احتاد الويبو للمبدعني
امليثاق (بصيغته املعدةل بتارخي  29سبمترب )2020
مقدمة
الغرض من الاحتاد هو اذاكء الوعي وزايدة املعرفة حبقوق امللكية الفكرية للمبدعني وابلعمليات ذات الصةل اليت البد مهنا
لالعرتاف ابملبدعني وماكفأهتم عىل معلهم بشلك عادل ،بغض النظر عن أوضاعهم اجلغرافية أو الثقافية أو الاقتصادية.
وابلنظر اىل أن عدد املبدعني يزتايد لك عام وأن احملتوى اجلديد يتدفق بشلك أكرب من أي وقت مىض ،ومبا أن البياانت يه
اليت ابتت توجه سوق احملتوى االبداعي بشلك مزتايد ،فقد تعاظمت أمهية اذاكء وعي املبدعني ابلبياانت ابعتبارها من
الصول الساس ية ملامرسة حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم .غري أن أمهية البياانت مل تكن تُعترب ،اترخييا ،من مضن
الولوايت يف الصناعات االبداعية .وابلتايل ،ظلّت مس توايت الوعي واملعرفة متدنية للغاية داخل اجملمتع االبداعي خبصوص
أمهية البياانت واخلطوات الرضورية اليت جيب عىل لك صاحب مصلحة اختاذها ملامرسة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة بفعالية
وكفاءة .وهو ما يؤث ّر سلبا عىل ماكفأة املبدعني بشلك عادل مقابل اس تخدام مصنفاهتم وي ُ ّقوض فرص اس تدامة املهن
والصناعات االبداعية يف مجيع أحناء العامل.
وسيسعى الاحتاد اىل حتقيق أغراضه من خالل تنظمي مؤمترات وندوات وبرامج أخرى الذاكء الوعي حبقوق املبدعني؛ وانشاء
وادارة منصة الكرتونية تتضمن فيديوهات تعلميية لغراض االلهام واذاكء الوعي وزايدة املعرفة حبقوق املبدعني؛ ودمع وضع
املعرفات وتوثيق املصنفات
و/أو تروجي اخلدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق حبقوق املبدعني (مثل أنظمة اس ناد ّ
وعروض الداء والتسجيالت)؛ والتعاون بشأن مشاريع ومبادرات حمدّ دة غايهتا حتقيق أغراض الاحتاد ،مبا يف ذكل من خالل
دمع مبادرات عاملية وحملية تريم اىل متكني عدد أكرب من الفراد يف مجيع أحناء العامل من التعاون فامي بيهنم وكسب عيشهم من
ابداعاهتم.
وتمكن رؤية الاحتاد يف أن الربامج التعلميية اليت تتناول احلقوق الرمقية وتركّز عىل أمهية الربط بني املساعي االبداعية
واملامرسات املهنية تكتيس أمهية أساس ية ابلنس بة للصناعات االبداعية املس تدامة يف مجيع أحناء العامل.
وقد تأ ّسس الاحتاد مببادرة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومؤسسة الوعي حبقوق املوس يقى ،وميكن أن ينضم اليه
أحصاب مصلحة أخرون من القطاعني العام واخلاص ممن يلزتمون بأغراضه ويرغبون يف دمعها.

أوال .جماالت التعاون
لتحقيق الغراض املذكورة يف املقدمة ،يضطلع الاحتاد بأنشطة يف اجملاالت التالية:
(أ) تنظمي مؤمترات وندوات وبرامج الذاكء الوعي حبقوق املبدعني؛
(ب) وانشاء وادارة منصة الكرتونية تتضمن فيديوهات تعلميية لغراض االلهام واذاكء الوعي وزايدة املعرفة حبقوق
املبدعني؛
(ج) ودمع وضع و/أو تروجي اخلدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق حبقوق املبدعني (مثل أنظمة اس ناد
املعرفات وتوثيق املصنفات وعروض الداء والتسجيالت)؛
ّ
(د) وتقامس أي معلومات وواثئق وجهية بشأن امللكية الفكرية ،مع مراعاة متطلبات الرسية حسب الاقتضاء؛
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(ه) والتعاون بشأن مشاريع ومبادرات حمدّ دة غايهتا حتقيق أغراض الاحتاد ،مبا يف ذكل من خالل دمع مبادرات عاملية
وحملية تريم اىل متكني عدد أكرب من الفراد يف مجيع أحناء العامل من التعاون فامي بيهنم وكسب عيشهم من ابداعاهتم.

اثنيا .هيلك الاحتاد
ألف .التشكيةل
ّ
يتشلك الاحتاد من:
(أ) العضوين املؤسسني ،وهام الويبو ومؤسسة الوعي حبقوق املوس يقى؛
(ب) والعضاء ،واذلين ّ
يتعني أن يكونوا كياانت من مجيع القطاعات العامة واخلاصة الوجهية اليت متث ّل املبدعني
أو أحصاب املصلحة يف الصناعة االبداعية الراغبني يف املشاركة يف ادارة الاحتاد والنشطة اليت يقودها الاحتاد
ووافقت علهيا جلنة احلومكة ،وفقا لالجراء املنصوص عليه يف هذا امليثاق؛
(ج) واجلهات الراعية ،اليت ميكن أن تكون أي خشص طبيعي أو اعتباري يرغب يف تشجيع ودمع أنشطة الاحتاد من
خالل مساهامت مالية أو عينية وافقت علهيا جلنة احلومكة ،وفقا لالجراء املنصوص عليه يف هذا امليثاق.
والاحتاد عبارة عن ترتيب تعاوين طوعي بني الكياانت املتعاونة لتحقيق هدف مشرتك ،ولكن لك من تكل الكياانت يعمل
مبفرده .وبناء عىل ذكل ،ال يُنشئ هذا امليثاق أي هيلك قانوين هل خشصية قانونية ّممّية.
ابء .اكتساب صفة العضو يف الاحتاد
(أ) جيوز لي كيان قانوين ميث ّل املبدعني أو أحصاب املصلحة يف الصناعة االبداعية يرغب يف املشاركة يف ادارة الاحتاد
والنشطة اليت يقودها الاحتاد ،أن يوجه طلبا ليكتسب صفة العضو .و ّ
يتعني توجيه ذكل الطلب كتابيا اىل المانة مع تضمينه
العنارص التالية عىل القل:
-

التقيّد بأهداف الاحتاد؛
املصادقة عىل هذا امليثاق؛
الالزتام بدفع الاشرتأاكت الس نوية ،عىل النحو اذلي حتدّ ده جلنة احلومكة عىل أساس س نوي ،وكام هو منشور عىل
موقع الويبو االلكرتوين.

(ب) توجه المانة الطلب عىل وجه الرسعة اىل جلنة احلومكة لتتخذ قرارها بشأنه .وترسل المانة ردا مكتواب اىل مقدم الطلب
نيابة عن جلنة احلومكة ،حتدّ د فيه ،حسب الاقتضاء ،التارخي الفعيل اذلي س يصبح فيه مقدم الطلب عضوا.
(ج) جيوز لي عضو الانسحاب من الاحتاد ابرسال اخطار مكتوب اىل المانة .وال تؤدي معليات الانسحاب اىل اهناء
النشطة و/أو الالزتامات املالية اليت قد تكون بدأت قبل التارخي الفعيل لالهناء .وال ينجم عن انسحاب أي عضو سداد ما
دُفع من اشرتأاكت (أو أي جزء مهنا) ،ما مل ي ُتفق عىل خالف ذكل بني العضو املعين وجلنة احلومكة.
(د) يف حال اخالل عضو ابلزتاماته الساس ية املنصوص علهيا يف البند (أ) أعاله ،جيوز أن ّتقرر جلنة احلومكة طرده من
الاحتاد .وفامي يتعلق بأعضاء جلنة احلومكة ،جيوز للعضوين املؤسسني فقط اختاذ قرار الطرد .وال يؤدي ذكل القرار اىل اهناء
النشطة و/أو الالزتامات املالية اليت قد تكون بدأت قبل التارخي الفعيل لالهناء وال ينجم عن ذكل سداد ما دُفع من
اشرتأاكت (أو أي جزء مهنا) ،ما مل يُتفق عىل خالف ذكل.
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جمي .اكتساب صفة اجلهة الراعية لالحتاد
(أ) جيوز لي خشص طبيعي أو اعتباري يرغب يف تشجيع ودمع أنشطة الاحتاد من خالل مساهامت مالية أو عينية أن
يوجه طلبا ليكتسب صفة اجلهة الراعية .و ّ
يتعني توجيه ذكل الطلب كتابيا اىل المانة مع تضمينه العنارص التالية عىل القل:
-

التقيّد بأهداف الاحتاد؛
املصادقة عىل هذا امليثاق؛
مقدار و/أو طبيعة املسامهة املقرتح تقدميها.

(ب) توجه المانة الطلب عىل وجه الرسعة اىل جلنة احلومكة لتتخذ قرارها بشأنه .وترسل المانة ردا مكتواب اىل مقدم الطلب
نيابة عن جلنة احلومكة ،حتدّ د فيه ،حسب الاقتضاء ،التارخي الفعيل اذلي س يصبح فيه مقدم الطلب هجة راعية.

اثلثا .حومكة الاحتاد
ّ
يتشلك الاحتاد من جلنة حومكة وأمانة.
ألف .جلنة احلومكة
(أ) ترشف جلنة احلومكة عىل اعداد النشطة املضطلع هبا يف جماالت التعاون واملشار الهيا يف القسم "أوال" أعاله ،وتنفيذها
وتقيميها عىل حنو شامل ،وفقا لواليهتا احملدّ دة يف هذا امليثاق.
(ب) تكون تشكيةل جلنة احلومكة عىل النحو التايل:
" "1املدير العام للويبو (أو من ي ُ ّعني لينوب عنه) اذلي يتوىل منصب الرئيس؛
" "2رئيس مؤسسة الوعي حبقوق املوس يقى (أو من ي ُ ّعني لينوب عنه) اذلي يتوىل منصب انئب الرئيس؛
" "3ما يصل اىل مثانية مبدعني مشهورين ،يع ّيهنم بشلك مشرتك العضوين املؤسسني.
(ج) ال يتقاىض أعضاء جلنة احلومكة أجرا لقاء معلهم يف اللجنة.
(د) ( ُحذفت)
(ه) ّ
يعني العضوان املؤسسان أعضاء جلنة احلومكة ملدة عامني قابةل للتجديد دون تقييد .ويف حاةل انسحاب أحد أعضاء
جلنة احلومكة أو طرده من الاحتاد كام هو منصوص عليه يف القسم "اثنيا .ابء(ج) أو (د)" ،تنهتيي مدة العضو املذكور وجيوز
للعضوين املؤسسني تعيني عضو جديد يف جلنة احلومكة ملا تبقى من تكل املدة.
(و) جتمتع جلنة احلومكة ّمرة واحدة عىل القل يف الس نة وتضع نظاهما ادلاخيل .وتُعمتد قراراهتا وتوصياهتا بتوافق الراء .وجيوز
للرئيس ،عند الرضورة ،ادلعوة اىل عقد جلسات اضافية أو اس تثنائية .كام جيوز للجنة ،عند احلاجة ،عقد مؤمترات عن بعد
تُعترب مبثابة جلسة من جلساهتا.
(ز) حتدّ د جلنة احلومكة ،عىل أساس لك حاةل عىل حدة ،النشطة اليت يضطلع هبا الاحتاد ،وتضع الحاكم احمل ّددة والرشوط
امللموسة لتنفيذ تكل النشطة .وتُدرج مجيع النشطة اليت ّتقرر جلنة احلومكة الاضطالع هبا يف خطة معل س نوية.
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(ح) جيوز أن ّتقرر جلنة احلومكة انشاء جلان فرعية ،اما عىل أساس دامئ أو مؤقت ،للمساعدة يف تنفيذ أي أنشطة من
أنشطة املشاريع .وجيوز أن تضم اللجان الفرعية أي أعضاء أو هجات راعية تع ّيهنا جلنة احلومكة.
(ط) جيوز للجنة احلومكة أيضا ،حسب احتياجاهتا ،أن تدعو مراقبني اىل دوراهتا.
ابء .المانة
املقر الرئييس للويبو مبساعدة الاحتاد .وتمتثل مسؤوليهتا يف اعداد مرشوع جدول العامل
(أ) تقوم المانة املوجودة يف ّ
وتوزيع الواثئق الوجهية وصياغة تقرير ادلورات .وس يضطلع موظفون من مضن موظفي الويبو احلاليني بأعامل المانة حس امب
يلكّفهم به املدير العام للويبو.
(ب) تكفل الويبو أن يكون للمانة ما يكفي من املاكتب والاثث واحلواسيب واملعدات املكتبية واملواد ،مبا يف ذكل أعامل
الصيانة والصون ،وفقا الجراءات الويبو املعمول هبا.
(ج) تتحمل الويبو مجيع التاكليف والنفقات املتعلقة بسري معل المانة من خالل مّيانيهتا العادية ووفقا لربانجمها ومّيانيهتا
املعمتدين.

رابعا .موارد الاحتاد
ألف .تتكون موارد الاحتاد مما ييل:
(أ) املسامهة الس نوية املفروضة عىل لك عضو ،عىل النحو اذلي حتدّ ده جلنة احلومكة؛ وفامي يتعلق ابلعضوين املؤسسني،
تُقدم تكل املسامهة من خالل دمع عيين يمتث ّل يف المانة وفقا للقسم "اثلثا ابء" أعاله فامي خيص الويبو ،ويف النشطة
الرتوجيية ابالضافة اىل اخلربة املتخصصة فامي خيص مؤسسة الوعي حبقوق املوس يقى؛
(ب) وأي مسامهة مالية اضافية ميكن أن يقدهما لك عضو (مبا يف ذكل العضوان املؤسسان) عىل أساس طوعي؛
(ج) وأي مساهامت مالية وعينية من اجلهات الراعية.
ابء .تُمول أنشطة الاحتاد من خالل صندوق استامئين ي ُسمى صندوق الويبو الاستامئين للمبدعني (ي ُشار اليه فامي ييل ابمس
الصندوق الاستامئين) تنش ئه الويبو وترشف عليه مبوجب القسم "خامسا" من هذا امليثاق.
جمي .جيوز متويل بعض أنشطة الاحتاد من مّيانية الويبو العادية ،وفقا للربانمج واملّيانية املعمتدين من قبل ادلول العضاء
يف الويبو .وجيوز حتديد تكل النشطة بناء عىل خطة العمل الس نوية اليت وافقت علهيا جلنة احلومكة.

خامسا .ادارة صندوق الويبو الاستامئين للمبدعني
ألف .تدير الويبو الصندوق الاستامئين وفقا لنظاهما املايل والحئته ،وي ُس تخدم ذكل الصندوق حرصاي لتغطية تاكليف تنفيذ
النشطة احملدّ دة يف خطة العمل الس نوية اليت وافقت علهيا جلنة احلومكة ،عىل النحو املشار اليه يف القسم اثلثا ألف(ج)
أعاله .وجيوز أن يشمل الصندوق الاستامئين متويل لك من موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني.
ابء .تُدفع أي مسامهة مالية يف الصندوق الاستامئين اىل الويبو بتحويلها اىل احلساب املرصيف التايل:
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امس البنكUBS S.A. Genève :
رمق احلساب0240 FP102324.2 :
CH94 0024 0240 FP10 2324 2 :IBAN
UBSWCHZH80A :SWIFT
معلومات ادلفعWIPO for Creators Fund-in-Trust :
جميُ .حتول املساهامت املالية املدفوعة بعمالت أخرى اىل الفرنك السويرسي حبسب سعر الرصف املعمول به يف
المم املتحدة أو املرصف املعين واملطبق يف اترخي الاس تالم.
دال .س تقوم الويبو مبا ييل:
" "1ختصيص حساب منفصل للصندوق الاستامئين ّ
يبني مجيع االيرادات والنفقات ،عىل أن تُرسل ن ُسخ مهنا اىل
جلنة احلومكة اذا طلبت ذكل .وتُقيّد أي فوائد مس تحقة عىل الصندوق وفقا لنظام الويبو املايل والحئته وتُعترب
جزءا من الصندوق الاستامئين؛
املدونة ابلفرنك السويرسي .و ُحت ّول االيرادات
" "2والاحتفاظ ابلسجالت املالية فامي يتصل ابلصندوق الاستامئينّ ،
املدونة بعمالت أخرى اىل الفرنك السويرسي حبسب السعر املعمول به يف المم املتحدة أو املرصف
والنفقات ّ
دون أيضا يف التقارير الهنائية للحساب
املعين يف اترخي تكل املعامالت .وأي رصيد يف الصندوق الاستامئين ي ُ ّ
ابلفرنك السويرسي؛
" "3وتعيني مدير للصندوق الاستامئين يتوىل تنظمي الصندوق ومراقبته ابلتعاون املشرتك مع مدير أخر للصندوق
تعينه مؤسسة الوعي حبقوق املوس يقى لضامن الفعالية يف رمس خطة العمل الس نوية وتنس يقها وتنفيذها؛
" "4والسعي ،بشلك منتظم ،اىل رفع تقرير عن التنفيذ وتقرير مايل اىل جلنة احلومكة يغطي اس تخدام الصندوق
الاستامئين .وس ُينرش هذان التقريران أيضا عىل موقع الويبو االلكرتوين.
املموةل من
هاء .تقوم الويبو بفرض رسوم ادارية وتنظميية عىل أساس االنفاق الفعيل عىل مجيع املرشوعات والنشطة ّ
الصندوق الاستامئين .ويعادل ذكل ثالثة عرش يف املائة (.)%13
واو .س ُتدار املعامالت املالية املتعلقة ابلصندوق الاستامئين وفقا الطار الويبو اخلاص ابلرقابة ادلاخلية وعىل أساس نظام
الويبو املايل والحئته ،مع مراعاة اجراءات التدقيق اخلاريج وادلاخيل يف الويبو.
زاي .تُس تخدم املساهامت يف الصندوق الاستامئين حسب الرتتيب الزمين لتارخي ايداعها يف الويبو .وذلكل ،لن تُس تخدم
املسامهة اال بعد استنفاد املساهامت السابقة وستُنفق ابلاكمل قبل اس تخدام املساهامت الالحقة.
حاء .سرتفع الويبو التقريرين املاليني التاليني اىل جلنة احلومكة وترفعهام ،حسب الطلب ،اىل لك من العضاء
واجلهات الراعية:
-

تقرير مايل س نوي يغطي اس تخدام الصندوق الاستامئين خالل الفرتة من  1يناير اىل  31ديسمرب من العام السابق
حبلول  30أبريل من لك عام ،اعتبارا من  30أبريل 2021؛

-

وتقرير مايل مؤقت يغطي اس تخدام الصندوق الاستامئين خالل الفرتة من  1يناير اىل  30يونيو من العام احلايل
حبلول  31يوليو من لك عام ،اعتبارا من  31يوليو .2021

6

طاء .سرتفع الويبو تقريري الداء التاليني اىل جلنة احلومكة وترفعهام ،حسب الطلب ،اىل لك من العضاء واجلهات الراعية:
-

تقرير س نوي عن التنفيذ يغطي حتقيق الهداف يف اطار الصندوق الاستامئين خالل الفرتة من  1يناير اىل
 31ديسمرب من العام السابق حبلول  30أبريل من لك عام ،اعتبارا من  30أبريل 2021؛

-

وتقرير مؤقت عن التنفيذ يغطي حتقيق الهداف يف اطار الصندوق الاستامئين خالل الفرتة من  1يناير اىل
 30يونيو من العام احلايل حبلول  31يوليو من لك عام ،اعتبارا من  31يوليو 2021؛

ايء .س يظل الصندوق الاستامئين ساراي طاملا بقي االتفاق اذلي ُأسس مبوجبه الاحتاد انفذا .وعند اهناء االتفاق ،ستس متر
الويبو يف الاحتفاظ ابملبالغ املتوافرة يف الصندوق الاستامئين اىل أن يمت سداد مجيع الالزتامات املالية اليت تعهّد هبا الاحتاد،
مبا يف ذكل الالزتامات املتعلقة بأي نشاط ال ميكن اكامهل قبل التارخي الفعيل الهناء االتفاقُ .
وسري ّد أي مبلغ متبق بعد ذكل،
لكيا أو جزئيا ،بتحويهل اىل العضاء واجلهات الراعية مبا يتناسب مع مساهامهتم والرتتيب الزمين لالس تالم ،وفقا للمعلومات
املرصفية اليت س ُتقدم اىل المانة عند الانضامم اىل الاحتاد.

سادسا .ادخال تعديالت عىل امليثاق
جيوز تعديل هذا امليثاق مبوافقة متبادةل ّ
يعرب عهنا العضوان املؤسسان كتابيا .وس ُتنرش التعديالت عىل موقع الويبو
االلكرتوين ،مع االشارة عىل وجه التحديد اىل اترخي بدء نفاذها.

سابعا .تسوية املنازعات
ألف .يبذل العضاء واجلهات الراعية والعضوان املؤسسان قصارى هجدمه يك تُسوى ،بشلك ودي ،أي منازعة انش ئة عن
تنفيذ هذا امليثاق أو تفسريه.
سو وداي ،اىل التحكمي مبوجب قواعد التحكمي السارية
ابءُ .حتال أي منازعة انش ئة عن تنفيذ هذا االتفاق أو تفسريه ،ما مل ت ُ ّ
مكونة من ّ
حمّك واحد .وتكون السلطة
للجنة المم املتحدة للقانون التجاري ادلويل (الونس يرتال) .وتكون هيئة التحكمي ّ
اخملوةل ابلتعيني المني العام للمحمكة ادلامئة للتحكمي .وجيري التحكمي يف جنيف ،سويرسا .ويلزتم الطرفان بأي قرار حتكمي
صادر وفقا ذلكل التحكمي ،بوصفه القرار الهنايئ اخلاص بأي منازعة من هذا القبيل.
فرس وفقا لها ،وت ُسوى أي مسأةل مل يمت
جمي .ختضع املنازعات الناش ئة عن تنفيذ هذا امليثاق أو تفسريه لرشوط امليثاق وتُ ّ
تناولها رصاحة يف امليثاق أو تتطلب تفسريا ابلرجوع اىل املبادئ العامة للقانون ادلويل العام.

