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المادة ١٩ :  التطبيق الزمني 

 
المادة ٢٠ :  أحكام عن انفاذ الحقوق 

 
 

الديباجة 
 
 

ان األطراف المتعاقدة ، 
 

اذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني األداء في أدائهم السمعي البصري والحفاظ عليها بطريقــة 
تكفل أآبر قدر ممكن من الفعالية واالتساق ، 

 
ــائل الناجمـة عـن التطـورات فـي  واذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة اليجاد حلول مناسبة للمس

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ، 
 

ــها مـن أثـر عميـق فـي انتـاج األداء السـمعي  واذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقارب
البصري واالنتفاع به ، 

 
واذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني األداء في أدائهم الســمعي البصـري ومصلحـة 

عامة الجمهور ، ال سيما في مجاالت التعليم والبحث وامكانية االطالع على المعلومات ، 
 

واذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي المبرمة في جنيف في ٢٠ ديسمبر/آانون األول 
١٩٩٦ ال تمد فناني األداء بالحماية بخصوص أدائهم المثبت تثبيتا سمعيا بصريا ، 

 
واذ تشير الى القرار بشأن األداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني ببعض مســائل 

حق المؤلف والحقوق المشابهة في ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ ، 
 

قد اتفقت على ما يلي : 
 
 

المادة األولى 
عالقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى 

 
ليس في هذه المعاهدة ما يحد من االلتزامات المترتبة حاليا على األطراف المتعاقدة بعضها تجــاه  (١)
البعض اآلخر بناء على معاهدة الويبو بشأن األداء والتســجيل الصوتـي أو االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنـاني 
األداء ومنتجي التســجيالت الصوتيـة وهيئـات االذاعـة المبرمـة فـي رومـا فـي ٢٦ أآتوبـر/تشـرين األول 

 . ١٩٦١
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ُتبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفــات األدبيـة والفنيـة  (٢)
ــاهدة  على حالها وال تؤثر فيها بأي شكل من األشكال . وعليه ، ال يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المع

بما يخل بتلك الحماية .  
 

ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خالف معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  (٣)
، وال تخل بأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها . 

 
 

المادة ٢ 
تعاريف 

 
ألغراض هذه المعاهدة : 

 
يقصد بعبارة "فناني األداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من  ( أ )
األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يــؤدون بـالتمثيل أو بغـيره مصنفـات 

أدبية أو فنية أو أوجهًا من التعبير الفولكلوري ؛ 
 

ــارة "التثبيـت السـمعي البصـري" تجسـيد الصـور المتحرآـة ، سـواء آـانت  يقصد بعب (ب)
مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له أو لـم تكن ، يمكن باالنطالق منه ادراآها أو استنساخها أو نقلها بأداة(١) ؛ 

 
يقصد بكلمة "اذاعة" ارسال األصوات ، أو الصور ، أو الصور واألصوات ، أو تمثيل  (جـ)
لألصوات ، بوسائل السلكية ليستقبلها الجمهور ؛ ويعتبر آل ارسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب 
"االذاعة" أيضا ؛ ويعتبر ارسال اشارات مجفـرة مـن بـاب "االذاعـة" فـي الحـاالت التـي تتيـح فيـها هيئـة 

االذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة االذاعة ؛ 
 

ــهور ، بأيـة  يقصد بعبارة "النقل الى الجمهور" ان آان المنقول أداء أن يرسل الى الجم ( د )
وسيلة خالف االذاعة ، األداء غير المثبت أو األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا . وألغـراض المـادة ١١ ، 
تشمل عبارة "النقل الى الجمهور" تمكين الجمهور من سماع األداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو 

سماعه ورؤيته . 
 
 

المادة ٣ 
المستفيدون من الحماية 

 
تمنح األطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفناني األداء من مواطني ســائر  (١)

األطراف المتعاقدة . 
ألغراض تطبيــق أحكـام هـذه المعـاهدة ، يعـامل فنـانو األداء مـن غـير مواطنـي أحـد األطـراف  (٢)

المتعاقدة الذين تكون اقامتهم العادية في أحد هذه األطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد . 
 

                                                 
(١)   بيان متفق عليه بشأن المادة ٢(ب) :  من المؤآــد بموجـب هـذا البيـان أن تعريـف عبـارة "التثبيـت السـمعي البصـري" 

الواردة في المادة ٢(ب) ال يخل بالمادة ٢(جـ) من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
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المادة ٤ 

المعاملة الوطنية 
 

يطبق آل طــرف متعـاقد علـى مواطنـي سـائر األطـراف المتعـاقدة المعاملـة التـي يطبقـها علـى  (١)
ــة صراحـة فـي هـذه المعـاهدة والحـق فـي مكافـأة عادلـة  مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق االستئثارية الممنوح

المنصوص عليه في المادة ١١ من هذه المعاهدة . 
 

ــاقد آخـر بنـاء علـى الفقـرة (١) ،  للطرف المتعاقد أن يحد الحماية الممنوحة لمواطني طرف متع (٢)
ــي يمنـح فيـها ذلـك  بخصوص الحقوق الممنوحة في المادة ١١(١) و١١(٢) من هذه المعاهدة ، بالحدود الت

الطرف المتعاقد اآلخر تلك الحقوق لمواطني الطرف المتعاقد األول وللمدة التي يفعل فيها ذلك . 
 

ال يطبق االلتزام المنصوص عليه في الفقرة (١) على الطرف المتعاقد ما دام طرف متعاقد آخــر  (٣)
ــها بنـاء علـى المـادة ١١(٣) مـن هـذه المعـاهدة وال يطبـق علـى الطـرف  يستفيد من التحفظات المسموح ب

المتعاقد ما دام يستفيد من تحفظ من ذلك القبيل . 
 
 

المادة ٥  
الحقوق المعنوية 

 
بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان األداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقــوق ، فـان فنـان األداء  (١)

يحتفظ بالحق فيما يلي بخصوص أدائه الحي أو أدائه المثبت تثبيتا سمعيا بصريا :   
 

أن يطالب بأن ُينسب أداؤه اليه إّال فــي الحـاالت التـي يكـون فيـها االمتنـاع عـن نسـب  "١"
األداء تمليه طريقة االنتفاع باألداء ؛  

 
وأن يعترض على آل تحريف أو تشويـه أو أي تعديل آخر ألدائه يكون ضارا بسمعته  "٢"

، على أن تؤخذ باالعتبار الواجب طبيعة التثبيت السمعي البصري . 
 

الحقوق الممنوحــة لفنـان األداء وفقـا للفقـرة (١) تظـل محفوظـة بعـد وفاتـه والـى حيـن انقضـاء  (٢)
الحقوق المالية على األقل ، ويمارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات المصرح لها فــي تشـريع الطـرف 
المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه . ومع ذلك ، فان األطراف المتعاقدة التي ال يتضمن تشريعها المعمول 
ــاة فنـان األداء لكـل  به ، عند التصديق على هذه المعاهدة أو االنضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وف
الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق ال يحتفظ 

بها بعد وفاته . 
 

وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة فــي هـذه المـادة يحكمـها تشـريع الطـرف المتعـاقد  (٣)
المطلوب توفير الحماية فيه(٢) . 

                                                 
ــرى ، مـن المفـهوم أن التعديـالت  ̃ :  ألغراض هذه المعاهدة ودون اخالل بأية معاهدة أخ  " �Ǜ��ǚ �Ǒ�&  ���� ���� �Ǜ�&    (٢)

المدخلة على األداء أثناء االستغالل العادي له ، مثل التنقيح أو الضغط أو الدبلجة أو وضعه فـي دعامـة أو نسـق موجـود أو 
جديد ، والمدخلة أثناء انتفاع مصرح بـه مـن فنـان األداء ، ال تعـد مـن بـاب التعديـالت فـي حـد ذاتـها حسـب مفـهوم المـادة 
٥(١)"٢" ، بالنظر الى طبيعة التثبيت السمعي البصري وانتاجه وتوزيعه . وال تعنى الحقوق المنصــوص عليـها فـي المـادة 
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المادة ٦ 
حقوق فناني األداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم : 

 
اذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها الــى الجمـهور إال اذا سـبق لـألداء أن آـان أداء  "١"

مذاعا ؛ 
 

وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة .  "٢"
 
 

المادة ٧ 
حق االستنساخ 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باالستنساخ المباشــر أو غـير المباشـر ألوجـه 

أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا ، بأية طريقة أو بأي شكل آان(٣) . 
 
 

المادة ٨ 
حق التوزيع 

 
ــة أو غيرهـا مـن النسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة النسخة األصلي (١)

عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى . 
 

                                                                                                                                                         
ــكل جوهـري . ومـن المفـهوم أيضـا أن مجـرد  ٥(١) "٢" إال بالتغييرات التي تلحق ضررا موضوعيا بسمعة فنان األداء بش

االنتفاع بتكنولوجيا أو دعامة جديدة أو متغيرة ال يعد تعديال في حد ذاته حسب معنى المادة ٥(١)"٢" . 
 

ــه فـي المـادة ٧ ، واالسـتثناءات المسـموح بـها  ' :  ينطبق حق االستنساخ المنصوص علي  " �Ǜ��ǚ �Ǒ�&  ���� ���� �Ǜ�& (٣)

ــط الرقمـي وال سـيما علـى االنتفـاع بأوجـه األداء فـي شـكل  بناء على تلك المادة وحتى المادة ١٣ ، انطباقا آامال على المحي
رقمي . ومن المفهوم أن خزن أداء محمي رقمي الشكل في دعامة الكترونية يعتبر استنساخا بمعنى هذه المادة . 
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ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية األطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط الســتنفاد الحـق  (٢)
المذآور في الفقرة (١) بعد بيع النسخة األصلية أو غيرهـا مـن النسـخ عـن األداء المثبـت أو نقـل ملكيتـها 

بطريقة أخرى للمرة األولى بتصريح فنان األداء(٤) . 
 
 

المادة ٩ 
حق التأجير 

 
ــا مـن النسـخ  يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح بتأجير النسخة األصلية أو غيره (١)
عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا ، آما ورد تحديده فــي القـانون الوطنـي لألطـراف المتعـاقدة ، 

للجمهور ألغراض تجارية ، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان األداء أو بتصريح منه . 
 

األطراف المتعاقدة معفية من االلتزام الوارد في الفقرة (١) ما لم يكن التأجير ألغــراض تجاريـة  (٢)
قـد أدى الـى انتشـار َنسـخ تلـك التثبيتـات بمـا يلحـق ضـــررا ماديــا بحــق فنــاني األداء االســتئثاري فــي 

االستنساخ(٥). 
 
 

المادة ١٠ 
حق اتاحة األداء المثبت 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باتاحة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا 
للجمهور ، بوسائل سلكية أو السلكية بما يمّكن أفراد الجمــهور مـن االطـالع عليـها مـن مكـان وفـي وقـت 

يختارهما الواحد منهم بنفسه . 
 
 

المادة ١١ 
االذاعة أو النقل الى الجمهور 

 
يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في التصريح باذاعة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا  (١)

أو نقلها الى الجمهور . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لدى المديــر العـام للمنظمـة العالميـة للملكيـة  (٢)
الفكرية (الويبو) ، أنه يقيم حقا في مكافأة عادلة مقابل االنتفاع المباشر أو غير المباشر بأوجه األداء المثبتة 
تثبيتا سمعيا بصريا ألغراض االذاعة أو النقل الى الجمهور ، بدال من الحق في التصريح المنصوص عليه 
في الفقرة (١) . ويجوز للطرف المتعاقد أن يحدد في تشريعه شروطا لممارسة الحق في المكافأة العادلة . 

                                                 
ــا مـن النسـخ" ، آمـا ورد اسـتعمالها فـي   �₫ :  تشير عبارة "النسخة األصلية وغيره  ����Ǜ��ǚ �Ǒ�&  ���� ���� �Ǜ�& (٤)

هاتين المادتين والتي تخضع لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذآورتين ، الى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن 
عرضها للتداول آأدوات ملموسة . 

ــا مـن النسـخ" ، آمـا ورد اسـتعمالها فـي   �₫ :  تشير عبارة "النسخة األصلية وغيره  ����Ǜ��ǚ �Ǒ�&  ���� ���� �Ǜ�& (٥)

هاتين المادتين والتي تخضع لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذآورتين ، الى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن 
عرضها للتداول آأدوات ملموسة . 
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ــق أحكـام الفقـرة (١) أو (٢) إال علـى بعـض أوجـه  يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن أنه لن يطب (٣)
االنتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) على االطالق . 

 
 

المادة ١٢ 
 
 

المادة ١٣ 
التقييدات واالستثناءات 

 
يجـوز للطـرف المتعـاقد أن ينـص فـي تشـريعه الوطنـي علـى تقييـــدات أو اســتثناءات للحمايــة  (١)
الممنوحة لفناني األداء من النـوع ذاتـه الـذي ينـص عليـه فـي تشـريعه الوطنـي لحمايـة حـق المؤلـف فـي 

المصنفات األدبية والفنية . 
 

على األطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليـها فـي هـذه  (٢)
المعاهدة على بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالستغالل العادي لألداء وال تسبب ضـررا بغـير 

مبرر للمصالح المشروعة لفنان األداء(٦) . 
 

المادة ١٤ 
مدة الحماية 

 
تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني األداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة ٥٠ سنة ، على 

األقل ، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت األداء . 
 
 

المادة ١٥ 
االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية 

 
على األطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينــها علـى حمايـة مناسـبة وعلـى جـزاءات فعالـة ضـد 
ــى التدابـير التكنولوجيـة الفعالـة التـي يسـتعملها فنـانو األداء باالرتبـاط بممارسـة حقوقـهم بنـاء  التحايل عل
على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشــرة أعمـال لـم يصـرح بـها فنـانو األداء المعنيـون أو لـم يسـمح بـها 

القانون ، فيما يتعلق بأوجه أدائهم(٧) . 
 
 

المادة ١٦ 
االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق 

                                                 
 :  ان البيان المتفق عليــه بشـأن المـادة ١٠ (بخصـوص التقييـدات واالسـتثناءات) مـن    " �Ǜ��ǚ �Ǒ�&  ���� ���� �Ǜ�& (٦)

ـــير ، علــى المــادة ١٣ (بخصــوص التقييــدات  معـاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف ، ينطبـق أيضـا ، مـع مـا يلـزم مـن تغي
واالستثناءات) من المعاهدة .  

 :  ينبغي تفســير عبـارة "التدابـير ǚ��Ư� ��Ư����� Ǜ��ǛƯ�� ǚ��ơǚ" [أضيـف الخـط المـائل  ̃  " �Ǜ��ǚ �Ǒ�&  ���� ���� �Ǜ�& (٧)

للتوآيد] بمعناها الواسع الذي يشمل أيضا من يعملون باسم فناني األداء ، بمن فيهم ممثلوهم أو المرخص لهم أو المتنازل لهم 
وهم يشملون المنتجين ومقدمي الخدمات واألشخاص العاملين في االتصاالت أو االذاعــة وينتفعـون بأوجـه األداء بنـاء علـى 

تصريح الزم آما هو الحال في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . 
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على األطراف المتعـاقدة أن تنـص فـي قوانينـها علـى توقيـع جـزاءات مناسـبة وفعالـة علـى أي  (١)
شخص يباشر عن علم أيا من األعمال التالية وهو يعرف أو ، فيما يتعلق بــالجزاءات المدنيـة ، لـه أسـباب 
ــملها هـذه المعـاهدة  آافية ليعرف أن تلك األعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تش

أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه : 
 

أن يحذف أو يغير ، دون اذن ، أية معلومات واردة في شكل الكتروني تكون  "١"
ضرورية الدارة الحقوق ؛ 

 
ــع أو يذيـع أو ينقـل الـى الجمـهور أو  وأن يوزع أو يستورد ألغراض التوزي "٢"
يتيح له ، دون اذن ، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا مع علمــه بأنـه قـد حذفـت 

منها أو غيرت فيها ، دون اذن ، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية الدارة الحقوق . 
 

ــذه المـادة ، المعلومـات  يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية الدارة الحقوق" ، آما وردت في ه (٢)
التي تسمح بتعريف فنان األداء أو أدائه أو مالك أي حق في األداء أو المعلومات المتعلقة بشــروط االنتفـاع 
ــن تلـك المعلومـات مقترنـا  باألداء وأية أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلومات ، متى آان أي عنصر م

بأداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا(٨) . 
 
 

المادة ١٧ 
االجراءات الشكلية 

 
ال يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها ألي اجراء شكلي . 

 
 

المادة ١٨ 
التحفظات 

 
ال يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة ١١(٣) .  (١)

 
يجوز تضمين الوثائق المشار اليها في المادة ٠٠٠ أي اعــالن يقـدم بنـاء علـى المـادة ١١(٢) أو  (٢)
ــى الدولـة أو  ١٩(٢) ، ويكون تاريخ نفاذ االعالن هو ذاته تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة ال
المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت االعالن . ويجوز أيضا تقديم ذلك االعالن في تاريخ الحق ، ويصبح 
ــي أي تـاريخ الحـق  االعالن في هذه الحالة نافذا بعد ثالثة أشهر من تسلمه من قبل المدير العام للويبو أو ف

آخر يحدد في االعالن . 
 
 

المادة ١٩ 
التطبيق الزمني 

                                                 
بيان متفق عليه بشأن المادة ١٦ :  ان البيان المتفق عليه بشأن المادة ١٢ (بخصوص االلتزامات المتعلقــة بالمعلومـات  (٨)

الضرورية الدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ، ينطبق أيضا ، مــع مـا يلـزم مـن تغيـير ، علـى المـادة ١٦ 
(بخصوص االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق) من المعاهدة . 
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ـــة  تمنـح األطـراف المتعـاقدة الحمايـة المنصـوص عليـها فـي هـذه المعـاهدة ألوجـه األداء المثبت (١)
الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ولجميع أوجه األداء التي تنجز بعد دخول هذه المعاهدة حيز 

التنفيذ بالنسبة الى آل طرف متعاقد . 
 

بالرغم من أحكام الفقرة (١) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن ، في اخطــار يودعـه لـدى المديـر  (٢)
العام للويبو ، أنه لن يطبق أحكام المواد من ٧ الى ١١ مــن هـذه المعـاهدة أو أي حكـم أو أآـثر منـها علـى 
أوجـه األداء المثبتـة الموجـودة عنـد دخـول هـذه المعـاهدة حـيز التنفيـذ بالنسـبة الـى آـل طـرف متعـــاقد . 
وبخصوص ذلك الطرف المتعاقد ، يجوز لألطراف المتعاقدة األخرى أن تقصــر تطبيـق المـواد المذآـورة 

على أوجه األداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى ذلك الطرف المتعاقد . 
 

ال تخل الحماية المنصوص عليــها فـي هـذه المعـاهدة بأيـة أعمـال مرتكبـة أو اتفاقـات مبرمـة أو  (٣)
حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى آل طرف متعاقد . 

 
يجوز لألطراف المتعاقدة أن تضع في تشريعاتها أحكاما انتقالية تنص على أن أي شــخص زاول  (٤)
ــاال بخصـوص  أعماال قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، يجوز له أن يباشر أعم
األداء ذاته في نطاق الحقوق المنصوص عليها في المادة ٥ والمواد من ٧ الى ١١ بعد دخول هذه المعاهدة 

حيز التنفيذ بالنسبة الى األطراف المتعاقدة المعنية . 
 
 

المادة ٢٠ 
أحكام عن انفاذ الحقوق 

 
تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تأخذ ، وفقا ألنظمتها القانونيـة ، التدابـير الالزمـة لضمـان تطبيـق  (١)

هذه المعاهدة . 
 

تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد  (٢)
ــة لمنـع التعديـات والجـزاءات  على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجل

التي تعد رادعا لتعديات أخرى . 
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
 
 


