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جديدة ممكنة للويبو تتعلق باالنتفاع حبق املؤلف للنهوض بالنفاذ تقييم جدوى بشأن إضافة أنشطة 
  إىل املعلومات واملواد اإلبداعية

 1يف جنيف IQsensatoالسـيد سيسول موسونغو رئيس منظمة من ٕاعداد 

تتعلق �النتفاع حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل دراسة بعنوان "تقيمي جدوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو   .1
حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية" ٔاجريت يف سـياق مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بشأن امللكية 

 الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة.

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام   .2
 مات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.�ملعلو 

 

 [ييل ذv املرفق]

 

                                                
الورقة ٔان تعكس و{ات نظر ا�ول وال يراد هبذه  تقع املسؤولية عن و{ات النظر واالٓراء املعرب عهنا يف هذه الورقة عىل عاتق املؤلف دون سواه. 1

 أالعضاء ٔاو ٔامانة الويبو.
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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        ....1111

اعمتدت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) "املرشوع بشأن امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من جدول ٔاعامل التمنية للمنظمة  27و 24و �19عتباره جزءًا من مساعي تنفيذ التوصيات  2والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة"

 وقد اندرج حتت عنرص حق املؤلف يف املرشوع هدفان، هام تعيينًا: .3عاملية للملكية الفكرية (الويبو)ال

املؤلف ومواطن املرونة فيه وخمتلف ال�ذج ٕالدارة حق مجع املعلومات واسـتكشاف ٕاماكنيات نظام حق   )أ  (
املؤلف من ٔاجل تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف، مع الرتكزي بصورة خاصة عىل ا�االت الثالثة التالية: التعلمي والبحث، 

رائد إاللكرتونية وممارسات تطوير الربجميات مبا فهيا الربجميات ا�انية ومفتوحة املصدر، وإالعالم إاللكرتوين (مثل اجل
 ومعلومات القطاع العام).

ٕاجراء تقيمي متعدد التخصصات للفرص ٔامام الويبو ويف ظل اختصاصاهتا بغية إالقبال عىل ٔانشطة جديدة   )ب (
 تريم ٕاىل مساعدة ا�ول أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية من خالل تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف. 

درت ٔامانة الويبو تلكيفًا ٕ�جراء دراسة بشأن "¯نتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل ويف سبيل حتقيق الهدف أالول، ٔاص
املعلومات واملواد إالبداعية" (ويشار ٕالهيا ف± ييل �مس "ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ") تغطي ا�االت الثالثة (التعلمي 

ا�راسة عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة اليت عقدت يف شهر وُعرضت  .4ع العام)والبحث، والربجميات، ومعلومات القطا
ومل ختضع ا�راسة ملناقشة حقيقية ٕاال يف  ٕاال أن ضيق الوقت حال دون مناقشة ا�راسة خالل ت· ا�ورة. ،2012  مايو

 .2012ا�ورة العارشة للجنة يف شهر نومفرب 

 املؤلف مضن املرشوع، ٕاىل اتفاق ا�ول أالعضاء عىل ما ييل: وأفىض النقاش، مع مراعاة الهدف الثاين الوارد يف عنرص حق

"ترتب أالمانة، مع مراعاة التوجهيات املقدمة من ا�ول أالعضاء، ٕالعداد تقيمي جلدوى اخنراط الويبو، يف ٕاطار 
ٕاىل اللجنة يف دم واليهتا، يف ٔانشطة جديدة من شأهنا مساعدة ا�ول أالعضاء عىل حتقيق أهدافها إالمنائية عىل أن يق

 (ز)). 10انظر املوجز اÄي ٔاعده الرئيس يف الفقرة (. "دورهتا التالية

Æي اضطلع ٕ�عداده خبري خارÄويه تعرض قامئة �ٔالنشطة ٔاو املبادرات اليت حيمتل أن  .5وتضم هذه الورقة تقيمي اجلدوى ا
أدÎه  2جميات ومعلومات القطاع العام. ويتناول القسم ضطالع هبا ف± يتعلق �لتعلمي والبحث وتطوير الرب ¯يالمئ الويبو 

ويه ترتاوح بني املساعدة  ٔانشطة ٔاو مبادرات لٍلك من ا�االت الثالثة عىل حدة. واملقرتح ٕاجامًال سـتة ٔانشطة/مبادرات،
 التقنية ٕاىل بناء القدرات وأنشطة التوعية ؤانشطة التنظمي وإالدارة ا�اخلية.

                                                
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131424. املتاحة يف CDIP/4/5/Revانظر وثيقة الويبو  2
الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ البèان (الفئة �ء): الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص  19التوصية  هذه التوصيات يه: 3

(الفئة  24الويبو؛ والتوصية النامية والبèان واالٔقل منواً ٕاىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض �لنشاط إالبداعي و¯بتاكري وتعزيز ت· أالنشطة املنجزة يف ٕاطار 
لردم الهّوة الرمقية متاشـيًا مع مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأن جممتع املعلومات مع مراعاة ٔامهية  مطالبة الويبو، يف ٕاطار واليهتا، بتوسـيع نطاق نشاطها املوّجه جمي):

بضامن  حتقيقا للمنو والتمنية تتسهيل اجلوانب املتصð �مللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاال (الفئة جمي): 27صندوق التضامن الرمقي؛ والتوصية 
 تتصاالء نقاشات يف ٕاطار هيئة مناسـبة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل ٔامهية اجلوانب املتصð �مللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات واالٕاماكنية ٕاجرا

لكية الفكرية لالنتفاع ودورها يف التمنية ¯قتصادية والثقافية وٕايالء انتباه خاص ملساعدة ا�ول أالعضاء عىل تشخيص ¯سرتاتيجيات العملية املرتبطة �مل 
 يف سبيل تمنيهتا ¯قتصادية و¯جóعية والثقافية. تبتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 
، ويه متاحة يف CDIP/9/INF/3ميكن ¯طالع عىل ا�راسة يف وثيقة الويبو   4

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216783.  
وثيقة الويبو  - ُلكف نفس اخلبري اخلارÆ يف وقت سابق ٕ�عداد اجلزء اخلاص �لتعلمي والبحث من أجل "ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ"   5

CDIP/9/INF/3 ،نفس املصدر. 
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ح من نشاط ٔاو مبادرة وصفًا للنشاط/املبادرة ؤاسـباب ومسوغات النشاط/املبادرة، مع مراعاة وتورد الورقة للك مقرت 
 اختصاص الويبو، ؤاهداف النشاط واملسـتفيدين املسـهتدفني وتقديرًا للموارد من منظور نوعي.

    أالنشطة املمكنة للويبو يشأن النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية وتقيمي اجلدوىأالنشطة املمكنة للويبو يشأن النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية وتقيمي اجلدوىأالنشطة املمكنة للويبو يشأن النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية وتقيمي اجلدوىأالنشطة املمكنة للويبو يشأن النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية وتقيمي اجلدوى        ....2222

من جدول ٔاعامل التمنية للويبو حتسني مسامهة الويبو يف زýدة النفاذ  27و 24و �19ختصار شديد، اسـهتدفت التوصيات 
ٕاىل املعارف وردم الهّوة الرمقية وتوظيف امللكية الفكرية يف سبيل است�ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٔالغراض المنو 

�تارة للمرشوع بشأن امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهّوة الرمقية والنفاذ وتتيح ا�االت الثالثة ا والتمنية.
ٕاىل املعرفة (التعلمي والبحث وممارسات تطوير الربجميات والنفاذ ٕاىل معلومات القطاع العام) جماالت قابð لالسـمترار ميكن فهيا 

لسؤال املثار ٕاثر التحليل الوارد يف ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ ومناقشات وا است�ر والية الويبو لتقدمي مسامهة �مة.
ا�ول أالعضاء خالل ا�ورة العارشة للجنة هو ٕاذا ما اكن مثة ٔانشطة ومبادرات معلية حمددة ميكن للويبو ¯ضطالع هبا 

ن تقيمي اجلدوى التايل هو توفري معلومات ذات صð واملقصود م لتقدمي مسامهة حقيقية للنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية.
 لèول أالعضاء يك تتخذ قرارات مسـتنرية ف± يتعلق بتعيني هذه أالنشطة/املبادرات.

ت· احلاالت جتدر إالشارة ٕاىل ٔان ¯ضطالع هبذه  ويف وميثل عدد من أالنشطة/املبادرات املقرتحة ٕاضافات جديدة للويبو.
أالنشطة/املبادرات اجلديدة يتطلب ختصيص موارد برشية ومالية اكفية. أما يف بعض احلاالت االٔخرى، مفن املمكن دمج 

وينبغي لèول أالعضاء من حيث املبدٔا ٔان تتبني عند نظرها يف ٍلك من  أالنشطة املقرتحة مع ٔانشطة ٔاخرى جارية.
ٔالنشطة/املبادرات املقرتحة ٕان اكن النشاط املقرتح مرتبطًا بأي معل جاٍر حبيث تنحرص املوارد إالضافية الالزمة يف نطاق ا

 احلدود ا�نيا أو نشاطًا جديدًا يقتيض ختصيصًا جديدًا حمددًا ملوارد برشية ومالية.

    موارد التعلمي والبحثموارد التعلمي والبحثموارد التعلمي والبحثموارد التعلمي والبحث        1.2

املؤلف والنفاذ ف± يتعلق �لتعلمي والبحث عىل مقار�ت النفاذ املفتوح �عتباره  يركز التحليل الوارد يف ا�راسة بشأن حق
ومع مراعاة ا�راسة ومناقشات ا�ول أالعضاء، تقرتح  منوذجًا ٕالدارة حق املؤلف حيسن النفاذ ٕاىل موارد التعلمي والبحث.

 أالنشطة واملبادرات التالية.

 1النشاط 

رائد ٕالنشاء قاعدة بياÎت مركزية لèمع التقين والقانوين ف± يتعلق ٕ��حة موارد  مرشوع عنوان النشاط/املبادرة
  التعلمي والبحث ذات الصð �مللكية الفكرية عىل ٔاساس من النفاذ املفتوح 

 طبيعة النشاط

 

 بناء قدرات.  )أ  (

 توعية.  )ب (

وصف خمترص 
 للنشاط/املبادرة

 

املنظمة "مصدراً عامليًا ملراجع املعلومات  يريم الهدف ¯سرتاتيجي اخلامس للويبو ٕاىل جعل
ومن خالل معل شعبة ¯قتصاد والبحث ومعل  وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية".

ٔااكدميية الويبو وشعب ٔاساسـية ٔاخرى عالوًة عىل ما تضطلع به خمتلف اللجان من ٔاعامل، 
ت الصð �مللكية الفكرية حتتل الويبو موضع الصدارة بني موفري موارد التعلمي والبحث ذا

وتوجد منظامت أخرى، من بيهنا منظامت ٕاقلميية وماكتب وطنية معنية  عىل الصعيد العاملي.
اكدميية، توفر ٔايض مواد تعلمي وحبث ذات  اً �مللكية الفكرية، ٕاضافًة ٕاىل مؤسسات حبثية وأ

شهد ¯هóم �ملعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية، مما  كام صð �مللكية الفكرية أو تنتجها.
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ومتثل البèان  يف املايض القريب. يتضمن املواد التعلميية بشأن امللكية الفكرية، منواً معترباً 
النامية نسـبة كبرية من الطلب املتنايم عىل معلومات امللكية الفكرية ومواردها مع تزايد عدد 

 تقدم دورات بشأن امللكية الفكرية والرشاكت اليت تلمتس املؤسسات التعلميية اليت
 ¯سـتفادة من امللكية الفكرية.

وسيسـهتدف املرشوع الرائد تطوير قاعدة بياÎت مركزية توفر مواد ومعلومات ٔالغراض 
املتعلقة �مللكية الفكرية  ا�مع التقين والقانوين �لنسـبة ٕاىل النفاذ ٕاىل موارد التعلمي والبحث

حهتا عىل ٔاساس من الرتخيص املفتوح، مما يتضمن ما يتعلق بتطبيق ذv عىل ٔاساس �إ و 
 من النفاذ املفتوح. ويف هذا الصدد، سينطوي املرشوع عىل ما ييل:

دراسة وحتليل سـياسات ٕادارة حق املؤلف القامئة يف الويبو وغريها من   )أ  (
 �مللكية الفكرية؛املؤسسات اليت توفر موارد تعلمي وحبث عالية اجلودة متعلقة 

حتديد طبيعة ونوعية موارد التعلمي والبحث املتعلقة �مللكية الفكرية اليت و   )ب (
 تنتجها هذه املؤسسات ٔاو تطورها؛

تقيمي ما ميكن ٕا�حته من موارد التعلمي والبحث ت· املتعلقة �مللكية الفكرية و   )ج (
عدد من البèان عىل ٔاساس من النفاذ املفتوح عن طريق ٕاجراء تقيمي احتياجات يف 

 النامية والبèان أالقل منوًا ا�تارة؛

تطوير قاعدة بياÎت مركزية تضم مواد ومعلومات لèمع التقين والقانوين ف± و   )د (
 يتعلق �لنفاذ املفتوح وموارد التعلمي والبحث ذات الصð �مللكية الفكرية.

وحمتوى التعلمي والبحث ذات الصð  حتسني مسـتوى توافر موارد ومعلومات  )أ  ( أهداف النشاط/املبادرة
 �مللكية الفكرية.

هتيئة فرصة للويبو وا�ول أالعضاء فهيا ولغري ذv من ٔاحصاب املصاحل   )ب (
لالسـتفادة من التجارب السابقة واكتساب خربات بشأن اسرتاتيجيات النفاذ 

 الفكرية.املفتوح ومقار�ته �لنسـبة ٕاىل موارد التعلمي والبحث ذات الصð �مللكية 
املكتسـبة يف تقدمي املشورة  واخلرباتوميكن توظيف ا�روس املسـتفادة 

املساعدة لت· البèان النامية املهمتة �سـتخدام مقار�ت النفاذ املفتوح يف جمال   أو
 التعلمي والبحث. 

ا�ولية واملنظامت التعلميية والبحثية، مبا فهيا املؤسسات  ا�ول أالعضاء واملنظامت  املسـتفيدون املسـهتدفون
  االٔاكدميية، والباحثون املعنيون �مللكية الفكرية وا�متع املدين.

تقديرات املوارد الالزمة 
 (تقدير نوعي)

سـيقتيض تنفيذ هذا املرشوع ختصيص موارد برشية ومالية �. وسيتعني عىل نطاق واسع 
ملسامهة ببعض املوارد يف هذا املرشوع لتعلقه جبل قطاعات الويبو من القطاعات والشعب ا

ٕان مل يكن لكها. وvÄ فٕان العمل املشرتك سـميثل قضية رئيسـية. ويف هذا الصدد، يرحج 
 أن تنشأ حاجة ٕاىل تعيني منسق متفرغ يف قطاع حق املؤلف يف الويبو.
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 2النشاط 

 ٕاماكنية تطبيق الرتخيص املفتوح عىل موارد التعلمي والبحث اليت تنتجها املنظامت ا�ولية  عنوان النشاط/املبادرة

 توعية.  )أ  (  طبيعة النشاط

 بناء قدرات.  )ب (

 التنظمي وإالدارة ا�اخليني.  )ج (

وصف خمترص 
 للنشاط/املبادرة

 

لتنايم ٔامهية الرتخيص املفتوح، مبا يف ذv مقار�ت النفاذ املفتوح، يف ٕادارة موارد  نظراً 
التعلمي والبحث وما بدٔا يظهر من ٔاد" عىل ٔاثره، فقد رشعت منظامت دولية يف است�ر 

فعىل سبيل املثال، خصصت منظمة أالمم  هذا المنوذج ٕالدارة حق املؤلف ٔاو النظر فيه.
لعمل والثقافة (اليونسكو) برÎجمًا جديدًا لتعزيز النفاذ املفتوح مع الرتكزي املتحدة للرتبية وا

كام ٔاعدت اليونسكو �لتعاون مع كومنولث التعمل  بشلك خاص عىل املعلومات العلمية.
وقد أدركت منظامت دولية كثرية  مبادئ توجهيية للنفاذ املفتوح �لنسـبة ٕاىل التعلمي العايل.

عن منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسعى يف اقتناصها يف كذv الفرص الناشـئة 
 سبيل الوصول ٕاىل نطاق ٔاوسع من امجلاهري عىل الصعيد العاملي، خاصة يف البèان النامية.
ومن بني املنظامت ا�ولية أالخرى اليت تعكف عىل اسـتكشاف الرتخيص املفتوح، مبا يف 

 ذv النفاذ املفتوح، البنك ا�ويل.

لرمغ من ¯هóم املتنايم �لنفاذ املفتوح ملوارد التعلمي والبحث يف منظامت دولية مثل و�
الويبو واليونسكو والبنك ا�ويل، فمل ينجز فعليًا ٕاال قدر حمدود من العمل يف سبيل توفري 

منظامت دولية نفاذًا ٕاىل موارد التعلمي والبحث عىل أساس من الرتخيص املفتوح، مبا يف 
ؤالن  ا اكن عىل ٔاساس من النفاذ املفتوح، مع مراعاة اختصاصاهتا ومناذ{ا المتويلية.ذv م

الرتخيص املفتوح يف قطاع التعلمي والبحث يتعلق يف هناية املطاف ٕ�دارة حق املؤلف، 
فا�ال مفتوح ٔامام الويبو لتؤدي دورًا �امً يف دراسة الكيفية اليت قاربت هبا منظامت دولية 

وسـيعني  ذه القضية أو تسـتطيع ٔان تقارهبا هبا وتوفري معلومات أفضل عن ذv.خمتلفة ه
¯طالع عىل مقطع عريض من املنظامت ا�ولية اليت تتناول قضاý خمتلفة، ولها 

اختصاصات ومناذج متويلية خمتلفة، عىل التوصل ٕاىل فهم ٔافضل للكيفية اليت ميكن هبا 
للمنظامت ا�ولية املسامهة يف هذا ا�ال مع تصور املواضع اليت ينجح فهيا هذا المنوذج 

 ميثل فهيا املقاربة املالمئة.  وت· اليت قد ال

ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف ¯سرتاتيجية للويبو مبا يف ذv: الهدف 
التعاون  -تسهيل ¯نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف السادس  - الثالث 

لكية الفكرية وقضاý امل  -ا�ويل عىل ٕاذاكء ¯حرتام للملكية الفكرية؛ والهدف السابع 
 السـياسات العامة العاملية.
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حتسني الوعي �لرتخيص املفتوح، مبا يف ذv مقار�ت النفاذ املفتوح، وفهمه   )أ  ( أهداف النشاط/املبادرة
 مضن املنظامت ا�ولية.

 ¯سـتفادة من التجارب السابقة واكتساب خربات بشأن الهنج ا�تلفة  )ب (
 للرتخيص املفتوح ملوارد التعلمي والبحث من املنظامت ا�ولية. 

مصادر بشأن الرتخيص املفتوح، مبا يف ذv النفاذ  بناء قاعدة ٔاد" وقامئة  )ج (
 املفتوح، ملوارد التعلمي والبحث من املنظامت ا�ولية.

ا�ولية واملنظامت التعلميية والبحثية، مبا فهيا املؤسسات  ا�ول أالعضاء واملنظامت  املسـتفيدون املسـهتدفون
  االٔاكدميية، والباحثون املعنيون �مللكية الفكرية وا�متع املدين.

تقديرات املوارد الالزمة 
 (تقدير نوعي)

سينطوي هذا املرشوع عىل قدر معترب من البحث ومجع البياÎت، مما يتضمن ٕاجراء 
كام سيتضمن قدر معترب من العمل مع منظامت  دولية خمتارة.اسـتقصاءات بني منظامت 

ولهذا السبب، سيتطلب املرشوع ختصيص  أخرى مضن منظومة أالمم املتحدة وخار{ا.
موارد للبحث والتنسـيق. و�لنظر ٕاىل طبيعة املرشوع فقد تنشأ حاجة كذv ٕاىل بعض 

 املوارد اخلارجية املمتثð يف استشاريني.

    حق املؤلف وممارسات تطوير الربجمياتحق املؤلف وممارسات تطوير الربجمياتحق املؤلف وممارسات تطوير الربجمياتحق املؤلف وممارسات تطوير الربجميات        2.22.22.22.2

تناولت ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ يف جمال حق املؤلف وممارسات تطوير الربجميات �لفحص املعاجلة العامة للربجميات 
يف قانون حق املؤلف عىل الصعيد ا�ويل وإالقلميي والوطين. وكشفت ا�راسة يف هذا السـياق عن قصور يف املبادرات 

ترشيعية ٔاو التنظميية الرامية ٕاىل حتسني النفاذ ٕاىل الربجميات من خالل اسـتثناءات حق املؤلف ٔاو الرتخيص ٕاذا مل يكن ال 
ومع مراعاة ا�راسة ومناقشات ا�ول  وا/برز دور برجميات املصدر املفتوح مكجال �م. ا�افع الرئييس هو ¯نتفاع ¯قتصادي.

 درات التالية يف هذا ا�ال.أالعضاء، تقرتح أالنشطة واملبا

 :3النشاط 

 تطوير وحدة تدريبية بشأن الرتخيص وتطوير برجميات املصدر املفتوح   عنوان النشاط/املبادرة

 طبيعة النشاط

 

 بناء قدرات ومساعدة تقنية.  )أ  (

 توعية.  )ب (

وصف خمترص 
 للنشاط/املبادرة

 

للويبو متكني املزيد من الناس من أالهداف الرئيسـية اليت قام علهيا جدول ٔاعامل التمنية 
واملؤسسات يف البèان النامية من املشاركة يف نظام امللكية الفكرية عىل ٍلك من الصعيدين 

الوطين وا�ويل. ويعترب ترخيص الربجميات من خالل منوذج للمصدر املفتوح مقاربة �مة 
قمية يف هذا ا�ال، مع تتيح ملطوري الربجميات، خاصًة يف البèان النامية، ٕانشاء وٕاضافة 

 العمل مضن ٕاطار نظام حق املؤلف يف نفس الوقت.

وقد ٔاثبتت ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ لمنوذج املصدر املفتوح منافع اقتصادية �مة 
ومن املهم ٔان يقرتن ¯هóم املتنايم  وحوافز فريدة يتيحها يف سبيل إالدماج والتعاون واملشاركة.
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�عتباره مقاربة ٕالدارة حق املؤلف يف قطاع الربجميات بتعلمي وتدريب بشلك سلمي هبذا المنوذج 
�تلف املهنيني املتخصصني املعنيني �مللكية الفكرية وحق املؤلف. وسـهي0 ختصيص وحدة 

  تدريبية فرصة �مة للمامرسني وصانعي السـياسات للتعرف عىل المنوذج وتاكليفه ومنافعه.

ٔان تسـتخدم ٔااكدميية الويبو وشعب الويبو أالخرى املعنية �لتدريب وسـيكون من املمكن 
وكام هو شأن  هذه الوحدة التدريبية، ؤان تعمتدها مؤسسات ٔاخرى مضن أطرها التدريبية.

الكثري من وحدات الويبو وموادها التدريبية، سـيكون لهذه الوحدة تأثري مضاعف وسـمتثل 
  د الطويل. عنرص ميكن ٕادراجه يف مرشوعات عىل أالم

ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدٍد من ٔاهداف الويبو ¯سرتاتيجية، ويه تعيينًا: الهدف 
املصدر  -تسهيل ¯نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية، والهدف اخلامس  - الثالث 

  العاملي ملراجع املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.

 توح ومزاýه. حتسني الوعي ٕ�ماكنيات تطوير برجميات املصدر املف   )أ  ( النشاط/املبادرة ٔاهداف

بناء قاعدة ٔاد" وقامئة مصادر بشأن برجميات املصدر املفتوح �عتبارها منوذج   )ب (
ترخيص للربجميات مضن نظام حق املؤلف التقليدي، مع الرتكزي بشلك خاص عىل 

 البèان النامية.

ا�ول أالعضاء والقطاع اخلاص واملنظامت التعلميية والبحثية، مبا فهيا املؤسسات االٔاكدميية،   املسـهتدفون املسـتفيدون
  والباحثون املعنيون �مللكية الفكرية ومنظامت ا�متع املدين.

تقديرات املوارد الالزمة 
 (تقدير نوعي)

وعىل  ختصصية.تسـهت· معلية تطوير ا�ورات الوقت بشلك مكثف وتتطلب �ارات 
وقد تشمل  ذv فسيتعني ختصيص موارد برشية وزمنية ومالية لهذا النشاط/املبادرة.

 ¯حتياجات اسـتعامل موارد برشية داخلية وخارجية.

 :4النشاط 

 دمج ترخيص املصدر املفتوح يف دورات الويبو وبراجمها التدريبية ذات الصð حبق املؤلف.  عنوان النشاط/املبادرة

 بناء قدرات ومساعدة تقنية.  )أ  (  النشاط طبيعة

 توعية.  )ب (

وصف خمترص 
 للنشاط/املبادرة

تقدم الويبو عددًا من التدريبات ذات الصð حبق املؤلف يف سـياق دوراهتا العامة ودوراهتا 
بني هذه ا�ورة املتقدمة بشأن حق املؤلف واحلقوق  ومن املتقدمة وبراجمها التنفيذية.

كام يشري  ا�اورة ودورة الربÎمج التنفيذي بشأن اتفاقات ترخيص امللكية الفكرية.
¯نتشار املتنايم للملكية الفكرية، مبا يف ذv ما اكن يف جمال حق املؤلف، ٕاىل تنايم ٔامهية 

  خاص. الرتخيص بشلك عام ويف البèان النامية بشلك 

ويتبني من خالل ٔاخذ ٔامهية برجميات املصدر املفتوح �عتبارها مقاربة اسرتاتيجية للرتخيص 
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يف جمال تطوير الربجميات وأالمهية املتنامية لتطوير الربجميات يف قطاعات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف البèان النامية بعني ¯عتبار أن للتدريب التخصيص وفرص 

ومن املهم يف سبيل ضامن النظر  ملتعلقة بتطوير برجميات املصدر املفتوح ٔامهية حيوية.التعمل ا
ٕاىل تطوير برجميات املصدر املفتوح وفهمه يف سـياق النظام أالوسع حلق املؤلف ٔان تضم 
ا�ورات املتعلقة �لرتخيص واملوضوعات ذات الصð عنرصًا عن هذا املوضوع عىل وجه 

  التحديد.

الهدف  النشاط/املبادرة بعدٍد من ٔاهداف الويبو ¯سرتاتيجية، ويه تعيينًا:ويرتبط هذا 
املصدر  -تسهيل ¯نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية، والهدف اخلامس  - الثالث 

  العاملي ملراجع املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.

الوعي خبيارات الرتخيص يف جمال الربجميات وتكوين فهم ٔافضل  حتسني  )أ  ( أهداف النشاط/املبادرة
 خلياراته.

بناء قاعدة ٔاد" بشأن السـياسات الشامð ذات الصð حبق املؤلف وترخيص   )ب (
 الربجميات وتطويرها. 

اكدميية، ا�ول أالعضاء والقطاع اخلاص واملنظامت التعلميية والبحثية، مبا فهيا املؤسسات االٔ  املسـتفيدون املسـهتدفون
  والباحثون املعنيون �مللكية الفكرية ومنظامت ا�متع املدين.

من املمكن تنفيذ هذا النشاط/املبادرة يف سـياق دورات الويبو التدريبية املتواصð  تقديرات املوارد الالزمة
 وسيتطلب هذا بعض املوارد إالضافية، ٕاال ٔانه من املتوقع ٔان تكون وحتديثاهتا املنتظمة.

  حمدودة نسبيًا.

    النفاذ ٕاىل معلومات القطاع العام وٕاعادة اسـتالنفاذ ٕاىل معلومات القطاع العام وٕاعادة اسـتالنفاذ ٕاىل معلومات القطاع العام وٕاعادة اسـتالنفاذ ٕاىل معلومات القطاع العام وٕاعادة اسـتخخخخدادادادا����اااا        3.23.23.23.2

تناول العنرص املتعلق مبعلومات القطاع العام يف ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ �لفحص دور حق املؤلف يف تسهيل 
ٕادراك أالثر احملمتل لتعزيز ٕاعادة اسـتخدام ؤاظهر التحليل هنا تزايدًا يف  النفاذ ٕاىل معلومات القطاع العام وٕاعادة اسـتخدا�ا.

الو5ئق والبياÎت اليت تعدها {ات حكومية والسامح �النتفاع هبا اقتصادýً من حيث هتيئته حتفزيًا �امً القتصادات املعلومات 
ثة مناذج واسعة كام ٔاظهر التحليل أن احلكومات قاربت قضية حق املؤلف يف معلومات القطاع العام من خالل ثال الناشـئة.

(ٔا) وضع لك معلومات القطاع العام مضن امل· العام، أو (ب) استبعاد احملررات الرمسية  النطاق، يه عىل وجه التعيني:
فقط من حامية حق املؤلف والسامح ٕ�عادة اسـتخدام أالنواع أالخرى من معلومات القطاع العام يف ٕاطار الرتاخيص 

امية لك معلومات القطاع العام لكن مع السامح ٕ�عادة اسـتخدا�ا من خالل التنازالت عن املتساهð (املفتوحة)، ٔاو (ج) ح
حق املؤلف ٔاو الرتاخيص(املفتوحة) املتساهð. ويف سـياق نتاجئ ا�راسة ومناقشات ا�ول أالعضاء خالل ا�ورة العارشة 

 للجنة، تقرتح أالنشطة واملبادرات التالية.
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 :5النشاط 

وضع مناذج لسـياسات حق املؤلف وأالحاكم القانونية املتعلقة مبختلف مقار�ت حق املؤلف   النشاط/املبادرة عنوان
 ملعلومات القطاع العام

 

 طبيعة النشاط

 

 بناء قدرات ومساعدة تقنية.  )أ  (

 توعية.  )ب (

وصف خمترص 
 للنشاط/املبادرة

 

اجلهات احلكومية يف العادة مكيات كبرية من املعلومات والبياÎت اليت هتم املواطنني  تنتج
وغريمه من الفاعلني بشلك عام عالوًة عىل الكياÎت التجارية وغري التجارية املنخرطة يف 

وقد نتج عن المنو يف تكنولوجيا املعلومات  ٔاعامل التجارة وأالحباث والسـياسات.
ٕا�حة املعلومات اليت تنتجها اجلهات احلكومية وغريها من الواكالت  واالتصاالت ٕاماكنية

العامة بشلك واسع االٓن، وال يقترص هذا عىل الصعيد القطري فقط، بل يتجاوزه ٕاىل 
ويف هذا السـياق، ظهر اهóم متنام بتطوير بوا�ت ٕالكرتونية حكومية  الصعيد العاملي.

  ها.وطنية ٕال�حة معلومات القطاع العام ونرش 

ومع تسارع خطوات ٕا�حة معلومات القطاع العام ؤاخذًا للقمية التجارية لهذه املعلومات 
 والهóم معوم الناس �لنفاذ ٕاىل هذه املعلومات يف ¯عتبار، مثل حق املؤلف قضية �مة.
وقد أظهرت النتاجئ البحثية لèراسة بشأن حق املؤلف والنفاذ أن احلكومات قاربت مسأ" 

ؤلف يف معلومات القطاع العام بأساليب خمتلفة اعتور بعضها يشء من التضارب. حق امل
وبني يدي الويبو يف هذا السـياق دور �م ميكهنا أداؤه لٕالعانة عىل توضيح القضاý ذات 

أحاكم قانونية بشأن حق املؤلف وترخيص ارات ل�ذج حممتð لسـياسات و الصð وتقدمي خي
  معلومات القطاع العام.

رتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف ¯سرتاتيجية للويبو مبا يف ذv الهدف وي
تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ا�ولية بشأن امللكية الفكرية؛ والهدف  -أالول 
املصدر  -تسهيل ¯نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف اخلامس  - الثالث

  علومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.العاملي ملراجع امل

 أهداف النشاط/املبادرة

 

تقدمي مقار�ت منوذجية حلق املؤلف من خالل مناذج لسـياسات وأحاكم   )أ  (
 قانونية يف ٕاطار مقار�ت متنوعة ملعلومات القطاع العام.

حتسني الوعي ٕ�ماكنيات خمتلف املقار�ت حلق املؤلف يف معلومات القطاع   )ب (
 العام ومزاýها. 

 املسـتفيدون املسـهتدفون

 

ا�ول أالعضاء ومنظامت القطاع العام البحثية واملنظامت التعلميية والبحثية، مبا فهيا 
  �متع املدين.املؤسسات االٔاكدميية، والباحثون املعنيون �مللكية الفكرية ومنظامت ا
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وبي� تضم  من شأن معلية وضع مناذج ٔالحاكم قانونية وسـياسات ٔان تسـهت· الوقت بكثافة. تقديرات املوارد الالزمة
الويبو قدرات داخلية عىل وضع مناذج قوانني وسـياسات، تقتيض احلاجة ٔان تكون هذه 

اسـتعامل موارد برشية ومن املرحج أن تشمل ¯حتياجات  املبادرة تشاورية وتفاعلية،
 داخلية وخارجية.

 :6النشاط 

 مؤمتر دويل للبèان أالقل منوًا بشأن حق املؤلف وٕادارة معلومات القطاع العام  عنوان النشاط/املبادرة

 توعية  )أ  (  طبيعة النشاط

وصف خمترص 
 للنشاط/املبادرة

ظل تسارع خطوات ٕا�حة معلومات القطاع العام واختالف مقار�ت احلكومات ملسأ"  يف
 ðذات الص ýحق املؤلف يف معلومات القطاع العام، يسـهتدف هذا النشاط التوعية �لقضا

حصاب املصاحل.  وهتيئة حمفل لتبادل املعلومات وأالفاكر بني ا�ول أالعضاء وغريها من أ
منوًا من مواضع الرتكزي الرئيسـية، ويرحج أن تسـتفيد ت· البèان  وسـتكون البèان أالقل

  بشلك معترب من اكتساب مزيٍد من الوعي يف هذا ا�ال.

فعىل جانب، ميكن اسـتخدام أالدوات  املذكور ٔاعاله. 5ويرتبط هذا النشاط �لنشاط 
خر، من شأن وعىل اجلانب االٓ  �عتبارها مواد لهذا النشاط. 5املطورة يف ٕاطار النشاط 

من املعلومات والرؤى ؤان متثل معلية  اً املناقشات اليت تدور خالل املؤمتر ٔان تتيح مزيد
   .5مراجعة نظراء لٔالدوات اليت جيري تطويرها يف ٕاطار النشاط 

حتسني الوعي ٕ�ماكنيات خمتلف املقار�ت حلق املؤلف يف معلومات القطاع   )أ  ( أهداف النشاط/املبادرة
  مزاýها وعيوهبا. العام ٕاضافة ٕاىل

ا�ول أالعضاء، خاصة البèان أالقل منوًا، ومنظامت القطاع العام البحثية واملنظامت   املسـتفيدون املسـهتدفون
  التعلميية والبحثية ومنظامت ا�متع املدين.

البèان أالقل منوًا ستتعلق متطلبات املوارد الرئيسـية لهذا النشاط بسفر املشاركني من  تقديرات املوارد الالزمة
وسـتكون هناك حاجة ٕاىل موارد ٔاخرى برشية ومالية ذات صð  ومتحديث املؤمتر.

  املؤمتر.  بعقد

    اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة        ....3333

من جدول ٔاعامل التمنية للويبو اسـهتدفت حتسني مسامهة الويبو يف  27و 24و 19سـبق اÄكر يف هذه الورقة ٔان التوصيات 
الهّوة الرمقية وتوظيف امللكية الفكرية يف سبيل است�ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف وردم 

ويتضح يف التوصيات الثالث مجيعًا ٔان ا�ول أالعضاء ٔادركت ٔانه مع ٔامهية هذه ا�االت فٕان القضاý  ٔالغراض المنو والتمنية.
اسة ٕاىل حٍد بعيد عىل الكيفية اليت ميكن للويبو ٔان تسهم هبا يف وvÄ فقد تركزت ا�ر  املتعلقة هبا تتجاوز اختصاص الويبو.

  سـياق اختصاصها يف تأطري التوصيات الثالث. 
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وقد طرحت ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ عددًا من التوصيات بشأن أالنشطة/املبادرات احملمتð اليت ميكن للويبو 
 املعارف وردم الهّوة الرمقية ورفع مسـتوى توظيف امللكية الفكرية يف ¯ضطالع هبا لزýدة مسامههتا يف تعزيز النفاذ ٕاىل

وقد راعت هذه الورقة ت· التوصيات وردود أالفعال  سبيل است�ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٔالغراض المنو والتمنية.
ة للجنة واقرتحت عددًا من رش اة العالواردة من ا�ول أالعضاء خالل مناقشة ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ يف ا�ور

وقد طرحت هذه أالنشطة/املبادرات (ومجموعها  أالنشطة/املبادرات احملددة اليت ميكن للويبو ¯ضطالع هبا يف هذا ا�ال.
سـتة) �عتبارها االٔكرث جدوى وتعلقًا مضن نطاق اختصاص الويبو ؤاهدافها ¯سرتاتيجية، مع مراعاة أالهداف اجلامعة 

 يف جدول ٔاعامل التمنية للويبو. 27و 24و 19صيات للتو 

 [هناية املرفق والوثيقة]


