
 
 

 CRNR/DC/12
باالسبانية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ 

االجتماع االستشاري االقليمي 
ألمريكا الالتينية والكاريبي 

تحضيرًا لمؤتمر الويبو الدبلوماسي 
المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة 

سانتياغو ، شيلي ، من ٢٩ إلى ٣١ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٦ 
 
 
 
 
 

ــو الدبلوماسـي  عقد االجتماع االستشاري اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي تحضيرًا لمؤتمر الويب - ١
المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة (المزمع عقــده فـي جنيـف فـي الفـترة مـن ٢ إلـى٢٠ 

ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦) في سانتياغو ، شيلي ، في الفترة من ٢٩ إلى ٣١ أآتوبر/تشرين األول . 
 

ــبرازيل وشـيلي وآولومبيـا وآوسـتاريكا  وحضرت الوفود التالية االجتماع :  األرجنتين وبوليفيا وال - ٢
ــلفادور وغواتيمـاال وجامايكـا والمكسـيك ونيكـاراغوا وبـاراغواي وبـيرو وترينيـداد وتوبـاغو  وآوبا والس
ــن المكتـب الدولـي للويبـو فضـًال عـن السـيد/جوآـا  وأوروغواي وفنزويال . وحضر االجتماع أيضًا وفد م
ليدس الذي ُدعي بصفته رئيسًا للجنتي الخبراء . وأرفقت بهذه الوثيقة قائمة آاملــة بأسـماء المشـترآين فـي 

االجتماع . 
 

وفي الجلسة االفتتاحية ، أخذ الكلمــة السـيد/ميخـالي فيكشـور (مسـاعد المديـر العـام للويبـو) والسـيد  - ٣
جوآا/ليدس (رئيس لجنتي الخبراء) والسيد/آرستيان ماآيرا (مدير السياسة متعددة األطراف) بالنيابة عــن 

وزير الشؤون الخارجية في شيلي . 
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وخالل جلسة العمل األولى ، تم انتخاب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم باإلجماع :  - ٤
 

السيد/مارينو بورزيو ، شيلي  الرئيس       :
السيد/فرناندو زاباتا ، آولومبيا  نواب الرئيس :

السيدة/هيلدا ريتوندو ، األرجنتين 
السيدة/مازنة قادر ، ترينيداد وتوباغو 

 
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للعمل الذي أنجزه المكتب الدولي للويبو ولجنتا الخبراء . وعـبروا  - ٥
بصفة خاصة عن تقديرهم لما قدمه السيد جوآا ليـدس ، رئيـس لجنتـي الخـبراء ، مـن خدمـات فـي مجـال 

إعداد االقتراح األساسي وصياغته . 
 

وفي هذا الصدد ، أعرب المجتمعون عن تقديرهم لحضور السيدين جوآا ليـدس وميخـالي فيكشـور 
اللذين سهلت مشارآتهما إدارة المناقشات . 

 
وأخذ ممثلو بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي علمًا باالتفاقات التي أبرمت في اجتماع مجموعة بلدان  - ٦
أمريكا الالتينية والكاريبي المنعقد في جنيف بمناسبة انعقاد اجتمـاعي لجنتـي الخـبراء (فـي فـبراير/شـباط 

 . INR/CE/V/13و BCP/CE/VI/15 ١٩٩٦) وترد استنتاجاتهما في الوثيقتين
 

وعند افتتاح االجتماع ، أعرب ممثلو بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي مــن جديـد عـن عزمـهم علـى  - ٧
بذل آل الجهود الممكنة للتوصل إلى موقف مشترك بخصوص أآبر قدر ممكن من المسائل . 

 
وانطالقًا من ذلك ، درس المجتمعون بصفة عامـة المسـائل التـي تـم االتفـاق عليـها فـي اجتماعـات 
ــرة  سابقة واقروا معظمها وطرحوا بعض المسائل إلعادة النظر فيها . وحلل المجتمعون بعض المسائل للم

األولى . 
 

وتوصل المجتمعون إلى إجماع بخصوص المسائل التالية المرتبة حسب تسلسلها لدى النظر  فيها .  - ٨
 

عدد المعاهدات  ( أ )
 

تم االتفاق على ضرورة وضـع معـاهدات منفصلـة مـع اعطـاء األولويـة للنصـوص المتعلقـة بحـق 
المؤلف والحقوق المشابهة . 

 
االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية (المادة ١٤ من معاهدة حق المؤلــف والـمادة ٢٢ مـن  (ب)

معاهدة الحقوق المشابهة) 
 

اتفق المجتمعون على اقرار النصوص التي صيغت رهن ادخال التحسينات الالزمة في صياغتها . 
 

بند الضمان (المادة ١ ، الفقرة (٢) من معاهدة الحقوق المشابهة)  (جـ)
 

ــا ورد فـي المـادة ١ مـن  رأى المجتمعون أن من المستحسن االحتفاظ ببند الضمان آما صيغ وفقًا لم
اتفاقية روما . 

 
سريان المعاهدات  (د )
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اتفق المجتمعون على أن تدخل المعاهدات حــيز التنفيـذ بعـد أن تكـون ١٥ دولـة قـد أودعـت وثـائق 

التصديق أو االنضمام ذات الصلة بالموضوع . 
 

االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية إلدارة الحقوق  (هـ)
 

قرر المجتمعون التوصية بالموافقة على النصوص المقترحة وأن تضاف عبارة "أو أن يتيــح"  بعـد 
عبارة "ينقل إلى الجمهور" في معاهدة الحقوق المشابهة (المادة ٢٣ ، الفقرة ١ "٢") . 

 
برامج الحاسوب (المادة ٤ ، معاهدة حق المؤلف) .  (و.)

 
أوصى المجتمعون أن يســتعاض فـي النـص االنكلـيزي عـن آلمـة "are" بعبـارة "shall be" بغيـة 

تكييف النص وفقًا لصيغة المادة ١٠ - ١ من اتفاق تريبس . 
 

حق التأجير (المادة ٩ من معاهدة حق المؤلف)  (ز.)
 

فيما يتعلق بحق تأجير برامج الحاسوب ، توصل المجتمعون إلى ضرورة تطبيــق أحكـام المـادة ١١ 
من الجزء الختامي من اتفاق تريبس . 

 
التقييدات واالستثناءات (المادة ١٢ معاهدة حق المؤلف)  (حـ)

 
ــف بحيـث ال تقبـل أي  توصل المجتمعون إلى ضرورة تغيير صيغة المادة ١٢ من معاهدة حق المؤل

تقييدات أو استثناءات غير تلك الواردة في اتفاقية برن . 
 

حق اتاحة التسجيالت الصوتية  (طـ)
 

أوصى المجتمعون بالموافقة على القواعد الواردة في االقتراح األساسي للرئيس . 
 

الحق في مكافأة مقابل اإلذاعة أو النقل إلى الجمهور  (ي)
 

أوصى المجتمعون بالموافقة  على القواعد الواردة في االقتراح األساسي للرئيس . 
 

وتناول المجتمعون المسائل التالية ونظروا في بعضها بتعمق وال سيما تلك المسائل المتعلقة بالعالقة 
ــم يتوصلـوا إلـى موقـف مشـترك بخصـوص تلـك  المحتملة بين المعاهدات المقترحة . غير أن المجتمعين ل
ــف آحـل أمثـل ، قبـل أن يتناولـها المؤتمـر الدبلوماسـي .  المسائل وأوصوا بأن يواصل النظر فيها في جني

وتلك المسائل هي : 
 

العالقة المحتملة بين المعاهدات المقترحة والمعاهدات الموجودة ،  ( أ )
وحق االستيراد ،  (ب )

وممارسة الحقوق ،  (جـ )
وحقوق فناني األداء في أوجه أدائهم المثبتة في وسائل سمعية بصرية ،  ( د )

واألحكام اإلدارية .  (هـ )
 

ولم يتخذ المجتمعون قرارًا بشأن الصيغة المقترحة للحماية "الخاصة" بقواعد البيانات .  -١٠
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وقرر المجتمعون أن تمثل البلدان التالية االقليم في "المجموعة ١٥ + ١٥" :  -١١
 

األرجنتين  -
البرازيل  -

شيلي  -
آولومبيا  -
المكسيك  -

 
ــدان  وستجتمع "المجموعة ١٥ + ١٥" في ٢٩ و ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني في جنيف . وسترفع البل

آنفة الذآر تقريرًا في ذلك االجتماع عن مواقف االقليم التي اعتمدت باإلجماع . 
 

ــون علمـًا باالهتمـام الـذي أبدتـه بعـض الوفـود لشـغل بعـض المنـاصب فـي المؤتمـر  وأخذ المجتمع -١٢
الدبلوماسي . 

 
ــة علـى هـذا التقريـر باالجمـاع فـي سـانتياغو شـيلي ، فـي ٣١ أآتوبـر/تشـرين األول  وتمت الموافق

 . ١٩٩٦
 

سانتياغو ، شيلي ، في ٣١ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٦ 
واثباتا لذلك ، فقد وقعنا وختمنا هذه الوثيقة في سـانتياغو ، شـيلي ، فـي ١٨ نوفمـبر/تشـرين الثـاني 

 . ١٩٩٦
 
 
 

[نهاية الوثيقة] 


