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اتفاقية ون

لحماية اسفات األدبية وألغبة
المؤرخة  ٩سبشمبر/أيلول  ١٨٨٦ه والمكملة ببساريس في  ٤مايورأيار
 ٤١٨٩٦وألمسدلة برلن في  ١١٠٠نوفبراشرين الثاني ،١٩٠٨
وألمكملة يرن في ب  ٢م—أرس?آذار  ،١٩١٤والمعدلة يروما في
 ٢يويه/حزكران  ١٩٢٨وبرئلل في  ٢٦يوهستزيران ١٩٤٨
واستكهولم ض  ١٤يونيه اتمرز  ١٩٦٧وبارس ض  ٢٤يويه?تموز ١٩٧١
والمعدلة في  ٢٨سبتصرايلول ١٩٧٩

ان دول االتحاد  ،اذ 'سدوها ارغبة على حد س٠و١ء ف ح٠ابة
حقوق المؤلفين طى مصنفاتهم االدبية والغنية بأكثر اطرق المكنة
فعالية واسانا،

واعترافا منها باهبة اعجال مؤ■نبر اعادة اص ١ازى انعقد فى
استكبرتم عام ،١٩٦٧
'قررت تعدبل Iاورتة 'اش افرها مؤ'نبر استكهوتم ة مع االبفء
ض ألمواد من ا ا!ى  ٢ ٠وألموأد من أ؟ ألى  ٢٦ص هك الوئيقة دون
تغيير *

سما ثمدلك فان ألمندوبين المغوضين الموقعين ادناه  ،بعد تقديههم
وثايق تفويفهم ألكاببراط والتى وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل
التضس،-تداوئاشماش:
هادة ١
ل ١ذشاء 1دع ٠ I

شكل الدول اش سرى عليها هده االتفاقية اتحادا لحبابة
'حقوق المؤلفين ض مصنفاتمهم االدبية واسية *
 ٠اشتفت سواد رددت ودوسويجات نهبل الريف :لج  Iسدا هـ٠
بأت ادبر ا٤و؛ع ال يشتمل طى ؤودس للمورضوعات ٠

٣

مادة أ

< امحفاه اسمة باسأية ( :ا)  Wاسالت االدبية واهية ا،
 ٠٢،سابن امة باسديد < )٣اسفاه اصفة <>> اسوس
م٠سءه  >٠،الجموعاه  >٦،اترام الظساية > اسيدون ض
العماية  Wسنفاه اسود سبخة والرسبرم واسادج
،االضادا إ
يويية*
المحالية؛ A

- )١،شل عبارة <أ المصدفات االدبية واسية ) ،كل انتاج ف المجال
االدبى واسى واسى ايا كانت طريقة او شكل التمبير ده
سئل ألكتب والكتييات وغيرها من الممررات  ،والحاضرات
والخطب والمواعذ واالمهال االخرى اش شهم بنفس الطبيعة،
و أ لمصنفات المسرحية او المسرحيات 'الموسيقية ، .والمصنفات
أش تؤدى؛حركات او خطوات فنية واسيليات االيمائية ،
والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت باال لفاط ام لم تقترن بها ئ
والمصنفات السينمائية ويقاس طيها المصنفات ألتى يمير ءذ4ا
بأساوب مماثل االساوب السينمائى  ،ؤالمعنفات الخاصسة
بالرسم وباسو؛ر بألخطوط أو بااللوأن وبالعمارة وبالنحت
ولحفر وبالطباعهن طى الحجر  ،والمصنفات ١لغوذوغرافيةويقاس
طيها المصلفات اش يعبر هنهدصا بأسلوب مهاش لالسلوب
الفوتوغرافى  ،والمصنفات الخاصة بالفوئن التطبيقية  ،والصور
التوصحية و ألخرائط الجفر.؟ فية واثصهيهات والرسومات
التخطيطية والمسسدنفات المجسمة المتعلقة بالجفسرافيأ أو
*
اسوم
الطلبوغرأب او اسارة او

( )٢تختص  ،مع ذلك  ،تشريعات دول االتحاد بحق القضاء بأن
الصنفات االدبية والغثية او مجهومة أو أكثر مئما ال ستع
با لحمأ قة طالما انها لم تتخد شكال ماديا معينا *

(٣؛ 'نتمتع الترجمات والتحويرات والتعديالت الموسيقية وما ٣٠وى
طى المصنف أالدبى أو الفئى س تحويالت أخرى بئنى الحمالة

اش سنع بها اسفات االطية وذئ دون اداس بحوق
ؤلف اسف.االطى *
<)) تختص تشريعات دؤل االتحاد ضديد الحهاية الغى
لنموس الرسبة ذات البيعة ‘الشريبة او االدارية او
القضائية وكدلك للترجهة الرسبة لهده االصوص ه
اؤ) تتمتع مجموعات المصنفات االدبية أو الغنية لدوائر االرف
والمختارات االدبية افتي تعثير ابتكارا فكريا  ،بسيب اختيار
وثرتيب محتوياتها  ،بأساية بهده الصفة وذلك دون اداس
بحوق ألمؤلض فيما يخص بكل مصنف يشكل جزءا س ط٠
المجموعات S

< )٦تتمتع اسفات سكورة أنفا بأساية ف جمع دول االساد ٠
وتيافبر طه اساية لصدحة المؤلف ولمطحة ض أل اليه الحق
بمد ٠
ض *
< )¥تخص تشريعات دول االسهاد بتحديد مجال تطبيق التواس
الخاصة بهصئفات اغندسهون التطبيقية وبالرسوم والئماذج
الصناعية  ،وكدلك شروط حماية هده المصنفات و؛الرسلسلوم
وائماذج ة ودلك مع مراعاة أطام المادة  ))< Vص مسده
االتفاقية  ٠وبالنسبة للهصئفات افتى تتمتع بالحمأية فى دوفة
ألمئشا بصفتها فقط رسوم ونماذج  ،ثمانه ال يكون س طه٠ا
التمتع لى دولة اخرى س دول االتحاد اال باساية الخاسة
؛المقررة لى تلك الدولة الرسوم وانماذج  ٠ومع ذلك ،فاذا لم
تكن مثل هذه اسابة ألخاصة ظررة فى تلك الدولة االخيرة ة
فان هده اسفات سنع باساية باعتيارها مصنفات فنية ه
 )٨١ال تنطبق الحماية المقررة فى هده االتفاقية طى االخبار اليومية
او طى أالحداث المخطفة ائى سف بكلنها مجرد مطوهات
صحفية *

ه.

مادة ًا ( سي )
ا السية سيع ٠ؤهأه بعض ألممظاه ئ ؤا) بعض اسب ()٢
بعض سيحط ٠1سمرات وآلسب  mاقش لى عهل هجهوههع
ص هده اسفان I

<' )١نختص 'شريعات ؤول االتحاد بالحق فى أن 'نستبعد جزئيا أو
ي الخطب السياسية وائرافعات اش تنم اثناء االجراءات
الشائبة من الحماية المقررة فى االدة السابقة ه
<أ) تختص أيضا تثربعات دول االتحاد بحق تحديد الشروط اش
يهكن بمقتضاها فقل المحاضرات'والخطب واالسال اال ى؟ش
تتسم بنفرؤالطبيمة والتى تلقى طنيا وذلك ص طريق الصحافقن
واذاعتها والطة الجمهور طها بها بالوسائل السعية او ص
طريق شفهينها وسائل الثقل للجمهور المنصوعص طيها فى أالدة
ا ا' ( ثانيا ) ) )١س هده أالتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف
االهالس اسود مثل هدا االستعمال ه

< )٣ومع ذلك  ،يتمتع المؤلف بحق استئثارى فى .عمل مجموعة ص
مصنفاته انصو ص طيها فى اسرات السابقة ٠
صامة ٣

 Iمعايرساية < :ا) جئب آلؤآلف ،عكان نثر امن<أ) هجه
اس سف  Wاسفات « اسودة )>  )0تجئئ٠
«اسورة لى أن وام ا؛ ]
(ا) تشهل الحماية انصوص طيها فى هدج االتفاقية :
( أ ) المؤلفين ص رعايا احدى دول االتحاد ص مصنفاتهم
سواء كانت مئشوزة ام لم تكن »

٦

< ب ) االلس ض غم وعل يا ١ظى ؤول االتحاد  ،ض مصففانم
اش سر الول مرة فى احدى دول االتحاد او فى آن
وأحد لى دولة خارج االتحاد وفى احدى دول االتحاد ه
< )٢لى تطبيق احكام هدي أالتفاقية يعامل االلفين من غير رعايا أحدى
دول أالتحاد ألدين تكون اقامتهم العادية ق أحدى هدفي الدول
مماطة أاللس هن ومخابا تلك الدولة ٠

<  ،٣يقصد بشبير <( 'ألمصنفات المنشورة » الممسطارط ألتى تنشر
بهوافقة ؤلفيها* ايا كانت وسيئة سل اشخ  ،بشرق ان يكون
توافر د امسخ قد جاء ض نحو يغى .باالياجات الممقولة
للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف  ٠وال يمد نشرا تمثيل سدف
سهرحى أو مصنف .سهرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف
هوسيتى والهرا ة ألطنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة
المصنفات االدبية او الغنية وعفرشى مصنف فتى وتنفيد ممنف
سارى ٠
()) يعتبر كأنه منشور فى آن واحد فى عدة دول كل مصنف ظهر لى
دولتي اد اكثر خالل تالين يومدامن تاريخ كره الول مر؛ ٠

مدة )
1

 ١١٠* ٠١٠٠اتجحفس ابئ وبه سدية وبض
مصنفات اسوه اسبية واينثعيع ]

درى الحماية المقررة ف هده االنغاب حتى اذا ل) -طور
الفروط الواردة ف االدة  ٣وذلك طى :

( ا ) مؤلمئ ألمصنفات السينمائية اش يحبون مدر منتجها او
سعل اقامته 'المعتادة فى احدى دول االتحاد .

V

( ب) ؤلغى* المصنفات المسارية المقامة ئ احدى دول االساد
اوالمصنفات اسية االخرى الداخلة فى مبنى اوانشا،
أخر كاش ق إحمدى ؤول أالحاد *

سفط ٠
ًا أسلوق ب ٠ :ا> ؤ < >٢س هوال اسط  mفي دو٠
أصا < )0ر دوال أفشا » I
(ا) يتمتع ألمؤلفون  ،فى دول االتحاد غير دولة متئسا المصنف ،
بألحقوق اش تخولها قواس تلك الدول حادا أو قد تخوب
سطبال باباها باالشافة الى الحقوق المقررة بصفة لحاسة
ق هده االتفاقية  ،وذلك بالثسبة سنفات ١ش يثمتمونطى
أساسها باساية يخض هده االتفاقية ٠

< )٢ال يخدع ألتمتع أو ممارسة ط ٠الحقوق الى اجراء سهلى .،
فهدا ألتمتع وهده الممارسة مستقالن عن وجود ألحماية ق دولة
مشاألمصد  ٠با لدلك ،فان نطاق اساية وكذلك وسائل
الطس المقررة للمؤلف ساية طوقه يعها نشريع الدولة
المطلوب توفير أساية فيها دون سواه  ،وذلك بصرف ألنظر
ص اخك؛ م هده االتفاقية *
( )٣اساية فى دولة انشأ يحكمها ايثريع الوطئى * ومع ذلك اذا
كان المؤلف ض غير رعايا دولة منشأ المصنف الدى يتمتع طى
أساسه باساية بضض هده .االتفاقية  ،فانه يتمتع لى تلك
الدولة بدات الحقوق المهزرة رعاياى ٠

( )٤سبر دولة انثا :

( ا ) بالئسجة للمسنفات ألثى تتشر الول هيرا فى احمدى
دول االساد  ،الدولة المدكورة * وفى حالة اسفات
اش تنشر فى آن واحمد فى عدد من دول االساد اش
٨

تمنح مجددا مختلفة سمايه  ،الدولة اش يمنح تشربهها
هدة اساية االقصر *
< ب ٠؛ بالنسبة .للمصنفات .التى' حشر فى ًائ واهصسغد فى دولة

خارج أالقحاد ودولة ض دول االقحاد  ،الدولة االخيرة؛

ؤ ج  ،بالعسي ة للمصنفات غير اتشورة او بالنسبة للمصنفات
اش تنشر الول ر؛* فى دولة' خارج الصان دون أن
'ننشر فى آتي وافرد فى دولة ص دول االرماد  ،دولة
االقحاد اش؛جر اؤلف هن رظاياط ،وهع ذلك :

<ا) اذا ما طق االمر بمصتفات سينمائية يقع مفر
متتجها او محل أسه الممتادة لى دولة مجن دول
االقحاد ،فان د الدولة تكؤن دولة اكشع ه

ؤأ) اذا ما،عق االمر بومذفات مهماربة مقامة فى١حدى
رقع فى احدى دول االتحاد ،.فان هدج الدوألتكؤن
دولة اكشأ *
م٦٠

ل امالة مه سهام هازسغ بض سسغأ فيةأل؛ا بض

امول خارج صك :

اي* فى الدوقة اس تج اسر فجها الول

* رئل اتجود» ،اآلخش
 ٧ود ا|دول االرى ٠أ) م

I

(ا) عندما ال -نقرر دولة خارج االتحاد الحماية ؛؛كانبة كذ٠ات
مؤضن من رعايا دولة من دول االتحاد فلهد ،االخيرة ان ادم د

٩

من فألعماية سنفات المؤلس اؤدبن كالوا فى وأرخ أول شر س
رعايا تلك الدولة دون ان يقيموا عادة فى ,احدى دول االحاد *
فاذا ما استعملت دولة اول شر هدا الحق فال يتطلب س دول
االتحاد االخرى ئح مثل هده المصنفات التى تخشع عاضدة
خاصة  ،حماية اوسع من تلك اش تمنح لها فى دولة أول'شر٠
< )٢ال '’تؤثر القيود المقررة بموجب الفترة السابغة على الحقوق اش
يكون المؤلف قد اكتسبها بانبة لمصنف شر فى احدى دول
االتحاد قبل* وشبع هذه القيود موضع. .التنفيذ *
ر )٣على دول أالتحاد اش تضع قيود .ا على حماية حقوق المؤلفين
طهقا الحكام هذه المادة ،ان تخطر دلك الى المدير العام للمنظمة
الماية للملكية الفكرية ( ويشار اليه فيما بعد باسم  nالدير
العام » ) ببرجب أعالن كتابى تحدد فيه الدول اش تقيسن
الحماية فى .مواجهتها وكدا التيود اش تخضع لها خسوق
المؤاس من رعايا هذه الدول * وبتوم المدير االم بابالغ هددا
االعالن فى الحال الى جميع دول االتحاد ه

م' < ٦ ،ألنا )
ل اسوق سوبة  co :سيق د سأبن سبة اسف  ٠ة
الحق فى أالهواش ض ادخال سس سده ض اسلي
وسى به <أ> بعدوفاة اؤس  mوسائل .اسه I
(ا) بغض النظر .ض الحقوق الماية للمؤلف ،بل وحتى بمد انتقال
هدة الحقوق ،الن المؤلف يحتفظ بالحق فى المطابة يئسبة
ألمصنف اليه  ،وبأالعتراض ض كل تحريف اوتشويه أو !ى
تعديل ًاخر لهذا المصنف او كل صمابى ًاخر بدات المصنف
يكون شارا بشرفه او بسمعته ه

( )٢الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتض ألفقرة ( ا ) ألط بقة تظل
هحغؤظة بعد والته  ،وذلك طى االئل الى حين انقضاء الحقوق

المالية ؛ ويمارس هدج الحقوق االشخاص او ألهيائت المصرح
لها س قبل' .شريع ألدولة المطلوب 'خموفع ألحماية فيها ه وسع
ذلك'  ،نأن الدول اش ال يتضمن تشريمها المعمول به'  ،دد
الفاقية او االضمام اؤدها  ،نصوصا ٦زكغل
التصدق طى
اسابة بعد وفاة المؤلف لكل اسوق ١كهـوص طيها .فى اشذرة
اال؛قة  ،يكون لها الحق ئ النمى ض أن بعض هدؤ اسونى
ال زحدغخل بها بعد وفاة المؤلف *

|٢ا وسائل الدن سن) فظة ض ا|حقوق ألمقررة لى ه_ذؤ ادادة
يحددها 'نشربع ا’دولة المطلوب 'خموض اسابة فدها ٠
؟هادة

V

[ فم ه اصماخ )١< : ،بوج 4عام <أ) بأاعي ق ؤل٠صئغا ،،اس٠ئ٠ائته
ؤ )٣ألدق الفيص عفا ت الى  1ص٠ل اخف عم  i’llؤف او هجهل اسط
الغؤت؛ل لممئغأ٠
نيافي*
ضح&أرا <أ) بأسبق اصئغات اىائ٠وجر
ال٠به ؤ٦أ ئ®)
اسون سذبى <ه) ألداخ ب ارعاب هدة *
سدد اطول ٠ )VIئح هدص ام
<ؤ دأئة » الدد )

 )٨٠ا٦لمبئت ابزا ،

(ا) مدة الحماية أش نضحها ط ٠االفغانية 'شهل مدة
ا)ولف وخمس,.ئن سئة بعد و فاته.٠..
( )٢ومع ذلك ،فانه بالنسبة المصنفات السينماب  ،بكون لدول
اال’إهـ٠٠اد ٩حق فى ان 'شص ءلى أن هدة؛!.حمادة ش٠ى ب٠ذى
خ ء٤ما عاى وذع ا1صثف لى هـئذاول الجًا.مهور يمواؤنة
.بن
*
أإذأف ة وفى حاؤة عدم ألق دل هد ١الخورت خذألل خبز١
ءام \ ن* تار,خ انجالى مثل هدا المص-شف ة فان مدة الحمامة
تنة 'ى؛ ب فوه 'خمجبن .طم ا طوب هدا أالأجاز ٠
 )٣١باك٠مة »فيصذغات أل ى ال ٠سمل ارهم 1١ؤ لف او ‘زحم ل اس٦
ستعار ،١فان مدة الحمابة اش تمئحها طه االتفاقية تنتهى
بم٦ى حه٠حئ سنة طى وشع المصنف فى متناول الجمهور

بريقة مشروعة .ومع ذلك ،اذا كان االسم ادعار الدى
ته دق أآللف ال يدع اى مجال للشك فى تحدبد شخصيته فان
مدة الحماية اعون هى اكسوص طيها فى اسرة ( )١ه وأذا
كشف لؤلف سنف يحوزه اسم اآللف اؤ يحمل اسما مسصارا
اعال  ،تكون رد.دة سريان
*
ض شخصيته خالل االة االكووة
الحماية ص المد-ة انصوص عيها فى الفئرة (ا) * وال تلتزم دول
االتحاد بحماية ألمصنفات اش ال تحمل اسم مؤلفها او سلم
اسهل ستهاوأ اذا كأن هناك سببا هطوال الفتراض ان مجؤلفؤا
ئد ترفى مشد خنجسممن سئة *
ر)) تختص تشريمات دول االتحاد بحق تحديد مدة حماية سنفات
التمرير الفوتوغرافى وممسئفات ألفن التطبيقى يالقدر ألدى

تتمتع فيه بالحماية كهصنفات فنية  ٠ومع ذلك الن ط ٠االة
ال يهكن ان دقل عن خمس وشرين سنة تبدا من تاريخ انجاز
مثل.هدا .المصتف *

(ه) يبدا مريان مدة الحماية المقررة طى اش وفاة اآللف  ،وكدلك
االد المقررة فى الفقرات ( )٢و ا )٣و ال) اعاله  ،ص تاريخ
الوفاة او حمول الوامة اثار اليها فى تلك الفترات ،طى
ان .سريانى .هده االد 'يبدا دائما احتسا'به' .اعتبار.؛ 'من ١وليشا؛ر
س السنة التالية لغوفاة او حصول اآلسة ٠
( )٦يهكن لدوداالتحاد ١نتقرر مدة للحماية اطول ض تلك١ثصوص
طيها فى الفقرات السابقة.
(،V

يكون لدول االتحاد الملتزمة باحكأم وثيتة روما س دف ج
االتفاقية والتى تمنح تشريعاتها الوطنية السارية أسيول وقت
توقيع ط ٠الرليقة مددا اقل ه ٠اسوس طيها ئ اسرات
السابقة  ،حق االبتاء طى تلك االد هند التصديق طى هدج
اآليقة او االنضمام ابها ٠

 }٨١وض كل االحوال فان المدة بصا تثر،ع !١دولة المطإوب
توفر اس1ة نيها » وهع ذلك غ وما لم ددرر 'شريع هذه
االوأل غمم ذاك  ٠فان ألمدة ان تجاوز المدن اصددة فى دوؤت
مندبغ الصهذغا *

سادة
[

U

V

(

ئب)1

> ٩uسحفان ائس امض تج في وضه٠ا ا)ثفي ض مؤ اف واؤلي

I

طبق اطام المادة االبقة أيضا فى الحالة ا!شى يبرن يه٦ا <ق
ا)زلف هم1وكا ءاى ألشيوع للشركاء لى سسسسل مصنف * مخلى إني
تحسب 1١دد ألمقررة دى اثر وفاة المولف أمخنجارأ من تاراخ وذاة
1خر ه<ت رتى  4ن الشركاء ءإى قيد اأحياة ٠

رادة ٨
ا ض ائرجة

I

وتمتع ^ؤاذو ألمصنفات أالدية وألغنية الدين تحميهم لهدؤ
1ال'فغاية بحق استئثارى فى 'فرجهة أو التصويح ينرجمة مصنفاضم
طوال مد٠ة حماية ما لهم من حقوق فى المصنفات االصاجة »

مادة ٩
1

ص انخ < :ا) بذجه ( fUأ> اماسة وضح دحثعاءان
< >٣اصجطمغ امويل واسره I

( ٠ )١يذحع ؤافو المصنفات االدبية والغنية الدين سهيهم دله ه
االزفايأن يحق اسنشارى فى ااعصريح بمهل ئسخ م ٠مسدج
االالت بابة طريقة وبأى شكل كان ٠

(ً )٢اغص شريمات دول االساد بحق السماح بمهل شخ من

١٣

طه المصنفات ف بعض الحاالت الخاصة بثرط اال يتمارض
يدسل طل هده النسخ مع االستغالل المسادى للهصهئف
واال يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروهة للهؤ لف »
ؤ' >٣كل 'سجيل صو'نى اؤ بصرى يعتبر نقال فى مفهوم ط٠
االتفاقية ٠

سعة ١٥

ابرة اسسال اسفات فى بض اد < :ا> اسفات ؤ>٢
ذا أسووأسم اعؤل I
ادوسح فى االفراش اسبه
 )١١يسمح بنقل؛... .مقتطفات من المصنف الدى و ضسسسع فى متغاول
الجمهور ٠ش نحو وشروع  ،بئرط ان .يتفق ذلك وحسن
االسئعمأل وان بكون لى الحدود الثى يبررها ألفرلهى المنشود،
ويشعل ذلك نقل مقتطفات س مقاالت الصحف وألدوريات
لى شكل مختصرأت محقبة ٠
( )٢تختص تشريمات دول االتحاد  ،واالتفاقات ألخامسة المقودة
او التى قد تعقد فيها بينها ة وفى حدود ما يررو الفرضى
المنشود  ،باباحة استعمال المصنفات ؛االدبية او الغنية طى
سبيل التوضيح لالغرألهى التعليهية وذلك ص طريق النشرات
واالذاعات الالسلكية والتسجيالت الصوتية أو البصرية بشرط
١ن .يتفق مثل.هدا االستخف أم وحسسن االستعمال *

( )٣يعجب عند استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من
هده المادة ذكر ألمصدر واسم اؤلف اذا كان واردا به ٠
مادة  <١٠ئبا)
I

مجانيات اعرى بشان ورية* وستعهال اسحفان ت < )١بعض
الغاالت وا بغى اد داهة <»  OMم٠
شاهد او 'سهج أئنا اض احهـزئه جازية I

؛ )١تختص تشريعات دول االتحاد بحق السماح يفسل القاالت

١٤

٠ساا<ئي>
 1طوق االمة واسوق اربلين ي٠ : ١٠ا) االدام ودها ض
وسألل اسل الالسللي ،نقل اسئد ألداع الي اضسلكيا
او السفي ه نغل اسف س١غ 1ش الجههود سواه بهبو صو٠
اوباى جهاز شابه أض < >٢ام١خيص االجارة m
اسبيل ه السهلذه ) 4JF
<ا) يتمتع مؤلفو المصنفات االدية والفي—ة بحق استئثارى فى
أ كصر بح :
< )١باذاعة مصنفاتهم او بنقلها الى الجمهور بأية وسيلة؛ خرى
تستخدم الذاعة االشارات أو االصوات او المسسور

( )٢بأى نقل للجمهور  ،سعياكان أم السما ي سف
المداع عندما تقوم بهدأ النقل هيئة اخرى مر الهيئسة
االصلية ٠
( )٣بنقل المصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأى جهاز
ًاخر مشابه ناقل لالشارات أو االصوات أو الصور *

( )٢تختص تشريعات دول االتحاد بتحسديد شروط استعمال
الحقوق المذكورة فى الفقرة ١5؛ افابقة ة ض ان-يقتصر أر
؛هدة' الشروط على' الدول ا.كى .فرضتما ال مو * وال يمكن أن
سى هده الثرؤ .ط بأى حال بالحق—وق ألمعنوية للمؤلفظ ،
وال بحقه فى أسمول على مقابل عادل تحدده افلطة المختصة
لى حالة عدم أالتفاق طيه وديا 4
(أ) ما لم ينص ض خالف ذلك  ،فان سصريح افوح طبتا القرة
أ )١مص طه المادة  ،ال بشمن اشريح بئسجيل المصذفالمد١ع
بآالت سجيل االصوات أو الصور * ومع ذلك فان تشريمات
دول االتحاد تختص بحديد نظام التسجيالت او كة أكى
تجربها هيئة اذاعية بوسائلها الخاصة التخدمها لى أذاعاتها
الخاصة  ٠و أجو ز لهذه التشريعات أن تصرح بحفهـ مسدي
١٦

اسورة فى الصحف والدوريات س ازرعان جارية
اقتصادية او سياسية او دينية او المصنفات المداعة اش لها
ذات الطابع  ،وذلك بوطة الصحافة او االذاعة او اسل
المش للجمهور ،فى االالت اش ال مكون فيها طوق أسل
او االذاعة او اسل الص االكور محفوظة صراحة ه ومع
ذلك فائه يجب دائما االشارة بكل وسوح الى المصدر ،
ويحدد 'شريع ألدولة المخوب توفير الحساية فيها الجراء
المترتب على االخالل بهدا االلتزام ٠

إ؟) تختص ايفا تشريعات دول االتحاد بفحديد ائرون اش
يهكن بمقتضاها  ،وذلك بمناسبة عرض احداث جارية ض
طريق التصوك الفوتوغرافى او ائينمائى او االذاعة او اسل
الطكى للجمهور ،زل المصنفات االدبية او اسية اش
شوهدت او سست اثناء الحدث وجملها فى ساول الجمهور
وذلك فى حدود مأ ببرده الغرفى االعالمى  ١لمنشود *
مادة ا
1

1

بض اسوق اسة باسالت ابه ؤمسية  :أ*) ض
اسيل او االده اس وسلي تمثيل أؤ ادا! ار
اسفيهوفي <أ> بإصبة .للترجمسيأت ]

< ا) يتمتع مؤلفو المصدتفات اببرحية وأدهرحيصات الموسسيقية
والمصنفات الموسيقية بحق استئثارى فى التصريح *
< )١بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما فى ذلك التمثيل واالداء
العش يكل الوساش أو اطرق ٠
الى الجمهور بكل الو'سائل؛
وأدا مصنفا
*
{ )٢بنقل تمثيل

< )٢يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية او المسرحيات الموسيقية طوال
مدة سريان حقوقهم على المصنف االصاى .ينفس الحقوق ب
يختهس بترجهة مصنفاتهم ٠
ه

التسجيالت فى محفوظات رسمية بالنظر لطابعها أالستثنائى

كوتائق *
هـة  ١١الالي)

ل بهض اسوق اسفة باسالن االدبغ < :ا) «ق اس'
اسلغ وصا اش الج>ؤوني ( )٢باسمة الخبن I
( ،١يتمنغ مؤأفو المصلفات أالدبية يحق استئثارى فى 'سريح ئ
ؤا) الذآلوة امالحية لمصنفاتهم بها لى ذلك التالوة النية بجميع
الوساش او اطرق ٠
( )٢زعل 'تالوة •صنفا رهم ار ؛!جمهور بجميع ألوسائل ٠

(أ) يتمتع مؤلفو المصنفات االدبية  ،طوال مدة سربان حقوق٠مر
المصنف ا ال ص ١ى* .٠ه بنفمى الحف٠و في -فيما٠ .سظق بتر جمر يع ٠اة
هز صحفا،رهم *
مادة ١٢

أ ض تحوير استفأت وسج1هأ واجرأ ،أية 'تحو .بالت ارى عأيهة ا

تمتع*؛ ؤ ؤغو المصنفات االدبية او الغنية بحق استئثارى فى
تمر لح ٠ذحور مصنفا تهم أو 'نمدبلها أو اجراء أى افحواالت أخرى
طيها
ألدة ١٣
ل ائؤأكة تحديد حق تسجل اسفات ألوبكة وابة كسات
ساجة قها  :ن الترالخيص االجبارية <أا أالجراءات االسأية
 mسأدره شخا الصنفات اليحورده ،سوعة دون
تعريج ص اآللف ا

ا )١يجوز ض دولة ئ االساد أن تفع  ،فبما يخصها  ،تحفظات

٧ا

و‘شروط بشان الحق االسئثارى ألدسسوح اؤلف هصنف
موسيقى ولمؤلف اية كلمات يكون قد تم ني..م..جحلمها هع ع المصتف
الموسيقى بئصورح من االخي ه ونلك لى ترخيمى ألتسجيل
الصو'ذبى لذاك المصتف اأوسيبقى سوئرارالكدات ان وجدت؛
بيد أن كل سئل ط( التحفظات والشروط يقتصر تطييق ها ض
االولة التى فخسها ا وال رعب—وز ان ل٠س بأى حال بحق
المؤانى فى ألحصول عإى متابل عادل تحددة الساطة ألمختصة
فى <ااة عدم االنفاق طبه ودبا *

ؤ' )٢نجالت المصنفات الموسيقية اش 'نم انجازها لى اصدى
دول االنحاد طيقا لدادة ٣ا إ )٣ض الوثيقتين لهذي االتغاؤية
الموقعتين فى روما ق  ٢يونيو  ١٦٢٨وفى بروكسل فى  ٢٦يونيو
 ٠ ١٩٤٨يهكن ان 'فكون سحال للنقل داخل 'نلك الدولة بسم
موافقة مؤ لف ١المخدشف المو:سيقى ونللئؤ حتى نها؛لمن مدة ستتمن
اعتبارا ئ* التاربخ الدى تصبح زه ألدولة ألمذكورة مرتبطة
بهده الوبنة ٠.
| )٣التعسيالت اش 'نتم وفقا ألمفقر'ض ( )١و ( )٢من هدة االدة
واش بتم استيرادها  ،بغير م بح من االطراف المعنية  ،لى
دولة تعتبرها 'سجيالت مخالفة للقانون  ،للكون عرض—ة
ألمصادرة »

مادة ؛١

ا اسوق اساب واسوق اربالن.بها :ءا) انعوض واسخ
اشس ،النووه ه اتطيل واالدا ،العص واسل سس
أر ٠سهور سنفات اصسوره ًاو اصوئ بسدًا اسل
(آ) ابرر األساج سيثهاش < )٣عدم وجود رافص ابارة ا
 ٩١يتمتع مؤلفو' المصنفات أالدبية او الغنية بحق استئثارى فى
'ار مهرة :

١٨

( ا > تحو ير ههم«٠٠ئغاتهم و سل سصخ نيها لالنشاج -الصشهارى *

وتوزع مثل هذه اشخ المحورة أو المشقولة ه

٢١؛ التمثيل واالداء اسى والنقل افلكى للجمهور سفات
المحورة او أنقولة بهدا اشكل ٠

رًا) تحرس أالرتاج اسيشط نى أالخون ص مصففات أدبية او فتية ،
'نحت أى شكل فنى أخر  ٠ينسل خافط لسريح مؤض-
ألمصنفات االصداية  ،ونلك دون اباسى -بترخيمى مؤلعى
االنتاج السينمائى ٠
 )٣١ال 'تنطبق احكام المادة ١٣

ا

ه

هـة)ا<ئى)
ل أحكام خاصة سق سئت اسلجعة ' ٠ال) الشيه
بأسكات hاالطة )> ع )٢سبة ض أؤلف ي س٠م مدق
بض أ١ؤقفين أالههين ؤ )٣يعض ألمؤلفين االسي أل زغن ]

( )١دون المساس -بحق المؤلف الى مصنف يكون قد 'نم تحويره أؤ
نقله  ،بتمتع ألمصتف السينمالى باسابة كمصفف اصلى ٠
ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصئف سينمائى بذات الحقوق
التى يتمتع بها مؤلف دصئف أصلى  ،بها فى ذلك آللمفوق
اشار أليما ل االدة اشايقة ه
|( ،٢

I

 ،تحديد اصحاب حق اولف مسنف سينهار بخص به
تشريع الدواة المظرب توفجر أسالمة فبها *

( ب ) ومع ذلك .ة فهى دول االقحاد اش تقض تثريماسا
لف جعن اصحاب حق اؤلف لى مصفف سنمالى اؤعن
الدس ساهموا لى خ المصفف  ،فان مثل واه او لس

١٩

فى حالة اذا ما مهدوا بتقديم مثل هد® أالسة  ،لس
لهم » ما لم اعفق على خالف ذلك او على ض خاص،
ان يعترشوا على عمل كخ ض المعنف السينمائى او
ثداوله او تمة حله أو ًاداثه طنا او نق™ طه سلكتا أري
الجمهور ،اواذاعته او على اى نقل أخر ألى الجمهور،
ا و تضهبئه حا شبة با :لئرجهة .اؤ جعله -ناطقا بلغسة

اخرى ٠
ر  ) ٩أص ابت قيما أذا كان يجب افراغ اكعهد االكور اعالج
الغراض 'طبيق الفقرة الرعية (ب) االبتة  ،فى شكل
عقد مكتوب او محرر مكتوب اه ذات االش س ددمه ،
يختص به تشريع دولة االقحاد اش وتخدها مشج
المصنف أسنهاش مقرا له او محال القامته ألمعتادة ٠
ومع ذلك بختص تشريع دولة االتحاد أسوب توفير
اساوة فبها بحق القضاء بها اذا كأن التعهد المشار
ايه يجب ان يكون عقدا مكتوبا أو محررا عتو بأ له ذات
االش * ويجب عر الدول اش ئيوم باستهمأل ه—ذا
الحق ان تخطر االر اكام بدلك بجو جب اعالن كثابى
يقوم بابالغه فى الحال ألى جميع دول االتحاد االخرى ٠

ؤ د ) بقصد بعبارة (ا ما لم يتفق على خالف ذلك او على تى
خاص )) ١ ،ى شرط مقيد يهكن ان يخشع له اكب،
االكور ٠
 )٣٠ال -طق احكام الفقرة (( )٢ب) اء—ال ٠على مؤلفى اديناريو
وا لحوار .والمصنفات المونسيقية الثى يتم' تأيفها -بغر فى .انجذار
مصنف سينمالى  ،وال' على المخرج اريس لهدا المصنف ٠
هدا ما لم مقرر ا لتشير وع الوطنى خالف ذلك » ودع ذاك فهاى
دؤل االتحاد اش تخلو تشرجاتها ض اخكأم تقض بتعليق
؟!يقرة ( )٢زب) الشار ايها على المخرج 'االكوو  ،ان تخطر
االمر الهام بدلك بهو جب اعالن كتابى بقوم بابالغه فى أالل
الى جميع دول أالتحاد االخرى ه
٢٠

<D١twb

ا « ق* اصيع ا ،بشان المسة الغين ؤسوهة  :؛ >١حق
أالففاع بميات األدنن اسع <أ) اصعاى البئن
 mاجراان* ا

دا) فبما يتعلق باسأت اسية االطبة وادخدوطات االسية
لكتاب ومؤلفين مو سفيين ،يتمتع المؤلف ،او س له سفة بم
وفاته من االشخاص او الهيائت وفقا للتفريع الوطئى ،بحق
فع قابل للتمرف فيه ،ف تطق مصلحتهم بمطيات بيعالمم٠ذف
الغالية الول تنازل ض حق االستغالل يجريه المؤلف.

ا )٢اليمكن المطالبة بتوفيرالحماية المنصوص طيهافى ١سشةاطالقة
لى اية دولة من دول االتحاد اال؛اذا كان تئريع الدولة اش
بئتمى ايها المؤلف يقرر هد« الحماية وفى الحدود التى.سمح
بها لثريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها .

(٣ب يختص التفريع الوطئى بتحديد اجرا،ات التحصيل والمبالغ
الواجبة.
سادة ١٠

ل ق* ادبة باسوق اسة بسأية  )١< :هـ سان اسم
اؤس أو هسأ ال إبع أالصم 'لتلج مجعال الى شك في س٠
دما اسه <ًا> ؛اسية ئئهمئغعت ادحهابه  )٣٠بأوعهه
قسثغأه اس السل اسم أؤس أو 1ش سل اسط محلجا
 >)٠وأؤعه بض انجشهالنإ تجب اؤمشورة وأؤض مه ظغصه
مؤسها مبهولة I
(ا) لكى يعتبر ان وش المستفات االدبية او الغنية اش ب-
االتفاقية الحابة ط ،الصفة ويكون لهم بالتالى حق اندل أم
محاكم دول االتحاد ومقاشاة من يمس بلحقوقهم  ،يكفى ان
يطهر اسم المؤلف طى المصنف بالطربتة الممتادة أ يدا ما لم ..ذم
٢١

الدليل على عكس ذلك  .وطق هده اسرة حتى اذا كاناال٠

ستمارا ة متى كأن االسم ألمستعار اللي ى يتخلي ه اؤلف اليدع
مجاال الى شه فى 'فحديد شخصيته »
( )٢يفترض أن أشخص الطبيهى أو أالعتبارى أئدى يظهر أسهه
باطربقة الممتادة طرسف سينمائى ص المنتج لهدا المصنف،
هدأ م 1لم يقم ألديل ض عكس ذلك ه

(٣ا بالنسجبة للمصنفات التى ال تحمل أسم اؤلف أو التى ئحمسل
أسفعا ستمار؛ غ فز 'سى أشار أيها لى الفقرة (ا) اعالج و
يفترض ان ألناشر الدى يظهر اسمه طى المصنف  ،وما لم يثبت
عكس نلك ة يمائبة ممثل للمؤلف  ،وبهده ألصفة فان فه حق
المحافظة ض حقوق أؤلف والدفاع مخنها  ٠ويوقف سان<عم
هذه الفقرة عندما بكشف أؤلف ض شخصيته ويثبت صفته ٠
< ا ) بالنسبة للمسنفات فم ألمتشورة وألتى نكون شخة ضبة
مؤلفها مجهولة ة مع وجود كل ما يدعو الى االعتقاد يانه
ص 'واطنى* أحدى دول االتحاد  ،فان اشر ع ده الدولة
يختص بحق 'تميين السلطة ١إختصة اش تقوم بتهثي ل
اولف ويكون لها حق المحافظة طى حقوقه والدفاع
عنها فى دول االتحاد ٠

( ب ًا طى دول االتحاد أش تقوم يمثل هدأ ألتعبين ء ه- -....آل

بالحكم االكور أن تخطر ألمدير الحسام بدلك بشض
اسالن كتابى يشس كل البياتات الخاصة يا!ططة
المختصة التى انم تعيينها بهدا الشكل  ،ويقوم الدير

العام؛؛بالغ ذلك فى الحال .الى جميع دول االنح—اد

٢؟

مادة ١٦
ل اسسن المؤودة ( :ا) اساب (أ ٠J٥U٠ ،ضد
البداد < >٢ادثريعان اسبة ]
(١؛ مصن جميع التح غمم المشروعة لمصنف محال لسادرة فىد؟٠ل
االتحاد التى بتمتع فيها المصنف االصاى بالحماية الذا:وب -

(٢؛ تط.٠ق احكام الفقرة السانقة ايضا طى اشخ الوارد؛ ص دولة
ال (تمتع فيها المصنف بالحماية او 'نكون قد توقفت
حمايته *

فيه—_1

ي )٣تجرى المصادرة

قا*و لتثريع كر ١دولة .
مادة ١٧

1

اعاب راب* تدول اسفات ونيحبها وعرضها

I

ال يمكن الحكأم ط« االتفاقية ان تمس بأى شكل بحق حكوصه
كل دولة ص دول االتحادفى ١ن سح اوتراقب اوتمنع ،عن طريق
التثريع او اصدار اللوائح  ،تداول او تمثيل او حرشى اى مصنف
او انتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هدا الحق بالنسبة اليه ٠
مدة ٨ا
ل اسعاه الموجود ،ضددخول االنقاب مزاتتبل  :ؤا) يجوز
**ايتهافي الة* عدم اسا ،ئ اساية ق دولة اسا( )٢اليجود
**ايها في ألة* اساء عدة اسابة في الدولة اسهوب نوض
اسساية يهل ر >٢اليق مد ،جادى )،< ،د خاصة I

(ا) نعرى هذء االفغانية طى كل الصنفات التى ال 'نكون آ عدد
دخول طه االذناب حيز اشغين  ،قد مقطت بعد ف الملك
ا!الم ادولة المنشأ بانقغ-؛ ،مدة الحما؛؛ i

(٢؛ وح ذلك  ،اذا مقط احد المصنفات ل الملك افعام فى الدو!؛
٢٠٣

المطلوب توفير السابة فيها ، .نتيجة اوقضاه مجدة الحهايةال 1يق
*
جديد
منحما له ة فان هدا المصنف ال يشمع فيها بالحماية ض
( )٣يجرى اطبيق هدا البذا وفدا لالحكام اش اصنها االنفارات
ألخاصة المعذودة او اش قد "نعقد إهدا الفرض فيما بجن دول
االنحاد ه وفى حالة عدم وجود مثل هده االحكام ' ،نحدد ااهـول
المعنية  ،كل فيها يدصها  ،الشروط الخاصة بتطبيق ه.٦,ال
ابدا ه

ا)) 'ننطبق االحكام ادابقة ايضا فى حالة اشمام دول جديدة الى
االتحاد وكدلك فى الصالة اش تهتد فيها الحماية بالتطبيق
للمادة  Vاو سبب أكائزل عن التحفظات *
مدة ٩ا
ل تبيق حماية اوسع ض ساية اكترب ض ائي
*

f

ال 'سنع ؛ئائم هده االنداب من الطالبة بتطبيق حماية |ونيس٠أ,
بكون قد .قررها ‘نثر بع دولة من دول االنحان 4
وادة ٢٠
I

اد سه ض دول االألد I

تحتفظ حكويات دول االساد بأاحق فى عتد اتفاقات خاسة
فيها بيذيا  ،ما دامت هدج االنغاقات 'نخول حقوقا 'ض ق تلك ا|تش.
تمنحأيا هده اال ئ فية « أو 'نتفن شوصا ال ’نتعارض مع هسن ه
االتفاقية  ٠ويقى احكام االنفاذات القالة سارية ض كائ ،مطابقة
للثرون السابق ذكرها ٠
مدن ا٢
ا ام  UUسق ؛اسا ٠الغاب ( :ا> ارجوع أش اسق
 mاسق بره ال يتجزا ض اريه؛

(ا) بتضس الملحق احكاط خاصة 'فتطق بالدول البامية ٠
٢٤

( >٢ع* راعا *،احكام المادة ٢٨
ال يتعجزا هن ط ٠الونيقة .

I

ا >

I

ب )  ،يشكل ألمدحق جز،؛

مدة ٢٢
ل اب  :أ )١االنشا ،داسبلي <- )٣الهام „) اساب
سأنوش  ،ام ، ٩الراضون  )0سعوالالجتماع
 )٠١ا»م الداخلى I
 ( )١١ا ) يكون لالنحاد جمعية 'نتكون من دول االلحاد الملتزمة
بالوادمن  ٢٢الى.٢٦
ؤ ب ’ ،نمئل حكومة كل دواة بمندوب واحد يمكن ان يعاومه
مناوبون وستثارون وخبرا. ،
 Iج ) ٠تتحمل نفتات كل وفد الحكومة الش عينته «

اًاأ ( ا أ تتوم الجمعية بما يلى ن
(ا > تعالج جميع المائل الخامة بالمحافنة على
االتحاد وتنميته وبتنغيذ هدء االتفاقية .
؛ ) ٢تزود المكب الدولى للملكية الفكرية < ويدعى فيما
يعد « المكب الدولى» ) المشار اليه فى اتفاذية
انشا ،المنظمة العالية الملكية الفكرية ( وتدعى
فيما بمد (ا المنظمة» ) با لتو لجات ١ألم ..jة
باالعداد لمؤ'نارات التعد؛ل، ،ع مراعاة مألحفالت
د.٠ل االتحاد غير الملتزمة بالواد من  ٢٢الى . ٢٦
ا ) ٣تنظر فى تتارير وانشطة مدير عام المنظمة الخامة
باالعاد وسادها  ،وتزود ،بجميع اا٠توجايات
الالزمة بخص——و ص الموضوعات التى تدخل فى
اختصاص االتحاد ٠

( ) ٤تنتخب اعفا ،االجنة التنفيذية للجمعية .

اه ا تنظرفى تتاريرواذشطة لجنتماالتذغيديةوت٠تمدها
وتزودها بااتوجيهات ٠

٢٥

() ٦

) ٧١
() ٨

() ٩

؟)١٠

سدد برنامج االتعاد وتقر ميزانية فترة المص
الخاصة به وسهد حساباته الختامية ٠
تتر الاللحة ألمالية لالساد ه
تنشىه ما تراه مالئما برن لعجان خبراء وجماعات
عمل اتحقق اغراض االتحاد ٠
نحدد نمة سمح!هم ؛حضور اجتماعاتها كهراذهن
ودن اادول غير االضاء ق اال'ساد وس المذغد٠ت
الدولية أ لحكو ب وش الحكومية٠ .
'ظر اكد(الت الغاسة بالموأد س  ٢٢اؤى ٠ ٢٦

لماً١ا 'نتخن ’ى اجراء ًاءر مالئم بهدف الى ٠رحقبق
اغراض االتحاد ٠
١آا) 'نباشر اية دهام أخرى 'ندخذل فى نطاق ه—سدة
االمخاقية ٠
 )١٣٠١تماريم ى اسؤق الممنوحة لها بموجب اتفاقيس" ئ
انشاء المنظمة شريطة قبولها لهده اسؤق ه
ا ب ? نتغذز ألجمعية قرارأتها فيها بتعًاق بالموشصوعات اش ;هم
أضا اتحادات أخرى تديرها ألمنظمة بمد أالطالع على
داى اجذة تنسيق*ا التابعة للمنظمة ٠
*٣ا  ١ا ) عون اكل دولة ضوفى الجمعية موه واحد ه
( 'ب ،يتكون النصاب القانومى ميرن تصف؛ددد ألدول االعضاء
لى الجمم آل ٠
 Iج ) يغض ألنظر.عن احكام الغدرة الدرعية (ب) ،للجسيدة
أن 'فتخن قرارات أذا كان عدد '١؛دول ادمثاة لى اية دورة
هدل عن النصف ولكن يساوى 'ألث الدول االعض—أء
لى ألجمعية ًا و؛زيد طيه* * ومع ذلك فان ف~“رأر١.ت
ألجمعية ن بخالف راك المتملقة باج١٠اظصا ،ال 'نكدون
؛ألدة اال اذا توفرت اشروط التالية  ٠بباغ المكتب
الدولي القرارات المذكورة الى ألدول االعضاء فى الجمعية
٢٦

التى لم تكن ممثلة  ،ويدعوها الى االدالي يصعريتها او
اتغاب كتابة خالل هدة ثالثة .شسهرر س تاريخ ذلك
االبالغ * فاذا ها كان عدد الدول التى ادك بشصويب
او اهتناعها عند انقفا £قلك الدة يساوى طى االقل
المدد الدى كان مطلوبا الستكمال اساب التانونى فى
الدورة ذاتها،فكون تلك الرارات نابدنة ض كانت
االغلبية المطلوبة ئ زاك قائمة ئ نفس الولت ه
 ٠د أ مع مراعاة أحسكام المادة  ٢٦ا  } ٢تتخذ ذرارات الجمعية
باغلبية دش االصرات اش اشترى فى االقتراع ٠
 Iه ) ١ال بعبر ؟المتناع بهابة 'سويت *

( و ) ل يمثل لمندؤب* اال دولة واحدة فقد وال بصس٠ساون
اال ياسمها »
ر ز ) 'شارك دول االنجاد بر االعضاء فى الجمعية فى اجتماط'ب
)0

لدرايعت.
ؤ  ١؛ تجتمع الجمعية ني دور؛ عادية مرة كل سئتين بدعوة من
المدير العام ،ويكون اجتماعها ،زما عدا الحاالت
االستثنائية  ،أساء نفس الفترة وني نمس المكان اللذين
تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ,
( ب ا 'نجتمع ’لجمعية فى دور؛ ض ادي*ة بدم  ٤من امد١كم
'.بناء .طى طلبة ..؛..للجنة التتغيدية ’و طى طلب ربع صدر.
الدول االعفاء فى الجمعية ٠

(ه) تصع الج٠ملمذ التطام الداخلى الخاص بها ،
مادة ٢٣
ل اسفة اكخد < :ا) األئشا )٢٠ ،اسيل  )٣٠عدد األعضا،
 >0التوزج الجغرافى ،اد خامة ( M، )٠ادفوض ،مود
االطية العاد ،دب ،القواعدابذبشان االسب <n
 )٧٠اسوة لالجتماع  )٨٠اصاب سانوش ،اصويت )٩٠
الراتجون  )١٠٠اسم سدس I
(ا) بكون للجمعية لجنة تنفيذية .

٢٧

 Iأ)

I

ا ) "فتكون اللجنة ألتنفيذية من الدول التى تنتخبها الجهدة
من وحن !ادول االعضاء في ها  ،وعالوة طى ذلك يكون
للدولة ١شيقع طى اقليمها مقر النظمة  ،بم و سها ه
مغمد فى أللجذ ™ة وذلك مع مراعاة احام المادة ٢٠
(( )٧ب) ٠

ل ب ) تمثل خهإومة كل دولة عفو فى الدجنة الننفيدية بهندوب
وا<د يمكن ان يعاونه مناوبون ومستشارون وخبرا ،ب
ز ج ) ٨تتحمل (فقات كل وند العودة أش عينته *
ا )٣بكون عدد ألدول االعضاء فى اللجنة التنغيدية ساوبا لربعإعدد
الدول االعضا'ء فى ألجمعية  ،وعئد ''نحدين عدد المقاعد الذى
يتمما شخلمه! ؛همل ألبائى ؛عد التسهمة 'على' اربعة

ز)) نرأس الجمم  iعند انتحاب اعضاء اللجنة التنفيذية توزبع٠لم
جعرانيا عادال وضرورة أن ’عون الدول األطراف لى االتفاقات
الخاصة أش وش ان تعقد لى اطار االتحاد ضوئ الدول اش
'نتكون منها اللجنة التنغيدية ه

( ( )٠أ ) بتولى أعضاء االجنة التنغيدية مهام صهلهم ابتداء من
ختام دورة الجمعية اش 'نم ف٠ا انتخابهم ض ختام
الدورة العادية التالية للجمعية ه
< ب ) بمش اعادة انتخاب أضاء االجنة اتنغيدية ولش بدل
اض ال ازبد ض طثى* عددهم ٠
ؤ ج ) تضع الجمع ية التواعد التفصيلية الخاصة بانئغساب
واعادة أالنتخاب المحتمل العضاء اللجنة اسد ه
( < )٦ا ' Iؤغوم ل (لجذة التنغيدية رما يلى *
ؤا) تعد .مشروع -جدول .أعمال الجمعية ٠
( )٢تعرض عر الجمعية مفرحات متعلقة بحروع
ألجونامح ومشروع ميزانية فقرة السبن الخاصة
ه٢

باالساد والمعدة س قبل المدير امام *
([ )١٣تحذف],
' )0نعرض ءاى الجمية ة مع أسيفات المالئمة ،
التقارير الدورة للهدير اكام والتفارذر السدوية
الخاصة براجعة الصمايات «
قيام السدير
(هًا تخن كافة االجراءات ؟أألزمة
المام يتثفين برسج االتحاد طبقا لقرارات الجهم؛
4ع .مراعاة الظروف اش قد تطرا ب بين دورتين
عاديتين للجهمة *
 )٦١تباشر ابة مهام اخرى تعهد اليها فى نطاق لد٠
االتغاب ه

(ب) 'نتخن ا !لجنة التنفيذية قرارانها فيها يتعأق باش ضوعات
ألتى تهم أبضا اتحادات أخرى 'نديرها ألم كفلة بمئ سهد
االطالع طى راى لجنة اكسيق التابعة الطمة ه
( ( )٧ا  ،تجتمع اللجنة التنفيذية لى دورة عادة مرة 'كل س4
مدعوة من ألمدنر العام  ،ويتم االجتماع أثنا ،ئغ٠ساسرة
وفى .نغمى ألمكان ,اللذ.بن .تجتمع ,فيهما .لجنة التفسيق
اسن للمنظمة وذلك بتدر االمكان ٠
ؤ ب ) دم االجنة االغيدية فى دورة مر عادية بدمسوة من
المعرور ألعام اما بهبادرة مشه او بناء طى طلب رسصها أو
'ريع اعضائها ■٠

 ١ )٨١ا ) بكون لكل دولة عضو فى أللجنة التنفيذطن سسوت
واحد «
 Iب ) بتكون ألغاب القا;وش *٠ن ;صف ددد ألدول االعضاء
فى االجنة النغيدبة ٠
 ١ج ) 'ذتخن القرارات باالغلبية ألبسيطة لالص—وات اش
اشتركت فى االقتراع ٠

٢٩

(دأال يعتبر االمتناع رمثاة تصوبت *
 Iفى ،ال بثل اندوب أال دون واحدة فقط وال بص—وت
اال باسها ٠
( )٩لدول االتحاد غمم أالئ ،فى اللجنة التنفج—دية ان تحذم
اجتماءا’ذها كمراقبحن *
ل >١انضع اللجنة االثنبة النظام الداخر الخاص بها ٠

سادة ٤؟

ااصب ألهوش < :ا) ههاهه بوجه ألم ه  /1ألعام < )٣سإوكى
عاهة  mهجالن فودية  )0تؤويه أمول بسؤمات <ه> درس
ود  )٦٠أالشتراك الى االجط€أت ؤ >٧هؤتهرات التسديل
 Wههأم اخرى I
ؤ ( )١ا ) بارس المكتب الدور ١لمهامأالدارهة الخامة باالتحاد ،
ويعتبر الكتب الدولى امتدادا لمكتب االتحاد انحد دع
مكتب االتحاد الذى أالنه االتفاقية الدورة س٠ابة
أنين اسابة ٠
إ ب ) يقوم المكتب الدولى  ،بصفة خاصة  ،ئنحالكذكر'ذاررة
لمختلف اجهزة االتحاد *
( ج > المدس المام للمنظمة هو الرئيس اسيدى لالتحاد وفؤو
الدى بثله ٠

( ،٢يجمع المكتب الدولى ألطواعات الخاصة بحماية حق أؤلف
وينشرها  ،وتقوم كل دولة س دول االتحاد بتزوهـ المكتب
الدولى  ،فى اقرب وقت ممكن  ،بجميع ألتواس الج—زهـة
والنصوص الرسمية ألمتملقة بحمالة حق المؤلف *.
( )٣بصدر المكتب ألدولى دجة شهرية *
()) ؛زود ألكتب ألدور كل دولة فى االتحاد ة بنا ،طى طلبها *
يمطومات ض ألسمائل التملقة بحماية حق المؤلف ه

اؤ) يجرى اللكتب ألدولى دراسات ويقدم خدمات 'فهدف ألى بمم
*
ادلف
حمالة حق

 )٦٠يعترك المدير ١سام  ،واى خو يكلغه مئ دوض الكتب
ألدولى ة فى كافة اجتماعات الجمصة واللجنة التنفيذية واية
لجنة خبراء أخرى او جماعة عمل  ،دون ان يكون لهم ض
ألتصوب  ٠ويكون ألمذير ادام  ،او اى خو يكلغه من موش
ألمكتب الدولى  ،سكرتيرا لهدج االجهزة بحكم مشعبه »
 I )٧1أ ا يذوم ألمكتب الدواى  ،وفقا لتوجيهات اسب|ية
وبالتعاون هع اللجنة التنفيذية  ،بأعداد مؤتمسسسرات
اكعديل الخاصة باهكام االفغانية با عدا المواد هن
 ٢٢الى * ٢٦
' ١ب ) للشب اادواى ان يتش—اور مع االفات الدوأجة
ا|حكو وغير الحكومية بشان ١١الءسلداد لمؤتسرات
،ية*
ألتهديل ه
 Iج ، ٠مشترالالمد؛و العام؛ و١الش٠خا«هأوطالذين يهينهم فى منافش ,ات
هذي المؤتمرات دون ان يكون لهم حق التصويت *

ؤ )٨سفن المئتب ألدور أية مها ٢أخرى 'بمهد أليه *

مادة ٢٠
ل الشوئن ستة  W :ايزب  mاسجق  eاالسعادات
االخرى < )٣اسادر اسة  )0أسس ،اس تجديد الموادة
 Mارسوم وايألغ ن < >٦صعوق داس الي اسهل
< ٠vروض «سة ض رفى 1ؤممةاسغ)٨<4صاجية ١اسأاهل
اا| ( ا ) ’بكون لالنحاد ميزانية ٠
I

ب ؛ شؤل ميزاب االنحان االيرادات والنفقات الخاسف
باالحاد ومأعهته فى .يزانية* النفقات ألمشتركة بين
االتحادات  ٠وكذلك ة اذا اقتفى االمر  ،ابغ الموضوع
زحت 'سرف ميزانية مؤتمر ألمنظمة ٠
ا٣

ل ح' ) ١سبر ذغق1تشتركة بجن أالتحادات النغتات |شالىغص
االتحاد وحده غ بل تخص كدلك واحسدا أو ا'كثر ض
االتحادات االخرى اش ?دورئ النفدة ة وبكون نصيب
االتحاد فى هدؤ الفقات المشتركة بنسبة المصلحة اش
تبر د طيه' منها *
( )٢انوشمع ميزانية االتحاد بعمد اتبار مقتضيات اتنسيق رب
ميزانيات االتحادات االخرى اش تدبرها المنظمة ٠

< )٣تهول ميزانية االتحاد من ألمصادر التالية :
Iا) <صص دول االتحاد *

( )٢؛أرسوم والمبالغ ألمستحقة ض الخدمات اش يؤدبها المكذ'ب
الدواى مها يخص اإلتحاد *
( )٣حصيلة بيع طبوعات المكتب الدواى االصة بأالتناد
واالوق المتصلة بهده المطبوعات ه

ااالت وا وساط واالعانات ٠

(ه؛ االيجارات وانفوائد وااليرادات المتنوعة االخرى *
ز)أ ( ا ) تحديد حصة كل دولة من دول االتحاد لى الميزانية ،
تنتهى تلك الدولة الي فئة وتقوم بدفع حصصها المنوبة
عر اساس عدد من الوحدات محددة كها بر :
٢٥
فئة ١
٢.
فئة ٢
١٥
فئة ٣
|٠
فنئة (
ه
فئة ه
فئة ٦
٢
ا
فئة ٧
< ب ) بين كل دولة الفئة اش ترغب ئ االنتهاء ايها عشد
اعداءها وثيقة اكصديق أو االنفهام الخاصة بها ،

٣٢

ما لم يش فد بق لها بيان ذلك  ٠ويهش سك الدولة
ان شم الفئة اش سى ايها ،فادا ما اختارت فئة
ادئى فهليها ان طن ذلك سبة فى احمدى دوراتها
العادية  ,ويصبح اى تغيير ض هدأ ألبيل سارى
اسول س بداية اسنة التالية للدورة المذكورة ٠
( ج  Iتكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تباغ نسبئه الى
ايلغ المالى لالشتراكات الورش ميزانية االتحاد،
ها يعادل نبة هدد وحمدات تلك الدولة الى اجهالى
الوحمدات الغامة .بجميع الدول أساسة *
< ق ًا أستحق الحصص فى اول يغاير لمئ' كل .ستة٠ .
(داال يجوز للدولة اش تأخر فى دفع .حصصها ان تباشر
حمقها فى اتصويت فى اى من 'اجهزة االتحاد ١لدىسثع
بعشويته ادا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ
الحصطص المستحقة عليصسسا ض السحتين أكابغتين
بالكامل او يزيد عب * ومع ذلك يجوز الى 'من اجهزة
االتحاد ان بمح لتلك الدولة باالشمرار فى قباشرة
حقها لى اكصوب فى مثل هدا الجهاز ما دام كان
مغتشا بان اكأخير فى الدفع ناتج ص ظر وف١ستائب
ال يهكن تجبها a
< و ) أذا لم يغم اقرار الميزانية قبل بدأية سنة مالية جديدة
ستمر اسل بميزانية اسنة المنتهية وذلك طبقا
ال تقفى به الالئحة الماب ه
<ج) يحدد المدير العام مقدار الرسوم وألمبالغ ألمستحقة ض الخدمات
اش يؤديها المكب الدولى لمصلحة االتحاد ويقدم تقارير عنب ا
الى اسة واللجئة اسد ٠

( < )٦ا ًا يكون لالتحاد صندوق راس أالل األمل يتكون سبغ
يدفع لمرة واحدة مئ قبل كل دولة من دؤل أالساد ٠
وتقرر الجمعية زيادة رأس االل أذأ اصبح غير كاف ٠
۴٣

I

I

ب ) دكون مقدار الدفعة االولى الخاصة بكردولة فى راس اعال
؛لسافي أ:دكر أو اشذراآها فى أية زيادة له هيارة
نسبة ه ر ،سنهة ودك الدولة ض السنة التى تحدد ف :ه أ
راس المال او ئنردات فها زادوه ٠
جم ) 'نحدد ألجمعية نسمبة الدفعة وشهروهـ دؤمها دداء طب
اقتراح اعيراسًام وبعد االطالع على راى لجنة اكئ~دمق
التابعة الظة -

(٧؛ و ا ) شص ('نفاق المقر المبرم مع ١كولة ١اش ,بكون مقر ١سأق
على اقليمها ض انه ،عندما بكون رادى المال العامل ف
كاف ،زقوم تلك الدولة بمئح ؤزوض * وبكون مقدار
ط ٠ااقروض وشرون منحها موضوعا الئغاقات حغص1ة
لى كل حالة بين االك االدولة والمنشة  ٠وتتمتع ;إك
اادولة بحكم وضدهها بمقعد لى االجنة التنفيذمة ما دادت
تظل طذزمة بتقد؛م ذروض ٠
(ن) ؛حق اتلل من الدولة اسار اايها لى ألفقرة الفرعية ز ا >
وألمنظمة أن اندمجى االترام بمنح ذروض بؤوجب اخطأر
كتابى ة وسرى مفعول االنهاة بعد ثالث سنوات مد
نهاوة السنة اتى 'ذم فيها االخطار عنه ٠

ر' ،٨نذم مراجعة ادسابات  ٠وفقا لما 'ننص عب الالئحة المالية ،من
قبل دولة او أكدر من دول االداد أو من نيل مراقبى٠سابات
من ألخارج 'فمينهم الجمعية بعد اخد موافقتهم *

ئدة٢٦
ل اسن < :ا) سأم دود 'م يعها ض فبل؛سمة،
ااضس )٢٠ ،أألقرش  )٣٠بس سأد I

;'أ) ال؛ة دولة عضو فى الجمعية وهجنة ااتحقينرة وكذلك للم٠د;ر
العام التقدم باذراحات لتعدبل اراد ٢٥ ، ٢) ، ٢٣٠٢٢
باالفافة للمادة اسالة  .ويقوم الدير المام بابالغ -نلك
٣٤

أالقتراحات الى الدول اد ل الجمية قبل نظرها ض دل
الجدية سبلة اشهر على  ١القل ٠

و' )٢تولى الجمعية افرار التعديالت الخاصة بالمواد اثار ايها فى
الفقرة <ا)  ٠ويتطلب هدا االفرار كالكة ارباع عاد االسوات
اش اشتركت فى االقتراع  ،وهع ذلك فان اى قعديهل للمادة
 ٢٢والفقرة الحالية يتطلب اربعة أخماس .عدد االموات اش
اشتركت فى ؛ال’قترأع *
( )٣يبدا نغان اى تعديل للبراد اثار ايها فى الفقرة  )Uبمد شهر
هرن اسلم المدير العام اخطارات كتابية ببرايقة ئالئة أرباع عدد
ألدول االعضاء لى الجمعية  ،وذلك فى وقت اقرارها للتعديل ف
وعلى ًانتكون تلك الموافقات قد تهت وفقا لالجراء١تالدستورية
الخاصة بهده الدول « وتلزم اية تعديالت للبراد المدكورة ،
يؤن قد تم اقرارها بهدا اشكل ء جميع الدول االعفاء لى
الجمعية يعند بدء نغان اسديل او اش سح اضاء فيها لى
تاريخ الحق  ،وهع هدا فان أى تعديل يزيد ض االلتزامات
المالية سدول االعضاء فى االتحاد ال يلزم اال ئك الدول ١شقامت
باالخطار ص موافقتها طى التعديل المد ر *

سأد؛ ٢٧
1

ص أسع  )٠< :امص <» اهرس  mاألقرش ]

 )١١تكون هده االتفاقية محال للثمديل بفرض ادخال تغييرات تهدف
اش سين نظام االتحاد ه.
 )٢١ولهدا القرض حد مؤتهرات فى دول االتحاد ض التوألى بين
مندوبى هده ألدول ه

 )٣١مع مراعاة أحكام أالدة  ٢٦اض تئطبق طى تعديل المواد ض
 ٢٢اش  ، ٢٦فان اى تعديل سوبقة الحابة بما لى ذلك١ظحق،
يتطلب اجماع االصوات اش اشترى فى االقتراع ه
٣٠

مائإهـ؟
ل تجول ؤي  Uljألصج مولي د:
(ا> دق ه سسا ه الية ٠بطهـبيض٠م ة سمم
االص <» يس سد أؤال هه  1تي  ٢١واق سق <أ) س
امهسًااً انيه1٣

(ا)  Iا ) يجوز ص دولة س وول االساوالموشة ض هدج؛اويقه
ان لصدق طيها * وادا لم مص قد وقعتها فبوسعها
.االشهام اليها * وتودع وثائق الغمديق او االنغمام
لدى المدير اسام *
< ب ) يبوز لكل دولة ض دول االتحادان مه فى وثيق—ة
التصديق او'االنضمام ان تصديقها اوانشههامها اليسرى
طى المسواد هن ا الى ا ٢وال ض الملحق ،ومع هدا ،
اذا كانت تلك الدولة قد قاقت شال باعالن عبقا للمادة
السادسة  )Hس الملحق ،فيس فى وسعها 'االعالن لى
الويقة المذكورة أال بان سعديقها اواشمامها ال يسرى
عر المواد هن  ٠١الى ٠٢٠
(جو) بش لكل دولة ض دول االلمسان تكون ،طبقا للفقرة
الفرعية ؤب)  ،للم اسبدت ص أالد تصديتها او
اشمامها االحكام اسوس طيها فى اسرة المدروه ان
ئطن لى اى وقت الحق بان آئأر تصديتها او اشمامها
سد الى هده االحكام  ٠ويودع مثل هذا االعالن لدى

( )٢ا ا ) يدا نغان المواد س ا الى ا ٢واسحق بمد ثالثة شهور
ض توافر الشرطين اتالحين :
(ا) تصديق خمغس دول عراالقل ص دول االساد عر
طه الوب؛ او اشمامها اليها دون التيام باالعالن
اسوس عب فى الفترة < ا■) < ب ) ٠
؛ )٣ان تصبح كل ص فرشا واسبانيا والمهلكة'( اشدة
واآلالت اسدة االيية ملتزمة باالئذيةاس1ية
سوق اآللف ى عدك فى باريس فى ؛ ٢يويو
٣٦

(ب) .سرى الغفان المغموص طيه فى الفقرة الفرعية دابقة
< ا ) طى دول االصعاد التى ’ودهت قد وسد
البريان المدوريثالئة شهوروائئق سديق او انسام
خابة ص االعالن المشاراب فى الفقرة <ا) (ب) ٠
( ج )١يدا نغان المواد ص ا ار ا؟ والمدق ،يانبة ص
دولة ض دول االسادالنعبق عبهاالفقرة الفرعية (ب،
اوانضمت ايها
*
ويلون قدعدنت طى اربقة الحابة
دون القيام )باالعالن المغموس طيه فى الفقرة <ا) زب) ،
بمدلاللة شهورس التاريخ الدى يتولى فيه المدير العام
ابالغ االخطار ض ايداع وبقة اصنيق او االسام
امنية ،هانم سدد الدبغة المودعة تاريخاالحقا ،ض
هد ،الحالة االنجد؛ يداتغانالموادمن ا الى اال وامق
بأنبة لتلك الدولة ض التاريخ الدى حددله ف سد
الوبقة,.
( د الدر احكام اسرات الفرصة مى ( ا) الى ا؟ ) ض
لطبيق المادة الدسة من امق.
( )٣يبدأ تغان المواد ض  ٢٢الى  ، ٣٨باسبة هل دولة فى اساد
تصدق طى هد ،الوبقة او تندم اليها مع القيام باالمالتي
المنموس طيه لى الفقرة أ١ا) (ب) اوبدونه» بعدلاللة مهور
من ايتاريخ الدى يؤبي فيه ابديراما؟ ابالغ ١الثطاد٠صايدع
تأذين الحفا؟ قفى هد ،العالة االخيرة يبدانغانالمواد س ٢٢

الى  ٣٨باصبة سك الدولة ض التاريخ االى حدده فى ■٠س
الوبقة ٠
صدة٢٩
ا ليول الويتن ونسا باسبة ٠عول عاد؟ سهد ة

()١

M

 >nبد ٠اسة )

(؛) هل دولة خارج االساداتي تنضم الى ط ،الوبقة وان سبع

٢٧

بمقتفى ذلك طوفا لى االتفاقية العابة وعضوا لى االساد :
وتودع وبائق االنفهام لدى الديرامام .
( < )٢ا ) مع مراعاة الفترة الفرعية (ب)  ،يدا نغان ط) االتفاقية
بائبة لكل دولة خارج االصاد بعد ثالثة شهور
ض التاريخ الدى يشولى به المدير السام ابالغ
االخطار ض ايداع وبقة ’نعامها  ،وذلك ما لم تكن
الوبتة المودعة قد حددت تاريخا الحقا  ،فغى دده
العالة االخيرة يدا نغان ط ٠االتفاقية بانجة لتلك
الدولة من التاريخ الدى حددنه فى تلك الوبقة .

بد الدغان طبقا سرة الفرعية( ا) يسبق بد،
إ ب ا ادا كان *
نغاد المواد ص  ١الى ٢١وسدق طبقا للمادة( ٢٨أ) زاي
فان الدولة المذكورة تكؤن ملتزمة خالل ط ٠امتر٠
بالمواد من ا الى  ٢.من وبقة بروكسل لالتفأقبس—ة
الحابة بدال من المواد من ا الى ا ٢والملحق.

سادة  (٢٩مخا)
1

ام بولي الويعة ص اجل تبيق اس، ،ا  )٢٠ص أدب
نشا سمة اساية سية البرية (ديو)]
*

اسديق على هد ،الو بقة او االنضمام اليها من قبل كل دولة
ض منزمة بالمواد من  ٢٢الى  ٣٨من وليقة استكهولم لالتفاقية
اسابة يقوم مقام التصديق طى وبقةاستك٠ولم الدكورة اواالنشمام
ابها مع اسديد المشوص طيه فى مادتها< ٢٨ا) (ب)  ، )١,وذلك
ض اجل امكان تطبيق المادة ٤ا ا )٢من اتفاقية انشا ،المنن™'،

٣٨

مدة ه٣
1

ألدى  :ؤأل> جهود سلة به ألدى <أ)
سايقة ة سهـ شاق خم اب ،سمه أسدا

(ا) يترتب تلقائيا طى اتصديق أو أالنضمام قبول جمع أجفام
مراط  Uهو
*
ط ٠الودقة واتمتع بجمجع مزاياها  ،وذلك مع
هد ألمادة واعاده
سموح به ض لحئعا١£ت لى الفقرة (أ) س *
 ( )١( ٢٨ب ) والمادة  )٢( ٣٣وكدلك اسوق ٠

(أ) ( ا ) مع هدراعاة المادة الخامسة (أ) س الملحق  ،لكل دولة ص
دول.االتحاد تصدق طى .هدج الوثيقة أو تتعم اليها ۵١
تتمتع بمزايآ التحفظات اش أبذتها لى السايق ،شريطة
ان تقوم باعالن فى هدا الخصوص حعنه أيذاع ورقصها
الخاصة باتصديق أو االنضمام ٠

ؤ ب) لكل دولة خارج االساد ان تش ،عند انضمامها الىهدج
االتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة <؟) ص اسق،

ائها تنوى ان تطبق ،بصفة مؤفئة ض االقل ،أحكأم
المادة ه ص اتغاب االتحاد نحام  ، ١٨٨٦واصة لى

هد ارفسة
باريس عام  ١٨٩٦بدال ص االدة  ٨ص *
المتملقة بحق.الترجمة ،على ان يكون مطوما اتي هدج
االطام ال شمل اال اترجمة الى لغة عامة اتداول لى
ؤلكالدولة« ومع مراعاة المادة االولى (( )٦ب) س١سؤق،
فأكل دولة الحق لى أن تطبق ،يانبة الى حق ترجة
مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل ههسسهسدا
اتحفن ،حساية مماثلة تلك اش سحها الدولة

( ج) لكل دولة ان شحب غ .لى أى وقت ،مثل هدءاتجفظات
باخطار يوجه الهدير أالم *

٣٩

مدة ا٢
1

اليب اس ض بض م أئ> اإلله  Wسب
االص <أ) ألدخ بس ٠نغاد االض اومه ال ٠،سم جواذ
اسج الدى فسه يول ادمع اراض 1

|ا) ص دولة أن طن فى ويقة صديقهاأو انغط مها أو ان تخطر
الديرألعام كتابة ،فى اى وقت الحق ،ض سريان مده الوثيقة
جر من االقاليم المددة فى التمريح او االخطار
طى كل او *
التى لكون الدولة سوئلة ض االقاها الخارجية.
( >٢اكل دولة تكون قدامدرت ذلناالهالن اوارمات ذلذاالخطار
ان تخطر الدير الهام  ،فى اى وقت  ،بايقاف سريان هلد٠
االتفاقية طى كل ?لذاالقاليم اوجز ،شها .
ل )٣ل  ) ١يكون كل اهالن مدد بمقتفى الفترة (ا) نافدا اضبارا
ض نغس التاريخ الغاص بالتصديق او االصمام الدى
ادرج هدا االهالن فى وثيقته ،ويعون كل اخطار ارسل
بمقتفى ?لذ الفقرة نافدا بعد ثالثة شهور ض قيا٢الدير
العام باالخطار ضه ٠
ل ب > يكون كل اخطار مدر بمقتضى الفترة ( )٢نافدا يمسد
اص حر دهرا من سلم المدير العام له .
()) يجب اال تفر هد® المادة بانها سى االضراف او المواقفة
الصفية ض جانب اية دولة ص دول االتحاد بألوضع الراهن
اسلق باى اقيم تتطبق طيه هده االتفاقية من قبل دولة١خرى
من دول االتحاد بهقتفى سريح تم طبقا للفقرة <ا) ٠

مادة ٣٢

 1البية تبيق هد ،الوايلة وولق سابلة ١٠ :ا  ٠مول
د Wبين موتة اصبعت سوافي دوبلية ال االها،
في د< )٣اليبة تبيق اسق في االدبعض اد؛
( )١تحل هده الوليتة بالئسبة المالقة بعن دول االتحاد  ،وفى حدود

؛

مريانها  ،محل اتفاقية برن االرخة  ٩سبصبر  ١٨٨٦ووالئق
التعديل الالحقة ٧ .الوالئق التى كانت الفد؛ اصولفى١ئض
فتظل سارية باكطها اوفى الحدود اش ال لعل فيهامحلها هده
الوشقة بشفى الجهلة ابسابقة  ،وذلك بانبة سعالقات مع
دول االتحاد اش لم سدق طى هده الوضئة او لم تئضم
ل ،٢ع* راعا؛* احكام الفقرة < ، )٣تقوم الدول اش ص خارج؛التحاد
واش تصبح طرفا فى هده الوثيقة بثطبيقها بانبة لكل دولة
ض دول االتحاد ال تكون منزمة بهده الويقة او تكإوتي منزمة
بها ولكفها قد قامت باالعالن النموسءب ٠فىا1ادة < )١(٢٨با.
وتتر نلك الدول ان لدولة االساد المدكورة فى هالقاتهامعها :
(ا) ان تطبق احكام احدث وئيقة نلتزم بها ٠
<؟) ان يعون لها الحق فى تطبيق الحماية بانتوى.المنموس
عب فى هده الونيقة  ،وذلك مع مراهاة احكام المادة االونى
( )٦من الملحق ٠

( )٣لكل دولة طابت بالئمتع بالحقوقالمنموس عليهافى الملحق ان
طبق احكام اللحق الخاب باسق او الحقوق اش طابتبالتمتع بها وذلك فى عالبالهامع اية دولة اخرى ض دوقاالساد
غير المنزمة بهده الوليقة شريطة ان تكون هده الدولة االخيرة
قد بلت تطبيق االحكام المدعورة ♦

عدة ٣٣
1

سزئ( : ٠ا ٠اساس مخلة اسلي اسوية  Wاسهـ
يمايتملق بهدااالخبص  Wسبأ صفهـ ا

(ا) كل نزاع بعن اثني او اكئر ض دول االساد بشان تفجو او
تطبيق هده االتفاقية والدى ال تتم نسويته بالمغاوخات يهكن
الى من الدول المهنية عرضه امام محكمة اسل الدوية بعريضة
تقدم وفقا لتطام المحكمة ،وذلك ما لم تتفق الدول المعنية طى
طريقة اخرى لنوية  .وئدم الدولة اش تعرض الفراع ١مام

ا

الحكمة بأخطار انكتب الدولى ائدى يتولى احاطة دول االتحاد
االرى طها 'بالموشموع »

(أ) ص وولة ان ض ،هند توبها سوبة سعية او ايدب
ؤوالسقة تصديقها او انشمامها  ،انها ال تعتبر نفسها ملتزمة
بأطام الفقرة (ا) * وال سرى .اطام الفقرة (ا) فيما يخص
بكل نزاع بي تلك الدولة واية' دولة اخرى س دول االساد ،

 )٢٠لكل دولة اصدرت اعالنا طبقا للفقرة (أ) ان سحب تصريحها،
ف اى وقت  ،باخطار يوجه للمدير؛اهام و
مدة ٣c

 1اشجة ة كول بعض سآلفئئإم ادافة < :ا) باسبع قوثائق
سابقة  >٢٠باب الدل اسق يوبه احعهوض ٤

<ا) ٠ع مراما؛ احكام المادة  ( ٢٩النبا)  ،ال يجوزالية دوألان ئئضم
الى وثائق سابقة لهذه االتفاقية او تصدق عفيها  ،وذلك بعد
بدء نغان الواد من  ١الى  ۴١والملحق*
رأ) اليجور الية دولة١ن تصدر تصريحا طبقا للمادة ه ض البروتوكول
الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة ائكهولم  ،وذلك بعد بدء
نغان المواد من ا الى ا ٢والملحق ه

مدة ٢٠
m

 1ئ  ، UWIIاالضحي ة
هدة ض سودة ب< )٢سيغ االضحي <أ) مخ بدء ئغاد
سحي  ٠ )0االسعي I

(ا) تغلل هده االتفاقية نافدة لمدة بر محددة *
( )٢لكل دولة ان اشخب من هدو الوثميقة باخطار يوجه ألى المدير
الهام ويشكل هدا االنسحاب ابضا اسحابا ص جميع الوئأئق
السابقة وال ينتج ائره اال بألنسبة للدولة اش قامت بة  ،وتظل
*
االخرى
االتفاقية سارية وواجبة النفاذ باب لدول االتحاد
أ)

| )۴عون االتسحاب وافدا بعد سنة من تأريخ سلم الدير ٢u١
الخطار ٠
<)) ال يجوز البة دولة ان “سارس حق االسحاب انصوص طيه فى
هدة المادة قبل القفاء خمس سنوات هن التاريخ الدى سبحت
فه ضوا فى االتحاد *

جدة ٣٦
آلتبيق ايفيف  ) ١< :التوام اس صسة ٠سؤ
 mتارخ فيام ههـة االبرام ]
m

تتعهد كل دواة طرف فى هدج االتفاقية بان تتنعسد  ،وفف؛
لدستورها  ،االجراءات االزمة سان تئفيد هده االتفاقية ه

..بسا ه.
*
< - ) ٢هن :.انفق طيه ا نه يجب  ،,٠عندها تصبح دولة. .ملتزمة
االتغاسة  ،ان تكون فى وسع يسمح لهما  ،وفقا لتشريعهسا
ألداخلى  ،بان تضع احكام ط& االتفاقية موضع الثنفيد ٠

I

سافي؛ ٣٧
أالتام اساب  :را) افات الوئيئن  Wاس  ٠صورة
دسمة طاب ص  >0امبجل $ >٠٠خهه I

(ا) ( ا ) تو تمع هدة الوثيقة م ٠نسخة وحديدة باسي االنجليزية
والغرسية  ،وتودع لدى المدير العام هع مراعاة اسرة
<أ) -
( ب } يضع المدبر العام نصوصا رسمية ياللغسات امبوبع .فة
وااللمانية واالبطانة والبرتغالية واالسبانية وبأية لفات
اخرى سددها الجمعية  ،وذس بمد التشاور سس ع
الحكومات المعنية ٠
(؟)فى حالة الغالف طى تفير النموس المختلفة تك—ون
.الحجية لكص الفرنسى »

٤٣

< )٢تئل د ٠الويتة كوط الرقع ض  ٣١برر؟٠١٩٧وض
هدا التاريخ  ،فلون الفسخة اثار ايهافى الفترة ارا) مودجة
لدى خكوئمجة الجمهورية الفرنسية *
٢,؛ يرصل الدير العام سختين* محمدتين ض الشص الموقع تجده
الويقة الى عوهاه جميع دول االتحاد وابى خكؤمخة اية دولة
اخرى بغا طى طيها و
)0

يتولى المدير األم تسجل اس ألويفة لدى صكرتارية االمم
اسدة ٠

رج) يتولى .المديراألم اخدر عوهات جميع دول أالئحادباضقؤطه
وايدات وائق اسديق اواالسام واية اهالنات وارد؛ فى
ط| األآلقأوسادر؛ عبتا للواد< )١< ٢٨جع،هأ<أ)
( ا ) وإب)  ٠، )٢( ٢٣ ،وببدء ألناية احكام تجده الويتة،
وباخطارات االسحاب واالخطارات اش د وأل للواد ٣٠
ارأ) ا ؟) ٣٠١ ،ا ، )١و ا ، )١< ٣٨ ، )٣< ٣٣ ، ;)٢وكدلك
االخطارات اسار ايها فى اسق ه

مادة ۴٨
٠ 1ام ائيأفيه < :ا) مشهاضاق اا٠س سئع٩ت»
<آ) فيج  Iه هدير الي  ٠هأل فيج ٠ئد]
< ا) لدول أالتحاد الثى لم تصدق طى ط ٠الويفة أوفم بئضم
.ايهاوض الملتزمة بالمواد ص  ٢٢الى  ٢٦ص ويئة اطيولم
ان مارس ،حتى  ٢٦أبريل  ، ١٩٧٥اذا رتجت فى ذلك،
الحقوق اسوس طيهافى هده الموادكعالوكالت خزمة بها ٠
وتقوم اية دولة ترفب فى ممارسة تلك اسوق بايداع اخطار
كثابى بدلك لدى المدير األم ،ونزن هدا االخطار ساريا٠س
تأريخ سده ،وشر تلك الدول اشاء فى الجسس—ة حتى
انتداء االة االكور؛ ٠
(<

< )٢ويمارس ايفاالمكثب االولى للمنظمة وفلفة عب االساد
والمدير اصام وفليفة مديوواصب المدار  Uداعت جميع دول
االساد لم سبح أضاء فى اسة ٠
< )٣غؤول حقوق واثزاماه واهوال فعب االساد ار ١صبأالوش
*
اسدة
للمنظمة بجرو ان سبح جميع دول االساد اشاء فى

ج

صسق

[ا<ىمخاصةش1نسناس)

المادة االور

ل االمإلسأت اب لبدات أالب ( :ا 4اعبن اسن
يالد ض بعض اسوق ،االطنن؛ل )٢ئ االئ االسالن
< )٢البلدان التى لم صد سبوض ابدان ألتب <)) يذون
**
اسخ اعوض ،اه) االد اد يبغض االفايم
* باش I
ر )٦عود؛اد
(ا) لكل دولة ،سبر دولة نامية دفقالمايجرى به اس الجمعية
االمة لالمم المتحدة ،تمدق ض هده الوكيعة ،اش يشكل
هدا المدحق جزءا ال يتجزا منها ،اوتنشم اليها ،والتى نظر؟
لوسها االقتصادى واحتياجاتها االجتماعية أوالثتافبةالت٠تبر
نفسها فى الوشت الحاشر فى مركز يمكنها مه اتخاذ االجراءات
المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوشع الوارد فى مده
الوليتة ،ان تملن يائها سشستممل الحق المنمرص عليه فى المادة
الثانية إوذلك المنموس طيه فى المادة الثالثة اوكليهمامحا،
وذلك يموجب اخطار تودعه لدى المدير االم عند ايداع وبقة
تصديقها او انضبامها ،اومع مراهاة المادة الخاصة ( )١رج)
فى اى وقت الحق  ٠كمايمكنهابدالمن استعمال الحق المنمرص
االدال باهالن طبقا للمادة ألخام—ه
*
طيه ف االدة الثانية

(ً )٢ا أ } كل اعالن وفقا للفقر؛ (ا) يتم اخطاره نبل انقضاء فترة
عشر سنوات اعتبارا من تاريخ المهل بالمواد من ا ار
ا ٢وبهذا الملحق طبانا للمادة  ، )٣( ٢٨يظل نافدا حتى
ذهاية١لمدة المدكور؛ .ويمكن ان يتجدد كليا او جزئيا لمدد
اخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك باخطار
يودع لدى المديراالم خالل مهلة التزيدعن خمعة عشر
٤٦

شهرا وال ثقل ص ثالثة اشهر قد انقضاء فئرة اقشر
ستوات الجيرية *

( ب ) كل اعالن وفقا للفقرة ( )١يتم اخطاري بهد انتهاء فتر؛
عشر سسهوئات من العمسسهل باعواد من ا الى  ٢ ١وبهدأ
اسق طبقا للهادة  ، )٢< ٢٨يظل نافدا ض ذهايةفئ٠رة
اسر سنوات الجارية  ،ويمكن تجديدء على أثدو
الوارد فى الجهلة الثانية من الفترة الفرعية (ا) ه
( )٣ال يحق الية دولة من دول االسان لم سه سبر دولة .نامية ض
انحو الموشح يالفقر؛ ( )١أن تجدد اهالسا' طبقا لما شقى به
اسرة (أ) * وسواء سجت هدي الد؟ لة اعالنها رسهيا او لم
*سخه  ،فانه ال يحق لها االستفادة من الحقوق اكسو.صطيها
فى الفقرة (ا) امافى نهاية فترة اننوات المثر الجارية واها بمد
الكف عن اعبارها بلدا الميا بثالث سوئات  ،اى االجلين
أطول ٠
<)) اذاما وجد مخزون من سخ تم انائجهابعض تجرخيعى^وئح
طبقا الحكام هدا اسق ،وذلك عند ما يكف االعالن الصادر
طبقا للفقرة ( )١اوألفقرة ( )١ص الغغان  ،فاثه يجوز الثهرار
فى توزيع مثل طه النسخ ض نفاذها ٠

إه) يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام ط& الوليقة وتكون فد اودعت
اعالال أو اخطارا طبقا للمادة ( ٣١ا) بخصوص تطبيق مسدي
ألوئيقة على اقليم معين يمكن أن سبر حمالته ممائلةس|ةالدول
المنصوص عليها بالفقرة (ا)  ،أن تصدر االعألن المشار اليه لى
ألفقرة ل )١واالخطار باتجديد المشار ايه فى الفقرة (٢؛ بالبة
لهدا االقليم  ٠وطاال ظاط مثل هدا االعالن او االخطار الفد ،
فان أحكام هدا الملحق تنطبق على االقليم الدى صدر بصدد

(ً ( )٦ا أ أن واقعة استعمال احدى الدولى الحد الحقوق المشاش
اب لى الفقرة (ا) ال تجيز لدولة اخسرى أن تمتح
٤٧

للهصنفات ايى هون دولة هششئها ص الدوفة االولى
حماية اقل * Uص مفروش طيها تم طبقا للهواهـ ض
اي الى * ' ٢ه
<ب) ال بهش ساربة حق اسلة باثل المثم—رس عيه فى
البطة اثاية ص االدة  )٢< ٣٠إب) ض تاريخ اساة
الفترة الجارية وفقا سادة االولى ( ، )٣وذلك باب
للهمشفات اش هغون دواة مشئما ص احدى الدولى
اش اصغرت اعالنا وفقا سادة الخاسة (ا) « ا ٠ ،
 soده

اي ض امجهة  )0 :اا،ل متع رايس مئ يق اسة
اسة غ >٢اص  >0شوفي هئح اهتوالس  )٠٠ا1ضاض م
مثع ض اطط اشمداليص <ا) ج ٠صالهبة ام1يص ج٠
انجتاله اشمه جاس  UUهئ صود ائسيهة  ٠اتجطهـاه
اس سب صسمدل < )٩هئج ٧يس سفى أالدافي I
|ا) فيما يئطق بالمصنفات المنشورة فى شكل طيوع أوفى أى مكل
مهائل أخر ص اشكالى االنساخ  ،يحق اهل هـولة من نقد
أطغت بانها تتهل الحق المنصوص عده فى ده الهادة أن
سبدل بالحق االستئثارى للئرجة الصوص عيه فى الهادة
 ، ٨نظاما لثراخيص ض االحئثاربة واش نايعة سويل ،
سها السلطة المختمة ويفا لكروظ اثاية وطبقا للهدة
الرابعة S
( )٢ا إ ) هع مراعاة الفقرة ( ، )٣ادما است فترة ئالث سوئات
او اية فئرة اولى يمدها اسريع الوطنى للدولة
المبودة  ،اعبارا ض تاريخ اول نشر لمصنف  ،دون أن
تنشر ترجمة لهدا المصنف بلغة .عاهة التداولى لى هـلمء
الدولة بواصطة صاحب حق الترجمة او يقصريع هنه،
ثمان أيا هن هواطئى هده الدولة يعه الحصول عر
ترخيص بترجهة المصنف الى اسفة ألمدكورة وش هده
٤٨

ألرجمة فى شكل مبوع اوف اى شكل مهاش أض هه
اشكال اسل ٠

< ب ) ٠يهش ايضا منح رخص وفقأ لهده اعادة اذأ ها تغدت
جميع البهات للزجة المشورة بأسة ادار؛ *
 )٣٠ؤ ا ) فى جمالة اترجمة ار لغة بت عدة اتداول فى دولة
اواكر ض الدول اسة االعضاء فى االساد سنبدل
فترة الثالث سوات اسوض طيهافى الفقرة ( ( )٢ا).
يغر ة سنة ه
( ب ) لكل دولة مشافي ايهافى الفقرة < ، )١باتفاق اجهض ص
جانب الدول المتقدمة االخاء لى االتحاد واش لها نفس
اسفة المتداولة  ،ان ستبدل ،لى جمالة الترجمات ار
تلك اسفة'  ،يغزة اثالث مهض ات اثار ايها لى الغرة
( ( )٢ا ) فترة اقمر سدد طبقا لالتفاق المدور طى
االتقل  &Ljالغزة ض سنة واددة  ٠وهع ذلك ،
ال تنبق أجمكام الجهلة مايقة اذا كانت اسفة المعرسة
ص .االنجزية أو الفرنسية او االسبانية  ٠طا وأى
اتفاق س هدا القبيل' يخطر به المدبر األم ص جانب
الفومات اش عقدته ه
>0

ؤ ا > ال بطح اى ترخيص بشض طه ألمادة اال بهد انقد نح
مجهلة اضافية قدرها سئة أشهر فى جمالة الزاخيمءالئى
يهش الحصول عليها بد انقضاء فئرة يالث سرات ،
وسهمة أشهر فى جمالة اثراخيإص اتى .يهش ألحمول
عليها بد انقضاء عام واجمد وذسة :
<ا) اسارا ص اتساريخ ألدى سوفى فيه الطاب
االجراءات أسوس طيها فى االدة ألرابعة (ا
<أ) او فى جمالة عدم أالستدالل عر شخصية صاحب
جمق الئرجهة أؤ عوئائه ،هن التاريخ ألدى يرسل
فيه الطاب ،طبقا ال -تقض به االدة الرايهة (، )٢

)٩

نسفا هن طبه ألمقدم للطة المختصة بحح
الثرخيص *

< ب ) ال بلحح كرخيص بهتى هده المادة اذا شرت ترجمة أر
اسفة أش ندم الطلب من اجئها من جانب صاحب حق
الترجمة او ئسريح منه خالل مهلة اشنة أو ايسة
اشهر ٠
له) ال يمنح ترخيص بشفى طه االدة اال الغراض التعليم المدرسى
أو الجامس او الغراض ابوث *

< )٦سهى صالمة كل ترخيص يؤن فد منح وفقا لهده اشادة
اذا شرت ترجمة للمصف من جائب صاحب حق أيرجهة او
شصروح لرخه يثمن مقارب للثمن ألممتاد فى الدولة الممنية بالشسية
سمنفات المماثلة  ،و ذلك اذأ ما اكانت هد ه أير جمة بالعة
*شها ولها فى الجوهر ذات مضمون اترجمة المشورة بشش
؛'لترخيمى  ٠اما النسخ ألض ينم انشاجها قبل انتهاه أج٠ه٠٠لل
ألترخطس فيجوز اصثهرار تداولها حتى نفاذها ٠
)VI

باكسبة للمصنفات الثى تتألف امماسا من صور توضيحية ،
ال يمنع ترخيص لسل وشر رجمة للغص وال نقل وشر ألصور
اتوضيحية اال اذا اسثوفيت ايضا ألشروط ألمنصوعس عليها فى
االدن االأل -

( )٨ال يمنح أي ترخيمى وفقا اهده المادة عندما يسحب اؤلف من
التداول جميع كغ مصنفه *

<)٩

*ه

I

ا ) يجوز ايضا مفح ترخيص بترجهة مصنف يؤن قد شر
فى شكل مبوع او فى اى شكل أخر ساثل من اشسكأل
ألنقل  ،الى هيثة اذاعية يقع مقرها الرسى فى احدي
الدول المشار اليها لى ألفقرة (ا)  ،وذلك بثا عبالب
سه  ٠٠الهيئة الى ابدلة اسة فىل١كولةالمدؤرة
شرعد ::مراعاة -جميع الشروهـ ا-لتالية٠ .

<ا) ان تتم اسرجهة -س سفة سجة وخشاة وفقا
لقواس الدولة المذكورة ه
< )٢لال ستخدم الترجمة اال فى اذاعات يقتصر هدفها
طى خدمة اغراض الغطيم واذاعة طوماه ذات
طابع طس موجهة الى البراء فى مجهشة معينة ٠
( )٣اال “ستخدم اترجمة اال أالغراض اثار الجها فى
ألشرط الوارد بابد ( )٢عاب  ،وس خالل اذاعات
هشروعدوجهة لتس فى١قليم ألدولة المدزة ،
ط فى ذلك االذاعات اش تتم عن طريق سجالت*
صوتية ا,و بصرية أعدت بطرق مشروعة من اجتل
هده االذاعات دون سواها »

( )٤أن تتجرفى جميع اوجه اشخدام الترجمة س قصد
الربح.
ب ) يجوز كدلك استعمال التسجيالت ألصو'كية او البصرية
لترجمة اعدتها هيئة اذاعية بمقئشى ترخيص مئح و-فقا
لهده الفقرة  ،وبناء طى موافقة هدء الهيئة  ،بواسطة
أية هيئة اذاعية آلخرى بكون مقرها الرئيسى فى الدوأل
أش دشت سلطتها المختصة الترخيص المغور  ،وذلك
لالغراش وطبقسا للشبروط اثار ابا فى االفرة
الفرعية(؟) ٠
ج ) مع مراعاة اش فاء يكل المهاير والثروط المدورة بالفقرة
الفرعية (أ) ،يجوز ايضا الترخيص لهيئة اذبة
بترجمة اى خس مدهن فى تتبيت بم ،بصرى اعد'
وشر بتخدم فى اغراض اسليم المدرس او الجاس
وحدها ٠
ب ) مع مراعاة أسرات ألفرعية ص ( ا ) الى ( ج ، ، ١تنطبق.
احكام الفقرات السابقة طى طح ؤاستمهال اى ترخيص
يكون 'قد مئع طبقا لهده اسرة *
ه

س؛1

ا ي ض االحكاخ < :ا) سيد ضخ مايس ص يق
أدسن اسة؛ )٢ص < )٠شرود ضح هده م١لحص ال)
اقتهأه ئال٠زسص <٦ )¥سساش ئبق شأ سأسي|

را) ص دولة تطن بانها ستهل ألحقوق المنصوص طيها لىط٠
المادة أن تستبدل بألحق االستئثارى لالستباخ المنصوص
طيه فى المادة  ٩ظام للتراخيص ص االحارية وخم القابان
سويل تقوم بمنحها ابشلة المختصة بالشروهـ التالية ووفط
سادة الرايمة ٠

وأ) < ًا ) فيها يتطق بالمصنف افدى تنطيق طيه هدج المادة بموجب
الفقرة ؤ >٧وضد انقضاء:
(ا) الفترة المحددة فى اسرة <. )٣مسوبة ابتداء ض
تاريخ اول شر لبة ممينة من هدا المصتف ،او

< )٢اية فترة ايول يهـددها اسريع الولحى للدولة
المشار اليها فى الفقرة <ا) ومحسوبة اعتبارا من
نغس التاريخ،
اذا لم تكن نسخ هن تلك الطيمة قد رحت للتداول
فى هدج الدولة ض جائب ساحب حق النقل او بتصريح
منه تلبية البأجات عامة الجمهور او اسيم المدرس
والجامص بثهن مقارب لثن امتاد فى الدولة المذكورة
بالنسبة لمصنفات مماثلة .،فالى من رعايا هدج الدولة
ان يحمل طىترخيص' ال ستساخ وشر هدء ألندة
بابمر المدور أويسعر بق_ل عنه تلبية ال حياجات
أسيم المدرس والجاهص I
< ب ًا يبؤلى أيضا منح ترخيص لنقل وشر ظبسهة طرحت
للتداول طى اسو الوارد فى اسرة الفرعية ( ا) طبقأ
للشرذهـ الواردة فى هده المادة وذلك اذ توقف بسدة
ستة اشهر ،بعد انتهاء المدة اشارية ،عرفى س٢خ

٥٣

مرخصة س هدج الطبعة البيع ف الدولة المبة ئلبية
الباجات الجمهور أو اسليم المدرسى والجاصسمر
متارب لدس اساد ئ تلك الدولة لمصنفات مماالة ه
( )٣مدة الفترة المشارة ايها بالفقرة (أ) |<)1ا) خمس سنوات،
طى ان يستثنى ض ذلك ٠

< أ ) المصنفات فى ألطو م الرياضية والطبيعية و١الكوئضجخةه
فتكون الفئرة بالنسبة لها الدث سوئات «
( ب ًا المصسنفات الش تغتمى الى عالم الخيسسال  ،كالروايات
وألمؤلفات ااشعربة و١للرحيل٠<٠ه والموسيقية  ،وكئب
ألفه  ،فت كون ألفترة بالنسبة لها سبع سنوات *
ل)) ( أ ؛ فى حالة ألترخيص االى يمكن اسول عب بعداتقداه
ثالث سنوات  ،ال يمنح الترخيص اال بمد انقضا فئرة
صمتة اشهر *
(ا) س تأريخ استيفاء اسالب لالجراءات الئمرص
طيها فى المادة الرابعة ( ، )١١أو
(أ) فى حالة هدم االستدالل طى شخصية صاحب حق
النغل او عنواغه  ،س التاريخ الدى يرسل ب
اطالب  ،كما تقض بدلك االدة الرابعة ( )٢ة
نسخا س طب ،٠الى السلطة 'المختصة بحب بح
الترخيمى ٠
أ .ب ) ال يجوز منح ترخيمى فى ألحاالت ابتسسري ؛ وبشرجلى
أطباق االدة الرابعة ( ، )٢قبل انقدا ،فئرة ثالثة اشهر
تحتسب ض تأريخ ارممال نسخ الطلب »
ا ج ) ٠ال يجوز منح اى ترخيص وفقا لهدج االدة أذأ حمل
عرض للبيع على النحوالوارد فى الفترة |( )٢ا) خالل
مدني الستة او ألثالثة اشهر المشار اليهما ئ١سرش
الفرعيتين ( ا ) .و ( ب ) ٠
ل د ) ال يجوزمنح اى ترخيص أذا سحب المؤلف ص التداول

٥٣

خ الطبعة اكي طبب الئرخيعس ص اجل نقئها او
كل سي *
فرئ ٠
(ه) ال يمئح بهقتفى هده المادة درخمههه بثقل وكر تجرجمة لمصنف
ما فى اساتين اكابتين ؛
< )١اذا نم تكن الترجعة اثار ابها قد كرت ص جانب
صاب ض الترجمة او بعريح مشه *
< )٢اذا نم ض الترجمة بلغة عامة اتداول فى الدولة ١شي
'فيها الترخيص ٠

ؤ >٦اذا طرحت اتداول فى الدولة المشار ايها فى الفقرة ؤا ،ض
جاب صاحب ض ابقل او بتصريح منه شغ ض طبعة لمصنف
ماقلبيه الحجتياجات نعامة ألجمهور اواسيم ا4رسواسامال
يشس مقارب للثهه المعتاد فى تلك الدولة بانسبة لمصنفات
سائلة  ،فان كل ترخيص منح بهقتفى هسن ه المادة سهى

صالحيته اذا كأنت هده الطبعة باللغة نفها ولها فى البرمو
ذات ضمون* ايبة المشورة بهقنفى الترخيص * اما النسخ
التى يكون قد نم انتاجها قبل انتهاء صالحية الترخيص فيجوز
استمرار ئداولها رتى ,نفاذها ٠
()V

٠٤

(ا) مع مراعاة اسرة الفرعية (ب) تصر .الصنفات اش
سبق طيها هده المادة طى المصنفات المنشورة لى شكل
منوع اولىًاي شكل مماش ًاخرسسىالتقل٠
( ب ) تتنق هده المادة إبضا طى النقسسدمل السمعى البصرى
كسهسجيالت سمعية بصربة مشروعة باهتبأرها مشكل ؟و
ستوى طى اعمال محمية ،كماقنطبق ض ترجمة انص
المصاحب لها الى لغة عامجة التداول بالدولة اش يعب
فيها الترخيص ،وذلك ثرله ان مون انسجيسالت
السهمية ابصرية الممشية فد اعدت وشرت اللهراض
التميم المدرس والجاص دون سواها *

ادعة مئة
ؤ أهكام ظم ٩شني ادنرالهص ادئصوص عقجهؤ في اي
< )٣هات مم اؤس ودوني
واسئة >٢<| >١< :
اسف  >0سونح امخ  Wاشادة ال) اساة ]
i؛،

< )١ال يمئح اكرلحص يبقا شهادة اثاب اوللهادة اثالة اال ادا
اب الطاب وفقا لالجراءات اسول بها ف الدولة اسية انه
طب س صاحب الحق 'اسريح بفل ونشو اترجة او بئقل
وشر اطبعة حسبا كأنت اسالة فرض طب  ،او انه لم تكن
ص اسور طى ساحب اسق بهد بدل الجهود الالزمة * وش
الطاب فى نفس ارنت الدى يقدم ب اطلب ان يخطر به اى
مركز أعالس وطنى او دولى شار اب فى اسرة <* )٢

(أ) اذا لم يئسن طاب اترخيص اسور طى صاحب اسق فهب
ان يرسل بالبريد ألجوى المالس عب صورا ض طب الدى
تفدم به الى المنعة المخصة بمئح اترخيص الى الناشر الدى
يظهر أسمه على المصنف والى أى مركز اهالم وطئى اوه دور
يكون قف ئس فى أخطار لودع لهدا الفرض لدى المدير السام
يمهرفة حكومة الدولة اش يعتقد ان اناشر يمارس فهها
الجاب االكبر س شاطه ه
< )٣يجب ان يذكر اسم المؤلف على جميع شخ الترجمة او مايئقل
,وبشر ص المصنف فى ظل ئرخيص ممنوح طبقا الحكام المادة
؛الثاب أو المادة الثالثة ويجب* أن يطهر عتوان ألمصنف عر
جميع مثل هدج انخ  ،وبانبة لثرجهة يجب ان يظهسر
اسوان االصر السنف فى كل اساالت عر جميسع انسخ
المدكورة ٠
<)) ( ا ) ال يمتد اترخيص الممنوح وفقا للهادة اثاب او لباد،
الثالثة الى سدير اشخ ، ,وال سرى شل ه—هدا
اترخيص اال عر نشر أترجمة ١و ما يتقل ن* ألمصنف
٥٥

حسب االحوال داخل البم الدولة التى طب يها
اترخيص *
ؤ ب ) ف للهيق ألحكام ألفقرة الفرية ؤ  ، ) Iيجب اه يحز
تصديرا ارسال نسخ ص اى أظم الى الدولة اش
اصدرت طيقا للمادة االولي <ه) سريجا بدان ذلك
أالظم ٠
I

ج ) أذا ارسك هيئة عجومية او اية هيئة ئه 1اخرى فى
وولة صت يشغى االدة االئية رخصا بض جسا
صصشف١ليلغة سم االنجليزية او الغرسة أو االسبانية،
سدا الي بللي الخر س ترجمة نشرت بثاغو ض سدا
اشيس ،فان هدااالرسال ال يد فى تبق الفقرة
الغرسان < ا } تنسديرا ادا روهيت كلى اثروظ
األتية :

<ا) أن يكون الرسل اليهم اقراداس في'ئباالدولة اش
ضحت سلخها اسا الرخيص ،اوطمات
أخاؤهاسهؤالءارطي٠
ل )٢اال ستخدم اسخ اال فى الخواض ألتطم الدردى
او الجاس أو الغراض البوث ٠

( )٣اال يكون الفرض ض ارسال اسخ ورزيعها بد
دلك ض الر'محمل ايهم سقيق اى ريح ٠
<)) ان يشه بي البلد الدى ترسل اب اسخ وألدولة
اش ضحت ببعتها الخسة الرخيص أتفاى
سمح باالستالم اوالتوزيع اوبهماهعا ،وان هون
خرقة هدج الدولة اش ضحت الرخيص ند
اخطرت اير المام بهدا االتفاق ٠
ؤد) كل سفة سر وفقا لرخيص ممنوح بهقئض االدة الثالبة
او الهاد؛ ألثالثة يجب ان سل باسفة الناسة نصا يفيد ان

٠٦

انسفة بت طروبة للتداول االفى الدولة اواالنيم الدى
يئطبق طيه التزلحس *
< )٦ا ا) تتغد طى الؤى الوطئى االدايع امعة بفئ ني
ما ض ٠
<  >١ان ينم ،االزخطس  ،لمملحة صاحب حق الس جمة
اواسل حباكان اسال ،رمكافأة عادسق
وما يستحق هادة فى حمالة اكراخمط الش مغز
ءتهامفاوضات حرة ص ذوى الشان فى ابدئ
اسيجن .
 >٢٠ان تدفع المكافاة وترسل ه واذا اعرضت ذلك
لوائح وطنية سنم اسد  ،فش الجهة المخصة
ة الدوية
اال تدخر وسعا لى االلتجاء ار اال
لتأمحن ارسال قيمة أنفأة بسطة دوية قابلة
سويل او ما يمادلها *
ل ب ) يتغد أسريع الوطنى التدابير الكبة .يضمان ترجسهة
صحيحة للدنف ونقل دقيق البسة اسة وذأك
حسجأ كان الحال S

٠مسة
1

اعين ارى سه عق ألتوجهة ئ |>١ام أصوص س٠
* سي اسالم ب
د ويص م  ١٨٨٦و ٨٩٦؟  )٢٠م اد
اختيار أسام أصوص عب في اده اسب
<أ) ٠اختلج سم <1

<أ) ( أ  ،ضد اتصديق ض ظ ٠الوليقة او أالصام ايها ،يهض
لكل دولة يكون من حقها االعالن بائهة شتهل الحق
المنصوص طيه لى المادة الغانية ان تبدى بدال من ذلك ٠
؛ )١اذاكانت دولة سبق طيها المادة ( )٢( ٣٠ا) ،
اعالنا وفقا لهذا النص فيها يتطق بحق الش جهة ه
٧ؤ

(أ) اذا كانت دولة ال تنطبق عيها المادة ٣٠
وحى اذا لم ض دولة خارج االساد  ،اعالنا ض
العاد ٣٠
*
اسسو الوارد فى الجظة االولى ص
< < )٢ب) ٠
( ب ) فى حمالة الدولة اش لم 'قعد تعبر دولة نامية على النحو
؛اشهار ايه فى المادة االولى ( )١يظل االعالن ؛ب،4فو *
ومه
لهده الفترة صالحا حمئى تاريخ اصا .المدة الساربدقا
للمادة االولى(؟) ه
اوا ال يجوز الية دولة تكون قد اصدرت ؛.عالنا طبتا ي بى
الفترة ان تستههل فيها بعد ااحق النموس عب فى
المادة الثانية حمتى ولو سحبت االعالن المذكور *
<، )1()٢

(أ) مع مراعاة إحمكام الفترة ( ، )٣ال يجوز الية دولة تكون ل
امتطت الحق المنصوص عب فى االدة ؛لثاب  ،؟ن “سدر بعد
ذلك اعالنا طبقا سقر؛ (ا) ٠
ؤ )٣يمكن الية دولة لم تعد تعبو دولة نامية على النحو المشار اده
فى االدة االوقى ( )١ان تصدر فى فقرة اقصاها سنتان ؤبدل
انتضاد المدة السارية وفقا للمادة االولى ( ، )٣لعالنأوفقا لمفهوم
الجهلة االولى من االدة  )٢( ٣٠رب) وذلك بالرغم ٠ن واقصة
كونها دولة ليست خارج االساد * ويصبح مثل هدا االعالن
نافدا فى التاريخ الدى تنقهى ب الفترة الصاربة وفتا للصادة

*
االولى(؟)
ادمة
I

اعاب تبق او فبول قبق بض  ftfMاسق بر ص
به ًا (ا) ضالن<;> اس ة.هـاع دألدغ بد ،ز ييالن)

< )١تستطيع كل دولة من دول االلحاد ان تمطن ،اعتبادا س ير؛خ
ط« الوبتة وف أى وقت قبل أن تسبح ملتزمة باحكام الواد
من  ١الى ا ٢وبهدا ’الحق ،االش:
 )١١اذا كانت ض الدول اش لو كانت ملتزمة بالواد من  ١اش
٥٨

ا ٢وبهدا أسق دن لها ان 'ستمهل اسؤق اكصوص
طيها فى انادة االولي ( ، )١بأنها سفيق أحكام ارادة
الثانية او احكام االدة الثالثة اؤ كليهما هعا طى اسفات
اش تعون دولة منشلها دولة قد قبلت  ،طيقا الصطام
ابد ؤ )٢الدكور فيها بعد  ،تطبيق ئ تحنه االدس طى مثل
هدج اسفات او اش نلون مرتبطة بالواد ض  ١الى ٢١
وبهدا اسق * ويمكن اسناد مثل هدا االعالن الي ارادة
اساسة بدال ص المادة الثا'نية ه
( )٢بانهاتقبل تطبيق هدا اسق اى المصنفات أش هون ص
دولة منشئها وذلك ض جانب الدول اش أدرت كالنا طبقا
للبند < )١عاب او وت اخطارا طبقا للهادة االولي ٠
يجم■ ان يبرن كتابة ى يجب
*
< )٢كل اعالن يصعر وفقا لسرة ()١
ان يودع لدى ألمدير السام * وينتج االمالن أثره س تاريخ
ايداعه ٠

٥١

ص١س٠
٠ع ٠ا
٠ال ٠أ

:
:

ئده ٢

ا ألنيأ) :

*ادأ ٣

:

*ادة )

:

عادة ه

:

مادة ٦

:

انشاواسأال
اسطلفأه اسة : H
ا « )١اسفات االدببة واسية»
 )٢,امكانية اسابة باسديد ()٣
المصفقات المشتقة ر}) التعسسوص
ارسمية إه) المجموعات ( )٦التؤام
اساية  ،ستفيدون ض اساية
(، )٧صدفات الفون التطبيقية
وارموم واكمادج اسانية <)٨
)
االخبار اليومية
هي اسحفات:
انة
(ا) بعض١لخطب < )٢ب٠ضس٠ماالت
اساشرات والخد < )٣الحق ف
عمل مجموعات ض هد® اسفات ٦
«ا ٠اساخن؛ (ا) جنسية اولف،
مكان ثئر المصفف (أ) محل اقاسة
اؤلف < )٣اسفات  ٠٠المنثورة»
 )0اسفات « المنصورة لى ًان
٦
واحد)،
 ٠٥٤١٠٠حداية اسئغهت لحهحة
واسعتا هنية وئعمؤاشالت
V
سوئه اسيق وسس
سوق اصو» ( :ا) د( )٢خادج
دولة المنشا ا )٣لى دوأل المنشا <))
٨
« دولة المنشا»
اطأنية ه ساه بسسبة يعفى
سسئمه ائيا بغده مول ص
د :الى الدولة التى ثم النثر

٣

ي امرض س الفهرس الدى لم يرد ق الغص الون—ع ص ’الهاتبة -

ب٠م ضا،أ الغص ٠

ا٦

٠م٦٠

فيها الول مرة وفى الدول االخرى
 )٢٠عدم رجعية التيود { )٣االخطار
 :سالق اسن )١< :اسق فى المطابن
سة المصنف اؤافا  ،الحق ل
أال?اضش ادخال بعض ألتعديالت
ض المصنف والمساس به ؤًا) يعدوفاة
ألمؤلف ( )۴وسائل اطس
ن قمة ساه  )١(:بوجساعام (أ،
بالنسجة للمسنفات السينمائية (>٠٣
بالنسبة للمصنفات ألشى ال تحهل١سم
المؤلف او 'سل اسما ستعارا )0
يا لئسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافى
ومصنفات الغذ—ون التطبيشة وه ■>
{فارخ بدء احساب مدة الحمارة ا،٦
منح مدد أطول ( )Vمنح مدد ًا قمر
( )٨التشريعات المطبقة  (١ ،مقارنة >

< ي )

طد٧ ٠

م٠

V

> ) UlU

:

:
:

هادة
مخادة ٩

A

م؟ ١٠

:

ئد ١٥ ٠الالي ) :

هادة ١١

٦٢

:

فية همالة اسفاه اش احته فى
وسهاا; هن مخؤلف ؤأ<
ض الترجة
ض الخ )١( :بوجه ندام < )٢امكانية
وضع استثناءات ( )٣ألتسسجيالت
الصوتية والبصرية
مس ه استفهال ؤلممسنفات فى لطس
( :٠ا) المقتطفات (ًا) التوضيح
لىاالض١ض ألتعليمية  )٣٠ذكر امدر
واسم اؤلف
اأكايه اخوى شاه حوية استعمال
الصففان ( :ا) بعض المقاالت وكدلك
بعض اسفات المذاعة؛ )٣المصدفات
١ص شاهد أو "سمع أسا ،عرض
مدمثة جاربة
بعض اسوى اسن باسما
أليزمة والوسمة>.١< :حقات٠ثيل

٩

٠ا

٣ا
١٣

١٣

١،

)١

أو االدد سى ونس لكل او ادا*
اى الجمهور ؤ )١بالنسبة الترجمات
ئدة١ا<ئي)  :حانوى االسة وهفوى ادبة ي٠أ:
<ا) االذاعة وغيرها; وسأش الغل
الالسلكى ،نتل الممد المداع الى
الجمهور سفيا او السفيا ،نغسل
*
سوا
المصنف السداع الى الجمهور
بمكبر للموت او بأى جهاز مشابه
ًاخر ( )١اكراخيص االجبارية ا)٣
التسبيل ،التسبيالت المؤقتة
*ادة  ١١؛ : )٠بض سلوى المعة باسالت
االدبة( :ا) حق التالوة البة
ونقلها الى الجمه—ور ( )٢بالنسبة
للترجمات
 :حق 'صيراسفات دسهاواجرا،
معة ١٣
اية صاله اخوى عليها
*ادة ١٣
 :سنبة سب ١ض سجيل اسفات
* لها:
مطة داية،ا ٠ساحبة
( )١التراخيص االجب—ارية (٢ا
االجردان االنتقالية ( )٣مصادر سخ
المصنفات المستوردة ،المصنوعة دون
تمربح ض المؤلف
 :اسنوى لنسيع وسوقم"بة
’ادة ١٤
بها )١( :التحويروالنسخ ادينمائى،
التوزيع ،اكمئي—-ل واالدا الطنى
والنقل السلكى الى الجمه—ور
للمصنفات المحورة او المنسوخة بهدا
اشكل ل )٣تحوير االنتاج السيثماى
( )۴دم* وجود تراخيعى اجبارية
*ادة  ( ١٤ئي )  :أحكام خامسة ئق باسفات
,لسيئهية  )١١:اسبيه باسقات
« االسلة»( )٢اصحاب ض المؤلف،
تحديدحقوق بمض المؤلغين١تاهمين
( )٣بمض المؤلفين المساهمين اآلخر'ن

١٥

٦ا

١٧
١٧

١٧

١٨

١٩
٦٣

 :ل؛خاعع)؛شئعئحلسة
واسرهن( :ا) حق االنتفاع
بعطيات األد؛ ابيم ( )٢التشريمات
البقة ل )٣االجراءات

٢١

مادة ١٠

*١بة بسنوى اسقباسة;
 :قس
(ا) هئد بيان اسم اولف او ضدا
ال يدع االم الضمار يجاالالى هذ
ق -يد دخصية اولف ()٢
يالنسسبة للمفنفات السينمائية (/٣
يالنسبة للمصنفات التى ال نيسل
ام اولف او التى سد اسما
بعفرؤالمم لحات
*
مستعارا()) بالنسبة
فر النشورة والتى ئلؤن شخصية
مؤلفها مجهولة

ا٢

مادة ١٦

 :اسسه الزورة( :ا) المادرة ()٢
ذلمغسسادرة ضد االستيراد ()٣
٢٣
أنثري-ات المطبقة

مادة ١٧

 ٠٠ :رية تعادل اسفان
٢٣
وئميلهأ وصوهبا

مادة ١٨

 :اهتسودة مش٠٠
كلزانتئفيد؛ (ا) يجوز حمايتهافى
حالة هدم اتقفا ،مدة الحماية فى
دولة اسًا < )٢اليجون حمايتها فى
حالة انقضا ،مدة الحماية فى الدولة
المطلوب توفيرالحماية نيها < )٣تطبيق
٢٣
ط ،ابادى( ،؟ا حاالت خامة
** وسع ص اساية
نبيق ايلن
٢٤
اسة ض ساج
٢٤
 :سأعق خامه’ ٠ين هول االسمد

مادة )ا ر

*ادة ١٩
طهـذ ٢٠

،ادة ٢١

)٦

) m

 :ام خسة هش بمعان اغبن:
(ا) الرجوع الى الملحق ( )٢الملحق
٢،
جز '،ال يتجزا ض الوبقة

ه٢٢ ٠

ه٢٣ ٠

مادة ٢،

 :بع ( :ا) االشاع والدكيل
( >٢المهام ( )٣الئماب القاتدنى،
التمويت  ،المراقبون (لمًا) اكدرة
٢٥
لالجتماع (ه) انغام الداخلى
؛ ب سنة  :ا )١االشاه ؛)٢
االءضا٤؛التوزيع
(*
التشكيل ( )٣مدد
الجغرافى ،القافات خاصة (ه) مدة
اتفويض ،حدود االهبة العادة
االساب ،القواعد اسدسة بثات
االنتخاب ( )٦المهام (١ )٧س—وة
لالجتماع ( )٨انصاب الفانوتى،
التمويت ( )٩المراقبون ( )١٠النظام
٢٧
الداخلى
 :اللنب موش( :ا) مهامه بوجه ألم،
المدير العام ( )٢معلومات عامة (١٣
مبساة دورية ()) تزويد الدول
بالمعلومات (ه) دراسات وخدمات
( )٦االشغراك فى االجنساعات ()٧
مؤتمرات التعديل ( )٨مهام اخرى ٣، .

مادة .٢٠

 :المشغون اهابن ( :ا) أليزانية ()٢
التنسيق مع االسادات االخرى ()٣
المصادر المالية  )0الحصص ،امكانية
تمجديد ألميزانية وه) الرسوم وأب لغ
المستحقة ( )٦صندوق راس ادال
العامل ( )٧قروض متندلة من شرف
الحكوم—ة المضيفة ( )٨مراجمة
 Iلحسا بات
 :اصدياله ( :ا) .احكام يجوز تمديلها
من قبل الجمعية  ،اقتراحات (١٢
االقرار ( )٣بد ،االفان

ماد• ٢٧

ن سهل االسة ( :ا) النرض ()٢

ماد؛ ٢٨

اآلصرات(؟) االترار
مول  Iوسعا باالسبة مول
االتحاد  )١( :التصديق ،االنفام،

مدة ٢٦

٣١

)٣

٣٥

٦٠

هد ٢٩

امكانية استبعاد بهض االح—كل م ،
سحب االستبعاد ( )٢بد ،نغان الواد
ساالىا٢وكدلكاسق ؤ )٣بد،
نغان اواد من  ٢٢؛لى ٣٨
 :عبول الوبنة ونفاذهابعئسذمول
خارج االلحاد  )١< :االنضمام (ًاا بد،
النفاذ

٣٦

٣٧

مادة ، ( ٢٩ألب )  :أم عول ادهش سم ابل بق
المادة  )٢( ١٤اتي امة انث—٠١
اسة ماية سة لمبة
٣٨
روصو)
هادا ٣٠

مادة ٣١

مادة ٣٢

1٠دة ۴٣

مادة )٣

٦٦

ا : -؛ )١حدود امكانية ابدا،
التحفظات الً) تحفظات مابفة،
تحفن بثان حق الترجمة ،سب
٣١
.
انحفن
 :البية انبق ض بض االس :
( )١االعالن (أ) سب االعالن )٣,
تاريخ بد ،نغان االعالن او سحبه )0
ءدمجو١از التفجر الدى يتضمن قبول
’)
الوضع الراهن
 :البية تبق هده الوبنة والوسق
السابقة ( :ا) بص دول االتحاد ؤ>٢
بثن دولة اسبحت عضوا فى االتحاد
وبتية الدول االعضا ،فى االتحاد
< )٣قابلية تطبيق اسحق ف اهدار
)،
بض المالقات
 :المائزعات ارا) اختماص محكمسة
الدرالدولية <؟) انحفن فيمايتطق
بهدا االختصاص ( )٣سب انحفن ا؟
انتها كول بض االيم السابقة:
*
:
(ا) بانبة لوالئق سابدة اًا)
بأنسبة للبروتوكول الملحق بوستة
)٢
اسعكهولم

ماده ٢٠

مادة ٢٦
مادة ٢٧

ماد٣٨ ،

 :مدة االففاية ،االشحب  )١( :مدأ
غمم محدودة  )٢١امكانية االشحاب
(٣؛ تأريخ بد ،نغان االسحاب ()٤
ى
مهلة السحاب
 :هـق االتفاية  :ا التزام اعتماد
تاريخ
يزامألالزمة )٢٠
»١١ات
االجر
قيام ٤٣
م
يح
طا
 :الحم سية  :؛ا) لفات الوبقة
( )٢التوفيع ( )٣مور رسمية مطابقة
لآلمل ( )٤السجيل (ه؛ االخطارات ٣؟
 :احم انتقاية  01 :ممارسة«امتياز
الخمدى سنوات»  )٢١مكتب االلحاد،
مدبر المكب ٣١؛ مال مكب االتحاد آ؟

طسق
احكام خاصة بشان اممإن الائفية

المادة االدر

اآلدة م

 :الس ،اب مهان اداسة :
١ا) دكاسة المطالبة باالفادة من بض
الحقوق ،االعالن ( )٣سدة مالحية
االعالن ( )٣البلدان اش لم صد -ستبر
من البلدان النامية  )٤١مخزون انسخ
المتوفرة (ه) االعالنات المتعلقة ببعفى
٤٦
االقاليم ( )٦حدود المعاملة بائل
ئسدحق امجة(:ا)امكاذيةمئعتراخيص
من قبل اشاطة المختصة إ )٢الى ())
شروط مئح التراخيفى (ه) االغرافى
التى تمنع ٠ن اجلها التراخيعى ()٦
انتها ،مالحية التراخيص  )VIالمصنفات
التى تتالف اساسا من صور توضيحية
( )٨المصلفات التى تسحب من التداول
٤٨
 )١١متح تراخيعى سات االذاعة
٦٧

االدة د
زده <ق االسثساخ  :ل  ١ ١ايكانية منح
ألزاخيصى من فل اللمعة المختصة
( )٢ار(ه) شروط مئح هده الترأخيص
صال التراخجى <)٧
البسعة*
ؤ )٦انتهاه
ألمصلفات التى ننطبق طه٠ا دذؤ
أج
المادة
٠ :فدطئم شم >١بشعهن أم انص
االدة ارابعة
اصوص م٠ب فى اسدي لالين
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