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بالصينية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/١٣ 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 النص الموحد جزئيا 
لمشروع المعاهدة رقم ٢ 

 (CRNR/DC/58)

اقتراح من وفد جمهورية الصين الشعبية 
 
 
 

يقبل الوفد األحكام التالية من النص الموحد :  - ١
 

الديباجة 
 

عالقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى  المادة ١  :
 

تعاريف ، مع األخذ بالبديل ألف فيما يتعلق بكلمة "التثبيت" فــي الفقـرة الفرعيـة (جــ)  المادة ٢ :
وبالبديل ألف فيما يتعلق بعبارة "النقل الى الجمهور" في الفقرة الفرعية (ح) . 

 
المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة  المادة ٣ :

 
المعاملة الوطنية  المادة ٤ :

 
حقوق فناني األداء المعنوية  المادة ٥ :

 
حقوق فناني األداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة  المادة ٦ :
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ــل ألـف والبديـل بـاء فـي  حق التوزيع ، مع األخذ بالبديل واو ، ومن المقترح دمج البدي المادة ٩ :
العبارة التالية :  "أوجه األداء المثبتة في تسجيالت صوتية" . 

 
ــاء فـي العبـارة التاليـة :"  أوجـه  حق التأجير ، ومن المقترح دمج البديل ألف والبديل ب المادة ١٠ :

األداء المثبتة في تسجيالت صوتية " . 
 

حق التوزيع ، ويؤخذ بالبديل باء .  المادة ١٦ :
 

حق التأجير   المادة ١٧ :
 

الحق في مكافأة مقابل االذاعة أو النقل الى الجمهور   المادة ٢٠ - أ   :
 

التقييدات واالستثناءات  المادة ٢٠ - ب :
 

ــاء فـي العبـارة التاليـة :"  أوجـه  مدة الحماية ، ومن المقترح دمج البديل ألف والبديل ب المادة ٢١ :
األداء المثبتة في تسجيالت صوتية " . 

 
االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق  المادة ٢٣ :

 
االجراءات الشكلية واستقاللية الحماية  المادة ٢٤ :

 
التحفظات ، ويؤخذ بالبديل جيم .  المادة ٢٥ :

 
التطبيق الزمني ، ويؤخذ بالبديل باء .  المادة ٢٦ :

 
أحكام خاصة عن انفاذ الحقوق ، ويؤخذ بالبديل جيم .  المادة ٢٧ :

 
ومن المقترح حذف األحكام التالية :  - ٢

 
حق التعديل   المادة ٨   :

 
حق التعديل  المادة ١٥ :

 
االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية .  المادة ٢٢ :

 
ومن المقــترح االسـتعاضة عـن المـادة ٧ بمـا يلـي :  "يتمتـع فنـانو األداء بـالحق االسـتئثاري فـي  - ٣
التصريح باستنساخ أوجه أدائهم المثبتة في تسجيالت صوتية بأي طريقة وبأي شكل آــان استنسـاخا دائمـا 

مباشرا أوغير مباشر ." 
 

ومن المقترح االستعاضة عن المادة ١٤ بمـا يلـي :  "يتمتـع منتجـو التسـجيالت الصوتيـة بـالحق  - ٤
االستئثاري في التصريح باستنساخ تسجيالتهم الصوتية بأي طريقة وبأي شكل آان استنساخا دائما مباشرا 

أوغير مباشر ." 
 

ـــق اتاحــة  وللوفـد تحفظـات علـى المـادة ١١ بشـأن حـق اتاحـة األداء المثبـت والمـادة ١٨ بشـأن ح - ٥
التسجيالت الصوتية . 

[نهاية الوثيقة] 


