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IAVP/DC/9 Rev.
األصل  :  باالنكليزية 

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 منقح من وفود الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها 
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 (IAVP/DC/9) نص منقح من تعديل المادة ٥
 

المادة ٥ 
الحقوق المعنوية 

 
ــد انتقـال هـذه الحقـوق ، فـان  بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان األداء بل وحتى بع (١)
فنان األداء يحتفظ بالحق في أن يطالب بأن ُينسب أداؤه اليه إال في الحاالت التي يكــون فيـها االمتنـاع عـن 
نسب األداء تمليه طريقة االنتفاع بــاألداء ، وأن يعـترض علـى آـل تحريـف أو تشـويه أو أي تعديـل آخـر 

ألدائه يكون ضارا بسمعته . 
 

الحقوق الممنوحة لفنان األداء بمقتضى الفقرة (١) تظل محفوظة بعد وفاته والى حيــن  (٢)
انقضاء الحقوق المالية على األقل ، ويمارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات المصــرح لـها فـي تشـريع 
ــريعها  الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه . ومع ذلك ، فان األطراف المتعاقدة التي ال يتضمن تش
المعمول به ، عند التصديق على هذا االتفاق أو االنضمام اليه ، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان األداء 
ــى أن بعـض هـذه الحقـوق ال  لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص عل

يحتفظ بها بعد وفاته . 
 

وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المــادة يحكمـها تشـريع الطـرف  (٣)
المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه . 

 
بيان متفق عليه بشأن المادة ٥ 

 
من المفهوم أن الحقوق المعنوية لفنان األداء ال تشمل التعديالت التي تدخل على التثبيت السمعي 
البصري مما هو مطلوب أثناء االنتفاع بالتثبيت بتصريح من فنان األداء أو أثناء االستعداد لذلك االنتفاع ، 
ومما يندرج في مضمار استغالل األداء حسب قصد األطراف ، مثل اعداد النســق أو المونتـاج أو االنتفـاع 
بتكنولوجيا أو وسائل جديدة أو مغيرة ، ومما ليس ضارا بشكل جوهري أو موضوعي بسمعة فنان األداء . 

 
 

[نهاية الوثيقة] 
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