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سلمت األمانة 2011يناير  31يف  .1 شأن الربازيل حكومة اقرتاحت،  بو  بحول معاهدة الو سمعي ي ل حامية األداء ا
برصي  .لا

 .ثويرد الاقرتاح يف مرفق هذه الويقة .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

باجة  يادل

 

بو  باجة ليك يؤخذ اعامتد جدول أعامل الو ييقرتح إدراج فقرة جديدة يف ادل ُي حلية يف ابشأن اُ إدخال ومن املقرتح . سـبانلتمن
تني الفقرة اجلديدة بني باجة5جلديدة الفقرة سـتصبح الفقرة ا (5 و4لي الفقرتني احلا ي) ي يف ادل تايل مضموهناكونسـو  :ل اك

يات " تو صوإذ تقر اب يات  امخلس واألربعنيل ية، ال سـامي تو بو يف جدول أعامل ا متدهتا ادلول األعضاء يف الو صاليت ا من لتي ع
ئة  ياسة العامة واملكل العام"ابء"لفا تعلقة بوضع القواعد واملعايري وأوجه املرونة وا سـ ا  "لمل

 

 1املادة 

يات ومعاهدات أخرى  قعالقة هذه املعاهدة ابتفا

ناء عىل  )1( بعض اآلخر  ها جتاه ا تعاقدة  يا عىل األطراف ا بيس يف هذه املعاهدة ما حيد من الالزتامات املرتبة حا ل مل ل بعضت ًل
يل الصويتيبو معاهدة الو سجشأن األداء وا يالت الصوية   أولتب تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  تالاتفا سج ن لتل م ف ق

ئات اإلذاعة  توبر26املربمة يف روما يف هيو يوسكو  1961ترشين األول /ك أ ية ا نواتفا ل نوع أشاكل ق تشأن حامية وتعزيز  ب
ثقايف بري ا لا  .لتع

ناء ع )2( نوحة  ببقي امحلاية ا ملم هـا وال تـؤثر فهيـا ُت يـة عـىل حا يـة وا نفات األد لىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف يف ا ن ب لفملص
تكل امحلاية . بأي شلك من األشاكل  سري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل  يه ، ال جيوز  بو تف  .عل

هذه املعاهدة أية صةل بأية معاهدات )3( لست  شأن األد أخرى لي بو  بخالف معاهدة الو يل الصويتي ، وال ختـل لتسجاء وا
 .تمات مرتبة عىل أية معاهدات أخرىبأية حقوق أو الزتا

 

 2املادة 

 تعاريف

برصي"مصطلح و" فناين األداء "تعديل تعريف مصطلحينبغي  سمعي ا يت ا لا ل بري أدق وتفادي " لتثب تفسري لاتعلضامن 
تعاريف اجلديدة عىل ما هو رضوري لض. اطئاخل ترص ا بغي أن  لو تق برصيين سمعي ا ناين األداء ا لامن حامية  ل  لو ومتكني ادلف

نظاهما وممارسـهتا القانويني ناألعضاء من إعامل هذه األحاكم وفقا   .ل

بغي تعديل تعريف  ثال،  يل ا نوعىل  يب ناين األداء " فناين األداء"ملس تقدهما املعاهدة لفائدة  فلضامن أن تكون امحلاية اليت  سـ
ية للحقوق اليت يؤديوقد  . فقطالعاملني يف إطار همين ،  اجلديدةمتنحها املعاهدةسـملسـتقبل تعريف واسع يف إعاقة اإلدارة ا

ية ئة الر مقال سـامي داخل ا تعريف احلايل ملصطلح .لبي ها ا يال للحاالت اليت  يل أكرث  ل وتقرتح الربازيل أيضا إجراء  تفص يشملحتل
بغي ". فنان األداء" شأن هذا أينو يحا  بن تقدم األمانة تو يف، وفقا ض شاورات املزمع إجراؤها يف  ناملوضوع خالل ا جمل

ناسب يف 7للفقرة  تاجات الريس"مل من الفصل ا ئا ية حبق املؤلف " سـتن نة ادلامئة ا رشين  نيف ادلورة احلادية وا للج ملعلع
 .واحلقوق اجملاورة

برصي"وجيب أيضا تعديل تعريف  سمعي ا يت ا لا ل سه أال وهو " لتثب هدف  يق ا نفمن أجل  ل بري بأسلوب أدق حتق لتعا
سري اخلاطئ يل . لتفوتفادي احامتل ا بغي أن  حيو تعريف ين هويمبشلكلا نف األديب والفين أو أشاكل  "مف واحض إىل  ملصا

بري الفوللكوري يس من الواحض من هو صاحب . "فناين األداء"، عىل غرار تعريف مصطلح "لتعا لوابإلضافة إىل هذا، 
ش يت، وال إن اكن  ياحلق يف ا يل الصويتلتثب ثل احلق يف ا لتسجمل احلقوق اجملاورة،  يحات  .م بغي أن تقدم األمانة تو ضو ين

يف بةل املزمع إجراؤها يف  شاورات ا نشأن هذه املوضوعات أيضا خالل ا مل جب  .ملق
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رشوع املعاهدة  يا  شوب حا بديةل لعدم ادلقة اذلي  موقد يكون أحد احللول ا ل ي شأن تعريف مصطلحل سريي  يان  بهو  تف  ب
برصي"مصطلح و" ين األداءفنا" سمعي ا يت ا لا ل يه ادلول األعضاءت، "لتثب  . فامي بعدعلتفق 

بث"ُوأخريا، يقرتح حذف ما ييل من تعريف   ":لا

يل" بث"يقصد بلكمة ) ج( هور؛  لألصواتمتثإرسال األصوات أو الصور واألصوات أو  ها ا ية  مجل بوسائل ال بل ليسـتقسلك
يل يمت ترب لك إرسال من ذكل ا بو ساتل من ابب لقيع ترب إرسال إشارات جمفرة من ابب أيضا؛ " بثلا"ل عرب ا " بثلا"يعو

ئة ا يح فهيا  هييف احلاالت اليت  تاح لبثتت تجفري أو  يةل بفك ا يةل ا هور الو ي  ل لكفسـ ئة اللجم هور مبوافقة  هيفهيا ذكل   .لبثللجم

 

 4املادة 

ية  طناملعامةل الو

تايل عىل التقرتح الربازي تعديل ا ل إدخال ا سقة مع تعديل آجل 2.4ملادة ل متها  تعلق ابملادة عل  :10يخر 

تعاقد  ناء عىل الفقرة أن يقرصمحيق للك طرف  تعاقد آخر ومدهتا  ب مدى امحلاية املقدمة ملواطين طرف  ، فامي خيص )1(م
نوه يف ي احلقوق اليت عىلمن هذه املعاهدة، ) 2(11املادة و) 1(11  واملادة،)2(10املادة  يف ملمنوحةاحلقوق ا طتع هبا موا مت

تعاقد  .ملذكل الطرف ا

 

 10املادة 

بت  ملثاحلق يف إاتحة األداء ا

 :10إىل املادة ) 2(قرتح إضافة فقرة جديدة ُي

نانو األداء ) 1( فتع   ترصحي بإاتحة سـابحلق الايمت لثاري يف ا تأداهئمأوجه تئ ية برصيةتثبيتاتيف  ةملثب ا ، للجمهور مسع 
ية ية أو ال سلكبوسائل  تارهام الواحد مهنم ،سلك هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  خي مبا ميكن أفرادا من ا مجل ً ّ

 .بنفسه

تعاقدة أن تعلن يف إخطارلألطرافجيوز ) 2( ية مل ا نظمة العا للم تودعه دلى املدير العام  مل بو(لكية الفكرية للم ، أهنا )يالو
نصفةتنشئ يه يف الفقرة عوضا عن  ،مل حقا يف املاكفأة ا نصوص  ترصحي ا علاحلق يف ا مل بارش أو غري ،)1(ل مل عىل الاتفاع ا ن

تبارش بأوجه األملا هور ةملثبداء ا ية برصية إلاتحهتا  تات  للجم يف  مسع ًمبا ميكن أفرادا منتثبي هور من الاطالع علهيا من  ّ مجلا
سه تارهام الواحد مهنم  نفماكن ويف وقت  تعاقدة أجيوز  و.بخي تيف رشيعاهتا يضا أن تعلن أهنا وضعت رشوطا مللألطراف ا

يةمن أجل ممارسة احلق  ية إلزا نصفة، اليت متارس بواسطة إدارة جام ميف املاكفأة ا ع  .مل

 

 31املادة 

ناءات يدات والا سـتثا  لتقي

تعاقداطرجيوز لأل )1( ياهتاتنص يف رشيعت أن ةملف ا ناةطن الو نوحة  ناءات للحامية ا يدات أو ا لف عىل  ملمث سـتي ين األداء تق
برصي سمعي ا لا نوع ذاته اذلي  ل يه يف رشيعتلمن ا تنص  ياهتاعل يةةطن الو ية وا نفات األد ن محلاية حق املؤلف يف ا ب  .لفملص

نصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل يتعني  )2( ناءات للحقوق ا يدات أو ا تعاقدة أن تقرص أي  ملعىل األطراف ا ي سـتثمل تق
تعار بب رضرا بغري مربر تبعض احلاالت اخلاصة اليت ال  يل الصويت وال  تغالل العادي لألداء أو ا تسض والا سج لتسـ

نان األداءللمصاحل رشوعة  لف ا ثال، مل  :مومهنا 
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هأوجهنسخ ) أ( برصي وتوز سمعي ا يع األداء ا ل هال تخدهم ا وإاتحهتانقل و ، املعاقون األشخاص اي حرصايسـليك 
ب تاجون  ست دلهيم أهداف جتارية واذلين  بساذلين  حيل رس من أإىل تكل اإلعاقة ب ي يسق  نفاذ من نف محمي إلجل ا مصىل 

بري عىل حق املؤلف مبوجب  توى نفاذ خشص بدون إعاقة؛كنفاذا يكون إىل حد   مسـنفس 

بحث العلمي؛) ب( تعلمي أو ا لالاتفاع فقط ألغراض ا ل  1ن

بات ودوائر ا) ج( تفاع ا تا برصي من أجل حملفوظات بأوجه املكن سمعي ا لألداء ا  اابالطالع علهيللجمهور  لسامحال
تعارهتا هاصيانهتواحملافظة علهيا غراض ، وألسـوا  ؛احفظ و

 

 15املادة 

ية نولو تدابري ا تعلقة اب جالالزتامات ا لتك ل  مل

 :15إىل املادة ) 2(ُيقرتح إضافة فقرة جديدة 

نص جيوز يتعني) 1( بة وعىل جزاءات فعات أن  نا يهنا عىل حامية  تعاقدة يف قوا سـاألطراف ا ممل تدابري ن تحايل عىل ا لةل ضد ا ل
بارشة أعامل  نع من  ناء عىل هذه املعاهدة واليت  هم  نانو األداء ابالرباط مبامرسة حقو ها  ية الفعاةل اليت  نولو ما ق ف تعمل ج متتك ب ت سـ يل

نانو األداء  يون أو الفمل يرصح هبا  تعلق بأوجه أداهئمملعنا سمح هبا القانون، فامي  ي    .ي

تدابري) 2( نع ا لجيب أال  يدات أو الاتفاع مت ناءات وا ية ممارسة الا نولو ن ا تقي لل ث ج بقا إىل بأوجه األداء اليتسـتتك مسـ آلت 
يداملكل العام يةيُوشرتط يف . هامتق أو  نولو جتدابري امحلاية ا  :أيضا ما ييل لتك

 

ية؛ة حاميفرتةيطابق يف الوقت مبا ذات أثر حمدود تكون أن " 1"  ل احلقوق املا

ناين وأن " 2" لفسمح   األداء وغريمه من أحصاب احلقوق بإلغاهئا يف أي وقت؛ت

نص علهيا هذه املعاهدةتسموأن " 3" ناءات اليت  يدات والا تح مبامرسة ا سـتثي  .لتق

 

 8املادة 

تحفظات   واإلخطاراتلا

سمح بأي حتفظ عىل هذه املعاهدة رشط مراعاة أحاكم املادة ) 1(   ).3(11يال 

شار إلهيا يف املمدرجا يف الواثئق ) 2(19أو ) 2(11 أو )2(10املادة اء عىل بنّمقدم بيان أن يكون أي جيوز ) 2( ادة ملا
نظمة (...) نفاذ فامي خيص ادلوةل أو ا يه هذه املعاهدة حزي ا سه اذلي تدخل  تارخي  يان هو ا تارخي الفعيل  مل، ويكون ا ل نف ل ب فل لل

ية ادلوية اليت  لاحلكو يانتم يان من هذ. لبتقدم اب نوع يف وقت الحق أيضا، ويف هذه احلاةل يكون بوميكن تقدمي أي  لا ا
بو هل أو يف أي موعد الحق حيد هر من تلقي املدير العام للو يان انفذا بعد ثالثة أ َّا ُ ي شب يانل  .لبد يف ا

                                                           

1

ية روما10املادة عبارة وردت يف    .ق من اتفا
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 مواد جديدة

تايل تني، اك لتقرتح الربازيل إدراج مادتني إضا  :في

 

 

 ) اجلديدة2املادة  (دة ساملا

 مبادئ عامة

ية ليس يف هذه امل نفاذ إىل املعارف واملعلومات واألهداف الو تعاقد يف تعزيز ا نعاهدة ما حيد من حرية أي طرف  طل م ّ
بة إىل  يوية اب ية  تيس أ تعزيز الصاحل العام يف قطاعات  ية أو اختاذ أية إجراءات يراها رضورية  ية وا سـا مه ل لعلم لنمي ح تك لتعل

ي نولو ية وا تصادية وا ية والا جته الاجامت تك لق لعلم ع  .ةتمني

 

بل املادة 16املادة  (ياملادة  ية "17ق اجلديدة   ")لشلكاإلجراءات ا

سة نا فادلفاع عن ا  مل

تعـدي عـىل )1( نـع ا ها، من أجـل  ها أو تعد يهنا ولوا ياغة قوا ند  بة، ال سـامي  نا تعاقدة تدابري  تخذ األطراف ا ل  ص ع سـ مل مت يل حئ ن م
تجـارة ب يـد ا ية الفكرية أو اللجوء إىل ممارسـات  لحقوق ا ّ تق هـا عـىل مللك يـا و نولو با يف نقـل ا ميغـري مـربر أو تـؤثر  ج تعمتك ل سـل

يد ادلويل  .لصعا

يص أو رشوطه اليت قد تعد )2( ها ممارسات الرت تعاقدة من أن حتدد يف رش نع األطراف ا يس يف هذه املعاهدة ما   ّ خ يع تل مل مي
سة يف ا نا ية الفكرية وها أثر سليب يف ا نة تعداي عىل حقوق ا فيف حاالت  مل لي مللك ّ يةمع  .ملعنألسواق ا

تعاقدة  لجيوز) 3( تأنملألطراف ا تجارة من أجل ت  تصةل اب ية الفكرية ا متىش واتفاق جوانب حقوق ا لخذ تدابري مالمئة  مل مللك ت
ّنع تكل املامرسات أو احلد مهنا  .م

 

 ]ثوالويقةرفق هناية امل[

 

 


