
برصيبيجني معاهدة  سمعي ا لشأن األداء ا ل  ∗ب
 

توايت  حملا

باجة  يادل

يات ومعاهدات أخرى :1املادة   قعالقة هذه املعاهدة ابتفا

 تعاريف :2املادة 

يدون من امحلاية :3املادة   ملسـتفا

ية  :4املادة   طناملعامةل الو

نوية :5املادة   ملعاحلقوق ا

ية يف أ :6املادة  ناين األداء املا لحقوق  تةف  ملثبوجه أداهئم غري ا

سخحق  :7املادة   لنا

توزيع :8املادة   لحق ا

تأجري :9املادة   لحق ا

بتإاتحةحق  :10املادة   ملث األداء ا

نقل حق اإل :11املادة  هورإلذاعة أو ا  مجلىل ا

 نقل احلقوق :12املادة 

ناءات :13املادة  يدات والا سـتثا  لتقي

 مدة امحلاية :14املادة 

يةالالزت :15املادة  نولو تدابري ا تعلقة اب جامات ا لتك ل  مل

تعلقة ابملعلومات الرضورية إل :16املادة   دارة احلقوقملالالزتامات ا

يةاإل :17املادة   لشلكجراءات ا

تحفظات واإل :18املادة   خطاراتلا

يق الزمين :19املادة   لتطبا

 نفاذ احلقوقإأحاكم عن  :20املادة 

ية :21املادة   مجلعا

ت :22املادة   ب ادلويلملكا

 أطراف املعاهدة :23املادة 

ناء عىل املعاهدة :24املادة   باحلقوق والالزتامات 

يع عىل املعاهدة :25املادة  تو قا  ل
                                                 

يجني يف  ∗ برصي يف  سمعي ا متد هذه املعاهدة املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا با ل ل  .2012نيويو  24ع



2 

 

يذ :26املادة   لتنفدخول املعاهدة حزي ا

يان طرفا يف املعاهدة :27املادة  يه ا بح  تارخي الفعيل اذلي  لكا ف يص  ل

 نقض املعاهدة :28املادة 

 املعاهدةلغات  :29املادة 

 يداعأمني اإل :30املادة 

 

 



3 

 

باجة  يادل

تعاقدة،إن  مل األطراف ا

بة يف إذ برصي واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل أكرب قدر ممكن تمنية غ حتدوها الر سمعي ا ناين األداء يف أداهئم ا لحامية حقوق  ل ف
ية والاساق، تمن الفعا ل

 

متد ية اليت ا يات جدول أعامل ا ية تو عوإذ تذكر بأ من ص لتمه ية 2007هتا يف عام ّ نظمة العا ئة  ية ا ية العامة لالتفا مل ا للم شـ ملنمجلع ق
بارات  عتية الفكرية، واليت تريم إىل ضامن أن تكون ا ية للملك نظمةلتمنا تجزأ من معل ا ملجزءا ال   .ي

يق قواعد دوية جديدة إىل تقر ابحلاجة وإذ ل  نامجة عن إلجيادتطب سائل ا بة  نا ل حلول  للم سـ تطور م تصادية يف اجملااللا قت الا
ية، نولو ية وا ثقا ية وا جوالاجامت تك لف ل  ع

يق يف وإذ يا املعلومات والاتصاالت وتقارهبا من أثر  نولو تطور  مع تقر مبا  جل تاجتك برصي والاتفاع به،نإ سمعي ا ن األداء ا ل  ل

برصي وإىل تقر ابحلاجة وإذ سمعي ا ناين األداء يف أداهئم ا ل احملافظة عىل توازن بني حقوق  ل لجمهور، لعامة الة صلحاملف
بحث  الو تعلمي وا لسـامي يف جماالت ا نفاذ إىلل   املعلومات،لوا

يف يف وإذ يل الصويت املربمة يف  شأن األداء وا بو  ن تقر بأن معاهدة الو سج ب جي سمرب20لت ناين األداء 1996 ي د ف ال متد 
يا برصاي، تا  بت  مسعابمحلاية خبصوص أداهئم ا بي تثمل  ث

شري وإذ شأنإىلت  متده املؤمتر ادلبلومايس املعين ب القرار  برصي اذلي ا سمعي ا ع األداء ا ل حق املؤلف معينة يف سائل مبل
سمرب20 يف اجملاورةواحلقوق   ،1996 ي د

 : هو آتقد اتفقت عىل ما

 1 املادة
يات ومعاهدات أخرى  قعالقة هذه املعاهدة ابتفا

يا )1( ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من الالزتامات املرتبة حا ت ناء عىل ل بعض اآلخر  ها جتاه ا تعاقدة  ب عىل األطراف ا ل بعضمل
ئات  يالت الصوية و تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  يل الصويت أو الاتفا شأن األداء وا بو  يمعاهدة الو ت سج ن ل سج ب هي ت لت مل ف ق

توبر 26 املربمة يف روما يف اإلذاعة  .1961 كأ

ناء عىل هذه امل )2( نوحة  ببقي امحلاية ا ملم ها وال تؤثر فهيا ُت ية عىل حا ية وا نفات األد لعاهدة حامية حق املؤلف يف ا ن ب لفملص
تكل امحلاية. بأي شلك من األشاكل سري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل  يه، ال جيوز  بو تف  .عل

يل الصويت )3( شأن األداء وا بو  هذه املعاهدة أية صةل بأية معاهدات خالف معاهدة الو سجست  ب ي لتي ل ، وال ختل بأية ل
 1،2.تحقوق أو الزتامات مرتبة علهيا

                                                 

شأن املادة   1 يه  تفق  بيان  عل يس يف هذه املعاهدة ما : 1مب هوم أنه  لمن ا شأن األداء واينال من ملف بو  لتأية حقوق أو الزتامات مبوجب معاهدة الو ب سجيل ي
هوم كذكل أن الفقرة  سريها ومن ا ملفالصويت أو  شأن 3تف بو  تصديق عىل معاهدة الو تعاقد مبوجب هذه املعاهدة أية الزتامات اب بة إىل طرف  ب ال حتدث اب ي ل مسـ لن

يفاء أي من أحاكهما يل الصويت أو ابالنضامم إلهيا أو اب ٍّاألداء وا ست  .لتسج

شأن املادة   2 يه  تفق  بيان  عل نصوص  من):3(1مب بادئ ا يع األهداف وا ية تقر  تجارة العا نظمة ا تع بعضوية  تعاقدة اليت  هوم أن األطراف ا مل ا مل جبم مل ل مت ممل تملف
تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لعلهيا يف اتفاق جوانب حقوق ا مل نال من أحاكم هذا الاتفاق، مبا يف ذكل األحاكم )يتربس(مللك يس يف هذه املعاهدة ما  هم أنه  ي، و ل تتف

نافس ودون قرصها علهياملا  .للتتعلقة ابملامرسات املضادة 
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 2املادة 
 تعاريف

 :ألغراض هذه املعاهدة

بارة  )أ( نون " فناين األداء"بعيقصد  ثلون أو  يون والراقصون وغريمه من األشخاص اذلين  نون واملو ثلون وا يغا مي ملغ سـيقملم
ن يل أو بغريه  شدون أو يعزفون أو يؤدون اب مصأو يلقون أو  ث لمتن بري الفوللكوريي ية أو أوهجا من ا ية أو  تعفات أد ن لب ً  3،ف

بارة و )ب( برصي"بعيقصد  سمعي ا يت ا لا ل يل هل أو لـم " لتثب تحركة، سواء اكنت مصحوبة ابلصوت أو  ثيد الصور ا مل متسـ بجت
نه  هامتكن، ميكن ابالنطالق  ها بأداةنسخها أو كإدرا  ،4نقل أو 

يل  و الصور األصوات أإرسال" إذاعة"يقصد بلكمة و )ج( ها لها متثأو الصور واألصوات أو  ية  بلبوسائل ال ليسـتقسلك
ترب لك  هور؛ و يعا ساتل من ابب إرسالمجل يل يمت عرب ا ل من ذكل ا ترب " اإلذاعة"لقب  جمفرة من ابب إشارات إرساليعأيضا؛ و

ئة " اإلذاعة" يح فهيا  هييف احلاالت اليت  تجفاإلذاعةتت يةل بفك ا يةل ا هور الو ل  لكفسـ هور مبوافقة للجم تاح فهيا ذكل  للجمري أو  ي
 اإلذاعة،هيئة 

بارة و )د( نقل "بعيقصد  هورإىللا نقول أداء أن يرسل إن" مجل ا يةل خالف إىلمل اكن ا هور، بأية و سـ ا ، األداء غري اإلذاعةمجل
يا برصاي تا  بت  بت أو األداء ا مسعا بي مل تثمل ث بارة 11وألغراض املادة . ث شمل  ع،  نقل "ت هورإىللا هور من سامع " مجل ا مجلمتكني ا

ته ته أو سامعه ورؤ يا برصاي أو رؤ تا  بت  ياألداء ا ي مسع بي تثمل  .ث

 3املادة 
يدون من امحلاية  ملسـتفا

تعاقدة )1( ناين األداء من مواطين سائر األطراف ا نوحة مبوجب هذه املعاهدة  تعاقدة امحلاية ا ملنح األطراف ا ملم مل  .لفمت

يق أحاكم هذه املع )2( تعاقدة اذلين تكون تطبألغراض  نانو األداء من غري مواطين أحد األطراف ا ملاهدة، يعامل   إقامهتمف
تعاقد  .ملالعادية يف أحد هذه األطراف معامةل مواطين ذكل الطرف ا

 4املادة 
ية  طناملعامةل الو

يه )1( ها عىل موا تعاقدة املعامةل اليت  تعاقد عىل مواطين سائر األطراف ا نبق لك طرف  مل طيط بق تعلق ابحلقوق يطم ي فامي 
يه يف املادة  نصوص  نوحة رصاحة يف هذه املعاهدة واحلق يف ماكفأة عادةل ا ثارية ا علالا مل ملم  . من هذه املعاهدة11سـتئ

ناء عىل الفقرة )2( تعاقد آخر  نوحة ملواطين طرف  تعاقد أن حيد امحلاية ا بللطرف ا ملم نوحة )1( ممل ملم، خبصوص احلقوق ا
تعاقد اآلخر تكل احلقوق ملواطين الطرف ) 2(11و) 1(11يف املادة  نح فهيا ذكل الطرف ا ملمن هذه املعاهدة، ابحلدود اليت  مي

تعاقد األول وللمدة اليت يفعل فهيا ذكل  .ملا

                                                 

شأن املادة   3 يه  تفق  بيان  عل هوم أن تعريف ): أ(2مب بت ألول مرة يف " فناين األداء"ملفمن ا يا أبدع أو  يا أو  نفا أد ُشمل أوئك اذلين يؤدون  ث ن ب مص ل في ً ّ
 .هذا األداء معرض

شأن املادة  4 يه  تفق  بيان  عل بارة من املؤكد مب): ب(2مب يان أن تعريف  عوجب هذا ا برصي"لب سمعي ا يت ا لا ل بث ال خيل ) ب(2الواردة يف املادة " لت
يل الصويت) ج(2 ابملادة شأن األداء وا بو  سجمن معاهدة الو ب  .لتي
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يه يف الفقرة  )3( نصوص  بق الالزتام ا علال  مل يد من ) 1(يط تعاقد آخر  تعاقد ما دام طرف  تفعىل الطرف ا يسـم مل
سموح هبا  تحفظات ا ملا يد من حتفظ ) 3(11بناء عىل املادة ل تعاقد ما دام  بق عىل الطرف ا يسـتفمن هذه املعاهدة وال  مل يط

يل  .لقبمن ذكل ا

 5املادة 
نوية  ملعاحلقوق ا

تقال هذه احلقوق، ف )1( نان األداء بل وحىت بعد ا ية  نظر عن احلقوق املا نبغض ا ل تفظ ابحلق فامي ييل إلفل نان األداء  حين  ف
يا برصايخبصوص أدائه احل تا  بت  مسعي أو أدائه ا بي تثمل  :ث

سب أداؤه  "1" يهيُنأن يطالب بأن  يه طريقة لإ سب األداء  ناع عن  متل إال يف احلاالت اليت يكون فهيا الا ن مت ّ
 ،نالاتفاع ابألداء

شويـه أو أي تعديل آخر ألدائه "2" بار ّ يرضتوأن يعرتض عىل لك حتريف أو  ته، عىل أن تؤخذ ابال ت  عسمع ب
برصيالواج سمعي ا يت ا يعة ا لب  ل لتثبب  .ط

نان األداء وفقا للفقرة  )2( نوحة  لفاحلقوق ا ية عىل األقل، إتظل حمفوظة بعد وفاته و) 1(ملم لىل حني انقضاء احلقوق املا
يه تعاقد املطلوب توفري امحلاية  ها يف رشيع الطرف ا ئات املرصح  فوميارس هذه احلقوق األشخاص أو ا ملل تي ن إومع ذكل، ف. له

تصديق عىل هذه املعاهدة أو الانضامم ا ند ا ها املعمول به،  تضمن رش تعاقدة اليت ال  لألطراف ا ع ي يعمل ، نصوصا تكفل إلهيات
نص عىل أن بعض هذه  ها احلق يف ا سابقة يكون  نصوص علهيا يف الفقرة ا نان األداء للك احلقوق ا لامحلاية بعد وفاة  ل لمل ف

تفظ هبا بعد وفاته  .حياحلقوق ال 

يهوس )3( تعاقد املطلوب توفري امحلاية  ها رشيع الطرف ا فائل الطعن للمحافظة عىل احلقوق املقررة يف هذه املادة  ملحيمك  .5ت

 6املادة 
تة ية يف أوجه أداهئم غري ا ناين األداء املا بحقوق  ملثف  ل

تعلق بأوجه أداهئم ترصحي مبا ييل فامي  ثاري يف ا نانو األداء ابحلق الا يتع  ل ئمت سـتف  :ي

ها اعةإذ "1" تة و نقل أوجه أداهئم غري ا هور إال إىلملثب بق لألداء أن اكن أداء مذاعا؛إذامجل ا  سـ 

تة "2" يت أوجه أداهئم غري ا بو ثب ملث  .ت

                                                 

شأن املادة  5 يه  تفق  بيان  عل تعديالت املدخةل بأية معاهدة أخرىإخالل ألغراض هذه املعاهدة ودون :5مب هوم أن ا ل، من ا ناء  عىل املف ثألداء أ
تغالل العادي هل يح أو الضغط أو ادلبلجة أو وضعسـالا ثل ا نق،  سق موجود أو جديدلتم نانه يف دعامة أو  نان األداءث، واملدخةل أ تفاع مرصح به من  فء ا ، ال تعد ن

تعديالت يف حد هوم املادة لمن ابب ا سب  مف ذاهتا  نظر "2)"1(5ح برصيىلإل، اب سمعي ا يت ا يعة ا ل  ل ث بب ت تاجه لط نصوص علهيا .  وتوزيعهنوإ ملوال تعىن احلقوق ا
يريات اليت تلحق رضرا موضو" 2) "1(5 يف املادة عإال اب شلك جوهريلتغ نان األداء  سمعة  بيا  يا أو دعامة . فب نولو هوم أيضا أن جمرد الاتفاع  جومن ا تك بملف ن

تغرية ال يعد تعديال يف  سب معىن املادة مجديدة أو   ."2)"1(5ححد ذاته 
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 7املادة 
سخحق   لنا

ترصحي  ثاري يف ا نانو األداء ابحلق الا لتع  ئمت سـتف سخي يا برصاي،لناب تا  تة  بارش ألوجه أداهئم ا بارش أو غري ا مسع ا ي مل ثبمل تمل  بأية ثب
 .6طريقة أو بأي شلك اكن

 8املادة 
توزيع  لحق ا

ترصحي  )1( ثاري يف ا نانو األداء ابحلق الا لتع  ئمت سـتف تة بإاتحةي سخ عن أوجه أداهئم ا ية أو غريها من ا سخة األ ملثب ا ن صل لن ل
يهتا بطريقة أخرى ها أو نقل  هور  يا برصاي  ملكتا  يع ببللجم مسع  .تثبي

نفاد احلق املذكور يف الفقرة ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر )2( تعاقدة يف حتديد أي رشوط ال ست يف حرية األطراف ا ) 1(مل
نان ترصحي  يهتا بطريقة أخرى للمرة األوىل  بت أو نقل  سخ عن األداء ا ية أو غريها من ا سخة األ يع ا فبعد  ملك بث ن صل ن ملب ل  ل

 .7األداء

 9املادة 
تأجري  لحق ا

ثا )1( نانو األداء ابحلق الا ئتع  سـتف تة يمت سخ عن أوجه أداهئم ا ية أو غريها من ا سخة األ تأجري ا ترصحي  ملثبري يف ا ن صل ن ب لل ل
ها مبعرفة  هور ألغراض جتارية، حىت بعد توز تعاقدة،  يا برصاي، كام ورد حتديده يف القانون الوطين لألطراف ا يعتا  للجم مل مسع تثبي

نه ترصحي  منان األداء أو   .بف

ية من الا )2( تعاقدة  معفاألطراف ا تأجري ألغراض جتارية قد أدى ) 1(لزتام الوارد يف الفقرة مل سخ إىللما مل يكن ا شار  َا ن  نت
ثاري يف  ناين األداء الا تات مبا يلحق رضرا ماداي حبق  ئتكل ا سـتف بيث سخلت  .8لنا

 10املادة 
بتإاتحةحق   ملث األداء ا

ترصحي  ثاري يف ا نانو األداء ابحلق الا لتع  ئمت سـتف ية أو مل أوجه أداهئم ابإاتحةي هور، بوسائل  يا برصاي  تا  سلكتة  للجم مسعب تثبي ث
سه تارهام الواحد مهنم  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  ية مبا ميكن أفراد ا نفال بخي مجل  .ّسلك

                                                 

شأن املادة  6 يه  تفق  بيان  عل بق حق :7مب سخينط  يه يف املادة لنا نصوص  عل ا ناء عىل تكل املادة وحىت املادة 7مل سموح هبا  ناءات ا ب والا مل ثت باقا 13سـ نط، ا
يط الرمقي هوم أن خزن. نتفاع بأوجه األداء يف شلك رمقي وال سـامي عىل الا،حملاكمال عىل ا شلك يف ملفومن ا ترب إدعامة ل أداء محمي رمقي ا ية  يعلكرتو  مبعىن نسخان

 .هذه املادة

شأن املادتني  7 يه  تفق  بيان  عل بارة  :9 و8مب عشري  سخ"ت ية وغريها من ا سخة األ نا صل لن توزيع "ل ها يف هاتني املادتني واليت ختضع حلق ا تعام ل، كام ورد ا لسـ
ناء عىل املادتني املذكورتني،  تأجري  بوحق ا تة وحدها اليتإىلل سخ ا ثب ا ملن تداول ل ها  لل ميكن عر  .أدوات ملموسةكض

شأن املادتني  8 يه  تفق  بيان  عل بارة : 9 و8مب عشري  سخ"ت ية وغريها من ا سخة األ نا صل لن توزيع "ل ها يف هاتني املادتني واليت ختضع حلق ا تعام ل، كام ورد ا لسـ
ناء عىل املادتني املذكورتني،  تأجري  بوحق ا هإىلل تة وحدها اليت ميكن عر سخ ا ض ا ثب ملن تداولل  . كأدوات ملموسةللا 
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 11املادة 
نقل حق اإلذاعة هورإىلل أو ا  مجل ا

ترصحي  )1( ثاري يف ا نانو األداء ابحلق الا لتع  ئمت سـتف ها  أوجه أداهئم ابإذاعةي يا برصاي أو  تا  نقلتة  مسعب ثبي تمل هورإىلث  .مجل ا

تعاقد أن يعلن، يف  )2( بو، أنه لل  يودعه دلى املدير العامإخطارملجيوز للطرف ا يقمي حقا يف ماكفأة عادةل مقابل سـيو
يا برصاي ألغراض  تا  تة  بارش بأوجه األداء ا بارش أو غري ا مسعالاتفاع ا ي مل مل ثبن تمل نقل اإلذاعةثب هور، بدال من احلق إىلل أو ا مجل ا

يه يف الفقرة  نصوص  ترصحي ا عليف ا مل تعاقد ). 1(ل تيحدد يف رشيعه رشوطا ملامرسة احلق يف سـ هأناإلعالن بملوجيوز للطرف ا
 .املاكفأة العادةل

بق أحاكم الفقرة  )3( تعاقد أن يعلن أنه لن  يطجيوز ألي طرف  يح) 2(أو ) 1(م سـإال عىل بعض أوجه الاتفاع أو أنه  د ن
بق أحاكم الفقرتني  ها بطريقة أخرى أو أنه لن  يطمن   .اإلطالقعىل ) 2(و) 1(تطبيق

 12املادة 
 نقل احلقوق

تعاقد أن للجيوز  )1( برصي يف تثبيت فنان األداء عىل إذا وافق ه الوطين عىل أنالقانون نص يف  يملطرف ا سمعي ا لأدائه ا ل
ثارية فإن ،تثبيت مسعي برصي ترصحي الا سـتئ حقوق ا نصوص علهيا يف املواد منل تج 11 إىل 7 ملا ها  من من هذه املعاهدة،  ميلك

برصي  سمعي ا يت ا لا ل يه لتثب نقل إ ها أو  لأو ميار ُت نص عىل خالف ذكل س تج يف يما مل  نان األداء و منأي عقد مربم بني  ف
برصي سمعي ا يت ا لا ل بني يف  ، وذكللتثب ّعىل الوجه ا  .القانون الوطينمل

تجة يف ظل قانونه الوطين أن تكون تكل وجيوز ألي طرف أ )2( برصية ا ية ا تات ا تيض خبصوص ا نن  ل سمع ملي ل لتثب يق
يا وموقعا من تا باملوافقة أو يكون ذكل العقد  تعاقدين ك سب األصولملالطرفني ا ثلهيام املرصح هلام  ح أو   .مم

ها أعاله، جيوز أن تكفل القوانني )3( ثارية الوارد و صفومبعزل عن نقل احلقوق الا ية أو سـتئ ية أو الاتفاقات امجلا ع الو طن
تفاع ابألداء، نان األداء احلق يف احلصول عىل إاتوات أو ماكفأة عادةل عىل أي وجه ا نغريها من الاتفاقات  نص عىل لف ت كام 

تعلق ابذكل  ية مبا فهيا ما  يهذه الاتفا  .11 و10 نيملادتق

 13املادة 
ناءات يدات والا سـتثا  لتقي

تعا )1( نوع ملجيوز للطرف ا ناين األداء من ا نوحة  ناءات للحامية ا يدات أو ا نص يف رشيعه الوطين عىل  لقد أن  ملم ي لفي سـتث تق ت
ية ية وا نفات األد يه يف رشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف ا نص  نذاته اذلي  ب ملص عل لفي  .ت

نصوص علهيا يف )2( ناءات للحقوق ا يدات أو ا تعاقدة أن تقرص أية  ملعىل األطراف ا ي سـتثمل  هذه املعاهدة عىل بعض تق
نان األداء رشوعة  بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا تغالل العادي لألداء وال  تعارض والا لفاحلاالت اخلاصة اليت ال  ملس ت سـ  .9ت

                                                 

شأن املادة  9 يه  تفق  بيان  عل شأن املادة إن :13مب يه  تفق  يان ا ب ا عل مل ناءات (10لب يدات والا تثخبصوص ا سـي شأن حق املؤلف) لتق بو  بمن معاهدة الو ، ي
يريي تغبق أيضا، مع ما يلزم من  ناءات (13، عىل املادة نط يدات والا تثخبصوص ا سـي  .من املعاهدة) لتق
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 14املادة 
 مدة امحلاية

ناين األداء نوحة  لفرسي مدة امحلاية ا ملم ناء عىل هذه املعاهدة،ت نة عىل األقل50 حىت هناية مدة ،ب  من هناية حتسب  ،سـ 
يت األداء نة اليت مت فهيا  تثبا  .لسـ

 15املادة 
ية نولو تدابري ا تعلقة اب جالالزتامات ا لتك ل  مل

ية  نولو تدابري ا تحايل عىل ا بة وعىل جزاءات فعاةل ضد ا نا يهنا عىل حامية  نص يف قوا تعاقدة أن  جعىل األطراف ا تك م لن ل ل سـ ت مل
نانو األداء ابالرباط مبامر ها  تالفعاةل اليت  ف بارشة أعامل مل يرصح هبا يسـتعمل نع من  ناء عىل هذه املعاهدة واليت  هم  مسة حقو متق ب

تعلق بأوجه أداهئم سمح هبا القانون، فامي  يون أو مل  ينانو األداء ا ي ملعن  .10،11ف

 16املادة 
تعلقة ابملعلومات الرضورية    احلقوقإلدارةملالالزتامات ا

يهنا عىلعىل  )1( نص يف قوا تعاقدة أن  ناألطراف ا ت بارش عن عمل أاي من مل بة وفعاةل عىل أي خشص  نا يع جزاءات  ي تو سـ م ق
ية وهو يعرف تا لاألعامل ا يعرف أن تكل األعامل حتمل عىل ارتاكب تعد  أو فامي،ل ية  باب اك ية، هل أ تعلق ابجلزاءات املد ل  سـ ن في

يه هل ذكل أو  ها هذه املعاهدة أو متكن من ذكل أو  ختفعىل أي حق من احلقوق اليت  س تشمل  :ت

 ، احلقوقإلدارة، أية معلومات واردة يف شلك إلكرتوين تكون رضورية إذنأن حيذف أو يغري، دون  "1"

نقل  "2" توزيع أو يذيع أو  تورد ألغراض ا يوأن يوزع أو  ل يح هل، دون إىليسـ هور أو  ت ا ، أوجه أداء أو إذنيمجل
يا برصاي مع علمه بأنه قد حذفت مهنا أو غريت فهيا، دون نسخا تا  تة  مسع عن أوجه أداء  ي تثبب ، معلومات واردة إذنمث

 . احلقوقإلدارة تكون رضورية إلكرتوينيف شلك 

بارة  )2( نان " احلقوقإلدارةاملعلومات الرضورية "بعيقصد  تعريف  سمح  ف، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت  ب ت
رشوط الاتفاع ابألداء وأية أرقام أو شفرات ترمز األ تعلقة  نداء أو أدائه أو ماكل أي حق يف األداء أو املعلومات ا  تكل إىلبمل

يا برصاي تا  بت  نرص من تكل املعلومات مقرتان بأداء  مسعاملعلومات، مىت اكن أي  ي ث بع  12.تثم

                                                 

شأن املادة بيا  10 يه  تفق  بن  عل تعاقدا من اعامتد تدابري فعاةل ورضورية لضامن : 13 يف عالقهتا ابملادة 15م نع طرفا  يس يف هذه املادة ما  هوم أنه  ممن ا ل ميملف
يدات و يد اب يتع ا تقمت لسـ تاحة مبوجب تفمل ناءات ا ملالا ثت تعاقد  الوطين قانونالسـ ملهذا الطرف ا ية عىل ، وذ)13(ووفقا ألحاكم املادة ل نولو بقت تدابري  جكل إذا  تك ط

ناءات، ودون إخالل  أداء مسعي برصي، ال يدات والا تع هبذه ا يد من ا متكني ا ثسـامي يف حاةل عدم اختاذ أحصاب احلقوق تدابري مالمئة وفعاةل  تتف ي سـمت تق لسـ لمل ل
يه تا  نف مسعي برصي يكون هذا األداء  فابمحلاية القانوية  ب ملص هوم كذكل أن. مثن نصوص علهيا يف املادة ملفومن ا بق عىل أوجه األداء ) 15(مل الالزتامات ا تنطال 

ية مبوجب أحاكم  ية أو اليت مل تعد  محمغري ا  .ّالوطين اذلي يفعل أحاكم هذه املعاهدةالقانون حملم

شأن املادة  11 يه  تفق  بيان  عل بارة : 15مب سري  عبغي  تف تدابري "ني هالا يسـتعملاليت 
شمل أمبعناها ال" فنانو األداء  ناين يواسع اذلي  فيضا من يعملون ابمس 

تجني ومقديم اخلدمات واألشخاص العاملني يف الاتصاالت أو األداء شملون ا نازل هلم ومه  ثلومه أو املرخص هلم أو ا ن، مبن فهيم  ي ت ملمم تفعون بأوجه اإلذاعةمل ين و
ناء عىل ترصحي الزم كام هو احلال يف معاهدة الو شأن األداءباألداء  ببو  يل الصويتي  .لتسج وا

شأن املادة  12 يه  تفق  بيان  عل شأن املادة إن :16مب يه  تفق  يان ا ب ا عل مل تعلقة ابملعلومات الرضورية  (12لب من معاهدة )  احلقوقإلدارةملخبصوص الالزتامات ا
يريالو بق أيضا، مع ما يلزم من  شأن حق املؤلف،  تغبو  نط ب تعلقة (16، عىل املادة يي  .من املعاهدة)  احلقوقإلدارة ابملعلومات الرضورية ملخبصوص الالزتامات ا
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 17املادة 
يةاإلجراءات  لشلك ا

نصوص تع ابحلقوق ا ملال خيضع ا  . شلكيإجراء علهيا يف هذه املعاهدة أو ممارسـهتا ألي لمت

 18املادة 
تحفظات   واإلخطاراتلا

سمح بأي حتفظ عىل هذه املعاهدة رشط مراعاة أحاكم املادة  )1(  ).3(11يال 

تصديق أو الانضامم جيوز تضمني واثئق  )2( ناء عىل املادة إخطار أي لا ، ويكون اترخي نفاذ )2(19أو ) 2(11بيقدم 
نفاذهو ذاته اترخي دخول هذه املعاهدة حزي خطار اإل بة لا ىلنسـ اب تعاقد اذلي قدم ي لإ ّالطرف ا وجيوز أيضا تقدمي .  اإلخطارمل

بح اإلخطار ذكل  بو اإلخطار يصيف اترخي الحق، و بل املدير العام للو سلمه من  هر من  ييف هذه احلاةل انفذا بعد ثالثة أ قت ش
 . اإلخطارأو يف أي اترخي الحق آخر حيدد يف

 19املادة 
يق الزمين  لتطبا

ند دخول هذه املعاهدة  )1( تة املوجودة  نصوص علهيا يف هذه املعاهدة ألوجه األداء ا تعاقدة امحلاية ا عنح األطراف ا مل مل ملثبمت
بة  نفاذ اب نجز بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا يع أوجه األداء اليت  نفاذ و سـحزي ا ل ت مجل تعاقدإىللنل  .م لك طرف 

تعاقد أن يعلن، يف )1(ابلرمغ من أحاكم الفقرة  )2( بق إخطارمل، جيوز للطرف ا بو، أنه لن  يط يودعه دلى املدير العام للو ي
ند دخول هذه 11 إىل 7أحاكم املواد من  تة املوجودة  ع من هذه املعاهدة أو أي حمك أو أكرث مهنا عىل أوجه األداء ا ملثب

بة  نفاذ اب سـاملعاهدة حزي ا تعاقد لك طإىللنل تعاقدة األخرى أن . مرف  تعاقد، جيوز لألطراف ا ملوخبصوص ذكل الطرف ا مل
بة  نفاذ اب نجزة بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا يق املواد املذكورة عىل أوجه األداء ا سـتقرص  ل مل نب تعاقدإىللتط  .مل ذكل الطرف ا

بة أو )3( نصوص علهيا يف هذه املعاهدة بأية أعامل مر تكال ختل امحلاية ا بل دخول مل بة  ق اتفاقات مربمة أو حقوق  مكتسـ
بة  نفاذ اب سـهذه املعاهدة حزي ا تعاقدإىللنل  .م لك طرف 

نص عىل أن أي خشص زاول أعامال قانوية خبصوص  )4( ية  تقا تعاقدة أن تضع يف رشيعاهتا أحاكما ا نجيوز لألطراف ا ت ل ن تمل
بارش أعام نفاذ، جيوز هل أن  بل دخول هذه املعاهدة حزي ا يأداء  ل نصوص علهيا يف ق ملال خبصوص األداء ذاته يف نطاق احلقوق ا

بة 11 إىل 7 واملواد من 5املادة  نفاذ اب سـ بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا يةإىللنل تعاقدة ا ن األطراف ا  .ملعمل

 20املادة 
 نفاذ احلقوقإأحاكم عن 

تعاقدة بأن )1( ملهد األطراف ا تخذتتع  ّ تدات ل، وفقا ألنظمهتا القانوية، ا يق هذه املعاهدةن  .تطببري الالزمة لضامن 

يهنا  )2( تضمن قوا تعاقدة أن  نتكفل األطراف ا ت سمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي تعد عىل احلقوق اليت إ إجراءاتمل تنفاذ 
تعدايت أخرى تعدايت واجلزاءات اليت تعد رادعا  نع ا يع اجلزاءات العاجةل  لتغطهيا هذه املعاهدة، مبا يف ذكل تو ل مل  .ق
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 21املادة 
ية  مجلعا

ية )أ( )1( تعاقدة  مجعتكون لألطراف ا  .مل

شارون وخرباء )ب( ناوبون و ندوبون  ساعده  ندوب واحد جيوز أن  ثال  تعاقد  تيكون لك طرف  ي مب مسمم م م  .ًم

نه )ج( تعاقد نفقات الوفد اذلي  يتحمل الطرف ا مل ية أن تطلب . عي ية إللجمعوجيوز  ساعدة ما نح  بو أن  لىل الو م مت ي
تحدة أو لتيسري  ية العامة لألمم ا ها ا ية وفقا للمامرسة اليت  نا بدلان ا تعاقدة اليت تعد من ا ملاشرتاك وفود األطراف ا مجلع ل ل بعمل تتم

تقةل  بدلان ا نمن ا تصاد احلرإملل  .قىل نظام الا

يق هذه املعاهدة  )أ( )2( تعلقة ابحملافظة عىل هذه املعاهدة وتطويرها و سائل ا ية ا بناول ا مل مل تطمجلع يذهاتت  .تنفو

هودة  )ب( همة ا ية ا ملعبارش ا مل مجلع ية ) 2(23لهيا مبوجب املادة إت نظامت احلكو بول بعض ا تعلق  مفامي  ملبق لادلوية ي
 .لتصبح أطرافا يف هذه املعاهدة

تعلاميت )ج( بو ا ية ادلعوة إىل عقد أي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوجه إىل املدير العام للو لتقرر ا ي  مجلع
 .الرضورية لإلعداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس

تعاقد يكون دوةل صوت )أ( )3( ٌللك طرف   . واحد وال يصوت إال ابمسهم

ية  )ب( نظمة حكو ثابة  تعاقد يكون  مجيوز ألي طرف  م تصويت، بدال من ادلول األعضاء لدوية مبم لالاشرتاك يف ا
يه واأل ساوي عدد ادلول األعضاء  فيه، بعدد من األصوات  نظمة . طراف يف هذه املعاهدةيف ية موال جيوز ألي  لدوية محكو

تصويت والعكس  ها يف ا تصويت إذا مارست أي دوةل واحدة من ادلول األعضاء فهيا  يل أن شرتك يف ا لمن ذكل ا ل ت حقب لق
 .حصيح

متع فهيام )4( سـهيام الذلين  ناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن  ية  جتمتع ا نفجت ب ية العامة مجلع بو مجلع ا شأ يللو تنما مل 
ية نا ئظروف ا  .سـتث

توافق اآلراء )5( ية إىل اختاذ قراراهتا  بسعى ا مجلع ية،  وت نا ئتضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة إىل عقد دورات ا سـتث
تلف أنواع القرارات مع مراعاة أحاكم  ية املطلوبة الختاذ  نصاب القانوين، وحتدد األ خمورشوط ا ب  .هذه املعاهدةغلل

 22املادة 
تب ادلويل  ملكا

تعلقة هبذه املعاهدة هامت اإلدارية ا بو ا تب ادلويل للو ملبارش ا ي ملي  .ملك
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 23املادة 
 أطراف املعاهدة

بح طرفا يف هذه املعاهدة )1( بو أن  ًجيوز ألي دوةل عضو يف الو تص  .ي

ية  )2( نظمة حكو بول أي  ية أن تقرر  مجيوز  م ق نظمة أن لتصبح طرفلدوية للجمع ملا يف هذه املعاهدة، رشط أن تعلن تكل ا ً
ها هذه املعاهدة وها رشيعا خاصا عن تكل املوضوعات ملزما للك ادلول  نظر يف املوضوعات اليت  ية ا تها صال ل شمل ح تل ل

بح طرفا يف هذه املعاهدة نظاهما ادلاخيل، ألن  يحا، وفقا  تصاألعضاء فهيا وأهنا مفوضة تفويضا  ل  .حص

متد هذه م ابإلَّذ تقدإ، حتاد األورويبلالجيوز  )3( سابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي ا يه يف الفقرة ا شار إ ععالن ا ل ل مل
 .صبح طرفا يف هذه املعاهدةياملعاهدة، أن 

 24املادة 
 تاحلقوق والالزتامات املرتبة عىل املعاهدة

يات املرتبة عىل سؤو تحمل لك ا تعاقد بلك احلقوق و تتع لك طرف  ل مل ي ممت نص أحاكم حمددة يف هذه ي ت هذه املعاهدة ما مل 
 .املعاهدة عىل خالف ذكل

 25املادة 
يع عىل املعاهدة تو قا  ل

يع  تو تاحة  قتكون هذه املعاهدة  بو الرييس للم ئيف مقر الو نة بعد اعامتدهاألي ي سـطرف مؤهل، ملدة  ّ. 

 26املادة 
يذ  لتنفدخول املعاهدة حزي ا

يذ ب شار إلهيا يف املادة  30ودع تعد أن لتنفتدخل هذه املعاهدة حزي ا ها أو انضامهما  23ملمن األطراف املؤهةل ا يقواثئق تصد
هر شثالثة أ  .ب

 27املادة 
يان طرفا يف املعاهدة يه ا بح  تارخي الفعيل اذلي  لكا ف يص  ل

ية تا ياانت ا لتكون هذه املعاهدة ملزمة  ل  :للك

ثالثون املؤهةل  "1" شار إلهيا يف املادة لاألطراف ا يذ؛26ملا يه هذه املعاهدة حزي ا تارخي اذلي تدخل  بارا من ا نف، ا لتف ل ًت  ع

يه يف املادةولك  "2" شار إ لطرف مؤهل آخر  تارخي اذلي انقضاء ، بعد 23 م هر من ا لثالثة أ ثويقة تصديقه أو فيه يودع ش
بوانضاممه   .يدلى املدير العام للو
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 28املادة 
 نقض املعاهدة

نقض ه تعاقد أن  يجيوز ألي طرف  بوم بح لك نقض انفذا بعد . يذه املعاهدة مبوجب إخطار يوهجه إىل املدير العام للو ًو يص
بو اإلخطار يه املدير العام للو سمل  تارخي اذلي  ينة من ا ت ل فسـ  .ي

 29املادة 
 لغات املعاهدة

ية و )1( ية وا ية واإلنلكزيية والرو با ية ابللغات العرية واإل سخة أ لصينتوقع هذه املعاهدة يف  سـ ن سـ ب صل ترب لك ن ية، و تعالفر نسـ
ية ساوية يف ا نصوص  حلجا ت  .مل

شار إلهيا يف الفقرة  )2( ية بأي لغة خالف اللغات ا ملتوىل املدير العام إعداد نصوص ر مس بناء عىل طلب أحد ) 1(ي
ية شاور مع لك األطراف ا ية، بعد ا ناألطراف ا ت ملعن بارة . لملع  عضو لك دوةل" الطرف املعين"بعوألغراض هذه الفقرة، يقصد 

ية،  ية يه اللغة ا بو تكون لغهتا أو إحدى لغاهتا الر نيف الو مس ية والاحتاد األورويب ملعي نظمة حكو موأي  ها لدوية م لأخرى جيوز 
بح طرفا يف هذه املعاهدة ًأن  ية،تص ية يه اللغة ا ن إذا اكنت إحدى لغاهتا الر  .ملعمس

 30املادة 
 أمني اإليداع

بو أمني   .اع هذه املعاهدةيدإييكون املدير العام للو

 


