
 
 

 CRNR/DC/38
بالفرنسية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/١١ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ 

تعديل المادتين ٦ و١٢ 
من مشروع المعاهدة رقم ٢ 

اقتراح من وفد سويسرا 
 
 
 
 

حقوق فناني األداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة  المادة ٦ :
 

يعتبر وفد سويسرا أنه ينبغي توسيع نطاق الحقوق المالية  لفناني األداء في أوجه أدائهم غير المثبتة 
لتطبق أيضًا على اعادة االذاعة واعادة االرسال السلكي ونقل برنامج اذاعي الى الجمهور . وعليـه ، فانـه 

يقترح اضافة بديل جيم على النحو التالي : 
 

"البديل جيم :  التصريح بما يلي : 
 

اذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها الى الجمهور ؛  "١"
 

وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة ."  "٢"
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المادة ١٢ :  الحق في مكافأة مقابل االذاعة أو النقل الى الجمهور 
 

يقترح مشروع المعاهدة رقم ٢ بديالن بشأن حقوق فنــاني األداء . وفـي البديـل األول ، ُتقصـر تلـك 
ــمعي  الحقـوق علـى األداء الموسـيقي . أمـا البديـل الثـاني ، فانـه يمـد حمايـة فنـاني األداء الـى المجـال الس
ــرى أن الفـراغ يظـل قائمـا فيمـا يتعلـق بالتسـجيالت البصريـة ، أي  البصري . على أن الوفد السويسري ي
ــى  التثبيتات السمعية البصرية ، حتى في حال األخذ بالبديل باء في آل النص . لذا ، فان الوفد ، اذ يسعى ال
ــابل االذاعـة أو النقـل الـى  ضمان اتساق النص والحفاظ على المنهج المميز بالنسبة الى الحق في مكافأة مق

الجمهور ، فانه يقترح أن يضاف بديل ثان الى المادة ١٢(١) . 
 
 

البديل ألف : 
 

يحتفظ بصيغة المادة ١٢(١) آما هي في االقتراح األساسي . 
 
 

البديل باء : 
 

يتمتع فنانو األداء بالحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل االنتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيالت  (أ)
ــراض تجاريـة أو بنسـخ عـن  الصوتية أو التسجيالت البصرية (التثبيتات السمعية البصرية) المنشورة ألغ

تلك التسجيالت الصوتية الذاعتها أو نقلها الى الجمهور بأي طريقة آانت . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 


