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  املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
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أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق باالنتفاع حبق املؤلف للنهوض بالنفاذ بشأن إضافة  اقرتاح تنفيذ
  إىل املعلومات واملواد اإلبداعية

  أالمانة ٕاعدادمن 

اعمتدت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) "املرشوع بشأن امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات  .1
من جدول ٔاعامل  27و 24و �19عتباره جزءًا من مساعي تنفيذ التوصيات  1والنفاذ ٕاىل املعرفة"واالتصاالت والهوة الرمقية 

 وقد اندرج حتت عنرص حق املؤلف يف املرشوع هدفان، هام تعيينًا: .2عاملية للملكية الفكرية (الويبو)التمنية للمنظمة ال

ونة فيه وخمتلف الpذج ٕالدارة حق مجع املعلومات واسـتكشاف ٕاماكنيات نظام حق املؤلف ومواطن املر   )أ  (
املؤلف من ٔاجل تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف، مع الرتكزي بصورة خاصة عىل اzاالت الثالثة التالية: التعلمي والبحث، وممارسات 

 تطوير الربجميات مبا فهيا الربجميات اzانية ومفتوحة املصدر، ومعلومات القطاع العام.

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

للهنوض ويف سبيل حتقيق الهدف أالول، ٔاصدرت ٔامانة الويبو تلكيفًا ٕ�جراء دراسة بشأن "�نتفاع حبق املؤلف  .2
�لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية" (ويشار ٕالهيا ف� ييل �مس "ا�راسة بشأن حق املؤلف والنفاذ") تغطي اzاالت 

                                                
  ..CDIP/4/5 Rev يقة الويبووث متاح يف  1
امليض يف تسهيل نفاذ البان (الفئة �ء): الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل  19التوصية  هذه التوصيات يه: 2

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

بضامن  حتقيقا للمنو والتمنية تتسهيل اجلوانب املتص« �مللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاال (الفئة جمي): 27صندوق التضامن الرمقي؛ والتوصية 
 تٕاطار هيئة مناسـبة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل ٔامهية اجلوانب املتص« �مللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالٕاماكنية ٕاجراء نقاشات يف 

لالنتفاع  كية الفكريةودورها يف التمنية �قتصادية والثقافية وٕايالء انتباه خاص ملساعدة ا�ول أالعضاء عىل تشخيص �سرتاتيجيات العملية املرتبطة �ملل 
  يف سبيل تمنيهتا �قتصادية و�جÁعية والثقافية. تبتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
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 ،للجنةيف ا�ورة العارشة ا�راسة ونوقشت  .3ع العام)(التعلمي والبحث، والربجميات، ومعلومات القطااملذكورة آنفًا الثالثة 
 ا�ول أالعضاء عىل ما ييل: 4حيث اتفقت ،2012ر نومفرب شهاليت عقدت يف و 

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

 ."دورهتا التالية

تقيمي جدوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ وُعرضت الوثيقة " .3
 17ٕاىل  13) ٔاثناء ا�ورة احلادية عرشة للجنة، اليت عقدت يف الفرتة من CDIP/11/6" (ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية

. وقد ٔاعد الوثيقة خبري استشاري خارÑ وتضمنت قامئة لٔالنشطة املالمئة احملمت« اليت ميكن ٔان تضطلع هبا الويبو 2013مايو 
 ا�ول أالعضاء عىل ما ييل: 5يف لك من اzاالت الثالثة احملددة سلفًا. وقد نوقشت الوثيقة خالل ا�ورة واتفقت

ديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ دوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جاجلتقيمي Ôقشت اللجنة "
). ؤابدت بعض الوفود دمعها لالقرتاحات املُقدمة يف الوثيقة CDIP/11/6(الوثيقة  ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية

فصيال تشمل ؤادلت بعدد من التعليقات واملقرتحات. والمتست وفود ٔاخرى من أالمانة ٕاعداد خطة تنفيذية ٔاكرث ت 
 "معلومات عن االÙٓر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.

، تشمل CDIP/11/6وتتضمن هذه الوثيقة ومرفقاهتا خطة تنفيذية تفصيلية لٔالنشطة السـتة املقرتحة يف الوثيقة  .4
 تقديراً للموارد البرشية واملالية الالزمة.

اللجنة مدعوة للنظر يف املعلومات ٕان  .5
 الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة.

  

  [ييل ذÜ املرفقات]

  

                                                
  .CDIP/9/INF/3يقة وث انظر ال 3
  (ز) من وثيقة ملخص الرئيس لورة العارشة للجنة.10انظر الفقرة   4

  (د) من وثيقة ملخص الرئيس لورة احلادية عرشة للجنة.7انظر الفقرة   5
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        1111اخلطة التنفيذية للنشاط اخلطة التنفيذية للنشاط اخلطة التنفيذية للنشاط اخلطة التنفيذية للنشاط 

والبحث ذات الص« مرشوع رائد ٕالنشاء قاعدة بياÔت مركزية ٕالâحة موارد التعلمي     عنوان النشاط/املبادرة
  كرية عىل ٔاساس من النفاذ املفتوح�مللكية الف

وصف خمترص 
  للنشاط/املبادرة

هيدف هذا النشاط ٕاىل تقدمي معلومات تقنية وقانونية عن كيفية ٕاâحة موارد التعلمي 
والبحث املتص« �مللكية الفكرية عىل ٔاساس من النفاذ املفتوح. وسـيتيح للويبو وا�ول 

هيا وغريمه من ٔاحصاب املصاحل فرصة لالسـتفادة من التجارب السابقة أالعضاء ف
واكتساب خربات يف اسرتاتيجيات النفاذ املفتوح وُهنُجه ف� يتعلق مبوارد التعلمي والبحث 

  املتص« �مللكية الفكرية.

ويف سبيل حتقيق هذا الهدف، سرتكز املرح« أالوىل من النشاط عىل اختيار ا�ول 
  ليت تلزتم وتبدي اهÁمًا �ملشاركة يف املرشوع.أالعضاء ا

  وبعد حتديد البان، سـيضطلع خبري استشاري خارÑ مبا ييل:

دراسة وحتليل سـياسات ٕادارة حق املؤلف القامئة يف املؤسسات احمللية   )أ  (
 اليت توفر موارد تعلمي وحبث متعلقة �مللكية الفكرية؛

حث املتعلقة �مللكية الفكرية اليت وحتديد طبيعة ونوعية موارد التعلمي والب  )ب (
تنتجها هذه املؤسسات وت° اليت يمت ٕانتاíا يف دول ٔاخرى وتسـتطيع هذه 

 املؤسسات ٔان تنتفع هبا وتوزعها جماÔً؛

وتقيمي الكيفية اليت ميكن هبا ٕاâحة موارد التعلمي والبحث املتعلقة �مللكية   )ج (
 الفكرية للجمهور يف ا�ول أالعضاء اïتارة؛

  واقرتاح اسرتاتيجيات تنفيذ تتسم بكفاءة التاكليف.  )د (

وقد تتطلب اسرتاتيجيات التنفيذ املقرتحة ٕادخال موارد ٔاخرى، ٕاكنشاء قاعدة بياÔت تضم 
مواد ومعلومات تفيد يف ا�مع التقين والقانوين وموارد تعلمي وحبث ٔاخرى متعلقة �مللكية 

  الفكرية.

  أالعضاء؛ واملنظامت ا�ولية؛ واملنظامت التعلميية والبحثية؛ واzمتع املدين.ا�ول       املسـتفيدون املسـهتدفون

قطاعات الويبو الرئيسـية 
املشاركة والصالت بربامج 

  الويبو:

  شعبة قانون حق املؤلف وشعبة البنية التحتية حلق املؤلف.

Üالهدف يرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف �سرتاتيجية للويبو مبا يف ذ :
املصدر  -اخلامس تسهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف  - الثالث 

  العاملي ملراجع املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.
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  حتديد ا�ول أالعضاء املهمتة واختيارها (حبد ٔاقىص ثالث دول)؛ "1"  اخلطوات

  ٔاكرث؛ وحتديد واختيار خبري استشاري خارÑ ٔاو "2"

 اخلاصة و�ختصاصات؛ اتاتفاق اخلدمبشأن اتفاق توصل ٕاىل وال  "3"

  التقيمي؛وتنفيذ  "4"

  وحتليل املدخالت اليت يقدûا اخلبري �ستشاري اخلارÑ؛ "5"

 وغري ذÜ من اخلطوات اليت تتطلهبا اسرتاتيجية التنفيذ. "6"

  شهرا بدءا من âرخي اختيار البان املسـهتدفة. 24  املدة إالجاملية

مالحظة: مل يمت ختصيص ٔاية موارد مالية ٔاو برشية لهذا النشاط يف برÔمج ومزيانية     املزيانية:
حسب حتديد موارد جديدة. وقد مت تقدير املزيانية جيب و�Ü . 2015-2014الثنائية 

  عىل النحو املشار ٕاليه ف� سـبق. متطوعةلك دو� عضو 

  التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني:

   واملنحأالسفار 
  فرنك سويرسي û  000 5امت املوظفني

  فرنك سويرسي 10 000  ٔاسفار الغري
   املنح

   اخلدمات التعاقدية
   املؤمترات

   ٔاتعاب اخلرباء
   النرش

  فرنك سويرسي 42 000  تاكليف أخرى
   أالíزة وإالمدادات

   أالíزة
   إالمدادات واملواد

  فرنك سويرسي 57 000  اzموعاzموعاzموعاzموع
تاكليف املوظفني: سوف تتوىل شعبة قانون حق املؤلف وشعبة البنية التحتية حلق 

  )%10: 2-/ف3-%؛ ف5: 5-/ف1-(مداملؤلف تنسـيق إالجراءات الالزمة وتنفيذها. 

  [ييل ذÜ املرفق الثاين]
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        2222للنشاط للنشاط للنشاط للنشاط اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية 

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

وصف خمترص 
  للنشاط/املبادرة

منو تكنولوجيات ٔادرك الكثري من املنظامت ا�ولية ٔامهية اغتنام الفرص الناشـئة عن 
املعلومات واالتصاالت وتعمل عىل الوصول ٕاىل قاعدة جامهريية ٔاوسع نطاقا عىل الصعيد 

العاملي وال سـ� يف البان النامية. ويه تنشئ �لفعل، وجتمع، مكيات كبرية من املعلومات 
تقدمي وحتتفظ هبا، وتريم ٕاىل تيسري هتيئة حميط يعزز أالنشطة إالبداعية و�بتاكرية، و 

حافز للمعرفة، ومتكني امجلهور، سواء من املهنيني ٔاو غري املهنيني، من النفاذ بسهو� ٕاىل 
  البياÔت وأالحباث اليت متولها.

منظمة حكومية دولية ٔاخرى يف ٕاطار فريق عامل  13ويف هذا السـياق، تعمل الويبو و
. وجب حق املؤلفموادها احملمية مببغية تنسـيق سـياسات تراخيصها لتوزيع  2010منذ 

وتولت الويبو تنسـيق املناقشة وقيادة ûمة الصياغة يف الفريق العامل. ومت اختاذ قرار 
�لسعي للتعاون مع رشكة حقوق إالبداع التوفيقية من ٔاجل ٕانشاء ترخيص حلقوق إالبداع 

جديد. وقد  خمصص املنظامت احلكومية ا�ولية عن طريق اعÁد ترخيص يالمئالتوفيقية 
 احلكومية �ملنظامت اخلاص التوفيقية إالبداع حقوق نوقش املرشوع الهنايئ لرتخيص

ا�ولية يف ٕاطار الفريق العامل وهو حاليا يف مسـهتل مرح« التنفيذ اليت جيرهيا املشاركون 
  ومن احملمتل أن تشارك فهيا ٔايضا منظامت حكومية دولية ٔاخرى.

سهيل املساعدة بناء عىل الطلب يف تنفيذ سـياسات حق ويمتثل الهدف من النشاط يف ت 
 إالبداع حقوق املؤلف اخلاصة �ملنظامت احلكومية ا�ولية اليت تقرر اسـتخدام ترخيص

ا�ولية. حيث يظل الفريق العامل  احلكومية �ملنظامت اجلديد اخلاص التوفيقية
شاركة، ليك يتابع معلية �ستشاري مسـتعدا، عندما تطلب املنظامت احلكومية ا�ولية امل 

التنفيذ ويوíها. وقد ُطلب ٕاىل الويبو أن حتتفظ بوظيفة املنسق وامليرس لهذه العملية. 
ويسـتتبع هذا ا�ور مشاركة ذات ٔامهية من حيث املوارد البرشية واملالية. وميكن أن 

لقانونية، تشمل أالنشطة اليت تضطلع هبا الويبو: البحث، وٕاعداد وÙئق العمل، والصياغة ا
  ، وتنظمي التدريبات.تبادل املعرفة، وصيانة موقع وييكو 

  ا�ول أالعضاء؛ واملنظامت ا�ولية؛ واملنظامت التعلميية والبحثية؛ واzمتع املدين.      املسـتفيدون املسـهتدفون

قطاعات الويبو الرئيسـية 
املشاركة والصالت بربامج 

  الويبو:

  شعبة قانون حق املؤلف.املستشار القانوين، وشعبة االتصاالت، و  مكتب
يرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف �سرتاتيجية للويبو مبا يف ذÜ: الهدف و 

التعاون  -تسهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف السادس  - الثالث 
امللكية الفكرية وقضا�  -الفكرية؛ والهدف السابع  ا�ويل عىل ٕاذاكء �حرتام للملكية

  السـياسات العامة العاملية.
لفئات املواد احملمية مبوجب حق املؤلف اليت تنتجها املنظامت احلكومية  جردٕاجراء   )أ  (  اخلطوات

  ا�ولية ومتلكها وتوزعها؛
حتديد فئات املواد احملمية مبوجب حق املؤلف الواجب توزيعها وفقا لرتخيص   )ب (

  ؛خلاص �ملنظامت احلكومية ا�وليةحقوق إالبداع التوفيقية ا
وضع سـياسة حلق املؤلف �ى الويبو لتنفيذ ترخيص حقوق إالبداع التوفيقية   )ج (

  اخلاص �ملنظامت احلكومية ا�ولية؛
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ٕاسداء املشورة، عند الطلب، للمنظامت احلكومية ا�ولية أالخرى حول خربة   )د (
  ة حبق املؤلف؛الويبو يف تنفيذ سـياسـهتا اخلاص

مواص« املناقشات وتبادل اخلربات وأفضل املامرسات بني املنظامت احلكومية   )ه (
 ا�ولية املشاركة؛

ٕاذاكء الوعي بني ٔاحصاب املصاحل برشوط اسـتخدام ترخيص حقوق إالبداع   )و (
 التوفيقية اخلاص �ملنظامت احلكومية ا�ولية وتبعاته.

  شهرا 24  املدة إالجاملية

لهذا النشاط يف برÔمج ومزيانية معينة مالحظة: مل يمت ختصيص موارد مالية ٔاو برشية   املزيانية:
  .حتديد موارد جديدةو�Ü جيب . 2015-2014الثنائية 

  التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني:

   أالسفار واملنح
  فرنك سويرسي û  000 20امت املوظفني

    ٔاسفار الغري
   املنح

   اخلدمات التعاقدية
   املؤمترات

   ٔاتعاب اخلرباء
   النرش

  فرنك سويرسي 10 000  تاكليف ٔاخرى
   أالíزة وإالمدادات

   أالíزة
   إالمدادات واملواد

        فرنفرنفرنفرنكككك سوي سوي سوي سويرسرسرسرسيييي    30303030    000000000000  اzموعاzموعاzموعاzموع
شعبة قانون حق املؤلف مكتب املستشار القانوين و توىل ي تاكليف املوظفني: سوف 

: 5- /ف1-(مدتنسـيق إالجراءات الالزمة وتنفيذها. وشعبة االتصاالت، عند الرضورة، 
  %)20: 2-/ف3-%؛ ف10

  [ييل ذÜ املرفق الثالث]
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        3333للنشاط للنشاط للنشاط للنشاط اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية 

  وحدة تدريبية بشأن الرتخيص وتطوير برجميات املصدر املفتوحتطوير     عنوان النشاط/املبادرة

وصف خمترص 
  للنشاط/املبادرة

يمتثل الهدف من هذا النشاط يف تطوير وحدة تدريبية بشأن قضا� امللكية الفكرية 
املتص« برتخيص الربجميات اليت ميكن أن تسـتخدûا أاكدميية الويبو وغريها من الوحدات 

وبناء القدرات. مفن شأن وجود وحدة تدريبية خمصصة أن يوفر  اليت توفر التدريب
معلومات مفيدة عن �سرتاتيجيات البدي« لتطوير الربجميات ؤايضا عام يرتبط هبا من 

  تاكليف واÙٓر.

  وسوف يؤدي هذا النشاط ٕاىل:

 تعزيز الوعي ٕ�ماكنيات الربجميات اململوكة ومفتوحة املصدر واÙٓرها؛  )أ  (

دة للمعلومات تتضمن ٔامث« واقعية ومراجع لرتخيص ٕانشاء مصادر مفيو   )ب (
الربجميات، سواء اكنت مملوكة ٔاو مفتوحة املصدر، مع التأكيد بوجه خاص عىل 

 احتياجات البان النامية.

وسوف يتوىل تطوير هذه الوحدة التدريبية وما يتصل هبا من مواد خبريان استشار�ن 
، ومعرفة نوعية يف لك من الربجميات اململوكة خارجيان �هيام خربة مؤكدة يف هذا الشأن

  ومفتوحة املصدر.

  ا�ول أالعضاء؛ واملنظامت التعلميية والبحثية؛ واzمتع املدين.      املسـتفيدون املسـهتدفون

قطاعات الويبو الرئيسـية 
املشاركة والصالت بربامج 

  الويبو:

  .وأاكدميية الويبو شعبة قانون حق املؤلف

النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف �سرتاتيجية للويبو مبا يف ذÜ: الهدف يرتبط هذا و 
املصدر  -اخلامس والهدف  تسهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ - الثالث 

  العاملي ملراجع املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.

استشاريني خارجيني مؤهلني �هيام معرفة واسعة برتخيص حتديد خبريين   )أ  (  واجلدول الزمين اخلطوات
  الربجميات مفتوحة املصدر ٔاو اململوكة ٔاو لكهيام؛

  و�ختصاصات؛ اخلاصة اتاتفاقات اخلدمبشأن اتفاق توصل ٕاىل ال و   )ب (
  صياغة الوحدة التدريبية؛و   )ج (
  مراجعة الوحدة للموافقة علهيا أو تعديلها؛و   )د (
 ؛وٕاâحهتانرش الوحدة و   )ه (
 الوحدة وٕادراíا مضن التدريبات وغريها من الربامج. تدشنيو   )و (

  شهرا 12  املدة إالجاملية
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  املزيانية:

    

موارد مالية ٔاو برشية لهذا النشاط يف برÔمج ومزيانية ٔاية مالحظة: مل يمت ختصيص 
  .حتديد موارد جديدةو�Ü جيب . 2015-2014الثنائية 

  التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني:

   واملنحأالسفار 

    ûامت املوظفني

    ٔاسفار الغري

   املنح

   اخلدمات التعاقدية

   املؤمترات

  فرنك سويرسي 30  000  ٔاتعاب اخلرباء

  فرنك سويرسي 20  000  النرش

    تاكليف ٔاخرى

   أالíزة وإالمدادات

   أالíزة

   إالمدادات واملواد

  فرنك سويرسي 50  000  اzموعاzموعاzموعاzموع

تنسـيق وأاكدميية الويبو توىل شعبة قانون حق املؤلف ت تاكليف املوظفني: سوف 
  %)10: 2-/ف3-%؛ ف5: 5-/ف1-(مدإالجراءات الالزمة وتنفيذها. 

  

  [ييل ذÜ املرفق الرابع]
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        4444للنشاط للنشاط للنشاط للنشاط اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية 

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

وصف خمترص 
  للنشاط/املبادرة

حق املؤلف يف سـياق دوراهتا العامة ودوراهتا عىل تقدم الويبو عددًا من التدريبات 
  التنفيذية.املتقدمة وبراجمها 

ويف سبيل ٕاذاكء الوعي بتطوير برجميات املصدر املفتوح يف سـياق نظام حق املؤلف 
أالوسع نطاقًا، من أالمهية مباكن للربامج املعنية برتخيص حق املؤلف واملوضوعات ذات 

  الص« أن تقوم عىل وجه التحديد ٕ�دماج هذا املوضوع.

ٕاىل ذÜ، ميكن توجيه ا�عوة ٕاىل خرباء ترخيص الربجميات وٕارشاكهم يف  و�ٕالضافة
  مالمئة. برامج

 املعنيون والباحثون؛ واملنظامت التعلميية والبحثيةوالقطاع اخلاص؛ ا�ول أالعضاء؛         املسـتفيدون املسـهتدفون
  اzمتع املدين.منظامت ؛ و الفكرية �مللكية

قطاعات الويبو الرئيسـية 
املشاركة والصالت بربامج 

  الويبو:

  .ؤااكدميية الويبو شعبة قانون حق املؤلف

يرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف �سرتاتيجية للويبو مبا يف ذÜ: الهدف و 
املصدر  -اخلامس والهدف  تسهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ - الثالث 

  املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.العاملي ملراجع 

  حتديد الربامج املالمئة ٕالدراج املوضوع املسـهتدف؛  )أ  (  واجلدول الزمين اخلطوات
  ؛والفعالياتٕادراج موضوعات معينة يف برامج التدريب و   )ب (
 عروضمبجرد اكÁلها يف  3ٕادراج الوحدة التدريبية املذكورة يف النشاط و   )ج (

 إالنرتنت. ا�ورات عرب

  شهرا 24  املدة إالجاملية

 املزيانية:

    

موارد مالية ٔاو برشية لهذا النشاط يف برÔمج ومزيانية ٔاية مالحظة: مل يمت ختصيص 
  .حتديد موارد جديدةو�Ü جيب . 2015-2014الثنائية 

  التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني:

   أالسفار واملنح

  سويرسيفرنك  û  000 10امت املوظفني

  فرنك سويرسي 30 000  ٔاسفار الغري

   املنح
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   اخلدمات التعاقدية

   املؤمترات

    ٔاتعاب اخلرباء

    النرش

    تاكليف أخرى

   أالíزة وإالمدادات

   أالíزة

   إالمدادات واملواد

  فرنك سويرسي 40 000  اzموعاzموعاzموعاzموع

تنسـيق وأاكدميية الويبو توىل شعبة قانون حق املؤلف ت تاكليف املوظفني: سوف 
  %)10: 2-/ف3-%؛ ف5: 5-/ف1-(مدإالجراءات الالزمة وتنفيذها. 

  

  [ييل ذÜ املرفق اخلامس]
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        5555للنشاط للنشاط للنشاط للنشاط اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية 

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

وصف خمترص 
  للنشاط/املبادرة

تناولت ا�ول أالعضاء مسأ� تطبيق سـياسة حق املؤلف عىل معلومات القطاع العام 
املزتايد ا�ي ٔابدته احلكومات ؤاحصاب املصاحل، فٕان بسـبل خمتلفة. ويف ضوء �هÁم 

الويبو ميكن أن يكون مطلوً� مهنا تقدمي معلومات ومساعدة قانونية بشأن املسائل املتص« 
  حبق املؤلف ومعلومات القطاع العام.

وسيمت ٕاعداد ٔاحاكم منوذجية ومواد مفيدة لتقدمي املشورة الترشيعية لتلبية طلبات ا�ول 
. وستتضمن هذه املواد اÙٓر اخليارات الترشيعية وتفرسها يف سـياق النظامني أالعضاء

القانونيني الرئيسـيني، ٔاي القانون املدين والقانون العام. وسيتعاون خبريان استشار�ن 
  خارجيان، واحد يف لك نظام قانوين، ٕالعداد املواد.

  اzمتع املدين.و  �ول أالعضاءا      املسـتفيدون املسـهتدفون

قطاعات الويبو الرئيسـية 
املشاركة والصالت بربامج 

  الويبو:

  شعبة قانون حق املؤلف.

الهدف يرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف �سرتاتيجية للويبو مبا يف ذÜ: و 
الهدف و  ؛تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ا�ولية بشأن امللكية الفكرية -أالول 

املصدر  -اخلامس والهدف  �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛تسهيل  - الثالث 
  العاملي ملراجع املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.

مبعلومات حتديد خبريين استشاريني خارجيني مؤهلني �هيام معرفة واسعة   )أ  (  واجلدول الزمين اخلطوات
  ؛القطاع العام

  و�ختصاصات؛ اخلاصة اتاتفاقات اخلدمبشأن اتفاق التوصل ٕاىل و   )ب (
  ؛مواد املعلومات وأالحاكم المنوذجيةصياغة و   )ج (
 .للموافقة علهيا أو تعديلهااملواد مراجعة و   )د (

  شهرا 12  املدة إالجاملية

  املزيانية:

    

موارد مالية ٔاو برشية لهذا النشاط يف برÔمج ومزيانية ٔاية مالحظة: مل يمت ختصيص 
  .حتديد موارد جديدةو�Ü جيب . 2015-2014الثنائية 

  التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني:

   أالسفار واملنح

    ûامت املوظفني
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    ٔاسفار الغري

   املنح

   اخلدمات التعاقدية

   املؤمترات

  فرنك سويرسي 30  000  ٔاتعاب اخلرباء

    النرش

    تاكليف ٔاخرى

   أالíزة وإالمدادات

   أالíزة

   إالمدادات واملواد

  فرنك سويرسي 30  000  اzموعاzموعاzموعاzموع

توىل شعبة قانون حق املؤلف تنسـيق إالجراءات الالزمة ت تاكليف املوظفني: سوف 
  %)15: 2- /ف3-%؛ ف10: 5-/ف1-(مدوتنفيذها. 

  

  [ييل ذÜ املرفق السادس]
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        6666للنشاط للنشاط للنشاط للنشاط اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية اخلطة التنفيذية 

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

وصف خمترص 
  للنشاط/املبادرة

من يتألف هذا النشاط من اجÁع عاملي هيدف ٕاىل ٕاذاكء الوعي �ى مجموعة خمتارة 
البان أالقل منوًا بشأن موضوعات تتصل مبعلومات القطاع العام وحق املؤلف. وسـميثل 
  �جÁع ٔايضًا حمفًال ملناقشة السـياسات القامئة اليت تنفذها ا�ول أالعضاء والتشارك فهيا.

�جÁع عىل النحو االٔكرث مالءمة ٔالهداف البان أالقل منوًا؛ ومن مث فٕان تنظمي وسيمت 
  مشاركة عدد من ممثيل البان أالقل منوًا سـيكون مموًال من الويبو.

  اzمتع املدين.و  ، وبوجه خاص البان أالقل منوًا؛�ول أالعضاءا      املسـتفيدون املسـهتدفون

قطاعات الويبو الرئيسـية 
املشاركة والصالت بربامج 

  الويبو:

  .وشعبة البان أالقل منواً  شعبة قانون حق املؤلف

الهدف يرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من أالهداف �سرتاتيجية للويبو مبا يف ذÜ: و 
الهدف و  ؛تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ا�ولية بشأن امللكية الفكرية -أالول 

املصدر  -اخلامس والهدف  تسهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ - الثالث 
  املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية.العاملي ملراجع 

التوصل ٕاىل اتفاق بشأن املاكن واملزيانية والتوارخي والب املضيف   )أ  (  واجلدول الزمين اخلطوات
  واملشاركني املدعوين؛

  ؛املتحدثنيصياغة الربÔمج واختيار و   )ب (

  ٕاعداد أالوراق واملواد؛و   )ج (

 ٕانشاء موقع ٕالكرتوين خمصص للمؤمتر.و   )د (

  تسعة ٔاشهر  إالجاملية املدة

 املزيانية:

    

موارد مالية ٔاو برشية لهذا النشاط يف برÔمج ومزيانية ٔاية مالحظة: مل يمت ختصيص 
  .حتديد موارد جديدةو�Ü جيب . 2015-2014الثنائية 

  التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني:

   أالسفار واملنح

  فرنك سويرسي û  000  12امت املوظفني

  فرنك سويرسي 130  000  ٔاسفار الغري

    املنح
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   اخلدمات التعاقدية

  فرنك سويرسي 15  000  املؤمترات

    ٔاتعاب اخلرباء

    النرش

  فرنك سويرسي 10  000  تاكليف ٔاخرى

   أالíزة وإالمدادات

   أالíزة

   إالمدادات واملواد

  فرنك سويرسي 167  000  اzموعاzموعاzموعاzموع

وشعبة البان أالقل منوًا توىل شعبة قانون حق املؤلف ت تاكليف املوظفني: سوف 
  %)15: 2-/ف3-%؛ ف5: 5-/ف1- (مدتنسـيق إالجراءات الالزمة وتنفيذها. 

  

  [ييل ذÜ امللحق]
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        امللحقامللحقامللحقامللحق

        بشأن ٕاضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذبشأن ٕاضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذبشأن ٕاضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذبشأن ٕاضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ    اقرتاح تنفيذاقرتاح تنفيذاقرتاح تنفيذاقرتاح تنفيذ
        ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعيةٕاىل املعلومات واملواد إالبداعيةٕاىل املعلومات واملواد إالبداعيةٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية

  نشاط الربÔمجنشاط الربÔمجنشاط الربÔمجنشاط الربÔمج 
 1111****        2222    3333    4444  5555    6666     

        التاكليف غري املتعلقة �ملوظفالتاكليف غري املتعلقة �ملوظفالتاكليف غري املتعلقة �ملوظفالتاكليف غري املتعلقة �ملوظفنينينيني

         أالسفار واملنح

  û  000 15* 000 20  000 10  000 12امت املوظفني

  130 000  30 000  0 *30 000  ٔاسفار الغري

  0  0  0 0  املنح

  0  0  0 0  اخلدمات التعاقدية

  15 000  0  0 0  املؤمترات

  0 30 000 0 30 000 0 0  ٔاتعاب اخلرباء

  0 0 0 20 000 0 0  النرش

  10 000 0 0 0 10 000 *126 000  تاكليف ٔاخرى

  0 0 0 0 0 0  أالíزة وإالمدادات

  0 0 0 0 0 0  أالíزة

    اzموعاzموعاzموعاzموع 0 0 0 0 0 0  إالمدادات واملواد
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        تاكليف املوظفتاكليف املوظفتاكليف املوظفتاكليف املوظفنينينيني
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  التاكليف املقدرة لول أالعضاء الثالث املشاركة يف النشاط. *

  

  [هناية امللحق والوثيقة]


