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   ملخص- 1111ة اإلبداعيبالنفاذ إىل املعلومات واملواد للنهوضق املؤلف حب االنتفاع
  األمانةمن إعداد

شأن ا6ثهذه الويقة عىل ملخص حيتوي مرفق  .1 لنفاذ إىل املعلومات  للهنوضإطار معل حق املؤلف ب ن<تفاعبراسة 
يواملواد نفاذ ملإطار ا اليت أعدت يف ةع اإلبدا ية وا هوة الر يا املعلومات و<تصاالت وا نولو ية الفكرية و شأن ا لرشوع  مق لب ج تك مللك

يد ، )CDIP/4/5/REV (إىل املعرفة يوقد قام ا سسـ نظمة ل سونغو ريس  مسول  ئ يف بإعداد اجلزء IQsensatoمي جن يف 
يد  يات ا ناول ممارسات تطوير الرب ثاين ا�ي  بحث، وأعد اجلزء ا تعلمي وا ناول ا سـاألول من ا6راسة ا�ي  جم ي ل ل ل لي ت يرشاب آير ت

ثني يف جام با بري ا حغوش  ل تحدةك شأن ، وأعد لمرييت يف ماسرتخت هبوندا-ملعة ماسرتخت جبامعة األمم ا ثالث  باجلزء ا ل
يدة اكثرين  لك منمعلومات القطاع العام تري لسـ ا ثة واحلاص� عىل ما با سـجارسند ا جل تاذ اجلامعي برينت والقانون ح سـاأل

سرتدام يف هوندا هد معلومات القانون جبامعة أ لهوغهنولزت مدير  م  .مع

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .1 للجإن ا
 .ثيقةملعلومات الواردة يف مرفق هذه الو

 ]ييل ذ§ املرفق[

                                                
ية1 سؤو ل تقع ا نظر واآلراء املعرب عهنا يف هذه ا6راسة عىل عاتق املؤلفني دون سوامهمل وال يراد هبذه ا6راسة أن تعكس وات نظر ا6ول . ل عن وات ا

 .ياألعضاء أو الوبو
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بحث  تعلمي وا بحث ا تعلمي وا بحث ا تعلمي وا بحث ا تعلمي وا لا لل لل لل     ))))اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول((((ل

يد  سونغولسـمن إعداد ا يسول  مي  س

ية إن  رشية مهأ ية ا تخدا°ا لغرض ا نفاذ إلهيا وا ثقافة وا شاء املعلومات واملعرفة وا ية إ بحث يف متكني  تعلمي وا لبدور ا من سـ ل ل ن معل ل لتل
بري، ويف العقود األخرية مت < يه شلك  تفق  كهو أمر  ب عل يا املعلومات و<تصاالت ½ م نولو تقدم يف  جعرتاف بأن ا تك  قدرةل

نفاذ إلهيعىلهائ�  توى ا بحث وكذ§  تعلمي وا سني جودة ا ل  سـ ل ل ثل جزء من تقرير أكرب من ثالثة اممحت ً، وهذه ا6راسة اليت  مت
شأن  يةبأجزاء  نفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبدا ع<تفاع حبق املؤلف للهنوض  ل يبز عىل ترك ن توح لأسا نفاذ ا ملف ا ل

)Open Access ( ،بحث تعلمي وا ليف إدارة حق املؤلف داخل قطاع ا يارية  ا6راسةتعرضول ملع مناذج موجودة من احللول ا
يق أهداف  يل  تت أهنا Íفعة يف  ية اليت أ يات الو رشوعات الرائدة أو <سرتا ياسات العامة مبا فهيا ا حتقأو ا ب سب ن يج ثسـ طمل ت ل

تعلمي و يا لا توحة يف أفر بحث ا تعلمي وا يل دراسات إفرادية حمددة ملوارد ا بحث، وعىل وجه اخلصوص مت حفص و يقا ملف ل ل حتل ل
ية  يا وأمرياك الال ينوآ تقدمةتسـ بÖان ا بحث يف ا تعلمي وا توح ملوارد ا نفاذ ا يب ا ملوالاكرييب إضافة إىل أسا ل ل ل ل  .ملفل

يو ها من أفر تعرا يقا6راسات اإلفرادية اليت مت ا ض تودع سابر سـ ية ) SABER(مسـا يه  ية اإللكرتو بة ا يق وا نيف موزا لعلم ت ملكب م
توحة ) SciELO(عىل اإلنرتنت  ية ا يا واملوارد ا نوب أفر ملفيف  يق ية ) OER(لتعلميج ية األفر يقجلامعة <فرتا ويه ) AVU(ض

يا ية، ويف آ سـبادرة إ قلمي ند ودورæتePrints@IISc مشلت ا6راسات اإلفرادية م Íم عىل اإلنرتنت  تيفي له يف ا
)VJOL(ية والاكرييب مشلت ية  ا6راساتتين، ويف أمرياك الال ية اإللكرتو بة ا ن ا لعلم بكة ) SciELO(ملكت شـيف الربازيل و

ية والاكرييب  تعاون بني أورو وبÖان أمرياك الال ينا يار ا6راسات اإلفرادية عىل أساس )NECOBELAC(تل خت، وقد مت ا
يزي امسحام  لكهنمعيارين مرنني بادراتلمت  بادرة تدخل مضن ا6راسة أن تويف ملبني ا يث اكن جيب عىل أية  م  عيارين ملهذين اح

يني، األول هو رضورةاأل يةسـسا ية أو دون الو شاركة حكومة و تأكد من  ن ا ن م طل بادرةط ية مل يف ا ئة حكو شاركة  م أو  ي هم
نفاذ  بادرة ا رشوع أو ا ثاين هو أن يقدم ا لمموð، وا مل توح ملل بحث ملفا تعلمي وا لملوارد ا لفعل وأال يكون دوره جمرد توفري ل

يؤدي إىل  يارين بأسلوب صارم اكن  يق هذين ا شأن تó املوارد يف أماكن أخرى، وال ميكن إناكر أن  سـاملعلومات  ملع ب تطب
بعاد بعض ا6راسات اإل ياراستا تخدم ا تايل ا ملعفرادية و سـ ل العام ويس ن لغرض اإلرشادل وإضافة إىل يق الصارم، لتطبل

توح  نفاذ ا تقرير وضع ا ملفا6راسات اإلفرادية يلخص ا ل بة لل تودعات ولنسـ توح ملسـÖورæت وا تعلمي ا ملفمصادر ا ل
)OpenCourseWare (نظامت ا6وية بادرات ا تقدمة وبعض  بÖان ا ليف ا مل مل  .مل

ت توح إلدارة حق املؤلف يف موارد ا نفاذ ا لوبصفة عامة فإن هنج ا بحث ت منوذجا °ام ملفل ًعلمي وا ً للهنوض يف املايض القريب ل
نفاذ  يةل توح فضال عن ، عإىل املعلومات واملواد اإلبدا نفاذ ا تودعات ذات ا ًيث حدث منو مهبر يف ا6ورæت وا ملف لح ملسـ

توجه من شأنه  بدو اآلن فإن ذ§ ا سب ما  ية و نا بÖان ا توح يف ا تعلمي ا لمصادر ا ي حب ل ل مل مترملف توي القامئة الواردة  ،يسـأن  حتو
توح يف  نفاذ ا يل ا6ورæت ذات ا ملفد ل يا، 50عىل دورæت من أكرث من ل Í اÖب ً م نفاذ  قامئةوكذ§ً تودعات ذات ا يل ا ل د سـ ملل

تودعات من ما ال يقل عن  توح تضم  مسـا ي53ملف توح  تعلمي ا يا، يف حني أن احتاد مصادر ا Í اÖف ب ملف لم ً شاركة من ما هً م معاهد 
ياسات العامة انطوت عىل 23يقل عن ال  ية وا يا بدو أن اإلرادة ا توى احلكويم  يا، وأما عىل ا Í اÖسـ ب سـ سـ ي لسـ ل فمل ً م ً

تقدمة  بÖان ا بحث يف ا تعلمي وا توح إىل موارد ا نفاذ ا تجات أقوى للهنوض  ملا ل ل ل ل ية، فإن ملفسـ نا بÖان ا معهنا يف ا ل ل
سات ال ياسات العامة احلكوماتل ويس–فردية والفاعلني من القطاع اخلاص ساملؤ  يه من يقف وراء العديد من – لسـ أو ا

ية نا بÖان ا بادرات يف ا ما ل ل  .مل

ثري عددا من القضاæ اليت  تلفة  يل ا6راسات اإلفرادية ا تعراض و ًوإن ا ي � حتل تعامل تسـتدعيسـ بار أو ا نظر إلهيا بعني < ل ا ت عل
تاجات ا شري أيضا إىل بعض < ملها، لكهنا  ت نت سـمع تصادية واحلوافز ألحصاب ً تدامة < ية الفكرية و< ية اليت ختص ا قبد سـمللك ئ

ية الفكرية  تعلق  بحث، وف	  تعلمي وا منوذج إلدارة حق املؤلف يف قطاع ا ية هذا ا تلفني إضافة إىل فعا مللكاملصاحل ا ي ل ل ل ل�
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ب نه ا6مع  توح يعمل داخل نظام حق املؤلف ويلقى  نفاذ ا بار أن ا فو م ملف ل برية عت شالك فريدة  ثار  كصفة عامة ال  م بة ت لنسـ
بحث،  تعلمي وا منوذج ملوارد ا تخدام ا لال ل تاجان إىل بعض لسـ هران من خالل ا6راسات اإلفرادية  تان  حت ومع ذ§ توجد  تظي قض

تل شاركة ا سات ا ثني األفراد واملؤلفني يف املؤ با يع ا يس من الواحض إن اكن  متعن، األوىل يه أنه  �ا مل س ل حمج ل  ويف حاð –فة ل
توح عىل وجه اخلصوص  نفاذ ا ملفتودعات ا ل توح –مسـ نفاذ ا يص ا ية يه أن مواصفات ترا ثا تفقون عىل هذا الهنج، وا ملف  لخ ن ل ي

ها،  ناقض  بادرات أو أهنا  بعضست واحضة يف عدد من ا ت مل تب عىل مواقع اإلنرتنت لي يث  ثال  يل ا كتوجد حاالت عىل  مل حس ب ف
نفاذ تودعات ا بعض  لاخلاصة  سـ يدية اليت تقول مب توح رساð حق املؤلف ا لتقل ا  ".مجيع احلقوق حمفوظة"ملف

تصادية تقرتح ا6راسات اإلفرادية أنه بصفة عامة  تدامة < يث < قومن  توح تسـتطيعسـح نفاذ ا يب ا ملف أسا ل مترار ل سـيق < حتق
ت يا وا قما ً يق العائد املايل والرحب، ل تدخل يف إماكية  بب أهنا ال   æحتقصاد نس ت ب إضافة إىل مصادر " املؤلف يدفع"فيوجد نظام ً

بوعة وا6عاية  سخ ا يع ا ثل  ملطأخرى لÖخل  ن لب نفاذ م بة لÖورæت ذات ا يد  تلكفة شلك  سأð ا تعامل مع  ها  لو سـ ب ل م لنت ج لك
ية توفري  يث أ توح ويه ا�ال األمه من  مها ح توى �انملف سأðحملا توح  تعلمي ا تودعات ومصادر ا مف، وأما ا ل ملفسـ تدامة مل سـ <

سات  ية ملؤ يهنا وبني الوظائف ا تأصل  بب الربط ا تلكفة األقل معوما وكذ§  بب ا ست ملحة  ية فهيا  ساملا يع مل ل ي لطبل ب س بس ب ًل
تدريس بات وا لا  .ملكت

سات و بة حلوافو األفراد واملؤ برية  شاهبة  ساحة  تعلق حلوافز اتضح وجود  سوف	  سـ ك ت م لني يب احلم لكومات اليت تروج ألسا
ن بدو أن لا بحث، و تعلمي وا متني بقطاع ا نفاذ واألثر جتذب أكرث ا سني ا شار األكرث و توح، فإن فكرة < يفاذ ا ل ل ل حت ملهت ن ملف

توح نفاذ ا سات تلعب دورا حتفزيæ °ام يف دمع هنج ا بة للحكومات واملؤ ية خاصة  بارات املا ملف< ل س سـ ل ًت ً ً ن  . لع

بكرا للجزم مبمن أن الوقت ال يزولرمغ  ًال  ية م تعلمي لدى فعا نفاذ إىل موارد ا توى ا توح يف الهنوض  نفاذ ا يب ا لأسا ل سـ ل مبل ملف
ية يف  نا بÖان ا شاركة ا تعلقة  ية، وتؤكد عىل ذ§ األرقام ا نا بÖان ا بحث إال أنه يوجد أثر ملحوظ لفعل يف ا موا لم ل مب مل ل ل ل

توح، تعلمي ا تودعات إضافة إىل مصادر ا توح وا نفاذ ا ملفدورæت ا لملف سـ شكوك ملل ساؤالت وا يه ا هر  ل لكن مثة جمال واحد  لت ف تظ
ية،  تلف عن جمال املعلومات واملواد ا ية وهو ما  ثقا نون واملعلومات واملواد ا منوذج وهو جمال ا ية هذا ا لعلمحول فعا خي ل فل لف ل

تودعات  توح يف ا6ورæت وا نفاذ ا بادرات ا بري عىل  سـفالواحض هو الرتكزي ا ملل ملف م تعلقةلك  .لوم مبجال العملا

شأن  ية  رشوع جدول أعامل ا بار إىل العمل ا�ي بدأ لفعل يف إطار  نظر بعني < بو من ت لتل م يا ع نولو ية الفكرية و جا تك مللك
نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لاملعلومات و<تصاالت وا مق ية (ل يه ا6راسة احلا لمبا  بو اليت ) ف يهر عدد من الفرص أمام الو يظ

ها تقدمي ليع من خال بيل املزيد من العملتسـتط بحثملسـتق ا تعلمي وا توح إىل موارد ا نفاذ ا ل يف جمال ا ل ، ومن بني الفرص ملفل
بو اآليت بة للو يالواحضة   :لنسـ

ية الفكرية واملوضوعات   ) أ( تعلق  بحث ف	  تعلمي وا بو موفرا °ام ملوارد ا بح الو مللكأن  ي ل ل ي ًتص تعلقةً من خالل  (ملا
ت بادرات ا بو و ية الو لأاكد ي تدريس األخرىممي تعلمي ) لدريب وا توح ف	 خيص موارد ا نفاذ ا بىن أو تكون رائدة هنج ا لو ملفل تت

بحث اخلاصة هبا وأن تصدر  يع ااملامرسات الفضىل، عهنا لوا نظامت لسـياسات يف ا6ول األعضاء ويف ستسـتطو ملا
رشوعات الرائدة ملا6وية األخرى <سرتشاد هبذا الهنج أو هذه ا  ،ل

تعلمي وأن توفر ال  ) ب( رش معلومات ومواد ا توح  نفاذ ا شأن هنج ا تعمل  مترة وا شات ا نا تدى  بو  لو ل ب ل ق للم ن ني لم ملف ملسـ
بحث من أجل زæدة الوعي  ،لوا

يب   ) ج( ية هذه األسا تعلقة بفعا سامه يف مجع األدð ا لوأن  ل مل ياسات ن ورشهات بÖان وألخصلسـ بني واضعي ا ل يف ا
ية نا ما  .ل
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يات ياتممارسات تطوير الرب ياتممارسات تطوير الرب ياتممارسات تطوير الرب ثايناجلزء اجلزء اجلزء اجلزء  ( ( ( (جمجمجمجمممارسات تطوير الرب ثاينا ثاينا ثاينا     ))))للللا

 يرشاب آير غوشمن إعداد 

ية من  ثقا ية وا تصادية و<ج& ية < تخدمة يف ا6ول األعضاء 6مع ا ية ا يات ا فتدرس هذه ا6راسة <سرتا لق ع من سـ لعمل لتيج مل ت
يق  يات، ونظر ا6راسة أيضا يف احلاالت اخلاصة ةنظمأتطبخالل  ً حق املؤلف يف ممارسات تطوير الرب ت ياسات جم لسـمن ا

ياتالعام نطاق للرب نفاذ واسع ا سمح  يات اليت  سات العامة اليت تدمع مناذج تطوير الرب يات واملؤ جمة و<سرتا ل ب ت جم س  .تيج

يات ية الفكرية للرب جمأنظمة حقوق ا ناءات: مللك يدات و< توح وا ثحق املؤلف واملصدر ا تملف سـي  لتق

يات  جمترص نطاق هذه ا6راسة عىل ممارسات تطوير الرب بقة عىل  حبقةتعلقملايق ية ا ي� األسا ملط املؤلف ا�ي هو الو سـ سـ
ية الفكرية،  يات محلاية حقوق ا مللكأعامل الرب تصادية جم ية < ياسات العامة اليت هتدف إىل دمع ا بادرات ا قوإن  منم لتسـ ل

تخذ عددا من األشاكل مهنا يات  يق حق املؤلف عىل ممارسات تطوير الرب ية من خالل  ًو<ج& ت جم ب ية األعامل ا: تطع يعرش لت
يذ حق املؤلف؛ و يدات يف أنظمة تنفاليت تؤثر عىل نطاق و ناءات وا يد من < ية اليت  ية وا رش ياألعامل ا ت مي تقيع سـ لت ثت سـتف لتنظل

تصل  ياسات اليت ال  تعلقة  بادرات ا ية وغريها من ا ية واملا رش بادرات ا يات؛ وا بق عىل الرب تحق املؤلف كام  سـ مل مل ل يع مل جم لتط تل
بارشبقانون حق املؤلف  مإال شلك غري   .ب

بادرات اليت تعمل ي حني أن بعض أجزاء هذه ا6راسة ويف شلكني األولني فإن الرتكزي األسايس فهيا وضع عىل ا ملناول ا ِل ُ ت
ثالثة  قانوينبشلك هدته العقود ا رسيع ا�ي  منو ا بب يف ذ§ هو ا ل اكمل داخل إطار نظام حق املؤلف العادي، وا ش لس لل

يات األخرية يف ممارسات  يق قانون حق املؤلف إىل مهنج جمتطوير الرب تاكرات القانوية يف  بواليت تطورت من خالل < ن تطب
ية ية وا ثقا يات ويف املامرسات ا بارشة خارج جمال الرب بري اكنت ½ آ2ر غري  تصادي  متعا ل جم �ك ف م  .ق

توحة املصدر يه يات  يات احلرة اليت عرفت أيضا ف	 بعد مس الرب مفوالرب جم ها ًجم يص  يات والرت منوذج يف تطوير الرب ل ا خ جم ل
بادرات  يات من خالل  نفاذ إىل الرب ي� لزæدة ا يدية والو يات ا بديل األسايس ملامرسات تطوير الرب ما�ي اكن ا جم ل سـ تقل جم لل

هر يف أجزاء الحقة من هذه ا6راسة  ياسات العامة، وكام  يظا توحة املصدر يف قطاع األعاملسـ يات  مففإن جناح الرب ل جم
سائد حىت أن وصفه بأنه منوذج  ته هو <جتاه العام ا بريا 6رجة  لاخلاص اكن  جعل ئة يف واقع األمر"بديل"ًك ية خا ط يه   .تسم

تصادية يف جمال املصد يات واملامرسات < قولرمغ من أن تطوير الرب تلف عن تجم ها أن  توح ميكن  ختر ا ل بعة يف ملف ملتó ا
ية ا يات ذات ا مللكرشاكت الرب توح عىل أية اجم متد املصدر ا تعلق جلانب القانوين ال  ملفسج� إال أنه ف	  يع ي سـتثناءات يف مل

بح مطورو الربقانون حق املؤلف بل  يدي حلق املؤلف، وقد أ رشيعي ا جمتفق متاما مع اإلطار ا ص تقل لي تل توحة املصدر ً مفيات 
مت تصادæ عات عىل اإلنرتنت�من أجنح ا ًا هؤالء ق معبارشون ف،  يص اليت توزع أعامهلم مبوجهبا، واألساس ي خهم عىل أساس الرتا ل

 .لهذا هو قانون حق املؤلف

يات املصدر  يةتيجاسرتا ية ا توح لغرض ا حمللا لتمن نافع: ملف يف وا تاك تصادية واحلوافز وا ملاجلوانب < ل ل  ق

يف املعامالت ومت يةكني امحلاية لمن خالل احلد من العوائق اليت تعرتض طريق نقل املعرفة وخفض تاك تو فيقا هرت تدابري ل ظ أ
يات توح يف تطوير الرب جماملصدر ا تعمل ملف شاركني عىل ا ـي ترفع من قدرة ا سمح لقدرة عىل اإلبداع،  ية  ئة تدر ل أهنا توفر  مل ف ت ي هب ب ي

يا نولو ترب ش9 جديدا من أشاكل نقل ا ها  تدريب و بارش يف ا ت:ر ا جبدون < تك لعل لس ً ً تع ل  .مل

هرت األحب ية املوثوقة ظوقد أ يات ) 2005غوش وغلوت، (لعلماث ا توح يف حاð الرب تعاون ا جمأن ا نفاذ إىل ا�يملفل ل يوفره ا
نفاذ إىل  تضح أنه يف حني أن ا نا  تجارية والقانوية، ومن  ية وا هارات ا تعديل يؤدي إىل تكوين ا يا القاب�  نولو لا ي ه ن ل ن تقلل لل مل ج تك
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هارا سليب ملاملعرفة ميكن أن يؤدي إىل تكوين ا تفاعل ا لت من خالل ا ية(ل تب ا لعلمثل قراءة ا لك نفاذ إىل ) م للميكن  ف
تعديل بدون عوائ شارك وا سمح  يا بصورة  نولو لا ت لت جل شاركة أن يتك بني يف ا ملق أمام الرا تقدمة ؤدي إىل غ هارات ا ملتكوين ا مل

يف تو ية وأيضا الزæدة يف معدالت ا تدريب يف صورته الر ياب ا تعويض عن  ظوا ل مس ل غ  . ًل

بني يف وعالوة عىل ذ§ فإن احلد من العوائق أمام  ية أرسع وأكرث كفاءة غالرا تاكرات  يا يؤدي إىل ا نولو نتعديل ا تقب جل مع تك
تاكر، توزيع واسع  بادرة ال ب�اطر ا ساعدة مل يا بوصفه معل خريي أو  نولو نفاذ إىل ا نظر إىل توفري ا مو�§ ال جيب ا ل جل لتك

ية وإمنا بو نا مبÖان ا ل تكرين لل ية بصفهتا موردا  نا بÖان ا نظر إىل ا ميكن ا متلني،  تكرين ا توسعة قاعدة ا ي�  بصفه و ل ل ل ب ل للمسـ ًمل م ف حمل
تقدم تاكرات املوجودة لفعل يف العامل ا تخدام < متلني بدال من جمرد ا ملا ب سـ ً  .حمل

ية  رش تاجئ ا يعا لتن يةل يا يارات ا سـوا سـ  لخل

ية إىل و ية الرا يا بادرات ا ما سـ سـ نت بربذ أوسعحتقيق نفالمل يات ا جم إىل الرب ثري من عتجم توح شلك أكرب  بكيات املصدر ا بملف
ناهئا  بعتا يف هذه ا يدات حق املؤلف، وميكن  ملناءات و ن ي تصت تقسـ تايلاث نحو ا لدرات عىل ا  :ل

توحة املصدر  .1 يات احلرة  تخدام الرب يف  مفا جم سـ يات احلرة : FLOSS(2(لتلك تخدام الرب جمتطالب احلكومة  سـ
يات أو ألنواع حمددة مهنامفتوحة  ،جم املصدر للك أنواع الرب

يات أو ألنواع : FLOSSتفضيل  .2 توحة املصدر للك أنواع الرب يات احلرة  تخدام الرب جمتفضل احلكومة ا جم مفسـ
 ،حمددة مهنا

ية .3 تو باع معايري ا يف  حا ملف ت يل : لتلك ثل أثر  نا  تفضويكون عادة األثر   ،FLOSSمه

بادرات اليت توفر اخلرب: FLOSS كفاءاتمراكز  .4 سلطات العامة وغريهاللمتقدم هذه املراكز ا6مع   للات وا6مع 
ئ� حول   ،FLOSSسـممن 6هيم أ

ياسات  .5 رشة يف العديد من  يات ا سـومن <سرتا نتيج شاء كفاءاتFLOSSملت  ،FLOSSتوافق /حبث/ن إ

ه: زæدة الوعي .6 سب ما  ها  يحا ومن أ يات تر يظويه أوسع <سرتا حبجنح شـ ًيج ا6راسات ره عدد من ت
ية تقصا ئ< شأن سـ ية املوثوقة، فإن جمرد زæدة الوعي  ب ا تخدامه وتطويره، FLOSSلعلم ثريا إىل زæدة ا سـ يؤدي  ًك

ناول أفضل املامرسات و يذ ا6راسات اإلفرادية اليت  ها و بار أو  تزæدة الوعي هذه تمت عادة من خالل رش األ نف مجع تخ ت ن
 ،6OSORراسة اإلفرادية إضافة إىل أمور أخرى، انظر ا

ية .7 ساعدات <ئ&ية واملا لا ن  .مل

ثرية  يذ بعض أو بكوقد حققت بÖان  نجاح يف  تنفعض ا بادرات، ل ياسات وا ملعدد من هذه ا حفكومة الربازيل عززت تطوير لسـ
 Dتوح يف لك ا�االت داخل نظا°ا اإليكولو يات املصدر ا ملفبر تعلمي واإلدارة العامة والصحة وا(جم جند كذ§ ، و)لصناعةلا

ند والصني، وقد أقدم <حتاد األورويب وبعض دو½ األعضاء عىل عدد  توح يف ا يات املصدر ا بين بر شارا واسعا  ها جم لت ل ملفن ت ً ً
ية وساعده يف ذ§ وجود أكرب عدد من  يا بادرات ا يمن ا سـ سـ توح األفراد يف العاملمطوريلمل يات املصدر ا ملف بر  داخل جم

توحمنويعترب و حدوده، يات املصدر ا ملفذج تطوير بر بادرات لفعل رسعان ما ًا منوذججم نطلق ا ندما  ية  مل يؤدي إىل العا ت فع مل
                                                

توحة املصدر"يشار إىل بصفة عامة  2 يات احلرة  مفالرب ترص " جم تخدام ا �يف هذه الويقة  سـ  Free/Libre Open Sourceا�ي يعين (FLOSSث
Software( يص نوية، وميكن احلصول عىل قامئة برتا يا وأمرياك ا ية يف أورو وأفر يا تخدم يف عدد من ا6راسات والو2ئق ا خ، وهو مصطلح ا بيق جل سـ سـ لسـ

توح  بادرة املصدر ا تفظ هبا  يات اليت  ملفالرب م حت   licenses/org.opensource.www://http/: من خالل هذا الرابط) Open Source Initiative(جم
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ية، ويف هذا الصدد ميكن مراجعة ا6راسات اإلفرادية  ملتج عهنا روابط عا بودæ وKhmerOSني  يف رسي Sahanaمك يف 
 .الناك

ية  لاإلجراءات املا

يات  تقلني، لكن FLOSSجموقد ال يكون تطوير بر تطوعني  سامهني يظلون أفرادا  لرمغ من أن أكرث ا æشاطا خري سـ  مل من م ً ً ً
ية دمع  ثل آ هور تكون تربعا خريæ ومعاملهتا عىل هذا األساس ألغراض الرضائب ميكن أن  يات  لندما تطرح الرب مي جم ًع ً للجم

ية الفكرية عادة  نا أن تربعات حقوق ا تيطة وفعاð، وجدير �كر  مللكب ه بل سـ رشاكت لإلنقاص من ا6خل  قتخد°ا ا ل سـ
ساب  ثري من حتا ية لرمغ من وجود ا تحدة األمر يعة يف الوالæت ا يا الر نولو لكالرضائب وألخص يف رشاكت ا يك ف ج ملتك ل

 .اجلدل حول هذا األمر

يات  ملخص لÖراسات اإلفرادية: جمدمع تطوير الرب

يات املصد يف مسحت مناذج بر هر  جمهذه ا6راسات  ك توح تظ لنفاذ  تهنض أن  العامةللمبادراتألغراض حق املؤلف ملفر ا
يات مع  رش نظم الرب جمرسيعا و تن بريً كيق أثر  ية حتق يات ا تريت حتديدا لرتكزيها عىل دور الرب نا ا بادرات املدروسة  حملل، وا جم ه ًمل خ

ناطق أخرى  .موقدرة تصديرها إىل 

1. Sahana :يم عام هو نظام إدارة الكوارث ا�ي تطور يف رسيÍسو تجابة  ت الناك ا وقد حاز عىل  2004للسـ
تابع للحكومة مث حصل عىل دمع من عدد  ية ا يات الو لجوائز عدة، مت رشه أوال يف رسي الناك بواسطة مركز ا ن طلعمل ً ن

يا تخدم فهيا إندو تطوير، ومن بني األماكن اليت ا سـمن الواكالت العامة واخلاصة ورش حول العامل مع زæدة يف ا سـ نيل  ن
ناء زلزال  ناء زلزال 2006ثأ ناء زلزال 2007ث وبريو أ  .2010ث وهاييت أ

2. Ushahidi :ت وهو نظام لرمس خرائطÍيا تصورلب األزمات ومجع ا برصيلا يا عام ،ل ا ناء 2007كين تطور يف  ث أ
تخدم نظام  تلف علهيا، وا ية ا ندلع بعد <تخات الرئا نف ا سـا � سـ ن مل بة <تخات Ushahidiلع ن ملرا يك ق ملكسـيف ا

ند ورش بعد فرتة وجزية من وقوع زلزال  نوا تخدم لرصد آ2ر زلزال 2010هل شريش يف 2011سـ يف هاييت وا يست يف كرا
يان ندا ويف ا ليوز يل  .ن

3. KhmerOS : يا نوب أفر بودæ مأخوذ عن موقع  توطني اللغوي يف  يقهو د برجمي  ج مك  translate.org.zaلل
تعدد اللغات مت نغالديش" تصديره" موهو نظام ترمجة   .بإىل 

4. IT@Schools Kerala : توح يف يات املصدر ا تخدام بر ند ال ية يف كريال يف ا بادرة للحكومة اإل ملفيه  جمم سـ ه لمي قل
بادرات يف أحناء أخرى من العامل بادرة عددا من ا به هذه ا ية، و مللك املدارس احلكو مل ًشـ ت  .م

5. Open Source Observatory and Repository) :توحمرصد و ملفتودع املصدر ا رشوع ) مسـ مهو 
توح لإلدارات العامة يف أحناء أورو ومرصد لالحتاد األورويب  يات املصدر ا تودع لرب تطوير و ئة  ملفيوفر  جمي سـ لل مب

بح أيضا منوذجا  شاهبة وأ بادرات  متد من  متع من املامرسني، وهو  ناء  بار من أجل  ًلÖراسات اإلفرادية واأل ً ص م مب سـخ مجم
بادراتملحيتذى به   . ملثل هذه ا

6. Softwarepublico : ية عىل اإلنرتنت يكرتو نهو بوابة إ يات العامةأقامهتا احلكومة ل  .جميف الربازيل للرب
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بو يات 6ور الو تو تاجئ وا يا ص ل  لن

سري  تخدام قانون حق املؤلف  ية ا يق يف  هدف من هذه ا6راسة ا ياكن ا تسـ ك لل يف تحق يات عىل ل جميق ممارسات تطوير الرب تطب
يجة األوية جمال ية واألقل منوا، وا نا بÖان ا ية يف ا ثقا متعاية وا تصادية و< ية < ل ا ن ل ل ل تمن م ف لق ج مترين لت تعامل لمن هذا ا ليه أن ا

ناعي بدال من شاط  تربها ألساس  يات اكن  ًمع الرب ص ن يع تربهاجم تحق  يع أن  تسـنوعا من أنواع املعرفة أو املعلومات اليت  ً
نفاذ إ سأð ا تفكري يف  لا م ية لهيا، ل ية املعلومات العامة أو حىت  وألتعلميوخبالف الوضع يف حاð املواد ا تجات ا6وا ئا ف	 (ملن

يدات ) يتعلق لرباءات ناءات وا يات بصفة عامة ال تعطي جماال أمام < ية للرب ية وا رش يفإن املامرسات ا ت جم مي تقيع لت ث سـ ًل لتنظ
 . للحقوق املوجودة

ناءات إال أثرا حمدودا عىل ممارسات تطوير فمل يكن للامرسات العامة بداخ يدات و< ثل ا ًل قانون حق املؤلف  ً ث تم سـي لتق
يات يف قانون حق املؤلف هو  تعلق حتديدا لرب يد ا ناء الو يات، و< جمالرب مل ت ًجم ح ث بادل"سـ يل ا ناء ا تا شغ ملت ت لسـ ، لكن تعزيز "ث

يات  تطوير الرب يات حتقق من خالل منوذج  نفاذ إىل الرب جما ل جم متد ألساس عىل <الل تصادي للحقوق يع  قتغالل < سـ
ثارية يف سـتئ< هرت ا6راسة  يث أ يات،  ك للرب ظجم توح تعمتدح يات املصدر ا ملف بر ي` جم ها  ية  بعىل قانون حق املؤلف يف  معل كيف

تغالل  تجاري لغرض < نوعة من مناذج العمل ا يات وتدمع مجموعة  تطوير الرب سـتوفر منوذجا بديال  ل ت جم مل ً يات ً تصادي للرب جم< ق
توح من خالل قانون حق املؤلف داخل احملامك يص املصدر ا ملفوقد مت إنفاذ ترا يةخ  . ئ القضا

نحاز ية واملامرسات اليت  ياسات احلا يح ا ية فرتكز يف املقام األول عىل  يا يات ا توأما <سرتا ل سـ تصح سـ سـ ليج ل يا أو – ت ً إما  مضن
ية ا–ًرصاحة  يات ذات ا مل إىل الرب  .سج�مللكجم

يات  تو صوا بو ألساسواردة أدÍه تركز الل بادرات الو ي عىل  ًوتركز تركزيا 2نوæم شطة ا6ول األعضاءً  :ن عىل أ

ياسات .1 سـنب تأخر ا توح ، وزæلجت يات، مفن ملفدة الوعي ملصدر ا تاكر يف جمال الرب سري < ي�  جمته و ب ي لتسـ بصف
تل توæهتم ا ياسات  يع صانعي ا هم عىل  �ا سـ سـ مبمج ل تاكر مل توح يه منوذج لال يص املصدر ا بفة معرفة أن ترا ملف خ

بول شلك و يص  بوالرت مق ناعة وخ يا املعلومات لصاسع من ا نولو نفاذ إىل  توسعة ا ية  ي� رش جيوفر و تك ل ل ع سـ
 .و<تصاالت

ية الفكرية ألجل  .2 توح وحقوق ا يص املصدر ا ية موضوعات تر شمل يف تدرباهتا ا بو أن  مللكجيب عىل الو ملف خ ن ي ت لتقي
 .زæدة املعرفة والوعي بني ا6ول األعضاء

ية الفكرية،  .3 شأن املعايري وحقوق ا شاهتا  نا تحديد يف  توح عىل وجه ا ناول املصدر ا بو أن  مللكجيب عىل الو م ملف بت ق ل ت ي
ياسة الرباءات  ياسة املعايري و سـوألخص  توحالعقوت فرض  يف إطارهاميكناليت سـ يات املصدر ا ملف عىل بر  .جم

يث جيب عىل تشجيع دراس .4 توح،  ية العادð ملطوري املصدر ا ثل املعام� الرض ية  ياسات املا حة ا ملف ب يم ل لسـ
توح أن تعامل  يات املصدر ا ملفساهامت بر جم تربعات اخلرييةألغراض الرضائب م لثلام تعامل ا  .م

تاكر وحوافز ا .5 توح يف < بة املصدر ا بنب معا ملفجت يث الوضع احلايل ق تطوير  حبحث وا ل العام قطاع اللمتويل ل
يات يف القطاع العام  يات رشاء الرب تطوير و جمبحث وا معل ل نحازة حنو عالمات هنا إلل سة و نا ناهضة  مثريا ما تكون  فم للم ًك

رشاء األخرى ثري ما حيدث يف أكرث قطاعات ا يهنا بدرجة تفوق  لسج�  بك بع  .م

تعلمي .6 يهنم يف نظم ا يات  ياة حنو صانعي بر ياز مدى ا لنب خلق ا بع جم حل حن ًال ن خالل تعلمي الطالب °ارات بد مجت
توح متعات املصدر ا به  متعات  شاركة يف  هم عىل ا يهنا، و تخدام برامج  ية ا هم  ملفمن  يع يف جممي شـجم مل بع تسـ شج تك  .تعل
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ثالث((((معلومات القطاع العام معلومات القطاع العام معلومات القطاع العام معلومات القطاع العام  ثالثاجلزء ا ثالثاجلزء ا ثالثاجلزء ا     ))))للللاجلزء ا

يدةمن إعداد  تريلسـا تاذ اجلامعي برينت هوغهن القانونجسـ اكثرين جارسند احلاص� عىل ما  ولزتسـ واأل

شأن – تتناول هذه ا6راسة نفاذ إىل ب اليت يه جزء من تقرير مكون من ثالثة أجزاء  ل<تفاع حبق املؤلف للهنوض  ن
ية تخدا°ا،  – عاملعلومات واملواد اإلبدا نفاذ إىل معلومات القطاع العام وإعادة ا سري ا به حق املؤلف يف  سـا6ور ا�ي  ل ي تيلع

نامو بح معروفا شلك  ٍكام أ ت ب مص ً æها جتار تغال سامح  ياÍت وا ية وا تخدام الو2ئق احلكو ً حول العامل فإن تعزيز إعادة ا ل سـم ل ب لسـ
ئة نا تصادات املعلومات ا شـبواسطة القطاع اخلاص من شأنه إعطاء دفعة °مة ال ل  .ق

ي ية، احلايل مهنا وما هو  ية واملامرسات احلكو ياسات الو قوتصف هذه ا6راسة بإجياز القوانني وا م ن طسـ تعلق ل تد اإلشاء، اليت  ن
تخدام معلومات القطاع العامبإعا ندا سـدة ا ندا وأو يك ويوز يان وا بو ويه فرسا وا بع دول من أعضاء الو غ يف  يل ن سـ ل ن ي ملكسـ

تحدة تحدة والوالæت ا ملواململكة ا  .مل

ثار فورا هو هل تصلح، أو هل ميكن أن تصلح، معلومات القطاع العام كامدة موض سؤال ا�ي  ُوا ُ ً ي ية ختضع محلاية حق ل عو
تلف  بني هذه ا6راسة فإن اإلجابة  ختاملؤلف؟ وكام  يان –ت تالفا هائال يف بعض األ ح ا ًخ ي` توفر بعض  من بÖ إىل آخر، –ً بو

ية  بعض اآلخر ا�ي يفرتض  بعادا جزيا أو حىت اكمال ملعلومات القطاع العام من حامية حق املؤلف يوجد ا بÖان ا ملكا لت ئ س ًل ً ً
ية  به اكم� حلق املؤلفمحكو  . شـاكم� أو 

نة مع  با تعارض هذه األنظمة ا يوال  ت ية برن ملت نح حرية اليت ترتك ألعضاء احتاد برن )) 4 (2املادة (قاتفا شأن  ماختاذ القرار   –ب
نح  ثل –مأو عدم  ية  م حامية حق املؤلف للمحررات الر ية وإدارية وقانوية و"مس يعة رش ننصوص ذات  يع تب ترجامت (...) ط

نصوص هذه ا ية  لر ئة احملدودة من احملررات "لمس ثري من هذه ا لف، لكن فكرة معلومات القطاع العام يه يف الواقع أوسع  بك
ياÍت ولك أنواع األعامل األخرى اليت تصدر بواسطة القطاع  تقارير واإلحصاءات والصور وقواعد ا ية، وشمل أيضا ا بالر ل ت لمس ً

نه يف  مالعام أو   . بتلك

ثىن فهيا أعامل احلكومة من حامية حق املؤلف والواحض أنه يف تحدة اليت  ثل الوالæت ا بÖان  ت تó ا تُسـم مل عىل األقل عىل (ل
توى الفدرايل نفاذ إىل ال يكون أمام حق املؤلف دور)ملسـا به للهنوض  ل  هاسـ معلومات القطاع العام وإعادة ايلع دور  إال لتغال

سن الظروفصغري ح جدا يف أ ثري، ً تعجب أنيولعf ال  توحةل ا ية ا ياÍت احلكو نطاق  ية واسعة ا ملف أول بوابة إلكرتو م ب ل  للن
ست تحدة عام ستأ ية محلاية حق و، )data.govويه  (2009مل يف الوالæت ا نظر عادة إىل خضوع املعلومات احلكو ملفعل  يُ

تخدام معلومات القطاع العام بدال من بة أمام إعادة ا ًاملؤلف عىل أنه  سـ تربعق يد  يع أن  يدة  باب  متكني، وتوجد أ يأداة  لتقسـ ج لل
تقصاء ها < ثري من ا6ول اليت  بق عىل ا ية وهو الوضع ا�ي  سـنطاق حامية حق املؤلف ف	 خيص األعامل احلكو مشلنط لك  .يم

ية فهيا حبامية  تع األعامل احلكو بÖن اليت  هر هذه ا6راسة أن ا مومع ذ§  متتظ تل ثل امل–اكم� حلق املؤلف ) شـبه(ُ ملكة م 
ندا  تحدة ويوز يلا ن ياغة –مل هد  ص  يذا Íحجنيتش توحة، تنفو يص املواد ا يالك ترا توح القامئة عىل  نفاذ ا ياسات ا ملف  خ هملف ل لسـ

بÖان ثل هذه ا يا °ام يف  لو�§ يلعب حق املؤلف دورا  من ً ً متكي ً . 

تقصاء مت حتديد ثالثة مناذج بÖان اليت مشلهتا هذه ا6راسة يف < سـوناء عىل ا ل وضع لك معلومات القطاع العام مضن ) 1: (ب
تخدام األنواع األخرى من )2( وأاملó العام؛  سامح بإعادة ا ية فقط من حامية حق املؤلف وا بعاد احملررات الر سـ ا ل مس تس

يصمعلومات القطاع ال ساه�خعام يف إطار الرتا توحة (ملت ا سام) 3(؛ أو )ملفا ح لحامية لك معلومات القطاع العام لكن مع ا
يص نازالت عن حق املؤلف أو الرتا تخدا°ا من خالل ا خبإعادة ا ت توحة(لسـ نا أن تلعب دورا ) ملفا بو  ساه�، وميكن للو ًا ه ي ملت

رشيعات، و) أ (ًمزدوجا من خالل رشوعات  تياغة  للم ساعدات تثقيف صانعي القوانني يف ا6ول األعضاء أو ) ب(ص ملتقدمي ا
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بÖان اآلم� يف  يع ا ية، و لا تط تسـن ثالثة أو اخللط لتق باع أحد هذه ال`ذج ا تخدام معلومات القطاع العام ا لالهنوض بإعادة ا ت سـ
تؤسس منوذا اخلاص ليهنا   . ب

تخدا°ا،  نفاذ إىل معلومات القطاع العام وإعادة ا سـويظل دور حق املؤلف حمدودا إىل حد ما يف توفري ا ل ٍ نرص األمه ً لعلكن ا
شأن حرية املهو نفاذ إىل ب القوانني الصارمة  نني حق ا سات احلكومة وتعطي املوا ية مؤ لعلومات اليت تضمن شفا ط س علومات املف

تخدام اخلاصة هبا ياسات إعادة < تظل  يذ  ثل هذه القوانني حمل ا بدون وضع  سـ،  سـ سـ نف م  سواء اكنت عىل أساس –لتف
يص برية، واألمر ذو األ–أو ال لمواد ل مفتوحة) حق املؤلف (خترا بع هو زæدة الوعي ك خادعة إىل درجة  ساوية  لطية ا ت ملمه

ها ية  يث وجود هذه القوانني و يقالعام من  يف بح تفادة مهناتطك  .سـ و<

ياسات عامة  رشعني أو احلكومات أن تضع  نه، جيب عىل ا تص حبرية املعلومات، أو كجزء أسايس  سـوإضافة إىل رشيع  ملخي مت
بني بوضوح القواعد اليت حت ياسات خاصة بلك قطاع  تأو  بة ملعلومات القطاع العام وسمح سـ تدد وضع حق املؤلف  لنسـ

ساه�  تخدا°ا يف ظل أوضاع  تبإعادة ا يزيمسـ ياÍت ، متوبال  يالك ا ياسات إما عن طريق  يذ هذه ا بورمبا ميكن  ه لسـ ل تنف
توحة للمواد  يص ا توحة أو الرتا ملفا خ يل ع(أو بأسلوب غري ذ§ ) عىل أساس حق املؤلف يف معلومات احلكومة(ملف سبىل 

ية نظمي أو اإلرشادات احلكو ثال عن طريق ا ما ت  ).لمل

بني هذه ا6راسة تقوم ثالث ُوكام  توحة ألجل رش ةت يص املواد ا يق ترا يا  شموð يف ا6راسة حا ن بÖان من تó ا ملف خ ب ل بتطمل ً
يس نمعلومات القطاع العام، وقد قامت لك من فرسا  تأ تحدة  سواململكة ا ب يص المل اصة هبا، يف حني أن اخلفتوحة ملاخرتا

يص تخدام ترا شجع عىل ا ندا  خيوز سـ ت يل ية  حقوقن تو فيقاإلبداع ا تخدام وإعادة ) Creative Commons (ل سـسري ا لتي
شورات حول املامرسات الفضىل  نا أيضا أن تلعب دورا إما من خالل إصدار  بو  ياÍت العامة، وميكن للو تخدام ا نا ه ي ب مسـ ً ً ل

يص  شاء مناذج ترا خأو من خالل إ بةن نا سـيارية   . ممع

نفاذ إىل معلومات القطاع العام  سري ا ية اخلاصة  يس بواهتا ا يع احلكومات عىل تأ لوعالوة عىل ذ§ جيب  ي تشج لشـ بكل س ت
بوات ثل هذه ا يانة وحتديث  يف  ناء ذ§ تاك بارها أ تخدا°ا وأن تضع حمل ا لورشها وإعادة ا ص ل ث ت مسـ ع  .ن

 ]ثهناية املرفق والويقة[


