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IAVP/DC/19
األصل  :  باالسبانية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/١٢/١٣ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ 

تعديل المادة ٥ 
من االقتراح األساسي لألحكام الموضوعية من صك 

بشأن حماية األداء السمعي البصري  
والمرفوع الى المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه 

 (IAVP/DC/3 الوثيقة)

اقتراح من وفد بيرو  
بدعم من وفود األرجنتين والبرازيل وشيلي  
والجمهورية الدومينيكية واآوادور والسلفادور 

وجامايكا والمكسيك وبنما وأوروغواي 
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ينبغي تعديل نص المادة ٥ على النحو التالي : 
 

"المادة ٥ 
 

الحقوق المعنوية 
 

بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان األداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقــوق ، فـان فنـان األداء  (١)
يحتفظ ، فيما يتعلق بأدائه السمعي البصري غير المثبت ، سواء آـان مصحوبـا بـالصوت أو لـم يكـن ، أو 
أدائه المثبت في مصنف سمعي بصري ، بالحق في أن يطالب بأن ُينسب أداؤه اليــه إال فـي الحـاالت التـي 
يكون فيها االمتناع عن نسب األداء تمليه طريقة االنتفاع باألداء ، وله أيضا الحق في االعتراض على آل 

تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر ألدائه يكون ضارا بسمعته . 
 

ال تعد من باب التعديــالت حسـب معنـى الفقـرة السـابقة التعديـالت التـي يجريـها المنتـج وتكـون  (٢)
ضرورية الستغالل التثبيت السمعي البصري ، مثل االختصار أو الضغط أو اعداد المونتاج أو الدبلجة . 

 
الحقوق الممنوحة لفنان األداء تظل محفوظة بعد وفاته والى حين انقضـاء الحقـوق الماليـة علـى  (٣)
األقل ، ويمارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات المصرح لـها فـي تشـريع الطـرف المتعـاقد المطلـوب 
ــة فيـه . ومـع ذلـك ، فـان األطـراف المتعـاقدة التـي ال يتضمـن تشـريعها المعمـول بـه ، عنـد  توفير الحماي
التصديق على هذه المعاهدة واالنضمام اليها ، نصوصا تكفــل الحمايـة بعـد وفـاة فنـان األداء لكـل الحقـوق 
المنصوص عليها في هذه المادة يكون لها الحق في النص على أن بعــض هـذه الحقـوق ال يحتفـظ بـها بعـد 

وفاته . 
 

وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة فــي هـذه المـادة يحكمـها تشـريع الطـرف المتعـاقد  (٤)
المطلوب توفير الحماية فيه".  

 
 

[نهاية الوثيقة] 
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