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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة تاسعةالالدورة 
ىل  15جنيف، من   2017مايو  19اإ

 
 

للنهوض بالنفاذ إىل املعلومات  اجلديدة املتعلقة باالنتفاع حبق املؤلفتقرير مرحلي عن أنشطة الويبو 
 واملواد اإلبداعية

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل فرباير  2015يرد يف مرفق هذه الوثيقة تقرير مرحيل للفرتة من يونيو  .1 أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة عن  2017اإ
ىل املعلوما َّنة يف وثيقة اقرتاح التنفيذ ) ت واملواد الإبداعيةابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ  (.CDIP/13/11واملبي

َّنة يف الوثيقة املذكورة  .2  أ نفاً.ويذكَّر بأأن اللجنة قد اعمتدت يف دورهتا الرابعة عرشة بعض القرارات يف تنفيذ الأنشطة املبي

منية .3 ن جلنة الت ىل الإحاطة علاًم  مدعوة اإ اإ
والبت يف  هذه الوثيقةمات الواردة يف مرفق ابملعلو 

 اخلطوات املقبةل.

]ييل ذكل املرفق[
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1

 .رائد لإنشاء قاعدة بياانت مركزية لإاتحة موارد التعلمي والبحث ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل أأساس من النفاذ املفتوح مرشوع 
2

دارة معلومات القطاع العام   .مؤمتر دويل للبدلان الأقل منواً بشأأن حق املؤلف واإ

 لص امل

ىل املعلومات  العنوان أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ
 الإبداعية واملواد

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف : 19التوصية  التمنية أأجندة اتتوصي
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط  تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ

طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

طار وليهتا، بتوس يع نطاق نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية مطال : 24التوصية  بة الويبو، يف اإ
متاش يًا مع مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق 

 الرمقي. التضامن

 تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصالت :27التوصية 
طار هيئة مناس بة من هيئات الويبو،  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ حتقيقا للمنو والتمنية بضامن اإ

والرتكزي عىل أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصالت 
يالء انتباه خاص ملساعدة ادلول الأعضاء عىل  ودورها يف التمنية الاقتصادية والثقافية. واإ

تشصي  الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات 
 والتصالت يف سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

 2015يونيو  اترخي البداية

1النشاط  املدة
1

 شهراً من اترخي اختيار البدلان املس تفيدة 24)قيد املوافقة عىل التنفيذ(:  
 شهراً  24: 2النشاط 
 شهراً  12: 3النشاط 
 شهراً  24: 4النشاط 
 شهراً  12: 5النشاط 
6النشاط 

2
 أأشهر 9)قيد املوافقة عىل التنفيذ(:  
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قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصالت 

 الويبو بربامج

 التصالت شعبة
 شعبة قانون حق املؤلف

 البدلان الأقل منواً شعبة 
 مكتب املستشار القانوين

 أأاكدميية الويبو

 21و 19و 11و 9و 3برامج الويبو ذات الصةل: 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 16/17 الربانمج واملزيانية

معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية  تعاون 1.1ه 
 والتفاق عىل حماور حمّددة وعىل صكوك دولية بشأأهنا

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ه  حتسني النفاذ اإ
 عامللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبدا

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من  2.3ه 
أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل نظام الاقتصاد احلر  الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 أأن امللكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بش 1.8ه 

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات واملفاوضات اخلاصة ابلأمم املتحدة  5.8ه 
 من املنظامت احلكومية ادلولية وغريها



CDIP/19/8 
Annex 

3 

 

ماكنية تطبيق الرتخي  املفتوح عىل م :2النشاط  التقدم يف التنفيذ  ادلولية املنظامت وارد التعلمي والبحث اليت تنتجهااإ

اعمتدت منظمة املشاع الإبداعي تراخي  املشاع الإبداعي اخملصصة للمنظامت احلكومية 
 منظمة حكومية دولية أأخرى. 13ابلتعاون مع الويبو و 2013ادلولية يف ديسمرب 

والهدف من هذا النشاط تيسري مسار تنفيذ س ياسات حق املؤلف للمنظامت احلكومية 
اسة النفاذ املفتوح واس تخدام تراخي  املشاع الإبداعي اجلديدة ادلولية اليت قررت تنفيذ س ي

 اخملصصة للمنظامت احلكومية ادلولية.

 :النتاجئ

نشاء فريق عامل داخيل للويبو جيمع بني مكتب املستشار القانوين،  )أأ( اإ
 التصالت، وشعبة قانون حق املؤلف. وشعبة

طالق س ياسة الويبو للنفاذ املفتوح يف  )ب(  2016نومفرب  15اإ
(http://www.wipo.int/tools/en/disclaim.html#open_access.وتنفيذها ) 

تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات مع املنظامت احلكومية ادلولية عن طريق منصة  )ج(
ىل  19رانكفورت للكتاب )ش بكية واجامتعات يف معرض ف (، ومقر 2016أأكتوبر  23اإ

 (.2017 مارس 16(، ومعرض لندن للكتاب )2016ديسمرب  12الويبو جبنيف )

 ويُعزتم مواصةل احلوار مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى خالل احلدثني التاليني:

ىل  8الرمقي ) Re:publicaمؤمتر  "1"  (؛2017مايو  10اإ

ىل  11فرانكفورت للكتاب )ومعرض  "2"  (.2017أأكتوبر  15اإ

http://www.wipo.int/tools/en/disclaim.html#open_access
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 مفتوحة املصدرتطوير وحدة تدريبية بشأأن الرتخي  وتطوير برجميات  :3النشاط  

قضااي امللكية الفكرية املتصةل برتخي   عنوحدة تدريبية  اس تحداثالهدف من هذا النشاط 
الربجميات اليت ميكن أأن تس تخدهما أأاكدميية الويبو وغريها من الوحدات اليت توفر التدريب 

 يف جمال حق املؤلف. القدرات بناءأأنشطة و 

مفيدة عن الاسرتاتيجيات البديةل لتطوير ومن شأأن تكل الوحدة اخملصصة أأن توفر معلومات 
 .يرتبط هبا من تاكليف وأ اثر وماالربجميات 

 :النتيجة

طالق برانمج التعمل عن بعد لأاكدميية الويبو " ترخي  الربجميات مبا فهيا الربجميات املفتوحة اإ
 :(DL-511) املصدر"

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=e
n&cc=DL511E#plus_DL511E 

ماكنيات الربجميات اململوكة ومفتوحة املصدر وأ اثرها؛ ادلورة التوعية تكل وأأهداف  ابإ
نشاء مصادر مفيدة للمعلومات تتضمن أأمثةل واقعية ومراجع بشأأن ترخي  الربجميات،  واإ

بوجه خاص عىل احتياجات  تشديدمملوكة أأو مفتوحة املصدر، مع ال  اكنت سواء
 .النامية البدلان

 التالية: ساعة دراسة عىل مدى أأربعة أأسابيع وتتضمن الوحدات الأربعة 30وتتطلب ادلورة حنو 

 : أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة ابلربجميات1الوحدة 
 الربجميات التقليدية واملفتوحة املصدر –الربجميات  : ترخي 2الوحدة 
 : منافع اسرتاتيجيات املصدر املفتوح وخماطرها3الوحدة 
ىل الربجميات4الوحدة   : خيارات الس ياسة العامة دلمع وصول أأمشل اإ

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL511E#plus_DL511E
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL511E#plus_DL511E
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 حبق املؤلف املتصةلدمج ترخي  املصدر املفتوح يف دورات الويبو وبراجمها التدريبية  :4النشاط  

الهدف من هذا النشاط أأن تؤدي برامج الويبو اخلاصة برتخي  حق املؤلف وما يتصل به 
ىل التوعية  من بتطوير برجميات املصدر املفتوح يف س ياق نظام حق املؤلف موضوعات اإ

 .نطاقاً  الأوسع

 :النتاجئ

املتصةل وبراجمها التدريبية التالية ترخي  املصدر املفتوح يف دورات الويبو ُأدمج موضوع 
 املؤلف: حبق

دارة امللكية الفكرية  دورة التعمّل عن بعد لأاكدميية الويبو " "1" دورة متقدمة عن اإ
(DL-450 ) املصادر املفتوحة،  –امللكية الفكرية والتمنية : 8" )الوحدة

 (؛املرونة، واملكل العام ومواطن

للملكية الصناعية عن نقل ندوة مشرتكة بني الويبو ومركز ادلراسات ادلولية   "2"
ترخي  حق املؤلف، مبا يف ذكل املصدر املفتوح:   " التكنولوجيا والرتاخي ،

ىل  15 سرتاس بورغ،) "معيل  هنج  (؛2015يونيو  26اإ

برانمج التدريب عىل امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الرمقية  "3"
ىل  16)ميديلني،   (؛2015نومفرب  20اإ

قلميية عن  "4" زاكء الوعي مببادئ حق املؤلف ووظائفه يف بيئة ندوة اإ املتغرية،  العرصاإ
 املتاحة حبث اخليارات -: ترخي  الربجميات 5املوضوع 

ىل 27 )س نغافورة،  (؛2016أأبريل  29 اإ

 :، حلقة العمل املوضوعية "ترخي  الربجمياتالقمة العاملية جملمتع املعلومات منتدى "5"
 (؛2016مايو  2" )جنيف، املتاحة حبث اخليارات

، امعة جنيف الصيفية عن امللكية الفكريةج – مدرسة الويبو  "6"
الربجميات: امحلاية مبوجب براءة وخيارات الرتخي   تطوير :11 املوضوع

ىل  27املصدر املفتوح( )جنيف، ترخي   فهيا )مبا  (؛2016يوليو  8يونيو اإ

 (؛2016أأكتوبر  11)جامعة تورين  –ماجس تري قانون يف امللكية الفكرية  "7"

 (2016سبمترب  30) جامعة مدريد املس تقةل –ماجس تري قانون يف امللكية الفكرية  "8"

عداد الأنشطة التالية: ىل ذكل، جيري اإ ضافة اإ  واإ

 مؤمتر املكل العام والربجميات املفتوحة املصدر "1"
 )مؤقت((؛ 2017أأكتوبر  26، بيونشانغ)

 )مؤقت(( 2017أأكتوبر  27الهادئ )طوكيو،  واجامتع مع بدلان أ س يا واحمليط "2"
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 ]هناية املرفق والوثيقة[

وضع مناذج لس ياسات حق املؤلف والأحاكم القانونية املتعلقة مبصتلف مقارابت  :5النشاط  
 حق املؤلف ملعلومات القطاع العام

فاإن الهدف من  ،والأطراف املعنيةيف ضوء الاهامتم املزتايد اذلي أأبدته احلكومات 
تقدمي النشاط تعزيز القدرات والأدوات اليت ميكن للويبو أأن تس تخدهما عندما يُطلب مهنا  هذا

 معلومات ومساعدة قانونية بشأأن املسائل املتصةل حبق املؤلف ومعلومات القطاع العام.
لطلبات  وس توضع أأحاكم منوذجية ومواد مفيدة لتوفري املشورة الترشيعية اس تجابةً 

 الأعضاء. ادلول

عداد  عالمية اإ لالس تخدام ادلاخيل يف الويبو بشأأن س ياسات حق املؤلف واثئق اإ
زاء معلومات القطاع العام والأحاكم  .القانونية املتعلقة مبصتلف مقارابت حق املؤلف اإ

، ُعهد بتكل خليارات الترشيعية يف س ياق النظامني القانونيني الرئيس ينيا ويف سبيل تغطية
ىل خبريين استشاريني خارجيني مؤهلني  نظام القانون العام ب  خيت  أأوهلاماملهمة اإ

 املدين.القانون  نظامب  واثنهيام

 ل يوجد اخملاطر والتصفيف من أ اثرها

قضااي تتطلب قرار/اهامتم 
 فوري

 ل يوجد

ىل املشاركة يف مرشوع  :1النشاط  - اخلطوات املقبةل مانة أأن تدعو ادلول الأعضاء جمددًا اإ نشاء ميكن للأ اإ
قاعدة بياانت مركزية لإاتحة موارد التعلمي والبحث ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل أأساس 

 اجملموعة اللغوية ذاهتا. منعدة بدلان ل. وسيتطلب ذكل مشاركة فعاةل من النفاذ املفتوح

مانة أأن تواصل تيسري مسار تنفيذ س ياسات حق املؤلف للمنظامت  :2النشاط  - ميكن للأ
اليت ترغب يف تطبيق س ياسة نفاذ مفتوح واس تخدام تراخي  املشاع  احلكومية ادلولية

 الإبداعي اجلديدة اخملصصة للمنظامت احلكومية ادلولية.

مانة أأن تواصل  :4النشاط  - دورات الويبو دمج ترخي  املصدر املفتوح يف ميكن للأ
 .حبق املؤلف املتصةلوبراجمها التدريبية 

مجموعة ميكن للجنة التمنية أأن توافق عىل تنظمي اجامتع عاملي من أأجل توعية  :6النشاط  -
 .املؤلف خمتارة من البدلان الأقل منواً مبوضوعات تتصل مبعلومات القطاع العام وحق

 لك مراحل املرشوع وفقًا للجدول الزمين املقرر ويف حدود املزيانية اخملصصة. نُفذت اجلدول الزمين للتنفيذ

مهذا أأول تقرير  التقارير السابقة ىل جلنة التمنية. يقدَّ  اإ


