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 الغونوجرامات منتجى انفاينلحما.بة

 ضدءملذسخبدمرخصبهالما.يذتجوذهمن

فونوجرامات

١٩٧١ اكتور ٢٩ المؤدى

، المتعاقدة الدول

 زمم نخ لعمل والمتزايد الوزح ر )ألنتن؛ ؛ألقلق ا٠ح ادارا
س احدالح ذلك ب٠ 'اذى والغرر ،ذو;وجرادات رها >يصا  الؤ

دا، ااذأ والغناذس وذو رذتجل٠و لس؛ا ،رامات ا

وتوجراات منتجى حماين ا؛أن٠مذ وابمانا عمال هذه دش ضد ا  ا
دا، س٠القال ')خنانس اح ,ردأ ابضا دددم  سجلت الدبن والمؤلنس يا
واوجرامات هذه على ومعد-ذذانءم م مذحزان♦ ،ا

ى ود٠اام بقية منها 1؛واعذرا مم منظمة الميدان هدا فى مجا بذ ا  ا
ذافة والعلوم للتربية المتحدة ،كرله١ لكية٠لل العالمية والمنذر وا

'ذغاتيات وجه بأى اداس .عدم فى .دمجا ١٠٠٥وحر  ادارية الدوية با
 اودع قبول امام حال بأية الوقوف عدم الذدوص وم.ه وعاى المفعول

 للقناذس الحمادة -نمنح اش ١١٦١ اكذوبر ٢٦ ؤرخة1ا رودا تفاقية ;طاقا
داء س٠ااذاذ ذاعية اثات٠وال با ، ادفوتوجرامات منتجى وكدلك ا

: ى دا عدى قدانفقت

١ مادة

: ذقاقية٠ا ه هد غراض

 لالموات سواه دون دوذى تثبيت كل به دقصد ،( أوتوجرام » ( ا )
ى ٠ أخرى أمروات او ادا، عملية مردها ا
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عتبارى او الغانونى ااشخص به يقمد ، « الغونوجرامات منتح » )ب(  ا
 اداع عملية ها ر التى األموات بتب نام من اول يكون الدى

. اخرى اموات او

 مباشرة ماخوذة اهوات 'نحوى اتى المادة بها يقمد ، « ة كخ )) اج(

 هام جز، او كل 'نتضمن واش فونوجرام من -جاشر؛ غمم بطريقة او
مرات من . الغونوجرام هدا على المنبتة ا

 نخ عرض شانه من عمل كل به يقمد ، « الجمهور على توزيع » C د ح
 عامه الجمهور على ،باشرة غمم او -جاسرة بطريقة ،فونوجرام -ن
. جزءنه اى على او

٢ ماد؛

 موادى رن رامات الفوذو منذجى -ابة٠بح مذهاندة دولة كل ?لتزم
ءرى المتعاقدة الدول  اد اض وضد المنتج ردا، دون ذخ عمل دد ا

سبراد او العمل هذا مثل بكون ان ؛شرط ، خ—الذ هذه مثل  بذرض ا
ااجمهور. عاى انخ هذه مثل 'نوزبع ضد وكدلك ، الجمؤور على اتوزيع

٣ ماد؛

 الل—الو, متعاندة دولة لكل الوطه التثربعات ادحاص فى 'ندخل
تفاقية بمقذخاها دق اتى  اددى نتعمن موف والذى المدأب ا

 اًخر ق 3* او ؤ)ف1ا حق منح ؛قدر عن ا|حمابة : اكثر او الذأب ماأ الو
 ، المتروعة غير بالمنانة الخاص التانون طريق ض والحابة ا مجن

. الحناب ت١،١الجز طراق عن والحمالة

( مادة

 لحمالة١ مده بتحدبد ة متعاذه دولة لكل الوطنية التشريعات تختمى
 طى الودى القاذون ذص اذا 1م حالة  جب ذهذا لك’ذ ودع , الممنوحة

 نهاية من '.عتبارا عاهرا عثرين عن المدة هذه 'نقل ا ، للحمادة معينة دده
موات تثبيت مجرة ول فيه صار الدى العام  بها محتو الثى ا

. مرة ول الغونوجرام فيها نثر التى 'ادنة او الغوتوجرام
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مادة

 ،الوش تفريعها طبقا اتعاندن الدولة نطب اذا ما حاأل فى

جرا،ات بعض استيفاء  نان ، الغولوجرامات منتجى لحمابة كئرط ا
 المرحمجا البخ بل حملت ماً اذا ة فا مستو .يعتبر—, المتطلبات ٠٥هذ

 الحمادة ضحةان١و بصورة ؛?ين وضع فى أ نثر اول عة٠س بتاريخ مصحوبة
 فى خليفته او المنتج زعرف’  عبواتها او اازخ كاذت ما فاذا ٠ *حفوظة

 لخالمته او اسمه حمل طريق عن » مانعا ترحما له المرخص او اللذق
 ابف؛ د؛رة١ "نتغمن ان بجح٠ ، ( مناسب آخر تميدز اى او التجارية

٠ مانعا "نرخيما له ذص٠المر او الحق فى يغكه1خ او المنتخ اس-م

٦ مادة

 حق او التاليف حق طريق عن ااحمالة "نحفق متعاقدة دولة لكل
 الوطنى. قانونها فى "ننص ان ، الجنائية الجزاءات طربق عن او معين آخر
 به المسموح النوع نفس من الغونوجرامات منتجى ؛ية٠ح فى قيود على

دبية المصنفات *'ؤاخى ؛لة٠اح بالنسه  يجوز  انه على ٠ والغنية ا
 : التالية الشروط جميع استيفاء "نم اذا ا الجبرى بالترحص الماح

ستعمال مد بقت التسجيل اعادة يكون ان ( ا ) او التعليم اغراض فى ا
٠ مراهما دون العلمى حث الم

 الدولة اقليم فى التسجيل اعادة على الترذص سحة -نقتصر ان ( ب .١
 تمتد و الترخيص بمنح المختصة ماطاتها قامت التى المتعاقدة

٠ النخ تمدبر الى

 عادل تعويض فى حتا الترخيص بمقتفى التسبيل اعادة بعطى ان ( د )
عتبار فى آخدة المدكورة السلطات -نحدده خرى العوامل ضمن ا  ا

٠ انتاجها سيمر التى النسخ عدد

٧ مادة

تفاقية هده تفسير حال باى يجوز  )ا(  بالحماية يمس او يحد بما ا
 او الغونوجررات ومنتجى با!دا الفائمين والغنانين للمؤلفين الممنوحة
ذاعية للهيئات تفاقيات او الوطية القوانين دمقتفى ا ٠ الدولية ا
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 ان ، الحادة نطاق متعاند؛ دولة لكل الوطنى الغالون يحدد (٢)
دا، القالين للفالين المنوحة ، وجدت  على منجزاتهم ثبتت الذبن با

٠ الحماية هذه بمثل للتمتع الشروط لك كذ و فونوجرام

فغانية هذه احكام بتطبيق يعاند؛ دولة ابة .نلتزم (٣)  اى على ا
فغانية هذه نغان بد، نبل تثبيته 'نم فونو.جرام . الدولة لتلك بالنم.ة ا

 فى به المعمول الوطى قانونها جب ؛م 'ذنض متعاقدة دولة لكل (0
 •-ى اس، على ادأت نوجر الض لمنتجى _.اية٠الح ١٩٧١ اكذوبر ٢٦ تاريح
 المدير لدى يودع اخطار ؛-معننى 'نطن ان ، سراه دون تثبذت اول مكان
 نم لد المعيار هدا ظق انها الفكرية للملكية العالمية للمنظمة العام
٠ المنتج جنة دمار

٨ مادة

 تجميع الفكرية طكية العالمية للمذظه الدولى المكب ؛نوم ،١)
 ذنة متدل دولة لك 'نقومو . جرامات الغوذو بحمابة الخامة المعلومات ونثر

 رص دال الجديدة الثواذس بكل ٦و الد المكتب بابالغ وقت اذرب فى
. الموضوع بدا المتعلذلمذ الردمية

 ٠ طل!ا عىل بنا، ، دهاذذة دولة ادة بتزويد الدولى المكتب ؛نوم (٢)
 بالدرانات بقوم مكا ٠ االفغانية هبذه املتعننة واحض1ا ءن ؛ت٠باملعاو
. االفغانية ىف طهيا ص املمنر احلالة يل٠ش بذرض ت الذذدأ و'نقدمي

 (٢) و (١) الفقرتين فى طيها المنعوس المهام الدولى المكذب ؛جاشر (٣)
 والدلوم ن للذر ة المتدلي الآلدم مذطمة مع ون بالتدل بعاليه ا|يهما المشار

مل ودظة والثقافة ولية ا  ر٠فىاخذحا 'ندخل التى سااًل بانسة ا
. منهما كل

٩ مادة

فغانية هذه 'نودع (١٠  ونظل . المتحد؛ لالدم العام الكرب ى ا
 فى هدوا 'نكون دولة اية نبل من ١٩٧٢ ابريل ٣. حس ادونبع مغذوحة

دم مم وبين 1بيذ* دلىدو متخصصة وكالة اية فى او ، المسدة ا  المتحدة ا
ولية 'اوكا لى او رمة للطاقة ا س النظام فى طرفا 'نكون او ا  ا

,لية دلى١ تعتة . ا

6



فغانية هذ، -نكون (٢,  الدول بل من البول اد للتمديق حمال ا
 س (١) الفقرة فى ايها مثار دولة امة خمام خوحة وهى . الموقعة

. المادة هده

صمام ا, الفول او التحديق وثائق -نودع (٣)  اس لدى ا
. المسد؛ لالمم العام

تغابة يهذه الدولة ارباط وقت فى رجب ازه ليه المتفق من )((  ا

 هذه احكام جد بتنة ٠ الوطنى اقانونها طيقا ٠ -ا٠ا مح—.٠. مركز فى -نكون ان
فابة . ا

١ . ماد؛
نغابة هذه طى -نحفظات اية ابدا، يجوز  ٠ ا

١ ١ ماد؛

نغابة هذه نغان ببدا (١)  وثيقة خامى ابداع من شهر١ ثالثة د٠ب ا
. اذخمام او بول او >حهدلق

نضمام او القبول او ق1 لتمد با -نذوم دولة )كل بالبة (٢)  الى ا
ثفاقية هذه  ببدا ، اضمام او قبول او ثمديق ة ق وس خام،ى ارداع !،د ا
ثفابة ه هد نغان  العام المدير قيه بقوم الذى اؤعاريخ من شهر١ -نالثة دم ا

 زلم(، فدرة ١٣ للمادة ملقا ، الدول ماخطار لةرالغك للملكية اكالمية للمذظمة
. قئها٩ر و بامداع

ضمام او ,ابول او التصديق وقت فى دواة مة (٣)  اى فى او ا
 لالمم العام بن الكر الى وجه اءطار بماذدفى -ذمان ان ، حق بخ تار

نغاب ه هد مرمان المتحد؛ نايم من اى او كل طى ا  ال ود٠ي اش ا
خطار هدا دحبح و . جولمن العذار شؤوذيحا مئوية  اشهر ثالثة معد نافدا ا

. نله مخ '؛أر *ن

 ا،ا على السابقة الفقرة تغبر حال بأى .مجوز د ٠ ذلك معو ،1>
عتراف ن٠—-نذخ  لالدر متعاقدة دولة اية نبل دن ذى٠—الذ القبول او ا

ثقاب هذه سرمان ايه امتد اقرم ى مالتة الواقع  دولة مواسطة ا
. ايها المذار للفقرة طبقا اءرى دعاقدة
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١٢ مادة

تفاقية هذه من تنسحب ان مذهاندذ دولة اكل (١)  باسمها موا، ، ا
نايم -ن اى بادم او الماس  وذلك ، (٣) قترة ا ١ المادة فى ايها المذار ا
دم 'امام ا|-كرتير ا)ى موجه برى 'نحر باخطار ٠ المتحدة ا

ذ. يكون (٢)  ا٠دل تاريخ من شهرا عثر ائنى بعد نافذا حاب—ا
. لالخطار المحدة لالمم اكام الكرب

١٣ مادة

نفاد-.ة هذه توقع (١) نجرزية ت ذ.ا با وحيدة ذخة دن ا  ا
ساب رلعة ص الندو ن و'نكو ٠ دجة اارو و خية ااغر و وا  1-0 نصو ا

٠ وا،— حد ى عل ردمية

 ندوى الفكربة للملكية .ة—العاي للمندب ااهام المد؛ر رذ-ع (٢)
ذات رب لمانبة وايولند؛، ربية٠اا با يطاب وا  ، والرالية وا
٠ المضح، 'احكومات دع التثاور ؛هد وذلك

 ،٠ظ  العام المد؛ر اخطار اسدة لالمم العام رب٤ا| مذواى ،٣،
مم لمذظمة العام والمد.؛ر رية٤الغ صك-، العالمية  والعلوم للتربية اسدة ا

قاآ، : يلى )*ا 'ادواى العؤلى لمكذب العام والدير وا

وقبعات ( ا ) تفاقية هذه عاى ا  . ا

نن أو القبول او يق ااده وثاأق ,؛.داع )ب(  ٠ -مام ا

نغادية هذه ذذأذ ؛ه، ( ج ا . ا

ط 'نم '؛حريح اى ( د ) . (٣) فقرة ا ١ للمادة وفتا عه ر1ا

ءطار 'ذام ، ه ) ن ت١ا . هاب—يا

الدول ابالغ الفكرية للملكية العالمية نظمة اامام بدير .بولى )(( خطارات (١) نقرة ٩ المادة فى ا ايه الندار ى با ذة لحفا سلثا ثم ا
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 ابضا بتولى كما ٠ (٤) فغرة ٧ للمادة وفغا نمت نصربحات وبابة السابغة

مم نظمة المام المدبر اخطار  والمدبر والثغافة لطوم١و للتربية اكدة ا
٠ رحات التمر هده بمثل 'ادولى الممل لمكتب المام

 هده دن محمدتين نسختين المتحدة لالؤم العام المكرنير لرسل )ه(
تغافة ٠ (١) فترة ٩ المادة لى الها المشار الدول الى ا
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