
 

CDIP/28/5 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022أبريل  5التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

اتيجية تعزيز  ي منصة اسير
ز
 المستقبلويبو ماتش ف

 األمانة وثيقة من إعداد 

"بند "العمل الأثناء مناقشة قررت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(  .1 دورتها  أعمالجدول من  مستقبلي
ين،  ي أنأنالسابعة والعشر

اتيجية تعزيز  ه ينبغ  ي المستقبل".  منصة ويبو ماتشتقدم األمانة وثيقة حول "استر
 ف 

حة ستر ال ، تحتوي هذه الوثيقة عل عليه وبناء   .2 ي تخطط عل أساسها تورد تفاصيل المباو األمانة. من اتيجية المقتر
إدخال دئ التر

 . ها ووظائف ها وأهداف منصة ويبو ماتش الحالية أغراضتعديالت عل 

جرى  .3
ُ
وع مفصلة  المنصةعل  التقنيةالتحسينات وست ات الهيكلية للواجهة بناء  عل وثيقة مشر سيتم باإلضافة إىل التغيتر

ي الوقت المناسب.  إعدادها 
 ف 

 .
 
 معلومات أساسية أوال

ي  .4
لب من الويبو ف 

ُ
قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول األعضاء لتلبية احتياجات التنمية إنشاء " أجندة التنميةمن  9التوصية  ط

ي مجال حقو 
عدة التقنية والرامية إىل ردم ق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة بالمساالمحددة ف 

 ". وة الرقميةفجال

حتاستجابة لهذه التوصيةو  .5 وع ، اقتر  األمانة مشر
 
ي مجال ااإلنمائية  الحتياجات بقةمطالتطوير قاعدة بيانات  ا

، لملكية الفكريةف 
وع قاعدة البيانات المخطط ، أنشأ البعد الموافقة عليهو (. CDIP/3/INF/2بالوثيقة  الرابع المرفقلثة للجنة )رة الثاالدو  خالل مشر
ي كانت بمثابة مستودع للمعلومات للها 

 لويبو والدول األعضاء والجهات المانحة المحتملة. كل من ا، والتر
 
 وكان القصد منها أيضا

ي تقييم احتياجات الدول األعضاء األخرى )
 ( وتحديد الموارد أو الوسائل الالزمة لتلبية تلك الحتياجات. المستفيدةالمساعدة ف 

ي سياق تنفيذ عالوة عل ذلكو  .6
وع أجندة التنمية  وتعميم ، ف  ي مجاىلي الملكية الفكرية والتنمية تعاون بشأن تعزيز المشر

فيما بير  ف 
 نامية بلدان من بلدان الجنوب 

 
ي عام 1وأقل البلدان نموا

ي قاعدة أدخلت األمانة وظائف جديدة  ،2014، ف 
الحتياجات مطابقة بيانات ف 

                                                
وع أجندة التنمية يُ  1 ي مجاىلي الملكية الفكرية والتنمية تعزيز التعاون تاح المزيد من المعلومات بشأن مشر

 
 نامية بلدان من فيما بير  بلدان الجنوب ف

 
وأقل البلدان نموا

 :  . https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_11_13_19_25_32_01عل الرابط التاىلي

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=128801
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_11_13_19_25_32_01


CDIP/28/5 
2 
 
 

ي مجال الملكية الفكرية اإلنمائية
 
نت عمليات المطابقة ف

ّ
ي مك

 حتياجات البل، أي إقران اوالتر
 
بالعروض  دان النامية وأقل البلدان نموا

ي المتاحة
 
 وسيلةلتكون بمثابة  منصة ويبو ماتشتكييف  وهكذا، تم. أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات، من أجل دعمها ومساعدتها ف
 لتيستر التعاون فيما بير  بلدان الجنوب. 

ائف تقنية أكتر وأفضل توفتر وظالمساعدة، و والباحثير  عن  الجهات المانحةلتحفتر  التعاون عل نطاق أوسع بير  و  .7
ي مجال الملكية الفكرية  مطابقة الحتياجات اإلنمائيةقاعدة بيانات  تجددت، للمستخدمير  

 
ي عام  "،ويبو ماتشلتصبح " وتغتر اسمها ف

 
ف

ي فقد ، هذا التغيتر وب  ". 2016
 
ي  األطراف المعنيةمن خالل الجمع بير   المطابقةعززت المنصة وظيفتها ف

 
ل ، الملكية الفكريةمجال ف

منصة . وكان الهدف من الحتياجات المحددة والموارد المتاحة بغية التوفيق بير   ،منها  نية والمستفيدينالتق اتالمساعد مقدمي سيما 
  ويبو ماتش

 
 . وآثارها  ائيةاإلنم المساعداتتعزيز تدفق  أيضا

 .
 
 السياق الحاىلي  ثانيا

 ويبو ماتش ألف.  

ي عام  .8
 
ي الويبو 2021ف

 
 ، أجرى قسم التقييم بشعبة الرقابة الداخلية ف

 
 تكوينيا

 
د فيما بع شار إليه)يُ  لمنصة ويبو ماتش 2تقييما

نامجليجاد فرص ، بهدف إبتقييم شعبة الرقابة الداخلية(  عن تقديم توصيات بشأن تطوير لتعلم وتحسير  التر
 
خدمات أخرى ، فضال

ي توفرها المنصة تكم  ذات قيمة مضافة، 
 ل تلك التر

 
ة  شعبة الرقابة الداخليةغىط تقييم وقد . أصال  . 2020و 2016 ما بير  عامي الفتر

 : عديدة من بينها ما يلي  رئيسيةنتائج  رير تقييم شعبة الرقابة الداخليةحدد تقو  .9

  وع  استخدم تصميم المشر
 
قا  ضي 

 
ونتيجة لذلك، لم يكن رصي عل عدد المطابقات. للنتائج يركز بشكل ح تعريفا

وع يقدم تقارير كافية عن جودة المطابقات  ام الشبكة أو تنوعها أو  وثراء الشبكةالمشر والمساهمات الناتجة عن التر 
 . مكانتها، وكان يستبعد كل هذه األمور 

  حة لمنصة ويبو ماتش تطورت القيمة  المنصة تشمل مزيج فقد اتضح أنبمرور الوقت. المقتر
 
من الخدمات ا

وع تقديمها  والعروض ي ل يمكن للمشر
 لبشكل واقغي لجميع أعضاء المنصة التر

 
 . المتاحة لديهلقدرات والموارد ، نظرا

 كت المؤسسات الحكومية والمنظمات قطاع األعمال واألوساط األكاديمية ومراكز البتكار و منصة وييو ماتش  أشر
 التقييم  كشف،  رية الوطنية واإلقليمية. ومع ذلكالدولية متعددة األطراف ومكاتب الملكية الفك

 
أن معايتر  أيضا

ي للكشف عن اإلمكانات الكاملة للمنصة. 
 العضوية لم تكن واضحة بما يكف 

  القائمةمنصة الويب وقد كانت عايتر الحديثة. ، ول تمتثل للمقديمة عل الويب و ماتشتكنولوجيا منصة ويبكانت 
ي  فريقال فعاليةمن تحد 

وعب المعت  . القيام بالعديد من المهام يدوي إذ كان يتعير   ،المشر
 
 ا

أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم أثناء تقييم  تعليقات، بناء  عل ماتش ومدى مالءمتها  ويبو وفيما يتعلق بوظائف  .10
، واجهة أكتر سهولة ل بد من وجود ، لتلبية احتياجات مستخدمي المنصة ، من المفهوم أنهالمذكور أعاله شعبة الرقابة الداخلية

لتحقيق و لمسؤوليات بير  أعضائها. ل وتعمل عل توزي    ع أفضلتوفر المزيد من الخدمات و منصة حديثة سهلة الستخدام تستضيفها 
وري ترشيد الموارد ، نتائج أفضل ي المخصصة للتحديث  من الرص 

 عن إدارتها اليومية وإدارتها الشاملة. للمنصة التقت 
 
 ، فضال

حالت أرب  ع شهدت  إىل أنه بما أن منصة ويبو ماتش قد  2018/193 خالل الثنائيةتقرير أداء الويبو  أشار ، باإلضافة إىل ذلكو  .11
ة مطابقة . ، فإنها لم تحقق هدفها المحدد لفتر 2018/19 الثنائيةخالل  ميش  ت حالةة السنتير  افية واحدة مطابقة إض وقد تيش 

ةعل مدار  بفضل المنصة حالت مطابقةسبع  مجموع تراكمي بلغ، مما أدى إىل 2021بحلول نهاية عام  )أي  الثنائيات الثالثة األختر
ي عام  اسم المنصةمنذ تغيتر 

فت المنظمة منصة ويبو ماتش أن التقديرات إىل أشارت، من حيث الموارد و (. 2016ف 
ّ
مليون  1.41 قد كل

ة ما بير  عامي فرنك سويشي ي الفتر
   4. 2020و 2016 ، ف 

                                                
2  : https://www.wipo.int/export/sites/www/about-يمكن الطالع عل تقييم شعبة الرقابة الداخلية عل الرابط التاىلي

ation_of_wipo_match_for_publication.pdfwipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evalu . 
:  2018/19 خالل الثنائيةتقرير أداء الويبو ُيتاح  3  . https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=506751 عل الرابط التاىلي
:  19قرة الف 4 https://www.wipo.int/export/sites/www/about-من تقييم ويبو ماتش المتاح عل الرابط التاىلي

o/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdfwip . 

https://www.wipo.int/wipo-match/ar/index.html
https://www.wipo.int/wipo-match/ar/index.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=506751
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=506751
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf
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ي بير  و  التعاون فيما بير  بلدان الجنوب باء. 
 
ي ف

 الويبوالشمال والجنوب والتعاون الثالثر

اف بأ .12 ايد العتر ي  وبير  الشمال والجنوب التعاون فيما بير  بلدان الجنوب أوجه نيتر 
 مهمة للتعاون هي طرائقوالتعاون الثالثر

البلدان  استقاللية تعزيز عل  هومبادرات، تعمل هذه األنواع من آليات التعاون عل وجه الخصوصو التنمية.  من أجل تحقيقالدوىلي 
ي تتكيف مع من خالل تشجيع قدراتها البتكارية واإلبداعية إليجاد الحلول واألدوات والتكنولوجيات وتدعيمها النامية 

 تحدياتالتر
اتيجيات الالزمة  ي تواجهها وصياغة الستر

 . لمواجهتها التنمية التر

اكاتعل أساس مبادئ إقامة منصة ويبو ماتش تعمل و  .13 ، وتيستر المساعدة الجهات المانحة والباحثير  عن المساعدةبير   الشر
ي الواقع ،هذه المبادئ هي و التقنية ونقل التكنولوجيا. 

 
 يما بير  بلدان الجنوب وبير  الشمال والجنوبللتعاون ف جوهر أي مبادرات، ف

 . ي
 والتعاون الثالثر

ي تحقيق أجندة التنميةمن  9باإلضافة إىل الستجابة للتوصية  .14
 
ي حققتها المنصة ف

من  17و 9الهدفير  ، تساهم النتائج التر
ي تقييم شعبة الرقابة الداخليةالتنمية المستدامة أهداف

 
بحلول نهاية مارس  ة ويبو ماتش،منصانت فقد ك، . وعل النحو المبير  ف

 د قليل جدواحدة من بير  عد، 2021
 
ي تقدم التقارير وتتعاون مع مكتب األمم المتحدة للتعاون  داخل عمالاأل من وحدات  ا

الويبو التر
 مكتبالاعتتر و (. UNDESA( وإدارة األمم المتحدة للشؤون القتصادية والجتماعية )UNOSSCفيما بير  بلدان الجنوب )

(UNOSSC ) منصةمع و  أعماله تتناسب مع ويبو ماتشمنصة أن South-South Galaxy اإلدارة ، بينما قامتالتابعة له 
(UNDESA)  ونية آللية تيستر التكنولوجيا منصتها اإللك ضمن ويبو ماتشبدمج

 . 2030دعم خطة التنمية المستدامة لعام بهدف تر

ي فيما بير  واصلت الويبو جهودها لتشجيع التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون ال ،عل مر السنير  و  .15
األعضاء من  ها دولثالثر

ة التعاون فيما بير  جميع أنشط وتوطد عملية مسح دورية تحدد  تجري، ى. ومن بير  آليات اإلبالغ األخر مختلفة نشطةأمشاري    ع و خالل 
ي بلدان الجنوب

ي و. 5المنظمة، الجارية ف 
  20، شارك حواىلي 2018/19الثنائية  ف 

 
ي التعاون فيما بير  ب آخر  بلدا

ز ، مما لدان الجنوبف   يتر
ي المائة مقارنة بعام  18زيادة بنسبة 

 . 2017ف 

ا وتوىلي  .16 ي خطة المنظمة الستر
ة تيجية المتوسطة األجلرؤية الويبو ورسالتها ف    20266-2022 للفتر

 
ا  خاص تركتر 

 
عل مبادرات  ا

. التعاون فيما بير  بلدان  ي
م الويبو، الجنوب والتعاون الثالثر ي إطار تنشيط نهجها وتوسيع نطاق دعمها لذلك، تعتر 

ي لف 
هذه المبادرات ف 

كمنصة أساسية لزيادة   ويبو ماتش، استخدام منصة ات الوطنية واإلقليمية والعالميةمجال البتكار والملكية الفكرية عل المستوي
ي تبادل المعلومات بير  ا

ي  أصحاب المصلحةلشفافية ف 
ي  لملكية الفكريةا نظام ف 

مبادرات ، وتسهيل بينهمتعاون فيما وتشجيع ال ،البيت 
ي  الشمال والجنوببير  فيما بير  بلدان الجنوب و التعاون 

 . والتعاون الثالثر

 .
 
ي المستقبل ويبو ماتش منصةتعزيز  ثالثا

 
 ف

كتر  بشدة علالحالية ويبو ماتش لالستفادة بشكل أفضل من منصة  .17
أنشطة التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والشمال  والتر

ي والجنوب والتع
وإعادة هيكلتها وتوسيعها لتوفتر المزيد من األدوات  التقنيةتحسير  المنصة الحالية من الناحية  سيجري ،اون الثالثر

ي من شأنها أن تساعد 
الجهات المانحة والباحثير  عن باإلضافة إىل التعاون بير  و ج أفضل. نتائ يمتقد عل والخدمات والوظائف التر

ي بير  و  ل التعاون فيما بير  بلدان الجنوب، مثستشمل المنصة آليات أخرى للتعاون، المساعدة
 الشمال والجنوب والتعاون الثالثر

 
، فضال

عممحيبو كميش أكتر وضو ، حيث يكون دور الو اكات بير  القطاعير  العام والخاصعن الشر 
ُ
 وحيث ت

 
 . أفضل عل نحو التعاون نتائج ذلك  ا

 "3"إدارة فعالة بتكاليف تشغيل منخفضة؛ و  "2"؛ المناسب ا تحديد نطاقه "1": لمنصة محسنةستكون المبادئ التوجيهية و  .18
 . المتاحةالمعلومات وقواعد البيانات الداخلية  واستخدام "4"وكذلك تكرار المعلومات والوظائف؛  تجنب الزدواجيةو 

ي يمكنلمنصة من خالل مجموعات مواضيعية ا عل المقدمةستنظم المعلومات و  .19
تكثف فيها  للويبو أن تركز عل المجالت التر

ي والزراعةو مساعدة التقنية. جهودها عند تقديم ال
 ؛خرص  البتكار األ و ؛ حة العامةالملكية الفكرية والصو ؛ عل سبيل المثال، األمن الغذاث 

ها الصناعات اإلبداعية؛ و ة الملكية الفكرية؛ تحسير  إدار و  دىع البلدان إىل المساهمة وغتر
ُ
ي  بتجارب  ها . وست

إطار كل وأفضل ممارساتها ف 
ية والماليةمجموعة من تلك المجموعات  . الالزمة ، بينما ستسهل الويبو إنشاء مبادرات التعاون وتكملها بتقديم الموارد التقنية والبشر

                                                
ي  5

 
ي دعمتها الويبو ف

تاح خارطة طريق التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتر
ُ
:  2019ت عل الرابط التاىلي

https://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/en/south_south/docs/mapping_activities_2019.pdf . 
تاح  6
ُ
ات ة تيجية المتوسطة األجلخطة المنظمة الستر :  2026-2022 للفت  عل الرابط التاىلي

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373 . 

https://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/en/south_south/docs/mapping_activities_2019.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373
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ي الويبو هذين المسارين من أعمال من خالل الجمع بير  و  .20
ي مجال التعاون اإلنماث 

 
والتعاون فيما  ؛من خالل منصة ويبو ماتش –ف

ي وبير   بير  بلدان الجنوب
 وتخصصتتجنب الويبو ازدواجية العمل وف ، سالموارد  ترشيد ومن خالل  -الشمال والجنوب والتعاون الثالثر

ي تؤدي 
 : دمجها وتحسينها  فور  ما يلي  ستوفر المنصة الجديدة، عالوة عل ذلكو اثلة. إىل نتائج ممالموارد نحو اإلجراءات التر

ي مختلف مجالت الملكية الفكرية  " 1"
 
ات ف ي الستخدام تتيح إمكانية تبادل قصص النجاح والختر

 
منصة أكتر سهولة ف

اكات محتملة.  إقامةمع األقران بهدف  والتواصل  عالقات تعاون أو شر
ي مجال التعاون فيما بير  بلدان الجنوب  " 2"

 
بير  الشمال والجنوب و منصة توفر معلومات موحدة ومنسقة عن عمل الويبو ف

 . ي
 والتعاون الثالثر

ها الويبو شبكة دعم  "3" ي مجال البتكار والملكية الفكرية.  للتوفيق بير  األطراف تيش 
 
 ف

ي المبادرا "4"
 
اك جميع أصحاب المصلحة ف اكات الجديدة. آلية ثابتة إلشر  ت والشر

. للتعاون فيما بير  بلدان الجنوب  ويبو كميش  الدور تحديد وتعزيز أفضل ل "5" ي
 وبير  الشمال والجنوب والتعاون الثالثر

نة للتحديث والتحسير  واإلبالغ المنتظم عن مبادرات  "6" وبير  الشمال التعاون فيما بير  بلدان الجنوب آلية محس 
ي 
 . والجنوب والتعاون الثالثر

ي توضح بالتفصيل التحسينات التقنية المطلوبة لمنصة و  .21
التحسينات الهيكلية و الحالية  ويبو ماتشعند إعداد الوثيقة التر

ي العتبار المبللواجهة
 
اتيجية المبينةادئ ، ستأخذ الويبو ف ي هذه الستر

 
لمنصة ويبو  شعبة الرقابة الداخلية، والنتائج الرئيسية لتقييم ف

ي  الواردة ماتش
 
ي أدلت بها الدول األعضاء. 9 الفقرة ف

 ، والتعليقات التر

إن لجنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما  . 22
ي هذه الوثيقة. 

 بالمعلومات الواردة ف 
 

 ]نهاية الوثيقة[
 

 


