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   ممتمب الوما  الوبي  المنوداي ف  يابتاه الحاايياة ىشااااابد ف  ماييناة ىماا  )ماابس/ آذاب 

1983.) 

للوما  يشاااااة  تحديا الوايالاة االتتمااىياة    انقنقاا م  نص الماايد األال  م  الميالااق الوبي 

 ابفل مأتاو الداو الواملة. 

االتزاما يحك  المايد الالامنة م  الميالاق المذكاب يشاة  الال حي اين  لمأاتايات األتاب ف  

 اليا  الوبيية.

ااقتناىا يالبمية الولمية لألتاب  كمبياي ىاي  للوم  المنتج  اكةياد تتأاااي نصاااي  الوم  

 دام .م  اليخ  ال

ا يمانا منه ية  التحييي الولم  لألتاب ها اللما  األكيي ليبء ىاام  التآك  ي و  التويبات 

 ف  األأواب  اا ابت اع مويالت التلخ .

ا يمانا منه ية  اأاااائ  التشاااااب االحااب االت ااض ه  اأاااائ  مناأاااية اصااايحت متاحة  

ن  الئا ايافب اللاامانات ال والة اأااائيد لتحييي األتب يشااك  يمم  للوام  مأااتاو ىيش  نأااا

 لحماية األتب ياىتيابه المابي البئيأ  لمويشة الوام  ااأبته.

 قباب اأاااااياايد بمياة ىبيياة  ل  متما  قلااااااياا األتاب  بمياة تحما  أاااااماات  ابغياة ف 

 الخصاصية الوبيية احلابتيا اقماحيا.

فإ  الممتمب يدبب الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصايا االت  يقلا ىلييا االت اقية الوبيية بق  

 يشة  تحييي احماية األتاب. 1983( لوا  15)
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 الباب األول 

 األجر تعريف ب

 المادة األولى

يدصي ياألتب ك  ما يتدالاه الوام  مداي  ىمله  يما فيه الوناات االمكافآت االمنح االمزايا   

 اغيب ذلك م  متممات األتب. 

 الباب الثانى

 حماية األجور 

 المادة الثانية 

التشبيوات   حياي  ف   ذلك  غيب  ىل   االت اق  ايتاز  المحلية   يالوملة  النديو  األتب  ييفل 

 لموما  ييا. ا

 المادة الثالثة

ت اصي  حأا  اتبه   التوبف ىل   الوام   ييا  الت  يلم   القبيدة  يالة  ينظ  تشبيل ك  

 االتةكي م  يقة هذا الحأا . 

 المادة الرابعة 

الوم    )ىداي  التماىية  االت اقيات  اا  ال بيو  الوم   ىدي  ف   اا  الوم   تشبيوات  ف   يحيي 

فوه للوام  ىينا  ىل  اال يكا  م  المااي المحظاب اأتخياميا  المشتبكة( تزء األتب الذو يمك  ي 

 قانانا. 

 المادة الخامسة

يحيي ف  تشبيوات الوم  اا ف  ىدي الوم  ال بيو اا ف  االت اقيات التماىية )ىداي الوم  

 المشتبكة( ماىي الافاء ياألتب. 
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 المادة السادسة

يا  الوم  امكانه  ايتاز االت اق ىل  خنف ذلك  شبيق اال يتحم  الوام    ييفل األتب ف 

 او تيي اا ن دة مالية. 

 المادة السابعة

يأتحا الوام  اتبه كامن حت  ا   ل  يمي ىمن ألأيا  خابتة ى   بايته  ىل  ا  تحيي  

 التشبيوات الاقنية تلك األأيا . 

 المادة الثامنة 

ال يةىل   توتيب األتاب االميالغ  يينا ممتازا  ايتمتل  الوم   الناشئة ى  ىدي  للوام   مأتحدة 

يبتات االمتياز ىل  ماىياه م  ييا  يما فييا ييا  اليالة  )ىل  األماا  المندالة اغيب المندالة  

 لصاح  الوم (. 

 المادة التاسعة

ه  يحظب ىل  صاح  الوم  ا  يحي يةية قبيدة كانت م  حبية الوام  ف  التصبف ف  اتب

 كما يشاء. 

 المادة العاشرة

تحيي التشبيوات الاقنية نظا  التزاءات المالية يشك  ال يمالب ىل  مويشة الوام  اا مويشة  

 اأبته  ىل  ا  تحيي صبف هذه الوبامات لمصلحة الوما . 

 المادة الحادية عشرة 

مأتحا  ال يتاز لصاح  الوم  ا  يدتقل م  اتب الوام  افاء لما يكا  قي اقبله اا ليي  

 % م  األتب األأاأي, مل ىي  احتأا  اية فاائي ىل  تلك الييا . 10له ينأية تزيي ىل  

 المادة الثانية عشرة 

الوام    التناز  ىنيا م  اتب  اا  الحتز ىلييا  يتاز  التي  النأية  الاقنية  التشبيوات  تحيي 

للوام  م  اتب لأياي   المأتحا افاء للييا  المتبتية ىليه ااالايتيا, مل مباىاد ك اية ما ييد  

 حاتاته احاتات اأبته األأاأية. 

 المادة الثالثة عشرة 

 تمنح المباد الواملة األتب المماال  ألتب البت  اذلك ىني تماال  الوم . 

 المادة الرابعة عشرة 
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تك   التشبيوات الاقنية اتنظ  حا الوام  في تحاي  اتبه م  اليلي الوبيي الذي يوم  فيه  

 ي الداي  منه.  ل  اليلي الوبي

 المادة الخامسة عشرة 

 يات  التشبيل الاقني يفل مأتحدات الوام  يمتبي انتياء ىنقة الوم . 

 الباب الثالث 

 الحد األدنى لألجور 

 المادة السادسة عشرة 

الحاتات   ةشياع  كافي ا  ليكا   لألتب  المديب  المأتاو  لألتاب:  الوا   األين   يالحي  يدصي 

 اللبابية للوام  ااأبته, كالمليس االتوذية االأك , للويش يمأتاو  نأاني الئا. 

 المادة السابعة عشرة 

ام   يتاز ا  تةخذ اليا  األىلاء ينظا  الحي األين  لألتاب, يحيث ال يتاز ا  يد  اتب الو

 ىنه, ايشم  في تقييده تميل ال ئات الومالية. 

 المادة الثامنة عشرة 

األىما    الحكامة, ااصحا   فييا  يمال   لتانا  اا  لتنة  األىلاء  اليا   م   يالة  تشك  ك  

االتية   اةيابد  الاقنية  التشبيوات  اتنظ   لألتاب,  األين   الحي  تحييي  ميمتيا  تكا   االوما  

 ب تحييي األتاب المتخذ م  قي  اللتنة اا اللتا  المذكابد. المخالة التي يصيب ىنيا قبا

 المايد التاأوة ىشبد 

اكي ية التااز     تباى  لتنة اا لتا  الحي األين  لألتاب ىني تحيييها لألتاب حبكة األأواب, 

يينيما, اموبفة مأتاو تكاليف المويشة, اليا ا  تأتوي  في ذلك يةتيزد متخصصة فبىية اا  

 ققاىية تزايها يالمولامات النزمة.

 المادة العشرون

األتاب   لتااك   اذلك  أنة,  ى   تزيي  ال  ل تبات  يابي ا  لألتاب  األين   الحي  اللتنة  تباتل 

 ة. الحديدية مأتاو تكاليف المويش

 الباب الرابع

 أحكام عامة

 المادة الحادية والعشرون 
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توتيب األحكا  المنصاص ىلييا في هذه االت اقية حي ا اين  لما يت  ا  يافبه التشبيل للوما ,  

اال يتاز ا  يتبت  ىل  االنلما   لييا االنتداص م  اية حداق اا مزايا افل  للوما  ينص  

 الوم  التماىية اا الوبف. ىلييا التشبيل الاقني, اا ات اقيات 

 المادة الثانية والعشرون 

االائا   .1 اتايع  الدانانية   لنظميا  افدا  تزئيا   اا  كليا  االت اقية   هذه  ىل   يالة  ك   تصيق 

التصييا ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو يوي محلبا يإيياع االائا تصييا ك   

 يالة   اييلوه  ل  اليا  األىلاء. 

 ذا اختابت اليالة التصييا ىل  االت اقية تزئيا   فيت  ا  يكا  م  يي  المااي الت  تصيق   .2

(  لافة  ل  المااي اةتبائية م   15   14   13     12     10     8     5     4     1ىلييا المااي )

 الحايية االوشبي   ل  الخامأة االوشبي . 

  اذلك يتيليغ المييب الوا  لمكت   لك  يالة ا  تصيق ىل  اية مايد ل  تصيق ىلييا يياية   .3

 الوم  الوبي    ايوتيب ذلك تزءا ال يتتزا م  تصييديا ىل  االت اقية .  

 المادة الثالثة والعشرون 

تصيح هذه االت اقية نافذد الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  األىلاء  

اخبو يوي شيب م  تابيخ  يياع االيدة  ف  منظمة الوم  الوبيية   اتأبو ىل  ك  يالة ىلا  

 تصييديا .  

 المادة الرابعة والعشرون  

تأبو يشة  متايوة تقييا االت اقية األحكا  الاابيد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات الوم  الوبيية  

 . 

 المادة الخامسة والعشرون  

تابيخ   يحا لك  يالة منلمة  ل  هذه االت اقية ا  تنأح  منيا يوي مل  خمس أناات م 

ن اذها   ايصيح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة ااحيد م  تابيخ  ينا االنأحا   ل  المييب الوا   

لمكت  الوم  الوبي  الذو ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية   اال يمالب االنأحا  ىل   

 االت اقية يالنأية ليدية اليا  المنلمة  لييا.  
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