والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد
المعاهدة
وأحكام اتفاقية برن (لسنة  )1971المشار إليها في المعاهدة

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
الهاتف+ 41 22 338 91 11 :
الفاكس+ 41 22 733 54 28 :
لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب
الويبو الخارجيةُ ،يرجى زيارة الموقع التالي:
www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

منشور الويبو رقم 226A
ISBN 978-92-805-1229-8

المعاهدات

معاهدة الويبو
بشأن حق المؤلف1996

معاهدة الويبوشأن حق مؤلف (شدة )١٩٩٦

والبيقات متفق عليها
في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد

معاهدة

وأحكام اتفاقية برن (لسثة )١٩٧١
المشار إليها في المعاهدة

WIPO PUBLICATION
N٥226(٨)
ISBN. 978-92-805-1229-8
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ه

أحكام اتفاقية برن لساية المصنفات أ دبية

والفئية (ئسنة  )١٩٧١المشار إليها في معاهدة
الويبو بشأن حق ائمؤئف

٢١

/رب،ئغئت ارشقه ظيي ض /دهؤبر /مئوهغسي مارئمه اشش اسف سهم شغ نى بألر ،لشام
ر
طه شاهة ترد نحي الحواني طه تحق لم'؛خئم تمسته؛
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معاهدة الو! بشأن حق المؤلف (لسئة )()١٩٩٦

قائمة ألمحتويات

الديباجة

المادة :١

ع قة هذه ألمعاهدة باتفاية برن

ألمادة :٢

نطاق حماية حق ألمؤلف

ألمادة :٣

تطبيق ألمواد من  ٢إلى  ٦من اتفاقية برن

ألمادة :٤

برامج الحاسوب

ألمادة ه:

مجموعات البياشات (قواعد البيانات)

المادة :٦

حق التوزيع

المادة :٧

حق التأجير

المادة :٨

حق نقل المصفف إلى ألجمهور

المادة :٩

مدة حماية مصنفات التصوير الفوتو غرافي

ألمأدة :١ ٠

ألتقييدات واالسئفاءات

المادة :١١

االلتزامات المتطقة بالتدأبير ألتكنولوجية

المادة ١٢؛

االلتزامات المتطقة بالمطومات الضرورية دأرة الطوق

المادة:١٣

التطبيق ألزمني

المادة  ١ ٤؛

أحكام عن إنفاذ الحقوق

ثم أشاي هذه اسادة ف ٩هؤتمر ابدو .ائدبهشي المطي ببعض مسائل حق المؤلف
ح>
والحقوق المشابة في جفيف في  ٢٠ضهرقفون ول ٠١٩٩٦
5

قائمة المحتويات (تابع)

المادة ه  ١ئ

الجمعية

المادة :١ ٦

المكي ألدولي

المادة :١ ٧

أطراف المعاهدة

المادة :١ ٨

العقوق وااللتزامات المترتبة طى المعاهدة

ألمادة :١ ٩

التوقيع طى المعاهدة

المادة ه :٢

دخول المعاهدة حيز أسين

المادة ٢١ئ

ألتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكهان طرفا في المعاهد

المادة :٢٢

عدم جواز التحفظ طى المعاهدة

المادة :٢٣

نقض المعاهدة

المادة :٢٤

لغات المعاهدة

المادة :٢٥

أس ا يداع

معاهدة أئويبو بشأن حق ائمؤئف (ئغسئة ١٩٩٦

الديباجة

أىن األطراف املتعاقدة؛

اذ تدرئ اوغبي في طوير حماية حقوق الموقفين فبي مصنفاتهم أ دبية والغبا
والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية واالشاق؛
رد قر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وقوضيح اصير الغاص ببسفى
القواعد المعمول بها يجاد طول مناسية للسائل ألناجمة عن التطورات ألحديثة
فبي المجاالت أالقتصادية واالجتماعية والعافية والتكنولوجية،

ود قر بما لتطور تكنولوجيا المطومات واالتصماالت وتقاربها من أش عميق فبي
ابتكار المصنفات ا دبية والغثية واالنتفاع بها،
ود تثطد على ما للحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف من أهمية بارزة في
حفز االبتكار ا دبي واسي،
ود قر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلحة عاسة
الجمهور ،ال سيما فبي مجاالت التعليم وأليحث وإمكانية االط ع على المطومات،

كما يتجلى في اتفاقية برن،
تمل ارعفت ض ئ كتي٠٠
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معاهدة الويبو بشاى حق المؤلف (لسنة )١٩٩٦

مادة ١

ع قة هذج أسأهدة باتفاقية برن
ؤأ) هذه ألمعاهدة انفاق خاص بمطى ألمأدة  ٢ ٠ض اتفاقية برن ئحماية
المصنفات ا دبية والغنية بائنسبة إلى ا طراف المتعاقدة من بلدأن االتحاد المنشا
بموجب تلك أالتفاقية ٠وليست لهنه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخسرى خس ف
اتفاقية برن ،وال تخل بأي حق أو التزام من الحقوق و االلتزامات المترتبة عدهى
أي معاهدات أخرى’
()٢

ليس فبي هذة المعاهدة ما يحد من أاللتزامات المترتبة حالياً عدى

ا طراف المتحاقدة بعضها تجاح البعض اآلخر بقاء على انفايا يرن لحماية
المصنفات ا دبية والغنية«
( )٣تشير عبارة "اتفاقية برن” فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في
 ٢٤يوليبقموز  ١٩٧١التفاقية برن لحماية المصنفات ا دبية وائغفية.

( )٤على ا طراف المتعاقدة أن تراعي ألمواد من  ١إلى  ٢١والملحق
ساقية برن)١(٠

المأدة ٢
تطاق حماية حق المؤلف
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليعى ا فكار
أو ا جراءات أو أساليب السل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها،

طيه /تءدف
'ست
/رسي ج
غيدق ض
اريع
يقهءزغ
يرمئ،م م
ارجأمه ٦٦
:٠ر *
رخسمي،
فكمشمود
ظى
ئهك ن
رءط0
ط
!ء٧ظح
نئ
تنوح
رش حمات

ورد كغ ظى  /دسئ ع ئإسلفعدت رسلكى رير’ وهزه //غرب امهك هلزىن سئف ممه رمي—ي
الشلك يف وسيط إلكرتوين يعترب ندا بسض املادة  ٩من اتفاقية برن.

معاهدة انويبو يثدان حق ؛لمؤلف (لسنة )١٩٩٦

م ة ۴
تطييق المواد من  ٢إش  ٩من دفة يرن
ظبق ا طراف الشاقذة أحكام انمواد هن  ٢إلى  ٦من أنقاقية برن فسي
شأن الحماية ائمئصوص عليها فبي هذه المعاهدة مع ما يلزم ض تبديل) (.

امادة ٤

برامج الحاسوب
صقع برامج الحاسوب باساية باعتبارها مصنفات أدبية بمطى امادة ٢
من اتفاقية برن ،وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريفا
التعبير عفها أو شكلها (٠؛

ؤ)

سءن حهؤئ فيبج ثدى حنع r ،مم

منى حنفؤم امه سمله مك عه احنف رمي ' دوبت رال

اآل

الواردة فبي الو اًد قن  ٢ائى  ٦من اتفاقية برن ،ئدى تطبق المإدة  ٣من هذه المعا هدة ،كمسا لو
كائت تشير إر طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ئدى تطبيق لبك ائبوأد من اتفاقية بسرن فقسا

شىغ ئر ل٠ه //خصموصوئ ظ ،حني طه لطس٠تا وىس القعونم اربع اره سيف'فرساًءة ارجته رمي
*'دولة خارج االتحاد" الواردة في تلك المواد من اتفاقية برن ،في الظروف ذاتها  ،ى لو رانية

ترشجتي وبدبرئ فرئ قعد هيرجب قذه ركة مدو ،وارة ،سشياقر /ءاؤ عذرمي
ماردة ين احنراد٣وب و٣آل٤ر٠من رم و> رذ م ائس يرىن مكص ىلركص٠ت تمث ي/،تئبة

دسندارذرغلمؤذصر

برن٤هؤةلمياهدة٠وبفيرا ،ضن المبومان٠٠كل إشارة بي المواد من  ٣إر  ٦من اثبة يستسرن
ئدىذخق تلذ المو,اد عر'هذه ألمعاددة ،تطي ،بإئئتبة إلسى
’
إز احد رعايا اجدى دون اخاد،

حشة رمبله تكرمله يم غرى ضعد مبوجب فذه صله ساة ،حيبرائ مأى امد ردشداىن بؤعضه ء
في تلك المفشة ٠

ؤم

ئبءنى طش فهي ظءنى اركك ا * ٠بيشى ئظثق صهه?ه صفوحة نحطنسج السرب

له؛ ظى نحه ا ص سؤوصه ئ ،وه ئرانى ءىهئه  ٣؛ هعنحكر٦ف  ٣من لم'ئنحه ورنى؛ وشس٠هوى
وأألحاكم اسية هن أتفاق شيس،
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معاهدة الويبو بثان حق المؤلف (لسدة ١٩٩٦؛

ما ة ج
جوعات الييحات <شس سأنات)
تتمتع مجموعات ألبيانات أو ألموأد أ خرى بألماية بصفتها هذه ،أياً كأن

شكلها ،إذا كانت تعتبر ابتدارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو تري_هأ .وال
صل هذه ألحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها ،وال تخل بأي حق للمؤلف قائم
في ألبيانات أو ألمواد ألواردة في ألمجموعة) (،

امادة ٦

هق القسع
( )١يتمتع مؤلفو المصنفات ا دبية والغنية دالحق أالستئثاري في
التصريح باتاحة ألنسخة ا صلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو
نئل ملكيتها بطريقة أخرى،

< )٢ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر فبي حرية ا طراف ألمتعاقدة فسي
تحديد أي شروط الستنغاد الحق ألمذكور في الفئرة ( )١بعد بيع ألنسخة ا صلية
أو غيرها من نسخ المصنف أو نئل ملكيتها بطريئة أخرى للمرة ا ولى بتصريح
المؤلف)*(،

كعى ميح ثص< ،صدت ي ر قشى 'ط ق اككأل لعشومص لجرعك الرطسعت٠
(>٤
تجني/عد اسهئتك ج ظى ىر'ق ه مزر ض اسئ ادة ٠لز/ر؛بسلكل  ٣ي هع /ىكد٠ق  rض ادعق
يروم ،وشخ وى وامؤخئتم اسه ش /رئفى تريبهمم'

(>

ك۶ص ظى فيه دلى /رذئكك ؟ وكا; تثمير كغعة "سخ وعذرف بغمة './؛طية

وعرهأحن ائغسئاًقئا ورد أسسائبمإب هبن٠ائمادصبرائلقين تخيمان لص ائتوزيع ودق

ادئن ئدو/ت شبرك،
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دأهدة انويبو بشأن حق المؤنف (لسنة )١٩٩٦

اصادا ٧

حق الشر
()١

يشتع مؤلفو المصنفات ألتالية:

أ'  "١بر امج الحاسوب؛
والمصنفات ألسينمائية؛
""٢
وائمصنفات المجسدة في تعبي ت صوية كمها ورد
""٣
تحديدها فبي القانون الوطني ئألطراف المتعاقدة،
بالحق أالستئثار ي في التصريح بتأجير ألنسخة أ صلية أو غيرهسا سن نسخ
مصنفاتهم للجمهور غراض تجارية٠

()٢

الظبق ألفقرة ( )١في الحالتين التالدتين:
إذا تعلق الموضوغ ببرنامج حاسوب ولم يكن ألبرنامج في
أ' ١اًأ
حد ذاته هو موضوع التأجير ا ساسي؛
" ”٢وإذا تعلق الموضو ع بمصنف سينمائي ،ما لم يكن ذلسك
التأجير قد أدى إلى أنعار شخ ذلك المصنف بما يلدهق
ضررا ماديا بالحق االستئثاري فبي االسشعاخ٠

( )٣بالرغم من أحكام الفقرة ؤ ،>١يجوز للطرف المتعاقد الذي كان فبي
ه  ١أبريللمذيس١ن  ١٩٩٤يطبق نظاما قائما على مخ المؤلفين مكافأة عادلة مقابلى
تأجير نمخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجي ت صوتية وال يزال يطبسق ذلك
ألنظام أن يقشر في تطبيقه ،شرط أال يلحق ثأجير المصنفات المجسدة فبي
شجي ت صونية غراضر تجارية ضررا ماديا بحقوق المؤلفين االستئثارية في
االسشاخ)٧(^(٠

()٦

ئدئ هئش فه شءئ صعيق أ ' ٠' Yjشير كصمة سم وفزة /'/رسسغة ''/مسبة

وفج ص صعدى ورد اشهن ي جذ ،ارجف ٩ق٦بن رمل رتوريه ومق

مكتكدزاوره كساق شرسي،
اإبك

٠شي ضفيس٠مشغق٧بضئس

رؤ كأ،علزئرغرآلع /رمفكور خ ئ بع ؤب ئ/سمغدت اسوتم ,ومن //شبوم
/نس٢ةزامدمىدتءآلومسرئئرلي
1

داهدة الويبو بدأن حق ائمؤلف (لسنة )١٩٩٦

مدة ٨

هش ثقل استف إلى ابهور
شثغ مؤلفو المصنفات أ دبية والغنية بالحق االستئثاري ني الشريح
بنقل سئغاتهم إلى الجمهو ر بأي جبريقة سلكية أو الطكية ،بما في ذلك إداحة
مصنفاتهم للجمهور بما يمكن أفرادا من الجسهو٠ز سن االطاذع على شاقة
المصنفات من مكان وفي وقت يخقارهما ألواحد منهم بعه ،وذلك دون إخاذل
بأحنام اسواد )٢()١(١١و(١١ثبا)()١()١و(١١ثغي_ا)٢()١()٠
و(١١ثالئ)٢()١()١و)٢()١(١٤و(١٤ئغيأ)()١ضاتغاقيةبرن)٨(.
امادة ٩

هدة هصاية مصنفات اصوقر الفوتوغرافي

ال تشق ا طراف التاقدة أحكام ألمادة ٧ؤ )٤من اتفاقية يرن على
مصنفات التصوير الفوتوغرافي،
ابأدة ١ ٠

القميدات واالسقكاءات
( )١يجوز للطرف ساقد أن ينص في تشريعه الوطني طى تقييدات
أو استثناءات للحقوق المطوحة لمؤلفي المصنفات ا دبية والغنية بناء على دخ ه
ألمعاهدة فبي بعض الحاالم الخاصة انبي ال مارض و االستغ ل الصادي
للمصنف وال شببة ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف،

سدن طففى مه شان اركع  ;Vمن /رشيرم ان محرد توفير تسودت شب ككير
ؤ)٨
مش ^و تفئهه  yربى يمد فئته ارئي مخبي دئ في ضوم ضنح ئعاو ني لفموم فية
يرن ،ومن ورضونم اليا *الله رذ يبرج فبي ارادت  4ا يحول دوفى تشبق مرف شاك نساد،

وحئئنمو٣نم
12

محاهدة الويبوبشان حق المؤلف (لسنة ١٩٩٦

[ألهاذة ه ١ه تابع]
( )٢عند تطبيق اتفاقية برن ،طى أ طراف المتفاقدة أن تقمر أي
تصدأت أو اسعاءات للطوق المنصوص طيها في تلك االتفاقية عدسى مض
ألحاالت الخاصة القي ال شارطن واالستغ ل العاذي للمصف وال شبب ضررا
بغير مبرر للمصالح' المشروعة للمؤلف) (.

اقدة ١ ١
االلتزامات التلقة يالثدابير التكنولوجية

طى ا طراف المتعاقدة أن قنص فبي قوانينها على حماية مناسبة وعلى
جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير ألتكنولوجية الفعالة الي يسشطها
المؤلفون لدى ممارسة طوقهم بناء على ذم المعاهدة أو اتفاقية برن والتي تشع
من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون اسيون او لم يسمح بها القانون ،فيما
يتعلق بمصنفاتهم،

رران ك4وك جده شص؛ئ /رهرت ه  xJمنف درختيوم ازي احكك ع /ردل٠ف * و سع ريؤهدررف
ؤ)١
ارشطفشه نؤف -ت و7ثمحسلىئ جدات تمبرودرآلق دكلوائفهه 'فوطة مخي لم نشرت شوره ئء حى
سبة ئ ،ارى نط االدب وشش ،طيا-ظنقم قشب ،وبجه ،سفي الى نجتم سي
/ركخم/رطزريم اري كخ رآلخراف تمظك'ة روضع اسسه ه/ت ويسدات جددت قون شسإ

سر،ئتس٠
ومن ارضوهم اشك ش لغم ه ؤرونم همدتظل منطا'ئ يكعبة تطيش ابذات
وارن حسك،ت مم سع ج إلئمه ررنه ى اد توسمه ٠
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معادة اقويبو بشأن حق ائمؤف (ئسنة )١٩٩٦

امادة  ٢ا

االلتزامات سعة بسومات اسوسة دارة اسوق

( )١على ا طراف المتحاقدة أن تنص في لوانيتها عدى جزاءات
مناسبة وفطة توقع على أي شخص يباشر عن علم أيا هن ا عمال التالبة ،أو
لديه أسباب كافية ليحلم  -بصبة إلى ألجزاءات المدنية — أن تلك ا عمال تصد
على ارتكاب تحد على أي حق من ألطوق التي صلها هذه المعاهدة أو اتفاقية
برن أو شكن من ذلك أو تسإل ذلك أو تخفيه:

أن يحذف أو يخير ،دون إذن ،أي مطوسات واردة في
أا١اا
شكل إلكتروني تكون ضرورية دارة الطوق؛
" "٢وأن يوزع أو يستورد غراض التوزيع أو يذيع أو ينق—ل
إلى الجمهور ،دون إذن ،مصنفات أو نسخا عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت
منها أو غيرت فيها ،دون إذن ،معلومات واردة في شكل إلكتروني عون
ضرورية دارة الحقوق-

( )٢يقصن بحبارة ’؛المعلومات الضرورية دارة ألحقوق؟) ،كسا وردت
في هذه المادة ،المحلوات القي تسمح بتحريف ألمصطف و مؤلف المصنف ومائك
أي حق في ألمصنف ،أو المطوات ألمتعلقة بشروط االنتفاع بالمصطف ،وأي
أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات ،متى كان أي عنصر مز تلك
المطومات مقترنا بفسخة عن المصطف أو ظاهراً لسدى نشل المصفف إفى
الجمهور'(’)١

١١٩

ألن طفق هيلع بشأن املادة ١٢؛ حين املفهوم أن اإلشارة إىل *البدي طئ أي ح—ق

تغطيه هذه ياهدرإ؛ودابمة بر ٩ا قثتلى ايم؛االستثار

وفحباً في مئأفآة طى ؛بسواء.

م وش اتضرم/فكذبقر/فسئتر س نغ؛ رس رضم يم ردداه
دمخ فى/روخمك ۶مئ فءتصه ان تعرض دك/ةن  yسئع بؤ ائبي بررار مده ف٠م
النحشرارمكه ررمادرسشعاوتموث دونى فتح ئدرخوى كغ ء عنى ض لهس٠
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معاهدة الويبو بدأن حق المؤلف (لسئة )١٩٩٦

امادة ١٣
التطبيق الزمني
تطبق ا طراف ائعشاقدة أحكام المادة  ١ ٨ض اتفاقية برن على كل أوجه
الحماية النضخوصى عليها فبي هذه امماهدة،

امادة ١ ٤
أحام عن إقفان اسوق
()١

صهد أ طراف التاقدة بأن تتخذه وففا

نظشها سونها،

التدابير ال زمة لضمان تطبيق هذؤ المعاهدة.

( )٢تكفلى ا طراف أئتاقدة أن ئصش قوانينها إجراءات إنفاذ شسمح
باتخان تدابير فعالة ضد أي تعد طى الحقوق التي تغطيها هذ& المعاهد؛ ،بما ني
ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لطع ائتعديات والجزاءأت القي تعد رادعا لتعديات
أخرى.

مادة ١٥
الجمية
(١؛ؤاً) تكون لألطراف المتعاقدة جمعية.

(ب)

بكون كلى طرف متعاقد ممثأل بمندوب واحد يجوز أن يمبدة

مندوبون مناوبون وستشارون وخبرا*•

(ج) بتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد انذي ءؤفه ٠ويبوز
للجمعية أن تطلب إلى المفطمة العالمية للملكية الفكرية (المشار إليها فيما بئ
بكلمة ؛؛أنويبوأ؛ أن تمنح ساعدة مالية ليخير أشفراك وفون ا طراف أئش_اقدة
التي تعد من البلدان ألنامية وفقا ئلممارسة التي يعها الجمية العاسة لألدم
المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر.
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معاهدة الويبو بثان حق المؤلف (لستة ١٩٩٦

[اعادة  ، ١ ۵تابع]
(()٢أ) تتناول الجمعية المسائل المتحلقة بالمحافظة طى هذه اساهدة
وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وئيدهاه

(ب) ياشر الجمعية المهمة ألمعهودة إيها بموجب اسادة )٢(١٧
فيما يتطق بقبول بعض المفشات الدوية الحكومية لعهبح أطرافا في هذه
اساهدة.

(ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد اي مؤتمر دبلوماسي لمراجمة
هذه الممأهدة وتوجه إلى المدير ألمام لئويبو الغطيمات الضرورية لإلعداد لذلسك
المؤشر الدبلو ماسي ه

( ( )٣أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد وال بموت إال
باسمه ٠

(ب) يجوز ي طرف متعاقد يكون بمثأبة منظمة دولية حكومية
أالشتراك في التصويت؛ بدال من ألدول ا عضاء فيه ،بعدد من ا صوات ياوي
عدد الدول ا عضاء فيه وا طراف في هذه المعاهدة .وال يجسوز ي منشة
دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة
من الدول ا عقاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
( )٤تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سفين بناء علس دعوة
المدير ألعام للويبو.
(ه) قشع الجمعية نظامهأ الداخلي ،بما في ذلك أئدعسسوة إلى علد
دورات استثائية ،وشروط اشاب القانوني ،وتحدد ا غلبية المطيية التضان
مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذة المعاهدة,
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معاهدة الويبو بشأن حق أئمؤئف (لسئة )١٩٩٦

اعادة ١٩
اسقب ألدور

يباشر ألمكشبة الدور للويبو ألمهمات ا دارية ألمتعلقة بهذه ألمعاهدة'٠

مادة ١٧
أطراف أساهدة
()١

يجوز ي دولة عضو ر الويبو أن شبح طرفاً في هسذه

المعاهدة.
ز )٢يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكوميا لعجح
طرفا في هذه المعاهدة ،شرط أن تعلن تلك المفشة أن لها ص حية ألنظر فههي
ألموضوعات ألتبي تثطها هذه ألمعاهدة ولها تشريعا خاصا عن قلك ألموضوعات
طرا لكل ألدول أ عضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا ،وففا لثظاسها
الداخلي ،ن صبح طرفا في هذه ألمعاهدة،

( )٣يجوز للجماعة ا وروبية ،إذ تقدحة با ع ن المشار إيههه في
الفقرة السابقة في المؤشر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ،أن صبح طرتا
في هذه المعاهدة،

مادة ١٨
الطوق وااللتزامات مترقبة عش أساهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل ائمس—ؤوليأت المغزية
عر هذه المعاهدة مأ لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة عر خ ف ذلك،
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معاهدة الويبو بشان حق الؤف (ئسقة )١٩٩٦

اكادة ١٩

التوقيع ظى أسأهدة
تكون هذة اساهدة متاحة للتوقيع شى  ٣١دسعبراكانون ا ول ١٩٩٧
ي دولة عضو في الويبؤ وللجماعة ا وروبية,

الة ٢٠

دخول أساهدة حيز؛لظين
تدخل هذه اساهدة حيز التقفين بحد أن تودع ه  ٣دولة وثائق قضديفها أو
انضمامها ئدى ألمدير العام لئويبو بث ثة أشهر،
امادة ٢ ١
اصخ أسي الذي يصيح فيه الكيان طرئ في أساهدة

تكون هذه اساهدة طرة للكيعات التالية:
الدول ألث ثين المشار إليها في المادة *  ،٢اعتبارا سسن اتاريخ
""١
الذي تدخل فيه هذه اساهدة حيز التنفيذ؛

أ’'٢ا وكل دولة اخرى؛ بجد ث ثة أشهر من التاريخ الذي سهودع فيه
الدولة وثيقتها ئدى المدير ألمام ئلويبو؛
” ”٣والجماعة ا وروبية ،بعد ث ثة أشهر من يداع وثيقة تصديفها أو
انضمامها إذا أودعت ونيقة من ذلك ألقبيل بمد دخول هذه الهماهدة حيز الثقفيسسذ
وقا للمادة *  ٤٢أو بعد ث ثة أشهر من دخول هذه أس_اهدة صير ائتنفين إذاً
أودعت تلك الوية قبل دخول هذه اساهدة حيز التنفيذ؛

" "٤وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها ن تصبح طرفا في
هذه المعاهدة ،بعد ث ثة أشهر من يداع وثيقة انضمامها،
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طفش ة الويبو بشأن حق ائمؤئف ؤقطة )١٩٩٦

ألمادة ٢٢
عدم جواز اكطظ لمئ أمألهدة
اليقبل أي تحفظ طى هذه ألمعاهدة,

المادة ٢۴
نقض المعاهدة
يجوز ي طرف متعاقد أن ينقثن هذوالمعاهدة بموجب إخطار يوجهسه
إلى المدير العام للويبو ٠ويصبح كل نقض نافذا بعن سنة من التاريخ ألذي يشام
فهه المدير العام للويبو ا خطار٠

امادة ٢٤
لفات؛معاهدة
نوع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللخات الحربيا وأ سسبانية

()١
واالنكليزية وائروسية و ائصيئية و.الفرنسية ،وتعتبر كل النصوص مشاوية في
الحجية,

( )٢يتولى المدير العام إعداد نصوص رسية بأي لغة خ ف اللفات
المشار إليها فبي الفقرة ؤ )١بناء طى طلب أحد ا طراف المعنية ،بعد التشاور
مع كل أ طراف المعنية .و غراض هذه الفقرة ،يقصد بعبارة ”ألطرف المش٠يأا
كل دولة عضو في الويبو تكون لفتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية،
وألجماعة ا وروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا
فبي هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها ألرسمية هي اللغة المعنية،

19

معاهدة الويبو يشأن حق ألمؤلف (لسئة ٩٩٦

مادة ٢٥
اش ا يداع
يكون المدير العام للويبو أمين بدأع هذؤ المعاهدة,
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أطام أتبأقية يرن لماية
استفات االدبية ذائفية (لسئة )١٩٧١
امشارإبيهرفي
معاهدة ائوييو .بشان حق المؤلف(*)

إن دول االتحاد ،إذ تحدوها ألرغبة على حد سواء فبي حماية خوق
المؤلفين على سطغاتهم ا دبية والفنية بأكو ألطرق انسئة فعالية واتساقاً،

واعترافا طها بأهمية أعمال مؤشر إعادة ائفظر ائذي اطد في فتكهوئم
عام ٤١٩٦٧
قررت صيل الوثيقة ألتبي أقرها مؤشر اسقكهوئم ،مع ا بقاء على افواد

من  ١إلى ه  ٢والمواد من  ٢٢إلى  ٢٦من ظك الوثيقة دون سره

تبعا لذلك فزن المندوبين المغوضين ألموقعين أدناه ،بعد ققأي_هم وئائق
تقويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة وستؤفية للشكل ائقفونبي ،قد انفقوا على
ماض:
؛مأدة ١
[إنشاء صاد]()’٠
شكل الدول ائتي شري عليها هذه االتفاقية اتحادا لحماية حقوق ألمؤلفين
.على مصنفاتهم ا دبية والفنية،

ؤ>

وردت أإلشارة إر أألحكام المثقولة هنأ؛في أئمادة ١ؤ ،>٤وإر بعضها أيضا في ألمواد

ئ وئ مت من ومح ودوأ ومح ئ من ط عدت ميبريفع رك خل لؤرف،
< >

أضيفت لكوأد وأئمئحق رؤومى ئئموضوعات لشهيل اشريف بها؛ هذا طما بأن ألمنى

دذفدرن ششنى ظى رووس ىرضو.ةئت ٠
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اتفاقية برن (لستة )١٩٧١

المادة ٢
إائمصئغات المتمتعة بالحماية ٤١( :؛'المصنفات ا دبية والغنية"
( )٢إمكانية الطائبة بالتثبيت ( )٣المصنفات المشققة ؤ )٤النصوص
الرسمية (ه) المجموعات ( )٦ألقزام الحماية ،المستفيدون من ألحماية
( ٤٧مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية ( ٤٨ا خبار أليومية؛

( )١تثمل عبارة ”المصنفات ا دبية والغنية” كل إشاج في المجال
ا دبي والحلمهبي والغني أيا كانت طريقة أو شكل التحبير فه مثل الكتب والكتيبات
وغيرها من المحررات ،والمحاضرات والخطب والمواعظ وا عمال ا خسرى
القي تقسم ينض الطبيعة ،والمصنفات الممسرحية أو المسرحيات الموسيقية،
وائمصنفأت ألتي تؤدى بحركات أو خطو ات فنية والتمثيليات ا يمائية ،وألمؤلفأت
ألموسيقية سواء اقترنت باالبغاظ أم لم تقترن بها ،والمصئفات السينمائية ويفاس
عليها المصنفات التي يعبر عنها بأطوب مماثل لألسلوب السينمائي ،والمصنفات
الخاصة بائرسم وبالثضوير بالخطوط أو با لوان وبالعمارة وبالنحت وببالحفر
وبائطباعة على الحجر ،والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس طيها المصنفات الفي
يعبر عنها بأطوب مماش ئألطوب الفوتوغرافي ،والمصنفات الخاصمة بالفئون
التطبيقية ،والصور التوضيحية لل الخرائط الجغرافية وألتصمبات والرمومات
التخطيطية والمصعقات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو
ألطو م ٠

( ٤٢تختص ،مع ذلك ،تشريعات دول ؛التشاد بمق الشداء بسان
المصنفات ا دبية والغنية أو مجموعة أو أكثر منها ال نتمتع بالماية طالما أنها لم
تتخذ شك ماديا معينا ٠
( )٣نتمتع الترجمات وائتحويرات والتعدي ت الموسيقية وسا يجري
على المصنف ا دبي أو الفئي من تحوي ت أخرى بنفس الماية التي تتمتع بها
المصنفات ا صلية وذئك دون المساس بحقوق مؤلف ألمصنف ا صغي*
( ٤٤تختص تشريعات دول االتحاد بقحديسد الحماية اشي تمندها
للئصوص ألرسمية ذات الطبيعة التشريحية أو ا دارية أو ائقضائبة وكذلك
ئلترجمة ألرسمية لهنء النصوص،
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اتفاقية برن (بنة )١٩٧١

[أدادة  ٤٢تابع]
(ه) شتع سوعات ابصنفات ا دبية أو ألفنيعة لدوائر ابصارف
وامختأرات ا دبية التي تعتبر ابتكارا فكريا؛ بسبب اختيار وترتيب محويالها؛
بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق ابؤلفين فيسا يختمر بكل
مصنف يشكل جزءا من هذه امجموعات ٠
( )٦شقع السنفات المذكورة آنفا بالحماية في جميع دول االتداد,
وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعدفى

( )٧تخشر تشريعات دول االتحاد بقحديد مبال تطبيق القوانير
ألخاصة بمصئفات الفئون التطبيقية وبالرسوم والنماذج ألصناعية؛ وكذلك شووط
حماية هذه المصنفات وائرسوم والنماذج ،وذئك مع مراعاة أحكام ألسادة )٤(٧
من هذه االتفاقية ٠وبألنسبة للمصنفات التي شتع بائحماية في دولة ابنشأ بصفتها
فقط رسوما ونماذج ،فإنه ال يكون من حقها التمتع في دولة أخرى مر دولى
االتحاد إال بالحماية الخاصة المغررة فبي تلك الدولة للرسوم والنماذج ,ومع ذلك،
فإذا لم تكن مل هذه الحاية الخاصة مقررة في تلك الدولة ا خيرة ،فان هسنه
ابصنفات نتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية،

( )٨ال تنطبق ألحماية المقررة في هذه االتفاقية على ا خبار اليومية أو
على ا حداث المخطفة ألتي صف بكونها مجرد مطومات لصحفية،
الة ؟(ص)
[إمكانية تحديد حماية بغض أمصنفات )١( :بعض الخطب ( )٢بعض
استحماالت امحاضرات والخطب ( )٣الحق في عملى مجموعات من
هذه امفضنفات؛
( )١تختص تشريعات دول االتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا
الخطب ألسياسية وامرافعات التي تتم أفاء أ جراءات القضائية سر الحماية
المقررة في امادة الضايقة,
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اعاقيةبرن (لسنة )١٩٧١
!العادة (٢ئي)،ظبع]
( )٢تختصى أيضا شريعات دول أالقحاد بحق تحديد الفروط التي
يمكن بمقتضاها نقل ألمحاضرات والخطب وأ عمال أ خرى التي تعم بنفى
الطبيعة والتي تلتى طنيا وذئك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة أئجمسهور
علما بها بالوسائل ألسلكية أو عن طريق تضميتسها وسائل الشل ئلجبهور
المنصوصى عليها في المادة ( ١١ثانيا)(  )١من هذح االتفاقية وذئك عندسا يبرر
الهدف أ ع مي ألمنشود مثل هذا االستعمال ٠

( )٣مع ذلك ،يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجمومة سن
مصنفاته ألمنصوصى عليها في الفقرات السابقة.

الة ۴
إممايير الحماية )١( :جئسية المؤلف ،مكان تشر المصنف ( )٢مخل
إقامة المؤلف ( )٣المصنفات ؛؛ألمنشورة؛أ ( )٤المصنفات ؛؛المنشورة

في آن واحد"]
()١

شمل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية:

(اً) المؤلفين من رعايا إحدى دول أالتحاد عن مصنفاتهم سواء
كانت منشورة أم لم تكن.

(ب)

المؤلفين هعى عير رعايا إحدى دول االتحاد ،عن سنغاتهم
القبي تقشر ول مرة فبي إحدى دول االتداد أو في أن
وأحد فبي دوله خارج االتحاد وفي إحدى دول االتحاد.

( )٢في تطبيق أحكام هذه االتفاقية يعامل المؤلفين من غ_ير رعايا
إحدى دول االتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هبنه الدول معاملة
المؤلفين من رعايا تلك الدولة،

( )٣يقصد بتعبير؛؛المصنفات المنشورة” ألمصنفات التي تقشر بموافقة
مؤئغيها أيا كانت وسيلة عمل ألنسخ ،بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جساء
على نحو يغي باالحئياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف .وال
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اتفاقية برن (لستة )١٩٧١
{المادة ٣ز ٤>٣قفع]

يعد فشرا شئيل مصنف سرحي أو مصطف سرحي موسيقي أو سينمائي وأداء
سنف موسيقي والقراءة الطنية مصدف أديسي و .الدل الساكي أو إذاعة
المصنفات ا دبية أو الفنية وعرض سنف فني وتقفين سنف مساري،
ؤ >٤يعتبر كأنه منشور في أن واهد في عدة دول كل سفف ظهر في
دولتين أو أكو خ ل ث ثين يومامن تاريخ نثبره ول مرة،

ابادة t
{معايير حماية المصنفات ألسينمائية و .المصنفات السارية
وبعض سنفات ألفنون]
شوي الحماية المقررة في هذه أالتفاقية حتى إذا دهم تتوفر الشووط
ألواردة' في المادة  ٣وذلك طى:

(أ؛ مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر طتجها أو محل إقامته
المعتادة في إحدى دول االقحاد،
(ب)

مؤلفي المصففات السارية المقامة فبي إصهدى دول االتماد أو
المصنفات الغنية ا خرى الداخلة في مبغى أو إنشاء أخر كائن فسي
إحدى دول االتحاد،

امادة ج
{الحقوق المضمونة )١( :و( )٢خارج دولة المنشأ
ؤ )٣في دولة المنشأ (” )٤دولة المنشأ؛؛]

< )١يقمتع المؤلفون ،في دول االتحاد غير دوفة طشهههاً المصنهسف؛
بالحقوق الهتي تخولها قوانين تلك ألدول حاليا أو قد تخولها سسثقب لرعاياهسا
باالضافة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه االتفاقية ،وذفك بالئسبة
للمصئفات التي يشتفون طى أسسها بالحماية بمقعفى هذة االتفاقية،
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ادعاقيةبرن (لستة )١٩٧١

[المادة ة؛ تابع]
( )٢ال يخضع الشتع أو ممارسة هذه الحقوق ي إجراء شكلي ،فهذا
اشتع وهذه الممارسة مستق ن عن وجود الحماية في دولة طشا المصنف .تبصا
لذلك ،فإن نطاق الحماية وكذلك وسائل الدن المقررة للمؤلف لحماسة حقوفه
يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه ،وذلن بصرف
النظر عن أحكام هذه االتفاقية.

ؤ )٣الحماية في دولة المفشأ يحكمهة؛ التشريع الوطني ،وسع ذلن إذا
كان المؤلف من غير رعايا دولة طشأ المصنف الذي يشتع على أساسه بالحبة
بمقتضى هذه االنعاقية ،فإنه يشتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها،
()٤

تطفر دولة المفشأ؛
( أ } بالئسبة للمصنفات التي تقشر ول مرة فسي إددى دول
االشهاد ،الدولة المذكورة .وفي حالة المصففات التي تشر
في آن واحد في عدد من دول االتحاد التسي تمنح سددا
مختلفة لئحماية ،الدولة التي يمنح شريعها مسدة الحماية
ا قصر)

(ب) بالغسبة للمسنفات التي تنشر في آن واحد في دولة شارج
االتحاد ودولة من دول االتحاد ،الدولة ا خيرة.
(ج) بائئسبة للمصففات غير المنشو رة أو بالنسبة للسنفأت التي
تقشر ول مرة في دولة خارج االتحاد دون أن تنشر فسي
آن واحد في دولة من دول االتحاد ،دولة االتحاد القي سر
المؤلف من رعاياها ،ومع ذلك:
 ١ n؛ ٠إذا ما تطق ا مر بمصنفات سينمائية يقع مقر طتجسها
أو محل إقامته الممتادة في دولة من دول االتحاد ،فإن
هذه الدولة تكون دولة الطشاً.
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ذالمادة ه(()٤ج)،ئبع؛
ا "٢إذا ما تطق ا مر بمصنفات معمارية مقامة في (حدى
دول االتحاد أو مصففات فنية أخرى داخلة في مبتسى
أو إنشاء آخر يقع في إحدى دول االتحاد ،فإن دش ة
الدولة تكون دولة المفشأ*

أكادة ٦
(إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض
ألدول خارج أالتحاد )١( :في ألدولة التي تم القشر فيها ول
مرة وفي الدول ا خرى ( )٢عدم رجعية القيود ( )٣ا خطار؛
ؤ )١عندما ال تقرر دولة خارج االقحاد الحماية الكافية ئمصشات
مؤلفين من رعايا دولة من دول أالتحاد فلهذة ا خيرة أن نقيد من حماية مصنفات
المؤلفين ائدين كانو؛ في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا
عادة في إحدى دول االتحاد ،فإذا ما استعملت دولة أول نشر بذا الخسق ف
يتطلب هن دول االتحاد أ خرى منح مغل هذة المصنفات التي تخضسع ئمعاملة
خاصة ،حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر,

( )٢ال تؤئر القيود المقررة بموجب الفقرة ألسابقة على ألحقوق ؛لتسهي
يكون المؤلف قد اكقسبها بائئسبة ئمصنف نشر فبي إحدى دول االتحاد قبل وضع
هذه القيود موضع ألتفثين،
( )٣على دول االتحاد التي تضع قيودا على حماية خوق المؤلفيدن
طبقا حكام هذه المادة ،أن تخطر ذلك إلى المدير العام ئلمغظمه العالمية للملكية
الفكرية (ويشار إليه فيما بعد باسم *؛المدير المام؛’) بموجب إع ن كتابي تحدد فيه
الدول التي نقيد الحماية في مواحهتها وكنأ القيود التبي تخضع لها حقوق المؤلفين
من رعايا هذه الدول  ٠ويقوم المدفر ألعام بإب غ هذا ا ع ن في الحال إلى جميع
دول االتحاد،
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اتفاقية برن (لسفة ١٩٧١

المأدة ٩٦ي>
ل؛لحقوق اسوية )١( :الحق في المطالبة شبة اسد لمؤلفه ،الحق فبي
االعتراض طى إدخال بحض التعدي ت على المصف واساس به ( )٢بعد وفاة
المؤلف ( )٣وسائل ألطعن]
( )١بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف ،بل وحتى بعد انتقال هذؤ
الحقوق ،فإن المؤلف يحتفظ بسهالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه،
وباالعتراض طى كل تحريف أو نشويه أو أي تعديل آخر لهنا ألمصنف أو كسلى
ساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته*

( )٢الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوفلة
بعد وفاته ،وذئك على ا قل إلى حين انقضاء الحقوق المالدة ،ويسارس دسنة
الحقوق ا شخاص أو ألهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير
الحماية فيها ،ومع ذلك ،فإن الدؤل التبي ال يتضمن تشريعها المعمول يسهه ،عند
التصديق على هذه االتفاقية أو أالنضمام إليها ،نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة
المؤلف لكل الحقوق المغصوص عليها في الفقرة السابقة ،يكون لها المض في
الغص على أن بعض هذه الحقوق ال يحثقظ بها بعد وفاة المؤلف،

( )٣وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في نده اسادة
يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها،
امادة V
امدة الحماية )١( :بوجه عام ؤ )٢بالغسبة لئمصنفأت السينمائية ( )٣بالنسبة
لئمصففات التي ال تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسا ستعارا ( )٤بالغسبة
سنفات التصوير الفوتوغرافي وسنفات الفئون التطبيقية (ه) تاريخ بدء
احتساب مدة ألحماية ( )٦منح مدد أطول ( )٧منح مدد أقصر ( >٨التشريعات
ألمطبقة ،اامقارذةا ٠المدد]
( )١مدة الحماية التبي تمنحها هذه االتفاقية فشمل مدة حياة المؤلف
وخمسين سفة بعد وفاته،

( )٢مع ذلك ،فإنه بائنسبة لئمصنفات السينمائية ،يكون لدول االتداد
الحق في أن تنص طى أن مدة الحماية كتهي بمضي خسين عاط طى وفع
المصنف في متناول ألجمهور بمو .افقة المؤلف ،وفبي حالة عدم تحقق مفل هذا
الحدث خ ل خسين عاما من تاريخ إنجاز مثل هذا ألمصفف ،فإن مدة الحماية
توقصي بمضي خمسين عاما على هذا ا نجاز،
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[المادة  ،٧تابع]

ؤ )٣بالنسبة للمسنفات القي ال تحمل اسم ألمؤلف أو تحسل اسما
ستارا فإن مدة الحماية القي تمنحها هذه االتفاقية تنتهبي بمضي خمسين منة
طى وضع ألمصنف في مثقاول الجمهور بطريقة مشروعة ٠ومع ذلك ،إذا كان
أالسم ألمعشار االي يقخذه ألمؤلف ال يدع أي مجال للشك في تحديد لسخصيقه
فإن مدة الحماية تكون هبي المنصوص عليها فبي الفقرة (  ٠)١وإذا كشف مؤلف
مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسا مستعارا عن شخصيته نال ألدة
ألمذكورة أع ة ،تكون مدة سريان الحماية هي ألمدة المغسوص عليها في الفقوة
( ٠)١وال تلقزم دول االتحاد بحماية المصنفات القبي ال تحمل اسم مؤلفها أو تحمل
اسما مستعارا إذا كان هناك سبب معقول الفتراض أن مؤلفها فط توفى مفذ
خمسين سئة ه

( )٤تخشى تشريعات دول االتحاد بحق تحديد مدة حميسة مصنفات
التصوير ألفوتوغرافي ومصنفات الغن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بألحمايسة
كمصئفات فئية ٠ومع ذلك فإن هذه المدة ال يمكن أن تقل عن خممى وعشرين سنة
تبدأ من تاريخ إتجأز مثل هذا المصنف.
(ه) يبدأ سريان مدة ألحماية المقررة طى أثر .وفاة المؤلف ،وكذلك
المدد المقررة في ألفقرات ( )٢و( )٣و( )٤أع ه ،من تاريخ الوفاة أو حمسول
الواقعة ألمشار إليها في تلك الفقرات ،طى أن سريان هذه المدد يبدأ دائما
احابه اعبارا من أول يناير من اننة التائية للوفاة أو حصول الواقعة*
( )٦يمكن ئدول االتحاد أن تقرر مدة' لئحماية ألهول سن تدك
المنصوصى طيها فبي الفقرات السابقة،
( )٧يكون الول االتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه االتفاقية
وألتي شئح تشريعاتها الوطنية المارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مددا أفل
من ائمئصوصى طيها في الفقرات السابقة ،حق ا بقاء طى تلسعة ألمسدد عدد
التصديق طى هذه الوثيقة أو االنضمام إليها،

( )٨طى كل ا حو٠ال فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير
الحماية فيها ،ومع ذلك ،وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك ،فهإن المدة لن
تتجاوز ألمدة ألمحددة في دولة مئشا المنصف*
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اكادة اب؛
[مدة حماية ألمصنفات ألتي أشترك فبي وضعها أكثر من مؤلف وأحدع
ظبق أحكام ألمادة السابقة أيضا فبي الحالة ألتي يكون فيها حق المؤلسف
مملوكا ظى الشيوع للشركاء في عمل مصنف ،طى أن تحسبة ألمدد ألشسسررة
طى أثر وفاة المؤلف اعتبارا من تأريخ وفاة أخر من بقي من الشركاء على قيد
ألحياة٠

الهادة ٨
إحق الترجمة؛
يتمتع مؤلفو ألمصنفات أ دبية والفئية الذين تحميهم هذه االتفاقية بمز
استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من
حقوق فبي المصنفات أ صلية،
المادة ٩
[حق ألنسخ )١( :بوجه عام ( )٢إمكانية وضع أستثاءات
( )٣التسجي ت الصوتية والبصرية؛

( )١يتمتع مؤلفو ألمصنفات أ دبية وأئفنية الذين تحميهم هذه االتفاقية
بحق استئثاري فبي ألتصريح بحمل فسخ من هذه المصنفات بأية طريفة وبساي
شكل كان٠
( )٢تخشى تشريعات دول االتحاد بحق السماح بحمل فسخ سن هسذه
المصنفات في بحجئى الحاالت الغاصة بثهرط أال يتهارقغى عمل مثل هذه الفسخ
مع أالستغ ل ألحادي للمصنف وأال يسبب ضررأ بغير مبرر للمصالح ألمشروعة
للمؤلفة ٠

()٣
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كل تفجيل صوتي أو بصري يعتبر نق

في مفهوم هذه االتفاقية.

سية برن (ئسنة )١٩٧١

؛صادة ه ١
{حرية امشمال السدات في بعض الحاالت )١( :المعطفات
( )٢الغوضيح في ا غراض ائتطيمية ؤ )٣ذكر المصدر وأسم المؤلف]
( )١يسمح بنقل معطفات من المصنف ألذي وضع فبي متناول الجمهور
طى نحو شروع ،بشرط أن ينفق ذلك وحسن االلشمال وأن يكون فبي المذود
التبي يبررها الغرض ألمنشود؛ ويشمل ذلك نقل معلفات من مقاالت الصمد
والدوريات في شكل معسرات صحفية ٠

( )٢تختص تشريعات دول االتحاد ،واالتفاقات الغاصة ائمق—ودة أو
التبي قد تعقد فيما بينها ،وفي حدوثه ما يبرره الغرض المنشود ،بإباحة امهخمال
المصنفات ا دبية أو الفنية طى سبيل التوضيح لألغراض التعليمية وذلك عسن
طريق النشرات وا ذاعأت ال سلكية والتسجي ت الصوتية أو البصرية بشرط أن
يتفق مثل هذا االستخدام وحسن االستعمال*
( )٣يجب عند استعمال المصنفات طبقا لئفقرتين السابقتين سض دش ح
المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان واردا به٠

المادة ٠
(إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات )١( :بعض
المقاالت وكذلك بعض المصنفات المذاعة ( )٢المصنفات التبي
تشاهد أو شمع أثناء عرض أحداث جارية]
(  )١تختض فشريعات دول االتحاد بنض العسماح بنفل المقاالت
المنشورة فبي الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو
دينية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات ألطابع ،وذئك بوامسحلة الصحافة أو
أ ذاعة أو النقل السلكي للجمهور ،في الحاالت التي ال تكون فيها حقوق النقل أو
ا ذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة ٠ومع ذلك فإنه يبهب دائسا
ا شارة بكل وضوح إلى المصدر ،ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير ألحماية
فيها ألجزاء المترتب طى أ خ ل بهذا االلتزام،
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[المادة (١٠ثأي> ،تابع!
( )٢تختص أيضا تشريعات دول االتحاد بتحديد أئشروط التي يمك—ن
بمقتضاها ،وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير ألفوتوغرافي
أو السينمائي أو ا ذاعة أو الفقل ائطكي للجمهور ،نقل المصنفات ا دبية أو
الغنية التي شوهدت أو سعت أثناء ألحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في
حدود ما يبرره الغرض االع مي المنشود

المادة ١١
[بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية وألموسيقية:
( )١حق اشئيل او ا داء اسبي ونهل تمثيل أو أداء إلى
الجمهور ( )٢بالغسبة للترجمات؛

ؤ )١يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية
وائمصنفات الموسيقية بحق استئثاري فبي ألتصريح:
اا١أأ

اأ٢أأ

بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما فبي ذلك ائتمثي_ل وا داء
الطني بكل الوسائل أو الطرق ٠

بنقل تمثيل وأداء مصففاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل،

( )٢يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال
مدة لعريان حقوقهم على المصنف األصطبي بنفس الحقوق فيما يخفص بترجمة
مصعنفاتهم ٠

ال٠دة(١١س)
[حقوق أ ذاعة والحقوق المرتبطة بهان ؤ )١ا ذاعة وغيرها من
وفائل النقل ال سلكي ،نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سلكيا
أو السلكياً؛ نقل المصنف ألمذاع إلى الجمهور سواء بمكبر للصوت
أو بأي جهاز مشابه آخر ( )٢التراخيص ا جبارية ( )٣ألتسجيل،
التسجي ت المؤقتة}
( )١
التصريح:
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يتمتع مؤلفو المصنفات ا دبية والغنية بدق استئثاري في

اتفاقيةبرن (دنة )١٩٧١

[ائمادق (١١ثأذيا)(،)١تابع]
أأ١اا

أا٢أأ

بإذاعة مصنفاتهم أو بعها إلى الجمهور بأية وسيلة أضزى
تستخدم ذاما أ شارات أو ا صوات أو الصدور
ب ض
بأي نقل للجمهور ،طكيا كان أم الطهيا ،للمصنف البذأع
عندما تقوم بهذأ الثقل هيئة أخرى غير الهيئة ا صلية ٠

" ”٣بثقل ألمصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأي جهاز
آخر مشابه ناقل لإلشارات أو ا صوات أو السور *

( )٢تخشى تشريعات دول االتحاد بتحديد شروط استمال الشوق
المذكورة في الفقرة السابقة ،على أن يقتصر أش هذه الشروط على الدول ائق_بي
فرضتها ال غير’ وال يكن أن تمغدى هذه الثعروط بأي حال يالحقوق المعنوية
للمؤلف ،وال بحقه في ألحصول على مقابل عادل تحدده السلطة أئمخشدة في
حالة عدم االتفاق عليه وديا،
( )٣ما لم ينصى طى خ ف ذلك؛ فإن التشريح الممنوح طبقا للفئرة
(  )١من هذه المادة ،ال يتضمن التصريح بشجيل المصنف المذاع بآالت تسجيل
ا صوات أو الصور ٠ومع ذلك فإن تشريعات دو,ل االتحاد تخشى بتحديد ننام
التسجي ت المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة السستخدامها في
إذأعاتها الخاصمة .ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجي ت فبي
محفوظات رسية بالنظر ئطابعها االسعائي كوثائق٠
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اتفاقية برن (لسنة )١٩٧١

مدة R١١
[سى ألحقوق المتحلقة بالمصنفات ا دبية )١( :حق الت وة

الطنية ونقلها إر الجمهور
( )٢بانسبة للترجمات؛
()١

يشقع مؤلفو السنفات ا دبية بحق استئثاري في صريح؛

”٠١

٠

أا٢ا)

الت وة العفية لمصئغاتهم بما في ذلك الت وة ألعلنية بجميع
الوسائل او الطرق.
نقل ت وة مصنفاتهم إر ألجمهور بجميع الوسائل٠

( )٢يتمتع مؤلفو المصنفات ا دبية ،طوال مدة سريان حقوقهم عكى
المصنف ا سني ،بثغس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم.

مادة أ ١
[حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحوي ت أخرى طيها]

يتمتع مؤلفو المصنفات ا دبية أو اسية بحق استئثاري في تصريح تحوير
مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أي تحوي ت أخرى عليها،

مادة ١٣
[إمكانية تحديد بحق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات
ساحبةلها )١( :التراخيص ا جبارية ( )٢ا جراءات أالنتقالية
( )٣مصادرة نسخ المصنفات المستوردة ،المصنوعة دون
تصريح من المؤلف]
( )١يجوز لكل دولة في االتحاد أن تضع ،فيسا يخصها ،تحفنات
وشروطا بثهأن الحق االستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية
كلمات يكون قد تم شجيلها مع المصنف موسيني بتسريح من ا خير ،وذلك
في قزخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف موسيني مصحوبا بالكعهات إن
وجدت .بين أن كل طل هذة التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة الني
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اتفاقية برن (لسفة )١٩٧١
[ألمادة  ،)١ (١٣تابع]
فرضتها ،وال يجوز أن مس بأي حال بحق ألمؤلف في الحصول عدى شابل
عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم االتفاق طيه ودياًا

( )٢تسجي ت المصنفات الموسيقية ألقي تم إنجازها في إحدى دول
االتحاد طبقا للمادة  )٣(١٣من ألوثيقتين لهنه االتفاقية الموقوفين في روما في ٢
يونيبحزيران  ١٩٢٨وفي بروكسل في  ٢٦يوذيه/حزي ران  ،١٩٤٨يمئن أن
تكون س ئئنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف ألمصنف الموسيقي وذلك
حتى نهاية مدة سنغين أعبارا من ألتاريخ ألذي صبح له ألدولة المذكورة
مرتبطة بهذه ألوثيقة,
( )٣ألتسجي ت ألتبي قتم وفقا ئئغقرفين()١و( )٢من هذه المادة وألي
يتم استيرادها ،بغير صريح من أ طراف ألمعنية ،فبي دولة تحبرها شسعجي ت
مخاالة للقانون ،تكون عرضة للمصادرة’
الة ١٤
[ألحقوق ألسينمائية والحقوق المرتبطة بها )١( :التحوير والنسخ ألسينمائي،
ألتوزيع ،ألتمثيل وا داء أئعلثي وأئثقل السلكي إلى ألجمهور ئلمصئفات المحورة
أو الخوخة بهذأ الشكل ( )٢تحوير أ نقاج ألسينمائي ( )٣عدم وجود تزأخيص
إجبارية]

()١
ترخيص:

يشتع مؤلفو ألمصنفات ا دبية أو أئغفية بمدق استئثاري في
“ ١؛أ تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ مدسها لإلشاج السينمائي،
وتوزيع مكل هذه ألنسخ المحورة أو المنقولة,
اا٢اأ

ألتمثيل وا داء ألطني والنقل السلكي للجمهور للمضئفات
المحورة أو المنقولة يهذا الشكل’

( )٢تحوير ا نتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية ،تحت
أي شكل فنبي آخر ،يطلى خاضعا لصريح مؤلفي ألمصنفات ا صلية ،وذئك دون
المساس بترخيص مؤلفي ا نتاج السينمائي’
()٣

ال تنطبق أحكام المادة ٠)١(١٣
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أنعافه برن (لسئة ١٩٧١؛

مدة(١٤ثي)
[أحكام خاصة ئتطق بالمصنفات السينمائية١( :؛ ألتشبيه
بالمصئفات اأ؛ صليةاا ( )٢أصحاب حق المؤلف؛ تحديد طوق
بعض المؤلفين المساهمين ( )٣بعض المؤلفين المساصين اآلخرين؛

(  ١؛ دون المساس بحق ألمؤلف ي مصنف يكون قد تم تحوي_ره أو
نقله ،يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصفف أصلبي  ٠ويتمتع ساحب دق
المؤلف لمصئف سينمائي بذات الحقوق التبي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي ،بما
فبي ذلك الحقوق المشار إليها فبي المادة السابقة*

(()٢اً؛ تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يخفس به
لشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
(ب؛ مع ذلك ،فغبي دول أالتحاد التبي تقضبي تفسريعاتها تضغين
أصخاب حق المؤلفة فبي مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا فبي عسل
ألمصنف ،فإن مثل هؤالء المؤلفين فبي حالة إذا ما تسهدوا بتقديم فشل هذه
المماصة؛ ليس لهم ،ما لم يتفق على خ ف ذلك أو على تعى شاص ،أن
يعترضوا طى عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو شبله أو أدائه
علنا أو نقله سلكيا إلى الجمهور ،أو إذاعته أو طى اي نقل آخر إلى الجمهور ،أو
تضمينه حاشية بالوجمة أو جعله تاطقا بلغة أخرى،

(ج) أمر البت فيما إذا كأن يجب إفراغ ألتسهد المذكور أم ه
غراض تطبيق الفقرة ألفرعية (ب) السابقة ،فبي شكل عقد معوب أو سرر
مكتوب له ذات أ ش من عدمه ،يختص به تشريع دولة االتحاد التبي يتخذها منتج
قامته المعتادة ,ومع ذلك يختض تفزيع
المصنف السينمائي مقرا له أو مح
دولة االتحاد ألمطلوب توفير الحفاية فيها بحق ألقضاء بما إذا كان التعهد الشار
إليه يجب أن يكون عقدا مكتوبا أو محرر؛ مكتوبا له ذات ا ش ،ويبسب عدى
ألدول التبي تلؤم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إملن
كتابي يقوم بزب غه في الحال إلى جميع دول االتحاد ا خرى.
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اتفاقية برن (كنة >١٩٧١
[اعأده (١٤ثاقيا)()٢ه تأبع]
(د) يقصد بعبارة؛اما لم يتفق طى خ ف ذلد أو على نمى
خلصاا،أي شرط مؤ يمكن أن يخضع له ؛شهد مذكور ٠

( )٣الظبق أحكام ألفقرة ((>٢ب) أع ه عدى مؤلفي ألسيناريو
والحوار وامصنفات الموسيقية ألثي يتم تأليفها بفرض إنجاز مصف سمائي،
وال طى امفرج الرئيسي لهذا امصنف ،هذ؛ ما لم يقرر الشريع الوطني خ ف
ذلك ٠ومع ذلك فطى دول االتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام نقضي بتطبيسق
الفقرة (()٢ب) أمشار إيها طى امخرج أمذكور ،أن تخطر امدير امام بذلك
بموجب إع ن كقابي يقوم بزب غه في الحال إلى جميع دول أالتحاد ا خرى’

مدةR١،
إ"حق التقبع؛؛ بشأن أمصنفات الغنية والمخطوطات )١( :حق
االنتفاع بعطيات إعادة البيع ( )٢التشريعات امطبقة ( )٣ا جراءات]
( )١فيما يتطق بامصئفات الغنية ا صيا والمخطوطات أ صلية
لكتاب ومؤلفين موسيقيين ،يتمتع امؤلف ،أو من له صفة بصد وففه سن
ا شظى أو الهيئات وفقا ئلئشريع الوطني ،بحق غير قابل للتصرف فيه ،فسي
تعلق مصلحتهم بعطيات بيع امصنف التاية ول تنازل عن هدق االستغ ل
يجريه امؤلف ٠
( )٢ال يمكن امطائبة بتوفير الحماية امنصوصى ظهسها في ألفقرة
السابقة في أية دولة من دول االتحاد إال إذا كان تشريع الدولة التي يعي إلي—ها
امؤلف يقرر هذه الحماية وفي ألحدود ألتبي يسح بها تشريع الدولة امطلوب
توفير ألحماية فيها،
()٣
الواجبة،

يخشى التشريع ألوطني بتحديد إجسسراءأت ألتحصيل وألبالغ
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أنقاقية برن (لسنة )١٩٧١

امادة ج ١
إحق المطالبة باسوق ألمتعة باساية )١( :عند بيان اسم المؤلف أو عندما ال
يدع االسم المعشار مجاال ي شك في تحديد شخصية المؤلف ( )٢بائسبة
للمسنفات السينمائية ( )٣بالنسبة للمصفات التي ال تحملى اسم ألمؤلف أو التي
تحمل اسما مستعارا ( )٤بألنسبة لبعض المصنفات غير المنشورة والتي تكون
شخصية 'مؤلفها مجهولة؛

( )١لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات ا دبية أو الغنية الت_ي تحميها
االتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المغسول أسام مشاكم دول
االتحاد ومقاضاة من يمص بحقوقهم ،يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصفف
بالطريقة المعتادة ،هذا ما لم يقم ألدليل على عكس ذلك ،وطبق هذه الفقرة شى
إذا كان االسم مستعارا ،متى كان االسم المستعار الذي يقخذه المؤلف ال يدع
مجاال ي شك في تحديد شخصيته،
( )٢يفترض أن الشخص ألطبيعي أو االعتبارى الذي يدنر أسمه
نالطريفة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهنا المصنف ،هذا ما لم يفم
الدليل على عكس ذلك،
( )٣بالنسبة للمسنفات التي ال تحمل اسم المؤلف أو التبي تحمل اسما
مستعارا ،غير تلك المشار إليها في الفقرة ( )١أع ه ،يفترض أن الناشر اسعذي
يظهر اسمه على المصنف ،وما لم يثبت عكس ذلك ،بمثأبة ممثل للمؤلف ،وببنه
ألصفة فإن له حق المحافظة على طوق المؤلف والدفاع عنها ،ويوقف مصياًن
حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبته صدفته،
بالغسبة ئلمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها
مجهولة ،مع’وجود كل ما يدعو إلى االعقاد بأنه مض مواطنبي إحدى دول
االتحاد ،فإن تشريع هذه الدولة يخشى بحق تعيين السلطة المختصة التي تفسوم
بشبل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه وألدفاع عنها في دول
االتحاد،

(ب) على دول االتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عس بالحكم
المذكور أن تخطر المدير العام بذلك بقعى إع ن كتابي يتضمن كل البياتات
الخاصة بالسلطة المغصة ألتبي تم تعيينها بهذا الشكل ،ويقوم المدير ألعام بإب غ
دئك في ألحال إلى جميع دول االتحاد ا خرى،
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اتفاقية برن (ئسنة )١٩٧١
مدة ١٦
(ألمصنفات المزورة )١( :المصادرة ( )٢ألمصادرة
ح االستيراد ( )٣التشريعات المطبقة]

(  )١تكون جميع ألنسخ غير المشروعة لمصنف مح للسارة فههي
دول االتحاد القي يشتع فيها المصنف ا صلي بالحماية القانونية٠

( )٢طبق أحكام الفقرة ألسابقة أيضا طى ألنسخ الواردة من دولة ال
يتمتع فيها المصنف بالصاية أو تكون قد توقفت فيها حمايته’

()٣

تجري المصادرة وفقا لتشريع كل دوئة٠

أكادة ١٧
(إمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها و عرضها]

ال يمكن حكام هذه االتفاقية أن تغس باي شكل بحق حكومة كل دولة من
دول االتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع ،عن طريق ائع_ريع أو إصدار
اللوائح ،تداول اً'و تسل او عرض أي مصنف أو إنتاج فزى السلطة .ائمختصسسة
ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه،

أمادة ١٨
(المصنفات الموجودة عند دخول االتفاقية حيز ألنتفين )١( :يجؤز
حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ ( )٢ال يجوز
حمايتها في حالهة انقضاء مدة ألحماية في ألدولة ألمطلوب نوفير الحماية
فيها ( )٣تطبيق هذه المبادئ ز )٤حاالت خاصة]

( )١شري هذه االتفاقية طى كل ألمصنفات التي ال تكون ،عند دخول
هذه االتفاقية حيز التنفيذ؛ قد سقطت بعد في ائملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة
ألحماية*

( )٢مع ذلك ،إذا سقط أحد المصنفات في الملك المام في ألدولة
المطلوب توفير الحماية فيها ،نتيجة انقضاء مدة ألحماية السابق منحها له ،فسان
هذا المصفف ال يتمتع فيها بالحماية من جديد،
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اتفاقية برن (لسنة )١٩٧١

(المأدة  4 ١ ٨تابع؛
( )٣يجري ظبيق هذا المبداً وفقا لألحكام الثي صفها أالتفاقيات
الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذأ الغرض فيما بين دول االتحاد ٠وفي حالة
عدم وجود مثل هذه ا حكام ،تحدد الدول المعفية ،كل فيما يخمسسها ،الشروط
ألخاصة بتطبيق هذأ المبداً،
ؤ )٤نتطبق ا حكام السابقة أيضا في حالة انضمام دول جديدة إلى
االتحاد وكذلك في الحالة التي تمتد فيها الحماية يالتطبيق لبادة  ٧أو يطب
ألتنازل عن ألتحفظات،

مادة ١٩
(طبنى حماية أوسع من الحماية المترتبة على االتفاقية؛

ال تمنع أحكام هذه االتفاقية من المطالبة بتطبنى حماية أوسع يكسعون فد
قررها تشريع دولة من دول االتحاد،

؛مأدة ه؟
(اتفاقات خاصة بين دول]
تحتفظ حكومات ذول االتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها ،ما
دامت هذه أالتفاقات تخول المؤلفين حقوقا تفوق تلك التي تمنحها هذه أالتفاقية ،أو
تتضمن نصوصا ال تتعارض مع هذه االتفاقية ،وتبقى أحكام االتغافات القائصان
سارية متى كانت مطابقة ثئشروط السابق ذكرها.

الة ٢١
(أحكام خاصة تتطق بالبئدان النامية )١( :ألرجوع
إلى الملحق ( )٢الملحق جزء ال يتجزاً من ؛لوثيقة]

()١

يتشمن الدق أحكاما خاصة تتطق بالدول النامية،

()٢

مع مراعاة أحكام المادة ()١ (٢٨ب) ٤يشكل الملحق جزءاً ال يتجزأ

هن هذه الوثيقة ل
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اتفاقية برن (لستة )١٩٧١

(أحكام خاصة بشأن البلدان الغامية؛

الة ا ولى
(ا مكانيات الممنوحة للبلدان ألنامية؛ ( )١إمكانية المطالبة
با فادة من بعض الطوق ،ا ع ن ( )٢مدة ص حية ا ع ن
( )٣الجئدان التي لم تعد تعئبر من البلدان النامية ( )٤مخزون
النسخ المتوفرة (ه) ا ع نات المشئقة ببعض ا قاليم
( )٦حدود المعاملة بالمثل]

( )١لكل دولة ،تعتبر دولة نامية وفقا لما يجري به العمل في الجمعية
العامة لألمم ألمتحدة ،تصدق على هدج الوقيعة ،التي يشكل هذا الملحق جسزءا ال
يتجزأ منها ،أو .صم إليها ،والتي نشرا لوضدها االقتصادي واحتهاجعها
أالجتماعية أو القافية ال تعتبر شها في الوقت الحاضر في مركز يمعسها سن
اتخان ا جراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الوارد فسي هسنه
الوثيقة ،أن تطن بأنها ستشمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أو ذلك
المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهما معا ،وذلك بموجب إخدار تودعهسه
ئدى المدير العام عند اداع وثيقة صديقها أو افضمامها ،أو مع مراعاة المادة
الخاسة ( )١ؤج) في أي وقت الحق ،كما يمكنها ب_دال مسن اسشمال الصق
المغصوص عليه في المادة ألثانية ا دالء بإع ن طبقا للمادة الخامسة ()١ؤ٠>1
ؤ ( )٢ا ) كل إع ن وفقا للفقرة ( )١يتم إخطاره قبل انقضاء فغزة عشر
طوات اعتبارا من تاريخ العمل بالمواد من  ١إلى  ٢١وبهن؛ الملحق طبقا للمادة
 ٤)٢(٢٨يظل نافذا حتى نهاية المدة المذكورة♦ ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا
لمدد أخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير
العام خ ل مهلة ال نزيد عن خسة عشر شهرا وال نقل عن ث ثة أشسهر قين
انقضاء فترة ألحشر طوات الجارية،
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اتفاقية برن (لسنة ١٩٧١

{الملحق ،الهادة ا ولى(؟) ،تابع]

(ب) كل إع ن وفقا للفقرة (  )١يتم إخطارج بعد انتهاء فئرة عفر
سفوات من ألعمل بالمواد ض  ١إلى  ٢١وبهن؛ الملحق طبقا للمادة  ٤)٢(٢٨يغلل
نافذا حتى نهاية فثرة العشر سفوات الجارية ،ويمكن تجديدج طى النحو الوارد في
الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (اً)٠

( )٣ال يحق ية دولة من دول االتحاد لم تعد تعئغر دولة نامية عفى
النحو ألموضح بالفقرة (  )١أن تجدد إع نها طبقا لما تقضسبي بهه الفقرة (،)٢
وسواء سحبت هذة الدولة إع نها رسميا أو لم شحبه ،فإنه ال يحق لها االستفادة
من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ( )١إما فبي نهاية فترة السفوات العشسر
الجارية وإما بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بث ث سفوات ،أي ا جلين أطول،
( )٤إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتأجها بمقتضى ترخيص ممنوح
طبقا حكام هذا الملحق ،وذلك عندما يكف االع ن الصادر طبقا للفقرة ( )١أو
الفقرة ( )٢عن الغغان ،فإنه يجوز االستمرار في توزيع مثل دنة الفسخ خسى
ئغأذط

( )۵يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إع نا
أو إخطار؛ طبقا للمادة ١(٣١؛ بخصوص تطبيق هذة الوثيقة على إئيهسم مجر
يمكن أن تعتبر حالقه مماثلة لحالة الدول العضسوص عليها بالفقرة ( ،)١أن
تصدر ا ع ن المشار إليه فبي ألفقرة ( )١وأ خطار بالتجديد المشار إليه في
الفقرة ( )٢بالغسبة لهذا االقليم ،وطالما ظل مثل هذا االع ن أو ا خطار نافذا،
فإن أحكام هذ؛ الملحق تنطبق على ا قليم الذي صدر بصدده،
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اتفاقية برن وسنة )١٩١/١

[ألملحق ،ألمادة ا ولى ،قابع}
(()٦أ) إن واقعة أستعمال إحدى ألدول حد الحقوق المشار إليها في
الفقرة ( )١ال تجيز ئدولة أخرى أن شئح للمصنفات التي تكون دولة منشئها دي
الدولة أ ور حماية أقل مما هو مغروض عليها منحه طبقا صواد سسن  ١إلى
٠٢٠
(ب) ال يمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عيه فبي
ألجملة الثانية من المادة ()٢(٣ ٠ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقا للمادة
ا ور ( ،)٣وذئك بائنسبة للمصنفات التبي تكون دولة منثفئها هي إحدى الدول
التبي أصدرت إع نا وفقا للمادة الخامسة (()١اً)٠

امادة ائثعية
[تقييد حق الترحمة )١( :إمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المخشة
( )٢إر ( )٤شروط منح الترأخيص (ه) ا غراض القي شنح من أجلها
ائترأخيص ( )٦انتهاء ص حية ائقراخيص ( )٧المصنفات التي نتألف أساسا
من صور توضيحية ( )٨المصنفات ألقي تسحب من التداول ( )٩منح
تراخيص لهيئات ا ذاعة؛

(  )١فيما يتعلق بالمصنفات ائمغشو٠رة في شكل مطبوع أو فبي أي شكل
مماثل آخر من أشكال االسشعاخ ،يحق لكل دولة تكون قد أطغت بأنها سشثمل
الحق المفصوصى طيه في هذه المادة أن تستبدل بالحق االسستئثاري للترجسسة
المنصوص طيه في المادة  ،٨نظاما للتراحيص غير أالستئثارية وألفير قابلة
للتحويل ،تمنحها السلطة المخصة وفقا للشروط التالية وطبقا للمادة الرابعة.

(  ( )٢أ ) مع مراعاة الفقرة ( ،)٣إذا ما أنقضت فترة ث ث سطو .أت و
أية فقرة أطول يحددها ألتشريع الوطني للدولة المذكورة ،اعتبارا من تساريخ أول
نشر لمصنف ،دون أن نتشر رجمة لهذا المصنف بلخة عامة ألتداول في هذه
الدولة بوأسطة صاحب حق الرحمة أوبصريح منه ،فإن ايا من موأطنبي سذج
الدولة يمكنه الحصول عر رخيص برجمة ألمصنف إر اللغة المذكورة وشو
هذه الرجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماى آخر من أشكال النقل٠
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اعالية برن (دنة )١٩٧١

[أسق ،المادة الثانية(؟) ،تأبع}
(ب) يمكن أيضا منح ترخيص وفقا لهذه ألمادة إذ؛ ما نفذت جميع
الطبعات للترجمة المنشورة باللغة المذكورة.

( )٣ؤ أ ) في حالة الترجمة إلى لخة ليست عامة ألتداول في دولة أو
أكل من الدول المتقدمة أ عضاء في االتحاد تمستبدل فرة اث ث سطوات
المنصوص عليها فبي الفقرة (()٢أ) بفترة' سنة،
(ب) لكل دولة مشار إليها في الفقرة ( ٤)١باشاق إجماعي من
جائب الدول المتقدمة ا عضاء فبي االتحاد والتي لها نفس اللفة المتداولة ،أن
تستبدل ،في حاثة الترجمات إلى تلك اللخة ،بغترة ألث ث سنوات المشار إيها فبي
الفقرة (()٢أ) فترة أقصر تحدد طبقا ل تفاق المذكور على أال تقل هذه الفترة عن
سنة واحدة .وقع ذلك ،ال تنطبق أحكام الجملة السابقة إذا كانت اللغة المعنية هسي
االنجليزية أو الفرنسية أو أ سبانية .هذا وأي اتفاق من هذا القبيلة يخدر به
المدير العام من جانب الحكومات التبي عقدته ه
(()٤أ) ال يمنح أي ترخيص بمقتضى هذة اقادة إال بعد انقضاء مهئة
إضافية قدرها ستة أشهر فبي حالة التراخيص التي يمكن 'الحصول عليسها بسن
انقضاء فترة ث ث سنوات ،وتسمة أشهر في حافة التراخيص اثي يثن
الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك ا

" "١اعتبارا من التاريخ الذي يستوفي فيه اسالب ا جراءات
المنصوص عليها في المد٠ة الرابمة (٠)١
" "٢أو في حالة عدم االستدبد على شخصية صاحب حسق
الترجة أو عنوانه ،من ألتاريخ الذي يرسل فيه اسالب،
طبقا لما تقضبي به ابادة الرابمة ( ،)٢فسخا من طليه
المقدم للسلطة المخشة بمئح الترخيص.

(ب) ال يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إذا نشرت ترجمة إدى
اللغة التبي قدم اسلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بشريح ده
خ لة مهلة الستة أو الشمة أشهر،
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اتفاقية برن (بنة ١٩٧١
(ألملحق ،ألمادة الثانية ،تابع؛

(ه) ال يمنح ترخيص بمقتضى اله ألمادة إال
المدرسي أو الجامعي أو .غرأض البحوث.

غراض القيم

( )٦تنتهبي ص حية كل ترخيص يكون قد طح وفقا دهذه ألمادة إذأ
فشرت ترجمة للمصف من جانب صاحب حق ألترجمة أو بتشريح طه بفن
مقارب للثمن ألمعقاد في ألدولة ألمعنية بالئسبة للمصنفات ألساقة ،وذئك إذ؛ ما
كانت هذه أالرجمة باللغة شها ولها في ألجبرى هر ذأت مشهون الترجمة ألطشورة
بمقتضى الترخيص .أما النسخ التبي يتم إئقاجها قبل أنمهاء أجلى الترخيص فيبوز
أستمرأر تدأولها حتى نغادها.
( )٧بالنسبة للمسنفات ألتبي نتألف أساسا من صور توضيحية ،ال يمنح
ترخيص لعمل ونثر ترجمة للغص وال لنقل ونشر ألص—ور ألتوضيحية إال إذأ
أستوفيت أيضا ألشووط ألمنصوص ظيها فبي المادة ألثالثة.

( )٨ال يمنح أي ترخيص وفقا لهذه ألمادة عندما يسحب ألمؤلف سسن
ألتداول جميع فسخ مصنفه.

(()٩أ) يجوز أيضا طح ترخيص بترجمة سفف يكون قد نشر فبي
شكل مطبوع أو فبي أي شكل آخر مماثل من أشكال انقل ،ي هيئة إذاعية يفع
مقرها ألرئيسي في إحدى ألدولى ألمشار إليها في الفقرة ( ،)١وذئك بناء على
طلب تلدمه ظك الهيئة إلى ألسلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراماة
جميع ألشروط التالية:
١اا أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومثنقاة وففا لقو ,انيمن
ألدولة ألمذكورة.

” ”٢أال تستخدم ألترجمة إال في إذأعات يقتصر هدفها عدى
خدمة أغراض التعليم وإذاعة معلومات ذات طابع علمي
موجهة إلى ألغبراء في مهفة معينة.
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اتفاقية برن (لسنة )١٩٧١

[الملحق ،المادة الثانية( () ٩أ) * تابع]
" "٣أالنستخدم الترجمة إال لألغراض المشار إليها في
الشرط الوارد بالبغد " ،"٢ومن خ ل إذاعات مشروعة
موجهة لمستممين فبي إقليم الدولة المذكورة ،بما في ذلك
أ ذاعات القي تتم ض طريق تموالت سوقية أو
بصهرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه ا داعسسات
دون سواها.

ا ”٤أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد ألربح,
(ب) يجوز كذلك استعمال التسجي ت الصوتية أو البصرية ئقرجمة
أعدتها هيئة إذاعية بمقتضى فزخيص مئح وفقا لهذه الفقرة ،وبناء على مواففة
هذه الهيئة ،بواسطة أية هيئة إذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في ألدولة الدي
منحت سلطقها المفقصة الترخيص المذكور ،وذئك لألغراض وطبقا للفروط
المشار إليها قي العقرة الفرعية (أ)٠

(ج) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير وألشروط المذكورة بالفقرة
الفرعية (أ) ،يجوز أيضا الترخيص لهيئة إذاعية بترجمة أي نص مغدن في
فثبيت سمي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التطيم المدرسي أو
ائجاممبي وحدها.
(د) مع مراعاة ألفقرات الفرعية من (أ) إلى ؤج} ٤تنطبق أحشام
الفقرات الدابقة طى منح واستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقا لهذه الفقرة.
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اتفاقية برن (لسنة )١٩٧١
ال ة الثالثة
[هس حق أالمشاخ )١ ( :إمكانية طح ائتراخيص من قبل
ألسلطة المغتصة ( )٢إلى ره) شروط طح هذة أئتزأخيص ( )٦أنتها ٠ص حية
ائقراخيص ( )٧ألمصففات ألتي ظبق عليها هذه ألمادة؛
(  )١لكل دولة تطن بأنها نشتمل ألطوق ألمنصوص طيها فبي نذه
المادة أن تستبدل بالحق أالستئثاري ئ سقثساخ ألمنصوص طيه فهي السادة ٩
نظاما لئترأخيص غير االستئثارية وغير ألقابلة للتحويل تفوم بمنعبا الساطة
ألمفقصة بائشروط التالية ووفقا للمادة الرابعة.

(()٢أ) فيما يتطق بائمصنف ألذي تنطبق طيه هذه السادة بمويب
ألفقرة ( )٧وعند انقضاء:
ا’  ”١ألفترة ألمحددة في الفقرة ( )٣محسوبة ابتداء من شاريخ
أول نشر لطبعة معينة من هذا المصفف،
أ'٢أأ

أو أية فقرة‘ أطول يحددها ألتشريع أئوطشي للدولة ألمشار
إليها فبي الفقرة ( )١ومحسوبة اعتبارا من نفس التاريخ،

إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت ئلتدأول فبي هذه ألدولة معن جانب
صاحب حق النقل أو بتصريح مفه تلبية الحتياجات عامة الجمسسهؤر أو التعليم
ألمدرسي وألجامعي بشن مقارب للثمن المعتاد في الدولة ألمذكسورة بالنمبة
لمصنفات مماثلة ،فألي من رعايا هذه الدولة اًن يحصل على ترخيص السعاخ
ونشر هذه ألطبعة بائسحر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية الحتياجسسات ألتعليم
المدرسي والجامعي،
(ب) يجوز أيضا مفح رخيص لنقل ونشر طبعة طرحت ئعسدأول
على الشحو الوارد في الفقرة ألفرعية (أ) طبقا للشروط ألوأردة في هاه المسادة
وذئك إذا توقف لمدة ستة أشهر ،بعد انتهاء ألمدة السارية ،عرض نسخ مرخصا
من هذه الطبعة للبيع في الدولة ألمعفية ظبية الحقياجسسات ائجسهور أو ألتعليم
ألمدرسي وألجامعي بسعر مقارب للسعر المعقاد فبي ظك الدولة لمصنفات مماثلة،
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اتفاقية برن (دنة )١٩٧١
(الملحق ،العادة الثالثة ،تابع]

( )٣مدة الفقرة المشار إليها بائفقرة (()٢أ)اا١اا خس سنوات ،على اًن
يسسى من ذلك؛
أ١أ ألمصففات في اسوم الرياضية و٠الطبيعية والتكنولوجية،

فتكون الفترة بائئسبة لها ث ثة سنو أت ٠

” "٢المصنفات التي نتفي إلى مالم الخيال ،كالروايات
والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية ،وكفب الفن،
فتكون الفقرة بعسبة لها سبع سنوات٠
(()٤أ) في حالة ألترخيص الذي يمكن الحصول ظيه بصد انقضاء
ث ث سفوات ،ال يمنح ألقرخيص إال بعد انتضاء فقرة ستة أشهر:

” ”١من تاريخ استيفاء الطالب لإلجراءات المنصوص عليها في
المادة الرابعة (،)١
" "٢أو في حالة عدم االستدالل طى شخصية صاحب حق النقد
أو عنوانه ،من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب ،كمأ شفي
بذلك ألمادة الرابعة ( ،)٢نسخا سن طلبه إلى السلطة
المفقصة بمنح الترخيص*

(ب) ال يجوز مئح ترخيص في الحاالت أ خرى ،وبشرط انطباق
المادة الرابعة ( ،)٢قبل انقضماء فقرة ث ثة أشهر تحشب ض تاريخ إرسال نسخ
الطلب.

(ج) ال يجوز منح أي ترخيص وفقا لهذه المادة إذا حصل برض
للبيع طى ألنثو الوارد في الفترة؛)٢إأ١خ ل مدتن ابستة أو ألث ثة أفهر
ألمشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)٠
ال يجوز منح أي ترخيص إذا سحب أئمؤ.لف من التداول كد
(د)
تسخ الطبعة القي طلب الترخيص من أجل نقئها أو نشرها،
(ه) ال يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل وقشر ترجمة لهصند
ما فبي الحالقين التادين;
اأ١ا'

إذا لم تكن ائقرجة قد نشرت سن جانب ساحب دق
الترجمة أو بنضريح منه،

" "٢إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التبي طلب
فيها ألترخيص،
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اتفاقية برن (لسنة )١٩٧١

[ألشق ،المادة الثالثة ،تابع؛
( )٦إذا طرحت للتداول في الدولة ألمشار إليها في الغفرة ( )١سن
جانب صاحب حق ألنقل او بتصريح منه نسخ من طبعكسة لسنف سا تلبية
الحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي؛ بشن شارب لئشسن
المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة ،فإن كل ترخيص منح بمعشسى
هذة المادة فتتهي ص حيته إذا كأنت هذه الطبعة بالئخة نفسها ولها فبي ائجوفدسر
ذات مضمون الطبعة ألمنشورة بمقتضى أئترخيص ٠أما النسخ التي يكون قد شم
إنتاجها قبل انتهاء ص حية الترخيص فيجوز ابشرار تداولها حتى تفادها.

( ( )٧أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تعسر ألمصنفات التي تنطبق
عليها هذه المادة طى المصنفات المنشورة في شكل مطبو ع أو فسي أي شكل
مماثل آخر من أشكال النقل.

(ب) نتطبق هذه المادة أيضا على النقل المسي البصري لتسجي ت
سمعية بصرية مشروعة باعتبارهانشكل أو تحتوي على أعمال محمية ،كسا
نتطبق على نزجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب
فيها الترخيص ،وذلك بشرط أن تكون السجي ت السمعية البصرية المعنية ل..ح
أعدت ونثرت غراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.
المادة الرابعة
(أحكام مشتركة بشأن ائتراخبصى المنصوصى طيها في الماذقين
الثانية والثالثة )١( :و( )٢ا جراءات ( )٣بيان اسم المؤلف
وعنوان المصنف ( )٤تصدير النسخ ( )۵إشارة ( )٦المكافأة؛
(  )١ال يمنح الترخيص طبقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إال إذا أفيد
الطائب وفقا لإلجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طئب سسن صاحب
الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما كأنت الخالة
فرفضى طلبه ،أو أنه لم يقمكن من ألعثور على صاحب الحق بعد يسذل الجسهود
ال زمة .وعلى الطائب في نغمى الوقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخدر .يه أي
مركز إع مي وطني أودولي مشار إلهه في الفقرة (،)٢
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ساقية برن (لسدة )١٩٧١
ل؛ئملحق ،المادة الرابعة ،تأبع]

( )٢إذا لم يشن لطالب التربمى العثور طى صاحب اطق ضليه أن
يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الذي تقدم به إلى الساطة
المشعة بمنح الترخيص إلى الفاشر الذي يظهر اسه على المصنف وإلى أي
مركز إع م وطني أو دولي يكون قد تعين في إخطار يودع لهنا الغرض لدى
المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التى يعتقد أن الناشر يمارس يسها الجانب
ا كبر من نشاطه،
( )٣يجدب أن يذكر٠٠اسم المؤلف على جم نسخ الترجمة شمتم ما ينلل
وينشر من 1لمتذف فبي اًغلل ترخيص ممنو ح طئئابجحكاًم 1لمادة* ائاًذية اًو نمم٠ادة

الثالثة  ٠ويجب أن يظهر عفو ان المصنف على جميع مثل هذح الفسخ ،وبعسبة
ئلترجمة يجب أن يظهر ألعنوان ا صلي للمصنف في كل الحاالت على جميسع
اشخ المذكورة،
(()٤أ) ال يمتد الترخيص الممنوح وفقا للمادة الثانية أو للمادة الثاللة
إلى تصدير الفسخ ،وال يسري مثل هذا الترخيص إال على نشر الترجمة أو مسا
ينقل من المصنف حسب أ حوال داخل إقليم الدولة التبي طلب فيها الترخيص،

(ب) فبي تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ) ،يجب أن يعتبر تصديرا
إرسال نمخ من أي إقليم إلى الدولة التبي أصعدرت طبقا للهادة أ ولى (ه)
صريحا بشأن ذلك ا قليم.
(ج) إذا أرطت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولبة
منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصا بترجمة مصنف إلى لخة غير أ نجليزية أو
الفرنسية أو ا سبانية ،نسخا إلى بلد آخر من ترجمة شرت بفاء غلى هذا
الترخيص ،فإن هذا ا رسال ال يعد فبي تطبيق الفقرة الفرعبا (أ) تصديرا إذا
روعيت كل الشروط اآلتية؛

" "١أن يكون المرسل إليهم أفراد؛ من رعايا الدولة الفي
منحت مساطتها المخسسة الترخيصى ،أو منظمات
أعضاؤها من هؤالء الرعايا،
اا٢اا
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أال تستخدم ائشعخ إال فبي أغراض التعليم ائمدرسسي أو
الجامعي او غراضى البحوث٠

اتفافية برن (ئسئة )١٩٧١

ل؛لمئحق ،العادة الرابعة(؛) ،تابع
أأ٣اأ

أال يكون ألفرض من إرسال ألخ وتوزيعها بهد ذلك
على المرسل إليهم تحقيق اي ربح.

“ “٤أن يتقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة الت—ي
منحتة سئطتها المغشمة ألرخيص أنفاقا يسح باالست م
أو ألتوزيع أو بهما معا ،وأن تكون حكومة هذة ألدولة
التبي منحت ألترخيص قد أخطرت ألمدير ألمسام بسسهذا
أالنفاق.

(ه) كل نسخة تقشر وفقا لترخيص ممنوح بحفى ألعادة أئثانيا أو
ألعادة الثالثة يجب أن تصلى بأللغة ألمناسبة صا يفيد أن ألنسخة ليست مطروشة
للتداول إال في ألدولة أو أ قليم ألذي ينطبق عليه الترخيص.
( ()٦أ ) تتخذ على ألستوى ألوطني التدابير ألكفيلة بضعان ما يلي:

"  ”١أن ينص ألرخيص ،لمصلحة صاحب حق ألرجسة أو
ائل حسوما كأن الحال ،على مكافأة عادلة تنفق وسا
يستحق عادة في حالة ألترأخيص ألنشبي شهر عنسها
مفاوضات حرة بين ذوي ألشأن في ألبلدين اسيين.
" "٢أن تدفع المكافأة وترسل .وإذا أعرضت ذدسك لوأنح
وطنية لئيم النقد ،فطى الجهة ألمخقص_ة أال تدشر
ؤسها في االلتجاء الى ا جهزة الدولية لنامين إرسال
قيمة ألمكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.

(ب) يتخن التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضعان ترجة صحيحة
للمصنف وفقل دقيق للطبعة اسية وذلك حسبما كان الحال.
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اتفاقية برن (ئسغة )١٩٧١

امادة سمة
[إكلمة أخرى لتقييد حق الترجمة )١ ( :النظام الضفوص عليه في وئدبي عام
 ١٨٨٦و )٢( ١٨٩٦عدم جواز تغيير الفطام بعد اختيار ائئظام المغصوص عليه
في المادة الثانية ( )٣مهلة اختيار الئظام اآلخر]
(()١أ) عند التصديق على هذه الوثيقة أو االنضمام اليها ،يمكن لكل
دوئة يكون من حقها ا ع ن بأنها سششملى ألحق المفصوص عليه في المادة
الثانية اًن نفدي بدال ض ذلك:
اا١أأ

إذا كانت دولة نتطبق عليها السادة *(٣؟)(أ) ،إع نا
وفقا لهذأ ائئص فيما يتحلق بحق الترجمة٠

" ■٢إذا كانت دولة ال نتطبق عليها المادة *()٢(٣اً) ٤وحشى
إذا لم تكن دولة خارج االتحاد ،إع نا على النحو الوارد
في اصلة ا ولى من المادة ه()٢(٣ب}،

(ب) في حالة الدولة التي لم تعد تطفر دولة ناييا عدى الفحسو
ألمشار إليه في المادة ا ولى ( )١يظلى ا ع ن الصادر وفقا لهذه الفقرة صالدا
حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقا للمادة ا ولى (٠)٣

(ج) ال يجوز ية دولة تكون قد أصدرت إع نا طبقا لهنؤ العرة
أن ششمل فيما بعد الحق المغصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت
ا ع ن المذكور
يا دولة تكون فد
( )٢مع مراعاة أحكام ألفقرة ( ،)٣ال يحوز
استحملت الحق المنصوص طيه في المادة الثانية ،أن تصدر بعد ذلك إع نا طعقا

لكرة()١يج

( )٣يمض ية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على الشحو المشار إليه في
ألمادة ا ور ( )١أن صدر في فترة أقصاها سفتان قبل انقضاء المدة السارية
وفقا للمادة ا ور ( ،)٣إع ف؛ وفقا لمفهوم الجملة ا ور من ألمادة *()٢(٣ب)
وذلك بالرغم من وادة كونها دولة ليست خارج االتحاد ،ويصيسح خل هسذا
ا ع ن نافذا في التاريخ الذي تنتهي فيه الفئرة السارية وفقا للمادة ا ور (}٣ا
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اتفاقية برن (لعطة )١٩٧١

ألمأدة ألسادسة
(إمكانية تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق تجل أاللتزام به:
( )١ا ع ن ( )٢أس االيداع وتاريخ بدء أثر أالع ن]
( )١شتطيع كل دولة من دول االتحاد أن قطن ،اعتبارا من تاريخ هذه
الوثيقة وني أي وقت تجل أن صبح ملتزمة بأحكام المواد من  ١إر  ٢١وبهنا
اسق ،اآلني:

" "١إذا كانت من الدول الني ئو كانت ملتزمة بائمواد من  ١إلى
 ٢ ١وبهذا الملحق لكان لها أن تثمل الحقوق ائمنصسوص
عليها في المادة ا ولى ( ،>١بأنها سخطبق أخام المادة
الثافية أو أحكام المادة الثالثة أو كليهما معا عر المصنفات
التي تكون دولة منشئها دولة قد تجلت ،طبقا حكام البثد ””٢
المذكور فيما بعد ،تطبيق هاتين المادتين على مفل سذج
المصنفات أو القي تكون مرتبطة بائمواد سسن  ١إلى ٢١
وبهذا اسق ٠ويمكن إسناد مثل هذأ ا ع ق إسى السادة
الخامسة بدال من المادة ألثانية,
" "٢بأنها نهبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي
دولة منثهئها وذئك من جانب الدول التي أصسدرت إع فا
طبتا للبند ا''١ا عالية أو أودعت إخطارا طبقا للمادة ا ور٠

( )٢كل إع ن يصدر وفقا للفقرة ( )١يجب أن يكون كفابة كما يبب
ان يودع لدى المدير العام .وينتج ا ع ن اثره من تأريخ ايداعه-
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