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باالنكليزية  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 

نطاق التطبيق بالنسبة إلى فناني األداء 
في المجال السمعي البصري 

اقتراح من وفد الواليات المتحدة األمريكية 
 
 
 

يقترح وفد الواليات المتحدة األمريكيــة مـا يلـي لمعالجـة موضـوع حمايـة فنـاني األداء فـي المجـال 
السمعي البصري في مشروع المعاهدة رقم ٢ . 

 
العنصر األول :  الحقوق الممنوحة 

 
يؤخذ بالبديل باء في المواد ٢(جـ) و٢(ح) و٦ و٧ و٩ و١١ و٢١ .  (أ )

 
ويؤخذ بالبديل ألف في المادة ١٠ .  (ب)

 
وتحذف المواد ٥ و٨ و١٥ .  (جـ)

 
ويؤخذ بالبديل دال في المادة ٢٥ .  (د )
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العنصر الثاني :  امكانية النقل 
 

تدرج المادة الجديدة ١٣ (ثانيا) آما يلي : 
 

امكانية نقل الحقوق 
 

تكون الحقوق االستئثارية التي تنص عليها هذه المعاهدة حقوقًا قابلة للنقل بحرية .  (١)
 

مـا أن يوافـق فنـان األداء علـى تثبيـت أدائـه تثبيتـًا سـمعيًا بصريـًا ، يفـترض أنـه نقـل آـل الحقــوق  (٢)
ــى منتـج التثبيـت ، مـا لـم ينـص العقـد علـى خـالف ذلـك . ولألطـراف  الممنوحة بناء على هذه المعاهدة إل

المتعاقدة أن تنص على أن أي افتراضات من ذلك القبيل ال تقبل الدحض . 
 

إذا لم يحدد األطراف القانون القابل للتطبيق ، فأن أي عقد بشــأن الحقـوق الممنوحـة بنـاء علـى هـذه  (٣)
المعاهدة يكون خاضعًا لقانون الطرف المتعاقد األآثر ارتباطًا بالعقد . 

 
العنصر الثالث :  التنفيذ 

 
ُيلزم آل طرف متعاقد ، بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية ، بمنح الحقـوق المنصـوص عليـها 
ــات المتحـدة األمريكيـة ادراج المـادة  في المعاهدة لمواطني سائراألطراف المتعاقدة . وعليه ، تقترح الوالي

الجديدة ٢٦ (ثانيا) آما يلي : 
 

تنفيذ االلتزامات الناشئة عن المعاهدة 
 

يجوز لك طرف متعاقد أن يحدد الوسائل التي يعتزم اعتمادها لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ، بما 
فيها منح حــق المؤلـف أو أي حـق مشـابه آخـر ، أو بتطبيـق االتفاقـات التعاقديـة الجماعيـة ، 
بالنسبة إلى فناني األداء من مواطني ذلك الطرف المتعاقد أو الذين ثبــت أداءهـم مواطـن مـن 
ذلك الطرف المتعاقد ، على أغلبية ساحقة من فناني األداء الذيــن يكونـون مـن مواطنـي ذلـك 
الطرف المتعاقد ، في حال آانت تلك االتفاقات تنص على ما يـوازي الحمايـة التـي تقتضيـها 

هذه المعاهدة . 
 

المعاملة الوطنية  العنصر الرابع :
 

يستعاض عن النص الحالي للمادة ٤ بالنص التالي : 
 

يطبق آل طرف متعاقد على مواطني سائر األطـراف المتعـاقدة المعاملـة التـي يطبقـها علـى  (١)
مواطنيه ويمنحهم الحقوق الممنوحة بصورة خاصة فــي هـذه المعـاهدة ، فيمـا يتعلـق بـالموضوع المحمـي 

بموجب هذه المعاهدة . 
 

ال يطبق االلتزام المنصوص عليه في الفقرة (١) ما دام الطــرف المتعـاقد اآلخـر يسـتفيد مـن  (٢)
التحفظات المسموح بها بناء على المادتين ١٢(٣) و١٩(٣) من هذه المعاهدة . 
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التعديالت المتعلقة بالموضوع 

 
يعدل السطر األول من الفقرة (٢) من المادة ٣ (المستفيدون مـن الحمايـة) باالسـتعاضة عـن  - ١

آلمة "تعني" بكلمة "تشمل" . 
 

ويعدل تعريف "فنان األداء" في المادة ٢ باضافة مــا يلـي فـي آخـره :  "علـى أنـها ال تشـمل  - ٢
فناني األداء الثانويين الذين ال يشترآون في تأدية الحوار ." 

 
 

[نهاية الوثيقة] 


