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IAVP/DC/3
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ 

االقتراح األساسي 
لألحكام الموضوعية من صك بشأن 

حماية األداء السمعي البصري 
والمرفوع الى المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه 

من اعداد رئيس اللجنة الدائمة المعنية 
بحق المؤلف والحقوق المجاورة 
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مذآرة من اعداد رئيس اللجنة الدائمة 
 

االجراءات التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي 
 

آانت مسألة الحمايـة الدوليـة لـألداء السـمعي البصـري مـن الموضوعـات التـي تـم تناولـها فـي  - ١
المؤتمر الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة والذي انعقد في جنيف من ٢ الى 
٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ . وهو موضوع نوقش أيضا في مضمار االجراءات التحضيرية للمؤتمر 
الدبلوماسي في اطار لجنة الخبراء المعنية بامكانية اعداد صك بشــأن حمايـة حقـوق فنـاني األداء ومنتجـي 
التسجيالت الصوتية . وآان االقتراح األساسي لألحكام الموضوعية من المعاهدة بشأن حماية حقوق فناني 
األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية يحتوي على حل بديل يرمي الى توسيع نطاق الحماية الممنوحة لفناني 
ــو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي  األداء بحيث تشمل األداء السمعي البصري أيضا . بيد أن معاهدة الويب
التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي لم تكن تنص على أن حماية فناني األداء تشمل أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا 

سمعيا بصريا . 
 

فاعتمد المؤتمر الدبلوماسي عوضا عن ذلك القرار التالي بشأن األداء السمعي البصري :  - ٢
 

ــترآة فـي المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي ببعـض مسـائل حـق المؤلـف والحقـوق  "ان الوفود المش
المشابهة في جنيف ، 

 
"اذ تالحظ أن تطور التكنولوجيا من شأنه أن يسمح بنمو الخدمات السمعية البصرية بسرعة وأن 
من شأن ذلك أن يزيد من الفرص المتاحة لفناني األداء الستغالل أوجه أدائهم الســمعية البصريـة 

التي تنقل عن طريق تلك الخدمات ؛ 
 

"واذ تقر باألهمية الكبرى التي تكمن في ضمان مستوى مناسب لحماية تلك األوجه مـن األداء ، 
ال سيما لدى استغاللها في المحيط الرقمي الجديد ، وبــأن أوجـه األداء الصوتـي واألداء السـمعي 

البصري تزداد تقاربا فيما بينها ؛ 
 

"واذ تشدد على الحاجة الماسة الى االتفاق على معايير جديدة للحماية الدوليــة القانونيـة المناسـبة 
ألوجه األداء السمعية البصرية ؛ 

 
"واذ تأسف ألن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ال تشمل حقـوق فنـاني األداء فـي 

التثبيتات السمعية البصرية ألدائهم ، بالرغم من جهود معظم الوفود ؛ 
 

"تدعو الى الدعوة الى عقد دورة استثنائية للهيئات الرئاسية المختصة للويبو خالل الفصل األول 
من سنة ١٩٩٧ للبت في جدول األعمال التحضيرية بشأن بروتوآول لمعاهدة الويبو بشأن األداء 
ــي سـنة  والتسجيل الصوتي لتناول األداء السمعي البصري ، وذلك من أجل اعتماد البروتوآول ف

١٩٩٨ آحد أقصى ." 
 

وقررت جمعيات الـدول األعضـاء فـي الويبـو واالتحـادات التـي تديرهـا المنظمـة فـي دوراتـها  - ٣
ــمعي البصـري  المنعقدة في مارس/آذار ١٩٩٧ انشاء لجنة خبراء معنية باعداد بروتوآول بشأن األداء الس
ــي  (الوثيقة .AB/XXX/4 Rev) . ودعا المدير العام للويبو لجنة الخبراء الى االجتماع في دورتين األولى ف

سبتمبر/أيلول ١٩٩٧ والثانية في يونيه/حزيران ١٩٩٨ . 
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وخضعت بنى لجان الويبو للمراجعة في دورات جمعيات الدول األعضاء في الويبو المنعقدة في  - ٤
ــام  مارس/آذار ١٩٩٨ آجزء من اصالحات بنية المنظمة االدارية . فاستعيض عن نظام لجان الخبراء بنظ
 . (A/32/INF/2 الوثيقـة) اللجان الدائمة وأنشئت اللجنة الدائمة المعنيـة بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة
ــة  ودعيت اللجنة الدائمة الى االنعقاد في أربع دورات آانت األولى في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ والثاني

في مايو/أيار ١٩٩٩ والثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ والرابعة في أبريل/نيسان ٢٠٠٠ . 
 

ودعا المكتب الدولي للويبو (والمشار اليه فيما يلي بعبارة المكتب الدولـي) الـى عقـد اجتماعـات  - ٥
ــاورية ، وانعقـدت تلـك االجتماعـات فـي األقـاليم أو فـي جنيـف قبـل انعقـاد عـدة دورات للجـان  اقليمية تش

المذآورة آنفا . 
 

واستندت مناقشات لجنة الخبراء في بادئ األمر الى مذآرة أعدها المكتب الدولي واحتــوت علـى  - ٦
معلومات عن التشريعات الوطنية واالقليمية المعمول بها فيما يتعلق باألداء الســمعي البصـري ومعلومـات 
عن الوضع القائم في الواقع ال سيما الممارسـات التعاقديـة . وعقـب توصيـات لجنـة الخـبراء ومـن بعدهـا 
اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، دعا المدير العام للويبو حكومات الدول األعضـاء 
ــة الـى التقـدم باقتراحـات بلغـة المعـاهدات وطرحـها للمناقشـة فـي دورات  في المنظمة والجماعة األوروبي

اللجنتين . 
 

ــك الدعـوات مـن المديـر العـام ، اسـتلم المكتـب الدولـي االقتراحـات والتعليقـات الكتابيـة  واثر تل - ٧
المذآورة في الفقرات من ٢١ الى ٢٦ أدناه . وأعد المكتب الدولي عـدة خالصـات وجـداول مقارنـة تضـم 
ــي المواعيـد المحـددة لتيسـير عمـل اللجنتيـن . وآـانت تلـك االقتراحـات  االقتراحات والتعليقات المستلمة ف
والتعليقات باالضافة الى التقارير المنبثقة عن االجتماعات االقليميـة التشـاورية بمثابـة األسـاس الـذي قـام 

عليه عمل اللجنتين . 
 

وبعد التوصيات التي خلصت اليها اللجنة الدائمة المعنية بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي  - ٨
دورتها الثالثة ، تم عقد سلسلة من المشاورات االقليمية ودورة خاصة (رابعة) لتلك اللجنة الدائمة واجتماع 

تحضيري واجتماع للجمعية العامة للويبو في جنيف من ١٠ الى ١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ . 
 

ــان  وأقرت تلك اللجنة الدائمة التوصيات التالية في دورتها المنعقدة في ١١ و١٢ و١٤ أبريل/نيس - ٩
 : ٢٠٠٠

 
ان اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، 

 
اذ تأخذ في االعتبار أن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة أوصــت 
خالل دورتها الثالثة المنعقدة من ١٦ الى ٢٠ نوفمبر/تشــرين الثـاني ١٩٩٩ بـأن تعقـد 
الدورة الخاصة الحالية للجنة الدائمة لمناقشة القضايا المتبقية وتقييم التقدم المحرز فـي 
ــي ينظـر  العمل بشأن امكانية عقد مؤتمر دبلوماسي في ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ آ

في صك دولي بشأن حماية األداء السمعي البصري ، 
 

ــي نهايـة الـدورة الحاليـة للجنـة  واذ تأخذ في االعتبار التقدم الكافي المحرز في العمل ف
الدائمة ، مع مراعاة تحديد القضايا الموضوعية التــي ينبغـي التصـدي لـها فـي الصـك 
الدولي وتحليلها والتقدم المحرز في تلك القضايـا الموضوعيـة خـالل المـداوالت التـي 
جرت في الدورة الحالية للجنة الدائمــة ودوراتـها السـابقة ، واذ تـأخذ فـي االعتبـار أن 



 IAVP/DC/3
 - 4 -

 
 

حالة المناقشات بشأن الصك الدولي تسمح بعقد مؤتمر دبلوماســي واجـراء مفاوضـات 
على ذلك المستوى ، 

 
وافقت باالجماع على التوصيات التالية : 

 
األحكام االدارية والختامية  - ١

 
ينبغـي للجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الويبـو الدبلوماسـي المعنـي بحمايـة األداء الســمعي 
ـــن  البصـري والمجتمعـة فـي جنيـف فـي ١٢ و١٤ أبريـل/نيسـان ٢٠٠٠ أن تلتمـس م
المكتب الدولي اعداد اقتراح أساسي لألحكام االدارية والختامية من الصك الدولي على 
ـــأن األداء والتســجيل  أن يتضمـن حلـوال بديلـة لـبروتوآول يلحـق بمعـاهدة الويبـو بش
الصوتي ولمعاهدة منفصلـة تسـتند الـى أحكـام معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 

الصوتي ، 
 

االقتراح األساسي  - ٢
 

يتولى رئيس دورة اللجنة اعداد االقــتراح األساسـي لألحكـام الموضوعيـة مـن الصـك 
الدولي للمؤتمر الدبلوماسي . ويتولى المكتب الدولي للويبو مساعدة الرئيس . 

 
وينبغي أن ينشر المكتــب الدولـي للويبـو المشـروع ويوزعـه علـى الـدول والمنظمـات 
الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي ستدعى الى المؤتمر الدبلوماسي فـي 

أجل ال يتعدى األول من أغسطس/آب ٢٠٠٠ . 
 

المشاورات االقليمية  - ٣
 

ينبغي أن ينظم المكتب الدولي اجتماعات اقليمية تشاورية في أفريقيا والبلــدان العربيـة 
وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكـاريبي وفـي بعـض بلـدان أوروبـا وآسـيا 
خالل أشهر سبتمبر/أيلول وأآتوبر/تشرين األول ونوفمبر/تشــرين الثـاني ، وأن ينظـم 
ـــي مكــان انعقــاد المؤتمــر الدبلوماســي يومــي ٥ و٦  اجتماعـات اقليميـة تشـاورية ف

ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، 
 

المؤتمر الدبلوماسي  - ٤
 

ينبغي عقد المؤتمر الدبلوماسي من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . 
 

ــل/نيسـان ٢٠٠٠ مـن المكتـب  وطلبت اللجنة التحضيرية في اجتماعها المنعقد في ١٢ و١٤ أبري -١٠
الدولي أن يعد اقتراحا أساسيا لألحكام االدارية والختامية من الصك الدولي ، على أن يتضمن أحكاما بديلة 
ــاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي ولمعـاهدة منفصلـة تسـتند الـى أحكـام  لبروتوآول يلحق بمع
ــة التحضيريـة فـي مشـروع النظـام الداخلـي  معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . ونظرت اللجن
للمؤتمر الدبلوماسي واعتمدته ونظرت فــي سـائر الجوانـب التحضيريـة الالزمـة للمؤتمـر وأوصـت بعقـد 

المؤتمر الدبلوماسي من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . 
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ــان ٢٠٠٠ ، فـي  ونظرت الجمعية العامة للويبو ، خالل دورتها المنعقدة في ١٣ و١٤ أبريل/نيس -١١
توصيات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجــاورة ووافقـت علـى عقـد المؤتمـر الدبلوماسـي 

وفقا لما أوصت به اللجنة . 
 

معلومات عن االقتراح األساسي 
 

هذه المجموعة من األحكام الموضوعية من االقتراح األساسي لصك بشأن حماية األداء الســمعي  -١٢
البصري (والواردة في هــذه الوثيقـة) أعدهـا رئيـس دورة اللجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق المؤلـف والحقـوق 

المجاورة عمال بالقرارات المذآورة أعاله . 
 

ويتألف االقتراح األساسي من ديباجة تليها ٢٠ مادة . وآل مادة تسبقها مالحظات توضيحية .  -١٣
 

والغرض المنشود من المالحظات التوضيحية هو ما يلي :  -١٤
 

ــة لتيسـير فـهم  تقديم شرح موجز لمضمون االقتراحات ودواعيها وتقديم مبادئ توجيهي "١"
أحكام محددة وتفسيرها ، 

وبيان الحجج التي تقوم عليها االقتراحات ،  "٢"
وادراج اشارات الى االقتراحات والتعليقات التي قدمت أثنـاء دورات اللجنـة الدائمـة ،  "٣"

فضال عن اشارات الى النماذج ونقاط التشابه الواردة في معاهدات أخرى . 
 

ــم تناولـها أيضـا  وفي المالحظات المتعلقة بكل مادة تحتوي على أحكام بشأن قضايا موضوعية ت -١٥
فـي معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي ، يـرد نـص المـادة المقابلـة مـن تلـك المعـــاهدة فــي 
المالحظات في اطار في نهاية الصفحة وذلك لتسهيل عمل التقييم وعملية مقارنة المادة المقترحة باألحكــام 

المقابلة لها في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
 

ــة الخـبراء المعنيـة  وأعد هذا االقتراح األساسي بناء على االقتراحات التي قدمت خالل عمل لجن -١٦
ــق المؤلـف والحقـوق المجـاورة ومـع  ببروتوآول بشأن األداء السمعي البصري واللجنة الدائمة المعنية بح
مراعاة المناقشات التي دارت في اللجنتين . وآـانت االقتراحـات التـي قدمـت محـط دراسـة دقيقـة . وتـرد 
أجزاء منها في أماآن عديدة من الصك المقترح بصيغ معدلة أو مدمجة أحيانا . وأدرجت بعــض العنـاصر 
االضافية حسب االقتضاء . وال يتضمن الصك المقترح جميع عناصر االقتراحات . وليس في المالحظات 

أية اشارة الى الوفد الذي تقدم باالقتراح نظرا الى آثرة االقتراحات . 
 

ــي الحـاالت التـي تقدمـت فيـها الوفـود بحلـول مختلفـة خـالل عمـل  وهناك حلول بديلة مقترحة ف -١٧
اللجنتين المذآورتين أعاله . وارتئي أن من المناسب عرض بعض البدائل على المؤتمر الدبلوماسي لينظر 
فيها . وقد تم مع ذلك تقليص عدد االقتراحات البديلة قدر االمكان . ويشــار الـى الحلـول البديلـة فـي النـص 
ــاء وجيـم الـى آخـره ، عمـال بالمـادة ٢٩(١)(ب) مـن مشـروع النظـام الداخلـي  باستخدام الحروف ألف وب

للمؤتمر الدبلوماسي . 
 

ــي  ويحتوي الصك المقترح على نص جميع األحكام . ويشمل ذلك األحكام التي يمكن صياغتها ف -١٨
شكل احاالت الى معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي بما يكفل تطبيـق بعـض األحكـام مـن تلـك 
المعاهدة مع ما يلزم من تبديل بالنسبة الى الحماية المنصوص عليها في الصك المقترح . وقد وقـع الخيـار 

على ذلك األسلوب في العرض نظرا الى دقته القانونية وشموليته وسهولة قراءته . 
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وال يمنع ذلك الحل مع ذلك من أن تخضع بعض أجزاء الصــك المقـترح الـى التعديـل فـي نهايـة  -١٩
المداوالت لتصاغ في شكل احاالت الى معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي . ومـن األرجـح أن 
ــادة ٥ (الحقـوق المعنويـة) والمـادة ٦ (حقـوق فنـاني األداء  تكون المواد التالية موضع تلك االحاالت :  الم
المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة) والمادة ٧ (حق االستنساخ) والمادة ٨ (حق التوزيع) والمــادة ٩ (حـق 
ــت) والمـادة ١٣ (التقييـدات واالسـتثناءات) والمـادة ١٤ (مـدة  التأجير) والمادة ١٠ (حق اتاحة األداء المثب
ـــالتدابير التكنولوجيــة) والمــادة ١٦ (االلتزامــات المتعلقــة  الحمايـة) والمـادة ١٥ (االلتزامـات المتعلقـة ب
ــراءات الشـكلية) والمـادة ٢٠ (أحكـام عـن انفـاذ  بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق) والمادة ١٧ (االج

الحقوق) . 
 

االقتراحات التي قدمت خالل المراحل التحضيرية 
 

ــارة الـى وثـائق العمـل خـالل المراحـل التحضيريـة فـي  غالبا ما ترد في االقتراح األساسي االش -٢٠
ــات األعضـاء والمجموعـات  اللجنتين المذآورتين أعاله والى المواقف واالقتراحات التي أدلت بها الحكوم

االقليمية للحكومات والجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها في دورات اللجنتين . 
 

وعرض المكتب الدولي وثائق العمل التالية على لجنة الخبراء في دورتها األولـى فـي ١٥ و١٦  -٢١
و١٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٧ : 

 
الوثيقة AP/CE/1/2 :  التشريعات الوطنية واالقليميــة المعمـول بـها حاليـا بشـأن األداء السـمعي 

البصري 
والوثيقـة AP/CE/1/3 :  معلومـات واردة مـن الـدول األعضـاء فـي الويبـو عـن األداء الســمعي 

البصري 
والوثيقة .AP/CE/1/3 Add :  معلومات واردة مــن الـدول األعضـاء فـي الويبـو ومـن الجماعـة 

األوروبية والدول األعضاء فيها 
 

وفي الدورة الثانية للجنة الخبراء المنعقد من ٨ الى ١٢ يونيه/حزيران ١٩٩٨ ، تم ايداع الوثائق  -٢٢
التالية : 

 
الوثيقة AP/CE/2/2 :  اقتراحات وبيانـات أخـرى واردة مـن الـدول األعضـاء فـي الويبـو ومـن 

الجماعة األوروبية 
والوثيقة AP/CE/2/3 : اقتراح من جمهورية آوريا  

والوثيقة AP/CE/2/4 :  اقتراح من الواليات المتحدة األمرآية 
 AP/CE/2/4 تصويب الوثيقة  : AP/CE/2/4 Corr. والوثيقة

ــا ومـالوي  والوثيقة AP/CE/2/5 :  اقتراح من الجزائر وبورآينا فاصو والكاميرون وغانا وآيني
ومالي والمغرب وناميبيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والسودان وتوغو وزامبيا  

والوثيقة AP/CE/2/6 :  تقرير عن االجتمـاع االقليمـي التشـاوري ألمريكـا الالتينيـة والكـاريبي 
والمنعقد في آيتو من ٤ الى ٦ مايو/أيار ١٩٩٨ 

والوثيقة AP/CE/2/7 :  جدول مقارن لالقتراحات الواردة حتى ٣ يونيه/حزيران ١٩٩٨ 
ــد  والوثيقة AP/CE/2/8 :  تقرير عن االجتماع االقليمي التشاوري آلسيا والمحيط الهادئ والمنعق

في نيو دلهي من ٢٠ الى ٢٢ مايو/أيار ١٩٩٨ 
 

وفي الدورة األولى للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة المنعقدة من ٢ الى ١٠  -٢٣
نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ ، تم ايداع الوثائق التالية : 
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الوثيقة SCCR/1/INF/2 :  اقتراحات وبيانات أخرى مستلمة من الدول األعضاء في الويبو ومن 

الجماعة األوروبية 
والوثيقة SCCR/1/4 :  البينات المستلمة من الدول األعضاء في الويبو 

ــيا والمحيـط الـهادئ المنعقـد  والوثيقة SCCR/1/5 :  تقرير عن االجتماع االقليمي التشاوري آلس
في شانغهاي من ١٤ الى ١٦ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٨ 

والوثيقة SCCR/1/6 :  بيان من البرازيل بشأن التقرير عن االجتماع االقليمي التشاوري ألمريكا 
 (SCCR/1/4 الوثيقة) الالتينية والكاريبي

والوثيقة SCCR/1/7 :  تقرير عن االجتماع االقليمي التشاوري لبلدان أمريكا الالتينية والكاريبي 
المنعقد في جنيف في ٢٩ و٣٠ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٨ 

والوثيقة SCCR/1/8 :  بيان من آندا 
 

ــى ١١  وفي الدورة الثانية للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة المنعقدة من ٤ ال -٢٤
مايو/أيار ١٩٩٩ ، تم ايداع الوثائق التالية : 

 
ــة والكـاريبي  الوثيقة SCCR/2/2 :  تقرير عن االجتماع االقليمي التشاوري لبلدان أمريكا الالتيني

المنعقد في جنيف في ٦ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ 
والوثيقة SCCR/2/3 :  بيان من الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها 

ــدول األعمـال :  حمايـة األداء السـمعي البصـري ، جـدول  والوثيقة SCCR/2/4 :  البند ٤ من ج
مقارن لالقتراحات الواردة حتى ٢٨ فبراير/شباط ١٩٩٩ 

والوثيقة SCCR/2/9 :  اقتراح من الهند 
والوثيقة SCCR/2/13 :  اقتراح من السنغال 

 
ــوق المجـاورة المنعقـدة مـن ١٦ الـى  وفي الدورة الثالثة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحق -٢٥

٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ ، تم ايداع الوثائق التالية : 
 

الوثيقة SCCR/3/3 :  توضيح تكميلي القـتراح اليابـان لـبروتوآول معـاهدة الويبـو بشـأن األداء 
والتسجيل الصوتي والمتعلق باألداء السمعي البصري 

والوثيقة SCCR/3/5 :  بيان من جمهورية تنزانيا المتحدة 
والوثيقة SCCR/3/7 :  بيان من الواليات المتحدة األمريكية 

والوثيقة SCCR/3/8 :  اقتراح اضافي من اليابان بشأن الحقوق المعنوية 
والوثيقة SCCR/3/9 :  بيان من آندا 

والوثيقة SCCR/3/10 :  تقرير عـن المشـاورة االقليميـة ألوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق عـن 
حماية األداء السمعي البصري وحماية قواعد البيانـات وحمايـة حقـوق هيئـات االذاعـة ، والتـي 

نظمت في جنيف في ١٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ 
 

ــي ١١ و١٢  وفي الدورة الرابعة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة المنعقدة ف -٢٦
و١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ ، تم ايداع الوثائق التالية : 

 
الوثيقة SCCR/4/2 :  بيان باسم الجماعة األوروبية والدول األعضــاء فيـها بشـأن حمايـة حقـوق 

فناني األداء وأوجه أدائهم السمعية البصرية 
والوثيقة SCCR/4/3 :  بيان من الواليات المتحدة األمريكية بشأن المادة ٤ الجديدة 

والوثيقة SCCR/4/4 :  بيان الواليات المتحدة األمريكية عن نقل الحقوق 
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ــة  والوثيقة SCCR/4/5 :  تقرير عن المشاورة االقليمية ألوروبا الوسطى ودلو البلطيق عن حماي
األداء السمعي البصري والتي نظمت في جنيف في ١٠ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ 

والوثيقة SCCR/4/7 :  تقرير عن المشاورة االقليميــة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي والتـي 
نظمت في جنيف في ١٢ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ 

والوثيقة .SCCR/4/8 Corr :  اقتراح من بعض بلدان أفريقيا بشأن نقل الحقوق 
 

البيانات المتفق عليها والمعتمدة مع معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
 

اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦ عددا من البيانات المتفق عليها بخصوص مختلف أحكام  -٢٧
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . ومن الممكن أن ينظر المؤتمر الدبلوماسي لسنة ٢٠٠٠ في 

اعتماد بيان متفق عليه يحيل الى البيانات المتفق عليها بخصوص المعاهدة المذآورة : 
 

"ان البيانات المتفق عليها بخصوص معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها 
المؤتمر الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة المنعقد من ٢ الــى ٢٠ 
ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ ، تعد صالحة بالنسبة الى [البروتوآول/المعاهدة] ، مع ما يلزم مــن 

تبديل ، آما هي صالحة بالنسبة الى معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ." 
 

ــالصك المقـترح تـرد أدنـاه علـى النحـو  ونصوص البيانات الخاصة المتفق عليها والتي قد تكون لها صلة ب
التالي :  يرد نص البيان المتفق عليه في الفقرات التالية من ٢٨ الى ٣٢ وترد اشارة الى تلك الفقــرات فـي 

المالحظات الخاصة بكل مادة معنية . 
 

ــن البيـان المتفـق عليـه  ينظر فيما يلي في سياق المادة ١(٣) من الصك المقترح . الجزء األول م -٢٨
ــالي :  "مـن المفـهوم أن المـادة  بشأن المادة ١(٢) من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي هو الت
١(٢) توضح العالقة بين الحقوق المترتبة على التسجيالت الصوتية بناء على هذه المعاهدة وحق المؤلــف 
في المصنفات المدرجة في تسجيالت صوتية . وفي الحاالت التي يلزم فيـها الحصـول علـى تصريـح مـن 
ــجيل صوتـي ومـن فنـان األداء أو المنتـج الـذي يملـك حقوقـا فـي التسـجيل  مؤلف المصنف المدرج في تس
الصوتي ، فان الحاجة الى الحصول على تصريح المؤلف ال تنتفي بسبب آون الحصول على تصريح من 
ــق عليـه هـو التـالي :   فنان األداء أو المنتج مطلوبا أيضا والعكس بالعكس" . والجزء الثاني من البيان المتف
"ومن المفهوم أيضا أنه ال يوجد في المادة ١(٢) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقــوق اسـتئثارية لفنـان 

األداء أو لمنتج التسجيالت الصوتية تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة" . 
 

وينظر فيما يلي في سياق المادتين ٧ و١٣ من الصك المقترح . البيان المتفق عليه بشـأن المـواد  -٢٩
٧ و١١ و١٦ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتســجيل الصوتـي هـو آالتـالي :  "ينطبـق حـق االستنسـاخ 
ــا  المنصوص عليه في المادتين ٧ و١١ ، واالستثناءات المسموح بها بناء عليهما وحتى المادة ١٦ ، انطباق
آامال على المحيط الرقمي وال سيما على االنتفاع بأوجــه األداء والتسـجيالت الصوتيـة فـي شـكل رقمـي . 
ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمــي رقمـي الشـكل فـي جـهاز وسـيط الكـتروني يعتـبر استنسـاخا 

بمعنى تلك المواد" . 
 

ــان المتفـق عليـه بشـأن المـواد  وينظر فيما يلي في سياق المادتين ٨ و٩ من الصك المقترح . البي -٣٠
٢(هـ) و٨ و٩ و١٢ و١٣ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتســجيل الصوتـي هـو آالتـالي :  "تشـير آلمـة 
ــخ‘ ، آمـا ورد اسـتعمالها فـي المـواد المذآـورة واللتيـن  ’نسخ‘ وعبارة ’النسخة األصلية وغيرها من النس
تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذآورة ذاتها ، الى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن 

عرضها للتداول آأدوات ملموسة" . 
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وينظر فيما يلي في سياق المادة ١٣ من الصك المقترح . ينص البيان المتفــق عليـه بشـأن المـادة  -٣١
١٦ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي علـى أن البيـان المتفـق عليـه بشـأن المـادة ١٠ مـن 
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ينطبق على المادة ١٦ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتـي 
مع ما يلزم من تبديل . والجزء األول من البيان المتفق عليه بشأن المادة ١٠ من معاهدة الويبو بشــأن حـق 
المؤلـف هـو آالتـالي :  "مـن المفـهوم أن أحكـام المـادة ١٠ تسـمح لألطـــراف المتعــاقدة بنقــل التقييــدات 
واالستثناءات الواردة في قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن ، الى المحيط الرقمي 
ــها تسـمح لألطـراف  وتطبيقها عليه على النحو المناسب . وبالمثل ، ينبغي أن يفهم من األحكام المذآورة أن
المتعاقدة بوضع استثناءات وتقييدات جديدة تكون مناسبة لمحيط الشــبكات الرقميـة" . والجـزء الثـاني مـن 
ذلك البيان هو آالتالي :  "ومن المفهوم أيضا أن المادة ١٠(٢) ال تقلل من نطاق امكانية تطبيــق التقييـدات 

واالستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن آما ال توسعه" . 
 

وينظر فيما يلي في سياق المادة ١٦ من الصك المقترح . ينص البيان المتفــق عليـه بشـأن المـادة  -٣٢
١٩ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي علـى أن البيـان المتفـق عليـه بشـأن المـادة ١٢ مـن 
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف يطبق على المادة ١٩ من معاهدة الويبو بشــأن األداء والتسـجيل الصوتـي 
مع ما يلزم من تبديل . والجزء األول من البيان المتفق عليه بشأن المادة ١٢ من معاهدة الويبو بشــأن حـق 
المؤلف هو آما يلي :  "من المفهوم أن االشارة الى ’تعد على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن‘ 
تشمل الحقوق االستئثارية والحق في مكافأة على السواء" . والجزء الثاني من البيان هو آالتـالي :  "ومـن 
المفهوم أيضا أن األطراف المتعاقدة لن تعتمد على هذه المعاهدة لوضع نظم الدارة الحقوق أو تطبيقها مــن 
شأنها أن تفرض شكليات ال تسمح بها اتفاقية برن أو هذه المعاهدة ، وتحظر الحرآة الحرة للسلع أو تحول 

دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة" . 
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البديل ألف 
 

مشروع بروتوآول 
بشأن األداء السمعي البصري 

لمعاهدة الويبو 
بشأن األداء والتسجيل الصوتي 

 
البديل باء 

 
مشروع 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
 

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 
 

المادة ١٢ :  البديل هاء   النقل 
    البديل واو   األهلية لممارسة الحقوق 

    البديل زاي  القانون المطبق على النقل 
    البديل حاء   [ ال حكم ] 
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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 
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مالحظات عن العنوان والديباجة 
 

أثناء المراحل التحضيرية ، لم يتيسر التوصــل الـى اتفـاق علـى طبيعـة الصـك الجديـد بشـأن  ٠ –١
ــانت عـدة وفـود قـد اقـترحت خـالل تلـك الفـترة الحـاق الصـك الجديـد  حماية األداء السمعي البصري . وآ
بمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ويصبح بالتالي بمثابة "بروتوآول" . وآــانت وفـود أخـرى 
قد اقترحت أن يقوم الصك الجديد بحد ذاته ويكون بمثابة "معاهدة" . وتعبيرا عن الخيارين ، يرد في بداية 
هذا االقتراح بديالن لعنوان هذا الصك . وقد ورد اصطالح " الصك" العام على الصفحة األولى مـن هـذه 

الوثيقة . 
 

في البديل ألف ، ورد اقــتراح العنـوان التـالي :  "بروتوآـول بشـأن األداء السـمعي البصـري  ٠ – ٢
ــالي :  "معـاهدة  لمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي" . وفي البديل باء ، ورد اقتراح العنوان الت
ــد فـي سـياق معـاهدة الويبـو بشـأن األداء  الويبو بشأن األداء السمعي البصري" على غرار النموذج المعتم
والتسجيل الصوتي و معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف . ويظهر الخيار بين البديلين أيضا في المادة األولى 

التي تنص على عالقة الصك المقترح باتفاقيات ومعاهدات أخرى . 
 

وللمؤتمـر الدبلوماسـي أن يختـار بيـن البديليـن . ويـرد فـي المالحظـات عـن المـادة األولـــى  ٠ – ٣
استعراض بعض االعتبارات بشأن مغزى هذا الخيار والعوامل التي تؤثر فيه . 

 
ــي األحكـام الموضوعيـة مـن  وتبسيطا ألسلوب العرض ، فقد استعمل اصطالح "المعاهدة" ف ٠ – ٤
هذا االقتراح األساسي . واذا اختار المؤتمر الدبلوماسي البديــل ألـف ، فسيسـتعاض عـن آلمـة "المعـاهدة" 

بكلمة "البروتوآول" في آل األحكام ، ما عدا الفقرة (١) من المادة األولى . 
 

وتنص الديباجة على الــهدف المنشـود مـن الصـك المقـترح والحجـج واالعتبـارات الرئيسـية  ٠ – ٥
المتعلقة به . وتأتي الفقرات األربع األولـى علـى غـرار مـا ورد فـي ديباجـة  معـاهدة الويبـو بشـأن األداء 

والتسجيل الصوتي . 
 

وتعبر الفقرة األولى من الديباجة عن الهدف العام المنشود من الصك المقـترح . وتـأتي علـى  ٠ – ٦
ــى  غرار الفقرة األولى من ديباجة معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي المستوحاة من الفقرة األول
ــها فـي هـذه المالحظـات بعبـارة  من ديباجة اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات األدبية والفنية (والمشار الي

"اتفاقية برن") . 
 

ــد دوليـة جديـدة لتحقيـق الـهدف المبيـن فـي الفقـرة  وفي الفقرة الثانية اقرار بالحاجة الى قواع  ٠ – ٧
األولى . 

 
ديباجة معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 

 
ان األطراف المتعاقدة ،

 
اذ تحدوها الرغبة في تطويـر حمايـة حقـوق فنـاني األداء ومنتجـي التسـجيالت الصوتيـة والحفـاظ عليـها 

بطريقة تكفل أآبر قدر ممكن من الفعالية واالتساق ،
واذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة اليجاد حلول مناسبة للمســائل الناجمـة عـن التطـورات فـي 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،
[ تابع ]
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الديباجة 
 
 

ان األطراف المتعاقدة ، 

 

اذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني األداء في أدائهم السمعي البصري والحفاظ عليها بطريقة 

تكفل أآبر قدر ممكن من الفعالية واالتساق ، 

 

واذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة اليجاد حلول مناسبة للمســائل الناجمـة عـن التطـورات فـي 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ، 

 

[ تابع الديباجة ] 
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وفي الفقرة الثالثة اقرار بالعالقــة التـي تربـط الصـك المقـترح بتطـور أوضـاع نظـام الملكيـة  ٠ – ٨
الفكرية عامة ، أي تطور تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت وتقاربـها . ويحتـوي الصـك المقـترح علـى 
بعـض األحكـام بشـأن "المسـائل التقليديـة" ويتضمـن حلـوال للمسـائل التـي أثارتـها تطـورات التكنولوجيــا 
بالطريقة ذاتها في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المشار 
اليهما غالبا بعبارة "معاهدتي الويبو لالنترنت" . ويستكمل الصك المقترح نظام اتفاقيات الويبو ومعاهداتها 

المبرمة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بما استجد من أمور . 
 

ــن حقـوق فنـاني األداء  ويرد في الفقرة الرابعة تعبير عن الحاجة الى المحافظة على توازن بي ٠ – ٩
ومصلحة عامة الجمهور بالطريقة ذاتـها المتبعـة فـي الفقـرة المقابلـة لـها فـي معـاهدة الويبـو بشـأن األداء 

والتسجيل الصوتي ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف . 
 

وتحتـوي الفقـرة الخامسـة علـى اشـارة الـى نطـاق الحمايـة فـي معـاهدة الويبـو بشـــأن األداء  ٠ – ١٠
والتسجيل الصوتي . 

 
وتحتوي الفقرة السادسة على اشــارة الـى القـرار الـذي اعتمـده المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي  ٠ – ١١
ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة الذي انعقد في جنيف في الفترة من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون 

األول ١٩٩٦ (والمشار اليه في هذه المالحظات بعبارة "المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦") . 
 

[ نهاية المالحظات عن العنوان والديباجة ] 
 
 
 
 
 
 
 

ديباجة معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
 

[ تابع ]
 

واذ تقر بما لتطور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت وتقاربـها مـن أثـر عميـق فـي انتـاج أوجـه األداء 
والتسجيالت الصوتية واالنتفاع بها ، 

واذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية ومصلحة 
عامة الجمهور ، ال سيما في مجاالت التعليم والبحث وامكانية االطالع على المعلومات ، 

 
قد اتفقت على ما يلي : 
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[ الديباجة ، تابع ] 
 

ــها مـن أثـر عميـق فـي انتـاج األداء السـمعي  واذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقارب

البصري واالنتفاع به ، 

 

ــمعي البصـري ومصلحـة  واذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني األداء في أدائهم الس

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

 

واذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي المبرمة في جنيف في ٢٠ ديسمبر/آانون األول 

١٩٩٦ ال تمد فناني األداء بالحماية بخصوص أدائهم السمعي البصري ، 

 

واذ تشير الى القرار بشأن األداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني ببعض مسائل 

حق المؤلف والحقوق المشابهة في ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ ، 

 

قد اتفقت على ما يلي : 

 

[ نهاية الديباجة ] 

 



 IAVP/DC/3
 - 18 -

 
 

مالحظات عن المادة األولى 
 

ــى بطبيعـة الصـك المقـترح وتنـص علـى تعريـف لعالقتـه باتفاقيـات  تتعلق أحكام المادة األول ١ – ١
ومعاهدات أخرى . ويرد في الفقرة (١) والفقرة (٤) بديـالن . ويـأتي البديـالن تباعـا للبديليـن المذآوريـن 
بشأن عنوان الصك المقترح . ونظرا الى العالقة بين الفقرة (١) والفقرة (٤) وتسهيال لعرض النص ، فان 

الفقرتين مبينتان الواحدة بعد األخرى في البديلين بترتيب يختلف عن ترتيبهما النهائي . 
 

ووفقا للفقرة (١) في البديل ألف ، من المقـترح أن يكـون الصـك بمثابـة بروتوآـول لمعـاهدة  ١ – ٢
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . أما الفقرة (١) الواردة في البديل باء والتي ال تحتوي على أي نص 
، فهي مطروحة على المؤتمر الدبلوماسي لتمكينه من النظر الى الصك المقترح باعتبــاره معـاهدة فـي حـد 

ذاتها . وال حاجة عندئذ الى حكم يرد فيه تعريف طبيعة الصك . 
 

ووفقا للفقرة (٤) في البديل ألف ، ال تربـط الصـك المقـترح أيـة عالقـة بأيـة معـاهدة خـالف  ١ – ٣
ــي . وليـس مـا يحـول دون ادراج مشـروع النـص الـوارد فـي  معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت
البديل ألف في بروتوآول ملحق بالمعاهدة المذآورة أو في معاهدة تكــون لـها عالقـة بتلـك المعـاهدة . وقـد 

صيغت الفقرة (٤) الواردة في البديل باء أخذا بامكانية اعتماد معاهدة في حد ذاتها . 
 

ــل  ويتضح من بعض المراجع القانونية أن االختيار بين تسمية وأخرى للصك المقترح ال يحم ١ – ٤
ــة بمعـاهدة أخـرى . ومـن الممكـن تأسـيس  أي مغزى محدد . فقد تكون "للبروتوآول" أو "للمعاهدة" عالق
ــاهدة" علـى مبـادىء معـاهدة أخـرى وحتـى تضمينـه أجـزاءًا مـن معـاهدة أخـرى  "البروتوآول" أو "المع

باالحالة اليها . وخير مثال على ذلك معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف واالحاالت فيها الى اتفاقية برن . 
 

ويبدو أن أحد األسباب الرئيسية الطالق اصطالح "البروتوآول" على الصك المقترح أن تلك  ١ – ٥
ــنة ١٩٩٦ ،  التسمية قد وردت في القرار بشأن األداء السمعي البصري آما اعتمده المؤتمر الدبلوماسي لس
ــبروتوآول"  وظل معظم الوفود يستعمل تلك التسمية خالل المراحل التحضيرية . ولعل استعمال تسمية "ال
سنة ١٩٩٦ وربما اليوم أيضا يستند الى الرأي القائل بأن مـن السـهل سياسـيا وتقنيـا اضافـة حمايـة األداء 
ــأن األداء والتسـجيل الصوتـي بموجـب بروتوآـول . ويسـمح ذلـك  السمعي البصري الى معاهدة الويبو بش
بتضمين الصك المقترح عدة أحكام من المعاهدة المذآورة بمجرد اضافة عبارة "مع  ما يلزم من تبديل" . 

 
المادة ١ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 

عالقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى 
 

ليس في هذه المعاهدة ما يحد من االلتزامات المترتبة حاليا على األطراف المتعاقدة بعضها تجــاه البعـض اآلخـر  (١)
بناء على االتفاقية الدولية لحماية فنــاني األداء ومنتجـي التسـجيالت الصوتيـة وهيئـات االذاعـة المبرمـة فـي رومـا فـي ٢٦ 

أآتوبر/تشرين األول ١٩٦١ (والمشار اليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية روما") . 
ُتبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات األدبيــة والفنيـة علـى حالـها وال  (٢)

تؤثر فيها بأي شكل من األشكال . وعليه ، ال يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية .  
ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى ، وال تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها .  (٣)

المادة األولى 
 



 IAVP/DC/3
 - 19 -

 
 

عالقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى 
 
 

البديل ألف 

 

ــة فـي جنيـف فـي  هذه المعاهدة بروتوآول لمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي المبرم (١)

٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ . 

 

[ ترد الفقرتان (٢) و (٣) في الصفحة ١٩ ] 

 

ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خالف معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  (٤)

، وال تخل بأية حقوق أو التزامات مترتبة على أية معاهدات أخرى . 

 

 

البديل باء 

 

[ ال حكم ]  (١)

 

[ ترد الفقرتان (٢) و (٣) في الصفحة ٢١ ] 

 

ـــرى ، وال تخــل بأيــة حقــوق أو التزامــات  ليسـت لـهذه المعـاهدة أيـة صلـة بأيـة معـاهدات أخ (٤)

مترتبة عليها . 

 

[ تابع المادة األولى ] 
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ومع ذلك ، فهناك أسباب تدعو الى تسمية الصــك المقـترح بـاصطالح المعـاهدة . ففـي المقـام  ١ – ٦
األول ، تقتصر معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي أساسا على األداء الســمعي أو األداء المثبـت 
في تسجيل صوتي . أما الصك المقترح ، فينصب في المجال السمعي البصري ، أي خارج نطاق المعاهدة 
المذآورة . ويختلف موضوع الحماية في الصكين . وفي المقام الثاني ، ال يأتي الصــك المقـترح باسـتكمال 
ــاق الحمايـة المنصـوص عليـها فـي المعـاهدة  للمعاهدة المذآورة أو بتعديل عليها وال ينص على توسيع نط

المذآورة وال يعدلها ، بل يضيف مجاال جديدا تماما للحماية . 
 

وتجدر االشارة أيضا الى أن الصك المقترح يعد معاهدة فـي مفـهوم القـانون الدولـي ، سـواء  ١ – ٧
أطلقت عليه تسمية البروتوآول أو المعاهدة . ووفقا للمــادة ٢(١)(أ) مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات :  
ــانون الدولـي ، سـواء  "المعاهدة تعني االتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه الق
تضمنته وثيقـة واحـدة أو وثيقتان متصلتان ومهما آانت تسميته الخاصة" [ أضيف الخط المــائل للتوضيـح 

 . [
 

وتحتوي الفقرة (٢) على بند "ضمان لمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي واتفاقيــة  ١ – ٨
روما" مصاغ على غرار المادة ٢-٢ من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (والمشـار 
ــة رومـا"  اليه في هذه المالحظات بعبارة "اتفاق تريبس") . وقد وردت الصيغة ذاتها في بند "ضمان اتفاقي

الوارد في المادة ١(٢) من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
 

وتحتوي الفقرة (٣) على بند يكفل "عــدم االخـالل" بحمايـة المصنفـات األدبيـة والفنيـة علـى  ١ – ٩
ــة  غرار المادة األولى من االتفاقية الدولية لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات االذاع
(المشار اليها في هذه المالحظات بعبارة "اتفاقية روما") . وقـد صـاغ المؤتمـر الدبلوماسـي لسـنة ١٩٩٦ 

المادة ١(٢) من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي وفقا للنمط ذاته . 
 

واعتمد المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦ بيانا متفقا عليه بشأن المادة ١(٢) من معاهدة الويبو  ١ – ١٠
ــر  بشأن األداء والتسجيل الصوتي يفيد لدى النظر في الفقرة (٣) من المادة األولى من الصك المقترح (أنظ

الفقرة ٢٨ من المذآرة) . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة األولى ] 
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[ المادة األولى ، تابع ] 
 

ليس في هذه المعاهدة ما يحد من االلتزامات المترتبة حاليا على األطراف المتعاقدة بعضها تجــاه  (٢)

البعض اآلخر بناء على معاهدة الويبو بشأن األداء والتســجيل الصوتـي أو االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنـاني 

األداء ومنتجي التســجيالت الصوتيـة وهيئـات االذاعـة المبرمـة فـي رومـا فـي ٢٦ أآتوبـر/تشـرين األول 

 . ١٩٦١

 

ُتبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفــات األدبيـة والفنيـة  (٣)

ــاهدة  على حالها وال تؤثر فيها بأي شكل من األشكال . وعليه ، ال يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المع

بما يخل بتلك الحماية .  

 

[ نهاية المادة األولى ] 
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مالحظات عن المادة ٢ 
 

تحتوي المادة ٢ على تعريف لالصطالحات الرئيسية المستعملة في الصك المقترح . ويأتي ذلــك  ٢ – ١
على غرار التقليد المتبع في المعاهدة المبرمة في الحقوق المشابهة أو الحقوق المجاورة لحق المؤلف .  

 
ويرد في البند (أ) تعريف اصطالح "فناني األداء" . ويأخذ هذا التعريف بصياغة المادة ٢(أ) من  ٢ – ٢
ــي تلـك المعـاهدة عـن التعريـف  معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . ويختلف التعريف الوارد ف
ــالح "األداء بـالتمثيل" الـى قائمـة أنـواع األداء ،  الوارد في اتفاقية روما في جانبين فقط ، اذ يضيف اصط

آما يضيف "التعبير الفولكلوري" الى نطاق األداء . 
 

ــة الخـبراء واللجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة ، وردت  وأثناء عمل لجن ٢ – ٣
اقتراحات ترمي الى استبعاد "النكرات" (الكومبارس) مــن الحمايـة بموجـب الصـك المقـترح . وآـان مـن 
المقترح أيضا أن يستبعد التعريف صراحة فناني األداء الذين يكون أداؤهم طارئا أو عرضيا من نوع عمل 
النكرات . وبصفة عامة ، ليس النكــرات وفنـانو األداء المشـارآون أو المسـاعدون أهـال للحمايـة ألنـهم ال 
يؤدون المصنف األدبي أو الفني أو التعبير الفولكلوري بكل معنى الكلمــة . ويتضـح مـن ذلـك أن ال حاجـة 
الى حكم صريح بشأن النكرات في الصك المقترح . وبناء على ذلك ، يجوز لألطراف المتعاقدة عنــد تنفيـذ 
الصك المقترح أن تقيم في تشــريعها الوطنـي الحـد الفـاصل الـذي يجعـل مـن الشـخص فنـان أداء يسـتحق 
الحماية . وعند اقامة ذلك الحد الفاصل ، يجوز لألطراف المتعاقدة أن تأخذ في حسبانها الممارسات السائدة 

في القطاع المعني وال سيما وضع الشخص الذي يقوم بدور ناطق أو يكتفي بالظهور في مشهد . 
 

وتعريف "األداء السمعي البصري" الوارد في البند (ب) غني عن الشـرح ويسـتند الـى تعريـف  ٢ – ٤
"التثبيت السمعي البصري" الوارد في البند الالحق له . ويتضح من التعريف أيضا أن اصطـالح "األداء" 

يجوز استعماله وحده في الصك المقترح لالشارة الى األداء السمعي البصري . 
 

ويرد في البند (جـ) تعريف عبارة "التثبيت السمعي البصري" . ويتبع التعريف في بنيته تعريف  ٢ – ٥
"التثبيت" في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وآل عنــاصره التقنيـة (أي "التجسـيد" وآـل 
ــالف الموضـوع  "تمثيل" "يمكن باالنطالق منه ادراآها أو استنساخها أو نقلها" "بأداة") التي ال يمليها اخت
الذي يتناوله الصك المقترح هي ذاتها . وال بد أن يكون ما هو مجســد فـي تثبيـت سـمعي بصـري "صـورا 
متحرآـة ، سـواء آـانت مصحوبـة بـالصوت أو بتمثيـل لـه أو لـم تكـن" . وينبغـي فـهم عبـــارة "الصــور 

المتحرآة" بمعنى واسع يشمل أية مادة بصرية قادرة على اعطاء انطباع بالحرآة . 
 

المادة ٢ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
تعاريف 

 
ألغراض هذه المعاهدة :

 
ــون والموسـيقيون والراقصـون وغـيرهم  يقصد بعبارة "فناني األداء" الممثلون والمغن ( أ )
من األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغــيره مصنفـات أدبيـة أو 

فنية أو أوجهًا من التعبير الفولكلوري ؛
يقصد بعبارة "التسجيل الصوتي" تثبيت األصوات التي يتكــون منـها األداء أو غيرهـا  (ب)
ــي مصنـف سـينمائي أو مصنـف  من األصوات ، أو تثبيت تمثيل لألصوات في شكل خالف تثبيت مدرج ف

سمعي بصري آخر ؛ 
يقصد بكلمة "التثبيت" آل تجسيد لألصوات أو لكل تمثيل لها ، يمكــن بـاالنطالق منـه  (جـ)

ادراآها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة ؛
[ تابع ]
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المادة ٢ 
 

تعاريف 
 
 

ألغراض هذه المعاهدة : 

 

ـــيقيون والراقصــون وغــيرهم مــن  يقصـد بعبـارة "فنـاني األداء" الممثلـون والمغنـون والموس ( أ )

األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يــؤدون بـالتمثيل أو بغـيره مصنفـات 

أدبية أو فنية أو أوجهًا من التعبير الفولكلوري ؛ 

 

يقصد بعبارة "األداء السمعي البصري" (المشار اليه فيما يلي بكلمة "األداء") األداء الذي يمكــن  (ب)

تجسيده في تثبيت سمعي بصري ؛ 

 

يقصد بعبارة "التثبيت السـمعي البصـري" تجسـيد الصـور المتحرآـة ، سـواء آـانت مصحوبـة  (جـ)

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

 

[ تابع المادة ٢ ] 
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ويشمل اصطالح "التجسيد" نتيجة ادراج المادة البصرية أو تسجيلها مهما آانت الوسيلة والدعامة . وال بد 
ــى أن عمليـة االدراك أو االستنسـاخ أو النقـل يسـتحيل أن تحصـل إال بمسـاعدة آلـة أو أداة .  من االشارة ال
وأخيرا ، ينبغي االشارة الى أن تعريف التجسيد هنا ، وآما ورد في تعريفه في معاهدة الويبو بشـأن األداء 
ــن مـدة التجسـيد ليـؤدي الـى تثبيـت . وليـس فـي  والتسجيل الصوتي ، ال يحدد النوعية أو الكمية الالزمة م
النص شروط تقتضي شروط تقتضي أن يكون التجسيد دائما أو ثابتا . وفي الصك المقترح ، ورد استعمال 
ــرة األولـى وأي تثبيـت مجسـد فـي نسـخة  عبارة "التثبيت السمعي البصري" لالشارة الى أي تثبيت يتم للم
الحقة . وباالضافة الى األداء الســمعي البصـري ، يجـوز أن تتضمـن أيـة دعامـة عـدة أنـواع مختلفـة مـن 

الموضوعات المحمية ، بما في ذلك المصنفات السينمائية أو السمعية البصرية أو غيرها . 
 

ويأتي تعريف "االذاعة" الوارد في البند (د) على غرار التعريف الوارد في المادة ٢ من معاهدة  ٢ – ٦
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي ، إال أنـه يسـتعيض عـن عبـارة "األصـوات أو الصـور والصـور" 
بعبارة "األصوات أو الصور أو الصور واألصوات" . وتستند الجملة األولى مــن التعريـف الـى التعريـف 
ــا . ويـرد فـي التعريـف مرتيـن تكـرار للعنـاصر  النموذجي لالذاعة الوارد في المادة ٣(و) من اتفاقية روم
الحديثة المدرجة في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي فيما يتعلق بمفهوم االذاعـة . والغـرض 
من ذلك هو تفادي أي مجال للغموض والتشكيك عند التفسير . وللسبب ذاته المأخوذ به في معـاهدة الويبـو 
بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، ال يحتوي الصك المقترح على تعريف الصطالح "اعادة البــث" . ووفقـا 
ــة اذاعيـة  للمادة ٣(ز) من اتفاقية روما ، يقصد باصطالح "اعادة البث" االذاعة المتزامنة التي تجريها هيئ

لبرنامج هيئة اذاعية أخرى . فاعادة البث هي عملية اذاعة . 
 

وصيغ تعريف "النقل الى الجمهور" الوارد في البند (هـ) خصيصــا ألغـراض المـادتين ٦ و١١  ٢ – ٧
من الصك المقترح . وعلى نسق التعريف المقابل لذلك في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، 
يرد التعريف هنا في جزئين . ويحتوي الجزء األول على تعريف لعبـارة "النقـل الـى الجمـهور" ويعتـبره 
بمثابة ارسال الى الجمهور بأية وسيلة خالف االذاعة . ويشمل هذا التعريف أي ارسال ســلكي ألداء فعلـي 
أو أداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا الى الجمهور عندما ال يكون الجمهور حاضرا في المكان الذي يحدث فيه 
األداء أو يستعمل فيه التثبيت السمعي البصري لبدء االرسال . ويشمل التعريــف أيضـا االرسـال مـن جهـة 
ــتقبله  واحـدة الـى أشـخاص يسـتعملون التوصيـالت الالسـلكية ولكنـه يسـتبعد االرسـال الالسـلكي الـذي يس
ــى جمـهور ليـس  الجمهور ، أي االذاعة . ووفقا للجزء األول من التعريف ، يعني "النقل" دائما االرسال ال

حاضرا في المكان الذي انطلق منه النقل . وقـد تكـون 
 

المادة ٢ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
[ تابع ]

 
يقصد بعبارة "منتج التسجيل الصوتي" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة  ( د)
منه وبمسؤوليته تثبيت األصــوات التـي يتكـون منـها األداء أو غيرهـا مـن األصـوات أو تثبيـت أي تمثيـل 

لألصوات ألول مرة ؛ 
يقصد بكلمة "نشر" أداء مثبت أو تسجيل صوتــي عـرض نسـخ عـن األداء المثبـت أو  (هـ)
التسجيل الصوتي على الجمهور ، بموافقة صاحب الحق وبشرط أن تعرض النســخ علـى الجمـهور بكميـة 

معقولة ؛ 
يقصد بكلمة "اذاعة" ارسال األصوات أو الصــور واألصـوات أو تمثيـل لـها بوسـائل  ( و)
السلكية ليستقبلها الجمهور ؛ ويعتبر آل ارسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "االذاعــة" أيضـا ؛ 
ويعتبر ارسال اشارات مجفرة من بــاب "االذاعـة" فـي الحـاالت التـي تتيـح فيـها هيئـة االذاعـة للجمـهور 

الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة االذاعة ؛ 
يقصد بعبارة "النقل الى الجمهور" ان آان المنقول أداء أو تسجيال صوتيا أن تنقل الى  ( ز)
الجمهور ، بأي وسيلة خالف االذاعة ، األصــوات التـي يتكـون منـها األداء أو األصـوات أو أوجـه تمثيـل 
األصوات المثبتة في تسجيل صوتي . وألغراض المادة ١٥ ، تشمل عبارة "النقل الــى الجمـهور" تمكيـن 

الجمهور من سماع األصوات أو أوجه تمثيل األصوات المثبتة في تسجيل صوتي . 
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[ المادة ٢ ، تابع ] 
 

يقصد بكلمة "اذاعة" ارسال األصوات أو الصــور أو الصـور واألصـوات أو تمثيـل لألصـوات  ( د )

ــة"  بوسائل السلكية ليستقبلها الجمهور ؛ ويعتبر آل ارسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "االذاع

أيضا ؛ ويعتبر ارسال اشـارات مجفـرة مـن بـاب "االذاعـة" فـي الحـاالت التـي تتيـح فيـها هيئـة االذاعـة 

للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة االذاعة ؛ 

 

يقصد بعبارة "النقل الى الجمهور" ان آان المنقول أداء أن يرسـل الـى الجمـهور ، بأيـة وسـيلة  (هـ)

ــراض المـادة ١١ ، تشـمل  خالف االذاعة ، األداء غير المثبت أو األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا . وألغ

ــن سـماع األداء المثبـت تثبيتـا سـمعيا بصريـا أو رؤيتـه أو  عبارة "النقل الى الجمهور" تمكين الجمهور م

سماعه ورؤيته . 

 

[ نهاية المادة ٢ ] 
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المسافة بين أفراد الجمهور ومكان انطالق عمليـة النقـل طويلـة أو قصـيرة . ويشـمل التعريـف أيضـا آـل 
حاالت اعادة االرسال السلكي ألي ارسال آخر . 

 
وتم النص على الجزء الثاني من التعريف الوارد في البند (هـ) ألغراض المادة ١١ فقط . وهنا ،  ٢ – ٨
تشمل عبارة "النقل الى الجمهور"أيضا لتمكين الجمهور أيضا من سماع األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا 
أو رؤيته أو االثنين معا . وقد يشمل النقل الذي يكون من ذلـك النـوع عـرض أداء علـى شاشـة السـينما أو 
ــو أو قـرص فيديـو رقمـي علـى الجمـهور فـي مقـهى أو بـهو فنـدق أو  عرض أداء مسجل على شريط فيدي
ــن التعريـف هـو أيضـا النـص  معرض أو مكان آخر مفتوح للجمهور . والغرض المنشود من هذا الجزء م
على تمكين الجمهور من سماع األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو االثنين معا عبر جهاز راديو 

أو تلفزيون يقع في األماآن المذآورة أعاله . 
 

ويختلف معنى عبارة "(أي) نقل الى الجمهور" في اتفاقية روما عن معناها في اتفاقية برن . وقد  ٢ – ٩
تمت مراعاة هذا الفرق فـي معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي ومعـاهدة الويبـو بشـأن حـق 
ــوارد فـي الصـك المقـترح علـى غـرار التقليـد المتبـع فـي  المؤلف . ويأتي تعريف "النقل الى الجمهور" ال
اتفاقية روما ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . ويرد فيما يلي بيان أهم الفوارق في تعريــف 
العبارة في اتفاقية برن ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف :  (١)  يشمل مفهوم "النقـل" الـوارد فـي المـادة 
١٢ من اتفاقية روما وفي المادة ١٥ من معاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي والمـادة ١١ مـن 
الصك المقترح "األداء المباشر" ، أي تشغيل التسجيل الصوتي أو عــرض أداء مسـجل فـي تثبيـت سـمعي 
بصري على الجمهور الحاضر في المكان الذي يتم فيه تشغيل التسجيل أو عرض األداء ،  (٢)  وال يشمل 
مفهوم "النقل" في المعاهدتين المذآورتين بشأن الحقـوق المجـاورة اتاحـة األداء للجمـهور بشـكل تفـاعلي 
ــجيل الصوتـي مـادة مخصصـة لمنـح فنـاني  وبناء على الطلب . وتتضمن معاهدة الويبو بشأن األداء والتس

األداء "حق اتاحة [ األداء المثبت ]" (المادة ١٠) . 
 

ويخصص الصك المقــترح أيضـا مـادة (هـي المـادة ١٠) لحـق اتاحـة األداء المثبـت ، ويـرد  ٢ – ١٠
وصف لذلك الحق في المالحظات عن تلك المادة . وعليه ، فال حاجة لتعريف خاص بذلك .  

 
وتجدر االشارة الى أن تعريف "األداء السمعي البصري" يتسع ليشمل األداء السمعي البحــت  ٢ – ١١
. ومع أن ذلك قد يبدو غريبا للوهلة األولى ، فهو ضروري ألن يجوز تجسيد أي نوع من األداء فــي انتـاج 
ــرى  سمعي بصري . وال يتعارض ذلك مع معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي أو أية معاهدة أخ
، فالمهم هو وجه االنتفاع باألداء . وعليه ، فقد يندرج األداء السمعي البحت في اطار معاهدة الويبو بشـأن 
ــجيل صوتـي وينـدرج فـي اطـار الصـك المقـترح اذا آـان  األداء والتسجيل الصوتي اذا جسده منتج في تس
ــف  مجسدا باعتباره الجزء السمعي من فيلم أو انتاج سمعي بصري آخر . ويشمل تعريف "االذاعة" وتعري
ــك أيضـا ألن يجـوز مثـال اذاعـة الشـريط  "النقل الى الجمهور" آذلك ارسال األصوات وحدها . ويصح ذل

الصوتي لفيلم عبر جهاز الراديو . 
 

ــل أوجـه األداء التـي ال  وباتباع هذه الصياغة في التعريف ، يمد الصك المقترح حمايته الى آ ٢ – ١٢
تشملها معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 

 
[ نهاية المالحظات عن المادة ٢ ] 
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[ تبدأ المادة ٣ في الصفحة ٢٩ ] 
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مالحظات عن المادة ٣ 
 

ــاني األداء بنـاء علـى المـادة  تقيـم المادة (٣) ضـوابط االسنـاد لتطبيـق المعامـلة الوطنيـة على فن ٣ – ١
 . ٤

 
ـــاقدة األخــرى بالحمايــة  ووفقـا للفقـرة (١) ، يحظـى فنـانو األداء مـن مواطنـي األطـراف المتع ٣ – ٢

المنصوص عليها في الصك المقترح . 
 

وتعتبر الفقرة (٢) فناني األداء الذين ال يكونون من مواطني طرف متعاقد ولكنهم يقيمــون عـادة  ٣ – ٣
ــادة ٣(٢) مـن  في أراضي طرف متعاقد في عداد مواطني ذلك البلد . وقد صيغت الفقرة (٢) على نسق الم

اتفاقية برن . 
 

ومعيار الجنسية مع معيار االقامة العادية بسيط وسهل التطبيق ومكيف ليوافق شـكال جديـدا مـن  ٣ – ٤
الحماية الدولية . ومن شــأن هـذا المعيـار أن يزيـد الحـافز علـى االنضمـام الـى الصـك المقـترح أآـثر مـن 
ــى مفـهوم االقليميـة . وستسـتطيع أن تكفـل البلـدان الحمايـة لمواطنيـها فـي  المعايير االضافية التي تستند ال

أراضي األطراف المتعاقدة األخرى باالنضمام الى الصك المقترح . 
 

وقد تم اعتماد قواعد مختلفة في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . اذ تنص المادة ٣  ٣ – ٥
من تلك المعاهدة على حل مشابه للحل المعتمد في اتفاق تريبس . وفي تلك المعاهدة ، يشمل معيار الجنسية 
آل ضوابط االسناد باالحالة الى معايير األهلية للحماية المنصــوص عليـها فـي اتفاقيـة رومـا . وقـد أمكـن 
ــها تنـص علـى الحمايـة فـي مجـال سـبق تطبيـق معـايير  تطبيق ذلك الحل السليم في المعاهدة المذآورة ألن
معروفة وراسخة فيه . وال تنطبق الدوافع التي اقتضــت اضافـة معـايير الـى معيـار الجنسـية علـى الصـك 

المقترح . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ٣ ] 
 
 

المادة ٣ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة 

 
تمنح األطــراف المتعـاقدة الحمايـة المنصـوص عليـها فـي هـذه المعـاهدة لفنـاني األداء ومنتجـي  (١)

التسجيالت الصوتية من مواطني سائر األطراف المتعاقدة . 
يفهم من عبارة مواطني سائر األطراف المتعـاقدة أنـها تعنـي فنـاني األداء ومنتجـي التسـجيالت  (٢)
الصوتية الذين يستوفون معايير األهلية الالزمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما ، لو آــانت آـل 
ــة . وتطبـق األطـراف المتعـاقدة  األطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دوًال متعاقدة بموجب تلك االتفاقي

على معايير األهلية هذه التعاريف التي تخصها من المادة ٢ من هذه المعاهدة . 
على آل طرف متعاقد يستفيد من االمكانات المنصوص عليها في المادة ٥(٣) أو في المــادة ١٧  (٣)
من اتفاقية روما ألغراض المادة ٥ أن يرفع الى المديــر العـام للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـو) 

اخطارًا وفق تلك األحكام . 
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المادة ٣ 

المستفيدون من الحماية 

 

تمنح األطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفناني األداء من مواطني ســائر  (١)

األطراف المتعاقدة . 

 

ألغراض تطبيــق أحكـام هـذه المعـاهدة ، يعـامل فنـانو األداء مـن غـير مواطنـي أحـد األطـراف  (٢)

المتعاقدة الذين تكون اقامتهم العادية في أحد هذه األطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد . 

 

[ نهاية المادة ٣ ] 
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مالحظات عن المادة ٤ 
 

تحتوي المادة (٤) على أحكام بشأن المعاملة الوطنية . ويرد في المادة المقترحة بديالن .  ٤ – ١
 

ــن المواقـف بشـأن المعاملـة الوطنيـة . ووردت  وأثناء المراحل التحضيرية ، لم يتيسر التوفيق بي ٤ – ٢
ــدا ونمـوذج محـدود يقتصـر علـى  اقتراحات مختلفة في هذا الشأن تراوحت بين النص على التزام واسع ج

تطبيق المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق االستئثارية الممنوحة صراحة في الصك المقترح . 
 

وتنص المادة ٥(١) من اتفاقية برن على معاملة وطنية شاملة لحماية المصنفات األدبية والفنية .  ٤ – ٣
وقد أخذت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بذلك التقليد . أما في مجــال الحقـوق المجـاور ، فـالتقليد المتبـع 
ــن اتفاقيـة رومـا . وقـد ورد  يقوم على مبدأ محدود بعض الشيء للمعاملة الوطنية وينبثق عن المادة ٢-٢ م

في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي الحل ذاته تقريبا . 
 

ووفقا للفقرة (١) من المادة ٤ الواردة في البديــل جيـم ، فـان االلـتزام بتطبيـق المعاملـة الوطنيـة  ٤ – ٤
يتسع ليشمل الحقوق الممنوحة صراحة في الصك المقترح وأية حقوق اضافية قد يمنحها الطــرف المتعـاقد 
ــوق فـي المكافـأة . وفيمـا يتعلـق  لمواطنيه . ومن المقترح أن يطبق االلتزام على الحقوق االستئثارية والحق
بتلك الحقوق االضافيـة ، فـان الفقـرة (٢) تسـمح لألطـراف المتعـاقدة بـأن تمنـح الحمايـة لمواطنـي سـائر 

األطراف المتعاقدة باالستناد الى مبدأ المعاملة بالمثل . 
 

ويأخذ البديل دال بالنموذج المعتمد في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي .  ٤ – ٥
 

وقد ورد اقتراح أثناء المراحل التحضيرية لتضمين الصك حكما ينص صراحـة علـى أال تسـمح  ٤ – ٦
ــا يخـص مواطنـي طـرف متعـاقد آخـر مقـابل حقـوق ال تمنحـها  األطراف المتعاقدة بتحصيل المكافآت فيم
ألولئك المواطنين . وليس من الضروري النــص علـى حكـم صريـح بذلـك ألن ال أسـاس قانونـا لتحصيـل 

المكافآت أصال . ويصبح تحصيلها في تلك الظروف غير مناسب وال يستند الى أي أساس قانوني . 
 

ــتزام بالمعاملـة الوطنيـة علـى الحقـوق المعنويـة . وتلـك الحقـوق  وبناء على البديلين ، يطبق االل ٤ – ٧
مشمولة بكلمة "الحقوق" وعبارة "الحقوق االستئثارية" . وهذا هو التفســير المعمـول بـه لعبـارة "الحقـوق 

االستئثارية" في المادة ٤ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ٤ ] 
 

المادة ٤ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
المعاملة الوطنية 

 
يطبـق آل طـرف متعاقـد علـى مواطنــي سائـــر األطــراف المتعـاقدة ، آمـا ورد تعريفـهم فـي  (١)
ــتئثارية الممنوحـة صراحـة فـي  المادة ٣(٢) ، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق االس

١٥ من هذه المعاهدة .  هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة المنصوص عليه في المادة
ال يطبق االلتزام المنصــوص عليـه فـي الفقـرة (١) مـا دام الطـرف المتعـاقد اآلخـر يسـتفيد مـن  (٢)

١٥(٣) من هذه المعاهدة .  التحفظات المسموح بها بناء على المادة
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المادة ٤ 
 

المعاملة الوطنية 
 

البديل جيم 

 

يطبق آل طرف متعاقد على مواطني سائر األطراف المتعاقدة ، بخصوص الموضــوع المحمـي  (١)

بناء 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"

 

للطرف المتعاقد أن يحد الحمايــة المنصـوص عليـها فـي الفقـرة الفرعيـة "٢" مـن الفقـرة (١) ،  (٢)

بخصوص مواطني أي طرف متعاقد آخر ، بالحدود التي يمنح فيها ذلك الطرف المتعاقد اآلخر حقوقا مـن 

ذلك القبيل لمواطني الطرف المتعاقد األول وللمدة التي يفعل فيها ذلك .  

 

البديل دال 

 

يطبـق آل طـرف متعاقـد علـى مواطنـي سائــر األطـراف المتعاقدة المعاملة التـي يطبقـها علـى  (١)

ــة صراحـة فـي هـذه المعـاهدة والحـق فـي مكافـأة عادلـة  مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق االستئثارية الممنوح

المنصوص عليه في المادة ١١ من هذه المعاهدة . 

 

ال يطبق االلتزام المنصــوص عليـه فـي الفقـرة (١) مـا دام الطـرف المتعـاقد اآلخـر يسـتفيد مـن  (٢)

التحفظات المسموح بها بناء على المادة ١١(٣) من هذه المعاهدة . 

 
[ نهاية المادة ٤ ] 
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مالحظات عن المادة ٥ 
 

تم منح الحقوق المعنوية أول مرة لفناني األداء بموجب صك دولي في معاهدة الويبو بشأن األداء  ٥ – ١
والتسجيل الصوتي . واقتصرت تلك الحقوق على األداء السمعي الحي أو األداء المثبت في تسجيل صوتي 
. وتنص المادة ٥ مـن الصـك المقـترح علـى منـح فنـان األداء حقوقـا معنويـة فيمـا يتعلـق بأدائـه السـمعي 

 البصري . وقد صيغت المادة المقترحة على غرار المادة ٦(ثانيا) من اتفاقية برن . 
وتنص الفقرة (١) على حق فنان األداء في أن ُينسب أداؤه اليـه وأن يعـترض علـى أي تحريـف  ٥ – ٢
وغير ذلك من األفعال الضارة بسمعته . وتشمل األحكام آل أوجه األداء السمعي البصــري ، سـواء آـانت 
حية أو مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا . ويرد وجها الحقوق المعنوية في المــادة فـي بنديـن منفصليـن ألغـراض 

 التوضيح . 
أما البند "١" المتعلق بحق فنان األداء بنسب أدائه اليه ، فهو الحكم ذاته الوارد في الجزء المقابل  ٥ – ٣
لذلك من المادة ٥ من معاهدة الويبــو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي . ومـع ذلـك ، فـان الحـق األساسـي 
يختلف بعض الشيء عن الحق آما ورد في المادة ٦(ثانيا)(١) من اتفاقية برن . فقد أضيفت حالة استثنائية 
، آما هي الحال في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وبناء على تلك الحالــة االسـتثنائية ، ال 
يجوز ممارسة الحق "في الحاالت التي يكون فيها االمتناع عن نسب األداء تمليه طريقة االنتفاع باألداء" . 

 ويزيد ذلك الحكم درجة في مرونة تطبيق ذلك الحق . 
ــن المـادة ٥ مـن معـاهدة  ويأتي الجزء األول من المادة "٢" أيضا على غرار الجزء المقابل له م ٥ – ٤
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وفي تلك المعاهدة ، يختلف الحــق األساسـي فـي االعـتراض علـى 
التحريف وما الى ذلك عن الحق الوارد في اتفاقية برن من ناحيتين . فمن ناحية أولى ، ال تنـص المعـاهدة 
على العبارة :  "أو آل مساس آخر بذات المصنف" الواردة في قائمة األفعال التي يمكن اعتبارها ضــارة . 
 ومن ناحية أخرى ، ال ترد في المعاهدة آلمة "شرف" الواردة في اتفاقية برن الى جانب آلمة "السمعة" . 
وقد أضيف حكم يوضح االستغالل العادي لألداء في نهاية البند "٢" من المادة ٥(١) من الصــك  ٥ – ٥

 المقترح . 
وأثناء المراحل التحضيرية ، وردت عدة اقتراحات فيها تحفــظ علـى الحكـم المتعلـق بـالحق فـي  ٥ – ٦
االعتراض علــى أي تحريـف لـألداء أو غـيره . ونـص أحـد االقتراحـات علـى السـماح للمنتفـع باختصـار 
ــان . ونـص  المصنف أو ضغطه أو اعداد مونتاج أو دبلجة له من غير أن يؤدي ذلك الى تحريف ألداء الفن
ــمعي البصـري ضروريـة لالسـتغالل العـادي  اقتراح آخر على السماح بتعديالت يعتبرها منتج التثبيت الس
ــادح  لذلك التثبيت . وورد اقتراح ثالث ينشد الغرض ذاته وينص على عدم اعتبار التعديالت ضارة بشكل ف
ــان األداء اذا آـانت متمشـية مـع االسـتغالل العـادي للمصنـف السـمعي البصـري علـى يـد منتـج  بسمعة فن

المصنف أو خلفه عمال بحقوق التصريح التي اآتسبها المنتج فيما يخص األداء . وجاء فــي 
  

المادة ٥ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
حقوق فناني األداء المعنوية   

ــد انتقـال هـذه الحقـوق ، فـان فنـان األداء يحتفـظ، فيمـا  بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان األداء بل وحتى بع (١) 
ــالب بـأن ُينسـب أداؤه اليـه إال فـي الحـاالت  يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي ، بالحق في أن يط
ــى آـل تحريـف أو  التي يكون فيها االمتناع عن نسب األداء تمليه طريقة االنتفاع باألداء ، وله أيضا الحق في االعتراض عل

تشويـه أو أي تعديل آخر ألدائه يكون ضارا بسمعته .
[ تابع ]

المادة ٥  
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الحقوق المعنوية 
 

بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان األداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقــوق ، فـان فنـان األداء  (١)

يحتفظ بالحق فيما يلي :   

 

"١"    أن يطالب بأن ُينسب أداؤه اليه إّال في الحاالت التي يكون فيها االمتناع عــن نسـب األداء 

تمليه طريقة االنتفاع باألداء ؛  

 

"٢"    وأن يعترض على آل تحريف أو تشويـه أو أي تعديل آخر ألدائه يكون ضارا بسـمعته . 

وال تعتبر التعديالت المتمشية مع االستغالل العادي لألداء أثناء االنتفاع به بتصريح من فنان األداء ضارة 

بسمعته . 

 

[ تابع المادة ٥ ] 
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ذلك االقتراح تعريف االستغالل العادي للمصنف السمعي البصري بأنه يشمل االنتفـاع بمـا يجـد أو يتغـير 
من تكنولوجيا ووسائل االعالم واألنساق أو األساليب للتوزيع أو للنشر أو االتاحة أو النقل الى الجمهور . 

 
ـــل  وفـي ضـوء االقتراحـات المذآـورة أعـاله ، ينبغـي التشـديد علـى أن التغيـير أو التعديـل ، مث ٥ – ٧
االختصار أو الضغط أو المونتاج أو الدبلجة ال يخص ، فــي حـد ذاتـه ، الحقـوق المعنويـة . وهـذا صحيـح 
ــى ذلـك .  أيضا بالنسبة الى ما يجد أو يتغير من تكنولوجيا ووسائل االعالم وأنساق التوزيع وأساليبه وما ال
ــها بـالمضمون . والسـؤال الحاسـم المطـروح بشـأن  واألنظمة األساسية أو الدعامات التكنولوجية ال صلة ل
ــل التغيـير فـي األداء  الحقوق المعنوية هو جواز اعتبار فعل التعديل ضارا بسمعة فنان األداء . فان ما يجع
ضارا هو الطريقة التي يتم بها التغيير . وعليه ، فان اعتبار الفعــل تعديـا علـى ذلـك الحـق المعنـوي رهـن 
باعتبار التعديل ضارا ، في حد ذاته ، بســمعة فنـان األداء . وينبغـي البـت فـي ذلـك باالسـتناد الـى معـايير 
موضوعية من وجهة نظر مشاهد له خبرة آافية في المجال المعني من االنتاج السـمعي البصـري . وبنـاء 
على التفسيرات المعهودة بشأن الحقوق المعنويــة ، ال يعتـبر التعديـل تعديـا إّال اذا آـان الضـرر جسـيما أو 
جوهريا . ولذلك السبب ، ال يبدو من الضروري وصف الضرر المشترط في المادة بنعوت مثل "الفـادح" 

أو "الجوهري" . 
 

ــا  ويترتب على ذلك أن "االستغالل العادي" أو الممارسات السائدة في القطاع المعني ال تدخل هن ٥ – ٨
ــوق المعنويـة . ومـع ذلـك ، يتضـح مـن البنـد "٢" أن األطـراف المتعـاقدة ملزمـة بمراعـاة  في نطاق الحق

الجوانب المذآورة أعاله من الحقوق المعنوية عند تنفيذ الصك المقترح .  
 

وأثناء المراحل التحضيرية ، ورد اقتراح يرمـي الـى مراعـاة مصـالح آـل فنـاني األداء وسـائر  ٥ – ٩
أصحاب الحقوق في التثبيت السمعي البصري عند تقييم التعدي على الحقوق المعنوية ألحــد فنـاني األداء . 
وبناء على الصك المقترح ، بامكان القاضي أن يقيم توازنا عادال بين حقوق مختلف أصحاب الحقــوق فـي 

حكمه . 
 

والفقرة (٢) هي ذاتها الحكم المقابل لذلك من معاهدة الويبو بشــأن األداء والتسـجيل الصوتـي  ٥ – ١٠
وتستعيد المادة ٦(ثانيا)(٢) من اتفاقية برن التي تتعلق بالحقوق المعنوية بعد وفاة فنان األداء ، مع ما يلزم 

من تبديل . 
 

المادة ٥ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
[ تابع ]

 
الحقوق الممنوحة لفنان األداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعد وفاته والى حين انقضاء  (٢)
الحقوق المالية على األقل ، ويمارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات المصرح لها فــي تشـريع الطـرف 
المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه . ومع ذلك ، فان األطراف المتعاقدة التي ال يتضمن تشريعها المعمول 
ــاة فنـان األداء لكـل  به ، عند التصديق على هذه المعاهدة أو االنضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وف
الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق ال يحتفظ 

بها بعد وفاته . 
وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة فــي هـذه المـادة يحكمـها تشـريع الطـرف المتعـاقد  (٣)

المطلوب توفير الحماية فيه .
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[ المادة ٥ ، تابع ] 
 

الحقوق الممنوحة لفنان األداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعد وفاته والى حين انقضاء  (٢)

الحقوق المالية على األقل ، ويمارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات المصرح لها فــي تشـريع الطـرف 

المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه . ومع ذلك ، فان األطراف المتعاقدة التي ال يتضمن تشريعها المعمول 

ــاة فنـان األداء لكـل  به ، عند التصديق على هذه المعاهدة أو االنضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وف

الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق ال يحتفظ 

بها بعد وفاته . 

 
[ تابع المادة ٥ ] 
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ونص الفقــرة (٣) هـو ذاتـه الحكـم المقـابل لذلـك مـن معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل  ٥ – ١١
الصوتي ويستعيد أيضا الحكم المقابل لذلك من المادة ٦(ثانيا)(٣) من اتفاقية برن . 

 
ــل وحتـى بعـد انتقـال  والحقوق المعنوية قائمة "بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان األداء ب ٥ – ١٢
ــون  هذه الحقوق" . وآما هي الحال في المعاهدات األخرى ، ال ينص الصك المقترح على أي حكم بشأن آ
ــوز لفنـان األداء أن يمـارس حقوقـه  تلك الحقوق غير قابلة للتصرف أو النقل بين األشخاص األحياء . ويج
المعنوية وله أال يمارسها وحتى أن يتخلى عنها . وعلى سبيل المثال ، يجوز لفنان األداء أن يوافق بموجب 
ــذي أدى أداًء مـا  عقد عن االمتناع نهائيا عن نسب األداء اليه . وبطبيعة الحال ، فان آون فنان األداء هو ال

أمر ال يقبل النقل . ويعني ذلك أن أحدا ال يستطيع أن يكون مكانه . 
 

وينبغي األخذ بالتفسير المعمول به للمادة ٦(ثانيا) مــن اتفاقيـة بـرن مباشـرة لتفسـير آـل تلـك  ٥ – ١٣
األجزاء من المادة الراهنة والتي تأخذ الى حد آبير بصياغتها .  

 
ــائر الحقـوق المحـددة  والحقوق المعنوية المنصوص عليها في الصك المقترح ، شأنها شأن س ٥ – ١٤
هنا ، هي حقوق دنيا . ويجوز لألطراف المتعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على حماية أوسع للحقوق 

المعنوية . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ٥ ] 
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[ المادة ٥ ، تابع ] 
 

وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة فــي هـذه المـادة يحكمـها تشـريع الطـرف المتعـاقد  (٣)

المطلوب توفير الحماية فيه . 

 

[ نهاية المادة ٥ ] 
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مالحظات عن المادة ٦ 
 

تنص المادة ٦ من الصك المقترح على حق استئثاري لفناني األداء فـي التحكـم بأعمـال االذاعـة  ٦ – ١
والنقل الى الجمهور وبتثبيت أدائهم الحي . ويأتي هذا الحكم على غرار األحكام المقابلة له في المادة ٦ من 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
 

ويشمل الحق الوارد في البند "١" االذاعــة والنقـل الـى الجمـهور آمـا ورد تعريفـهما فـي المـادة  ٦ – ٢
٢(د) والجزء األول من المادة ٢(هــ) مـن الصـك المقـترح ، إال أن الحـق ال يشـمل اعـادة البـث أو اعـادة 
االرسال السلكي المستبعدتين صراحة من نطاق الحق . ونطاق الحق هذا هو بمثابة الحق الممنـوح لفنـاني 
األداء في المادة ٧–١ (أ) من اتفاقية روما والمادة ٦"١" من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
ــس . وتمـد آـل تلـك األحكـام األداء السـمعي واألداء السـمعي  . ويرد أيضا في المادة ١٤-١ من اتفاق تريب

البصري بالحماية . 
 

ويمنح البند "٢" فناني األداء الحق فــي التحكـم بـالتثبيت السـمعي البصـري ألوجـه أدائـهم غـير  ٦ – ٣
المثبتة . ويقابل نطاق هذا الحق مع المادة ٦ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي نطاق الحق 

في المادة ٧-١ (ب) من اتفاقية روما التي ال تقتصر على األداء السمعي . 
 

والتكرار المذآور أعاله ليس اطنابا ، فكل األسباب تدعو الى اقتراح مجموعة آاملة من الحقوق  ٦ – ٤
في الصك المقترح . وال يمكن التفكير في حذف البند "١" إال في حال اعتماد الصك المقــترح آـبروتوآول 
وثيق العالقة بمعاهدة الويبو بشــأن األداء والتسـجيل الصوتـي وربمـا يقـوم علـى احـاالت الـى أحكـام تلـك 

المعاهدة . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ٦ ] 
 
 
 
 
 
 
 

المادة ٦ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
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 .  "٢"
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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"

 

[ نهاية المادة ٦ ] 
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مالحظات عن المادة ٧ 
 

من المقــترح فـي المـادة ٧ أن يتمتـع فنـانو األداء بـالحق االسـتئثاري فـي التصريـح باالستنسـاخ  ٧ – ١
المباشر أو غــير المباشـر ألوجـه أدائـهم المثبتـة تثبيتـا سـمعيا بصريـا ، بأيـة طريقـة أو بـأي شـكل آـان . 
ــأن األداء  والعناصر األساسية من ذلك الحكم هي العناصر ذاتها من المادة المقابلة لها في معاهدة الويبو بش

والتسجيل الصوتي . 
 

ــي المـادة ٧ المقترحـة فـي المـادة  وترد عبارة "االستنساخ المباشر أو غير المباشر" المستعملة ف ٧ – ٢
١٠ مـن اتفاقيـة رومـا بشـأن حقـوق منتجـي التسـجيالت الصوتيـة . وقـد وردت صفتـا "المباشـر أو غــير 
ــة فـي االستنسـاخ فـي معـاهدة  المباشر" في األحكام المتعلقة بحق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتي
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . والغرض المنشود من هذا الحكم توضيــح أن المسـافة بيـن المكـان 
الذي يقع فيه األداء األصلي المثبت والمكان الذي تعد فيه نســخة منـه ال تؤثـر فـي الحـق فـي االستنسـاخ . 

ويشمل بالتالي هذا الحكم أي شكل من الَنسخ عن بعد . 
 

وترد عبارة "بأية طريقة أو بأي شكل آان" في المادة ٩(١) من اتفاقية بــرن . وتعـبر عـن سـعة  ٧ – ٣
نطاق الحق . ويعد من باب االستنساخ َنسخ أداء مثبت أو تخزينه في أية وسيلة الكترونية أو غيرهـا مـهما 
آانت الطريقة أو التقنية المطبقة . وبفضل ادراج ذلك العنصر فــي معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 

الصوتي والصك المقترح ، يصبح من الواضح أال فرق بين حقوق فناني األداء في هذا الصدد . 
 

ــي لسـنة ١٩٩٦ بشـأن ادراج عبـارة "سـواء  ولم يتيسر التوصل الى اتفاق في المؤتمر الدبلوماس ٧ – ٤
ــي األحكـام المتعلقـة بحـق االستنسـاخ . ويعنـي ذلـك أن معـاهدة الويبـو بشـأن األداء  آان دائما أو مؤقتا" ف
والتسجيل الصوتي ال تتضمن أية اشارة صريحة الـى مـدة وجـود النسـخة أو مـدة اسـتمرار نتيجـة عمليـة 
االستنساخ . ففي المحيط الرقمي ، قد تكون مدة وجود النسخة قصــيرة جـدا . وبـدال مـن ذلـك ، فقـد اعتمـد 
المؤتمر الدبلوماسي بيانا متفقا عليه ينــص علـى أن حـق االستنسـاخ ، آمـا ورد فـي المـادتين ٧ و١١ مـن 
ــق تطبيقـا آـامال فـي المحيـط الرقمـي وال سـيما علـى  معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، يطب

االنتفاع بأوجه األداء والتسجيالت الصوتية في شكل رقمي . 
 

ومن المفيد الرجوع الى البيان المتفق عليه المشار اليه أعاله عند النظر في المادتين ٧ و١٣ مــن  ٧ – ٥
الصك المقترح (أنظر الفقرة ٢٩ من المذآرة) . 

 
[ نهاية المالحظات عن المادة ٧ ] 

 
المادة ٧ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  

حق االستنساخ 
 

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باالستنساخ المباشر أو غير المباشر ألوجه أدائهم المثبتة 
في تسجيالت صوتية ، بأي طريقة أو بأي شكل آان . 
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المادة ٧ 
 

حق االستنساخ 
 

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باالستنساخ المباشر أو غير المباشر ألوجه أدائهم المثبتة 

تثبيتا سمعيا بصريا ، بأية طريقة أو بأي شكل آان . 

 

[ نهاية المادة ٧ ] 
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مالحظات عن المادة ٨ 
 

تنص المادة ٨ على حــق اسـتئثاري لفنـاني األداء فـي توزيـع أوجـه أدائـهم المثبتـة تثبيتـا سـمعيا  ٨ – ١
ــن معـاهدة الويبـو بشـأن األداء  بصريا . والعناصر األساسية من هذه المادة هي ذاتها األحكام المقابلة لها م

والتسجيل الصوتي . 
 

ــة  ووفقا للفقرة (١) ، يشمل حق التوزيع بيع النسخة األصلية وسائر النسخ عن أوجه األداء المثبت ٨ – ٢
أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى . 

 
ــتنفاد حـق التوزيـع بعـد بيـع  وتتيح أحكام الفقرة (٢) لألطراف المتعاقدة امكانية تحديد شروط اس ٨ – ٣
النسخة األصلية أو نسخة أخرى عن األداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة األولى بتصريح من 
فنان األداء . ويقتصر مفهوم االستنفاد على النسخ المادية التي يمكن تداولها آـأغراض ملموسـة . ويجـوز 

تطبيق قاعدة االستنفاد على الصعيد الوطني أو االقليمي أو الدولي . 
 

واعتمد المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦ بيانا متفقا عليه بشأن المواد ٢(هـــ) و٨ و٩ و١٢ و١٣  ٨ – ٤
من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، وذلك البيان مفيد للنظر في المادتين ٨ و٩ مــن الصـك 

المقترح (أنظر الفقرة ٣٠ من المذآرة) . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ٨ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة ٨ معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
حق التوزيع 

 
ــة أو غيرهـا مـن النسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة النسخة األصلي (١)

عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيالت صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى . 
ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية األطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط السـتنفاد الحـق  (٢)
المذآور في الفقرة (١) بعد بيع النسخة األصلية أو غيرهـا مـن النسـخ عـن األداء المثبـت أو نقـل ملكيتـها 

بطريقة أخرى للمرة األولى بتصريح فنان األداء . 
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المادة ٨ 
 

حق التوزيع 
 

ــة أو غيرهـا مـن النسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة النسخة األصلي (١)

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

 

ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية األطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط الســتنفاد الحـق  (٢)

المذآور في الفقرة (١) بعد بيع النسخة األصلية أو غيرهـا مـن النسـخ عـن األداء المثبـت أو نقـل ملكيتـها 

بطريقة أخرى للمرة األولى بتصريح فنان األداء . 

 
[ نهاية المادة ٨ ] 
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مالحظات عن المادة ٩ 
 

ــق االسـتئثاري لفنـاني األداء فـي التصريـح بتـأجير النسـخة األصليـة أو  تنص المادة ٩ على الح ٩ – ١
غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا . 

 
ــواردة فـي الفقـرة (١) مـن المـادة ٩ المقترحـة هـي ذاتـها عنـاصر الحكـم  والعناصر األساسية ال ٩ – ٢

المقابل لذلك من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي .  
 

وتنص الفقرة (٢) على اعفاء األطراف المتعاقدة من االلتزام بـالنص علـى حـق التـأجير لفنـاني  ٩ – ٣
األداء ما لم يكن التأجير ألغراض تجارية قد أدى الى انتشار نسخ أوجـه األداء المثبتـة بمـا يلحـق ضـررا 
ــرد معيـار "الضـرر المـادي" فـي األحكـام المتعلقـة بحـق المؤلـف فـي التـأجير  ماديا بحق االستنساخ . وي
بخصوص المصنفات السينمائية في المادة ١١ من اتفاق تريبس والمادة ٧(٢) من معاهدة الويبو بشأن حق 
المؤلف . ويرد هذا الحكم هنا لألسباب ذاتها التي دفعت الى ادراجه في المعاهدتين المذآورتيـن . وعـالوة 
على ذلك ، فان ادراج الحكم هنا يكفل المعاملة ذاتها لمختلف أصحاب الحقوق الذيـن ينـدرج اسـهامهم فـي 

الموضوع ذاته . 
 

وقد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦ بيانــا متفقـا عليـه بشـأن المـواد ٢(هــ) و٨ و٩ و١٢  ٩ – ٤
و١٣ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، وذلك البيان مفيد للنظــر فـي المـادتين ٨ و٩ مـن 

الصك المقترح (أنظر الفقرة ٣٠ من المذآرة) . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ٩ ] 
 
 
 
 

المادة ٩ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
حق التأجير 

 
ــا مـن النسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بتأجير النسخة األصلية أو غيره (١)
عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيالت صوتيــة للجمـهور ألغـراض تجاريـة ، حسـب التعريـف الـوارد فـي 

القانون الوطني للطرف المتعاقد ، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان األداء أو بتصريح منه . 
ــاقد الـذي آـان فـي ١٥ أبريـل/نيسـان ١٩٩٤  بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتع (٢)
ــح فنـاني األداء مكافـأة عادلـة مقـابل تـأجير نسـخ عـن أوجـه أدائـهم المثبتـة فـي  يطبق نظاما قائما على من
ــتمر فـي تطبيقـه ، شـرط أال يلحـق تـأجير التسـجيالت  تسجيالت صوتية وال يزال يطبق ذلك النظام أن يس

الصوتية ألغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني األداء االستئثارية في االستنساخ . 
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المادة ٩ 
 

حق التأجير 
 

ــا مـن النسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بتأجير النسخة األصلية أو غيره (١)

عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور ألغراض تجارية ، حتى بعد توزيعـها بمعرفـة فنـان 

األداء أو بتصريح منه . 

 

األطراف المتعاقدة معفية من االلتزام الوارد في الفقرة (١) ما لم يكن التأجير ألغــراض تجاريـة  (٢)

قد أدى الى انتشار َنسخ تلك التثبيتات بما يلحق ضررا ماديا بحق فناني األداء االستئثاري في االستنساخ . 

 
[ نهاية المادة ٩ ] 
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مالحظات عن المادة ١٠ 
 

ــع فنـانو األداء بـالحق االسـتئثاري فـي اتاحـة أوجـه أدائـهم المثبتـة  تنص المادة ١٠ على أن يتمت ١٠- ١
للجمهور . وتمنح معاهدة الويبو بشأن األداء والتسـجيل الصوتـي الحـق االسـتئثاري ذاتـه لفئتـي أصحـاب 
الحقوق المذآورتين فيها . ويقابل هذا الحكم الجزء المتعلق بمبدأ "االتاحة" من حق النقل الى الجمهور آما 

ورد في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بصدد المؤلفين . 
 

ــه األداء المثبتـة بالوسـائل السـلكية والالسـلكية . وتشـمل  ويشمل الحق الجديد المقترح اتاحة أوج ١٠- ٢
عملية االتاحة دائما االرسال وقد تتم عبر مسافة قصيرة أو طويلة . وعليه ، تميز المــادة بيـن توزيـع نسـخ 
عن األداء المثبت في شكل مادي ملموس والذي يشمله حق التوزيع الوارد في المادة ٨ من الصك المقترح 
واتاحة األداء المثبت بارساله . وقد يكون االرسال تناظريا أو رقميا وقد يســتند الـى أي نـاقل للمعلومـات ، 

مثل األمواج الكهربائية المغناطيسية أو األشعة الضوئية الموجهة . 
 

ــهور االطـالع علـى  ويقتصر حق االتاحة للجمهور على الحاالت التي يمكن فيها ألفراد من الجم ١٠- ٣
ــا الواحـد منـهم بنفسـه . وعليـه ، يقـوم مفـهوم  أداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا من مكان وفي وقت يختارهم

االتاحة على امكانية االطالع التفاعلي وبناء على الطلب . وبذلك ، يختلف حق االتاحة عن حق النقل . 
 

وآما هي الحال في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، فان الحق قد جاء في صيغـة  ١٠- ٤
قاعدة أساسية تكفل حسن سير أعمال السوق االلكترونية . 

 
وال تستنفد الحقوق المرتبطة باالتاحة للجمهور . وال يجوز لمن يستقبل األداء أن يتيحه للجمهور  ١٠- ٥
ــى توزيـع النسـخ الملموسـة  أو يوزعه عليه من جديد بدون تصريح . وال يطبق مبدأ استنفاد الحقوق إّال عل

التي تدخل السوق بمعرفة صاحب الحق أو بموافقته . 
 

وأخيرا ، فقد تبدو عبارة "حق االتاحة" أعم وأوسع من موضــوع هـذه المـادة . ومـع ذلـك ، فقـد  ١٠- ٦
ــي  أصبحت تعني حق فنان األداء القائم على الطلب بعد اعتماد معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت

 .
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ١٠] 
 

المادة ١٠ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
حق اتاحة األداء المثبت 

 
ــانو األداء بـالحق االسـتئثاري فـي التصريـح باتاحـة أوجـه أدائـهم المثبتـة فـي تسـجيالت صوتيـة  يتمتع فن
ــت  للجمهور ، بوسائل سلكية أو السلكية بما يمّكن أفرادًا من الجمهور من االطالع عليها من مكان وفي وق

يختارهما الواحد منهم بنفسه . 
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المادة ١٠ 
 

حق اتاحة األداء المثبت 
 

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا 

للجمهور ، بوسائل سلكية أو السلكية بما يمّكن أفراد الجمــهور مـن االطـالع عليـها مـن مكـان وفـي وقـت 

يختارهما الواحد منهم بنفسه . 

 
[ نهاية المادة ١٠ ] 
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مالحظات عن المادة ١١ 
 

تنص المادة ١١ على نظام لحقوق فناني األداء فيما يتعلق باالذاعة والنقل الى الجمــهور . وتتيـح  ١١- ١
المادة مجاال واسعا من الخيارات لألطراف المتعــاقدة ، تتفـاوت بيـن حـق اسـتئثاري فـي التصريـح وعـدم 
ــاني األداء رهنـا بالقـانون الوطنـي  النص على أي حق على االطالق . وفي الحالة األخيرة ، يظل وضع فن

وعالقاتهم التعاقدية مع المنتجين . 
 

وفي الفقرة (١) ، من المقترح أن يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باذاعة أوجه  ١١- ٢
أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا ونقلها الى الجمهور . ويرد تعريف آلمة "االذاعة" وعبـارة "النقـل الـى 

الجمهور" في المادة ٢ . 
 

ــأة عادلـة مقـابل  وتسمح الفقرة (٢) لألطراف المتعاقدة بقصر حق فناني األداء على حق في مكاف ١١- ٣
االنتفاع المباشر أو غير المباشر بأوجه األداء المثبتة ألغراض االذاعة أو النقل الى الجمـهور . ويتماشـى 
ــرة (٢) ،  ذلك مع مستوى حماية فناني األداء في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . ووفقا للفق
بامكان األطراف المتعاقدة أن تضع شروطا لممارسة الحق في المكافــأة ، اذ بامكانـها مثـال أن تنـص علـى 
االدارة الجماعية للحق وتنظم بعض االجراءات الشكلية الدارة الحقوق . وبامكان األطراف المتعاقدة أيضا 

أن تنص في تشريعها الوطني على أحكام تتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن دفع المكافأة . 
 

ــوق المنصـوص عليـها فـي  وتنص األحكام الواردة في الفقرة (٣) على امكانية التحفظ على الحق ١١- ٤
الفقرتين (١) و(٢) . ويتيح بند  التحفــظ حريـة اختيـار درجـة التحفـظ بشـأن الحـق فـي المكافـأة . ويجـوز 
لألطراف المتعاقدة أن تدلي بتحفظات صغيرة أو واسعة جدا بشأن الحق في المكافأة ، ولها أن تنــص علـى 

ذلك الحق بشأن بعض أوجه االنتفاع أو تحده بطريقة أخرى ، ان رغبت في ذلك . 
 

وعند البت في مستوى حماية فنــاني األداء فيمـا يتعلـق باذاعـة أوجـه أدائـهم المثبتـة ونقلـها الـى  ١١- ٥
الجمهور ، ينبغي لألطراف المتعاقدة أن تراعي الفوارق بين القطاع السمعي البصري وقطــاع التسـجيالت 

الصوتية والفوارق في األسواق واألنظمة المعمول بها الستغالل منتجات القطاعين واالنتفاع بها . 
 

المادة ١٥ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
 الحق في مكافأة مقابل االذاعة أو النقل الى الجمهور 

ــالحق فـي مكافـأة عادلـة واحـدة مقـابل االنتفـاع  يتمتع فنانو األداء ومنتجو التسجيالت الصوتية ب (١)
ــى الجمـهور  المباشر أو غير المباشر بالتسجيالت الصوتية المنشورة ألغراض تجارية الذاعتها أو نقلها ال

بأي طريقة آانت . 
ــى أن َمـن يطـالب المنتفـع بدفـع المكافـأة  يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني عل (٢)
ــا . وللطـرف المتعـاقد أن يسـن تشـريعًا  العادلة الواحدة هو فنان األداء أو منتج التسجيل الصوتي أو آالهم
ــة الواحـدة اذا  وطنيًا يحدد فيه الشروط التي تلزم فنان األداء ومنتج التسجيل الصوتي باقتسام المكافأة العادل

لم يكن هناك اتفاق بينهما .
يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لــدى المديـر العـام للويبـو ، أنـه لـن يطبـق  (٣)
ــها بطريقـة أخـرى أو أنـه لـن يطبـق  أحكام الفقرة (١) إال على بعض أوجه االنتفاع أو أنه سيحد من تطبيق

أحكامها على االطالق .
المادة ١١ 
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االذاعة أو النقل الى الجمهور 
 

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باذاعة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا  (١)

أو نقلها الى الجمهور . 

 

ــى الحـق فـي مكافـأة عادلـة مقـابل االنتفـاع المباشـر أو غـير  يجوز للطرف المتعاقد أن ينص عل (٢)

المباشر بأوجه األداء المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا ألغراض االذاعة أو النقل الى الجمهور ، بدال مــن الحـق 

في التصريح المنصوص عليه فــي الفقـرة (١) . ويجـوز للطـرف المتعـاقد أن يحـدد فـي تشـريعه شـروطا 

لممارسة الحق في المكافأة العادلة . 

 

يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لــدى المديـر العـام للويبـو ، أنـه لـن يطبـق  (٣)

أحكام الفقرة (٢) إال على بعض أوجه االنتفاع أو أنه سيحد من تطبيقــها بطريقـة أخـرى أو أنـه لـن يطبـق 

أحكام الفقرتين (١) و(٢) على االطالق . 

 
[ نهاية المادة ١١ ] 

 
 
 



 IAVP/DC/3
 - 50 -

 
 

ــام  وال تنص المادة ١١ على عبارة "المنشورة ألغراض تجارية" الواردة فيما يقابل ذلك من أحك ١١- ٦
في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وآما ذآر بعض الوفود خــالل المراحـل التحضيريـة ، 
تكاد هيئات االذاعة ال تحصل على االطــالق علـى التثبيتـات السـمعية البصريـة التـي تذيعـها عـبر قنـوات 
التجارة بالتجزئة . وينطبق ذلك أيضا على معظم البرامج المرسـلة عـبر الكـابل واألفـالم المعروضـة فـي 
قاعات السينما . اذ يرخص المنتجون أو الوآالء الذيــن يمثلونـهم االذاعـة والنقـل الـى الجمـهور فـي شـكل 
عالقات تعاقدية مباشرة مع هيئات االذاعة والمنتفعين اآلخرين . وهــذا صحيـح أيضـا بالنسـبة الـى توزيـع 
االنتاج السمعي البصــري بـالفيديو ، اذ يتفـق المنتجـون والموزعـون علـى شـروط الـترخيص فيمـا بينـهم 
ــة  مباشرة . ونظرا الى أن فناني األداء تربطهم عالقات تعاقدية مباشرة بمنتجي االنتاجات السمعية البصري
ــاوض مـع المنتجيـن بشـأن شـروط االسـتغالل الالحـق ألوجـه أدائـهم  ، فان وضعهم يسمح لهم مبدئيا بالتف

المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا . 
 

وتختلف بنية األسواق الوارد وصفها أعاله الى حد آبير عن طريقة االنتفاع الجماهيري الثانوي  ١١-٧
بالتسجيالت الصوتية . ومع ذلك ، فقد أصبح من الممكن جدا بفضل تطور التكنولوجيا في مجــال التسـجيل 
الرقمي رفيع المستوى ، أن تتطور بنية أسواق التثبيتات السمعية البصرية لتلحــق برآـاب بنيـات األسـواق 
الراهنة للموسيقى . وينبغي لألطراف المتعاقدة أن تولي اهتمامها لواقع الســوق وآفاقـه الممكنـة عنـد بحـث 

طبيعة حقوق فناني األداء ونطاقها . 
 

ــاني األداء ، ينبغـي لألطـراف المتعـاقدة أن تـأخذ فـي حسـبانها أيضـا  وعند منح حقوق جديدة لفن ١١- ٨
ضرورة اقامة توازن شامل بين حقوق مختلف فئات أصحــاب الحقـوق . ومـن العوامـل الحاسـمة فـي هـذا 
الشأن نوع الحل الذي ستعتمده األطراف المتعاقدة بشأن الترتيبـات التعاقديـة التـي تـرد أحكـام بشـأنها فـي 

المادة ١٢ من الصك المقترح . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ١١ ] 
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[ تبدأ المادة ١٢ في الصفحة ٥٥ ] 
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مالحظات عن المادة ١٢ 
 

ــات التعاقديـة المتعلقـة  للمؤتمر الدبلوماسي أن يختار في المادة ١٢ بين حلين بديلين بشأن الترتيب ١٢- ١
ــاد طريقـة تكفـل توازنـا مناسـبا بيـن حاجـة المنتجيـن الـى  بحقوق فناني األداء . والغرض المنشود هو ايج
ــي  الحصول على الضمانات التجارية الالزمة لتوزيع التثبيتات السمعية البصرية واستغاللها والهدف الرام
الى تعزيز االطار القانوني الدولي لحماية حقـوق فنـاني األداء مـع الحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى امكانيـة 
التفاوض . وأثناء المراحل التحضيرية ، وردت عـدة اقتراحـات تقـوم علـى أسـاليب قانونيـة مختلفـة لحـل 

المشكلة ذاتها . 
 

ــق  وآان من المقترح أن من الضروري تضمين الصك حكما صريحا بشأن نقل الحقوق فيما يتعل ١٢- ٢
باألداء السمعي البصري ألن االنتاج السمعي البصري غالبا ما ينطوي على مساهمات من عدة فنانين فـي 
مجال األداء تختلف جنسياتهم في آثير من األحيان . وآان من العوامل المذآورة أيضا حداثة عهد الحمايــة 
المقترحة نسبيا . وقد أشير في هذا الصدد الى أن تطبيق حقوق جديدة يستدعي النص فـي النظـام القـانوني 

على آل الوسائل واالجراءات الشكلية الالزمة لتناول تلك الحقوق . 
 

ــة بشـأن الترتيبـات التعاقديـة مـدى تفـاوت األنظمـة  ولعل أهم دافع الى النص على قواعد واضح ١٢- ٣
ــى  المتبعة باختالف البلدان ، اذ يقوم بعضها على أحكام قانونية تنص على الحقوق ويستند بعضها اآلخر ال
ــادة ١٢ هـو تيسـير تطبيـق آـل األنظمـة معـا أو  العقود والمفاوضات الجماعية . والغرض المنشود من الم
اقامة جسر يصل بعضها ببعض . وال بـد أن يتمكـن المنتجـون مـن ضمـان التمويـل النتاجـهم وعـائد مـن 
استثمارهم في ظروف تجارية واضحة اآلفاق . واذا لم يكن هنـاك اتفـاق واضـح بشـأن حقـوق آـل فنـاني 
األداء ، فقـد يكـون بامكـان أحـد فنـاني األداء مبدئيـا أن يحـــول دون االنتفــاع باالنتــاج متذرعــا بحقوقــه 

االستئثارية . 
 

ومن الممكن أيضا اعتبار األحكام الواردة فــي الصـك المقـترح بشـأن الترتيبـات التعاقديـة مفيـدة  ١٢- ٤
لفناني األداء . فان اليقين القانوني بشأن استغالل انتاج سمعي بصري ال يتعارض مع مصالح فناني األداء 

. وعالوة على ذلك ، فان تخويل المنتج حقوقا يسهل التفاوض الفردي والجماعي مع صاحب الحق . 
 

ــرن والتشـريعات الوطنيـة المطبقـة  وفيما يتعلق بحقوق المؤلفين ، تجدر االشارة الى أن اتفاقية ب ١٢- ٥
ـــة مــن الحلــول للمشــكلة ذاتــها . فالمــادة  فـي العديـد مـن البلـدان تنـص علـى أحكـام بشـأن أنـواع مختلف
١٤(ثانيا)(٢)(ب) من اتفاقية برن تحتوي على أحكام بشأن ما يسمى بقرينة الشرعية . ويرد أآثر الحلــول 
تطرفا في المادة ١٩ من اتفاقية روما التي تنص على وقف تطبيــق األحكـام المتعلقـة بحقـوق فنـاني األداء 

"بمجرد موافقة فنان األداء على ادراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري" . 
 

وبناء على المادة ١٤(ثانيا)(٢)(ب) من اتفاقية برن ، ال يجوز للمؤلفين الذين ساهموا فـي عمـل  ١٢- ٦
مصنف سينمائي أن يعترضوا على استنساخ المصنف أو توزيعه أو االنتفاع به بطريقة أخرى ، ما لم يرد 
ــاعدة علـى بعـض  عقد بخالف ذلك . وبناء على أحكام المادة ١٤(ثانيا)(٣) ، يجوز الحد من تطبيق هذه الق

المؤلفين الرئيسيين للمصنف آما يجوز الحد من تطبيقها بناء على التشريع الوطني . وعلى  
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[ تبدأ المادة ١٢ في الصفحة ٥٥ ] 
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ــا يسـمى بحـق  المستوى الوطني ، تتفاوت الحلول التشريعية المعمول بها بشأن حقوق المؤلفين بين نظام م
ــون  المؤلف في الفيلم وقرائن التنازل عن حق المؤلفين لصانع الفيلم أو منتجه ، علما بأن تلك القرائن قد تك

قابلة للدحض أو غير قابلة لذلك . 
 

وينص البديل هاء على قرينة نقل غير قابلة للدحض بشأن نقل حقوق فناني األداء االستئثارية في  ١٢- ٧
ــان األداء علـى  التصريح الى منتج التثبيت السمعي البصري . ويكون نقل الحقوق صالحا بمجرد موافقة فن
ادراج أدائه في ذلك التثبيت . وتشمل تلك القاعدة آل الحقوق االســتئثارية فـي التصريـح آمـا ينـص عليـها 
ــي المكافـأة والتـي يجـوز النـص عليـها فـي التشـريعات  الصك المقترح . وال تطبق على الحقوق الممكنة ف
الوطنية لألطراف المتعاقدة . ويتضح ذلك من عبارة "الحقوق االستئثارية في التصريح" الواردة في الحكم 
المذآور . وللسبب ذاته ، ال تشمل القرينة حقوق فناني األداء المعنوية . وال ريب في أن الحقــوق المعنويـة 
ــتئثارية" ولكنـها ليسـت "حقوقـا اسـتئثارية فـي التصريـح" ، ذلـك أن هـذه العبـارة  "حقوق" أو "حقوق اس
مستعملة في آل المواد المتعلقة بحقوق فناني األداء المالية . ويلفت النظر الى أن القاعدة المقترحة ال تطبق 
إال على التثبيت  السمعي البصري الذي وافق عليه فنان األداء . وتضمين انتاج سمعي بصري آخــر األداء 

المثبت ذاته رهن بتصريح فنان األداء . 
 

ومن المقترح أن تكون أحكــام البديـل هـاء الزاميـة بالنسـبة الـى آـل األطـراف المتعـاقدة . ومـن  ١٢- ٨
ــى البديـل حـاء الـذي ال  الممكن بطبيعة الحال النظر في حل مماثل على أساس خياري . وهذا ما يترتب عل
ينص على أي حكم . ويسمح ذلك البديل لألطراف المتعاقدة بايجاد حل يستند الــى البديـل هـاء أو أي بديـل 

آخر على الصعيد الوطني . 
 

وفي حال األخذ بالبديل على أساس خياري ، فان اعتمـاد حكـم يقـوم علـى قرينـة قابلـة للدحـض  ١٢- ٩
بشأن نقل الحقوق يحرم المنتجين من وضع أمين تماما على الصعيد الدولي . ويعني ذلك أنهم لن يستطيعوا 

معرفة وضع النقل في بلدان أخرى . 
 

وأثناء المراحــل التحضيريـة ، دعـا بعـض الوفـود الـى األخـذ بنمـوذج مسـتوحى مـن المـادة  ١٢-١٠
ــن اتفاقيـة بـرن . ويسـتند البديـل واو الـى ذلـك المنـهج وينـص علـى أهليـة مفترضـة  ١٤(ثانيا)(٢)(ب) م
ــن المقـترح  لممارسة الحقوق . ومن المقترح تطبيقه إال اذا نصت بنود تعاقدية آتابية على خالف ذلك . وم
أيضا قصر تطبيقه على حقوق فناني األداء االستئثارية في التصريح وعلى التثبيت السمعي البصري فقــط 

، بالطريقة ذاتها المعتمدة في البديل هاء . 
 

وقد أزيل أحد مواطن الغموض من الحكم الوارد في البديل واو مقارنــة باألحكـام المقابلـة لـه  ١٢-١١
ــن  من اتفاقية برن . اذ يستند التطبيق القانوني لما يسمى ببند قرينة الشرعية في المادة ١٤(ثانيا)(٢)(ب) م
اتفاقية برن الى عبارة "ليس ... [ للمؤلفين ] ... أن يعترضوا" . ويظل المؤلفون مالكين لحقوقــهم فـي هـذا 
ــها أمـام المنتفـع . وللبديـل واو األثـر ذاتـه ولكنـه يـرد فـي  الصدد ، على أن تلك الحقوق ال يمكن التمسك ب
صياغـة تقـوم علـى قرينـة األهليـة . اذ مـن المقـترح صراحـة أن يكـون المنتـج "أهـال لممارسـة الحقـــوق 
ــح آمـا هـو منصـوص عليـها فـي هـذه المعـاهدة" . ويحتفـظ فنـانو األداء مـع ذلـك  االستئثارية في التصري

بحقوقهم وبامكانهم التمسك بها ضد الغير الذي ينتفع بها من غير تصريح ، أو المطالبة بمكافأة من 
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 المادة ١٢ 
 

البديل هاء 

 

النقل 

 

يعتبر فنان األداء أنه نقل آل الحقوق االستئثارية في التصريح آما هو منصوص عليها فـي هـذه المعـاهدة 

ــة  بشأن تثبيت سمعي بصري بمجرد موافقته على ادراج أدائه في ذلك التثبيت الى منتجه ، شرط مراعاة أي

بنود تعاقدية آتابية بخالف ذلك . 

 

البديل واو 

 

األهلية لممارسة الحقوق 

 

ــو منصـوص عليـها فـي هـذه المعـاهدة  يعتبر المنتج أهال لممارسة الحقوق االستئثارية في التصريح آما ه

بشأن تثبيت سمعي بصري بمجرد موافقة فنان األداء على تثبيت أدائه في ذلــك التثبيـت السـمعي البصـري 

وما لم ترد بنود تعاقدية آتابية بخالف ذلك . 

 

[ تابع المادة ١٢ ] 
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ــتغالل االنتـاج  المنتج شرط مراعاة العقود المطبقة أو التشريع الوطني . وتتأآد بذلك للمنتجين امكانيتهم اس
السمعي البصري في األسواق .  

 
وعلى غرار البديل هاء ، مـن المقـترح أن يكـون البديـل واو الزاميـا بالنسـبة الـى األطـراف  ١٢-١٢

المتعاقدة . وتطبق المالحظات الواردة في الفقرة ١٢-٩ على البديل واو . 
 

ولما آان الصك المقترح معدا لتناول األوضاع الدولية ، فان الغرض المنشود من البديل زاي  ١٢-١٣
ــن  هو الوصل بين مختلف األنظمة القانونية مع تمكين آل بلد من تحديد سياسته بشأن النقل مع ضمان اليقي

في مجال األعمال . ويستند البديل الى مبادىء القانون الدولي الخاص .  
 

والوظيفة الرئيسية المعهودة الــى البديـل زاي هـي ضمـان االقـرار بمختلـف الترتيبـات لنقـل  ١٢-١٤
الحقوق المتبعة في أراضي مختلف األطراف المتعاقدة . وقد تم ذلك بالنص في الفقرة (١) على أن يخضع 
نقل أي مــن الحقـوق االسـتئثارية فـي التصريـح الـى المنتـج لقـانون البلـد األوثـق صلـة بـالتثبيت السـمعي 
البصري ، علما بأن ذلك المبدأ راسخ اليوم في القانون الدولي الخاص . ومن المقترح تطبيــق تلـك القـاعدة 
في آل حاالت نقل الحقوق ، سواء آان ذلك بموجب اتفاق أو بفعل القانون . ومــن المقـترح أن تكـون تلـك 
القاعدة قابلة للدحض وتطبق ما لم ترد بنود تعاقدية بخالف ذلك . وشأنها شأن الحلــول البديلـة السـابقة ، اذ 

يقتصر تطبيقها على الحقوق االستئثارية في التصريح وعلى التثبيت السمعي البصري المعني . 
 

وال يفرض ذلك البديل على األطراف المتعاقدة أي نموذج لنقل الحقوق أو الترتيبات التعاقدية  ١٢-١٥
. ولألطراف المتعاقدة حرية اختيار الصيغة التي تتفق وتقاليدها القانونية أو االمتناع عن التشريع في مجال 
نقل الحقوق . وبامكان آل األطراف المتعاقدة المنضمة الـى الصـك المقـترح أن تطبـق حلولـها الخاصـة . 
وينحصر التزامها الصارم الوحيد في النص في تشريعها على تطبيق قانون "البلد األوثق صلة" . وعليه ، 
ــذ مرحلـة االنتـاج وحتـى  ال تحدد ملكية الحقوق إال بعد وضع القواعد الخاصة بكل انتاج سمعي بصري من

مرحلة التوزيع الدولي . 
 

وتنص الفقرة (٢) من البديل زاي على ترتيب هرمي لثالثة ضوابط اسـناد مـن أجـل اختيـار  ١٢-١٦
ــو مشـابه لمـا ورد  القانون المطبق . وأول تلك الضوابط ، مكان المقر أو محل االقامة المعتادة للمنتج ، وه
ــل تطبيـق قـانون واحـد علـى آـل فنـاني األداء المشـارآين .  في المادة ٥(٤)(جـ)(١) من اتفاقية برن ويكف
والمعيار الثاني هو جنسية أغلبية فناني األداء والمعيار الثالث مكان التصوير الرئيسي . والغرض المنشود 
من المعيارين األخيرين هو التوحيد . وقد تظهر حاالت ليس فيها أي طرف متعاقد يستوفي المعايير المبينة 

في الفقرة (٢) . وفي تلك الحاالت ، تطبق القواعد العادية للقانون الدولي الخاص . 
 

وأثناء المراحل التحضيرية ، آان من المقترح أيضــا أال يتنـاول الصـك المقـترح مسـألة نقـل  ١٢-١٧
ــا للبديـل حـْاء الـذي ال يحتـوي علـى أي حكـم بشـأن نقـل الحقـوق أو الترتيبـات التعاقديـة ،  الحقوق . ووفق
لألطراف المتعاقدة أن تنص أو ال تنص في تشريعها على نقل الحقوق وتحدد طبيعة تلك العملية ونطاقها . 

وفي هذا الصدد ، يشبه البديل حاء البديل زايا . 
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[ المادة ١٢ ، تابع ] 
 

البديل زاي 

القانون المطبق على النقل 

 

تخضع عملية نقل أي من الحقوق االستئثارية في التصريح ، آما هي ممنوحة في هذه المعاهدة ،  (١)

الى منتج تثبيت سمعي بصري ألداء ، تتم بموجب اتفاق أو بفعل القانون ، لقانون البلد األوثــق صلـة بذلـك 

التثبيت السمعي البصري .  

 

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"

 

أو الطرف المتعاقد الذي تكون أغلبية فناني األداء من مواطنيه ، اذا لم يكن مقر المنتج  "٢"

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

 

ــج أو  أو الطرف المتعاقد الرئيسي الذي يتم التصوير في أراضيه ، اذا لم يكن مقر المنت "٣"

محل اقامته المعتادة في أراضي طرف متعاقد ، أو اذا آان هنــاك أآـثر مـن منتـج واحـد ولـم تكـن 

أغلبية فناني األداء من مواطني أي طرف متعاقد . 

 

البديل حاء 

 

[ ال حكم ] 

 

[ نهاية المادة ١٢ ] 

 
 
 

وتتسم الحلول المقترحة في البديلين زاي وحاء بتنسيق ويقين أقل من البديلين هــاء وواو فيمـا  ١٢-١٨
ــه  يتعلق بوضع المنتجين . ويأتي البديل زاي ببعض الوضوح عند تحديد القانون الوطني الذي يتعين تطبيق
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ــه ، اذ مـن المقـترح فيـه اقامـة  ولكنه ال يوحد القوانين الوطنية . ويبقي البديل حاء الوضع الراهن على حال
الحقوق الجديدة على أن تطبق من غير تنسيق في هذا الصدد . 

 
[ نهاية المالحظات عن المادة ١٢ ] 
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[ تبدأ المادة ١٣ في الصفحة ٦١ ] 
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مالحظات عن المادة ١٣ 
 

ــادة ١٣ تقييـدات واسـتثناءات علـى حقـوق فنـاني األداء المنصـوص عليـها فـي الصـك  تضع الم ١٣-١
المقترح . وهي تتبع قدر االمكان األحكام المقابلة لها في معاهدة الويبو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي . 

والتغييرات المدخلة هي ناتجة عن آون الصك المقترح يتناول موضوعا مختلفا . 
 

وتأخذ الفقرة (١) بالمبدأ الرئيسي المنصوص عليه في المادة ١٥-٢ من اتفاقية رومـا ، وتقابلـها  ١٣-٢
المادة ١٦(١) من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 

 
ــاء علـى المـادة  وتحتوي الفقرة (٢) على أحكام معيار الخطوات الثالث الذي أنشئ في األصل بن ١٣-٣
ــي المـادة ١٣ مـن اتفـاق تريبـس والمـادة ١٦(٢) مـن معـاهدة  ٩(٢) من اتفاقية برن . وترد أحكام مقابلة ف
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي والمادة ١٠(٢) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف . ويستند تفسير 

المادة المقترحة وتفسير مجمل األحكام المذآورة الى التفسير المكرس للمادة ٩(٢) من اتفاقية برن . 
 

واعتمد المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦ بيانا متفقا عليه بشأن المادة ١٦ من معاهدة الويبو بشأن  ١٣-٤
األداء والتسجيل الصوتي . ويمكن أخذه في االعتبار عند النظر في المادة ١٣ من الصـك المقـترح (أنظـر 

الفقرة ٣١ من المذآرة) . 
 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ١٣ ] 
 
 
 
 
 

المادة ١٦ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
التقييدات واالستثناءات 

 
يجـوز للطـرف المتعـاقد أن ينـص فـي تشـريعه الوطنـي علـى تقييـــدات أو اســتثناءات للحمايــة  (١)
الممنوحة لفناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه فـي تشـريعه الوطنـي 

لحماية حق المؤلف في المصنفات األدبية والفنية . 
على األطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليـها فـي هـذه  (٢)
المعاهدة على بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالستغالل العادي لألداء أو التسجيل الصوتي وال 

تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان األداء أو منتج التسجيالت الصوتية . 
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المادة ١٣ 
 

التقييدات واالستثناءات 

 

يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات واستثناءات للحماية الممنوحــة  (١)

لفناني األداء من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات األدبية 

والفنية . 

 

على األطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليـها فـي هـذه  (٢)

المعاهدة على بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالستغالل العادي لألداء وال تسبب ضـررا بغـير 

مبرر للمصالح المشروعة لفنان األداء . 

 

[ نهاية المادة ١٣ ] 
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مالحظتان عن المادة ١٤ 
 

ــه فـي معـاهدة الويبـو بشـأن األداء  يتبع الحكم المتعلق بمدة الحماية في المادة ١٤ الحكم المقابل ل ١٤-١
ــاتج عـن آـون الصـك المقـترح يتنـاول موضوعـا  والتسجيل الصوتي قدر االمكان . والتغيير المدخل هو ن

مختلفا . 
 

ــنة محسـوبة مـن السـنة التـي تـم فيـها التثبيـت هـي  وتقوم المادة ١٤ على االقرار بأن مدة ٥٠ س ١٤-٢
المعيار العالمي الجديد لمدة الحماية المتاحة لفناني األداء والمنصــوص عليـها فـي اتفـاق تريبـس ومعـاهدة 

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي والصك المقترح . 
 

[ نهاية المالحظتين عن المادة ١٤ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة ١٧ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
مدة الحماية 

 
تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني األداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة ٥٠ سنة ، على  (١)

األقل ، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت األداء في تسجيل صوتي . 
تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيالت الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة  (٢)
ــارا مـن نهايـة  ٥٠ سنة ، على األقل ، اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي ، أو اعتب

السنة التي تم فيها التثبيت اذا لم يتم النشر في غضون ٥٠ سنة من تثبيت التسجيل الصوتي . 
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المادة ١٤ 

مدة الحماية 

 

تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني األداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مــدة ٥٠ سـنة ، علـى األقـل ، 

من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت األداء تثبيتا سمعيا بصريا . 

 

[ نهاية المادة ١٤ ] 
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مالحظات عن المادة ١٥ 
 

تحتوي المادة ١٥ على أحكام بشأن االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية . وهي تتبع األحكام  ١٥-١
المقابلة لها من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 

 
وتنص أحكام المادة على االلــتزام بتوفـير حمايـة قانونيـة مناسـبة وجـزاءات قانونيـة فعالـة ضـد  ١٥-٢
التحايل غير المصرح به على التدابير التكنولوجية . وينبغي أن يفهم النعت "مناسبة" والنعت "فعالة" على 
أنهما يقتضيان ، على الصعيد الوطني ، وضع أحكام تنص على دعم حقيقي للحقوق المنصوص عليها في 
ــليم للتجـارة  الصك المقترح . والحماية الفعالة للتدابير التكنولوجية هي شرط أساسي القامة اطار قانوني س

االلكترونية . 
 

وينبغي تفسير عبارة "التدابير التكنولوجية الفعالـة التـي يسـتعملها فنـانو األداء" [أضيـف الخـط  ١٥-٣
المائل للتوآيد] بمعناها الواسع الذي يشمل أيضــا مـن يعملـون باسـم فنـاني األداء ، بمـن فيـهم ممثلوهـم أو 
المرخـص لـهم أو المتنـازل لـهم  وهـم يشـملون المنتجيـن ومقدمـي الخدمـات واألشـــخاص العــاملين فــي 

االتصاالت أو االذاعة وينتفعون بأوجه األداء بناء على تصريح الزم . 
 

ويجدر التذآير بــأن لألطـراف المتعـاقدة الحريـة فـي اختيـار الجـزاءات المناسـبة وفقـا لتقاليدهـا  ١٥-٤
القانونية الخاصة بها ، آما آان الشأن في سياق االقتراح األساسي لمعــاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 
الصوتي . والشرط الرئيسي هو أن تكون الجزاءات المنصـوص عليـها فعالـة وتمثـل بالتـالي رادعـا ضـد 

األعمال المحظورة وعقوبة آافية لها . 
 

ــادة ١٥ المقترحـة تفسـير األحكـام المقابلـة لـها مـن معـاهدة الويبـو بشـأن األداء  ويتبع تفسير الم ١٥-٥
والتسجيل الصوتي . وينبغي لألطراف المتعاقدة أن تنفذها على نحو متواز . ومن المتوقع أن تكون أنمـاط 
األحكام المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ، والتي تعد آافية الستيفاء شروط عدم التحـايل الـواردة 
في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، آافية آذلك الستيفاء الشروط ذاتها الواردة فـي الصـك 

المقترح . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ١٥ ] 
 
 
 

المادة ١٨ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية 

 
على األطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالــة ضـد التحـايل علـى 
التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو األداء أو منتجو التســجيالت الصوتيـة باالرتبـاط بممارسـة 
حقوقهم بنــاء علـى هـذه المعـاهدة والتـي تمنـع مـن مباشـرة أعمـال لـم يصـرح بـها فنـانو األداء أو منتجـو 
التسجيالت الصوتية المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيالتهم الصوتية . 
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المادة ١٥ 

االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية 

 

على األطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالــة ضـد التحـايل علـى 

ــى هـذه المعـاهدة  التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو األداء باالرتباط بممارسة حقوقهم بناء عل

والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو األداء المعنيــون أو لـم يسـمح بـها القـانون ، فيمـا يتعلـق 

بأوجه أدائهم . 

 

[ نهاية المادة ١٥ ] 
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 مالحظات عن المادة ١٦ 
تحتوي المادة ١٦ على أحكام بشأن االلتزامات بخصوص المعلومات الضرورية الدارة الحقــوق  ١٦-١

 . وهي تتبع األحكام المقابلة لها من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي قدر االمكان . 
ومن المقصود أن يكون منطوق الفقرة (١) ومنطوق الفقــرة (٢) مطـابقين لألحكـام المقابلـة مـن  ١٦-٢
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي . وبنـاء علـى التعريـف الـوارد فـي الفقـرة (٢) ، يجـوز أن 
تكون المعلومات الضرورية الدارة الحقوق مقترنة بأداء مثبت أو مرتبطة بذلك األداء المثبت الــذي يكـون 
ــكال  موزعا أو مستوردا ألغراض التوزيع أو مذاعا أو منقوال الى الجمهور أو متاحا له بأي شكل من األش

 . 
وآما هي الحال في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، فان أحكام المــادة ١٦ عبـارة  ١٦-٣
عن التزامات دنيا وليس هناك ما يمنع من اعتماد تشريع وطني أوسع نطاقا بشــأن المعلومـات الضروريـة 

 الدارة الحقوق . 
ــواردة فـي شـكل الكـتروني والضروريـة  وتجدر االشارة في الختام الى أن استخدام المعلومات ال ١٦-٤
الدارة الحقوق هو استخدام طوعي . وتطبق التزامـات األطـراف المتعـاقدة بشـأن المعلومـات الضروريـة 

 الدارة الحقوق فقط في الحاالت التي تكون فيها تلك المعلومات مقترنة باألداء . 
ــادة ١٦ المقترحـة تفسـير األحكـام المقابلـة لـها مـن معـاهدة الويبـو بشـأن األداء  ويتبع تفسير الم ١٦-٥
والتسجيل الصوتي وينبغي لألطراف المتعـاقدة أن تطبقـها بشـكل متـواز . ومـن المتوقـع أن تكـون أنمـاط 
الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ، والتي تعد آافية الستيفاء الشروط المنصوص عليها 
ــتيفاء شـروط الجـزاءات  في المادة ١٩ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، آافية آذلك الس

 المنصوص عليها في الصك المقترح . 
واعتمد المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦ بيانا متفقا عليه بشأن المادة ١٩ من معاهدة الويبو بشأن  ١٦-٦
األداء والتسجيل الصوتي . ويمكن أخذه في االعتبار عند النظر في المادة ١٦ من الصـك المقـترح (أنظـر 

الفقرة ٣٢ من المذآرة) . 
 

 [ نهاية المالحظات عن المادة ١٦ ] 
 
 

المادة ١٩ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق 

 
(١) على األطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباشر عن علم أيا من 
ــى ارتكـاب  األعمال التالية وهو يعرف أو ، فيما يتعلق بالجزاءات المدنية ، له أسباب آافية ليعرف أن تلك األعمال تحمل عل

تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمّكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه : 
أن يحذف أو يغير ، دون اذن ، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية الدارة الحقوق ؛  "١"

ــع أو يذيـع أو ينقـل إلـى الجمـهور أو يتيـح لـه ، دون إذن ، أوجـه أداء أو  وأن يوزع أو يستورد ألغراض التوزي "٢"
ــي  نسخًا عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيالت صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها ، دون إذن ، معلومات واردة ف

شكل الكتروني تكون ضرورية الدارة الحقوق .
ــذه المـادة ، المعلومـات التـي تسـمح بتعريـف  (٢) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية الدارة الحقوق" ، آما وردت في ه
فنان األداء وأدائه ومنتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في األداء أو التسجيل الصوتي ، أو المعلومـات 
ــجيل الصوتـي ، وأي أرقـام أو شـفرات ترمـز الـى تلـك المعلومـات ، متـى آـان أي  المتعلقة بشروط االنتفاع باألداء أو التس
عنصر من تلك المعلومات مقترنًا بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو ظاهرا لدى نقل أداء مثبــت أو تسـجيل صوتـي 

الى الجمهور أو اتاحته له .
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المادة ١٦ 

االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق 

 

على األطراف المتعـاقدة أن تنـص فـي قوانينـها علـى توقيـع جـزاءات مناسـبة وفعالـة علـى أي  (١)

شخص يباشر عن علم أيا من األعمال التالية وهو يعرف أو ، فيما يتعلق بــالجزاءات المدنيـة ، لـه أسـباب 

ــملها هـذه المعـاهدة  آافية ليعرف أن تلك األعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تش

أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه : 

أن يحذف أو يغير ، دون اذن ، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية  "١"

الدارة الحقوق ؛ 

وأن يوزع أو يستورد ألغراض التوزيع أو يذيــع أو ينقـل الـى الجمـهور أو يتيـح لـه ،  "٢"

دون اذن ، أوجه أداء غير مثبتة أو أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا مع علمه بأنه قــد حذفـت 

ــها ، دون اذن ، معلومـات واردة فـي شـكل الكـتروني تكـون ضروريـة الدارة  منها أو غيرت في

الحقوق . 

 

ــذه المـادة ، المعلومـات  يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية الدارة الحقوق" ، آما وردت في ه (٢)

التي تسمح بتعريف فنان األداء أو أدائه أو مالك أي حق في األداء أو المعلومات المتعلقة بشــروط االنتفـاع 

ــن تلـك المعلومـات مقترنـا  باألداء وأية أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلومات ، متى آان أي عنصر م

بأداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا . 

 

[ نهاية المادة ١٦ ] 
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مالحظتان عن المادة ١٧ 
 

تنص المادة ١٧ على المبدأ األساسي بشأن عدم خضوع الحماية ألي اجــراء شـكلي . وتنقـل فـي  ١٧-١
هذه المادة األحكام المقابلة لها من المادة ٢٠ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي نقال حرفيا . 

 
ــى مـن المـادة ٥(٢) مـن اتفاقيـة  وتتبع صياغة هذه المادة صياغة النصف األول من الجملة األول ١٧-٢

برن . 
 

[ نهاية المالحظتين عن المادة ١٧ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة ٢٠ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
االجراءات الشكلية 

 
ال يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها ألي اجراء شكلي . 
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المادة ١٧ 

االجراءات الشكلية 

 

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

 

[ نهاية المادة ١٧ ] 
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مالحظتان عن المادة ١٨ 
 

تقوم هذه المادة على المبدأ القائل بعدم السماح بأية تحفظـات علـى الصـك المقـترح . ويتبـع هـذا  ١٨-١
الحكم نموذج المادة المقابلة له من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 

 
وآان من الضروري مع ذلك اقتراح أن تنص المادة ١٨ على السماح بالتحفظ على مسألة واحدة  ١٨-٢
وهي المادة ١١(٣) من الصك المقترح والتي تتيح لألطراف المتعــاقدة امكانيـة التقـدم بتحفـظ بشـأن الحـق 

االستئثاري في التصريح باالذاعة والنقل الى الجمهور أو الحق في مكافأة مقابل ذلك . 
 

 [ نهاية المالحظتين عن المادة ١٨ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة ٢١ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
التحفظات 

 
ال يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة ١٥(٣) . 
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المادة ١٨ 

التحفظات 

 

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

 

[ نهاية المادة ١٨ ] 
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مالحظات عن المادة ١٩ 
 

ــترح علـى أوجـه األداء التـي أنجـزت قبـل  تحتوي المادة ١٩ على أحكام تنظم تطبيق الصك المق ١٩-١
دخول المعاهدة حيز التنفيذ أو بعد ذلك . 

 
ـــة  وسـتكون األطـراف المتعـاقدة ملزمـة بموجـب الفقـرة (١) بمنـح الحمايـة ألوجـه األداء المثبت ١٩-٢
الموجودة عند دخول الصك المقترح حيز التنفيذ ولجميــع أوجـه األداء المنجـزة بعـد دخولـه حـيز التنفيـذ . 
وبفضل هذا المبدأ ومن خالل تطبيقه في أآبر عدد ممكن من األطراف المتعاقدة يمكن ارسـاء قـاعدة لبـدء 
ــه األداء  تطبيـق ذلـك الشـكل الجديـد مـن الحمايـة بصـورة موحـدة . وسـوف تشـمل الحمايـة آـال مـن أوج
"القديمة" وأوجه األداء "الجديدة" . ومن البديهي أن ال وجود ألوجه األداء "القديمة" اال اذا آانت مثبتة . 

 
ومن المعروف أن بعــض األطـراف المتعـاقدة قـد تواجـه صعوبـات فـي تطبيـق الحقـوق الماليـة  ١٩-٣
المقترحة بأثر رجعي . وقد يؤدي ادراج حقوق جديدة في بعــض األنظمـة القانونيـة الـى تعطيـل االتفاقـات 
القائمة بدرجة أآبر من أنظمة أخرى . ولذلك السبب ، تأتي الفقـرة (٢) بخيـار يسـمح بعـدم تطبيـق أحكـام 
المواد من ٦ الى ١١ من الصك المقترح على أوجه األداء المثبتة الموجودة عند دخول الصك حيز التنفيذ . 
ومن المقترح أن تشمل هذه االمكانية آال من الحقوق االستئثارية في التصريح والحقوق في مكافـأة عادلـة 
مقابل االذاعة والنقل الى الجمهور والتي يمكن األخذ بها في األطراف المتعاقدة على أساس المــادة ١١(٢) 
ــتقبلي . فـال تتمتـع بحمايـة  من الصك المقترح . وتكون حماية الحقوق المالية في تلك الحالة حماية بأثر مس
ــة  الحقوق المالية سوى أوجه األداء "الجديدة" . ويمكن لألطراف المتعاقدة في تلك الحاالت أن تقصر حماي
ــط بالنسـبة الـى تلـك األطـراف المتعـاقدة . وال تطبـق أحكـام  الحقوق المالية على أوجه األداء "الجديدة" فق

الفقرة (٢) على الحقوق المعنوية لفناني األداء المنصوص عليها في المادة ٥ من الصك المقترح . 
 

وتستند الفقرة (٣) الى مبدأ جاري العمل به هو مبدأ السريان بدون أثر رجعي . وتوضــح الفقـرة  ١٩-٤
أن الحماية الممنوحة بناء على الصك المقترح تسري بدون أثر رجعي بــالمعنى الحقيقـي للعبـارة . وتحـدد 
الفقرة في البداية أن الحماية الممنوحة بناء علــى الصـك المقـترح ال تخـل بـأي مـن األعمـال المنجـزة قبـل 
ــذا الحكـم الـى أعمـال االنتفـاع أو  دخول الصك المقترح حيز التنفيذ . وتشير عبارة "أعمال مرتكبة" في ه
االستغالل المنجزة على أداء تم خالل الوقت الذي لم يكن فيه محميـا بموجـب الصـك المقـترح . ثـم تنـص 

الفقرة على صون الحقوق المكتسبة سابقا والعقود المبرمة سابقا . 
 

وتسمح الفقرة (٤) لألطراف المتعاقدة بوضع ترتيبات انتقالية بشأن تثبيتات أوجه األداء المنجزة  ١٩-٥
قانونيا قبل دخول الصك المقترح حيز التنفيذ . والغرض المنشود من هذا الحكم هو ضمان 

 
 

المادة ٢٢ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
التطبيق الزمني 

 
تطبق األطراف المتعاقدة أحكام المادة ١٨ من اتفاقية بــرن مـع مـا يلـزم مـن تبديـل علـى حقـوق  (١)

فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة . 
بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر تطبيق المادة ٥ من هذه المعاهدة  (٢)

على أوجه األداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى ذلك الطرف . 
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المادة ١٩ 

التطبيق الزمني 

 

ـــة  تمنـح األطـراف المتعـاقدة الحمايـة المنصـوص عليـها فـي هـذه المعـاهدة ألوجـه األداء المثبت (١)

الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ولجميع أوجه األداء التي تنجز بعد دخول هذه المعاهدة حيز 

التنفيذ بالنسبة الى آل طرف متعاقد . 

 

بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يختار عدم تطبيق أحكــام المـواد مـن ٦  (٢)

الى ١١ من هذه المعاهدة على أوجه األداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعــاهدة حـيز التنفيـذ بالنسـبة 

ــادة ٤ والمـواد مـن ٦ الـى  الى آل طرف متعاقد . ويجوز لألطراف المتعاقدة األخرى أن تقصر تطبيق الم

١١ من هذه المعاهدة على أوجه األداء المنجــزة بعـد دخـول هـذه المعـاهدة حـيز التنفيـذ ، بخصـوص ذلـك 

الطرف المتعاقد . 

 

ال تخل الحماية المنصوص عليــها فـي هـذه المعـاهدة بأيـة أعمـال مرتكبـة أو اتفاقـات مبرمـة أو  (٣)

حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى آل طرف متعاقد . 

 

يجوز لألطراف المتعاقدة أن تضع في تشريعاتها أحكاما انتقالية تنص على أن أي شــخص زاول  (٤)

ــاال بخصـوص  أعماال قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، يجوز له أن يباشر أعم

األداء ذاته في نطاق الحقوق المنصوص عليها في المــواد مـن ٦ الـى ١١ بعـد دخـول هـذه المعـاهدة حـيز 

التنفيذ بالنسبة الى األطراف المتعاقدة المعنية . 

[ نهاية المادة ١٩ ] 
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السالسة في الشروع في تطبيق الحماية دون الحاجة الــى اجـراء مفاوضـات جديـدة بيـن المنتجيـن وفنـاني 
األداء بشأن االنتاجات "القديمة" . وســتترك لألطـراف المتعـاقدة حريـة اختيـار شـكل األحكـام االنتقاليـة . 
فيجوز لها أن تنص على مدة محدودة لتلك الترتيبات ، ويجوز أن يكون أثر بعضها القـانوني أثـرا دائمـا ، 
ويجوز لها أن تخص جميع الحقوق الماليــة لفنـاني األداء أو ال ، ويجـوز أن تشـمل الزامـا بضمـان مكافـأة 
عادلة لفناني األداء مقابل بعض أنواع االستغالل . وينبغي لألطـراف المتعـاقدة التـي تشـرع فـي ترتيبـات 
ــي االعتبـار أبعادهـا الماليـة . والغـرض المنشـود مـن الفقـرة (٤) هـو تمكيـن األطـراف  انتقالية أن تأخذ ف
المتعاقدة من اتاحة الحماية المناسبة ألولئك الذين ربما قد استثمروا عن حسن نية في انتاج تثبيتات ســمعية 

بصرية وفي استغاللها في وقت لم تكن فيه أوجه األداء محمية . 
 

ومن الممكن النظر في حل بديل يقضي بتطبيق أحكام المادة ١٨ من اتفاقية بـرن ، مـع مـا يلـزم  ١٩-٦
ــادة ١٩(١) و(٤) المقترحـة  من تبديل ، آما تم في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . فأثر الم

يقابل الى حد آبير أثر المادة ١٨ من اتفاقية برن . 
 

ولم يتم اعتماد منهج المادة ١٨ من اتفاقية برن في الصك المقـترح . ويرجـع هـذا االقـتراح الـى  ١٩-٧
عدة أسباب . أوال ، شكل الحماية المقترح هو جديد نسبيا بالمقارنة مع شكل الحماية المنصــوص عليـه فـي 
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي . وثانيـا ، ال تسـمح المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة بـرن بـالحد مـن 
الحماية بأثر رجعي آما تسمح بذلك المادة ١٩(٢) من الصـك المقـترح . ثـم ان أحكـام المـادة ١٨(٣) مـن 
اتفاقية برن فيما يتعلق باألحكام االنتقالية قد أثارت في بعض الحاالت شكوآا حول تفســيرها بشـكل سـليم . 
ــرن علـى  والحاجة الى اليقين القانوني هي الدافع وراء اقتراح المادة ١٩(٤) . وأخيرا ، ال تحتوي اتفاقية ب
ــل دخـول تلـك المعـاهدة حـيز  أحكام صريحة بشأن األعمال المنجزة والحقوق المكتسبة والعقود المبرمة قب
التنفيذ . ولذلك ، ينبغي النظر في األخذ بالمادة ١٩(٣) المقترحة مهما آان النموذج الذي سيختاره المؤتمر 

الدبلوماسي في سائر أحكام المادة ١٩ . 
 

[ نهاية المالحظات عن المادة ١٩ ] 
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[ تبدأ المادة ٢٠ في الصفحة ٧٧ ] 
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مالحظات عن المادة ٢٠ 
 

ــها األحكـام المقابلـة  تحتوي المادة ٢٠ على أحكام بشأن انفاذ الحقوق . وأحكام هذه المادة هي ذات ٢٠-١
لها في المادة ٢٣ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 

 
والفقرة (١) تقابلها أحكام المادة ٣٦(١) من اتفاقية برن .  ٢٠-٢

 
وتنقل الفقرة (٢) الجملة األولى من المادة ٤١-١ من اتفاق تريبس .  ٢٠-٣

 
[ نهاية المالحظات عن المادة ٢٠ ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة ٢٣ من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
أحكام عن انفاق الحقوق 

 
تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تأخذ ، وفقا ألنظمتها القانونيـة ، التدابـير الالزمـة لضمـان تطبيـق  (١)

هذه المعاهدة . 
 

تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد  (٢)
ــة لمنـع التعديـات والجـزاءات  على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجل

التي تعد رادعا لتعديات أخرى . 
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المادة ٢٠ 

أحكام عن انفاذ الحقوق 

 

تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تأخذ ، وفقا ألنظمتها القانونيـة ، التدابـير الالزمـة لضمـان تطبيـق  (١)

هذه المعاهدة . 

 

تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد  (٢)

ــة لمنـع التعديـات والجـزاءات  على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجل

التي تعد رادعا لتعديات أخرى . 

 

[ نهاية المادة ٢٠ ] 

 

 

[ نهاية الوثيقة ] 
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