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CDIP/24/6 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  1 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22ٕاىل  18ن جنیف، م

 والبلدان النامية بشأن ح للبلدان األقل املوجه تقرير عن املؤمتر الدويل
ً
ق املؤلف وإدارة معلومات منوا

 القطاع العام

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 14" يف املؤمتر ا�ويل املو�ه للب�ان أ�قل منوًا والب�ان النامية �شأٔن حق املؤلف وٕادارة معلومات القطاع العامُعقد " .1
 يف نريويب �كينیا.  2019یونیو 

�قرتاح املعدل �شأٔن ٕاضافة ٔأ�شطة �دیدة ممكنة للویبو "يف كام ورد شار ٕاىل ٔأن تنظمي املؤمتر ا�ويل اكن متوقعا �ُ و  .2
 وافقت �لیه وقد) CDIP/13/11(الوثیقة  "ةٕاىل املعلومات واملواد إالبداعی تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ
 ٕاذاكءاكن الهدف أ�سايس للمؤمتر ا�ويل هو و  ة.للجنة امللكية الفكریة والتمنی ةا�ول أ�عضاء �الل ا�ورة التاسعة عرش 

 ق املؤلف.وحاملتعلقة مبعلومات القطاع العام  املواضیعالوعي حول 

 ملخص للمناقشات يف ٕاطار لك موضوع. یضمحيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل تقر�ر عن املؤمتر ا�ويل و  .3

لكية الفكریة واللجنة املعنیة �لتمنیة وامل  .4
 مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً �ملعلومات الواردة يف

 مرفق هذه الوثیقة

[یيل ذ� املرفق]
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تنظمي املؤمتر ا�ويل متوقعا كام ورد يف "�قرتاح املعدل �شأٔن ٕاضافة ٔأ�شطة �دیدة ممكنة للویبو تتعلق �النتفاع  اكن .1
 وقد �قش�ته CDIP/13/11(1(الوثیقة  ("املؤمتر ا�ويل") بداعیة"حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد االٕ 

 .افقت �لیهوو  ا�ول أ�عضاء �الل ا�ورة التاسعة عرشة للجنة امللكية الفكریة والتمنیة

الكيين حلق املؤلف لس ا��لتعاون مع  . وقد نُظمكينیا� يف نريويب  2019یونیو  14املؤمتر ا�ويل يف  ُعقدو  .2
)KECOBO .(املؤمتر ا�ويل �لتعاقب مع "الندوة إالقلميیة للب�ان  نُظم، وٕادارة الوقت التاكلیف كفاءة ونظرًا العتبارات

" اليت عقدت يف املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميیة والبحثیة يف جمال حق املؤلف �شأٔنأ�فریقية 
 .هاالب�ان أ�فریقية حلضوردعیت مجیع  حيث، 2019یونیو  13و 12نريويب يف 

منواً  قلا�ٔ  ، قدمت الویبو ٔأیًضا متویًال لتغطیة مشاركة ممثيل الب�انفریقياأٔ دو� عضو يف الویبو من  52ة ٕاىل �ٕالضافو .3
ووا�دة من  ،ٔأربعة من ٔأمر�اك الالتینية والوسطىو  ،مخس دول من أٓس�یا واحملیط الهادئ ٔأخرى: مناطقوالب�ان النامية يف 

 املنطقة العربیة.

 حرض املؤمتر ا�ويلو �ول أ�عضاء واملنظامت احلكومية ا�ولیة املعمتدة فقط. يف و�ه اا�ويل مفتوً�ا اكن املؤمتر و  .4
ة مجهوریو ا�اكمريون و مكبود� و اكبو فريدي و بوروندي و بور�ینا فاسو و الربازیل و بو�سوا� و  نيبنو ممثلو الب�ان التالیة: ٔأنغوال 

مجهوریة و جيبويت و ة الكونغو ا�ميقراطیة مجهوریو �وت دیفوار و الكونغو و مر جزر القو ش�یيل و �شاد و فریقيا الوسطى أٔ 
ماالوي و لیبري� و ليسوتو و أ�ردن و الهند و غینيا بيساو و �ا� و �امبیا و الغابون و ٕاثیوبیا و غینيا �س�توائیة و مرص و ا�ومينیاكن 

جنوب و سريالیون و سيش�یل و الس�نغال و �رینسييب ساو تويم و و بريو و نی�ري� و یجر الن و �ميبیا وموزمبیق و املغرب و مايل و 
املؤمتر ، حرض �ٕالضافة ٕاىل ذ�ووزميبابوي. زامبیا و  )2( مجهوریة تزنانیا املت�دةو ٔأوغندا و تو�س و توغو و السودان و فریقيا أٔ 

مة إالقلميیة أ�فریقية للملكية الفكریة، واملنظمة أ�فریقية للملكية ممثلون عن املنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة: املنظا�ويل 
 الفكریة، و�حتاد أ�ورويب.

الوعي  ٕاذاكء، اكنت أ�هداف الرئيس�یة للمؤمتر ا�ويل يه CDIP/13/11وثیقة املرشوع  يفو موحض هكام و  .5
للمناقشة وتقامس الس�یاسات اليت تنفذها ا�ول منتدى  وٕا��ة، وحق املؤلف�ملواضیع ذات الص� مبعلومات القطاع العام 

 أ�عضاء.

 حول املواضیع الرئيس�یة التالیة: 2متحور الرب�مجو  .6

 اليت �كتس�هياوأ�مهیة �ج�عیة و�قتصادیة علومات القطاع العام مل املفاهمي أ�ساس�یة "1"
 وحق املؤلفمعلومات القطاع العام العالقة بني  "2"
 والرتخيصمعلومات القطاع العام  "3"

                                         
1 https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=281039  
2 https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=436951  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=281039
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=436951
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  .�ىل الصعید الوطينملبادرات و�سرتاتیجیات ؤأفضل املامرسات اعرض   "4"

، مع مرا�اة التوازن یارمه �ىل ٔأساس معارفهم و�رباهتماخت  جرى، ولینيتناول لك موضوع �دد من اخلرباء ا�و  .7
، وس (الوال�ت املت�دة أ�مر�كية)ث �ر سامه املت�دثون االثين عرش التالیة ٔأسامؤمه يف املؤمتر ا�ويل: الس�ید �ینيو اجلغرايف. 

ا�س�ميیالنو الس�ید مو ، فوميو (ا�اكمريون) الس�ید جوزیفو ، توماس ٕاو�رت (ٔأملانیا)الس�ید و ، الس�ید عز�ز دیينغ (الس�نغال)و 
املت�دة ري (الوال�ت ، والس�ید بول ٔأولالس�یدة �ر�ستيا� سا� (ٕایطالیا)، والس�ید �ن س�هيانیا (�ینيا)، و أ�رجنتني)مارزیيت (
، ز��رد�ر (ٕاس�بانیا) ، والس�یدة را�یلوا��يب (الیا�ن)، والس�ید توموايك والس�یدة سارة فينيتيس (الربازیل)، أ�مر�كية)

 والس�ید مي�ائیل جورافلیف (�حتاد الرويس).

 .كلكته افعالیثناء أٔ الرتمجة الفوریة  ٕا��ة، مع إالنلكزيیة والفر�س�یةلغتا العمل يف املؤمتر ا�ويل واكنت  .8

خمصصة لتوفري املوارد التالیة: مجیع العروض  3ٕالكرتونیةصف�ة  أ��شئت، CDIP/13/11فقًا لوثیقة املرشوع وو  .9
يف  معلومات القطاع العامثالثة ٔأرشطة فيدیو قصرية عن ا�هنج الوطنیة �شأٔن و ؛ ة اليت قد�ا املت�دثون ا�ولیوناملكتوب

منواً  ا أ�قل يف الب�ان معلومات القطاع العامتقر�ر عن �یفية حتسني ٕا�ادة اس�ت�دام و يس؛ رجنتني والیا�ن و�حتاد الرو�ٔ ا
معلومات القطاع تقر�ر عن اس�ت�دام حق املؤلف لتعز�ز النفاذ ٕاىل یدة �ر�ستيا� سا�؛ و الس� ٔأ�دته  )2019والب�ان النامية (

 أ�س�تاذ برينت هوغهنولزت.الس�یدة اك�ر�ن �اسريان و  أٔ�دته(WIPO/CR/WK/GE/11/4) العام 

، ارًاك �ىل �س�تبيانمش 28ٔأ�اب و اس�تبيان ملمثيل ا�ول أ�عضاء لتقدمي مالحظاهتم.  قُدم، يف هنایة املؤمتر ا�ويلو .10
 ،، ٔأو راضني للغایة ٔأو راضني متاًما عن "املؤمتر ا�ويل"�شلك �ام راضني ٔأهنم عن املس�تجَوبنييف املائة من  97 �ربحيث 
 للغایة ٔأو �لغ أ�مهیة. اما تعلموه مفيدمهنم  يف املائة 93وو�د 

 مداوالت

من  الوجهيةا�صصة حتلیًال موضوعًیا مفصًال مجلیع اجلوانب  إاللكرتونیةصف�ة ال�ىل  املتا�ةتقدم العروض والتقار�ر  .11
وميكن ٔأن �كون مبثابة  امجلهورضاء و�امة س�تظل املوارد متا�ة ل�ول أ�عو . حبق املؤلفف� یتعلق  معلومات القطاع العام

نقاط ال الفقرات التالیة �سلیط الضوء �ىل بعض النتاجئ و  وس�ت�اوللوضع س�یاسات وطنیة يف هذا ا�ال.  یةمرجع مادة 
 موضوع.لك مناقشة الرئيس�یة املمتخضة عن 

يف  ؤلف والصنا�ات إالبداعیةالس�یدة س�یلفي فور�ن، �ئبة املد�ر العام، قطاع حق املافتتحت املؤمتر ا�ويل و  .12
 مالحظاهتاميف لكتا وسلطا . )KECOBO(حلق املؤلف الكيينم�لس لل ، والس�ید ٕادوارد س�یجي، املد�ر التنفيذيالویبو

ٕاىل التأٔثري إالجيايب ا�ي  �خلصوصشارة االٕ ، مع معلومات القطاع العامناقشة لضوء �ىل أ�مهیة �سرتاتیجیة مل ا �فتتاحية
ل�ول أ�عضاء  ساحنةاكن املؤمتر ا�ويل فرصة و منوًا والب�ان النامية.  أ�قل الب�ان �ىللس�یاسات العامة السلمية ا ترتكهقد 

 .مبعلومات القطاع العام وحق املؤلفف� یتعلق  اومواقفه ا�رباهت ومشاركة امس�توى وعهي ٕالذاكء

                                         
3 tails.jsp?meeting_id=52886https://www.wipo.int/meetings/ar/de  

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=52886
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، "العام وأ�مهیة �ج�عیة و�قتصادیة اليت �كتس�هياملعلومات القطاع "املفاهمي أ�ساس�یة  ،1يف ٕاطار املوضوع و .13
ٕاىل  اليت حتتوهيا ، مع حتدید بعض الفئات الرئيس�یة'معلومات القطاع العام'�اول املت�دثون ا�ولیون تقدمي تعریف ملفهوم 

ٔأي  ا�ىل ٔأهنمعلومات القطاع العام فوميتیو عّرف الس�ید و ٔأمهیهتا �قتصادیة و�ج�عیة.  �سلیط الضوء �ىلحماو�  �انب
، موًحضا ٔأن هذه غراض رمسیةس�ت�دا�ا �ٔ ال ف هبا ٔأو ختزهناَلك� ٔأو �ُ  ا�و� ٔأو هیئات القطاع العامتنتجها وبیا�ت  اتمستند
تباریني �ع أ�ش�اص و ؛ مركزیةاحمللیة الال إالداراتو ؛ احلكومية مثل احملامك وامجلعیات قد �شمل: مجیع إالدارات الهیئات

، قد تتضمن �شلك ٔأمعو ة؛ واملنظامت ا�ولیة. العام ا�وا�رالكيا�ت القانونیة اخلاصة امللكفة مبهمة و ؛ مبوجب القانون العام
مثل البیا�ت وإالحصائیات والبیا�ت الوصفية واملستندات إالداریة  احملتو�ت مجمو�ة �برية ومتنو�ة من معلومات القطاع العام

�دد من الفوائد املرتبطة  حول نياملت�دث وتقاطعت أٓراءوقوا�د البیا�ت وموارد املعلومات أ�خرى.  جمیعاتوالت والس�الت 
مة يف ٔأ�شطة �ىل نطاق واسع مثل دمع ا�منو �قتصادي وز�دة العوائد من �ست�رات العا ٕ���ة معلومات القطاع العام

ىل املعلومات الرمقیة إ  للنفاذا�متع  انتظاراتتلبیة و ؛ الفردیة وامجلاعیةسواء الفوائد ا�متعیة، و البیا�ت واملعلومات؛ 
ا�ت دا�ل ٔأشار الس�ید ٕاو�رت ٕاىل ٔأن التأٔثري �قتصادي للبیو تعز�ز فوائد السمعة وتنفيذ املبادئ أ��القية. و ؛ واس�ت�دا�ا

، يف مجیع ٔأحناء �حتاد أ�ورويبرشكة  254850 بیا�تال  ترشاك بلغ �دد، 2016في �ام ف ا،�بري اكن �حتاد أ�ورويب 
اقتصاد  ٕاىل أٔن �شري التقد�رات �الوة �ىل ذ�،و . 2020حبلول �ام  رشكة 360000وهو رمق ميكن ٔأن �رتفع ٕاىل حوايل 

حبلول  يف 4ٕاىل  2016الحتاد أ�ورويب يف �ام لمن الناجت احمليل إالجاميل  يف املائة 1.99من  �منوُحيمتل ٔأن  البیا�ت أ�ورويب
  ميكن من حتقيق ذ�. رشیطة وجود ٕاطار ، 2020�ام 

"، ٔأوحض املت�دثون ا�ولیون ٔأن �س�بة �برية العالقة بني معلومات القطاع العام وحق املؤلف ، "2املوضوع ويف ٕاطار  .14
 ٕاىل امجلهورنفاذ تأٔثري �م �ىل �یفية  � هذا أ��ريؤأن مبوجب حق املؤلف محمیة معلومات القطاع العام من مجیع ٔأنواع 

بطرق خمتلفة معلومات القطاع العام الوطنیة مع  حق املؤلف �رشیعاتتتعامل و  ا.وٕا�ادة اس�ت�دا�معلومات القطاع العام 
�دة مثل الوال�ت املت( حبق املؤلفایة امحلمن  لكيجزيئ ٔأو �شلك معلومات القطاع العام �ىل استبعاد ینص بعضها ف ، للغایة

ٕاىل  تعود �ىل حنو اكمل ٔأو ش�به اكمل هذه املعلوماتحق املؤلف يف ٔأن ملكية ا�ٓخر  ، بي� یفرتض البعضأ�مر�كية)
 –ٔأو �دم منح  –حریة اختاذ القرار �شأٔن منح  )) للب�ان4( 2اتفاقية �رن (املادة ترتك و  .(مثل اململكة املت�دة) احلكومة

حامیة حق املؤلف للمحررات الرمسیة مثل "نصوص ذات طبیعة �رشیعیة وٕاداریة وقانونیة و(...) �رجامت رمسیة لهذه 
 املمتث� يفمفهوم معلومات القطاع العام ٔأوسع �كثري من هذه الفئة احملدودة  یظل، كام ُوحض مس�بقا، ومع ذ� .النصوص"
�للت و قد تتضمن تقار�ر ٔأو دراسات ٔأو قوا�د بیا�ت محمیة ٕاىل �د �بري يف مجیع ٔأحناء العامل.  ، فهييالرمسیة احملررات
وسلطت  هيإا� النفاذ وٕا��ةمعلومات القطاع العام خصائص املؤسسات الثقافية والتعلميیة والبحثیة يف ٕا�شاء  سا�الس�یدة 

ٕا�ادة اس�ت�دام االت معینة من بدور �م يف السامح حب ٔأن تقوم تقيیدات و�س�تثناءاتل ل  اليت ميكن هباكيفية ال الضوء �ىل 
 .معلومات القطاع العام

، قام املت�دثون ا�ولیون بت�لیل خيارات الرتخيص والرتخيص"معلومات القطاع العام ، "3ر املوضوع يف ٕاطاو .15
يف الب�ان اليت ویمت . حق املؤلف والتحفزي �ىل ذ�مبوجب  احملمیةمعلومات القطاع العام �ادة اس�ت�دام �ٕ احلالیة للسامح 

، مبا يف ذ� البوا�ت يف و�ه امجلهور هیألك �رخيص احملتوى املفتوح وضع حق املؤلفحبامیة معلومات القطاع العام �متتع فهيا 
لرتاخيص �سمح ٕ��ادة من ا معیاریةميكن ٔأن �كون هیألك الرتخيص هذه مبثابة مناذج و بن�اح.  جيري تعمميهاو  والس�الت،

، ٔأو الرتاخيص املصممة الربجمیات ا�انیة ومفتو�ة املصدر وأٔ حقوق إالبداع التوفيقية، ، مثل معلومات القطاع العاماس�ت�دام 
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 4لویبويف ااملفتوح  النفاذ�س�یاسة  وُاستشهد ٔأیضااململكة املت�دة.  املعمتد من حكومةرتخيص ال، مثل ٕاطار للغرض خصیًصا
�راخيص املشاع �س�ت�دام  اليت یعمتدها موقع الویبو إاللكرتوينج خمتلط حيث یمت ربط رشوط �س�ت�دام املرنة كهن

 �ىل املنصات اخلارجية. ةاملتا� �تعظم املنشورات واحملتو�لنس�بة مل) CC IGO(إالبداعي للمنظامت احلكومية ا�ولیة 

، قدم املت�دثون "یات ؤأفضل املامرسات �ىل الصعید الوطينعرض املبادرات و�سرتاتیج ، "4يف ٕاطار املوضوع و .16
 فر�ساو الربازیل و  يف الب�ان التالیة: أ�رجنتني معلومات القطاع العاما�ولیون اللواحئ والس�یاسات الوطنیة احلالیة يف جمال 

عن العروض ٔأمث� ملموسة  ؤأوردتوالوال�ت املت�دة أ�مر�كية. الس�نغال و  الرويس�حتاد والیا�ن و ٕایطالیا و �ینيا و 
�ىل ٔأن معظم الب�ان النامية  ا�ورةهذه  وشددتبني ا�هنج الوطنیة.  ات الكبريةس�یاسات الوطنیة وعرضت �ختالفل ا
 من منظور الس�یاسة الوطنیة.وحق املؤلف معلومات القطاع العام قل منوًا مل تعاجل بعد مسأٔ� ا�ٔ الب�ان و 

 ]والوثیقة املرفق[هنایة 

                                         
4 https://www.wipo.int/tools/ar/disclaim.html  
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