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الويبـو 

 

IAVP/DC/33
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/١٢/١٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ 

تفاهم بشأن أحكام الصك 

من اعداد أمانة اللجنة الرئيسية األولى 
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ــذوف مـن االقـتراح األساسـي بخـط يشـطبه  ( يشمل التفاهم النص الوارد بالخط العريض فقط . ويرد النص المح
والنص المضاف اليه بخط تحته ) . 

 
البديل ألف 

 
مشروع بروتوآول 

بشأن األداء السمعي البصري 
لمعاهدة الويبو 

بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
 

البديل باء 
 

مشروع 
معاهدة الويبو بشأن األداء السمعي البصري 

 
المحتويات 

 
الديباجة 

 
المادة  ١ :  عالقة [هذه المعاهدة] باتفاقيات ومعاهدات أخرى 

 
المادة  ٢  :  تعاريف 

 
المادة  ٣  :  المستفيدون من الحماية  

 
المادة  ٤  :  المعاملة الوطنية  

 
المادة  ٥  :  الحقوق المعنوية 

 
المادة  ٦  :  حقوق فناني األداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة 

 
المادة  ٧  :  حق االستنساخ 

 
المادة  ٨  :  حق التوزيع 

 
المادة   ٩  :  حق التأجير 

 
المادة ١٠ :  حق اتاحة األداء المثبت 

 
المادة ١١ :  االذاعة أو النقل الى الجمهور 
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المادة ١٢ :  البديل هاء   النقل 
    البديل واو   األهلية لممارسة الحقوق 

    البديل زاي  القانون المطبق على النقل 
    البديل حاء   [ ال حكم ] 

 
المادة ١٣ :  التقييدات واالستثناءات 

 
المادة ١٤ :  مدة الحماية 

 
المادة ١٥ :  االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية 

 
المادة ١٦ :  االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق 

 
المادة ١٧ :  االجراءات الشكلية 

 
المادة ١٨ :  التحفظات 

 
المادة ١٩ :  التطبيق الزمني 

 
المادة ٢٠ :  أحكام عن انفاذ الحقوق 

 
 

الديباجة 
 
 

ان األطراف المتعاقدة ، 
 

اذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني األداء في أدائـهم السـمعي البصـري والحفـاظ عليـها بطريقـة 
تكفل أآبر قدر ممكن من الفعالية واالتساق ، 

 
ــد دوليـة جديـدة اليجـاد حلـول مناسـبة للمسـائل الناجمـة عـن التطـورات فـي  واذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواع

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ، 
 

واذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقاربها من أثر عميق في انتاج األداء السمعي البصــري 
واالنتفاع به ، 

 
واذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني األداء في أدائهم السمعي البصري ومصلحة عامة 

الجمهور ، ال سيما في مجاالت التعليم والبحث وامكانية االطالع على المعلومات ، 
 

واذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي المبرمــة فـي جنيـف فـي ٢٠ ديسـمبر/آـانون األول 
١٩٩٦ ال تمد فناني األداء بالحماية بخصوص أدائهم المثبت تثبيتا سمعيا بصريا السمعي البصري ، 

 
ــض مسـائل حـق المؤلـف  واذ تشير الى القرار بشأن األداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني ببع

والحقوق المشابهة في ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ ، 
 

قد اتفقت على ما يلي : 
 
 

المادة األولى 
عالقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى 
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البديل ألف 
 

هذه المعاهدة بروتوآول لمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي المبرمـة فـي جنيـف فـي ٢٠  (١)
ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ . 

 
ليس في هذه المعاهدة ما يحد من االلتزامات المترتبـة حاليـا علـى األطـراف المتعـاقدة بعضـها تجـاه  (٢)
ــاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي أو االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنـاني األداء ومنتجـي  البعض اآلخر بناء على مع

التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة المبرمة في روما في ٢٦ أآتوبر/تشرين األول ١٩٦١ . 
 

ــة علـى  ُتبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات األدبية والفني (٣)
ــأي شـكل مـن األشـكال . وعليـه ، ال يجـوز تفسـير أي حكـم مـن أحكـام هـذه المعـاهدة بمـا يخـل بتلـك  حالها وال تؤثر فيها ب

الحماية(١) .  
 

ــو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي ،  ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خالف معاهدة الويب (٤)
وال تخل بأية حقوق أو التزامات مترتبة على أية معاهدات أخرى . 

 
 

البديل باء 
 

ليس في هذه المعاهدة ما يحد من االلتزامات المترتبـة حاليـا علـى األطـراف المتعـاقدة بعضـها تجـاه  (١)
ــاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي أو االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنـاني األداء ومنتجـي  البعض اآلخر بناء على مع

التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة المبرمة في روما في ٢٦ أآتوبر/تشرين األول ١٩٦١ . 
 

ــة علـى  ُتبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات األدبية والفني (٢)
ــأي شـكل مـن األشـكال . وعليـه ، ال يجـوز تفسـير أي حكـم مـن أحكـام هـذه المعـاهدة بمـا يخـل بتلـك  حالها وال تؤثر فيها ب

الحماية(٢) .  
 

ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات أخرى ، وال تخل بأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها .  (٣)

 
 

المادة ٢ 
تعاريف 

 
ألغراض هذه المعاهدة : 

                                                 
(١)      بيان متفق عليه بشأن المادة ١(٣) :  من المفهوم أن المادة ١(٣) توضح العالقة بين الحقــوق المترتبـة علـى التثبيتـات السـمعية البصريـة بنـاء 

على هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفـات المجسـدة فـي التثبيتـات . وفـي الحـاالت التـي يلـزم فيـها الحصـول علـى تصريـح مـن مؤلـف 
المصنف المجسد في التثبيت ومن فنان األداء الذي يملك حقوقا في التثبيت ، فان الحاجة الى الحصــول علـى تصريـح المؤلـف ال تنتفـي بسـبب 

آون الحصول على تصريح من فنان األداء مطلوبا أيضا والعكس بالعكس . 
ــتئثارية لفنـان األداء أو لمنتـج التسـجيالت الصوتيـة  ومن المفهوم أيضا أنه ال يوجد في المادة ١(٣) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقوق اس

تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة . 
ــى  (٢)      بيان متفق عليه بشأن المادة ١(٢) : من المفهوم أن المادة ١(٢) توضح العالقة بين الحقوق المترتبة على التثبيتات السمعية البصرية بناء عل

ــزم فيـها الحصـول علـى تصريـح مـن مؤلـف المصنـف  هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفات المجسدة في التثبيتات . وفي الحاالت التي يل
المجسد في التثبيت ومن فنان األداء الذي يملك حقوقا فــي التثبيـت ، فـان الحاجـة الـى الحصـول علـى تصريـح المؤلـف ال تنتفـي بسـبب آـون 

الحصول على تصريح من فنان األداء مطلوبا أيضا والعكس بالعكس . 
ــتئثارية لفنـان األداء أو لمنتـج التسـجيالت الصوتيـة  ومن المفهوم أيضا أنه ال يوجد في المادة ١(٢) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقوق اس

تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة . 
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ـــاني األداء" الممثلــون والمغنــون والموســيقيون والراقصــون وغــيرهم مــن  يقصـد بعبـارة "فن ( أ )
األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنيـة أو 

أوجهًا من التعبير الفولكلوري ؛ 
 

(ب)         يقصد بعبارة "األداء السمعي البصري" (المشار اليه فيما يلي بكلمة "األداء") األداء الــذي يمكـن 
تجسيده في تثبيت سمعي بصري ؛ 

 
يقصـد بعبـارة "التثبيـت السـمعي البصـري" تجسـيد الصـور المتحرآـة ، سـواء آـــانت مصحوبــة  (جـ)

بالصوت أو بتمثيل له أو لم تكن ، يمكن باالنطالق منه ادراآها أو استنساخها أو نقلها بأداة ؛ 
 

يقصد بكلمة "اذاعة" ارسال األصوات ، أو الصور ، أو الصور واألصوات ، أو تمثيل لألصـوات ،  ( د )
بوسائل السلكية ليستقبلها الجمهور ؛ ويعتبر آل ارسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "االذاعة" أيضا ؛ ويعتــبر 
ــير  ارسال اشارات مجفرة من باب "االذاعة" في الحاالت التي تتيح فيها هيئة االذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجف

أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة االذاعة ؛ 
 

يقصد بعبارة "النقل الى الجمـهور" ان آـان المنقـول أداء أن يرسـل الـى الجمـهور ، بأيـة وسـيلة  (هـ)
خالف االذاعة ، األداء غير المثبت أو األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا . وألغراض المادة ١١ ، تشمل عبارة "النقل الى 

الجمهور" تمكين الجمهور من سماع األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو سماعه ورؤيته . 
 
 

المادة ٣ 
المستفيدون من الحماية 

 
ــاني األداء مـن مواطنـي سـائر  تمنح األطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفن (١)

األطراف المتعاقدة . 
 

ألغراض تطبيق أحكام هذه المعاهدة ، يعامل فنانو األداء من غير مواطني أحــد األطـراف المتعـاقدة  (٢)
الذين تكون اقامتهم العادية في أحد هذه األطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد . 

 
 

المادة ٤ 
المعاملة الوطنية 

 
البديل جيم 

 
ــي بنـاء  يطبق آل طرف متعاقد على مواطني سائر األطراف المتعاقدة ، بخصوص الموضوع المحم (١)

على هذه المعاهدة ، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق التالية : 
 

الحقوق الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة ؛  "١"
 

وأية حقوق اضافية يمنحها لمواطنيه .  "٢"
 

ـــرة الفرعيــة "٢" مــن الفقــرة (١) ،  للطـرف المتعـاقد أن يحـد الحمايـة المنصـوص عليـها فـي الفق (٢)
بخصوص مواطني أي طرف متعاقد آخر ، بالحدود التـي يمنـح فيـها ذلـك الطـرف المتعـاقد اآلخـر حقوقـا مـن ذلـك القبيـل 

لمواطني الطرف المتعاقد األول وللمدة التي يفعل فيها ذلك .  
 
 

البديل دال 
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ـــد علــى مواطنــي سائـــر األطــراف المتعـاقدة المعاملـة التـي يطبقـها علـى  يطبـق آل طـرف متعاق (١)
مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق االستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافــأة عادلـة المنصـوص عليـه فـي 

المادة ١١ من هذه المعاهدة . 
 

ال يطبق االلتزام المنصوص عليه في الفقرة (١) ما دام الطرف المتعاقد اآلخر يستفيد من التحفظــات  (٢)
المسموح بها بناء على المادة ١١(٣) من هذه المعاهدة . 

 
 

المادة ٥  
الحقوق المعنوية 

 
بغض النظر عن الحقوق المالية لفنـان األداء بـل وحتـى بعـد انتقـال هـذه الحقـوق ، فـان فنـان األداء  (١)

يحتفظ بالحق فيما يلي :   
 

أن يطالب بأن ُينسب أداؤه اليه إّال في الحاالت التي يكون فيها االمتناع عن نسب األداء تمليــه طريقـة  "١"
االنتفاع باألداء ؛  

 
ــه يكـون ضـارا بسـمعته . وال تعتـبر  وأن يعترض على آل تحريف أو تشويـه أو أي تعديل آخر ألدائ "٢"

التعديالت المتمشية مع االستغالل العادي لألداء أثناء االنتفاع به بتصريح من فنان األداء ضارة بسمعته . 
 

الحقوق الممنوحة لفنان األداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعد وفاته والى حيــن انقضـاء  (٢)
الحقوق الماليــة علـى األقـل ، ويمـارس هـذه الحقـوق األشـخاص أو الـهيئات المصـرح لـها فـي تشـريع الطـرف المتعـاقد 
المطلوب توفير الحماية فيه . ومع ذلك ، فان األطراف المتعاقدة التي ال يتضمن تشريعها المعمول به ، عند التصديق على 
ــان األداء لكـل الحقـوق المنصـوص عليـها فـي الفقـرة  هذه المعاهدة أو االنضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فن

السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق ال يحتفظ بها بعد وفاته . 
 

وسائل الطعن للمحافظــة علـى الحقـوق المقـررة فـي هـذه المـادة يحكمـها تشـريع الطـرف المتعـاقد  (٣)
المطلوب توفير الحماية فيه . 

 
 

المادة ٦ 
حقوق فناني األداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم : 

 
اذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها الى الجمهور إال اذا سبق لألداء أن آان أداء مذاعا ؛  "١"

 
وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا .  "٢"
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المادة ٧ 
حق االستنساخ 

 
ــه أدائـهم المثبتـة  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باالستنساخ المباشر أو غير المباشر ألوج

تثبيتا سمعيا بصريا ، بأية طريقة أو بأي شكل آان(٣) . 
 
 

المادة ٨ 
حق التوزيع 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة النسخة األصلية أو غيرها من النسخ عن  (١)

أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى . 
 

ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية األطراف المتعــاقدة فـي تحديـد أي شـروط السـتنفاد الحـق  (٢)
المذآور في الفقرة (١) بعد بيع النسخة األصلية أو غيرها مــن النسـخ عـن األداء المثبـت أو نقـل ملكيتـها بطريقـة أخـرى 

للمرة األولى بتصريح فنان األداء(٤) . 
 
 

المادة ٩ 
حق التأجير 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بتأجير النسخة األصلية أو غيرها من النسخ عن  (١)
ــانون الوطنـي لألطـراف المتعـاقدة ، للجمـهور ألغـراض  أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا ، آما ورد تحديده في الق

تجارية ، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان األداء أو بتصريح منه . 
 

األطراف المتعاقدة معفية من االلتزام الوارد في الفقرة (١) ما لم يكن التــأجير ألغـراض تجاريـة قـد  (٢)
أدى الى انتشار َنسخ تلك التثبيتات بما يلحق ضررا ماديا بحق فناني األداء االستئثاري في االستنساخ(٤) . 

 
 

                                                 
ــادة وحتـى  (٣)      بيان متفق عليه بشأن المادة ٧ :  ينطبق حق االستنساخ المنصوص عليه في المادة ٧ ، واالستثناءات المسموح بها بناء على تلك الم

المادة ١٣ ، انطباقا آامال على المحيط الرقمي وال سيما على االنتفاع بأوجه األداء في شكل رقمي . ومن المفهوم أن خزن أداء محمــي رقمـي 
الشكل في دعامة الكترونية يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد . 

ــة وغيرهـا مـن النسـخ" ، آمـا ورد اسـتعمالها فـي هـاتين المـادتين والتـي  (٤)      بيان متفق عليه بشأن المادتين ٨ و٩ :  تشير عبارة "النسخة األصلي

تخضع لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذآورتين ، الى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول آأدوات ملموسة . 



 IAVP/DC/33
 - 8 -

 
 

المادة ١٠ 
حق اتاحة األداء المثبت 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريـا للجمـهور ، 
بوسائل سلكية أو السلكية بما يمّكن أفراد الجمهور من االطالع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه . 

 
 

المادة ١١ 
االذاعة أو النقل الى الجمهور 

 
ــا سـمعيا بصريـا أو  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باذاعة أوجه أدائهم المثبتة تثبيت (١)

نقلها الى الجمهور . 
 

ــر أو غـير المباشـر  يجوز للطرف المتعاقد أن ينص على الحق في مكافأة عادلة مقابل االنتفاع المباش (٢)
بأوجه األداء المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا ألغراض االذاعة أو النقل الى الجمهور ، بدال من الحق فـي التصريـح المنصـوص 

عليه في الفقرة (١) . ويجوز للطرف المتعاقد أن يحدد في تشريعه شروطا لممارسة الحق في المكافأة العادلة . 
 

ــه لـن يطبـق أحكـام  يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لدى المدير العام للويبو ، أن (٣)
ــن يطبـق أحكـام الفقرتيـن (١) و(٢)  الفقرة (٢) إال على بعض أوجه االنتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه ل

على االطالق . 
 
 

المادة ١٢ 
 

البديل هاء 
 

النقل 
 

ــا هـو منصـوص عليـها فـي هـذه المعـاهدة  يعتبر فنان األداء أنه نقل آل الحقوق االستئثارية في التصريح آم
بشأن تثبيت سمعي بصري بمجرد موافقته على ادراج أدائه في ذلــك التثبيـت الـى منتجـه ، شـرط مراعـاة أيـة بنـود تعاقديـة 

آتابية بخالف ذلك . 
 
 

البديل واو 
 

األهلية لممارسة الحقوق 
 

ــأن  يعتبر المنتج أهال لممارسة الحقوق االستئثارية في التصريح آما هو منصوص عليها في هذه المعاهدة بش
تثبيت سمعي بصري بمجرد موافقة فنان األداء على تثبيت أدائه في ذلك التثبيت السمعي البصري وما لــم تـرد بنـود تعاقديـة 

آتابية بخالف ذلك . 
البديل زاي 

القانون المطبق على النقل 
 

تخضع عملية نقل أي من الحقوق االستئثارية في التصريح ، آما هي ممنوحة في هذه المعاهدة ، الى  (١)
منتج تثبيت سمعي بصري ألداء ، تتــم بموجـب اتفـاق أو بفعـل القـانون ، لقـانون البلـد األوثـق صلـة بذلـك التثبيـت السـمعي 

البصري ، ما لم ترد بنود تعاقدية بخالف ذلك .  
 

يكون البلد األوثق صلة بتثبيت سمعي بصري معين آما يلي :  (٢)
 

الطرف المتعاقد الذي يكون في أراضيه مقر منتج التثبيت أو محل اقامته المعتادة ؛  "١"
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أو الطرف المتعاقد الذي تكون أغلبية فناني األداء من مواطنيه ، اذا لم يكن مقر المنتج أو  "٢"

محل اقامته المعتادة في أراضي ذلك الطرف المتعاقد أو اذا آان هناك أآثر من منتج واحد ؛ 
 

ــه ، اذا لـم يكـن مقـر المنتـج أو  أو الطرف المتعاقد الرئيسي الذي يتم التصوير في أراضي "٣"
ــان هنـاك أآـثر مـن منتـج واحـد ولـم تكـن أغلبيـة فنـاني األداء مـن  محل اقامته المعتادة في أراضي طرف متعاقد ، أو اذا آ

مواطني أي طرف متعاقد . 
 
 

البديل حاء 
 

[ال حكم] 
 
 

المادة ١٣ 
التقييدات واالستثناءات 

 
يجـوز للطـرف المتعـاقد أن ينـص فـي تشـريعه الوطنـي علـى تقييـدات واسـتثناءات أو اســـتثناءات  (١)
للحماية الممنوحة لفناني األداء من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحمايـة حـق المؤلـف فـي المصنفـات 

األدبية والفنية . 
 

على األطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييــدات أو اسـتثناءات للحقـوق المنصـوص عليـها فـي هـذه  (٢)
المعاهدة على بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالســتغالل العـادي لـألداء وال تسـبب ضـررا بغـير مـبرر للمصـالح 

المشروعة لفنان األداء(٥) . 
 

المادة ١٤ 
مدة الحماية 

 
ــن  تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني األداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة ٥٠ سنة ، على األقل ، م

نهاية السنة التي تم فيها تثبيت األداء تثبيتا سمعيا بصريا . 
 
 

المادة ١٥ 
االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية 

 
على األطراف المتعاقدة أن تنص فــي قوانينـها علـى حمايـة مناسـبة وعلـى جـزاءات فعالـة ضـد التحـايل علـى 
ــاء علـى هـذه المعـاهدة والتـي تمنـع  التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو األداء باالرتباط بممارسة حقوقهم بن

من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو األداء المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بأوجه أدائهم(٦) . 
 
 

المادة ١٦ 
االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق 

                                                 
ــدات واالسـتثناءات) مـن معـاهدة الويبـو بشـأن حـق  (٥)      بيان متفق عليه بشأن المادة ١٣ :  ان البيان المتفق عليه بشأن المادة ١٠ (بخصوص التقيي

ــي نـص البيـان  المؤلف ، ينطبق أيضا ، مع ما يلزم من تغيير ، على المادة ١٣ (بخصوص التقييدات واالستثناءات) من [الصك] . [يرد فيما يل
المتفق عليه بشأن المادة ١٠ من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف :  "من المفهوم أن أحكام المادة ١٠ تسمح لألطراف المتعاقدة بنقل التقييـدات 
واالستثناءات الواردة في قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن ، الى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحـو المناسـب 
. وبالمثل ، ينبغي أن يفهم من األحكام المذآورة أنها تسـمح لألطـراف المتعـاقدة بوضـع اسـتثناءات وتقييـدات تكـون مناسـبة لمحيـط الشـبكات 

الرقمية . 
         "ومن المفهوم أيضا أن المادة ١٠(٢) ال تقلل من نطاق امكانية تطبيق التقييدات واالستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن آما ال توسعه" .] 

(٦)      بيان متفق عليه بشأن المادة ١٥ :  ينبغي تفسير عبارة "التدابير ǚ��� ������� Ǜ��Ǜ�� ǚ��ơǚ" [أضيــف الخـط المـائل للتوآيـد] بمعناهـا الواسـع 

الذي يشمل أيضا من يعملون باسم فناني األداء ، بمن فيهم ممثلوهم أو المرخص لهم أو المتنازل لهم وهو يشملون المنتجين ومقدمــي الخدمـات 
واألشخاص العاملين في االتصاالت أو االذاعة وينتفعون بأوجه األداء بناء على تصريح الزم . 
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على األطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالــة علـى أي شـخص  (١)
يباشر عن علم أيا من األعمال التالية وهو يعرف أو ، فيما يتعلــق بـالجزاءات المدنيـة ، لـه أسـباب آافيـة ليعـرف أن تلـك 
األعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هـذه المعـاهدة أو تمكـن مـن ذلـك أو تسـهل ذلـك أو 

تخفيه : 
 

أن يحذف أو يغير ، دون اذن ، أي معلومات واردة في شكل الكــتروني تكـون ضروريـة  "١"
الدارة الحقوق ؛ 

 
وأن يوزع أو يستورد ألغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل الى الجمهور أو يتيح له ، دون  "٢"
اذن ، أوجه أداء غير مثبتة أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها 

، دون اذن ، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية الدارة الحقوق . 
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يقصد بعبارة "المعلومات الضروريـة الدارة الحقـوق" ، آمـا وردت فـي هـذه المـادة ، المعلومـات  (٢)
التي تسمح بتعريف فنان األداء أو أدائه أو مالك أي حق في األداء أو المعلومــات المتعلقـة بشـروط االنتفـاع بـاألداء وأيـة 
أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلومــات ، متـى آـان أي عنصـر مـن تلـك المعلومـات مقترنـا بـأداء مثبـت تثبيتـا سـمعيا 

بصريا(٧) . 
 
 

المادة ١٧ 
االجراءات الشكلية 

 
ال يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها ألي اجراء شكلي . 

 
 

المادة ١٨ 
التحفظات 

 
ال يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة ١١(٣) . 

 
 

المادة ١٩ 
التطبيق الزمني 

 
ــاهدة ألوجـه األداء المثبتـة الموجـودة  تمنح األطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المع (١)
عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ولجميع أوجه األداء التي تنجز بعــد دخـول هـذه المعـاهدة حـيز التنفيـذ بالنسـبة الـى آـل 

طرف متعاقد . 
 

بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يختار عدم تطبيق أحكام المــواد مـن ٦ الـى  (٢)
١١ من هذه المعاهدة على أوجه األداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى آل طــرف متعـاقد . 
ويجوز لألطراف المتعاقدة األخرى أن تقصـر تطبيـق المادة ٤ والمواد من ٦ ٧ الى ١١ من هذه المعاهدة على أوجــه األداء 

المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، بخصوص ذلك الطرف المتعاقد . 
 

ال تخل الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأية أعمـال مرتكبـة أو اتفاقـات مبرمـة أو حقـوق  (٣)
مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى آل طرف متعاقد . 

يجوز لألطراف المتعاقدة أن تضع فــي تشـريعاتها أحكامـا انتقاليـة تنـص علـى أن أي شـخص زاول  (٤)
أعماال قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، يجــوز لـه أن يباشـر أعمـاال بخصـوص األداء ذاتـه فـي 
ــى ١١ بعـد دخـول هـذه المعـاهدة حـيز التنفيـذ بالنسـبة الـى األطـراف  نطاق الحقوق المنصوص عليها في المواد من ٦ ٧ ال

المتعاقدة المعنية . 
 
 

المادة ٢٠ 
أحكام عن انفاذ الحقوق 

 
ــان تطبيـق هـذه  تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تأخذ ، وفقا ألنظمتها القانونية ، التدابير الالزمة لضم (١)

المعاهدة . 
                                                 

(٧)      بيان متفق عليه بشأن المــادة ١٦ :  ان البيـان المتفـق عليـه بشـأن المـادة ١٢ (بخصـوص االلتزامـات المتعلقـة بالمعلومـات الضروريـة الدارة 

الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن حــق المؤلـف ، ينطبـق أيضـا ، مـع مـا يلـزم مـن تغيـير ، علـى المـادة ١٦ (بخصـوص االلتزامـات المتعلقـة 
ــه بشـأن المـادة ١٢ مـن معـاهدة الويبـو بشـأن حـق  بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق) من [الصك] . [يرد فيما يلي نص البيان المتفق علي
المؤلف : "من المفهوم أن االشارة الى "التعدي على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن" تشمل الحقوق االستئثارية والحق فـي مكافـأة 

على السواء . 
ــم الدارة الحقـوق أو تطبيقـها مـن شـأنها أن تفـرض شـكليات ال  "ومن المفهوم أيضا أن األطراف المتعاقدة لن تعتمد على هذه المادة لوضع نظ

تسمح بها اتفاقية برن أو هذه المعاهدة ، وتحظر الحرآة الحرة للسلع أو تحول دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة" .] 
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تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابــير فعالـة ضـد أي تعـد  (٢)
على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجــزاءات التـي تعـد رادعـا 

لتعديات أخرى . 
 
 

[نهاية ورقة العمل] 
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