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 ادليباجة

  األطراف املتعاقدة،إن

حامية حقوق فناين األداء يف أداهئم السمعي البرصي واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل أكرب قدر ممكن تمنية  حتدوها الرغبة يف إذ
 من الفعالية والاتساق،

 امجلعية العامة لالتفاقية املنشـئة للمنظمة العاملية 2007وإذ تذكّر بأمهية توصيات جدول أعامل التمنية اليت اعمتدهتا يف عام 
 .جزءا ال يتجزأ من معل املنظمةالتمنية للملكية الفكرية، واليت تريم إىل ضامن أن تكون اعتبارات 

 يف اجملاالت الاقتصاديةالتطور  حلول مناسـبة للمسائل النامجة عن إلجياد تطبيق قواعد دولية جديدة إىل تقر ابحلاجة وإذ
 والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية،

  األداء السمعي البرصي والانتفاع به،إنتاج تقر مبا لتطور تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وتقارهبا من أثر معيق يف وإذ

هور، لجم ل عامة الصلحة امل احملافظة عىل توازن بني حقوق فناين األداء يف أداهئم السمعي البرصي و إىل تقر ابحلاجة وإذ
  املعلومات،والنفاذ إىلسـامي يف جماالت التعلمي والبحث  الو

 ال متد فناين األداء 1996  ديسمرب20 تقر بأن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت املربمة يف جنيف يف وإذ
 ابمحلاية خبصوص أداهئم املثبت تثبيتا مسعيا برصاي،

حق املؤلف معينة يف سائل مب ي البرصي اذلي اعمتده املؤمتر ادلبلومايس املعين  القرار بشأن األداء السمعإىل تشري وإذ
 ،1996  ديسمرب20 يف اجملاورةواحلقوق 

 : هو آتقد اتفقت عىل ما

 1 املادة
 عالقة هذه املعاهدة ابتفاقيات ومعاهدات أخرى

املتعاقدة بعضها جتاه البعض اآلخر بناء عىل ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من الالزتامات املرتتبة حاليا عىل األطراف  )1(
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت أو الاتفاقية ادلولية محلاية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات 

 .1961 أكتوبر 26 املربمة يف روما يف اإلذاعة

ق املؤلف يف املصنفات األدبية والفنية عىل حالها وال تؤثر فهيا تُبقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية ح )2(
 .وعليه، ال جيوز تفسري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل بتكل امحلاية. بأي شلك من األشاكل

ة ليست لهذه املعاهدة أية صةل بأية معاهدات خالف معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت، وال ختل بأي )3(
 1،2.حقوق أو الزتامات مرتتبة علهيا

                                                 
أية حقوق أو الزتامات مبوجب معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل ينال من من املفهوم أنه ليس يف هذه املعاهدة ما : 1دة بيان متفق عليه بشأن املا  1

 ال حتدث ابلنسـبة إىل طرف متعاقد مبوجب هذه املعاهدة أية الزتامات ابلتصديق عىل معاهدة الويبو بشأن 3الصويت أو تفسريها ومن املفهوم كذكل أن الفقرة 
 .األداء والتسجيل الصويت أو ابالنضامم إلهيا أو ابستيفاء أيٍّ من أحاكهما

 من املفهوم أن األطراف املتعاقدة اليت تمتتع بعضوية منظمة التجارة العاملية تقر جبميع األهداف واملبادئ املنصوص ):3(1بيان متفق عليه بشأن املادة   2
، وتتفهم أنه ليس يف هذه املعاهدة ما ينال من أحاكم هذا الاتفاق، مبا يف ذكل األحاكم )تريبس( املتصةل ابلتجارة علهيا يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية

 .املتعلقة ابملامرسات املضادة للتنافس ودون قرصها علهيا
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 2املادة 
 تعاريف

 :ألغراض هذه املعاهدة

املمثلون واملغنون واملوسـيقيون والراقصون وغريمه من األشخاص اذلين ميثلون أو يغنون " فناين األداء"يقصد بعبارة  )أ(
 3،فنية أو أوهجاً من التعبري الفوللكوريأو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون ابلمتثيل أو بغريه مصنفات أدبية أو 

جتسـيد الصور املتحركة، سواء اكنت مصحوبة ابلصوت أو بمتثيل هل أو لـم " التثبيت السمعي البرصي"يقصد بعبارة و  )ب(
 ،4 أو نقلها بأداةنسخها أو إدراكهاتكن، ميكن ابالنطالق منه 

بوسائل السلكية ليسـتقبلها لها صور واألصوات أو متثيل أو ال  األصوات أو الصورإرسال" إذاعة"يقصد بلكمة و  )ج(
 جمفرة من ابب إشارات إرسالأيضا؛ ويعترب " اإلذاعة" من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب إرسالامجلهور؛ ويعترب لك 

ا ذكل للجمهور مبوافقة  للجمهور الوسـيةل الكفيةل بفك التجفري أو يتاح فهياإلذاعةيف احلاالت اليت تتيح فهيا هيئة " اإلذاعة"
 اإلذاعة،هيئة 

، األداء غري اإلذاعة امجلهور، بأية وسـيةل خالف إىل اكن املنقول أداء أن يرسل إن"  امجلهورإىلالنقل "يقصد بعبارة و  )د(
ور من سامع متكني امجله"  امجلهورإىلالنقل "، تشمل عبارة 11وألغراض املادة . املثبت أو األداء املثبت تثبيتا مسعيا برصاي

 .األداء املثبت تثبيتا مسعيا برصاي أو رؤيته أو سامعه ورؤيته

 3املادة 
 املسـتفيدون من امحلاية

 .متنح األطراف املتعاقدة امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة لفناين األداء من مواطين سائر األطراف املتعاقدة )1(

 إقامهتمنانو األداء من غري مواطين أحد األطراف املتعاقدة اذلين تكون ألغراض تطبيق أحاكم هذه املعاهدة، يعامل ف  )2(
 .العادية يف أحد هذه األطراف معامةل مواطين ذكل الطرف املتعاقد

 4املادة 
 املعامةل الوطنية

حلقوق يطبق لك طرف متعاقد عىل مواطين سائر األطراف املتعاقدة املعامةل اليت يطبقها عىل مواطنيه فامي يتعلق اب )1(
 . من هذه املعاهدة11الاسـتئثارية املمنوحة رصاحة يف هذه املعاهدة واحلق يف ماكفأة عادةل املنصوص عليه يف املادة 

، خبصوص احلقوق املمنوحة )1( للطرف املتعاقد أن حيد امحلاية املمنوحة ملواطين طرف متعاقد آخر بناء عىل الفقرة )2(
عاهدة، ابحلدود اليت مينح فهيا ذكل الطرف املتعاقد اآلخر تكل احلقوق ملواطين الطرف من هذه امل) 2(11و) 1(11يف املادة 

 .املتعاقد األول وللمدة اليت يفعل فهيا ذكل
                                                 

صنّفاً أدبيا أو فنيا أبدع أو ثُبت ألول مرة يف يشمل أولئك اذلين يؤدون م " فناين األداء"من املفهوم أن تعريف ): أ(2بيان متفق عليه بشأن املادة   3
 .هذا األداء معرض

ال خيل ) ب(2الواردة يف املادة " التثبيت السمعي البرصي"من املؤكد مبوجب هذا البيان أن تعريف عبارة ): ب(2بيان متفق عليه بشأن املادة  4
 .من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت) ج(2 ابملادة
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عىل الطرف املتعاقد ما دام طرف متعاقد آخر يسـتفيد من ) 1(ال يطبق الالزتام املنصوص عليه يف الفقرة  )3(
من هذه املعاهدة وال يطبق عىل الطرف املتعاقد ما دام يسـتفيد من حتفظ ) 3(11دة التحفظات املسموح هبا بناء عىل املا

 .من ذكل القبيل

 5املادة 
 احلقوق املعنوية

ن فنان األداء حيتفظ ابحلق فامي ييل إبغض النظر عن احلقوق املالية لفنان األداء بل وحىت بعد انتقال هذه احلقوق، ف )1(
 :ثبت تثبيتا مسعيا برصايخبصوص أدائه احلي أو أدائه امل 

 إّال يف احلاالت اليت يكون فهيا الامتناع عن نسب األداء متليه طريقة إليهأن يطالب بأن يُنسب أداؤه  "1"
 ،الانتفاع ابألداء

 بسمعته، عىل أن تؤخذ ابالعتبار  يرضّ وأن يعرتض عىل لك حتريف أو تشويـه أو أي تعديل آخر ألدائه "2"
 .يت السمعي البرصيالواجب طبيعة التثب 

ىل حني انقضاء احلقوق املالية عىل األقل، إتظل حمفوظة بعد وفاته و) 1(احلقوق املمنوحة لفنان األداء وفقا للفقرة  )2(
ن إومع ذكل، ف. وميارس هذه احلقوق األشخاص أو الهيئات املرصح لها يف ترشيع الطرف املتعاقد املطلوب توفري امحلاية فيه

، نصوصا تكفل إلهياقدة اليت ال يتضمن ترشيعها املعمول به، عند التصديق عىل هذه املعاهدة أو الانضامم األطراف املتعا
امحلاية بعد وفاة فنان األداء للك احلقوق املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة يكون لها احلق يف النص عىل أن بعض هذه 

 .احلقوق ال حيتفظ هبا بعد وفاته

 .5حافظة عىل احلقوق املقررة يف هذه املادة حيمكها ترشيع الطرف املتعاقد املطلوب توفري امحلاية فيهوسائل الطعن للم )3(

 6املادة 
 حقوق فناين األداء املالية يف أوجه أداهئم غري املثبتة

 :يمتتع فنانو األداء ابحلق الاسـتئثاري يف الترصحي مبا ييل فامي يتعلق بأوجه أداهئم

  سـبق لألداء أن اكن أداء مذاعا؛إذا امجلهور إال إىلم غري املثبتة ونقلها  أوجه أداهئإذاعة "1"

 .وتثبيت أوجه أداهئم غري املثبتة "2"

                                                 
ألداء أثناء ، من املفهوم أن التعديالت املدخةل عىل ا بأية معاهدة أخرىإخالل ألغراض هذه املعاهدة ودون :5يان متفق عليه بشأن املادة ب  5

، ال تعد  األداءء انتفاع مرصح به من فنان، واملدخةل أثناه يف دعامة أو نسق موجود أو جديد، مثل التنقيح أو الضغط أو ادلبلجة أو وضعالاسـتغالل العادي هل
وال تعىن احلقوق املنصوص علهيا .  وتوزيعهوإنتاجه طبيعة التثبيت السمعي البرصي ىلإ، ابلنظر "2)"1(5 ذاهتا حسب مفهوم املادة من ابب التعديالت يف حد

أيضا أن جمرد الانتفاع بتكنولوجيا أو دعامة ومن املفهوم . يا بسمعة فنان األداء بشلك جوهريإال ابلتغيريات اليت تلحق رضرا موضوع " 2) "1(5 يف املادة
 ."2)"1(5حد ذاته حسب معىن املادة جديدة أو متغرية ال يعد تعديال يف 
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 7املادة 
 النسخحق 

 املبارش أو غري املبارش ألوجه أداهئم املثبتة تثبيتا مسعيا برصاي، بأية ابلنسخيمتتع فنانو األداء ابحلق الاسـتئثاري يف الترصحي 
 .6و بأي شلك اكنطريقة أ

 8املادة 
 حق التوزيع

 النسخة األصلية أو غريها من النسخ عن أوجه أداهئم املثبتة بإاتحةيمتتع فنانو األداء ابحلق الاسـتئثاري يف الترصحي  )1(
 .تثبيتا مسعيا برصاي للجمهور ببيعها أو نقل ملكيهتا بطريقة أخرى

) 1(راف املتعاقدة يف حتديد أي رشوط الستنفاد احلق املذكور يف الفقرة ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر يف حرية األط )2(
 بعد بيع النسخة األصلية أو غريها من النسخ عن األداء املثبت أو نقل ملكيهتا بطريقة أخرى للمرة األوىل بترصحي فنان

 .7األداء

 9املادة 
 حق التأجري

 بتأجري النسخة األصلية أو غريها من النسخ عن أوجه أداهئم املثبتة يمتتع فنانو األداء ابحلق الاسـتئثاري يف الترصحي )1(
تثبيتا مسعيا برصاي، كام ورد حتديده يف القانون الوطين لألطراف املتعاقدة، للجمهور ألغراض جتارية، حىت بعد توزيعها مبعرفة 

 .فنان األداء أو بترصحي منه

 انتشار نَسخ إىلما مل يكن التأجري ألغراض جتارية قد أدى ) 1(يف الفقرة األطراف املتعاقدة معفية من الالزتام الوارد  )2(
 .8النسختكل التثبيتات مبا يلحق رضرا ماداي حبق فناين األداء الاسـتئثاري يف 

 10املادة 
  األداء املثبتإاتحةحق 

مسعيا برصاي للجمهور، بوسائل سلكية أو  أوجه أداهئم املثبتة تثبيتا بإاتحةيمتتع فنانو األداء ابحلق الاسـتئثاري يف الترصحي 
 .السلكية مبا ميكّن أفراد امجلهور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت خيتارهام الواحد مهنم بنفسه

                                                 
، انطباقا 13 والاسـتثناءات املسموح هبا بناء عىل تكل املادة وحىت املادة 7 املنصوص عليه يف املادة النسخ ينطبق حق :7بيان متفق عليه بشأن املادة  6

 مبعىن نسخالكرتونية يعترب إ أداء محمي رمقي الشلك يف دعامة ومن املفهوم أن خزن. نتفاع بأوجه األداء يف شلك رمقي وال سـامي عىل الا،ىل احمليط الرمقياكمال ع
 .هذه املادة

 هاتني املادتني واليت ختضع حلق التوزيع ، كام ورد اسـتعاملها يف"النسخة األصلية وغريها من النسخ"تشري عبارة  :9 و8بيان متفق عليه بشأن املادتني  7
 .أدوات ملموسةك النسخ املثبتة وحدها اليت ميكن عرضها للتداول إىلوحق التأجري بناء عىل املادتني املذكورتني، 

ادتني واليت ختضع حلق التوزيع ، كام ورد اسـتعاملها يف هاتني امل"النسخة األصلية وغريها من النسخ"تشري عبارة : 9 و8بيان متفق عليه بشأن املادتني  8
 . كأدوات ملموسة النسخ املثبتة وحدها اليت ميكن عرضها للتداولإىلوحق التأجري بناء عىل املادتني املذكورتني، 
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 11املادة 
  امجلهورإىل أو النقل حق اإلذاعة

 . امجلهورإىل مسعيا برصاي أو نقلها  أوجه أداهئم املثبتة تثبيتابإذاعةيمتتع فنانو األداء ابحلق الاسـتئثاري يف الترصحي  )1(

يقمي حقا يف ماكفأة عادةل مقابل سـ ويبو، أنه لل  يودعه دلى املدير العامإخطارجيوز للطرف املتعاقد أن يعلن، يف  )2(
 من احلق  امجلهور، بدالإىل أو النقل اإلذاعةالانتفاع املبارش أو غري املبارش بأوجه األداء املثبتة تثبيتا مسعيا برصاي ألغراض 

يحدد يف ترشيعه رشوطا ملامرسة احلق يف سـ  هأناإلعالن بوجيوز للطرف املتعاقد ). 1(يف الترصحي املنصوص عليه يف الفقرة 
 .املاكفأة العادةل

إال عىل بعض أوجه الانتفاع أو أنه سـيحد ) 2(أو ) 1(جيوز ألي طرف متعاقد أن يعلن أنه لن يطبق أحاكم الفقرة  )3(
 .اإلطالقعىل ) 2(و) 1(بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحاكم الفقرتني من تطبيقها 

 12املادة 
 نقل احلقوق

أدائه السمعي البرصي يف تثبيت فنان األداء عىل إذا وافق ه الوطين عىل أنالقانون نص يف  ي طرف املتعاقد أن للجيوز  )1(
 من هذه املعاهدة، ميلكها منتج 11 إىل 7  يف املواد من حقوق الترصحي الاسـتئثارية املنصوص علهيافإن ،تثبيت مسعي برصي

أي عقد مربم بني فنان األداء ومنتج يف ما مل ينص عىل خالف ذكل أو ميارسها أو تُنقل إليه التثبيت السمعي البرصي 
 .القانون الوطينعىل الوجه املبّني يف  ، وذكلالتثبيت السمعي البرصي

 التثبيتات السمعية البرصية املنتجة يف ظل قانونه الوطين أن تكون تكل وجيوز ألي طرف أن يقتيض خبصوص )2(
 . أو ممثلهيام املرصح هلام حسب األصولالطرفني املتعاقدين املوافقة أو يكون ذكل العقد كتابيا وموقعا من

الاتفاقات امجلاعية أو ومبعزل عن نقل احلقوق الاسـتئثارية الوارد وصفها أعاله، جيوز أن تكفل القوانني الوطنية أو  )3(
 كام تنص عىل غريها من الاتفاقات لفنان األداء احلق يف احلصول عىل إاتوات أو ماكفأة عادةل عىل أي وجه انتفاع ابألداء،

 .11 و10 نيملادتهذه الاتفاقية مبا فهيا ما يتعلق ابذكل 

 13املادة 
 التقييدات والاسـتثناءات

ترشيعه الوطين عىل تقييدات أو اسـتثناءات للحامية املمنوحة لفناين األداء من النوع جيوز للطرف املتعاقد أن ينص يف  )1(
 .ذاته اذلي ينص عليه يف ترشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف املصنفات األدبية والفنية

 عىل بعض عىل األطراف املتعاقدة أن تقرص أية تقييدات أو اسـتثناءات للحقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة )2(
 .9احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض والاسـتغالل العادي لألداء وال تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لفنان األداء

                                                 
،  حق املؤلفمن معاهدة الويبو بشأن) خبصوص التقييدات والاسـتثناءات (10 البيان املتفق عليه بشأن املادة إن :13بيان متفق عليه بشأن املادة  9
 .من املعاهدة) خبصوص التقييدات والاسـتثناءات (13، عىل املادة نطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيريي 
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 14املادة 
 مدة امحلاية

من هناية حتسب  ، سـنة عىل األقل50 حىت هناية مدة ، بناء عىل هذه املعاهدة،ترسي مدة امحلاية املمنوحة لفناين األداء
 .ة اليت مت فهيا تثبيت األداءالسـن

 15املادة 
 الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية

عىل األطراف املتعاقدة أن تنص يف قوانيهنا عىل حامية مناسـبة وعىل جزاءات فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية 
ء عىل هذه املعاهدة واليت متنع من مبارشة أعامل مل يرصح هبا الفعاةل اليت يسـتعملها فنانو األداء ابالرتباط مبامرسة حقوقهم بنا

 .10،11فنانو األداء املعنيون أو مل يسمح هبا القانون، فامي يتعلق بأوجه أداهئم

 16املادة 
  احلقوقإلدارةالالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية 

ت مناسـبة وفعاةل عىل أي خشص يبارش عن عمل أاي من األطراف املتعاقدة أن تنص يف قوانيهنا عىل توقيع جزاءاعىل  )1(
 يتعلق ابجلزاءات املدنية، هل أسـباب اكفية ليعرف أن تكل األعامل حتمل عىل ارتاكب تعد  أو فامي،األعامل التالية وهو يعرف

 :عىل أي حق من احلقوق اليت تشملها هذه املعاهدة أو متكن من ذكل أو تسهل ذكل أو ختفيه

 ، احلقوقإلدارة، أية معلومات واردة يف شلك إلكرتوين تكون رضورية إذنأن حيذف أو يغري، دون  "1"

، أوجه أداء أو إذن امجلهور أو يتيح هل، دون إىلوأن يوزع أو يسـتورد ألغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل  "2"
، معلومات واردة إذنهنا أو غريت فهيا، دون  عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا مسعيا برصاي مع علمه بأنه قد حذفت منسخا

 . احلقوقإلدارة تكون رضورية إلكرتوينيف شلك 

، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت تسمح بتعريف فنان " احلقوقإلدارةاملعلومات الرضورية "يقصد بعبارة  )2(
 تكل إىلوط الانتفاع ابألداء وأية أرقام أو شفرات ترمز األداء أو أدائه أو ماكل أي حق يف األداء أو املعلومات املتعلقة برش 

 12.املعلومات، مىت اكن أي عنرص من تكل املعلومات مقرتان بأداء مثبت تثبيتا مسعيا برصاي

                                                 
من املفهوم أنه ليس يف هذه املادة ما مينع طرفا متعاقدا من اعامتد تدابري فعاةل ورضورية لضامن : 13 يف عالقهتا ابملادة 15بيان متفق عليه بشأن املادة   10

، وذكل إذا طبقت تدابري تكنولوجية عىل )13(ووفقا ألحاكم املادة لهذا الطرف املتعاقد  الوطين قانونالالاسـتثناءات املتاحة مبوجب ملسـتفيد ابلتقييدات ومتتع ا
ات والاسـتثناءات، ودون إخالل سـامي يف حاةل عدم اختاذ أحصاب احلقوق تدابري مالمئة وفعاةل لمتكني املسـتفيد من المتتع هبذه التقييد أداء مسعي برصي، ال

ال تنطبق عىل أوجه األداء ) 15(ومن املفهوم كذكل أن الالزتامات املنصوص علهيا يف املادة . ابمحلاية القانونية ملصنف مسعي برصي يكون هذا األداء مثبتا فيه
 .املعاهدةالوطين اذلي يفّعل أحاكم هذه القانون غري احملمية أو اليت مل تعد محمية مبوجب أحاكم 

يضا من يعملون ابمس فناين مبعناها الواسع اذلي يشمل أ" فنانو األداء اليت يسـتعملهاالتدابري "ينبغي تفسري عبارة : 15بيان متفق عليه بشأن املادة  11
 وينتفعون بأوجه اإلذاعة يف الاتصاالت أو ، مبن فهيم ممثلومه أو املرخص هلم أو املتنازل هلم ومه يشملون املنتجني ومقديم اخلدمات واألشخاص العاملنياألداء

 .يبو بشأن األداء والتسجيل الصويتاألداء بناء عىل ترصحي الزم كام هو احلال يف معاهدة الو 
من معاهدة ) ق احلقو إلدارةخبصوص الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية  (12 البيان املتفق عليه بشأن املادة إن :16بيان متفق عليه بشأن املادة  12
 .من املعاهدة)  احلقوقإلدارةخبصوص الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية  (16، عىل املادة يبو بشأن حق املؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيريالو 
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 17املادة 
  الشلكيةاإلجراءات

 . شلكيإجراءال خيضع المتتع ابحلقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة أو ممارسـهتا ألي 

 18املادة 
  واإلخطاراتالتحفظات

 ).3(11ال يسمح بأي حتفظ عىل هذه املعاهدة رشط مراعاة أحاكم املادة  )1(

، ويكون اترخي نفاذ )2(19أو ) 2(11يقدم بناء عىل املادة إخطار أي التصديق أو الانضامم جيوز تضمني واثئق  )2(
وجيوز أيضا تقدمي .  اإلخطارالطرف املتعاقد اذلي قّدم  يإلى ابلنسـبة النفاذهو ذاته اترخي دخول هذه املعاهدة حزي اإلخطار 

يف هذه احلاةل انفذا بعد ثالثة أشهر من تسلمه من قبل املدير العام للويبو اإلخطار يف اترخي الحق، ويصبح اإلخطار ذكل 
 . اإلخطارأو يف أي اترخي الحق آخر حيدد يف

 19املادة 
 التطبيق الزمين

ة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة ألوجه األداء املثبتة املوجودة عند دخول هذه املعاهدة متنح األطراف املتعاقد )1(
 . لك طرف متعاقدإىلحزي النفاذ ومجليع أوجه األداء اليت تنجز بعد دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنسـبة 

 يودعه دلى املدير العام للويبو، أنه لن يطبق إخطار، جيوز للطرف املتعاقد أن يعلن، يف )1(ابلرمغ من أحاكم الفقرة  )2(
 من هذه املعاهدة أو أي حمك أو أكرث مهنا عىل أوجه األداء املثبتة املوجودة عند دخول هذه 11 إىل 7أحاكم املواد من 

األخرى أن وخبصوص ذكل الطرف املتعاقد، جيوز لألطراف املتعاقدة .  لك طرف متعاقدإىلاملعاهدة حزي النفاذ ابلنسـبة 
 . ذكل الطرف املتعاقدإىلتقرص تطبيق املواد املذكورة عىل أوجه األداء املنجزة بعد دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنسـبة 

ال ختل امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة بأية أعامل مرتكبة أو اتفاقات مربمة أو حقوق مكتسـبة قبل دخول  )3(
 . لك طرف متعاقدإىلذ ابلنسـبة هذه املعاهدة حزي النفا

جيوز لألطراف املتعاقدة أن تضع يف ترشيعاهتا أحاكما انتقالية تنص عىل أن أي خشص زاول أعامال قانونية خبصوص  )4(
أداء قبل دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ، جيوز هل أن يبارش أعامال خبصوص األداء ذاته يف نطاق احلقوق املنصوص علهيا يف 

 . األطراف املتعاقدة املعنيةإىل بعد دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنسـبة 11 إىل 7 واملواد من 5املادة 

 20املادة 
 نفاذ احلقوقإأحاكم عن 

 .، وفقا ألنظمهتا القانونية، التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة تتّخذتتعهد األطراف املتعاقدة بأن )1(

نفاذ تسمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي تعد عىل احلقوق اليت إ إجراءاتقدة أن تتضمن قوانيهنا تكفل األطراف املتعا )2(
 .تغطهيا هذه املعاهدة، مبا يف ذكل توقيع اجلزاءات العاجةل ملنع التعدايت واجلزاءات اليت تعد رادعا لتعدايت أخرى
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 21املادة 
 امجلعية

 .تكون لألطراف املتعاقدة مجعية )أ( )1(

 .كون لك طرف متعاقد ممثًال مبندوب واحد جيوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخرباءي )ب(

ىل الويبو أن متنح مساعدة مالية إوجيوز للجمعية أن تطلب . يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه )ج(
ا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة لألمم املتحدة أو لتيسري اشرتاك وفود األطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفق

 .ىل نظام الاقتصاد احلرإمن البدلان املنتقةل 

 .تتناول امجلعية املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل هذه املعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه املعاهدة وتنفيذها )أ( )2(

ادلولية فامي يتعلق بقبول بعض املنظامت احلكومية ) 2(23ة لهيا مبوجب املادإتبارش امجلعية املهمة املعهودة  )ب(
 .لتصبح أطرافا يف هذه املعاهدة

تقرر امجلعية ادلعوة إىل عقد أي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوجه إىل املدير العام للويبو التعلاميت  )ج(
 .الرضورية لإلعداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس

 . واحد وال يصوت إال ابمسهعاقد يكون دوةل صوٌت للك طرف مت )أ( )3(

الاشرتاك يف التصويت، بدال من ادلول األعضاء دولية جيوز ألي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية  )ب(
دولية حكومية وال جيوز ألي منظمة . فيه، بعدد من األصوات يساوي عدد ادلول األعضاء فيه واألطراف يف هذه املعاهدة

 القبيل أن تشرتك يف التصويت إذا مارست أي دوةل واحدة من ادلول األعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس من ذكل
 .حصيح

ما مل تنشأ للويبو جتمتع امجلعية بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن نفسـهيام الذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة  )4(
 .ظروف اسـتثنائية

تضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة إىل عقد دورات اسـتثنائية،  و مجلعية إىل اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراءتسعى ا )5(
 .ورشوط النصاب القانوين، وحتدد األغلبية املطلوبة الختاذ خمتلف أنواع القرارات مع مراعاة أحاكم هذه املعاهدة

 22املادة 
 املكتب ادلويل

 .يبو املهامت اإلدارية املتعلقة هبذه املعاهدةيبارش املكتب ادلويل للو 
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 23املادة 
 أطراف املعاهدة

 .جيوز ألي دوةل عضو يف الويبو أن تصبح طرفاً يف هذه املعاهدة )1(

لتصبح طرفاً يف هذه املعاهدة، رشط أن تعلن تكل املنظمة أن دولية جيوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية  )2(
ظر يف املوضوعات اليت تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات ملزما للك ادلول لها صالحية الن

 .األعضاء فهيا وأهنا مفوضة تفويضا حصيحا، وفقا لنظاهما ادلاخيل، ألن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة

قة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد هذه عالن املشار إليه يف الفقرة السابم ابإلذ تقدَّ إ، لالحتاد األورويبجيوز  )3(
 .صبح طرفا يف هذه املعاهدةي املعاهدة، أن 

 24املادة 
 احلقوق والالزتامات املرتتبة عىل املعاهدة

يمتتع لك طرف متعاقد بلك احلقوق ويتحمل لك املسؤوليات املرتتبة عىل هذه املعاهدة ما مل تنص أحاكم حمددة يف هذه 
 .ذكلاملعاهدة عىل خالف 

 25املادة 
 التوقيع عىل املعاهدة

 .طرف مؤّهل، ملدة سـنة بعد اعامتدهاألي يف مقر الويبو الرئييس تكون هذه املعاهدة متاحة للتوقيع 

 26املادة 
 دخول املعاهدة حزي التنفيذ

ئق تصديقها أو انضامهما واث 23من األطراف املؤهةل املشار إلهيا يف املادة  30ودع تتدخل هذه املعاهدة حزي التنفيذ بعد أن 
 .بثالثة أشهر

 27املادة 
 التارخي الفعيل اذلي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة

 :تكون هذه املعاهدة ملزمة للكياانت التالية

 ؛، اعتباراً من التارخي اذلي تدخل فيه هذه املعاهدة حزي التنفيذ26املشار إلهيا يف املادة األطراف الثالثون املؤهةل  "1"

وثيقة تصديقه أو فيه يودع ثالثة أشهر من التارخي اذلي انقضاء ، بعد 23 طرف مؤهل آخر مشار إليه يف املادةولك  "2"
 .دلى املدير العام للويبوانضاممه 
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 28املادة 
 نقض املعاهدة

لك نقض انفذاً بعد ويصبح . جيوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذه املعاهدة مبوجب إخطار يوهجه إىل املدير العام للويبو
 .سـنة من التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام للويبو اإلخطار

 29املادة 
 لغات املعاهدة

توقع هذه املعاهدة يف نسخة أصلية ابللغات العربية واإلسـبانية واإلنلكزيية والروسـية والصينية والفرنسـية، وتعترب لك  )1(
 .النصوص متساوية يف احلجية

بناء عىل طلب أحد ) 1(ر العام إعداد نصوص رمسية بأي لغة خالف اللغات املشار إلهيا يف الفقرة يتوىل املدي )2(
لك دوةل عضو " الطرف املعين"وألغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة . األطراف املعنية، بعد التشاور مع لك األطراف املعنية

أخرى جيوز لها دولية وأي منظمة حكومية والاحتاد األورويب عنية، يف الويبو تكون لغهتا أو إحدى لغاهتا الرمسية يه اللغة امل 
 . إذا اكنت إحدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية،أن تصبح طرفاً يف هذه املعاهدة

 30املادة 
 أمني اإليداع

 .يداع هذه املعاهدةإيكون املدير العام للويبو أمني 

 

 ]هناية الوثيقة[


