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 احملتوaت

 الصفcة

 معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت
 9 1)1996(لس5نة 

 اتفاقOة Nرن محلایة املصنفات أ/دبیةTٔحاكم 
 ) املشار ٕاVهيا يف معاهدة1971والف\یة (لس5نة 

 29 الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت

 Tٔحاكم االتفاقOة اMولیة محلایة ف\اين أ/داء
 وم\تجي الhسجیالت الصوتیة وهیئات إالذاBة

 ) املشار ٕاVهيا يف معاهدة1961(اتفاقOة روما) (لس5نة 
 31 و 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويتالویب

 

 

 

 

 
  

                                                
 املؤمتر اMبلومايس (اJي اعمتد املعاهدة) 2ش0ٔن بعض Tٔحاكم هذه املعاهدة tرد يف احلوايش السفلیة حتت أ/حاكم املعنیة.البیاFت املتفق Bلهيا يف  1
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 معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت
 2)1996(لس5نة 

 قامئة احملتوaت

 اMیباyة

 أ/حاكم العامة الفصل أ/ول:

 Bالقة هذه املعاهدة |تفاقOات Tٔخرى :1املادة  

 تعاریف :2املادة  

 هذه املعاهدة املس5تفOدون من امحلایة بناء Bىل :3املادة  

 املعام� الوطنیة :4املادة  

 حقوق ف\اين أ/داء الفصل الثاين:

 حقوق ف\اين أ/داء املعنویة :5املادة  

 حقوق ف\اين أ/داء املالیة يف Tٔوyه Tٔداهئم �ري املث��ة :6املادة  

 حق �س5ت�ساخ :7املادة  

 حق التوزیع :8املادة  

 حق التyٔ0ري :9املادة  

 ق ٕا��ة أ/داء املث�تح :10املادة 

 حقوق م\تجي الhسجیالت الصوتیة الفصل الثالث:

 حق �س5ت�ساخ :11املادة 

                                                
 .1996 د�سمرب 20 مت اع�د هذه املعاهدة يف مؤمتر الویبو اMبلومايس املعين ببعض مسائل حق املؤلف واحلقوق املشاهبة يف ج\یف يف 2
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 قامئة احملتوaت (�بع)

 حق التوزیع :12املادة 

 حق التyٔ0ري :13املادة 

 حق ٕا��ة الhسجیالت الصوتیة :14املادة 

 أ/حاكم املشرتكة الفصل الرابع:

 إالذاBة Tٔو النقل ٕاىل امجلهور احلق يف ماكف0ٔة مقابل :15املادة 

 التقOیدات و�س5ت¢\اءات :16املادة 

 مدة امحلایة :17املادة 

 �لزتامات املتعلقة |لتدابري التك\ولوجOة :18املادة 

 �لزتامات املتعلقة |ملعلومات الرضوریة ٕالدارة احلقوق :19املادة 

 إالجراءات الشلكیة :20املادة 

 التحفظات :21املادة 

 التطبیق الزمين :22املادة 

 Tٔحاكم عن ٕانفاذ احلقوق :23املادة 

 أ/حاكم إالداریة واخلتامOة الفصل اخلامس:

 امجلعیة :24املادة 

 املك�ب اMويل :25املادة 

 Tٔطراف املعاهدة :26املادة 

 احلقوق و�لزتامات املرتتبة Bىل املعاهدة :27املادة 
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 قامئة احملتوaت (�بع)

 التوقOع Bىل املعاهدة :28املادة 

 دخول املعاهدة �زي التنفOذ :29املادة 

 التارخي الفعيل اJي یصبح فOه الكOان طرفا يف املعاهدة :30املادة 

 نقض املعاهدة :31املادة 

 لغات املعاهدة :32املادة 

 Tٔمني إالیداع :33املادة 
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 اMیباyة

 ٕان أ/طراف املتعاقدة،

الرغبة يف تطوµر حامیة حقوق ف\اين أ/داء وم\تجي الhسجیالت الصوتیة واحلفاظ  ٕاذ حتدوها
 Bلهيا بطریقة tكفل Tٔكرب قدر ممكن من الفعالیة و�·ساق،

|حلاyة ٕاىل تطبیق قواBد دولیة yدیدة ٕالجياد �لول م\اس5بة Yلمسائل النامجة عن  وٕاذ تقر
 التطورات يف ا«االت �ق�صادیة و�ج�عیة والثقافOة والتك\ولوجOة،

مبا لتطور tك\ولوجOا املعلومات واالتصاالت وتقارهبا من Tٔ½ر معیق يف ٕانتاج Tٔوyه  وٕاذ تقر
 نتفاع هبا،أ/داء والhسجیالت الصوتیة و�

|حلاyة ٕاىل احملافظة Bىل توازن بني حقوق ف\اين أ/داء وم\تجي الhسجیالت الصوتیة  وٕاذ تقر
 ومصلcة Bامة امجلهور، ال سÂ5 يف جماالت التعلمي والبحث وٕاماكنیة �طالع Bىل املعلومات،

 قد اتفقت Bىل ما یيل:
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 الفصل أ/ول
 أ/حاكم العامة

 1املادة 
 عاهدة |تفاقOات TٔخرىBالقة هذه امل

لÄس يف هذه املعاهدة ما حيد من �لزتامات املرتتبة �الیا Bىل أ/طراف املتعاقدة  )1( 
بعضها جتاه البعض ا/ٓخر بناء Bىل االتفاقOة اMولیة محلایة ف\اين أ/داء وم\تجي الhسجیالت 

ٕاVهيا فÂ یيل  (واملشار Tٔ 1961كتوNر B26ة املربمة يف روما يف الصوتیة وهیئات إالذا
 "اتفاقOة روما"). بعبارة

تُبقي امحلایة املمنو�ة بناء Bىل هذه املعاهدة حامیة حق املؤلف يف املصنفات  )2( 
أ/دبیة والف\یة Bىل �الها وال تؤ½ر فهيا ب0ٔي شلك من أ/شاكل. وBلیه، ال جيوز تفسري Tٔي 

 1.محلایةحمك من Tٔحاكم هذه املعاهدة مبا خيل بتÔ ا

لÄست لهذه املعاهدة Tٔي ص� ب0ٔي معاهدات Tٔخرى، وال ختل ب0ٔي حقوق  )3( 
 الزتامات مرتتبة Bلهيا. Tٔو

 2املادة 
 تعاریف

 ٔ/غراض هذه املعاهدة: 

 ) ٔT(  ون والراقصون و�ريمه منOیقصد بعبارة "ف\اين أ/داء" املمثلون واملغنون واملوس5یق
Tٔو یؤدون |Vمتثیل Tٔو بغريه مصنفات أ/شâاص اµJن ميثلون Tٔو یغنون Tٔو یلقون Tٔو ی�شدون 

 Tٔدبیة Tٔو ف\یة Tٔو Tٔوçًا من التعبري الفوللكوري؛
                                                

) توحض العالقة بني احلقوق املرتتبة Bىل الhسجیالت الصوتیة بناء Bىل هذه املعاهدة 2(1من املفهوم Tٔن املادة   ):2(01ٔن املادة بیان م�فق Bلیه 2ش 1
ويت ومن وحق املؤلف يف املصنفات املدرyة يف ·سجیالت صوتیة. ويف احلاالت اليت یلزم فهيا احلصول Bىل ترصحي من مؤلف املصنف املدرج يف ·سجیل ص

حي من ف\ان ن أ/داء Tٔو املنتج اJي ميÔ حقوقًا يف الhسجیل الصويت، فٕان احلاyة ٕاىل احلصول Bىل ترصحي املؤلف ال ت��في 2س�ب ëون احلصول Bىل ترصف\ا
 أ/داء Tٔو املنتج مطلو| Tٔیضا والعكس |لعكس.

حقوق اس5تïñاریة لف\ان أ/داء Tٔو ملنتج الhسجیالت الصوتیة تفوق احلقوق ) ما مينع الطرف املتعاقد من م\ح 2(1ومن املفهوم Tٔیضا Tٔنه ال یوyد يف املادة  
 املطلوب م\حها بناء Bىل هذه املعاهدة.
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 ، �بع]2[املادة 

یقصد بعبارة "الhسجیل الصويت" تث�Oت أ/صوات اليت یتكون مهنا أ/داء Tٔو  (ب) 
�ريها من أ/صوات، Tٔو تث�Oت متثیل لøٔصوات يف شلك ÷الف تث�Oت مدرج يف مصنف 

 2صنف مسعي برصي Tٓخر؛úÄيئ Tٔو م س 

یقصد Nلكمة "التث�Oت" لك جتس5ید لøٔصوات Tٔو للك متثیل لها، ميكن |النطالق  (ج) 
 م\ه ٕادراýها Tٔو اس5ت�ساخها Tٔو نقلها ب0ٔداة؛

یقصد بعبارة "م\تج الhسجیل الصويت" الشخص الطبیعي Tٔو املعنوي اJي یمت  (د) 
ن مهنا أ/داء Tٔو �ريها من أ/صوات Tٔو مببادرة م\ه ومبسؤولیته تث�Oت أ/صوات اليت یتكو

 تث�Oت Tٔي متثیل لøٔصوات ٔ/ول مرة؛

یقصد Nلكمة "�رش" Tٔداء مïبت Tٔو ·سجیل صويت عرض �سخ عن أ/داء املث�ت  )ه( 
Tٔو الhسجیل الصويت Bىل امجلهور، مبوافقة صاحب احلق و2رشط Tٔن تعرض ال�سخ Bىل 

 3امجلهور Nمكیة معقو�؛

"ٕاذاBة" ٕارسال أ/صوات Tٔو الصور وأ/صوات Tٔو متثیل لها بوسائل یقصد Nلكمة  (و) 
السلكOة لÄس5تق لها امجلهور؛ ویعترب لك ٕارسال من ذ! الق یل یمت Bرب الساتل من |ب 

"إالذاBة" Tٔیضا؛ ویعترب ٕارسال ٕاشارات جمفرة من |ب "إالذاBة" يف احلاالت اليت تOhح فهيا 
ف�O بفك التجفري Tٔو یتاح فهيا ذ! Yلجمهور مبوافقة هیئة هیئة إالذاBة Yلجمهور الوس5ی� الك 

 إالذاBة؛

  

                                                

(ب) ال یو# ب0ٔن احلقوق املرتتبة Bىل الhسجیل 2من املفهوم Tٔن تعریف الhسجیل الصويت الوارد يف املادة  (ب): 2بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املادة  2
 ال من أ/حوال، ٕ|دراyه يف مصنف سúÄيئ Tٔو مصنف مسعي برصي Tٓخر.الصويت تت0ٔ½ر، ب0ٔي �

·شري لكمة "�سخ" وعبارة "ال�سâة أ/صلیة و�ريها من ال�سخ"، كام ورد اس5تعامهلام يف املواد   :13و 12و 9و 8) وه(2بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد   3
 ول ٔ)دوات ملموسة.املذëورة واYلتني ختضعان حلق التوزیع وحق التy0ٔري بناء Bىل املواد املذëورة ذاهتا، ٕاىل ال�سخ املث��ة و�دها اليت ميكن عرضها Yلتدا
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 ، �بع]2[املادة 

یقصد بعبارة "النقل ٕاىل امجلهور" ٕان اكن املنقول Tٔداء Tٔو ·سجیال صوتیا Tٔن تنقل  (ز) 
ٕاىل امجلهور، ب0ٔي وس5ی� ÷الف إالذاBة، أ/صوات اليت یتكون مهنا أ/داء Tٔو أ/صوات Tٔو 

، ·شمل عبارة "النقل ٕاىل 15أ/صوات املث��ة يف ·سجیل صويت. ؤ/غراض املادة  Tٔوyه متثیل
 امجلهور" متكني امجلهور من سامع أ/صوات Tٔو Tٔوyه متثیل أ/صوات املث��ة يف ·سجیل صويت.

 3املادة 
 املس5تفOدون من امحلایة بناء Bىل هذه املعاهدة

هيا يف هذه املعاهدة لف\اين أ/داء متنح أ/طراف املتعاقدة امحلایة املنصوص Bل )1( 
 وم\تجي الhسجیالت الصوتیة من مواطين سا*ر أ/طراف املتعاقدة.

یفهم من عبارة مواطين سا*ر أ/طراف املتعاقدة Tٔهنا تعين ف\اين أ/داء وم\تجي  )2( 
قOة الhسجیالت الصوتیة اµJن �س5توفون معایري أ/هلیة الالزمة Yلحامیة املنصوص Bلهيا يف اتفا

 Ôروما، لو اكنت لك أ/طراف املتعاقدة مبوجب هذه املعاهدة دوًال م�عاقدة مبوجب ت
 2من املادة  االتفاقOة. وتطبق أ/طراف املتعاقدة Bىل معایري أ/هلیة هذه التعاریف اليت ختصها

 4.من هذه املعاهدة

) Tٔو 3(B 5ىل لك طرف م�عاقد �س5تفOد من إالماكFت املنصوص Bلهيا يف املادة )3( 
Tٔن µرفع ٕاىل املدµر العام Yلمنظمة العاملیة  5من اتفاقOة روما ٔ/غراض املادة  17يف املادة 

 5یبو) ٕاخطارًا وفق تÔ أ/حاكم.YلملكOة الفكریة (الو 

                                                

 )، من املفهوم Tٔن املقصود من التث�Oت هو ٕاBداد ال�سâة اVهنائیة Yلرشیط الرئÄيس.2(3|ل�س5بة ٕاىل تطبیق املادة  ): 2(3ادة بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن امل 4

" من اتفاقOة روما، 1.16"(Tٔ)4 (Tٔ) واملادة1.5یفهم من عبارة "مواطن دو� م�عاقدة Tٔخرى" املشار ٕاVهيا يف املادة   :3بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املادة  5
.ان أ/عضاء يف ملس5تعم� يف هذه املعاهدة، Tٔهنا تعين فÂ یتعلق مبنظمة دولیة حكومOة tكون طرفًا م�عاقدًا مبوجب هذه املعاهدة، مواطنًا من �Tٔد البا

Ôاملنظمة. ت 
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 4املادة 
 املعام� الوطنیة

یطبق لك طرف م�عاقد Bىل مواطين سا*ر أ/طراف املتعاقدة، كام ورد تعریفهم  )1( 
)، املعام� اليت یطبقها Bىل مواطنیه فÂ یتعلق |حلقوق �س5تïñاریة املمنو�ة 2(3املادة يف 

من  15رصا�ة يف هذه املعاهدة واحلق يف ماكف0ٔة Bاد� املنصوص Bلیه يف املادة 
 املعاهدة. هذه

) ما دام الطرف املتعاقد ا/ٓخر 1ال یطبق �لزتام املنصوص Bلیه يف الفقرة ( )2( 
 ) من هذه املعاهدة.3(15من التحفظات املسموح هبا بناء Bىل املادة  �س5تفOد

 الفصل الثاين
 حقوق ف\اين أ/داء

 5املادة 
 حقوق ف\اين أ/داء املعنویة

بغض النظر عن احلقوق املالیة لف\ان أ/داء بل وحىت بعد انتقال هذه احلقوق، فٕان  )1( 
احلي Tٔو Tٔدائه املث�ت يف ·سجیل صويت، |حلق ف\ان أ/داء حيتفظ، فÂ یتعلق ب0ٔدائه السمعي 

يف Tٔن یطالب ب0ٔن یُ�سب Tٔداؤه ٕالیه ٕاال يف احلاالت اليت µكون فهيا �م�ناع عن �سب أ/داء 
متلیه طریقة �نتفاع |ٔ/داء، وTٔ 2یضا احلق يف �Bرتاض Bىل لك حتریف Tٔو ·شویه Tٔو Tٔي 

 تعدیل Tٓخر ٔ/دائه µكون ضارا 2سمعته.
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 ، �بع]5 [املادة

) تظل حمفوظة بعد وفاته وٕاىل �ني 1احلقوق املمنو�ة لف\ان أ/داء مبق�ىض الفقرة ( )2( 
انقضاء احلقوق املالیة Bىل أ/قل، وميارس هذه احلقوق أ/شâاص Tٔو الهیئات املرصح لها يف 

ليت ال ·رشیع الطرف املتعاقد املطلوب توفري امحلایة فOه. ومع ذ!، فٕان أ/طراف املتعاقدة ا
یتضمن ·رشیعها املعمول به، عند التصدیق Bىل هذه املعاهدة Tٔو �نضامم ٕاVهيا، نصوصا tكفل 
امحلایة بعد وفاة ف\ان أ/داء للك احلقوق املنصوص Bلهيا يف الفقرة السابقة µكون لها احلق يف 

 النص Bىل Tٔن بعض هذه احلقوق ال حيتفظ هبا بعد وفاته.

ة Bىل احلقوق املقررة يف هذه املادة حيمكها ·رشیع الطرف وسائل الطعن Yلمcافظ )3( 
 املتعاقد املطلوب توفري امحلایة فOه.

 6املادة 
 حقوق ف\اين أ/داء املالیة يف Tٔوyه Tٔداهئم �ري املث��ة

 µمتتع ف\انو أ/داء |حلق �س5تïñاري يف الترصحي مبا یيل فÂ یتعلق ب0ٔوyه Tٔداهئم: 

�ري املث��ة ونقلها ٕاىل امجلهور ٕاال ٕاذا س5بق لøٔداء Tٔن اكن Tٔداء ٕاذاBة Tٔوyه Tٔداهئم  "1" 
 مذاBا؛

 وتث�Oت Tٔوyه Tٔداهئم �ري املث��ة. "2" 
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 7املادة 
 حق �س5ت�ساخ

µمتتع ف\انو أ/داء |حلق �س5تïñاري يف الترصحي |الس5ت�ساخ املبارش Tٔو �ري املبارش  
 6ي شلك اكن.طریقة Tٔو ب0ٔ ٔ/وyه Tٔداهئم املث��ة يف ·سجیالت صوتیة، ب0ٔي 

 8املادة 
 حق التوزیع

µمتتع ف\انو أ/داء |حلق �س5تïñاري يف الترصحي ٕ|��ة ال�سâة أ/صلیة Tٔو �ريها  )1( 
من ال�سخ عن Tٔوyه Tٔداهئم املث��ة يف ·سجیالت صوتیة Yلجمهور ب�Oعها Tٔو نقل ملكOهتا بطریقة 

 Tٔخرى.

یة أ/طراف املتعاقدة يف حتدید Tٔي رشوط لÄس يف هذه املعاهدة ما یؤ½ر يف حر  )2( 
) بعد بیع ال�سâة أ/صلیة Tٔو �ريها من ال�سخ عن أ/داء 1السh\فاد احلق املذëور يف الفقرة (

 7رة أ/وىل بترصحي ف\ان أ/داء.املث�ت Tٔو نقل ملكOهتا بطریقة Tٔخرى Yلم

  

                                                
، 16 ، و�س5ت¢\اءات املسموح هبا بناء Bلهيام مبوجب املادة11و 7ینطبق حق �س5ت�ساخ املنصوص Bلیه يف املادتني   :16و 11و 7م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد  6

·سجیل محمي رمقي  انطباقا اكمال Bىل احملیط الرمقي وال سB Â5ىل �نتفاع ب0ٔوyه أ/داء والhسجیالت الصوتیة يف شلك رمقي. ومن املفهوم Tٔن خزن Tٔداء Tٔو
  çاز وس5یط ٕالكرتوين یعترب اس5ت�سا÷ا مبعىن تÔ املواد.الشلك يف

·شري لكمة "�سخ" وعبارة "ال�سâة أ/صلیة و�ريها من ال�سخ"، كام ورد اس5تعامهلام يف املواد املذëورة  : 13و 12و 9و 8) وه(2بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد  7
 ذëورة ذاهتا، ٕاىل ال�سخ املث��ة و�دها اليت ميكن عرضها Yلتداول ٔ)دوات ملموسة.واYلتني ختضعان حلق التوزیع وحق التy0ٔري بناء Bىل املواد امل
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 9املادة 
 حق التyٔ0ري

يف الترصحي بتyٔ0ري ال�سâة أ/صلیة Tٔو �ريها µمتتع ف\انو أ/داء |حلق �س5تïñاري  )1( 
من ال�سخ عن Tٔوyه Tٔداهئم املث��ة يف ·سجیالت صوتیة Yلجمهور ٔ/غراض جتاریة، حسب 
التعریف الوارد يف القانون الوطين Yلطرف املتعاقد، حىت بعد توزیعها مبعرفة ف\ان أ/داء Tٔو 

 بترصحي م\ه.

 NTٔ 1994ریل 15ف املتعاقد اJي اكن يف لطر )، جيوز 1Y|لرمغ من Tٔحاكم الفقرة ( )2( 
یطبق نظاما قامئا Bىل م\ح ف\اين أ/داء ماكف0ٔة Bاد� مقابل تyٔ0ري �سخ عن Tٔوyه Tٔداهئم املث��ة 

يف ·سجیالت صوتیة وال µزال یطبق ذ! النظام Tٔن �س5متر يف تطبیقه، رشط Tٔال یلحق 
داء �س5تïñاریة يف قوق ف\اين ا/ٔ تyٔ0ري الhسجیالت الصوتیة ٔ/غراض جتاریة رضرا مادa حب

 8.�س5ت�ساخ

 10املادة 
 حق ٕا��ة أ/داء املث�ت

µمتتع ف\انو أ/داء |حلق �س5تïñاري يف الترصحي ٕ|��ة Tٔوyه Tٔداهئم املث��ة يف ·سجیالت  
ن Tٔفرادًا من امجلهور من �طالع Bلهيا  صوتیة Yلجمهور، بوسائل سلكOة Tٔو السلكOة مبا ميكّ

 ويف وقت خيتارهام الوا�د مهنم بنفسه.من ماكن 

                                                
·شري لكمة "�سخ" وعبارة "ال�سâة أ/صلیة و�ريها من ال�سخ"، كام ورد اس5تعامهلام يف املواد   :13و 12و 9و 8) وه(2م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد  بیان 8

 y0ٔري بناء Bىل املواد املذëورة ذاهتا، ٕاىل ال�سخ املث��ة و�دها اليت ميكن عرضها Yلتداول ٔ)دوات ملموسة.املذëورة واYلتني ختضعان حلق التوزیع وحق الت
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 الفصل الثالث
 حقوق م\تجي الhسجیالت الصوتیة

 11املادة 
 حق �س5ت�ساخ

µمتتع م\تجو الhسجیالت الصوتیة |حلق �س5تïñاري يف الترصحي |الس5ت�ساخ املبارش  
 9یة، ب0ٔي طریقة Tٔو ب0ٔي شلك اكن.Tٔو �ري املبارش لhسجیالهتم الصوت 

 12املادة 
 توزیعحق ال 

µمتتع م\تجو الhسجیالت الصوتیة |حلق �س5تïñاري يف الترصحي ٕ|��ة ال�سâة  )1( 
 أ/صلیة Tٔو �ريها من �سخ ·سجیالهتم الصوتیة Yلجمهور ب�Oعها Tٔو نقل ملكOهتا بطریقة Tٔخرى.

لÄس يف هذه املعاهدة ما یؤ½ر يف حریة أ/طراف املتعاقدة يف حتدید Tٔي رشوط  )2( 
) بعد بیع ال�سâة أ/صلیة Tٔو �ريها من ال�سخ عن 1ق املذëور يف الفقرة (السh\فاد احل

الhسجیل الصويت Tٔو نقل ملكOهتا بطریقة Tٔخرى Yلمرة أ/وىل بترصحي م\تج 
 10الصويت. الhسجیل

  

                                                
، و�س5ت¢\اءات املسموح هبا بناء Bلهيام 11و 7ینطبق حق �س5ت�ساخ املنصوص Bلیه يف املادتني   :16و 11و 7م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد  بیان 9

اكمال Bىل احملیط الرمقي وال سB Â5ىل �نتفاع ب0ٔوyه أ/داء والhسجیالت الصوتیة يف شلك رمقي. ومن املفهوم Tٔن خزن Tٔداء Tٔو ، انطباقا 16 مبوجب املادة
 ·سجیل محمي رمقي الشلك يف çاز وس5یط ٕالكرتوين یعترب اس5ت�سا÷ا مبعىن تÔ املواد.

�سخ" وعبارة "ال�سâة أ/صلیة و�ريها من ال�سخ"، كام ورد اس5تعامهلام يف املواد ·شري لكمة "  :13و 12و 9و 8) وه(2بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد  10
 ول ٔ)دوات ملموسة.املذëورة واYلتني ختضعان حلق التوزیع وحق التy0ٔري بناء Bىل املواد املذëورة ذاهتا، ٕاىل ال�سخ املث��ة و�دها اليت ميكن عرضها Yلتدا
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 13املادة 
 حق التyٔ0ري

µمتتع م\تجو الhسجیالت الصوتیة |حلق �س5تïñاري يف الترصحي بتyٔ0ري ال�سâة  )1( 
لیة و�ريها من �سخ ·سجیالهتم الصوتیة Yلجمهور ٔ/غراض جتاریة، حىت بعد توزیعها أ/ص 

 مبعرفة املنتج Tٔو بترصحي م\ه.

 NTٔ 1994ریل 15ف املتعاقد اJي اكن يف )، جيوز Yلطر 1|لرمغ من Tٔحاكم الفقرة ( )2( 
یطبق نظاما قامئا Bىل م\ح م\تجي الhسجیالت الصوتیة ماكف0ٔة Bاد� مقابل تyٔ0ري �سخ عن 

·سجیالهتم الصوتیة وال µزال یطبق ذ! النظام Tٔن �س5متر يف تطبیقه، رشط Tٔال یلحق تyٔ0ري 
یة الhسجیالت الصوتیة ٔ/غراض جتاریة رضرا مادa حبقوق م\تجي الhسجیالت الصوت 

 �11س5ت�ساخ. �س5تïñاریة يف

 14املادة 
 حق ٕا��ة الhسجیالت الصوتیة

µمتتع م\تجو الhسجیالت الصوتیة |حلق �س5تïñاري يف الترصحي ٕ|��ة ·سجیالهتم  
ن Tٔفرادًا من امجلهور من �طالع Bلهيا  الصوتیة Yلجمهور، بوسائل سلكOة Tٔو السلكOة، مبا ميكّ

 .من ماكن ويف وقت خيتارهام الوا�د مهنم بنفسه

                                                
·شري لكمة "�سخ" وعبارة "ال�سâة أ/صلیة و�ريها من ال�سخ"، كام ورد اس5تعامهلام يف املواد   :13و 12و 9و 8) وه(2یان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد ب  11

 ول ٔ)دوات ملموسة.املذëورة واYلتني ختضعان حلق التوزیع وحق التy0ٔري بناء Bىل املواد املذëورة ذاهتا، ٕاىل ال�سخ املث��ة و�دها اليت ميكن عرضها Yلتدا
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 الفصل الرابع
 أ/حاكم املشرتكة

 15املادة 
 احلق يف ماكف0ٔة مقابل إالذاBة Tٔو النقل ٕاىل امجلهور

µمتتع ف\انو أ/داء وم\تجو الhسجیالت الصوتیة |حلق يف ماكف0ٔة Bاد� وا�دة مقابل  )1( 
ٕالذاعهتا Tٔو �نتفاع املبارش Tٔو �ري املبارش |لhسجیالت الصوتیة امل�شورة ٔ/غراض جتاریة 

 نقلها ٕاىل امجلهور ب0ٔي طریقة اكنت.

جيوز Yلطرف املتعاقد Tٔن ینص يف ·رشیعه الوطين Bىل Tٔن َمن یطالب املنتفع بدفع  )2( 
املاكف0ٔة العاد� الوا�دة هو ف\ان أ/داء Tٔو م\تج الhسجیل الصويت Tٔو <هام. وYلطرف املتعاقد 

 تلزم ف\ان أ/داء وم\تج الhسجیل الصويت Tٔن �سن ·رشیعًا وطنیًا حيدد فOه الرشوط اليت
 |قhسام املاكف0ٔة العاد� الوا�دة ٕاذا مل µكن هناك اتفاق بÄهنام.

جيوز ٔ/ي طرف م�عاقد Tٔن یعلن، يف ٕاخطار یودBه Mى املدµر العام Yلویبو، Tٔنه  )3( 
طریقة ) ٕاال Bىل بعض Tٔوyه �نتفاع Tٔو Tٔنه س5یcد من تطبیقها ب1لن یطبق Tٔحاكم الفقرة (

 Tٔخرى Tٔو Tٔنه لن یطبق Tٔحاك@ا Bىل إالطالق.

ٔ/غراض هذه املادة، تعترب الhسجیالت الصوتیة املتا�ة Yلجمهور بوسائل سلكOة  )4( 
ن Tٔفرادا من امجلهور من �طالع Bلهيا من ماكن ويف وقت خيتارهام الوا�د  Tٔو السلكOة مبا ميكّ

 13و12.قد �رشت ٔ/غراض جتاریة مهنم بنفسه كام لو اكنت

                                                
متتع به م\تجو  15من املفهوم Tٔن املادة   :B15لیه 2ش0ٔن املادة بیان م�فق  12 µ نTٔ ي ی� غيJة والنقل ٕاىل امجلهور اBال متثل �ال اكمال ملس5توى حقوق إالذا

نب �س5تïñار اليت ی� غي الhسجیالت الصوتیة وف\انو أ/داء يف العرص الرمقي. وقد تعذر Bىل الوفود التوصل ٕاىل ٕاجامع 2ش0ٔن �قرتا�ات اBتلفة املتعلقة جبوا
 م\حها يف بعض احلاالت Tٔو 2ش0ٔن احلقوق اليت ی� غي م\حها دون ٕاماكنیة ٕابداء حتفظات، و|لتايل tرك املوضوع ٕالجياد �ل 2 يف وقت الحق.

 أ/داء الفوللكوري وملنتجي ال حتول دون م\ح احلق اJي متنcه هذه املادة لف\اين 15من املفهوم Tٔن املادة   :15بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املادة  13
 الhسجیالت الصوتیة اµJن �سCلون الفوللكور حDO مل ت�رش تÔ الhسجیالت الصوتیة ٔ/غراض الكسب التCاري.
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 16املادة 
 التقOیدات و�س5ت¢\اءات

جيوز Yلطرف املتعاقد Tٔن ینص يف ·رشیعه الوطين Bىل تقOیدات Tٔو اس5ت¢\اءات  )1( 
Yلحامیة املمنو�ة لف\اين أ/داء وم\تجي الhسجیالت الصوتیة من النوع ذاته اJي ینص Bلیه يف 

 ة.·رشیعه الوطين محلایة حق املؤلف يف املصنفات أ/دبیة والف\ی

Bىل أ/طراف املتعاقدة Tٔن تقرص Tٔي تقOیدات Tٔو اس5ت¢\اءات Yلحقوق املنصوص  )2( 
Bلهيا يف هذه املعاهدة Bىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض و�س5تغالل العادي لøٔداء 

Tٔو م\تج Tٔو الhسجیل الصويت وال ·س�ب رضرا بغري مربر Yلمصاحل املرشوBة لف\ان أ/داء 
 15و14.الhسجیل الصويت

 17املادة 
 مدة امحلایة

 50·رسي مدة امحلایة املمنو�ة لف\اين أ/داء بناء Bىل هذه املعاهدة حىت هنایة مدة  )1( 
 س5نة، Bىل أ/قل، من هنایة الس5نة اليت مت فهيا تث�Oت أ/داء يف ·سجیل صويت.

املعاهدة ·رسي مدة امحلایة املمنو�ة ملنتجي الhسجیالت الصوتیة بناء Bىل هذه  )2( 
س5نة، Bىل أ/قل، اعتبارا من هنایة الس5نة اليت مت فهيا �رش الhسجیل  50حىت هنایة مدة 

س5نة  50الصويت، Tٔو اعتبارا من هنایة الس5نة اليت مت فهيا التث�Oت ٕاذا مل یمت ال�رش يف غضون 
 من تث�Oت الhسجیل الصويت.

                                                
، و�س5ت¢\اءات املسموح هبا بناء Bلهيام 11و 7ینطبق حق �س5ت�ساخ املنصوص Bلیه يف املادتني  : 16و 11و 7بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املواد  14

Tٔو ، انطباقا اكمال Bىل احملیط الرمقي وال سB Â5ىل �نتفاع ب0ٔوyه أ/داء والhسجیالت الصوتیة يف شلك رمقي. ومن املفهوم Tٔن خزن Tٔداء 16مبوجب املادة 
 ·سجیل محمي رمقي الشلك يف çاز وس5یط ٕالكرتوين یعترب اس5ت�سا÷ا مبعىن تÔ املواد.

(خبصوص التقOیدات و�س5ت¢\اءات) من معاهدة الویبو 2ش0ٔن حق املؤلف،  10البیان املتفق Bلیه 2ش0ٔن املادة  ٕان  :16بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املادة  15
(خبصوص التقOیدات و�س5ت¢\اءات) من معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت. [وفÂ یيل نص  16ینطبق Tٔیضا، مع ما یلزم من تغیري، Bىل املادة 

·سمح لøٔطراف املتعاقدة بنقل التقOیدات  10من معاهدة الویبو 2ش0ٔن حق املؤلف: "من املفهوم Tٔن Tٔحاكم املادة  210ش0ٔن املادة البیان املتفق Bلیه 
ل، ی� غي Tٔن یفهم ملناسب. و|ملثو�س5ت¢\اءات الواردة يف قوانÄهنا الوطنیة اليت اعتربت مق و� بناء Bىل اتفاقOة Nرن، ٕاىل احملیط الرمقي وتطبیقها Bلیه Bىل النحو ا
 من أ/حاكم املذëورة Tٔهنا ·سمح لøٔطراف املتعاقدة بوضع اس5ت¢\اءات وتقOیدات yدیدة tكون م\اس5بة حملیط الش5باكت الرمقیة.

 ه."]) ال تقلل من نطاق ٕاماكنیة تطبیق التقOیدات و�س5ت¢\اءات اليت ·سمح هبا اتفاقOة Nرن كام ال توسع2(10"ومن املفهوم Tٔیضًا Tٔن املادة  
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 18املادة 
 �لزتامات املتعلقة |لتدابري التك\ولوجOة

 B ىل جزاءات فعا� ضدBىل حامیة م\اس5بة وB هناÄن تنص يف قوانTٔ ىل أ/طراف املتعاقدة
التcایل Bىل التدابري التك\ولوجOة الفعا� اليت �س5تعملها ف\انو أ/داء Tٔو م\تجو الhسجیالت 

الصوتیة |الرتباط مبامرسة حقوقهم بناء Bىل هذه املعاهدة واليت متنع من م ارشة Tٔعامل مل یرصح 
ا ف\انو أ/داء Tٔو م\تجو الhسجیالت الصوتیة املعنیون Tٔو مل �سمح هبا القانون، فÂ یتعلق هب

 ب0ٔوyه Tٔداهئم Tٔو ·سجیالهتم الصوتیة.

 19املادة 
 �لزتامات املتعلقة |ملعلومات الرضوریة ٕالدارة احلقوق

وفعا� Bىل Bىل أ/طراف املتعاقدة Tٔن تنص يف قوانÄهنا Bىل توقOع جزاءات م\اس5بة  )1( 
Tٔي خشص یبارش عن Bمل aTٔ من أ/عامل التالیة وهو یعرف Tٔو، فÂ یتعلق |جلزاءات املدنیة، 

Tٔ 2س5باب اكفOة لیعرف Tٔن تÔ أ/عامل حتمل Bىل ارtاكب تعّدٍ Bىل Tٔي حق من احلقوق اليت 
 ·شملها هذه املعاهدة Tٔو متكّن من ذ! Tٔو ·سهّل ذ! Tٔو ختفOه:

یغري، دون ٕاذن، Tٔي معلومات واردة يف شلك ٕالكرتوين tكون Tٔن حيذف Tٔو  "1"  
 رضوریة ٕالدارة احلقوق؛

وTٔن یوزع Tٔو �س5تورد ٔ/غراض التوزیع Tٔو یذیع Tٔو ینقل ٕاىل امجلهور Tٔو یOhح  "2"  
2، دون ٕاذن، Tٔوyه Tٔداء Tٔو �سâًا عن Tٔوyه Tٔداء مïبتة Tٔو ·سجیالت صوتیة مع Bلمه ب0ٔنه قد 

ا، دون ٕاذن، معلومات واردة يف شلك ٕالكرتوين tكون رضوریة �ذفت مهنا Tٔو �ريت فهي
 ٕالدارة احلقوق.
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 ، �بع]19[املادة 

یقصد بعبارة "املعلومات الرضوریة ٕالدارة احلقوق"، كام وردت يف هذه املادة،  )2( 
املعلومات اليت ·سمح بتعریف ف\ان أ/داء وTٔدائه وم\تج الhسجیل الصويت و·سجیK الصويت 

حق يف أ/داء Tٔو الhسجیل الصويت، Tٔو املعلومات املتعلقة 2رشوط �نتفاع  وما! Tٔي
|ٔ/داء Tٔو الhسجیل الصويت، وTٔي Tٔرقام Tٔو شفرات tرمز ٕاىل تÔ املعلومات، مىت اكن Tٔي 
عنرص من تÔ املعلومات مقرتFً ب�سâة عن Tٔداء مïبت Tٔو ·سجیل صويت Tٔو ظاهرا Mى 

 16ىل امجلهور Tٔو ٕا�ح�ه 2.يت إ نقل Tٔداء مïبت Tٔو ·سجیل صو

 20املادة 
 إالجراءات الشلكیة

 ال خيضع اVمتتع |حلقوق املنصوص Bلهيا يف هذه املعاهدة Tٔو ممارس5هتا ٔ/ي ٕاجراء شلكي. 

 21املادة 
 التحفظات

 ).3(15ال �سمح ب0ٔي حتفظ Bىل هذه املعاهدة رشط مراBاة Tٔحاكم املادة  

  

                                                
(خبصوص �لزتامات املتعلقة |ملعلومات الرضوریة ٕالدارة احلقوق) من معاهدة  12ٕان البیان املتفق Bلیه 2ش0ٔن املادة   :19بیان م�فق Bلیه 2ش0ٔن املادة  16

الرضوریة ٕالدارة احلقوق) من معاهدة (خبصوص �لزتامات املتعلقة |ملعلومات  19الویبو 2ش0ٔن حق املؤلف، ینطبق Tٔیضا، مع ما یلزم من تغیري، Bىل املادة 
من معاهدة الویبو 2ش0ٔن حق املؤلف: "من املفهوم Tٔن إالشارة ٕاىل  12الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت. [وفÂ یيل نص البیان املتفق Bلیه 2ش0ٔن املادة 

 احلق يف ماكف0ٔة Bىل السواء."التعدي Bىل Tٔي حق تغطیه هذه املعاهدة Tٔو اتفاقOة Nرن" ·شمل احلقوق �س5تïñاریة و 
سمح هبا "ومن املفهوم Tٔیضا Tٔن أ/طراف املتعاقدة لن تعمتد Bىل هذه املادة لوضع نظم ٕالدارة احلقوق Tٔو تطبیقها من ش0ٔهنا Tٔن تفرض شلكیات ال ·  

متتع |حلقوق بناء Bىل هذه  Vو حتول دون اTٔ لسلعY و هذه املعاهدة، وحتظر احلركة احلرةTٔ رنN ةOاملعاهدة."اتفاق 



 
 )1996معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت (لس5نة 

 

 
 

 

23 

 22املادة 
 التطبیق الزمين

من اتفاقOة Nرن مع ما یلزم من تبدیل  18تطبق أ/طراف املتعاقدة Tٔحاكم املادة  )1( 
 Bىل حقوق ف\اين أ/داء وم\تجي الhسجیالت الصوتیة املنصوص Bلهيا يف هذه املعاهدة.

من  5)، جيوز Yلطرف املتعاقد Tٔن یقرص تطبیق املادة 1|لرمغ من Tٔحاكم الفقرة ( )2( 
داء املنجزة بعد دخول هذه املعاهدة �زي التنفOذ |ل�س5بة ٕاىل هذه املعاهدة Bىل Tٔوyه ا/ٔ 

 الطرف. ذ!

 23املادة 
 Tٔحاكم عن ٕانفاذ احلقوق

تتعهد أ/طراف املتعاقدة ب0ٔن ت0ٔ÷ذ، وفقا ٔ/نظمهتا القانونیة، التدابري الالزمة لضامن  )1( 
 تطبیق هذه املعاهدة.

راءات ٕانفاذ ·سمح |ختاذ تدابري tكفل أ/طراف املتعاقدة Tٔن تتضمن قوانÄهنا ٕاج )2( 
 �yع اجلزاءات العاOىل احلقوق اليت تغطهيا هذه املعاهدة، مبا يف ذ! توقB ٍي تعّدTٔ فعا� ضد

 ملنع التعدaت واجلزاءات اليت تَُعّد رادBا لتعدaت Tٔخرى.

 الفصل اخلامس
 أ/حاكم إالداریة واخلتامOة

 24املادة 
 امجلعیة

)1(  ٔT)( طراف اøٔكون لt.ملتعاقدة مجعیة 

µكون لك طرف م�عاقد ممثًال مبندوب وا�د جيوز Tٔن �ساBده م\دوبون م\اوبون  (ب) 
 ومسhشارون و÷رباء.
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 ، �بع])1(24[املادة 

نه. وجيوز Yلجمعیة Tٔن تطلب ٕاىل  (ج)  Lي عیJیتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد ا
أ/طراف املتعاقدة اليت تعد من الب.ان الویبو Tٔن متنح مساBدة مالیة لتÄسري اشرتاك وفود 

النامOة وفقا Yلمامرسة اليت تh عها امجلعیة العامة لøٔمم املتcدة Tٔو من الب.ان املنتق� ٕاىل نظام 
 �ق�صاد احلر.

)2( ) ٔT(  رها وتطبیق هذهµىل هذه املعاهدة وتطوB اول امجلعیة املسائل املتعلقة |حملافظة\hت
 املعاهدة وتنفOذها.

) فÂ یتعلق بق ول بعض 2(26تبارش امجلعیة املهمة املعهودة ٕاVهيا مبوجب املادة  ب)( 
 املنظامت اMولیة احلكومOة لتصبح Tٔطرافا يف هذه املعاهدة.

تقرر امجلعیة اMعوة ٕاىل عقد Tٔي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوyه ٕاىل  (ج) 
 لٕالBداد J! املؤمتر اMبلومايس.املدµر العام Yلویبو التعلÂت الرضوریة 

)3( ) ٔT( .كون دو� صوت وا�د وال یصوت ٕاال |مسهµ للك طرف م�عاقد 

جيوز ٔ/ي طرف م�عاقد µكون مبثابة م\ظمة دولیة حكومOة �شرتاك يف  (ب) 
التصویت، بدال من اMول أ/عضاء فOه، بعدد من أ/صوات �ساوي Bدد اMول أ/عضاء فOه 

هذه املعاهدة. وال جيوز ٔ/ي م\ظمة دولیة حكومOة من ذ! الق یل Tٔن ·شرتك وأ/طراف يف 
يف التصویت ٕاذا مارست Tٔي دو� وا�دة من اMول أ/عضاء فهيا حقها يف التصویت 

 |لعكس. والعكس

 جتمتع امجلعیة يف دورة Bادیة مرة لك س5نhني بناء Bىل دعوة املدµر العام Yلویبو. )4(

@ا اMا÷يل، مبا يف ذ! اMعوة ٕاىل عقد دورات اس5ت¢\ائیة، ورشوط تضع امجلعیة نظا )5(
النصاب القانوين، وحتدد أ/�لبیة املطلوبة الختاذ خمتلف Tٔنواع القرارات مع مراBاة Tٔحاكم هذه 

 املعاهدة.
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 25املادة 
 املك�ب اMويل

 یبارش املك�ب اMويل Yلویبو املهامت إالداریة املتعلقة هبذه املعاهدة. 

 26ادة امل
 Tٔطراف املعاهدة

 جيوز ٔ/ي دو� عضو يف الویبو Tٔن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة. )1( 

جيوز Yلجمعیة Tٔن تقرر ق ول Tٔي م\ظمة دولیة حكومOة لتصبح طرفًا يف هذه  )2( 
املعاهدة، رشط Tٔن تعلن تÔ املنظمة Tٔن لها صالحOة النظر يف املوضوBات اليت ·شملها هذه 

·رشیعا ÷اصا عن تÔ املوضوBات ملزما للك اMول أ/عضاء فهيا وTٔهنا مفوضة املعاهدة ولها 
 تفویضا حصیcا، وفقا لنظا@ا اMا÷يل، ٔ/ن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.

جيوز YلجامBة أ/وروبیة، ٕاذ تقدمت |ٕالBالن املشار ٕالیه يف الفقرة السابقة يف  )3( 
 هدة، Tٔن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.املؤمتر اMبلومايس اJي اعمتد هذه املعا

 27املادة 
 احلقوق و�لزتامات املرتتبة Bىل املعاهدة

µمتتع لك طرف م�عاقد Nلك احلقوق ویتحمل لك املسؤولیات املرتتبة Bىل هذه املعاهدة  
 ما مل تنص Tٔحاكم حمددة يف هذه املعاهدة Bىل ÷الف ذ!.

 28املادة 
 التوقOع Bىل املعاهدة

ٔ/ي دو� عضو يف الویبو  1997 د�سمرب 31دة م�ا�ة YلتوقOع ح�ـى هذه املعاهtكون  
 وYلجامBة أ/وروبیة.
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 29املادة 
 دخول املعاهدة �زي التنفOذ

دو� وQئق تصدیقها Tٔو انضام@ا Mى  30تد÷ل هذه املعاهدة �زي التنفOذ بعد Tٔن تودع  
 املدµر العام Yلویبو بثالثة Tٔشهر.

 30املادة 
  الفعيل اJي یصبح فOه الكOان طرفًا يف املعاهدةالتارخي

 tكون هذه املعاهدة ملزمة YلكOاFت التالیة: 

، اعتبارًا من التارخي اJي تد÷ل فOه هذه 29اMول الثالثني املشار ٕاVهيا يف املادة  "1" 
 املعاهدة �زي التنفOذ؛

 "2" Oي تودع فJشهر من التارخي اTٔ خرى، بعد ثالثةTٔ ى ولك دو�M و� وثیقهتاMه ا
 املدµر العام Yلویبو؛

وامجلاBة أ/وروبیة، بعد ثالثة Tٔشهر من ٕایداع وثیقة تصدیقها Tٔو انضام@ا ٕاذا  "3" 
، Tٔو بعد Tٔ29ودعت وثیقة من ذ! الق یل بعد دخول هذه املعاهدة �زي التنفOذ وفقا Yلامدة 

ت تÔ الوثیقة ق ل دخول هذه ثالثة Tٔشهر من دخول هذه املعاهدة �زي التنفOذ ٕاذا Tٔودع
 املعاهدة �زي التنفOذ؛

وTٔي م\ظمة دولیة حكومOة Tٔخرى مت ق ولها ٔ/ن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة، بعد  "4" 
 ثالثة Tٔشهر من ٕایداع وثیقة انضام@ا.

 31املادة 
 نقض املعاهدة

املدµر العام جيوز ٔ/ي طرف م�عاقد Tٔن ینقض هذه املعاهدة مبوجب ٕاخطار یوçه ٕاىل  
Yلویبو. ویصبح لك نقض Fفذًا بعد س5نة من التارخي اJي یhسمل فOه املدµر العام 

 إالخطار. Yلویبو
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 32املادة 
 لغات املعاهدة

توقع هذه املعاهدة يف �سâة Tٔصلیة |Yلغات العربیة وإالس5بانیة وإالSلكزيیة  )1( 
 ة يف احلجیة.والروس5یة والصی�Oة والفر�س5یة، وتعترب لك النصوص مhساوی

یتوىل املدµر العام Yلویبو ٕاBداد نصوص رمسیة ب0ٔي لغة ÷الف اYلغات املشار ٕاVهيا  )2( 
) بناء Bىل طلب �Tٔد أ/طراف املعنیة، بعد الhشاور مع لك أ/طراف املعنیة. 1يف الفقرة (

Tٔو  ؤ/غراض هذه الفقرة، یقصد بعبارة "الطرف املعين" لك دو� عضو يف الویبو tكون لغهتا
ٕا�دى لغاهتا الرمسیة يه اYلغة املعنیة، وامجلاBة أ/وروبیة وTٔي م\ظمة دولیة حكومOة Tٔخرى 

 جيوز لها Tٔن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة ٕاذا اكنت ٕا�دى لغاهتا الرمسیة يه اYلغة املعنیة.

 33املادة 
 Tٔمني إالیداع

 µكون املدµر العام Yلویبو Tٔمني ٕایداع هذه املعاهدة. 
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 Tٔحاكم اتفاقOة Nرن محلایة
 )1971املصنفات أ/دبیة والف\یة (لس5نة 

 معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داءاملشار ٕاVهيا يف 
 (*)والhسجیل الصويت

 (**)18املادة 
) جيوز حامµهتا يف �ا� Bدم انقضاء 1[املصنفات املوجودة عند دخول االتفاقOة �زي التنفOذ: (

) ال جيوز حامµهتا يف �ا� انقضاء مدة امحلایة يف اMو� املطلوب 2مدة امحلایة يف دو� امل�ش0ٔ (
 ) �االت ÷اصة]4) تطبیق هذه املبادئ (3( توفري امحلایة فهيا

·رسي هذه االتفاقOة Bىل لك املصنفات اليت ال tكون، عند دخول هذه االتفاقOة  )1( 
 �زي التنفOذ، قد سقطت بعد يف املÔ العام Mو� امل�ش0ٔ |نقضاء مدة امحلایة.

توفري امحلایة  مع ذ!، ٕاذا سقط �Tٔد املصنفات يف املÔ العام يف اMو� املطلوب )2( 
فهيا، نCOhة انقضاء مدة امحلایة السابق م\حها 2، فٕان هذا املصنف ال µمتتع فهيا |محلایة من 

 yدید. 

جيري تطبیق هذا املبدTٔ وفقا لøٔحاكم اليت تتضمهنا االتفاقOات اخلاصة املعقودة Tٔو  )3( 
د مïل هذه أ/حاكم، اليت قد تعقد لهذا الغرض فÂ بني دول �حتاد. ويف �ا� Bدم وجو 

.Tٔخيصها، الرشوط اخلاصة بتطبیق هذا املبد Âول املعنیة، لك فMحتدد ا 

تنطبق أ/حاكم السابقة Tٔیضا يف �ا� انضامم دول yدیدة ٕاىل �حتاد وكذ! يف  )4( 
 Tٔو 2س�ب التنازل عن التحفظات. 7احلا� اليت متتد فهيا امحلایة |لتطبیق Yلامدة 

 

                                                
 من معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت. 22وردت إالشارة ٕاىل أ/حاكم املنقو� هنا يف املادة  (*)

 Tٔضیفت رؤوس موضوBات ٕاشارة ٕاىل مضمون خمتلف الفقرات لhسهیل التعریف هبا، هذا Bلام ب0ٔن النص املوقع ال �ش5متل Bىل رؤوس YلموضوBات. (**)
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 Tٔحاكم االتفاقOة اMولیة محلایة ف\اين أ/داء
 وم\تجي الhسجیالت الصوتیة وهیئات إالذاBة

 املشار ٕاVهيا يف) 1961(اتفاقOة روما) (لس5نة 
 (*)معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت

 )1(4املادة 
 [أ/داء احملمي وضوابط إالس5ناد لف\اين أ/داء]

متنح لك دو� م�عاقدة املعام� الوطنیة لف\اين أ/داء، ٕاذا اس5تويف وا�د من الرشوط  
 ا/ٓتیة:

  ٔT)( خرى؛Tٔ جري أ/داء يف دو� م�عاقدةTٔ ٕاذا 

من هذه  5ا Tٔدرج أ/داء يف ·سجیل صويت مشمول |محلایة بناء Bىل املادة ٕاذ (ب) 
 االتفاقOة؛

ٕاذا Tٔذیع أ/داء �ري املث�ت يف ·سجیل صويت Bرب NرFمج ٕاذاعي مشمول |محلایة  (ج) 
 من هذه االتفاقOة. 6مبوجب املادة 

 )1(5املادة 
 ضوابط إالس5ناد -1[الhسجیالت الصوتیة احملمیة : 

 ال�رش املزتامن -2لhسجیالت الصوتیة ملنتجي ا
 صالحOة اسh عاد بعض املعایري] -3

متنح لك دو� م�عاقدة املعام� الوطنیة ملنتجي الhسجیالت الصوتیة، ٕاذا اس5تويف  .1 
 وا�د من الرشوط ا/ٓتیة:

 ) ٔT(  خرىTٔ سجیل الصويت من مواطين دو� م�عاقدةhٕاذا اكن م\تج ال
 اجل�س5یة)؛ (معیار

                                                
 وضوBات ٕاشارة ٕاىل مضمون خمتلف الفقرات لhسهیل التعریف هبا، هذا Bلام ب0ٔن النص املوقع ال �ش5متل Bىل رؤوس YلموضوBات.Tٔضیفت رؤوس م (*)

) من معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت |لعبارة التالیة: "معایري أ/هلیة 2(3من اتفاقOة روما يف املادة  5و t4رد إالشارة ٕاىل املادتني  )1(
 لالزمة Yلحامیة املنصوص Bلهيا يف اتفاقOة روما".ا



 

 )1961اتفاقOة روما (لس5نة 
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]، �بع)1(5 [املادة  

 ٕاذا Tٔجري التث�Oت أ/ول Yلصوت يف دو� م�عاقدة Tٔخرى (معیار التث�Oت)؛ (ب) 

 ٕاذا �رش الhسجیل الصويت ٔ/ول مرة يف دو� م�عاقدة Tٔخرى (معیار ال�رش). (ج) 

ٕاذا �رش الhسجیل الصويت ٔ/ول مرة يف دو� �ري م�عاقدة، وٕاذا �رش مع ذ! يف  .2 
ال�رش أ/ول يف دو� م�عاقدة (ال�رش املزتامن)، اعترب كام لو غضون ثالثني یوما من �رخي 

 اكن قد �رش ٔ/ول مرة يف اMو� املتعاقدة.

جيوز ٔ/یة دو� م�عاقدة Tٔن تعلن مبوجب ٕاخطار تودBه Mى أ/مني العام لøٔمم  .3 
یق املتcدة Tٔهنا لن تطبق معیار ال�رش Tٔو معیار التث�Oت. وجيوز ٕایداع إالخطار وقت التصد

Tٔو الق ول Tٔو �نضامم Tٔو يف Tٔي وقت الحق. ويف احلا� أ/÷رية، یصبح إالخطار Fفذا بعد 
 )2(�رخي ٕایداBه 2س5تة Tٔشهر.

 )3(16املادة 
 [التحفظات]

تق ل لك دو� طرف يف هذه االتفاقOة �لزتامات املرتتبة Bلهيا وtمتتع مبا تنص Bلیه من  .1
Tٔن تعلن يف Tٔي وقت اكن ومبوجب ٕاخطار تودBه Mى مزاa. ومع ذ!، جيوز ٔ/یة دو� 
 أ/مني العام لøٔمم املتcدة ما یيل:

 ٔT)(  یتعلق |ملادة Â12ف: 

 ٕاهنا لن تطبق Tٔحاكم تÔ املادة؛ "1"

 ٕاهنا لن تطبق Tٔحاكم تÔ املادة Bىل بعض Tٔوyه �نتفاع؛ "2"

ليت ال µكون ٕاهنا لن تطبق Tٔحاكم تÔ املادة Bىل الhسجیالت الصوتیة ا "3"
 م\تجها من مواطين دو� م�عاقدة Tٔخرى؛

                                                
 ) من معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت.3(3من اتفاقOة روما يف املادة  5من املادة  t3رد إالشارة ٕاىل الفقرة  )2(
 من االتفاقOة ذاهتا. 17" من اتفاقOة روما يف املادة 4" و"t1.16"(Tٔ)3رد إالشارة ٕاىل املادة  )3(
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 ، �بع]16[املادة 

فÂ یتعلق |لhسجیالت الصوتیة اليت ال µكون م\تجها من مواطين دو�  "4"
م�عاقدة Tٔخرى، فٕاهنا سوف تقOد امحلایة املنصوص Bلهيا يف تÔ املادة 

ٔ/خرى لتطابق من حOث نطاقها ومدهتا امحلایة اليت متنحها اMو� ا
Yلhسجیالت الصوتیة اليت یث�هتا ٔ/ول مرة مواطن اMو� صاح ة إالBالن، 

Bىل Tٔن اMو� املتعاقدة اليت µكون املنتج من مواطنهيا ٕاذا مل tكن متنح امحلایة 
Yلمس5تفOد ذاته Tٔو Yلمس5تفOدµن ذاهتم اµJن متنحهم امحلایة اMو� املتعاقدة 

 فا من حOث نطاق امحلایة...صاح ة إالBالن، فٕان ذ! ال یعد اخ�ال

 )4(17املادة 
 [بعض الب.ان اليت تطبق معیار "التث�Oت" فقط]

اMو� اليت متنح امحلایة ملنتجي الhسجیالت الصوتیة |السh\اد ٕاىل معیار التث�Oت و�ده،  
، جيوز لها Tٔن تعلن مبوجب ٕاخطار تودBه Mى أ/مني العام لøٔمم املتcدة Tٔ1961كتوNر  26يف 

وقت ٕایداع وثیقة التصدیق Tٔو الق ول Tٔو �نضامم Tٔهنا سوف تطبق معیار التث�Oت و�ده 
" 4" و"3(Tٔ)"1، ومعیار التث�Oت بدال من معیار اجل�س5یة ٔ/غراض الفقرة 5ٔ/غراض املادة 

 .16 من املادة

 )5(18املادة 
 [حسب التحفظات]

Tٔو  6من املادة  Tٔ2و الفقرة  5من املادة  3اMو� اليت تودع ٕاخطارا بناء Bىل الفقرة  
، جيوز لها Tٔن تضیق من نطاقه Tٔو ·سحبه مبوجب ٕاخطار Tٔ17و املادة  16من املادة  1 الفقرة

 yدید تودBه Mى أ/مني العام لøٔمم املتcدة.

                                                
 ) من معاهدة الویبو 2ش0ٔن أ/داء والhسجیل الصويت.3(3من اتفاقOة روما يف املادة  t17رد إالشارة ٕاىل املادة  )4(
 من االتفاقOة ذاهتا. 17من اتفاقOة روما يف املادة  t18رد إالشارة ٕاىل املادة  )5(
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