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باالنكليزية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/١٢ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ 

تعديل المواد ٢و ٧ و١٠ و١٢ و١٤ و١٧ و١٩ و٢١ 
من مشروع المعاهدة رقم ٢ 

اقتراح من وفد أستراليا 
 
 
 

يقترح وفد أستراليا تعديل المادة ٢ على النحو التالي : 
 

يستعاض عن آلمة "مناسبة" بكلمة "أي" في الفقرة (جـ) ؛  (١)
 

وتحذف الفقرة (و) ؛  (٢)
 

ويستعاض عن آلمتي "عبر الساتل" (التي تــرد للمـرة الثانيـة) فـي الفقـرة (ز) بعبـارة  (٣)
"من ذلك القبيل" . 

 
يقترح وفد أستراليا تعديل المادتين ٧ و١٤ على النحو التالي : 

 
تضاف إلى نهاية الفقرة (١) الكلمات "وشرط مراعاة الفقرة (٢) ؛" 

 
ويستعاض عن الفقرة (٢) بالفقرة التالية : 
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ــى االستنسـاخ غـير المباشـر أواالستنسـاخ المؤقـت الـذي يكـون  "التطبق الفقرة (١) عل
الغرض الوحيــد منـه هـو التمكيـن مـن ادراك المصنـف حسـيًا أو الـذي يكـون عـابرًا أو 

عرضيًا باعتباره جزءًا من عملية تقنية ." 
 

ويقترح وفد أستراليا تعديل المادتين ١٠ و١٧ باضافة آلمتي "ألغراض تجارية" بعد آلمــة "نسـخ" 
في الفقرة (١) . 

 
ويقترح وفد أستراليا دمج المادتين ١٢ و١٩ في مادة واحدة ترد في الفصل الرابع مع بيــان الصيغـة 

الجديدة بوضع خط تحتها ووضع الكلمات المقترح حذفها من االقتراح األساسي بين قوسين مربعين : 
 

يتمتع فنانو األداء ومنتجو التسجيالت الصوتية بالحق في مكافأة عادلة واحدة مقـابل االنتفـاع  (١)"
المباشـر أو غـير المباشـر بالتسـجيالت الصوتيـة [المنشـورة ألغـراض تجاريـة أو بنسـخ عـن تلــك 

التسجيالت الصوتية] الذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة آانت . 
 

ــأة  يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن َمن يطالب المنتفع بدفع المكاف (٢)
ــو فنـان األداء أو منتـج التسـجيل الصوتـي أو آالهمـا . للطـرف المتعـاقد أن يّسـن  العادلة الواحدة ه
ــي تلـزم فنـان األداء ومنتـج التسـجيل الصوتـي باقتسـام المكافـأة  تشريعًا وطنيًا يحدد فيه الشروط الت
العادلة الواحدة إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما . وفي حال انعدام التشريع الوطني أو االتفاق بيــن فنـان 

األداء ومنتج التسجيل الصوتي ، يقتسم آالهما المكافأة العادلة الواحدة بالتساوي فيما بينهما . 
 

يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لدى المدير العام للويبو [وشرط مراعاة  (٣)
أحكام الفقرة (٤) ،] أنه لن يطبق أحكام الفقرة (١) إال على بعض أوجه االنتفـاع أو أنـه سـيحد مـن 
ــالق . ويجـوز ألي طـرف متعـاقد ، لـدى  تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكامها على االط
ــن  االستفادة من هذه االمكانية ، أن يطبق أحكام المادة ١٦ - ١(أ)"٤" من اتفاقية روما مع ما يلزم م

تبديل . 
 

ــى أي وجـه مـن أوجـه االذاعـة أو النقـل بالوسـائل السـلكية أو  [ال تطبق أحكام الفقرة (٣) عل (٤)
الالسلكية التي يستحيل استقبالها دون اشتراك أو دفع رسم .] 

 
المادة ٢١ من مشروع المعاهدة رقم ٢ 

 
تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الداء بناء على هذه المعــاهدة حتـى نهايـة مـدة ٥٠ سـنة ،  (١)

على األقل ، من نهاية السنة التي تم فيها نشر 
 

األداء الموسيقي الذي آان مثبتًا في تسجيل صوتي ،  البديل ألف :
 

األداء الذي آان مثبتًا في أي جهاز وسيط ،  البديل باء :
[واعتبارًا مــن نهايـة السـنة التـي تـم فيـها األداء فـي الحـاالت المتعلقـة بأوجـه األداء المثبتـة وغـير 

المنشورة .] 
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تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيالت الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتــى نهايـة  (٢)
ــي ، واعتبـارا  مدة ٥٠ سنة ، على األقل ، اعتبارًا من نهاية السنة التي تم فيها [نشر التسجيل الصوت

من نهاية السنة التي تم فيها] التثبيت [في الحاالت المتعلقة بالتسجيالت الصوتية غير المنشورة .] 
 
 

[نهاية الوثيقة] 


