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باالنكليزية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/٢٣ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ 

البيانات المتفق عليها بخصوص معاهدة الويبو 
بشأن األداء والتسجيل الصوتي 

اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ 
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بشأن المادة ١ 
 

من المفهوم أن المادة ١(٢) توضح العالقة بين الحقوق المترتبة على التسجيالت الصوتية بناء على 
هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفات المدرجة في تسجيالت صوتية . وفـي الحـاالت التـي يلـزم فيـها 
الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المدرج في تســجيل صوتـي ومـن فنـان األداء أو المنتـج الـذي 
يملك حقوقًا في التسجيل الصوتي ، فان الحاجة إلى الحصول على تصريح المؤلــف ال تنتفـي بسـبب آـون 

الحصول على تصريح من فنان األداء أو المنتج مطلوبا أيضا والعكس بالعكس . 
 

ومن المفهوم أيضا أنه ال يوجد في المادة ١(٢) ما يمنع الطرف المتعاقد من منــح حقـوق اسـتئثارية 
لفنان األداء أو لمنتج التسجيالت الصوتية تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة . 

 
بشأن المادة ٢(ب) 

 
من المفهوم أن تعريف التسجيل الصوتي الــوارد فـي المـادة ٢(ب) ال يوحـي بـأن الحقـوق المترتبـة 
ــوال ، بادراجـه فـي مصنـف سـينمائي أو مصنـف سـمعي  على التسجيل الصوتي تتأثر، بأي حال من األح

بصري آخر . 
 

بشأن المواد ٢(هاء) و٨ و٩ و١٢ و١٣ 
 

ــتعمالهما فـي المـواد  تشير آلمة "نسخ" وعبارة "النسخة األصلية وغيرها من النسخ" ، آما ورد اس
ــة  المذآورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذآورة ذاتها ، إلى النسخ المثبت

وحدها التي يمكن عرضها للتداول آأدوات ملموسة . 
 

بشأن المادة ٣ 
 

ــادة ٥ (أ) والمـادة ١٦(أ)"٤" مـن  يفهم من عبارة "مواطن دولة متعاقدة أخرى" المشار إليها في الم
ــاهدة ، انـها تعنـي فيمـا يتعلـق بمنظمـة دوليـة حكوميـة تكـون طرفـًا  اتفاقية روما ، المستعملة في هذه المع

متعاقدًا بموجب هذه المعاهدة ، مواطنًا من أحد البلدان األعضاء في تلك المنظمة . 
 

 
بشأن المادة ٣(٢) 

 
بالنسبة الى تطبيق المادة ٣(٢) ، من المفهوم أن المقصــود مـن التثبيـت هـو اعـداد النسـخة النهائيـة 

للشريط الرئيسي . 
 
 
 
 
 

بشأن المواد ٧ و١١و١٦ 
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ينطبق حق االستنساخ المنصــوص عليـه فـي المـادتين ٧ و١١ ، واالسـتثناءات المسـموح بـها بنـاء 
ـــاع بأوجــه األداء  عليـهما وحتـى المـادة ١٦ ، انطباقـا آـامال علـى المحيـط الرقمـي وال سـيما علـى االنتف
والتسجيالت الصوتية في شكل رقمي . ومــن المفـهوم أن خـزن أداء أو تسـجيل محمـي رقمـي الشـكل فـي 

جهاز وسيط الكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد . 
 
 

بشأن المادة ١٥ 
 

من المفهوم أن المادة ١٥ ال تمثل حــال آـامال لمسـتوى حقـوق االذاعـة والنقـل الـى الجمـهور الـذي 
ينبغي أن يتمتع به منتجو التسجيالت الصوتية وفنانو األداء في العصــر الرقمـي . وقـد تعـذر علـى الوفـود 
ــب االسـتئثار التـي ينبغـي منحـها فـي بعـض  التوصل إلى اجماع بشأن االقتراحات المختلفة المتعلقة بجوان
الحاالت أو بشأن الحقوق التي ينبغي منحها دون امكانية ابداء تحفظات ، وبالتالي ترك الموضـوع اليجـاد 

حل له في وقت الحق . 
 
 

بشأن المادة ١٥ 
 

من المفهوم أن المادة ١٥ ال تحول دون منح الحق الذي تمنحه هذه المادة لفنــاني األداء الفولكلـوري 
ــة ألغـراض  ولمنتجي التسجيالت الصوتية الذين يسجلون الفولكلور حيثما لم تنشر تلك التسجيالت الصوتي

الكسب التجاري . 
 
 

بشأن المادة ١٦ 
 

ــأن  ان البيان المتفق عليه بشأن المادة ١٠ (بخصوص التقييدات واالستثناءات) من معاهدة الويبو بش
ــدات واالسـتثناءات)  حق المؤلف ، ينطبق أيضا ، مع ما يلزم من تغيير ، على المادة ١٦ (بخصوص التقيي

من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
 
 

بشأن المادة ١٩ 
 

ان البيان المتفــق عليـه بشـأن المـادة ١٢ (بخصـوص االلتزامـات المتعلقـة بالمعلومـات الضروريـة 
الدارة الحقوق ) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ، ينطبق أيضا ، مع ما يلزم من تغيير ، علـى المـادة 
١٩ (بخصوص االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن األداء 

والتسجيل الصوتي . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 


