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حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصـنفاتهم  إن دول االتحاد، إذ تحدوها الرغبة على 

األدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقاً، واعترافاً منها بأهمية أعمال مؤتمر إعـادة  
، قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، ١٩٦٧النظر الذي انعقد في استكهولم عام 

  .من تلك الوثيقة دون تغيير ٢٦إلى  ٢٢والمواد من  ٢٠إلى  ١مع اإلبقاء على المواد من 
  

تبعاً لذلك فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه، بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتـي  
  :وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يلي

  
  )١(مادة 

  ]إنشاء اتحاد[ 
  

فاقية اتحاداً لحماية حقوق المـؤلفين علـى مصـنفاتهم    تشكل الدول التي تسري عليها هذه االت
  .األدبية والفنية



  )٢(مادة 
  
) ٣(إمكانية المطالبة بالتحديد ) ٢(المصنفات األدبية والفنية ) ١: (المصنفات المتمتعة بالحماية[

التزام الحماية، المستفيدون ) ٦(المجموعات ) ٥(النصوص الرسمية ) ٤(المصنفات المشتقة 
  ]األخبار اليومية) ٨(مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية ) ٧(ية من الحما

  
كل إنتاج في المجال األدبي والعلمي والفني أيـاً  )) المصنفات األدبية والفنية((تشمل عبارة ) ١(

كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات 
والمواعظ واألعمال األخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصـنفات المسـرحية أو    والخطب

المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات اإليمائية، 
والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أم لم تقترن بها، والمصـنفات السـينمائية ويقـاس    

التي يعبر عنها بأسلوب مماثل لألسلوب السـينمائي، والمصـنفات الخاصـة     عليها المصنفات
بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو باأللوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجـر،  
والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثـل لألسـلوب   

وغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثـل  الفوتوغرافي والمصنفات الفوت
لألسلوب الفوتوغرافي والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخـرائط  
الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقـة بالجغرافيـا أو   

  .الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم
  
تختص، مع ذلك، تشريعات دول االتحاد بحق القضاء بأن المصنفات األدبيـة والفنيـة أو   ) ٢(

  .مجموعة أو أكثر منها ال تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكالً مادياً معيناً
  
تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديالت الموسيقية وما يجري على المصنف األدبـي أو  ) ٣(

ت أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات األصلية وذلك دون المساس الفني من تحويال
  .بحقوق مؤلف المصنف األصلي

  
تختص تشريعات دول االتحاد بتحديد الحماية التـي تمنحهـا للنصـوص الرسـمية ذات     ) ٤(

  .الطبيعة التشريعية أو اإلدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص
  



ع مجموعات المصنفات األدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات األدبيـة التـي   تتمت) ٥(
تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس 

  .بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات
  
وتباشـر هـذه الحمايـة    . آنفاً بالحماية في جميع دول االتحاد تتمتع المصنفات المذكورة) ٦(

  .لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعده
  
تختص تشريعات دول االتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصـنفات الفنـون   ) ٧(

م التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حمايـة هـذه المصـنفات والرسـو    
وبالنسبة للمصـنفات التـي   . من هذه االتفاقية) ٤( ٧والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج، فإنه ال يكون من حقها التمتع فـي  
. دولة أخرى من دول االتحاد إال بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسـوم والنمـاذج  

ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولـة األخيـرة، فـإن هـذه     
  .المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية

  
ال تنطبق الحماية المقررة في هذه االتفاقية على األخبار اليومية أو على األحداث المختلفة ) ٨(

  .التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية
  

بعـض  ) ٢(بعـض الخطـب   ) ١: (إمكانية تحديد حماية بعـض المصـنفات  [ثانياً ) ٢(مادة 
  ]الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات) ٣(استعماالت المحاضرات والخطب 

  
تختص تشريعات دول االتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيـاً أو كليـاً الخطـب السياسـية     ) ١(

  .ت القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقةوالمرافعات التي تتم أثناء اإلجراءا
  
تختص أيضاً تشريعات دول االتحاد بحق تحديد الشروط التـي يمكـن بمقتضـاها نقـل     ) ٢(

المحاضرات والخطب واألعمال األخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنياً وذلك عـن  
لوسائل السلكية أو عن طريق تضـمينها  طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علماً بها با

من هـذه االتفاقيـة وذلـك    ) ١) (ثانياً( ١١وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 
  .عندما يبرر الهدف اإلعالمي المنشود مثل هذا االستعمال

  



ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها ) ٣(
  .ات السابقةفي الفقر

  )٣(مادة 
  

) ٣(محل إقامة المؤلف ) ٢(جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف ) ١: (معايير الحماية[
  ))]المنشورة في آن واحد((المصنفات ) ٤)) (المنشورة((المصنفات 

  
  :تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية) ١(
  
  .تهم سواء كانت منشورة أم لم تكنالمؤلفين من رعايا إحدى دول االتحاد عن مصنفا) أ(
  
المؤلفين من غير رعايا إحدى دول االتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشـر ألول مـرة فـي    ) ب(

  .إحدى دول االتحاد أو في آن واحد في دولة خارج االتحاد وفي إحدى دول االتحاد
  
االتحـاد الـذين   في تطبيق أحكام هذه االتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إحدى دول ) ٢(

  .تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة
  
المصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيهـا أيـاً كانـت    )) المصنفات المنشورة((يقصد بتعبير ) ٣(

وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحـو يفـي باالحتياجـات    
وال يعد نشـراً تمثيـل مصـنف مسـرحي أو     . ولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنفالمعق

مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصـنف أدبـي   
والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات األدبية أو الفنية وعرض مصـنف فنـي وتنفيـذ مصـنف     

  .معماري
واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خـالل  يعتبر كأنه منشور في آن ) ٤(

  .ثالثين يوماً من تاريخ نشره ألول مرة
  

  )٤(مادة 
معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون التخطيطية [ 

  ]والتشكيلية
  



وذلـك   ٣الواردة في المادة  تسري الحماية المقررة في هذه االتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط
  :على

  
مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في إحـدى دول  ) أ(

  .االتحاد
  
مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إحدى دول االتحاد أو المصنفات الفنية األخـرى  ) ب(

  .االتحاد الداخلة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول
  

  )٥(مادة 
  

  ))]دولة المنشأ) ((٤(في دولة المنشأ ) ٣(خارج دولة المنشأ ) ٢(و ) ١: (الحقوق المضمونة[
  
يتمتع المؤلفون، في دول االتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قـوانين  ) ١(

وق المقررة بصفة خاصة في تلك الدول حالياً أو قد تخولها مستقبالً لرعاياها باإلضافة إلى الحق
هذه االتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسـها بالحمايـة بمقتضـى هـذه     

  .االتفاقية
  
ال يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق ألي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسـة  ) ٢(

فإن نطـاق الحمايـة وكـذلك    تبعاً لذلك؛ . مستقالن عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف
وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب تـوفير الحمايـة   

  .فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه االتفاقية
  
ومع ذلك إذا كان المؤلـف مـن غيـر    . الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني) ٣(

المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه االتفاقية، فإنه يتمتـع   رعايا دولة منشأ
  .في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها

  :تعتبر دولة المنشأ) ٤(
وفي حالة . بالنسبة للمصنفات التي تنشر ألول مرة في إحدى دول االتحاد، الدولة المذكورة) أ(

ي عدد من دول االتحاد التي تمنح مدداً مختلفـة للحمايـة،   المصنفات التي تنشر في آن واحد ف
  .الدولة التي يمنح تشريعها مدة الحماية األقصر



بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خـارج االتحـاد ودولـة مـن دول     ) ب(
  .االتحاد، الدولة األخيرة

  
لتي تنشر ألول مرة فـي دولـة   بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات ا) جـ(

خارج االتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول االتحاد، دولة االتحاد التي يعتبـر  
  :المؤلف من رعاياها، ومع ذلك

  
إذا ما تعلق األمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في دولة من ) ١(

  .كون دولة المنشأدول االتحاد، فإن هذه الدولة ت
  
إذا ما تعلق األمر بمصنفات معمارية مقامة في إحدى دول االتحاد، فإن هذه الدولة تكـون  ) ٢(

  .دولة المنشأ
  
  )٦(مادة 
  

في ) ١: (إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج االتحاد[
  ]األخطار) ٣(عدم رجعية القيود ) ٢(رى الدولة التي تم النشر فيها ألول مرة وفي الدول األخ

  
عندما ال تقرر دولة خارج االتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولـة مـن   ) ١(

دول االتحاد فلهذه األخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر 
فإذا ما استعملت دولـة أول  . دول االتحاد من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة في إحدى

نشر هذا الحق فال يتطلب من دول االتحاد األخرى منح مثل هذه المصـنفات التـي تخضـع    
  .لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر

  
د اكتسـبها  ال تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف ق) ٢(

  .بالنسبة لمصنف نشر في إحدى دول االتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ
  
على دول االتحاد التي تضع قيوداً على حماية حقوق المؤلفين طبقاً ألحكام هذه المادة، أن ) ٣(

ويشار إليـه فيمـا بعـد باسـم     (تخطر ذلك إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
بموجب إعالن كتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكـذا  )) ) المدير العام((



ويقوم المدير العام بـإبالغ هـذا   . القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدول
  .اإلعالن في الحال إلى جميع دول االتحاد

  
  )ثانياً( ٦مادة 

  
ي المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفه، الحق في االعتراض علـى  الحق ف) ١: (الحقوق المعنوية[

  ]وسائل الطعن) ٣(بعد وفاة المؤلف ) ٢(إدخال بعض التعديالت على المصنف والمساس به 
  
بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فـإن المؤلـف   ) أ(

، وباالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه
  .تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته

  
السابقة تظل محفوظة بعد وفاتـه، وذلـك   ) ١(الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة ) ب(

ق األشـخاص أو الهيئـات   على األقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقـو 
ومع ذلك، فإن الدول التـي ال  . المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها

يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام إليهـا، نصوصـاً   
ـ  ابقة، يكـون لهـا   تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الس

  .الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق ال يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف
  
وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المـادة يحـددها تشـريع الدولـة     ) ٣(

  .المطلوب توفير الحماية فيها
  

  )٧(مادة 
  

بالنسبة للمصنفات التـي ال  ) ٣( بالنسبة للمصنفات السينمائية) ٢(بوجه عام ) ١: (مدة الحماية[
بالنسـبة لمصـنفات التصـوير الفوتـوغرافي     ) ٤(تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً 

مـنح  ) ٧(منح مدد أطول ) ٦(تاريخ بدء احتساب مدة الحماية ) ٥(ومصنفات الفنون التطبيقية 
  ]المدد)) مقارنة((التشريعات المطبقة، ) ٨(مدد أقصر 

  
  .ية التي تمنحها هذه االتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاتهمدة الحما) ١(



  
ومع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول االتحاد الحق في أن تنص علـى  ) ٢(

أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاماً على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقـة  
تحقق مثل هذا الحدث خالل خمسين عاماً من تاريخ إنجاز مثل هـذا   المؤلف، وفي حالة عدم

  .المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضي خمسين عاماً على هذا اإلنجاز
  
بالنسبة للمصنفات التي ال تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً، فإن مـدة الحمايـة   ) ٣(

على وضع المصنف في متناول الجمهور  التي تمنحها هذه االتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة
ومع ذلك، إذا كان االسم المستعار الذي يتخذه المؤلف ال يـدع أي مجـال   . بطريقة مشروعة

  .للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تكون هي المنصوص عليها في الفقرة
  
ه خالل وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسماً مستعاراً عن شخصيت) ١(

  .المدة المذكورة أعاله، تكون مدة سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة
  
وال تلتزم دول االتحاد بحماية المصنفات التي ال تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسماً مستعاراً ) ١(

  .إذا كان هناك سبباً معقوالً الفتراض أن مؤلفها قد توفي منذ خمسين سنة
  
ريعات دول االتحاد بحق تجديد مدة حماية مصنفات التصـوير الفوتـوغرافي   تختص تش) ٤(

ومع ذلك فـإن هـذه   . ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية
  .المدة ال يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف

  
رة على أثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقـرات  يبدأ سريان مدة الحماية المقر) ٥(
أعاله، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها في تلك الفقرات، على ) ٤(و) ٣(و) ٢(

أن سريان هذه المدد يبدأ دائماً احتسابه اعتباراً من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول 
  .الواقعة

  
ل االتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها فـي الفقـرات   يمكن لدو) ٦(

  .السابقة
  



يكون لدول االتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه االتفاقية والتي تمـنح تشـريعاتها   ) ٧(
الوطنية السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مدداً أقل من المنصوص عليها فـي الفقـرات   

  .حق اإلبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو االنضمام إليها السابقة،
  
ومـع  . وعلى كل األحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيهـا ) ٨(

فإن المدة لن تجاوز المدة المحددة فـي دولـة   . ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك
  .منشأ المصنف

  
  )ثانياً) (٧(دة ما

  
  ]مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد[
  

نطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكاً علـى الشـيوع   
على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتبـاراً مـن   . للشركاء في عمل مصنف

  .من بقي من الشركاء على قيد الحياة تاريخ وفاة آخر
  

  )٨(مادة 
  ]حق الترجمة[ 

يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية الذين تحميهم هذه االتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو 
  .التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات األصلية

  
  )٩(مادة 
  

  ]التسجيالت الصوتية والبصرية) ٣(إمكانية وضع استثناءات ) ٢(م بوجه عا) ١: (حق النسخ[
  
يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية الذين تحميهم هذه االتفاقية بحـق اسـتئثاري فـي    ) ١(

  .التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان
  



هذه المصـنفات فـي بعـض    تختص تشريعات دول االتحاد بحق السماح بعمل نسخ من ) ٢(
الحاالت الخاصة بشرط أال يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع االستغالل العادي للمصنف وأال 

  .يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف
  
  .كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقالً في مفهوم هذه االتفاقية) ٣(
  

  )١٠(مادة 
  
التوضيح فـي األغـراض   ) ٢(المقتطفات ) ١: (التحرية استعمال المصنفات في بعض الحا[

  ]ذكر المصدر واسم المؤلف) ٣(التعليمية 
  
يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحـو مشـروع،   ) ١(

بشرط أن يتفق ذلك وحسن االستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغـرض المنشـود،   
  .ن مقاالت الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفيةويشمل ذلك نقل مقتطفات م

  
تختص تشريعات دول االتحاد، واالتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيمـا بينهـا،   ) ٢(

وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإباحة استعمال المصنفات األدبية أو الفنية على سـبيل  
النشرات واإلذاعات الالسـلكية والتسـجيالت   التوضيح لألغراض التعليمية وذلك عن طريق 

  .الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا االستخدام وحسن االستعمال
  
يجب عند استعمال المصنفات طبقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسـم  ) ٣(

  .المؤلف إذا كان وارداً به
  )ثانياً) (١٠(مادة 

  
بعض المقاالت وكذلك بعض المصنفات ) ١: (حرية استعمال المصنفاتإمكانيات أخرى بشأن [

  ]المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية) ٢(المذاعة 
  
تختص تشريعات دول االتحاد بحق السماح بنقـل المقـاالت المنشـورة فـي الصـحف      ) أ(

صنفات المذاعة التي لها والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو الم
ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو اإلذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحاالت التي ال 



ومع ذلك فإنـه  . تكون فيها حقوق النقل أو اإلذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة
لوب تـوفير الحمايـة   يجب دائماً اإلشارة بكل وضوح إلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المط

  .فيها الجزاء المترتب على اإلخالل بهذا االلتزام
  
تختص أيضاً تشريعات دول االتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسـبة  ) ٢(

عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السـينمائي أو اإلذاعـة أو النقـل    
دبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها السلكي للجمهور، نقل المصنفات األ

  .في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض اإلعالمي المنشود
  

  )١١(مادة 
  
حق التمثيـل أو األداء العلنـي   ) ١: (بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية[

  ]للترجمات بالنسبة) ٢(ونقل تمثيل أو أداء إلى الجمهور 
  
يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسـيقية بحـق   ) ١(

  :استئثاري في التصريح
  
  .بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بما في ذلك التمثيل واألداء العلني بكل الوسائل أو الطرق) أ(
  
  .لبنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائ) ب(
  
يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سـريان حقـوقهم   ) ٢(

  .على المصنف األصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم
  

  )ثانياً) (١١(مادة 
  
اإلذاعة وغيرها من وسائل النقل الالسلكي، نقـل  ) ١: (حقوق اإلذاعة والحقوق المرتبطة بها[

اع إلى الجمهور سلكياً أو السلكياً، نقل المصنف المذاع إلـى الجمهـور سـواء    المصنف المذ
التسجيل، التسـجيالت  ) ٣(التراخيص اإلجبارية ) ٢(بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر 

  ]المؤقتة



  :يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح) ١(
  
إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم إلذاعـة اإلشـارات أو   بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها ) ١(

  .األصوات أو الصور بالالسلكي
  
بأي نقل للجمهور، سلكياً كان أم السلكياً، للمصنف المذاع عندما تقوم بهـذا النقـل هيئـة    ) ٢(

  .أخرى غير الهيئة األصلية
  
ابه ناقل لإلشارات أو بنقل المصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأي جهاز آخر مش) ٣(

  .األصوات أو الصور
  
) ١(تختص تشريعات دول االتحاد بتحديد شروط استعمال الحقوق المذكورة فـي الفقـرة   ) ٢(

وال يمكن أن تمس . السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها ال غير
ي الحصول على مقابـل عـادل   هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، وال بحقه ف

  .تحدده السلطة المختصة في حالة عدم االتفاق عليه ودياً
  
من هـذه المـادة، ال   ) ١(ما لم ينص على خالف ذلك، فإن التصريح الممنوح طبقاً للفقرة ) ٣(

ومع ذلك فـإن  . يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآالت تسجيل األصوات أو الصور
د تختص بتحديد نظام التسجيالت المؤقتة التـي تجريهـا هيئـة إذاعيـة     تشريعات دول االتحا

ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفـظ  . بوسائلها الخاصة الستخدامها في إذاعاتها الخاصة
  .هذه التسجيالت في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها االستثنائي كوثائق

  
  )ثالثاً( ١١مادة 

  
) ٢(حق التالوة العلنية ونقلها إلى الجمهـور  ) ١: (األدبية بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات[

  ]بالنسبة للترجمات
  
  :يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية بحق استئثاري في تصريح) ١(
  
  .التالوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التالوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق) ١(



  
  .لوسائلنقل تالوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع ا) ٢(
  
يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف األصلي، بـنفس  ) ٢(

  .الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم
  

  )١٢(مادة 
  
  ]حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحويالت أخرى عليها[
  

تحوير مصنفاتهم أو تعديلها  يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح
  .أو إجراء أي تحويالت أخرى عليها

  )١٣(مادة 
التـراخيص  ) ١: (إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لهـا [

مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصـنوعة دون  ) ٣(اإلجراءات االنتقالية ) ٢(اإلجبارية 
  ]تصريح من المؤلف

  
ز لكل دولة في االتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظـات وشـروط بشـأن الحـق     يجو) ١(

االستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية كلمات يكون قد تـم تسـجيلها مـع    
المصنف الموسيقي بتصريح من األخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصـنف  

  .الموسيقي مصحوباً بالكلمات إن وجدت
  

أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، وال يجـوز  بيد 
أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصـة فـي   

  .حالة عدم االتفاق عليه ودياً
  
 ١٣للمـادة  تسجيالت المصنفات الموسيقية التي تم إنجازها في إحدى دول االتحاد طبقـاً  ) ٢(
 ٢٦وفي بروكسل في  ١٩٢٨يونيو  ٢من الوثيقتين لهذه االتفاقية الموقعتين في روما في ) ٣(

، يمكن أن تكون محالً للنقل داخل تلك الدولة بغيـر موافقـة مؤلـف المصـنف     ١٩٤٨يونيو 



الموسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الدولـة المـذكورة   
  .تبطة بهذه الوثيقةمر
  
من هذه المادة والتي يتم اسـتيرادها، بغيـر   ) ٢(و) ١(التسجيالت التي تتم وفقاً للفقرتين ) ٣(

تصريح من األطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيالت مخالفة للقـانون، تكـون عرضـة    
  .للمصادرة

  
  )١٤(مادة 

  
ر والنسخ السينمائي، التوزيـع، التمثيـل   التحوي) ١: (الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها[

) ٢(واألداء العلني والنقل السلكي إلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشـكل  
  ]عدم وجود تراخيص إجبارية) ٣(تحوير اإلنتاج السينمائي 

  
  :يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص) ١(
  
فاتهم وعمل نسخ منها لإلنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحـورة أو  تحوير مصن) ١(

  .المنقولة
  
  .التمثيل واألداء العلني والنقل السلكي للجمهور لمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل) ٢(
  
. تحوير اإلنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فنـي آخـر  ) ٢(

خاضعاً لتصريح مؤلفي المصنفات األصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي اإلنتاج  يظل
  .السينمائي

  ).١( ١٣ال تنطبق أحكام المادة ) ٣(
  

  )ثانياً( ١٤مادة 
  
أصحاب ) ٢)) (األصلية((التشبيه بالمصنفات ) ١: (أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية[

  ]بعض المؤلفين المساهمين اآلخرين) ٣(ين المساهمين حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلف
  



دون المساس بحق المؤلف ألي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقلـه، يتمتـع المصـنف    ) ١(
ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصـنف سـينمائي بـذات    . السينمائي بالحماية كمصنف أصلي

شار إليهـا فـي المـادة    بما في ذلك الحقوق الم. الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي
  .السابقة

  
تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير ) أ) (٢(

  .الحماية فيها
  
ومع ذلك، ففي دول االتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حـق المؤلـف فـي    ) ب(

هؤالء المؤلفين في حالـة  مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإن مثل 
إذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم، ما لم يتفق على خالف ذلك أو علـى نـص   
خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علنـاً  

أو تضمينه حاشـية   أو نقله سلكياً إلى الجمهور، أو إذاعته أو على أي نقل آخر إلى الجمهور،
  .بالترجمة أو جعله ناطقاً بلغة أخرى

  
أمر البت فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعاله ألغراض تطبيق الفقرة الفرعية ) جـ(
السابقة، في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات األثر من عدمـه، يخـتص بـه    ) ب(

  .السينمائي مقراً له أو محالً إلقامته المعتادةتشريع دولة االتحاد التي يتخذها منتج المصنف 
  

ومع ذلك يختص تشريع دولة االتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بمـا إذا كـان   
ويجـب علـى   . التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقداً مكتوباً أو محرراً مكتوباً له ذات األثر

المدير العام بذلك بموجب إعالن كتـابي يقـوم    الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر
  .بإبالغه في الحال إلى جميع دول االتحاد األخرى

  
، أي شرط مقيد يمكن أن ))ما لم يتفق على خالف ذلك أو على نص خاص((يقصد بعبارة ) د(

  .يخضع له التعهد المذكور
  
ـ    ) ب) (٢(ال تطبق أحكام الفقرة ) ٣( وار والمصـنفات  أعاله علـى مـؤلفي السـيناريو والح

الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إنجاز مصنف سينمائي، وال على المخـرج الرئيسـي لهـذا    
ومع ذلك فعلى دول االتحاد التي تخلو . المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خالف ذلك



أن المشار إليها على المخـرج المـذكور،   ) ب) (٢(تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة 
تخطر المدير العام بذلك بموجب إعالن كتابي يقوم بإبالغه في الحال إلى جميع دول االتحـاد  

  .األخرى
  )ثالثاً( ١٤مادة 

  
حق االنتفاع بعمليات إعـادة البيـع   ) ١: (بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات)) حق التتبع[((
  ]اإلجراءات) ٣(التشريعات المطبقة ) ٢(
  
فات الفنية األصلية والمخطوطات األصلية لكتاب ومؤلفين موسـيقيين،  فيما يتعلق بالمصن) ١(

يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من األشخاص أو الهيئات وفقاً للتشريع الوطني، بحق 
غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية ألول تنازل عن حق 

  .االستغالل يجريه المؤلف
  
ال يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول  )٢(

االتحاد إال إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التـي  
  .يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها

  
  .إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبةيختص التشريع الوطني بتحديد ) ٣(
  

  )١٥(مادة 
  
عند بيان اسم المؤلف أو عندما ال يـدع االسـم   ) ١: (حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية[

) ٣(بالنسبة للمصـنفات السـينمائية   ) ٢(المستعار مجاالً ألي شك في تحديد شخصية المؤلف 
بالنسبة لـبعض  ) ٤(التي تحمل اسماً مستعاراً  بالنسبة للمصنفات التي ال تحمل اسم المؤلف أو

  ]المصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة
  
لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات األدبية أو الفنية التي تحميها االتفاقية الحالية هذه الصـفة  ) ١(

حقوقهم، يكفـي أن  ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول االتحاد ومقاضاة من يمس ب
. يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل علـى عكـس ذلـك   



وتطبق هذه الفقرة حتى إذا كان االسم مستعاراً، متى كان االسم المستعار الذي يتخذه المؤلـف  
  .ال يدع مجاالً ألي شك في تحديد شخصيته

  
باري الذي يظهر اسمه بالطريقـة المعتـادة علـى    يفترض أن الشخص الطبيعي أو االعت) ٢(

  .مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
  
بالنسبة للمصنفات التي ال تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مسـتعاراً، غيـر تلـك    ) ٣(

سمه على المصنف، وما لـم  أعاله، يفترض أن الناشر الذي يظهر ا) ١(المشار إليها في الفقرة 
يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف 

ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عـن شخصـيته ويثبـت    . والدفاع عنها
  .صفته

  
مع وجود كـل  بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، ) أ) (٤(

ما يدعو إلى االعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول االتحاد، فإن تشريع هذه الدولة يختص بحق 
تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع 

  .عنها في دول االتحاد
  
الحكم المذكور أن تخطر المدير العام على دول االتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عمالً ب) ب(

بذلك بمقتضى إعالن كتابي يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تـم تعيينهـا   
  .بهذا الشكل، ويقوم المدير العام بإبالغ ذلك في الحال إلى جميع دول االتحاد األخرى

  
  )١٦(مادة 

  
  ]التشريعات المطبقة) ٣(االستيراد  المصادرة عند) ٢(المصادرة ) ١: (المصنفات المزورة[
تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محالً للمصادرة في دول االتحاد التي يتمتـع  ) ١(

  .فيها المصنف األصلي بالحماية القانونية
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على النسخ الواردة من دولة ال يتمتـع فيهـا المصـنف    ) ٢(

  .توقفت فيها حمايتهبالحماية أو تكون قد 
  
  .تجري المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة) ٣(



  )١٧(مادة 
  ]إمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها[

  
ال يمكن ألحكام هذه االتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول االتحاد في أن 

ح، تداول أو تمثيل أو عرض أي تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إصدار اللوائ
  .مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه

  
  )١٨(مادة 

  
يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء ) ١: (المصنفات الموجودة عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ[

الحمايـة فـي الدولـة    ال يجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة ) ٢(مدة الحماية في دولة المنشأ 
  ]حاالت خاصة) ٤(تطبيق هذه المبادئ ) ٣(المطلوب توفير الحماية فيها 

  
تسري هذه االتفاقية على كل المصنفات التي ال تكون، عند دخول هـذه االتفاقيـة حيـز    ) ١(

  .التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية
  
أحد المصنفات في الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، ومع ذلك، إذا سقط ) ٢(

  .نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف ال يتمتع فيها بالحماية من جديد
  
يجري تطبيق هذا المبدأ وفقاً لألحكام التي تتضمنها االتفاقيات الخاصة المعقودة أو التـي  ) ٣(

وفي حالة عدم وجود مثل هـذه األحكـام، تحـدد    . الغرض فيما بين دول االتحاد قد تعقد لهذا
  .الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ

  
تنطبق األحكام السابقة أيضاً في حالة انضمام دول جديدة إلى االتحاد وكذلك فـي الحالـة   ) ٤(

  .أو بسبب التنازل عن التحفظات) ٧(التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة 
  

  )١٩(مادة 
  ]تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على االتفاقية[

بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة مـن   ال تمنع أحكام هذه االتفاقية من المطالبة
  .دول االتحاد



  )٢٠(مادة 
  ]اتفاقات خاصة بين دول االتحاد[

تحتفظ حكومات دول االتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، مادامت االتفاقات تخول 
. ع هذه االتفاقيـة أو تتضمن نصوصاً ال تتعارض م. حقوقاً تفوق تلك التي تمنحها هذه االتفاقية

  .وتبقى أحكام االتفاقات القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها
  

  )٢١(مادة 
  
الملحق جزء ال يتجزأ مـن  ) ٢(الرجوع إلى الملحق ) ١: (أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية[

  ]الوثيقة
  
  .يتضمن الملحق أحكاماً خاصة تتعلق بالدول النامية) ١(
  
  .، يشكل الملحق جزءاً ال يتجزأ من هذه الوثيقة)ب) (أ( ٢٨مراعاة أحكام المادة  مع) ٢(
  

  )٢٢(مادة 
  
) ٤(النصاب القانوني، التصويت، المراقبـون  ) ٣(المهام ) ٢(اإلنشاء والتشكيل ) ١: (الجمعية[

  ]النظام الداخلي) ٥(الدعوة لالجتماع 
  
  .٢٦إلى  ٢٢اد الملتزمة بالمواد من يكون لالتحاد جمعية تتكون من دول االتح) أ) (١(
  .تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء) ب(
  
  .تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته) جـ(
  
  :تقوم الجمعية بما يلي) أ) (٢(
  
  .ذه االتفاقيةتعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على االتحاد وتنميته وبتنفيذ ه) ١(
  



المشـار إليـه   )) ) المكتب الدولي((ويدعى فيما بعد (تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية ) ٢(
بالتوجيهـات  )) ) المنظمة((وتدعى فيما بعد (في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

غير الملتزمة بـالمواد   الخاصة باإلعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة مالحظات دول االتحاد
  .٢٦إلى  ٢٢من 

  
تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة باالتحاد وتعتمدها، وتـزوده بجميـع   ) ٣(

  .التوجيهات الالزمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص االتحاد
  
  .تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية) ٤(
  
  .ها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهاتتنظر في تقارير وأنشطة لجنت) ٥(
  
  .تحدد برنامج االتحاد وتقر ميزانية فترة السنتين الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية) ٦(
  
  .تقر الالئحة المالية لالتحاد) ٧(
  
  .تنشئ ما تراه مالئماً من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض االتحاد) ٨(
  
م بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير األعضاء فـي االتحـاد   تحدد من يسمح له) ٩(

  .ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
  
  .٢٦إلى  ٢٢تقر التعديالت الخاصة بالمواد من ) ١٠(
  .تتخذ أي إجراء آخر مالئم يهدف إلى تحقيق أغراض االتحاد) ١١(
  
  .االتفاقيةتباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه ) ١٢(
  
  .تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق) ١٣(
  
تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخـرى تـديرها   ) ب(

  .المنظمة بعد االطالع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة



  
  .دولة عضو في الجمعية صوت واحد يكون لكل) أ) (٣(
  
  .يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول األعضاء في الجمعية) ب(
  
، للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كـان عـدد   )ب(بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية ) جـ(

 الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول األعضاء في الجمعيـة أو 
ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخالف تلك المتعلقة بإجراءاتها، ال تكون نافـذة إال  . يزيد عليه

يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول األعضـاء فـي   . إذا توفرت الشروط التالية
ثالثـة  الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى اإلدالء بتصويتها أو امتناعها كتابة خالل مدة 

فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعهـا عنـد   . شهور من تاريخ ذلك اإلبالغ
انقضاء تلك المدة يساوي على األقل العدد الذي كان مطلوباً الستكمال النصاب القـانوني فـي   

ـ   س الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت األغلبية المطلوبة مازالت قائمة فـي نف
  .الوقت

  
تتخذ قرارات الجمعية بأغلبيـة ثلثـي األصـوات التـي     ) ٢( ٢٦مع مراعاة أحكام المادة ) د(

  .اشتركت في االقتراع
  
  .ال تعتبر االمتناع بمثابة تصويت) هـ(
  
  .ال يمثل المندوب إال دولة واحدة فقط وال يصوت إال باسمها) و(
  
  .ي اجتماعاتها كمراقبينتشارك دول االتحاد غير األعضاء في الجمعية ف) ز(
تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة مـن المـدير العـام، ويكـون     ) أ) (٤(

اجتماعها، فيما عدا الحاالت االستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما 
  .الجمعية العامة للمنظمة

ة من المدير العام بنـاء علـى طلـب اللجنـة     تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعو) ب(
  .التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول األعضاء في الجمعية

  .تضع الجمعية النظام الداخلي الخاص بها) ٥(
  



  )٢٣(مادة 
  
التوزيع الجغرافي، اتفاقـات  ) ٤(عدد األعضاء ) ٣(التشكيل ) ٢(اإلنشاء ) ١: (اللجنة التنفيذية[

) ٦(، حدود األهلية إلعادة االنتخاب، القواعد المتبعة بشأن االنتخـاب  مدة التفويض) ٥(خاصة 
النظـام  ) ١٠(المراقبـون  ) ٩(النصاب القانوني، التصويت ) ٨(الدعوة لالجتماع ) ٧(المهام 
  ]الداخلي

  
  .يكون للجمعية لجنة تنفيذية) ١(
  
ن الدول األعضـاء فيهـا،   تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بي) أ) (٢(

وعالوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعـد فـي   
  ).ب) (٧( ٢٥اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  
تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه منـاوبون  ) ب(

  .ومستشارون وخبراء
  
  .تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته )جـ(
  
يكون عدد الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الـدول األعضـاء فـي    ) ٣(

  .الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة
  
ة توزيعاً جغرافياً عادالً وضـرورة أن  تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذي) ٤(

تكون الدول األطراف في االتفاقات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إطار االتحاد ضمن الـدول  
  .التي تتكون منها اللجنة التنفيذية

  
يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيهـا  ) أ) (٥(

  .ختام الدورة العادية التالية للجمعية انتخابهم حتى
  
  .يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى ال يزيد على ثلثي عددهم) ب(
  



تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة االنتخاب المحتمـل ألعضـاء   ) جـ(
  .اللجنة التنفيذية

  
  :يلي تقوم اللجنة التنفيذية بما) أ) (٦(
  
  .تعد مشروع جدول أعمال الجمعية) ١(
  
تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية فترة السـنتين  ) ٢(

  .الخاصة باالتحاد والمعدة من قبل المدير العام
  
  ].تحذف) [٣(
  
والتقـارير  تعرض على الجمعية، مع التعليقات المالئمة، التقارير الدورية للمـدير العـام   ) ٤(

  .السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات
  
تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان قيام المدير العام بتنفيـذ برنـامج االتحـاد طبقـاً     ) ٥(

  .لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية
  
  .التفاقيةتباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه ا) ٦(
  
تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحـادات أخـرى   ) ب(

  .تديرها المنظمة بعد االطالع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة
  
تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المـدير العـام، ويـتم    ) أ) (٧(

ثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمـة  االجتماع أ
  .وذلك بقدر اإلمكان

  
تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء ) ب(

  .على طلب رئيسها أو ربع أعضائها
  



  .ة التنفيذية صوت واحديكون لكل دولة عضو في اللجن) أ) (٨(
  
  .يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية) ب(
  
  .تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألصوات التي اشتركت في االقتراع) جـ(
  
  .ال يعتبر االمتناع بمثابة تصويت) د(
  
  .باسمها ال يمثل المندوب إال دولة واحدة فقط وال يصوت إال) هـ(
  
  .لدول االتحاد غير األعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين) ٩(
  
  .تضع اللجنة التنفيذية النظام الداخلي الخاص بها) ١٠(
  

  )٢٤(مادة 
  
) ٤(مجلة دورية ) ٣(معلومات عامة ) ٢(مهامه بوجه عام، المدير العام ) ١: (المكتب الدولي[

مـؤتمرات  ) ٧(االشتراك في االجتماعات ) ٦(دراسات وخدمات ) ٥(ومات تزويد الدول بالمعل
  ]مهام أخرى) ٨(التعديل 

  
يمارس المكتب الدولي المهام اإلدارية الخاصة باالتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتداداً ) أ) (١(

  .ية الصناعيةلمكتب االتحاد المتحد مع مكتب االتحاد الذي أنشأته االتفاقية الدولية لحماية الملك
  
  .يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة االتحاد) ب(
  
  .المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي لالتحاد وهو الذي يمثله) جـ(
  
يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها، وتقوم كـل دولـة   ) ٢(

تزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكـن، بجميـع القـوانين الجديـدة     من دول االتحاد ب
  .والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف



  
  .يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية) ٣(
  
يزود المكتب الدولي كل دولة في االتحاد، بناء على طلبها بمعلومات عن المسائل المتعلقة ) ٤(

  .بحماية حق المؤلف
  
  .المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية حق المؤلف يجري) ٥(
  
يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافـة اجتماعـات   ) ٦(

الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكـون لهـم حـق    
و أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيراً لهـذه  ويكون المدير العام، أ. التصويت

  .األجهزة بحكم منصبه
  
يقوم المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذيـة، بإعـداد   ) أ) (٧(

  .٢٦إلى  ٢٢مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام االتفاقية فيما عدا المواد من 
  
تشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن اإلعـداد  للمكتب الدولي أن ي) ب(

  .لمؤتمرات التعديل
  
يشترك المدير العام واألشخاص الذين يعينهم في مناقشـات هـذه المـؤتمرات دون أن    ) جـ(

  .يكون لهم حق التصويت
  
  .ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه) ٨(
  

  )٢٥(مادة 
  
) ٤(المصادر الماليـة  ) ٣(التنسيق مع االتحادات األخرى ) ٢(الميزانية ) ١: (الشؤون المالية[

صـندوق رأس المـال   ) ٦(الرسوم والمبالغ المستحقة ) ٥(الحصص، إمكانية تجديد الميزانية 
  ]مراجعة الحسابات) ٨(فروض مقدمة من طرف الحكومة المضيفة ) ٧(العامل 

  



  .يكون لالتحاد ميزانية) أ) (١(
  
مل ميزانية االتحاد اإليرادات والنفقات الخاصة باالتحاد ومساهمته في ميزانية النفقـات  تش) ب(

وكذلك، إذا اقتضى األمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانيـة  . المشتركة بين االتحادات
  .مؤتمر المنظمة

  
 تعتبر نفقات مشتركة بين االتحادات النفقات التي ال تخص االتحاد وحده، بـل تخـص  ) جـ(

كذلك واحداً أو أكثر من االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب االتحاد فـي  
  .هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها

  
توضع ميزانية االتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات االتحادات األخرى التي ) ٢(

  .تديرها المنظمة
  
  :انية االتحاد من المصادر التاليةتمول ميز) ٣(
  
  .حصص دول االتحاد) ١(
  
  .الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص االتحاد) ٢(
  
حصيلة بيع مطبوعات المكتب الـدولي الخاصـة باالتحـاد والحقـوق المتصـلة بهـذه       ) ٣(

  .المطبوعات
  
  .الهبات والوصايا واإلعانات) ٤(
  
  .اإليجارات والفوائد واإليرادات المتنوعة األخرى) ٥(
  
لتحديد حصة كل دولة من دول االتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقـوم  ) أ) (٤(

  :بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة بما يلي
  
  



  ٢٥ ١فئة 
  

  ٢٠ ٢فئة 
  

  ١٥ ٣فئة 
  

  ١٠ ٤فئة 
  

  ٥ ٥فئة 
  

  ٣ ٦فئة 
  

  ١ ٧فئة 
  
تبين كل دولة الفئة التي ترغب في االنتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو االنضمام ) ب(

ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التـي تنتمـي   . الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك
ويصبح . تها العاديةإليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دورا

  .أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة
  
تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغاً تبلغ نسبته إلـى المبلـغ اإلجمـالي لالشـتراكات     ) جـ(

ـ    دات السنوية في ميزانية االتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلـى إجمـالي الوح
  .الخاصة بجميع الدول المساهمة

  
  .تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة) د(
  
ال يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي مـن  ) هـ(

أجهزة االتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعـادل مبلـغ الحصـص    
ومع ذلك يجوز ألي من أجهـزة  . ين السابقتين بالكامل أو يزيد عليهالمستحقة عليها عن السنت

االتحاد أن يسمح لتلك الدولة باالستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هـذا الجهـاز   
  .مادام كان مقتنعاً بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية ال يمكن تجنبها



بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهيـة   إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل) و(
  .وذلك طبقاً لما تقضي به الالئحة المالية

  
يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التـي يؤديهـا المكتـب    ) ٥(

  .الدولي لمصلحة االتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية
  
يكون لالتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة مـن قبـل   ) أ) (٦(

  .وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. كل دولة من دول االتحاد
  
يكون مقدار الدفعة األولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشـتراكها  ) ب(

رة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو في أية زيادة له عبا
  .تقررت فيها زيادته

  
تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد االطـالع  ) جـ(

  .على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة
  
كون مقر المنظمة على إقليمهـا علـى أنـه    ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي ي) أ) (٧(

ويكون مقـدار هـذه   . عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض
القروض وشروط منحها موضوعاً التفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولـة والمنظمـة،   

  .تظل ملتزمة بتقديم قروضوتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية مادامت 
  
والمنظمة أن تنهي االلتزام بمـنح  ) أ(يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية ) ب(

قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول اإلنهاء بعد ثالث سنوات من نهاية السنة التـي  
  .تم فيها اإلخطار عنه

الالئحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول  تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما تنص عليه) ٨(
  .االتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم

  
  )٢٦(مادة 

  ]بدء النفاذ) ٣(اإلقرار ) ٢(أحكام يجوز تعديلها من قبل الجمعية، اقتراحات ) ١: (التعديالت[
  



التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعـديل  ألية دولة عضو في الجمعية وللجنة ) ١(
ويقوم المدير العام بإبالغ تلك االقتراحـات  . باإلضافة للمادة الحالية ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢المواد 

  .إلى الدول األعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على األقل
  
ويتطلب هـذا  ). ١(ة بالمواد المشار إليها في الفقرة تتولى الجمعية إقرار التعديالت الخاص) ٢(

اإلقرار ثالثة أرباع عدد األصوات التي اشتركت في االقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمـادة  
  .وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد األصوات التي اشتركت في االقتراع ٢٢
  
بعد شهر من تسـلم المـدير العـام    ) ١(لفقرة يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في ا) ٣(

إخطارات كتابية بموافقة ثالثة أرباع عدد الدول األعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها 
للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً لإلجراءات الدسـتورية الخاصـة بهـذه    

م إقرارها بهذا الشـكل، جميـع الـدول    وتلزم أية تعديالت للمواد المذكورة، يكون قد ت. الدول
األعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ الحق، ومـع  
هذا فإن أي تعديل يزيد من االلتزامات المالية للدول األعضاء في االتحـاد ال يلـزم إال تلـك    

  .رالدول التي قامت باإلخطار عن موافقتها على التعديل المذكو
  

  )٢٧(مادة 
  
  ]اإلقرار) ٣(المؤتمرات ) ٢(الغرض ) ١: (تعديل االتفاقية[
  
  .تكون هذه االتفاقية محالً للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام االتحاد) ١(
  
  .ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول االتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول) ٢(
  
، فـإن أي  ٢٦إلـى   ٢٢التي تنطبق على تعديل المواد من ) ٢٦(المادة مع مراعاة أحكام ) ٣(

  .تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب إجماع األصوات التي اشتركت في االقتراع
  
   
  
   



  )٢٨(مادة 
  
  :قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة لدول االتحاد[
  
بدء نفاذ المـواد  ) ٢(كام، سحب االستبعاد التصديق، االنضمام، إمكانية استبعاد بعض األح) ١(

  ]٣٨إلى  ٢٢بدء نفاذ المواد من ) ٣(وكذلك الملحق  ٢١إلى  ١من 
  
وإذا لـم  . يجوز لكل دولة من دول االتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليهـا ) أ) (١(

  .المدير العام وتودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى. تكن قد وقعتها فبوسعها االنضمام إليها
  
يجوز لكل دولة من دول االتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو االنضمام أن تصديقها أو ) ب(

وال على الملحق، ومع هـذا، إذا كانـت تلـك     ٢١إلى  ١انضمامها ال يسري على المواد من 
اإلعـالن  من الملحق، فليس في وسـعها  ) ١(الدولة قد قامت فعالً بإعالن طبقاً للمادة السادسة 

  .٢٠إلى  ١في الوثيقة المذكورة إال بأن تصديقها أو انضمامها ال يسري على المواد من 
  
، قد استبعدت من آثـار  )ب(يمكن لكل دولة من دول االتحاد تكون، طبقاً للفقرة الفرعية ) جـ(

تصديقها أو انضمامها األحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن فـي أي وقـت   
ويودع مثل هذا اإلعـالن لـدى   . ق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى هذه األحكامالح

  .المدير العام
  
  :والملحق بعد ثالثة شهور من توفر الشرطين التاليين ٢١إلى  ١يبدأ نفاذ المواد من ) أ) (٢(
  
ـ ) ١( ا دون تصديق خمس دول على األقل من دول االتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إليه

  ).ب) (أ(القيام باإلعالن المنصوص عليه في الفقرة 
  
أن تصبح كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكيـة ملتزمـة   ) ٢(

  .١٩٧١يوليو  ٢٤باالتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 
  



علـى دول االتحـاد التـي    ) أ(السـابقة   يسري النفاذ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية) ب(
أودعت قبل موعد السريان المذكور بثالثة شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من اإلعالن 

  ).ب) (أ(المشار إليه في الفقرة 
  
والملحق، بالنسبة لكل دولة من دول االتحـاد ال تنطبـق    ٢١إلى  ١يبدأ نفاذ المواد من ) جـ(

وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إليهـا دون القيـام    )ب(عليها الفقرة الفرعية 
، بعد ثالثة شهور من التاريخ الذي يتـولى فيـه   )ب) (أ(باإلعالن المنصوص عليه في الفقرة 

المدير العام إبالغ اإلخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقـة  
والملحق بالنسبة  ٢١إلى  ١ففي هذه الحالة األخيرة يبدأ نفاذ المواد من  المودعة تاريخاً الحقاً،

  .لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة
  
  .على تطبيق المادة السادسة من الملحق) جـ(إلى ) أ(ال تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من ) د(
  
لة في االتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو ، بالنسبة لكل دو٣٨إلى  ٢٢يبدأ نفاذ المواد من ) ٣(

أو بدونه، بعد ثالثة شـهور  ) ب) (أ(تنضم إليها مع القيام باإلعالن المنصوص عليه في الفقرة 
من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبالغ اإلخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو االنضـمام  

الحقاً، ففي هذه الحالة األخيرة يبدأ نفاذ المواد مـن  المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً 
  .بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة ٣٨إلى  ٢٢
  

  )٢٩(مادة 
  
  ]بدء النفاذ) ٢(االنضمام ) ١: (قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة للدول خارج االتحاد[
  
ثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلـك طرفـاً فـي    لكل دولة خارج االتحاد أن تنضم إلى هذه الو) ١(

  .االتفاقية الحالية وعضواً في االتحاد، وتودع وثائق االنضمام لدى المدير العام
  
، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج االتحاد )ب(مع مراعاة الفقرة الفرعية ) أ) (٢(

إبالغ اإلخطار عـن إيـداع وثيقـة     بعد ثالثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام
انضمامها، وذلك ما لم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخاً الحقاً، ففي هذه الحالة األخيـرة  

  .يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة



  
والملحـق   ٢١إلى  ١ء نفاذ المواد من يسبق بد) أ(إذا كان بدء النفاذ طبقاً للفقرة الفرعية ) ب(

إلى  ١فإن الدولة المذكورة تكون ملتزمة خالل هذه الفترة بالمواد من ). أ) (٢( ٢٨طبقاً للمادة 
  .والملحق ٢١إلى  ١من وثيقة بروكسل لالتفاقية الحالية بدالً من المواد من  ٢٠
  

  )ثانياً) (٢٩(مادة 
  
من اتفاقية إنشاء المنظمة العالميـة للملكيـة   ) ٢( ١٤ة آثار قبول الوثيقة من أجل تطبيق الماد[

  )]ويبو(الفكرية 
  

إلى  ٢٢التصديق على هذه الوثيقة أو االنضمام إليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من 
من وثيقة استكهولم لالتفاقية الحالية يقوم التصديق على وثيقـة اسـتكهولم المـذكورة أو     ٣٨

، وذلـك مـن أجـل    )١) (ب) (١( ٢٨لتحديد المنصوص عليه في مادتها االنضمام إليها مع ا
  .من اتفاقية إنشاء المنظمة ال غير) ٢( ١٤إمكان تطبيق المادة 

  
  )٣٠(مادة 

  
تحفظات سابقة، تحفظ بشأن حق الترجمة، ) ٢(حدود إمكانية إبداء التحفظات ) ١: (التحفظات[

  ]سحب التحفظ
  
أو االنضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتـع بجميـع   يترتب تلقائياً على التصديق ) ١(

مـن هـذه المـادة    ) ٢(مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة 
  .وكذلك الملحق) ٢( ٣٣والمادة ) ب) (١( ٢٨والمادة 

  
صـدق علـى   من الملحق، لكل دولة من دول االتحاد ت) ٢(مع مراعاة المادة الخامسة ) أ) (٢(

هذه الوثيقة أو تنضم إليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي أبدتها في السابق، شريطة أن تقـوم  
  .بإعالن في هذا الخصوص حين إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو االنضمام

  
لكل دولة خارج االتحاد أن تعلن، عند انضمامها إلى هذه االتفاقية ومع مراعـاة المـادة   ) ب(

مـن   ٥من الملحق، أنها تنوي أن تطبق، بصفة مؤقتة على األقل، أحكام المـادة  ) ٢( الخامسة



من هذه الوثيقـة   ٨بدالً من المادة  ١٨٩٦، والمكملة في باريس عام ١٨٨٦اتفاقية االتحاد لعام 
المتعلقة بحق الترجمة، على أن يكون معلوماً أن هذه األحكام ال تشمل إال الترجمة إلـى لغـة   

من الملحق، فلكل دولة الحق ) ب) (٦(ومع مراعاة المادة األولى . اول في تلك الدولةعامة التد
في أن تطبق، بالنسبة إلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولـة تطبـق مثـل هـذا     

  .التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة األخيرة
  
  .ات بإخطار يوجه للمدير العاملكل دولة أن تسحب، في أي وقت، مثل هذه التحفظ) جـ(
  

  )٣١(مادة 
  
تـاريخ بـدء نفـاذ    ) ٣(سحب اإلعالن ) ٢(اإلعالن ) ١: (قابلية التطبيق على بعض األقاليم[

  ]عدم جواز التفسير الذي يتضمن قبول الوضع الراهن) ٤(اإلعالن أو سحبه 
  
ر العام كتابة، في أي لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدي) ١(

وقت الحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من األقاليم المحددة فـي التصـريح أو   
  .اإلخطار التي تكون الدولة مسؤولة عن عالقاتها الخارجية

  
لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك اإلعالن أو أرسلت ذلك اإلخطار أن تخطر المدير العام، ) ٢(

  .ريان هذه االتفاقية على كل تلك األقاليم أو جزء منهافي أي وقت، بإيقاف س
  
نافذاً اعتباراً من نفـس التـاريخ الخـاص    ) ١(يكون كل إعالن صدر بمقتضى الفقرة ) أ) (٣(

بالتصديق أو االنضمام الذي أدرج هذا اإلعالن في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضـى  
  .المدير العام باإلخطار عنهتلك الفقرة نافذاً بعد ثالثة شهور من قيام 

  
نافذاً بعد اثني عشر شهراً من تسـلم المـدير   ) ٢(يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة ) ب(

  .العام له
  
يجب أال تفسر هذه المادة بأنها تعني االعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب أيـة دولـة   ) ٤(

ق عليه هذه االتفاقية مـن قبـل دولـة    من دول االتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إقليم تنطب
  ).١(أخرى من دول االتحاد بمقتضى تصريح تم طبقاً للفقرة 



  )٣٢(مادة 
  
بـين دولـة أصـبحت    ) ٢(بين دول االتحاد ) ١: (قابلية تطبيق هذه الوثيقة والوثائق السابقة[

إطار بعـض  قابلية تطبيق الملحق في ) ٣(عضواً في االتحاد وبقية الدول األعضاء في االتحاد 
  ]العالقات

  
تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعالقة بين دول االتحاد، وفي حدود سريانها، محل اتفاقية بـرن  ) ١(

أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول فـي  . ووثائق التعديل الالحقة ١٨٨٦سبتمبر  ٩المؤرخة 
ه الوثيقـة بمقتضـى   الماضي فتظل سارية بأكملها أو في الحدود التي ال تحل فيها محلها هـذ 

الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعالقات مع دول االتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لـم  
  .تنضم إليها

  
، تقوم الدول التي هي خارج االتحاد والتي تصبح طرفـاً فـي   )٣(مع مراعاة أحكام الفقرة) ٢(

تكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكـون   هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول االتحاد ال
وتقـر تلـك   ). ب) (١( ٢٨ملتزمة بها ولكنها قد قامت باإلعالن المنصوص عليه في المـادة  

  :الدول أن لدولة االتحاد المذكورة في عالقاتها معها
  
  .أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم بها) ١(
  
صوص عليه في هذه الوثيقة، وذلـك  أن يكون لها الحق في تطبيق الحماية بالمستوى المن) ٢(

  .من الملحق) ٦(مع مراعاة أحكام المادة األولى 
  
لكل دولة طالبت بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكـام الملحـق   ) ٣(

الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في عالقاتها مع أية دولة أخرى مـن  
لملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة األخيرة قد قبلـت تطبيـق   دول االتحاد غير ا
  .األحكام المذكورة

  
  )٣٣(مادة 

التحفظ فيما يتعلق بهـذا االختصـاص   ) ٢(اختصاص محكمة العدل الدولية ) ١: (المنازعات[
  ]سحب التحفظ) ٣(



هذه االتفاقية والذي ال  كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول االتحاد بشأن تفسير أو تطبيق) ١(
تتم تسويته بالمفاوضات يمكن ألي من الدول المعنية عرضه أمـام محكمـة العـدل الدوليـة     
. بعريضة تقدم وفقاً لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية

ي يتولى إحاطة دول وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذ
  .االتحاد األخرى علماً بالموضوع

  
لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضـمامها،  ) ٢(

فيما يختص بكـل  ) ١(وال تسري أحكام الفقرة ). ١(أنها ال تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة 
  .خرى من دول االتحادنزاع بين تلك الدولة وأية دولة أ

  
أن تسحب تصريحها، في أي وقـت، بإخطـار   ) ٢(لكل دولة أصدرت إعالناً طبقاً للفقرة ) ٣(

  .يوجه للمدير العام
  

  )٣٤(مادة 
  
بالنسـبة للبروتوكـول   ) ٢(بالنسبة لوثائق سـابقة  ) ١: (انتهاء مفعول بعض األحكام السابقة[

  ]الملحق بوثيقة استكهولم
  
، ال يجوز ألية دولة أن تنضم إلى وثائق سـابقة لهـذه   )ثانياً( ٢٩ام المادة مع مراعاة أحك) ١(

  .والملحق ٢١إلى  ١االتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 
  
من البرتوكول الخاص بالدول النامية  ٥ال يجوز ألية دولة أن تصدر تصريحاً طبقاً للمادة ) ٢(

  .والملحق ٢١إلى  ١ك بعد بدء نفاذ المواد من الملحق بوثيقة استكهولم، وذل
  

  ٣٥مادة 
تاريخ بـدء نفـاذ   ) ٣(إمكانية االنسحاب ) ٢(مدة غير محدودة ) ١: (مدة االتفاقية، االنسحاب[

  ]مهلة االنسحاب) ٤(االنسحاب 
  .تظل هذه االتفاقية نافذة لمدة غير محددة) ١(



ه إلى المدير العام ويشكل هذا االنسحاب لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوج) ٢(
أيضاً انسحاباً من جميع الوثائق السابقة وال ينتج أثره إال بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظـل  

  .االتفاقية سارية وواجبة بالنسبة لدول االتحاد األخرى
  
  .يكون االنسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام لإلخطار) ٣(
  
ال يجوز ألية دولة أن تمارس حق االنسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء ) ٤(

  .خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في االتحاد
  

  )٣٦(مادة 
  
  ]تاريخ قيام هذا االلتزام) ٢(التزام اعتماد اإلجراءات الالزمة ) ١: (تطبيق االتفاقية[
  
ه االتفاقية بأن تتخذ، وفقاً لدسـتورها، اإلجـراءات الالزمـة    تتعهد كل دولة طرفاً من هذ) ١(

  .لضمان تنفيذ هذه االتفاقية
  
من المتفق عليه أنه يجب، عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه االتفاقية، أن تكون في وضـع  ) ٢(

  .يسمح لها، وفقاً لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ
  

  )٣٧(مادة 
  
) ٤(صورة رسـمية مطابقـة لألصـل    ) ٣(التوقيع ) ٢(لغات الوثيقة ) ١: (ألحكام الختاميةا[

  ]اإلخطارات) ٥(التسجيل 
توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وتودع لدى المـدير  ) أ) (١(

  ).٢(العام مع مراعاة الفقرة 
  
ات العربية واأللمانيـة واإليطاليـة والبرتغاليـة    يضع المدير العام نصوصاً رسمية باللغ) ب(

  .واإلسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية
  
  .في حالة الخالف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي) جـ(



  
تى هذا التاريخ، تكون النسخة وح. ١٩٧٢يناير  ٣١تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى ) ٢(

  .مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية) أ( ١المشار إليها في الفقرة 
  
يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إلى حكومـات جميـع   ) ٣(

  .دول االتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها
  
  .يل هذه الوثيقة لدى سكرتارية األمم المتحدةيتولى المدير العام تسج) ٤(
  
يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول االتحـاد بالتوقيعـات وإيـداعات وثـائق     ) ٥(

) ١(٢٨التصديق أو االنضمام وأية إعالنات واردة في هذه الوثائق أو صـادرة طبقـاً للمـواد    
لهـذه الوثيقـة، وبإخطـارات     ، وببدء نفاذ أيـة أحكـام  )٢( ٢٣، )ب(و) أ) (٢( ٣٠، )جـ(

ـ ) (٢( ٣٠االنسحاب واإلخطارات التي تتم وفقاً للمـواد    ٣٨، )٣( ٣٣، )٢(و) ١( ٣١، )جـ
  .، وكذلك اإلخطارات المشار إليها في الملحق)١(
  

  )٣٨(مادة 
  
) ٣(مكتب االتحاد، مدير المكتـب  ) ٢)) (امتياز الخمس سنوات((ممارسة ) ١: (أحكام انتقالية[

  ]التحادمآل مكتب ا
  
لدول االتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها وغير الملتزمة بالمواد من ) ١(

، إذا رغبـت فـي ذلـك،    ١٩٧٥أبريل  ٢٦من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى  ٢٦إلى  ٢٢
وتقوم أي دولة ترغب فـي  . الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها

سة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا اإلخطار سـارياً  ممار
  .من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة

  
ويمارس أيضاً المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب االتحاد والمدير العام وظيفـة مـدير   ) ٢(

  .مادامت جميع دول االتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة المكتب المذكور
  



تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب االتحاد إلى المكتب الـدولي للمنظمـة بمجـرد أن    ) ٣(
  .تصبح جميع دول االتحاد أعضاء في المنظمة

  
   
  
   
  
   
  

  


