزى اإىل الاثر الش بكية ،مما يعين أأن جممتع ًا أأكرث نشاط ًا مرحج لس تقطاب
مس تخدمني والاحتفاظ هبم أأكرث من غريه ،والعكس حصيح.
 .2ويشمل امجلهور اذلي يس هتدفه املنتدى الإلكرتوين ،وفق ًا لتعريف مرشوع أأجندة التمنية" ،املسؤولني احلكوميني يف
ش ىت اجملالت ،وواضعي الس ياسات ،واجلامعات ومؤسسات البحث ،وقطاع الصناعة ،وخرباء امللكية الفكرية ،ومديري
التكنولوجيا" .وغالب ًا ما يكون ذكل امجلهور املس هتدف متنوع ًا ،شأأنه يف ذكل شأأن اخلدمات اليت يطلهبا ،مع وجود بعض
مواطن التداخل .وفض ًال عن ذكل ،يس تفيد امجلهور املس هتدف ابلفعل من عدّة خدمات تُنافس اخلدمات اليت يقدّ هما املنتدى
الإلكرتوين ،وهتدف اإىل اسرتعاء اهامتم امجلهور املس هتدف والظفر مبساهامته.
الإجراء احمل متل  :1كخطوة أأوىل ،اإجراء تقيمي للجمهور املس هتدف ،والعروض اليت حتظى بتقديره ،واخلدمات اليت
تُنافس املنتدى الإلكرتوين ،والقيام ابس تعراض لتجربة املس تخدم مع املنتدى الإلكرتوين.
 .3ويكتيس احملتوى أأمهية كبرية يف اس تقطاب املس تخدمني من مجهور مس هتدف والاحتفاظ هبم مضن جممتع افرتايض،
ويف تعزيز التفاعل بني أأولئك املس تخدمني ومعهم من خالل منحهم معلومات قيّمة وإااثرة مناقشات .وجيب أأن يُكيّف احملتوى
وفق ًا للجمهور املس هتدف و أأن يكون متفاع ًال مبا فيه الكفاية لتربير التعديالت املتكررة اليت تُدخَل عليه.
الإجراء احمل متل  :2كخطوة اثنية ،وضع اسرتاتيجية تُعىن ابحملتوى تستند اإىل التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم
الواردين يف الإجراء  ،1وتراعي يف الوقت نفسه ا ألنشطة والقدرات اليت تزخر هبا الويبو وت ُّقمي احلاجة اإىل موارد
اإضافية .ومن شأأن اسرتاتيجية احملتوى أأن ُحتدّد أأصناف ًا معينة من احملتوى املتخصص اذلي س ُيضخ يف املنتدى
الإلكرتوين ،واحملتوى الناشئ عن املس تخدمني اذلي يضفي جاذبية عىل املنتدى الإلكرتوين ،ابلإضافة اإىل أأوجه
الرتابط بني تكل ا ألصناف .ومن شأأن اسرتاتيجية احملتوى أأن تعاجل مسائل من قبيل الشلك الف ّعال (مشل ذكل اللغة
والنربة واملعايري الاجامتعية) وحتديد ما يلزم من ا ألدوار وتدفقات العمل.
 .4وتوفر املنصات السبيل اذلي ميكن من خالهل عرض احملتوى وتيسري التفاعل مع املس تخدمني وفامي بيهنم مضن جممتع
افرتايض .ومثّة عدّة منصات تؤدي هذا الغرض ،مبا يف ذكل حمراكت البحث "وييك" من قبيل برانمج احلاسوب
" "Confluenceاملس تخدم يف املنتدى الإلكرتوين .ومتنح تكل املنصات مجموعات خمتلفة من املزيات ا ألمامية (واهجة
املس تخدم) واخللفية (واهجة املدير) لإدارة املس تخدمني واحملتوى وتوليد تدفقات العمل ذات الصةل.
الإجراء احمل متل  :3كخطوة اثلثة ،حتديد متطلبات التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى الواردة يف الإجراء 2
تنفيذا فعال ،وضامن الإدارة الرش يدة للمس تخدم واحملتوى ،وحتديد املنصات اليت تس تويف تكل املتطلبات ،مع أأخذ
ا ألنشطة والقدرات اليت تزخر هبا الويبو يف الاعتبار.
الإجراء احمل متل  :4كخطوة رابعة ،تعممي املنصة الواردة يف الإجراء  3وتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى الواردة يف الإجراء .2
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 .5وميكن الاس تفادة من اجملمتعات القامئة لإنشاء جممتع افرتايض .ومن شأأن املنتدى الإلكرتوين احملسن أأن يس تفيد من
الاثر غري املبارشة للمجمتعات الافرتاضية القامئة اليت تديرها الويبو أأو املنظامت ا ألخرى .وت ُّنظم تكل اجملمتعات الافرتاضية
طورهتا الويبو ،مشل ذكل موقعها الإلكرتوين ومنصات أأحصاب املصاحل (مثل ويبو غرين وويبو ريسريش)
حول قنوات ّ
ومواقع التواصل الاجامتعي (مثل فيس بوك ولينكدين) وقوامئ الربيد الإلكرتوين ،وقد تسفر عن تداخل كبري مع امجلهور
املس هتدف يصب يف صاحل املنتدى الإلكرتوين ،ل س امي أأهنا ترتبط بنقل التكنولوجيا والابتاكر والرباءات .ولكن جناح معلية
التحول مرهون ابنتقاء قنوات ورسائل مناس بة إلرشاك خمتلف رشا ح امجلهور املس هتدف إارشااكً فعا ًل .وابملثل ،من شأأن
ّ
جمل
املنتدى الإلكرتوين الاس تفادة من الارتباط مع ا متعات القامئة خارج الش بكة ،واليت أأنشأأهتا الويبو (مثل مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر واملشاركني يف ا ألحداث املرتبطة بنقل التكنولوجيا) ،ابلإضافة اإىل منظامت أأخرى مثل امجلعية ادلولية
ملديري الرتخيص ورابطة مديري التكنولوجيات اجلامعية.
الإجراء احمل متل  :5كخطوة خامسة ،تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي بغية حتديد القنوات الفعاةل اليت ميكن من
خاللها الوصول اإىل رشا ح امجلهور املس هتدف اليت يتناولها التقيمي الوارد يف الإجراء  ،1وحتديد الإجراءات اخلاصة
اليت يتعني اختاذها ،عىل غرار الروابط يف الصفحات الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين وامحلالت عىل مواقع التواصل
الاجامتعي .و خاختذ ابلفعل اإجراء يمتثل يف اإنشاء رابط عىل الصفحة الإلكرتونية "نقل التكنولوجيا واملعارف" ُُييل اإىل
املنتدى الإلكرتوين.
الإجراء احمل متل :6كخطوة سادسة ،السعي اإىل اإقامة رشااكت مع املنظامت اليت أأنشأأت جممتعات مرتبطة بنقل
التكنولوجيا من أأجل اس تقطاب املس تخدمني اإىل املنتدى الإلكرتوين وحتسني اخلدمات اليت يقدّ هما املنتدى
الإلكرتوين.
املنصات اليت تس تويف املتطلبات التقنية
 .6وقد تكون الويبو يف وضع يسمح لها ابإعادة توزيع املوارد القامئة لتحديد ّ
احملددة ،وتنفيذ الإجراءات احملددة املنصوص علهيا يف اسرتاتيجية احملتوى واسرتاتيجية التصالت ،وإاقامة رشااكت مع
اجملمتعات القامئة املرتبطة بنقل التكنولوجيا .ومع ذكل ،مفن املتوقع أأن تكون هناك حاجة اإىل موارد اإضافية من أأجل اإجراء
تقيمي للجمهور املس هتدف ،والعروض واخلدمات ،وإاجراء اس تعراض لتجربة املس تخدم ،وحتديد متطلبات التكنولوجيا،
وصياغة اسرتاتيجية احملتوى واسرتاتيجية التصالت ،وتطوير منصة جديدة وإادارهتا اإن مل تف املنصات وا ألدوات القامئة
ابلغرض.
]هناية املرفق والوثيقة[

