معاهدة بيجين
بشأن األداء السمعي البصري )(2012
والبيانات المتفق عليها
في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة

معاهدة يبجس يشأن ا داء السمعي البصري

اسة العالمية

طي التكربة

جيف2012 ،

WIPO PUBLICATION
No. 228(A)
ISBN 978-92-805-2262-4

معاهدة ليجهن بشأن األداء السيع البعري
احلويات
الديباجة

المادة :1

عالقة هذه المعاهدة' باشاقيات ومعاهدات أخرى

المادة :2

تعارف

المادة :3

المستفيدون من الجا.بة

المادة :4

المعاملة’الوطية

المادة :5

الحقوق المحوبة

المدادة :6

حقوق فناني ا داء المالية في أوجه أدام غير المثبتة

المادة :7

حق الفخ

المادة :8

حق التوزع

المادة :9

حق التأجير

المادة :10

حق إتاحة ا داء المثبت

المادة :11

حق ا ذاعة أو الفتل إلى الجهور

المادة :12

نقل الحقوق

المادة :13

التقييدات ورتثناءات

المادة :14

مدة الجابة

المادة 5ا:

ا يزامات المتعلقة بالتدايير التكنولوجية

*

اعمثدت هذه املع\'هدة يف املؤ ر الدبلومايس املعين

يوم . 24بوبو .2012

هاة األداء المسيع البحري يف ييجحن؛>

ii

الحتوت (تبح)

الماده :16

ا لرامات دلدعلقة ب١لعاومات الضرورة داره الحقوق

المادة !17

ا جراءات الشكية

المادة :18

التحفظات وا خطارإت

المادة :19

التطبيق الزمني

الماد؛ :20

أحكام عن إذنى'ذ الحقوق

الماد؛ :21

اجلعة

الماد؛ :22

اص الدولي

املادة :23

أطراف املعاهدة

المادة :24

الحقوق وا لبرامات بناء عل المعاهدة

المادة :25

التوحق عل املعاهدة

املادة :26

دخول المعا'هدة حيز التنفيذ

املادة :27

ا رخ الفعل الذي .بصح فيد امان طرف' في المعاهدة

املادة :28

نقض المعاهدة

المادة :29

لفات المعدهدة

املاد؛ :30

اس اإليدم

1

ماهدة يجن يثأن ؛ا داء البمي البعى
()2012

الدياجة
إن ا طرف المتعاقدة،

إذ تحدوها الرغبة في تغية حاية طوق فناني ا داء في ادم السمعي البمري والحفاظ عبها
.طرقة 'نكفل أكر قدر ممكن من الفعالية وا شاق،

وإذ تنؤ بأهمية توعبات جدول أمال اسية الني اضما في عام  2007الجعية العامة
لالتئاتجة المنشئة للمنظمة العالمية للملكبة العكرة ،والتى تري إلى ضبان ان ’نكون اعتبارت

اكغية جزءا

.يتجزأ من خمل المفظعة،

وإذ نثر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جد.بدة يجاد حلول مناسبة للسائل التاجمة عن
التطور في الجا ت

قمادية و يجياعية ولثتافية والتكتولوجببة،

وإذ شر بما لتعلور نكتولوجيا المعلومات و تما ت وشاربا من أثر خميق في إنتاج ا داء
المصة البعري واكحتفا  ۶به،

وإذ شر بالحاجة إلى الحافظة على نوازن بزن طوق فناني ا داء ني أداتجم المعي البصري

والمصلحة العامة للجمهور ،و

سجا في مجا ت التعليم والبحث والغغاذ إلى المعلومات،

وإذ 'فئر بأن معاهدة الوببو بشأن ا داء و١لتسجيل الوفي المبرمه في جنيف في
 20ديسمبر 1996

تمد فناني ا داء بالحاية بخصوص أدائم المثبت تثبيتا سمعيا بعريا،

وإذ تشبر إلى القرار بشأن ا داء السمي البعري الذي امده المؤتمر الدبلوماسي اص

بمسائل معينه في حق المؤلف والحقوق الجاورة في  20ديسمبر ،1996
قد اتقفت عل ف هو آت:
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معاهدة ليجين بثان ا داء المي البصري

()2012

المادة 1

ع قة هذه املعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى
( )1ليس في هذه المعاهدة ما يحد من ١ر٦لبمزل ط ت المزية حا ! عل ا طراف المتعاقدة بعضها

تجاه البعض اآلخر بتاء عل معاهدة الويبو يشأن ا داء والتسجيل الصوتي أو ا تعاقة

الدولية لحاية فتالي ا داء ومنتجفى التسجيالت الصوة وهيئات ا ذاعة المبرمة في روما في
26

مر

.1961

( )2ي الحلية الممنوحة بناء عل هذه المعاهدة حعاية حق المؤلف في ١لمصتف٦ت ا دبية
ولفنية نل حظ لها و تور صا بآي نكل من ا شكال .وعليه ،يجوز شسير أي حم من
أحكام هذه المعاهدة بما يجل يتلك الحا٠بة.
( )3ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خالف معا’هدة الويبو بشأن ا داء

والتسجيل الصوتي ،و تخل بآية حقوق أوالرامات مشية عبوا.

بإىن متغن عب بنث ل ائ دق  ٢٠ :1ا غدنيوم /ك ٠زه ايرط
مبوجب مط هدة ’ريوبث

بر؛  ۵ء هنيجءى /اصو

رو

هذه ا ط هدن ئ ير ىن م زه

ون ا رIكتيوئ ت

عط ودىن مح قنيو كدمكمىل م ئ //يم ورد حتدث

بألنسبة إلى طرف متعاقد بموجب هلكه المعاهدة أية البرامات بألتصدق على معاهدة اريو بشانى األداء

والتسجيل الصوتي او بأ نضهام إفى؛ أو بأ سيف؛ ء أئ منأ-تكاكا.
كر،غوهةب بثك ر ،كئده  :)3(1مم; ،ا غيوم / ،ىن راز طردف ا تط٠قذه اكتىف ممن كة ظنة /رتدرغ
ا'ئقجرب مق اآلله الزعكرذغ;كدي يائت
ارغ ب نرجيح راث هداف ؤ دق تصوص عن؛
ريرحيسك ،وتغنيه،؛/زه ريس

هده اطئ هدن ط به خ ا. .حكدم هنا الش ق ،ط

با هيأ ت المضادة تنا'فدى ودون رشعا عىف.

ذا ىن ارزجحف م ر ختضة

3

مد’هد ة إيجين بشأن ا داء الدمعي البحري

()2012

المادة 2

مارف

ألغرض هذه المعاهدة:
(أ) .بقصد ببارن " ني ا داء المعثلون والمفتون والموسيقيون والرقمون وغرم ض

ا شخاص الذين يمثلون أو يغتون أو .بلقون او.بنشدون أو يعرون أو .بؤدون باتغيل أو
بغيره مصفات أدبية أو فية أو أوحمآ من التعبير الفوكلورى،

(ب) ويقصد بعبارة التثبيت السس البصري تجسيد الصور المتحرقة ،مواء كانت
مصحوة بالصوت أو خثيل له أو لم "نكن, ،بمكن با نطادق منه إدرإكا أو ضخها

أو نقلها باداة ،
(ج) ويقصد تكلمة إذاعة إرال ا صوات أو الصور أو الصور وا هوات أو تمثيل لها
بوسائل

سلكية يستقبلها الجهور؛ ويعتبركل إرال عن ذلك القبيل يتم عبر اداتل ض

باب "ا ذاعة" ابضا؛ ويعتبر إرال اثارت مجفران من باب "ا ذاعة" ني الحا ت الني تبح
فيها هيئة ا ذاعة للجمهور الوسيلة' الكفيلة' بفك التجفير أو يتاح في١ا ذلك للجمهور بموافقة
هبة ا ذاهة‘

(د) وبقصد.مارة "الفتل إلى الجهور" إدكان الحقول أداء أن .رسل إلى الجهور ،بأ.بة

وسيلة غادف ا ذاعة ،ا داء غبر المثبت أو ا داء المثبت تثبيتا سمعيا يصربا .و غرض
المادة

 ،1تشمل عبار؛ "الفتل إلى الجهور" تمكن الجهور ض سماع ا داء المثبت تتبيت)' سمعيا

يعربا أو رؤيته أو ساعه ورؤيته-

آل

يأن معق عيه بئأن املادة ً(2ا) :من املفهوم ان مرىب "فتايف أآلداد' يشعل اولئك من يؤدون ستفا'

ادره م وفدخ م |_ل_ ۶اوبل ازوكب مرخ

خمس هذا ر/زرك ء ٠

ييان متفق عليه يثأن المادة (2ب) :من الموكر بموجب هذا البيانأن تعريف عبازه' التثبيت السمعى
البحري" الواردة' يف املادة (2ب) ال لك بأملادة (2ج) من معاهدة الويبو يثأن األداء والتبجيل الصويت.

4

معاهدة دبجين بدأنى ا داء السمعي البعري

()2012

المادة 3

المستفيدون ض الحاية
()1

ع ا طراف المتعاقدة ا لحاية الممتوحة بموجب هذه املعا'هد ة لغناني ا داء من مواطي

سار ا طراف المتعاقدة.

()2

غراض تغبيق أحكام هذه المعاهدة ،يعامل فدانو ا داء من عبر مواطي أحد ا طراف

المتعاقدة الذين 'نكون إقامتل٠ا العادين ني أحد هذه األطراف معاملة' موايط ذلك

الطرف المتعا'قد.

المادة 4

المعاملة الوطية
(. )1بطبق كل طرف متعاقد على مواطي سادر ا طراف المتعاقدة المعاملة' اسيطيقها على
مواطنيه تجا .بتعلق بالحقوق آ ستئئاربة الممنوحة صراحة ني هذه المعاهدة والحق ني مكافأة

عادلذكأ هو ملصوص عليه في المادة  11من هذه المعاهدة.

( )2للطرف المتعاقد أن يجد ا لحاية الممنوحة لمواطي طرف متعاقد آخر يتاء على

الفقزه ( ،)1يجمرهى الحقوق الممنوحة ني المادة (11ا) و )2(11ض هذه اط'هدة ،بالحدود
الني

ع تجا ذلك الطرفى المتعاقد اآلخر تلك الحقوق لمواطني الطرف المتعاقد ا ول وللمدة

الني.بفعل جتا ذلك.

()3

يعبق ٧٦لز١م المنصوص عليه ني الفقرة (ا) على الطرف المتعاقد ما دام طرف

متعاقد آخر يستفيد ض التحفظات المسموح ًاأا بناء عاى المادة  )3(11ض هذه ١لمعااهدة
و يهبق على الطرفى المتعاقد ط دام يستفيد ض تحفظ ض ذلك التبيل.

معاهدة يجين بعثان ا داء السمر البصري

()2012

المادة 5
الحقوق المغوية

( )1بغض الظر عن الحقوق المالية لغنان ا داء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق ،فإن فنان
ا داء يحتفظ بالحق فيما .بلي بخعوهى أدائه الحي أو أدائه المثبت تثبيتا سمعيا يصريا:

" ”1أن يطالب ن يب أداؤه إليه إآل في الحا ت اش بمون يا ساع عن
نسب ا داء قايه طريقة ا نتفاع با داء،

 2وأن.يعرض على كل تحريف أو تثوبه

أو أي تعديل آخر دائه .بضز بسمعته،

على أن توخذ با عتبار الواجب طبيعة التثبيت العي البصري.
( )2الحقوق الممتوحة لغنان ا داء وفقا للفقرة ( )1تظل محفونلة بعد وظته وإلى حس انتفاء

الحقوق المالية على ا قل ،ورى هذه الحقوق ا شخاص أو الهيثات المهمج لها ني تشج

الطرف المتعاقد المطلوب توفبر المياية فيه .وع ذلك ،فإن ا طرف المتعاقدة اش

يتفعن

تشرعها المعمول به ،عتد التصد.بق على هذه المعاهدة أو ا نغام إبها ،نصوصا الكفل الحاية

بعد وفاة فنان ا داء لكل الحقوق المنصوص عبها ني الفقرة السابقة بمون لها الحق في النص
على أن بعض هذه الحقوق

يحتفظ .ها بعد وفاته.

( )3وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقردة في هذه المادة يحكها تشرع اطرف المتعاقد

المطلوب توفير الحاية فيه.

رغ ز ،فوه ظه بثك ز111 ،ل٠5 0ء و غرلمخعرئ مدو ا  Uمدق ودرز ،رتذدلى ث بة مذ مك ة م مبى■ ،نملى لم تمضوحكم ز
التعديالت المدخلة عل األداء أقاء أ ستغالل العادي له ،كل التتيمأوالضغط أوالدبلجة أو وضعه في

ه

رطي م ر تسوغ موحري موجكرد ،٠ؤتمدلجغي دانئ ء اط  ٠۶مح هع مرى فئمم؛لى راف را ء  Iرز 'نعد مز ،غ رب المتعك غدت فى
حك زلم ء؛ حسب مفهوم لم الزة (5ا)" ، '2؛لمنظرافى مفاًبتثبيت المعي /تصرنى ورلمتمم جه وورعه .ول نمح
 ٠إ بالتغييرت التى ظحق ضررا موضوعيا بمسمعة فنان األداء بشكل
الحقوق المنصوص عصا لي المادة (5ا)؛؛2

جرمي' وممنى لم تمفهومم ضمم تلم نى تيرن لمرج'تط ۶قكنويوجث،اولط مه جذببأق،ارممت رد بعدلنعد؛د'فى ؤ زلم'ذه

حسبمض/س5٠رلكا"ة'٠

معاحد ه يجبن بمان ا ن؛ ء العمي البصري

()2012

المادة 6

حقوق ففاني األداء المالية في أوجه أدائم غير المثبتة

يقع فنانو
'1

األداء باحلق االستشاري يف الترصم

بما ,بلي فيا

يتعاق بأوجه أدام:

إذاعة أوجه أدائم غير المثبتة وتقلها إلى الجهور إ إذا سبق

داء أن كان

أداء مذاعا؛

" "2وتيت أوجه أدص عير المثبتة.

المادة 7

حق النسخ
يقتم فنانو ا داء بالحق ا ستشاري في التصرم بالنسم المباشر أو غير المباشر وجه أدادم
المثبتة تتبيتا سمعيا بصريا ،بأية طرقة "أو بأيشكل كان .

بيان متفق طيه يثأن المادة 7؛ يطبق حق ؛نت المنععرص عليه في المأدة  7وا ستشأءات المعزم

تبأ بتأء على تلك المأدة وحتى المأدة  ،13أطاقاكاما على امط الرش ،و ي على أ نتفاع باوجه األداء في
,تكل ه .وس المفهومأن فزن ادا ،ض زر التكل في دعة ذلكق يعترب خشأ بمعني هذه المأدة.

معاهدة بيحهن بشان ا دا ٠الممر ابمري
()2012

المادة 8

حق 'لتوزع
( )1يقع فنانو ا داء بالحق مستشاري في التصرخ بإتاحة النسخة ا صلية أو غيرها من
النبخ عن أوجه أدا مم المثبتة تغيثا سمعيا يصريا للجمهور ببيعها أو نقل مثيبا بطربقة أخرى‘
( )2ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية ا طرف المتعاقدة في تحديد أي شروط

ستفاد الحق المدؤر في الفترة ( )1بعد بح النسخة ا صلية أو مبرها من النبخ عن ا دأء
المثبت أو نقل مليبا بطريقه أخرى للمرة ا ولى بتصرخ فنان ا داء؟,

ئ

المادة 9

حق ا حير

( )1نم فنانو ا داء بالحق لالستشارى في التصدغ يتآجير النسخة ا صلية أو غبريعا من

النسخ عن اوجه أدائهم المثبتة تتبيتا سميا بصريا ،صا ورد تحدابده في التانون الوطني
طراف المتعاقدة ،للجمهور غراض تجاربة ،حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان ا داء أو

يتصرخ منه‘
( )2ا طرف المتعاقدة معفية من ا يزام الوارد في الفترة' ( )1ما لم ٠كل التآجبير غراض

تجاربة قد أدى إلى انتيار نخ تلك التثبيتات يما يلحق ضررا ماديا بحق فناني ا داء
ا ستشاري في الفخ .

بغز،فىفف ئل/الىن 8ل:9تشريعغوي"ارشة ?،زكنه وغط عناخلو" زيك ودمي
رحتعدرخ يف غداموىن االمل ربتينغفضم د درتزرع وحىف ررتك مجر نغ ء ريلكار'لبىل /دكررم  ،ر اكشفوا ثبنة
اح
وحدن ا يح يلن ميي ريدا ورآ ئ رزت بدرية.
بغ ىن متفق عب بثك ف  Iال م

و زوحر لوير ي مك /رضعة ?ح عنه وغط من كرشفو -زيك ) 4رمي

ا سمتخ يف مطيل ا الدندىن ري ثفغعم حلق مهنر وحيت راخ جري ج ء عل ا المل ا يدزًاررر ىنء ا اددحب ا يثبننه
أ
وحدنارصككز ،ميخ كيداورآ ئدورت مكوسه،

معاهدة' ليجين بشأن .ا داء السمعي البصري

()2012

المادة 10

حق إتاحة اآلد المثبت
غتم فنانو ا داء بالحق أ ستئثاري في التعرم بإتاحة أوجه أدم المثبتة تتبيتا سمعيا بعر؛
للجمهور ،بوسنئل ملكية أو سمهاً‘ بما بكن أفراد الجهور من ا طالء عرن من ملكان وفي

وقت يحتارهما الواحد متم بنفسه.
المادة 11

حق اإلذاعة أو النقل إلى الجهور
( )1غع فنانو ا داء بالحق لالستئثاري في التصرخ بإذاعة أوجه ادم المثبتة تتبيتا سمعيا'
لصريا أو نقاها إلى الجهور.

( )2يجوز للطرف المتعاقد ان .بعلن ،في إخطار يودعه لدى المدير العام للوببو ،أنه سيقم

حقة ني متكافأة ءادلة' متالى أ نتفاج المباشر أو غبر المبادر وجه ا داء المثبتة تتبيتا سمعيا

بعربا

غرض ا ذاعة أو النقل إلى الجهور ،بد

من الحق في التعرم المنصوص عليه في

ألفتر؛ (ا) .ويجوز ناطرف المتعاقد ا عالن نه سيحدد ني تثربعه شروطا لجارسة الحق في

المكافأة العادلة.
( )3يجوز ي طرف متعاقد أن .يعلن أنه لن .بطبق ألحكام ألفترة ( )1أو ( )2إ على بعض

أوجه ا نغا ۶أو أنه سيحد من تطبيقها بطربقة أخرى أو أنه لن.بطبق أعام الفعن ()1

و( )2على ا طالق.
المادة 12
تقل ألحقوق

( )1يجوز للطرف المتعاقد أن.بنص في التانون الوطني على أنه إذا وافق فنان ا داء على

تتبيت أدائه البسمعى البعري في تتبيت سمعى يصري ،فزن حقوق التعر.م ذ متئنىربة
المنصوص عربا في المواد من  7إلى  11من ٠هذة المعاهدة ،بمثكها سج اتتثبيت المعي
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البصمي أو يمارسها أو قتل إليه ما لم ينص على خالف ذلك في أي عتد مبرم بهن فنان ا داء
ومنئج اكثيت السمعي البصري ،وذلك على الوجه ا'ليرع ،في القانون الوطني.
( )2ويجوز ي ظرف أن يقتفى يجموص التثبيتات المعية البحسبة المفتجة في ظل قانونه
الوطني أن نكون تلك الموافقة أو نكون ذلك العتدكتايا ووقعا ض الطرض المتعاقدين أو

ممثلها المصرح لها حسب ا صول.
( )3ويعزل عن نقل الحقوق لمالسشارة الوارد وصفها أعا ه ،يجوز أن 'كفل التوابن

الوطنية أو أ تفاقات الجاعية أو غيرها عن أ تفاقات لغنان ا داء الحق في الحصول على

إتاوات أو مكافأة عادلة" على أي وجه انتفاع باآلداء،كا تعص على ذلك هذه أ تفاقية بما فها
ما يتعلق بالمادس  10و.11

المادة 13
التعييدات و ستئاءات
( )1يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تثربعه الوطني على تفييدات أو امشاءات للحاية
الممنوحة لغنافي ا داء من الذو ۶ذاته المذي ٠بذص عليه في تثريعه الوطني لحاية حق المؤلف في

المعتفات ا دبية و لفتية.
( )2على ا طرف المتعاقدة' أن قصر أية فييدات أو امشاءات للحقوق المنصوص عرا في
هذه المعاهدة على بعض الحا ت الحامة التى تعارفن و ستغألل العادي لألداء و
تبب ضررا بغير مبرر للعصافي المتروعة قنان ا داه .

؟

يأىن متنق طيه بثاىن املادة  :13إىن البياىن املتفق طيه بفأن املأدة ( 10خبعوهن التقيدات

و؛كرعنا ،ات} عن معاهدة' الوبو بشأن حق املؤلف ،ينطبق ايفا ،ج عا يلزم من تغيري ،عىل املأدة 13
(خصوص التقيريات وكرتثناءات) عن املعاهدة.
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المادة 14

مدة الحالمة
شري مدة المفاية الممنوحة لغناني ا داء ،بناء عل هذه المعاهدة ،حتى نهاية مدة  50سنة
عل ا قل ،تحسب من تها.بة النة الني نم فتها تئيت ا داء.

المادة 15

لاللزإمات المتعلقة بالتداو التكنولوجية
عل ا طراف المتعاقدة أن تنص في قواببتها عل حاية مناسبة وعل جزاءات فعالة ضد

التحايل عل التدابير التكنولوجية الفعالة' الني يستعملها فنانو ا داء با رياط تجارة حقوقهم
بناء عل هذه المعاهدة والني تمع من مباشرة أعهالى لم ،بصر ۴. 7فنانو ا داء المعنيون أو لم
-بمح بها التانون ،فيما -بتعلق بأوجه أدم

.

يأن متفق عليه بفأن المادة  15ني عال فب' بالمأدة  :13من المفهوم انه ئيى ني هذء المادة ى' يمع طرف؛

متعاقدا من اعبأد تدا ببر فعالة وضرورية لضان تمعالمتفيد بالتقييدات ونالمتثتاءات المتاحة يموجب القاتون
الوطني ئهذا ائطرف المتعاقد ووفقا أألحكام المأدة (3ا) ،دلك إذ؛ طبقت تدابيرتكنولوجية عتىأدا ،سمعي

بعري ،سيأ ني  ٠عدم اغئأذ اصأب الحقوق تدابير مالتمة وفعألة '٠ثين المستفيد من الغت* ^أذ ٠التسدات
وا٧ستشأ٠ات ،ودون إخالل بألجاية اققأنونية لمصف سمعي صري تكونى هذا األداء مئبتأ فيه .ومن المفهوم

كذلك ان أ لتزامات المغصوص عبيا في المادة ()15

تطبق عتى أوجه األداء غيرالحمية أو الني ع تعد محبة

بموجب أ حاج'م القانونى الوطني الذي يغتل ؛حكأ م هذء المعاهدة.
يأن متفق هيلع بشأىن املادة  :15ينبني شير عبارة "التدا يبر الني يمتععفيا فنانواألداء' بمعئاهأ الواسم
أقني يثمل ايفا من يعملون بأ بم فتأفي األداء ،بمن يا٢ممثلوشم،أوالمزنى لهمأوالمعانلي لهم وثم يشملون
المنتجبن ومتدي الحدمذات واألثخأص العأمثبن في  ٦شا'؛ذت أو اإلذاعة وبتتفعونى ألوجد األداء بداء

زمكا هو الحال في معاعدة الويبو يفأن األداء والتسجيل العوفي.

عىت رشخ
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المادة 16
لاليتإهات المتعلقة بالمعلوهات الغرورة دار الحقوق
( )1عل ا طراف اباقدة أن تعى في قوايها عل توي جزبءات مناسبة وفعالة عل أي

تم يباشر عن علم أيا من ا عبال التاية وهو .بعرف ،آو تجا يتعلق بالجزاءات المدنية ،له
أسباب كافية ليعرف ان تلك ا عبال تحمل عل اركاب تعد عل أي حق من الحقوق التى
تثملها هذه المعاهدة أو قكن هن ذلك أوشهل ذلك أو تخفيه:
" '1أن يحذف أو يغير ،دون إذن ،أية معلومات واردة في ثتكل إلكروفي مكون
ضرورية دازه'الحقوق،

 2ون يورع أو .بتورد تحاض ايوزع أو يذع أو .بقل إلى الجهور أو يتح له،
دون إذن ،أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبنة تثليثا سمعيا بصريا ح علمه بانه قد

حذفت هما أو غيرت يا ،دون إذن ،معلومات واردة في نكل إلكتروني مكون
ضورة دارن الحقوق,

(, )2بتصد بعبارة المعلومات اكر ج رده دار' الحقوق ،كا وردت في هذه المادة ،المعلومات

الثي تسمح بتعريف بنان ا داء أوأدائه أومالك أي حق في ا داء أوالمعلومات المتعلقة
بشروط ٠٧٦ذتغا' ۶با داء وأية أرقام أو شنرات ترمز إلى دلك المعلومات ،متى كان أي عنصر
من تلك المعلومات مقرنا بأداء مثيت تتبيتا سمعيا بصريا.

المادة 17

ا ءات الشكلية
يخبع اليع بالحقوق المنصوص علما في هذه المعاهدة اومماريا ي إجراء شكر.

بيان متفق طيه بشاً ن المادة  :16إن البيان المتفق عيه بشاً ن المادة ( 12تقصوص ا لزامات المتعلقة

بالمعلومات الضرورة إلدان الحقوق) من معاهدة الوببو بثان حق المؤلف‘ ،ينطبق ايضا ،هع ما يلزم هن تبعر،

على المادة ( 16بخصوص أ لزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية إلدار الحقوق) من المعاهدة.
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المادة 18
التحفظات وا خطارت
()1

يمح ياي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراءاة أحكام المادة .)3(11

( )2يجوز لصعين وظ بق التعد,ق أولالنغمام أي إخطار .يقدم بغاء على المادة  )2(11أو

 ،)2(19وكون تارم نفاذ اإلخطار هوذاته تارم دخول هذه المعاهدة حيز الشأن بالنسبة
إلى الطرف المتعاقد الذي قذم اإلخطار ويجوز أيضا تقديم ذلك اإلخعدار في تارم حق،
ويصح اإلخطار في هذه الحالة نافذا بعد ثالثة أشهر من تسلمه من قبل المذير العام لووأو

في أي 'تارخ حق آخر يحدد في أإلخطار.
المادة 19
التعبيق ازمني

( )1تمح ا طراف المتعاقدة الحفا.بة الحصوص عرا في هذه المعاهدة وجه ا داء الممتن

الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ ولجيم وجه أ داء التي تجز بعد دخول هذه
المعاهدة حيز الغفان بالنسبة إلىكل طرف متعاقد.

( )2بالرتم من أحكام الفترة ( ،)1يجوز للحرف المتعاقد أن يعان ،في إخطار يودعه لدى
المدير العام للويبو ،أنه لن يطبق ألحكام المواد من  7إلى  11من هذه المعاهدة أو أي لحتم أو
آكئر منبا على أوجه ا داء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز الغفان بالنسبة إلى

كل طرف متعا'قد .ويجصوص ذلك الطرف المتعاقل ،يجوز لألطراف الحعاقدة ا خرى أن
شر تطبيق المواد المدؤرة على أوجه ا داء الحجرة بعد دخول هذه المعاهدة حيز الغفان

بالنسبة إلى ذلك 'اطرف الحداقد.
( )3تخل الحفا.بة الحصوص عيبا في هذه المعاهدة بأيه أعال مركبة أوانثاقات ميرمة أو
حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز الغفان بالنسبة إلىكل طرف متعاقد.

( )4يجوز لألطرف الحعاقدة أن تضم في نشربعافي ألحكاما انتقالية تعى عل أن أي نبخعن

اول أعا قانونية يجصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ ،يجوز له أن يباشر
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أعا يجهبوص ا داء ذاته في نطاق الحقوق المقبوص عرا في المادة  5والمواد ض  7إلى 11
بعد دخول هذه المعاهدة حري الغفان بالنبة إلى ا طاف المتعاقدة' المعنية.

المادة 20
اعام عن إنفاذ الحقوق

( )1تتعهد ا طل ف المتعاقدة بان صن ،وفتا نظضبا التانونية ،التدابير اللالزمة لضان طبيق

هذه المعاهدة.

(' )2نكفل ا طراف المتعاقدة أن تتضمن فنوازحا إجراءات إنفاذ تسح باتخان تدابير فعالة ضد
أي يد عني الحقوق الني تقيل١ا هذه المعاهدة ،بما ني ذلك توبع الجزاءات العاجلة لمع

التعديات والجزاءات الني تعد ردعا لتعديإت أخرى.

المادة 21
الجية

(ا)(أ)

'كون نا طرف المتعاقد؛ جمعية.

(ب) .كون كل طرف متعاقد ممتأل بمتدوب واحد يجوز أن .بساعده مندوبون مناوبون

ومستشارؤن وخجرلء.

(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه .ويجوز للجمعية أن تطلب إلى
الوبو أن تمح مساعدة مالية لتبسير اشني ك وفود ا طل ف المتعاقدة الني تعد من البلدانى
النامية وفقا مارسة الني بها الجعية العامة لألبم المتحدة أو من البلدانى المنتقلة إلى طام

إقصاد الحر.
(( )2أ)

شاول الجعية المسائل المتعلقة بالحافظة على هذه المعاهدة وطورها وطبيق هذه

المعاهدة وتنفيذها.
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(ب) تباشر الجية المهمة المعهودة إسا بموجب المدة  )2(23فيما .بتملق بتبول بعض

المنغزات الحكومية الدوية لعبوأطرإفا في هذه المعاهدة.

(ج) قرر الجية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوما1سي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى

المدير العام للويبو التعبات الضرورية لإلعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(( )3أ)

تكل طرف متعاقد شكون دولة صوث واحد و .بصوت إ باسمه.

(ب) يجوز ي طرف متعاقد كون بمثابة منظمة حكومية دوية لمالشهرإك في

الصوبت ،بد

من الدول ا عضطء فيه ،بعدد من ا صوات يساوي عدد الدول ا عضاء فيه

وا طراف في هذه المعاهدة .و يجوز ي منظمة حكومية دوية من ذلك القبيل أن تسرك
في الصوبت إذا مارسى أي دولة واحدة من الدولى ا عضاء فى٦ا حفها في التصوبت

والعكس تمح•

( )4جتبع احلبة بناء على دعو؛ ض المدير العام وفي الغر؛ وادن ت اللذين تجلخ دا

الجعية العامة للوببو ما لم تنشأ ظروف استثنايه,
( )5تعى الجبة إلى اتخاذ  l،1بتوافق اآلراء وعئع ظامما اداخلى. ،ى' ني ذلك الدعوة
إلى عف دورات استثنايه ،و

وط الصاب الذانوني ،وتحدد ا غلبية سلوبة تخا'ذ مختلف

أنوا ۶القرارات مع مراعاة أعام هذه المعاهدة.

المادة 22

المكب الدولي
ياشر المكب الدولي للويو انجات ا دارية المتعاتة بذه المعاهدة.
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المادة 23
أطراف المعاهدة
( )1يجوز ي دولة عضو في الويبو أن لفمح طرفا ني هذه المعاهدة.

( )2يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي متفلعة حكوية دولية لتعح طرفا ني هذه المعاهدة،

شرط أن تفلن تلك المنظمة أن لها هالحية النطر في الموضوعات الني نشملها هذه المعاهدة
ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول ا عضاء قيبا وأئبا مفوضة تثوبضا

هخيحا ،وفتا لنظامما الداخلي،

ن تعح طرفا في هذه المعاهدة.

( )3يجوز لالتحاد ا وروبي ،إذ لتدم با عالن المشار إليه في الفقرة السابتة ني المؤتمر
الدبلوماي الذي اعتمد هذه المعاهدة ،أن .بععح طرفا في هذه المعاهدة.

المادة 24
الحقوق وإ لرإمات المرة عل المعاهدة

يقعكل طرف متعاقد كل الحقوق وبتحملكل المسؤوليات المهربة عل هذه المعاهدة ما لم

تص ألحكام محددة في هذه المعاهدة عل خالف ذلك.
المادة 25

التربع عل المعاهدة
^كون هذه المعاهدة متاحة

توي ني مقر الوببو الرجبي

ي طرف مؤغل ،لمدة سفة

بعد اعدادها'.

المادة 26
دخول المعاهدة حيز التنفيذ

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن ؤد 30 ۶من ا طرف المؤهلة' المشار إلينا في

المادة 23وثائق تصد.بتها أو انضاكا بالثة أشهر.
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المادة 27

ا رخ الفعلي الذي يصبح نيه اتيان طرفا في المعاهدة
*تكون هذه المعاهدة ملزمة لليانات ا لية:

" "1ا طراف اكاثون المؤهلة المشار إي في المادة‘  ،26اعتبار من الرخ الذي تدخل فيه
هذه المعاهدة حثز التنفيذ؛
 2تكل طرف مؤهل آخر معتذر إليه في المادة  ،23بعد انقضاء ثالثة أشهر من اكارخ

الذي .بودع فيه ويقه تصد,بقه أو انضامه لدى المدير العام المويبو.
المادة 28

نقض المعاهدة
يجوز ي طرف متعاقد أن يعض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوحمه إلى المدير العام للويبو.
وبصبمكاى نغمى نافذا بعد سنة من ا رخ الذي.يتسلم فيه المدير العا'م للويبواإلخطار.
المادة 29

لفات المعاهدة
( )1نزقم هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللفات العريه واإلسباية واإلنكبزية والروسية
والصيلية والغرنسية ،وتعبركاى النعصوص متساوية في احجية.

( )2يتولى المد.ير اك١م إعداد نصوص رية بأي لغة خا ف اللفات المشار إي في

الفترة ( )1ياء على طلب أحد ا طرف المعنية ،بعد التشاور موكل ا ط اف المعنية.
و غرإض هذه الفقرة. ،يقصد بعبارة ”الطرف المعني')كاى دولة عضو في الوببو كاون لفها أو

إحدى لغاتبا الرسمية ص اللغة المعنية،

تكآلتحاد

ا وروبي وأي منفلعة حكومية دولية أخري

يجوز لها أن *شح طرفآ في هذه المعاهدة ،إذاكانت إحدى لغاتها الرسمية هلى اللغة المعنية.
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المادة 30
أمثن ا يداع
بمون المدير العام للوببو أمثن إيدا ۶هذه المعاهدة.
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