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اتفاقية روما لسنة ١٩٦١ 
 

االتفاقية الدولية  
لحماية فناني األداء  

ومنتجي التسجيالت الصوتية 
وهيئات االذاعة 

 
محررة في روما في ٢٦ أآتوبر/تشرين األول ١٩٦١ 

 
 

المحتويات 
 

الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته  المادة األولى :
 

المادة ٢ :الحماية المنصوص عليها في االتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية 
 

ــجيالت الصوتيـة   تعاريف :  ( أ ) فنانو األداء  (ب) التسجيل الصوتي  (جـ) منتج التس المادة ٣ :
(د) النشر  (هـ) االستنساخ (و) االذاعة  (ز) اعادة البث 

 
األداء المحمي وضوابط االسناد لفناني األداء  المادة ٤ :

 
ــة  التسـجيالت الصوتيـة المحميـة :  ١-  ضوابـط االسـناد لمنتجـي التسـجيالت الصوتي المادة ٥ :

٢-  النشر المتزامن   ٣-  صالحية استبعاد بعض المعايير 
 

الــــبرامج االذاعيــــة المحميــــــة "  ١-  ضوابـــــط االســـــناد لـــــهيئات االذاعـــــة   المادة ٦ :
٢-  صالحية التحفظ 

 
ـــن فنــاني األداء  الحمايـة الدنيـا لفنـاني األداء :  ١-  حقـوق خاصـة   ٢-  العالقـات بي المادة ٧ :

وهيئات االذاعة 
 

العمل المشترك لفناني األداء  المادة ٨ :
 

فنانو المنوعات والسيرك  المادة ٩ :
 

حق االستنساخ لمنتجي التسجيالت الصوتية  المادة ١٠ :
 

االجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيالت الصوتية  المادة ١١ :
 

االنتفاع الثانوي بالتسجيالت الصوتية  المادة ١٢ :
 

الحقوق الدنيا لهيئات االذاعة  المادة ١٣ :
 

المدة الدنيا للحماية  المادة ١٤ :
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االستثناءات المباحة :  ١-  قيود محددة    ٢ - التشبيه بحق المؤلف  المادة ١٥ :

 
التحفظات  المادة ١٦ :

 
بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت فقط  المادة ١٧ :

 
سحب التحفظات  المادة ١٨ :

 
حقوق فناني األداء في األفالم  المادة ١٩ :

 
عدم الرجعية  المادة ٢٠ :

 
الحماية بوسائل أخرى  المادة ٢١ :

 
اتفاقات خاصة  المادة ٢٢ :

 
التوقيع وااليداع  المادة ٢٣ :

 
أطراف االتفاقية  المادة ٢٤ :

 
دخول االتفاقية حيز التنفيذ  المادة ٢٥ :

 
تنفيذ االتفاقية بحكم القانون الوطني  المادة ٢٦ :

 
تطبيق االتفاقية في بعض األقاليم  المادة ٢٧ :

 
نقض االتفاقية  المادة ٢٨ :

 
مراجعة االتفاقية  المادة ٢٩ :

 
تسوية المنازعات  المادة ٣٠ :

 
الحد من التحفظات  المادة ٣١ :

 
اللجنة الدولية الحكومية  المادة ٣٢ :

 
اللغات  المادة ٣٣ :

 
االخطارات  المادة ٣٤ :
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ان الـدول المتعـاقدة ، اذ تحدوهـا الرغبـة فـي حمايـة حقـوق فنـاني األداء ومنتجـــي التســجيالت 
الصوتية وهيئات االذاعة ، 

 
قد اتفقت على ما يأتي : 

 
المادة األولى 

 
[ الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته(*)] 

 
ال تمس الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية حماية المؤلف في المصنفات األدبيــة والفنيـة 
وال تؤثر فيها بأية حال من األحوال . ونتيجة لذلك ، ال يجوز تفسير أي حكم من أحكــام هـذه االتفاقيـة بمـا 

يضر تلك الحماية . 
 
 

المادة ٢ 
 

[ الحماية المنصوص عليها في االتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية ] 
 

ــي يمنحـها القـانون الوطنـي للدولـة  ألغراض هذه االتفاقية ، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة الت - ١
المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية : 

 
فناني األداء الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت ألول مــرة أو  ( أ )

يذاع في أراضيها ؛ 
 

منتجي التسجيالت الصوتية الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بالتسجيالت الصوتيــة  (ب )
التي تنشر أو تثبت ألول مرة في أراضيها ؛ 

 
هيئات االذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها ، فيما يتعلق بالبرامج االذاعية  (جـ)

التي تبثها أجهزة االرسال الواقعة في هذه األراضي . 
 

تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هــذه االتفاقيـة ، وللقيـود التـي تنـص عليـها  - ٢
صراحة . 

 
المادة ٣ 

 
[ تعاريف :  ( أ ) فنانو األداء  (ب) التسجيل الصوتي  (جـ) منتجو التسجيالت الصوتية   

(د) النشر  (هـ) االستنساخ (و) االذاعة  (ز) اعادة البث ] 
 

ألغراض هذه االتفاقية : 

                                                 
(*)   خصصت للمواد عناوين تسهيال لتحديدها . وال ترد في النص الموقع أية عناوين . 
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يقصد بتعبير "فناني األداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من  ( أ )
ــون أو يغنـون أو يلقـون أو ينشـدون أو يعزفـون مصنفـات أدبيـة أو فنيـة أو يؤدونـها  األشخاص الذين يمثل

بصورة أو بأخرى ؛ 
 

يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيـت سـمعي بحـت ألصـوات أي أداء أو لغـير  (ب )
ذلك من األصوات ؛ 

 
يقصد بتعبير "منتج التسجيالت الصوتية" الشــخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي يثبـت  (جـ)

ألول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من األصوات ؛ 
 

يقصد بتعبير "النشر" عــرض نسـخ عـن أي تسـجيل صوتـي علـى الجمـهور بكميـات  ( د )
معقولة ؛ 

 
يقصد بتعبير "االستنساخ" انتاج نسخة واحدة أو أآثر عن أي تثبيت ؛   (هـ)

 
يقصـد بتعبـير "االذاعـة" ارسـال األصـوات أو الصـــور واألصــوات الــى الجمــهور  ( و )

بالوسائل الالسلكية ؛ 
 

ــة اذاعيـة لبرنـامج هيئـة  يقصد بتعبير "اعادة البث" االذاعة المتزامنة التي تجريها هيئ (ز )
اذاعية أخرى . 

 
 

المادة ٤ 
 

[ األداء المحمي وضوابط االسناد لفناني األداء ] 
 

تمنح آل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني األداء ، اذا استوفي واحد من الشروط اآلتية : 
 

اذا أجري األداء في دولة متعاقدة أخرى ؛  ( أ )
 

اذا أدرج األداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة ٥ من هذه االتفاقية  (ب )
؛ 
 

اذا أذيع األداء غير المثبت في تسجيل صوتــي عـبر برنـامج اذاعـي مشـمول بالحمايـة  (جـ)
بموجب المادة ٦ من هذه االتفاقية . 
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المادة ٥ 
 

[ التسجيالت الصوتية المحمية :  ١-  ضوابط االسناد لمنتجي التسجيالت الصوتية  
٢-  النشر المتزامن   ٣-  صالحية استبعاد بعض المعايير ] 

 
تمنح آل دولة متعــاقدة المعاملـة الوطنيـة لمنتجـي التسـجيالت الصوتيـة ، اذا اسـتوفي  - ١

واحد من الشروط اآلتية : 
 

اذا آـان منتـج التسـجيل الصوتـي مـن مواطنـي دولـة متعـاقدة أخـرى (معيــار  ( أ )
الجنسية) ؛ 

 
اذا أجري التثبيت األول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت) ؛  (ب )

 
اذا نشر التسجيل الصوتي ألول مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر) .  (جـ)

 
اذا نشر التسجيل الصوتي ألول مرة في دولـة غـير متعـاقدة ، واذا نشـر مـع ذلـك فـي  - ٢
غضون ثالثين يوما من تاريخ النشر األول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن) ، اعتبر آما لو آان قد نشر 

ألول مرة في الدولة المتعاقدة . 
 

يجوز ألية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة  - ٣
أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت . ويجوز ايداع االخطار وقت التصديق أو القبول أو االنضمام 

أو في أي وقت الحق . وفي الحالة األخيرة ، يصبح االخطار نافذا بعد تاريخ ايداعه بستة أشهر . 
 
 

المادة ٦ 
 

[ البرامج االذاعية المحمية :  ١-  ضوابط االسناد لهيئات االذاعة  
٢-  صالحية التحفظ ] 

 
تمنح آل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات االذاعة ، اذا استوفي واحد من الشروط  - ١

اآلتية : 
 

اذا آان المقر الرئيسي لهيئة االذاعة في دولة متعاقدة أخرى ؛  ( أ )
 

ــهاز لالرسـال يقـع فـي أراضـي دولـة متعـاقدة  اذا بث البرنامج االذاعي من ج (ب )
أخرى . 

 
يجوز ألية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة  - ٢
ــة االذاعـة يقـع فـي دولـة متعـاقدة أخـرى ،  أنها لن تحمي أي برنامج اذاعي إال اذا آان المقر الرئيسي لهيئ
وآان البرنامج االذاعي قد بث من جهاز لالرسال يقع في أراضــي الدولـة المتعـاقدة ذاتـها . ويجـوز ايـداع 
االخطار وقت التصديـق أو القبـول أو االنضمـام أو فـي أي وقـت الحـق . وفـي الحالـة األخـيرة ، يصبـح 

االخطار نافذا بعد تاريخ ايداعه بستة أشهر . 
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المادة ٧ 
 

[ الحماية الدنيا لفناني األداء :  ١-  حقوق خاصة    
٢-  العالقات بين فناني األداء وهيئات االذاعة ] 

 
ــاني األداء امكانيـة منـع مـا  تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية لصالح فن - ١

يلي : 
 

اذاعة أدائهم ونقله الى الجمهور دون موافقتـهم ، إال اذا آـان األداء المسـتعمل  ( أ )
في االذاعة أو النقل الى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري باالستناد الى تثبيت ؛ 

 
تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم ؛  (ب )

 
استنساخ أي تثبيت ألدائهم دون موافقتهم :  (جـ)

 
اذا أجري التثبيت األصلي نفسه دون موافقتهم ؛  "١"

 
ــها   اذا أجري االستنساخ ألغراض تختلف عن األغراض التي وافقوا علي "٢"

؛ 
 

ــت األصلـي وفقـا ألحكـام المـادة ١٥، وجـرى استنسـاخه  اذا أجري التثبي "٣"
ألغراض تختلف عن األغراض المشار اليها في تلك األحكام . 

 
ــي تطلـب الحمايـة فـي أراضيـها بتنظيـم  يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة الت (١) – ٢
ــت بغـرض اذاعتـه ، شـرط موافقـة  الحماية من اعادة بث أي أداء ، وتثبيته بغرض اذاعته واستنساخ التثبي

فنان األداء على اذاعة أدائه . 
 

ــي تجـرى ألغـراض االذاعـة وفقـا  تحدد شروط انتفاع هيئات االذاعة بالتثبيتات الت (٢)
للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها . 

 
ــوز حرمـان فنـاني األداء مـن امكانيـة تنظيـم عالقاتـهم مـع هيئـات  مع ذلك ، ال يج (٣)
ــن  االذاعـة علـى أسـاس تعـاقدي ، نتيجـة لتطبيـق القـانون الوطنـي فـي الحـاالت المشـار اليـها فـي الفقرتي

الفرعيتين (١) و(٢) . 
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المادة ٨ 
 

[ العمل المشترك لفناني األداء ] 
 

يجوز ألية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن تحدد طريقة تمثيل فناني األداء 
فيما يتعلق بممارسة حقوقهم ، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات . 

 
 

المادة ٩ 
 

[ فنانو المنوعات والسيرك ] 
 

ـــة ، أن توســع نطــاق الحمايــة  يجـوز أليـة دولـة متعـاقدة ، بموجـب قوانينـها ولوائحـها الوطني
المنصوص عليها في هذه االتفاقية لتشمل الفنانين الذين ال يؤدون مصنفات أدبية أو فنية . 

 
 

المادة ١٠ 
 

[ حق االستنساخ لمنتجي التسجيالت الصوتية ] 
 

لمنتجي التسجيالت الصوتية الحق في التصريح باالستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيالتهم 
الصوتية أو في حظره . 

 
 

المادة ١١ 
 

[ االجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيالت الصوتية ] 
 

ــها الوطنـي اسـتيفاء بعـض االجـراءات الشـكلية آشـرط  اذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانون
لحماية حقوق منتجي التسجيالت الصوتية أو فناني األداء أو آليهما فيما يتعلق بالتسجيالت الصوتية ، فــان 
تلك االجراءات تعتبر مستوفاة اذا آانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل 
بيانا مكونا من الرمز (P) ومصحوبا بتاريخ سنة النشر األول ، وآان ذلــك البيـان موضوعـا بشـكل ظـاهر 
يدل على أن الحماية محفوظة . واذا آانت النسخ أو أغلفتها ال تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له 
المنتج (بوساطة االسم أو العالمة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة) ، وجب أن يتضمـن البيـان 
أيضا اسم صاحب حقوق المنتج . وفضال عن ذلك ، اذا آانت النسخ أو أغلفتها ال تسمح بتحديد هوية فناني 
األداء الرئيسيين ، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملــك حقـوق أولئـك الفنـانين فـي البلـد 

الذي أجري فيه التثبيت . 
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المادة ١٢ 
 

[ االنتفاع الثانوي بالتسجيالت الصوتية ] 
 

ــي  في حال االنتفاع بتسجيل صوتي منشور ألغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوت
ــى المنتفـع أن يدفـع مكافـأة عادلـة واحـدة لفنـاني األداء أو  الذاعته أو نقله الى الجمهور مباشرة ، وجب عل
لمنتجي التسجيالت الصوتية أو لكليهما . ويجوز أن يحدد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة اذا لم يكن 

هناك اتفاق بين األطراف . 
 
 

المادة ١٣ 
 

[ الحقوق الدنيا لهيئات االذاعة ] 
 

لهيئات االذاعة الحق في أن تصرح بما يلي أو تحظره : 
 

اعادة بث برامجها االذاعية ؛  ( أ )
 

تثبيت برامجها االذاعية ؛  (ب )
 

استنساخ ما يلي :  (جـ)
 

ما تم من تثبيتات لبرامجها االذاعية دون موافقتها ؛  "١"
 

ما تم من تثبيتات لبرامجها االذاعية طبقا ألحكــام المـادة ١٥ ، اذا آـان الغـرض  "٢"
من االستنساخ غير األغراض المشار اليها في األحكام السابق ذآرها ؛ 

 
نقل برامجها التليفزيونية الى الجمهور ، اذا جــرى ذلـك فـي أمـاآن متاحـة للجمـهور  ( د )
ــة ذلـك الحـق بتحديـد شـروط  لقاء دفع رسم للدخول . ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماي

ممارسته .  
 
 

المادة ١٤ 
 

[ المدة الدنيا للحماية ] 
 

ال يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بناء على هذه االتفاقية عن ٢٠ سنة اعتبارا مما يلي : 
 

نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو األداء المدرج فيه ؛  ( أ )
 

نهاية سنة اجراء األداء غير المدرج في تسجيالت صوتية ؛  (ب )
 

نهاية سنة اذاعة البرنامج االذاعي .  (جـ)
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المادة ١٥ 
 

[ االستثناءات المباحة :  ١-  قيود محددة  
٢-  التشبيه بحق المؤلف ] 

 
ــي قوانينـها ولوائحـها الوطنيـة علـى اسـتثناءات مـن  يحق ألية دولة متعاقدة أن تنص ف - ١

الحماية التي تكفلها هذه االتفاقية في الحاالت التالية : 
 

االنتفاع الخاص ؛  ( أ )
 

االنتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على األحداث الجارية ؛  (ب )
 

ــة اذاعـة بوسـائلها الخاصـة لالنتفـاع بـه فـي برامجـها  التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئ (جـ)
االذاعية ؛ 

 
االنتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي .  ( د )

 
ــادة ، يحـق أليـة دولـة متعـاقدة أن تنـص فـي قوانينـها  استثناء من الفقرة ١ من هذه الم - ٢
ولوائحها الوطنية على قيود تطبق على حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئـات االذاعـة 
وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليـها فـي تلـك القوانيـن واللوائـح فيمـا يتعلـق بحمايـة حـق المؤلـف فـي 
المصنفات األدبية والفنية . ومع ذلك ، فال يجوز النص على أيـة تراخيـص اجباريـة إال اذا اتفـق ذلـك مـع 

أحكام هذه االتفاقية . 
 
 

المادة ١٦ 
 

[ التحفظات ] 
 

تقبل آل دولة طرف في هذه االتفاقية االلتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليــه  - ١
من مزايا . ومع ذلك ، يجوز ألية دولة أن تعلن في أي وقت آان وبموجب اخطار تودعه لدى األمين العام 

لألمم المتحدة ما يلي : 
 

فيما يتعلق بالمادة ١٢ :  ( أ )
 

انها لن تطبق أحكام تلك المادة ؛  "١"
 

انها لن تطبق أحكام تلك المادة على بعض أوجه االنتفاع ؛  "٢"
 

انها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيالت الصوتية التي ال يكون منتجـها مـن  "٣"
مواطني دولة متعاقدة أخرى ؛ 
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فيما يتعلق بالتسجيالت الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى  "٤"
، فانها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقــها 
ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة األخرى للتســجيالت الصوتيـة التـي يثبتـها ألول 
مرة مواطن الدولة صاحبة االعالن ، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من 
مواطنيها اذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتـهم الذيـن تمنحـهم 
ــن حيـث نطـاق  الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة االعالن ، فان ذلك ال يعد اختالفا م

الحماية ؛ 
 

ــام البنـد (د) مـن تلـك المـادة . واذا وجـهت  فيما يتعلق بالمادة ١٣ ، فانها لن تطبق أحك ( ب )
دولة متعاقدة اعالنا بذلك المعنى ، فان الدولة المتعاقدة األخــرى ال تكـون ملزمـة بمنـح الحـق المنصـوص 

عليه في البند (د) من المادة ١٣ لهيئات االذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة . 
 

ــداع وثيقـة  في حالة ايداع االخطار المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة بعد تاريخ اي - ٢
التصديق أو القبول أو االنضمام ، يصبح االخطار نافذا بعد ايداعه بستة أشهر . 

 
 

المادة ١٧ 
 

[ بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط ] 
 

ــى معيـار التثبيـت وحـده ، فـي  الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيالت الصوتية باالستناد ال
٢٦ أآتوبر/تشرين األول ١٩٦١ ، يجــوز لـها أن تعلـن بموجـب اخطـار تودعـه لـدى األميـن العـام لألمـم 
المتحدة وقت ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو االنضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحــده ألغـراض 

المادة ٥ ، ومعيار التثبيت بدال من معيار الجنسية ألغراض الفقرة ١ (أ)"٣" و"٤" من المادة ١٦ . 
 
 

المادة ١٨ 
 

[ سحب التحفظات ] 
 

الدولة التي تودع اخطارا بناء على الفقرة ٣ من المــادة ٥ أو الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ أو الفقـرة ١ 
من المادة ١٦ أو المادة ١٧ ، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب اخطــار جديـد تودعـه لـدى 

األمين العام لألمم المتحدة . 
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المادة ١٩ 
 

[ حقوق فناني األداء في األفالم ] 
 

استثناء من أية أحكام أخرى في هذه الوثيقة ، يتوقف تطبيق المادة ٧ بمجــرد موافقـة فنـان األداء 
على ادراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري . 

 
 

المادة ٢٠ 
 

[ عدم الرجعية ] 
 

ال تخل هذه االتفاقية بالحقوق المكتسبة فــي أيـة دولـة متعـاقدة قبـل تـاريخ دخـول هـذه  - ١
االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى تلك الدولة .  

 
ــام هـذه االتفاقيـة علـى أي أداء أو برنـامج اذاعـي  ال تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحك - ٢

أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى تلك الدولة . 
 
 

المادة ٢١ 
 

[ الحماية بوسائل أخرى ] 
 

ال تخل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة أخرى لفناني األداء 
ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة . 

 
 

المادة ٢٢ 
 

[ اتفاقات خاصة ] 
 

تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينــها ، مـا دامـت تلـك االتفاقـات تمنـح 
ــي تخولـها  لفناني األداء أو منتجي التسجيالت الصوتية أو هيئات االذاعة حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق الت

هذه االتفاقية ، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه االتفاقية . 
 
 

المادة ٢٣ 
 

[ التوقيع وااليداع ] 
 

تودع هذه االتفاقية لدى األمين العام لألمم المتحدة . وتظل حتى ٣٠ يونيه/حزيران ١٩٦٢ متاحة 
لتوقيع الدول المدعوة الى المؤتمــر الدبلوماسـي بشـأن الحمايـة الدوليـة لفنـاني األداء ومنتجـي التسـجيالت 
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الصوتية وهيئات االذاعة ، واألطراف في االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو األعضاء في االتحاد الدولي 
لحماية المصنفات األدبية والفنية  . 

 
 

المادة ٢٤ 
 

[ أطراف االتفاقية ] 
 

يتاح التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها للدول الموقعة .  - ١
 

يظل االنضمام الى هذه االتفاقية متاحا للـدول المدعـوة الـى المؤتمـر المشـار اليـه فـي  - ٢
المادة ٢٣ ، وللدول األعضاء في األمم المتحدة ، شــريطة أن تكـون أطرافـا فـي االتفاقيـة العالميـة لحقـوق 

المؤلف أو أعضاء في االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية . 
 

يتم التصديق أو القبول أو االنضمام بايداع وثيقة لذلك الغرض لدى األمين العام لألمـم  - ٣
المتحدة . 

 
 

المادة ٢٥ 
 

[ دخول االتفاقية حيز التنفيذ ] 
 

ــة حـيز التنفيـذ بعـد انقضـاء ثالثـة أشـهر علـى تـاريخ ايـداع الوثيقـة  تدخل هذه االتفاقي - ١
السادسة للتصديق أو القبول أو االنضمام . 

 
ــد انقضـاء ثالثـة أشـهر علـى  ثم تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى آل دولة بع - ٢

تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو االنضمام . 
 
 

المادة ٢٦ 
 

[ تنفيذ االتفاقية بحكم القانون الوطني ] 
 

تتعهد آل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير الالزمة طبقا لدستورها ، لضمان تطبيــق هـذه  - ١
االتفاقية . 

 
يجب أن يكون في مقدور آل دولة ، في تاريخ ايداعـها لوثيقـة التصديـق أو القبـول أو  - ٢

االنضمام ، أن تطبق أحكام هذه االتفاقية وفقا لقانونها الوطني .  
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المادة ٢٧ 
 

[ تطبيق االتفاقية في بعض األقاليم ] 
 

يجوز ألية دولة في تاريخ ايداعها لوثيقــة التصديـق أو القبـول أو االنضمـام أو فـي أي  - ١
وقت الحق ، أن تعلن بموجب اخطار ترسله الى األمين العام لألمم المتحدة أن هذه االتفاقية تمتــد الـى آـل 
األقاليم أو الى أي من األقاليم التي تضطلع بمسؤولية عالقاتها الخارجية ، شريطة تطبيق االتفاقية العالميــة 
ــف أو االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة المصنفـات األدبيـة والفنيـة علـى االقليـم أو األقـاليم المعنيـة .  لحقوق المؤل

ويصبح االخطار نافذا بعد ثالثة أشهر من تاريخ تسلمه . 
 

يجوز توسيع نطاق االخطارات المشار اليها في الفقرة ٣ مــن المـادة ٥ والفقـرة ٢ مـن  - ٢
ــل األقـاليم أو أيـا مـن األقـاليم المشـار  المادة ٦ والفقرة ١ من المادة ١٦ وفي المادتين ١٧ و١٨ ، ليشمل آ

اليها في الفقرة ١ من هذه المادة . 
 
 

المادة ٢٨ 
 

[ نقض االتفاقية ] 
 

ــاليم  يجوز ألية دولة متعاقدة أن تنقض هذه االتفاقية باألصالة عن نفسها أو عن آل األق - ١
أو أي من األقاليم المشار اليها في المادة ٢٧. 

 
ــم المتحـدة ، ويصبـح نـافذا بعـد  يتم النقض بموجب اخطار يرسل الى األمين العام لألم - ٢

انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم االخطار . 
 

ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تمارس حـق النقـض قبـل انقضـاء خمـس سـنوات علـى  - ٣
تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى تلك الدولة . 

 
ــها آطـرف  تفقد أية دولة متعاقدة صفتها آطرف في هذه االتفاقية ، بمجرد ما تفقد صفت - ٤
في االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها آعضو في االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية . 

 
ــادة ٢٧ مـا أن  يتوقف تطبيق هذه االتفاقية على أي اقليم من األقاليم المشار اليها في الم - ٥
ــات األدبيـة والفنيـة علـى  يتوقف تطبيق االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو االتفاقية الدولية لحماية المصنف

ذلك االقليم .  
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المادة ٢٩ 
 

[ مراجعة االتفاقية ] 
 

ــذه االتفاقيـة حـيز التنفيـذ ، يجـوز أليـة دولـة  بعد انقضاء خمس سنوات على دخول  ه - ١
متعاقدة أن تطلب بموجب اخطار ترسله الى األمين العام لألمم المتحدة الدعــوة الـى عقـد مؤتمـر لمراجعـة 
االتفاقية . ويخطر األمين العام جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب . واذا أخطره ما ال يقل عن نصـف عـدد 
الدول المتعاقدة في غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك االخطار أنها توافق على الطلب ، وجب على األمين 
العام أن يبلغ ذلك للمدير العام لمكتب العمــل الدولـي وللمديـر العـام لمنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافة ولمدير مكتب االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية الذين يتعين عليهم أن يدعوا الى عقد 

مؤتمر لمراجعة االتفاقية ، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة ٣٢ . 
 

يجـب اعتمـاد أي تعديـل لـهذه االتفاقيـة بأغلبيـة ثلثـي الـــدول الحــاضرة فــي مؤتمــر  - ٢
المراجعة ، شريطة أن تتضمن تلك األغلبية ثلثي الدول األطراف في االتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة . 

 
ــم تنـص  في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه االتفاقية آليا أو جزئيا وما ل - ٣

االتفاقية الجديدة على خالف ذلك ، يتعين ما يلي : 
 

أن تتوقف اتاحة هذه االتفاقية للتصديق أو القبــول أو االنضمـام اعتبـارا مـن تـاريخ  ( أ )
دخول االتفاقية الجديدة حيز التنفيذ ؛ 

 
ــم تصبـح  أن تظل هذه االتفاقية نافذة فيما يتعلق بالعالقات بين الدول المتعاقدة التي ل (ب )

أطرافا في االتفاقية الجديدة . 
 
 

المادة ٣٠ 
 

[ تسوية المنازعات ] 
 

آل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها وال 
يسوى بطريق التفاوض ، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع الى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه 

، ما لم تتفق تلك األطراف على طريقة أخرى لتسويته . 
 
 

المادة ٣١ 
 

[ الحد من التحفظات ] 
 

دون اخالل بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٥ والفقرة ٢ من المادة ٦ والفقرة ١ من المادة ١٦  والمادة 
١٧ ، ال يجوز ابداء أي تحفظ على هذه االتفاقية . 

المادة ٣٢ 
 

[ اللجنة الدولية الحكومية ] 
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تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه االتفاقية وتعهد اليها المهمتان التاليتان :  - ١

 
دراسة المسائل المتصلة بتطبيق هذه االتفاقية وبتنفيذها ؛  ( أ )

 
جمع االقتراحات واعداد الوثائق المتعلقة بما قد يدخل على االتفاقية من تعديالت .  ( ب)

 
تتألف اللجنة من ممثلي الدول المتعاقدة ، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي  - ٢
عادل . وتتكون اللجنة من ستة أعضاء اذا آان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة دولة أو أقل ، ومــن تسـعة 
ــي عشـر عضـوا اذا  أعضاء اذا تراوح عدد الدول المتعاقدة بين ثالث عشرة وثماني عشرة دولة ، ومن اثن

زاد عدد الدول المتعاقدة على ثماني عشرة دولة . 
 

بعد انقضاء اثني عشر شهرا على بدء نفاذ االتفاقية ، يتولى انشاء اللجنــة المديـر العـام  - ٣
لمكتب العمل الدولي والمدير العــام لمنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومديـر مكتـب االتحـاد 
الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية على اثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكــل منـها صـوت 

واحد ، ووفقا للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها باألغلبية المطلقة . 
 

تنتخب اللجنة رئيسها وأعضاء مكتبها . وتضع نظامها الداخلـي الـذي يجـب أن ينـص  - ٤
ــتقبل وعلـى أسـلوب اختيـار أعضائـها ، بمـا يكفـل التنـاوب بيـن  بصفة خاصة على طريقة عملها في المس

مختلف الدول المتعاقدة . 
 

تتألف أمانة اللجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة األمم المتحــدة للتربيـة  - ٥
ــة والفنيـة . ويختـارهم المديـر العـام لمكتـب  والعلم والثقافة ومكتب االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبي
العمل الدولي والمدير العام لمنظمــة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومديـر مكتـب االتحـاد الدولـي 

لحماية المصنفات األدبية والفنية . 
 

ــك ، فـي المقـر الرئيسـي  تعقد اجتماعات اللجنة آلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذل - ٦
لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتــب االتحـاد الدولـي لحمايـة 

المصنفات األدبية والفنية على التوالي . 
 

تتحمل نفقات آل عضو من أعضاء اللجنة الحكومة التي يمثلها .  - ٧
 
 

المادة ٣٣ 
 

[ اللغات ] 
 

وضعت هذه االتفاقيــة باالسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية ، علمـا بـأن لـهذه النصـوص  - ١
الثالثة الحجية ذاتها . 

ـــة وااليطاليــة  باالضافـة الـى ذلـك ، توضـع نصـوص رسـمية لـهذه االتفاقيـة باأللماني - ٢
والبرتغالية . 
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المادة ٣٤ 
 

[ االخطارات ] 
 

يخطر األمين العام لألمم المتحدة الدول المدعوة الى المؤتمــر المشـار اليـها فـي المـادة  - ١
٢٣ وجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة  والمدير العام لمكتــب العمـل الدولـي والمديـر العـام لمنظمـة 
ــة المصنفـات األدبيـة والفنيـة ، بمـا  األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب االتحاد الدولي لحماي

يلي : 
 

ايداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو االنضمام ؛  ( أ )
 

تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ ؛  (ب )
 

آل االخطارات واالعالنات والتبليغات المنصوص عليها في هذه االتفاقية ؛  (جـ)
 

نشوء أي من األوضاع المشار اليها في الفقرتين ٤ و٥ من المادة ٢٨ .  ( د )
 

ــب العمـل الدولـي والمديـر  يخطر األمين العام لألمم المتحدة أيضا المدير العام لمكت - ٢
العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب االتحاد الدولـي لحمايـة المصنفـات األدبيـة 
ــذه  والفنية بالطلبات التي ترسل اليه طبقا للمادة ٢٩ وبأي تبليغ يرد من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتعديل ه

االتفاقية . 
 

واثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه وآل منهم مخول بذلـك تخويـال صحيحـا ، بتذييـل هـذه 
االتفاقية بتواقيعهم . 

 
حررت في رومـا ، فـي هـذا اليـوم ، السـادس والعشـرين مـن شـهر أآتوبـر/تشـرين األول 
١٩٦١ ، من نسخة واحدة باالسبانية واالنكليزيــة والفرنسـية . ويرسـل األميـن العـام لألمـم المتحـدة نسـخا 
ــدول األعضـاء  معتمدة منها الى جميع الدول المدعوة الى المؤتمر المشار اليها في المادة ٢٣ والى جميع ال
في األمم المتحدة والى آل من المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة ومدير مكتب االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية . 
 
 


