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معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي 

)معاهدة بيجني( التي تديرها الويبو1 هي 

معاهدة دولية جديدة تُقّر للمرة األوىل بحقوق 

امللكية الفكرية لفناين األداء فيام يتعلق بأوجه 

أدائهم السمعي البرصي. وتعد هذه املعاهدة 

التي اعتُمدت يف عام 2012 إنجازاً بارزاً يُنهي عىل 

نحو رسمي متييزاً يرجع تاريخه إىل أوائل ستينيات 

القرن العرشين، وكان هذا التمييز يؤدي، حتى 

عهد قريب، إىل حامية أوجه األداء السمعي فقط 

يف أغلب بلدان العامل. 

1 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( هي إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، ويقع مقرها يف جينيف. وهي منظمة حكومية دولية تُركِّز 

بشكل حرصي عىل حقوق امللكية الفكرية، مبا فيها حق املؤلف والحقوق املجاورة. وتلتقي الدول األعضاء بانتظام يف الويبو لوضع قواعد دولية 

جديدة تسهم يف اتساق القوانني واللوائح يف هذا املجال يف كل أنحاء العامل.

وقد اضطلع االتحاد الدويل للممثلني – بصفته 

منظمة غري حكومية تتمتع بصفة مراقب دائم يف 

الويبو – بدور أسايّس – إىل جانب منظامت فناين 

األداء األخرى – يف مد الجسور بني الحكومات، 

والتشجيع عىل اتباع نهج توافقي يف الحامية 

الدولية ألوجه األداء السمعي البرصي. وبعد 

طول انتظار جاءت معاهدة بيجني بشأن األداء 

السمعي البرصي لتؤيد صحة الرأي القائل بأن 

كل أوجه األداء تستحق حامية امللكية الفكرية، 

بغّض النظر عن طريقة تقدميها إىل الجمهور 

وطبيعة تثبيتها )سمعي أو سمعي برصي(. 

ومتاشياً مع معاهدة أخرى للويبو اعتُمدت يف 

عام 1996 وركَّزت عىل التسجيالت الصوتية، 

متنح معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي 

البرصي حقوقاً معنويًة وعدداً من الحقوق املالية 

ألوجه األداء السمعي البرصي، منها ما يتعلق 

باالستغالل عىل شبكة اإلنرتنت، مع الخروج أيضاً 

عن املامرسات السابقة يف جوانب شتّى.

 

ويتمثل الهدف األول والعاجل يف ضامن تصديق 

ما ال يقل عن 30 بلداً عىل املعاهدة، وبذلك 

تُعرب هذه البلدان عن نيتها يف االلتزام بأحكام 

املعاهدة، وهذا هو أقل عدد يجب أن تستوفيه 

معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي 

لتدخل حيز التنفيذ. ولكن من الواضح أنه سوف 

يلزم أن تحذو بلدان أخرى كثرية حذو البلدان 

الثالثني يف التصديق عىل املعاهدة ليك تصري 

املعاهدة معياراً عاملياً ال بد من استيفائه. 

هاً إىل خرباء  وهذا الدليل املُخترصرَ ليس ُموجَّ

حقوق املؤلف حول العامل، بل جرت صياغته ليك 

م إىل فناين األداء واملنظامت التي متثلهم –  يُقدِّ

ًة إىل االتحاد العاملي للممثلني  سواء أكانت ُمنضمَّ

أم ال – ملحًة عامًة بسيطًة عن معاهدة بيجني 

بشأن األداء السمعي البرصي التي تديرها الويبو. 

ونأمل أن مُتكِّنهم األسئلة واإلجابات اآلتية من 

فهم فحوى املعاهدة، وكيفية تعزيز نقاط قوتها 

إىل أقىص حد، وتقليل نقاط ضعفها إىل أدىن حد 

حيثام يلزم؛ ففهم معاهدة بيجني هو أساس 

اتخاذ قرارات منطقية، ومن ثمَّ مساعدة أصحاب 

القرار عىل تطويع اللوائح الوطنية لتتوافق مع ما 

تقّدمه املعاهدة. وهذه مسؤوليتنا املشرتكة التي 

نحملها عىل عاتقنا اآلن أكرث من أي وقت مىض.

مقدمة
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1- ملاذا ظهرت الحاجة إىل معاهدة كهذه؟

ال تُقِدم البلدان يف الغالب عىل اتخاذ إجراءات 

ترشيعية غري مسبوقة قبل أن تستشعر احتامل اتخاذ 

بلدان أخرى إلجراءات ترشيعية مامثلة، وذلك عىل 

أساس توفر حد أدىن من القاسم املشرتك. فعىل سبيل 

املثال، كانت حامية امللكية الفكرية ألوجه األداء 

السمعي غالباً ما تُطبَّق عىل الصعيد الوطني فور 

انضامم البلدان لعضوية معاهدات دولية تنص عىل 

هذه املعاملة. ومل يخرج عن تلك األعراف إال قليل 

من البلدان التي منحت أوجه األداء السمعي البرصي 

حقوقاً مامثلًة. ومع غياب االعرتاف الدويل، مل تشعر 

بلدان كثرية بالحاجة إىل إدخال حامية جادة للملكية 

الفكرية الخاصة بأوجه األداء السمعي البرصي يف 

قوانينها ولوائحها.

وألن املحتوى السمعي البرصي يزداد يوماً بعد يوم 

ّل عىل نطاق عاملي، فإن عدم وجود معاهدة  ويُستغرَ

محددة تديرها الويبو وتُقّر بحقوق فناين األداء 

يف هذا املجال اعترُب شذوذاً ال يالئم العرص الحايل 

ويفتقر إىل اإلنصاف. ثم جاءت معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي تحمل اعرتافاً بأحقية كل 

أوجه أداء املصنفات األدبية والفنية أو أوجه التعبري 

الفولكلوري يف الحامية بغّض النظر عن طبيعتها، 

وبذلك أعادت املعاهدُة األموررَ أخرياً إىل نصابها 

الصحيح، وحثّت البلدانرَ عىل تعديل أحكام امللكية 

الفكرية بها وفقاً للمعاهدة.

2- ما تاريخ هذه املعاهدة؟ وملاذا تأخر إبرامها 

حتى عام 2012؟

 

هذه املعاهدة وليدة عملية مطولة؛ فقد تعذر 

التوصل إليها يف محاولتني سابقتني. وكانت اتفاقية 

روما لحامية فناين األداء ومنتجي التسجيالت 

الصوتية وهيئات اإلذاعة لسنة 1961 هي املعاهدة 

الدولية األوىل لحامية حقوق امللكية الفكرية لكل 

أوجه األداء. ورغم أن اتفاقية روما كانت ترتاد 

آفاقاً جديدًة، فإنها مل متنح فناين األداء سوى حامية 

محدودة، ومل متنحهم حقوقاً معنوية. وعالوة عىل 

ذلك، نفى أحُد أحكامها نفياً رصيحاً وجود أي حق 

مايل يف التثبيتات السمعية البرصية. ولذلك كانت 

سنة 1961 بداية متييز دام طويالً بني حامية امللكية 

الفكرية للتسجيالت السمعية والتسجيالت السمعية 

البرصية عىل الصعيد الدويل، وظل هذا التمييز 

قامئاً حتى أصلحت معاهدة بيجني الوضعرَ يف عام 

2012. وكان تحديث الحامية التي نصت عليها 

اتفاقية روما، وتوسيع نطاق حقوق امللكية الفكرية 

الخاصة بأوجه األداء الصويت، من الثامر التي طال 

انتظارها ملؤمتر الويبو الدبلومايس الذي ُعقد يف 

عام 1996، ومع ذلك فشل هذا املؤمتر يف إخضاع 

التثبيتات السمعية البرصية ملعاملة مشابهة. وُعقد 

يف عام 2000 مؤمتر دبلومايس آخر لتناول التثبيتات 

السمعية البرصية عىل وجه الخصوص، وتوصل إىل 

اتفاق مؤقت بشأن 19 مادًة جوهريًة، ولكنه عجز 

عن التوصل إىل معاهدة؛ إذ تعذر التوفيق بني اآلراء 

املتباعدة بشأن قضية حساسة، هي قضية نقل 

دليل االتحاد الدويل للممثلني ملعاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي التي تديرها الويبو - 3

“حينام مُتثِّل دوراً يف عمل ما ويُحقِّق 

هذا العمل نجاحاً عاملياً، فمن 

املُحِبط للغاية أن تعلم أنك رمبا ال 

يكون لك أي نصيب عىل اإلطالق يف 

هذا العمل.”

مالكومل سنكلري – ممثل، اململكة املتحدة
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حقوق فناين األداء إىل املنتجني. والتوصل إىل حل 

وسط مقبول يف هذا الشأن كان يف الواقع هو السبب 

الرئييس الستغراق وقت طويل جداً يف وضع الصيغة 

النهائية ملعاهدٍة بشأن أوجه األداء السمعي البرصي. 

وإدارة حقوق فناين األداء يف املصنفات السمعية 

البرصية تختلف يف حقيقة األمر من نظام قانوين 

آلخر، ورغم إرصار جامعة املنتجني عىل وجود قرينة 

إلزامية لقاعدة نقل الحقوق، فقد عارضت أغلبيٌة 

ساحقٌة من البلدان هذه الفكرة. واستغرق األمر 12 

عاماً آخر ليقبل املنتجون يف نهاية املطاف حكامً ال 

يجعل األحكام الخاصة بقرينة نقل الحقوق القاعدًة 

السائدًة يف عقود اإلنتاج السمعي البرصي املرُبمة بني 

فناين األداء واملنتجني، رغم إقرار هذا الحكم بوجود 

تلك األحكام يف القوانني الوطنية.

3- ما الفرق بني معاهدة بيجني بشأن األداء 

السمعي البرصي ومعاهدات الويبو السابقة؟

يتمثل االختالف األسايس بني معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي ومعاهدة روما لسنة 1961 

يف أن معاهدة روما مل متنح فناين األداء سوى حق 

االعرتاض عىل استخدامات معينة ألدائهم، يف حني 

أن معاهدة بيجني متنحهم قامئًة شاملًة من الحقوق 

االستئثارية، منها حق اإلتاحة عند الطلب الذي 

أصبح رضورياً يف ظل أحدث التطورات التكنولوجية 

والتوزيع الرقمي للمصنفات اإلبداعية. كام أن 

معاهدة بيجني متنح فناين األداء السمعي البرصي 

حقوقاً معنوية مل ترد يف اتفاقية روما. إال أن الفارق 

األكرب عىل اإلطالق هو أن معاهدة بيجني تحمي 

التثبيتات السمعية البرصية عىل وجه التَّحديد، يف 

حني أن اتفاقية روما مل تفعل ذلك.

ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت، 

التي اعتُمدت يف عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ 

عام 2002، ترتبط مبعاهدة بيجني بشأن األداء 

السمعي البرصي ارتباطاً أوثق، ولكن املعاهدة 

التي اعتُمدت عام 1996 متنح حقوقاً للتسجيالت 

الصوتية فقط، كام يتضح من اسمها. وقامئة الحقوق 

املالية واملعنوية متشابهة إىل حد كبري، رغم وجود 

بعض االختالفات يف مدى الحامية التي متنحها هذه 

األحكام والخيارات التي يجوز للبلدان أن تأخذ بها 

عند التصديق عىل املعاهدة وتطبيقها. وتوجد أيضاً 

اختالفات بشأن التطبيق الزمني ألحكام املعاهدة. 

ولكن ال شك أن الفرق األبرز بني املعاهدتني هو 

د يُقّر برشعية  احتواء معاهدة بيجني عىل حكم ُمحدَّ

آلياٍت شتّى عىل الصعيد الوطني بشأن نقل الحقوق 

املالية االستئثارية الواردة يف املعاهدة إىل املُنِتج، 

وهذا ببساطة غري موجود يف معاهدة الويبو بشأن 

األداء والتسجيل الصويت.
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4- ما الفرق بني حقوق امللكية الفكرية املالية واملعنوية؟

تهدف الحقوق املعنوية يف املقام األول إىل مساعدة فناين األداء 

عىل الحفاظ عىل سمعتهم. وعادًة ما تشتمل عىل حق األبوة 

)أْي الحق يف نسبة األداء إىل صاحبه(، وحق سالمة األداء )أْي 

الحق يف االعرتاض عىل أي تغيري يف األداء قد ييُسء إىل سمعة 

فنان األداء(. ونظراً الرتباط هذه الحقوق بشخصية فنان األداء 

ارتباطاً وثيقاً، فهي تخص فنان األداء مبعزل عن حقوقه املالية، 

حتى بعد نقل تلك الحقوق. ومن جهة أخرى، مُتكِّن الحقوُق 

املاليُة فناين األداء من السعي إىل الحصول عىل منفعة مالية 

من االستخدامات املشمولة بالرتخيص، مثل: النسخ والتأجري 

واإلذاعة وما إىل ذلك، أو مُتكِّنهم – عىل العكس من ذلك – من 

الحصول عىل تعويضات متى استُغّل أداؤهم بدون موافقتهم. 

وتنقسم الحقوق املالية بوجه عام إىل فئتني فرعيتني: الحقوق 

االستئثارية والرتاخيص القانونية. أما الحقوق االستئثارية فهي 

مُتكِّن فناين األداء من أن يرصحوا ببعض أشكال االستغالل 

ألدائهم أو يحظروا تلك األشكال؛ لذلك ال ميكن استغالل أدائهم 

استغالالً قانونياً ما مل يكن فنان األداء قد وافق مسبقاً عىل هذا 

االستخدام. أما الرتاخيص القانونية فهي حل عميل للتعامل مع 

االستخدام الجامعي يف الحاالت التي يتعذر فيها الحصول عىل 

ترصيح مسبق من مالك )أو ماليك( الحق. ويف هذه الحاالت 

دة، لن يكون ترصيح فنان األداء مطلوباً لكل استخدام.  املُحدَّ

ويرسي ذلك عىل النسخ الخاص – وهو استثناء من الحق 

االستئثاري يف االستنساخ – الذي تكفله أنظمة قانونية كثرية 

وعادًة ما يفرض رسوماً عىل معدات التسجيل أو دعامة فارغة 

أو كلتيهام لتعويض فناين األداء. ويرسي ذلك بالقدر نفسه 

عندما تكون االستخدامات الجامعية، مثل اإلذاعة، خاضعًة 

لحق الحصول عىل مكافأة عادلة، الذي تتوىل منظامت اإلدارة 

الجامعية إدارته بوجه عام. 
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وأغلب الحقوق املالية التي متنحها معاهدة بيجني حقوٌق 

استئثاريٌة. وبوجه عام، متنح هذه الحقوق فناين األداء سلطًة 

قصوى؛ إذ متكنهم من الترصيح باالستخدام مقابل وعد بالحصول 

عىل مكافأة عادلة، كاملدفوعات املتبقية أو اإلتاوة. وإذا كان فنانو 

األداء يتمتعون بسجل مهني زاخر أو كانت متثلهم نقابات قوية، 

فإن هذه الحقوق قد تكفل لهم الحصول عىل دخل منصف 

ومعقول. ولكن غالباً ما يكون فنانو األداء يف مركز تفاويض ضعيف 

للغاية، ويضطرون إىل نقل جميع حقوقهم املالية إىل املُنِتجني 

إىل األبد نظري حصولهم عىل ما يكاد يكون مقابالً رمزياً. ورمبا 

يرجع ذلك إىل ضعف ُعرف املفاوضة الجامعية يف بلدهم، أو 

يكون بسبب وجود أحكام يف أنظمتهم القانونية تنص عىل قرائن 

تعميمية تقيض بنقل حقوقهم إىل املُنِتجني، أو بسبب عدم فاعلية 

النقابات التي متثلهم. وكثرياً ما تؤدي هذه العوامل مجتمعًة إىل 

منع استفادة فناين األداء من حقوقهم االستئثارية استفادًة كاملًة. 

وهذا أحد األسباب التي جعلت املعاهدة تنص عىل خيارات بديلة 

يف بعض الحاالت، أْي الرتاخيص القانونية التي ال تتطلب ترصيحاً 

مسبقاً لالستخدام ولكنها تستلزم تعويض فناين األداء وغالباً ما 

تتوىل إدارتها منظامت اإلدارة الجامعية. 

5- ما املطلوب ليك تصبح أحكام معاهدة بيجني بشأن األداء 

السمعي البرصي ُملزِمًة قانونياً؟

تنص املادة 26 من معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي عىل 

أن املعاهدة تدخل حيز التنفيذ “بعد أن يودع 30 طرفاً من األطراف 

املؤهلة ]...[ وثائق تصديقها أو انضاممها بثالثة أشهر”. وهذا يعني 
أنه لن تكون للمعاهدة قيمة قانونية إال إذا صّدق عليها أو انضم 

إليها 30 بلداً، وليس قبل هذا التصديق أو االنضامم.
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6- ما الفرق بني التصديق واالنضامم؟

ال فرق بينهام من الناحية العملية؛ فالتصديق عىل 

أي معاهدة واالنضامم إليها هام، يف األساس، يشء 

واحد، ولكن، من الناحية الفنية، ال ميكن سوى 

ق  للبلدان التي وقعت أوالً عىل املعاهدة أن تُصدِّ

عليها فيام بعد. والتوقيع عىل أي معاهدة ال يفرض 

أي إلزاٍم سوى االمتناع، بحسن نية، عن األعامل التي 

من شأنها أن تنايف هدف املعاهدة وتفسد غايتها. 

وليس مبستغرٍب أن يوقع أحد البلدان عىل معاهدة 

وال يصدق عليها مطلقاً، مع أنه من الطبيعي 

واملنطقي أن يؤدي أحد اإلجراءين إىل اآلخر. 

وكانت معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي 

متاحًة للتوقيع حتى 23 حزيران/يونيو 2013، وقد 

بلغ إجاميل عدد املُوقِّعني عليها 72 “طرفاً مؤهالً”.

7- ما أهمية معاهدة بيجني بالنسبة إىل فناين 

األداء؟

تعالج معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي 

البرصي متييزاً غري ُمربَّر وغري مالئم للعرص 

الحايل بني األداء السمعي، الذي تحميه بالفعل 

معاهدتان دوليتان، واألداء السمعي البرصي، 

الذي جرى التغايض عنه عمداً حتى عام 2012. 

ودامئاً ما اعترب االتحاُد الدويل للممثلني هذا 

التباين يف املعاملة ظلامً بيّناً، فطالب بحامية أي 

أداء بغّض النظر عن طبيعة التسجيل املحفوظ 

عليه. ونظراً النعدام االتساق عىل الصعيد 

الدويل، امتنعت بلدان كثرية حول العامل عن 

توسيع نطاق حامية امللكية الفكرية ليشمل 

أيضاً أوجه األداء السمعي البرصي. وميكن أن 

تنجم عن ذلك حاالت ُمنافية للعقل واملنطق 

يتمتع فيها تسجيٌل سمعيٌّ ألداء حي بالحامية، 

بينام ال يحظى تسجيٌل سمعيٌّ برصيٌّ لألداء 

نفسه )مثل قرص فيديو رقمي )DVD( أو 

تسجيل بنسق MP4( باملعاملة ذاتها. ومع 

التاليش التدريجي للخط الفاصل بني أوجه األداء 

السمعي وأوجه األداء السمعي البرصي، مل يعد 

استمرار الكيل مبكيالني ُمطاقاً. وباعتامد معاهدة 

بيجني بشأن األداء السمعي البرصي، أصبحت 

اآلن وبعد طول انتظار جميع أوجه األداء 

محميًة عىل الصعيد الدويل. 

دليل االتحاد الدويل للممثلني ملعاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي التي تديرها الويبو - 9

8- ما األحكام الرئيسية الواردة يف معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي؟

أهم األحكام الجوهرية يف املعاهدة موجودة يف املواد من 2 

حتى 19، ومن بني هذه املواد تجدر اإلشارة إىل: 

املادة 3: املستفيدون من الحامية

املادة 4: املعاملة الوطنية

املادة 5: الحقوق املعنوية

املادة 7: حق النسخ

املادة 8: حق التوزيع

املادة 9: حق التأجري

املادة 10: حق إتاحة األداء املثبت

املادة 11: حق اإلذاعة أو النقل إىل الجمهور

املادة 12: نقل الحقوق 

ويوجد يف املعاهدة كثري من األحكام األخرى ذات الطابع 

اإلداري البحت.

9- كيف تُعرِّف املعاهدُة فناين األداء؟

يتوافق تعريف فناين األداء يف معاهدة بيجني توافقاً تاماً 

مع املامرسات الدولية السابقة، وهو، يف حقيقة األمر، 
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التعريف نفسه الوارد يف معاهدة الويبو بشأن األداء 

والتسجيل الصويت دون زيادة أو نقصان. فتُعرِّف 

املادة 2 فناين األداء بأنهم “املمثلون واملغنون 

واملوسيقيون والراقصون وغريهم من األشخاص الذين 
ميثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون 

أو يؤدون بالتمثيل أو بغريه مصنفات أدبية أو فنية 
أو أوجهاً من التعبري الفولكلوري”. إال أن فناين األداء 
ليسوا هم املشمولني بالحامية، بل املستفيدين منها. 

ع نطاق التعريف الوارد  وهناك بياٌن ُمتَّفٌق عليه2 يُوسِّ

ْن يؤدون مصنفات  يف املادة 2 ليشمل املرتجلني؛ أْي مرَ

مل يكن لها وجود قبل وقت األداء. فالتثبيت السمعي 

البرصي إلحدى حفالت موسيقى الجاز، عىل سبيل 

املثال، من شأنه أن يعترب املوسيقيني املقيمني لهذه 

الحفلة املوسيقية فناين أداء مبوجب هذه املعاهدة. 

وفنانو الدبلجة – الذين يكون أداؤهم ذا طابع 

ِصم بأداء  سمعي بحت ولكنه يرتبط ارتباطاً ال يرَْنفرَ

د – مشمولون أيضاً. أما ممثلو  سمعي برصي ُمحدَّ

املجاميع )الُكمبارس( الذين يشرتكون يف مشاهد 

جامعية فال يشملهم التعريف.

10- كيف تُعرِّف املعاهدُة التثبيَت السمعيَّ 

؟ البرصيَّ

“التثبيت” هو العملية التي “يُلتقرَط” بها أداٌء حيٌّ 

للمرة األوىل عىل وسط تخزين – سواء أكان وسطاً 

تناظرياً أم رقمياً – ميكن منه االستمتاع بهذا األداء 

مجدداً أو نسخه بأداة. ويُشار أيضاً إىل التثبيت بوجه 

عام عىل أنه النتيجة النهائية لهذا االلتقاط األول. 

وتُعرِّف املادة الثانية من معاهدة بيجني التثبيترَ 

السمعي البرصي بأنه “تجسيد الصور املتحركة، 

سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له أو مل 
تكن، ميكن باالنطالق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها 

بأداة”. وال يهم كون األداء الحي األصيل مصحوباً 
بصوت أم ال.

11- َمْن املستفيد من الحامية مبوجب معاهدة 

بيجني؟

القاعدة رصيحة متاماً: جميع فناين األداء مؤهلون 

للحامية، سواء أكانوا من مواطني طرف متعاقد آخر 

أو كانت إقامتهم العادية يف هذا الطرف. إال أنه ملّا 

كان معظم عمليات اإلنتاج السمعي البرصي عمالً 

تعاونياً واسع النطاق ويشتمل عادًة عىل العديد 

من فناين األداء الذين قد تختلف جنسياتهم أو 

تكون إقامتهم العادية يف بلدان مختلفة، فقد ال 

يكونون جميعاً بالرضورة مؤهلني ألن يكونوا من 

“املستفيدين”.

12- ما هي املعاملة الوطنية وكيف تُطبَّق؟

تهدف املعاهدة إىل تحقيق اتساق أسايس لحقوق 

امللكية الفكرية لفناين األداء يف القطاع السمعي 

البرصي عىل الصعيد الدويل. ومنح الحقوق غري كاٍف 

لتحقيق هذا الهدف إذا ُسمح لألطراف املتعاقدة 

بالتمييز بني أوجه أدائهم وأوجه أداء غريهم. 

ولذلك فإن املعاملة الوطنية هي الجزء املحوري 

يف املعاهدة، رشيطة أن تُلزرَم البلدان، عند اتساق 

الحقوق، مبعاملة املستفيدين )أْي فناين األداء الذين 

ح املعنى الذي تتفق األطراف املتعاقدة عىل إعطائه لحكم ُمعني. واملدلول القانوين ألي بيان  2 “البيان املُتَّفق عليه” هو حاشية سفلية مرجعية وتفسريية تُوضِّ

ُمتَّفق عليه يخضع للقانون الدويل؛ أْي اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 1969.

دليل االتحاد الدويل للممثلني ملعاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي التي تديرها الويبو - 11

“حينام تعرف أن هذه 

املصطلحات املعقدة هي يف 

الواقع عن حامية عملك عىل 

الصعيد الدويل، تدرك فجأًة 

كيف تقرأها!”

توشيوكينيشيدا – ممثل، اليابان



دليل االتحاد الدويل للممثلني ملعاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي التي تديرها الويبو - 1213

هم من مواطني أطراف متعاقدة أخرى أو الذين 

تكون إقامتهم العادية يف أطراف متعاقدة أخرى( 

بالطريقة ذاتها التي تعامل بها مواطنيها، وذلك إىل 

الحد املنصوص عليه يف املادة 4.

ومن الجدير بالذكر أن الحقوق التي متنحها معاهدة 

بيجني هي حد أدىن مطلق، ويجوز ألي طرف متعاقد 

أن يُقرِّر تجاوز هذا املستوى ومنح مواطنيه مزيداً 

من الحقوق يف ترشيعه الوطني. ويف حالة منح مزيد 

من الحقوق عىل الصعيد الوطني، فلن تخضع تلك 

الحقوق للمعاملة الوطنية التي ال ترسي – وفقاً 

للامدة 4)1( – إال عىل الحقوق االستئثارية التي 

متنحها املعاهدة خصيصاً وعىل الحق يف مكافأة 

ت عليه املادة 11.  عادلة الذي نصَّ

وكام سيتضح أكرث فيام بعد، وإقراراً بأن معاهدة 

بيجني بشأن األداء السمعي البرصي ال تحقق 

االتساق التام بني حقوق فناين األداء يف أدائهم 

السمعي البرصي، ال ترسي التزامات املعاملة الوطنية 

ت املعاهدة عىل ذلك رصاحًة، وبالقدر  إال إذا نصَّ

الذي تنص عليه.

13- ماذا تقتيض “املعاملة باملثل” ومتى تنطبق؟

إن عبارة “املعاملة باملثل” ليست من العبارات 

التي ستجدها يف املعاهدة، فهي تشري بوجه عام 

إىل املواقف التي قد يُقرِّر فيها بلٌد ما أن مينح فناين 

األداء التابعني ألطراف متعاقدة أخرى الحاميةرَ ذاتها 

التي سوف مينحها األطراف املتعاقدون اآلخرون 

لفناين األداء التابعني لهذا البلد. ويف بعض األحيان، 

ال تحقق معاهدة بيجني اتساقاً كامالً، ولكنها تدع 

األطراف املتعاقدين يحددون مدى الحامية التي 

يرغبون يف منحها لشكل معني من أشكال االستغالل، 

وهذه هي الحالة التي ميكن أن تُطبَّق فيها املعاملة 

باملثل. فام دام أحد األطراف املتعاقدة )وليكن البلد 

أ( ُمطالرَباً بحامية فناين أداء سمعي برصي من بلد 

آخر )البلد ب( مينح فناين األداء األجانب درجًة أقل 

من الحامية، فإن “املعاملة باملثل” تسمح للبلد 

أ – إذا أراد – بأن يُطبِّق عىل فناين األداء التابعني 

للبلد ب املعاملةرَ ذاتها التي سوف يُطبِّقها البلد ب 

عىل فناين األداء التابعني للبلد أ. وإذا قرَّر البلد ب – 

املذكور يف املثال السابق – أنه لن يحمي حق فناين 

األداء يف اإلذاعة والنقل إىل الجمهور، يجوز معاملة 

مواطنيه من فناين األداء بالطريقة ذاتها يف البلدان 

األخرى، رغم أن البلدان األخرى تحمي حق فناين 

األداء األجانب يف اإلذاعة والنقل إىل الجمهور.

ورغم أن هذا يبدو كأنه شكل حديث من أشكال 

االنتقام، فقد ُرِئرَ أنه “إضافٌة” رضوريٌة لعدد من أكرث 

األحكام مرونًة يف املعاهدة. وحيثام تسمح معاهدة 

بيجني بتفاوت كبري يف املعاملة – إقراراً بأن البلدان 

ال تؤيد االتساق التام لحق مايل معني – يُسمح 

“باملعاملة باملثل” للحيلولة دون تحقيق امتيازات 

 نهائية أحادية الجانب.

وتشري املادة 4 من معاهدة بيجني بشأن األداء 

السمعي البرصي إىل أن التزامات املعاملة الوطنية 

يجوز تخفيفها عن طريق “املعاملة باملثل” بقدر 

انتفاع البلدان بأحد الخيارات أو التحفظات الواردة 
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يف املادة 11 )أْي حق اإلذاعة والنقل إىل الجمهور(. 

ويف أسوأ الحاالت، أْي حينام ال مينح البلد فناين 

األداء األجانب أي حق يف اإلذاعة أو النقل إىل 

الجمهور، فإن النتيجة املنطقية للمعاملة باملثل 

تتمثل ببساطة يف عدم تطبيق املعاملة الوطنية.

14- ما الحقوق املعنوية التي متنحها معاهدة 

بيجني؟

الحقوق املعنوية هي استحقاقات تحمي سمعة 

فنان األداء يف أدائه. ومتاشياً مع املامرسات الدولية 

السابقة، متنح املادة 5 من معاهدة بيجني فناين 

األداء حق األبوة )أْي الحق يف نسبة األداء أو عدم 

نسبته إىل صاحبه(، وحق سالمة األداء )أْي الحق يف 

االعرتاض عىل أي تغيري يف األداء قد ييُسء إىل سمعة 

فنان األداء(. والحقوق املعنوية املذكورة هي حد 

أدىن مطلق، مثلها يف ذلك مثل الحقوق املالية، لذلك 

يجوز أن تقرر البلدان منح مزيد من استحقاقات 

الحقوق املعنوية لفناين األداء السمعي البرصي فيها 

مبا يتجاوز الحد األدىن املنصوص عليه يف املعاهدة.

وتجوز مامرسة الحقوق املعنوية بعد وفاة فنان 

األداء، وذلك من خالل ممثله القانوين طوال مدة 

الحامية. وتوضح املعاهدة كذلك أن الحقوق 

املعنوية والحقوق املالية التي متنحها املعاهدة 

شيئان منفصالن متاماً، لذلك ال ميكن اعتبار الحقوق 

املعنوية منقولًة إىل الغري ملجرد أن الحقوق املالية 

تؤول يف نهاية املطاف إىل الطرف املعني.

15- ما مدة حامية الحقوق املعنوية مبوجب 

معاهدة بيجني؟

تتميز املعاهدة باملرونة وال تشرتط إال االحتفاظ 

بحقي األبوة وحق سالمة األداء بعد وفاة فنان 

األداء – عىل األقل إىل حني انتهاء مدة الحقوق 

املالية – وإمكانية مامرسة هذين الحقني من قبل 

املمثلني القانونيني لفناين األداء. وهذا أحد الرشوط 

نيا التي ال بد من استيفائها. وتوجد أنظمة وطنية  الدُّ

عديدة متنح حقوقاً معنويًة إىل األبد، ومن ثمَّ فإنها 

متوافقة مع املعاهدة متام التوافق. 

وتسمح املعاهدة أيضاً ببعض االستثناءات؛ 

فالبلدان التي تشرتط أنظمتها القانونية الوطنية 

أن ينتهي بعض )أو كل( هذه الحقوق املعنوية 

بعد وفاة فنان األداء، يجوز أن تُقرِّر – حني 

التصديق عىل املعاهدة أو االنضامم إليها – إبقاء 

نظامها القانوين عىل ما هو عليه.
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16- هل تختلف حامية الحقوق املعنوية يف معاهدة 

بيجني بشأن األداء السمعي البرصي عنها يف معاهدة 

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت؟ 

إن معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي 

مستوحاة بوجه عام من معاهدة الويبو بشأن األداء 

والتسجيل الصويت. ولكن رغم التشابه الكبري بني 

املعاهدتني، تحيد معاهدة بيجني عن املامرسات 

السابقة يف عدة نقاط منها الحقوق املعنوية. فاملادة 5 

من معاهدة بيجني تبدو للوهلة األوىل مطابقًة للامدة 

5 من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت، 

ولكن، فيام يتعلق بحق سالمة األداء، تضيف معاهدة 

بيجني أن “طبيعة التثبيتات السمعية البرصية” يجب 

أن تؤخذ بعني االعتبار الواجب. وتوضح املعاهدة 

يف بيان ُمتَّفق عليه أنه بالنظر إىل طبيعة التثبيتات 

السمعية البرصية وإنتاجها وتوزيعها، فإن بعض 

التعديالت املدخلة عىل األداء )ومنها التنقيح أو الضغط 

أو الدبلجة أو الوضع يف أي دعامة أو نسق( أثناء انتفاع 

، يف حد ذاتها،  مرصح به من فنان األداء ال ميكن أن تُعتربرَ

انتهاكاً للحق املعنوي لفناين األداء. ومل تنص املعاهدة 

عىل أي رشط شكيل للحصول عىل ترصيح بذلك. كام 

يضيف البيان أن الرضر يجب أن يكون “موضوعياً” 

و”جوهرياً”، وهو ما مل يجر عليه العرف يف السابق. 

ولذلك يبدو أن هذا الحق قد تم تقليصه بدرجة كبرية 

مقارنًة مبعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت.

ومن الجهة األخرى، جرى التعامل مع حق األبوة كام 

هو الحال بالضبط يف معاهدة الويبو بشأن األداء 

والتسجيل الصويت. 

17- ما الحقوق املالية التي متنحها معاهدة بيجني 

ألوجه األداء السمعي البرصي الحي؟

تتمتع أوجه األداء الحي بالحامية نفسها يف معاهدة 

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت ويف معاهدة 

بيجني بشأن األداء السمعي البرصي؛ إذ يتمتع فنانو 

األداء بحق الترصيح بإذاعة أدائهم الحي أو نقله إىل 

الجمهور )أو حظر ذلك(، إضافًة إىل حق الترصيح 

بالتثبيت األول له )أْي االلتقاط أو التسجيل(. 

وتشري كلتا املعاهدتني بوجه عام إىل “أوجه األداء 

غري املثبتة” يف ضوء استحالة التمييز تقنيّاً بني أداء 

سمعي حي وأداء سمعي برصي حي. 

18- ما الحقوق املالية التي متنحها معاهدة بيجني 

للتثبيتات السمعية البرصية؟

تتامثل قامئة الحقوق املالية التي متنحها معاهدة 

بيجني متاثالً تاماً مع الحقوق املنصوص عليها يف 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت؛ 

وتشمل حق النسخ، وحق التوزيع، وحق التأجري، 

وحق اإلتاحة، وحق اإلذاعة والنقل إىل الجمهور.

19- هل هذه هي الحقوق ذاتها التي متنحها 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت ألوجه 

األداء السمعي؟

ترمي هذه الحقوق، من الناحية الفنية، إىل 

تحقيق الغرض ذاته، ولكن تختلف املعاهدتان 

أحياناً فيام يخص نطاق هذه الحقوق ومستوى 

“كل أداء نقوم به يتطلب منا 

عمالً شاقاً جداً والتزاماً تاماً، 

ولذلك فإن حامية حقوقنا رضورة 

قصوى.”

نعيمة املراكيش – ممثلة، املغرب
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االتساق الذي تحققه هذه األحكام.

20- ما هو حق النسخ؟

حق النسخ مُيكِّن املنتجني من الترصيح بعمل نسخة 

مبارشة أو غري مبارشة )نرَْسخ( من تثبيت سمعي 

برصي ألوجه أدائهم، أو حظر ذلك، مبا يف ذلك النسخ 

بوسائل رقمية. 

21- ما هو حق التوزيع؟

يُقصد بالتوزيع إتاحة التثبيت األصيل يف شكله 

ِخه املرصح بها للجمهور عن طريق  املادي أو نُسرَ

بيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. ولألطراف 

املتعاقدة حرية البّت يف انتهاء هذا الحق من عدمه، 

ويف تحديد مدى انتهاء هذا الحق، بعد أول عملية 

بيع أو نقل ملكية مرصح بهام للتثبيت األصيل أو 

لنسخته املادية القانونية )مام يجعل بيع قرص 

فيديو رقمي )DVD( مستعمل، عىل سبيل املثال، 

أمراً قانونياً متاماً(. وتقر املعاهدة بأن هذا الحق من 

الحقوق االستئثارية.

22- ما هو حق التأجري؟

متنح معاهدة بيجني فناين األداء الحق االستئثاري 

يف البّت يف جواز أو عدم جواز التأجري التجاري 

للتثبيت األصيل ألدائهم السمعي البرصي )يف 

صورته املادية( أو نُسخته املادية املرصح بها. وتنص 

املعاهدة بوضوح عىل أن هذا الحق مستقل عن 

ح قانونياً  حق التوزيع. فعىل سبيل املثال، قد يرُصَّ

ح بتأجريه،  ببيع قرص فيديو رقمي )DVD( وال يرُصَّ

أو عكس ذلك. 

ولكن يجوز للبلدان أن تُقرِّر عىل نحو قانوين 

عدم منح هذا الحق لفناين األداء، إال إذا كان 

ح به( يرتتب عليه  التأجري التجاري )غري املرُصَّ

كثري جداً من عمليات النسخ )غري املرصح به(، 

ومن ثمَّ انتقاص الحق االستئثاري لفناين األداء 

يف النسخ. وهذا تقييٌد أكرث رصامًة من التقييد 

الذي سبق أن ورد يف معاهدة الويبو بشأن األداء 

والتسجيل الصويت، الذي سمح للبلدان بإقرار 

حق الحصول عىل مكافأة عادلة، بدالً من الحق 

االستئثاري، لدرجة أن هذا الحق كان ممنوحاً 

بالفعل حني اعتُمدت معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي ومل يتسبب يف أي انتقاص 

ملموس لحق النسخ.

23- ما هو حق اإلتاحة؟ 

اإلتاحة هي العملية التي يُوزَّع بها األداء عىل 

شبكات رقمية عند الطلب. ويشمل هذا التعريف 

شتّى مناذج التقديم الرقمي التفاعيل، الذي يطلبه 

املستخدم النهائ من املكان الذي يختاره ويف الوقت 

الذي يفضله. ومتنح معاهدة بيجني فناين األداء حّقاً 

استئثاريّاً يف إتاحة أوجه األداء السمعي البرصي عند 

الطلب، بوسائل سلكية أو السلكية.
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ح أن يصبح هذا الحق أحد أهم الحقوق  ومن املُرجَّ

املالية لفناين األداء؛ نظراً الزدياد توزيع املحتوى 

السمعي البرصي عند الطلب عرب شبكة اإلنرتنت 

وعىل الهواتف املحمولة وشتّى أجهزة األلعاب وعىل 

مجموعة متزايدة من األجهزة املتنقلة. ويف ظل 

النقل املنتظم لهذا الحق االستئثاري إىل املنتجني، 

قد تكون الحلول التكميلية مناسبًة يف تنفيذ 

الترشيعات لضامن حصول فناين األداء عىل إيراد 

مستمر نظري استخدام أوجه أدائهم عند الطلب. 

وميكن أن تكون املادة 12 من معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي أساساً لجعل ذلك ممكناً، 

كام سرنى.

24- ما هو حق اإلذاعة والنقل إىل الجمهور؟

اإلذاعة والنقل إىل الجمهور كالهام ُمعرَّف يف املادة 

2. ويُقصد باإلذاعة، يف األساس، اإلرسال الالسليك غري 

ل ليك يتلقاه الجمهور.  التفاعيل ألداء حي أو ُمسجَّ

ومن املقبول بوجه عام أن يشمل التعريف أيضاً 

أعامل إعادة اإلذاعة. أما أي إرسال آخر إىل الجمهور، 

بأي وسيلة، فهو نقل إىل الجمهور.

وقد يكون هذا الحكم من األحكام األقل اتساقاً يف 

املعاهدة، ولعله حكم “انتقائ” متاماً؛ ففي واقع 

األمر يجوز لألطراف املتعاقدة أن متنح فناين األداء 

حّقاً استئثارياً، أو حق الحصول عىل مكافأة عادلة 

)أْي ترخيص إجباري(، أو حتى عدم منحهم أي 

يشء عىل اإلطالق. ويجوز للبلدان أيضاً أن تُقرِّر 

عدم تطبيق حقوق اإلذاعة والنقل إىل الجمهور إال 

فيام يخص استخدامات معينة أو أن تُقيِّد تطبيقها 

بطريقة أخرى. 

وانطالقاً من هذا الحكم، قد تُقيِّد املعاملُة باملثل 

والتحفظات األخرى نطاقرَ التزامات املعاملة الوطنية، 

كام رأينا، انظر املادة 4)2( واملادة )3(. 

25- ما هي املادة 12 “الشهرية”؟ 

املادة 12 هي الحكم الذي حال مرًة بعد مرٍة دون 

النجاح يف إبرام هذه املعاهدة حتى عام 2012، 

وهي تتناول نقل الحقوق املالية االستئثارية لفناين 

األداء إىل املُنِتج. وإقراراً بجواز تنظيم هذا املوضوع 

تنظيامً مختلفاً يف شتى أنحاء العامل، تشري املادة 

12)1( يف األساس إىل أن القوانني الوطنية يجوز 

أن تنص عىل أنَّ املُنِتج ميلك الحقوق االستئثارية 

الواردة يف املعاهدة أو ميارسها أو ينقلها فور إبداء 

املوافقة عىل تثبيت أداء ما، ما مل ينص أي عقد عىل 

خالف ذلك. 

ومن املهم مالحظة النقاط اآلتية: )1( البلدان التي 

تُنظِّم بالفعل هذا املوضوع تنظيامً مختلفاً لن 

تضطر إىل تغيري لوائحها ليك تتامىش مع املعاهدة، 

)2( ويجوز للبلدان أن تأخذ بخيار مختلف متاماً، 

مثل عدم سّن قوانني بشأن هذا املوضوع؛ )3( 

واملخطط الذي تقرتحه املعاهدة فيام يتعلق 

بالترشيعات الوطنية الخاصة بنقل الحقوق “ميكن 

“إنه اإلنصاف املحض. فإقرار هذه املعاهدة 

سوف مينح املمثلني وغريهم من فناين األداء 

السمعي البرصي تعويضات شديدة األهمية، 

وسوف يوفر لصورتهم ومظهرهم الحامية 

املمنوحة منذ فرتة طويلة لفناين األداء يف 

التسجيالت الصوتية.”

مرييل سرتيب – ممثلة، الواليات املتحدة األمريكية
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نقضه”، أْي إذا نصَّ أي عقد عىل خالف ذلك، 

)4( وال يرسي إال عىل الحقوق املالية االستئثارية 

)وليس الحقوق املعنوية أو حق املكافأة العادلة( 

املدرجة خصيصاً يف املعاهدة، عىل عكس الحقوق 

االستئثارية األخرى أو حقوق املكافأة التي يجوز 

أن مينحها الترشيع الوطني.

ثم تنص املادة 12)2( عىل أنَّ البلدان التي تود 

سّن قوانني تتاميش مع ما تقرتحه املعاهدة يجوز 

لها أن تقتيض “أن تكون تلك املوافقة أو يكون 

ذلك العقد مكتوباً وموقعاً من الطرفني املتعاقدين 
أو ممثليهام املرصح لهام حسب األصول”. ورغم 

أن أحكام املعاهدة حدٌّ أدىن مطلٌق، فقد اعترُب أن 

من املفيد توضيح أن البلدان ميكن أن تقدم لفناين 

األداء مزيداً من التأمني. وبالطبع يجوز للبلدان – 

مثلها مثل أّي نظام آخر رشعّي مبقتىض املعاهدة 

– أن تفرض عىل النقل رشوطاً مسبقة إضافية، مثل 

الرشوط الخاصة مبكافأة فناين األداء الذين تُنَقل 

حقوقهم االستئثارية.

وللامدة 12)3( أهمية خاصة، حتى للبلدان التي 

دة. فهذه  اعتُمدت فيها بالفعل قواعد نقل ُمحدَّ

املادة تنص عىل أن القوانني الوطنية يجوز “أن تكفل 

]...[ لفنان األداء الحق يف الحصول عىل إتاوات أو 
مكافأة عادلة عىل أي وجه انتفاع باألداء، كام تنص 

عىل ذلك ]هذه[ االتفاقية”، وذلك برصف النظر عن 
طريقة تنظيم البلدان لنقل الحقوق االستئثارية. 

ويجوز أيضاً منح ميزة مشابهة من خالل اتفاق 

فردي أو اتفاق جامعي أو اتفاق آخر.

ويسمح هذا الحكم بوجود تدابري ترشيعية لضامن 

استمرار الدفع لفناين األداء، حتى يف حالة نقل 

حقوقهم االستئثارية إىل ُمنِتج أو أكرث، من خالل 

اإلتاوات )التي عادًة ما تُطلَب من املُنِتجني وتكون 

بناًء عىل إجاميل إيراداتهم( أو املكافأة العادلة )التي 

غالباً ما يدفعها املنتفعون وميكن جعلها أكرث فاعلية 

حينام تخضع لإلدارة الجامعية اإللزامية(. وقد تكون 

هذه االستحقاقات القانونية مفيدًة للغاية عندما ال 

يكون فنانو األداء يف مركز تفاويض قوي، فتمنحهم 

امتيازات مشابهة لالمتيازات التي قد يحصل عليها 
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آخرون من االتفاقات الجامعية أو من التفاوض 

الفردي أو من كليهام.

26- هل من املمكن أن توجد استثناءات أو 

تقييدات للحقوق املالية الواردة يف املعاهدة؟

نعم، تسمح معاهدة بيجني للبلدان بإخضاع 

حقوق فناين األداء إىل االستثناءات والتقييدات 

ذاتها مثل حقوق املؤلفني. وال تحقق املعاهدة 

م قامئًة اسرتشاديًة  اتساقاً يف هذا املجال، وال تُقدِّ

أو حرصيًة بالتقييدات واالستثناءات. والقاسم 

املشرتك الوحيد الذي يجمع بني األطراف 

املتعاقدة هو التزامها بتقديم أي استثناء 

أو تقييد للحقوق الواردة يف املعاهدة وفقاً 

“الختبار الخطوات الثالث” الذي يجعل تلك 

الحقوق مقصورًة عىل “بعض الحاالت الخاصة 

التي ال تتعارض مع االستغالل العادي لألداء 
وال تسبب رضراً بغري مربر للمصالح املرشوعة 

لفنان األداء”.
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27- ما مدة حامية الحقوق املالية مبوجب 

معاهدة بيجني؟

تنص املعاهدة عىل أن هذه الحقوق تجب حاميتها 

ملا ال يقل عن 50 عاماً من نهاية العام الذي تم 

تثبيت األداء فيه “للمرة األوىل”. ولذلك ميكن 

 للبدان أن تقرر حاميتها ملدة أطول إذا أرادت.

28- ما هي التدابري التكنولوجية وكيف تتعامل 

معاهدة بيجني معها؟

التدابري التكنولوجية هي آليات وقائية عادًة ما 

تكون مدمجًة يف أقراص فيديو رقمية مثالً أو يف 

نُسٍخ رقمية من أداء ما من أجل قرص استخدامها 

عىل ما أراده لها فنانو األداء أو ما يسمح به 

القانون. ومن أمثلة التدابري التكنولوجية املعتادة 

ح به  استخدام برنامج حاسويب مينع النسخ غري املرُصَّ

لقرص الفيديو الرقمي. وتشرتط معاهدة بيجني عىل 

األطراف املتعاقدة رشطاً مطلقاً يقيض بتوفري الحامية 

القانونية الكافية والجزاءات القانونية الفعالة 

ملكافحة التحايل عىل تلك التدابري التكنولوجية.

ويوضح أحد البيانات املُتَّفق عليها أن األطراف 

املتعاقدة يجوز أن تعتمد “تدابري فعالة ورضورية” 

تسمح للمستفيدين من االستثناءات والتقييدات 

بالتمتع بها يف الحاالت التي قد متنعهم فيها التدابري 

التكنولوجية من ذلك، رشيطة أن يكون مبقدورهم 

النفاذ قانونياً إىل ذلك املحتوى. ومن الجدير بالذكر 

أن البيان ال مينح املستفيدين من االستثناءات 

والتقييدات “حق التحايل”. كام أن البيان يدل ضمناً 

عىل أنه ينبغي أوالً وضع تصور للتدابري الطوعية، 

وهي التدابري التي ميكن من خاللها ملاليك الحقوق 

)أْي فناين األداء أو ممثليهم القانونيني أو املرخص لهم 

أو املُتنازَل لهم( تخفيف تأثري التدابري التكنولوجية 

فيام يتعلق بهؤالء املستفيدين واستخدامهم الخاص 

لألداء، حسب املرصح به مبوجب االستثناء أو التقييد. 

29- كيف تنطبق أحكام معاهدة بيجني عىل أوجه 

األداء السمعي البرصي الحالية واملستقبلية؟

تنطبق األحكاُم الواردة يف املعاهدة – من حيث 

املبدأ – عىل جميع أوجه األداء املثبتة املوجودة قبل 

وقت دخول املعاهدة حيز التنفيذ وعىل جميع أوجه 

األداء السمعي البرصي )الحي واملسجل عىل حد 

سواء( املستقبلية. ويُسمى ذلك بوجه عام الطبيعة 

“االستباقية” للمعاهدة. ويوجد حكم مشابه أيضاً يف 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت. ومع 

ذلك تختلف املعاهدتان اختالفاً كبرياً يف سامحهام 

بخيارات مختلفة اختالفاً جذرياً؛ فإن كانت معاهدة 

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت قد مكَّنت 

األطراف املتعاقدة من أن تعلن أنها لن متنح الحامية 

الخاصة بالحقوق املعنوية إال ألوجه األداء الصويت 

املستقبلية، فإن معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي 

البرصي تُقّر بأن البلدان يجوز أن تُقرِّر عدم منح 

الحقوق املالية املنصوص عليها يف املعاهدة إال ألوجه 

األداء املستقبلية دون غريها، أْي ال متنحها ألوجه 

األداء املثبتة املوجودة بالفعل حينام تصبح املعاهدة 

ُملزِمًة لهذه البلدان. ولكن يجوز لألطراف املتعاقدة 

األخرى أن تُقرِّر، فيام يتعلق بتلك البلدان، تطبيق 

املعاملة باملثل بدالً من املعاملة الوطنية )أي أنه إذا 

قرر بلد ما أال مينح أوجه األداء األجنبية املستقبلية 

إال الحقوق االستئثارية، يجوز لجميع البلدان األخرى 

أن تحتفظ بحق مامرسة املعاملة ذاتها مع أوجه 

األداء الخاصة بذلك البلد(.

ومن جهة أخرى، يجب أن ترسي حامية الحقوق 

املعنوية التي تنص عليها معاهدة بيجني بالقدر ذاته 

عىل أوجه األداء السمعي البرصي السابقة والحالية 

واملستقبلية. كام تضيف معاهدة بيجني بشأن األداء 

السمعي البرصي أن أحكامها ال تخل “بأية أعامل 

مرتكبة أو اتفاقات مربمة أو حقوق مكتسبة” قبل 

دخول املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل كل بلد. 

ولذلك ال تجوز، مبوجب هذا الحكم، مراجعة العقود 

“السابقة” عندما تصبح البلدان أعضاًء يف املعاهدة. 

ولذلك من اإلنصاف أن نقول إن األهمية االقتصادية 

للمعاهدة تبدو يف املقام األول ألوجه األداء املستقبيل، 

ل فيها البلدان رصاحًة اتباع  ومنها الحاالت التي ال تُفضِّ

سياسة “استباقية”. ومفهوم “أوجه األداء املستقبلية” 

سوف يعتمد بالطبع عىل الوقت الذي تصبح فيه 

املعاهدة ُملزِمًة لكل طرف من األطراف املتعاقدة”.

30- هل سوف تجعل معاهدة بيجني حامية أوجه 

األداء السمعي البرصي موحدًة يف كل أنحاء العامل؟

ليس بالرضورة، رغم أن املعاهدة سوف تقوم بدور 

مهم يف تعزيز الحد األدىن من املعايري العاملية 
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املنسقة. فأحكام كتلك الواردة يف املادة 9 )حق 

التأجري( واملادة 11 )حق اإلذاعة والنقل إىل الجمهور( 

واملادة 12 )نقل الحقوق( واملادة 13 )التقييدات 

واالستثناءات( واملادة 19 )التطبيق الزمني( متنح 

األطراف املتعاقدة درجات متنوعًة من املرونة، مام 

قد يؤدي بدوره إىل وجود اختالفات يف طريقة حامية 

أطراف املعاهدة ألوجه األداء السمعي البرصي. ورمبا 

تختلف معاملة أوجه األداء األجنبية من بلد آلخر، 

ويتوقف ذلك عىل تطبيق املعاملة الوطنية أو مبدأ 

املعاملة باملثل من عدمه. كام أن اختالف الوقت الذي 

تصبح فيه معاهدة بيجني ُملزِمًة بالنسبة إىل كل طرف 

متعاقد سوف يؤدي إىل حدوث اختالفات فيام يتعلق 

بحامية أوجه األداء األجنبية. 

ومن املؤكد أنه سوف تكون هناك تحديات فيام يتعلق 

بتطبيق معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي 

بسبب هذه العوامل وعوامل أخرى. ومع ذلك، ال 

شك أن دخول املعاهدة حيز التنفيذ سوف تكون له 

آثار عظيمة يف البلدان التي تُستثنى فيها أوجه األداء 

السمعي البرصي حتى اآلن استثناًء ُمجِحفاً من حامية 

حقوق امللكية الفكرية.

31- هل ستتحسن أحوال فناين األداء فور دخول 

املعاهدة حيز التنفيذ وتطبيق أحكامها يف نظامهم 

القانوين الوطني؟

تُعنى املعاهدة مبنح فناين األداء من األطراف املتعاقدة 

األخرى الحد األدىن من الحامية التي تكفلها أحكامها 

املتعددة. لذلك ليس املقصود من املعاهدة، من 

الناحية الفنية، منح فناين األداء الوطنيني حقوقاً، ولكن 

أثبتت التجربة أن األطراف املتعاقدة دامئاً ما ينتهي بها 

املطاف إىل منح مواطنيها من فناين األداء املعاملة ذاتها 

)عىل األقل( الواجب منحها لفناين األداء “األجانب”. 

لذلك سوف يكون للتصديق عىل املعاهدة أو االنضامم 

إليها آثار عظيمة بالنسبة إىل كثري من البلدان يف شتى 

أنحاء العامل ومواطنيها من فناين األداء.

32- متى ستدخل معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي 

البرصي حيز التنفيذ؟

ق عليها  ستدخل املعاهدة حيز التنفيذ بعد أن يُصدِّ

أو ينضم إليها 30 “طرفاً مؤهالً” بثالثة أشهر. ولذلك 

لن تكون املعاهدة ُملزِمًة لألطراف املتعاقدة األوىل 

حتى ذلك الحني، وبعد ذلك ستكون ُملزِمًة لكل 

“طرف مؤهل” إضايف بعد إيداعه وثيقة التصديق أو 

االنضامم الخاصة به بثالثة أشهر. ومن ثَمَّ فإن دخول 

املعاهدة حيز التنفيذ – وهو ما يجعلها وثيقًة ُملزِمًة 

– سيختلف بالنسبة إىل أّي طرف متعاقد بعد أول 30 

طرفاً متعاقداً.

33- ملاذا ينبغي لبلد ال توجد فيه صناعة سينام 

ق عىل املعاهدة؟ احرتافية أن يُصدِّ

أوالً وقبل كل يشء، ال يتعلق األمر باألفالم فحسب، بل 

إن املعاهدة متنح الحامية لجميع أوجه األداء السمعي 

البرصي، ولتثبيتها، والستغاللها فيام بعد. ولذلك ينبغي 
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أن تهتم جميع البلدان بهذا األمر ألن فناين األداء 

يحكون تاريخها، ويجسدون ثقافاتها الغنية 

واملتنوعة، ويُقدمون للجمهور يف كل أنحاء العامل 

تجربًة مميزًة. وباالنضامم إىل معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي، تُقرُّ البلدان بقيمة أوجه 

األداء السمعي البرصي وتسهم يف وضع إطار قانوين 

ع أوجه األداء عىل الوصول إىل الجامهري  راسخ يُشجِّ

املوجودة خارج الحدود الوطنية مع دعم املصالح 

املرشوعة لفناين األداء لتحقيق دخل الئق من 

عملهم. وألن التصديق بوجه عام يؤدي أيضاً إىل 

الرتكيز عىل حامية حقوق فناين األداء عىل الصعيد 

الوطني، فإن املعاهدة تسهم إسهاماً واضحاً يف 

تهيئة بيئة ثقافية مواتية ومستدامة ومتنوعة.

34- ماذا لو كان البلد يحمي بالفعل أوجه األداء 

السمعي البرصي؟ هل ال يزال يجب عليه أن 

ق عىل معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي  يُصدِّ

البرصي؟

ليست املعاهدة عن كيفية وجوب حامية أوجه 

األداء عىل الصعيد الوطني، بل عن الطريقة 

التي تنوي البلدان اتباعها يف معاملة فناين األداء 

م أوجه  السمعي البرصي “األجانب” الذين تُقدَّ

أدائهم داخل حدود هذه البلدان. وبالتصديق عىل 

املعاهدة، فإن توفري حد أدىن من حقوق امللكية 

الفكرية يشجع عىل النرش الدويل ألوجه األداء 

السمعي البرصي الوطني.

35- كيف ميكن أن يساعد فنانو األداء ومنظامتهم 

عىل دخول هذه املعاهدة حيز التنفيذ؟

باالهتامم باملعاهدة، وفهمها واستيعاب اآلثار 

املرتتبة عليها، وتنظيم حمالت عىل الصعيد الوطني 

تدعو إىل التصديق عىل املعاهدة أو االنضامم 

إليها. 

36- كيف ميكن أن تصبح معاهدة بيجني بشأن 

األداء السمعي البرصي معاهدًة عامليًة حّقاً؟

بزيادة األطراف املتعاقدة إىل أكرب عدد ممكن؛ فإذا 

كان أقل عدد من البلدان يلزم لدخول املعاهدة 

حيز التنفيذ هو 30 بلداً، فينبغي أن تنضم إىل 

املعاهدة بلدان أكرث بكثري يك تحقق أحكام 

املعاهدة، بحق، تكافؤاً يف الفرص عىل الصعيد 

الدويل، وليك تُعزِّز حاميةرَ امللكية الفكرية ألوجه 

 األداء السمعي البرصي يف بلدان العامل.

“املمثلون هم األساس الذي تقوم عليه 

إحدى أعظم الصناعات يف عرصنا. وأي 

صناعة ال تكافئ العاملني بها مكافأًة 

كافيًة ال بد أن تفشل عاجالً أم آجالً.”

خافيري بارديم – ممثل، إسبانيا  
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37- كيف ميكن تطبيق أحكام املعاهدة عىل نحو 

يُحقِّق أقىص إفادة لفناين األداء؟

ال بد لألطراف املتعاقدة أن “تُطبِّق” األحكامرَ 

الواردة يف املعاهدة، وهذا يعني أن قوانني األطراف 

املتعاقدة ولوائحها والتطبيق الذي تقوم به يجب أال 

يتعارض مع املعاهدة. وقد ال يتطلب ذلك يف بعض 

األحيان إجراء تغيري ترشيعي إذا كانت األنظمة 

القانونية متامشيًة بالفعل مع األحكام الواردة 

يف املعاهدة، ولكن سوف يحتاج بعض األطراف 

املتعاقدة األخرى إىل إجراء إصالحات للتأكد من 

أن لوائحها الخاصة بامللكية الفكرية “متوافقة مع 

معاهدة بيجني”.

وتوجد يف معاهدة بيجني أحكاٌم شتّى تتميز باملرونة 

م لألطراف املتعاقدة خيارات ميكنها أن تأخذ  وتُقدِّ

بها لتنظيم الحامية التي تود أن متنحها لفناين األداء 

السمعي البرصي التابعني ألطراف متعاقدة أخرى. 

ويف أغلب الحاالت – وليس يف كل الحاالت – سوف 

تعكس تلك التقييدات الخيارات التي تنوي هذه 

البلدان اتخاذها أو التي تكون اتخذتها بالفعل فيام 

يخص حامية أوجه أدائها الوطنية.

ويف ضوء الخيارات املتاحة يف معاهدة بيجني، يجدر 

التأكيد عىل أنه حتى تلك األنظمة القانونية التي 

قد تُعترب “متوافقة مع معاهدة بيجني” قد يجرى 

تحسينها رغم ذلك. ومن جهة أخرى، فإن التصديق 

عىل املعاهدة أو االنضامم إليها سوف يستلزم بوجه 

عام إقراررَ حقوق جديدة لفناين األداء يف الحاالت 

التي مل تحظرَ فيها أوجه األداء السمعي البرصي 

بالحامية بعد. 

واألمر األهم يف هذا املقام هو أن الحلول الترشيعية 

يف الحاالت التي تعرض فيها املعاهدة خيارات 

عديدًة يجب أن تكون من الحلول التي بإمكانها أن 

م عىل نحو واقعي أفضل االمتيازات لفناين األداء  تُقدِّ

الوطنيني وفقاً لوضعهم الخاص، مع مراعاة عوامل 

مثل حجم الصناعة، وصداها يف الخارج، ومستوى 

تنظيم شؤون فناين األداء يف تلك الصناعة، وطبيعة 

العالقة التعاقدية بينهم وبني الجهات التي يعملون 

لديها، ووجود حوار بني أصحاب املصلحة من عدمه، 

وما إىل ذلك. ولذلك ال توجد طريقة مثىل واحدة 

لتطبيق املعاهدة، بل توجد خيارات متعددة يجب 

النظر يف كل منها يف ضوء الوضع الوطني الخاص.

فإذا كانت الحقوق االستئثارية مناسبًة يف بعض 

البلدان، فغالباً ما يكون ذلك يف الحاالت التي 

يكون فيها فنانو األداء ُمنظَّمني تنظيامً جيداً، ويف 

حالة وجود مامرسة سليمة وديناميكية للمفاوضة 

الجامعية يف القطاع الصناعي، ورمبا أيضاً يف الحاالت 

التي ال تكون فيها لوائح امللكية الفكرية قد أضعفت 

سلطة فناين األداء بتقديم قرينة تقيض بنقل 

حقوقهم إىل املُنتجني. أما يف أغلب الحاالت األخرى، 

فقد يكون الجمع بني الحقوق االستئثارية وحقوق 

املكافأة التي ال ميكن التنازل عنها، يف ظل اإلدارة 

الجامعية اإللزامية، سبيالً أفضل للميض قدماً. 
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38- كيف ميكن أن تتعاون نقابات فناين األداء 

وجمعياتهم ومنظامت اإلدارة الجامعية من أجل 

جعل فناين األداء يحققون أقىص استفادة من 

معاهدة بيجني؟

يجب أن تتعاون النقابات والجمعيات ومنظامت 

اإلدارة الجامعية ليك تضمن أن األحكام الواردة يف 

املعاهدة متنح فناين األداء يف نهاية املطاف أفضل 

االمتيازات املالية واملعنوية املمكنة. وتطبيق أحكام 

املعاهدة يف النظام القانوين الوطني )أْي التأكد من 

أنه “متوافق مع معاهدة بيجني”( قد يتطلب سّن 

قوانني جديدة أو إجراء تعديالت عىل القوانني الحالية. 

وميكن – كام حاولنا أن نوضح – تطبيق بعض األحكام 

األساسية الواردة يف معاهدة بيجني بطرق تعود عىل 

فناين األداء بفائدة كبرية أو بطرق أقل إفادًة لهم. 

وال ميكن إرشاد أصحاب القرار إىل أفضل السبل التي 

ل لآلثار  يجب اتباعها إال بإجراء تحليل واٍف وُمفصَّ

املرتتبة عىل املعاهدة، وبالسعي املشرتك إىل ما فيه 

الخري لفناين األداء. وخالصة القول أنه إذا مل يُعربِّ فنانو 

األداء ومنظامتهم عن رأيهم بصوت واحد، فسوف 

يتحدث باسمهم شخٌص آخر له مآرب أخرى ساعياً إىل 

تقليل املنافع التي تعود بها هذه املعاهدة عىل فناين 

األداء السمعي البرصي إىل أدىن حد.

39- ما هو االتحاد الدويل للممثلني؟ وما الدور 

الذي قام به يف إبرام معاهدة بيجني؟ وماذا ميكن أن 

يفعل يف املستقبل؟

االتحاد الدويل للممثلني )FIA( صوٌت ُعاّميلٌّ قويٌّ 

يُعربِّ عن فناين األداء يف شتى أنحاء العامل. وأعضاؤنا 

هم االتحادات والنقابات والجمعيات املهنية التي 

ْن متثلهم، املُمثِّلني والراقصني  مُتثِّل، من ضمن مرَ

واملغنني وفناين املنوعات املرسحية وفناين السريك 

ومحرتيف اإلذاعة، باستثناء املوسيقيني وفناين املرئيات. 

وكان االتحاد الدويل للمثلني يف طليعة املناضلني من 

أجل االعرتاف الدويل بحقوق امللكية الفكرية لجميع 

فناين األداء. وظلَّ يضغط بال هوادة عىل حكومات 

البلدان املنضمة إىل الويبو للتغلب عىل خالفاتهم 

واالتفاق عىل حامية امللكية الفكرية ألوجه األداء 

السمعي البرصي التي كانت تتعرض للتمييز منذ 

أوائل ستينيات القرن العرشين. ويف عام 2011، نجح 

االتحاد الدويل للممثلني يف دعم وضع حكم مهم 

جديد بشأن نقل الحقوق، فأنهى بذلك حالًة من 

الجمود الذي دام طويالً، ومهَّد الطريق لنجاح املؤمتر 

الدبلومايس لعام 2012 يف بيجني. ويلتزم االتحاد 

الدويل للممثلني يف الوقت الحايل بتقديم الخربات 

والدعم إىل جميع اتحادات فناين األداء ومنظامتهم 

التي تود أن تنادي بالتصديق عىل معاهدة بيجني 

بشأن األداء السمعي البرصي وتقدم املشورة بشأن 

تطبيقها يف األنظمة القانونية الوطنية.

40- أين ميكن أن نجد مزيداً من املعلومات عن 

معاهدة بيجني؟

يوجد مزيد من املعلومات بشأن املعاهدة ومؤمتر 

بيجني الدبلومايس عىل موقع الويبو اإللكرتوين 

)www.wipo.int(. ومرفق بهذا الدليل نسخٌة من 

املعاهدة لالستزادة من املعلومات.
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الديباجة

إن األطراف املتعاقدة،

إذ تحدوها الرغبة يف تنمية حامية حقوق فناين األداء يف أدائهم السمعي البرصي والحفاظ عليها بطريقة تكفل 

أكرب قدر ممكن من الفعالية واالتساق،

وإذ تذكّر بأهمية توصيات جدول أعامل التنمية التي اعتمدتها يف عام 2007 الجمعية العامة لالتفاقية املنشئة 

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، والتي ترمي إىل ضامن أن تكون اعتبارات التنمية جزءا ال يتجزأ من عمل 

املنظمة،

وإذ تقر بالحاجة إىل تطبيق قواعد دولية جديدة إليجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطور يف املجاالت 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والتكنولوجية،

وإذ تقر مبا لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقاربها من أثر عميق يف إنتاج األداء السمعي البرصي 

واالنتفاع به،

وإذ تقر بالحاجة إىل املحافظة عىل توازن بني حقوق فناين األداء يف أدائهم السمعي البرصي واملصلحة العامة 

للجمهور، وال سيام يف مجاالت التعليم والبحث والنفاذ إىل املعلومات،

وإذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت املربمة يف جنيف يف 20 ديسمرب 1996 ال متد فناين 

األداء بالحامية بخصوص أدائهم املثبت تثبيتا سمعيا برصيا،

وإذ تشري إىل القرار بشأن األداء السمعي البرصي الذي اعتمده املؤمتر الدبلومايس املعني مبسائل معينة يف حق 

املؤلف والحقوق املجاورة يف 20 ديسمرب 1996، 

قد اتفقت عىل ما هو آت:

املادة 1

عالقة هذه املعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى

)1( ليس يف هذه املعاهدة ما يحد من االلتزامات املرتتبة حاليا عىل األطراف املتعاقدة بعضها تجاه البعض 

اآلخر بناء عىل معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت أو االتفاقية الدولية لحامية فناين األداء ومنتجي 

التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة املربمة يف روما يف 26 أكتوبر 1961.

)2( تُبقي الحامية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف يف املصنفات األدبية والفنية عىل حالها 

وال تؤثر فيها بأي شكل من األشكال. وعليه، ال يجوز تفسري أي حكم من أحكام هذه املعاهدة مبا يخل بتلك 

الحامية.

)3( ليست لهذه املعاهدة أية صلة بأية معاهدات خالف معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت، وال تخل 

بأية حقوق أو التزامات مرتتبة عليها 1،2.

املادة 2

تعاريف

ألغراض هذه املعاهدة:

)أ( يقصد بعبارة “فناين األداء” املمثلون واملغنون واملوسيقيون والراقصون وغريهم من األشخاص الذين ميثلون أو 

يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغريه مصنفات أدبية أو فنية أو أوجهاً من التعبري 

الفولكلوري3؛

)ب( ويقصد بعبارة “التثبيت السمعي البرصي” تجسيد الصور املتحركة، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو 

بتمثيل له أو لـم تكن، ميكن باالنطالق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة4؛ 

1 بيان متفق عليه بشأن املادة 1: من املفهوم أنه ليس يف هذه املعاهدة ما ينال من أية حقوق أو التزامات مبوجب معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت أو تفسريها 

ومن املفهوم كذلك أن الفقرة 3 ال تحدث بالنسبة إىل طرف متعاقد مبوجب هذه املعاهدة أية التزامات بالتصديق عىل معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت أو 

باالنضامم إليها أو باستيفاء أيٍّ من أحكامها.

2 بيان متفق عليه بشأن املادة 1)3(: من املفهوم أن األطراف املتعاقدة التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العاملية تقر بجميع األهداف واملبادئ املنصوص عليها يف اتفاق 

جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )تريبس(، وتتفهم أنه ليس يف هذه املعاهدة ما ينال من أحكام هذا االتفاق، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باملامرسات املضادة 

للتنافس ودون قرصها عليها.

3 بيان متفق عليه بشأن املادة 2)أ(: من املفهوم أن تعريف “فناين األداء” يشمل أولئك الذين يؤدون مصّنفاً أدبيا أو فنيا أبدع أو ثُبت ألول مرة يف معرض هذا األداء.

4 بيان متفق عليه بشأن املادة 2)ب(: من املؤكد مبوجب هذا البيان أن تعريف عبارة “التثبيت السمعي البرصي” الواردة يف املادة 2)ب( ال يخل باملادة 2)ج( من معاهدة 

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت.
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)ج( ويقصد بكلمة “إذاعة” إرسال األصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو متثيل لها بوسائل السلكية ليستقبلها 

الجمهور؛ ويعترب كل إرسال من ذلك القبيل يتم عرب الساتل من باب “اإلذاعة” أيضا؛ ويعترب إرسال إشارات 

مجفرة من باب “اإلذاعة” يف الحاالت التي تتيح فيها هيئة اإلذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفري أو 

يتاح فيها ذلك للجمهور مبوافقة هيئة اإلذاعة،

)د( ويقصد بعبارة “النقل إىل الجمهور” إن كان املنقول أداء أن يرسل إىل الجمهور، بأية وسيلة خالف اإلذاعة، 

األداء غري املثبت أو األداء املثبت تثبيتا سمعيا برصيا. وألغراض املادة 11، تشمل عبارة “النقل إىل الجمهور” 

متكني الجمهور من سامع األداء املثبت تثبيتا سمعيا برصيا أو رؤيته أو سامعه ورؤيته.

املادة 3

املستفيدون من الحامية

)1( متنح األطراف املتعاقدة الحامية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة لفناين األداء من مواطني سائر األطراف 

املتعاقدة.

)2( ألغراض تطبيق أحكام هذه املعاهدة، يعامل فنانو األداء من غري مواطني أحد األطراف املتعاقدة الذين 

تكون إقامتهم العادية يف أحد هذه األطراف معاملة مواطني ذلك الطرف املتعاقد.

املادة 4

املعاملة الوطنية

)1( يطبق كل طرف متعاقد عىل مواطني سائر األطراف املتعاقدة املعاملة التي يطبقها عىل مواطنيه فيام يتعلق 

بالحقوق االستئثارية املمنوحة رصاحة يف هذه املعاهدة والحق يف مكافأة عادلة املنصوص عليه يف املادة 11 من 

هذه املعاهدة. 

)2( للطرف املتعاقد أن يحد الحامية املمنوحة ملواطني طرف متعاقد آخر بناء عىل الفقرة )1(، بخصوص 

الحقوق املمنوحة يف املادة 11)1( و11)2( من هذه املعاهدة، بالحدود التي مينح فيها ذلك الطرف املتعاقد 

اآلخر تلك الحقوق ملواطني الطرف املتعاقد األول وللمدة التي يفعل فيها ذلك.

)3( ال يطبق االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة )1( عىل الطرف املتعاقد ما دام طرف متعاقد آخر يستفيد من 

التحفظات املسموح بها بناء عىل املادة 11)3( من هذه املعاهدة وال يطبق عىل الطرف املتعاقد ما دام يستفيد 

من تحفظ من ذلك القبيل.

املادة 5

الحقوق املعنوية

)1( بغض النظر عن الحقوق املالية لفنان األداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن فنان األداء يحتفظ 

بالحق فيام ييل بخصوص أدائه الحي أو أدائه املثبت تثبيتا سمعيا برصيا:

“1” أن يطالب بأن يُنسب أداؤه إليه إالّ يف الحاالت التي يكون فيها االمتناع عن نسب األداء متليه 

طريقة االنتفاع باألداء،

“2” وأن يعرتض عىل كل تحريف أو تشويـه أو أي تعديل آخر ألدائه يرّض بسمعته، عىل أن تؤخذ 

باالعتبار الواجب طبيعة التثبيت السمعي البرصي.

)2( الحقوق املمنوحة لفنان األداء وفقا للفقرة )1( تظل محفوظة بعد وفاته وإىل حني انقضاء الحقوق املالية 

عىل األقل، وميارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات املرصح لها يف ترشيع الطرف املتعاقد املطلوب توفري 

الحامية فيه. ومع ذلك، فإن األطراف املتعاقدة التي ال يتضمن ترشيعها املعمول به، عند التصديق عىل هذه 

املعاهدة أو االنضامم إليها، نصوصا تكفل الحامية بعد وفاة فنان األداء لكل الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 

السابقة يكون لها الحق يف النص عىل أن بعض هذه الحقوق ال يحتفظ بها بعد وفاته.

)3( وسائل الطعن للمحافظة عىل الحقوق املقررة يف هذه املادة يحكمها ترشيع الطرف املتعاقد املطلوب توفري 

الحامية فيه5. 

5 بيان متفق عليه بشأن املادة 5: ألغراض هذه املعاهدة ودون إخالل بأية معاهدة أخرى، من املفهوم أن التعديالت املدخلة عىل األداء أثناء االستغالل العادي له، مثل التنقيح 

أو الضغط أو الدبلجة أو وضعه يف دعامة أو نسق موجود أو جديد، واملدخلة أثناء انتفاع مرصح به من فنان األداء، ال تعد من باب التعديالت يف حد ذاتها حسب مفهوم 

املادة 5 )1( “2”، بالنظر إىل طبيعة التثبيت السمعي البرصي وإنتاجه وتوزيعه. وال تعنى الحقوق املنصوص عليها يف املادة 5 )1( “2” إال بالتغيريات التي تلحق رضرا موضوعيا 

بسمعة فنان األداء بشكل جوهري. ومن املفهوم أيضا أن مجرد االنتفاع بتكنولوجيا أو دعامة جديدة أو متغرية ال يعد تعديال يف حد ذاته حسب معنى املادة 5 )1( “2”.
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املادة 6

حقوق فناين األداء املالية يف أوجه أدائهم غري املثبتة

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري يف الترصيح مبا ييل فيام يتعلق بأوجه أدائهم:

“1” إذاعة أوجه أدائهم غري املثبتة ونقلها إىل الجمهور إال إذا سبق لألداء أن كان أداء مذاعا؛

“2” وتثبيت أوجه أدائهم غري املثبتة.

املادة 7

حق النسخ

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري يف الترصيح بالنسخ املبارش أو غري املبارش ألوجه أدائهم املثبتة تثبيتا سمعيا 

برصيا، بأية طريقة أو بأي شكل كان 6. 

املادة 8

حق التوزيع

)1( يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري يف الترصيح بإتاحة النسخة األصلية أو غريها من النسخ عن أوجه 

أدائهم املثبتة تثبيتا سمعيا برصيا للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

)2( ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر يف حرية األطراف املتعاقدة يف تحديد أي رشوط الستنفاد الحق املذكور يف 

الفقرة )1( بعد بيع النسخة األصلية أو غريها من النسخ عن األداء املثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة 

األوىل بترصيح فنان األداء 7.  

املادة 9

حق التأجري

)1( يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري يف الترصيح بتأجري النسخة األصلية أو غريها من النسخ عن أوجه أدائهم 

املثبتة تثبيتا سمعيا برصيا، كام ورد تحديده يف القانون الوطني لألطراف املتعاقدة، للجمهور ألغراض تجارية، 

حتى بعد توزيعها مبعرفة فنان األداء أو بترصيح منه.

)2( األطراف املتعاقدة معفية من االلتزام الوارد يف الفقرة )1( ما مل يكن التأجري ألغراض تجارية قد أدى إىل 

انتشار نرَسخ تلك التثبيتات مبا يلحق رضرا ماديا بحق فناين األداء االستئثاري يف النسخ 8. 

املادة 10

حق إتاحة األداء املثبت

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري يف الترصيح بإتاحة أوجه أدائهم املثبتة تثبيتا سمعيا برصيا للجمهور، بوسائل 

سلكية أو السلكية مبا ميّكن أفراد الجمهور من االطالع عليها من مكان ويف وقت يختارهام الواحد منهم بنفسه.

املادة 11

حق اإلذاعة أو النقل إىل الجمهور

)1( يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري يف الترصيح بإذاعة أوجه أدائهم املثبتة تثبيتا سمعيا برصيا أو نقلها إىل 

الجمهور.

)2( يجوز للطرف املتعاقد أن يعلن، يف إخطار يودعه لدى املدير العام للويبو، أنه سيقيم حقا يف مكافأة 

عادلة مقابل االنتفاع املبارش أو غري املبارش بأوجه األداء املثبتة تثبيتا سمعيا برصيا ألغراض اإلذاعة أو النقل إىل 

الجمهور، بدال من الحق يف الترصيح املنصوص عليه يف الفقرة )1(. ويجوز للطرف املتعاقد اإلعالن بأنه سيحدد 

يف ترشيعه رشوطا ملامرسة الحق يف املكافأة العادلة.

)3( يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن أنه لن يطبق أحكام الفقرة )1( أو )2( إال عىل بعض أوجه االنتفاع أو أنه 

سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكام الفقرتني )1( و)2( عىل اإلطالق.

6 بيان متفق عليه بشأن املادة 7: ينطبق حق النسخ املنصوص عليه يف املادة 7 واالستثناءات املسموح بها بناء عىل تلك املادة وحتى املادة 13، انطباقا كامال عىل املحيط 

الرقمي، وال سيام عىل االنتفاع بأوجه األداء يف شكل رقمي. ومن املفهوم أن خزن أداء محمي رقمي الشكل يف دعامة إلكرتونية يعترب نسخا مبعنى هذه املادة.

7 بيان متفق عليه بشأن املادتني 8 و9: تشري عبارة “النسخة األصلية وغريها من النسخ”، كام ورد استعاملها يف هاتني املادتني والتي تخضع لحق التوزيع وحق التأجري بناء عىل 

املادتني املذكورتني، إىل النسخ املثبتة وحدها التي ميكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. 

8 بيان متفق عليه بشأن املادتني 8 و9: تشري عبارة “النسخة األصلية وغريها من النسخ”، كام ورد استعاملها يف هاتني املادتني والتي تخضع لحق التوزيع وحق التأجري بناء عىل 

املادتني املذكورتني، إىل النسخ املثبتة وحدها التي ميكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
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املادة 12

نقل الحقوق

)1( يجوز للطرف املتعاقد أن ينص يف القانون الوطني عىل أنه إذا وافق فنان األداء عىل تثبيت أدائه السمعي 

البرصي يف تثبيت سمعي برصي، فإن حقوق الترصيح االستئثارية املنصوص عليها يف املواد من 7 إىل 11 من هذه 

املعاهدة، ميلكها منتج التثبيت السمعي البرصي أو ميارسها أو تُنقل إليه ما مل ينص عىل خالف ذلك يف أي عقد 

مربم بني فنان األداء ومنتج التثبيت السمعي البرصي، وذلك عىل الوجه املبنّي يف القانون الوطني.

)2( ويجوز ألي طرف أن يقتيض بخصوص التثبيتات السمعية البرصية املنتجة يف ظل قانونه الوطني أن تكون 

تلك املوافقة أو يكون ذلك العقد كتابيا وموقعا من الطرفني املتعاقدين أو ممثليهام املرصح لهام حسب األصول.

)3( ومبعزل عن نقل الحقوق االستئثارية الوارد وصفها أعاله، يجوز أن تكفل القوانني الوطنية أو االتفاقات 

الجامعية أو غريها من االتفاقات لفنان األداء الحق يف الحصول عىل إتاوات أو مكافأة عادلة عىل أي وجه انتفاع 

باألداء، كام تنص عىل ذلك هذه االتفاقية مبا فيها ما يتعلق باملادتني 10 و11.

املادة 13

التقييدات واالستثناءات

)1( يجوز للطرف املتعاقد أن ينص يف ترشيعه الوطني عىل تقييدات أو استثناءات للحامية املمنوحة لفناين األداء 

من النوع ذاته الذي ينص عليه يف ترشيعه الوطني لحامية حق املؤلف يف املصنفات األدبية والفنية.

)2( عىل األطراف املتعاقدة أن تقرص أية تقييدات أو استثناءات للحقوق املنصوص عليها يف هذه املعاهدة عىل 

بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالستغالل العادي لألداء وال تسبب رضرا بغري مربر للمصالح املرشوعة 

لفنان األداء 9. 

املادة 14

مدة الحامية

ترسي مدة الحامية املمنوحة لفناين األداء، بناء عىل هذه املعاهدة، حتى نهاية مدة 50 سنة عىل األقل، تحسب 

من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت األداء.

املادة 15

االلتزامات املتعلقة بالتدابري التكنولوجية

عىل األطراف املتعاقدة أن تنص يف قوانينها عىل حامية مناسبة وعىل جزاءات فعالة ضد التحايل عىل التدابري 

التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو األداء باالرتباط مبامرسة حقوقهم بناء عىل هذه املعاهدة والتي متنع 

من مبارشة أعامل مل يرصح بها فنانو األداء املعنيون أو مل يسمح بها القانون، فيام يتعلق بأوجه أدائهم 10،11, . 

املادة 16

االلتزامات املتعلقة باملعلومات الرضورية إلدارة الحقوق

)1( عىل األطراف املتعاقدة أن تنص يف قوانينها عىل توقيع جزاءات مناسبة وفعالة عىل أي شخص يبارش عن 

علم أيا من األعامل التالية وهو يعرف، أو فيام يتعلق بالجزاءات املدنية، له أسباب كافية ليعرف أن تلك األعامل 

تحمل عىل ارتكاب تعد عىل أي حق من الحقوق التي تشملها هذه املعاهدة أو متكن من ذلك أو تسهل ذلك أو 

تخفيه:

“1” أن يحذف أو يغري، دون إذن، أية معلومات واردة يف شكل إلكرتوين تكون رضورية إلدارة الحقوق،

9 بيان متفق عليه بشأن املادة 13: إن البيان املتفق عليه بشأن املادة 10 )بخصوص التقييدات واالستثناءات( من معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم 

من تغيري، عىل املادة 13 )بخصوص التقييدات واالستثناءات( من املعاهدة.

10 بيان متفق عليه بشأن املادة 15 يف عالقتها باملادة 13: من املفهوم أنه ليس يف هذه املادة ما مينع طرفا متعاقدا من اعتامد تدابري فعالة ورضورية لضامن متتع املستفيد 

بالتقييدات واالستثناءات املتاحة مبوجب القانون الوطني لهذا الطرف املتعاقد ووفقا ألحكام املادة )13(، وذلك إذا طبقت تدابري تكنولوجية عىل أداء سمعي برصي، ال سيام يف 

حالة عدم اتخاذ أصحاب الحقوق تدابري مالمئة وفعالة لتمكني املستفيد من التمتع بهذه التقييدات واالستثناءات، ودون إخالل بالحامية القانونية ملصنف سمعي برصي يكون 

هذا األداء مثبتا فيه. ومن املفهوم كذلك أن االلتزامات املنصوص عليها يف املادة )15( ال تنطبق عىل أوجه األداء غري املحمية أو التي مل تعد محمية مبوجب أحكام القانون 

الوطني الذي يفّعل أحكام هذه املعاهدة.

11 بيان متفق عليه بشأن املادة 15: ينبغي تفسري عبارة “التدابري التي يستعملها فنانو األداء” مبعناها الواسع الذي يشمل أيضا من يعملون باسم فناين األداء، مبن فيهم 

ممثلوهم أو املرخص لهم أو املتنازل لهم وهم يشملون املنتجني ومقدمي الخدمات واألشخاص العاملني يف االتصاالت أو اإلذاعة وينتفعون بأوجه األداء بناء عىل ترصيح الزم 

كام هو الحال يف معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت.
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“2” وأن يوزع أو يستورد ألغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إىل الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه 

أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا برصيا مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غريت فيها، 

دون إذن، معلومات واردة يف شكل إلكرتوين تكون رضورية إلدارة الحقوق.

)2( يقصد بعبارة “املعلومات الرضورية إلدارة الحقوق”، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات التي تسمح 

بتعريف فنان األداء أو أدائه أو مالك أي حق يف األداء أو املعلومات املتعلقة برشوط االنتفاع باألداء وأية أرقام 

أو شفرات ترمز إىل تلك املعلومات، متى كان أي عنرص من تلك املعلومات مقرتنا بأداء مثبت تثبيتا سمعيا برصيا 

 .12

املادة 17

اإلجراءات الشكلية

ال يخضع التمتع بالحقوق املنصوص عليها يف هذه املعاهدة أو مامرستها ألي إجراء شكيل.

املادة 18

التحفظات واإلخطارات

)1( ال يسمح بأي تحفظ عىل هذه املعاهدة رشط مراعاة أحكام املادة 11)3(.

)2( يجوز تضمني وثائق التصديق أو االنضامم أي إخطار يقدم بناء عىل املادة 11)2( أو 19)2(، ويكون تاريخ 

نفاذ اإلخطار هو ذاته تاريخ دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلىي الطرف املتعاقد الذي قّدم اإلخطار. 

ويجوز أيضا تقديم ذلك اإلخطار يف تاريخ الحق، ويصبح اإلخطار يف هذه الحالة نافذا بعد ثالثة أشهر من 

تسلمه من قبل املدير العام للويبو أو يف أي تاريخ الحق آخر يحدد يف اإلخطار.

املادة 19

التطبيق الزمني

)1( متنح األطراف املتعاقدة الحامية املنصوص عليها يف هذه املعاهدة ألوجه األداء املثبتة املوجودة عند دخول 

هذه املعاهدة حيز النفاذ ولجميع أوجه األداء التي تنجز بعد دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل كل 

طرف متعاقد.

)2( بالرغم من أحكام الفقرة )1(، يجوز للطرف املتعاقد أن يعلن، يف إخطار يودعه لدى املدير العام للويبو، أنه 

لن يطبق أحكام املواد من 7 إىل 11 من هذه املعاهدة أو أي حكم أو أكرث منها عىل أوجه األداء املثبتة املوجودة 

عند دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل كل طرف متعاقد. وبخصوص ذلك الطرف املتعاقد، يجوز 

لألطراف املتعاقدة األخرى أن تقرص تطبيق املواد املذكورة عىل أوجه األداء املنجزة بعد دخول هذه املعاهدة 

حيز النفاذ بالنسبة إىل ذلك الطرف املتعاقد.

)3( ال تخل الحامية املنصوص عليها يف هذه املعاهدة بأية أعامل مرتكبة أو اتفاقات مربمة أو حقوق مكتسبة 

قبل دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل كل طرف متعاقد.

)4( يجوز لألطراف املتعاقدة أن تضع يف ترشيعاتها أحكاما انتقالية تنص عىل أن أي شخص زاول أعامال قانونية 

بخصوص أداء قبل دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ، يجوز له أن يبارش أعامال بخصوص األداء ذاته يف نطاق 

الحقوق املنصوص عليها يف املادة 5 واملواد من 7 إىل 11 بعد دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل 

األطراف املتعاقدة املعنية.

املادة 20

أحكام عن إنفاذ الحقوق

)1( تتعهد األطراف املتعاقدة بأن تتّخذ، وفقا ألنظمتها القانونية، التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة.

)2( تكفل األطراف املتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابري فعالة ضد أي تعد عىل 

الحقوق التي تغطيها هذه املعاهدة، مبا يف ذلك توقيع الجزاءات العاجلة ملنع التعديات والجزاءات التي تعد 

رادعا لتعديات أخرى.

12 بيان متفق عليه بشأن املادة 16: إن البيان املتفق عليه بشأن املادة 12 )بخصوص االلتزامات املتعلقة باملعلومات الرضورية إلدارة الحقوق( من معاهدة الويبو بشأن حق 

املؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيري، عىل املادة 16 )بخصوص االلتزامات املتعلقة باملعلومات الرضورية إلدارة الحقوق( من املعاهدة.
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املادة 21

الجمعية

)1(          )أ( تكون لألطراف املتعاقدة جمعية.

 )ب( يكون كل طرف متعاقد ممثالً مبندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون 

وخرباء.

 )ج( يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إىل الويبو أن متنح 

مساعدة مالية لتيسري اشرتاك وفود األطراف املتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للمامرسة التي 

تتبعها الجمعية العامة لألمم املتحدة أو من البلدان املنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر.

)2(         )أ( تتناول الجمعية املسائل املتعلقة باملحافظة عىل هذه املعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه املعاهدة 

وتنفيذها.

)ب( تبارش الجمعية املهمة املعهودة إليها مبوجب املادة 23)2( فيام يتعلق بقبول بعض املنظامت 

الحكومية الدولية لتصبح أطرافا يف هذه املعاهدة.

)ج( تقرر الجمعية الدعوة إىل عقد أي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوجه إىل املدير العام 

للويبو التعليامت الرضورية لإلعداد لذلك املؤمتر الدبلومايس.

)3(         )أ( لكل طرف متعاقد يكون دولة صوٌت واحد وال يصوت إال باسمه.

)ب( يجوز ألي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية دولية االشرتاك يف التصويت، بدال من الدول 

األعضاء فيه، بعدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيه واألطراف يف هذه املعاهدة. وال يجوز 

ألي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشرتك يف التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من 

الدول األعضاء فيها حقها يف التصويت والعكس صحيح.

)4( تجتمع الجمعية بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملكان نفسيهام اللذين تجتمع فيهام الجمعية 

العامة للويبو ما مل تنشأ ظروف استثنائية.

)5( تسعى الجمعية إىل اتخاذ قراراتها بتوافق اآلراء وتضع نظامها الداخيل، مبا يف ذلك الدعوة إىل عقد دورات 

استثنائية، ورشوط النصاب القانوين، وتحدد األغلبية املطلوبة التخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام 

هذه املعاهدة.

املادة 22

املكتب الدويل

يبارش املكتب الدويل للويبو املهامت اإلدارية املتعلقة بهذه املعاهدة.

املادة 23

أطراف املعاهدة

)1( يجوز ألي دولة عضو يف الويبو أن تصبح طرفاً يف هذه املعاهدة.

)2( يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفاً يف هذه املعاهدة، رشط أن تعلن تلك 

املنظمة أن لها صالحية النظر يف املوضوعات التي تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تلك املوضوعات 

ملزما لكل الدول األعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخيل، ألن تصبح طرفا يف هذه 

املعاهدة.

م باإلعالن املشار إليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر الدبلومايس الذي اعتمد  )3( يجوز لالتحاد األورويب، إذ تقدَّ

هذه املعاهدة، أن يصبح طرفا يف هذه املعاهدة.

املادة 24

الحقوق وااللتزامات املرتتبة عىل املعاهدة

يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل املسؤوليات املرتتبة عىل هذه املعاهدة ما مل تنص أحكام 

محددة يف هذه املعاهدة عىل خالف ذلك.
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املادة 25

التوقيع عىل املعاهدة

تكون هذه املعاهدة متاحة للتوقيع يف مقر الويبو الرئييس ألي طرف مؤّهل، ملدة سنة بعد اعتامدها.

املادة 26

دخول املعاهدة حيز التنفيذ

تدخل هذه املعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 من األطراف املؤهلة املشار إليها يف املادة 23 وثائق تصديقها 

أو انضاممها بثالثة أشهر.

املادة 27

التاريخ الفعيل الذي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة

تكون هذه املعاهدة ملزمة للكيانات التالية:

“1” األطراف الثالثون املؤهلة املشار إليها يف املادة 26، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه 

املعاهدة حيز التنفيذ؛

“2” وكل طرف مؤهل آخر مشار إليه يف املادة 23، بعد انقضاء ثالثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه 

وثيقة تصديقه أو انضاممه لدى املدير العام للويبو.

املادة 28

نقض املعاهدة

يجوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذه املعاهدة مبوجب إخطار يوجهه إىل املدير العام للويبو. ويصبح كل نقض 

نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه املدير العام للويبو اإلخطار.

املادة 29

لغات املعاهدة

)1( توقع هذه املعاهدة يف نسخة أصلية باللغات العربية واإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، 

وتعترب كل النصوص متساوية يف الحجية.

)2( يتوىل املدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خالف اللغات املشار إليها يف الفقرة )1( بناء عىل طلب 

أحد األطراف املعنية، بعد التشاور مع كل األطراف املعنية. وألغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة “الطرف املعني” 

كل دولة عضو يف الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة املعنية، واالتحاد األورويب وأي منظمة 

حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً يف هذه املعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة 

املعنية.

املادة 30

أمني اإليداع

يكون املدير العام للويبو أمني إيداع هذه املعاهدة.


