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البرنامج الرئيسي ٨ 
 

تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة 
 
 

ملخص 
 

ــة الدوليـة  بفضل معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي تم تجديد الحماي -١٢٢
لحق المؤلف والحقوق المجاورة وتمت تقويتها باالستجابة الى الفرص والتحديات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية وال سيما 
ــن وتــنفيذهما  الشبكات العالمية مثل االنترنت . وال يزال الهدف الرئيسي المنشود تعزيز االنضمام الى المعاهدتين المذآورتي

بصورة مناسـبة وفي الوقت المناسب . 
 

وبالنسبة الى معاهدة الويبــو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي ، ليسـت حمايـة األداء السـمعي البصـري مشـمولة  -١٢٣
بحماية فناني األداء . والتاحة حماية مالئمة لذلك األداء ، ال بد من معاهدة جديدة تستكمل األولى . وبالتـالي ، ينبغـي متابعـة 
ــي الـى جـانب األنشـطة المقابلـة والمتعلقـة بالمعـاهدتين  العمل من أجل ضمان قبول الصك الجديد وتنفيذه على الصعيد الدول

المذآورتين . 
 

وقد بدأت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة العمل علــى تحديـث القواعـد والمعـايير الدوليـة  -١٢٤
ــوق هيئـات االذاعـة وموزعـي الـبرامج الكبليـة . وينبغـي االسـتمرار فـي بحـث امكانيـة اتاحـة الحمايـة القانونيـة  لحماية حق
ــق  لالسـتثمارات فـي قواعـد البيانـات التـي ليسـت أهـال للحمايـة بموجـب حـق المؤلـف . ويسـتدعي النمـو السـريع فـي تطبي
التكنولوجيا الرقمية وال سيما على الشبكات العالمية مثل االنترنت ايالء اهتمام مستمر واجراء رصــد متواصـل لحمايـة حـق 
ــها . وال بـد مـن ازالـة الغمـوض عـن الـترخيص واالدارة فـي مجـال حـق المؤلـف علـى  المؤلف والحقوق المجاورة وادارت

الدعامات الرقمية والعادية . 
 

ومن المرتقب أن تفضي أنشطة هذا البرنامج الرئيسي الى زيادة االنضمام الى المعاهدتين المذآورتين وتنفيذهمــا  -١٢٥
والى اعتماد صكوك جديدة تتفق اآلراء عليها والى تزويد الدول األعضاء والقطاع الخاص بأحدث المعلومـات والتوجيـهات 

المتعلقة بآثار التطورات التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية وادارة الحقوق . 
 

ــو  وستستمر شعبة قانون حق المؤلف أيضا في اسداء المشورة القانونية للدول األعضاء ووحدات أخرى في الويب -١٢٦
وستشترك في ما يعنيها من ندوات ومؤتمرات وتتابع التطــورات التـي تحـدث فـي قـانون حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة 
ــو  االقليمي وستنسق مع منظمات دولية حكومية أخرى معنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة وستشرف على معاهدات الويب

بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة وتنهض بها .  
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األهداف : 

ـــي  تعزيـز االنضمـام الـى معـاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوت �

وتنفيذهما على نحو مناسب . 

ــاد معـاهدات جديـدة تتنـاول بصفـة خاصـة االنتفـاع بأوجـه األداء فـي الدعامـات السـمعية  والتشجيع على اعتم �

البصرية وحماية حقوق هيئات االذاعة وموزعي البرامج الكبلية . 

واحراز تقدم في تنسيق حماية قواعد البيانات .  �

ــة وال سـيما  وزيادة المام الدول األعضاء في الويبو وفئات معنية أخرى بالقضايا التي تثيرها التكنولوجيا الرقمي �

ما يتعلق منها باالنترنت في مجال حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وممارسة تلك الحقوق وادارتها بشكل 
جماعي ، وتعزيز الوعي بذلك . 

وتوفير المعلومات ونشرها عن الترخيص لحق المؤلف والحقوق المجاورة .  �

 
 

الخلفية 
 

تم اعتماد المعاهدتين المذآورتين في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ . ومن المرتقب أن تدخال حيز التنفيذ في بداية  -١٢٧
فـترة السـنتين . وتسـعى الويبـو الـى تشـجيع التصديـق عليـهما واالنضمـام اليـهما . وهنـاك حاجـة الـــى توفــير المعلومــات 

والتوجيهات للحكومات التي تعمل على تحويل المعاهدتين المذآورتين الى قوانين وطنية . 
 

وال تنص معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي على حماية فناني األداء في ما يتعلق بالتثبيتــات السـمعية  -١٢٨
ــمبر/آـانون  البصرية ألدائهم . وقد تناول ذلك الموضوع المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري في ديس
األول ٢٠٠٠ . وقد توصل المؤتمر الى تفاهم بشأن آل البنود الموضوعية للمعاهدة في ما عدا بند واحد ، وأوصى الجمعيـة 

العامة للويبو بأن تدعَو المؤتمر الى االنعقاد مرة أخرى . 
 

وآان المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدتين األوليين سنة ١٩٩٦ قد اعتمد توصية تدعو الى مواصلة العمل  -١٢٩
على حماية قواعد البيانات بموجب الملكية الفكرية وال سيما القواعد التي ليسـت أهـال للحمايـة بموجـب حـق المؤلـف . وقـد 
استمرت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في العمــل علـى ذلـك الموضـوع . وأجـرت مناقشـات بشـأن 

حماية حقوق هيئات االذاعة وموزعي البرامج الكبلية .  
 

وقد نصت المعاهدتان على التزامات بشأن التدابير التكنولوجية لحماية أنظمة المعلومات المتعلقة بادارة الحقـوق  -١٣٠
، على أن تعمل األطراف المعنية على وضع تلك التدابير واألنظمة وتطبيقها . ونظــرًا الـى التطـورات الجاريـة فـي القطـاع 
ــي دراسـة تلـك الموضوعـات ورصـد أثـر التكنولوجيـا الرقميـة وال سـيما  الخاص في هذا الصدد ، فال بد للويبو أن تستمر ف

االنترنت في حق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 

ويثير تزايد اقبال العالم على توفير حماية دولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة تحديات جديدة للقطــاع الخـاص  -١٣١
في ما يتعلق بالترخيص لحق المؤلف والحقوق المجاورة على الصعيد الدولي . وذلك النوع من التراخيص معقد في حد ذاته 
ــي  ال سـيما بسـبب تفـاوت األعـراف القانونيـة والتفـاعل بيـن حقـوق االدارة الجماعيـة والفرديـة . وعلـى الويبـو أن تنظـر ف
التراخيص الدولية بالتعاون مع خبراء استشاريين من خارج المنظمــة وتوفـر التوجيـهات فـي ذلـك الصـدد للـدول األعضـاء 

والقطاع الخاص باعداد دليل لها عن تراخيص حق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

توجيـهات محسـنة للـدول األعضـاء بشـأن آثـــار  - ١
المعاهدتين . 

عدد المنشورات وغيرها مـن مصـادر المعلومـات  �

وطبيعتها . 
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ــأن األداء السـمعي البصـري  اعتماد معاهدات بش - ٢
وحقوق هيئات االذاعة وقواعد البيانات . 

تقدم محرز في اعتمـاد المعـاهدات وعـدد الجـهات  �

الموقعة . 
تحسين الوعي بالجوانب العملية لـتراخيص حـق  - ٣

المؤلف والحقوق المجاورة وااللمام بها . 
عــدد الدراســات والمنشــورات عــن الموضــــوع  �

وطبيعتها وغيرها من األنشـطة المباشـرة فـي هـذا 
السياق . 

 
 

األنشطة 
 

الدعوة الى عقد جمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف وجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي (مـع  �

اشراك دول أعضاء في الويبو غير الدول األعضاء في الجمعيتين بصفة مراقب) . 
 

ــف والحقـوق المجـاورة للنظـر فـي المسـائل المتعلقـة  والدعوة الى عقد ثالث دورات للجنة الدائمة المعنية بحق المؤل �

بقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وال سيما ما يلي : 
 

مواصلة المناقشات بشأن حماية حقوق هيئات االذاعة وموزعي البرامج الكبلية ؛  •

 
ومواصلة المناقشات بشأن حماية قواعد البيانات على الصعيد الدولي .  •

 
ــي أوروبـا  وتنظيم أربعة اجتماعات تشاورية اقليمية في البلدان النامية واجتماعين تشاوريين اقليميين لبعض البلدان ف �

وآسيا بغرض بحث تلك المسائل . 
 

ــة ، ومعـاهدة عـن  وتنظيم مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن حماية األداء المثبت في الدعامات السمعية البصري �

حماية هيئات االذاعة وموزعي البرامج الكبلية إن أمكن التوصل الى توافق واسع في اآلراء في إطار اللجنة الدائمــة 
 .

 
وتنظيم ثالثة اجتماعات وطنية أو أربعة عن تنفيذ المعاهدتين في التشريعات الوطنية ، حسب الطلب .  �

 
ــل  والعمل بانتظام على رصد التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا الرقمية وال سيما على الشبكات العالمية مث �

االنترنت واالستجابة اليها بسرعة في ما يتعلق بحق المؤلف والحقوق والمجاورة . 
وتنظيـم اجتمـاعين أو ثالثـة اجتماعـات لفريـق مـن الخـبراء االستشـاريين بشـأن تراخيـص حـق المؤلـف والحقــوق  �

المجاورة وتكليف جهات خارجية باعداد دراسات لرفعها الى الفريق المذآور . 
 

واعداد دليل للويبو عن تراخيص حق المؤلف والحقوق المجاورة ونشره .  �

 
وادارة المعاهدات التي تديرها الويبو في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة (بمــا فيهـا اتفاقيـة بـرن بشـأن حمايـة  �

المصنفـات األدبيـة والفنيـة ومعـاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتــي) 
والنهوض بتلك المعاهدات بتعزيز فهم المبادئ الدولية المتعلقة بقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ، بما في ذلـك 
اسداء المشورة القانونية واالشتراك في الندوات واالجتماعات التــي تعقـد فـي هـذا الصـدد والتشـاور مـع الحكومـات 
ــوراتها واعـداد دليـل عـن أحكـام المعـاهدات الدوليـة بشـأن حـق  واعداد المشورة وتوفيرها بشأن وثائق الويبو ومنش

المؤلف والحقوق المجاورة ومعجم مصطلحات قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ونشرهما . 
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الجدول ١١-٨   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ٨ 

تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة 
 

ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 2000-2001  Variation 2002-2003
  Revised  Program  Cost  Total Proposed

 Object of Expenditure  Budget Amount  % Amount  % Amount  %  Budget
  A  B  B/A  C  C/A D=B+C  D/A  E=A+D
         

 Staff Expenses         4,269    (1,000)  (23.4)           89      2.1      (911)   (21.3)         3,358
 Travel and Fellowships         2,111       (388)  (18.4)           62      2.9      (326)   (15.4)         1,785

 Contractual Services         1,783         (42)    (2.4)           62      3.5           20        1.1         1,803
 Operating Expenses            120           (4)    (3.3)             4      3.3             -            -            120

         8,283    (1,420)  (17.1)         218      2.6   (1,202)   (14.5)         7,081
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 2000-2001  Variation 2002-2003
  Revised   Proposed
  Budget   Budget

 Post Category  A  B-A  B
     

 Directors               3              (2)               1  
 Professionals               3                2                5  

General Service               5              (3)               2  
 TOTAL             11              (3)               8  

 
جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
 

  Sub-program  Total
 Object of expenditure  1  

    

 Staff Expenses   
  Posts              2,788              2,788
  Short-term Expenses                 570                 570

 Travel and Fellowships   
  Staff Missions                 556                 556
  Government Officials              1,229              1,229

 Contractual Services   
  Conferences                 931                 931
  Consultants                 847                 847
  Publishing                   20                   20
  Other                     5                     5

 Operating Expenses   
  Communication and Other                 120                 120

 Equipment and Supplies   
  Supplies and Materials                   15                   15
  Total              7,081              7,081

 


