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  اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات
  

  ضد عمل نسخ غير مرخص بها لما ينتجونه من فونوجرامات
  

  ١٩٧١أكتوبر  ٢٩المؤرخة 
  

  :الدول المتعاقدة 
إحساساً منها بالقلق لالنتشار الواسع والمتزايد لعمل نسخ غير مرخص بهـا للفونوجرامـات،   

  .الضرر الذي يسببه ذلك لصالح المؤلفين والفنانين القائمين باألداء ومنتجي الفونوجراماتو
  

وإيماناً منها بأن حماية منتجي الفونوجرامات ضد مثل األعمال سيخدم أيضاً مصالح الفنـانين  
  .القائمين باألداء، والمؤلفين الذين سجلت منجزاتهم ومصنفاتهم على هذه الفونوجرامات

  
افاً منهم بقيم الجهود التي بذلتها في هذا الميدان منظمة األمم المتحدة للتربيـة والعلـوم   واعتر

  .والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
  

وحرصاً منها على عدم المساس بأي وجه باالتفاقيات الدولية السارية المفعول، وعلـى وجـه   
أكتـوبر   ٢٦قاً التفاقية روما المـؤرخ  الخصوص عدم الوقوف بأية حال أمام قبول أوسع نطا

التي تمنح الحماية للفنانين القـائمين بـاألداء والهيئـات اإلذاعيـة وكـذلك منتجـي        ١٩٦١
  .الفونوجرامات

  
  :قد اتفقت على ما يلي

  )١(مادة 
  :ألغراض هذه االتفاقية

اء يقصد به كل تثبيت صوتي دون سواه لألصوات التـي مردهـا عمليـة أد   )) فونوجرام) ((أ(
  .أصوات أخرى

يقصد به الشخص القانوني أو االعتباري الذي يكون أول من قام )) منتج الفونوجرامات) ((ب(
  .بتثبيت األصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى



  
يقصد بها المادة التي تحوي أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشـرة  )) نسخة) ((جـ(

  .من كال أو جزءاً هاماً من األصوات المثبتة على هذا الفونوجراممن فونوجرام، والتي تتض
يقصد به كل عمل من شأنه عرض نسخ من فونوجرام، بطريقـة  )) توزيع على الجمهور) ((د(

  .مباشرة أو غير مباشرة، على الجمهور عامة أو على أي جزء منه
  
  )٢(مادة 

من مواطني الدول المتعاقدة األخرى ضد تلتزم كل دولة متعاقدة بحماية منتجي الفونوجرامات 
عمل نسخ دون رضاء المنتج، وضد استيرادها مثل هذه النسخ، بشرط أن يكـون مثـل هـذا    
العمل أو االستيراد بغرض التوزيع على الجمهور، وكذلك ضد توزيع مثل هذه النسـخ علـى   

  .الجمهور
  )٣(مادة 

الوسائل التـي سـتطبق بمقتضـاها     تدخل في اختصاص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة
الحماية عن طريـق مـنح   : االتفاقية الحالية والتي سوف تتضمن إحدى الوسائل التالية أو أكثر

حق المؤلف أو حق آخر معين، والحماية عـن طريـق القـانون الخـاص بالمنافسـة غيـر       
  .المشروعة، والحماية عن طريق الجزاءات الجنائية

  
  )٤(مادة 

لوطنية لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية الممنوحة، ومـع ذلـك فإنـه    تختص التشريعات ا
يجب في حالة ما إذا نص القانون الوطني على مدة معينة للحماية، أال تقل هـذه المـدة عـن    
عشرين عاماً اعتباراً من نهاية العام الذي صار فيه ألول مرة تثبيت األصوات التي يحتويهـا  

  .نشر فيها الفونوجرام ألول مرة الفونوجرام أو السنة التي
  

  )٥(مادة 
في حال ما إذا تطلبت الدولة المتعاقدة طبقاً لتشريعها الوطني، اسـتيفاء بعـض اإلجـراءات    
كشرط لحماية منتجي الفونوجرامات، فإن هذه المتطلبات ستعتبر مستوفاة إذا ما حملـت كـل   

واتها إشارة عبارة عـن الرمـز   النسخ المرخص بها للفونوجرام الموزعة على الجمهور أو عب
P مصحوبة بتاريخ سنة أول نشر في، وضع يبين بصورة واضحة أن الحماية محفوظة، فإذا ،

ما كانت النسخ أو عبواتها ال تعرف المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً 



أن تتضـمن  فيجـب  ) عن طريق حمل اسمه أو عالمته التجارية أو أي تمييز آخر مناسـب (
  .اإلشارة أيضاً اسم المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً

  
  )٦(مادة 

لكل دولة متعاقدة تحقق الحماية عن طريق حق التأليف، أو حق آخر معـين أو عـن طريـق    
الجزاءات الجنائية، أن تنص في قانونها الوطني على قيود في حماية منتجـي الفونوجرامـات   

لنوع المسموح به لحماية مؤلفي المصنفات األدبية والفنية، على أنه ال يجوز السماح من نفس ا
  :بالترخيص الجبري إال إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية

  
أن يكون إعادة التسجيل بقصد االستعمال في أغـراض التعلـيم أو البحـث العلمـي دون     ) أ(

  .سواهما
  
دة التسجيل في إقليم الدولة المتعاقـدة التـي قامـت    أن تقتصر صحة الترخيص على إعا) ب(

  .سلطاتها المختصة بمنح الترخيص وال تمتد إلى تصدير النسخ
  
أن يعطى إعادة التسجيل بمقتضى الترخيص حقاً في تعويض عادل تحـدده السـلطات   ) جـ(

  .المذكورة آخذة في االعتبار ضمن العوامل األخرى عدد النسخ التي سيصير إنتاجها
  

  )٧(دة ما
ال يجوز بأي حال تفسير هذه االتفاقية بما يحد أو يمـس بالحمايـة الممنوحـة للمـؤلفين      -١

والفنانين القائمين باألداء ومنتجي الفونوجرامات أو للهيئات اإلذاعية بمقتضى القوانين الوطنية 
  .أو االتفاقيات الدولية

  
ت، الممنوحـة للفنـانين القـائمين    يحدد القانون لكل دولة متعاقدة نطاق الحماية، إن وجد -٢

  .باألداء الذين ثبتت منجزاتهم على فونوجرام كذلك الشروط للمتمتع بمثل هذه الحماية
  
ال تلتزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على أي فونوجرام تم تثبيته قبل بدء  - ٣

  .نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة
  



أكتوبر سـنة   ٢٩لكل دولة متعاقدة تؤمن بوجوب قانونها الوطني المعمول به في تاريخ  - ٤
، الحماية لمنتجي الفونوجرامات على أساس مكان أول تثبيـت دون سـواه، أن تعلـن    ١٩٧١

بمقتضى إخطار يودع لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أنهـا سـتطبق هـذا    
  .معيار جنسية المنتج المعيار بدالً من

  
  )٨(مادة 

يقوم المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتجميع ونشر المعلومـات الخاصـة    - ١
بكـل   -وتقوم كل دولة متعاقدة في أقرب وقت بإبالغ المكتب الـدولي  . بحماية الفونوجرامات

  .القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع
  
يقوم المكتب الدولي بتزويد أية دولة متعاقدة، بناء على طلبها بالمعلومات عن المواضـيع   - ٢

المتعلقة بهذه االتفاقية، كما يقوم بالدراسات وتقديم الخدمات بغرض تسهيل الحماية المنصوص 
  .عليها في االتفاقية

  
المشـار إليهمـا   ) ٢(و ) ١(يباشر المكتب الدولي المهام المنصوص عليها في الفقـرتين   - ٣

بعاليه مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة العمل الدولية بالنسبة للمسـائل  
  .التي تدخل في اختصاص كل منهما

  
  )٩(مادة 

 ٣٠تودع هذه االتفاقية لدى السكرتير العام لألمم المتحدة، وتظل مفتوحة للتوقيـع حتـى    - ١
ولة تكون عضواً في األمم المتحدة، أو في أية وكالـة متخصصـة   من قبل أية د ١٩٧٢إبريل 

موصل بينها وبين األمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تكون طرفاً في النظـام  
  .األساسي لمحكمة العدل الدولية

  
ـ     - ٢ ة تكون هذه االتفاقية محال للتصديق أو القبول من قبل الـدول الموقعـة، وهـي مقترح

  .من هذه المادة) ١(النضمام أية دولة مشار إليها في الفقرة 
  
  .تودع وثائق التصديق أو القبول أو االنضمام لدى السكرتير العام لألمم المتحدة - ٣
  



من المتفق عليه أنه يجب في وقت ارتباط الدولة بهذه االتفاقية أن تكون في مركز يسمح  - ٤
  .يذ أحكام هذه االتفاقيةلها، طبقاً لقانونها الوطني، بتنف

  
  )١٠(مادة 

  .ال يجوز إبداء أية تحفظات على هذه االتفاقية
  

  )١١(مادة 
  .يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ثالثة أشهر من إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام - ١
بعـد إيـداع   بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق، أو القبول، أو االنضمام إلى هذه االتفاقية،  - ٢

خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ثالثة أشهر مـن التـاريخ   
) ٤(فقـرة   ١٣الذي يقوم فيه المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية بإخطار الدول، طبقاً للمادة 

  .بإيداع وثيقتها
  
و في أي تـاريخ الحـق أن تعلـن    ألية دولة في وقت التصديق أو القبول أو االنضمام أ - ٣

بمقتضى إخطار موجه إلى السكرتير العام لألمم المتحدة سريان هذه االتفاقية على كـل أو أي  
من األقاليم التي يعود إليها مسؤولية شؤونها الخارجية، ويصبح هذا اإلخطار نافذة بعد ثالثـة  

  .أشهر من تاريخ تسلمه
  
الفقرة السابقة على أنها تتضمن االعتراف أو القبول ومع ذلك، فال يجوز بأي حال تفسير  - ٤

الضمني من قبل أية دولة متعاقدة لألمر الواقع، بالنسبة ألي إقليم امتد إليه سريان هذه االتفاقية 
  .بواسطة دولة متعاقدة أخرى طبقاً للفقرة المشار إليها

  
  )١٢(مادة 

ء باسمها الخاص أو باسـم أي مـن   لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية، سوا - ١
، وذلك بإخطار تحريري موجـه إلـى السـكرتير    )٣(فقرة  ١١األقاليم المشار إليها في المادة 

  .العالم لألمم المتحدة
  
يكون االنسحاب نافذاً بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم السكرتير العام لألمم المتحـدة   - ٢

  .لإلخطار
  



  )١٣(مادة 
تفاقية من نسخة وحيدة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والروسـية،  توقع هذه اال - ١

  .وتكون النصوص األربعة نصوصاً رسمية على حد سواء
  
يضع المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية نصوصاً رسمية باللغات العربيـة والهولنديـة    - ٢

  .ر مع الحكومات المعنيةواأللمانية واإليطالية والبرتغالية، وذلك بعد التشاو
يتولى السكرتير العام لألمم المتحدة إخطار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكريـة   - ٣

والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الـدولي  
  :بما يلي

  
  .التوقيعات على هذه االتفاقية) أ(
  
  .يداع وثائق التصديق أو القبول أو االنضمامإ) ب(
  
  .بدء نفاذ هذه االتفاقية) جـ(
  
  )٣(فقرة  ١١أي تصريح تم اإلخطار عنه وفقاً للمادة ) د(
  
  .تسلم اإلخطارات باالنسحاب) هـ(
  
 ٩يتولى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إبالغ الدول المشار إليها في المادة  - ٤

 ٧باإلخطارات التي تم تسلمها طبقاً للفقرة السابقة وبأية تصريحات تمت وفقاً للمـادة  ) ١( فقرة
، كما يتولى أيضاً إخطار المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافـة  )٤(فقرة 

  .والمدير العام لمكتب العمل الدولي بمثل هذه التصريحات
  
مم المتحدة نسختين معتمدتين من هذه االتفاقية إلى الدول المشار يرسل السكرتير العام لأل - ٥

  ).١(فقرة  ٩إليها في المادة 
  
   
 


