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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :مارس 2019

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة والعشرون

جنيف ،من  20اإىل  24مايو 2019
حتديث لتكلفة خارطة الطريق بشأن الرتويج الستخدام املنتدى اإللكرتوني املقام مبوجب "مشروع
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحديات املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة الويبو

اجلديدة INSPIRE

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،خالل دورهتا الثانية والعرشين املعقودة يف الفرتة من
 19اإىل  23نومفرب  ،2018الوثيقة  CDIP/22/5بشأأن "حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى
الإلكرتوين املقام مبوجب ÷مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" .و أأوردت الوثيقة قامئة
مقابةل ابلإجراءات احملمتةل وحتديث بشأأن التلكفة استنادا اإىل تنفيذ الإجراءات املعروضة أأصال يف الوثيقة  ،CDIP/21/6يف
منصة املراكز الإلكرتونية ( )eTISCsالتابعة للويبو .وطلبت اللجنة من ا ألمانة "توفري املزيد من التفاصيل وبياانت التلكفة
اخلاصة بتصممي املنتدى الإلكرتوين حسب احلاجة ودجمه يف منصة الويبو التبادلية " "Intellogistاجلاري تطويرها ،يك تنظر
فهيا اللجنة يف دورهتا الثالثة والعرشين".
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 .2ويورد مرفق هذه الوثيقة التفاصيل املطلوبة بشأأن ادلمج املقرتح للمنتدى الإلكرتوين يف منصة الويبو INSPIRE
(املشار اإلهيا سابقا ابملنصة التبادلية ".)"Intellogist

 .3اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل النظر يف
املعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
 .1جيدر التذكري بأأن وفود الولايت املتحدة و أأسرتاليا وكندا قدمت اإىل جلنة التمنية يف دورهتا الثامنة عرشة اقرتاحا
مشرتاك بشأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا (املرفق ا ألول من الوثيقة  .)CDIP/18/6 Rev.ووافقت اللجنة عىل
امليض قدما ابلبنود  1و 2و 3و 4و 6من ذكل الاقرتاح.
 .2وينص البند  4من الاقرتاح عىل ما ييل" :نقرتح أأن تروج ا ألمانة لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب
"مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ألنه أأداة مفيدة للرد عىل أأس ئةل ادلول ا ألعضاء
واملسائل املرتبطة بنقل التكنولوجيا .وعىل ا ألمانة أأيضا أأن تضيف رابطا للمنتدى الإلكرتوين عىل صفحة الويبو الإلكرتونية
املتعلقة بنقل التكنولوجيا (املذكورة يف البند .")1
 .3واس تجابة للطلب املذكور أأعاله ،عُرضت عىل اللجنة وثيقة تش متل عىل خارطة طريق بشأأن الرتوجي لس تخدام
املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول"
(الوثيقة  ،)CDIP/20/7يك تنظر فهيا خالل دورهتا العرشين .كام ُطلب من ا ألمانة اإعداد تقدير للتاكليف املرتبطة بتنفيذ
الإجراءات احملمتةل املشار اإلهيا يف خارطة الطريق.
 .4وانقشت اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام
مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ،الواردة يف الوثيقة ،CDIP/21/6
وطلبت من ا ألمانة مراجعة خارطة الطريق وتلكفهتا يف حاةل اس تخدام منصة قامئة ،مثل منصة املراكز الإلكرتونية
( )eTISCsالتابعة للويبو .ومن مث ،طلبت اللجنة من ا ألمانة يف دورهتا الثانية والعرشين ،دلى مناقشة حتديث التلكفة،
توفري املزيد من التفاصيل وبياانت التلكفة اخلاصة بتصممي املنتدى الإلكرتوين حسب احلاجة ودجمه يف منصة
الويبو ( INSPIREاملشار اإلهيا سابقا ابملنصة التبادلية " .)"Intellogistاجلاري تطويرها.
 .5و أأشارت خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" اإىل الإجراءات احملمتةل التالية للرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام
مبوجب مرشوع أأجندة التمنية املذكور:
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.
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 مُقمي احلاجة اإىل موارد
اإضافية .ومن شأأن اسرتاتيجية احملتوى أأن ُحتدمد 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 أأيض ًا أأن تعاجل مسائل من قبيل الشلك الف معال (مشل ذكل
اللغة والنربة واملعايري الاجامتعية) وحتديد ما يلزم من ا ألدوار وتدفقات العمل.
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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
الإجراء احمل متل  :5كخطوة خامسة ،تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي بغية حتديد القنوات الفعاةل اليت ميكن من
خاللها الوصول اإىل رشاحئ 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 رشأاكت مع املنظامت اليت أأنشأأت جممتعات مرتبطة بنقل
التكنولوجيا من أأجل اس تقطاب املس تخدمني اإىل املنتدى الإلكرتوين وحتسني اخلدمات اليت يقدم هما
املنتدى الإلكرتوين.
 .6ومن اخليارات املتاحة حذف حتديد متطلبات التكنولوجيا الالزمة وحتديد املنصات اليت تس تويف تكل املتطلبات وفق ًا
ل إالجراء  .3وتكون املنصة اليت س تعمم الإجراء  4منصة اإعالمية قامئة حمددة تس تخدهما الويبو ،أأل ويه منصة التواصل
الاجامتعي (.)eTISC
 .7ومن شأأن تنفيذ هذا اخليار أأن يلغي تلكفة تنفيذ الإجراء  ،3ولكنمه قد يفرض قيودًا عىل "1" :درجة اس تجابة املنصة
مبوجب الإجراء  4لنتاجئ التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم الواردين يف الإجراء 1؛ " "2وا ألصناف املعينة من احملتوى
املتخصص احملدم د يف اسرتاتيجية احملتوى وفقًا ل إالجراء  .2وس تفرض هذه القيود من خالل خيارات التخصيص احملدودة
املتوفرة عىل منصة التواصل الاجامتعي (.)eTISC
 .8وسينطوي تعممي املنصة الواردة يف الإجراء  4عىل ختصيص منصة التواصل الاجامتعي ( )eTISCمضن النطاق
احملدود املتاح داخل املنصة ،مع مراعاة نتاجئ التقيمي واس تعراض جتربة املس تخدم وفقًا ل إالجراء  ،1وتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى
وفقًا ل إالجراء  .2واش متل أأول حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين ،الوارد يف
الوثيقة  ،CDIP/22/5عىل الإجراءات احملمتةل التالية:
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.
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 مُقمي احلاجة اإىل موارد
اإضافية .ومن شأأن اسرتاتيجية احملتوى أأن ُحتدمد أأصناف ًا معينة من احملتوى املتخصص اذلي س ُيضخ يف املنتدى
الإلكرتوين ،واحملتوى الناشئ عن املس تخدمني اذلي يضفي جاذبية عىل املنتدى الإلكرتوين ،ابلإضافة إاىل أأوجه
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الرتابط بني تكل ا ألصناف ،مع مراعاة خيارات التخصيص احملدودة املتوفرة عىل منصة التواصل الاجامتعي
( .)eTISCومن شأأن اسرتاتيجية احملتوى أأن تعاجل مسائل من قبيل الشلك الف معال (مشل ذكل اللغة والنربة واملعايري
الاجامتعية) وحتديد ما يلزم من ا ألدوار وتدفقات العمل.
الإجراء احمل متل  :3كخطوة اثلثة ،ختصيص منصة التواصل الاجامتعي ( )eTISCوتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى وفقًا
ل إالجراء .2
الإجراء احمل متل  :4كخطوة رابعة ،تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي بغية حتديد القنوات الفعاةل اليت ميكن من
خاللها الوصول اإىل رشاحئ 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.
الإجراء احمل متل  :5كخطوة خامسة ،السعي اإىل اإقامة رشأاكت مع املنظامت اليت أأنشأأت جممتعات مرتبطة بنقل
التكنولوجيا من أأجل اس تقطاب املس تخدمني اإىل املنتدى الإلكرتوين وحتسني اخلدمات اليت يقدم هما
املنتدى الإلكرتوين.
 .9ولن يتس ىن تقدير التاكليف املرتبطة بتنفيذ الإجراء  ،3وهو تنفيذ اسرتاتيجية احملتوى ،اإل بعد اس تكامل الإجراء ،2
أأي وضع اسرتاتيجية حمتوى ،وذكل بسبب اعامتد املهام املندرجة فهيام عىل بعضها البعض .وميكن أأن يتباين نطاق احملتوى
احملسن املزمع اس تحداثه تباينا كبريا وفق اسرتاتيجية احملتوى ،شأأنه شأأن املتطلبات اخلاصة ابملوارد الالزمة لس تحداث
م
ذكل احملتوى.
 .10ولن يتس ىن تقدير التاكليف املرتبطة بصون نتاجئ الإجراء  ،4أأي تنفيذ أأنشطة التصال والرتوجي ،اإل بعد اس تكامل
الإجراء  ،4وهو تطوير اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي .وميكن أأن يتباين نطاق أأنشطة التصال والرتوجي تباينا كبريا وفق
اسرتاتيجية التصال والرتوجي ،شأأنه شأأن املتطلبات اخلاصة ابملوارد الالزمة لتنفيذ تكل ا ألنشطة.
 .11ولن يتس ىن تقدير التاكليف املرتبطة بتنفيذ الإجراء  ،5وهو السعي اإىل اإقامة (وتطوير) رشأاكت ألغراض احملتوى
واملنصات والتصال والرتوجي ،اإل بعد اس تكامل الإجراءين  2و ،4وهام عىل التوايل وضع اسرتاتيجية تُعىن ابحملتوى وتطوير
اسرتاتيجية لالتصال والرتوجي .وس يعمتد نطاق وطبيعة تكل الرشأاكت عىل ما جتلبه من قمية مضافة يف دمع وضع احملتوى
وتطوير املنصات والتصال والرتوجي.
 .12وتتطلب الإجراءات احملمتةل املذكورة أأعاله تعيني خرباء خارجيني متخصصني يف جمال حتليالت واسرتاتيجيات
التصالت الرمقية وإانشاء احملتوايت ،وتُقدر تلكفهتا مببلغ  90 000فرنك سويرسي ومن املتوقمع أأن يس تغرق تنفيذها  12شهرا
اعتبارا من املوافقة عىل املرشوع ،كام هو م
مبني يف الوثيقة .CDIP/22/5
الاقرتاح البديل
 .13من املقرتح ،كبديل خلارطة الطريق ا ألولية (الوثيقة  )CDIP/21/6وخارطة الطريق املرا َجعة
(الوثيقة  ،)CDIP/22/5الاقتصار عىل نقل احملتوى من املنتدى الإلكرتوين اإىل منصة  .eTISCومن شأأن هذا البديل أأن
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يزيد من العبء الإجاميل املرتبط ابإدارة تكل املنصة وتنس يقها ومن حركة النفاذ اإلهيا .ويف تكل احلاةل ،س ُتحذف لك
الإجراءات احملمتةل املندرجة يف خارطيت الطريق ا ألولية واملع مدةل ،والرامية اإىل تعزيز مشاركة املس تخدمني واس تحداث حمتوى
من اإنشاهئم .ول يُتوقمع ختصيص موارد اإضافية لتنفيذ هذا الإجراء البديل.
 .14ومن املتوقمع أأن يمت ،يف عام  ،2019دمج منصة  eTISCيف منصة فهرس الويبو لتقارير معلومات الرباءات
املتخصصة ( ،)INSPIREاملشار اإلهيا سابقا ابمس املنصة التبادلية " ."Intellogistول يُتوقمع ختصيص موارد اإضافية لتكل
املبيمنة أأصال لتنفيذ خارطة الطريق ا ألصلية أأو املعدم ةل أأو بديل اخلارطتني املذكورتني مضن منصة متاكمةل ابملقارنة مع ادلمج يف
منصة  eTISCالقامئة ،خبالف املوارد اخملصصة خلارطيت الطريق والبديل.
[هناية املرفق والوثيقة]

