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الديباجة 
 

ان األطراف المتعاقدة ، 
 

ــي مصنفاتـهم األدبيـة والفنيـة والحفـاظ عليـها  إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين ف
بطريقة تكفل أآبر قدر ممكن من الفعالية واالتساق ، 

 
ــض القواعـد المعمـول  وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببع
ــورات الحديثـة فـي المجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة  بها إليجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التط

والثقافية والتكنولوجية ، 
 

ــات  وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنف
األدبية والفنية واالنتفاع بها ، 

 
وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين مصالح المؤلفين ومصلحة عامة الجمهور ، ال سيما 

في مجاالت التعليم والبحث وامكانية االطالع على المعلومات ، 
 

قد اتفقت على ما يأتي : 
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المادة ١ 
 

عالقة هذه المعاهدة باتفاقية برن 
 

هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة ٢٠ من اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية بالنسبة  (١)
إلى األطراف المتعاقدة من بلدان االتحاد المنشأ بموجب تلك االتفاقية . 

 
ــًا علـى األطـراف المتعـاقدة بعضـها تجـاه  ليس في هذه المعاهدة ما يحد من االلتزامات المترتبة حالي (٢)

البعض اآلخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية . 
 

تشير عبارة "اتفاقية برن" فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في ٢٤ يوليـه/تمـوز ١٩٧١ التفاقيـة  (٣)
برن لحماية المصنفات األدبية والفنية . 

 
على األطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من ١ إلى ٢١ والملحق من اتفاقية برن .  (٤)

 
 

المادة ٢ 
 

تطبيق المواد من ٣ إلى ٦ من اتفاقية برن 
 

تطبق األطراف المتعاقدة أحكام المواد من ٣ إلى ٦ من اتفاقيــة بـرن فـي شـأن الحمايـة المنصـوص  (١)
عليها في هذه المعاهدة . 

 
ــم  تشير آلمة "مواطنين" ، آما ورد استعمالها في األحكام المذآورة في الفقرة (١) ، بالنسبة إلى اقلي (٢)
ــى أشـخاص طبيعييـن أو معنوييـن يقيمـون أو لـهم منشـأة  جمرآي منفصل هو طرف في هذه المعاهدة ، إل

صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في ذلك االقليم الجمرآي . 
 
 

المادة ٣ 
 

مفهوم النشر ومكانه 
 

متى أتيحت مصنفات أدبية أو فنية للجمهور بوسائل سلكية أو السلكية ، بموافقة مؤلفيها ، بمــا يكفـل  (١)
ــه فتصبـح  ألفراد من الجمهور االطالع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الفرد منهم بنفس
ــاقدة أن تعتـبر تلـك المصنفـات فـي عـداد المصنفـات  نسخ من تلك المصنفات متاحة ، على األطراف المتع
المنشورة ألغراض تطبيق أحكام اتفاقية برن ، مع مراعاة الشروط المحــددة فـي المـادة ٣(٣) مـن اتفاقيـة 

برن . 
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ــار إليـها فـي  لدى تطبيق المادة ٥(٤) من اتفاقية برن ، تعتبر األطراف المتعاقدة أن المصنفات المش (٢)
الفقرة (١) من هذه المادة منشورة في الطرف المتعاقد الذي اتخذت فيه الترتيبــات الضروريـة إلتاحـة تلـك 

المصنفات ألفراد من الجمهور . 
 
 

المادة ٤ 
 

برامج الحاسوب 
 

ــادة ٢ مـن اتفاقيـة بـرن . وتطبـق تلـك  تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى الم
الحماية على برامج الحاسوب أيًا آانت طريقة التعبير عنها أو شكله . 

 
 

المادة ٥ 
 

مجموعات البيانات (قواعد البيانات) 
 

تتمتع مجموعات البيانــات أو المـواد األخـرى بالحمايـة بصفتـها هـذه ، أيـًا آـان شـكلها ، إذا آـانت تعتـبر 
ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها وترتيبها . وال تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها ، 

وال تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة . 
 
 

المادة ٦ 
 

إلغاء تراخيص اإلذاعة اإلجبارية 
 

ــة  تمتنع األطراف المتعاقدة عن العمل بنظام الترخيص االجباري بناء على المادة ١١ (ثانيا) (٢) من اتفاقي
برن إلذاعة المصنفات ، في غضون خمس سنوات من التصديق على هذه المعاهدة أو االنضمام اليها  . 

 
 

المادة ٧ 
 

نطاق حق االستنساخ 
 

يشمل الحق االستئثاري الممنوح لمؤلفي المصنفات األدبية والفنية في المادة ٩(١) من اتفاقيـة بـرن  (١)
للتصريح باستنساخ مصنفاتهم ، بأي طريقة وبأي شكل آان ، استنساخ تلــك المصنفـات استنسـاخًا مباشـرًا 

أو غير مباشر ودائمًا أو مؤقتًا 
 

يختص تشريع الطرف المتعاقد ، شــرط مراعـاة الشـروط المنصـوص عليـها فـي المـادة ٩(٢) مـن  (٢)
اتفاقية برن ودون إخالل بنطاق تطبيق تلك المادة ، بامكانية تقييد حق االستنساخ في الحــاالت التـي يكـون 
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فيها الغرض الوحيد من أي استنساخ مؤقت هو التمكين من إدراك المصنف حسيا أو الحــاالت التـي يكـون 
فيها أي استنساخ مؤقت عابرًا أو عرضيًا ، شرط أن يتم ذلك االستنساخ أثنـاء االنتفـاع بـالمصنف انتفاعـًا 

صرح به المؤلف أو سمح به القانون وفقًا التفاقية برن وهذه المعاهدة . 
 
 

المادة ٨ 
 

البديل ألف 
 

حق التوزيع وحق االستيراد 
 

يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بالحق االستئثاري في التصريح بما يلي :  (١)
 

إتاحة النسخة األصلية وغيرها مـن نسـخ مصنفاتـهم للجمـهور ببيعـها أو نقـل ملكيتـها  "١"
بطريقة أخرى ؛ 

 
واستيراد النسخة األصلية وغيرها من نسخ مصنفاتهم حتى بعد بيع النسخة األصلية أو  "٢"

غيرها من النسخ أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى بموجب تصريح أو وفقًا له . 
 

يجوز النص في التشريع الوطني للطرف المتعاقد على أن الحق المنصوص عليه فـي الفقـرة  (٢)
(١)"١" ال يطبق على توزيع النسخة األصلية أو أي نسـخة أخـرى عـن أي مصنـف إذا تـم بيعـها أو نقـل 

ملكيتها بطريقة أخرى في أراضي ذلك الطرف المتعاقد بموجب تصريح أو وفقًا له . 
 

ال يطبق حق االستيراد الـوارد فـي الفقـرة (١)"٢" متـى قـام باالسـتيراد شـخص مـا لمجـرد  (٣)
استعماله الشخصي وغير التجاري ضمن أمتعته الشخصية . 

 
 

 
البديل باء 

 
حق التوزيع 

 
يتمتـع مؤلفـو المصنفـات األدبيـة والفنيـة بـالحق االسـتئثاري فـي التصريـح بإتاحــة النســخة  (١)

األصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى . 
 

ــى  يجوز للطرف المتعاقد أن ينص على أن الحق المنصوص عليه في الفقرة (١) ال يطبق عل (٢)
ــخ المصنـف أو نقـل ملكيتـها بطريقـة أخـرى للمـرة  التوزيع الالحق لبيع النسخة األصلية أو غيرها من نس

األولى بتصريح أو وفقًا له . 
المادة ٩ 
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حق التأجير 
 

يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنيـة بـالحق االسـتئثاري فـي التصريـح بتـأجير النسـخة األصليـة  (١)
وغيرها من نسخ مصنفاتهم ألغراض تجارية حتى بعد توزيعها بموجب تصريح من المؤلف أو وفقًا له . 

 
يجـوز أن تسـتثنى مـن أحكـام الفقـرة (١) أنـواع محـددة مـــن المصنفــات عــدا برامــج الحاســوب  (٢)
ومجموعات البيانات أو المواد األخرى ذات الشكل القابل للقراءة باآللة ، مع مراعــاة الحمايـة المنصـوص 
عليها في المادة ٥ ، والمصنفات الموسيقية المدرجة في التسجيالت الصوتية ، ما لم يكن تـأجير مصنفـات 
من ذلك القبيل قـد أدى إلـى انتشـار َنسـخها بمـا يلحـق ضـررا ماديـا بـالحق االسـتئثاري فـي االستنسـاخ . 
وبالنسبة إلى برامج الحاسوب ، ال يطبـق هـذا االلـتزام علـى التـأجير إذا لـم يكـن البرنـامج بحـد ذاتـه هـو 

الموضوع األساسي للتأجير . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن أحكام الفقرة (١) والفقرة (٢) ال تطبق  (٣)
على مصنفات الهندسة المعمارية أو مصنفات الفنون التطبيقية . 

 
 

المادة ١٠ 
 

حق نقل المصنف إلى الجمهور 
 

ــهم إلـى الجمـهور بـأي  يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بالحق االستئثاري في التصريح بنقل مصنفات
طريقة ، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بوسائل سلكية أو السلكية بما يمّكن أفرادًا من الجمهور من 
االطالع على تلــك المصنفـات مـن مكـان وفـي وقـت يختارهمـا الواحـد منـهم بنفسـه ، وذلـك دون إخـالل 
ـــــها فــــي المــــواد ١١(١)(٢) و١١(ثانيــــًا)(١)(١) و١١(ثانيــــًا)(١)(٢)  بـــالحقوق المنصـــوص علي

و١١(ثالثا)(١)(٢) و١٤(١)(٢) و١٤(ثانيًا)(١) من اتفاقية برن . 
 
 

المادة ١١ 
 

مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي 
 

تطبق األطراف المتعاقدة أحكام المواد ٧(١) و٧(٣) و٧(٥) و٧(٦) و٧(٧) و٧(٨) من اتفاقية برن علـى 
مصنفات التصوير الفوتوغرافي ، وال تطبق على تلك المصنفات أحكام المادة ٧(٤) . 

 
 
 
 

المادة ١٢ 
 

التقييدات واالستثناءات 
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يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحــة لمؤلفـي 
المصنفات األدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحاالت الخاصــة التـي ال تتعـارض واسـتغالل 

عادي للمصنف وال تسبب ضررًا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف . 
 
 

المادة ١٣ 
 

االلتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية 
 

على الطرف المتعاقد أن يعتبر من باب األعمال غير المشروعة اسـتيراد األدوات الالغيـة للحمايـة  (١)
أو صنعها أو توزيعها أو عرض الخدمات المنتجة لألثر ذاته أو تأدية تلك الخدمات ، متى قام بذلك شخص 
ــوق تنـص عليـها هـذه  يعرف أو له أسباب آافية ليعرف أن األداة أو الخدمة سوف يستعان بها لممارسة حق

المعاهدة ممارسًة لم يصرح بها صاحب الحق أو القانون ، أو أثناء ممارسة تلك الحقوق بذلك الشكل . 
 

على الطرف المتعاقد أن ينص على جزاءات مناسبة وفعالة على األعمــال غـير المشـروعة المشـار  (٢)
إليها في الفقرة (١) . 

 
يقصد بعبارة "األداة الالغية للحمايــة" ، آمـا وردت فـي هـذه المـادة ، آـل أداة أو منَتـج أو عنصـر  (٣)
مدرج في أداة أو منتج ، يكون هدفه األول أو أثره األول التحايل على أي عملية أو ترتيب أو آلية أو نظــام 

يمنع أو يثبِّط أي عمل من األعمال التي تشملها الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة . 
 
 

المادة ١٤ 
 

االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية الدارة الحقوق 
 

على الطرف المتعــاقد أن يعتـبر مـن بـاب األعمـال غـير المشـروعة أن يباشـر أي شـخص أيـا مـن  (١)
األعمال التالية عن علم : 

 
أن يحذف أو يغــير ، دون إذن ، أي معلومـات واردة فـي شـكل الكـتروني وضروريـة الدارة  "١"

الحقوق : 
 

وأن يـوزع أو يسـتورد ألغـراض التوزيـع أو ينقـل إلـى الجمـهور ، دون إذن ، نســـخًا عــن  "٢"
مصنفات حذفت منها أو غيرت فيها ، دون إذن ، معلومات واردة فـي شـكل الكـتروني وضروريـة الدارة 

الحقوق . 
ـــة الدارة الحقــوق" ، آمــا وردت فــي هــذه المــادة ،  يقصـد بعبـارة "المعلومـات الضروري (٢)
المعلومات التي تسمح بتعريف المصنـف ومؤلـف المصنـف ومـالك أي حـق فـي المصنـف وأي أرقـام أو 
شفرات ترمز إلى تلك المعلومات ، متى آان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنًا بنسخة عن المصنف أو 

ظاهرًا لدى نقل المصنف إلى الجمهور . 
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المادة ١٥ 
 

التطبيق الزمني 
 

تطبق األطراف المتعاقدة أحكام المادة ١٨ من اتفاقية برن على آــل أوجـه الحمايـة المنصـوص عليـها فـي 
هذه المعاهدة . 

 
 

المادة ١٦ 
 

أحكام خاصة عن إنفاذ الحقوق 
 

البديل ألف 
 

ـــاذ الحقــوق . [أنظــر مرفــق الوثيقــة  تـرد فـي مرفـق هـذه المعـاهدة أحكـام خاصـة عـن إنف (١)
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يعد المرفق جزءًا ال يتجزأ من هذه المعاهدة .  (٢)

 
 

البديل باء 
 

تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها الوطنية إجراءات اإلنفاذ المحـددة فـي الجـزء الثـالث ، 
ــم مـن  المواد من ٤١ إلى ٦١ ، من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، المرفق ١ - جي
ــة والمـبرم فـي ١٥ أبريـل/نيسـان ١٩٩٤ ("اتفـاق تريبـس")  اتفاق مراآش المنشئ لمنظمة التجارة العالمي
للسماح باتخاذ تدابير فعالة ضــد أي تعـد علـى الحقـوق التـي تغطيـها هـذه المعـاهدة ، بمـا فـي ذلـك توقيـع 
الجزاءات العاجلة لمنــع التعديـات والجـزاءات التـي تعـد رادعـًا لتعديـات أخـرى . وتحقيقـًا لذلـك ، تطبـق 

األطراف المتعاقدة أحكام المواد من ٤١ إلى ٦١ من اتفاق تريبس مع ما يلزم من تبديل . 
 
 

البديل جيم 
 

تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تتخذ ، وفقًا لدســتورها ، التدابـير الالزمـة لضمـان تطبيـق هـذه  (١)
المعاهدة . 

 
تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي  (٢)
ـــات  تعـد علـى الحقـوق التـي تغطيـها هـذه المعـاهدة ، بمـا فـي ذلـك توقيـع الجـزاءات العاجلـة لمنـع التعدي

والجزاءات التي تعد رادعًا لتعديات أخرى . 
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[نهاية الوثيقة] 


