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 اإللكرتونية اخلاصة باملساعدة التقنية التي تقدمها الويبو الصفحةالتحسينات املمكن إدخاهلا على 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

والمتست فيه من الأمانة )جلنة التنية( الفكرية ية وامللكية اللجنة املعنية ابلتن  اذلي قدمتهتتناول هذه الوثيقة الطلب  .1
خبار عن أأنشطة الويبو للمساعدة " أأن تبحث وتقدم تقريرا عن التحسينات املمكنة بشأأن القسم اخملصص يف موقع الويبو للإ

لس تعرا  ااخار ي للمساعدة التقنية ال ي تقداها الويبو والوارد اب املتعلق". وقُدم هذا الطلب يف س ياق قرار اللجنة التقنية
 ورة الساععة عةرة للجنة التنية.خص رئيس ادلمن امللحق الأول من مل 6 يف  الفقرة

ر  .2 ِّ هبدف الاس تجاعة للتوهجات الاسرتاتيجية اجلديدة ال ي اعمتدهتا  2013 موقع الويبو الإلكرتوين الراهن يف عاموُطو 
ن رئيس ية يه اويقع الإلكرتوين اجلديد اإىل مخسة عناملنظمة من الزاويتني الس ياس ية والتشغيلية. وتستند البنية الإعلمية للمو 

 "خدمات امللكية الفكرية" و"الس ياسة" و"التعاون" و"مراجع" و"عن امللكية الفكرية" و"داخل الويبو".

رت مبساعدة ععض من أأفضل ااخرباء يف اجملال عىلالبنية،  تكلوتليب  .3 ِّ العاملي، الاحتياجات الإعلمية   الصعيدال ي ُطو 
دت  الفئاتبعض ل  ىل متطلبات ادلول الأعضاءال ي ُحد  ملصاحل من القطاعني العام وااخاص والأوساط وأأحصاب ا استنادا اإ

ةل الفئات املمث  و عامة امجلهور. و واجملمتع املدين  لفكرية والواكلت الإمنائية واملاحنني احملمتلنيواملامرسني يف جمال امللكية ا الأاكدميية
وطالبو  .4خاص املعنيون بشؤون الس ياسة والتشغيل؛ . والأش3. والزابئن احملمتلون؛ 2. الزابئن احلاليون؛ 1يه اكلتايل: 
ر املوقع الإلكرتوين أأيضا ليتناسب )يت و املعلومات.   كي ف بشلك أ يل( مع خمتلف الأهجزة وأأنظمة التصف ح.ُطو 

ماكنية النفاذ عدل من وحمور الرتكزي يف هذه البنية  .4 يبو املؤسس ية. واملعلومات متاحة عنية الو  برازاإ هو سهوةل التصفح واإ
لكرتونية ذاهتا من مواقع خمتلفة. ىل الصفحات الإ ماكنية النفاذ اإ  عىل أأساس حمتوى يعين يف ععض احلالت اإ
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طار هذه البنية،  .5 نية وتكوينا للكفاءات مضن اعدة تق مبا ميكن اعتباره مسمعظم املعلومات املرتبطة  تندرجويف اإ
ييل وصف موجز اون"، مع ثلثة عناوين فرعية يه "التنية" و"املبادرات التعاونية العاملية" و"التعاون مع". وفامي "التع

 :للمعلومات املتاحة مضن هذا العنوان الرئييس

 التنية <=التعاون 

معلومات عن تنفيذ توصيات أأجندة التنية، مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلفئة أألف بشأأن يورد  –أأجندة التنية  "1"
 املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

برجميات العمل ملاكتب امللكية " بشأأنا مفصل ورسدعاما وصفا يورد  –معليات ماكتب امللكية الفكرية  دمع "2"
دارة املةروعات واملهنجية"" القسميصف هذا ام ك. الفكرية" ل ي تقداها ربز املبادئ ال ي حتمك املساعدة ااملُت بعني، ويُ  اإ

 الويبو يف هذا اجملال.

، مثل التدريب عىل اجلوانب القانونية والتقنية املساعدة التقنيةيف  الاكمنةالأنشطة يشمل  –تكوين الكفاءات  "3"
 أأيضا قامئة عربامج أأاكدميية الويبو.ويشمل والعملية للملكية الفكرية. 

نفاذ امللكية الفكرية.ربز يُ  – املشورة التةريعية والس ياس ية "4"  املشورة ال ي تقداها الويبو بشأأن تصممي القوانني واإ

فامي خيص املهنجية ال ي تتبعها معلومات عن املساعدة ال ي تقداها الويبو و يوفر  –اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  "5"
 ضع اسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية الفكرية.و 

 املبادرات التعاونية العاملية <=التعاون 

ىل عدد من قواعد البياانت ال ي تيّس  خدمات املساعيتيح  –التحتية للملكية الفكرية البنية  "1" ماكنية النفاذ اإ دة اإ
 ماكتب امللكية الفكرية.ثل الأنظمة املؤسس ية لفائدة التقنية وتكوين الكفاءات، م 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  "2" زايدة فهم امللكية الفكرية العمل اذلي تضطلع عه الويبو من أأجل يصف  –اإ
ذاكء الوعيواحرتااها، مبا يف ذكل أأنشطة "  ."اإ

ىل املنصات الثلث ويه ويبويتيح  –منصات أأحصاب املصاحل املتعددين  "3" ورتش ريس غرين وويبو رواعط اإ
ة ) احتادو"  ".(ABCالكتب امليّس 

 التعاون مع <=التعاون 

. "فرادى البدلان ومجموعات البدلان والأقالمينبذة عامة عن التعاون اذلي تقميه الويبو مع "يوفر  –عدلان وأأقالمي  "1"
دئ، وأأمرياك اللتينية الهاوأ س يا واحمليط  ،ةوالبدلان العرعي، تب الويبو الإقلميية يف أأفريقيارواعط اإىل ماكضا أأييوفر و 

دارة ، و الويبو املعنية ابلبدلان الأقل منواشعبة ، وكذكل والاكرييب متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة، البدلان ال ي اإ
 ب.عني عدلان اجلنو فامي والتعاون 

تتعلق عن معلومات  ال ي تبحثالأفراد والكياانت مجموعات ُذكر أأعله، ترد معظم املعلومات ال ي قد تثري اهامتم وكام  .6
ما دام عدد من الربامج والقطاعات الأخرى يقدم ولكن ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مضن العنوان الرئييس "التعاون". 

ن املعلومات الواردة ىل ادلول الأعضاء، فاإ دها صورة شامةل يف هذا املضامر. مضن ذكل العنوان الرئييس ل توفر وح املساعدة اإ
 كفاءات:يف املساعدة التقنية وتكوين ال املصاحل من الةراكءأأحصاب هتم  ييل ععض من املعلومات ال ي قد ميكن أأن وفامي 
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 موضوعات امللكية الفكرية وغريها من شؤون الس ياسة العامة <= الس ياسة

حتتوي عدة أأقسام مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات قد تكون لها علقة ابملساعدة التقنية وتكوين  "1"
املعارف التقليدية" و"الاقتصاد" ال ي تُنظم يف س ياق مجةل أأمور مهنا " الكفاءات، مثل الندوات وحلقات العمل

ىل منص ي تغري املناخمضن قسمي "الصحة العاملية" و" ،ويُتاح. املنافسة" و"س ياسة ماكنية النفاذ اإ غرين  ويبو"، اإ
كية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث" معلومات عن أأنشطة س ياسات املل قسم "ويوفر . ورتشريس وويبو

 س ياسات امللكية الفكرية".قاعدة عياانت تكوين الكفاءات" و""و "الوعي تعزيز"

 عناوين فرعية متعددة <= مراجع

ىل رواعط مضن هذا العنوان  ترد" 1" ىل واثئق  يوفراذلي  ،مهنا "ركن الرباءات"عدة عياانت  واعدقاإ ماكنية النفاذ اإ اإ
ىل "قاعدة ءات الوطنية والإ الرباءات ال ي تتيحها ماكتب الربا "، لأدوات التوس ميالعاملية بياانت ال قلميية املشاركة، واإ

املتاحة يف قسم "املعايري املعلومات تساعد و قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية. قاعدة عياانت ويه  –لكس" ويبو "و
 التعاون ادلويل. سهم يف تبس يطعطريقة أأكرث كفاءة واتساقا وت امللكية الفكرية عىل العمل ماكتب " (دليل الويبو)
"الاس تخدام فهو أأداة أأخرى تيّس  املساعدة التقنية عتعزيز " يةمضن "املصطلح  " املندرجويبو عورل"قسم  ماأأ 
 ".خمتلفة لغاتصحيح واملتسق للمصطلحات عال 

 امللكية الفكرية <= امللكية الفكريةعن 

حتتوي الأقسام املندرجة مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات عامة عن "حق املؤلف" و"الرباءات"  "1"
 ية" و"املؤرشات اجلغرافية".الصناع و"العلمات التجارية" و"التصاممي 

 تدريب <= امللكية الفكريةعن 

مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات عن "أأاكدميية الويبو" و"حلقات معل  نيالقسمني املندرجتوي ي  "1"
 وندوات".

ذاكء الوعي <= امللكية الفكريةعن   اإ

"اليوم العاملية للملكية الفكرية" عن حتتوي الأقسام املندرجة مضن هذا العنوان الفرعي عىل معلومات  "1"
 "النساء وامللكية الفكرية"." والتوعية ابمللكية الفكريةو"جوائز الويبو" و"محلت الويبو"  و"جمةل

ىل واستنادا  .7 ىل أأن أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات  النتاجئ الوارداإ ندرجة يف م أأعله، ميكن ااخلوص اإ
عىل ما س بق، ميكن اس تنتاج ما عناء و ة ومتاحة للمس تخدمني من نقاط نفاذ خمتلفة. لك مس توايت الوجود الش بيك للمنظم

 ييل:

ىل  )أأ( ع، قد يصعب انتشار املعلومات ااخاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات عىل نطاق ش بيك واسابلنظر اإ
 ةل عن العمل اذلي تقوم عه املنظمة.اكتساب رؤية شامأ خر و  من قسم اإىلعىل ععض املس تخدمني تصفحها 

وتكوين الكفاءات، فاإن ععض الأقسام  ربز ععض الأقسام عوجه خاص العمل املرتبط ابملساعدة التقنية)ب( يف حني تُ 
يف جمال منفصل أأو حتت العمل املرتبط ابملساعدة التقنية  يُعر ععض احلالت، ل ويف ربزه عوجه اكف. الأخرى ل تُ 

 عنوان منفصل.
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تندرج مةروعات أأجندة التنية املرتبطة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف حمتوى الصحفة الإلكرتونية  )ج(
ر عىل املس تخدمني المتيزي  وابلتايل،. أأقسام أأخرى من موقع الويبو الإلكرتوينااخاصة عأأجندة التنية، أأو يف  قد يتعذ 

 تاجئ مةروعات أأجندة التنية الأخرى.مةروعات أأجندة التنية املرتبطة ابملساعدة وتكوين الكفاءات وعني ن  عني نتاجئ

 عىل ما س بق، تقرتح الأمانة ما ييل:عناء و  .8

ىل املعلومات  )أأ( ماكنية النفاذ اإ املرتبطة ابملساعدة مكبدأأ عام، ل ينبغي أأن تسهم أأية تداعري تريم اإىل حتسني اإ
دخال التقنية وتكوين الكفاءات يف  .يتسم مبس توى جيد اذلي، للويبوالراهن بيك عىل الوجود الش  تغيري كبري  اإ

براز البنية املؤسس ية للويبو. ينبغي احلفاظ عىل الطبيع )ب( د اإ ل وس يكفة املوضوعية للبنية الش بكية ال ي تتلىف جمر 
 الراهنة خملتلف الصفحات الإلكرتونية. التحديث الوظيفيأ لية ذكل مجةل أأمور مهنا 

مضن العنوان الرئييس "التعاون" ، تقنية وتكوين الكفاءات"ساعدة ال ينبغي اس تحداث قسم جديد ععنوان "امل  )ج(
ىل القيام عذكل عتوفي وينبغلمساعدة التقنية. ل لك أأنشطة الويبو  عىل يش متل، ل والعنوان الفرعي "التنية" ري وراعط اإ

 .الأقسام الوجهية عىل لك مس توايت موقع الويبو الإلكرتوين عدل من توفري املعلومات دون مراعاة الازدواجية

ع القسم أأنشطة املساعدة ا )د( ىل مثاينوينبغي أأن جيم  فئات س تحتوي عىل  لتقنية وتكوين الكفاءات استنادا اإ
رشادية تكل قامئة و م الراهنة. املعلومات املُدرجة فعل مضن الأقسا هنا فقط وس ت الفئات اإ الأمانة يف مرحةل لحقة حس  

 من العملية.

 أأجندة التنية؛ "1"

 التدريب يف جمال امللكية الفكرية؛و  "2"

 ؛املشورة التةريعية والس ياس يةو  "3"

 ماكتب امللكية الفكرية؛دمع و  "4"

 اسرتاتيجيات امللكية الفكرية؛و  "5"

 املنصات وقواعد البياانت؛و  "6"

 عمل؛الات وحلقات ندو ال و  "7"

ذاكء الوعي. "8"  واإ
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ساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، س تتيح الصفحة لك املعلومات الوجهية عن أأنشطة الويبو املرتبطة ابمل وعتجميع  .9
من  املصاحلوأأحصاب لدلول الأعضاء وس توفر وأأرسع للنفاذ اإىل تكل املعلومات. الإلكرتونية للمس تخدمني وس يةل أأسهل 

واجملمتع  لفكرية والواكلت الإمنائية واملاحنني احملمتلنيواملامرسني يف جمال امللكية ا القطاعني العام وااخاص والأوساط الأاكدميية
ىل املعلومات املرتبطة ع عامة امجلهورو املدين   التقنية وتكوين الكفاءات.أأنشطة الويبو للمساعدة نقطة نفاذ واحدة اإ

ن  .10 ىل النظر يف جلنة اإ التنية مدعوة اإ
 حمتوايت هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


