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 التقييمية اململخص الدراسة 
 
اذج القائمة على امللكية ملشروعات التعاونية املفتوحة والنمبشأن اقة عم

 الفكرية

مانة  من طلب الأ

للمرشوعات التناونية اعمفتوحة والامنذج القامئة قة نم  راسة اعمنوونة درراسة ققييمية ميتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصًا لدل .9
نلكد واليت عىل اعملكية الفكرية لني اإ يف مجموعة ، ريسةة مندد اكدتتور مانفريد يسوو  لإرارة باليترار أأعدهتا الأس تاذة اإ

يرابص رارة باليترار يف جامنة  اإ يوصفدا أأحد أأهدا  مرشوع  ،وافن يف أأعمانياك يفريدري  زيبلنيوريسةة اإ
 التناونية اعمفتوحة والامنذج القامئة عىل اعملكية الفكريةد. داعمرشوعات

ن اللجو .4 ة اعمنوية ابلتمنية واعملكية الفكرية اإ
ىل الإحاطة علام ابعمنلومات الواررة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل اعمرفق[

ن وهجات الوظر اعمن ملحوظة: عهنا يف هذه اكدراسة يه عمؤلفهيا ولسةت ابلرضورة وهجات نظر أأمانة الويبو أأو اكدول  رب  اإ
 الأعضاء فهيا.
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 اعمرفق

 ملخص معيل

ىل أأمثةل عىل باليترار اعمفتوح يف ال  غالباً  واعمامرسني ميينيرمغ استنار أأحباث الأاكر .9 مثل  ة،اعمتقدم بدلاناإ
م، فاإن هذا التقرير يبني من خالل س بنة أأمثةل أأن باليترار اعمفتوح متقدم للغاية يف  يب غامل أأو فيليبس أأو أ ي أ ند وترتر ب اإ
ذةالوامي بدلانال  متندرة وطايفة متووعة من القفاقات اخملتلفة واعمرنة لتوس يع  رشااكت قناونيةتة تخدم مجيع اعمرشوعات  . اإ

يكولوجياً  وحتقيق أأهدا   من رشاكء اكدمع لتوس يع رائرة قأأثريها مواررها الوحيحة. وأأقامت مجيع اعمرشوعات حولدا نظامًا اإ
 مكوظمة فررية.ية تحال حتقيقدا اجامتعية 

 Cambia، وDesertecو ،مرشوع اجملني البرشي، و Eclipse، وiHub، وUshahidiويتحليل مرشوعات  .4
ىل قصويف متقن، متكن الفريق من اس تنباط ثالثة عوامل جناح ريسة ية يف مجيع  دحلديقة اعمنلوماقيةودا للجزائر استنارًا اإ

نظاهما  صدر وقواعد خاصة لالإسدام والتةويق يغية قوس يعفاإن الرشاكت تة تخدم برجميات مفتوحة اعم اعمرشوعات.
تام أأن اعموارر الوحيحة  .الإيكولويج برسعة واحلفاظ عىل باليترار من خالل سد الفجوة اعمنرفية يني الرشاكء واعمة تخدمني
ضافة اإ  ىل نظام الرباءات وفدمه روافع أأخرى لس تخدام القفاقات اعمفتوحة اعمصدر. واإ ىل ذكل تة تخدم مجيع وقةل الوفاذ اإ

لتلبية احتياجات الرشاكت الكبرية يف البدلان اعمتقدمة  من التفتح وجهنقتبع اعمرشوعات مجموعة متووعة من القفاقات الرمسية و 
 سواء أأاكنت رشاكت مقاوةل أأم رشاكء غري هارفني للرحب.

اسنة من احتياجاهتا اإىل مجموعة و  يواء عىلومن مث ميكن للويبو أأن قوسع نطاق خدماهتا للموظامت يف البدلان الوامية  .3
ىل لغات وطوية و  ، والرتمجةنات الرباءاتالقفاقات اخملتلفة، ومجم أأن تراعي  ويبو. وينبغي تذكل للأأسدل فدامً واثيق وضع اإ

يكولويج لاليترار واس تخدام برجميات مفتوحة اعمصدر قد  أأن وضع يوجه خاص ترسيع  ينوران يفوايد تربى عىلنظام اإ
 .يترار يف البدلان الواميةبال

 ]هناية اعمرفق والوثيقة[


