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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 52 :أأبريل 5102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  52مايو 5102
االقرتاح املعدل بشأن إضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق باالنتفاع حبق املؤلف للنهوض بالنفاذ
إىل املعلومات واملواد اإلبداعية

من اإعداد ا ألمانة
 .0اعمتدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) "املرشوع بشأأن امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات
والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة" 1ابعتباره جزء ًا من مساعي تنفيذ التوصيات  01و 52و 52من جدول أأعامل
التمنية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) .2وقد اندرج حتت عنرص حق املؤلف يف املرشوع هدفان ،هام تعيين ًا:
( أأ) مجع املعلومات واس تكشاف اإماكنيات نظام حق املؤلف ومواطن املرونة فيه وخمتلف الامنذج لإدارة حق
املؤلف من أأجل تعزيز النفاذ اإىل املعارف ،مع الرتكزي بصورة خاصة عىل اجملالت الثالثة التالية :التعلمي والبحث ،وممارسات
تطوير الربجميات مبا فهيا الربجميات اجملانية ومفتوحة املصدر ،ومعلومات القطاع العام.
(ب) وإاجراء تقيمي متعدد التخصصات للفرص املتاحة أأمام الويبو ويف ظل اختصاصاهتا بغية الإقبال عىل أأنشطة
جديدة تريم اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية من خالل تعزيز النفاذ اإىل املعارف.
 .5ويف سبيل حتقيق الهدف ا ألول ،أأصدرت أأمانة الويبو تلكيف ًا ابإجراء دراسة بشأأن "الانتفاع حبق املؤلف للهنوض
ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية" (ويشار اإلهيا فامي ييل ابمس "ادلراسة بشأأن حق املؤلف والنفاذ") تغطي اجملالت
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هذه التوصيات يه :التوصية ( 01الفئة ابء) :الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن اختصاص الويبو ،عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان
النامية والبدلان وا ألقل منو ًا اإىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو؛ والتوصية ( 52الفئة
الهوة الرمقية متاش ي ًا مع مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات مع مراعاة أأمهية
جمي) :مطالبة الويبو ،يف اإطار وليهتا ،بتوس يع نطاق نشاطها املو ّجه لردم ّ
صندوق التضامن الرمقي؛ والتوصية ( 52الفئة جمي) :تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصالت حتقيقا للمنو والتمنية بضامن
اإماكنية اإجراء نقاشات يف اإطار هيئة مناس بة من هيئات الويبو ،والرتكزي عىل أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصالت
ودورها يف التمنية الاقتصادية والثقافية وإايالء انتباه خاص ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تشخيص الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية لالنتفاع
بتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
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الثالثة املذكورة أنف ًا (التعلمي والبحث ،والربجميات ،ومعلومات القطاع العام) .3ونوقشت ادلراسة يف ادلورة العارشة للجنة،
واليت عقدت يف شهر نومفرب  ،5105حيث اتفقت 4ادلول ا ألعضاء عىل ما ييل:

"( .)...ترتب ا ألمانة ،مع مراعاة التوجهيات املقدمة من ادلول ا ألعضاء ،لإعداد تقيمي جلدوى اخنراط الويبو ،يف اإطار
وليهتا ،يف أأنشطة جديدة من ش أأهنا مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية عىل أأن يقدم اإىل اللجنة يف
دورهتا التالية".
 .2وعُرضت الوثيقة "تقيمي جدوى بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ
اإىل املعلومات واملواد الإبداعية" ( )CDIP/11/6أأثناء ادلورة احلادية عرشة للجنة ،اليت عقدت يف مايو  .5102وتضمنت
الوثيقة ،اليت أأعدها خبري استشاري خاريج ،قامئة اب ألنشطة املالمئة اتحممتةل اليت كمكن أأن تضطلع اها الويبو يف  ل من
اجملالت الثالثة اتحمددة سلف ًا .وقد نوقشت الوثيقة واتفقت 5ادلول ا ألعضاء عىل ما ييل:

"انقشت اللجنة تقيمي اجلدوى بش أأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ
اإىل املعلومات واملواد الإبداعية (الوثيقة  .)CDIP/11/6و أأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاحات ا ُملقدمة يف الوثيقة
و أأدلت بعدد من التعليقات واملقرتحات .وال متست وفود أأخرى من ا ألمانة اإعداد خطة تنفيذية أأكرث تفصيال تشمل
معلومات عن الاثر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة".
 .2ونظرت اللجنة ،يف دورهتا الثانية عرشة املعقودة يف نومفرب  ،5102يف اقرتاح التنفيذ بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة
ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية ( ،)CDIP/12/9اذلي حيتوي عىل
خطة تنفيذية خبصوص ا ألنشطة الس تة املقرتحة يف الوثيقة  .CDIP/11/6وعقب تبادل لوهجات النظرُ ،طلب من ا ألمانة

"مراجعة الوثيقة لتوضيح الاقرتاح وتقدكمه اإىل اللجنة يف دورهتا القادمة".
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 .2وبناء عىل ذكل تتضمن هذه الوثيقة ومرفقاهتا نسخة مراجعة للخطة التنفيذية تراعي التعليقات اليت أأبدهتا ادلول
ا ألعضاء .وقد ُاقرتحت عناوين جديدة ل ألنشطة  0و 5و 2و 2بغرض بلورة حمتوايهتا بدقة أأكرب .ومن املقرتح أأن يُنظر يف
 ل نشاط ّ
مبي ابلتفصيل يف هذه الوثيقة عىل حدة.

 .6اإن اللجنة مدعوة للنظر يف املعلومات
الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرفقات]
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انظر الوثيقة
انظر الفقرة (01ز) من وثيقة ملخص الرئيس لدلورة العارشة للجنة.
انظر الفقرة (2د) من وثيقة ملخص الرئيس لدلورة احلادية عرشة للجنة.
انظر الفقرة  00من وثيقة ملخص الرئيس لدلورة الثانية عرشة للجنة.
.CDIP/9/INF/3
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املرفق ا ألول

اخلطة التنفيذية للنشاط 0
عنوان النشاط/املبادرة

مرشوع رائد بشأأن تقدمي ادلمع القانوين والتقين بغرض اإنشاء قواعد بياانت لإاتحة موارد
التعلمي والبحث بصورة مفتوحة

وصف خمترص
للنشاط/املبادرة

هيدف هذا النشاط اإىل تقدمي معلومات تقنية وقانونية عن كيفية اإاتحة موارد التعلمي
والبحث املتصةل ابمللكية الفكرية بصورة مفتوحة .وس يتيح للويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
وغريمه من أأحصاب املصاحل فرصة لالس تفادة من التجارب السابقة واكتساب خربات يف
اسرتاتيجيات النفاذ املفتوح وهنُ ُجه فامي يتعلق مبوارد التعلمي والبحث املتصةل ابمللكية
الفكرية.
ويف سبيل حتقيق هذا الهدف ،سرتكز املرحةل ا ألوىل من النشاط عىل اختيار ادلول
ا ألعضاء اليت تلزتم وتبدي اهامتم ًا ابملشاركة يف املرشوع.
وبعد حتديد البدلان ،س يضطلع خبري استشاري خاريج مبا ييل:
( أأ) دراسة وحتليل س ياسات اإدارة حق املؤلف القامئة يف املؤسسات اتحملية
اليت توفر موارد تعلمي وحبث متعلقة ابمللكية الفكرية؛
(ب) وحتديد طبيعة ونوعية موارد التعلمي والبحث املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت
تنتجها هذه املؤسسات وتكل اليت يمت اإنتاهجا يف دول أأخرى وتس تطيع هذه
املؤسسات أأن تنتفع اها وتوزعها جما ًان؛
(ج) وتقيمي الكيفية اليت كمكن اها اإاتحة موارد التعلمي والبحث اتحمدّدة املتعلقة
ابمللكية الفكرية للجمهور يف ادلول ا ألعضاء اخملتارة؛
(د) واقرتاح اسرتاتيجيات تنفيذ تتسم بكفاءة التاكليف.

املس تفيدون املس هتدفون

ادلول ا ألعضاء؛ واملنظامت ادلولية؛ واملؤسسات التعلميية والبحثية؛ واجملمتع املدين.

قطاعات الويبو الرئيس ية
املشاركة والصالت بربامج
الويبو:

شعبة قانون حق املؤلف وشعبة البنية التحتية حلق املؤلف.

اخلطوات

يرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو مبا يف ذكل :الهدف
الثالث  -تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف اخلامس  -املصدر
العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
" "0حتديد ادلول ا ألعضاء املهمتة واختيارها (ثالث دول كحد أأقىص)؛
" "5وحتديد واختيار خبري استشاري خاريج أأو أأكرث؛
" "2والتوصل اإىل اتفاق بشأأن اخلدمات التعاقدية الفردية والاختصاصات؛
" "2وتنفيذ التقيمي؛
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" "2وحتليل املدخالت اليت يقدهما اخلبري الاستشاري اخلاريج؛
" "6وغري ذكل من اخلطوات اليت تتطلهبا اسرتاتيجية التنفيذ.

املدة الإجاملية

 52شهرا بدءا من اترخي اختيار البدلان املس هتدفة.

املزيانية:

مالحظة :مل يمت ختصيص أأية موارد مالية أأو برشية لهذا النشاط يف برانمج ومزيانية
الثنائية  .5102-5102وذلكل جيب حتديد موارد جديدة .وقد مت تقدير املزيانية حسب
 ل دوةل عضو متطوعة عىل النحو املشار اإليه فامي س بق.
التاكليف غري املتعلقة ابملوظفي:

ا ألسفار واملنح
همامت املوظفي
أأسفار الغري
املنح

 2 111فرنك سويرسي
 01 111فرنك سويرسي

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
أأتعاب اخلرباء
النرش
تاكليف أأخرى

 25 111فرنك سويرسي

ا ألهجزة والإمدادات
ا ألهجزة
الإمدادات واملواد
 22 111فرنك سويرسي
اجملموع
تاكليف املوظفي :ستتوىل شعبة قانون حق املؤلف وشعبة البنية التحتية حلق املؤلف
تنس يق الإجراءات الالزمة وتنفيذها( .مد/0-ف%2 :2-؛ ف/2-ف)%01 :5-
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
اخلطة التنفيذية للنشاط 5

عنوان النشاط/املبادرة
وصف خمترص
للنشاط/املبادرة

املس تفيدون املس هتدفون
قطاعات الويبو الرئيس ية
املشاركة والصالت بربامج
الويبو:
اخلطوات

اإماكنية تطبيق الرتخيص املفتوح عىل موارد التعلمي والبحث اليت تنتجها املنظامت ادلولية
أأدرك الكثري من املنظامت ادلولية أأمهية اغتنام الفرص الناش ئة عن منو تكنولوجيات
املعلومات والتصالت وتعمل عىل الوصول اإىل قاعدة جامهريية أأوسع نطاقا عىل الصعيد
العاملي ول س امي يف البدلان النامية .ويه تنشئ ابلفعل ،وجتمع ،مكيات كبرية من املعلومات
وحتتفظ اها ،وتريم اإىل تيسري هتيئة حميط يعزز ا ألنشطة الإبداعية والابتاكرية ،والتحفزي
عىل اكتساب املعرفة ،ومتكي امجلهور ،سواء من املهنيي أأو غري املهنيي ،من النفاذ
بسهوةل اإىل البياانت وا ألحباث اليت متولها.
ويف هذا الس ياق ،تعمل الويبو و 02منظمة حكومية دولية أأخرى يف اإطار فريق عامل
منذ  5101بغية تنس يق س ياساهتا اخلاصة ابلرتاخيص لتوزيع موادها اتحممية مبوجب حق
املؤلف .وتولت الويبو تنس يق املناقشة وقيادة هممة الصياغة يف الفريق العامل .ومت اختاذ
قرار ابلسعي للتعاون مع منظمة املشاع الإبداعي من أأجل اإنشاء ترخيص للمشاع
الإبداعي يالمئ املنظامت احلكومية ادلولية عن طريق اعامتد ترخيص خمصص جديد .وقد
نوقش املرشوع املكيّف الهنايئ لرتخيص املشاع الإبداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية
ادلولية وهو الن جاهز لالس تخدام.
ويف حي رشعت بعض املنظامت احلكومية ادلولية يف اس تخدام ذكل الرتخيص ،ل تزال
منظامت أأخرى تنظر يف الاثر اليت قد تنجم عن تنفيذه.
ويمتثل الهدف من النشاط يف تسهيل املساعدة بناء عىل الطلب يف تنفيذ س ياسات حق
املؤلف اخلاصة ابملنظامت احلكومية ادلولية اليت تقرر اس تخدام ترخيص املشاع الإبداعي
اجلديد اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية .ويظل الفريق العامل الاستشاري ،بناء عىل
طلب املنظامت احلكومية ادلولية املشاركة ،عىل اس تعداد ملتابعة معلية التنفيذ وتوجهيها.
وقد تقدم الويبو اإىل منظامت حكومية دولية أأخرى ،بناء عىل طلهبا ،املساعدة الالزمة من
خالل تزويدها ابملعلومات القانونية ومشاطرهتا املعارف ذات الصةل .وقد تقوم الويبو،
فضال عن ذكل ،برصد التطورات املس تقبلية للمرشوع العام غري املكيّف لرتخيص
املشاع الإبداعي .ودلى النظر يف تكل التطورات قد يقتيض ا ألمر اإجراء مراجعة
ترخيص املشاع الإبداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية.
ادلول ا ألعضاء؛ واملنظامت ادلولية؛ واملؤسسات التعلميية والبحثية؛ واجملمتع املدين.
مكتب املستشار القانوين ،وشعبة التصالت ،وشعبة قانون حق املؤلف.
ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو مبا يف ذكل :الهدف
الثالث  -تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف السادس  -التعاون
ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛ والهدف السابع  -امللكية الفكرية وقضااي
الس ياسات العامة العاملية.
( أأ) حتديد فئات املواد اتحممية مبوجب حق املؤلف الواجب توزيعها وفقا لرتخيص
املشاع الإبداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية؛
(ب) حتديد العنارص ا ألساس ية لس ياسة بشأأن حق املؤلف تريم اإىل تنفيذ ترخيص
املشاع الإبداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية؛
(ج) اإسداء املشورة ،عند الطلب ،للمنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى حول خربة
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املدة الإجاملية
املزيانية:

الويبو يف تنفيذ س ياس هتا اخلاصة حبق املؤلف؛
(د) مواصةل املناقشات وتبادل اخلربات و أأفضل املامرسات بي املنظامت احلكومية
ادلولية املشاركة ،مبا يف ذكل عن طريق عقد اجامتعات يف أأماكن حمدّدة؛
(ه) إاذاكء وعي أأحصاب املصاحل برشوط اس تخدام ترخيص املشاع الإبداعي اخلاص
ابملنظامت احلكومية ادلولية وتبعاته؛
(و) مواصةل التحاور مع منظمة املشاع الإبداعي والنظر يف مراجعة ترخيص املشاع
الإبداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية وفقا للتحديثات اليت قد خيضع لها يف
املس تقبل املرشوع العام غري املكيّف لرتخيص املشاع الإبداعي.
 52شهرا
مالحظة :مل يمت ختصيص موارد مالية أأو برشية معينة لهذا النشاط يف برانمج ومزيانية
الثنائية  .5102-5102وذلكل جيب حتديد موارد جديدة.

التاكليف غري املتعلقة ابملوظفي:
ا ألسفار واملنح
همامت املوظفي
أأسفار الغري
املنح

 02 111فرنك سويرسي

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
أأتعاب اخلرباء
النرش
تاكليف أأخرى

ا ألهجزة والإمدادات

 01 111فرنك سويرسي

ا ألهجزة
الإمدادات واملواد

 52 111فرنك سويرسي
اجملموع
تاكليف املوظفي :سيتوىل مكتب املستشار القانوين وشعبة قانون حق املؤلف وشعبة
التصالت ،عند الرضورة ،تنس يق الإجراءات الالزمة وتنفيذها( .مد/0-ف%01 :2-؛
ف/2-ف)%51 :5-
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث
اخلطة التنفيذية للنشاط 2

عنوان النشاط/املبادرة

تطوير وحدة تدريبية بشأأن الرتخيص وتطوير برجميات املصدر املفتوح

وصف خمترص
للنشاط/املبادرة

يمتثل الهدف من هذا النشاط يف تطوير وحدة تدريبية بشأأن قضااي امللكية الفكرية
املتصةل برتخيص الربجميات كمكن أأن تس تخدهما أأاكدكمية الويبو وغريها من الوحدات اليت
توفر خدمات التدريب وتكوين الكفاءات .مفن شأأن وجود وحدة تدريبية خمصصة أأن
يوفر معلومات مفيدة عن الاسرتاتيجيات البديةل لتطوير الربجميات و أأيضا عام يرتبط اها
من تاكليف وأاثر .وستشمل الوحدة مجموعة متوازنة من وهجات النظر اليت تتناول املنافع
واخملاطر اتحممتةل املرتبطة مبختلف اخليارات.
وس يؤدي هذا النشاط اإىل:
( أأ) تعزيز الوعي ابإماكنيات الربجميات اململوكة ومفتوحة املصدر وأاثرها؛
(ب) وإانشاء مصادر مفيدة للمعلومات تتضمن أأمثةل واقعية ومراجع بشأأن
ترخيص الربجميات ،سواء اكنت مملوكة أأو مفتوحة املصدر ،مع التأأكيد بوجه خاص
عىل احتياجات البدلان النامية.
وسيتوىل تطوير هذه الوحدة التدريبية وما يتصل اها من مواد خبريان استشاراين
خارجيان دلهيام خربة مؤكدة يف هذا الشأأن ،ويُفضّ ل أأن يكون دلهيام أأيضا معرفة نوعية
بلك من الربجميات اململوكة ومفتوحة املصدر.

املس تفيدون املس هتدفون
قطاعات الويبو الرئيس ية
املشاركة والصالت بربامج
الويبو:
اخلطوات واجلدول الزمين

املدة الإجاملية

ادلول ا ألعضاء؛ واملؤسسات التعلميية والبحثية؛ واجملمتع املدين.
شعبة قانون حق املؤلف و أأاكدكمية الويبو.
ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو مبا يف ذكل :الهدف
الثالث  -تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف اخلامس  -املصدر
العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
( أأ) حتديد خبريين استشاريي خارجيي مؤهلي دلهيام معرفة واسعة برتخيص
الربجميات مفتوحة املصدر و /أأو الربجميات اململوكة؛
(ب) والتوصل اإىل اتفاق بشأأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة والاختصاصات؛
(ج) وصياغة الوحدة التدريبية؛
(د) ومراجعة الوحدة للموافقة علهيا أأو تعديلها؛
(ه) ونرش الوحدة وإااتحهتا؛
(و) وتدشي الوحدة وإادراهجا مضن التدريبات وغريها من الربامج.
 05شهرا
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املزيانية:

مالحظة :مل يمت ختصيص أأية موارد مالية أأو برشية لهذا النشاط يف برانمج ومزيانية
الثنائية  .5102-5102وذلكل جيب حتديد موارد جديدة.

التاكليف غري املتعلقة ابملوظفي:
ا ألسفار واملنح
همامت املوظفي
أأسفار الغري
املنح

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
أأتعاب اخلرباء
النرش
تاكليف أأخرى

 21 111فرنك سويرسي
 51 111فرنك سويرسي

ا ألهجزة والإمدادات
ا ألهجزة
الإمدادات واملواد
 21 111فرنك سويرسي
اجملموع
تاكليف املوظفي :ستتوىل شعبة قانون حق املؤلف و أأاكدكمية الويبو تنس يق الإجراءات
الالزمة وتنفيذها( .مد/0-ف%2 :2-؛ ف/2-ف)%01 :5-
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع
اخلطة التنفيذية للنشاط 2

عنوان النشاط/املبادرة

دمج ترخيص املصدر املفتوح يف دورات الويبو وبراجمها التدريبية ذات الصةل حبق املؤلف

وصف خمترص
للنشاط/املبادرة

تقدم الويبو عدد ًا من التدريبات عىل حق املؤلف يف س ياق دوراهتا العامة ودوراهتا
املتقدمة وبراجمها التنفيذية.
ويف سبيل اإذاكء الوعي بتطوير برجميات املصدر املفتوح يف س ياق نظام حق املؤلف
ا ألوسع نطاق ًا ،من ا ألمهية مباكن للربامج املعنية برتخيص حق املؤلف واملوضوعات ذات
الصةل أأن تقوم عىل وجه التحديد ابإدماج هذا املوضوع .وسينطوي ذكل عىل توفري مجموعة
متوازنة من وهجات النظر اليت تتناول املنافع واخملاطر اتحممتةل املرتبطة مبختلف اخليارات.
وابلإضافة اإىل ذكل ،كمكن توجيه ادلعوة اإىل خرباء ترخيص الربجميات وإارشاكهم يف
برامج مالمئة.

املس تفيدون املس هتدفون
قطاعات الويبو الرئيس ية
املشاركة والصالت بربامج
الويبو:
اخلطوات واجلدول الزمين

املدة الإجاملية

ادلول ا ألعضاء؛ والقطاع اخلاص؛ واملؤسسات التعلميية والبحثية؛ والباحثون املعنيون
ابمللكية الفكرية؛ ومنظامت اجملمتع املدين.
شعبة قانون حق املؤلف و أأاكدكمية الويبو.
ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو مبا يف ذكل :الهدف
الثالث  -تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف اخلامس  -املصدر
العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
 52شهرا

حتديد الربامج املالمئة لإدراج املوضوع املس هتدف؛
وإادراج موضوعات معينة يف برامج التدريب والفعاليات؛
وحتديد اخلرباء يف جمال ترخيص الربجميات؛
ودعوة اخلرباء اإىل املشاركة يف الاجامتعات أأو ا ألنشطة ذات الصةل.
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املزيانية:

مالحظة :مل يمت ختصيص أأية موارد مالية أأو برشية لهذا النشاط يف برانمج ومزيانية
الثنائية  .5102-5102وذلكل جيب حتديد موارد جديدة.

التاكليف غري املتعلقة ابملوظفي:
ا ألسفار واملنح
همامت املوظفي
أأسفار الغري
املنح

 01 111فرنك سويرسي
 21 111فرنك سويرسي

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
أأتعاب اخلرباء
النرش
تاكليف أأخرى

ا ألهجزة والإمدادات
ا ألهجزة
الإمدادات واملواد
 21 111فرنك سويرسي
اجملموع
تاكليف املوظفي :ستتوىل شعبة قانون حق املؤلف و أأاكدكمية الويبو تنس يق الإجراءات
الالزمة وتنفيذها( .مد/0-ف%2 :2-؛ ف/2-ف)%01 :5-
[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس
اخلطة التنفيذية للنشاط 2

عنوان النشاط/املبادرة

اإعداد املعلومات لالس تخدام ادلاخيل يف الويبو بشأأن س ياسات حق املؤلف وا ألحاكم
القانونية املتعلقة مبختلف مقارابت حق املؤلف إازاء معلومات القطاع العام

وصف خمترص
للنشاط/املبادرة

تناولت ادلول ا ألعضاء مسأأةل تطبيق س ياسة حق املؤلف عىل معلومات القطاع العام
بس بل خمتلفة .ويف ضوء الاهامتم املزتايد اذلي أأبدته احلكومات و أأحصاب املصاحل ،كمكن
أأن يُطلب من الويبو تقدمي معلومات ومساعدة قانونية بشأأن املسائل املتصةل حبق املؤلف
ومعلومات القطاع العام.
وسيمت اإعداد أأحاكم منوذجية ومواد مفيدة لتقدمي املشورة الترشيعية لتلبية طلبات ادلول
ا ألعضاء .وستتضمن هذه املواد أاثر اخليارات الترشيعية وتفرسها وتراعي خمتلف ا ألنظمة
القانونية ( أأي القانون املدين والقانون العام) واملس توايت الإمنائية لتلبية طلبات ادلول
ا ألعضاء.
وسيتعاون خبريان استشاراين خارجيان ،واحد يف  ل نظام قانوين ،عىل اإعداد املواد.

املس تفيدون املس هتدفون

ادلول ا ألعضاء واجملمتع املدين.

قطاعات الويبو الرئيس ية
املشاركة والصالت بربامج
الويبو:

شعبة قانون حق املؤلف.

اخلطوات واجلدول الزمين

املدة الإجاملية

ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو مبا يف ذكل :الهدف
ا ألول  -تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية؛ والهدف
الثالث  -تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف اخلامس  -املصدر
العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
( أأ) حتديد خبريين استشاريي خارجيي مؤهلي دلهيام معرفة واسعة مبعلومات
القطاع العام؛
(ب) والتوصل اإىل اتفاق بشأأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة والاختصاصات؛
(ج) وصياغة مواد املعلومات وا ألحاكم المنوذجية؛
(د) ومراجعة املواد للموافقة علهيا أأو تعديلها.
 05شهرا
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املزيانية:

مالحظة :مل يمت ختصيص أأية موارد مالية أأو برشية لهذا النشاط يف برانمج ومزيانية
الثنائية  .5102-5102وذلكل جيب حتديد موارد جديدة.

التاكليف غري املتعلقة ابملوظفي:
ا ألسفار واملنح
همامت املوظفي
أأسفار الغري
املنح

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
أأتعاب اخلرباء
النرش
تاكليف أأخرى

 21 111فرنك سويرسي

ا ألهجزة والإمدادات
ا ألهجزة
الإمدادات واملواد
اجملموع

 21 111فرنك سويرسي

تاكليف املوظفي :ستتوىل شعبة قانون حق املؤلف تنس يق الإجراءات الالزمة وتنفيذها.
(مد/0-ف%01 :2-؛ ف/2-ف)%02 :5-
[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس
اخلطة التنفيذية للنشاط 6

عنوان النشاط/املبادرة

مؤمتر دويل للبدلان ا ألقل منو ًا بشأأن حق املؤلف وإادارة معلومات القطاع العام

وصف خمترص
للنشاط/املبادرة

يتأألف هذا النشاط من اجامتع عاملي هيدف اإىل اإذاكء الوعي دلى مجموعة خمتارة من
البدلان ا ألقل منو ًا بشأأن موضوعات تتصل مبعلومات القطاع العام وحق املؤلف .وسيمت
اختيار البدلان مبراعاة مدى اس تعدادها لتنفيذ أأية س ياسة خبصوص املوضوع .وس ميثل
الاجامتع أأيض ًا حمف ًال ملناقشة ومشاطرة الس ياسات القامئة اليت تنفذها ادلول ا ألعضاء.
وسيمت تنظمي الاجامتع عىل النحو الأكرث مالءمة ألهداف البدلان ا ألقل منو ًا؛ ومن مث
س ّمتول الويبو مشاركة عدد من ممثيل البدلان ا ألقل منو ًا.
ادلول ا ألعضاء ،وبوجه خاص البدلان ا ألقل منو ًا؛ واجملمتع املدين.

املس تفيدون املس هتدفون
قطاعات الويبو الرئيس ية
املشاركة والصالت بربامج
الويبو:

اخلطوات واجلدول الزمين

شعبة قانون حق املؤلف وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا.
ويرتبط هذا النشاط/املبادرة بعدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو مبا يف ذكل :الهدف
ا ألول  -تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية؛ والهدف
الثالث  -تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية؛ والهدف اخلامس  -املصدر
العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
( أأ) التوصل اإىل اتفاق بشأأن املاكن واملزيانية والتوارخي والبدل املضيف
واملشاركي املدعوين؛
(ب) وصياغة الربانمج واختيار املتحدثي؛
(ج) وإاعداد ا ألوراق واملواد؛
(د) وإانشاء موقع اإلكرتوين خمصص للمؤمتر.

املدة الإجاملية

تسعة أأشهر
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املزيانية:

مالحظة :مل يمت ختصيص أأية موارد مالية أأو برشية لهذا النشاط يف برانمج ومزيانية
الثنائية  .5102-5102وذلكل جيب حتديد موارد جديدة.

التاكليف غري املتعلقة ابملوظفي:
ا ألسفار واملنح
همامت املوظفي
أأسفار الغري
املنح

 05 111فرنك سويرسي
 021 111فرنك سويرسي

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
أأتعاب اخلرباء
النرش
تاكليف أأخرى

 02 111فرنك سويرسي

 01 111فرنك سويرسي

ا ألهجزة والإمدادات
ا ألهجزة
الإمدادات واملواد
اجملموع

 062 111فرنك سويرسي

تاكليف املوظفي :ستتوىل شعبة قانون حق املؤلف وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا تنس يق
الإجراءات الالزمة وتنفيذها( .مد/0-ف%2 :2-؛ ف/2-ف)%02 :5-
[هناية املرفق السادس والوثيقة]

