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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 ٩ و١٠ و١٦ و١٧ و٢٧ 
من مشروع المعاهدة رقم ٢ 

اقتراح من وفد الواليات المتحدة األمريكية  
 
 
 

[تم بيان االضافات بوضع خط تحتها وتم بيان الكلمات المحذوفة بوضع خط عليها .] 
 

المادة ٩ :  حق التوزيع وحق االستيراد [البديل هاء] 
 

تعدل الفقرات (١)"١" و(١)"٢" و(٢) ، وال تعدل الفقرة (٢) . 
 

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بما يلي :  (١)
 

اتاحة النسخة األصلية والدائمة وغيرها من نسخ   "١"
 

البديل ألف :  أوجه أدائهم الموسيقية المثبتة في تسجيالت صوتية 
 

البديل باء :  أوجه أدائهم المثبتة في أي جهاز وسيط 
 

للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى ؛ 
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واستيراد النسخة األصلية والدائمة وغيرها من نسخ  "٢"
 

البديل ألف :  أوجه أدائهم الموسيقية المثبتة في تسجيالت صوتية 
 

البديل باء :  أوجه أدائهم المثبت في أي جهاز وسيط 
 

ــع النسـخة األصليـة أو الدائمـة أو غيرهـا مـن النسـخ أو نقـل ملكيتـها بطريقـة أخـرى بموجـب  حتى بعد بي
تصريح أو وفقًا له . 

 
يجوز النص في التشريع الوطني للطرف المتعاقد على ان الحق المنصوص عليه فـي الفقـرة  (٢)
(١)"١" ال يطبق على توزيع النسخة األصلية أو أي نسخة دائمة أخــرى علـى األداء المثبـت 
ــب تصريـح  إذا تم بيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى في أراضي ذلك الطرف المتعاقد بموج

أو وفقًا له . 
 

المادة ١٠ :  حق التأجير 
 

يرد هذا التعديل اضافة إلى التعديالت المقترحة سابقًا ويتعلق بالفقرتين (١) و(٢) . 
 

ــة والدائمـة وغيرهـا  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بتأجير النسخة األصلي (١)
من نسخ 

 
البديل ألف :  أوجه أدائهم الموسيقية المثبتة في تسجيالت صوتية ، 

 
البديل باء :  أوجه أدائهم المثبتة في أي جهاز وسيط ، 

 
حتى بعد توزيعها بموجب تصريح من فنان األداء أو وفقًا له 

 
ــان ١٩٩٤  بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي آان في ١٥ أبريل/نيس (٢)
يطبق نظامًا قائمًا على منح فنان األداء مكافأة عادلة مقابل تــأجير نسـخ دائمـة عـن تسـجيالته 
ــتمر فـي تطبيقـه لمـدة ثـالث سـنوات اعتبـارًا مـن  الصوتية وال يزال يطبق ذلك النظام أن يس

دخول المعاهدة حيز التنفيذ . 
 

المادة ١٦ :  حق التوزيع وحق االستيراد [البديل ألف] 
 

تعدل الفقرات (١)"١" و(١)"٢" و(٢) ، وال تعدل الفقرة (٢) . 
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ــة مـن نسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة النسخة األصلية والدائم (١)
من 

 
البديل ألف :  أوجه أدائهم الموسيقية المثبتة في تسجيالت صوتية 

 
البديل باء :  أوجه أدائهم المثبتة في أي جهاز وسيط 

 
ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى . 

 
ــى  يجوز للطرف المتعاقد أن ينص على أن الحق المنصوص عليه في الفقرة (١) ال يطبق عل (٢)
التوزيع الالحق لبيع النسخة األصلية والدائمة من نســخ أوجـه األداء أو نقـل ملكيتـها بطريقـة 

أخرى للمرة األولى بتصريح أو وفقًا له . 
 

المادة ١٧ :  حق التأجير 
 

يرد هذا التعديل اضافة إلى التعديالت المقترحة سابقًا ويتعلق بالفقرتين (١) و(٢) . 
 

ــي التصريـح بتـأجير النسـخة األصليـة  يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بالحق االستئثاري ف (١)
والدائمة وغيرها من نســخ تسـجيالتهم الصوتيـة ، حتـى بعـد توزيعـها بموجـب تصريـح مـن 

المنتج أو وفقًا له . 
 

ــان ١٩٩٤  بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي آان في ١٥ أبريل/نيس (٢)
يطبق نظامًا قائمًا على منح منتجي التسجيالت الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ دائمــة 
عن تسجيالتهم الصوتية وال يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه لمدة ثـالث سـنوات 

اعتبارًا من دخول المعاهدة حيز التنفيذ . 
 

المادة ٢٧ :  أحكام خاصة عن انفاذ الحقوق والمرفق 
 

تحذف المادة ٢٧ مع المرفق . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 


