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IAVP/DC/7
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/١٢/١١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ 

تعديل المادتين ٤ و١١  
من االقتراح األساسي لألحكام الموضوعية من صك 

بشأن حماية األداء السمعي البصري  
والمرفوع الى المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه 

 (IAVP/DC/3 الوثيقة)

اقتراح من وفود الجماعة األوروبية 
والدول األعضاء فيها 
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اقتراح الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها 
 

ترى الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها أن من الضروري ادخال التعديــالت التاليـة علـى 
المادة ٤ والمادة ١١ من االقتراح األساسي لألحكام الموضوعية في حـال تقـرر االحتفـاظ بالبنيـة الراهنـة 
للمادة ١١ . وليس في ذلك ما يمس النتائج النهائية للمناقشــات الجاريـة بشـأن المـادة ١١ وعلـى أن تسـتمر 

المداوالت بشأن هذا الحكم . 
 

المادة ٤ وبيان متفق عليه بشأنها  - ١
 

المادة ٤ 
المعاملة الوطنية 

 
ــاقدة المعاملـة التـي يطبقـها  يطبق آل طرف متعاقد على مواطني سائر األطراف المتع (١)
على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق االستئثارية الممنوحة صراحة في هذا االتفاق والحــق فـي مكافـأة عادلـة 

آما هو منصوص عليه في المادة ١١ من هذا االتفاق . 
 

ـــوق  للطـرف المتعـاقد أن يحـد الحمايـة المنصـوص عليـها فـي الفقـرة (١) بشـأن الحق (٢)
المنصوص عليها في المادة ١١(١) و١١(٢) من هذا االتفاق ، بخصــوص طـرف متعـاقد آخـر ، بـالحدود 
ــل لمواطنـي الطـرف المتعـاقد األول وللمـدة  التي يمنح فيها ذلك الطرف المتعاقد اآلخر حقوقا من ذلك القبي

التي يفعل فيها ذلك . 
 

ــا دام الطـرف المتعـاقد يسـتفيد مـن  ال يطبق االلتزام المنصوص عليه في الفقرة (١) م (٣)
التحفظات المسموح بها بناء على المادة ١١(٣) من هذا االتفاق . 

 
ــة  بيان متفق عليه بشأن المادة ٤ :  عند المقارنة في المادة ٤(٢) بين األطراف المتعاقدة المعني

، ينبغي مراعاة الموازاة المادية للحق المعني المطبق فعال لمصلحة فنان األداء . 
 

المادة ١١  - ٢
 

المادة ١١ 
االذاعة والنقل الى الجمهور 

 
[الصياغة الواردة في االقتراح األساسي]  (١)

 
[الصياغة الواردة في االقتراح األساسي]   (٢)

 
ــن  يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لدى المدير العام للويبو ، أنه ل (٣)
يطبق أحكام الفقرة (١) و(٢) إال على بعض أوجه االنتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخــرى أو أنـه 

لن يطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) على االطالق . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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