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CDIP/25/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  13 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 مايو 22اإىل  18ن جنيف، م

مشروع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات " مبوجب املقامتقرير بشأن املنتدى اإللكرتوني 
 INSPIRE بعد دجمه يف منصة الويبو اجلديدة "املشرتكة وبناء احللول

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 20يف الفرتة من  املعقودةدورهتا الثالثة والعرشين  خالل انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(، .1

 املنتدى تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدامتحديث ل ال بشأأن  CDIP/23/11الوثيقة ، 2019مايو  25اإىل 

يف منصة الويبو  هودجم "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" الإلكرتوين املقام مبوجب

ىل أأن خلصو . INSPIREاجلديدة  طلبت من و  الوارد يف تكل الوثيقة البديل ططاخملعىل ت وافقاللجنة "ت املناقشات اإ

ىلالإلكرتوين نتدى مل عن ا تقدم تقريرا  الأمانة أأن   ".للجنة والعرشين اخلامسةادلورة  اإ

 ويرد يف مرفق هذه الوثيقة التقرير املطلوب عن املنتدى الإلكرتوين. .2

ىل  .3 ن جلنة التمنية مدعوة اإ الإحاطة علام  اإ

 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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مشرتاك  بشأأن الأنشطة املتعلقة بنقل اقرتاحا  أأن وفود الولايت املتحدة وأأسرتاليا وكندا قدمت التذكري بدر جي .1

ووافقت اللجنة عىل  ( اإىل جلنة التمنية يف دورهتا الثامنة عرشة..CDIP/18/6 Revلوثيقة الأول من االتكنولوجيا )املرفق 

 الاقرتاح. ذكلمن  6و 4و 3و 2و 1امليض قدما  ابلبنود 

ملنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية تروج الأمانة لس تخدام ا "نقرتح أأن :عىل ما ييل 4وينص البند  .2

الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" لأنه أأداة مفيدة للرد عىل أأس ئةل ادلول الأعضاء واملسائل املرتبطة 

لكرتونية املتعلقة بنقل للمنتدى الإلكرتوين عىل صفحة الويبو الإ  أأن تضيف رابطا   بنقل التكنولوجيا. وعىل الأمانة أأيضا  

 ".(1التكنولوجيا )املذكورة يف البند 

خارطة الطريق بشأأن الرتوجي ادلورة العرشين للجنة التمنية، واس تجابة للطلب املذكور أأعاله، قدمت الأمانة  ويف .3

 "املشرتكة وبناء احللولمرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت " مبوجب الإلكرتوين املقام املنتدى لس تخدام

عداد ( يك تنظر فهيا اللجنة. وانقشت اللجنة الوثيقَة وطلبت من الأمانة CDIP/20/7)الواردة يف الوثيقة  تقدير للتاكليف اإ

لهيا يف خارطة الطريق احملمتةلاملرتبطة بتنفيذ الإجراءات   .املشار اإ

تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى ويف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية، قدمت الأمانة  .4

الواردة يف ) الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"

بناء  عىل اس تخدام  مراجعة خارطة الطريق وتلكفهتالبت اللجنة من الأمانة ( يك تنظر فهيا اللجنة. وط CDIP/21/6 الوثيقة

 (.eTISC )منصةاخلاصة مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  الإلكرتونيةالويبو منصة  منصة قامئة، مثل

ملنتدى الإلكرتوين تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام ال  ا  حتديثويف ادلورة الثانية والعرشين، قدمت الأمانة  .5

الوارد ) املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ابس تخدام املنصات القامئة

توفري املزيد من التفاصيل وبياانت التلكفة اخلاصة ( يك تنظر فيه اللجنة. وطلبت اللجنة من الأمانة CDIP/22/5 يف الوثيقة

( Intellogist)اليت اكنت تدعى سابقا   INSPIREبتصممي املنتدى الإلكرتوين حسب احلاجة ودجمه يف منصة الويبو 

 .اجلاري تطويرها

م املنتدى لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدا ا  حتديثويف ادلورة الثالثة والعرشين، قدمت الأمانة  .6

ودجمه يف منصة الويبو الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" 

من الوثيقة خمططا  بديال  لإجراء حممتل تضت يك تنظر فيه اللجنة. و  (CDIP/23/11)الوارد يف الوثيقة  INSPIRE اجلديدة

الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  يتعني اختاذه من أأجل

ىل التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ىل و فقط.  eTISC نصةم ، وهو نقل حمتوى املنتدى الإلكرتوين اإ خلصت املناقشات اإ

ىلالإلكرتوين نتدى مل تقدم تقريرا  عن اطلبت من الأمانة أأن و  الوارد يف تكل الوثيقة البديل ططاخملعىل ت وافق"اللجنة أأن   اإ

 ".للجنة والعرشين اخلامسة ادلورة

، واكن الهدف من ذكل حتقيق زايدة INSPIRE، وأ درج يف منصة الويبو eTISC منصة مضن جديدقمي منتدى وأ   .7

القامئة. ونُقل احملتوى من املنتدى الإلكرتوين املس تخدمني قاعدة جحم ظهور املنصة و نس بة يف عدد الزايرات من خالل 
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ىل السابق  "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت من صفحة يقود املنتدى اجلديد، وأ نشئ رابط  ذكلاإ

ىل  املشرتكة وبناء احللول" ضافيةأأية توفري لزم مل يالإجراءات،  تكلومن أأجل تنفيذ . املنتدى اجلديداإ تكل  اعد موارد اإ

طار املزيانية العادية.اخملصصة   ابلفعل يف اإ

 املس تخدمونهؤلء بدلا ، وميثل  130مس تخدما  مسجال  من  2655تضم  eTISC منصة ابتت، 2020ويف مارس  .8

 (311)القطاع اخلاص و  (345)املؤسسات احلكومية الأخرى و ( 434)املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ( و 889) اجلامعات

نيجراي يه املس تخدمني املسجلني هؤلء يف صفوف متثيال   أأكرث البدلانو . ومؤسسات أأخرى (235)املؤسسات البحثية و 

ىل الإانث بني  وبلغت(. 126( والأرجنتني )134( والهند )141( والاحتاد الرويس )161( والفلبني )165) نس بة اذلكور اإ

ىل  1.6املس تخدمني املسجلني  عىل أأكرث من  موّزعة ،هتاالصفح مشاهدة eTISC 19,360 منصة وجسلت. 1اإ

 .2019خالل عام  جلسة 4,081

 .وندواهتا ادلراس يةبشلك منتظم يف اجامتعات الويبو  eTISC نصةوجيري الرتوجي مل  .9

طاربة ، وس يخضع اس تعامهل للمراق eTISC منصة نتدى مفتوح أأمام مجيع مس تخديموامل  .10 الإدارة العادية  يف اإ

 املنصة. لتكل

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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